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صفحات2-8:

َ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ
َ َّ ُ َ
ُ
َ
ؤمنین»؟!
«أ ِشداء على الكفار» یا «أ ِشداء على الم ِ
آنچه بهعنوان یکی از خصلتهای خاص نبی مکرم اسالم و پیـروان راسـتین ایشـان
معرفی شده ،در آیۀ  83سورۀ فتح تبیین گردیده است که خداونـد در ایـن آیـه میفرمایـد:
َّ

َّ

َ

ْ َّ

مُ ّح َّم ٌد َُّرسولُالل ِه َُوُال ِذ َين َُم َعهُأ ِش َّداء َُع َلىُالكف ِارُر َح َماءُ َب ْي َُنهُ ُْم؛ (محمـد رسـول خداسـت و
کسانی که با او هستند ،علیه کفـار شـدید و سـ تگیـر ،و در بـین خـود رحـیم و دلسـوز

هستند) .این آیه بهوضوح به این ویژگی اشاره کرده و گویی آن را بهعنوان مالک و معیاری
برای سنجش عیار و میزان نزدیکی به سیرۀ آن حضرت و رضـایت خداونـد معرفـی نمـوده
است.
توضیح اینکه طبق ایـن آیـه کسـانی کـه مـدعی اسـالم و پیـروی از پیـامبر خـاتم

هستند ،باید در برابر دشمنان اسالم ،بهویژه دشمنان قسمخـوردهای کـه از هـیت تالشـی
برای ضربهزدن به بالد اسالمی و غارت سرمایههای آنها دریغ نمیکنند ،با س تگیری و
شدت تمام ایستادگی کنند و در عین حال ،با ملتهای مسلمان و کشورهای اسالمی ،که
همگی پیـرو یـ

دیـن و آیـین هسـتند ،در نهایـت عطوفـت و مهربـانی عمـل نماینـد تـا

بدین ترتیب ،بر وحدت و انسجام امت اسالم بیش از پیش بیفزایند.
ناگفته پیداست که سران کشورهای اسالمی با عمل به این الگو قادر خواهند بود که با
هر دسیسه و توطئهای که علیه جهان اسالم و ملتهـای اسـالمی برپـا شـود ،بـه ماابلـۀ
جدی بپردازند و از یکدیگر در برابر تهدیدهای کفار و دشمنان اسالم حمایت کنند .تنها در
سایۀ چنین الگویی است که کشورهای اسالمی قادر خواهنـد بـود از منـافع خـود در برابـر
زیادهخواهیهای استعمارگران دفاع نمایند و دسـت آنهـا را از چپـاول وـروت ایـن کشـورها
کوتاه کنند.
اما متأسفانه آنچـه امـروز شـاهد آن هسـتیم ،ایـن اسـت کـه برخـی سـران کشـورهای

اسالمی همچون عربستان سعودی با همپیمانی با دشمنان دیرینۀ اسالم دقیاا در جهت
َ َّ

َ

م الف این آیه عمل میکنند و «أ ِشداءُع َ
ؤمنين» هستند .ماام معظـم رهبـری
لىُالم ِ

نیز در جمع خانوادههای شهدا ،به این مطلب اشاره فرمودند که این افراد در حال حاضر با

دشمنان مسلمانان ،همچون امریکا و اسرائیل ،با عطوفت و مهربانی رفتار مینمایند و بـا
کشورهای اسالمی ،بهویژه مردم مظلوم یمـن و بحـرین ،در نهایـت شـااوت و بـیرحمـی
برخورد میکنند .بمباران بیوقفۀ مردم بیدفاع یمن توسط عربستان و همچنـین سـرکوب
ناجوانمردانۀ مردم مظلوم بحرین ،که قریب به چهار سال است در سکوت مرگبار جامعـۀ
جهانی و سازمان ملل صورت مـیگیـرد ،اقـداماتی هسـتند کـه دقیاـا در راسـتای اهـدا
خصمانۀ این دشمنان علیه ملتهای مسلمان محاـق میشـوند .ایـن مـوارد در حـالی بـه
وقوع میپیوندند که پادشاه عربستان خود را خادم حرمین شریفین معرفی میکند .چگونه
فردی که خود را خادم حرمین میپندارد ،میتواند دقیاا برعکس آیـۀ قـرآن عمـل نمایـد و
کماکان خود را پیرو سنت نبوی بداند؟!
آنچه نباید از آن غافل شد ،سنت الهی در یاری رساندن بـه مظلومـان ،و سـتاندن داد
مظلوم از ظالم خواهد بود .مسلم است که پیروزی نهایی از آن ملت مظلـوم یمـن ،بحـرین
و ...خواهد بود؛ آنان که با مااومت خود تاکنون ،تمام این تهاجمها را بیومر گذاشـته و بـا
َ َّ

َ َ

َ

ََ

َ

دست خالی در برابر آنها ایستادگی کردهانـدَ  :و َُس َي ْعلمُال َ
ذينُظلمواُأ َّيُم ْنقل ٍب َُي ْنق ِلبوو ؛
(آنها که ستم کردند ،بهزودی میدانند که بازگشت آنها به کجا خواهد بود).

0
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جانشین سردبیر

8

 .1سورۀ شعرا ،آیۀ .883

پژوهشنامۀنقدوهابیت؛سراجمنیرسالهفتم  شما رۀ72پاییز6931

صفحات3-61:

مصاحبه با استاد محمد طائى
(استاد قانون و کارشناس حاوقی مااومت لبنان)
د
ضمن عرض سالم و تشکر بابت حضور شمما در ایمن مصماحبهط لطفما خودتمان را م رفمی
کنید و زمینۀ ف الیت خود را بیان کنید.

بنده محمد طائی ،استاد دانشگاه در رشتۀ حاوق هستم و بـرای مااومـت لبنـان بـهعنوان
کارشناس حاوق داخلی و بینالمللی خدمت میکنم .در این زمینه بیش از  85سال ساباۀ
تدریس در دانشگاه دارم و هماکنون نیز بازنشسته شدهام.
دلیل حضور و ف الیت تکفیریها در لبنان چیست؟

پدیدۀ «تکفیر» در ب شهای خاصی از لبنان به چشـم میخـورد .مثـل جوانـان ناامیـد یـا
بهحاشیهراندهشده که جایگاهی در جامعه ندارند یا جوانانی که از کودکی فریـبخوردۀ ایـن
تفکرات هستند؛ چراکه مدارسی وجود دارد که افکـار مش صـی را در نهـن دانشآمـوزان
خود وارد میکند و دلهای کودکان را سرشار از کینۀ دیگـران مینمایـد و ایـن کودکـان بـا
تصور اینکه اسالم همین است ،بزرگ میشوند .زمانی که دربارۀ اندیشۀ این افراد بـا آنـان
صحبت میشود ،این بحث را اشکال در بدیهیات میدانند .از طرفی دیگر ،عالمـان دینـی
نیز کوتاهی کردهاند؛ چراکه بهاندازۀ کافی فعالیت نکردهانـد تـا بتواننـد ناصهـای فکـری
جوانان را برطر کنند .معرو است که جوانـان بـهدنبال چیزهـای تـازه هسـتند .اگـر مـا
بتوانیم این مسائل تازه را به آنها عرضه کنیم ،جلوی گرایش آنها به تکفیر را میگیریم؛ امـا
اگر این نیاز آنها را برطر نکنیمُ ،مروجان اندیشۀ تکفیر این جوانـان را جـذب افکـار خـود
خواهند کرد .در حال حاضر ،این مسئله در حال وقوع است .هنگـامی کـه بـا ایـن جوانـان

گفتوگو میکنیم ،خیلی زود از پاسخدادن عاجز میشـوند و سـراش شـیخ خـود میرونـد تـا
ببینند که او چه جوابی به این سؤالها میدهد .بهعنوان مثال ،این افراد بر اسـاس ظـاهر
َّ

َ َ ّ

َ َ ْ َْ
مُب َماُأ َنزلُاللهُ 0به کفر دیگران حکـم میکننـد ،آنـان را میکشـند ،زن و
آیۀ ومنُلمُيحك ِ

فرزند آنها را اسیر میکنند و اموالشان را غارت میکنند .از جهت دیگر ،این افراد به برخـی
ظــواهر تمسـ

میکننــد کــه بهآســانی قابلناــد اســت؛ مثــل ســاخت بنــا بــر روی قبــور،

روشن کردن چراش باالی قبور ،و نوشتن بر روی سنگقبرها .آنها همۀ این موارد را شـرک
میدانند و کسی را که مرتکب این امور میشود ،مشرک میدانند و جان و مال و ناموس او
را حالل میدانند .این در حالی است که آرامگاه پیامبر بنا دارد و آیات سورۀ کهف 2نیز
بر جواز ساختمانسازی بر روی قبور داللت میکند .بدین ترتیـب روشـن میشـود کـه ایـن
افکار بسیار سطحی است و حتی اگر فرض بگیریم که انجام این کارها در کنار قبور غلـط
باشد ،آیا جایز است که بهخاطر آن انسانها را کشت و فرزندان آنها را به اسارت برد؟
آیا افکار تکفیری و گروههای تکفیری در دولت و ملت لبنان وجود دارد؟

این افکار از گذشته در لبنان وجود داشته است و مربوط به سالهای اخیر نیست .از سال
8555م به بعد ،گروهی بهنام «مجموعۀ ضنیه» وجود داشت که برخی نیروهـای ارتـش را
کشت و ارتش لبنان نیز این گروه را تعایب و نابود کرد؛ اما بعد از مـدتی در برخـی منـاطق
معین مثل طرابلس و شمال لبنان ،این گروه بازسازی شد .این مناطق هم از لحاظ مـادی
فایر هستند و هم تا حدودی گرفتار جهل هستند .این گروه در برخی مناطق غربی لبنـان
هم حضور دارد؛ البته این مناطق محـدود اسـت و گسـترده نیسـت .بعضـی از محلـههای
فایرنشین و حاشیهای بیروت یا کسانی که در بیروت به حاشیه رانده شدهاند ،در این گروه
سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

حضور دارند .همچنین در برخی اردوگاههای فلسطینی نیز این پدیده وجـود دارد؛ امـا ایـن
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گروهها آنقدر بزرگ و زیاد نیستند که نشود با آنها ماابله کرد.
 .1سورۀ مائده ،آیۀ  :44هرکس برخال آنچه خدا فرستاده است ،حکم کند از کافران خواهد بود.
َّ
ُ
ْ ْ َّ َّ
َّ
ْ
ْ
 .2سورۀ کهف ،آیۀ  :86فاالوا ْاب ُنوا عل ْیهم ُب ْنیانا َّر ُّب ُه ْم أ ْعل ُم به ْم قال الذین غل ُبوا علی أمرهم لنت ذن علـیهم مسـجدا؛ (پـس
[عدهای] گفتند بر روی آنها ساختمانی بنا کنید ،پروردگارشان به [حال] آنان داناتر اسـت[ .سـرانجام] کسـانی کـه بـر کارشـان
غلبه یافتند ،گفتند که حتما بر ایشان معبدی بنا خواهیم کرد).

برخی سیاستمداران تالش میکننـد کـه از ایـن گروههـا بهرهبـرداری کننـد؛ امـا ایـن
گروهها در خدمت هیت کسی نیسـتند .آنهـا دیـدگاههای خـاص خـود را دنبـال میکننـد و
در عین حال از حمایت برخی افراد و جریانهـای داخلـی لبنـان اسـتفاده مینماینـد .ایـن
بدین معنا نیست که این گروهها این افراد لبنـانی را قبـول دارنـد؛ بلکـه آنهـا را حتـی جـزء
مسلمانان هم نمیدانند؛ ولی تا زمانی که به حمایت آنها نیاز داشته باشند ،از آنها اسـتفاده
میکنند و هرگاه از آنها بینیاز شوند ،آنها را رها میکنند.
سؤال :راه مقابله و مبارزه با تکفیریها چیست؟

این گروهها آیندهای ندارند؛ بدین معنا که نمیتوانند کاری انجام بدهند؛ امـا ممکـن اسـت
این اندیشه بهصورت محدود ،نسـل بـه نسـل منتاـل شـود .ماابلـه بـا ایـن پدیـده نیازمنـد
برنامهریزی است و نمیتوان این طرز تفکر را بهطور ناگهانی ریشهکن کرد .مثال وقتی آنان
عملیات تروریستی انجام دهند و ما با حملۀ نظامی پاسخ آنهـا را بـدهیم ،ایـن فکـر و ایـن
گروه از بین نمیرود .البته طبیعی است وقتـی سـالح بـر میدارنـد و خطـر امنیتـی ایجـاد
می کنند ،الزم است با آنها مبارزه شود .این ممکن نیست که آنها مـا را بکشـند و مـا کـاری
نکنیم؛ اما آنچه مهم خواهد بود این است که مدارسی که ایـن اندیشـه را تـرویی میکننـد،
بسته شوند .باید این اندیشه ناد شـود و از جهـت فکـری بـا ایـن پدیـده ماابلـه شـود .بایـد
دیدگاههای آنها مورد مناقشه قرار بگیـرد و بـرای مـردم حایاـت ایـن گروههـا بیـان شـود؛
چراکه بسیاری از مردم حایات افکار این گروههـا را نمیداننـد .بایـد اندیشـۀ ایـن گروههـا
بررسی شود و با قرآن کریم و احادیث سنجیده شود تا اشکاالت آن روشن شود .الزم است
مبارزات رسانهای گسترده و ادامهداری انجام شـود و بـا ایـن افـراد یـا کسـانی کـه بـه آنهـا
نمود و معار اسالمی را بهشیوۀ جدیدی بیان کرد؛ نه اینکـه اسـالم را تیییـر دهـیم .بایـد
مبانی اسالمی را با بیانی جدید مطرح ساخت .باید حاوق انسانها ،کرامت انسانی ،حرمت
مال و جان انسانها در اسالم را بیان کرد تا زشتی اعمـال تروریسـتی بـرای مـردم روشـن
شود تا گمان نکنند کشتن انسانها و برداشتن اموال آنها آسان است .باید همۀ مسلمانان

مصاحبه با استاد محمد طائی

نزدی

هستند ،گفتوگو کرد .باید جوانها را بیدار کرد و برای آنها اسالم را بـهروز مطـرح

11

در ایـن امـر همکــاری کننـد؛ چراکـه ایــن خطـر همـۀ مســلمانان را تهدیـد میکنـد .حتــی
غیرمسلمانان نیز باید همکاری کنند .قبل از اینکه اوضـاع بـه ایـن مرحلـه برسـد ،مـن بـه
برادران مسیحی خودمان در لبنـان مـیگفتم کـه بـهزودی کسـی خواهـد آمـد کـه خـود را
امیرالمؤمنین میداند و شما را اسیر خواهد کرد ،خواهد کشت و به پرداخـت جزیـه مجبـور
خواهد کرد .بنابراین این مسئلهای است که برای همگان مهم است و همـه بـه آن مبـتال
هستیم و باید برای ماابله با آن تالش کنیم.
آیا شبکههای ماهوارهای در تقویت تکفیریها نقش دارند؟

ایـــن گروههـــا از برخـــی شـــبکههای مـــاهوارهای اســـتفاده میکننـــد کـــه متأســـفانه در
عربستان سعودی و جاهای دیگر قرار دارند .مثال برخی شبکهها هستند که به این گروهها
تعلق ندارند ،اما بهنفع آنها تبلیغ میکنند و اندیشۀ آنها را منتشر میکنند .به دو روش ایـن
کار انجام میشود:
اول :از طریق بیان پیروزیهای آنها در زمینۀ نظامی؛
دوم :نشر جنایات آنها.
آنها تصاویر و فیلمهایی را منتشر میکننـد کـه در آنهـا تعـداد زیـادی از مـردم را میکشـند،
سرها را قطع میکنند یا انسانها را تکهتکه میکنند .هد آنها این است که با این کار ،وحشت
را در دل دیگران وارد کنند تا روحیۀ خود را از دست بدهند و در میدان نظامی مااومت نکنند.
بدین ترتیب ایـن گروههـا بهصـورت گسـترده از شـبکههای مـاهوارهای و همچنـین از
شبکههای اجتماعی مثل فیسبوک استفاده میکنند و در این زمینهها نیـز افـراد خبـره و
توانمندی دارند.
سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

