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صفحات7-8:

ثروت عربستان؛ توجیهکنندۀ هنجارشکنیها
چندی است که در رسانههای جهان ،خبر یک حادثه بهنحو پررنگی خودنمـایی میکنـد و
حتی میتوان گفت که برای چند روز ،در شمار اخبار پربازدید به حساب میآمد .خبر دربارۀ
ناپدید شـدن روزنامـهنگار منتقـد عربسـتانی ،جمـال خاشـقیی ،بـود کـه پـس از ورود بـه
کنسولگری عربستان در آنکارا در تاریخ  65مهر 6733ش ،دیگر رؤیت نشد.
ً
دیدگاههای متفاوتی دربارۀ او مطرح است .مثال سران عربستان مدعی شدهاند که وی
در همان روز از سفارت عربستان خارج شده است و سرنوشـت او ارتبـا ی بـه عربسـتان و
کنسولگری این کشور ندارد و برخی معتقدند که عوامل عربستان او را ربودهاند و بـه نقطـ
نامعلومی منتقل کردهاند و همینان در قید حیات است .با این حال ،آنیه بر دیگـر اخبـار
غلبه دارد ،ترور این فرد بهدستور «بنسلمان» ،و بهدست افرادی صورت گرفتـه اسـت کـه
به همین منظور ،از عربستان به ترکیه سفر کرده بودند.
جدای از علل و عواملی که موجب وقوع چنین عملی از سوی ولیعهد عربسـتان شـد،
آنیه در این میان درخور توجه است ،سیاست یک بام و دو هـوای سیاسـتمدارانی اسـت
که برای ازدستندادن معامالت و بازار تجاری خود با عربستان ،دستبهدامان ترفنـدهای
سیاسی شدهاند تا در عـین اینکـه خـود را ملـالر تروریسـم و حـامی حقـوق بشـر نشـان
میدهند ،بهگونهای رفتار کنند که خا ر ولیعهد عربستان از آنان مکدر نشود .حـال آنکـه
کافی بود کشوری غیر از عربستان ،که ارتبـا بـا آن کشـور منـافع چنـدانی بـرای ایشـان
در بر نداشت ،مشابه این عمـل را صـورت مـیداد؛ در ایـن صـورت ،رسـانههای جهـان و
تریبونهای سیاسی دربارۀ این خبر و حواشی آن و تحریمهایی که علیه این کشور به امضا
میرسید ،گوش جهانیان را کر میکردند .متأسفانه این بـار نیـز ماننـد مـوارد متعـدد قبـل،
ثــروت عربســتان در حکــم توجیــه غیرقابلانکــاری اســت کــه میتوانــد در نادیــدهگرفتن

هنجارشکنیهای متعدد عربستان در عرصههای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،حقوق بشر
و ...به کار آید.
ماجرای خاشقیی ،تنها نمونـهای از انبـوه مـواردی اسـت کـه بهمـدد ثـروت هنگفـت
عربستان و منافع این کشور برای مدافعان سینهچاک حقوق بشر ،بهراحتی نادیـده گرفتـه
میشود .آمار روزافزون کشتهشدگان حمالت هوایی عربستان به یمـن ،کـه اغلـب زنـان و
خردساالن هستند ،و همینین گزارشهای متعدد سازمان بهداشت جهانی دربـارۀ وقـوع
فاجعهای انسانی در یمن ،حاصل محاصرۀ ناجوانمردانهای است که عربستان و متحدانش
علیه مردم بیدفاع ایـن کشـور اعمـال میکننـد .نهادهـای بینالمللـی ،سیاسـتمداران و
رسانههای وابسته به آنها ،حمایت آشکار و پنهان این کشور از گروههای تروریستی سـوریه
مثل «جیشاالسالم» یا گروه موسوم به «ارتش آزاد سوریه» و دهها گروه دیگر را بهسادگی
ً
یا توجیه میکنند یا اساسا در لیست بایکوت خبری قرار میدهند.
اما نکت درخور توجه این است که در عصر حاضر ،که عصر انفجار رسـانه و ا العـات
محسوب میشود ،پنهان کردن اینگونه اخبار از انظار جامعـ جهـانی و ااهـان عمـومی،
ً
تقریبــا غیــرممکن جلــوه میکنــد و نتیج ـ چنــین برخوردهــای دوگانــهای ،چیــزی جــز
زیرسؤالرفتن این سیاستها ،و بیاعتباری روزافـزون مراجعـی همیـون سـازمان ملـل و
شورای امنیت نلواهد بود .از این گذشته ،اینگونـه تعـامالت دوگانـه ،راه را بـرای امثـال
پادشاه عربستان باز میکند تا با چراغ سبز این کشورها ،بدون ترس از مجامع بینالمللی و
واکنشهای تند قدرتهای جهانی ،روند قانونشکنی و نادیدهگرفتن ابتـداییترین حقـوق
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انسانی و همینین حمایت از تروریسم و انجام اعمالی از این قبیل را کماکان ادامه دهند.
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جانشین سردبیر

پژوهشنامۀنقدوهابیت؛سراجمنیرسالهفتم  شما رۀ62تابستان 6932

صفحات3-61:

مصاحبه با شیخ غازی حنینه
(امامجماعت و خطیب مسجد حمزۀ سیدالشهدا در شهر صیدای لبنان)

قبالول زحمالت فرمودیالد و در ایالن مصالاحبه شالرکت
ضمن عرض سالالم و تشالکر از ایهکاله
م
ً
کردید ،لطفا خودتان را معرفی ،و زمیهههای فعالیت خود را بیان کهید.

پس از حمد و ستایش خداوند و درود بـر محمـد و آلایشـان و اصـحاب بزرگوارشـان،
برادر دینی شما «غازی حنینـه» هسـتم؛ از شـهر صـیدای لبنـان ،امامجماعـت و خطیـب
مسـجد حمـزۀ سیدالشـهدا ،رئــیس جریـان تقریبـی «النهضــة» ،عضـو تجمـع علمــای
مسلمانان لبنان و همینین عضو شورای رهبری جبه عمل اسالمی.
معیار ایمان و کفر چیست؟

شکی نیست که عنوان «ایمان» در چارچوب ضوابطی شـرعی اسـت کـه در قـرآن و سـنت
رسول الله آمده است؛ چنانکه پیامبر میفرمایند« :اگر دیدید کسـی بـه مسـجد
رفتوآمد میکند (اهل نماز جماعت است) ،به ایمان او گواهی دهیـد» .ایشـان در حـدی
دیگری میفرمایند« :هرکسی که نماز ما را بلواند و بهسمت قبل ما رو کند و همیون مـا
ابح نماید ،از ماست و ما نیز از او هستیم» .تعداد زیادی از احادیـ نبـوی وجـود دارد کـه
دربارۀ خصوصیات انسان مؤمن از دیدگاه رسول الله سلن گفته است؛ اما بایـد توجـه
داشت که ایمان ،موضوعی قلبی و درونی است که فقط خداوند متعال از حقیقت آن خبـر
دارد؛ در عین حال ،ثمرههای ایمان در زنـدگی انسـان مسـلمان دیـده میشـود .عبـاداتی
همیون حج ،نماز و روزه ،و همینین اخالق پسندیده در تعامل بـا دیگـران ،از ثمرههـای

ایمان است.
اما در موضوع «کفر» ،اصل بر این است که انسان مؤمن در دایرۀ مسلمانان قرار دارد؛
مگر اینکه کفر آشکاری را انجام دهد .تکفیر دیگر مسلمانان چیزی نیسـت کـه تـابع نظـر
مردم یا فتوای این و آن باشد؛ بلکه کافر دانستن فردی از افراد مسلمان ،بایـد تـابع حکـم
قاضی شرعی مسلمانان باشد و این فرصت به آن فرد داده شود که پس از شنیدن دالیل و
اتمامحجت با وی ،توبه کند .اگر همینان بر کفر خود اصرار داشته باشـد ،قاضـی شـرعی
مقبول و تعیینشدۀ هم مسلمانان است که به کفر او حکم میکنـد و پـس از آن ،احکـام
انسان مرتد بر او جاری میشـود؛ احکـامی مثـل بطـالن عقـد نکـاح ،منـع از ار بـردن از
مسلمان و دفننشدن در قبرستان مسلمانان .اما تکفیر ،موانع متعددی دارد که در سلنان
رسول الله و در سیره و سلنان علمای اسالمی بیان شده اسـت؛ بنـابراین« ،تکفیـر»
موضوعی نیست که بر اساس فتوایی باشد که در اینترنت یا در شبکههای اجتماعی منتشر
میشود.
شیوخ خود ،دیگالران را کالافر میدانهالد و باله
با توجه به ایهکه تکفیریها بر اساس فتوای
م

قتل آنان حکم میدههد ،شرایط فتوادادن در اسالم چیست؟
م

همان ور که عرض کـردم ،موضـوع «تکفیـر» بـه ایـن سـادگیها نیسـت کـه بـا فتـوای
یک عالم ،کسی کافر دانسته شود؛ بلکه موضوعی اجرایی است که احکام مهمی همیون
جداشدن از همسـر ،منـع از ار بـردن ،عـدمغسـل و دفننشـدن در قبرسـتان مؤمنـان را
به دنبال خواهد داشت .اگر چنین نباشد ،جـان و مـال و نـاموس مسـلمانان مبـاح شـمرده
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میشود و با قول این و آن ،در معرض تهدید قرار خواهد گرفت؛ بـه همـین خـا ر ،نبایـد
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بـه نظـر کسـانی اعتنـا کـرد کـه امـروزه بـه خـود جرئـت مـیدهنـد کـه فتـوا صـادر کننـد؛
در حالی که درایت کافی راجع به علم دین و شرایط فتوا را ندارند؛ وگرنه اکثر مسلمانان یـا
بهعبارتی دیگر 33 ،درصد مسلمانان ،خارج از دین شمرده خواهند شد .آنهم به این دلیل
است که این افراد ،فقط خـود را مسـلمان میداننـد و هـرکس غیـر از خودشـان را از امـت
محمد خارج میدانند .شما میبینید که ایـن گـروه ،خـود را در شـبکههای اجتمـاعی

«اهل سنت و جماعت» نامیدهاند و قاعدهای وضع کردهانـد کـه بـر اسـاس آن ،اشـاعره،
ماتریدیه ،صوفیه و حتی شیعیان نیز اهـل سـنت و جماعـت نیسـتند؛ بـدین ترتیـب ،کـل
مسلمانان را از اسالم خارج دانستهاند و کسی جز خودشان در دایره اسالم باقی نمیمانـد.
این در حالی است که این گروه ،اندک بهـرهای از علـم نبردهانـد و از روی جهـل ،بـه کفـر
دیگران فتوا میدهند.
مهشأ فتوای تکفیریها به قتل مسلمانان و افراد بیگهاه چیست؟

فتاوای تکفیری در فضای فتنههای بزرگ شکل میگیرد .در صدر اسـالم ،امیرالمـؤمنین
علی در مقابل خوارج ،که به کفر هم امت اسـالم فتـوا میدادنـد ،ایسـتادند و بـا آنهـا
جنگیدند .این گروه ،تنها خود را مسلمان میدانستند و علی را به خروج از دیـن اسـالم
محکوم میکردند و به قتل ایشان حکم دادند؛ تا جایی که علی بهدست همین گروه به
شهادت رسیدند.
این اندیشه ،گاهی بروز و ظهور پیدا میکرد و گاهی نیز کمرنـگ میشـد؛ تـا اینکـه در
صد سال اخیر دوباره رواج پیدا کرد .این اندیشه با استناد به برخی دیدگاههای فقهی ،کـه
اکثر علما با آنها موافق نبودند ،شروع به رشد و نمو کرد .این دیدگاههای شاا و نادر دربارۀ
تکفیر ،از بح تکفیر مطلـق و معـین ناشـی شـده اسـت؛ در حـالی کـه در کـالم فقهـای
مالکی ،مشهور است که اگر مسلمانی سلنی بگوید که از جهات متعددی کفـر محسـوب
شود ،اما تنها یک توجیه داشته باشد که کفر نباشد ،آن شلص محکوم بـه کفـر نلواهـد
شد و همان یک توجیه او پذیرفته میشود .این گروه که در ایـن صـد سـال اخیـر در امـت
اسالمی ظاهر شدهاند ،بر دیـدگاههای شـاای کـه عـرض کـردم ،تکیـه کردهانـد و عمـوم
اسم دین تخریب میکههد .آیا این کار درست
تکفیریها قبور انبیا و اولیای الهی را به م
است؟
در اسالم ،اموات نیز همیون زندگان محترم هستند؛ چنانکه در حدیثی از رسول الله

وارد شده است« :احترام مؤمن فوتشده ،همیون احترام اوست در زمانی که زنـده بـوده

مصاحبه با شیخ غازی حنینه

مسلمان را تکفیر میکنند و فساد را در جامع اسالمی به وجود آوردهاند.

11

است» .بر همین اساس ،جایز نیسـت کـه هنگـام غسـلدادن ،روی جنـازه آب جـوش یـا
آب خیلی سرد ریلته شود و در دین از این کارها نهی شده است؛ فرقی نمیکند که میت،
تازه از دنیا رفته باشد یا مدت زیادی از مرگ او گذشته باشد .اما کسانی پیدا میشوند که از
این رف و آن رف جمع شدهاند و بهبهانههای واهی و عناوین نادرسـت ،قبـور صـحابه،
قبور اهلبیت و قبور اولیای خدا را ویران میکنند؛ در حالی که این قبور تأثیر زیادی بر
پیشبرد امت اسالمی بر اساس علوم برجایمانده از ایـن افـراد در جامعـ اسـالمی دارنـد.
ً
مثال آنان قبر یکی از علمـای بـزرگ اسـالمی در لیبـی را بـه ور کامـل ویـران کردنـد .در
ا راف قبر مواد منفجره گذاشتند و قبر و محل قرارگرفتن بدن آن عـالم را منفجـر کردنـد.
این کـار از آنیـه مـردم را از آن نهـی میکردنـد ،بسـیار زشـتتر اسـت .ویرانکـردن قبـور
مسلمانان و توهین به آنها جایز نیست؛ چنانکه پیامبر از نشستن بر قبر فرد مسـلمان
نهی کردهاند و فرمودند« :کسی بر گداختهای از آتش جهنم بنشیند ،بهتر اسـت از اینکـه
ً
روی قبری بنشیند» .زمانی که از نشستن روی قبر نهی میشود ،قطعا تلریب و توهین به
قبور و انفجار آنها بهویژه قبور صحابه ،اهلبیت ،اولیا و صـالحان ،جـایز نلواهـد بـود.
بهانههایی که این افـراد بـرای تلریـب ایـن قبـور میآورنـد ،هـید دلیلـی در قـرآن ،سـیرۀ
رسول الله ،سیرۀ صحابه و مسلمانان ندارد.
راهکارهای وحدت کشورهای اسالمی چیست؟

راهکارهای اتحاد مسـلمانان را خداونـد کـریم در آیـات واضـحی کـه نیازمنـد تفسـیر هـم
نیست ،تبیین کرده است .آیات متعددی در قرآن وجـود دارد کـه بـه وحـدت و یکگـارچگی
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امت اسالمی دعوت میکند و چـون خورشـید در روز روشـن ،واضـح اسـت .پـس اشـکال
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کجاست؟ اشکال در مسلمانان اسـت کـه بـه دسـتورات خداونـد عمـل نمیکننـد؛ آنهـم
دستوراتی که در قرآن و کالم رسول الله آمده است .مسلمانان صدر اسـالم و پـس از
آن ،هرکدام اندیشه ،تفسیر ،فهم و فقه خـود را داشـتند؛ امـا همگـی امتـی واحـد بودنـد و
هیدکدام نیز با دیگری دشمنی نداشتند .به این دلیل که خداوند متعال مـا را امتـی واحـد
قرار داده و امر کرده است که نزاع نکنیم تا سست نشویم و ابهت ما از بـین نـرود .خداونـد

بـرای مــا عـواملی قــرار داده کـه روزبــهروز بـر وحــدت مـا اضــافه کنـد؛ مثــل نمـاز جمعــه،
نماز جماعت ،قبل واحد ،روزۀ ماه رمضان ،حج و سایر احکام اسالمی که هم مسـلمانان
را در بر میگیرد .همینین خداوند متعال ،ما را از قهرکردن ،فحشدادن و عنهزدن نهی
کرده است .مسلمان ،برادر مسـلمان اسـت و در ایـن زمینـه ،روایـات فراوانـی وجـود دارد.
همینین سیرۀ رسول الله نیز اینگونه بوده است که همواره تالش میکردنـد تـا بـین
مسلمانان اتحاد ایجاد کنند .این راهکارها در قرآن و سنت موجود است و تنها کاری که ما
مسلمانان باید انجام دهیم ،این اسـت کـه دلهـای خـود را پـاک ،و سـینههای خـود را از
کینهها صاف کنیم و به همدیگر با مهر و محبت رو کنیم .هرکدام از ما ممکن اسـت فهـم
خاص خود را داشته باشیم؛ اما هم ما زیر پرچم «ال إله إال الله ،محمد رسول اللوه» قـرار
داریم.
آیا ههگام جهاد ،میتوان شهروندان بیگهاه و حتی زنها و بچهها را به قتل رساند؟

ً
مسلما کشتن ایـن افـراد کـه سـالهای ـوالنی در میـان مـا بـا امنیـت و آرامـش زنـدگی
کردهاند ،جـایز نیسـت .اکنـون آنـان گاهوبیگـاه کشـته یـا آواره میشـوند ،زن و فرزندشـان
به اسارت برده میشوند ،به ناموسشـان تعـرض میشـود و همیـون بـرده و کنیـز در بـازار
بردگان به فروش گذاشته میشوند .گویا سالها و قرنها به عقب برگشتهایم .این در حالی
است که افتلار ما این است کـه اسـالم بـرای آزادکـردن انسـانها از بردگـی آمـده اسـت؛
چنانکه یکی از صحابه میگوید« :خداوند ما را برانگیلته اسـت تـا انسـانها را از بنـدگی
بندگان بیرون و وارد بندگی خدای یگانه کنیم» .اکنون گروهی میآید و اعالم میکند کـه
برای احیای جهاد آمدهایم .جهاد با چه کسی؟ جهاد با فل شیرخوار؟ بـا زن ضـعیر؟ بـا
کاری ندارد؟ خداوند متعال و رسول الله از آنیه این گروه با اهل ما در عراق و سـوریه
کردهاند ،در لیبی انجام میدهند ،و این ترس وجود دارد که در مصر هم انجام دهنـد ،و از
آنیه هر روز از رفتارهای این گروه میشنویم ،نهی کردهاند.
با توجه به ایهکه تکفیریها توسل را شرک میدانهد ،نظر حضرتعالی دراینباره چیست؟

مصاحبه با شیخ غازی حنینه

پیران سالخورده؟ با عابدی که در محل عبادتش مشغول عبادت است؟ با کسی که بـا مـا
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هید اختالفی در جواز شفاعت نیست و همه آن را قبول دارند .آنیه محل اختالف اسـت،
توسل است که ما اعتقاد داریم که میشود به رسول الله و حتی آثار ایشان توسل کرد.
عبدالله عمر یکی از شلصیتهای مورداعتماد سـلفیه اسـت کـه سـالها پـس از رحلـت
رســول خــدا از منبــر رســول اللــه بــاال میرفــت و محــل نشســتن پیــامبر را
میبوسید و به آن تبرک میجست .بر این اسـاس اسـت کـه مـا مسـلمانان ،پیـامبر را
تعظیم ،و به ایشان توسل میکنیم و به آثار ایشان تبرک میجوییم .توسـل ،لـبکردن از
شلص نیست؛ بلکه لب از خدا به برکـت و بـه مقـام رسـول اللـه اسـت .دلیـل ایـن
موضوع نیز آیات قرآن است که ملصوص زمان نزول آنها نیسـت و بـرای همـ اعصـار و

قرون است .خداوند در آی  76سورۀ نساء می فرمایـد :و ل ْل أ َّن ُه ْم إ ْذ ظل ُملا أ ْن ُفس ُه ْم ج ُ
وءُوَ
ِ
ُ
َّ
َّ
ْ
ْ
ف ْءستغف ُروا الله و ْاستغفر ل ُه ُم َّالر ُسل للج ُدوا اللوه َ َّل ااًوء ر ِي اًموء؛ (اگـر هنگـامی کـه مرتکـب

گناهی شدند ،نزد تو آمده بودند و از خـدا آمـرزش خواسـته بودنـد و پیـامبر نیـز بـرای آنهـا

آمرزش خواسته بود ،خداوند را توبهپذیر و مهربان مییافتند) .آیا این آمدن نزد پیامبر،
ً
تنها در زمان حیات ایشان است؟ بیعتا این آیه عمومیت دارد و ما بر بعد از رحلت ایشـان
نیز تطبیق میدهیم .نزد پیامبر میرویم و از خدا به حق محمد و آلمحمد حاجت
میخــواهیم و بــه جــاه رســول اللــه از خداونــد میخــواهیم کــه گرفتــاری را از امــت
محمد بر رف کند.
اگر مایل هستید نکتۀ پایانی یا نصیحت پایانی را هم بفرمایید.

َ
به هم عالم بهویژه مسلمانان میگویم که «جریان تکفیر» پدیدهای اسـت کـه دیـر یـا زود
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تمام خواهد شد .این گروه بههیدعنوان نمایندۀ اسالم نیست .این گـروه ،از جانـب اسـالم
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حقیقی که رسول الله آوردهاند ،سلن نمیگوید .این گروه تکفیری ،نمایندۀ مسلمانان
و بیانگر آرا و اعتقادات ما نیسـت .آنیـه از ایـن گـروه صـادر میشـود و بـه اسـالم نسـبت
َ
هواوهـوس
میدهند ،بههیدعنوان نسبتی با دین ندارد .این کارها را این گـروه بـر اسـاس
خود مرتکب میشوند و ما از اینگونه رفتارها اعالم برائت و بیزاری میکنیم.

پژژوهشنامژۀنقژدوهابیژژت؛سژراجمنیژژرسژژالهفژتم  شژژما رۀ62تابسژژتان 6932

صژژژژفحات61-92:تژژژژارریفر:ا ژژژژت6932/26/66:تژژژژژارریتأریژژژژد 6932/21/28:


تبارشناسی تکفیر
مجید حیدریآذر

*

چکیده
امــروزه عــدهای بــا الهــامگرفتن از تفکــرات گروههــا و اشلاصــی همیــون خــوارج و
ابنتیمیه ،به تکفیر مسلمانان ،قتل آنان و غارت اموال آنها میپردازند و از اسالم چهرۀ
زشتی را به جهانیان ارائه میدهنـد .در ایـن تحقیـق سـیر تـاریلی و تطـور تکفیـر را در
جهان اسالم بررسی میکنیم تـا مشـلص شـود کـه چـه گروههـایی و بـا چـه انگیـزه و
اهدافی ،دیگران را تکفیر میکردند .گاهی تکفیرهایی که در ول تاریخ اسالم صـورت
گرفته است ،جنب فقهی داشتند و به اباح خون و مال منجر میشـدند .خـوارج اولـین
گروهی بودند که از این نوع تکفیر استفاده میکردند .اما تکفیرهایی کـه از سـوی سـایر
ً
فرقههای کالمی صورت میگرفت ،رویکرد کالمی داشـتند و عمـدتا بـهخا ر تعصـبات
مذهبی انجام میگرفتند؛ به همین جهت ،به خروج از اسالم و اباح خون و مال افـراد
حکم نمیکردند .پس از خوارج ،عرص «تکفیر فقهی» رونق چندانی نداشـت تـا اینکـه
ابنتیمیه با فتاوای تکفیری خود فرصتی فراهم نمـود تـا ایـن نـوع تکفیـر ،دوبـاره احیـا
شود .پس از چند قرن ،وهابیـت بـا الهـامگرفتن از تفکـرات وی ،ترویجدهنـدۀ تفکـری
شدند که الهامبلش ایجاد گروههای تکفیری یا سلفی جهـادی در جهـان معاصـر شـد
که به قتل مسلمانان و غارت اموال آنان میپردازند.
کلیدواژهها :تکفیر ،تبارشناسی ،خوارج ،بنیامیه ،ابنتیمیه ،وهابیت.

* پژوهشگر و دانشآموخت مؤسس دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.

مقدمه
تکفیر همواره موجب تفرقه میان مسلمانان و هتک حرمت آنان شده اسـت؛ در حـالی کـه
آموزه های اسالمی همیشه بر وحـدت و یکگـارچگی مسـلمانان تأکیـد دارد .امـروزه دنیـای
اسالم دچار تکفیرهای افرا ی و بیروی عدهای شده است که با استفاده از سالح تکفیـر،
چهرۀ اسالم را مشوه جلوه میدهند؛ لذا ضرورت دارد سیر تاریلی جریـان تکفیـر از صـدر
اسالم تا زمان حاضر بررسی شود تا ریشـهها و انگیزههـای تکفیرهـای بیرویـه و افرا ـی
مشلص شود .در این تحقیق تالش شده است تا سیر تاریلی و تطور تکفیر ،و همینـین
ریشههای آن در ول تار یخ اسالم بررسی شود تا مشلص گردد که در ول تاریخ اسالم،
تکفیر تا چه اندازهای در میان مسلمانان رواج داشته است و چه گروههـا و جریانهـایی ،از
حرب تکفیر علیه ملالفان خود استفاده کردهاند.
به ور کلی میتوان گفت که برخی از تکفیرها «جنب فقهی» دارنـد؛ یعنـی کسـی کـه
تکفیر میشود ،خون و مالش حالل است و باید کشته شود .خوارج اولین گروهی بودند که
به تکفیر فقهی ملالفان خود پرداختند .در قرن هشتم ،ابنتیمیه با فتاوا و دیدگاههایی که
ً
ارائه کرد ،مجددا بستر این نوع تکفیر را فراهم کرد؛ ولی از حد نظریه پـیش نرفـت .امـا در
قرن دوازدهم ،وهابیها بهسرکردگی محمد بن عبـدالوهاب ،بـا الهـام از افکـار ابنتیمیـه
ً
رسما به تکفیر فقهی پرداختند و ملالفان خودشان را کافر و مشرک دانسـتند و بـه کشـتار
آنها دست زدند .امروزه نیـز سـلفیهای تکفیـری دنبالـهرو ایـن تفکـر هسـتند و بـه تکفیـر
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مسلمانان و کشتار آنها اقدام میکنند.
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اما در ول تاریخ اسالم ،برخی تکفیرها از باب «تکفیر کالمی» است که بـه خـروج از
دین منجر نمیشود و َتبعات تکفیر فقهـی بـر آن جـاری نمیگـردد؛ بلکـه در قیامـت بـا او

معامل کافر میشود؛ مثل تکفیر ملالفان توسط ف َرق و مذاهب ملتلر اسـالمی از قبیـل
معتزله ،اهلحدی  ،اشاعره و شیعه ،که از نوع تکفیر کالمی است.

برخی نیز با انگیزههای سیاسی به تکفیر دیگران میپرداختند و هدفشـان از ایـن کـار،
از بین بردن ملالفان سیاسی خـود بـوده اسـت .از عـامالن ایـن نـوع تکفیـر میتـوان بـه

بنیامیه اشاره کرد .دستگاه خالفت امویان ،ملالفان خود را کافر میدانستند و هم آنهـا
را تکفیر میکردند 1.همینین دولت آلسعود نیـز از ایـن روش اسـتفاده کـرد و بـا تشـکیل
گروه تندرو اخوانالتوحید توانست حکومت خود را بر تمامی منطق حجاز ،به ور یکگارچـه
گسترش دهد و قبایل متمرد را سرکوب و مطیع خود سازد 2.البته در این مقاله متعرض این
بح نشدهایم و الزم است مقال جداگانهای در این زمینه نوشته شود و به بررسی تمسک
دولتها و حکومتها به تکفیر ،برای غلبه بر دشمنان و ملالفان خود و از بین بردن آنهـا
پرداخته شود.
دربارۀ سیر تطور و تاریلی تکفیر چندین مقاله نوشته شده است؛ مثل «اندیش تکفیر
در بستر تاریخ»« ،التکفًر ًًن األمس و الًلم»« ،تکفیر؛ گذشـته ،حـال ،آینـده»« ،بررسـی
تـــاریلی جریانهـــای تکفیـــریتروریســـتی» و «تبارشناســـی مبـــانی معرفتشـــناختی و
انسانشناختی اسالم سلفیتکفیری» ،و همینین در خبرگزاری حوزه نیز ،مصـاحبهای بـا
آیتالله گرامی با عنوان «تکفیر؛ از آغاز تاکنون» چاپ شـده اسـت؛ ولـی هیدکـدام از
آنها بهصورت تحقیق حاضر ،سیری مشلص از صدر اسالم تـاکنون را بررسـی نکردهانـد؛
ً
ً
بلکه غالبا به خوارج و تکفیرهای امروزی و رابط آنها پرداختهاند و برخی نیز عمدتا ریشهها
و راهکارهای مقابله با تکفیر را مدنظر داشتهاند .این در حـالی اسـت کـه در ایـن تحقیـق،
هم جریانها و گروههایی که بهنوعی به تکفیر دیگران پرداختهاند ،بررسی میشوند.

 .0نک :ابن عبد ربه ،احمد بن محمد ،العقد الفرید ،ج ،8ص55؛ ج ،5ص768؛ ابناثیر ،مبارک بن محمد ،النهایة في غری ب
الحدیث و األثر ،ج ،6ص622؛ مالکی ،حسن بن فرحان« ،هاکم أصول الدواعش!» ،سـایت المـالک 85 ،،سـگتامبر 8568م،
آدرس:
http://almaliky.org/news.php?action=view&id=1032

تبارشناسی تکفیر

« .2اخوانالتوحید» با الهام از آموزههای افرا ی و تند وهابیت تأسیس شد .این گروه سایر مسلمانان اعم از شـیعه و اهلسـنت
را کافر و خارج از اسالم ،و قتل آنان و غارت اموال آنها را حالل میدانستند .عبدالعزیز نیز در تشـکیل ایـن گـروه نقـش مهمـی
داشت و از این گروه و افکار تند آنها برای پیشبرد اهداف خـود بهرهبـرداری کـرد؛ هرچنـد کـه بعـدها دچـار اخـتالف شـدند و از
یکدیگر فاصله گرفتند( .نک :کشک ،محمد جالل ،السعودیون و الحل اإلسالمي ،ص 563تـا 737؛ ریحـانی ،امـین ،ت ایی
نجد الحدیث و ملحقاته ،ص 876تا 873؛ جون س حبیب ،اإلخوان السعودیون في عقدین ،ص 85تا .)863

17

خوارج
خوارج 0اولین گروهی بودند که در اسالم از حرب «تکفیـر» علیـه ملالفـان خـود اسـتفاده
کردند .نظر ی تکفیر ،اساسیترین نکتهای است که خوارج بر آن اتفـاقنظر دارنـد .یکـی از
نلستین عقاید خوارج ،تکفیر مرتکبان گناه کبیره است.

2

در جنگ صفین ،خوارج حضرت علی را بـه قبـول حکمیـت مجبـور کردنـد .وقتـی کـه
َ
امام علی ،عبدالله بن عباس را بهعنوان َحکم انتلاب کردند ،خوارج ملالفت نمودنـد
َ
و ابوموسی اشعری را بهعنوان َحکم انتلاب کردند .بعد از جریان حکمیت ،کـه نتیجـ آن
علیه لشگریان حضرت علی شد ،خوارج شروع به اعتراض کردند و علیه امـام علـی

خروج نمودند .آنان از سگاه آن حضرت جدا شدند و در منطق نهروان اجتماع کردند .اینهـا
ْ

ا ا

با استناد به آی إن ال ُح ُ
کم ِإال ِلل ِه؛( 9حکم و فرمان ،تنها از آن خداست) ،امام علـی را
ِِ

بهخا ر قبول حکم غیر خدا تکفیر کردند 4و از ایشان خواستند که توبه کند؛ 5چراکه از نظر
َ
َ
6
آنها َحکمیت یعنی َحکم و داور قراردادن انسانها و پشتپازدن به حکم قرآن.

خوار ج با این ادعـا کـه ایمـان بـدون عمـل وجـود نـدارد ،معتقدنـد کسـی کـه مرتکـب
گناه کبیره شود ،کافر است .آنها حکم گناه کبیره را مساوی بـا کفـر ،و قتـل مرتکـب آن را
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واجب میشماردند و بر همین اساس ،نقش قتل حضرت امیـر را راحـی کردنـد و آن
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ً
 .0شهرستانی خوارج را اینگونه معرفی میکند« :کل من خرج علی اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه یسـمی خارجیـا»؛
(کسی را که علیه امام حقی که امامتش مورد اجماع باشد خروج کند« ،خارجی» مینامند).
لذا به افرادی که در جنگ صفین از جمع یاران امام علی بیرون رفتند و از فرمـان آن حضـرت سـرپییی کردنـد« ،خـوارج»
گفته میشود .خوارج را «مارقه» یا «مـارقین» نیـز میگوینـد .بـرای مطالعـ بیشـتر و آشـنایی بـا تفکـرات ،گروههـا و فرقـههای
خوارج ،نک :شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،ج ،6ص666؛ ابوزهره ،محمد ،ت ایی الم اابب اإلس المیة،
ص 57تا 35؛ بنیاد دائرةالمعارف اسالمی ،دانشنامۀ جهان اسالم ،ج ،67ص 853تا .838
 .2حامد ،محمد ،أئمة التکفیر ،ص 663تا .685
البته دربارۀ دو فرقه از فرقههای خوارج گفته شده است که آنها کفر را در اینجا بهمعنای «کفر نعمت» یا «کفر نفاق» میداننـد.
َ
(نک :بغدادی ،عبدالقاهر ،الفرق بین ِالفرق ،ص33؛ اباضی ،ابوعمار ،الموجز ،ج ،8ص.)687
 .9سورۀ انعام ،آی 53؛ سورۀ یوسر ،آی .65
 .4شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،ج ،6ص 665تا .663
 .1ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل في التایی  ،ج ،8ص.725
 .6بهنساوی ،سالم ،نقد و بریسی اندیشۀ تکفیر ،ص.23

حضرت را به شهادت رساندند.

0

از نظر خوارج کسی که به انجام گناه کبیره اصرار دارد ،کافر و مرتـد ،و بـهکلی از دیـن
خارج میشود و برای او نمـاز میـت خوانـده نمیشـود و در قبرسـتان مسـلمانان نیـز دفـن
نمیگردد .چنین فردی هرچند که به توحید و نبوت اقرار داشته باشد و نماز و روزه و حـج و
جهاد را نیز به جا آورده باشد ،بازهم در آتـش همیشـگی بـا شـیطان و لشـگریانش خواهـد
سوخت 2.خوارج دچار اختالف و تفرقه شـدند و بـه فرقـههای ملتلفـی تقسـیم گردیدنـد و
هرکدام از اینها ملالفان خود را تکفیر میکردند؛ هرچند ملالفان آنـان از سـایر گروههـای
خوارج باشند.

3

نقط اشتراک هم گروههای خوارج عبارت اسـت از :تکفیـر امـام علـی ،عثمـان،

َ
َحکمین و هرکسی که به آن راضی باشد .آنان همینین اصحابجمل و مرتکبان کبیـره را
تکفیر میکردند.

4

«ازارقه» از مهمترین و افرا یترین گروههای خوارج بـود .ایـن گـروه کـه رفـداران و
پیروان نافع بن ازرق بودند ،ملالفان خـود را عـالوه بـر کـافر ،مشـرک نیـز میدانسـتند،

1

ادای امانـــت آنهـــا را الزم نمـــیدانســـتند و ســـرزمینهای ملالفـــان خـــود را دارالکفـــر
(سرزمین کفر) میخواندند .ازارقه قتل زنان و ا فال ملالفان را جایز میدانستند و معتقـد
بودند که ا فال ملالفان نیز مشرکاند و برای همیشه در آتش جهنم هستند .هرکسـی را
که قصد داشت به این گروه بگیوندد یا هرکسی که ادعا میکرد که از رفـداران ایـن گـروه
است ،امتحان میکردند؛ بدین صورت که اسیری را به او تحویل میدادنـد تـا او را بکشـد.
اگر از کشتن اسیر امتناع میکرد ،او را منافق و مشرک میدانستند و میکشتند.

6

تبارشناسی تکفیر

 .0همان ،ص 23و .35
 .2حکمی ،حافظ بن احمد ،معایج القبول بشرح سلم الوصول إلی علم األصول ،ج ،7ص.6585
َ
 .9نک :بغدادی ،عبدالقاهر ،الف رق ب ین ِالف رق ،ص 32تـا 657؛ شهرسـتانی ،محمـد بـن عبـدالکریم ،المل ل و النح ل ،ج،6
ص 665تا 672؛ ابوزهره ،محمد ،تایی الم اابب اإلس المیة ،ص 57تـا 35؛ آمـدی ،سـیرالدین ،أبک ای األفک ای ف ي أص ول
الدین ،ج ،5ص 37تا .27
َ
 .4بغدادی ،عبدالقاهر ،الفرق بین ِالفرق ،ص.33
 .1مشرک ،اخص از کافر است .هر مشرکی کافر است؛ ولی هر کافری مشرک نیست.
َ
 .6بغدادی ،عبدالقاهر ،الفرق بین ِالفرق ،ص 26و .25
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در میان خوارج ،گروه «نجدات» معتقدند که مرتکب گناه کبیره کافر نعمت اسـت؛ نـه
کافر دین و عقیده« 1.اباضیه» نیز میگویند که مراد از کفر مرتکب گناه کبیـره ،کفـر نفـاق
است نه کفر شرک؛ یعنی اینها کافر منافق هستند و حکم مشرک را ندارند و در ثواب بردن
نیز جزو مؤمنان نیستند.

2

معتزله

یکی از ف َرق و مذاهب اسالمی «معتزله» 9است .اینها برخی دیگـر از مسـلمانان ،از جملـه

صـفاتیه و قــائالن بــه جبــر را تکفیـر میکردنــد .اینهــا صــفاتیه 4را بـهخا ر اینکــه آنهــا بــه
قدیم بودن صفات خدا از قبیل علم و قدرت معتقد هستند ،تکفیر میکردنـد؛ زیـرا نتیجـ
ُ
حرف اینها اثبات قدمایی غیر از خداوند است؛ در حالی که امت اجتماع دارند که هرکسـی
که غیر از خداوند ،قدیمی را اثبات کند ،کافر است.

5

معتزله همینین قائالن به جبر را تکفیر میکردند و میگفتند کسی که قائـل بـه جبـر
باشد ،کافر است و کسی که در کافر بودن او شک داشته باشد نیز کافر است.

6

اهلحدیث و ظاهرگرایان
مکتب «اهلحدی » که مرکز آنها در حجاز بود ،یکی از نلستین جریانها و گرایشهـای
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مهم اعتقادی در اسـالم بـه شـمار مـیرود .اهلحـدی بـر ظـواهر قـرآن و حـدی تکیـه
میکردند و ُمنکر عقل بودند؛ لذاست که به «اهلالحـدی » یـا «اصـحابحدی » مشـهور
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 .0نک :همان ،ص 57و 53؛ شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،ص 666تا .673
 .2اباضی ،ابوعمار ،الموجز ،ج ،8ص687
"« .9معتزله" به پیروان واصل بن عطا گفته میشود .بهخا ر اینکه وی در بح مسلمان مرتکـب گنـاه کبیـره ،بـا اسـتاد خـود،
حسن بصری ،اختالف پیدا کرد و از وی جدا شد و به نظری "المنزلـة بـین المنـزلتین" معتقـد شـد»( .شهرسـتانی ،محمـد بـن
عبدالکریم ،الملل و النحل ،ج ،6ص.)72
"« .4صفاتیه" کسانی هستند که صفات ازلی و صفات خبری را برای خداوند ثابت میکردند .در مقابل آنها" ،معتزله" قـرار دارنـد
که این صفات را از خدا نفی میکنند و به "معطله" مشهور هستند»( .شهرستانی ،محمد بن عبـدالکریم ،المل ل و النح ل ،ج،6
ص.)38
 .1مالحمی ،محمود ،الفائق في أصول الدین ،ص.586
« .6میگویند اگر منشأ شک ،عادل بودن خدا باشد ،کافر است؛ اما اگر کسی بهخا ر عدمتوجه بـه ادلـ آنهـا ،در کـافر بـودن
آنها شک داشته باشد ،به کفر او حکم نمیشود»( .همان ،ص.)563

َ
شدند 1.اینها قدریه و کسانی را که به خلق قرآن قائل بودند ،کافر میدانسـتند 2و در بحـ
خلق قرآن ،به جهمیه نسبت کفر میدادند 9.بزرگان اهلحدی با وجود احادی نفی رؤیت
خدا ،به احادی رؤیت اعتماد کردند و به رؤیت عینی معتقـد بودنـد و از آن بهشـدت دفـاع
میکردند .آنان عقیده به نفی رؤیت را کفر میدانستند و مدعی بودند هرکس بگوید که خدا
دیــده نمیشــود ،کــافر اســت 4.اهلحــدی  ،متکلمــان را زنــدیق 1و برخــی از آنــان را کــافر
میخواندند 6و کسانی را که به اصحابحدی

عنه میزدند ،زندیق خطاب میکردند.

7

بربهاری 8،از چهرههای شاخص اهلحدی  ،میگوید هرکس که الفاظ قرآن را مللوق
بداند ،بدعتگذار است و کسی که در این رابطه سکوت کند و قرآن را نه مللوق بداند و نه
غیرمللوق ،جهمی است 9.وی جهمیه را بهخا ر دیدگاه آنان دربـارۀ خداونـد و همینـین
عمل به قیاس ،دارای عقاید کفرآمیز میدانست .بربهاری جهمیه را کافر و خارج از اسالم
میدانست و معتقد بود که خونشان حرمتی ندارد (کشتن آنها جـایز اسـت) و آنـان نـه ار
میبرند و نه از آنها ار برده میشود 10.از نظر او علم کالم موجب کفر و ضاللت و حیرت

تبارشناسی تکفیر

« .0در مقابل آنها گروهی هستند که مرکز آنان عـراق بـود و در دریافـت حکـم شـرعی ،عـالوه بـر قـرآن و سـنت ،از عقـل نیـز
استفاده میکردند .آنها قیاس را در فقه ،معتبر میشمردند و حتی در برخی موارد ،آن را بر نقل ،مقـدم میکردنـد .ایـن گـروه بـه
"اصحابرأی" معروف شدند»( .شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،ج ،8ص.)66
 .2نک :ابـن ابـییعلـی ،محمـد ،طبق ا الحنابل ة ،ج ،6ص 833 ،832و 766؛ ابنحنبـل ،عبداللـه بـن احمـد ،الس نة ،ج،6
ص.626
 .9آنان رسالهای با نام «الرد علی الزنادقة الجهمیة» نوشتهاند.
« .4من قال أن الله الیری ،فهو کافر»( .سجستانی ،سلیمان بن اشع  ،مسائل اإلمام أحمد ،ص.)857
« .1زندیق» بهمعانی ُملحد و کافر است .برخی نیـز بـه کسـی کـه کفـر خـویش را ملفـی میسـازد« ،زنـدیق» میگوینـد .نـک:
ریحی ،فلرالدین بن محمد ،مجمع البحرین ،ایل واژۀ «زندیق» ،ج ،5ص.855
 .6مغراوی ،محمد بن عبدالرحمن ،موسوعة مواقف السلف ،ج ،6ص.25
 .7خطیب بغدادی ،ابوبکر ،شرف أصحاب الحدیث ،ص.36
 .8ابو محمد حسن بن علی بن خلر بربهاری (783-877ق) از اهلحـدی اسـت .تنهـا اثـری کـه از او برجـای مانـده ،کتـاب
شرح السنة است که در واقع اعتقادنام اوست و عقاید خود را در آن نوشته است .وی آن را در عرض قرآن قرار میدهد و ادعا
میکند که هرکس سلنی برخالف آنیه در این کتاب آمده است بگوید ،خدا را بر هید دینی نگرستیده و در واقع ،هم کتـاب او
را رد کرده است .نک :بربهاری ،حسن بن علی ،شرح السنة ،ص52؛ بنیاد دائرةالمعـارف اسـالمی ،دانش نامۀ جه ان اس الم،
ج ،7ص 6و .8
 .3بربهاری ،حسن بن علی ،شرح السنة ،ص.68
 .01همان ،ص.67
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در دیـن میشـود 1.او و یـارانش شــیعیان را تکفیـر میکردنـد؛ تـا جــایی کـه خلیفـ وقــت،
الراضی ،آنهـا را بـهعلت برخـی آرا و افکارشـان ،از جملـه نسـبتدادن کفـر و ضـاللت بـه
شیعیان ،توبیخ و تهدید کرد.

2

در سال 675ق ،بزرگان اهلحدی بغداد در مقابل داراللالفه جمع شدند و شیعیان را
لعن کردند و گفتند که هم شیعیان کافرند و هرکس آنها را تکفیر نکند ،خودش نیـز کـافر
میشود 3.همینین علمای حنفیه منکـران خالفـت ابـوبکر و عمـر را تکفیـر میکردنـد 4و
اشاعره و معتزله نیز ،حنابل مشبهه را تکفیر کردهاند.

5

اشاعره

«اشاعره» یکی دیگر از ف َرق اسالمی است که ابوالحسن اشعری آن را پایهگذاری کرد .امام
محمد غزالی (م 555ق) ،از علما و بزرگان اشاعره ،کتابی با عنوان تهاف

الفالس فة ،در

رد فلسفه بـهویژه فلسـف مشـاء نوشـت .وی در ایـن کتـاب ،فالسـفه از جملـه ابنسـینا را
َ
6
بهخا ر بعضی اعتقاداتش از قبیل قدیم بودن عالم ،تکفیر کرده است.
تکفیرهایی که از معتزله ،اشاعره و برخی اهلحدی بیان شد ،از نوع «تکفیر کالمـی»
است که ریشه در تعصبات مذهبی کالمی دارد 7.گاهی بهخا ر تعصبات عقیدتی و کالمی
ً
و مذهبی ،بین این فرقهها اختالف و درگیری ایجاد میشد؛ حتـی بعضـا بـه خشـونت هـم
منتهی میشد؛ 8ولی به تکفیر فقهی یکدیگر منجر نمیشد.

3
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عضدالدین ایجی در کتاب المواقف مینویسد:
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 .0همان ،ص.72
 .2ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل في التایی  ،ج ،3ص ،66حواد سال 787ق.
 .9ابنجوزی ،ابوالفرج ،المنتظم في تایی األمم و الملوك ،ج ،67ص.657
 .4هیتمی ،احمد ،الصواعق المحرقة ،ج ،6ص.665
 .1ابن اووس ،علی بن موسی ،الطرائف في معرفة ماابب الطوائف ،ج ،6ص.755
 .6غزالی ،محمد ،تهاف الفالسفة ،ص.753
 .7نک :سبحانی ،جعفر ،اإلیمان و الکفر ،ص.52
 .8شوکانی ،محمد بن علی ،السیل الجرای المتدفق علی حدائق األزبای ،ج ،6ص 832و .326
 .3البته تکفیری که بربهاری و رفدارانش میکردند ،رنگوبوی فقهی داشت؛ هرچند کـه موفـق نشـدند و جلـوی آنهـا گرفتـه
شد.

جمهور متکلمان و فقها بر این عقیدهاند که هیدیک از اهلقبله را نباید تکفیر کرد.
معتزله ،اصحاب (اشاعره) را تکفیر کردنـد .اسـتاد ابواسـحاق اسـفراینی میگویـد:
1
«هرکسی که ما را تکفیر کند ،ما هم او را تکفیر میکنیم و اال نه».

این عبارت ایجی بهوضوح میرسـاند کـه نبایـد اهلقبلـه و مسـلمانان را تکفیـر کـرد و
ً
تکفیرهایی هم که بعضـا صـورت میگرفـت ،بـهخا ر مقابلهبـهمثل یـا از روی تعصـب بـه
مذهب بود و به اباح خون و مال و ناموس منجر نمیشد .غزالی نیـز در کتـاب اإلقتص اد
في اإلعتقاد ،تکفیر کسانی را که بهسمت قبله نماز میخوانند و به شهادتین اقرار میکنند،
خطایی بزرگ میداند و مینویسد« :خطای ترک تکفیر هزار کافر ،کمتر از خطای تکفیر و
ریلتن خون یک مسلمان است».

2

شیعه
برخی شیعیان بهویژه اخباریهـا بـا اسـتناد بـه برخـی روایـات ،بـه تکفیـر ملالفـان حکـم
کردهاند .مستند اینها برخی روایاتی است که در متون روایی و حـدیثی نقـل شـده اسـت .از
جمل آنها روایتی است که در اصول کافی و بحای األنوای نقل شده است« :إرَود النوء إال

ثالثة نفر :سلمءن و أًلذر و المقداد»؛( 3مردم [بعد از پیامبر ]مرتد شدند؛ مگر سـه نفـر:
سلمان و ابوار و مقداد).
اما عموم علما و بزرگان شیعه میگویند عالوه بر اضـطراب موجـود در مـتن ،و ضـعر
سند بعضی از این روایات ،منظور از ارتـداد در ایـن روایـات ،کفـر و ارتـداد از دیـن اسـالم و
رجوع به جاهلیت نیست؛ بلکه مراد از این روایات وفانکردن به عهد از ـرف آنهاسـت؛ بـه
قرین اینکه در میان صحابه ،غیر از این افراد نیز کسانی بودند که شیعه و سنی بر شـأن و
جاللت آنها اتفاقنظر دارند؛ مثل بالل حبشی و حجر بن عدی و اویس قرنی.

4

برخی علمای شیعه با توجه به اینکه امامت را از اصول دین میداننـد ،انکـار امامـت را
تبارشناسی تکفیر

 0ایجی ،عضدالدین ،المواقف ،ج ،7ص.575
 .2غزالی ،محمد ،اإلقتصاد في اإلعتقاد ،ص.653
 .9کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،ج ،8ص762؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحای األنوای ،ج ،88ص758؛ ج ،88ص.665
 .4سبحانی ،جعفر ،بحوث في الملل و النحل ،ج ،7ص 653تا .665
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موجب کفر و خروج از دین دانستهاند 1.این عده با اینکه امامت را از اصول دین میداننـد،
کفر منکران امامت را کفر فقهی نمیدانستند؛ بلکه تأکید میکنند بر اینکه کفـر آنهـا کفـر
َّ
در مقابل ایمان است؛ نه کفر در مقابل اسالم .چنانکه صاحب جواهر مینویسد« :فلعوّ

مء ورد في األخبءر الکثًرة ،من َکفًر منکر علوي محمول علوإ إرادة الکوءفر فوي مقءًوّ

اإلیمءن»؛ (شاید مراد از روایاتی فراوانـی کـه منکـر والیـت علـی را تکفیـر میکنـد ،کفـر
در مقابل ایمان باشد) 2.شـیخ انصـاری نیـز بـا اینکـه امامـت را از اصـول دیـن مـیدانـد،

مینویسد« :مراد از این کفر ،کفر در مقابل ایمان است که اخص از اسالم میباشـد» 3.بـا
اینکه اینها امامت را از اصول دین میدانند ،وقتی کـه میگوینـد منکـر امامـت ،از اسـالم
خارج نیست ،مرادشان اسالم در مقابـل ایمـان اسـت .شـیخ یوسـر بحرانـی ،از علمـای
اخباری شیعه ،نیز در این رابطه میگوید« :مشهور بین متـأخران شـیعه ،حکـم بـه اسـالم
ملالفان و هارت آنهاست .آنان کفر را ملتص به نواصب میداننـد کـه بـا اهلبیـت

اظهار دشمنی میکنند» 4.شاهد بر این نوع برداشت از کفـر منکـران امامـت نیـز ،رفتـار و
برخورد خود ائم شیعه با ملالفان است که با آنها معامل یک فرد مسلمان میکردند و
عالوه بر این ،به شیعیان توصیه میکردند که در تشییع جنازۀ آنها شرکت کنند ،به عیادت
مریضهای آنها بروند ،با آنها نماز بلوانند و امانتهای آنها را به خودشان برگردانند.

5

ابنتیمیه
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ابن تیمیـــه اثرگـــذارترین و بـــانفواترین فـــرد در تکفیـــر مســـلمانان اســـت .وی کـــه در

24

 .0مفید ،محمد بن محمد ،اوائل المقاال  ،ص66؛ ابنبابویه ،محمد بن علـی ،الهدای ة ،ص83؛ بحرانـی ،یوسـر بـن احمـد،
الحدائق الناضرة ،ج ،5ص635؛ نجفی ،محمدحسن ،جوابر الکالم ،ج ،7ص.57
 .2نجفی ،محمدحسن ،جوابر الکالم ،ج ،7ص.75
« .9أن المراد بهذا الکفر ،المقابل لإلیمان الذي هو أخص من اإلسالم»( .انصاری ،مرتضی ،کتاب الطهایة ،ج ،5ص.)687
 « .4المشهور بین متأخري األصحاب هو الحکم بإسالم الملالفین و هارتهم ،و خصوا بالکفر و النجاسة بالناصـب کمـا أشـرنا
إلیه ف ،صدر الفصل ،و هو عندهم :من أظهر عداوة أهل البیـت( .»بحرانـی ،یوسـر بـن احمـد ،الح دائق الناض رة ،ج،3
ص.)636
 .1نک :کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،الک افي ،ج ،8ص 863و 777؛ حـر عـاملی ،محمـد بـن حسـن ،وس ائل الش یعة ،ج،67
ص863؛ ج ،68ص7؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحای األنوای ،ج ،38ص.676

قرن هشتم هجری میزیست ،با تألیر آثار فراوان توانست مسـیر تکفیـر را بـرای آینـدگان
هموار کند .اگرچه در زمان خود او ،دیدگاههای تکفیری وی در حد نظریهپردازی باقی ماند
و به ریلتن خون مسلمانان منجر نشد ،ولی میتوان او را بهعنوان نظریهپرداز پروژۀ تکفیر
در جهان اسالم ،و رهبر فکری و معنوی تکفیریهای امروز به حساب آورد .بسـیاری از آرا
و فتاوای تکفیری در دنیای امروز ،ریشه در افکار ابنتیمیه دارد.
دیدگاههای ابنتیمیه دربارۀ تکفیر ،دارای تعارض و تضاد است؛ چنانکه با مراجعه بـه
برخی آثار او ،شلصیتی ضدتکفیر از او تصور میشود؛ اما در برخی از آثار دیگرش چنان از
حرب تکفیر علیه مسلمانان و ملالفان خود استفاده میکند که انسان شگفتزده میشود.
او وقتی که بهصورت کلـی بـه تبیـین موضـوع تکفیـر میپـردازد ،دیـدگاهی معتـدل ارائـه
ً
میکند؛ اما برخالف گفتههای خودش ،در جایی دیگر رویکردی کـامال تکفیـری در پـیش
میگیرد .ابنتیمیه از رفی بین تکفیر مطلق و ُمعین تفاوت قائل میشـود و میگویـد کـه
نمی توان هرکسی را تکفیر کرد ،مگر اینکـه در وی شـرایط تکفیـر موجـود ،و موانـع تکفیـر
مفقود باشد؛ 0اما از رفی دیگر ،بهگونهای سلن میگوید و فتـوا میدهـد کـه بسـیاری از
فتاوای وی به تکفیر معین منجـر شـده اسـت .یکـی از پرکـاربردترین اصـطالحات در آثـار
ابنتیمیه ،عبارت «یستتءب و إال قتّ» است که نشاندهندۀ روحیـ تکفیـری ابنتیمیـه ،و
نشاندهندۀ تکفیر گستردۀ افراد و گروههای معین است و جای هیدگونه توجیـه و تـأویلی
را برای صاحبان آن اعمال ،باقی نمیگذارد.
ابنتیمیه با انتلاب برخی مبانی ،به توسع مفهوم تکفیر پرداخت که عبارتاند از:
 .0مفهوم عبادت

ابنتیمیه با توجه به مبنای ظاهرگرای خود ،تعریفی ظاهرگرایانه از عبادت ارائه میدهد .او
در تعریر عبادت مینویسد« :عبادت اسم جامعی است بـر هـر چیـزی کـه خداونـد آن را
تبارشناسی تکفیر

 .0ابنتیمیــه ،احمــد بــن عبــدالحلیم ،مجم وا الفت او  ،ج ،7ص 875 ،633و 876؛ ج ،5ص757؛ ج ،2ص556؛ ج،68
ص.632
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دوست بدارد و از آن خشنود شود؛ اعم از اقوال و اعمال بـا نی و ظـاهری» 1.او در جـای
دیگری مینویسد« :مفهوم عبادت ،عبارت است از نهایت خضوع همراه با نهایت حب».