تکفیریها میگویند اقدامات خود را بههدف جهاد برای تشکیل حکومت اسمالمی انامام
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میدهند .آیا این ادعای آنها درست است؟

طبیعتا این مسئله شعاری است که آنها سر میدهند و اسالم را همین طور تصور میکنند.
مسئلۀ «جهاد» از سال 6355م در عربستان آغاز شد؛ اما در نهایت ،انگلیس از ایـن فکـر
اســتفاده کــرد و بعــد از مــدتی رویکــرد آن را عــوض نمــود .در ســال 6375م ،جنگهــای

وهابیان که با عنوان «جهاد» اتفاق میافتاد ،پایان یافت و انگلیس لشکری نظـامی بـرای
عربستان تأسیس کرد که با کسانی که بهبهانـۀ تکفیـر و جهـاد فعالیـت میکردنـد ،ماابلـه
کند؛ اما این اندیشه همچنان تولید شد .همین طور که میبینید این اندیشه قدیمی است و
بیش از این نمیتواند اسـتمرار داشـته باشـد؛ چراکـه حکومتهـا هرگـز ایـن فکـر را قبـول
نمیکنند و مردم نیز این اندیشه را نمیپذیرند .مردم نمیپذیرند که زنان بـهعنـوان کنیـز در
بازار فروخته شوند .همچنین حدودی که این گروهها اجرا میکنند ،بر اساس گمان اسـت
و بهدست افرادی نادان اجرا میشود؛ در حالی که حدود نباید به این شکل اجرا شـود و بـا
کمترین شبهه رفع میشود .قاضی باید فرد آگاه و تحصیلکردهای باشد که روحیۀ افـراد و
دالیل رفتار آنها را درک کند .مثال در زمان خلفا یکی از بردهها دزدی کرد .خلیفـه صـاحب
آن برده را به قطع دست تهدید نمود و به او گفت که چرا او را گرسنه رها میکند تا به اموال
دیگران دستدرازی کند؟ قطعا دزد باید مجازات شود؛ اما نباید آنها را رها کرد تا گرسنگی،
آنها را به دزدی وادار کند .در زنا نیز چهار شاهد باید با جزئیات این فعـل را مشـاهده کـرده
باشند؛ در حالی که عمال چنین شرایطی بهندرت حاصل میشود.
مسلمانان چگونه میتوانند با اسرائیل مقابله کنند؟

مهمترین ابزاری که برای ماابله با اسـرائیل الزم اسـت ،ایمـان و اعتاـاد راسـخ اسـت .اینهـا
مهمترین توشۀ رزمندهها هستند؛ چراکه ایمـان شـجاعت را بـه وجـود مـیآورد .در گذشـته،
کسانی که با اسرائیلیها میجنگیدند بهسرعت روحیۀ خود را از دست میدادند .مـثال زمـانی
که پشتیبانی هـوایی را از دسـت میدادنـد بهسـرعت فـرار میکردنـد و شکسـت میخوردنـد؛
همان طور که در صحرای سینا این مسئله اتفاق افتاد و مصر از اسرائیل شکست خورد .این
برخورد کند ،آنها نمیترسـند .پـس مسـئلۀ ایمـان ،شـجاعت و اسـتاامت یکـی از مهمتـرین

َ
مسائل است .ما ایمان داریم که پیروز خواهیم شد؛ چراکه وعـدۀ قـرآن اسـت کـه َ ون ِر يودُأ ُ
َْ
َ َ َ ً َ َ ْ
َّ َّ َ َ َّ َ ْ ْ
ين 0.ما قطعا در آینـده در
ُاستض ِعفو ِاُفيُاْل ْر ِض َُون ْج َعله ْمُأ ِئ َّمة َُون ْج َعلهمُال َو ِار ِث َ ُ
نمنُعلىُال ِذين
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در حالی است که هماکنون حتی اگر تیرهای صهیونیستها به کالههای نیروهای مااومت

 .1سورۀ قصص ،آیۀ  :5و ارادۀ ما بر این قرار گرفته است که به مستضعفان نعمت ب شیم و آنهـا را پیشـوایان و واروـان بـر روی
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کنار این امامان و واروان زمین ،بر دشمن پیروز خواهیم بود .زمانی که رزمنده از نظـر فکـری
خود را در مسیر امام حسین ببیند ،از مرگ نمیترسد و طبیعتا پیروز خواهد شد .بسیاری از
رزمندگان مااومت بودهاند که آنوقۀ آنها تمام شده است ولی همچنـان مااومـت میکردنـد و
عابنشینی نمیکردند .آنان تا آخرین قطرۀ خون خود در ماابل دشمن مااومت مینمودنـد.
طبیعتا در کنار ایمان علم و تجربـه و آمـادگی نیـز الزم اسـت .ایـن مسـئلۀ مهمـی اسـت کـه
رزمندگان بیهوده کشـته نشـوند؛ یعنـی رزمنـده بایـد در نهایـت آمـادگی و بـا داشـتن بهتـرین
تجهیزات وارد میدان نبرد شود .عالوه بر اینها باید ایمان و استاامت نیز داشـته باشـد کـه در
این صورت ،پیروزی نصیب ما خواهد شد.
نظر شما دربارۀ کنگرۀ جهانی مبارزه با تکفیریها چیست؟

طبیعتا ما از برگزاری این کنفرانسها استابال میکنیم؛ اما باید گستردهتر و مداوم باشـد و
نباید به ی

کنفرانس اکتفا کرد .پدیدۀ تکفیر همۀ جهان اسالم را تهدید میکنـد .مـثال از

کشور اندونزی از ما خواسـتند کـه بـه آنجـا بـرویم و از مـا پرسـیدند کـه قصـۀ ایـن جریـان
چیست؟ افکار اینها چیست؟ باید با این گروهها چه کنیم؟ شما در مواجهه بـا ایـن گروههـا
چه کردید؟ بهخاطر اینکه در اندونزی و مالزی هم کانونهای افکار تکفیـری وجـود دارد.
اکنون که این فکر و این جریان تکفیری به دوردستترین نااط جهان اسالم رسیده است،
باید ما نیز فعالیتهای خود را گسترش دهیم .مـثال افـرادی از ایـن کشـورها نیـز بـه ایـن
کنفرانس دعوت شوند .هرچند تعداد زیادی از علمای کشورهای م تلف دعوت شـدهاند،
اما حضور عالمان کشورهای جنوب شرق آسیا نیز با وجود جمعیت ز یاد مسلمان و وسـعت
جیرافیایی آنها بسیار کمرنگ است .باید از کشورهای م تلف اسالمی مثل هند ،پاکستان
سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

و کشورهای آفریاایی ،که البته حضور دارند ،دعوت کرد تا این برنامه گستردهتر باشد .بایـد
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مردم جهان را متوجه انحرا و خطر افکار تکفیری کرد و به آنها شیوۀ ماابله بـا آن را نیـز
آموخت تا با وحدت و همدلی ،همگی در کنار هم با این پدیدۀ خطرناک ماابله کنیم.


زمین قرار دهیم.

پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالهفژژتم  شژژما رۀ72پژژاییز6931
صژژژفحات61-99:تژژژاریرارتا ژژژت6931/51/77:تژژژژاریرتأییژژژد6931/58/68:


درآمدی بر علل افزایش افراطگرایى در میان
مسلمانان روسیه
*

مرتضی آقامحمدی
چکیده

مطالعۀ زندگی مسـلمانان روسـیه پـس از سـاوط شـوروی سـابق ،بـهویژه پـس از سـال
8555م ،افزایش افراطگرایی در مسلمانان این کشور را نشـان میدهـد و حضـور خیـل
گســتردۀ مبــارزان جهــادی روس در منــاطق م تلــف جهــان اســالم از جملــه عـراق و
سوریه ،شاهدی بر همین مدعاست .حضور چشمگیر روسها در جمع مبارزان تکفیری
با توجه به ویژگیها و توانمندیهای فراوان آنها در مبارزه ،بیانگر اهمیت بررسـی علـل
این پدیده است .عالوه بر این ،خطر شـیوع گسـتردۀ احتمـالی ویـروس افراطگرایـی در
بین مسلمانان روسیه ،برای ما بهعنوان همسایه و همپیمان دولت روسـیه در ماابلـه بـا
تروریســم منطاــهای ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .ماالــۀ پــیشرو پژوهشــی
توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از آوار مت صصان مسـائل مربـوط بـه مسـلمانان
روسیه ،که عمدتا بـه زبـان انگلیسـی بـوده اسـت ،بـه مطالعـۀ علـل و عوامـل افـزایش
افراطگرایی در مسلمانان روسیه پس از سـاوط شـوروی سـابق میپـردازد« .رسـانهها»،
«ضعف نهادهای دینی و علمـی»« ،نفـون بیگانگـان»« ،سیاسـتهای اشـتباه دولـت و
مسئوالن» ،و «تحوالت جهان اسالم پس از 8565م» از علل عمدۀ این امر هستند که
این موارد بهعنوان پنی عامل مؤور در این زمینه ،بررسی خواهند شد.
کلیدواژهها :افراطگرایی ،مسلمانان ،روسیه ،اسالمگرایی.

* دکتــرای مطالعــات اســالمی ،عضــو هیئــتعلمی جامعــة المصــطفی العالمی ـة ،مــدیر گــروه مطالعــات جهــان اســالم در
پژوهشکدۀ عروةالووای.
ایمیلmam50025@gmail.com :

مقدمه
جهان اسالم ،بهویژه خاورمیانه ،از چند دهۀ گذشته با مشـکل گروههـای افراطـی مواجـه
بوده است .اشیال عراق و سوریه در سال 8566م و 8568م بهدست این گروههـا ،آغـازی
برای ی

ویرانی بزرگ در سطح منطاه و جهان به شمار میرفت .این نیروهـای اشـیالگر

از ملیتهـای م تلفــی از جملـه فدراســیون روســیه بودنـد .گفتــه شــده اسـت کــه پــس از
زبانهای عربی و انگلیسی ،زبان روسی سومین زبان ُپـرتکلم در میـان ایـن سـتیزهجویان
است 0.مبارزان روستبار شمار قابلتوجهی دارند و بنا بر گزارشهـای مسـئوالن روسـیه،
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رشدی فزاینده را تجربه کردهاند 9.بهعنوان نمونه ،در برخی منابع گـزارش شـده اسـت کـه
 5555مبارز ،فاط از داغستان به سـوریه رفتهانـد 4.برخـی تحلیلگـران روس معتادنـد کـه
 25درصد از مسلمانان در برخی نااط روسیه در معرض افراطگرایی هستند؛ 1البته در نگاه
به مجموع جامعۀ وسیع مسلمان روسیه میتوان دریافت که اکثر مسلمانان روسیه خواهان
زندگی مسالمتآمیز و دوستانه هستند .با این حال ،نمیتوان گروههای افراطی آنان را نیز
نادیده گرفت؛ چراکه رفتار خشونتآمیز عدهای اندک نیز میتوانـد سـایر مسـلمانانی را کـه
میخواهند زندگی مسالمتآمیزی داشته باشند ،با مشکل مواجه کند.
بررســی علــل افــزایش افراطگرایــی در میــان مســلمانان روســیه از جهــات م تلفــی
حائز اهمیت است .در برخی جمهوریهـای روسـیه «اسـالم» دیـن غالـب اسـت کـه ایـن
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جمهوریهـا عبارتانـد از :آدییـه ،باشایرسـتان ،داغسـتان ،اینگـوش ،قابـاردینو-بالکــار،
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1. http://ria.ru/world/20150619/1079078702.html
2. Malashenko, Alexey, The Dynamics of Russian Islam, p.3
 .9در واقع ،یکی از انگیزههای روسیه برای شکستدادن جریان تکفیر در سوریه ،ایجاد یأس و دلسردی در جوانـان مسـلمان
تحری شدۀ روسیه برای اقدام به جهاد و قیام مسلحانه بود.
4. PBS news, "Why are so many from this Russian republic fighting for ISIS?",
Jul 12, 2017, Link:
https://www.pbs.org/newshour/show/many-russian-republic-fighting-isis
5. Grebenkina, Sofia, "How Russia can deal with ISIS extremism within its own
borders", Sep 23, 2015, Link:
http://www.russia-direct.org/analysis/how-russia-can-deal-isis-extremismwithin-its-own-borders

قره چای-چرکس ،اوستیایای شمالی-آالنیا ،تاتارستان ،چچن و چوواش 0.در سایر ناـاط
روســیه نیــز تعــداد قابــلتوجهی از مســلمانان حضــور دارنــد و بــهادعای خــود مســلمانان،
سه و نیم میلیون مسلمان در مسکو سکونت دارند.

2

جامعۀ مسلمان روستبار یکدست نیستند و بهطور کلـی میتـوان آنهـا را بـه دو طباـۀ
اجتماعی دستهبندی کرد :یـ

دسـته مسـلمانان قفاـاز شـمالی هسـتند و دسـتۀ دیگـر،

مسلمانان تاتار و باشایر ،که در پی مهاجرتهای گسـترده ،امـروزه ایـن دو دسـته ،ارتبـاط
فعالی با یکدیگر دارند .در کنار این دو دسته ،مسلمانان مهـاجر از آسـیای میانـه بـهعنوان
گروه سوم حضور دارند .بهطور کلی در این میـان ،گرایشهـای افراطـی در قفاـاز شـمالی
بیش از دیگر نااط روسیه است 9.مناطق شرقی و مرکـزی قفاـاز شـمالی مثـل داغسـتان،
چچن ،اینگوشتیا و مناطق استاوروپول افراطیترین مناطق هستند .عناصر ُ
تندرویی که در
چچن تحتفشار بودند ،به منطاۀ داغستان منتال شدند که از افراطیترین مناطق است و
جماعت اسالمی آن در پی مهاجرت چچنیها و پیوستن بـه آن ،در حـال افـزایش قـدرت
است .در دیگر منـاطق روسـیه مثـل ولگـا ،اورال جنـوبی ،و سـیبری جنـوبی فعالیتهـای
افراطگرایانه کمتر است 4.با وجود این ،نباید فراموش کـرد کـه دو دهـه پـیش ،گروههـای
اینچنینی ،فاط در تاتارستان و سه یا چهار شهر روسیه یافت میشـدند؛ ولـی امـروزه رشـد
چشمگیری داشتهاند و ممکن است در آینده نیز بیش از اینها شوند 1.برخی از این تندروها
وهابی هستند که در دهۀ 6335م رشد چشمگیری داشتند 6.عموم آنها سلفی هستند کـه

 .1حسینی ،سیده مطهره ،مسلمانان روسیه ،ص.48
2. March, Luke, Modern Moscow, Muslim Moscow?, p.84
3. Malashenko, Aleksei and Yarlykapov, Akhmed, Radicalisation of Russia’s
Muslim Community, p.3
4. ibid, p.4
5. ibid, p.14
6. ibid, p.7
7. ibid, p.5

درآمدی بر علل افزایش افراطگرایی در میان مسلمانان روسیه

برخـی از آنهـا بـه جریـان حزبالتحریـر وابسـتهاند 7.گـرایش جامعـۀ بـزرگ و روبـهافزایش
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مسلمان روسیه به جریانهای تندرو ،میتواند تهدیدی جدی برای این کشور 0،همسایگان
آن و کل منطاه باشد .عالوه بر این ،در شرایط کنونی که پس از قرنهـا حکومـت روسـیه
حاضر شده است تا فرصتها و شرایط بهتری برای رشد مسلمانان در اختیار آنهـا بگـذارد،
اقدامات افراطی ی

دسته میتواند فرصتهای جامعۀ مسـلمان روسـیه را ت ریـب کنـد.

ماالۀ پیشرو تالشی اسـت بـرای بررسـی علـل افـزایش افراطگرایـی در میـان مسـلمانان
روسـیه .ضــعف نهادهــا و مــدارس دینــی ،نفـون بیگانگــان ،سیاســتهای اشــتباه دولــت و
مسئوالن ،تحوالت جهان اسالم پـس از 8565م و همچنـین رسـانهها را میتـوان از علـل
عمدۀ افزایش افراطگرایی در میان مسلمانان روسیه برشمرد.
 .0ض ف نهادها و مدارس دینی
تا قبل از فروپاشی شـوروی ،چنـد دهـه مسـلمانان در اختنـاق بـه سـر میبردنـد و مجـال
تحصیل و مطالعه در زمینـۀ دینـی وجـود نداشـت .طبیعتـا پـس از برداشتهشـدن فشـارها
مدارس و مراکز مناسـب آمـوزش امـور دینـی و زیرسـاختهای آن در روسـیه مهیـا نبـود.
عالوه بر این ،زمانی که پس از فروپاشی شوروی ،افراطگرایی شدت گرفـت ،دولـت دچـار
اشتباه شد و به همین بهانه مراکز آموزشی مسلمانان را تعطیل کرد 2و تدریس علوم دینـی
در مدارس عادی کشور ممنوع شد .به نظر میرسد که این اقدام ،اشتباهی راهبردی بـود
که آنان ات ان کردند .ممنوعیت آموزش دینی در مدارس به همـان انـدازه اشـتباه بـود کـه
اجازه داده شد مبلیان سعودی در روسیه تبلیغ نمایند .وقتـی آمـوزش صـحیح اسـالمی در
مدارس ممنوع باشد ،طبیعتا مراکز دیگر با شیوهای دیگر ایـن عمـل را انجـام میدهنـد و
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اسالم را آنگونه که خودشان ب واهند ،برای جوانان و کودکان ترسیم میکنند .اگر دولـت
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میپذیرفت که ب شی از شهروندان آن کشور ،مسلمان هستند ،باید به فکر تعلیم درست و
 .0بـرای مشــاهدۀ تــأویر ســلفی شــدن مســلمانان در آینــدۀ روســیه ،مطالعــۀ شــرایط روســیۀ جنــوبی مناســب اســت .در منطاــۀ
«استاوروپول» تیییر چشمگیری در گرایش مسلمانان به سلفیت وجود داشت .این تیییرات ،روابط پیچیدۀ مسلمانان و اسـالوها
را دشوارتر کرد؛ تا اینکه به مهاجرت اسالوها از آن مناطق بهسوی روسیۀ مرکزی منجر شد.
(Malashenko, Alexey, The Dynamics of Russian Islam, P.4).
 .2دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،فدراسیون روسیه ،ص.665

صحیح آموزههای اسالم به آنان میبود؛ نـه اینکـه بـهطور کلـی بـا آن م الفـت و ماابلـه
نماید .بهلحاظ روانی در شرایطی که مسلمانان تحتفشـار قـرار بگیرنـد ،بیشـتر و سـریعتر
بهسمت افراطگرایی کشیده خواهند شد .بهعالوه ،در این شرایط مسلمانان برای یـادگیری
علوم دینی باید راهی کشورهای عربی میشدند و همین امر زمینۀ گرایشهای افراطـی را
در آن افراد فراهم میکرد .بهعنوان نمونه ،ا ُنزر استمیرو  ،کـه خـود را «امیـر سـیفالله»
مینامید ،از خانوادۀ مهمی است که هیئت مسلمانان قابـاردینو-بالکاریـا او را بـه دانشـگاه
محمــد بــن ســعود در عربســتان فرســتاد تــا تحصــیالت دینــی داشــته باشــد .او پــس از
فارشالتحصــیلی بــه شــهر خــود بازگشــت و در مســجدی شــروع بــه وعــ کــرد .وی در
سال 6337م مرکز اسالمی قاباردینو-بالکاریا را تأسیس کرد و به م الفت با هیئت رسمی
دینــی قابــاردینو پرداخــت .اعضــای جماعــت او بــه ده هــزار نفــر رســید و فعالیتهــای
افراطگرایانه شروع شد .در  67اکتبر 8555م ،بـیش از دویسـت نفـر از شـبهنظامیان ایـن
جماعت به ساختمانهای نیروهای امنیتی شهر نالچی  ،مرکز قاباردینو ،حمله کردند که
در این درگیری  25شبهنظامی 77 ،نیروی امنیتی و  68شهروند عادی کشته شدند.

0

باید در روسیه دانشگاههای اسالمی مناسـب بیشـتری وجـود داشـته باشـد تـا امامـان
مساجد از این مراکز تأمین شوند .مشکل این است که مسلمانان روسیه بـرای تحصـیل در
مااطع باال به کشورهای اسالمی خاورمیانه میروند که برخی از آنها ضد روسـیه هسـتند.
اینها پس از بازگشت به روسیه در مراکز اسالمی جایگاه خوبی پیدا میکنند و همـین امـر،
تحصیالت پـایینی دارنـد و فاقـد چهـرهای کاریزماتیـ

هسـتند و همکـاری بـا مسـئوالن

سکوالر نیز از محبوبیت آنها کاسته است .جوانان خواستههای دیگـری دارنـد و روحانیـانی
1. Malashenko, Aleksei and Yarlykapov, Akhmed, Radicalisation of Russia’s
Muslim Community, p.8.9
2. Grebenkina, Sofia, "How Russia can deal with ISIS extremism within its own
borders", Sep 23, 2015, Link:
http://www.russia-direct.org/analysis/how-russia-can-deal-isis-extremismwithin-its-own-borders

درآمدی بر علل افزایش افراطگرایی در میان مسلمانان روسیه

خطر را بیشتر میکند 2.مبلیان سنتی نفون خود را روزبهروز از دست میدهند .ایـن مبلیـان
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کــه در قالــب ســنتی و مــذهب و فرهنــگ خــود هســتند ،پاســخگوی ایــن نیازهــا نیســتند؛
در حالی که سلفیها ،که بیشتر به حزبالتحریر وابسته هستند ،جواب این خواستهها را با
خود دارند 0.در دهۀ 6335م ،ادبیات بنیادگرا و تنـدرو وارد فضـای مسـلمانان روسـیه شـد.
برخــی کتابفروشــیها بــهراحتی ترجمــۀ روســی کتابهــایی از ابنتیمیــه ،محمــد بــن
عبدالوهاب ،حسن البنا ،سید قطب ،محمد قطب ،عبدالسالم فرج و ایمن الظـواهری را
در اختیار مردم قرار میدادند.

2

 .2نفوذ بیگانگان
ساوط پردۀ آهنین پس از فروپاشی شوروی ،به سرازیر شدن ایـدههای سیاسـی و مـذهبی
جدیدی منجر شد که پیشتر در مناطق مسلمان روسیه ناشناخته بودند 9.این ایدهها که بـا
اسالم سنتی هماهنگی نداشت ،موجب سردرگمی روحی و روانی مسلمانان ،بـهویژه نسـل
جوان آنها شد .این تفکرات تأویر سیاسی و اجتماعی شدیدی بر جوانـان داشـت و جـذاب و
مؤور به نظر میرسید .ایـن اسـالم جدیـد بـر خـاک حاصـلخیزی فـرود آمـد کـه پـیش از
فروپاشی شوروی ،در پی بحرانهای سیاسـی ،اجتمـاعی و اقتصـادی شـکل گرفتـه بـود.
نارضایتیهای داخلی با وهابیگری و سلفیگری در هم تنیده شـد و اپوزیسـیون اسـالمی
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در کشور شروع به شکلگیری کرد .در این راستا جنگ اول چچن بهمثابه کاتـالیزور عمـل

20

1. Malashenko, Alexey, The Dynamics of Russian Islam, P.4
2. Malashenko, Aleksei and Yarlykapov, Akhmed, Radicalisation of Russia’s
Muslim Community, p.16
 .9در اواخر دهۀ 6335م که دانشگاه اسالمی روسیه در تاتارستان تأسیس شد ،مسـئوالن ایـن دانشـگاه از فارشالتحصـیالن تاتـاری
که در رشتههای اسالمی در عربستان تحصیل کرده بودند ،برای تدوین متون عاایدی درخواست کم کردند .سـؤال ایـن بـود کـه
بـرای نوشــتن درسـنامهها از چــه منبعـی اســتفاده شــود .مشـاوران گفتنــد کـه امــام طحــاوی ،حنفـی اســت و ابـن ابیالعــز ،شــارح
العقیدة الطحاویة ،نیز حنفی است و بهتر است از شرح او استفاده شـود و نیـازی نیسـت کـه سـراش منـابع اولیـۀ حنفـی رفـت .نکتـۀ
میفول و مهم این بود که اگرچه ابن ابیالعز در فاـه حنفـی اسـت ،امـا خـود او در عاایـد و در شرح العقیردة الطحاویرة ،تحتتـأویر
ابنتیمیه قلم زده است .نس های عربی که با تاریر ی امام و قاضی در شهر قازان امضا شده بود ،آماده شـد .ظـاهرا حتـی روح آن
قاضی خبر نداشت که محتوای این کتاب بر اساس باورهای سلفی است .سـپس ترجمـههای روسـی و تاتـاری آن نیـز منتشـر شـد.
در نهایت ،در سال 8566م ،علمای تاتارستان متوجه اشتباه وحشتناک خود شدند و خرید و استفاده از ایـن کتـاب را ممنـوع کردنـد.
امام معروفی که کتاب را تأیید کرده بود ،توبیخ شد و رئیس و مفتی مجمع مسلمانان تاتارستان برکنار گردید.
(Shagaviev, Damir A. & Khisamova, Venera N, Islamic Theological Literature
of the Salafi Sect in the Modern Tatarstan, p.86.87).

کرد .جدایی چچن از روسیه میتوانست آغـازی بـرای اسـتاالل دیگـر جمهوریهـا باشـد؛
بنابراین ،روسیه جای هیت مسـامحهای نمیدیـد و گزینـۀ سـرکوب بـه سـ تترین شـکل
ممکن را برگزید تا عالوه بر تنبیـه چچنیهـا ،درسعبرتـی نیـز بـرای دیگـران باشـد .ایـن
برخورد س ت عمال موجـب خشـم و برانگی تهشـدن احساسـات مسـلمانان روسـیه شـد.
عالوه بر این ،خیل جهادیها از کشورهای عربی برای حمایـت از مـردم مسـلمان چچـن
بهسوی این کشور گسیل شدند و این امر سبب نزدیکی بیشتر مسلمانان روسیه به عربها
و تعامل و تأویرپذیری از آنان شد.

0

مبلیان جوانی از کشورهای عربی به مناطق م تلف روسیه روانه شدند و اسالم بـدون
مذهب ،یا سلفیت و آموزههای افراطگرایانۀ دینی را در میان مردمی کـه سـالها از معـار
اسالم دور بودند ،ترویی کردند 2.همین امـر بـه افـزایش افراطیگـری در میـان مسـلمانان
دامن زد 9.تمایل جوانان به این جریانها ،روحانیان سنتی را نیـز در ماابـل مبلیـان اسـالم
عربی قرار داد 4.در سال 8553م ،تحلیلها حاکی از فعالیت بیش از هـزار نفـر از مبلیـان
کشورهای م تلف ،بهویژه عربستان سعودی ،در داخل روسیه بـود 1.پـل گوبـل ،محاـق
اسالم در روسیه ،میگوید که در سال 6336م ،سیصـد مسـجد در روسـیه وجـود داشـت؛
در حالی که امروزه حداقل  2555مسجد در این کشور وجـود دارد کـه دسـتکم نیمـی از
آنها را کشورهای خارجی از جملـه ترکیـه و عربسـتان سـاختهاند .در سـال 6336م ،هـیت
مدرسۀ اسالمیای وجود نداشت؛ اما امروزه بین  55تا  75مدرسه وجود دارد که در حـدود

1. Malashenko, Alexy, "Islam in Russia", 23 September 2014, Link:
http://eng.globalaffairs.ru/number/Islam-in-Russia-17002
2. Malashenko, Alexy, Islam in Russia in 2020, p.15
 .3دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،فدراسیون روسیه ،ص.665
4. Malashenko, Alexy, Islam in Russia in 2020, p.16
5. Scheuer, Michael, Marching Toward Hell: America and Islam After Iraq,
p.170
6. Pipes, Daniel, "Predicting a Majority-Muslim Russia",Aug 6, 2005, Link:
https://defence.pk/pdf/threads/russian-army-to-become-a-muslim-majority-armyby-2015-2020.18530/
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 5555دانشجو دارند 6.در این مساجد جدید کـه عمـدتا بـا پـول کشـورهای عربـی سـاخته
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میشود ،مبلیانی با تفکر سلفی سعودی تبلیغ میکنند 0.اگرچه مردم مسـلمان ایـن ماـدار
خش

بودن اسالم سعودی را نمیپذیرنـد ،امـا از نظـر جوانهـا اینهـا آموزههـای اسـالم

است .این جوانان به رهبـران دینـی خـود بـدبین هسـتند و آنهـا را فاقـد تعلیمـات کـافی و
صــحیح اســالمی تلاــی میکننــد و از طرفــی دیگــر ،آنــان را در تعامــل و همکــاری بــا
سرویسهای جاسوسی کشور میپندارند .ترکیه و کشورهای عربـی سـرمایهگذاری زیـادی
روی مسلمانان روسیه نمودهاند و ساالنه مبالغ زیادی از این کشورها به گروههای اسالمی
داده میشود تا در ساخت مسجد و مراکز دینی و دیگر مااصد موردنظر آنهـا هزینـه شـود.
طبیعتا کسانی که این پولها را دریافت میکنند درصدد تحاق سیاستهای حامیان خـود
خواهند بود.
 .3سیاستهای اشتباه دولت و مسئوالن
ناامیدی از سیاستهای کرملین و مسئوالن روس از دیگر عوامل افزایش تندروی در میان
مسلمانان است 2.بهعنوان نمونه ،روحانیان و ن بگان مسلمان روسیه از سیاست کـرملین
در حمایت از صربها در دهۀ نود ،انتااد کردند و جانـب مسـلمانان بوسـنیایی را گرفتنـد.

9

پس از سرکوبهای مـذهبیای کـه شـوروی در طـول قرنهـا انجـام مـیداد ،بسـیاری از
مسلمانان روسیه سکوالر شدند؛ اما میل به اسالم در دلها جوشان است و آنهـا بـهراحتی
میتوانند تحتتأویر افکار افراطی قرار گیرند ،بهویژه اگر احساس کنند که در جامعۀ روسیه
پذیرفتهشــده نیســتند 4.سیاســتمدران روســیه اغلــب از رابطــۀ «دولــت-اســالم» صــحبت
میکنند .گرچه این کالم ،کالم درستی نیست ،اما بیانگر نوع نگاه تصمیمسـازان سیاسـی
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در روسیه ،در رابطه با اسالم و جامعۀ مسلمان است .این اصطالح بهمعنای تلای اسالم و
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1. Gorenburg, Dmitry, Russia’s Muslims a Growing Challenge for Moscow, No.
421, December 2006.
2. Salem, Paul and Malashenko, Alexey, The Russia-Middle East Connection:
The Arab Spring and its Impact on Russia’s Muslims, April 12, 2013.
3. Malashenko, Alexy, Islam in Russia in 2020, p.18
4. Mainville, Michael, "Muslim birthrate worries Russia", World-Wide Religious
News, November 21, 2006, Link: https://wwrn.org/articles/23468/

مسلمانان روسیه بهعنوان هویتی واحد در کنار مفهوم «دولت» است و در این میـان جـایی
برای اسالم و مسلمانان در درون دولت وجود ندارد .در اوایل دهۀ 6335م ،جداییطلبان،
بهویژه چچنیها ،به اسالم متوسـل شـدند .در مواجهـه بـا ایـن چالشهـا مسـئوالن روس
سردرگم بودند و نتوانستند تصمیمی منطای و درست در قبال رشـد و گسـترش اسـالم در
منــاطق مسلماننشــین خــود بگیرنــد .علــیرغم آرامــش رســمی در بــین دولــت و اســالم،
مسئوالن هیتگاه یـاد نگرفتنـد تـا بـه فرمـولی صـحیح بـرای برخـورد بـا اسـالم بـهعنوان
ی

فرهنگ و مذهب دست پیدا کنند .آنان اسـالم را یـ

ایـدئولویی و حرکتـی سیاسـی

میبیننــد کــه تهدیــدی بــرای وبــات کشــور اســت .اگرچــه مســئوالن روس ایــن مطلــب را
بهطور علنی بیان نکردهاند ،اما در عمل با ترس و سوءظن بـه اسـالم مینگرنـد 0.نـاتوانی
آنها در ایجـاد رابطـه بـا م الفـان اسـالمگرا تبیینکننـدۀ چرایـی نگرانـی کـرملین از رشـد
احساسات دینی در بین مسـلمانان اسـت .سیاسـت دولـت در مواجهـه بـا اسـالم سیاسـی
معموال به قوانین اعمال فشار و عملیات آیانسهـای امنیتـی محـدود میشـود و بهنـدرت
قدمی فراتر گذاشته تا با پذیرش باورهای مسلمانان و مدارا با آنها در اموری مثـل حجـاب،
به برقراری وبات سیاسی و امنیتی کم

نماید.