2

معنای این حرف آن است که هرکسی کـه نهایـت محبـت و نهایـت الـت را بـرای غیرخـدا
داشته باشد ،آن را عبادت کرده است .ابنتیمیه با توسع مفهوم عبادت ،برخی کارهایی را
که عبادت محسوب نمیشدند ،از عبادات قرار داده و بر این اساس صاحبان آن اعمال را
ً
تکفیر کرده است .مثال وی دعا و درخواست از اولیا و انبیا ،و واسطه قراردادن آنها را شرک
میداند و مینویسد که انجامدهندگان آنها باید توبـه داده شـوند؛ وگرنـه ،کشـته شـوند .یـا
اینکه وی خضوع در کنار قبور و درخواسـت حاجـت در کنـار قبـور را غلـو ،و عبـادت قبـور
دانسته است و آن را شرکی میداند که باید از آن توبـه کـرد؛ 9لـذا مینویسـد« :فهواا رورَ

یستتءب صءيبه و إال َءب و إال قتّ»؛( 4این شرک است و صاحب آن باید توبه داده شود ،و
اگر توبه نکرد ،کشته شود) .همینین او میگوید« :هرکس کنار قبر پیامبر یـا یکـی از
افراد صالح بیاید و از آنان حاجت بلواهد ،مشرک است؛ پس واجب است چنـین شلصـی
را وادار به توبه کنند و اگر توبه نکرد ،باید کشته شود».

5

 .2تقسیم توحید به الوهی و ربوبی

ً
ابنتیمیه با تقسیم توحید به ربوبی و الوهی (عبادی) 6عمال راه را برای تکفیر مسلمانان باز
کرد .او بـا ایـن ادعـا کـه توحیـد ربـوبی را مشـرکان نیـز قبـول داشـتند ،در توحیـد الـوهی
مسلمانان را با مشرکان مقایسه میکند .این تفکر و تحلیل ابنتیمیه ،در نهایـت بـه تکفیـر
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دیگر مسلمانان منتهی شد .از نظر او ،توحید ربوبی بهتنهایی کافی ،و مانع از کفر نیست و
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 « .0العبادة ه ،اسم جامع لکل ما یحبه الله و یرضاه :من األقوال و األعمال البا نة و الظاهرة»( .همان ،ج ،65ص.)663
او همینین مینویسد« :أن العبادة لله هی الغایة المحبوبة له و المرضیة له التی خلق الللق لها»( .همان ،ج ،65ص.)655
« .2لکن العبادة المأمور بها تتضمن معنی الذل و معنی الحب فه ،تتضمن غایة الذل لله بغایـة المحبـة لـه»( .همـان ،ج،65،
ص.)657
 .9نک :ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،زیایة القبوی و اإلستنجاد بالمقبوی ،ص 63و .56
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموا الفتاو  ،ج ،7ص735؛ ج ،83ص.38
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،زیایة القبوی و اإلستنجاد بالمقبوی ،ص.63
 .6او در بسیاری از آثارش از جمله کتاب دیء تعایض العقل و النقل و کتاب العقیدة التدمریة ،دربارۀ توحید ربوبی و الوهی بحـ
کرده است.

حتی پیامبران نیز برای ابالغ توحید الوهی مبعو شدهاند.

1

مقایس مسلمانان با مشرکان صحیح نیست .مشرکان ،در ربوبیـت نیـز مشـرک بودنـد؛
در حالی که مسلمانان ،در ربوبیت موحد هستند.
خبری خداوند
 .3عدمتأویل اسما و صفات
م

یکی دیگر از اموری که باع توسعه در مفهوم تکفیر شده است ،دیـدگاه ابنتیمیـه دربـارۀ

اسما و صفات الهی است 2.او معتقد بود صفاتی که در قرآن برای خداوند بیان شده است،
نباید تأویل برده شوند و از سوی دیگر ،این صفات نباید از خداونـد نفـی شـوند .او ملـالر
تأویل اوصاف خداوند بود و آنها را به معنای ظاهرشـان حمـل میکـرد .وی ادعـا میکنـد:
«کسی که رؤیت خدا در قیامت را انکار کند ،کافر است».

3

محمد بن عبدالوهاب
پس از مرگ ابنتیمیه ،هرچند عدهای از شاگردان او از جملـه ابنقـیم ،افکـار و آرای او را
ترویج میدادند ،ولی موفق نبودند و بهتدریج ،بسا تفکرات ابنتیمیه جمع شد تا اینکه در
قرن دوازدهم ،محمد بن عبـدالوهاب دوبـاره ایـن افکـار را بهصـورت افرا ـی و بـا شـدت
بیشتری مطرح کرد .او با محمد بـن سـعود ،حـاکم درعیـه ،متحـد شـد و اینهـا توانسـتند
حکومتی با نام «عربستان سعودی» در شبهجزیرۀ عربسـتان تشـکیل ،و آیـین وهابیـت را
ترویج دهند.
وهابیها مسلمانان غیروهابی را کافر میدانستند 4و بهبهان تکفیر ،به قتـل و غـارت و
کشتوکشتار میپرداختند .آنهـا مسـلمانان را بـه کـافران و مشـرکان صـدر اسـالم تشـبیه
میکردند و حتی کفر مسلمانان را شدیدتر از مشرکان صدر اسالم میدانستند؛ زیـرا آنـان،
فقط در راحتی و آسایش شرک میورزیدند و در سلتیها بـه خداونـد روی میآوردنـد؛ امـا
تبارشناسی تکفیر

 .0نک :ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،دیء تعایض العقل و النقل ،ج ،3ص 766و .765
 .2ابنتیمیه در کتابهای الرسالة التدمریة ،فتو الحمویة الکبر  ،الواسطیة و ،...دربارۀ صفات بح کرده است.
« .9من جحد رویة الله ف ،الدار اآلخرة فهو کافر»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموا الفتاو  ،ج ،6ص.)627
 .4فاسیلیر ،الیکسی ،تایی العربیة السعودیة ،ص.653
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بهزعم آنان ،مشرکان زمان ما هم در آسایش و هم در سلتیها شرک میورزند.

1

از نظر محمد بن عبدالوهاب بسیاری از اعمال مسـلمانان از قبیـل لـب شـفاعت 2و
استغاثه 3،مساوی با شرک است و آنها را از دایرۀ اسالم خارج میکنـد .از دیـدگاه او ،همـ
مسلمانانی که با افکار او ملالراند ،کافر هستند و جان و مال ایشان مباح است 4.بنبـاز

1

میگوید« :پیش از آغاز دعوت محمد بن عبدالوهاب ،مردم عربستان بهگونهای بودند که
هید مؤمنی از اوضاع ایمان ،راضـی نبـود و شـرک اکبـر فراگیـر شـده بـود؛ تـا جـایی کـه
درختها ،گنبدها و ...را پرستش میکردند».

6

وهابیـت تمــام مــذاهب اســالمی ملــالر خــود را تکفیــر میکردنــد .یــک نمونــه از آن
مربو به تکفیر اشعریها است که در کتاب الدیی السنیة في األجوبة النجدی ة بیـان شـده
است .در این کتاب آمده است« :این ایفـه کـه منتسـب بـه ابوالحسـن اشـعری هسـتند،
توحید خداوند را انکار کردند و شرک به خدا را جایز شمردند ]...[ .ائم اهلسنت نیز در رد
این قوم کافر و معاند ،ردیه نوشتهاند» 7.نکت درخور توجه ایـن اسـت کـه اکثـر مسـلمانان
اهلسنت ،از نظر کالمی و اعتقادی اشعریمذهب هسـتند و ابوالحسـن اشـعری ،رئـیس
مذهب کالمی و اعتقادی اکثر اهلسنت است.
وهابیها بهبهان تکفیر ،جنایتهای زیادی را علیه مسلمانان ،اعم از شیعه و سنی ،در
حجاز و عراق و شام مرتکب شدهاند 8.حمله به ریاض ،ائر ،کربال و مدینه ،و همینـین
تلریب مساجد و اماکن مقدس و مقبرههـای مسـلمانان ،بـهویژه اولیـای الهـی ،از جملـ
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جنایات وهابیهاست که در منابع تاریلی نیز به آنها اشاره شده است.
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3

 .0ابن عبدالوهاب ،محمد ،کشف الشبها  ،ص.77
 .2ابن عبدالوهاب ،محمد ،الرسائل الشخصیة ،ج ،6ص 668و .867
 .9ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتاب التوحید ،ص.82
 .4ابن عبدالوهاب ،محمد ،الرسائل الشخصیة ،ص.838
 .1از مفتیان و علمای برجست وهابیت.
 .6بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموا فتاو  ،ج ،6ص.752
 .7جمعی از علمای نجد ،الدیی السنیة فی األجوبة النجدیة ،ج ،7ص 865و .866
 .8سبحانی ،جعفر ،الوبابیة ،ص.53
 .3نک :ابنبشر ،عثمان بن عبدالله ،عنوان المجد في ت ایی نج د ،ج ،6ص 663و 685؛ فیلبـی ،هـری سـنت جـان بریجـر،

تکفیریهای امروزی
ریش تکفیریهای امروزی نیز که در قالب سلفیهای جهادی و تکفیری مطرح هسـتند،
بهنوعی به کشور مصر برمیگردد .این گروهها با سوءبرداشت از مفاهیمی کـه سـید قطـب
در کتابهای في ظالل القرآن و معالم في الطریق مطرح کرده بـود و نیـز بـا تمسـک بـه
فتاوای تکفیری ابنتیمیه ،جنایات وحشیانهای را علیه مسلمانان مرتکب شدهاند .سـران و
بنیانگذاران این گروهها با تفسیربهرأی نوشتههای سید قطـب ،و بـا تـألیر کتابهـایی از
قبیل ایم ان و کف ر و الفریض ة الاائب ة و همینـین ایجـاد گروههـایی مثـل حزبالتحریـر،
شباب محمد ،التکفیر و الهجرة ،و جماعت جهاد اسـالمی ،زمینـههای ایجـاد گروههـای
افرا ی و تکفیری را فراهم آوردند .در ادامه ،سه شلصیت مهـم و کلیـدی آنهـا را معرفـی
میکنیم:
 .6صالح سریه با تألیر کتاب یسالة اإلیم ان ،همـ نظامهـای کشـورهای اسـالمی را
بهدلیل اینکه ُمجری احکام الهـی نیسـتند ،کـافر دانسـته و حاکمـان آنهـا را نیـز مصـداق
اغوت معرفی کرده است.

1

 .8شکری مصطفی با برداشتی اغراقآمیز از کتاب مع الم ف ي الطری ِق سـید قطـب و

تلفیق آن با اندیش سایر افرا یهایی که در زنـدان بـا آنهـا همـراه بـود ،بـه یـک تکفیـری
تمامعیار تبدیل شد و سازمان تندرو التکفیر و الهجرة (جماعت المسلمین) را بنا نهاد.

2

 .7محمد عبدالسالم فرج بـا نوشـتن کتـاب الفریض ة الاائب ة و تأکیـد بـر مؤلفـههایی
همیون «خروج بر حاکم»« 3،داراالسالم و دارالکفر»« 4،جهاد» 0،و «عدو قریب و بعیـد»

2



تبارشناسی تکفیر

تایی نجد و دعوة محمد بن عبدالوباب ،ص 668و 656؛ جمعـی از علمـای نجـد ،ال دیی الس نیة ف ی األجوب ة النجدی ة ،ج،3
ص826؛ یمــانی ،مــی ،مه د اإلس الم ،ص 86و 83؛ وهبــه ،حــافظ ،خمس ون عام ا ف ي جزی رة الع رب ،ص53؛ وهــیم،
الب محمد ،تایی الحجاز السیاسي ،ص.733
 .0نک :سریه ،صالح ،یسالة اإلیمان.
 .2کوپل ،ژیل ،پیامبر و فرعون ،ص 33تا .28
 .9عبدالسالم فرج ،محمد ،الفریضة الاائبة ،ص 6و  .5از نگاه او ،حاکمان کشورهای اسالمی بهدلیل اینکه بـر اسـاس شـرع
مقدس اسالم حکم نمیکنند ،کافر هستند و خروج علیه آنها واجب است.
 .4همان ،ص .3او متأثر از افکار ابنتیمیه ،جامع مصر زمان خـود را بـا جامعـ زمـان ابنتیمیـه (حکومـت حاکمـان مغـول بـر
کشورهای اسالمی) مقایسه کرده و آن را بهسبب عدماجرای احکام اسالمی« ،دارالکفر» خوانده است .در نتیجه ،جهـاد علیـه
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ً
تقریبا تمامی گروههای سلفی جهادی را تحتتأثیر افکار خود قرار داد .بعـد از عبدالسـالم
فرج ،ایمن الظواهری این تفکر را رهبری نمود.
بهدنبال اشغال افغانستان توسط شوروی ،گروههای جهادی بهسمت افغانستان روانـه
شدند .در آنجا در پی ارتبا گروههای جهادی با افرادی مثل عبدالله عـزام و کسـانی کـه
تحتتأثیر افکار ُجهیمان از عربستان آمده بودند ،پایههای اولی «القاعده» گذاشـته شـد و
بعدها گروههـا و جریانهـای ملتلفـی از قبیـل جبهةالنصـره ،داعـش و بوکـوحرام ،از آن
منشعب شدند.
میتوان گفت که بـیش از هـر عامـل دیگـری ،اندیشـههای ابنتیمیـه در شـکلگیری
جریانهای سلفی جهادی تأثیرگذار بوده است؛ 3ولی در ادام حیات آنهـا ،آثـار مـودودی،
سید قطب ،شکری مصطفی ،صالح سریه و عبدالسالم فرج نقـش بسـزایی داشـتند 4.در
این میان نباید از تأثیر بسزای وهابیت در ترویج و توسع این تفکرات غافل شد کـه توسـط
افرادی همیون ابومحمد مقدسی ،متولد فلسطین و پرورشیافتـه در کویـت و عربسـتان،
صــورت گرفتــه اســت .اندیشــههای او متــأثر از افکــار اشلاصــی همیــون بــنبــاز و
جهیمان العتیبی است 1.وی با نوشتن کتاب ملة إبرابیم تأثیر فراوانی بر گروههای جهادی
گذاشت؛ چنانکه در مقدم آن مینویسد که بـهااعان مقامـات امنیتـی ،آنهـا هـید گـروه
مسلحی را دستگیر نکردهاند؛ مگر اینکه نسلهای از این کتاب را نزد آنها یافتهاند.

6

از دیگر گروههـای تکفیـری امـروزی ،برخـی از سـلفیان شـبهقارۀ هنـد هسـتند کـه از
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حاکمان این کشور را واجب میداند.
 .0همان ،ص .62از نظر او ،جهاد با نفس و ...از مصادیق جهاد واقعی نیستند و تنها مصداق جهـاد ،همـان جهـاد مسـلحانه و
نظامی است.
 .2همان ،ص .65عبدالسالم فرج حاکمان کشورهای اسالمی را بهعنوان «دشمن نزدیک» ،و حاکمان کشورهای اسـتعمارگر
را «دشمن دور» معرفی میکند؛ لذا از نگاه او ،مقابله با حاکمان کشورهای اسالمی در اولویت جهاد قرار میگیرد.
 .9فراتی ،عبدالوهاب و مهدی بلشی« ،اسالم سیاسی و القاعده» ،فصلنامۀ مطالعا سیاسی جهان اسالم ،شمارۀ  ،8ص.6
 .4سید احمد ،رفعت ،النبي المسلح ( )1الرافضون ،ص.68
« .1الحقیقة المغیبه جهیمان العتیب ،و حادثة الحرم  ،»7سایت یوتیوب ،آدرس:
https://www.youtube.com/watch?v=lLdmhw8WyNQ

 .6مقدسی ،ابومحمد ،ملة إبرابیم ،ص.7

تفکرات شاهولیالله دهلوی 0و تربیتیافتگان مدارس دیوبندی تأثیر گرفتهاند .دیوبنـدیها
تکفیری نبودند؛ 2اما گروههایی از دل این جریان به وجود آمد که بهشدت تکفیـری بـوده و
جنایات فجیعی علیه شیعیان مرتکـب شـدهاند« .سـگاه صـحابه» و «لشـکر جهنگـوی» از
جمل این گروههای تکفیری هستند که در ادامه به برخی افکار و جنایتهای آنـان اشـاره
میشود.
«سگاه صحابه» را موالنا جهنگـوی در سـال 6656ق تأسـیس کـرد« .مبـارزه بـا افکـار
شیعیان بهبهان ملالفت آنان با صحابه»« ،مبارزه با انقالب اسـالمی ایـران»« ،مبـارزه بـا
گروه تحریک جعفری شیعیان» ،و «مبارزه با عـزاداری بـرای امـام حسـین »از اهـداف
تشکیل این گروه بودند.
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«لشکر جهنگوی» که در ابتدا شاخ نظامی سگاه صحابه محسـوب میشـد ،بعـدها از
سگاه صحابه جدا شـد و شـاخههای نظـامی دیوبنـدی نیـز بـه آنـان ملحـق شـدند .لشـکر
ً
جهنگوی اساسا گروهی تکفیری است؛ بدین معنا کـه هـر فـرد یـا گروهـی را کـه نگرشـی
متفاوت با نگرش آنان به اسالم داشته باشد ،کافر میپندارند .این تفکر باعـ شـده اسـت
که اعضای این گروه بهراحتی قتلعام ملالفان خود بهویژه شـیعیان را بـرای خـود توجیـه
کنند .در باور آنها ،شیعیان کافرند و سه راه بیشتر ندارند :یا دست از مذهب خود بردارنـد و
مسلمان شوند؛ یا ماهیانه مبلغ ثابتی را بهعنوان جزیه بگردازند؛ یا اینکه از محل سکونتشان
کوچ کنند.

4

وجهتمایز ایـن قبیـل از گروههـای تکفیـری بـا سـلفیهای جهـادی در ایـن اسـت کـه

ْ اُ ُ
ُ ْ
سلفیهای جهادی با استناد به آی م ْن ل ْم ْیح ْ
کوءف ُرون 1همـ
کم ًِمء أنز الله فأول ِئك ه ُم ال ِ
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 .0او متوفای 6637ق و همدورۀ محمد بن عبدالوهاب بوده است .وی بهشدت تحتتأثیر افکار ابنتیمیه قرار گرفته بود.
المهن د عل ی ّ
ّ
المفن د ،ص ،52سـؤال 68؛ کشـمیری ،محمـد انورشـاه ،ف ی الب ایع عل ی
 .2نک :سهارنگوری ،خلیل احمد،
صحیح البخایع ،ج ،6ص.858
 .9فرمانیان ،مهدی ،درآمدی بر پراکندگی سلفیگری و وهابیت در جهان ،ص 55تا .57
 .4جمالی ،جواد ،افراطگرایی دی پاکستان ،ص.667
 .1سورۀ مائده ،آی .66
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مسلمانان ،غیر از خودشان را تکفیر میکنند و جوامع اسالمی را دارالکفر میداننـد؛ 0ولـی
سلفیهای شبهقارۀ هند ،شیعیان را بهخا ر برخی عقایدی که شیعیان دارند یا عقایدی که
به شیعیان نسبت میدهند ،تکفیر میکنند.

2

نتیجه
خوارج آغازگر تکفیر مسلمانان بودند؛ در حالی که تکفیر ایشان ،از نوع تکفیر فقهـی بـود؛
به همین سبب ملالفان خود را خارج از اسالم میدانستند .اما دیگر ف َـرق کالمـی ماننـد
ً
معتزله ،اهلحدی و اشاعره ،در تکفیرهای خود کـه بعضـا برخاسـته از تعصـبات مـذهبی
بود ،مشی کالمی داشتند؛ به همین جهت با وجود تکفیر ،ملالفان خود را خارج از اسالم
نمیخواندند .پس از خوارج ،عرص تکفیر فقهی رونق چندانی نداشت تا اینکه ابنتیمیه بـا
فتاوای تکفیری خود به نوعی فرصـتی فـراهم کـرد تـا ایـن نـوع تکفیـر دوبـاره احیـا شـود؛
تکفیری که پس از چند قرن ،بهدست وهابیت ترویجی دوچندان یافت و در نهایـت باعـ
ایجاد گروههای تکفیری یا سلفی جهادی در جهان معاصر شد؛ گروههایی کـه بـا الهـام از
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 .0نک :ابن عبدالعزیز ،عبدالقادر ،العمدة في إع داد الع دة للجه اد ف ي س بیل الل ه تع الی ،ج ،8ص63؛ مریـوانی ،ابوعایشـه،
حکم بما أنزل الله ،ص 22 ،85و .35
 .2کتاب فیصله آپ کرین نوشت اعظـم ـارق و کتـاب ت اییخی دس تاویز تـألیر ضـیاءالرحمن فـاروقی بـا ایـن رویکـرد نوشـته
شدهاند؛ چنانکه در جلد کتاب تاییخی دستاویز نوشته شده است« :شیعه مسلمان یا کافر؟ فیصله آپ کرین».

کتابهامه
.6
.8
.7
.6
.5

قرآن کریم.
اباضی ،ابوعمار ،الموجز ،تحقیق :عبدالرحمن عمیره ،بیروت :دار الجیل ،بیتا.
ابن ابییعلی ،محمد ،طبقات الحهابلة ،تحقیق :محمد حامد الفقی ،بیروت :دار المعرفة ،بیتا.
ابن عبد ربه ،احمد بن محمد ،العقد الفرید ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول6656 ،ق.
ابن عبدالعزیز ،عبدالقادر ،العمدة فال ععالداد العالدة للجهالاد فال سالبیل اللاله تعالالی ،سـایت
المکتبة العربیة ،آدرس:

http://arablib.com/harf?view=book&lid=6&rand1=byZ2NiFBNEtVcVp6&rand2
=ZEBzcCVqaElpT1U2
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 .7ابن عبدالوهاب ،محمد ،الرسائل الشخصیة ،تحقیق :صالح فـوزان و محمـد بـن صـالح عقیلـی،
ریاض :جامعة اإلمام محمد بن سعود ،بیتا.
 .3ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتاب التوحید ،تحقیق :عبدالعزیز بن عبدالرحمن ،ریاض :جامعة اإلمـام
محمد بن سعود ،بیتا.
 .2ابن عبدالوهاب ،محمد ،کشف الشبهات ،عربستان :وزارة الشئون اإلسالمیة و األوقاف و الـدعوة
و اإلرشاد ،چاپ اول6662 ،ق.
 .3ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل ف التاریخ ،تحقیق :عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت :دار الکتـاب
العرب ،،چاپ اول 6663 ،ق.
 .65ابناثیر ،مبارک بن محمد ،الههایة ف غریب الحدیث و األثر ،تحقیق :ـاهر احمـد الـزاوی و
محمود محمد ناحی ،بیروت :المکتبة العلمیة6733 ،ق.
 .66ابنبابویه ،محمد بن علی ،الهدایة؛ ف األصول و الفالرو  ،تحقیـق :مؤسسـ امـام هـادی،
قم :پیام امام هادی ،چاپ سوم6723 ،ش.
 .68ابنبشر ،عثمان بن عبدالله ،عهالوان المجالد فال تالاریخ نجالد ،ریـاض :دار الملـع عبـد العزیـز،
چاپ چهارم6658 ،ق.
 .67ابنتیمیــه ،احمــد بــن عبــدالحلیم ،درء تعالالارض العقالالل و الهقالالل ،تحقیــق :محمــد رشــاد ســالم،
عربستان :جامعة اإلمام محمد بن سعود ،چاپ دوم6666 ،ق.
 .66ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،زیارة القبور و اإلستهجاد بالمقبور ،ریاض :دار یبة ،بیتا.
 .65ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمالو الفتالاوی ،تحقیـق :عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،
مدینه :مجمع الملع فهد6667 ،ق.
 .67ابنجوزی ،ابوالفرج ،المهتظم فال تالاریخ األمالم و الملالو  ،تحقیـق :محمـد عبـدالقادر عطـا و
مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول6668 ،ق.
 .63ابنحنبــل ،عبداللــه بــن احمــد ،السالالهة ،تحقیــق :محمــد بــن ســعید بــن ســالم قحطــانی ،بیجــا:
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دار ابن قیم ،چاپ اول6657 ،ق.
 .62ابن اووس ،علی بن موسی ،الطرائف ف معرفة مذاهب الطوائف ،قم :اللیام6655 ،ق.
 .63ابوزهره ،محمد ،تاریخ المذاهب اإلسالمیة ،قاهره :دار الفکر ،بیتا.
 .85اعظم ارق ،محمد ،فیصله آپ کرین ،کراچی :انجمن سگاه صحابه ،بیتا.
 .86انصاری ،مرتضی ،کتاب الطهارة ،قم :کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ،چاپ پنجم6665 ،ق.
 .88ایجی ،عضدالدین ،المواقف ،تحقیق :عبدالرحمن عمیره ،بیروت :دار الجیل ،چاپ اول6333 ،م.
 .87آمدی ،سیرالدین ،أبکار األفکار ف أصول الدین ،تحقیـق :احمـد محمـد مهـدی ،قـاهره :دار
الکتب و الوثائق القومیة6686 ،ق.
 .86بحرانی ،یوسر بن احمد ،الحدائق الهاضرة ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول6655 ،ق.
 .85بربهاری ،حسـن ،شالر السالهة ،تحقیـق :محمـد سـعید سـالم قحطـانی ،دمـام :دار ابـن القـیم،
چاپ اول6652 ،ق.
َ
الفرق ،تحقیـق :نعـیم حسـین زرزور ،بیـروت :المکتبـة العصـریة،
 .87بغدادی ،عبدالقاهر ،الفرق بین م
چاپ اول6675 ،ق.
 .83بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجمو فتاوی ،زیرنظر :محمد بن سعد شویعر ،سایت الرئاسة العامة
للبحو العلمیة و اإلفتاء ،آدرس:
http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=tr
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 .82بنیاد دائرةالمعارف اسالمی ،دانشهامۀ جهالان اسالالم ،زیرنظـر :غالمعلـی حـداد عـادل ،تهـران:
بنیاد دائرةالمعارف اسالمی ،چاپ اول6735 ،ش.
 .83بهنســاوی ،ســالم ،نقالالد و بررسالالی اندیشالالۀ تکفیالالر ،ترجمــه :ســالم افســری ،تهــران :احســان،
چاپ دوم6738 ،ش.
 .75جمالی ،جواد ،افراطگرایی در پاکستان (مبانی ،عملکرد و چشم انالداز  ،تهـران :مؤسسـ
مطالعات اندیشهسازان نور ،چاپ اول6735 ،ش.
 .76جمعی از علمای نجـد ،الدرر السهیة فالی األجوبالة الهجدیالة ،تحقیـق :عبـدالرحمن بـن محمـد
عاصمی نجدی ،بیجا :بینا ،چاپ ششم6663 ،ق.
 .78جون س حبیـب ،اإلخالوان السالعودیون فال عقالدین ،ترجمـه :محمدحسـن صـبری ،ریـاض:
دار المریخ6663 ،ق.
 .77حامد ،محمد ،أئمة التکفیر ،قاهره :دار الفاروق ،چاپ اول8557 ،م.
 .76حـر عـاملی ،محمـد بـن حسـن ،وسالائل الشالیعة ،بیجـا :مؤسسـة آل البیـت إلحیـاء التـرا ،
چاپ اول6653 ،ق.
 .75حکمی ،حافظ بن احمد ،معارج القبول بشر ساللم الوصالول علالی علالم األصالول ،تحقیـق:

تبارشناسی تکفیر

عمر بن محمود ابوعمر ،دمام :دار ابن القیم ،چاپ اول6665 ،ق.
 .77خطیب بغدادی ،ابوبکر ،شرف أصحاب الحدیث ،آنکارا :دار إحیاء السنة النبویة ،بیتا.
 .73ریحانی ،امین ،تاریخ نجد الحدیث و ملحقاته ،بیروت :المطبعة العلمیة لیوسر صادر6382 ،م.
 .72سبحانی ،جعفر ،اإلیمان و الکفر؛ فی الکتاب و السهة ،قم :مؤسس امام صادق6725 ،ش.
 .73سبحانی ،جعفر ،الوهابیة؛ بین المبانی الفکریة و الهتائج العملیة ،بیروت :دار الصدیق األ کبر،
چاپ اول6683 ،ق.
 .65سبحانی ،جعفر ،بحوث فی الملل و الهحل ،قم :مؤسسة النشر اإلسالم ،،چاپ سوم ،بیتا.
 .66سجستانی ،سلیمان بن اشع  ،مسائل اإلمام أحمد؛ روایة أب داود السجسالتان  ،تحقیـق:
ابومعاا ارق بن عوضالله بن محمد ،مصر :مکتبة ابن تیمیة ،چاپ اول6685 ،ق.
 .68سریه ،صالح ،رسالة اإلیمان ،بیجا :بینا ،بیتا.
ّ
ّ
 .67سهارنگوری ،خلیـل احمـد ،المههالد علالی المفهالد (عقائالد علمالاء أهالل السالهة الدیوبهدیالة ،
تحقیق :سید الب رحمن ،ریاض :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ،چاپ اول6683 ،ق.
 .66ســید احمــد ،رفعــت ،الهبال المسالالل ( 0الرافضالالون ،بیجــا :ریــاض الــریس للکتــب و النشــر،
چاپ اول6336 ،م.
 .65شوکانی ،محمد بن علی ،السیل الجرار المتدفق علی حدائق األزهار ،بیجـا :دار ابـن حـزم،
چاپ اول ،بیتا.
 .67شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و الهحل ،بیجا :مؤسسة الحلب ،،بیتا.
 .63ریحی ،فلرالدین بن محمد ،مجمع البحرین ،تحقیق :سیداحمد حسـینی ،تهـران :مرتضـوی،
چاپ سوم6735 ،ش.
 .62عبدالسالم فرج،محمد ،الفریضة الغائبة ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .63غزالی ،محمد ،اإلقتصاد ف اإلعتقاد ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول6657 ،ق.
 .55غزالی ،محمد ،تهافت الفالسفة ،تحقیق :سلیمان دنیا ،قاهره :دار المعارف ،چاپ ششم ،بیتا.
 .56فاروقی ،ضیاءالرحمن ،تاریخی دستاویز ،جهنگ :شعب نشر و اشاع سگاه صحابه ،چاپ دوم6335 ،م.
 .58فاسیلیر ،الیکسی ،تاریخ العربیة السعودیة ،بیروت :شرکة المطبوعات ،چاپ اول6335 ،م.
 .57فراتی ،عبدالوهاب و مهدی بلشی« ،اسالم سیاسـی و القاعـده» ،فصاللهامۀ مطالعالات سیاسالی
جهان اسالم ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،تابستان 6736ش.
 .56فرمانیان ،مهدی ،درآمالدی بالر پراکهالدگی ساللفیگری و وهابیالت در جهالان ،قـم :رهگویـان
اندیشه6735 ،ش.
 .55فیلبی ،هری سنت جان بریجـر ،تالاریخ نجالد و دعالوة محمالد بالن عبالدالوهاب ،تعریـب :عمـر
دیسراوی ،قاهره :مکتبة مدبول ،،چاپ اول6666 ،ق.
 .57کشک ،محمد جالل ،السعودیون والحل اإلسالم  ،قاهره :المطبعة الفنیة ،چاپ چهارم6656 ،ق.
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 .53کشمیری ،محمد انورشاه ،فالی البالارع علالی صالحی البخالارع ،تحقیـق :محمـد بـدر عـالم
میرتهی ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول6687 ،ق.
 .52کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،الکالالاف  ،تصــحیح و تعلیــق :علیاکبــر غفــاری ،تهــران :دار الکتــب
اإلسالمیة ،چاپ سوم 6773 ،ش.
 .53کوپل ،ژیل ،پیامبر و فرعون؛ جهبشهای نوین اسالمی در مصالر ،ترجمـه :حمیـد احمـدی،
تهران :کیهان ،چاپ سوم6728 ،ش.
 .75مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء ،چاپ دوم6657 ،ق.
 .76مریوانی ،ابوعایشه ،حکم بما أنزل الله ،سایت گوگلدرایو ،آدرس:
https://drive.google.com/file/d/0B8PmBAAjp9AASlJSRU1aWThFZ00/view

 .78مغراوی ،محمد بن عبدالرحمن ،موسوعة مواقف السلف ف العقیالدة و المالههج و التربیالة،
قاهره :المکتبة اإلسالمیة ،چاپ اول ،بیتا.
 .77مفید ،محمـد بـن محمـد ،اوائالل المقالا؛ت؛ فال المالذاهب و المختالارات ،تحقیـق :ابـراهیم
انصاری ،بیجا :کنگرۀ جهانی شیخ مفید ،چاپ اول6667 ،ق.
 .76مقدسی ،ابومحمد ،ملة عبراهیم ،سایت آرشیو ،آدرس:
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https://archive.org/details/mujahid_bag_3
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 .75مالحمی ،محمـود ،الفالائق فال أصالول الالدین ،تحقیـق :ویلفـرد مادلونـگ و مـارتین مکـدرمت،
تهران :مؤسس پژوهشی حکمت و فلسف ایران ،چاپ اول6727 ،ش.
 .77نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالالم فال شالر شالرائع اإلسالالم ،بیـروت :دار إحیـاء التـرا
العرب ،،چاپ هفتم ،بیتا.
 .73وهبه ،حافظ ،خمسون عاما ف جزیرة العرب ،قاهره :دار اآلفاق العربیة ،چاپ اول8556 ،م.
 .72وهیم ،الب محمـد ،تالاریخ الحجالاز السیاسال  ،بیـروت :دار العربیـة الموسـوعات ،چـاپ اول،
8553م.
 .73هیتمــی ،احمــد ،الصالالواعق المحرقالالة علالالی أهالالل الالالرف و الضالالالل و الزندقالالة ،تحقیــق:
عبدالرحمن بن عبدالله ترکی و کامل محمد خرا  ،لبنان :مؤسسة الرسالة ،چاپ اول6663 ،ق.
 .35یمانی ،می ،مهالد اإلسالالم؛ البحالث عالن الهویالة الحجازیالة ،ترجمـه :غـاده حیـدر ،بیـروت:
دار الساق ،،چاپ اول8555 ،م.

سایتها

71. http://almaliky.org
72. https://www.youtube.com

پژژوهشنامژۀنقژدوهابیژژت؛سژراجمنیژژرسژژالهفژتم  شژژما رۀ62تابسژژتان 6932

صژژژژفحات97-17:تژژژژارریفر:ا ژژژژت6932/26/66:تژژژژژارریتأریژژژژد 6932/21/62:


بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ حدیث «و
ّ
هو ولي کل مؤمن بعدي»
محمد باغچیقی

*

چکیده
ابنتیمیه در مواردی متعدد ،احادیثی را که در منقبت امیرالمـؤمنین علـی وارد شـده
است ،تکذیب می کند .یکی از این احادی  ،حدی مشهور نبوی اسـت کـه آن حضـرت

َّ

در شأن امیرالمؤمنین فرمودهاند« :و هل وليُّ کّ مؤمن ًعود » .ابنتیمیـه ایـن
حدی را تکذیب میکند و دلیلـی کـه بـرای رد ایـن حـدی ارائـه میدهـد ،دربـارۀ واژۀ

«ولی» است .به این صورت که اگر مراد پیامبر اکرم از بیان این حدی  ،دوستی با
حضرت علی بوده است ،به این حدی نیـازی نبـود؛ چراکـه همگـان بـا او دوسـتی
داشتهاند .اگرهم مراد آن حضرت از این سلن ،امـارت حضـرت علـی بـوده اسـت،
باید از واژۀ «والی» استفاده میکردند؛ نه «ولی» .از آنجا که برخالف دیدگاه ابنتیمیـه،
این حدی را بسیاری از علما و محدثان معتبر اهلسنت ،در غالـب سلسـله سـندی کـه
هم راویان آن از ثقات هستند ،روایت کردهاند و لغتشناسان و مفسران اهلسنت نیـز
در استعماالت خود از واژۀ «ولی» معنای فاعلی را اراده کرده و آن را در معنای «والـی»

به کار بردهاند ،میتوان ادعای سست ابنتیمیه مبنـی بـر کـذب بـودن حـدی «و هول
وليُّ کّ مؤمن ًعد » را رد کرد.
کلیدواژهها :ابنتیمیه ،منهاج السنة النبویة ،امیرالمؤمنین علی ،ولی.

* دانشپژوه مؤسس دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلmoha43150@gmail.com :

مقدمه
احمد بن عبدالحلیم حرانـی دمشـقی حنبلـی ( 776تـا 382ق) ،معـروف بـه ابنتیمیـه ،از
معدود افرادی است که آرای وی از عصر خود تاکنون ،بح برانگیز و مورد مناقشـه بـوده
است.
او کتابهای فراوانی از جمله کتاب منهاج الس نة النبوی ة ف ي نق

ک الم الش یعة و

القدییة را تألیر کرد که هدف اصلیاش از تألیر این کتاب ،پاسخ به مطالب کتاب منهاج
الکرامة في معرفة اإلمامة ،نوشت عالمه حلی بود.
عالمه حلی در کتاب منهاج الکرامة ،به آیات و روایات فراوانی اشاره میکنـد کـه در
ً
فضیلت اهلبیت بهویژه امیرالمؤمنین علی نقل شده است .دقیقا همین امر موجب
شد تا ابنتیمیه با نوشتن کتاب منهاج السنة النبویة ،به این مطالب و مناقب واکنش نشان
دهد و بهصورتهای ملتلر ،فضایل فراوانی را که فریقین برای اهلبیـت نقـل کـرده
بودند ،رد و تکذیب کند؛ البته بسیاری از علمای فریقین جوابیههایی بـر ادعاهـای سسـت
ابنتیمیه نگاشته و او را مذمت کردهاند.
یکی از روایاتی که ابنتیمیه در کتاب منهاج الس نة النبوی ة متعـرض آن شـده اسـت و
صــدور آن را تکــذیب میکنــد ،روایــت «و هوول ولوويُّ کووّ مووؤمن ًعوود » اســت کــه از
پیامبر اکرم در شأن امیرالمؤمنین علی نقـل شـده اسـت و شـیعه و سـنی آن را در
کتابهای معتبر خود آوردهاند .دلیل او برای رد این روایت ،واژۀ «ولی» است کـه بهعقیـدۀ
او اگر بهمعنای محبت و دوستی باشد ،صدور آن از حضرت رسول ممتنع خواهد بود؛
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چراکه هم مسلمانان با امیرالمؤمنین علی دوستی داشتهاند و احتیـاجی بـه اکـر ایـن
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روایت نبود ،و اگر بهمعنای امارت و سرپرستی امت است ،هرآینه باید با واژۀ «والی» به آن
اشاره میشد؛ نه واژۀ «ولی».
در نقد ادعای مذکور ،مقاالتی نوشته شده اسـت کـه نویسـندگان آنهـا بـه اکـر اقـوال
علمایی از اهلسنت که این حـدی را در کتابهـای خـود آوردهانـد ،بسـنده کردهانـد؛ لـذا
ضرورت اقتضا میکرد مقال جامعی نگاشته شود تا ابعاد بیشتری را مورد توجه قـرار دهـد.

بر این اساس ،تمام سعی نگارنده بر این بوده است که از سه ریق زیـر ،بـه ایـن ادعـای
ابنتیمیه پاسخ داده شود:

َّ
 .6بررسی دیدگاه علما و محدثان اهلسنت راجـع بـه حـدی «و هول ولوي کوّ موؤمن

ًعد »؛
 .8بررسی جایگاه راویان این حدی نزد علمای رجال اهلسنت؛
 .7بررسی دیـدگاه علمـای لغتشـناس و مفسـران اهلسـنت راجـع بـه اسـتعمال واژۀ
«ولی» در معنای فاعلی «والی».
پیش از ورود به بح  ،باید به این مطلب اشـاره کـرد کـه بـا توجـه بـه قـراین موجـود،

َّ
به دست میآید که ادعای ابنتیمیه مبنی بر کذب بـودن حـدی «و هول ولوي کوّ موؤمن

ًعد » ادعای با لی است.
ّ
روایت «و هو ول کل مؤمن بعدع»
نظریۀ ابنتیمیه دربارۀ
م

َّ

ابنتیمیه در کتاب منهاج السنة النبویة ،صدور حدی مشهور «و هل وليُّ کّ مؤمن ًعد »
را از حضرت رسول اکرم تکذیب میکند و اینگونه مینویسد:
َّ

این روایت ،به زمان بعد از رسول الله اختصاص پیدا کرده است .اگرهم مراد از
«ولی» ،والیت بهمعنای امارت است ،باید از واژۀ «والی» اسـتفاده میشـد ،نـه واژۀ
«ولی»؛ همان ور که قول اکثر دربارۀ نماز میت این است کـه اگـر ولـی بـا والـی
جمع شدند ،والی و امیر مقدم است؛ البته برخی نیز گفتهاند که ولی مقدم میشود.
پـــس ایـــن قـــول قائـــل (عالمـــه حلـــی ،)قـــولی اســـت کـــه نمیشـــود بـــه
حضــرت رســول نســبت داد؛ چراکــه اگــر مــراد از «ولــی» بــهمعنای مــواالت و
دوستی باشد ،نیازی به بیان آن نبود ،و اگر مـراد از آن امـارت باشـد ،شایسـته بـود

ّ
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ حدیث «و هو وليُّ کل مؤمن بعدي»

همینین قول او (عالمه حلی« ،)و هل ولي کّ مؤمن ًعد » کـه بـهنقل از
رسول الله روایت میکند ،به آن حضرت دروغ بسته است .حضرت رسول
اینگونه کالمی را به کار نبردهاند؛ چراکه علی [ ]در حال حیات و ممات خود،
با هم مؤمنان دوست بوده است و هر مؤمنی نیز در حال حیات و ممات خـود ،بـا
او (علــی )دوســت بــوده اســت .پــس اگــر مــراد از «ولــی» ،والیــت بــهمعنای
ضد عداوت و دشمنی است ،ملتص به زمان [خاصی] نیسـت؛ در حـالی کـه در
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َّ

آن حضرت اینگونه میفرمودند« :وا ٍ علإ کّ مؤمن».

0

آنچنان که مالحظه شد ،ابنتیمیه با استناد به معنای واژۀ «ولی» ،صدور ایـن روایـت
را از حضرت رسول اکرم ،تکذیب میکند.
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه
جهت بررسی و نقـد دیـدگاه ابنتیمیـه ،ابتـدا بـه بررسـی حـدی مـذکور در منـابع حـدیثی
اهلسنت پرداخته خواهد شد .همینین بهصورت بسیار ملتصر ،راویان موجود در سلسله
سندی که در سنن الترماع برای این حدی نقل شده اسـت ،بررسـی میشـوند و سـگس،
دیدگاه علمای اهلسنت راجع به واژۀ «ولی» تبیین میشود.
ّ
حدیثی اهلسهت
مهابع
در
»
بعدع
مؤمن
کل
حدیث «و هو ول
بررسی
م
م

محدثان فراوانی این حدی را در کتابهای معتبر خود نقل کردهاند که میتوان اقوال آنها
را به چهار دسته تقسیم کرد:
صحت این حدیث
 .0تصری به
م

عدهای از علمای اهلسنت عالوه بر نقل این حدی در کتابهای خود ،به صحت آن نیز
تصریح کردهاند که از این میان میتوان به اشلاص زیر اشاره کرد:
 .0ابن ابیعاصم :وی از فقها و حافظان بزرگ حدی بود که در برخی منابع ،از وی بـا
عنوان «محد بن محد بن محد » یاد شده است 2.او کتابهای فراوانی تألیر کـرده
است که یکی از این کتابها ،کتاب الس نة اسـت .در ایـن کتـاب ،ابـن ابیعاصـم روایـت
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موردنظر را نقل میکند و تصریح میکند که اسـناد ایـن روایـت ،صـحیح اسـت و راویـانش
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بنا بر این شر که مسلم بن حجاج از آنها روایتی نقل کرده باشد ،از ثقات هستند.

9

اینکه ابن ابیعاصم میگوید« :رجءله ثقءت علإ رور مسولم» ،بـه ایـن معناسـت کـه
مسلم در کتاب صحیح خود ،از این راویان روایت نقل کرده باشد؛ لذا ابن ابیعاصم آنهـا را
 .0ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،ج ،3ص.736
 .2حکیمیان ،ابوالفتح ،دایرةالمعایف بزیگ اسالمی ،ج ،8ص.732
 .3ابن ابیعاصم ،احمد بن عمرو ،السنة ،ص ،563ح.6623

از ثقات میداند.

0

 .2حاکم نیشابوری :او که از حفاظ مطرح محسوب میشود ،در کتـاب معـروف خـود،
المستدیك علی الصحیحین ،دربارۀ این روایت تصریح میکند کـه ایـن روایـت بنـا بـر ایـن
شر که مسلم بن حجاج از آنها روایتی نقل کرده باشد ،صحیح است 2و همـان ـور کـه
گذشت ،مسلم بن حجاج در کتاب صحیح خود ،از تمامی راویان این حدی  ،روایـت نقـل
کرده است 9و این مطلب نیز مؤید دیگری بر صحت حدی موردبح خواهد بود.
 .3البانی :وی یکی از علمای معاصر وهابیت است که در علوم حدی شهرت بسزایی
دارد و علمای وهابیت از او با عنـاوینی نظیـر «عـالم»« ،محـد »« ،فقیـه» و «امـام» یـاد
میکنند 4.با اینکه وی از پیروان و حامیان ابنتیمیه است؛ ولی برخالف نظر ابنتیمیـه ،در
چند کتاب خود از جمله کتاب سلسلة األحادیث الصحیحة 1،کتاب صحیح الجامع الصایر
و زیادته 6،کتاب التعلیقا الحسان علی صحیح اب ن حب ان 7و کتـاب الس راج المنی ر ف ي
ترتیب أحادیث صحیح الجامع الصایر 8این حدی را اکر کرده است و مؤیدهای بر صحت
این حدی و ثقه بودن راویان این حدی  ،از جمله جعفر بن سلیمان ،میآورد.

3

نکت بسیار مهم آن است کـه او در کتـاب سلس لة األحادی ث الص حیحة پـس از اکـر
صحت این حدی  ،به ابنتیمیـه بـهدلیل ردکـردن ایـن حـدی خـرده میگیـرد و اینگونـه
مینویسد« :عجیب است که ابنتیمیه جرئت پیدا کـرده و ایـن حـدی را در کتـاب منه اج
 .1ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،نزهة النظر ف ،توضیح نلبة الفکر ف ،مصطلح أهل األثر ،ص.687
 .2حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدیك علی الصحیحین ،ج ،6ص ،37ح.6777
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،نزهة النظر ف ،توضیح نلبة الفکر ف ،مصطلح أهل األثر ،ص.687
« .4محمد ناصرالدین البانی» ،سایت ویکیفقه ،آدرس:
محمد_ناصرالدین_البانیhttp://wikifeqh.ir/
 .5البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الصحیحة ،ج ،5ص.876
 .6البانی ،محمد ناصرالدین ،صحیح الجامع الصایر و زیادته ،ج ،8ص ،325ح.5532
 .7البانی ،محمد ناصرالدین ،التعلیقا الحسان علی صحیح ابن حبان ،ج ،65ص ،73ح.7235
 .8البانی ،محمد ناصرالدین ،السراج المنیر في ترتیب أحادیث صحیح الجامع الصایر ،ج ،8ص ،736ح.6865
 .9البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الصحیحة ،ج ،5ص.876
 .10همان ،ص.877

ّ
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ حدیث «و هو وليُّ کل مؤمن بعدي»

السنة النبویة انکار و تکذیب کرده است».
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َ
بودن این حدیث
 .2تصری به ح َسن
م

َّ

علمای دیگـری از اهـلسـنت ،پـس از نقـل حـدی «و هول ولوي کوّ موؤمن ًعود » ،بـه
َح َسن بودن آن تصریح کردهاند که به برخی از آنان اشاره میکنیم:
 .0ترمذی :او مؤلر کتاب سنن الترماع ،یکی از صـحاح سـت اهـلسـنت اسـت کـه
بهگفت خودش ،این کتاب موردتأیید علمای حجـاز ،عـراق و خراسـان واقـع شـده اسـت.

0

َّ

ترمذی ضمن بیان داستان ایل ،روایت «و هل ولي کّ مؤمن ًعد » را نقل میکند و اقـرار
میکند که این روایتَ ،ح َسن است .وی نقل میکند:
پیـــامبر اکـــرم ســـگاهی ترتیـــب دادنـــد و فرمانـــدهی آن را بـــه علـــی ابـــن
ابی الب [ ]سگردند .بعد از پیروزی در جنگ ،علی [ ]کنیزی انتلاب کـرد
َ
و به ملکیت خود درآورد .همین امر موجب شد تا چهـار نفـر از اصـحاب ،همقسـم
شــوند تــا وقتــی کــه بــه محضــر پیــامبر اکــرم رســیدند ،در محضــر ایشــان از
علی [ ]شکایت کنند .پس از بازگشت از جنگ ،خدمت رسول الله رسیدند
و یکی از آن چهار نفر به آن حضـرت عـرض کـرد« :آیـا نشـنیدهاید کـه علـی ابـن
ابی الب [ ]فالن کار را کرده است؟» حضـرت از او روی برگرداندنـد .نفـر
ً
دوم و سوم نیز همان حرف را تکرار کردند و حضرت نیز مجددا روی برگرداندند.
ً
تــا اینکــه نفــر چهــارم همــان حرفهــا را مجــددا تکــرار کــرد کــه در ایــن هنگــام،
پیامبر اکرم با غضب رو به آنها کردند و سه مرتبه فرمودند« :مء َریدون مون
ا
علي؟»؛ (از علی [ ]چه میخواهیـد؟) و پـس از آن نیـز فرمودنـد« :إن علًوء
َّ
2
(من) ًعد ».
مني و أنء منه و هل ولي کّ مؤمن ِ

 .2ابنکثیر :وی از محدثان ،مورخان و مفسـران شـافعی اسـت کـه اهبـی ،علـیرغم
بزرگی قابلمالحظ سنی خود نسبت به ابنکثیر ،از او بهعنوان استاد خـود یـاد میکنـد.

9
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با وجود آنکـه ابنکثیـر از شـاگردان ابنتیمیـه محسـوب میشـود و از او تـأثیرات فراوانـی
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پذیرفته است ،ولی در کتاب البدایة و النهایة ،در بلـش «رإُ من فضءئّ أمًر الموؤمنًن
 .1اهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،67ص.836
 .2ترمذی ،محمد بن عیسی ،الجامع الصحیح و بو سنن الترماع ،ص ،333ح.7386
« .3ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر» ،سایت ویکینور ،آدرس:
ابن_کثیر_،اسماعیل_بن_عمرhttp://wikinoor.ir/

علي ًن أًي طءلب» پس از اکر حدی مذکور ،اقرار میکند که این حدی َ ،ح َسن است.

0

واردکردن خدشه به آن
نقل حدیث ،بدون
م
 .3م

علمای فراوانی نیز این حدی را نقـل کردهانـد بـدون آنکـه خدشـهای بـه آن وارد کننـد یـا

ضعفی را به آن نسبت دهند .برخی از این علما عبارتاند از:
َ

یالسی :او از نظر احمد بن حنبـل و نسـائی ،شلصـی ثقـه اسـت 2.وی در کتـاب
 .0ط م
خــود ،روایــت مــذکور را بــدون آنکــه اشــکالی بــه آن وارد کنــد ،بــه دو ریــق متفــاوت ،از
پیامبر اکرم نقل کرده است.

9

 .2احمد بن حهبل :وی از ائمـ اربعـ اهلسـنت و مـورداحترام ابنتیمیـه اسـت .او در
کتاب خود بدون واردکردن خدشه و اشکال ،روایت مذکور را به این صـورت نقـل میکنـد:
ُ

ا

ِّ

«و قء ل ُه ر ُسل الل ِه" :أ ْنت و ِليُّ کّ ُم ْؤ ِم ٍن ً ْع ِد و ُم ْؤ ِمنة"».
 .3نسائی :او مؤلر کتاب مشهور و معتبر سنن النسائي است و از اشلاصی است کـه
4

در حدی شناسی ،بین بزرگان اهلسنت صاحب شهرت بوده اسـت؛ تـا جـایی کـه اهبـی
دربارۀ وی اینچنین نقل میکند« :کءن أفقه مشءیخ مصر في عصره ،و أعلمهوم ًءلحودیو و

الرجء »؛[( 1نسائی] فقیهترین مشایخ عصر خـودش ،و عـالمترین آنهـا در حـدی و رجـال
بوده است) .نسائی در کتاب السنن الکبر نیز حدی مذکور را در باب «فضءئّ علي،»
بدون واردکردن حتی کوچکترین خدشهای نقل کرده است.

6

 .1ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة ،ج ،3ص.726
 .2اهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،3ص.726
َّ َ َ
َ ْ ُ َ ِّ ْ َ ْ َّ
َ
َ َ َّ َ
َ َّ َ َ ُ ِّ ْ
ِّ
َ َ ُّ
الش ِّـلیرَ ،عـنْ
ْ
 .3الرَ « .حدث َنا أ ُبو َد ُاو َد قالَ :حدث َنا َج ْعف ُر ْب ُن ُسل َیمان الض َبع ،،حدثنا یزید الرشع ،عن مطرف بن عبـد اللـه بـن
َ َ
َ َّ
َ
َ
ََ
َّ
َ َّ
َ
ین ،أن َر ُسول اللهَ ب َع َعلیا فَ ،ج ٍیش ف َرأ ْوا م ْن ُه ...فقال رسول الله"َ :ما ل ُه ْم َو ل َعل ،إن َعلیـا م ِّنـَ ،و أنـا
ع ْم َران ْبن ُح َص
ِّ ٍ ُ ْ
ُ
ْ
َ
م ْن ُه َو ه َو َول ،کل مؤم ٍن بعدي"» ( .یالسی ،سلیمان بن داود ،مسند أبي داود الطیالسي ،ج ،6ص ،666ح.)272
ََّ
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
َْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ
َ
ُ
َ ْ َ َّ
ـاس ،أن
ب« :حدثنا یون
ـون ،عـن ابـن عب ٍ
س قال :حد َث ْناَ أبـو داو ِّد ق ْـال :حـدثنا أبـو عوانـة ،عـن أبـ ،بل ٍـج ،عـن عمـرو بـن میم ٍ
َ َّ
َ َ
ُ
ْ
َ
َر ُسول الله قال ل َعل" :،أنت َول ،کل مؤم ٍن بعدي"»( .همان ،ج ،7ص ،677ح.)8235
 .4ابنحنبل ،احمد بن محمد ،فضائل الصحابة ،ج ،8ص ،728ح.6672
 .5اهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،66ص.677
 .6نسائی ،احمد بن علی ،السنن الکبر  ،ج ،3ص.753

ّ
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ حدیث «و هو وليُّ کل مؤمن بعدي»

 .4حاکم نیشابوری :عالوه بر موردی که وی به صحت این حدی تصریح میکند ،در
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جای دیگری از کتاب المستدیك علی الصحیحین ،این روایت را بدون آنکـه خدشـهای بـه
آن وارد کند ،از ابنعباس نقل میکند 0.البتـه بـا توجـه بـه فلسـف کتـاب او ،کـه در واقـع
متممــی بــرای صــحیحین محســوب میشــود ،میتــوان اینگونــه برداشــت کــرد کــه
حاکم نیشابوری به صحت این حدی نیز قائل است؛ ولی چون تصریح بـه صـحت نکـرده
است ،آن را در این بلش قرار دادیم.
 .5ابنکثیر :همان گونه که گذشت ،ابنکثیر در یکی از کتابهای خود ،این حدی را
بهعنوان حدیثی َح َسن نقل میکند؛ همینین در کتاب دیگر خود ،بدون واردکردن اشکال
ً
2
و خدشه ،این حدی را مجددا اکر میکند.
 .6متقی ههدی :وی از علمای مورداعتماد اهلسنت است که آثار ارزشمند فراوانـی از
خود به جا گذاشته است و سرآمد این آثار ،کتاب ارزشمند کنز العمال في س نن األق وال و
األفعال است .این کتاب نزد علمای فریقین منزلت واالیی دارد و هم علمای بزرگ به آن
توجه کرده و از آن ،بهرهها بردهاند 9.متقی هندی چندین مرتبه در این کتاب ،روایت «و هل
َّ
وليُّ کّ مؤمن ًعد » را اکر میکند؛ بدون آنکه به متن یـا سـند آن اشـکال یـا خدشـهای

وارد کند.