برخورد روسها با اقلیـت مسـلمان خـود ،مملـو از تنـاق .اسـت .از سـویی مسـکو از
شهروندان مسلمان خود توقع وفاداری کامل دارد ،اما از سویی دیگـر ،در قبـال مطالبـات
فزاینــدۀ سیاســی و اقتصــادی مســلمانان از حکومــت ،عمــدا یــا قصــورا بیاعتنــا بــه نظــر

بودند ،شکنجه میکرد .میتـوان شـیوۀ ات انشـده در مواجهـه بـا م الفـان را بـا دقـت در
س نان معاون وزیر کشور چچن ،آپتی عالءالـدینا  ،قضـاوت کـرد .او در حـالی کـه در
1. Malashenko, Alexy, "Islam in Russia", 23 september 2014, Link:
http://eng.globalaffairs.ru/number/Islam-in-Russia-17002
2. Laqueur, Walter, Russia’s Muslim Strategy, Middle East Papers, Number Six,
November 1, 2009.
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میرسد 2.در برخی موارد منزل کسانی که مظنون به ارتباط با اسالمگرایان بودند ت ریب و
سوزانده شدْ .
پلیس جنگطلبان و افرادی را که مظنون به همکاری با م الفان اسـالمگرا
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برنامهای تلویزیونی در ْ
گروزنی ،پایت ت چچن ،صحبت میکرد گفت:
من به قرآنی که توسط خداوند نازل شده قسم میخورم کـه ش صـا دسـتور دادهام
هرکسی که حتی کوچ ترین شباهت به وهابیها داشـته باشـد ،نـابود شـود .اگـر
میتوان کسی را زندانی کرد ،این کار را انجام دهید و اگر میتوانید چیزی در جیب
آن ش ص بگذارید و بهاتهام آن او را بازداشت کنید ،هیت ابایی نداشته باشید .هـر
0
کاری میخواهید انجام دهید و هرکسی را که دوست داشتید ،بکشید.

باید پذیرفت که با وجود قدمت همجواری اسالم و مسیحیت در روسـیه ،قدرتمـداران
روس تعامل سازنده با مسلمانان خود را در پیش نگرفتند .بهعنوان نمونه ،در سال 8568م
دادگاه عالی روسـیه حجـاب را در مـدارس ایـن کشـور ممنـوع کـرد .ایـن امـر بـا م الفـت
مسلمانان مواجه شد و اعتراضها و راهپیماییهایی را به دنبال داشت .راویل عینالـدین،
مفتی مسلمانان ،نامهای به پوتین نوشت و درخواست کـرد تـا از حاـوق دختـران مسـلمان
برای پوشش حجاب در مدارس و دانشگاهها دفاع کند .پـوتین پاسـخ داد کـه اگرچـه بایـد
احساسات مذهبی مسلمانان مورد احترام باشد ،اما روسیه کشوری سـکوالر اسـت 2.یکـی
دیگر از این اقدامات ،ممنوعیت چاپ و فروش کتابهایی مانند صحیح بخاری اسـت کـه
جایگاه مهمی نزد اهلسنت دارد 9.در فوریۀ 8567م ،پوتین در س نرانی خـود در دومـای
روسیه (پارلمان) با اشاره به مطالبات مهاجران گفت که اینجا روسیه است و قـوانین آن در
کشور اعمال میشود ،نه احکام شریعت .وی ادامه داد کـه مهـاجران نیـز بایـد ایـن امـر را
بپذیرند و اگر مایل نیستند ،به همان کشورهایی که شریعت در آنها اجرا میشود بازگردند و
روسیه ،بیفرهنگی و قوانین بدوی شریعت را نمیپذیرد و مسلمانان ن واهنـد توانسـت بـر
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این کشور مسلط شوند 4.این س نان تا حدودی گویای وضع موجود ،احساسات ،مطالبات
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3. Ibrahim, Raymond, "Is Russia Banning Islam?", Feb 10, 2015, Link:
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4. Snopes, "Vladimir Putin's Speech to the Duma on Minorities", November 11,
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و فعالیتهای مهاجران مسلمان در روسیه است.
مسئلۀ دیگر ،مربوط به تبلییات رسانههای دولتی است .ی
عملیاتی انتحاری دهها تـن را بکشـد .اگـر ایـن اتفـاق در یـ

تازهمسـلمان میتوانـد در
مـاه چنـد بـار تکـرار شـود،

در این صورت س ن از سیل تازهمسلمانان تروریست نال محافل میشـود .ایـن در حـالی
است که فاط افراد معدودی این کار را کردهاند .تبلییـات گسـترده در ایـن زمینـه از سـوی
مسئوالن و رسـانهها میتوانـد نتیجـۀ عکـس داشـته باشـد و تنشهـا را بیشـتر کنـد .اگـر
عملیات تروریستی بهدست کسانی از قفااز شمالی باشد ،آنها تمـام تـالش خـود را بـه کـار
میبندند تا بگویند بیشتر ساکنان قفااز شمالی از ایـن رفتارهـا ناخرسـند هسـتند؛ امـا اگـر
کسی از مسلمانان روستبـار چنـین اقـدامی نمایـد ،در بوقوکرنـا میکننـد و همـۀ آنهـا را
مورد حمله تبلییاتی قرار میدهنـد .ایـن رفتـار شـرایط را بـدتر مینمایـد .در ماابـل ،رفتـار
محترمانه بـا آنهـا ،فضـا را بـرای عادیسـازی روابـط روسـی-اسـالمی همـوار مینمایـد.

0

بهاعتااد روسالن قربانا  ،از مؤسسۀ مطالعـات شرقشناسـی ،روسهـایی کـه مسـلمان
میشوند ،مانند گذشته در جامعه مورد پذیرش نیستند و طبیعتا منزوی میگردند و بسیاری
از اینها بهسوی افراطیگـری کشـیده میشـوند .بـا برخوردهـای متعصـبانهای کـه بـا آنهـا
می شود احتمـال اینکـه در حالـت متعـادل بماننـد ،کـم اسـت .هـارون سـیدورو  ،رئـیس
سازمان ملی مسلمانان روسیه ،دربارۀ علل استفاده از تازهمسلمانان در عملیات تروریسـتی
سه نکته را متذکر میشود :اول اینکه آنها بهدلیل بومی بودن میتوانند در میان جمعیـت
ناحیۀ مسلمانان قفااز تهدید نمیشوند؛ بلکه اکنون تهدید از درون خودشـان اسـت .سـوم
اینکه ورود مسلمانان روستبار به عملیات تروریستی ،باعث منزوی شدن دیگر مسـلمانان
روس میشود و در نتیجه با طرد شدن آنها از سوی جامعه ،افراد بیشـتری مایـل خواهنـد

http://www.snopes.com/politics/soapbox/putinduma.asp
1. Goble, Paul, "More Ethnic Russians are Converting to Islam and a Few are
Becoming Terrorists", 2014, Link:
http://windowoneurasia2.blogspot.com/2014/01/window-on-eurasia-moreethnic-russians.html
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گم شوند .دوم اینکه استفاده از آنها بر روسها فشار روانـی وارد میکنـد کـه آنـان فاـط از
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بود تا در اینگونه عملیاتها شرکت کنند.

0

در ماابل سیاستهای دولت ،جماعتهای تنـدرو یگانـه راه تحاـق عـدالت را از طریـق
اسالم عنوان میکنند؛ البته اسالمی که خود آنها ترسیم میکنند .اسالم شکلی اعتراضی به
نابرابریها و تبعی.های اجتماعی و فساد است 2.تودۀ مسلمان نیز روزبهروز به اسالمگرایان
تمایل پیدا میکند؛ چراکه در نظر مسلمانان اسالم به امید برای توسعه و رشد موقعیت مادی
و اجرای عدالت گره خورده است .در اینجاست که «اسالمگرایان» بهخاطر م الفـت و تاابـل
مردم با مسئوالن ،محبوب طباۀ محروم میشوند .در قفااز شمالی باوری عمومی وجود دارد
که اسالمگرایان ،تنها کسانی هستند که مسئوالن بهطور جدی از آنها میترسند.
در دهۀ 6335م ،مسئوالن روس اظهار میکردند که ازبکستان مصر نیسـت ،قزاقسـتان
سوریه نیست ،و در قفااز شمالی نیز گفته میشد که داغستان ،الجزیره یا لیبی نیسـت .آنهـا
تلای میکردند که کشورهای مربوط به شوروی سابق راجع به اسالم رادیکـال ،بنیـادگرایی و
سلفیگری بیمه هستند؛ ولی به هر حال در اواسط دهۀ 6335م این توهمات رنگ باختنـد.

9

مجموعۀ مسـائل تـاری ی کـه مسـلمانان روسـیه از حاکمـان خـود در نهـن دارنـد ،در کنـار
شکلگیری هویت اسالمی آنها در دهههای اخیر سبب شده است تا مسلمانان روسیه ،خـود
را ب شی از امت جهانی اسالم با تمام تمایالت درونی آن از جمله عالقه به ایجـاد حکومـت
اســالمی مبتنــی بــر شــریعت بداننــد .احســاس ملحــق شــدن بــه پــرویۀ جهــانی اســالم،
اعتمادبهنفس اسالمگرایان را افزایش میدهد .آنهـا خـود را فاـط در برابـر دولـت محلـی یـا
مسکو نمیبینند ،بلکه خود را ب شی از پرویۀ جهـانی جهـاد تصـور میکننـد؛ ازایـنرو ،امـور
مربوط به دیگر مسلمانان نیز برای اینان بااهمیت است و احساس وحدت با دیگر مسلمانان،
سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

برای آنها افت ارآفرین است .این یکی از علل اصلی ملحـق شـدن آنهـا بـه جبهـۀ جنـگ در
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دیگر کشورهای اسالمی است .وقتـی عـراق مـورد حملـۀ امریکـا قـرار گرفـت ،مسـلمانان از
1. Ibid.
2. Malashenko, Alexy, Islam in Russia in 2020, p.16
3. Malashenko, Alexy, "Islam in Russia", 23 September 2014, Link:
http://eng.globalaffairs.ru/number/Islam-in-Russia-17002

موضع کرملین در سال 8558م در مسئلۀ عراق حمایت کردند .در داغستان ابتکار عملی بـه
کار بسته شد و چند هزار نیروی داوطلب به کم عراقیها فرستاده شدند.

0

شاید بتوان گفت که مسلمانان فدراسیون روسیه ترجیح میدهند که با صـدها میلیـون
مسلمان در دیگر نااط جهان به امت اسالمی بپیوندند تا اینکـه ب واهنـد بـه یـ

ملـت-

دولت روبهمرگ گرایش نشان دهند 2.فادان هویت ملی-روسـی سـبب میشـود تـا مـردم،
بهویژه جوانان مسلمان ،که از نوعی تبعی .نیز رنی میبرند ،به جریانهای افراطی ملحق
شوند که برادری و برابـری در اسـالم را تـرویی میکننـد .بهعایـدۀ برخـی ،بـهعلت همـین
فادان هویت ملـی اسـت کـه حتـی  5درصـد از کسـانی کـه از روسـیه بـه داعـش ملحـق
میشوند ،از غیرمسلمانان هستند 9.در این شرایط اسالم برای مسلمانان بیش از پیش بـه
عنصری هویتی تبدیل میشـود و مسـلمانان بـر بـروز آن اصـرار میورزنـد و در ایـن مسـیر
گرایشهای افراطی ظهور میکنند.

4

 .4تحوالت جهان اسالم پس از سال 2101م
بهار عربی و اتفاقات پس از آن ،فضای جامعۀ مسلمان روسیه را نیـز تحتتـأویر قـرار داده
است .اسالم رادیکال کشش قوی و پتانسیل سیاسی-نظامی کافی برای جـذب جوانـان را
داراست .شمار زیادی از این افراد به معارضان سوری ملحق شدهاند که برخی منـابع عـدد
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این افراد را  255تا  8555نفر دانستهاند 0.برخی منابع نیز تعداد ایـن مبـارزان را قریـب بـه
 7555نفر یا بیشتر دانستهاند 2.بهعایدۀ گریشین ،رئیس مرکز دین و جامعه ،یکی از علـل
افــزایش افراطیگــری در میــان مســلمانان روســیه ،پیروزیهــا و گســترش نفــون داعــش و
مبارزان جهادی در سوریه بـود 9.بهگفتـۀ نیکـوالی بوردیـویا ،سـ نگوی سـازمان پیمـان
مشــترک امنیتــی 4،روســیه  55تــا  35هــزار نیــروی بــالاوه بــرای داعــش دارد کــه امکــان
بالفعل شدن آنها وجود دارد 1.بهگزارش دفتر امـور دینـی مصـر ،از زمـانی کـه کشـورهای
عربی تالش کردند تا اتباع آنها به داعش و جبهۀ جهادیها ملحـق نشـوند ،رهبـران ایـن
گروه ها به این نتیجه رسیدند که باید بـرای جـذب نیـرو روی آسـیای میانـه و برخـی ناـاط
حساس دیگر دنیا برنامهریزی کنند؛ چراکه اینان هم تعداد قابلتوجهی دارند و هم آشنایی
چندانی با ایدههای افراطی ندارند؛ عالوه بـر اینکـه بـه مبلیـان عـرب نیـز اعتمـاد زیـادی
دارند 6.به نظر میرسد که تضعیف امارت قفااز نیز در این امر بیتأویر نیست و سبب شـده
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است تا شورشیان ،به دولت اسالمی عراق و شـام (داعـش) تمایـل پیـدا کننـد 7.از طرفـی
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دیگر ،دخالت در سوریه میتواند تنشها و اقدامات تالفیجویانۀ این افراد را بیشتر نماید.