4

همینین ،محبالدین بری در کتاب الریاض النضرة في مناقب العش رة 1،ابنحبـان
در کتاب صحیح ابن حبان 6،ابنعسـاکر در کتـاب ت ایی دمش ق الکبی ر 7،ابنمغـازلی در
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کتاب مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 8،دمشقی باعونی در کتاب جوابر المطالب
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 .1حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدیك علی الصحیحین ،ج ،6ص ،657ح.6352
 .2ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،جامع المسانید و السنن الهادع ألقوم سنن ،ج ،7ص ،676ح.2556
« .3معرفی کتاب کنز العمال» ،سایت دفتر حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی ،آدرس:
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&mid=249187&typeinfo=23&catid=24055.5

 .4متقـی هنــدی ،علــی بــن حســامالدین ،کن ز العم ال ،ج ،66ص ،835ح78225؛ ص ،833ح 78375و 78373؛ ص،826
ح.78375
 .5بری ،احمد بن عبدالله ،الریاض النضرة في مناقب العشرة ،ج ،7ص 683و .635
 .6ابنحبان ،محمد بن حبان ،صحیح ابن حبان ،ج ،65ص ،737ح.7383
 .7ابنعساکر ،علی بن حسن ،تایی دمشق الکبیر ،ج ،65ص 632 ،32و .633
 .8ابنمغازلی ،علی ،مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب [ ،]ص 836و .833

في مناقب اإلمام علي 0و محمد بن یوسر گنجی در کتاب کفای ة الطال ب ف ي مناق ب
علي بن أبي طالب 2این روایت صحیح را بدون واردکردن خدشه و اشکالی بـه آن ،نقـل
کردهاند.
 .4تضعیف روایت بهدلیل وجود جعفر بن سلیمان

برخی نیز این روایت را بهخا ر وجـود «جعفـر بـن سـلیمان» در بـین راویـان آن ،تضـعیر
نمودهاند .دلیل اصلی آنان برای تضعیر جعفر بن سلیمان این است کـه وی شـیعه بـوده
است 3.ولی این ادعا ،ادعای صحیحی نیست؛ چراکه:
ً

او؛ :این روایت ،تنها از این ریق نقل نشـده اسـت؛ بلکـه همـان ـور کـه گذشـت،
یالسی ااعان کرده است که ریق دیگری نیز برای این روایت وجود دارد.

4

ً

ثانیا :برخی علما همیون ابـن ابیعاصـم 1،عجلـی کـوفی 6و یوسـر بـن عبـدالرحمن
مزی 7به ثقه بودن جعفر بن سلیمان تصریح کردهاند.
با توجه به اینکه ایـن حـدی را بسـیاری از علمـای اهلسـنت بـدون واردکـردن حتـی
کوچکترین اشکالی نقل و تأیید کردهاند ،میتوان به این نتیجه رسید که ادعای ابنتیمیه
در کذب خواندن این حدی  ،ملدوش است.
ّ
حدیث «و هو ول کل مؤمن بعدع»
بررسی راویان
م

صداقت برخوردار باشند؛ لذا در این قسمت برای تأکید بیشتر بر صحت حدی  ،راویان این
حدی  ،بهصورت بسیار ملتصر بررسی خواهند شد .البته همان ور که بیان شـد ،بـق
 .1دمشقی باعونی ،محمد بن احمد ،جوابر المطالب في مناقب اإلمام علي ،ج ،6ص 25و .873
 .2گنجی ،محمد بن یوسر ،کفایة الطالب ف ،مناقب عل ،بن أب ،الب ،ص.32
 .3ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،77ص.656
 .4یالسی ،سلیمان بن داود ،مسند أبي داود الطیالسي ،ج ،7ص ،677ح.8235
 .5ابن ابیعاصم ،احمد بن عمرو ،السنة ،ص ،563ح.6623
 .6عجلی کوفی ،احمد ،تایی الثقا  ،ج ،6ص.33
 .7مزی ،یوسر بن عبدالرحمن ،تهایب الکمال في أسماء الرجال ،ج ،5ص.63

ّ
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ حدیث «و هو وليُّ کل مؤمن بعدي»

یکی از شرایط صحت حدی این است که راویـان آن ،از ثقـات ،و نـزد رجالیهـا از صـفت
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نظر ابن ابیعاصم ،راویان این حدی همگی از ثقات هستند و در صحیح مس لم ،از آنهـا
روایت نقل شده است؛ ولی برای اعتبارسنجی جداگان هریک از راویان ،سلسله سندی که
در سنن الترماع از آنها روایت نقل شده است ،بررسی خواهد شد.
کتاب «الجامع الصحی و هو سهن الترمذع»
سلسله سهد حدیث ،طبق نقل م

قبل از بررسی الزم است این نکته بیان شود که تمامی این راویان بهجز جعفر بن سلیمان،

از راویان صحیح بخای و صحیح مسلم محسوب میشوند و جعفر بن سـلیمان ،فقـط از
راویان صحیح مسلم محسوب میشود.

ا ُ ُ
ترمذی در کتاب خود این روایت را با این سلسله سند میآورد« :يدثنء قتًبة ًن سوعًد،
ُّ
الضبعي ،ع ْن یز ید ِّالر ْرك ،ع ْن ُمط ِّرف ًْن ع ْبود اللوه ،ع ْ
ون ِع ْموران
قء  :ي ادثنء ج ْعف ُر ًْ ُن ُسلًمءن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ ُ
ْ ُ
0
الله.»...
ًن ،قء ً :عو رسل ِ
ً ِن يص ٍ

بنابراین راویان این حدی عبارتاند از:

 .1قتیبة بن سعید :نسائی او را ثقه و صدوق میداند 2.اهبـی نیـز دربـارۀ او از عبـاراتی
همیون «شیخاالسالم»« ،امام» و «ثقه» اسـتفاده میکنـد 9و ابوحـاتم رازی نیـز او را ثقـه
میداند.

4

 .2جعفر بالن ساللیمان الض َالبع  :او بـق نظـر بسـیاری از رجالیهـا ثقـه اسـت و تنهـا

مشــکلی کــه برخــی از رجالیهــای اهلســنت دربــارۀ او بیــان میکننــد ،ایــن اســت کــه او
شیعهمذهب است 1.البته شیعه بودن نمیتواند دلیلی بر تضعیر یـا توثیـق شـلص باشـد.
عجلی نیز معتقد است که او با وجود آنکه شیعه است ،ولی ثقه محسوب میشود.

6
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 .3یزید الرشک :ابوزرعه ،ابوحاتم و ترمذی او را ثقه میدانند 7.ابنحبان نیز نـام وی را
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 .1ترمذی ،محمد بن عیسی ،الجامع الصحیح و بو سنن الترماع ،ص ،333ح.7386
 .2مزی ،یوسر بن عبدالرحمن ،تهایب الکمال في أسماء الرجال ،ج ،87ص.575
 .3اهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،66ص.67
 .4همان ،ص.67
 .5مزی ،یوسر بن عبدالرحمن ،تهایب الکمال في أسماء الرجال ،ج ،5ص.63
 .6عجلی کوفی ،احمد ،تایی الثقا  ،ج ،6ص.33
 .7مزی ،یوسر بن عبدالرحمن ،تهایب الکمال في أسماء الرجال ،ج ،78ص.828

در کتاب ثقات خود آورده است.

0

 .4مطرف بن عبدالله :او از راویان صحیح بخای و صحیح مسلم محسوب میشود و
ابی بن کعب او را شلصیتی موثق به حساب میآورد کـه بـه فضـیلت ،ورع ،عقـل و ادب
مزین است 2.عجلی نیز وی را ثقه میداند.

3

 .5عمران بن ُح َصین :او از صحابه محسوب میشود؛ 4لـذا دربـارۀ وی ،نزاعـی وجـود

ندارد.
بررسی واژۀ « ّ
ولی» در این روایت
همان ور که گذشت ،ابنتیمیه قائل است که مادۀ «ولی» در صورتی بـهمعنای امـارت و
سرپرستی خواهد بود که به شـکل اسـم فاعـل ،و بـا لفـظ «والـی» وارد شـده باشـد و اگـر
بهصورت واژۀ «ولی» به کار رفته باشد ،بهمعنای دوستی خواهد بود .این ادعای ابنتیمیـه
ً
با ل است و لزوما نیازی نیست که واژۀ «والی» بیاید تا معنای فاعلی بدهد؛ بلکه میتوان
از واژۀ «ولی» نیز معنای فاعلی آن را اراده کرد؛ چنانکه بسیاری از علمـای لغتشـناس و
مفسران اهلسنت ،ایل واژۀ «ولی» ااعان کردهاند مـانعی نـدارد کـه از ایـن واژه ،معنـای
فاعلی آن را اراده کرد .حتی در موارد متعددی ،آنان نیز از واژۀ «ولی» معنای فـاعلی آن را
اخذ کردهاند که به برخی از آنان اشاره میشود.
دیدگاه لغتشناسان از آن جهت حائز اهمیت است که آنان در شناخت معانی لغات ،خبـره
هستند؛ به همین دلیل در ایـن بلـش ،معنـای «ولـی» از دیـدگاه علمـای لغتشـناس را
بررسی میکنیم .البته اکر این مطلب نیز ضـروری اسـت کـه «والـی» معـانی متعـددی در
زبان فارسی دارد که یکی از این معانی ،صاحب امر و اختیار است؛ 1بنابراین ،اگر در جـایی
 .1ابنحبان ،محمد بن حبان ،کتاب الثقا  ،ج ،6ص.657
 .2مزی ،یوسر بن عبدالرحمن ،تهایب الکمال في أسماء الرجال ،ج ،82ص.73
 .3همان.
 .4اهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،8ص.552
 .5عمید ،حسن ،فربنگ فایسی عمید ،ص.6565

ّ
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ حدیث «و هو وليُّ کل مؤمن بعدي»

دیدگاه علمای لغتشهاس
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ایل واژۀ «ولی» گفته شود که بهمعنای متـولی امـور و صـاحب امـور اسـت ،میتـوان ایـن
نتیجــه را گرفــت کــه واژۀ «ولــی» میتوانــد بــهمعنای «والــی» باشــد .بســیاری از علمــای
لغتشناس اهلسنت معتقدند که میتوان این واژه را در معنای فاعلیاش اسـتعمال کـرد
که به برخی از این لغتشناسان اشاره خواهیم کرد:
 .1ابنفارس :او از اشلاص نامدار و دارای اعتبار در علم لغت است؛ تـا حـدی کـه در
مدح وی اینگونه وارد شده است« :و کءن رأسء في األدب»؛( 0ابنفارس مرجعی در ادبیـات

ُّ
کوّ م ْ
ون ولوإ
بوده است) .او در کتاب معجم مقاییس اللاة ،ایل واژۀ «ولی» مینویسد« :
أ ْمر آخر ف ُهل و ِل ًُه»؛( 2هرکس سرپرسـت و متـولی امـور شـلص دیگـری باشـد ،او ِّ
ولـی آن

شلص است).

 .2راغب اصفهانی :او یکی از سرشناسترین علمای علم لغت است که فلر رازی در
کتاب تأسیس التقدیس ،از وی با عنوان «ائم اهلسنت» و «قرین غزالی» یـاد میکنـد.

8

وی در کتاب معجم مفردا ألفاظ القرآن ،دربارۀ «ولی» اینگونه مینویسد:

الداللوة و الداللوة ،و
اللالیة و اللالیة نحولِ :
و اللالیةَ :للإ األمر ،و قًِّ :
يقًقتهَ :للإ األمر .و الللي و المللإ یسوتعمالن فوي ذلوك .کوّ وايود
4
منهمء یقء في معنإ الفءعّ؛

والیت بهمعنای تولیت و بهعهدهگرفتن امور است .برخی گفتهاند که نسبت والیـت
و َوالیت ،مثل نسبت داللت و َداللت است؛ و حقیقت آن است که ولـی و مـولی در
معنــای بهعهدهداشــتن و متــولی شــدن امــور اســتعمال میشــوند؛ پــس «ولــی» و
«مــولی» در معنــای فــاعلی خــود بــه کــار میرون ـد [و لــذا بــهمعنای «سرپرســت»
هستند].

سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

همان ور که مالحظه شد ،راغب اصـفهانی نیـز قائـل اسـت کـه «ولـی» در معنـای
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فاعلیاش به کار رفته و بهمعنای سرپرست است.
 .1اهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،63ص.656
 .2ابنفارس ،احمد بن فارس ،معجم مقاییس اللاة ،ج ،7ص.666
« .3راغب اصفهانی ،حسین بن محمد» ،سایت ویکینور ،آدرس:
/راغب_اصفهانی_،حسین_بن_محمدhttp://wikinoor.ir/
 .4راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،معجم مفردا ألفاظ القرآن ،ص.757

 .3زمخشری :وی از علمای معتزله است که در علوم فراوانی از جملـه لغـت ،تفسـیر،
نحو و ادبیات ،زبانزد بوده است؛ بهگونهای که به وی در این علوم ،لقـب «امـام» نیـز داده
شده است.

0

اهبی دربارۀ او اینگونه مینویسـد« :و کوءن رأسوء فوإ البالغوة و العرًًوة و المعوءني و

البًءن ،و له نظم جًد»؛( 2در بالغت ،ادبیـات عـرب ،علـم معـانی و علـم بیـان ،شلصـیت
مرجعی بوده است؛ البته عالوه بر نثر ،او در شعر و نظم نیز خبره بـوده اسـت) .زملشـری
معتقد است که واژۀ «ولی» دو معنای حقیقی دارد که یکی از آنها« ،سرپرستی و سلطنت»
است و برای این معنـا ،چنـد مثـال میزنـد« :ولويَّ الًتوًم :کسـی کـه سرپرسـتی یتـیم را
به عهده گرفته اسـت .وليَّ القتًوّ :کسـی کـه سرپرسـت خـون فـرد کشتهشـده اسـت».

9

بنابراین ،از نظر وی مانعی نـدارد کـه واژۀ «ولـی» در معنـای فـاعلی خـود ،یعنـی «والـی»
استعمال شود.
 .4ابناثیر :او فقیـه ،محـد و مفسـر شـافعیمذهبی اسـت کـه در بسـیاری از علـوم
روزگارش توانا بـود و از شـهرت و اعتبـار فراوانـی در نـزد علمـا و رجالشناسـان فرقـههای
ملتلر اسالمی برخوردار است؛ تا جایی که ابنقاضی شـهبه او را بـهنقل از ابننقطـه ،از
«ثقات» شمرده است.
ا

4

ابناثیر در کتاب النهایة في غریب الحدیث و األثر ،اینگونه مینویسد« :و کّ من ولإ

انجام آن کار قیام میکند ،ولـی و مـوال میگوینـد) .ایـن عبـارت وی نیـز ،نـاقض ادعـای
ابنتیمیه است و منعی نمیبیند کـه «ولـی» در معنـای «والـی» اسـتعمال شـود .البتـه در
کتابهای دیگر علمای اهلسنت نیز عبارتهایی مشابه عبارت ابناثیر در تعریر «ولی»،
 .1اهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،85ص.656
 .2همان.
 .3زملشری ،محمود بن عمر ،أساس البالغة ،ج ،8ص.755
 .4یوسفی اشکوری ،حسن ،دایرةالمعایف بزیگ اسالمی ،ج ،8ص.356
 .5ابناثیر ،مبارک بن محمد ،النهایة في غریب الحدیث و األثر ،ج ،5ص.882

ّ
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ حدیث «و هو وليُّ کل مؤمن بعدي»

أمرا أو قءم ًه ،فهل ملاله و ولًه»؛( 1کسی را که سرپرستی کاری را بـر عهـده میگیـرد و بـه
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وارد شده است.

0

معهاشهاسی واژۀ « ّ
ولی» در قرآن کریم
م

در موارد متعددی در قـرآن کـریم ،واژۀ «ولـی» و مشـتقات آن بـه کـار رفتـه اسـت کـه در

بسیاری از این آیات ،این واژه بـهمعنای سرپرسـت و متـولی امـور اسـت؛ بـهعنوان مثـال،
میتوان به آی  853سورۀ بقره 2،آی  72سورۀ آلعمران 9و آی  35سورۀ نساء 4اشاره کرد.
در ایل آیاتی که از واژۀ «ولی» استفاده شده است ،مفسـران فراوانـی از اهلسـنت بـه
این مطلب ااعان کردهاند که ایـن واژه را میتـوان در معنـای فـاعلی خـود ،یعنـی «والـی»
استعمال کرد که در ادامه ،به چند مورد آن اشاره خواهیم کرد.

1

 .0البحر المدید ف تفسیر قرآن الکریم :نویسـندۀ ایـن تفسـیر کـه از علمـای مـالکی
است ،ایل تفسیر آی  853سـورۀ بقـره ااعـان میکنـد کـه «ولـی» در ایـن آیـه ،بـهمعنای
«متولی امور» و در معنای فاعلی استعمال شده است.

6

 .2التفسالالیر البسالالیط :نویســندۀ شــافعیمذهب ایــن تفســیر ،ایــل آیــات  653و 853
سورۀ بقره ااعان میکند که «ولی» در این مـوارد ،از کلمـاتی اسـت کـه بـر وزن «فعیـل»
است؛ ولی معنای وزن «فاعل» از آن اراده میشود.

7

 .3تفسیر المظهرع :مظهـری ،مفسـر حنفیمـذهب ،نیـز ایـل آیـ  853سـورۀ بقـره
مینویسد که «ولی» در این آیه ،بهمعنای «متولی امور» است.

8

 .4التفسیر المهیر :زحیلی ،عالم معاصر و نویسندۀ این تفسیر ،ایل آی  853سورۀ بقره

سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

قائل است که الله ولي الاین آمنلا یعنی «و الله یتللي أملر المؤمنًن ًءلرعءیة و العنءیوة و
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 .1مصطفی ،ابراهیم و دیگران ،المعجم الوسیط ،ج ،8ص6552؛ فالح ،عامر عبدالله ،معجم ألفاظ العقیدة ،ص.667
ُُ
َ
َ
َ
ْ
 .2الل ُه َول ،الذ َین َآم ُنوا یلر ُج ُه ْم م َن الظل َمات إلی ال ُنور.
َ
ْ
َ  .3و الل ُه َول ،ال ُم ْؤمن َ
ین.
َ ْ َْ ََ ْ َ ُ ْ َ ً
 .4و اجعل لنا من لدنع ولیا.
ً
 .5البته نگارنده اعالم میکند که در مقام تأیید یا نفـی نظـر آنـان نیسـت و صـرفا در مقـام بیـان شـاهدمثالهایی علیـه ادعـای
ابنتیمیه است.
 .6ابنعجیبه ،احمد ،البحر المدید ف ،تفسیر القرآن الکریم ،ج ،1ص.289
 .7واحدی نیشابوری ،علی بن احمد ،التفسیر البسیط ،ج ،3ص235؛ ج ،4ص.368
 .8مظهری ،محمد ثناءالله ،تفسیر المظهرع ،ج ،1ص.353

الهدایة ألررد األملر»؛( 1و خداوند سرپرست و متولی امور مؤمنـان اسـت .)...پـس روشـن
است که میتوان «ولی» را در مواردی ،بهمعنای «متولی امور» یا همان «والـی» اسـتعمال
کرد.
 .5التفسالالیر الواضالال  :محمــد محمــود حجــازی ،کــه از علمــای معاصــر مصــر و از
پژوهشگران حوزۀ قرآنی است ،ایل آی  653سورۀ بقره اینگونه مینویسد« :و لوًس لکوم

ولي سلاه یتللإ أملرکم و ال نصًر ینصرکم»؛( 2شما غیر از خداوند ،ولیای ندارید که متولی
و سرپرست امورتان باشد و غیر از خداوند یاوری نیز ندارید که شـما را یـاری کنـد) .از ایـن
عبارت وی میتوان اینگونه نتیجه گرفت که یکی از معانی ولی« ،متولی امـور» یـا همـان
«والی» است.
همینین او ایل آی  853سورۀ بقره نیز معتقد است که «ولی» یعنـی «یتوللإ أمولرهم

ًءلرعءیة و العنءیة»؛( 9خداوند متولی امور مؤمنان است و به امور آنان عنایت دارد).
 .6التفسیر الکبیر :فلر رازی ،نویسندۀ معروف و صاحب این تفسیر ،ایل آی  65سورۀ

نساء دربارۀ واژۀ «ولی» اینگونه مینویسد« :إن اللليُ ،
المتص ِّور ُف فوإ الشويُ»؛( 4مـراد از
َ
ِّ
متصرف در امور است) .در زبان فارسی نیـز یکـی از معـانی ُمت َص ِّـرف ،حـاکم و والـی
ولی،

است 1.این عبارت نیز بر این امر داللت میکند که «ولی» میتواند بهمعنای والی و متـولی
امور استعمال شود.
نزد فریقین از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت ،واژۀ «ولـی» در مـوارد متعـددی در معنـای
فاعلی خود ،یعنی «والی» و «سرپرست» استعمال شده است که تنهـا بـه دو مـورد از آنهـا
اشاره میکنیم:
 .1زحیلی ،وهبه ،التفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهج ،ج ،3ص.22
 .2حجازی ،محمد محمود ،التفسیر الواضح ،ج ،1ص.63
 .3همان ،ص.169
 .4فلر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر لإلمام الفخر الرازع ،ج ،6ص.656
 .5معین ،محمد ،فربنگ فایسی معین ،ج ،8ص.6767

ّ
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ حدیث «و هو وليُّ کل مؤمن بعدي»

 .7الدر المهثور ف التفسیر بالمأثور :در این کتاب مشـهور جاللالـدین سـیو ی ،کـه
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الر .سیو ی ایل آی  886سورۀ بقره این روایت را از عایشه نقل میکند« :و السولطءن

ولي من ال ولي له»؛[( 0دربارۀ دختری که سرپرست در امر ازدواج ندارد] حـاکم و سـلطان،
متولی و سرپرست کسی خواهد بود که متولی و سرپرسـت نـدارد) .مـراد از «ولـی» در ایـن
عبارت نیز «متولی امر» است.
ب .سیو ی ایل آی  8سورۀ نساء این عبارت را میآورد« :و جعّ وليَّ الًتًم یعز موء

الًتًم عن مءله»؛( 2به سرپرست یتیم این اجازه داده شده اسـت کـه داراییهـای یتـیم را از
داراییهای خودش جدا کند) .مراد از کلم «ولی الیتـیم» در ایـن عبـارت نیـز «سرپرسـت
یتیم» و «متولی امور او» است.
واژۀ « ّ
ولی» در کتابهای محدثان مشهور اهلسهت

عالوه بر قراین فـوق ،ایـن نکتـه را نیـز بایـد افـزود کـه در بسـیاری از کتابهـای حـدیثی
اهلسنت نیز بـرخالف تصـور ابنتیمیـه ،واژۀ «ولـی» بـهمعنای سرپرسـت و متـولی امـور
استعمال شده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
در چندین جای کتاب مسند أحمد بن حنبل ،روایتی از ابـوبکر نقـل شـده اسـت کـه او
گفته است« :أنء وليَّ رسل اللهً عده أعمّ فًهء ًمء کءن یعموّ رسول اللوه فًهوء»؛

9

(من متولی امور بعـد از رسـول اللـه هسـتم و همـان گونـه کـه رسـول اللـه عمـل
میکردند ،من هم همان گونه عمل میکنم).

َّ
بسیار واضح است که بق ادعای ابنتیمیه دربارۀ حـدی «و هل وليُّ کّ مؤمن ًعد »،

نمیتــوان واژۀ «ولــی» را در اینجــا بــهمعنای دوســتی گرفــت؛ چراکــه مقیــد بــه زمــان بعــد از
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رسول الله شده است .پس معنایی که در اینجا متصور اسـت ،والیـت و حکومـت بعـد از
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رسول الله است؛ لذا همان ور که در اینجا «ولی» میتواند بهمعنای والـی و سرپرسـت
جامعه باشد ،منعی ندارد که در روایت نبوی موردبح نیز« ،ولی» بهمعنای والی باشد.
 .1سیو ی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدی المنثوی فی التفسیر بالمأثوی ،ج ،6ص.533
 .2همان ،ج ،2ص.399
 .3ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،1ص.483

همینــین در حــدیثی کــه در مس ند أحم د ب ن حنب ل دربــارۀ ار وارد شــده اســت،
حضرت رسول الله فرمودهاند« :أنء ولويُّ مون ال ولويا لوه» 0کـه روشـن اسـت کـه واژۀ
«ولی» در اینجا نیز بهمعنای سرپرست و متولی امور به کار رفته است.
افزون بر آنیه گذشت ،عباراتی مثل «ول ،المقتول»« ،ول ،الدم»« ،ول ،الیتـیم» کـه
بهصورت فراوان در کتابهای علمای اهلسنت ،بهویژه کتابهای فقهی اسـتعمال شـده
است ،دال بر آن است که «ولی» میتواند بهمعنای سرپرست و متولی امور استعمال شود.
مصطفی دیب البغاء نیز در تحقیـق و تعلیقـی کـه بـر کتـاب ص حیح البخ ایع زده اسـت،
ا

اینگونه مینویسد« :اللليُّ کّ من ولإ أمورا أو قوءم ًوه»؛( 2ولـی کسـی اسـت کـه کـاری را
به عهده بگیرد و سرپرست آن شود و برای انجام آن قیام کند).
همینین در مسئل نکاح که رضایت ِّ
ولی دختـر ،شـر وقـوع و صـحت آن اسـت ،در
بسیاری از کتابها از جمله سنن الترماع ،المستدیك علی الصحیحین ،این حدی نبوی

ُّ ْ
ا ُ
ْ
ءلسولط ُءن و ِلويُّ
الله قوء  .... :و ِإ ْن َشوءج ُروا ف
روایت شده است« :عن عء ِئشة أن رسل ِ
م ْن ال و ِليا ل ُه»؛( 9از عایشه نقل شده است که رسول الله فرمودند ]...[" :اگر در امـری

مشاجره کردند ،پس حاکم متولی امر کسی است که ولی ندارد").
نتیجه

َّ
ابنتیمیه قائل اسـت کـه حـدی مشـهور «و هول ولويُّ کوّ موؤمن ًعود » کـه در منقبـت

است و اصلیترین دلیل وی برای رد این حدی  ،معنای واژۀ «ولی» است کـه بهعقیـدۀ او
امکان ندارد که این واژه بهمعنای «والی» باشد و همینین امکان ندارد که مراد از «ولی»،
ِّ
دوستی بهمعنای ضد عداوت باشد؛ چراکه حضرت علی همواره دوسـت مؤمنـان بـوده
 .1همان ،ج ،28ص ،432ح.17199
 .2بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،ج ،6ص.88
ٌ َ ْ
َ « .3ع ْن َعائ َش َةَ ،أ َّن َر ُس َول اللهَ ق َالَ :أ َیما ْام َر َأة َن َ
کاح َها َبا ٌلَ ،فن ُ
کاح َها َبا ٌلَ ،فن ُ
کح ْت ب َغیر إ ْان َول َیها َفن ُ
کاح َها َبا ـل ،فـإن
ٍ
َ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُّ ْ َ ُ َ َ ْ َ
ـن ال َولـ ،ل ُـه»( .ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی،
دخل بها فلها المهر بما اسـتحل مـن فرجهـا ،فـإن اشـتجروا فالسـلطان ولـ ،م
سنن الترماع ،ج ،2ص398؛ حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدیك علی الصحیحین ،ج ،8ص ،563ح.)8357

ّ
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ حدیث «و هو وليُّ کل مؤمن بعدي»

امیرالمؤمنین علی وارد شده ،دروغی است کـه بـه پیـامبر اکـرم نسـبت داده شـده
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ً
است؛ لذا این حدی بیفایده و عب خواهد بود .این در حالی اسـت کـه اوال :ایـن حـدی
موردتأیید علمای فریقین است و بسیاری از علمای اهلسنت آن را بـدون بیـان خدشـه و
اشکال نقل کردهاند و حتی در موارد فراوانی به صحیح و َح َسن بـودن آن تصـریح کـرده و
ً
ااعان داشتهاند که تمام راویان این حدی  ،از ثقات هستند .ثانیا :میتـوان از واژۀ «ولـی»
در ایــن حــدی  ،معنــای فــاعلی یعنــی «والــی» را اراده کــرد؛ چنانکــه بســیاری از علمــای
اهللغــت و مفســران اهلســنت ،اینگونــه اراده و اســتعمال کردهانــد .بنــابراین ،ادعــای
َّ

ابنتیمیه مبنی بر کذب خواندن حـدی «و هول ولويُّ کوّ موؤمن ًعود » ،ادعـایی غلـط و
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سست است.
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تأثیر سید قطب بر اخوانالمسلمین
محمد محمدی نور

*

چکیده
اخوانالمسلمین یکی از بزرگترین جنبشهای اسالمی در جهـان عـرب اسـت کـه در
واکنش به نفوا سلطه و فرهنگ غربی در کشورهای اسالمی بعد از فروپاشـی خالفـت
عثمانی ،با نیت و انگیزۀ استقرار حکومت اسالمی به وجود آمد .سیاست حسن البناء و
ا رافیان او دربارۀ برپایی نظام اسالمی ،سیاستی گامبهگام بود؛ یعنی در تـالش بودنـد
بهتدریج و با فعالیتهای فرهنگی و بهدور از خشونت و افرا  ،زمینه را بـرای همکـاری
مردم در استقرار نظام اسالمی فراهم کنند .پـس از تـرور حسـن البنـاء و رویکارآمـدن
حسن الهضیبی بهعنوان ُمرشد عـام ،مشـکالت و بینظمیهـایی در اخوانالمسـلمین
به وجود آمد و اتحاد و انسجام حاکم بر این جمعیت از بـین رفـت .در همـین فرصـت،
سید قطب ،یکی از اندیشمندان بزرگ جهان اسالم ،بـه اخوانالمسـلمین پیوسـت و بـا
روحیــه و تفکــر استکبارســتیزی و اســالمگرایی باع ـ شــد کــه خــو ایــدئولوژیکی در
اخوانالمسلمین جبران شود .وی با حضور در بین اعضا و نوشتن آثار متعـدد ،تـأثیراتی
بر اخوانالمسلمین گذاشت که برخی از آنها عبارتاند از .6 :بازسازی و انسجام دوبـارۀ
اخوانالمسلمین در اوایل ده 6375م؛  .8ترجیح مشی رادیکال و افرا ی بر مصـالح
سیاسی که باع شد گروههایی تندرو مانند «سازمان آزادیبلش اسالمی»« ،التکفیـر
و الهجرة» و «سازمان جهاد اسالمی» به وجود بیایند؛  .7بهوجودآمـدن جریـان قطبـی
که هنوز هم در میـان اخوانالمسـلمین فعـال اسـت و رهبـران فعلـی اخوانالمسـلمین
مانند محمد بدیع و محمود عزت نیز از همین جریان هستند.
کلیدواژهها :سید قطب ،اخوانالمسلمین ،مدرنیته ،دموکراسی ،دارالکفر.

* کارشناسی ارشد مرکز تلصصی کالم اسالمی و دانشپژوه مؤسس دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.

مقدمه
اخوانالمسلمین یکی از گروههای تأثیرگذار در جهان اسالم است که پیـرو اندیشـ اسـالم
سیاسی هستند و با توجه به روند حرکت بیداری اسالمی و شکست جریانهای تکفیری و
وهابیت در تحقق اسالم سیاسی مدنظر خود ،احتمال دارد که بتواند در آیندهای نزدیـک،
در جهان اسـالم جایگـاه خـوبی پیـدا کنـد و جـایگزین تکفیریهـا شـود .در عـین حـال،
از آنجا که سید قطب ،رهبر سلفیان جهـادی ،نقطـ عطفـی در اندیشـ اخوانالمسـلمین
به حساب میآید ،الزم است جهت آماده بودن برای مواجهه با سلفیان جدید اخوانی ،تأثیر
سید قطب بر اخوان بررسی شود.
آنیه در این پژوهش به آن پرداخته میشود ،بررسی ارکان و مشلصههای ایدئولوژیک
سید قطب و تأثیراتی است که در سای این ایدئولوژی به وجود آمده است.
روش این پژوهش بهصورت کتابلانهای و اینترنتی است.
ویژگیهای سید قطب
سید قطب در سال 6357م ،در روستای «موشه» از توابـع اسـتان «اسـیو » کشـور مصـر
به دنیـا آمـد .او در خـانوادهای پـرورش یافـت کـه دارای موقعیـت اجتمـاعی بـاالیی بـود و
«وجاهت سنتی» و «رشد علمی» دو ویژگی مهـم ایـن خـانواده محسـوب میشـد .پـدرش
روشنفکر و آگاه ،و در عرصههای فکری و فرهنگی ،فهیم و مستعد بود .پـدر سـید قطـب
نمایندۀ حزب ملی «مصطفی کامل» در روستا و یکی از مشترکان نشـری «اللـواء» ،نشـری
ارگانی «حزب وفد» ،بود 1و منزلش پایگـاهی سیاسـی بـرای روشـنگری عمـومی و محلـی
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برای دستیابی به تازهترین اخبار داخلی و خارجی به حساب میآمد 2.مادر سید قطب نیز از
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صــفات و ویژگیهــای ممتــاز و مؤمنانــهای برخــوردار بــود؛ بهگونــهای کــه ســید قطــب در
اهدانام کتاب التصویر الفني في الق رآن ،بـه روحیـ ایمـانی و مـذهبی مـادرش اشـاره ،و
 .0کوپل ،ژیل ،پیامبر و فرعون ،ترجمه :حمید احمدی ،ص.77
 .2خالدی ،عبدالفتاح ،سید قطب ،ص.77

فعالیتهای قرآنی خود را در راستای آرزوهای مادرش ارزیابی میکند.

1

از آنجا که سید در خانوادهای متدین ،عزتمند و جوانمرد پـرورش یافتـه بـود ،از همـان
کــودکی در جلســات مــذهبی ،علمــی و سیاســی حضــور مــؤثری داشــت .وی در دفــاع از
مستضعفان و ستمدیدگان ،و مقابله با ظالمـان و مسـتکبران تـالش میکـرد و از کارهـای
حقیرانه و ُبزدالنه متنفر بود و این روحیه تا آخر عمر ،در وی وجود داشت.
فکری سید قطب
سیر تطور
م

سید از همان کودکی بهجهت برگزاری جلسات مکرر سیاسی در منزلشـان ،فـردی آگـاه و
سیاسی بار آمد .او رفدار ناسیونالیسم ضدانگلیسی بود .مـردم بـرای آگـاهی از تـازهترین
اخبار و رخدادهای سیاسی به خان آنها میآمدند و در بسیاری از موارد ،سید بهجای پدرش
برای حاضران روزنامه میخواند 2.وی در آستان انقالب ملی و ناسیونالیسـتی 6363م 3،بـا
سرودن اشعار و نوشتن مطالب و خواندن آنها در مساجد و اماکن عمومی ،مردم را تحریک
میکرد و احساسات آنها را برای شکلگیری انقـالب برمیانگیلـت؛ 4بـه همـین جهـت،
دو سال از ادام تحصیل بازماند.

در سال 6386م ،به قاهره رفت و نزد دایی خود که ُمدرس ،روزنامهنگار و عضـو حـزب

وفــد بــود ،اقامــت گزیــد و تحصــیالتش را نیــز ادامــه داد .در ســال 6382م وارد دانشــکدۀ
دارالعلوم شد و با حسن البناء که در سالهای  6387تا 6387م در آنجا درس خوانده بود،
آشنا شد .این آشنایی سبب شد که او با درک عمیقی که از اسالم داشت ،مبارزۀ سیاسـی و
اجتماعی خود را در قالبی صحیح پیریزی کند.
سید در کنار فعالیتهای علمی و ادبـی ،در مسـائل سیاسـی و اجتمـاعی نیـز قـا ع و

 .0قطب ،سید ،التصویر الفني فی القرآن ،ص.5
 .2قطب ،سید ،طفل من القریة ،ص.35
 .9نک :سوزنگر ،سیروس ،اندیشهبا سیاسی سید قطب ،ص 88و .87
 .4کوپل ،ژیل ،پیامبر و فرعون ،ترجمه :حمید احمدی ،ص.77

تأثیر سید قطب بر اخوانالمسلمین

بیپروا بود و موضعگیری شجاعان او در برابر نلستوزیر وقت ،محمـد محمـود پاشـا ،در
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انتقاد از سیاست «مشت آهنین» او در برابر ملالفان ،گویای همین مطلب است.

1

ی سالهای  6363و 6362م ،مقـاالت متعـددی دربـارۀ مبـارزه بـا فسـاد و آلـودگی
حکمرانان 2،ا رافیان ملک فاروق ،رجال احـزاب ،پادشـاهان ،امیـران ارتـش و مـزدوران
انگلیســی 3نوشــت و در نشــریههای مشــهور آن روز ماننــد «العــالم العربــ« ،»،الرســالة» و
«الثقافة» چـاپ کـرد .بـه همـین منظـور ،او نشـری «الفکـر الجدیـد» را منتشـر کـرد؛ امـا
حکومت به جنگ با او برخاست و در نتیجه ،چاپ این نشریه پس از انتشـار دوازده شـماره
متوقر شد .آنان سید را به ور غیررسمی بهبهان مطالع سیستم آموزشـی امریکـا ،بـرای
اقامتی نامحدود به ایاالت متحدۀ امریکا تبعید کردند.

4

این انتظار وجود داشت که سید قطب با رز تفکری به مصر بازگردد که بـه رفـداری
از امریکا بگردازد؛ اما پس از بازگشت به مصر ،از تابستان  6356تا 6357م با انتشار مقاله و
سلنرانی ،بهشدت جامعـ امریکـا را تقبـیح کـرد 5و سـرانجام از ریـق صـالح عشـماوی
به عضویت اخوانالمسلمین درآمد.
او بــهمحض ورود بــه اخوانالمســلمین ،بــا پیگیــری انتقادهــای پیشــین خــود از ایــن
جماعت ،بـهدنبال تغییراتـی عمـده بـود 6و میخواسـت از درون آن ،تشـکیالتی منسـجم،
اندیشهور و قدرتمند برای حضور در عرصههای ملتلر فکری ،اصـالحی و حتـی نظـامی
به وجود آورد .وی بهمنظور رسیدن به این هدف ،مدیریت نشریهها و امور فکری و تبلیغـی
اخوان را بر عهده گرفت و با نوشتن مقاالت و هدایت نویسندگان ،اهداف اصالحی خود را
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ادامه داد 7و باع تغییراتی در اخوانالمسلمین شد.
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 .0سیاوشی ،کرم ،تحلیل انتقادی مبانی و روش تفسیری سید قطب در ف ،ظالل القرآن ،ص.67
 .2همان ،ص.63
 .9سوزنگر ،سیروس ،اندیشهبا سیاسی سید قطب ،ص.85
 .4کوپل ،ژیل ،پیامبر و فرعون ،ترجمه :حمید احمدی ،ص.72
 .1همان ،ص.73
 .6سیاوشی ،کرم ،تحلیل انتقادی مبانی و روش تفسیری سید قطب در ف ،ظالل القرآن ،ص.85
 .7قطب ،سید ،لماذا أعدموني ،ص.3

افراد تأثیرگذار بر سید قطب
سید قطب در نظریهها و افکار خود از دو نفر متأثر است:
 .0محمود عقاد :روزنامهنگار و داستاننویس مصری که در ابتدا در حزب وفـد فعالیـت
داشت و سید با او آشنا شد .حیات ادبی و روشنفکری سید در اثر آشنایی با او شکل گرفتـه
است.
 .2ابوا؛علی مودودی :سید به افکـار و عقایـد او بسـیار احتـرام میگذاشـت و شـالودۀ
فکری او شبیه مبانی فکری مودودی بود .زمانی که در دادگاه پرسیدند که آیـا نظریـههای
مــودودی در تکــوین آرای تــو دخالــت داشــته اســت یــا خیــر ،پاســخ داد« :در نوشــتهها از
نظریههای او استفاده کردم و عقیدۀ من ،همان عقیدۀ اوست».

1

مصداق بارز اثرگذاری ابواالعلی مـودودی بـر سـید قطـب ،کتـاب مع الم ف ي الطری ق
است.
اخوانالمسلمین
جمعیت اخوانالمسلمین قدیمیترین و مؤثرترین جنبش اسالمگرا در جهـان عـرب اسـت
که در ول حیات خود فرازونشیبهای ایدئولوژیک فراوانی داشته است .اخوانالمسلمین
در اوایل قرن بیستم ،در شرایطی در مصر به وجود آمـد کـه ناسیونالیسـم ،سوسیالیسـم و
لیبرالیسم بهعلت ایدئولوژی غالب روز ،در رقابت برای رسیدن به جایگاهی مناسب بودنـد.
حسن البناء که در جوانی به جنبش ناسیونالیسم مصری پیوسته بود و در سای دلبستگی
به آن ،خدمت به و ن و سرزمین آباء و اجدادی را وظیفه میدانست 2و از رفی نیز چون
دغدغ دیـن و مسـائل دینـی داشـت ،تـالش میکـرد میـان دو مفهـوم «ناسیونالیسـم» و
خدمت به سرزمین اجدادی و همینین مذهب و ملت ایجاد کند.
 .0سوزنگر ،سیروس ،اندیشهبا سیاسی سید قطب ،ص.77
 .2حسینی ،اسحاق موسی ،اخوانالمسلمین؛ بزیگترین جنبش اسالمی معاصر ،ترجمه :هادی خسروشاهی ،ص.88
 .9السمان ،علی ،رویارویی مسلکها و جنبشهای سیاسی در خاورمیان عربی تا سال 6337م ،ص.57

تأثیر سید قطب بر اخوانالمسلمین

«دین» ارتبا و وحدت برقـرار کنـد؛ 3لـذا تصـمیم گرفـت حـزب اخوانالمسـلمین را بـرای
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بنیانگذاران اخوانالمسلمین اسالم را قانونی فراگیر و عام بـرای تمـام شـئون زنـدگی
بشر میدانستند 1و تالش آنها این بود که دین اسالم را بهعنوان ایدئولوژی سیاسی و نظام
هویتی معرفی کنند .آنان میگفتند که اسالم در تمامی ابعـاد از جملـه عـدالت اجتمـاعی،
دستورات روشن و دقیقی داده است.

2

در زمان جنگ جهانی دوم که انگلستان برای مقابله با آلمان وارد مصر شـد ،اخـوان و
احزاب ناسیونالیست میخواستند با انگلستان مقابله کنند .ملک فاروق ،پادشاه مصر ،کـه
ملالر این مـاجرا بـود ،بـه سـرکوب احـزاب ملـالر پرداخـت .اخوانیهـا گروهـی سـری
در برابر حکومت تشکیل دادند و برای حفاظت از کشور اسالمی و مقابله با سرکوب دولـت
مبارزه کردند .با پایان جنگ ،فعالیتهای مسلحان اخوان نیز تمـام شـد و آنـان دوبـاره بـه
فعالیت سیاسی و اجتماعی روی آوردند.
با شروع بحران فلسطین و عدمتحرک الزم دولت مصر ،اخوانیهـا خشـمگین شـدند و
درگیریهایی میان دولت و اخوانیها پیش آمـد کـه نتیجـهاش ایـن شـد کـه فعالیـت ایـن
حزب ،غیرقانونی اعالم شود و رهبران آن بهجز حسن البناء دستگیر شوند.
البته حسن البناء همواره ملالفت خود بـا اسـتفاده از ابزارهـای خشـن بـرای پیشـبرد
سیاستهای حزب را اعالم میکرد و در سـالهایی کـه گروهـی از اخوانیهـا حرکتهـای
خشونتآمیزی را در پیش میگرفتند ،با آنان ملالر بود .البناء در سال 6363م ترور شد و
فصل اول فعالیتهای حزب به پایان رسید.
در ــول ســالهایی کــه حســن البنــاء حــزب اخوانالمســلمین را پایهگــذاری ،و ســاختار
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ایدئولوژیکی آن را پیریزی کرد ،سید قطب عضو سادۀ حزب ناسیونالیست وفـد و عالقهمنـد
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به ادبیات و روزنامهنگاری بود؛ نه سیاست .در ده چهارم زنـدگی خـود بـه اسـالم ،بـهمعنای
سیاسی آن عالقهمند شد .وی در سال 6365م به ور رسمی از حزب وفد جدا شد و در سال
6358م ،دو سال بعد از ترور حسن البناء ،به عضویت اخوانالمسلمین درآمد.
 .0فرهی ،عبدالله ،جنبش اخوانالمسلمین ،ص.83
 .2حسینی ،اسحاق موسی ،اخوانالمسلمین؛ بزیگترین جنبش اسالمی معاصر ،ترجمه :هادی خسروشاهی ،ص.55

زمانی که اخوانالمسلمین در سال 6356م -زمـانی کـه حسـن الهضـیبی مرشـد عـام
اخوان بود -به سیاستهای افرا ی جمال عبدالناصر و بیتـوجهی او بـه اجـرای مقـررات
دینــی اعتــراض کــرد و ســرکوب شــد ،ســید قطــب نیــز همــراه تعــداد زیــادی از اعضــای
اخوانالمسلمین دستگیر ،و پس از محاکمه ،به  85سال زندان یا کار اجباری محکوم شد.
تمام آثار سیاسی او در زندان نوشته شده است؛ فضایی که ناسیونالیسـتهای افرا ـی
او و همراهانش را بهشدت شکنجه میکردند .همین تجربـ دردنـاک ،بـر آثـار رادیکـال او
تأثیر گذاشته است.
سید قطب اسالم را تئوری نمیداند؛ بلکـه آن را برنامـه میدانـد و میگویـد« :اسـالم
دینی برای واقعیتهاست؛ یعنی اسالم دینی برای زندگی ،و دینـی بـرای جنـبش ،و دینـی
برای عمل است» 1.او ایمان را واقعیتی مثبت میداند کـه بایـد در تمـام جنبـههای حیـات
ظهور پیدا کند؛ 2لذا از نظر او ،هر عملی که بر پای ایمان شکل نگیرد ،در پیشگاه خداونـد
اعتبار و ارزشی ندارد.

3

سید قطـب معتقـد اسـت کـه مهمتـرین مصـداق ظهـور و بـروز عمـل دینـی در میـان
مسلمانان ،جهاد علیه غیرمسلمانان است .وی میگوید کـه جنـگ در زنـدگی مسـلمانان،
دورهای و موقت و گذرا نیست؛ بلکه مسـئلهای همیشـگی اسـت؛ زیـرا هیدگـاه حقیقـت و
دروغ با یکدیگر جمع نمیشوند .به این دلیل است که وظیف فرد مسلمان تا روزی که زنده
است ،ادامه دارد.

4

ارکان و مشخصههای ایدئولوژیک سید قطب
ارکان و مشلصههای ایدئولوژیک سید قطب به شرح زیر است:
تأثیر سید قطب بر اخوانالمسلمین

 .0قطب ،سید ،خصائص التصور اإلسالم ،و مقوماته ،ص.658
 .2قطب ،سید ،في ظالل القرآن ،ج ،7ص.7377
 .9همان.
 .4همان ،ص 6666و .6668
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 .0مخالفت با مدرنیته

سید قطب دین اسالم را نظـامی هدفمنـد میدانـد کـه همـ جنبـههای زنـدگی را کنتـرل
میکند و توانایی پاسلگویی به هم نیازهای بشر را دارد .او معتقد است« :شـریعت ،تنهـا
محدود به قوانین دینی نیست؛ بلکه هر آنیه را خداوند برای سـاماندادن بـه زنـدگی بشـر
مشلص کرده است ،شامل میشود؛ مانند حکومت ،رفتار و دانش» 1.او بهدنبال این بـود
که با استفاده از ادل فقهی اثبات کند که اسالم از مفاهیم غیراسالمی ،پـاک و مبراسـت.
یکی از این مفاهیم غیراسالمی« ،مدرنیته» است که از مباح اصلی در بح های توسع
سیاسی به حساب میآید.
از نظر سید قطب ،متون اسالمی سنتی توانایی پاسخگویی بـه نیازهـای مسـلمانان در
هم عصـرها را دارد؛ لـذا بـه اسـتفاده از مفـاهیم جدیـد و مـدرن بـرای تضـمین پیشـرفت
سیاسی و اجتماعی جامعه ،نیازی نیست.
او در جاهای ملتلفی از تفسیر خود ،دیدگاههای غربی را به چالش میکشد؛ چنانکه
ایل آی الحق من رًك فال َکلنن من الممترین 2هشدار میدهد و میگوید:

روا نیست که امروزه به این هشدار گوش نـدهیم؛ در حـالی کـه مـا در هنگامـهای
بیماننــد از ُ
سبکســری قــرار گرفتــهایم و از مستشــرقین یهــودی و مســیحی و
کمونیستهای بیایمان دربارۀ دینمـان استفسـار مـیکنیم .سـلن آنهـا را دربـارۀ
قرآن ،سنت نبوی و سیرۀ پیشینیانمان گوش فرا میدهیم و گروههای دانشـجویی
خود را برای فراگیری دانشهای ایالمی به سرزمینهای ایشان گسیل مـیکنیم و
[آنــان بهصــورت] فارغالتحصــیالنی بــا خــرد و روان تباهشــده بــه ســرزمین خــود
بــاز میگردنــد .ایــن قــرآن ،قــرآن مــا و امــت مســلمان ماســت ،و اهلکتــاب،
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اهلکتاباند و کفار ،همان کفار و دین ،همان دین است.
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 .2مبارزه با جامعۀ جاهلی یا دارالکفر

او معتقد است جاهلیت در مقابل اسالم قرار دارد و به دورۀ قبل از اسالم در شبهجزیرۀ
 .0قطب ،سید ،العدالة اإلجتماعیة ،ص.877
 .2سورۀ بقره ،آی .663
 .9قطب ،سید ،في ظالل القرآن ،ج ،6ص.677

عربستان محدود نیست؛ بلکه تمام جوامعی که از برنامههای اسالمی برای تنظیم زنـدگی
فردی ،اجتماعی و سیاسی منحرف شدهاند ،اهلجاهلیت هستند و فرقی هم نمیکند کـه
در گذشته باشند یا حال یا آینده.

1

سـید قطــب جامعـ جــاهلی را بــه جوامـع غیراســالمی محـدود نمیکنــد و بســیاری از
جوامـع اســالمی در ــول تــاریخ را نیــز مصــداق جامعـ جـاهلی میدانــد .او جوامــع را بــه
دو دست کلی تقسیم میکند« :جامع جاهلی» و «جامع اسـالمی» .او معتقـد اسـت کـه
نقط مشترکی بین این دو وجود ندارد و جامعه نیز نمیتواند خارج از این دو صورت تصـور
شود .وی حتی وجود جامع نیمهاسالمی و نیمهجاهلی را نیز رد میکند.
او میگوید از آنجایی که تنها یک حقیقت دینی وجود دارد ،هر جامعهای که مبتنی بـر
حقیقت دین نیست ،جاهلی است؛ بنابراین ،در جهان دو نوع دولـت بیشـتر وجـود نـدارد:
«دولــت الهــی» و «دولــت جــاهلی» و همینــین دو نــوع قــانون بیشــتر وجــود نــدارد:
«قانون الهی» و «قانون بشری».

2

قوانین بشری برگرفته از دانش محدود بشر ،نیازهای بقاتی و منافع نژادی یا فـردی
است؛ در نتیجه ،این نوع نظامها نوعی سیستم حکومتی است که گروهی گروه دیگـری را
استثمار میکند 3.تنها اسالم است که میتواند انسان را تسلیم شریعت الهی کنـد و او را از
قید فرمانبرداری از انسانهای دیگر نجات دهد.

4

پس جوامع اسالمی که حاکمیت خود را در اختیار رهبران دنیوی قـرار دادهانـد ،دارای
نظام سیاسی جاهلی هستند .او به ور علنی اعالم کرد که الزم است جامعهای بـه وجـود
آوریم تا تمام اصول و فرمانهای اسالم در آن اجرا شـود و در آن ،فقـط قـانون و شـریعت
خداوند ،حاکم و داور باشد و بس 5.او راه تغییر سرنوشت مسـلمانان و بازگشـت بـه اسـالم
تأثیر سید قطب بر اخوانالمسلمین

 .0قطب ،سید ،معالم في الطریق ،ص.886
 .2همان ،ص.856
 .9همان ،ص 3و .65
 .4همان ،ص.27
 .1قطب ،سید ،في ظالل القرآن ،ج ،8ص.653
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واقعی را جنگی مقدس میدانست.
این روش سید قطب با روش حسـن البنـاء تضـاد مطلـق دارد کـه خواهـان تغییرهـای
بنیادین در سرنوشت سیاسـی و اجتمـاعی کشـورهای اسـالمی از راه آمـوزش و بهصـورت
والنیمدت بود.
 .3مخالفت با ناسیونالیسم

سید قطب برخالف حسن البناء و دیگر رهبران اخوان که و ندوسـتی یـا ناسیونالیسـم را
ً
عنصر هویتبلش ملی میدانستند ،بعد از جدایی از حزب ملیگرای وفـد ،کـامال بـا ایـن
مفهوم ملالر بود و در مقابله با وفاداریهای ملی و ایفهای ،تنها وفاداری بـه اسـالم و
خداوند را لب میکرد؛ لذا مشروعیت رژیمهای کشورهای اسالمی را که بر پایـ غلبـه یـا
انتلاب و تأیید مردم بنا شده بود ،رد میکرد و آن را برخالف شرایع اسالم میدانست.
البته ریش این ملالفت را نباید در نگرش دینی سید قطب و تفسیری که از دین داشت
جستوجو کرد؛ بلکه شرایط سیاسـی دورۀ جمـال عبدالناصـر در مصـر ،کـه ناسیونالیسـم
عربی را به ایدئولوژی پرهیجانی تبدیل کرده بود ،بر این امر تأثیرگذار بود.
او با بیان تصویری منفـی از جامعـ عربـی قبـل از اسـالم کـه مبتنـی بـر شـرافتها و
تعصبهای قومی و خانوادگی بود ،تأکید کرد که اولین و مهمترین موفقیت اسالم این بود
1

که ارزشهای انسانی فرد را جایگزین این تعصبها کرد.
َ
بــهاعتقاد ســید قطــب همــ اشــکال تعصــبات قــومی و نــژادی و و نپرســتانه ،از
ویژگیهــای جامع ـ جــاهلی اســت و در اندیش ـ اســالمی پذیرفتــه نمیشــود .او میگفــت
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سرزمینی که باید فرد مسلمان خود را متعلق به آن بداند و از آن دفاع کنـد« ،داراالسـالم»
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است 2.او حاکمیت را تنها از آن خداوند میدانست و مفهوم حاکمیـت سیاسـی و دولـت را
نیز به چالش میکشید؛ لذا هرگونه تفویض حاکمیت بـه رژیمهـای مـادی ،هماننـد رژیـم
ناسیونالیست عبدالناصر را نوعی شرک میدانست.
 .0قطب ،سید ،في ظالل القرآن ،ج ،6ص 566و .568
 .2همان ،ص.633

 .4تعریف جدید از جهاد

تفاوت اساسی سید قطب با سایر اندیشمندان مسلمان ،تعریر او از «جهاد» بود .او جهـاد
را ،فقط جنگی دفاعی نمیدانست؛ بلکه در معنای وسیعتر ،دفاع از نوع بشر در برابـر هـر
چیزی میدانست که آزادی او را به خطر میاندازد.

1

میرا علمی و سیاسی او و تفاسیر متعددی کـه نوشـته اسـت ،موجـب بهوجودآمـدن
تعارضهای شدید در بین اعضای حزب اخوانالمسلمین شد .او کتاب معالم ف ي الطری ق
را در همین دوران نوشته است و اندیشههای او مهمترین تـأثیر را در شـکلگیری و ظهـور
گروههای بنیادگرای اسالمی مانند «التکفیـر و الهجـرة»« ،جهـاد اسـالمی» و «جماعـت
اسالمی» داشته است.
گروهی از اخوانالمسلمین که نظریههای سید قطب را پذیرفتند ،موضع رادیکـالتری
درباره مدرنیته و انجام فعالیتهای سیاسی در ساختار اصول و قوانین پذیرفتهشـدۀ کشـور
نشــان دادنــد .اندیشــههای ســید قطــب ،اولــین و مهمتــرین انشــعاب را در تــاریخ حــزب
اخوانالمسلمین در دهههای  6335و 6325م ایجاد کرد .بیشتر اعضای انشـعابی اخـوان
که تحتتـأثیر اندیشـههای قطـب قـرار گرفتـه بودنـد ،بـه عربسـتان مهـاجرت ،و در آنجـا
اندیشههای قطب را تبلیغ کردند و گروههایی مانند «التکفیر و الهجرة» و «جهاد اسالمی»
را تشکیل دادند.
 .5مخالفت با دموکراسی

دیدگاه سید قطب دربارۀ دموکراسی در جامع اسالمی ،با بسیاری از مسلمانان فـرق دارد.
بسیاری از مسلمانان معتقدند که چون آیات قرآنی از شورا و مشورت حمایت میکند ،پـس
دموکراسی نیز پدیدهای اسالمی است .او دراینباره پیرو اندیش مودودی است و در اسالم
اســالم نظــامی دموکراســی نیســت .روش حکومــت اســالم ،تئوکراســی اســت؛
به این معنا که وقتی فرمان صریح خدا و پیامبر او وجود داشـته باشـد ،هـید رهبـر
 .0همان ،ص 22و .23

تأثیر سید قطب بر اخوانالمسلمین

جایگاه و منزلتی برای دموکراسی قائل نیست .مودودی میگوید:
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یا قانونگذار مسلمانی و حتی قا ب مسلمانان جهان حق ندارند کـه کوچـکترین
1
تغییری در آن ایجاد کنند.

سید قطب نظام دموکراسی را از جـادۀ دیـن منحـرف دانسـته اسـت و بـا اسـتدالل بـه
آی  667سورۀ انعام 2میگوید« :حتی هواداران برخی جنبشهـای اسـالمی ،در بعضـی از
کشورها به خیابانها آمده و ضـد کفـر و نظـام دموکراسـی شـعار دادهانـد» 3.خداسـت کـه
صاحب شرع و دستور است و حکم ،حکم اوست؛ نه حکم مردم.
البته با مطالع آثار مودودی و سید قطب آشکار میشود که دموکراسی مـردود از نظـر
آنها ،دموکراسی غربی است و در واقع ،رد دموکراسی از سوی آنان ،واکنشی علیه تسلط و
چیرگی غرب بر کشورهای اسالمی است و اگر حکومتی بـر پایـ دسـتورات خـدا (قـرآن و
سنت) شکل بگیرد ،مورد تأیید است .مودودی میگوید:
اسالم خالفت را به خانواده یا بق خاصی از جامعه واگذار نکرده؛ بلکه آن را به تمام
افرادی که به اصول و مبانی توحید و رسـالت پیـامبر ایمـان دارنـد ،محـول کـرده
است .نظری جمهوریت و مردمی بودن اسالم از همینجا نشـأت میگیـرد؛ ازایـنرو،
تمام افراد جامع اسالمی سهمی در خالفت دارند و هر حکـومتی کـه درصـدد تـدبیر
4
امور مملکت است باید با رأی جمهور مردم و پشتیبانی آنها تشکیل شود.

سید قطب نیز مینویسد:
ما به نظامی فرا میخوانیم که در آن ،حاکمیت از آن خداسـت؛ نـه بـرای فـردی از
بشر و بقه و جماعتی معـین .بـه ایـن ترتیـب ،برابـری و مسـاوات حقیقـی برقـرار
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میشود .در چنین حکومتی ،حاکم حقوقی افزونتـر از حقـوق افـراد عـادی مـردم
نلواهد داشت و شلصیت یا شلصیتهای مقدسی باالتر از سطح قانون نلواهد
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بود .محکمههای ویـژهای بـرای وزیـران یـا غیروزیـران وجـود نلواهـد داشـت .در
چنین نظامی ،حاکم کل ،با هرکدام از افراد مردم بدون تبعیض و برتـری ،در برابـر
دستگاه قضایی پاسخگو خواهد بود .ما به نظامی فرا میخوانیم که هم شهروندان
 .0مودودی ،ابواالعلی ،تئوی سیاسی اسالم ،ترجمه :محمدمهدی حیدریپور ،ص.82
 .2و إن تطع أکثر من ف ،األرض یضلوك عن سبیل الله؛ (اگر از بیشتر مـردم روی زمـین پیـروی کنـی ،تـو را از راه خـدا دور
میسازند).
 .9حان ،مصطفی محمد ،چالشهای سیاسی جنبش اسالمی معاصر ،ص.66
 .4بهنساوی ،سالم علی ،نقد و بریسی اندیشۀ تکفیر ،ص 627و .623

را از حق عمومی و ثروتهای عمومی برخوردار کند؛ زیرا مالک اصلی ایـن ثـروت،
0
جامعه است که بهجانشینی خداوند ،مالک آن شده است.

سید دربارۀ نقش مردم در نظام سیاسی اسالم یـا حکومـت اسـالمی معتقـد اسـت کـه
مردم ُمجریان شریعت را انتلاب میکنند؛ اما کسی که بـه اجـرای قـانون اقـدام میکنـد،
قانونگذار نیست؛ بلکه فقط ُمجری است .او حق اجرای قانون را از ریق انتلـاب مـردم

به دست میآورد .ا اعت واجب از او ،ا اعت از شلص او نیست؛ بلکه ا اعت از شریعت
خداست که وی به اجرای آن اقدام کـرده اسـت .در صـورت تجـاوز از شـریعت خـدا ،حـق
ا اعت بر مردم ندارد و اگر بر سر یکی از امور اجرایی اختالفی به وجود آمد ،حکم مسـئله
همان است که شریعت گفته است :و إن َنءزعتم فإ رإُ فوردوه الوإ اللوه و الرسول ؛
(اگر در چیزی [از امور دین یا دنیا] نزاع داشتید ،آن را به خدا و رسولش برگردانید).

2

9

گذاری سید قطب بر اخوانالمسلمین
تأثیر
م

سید قطب بر حزب اخوانالمسلمین اثرگذار بود کـه در ادامـه بـه مـواردی از تـأثیرات او بـر

اخوانالمسلمین پرداخته خواهد شد:
 .0بازسازی و انسجام دوبارۀ جهبش اخوانالمسلمین در اوایل دهۀ 0661م

ترور حسن البناء در سال 6363م ،برای جنبش اخوانالمسلمین اتفاقی غیرقابلتصور بود.
هیدکدام از رویدادهای سلت ،فشارها و دسـتگیریهای افـراد گروههـای اخـوان توسـط
حکومت ،بهاندازۀ مرگ رهبر آن بر اخوانالمسلمین اثر نگذاشـت .پـس از قتـل او دورانـی
بحرانی و پرمشکل برای اخوانالمسلمین پیش آمد و دشمنان داخلی و خـارجی همزمـان
حمل خود را علیه آنان آغاز کردند.

4

اخوانالمسلمین ،و همینین سازشهای میان اعضـای خـود اخوانالمسـلمین بـود .ایـن
 .0قطب ،سید ،دیاسا إسالمیة ،ص 26و .28
 .2سورۀ نساء ،آی .53
 .9قطب ،سید ،دیاسا إسالمیة ،ص 67و .63
 .4حسینی ،اسحاق موسی ،اخوانالمسلمین؛ بزیگترین جنبش اسالمی معاصر ،ترجمه :هادی خسروشاهی ،ص.635

تأثیر سید قطب بر اخوانالمسلمین

انتلاب حسن الهضیبی به جانشینی حسن البناء ،نتیج سازشهای ملتلر دربـار و
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مسائل بر انسـجام اخوانالمسـلمین اثـری معکـوس گذاشـت و باعـ بهوجودآمـدن خـو
ایدئولوژیک شد .در بین سالهای  6363و 6356م ،اعضای اخوان و افراد غیرعضو مانند
عبدالقادر عوده ،محمد غزالی و محمد ه آثار زیادی نوشـتند .همـ آنهـا در نوشـتههای
خود بهدنبال ادام کار حسن البناء بودند؛ زیرا از حسن البناء بهجز کتاب ماکرا ال دعوة
و الداعیة ،که شرح زندگی و مجموع نامههای اوست ،چیزی باقی نمانده بود.

1

این آثار برای مقابله با مشکالت اخوان پس از حسن البناء کافی نبود؛ بهویژه زمانی که
در سال 6356م ،تحتتعقیب و آزار جمال عبدالناصر و ارتش آزاد بودنـد .آنهـا هـید ابـزار
ایدئولوژیکی نداشتند تا بتوانند بهکمک آن ،رژیم عبدالناصر را بر اساس اندیشهها و عقاید
و معیارهای اسالم تحلیل کنند.
این سید قطب بود که توانست با نوشتن کتابهای خود در زندان در سالهای 6356
و 6376م ،این خو ایدئولوژیک را پر کند و به جنبش اخوانالمسلمین انسجام بلشد.
از اواخر ده 6355م ،یعنی زمانی که بیشتر اعضای اخوانالمسلمین در زندان بودند،
اعضای اخوان خارج از زندان دنبال این بودند که تشـکیالت و فعالیتهـای اخـوان را ولـو
بهصورت ملفیانه احیا کنند.
در سال 6377م ،رهبران دو گروه کوچک اخوانی ،که یکی بـهرهبری جـوانی دانشـجو
بهنام «علی عبده عشماوی» و دیگری بهرهبری «عبـدالفتاح اسـماعیل» اداره میشـد ،بـا
یکدیگر تماس گرفتند .آنان پس از مشورت با یکدیگر ،با زینـب الغزالـی 2،کـه بـا اعضـای
اخوان روابط خـانوادگی محکمـی داشـت و بـا خـواهران سـید قطـب و برخـی از خـواص و

سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

نلبگــان مصــری در تمــاس بــود ،ارتبــا برقــرار کردنــد و دربــارۀ احیــای تشــکیالت و
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فعالیتهــای ملفیان ـ اخــوان صــحبت نمودنــد .بــا حمایــت زینــب الغزالــی فعالیــت ایــن
تشکیالت شروع شد.

9

 .0کوپل ،ژیل ،پیامبر و فرعون ،ترجمه :حمید احمدی ،ص.76
« .2زینب الغزالی» انجمن خیریه و فرهنگی «انجمن زنـان مسـلمان» را اداره میکـرد و تحتپوشـش ایـن انجمـن بـا اعضـای
اخوانالمسلمین رابط خانوادگی برقرار کرده بود.
 .9نافع ،بشیر موسی ،اسالمگرایان ،ترجمه :سیدقاسم ااکری ،ص.685

مشکل اصلی این تشکیالت ،نداشتن نظریهپرداز و متفکر بود تا بتوانند زمینه را بـرای
فعالیت مجدد اخوان فراهم کنند .زینب الغزالی در زمانی که سید قطب در زندان بـود ،بـه
تــرویج و تکثیــر کتابهــای او در تشــکیالت نوظهــور میپرداخــت و دراینبــاره خــواهران
سید قطب در گـرفتن دستنوشـتههای سـید در زنـدان و انتقـال آنهـا بـه الغزالـی کمـک
میکردنــد 0.بــا آزادی ســید قطــب ،افــرادی همیــون عشــماوی ،عبــدالفتاح اســماعیل و
چند نفر دیگر 2رهبری تشکیالت را به او پیشنهاد کردنـد .قطـب بـدون کمتـرین درنـگ و
تردیدی آن را پذیرفت و تشکیالت اخوان را بهسمت نشر و ترویج عقایدی که در سر داشت،
هدایت کرد 9.در اواخر 6376م ،سازمان رسمی آن به ور سری بازسـازی ،و کتـاب مع الم
في الطریق به مرامنام آن تبدیل شد.

4

مشی انقالبی و افراطی (خشونتگرایی بر مصالحۀ سیاسی
 .2ترجی
م

هم حسن البناء و دیگر رهبران اخوانالمسلمین و هم سـید قطـب معتقـد بودنـد کـه بایـد

«حکومت اسالمی» بر جامعه حاکم شود؛ اما نوع تفسیر رهبـران جنبشهـای اسـالمی از
«جهاد» و «مبـارزه» اهمیـت ویـژهای دارد .راهبـرد حسـن البنـاء و دیگـر رهبـران اخـوان،
استراتژی گامبهگام برای استقرار نظام اسالمی بود؛ بهگونهای کـه حتـی حسـن البنـاء در
ابتدای مسیر برای تکمیل ساختمان قرارگاه و مسجدی که در اسماعیلیه در حـال سـاخت
بود ،پانصد جنی مصری از شرکت انگلیسی کانال سوئز کمک گرفت 1و در سـال 6373م،
برای استقبال از به سلطنت رسیدن پادشاه جدید ،نشست ویژهای ترتیب داد.

6

حسن البناء عالقهای بـه تشـکیالت نظـامی و فعالیتهـای سیاسـی نداشـت و فقـط
بهعنوان ُمبلغی دینی فعالیت میکرد؛ اما در سال 6365م ،کـه شـعلههای جنـگ سراسـر
خاورمیان عربی از جمله مصر را فراگرفته بود ،برای اولین بار تصمیم گرفت شاخ نظامی
تأثیر سید قطب بر اخوانالمسلمین

 .0غزالی ،زینب ،أیام من حیاتي ،ص 72و .73
 .2مولی ،سعود ،الجماعات اإلسالمیة و العنر ،ص.862
 .9غزالی ،زینب ،أیام من حیاتي ،ص.686
 .4کوپل ،ژیل ،پیامبر و فرعون ،ترجمه :حمید احمدی ،ص 88و .87
 .1ابراهیم ،محمد و دیگران ،جمعی اخوانالمسلمین مصر ،ص.87
 .6نافع ،بشیر موسی ،اسالمگرایان ،ترجمه :سیدقاسم ااکری ،ص.52

73

ویژۀ اخوان را پایهگذاری کند؛ آنهم بهصورت تشکیالتی ملفـی و مسـلحانه کـه زیرنظـر
هیدیک از بلشهای علنی و آشکار اخوان و نهادهای رهبری آن نباشـد 0.بـهاعتقاد آنهـا
اگر شرایط جامعه بهگونهای باشد که احکام و دستورات اسالم در آن اجرا شود ،به مبارزه و
جنگ نیازی نیست .حسن الهضیبی بعد از اینکه بهعنوان ُمرشد عام معرفی شد ،در اولین
نشست خود شر کرد که جماعت اخوان باید ضمن اجتناب از فعالیت سیاسی ،در دعوت
بهسوی خدا بر اسـاس حکمـت و موعظـ حسـنه فعالیـت کنـد 2.ایـن در حـالی اسـت کـه
سید قطب میگوید:
هر روزی که بدون جهاد بگذرد و هر ساعتی که بدون مبارزه پایان یابد و هر لحظـه
و دقیقــهای کــه بــدون کــار مثبــت تلــر شــود ،در وجــدان فــرد مســلمان گنــاهی
به حساب میآید که جـز بـا نبـردی پیگیـر و بیامـان ،نمیتـوان جبـران کـرد .هـر
مسلمانی که حقیقت اسالم را دریابد نمیتواند بگذیرد کـه تجـاوز سـتمگرانه و زور و
قلدری بر روی زمین وجود داشته باشد و مـردم را کـه آزادانـه بـه دنیـا آمدهانـد ،بـه
بردگی بکشاند؛ بلکه مسلمان واقعی با جان و مال خود ،در پاسـخگویی بـه دعـوت
پروردگارش میکوشد.

3

او میگوید« :اگر فکر کنیم که تنها با حرف میتوانیم به جهاد مبادرت کنیم ،به بیراهه
و سراب رفتهایم و فقط میتوان با کمـک شمشـیر و کتـاب ،حکومـت خداونـد را در زمـین
پیاده کرد».

4

در تفکر سید قطب ،نلستین و اساسیترین گام در گشایش وضعیت کنونی در جهـان
اسالم ،حاکمیت خداوند است تا هم امور بر مبنای قوانین الهی تنظیم شود و این مهم از
ریق ایجـاد جمـاعتی از مؤمنـان پیشـتاز و پیشگـام صـورت میگیـرد کـه در راه احیـای
سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

ارزشهای اولیه و اصیل اسالمی تالش میکنند .در نهایـت ،بـا تـالش و مجاهـدت ایـن
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گروه ،دولت اسالمی تأسیس میشود و با عمل به روی خود ،کلید حل تمامی مشکالت را
 .0همان ،ص.63
 .2همان ،ص.625
 .9قطب ،سید ،ما چه میگوییم؟ ،ترجمه :هادی خسروشاهی ،ص 66و .68
 .4کوپل ،ژیل ،پیامبر و فرعون ،ترجمه :حمید احمدی ،ص.53

در اختیار بشر میگذارد.

1

ســرکوب مبــارزان اخــوانالمســلمین بهدســت دولــت در ســالهای  6375و 6377م،
تحــوالت وســیع و گســتردهای در ایــدئولوژی و عمــل بنیــادگرایی ایجــاد کــرد .ایــدئولوژی
سید قطب در محیط و فضای زندان نفـوا کـرد و همـین نفـوا ،سـرانجام بـه شـکلگیری
جنبش اسالمگرای ده 6335م منجر شد.
گروهها و سازمانهای مبارز دهۀ 0691م

در ول ده 6335م ،فعالیت این سه گـروه اسـالمگرا ،حیـات سیاسـی مصـر را بـه لـرزه
انداخت:

2

 .6سازمان آزادیبلش اسالمی (منظمة التحریر اإلسالم)،؛
 .8جامع مسلمانان (التکفیر و الهجرة یا جماعة المسلمین)؛
 .7سازمان جهاد (منظمة الجهاد).
ســـید قطـــب بـــهعنوان نظریـــهپردازی مبـــارز ،رهبـــری تبـــدیل بنیـــادگرایی سســـت
اخوانالمســلمین بــه افرا گرایــی جــوان دهـ 6335م را بــر عهــده داشــت .نقــش و نفــوا
محوری سید قطب بر مبارزان جدید ،از سه ویژگی برخوردار بود:
 .6سید قطب بـهعنوان نظریـهپرداز ،تـأثیر نیرومنـدی بـر نـوزایی و جهـتگیری جدیـد
ایدئولوژی اسالمی داشت.
 .8سید قطب بهعنوان عضو برجسـت اخوانالمسـلمین کهـن ،تـداوم سـازمانی میـان
اخوان و شاخههای غیانگر و سرکش آن را فراهم میساخت.
 .7سرپییی سید قطب از دولت ،بهعنوان عنصری فعال ،و همینـین مـرگ او باعـ
شد تا مبارزان جوانتر شیوۀ شهادت را از او بیاموزند.

3

تأثیر سید قطب بر اخوانالمسلمین

 .0همان ،ص 56تا .57
 .2دکمجیان ،هرایر ،جنبشبا اسالمی معاصر دی جهان عرب ،ترجمه :حمید احمدی ،ص.675
 .9همان.
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وجودآمدن جریان قطبی در اخوانالمسلمین
 .3به
م

در نتیج انشعاب فکریای که در سال 6375م در اخوانالمسلمین اتفاق افتـاد ،از میـان

آنها گروههای تندرو اسالمی مانند «التکفیر و الهجرة» و «سازمان الجهـاد» بیـرون آمدنـد
که به کفر جامعه معتقد بودنـد و از اخوانالمسـلمین خـارج شـدند .ایـن در حـالی بـود کـه
جمعیت زیادی از اعضای اخوان کـه بـه کفـر جامعـه اعتقـادی نداشـتند ولـی بـه افکـار و
اندیشههای سید قطب بهشدت ایمان داشتند ،در اخوانالمسـلمین بـاقی ماندنـد و بعـدها
بهعنوان اخوانیهای «محافظهکار»« ،قطبی» و «تنظمی» 0شهرت پیدا کردنـد .ایـن گـروه
گرایشهای مذهبی تندی دارد و رفـدار اجـرای کامـل و بـدون تعطیلـی و بـدون تسـامح
احکام اسالم است.

2

مصطفی مشهور ،خیرت شا ر ،محمد بدیع ،محمود عزت 9و اکثر اعضای فعلی دفتـر
ارشاد اخوانالمسلمین ،از چهرههای شاخص گروه مذکور هستند.
در مقابل جریان قطبی کسانی بودند که تجرب فعالیت نظامی و خشونت را بیفایـده و
پرهزینه میدانستند و ترجیح میدادند با انعطاف بیشتر در برابر قدرتها و شـرایط جامعـه،
به اصـالح و بازسـازی درازمـدت بگردازنـد .حسـن الهضـیبی و عمـر تلمسـانی بـهتبعیت از
ً
حسن البناء این رویکرد را دنبال میکردند .اینها بعدا به «اصـالحیون» یـا «اصـالح لبان
اخوانالمسلمین» معروف شدند و معتقدند کـه ادامهدهنـدۀ خـط اصـلی اخوانالمسـلمین
هستند 4.عبدالمنعم ابوالفتوح ،عصام عریان و محمد حبیـب ،از شلصـیتهای بـارز ایـن
جریان هستند.
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اخوانالمسلمین (جریان قطبی و جریان اصالحیون) وجود داشت .محمد مهـدی عـاکر
(هفتمین مرشد عام اخوان) در دورۀ زعامت خود تالش میکرد تـا تعـادل را در میـان آنهـا
 .0تمام ،حسام ،اإلخوان المسلمون؛ سنوات ما قبل الثورة ،ص.87
 .2همان.
 .9همان ،ص 83تا 76؛ جمعی از نویسندگان ،الثویة المصریة؛ الدوافع و اإلتجابا و التحدیا  ،ص 888تا .883
 .4ابوخلیل ،هیثم ،إخوان إصالحیون ،ص.63

برقرار کند؛ اما بهخا ر اختالفات میـان ایـن دو گـروه ،تصـمیم بـه کنـارهگیری از جایگـاه
مرشدی عام اخوانالمسلمین گرفت.

0

بعد از کنارهگیری عاکر ،محمد بـدیع در ابتـدای سـال 8565م بـهعنوان مرشـد عـام
اخوانالمسلمین معرفی شد .او که از رهبران سنتی اخوان و متأثر از افکار سید قطب بود،

2

موجب تقویت جریان محافظهکار و تأکید جنـبش بـر اصـول گذشـت خـود شـد 9.انتلـاب
محمد بدیع گویای آن بود که اخوان بهجای پرداختن به منازعات سیاسـی ،در پـی اجـرای
پروژههای آموزشی و اجتماعی در مصر است و بهبود فضای سازمانی جنبش را در دسـتور
کار خود قرار داده است.
محمد بدیع در اولین بیانی خود پس از انتلاب به سمت مرشـد عـام ،بـر مشـارکت در
مسائل سیاسی مصر و دنبالکردن اصالحات سیاسی در این کشور تأکیـد کـرد؛ امـا خـود
وی بهعنوان فردی شناخته میشد که استحکام داخلی و فعالیتهای اجتماعی و مذهبی
را در اولویت قرار خواهد داد .او تأکید میکرد کـه اصـالحات واقعـی بـا ن تکتـک افـراد
جامعه آغاز شده و به خانواده و جامعـه تسـری پیـدا کـرده اسـت و در نهایـت ،بـر وضـعیت
سیاسی کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت .این موضوع تأکید مجـددی بـر تغییـر اولویتهـای
اخوان از مسائل سیاسی بهسمت موضوعات اجتماعی و مذهبی بود.

4

نتیجه
با بررسیهای انجامشده معلوم میشود که اخوانالمسلمین یکی از جریانهـای تأثیرگـذار
در جهان اسالم است .آثـار و اندیشـههای سـید قطـب نیـز کـه بعـد از تـرور حسـن البنـاء
به عضویت اخوان درآمد ،مورد توجه بسیاری از جوانان اخوانی قرار گرفت .عـدهای از آنهـا
و گروههایی مانند «التکفیر و الهجرة» و «الجهاد» را به وجود آوردند و وابستگانی از همین
 .0قاسمی ،بهزاد ،اخوانالمسلمین مصر و تجرب نظام اسالمی ،ص.677
 .2تمام ،حسام ،اإلخوان المسلمون؛ سنوات ما قبل الثورة ،ص.66
 .9قاسمی ،بهزاد ،اخوانالمسلمین مصر و تجرب نظام اسالمی ،ص.677
 .4همان ،ص.675

تأثیر سید قطب بر اخوانالمسلمین

با مطالع کتاب معالم في الطریق ،و تکفیر حاکم ،از جنبش اخوانالمسلمین خارج شـدند

77

ً
گروههـــا بعـــدا بـــه افغانســـتان رفتنـــد و در بـــهوجودآوردن القاعـــده و دیگـــر گروههـــای
جهادیتکفیری مشارکت داشتند .عدهای از آنها نیز در بین اخوانالمسلمین ماندند و آرا و
تفکرات سید قطب را ادامه دادند که بهعنوان جریان «قطبیه» و «محافظهکار» معروفانـد
و رهبران فعلی اخوانالمسلمین مانند محمد بدیع و عزت محمود نیز از آنها هستند .برخی
از تـأثیرات ســید قطــب بـر اخوانالمســلمین عبارتانــد از .6 :بازسـازی و انســجام دوبــارۀ
اخوانالمسلمین در اوایـل دهـ 6375م؛  .8تـرجیح مشـی انقالبـی و افرا ـی (همـراه بـا
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کتابهامه
 .6ابــراهیم ،محمــد و دیگــران ،جمعیالالت اخوانالمسالاللمین مصالالر ،ترجمــه :کارشناســان مؤسس ـ
مطالعات اندیشهسازان نور ،تهران :چاپ اول6727 ،ش.
 .8ابوخلیل ،هیثم ،عخالوان عصالالحیون ،مقدمـه :کمـال هلبـاوی و ملتـار نـوح ،قـاهره :انتشـارات
دار دون ،چاپ دوم8568 ،م.
 .7بهنساوی ،سالم علی ،نقد و بررسی اندیشۀ تکفیر ،ترجمه :سالم افسری ،تهران :نشر احسان،
6738ش.
.6
.5
.7
.3

تمام ،حسام ،اإلخوان المسلمون؛ سهوات مالا قبالل الثالورة ،قـاهره :دار الشـروق ،چـاپ دوم،
8567م.
جمعــی از نویســندگان ،الثالالورة المصالالریة؛ الالالدوافع و اإلتجاهالالات و التحالالدیات ،بیــروت:
مرکز العرب ،لوبحا و دراسة السیاسات ،چاپ اول8568 ،م.
حسینی ،اسحاق موسی ،اخوانالمسلمین؛ بزرگتالرین جهالبش اسالالمی معاصالر ،ترجمـه:
هادی خسروشاهی ،تهران :انتشارات ا العات ،چاپ سوم6723 ،ش.
خالدی ،عبدالفتاح ،سید قطب؛ من المیالد علی اإلستشهاد ،دمشق :دار القلم ،چـاپ پـنجم،
6676ق.

 .2دکمجیان ،هرایـر ،جهبشهالای اسالالمی معاصالر در جهالان عالرب ،ترجمـه :حمیـد احمـدی،
تهران :انتشارات کیهان ،چاپ پنجم6722 ،ش.
 .3الســمان ،علــی ،رویالالارویی مسالاللکها و جهبشهالالای سیاسالالی در خاورمیانالالۀ عربالالی تالالا
سال 0696م ،ترجمه :حمید نوحی ،تهران :نشر قلم6753 ،ش.
 .65سوزنگر ،سیروس (روحالله) ،اندیشههای سیاسی سید قطالب ،تهـران :انتشـارات مرکـز اسـناد
انقالب اسالمی ،چاپ اول6727 ،ش.
 .66سیاوشی ،کرم ،تحلیل انتقادی مبانی و روش تفسیری سید قطب در ف ظالالل القالرآن،

 .65قاسمی ،بهزاد ،اخوانالمسلمین مصر و تجربۀ نظام سیاسی؛ از برآمدن حسن البهاء تا
برافتادن محمد مرسی ،تهران :مؤسس مطالعات اندیشهسازان نور ،چاپ اول6736 ،ش.

تأثیر سید قطب بر اخوانالمسلمین

تهران :شرکت چاپ و نشر بینالملل ،چاپ اول6723 ،ش.
 .68حان ،مصطفی محمد ،چالشهای سیاسی جهبش اسالمی معاصر ،ترجمه :خالد عزیزی،
تهران :نشر احسان ،چاپ اول6726 ،ش.
 .67غزالی ،زینب ،أیام من حیات  ،قاهره :کنوز للنشر و التوزیع ،چاپ اول8568،م.
 .66فرهی ،عبدالله ،جهبش اخوانالمسلمین ،تهران :کانون اندیشه ،چاپ اول6735 ،ش.
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 .67قطب ،سید ،التصویر الفه ف القرآن ،قاهره :دار الشروق ،چاپ هفدهم8556 ،م.
 .63قطب ،سید ،العدالة اإلجتماعیة ،بیروت و قاهره :دار الشروق6335 ،م.
 .62قطب ،سید ،خصائص التصور اإلسالم و مقوماته ،بیروت و قاهره :دار الشروق8553 ،م.
 .63قطب ،سید ،دراسات عسالمیة ،قاهره :دار الشروق ،چاپ یازدهم6683 ،ق.
 .85قطب ،سید ،طفل من القریة ،آلمان :منشورات جمل6682 ،ق.
 .86قطب ،سید ،ف ظالل القرآن ،بیروت و قاهره :دار الشروق6328 ،م.
 .88قطب ،سید ،لماذا أعدمون  ،بیجا :منبر التوحید و الجهاد ،بیتا.
 .87قطب ،سید ،ما چه میگوییم؟ ،ترجمه :هادی خسروشاهی ،تهران :دفتر نشر فرهنـگ اسـالمی،
6736ش.
 .86قطب ،سید ،معالم ف الطریق ،بیروت و قاهره :دار الشروق6337 ،م.
 .85کوپل ،ژیل ،پیامبر و فرعون؛ جهبشهای نوین اسالمی در مصر ،ترجمـه :حمیـد احمـدی،
تهران :کیهان ،چاپ سوم6728 ،ش.
 .87مــودودی ،ابــواالعلی ،تئالالوری سیاسالالی اسالالالم ،ترجمــه :محمدمهــدی حیــدریپور ،تهــران:
نشر بعثت6753 ،ش.
 .83مــولی ،ســعود ،الجماعالالات اإلسالالالمیة و العهالالف ،دبــی :مرکــز المســبار للدراســات و البحــو ،
چاپ اول8568 ،م.
 .82نافع ،بشیر موسی ،اسالمگرایان ،ترجمه :سیدقاسـم ااکـری ،تهـران :دفتـر مطالعـات سیاسـی و
بینالمللی وزارت امور خارجه ،چاپ اول6736 ،ش.

سایتها
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تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن
با رویکرد وهابیت
محمدجعفر میالن نورانی

*

چکیده
وهابیان تبرک را در موارد متعددی حرام ،بدعت یا شرک میدانند و جواز آن را به مـوارد
معدودی منحصر میکنند؛ در صورتی که روایاتی در منابع اصلی روایی اهلسنت مبنی
بر تبرکجستن صحابه وجود دارد که ادعای وهابیان در انحصار جواز تبـرک بـه برخـی
موارد معدود را رد مینماید .یکی از این منابع روایی ،صحیح بخای است .بـا توجـه بـه
اینکه این کتاب بعد از قرآن کریم ،مقبولترین و مهمتـرین کتـاب نـزد اهلسـنت ،چـه
مقلد و چه سلفی ،به شمار میرود ،احصا و ارائ روایات دال بر جواز تبرک از این کتاب،
نشاندهندۀ ملالفت اعتقادی وهابیت با قا ب اهلسنت خواهد بود.
کلیدواژهها :تبرک ،صحیح البلاري ،محمد بـن عبـدالوهاب ،ابنعثیمـین ،بنجبـرین،
بنباز.

* کارشناسی ارشد مؤسس مذاهب اسالمی و دانشپژوه مؤسس دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلbna4086@gmail.com :

مقدمه
پس از قرآن کریم ،صحیح بخای مهمتـرین کتـاب نـزد اهلسـنت بـا تمـام گرایشهـای
ملتلر فقهی و کالمی آنهاست و هید کتابی به مقبولیت آن نمیرسد .عموم اهلسنت از
ملالفت با کتاب صحیح بخای پرهیز میکنند؛ ولی دیدگاه وهابیان در موارد متعـددی بـا
آن تعارض دارد .یکی از این موارد ،تبرک است که در کتاب صحیح بخای روایاتی مبنی بر
رواج آن در میان صـحابه نقـل شـده اسـت؛ امـا وهابیـان ،آن را در اکثـر مـوارد ،نامشـروع
میدانند.
این نوشتار ،با توجه به جایگاه کتـاب ص حیح بخ ای در بـین اهلسـنت ،مشـروعیت
تبرک در این کتاب را بررسی میکنـد و ضـمن احصـای روایـات دال بـر جـواز تبـرک ،آرای
وهابیان را با آن روایات تطبیق میدهد.
از آنجا که وهابیان خود را اهلسنت راستین معرفی ،و برخی عقاید اصیل اهلسنت را
انکار میکنند ،لزوم آگاهیبلشی دربـارۀ جـواز تبـرک در کتـاب ص حیح بخ ای  ،بیشـتر
نمایان میشود.
این نوشتار درصدد اثبات این است که:
 .6بلاری به تبرک اعتقاد داشته است و آن را مشروع میداند؛
 .8دیدگاههای وهابیت دربارۀ تبـرک ،بـا روایـات موجـود در ص حیح بخ ای در تضـاد
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 .7ملالفان تبرک ،از جمله وهابیان ،التزامی به این کتاب ندارند.
ً
مقاله یا کتابی یافت نشد که منحصرا دربارۀ تبرک از منظر صحیح بخای بح کـرده
ً
باشد و صـرفا کتابهـا و مقـاالتی از شـیعیان و اهلسـنت وجـود دارنـد کـه دربـارۀ تبـرک
صحبت کردهاند و از بلاری نیز مثالهایی آوردهاند .کتابهایی همیون:
 .6التبرك ،تألیر آیتالله علی احمدی میانجی؛
 .2النور الباهر ف ،تبرك الصحابة بالزک ،الطاهر ،تألیر علی محمد زینو؛
 .7الرد علی السقاف في مسئلة التبرك ،تألیر عبدالعزیز عبدالفتاح القاری؛

 .6تبرك الصحابة بآثار رسول الله و بیان فضله العظیم ،تألیر محمد اهر کردی مکی.
و مقاالتی مانند:
« .6توسل به پیامبر و تبرک به آثار آن حضرت در حیات و ممات» ،نوشـت عالمـه
سیدمرتضی عسکری؛
« .8نقد دیدگاه وهابیت در مسئل تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی» ،نوشـت
مصطفی ورتابی کاشانیان؛

1

« .7بررسی و نقد دیدگاه وهابیان دربارۀ تبرک با نگاهی به تفسیر آی  37سورۀ یوسر»،
نوشت مرتضی محیطی؛

2

« .6تبرک از دیدگاه علمای اهلسنت» ،نوشت مولوی محمد اسفندفر.
برخالف آثار فوق ،تحقیق حاضر متمحض در کتاب صحیح بخای است.
مفهوم تبرک
در لغت« ،تبرک» از ریش برکت گرفته شده است .فیروزآبادی مینویسـد« :برکـت ،نمـاء و
3
منفعت و سعادت چیزی است ،و تبرکُ ،یمن خواستن است».
ریحــی «تبــرک» و «تــیمن» را متــرادف و هممعنــای بــا برکــتخواهی و برکــتجویی
میداند 4.همینین برکت را در لغت بهمعنای رشد ،زیـادت و ثبـوت خیـر الهـی در چیـزی
5

نمودهاند و هیدکدام مفهوم «عبادت» را در معنای تبرک نیاوردهاند.
در اصطالح نیز تبرک بهمعنای لبکردن خیر الهی است که خداوند در چیـزی قـرار

 .1پژوهشنام نقد وهابیت سراج منیر ،شمارۀ  ،62ص.63
 .2پژوهشنام نقد وهابیت سراج منیر ،شمارۀ  ،86ص.36
 .3فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،ج ،7ص 733تا .666
 .4ریحی ،فلرالدین بن محمد ،مجمع البحرین ،ج ،7ص.776
 .5وزارت اوقاف و امور اسالمی کویت ،الموسوعة الفقهیة الکویتیة ،ج ،65ص.73

تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت

معنا کردهاند.
ً
تقریبا هم اهللغتی که معنای تبرک را بررسی کردهاند« ،تیمن» را مرادف تبـرک اکـر
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داده است.

1

جایگاه کتاب صحی بخاری نزد اهلسهت
این کتاب از جایگاه ویژهای نزد اهلسنت برخوردار است .حاکم نیشابوری نلستین کتاب
حدی را صحیح بخای و پس از آن صحیح مسلم میداند و اعتقاد دارد که این دو کتاب،
صحیحترین کتابها پس از قرآن هستند.

2

همینین قسطالنی شافعی ،از شارحان صحیح بخای  ،ادعـا میکنـد کـه بلـاری در
تألیر کتابش ،از بهترین الفـاظ ،و بلیـغترین و عـالیترین عبـارات بهـره بـرده و تفقـه وی
بیسابقه بوده است.

3

نــووی شــافعی نیــز بــر ایــن عقیــده اســت کــه صــحیحترین کتابهــا پــس از قــرآن،
صحیح بخ ای و ص حیح مس لم اسـت؛ البتـه او ص حیح بخ ای را صـحیحتر و مفیـدتر
میداند.

4

بلاری نیز درباره گردآوری این کتاب گفته است:
روزی نزد استاد خود ،اسحاق بن راهویه ،بودیم که گفت« :چه میشد اگـر کتـابی
دربـارۀ ســنت نبــی فــراهم میکردیــد!» ایــن امــر در دلــم نشســت و شــروع بــه
گردآوری جامع روایی صحیحی نمودم و صحیح خود را از میان ششصدهزار روایت
5
گردآوری کردم.

ابنرجب حنبلی ،از دیگـر شـارحان ص حیح بخ ای  ،ایـن کتـاب را بهتـرین تصـنیر،
برترین تألیر ،پرنفعترین ،پربرکتترین ،سهلالوصولترین و مقبولترین کتاب نزد موافـق
و ملالر ،و همینین شامل بیشترین صحیح و کمترین خطـا و دارای برتـرین جایگـاه در
سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

نزد خاص و عام میداند.
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6

 .1همان.
 .2حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،معرفة علوم الحدیث ،ص.85
 .3قسطالنی ،احمد بن محمد ،إیشاد السایع ،ج ،6ص.7
 .4اهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،68ص.573
 .5همان ،ج ،68ص 656و .658
 .6حنبلی ،ابنرجب ،فتح البایع ،ج ،6ص.5

ً
ابنعثیمین ،از بزرگان معاصر وهابی ،صحیح بخای را مفید علم میدانـد؛ نـه صـرفا
مفید ظن و گمان 1.همینین دیدگاه بزرگان دانشگاه مدینه بر این است که بلـاری ،امـام
بالمنازع محدثان و بزرگ حافظان و متقنان است و ادعا میکنند که حافظتر و داناتر از او
به احادی رسول خدا نشـنیدهایم و آنیـه بلـاری در کتـابش گـردآوری کـرده اسـت،
بهترین دلیل بر مدعای ماست و او روایت و درایت دارد.

2

مالحظه میکنیم کـه بزرگـان اهلسـنت ،علـیرغم اخـتالف در مـذاهب ،همگـی بـر
برتر بودن این کتاب اتفاقنظر دارند.
دیدگاه بخاری دربارۀ تبرک در کتاب صحی بخاری
ً
در صحیح بخای روایات زیادی دربارۀ تبرک وجود دارد که بـا حـذف مکـررات ،تقریبـا بـه
 85روایت میرسد .میتوان این روایات را بدین صورت تقسیمبندی کرد:
 .6برخـــی از روایـــات دربـــارۀ تبرکجســـتن صـــحابه از آب وضـــو ،لبـــاس یـــا مـــوی
4
پیامبر خدا 3،و برخی دیگر دربارۀ ُمصالی ایشان است.
 .2در دستهای از روایات ،رسول خدا صحابه را بر تبرکجویی امر میفرمایند 5و در
ً
6
دستهای دیگر ،صحابه رأسا و بدون آنکه از ایشان آموخته باشند ،تبرک میجویند.
 .3دستهای از روایات دربارۀ تبرکجویی از آثار آن حضرت در حال حیات ایشان ،و
دستهای دیگر دربارۀ تبرکجویی از آثار بعد از رحلت ایشان است.

7

 .1ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجموا فتاو العثیمین ،ج ،3ص.3
 .2دانشگاه اسالمی مدینه ،مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنویة ،شمارۀ  35و .37
 .3بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الوضوء ،ص ،76ح635؛ و کتاب الجنائز ،ص ،658ح.6852
 .4همان ،کتاب الحج ،ص ،636ح6533؛ همان ،کتاب الصالة ،ص ،75ح.685
 .5همان ،کتاب الوضوء ،ص ،77ح622؛ همان ،کتاب المغازي ،ص ،563ح6782؛ ص ،623ح.6573
 .6همان ،کتاب الحج ،ص ،636ح6533؛ ص ،194ح.1605
 .7همان ،کتاب المرضی ،ص ،738ح5772؛ همان ،کتاب األشربة ،ص ،76ح.635
 .8همان ،کتاب حفظ العلم ،ص ،85ح.663

تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت

 .4برخی از تبرکجوییها از آب دهان ایشان ،بهنیت شفاگرفتن 8،و برخی دیگر بهنیت
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محبت انجام شده است.

1

آرای وهابیان دربارۀ تبرک و تطبیق آن با کتاب صحی بخاری
در این قسمت ،آرای چند تن از علمـای مشـهور وهابیـت ماننـد محمـد بـن عبـدالوهاب،
ابنعثیمین ،بنجبرین و بنباز دربارۀ تبـرک مطـرح میگـردد و در راسـتای روشـن شـدن
صحت و سقم ادعای آنان ،با صحیح بخای تطبیق داده میشود:

2

بودن تبرک
 .0بدعت و شرک
م

ابنعثیمین تبرک به چیزی غیر از حجراالسود را جایز نمیداند .او دربارۀ حکم مس کعبـه
چنین نظر میدهد« :تبرک و مس کعبه بدعت است؛ چون پیامبر چنین کـاری انجـام
ً
نــداده اســت» 3.وی جــواز مــس حجراالســود را نیــز صــرفا بــه ایــن دلیــل میپــذیرد کــه
رسول خدا آن را مس میکردند؛ ولی میگویـد کـه اگـر ایـن عمـل موجـب ازدحـام در
ا راف حجراالسود و اختال زنان و مردان شود ،وسوس شیطان را در پی دارد و باید مس
آن را ترک کرد .وی همینین عقیده دارد که اشارهکردن به رکن یمـانی افضـل از مـس آن
است؛ چون پیامبر به اشارهکردن به رکن یمانی اکتفا میکردند.
از نظر ابنعثیمین ،مس حجراالسود توسط پیامبر بهخا ر خود آن سنگ نبوده ،و
برای تعظیم خداوند بوده است؛ کما اینکه ایشان هنگام لمس آن ،تکبیر میگفتند.

4

سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

بودن تبرک با کتاب صحی بخاری
تطبیق بدعت و شرک
م
ً
دربارۀ ادل ابنعثیمین برای تبرک ،میتوان به این جمعبندی رسید که وی صرفا تبرکـی را
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 .1همان ،کتاب الوضوء ،ص ،77ح.623
 .2در این نوشتار ،دیدگاههایی از وهابیت دربارۀ تبرک مطرح میشود که در کتاب صحیح البخ ایع ،روایتـی در نقـد آنهـا یافـت
شود .وهابیان اشکاالت دیگری به تبرک وارد کردهاند که بلاری دربارۀ آنهـا سـاکت اسـت .از آنجـا کـه ایـن نوشـتار بـر کتـاب
صحیح البخایع تمرکز دارد ،به اشکاالت دیگر پرداخته نشده است؛ گرچه ممکن است در سایر منابع روایی اهلسنت ،پاسلی
بر تمام اشکاالت مطرحشده علیه تبرک یافت شود.
برای مطالع بیشتر دربارۀ آرای وهابیان در باب تبرک ،نک :محیطی ،مرتضی« ،بررسی و نقد دیدگاه وهابیـان دربـارۀ تبـرک بـا
نگاهی به تفسیر آی  93سورۀ یوسر» ،پژوبشنامۀ نقد وبابی سراج منیر ،شمارۀ  ،86ص 37تا .28
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،فتاو أیکان اإلسالم ،ص.562
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوی و رسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین ،ج ،88ص 737تا .732

جایز میداند که از رسول خدا به ما رسیده باشد؛ بنابراین ،تبرکی که آن حضرت انجام
نداده باشند ،بدعت و حرام است و این شر فقط دربارۀ حجراالسود وجود دارد.
در نقد ادعای وی ابتدا باید لغت بدعت را بررسی کرد .بدعت در لغت ،به «شیء جدید»
و «امر نوظهور» گفته میشود 1.در اصطالح نیز چنـد تعریـر بـرای آن اکـر شـده اسـت:
اضــافهکردن چیــزی در دیــن بعــد از آنکــه کامــل شــده باشــد 2،افــزودن چیــزی بــه دیــن
3
ً
در حالی که از دین نبوده است ،ساختن چیزی بدون پشتوانه و اصل 4،و نهایتا هر چیزی
ً
5
که جدیدا حاد شود و دلیلی از دین نه بهصورت عام و نه بهصورت خاص نداشته باشد.
از آنجا که «عمل صحابه» نزد اهلسنت و حتی وهابیان ،به ور مستقل حجیت دارد،
پس دارای اصل و پشتوانه است و «افزودن چیز جدیدی به دین» محسوب نمیشود؛ 6لـذا
تبرکجستن صحابه از چیزی ،داللت بر مشروعیت این عمل دارد.

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=3706
ً
پس اوال :فعل صحابه با دو شر فوق ،حجیت استقاللی دارد و هید نهـیای از کتـاب و رسـول خـدا دربـارۀ تبرکجـویی

ً
وارد نشده است؛ چه دربارۀ تبرکات زمان ایشان و چه بعد از رحلت ایشان .ثانیا :اشلاصی همیون جابر ،ابـوهریره ،خلیفـ دوم
و فرزندش که نامشان در روایات تبرک وجود دارد ،از سرشناسترین فقهای اصحاب هستند.

تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت

 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ج ،8ص.56
 .2فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،ج ،7ص.5
 .3امین ،سیدمحسن ،کشف اإلیتیاب ،ص.28
 .4راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردا في غریب القرآن ،ص.665
 .5ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح صحیح البخایع ،ج ،67ص.836
ً
 .6شواهدی را بر اینکه عمل صحابه نزد اکثر اهلسنت ،مستقال حجیت دارد ،بیان میکنیم:
شا بی مینویسد« :سنت صحابه سنتی است که بدان عمل و مراجعه میشود .از دالیل این مطلب میتوان به آیاتی اشاره کرد
َْ َ ْ
ْ َ
ُ ُ َ ُ ُْ ْ
َ َ
که آنان را مدح کرده اسـت؛ از جملـه آیـ ک ْنـت ْم خ ْی َـر أ َّم ٍـة أخر َجـت ل َّلنـاس تـأ ُم ُرون بـال َم ْع ُروف َو ت ْن َه ْـون َعـن ال ُم ْنکـر( سـورۀ
آلعمران ،آی  )665و روایاتی که آنها را ستاره نامیده [با استناد به روایـت «أصـحاب ،کـالنجوم»] و سنتشـان را در اتبـاع ،ماننـد
سنت رسول خدا دانسته است»( .شا بی ،ابراهیم بن موسی ،الموافقا  ،ج ،6ص 667تا .)663
در عبارت وی این روایت پیامبر نیز جلبتوجه میکند« :خداوند اصحاب مرا بر تمام عالمیان برتری داد؛ غیر از پیـامبران».
(همان ،ص.)656
ابنتیمیه میگوید« :اگر عملی در میان صحابه اشتهار یافـت و آنـان انکـارش نکردنـد ،اقـرار بـر آن فعـل محسـوب میشـود و
"اجماع اقراری" نام دارد و صحابه بر عملی مذموم اقرار نمیکنند»( .ابنتیمیه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،مجم وا الفت او  ،ج،6
ص.)827
ً
ً
ابنعثیمین نیز میگوید« :اگر صحابی جزو فقها باشد ،فعلش به دو شر حجت است :اوال با کتاب و قول رسـول ،و ثانیـا
با قول صحابی دیگری ملالفت نداشته باشد» .نک« :ابن عثیمین :إاا کان الصحاب ،من الفقهاء فإن قوله حجـة بشـر ین»،
سایت اآلجري ،آدرس:

87

با رجوع به صحیح بخای  ،روایاتی به این مضمون میبینیم که برخی صـحابه بـه آثـار
رسول خدا تبرک میجستند؛ در حالی که این تبرکجویی را از ایشان فرا نگرفته بودند
ً
و ابتکار خودشان بوده است .مثال بلاری بهنقل از عاصم احول میگوید:
َ َ
قــدح رســول خــدا را نــزد انــس بــن مالــک دیــدم .وی ادعــا میکــرد کــه بــه
رسول خدا با این قدح ،بسیار آب داده است .ابنسیرین گفت« :گویـا قسـمتی
از آن شکسته و با آهن لحیم شده بود و انس قصد داشت آهن را بـردارد و ظـرف را
بــا ــال و نقــره انــدود نمایــد؛ ولــی ابو لحــه پیشــنهاد داد کــه وســایلی کــه از
1
رسول خدا باقی مانده ،تغییر شکل داده نشوند».

اینکه ابو لحه از تغییر آثار آن حضرت نهی میکند ،عقیدهاش به تبـرک را میرسـاند؛
چراکه در آن زمان ،چیزی بهنام موزه موضوعیت نداشته و جنب معنوی آثـار مطـرح بـوده
است .تبرکجویی از ظرف مزبور نسلبهنسل بـین مسـلمانان رواج یافـت و حتـی شـارحان
صحیح بخای ادعا میکنند که خود بلاری نیز به ظرف مزبور تبرک جسته است.

2

در روایت دیگری چنین نقل شده است:
ابنسیرین میگوید« :مویی از رسول خدا بهدست من رسید کـه قبـل از آن در
دست انس و بعد از او ،در دست وارثان وی بود .حال کـه ایـن مـو نـزد مـن اسـت،
3
بهتر است از اینکه کل دنیا و آنیه در آن است ،در اختیارم باشد».

عسقالنی در ایل این روایت میگویـد« :ابو لحـه مـوی پیـامبر را نـزد خـود نگـاه
میداشت .این مو بعد از وی به وارثانش رسید و آنها آن مو را به غالمشان سیرین و پسرش
محمد دادند».

4

عینــی از روایــت ابنســیرین جــواز تبــرک را اســتنبا نمــوده و نقــل کــرده اســت کــه
سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

خالــد بــن ولیــد مــویی از پیــامبر را همیشــه در عــرقچین خــود نگــاه میداشــت و
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 .1بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب األشربة ،ص ،738ح.5772
 .2قسطالنی ،احمد بن محمد ،إیشاد السایع ،ج ،12ص370؛ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح ص حیح
البخایع ،ج ،10ص.118
 .3بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الوضوء ،ص ،76ح.635
 .4ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح صحیح البخایع ،ج ،6ص.782

هنگامی که آن را گم کرد ،بسیار غمگین شد 1.شحود نیز چنـین اسـتنبا ی کـرده و آن را
دال بر جواز تبرک ،حتی بعد از وفات پیامبر ،دانسته است.

2

از عثمان بن عبدالله بن موهب چنین نقل شده است که میگفت« :خانوادهام مـرا بـه
منزل امسلمه فرستادند تا ظرف آبی که مویی از پیامبر را که در آن بود ،بگیرم».

3

و در روایتی از ابوبرده آمده است« :عبدالله بن سالم به من گفت" :به منزل بـرویم تـا
در ظرفی که رسول خدا در آن آب نوشیده است ،به تو آب دهم و در جایی کـه ایشـان
نماز خوانده ،نماز بگزاری"».

4

بلاری همینین روایـت دیگـری از ابـوبرده نقـل میکنـد بـدین مضـمون« :ابنسـالم
گفت" :آیا در ظرفی که پیامبر در آن آب نوشیده است ،به تو آب ندهم؟" چند نفر آمدند
و در آن ظرف ،آب نوشیدند .عمر بن عبدالعزیز بعدها این ظـرف را هدیـه خواسـت و بـه او
هدیه دادند».

5

در دو روایت فوق ،میبینیم که صحابه به ظرف آب رسول خدا تبرک میجستند و
آن قدر این تبرک برای آنها باارزش بوده که برای تکریم میهمانـان خـود ،آنـان را بـا ظـرف
آبخوری پیامبر سیراب میکردند.
بلاری در روایتی از انس نقل میکند:
پیامبر اکرم هنگامی که موی خود را تراشید ،ابو لحه اولین شلصی بـود کـه
6
موی ایشان را برداشت.

جمع کردم و در ظرفی نهادم .بعدها که مـرگ گریبـان انـس را گرفـت ،وصـیت کـرد از آن
 .1عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القایع ،ج ،8ص.626
 .2شحود ،علی بن نایر« ،هل هذا الکالم فیه ما یلالر معتقد أهل السنة و الجماعة» ،موسوعة البحوث و المقاال العلمیة،
ص.6
 .3بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب اللباس ،ص ،363ح.5237
 .4همان ،کتاب التوحید ،ص ،237ح.3768
 .5همان ،کتاب األشربة ،ص ،738ح.5637
 .6همان ،کتاب الوضوء ،ص ،76ح.636

تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت

همینین امسلیم ،مادر انس ،میگوید« :وقتی پیامبر خدا خوابید ،مو و عـرقش را
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ظرف ،چیزی در حنو ش قرار دهند».