0

 .5رسانهها
رسانه از ابزار مهم گروههای تکفیری و جهادی است .از همان ابتدا آنها بـهخوبی از اهمیـت
رسانه آگاه بودند و از آن بهره بردند .ایمن الظواهری در نامهای به ابومصعب زرقاوی نوشـت:
«ما در میدان نبرد هستیم و بیش از نیمی از این میـدان در عرصـۀ رسـانه اسـت .مـا در نبـرد
برای تصاحب قلبها و افکار امت هستیم» 2.گروههـای جهـادی همیشـه ب ـش رسـانهای
خـود را مـورد توجـه ویـژهای قـرار میدهنــد .آنهـا فعالیتهـای رسـانهای خـود را معمــوال در
کشورهایی انجام میدهند که بهشدت از آزادی اظهارنظر حمایت میکنند یا کشورهایی که با
کشور هد  ،خصـومت دارنـد .بـهعنوان نمونـه ،لنـدن و پـاریس محلهـای اصـلی اسـتارار
اپوزیسیون عرب هستند 9.از زمان رواج اینترنت در کشـورهای وروتمنـد عربـی از اواخـر دهـۀ
6335م ،تروریستها بهخوبی از این ابزار در ترویی افکار خود استفاده کردهاند.
تا سال 8565م ،در حدود  53555وبسایت فعال شناسایی شدند که م اطبان روس را
هد قرار داده میدادند .این وبسایتها دارای محتوای تحری کننده برای جذب نیـرو از
جامعۀ روسیه بودند و به زبانهای کشورهای م تلف جداشـده از شـوروی سـابق فعالیـت
مینماینــد 4.نزدی ـ

بــه  55555مــورد از ایــن وبســایتها مســدود شــدند؛ امــا دوبــاره بــا

آدرسهای متفاوت و به شکلهای دیگر فعال گردیدند .هیئت مسلمانان روسیه نیز دست
معنا که این ش صیتهای دینی عمدا ب واهند این کار را انجـام دهنـد ،بلکـه آنهـا اجـازه
1.Aron, Leon, "The Expansion of Russia’s Radical Islamism Outside the North
Caucasus", Sep 30, 2015, Link:
www.aei.org/.../the-expansion-of-russias-radical-islamism-outside-the-northcaucasus/
 .2الظواهری ،ایمن« ،نامهای به ابومصعب زرقاوی» 85 ،آگوست 8566م ،آدرس:
http://www.fas.org/irp/news/2005/10/letter_in_english.pdf
3. Shuji, Hosaka, Media Strategies of Radical Jihadist Organizations, pp.4–5
4. Sputnik news, "CSTO Thwarts 50,000 ISIL Recruitment Websites in Central
Asia", Sep 15, 2015, Link:
http://sputniknews.com/world/20150915/1027014422.html
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به تولید محصوالت متعددی زد که برخی از آنها افراطیگری را تشدید میکند؛ نـه بـه ایـن
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میدهند کتابهایی 0که وهابیگری را ترویی میدهد ،با نام آنها و بدون نظارت چاپ شود.
راهکارها
به نظر میرسد برای اینکه روسیه از گرایش اتباع خود به تکفیریها بکاهـد ،بایـد بـه چنـد
نکته توجه کند:
 .6جامعه و حکومت روسیه باید مسلمانان را بـهعنوان ب شـی طبیعـی از جامعـۀ خـود
بپذیرد؛ بدین معنا که اگر مسلمانان در برخی کشورهای اروپـایی مهـاجر و غیربـومی تلاـی
میشوند ،در روسیه ب شی از بدنۀ اصیل جامعه هستند و حتی قبـل از مسـیحیان در ایـن
سرزمین زیستهاند؛ 2ازاینرو ،باید آنان بـهعنوان شـهروندانی برابـر بـا دیگـر روسهـا مـورد
تکریم قرار گیرند و از حاوق مدنی برابری بهرهمنـد شـوند .ایـن نکتـه بـه وبـات سیاسـی و
اجتماعی روسیه کم

شایانی خواهد کرد.

 .8حکومت روسیه باید زمینـۀ تحصـیالت دینـی بـرای مسـلمانان را در خـاک روسـیه
فراهم کند و مدارس دینی را همچـون دیگـر مـدارس تحـت پوشـش حمـایتی قـرار دهـد؛
در غیر ایـن صـورت ،دانشـجویان و طـالب علـوم دینـی بـه تـرک روسـیه و مهـاجرت بـه
کشورهای عربی مجبور خواهند شد که این به صالح آنان و کشورشان نیست .عـالوه بـر
این ،وقتی نیازهای مـالی مـدارس داخلـی تـأمین نشـود ،چشـم بـه حمایتهـای خـارجی
خواهند داشت و زمینۀ دخالت بیگانگـان در کشـور فـراهم میشـود .همـین نکتـه دربـارۀ
مساجد و مراکز دینی دیگر نیز صادق است .کشـور ترکیـه الگـویی مناسـب در ایـن زمینـه
است؛ یعنی با وجود اینکه حکومت آن سکوالر است ،اما همواره مسـاجد و مراکـز دینـی از
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حمایتهای مالی دولت بهرهمند بودهاند و به کم هـای خـارجی نیـازی نداشـتهاند .ایـن
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یکی از دالیل عدمتوفیق کشورهای عربی در نفون به مساجد و مراکز دینی ترکیه است.
 .7رســانههای روس میتواننــد بــا بهتصویرکشــیدن مســلمانان معتــدل و صــلحجو و
 .0برای درک بهتر این مسئله و مطالعۀ نمونههای موجـود ،نـ  :آقامحمـدی ،مرتضـی« ،تیمیزاسـیون در تاتارسـتان» ،سـایت
مؤسسۀ مطالعات راهبردی اسالم معاصر ،آدرس:
http://maraminstitute.com/notes/1681
2. Shepard, Jonathan, The origins of Rus’ (c.900–1015), p.54

سازمانهای آنها ،تصویر کلیشهای از مسلمان تروریست را بشکنند و نشان دهند که اکثـر
جامعۀ مسلمان روسیه به کشور خود عالقهمند هستند.
 .4شکست داعش و دیگر گروههای تروریستی در سوریه و عراق مانع تحری

و جذب

افراد بیشتری از جوانان روس به این گروهها خواهد بود .این مطلب یکی از دالیـل اهمیـت
سرنوشت جنگ سوریه برای روسیه است.
نتیاه
در این مااله پنی عامل عمده برای افزایش افراطگرایی در مسلمانان روسـیه بررسـی شـد.
ضعف نهادهای دینی و علمی و نبود استادان و مـدارس دولتـی و خصوصـی کـافی بـرای
تبلیغ و آموزش اسالم ،عمال راه را برای مبلیان خارجی ،که به احزاب سیاسـی کشـورهای
عربی و ترکیه وابسته بودند ،هموار کرد .دولت از نهادهای مذهبی مسلمان حمایـت مـالی
نکرد؛ در نتیجه جامعۀ مسلمان به کم های مالی خارجی چشم دوخت و آنها نیز با پول،
ایدئولویی خود را به جامعۀ مسلمان روسیه تزریـق کردنـد .ماابلـه بـا مسـئوالن ضداسـالم
روس ،از دیگر انگیزههای اسالمگرایان روسیه است .شـعار ماابلـه بـا تبعـی .و نـابرابری
از سوی مبلیان اسالم افراطی ،جامعۀ مسلمان ناراضی از شرایط موجود را به خـود جـذب
میکرد و با تحری

آنـان بـه پیوسـتن بـه امـت اسـالمی ،هویـت روس ایـن مسـلمانان را

تضعیف و آنها را مستعد اقدامات تروریستی کـرد .نـاتوانی دولـت در تعامـل بـا جریانهـای
و بیداری اسالمی نیز در تحری

احساسات اسالمگرایان و پیوستن آنها به داعش و دیگـر

جریانهای اسالمگرای نظامی موجود در منطاه کم

شایانی کرد .در نهایت ،رسانه نیـز

از ابزار مهم گروههای تکفیری و جهادی در جـذب نیروهـای مسـتعد از میـان مسـلمانان
روسیه است .در دسترس قرارگـرفتن اینترنـت و شـبکههای اجتمـاعی کمـ

شـایانی بـه

گسترش ادبیات تکفیر و افراطگرایی در سراسر جهان ،از جمله روسیه داشته است.

درآمدی بر علل افزایش افراطگرایی در میان مسلمانان روسیه

اسالمگرای معارض ،بر وخامت اوضاع میافزاید .تحوالت سالهای اخیر در جهان اسالم
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نقد دیدگاه سلفیۀ جهادی دربارۀ جهاد ابتدایى
با تكیه بر آیۀ  5سورۀ توبه
*

علیاکرب لطفی
چکیده

سلفیۀ جهادی بهعنوان گروهـی کـه تنهـا راه انتشـار و تبلیـغ معـار اسـالمی را جهـاد
مسلحانه میدانند ،با تعریف خاصی که از جهاد ابتدایی دارند ،قتال با تمام کفار را ،چـه
محارب و چه غیرمحارب ،بهصـورت جهـاد ابتـدایی جـایز شـمردهاند .تکفیریهـا بـرای
مشروعیتب شی به این اقدام خود ،به آیۀ  5سورۀ توبه استناد میکنند .آنان این آیـه را
ناسخ تمام آیات صلح و عفو دانسته و مراد از «مشرکين» در این آیه را عموم کافران ،چه
محارب و چه غیرمحارب ،تلای کردهاند؛ ازاینرو ،آنها قائلاند که بعـد از نـزول ایـن آیـه
کشتن تمام مشرکان جایز است .آنان همچنین جهاد ابتدایی را برای تحمیل اسالم بـه
کفار جایز شمردهاند .این در حالی است که با مراجعه بـه «آیـات دیگـر قـرآن» و «سـیرۀ
پیامبر در برخورد با کفار» و «دیدگاه مفسران بزرگ فریاین» بهخوبی معلـوم گردیـد
که این آیه ناسخ آیات صلح نیست و مراد از «مشرکين» در این آیه ،مشرکانی اسـت کـه
عهد و پیمان خود را شکستهاند و همچنین رهبران و سـران کفـر ،کـه مـانع از رسـیدن
معار اسالم به مردم هستند .عالوه بر ایـن ،سـیرۀ پیـامبر نیـز در تبلیـغ اسـالم و
برخورد با کفار ،توأم با رأفت و عطوفت بوده است و ایشان هیتگاه دستور قتل کسـی را
بهجرم کفر صادر نکردهاند.
کلیدواژهها :سلفیۀ جهادی ،جهاد ابتدایی ،قتال ،نسخ ،مشرکان.

* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی ،پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت ،استاد مرکز آموزش زبـان مدرسـۀ
المهدی وابسته به جامعة المصطفی العالمیة.
ایمیلlotfi43271@gmail.com :

مقدمه
جهاد یکی مهمترین معار اسالمی است که در کتاب و سـنت بـر آن تأکیـد شـده اسـت.
جهاد بر دو نوع است :جهاد ابتدایی (طلب) و جهاد دفاعی .امروزه گروهی با عنوان سلفیۀ
جهادی ،از این آموزۀ دینی سوءاستفاده کرده و بهبهانۀ آن ،جان و مال و ناموس م الفان
خود را حالل شمرده و به کشـتار آنهـا و تعـرض بـه آنـان پرداختهانـد .تکفیریهـا یکـی از
راههای انتشار و تبلیغ اسالم را جهاد ابتدایی میدانند؛ البته قائل هستند کـه در ایـن نـوع
جهاد ،اجبار دیگران به پذیرش اسالم جایز است.
با توجه به اینکه این فهـم غلـط از معـار دیـن و برداشـت نادرسـت از آیـات و سـنت،
از سوی مبلیان این گروه در سایتها و کتابهای متعددی در حال انتشار است ،ضـرورت
ایجاب میکند ضمن شناخت دیدگاه آنان دربارۀ آیات و روایات موردبحث ،بـه ناـد آن نیـز
پرداخته شود.
پیش از این ،در زمینۀ ناـد عملکـرد سـلفیۀ جهـادی در زمینـۀ جهـاد ابتـدایی ،آوـاری
همچون فقه الجهاد نوشتۀ یوسف قرضاوی ،مبانی فقهی جهاد نوشتۀ سیدجواد ورعـی و
الجهاد و أحکامه نوشتۀ ابوالفضل میرعرب نوشته شده است؛ اما این آوار بهصورت خـاص
به ناد عملکرد تکفیریها در زمینۀ جهاد ابتدایی ،با تمس

به این آیۀ شریفه نپرداختهاند.

لذاست که در این نوشته ابتدا به بیان مفهوم سلفیۀ جهادی و انواع جهاد ،و سپس به بیان
دیدگاه سلفیۀ تکفیری دربارۀ این آیه پرداخته شده است و در نهایت ،دیدگاه آنـان از منـابع
معتبر تفسیری و روایی ناد شده است.
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«سلف» در لیت عبارت است از هر چیزی که مادم شده باشد« 0.سلفیه» مصـدر صـناعی
از مادۀ «سلف» است 2که در اصطالح عبارت است از کسانی که به التزام و عمل به کتاب
 .0فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ج ،3ص.852
 .2عمر ،احمد م تار ،معجم اللغة العحبیة المعاصحة ،ج ،8ص6538؛ سالم ،احمد و عمرو بسیونی ،ما بعد السلفیة ،ص.83

و سنت نبوی بنا بر فهم سلف صالح قائل باشند 0.بر ایـن اسـاس« ،سـلفیۀ جهـادی» بـه
کسانی اطالق میشود کـه بـر اسـاس چنـین فهمـی از کتـاب و سـنت ،تنهـا راه برقـراری
حکومت اسالمی را جهاد مسلحانه میدانند 2.بهعایدۀ آنها ،سلفی جهادی افرادی هستند
که دارای تفکر جهاد مسلحانه علیه حکومتهای موجود در جهان اسالم و ضد دشـمنان
خارجی هستند و از تفکر مش صی برخوردارند که بر اساس مبادی حاکمیت و قواعـد والء
و براء و قواعد اساسی جهاد بنا شده است 9و از آن بـهعنوان واجبـی عینـی یـاد میکننـد.

4

عبدالله عزام در این باب تصریح میکند« :ای مسلمانان ،بدانیـد زنـدگی و عـزت شـما در
گرو جهاد است؛ ازاینرو ،اگر کسی علیه طاغوتها ،کـافران و ظالمـان بـه قتـال نپـردازد،
هیت ارزشی برای او در این دنیا نیست» 1.آنان بر این باورند کـه تشـکیل ابتـدایی اسـالم و
قدرتیافتن و باای آن تاکنون ،در گرو شمشـیر بـوده اسـت؛ 6بـه همـین خـاطر ،تنهـا راه
انتشــار توحیــد و معــار الهــی را جهــاد مســلحانه علیــه طــاغوت دانســتهاند 7.اصــطالح
«سلفیۀ جهادی» اولین بار در اواخر دهۀ 6335م در روزنامۀ «نیویورکتایمز» به کار گرفته
شد 8و ن ستین کتابی که با این عنوان منتشر شد ،تحت عنوان الحد علی التهمة التهراون
بین الححکة الجهادیة السلفیة و ایحان الحافضة نوشتۀ ایمن الظواهری بود.

3

«جهاد» در لغت
ُ
وایۀ جهاد از مادۀ «جهـد» مصـدر فعـل جاهـد-یجاهـد هممعنـای «مجاهـدة» اسـت کـه
نقد دیدگاه سلفیۀ جهادی دربارۀ جهاد ابتدایی با تکیه بر آیۀ  5سورۀ توبه

 .0سالم ،احمد و عمرو بسیونی ،ما بعد السلفیة ،ص3؛ البانی ،محمد ناصرالدین ،دروس للشیخ محمرد ناصرح الردین األبران ،
ج ،76ص7؛ وادعی ،مابل بن هادی ،تحفة المجیب ،ص625؛ عبـدالینی ،عمـاد« ،المفـاهیم و اففکـار و العاائـد المحوریـة
للحرکات اإلسالمیة» ،الححکات اإلسالمیة ف الوطن العحب  ،ج ،6ص.35
 .2عبدالینی ،عماد« ،المفاهیم و اففکار و العاائد المحوریة للحرکات اإلسـالمیة» ،الححکرات اإلسرالمیة فر الروطن العحبر ،
ج ،6ص32؛ حجازی ،اکرم ،دراسات ف السلفیة الجهادیة ،ص.73
 .9سوری ،ابومصعب ،دعوة المااومة اإلسالمیة العالمیة ،ص.727
 .4عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهاد؛ الفحیضة الغائبة ،ص.62
 .1عزام ،عبدالله ،التجارة المنجیة زاد المجاهدین ،ص.867
 .6نسیره ،هانی« ،السلفیة الجهادیة و تنظیم الااعدة» ،الححکات اإلسالمیة ف الوطن العحب  ،ج ،8ص.6872
 .7ابورمان ،محمد ،اإلصالح السیاسي في الفکر افساسي ،ص875؛ مادسی ،ابومحمد ،حوار مع مجلة العصر.
 .8مییر ،رول ،السلفیة العالمیة :الحرکات السلفیة المعاصرة ،ص.744
 .3همان ،ص.758
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بهمعنای توان و طاقت در دفاع و غلبـه بـه کـار مـیرود .راغـب اصـفهانی نیـز ایـن وایه را
بهمعنای طاقت و مشات معنا کرده است 0.این وایه با اشتااقهای متعددش  74مرتبه در
قرآن آمده است و آنگونه که نیشابوری در تفسیر خود آورده است میتوان گفت کـه جهـاد
در لیت عبارت است از بهکارگیری تمام تالش در دستیابی به ماصود.