1

عسقالنی در ایل این روایت ادعا میکند که این روایت ،هم بر تبرک و هم بر عالقه به
بوی خوش رسول خدا و هم بر کثرت محبت به آن حضرت داللت دارد.
بلاری به نقل از سهل آورده است:

2

زنی برای رسول خدا پارچهای هدیه آورد و آن حضرت در حـالی کـه آن پارچـه
(چادر مانند) را بر بدن خود پیییده بود ،در میان مردم آمـد .یکـی از صـحابه آن را
هدیه خواست و آن حضرت در حالی که بدان احتیاج داشـت ،پارچـه را هدیـه داد.
وقتی آن شلص با نکوهش دیگـران مواجـه شـد ،گفـت« :ایـن را فقـط بـرای آن
3
خواستم که کفنم باشد» و [در نهایت] کفنش شد.

عسقالنی ،قسطالنی و عینی ،جواز تبرک بـه آثـار صـالحان را از ایـن روایـت برداشـت
کردهاند و از نسل بدل صحیح بخای  ،این جمله را بـه روایـت افزودهانـد« :امیـد داشـتم
هنگامی که آن را بر تن میکنم ،برکتی از جانب آن لباس به من برسد».

4

بلاری همینین میگوید:
معاویه در حین تبرکجویی از ارکان مسجدالحرام بود و با اینکه ابنعباس گفته بود
که تبرکجستن از ارکان وارد نشده است ،میگفت هید چیزی از ارکان نباید بدون
5
تبرکجستن رها شود و پسر زبیر نیز کل ارکان را لمس میکرد.

سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

ً
ً
عینی سلنی دارد که میرساند صحابه در تبرکجویی رأسا و مستقال عمل میکردنـد.
َ
وی میگویدَ « :
عمـر دربـارۀ آثـار رسـول خـدا " لـوب و َبحـو " بـوده اسـت» 6.یعنـی
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 .1همان ،کتاب اإلستئذان ،ص ،353ح.7826
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح صحیح البخایع ،ج ،66ص.26
 .3بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الجنائز ،ص ،656ح6833؛ و کتاب األدب ،ص ،376ح.7577
ابنعثیمــین از ایــن روایــتَ ،ح َســن بــودن ایثــار و بــد بــودن مــع و بلــل را اســتفاده کــرده اســت( .ابنعثیمــین ،محمــد بــن
صالح ،شرح ییاض الصالحین ،ج ،7ص.)687
 .4قسطالنی ،احمد بن محمد ،إیشاد السایع ،ج ،3ص351؛ عینی ،محمود بن احمد ،عم دة الق ایع ،ج ،6ص86؛ ابنحجـر
عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح صحیح البخایع ،ج ،3ص.169
 .5بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الحج ،ص ،635ح.6752
ابنعثیمین این حدی را در ابواب حج اکر کرده و از آن ،استفادۀ فقهی نموده است( .ابنعثیمین ،محمـد بـن صـالح ،الش رح
الممتع و الفتاو و الرسائل ،باب الحج ،ح.)53
 .6عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القایع ،ج ،7ص.181

فوقالعاده مشتاق بود که آثار ایشان را لب ،جستجو و احصـا کنـد .عملکـرد خلیفـ دوم
ً
یقینا برای اهلسنت مشروعیت دارد و شرک و بدعت نیست.
مالحظه میشود که برخی صحابه ،هم در حال حیات پیامبر و هم بعـد از رحلـت
ایشان ،تبرکاتی انجام میدادند که آن حضرت آنها را انجام نداده بود و خود صحابه مبتکر
آن تبرکات بودند؛ در حالی که رسول خدا آنان را از این کار باز نمیداشت و عملشـان
را بدعت و شرک نمینامید .عدمنهی ایشان دال بر جواز آن است و با توجه به اینکه معیار
شرک (عبادت غیرخدا) تلصیصناپذیر است ،اگر عملی شرک باشد ،فرقی ندارد کـه ایـن
عمل از صحابه محقق شود یا از افراد دیگر.
بودن تبرک
 .2غلو
م

بنجبرین ،از علمای مشهور وهابی ،دربارۀ تبرک چنین میگوید:
دو گروه دربارۀ اولیای الهی به انحراف افتادند .برخی غلو ،و برخی جفا کردند .گروه
اول کسانی هستند که اولیا و انسانهای صالح را میپرستند! آنان گمـان میکننـد
که چون ایشان در زندگی خود برخـی کارهـای خارقالعـاده انجـام میدادنـد ،پـس
شایسته است آنها را تقدیس کنیم .آنان در زمان حیات آن شلص صالح ،از بـدن،
1
لباس و آبی که وی مس کرده است ،تبرک میجویند.

تطبیق نظریۀ غلو با کتاب صحی بخاری
بنجبرین غلو و زیادهروی در محبـت بـه انسـان صـالح را بسـیار مـذموم و نـوعی انحـراف
رسول خدا و غیر ایشان فرقی نگذاشته است.
در نقد نظری وی ،ابتدا باید معنای غلو را بررسی کنیم .اصحاب لغت ،غلو را گذشتن و
تجاوز از حد (شرعی یا عرفی) معنا کردهاند 2.با توجه به اینکه یکی از موازین تعیین حـدود
شرعی نزد اهلسنت ،فعل پیامبر یا عمل صحابه است 3،بلاری روایـات متعـددی در
 .1بنجبرین ،عبدالله بن عبدالرحمن ،اإلسالم بین الغلو و الجفاء و اإلفرا و التفریط ،ج ،6ص.66
 .2فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ج ،6ص667؛ فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،ج ،6ص.685
 .3نک :بح پیشین دربارۀ حجیت فعل صحابه.

تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت

میداند و تبرک از مو یا باقیماندۀ آب وی را نیز یکی از مصادیق آن معرفی میکنـد و بـین
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باب تبرکجویی آورده است که در آنها یا رسول خدا از آب وضو یا دهان خود ،صحابه
ً
را متبرک میفرمایند یا اینکه آنها ابتدائا به تبرکجویی مبادرت مینمایند .در ایـن شـرایط،
حد شرعی تبرک نیز مشلص میشود .بلاری در روایتی بهنقل از ابوهریره مینویسد:
به رسول خدا گفتم« :روایات زیـادی از شـما میشـنوم؛ ولـی آنهـا را فرامـوش
میکنم» .حضرت فرمودند« :لباست را پهن کن» .چنین کردم .ایشان دست خـود
را از آب پر کردند و به من دستور دادند تا بنوشم .نوشیدم و دیگر چیزی را فراموش
نمیکنم.

1

عینی دربارۀ روایت فوق چنین استنبا میکند که این روایت با نکره آوردن عبارت «مء
ُ
ًت ر ًْ ائء»؛ (دیگر چیزی را فراموش نمیکنم) دال بر عموم است؛ یعنی ابوهریره بعد از
ن ِس

آن ،دیگر هید چیزی را در هید زمانی فراموش نکرد .اینکه برخی تصور کردهاند که شـاید

منظور راوی این باشد که فقط این روایت یا روایتهایی را که از پیامبر شنیده ،فراموش
نمیکند و شامل سایر موارد نیست ،اشتباه اسـت .ابـوهریره در احتجـاج بـه کسـانی کـه از
کثرت روایت وی از پیامبر تعجب میکردند ،به همین حدی استدالل میکرد.

2

عسقالنی نیز عمومیت این روایـت را قبـول دارد و حتـی آن را از معجـزات پیـامبر

میداند؛ چراکه نسیان از لوازم هر انسانی است و پیامبر توانستند آن را از بین ببرند.

3

ضمن اینکه پیامبر میتوانستند شفای ابوهریره را بهوسیل دعا ،از خداوند مسئلت
کنند؛ ولی به دعا بسنده نکردند و با آب نیز وی را تبرک فرمودند.
بــا توجــه بــه جایگــاهی کــه ابــوهریره نــزد اهلســنت دارد ،مشــروعیت تبــرک و
عدم غلو بودن آن ،بیش از پیش واضح میشود.

سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

در روایت «رایة» نیز شاهدی بر تبرکجستن به آب دهان رسول خدا وجود دارد:
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پیامبر در جنگ خیبر فرمودند« :فردا پـرچم را بهدسـت کسـی خـواهم داد کـه
خداوند پیروزی را با دست او به ما ارمغان خواهد داد .او خـدا و رسـولش را دوسـت
دارد و خــــدا و رســــولش نیــــز وی را دوســــت دارنــــد» .آنگــــاه پرســــیدند:
 .1بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب حفظ العلم ،ص ،85ح663؛ و کتاب المغازي ،ص ،623ح.6573
 .2عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القایع ،ج ،8ص.852
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح صحیح البخایع ،ج ،6ص.875

«علی بن ابی الب [ ]کجاسـت؟» گفتـه شـد« :از درد چشـم رنجـور اسـت».
وقتی نـزد رسـول خـدا آمـد ،ایشـان آب دهانشـان را بـر چشـمان علـی []
ً
کشیدند و برایش دعا کردند .علی [ ]آنچنان شفا یافـت کـه گویـا اصـال دردی
1
نداشته است .آنگاه پرچم را تحویل گرفت.

همینین در روایت دیگری از صحیح بخای میخـوانیم کـه انـس بـن مالـک گفـت:
«رسول خدا وضو گرفتند و دستشان را در معرض صحابه قرار دادند و به آنـان دسـتور
دادند که از آب دست ایشان وضو بگیرند .آب آنچنان از دستهای حضرت میجوشید تـا
اینکه کل صحابه توانستند وضو بگیرند».

2

در حدی دیگری نیز آمده است« :از ابوجحیفه نقل شده است که رسول خدا وضو
میگرفتند و مردم نیز باقیماندۀ آب وضوی ایشان را بر صورت و بدن میمالیدند».

3

همینین از ابوجحیفه در روایتی مشابه نقل شده است« :بالل را دیدم که آب وضـوی
آن حضرت را میگرفت و دیگران نیز چنـین میکردنـد .هـرکس نیـز از آن آب بـه دسـتش
نمیخــورد ،از آب وضــوی دوســتش [کــه او آب وضــوی آن حضــرت را لمــس کــرده بــود]
استفاده میکرد».

4

سعید قحطانی ،از بزرگان وهابی ،اینقبیل تبرکها را مشروع میداند 5.شـحود نیـز بـا
قبول صحت این روایت ،جواز مصافحه بعد از نماز را بررسی کرده است 6.بنباز نیـز از ایـن
روایات استفاده میکند که استعمال باقیماندۀ وضو جایز است.

7

 .1بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب المغازي ،ص ،552ح.6865
 .2همان ،کتاب الوضوء ،ص ،76ح673؛ و کتاب األشربة ،ص ،737ح.5773
 .3همان ،کتاب الوضوء ،ص ،77ح623؛ و کتاب المناقب ،ص ،675ح.7557
 .4همان ،کتاب الصالة ،ص ،55ح737؛ و کتاب اللباس ،ص ،365ح.5253
 .5قحطانی ،سعید بن علی ،نوی الهد و ظلما الضالل ،ج ،6ص.757
 .6شحود ،علی بن نایر ،موسوعة فقه العبادا  ،باب المصافحة ،ص.7
 .7بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،الحلل اإلبریزیة من التعلیقا البازیة ،ج ،6ص.77

تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت

نظر عینی دربارۀ حدی فوق این است که نهتنها این روایت دال بر جواز تبـرک و جـواز
وضو با باقیماندۀ آب وضوی پیامبر اسـت ،بلکـه آب وضـو بـه ُیمن برخـورد بـا دسـت
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مبارک ایشان ،اهرتر نیز شده است.

1

عسقالنی نیز در توضیح روایت ابوجحیفه مینویسد« :صحابه بـاقیمانـدۀ آب وضـوی
رسول خدا را میان خود تقسیم کردند و احتمال هم دارد آبی را که از اعضای وضویش
میچکید ،نوشیده باشند» 2.در اینجا ،عینی و قسـطالنی بـر تبرکجسـتن بـه آثـار شـریر
رسول خدا توسط صحابه تصریح دارند.

3

عینی عبارتی نیز دارد که میتوان دریافـت کـه از عبـارت بلـاری مشـروعیت تبـرک را
استنبا کرده است؛ چراکه گفته است روایت میرساند که آب وضوی رسول خدا هـم
اهر است و هم مطهر ،بلکه آب دهان ایشان از مشک هم پاکیزهتر است.

4

در روایتــی دیگــر نیــز در ص حیح بخ ای از مســور نقــل شــده اســت« :هنگــامی کــه
رسول اکرم وضو میگرفتند ،نزدیک بود صحابه بر سر آب وضـوی ایشـان بـا یکـدیگر
درگیر شوند».

5

عسقالنی در ایل این حدی میگوید« :یکی از قریشیان که این جریـان را دیـده بـود،
[به مکه] بازگشت و برای مکیـان از شـدت تعظـیم و احتـرام صـحابه بـه رسـول خـدا

تعریر کرد».

6

بلاری بهنقل از جابر مینویسـد« :پیـامبر خـدا بـه عیـادتم آمدنـد و مـن از شـدت
بیماری چیزی نمیفهمیدم .ایشان وضو گرفتند و آب وضو را بر من پاشیدند و هوشیاریام
بازگشت».

7

عینی دربارۀ روایت جابر چنین توضیح میدهد که این روایت دال بر این است که برکت

سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

دست پیامبر هر مرضی را زایـل میکنـد 8.البـانی نیـز همـین روایـت را ،کـه در کتـاب
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 .1عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القایع ،ج ،8ص.577
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح صحیح البخایع ،ج ،6ص.757
 .3عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القایع ،ج ،7ص787؛ قسطالنی ،احمد بن محمد ،إیشاد السایع ،ج ،8ص.73
 .4عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القایع ،ج ،8ص.573
 .5بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الوضوء ،ص ،77ح.623
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح صحیح البخایع ،ج ،6ص.756
 .7بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الوضوء ،ص ،76ح636؛ و کتاب الفرائض ،ص ،257ح.7387
 .8عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القایع ،ج ،8ص.556

سنن الترماع نقل شده است ،صحیح میداند.

1

بلاری در حدیثی دیگر از قول سائب بن یزید نقل میکند« :در بستر بیماری بودم کـه
خالهام بـه پیـامبر عـرض کـرد" :ای رسـول خـدا! پسـرخواهرم بیمـار شـده اسـت" .آن
حضرت سرم را لمس و دعایی کردند ،وضو گرفتند و من از آب وضوی ایشان نوشیدم».

2

عینــی از ایــن روایــت اســتنبا میکنــد کــه لــب باقیمانــدۀ آب از آن حضــرت ،چــه
آب وضو و چه باقیماندۀ آب نوشیدهشده ،جایز است و در آن برکت وجود دارد.

3

همینین بلاری از عایشه نقل کرده است« :پیامبر به مریض میفرمودند" :به نام
خدا خاک این شهر که با آب دهان برخی از ما مللو شده است ،بهاان خـدا بیمـاران را
شفا میدهد"».

4

قسطالنی دربارۀ روایت عایشـه چنـین توضـیح میدهـد کـه رسـول خـدا انگشـت
سباب خویش را با آب دهان خود مر وب میکردند و آنگاه انگشت بر خاک مینهادنـد و
بر موضع درد مریض میکشیدند.

5

عسقالنی نیز بر آن است که صرف مللو کردن آب دهان با خاک ،اثری ندارد؛ بلکه
خاک بهواسط تیمن به نام خدا و آثار رسولش ،متبرک میشود.

6

آیا پیامبری که خودش خاک را تبرک میکند و بر بدن مریض میکشد ،متهم بـه غلـو
است؟
بلاری همینین آورده است« :ابوموسی میگوید" :پیـامبر ظـرف آبـی خواسـتند و
بنوشیم و بر صورت بمالیم"».

7

 .1البانی ،محمد ناصرالدین ،صحیح و ضعیف سنن الترماع ،ج ،3ص.65
 .2بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الوضوء ،ص ،77ح.635
 .3عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القایع ،ج ،8ص.568
 .4بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الطب ،ص ،356ح.5365
 .5قسطالنی ،احمد بن محمد ،إیشاد السایع ،ج ،12ص.466
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح صحیح البخایع ،ج ،65ص.873
 .7بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الوضوء ،ص ،77ح622؛ کتاب المغازي ،ص ،563ح.6782

تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت

دست و صورت را در آن شستند و آب دهان را در آن برگرداندند و دستور فرمودند که از آن
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عینی عقیده دارد که خوردن آب دهان پیامبر جایز است؛ چون از مشک پاکیزهتر
است و صحابه نیـز آب دهـان ایشـان را بـهخا ر برکتـی کـه در آن بـود ،بـه صـورت خـود
میمالیدند 1.عسقالنی نیز بر آن است که غرض رسول خدا از چنین کاری ایـن بـوده
است که با آب دهان مبارکشان ،تبرک حاصل کنند.

2

بلــاری در روایتــی دیگــر از قــول جــابر نقــل میکنــد« :رســول خــدا بعــد از مــرگ
عبدالله بن ابی مقداری از آب دهان خویش را بر بدن وی نهادند و لبـاس خـود را بـه وی
پوشانیدند».

3

عینی در ایل این روایت تصریح میکند که آب دهـان رسـول خـدا مـورد تبـرک و
استشفاست 4.عسقالنی نیز آن را دال بر جواز تبرک به آثار صالحان میشمارد؛ چه بـدانیم
که بر حال میت تأثیر میگذارد و چه ندانیم.

5

بلــاری از قــول بــراء میگویــد« :در روز حدیبیــه چــاهی کنــدیم و بــه آب نرســیدیم.
رسول خدا در آنجا نشستند و دعایی خواندند و آب دهان بـر چـاه افکندنـد .لحظـهای
نگذشت که آب چاه فوران کرد».

6

قسطالنی دربارۀ حدی براء و حدی رایة چنین توضیح میدهد که وقتی نـام مقـدس
خدا بر زبان مقدس رسولش جاری میشـود و آب دهـان مقـدس ایشـان نیـز وسـیله قـرار
میگیرد ،هم چاه حدیبیه را پر میکند و هم چشم حضرت علی را شفا میبلشد.

7

اگر بهزعم بنجبرین ،عمل صحابه زیادهروی و غلو بود ،چـرا رسـول خـدا نـهتنها
هیدگاه به آنان تذکر ندادند و آنها را نهی نفرمودند ،بلکه خود نیز در تبرکجویی ،بـه آنـان

سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

کمک کردند؟! مثل روایتی که از امعطیه نقل شده است« :یکی از دختران رسول خدا
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 .1عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القایع ،ج ،8ص.573
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح صحیح البخایع ،ج ،6ص.756
 .3بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الجنائز ،ص ،656ح6835؛ ص ،677ح.6755
 .4عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القایع ،ج ،7ص.882
 .5ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح صحیح البخایع ،ج ،7ص.678
 .6بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب المناقب ،ص ،678ح7533؛ و کتـاب المغـازي ،ص ،558ح 6655و
.6656
 .7قسطالنی ،احمد بن محمد ،إیشاد السایع ،ج ،12ص.466

چشم از جهان فرو بست .حضرت فرمودند" :هنگامی که از تجهیز بدنش فارغ شدید ،مـرا
خبر دهید" .آنگاه پیراهن خود را به سمت ما افکندنـد و دسـتور دادنـد کـه میـت را در آن
کفن کنیم».

1

وهابیان از این روایت ،در استنبا های فقهـی خـود در بحـ احکـام امـوات اسـتفاده
میکنند.

2

بنــا بــر آنیــه گفتــه شــد ،تبــرکجــویی غلــو محســوب نمیشــود؛ چراکــه صــحابه از
رســول خــدا تبــرک مــیجســتند و ایــن عملشــان نیــز نــه بــا قــرآن کــریم ،نــه بــا
سنت پیامبر و نه با فعل صحابی دیگر در تعارض نبوده است.
 .3اختصاص تبرک به آثار رسول خدا

ً
محمد بن عبدالوهاب ،مؤسس وهابیت ،ابتدائا با استناد به آیات دال بر مذمت بتپرستان،
تبــرک را شــرک دانســته اســت و اصــل آن را زیــر ســؤال میبــرد؛ 3ولــی وقتــی بــا آی ـ 37

سورۀ یوسر ،مبنی بر تبرکجستن حضرت یعقوب از پیراهن حضرت یوسر مواجـه
میشود 4،برای آن استثنا قائل میشود و میگوید« :تبرک به نیت مداوا و شـفا خواسـتن،
شرک نیست؛ کما اینکه افرادی از آثار رسول خدا چنین تبرکی میجستند .این حسن و

تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت

 .1بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الجنائز ،ص ،658ح.6852
 .2نک :ابن عبـدالوهاب ،محمـد ،مجموع ة الح دیث عل ی أب واب الفق ه ،ج ،8ص857؛ ابـن عبـدالوهاب ،محمـد ،مختص ر
اإلنصاف و الشرح الکبیر ،ج ،6ص.866
ً
 .3مثال میگوید« :دلیل بر اینکه تبرک به درختها ،سنگها ،قبرها و ...شرک است ،قول خداوند است کـه در آیـات  19و 20
َ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ســورۀ نجــم میفرمایــد :أفـ َـرأیت ُم الــالت َو ال ُعـ َّـزی  و منــاة الثالثــة األخـ َـری( .»ابــن عبــدالوهاب ،محمــد ،أص ول ال دین
اإلسالمي ،ج ،6ص.)78
ً
وی همینین مینویسد« :اگر این مشرک (تبرککننده) بگوید که قصدم صرفا تبرک است و علـم دارم کـه نفـع و ضـرر فقـط از
جانب خداست ،در جواب وی بگو" :مشرکان بنیاسرائیل نیز همـین عقیـده را داشـتند [و بـا اینکـه بـه خـدا ایمـان داشـتند] از
ْ َ َ ً َ َ
ٌ
حضرت موسی درخواست کردند :یا ُم َ
وسی ْاج َعل ل َنا إلها ک َما ل ُه ْم آل َهـة( سـورۀ اعـراف ،آیـ ( .»")672ابـن عبـدالوهاب،
محمد ،الجوابر المضیة ،ج ،6ص.)87
همینین ،او اینگونه مینویسد« :هرکس به سنگ و درختی تبرک بجوید یا قبر و قبهای را مسح کند ،آنهـا را بـرای خـود آلهـه قـرار
داده است؛ بدین دلیل که هنگامی که صحابه از رسول خدا خواستند که برای آنها نیـز ماننـد مشـرکان نشـانهای قـرار دهـد ،آن
ْ َ َ ً َ َ
حضرت در پاسخ به آنها این آیه را فرمودندْ  :اج َعل ل َنا إلها ک َما ل ُه ْم آل َهة( سورۀ اعراف ،آی ( .»)672همان ،ص.)73
َ ْ
ً
ْ
َ َْ ُ
َ
 .4اا َه ُبوا بقمیص ،هذا فألق ُوه َعلی َو ْجه أب ،یأت َبصیرا.
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1

مطلوب است» .وی در جایی دیگر میگوید« :تبرکجستن به اات و آثار رسـول خـدا

هید تعارضی با توحید ندارد و شرک نیست؛ زیرا پیامبر از آن نهی نمیکردند».

2

همینین بنباز ،از علمای وهابی معاصر ،با این سؤال مواجـه میشـود کـه «برخـی بـا
استناد به عمل صحابه ،تبرک را جایز میدانند؛ آیا این عمل ،تشبیه غیر پیامبر بـه ایشـان
نیست؟» وی اینگونه پاسخ میدهد:
تبرک به هیدکس غیر از رسول خدا جایز نیست؛ حتی به صحابه و خلفـا .ایـن
بهخا ر عظمتی اسـت کـه رسـول خـدا دارد و فـرد دیگـری آن را دارا نیسـت.
3
تبرک بدین دلیل که وسیلهای برای شرک و عبادت غیر خداست ،حرام است.

همینین شبل ،از شاگردان بنباز ،ابتدا تبرک را بـه شـکل مطلـق نفـی کـرده اسـت و
َ
تبرک به َمشاهد و آثار 4را بدعت ،منکر و راهی بهسوی شرک میداند؛ 5ولی در جایی دیگر،
تبرک را به دو شر جایز میداند :یکی اینکه فقط از رسول خـدا باشـد و دیگـر اینکـه
در حال حیات ایشان باشد 6.وی برای این حکم دو دلیل میآورد :اول اینکه هـیدکسـی،
از صحابی بزرگ تبرک نجسته است و دوم اینکه از باب سد ارایع ،باید این تبرک را تحریم
کرد تا به شرک اکبر منتهی نشود.

7

ناصر بن عبدالرحمن ،از محققان وهابی ،میگوید:
تبرک مشروع آن است که انسان از مجالس بزرگان دین ،بهوسیل شنیدن سلنان
و قبول وعظ و نصیحتشان استفاده کند و بعد از مرگشان نیز با یـادآوری سـلنان و
علومی که از خـود بـه ار گذاشـتهاند ،نـام آنـان را زنـده کنـد .غیـر از ایـن تبـرک،
نامشروع و حرام است؛ از جمله تبرک به اوات آنها .ایـن نـوع تبـرک ،فقـط دربـارۀ
رسول خدا جایز است .دربارۀ تبرکهای ممنوع ،میتوان این مثالهـا را آورد:
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بوسیدن و لمس بدن آنها (هنگـام حیـات) یـا قبرشـان (بعـد از مـرگ)؛ بوسـیدن و
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 .1ابن عبدالوهاب ،محمد ،تفسیر آیا من القرآن الکریم ،ج ،1ص 173و .174
 .2ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتاب التوحید ،ص.668
 .3بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموا فتاو ابن باز ،ج ،3ص.75
 .4ظاهر این کلمه ا الق دارد و شامل آثار رسول خدا و غیر ایشان است.
 .5شبل ،علی بن عبدالعزیز ،التنبیه علی الملالفات العقدیة ف ،فتح الباري ،ص.87
 .6همان ،ص.77
 .7همان ،ص 66تا .67

لمس خطیب هنگام پایین آمدن از منبر؛ تبرک به آثاری از بزرگـان و صـلحا کـه از
1
بدنشان منفصل شده است مانند مو و لباس؛ نوشیدن آب وضو و مسح آن.
تطبیق نظریۀ انحصار تبرک به پیامبر ،با کتاب صحی بخاری

قبل از تطبیق دیدگاه فوق با صحیح بخای  ،باید واژۀ اثر را مورد واکـاوی لغـوی قـرار داد.
«اثــر» در لغــت بــهمعنای باقیمانــدهای از چیــزی اســت کــه پــس از آنکــه آن شــیء
ً
از بین میرود ،بر جای میماند 2.بنابراین ،عرفا به مو ،باقیماندۀ آب وضـو ،آب دهـان و
لباس رسول خدا« اثر» ا الق میشـود؛ ولـی بـه محلـی کـه ایشـان نشسـته یـا نمـاز
خواندهاند ،اثر نمیگویند؛ 3بهویژه اگر این محل در منزل خود ایشان نباشد .ایـن در حـالی
است که بلاری مینویسد که رسول خدا بنا به درخواست یکی از انصار ،در منزل وی
نماز گزاردنـد .در ایـن روایـت آمـده اسـت« :عتبـان بـن مالـک انصـاری نابینـا خطـاب بـه
پیامبر گفت" :ای رسول خدا! دوست دارم به منزلم بیایید و در محلی نماز بلوانیـد تـا
مــن آنجــا را بــهعنوان ُمصـ ا
ـلی انتلــاب کــنم" .حضــرت فرمودنــد" :چنــین خــواهم کــرد،
انشاءالله"».

4

محلی که رسول خدا در آنجـا نمـاز خواندنـد و آن حضـرت متبـرک فرمودنـد ،اثـر
ایشان شمرده نمیشود.
قسطالنی از روایت عتبان چنین استفاده کرده است که رسـول خـدا تبـرک را -بـا
تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت

 .1جدیع ،ناصر بن عبدالرحمن ،التبرك أنواعه و أحکامه ،ص 726و .728
 .2فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ج ،2ص877؛ فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،ج ،8ص.7
 .3اگر پیامبر رحلت کنند ،موی ایشان نشانهای از خود آن حضرت است؛ برخالف منبر و مصل ای که وجودشان به وجود آن
حضرت متصل نیست .شاهد این است که عسقالنی ،قسطالنی و عینی ،هر سه لباس پیامبر را از آثـار ایشـان دانسـتهاند.
(نک :بلاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،ص حیح البخ ایع ،کتـاب الجنـائز ،ص ،656ح ،6833روایـت بلـاری از سـهل دربـارۀ
هدیه دادن پارچه به پیامبر.)
عسقالنی در روایت عایشه دربارۀ مللو کردن آب دهان آن حضرت با خاک مدینه (همان ،کتاب الطب ،ص ،356ح)5365
نیز کلم «آثار» را بر آب دهان ایشان ،و در روایت جابر دربارۀ دفن ابنابی (همان ،کتاب الجنـائز ،ص ،656ح )6835نیـز ایـن
کلمه را به لباس ایشان ا الق میکند.
عینی همین ا الق را بر آب وضـوی ایشـان در روایـت ابوجحیفـه (همـان ،کتـاب الوضـوء ،ص ،77ح623؛ و کتـاب الصـالة،
ص ،55ح )737دارد؛ ولی هیدیک دربارۀ مصالی ایشان چنین کلمهای ا الق نکردهاند.
 .4همان ،کتاب الصالة ،ص ،75ح685؛ و کتاب األ عمة ،ص ،773ح.5656
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استناد به آیات  87و  86سورۀ کهر -1معلق به مشیت خداوند نمودند 2.از آنجا که بـرای
انجام اعمال نامشروع« ،انشاءالله» گفته نمیشـود؛ پـس ،روایـت ُمشـعر بـه جـواز تبـرک
است؛ با توجه به اینکه قسطالنی نیز تصریح کرده است که درخواست شـلص انصـاری،
تبرک است.

همینین در روایت دیگری در صحیح بخای آمده اسـت« :هرگـاه فرزنـد َ
عمـر داخـل
ً
کعبه میشد ،در جایی نماز میخواند که سابقا بالل به او خبر داده بود که رسـول خـدا
در آن قسمت از خان کعبه نماز گزاردهاند».

3

در روایتی دیگر میگوید« :عبدالله بن عمر گفت" :سال بعد از صلح حدیبیه دوبـاره در
کنار آن درخت رضوان -که رحمتی از خدا بود -جمع شدیم"».

4

درخت رضوان بدین خا ر نزد صحابه محترم شمرده میشد که پیامبر در زیـر آن
نشسته و با صحابه بیعت کرده بودند و خداوند نیز در آنجا با فرستادن آیهای ،رضـایتمندی
خود را از مؤمنان نشان داده بود 5و قید «که رحمتی از خدا بود» 6در روایت فوق ،مؤید ایـن
ادعاست .دلیل مقدس بودن این درخت هرچه که باشد (جلوس رسول خدا در زیر آن
ً
یا نزول آی فوقالذکر در زمـان تجمـع آن حضـرت و صـحابه) یقینـا بـه آن درخـت« ،اثـر»
ا الق نمیشود؛ با این حال ،در نظر صحابه متبرک است.
همینین اشکال دیگری که به نظریـ «انحصـار جـواز تبـرک از آثـار پیـامبر »وارد
است ،این مطلب است که بر آن حضرت واجب بود کـه هنگـام تبـرک صـحابه از ایشـان،
بدان تصریح و از تبرکجویی آنان از غیر آثار ،نهی کنند؛ ولی چنین نهیی وارد نشده است.
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َّ َ ْ َ َّ
ٌ َ َ ً
َُ َ َ
ِّ
یشاء الله.
َ  .1و ال تقول َّن لشٍ ،ء إن ،فاعل الع غدا  إال أن
 .2قسطالنی ،احمد بن محمد ،إیشاد السایع ،ج ،2ص84؛ نـک :عینـی ،محمـود بـن احمـد ،عم دة الق ایع ،ج ،3ص419؛
ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البایع؛ شرح صحیح البخایع ،ج ،1ص.616
 .3بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب الحج ،ص ،636ح.6533
 .4همان ،کتاب الجهاد و السیر ،ص ،752ح.8352
َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ
ََ ْ
یبایعونع ت ْحت الش َج َرة.
 .5سورۀ فتح ،آی  :62لقد َرض ،الله عن المؤمنین إا
 .6کانت رحمة من الله.

نمیآمدند و عقیدۀ «انحصار جواز تبرک در آثار رسول خدا »مورد خدشه قرار میگیرد.
 .4اختصاص تبرک به زمان حیات رسول خدا

حازمی ،از علمای معاصر وهابی ،میگوید:

ً
آثار رسول خدا قطعا دارای تبرک است و بدن مطهرشان شـفا میبلشـد؛ ولـی
این اثر فقط ملصوص به زمان حیات ایشان اسـت و تبـرک بعـد از وفـات ایشـان،
مشروعیت ندارد؛ چون از صحابه نقل شده اسـت کـه آنـان پـس از رحلـت ایشـان،
هید تبرکی از قبر ایشان ،و لب امور دنیوی نداشتند.

1

تطبیق نظریۀ انحصار تبرک به زمان حیات پیامبر ،با کتاب صحی بخاری

حازمی بر این عقیده است که تبرک ،فقط در زمان حیات آن حضرت جـایز اسـت و بعـد از
رحلت ایشان ،کسی از صحابه تبرک نجسته است؛ در حالی که در صحیح بخای روایاتی
وجود دارد که صحابه پس از وفات رسول خـدا نیـز از آثـار ایشـان تبـرک میجسـتند؛
از جمله روایت تبرکجستن انس و ابو لحه به قدح شکسته 2،و تبرکجویی ابنسیرین 3و
عثمان بن عبدالله به موی رسول خدا- 4که در بح بدعت و شرک اکر شـدند -کـه
در تبرک صحابه به آثار پیامبر بعد از رحلت آن حضرت صراحت دارد.
نتیجه
از تطبیق آرای وهابیان با روایات صحیح بخای دربارۀ جواز تبرک ،بـه دسـت میآیـد کـه
شرک و بدعت دانستهاند؛ ولی با دقت در قلمرو حجیت فعل صحابه چنین بـه دسـت آمـد
ً
که تبرکاتی حجیت دارد که آنها مستقال و بدون الگوگیری از پیامبر انجـام دهنـد و در
دیــن نیــز ملــالفی بــرای آن یافــت نشــود .در ص حیح بخ ای نیــز روایــاتی از اینگونــه
تبرکجوییها احصا شده است .برخی دیگر از وهابیان نیز ادعا کردهاند که تبـرک از مـو یـا
 .1حازمی ،احمد ،شرح کتاب التوحید ،ج ،86ص.3
 .2بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخایع ،کتاب األشربة ،ص ،738ح.5772
 .3همان ،کتاب الوضوء ،ص ،76ح.635
 .4همان ،کتاب اللباس ،ص ،363ح.5237

تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت

نظر آنان در تحریم تبرک ،با کتاب صحیح بخای همخوانی ندارد .برخـی از آنهـا تبـرک را
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باقیماندۀ آب ،غلو است .آنان دراینباره نیز ضمن تأکید بر اینکه برای جلـوگیری از غلـو و
افرا  ،باید در تعیین حدود مفاهیم ،به منابع دینی از جمله فعل صـحابه -کـه حجیـت آن
ً
قـبال اثبــات شــد -مراجعــه شــود و بــهعنوان شــاهدمثال ،مــواردی از تبرکجــویی آنهــا بــه
آب وضو ،آب دهان یا موی پیامبر اکر شد .گروه دیگری نیز بر این عقیده بودنـد کـه
جواز تبرک منحصر در آثار پیامبر است و غیر از آن حرام است؛ که ضمن بررسی دقیق
لغوی کلم «اثر» ،مواردی از صحیح بخای آورده شد که اشیائی مورد تبرک قرار گرفتهاند
ً
ً
که شرعا و عرفا ،اثر پیامبر شمرده نمیشد؛ بنابراین ،ادل وهابیان در تحریم تبرک ،بـا
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کتاب صحیح بخای مطابقت ندارد.
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کتابهامه

تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت

 .6قرآن کریم.
 .8ابن عبدالوهاب ،محمد ،أصالول الالدین اإلسالالم ؛ مالع قواعالده األربالع ،مکـه :دار الحـدی
اللیریة ،بیتا.
 .7ابن عبدالوهاب ،محمد ،الجواهر المضیة ،ریاض :دار العاصمة ،ریاض :چاپ سوم1412 ،ق.
 .6ابن عبدالوهاب ،محمد ،تفسیر آیات من القرآن الکریم (مطبو ضالمن مؤلفالات الشالیخ
محمد بن عبدالوهاب ،الجالزء الخالامس  ،تحقیـق :محمـد بلتـاجی ،ریـاض :جامعـة اإلمـام
محمد بن سعود ،بیتا.
 .5ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتاب التوحید ،ریاض :دار الطویق6682 ،ق.
 .7ابن عبدالوهاب ،محمد ،مجموعة الحدیث علالی أبالواب الفقاله ،تحقیـق :خلیـل ابـراهیم مـال
خا ر ،ریاض :جامعة اإلمام محمد بن سعود ،بیتا.
 .3ابن عبدالوهاب ،محمد ،مختصر اإلنصاف و الشر الکبیر ،تحقیق :عبدالعزیز بن زیـد رومـی،
ریاض :مطابع الریاض ،بیتا.
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتاوی ،تحقیق :عبدالرحمن بن محمد ،مدینه :مجمـع
الملع فهد6667 ،ق.
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فت البالارع؛ شالر صالحی البخالارع ،مصـر :دار البیـان
العرب2007 ،،م.
 .65ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شر ریاض الصالحین ،ریاض :دار الو ن1426 ،ق.
 .66ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،فتاوی أرکان اإلسالم ،ریاض :دار الثریا ،چاپ اول1424 ،ق.
 .68ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجمو فتاوی العثیمین ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .67ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجمالو فتالاوی و رسالائل فضالیلة الشالیخ محمالد بالن صالال
العثیمین ،عربستان :دار الو ن1413 ،ق.
 .66ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،الشر الممتع و الفتاوی و الرسائل ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .65امین ،سیدمحسن ،کشف اإلرتیاب؛ فال أتبالا محمالد بالن عبالدالوهاب ،بیجـا :دار الکتـب
اإلسالم6736 ،،ق.
 .67البــانی ،محمــد ناصــرالدین ،صالالحی و ضالالعیف سالالهن الترمالالذع ،اســکندریه :برنــامج منظومــة
التحقیقات الحدیثیة من إنتاج مرکز نور اإلسالم ألبحا القرآن و السنة باإلسکندریة ،بیتا.
 .63بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحی البخارع ،قاهره :دار ابن حزم6683 ،ق.
 .62بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،الحلل اإلبریزیة من التعلیقات البازیة؛ علی صحی البخارع،
عربستان :دار التدمریة ،چاپ اول2007 ،م.
 .63بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجمو فتاوی ابن باز ،بیجا :بینا ،بیتا.
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 .85بنجبرین ،عبدالله بن عبدالرحمن ،اإلسالم بین الغلو و الجفاء و اإلفراط و التفریط ،بیجـا:
بینا ،بیتا.
 .86جدیع ،ناصر بن عبدالرحمن ،التبر أنواعه و أحکامه ،ریاض :مکتبة الرشد2000 ،م.
 .88حازمی ،احمد ،شر کتاب التوحید ،دروس صوتیة قام بتفریغها موقـع الشـیخ الحـازم ،،بیجـا:
بینا ،بیتا.
 .87حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،معرفة علوم الحدیث ،بیروت :دار اآلفاق الجدیدة6655 ،ق.
 .86حنبلی ،ابنرجب ،فت البارع؛ ف شر صحی البخارع ،بیجا :دار ابن الجوزي1430 ،ق.
 .85دانشگاه اسالمی مدینه ،مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدیهة المهورة ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .87اهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم الهبالء ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ نهم6667 ،ق.
 .83راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات ف غریب القرآن ،بیـروت و دمشـق :دار القلـم و
الدار الشامیة6668 ،ق.
 .82شا بی ،ابراهیم بن موسی ،الموافقات ،تحقیـق :ابوعبیـده مشـهور بـه حسـن آلسـلمان ،بیجـا:
دار ابن عفان ،چاپ اول6333 ،م.
 .29شبل ،علی بن عبدالعزیز ،التهبیه علی المخالفات العقدیة ف فت البارع ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .75شحود ،علی بن نایر ،موسوعة البحوث و المقا؛ت العلمیة ،بیجا :بینا ،بیتا.
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نقش انگلیس در گسترش و رشد وهابیت
میثم اورنگی

*

چکیده
کشورهای استعمارگر برای تأمین منافع خود ،با ترفندهای ملتلفی زمین ورود خود بـه
کشورهای دارای منابع خام و دستاول را فراهم میکنند .کشورهای خاورمیانه بـهویژه
منا ق عربنشین ،بـهدلیل وجـود منـابع نفتـی فـراوان در ایـن منـا ق ،از ایـن قاعـده
مستثنا نبودهاند و حمایتهای مالی و نظامی بریتانیا از دولـت وهـابی آلسـعود گویـای
همین مدعاست .آنـان مهمتـرین عامـل گسـترش آیـین وهابیـت و اقتـدار آلسـعود در
منطق شبهجزیره بودهاند .حمایتهای آنان برای استقرار حاکمیت وهابیت را میتـوان
در «حضور فیزیکی بریتانیا در منطق شـبهجزیره و سـواحل خلیجفـارس»« ،کمـک بـه
آلســعود بــرای قــدرتگرفتن»« ،مقابلــه و برانــدازی امگراتــوری عثمــانی مثــل قــرارداد
قطیر»« ،حمایتهای مالی و نظامی» و «نفوا در میان عربها اعم از شرفای مکـه و
شرفای آلسعود ،بهواسط جاسوسانی همیـون سـنت جـان فیلبـی ،ادوارد لـورنس و
ویلیام شکسگیر» مورد کاوش و بررسی قرار داد.
کلیدواژهها :وهابیت ،بریتانیا ،عثمانی ،آلسعود ،عربستان.

* سـطح چهــار حـوزۀ علمیـ قــم ،دانشـجوی دکتــرای دانشــگاه معـارف اســالمی و دانشپــژوه مؤسسـ دار اإلعــالم لمدرســة
أهل البیت.

مقدمه
تا پیش از جنـگ جهـانی اول ،بریتانیـا در منـا قی مثـل ایـران 1،عـراق ،کویـت و بـهویژه
هندوستان حضور داشت؛ 2اما اولین بار و بهدنبال جنـگ جهـانی اول 3در سـال 6366م،

4

زمین ـ حضــور کشــورهای اســتعمارگر و بازرگانــان اروپــایی ،بــهویژه انگلــیس ،در منطق ـ
خاورمیانه فراهم شد 5.عالوه بر جنگ جهانی اول ،عوامل مهم دیگری نیـز باعـ شـد تـا
کشورهای استعمارگر در راستای زیادهخواهیهای خـود ،زمینـ ورودشـان بـه کشـورهای
عربی را فراهم کنند که برخی از آنها بدین شرح است:
 .6نزدیک بودن کشـورهای عربـی خلیجفـارس بـه هنـد ،کـه از مسـتعمرههای مهـم
انگلیس بود ،و به کشورهای ایران و عراق؛

6

 .8دستیابی به وسایل نقلی جدید مثل کشتیهای تندرو ،برای ارتبا آسان و سریع بـا
کشورهای دوردست؛

7

 .7دســتیابی بــه توپهــای دوربــرد و تشــکیالت ســازمانی بــرای مقابلــه بــا خطرهــای
احتمالی از سوی سایر قدرتها؛

8
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 .6رقابت دو کشور قدرتمند انگلیس و فرانسه برای نفوا بیشتر خود و همینین کاهش
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 .1منا قی مثل بوشهر و بندرعباس.
 .2صفوه ،نجده فتحی ،الجزیرة العربیة ،ج ،6ص 86و 88؛ باغجری ،کمال ،بیدای اسالمی؛ دالیل و ییشهبا ،ص.855
« .3جنگ جهانی اول» بزرگترین اتفاق در جهان غرب بود که عالوه بر تحوالت فراوان در آن منطقه ،همانند فروپاشـی نظـام
بینالمللی و نظام تزاری روسیه ،شکست آلمان و پیروزی انقـالب کمونیسـتی -کـه بعـدها زمینـهای بـرای جنـگ افغانسـتان و
تشکیل گروه القاعده شد ،-بر این سوی جهان ،یعنی بر شرق عالم نیز تأثیر گذاشت و باع شد که پس از گذشت سه سال از
جنگ جهانی اول ،اولین قیامهای عربی برای تشکیل حکومتهای مستقل آغاز شود .شکی نیست که این انقالبها بـا تأییـد
و مساعدتهای مالی و نظامی بریتانیا شکل گرفت و همـین انقالبهـا بزرگتـرین ضـربه بـه دولـت ترکهـای عثمـانی بـود و
کمکم عوامل فروپاشی امگراتوری عثمانی را ایجاد کرد( .نک :جمعی از نویسندگان ،دائرةالمعایف بزیگ اس المی ،ایـل عنـوان
«جنگ جهانی اول»؛ صفوه ،نجده فتحی ،الجزیرة العربیة ،ج ،6ص 3و .)65
 .4جمعی از نویسندگان ،دائرةالمعایف بزیگ اسالمی ،ایل عنوان «جنگ جهانی اول».
 .5صفوه ،نجده فتحی ،الجزیرة العربیة ،ج ،6ص 66و .85
 .6همان ،ج ،6ص 86و 88؛ باغجری ،کمال ،بیدای اسالمی؛ دالیل و ییشهبا ،ص.855
 .7صفوه ،نجده فتحی ،الجزیرة العربیة ،ج ،6ص 86و 88؛ موجانی ،سیدعلی ،تقاییر نجد ،ص.3
 .8باغجری ،کمال ،بیداری اسالمی؛ دالیل و ریشهها ،ص.853

قدرت یکدیگر در منطق خاورمیانه؛

1

 .5کشر نفت از سال 6356م در عربستان 2و وجود مواد خام در این کشور؛
 .7نزدیک بودن منا ق شمالی جهان عرب به کشورهای اروپایی.

3

4

البته عمدهترین عاملی که زمینـ حضـور انگلـیس در منطقـه را فـراهم کـرد« ،کشـر
نفت» بود.

5

امپراتوری عثمانی
بدیهی است که ایجاد پایگاهی مناسب برای حفظ منافع در کشوری دیگر ،نیازمنـد روابـط
سیاسی مناسب با حاکمیت آن است؛ بدین جهت بریتانیا برای حضور و حفظ منافع خود و
همینین اهداف استعماری خـود ،بـهویژه بهرهبـرداری از نفـت 6،در منطقـه بـهدنبال ایـن
ً
مسئله بود که اوال :با حکومت آن منطقه ،که در آن زمان امگراتـوری عثمـانی بـود ،روابـط
ً
سیاسی مناسـبی برقـرار کنـد .ثانیـا :بـرای اینکـه بتوانـد بـهراحتی از سـواحل خلیجفـارس
استفاده کند ،میبایست دفاتری تجاری برای سهولت کار مستقر کند که ایجاد این دفـاتر،
امنیت الزم را می لبید 7.تمامی منا ق عربنشین تحتسیطره و قدرت عثمانیهـا بـود و
عثمانیها نیز که درصدد بودند تا تمامیت ارضی آنها در منطقه خدشهدار نشود ،بریتانیـا را
خطرنــاکترین و بزرگتــرین عامــل بازدارنــده در نیــل بــه اهــداف خــود میدانســتند؛
به همین دلیل بریتانیا برای ورود به منطقه با مشکالتی جدی مواجه میشد؛ زیرا هرگونـه
اقدامی از سوی مسئوالن بریتانیـا بـهعنوان دخالـت در حاکمیـت عثمـانی تلقـی میشـد.
عالوه بر اینکه انگلـیس ،عثمانیهـا را بـهعنوان رقیبـی سرسـلت بـرای ورود بـه منطقـه
میدید؛ بهویژه از زمانی که عثمانیها بـه کانـال سـوئز ،کـه موقعیـت اسـتراتژیک مهمـی
نقش انگلیس در گسترش و رشد وهابیت

 .1عثیمین ،عبدالله صالح ،تایی المملکة العربیة السعودیة ،ج ،6ص.625
 .2روجان ،یوجین ،العرب ،ص885؛ صفوه ،نجده فتحی ،الجزیرة العربیة ،ج ،6ص.88
 .3باغجری ،کمال ،بیداری اسالمی؛ دالیل و ریشهها ،ص.853
 .4همان.
 .5جابری ،محسن حسان ،العالقا السعودیة البریطانیة ،ص.777
 .6همان.
 .7فیلبی ،هری سنت جان بریجر ،تاریخ نجد و دعوة محمد بن عبد الوهاب السلفیة ،ج ،6ص.2
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داشت ،حمله کرده و موقعیت خود را در منطقه تثبیت کرده بودند.

1

بهدنبال مشکالت مطرحشده ،بریتانیا به دو دلیل ایل بـهدنبال بهدسـتآوردن قلمـرو
امگراتوری عثمانی بود:
 .6امگراتوری عثمـانی بسـیار وسـیع و قـدیمی بـود و حاکمیـت عثمـانی در بسـیاری از
سرزمینهای اسالمی در اروپا و آسیا و آفریقا ،سدی محکم در مقابل میل شدید بریتانیا به
توسع قلمرو خود بـه شـمار میآمـد و وجـود ایـن امگراتـوری بسـیاری از منـافع بریتانیـا را
به خطر میانداخت.

2

 .8حمایت عثمانیها از سیاستهای آلمان در جنگ جهانی اول علیـه بریتانیـا باعـ
ایجاد خصومت میان این دو کشور شده بود؛ به همین جهت ،انگیزۀ بریتانیا برای ورود به
قلمرو امگراتوری عثمانی و دشمنی با آنان را دوچندان میکرد.

3

بریتانیا در راستای رسیدن به اهداف خود ،پرورش ملالفان عثمانیها و حمایت از آنان
َ
را در پیش گرفت .بهدلیل اینکه منطق نجد و حجـاز دارای روحیـ قبیلـهگری و َبـدوی ،و
همینین از مرکزیت خالفت عثمانی دور بودند ،بریتانیا برای رسیدن به اهداف خـود ،کـه
در رأس آنها تضعیر و نابودی عثمانیها و حفظ امنیت مستعمرههای خود و رسیدن سریع
به هند و جلوگیری از نفوا رقیب خود یعنی فرانسه بود 4،آسـانترین و کمهزینـهترین راه را
حمایت مالی و نظـامی از قبیلـهها و حکومتهـای محلـی دانسـت 5.از رفـی امگراتـوری
عثمانی در آن سـالها بـهدلیل بیکفـایتی سـال ین خـود و بیتـدبیری در امـر حکومـت،
بهجای «مقابله با نفوا بریتانیا»« ،اتکا به قدرت داخلی خود»« ،حفـظ وحـدت» و «رعایـت
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عدالت در سرزمینهای خود» ،به دامن خود استعمار پناه بـرد و بـرای اصـالح مشـکالت
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والیتهای تحتحکومت خود ،از انگلیس و سوئد کمک درخواست کـرد و بـا دسـت خـود
 .1فاسیلییر ،الیسکی ،تایی العربیة السعودیة ،ص755؛ صفوه ،نجده فتحی ،الجزیرة العربیة ،ج ،6ص.83
 .2جمعی از نویسندگان ،الموسوعة العربیة ،ج ،68ص.366
 .3جمعی از نویسندگان ،دائرةالمعایف بزیگ اسالمی ،ایل عنوان «جنگ جهانی اول».
 .4موجانی ،سیدعلی ،تقاریر نجد ،ص2؛ حالق ،حسن ،نقـش یهـود و قـدرتهای بینالمللـی در خلـع سـلطان عبدالحمیـد از
سلطنت ،ص.76
 .5موجانی ،سیدعلی ،تقاییر نجد ،ص.86

زمینههای نفوا استعمار در دستگاه حاکمیـت و در نهایـت نـابودی امگراتـوری عثمـانی را
ایجاد کرد.

1

حمایتهای سیاسی
با توجه به مطالب مطرحشده ،به مهمترین حمایتهای سیاسی بریتانیا از آلسعود شـامل
فرســتادن نماینــدگانی در میــان اعــراب ،انعقــاد برخــی پیمانهــای آلســعود و بریتانیــا و
همینین کمکهای تسلیحاتی و مالی اشاره میکنیم.
نفوذ انگلیس در میان اعراب
نفــوا انگلــیس در میــان ملتهــا واقعیتــی انکارنشــدنی و اصــلیترین حرب ـ آنهاســت .از
ســادهترین نفواهــا ،نفــوا مــوردی و فــردی اســتعمار در لبــاس دوســت اســت کــه منطقـ
عربنشین و امگراتوری عثمانی نیز از این قاعده مستثنا نبـود .بـر همـین اسـاس بریتانیـا
برای رسیدن به اهداف خود ،بهدنبال مهرۀ مناسبی بود که بتوانـد منـافع بریتانیـا را تـأمین
کند؛ به همین دلیل ،اولین ارتبا اعراب و بریتانیا را «شریر عبدالله» ،پسر حاکم مکه،

2

در سال 6366م در قاهره صورت داد 3.در همین دوران ،یعنی سالهای  6365و 6367م،
نامهنگاریهای زیادی بین «سر هنری َمکماهون» 4و «شریر حسین» راجع بـه شـرایط
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 .1صفوه ،نجده فتحی ،الجزیرة العربیة ،ج ،6ص.86
الزم است اکر کنیم که در ده چهارم قرن بیستم ،بهخا ر خشکسالی ،کاهش حجاج ( بق معاهدۀ قطیر ،سود کالنـی از
حجاح به انگلیس میرسید) ،باال رفتن بدهی بهمقدار 863هزار لیره ،رویآوردن شـرکتهای نفتـی خاورمیانـه بـه شـرکتهای
نفتی آمریکایی ،وقوع جنگ جهـانی دوم و احتیـاج متفقـین بـه نفـت ،و همینـین ورود آمریکـا بـه جنـگ ،انگلـیس از منطقـ
خاورمیانــه خــارج شــد و جــای خــود را بــه آمریکــا داد( .نــک :واکــیم ،ســلیمَ ،
الم ِل س س عود ،ص66؛ جمعــی از نویســندگان،
دائرةالمعایف بزیگ اسالمی ،ایل عنوان «آلسعود»).
 .2حاکم مکه :شریر حسین.
 .3صفوه ،نجده فتحی ،الجزیرة العربیة ،ج ،6ص.65
 .4ســر هنــری َمکمــاهون ( )Sir Henry McMahonبــهعنوان نماینــدۀ بریتانیــا در مصــر بــود؛ لــذا بــین مکمــاهون و
شریر حسین نامهنگاریهای بسـیاری در راسـتای اهـداف بریتانیـا و فروپاشـی حکومـت عثمـانی انجـام گرفـت .وی در سـال
6227م در دانشگاه افسری درس خوانده بود و بهعنوان افسری نظامی فارغالتحصیل شد .وی در راسـتای اهـداف بریتانیـا در
سالهای ملتلر در منا قی مثل هند و بلوچستان فعالیتهـای بسـیاری انجـام داد( .نـک :صـفوه ،نجـده فتحـی ،الجزی رة
العربیة ،ج ،6ص.)663
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سیاسی عثمانی صورت پذیرفت و تحریکات بسیاری از سوی بریتانیا برای نابودی حکومت
عثمانی انجام میگرفت .در این میان ،بریتانیا به شریر حسین وعدۀ کمکهای نظـامی
و مــالی داده بــود کــه در صــورت شکســت عثمــانی او را حــاکم ممالــک عربــی کننــد.
شریر حسین به حرفهای بریتانیا اعتمـاد کـرد و نیـت آنهـا را صـادقانه تلقـی کـرد؛ 1لـذا
لشگری را که متشکل از اعراب بادیهنشین و فراریان ارتش عثمـانی بـود ،گـرد هـم آورد و
علیه دستگاه عثمانی شـورش کـرد .از رفـی ،بریتانیـا بـرای حمایـت از شـریر حسـین،
توماس ادوارد لورنس 2،معروف به «لورنس عربی» ،و شماری از مأموران نظامی و سیاسی
را به شبهجزیره فرستاد و آنان توانستند با گزارشهـایی کـه از لـورنس دریافـت میکردنـد،
کمکهای دولت انگلیس را بهسـرعت و پشتسـرهم بـه منطقـه اعـزام کننـد 3.لـورنس و
همراهانش توانستند در ول سالهای حضورشان در منطقه ،اقـدامات فراوانـی از جملـه
شورش اعراب برای فروپاشی دستگاه عثمانی و حضور انگلیس در منطقه را انجام دهند.