2

«جهاد» در اصطالح فقها
فاهای مذاهب اسالمی برای ایـن وایه چنـدین معنـا بیـان کردهانـد .برخـی در تعریـف آن
گفتهاند« :عبارت است از دعوت به دین حق و قتال با کسـانی کـه آن را قبـول نکننـد» 9و
برخی دیگر آوردهاند« :بهکارگیری تمام توان در قتال با کفار» 4.عدهای نیز جهاد را اینگونه
تعریف کردهاند« :جهاد عبارت است از قتال مسلمانان با کفاری که بـا مسـلمانان عهـدی
ندارند؛ البته برای اعتالی اسالم».

1

جهاد ابتدایی
ماصود از جهاد ابتدایی (طلب و هجومی) جهادی است کـه در آن بـه ماابلـه بـا کـافران،
در حالی که آنان در سـرزمینهای خودشـان بـه سـر میبرنـد ،پرداختـه شـود .مسـلمانان
بهدالیل م تلفی به کافران حمله میکردند و در خانههای آنان به تعایب آنها میپرداختند؛
دالیلی مثل پیشگیری از خطر آنان در آینده ،دور کردن امت از شـر آنهـا ،غـافلگیر کـردن
آنان قبل از آنکه آنها امت اسالم را بـا حملـۀ خـود غـافلگیر کننـد (مثـل غـزوۀ تبـوک) ،و
دور کردن موانع از راه ملتهای آنـان تـا دعـوت اسـالم بـه آنهـا برسـد و سـ ن اسـالم را
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بهصراحت بشنوند.
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 .0راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفحدات ألفاظ القحآن ،ج ،6ص.887
« .2بذل المجهود في حصول الماصود»( .قمی نیشابوری ،حسـن بـن محمـد ،تفسریح رحائرب القرحآن و ررائرب الفح ران ،ج،7
ص.)755
 .9جرجانی ،علی بن محمد ،کتاب التعحیفات ،ص.25
 .4ابنحجر عساالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري شح صحیح البخاري ،ج ،7ص.7
 .1ابنعرفه ،محمد بن محمد ،شح حدود ابن عحفة ،ص.673
 .6قرضاوی ،یوسف ،فقه الجهاد ،ج ،6ص.784

تعریفی که سلفیۀ جهادی از جهاد ابتدایی آوردهاند ،عبارت است از« :جنگ با کفار در
بالد آنها بهگونهای که برای قتال بـا مسـلمانان آمـاده نباشـند» 0.هـد از جهـاد ابتـدایی
خضوع و تسلیم شدن ممال

کفر در برابر اسالم است.

2

تکفیریها در تعریف جهاد ابتدایی ،تعریفی مشابه با تعریف اهلسنت دارنـد؛ البتـه بـا
این اختال که آنها در تبیین هد از جهاد ابتـدایی اختال نظـر دارنـد .ایـن بـدان دلیـل
است که فاهای اهلسنت هد از جهاد ابتدایی را پیشگیری از خطر ،جلـوگیری از حملـۀ
کفار یا دور کردن موانع نشر اسالم میدانند؛ در حالی که تکفیریها هد از جهاد ابتدایی
را نابودی کافران ممال

کفر دانستهاند.

در ماابل جهاد ابتدایی (جهاد طلـب) ،جهـاد دفـاعی وجـود دارد کـه عبـارت اسـت از
مااومت در برابر دشمن هنگامی که وارد سرزمین اسالم شود و مساحتی هرچنـد انـدک را
اشیال کند یا به جان و مال و حرمت مسلمانان تجاوز نماید.

9

تبیین دیدگاه سلفیۀ جهادی دربارۀ آیۀ  5سورۀ توبه
آیۀ  5سـورۀ توبـه از ادلـۀ سـلفیۀ جهـادی در مشروعیتب شـی بـه جهـاد ابتـدایی و قتـال
مشرکان است که میفرماید:

پس چون ماههای حرام به پایان رسند ،مشرکان را هـر کجـا کـه یافتیـد ،بکشـید و
آنان را بگیرید و به بندشان بکشید و آنها را محاصره کنید و در هر کمینگـاهی بـه

راه آنان بنشینید .پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات پرداختند ،راهشان
را باز گذارید .بیگمان خداوند آمرزنده و مهربان است.
 .0عبدالاادر ،سید امام ،العمدة ف إعداد العدة ،ص837؛ سـباعی ،هـانی ،الصرواع المحسرلة علری الةردوة المه لرة ،ص47؛
عزام ،عبدالله ،التجارة المةجیة زاد المجاهدین ،ص.78
 .2شنایطی ،عبدالله ،بل أنت من المبطئین ،ص37؛ شهاب الثاقب ،علی بن نایف ،الخالصة ف أحکام أهل الذمة ،ص.73
 .9قرضاوی ،یوسف ،فقه الجهاد ،ج ،6ص.37
 .4سورۀ توبه ،آیۀ .5
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َ َ ْ َ َ َ ْ َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َ ْ
رْت ُل ُل ا ْال ُش ْرررَ َح َث ُ
دو ْ َد ْاث ُُ ُرر ُ
رَ َد َت ْرُ ُه ُش ُو ْ َد ُه ُرْ ُ
دو ْ َد
ف ِإذا انسلخ اْلشهر الحررُ ف
ِ
َرَْ َف َ بلر ا َهرْ َل ُه ْ َّْ َّالل َرَ ََُرُ
الُر َ ََ َد َُهر ُ ا َّالَ َ
رْم ا َّ
رْو ا َد َق َت ُ
ْات ُع ُُدا َل ُه ْ ََّل َم ْر َصُ َفرإ ْْ َه ُ
ِ ِ
ٍ ِ
4
َ ِث ؛ ُ
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تکفیری ها با تمس

به این آیه ،جهاد ابتدایی علیه کفار ،قبل از دعوت آنان به اسـالم

را جایز دانسته 0و قائلاند که در جهاد با کفار ،سیرۀ پیامبر نیز همین بوده است 2.آنچه
از دیدگاه آنان نیل این آیه میتوان در یافت کرد ،چهار چیز است:
 .6حالل بودن جان و مال کفار بهمجرد اوبات کفر آنها؛
 .8جواز جهاد ابتدایی برای تحمیل اسالم به کفار؛

9

4

 .7نسخ تمام آیات صلح و عفو ،بهواسطۀ این آیه؛
 .4استناد به سیرۀ پیامبر در کشتن کفار.

1

قبل از بررسی و ناد ادعاهای تکفیریها دربارۀ این آیه الزم است بـرای روشـن شـدن
بحث ،ابتدا اهدا جهاد ابتدایی از دیدگاه اسالم ،تبیین شود.
اهداف جهاد ابتدایی (طلب)
جهاد طلب و هجومی از اموری است که اسالم آن را صحیح میداند؛ البته اهدافی در آن
نهفته است که برخی از این اهدا عبارتاند از:
 .0تأمین آزادی در دعوت به دین

از آنجایی که برخی از رهبران و امیران ممال

کفر مانع از رسیدن معار ناب اسـالمی در

بین آحاد مردم خود هستند –همان گونه که امپراتوری روم مانع از نشر اسالم در بین مردم
خود میشد و تا جایی پیش رفتند که مبلیان اسالم را شهید کردند -اسالم برای ماابله بـا
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این زورگویان و رفع این مانع ،و همچنین رسـاندن پیـام اسـالم بـه گـوش مـردم بـه جهـاد
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 .0حربی ،ابومنذر ،عون الحکیم الخبیح فری الرحد علری کتراب البحهران المةیرح ،ص465؛ عبـدالحکیم حسـان ،ابـوعمر ،هرل
العملیات الجهادیة ف بالد الکفار أفضل أم فی بالد المسلمین ،ص.6
 .2حربی ،ابومنذر ،عون الحکیم الخبیح فی الحد علی کتاب البحهان المةیح ،ص.857
 .9اوری ،ابوهمام ،الةوافح المسکیة فی نقر شربهة المححلرة المکیرة ،ص82؛ آلشـویل زهرانـی ،فـارس بـن احمـد ،سلسرلة
العال ات الدولیة فی اإلسالم ،ج ،7ص.67
 .4شهاب الثاقب ،علی بن نایف ،الخالصة ف أهداف القتال فی اإلسالم ،ص.25
 .1حربی ،ابومنذر ،عون الحکیم الخبیح فری الرحد علری کتراب البحهران المةیرح ،ص845؛ ابوقتـاده فلسـطینی ،عمـر محمـود،
الجهاد و اإلجتهاد ،ص.677

ابتدایی حکم میکند.

0

 .2تأمین سالمت دولت اسالمی و مرزهای آن

یکی دیگر از اهدا جهاد طلب ،حف و حراست از مرزهای اسـالمی در زمـانی اسـت کـه
دشمنان در کمین هستند ،علیه حکومت اسالمی دست به توطئه میزنند و خـود را آمـادۀ
حمله به مملکت اسالمی میکننـد .در اینجـا بایـد قبـل از وقـوع هرگونـه عملـی از سـوی
بدخواهان و دشمنان ،به ماابلۀ جدی با آنان پرداخت؛ همان گونه که وقتی پیـامبر در
غزوۀ تبوک از آماده شدن رومیان برای حمله به اسالم مطلع شـدند ،پیشدسـتی کردنـد و
لشکر اسالم را برای ماابله با آنان در سرزمین خودشان ،اعزام کردند.

2

اسیران مسلمان
دادن مستض فان و
ِ
 .3یاری ِ

از اهدا جهاد طلب این است که در صورتی که عـدهای از مسـلمانان مـورد ظلـم حـاکم

خود واقع شوند یا اسیر وی باشند ،بر مسلمانانی که توان ماابله با این حاکم ظالم را دارند،
واجب میشود که علیه او جهاد ابتدایی کنند.

9

ادعای اول :حالل بودن جان و مال کفار بهمارد اثبات کفر آنها
تکفیریها با استناد به این آیه جنگ هجومی را از مسلمات اسالم دانسته و قـول منکـران را
فاسد خواندهاند 4.آنان همچنین با استناد به این آیه ،هرکسی را که عنوان شرک و کفـر بـر او
ازاینرو ،طبق دیدگاه آنان «کفر» عامل قتال است؛ نه تجاوز و ماابلـه بـا اسـالم 1.عـالوه بـر
این ،آنان نیل ایـن آیـه تصـریح میکننـد کـه صـر شـهادتین موجـب حرمـت جـان و مـال
نمیشود؛ لذا چنانچه ش صی شهادتین را بگوید ،اما نماز ن واند ،روزه نگیرد ،زکات پرداخت
 .0قرضاوی ،یوسف ،فقه الجهاد ،ج ،6ص.785
 .2همان.
 .9همان ،ص.787
 .4کمیتۀ شرعی جماعة التوحید و الجهاد ،تحفة الموحدین ف بیان أهم مسائل الدین ،ج ،6ص.862
 .1قرضاوی ،یوسف ،فقه الجهاد ،ج ،6ص.745
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صادق باشد ،مصداق «مشرکين» در این آیه میدانند و قتال با او را بر خود واجب میپندارند.
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نکند و ،...جان و مال او هدر است و حتی در صورتی که قصد ماابله با مسـلمانان را نداشـته
باشد ،میتوان به او حمله کرد .آنان تا جایی پیش رفتهاند که با استناد به ایـن آیـه ،اعمـالی از
قبیل قتل ،ت ریب و انفجار اماکن را از مصادیق جهاد ابتدایی دانستهاند.

0

نقد
تکفیریها «کفر» را عامل قتال دانستهاند؛ در حالی که مراد از «مشرکين» در آیـۀ مزبـور،
آن دسته از کفاری است که عالوه بر کفر ،دشمن نیز باشند؛ نه اینکه صرفا کافر باشند 2.با
دقت در آیات قبل نیز ،همین معنا اوبات میشود؛ زیرا خداوند در آیات قبـل ،خصوصـیات
کافرانی را بیان کرده است که جنگ با آنان جایز است .خداوند میفرماید:

َْ
َ
َ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ
َ
َ َ ٌ َ َّ َ
اُفويُاْل ْر ِضُ
ب َراءة ُِمنُالل ِهُو َُرس ِول ِه ُِإلىُال ِذينُعاهودُم ُِمونُالمش ِورکينُُف ِسويحو ِ
ْ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ
َّ َ َّ ْ
یُالكافر َينَُ ُو َُأ َذا ٌ ُم َ
ونُ
كمُغيرُم ْع ِج ِزيُالل ِه َُوُأ َّ ُالل َهُمخ ِز
أر بعةُأشه ٍرُوُاعلمواُأن
ِ
ِِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ْ
َ َّ
ْ َ َ ِّ
يءُم َنُالمشور َ
َ َّ َ َ ٌ
َّ َ َ
کين َُو َُرسوولهُُف ِوِ ْ ُ
الل ِهُوُرس ِول ِه ُِإلىُالن ِاسُيومُالحجُاْل کب ِرُأ ُاللهُب ِر ِ
ِ
ِّ َّ
َّ
ْ ْ َ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ
َ
كمُغيورُم ْع ِج ِوزیُالل ِوه َُو َُبش ِورُال ِوذ َينُکفورواُ
ُبتمُفهوُخيرُلكمُو ُِإ ُُوليتمُفاعلمواُأن
ََ َ
َ
ْ َ ً َ َ ْ َ
ْ
َّ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َّ ْ
واهرواُ
ابُأ ِل ٍيمُِ ُإَّلُال ِذينُعاهدُم ُِمنُالمش ِرکينُثمُلومُينقُووکمُشوي اُوُلومُيِ ِ
ِبعذ ٍ
َ َ ْ َ َ ً َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َّ َّ
ُّ ْ َّ َ 3
َ
ين؛ ُ
ُيحبُالمت ِق ُ
عل ُ
يكمُأحداُفأ ُِمو ِاُإل ِيهمُعهدهم ُِإلىُمد ُِ ِهم ُِإ ُالله ِ
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خدا و پیامبرش بیزار هستند از مشرکانی که با آنها پیمان بستهاید .پس چهار ماه به
شما مهلت داده شد که در این سرزمین سیر کنیـد و بدانیـد کـه نمیتوانیـد از خـدا
بگریزید و اوست که کـافران را رسـوا مـیسـازد .در روز حـی بـزرگ از جانـب خـدا و
پیامبرش به مردم اعالم میشود که خدا و پیامبرش از مشرکان بیزار هستند .پـس
اگر توبه کنید ،برایتان بهتر است؛ ولی اگر سرپیچی کنید ،بدانید کـه نمیتوانیـد از
خدا بگریزید .کافران را به عذابی دردآور بشارت ده؛ مگر آن گروه از مشرکان که بـا
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ایشان پیمان بستهاید و آنان در پیمان خود کاستی نیاوردهاند و بـا هـیتکس ،علیـه
شما همدست نشدهاند .با اینان به پیمان خویش تا پایان مدت پیمان وفا کنید؛ زیرا
خدا پرهیزگاران را دوست دارد.

با دقت در این آیات بهخوبی آشکار میشود که مراد از «مشرکين» کسانی هستند که به
 .0عائذی ،عبدالرحمن ،اإلنتصار للمجاهدین و الحد علی بیان کبار علماء السالطین ،ص.63
 .2واحدی نیشابوری ،علی بن احمد ،التفسیح البسیط ،ج ،66ص.37
 .9سورۀ توبه ،آیات  6تا .4

عهد و پیمانی که با پیامبر بسته بودند ،پایبند نبودهاند و علیه اسالم اقداماتی را انجـام
دادهاند و در واقع ،امامان و بزرگان کفار بودند که با قدرت خود مانع انتشار اسـالم در بـین
تودۀ مردم شدهاند 0.عالوه بر این ،آیۀ بعد نیز به پایبندی به عهد و پیمانی که با کفار بسته
شده ،اشاره میکند و میفرماید:

َ ْ ْ
َ َّ
َ ْ ٌََ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ
َ
كُف َأج ْره َُح َّت ْ
ىُيس َم َعُکَل َمُالل ِهُث َّمُأ ْب ِلغه َُمأ َم َنهُذ ِلو ُ
َو ُِإ ُأحد ُِمنُالمش ِرکينُاستجار ِ
َّ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ َ 2
ِبأنهمُقومَُّلُيعلمو ُ؛

و هرگاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد ،به او پناه بده تا کالم خدا را بشنود و سپس
او را به مکان امن برسان؛ زیرا اینان مردمی ناداناند.

همان گونه کـه در ایـن آیـه آمـده اسـت ،خداونـد بـه پیـامبر دسـتور میدهـد کـه
در صورتی که کفار به تو پناه آوردند ،به آنان پناه بده تا کالم خداوند را بشنوند.

9

از مجموع آیات اولیۀ سورۀ توبه میتوان این موارد را نتیجه گرفت:
 . 6مهلتی چهارماهه به مشرکانی که عهـد و پیمـانی ندارنـد داده شـده اسـت تـا بـرای
سرنوشت خود آزادانه تصمیم بگیرند.
 .8هرکس از مشرکان که عهد و پیمانی با مسلمانان دارد ،تا زمـانی کـه بـه عهـد خـود
وفادار باشد در امان است و اسالم هیت تعرضی به او ن واهد کرد.
 .7هرکدام از مشرکان که به مسلمانان پناه آورد ،در امان است تا کالم خدا را بشـنود و
تصمیم بگیرد.
عمل نکنند ،در امان هستند.

4

عالوه بر آیات فوق ،آیات دیگری نیز وجود دارد که صراحتا از جنگ بـا کسـانی کـه بـا
مسلمانان نمیجنگند ،منع میکند .برخی از این آیات عبارتاند از:
 .0قرضاوی ،یوسف ،فقه الجهاد ،ج ،6ص.726
 .2سورۀ توبه ،آیۀ .7
 .9طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ف تأویل القحآن ،ج ،64ص.672
 .4قرضاوی ،یوسف ،فقه الجهاد ،ج ،6ص.535
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 .4کسانی که در کنار بیتاللهالحرام عهد بستهاند ،تـا زمـانی کـه بـرخال عهـد خـود
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َّ َّ

َ

َ

َّ َ

َ

ْ

كم َُوَُّل َُُ ْع َتد َّ َ
َ
َ
يُسبيلُاللهُالذ َينُيقاُل َون ْ
ين؛
بُالم ْع َت ِود َ ُ
ُيح ُّ ُ
آیۀ اول :وُق ِاُلو ِاُف ِ ِ ِ ِ
واُإ ُاللهَُّل ِ
ِ
ِ

0

(در راه خدا با کسانی که با شما جنگ میکننـد ،بجنگیـد و از حـد نگذریـد .بهراسـتی کـه
خداوند کسانی را که از حد میگذرند ،دوست ندارد).
این آیه اولین آیهای است که به قتال با کفار حکم کرده است 2.طبرانـی نیـل ایـن آیـه
تصریح میکند که قتال قبل از دعوت به اسالم و همچنین قتال با کسانی که با مسلمانان
جنگ ندارند و در صلح با مسلمانان هستند ،جایز نیست .ابنعباس و ضحاک نیز مـراد از
«َّلُعتدوا» را تجاوز در کشتن زنان و فرزندان ،و همچنین کسانی که بـا مسـلمانان جنـگ
ندارند ،دانستهاند؛ ازاینرو ،از نظر اکثر مفسران ،این آیه از محکمات اسـت و نسـخ نشـده
است.

9

ف ر رازی نیز در نیل این آیه ،ضـمن بیـان مـوارد متعـددی در تبیـین مـراد از «الوذينُ

قاُلوا» ،قائل است که قول حق دربارۀ این فاره از آیه آن اسـت کـه قتـال بـا کفـاری جـایز
است که به قتال با مسلمانان مشیول باشند؛ ازایـنرو ،کشـتن کسـانی کـه در وطـن خـود
هستند و اقدامی علیه اسالم انجام ندادهاند ،جایز نیست.

4

َ
َّ َ َّ َ َ ْ َ
ِّ َ َ ْ ْ
َ َْ
ووکمُم ْ
ون ُِريوار ْ
ُيخرج ْ
ْ
کمُأ ْ ُ
ِ
ِ
آیمۀ دومَّ :لُينهاکمُاللهُع ِنُال ِذينُلمُيق ِاُلوکم ُِفيُالود ِينُوُلوم ِ
ْ ْ
ََ ْ َ ْ
َ ْ َّ َّ َ
ين؛( 1خداوند شما را از کسانی کـه بـا شـما در
ُيح ُّبُالمق ِس ِ ُط َ ُ
ُب ُّروهمُوُُق ِسطو ِاُإل ِيهم ُِإ ُالله ِ

کار دین نجنگیدند و شما را از خانههایتان بیرون نکردهاند ،باز نمیدارد که بـه آنـان نیکـی
کنید و در راه حق به آنان با عدل رفتار کنید .بیگمان خداوند دادگران را دوست میدارد).
بنا بر تصریح قرطبی ،اکثر مفسران این آیه را محکم دانستهاند و به عدمجواز قتـال بـا
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کفار غیرمحارب قائل هستند.
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6

ْ َ ََْ ْ َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ََْ ْ ََ َ
ويه ْمُ
ل
ُع
كوم
ُل
وه
ُالل
ول
ع
واُج
م
ُف
م
ول
ُالس
ويكم
ل
وکمُفل ْمُيق ِاُلوکمُوُألقو ِاُإ
آیۀ سوم :ف ِِ ِ ُاعتزل
ِ

 .0سورۀ باره ،آیۀ .635
 .2قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع أحکام القحآن ،ج ،8ص.755
 .9طبرانی ،سلیمان بن احمد ،التفسیح الکبیح؛ تفسیح القحآن العظیم لإلمام الطبحان  ،ج ،6ص.83
 .4ف ر رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج ،5ص.823
 .1سورۀ ممتحنه ،آیۀ .2
 .6قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع أحکام القحآن ،ج ،62ص.53

ً

يَل؛( 0پس اگر از شما کنارهگیری کنند و با شما جنـگ نکننـد و پیـام آشـتی بـه شـما
َس ِب ُ
بفرستند ،خداوند برای شما بر ضرر آنان راهی قرار نداده است).

زم شری نیل این آیه تصریح میکند که این آیه بیـانگر ایـن اسـت کـه چنانچـه کفـار
تعرضی به مسلمانان نداشته باشند و به قتال با مسلمانان نپرداخته باشند ،مسـتحق صـلح
هستند و جنگ با آنان روا نیست.

2

ابنکثیر نیز در تفسیر این فاره از آیه میگوید تا زمانی که کفار با شـما جنـگ ندارنـد و
کسی از شما را نکشتهاند ،با آنان نجنگید و با صلح با آنان برخورد کنید.

9

ْ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ
َ ْ ََ
ىُاللهُإ َّنهُه َو َّ
ُالس ِميعُال َع ِلويمُ؛( 4و
آیۀ چهمارم :و ُِإ ُجنحو ِاُللسل ِم ُُفأجنحُلهاُوُُوکلُعل ِ ِ

اگر به صلح گرایش یابند ،تو نیز به آن بگرای و بر خداونـد توکـل کـن .بیگمـان او شـنوا و
داناست).
زم شری نیل این آیه با رد قول کسانی کـه بـه نسـخ ایـن آیـه قائـل هسـتند ،تصـریح
میکند که اینگونه نیست که ما همیشه مأمور به قتال با کفار باشیم؛ بلکه بایـد مصـلحت
نظام اسالمی را در نظر گرفت و این امر نیز با امام است.

1

طبری نیز نیل این آیه بیان میکنـد کـه ایـن آیـه خطـاب بـه پیـامبر مـیفرمایـد:
«چنانچه کفار قصد صلح و ترک جنگ داشتند ،از آنان بپذیر و با آنان مصالحه کن».

6

آنان مناظره کن).
همان گونه که این آیه اشاره میکند ،خداوند پیـامبرش را بـه تبلیـغ دیـن بـا موعظـه و
 .0سورۀ نساء ،آیۀ .35
 .2زم شری ،محمود بن عمرو ،الکشاف ،ج ،6ص.543
 .9ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیح القحآن العظیم ،ج ،8ص.737
 .4سورۀ انفال ،آیۀ .76
 .1زم شری ،محمود بن عمرو ،الکشاف ،ج ،8ص.877
 .6طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ف تأویل القحآن ،ج ،64ص.45
 .7سورۀ نحل ،آیۀ .685
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ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َّ
وىُسوب ِّ
آیۀ پنام :أ ْرعُإ َل َ
يُهويُ
يل َُر بو ُِبال ِحكم ِوةُوُالمو ِعِ ِوةُالحسون ِةُوُج ِ
وارلهم ُِبوال ِت ِ
ِ
ِ
ِ
َ
أ ْح َسنُ؛( 7به راه پروردگارت با حکمت و پند پسندیده فراخوان و به روشی که بهتر است بـا
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نصیحت مأمور کرده است و اصال ایشان را به تحمیل دین بهواسطۀ شمشیر ،مأمور نکرده
است.

َ
َ ْ َْ
َّ َ
َ
َ
ياُأ َيه َاُا َّلذ َين َ
ذاُض َر ْبت ْمُف َ
ونُألقوىُ
يلُالل ِوهُف َت َبينوو َاُوَُّلُُقولوو ِاُلم
وب
يُس
اُإ
و
ن
ُآم
آیۀ ششم :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َّ َ َ
َ
ً
َ
َلمُل ْستُم ْؤ ِم ُنا؛( 1ای کسانی که ایمـان آوردهایـد ،چـون بـرای جهـاد رهسـپار
ِإليكمُالس

شوید ،نی

تفحص کنید و به آن کسی که بر شما سالم گوید ،نگویید که مؤمن نیستی).

مفسران نیل این آیه تصریح میکنند که چون دین اسالم دین رحمت است ،پس قتال
با کفار بهصر کفر آنان ،جایز نیست؛ بلکه اسالم به رعایت عدالت و برخورد نی  ،حتی با
کافرانی که با ما جنگ ندارند ،دستور میدهد.

2

همچنین اگر کفر بهتنهایی علت قتال بود ،میبایست قتـل زنـان و کودکـان کفـار نیـز
جایز باشد؛ در حالی که در شریعت اسالم ،تعرض به زنان و کودکان کفار جایز نیست.

9

عالوه بر اینها ،پس از فتح مکه ،جهاد فاط علیه کفاری بود کـه بـا مسـلمانان اعـالن
جنگ کرده بودند 4.از آنجایی که اسالم دین رحمت است ،آنچه مـورد تأکیـد دیـن اسـت،
نیکی و احترام به تمام ملل و ادیان ،و همچنین برخورد عادالنه با آنان است.

1

بزرگان اهلسنت نیز اتفاقنظر دارند بر اینکه در صورتی قتال بـا کفـار جـایز اسـت کـه
آنان به جنگ علیه مسلمانان اقدام کرده باشند؛ 6ازاینرو ،جـایز نیسـت ش صـی را صـرفا

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

َ
َّ
َ
7
واُلواُال ِوذ َينَُّلُ
بهسبب کفر و عدمپذیرش اسالم ،به قتل رساند؛ همان گونه کـه از آیـۀ ق ِ
َّ َ ْ
َ َ َ ِّ َ َ َ َّ َ َّ
يون ُْال َح ِّومُم َ
ُالله َُو َُرسوولهُ َو ََُّلُيودينو َ ُر َ
ونُ
ْيؤ ِمنو َ ُُِبالل ِه َُوَُّل ُِبال ْيو ِمُاآل ِخ ِرُوَُّلُيحرمو ُماُحرم
ِ
ِ
ِ
ْ
اُالج ْز َية َُع ْنُيد َُوُه ْم َ
ْ َ َ َ َّ ْ
َّ َ
ُص ِاغرو َ ُ 8فهمیـده میشـود .خداونـد در
ٍ
ال ِذينُأوُواُالكتابُحتىُيعطو ِ
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 .0سورۀ نساء ،آیۀ .34
 .2رشید رضا ،محمد ،تفسیح المةار ،ج ،5ص.827
 .9زحیلی ،وهبه ،آثار الححب ،ص.653
 .4قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع أحکام القحآن ،ج ،8ص.755
 .1طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ف تأویل القحآن ،ج ،87ص.787
 .6زحیلی ،وهبه ،آثار الححب ،ص.657
 .7همان.
 .8سورۀ توبه ،آیۀ  :83با کسانی از اهلکتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمیآورنـد و چیزهـایی را کـه خـدا و پیـامبرش حـرام
کرده است ،بر خود حرام نمیکنند و دین حق را نمیپذیرند ،جنگ کنید تا آنگاه که بهدست خود در عین مذلت جزیه بدهند.

این آیه ،غایت قتال با کفار را رسیدن به معاهدهای بین مسلمانان و کفار دانسته است کـه
باید اهلنمه به آن پایبند باشند ،و خداوند غایت را اسالمآوردن این کفار قرار نـداده اسـت.
ازاینرو ،میتوان نتیجه گرفت که «قتال با کفار» لزوما بـرای اجبـار آنـان بـه اسـالمآوردن
نیست.

0

ادعای دوم :جهاد ابتدایی برای تحمیل اسالم به کفار
از ادعاهای سلفیۀ تکفیری نیل آیۀ  5سورۀ توبه ،اجبار کفار به پذیرش اسـالم یـا پرداخـت
جزیه است؛ 2تا جایی کـه آنـان قائلانـد تنهـا در صـورتی از قتـال بـا آنـان دسـت برداشـته
میشود که اسالم را قبول کنند.

9

نقد

تکفیریها جهاد ابتدایی را برای تحمیل اسالم به کفار جایز میدانند؛ در حـالی کـه قـرآن
مبدأ اجبار در پذیرش دین را رد کرده است .برخی از این آیات عبارتاند از:

َْ
َ
ُّ ْ َ ً َ َ َ ْ َ
وتُُكوره َّ
ُالن َ
يُاْل ْ
واس َُح َّتوىُيكونوواُ
ن
أ
ف
اُأ
يع
م
ُج
م
ه
ُکل
ض
ر
آیۀ اول :ش َاء َُر ُّب ُآل ََم َن َُم ْن ُِف
ِ
ِ
ِ
ين؛( 4اگر پروردگار تو ب واهد ،همۀ کسانی که روی زمین هستند ،ایمـان میآورنـد.
م ْؤ ِم ِن َ ُ

آیا تو مردم را وادار میکنی که ایمان بیاورند؟)

آنگونه که در آیه مشاهده میشود ،نوعی استفهام انکاری خطاب به پیامبر وجود
زم شری نیل این آیه تصریح میکنـد کـه معنـای آیـه ایـن اسـت« :ای پیـامبر ،تنهـا
خداوند توان و قدرت بر اکراه دارد و تو این حق و قدرت را نـداری کـه کسـی را بـه پـذیرش
اسالم اکراه کنی» 6.ابنکثیر نیز نیل این آیه اکراه در پذیرش اسالم را رد کرده است.
 .0زحیلی ،وهبه ،آثار الححب ،ص.657
 .2شهاب الثاقب ،علی بن نایف ،الخالصة ف أهداف القتال ف اإلسالم ،ص.25
 .9همان.
 .4سورۀ یونس ،آیۀ .33
 .1قرضاوی ،یوسف ،فقه الجهاد ،ج ،6ص.577
 .6زم شری ،محمود بن عمرو ،الکشاف ،ج ،8ص.737

0

نقد دیدگاه سلفیۀ جهادی دربارۀ جهاد ابتدایی با تکیه بر آیۀ  5سورۀ توبه

دارد که« :ای پیامبر ،مردم را به اجبار و اکراه ،به پذیرش دین وادار نکن».