4

بریتانیا در ابتدا قصد ازبینبردن تفاهم و اتحاد وهابیسـعودی را داشـت 5و بهشـدت از
قدرتگرفتن عبدالعزیز و اتحاد او با سـایر شـیو عـرب منطقـه واهمـه داشـت 6.ازایـنرو،
حضــور مکــرر «عبــدالعزیز بــن عبــدالرحمن الفیصــل آلســعود» در وزارت بریتانیــا بــرای
کمکگرفتن از آنها ،اعتماد انگلیس را در پی نداشت؛ 7اما با گذشـت زمـان و پیبـردن بـه
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 .1همان ،ص.66
 .2توماس ادوارد لورنس ( )Thomas Edward Lawrenceبهدلیل آشـنایی بـا زبـان عربـی ،بـهعنوان نماینـدۀ بریتانیـا در
قاهره بود و سگس به ارتبا با فیصل برای تضعیر امگراتوری عثمانی مأمور شد و در سال 6383م ،برای شـناخته نشـدن ،نـام
خود را از «لورنس» به «شو» تغییر داد و در غرب به «لورنس عربی» معروف بود( .نک :صفوه ،نجده فتحـی ،الجزی رة العربی ة،
ج ،8ص23؛ توماس ،لویل ،لوینس لاز الجزیرة العربیة فی الوثائق البریطانیة ،ص.)23
 .3سباعی ،احمد ،تاریخ مکه از آغاز تا پایان دولت شرفای مکه ،ص357؛ لورنس ،توماس ادوارد ،ثورة ف ،الصحراء ،ص.76
 .4توماس ،لویل ،لورنس لغز الجزیرة العربیة ف ،الوثائق البریطانیـة ،ص33؛ جمعـی از نویسـندگان ،الموسـوعة العربیـة ،ج،63
ص.653
ً
 .5خطیب ،محمدعوض ،الوبابیة فکرا و ممایسة ،ص.868
 .6جابری ،محسن حسان ،العالقا السعودیة البریطانیة ،ص.777
 .7صفوه ،نجده فتحی ،الجزیرة العربیة ،ج ،6ص 85و ص.86
 .8جابری ،محسن حسان ،العالقات السعودیة البریطانیة ،ص.8

همینین همراستا بودن تفاهم وهابیسعودی بـا منـافع بریتانیـا ،نظـر کشـورهای غربـی
بهویژه انگلـیس ،بـه آلسـعود جلـب شـد 1.بریتانیـا تالشهـای فراوانـی بـرای برگردانـدن
عبدالرحمن بن فیصل ،که پس شکست از ابنرشید به کویت تبعید شده بـود ،انجـام داد؛
امــا عبــدالرحمن بــهدلیل شکســت ســلت خــود ،از ایــن کــار واهمــه داشــت .ســرانجام
عبدالعزیز بن عبدالرحمن 2،که تمـام مـذاکرات پـدر بـا انگلـیس را دیـده بـود ،تصـمیم بـه
بازگشت و تصرف ریاض گرفت .مقامات انگلیس عبدالعزیز بیستویکساله را گزین خوبی
برای اهدافشان یافتند 3.در این میان ،دولت عثمانی نیز سعی بر جذب عبدالعزیز داشـت؛
اما انگلیس بهسرعت با نمایندۀ خود در کویت بهنام شکسگیر 4تماس گرفت و از او خواست
که عبدالعزیز را برای جنگ با ترکها جذب کند 5و اعالم کند که انگلـیس آمـادگی دارد تـا
وی را بهعنوان حاکم نجد و احساء به رسمیت بشناسد .عبـدالعزیز ایـن پیشـنهاد را قبـول
کرد 6و برای رسیدن به قدرت و نابودی امگراتوری عثمانی ،اقدام بـه جنگهـای بسـیار در
این راستا کرد 7.سرانجام شکسگیر در یکی از جنگهای آلسعود با رقیب سرسلت خـود،
9
یعنی ابنرشید ،در سال 6365م کشته شد 8و پس از ویَ ،هری سنت جان بریجـر فیلبـی

9. Harry St. John Bridger Phillby.

نقش انگلیس در گسترش و رشد وهابیت

 .1کورشون ،زکریا ،العثمانیون و آل سعود ف ،األرشیر العثمان ،،ص.26
 .2عبدالعزیز بن عبدالرحمن اولین حاکم سعودی است که توانست حکومت آلسعود را پس از سه مرتبـه شکسـت ،بـه ریـاض
برگرداند و حکومت سطلنتی آلسعود را با عنوان عربستان سعودی پایهریزی کند .وی  77فرزند دارد کـه تـاکنون یکـی پـس از
دیگری حکومت پادشاهی عربستان را به عهده گرفتهاند .وی در غرب به ابنسعود مشهور است.
 .3سعید ،ناصر ،تایی السعود ،ص 63تا 37؛ کورشون ،زکریا ،العثمانیون و آل سعود فی األیشیف العثماني ،ص.26
 .4کاپیتان ویلیام هنـری شکسـگیر ( )William Shakespeareدر ``پنجـاب هنـد متولـد شـد و در سـال 6232م بـهعنوان
افسری نظامی فارغالتحصیل شد و بهعنوان رابط بریتانیا و اعراب در اوایل جنگ جهانی اول بـود .او در سـال 6356م نماینـدۀ
بریتانیا در بندرعباس ،در سال 6352م نمایندۀ انگلیس در خلیجفـارس ،و در سـال 6352م وکیـل انگلـیس در کویـت بـود .وی
مسئول برقراری رابطه بین آلسعود و بریتانیا در مقابله با امگراتوری عثمانی بـود و فعالیتهـای بسـیاری انجـام داد و در جنـگ
بین آلسعود و ابنرشید کشته شد( .نک :صفوه ،نجده فتحی ،الجزیرة العربیة ،ج ،6ص.)657
 .5فاسیلیر ،الیکسی ،تایی العربیة السعودیة ،ص.753
 .6لوتسکی ،والدیمیر ،تایی عرب دی قرون جدید ،ج ،6ص.572
 .7کتاب تقاییر نجد این وقایع را بهخوبی بیان کرده است.
 .8فؤاد ،حمزه ،قلب جزیرة العرب ،ج ،6ص725؛ جمعی از نویسـندگان ،دائرةالمع ایف ب زیگ اس المی ،ایـل عنـوان «جنـگ
جهانی اول».
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بهعنوان نمایندۀ انگلیس در میان آلسعود قرار گرفت 1.وی بهظاهر اسـالم آورد و خـود را
«عبدالله» نامید و اقدامات فراوانی برای نابودی امگراتوری عثمانی انجام داد؛ 2تا جایی که
خود عبدالعزیز به نقش و کمکهای فراوان فیلبی در رسیدن او به حکومت اعتـراف کـرده
است.

3

در نهایت ،بریتانیا برای نیل به اهداف اسـتعماری خـود ،آلسـعود را گزینـ بهتـری از
شریر حسین دانست؛ لذا قراردادهای بسـیاری بـین آنهـا برقـرار شـد کـه مهمتـرین آنهـا
قـــرارداد «داریـــن» یـــا «قطیـــر» اســـت کـــه در دســـامبر 6365م میـــان عبـــدالعزیز و
پرسی کوکس 4،برای جذب عبدالعزیز به دولت بریتانیـا و مقابلـه بـا امگراتـوری عثمـانی در
جزیرۀ دارین ،که در مقابـل قطیـر بـود ،صـورت گرفـت 5.سـرانجام انگلـیس توانسـت بـا
حمایتهای مالی و نفـوا در میـان اعـراب ،بـه فروپاشـی امگراتـوری عثمـانی و همینـین
قدرتگرفتن و احیای مجدد وهابیت کمک شایانی کند.
مفاد معاهدۀ قطیف
بق این معاهده ،بریتانیا حکومت آلسـعود بـر منـا ق نجـد ،احسـاء ،قطیـر ،جبیـل و
سواحل خلیجفـارس را بـه رسـمیت میشناسـد و همینـین متعهـد میشـود کـه سـلطنت
عربستان ،در تمامی نسلها در بین خاندان آلسعود باشد .در مقابل ،تعهدات آنـان بـدین
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 .1جمعی از نویسندگان ،دائرةالمعایف بزیگ اسالمی ،ایل عنوان «آلسعود» ،ج ،8ص.75
 .2فیلبی نزدیک به  77سال از عمرش را با عبدالعزیز گذراند و بهگفت خود فیلبی ،در  87سال آخر عمر عبدالعزیز تماموقـت بـا
وی بوده است و ارتبا شان هیدگاه رو به سردی نرفت( .نک :علیزاده موسوی ،سیدمهدی ،تبایشناسی سلفیگر و وبابی ،
ج ،6ص.)767
 .3همان.
 .4پرسی کوکس ( )Percy Coxدر ابتدا نمایندۀ سیاسی بریتانیـا در زمـان جنـگ جهـانی اول در خلیجفـارس بـود و بـهخا ر
ارتبا نزدیک با عبدالعزیز بن سعود ،دارای شأن و منزلـت خاصـی در شـبهجزیره بـود( .نـک :صـفوه ،نجـده فتحـی ،الجزی رة
العربیة ،ج ،6ص.)667
 .5فاسیلییر ،الیسکی ،تایی العربیة السعودیة ،ص753؛ جریسی ،خالد بن عبدالرحمن ،اخالق الملس عب د العزی ز آل س عود،
ص.67
 .6فیلبی ،هری سنت جان بریجر ،بعثة إلی نجد ،ص855؛ لنیافسکی ،جورج ،تایی خاویمیانه ،ج ،6ص.677

 .6آلسعود حق ندارد حاکمی را بر سر کار آورد که با بریتانیا مشکل دارد؛
 .8اگر کسی بـه سـرزمینهای عربسـتان حملـه کـرد ،بریتانیـا بـدون اجـازۀ آلسـعود
حق مداخله دارد؛
 .7آلسعود بدون اجازۀ بریتانیا حق امضای هید معاهدهای را با هید کشـوری نـدارد.
عالوه بر این ،حق ندارد زمینهای تحتتصرف خود را بدون اجازۀ بریتانیا بفروشد یا رهن
یا اجاره بدهد؛
 .6آلسعود متعهد شد که با کشورهای تحتحمایت بریتانیا مثل کویت ،بحرین ،قطـر
و عمان درگیر نشود؛
 .5عجیبتر از هم این موارد ،این است که بریتانیا آلسعود را ملزم کرد که راه تمامی
اماکن مقدس بر روی حجاج باز باشد و امینت مالی و جانی حجاج را فراهم کند.

1

البته اکر این نکتـه الزم اسـت کـه آلسـعود تمامیـت ارضـی عثمانیهـا را بـه چـالش
کشیده بود؛ لذا این قیام و مقابل آلسعود جنب سیاسی به خود گرفته بود و بهترین عامـل
برای سوءاستفادۀ بریتانیا از این جریان بود.

2

استقرار حاکمیت وهابیت
در نهایت پس از سقو عثمانی در سال 6386م ،شریر حسین خود را حـاکم کشـورهای
عربــی خوانــد و از ورود حجــاج نجــدی بــه مکــه جلــوگیری کــرد؛ لــذا میــان آلســعود و
شریر حسین جنگی ر داد .بهدلیل حمایـتنکردن بریتانیـا از شـریر حسـین ،بـهخا ر
َ
اینکه میدانستند وی انسانی جاه لب اسـت و میترسـیدند پـس از بهقدرترسـیدن َعلـم
ملالفـت بـا سیاسـتهای بریتانیــا را بـردارد و هماننـد عثمانیهــا گریبـانگیر آنهـا شــود؛

3

 .1یکی از نکات مبهم این معاهده این است که بریتانیا چه سودی از تأمین مسیر حجاج می ُبرد که آلسعود را به این کـار ملـزم
کرد؟!
 .2علیزاده موسوی ،سیدمهدی ،تبایشناسی سلفی گر و وبابی  ،ج ،6ص777؛ حلبی ،علیاصغر ،تایی نهض با دین ی
سیاسی معاصر ،ص.32
 .3سباعی ،احمد ،تاریخ مکه از آغاز تا پایان دولت شرفای مکه ،ص 733تا .355

نقش انگلیس در گسترش و رشد وهابیت

آلسعود پیروز میدان شـد و شـریر حسـین هیدگـاه بـه آرزوی خـود یعنـی خالفـت امـت

113

اسالمی نرسید 1.در مقابل ،بریتانیا ی چند قرارداد به حمایت از آلسعود روی آورد و پس
از پیروزی و فتح تمامی منا ق توسط آلسـعود ،بـرای تقسـیم مرزبنـدی حجـاز و نجـد بـا
اختالفهای فراوانی روبهرو شدند و قرار بر این شد که جلسهای برگزار کنند تا مرزها معلوم
شود .اجالسی بهمدت شش روز منعقد شد؛ اما بهجای اینکه اختالفات کمتر شود ،بیشـتر
شد؛ لذا در این مرحله نیز بریتانیا بیکار ننشسـت و جاسـوس خـود ،پرسـی کـوکس ،را وارد
میــدان کــرد .او عبــدالعزیز را بــهخا ر اینکــه میخواســت ســرزمینهای حجــاز و نجــد را
بهصورت قبیلهای تقسیم کند ،توبیخ کرد و عبدالعزیز از این توبیخ پرسی کـوکس ،بـهدلیل
اینکه وی عبدالعزیز را به این مقام رسانده بود ،به وحشت افتاد و تمامی دسـتورات او را در
این رابطه پذیرفت و بیان کرد اگر پرسی کوکس دستور دهد کـه نصـر عربسـتان را بـه او
بدهم ،من تمام عربستان را به او خواهم بلشید 2.بـدیهی اسـت اینگونـه روابـط نشـان از
تأثیرپــذیری و تحتفرمــان بــودن آلســعود از انگلــیس دارد 3.بســیاری از پیمانهــایی کــه
انگلیسیها با سایر کشورهای عربی منطقه منعقـد کردنـد ،در همـین راسـتا بـوده اسـت.

4

از رفی هم هرکجا احساس میکردند که دفاع از وهابیت و آلسعود بهنفع انگلیس است
و در رســیدن بــه اهدافشــان کمککــار اســت ،از او حمایــت میکردنــد .در ســال 6383م،
انگلیسی که در سال 6386م بهخا ر زیـادهخواهی آلسـعود در حملـه بـه عسـیر ،بـا آنهـا
درگیر شده بود ،حکومت آلسعود را به رسـمیت شـناخت 5.شـاهد دیگـری کـه مؤیـد ایـن
مدعاست ،قرارداد «کاکس» منعقدشده در سال 6365م بین آلسعود و بریتانیاست که در
این معاهده آلسعود متعهد شده بود که به سرزمینهای تحتحمایت بریتانیا حمله نکنـد،
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 .1صفوه ،نجده فتحی ،الجزیرة العربیة ،ج ،6ص.66
 .2دیکسون ،الکوی و جایاتها ،ج ،6ص.826
 .9حمایت بریتانیا از اتحاد وهابیسعودی ،تنها در مواردی بود کـه ایـن حمایـت تأمینکننـدۀ اهـداف بریتانیـا باشـد؛ لـذا در هـر
مقطعی که مقامات بریتانیایی احساس میکردند که آلسعود برای آنها نفـع ندارنـد ،بهشـدت بـا آنـان مقابلـه میکردنـد( .نـک:
حلبی ،علیاصغر ،تایی نهض با دینی سیاسی معاصر ،ص.)76
 .4جابری ،محسن حسان ،العالقا السعودیة البریطانیة ،ص.777
 .5روجان ،یوجین ،العرب ،ص883؛ جمعی از نویسندگان ،دائرةالمعایف بزیگ اسالمی ،ایل عنوان «آلسعود» ،ج ،8ص.75

هماهنگی با مقامات بریتانیایی نباشد و جانشین خود را از میان دشمنان بریتانیـا انتلـاب
نکند .در مقابل نیز بریتانیا متعهد شد که هر سال ،شصتهزار لیره بـه آلسـعود پرداخـت
کند 1.تمام این موارد ،عالوه بر اینکـه نشـاندهندۀ در قبضـه بـودن آلسـعود در دسـتان
بریتانیاست ،بیانگر ارتبا و نفوا بریتانیا در وهابیت است.

2

حمایتهای اقتصادی
یکــی از راههــای اســتعمار بــرای افــزایش ســلط خــود بــر مســتعمرهاش تــالش در حــوزۀ
اقتصادی است تا بتواند از این ریق بهعنوان اهرمـی بـرای رسـیدن بـه مقاصـدش بهـره
ببرد .بر همین اساس ،بریتانیا در راستای تأمین منافع خود ،در حمایت مـالی و نظـامی از
آلسعود از هید تالشی دریغ نکرد .در ادامه بـه برخـی از ایـن کمکهـای مـالی و نظـامی
اشاره میشود:

3

 اعطای  755سالح جنگی سبک در سال 6365م؛ اعطای  7555سالح جنگی در سال 6367م؛ اعطای  8555سالح جنگی در سال 6362م؛ راهاندازی  6توپخانه در سال 6367م؛ اعطـــای مهمـــات جنگـــی در ســـالهای  6367و 6362م بهمقـــدار  655555و 855555عدد؛
 پرداخت  75555دالر در سال 6363م؛ پرداخت  656555دالر در یـک مرتبـه و  867555دالر در مرتبـهای دیگـر در سـال6362م؛
نقش انگلیس در گسترش و رشد وهابیت

 .1روجان ،یوجین ،العرب ،ص883؛ ولینکسون ،جون ،حدود الجزیرة العربیة ،ص.667
 .2باید به این نکته نیز توجه کرد که بهاعتراف خـود مقامـات بریتانیـایی ،همانمقـدار کـه بریتانیاییهـا سـعی داشـتند بـا قبایـل
منطقه ،بهویژه سعودیها ،ارتبا برقرار کنند ،خود سعودیها نیز به ایـن ارتبـا بـا بریتانیـا متمایـل بودنـد کـه نشـان از رابطـ
استعمار با فرق ضاله و تکفیری وهابیت است .آنان در همین راستا ،هدایایی نیز برای یکدیگر میفرسـتادند( .نـک :موجـانی،
سیدعلی ،تقاییر نجد ،ص85؛ کورشون ،زکریا ،العثمانیون و آل سعود ف ی األیش یف العثم اني ،ص26؛ فاسـیلییر ،الیسـکی،
تایی العربیة السعودیة ،ص.)753
 .3فیلبی ،هری سنت جان بریجر ،بعثة إلی نجد ،ص 852و 853؛ نک :روجان ،یوجین ،العرب ،ص.883
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 -پرداخت ساالنه  75555لیره به عربستان بق قرارداد سال 6365م.

1

الزم است اکر کنیم که تمام این مبالغ یا بهصورت هدیه بوده یا بهصورت قرضی بـوده
که بعدها بلشیده شده است .سرانجام انگلیس پای خود را در منطقه محکم کرد و پس از
جنگ جهانی اول ،بق معاهدۀ «سایکس-پیکـو» 2کـه بـین فرانسـه و انگلـیس در سـال
6367م منعقد شد ،منا ق عربی به دو بلـش تقسـیم شـدند کـه فلسـطین ،شـرق اردن،
عراق و عربستان مستعمرۀ انگلیس ،و سوریه و لبنان مستعمرۀ فرانسه شدند.

3

نتیجه
حضور استعمار بهرهبری بریتانیا در حجاز ،نجد و حاشی خلیجفارس امـری مسـلم اسـت.
همینین این مطلب به اثبات رسیده است که بریتانیا برای بازگرداندن عبدالعزیز از کویـت
به عربستان تالش زیادی کرد و توانست در دربار آنان نفوا کند .در این زمینه ،نمایندگان
و جاسوسانی مثل ویلیام شکسگیر ،جان فیلبی و لورنس فعالیتهـای بسـیاری داشـتهاند.
سرانجام با کمک این نمایندگان و حمایتهای مالی و نظامی و معاهداتی کـه بـا آلسـعود
داشتند ،توانستند با حمایت از آلسعود زمین بهقدرترسیدن در شبهجزیره را فراهم کنند.
هرچند باگذشت زمان ،استعمار بریتانیا جای خود را بـه آمریکـا داده اسـت؛ امـا همینـان
خاندان آلسعود ،بازیی دست قـدرتهای بـزرگ اسـت و در راسـتای اهـداف شـوم آنهـا
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حرکت میکند.
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 .1روجان ،یوجین ،العرب ،ص883؛ جمعی از نویسندگان ،دائرةالمعایف بزیگ اسالمی ،ایل عنوان «آلسعود».
 .2توافقنام سایکس-پیکو بین فرانسه و بریتانیا برای تقسیم امگراتوری عثمانی در سال 6367م بین مارک سایکس بـهعنوان
نمایندۀ دولت بریتانیا و ژرژ پیکو بهعنوان نمایندۀ فرانسه بسته شد.
 .3نک :روجان ،یوجین ،العرب ،ص876؛ باغجری ،کمال ،بیدای اسالمی؛ دالیل و ییشهبا ،ص.865
در این بین ،بیرحمانهترین و زشتترین نوع استعمار در جهان عرب ،اشغال فلسطین و الجزایر بـود کـه مـردم بـومی منطقـه را
اخراج و ساکنان غیربومی یهودی را جایگزین آنها کردند .این مسئله یکی از عواملی بود که قلب مسلمانان را جریحـهدار کـرد و
باع ایجاد بحران سیاسی در منطق خاورمیانه ،و عاملی برای تنش و آشوب در منطقه شد که زمینهای بـرای اقـداماتی علیـه
استعمار شد .افرادی مثل امیر عبدالقادر در الجزایر ،عبدالکریم خطابی در مغـرب ،جانشـینان مهـدی در سـودان ،سنوسـیه در
لیبی ،و احمد عرابی و چند تن از علمای األزهـر در مصـر بـا ایـن اسـتعمار بـه مبـارزه پرداختنـد( .نـک :جمعـی از نویسـندگان،
دائرةالمعایف بزیگ اسالمی ،ایل عنوان «جنگ جهانی اول»؛ باغجری ،کمال ،بیدای اسالمی؛ دالیل و ییش هبا ،ص 865و
.)886

کتابهامه
.6
.8
.7
.6
.5
.7
.3
.2
.3

باغجری ،کمال ،بیداری اسالالمی؛ د؛یالل و ریشالهها ،تهـران :مؤسسـ مطالعـات و تحقیقـات
بینالمللی ابرار معاصر6735 ،ش.
توماس ،لویل ،لورنس لغالز الجزیالرة العربیالة فال الوثالائق البریطانیالة ،بیـروت :دار الکتـب
العربیة6323 ،م.
جابری ،محسن حسان ،العالقات السعودیة البریطانیة ،عربستان :بینا6338 ،م.
جریسی ،خالد بن عبدالرحمن ،اخالق الملك عبد العزیز آل سعود ،ریاض :مؤسسة الجریس،،
چاپ دوم8555 ،م.
جمعی از نویسندگان ،الموسوعة العربیة ،ریاض :مؤسسة اعمال الموسوعة6333 ،م.
جمعــی از نویســندگان ،دائرةالمعالالارف بالالزرگ اسالالالمی ،زیرنظــر :ســید محمــدکاظم موســوی
بجنوردی ،تهران :مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی6727 ،ش.
حــالق ،حســن ،نقالالش یهالالود و قالالدرتهای بینالمللالالی در خلالالع سالاللطان عبدالحمیالالد از
سلطهت ،ترجمه :حجتالله جودکی ،تهران :مؤسس مطالعات تاریخ معاصر ایران6353 ،م.
حلبی ،علیاصغر ،تاریخ نهضتهای دیهی سیاسی معاصر ،تهران :انتشارات زوار6735 ،ش.
ً
خطیب ،محمدعوض ،الوهابیة فکرا و ممارسة ،بیروت :الغدیر ،چاپ دوم6678 ،ق.

 .65دیکسون ،الکویت و جاراتها ،بیجا :نشر اري ،چاپ دوم6335 ،م.
 .66روجان ،یوجین ،العرب؛ من الفتوحات العثمانیة علی الحاضر ،ترجمه :محمد ابراهیم جنـدی،
قاهره :کلمات للترجمة و النشر ،چاپ اول8566 ،م.
 .68سباعی ،احمد ،تاریخ مکه از آغالاز تالا پایالان دولالت شالرفای مکاله ،ترجمـه و تحقیـق :رسـول
جعفریان ،قم :نشر مشعر ،چاپ دوم6722 ،ش.
 .67سعید ،ناصر ،تاریخ السعود ،تهران :نشر فراهانی ،بیتا.
 .66صفوه ،نجده فتحـی ،الجزیالرة العربیالة؛ فالی الوثالائق البریطانیالا (نجالد و حجالاز  ،بیـروت:

العشرین ،بیروت :شرکة المطبوعات ،چاپ اول6335 ،م.
 .62فؤاد ،حمزه ،قلب جزیرة العرب ،عربستان :مکتبة النصر الحدی  ،چاپ دوم6722 ،ق.

نقش انگلیس در گسترش و رشد وهابیت

دار الساق ،،چاپ دوم6386 ،م.
 .65عثیمین ،عبدالله صالح ،تاریخ المملکة العربیة السعودیة ،ریاض :مکتبة العبیکان6675 ،ق.
 .67علیزاده موسوی ،سیدمهدی ،تبارشهاسی سلفیگری و وهابیت ،قم :دفتر تبلیغـات اسـالمی،
چاپ ششم6737 ،ش.
 .63فاســیلییر ،الیســکی ،تالالاریخ العربیالالة السالالعودیة؛ مــن القــرن الثــامن العشــر حتــی نهایــة القــرن
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 .63فیلبی ،هری سنت جان بریجر ،تاریخ نجد و دعوة محمد بن عبد الوهالاب الساللفیة ،قـاهره:
مکتبة مدبول ،،چاپ اول6336 ،م.
 .85فیلبی ،هری سنت جان بریجر ،بعثة علی نجالد ،تعلیـق :عبداللـه صـالح عثیمـین ،ریـاض :مکتبـة
العبیکان ،چاپ دوم6663 ،ق.
 .86کورشــون ،زکریــا ،العثمالالانیون و آل سالالعود فالی األرشالالیف العثمالالان  ،بیــروت :الــدار العربیــة،
چاپ دوم6676 ،ق.
 .88لنیافسکی ،جورج ،تاریخ خاورمیانه ،ترجمه :هادی جزایری ،تهران :نشر اقبال6773 ،ش.
 .87لوتسکی ،والدیمیر ،تاریخ عرب در قرون جدید ،ترجمه :پرویز بابایی ،تهـران :انتشـارات چاپـار،
چاپ سوم6757 ،ش.
 .86لورنس ،توماس ادوارد ،ثورة ف الصحراء؛ مذاکرات حول الثورة العربیة الکبالری ،ترجمـه:
احمد آییش ،امارات :دار الکتب الو نیة ،چاپ اول8567 ،م.
 .85موجانی ،سیدعلی ،تقاریر نجد ،با همکاری :امیر عقیقی بلشایشی ،قم :کتابلان تلصصی تاریخ
اسالم و ایران6735 ،ش.
 .87واکـیم ،ســلیمَ ،
الم ملالالك سالالعود؛ مؤسالالس الدولالالة السالالعودیة الحدیثالالة ،بیــروت :دار الســاق،،
چاپ دوم8566 ،م.
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 .83ولینکسون ،جـون ،حدود الجزیرة العربیة ،ترجمـه :مجـدی عبـدالکریم ،قـاهره :مکتبـة مـدبول،،
چاپ اول8553 ،م.
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پژژوهشنامژۀنقژدوهابیژژت؛سژراجمنیژژرسژژالهفژتم  شژژما رۀ62تابسژژتان 6932

صژژژفحات663-612:تژژژارریفر:ا ژژژت6932/29/61:تژژژژارریتأریژژژد 6932/21/66:


ماهیت تقریب از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران
و اندیشمندان آن؛
پلورالسیم یا تولرانس؟
رضا پورعلی رسخه دیزج

*

چکیده
«جماعـت دعـوت و اصــالح ایـران» از گروههـای متــأثر از اندیشـ «اخوانالمســلمین»
است .آنان تقارب هرچه بیشتر پیروان مذاهب را امری ضروری میدانند و «دگرپذیری»
و «تکثرگرایی» را از اعتقادات و باورهـای اساسـی خـود معرفـی کردهانـد .بایـد دیـد کـه
ایشان چه معنایی از تقریب یا دگرپذیری ارائه دادهانـد و نقـا مثبـت و منفـی ایـن معنـا
چیست؟ این معنا بر کـدام مبـانی ،اسـتوار اسـت و آیـا ایـن مبـانی صـحیح اسـت یـا بـا
اشکاالتی جـدی روبهروسـت؟ دگرپـذیری نـزد «جماعـت دعـوت و اصـالح» بـهمعنای
تولرانس یا تسامح است .آنان دگرپذیری یـا تـولرانس را بـر سـه مبنـا اسـتوار میداننـد و
بهعبارتی دیگر ،راهکاری که برای عملیاتیشدن تقریب و دگرپذیری بهمعنای تـولرانس
ارائه میدهند ،مبتنی بر سه مبنا است .6 :مبنای فرهنگی و روانی :بـه ایـن معنـا کـه
فرد بـهلحاظ روانـی ،و جامعـه بـهلحاظ فرهنگـی آمـادگی دگرپـذیری را داشـته باشـند.
 .8مبنای هستیشناختی :به این معنا که افراد جامعه به این باور برسند که واقعیت دنیا
بر تنوع بنا شده است .7 .مبنای معرفتشناختی :یعنی پذیرش مطلق پلورالیسـم دینـی
حقیقتشناختی ،آنگونه که بهرامینیا در تفسیر این مبنا بیان داشته است ،یا اعتقاد به
آن در مسائل نظری و ظنیات دین ،آنگونه که در مقالهای که محتوای آن مـورد تأییـد
جماعت است ،بیان شده است .اشکال مبنای دوم این است که حتی تنوعهای ناشـی
* کارشناسی ارشد کالم اسالمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد رشت علوم سیاسی دانشگاه بـاقرالعلوم و دانشپـژوه مؤسسـ
دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلpooralirrr@gmail.com :

از سوءاختیار انسان را نیز واقعیتی در خلقت هستی دانسته است .مبنای سوم نیـز اگـر
بــهمعنای پــذیرش مطلــق پلورالیســم دینــی حقیقتشــناختی باشــد ،اشــکاالت نظری ـ
پلورالیسم بر آن وارد است؛ اما اگر بهمعنای پذیرش پلورالیسم دینی حقیقتشناختی در
مسائل نظری و ظنیات دین باشد ،خود به دو صورت امکانپذیر است .6 :اگـر بـه ایـن
معنـا باشــد کـه دیــدگاههای ملتلـر در مســائل نظـری و ظنیــات دیـن ،برداشــتهایی
متفاوت از یک واقعیت هستند و هرکدام از این دیدگاهها نمایی از واقعیتاند ،اشکاالت
نظری پلورالیسم دینی حقیقتشـناختی بـر آن وارد اسـت کـه از جملـ ایـن اشـکاالت،
ممکن دانستن اجتماع نقیضین است .این در خـالی اسـت کـه اگـر بـهمعنای پـذیرش
احتمال خطا در برداشت از دین در مسائل اجتهادی باشد ،نظری قابلپذیرش است.
کلیدواژهها :تولرانس ،پلورالیسـم دینـی ،اخوانالمسـلمین ایـران ،جماعـت دعـوت و
اصالح ،نسبیگرایی.

مقدمه

«تقریب» یکی از موضوعهای کلیدی در حوزۀ ف َرق و ادیان است .محور بحـ ایـن اسـت
ً
ً
که اوال :مراد از تقریب چیست؟ و ثانیا :این معنای تقریب ،بر چه مبناهایی استوار اسـت؟
ازاینرو ،تبیین اندیش ف َرق و ادیان و حتـی جنبشهـای ملتلـر در حـوزۀ تقریـب و بیـان
نقا ضعر و نقـا قـوت آن ،از مباحـ مورداهتمـام پژوهشـگران عرصـ ف َـرق و ادیـان

است.
از جمله گروههای اسالمی فعال در عرص تقریب «جماعت دعـوت و اصـالح ایـران»
است .این گروه که بـهلحاظ فکـری خـود را وامدار جنـبش اخوانالمسـلمین میدانـد 0،بـر
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تقارب هرچه بیشتر پیروان مذاهب تأکید داشته و آن را امری ضروری دانسته است 2.آنـان
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دگرپذیری و تکثرگرایی را از اعتقادات و باورهای اساسی خود میدانند 3.با توجه به انتشـار
 .0محمود ،خالـد« ،األمـین العـام لجماعـة الـدعوة و اإلصـالح اإلیرانیـة :المعارضـة األقـرب إلینـا» ،سـایت الشـرق األوسـط،
 86رجب 6676ق ،آدرس:
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=576621&issueno=11541#.Wp5B
trPYXIU

« .2بنام خداوند مهربان مهرورز» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح 3 ،شهریور 6726ش ،آدرس:
http://www.islahweb.org/content/1384/6/3904/بنام-خداوند-مهربان-مهرورز.html
« .9مرامنامه و اساسنامه» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح ،آدرس:

مباح ملتلر دربارۀ پلورالیسم دینی توسط جماعت دعوت ،باید پرسید :مراد این گروه از
دگرپذیری و تکثرگرایی چیست؟ تعریر جماعت دعـوت از ایـن دو لفـظ بـر چـه مبناهـایی
استوار است؟ آیا این تعریر و مبانی آن ،با پلورالیسم دینی سازگاری دارد یا اینکه جدای از
آن است و جماعت دعوت معانی دیگری برای آن ارائه داده است؟
از آنجایی که جماعت دعوت در تبیین معنای دگرپـذیری و نیـز مبـانی آن زیـاد سـلن
نگفتــه اســت ،پاســخ بــه ایــن پرســشها بــدون تبیــین و تحلیــل ماهیــت تقریــب در نــزد
نظریهپردازان این گروه امکانپذیر نیست .ازاینرو ،مقال پیشرو بـه بحـ دربـارۀ ماهیـت
تقریب نزد اندیشـمندان اخوانالمسـلمین ایـران میپـردازد و بـهدنبال آن اسـت کـه بدانـد
ایشان تقریب یا مبانی آن را مترداف با پلورالیسم دینی میداننـد یـا اینکـه بـرای تقریـب یـا
مبانی آن ،مفاهیمی نظیر تولرانس (تساهل رفتاری) را ارائه میدهند؟
البته در هر بحثی از مباح این مقاله ،سلنی از خود جماعت دعوت یـا گفتـاری کـه
مورد تأیید آنان است ،یافت شده و بدان اشاره شده است و در صـورت وجـود اختالفنظـر
میــان جماعــت و نظریــهپردازان آن ،بــه اختالفهــای موجــود نیــز پرداختــه شــده اســت.
در غیر این صورت ،گفتار اندیشمندان و نظریهپردازان جماعـت دعـوت ،گفتـار و اندیشـ
جماعت دعوت فرض شده است؛ بنابراین ،اگر جماعت دعوت ،عقاید و اظهارات ایشان را
عقایــد خــود نمیدانــد ،انتظــار مــیرود عقایــد خــویش در ایــن حــوزه را در پایگــاه رســمی
ا العرسانی جماعت دعوت و اصالح تبیین نماید.
تقریب یا دگرپذیری در اندیش جماعت ،و تطبیق آن با دیدگاههای مشـابه موضـوع بحـ
قرار گرفته است و در نهایت نیز ،مبانی معنای ارائهشده تبیین و تحلیل خواهند شد.
از آنجایی که تاکنون هید تحلیلی از اندیشـ تقریبـی جماعـت دعـوت و اصـالح ارائـه
نشده است ،ارائ چنین تحلیلی میتواند راهگشای فعاالن عرص تقریب باشد و آنـان را بـا
عمق اندیش جماعت دعوت در این حوزه آشنا سازد.

http://www.islahweb.org/maramnameh
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در این مقاله ،ابتدا به معرفی جماعت دعوت پرداخته شده است و آنگاه تبیین معنـای
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اخوانالمسلمین ایران
«جماعـــت دعـــوت و اصـــالح ایـــران» از جریانهـــا و گروههـــای متـــأثر از اندیشـــ
«اخوانالمسلمین» است که این گروه را جمعی از عالمان و اندیشمندان اهلسنت ایـران،
اندکی قبل از انقالب اسالمی ایران تأسیس کردند.

1

این گروه به تأثیرپذیری خود از اندیش اخوان تصریح میکند و التزام بـه مبـانی فکـری
این جنبش را مای افتلار میداند 2.عبدالرحمن پیرانـی 9دربـارۀ رابطـ جماعـت دعـوت بـا
ً
مرکز جنبش اخوان در قاهره میگویـد « :بیعتـا بـهعنوان یـک جماعـت اسـالمی فعـال،
روابط حسنهای با جنبشهای اسالمی و رهبرانشان بهویژه شلصیتهای برجست اخوانی
داریم؛ اما با هیدکدام از آنان رابط تشکیالتی نداریم».

4

جماعت دعوت ،در اساسنام مربو به ایـن گـروه ،خـود را چنـین تعریـر کـرده اسـت:
«جماعت ،تشکلی است مدنی ،در چـارچوب اندیشـ اسـالمی کـه در زمینـههای فرهنگـی،
اجتماعی و سیاسی فعالیت میکند» 5.جلیل بهرامینیا ،از اعضای شورای مرکزی جماعـت،
در پاسخ به اینکه «جماعت دعوت» تشکلی تبلیغی و تربیتی است یا تشکلی سیاسی؛ اساس
کارکرد جماعت را مبتنی بر تربیت دینی دانسته است .وی استقبال جماعـت از فعالیتهـای
« .0رویکردها و راهکارها» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح ،آدرس:
http://www.islahweb.org/roykard

 .2محمود ،خالـد« ،األمـین العـام لجماعـة الـدعوة و اإلصـالح اإلیرانیـة :المعارضـة األقـرب إلینـا» ،سـایت الشـرق األوسـط،
 86رجب 6676ق ،آدرس:
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«بیانی جماعت دعوت و اصالح ایران در خصوص خبر بیاساس روزنام عراقـی "الزمـان"» ،سـایت رسـمی جماعـت دعـوت و
اصالح 83 ،آبان 6723ش ،آدرس:
بیانیه-جماعت-دعـوت-و-اصـالح-ایـران-در-خصـوصhttp://www.islahweb.org/content/1387/8/3862/-
خبر-بیاساس-روزنامه-عراقی«-الزمان
 .9دبیر کل جماعت دعوت و اصالح ایران.
 .4محمود ،خالـد« ،األمـین العـام لجماعـة الـدعوة و اإلصـالح اإلیرانیـة :المعارضـة األقـرب إلینـا» ،سـایت الشـرق األوسـط،
 86رجب 6676ق ،آدرس:
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=576621&issueno=11541#.Wp5B
trPYXIU

« .1مرامنامه و اساسنامه» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح ،آدرس:
http://www.islahweb.org/maramnameh

سیاسی را ناشی از خوانش فراگیر جماعت از اسالم و نیز نگرش این گروه به موضوع تربیت،
و اینکه تربیت ،صرف پند و اندرز نیست بلکـه فراینـدی اسـت کـه شـامل سـایر ابعـاد زنـدگی
از جملــه اقتصــاد ،سیاســت و فرهنــگ نیــز میشــود ،تشــلیص داده اســت .بــهاعتقاد او،
ْ
1
مجموع تشکلی تبلیغی و تربیتی است تا تشکلی سیاسی.
«جماعت دعوت» در
معهاشهاسی تقریب
جماعت ،همبستگی را نه در یکسانسـازی مـذهبی و گروهـی ،بلکـه در چـارچوب «یشود

ًعضوهم ًعضووء» 2تحققپـذیر میدانـد 9.نگارنــده ایـن اعتقــاد جماعـت را قبــول دارد و آن را
صحیح میداند؛ چراکه تقریـب مـذاهب بـهمعنای انتلـاب مـذهب معیـار و تطبیـق سـایر
ً
مذاهب بر آن ،چیزی جز اختالف در پی نلواهد داشت .البته این اختالف کـامال بیعـی
ً
است؛ چراکه پیروان تمـام مـذاهب بـر حقانیـت خـود اصـرار دارنـد و اساسـا الزمـ پیـروی
صادقانه از یک مذهب ،اعتقاد به حق بودن آن است.
سؤالی که مطرح است و باید پاسخ آن را در اندیش جماعت یافت ،این است :حال که
جماعت ،تقریب بهمعنای انتلاب و گزینش مذهب معیار را مردود دانست ،آن را بر اساس
کدام مبانی تحققپذیر میداند؟ بهعبارت دیگر ،علمیاتیکردن ایدۀ «یشد ًعضوهم ًعضوء»
منو به کدام مبانی است؟
جلیل بهرامینیا بر این باور است که «دگرپذیری» بهمعنای قبول عقیـدۀ ـرف مقابـل
مذهبی و عقیدتی با ما یکی نیستند 4.سیداحمد هاشمی نیز خا ر نشان میسازد:
 .0سهرابی ،یحیی« ،جماعت دعوت و اصـالح؛ رویکردهـا ،راهکارهـا و عملکردهـا در گفـتوگو بـا جلیـل بهرامینیـا» ،سـایت
رسمی جماعت دعوت و اصالح 6 ،بهمن 6735ش ،آدرس:
http://www.islahweb.org/content/2017/1/17768/جماعـت-دعــوت-و-اصـالح؛-رویکردهــا-،راهکارهــا-و-
عملکردها-در-گفتوگو-با-جلیل-بهرامینیا
« .2برخی از آنان ،برخی دیگر را یاری میرسانند».
« .9بنام خداوند مهربان مهرورز» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح 3 ،شهریور 6726ش ،آدرس:
http://www.islahweb.org/content/1384/6/3904/بنام-خداوند-مهربان-مهرورز.html
 .4کریمی ،یسری و نسیبه امینی« ،مفهوم دگرپذیری در گفتوگو بـا جلیـل بهرامینیـا پژوهشـگر امـور دینـی» ،سـایت رسـمی
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نیست و بهمعنای پذیرفتن اشلاصی غیر از خود اسـت؛ اشلاصـی کـه بـهلحاظ فکـری و
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منظور از «دگرپذیری» این نیست که هرکسی باید به دین ،مـذهب و فکـر دیگـری
بگراید .اگر این ور باشد ،افراد باید هر روز یک دین و مذهب داشته باشـند .بلکـه
به این معناست که در کنار یکدیگر زندگی کنیم و همـدیگر را بـا هـر اختالفـی کـه
0
داریم ،بگذیریم و تحمل کنیم و زندگی مسالمتآمیز داشته باشیم.

این عبارات ،بیان دیگـری از همبسـتگی در چـارچوب «یشود ًعضوهم ًعضوء» اسـت و
همینان سؤال مذکور به قوت خود باقیست که بـر اسـاس کـدام مبـانی میتـوان بـدون
پذیرش عقیدۀ دیگران و با وجود تمایزات فکری ،عقیدتی ،مذهبی و ،...آنان را پذیرفت؟
تفسیری که جماعت از تقریب و دگرپذیری ارائه میدهد ،دومین تفسیری است کـه در
فرهنگ آ کسفورد برای پلورالیسم ارائه شده است 2.این تفسیر ناظر به ُبعد اجتماعی دین و
حیات دینی است؛ به این معنا که میتوان با وجود تمایز فکری و اعتقادی ،در کنار یکدیگر
با صلح و آرامش زندگی کرد و حقوق و حـدود یکـدیگر را محتـرم شـمرد 9.البتـه رفـداران
پلورالیسم بهمعنای جان هیکی آن ،این تفسیر از پلورالیسم را برنتافته و آن را «تولرانس» یا
«تســامح» نامیدهانــد 4.آنــان معتقدنــد کــه در تســامح ،انســان حقــوق دیگــران را محتــرم
میشمارد؛ اگرچه معتقد باشد که تمام حق نزد اوست .اما پلورالیسـم دینـی بـر ایـن تأکیـد
دارد که انسان دیندار ضمن اینکه در گرو امر مطلق است ،این باور را نیز داشته باشد کـه
آن مقدار از حقیقت را که او فکر میکند در چنگ دارد ،هم حقیقت نهـایی نیسـت؛ بلکـه
پرده و نمادی از آن است و ممکن است دیگران نیز پرده و نمادی دیگر از حقیقت نهایی را


جماعت دعوت و اصالح زنان ،آدرس:
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 .0پایگاه ا العرسانی اصالح« ،معاونت تربیتی جماعت :جامع ما نیاز به "دگرپذیری" دارد» ،سایت رسـمی جماعـت دعـوت و
اصالح 67 ،اردیبهشت 6735ش ،آدرس:
معاونــت-تربیتــی-جماعــت-جــامعهی-مــا-نیــاز-بــهhttp://www.islahweb.org/content/2016/5/16627/-
«دگرپذیری»-دارد
« .2بررسی و نقد پلورالیسم دینی (بلش نلست)» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح 3 ،اسفند 6727ش ،آدرس:
http://www.islahweb.org/node/1175

 .9دیکشنری آ کسفورد ،ایل واژۀ « ،»Pluralismآدرس:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/pluralism

 .4مجتهد شبستری ،محمد« ،پلورالیسم دینی» ،مجلۀ کیان ،شمارۀ  ،82ص 66و .68

در اختیار داشته باشند.

0

به هر حال ،سؤال اصلی این است که تقریب یا دگرپذیری بهمعنای تسامح یا تولرانس،
بر کدام مبانی استوار است و قابلیت عملیاتیشدن را دارد؟
مبانی تقریب جماعت دعوت و اصال ایران
مبانی تقریب در اندیش جماعت را در سه حوزه میتوان بررسی کرد:
 .0مبهای روانی و فرههگی

بهرامینیا بر این باور است که پایه و اساس دگرپذیری ،آمـادگی روانـی در سـطح فـردی ،و
آمادگی فرهنگی در سطح اجتماعی است؛ بـه ایـن معنـا کـه فـرد از لحـاظ روانـی آمـادگی
همزیستی با غیر خود را داشته باشد و فرهنگ جامعه نیز بهگونهای باشد که تنوع مذاهب
و نژادها و جناحها و ...را بگذیرد.

2

 .2مبهای هستیشهاختی

بهاعتقاد بهرامینیا ُبعد دیگر دگرپـذیری ایـن اسـت کـه بـا واقـعنگری در هستیشناسـی و

جهانشناسی ،به تفاوتها و تنوعهای موجود در جهـان هسـتی ،توجـه فکـری و فلسـفی
کنیم و آنها را به رسمیت بشناسیم و بگذیریم کـه واقعیـت دنیـا بـر تنـوع بنـا شـده اسـت.

9

سیداحمد هاشمی نیز تکیه بر دگرپذیری در برخورد با تنوعات را الزم دانسته و سنت تنـوع
را یکی از سنتهای الهی در میان انسانها معرفی کرده است 4.وی بر این بـاور اسـت کـه

http://www.islahweb.org/ar/node/%2013703

 .9همان.
 .4پایگاه ا العرسانی اصالح« ،معاونت تربیتی جماعت :جامع ما نیاز به "دگرپذیری" دارد» ،سایت رسـمی جماعـت دعـوت و
اصالح 67 ،اردیبهشت 6735ش ،آدرس:
معاونــت-تربیتــی-جماعــت-جــامعهی-مــا-نیــاز-بــهhttp://www.islahweb.org/content/2016/5/16627/-
«دگرپذیری»-دارد

ماهیت تقریب از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و اندیشمندان آن

 .0همان.
 .2کریمی ،یسری و نسیبه امینی« ،مفهوم دگرپذیری در گفتوگو بـا جلیـل بهرامینیـا پژوهشـگر امـور دینـی» ،سـایت رسـمی
جماعت دعوت و اصالح زنان ،آدرس:
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خداوند هم موجودات را ملتلر خلق کـرده اسـت 0.بـهاعتقاد او تنـوع در خلقـت یکـی از
نشانههایی است که به وصر خالقیت خداوند ،نوعی زیبایی میبلشـد؛ هماننـد قـالی کـه
هر اندازه گلها و رنگهای متنوعتری داشته باشد ،زیباتر خواهد شد.

2

در تبیین عبارات فوق باید گفت که تنوعها و تفاوتهای موجود در جهان هستی به دو
دسته تقسیمپذیر هستند:
 .6تنوعها و تفاوتهایی که خارج از اختیار انسان است و انسان کوچکترین نقشی در
ایجاد آنها ندارد؛ مانند تنوع پوستی و نژادی.
 .8تنوعها و تفاوتهایی که برای انسان نقشی در ایجاد و بروز آنها متصور است؛ مانند
تنوع ادیان و مذاهب.
ادعــای بهرامینیــا و نیــز دکتــر هاشــمی ،بــر قســم اول از تنوعهــا قابــلتطبیق اســت.
بهعبارتی دیگر ،تنوعها و تفاوتهای غیراختیاری ،واقعیت هستند و باید بگذیریم که جهان
از تنوعهای اینچنینی خالی نیست و واقعیت دنیـا بـر اسـاس چنـین تنوعهـایی بنـا شـده
است.
َ
اما قسم دوم ،خود به دو حالت تقسـیمپذیر اسـت :آنیـه اآلن در عـالم خـارج موجـود
اسـت و آنیــه بایـد میشــد .بلـه ،در دنیــای امـروز تنــوع ادیـان ،تنــوع مـذاهب و ...امــری
انکارناپذیر است و بهوضوح مشاهده میشود؛ اما آیا خداوند متعـال نیـز دنیـا را بـر اسـاس
همین تنوعها آفریده است؟ بهعبارت دیگر ،اات اقدس الـه تنـوع ادیـان ،مـذاهب و ...را
ً
بهعنوان یک واقعیت در خلقت آْفرینش لحاظ کرده است یا اینکه ایشان مثال تنـوع ادیـان
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را برنتافته و در هر دورهای فقط یک دین را قابلپیروی دانسـته و ادیـان دیگـر را با ـل یـا
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منس و اعالم کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است ،پس دیگر نباید ادعا کـرد کـه تنوعهـای
ناشی از ارادۀ انسان هماننـد تنـوع ادیـان ،مـذاهب و ...بـهعنوان یـک واقعیـت در خلقـت
هستی لحاظ شده است؛ بلکه این انسانها هسـتند کـه بـا سـوءاختیار خـویش ،از دسـتور
 .0همان.
 .2همان.

الهی سرپییی کرده و تنوعهای اینچنینی را ایجاد کردهاند ،و اگر پاسخ منفی است ،پس
مالک انتلاب اسالم بهعنوان دین منتلب چیست؟ چراکه اگر خداوند متعال تنوع ادیان
را بهعنوان حقیقتی در خلق آفرینش لحاظ کرده باشد ،دیگر مانعی نیست که انسـان پیـرو
مسیحیت ،یهود و سایر ادیان شود و اگر خداوند متعـال انسـان را بـهخا ر انتلـاب دینـی
غیر از اسالم مؤاخذه کند ،رفتاری برخالف اراده و عملکرد قبلی خویش انجام داده است.
بهعبارت دیگر ،از رفی انسانها را مجبـور بـه انتلـاب ادیـان ملتلـر کـرده و از سـوی
دیگر ،آنان را بهخا ر عدمانتلاب دین واحد ،یعنـی اسـالم ،مؤاخـذه کـرده اسـت .روشـن
است که عذاب انسان توسط خداوند بهخا ر انجام عملی که خود ایشان آنهـا را بـه انجـام
آن مجبور کرده است ،غیرمعقول و قبیح است و از خداوند حکیم صادر نلواهد شد.
 .3مبهای معرفتشهاختی

عضو شورای مرکزی جماعت دعوت و اصالح بر این باور اسـت کـه بـا توجـه بـه ماهیـت
متکامل فرایند شـناخت ،تفـاوت توانمنـدی و صـفات محققـان در کشـر و آشـکار کـردن
حقیقت ،و با توجه به محدودیتی که در واقعیتها و متون وجود دارد ،غیرممکن است که
انسانها فهم واحدی از واقعیت داشته باشند.

0

در تبیین این عبارت باید گفت گه این گفتار بهرامینیا ،عبارت دیگر کالم جان هیک،
نظریه پرداز پلورالیسم یا تکثرگرایی دینی ،است .او بر این بـاور اسـت کـه سـنتهای دینـی
ارتفاعات بلند کوه در زیر ابرها پنهان مانده اسـت و هیدیـک از کـاوشگـران بـه قلـ کـوه
دست نیافتهاند و نیز هریک از آنان مسیر متفاوتی را میپیمایند ،احساسهای ملتلفـی از
َ
این کوه دارند؛ 2بنابراین ،جان هیک و بهت َبع آن ،بهرامینیا ،دستیابی به فهم واحد از یـک
واقعیت را برای انسانها محال میدانند .در واقع ،بهرامینیـا بـهدنبال اثبـات ایـن مطلـب
است که با تکیه بر اصل عدمامکان برداشت واحد از یک واقعیـت توسـط افـراد ملتلـر،
 .0همان.
 .2باربور ،ایان« ،پلورالیسم دینی» ،دینپژوبان ،ص 72و .73

ماهیت تقریب از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و اندیشمندان آن

نظیر گزارشهایی است که کاوشگران ،از کوه هیمالیا ارائه میدهند .بـا توجـه بـه اینکـه
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میتوان تفاوتهای اعتقادی و ...را توجیه کرد و دگرپذیر شد .بهعبارت دیگر ،انسان این را
بگذیرد که یهودیت ،مسیحیت ،اسالم و ...برداشتهای متفاوت از یک واقعیتاند و با این
نگاه دیگران را پذیرا باشد.
ماشکالی جدی

این سلن که برداشت واحد از یک واقعیت امکان نـدارد و ادیـان و مـذاهب برداشـتهای

متفاوت از یک واقعیتاند ،با اشکالی جدی روبهروسـت و آنهـم ایـن اسـت کـه در برخـی
موارد این برداشتها بـا یکـدیگر متعارضانـد؛ پـس چگونـه میتـوان آنهـا را برداشـتهای
متفــاوت از یــک واقعیــت دانســت؟! بــهعنوان مثــال مســیحیت بــه تثلی ـ قائــل اســت و
در مقابل ،اسالم بر توحید تأکید دارد .حال چگونه میتوان تثلی و توحیـد را دو برداشـت
متفاوت از یک واقعیت دانست؟!
پاسخ اشکال
جان هیک در پاسخ به این اشکال دستبهدامن کانت شده و فرضی پلورالیسـتی نـوع
کانت را مطرح کرده است .کانت بر این بـاور اسـت کـه شـناخت انسـان متـأثر از پدیـدارها
(تجربهها) است؛ بنابراین ،شناخت ما از اشیا آنگونه است که بـر مـا پدیـدار میشـوند نـه
آنگونه که در نفساالمر هستند 0.جان هیک بر مبنای مدل معرفتشناختی کانت معتقد
است که واقعیت فینفس سنتهای دینـی گونـاگون بهصـورت مجموعـهای از خـدایان و
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امــور مطلــق درک شــدهاند .پدیــداری بــودن اینگونــه خــدایان و مطلقهــا ،بــهمعنای
َ
2
توهمی بودن نیست؛ بلکه بهلحاظ تجربی تجلیات واقعی و عینی از واقعیت غایی هستند.
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فرضـی کثرتگرایــی نـوع کانــت ،دعـاوی حقانیــت ادیـان ملتلــر را در واقـع بــا یکــدیگر
متعارض نمیداند؛ چراکه این دعاوی تجلی ملتلر حقیقت غایی بر جوامع ملتلر دینی
بشر است و هریک از آنها مفاهیم اهنی ،آداب معنوی ،نحوۀ معیشت ،گنجینـ اسـا یر،
 .0کانت ،ایمانوئل ،تمهیدا  ،ترجمه :غالمعلی حداد عادل ،ص.685
 .2هیک ،جان« ،نظریههای کثرتگرایی دینی» ،اخبای دین ،ص.35

حکایات و خا رات تاریلی خاص خود را به بار میآورد 0.جـان هیـک در توضـیح ادعـای
خــویش ،بــه داســتان «فیلشناســی کورهــا» 2اشــاره دارد کــه در ســنت بــودایی 9و نیــز
مثنوی مولوی 4نقل شده است .وی بر این باور است که هریک از افراد نابینا به جنبهای از
کل واقعیت اشاره دارند؛ ازاینرو ،هیدیک از آنان را نمیتوان خطاکار دانست.

1

بهرامینیا نیز همانند جان هیک ،بعد از انکار امکـان برداشـت واحـد از یـک واقعیـت
توسط افراد ملتلر ،با این اشکال مواجه شده است که برخی از این برداشتها با یکـدیگر
متعارضاند و باید پاسلی برای آن یافت؛ لذا با تکیـه بـر فرضـی پلورالیسـتی نـوع کانـت،
اسالم جاری در زندگی مردم را در واقع نه خـود اسـالم ،بلکـه برداشـتی از اسـالم دانسـته
ً
6
است که لزوما آن اسالمی نیست که در قرآن و سنت آمده است.
روشن است که تفاوتگذاشتن میـان اسـالم فینفسـه و اسـالم عنـد المـدرک ،عـین
تفاوت قائلشدن میان حقیقت فینفسه و حقیقت عند المدرک بـا تکیـه بـر تمـایز کـانتی
میان نومن و فنومن 7اسـت؛ همـان کـاری کـه جـان هیـک انجـام داد تـا بگویـد حقیقـت
َ
فینفسه همان خداوند در عالم واقع است و حقیقت عند المدرک همان تصوری است کـه
در هر دین از خداوند سبحان ارائه شـده اسـت .بـهعبارت دیگـر ،هـر دینـی ورای عینـک
فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخ و جغرافیایی خود تصویری از حقیقت را نزد خود سـاخته اسـت؛
تصویری که دروغ نیست؛ امـا حیثیـت التفـاتی دارد و بـه امـری بیـرون از خـود کـه همـان
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 .7معادل فارسی کلم «نومن» ،عباراتی همیون «بود»« ،شیء فینفسه» و «اات معقول» ،و معادل فارسـی کلمـ «فنـومن»
نیز «نمود» و «پدیدار» است .در واقع« ،نومن» ناظر به واقعیـت شـیء اسـت؛ ولـی «فنـومن» نـاظر بـه چیـزی اسـت کـه از آن
واقعیت برداشت میشود یا آن واقعیت پدیدار میشود و نمود پیدا میکند.
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 .0همان.
 .2در این داستان آمده است که یک فیل را نزد گروهی از نابینایان آوردند .فردی از این گروه به پای فیل دست زد و آن را مانند
ستون درختی یافت .فرد دیگر خر وم فیل را لمس کرد و احساس کرد مار است .نفر سوم دم فیل را در دست گرفت و گفت که
این نابی ضلیم است.
 .9بلش مطالعات خارجی دانشگاه توکیو ،چنین گف بودا ،ص.23
 .4مولوی ،جاللالدین محمد بن محمد ،مثنو معنو  ،ص.737
 .1هیک ،جان ،مباحث پلویالیسم دینی ،ترجمه :عبدالرحیم گواهی ،ص.37
 .6کریمی ،یسری و نسیبه امینی« ،مفهوم دگرپذیری در گفتوگو بـا جلیـل بهرامینیـا پژوهشـگر امـور دینـی» ،سـایت رسـمی
جماعت دعوت و اصالح زنان ،آدرس:
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حقیقت فینفسه است ،رجوع میکند و از این باب اسـت کـه او خـدایان ادیـان ملتلـر را
توهمات واقعنمـا ( )Veridical hallucinationنامیـده اسـت 0.بنـابراین ،هنگـامی کـه
بر اساس ادعای بهرامینیا اسالم فینفسه با اسالم عند المـدرک متفـاوت باشـد؛ اسـالم
فینفسه ،یهودیت فینفسه ،مسحیت فینفسه ناظر به حقیقت فینفسه هسـتند و اسـالم
عنــد المــدرک ،یهودیــت عنــد المــدرک ،مســیحیت عنــد المــدرک نیــز نــاظر بـه حقیقــت
عند المدرک خواهند بود؛ لذا مسیحیان قائل به تثلی  ،و مسلمانان قائل به توحید شدهاند
و خدایان سهگانه و نیز خدای واحد توهمات واقعنما هستند و هیدیک خطا نیستند.
نکتهای حائز اهمیت
نگارنده احتمال خطا در برداشت از متون دینـی را منکـر نشـده اسـت و چنـین احتمـالی را
ً
کامال بیعی میداند؛ اما سلن این است که آیا همان گونه که بهرامینیا تصریح میکند،
برداشت واحد از یک واقعیت برای افراد ملتلر امکانپذیر نیست؟ بهعبارت دیگر ،آنیـه
ً
مسلمانان بهعنوان یک واقعیت بـه آن رسـیدهاند ،اسـالم عنـد المـدرک اسـت کـه لزومـا
مطابق با اسالم فینفسه نیست ،هرچنـد میتوانـد بهصـورت اتفـاقی مطـابق بـا آن باشـد؛
آنهم تطابق ناقص؟
توضیح اینکه بهرامینیا به دو نکته اشاره دارد:
ً
او؛ :برداشت واحد برای افراد ملتلر از یک واقعیت امکانپذیر نیست.
ً
ً
ثانیا :اسالم عند المدرک غیر از اسالم فینفسه است و لزوما مطابق با آن نیست.
الزم این نکات این است که:
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 .6دستیابی کامل به اسالم فینفسه حتی بهصورت اتفاقی نیز ممکـن نباشـد؛ چراکـه
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اگر چنین امکانی باشد ،امکان برداشت واحد از یک واقعیت ،حداقل بهصورت اتفاقی نیـز
وجود خواهد داشت.
 .8آن بلشی از اسالم فینفسه که فردی بهصورت اتفاقی بـه آن دسـت یافتـه اسـت،
1. Hick, John, an Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, P.975.

غیر از آن بلشی باشد که فردی دیگر بهصورت اتفاقی بـه آن دسـت یافتـه اسـت؛ چراکـه
در غیر این صورت ،امکان برداشت واحد ،حداقل بهصورت اتفـاقی از جـزء یـک واقعیـت
وجود خواهد داشت.
در یک کالم ،پذیرش احتمال خطا در برداشت از دین اسـالم ،غیـر از ایـن اسـت کـه
دسترسی قطعی به بلشی از اسالم فینفسـه را انکـار کنـیم و حتـی دسـتیابی اتفـاقی بـه
بلشی از اسالم بهصورت مشترک را نیز پذیرا نباشیم؛ لذا آنیه بهرامینیا در سلنان خـود
بهعنوان یک حقیقت در حوزۀ معرفتشناسی مطـرح میکنـد و بیـان مـیدارد کـه امکـان
تنوع برداشتها در عین همسانی انگیزهها منشأ تعدد مذاهب در میـان اهلسـنت و تعـدد
مراجع تقلید در میان شیعیان شده است 0،مطابق با نظری احتمال خطا در برداشت از دین
است؛ نه نظری عدمامکان دستیابی قطعی و نیز اتفاقی مشترک حتی به بلشی از اسـالم
فینفسه .بهعبارت دیگر ،تعدد مذاهب یا مراجع بهدلیل امکـان تنـوع برداشـتها در عـین
همســانی انگیــزه ،نهایــت چیــزی کــه میتوانــد اثبــات کنــد ،امکــان خطــا در برداشــت از
یک واقعیت است؛ نه اینکـه امکـان برداشـت واحـد از یـک واقعیـت وجـود نـدارد و حتـی
دستیابی قطعی و نیز اتفاقی مشترک به بلشی از اسالم فینفسه امکانپذیر نیست.
البته بهرامینیا تصریح میکند که قول بـه تنـوع برداشـتها بـهمعنای یکسـانانگاری
اعتبار برداشتها یا اعتراف به نسبیت مابعـدالطبیعی نیسـت 2.بـا ایـن حـال ،بـا توجـه بـه

بلشی از اسالم فینفسه را ندارد و ممکن است اسالم فینفسه تطابق با عقاید مسـیحیت
 .کریمی ،یسری و نسیبه امینی« ،مفهوم دگرپذیری در گفتوگو با جلیـل بهرامینیـا پژوهشـگر امـور دینـی» ،سـایت رسـمی 1

جماعت دعوت و اصالح زنان ،آدرس:

http://www.islahweb.org/ar/node/%2013703

 .2بهرامیان ،مولود« ،از ایـدۀ وحـدت تـا لـزوم رعایـت حقـوق شـهروندی» ،سـایت رسـمی جماعـت دعـوت و اصـالح 82 ،آار
6735ش ،آدرس:
از-ایدهی-وحدت-تا-لزوم-رعایت-حقوق-شهروندیhttp://www.islahweb.org/content/2016/12/17501/

ماهیت تقریب از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و اندیشمندان آن

مطالب مذکور باید گفت:
ً
او؛ :مسلمان نوعی نمیتواند ادعا کند که اعتقاداتش از اعتبار کافی برخوردار است و
ً
عقاید مثال یک مسیحی اعتبار الزم را ندارد؛ چراکه دسترسـی قطعـی بـه تمـام اسـالم یـا
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داشته باشد و فرد مسلمان مسیر را اشتباه رفته باشد.
ً
ثانیا :هرچند بهرامینیا تصریح میکند که ماوراءالطبیعه نسبی نیست و واقعیت ثـابتی
وجود دارد ،اما با تکیه بر پلورالیسـم نـوع کـانتی میتـوان بهوسـیل تفاوتگذاشـتن میـان
اسالم فینفسه و اسالم عند المدرک و عدمتطابق لزومی آن دو ،اخـتالف قرائتهـا از آن
واقعیت را توجیه کرد و اعتقاد به توحید و تثلی را برداشت متفاوت از یک واقعیت دانست؛
همان گونه که پیشتر در تبیین گفتار بهرامینیا بدان اشاره شد.
مؤید خیالی
بهرامینیا برای اثبات دو ادعای اصلی خود یعنی «عدمامکان فهم واحـد از یـک واقعیـت
توسط افراد متعدد» و نیز «تفاوت میان اسالم عند المدرک و اسالم فینفسه و عدمتطابق
لزومی آن دو» به دلیل یا مؤیدی متوسل شده است که هید ارتبا ی بـه آن دو نـدارد .وی
ُ

به آی ِ إ انء أ ْو ِإ ایءک ْم لعلإ ُه ادى أ ْو ِفي ضال ٍ ُّم ِب ًٍن؛( 0و در حقیقت ،ما یا شما بـر هـدایت یـا

گمراهی آشکار هستیم) استدالل میکند و بیان میدارد:

پیامبر عظیمالشـأن اسـالم در عـین یقـین و ایمـان بـه حقانیـت خـویش ،در مقـام
گفتوگو رف مقابل را به بطالن محکوم نکردند و فرمودهاند« :ما یا شما یکی بـر
2
مسیر صحیح ،و یکی در گمراهی آشکار است».

این کالم بهرامینیا با اصل عدمامکان فهم واحد از یک واقعیت توسط افـراد متعـدد،
تقابل کامل دارد؛ چراکه بر اساس این اصل ،پیامبر اسـالم بایـد میفرمودنـد« :مـا و

سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

شما دنبال یک واقعیت هستیم؛ لکن برداشت متفاوتی از این واقعیت داریم» .امـا بـهقول
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عالمه با بایی کالم ایشان حاوی این مطلب است کـه هـر سـلن و اعتقـادی از دو
ً
ً
حال خارج نیست :یا هدایت است یا ضاللت ،و شق سومی ندارد؛ نـه نفیـا و نـه اثباتـا .نـه
ممکن است که سلن هیدیک از آن دو نباشد و نه ممکن است که هر دو باشد .پس ما و
 .0سورۀ سبا ،آی .86
 .2کریمی ،یسری و نسیبه امینی« ،مفهوم دگرپذیری در گفتوگو بـا جلیـل بهرامینیـا پژوهشـگر امـور دینـی» ،سـایت رسـمی
جماعت دعوت و اصالح زنان ،آدرس:
http://www.islahweb.org/ar/node/%2013703

شما که دو اعتقاد ملتلر داریم ،ممکـن نیسـت هـر دو در هـدایت یـا هـر دو در ضـاللت
باشیم و ناچار باید گفت که یا سلن ما هدایت است و سلن شما ضاللت ،یا سـلن شـما
هدایت است و سلن ما ضـاللت 0.بـهعبارت سـادهتر ،نبـی اکـرم ـرف مقابـل را بـه
بطالن محکوم نکردند؛ اما این را نیز بیان نکردند که ما و شما دو برداشت از یک واقعیـت
داریم و یک واقعیت را به دو گونه فهمیدهایم؛ بلکه بهصراحت بیـان میکننـد کـه یـا شـما
واقعیت را درست فهمیدهاید و در هدایت هستید و در نتیجه ،ما در ضاللت هستیم ،یـا مـا
به واقعیت دست یافتهایم و در هدایت هستیم و در نتیجه ،شما در ضاللت هستید.
پلورالیسم و تبلیغ دین
پلورالیسمی که جان هیک و همفکرانش مطرح کردهاند ،ملالر جدی تبلیغ دین منتلب
است .بهعبارت دیگر ،آنان بر این باور هستند که مسیح بهعنوان کسی کـه وسـیل نجـات
ُ
آنها شده است ،مای احترام و تکریم است؛ بدون اینکـه سـایر ُرقـی را کـه دربـارۀ ارتبـا
میان خدا و انسان گزارش شده است ،انکار کنند .آنان ریق ایمـان مسـیحی را تمجیـد و
ُ
تحسین میکنند؛ بیآنکه سایر ُرق ایمانی را تقبیح کنند .آنان معتقدند که میتـوان ادعـا
کرد که رستگاری در مسیح است ،بدون آنکه ادعا کرد رستگاری دیگـری بـهجز آن وجـود
ً
ندارد 2.اساسا وقتی حقانیت را امری پراکنـده در میـان ادیـان دانسـت و ادیـان را برداشـت
متفاوتی از یـک واقعیـت معنـا کـرد ،دیگـر فراخوانـدن بـه آیـین و دیـن خـود معنـا نـدارد.
حق و واقعیت برای آنان با توجه به پدیدارهای موجود ،بهعنوان مثال در قالب مسـیحیت
پدیدار شده است و اسالم نمیتواند برای آنان برداشتی از واقعیت باشد.
بهرامینیا بدون توجه به این مطلب ،از سـویی برداشـت واحـد از یـک واقعیـت توسـط
افراد گوناگون را محال دانسـته اسـت و اسـالم عنـد المـدرک را غیـر از اسـالم فینفسـه
 .0با بایی ،سید محمدحسین ،المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،67ص.736
 .2باربور ،ایان« ،پلورالیسم دینی» ،دینپژوبان ،ص 72و .73

ماهیت تقریب از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و اندیشمندان آن

نهایت چیزی که وجود دارد این است که پیروان ادیان به دین خـود پایبنـد باشـند؛ چراکـه
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ً
میداند که لزوما مطابق با آن نیست 0.از سویی دیگر ،اسالم را دینی تبلیغی و پیامی برای
کل مردم دنیا معرفی میکند که مسلمانان باید تالش کنند آن را سراسری نماینـد؛ 2غافـل
از اینکه وقتی امکان برداشت واحد از یک واقعیت برای افراد ملتلر وجود نداشته باشد،
چگونه میتوان آنان را به اسالم دعـوت کـرد و خواسـتار آن باشـیم کـه برداشـتی هماننـد
برداشت ما از واقعیت و حقیقت غایی داشته باشند و خداونـد سـبحان را یگانـه بداننـد و از
تثلی و ...دست بردارند! اسالمی که بر اساس سلنان بهرامینیا امکان دستیابی قطعـی
به بلشی از واقعیت آن نیز حتی برای مسلمانان وجود ندارد.
پلورالیسم و حکومت دیهی
یکــی از نتــایج پلورالیســم دینــی حقیقتشــناختی «نســبیگرایی در فهــم دیــن» اســت.
بهعبارت دیگر ،بر اساس نظری پلورالیسـم دینـی حقیقتشـناختی بایـد گفــت کـه ادیـان
ً
ملتلر برداشت متفاوت از یک واقعیت هستند؛ 9بنابراین ،نمیتـوان ادعـا کـرد کـه مـثال
ً
اسالم ،دریافت درستی از دین داشته و مثال مسیحیت ،دین را غلط فهمیـده اسـت؛ بلکـه
صحیح این است که گفته شود هر دینی به نمایی از واقعیت دست یافته است.
روشن است که از نتایج نسبیگرایی در فهم دین« ،جدایی دین از سیاسـت» یـا همـان
«سکوالریسم» است؛ چراکه یا تکیهگاه سیاست در جامعهای ،آموزههای تمام ادیان اسـت
یا به یک دین منتلب تکیه شده است و بر اساس آموزههای آن دین ،مسائل سیاسی اعم
از مدل نظام حکومتی و ...تعریر میشود .قسم اول بهدلیل گستردگی آموزههای ادیـان و
نیز تقابل جدی این آموزهها در برخی موارد با یکدیگر ،امکانپذیر نیست .قسـم دوم نیـز بـا
سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

دو اشکال اساسی روبهروست:
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ً

او؛ :در جامعهای که افراد آن ،پیرو ادیان و مذاهب ملتلر هستند و هرکدام واقعیـت
 .0کریمی ،یسری و نسیبه امینی« ،مفهوم دگرپذیری در گفتوگو بـا جلیـل بهرامینیـا پژوهشـگر امـور دینـی» ،سـایت رسـمی
جماعت دعوت و اصالح زنان ،آدرس:
http://www.islahweb.org/ar/node/%2013703

 .2همان.
 .9نک :هیک ،جان ،مباحث پلویالیسم دینی ،ترجمه :عبدالرحیم گواهی ،ص.676

را بهگونهای متفاوت از دیگری فهمیده و به بلشی از آن دست یافتهاند ،چگونـه میتـوان
در مسائل سیاسی به یک دین یا مذهب منتلب تکیه کرد؟
ً

ثانیا :حتی اگر تمام افراد یک جامعه پیرو دینی خاص هم باشند ،باز این دین ،نمایی از
واقعیت است؛ نه واقعیـت فینفسـه .بنـابراین ،نمیتـوان بـر آموزههـای آن اعتمـاد کـرد و
بر اساس آن آموزهها مدل سیاسی تعریر کرد .بهخصوص اینکه حتی در ایـن جامعـه نیـز
ممکن است افراد پیرو یک دین ،برداشت متفاوتی از آموزههای سیاسی آن داشته باشند و
واقعیت سیاسی آن را بهگونهای متعارض یا متناقض با فهم دیگری دریابند .نهایت چیزی
که میتوان ادعا کرد این است که افراد جامعه بر دریافت خود از واقعیت پایبند بوده و جنب
دینــی زنــدگی خــود را بهصــورت فــردی دنبــال نماینــد .دکتــر صــادق الریجــانی دراینبــاره
میگوید:
بح نسبیگرایی در فهم دین ،یکی از بهترین سالحهایی است که غربیها برای
خلعسالحکردن حکومت دینی به کار میبرند و هید حربهای بهتـر از نسـبیگرایی
نیست که یک حکومت دینی را از محتوای خودش خالی کرده و شدت و صـالبت
را از آن بگیرد؛ زیرا یکی از لوازم بحـ نسـبیگرایی ،بحـ سکوالریسـم و جـدایی
0
دین از سیاست است.

در یــک کــالم بایــد گفــت کــه تقریــب یــا دگرپــذیری متــرادف بــا پلورالیســم دینــی ،بــه
نسبیگرایی خواهد انجامیـد .نسـبیگرایی نیـز سـکوالر را نتیجـه خواهـد داد و سـکوالر یـا
جدایی دین از سیاست ،با حکومت دینی تقابل کامل دارد.

نلست باید گفت که حقیقت هم ادیان ابراهیمی و آیینهای الهی که پیـامبران بـه بشـر
رساندهاند ،پیش از تحریفشان یک چیز بوده است و آنهم توحید و تسلیم در برابر خداوند
سبحان است 2و آی إن الدین عند الله اإلسوالم 0نیـز بـه ایـن واقعیـت اشـاره دارد 2.البتـه
 .0گفتوگو با استاد صادق الریجانی« ،نقد پلورالیسم دینی» ،سایت ا العرسانی حوزه ،آدرس:
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/4276/27910/نقد-پلورالیسم-دینی
 .2ربانی گلگایگانی ،علی ،تحلیل و نقد پلویالیسم دینی ،ص.38

ماهیت تقریب از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و اندیشمندان آن

نقد نظریۀ پلورالیسم دیهی

135

اختالف شرایع وجود داشته است؛ اما این اختالف ناشی از اختالف دیـدگاه پیـامبران و
تفاوت درک و شناخت آنان از واقعیت ،و بهعبارت دیگر ،از خداوند ،جهان یا انسان نبـوده
است؛ بلکه تفاوت شریعتها ،از قبیل نسخ (اثبات و نفی) یا آوردن حکمی بیسابقه است.
بهعبارت دیگر ،اختالف شرایع بهخا ر اختالف حاالت و شرایط حیات انسانی بوده اسـت؛
نه اختالف در دیدگاه پیامبران و درک متفاوت آنان از یک واقعیت 9.شهید مطهری نیز
ا

با استناد به آی و من یبتغ غًر اإلسالم دینء فلن یقبّ منه و هل في اآلخرة مون الاءسورین

4

مینویسد:
دین اسالم همان تسلیم است؛ ولی حقیقت تسـلیم در هـر زمـان شـکلی دارد و در
ایــن زمــان ،شــکل آن همــان دیــن گرانمایــهای اســت کــه بهدســت حضــرت
خاتماالنبیا ظهور یافته است .الزم تسلیم خداوند بودن ،پذیرفتن دستورهای
اوست و روشن است که همواره بـه آخـرین دسـتور خـدا بایـد عمـل کـرد و آخـرین
1
دستور ،همان [دینی] است که آخرین رسول آورده است.

نکت دیگر اینکه ،اختالف دیدگاهها دربارۀ انسانهای غیرمعصوم گرچه واقعیـت دارد،
ولی چنین اختالفی ،تنها میتواند تکثر مذاهب و ادیان را تفسیر کند؛ اما حقانیت هم آنها
را اثبات نمیکند 6.بهعبارت دیگر ،اختالف دیدگاه باع نمیشـود کـه انسـانها فهمهـا و
دریافتهای ملتلفی از یک واقعیت داشته باشند و هرکدام ،واقعیت را بهگونـهای خـاص
دریابند؛ بلکه نهایت تأثیر این اختالف ،اختالفنظر است که برخی از این نظرها مطابق بـا
واقع و صحیح است و برخی دیگر تطابق با واقع ندارد و صحیح نیست.
پلورالیسم دینی حقیقتشناختی با اشکاالتی جدی روبهروست:
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اشکال اول :این اشکال ،به مثال «فیلشناسی کورها» وارد است .آنیه مولوی از ایـن
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ً
 .0سورۀ آلعمران ،آی  :63مسلما دین [واقعی که هم پیامبران ُمبلغ آن بودند] نزد خدا ،اسالم است.
 .2ربانی گلگایگانی ،علی ،تحلیل و نقد پلویالیسم دینی ،ص.37
 .9همان.
 .4سورۀ آلعمران ،آی  :25هرکس دینی غیر از اسـالم اختیـار کنـد ،هرگـز از وی پذیرفتـه نیسـت و او در آخـرت از زیانکـاران
است.
 .1مطهری ،مرتضی ،عدل الهی ،ص.857
 .6ربانی گلگایگانی ،علی ،تحلیل و نقد پلویالیسم دینی ،ص.37

داستان نتیجه گرفته است ،برخالف پلورالیسم دینی است .او میخواهد بگوید کـه اگـر در
خداشناسی از راه و ابزار درست استفاده شود ،اختالفها از بین میروند و همگان حقیقت
واحد را آنگونه که درک آن برای بشر میسور است ،فهم خواهند کرد 0.بهعبارت دیگر ،اگر
انسان واحد بر اساس آموزههای مسیحیت تحریرشـده بـه خداونـد بنگـرد ،او را سـهگانه
خواهد یافت؛ اما اگر همان انسان با آموزههای اسالم به خداوند سبحان بیندیشد ،قائل به
توحید خواهد شد.
اشکال دوم :اشکالی که جدیتر از اشکال قبلیست ،این است کـه نظریـ پلورالیسـم
دینـی ،گرفتـار اجتمــاع نقیضـین اســت .بـهبیان ســادهتر ،وقتـی امکــان برداشـت واحــد از
یک واقعیت برای افراد گوناگون را محال دانست و با تکیه بر این نظریه اسالم ،یهودیت،
مسیحیت و ...را برداشتهای متفاوت از یـک واقعیـت معرفـی کـرد ،بایـد هـم وحـدانیت
خداوند بـر اسـاس آمـوزههـای اسـالم را پـذیرفت و هـم الوحـدانیت ایشـان را بـر اسـاس
آموزههای مسیحیت و. ...
روشن است که نظری پلورالیسم نوع کانـت نیـز تـوان مقابلـه بـا ایـن اشـکال را نـدارد؛
چراکه حتی اگر بگـذیریم کـه انسـانها تـوان دسـتیابی بـه واقعیـت را ندارنـد و بـر اسـاس
پدیدارهای موجود ،به نمایی از واقعیت میرسند ،باز این سؤال مطرح است که واقعیـت بـا
کدامیک از این نماهای متناقض تطابق دارد؟ بهعبارت دیگـر ،حقیقـت غـایی یـا خداونـد
سبحان با قطعنظر از این نماها و در واقع و نفساالمر ،واحد است یـا الواحـد؟ اگـر گفتـه

بهرهای از واقعیت نبرده است.
تقابل کالم بهرامینیا با نگاه جماعت دعوت
مقالهای که محتوای آن مورد پذیرش جماعت دعوت است ،پلورالیسم را به دو معنا مردود
 .0همان ،ص.38

ماهیت تقریب از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و اندیشمندان آن

شود هم واحد است و هم الواحد ،اجتمـاع نقیضـین خواهـد شـد و اگـر یکـی از دو حالـت
ً
ترجیح داده شود ،قطعا یکی از دو نمای متناقض (واحد و الواحد) مطابق با واقـع نبـوده و
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دانسته است:
 .6پلورالیسم بهمعنای تکثر حقایق و اینکه عقاید متناقض همه حقاند.
 . 8پراکندگی حقیقت در میان ادیان ملتلر و اینکـه در هـر دینـی بلشـی از حقیقـت
وجود دارد.

0

امــا پلورالیســم حقیقتشــناختی و بــهعبارت دیگــر ،ادیــان و مــذاهب را برداشــتهای
متفاوت از یک حقیقت دانستن ،و باور به اینکه حقیقت بـه ور خـالص در دسـترس هـید
انسانی حتی پیامبران نیز قرار نمیگیرد و در نتیجه هید مکتبی بر مکتب دیگر ترجیح
ندارد؛ بهاعتقاد جماعت نمیتواند دربارۀ محکمات و ضروریات دین صـحت داشـته باشـد؛
اما در محدودۀ مسائل نظری و ظنی قابلپذیرش است.

2

بنابراین بهرامینیا که دسترسی قطعی به تمام حقیقت اسالم و نیز بلشی از آن و حتی
دسترسی اتفاقی مشترک به بلشی از اسالم فینفسه را ممکـن ندانسـت ،بـرخالف افکـار
جماعت سلن رانده است؛ مگر اینکه از سلن خویش مبنی بر عدمامکان برداشت واحـد
از یک واقعیت توسـط افـراد ملتلـر ،عـدول نمایـد کـه در ایـن صـورت ،جـدایی اسـالم
عند المدرک از اسالم فینفسه که تطابق لزومی با هم ندارند ،تالی فاسد نلواهد داشـت.
این بدین دلیل است که احتمال خطـا میتوانـد ایـن جـدایی را توجیـه نمایـد و نیـز در ایـن
صورت است که ادعای او مبنی بر منسو شدن اعتبار آسمانی دیگر ادیان و عقاید 9و نیز
وجود منافات میان پلورالیسم صـدق و واجبـات صـریح اسـالم 4قابلپـذیرش خواهـد بـود؛
اگر او از اصل مذکور عدول ننماید و آن را به اصل جدایی اسـالم عنـد المـدرک از اسـالم

سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

فینفسه که لزوم تطابقی با یکدیگر ندارند ،ضمیمه کند ،همان مسیری را ی کرده اسـت
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« .0بررسی و نقد پلورالیسم دینی (بلش نلست)» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح 3 ،اسفند 6727ش ،آدرس:
http://www.islahweb.org/node/1175

 .2همان.
 .9بهرامیان ،مولود« ،از ایـدۀ وحـدت تـا لـزوم رعایـت حقـوق شـهروندی» ،سـایت رسـمی جماعـت دعـوت و اصـالح 82 ،آار
6735ش ،آدرس:
از-ایدهی-وحدت-تا-لزوم-رعایت-حقوق-شهروندیhttp://www.islahweb.org/content/2016/12/17501/
 .همان4.

که نظریهپردازان پلورالیسم دینی حقیقتشناختی نظیر جان هیک ی کردهاند.
سلن آخر اینکـه پلورالیسـم حقیقتشـناختی در مسـائل نظـری و ظنیـات دیـن ،اگـر
بهمعنای احتمال خطا در برداشت از دین در مسائل اجتهادی باشد ،قابلپذیرش است؛ اما
اگر مراد این باشد که نظرهای ملتلر در مسائل نظری و ظنی دیـن برداشـت متفـاوت از
یک واقعیت بوده و هرکدام نمایی از واقعیتاند ،اشکال واردشده بر نظری پلورالیسم دینـی
حقیقتشناختی ،بر این نظریه نیز وارد است.
نتیجه
جماعت دعوت و اصالح ایران دگرپذیری یا تقریب را بهمعنای تولرانس یـا تسـامح رفتـاری
میداند .این گروه بر این بـاور اسـت کـه ایـن معنـای تقریـب بـر سـه مبنـا اسـتوار اسـت:
 .6مبنای روانی و فرهنگی :به این معنا که فرد بهلحاظ روانی ،و جامعه بهلحاظ فرهنگـی
آمادگی دگرپذیری را داشته باشند .8 .مبنای هستیشناختی :به این معنا که افـراد جامعـه
این مسئله را دریابند که واقعیت هستی بر تنوع بنا شده است .روشن است کـه الزمـ ایـن
ادعا این است که حتی تنوعهایی مانند تنوع مذهبی و تنوع ادیانی ،که ریشه در سوءاختیار
انسان دارند ،بهعنوان واقعیتی در خلقت هستی لحاظ شـود .7 .مبنـای معرفتشـناختی:
یعنی اعتقاد به پلورالیسم دینی حقیقتشناختی بهصورت مطلق آنگونه کـه بهرامینیـا در
تفسیر ا ین مبنا بیان داشته است یا اعتقاد به آن در مسائل نظری و ظنیات دین آنگونه که
این مبنا نیز باید گفت که پذیرش مطلق پلورالیسم دینی حقیتشناختی با اشکاالت جـدی
نظری پلورالیسم دینی حقیقتشناختی روبهروست .همینین اگر پذیرش پلورالیسـم دینـی
حقیقتشناختی در مسائل نظری و ظنیات دین به این معنا باشد کـه امـور نظـری و ظنـی
دین برداشـتهای متفـاوت از یـک واقعیـت بـوده و هرکـدام نمـایی از واقعیتانـد ،بـازهم
اشکاالت نظری پلورالیسم دینی حقیقتشـناختی وارد اسـت کـه از جملـ ایـن اشـکاالت،
اعتقاد به امکـان اجتمـاع نقیضـین اسـت؛ امـا اگـر مـراد از آن ،پـذیرش احتمـال خطـای
برداشتی در مسائل اجتهادی دین باشد ،قابلقبول است و خدشهای بر آن وارد نیست.

ماهیت تقریب از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و اندیشمندان آن

در مقالهای که محتوای آن مورد تأیید جماعت دعوت است ،بیـان شـده اسـت .در تبیـین
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عالمان منتقد سلفیه

شیخ محمد زاهد کوثری
علی مالموسی میبدی
شیخ محمد بن زاهد بن حسن حلمی کوثری در روز  83شوال 6837ق در روسـتایی بـهنام
« ُدوزجه» 0در کشور ترکیه به دنیا آمد .بهخا ر انتساب خاندان او به قبیلهای از «چـرکس»
بهنام «کوثر» ،نام «کوثری» بر آنان نهاده شد 2.پس از اشغال قفقاز توسط روسها ،پدرش،
زاهد کوثری ،از دیار خویش کـوچ کـرد و در روسـتایی نزدیـک پایتلـت خالفـت اسـالمی
ساکن شد.

9

زندگی علمی
وی ،کــه در خــانوادهای علمــی زاده شــده بــود ،نــزد پــدرش بهــرۀ فــراوان علمــی بــرد .او
پانزدهساله بود که به شهر آستانه 4رفت ،در دارالحدی اقامـت کـرد و در آنجـا در «مسـجد
سلطان محمد فاتح» ،نزد افراد بسیاری به کسب علم و دانش پرداخت .او 83ساله بود که
در دانشگاه فاتح به تدریس پرداخت و این فعالیت را تا اوایل جنگ جهـانی اول ادامـه داد.
در این شرایط ،محمد زاهد به فعالیتهای علمی خود ادامه داد تا اینکه توانست به درجـ
وکیل مشیل عثمانی (نمایندۀ مجلس بزرگان عثمانی) نائـل شـود کـه سـمتی همتـراز بـا
سمت شیخ األزهر مصر است.

1

بعد از فروپاشی خالفت اسالمی ،محمد زاهد در برابر جریانهای بهوجودآمده ،بـرای
 .2کوثری ،محمد زاهدَ ،م ُ
حق ّ
التقول في مسألة التوسل ،با مقدم  :وهبی سلیمان غاوجی ،ص.83
 .9همان.
 .4پایتلت حکومت عثمانی که در حکومت ترکیه به «استامبول» شهرت دارد.
 .1همان ،ص 83و .82

1. Düzce.

دفاع از دین اسالم اقداماتی انجام میدهد که بهموجب آنهـا بـه اعـدام محکـوم میشـود.
در این شرایط ،او مهاجرت میکند و در سـال 6766ق وارد مصـر میشـود .در ایـن بـین،
چندین بار به شام سفر میکند تا بتواند از نسلههای خطی «کتابلان ظاهریـه» بهرهمنـد
شود؛ اما در نهایت به مصر بازمیگردد و تا آخر عمر خود ،یعنی  63ایالعقدۀ 6736ق ،در
همین کشور زندگی میکند.

0

دربارۀ زندگی علمی محمد زاهد کوثری ،برخی اندیشمندان ترجمـههایی را نگاشـتهاند
کـه از جملـ آنهـا میتـوان بـه ترجمـ نفـیس «سـید عـزت عطـار» کـه در ابتـدای کتـاب
تأنیب الخطیب چاپ شده است و همینین ترجم اسـتاد السـراوی کـه در ابتـدای کتـاب
الطبقا الکبر البن سعد چاپ شده است 2،اشاره کرد .همینین استاد احمد خیـری ،از
شاگردان محمد زاهد کوثری ،دربارۀ ایشان حدود صد صفحه با عنوان «اإلمام الکوثري»
نگاشــته اســت کــه ایــن ترجمــه در کتــاب مق اال الک وثرع بــه چــاپ رســیده اســت.

9

محمد ابوزهره نیز در ابتدای کتاب الفقه و أصول الفقه من أعمال محمد زاب د الک وثرع،
ترجمهای کوتاه از زندگی محمد زاهد کوثری با عنوان «اإلمام الکوثري» نگاشته است که
برای آگاهی بیشتر از زندگی علمی و عملی ایشان میتوان به چنین آثاری مراجعه کرد.
جایگاه علمی
محمد ابوزهره دربارۀ جایگاه علمی کوثری چنین میگوید که در سالهای اخیر ،جـز امـام
4
کــوثری ،دانشــمندی را نمیشناســم کــه بــا مــرگ او جــای خــالیاش ُپــر شــده باشــد.
عبدالله بن صدیق غماری ،کوثری را «عالم بـه فقـه و اصـول» و «عـالم بـه علـم کـالم و
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رجال» دانسته است و میگوید کـه توانـایی او در علـم حـدی بهحـدی اسـت کـه میدانـد
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راجع به حدی چگونه بح کند و تلصص او در علم جـرح و تعـدیل بهحـدی اسـت کـه
 .0همان ،ص.82
 .2خیری ،احمد ،الفقه و أصول الفقه من أعمال اإلمام محمد زاهد الکوثري ،ص.55
ُ
 .9کوثری ،محمد زاهد ،فقه أبل العراق و حدیثهم ،با مقدم  :عبدالفتاح ابوغده ،ص.7
 .4کوثری ،محمد زاهدَ ،م ُ
حق ّ
التقول في مسألة التوسل ،با مقدم  :وهبی سلیمان غاوجی ،ص.83

بهخوبی میتواند دربارۀ راویان اظهارنظر کند 0.گفته شده است که توان وی در علم حدی
بهحدی است که برخی ملالفان فکری او لب به اعتراف گشودهاند و معتقدند که او در علم
حدی و علم رجال بهرۀ علمی وافری برده است.

2

معروفترین شاگرد او
ُ
«شـــیخ عبـــدالفتاح ابوغـــده» را میتـــوان معروفتـــرین شـــاگرد او معرفـــی کـــرد کـــه از
دانشآموختگان دانشگاه األزهر مصر بود و بسیار دیده میشد که نزد محمد زاهد کـوثری
َ
رفتوآمد میکرد و به او تمایل شدیدی داشت؛ بهحدی که ن َسـب خـود را بـا نـام اسـتادش
همراه میکرد و خود را بهصورت «عبدالفتاح ابوغدۀ حنفی کوثری» معرفی میکرد.
ُ
از ابوغده تعلیقات زیادی بر جای مانده است و آرای محمد زاهـد کـوثری بـهخوبی در
9

آثار عبـدالفتاح مشـهود اسـت و همـین امـر ،دلیـل واضـحی بـر تـأثیر بسـزای کـوثری بـر
کوثری َ
عبدالفتاح بوده است؛ به وری که میتوان او را « ُ
الم َ
شرب» 4خواند 1.عشق و عالق
او به استادش بهحدی بود که نام فرزند بزرگش را از باب تبرک و زنده نگهداشتن نام استاد
خویش ،همنام او قرار داد.

6

عبدالفتاح صددرصد با آرای کوثری همراه بود و در هیدیک از تعلیقات استادش ،اعتـراض
علمی نکرد .وی هنگام یادکردن از ابنتیمیه ،هیدگاه عنوانی بیش از «شیخ ابنتیمیه» مطـرح
نکرد کـه ایـن لفـظ مشـلص نمیکنـد کـه مـراد وی ،شـیلوخیت در علـم و فضـل اسـت ،یـا
شیلوخیت در سن و سال ،یا شیلوخیت در ضاللت و گمراهی .آنیه تعبیر او را از معنـای اول
دور میسازد ،تأثیرپذیری فکری زیاد عبدالفتاح از استادش ،محمد زاهد کوثری ،است و او نیـز
در بسیاری از موارد ابنتیمیه را ضال و گمراه دانسته است.

7

شیخ محمد زاهد کوثری

 .0غماری ،عبدالله بن محمد ،سبیل التوفیق ،ص.72
 .2ابن ابیالعز ،علی بن علی ،شرح العقیدة الطحاویة ،تحقیق :محمد ناصرالدین البانی ،ص.55
 .9خیری ،احمد ،الفقه و أصول الفقه من أعمال اإلمام محمد زاهد الکوثري ،ص.75
 .4مراد اینکه نظریههای او را پذیرفته بود و بر اساس مبانی فکری و سبک و سیاق او به بررسی و مناقشات علمی میپرداخت.
 .1ابن ابیالعز ،علی بن علی ،شرح العقیدة الطحاویة ،تحقیق :محمد ناصرالدین البانی ،ص.56
 .6همان.
 .7همان.
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رویکردهای مذهبی
محمد زاهد کوثری ،حنفیمذهب بود و تعصب زیادی به ابوحنیفه داشت؛ بهحدی که او را
«مجنون ابوحنیفه» خواندند 0.همینین در پاسداری از آرا و افکار دینی خود ،که بر اساس
آرای ابوحنیفه و شاگردانش بود ،حساسیت نشان میداد؛ لذا با هر فرقه ،گروه یا شلصـی
کــه آرا و نظریــههای او را در تنــافی بــا معتقــدات اســالم میدیــد ،تقابــل جــدی داشــت.
بر این اساس ،حتی وی با برخی علمای زمان خود همیون مراغی ،عبدالمجیـد سـلیم و
شلتوت ،که پیرو رویکرد اصالحی «محمد عبده» بودند ،به تقابل فکری پرداخت و در آثـار
خود همواره آرا و افکار محمد عبده را نقد میکرد 2.در آن دوران ،یکی از اسـتادان معـروف
دانشگاه األزهر بهنام شیخ یوسر دجوی ،شیخ محمد زاهد را یاری و همراهی میکرد.

9

تقابل با اندیشۀ سلفیت
ً
همان ور که قبال گفتـه شـد ،کـوثری تعصـب ویـژهای بـه مـذهب حنفـی خـود داشـت؛
بر این اساس ،با آرا و افکار اکثر اهلحدی  ،چه متقدمان و چه متأخران آنان ،سرسلتانه
مبارزه میکرد 4.او معتقد بود از حی عمل و اعتقاد نمیتـوان بـه احمـد بـن حنبـل خـرده
گرفت؛ اما شاگردان فکری ابنحنبل چیزهایی را به احمد و مذهب او نسبت دادنـد کـه بـا
اندیش او سازگاری نداشت .بـرای نمونـه ،فرزنـدش عبداللـه در کتـاب خـود بـهنام الس نة،
تحتتأثیر جریان حشویه مطالبی را در کتاب خود نگاشت که بـا دیـن خـدا در تنـافی بـود؛
به همین دلیل ،علمای اسالم بهخا ر فضاحتهایی که کتاب عبدالله بن احمـد داشـت،
هیدگاه درصدد اظهار آن بر نمیآمدند.

1
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َ
کوثری در بح توحید به اهلحدی خرده میگرفت و برخی از آنان را ُمشبه و ُم َج ِّسم
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میخواند .برای نمونه ،او ابنخزیمه را مجسم و جاهل به اصول دیـن میدانسـت و کتـاب
 .0غماری ،عبدالله بن محمد ،بدا التفاسیر ،ص.633
 .2کوثری ،محمد زاهد ،مقدما اإلمام الکوثرع ،ص.87
 .9همان.
 .4ابن ابیالعز ،علی بن علی ،شرح العقیدة الطحاویة ،تحقیق :محمد ناصرالدین البانی ،ص.55
 .1کوثری ،محمد زاهد ،مقاال الکوثرع ،ص.837

ْ
التوحید او را «کتاب الشرک» میخواند.
ِ

0

تقابل با ابنتیمیه
در میان تقابالت کوثری با جماعت اهلحدی  ،مبارزات فکری او بـا «اندیشـ ابنتیمیـه و
شاگردان فکری او» رنگوبوی دیگری داشت .کـوثری در ـول زنـدگانی علمـی خـود بـه
مبــارزه علیــه ابنتیمیــه پرداخــت و چنــین رویکــردی در بســیاری از آثــار نگاشتهشــدۀ او و
تعلیقههایش بر کتابهای متعدد ،مشهود است 2.بهنظر او ،اسالم در دوران اخیر بـهخا ر
تفرق بین مسلمانان بهدلیل افکار ابنتیمیه ،صـدمات زیـادی دیـده اسـت؛ بـه وری کـه
ابنتیمه با یهود و نصاری مسامحه کرده اسـت ولـی حمـالت شـدیدی بـر ف َـرق اسـالمی،
بهویژه شیعه ،روا داشته است.

9

کوثری معتقد است که ابنتیمیه در آثار خود دروغهای زیادی را به کار بسته 4و مطالب
بسیاری را بهدروغ از دیگران نقـل کـرده اسـت؛ لـذا بههیدوجـه در نقـل اقـوال از دیگـران
قابلا مینــان نیســت 1.کــوثری در کتــاب اإلش فاق عل ی أحک ام الط الق ،آرا و معتقــدات
ْ
ابنتیمیه را بهمناسبت اکر میکند و بعد از آن میگوید« :اگر چنین شلصی را کـه دارای
چنین عقایدی است« ،شیخاالسالم» بلوانیم ،باید فاتح اسالم را بلوانیم».

6

بهنظر کوثری علمای اسالم در همان قرن هفتم توانستند با تقابلهای جـدی خـود بـا
اندیشههای ابنتیمیه ،جلوی حرکت فکری او را با برهـان و حجـت قـا ع بگیرنـد؛ امـا در
عصر حاضر ضعر علمی مسلمانان موجب شده است که این اندیشـه دوبـاره احیـا شـود و
ظهور و بروز داشته باشد.

7

شیخ محمد زاهد کوثری

 .0ابن ابیالعز ،علی بن علـی ،ش رح العقی دة الطحاوی ة ،تحقیـق :محمـد ناصـرالدین البـانی ،ص55؛ کـوثری ،محمـد زاهـد،
مقاال الکوثرع ،ص.756
 .2خیری ،احمد ،الفقه و أصول الفقه من أعمال اإلمام محمد زابد الکوثرع ،ص.83
 .9کوثری ،محمد زاهد ،اإلشفاق علی أحکام الطالق ،ص.72
 .4همان ،ص.75
 .1همان ،ص.72
 .6همان ،ص.35
 .7حمیری ،عیسی بن عبدالله ،التأمل في حقیقة التوسل ،ص.62
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تقابل با ابنقیم
او با ابنقیم جوزی ،که از یاریدهندگان بدعت ابنتیمیه به شمار میرود ،دشمنی ویژهای
الصقیل تقیالدین ُسبکی ،که در رد ابنقیم نگاشته شده است،
داشت .او از کتاب السیف
ِ
با عنوان السیف الصقیل في الرد ٰ
علی ابن زفیل یاد کرده است و در این نامگذاری ،ابنقیم
را به جـد مـادریاش نسـبت داده اسـت کـه چنـین امـری در میـان عـرب ،نـوعی تحقیـر
به حسـاب میآیـد .برخـی ملالفـان اندیشـ سـلفیت همیـون سـالمه عزامـی در کتـاب
فرقان القرآن 0،از کوثری در انتساب «ابنقیم» به «ابنزفیل» تبعیت کردهاند.

2

بهاعتقاد کوثری ،ابنقیم کسی بود که در تمامی اقوال شاا استادش ،ابنتیمیه ،چه در
زمان حیات و چه در زمان پس از فوت وی ،با وی همراه بود و از تمامی اقوال حق و با ل
ً
استادش کورکورانه تقلید میکرد و اگرچه ظاهرا استداللهایی در آثارش دیده میشود ،اما
چنین استداللهایی ،همگی ساختگی و برای نشر اقوال استادش است 9.کوثری راجع بـه
تألیفات متعدد ابنقیم معتقد است که آثار او مملو از اقوال متناقضی است که بدون فهم و
هضم مطالب ،از بزرگان ادیان نقل کرده است.

4

برخی مطرح کردهاند که ابنقیم از عقاید و اندیشههای فکری استاد خـود ،ابنتیمیـه،
برگشته است؛ ولی کوثری چنین مطلبی را با ل میداند؛ به این دلیل که ابنرجب حنبلـی
در کتاب طبقا الحنابلة نقل کرده که در اواخر عمر ابنقیم ،او را در حـالی زیـارت کـرده
است که قصیدۀ نونیه میسرایید .محتوای انحرافـی ایـن قصـیده دلیلـی اسـت کـه نشـان
میدهد که ابنقیم تا اواخر عمر خودش ،بر این اندیش با ل ثابتقدم بوده است.
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آثار محمد زاهد کوثری در نقد سلفیت
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تألیفات محمد زاهد کوثری به دو قسمت تقسیم میشوند:
 .0قضاعی عزامی شافعی ،سالمه ،فرقان القرآن ،ص 675و .673
َ .2عفانی ،سید ،زبر البساتین ،ج ،8ص.676
 .9کوثری ،محمد زاهد ،السیف الصقیل ،ص.66
 .4همان ،ص.85
 .1همان ،ص.86

5

قسمت اول :تألیفاتی که تا قبـل از زمـان هجـرت او از شـهر «آسـتانه» نگاشـته شـده
است.
قسمت دوم :تألیفاتی که مربو به دوران بعد از هجرت او از شهر آستانه است.
برخالف آثار قسمت دوم از تألیفاتی وی ،بیشتر آثار قسمت اول هنوز بهصـورت خطـی
باقی ماندهاند.

0

از کوثری آثار متعـددی بـر جـای مانـده اسـت کـه تعـداد تألیفـات ایشـان بـق گفتـ
سیداحمد خیری ،شاگرد ایشان ،به حدود  56اثر میرسـد 2.در ایـن میـان ،کتـاب التعق ب
الحثیث لما ینفیه ابن تیمیة من الحدیث و همینین کتـاب البح وث الوفی ة ف ي مف ردا
ابن تیمیة ،هنوز بهصورت خطی باقی ماندهاند.

9

از آثار او میتوان به این موارد اشاره کرد:
 .0مقا؛ت الکوثرع

از محمد زاهد کوثری بیش از صد مقالـه بـر جـای مانـده اسـت کـه بیشـتر آنهـا در مجلـ
«اإلسالم و الشرق العرب »،چاپ شده بودند 4.سیداحمد خیری ،از شاگردان کوثری ،ایـن
رسائل را جمعآوری کرده و با عنوان مقاال الکوثرع به چاپ رسانده است.
مقاال تی در این صد مقالـه وجـود دارد کـه در تضـاد بـا اندیشـ سـلفیت اسـت کـه بـه
برخی از آنها اشاره میکنیم:
 .6الالماهبًة قنطرة الالدینًة؛
ً .8نءُ مسءجد علإ القبلر و الصالة إلًهء؛
ا

 .7خطلرة القل ًءلجهة فضال عن القل ًءلتجسًم الصریح؛
 .6اًن عبد اللهءب و الشًخ محمد عبده؛
شیخ محمد زاهد کوثری

 .0خیری ،احمد ،الفقه و أصول الفقه من أعمال اإلمام محمد زاهد الکوثري ،ص.65
 .2همان ،ص.65
 .9همان ،ص.66
 .4همان ،ص.63
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 .5محق َّ
التقل في مسألة التلسّ؛

 .7المللد الشریف النبل ؛
 .2مقدمات الکوثرع

محتــوا و غنــای علمــی مق دما الک وثرع بــر برخــی کتابهــا بهگونــهای اســت کــه
شـیخ محمـد حامــد ،از علمـا و بزرگـان شــهر حمـاة سـوریه ،راجــع بـه مقـدمات او چنــین
اظهارنظر میکند که اهمیت مقدمات این کتابها بهگونـهای اسـت کـه از خوانـدن اصـل
کتابها اهمیت بیشتری دارد 0.همین امر باعـ شـده اسـت کـه انتشـارات «دار الثریـای
دمشق» این مقدمات را جمعآوری ،و برای بهرهمندی از مقدمات مفیـد کـوثری بـه کتـابی
مجزا تبدیل کند .با مراجعه به فهرست عناوینی که در انتهای این کتاب تدارک دیده شـده
است ،میتوان تقابالت کوثری با اندیش سلفیت را مشاهده کرد.
 .3اإلشفاق علی أحکام الطالق

محمد زاهد کوثری این کتـاب را در مناقشـ علمـی بـا دیـدگاه شـیخ احمـد شـاکر در بحـ
الق ،نگاشته است 2.او در اواسط ایـن کتـاب ،بـه مناقشـاتی جـدی بـا اندیشـ ابنتیمیـه و
ابنقیم جوزی میپردازد که در بلش «تقابل با ابنتیمیه» به برخی از این مواضع اشاره شد.
َ .4محق الت ّ
قول ف مسألة التوسل

ً
قبال هم اشاره شد که این نام ،عنوان یکی از مقاالت کوثری است که «مکتبـة األزهریـة»

آن را بهصورت مستقل به چاپ رسانده است .کوثری در این رساله با تبیین ادل جواز توسل
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از کتاب و سنت و عقل و سیرۀ مسـلمانان ،درصـدد اثبـات چنـین عملـی برآمـده اسـت 9و
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شرک بودن توسل به پیامبر اکرم و اهلبیت گرامی ایشان را ،کـه در واقـع وسـیل
4
َحقه هستند ،مورد مناقش علمی قرار داده است.
 .0کوثری ،محمد زاهد ،مقدما اإلمام الکوثرع ،ص.7
 .2خیری ،احمد ،الفقه و أصول الفقه من أعمال اإلمام محمد زاهد الکوثري ،ص.68
 .9وورقیه ،عبدالرزاق ،العالمة محمد زاهد الکوثري و موقفه من النزعة الظاهریة ف ،عصره ،سایت  ،Docslideآدرس:
https://docslide.net/documents/-55cfed965503467d968bf7b4.html

 .4خیری ،احمد ،الفقه و أصول الفقه من أعمال اإلمام محمد زابد الکوثرع ،ص.66

این رساله را «دار البشائر سوریه» نیز با تعلیق وهبی سلیمان غاوجی به چـاپ رسـانده
استَ .م ُ
حق ّ
التقول با تعلیقههای وهبی سلیمان را «مرکز تحقیقات حج» به فارسی ترجمه
کرده است و در انتشارات «مشعر» با نام «پاسخ به پندارهای توسل» به چاپ رسیده است.
 .5تبدید الظالم المخیم من نونیة ابن القیم

این کتاب در واقع همان مقدم کوثری و تعلیقههای او بـر کتـاب الس یف الص قیل ف ی ال رد
ٰ
علی ابن زفیل للسبکي است .در تعلیقههای محمد زاهد کـوثری عبـارات نـابی از ایشـان در
نقد اندیش سلفیت وجود دارد که مطالع آن برای محققان حوزۀ نقد سلفیت توصیه میشود.
 .6التعقب الحثیث لما یهفیه ابن تیمیة من الحدیث

کوثری در این کتاب ،ادعای ابنتیمیه را راجع به برخـی احـادیثی کـه ابنتیمیـه در کتـاب
منهاج السنة النبویة ،ورود آنها را انکار کرده و آنها را جعلی خوانده است ،مورد مناقشه قرار
داده و ورود آن احادی را به اثبات رسانده است 0.این کتاب از آثاری است که محمد زاهـد
کوثری قبل از سفر خود به شهر آستانه نگاشته است که علـیرغم ارزش علمـی آن ،هنـوز
ً
به چاپ نرسیده است 2.برخی دربارۀ ایـن کتـاب معتقـد هسـتند کـه احتمـاال مفقـود شـده
 .9البحوث الوفیة ف مفردات ابن تیمیة

این کتاب نیز از آثاری است که محمد زاهد کوثری قبل از سفر خود به شهر آستانه ،در نقد
آرای ابنتیمیه نگاشته است و هنوز بهصورت خطی باقی مانده و به چاپ نرسیده است.

شیخ محمد زاهد کوثری

 .0همان ،ص.66
 .2مرعشلی ،یوسر عبدالرحمن ،نثر الجوابر و الدیی ،ص.6635
 .9ممدوح ،محمود سعید ،یفع المنایة ،ص.86
 .4مرعشلی ،یوسر عبدالرحمن ،نثر الجوابر و الدیی ،ص.6635

4
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کتابهامه
.6
.8
.7

ابن ابیالعز ،علی بن علی ،شر العقیدة الطحاویة ،تحقیق :محمد ناصرالدین البـانی ،بیـروت:
نشر المکتب اإلسالم ،،چاپ هشتم6656 ،ق.
ُ
ُ
حمیری ،عیسی بن عبدالله ،التأمل ف حقیقالة التوسالل؛ أو البـروق بـأن نفـ ،التوسـل فسـوق و
إثباته لذاته دون الله ُمروق ،بیجا :بینا ،چاپ دوم6682 ،ق.
خیری ،احمد ،الفقاله و أصالول الفقاله مالن أعمالال اإلمالام محمالد زاهالد الکالوثرع ،بیـروت:
دار الکتب العلمیة ،چاپ اول6685 ،ق.
َعفانی ،سید ،زهر البساتین؛ من مواقف العلماء و الربانیین ،قاهره :دار العفان ،،بیتا.

.6
 .5غماری ،عبدالله بن محمد ،بد التفاسیر ،مصر :دار الرشاد الحدیثیة – دار البیضاء ،چاپ دوم6657 ،ق.
 .7غماری ،عبدالله بن محمـد ،سبیل التوفیق؛ فال ترجمالة عبالد اللاله بالن الصالدیق الغمالارع،
قاهره :نشر مکتبة القاهرة ،چاپ سوم6677 ،ق.
 .3قضاعی عزامی شافعی ،سالمه ،فرقالان القالرآن؛ بالین صالفات الخالالق و صالفات األکالوان،
بیروت :دار إحیاء الترا العرب ،،بیتا.
 .2کوثری ،محمد زاهد ،اإلشفاق علی أحکام الطالق ،قاهره :نشر المکتبة األزهریة للترا 6666 ،ق.
 .3کوثری ،محمد زاهد ،السیف الصقیل؛ فی الرد علی ابن زفیل ،قاهره :نشـر المکتبـة األزهریـة
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للترا  ،بیتا.
ُ
 .65کوثری ،محمد زاهد ،فقاله أهالل العالراق و حالدیثهم ،تحقیـق :عبـدالفتاح ابوغـده ،قـاهره :نشـر
المکتبة األزهریة للترا  ،بیتا.
ُ
ّ
التقالول فالی مسالألة التوسالل ،تصـحیح :وهبـی سـلیمان غـاوجی،
 .66کوثری ،محمد زاهدَ ،محالق
دمشق :دار البشائر ،چاپ اول6686 ،ق.
 .68کوثری ،محمد زاهد ،مقا؛ت الکوثرع ،قاهره :مکتبة التوفیقیة ،بیتا.
 .67کوثری ،محمد زاهد ،مقدمات اإلمام الکوثرع ،قاهره :دار الثریا ،چاپ اول6662 ،ق.
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 .66مرعشلی ،یوسر عبدالرحمن ،نثر الجواهر و الدرر؛ ف علماء القرن الرابالع عشالر ،بیـروت:
دار المعرفة ،چاپ اول6683 ،ق.
 .65ممدوح ،محمود سـعید ،رفالع المهالارة؛ لتخالریج أحادیالث التوسالل و الزیالارة ،قـاهره :مکتبـة
األزهریة للترا  ،بیتا.
 .67وورقیـه ،عبـدالرزاق ،العالمالة محمالد زاهالد الکالالوثرع و موقفاله مالن الهزعالة الظاهریالة فال
عصره ،سایت  ،Docslideآدرس:
https://docslide.net/documents/-55cfed965503467d968bf7b4.html

پژژوهشنامژۀنقژدوهابیژژت؛سژراجمنیژژرسژژالهفژتم  شژژما رۀ62تابسژژتان 6932

صفحات616-629:

سلسله گزارشهایی از آثار اهلسنت در نقد افکار وهابیت ()12

گزارشی از کتاب «هذه هي الوهابیة»
نوشت عالمه محمدجواد مغنیه
*
علیاصغر کاملی
کتاب این اس وبابی  ،ترجمهای از کتاب ب اه ب ي الوبابی ة نوشـت عالمـه محمـدجواد
مغنیه است .ایشان از عالمان و مفسران شیع لبنـانی در قـرن چهـاردهم هجـری قمـری ،و
صاحب دو تفسیر التفسیر الکاشف و التفسیر المبین هستند .عالمه مغنیه یکی از شاگردان
آیتالله العظمی خویی بودند که تالشهای زیـادی در خصـوص وحـدت امـت اسـالمی
انجام دادند و نیز با شیخ محمود شلتوت ،عالم و مفسر اهلسنت و رئـیس دانشـگاه األزهـر
مصر ،رابط نزدیکی داشتند .سامی الغریـری کتـاب ب اه ب ي الوبابی ة را مـورد تحقیـق و
پژوهش قرار داده است و در پاورقیهای این کتاب ،مطالب مفیـد و تکمیلـی زیـادی را بیـان
کــرده اســت کــه حجــم قابــلتوجهی از کتــاب را در بــر میگیــرد .روش محقــق ایــن کتــاب
بهگونهای است که مطالب بیانشده توسط مؤلر را مستند ،و در بسیاری از موارد بـا مراجعـه
به منابع معتبر ،سند مطلب و توضیحات مفصل راجع به آن مطلب را بیان میکند .همینین
اکبــر مقدســی ایــن کتــاب را بــا نــام ای ن اس

وبابی

ترجمــه کــرده اســت و انتشــارات

«دار الکتب اإلسالمیة» نیز آن را در یک جلد و با  726صفحه منتشر کرده است.
موضوع این کتاب در رد عقاید وهابیان است .بلشی از کتاب مربو بـه مناظرههـایی
است که ایشان در سفر خود به حج ،بـا علمـای وهابیـت داشـتهاند کـه در ایـن مناظرههـا
عالمه محمدجواد مغنیه با استداللهایی متقن ،عقاید وهابیت را به چالش کشیده اسـت.
* سطح چهار مرکز تلصصی شیعهشناسی و دانشآموخت مؤسس دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلAliasgharkamali@chmail.ir :

این کتاب برای افرادی که در پـی شـناخت اجمـالی عقایـد و انحرافـات مسـلک وهابیـت
هستند ،بسیار مفید است و ا العات خوبی را در اختیار آنان قرار میدهد.
ً
ُ
ایــن کتــاب از یــک مقدمـ نســبتا ــوالنی و نــه فصــل تشــکیل شــده اســت .عالمــه
محمدجواد مغنیـه در مقدمـ ایـن کتـاب بـه ایـن نکتـه اشـاره میفرماینـد کـه بـا مطالعـ
کتابهای وهابیان ،از جمله کتابهای محمد بن عبدالوهاب ،پایهگذار مکتب وهابیـت،
دریافتم که مهمترین موضوعی که در این کتابها نظر خواننده را به خـود جلـب میکنـد،
حــرص و عالقـ شــدید وهابیــان در تکفیــر مســلمانان اســت .آنهــا بهبهانــههای ملتلــر
مسلمانان را از امت اسالم خارج میدانند و نسبتهای «کافر» و «مشرک» بـه مسـلمانان
میدهند.

0

ایشان بر این نکته تأکید دارند که هدف وهابیان از بیان این تفکرات افرا ی و خارج از
چهارچوب اسالم ،چیزی جز این نیست که آنها خواسته یا ناخواسته بـهدنبال ایـن هسـتند
که مسلمانان را از صفح روزگار خارج کنند و برای این هدف استعماری تـالش میکننـد.
اما هوشیاری مسلمانان جهان و عکسالعملهای تودههای عمومی مردم ،آنها را تا امروز،
از این سیاست شوم باز داشته است.
مؤلر محترم در این کتاب ،عالق شدید وهابیـان بـه تکفیـر مسـلمانان را نشـان داده
است و ضمن بیان عقاید انحرافی آنان ،از کتابهای معتبـر خودشـان پاسـخ آنـان را داده
است .ایشان روش خود را در تـألیر ایـن کتـاب بهصـورت روش تطبیقـی بیـان میکننـد؛
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به این صورت کـه اقـوال متنـاقض آنهـا را بیـان میکننـد و مفاسـدی را کـه بهسـبب ایـن
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اعتقادات حاصل میشود ،متذکر میشوند .ایشان برای رد اعتقـادات وهابیـان ،از آیـات و
ً
روایات کمتر استفاده میکنند و برای اثبـات بطـالن عقایـد افرا ـی آنهـا غالبـا از اقـوال و
دیدگاههای خود وهابیان استفاده میکنند.
از آنجا که عالمه مغنیه یکی از سردمداران مبارزه با عقاید انحرافی وهابیت به حسـاب
 .0محمـد بــن عبـدالوهاب در رســال کش ف الش بها بــیش از  86بــار ،تمـامی مســلمانان غیــر از وهابیـان را مشــرک ،کــافر،
بتپرست ،منافق ،جاهل و شیطان خوانده است( .مغنیه ،محمدجواد ،این اس وبابی  ،ترجمه :اکبر مقدسی ،ص.)68

میآینــد ،واردکــردن کتــابهــای ایشــان ،از جملــه کتــاب ب اه ب ي الوبابی ة ،بــه
عربستان سعودی ممنوع است.
در نگاهی کلی به این کتاب میبینیم که موضـوعات زیـر در ایـن کتـاب بررسـی شـده
است:
 .6راهحل اختالف برداشتهای ملتلر از متون حدیثی؛
 .8بح شرک و نگاه وهابیان به مسلمانان بهعنوان «مشرک»؛
 .7زیارت قبور؛
 .6عبادت در کنار قبور و...؛
 .5بح خالفت بعد از رسول الله؛
 .7اسالم و کفر و دیدگاه ابنتیمیه در این رابطه؛
 .3بح حکومت اسالمی و آزادی بیان؛
 .2راههای شناخت خداوند و بح توحید؛
 .3محمد بن عبدالوهاب و خاندان سعودی.
ُ
همان ور که بیان شد ،این کتاب از نه فصل تشـکیل شـده اسـت کـه در ادامـه ،بـه
موضوعاتی میپردازیم که در این فصلها بیان شده است.
فصل اول :الهاماتی از حج
مؤلر در این فصل ،بهصورت داستانگونه قسمتی از سـفر خـود بـه مکـ مکرمـه را بیـان
میکنند و به بیان برخی حواد این سفر میپردازند .ایشان در این فصل به مطالبی دربارۀ
معنای عبادت اشاره دارند و دیدگاههای ملتلر دربـارۀ مفهـوم عبـادت را بیـان میکننـد.
زیبایی هماهنگی حجاج در این سفر معنـوی ،و همینـین توصـیر لـذت عبـادت در ایـن
مکان مقدس ،گوش دیگری از نگاه مؤلر به حج است که در این فصل از کتاب بیان شده
است .ایشان متناسب با موضوع زیبـایی کثـرت مسـلمانان و انجـام دسـتهجمعی مناسـک
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حج ،اشارهای به حدی منسوب به امام زینالعابدین نیز دارند .در این حدی آمده است
که امام حاجیان را اندک ،اما ضجهزنندگان را بسـیار میداننـد .ایشـان در ایـن قسـمت
میفرمایند که بنا به دالیلی ،انتسـاب ایـن حـدی بـه امـام سـجاد اشـکال دارد و ایـن
حدی نمیتواند از امام سجاد صادر شده باشـد .ایشـان بـرای سـلن خـود سـه دلیـل
مطرح میکنند و میفرمایند:
ً

او؛ :این روایت با بیان امام سجاد که بهصورت دعا در روز عرفه بیـان شـده اسـت،
منافات دارد.
ً

ثانیا :این روایت با روایتی از پیامبر اکرم که در آن ،حضرت به فردی که فقط برای
خودش و پیامبر دعا میکرد ،اعتراض کردند و فرمودند کـه چـرا دایـرۀ وسـع و لطـر
خداوند را محدود میکنی ،در تنافی است.
ً

ثالثا :فلسفه و مفهوم حجگزاردن با مضمون این روایت سازگار نیست.

0

فصل دوم :مهازعات
در این فصل ،عالمه مغنیه به بیان این مطلب میپردازند که هر دین و آیینی ادعا دارد کـه
عقاید و دیدگاههای خودش میتواند بشریت را بهسـوی اعمـال نیـک و کارهـای پسـندیده
دعوت کند و موجب سعادت ابدی انسان شود؛ ولـی بهراسـتی معیـار تشـلیص درسـتی و
نادرستی این ادعاها چیست؟ ایشان این فصل را با سؤالی چالشی شروع میکنند کـه اگـر
شما به افکار و اعتقادات خود ایمان داشته باشید و آنها را صددرصـد صـحیح بدانیـد ولـی
شلص دیگری در برابر شما قرار بگیرد و آن را صددرصد غلط قلمداد کند یا الاقـل در آن
سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

تشکیک کند ،شما با او چه برخوردی میکنید؟
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در ادامه به این مطلب اشاره میکنند و میفرماینـد کـه صـرف ادعـا هـیدکس را قـانع
نمیکند .ایشان بحثی نیز دارند راجع به جملهای غلط که رواج پیدا کرده اسـت .آن جملـه
این است« :کّ یعزز دینه یء لًت رعر مء الصحًح؟»؛ (همگان رفدار دین و مذهب خود
 .1مغنیه ،محمدجواد ،این اس وبابی  ،ترجمه :اکبر مقدسی ،ص.73

هستند .ای کاش میدانستم کـدام حقیقـت اسـت؟) ایـن سـلن اشـاره بـه ایـن دارد کـه
حقیقتی قطعی وجود ندارد؛ بلکه هرکسی با دیدگاه خود به مسائل نگاه میکند .در ادامـه،
عالمه مغنیه به غلط بـودن ایـن سـلن میپردازنـد و ادلـهای را بـرای سـلن خـود بیـان
میکنند.
ادام این فصل اینگونـه اسـت کـه مؤلـر بـه بحـ مـوارد اختالفـی بـین مسـلمانان
میپردازند و مواردی را از فرقههای فقهی مشهور در بین مسلمانان بیـان میدارنـد کـه در
یک مسئله اختالف پیدا کردهاند و هریک به اجتهاد خود ،فتـوایی در خصـوص آن صـادر
کردهاند .ایشان می فرمایند که در این موارد و موارد مشابه آن ،که بسیار زیاد هـم هسـتند،
باید ببینیم راهحل اختالف چیست.
ایشان در پاسخ به این مسئله ،بـه ایـن نکتـه اشـاره میکننـد کـه بـرای حـل ایـن نـوع
اختالفات ،مراجعه به حکـم کتـاب و سـنت بهحسـب ظـاهر ممکـن نیسـت؛ چـون مرجـع
خاصی وجود ندارد که قادر باشد در صورت وجود نزاع حکم کند و موردقبول رفین باشد.
مؤلر در ادامه میفرمایند که تنها راهحل و مرجع برای حل اینگونـه اختالفـات ،ایـن
کالم پیامبر اکرم است که میفرمایند هرکس در راه رسیدن به حقیقت تـالش کنـد و
به نتیج مطلوب برسد ،دو پاداش دارد و اگر به نتیجه نرسد ،پاداش تالش خود را خواهد
برد .پس باید برای شناخت حقیقت تالش کرد و اگر یقین حاصل شد ،به آن عمل شود.
عالمــه مغنیــه متــذکر ایــن نکتــه نیــز میشــوند کــه نــزد وهابیــان ،اختالفــات فکــری
رنگوبوی بدعت و گمراهی دارند؛ حتی اگر این اختالفات بین دانشمندان و علمای بزرگ
اسالمی باشد.

مطالب این فصل در قالب گفتوگوهایی است که بین مؤلر و چند عـالم وهـابی ردوبـدل
شده است؛ موضوعاتی مانند توحید ،شرک ،چگونگی جمع شرک با شهادت بـه وحـدانیت
خداوند متعال ،و زیارت قبور اولیای الهی.
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ایشان در ابتدای این فصـل بـه اختالفـات علمـای وهـابی در برخـورد بـا دیـدگاههای
ملالر خود میپردازند و بیان میکنند برخی از آنها بسیار تند و سلتگیر هسـتند و هـید
حرفی را که ملالر نظر آنها باشد ،قبول نمیکنند و در عین حال ،برخی از آنها نیز دارای
فروتنــی و تواضــع هســتند .مؤلــر در ادامــه ،بــه مراجعــت خــود بــه محــاکم قضــایی
عربستان سعودی میپردازند و بحثـی را بیـان میکننـد کـه بـین ایشـان و عـالمی وهـابی
در خصوص چگونگی جمع بین کفر و شهادت به وحدانیت خداوند متعـال و شـهادت بـه
پیامبری پیامبر اکرم انجام گرفته است .مطلب دیگری کـه مؤلـر ایـن فصـل متـذکر
میشوند ،بازدید از دانشکدۀ شریعت و مرکز امور شرعی عربسـتان سـعودی و صـحبت بـا
علمای وهابی این دو مرکز است.
بحثی که عالمه مغنیه در انتهای این فصل مطرح میکنند ،چگونگی سفر ایشـان بـه
مدین منوره ،و انعکاس نحوۀ ابراز محبت مسلمانان به ساحت مقدس رسول اکـرم و
اهلبیت است.
فصل چهارم:مسلمان و کافر
مؤلر در این فصل به بیان معنـای اسـالم از لحـاظ لغـوی و در اصـطالح شـارع مقـدس
میپردازند و برای بیـان حـدود و شـرایط مسـلمان بـودن ،روایـاتی از پیـامبر اکـرم در
صحیح بخای  ،صحیح مسلم و برخی دیگر از صحاح سـته را بیـان کردهانـد و در ادامـه،
دیدگاههای برخی علمای بزرگ اهلسنت در این خصوص را نیز بیان میکنند.
عالمه مغنیه به روایتی از پیامبر اکرم ،که در صحیح بخای و صحیح مسلم اکر
سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

شده است ،میپردازند که رسول اکرم فرمودهاند:
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من مأمورم با مردم نبرد کنم تا به وحدانیت خدا ،و رسـالت و نبـوت مـن گـواهی دهنـد و
نماز به پا دارند و زکات بگردازند .اگر این کارها را کردند ،خون و مالشـان محفـوظ اسـت؛
اما دربارۀ اعمال و افعالشان غیر از این موارد ،حسابشان بر عهدۀ خداوند است.

عالمه مغنیه با استناد بـه روایـت مـذکور در صـحیحین ،ایـن اسـتفاده را میکننـد کـه
حدی مذکور ،بهویژه قسمت آخر آن ،دربارۀ این است که باید به ظواهر اسالم اکتفا کرد و

احکام اسالمی باید متناسب با شرایط زمان و مکـان بـرای مسـلمانان بیـان شـود .ایشـان
سلنانی را نیز از بزرگان علمای اسالم میآورند ،مبنی بر اینکـه کسـانی را کـه بـه ظـواهر
اسالم عمل میکنند ،نمیتوان تکفیر کرد.
در ادامه ،ایشان به چندین روایت دیگر از وجود مقدس پیامبر اکرم ،که در صحاح
ســته بیــان شــده اســت ،اشــاره میکننــد و بیــان میدارنــد کــه در تمــام ایــن روایــات،
«گفــتن شــهادتین» شــر مســلمان بــودن اســت و شــرایط دیگــر ،ربطــی بــه اصــل
مسلمان بودن ندارد و کسی که شهادتین را بگویـد ،در زمـرۀ مسـلمانان اسـت؛ حتـی اگـر
برخی اعمال گناه را نیز انجام دهد .ایشان ادامه میدهند که بهخا ر این امـور ،نمیتـوان
فردی از مسلمانان را تکفیر کرد.
ایشــان در ادام ـ ایــن فصــل و در موضــوع حــدود اســالم و شــرایط مســلمان بــودن،
دیدگاههای ابنتیمیه را بیان میکنند و نشان میدهند کـه نظـر ابنتیمیـه در بیـان حـدود
اسالم ،ملالر روایات و دیدگاههای بزرگان اهلسنت است.
مؤلر در این قسمت میفرماینـد کـه ابنتیمیـه بـرای شـرک تقسـیمی را اکـر کـرده و
بهغلط و برخالف نظر تمامی علمای اسالم ،مشرکان را به دو گروه تقسیم کرده است:
 .6مشرکانی که به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اکرم اقرار نکردهاند و به نمـاز،
روزه ،حج ،زکات و روز قیامت معتقد نیستند.
 .8مشرکانی که بهظاهر به یگانگی خداوند اعتراف میکنند و رسالت پیامبر اکـرم

را قبول دارند و به نماز ،روزه و قیامت نیز معتقد هستند؛ ولی بازهم بهخا ر اعمالشان جزو
مشرکان محسوب میشوند.

یکی از اسرار حج نیز همین است؛ اما ابنتیمیه میخواهد صفوف را پراکنـده ،و مسـلمانان
را آشفته گرداند .حتی اگر همگی به یگانگی خداوند اعتراف کنند و بهسوی یک قبله نمـاز
بلوانند و در یک مکان حج به جا بیاورند؛ بازهم ابنتیمیه میگوید که اینها مشرک هستند
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عالمه مغنیه بیان میکنند که تدبیر خداوند و پیامبر اکرم بر این است که صـفوف
ً
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و افرادی مانند ابوالحسن اشـعری ،امـام غزالـی ،نـوبلتی ،بـاقالنی ،واصـل بـن عطـا و
جرجانی را مشرک ،مرتد ،بدعتگذار معرفی میکند؛ آنهم بـهدلیل اینکـه بـا دیـدگاههای
ابنتیمیه ملالر هستند.

0

ایشان در ادام این فصل ،برخی دیـدگاههای ابنتیمیـه را کـه ملـالر بـا نظـر غالـب
علمای اسالمی است ،بیان میکننـد؛ ماننـد بحـ بـدعت بـودن سـفر بـرای زیـارت قبـر
پیامبر اکرم ،بدعت بودن نمازخواندن در کنار قبر پیامبر اکرم ،بدعت بودن قصد
تبرک از آن ،و اینکه تمام روایات راجـع بـه فضـیلت زیـارت قبـر پیـامبر اکـرم ،دروغ و
مجعول است.

2

فصل پهجم :مسلمانان و حکومت اسالمی
این فصل ،به موضوع مسلمانان جهان و برپایی حکـومتی اسـالمی اختصـاص داده شـده
است .عالمه مغنیه به آرزوی تمامی مسلمانان جهان در زمین برپـایی حکـومتی اسـالمی
در نقطهای از جهان اشاره کردهاند و بیان میکنند که تمامی عربها و عجمها ،در اعماق
قلبشان این آرزو را دارند.
مؤلر این کتاب بیان میکنند که هرچند عربستان سعودی خـود را بـهعنوان کشـور و
دولتی اسالمی معرفی میکند ،ولی این سلن بیشتر به یک مزاح شبیه است تـا واقعیـت.
ایشان ادلهای نیز برای این سلن خود بیان میکنند.
بیان تشابه رفتاری و عملی وهابیان با خوارج و حشویه ،مطلب دیگری است که ایشان
در ادام این فصل بیان میکنند .ایشان میفرمایند که خوارج در میان مسلمانان به کثرت
سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

عبادت و نماز معروف بودند و بهخا ر کثرت عبادت ،بر پیشانیهای آنان پینـه بسـته بـود؛
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ولی با تمام ایـن اوصـاف ،هـید ابـایی از ریلـتن خـون مـردم ،غـارت امـوال آنهـا و ایجـاد
رعب و وحشت نداشتند و افرادی مانند عبـادة بـن قـر و عبداللـه بـن خبـاب را ،کـه از
صحاب رسول الله بودند ،به وضع فجیعی کشتند و وهابیان امروزی نیز اینگونه عمل
 .1مغنیه ،محمدجواد ،این اس وبابی  ،ترجمه :اکبر مقدسی ،ص.653
 .2همان ،ص.675

میکنند .مفهوم اسالم ،بهویژه توحید ،در نزد آنها بسیار محدود است و آن را وری تفسیر
میکنند که فقط خودشان جزو مسلمانان محسوب میشوند و بقی مسلمانان را از تعریـر
اسالم و مسلمانی خارج میکنند .در این عرصهها تفاوتی بین وهابیت و خوارج بـه چشـم
نمیخورد.

0

فصل ششم :عقاید وهابیان
این فصل ،که والنیترین فصل این کتاب است ،به بیان عقاید و دیدگاههای وهابیـان و
نقد آنها میپردازد .عالمه مغنیه در ابتدای این فصل ،به بح توحید و شرک میپردازنـد و
میفرمایند که وهابیها میگویند مسلمانان در معنا و تفسیر توحید دچار اشـتباه شـدهاند و
مـادامی کـه ایــن تفسـیر را از توحیـد داشــته باشـند ،از شـرک خــارج نمیشـوند؛ چــون در
جهل مرکب هستند و حقیقت توحید را نفهمیدهاند.
ایشان بیان میکنند که در نگاه وهابیان ،گفتن شهادتین باعـ مسـلمان شـدن فـرد
نمیشود؛ بلکه باید شرایط دیگری را نیـز داشـته باشـد تـا بتـوان بـه او «مسـلمان» گفـت.
شرایطی که وهابیان بیان میکنند تا یک شـلص ،موحـد شـود و از شـرک دوری گزینـد،
عبارتاند از:
 .6توسلنکردن به اولیای الهی ،حتی شلص رسول اکرم؛
یعنی اگر کسی بگوید« :خدایا ،به آبروی حضرت محمد به مـا رحـم کـن» ،یـا بـه
چنین امری معتقد باشد ،در ردیر مشرکان قرار خواهد گرفت.

2

 .8مسافرتنکردن بهقصد زیارت قبر پیامبر اکرم؛
یعنی نباید بهقصد زیارت قبر پیامبر اکرم مسافرت کرد و نباید کنار قبر نماز خواند.
کرده است.
 .7لب شفاعت نکردن از پیامبر اکرم؛
 .1همان ،ص.627
 .2همان ،ص.636
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اگر در کنار قبور برای خدا نماز بلواند ،نه نماز به جا آورده است و نه امر خداوند را امتثال
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زیرا اگرچه خداوند مقام شفاعت را به پیامبران داده است ،ولی بندگانش را از لب
شفاعت از آنان باز داشته است و هرکس از حضرت محمد لب شفاعت کنـد ،ماننـد
این است که از بتها شفاعت خواسته است .چنین مطلبـی ،منطـق و عقیـدۀ ابنتیمیـه و
َ
0
بالت َبع عقیدۀ وهابیت است.
 .6سوگندنلوردن به نام پیامبر اکرم؛
 .5تفألنزدن؛
 .7انجامندادن کاری مانند مدح و ستایش ،بهخا ر بهدستآوردن دنیا.
مؤلر با بیان این دیدگاههای خالف اسالم ،به بیان اشکالها و انحرافهای این نظـر
میپردازند و به آنها جواب میدهند و میفرمایند که این عقیده ،عقیدۀ وهابیان اسـت کـه
پیامبر اکرم را ،که موحد و بتشکن بودند ،با خود بتها مساوی میپندارند.
ایشان به سلنان محمـد بـن عبـدالوهاب ،پایهگـذار مکتـب وهابیـت ،اشـاره ،و بیـان
میکنند که بق نظر محمـد بـن عبـدالوهاب ،فقـط وهابیـان هسـتند کـه مسـلماناند و
اسالم مابقی مسلمانان ،سودی به حال آنها ندارد و پای مذهب وهابیت ،یگانه شـعار آنـان
است که میگویند« :إمء اللهءًًة و إمء السًف»؛ (یا مذهب وهابیت را قبول کنید یـا اینکـه
کشته میشوید).
از دیگر موضوعاتی است که عالمـه مغنیـه در ادامـ مباحـ خـود مطـرح میکننـد،
آزادی عقیده و نظر وهابیان دربارۀ این موضوع ،مسئل شرک ،و صفات خداوند است.
مؤلر در ادام این فصل به مبح تأویل و حقیقـت و مجـاز نیـز میپردازنـد و دیـدگاه
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بح دیگری که در ادامه بیان میشود ،بح جبر و اختیار است .ایشان در ابتدا نظـر
ابنتیمیه در این خصوص را بیان ،و سگس اشکاالت این نظریه را بیان میکنند.
مطالب دیگـری کـه در اواخـر فصـل ششـم بیـان میشـود ،توضـیحاتی اسـت دربـارۀ
موضوعات :سبب و مسبب ،گناهان کبیره ،صحابه ،خلفا ،جاهل قاصر و مقصر ،اجتهاد و
 .1همان ،ص.635

تقلید ،کرامات اولیا ،سحر ،امربهمعروف ،نهیازمنکر ،و حاکم ظالم.
فصل هفتم :توحید و پرستش
در این فصل به این مطلب پرداخته میشـود کـه چـه کسـی میتوانـد رهبـر باشـد .ایشـان
دو شر را برای رهبر شدن معرفی میکنند:
 .6آن شلص دارای هدفی عمومی و بدون اغراض مادی و شلصی باشد.
 .8به هدف خود ایمان داشته باشد و در راه تثبیت آن تا حد امکان انجاموظیفه کنـد و
از خود ،فداکاری نشان دهد.
مؤلر در ادامه به برخی از رهبران جهان اشاره ،و محدودۀ رهبری آنها را بیان میکنـد
و بعد از آن ،به بح رسالت و رهبری جهانی حضرت محمد میرسند و ادلهای را بـر
جهانی بودن رسالت ایشان بیان میکنند.
از بح های دیگری که در ایـن فصـل بـه آن پرداختـه شـده اسـت ،موضـوع توحیـد،
پرستش و عبادات است .ایشان برای تبیین این موضوعات ،بحثی دربارۀ راههای شناخت
خداوند نیز مطرح میکنند.
فصل هشتم :محمد بن عبدالوهاب
عالمه مغنیه در این فصل به معرفی و بیان شلصیت محمد بن عبدالوهاب میپردازنـد و
تاریلی زندگی او و نحوۀ آشنایی او با محمد بن سعود را بیان میکنند .ایشان در ادامه به
جنایتهای محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود میپردازند و یکی از آثـار اتحـاد ایـن
دو نفر را تلریب قبور اولیای الهی و تلریب قبر زید بن خطاب ،بـرادر خلیفـ دوم ،بیـان
میکنند .ایشان در ادامه به بسیاری از قتلوغارتهایی اشاره میکنند که وهابیان در ول
پشتیبانی محمد بن سعود به مسلمانان شهرهای مجاور حمله میکرد و آنها را میکشت و
اموالشان را به غارت میبرد و میگفت« :یا به فرق وهابیت وارد شو یا اینکه کشتهشدن را
برای خودت ،آوارگی را برای همسرت ،و یتیمی را برای فرزندانت قطعی بدان».
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دویست سال پیدایش خود مرتکب شدهاند .ایشان میفرمایند که محمد بن عبدالوهاب با
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فصل نهم :خاندان سعودی
این فصل ،که آخرین بلش این کتـاب اسـت ،دربـارۀ خانـدان سـعود تـدوین شـده اسـت.
در ابتدا ،بحثی دربارۀ زندگی محمد بـن سـعود بیـان میشـود کـه او از سـال 6652ق تـا
َ
6632ق حکومت شهر «درعیه» را در دست داشته است و در زمـان او ،سـرزمین ن ْجـد بـه
شش یا هفت منطق حکومتی تقسیم شده است.
شلصیت دیگری که در ادام فصل معرفـی میشـود ،عبـدالعزیز بـن محمـد ،فرزنـد
محمد بن سعود ،است .او که بـا پیشـنهاد محمـد بـن عبـدالوهاب ولیعهـد شـده بـود ،از
چند جهت نحوۀ زندگیاش ،به زندگی یزید بن معاویه شبیه بود:
 .6در ناز و نعمت بزرگ شده بودند؛
 .8فاقد هرگونه فضیلت و علم و اخالق بودند؛
ً
 .7کامال بیعا فه و سنگدل بودند؛
 .6از ریق والیتعهدی ،و بهکمک ا رافیان به زمامداری رسـیده بودنـد و انتلـابی در
کار نبوده است؛
 .5عصر هر دو نفر ،سراسر جنگ و خونریزی بوده است؛
 .7یزید مردم مدینه را قتلعام کرد و در واقع «حره» خونهای زیادی ریلت و مکه را
با منجنیق ویران کرد .عبدالعزیز نیز در سال 6862ق بـههمراه پسـرش ،سـعود ،بـه مکـه
حمله کرد و گنبد زادگاه پیامبر و خدیجه و ابوبکر ،گنبـد زمـزم ،و دیگـر گنبـدهای
ا راف کعبه را ویران کرد .او در سال 6886ق به مدینه حمله کرد و قبور ائم بقیع و دیگـر
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قبور را تلریب نمود.
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 .3یزید ناجوانمردانه نور دیدۀ پیامبر ،حضرت سیدالشهدا ،را شهید و کودکان را
سر برید و زنان اهلبیت را به اسارت گرفت .عبدالعزیز نیز در سـال 6867ق بـه کـربال
لشکر کشید و قبر امام حسین را تلریب کرد و مردم شهر ،اعم از زن و مرد و کودک را
از دم شمشیر گذراند.
 .2جنایتهایی که یزید و سگاهیان او در کربال مرتکب شـدند ،جهـان اسـالم را تکـان

داد و تمام مسلمانان اعمال آنها را محکوم کردند و از آنها ،بهخصوص یزیـد ،ابـراز انزجـار
کردند .جنایتهای عبدالعزیز و سگاهیان او نیز موجب خشم و نفرت مردم جهان شد.

0

مؤلر در ادام این فصل ،دیگر حاکمـان سـعودی را بـهترتیب زیـر معرفـی میکننـد و
دربارۀ آنها توضیحاتی میدهند:
 .6سعود بن عبدالعزیز؛
 .8عبدالله بن سعود؛
 .7ترکی بن عبدالله؛
 .6فیصل بن ترکی؛
 .5عبدالله بن فیصل؛
 .7عبدالرحمن بن فیصل.
آخـرین شلصــی کــه مؤلــر دربــارۀ او توضــیحاتی را ارائــه میدهنــد« ،عبــدالعزیز بــن
عبدالرحمن» است که اولین حاکم سعودی است که خود را ملقب به «پادشاه» کرد و خـود
را «ملک عبدالعزیز» نامید.

2

این کتاب با قلمی روان و ترجمهای زیبا به نگارش درآمـده اسـت و مـتن داسـتانگون
برخی فصلهای این کتاب ،که بهصورت میدانی تدوین شده است ،جذابیت مطالعـ آن را
دوچندان میکند .اگرچه یکی از محاسن اصلی این کتاب که باعـ میشـود خواننـده بـه
ادام مطالع آن عالقهمند شود ،قلم روان و بیان داستانگون مطالب کتـاب اسـت؛ ولـی
این روش همان گونه که َ
حسن اسـت ،از ایـن جهـت کـه کتـاب را از علمیـت الزم بـرای
استفادۀ محققان دور میکند ،مورد خدشه است .البته محقق محتـرم ایـن کتـاب ،سـامی
الغریری ،توانسته است تا حـدود زیـادی ایـن اشـکال را بر ـرف کنـد و بـا درج پاورقیهـا،

 .1مغنیه ،محمدجواد ،این اس وبابی  ،ترجمه :اکبر مقدسی ،ص.776
 .2همان ،ص.737
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ملخص المقاالت
نوعیة التکفیر
مجید حیدری آذر
فی زماننا هذا قام جماعة بتکفیر المسلمین و قتلهم و نهب ممتلکاتهم مسـتوحین مـن
فکرة جماعات و أشلاص کاللوارج و ابن تیمیة و یعرضون صورة قبیحة مـن اإلسـالم
فی المجتمع البشری.
قام هذا المقال بدراسة التطور التاریلی لفکرة التکفیر فـی العـالم اإلسـالمی ،لیتبـین أنـه
أی جماعة و بأی غایة تهتم بتکفیر اآلخرین .التکفیرات التی وقعت یلـة تـاریخ اإلسـالم
کانت لها اإلتجاه الفقهی و کانت تؤدی إلی إباحـة دمـاء المسـلمین و نهـب أمـوالهم .اول
جماعة اهتمت بهذا النوع من التکفیر هی اللوارج .ولکن التکفیرات التی وقعت من قبـل
سائر الفرق الکالمیة کان لها إتجاه کالمی و فی األغلب کانـت تتحقـق للحمیـة الدینیـة و
لذلک لم یحکموا باللروج عن اإلسالم و بإباحة الدماء و األموال .بعـد اللـوارج لـم یکـن
هناک ازدهار ف ،ساحة التکفیر الفقهی حتی وصـل الـدور إلـی ابـن تیمیـة ُلیتـیح الفرصـة
بفتاواه التکفیریة إلحیاء هذا النوع من التکفیر ،و کان الوهابیة مسـتوحین مـن فکـرة ابـن
تیمیة بعد بضعة قرون ،هم المروجون لتفکیر سبب نشأة الجماعات التکفیریة أو الجهادیـة
السلفیة ف ،عصرنا الحاضر الذین یباشرون بقتل المسلمین و نهبهم.
الکلمات المفتاحیة:التکفیر ،النوعیة ،اللوارج ،بنو أمیة ،ابن تیمیة ،الوهابیة.

دراسة رأی ابن تیمیة و نقده حول الحدیث
(و هو ولي کل مؤمن بعدي)
محمد باغچیقی
ام ابن تیمیة بتکذیب األحادی التی وردت ف ،فضل أمیر المؤمنین عل ،علیـه السـالم
فی موارد عدیدة .أحد هذه األحادی هـو الحـدی المشـهور النبـوي الـذی قـال النبـ،
صلی الله علیه و آله ف ،شأن أمیر المؤمنین علیه السالم «و هو ول ،کل مؤمن بعدي».
ابن تیمیة ینکر هذا الحدی أیضا و دلیله علی الرد یکـون حـول کلمـة «الـول »،و علـی
ً
النحو التالی :مراد النبی صلی الله علیه و آله من بیان هذا الحدی إما یکون حبا لعلـ،

علیه السالم و إنه لو کان کذا ،لما کان هناک حاجة إلی بیان الک ألن النـاس جمیعـا
کانوا یعلمون أن علیهم أن یحبوه؛ و إما یکون مراده من هـذا الکـالم إمـارة علـ ،علیـه
السالم و لو کان کذا ،کان علیه استلدام کلمة «الوالی».
خالفــا إلبــن تیمیــة قــد ُروی هــذا الحــدی مــن قبــل کثیــر مــن العلمــاء و المحــدثین
المعتمدین عند أهل السنة فـی سلسـلة کـل رواتهـا مـن الثقـات و بمـا أن أهـل اللغـة و
مفســری أهــل الســنة أرادوا فــی اســتعماالتهم مــن کلمــة «الــول »،المعنــی الفــاعل ،و
إستلدموها ف ،معنی «الوال ،»،یمکن رد دعوی ابن تیمیة الـواهی مبنیـا علـی کاابیـة
الحدی «و هو ول ،کل مؤمن بعدي».
الکلمات المفتاحیة:ابن تیمیة ،منهاج السنة ،أمیر المؤمنین علیه السالم ،الولی.

تأثیر سید قطب علی اإلخوان المسلمین
محمد محمدی نور

ً
اإلخوان المسلمون هو من أکبر الحرکات اإلسالمیة فی العالم العربی التـی ظهـرت ردا
لسلطة الغرب و ثقافته فی البلدان اإلسالمیة بعد إنهیار اللالفة العثمانیـة ،بغیـة العثـور
علی تأسیس الحکومة اإلسالمیة .سیاسة حسـن البنـاء و أصـحابه حـول إقامـة النظـام
اإلسالمی هی سیاسة خطوة بلطوة؛ بمعنی أنهـم حـاولوا فـ ،تمهیـد المجـال لتعـاون
الشعب الستقرار النظام اإلسالم ،تدریجیا و مع النشا ات الثقافیة و بعیدا عن العنر و
التطرف .بعد اغتیال حسن البناء و تولی حسـن الهضـیبی َ
زمـام الحکـم کمرشـد عـام،
نشأت الفوضی و المشاکل و انعدم اإلتحاد السائد علـی المجموعـة ،فـ ،نفـس الوقـت
سید قطب من کبار العلماء ف ،العـالم اإلسـالم ،،إلتحـق بـاإلخوان المسـلمین و أمـو
فراغهم اإلعتقادی فی اإلخوان بروحه اإلسالم ،و بنفسیته المکافحة لإلستکبار و کان
مؤثرا فیهم بحضوره بین األعضاء و بتألیر آثـار عدیـدة .بعـض تأثیراتـه هـ :،اإلحیـاء و
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الترابط و االتساق فی اإلخوان المسلمین فی اوائل الستینیات ( ،)6375تـرجیح مـنهج
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التطرف علی الوفاق السیاسـی الـذی تـأدی الـی إیجـاد مجموعـات متطرفـة کمنظمـة
التحریر اإلسالمیة ،جماعة التکفیر و الهجرة و منظمة الجهـاد اإلسـالمی ،نشـأة التیـار
القطب ،الذی الیزال موجودا بین اإلخوان المسلمین ،و یکون القادة الحالیون لإلخوان
المسلمین کمحمد بدیع و محمود عزة من هذه الجماعة.
الکلمات المفتاحیة:سید قطب ،اإلخوان المسلمون ،الحداثة ،الدیمقرا یة ،دار الفکر.

ّ
التبرک من وجهة نظر صحیح البخاری و المقارنة
ّ
بینه و بین إتجاه الوهابیة
محمد جعفر میالن نورانی
التبرک عند الوهابیین یعتبر حراما و بدعة و حتی شرکا فـ ،کثیـر مـن المـوارد ،و جـوازه
ینحصر ف ،موارد قلیلة .ولکن هناک روایات فی المصادر الروائیة الرئیسیة ألهل السـنة
الدالة علی أن الصحابة کانوا یتبرکون و هذا یعد نقضا إلدعاء الوهابیة ف ،انحصار جـواز
التبرک ف ،موارد قلیلة .صحیح البلاری هـو أحـد هـذه المصـادر الروائیـة .بمـا أن هـذا
الکتاب یعد من أکثر الکتب اعتبارا و من أهمها بعد القرآن الکـریم عنـد أهـل السـنة –
مقلدا کان أو سلفیا -سیکون إحصاء الروایات الدالة علی جواز التبرک من هذا الکتـاب،
داال علی ملالفة الوهابیة اعتقادیا لمعظم أهل السنة.
الکلمات المفتاحیة:التبرک ،صحیح البلاری ،محمد بن عبـد الوهـاب ،ابـن العثیمـین،
ابن جبرین ،بن باز.

دور بریطانیا في توسعة الوهابیة و ّ
نموها
میثم اورنگی
الدول المستعمرة ،للدمة مصالحها و بلطـط ملتلفـة تقـوم بتمهیـد المجـال لتثبیـت
السلطة فی البلدان التی لها موارد بیعیة .دول الشرق األوسط و خاصة الـدول العربیـة
ً
بما لها موارد نفطیة وفیرة التکون استثناءا من هذه القاعدة و الشاهد علی الک ،الدعم
المال ،و العسکري من بریطانیا لدولة آل سـعود الوهابیـة .الـدول المسـتعمرة تعـد أهـم
العوامل فی توسعة الوهابیة و سلطة آل سعود ف ،منطقـة شـبه الجزیـرة .یمکـن دراسـة
دعمهم الستقرار حکومة الوهابیة فی تواجد بریطانیا العسکری ف ،منطقة شبه الجزیـرة
و شوا ئ الللیج الفارسی ،دعم آل سعود لتعزیز القدرة ،قلب اإلمبرا وریـة العثمانیـة و
إسقا ها کمعاهدة القطیر و کوکس ،الـدعم المـال ،و العسـکري و النفـوا بـین العـرب
ادواردلورنس و ولیام شکسبیر.
الکلمات المفتاحیة:الوهابیة ،بریطانیا ،العثمان ،،آل سعود ،المملکة العربیة السعودیة.

ملخص المقاالت

(أعم من شیو و عظماء مکة و آل سعود) بواسطة الجواسـیس کسـنت جـون فیلیبـ،،
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ماهیة التقریب من وجهة نظر اإلخوان في إیران
ّ
ّ
و مفکریه؛ التعددیة أو التسامح
رضا پور علی رسخه دیزج
«جماعة الدعوة و اإلصالح فی إیران» من الجماعات التـی تتـأثر مـن فکـرة «اإلخـوان
المسلمین» .التقارب المزید بین المـذاهب عنـدهم ُیعـد ضـروریا و یعتبـرون التسـامح و
التعددیة من عقائدهم الرئیسیة .یجب االهتمام بأن أی معنی للتقریب و التسـامح أرادوا
و ما هی میزان هذا المعنی األیجابیة و السلبیة؟ و علی أی مبنی یبتن ،هذا المعنـی؟ و
هل هـذا المبنـی صـحیح؟ أو یواجـه إشـکالیات أساسـیة؟ التسـامح فـ ،رأیهـم بمعنـی
المداراة و اإلعتراف باآلراء .للتسامح ف ،رأیهم ثالثة أرکان و بعبارة أخری المـنهج الـذی
یأتون به إلجراء التقریب و التسامح ،یبتنـی علـی ثالثـة معـاییر -6 :المعیـار الثقـافی و
ً
ً
النفسی؛ بمعنی تهـیء الشـلص نفسـیا و تهـیء اإلجتمـاع ثقافیـا للتسـامح -8 .معیـار
أنطولوجیــا؛ بمعنــی قبــول أشــلاص المجتمــع أن حقیقـة الــدنیا تبتنــی علــی التنــوع و
اإلختالف -7 .معیار إبستیمولوجیا؛ بمعنی القبول المطلـق للتعددیـة الدینیـة المعرفیـة،
حی قام بهرامی نیا بتبیین هذا المبنی أو اإلعتقاد به فـی القضـایا النظریـة و الظنیـات
الدینیة کما تبین ف ،مضمون المقال المعترف به عند الجماعة .یرد علی المعیـار الثـانی
ُ
أنه اعتبر کل شیء حقیقة من عـالم الوجـود حتـی التنوعـات الناشـئة مـن سـوء اختیـار
اإلنسان .المعیار الثال لو کان بمعنی القبول المطلـق للتعددیـة الدینیـة المعرفیـة یـرد
علیه أیضا إشکالیات النظریة التعددیـة ،ولکـن لـو کـان بمعنـی قبـول التعددیـة الدینیـة
المعرفیة فی القضایا النظریة و الظنیات الدینیة ،یتصور ف ،حالتین :لو کـان بمعنـی أن
اآلراء الملتلفة فی القضایا النظریة و الظنیـات الدینیـة ،هـ ،اسـتنبا ات ملتلفـة مـن
حقیقة واحدة و کل من اآلراء صورة من الواقع ،یـرد علیـه إشـکالیات النظریـة التعددیـة
سال هفتم ،تابستان  ،1396شمارۀ 26

الدینیة المعرفیة و منها إمکان إجتمـاع النقیضـین؛ أمـا لـو کـان بمعنـی قبـول احتمـال
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اللطأ فی اإلستنبا من الدین فی القضایا اإلجتهادیة ،یمکن قبوله و إعتباره.
الکلمات المفتاحیة:التسامح ،التعددیة الدینیة ،اإلخـوان المسـلمون فـ ،إیـران ،جماعـة
الدعوة و اإلصالح ،النسبیة.
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well, what principles is their approach based upon? Are those
principles correct? If they are incorrect, what are the problems with
them? According to ICRO, tolerance is based on three main
principles. In other words, the solution they present for
approximation is based on three principles or foundations: 1.
Cultural and psychological foundation: That is, psychologically the
individual and culturally the society should be prepared to tolerate
the followers of other faiths and denominations. 2. Ontological
foundation: That is, the people living in the society should reach a
level of understanding where they admit that the world is based on
diversity. 3. Epistemological foundation:
That is accepting
ontological pluralism categorically as explained and said by
Bahrami Niya, or it is belief in the theoretical and non-evidential
issues of the religion as stated in an article whose content is
endorsed by the said organization. The problem with the second
principle is that they even believe that diversity emanating from
man's bad choice is a reality in the creation. The third foundation
also, if it means accepting religious pluralism categorically, is
faced with the objections that are raised against pluralism.
However, if it is intended to accept pluralism in theoretical and
inconspicuous issues, it can be possible in two ways: If it means
that different views in theoretical issues are different perceptions
and understandings of the truth and that each and every one of
these ideas reflect the truth in its own way, then the objections
which are raised against religious pluralism, are raised against it
too. One of the objections is that it amounts to combining between
contradictions which is logically impossible. In case, it is intended
to accept the likelihood and possibility of any mistakes in making
religious inferences, it is acceptable and there would be no
objection to it.
Keywords: tolerance, religious pluralism, Iran's Muslim
Brotherhood, Call and Reform Organization, relativism.

7

The Role of UK in Development and
Promotion of Wahabism
Maytham Ourangi

The imperial states do everything they can to enter countries with
rich first hand and crude underground resources. They do so under
one pretext or another to secure their own best interest. Middle
Eastern countries, especially the Arab populated regions, having
huge oil resources are not an exception. The UK government's
financial and military support of the Wahabi state of Saudi Arabia
and Saudi monarchy is a proof of this claim. The UK has been the
most important factor responsible for the spread of Wahabism and
authority of Saud family in the Arabian Peninsula. The UK's
financial backing to bring about and strengthen Wahabi domination
in the region can be examined in the context of the physical
presence of Britain in Arabian Peninsula and Persian Gulf coast. It
has been there to support and empower the Saud family, confront
and overthrow the Ottoman Empire (e.g. the Qatif and Cox
contracts), to keep up its military and financial support among the
Arabs (elites and Saud family) through spies such as St. John Filby,
Edward Lawrence and William Shakespeare.
Keywords: Wahabism, Britain, Ottoman, Saud family, Arabia.

Pluralism or Tolerance: The Nature of
Proximity According to Iran's Muslim
Brotherhood and Its Intellectuals

Abstracts

Reza Pour Ali Surkha Dizaj
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The Iranian Call and Reform Organization (ICRO) is a group
influenced by Muslim Brotherhood. According to them, it is
necessary for the followers of various denominations to stand
together and united. They have announced that tolerating others
and having a pluralistic approach towards the followers of other
sects is one of their fundamental beliefs. It is now important to
know what they mean by tolerance in the above context. What are
the positive and negative aspects of their pluralistic attitude? As

Islamic world, joined Muslim Brotherhood. Known for his Islamist
tendency and antagonism towards global arrogance (international
imperialism), he filled the ideological vacuum in Muslim
Brotherhood. He made his presence felt among its members and
wrote many books which heavily influenced the organization and
its members in a number of ways. His works helped, for example,
reconstruct and reunify Muslim Brotherhood in early 1960s as well
as made them prefer a radical and extremist approach over political
reconciliation which ultimately resulted in the creation of radical
groups such as the Islamic Liberation Organization, Al-Takfir wal
–Hijra and Islamic Jihad Organization. The emergence of Qutbi
movement which exists among Muslim Brothers as of today and
the current leaders of this organization such as Muhammad Badi'
and Mahmud 'Izzat are examples of Sayyid's influence in this
organization.
Keywords: Sayyid Qutb, Muslim Brotherhood, modernity,
democracy, Dar al-Kufr.

Tabarruk (Seeking Blessing) according
to Sahih Bukhari and Its Comparison
with Wahabi Approach
Muhammad Ja'far Milani Noori
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According to Wahabis, tabarruk or the practice of seeking blessing
(barakah) in something is forbidden since it is a bid'ah and a
polytheistic conduct. They are restricting its permissibility to
certain cases. As a matter of fact, there are traditions in Sunni
sources about tabarruk indicating that the companions (Sahaba) did
seek blessing. Those traditions reject Wahabis' claims about
tabarruk being restricted to few things. Keeping in view the fact
that Sahih Bukhari is one of the most authentic and important
books among Sunnis, both muqallids and salafis, the narrations in
this book indicating the permissibility of tabarruk show clearly that
Wahabis' belief is entirely opposed to that of Sunnis.
Keywords: tabarruk, Sahih Bukhari, Muhammad b. Abdul
Wahhab, Bin al-Othaymin, Bin Jabrin, Bin Baz.

5

status of the Commander of the Faithful, Ali (AS). One of the
traditions rejected by Ibn Taymiyyah is a well-known hadit from
the Prophet (S) about the rank and status of Imam Ali (AS) where
he says: "And he is the master of every believer after me." Ibn
Taymiyyah argues that, in this tradition, the term 'wali' refers to the
Prophet's friendship with Ali (AS) in which case there had been no
need for this tradition because everybody knows that they were
friends and if it meant emirate of the Commander of the Faithful,
Ali (AS), then instead of the term wali, another word such as wāli
(governor) should have been used.
Contrary to what Ibn Taymiyyah has claimed, this hadith has been
narrated by numerous accredited Sunni scholars and hadith experts,
and the chain of transmission of the hadith includes narrators who
are trustworthy in their opinion. As well, Sunni etymologists and
exegetes have used the term 'wali' in the sense of a governor in the
position of a subject which rejects Ibn Taymiyyah's weak claim
about the falseness of the above tradition.
Keywords: Ibn Taymiyyah, Minhaj al-Sunnah, the Commander of
the Faithful, Ali (AS), Wali.

Sayyid Qutb's Influence on Muslim
Brotherhood

Abstracts

Muhammad Muhammadi Noor

4

The Society of the Muslim Brothers better known as the Muslim
Brotherhood is one of the largest Islamic movements in the Arab
world that came into being in reaction to the influence of Western
domination and culture following the disintegration of the Ottoman
Empire. Its aim was to establish an Islamic government. Hasan alBanna's policy and that of his comrades about establishing an
Islamic government was a step-by-step policy. That is, through
cultural activities and to avoid violence and extreme behavior they
sought to gradually pave the way for establishment of an Islamic
government. Following the assassination of Hasan al-Banna and
the coming to power of Hasan al-Huzaibi as a general guide,
trouble and irregularities began to emerge in Muslim Brotherhood;
the unity and harmony that characterized the organization vanished.
Meanwhile, Sayyid Qutb, who was one of the scholars of the

Genealogy of Takfir
Majid Haideri Azar

Inspired by extremist groups such as the Khawarij and rigid
mindsets of individuals like Ibn Taymiyyah, some groups have
embarked on excommunicating Muslims, murdering them and
plundering their property and thus presenting a distorted and ugly
image of Islam to the world. In this study, the chronology of the
development of the phenomenon of takfir (excommunication) in
the Islamic world has been studied to specify not only the groups
but also the motives and purpose behind excommunicating others.
Such acts which have taken place over the history of Islam have
had a juridical aspect and they have, therefore, led to violation of
other people's blood and property. The Kharijites were the first
group to label others as disbelievers. However, the act of
excommunicating done by followers of other sects had a
theological approach and was largely motivated by religious
fanaticisms. For this reason, they did not consider others as being
out of the fold of Islam, nor did allow their followers to violate
others' blood and property. Following the Kharijites, the juridical
excommunication (takfir fiqhi) was not committed so often until
Ibn Taymiyayyah emerged out of nowhere and revived the said
practice. After a few centuries, Wahabism inspired by Ibn
Taymiyyah's rigid thoughts propagated and promoted a mindset
which led to creation of Takfiri Salafi or Jihadi groups in the
contemporary world. These groups are brutal and engage in
murdering and plundering Muslims.
Keywords: excommunication, genealogy, Kharijites, Bani
Umayyads, Ibn Taymiyyah, Wahabism.

Muhammad Baghchiqi

Ibn Taymiyyah denies, in many cases, the authenticity of the
traditions that have been reported concerning the position and
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A Critical Assessment of Ibn
Taymiyyah's Opinion Concerning the
Hadith "He is the master of every
believer after me."

3
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