1
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َ ْ

َ

ْ

َْ

َّ
ِّ
دُُ َب َّي َن ُّ
ُالرشد ُِم َنُالغيِّ؛( 2در پـذیرش دیـن خـدا اکـراه و
آیمۀ دومَّ :ل ُِإک َر َاه ُِفيُالد ِينُق

اجباری نیست .بهتحایق ،هدایت از گمراهی مش ص شده است).

این آیه صراحتا اکراه و اجبار در پذیرش دین را نفی مینماید .برخی قائلاند این آیـه در
زمانی نازل شده است که مسلمانان در مکه بودند و قدرت جهاد نداشتند؛ ازاینرو ،وقتی به
مدینه رفتند و قدرتمند شدند ،این آیه نیز نسـخ گردیـده اسـت .ایـن در حـالی اسـت کـه بـا
مراجعه به منابع تفسیری معتبر اهلسنت خال این دیدگاه معلوم میشود .ابنکثیـر ،کـه
آرای او مابول سلفیان است ،نیل این آیه تصریح کرده اسـت کـه ایـن آیـه دربـارۀ یکـی از
انصار بنیسالم بن عو بهنام الحصینی نازل شده اسـت .وی مسـلمان و دارای دو فرزنـد
نصرانی بود که از پیامبر دربارۀ اکراه آنان بـر پـذیرش اسـالم سـؤال کـرد .پیـامبر

خطاب بـه وی فرمودنـد« :آنـان را بـه پـذیرش اسـالم مجبـور نکـن» و خداونـد آیـۀ 857
سورۀ باره را نازل فرمود.

9

طبری نیز نیل این آیه تصریح میکند که این آیه دربارۀ برخی زنـان انصـار نـازل شـده
است که فرزندانشان زنده نمیماندند .آنان نذر کردند که اگر فرزندانشان زنده بمانند ،آنها را
یهودی کنند .پس از آنکه آیین اسالم آمد ،نزد پیامبر آمدند و گفتند« :اگر ب واهیـد،
آنان را به پذیرش اسالم مجبور میکنیم» که آیه نـازل شـد و آنـان را از اجبـار دیگـران بـه
پذیرش اسالم منع کرد.

4

همچنین ادعای نسخ این آیه بهواسطۀ آیات بیانگر قتال با کفار ،مردود است؛ زیرا بین
ُ ْ َّ
َّ
ُ ْ ْ
کم کافة 1تعارضی قطعی وجود ندارد که
این آیه و آیۀ و قاتلوا ال ُمشرکین کافة کما یااتلون
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مستلزم نسخ باشد؛ چراکه میتواند علت جنگ ،چیز دیگری غیر از پذیرش اسـالم باشـد؛
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 .0ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیح القحآن العظیم ،ج ،4ص.832
 .2سورۀ باره ،آیۀ .857
« .9نزلت في رجل من افنصار من بني سالم بن عو  ،یاال له الحصیني ،کـان لـه ابنـان نصـرانیان و کـان هـو رجـال مسـلما،
فاال للنبي :أال استکرههما»( .ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیح القحآن العظیم ،ج ،6ص.)727
 .4طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ف تأویل القحآن ،ج ،5ص.453
 .1سورۀ توبه ،آیۀ  :77و آنچنان که مشرکان همگی به جنگ شما برخاستند ،همگی به جنگ ایشان برخیزید.

مثل اقدام به کشتار مسلمانان و تجاوز به ممال

اسالمی.

0

ادعای سوم :نسخ تمام آیات صلح و عفوط بهواسطۀ آیۀ  5سورۀ توبه
از ادعاهایی که تکفیریها نیل این آیه مطرح کردهاند این است که این آیـه را ناسـخ تمـام
آیات متضمن صلح و برخورد مسالمتآمیز با کفار میدانند.

2

نقد

تکفیریها این آیه را ناسخ تمام آیات قبل میدانند؛ در حالی کـه قبـول نسـخ ،مسـتلزم دو
شرط است:
شرط اول :میان ناسخ و منسوخ تعارض حایای باشد؛ بهگونهای که بههیتوجه امکان
جمع میان آن دو نباشد.
شرط دوم :تاریخ هر دو نص مش ص باشد تا بتوان گفت که نص متأخر ،نص متادم
را نسخ کرده است.
این در حالی است که این دو شرط در آیۀ مذکور جمع نشدهاند.

9

همچنین در کتابهای تفسیری معتبر اهلسنت نیز خال این دیدگاه وارد شده است

آن دانستهاند 7.برخی دیگر نیز این آیه را از محکمات دانستهاند کـه نـه ناسـخ آیـات دیگـر

 .0قرضاوی ،یوسف ،فقه الجهاد ،ج ،6ص.574
 .2عزام ،عبدالله ،ف ظالل سورة التوبة ،ص.667
 .9سیوطی ،عبـدالرحمن بـن ابیبکـر ،اإلتقران فر علروم القرحآن ،ج ،7ص 73تـا 36؛ قرضـاوی ،یوسـف ،فقره الجهراد ،ج،6
ص.737
 .4سورۀ باره ،آیۀ  :653بسیاری از اهلکتاب با آنکه حایات برای آنها آشکار شده است ،از روی حسد دوست دارند شما را پس
از ایمانآوردنتان ،به کفر بازگردانند .عفو کنید و گذشت کنید ،تا خدا فرمانش را بیاورد .او بر هر کاری تواناست.
 .1طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ف تأویل القحآن ،ج ،8ص.557
 .6سورۀ محمد ،آیۀ  :4آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه.
ً
 .7ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسیح القحآن العظیم؛ مسةدا عن الحسول و الصحابة و التابعین ،ج ،7ص.6357
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است و نه منسوخ شده است؛ 0همان گونه که نحاس به همین دیدگاه قائل اسـت و دلیـل
وی این است که آیهای آیۀ دیگر را نفـی نمیکنـد 2.بـا توجـه بـه اختالفـی کـه در ناسـخ و
منسوخ بودن این آیه وجـود دارد ،میتـوان گفـت کـه قـائالن نسـخ ،دلیلـی ندارنـد و ایـن
مطلب ،برداشت ش صی آنان است 9.بنابراین ،نهایت چیزی که دربـارۀ ایـن آیـه میتـوان
گفت این است که این آیه نسبت به آیات دیگر تعمیم دارد و اصال درصدد نسخ آیـات قبـل
از خود نیست.

4
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و موافاانش دربارۀ نسخ این آیه گفتهاند ،س نی است که برای آن ،دلیلی از کتاب و سنت

و فطرت وجود ندارد .وی ادامه میدهد که در بیش از یـ

جـا در کتابهـایش اسـتدالل

کرده که ناسخ آن است که حکم منسوخ را از هر جهت نسخ کند و بردارد و تنها با م الفت
ظاهر ی

آیه با آیۀ دیگر ،نمیتوان به نسخ آن آیه حکم کرد.

7

ادعای چهارم :استناد به سیرۀ پیامبر در کشتن کفار
یکی دیگر از ادعاهای تکفیریها نیل آیـۀ  5سـورۀ توبـه ،تمسـ
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صحابه در کشتن کفار است.
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بـه سـیرۀ پیـامبر و

8

 .0طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ف تأویل القحآن ،ج ،64ص.645
 .2نحاس ،احمد بن محمد ،الةاسخ و المةسوخ ،ص.434
 .9قرضاوی ،یوسف ،فقه الجهاد ،ج ،6ص.773
 .4طباطبایی ،سید محمدحسین ،المی ان ف تفسیح القحآن ،ترجمه :محمدباقر موسوی ،ج ،8ص.655
 .1سورۀ انفال ،آیۀ  :76و اگر به صلح گرایش یابند ،تو نیز به آن بگرای و بـر خداونـد توکـل کـن .بیگمـان کـه خداونـد شـنوا و
داناست.
 .6سورۀ توبه ،آیۀ  :5و چون ماههای حرام به پایان رسید ،هرجا که مشرکان را یافتید ،بکشید و بگیرید و به حـبس افکنیـد و در
همهجا به کمین آنها بنشینید .اما اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند ،از آنها دست بردارید ،زیرا خدا آمرزنـده و مهربـان
است.
 .7طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ف تأویل القحآن ،ج ،64ص.46
 .8حربی ،ابومنذر ،عون الحکیم الخبیح فری الرحد علری کتراب البحهران المةیرح ،ص845؛ ابوقتـاده فلسـطینی ،عمـر محمـود،
الجهاد و اإلجتهاد ،ص.677

نقد

تکفیریها برای مشروعیتب شی به اقـدامات خـود علیـه کفـار ،بـه سـیرۀ پیـامبر گرامـی
میکنند؛ در حالی که با مراجعه به منابع تـاری ی و حـدیثی،

اسالم و صحابه تمس

خال این دیدگاه آشکار میشود و سیرۀ پیامبر و صحابه در ماابله بـا کفـار غیـر از آن
است که تکفیریها عمل میکننـد ؛ بنـابراین ،بـرای نمونـه بـه برخـی از ایـن مـوارد اشـاره
میکنیم:
خداونــد پیــامبر گرامــی اســالم و آیــین اســالم را مایــۀ رحمــت دانســته اســت و در
َ ْ َ َّ

ً ِّ ْ َ

ين 0.مفسران نیـل ایـن آیـه تصـریح
قرآن کریم میفرمایدَ  :و َماُأ ْر َسل َناك ُِإَّل َُر ْح َمةُلل َعال ِم َ ُ
َ

عوالمين» در ایـن آیـه ،عـام اسـت؛
کردهاند که قول حق دربارۀ آیـۀ مـذکور آن اسـت کـه « ُ
ازاینرو ،خداوند پیامبر را مایۀ رحمت بر مسلمان و کافر قرار داده است 2.با وجود اینکه
ً

رحمة للعالمين» قرار داده است ،چگونه میتوان ادعا کرد کـه سـیرۀ
خداوند پیامبر را « ُ
او در تبلیغ و دعوت به اسالم ،کشتن بوده است؟!
همچنین در روایتی از پیامبر گرامی اسالم نال شـده اسـت کـه ایشـان فرمودنـد:
ْ َْ َ

ْ

«إ َّن َماُبعثتُْل َُ ِّم َم َ
ُص ِال َحُاْلخَل ِقُ(مكارمُاْلخَلق)»؛( 9فاـط مبعـوش شـدهام تـا ارزشهـای
ِ ِ ِ

اخالقی را کامل کنم) .این روایـت در منـابع متعـدد و معتبـر اهلسـنت وارد شـده اسـت و

حــدیثپژوهانی همچــون البــانی آن را صــحیح دانســتهاند 4و حــاکم نیشــابوری نیــز آن را
با توجه به این روایت ،سیرۀ پیامبر در رفتار با مردم استفاده از اخالق حسـنه بـوده
است؛ چه مسلمان باشند و چه کافر .البته بهجز کـافرانی کـه عنـاد و دشـمنی بـا اسـالم و
 .0سورۀ انبیا ،آیۀ  :653و ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمت برای تمام م لوقان باشی.
 .2زم شری ،محمود بن عمرو ،الکشاف ،ج ،7ص673؛ ابنکثیر ،اسماعیل بن عمـر ،تفسریح القرحآن العظریم ،ج ،5ص723؛
طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ف تأویل القحآن ،ج ،62ص.558
 .9ب اری ،محمد بن اسماعیل ،اأدب المفحد ،ص654؛ ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،المصرة؛؛ فر اأحادیر و ارثرار،
ج ،7ص784؛ حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرك علی الصحیحین ،ج ،8ص875؛ ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد،
مسةد اإلمام أحمد بن حةبل ،ج ،64ص.567
 .4البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة اأحادی الصحیحة ،ج ،6ص.668
 .1حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرك علی الصحیحین ،ج ،8ص.735
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صحیح دانسته است.
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ایشان داشتهاند که برخورد پیامبر با آنـان تنـد بـود؛ البتـه نـه از بـاب کفـر آنهـا ،بلکـه
بهخاطر دشمن بودن آنها.
عالوه بر این ،پیامبر به اطرافیان خود نیز سفارش میکردند که با دیگـران ،حتـی
کفار ،رفتار حسنهای داشته باشند؛ همان گونه که ایشان به اسما ،دختر ابوبکر ،زمانی که
مادرش برای دیدار او از مکه به مدینه آمده بود ،سفارش کردند که به دیدن مادرش برود و
با او خوشرفتار باشد.

0

نکتۀ قابلتوجه دیگر این است که در تمام لشکرکشیهایی کـه مسـلمانان بـه ممالـ
دیگر داشتهاند ،هیتگاه آنان را به پذیرش اسالم مجبور نکردهاند 2و صرفا با کسانی مااتله
کردهاند که در ماابـل اسـالم صـفآرایی داشـتند و مـانع رسـیدن اسـالم بـه آحـاد جامعـه
میشدند.

9

نتیاه
سلفیۀ تکفیری بر ایـن بـاور هسـتند کـه نشـر و تبلیـغ اسـالم ،تنهـا از راه شمشـیر محاـق
میشـــود و بـــرای تحاـــق ایـــن امـــر ،جهـــاد ابتـــدایی جـــایز اســـت .تکفیریهـــا بـــرای
مشروعیتب شی به اقدام خود ،به آیاتی از قرآن از جمله آیۀ  5سورۀ توبه استناد میکنند.
آنان با تکیه بر این آیه ،چند ادعا را مطرح میکنند .6 :حالل بودن جان ،مـال و نـاموس
کفار بهمجرد اوبات کفر آنها .تکفیریها تمام کفار را مصداق لف «مشرکين» در آیۀ مذکور
میدانند؛ در حالی که با مراجعه به تفاسیر و متون معتبر اوبات شد که مراد از «مشورکين»
در این آیه ،کفاری است که در حال جنگ بـا اسـالم یـا آمادهسـازی خـود بـرای ماابلـه بـا
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اسالم هستند .8 .جواز اجبار اش اص به پذیرش اسالم .این در حالی است که با مراجعـه

52

به دیگر آیات قرآن و همچنین سیرۀ پیامبر متوجه میشویم که اکـراه در دیـن مـردود
شمرده شده است .7 .نسخ تمام آیات صلح و عفو ،بهواسطۀ این آیه .با مراجعه به تفاسیر و
 .0ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،ج674 ،7؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،8ص.737
 .2قرضاوی ،یوسف ،فقه الجهاد ،ج ،6ص.533
 .9عااد ،عباس محمود ،حقائ اإلسالم و أباطیل خصومه ،ص.655

همچنین متـونی کـه در بـاب ناسـخ و منسـوخ نگاشـته شـده اسـت ،اوبـات گردیـد کـه در
ناسخ بودن این آیه اقوال متعددی وجود دارد و پشتوانۀ روایی نیز ندارد؛ تا جایی که برخـی
آن را برگرفته از سلیاۀ مفسران دانستهاند .4 .استناد به سـیرۀ پیـامبر در کشـتن کفـار.
تکفیریها به جنگهای پیامبر اسـتناد میکننـد و معتادنـد کـه ایـن جنگهـا جهـاد
ابتدایی بوده و برای تحمیل اسالم به مردم صورت گرفته است .این در حالی اسـت کـه بـا
مراجعه به کتابهـای روایـی و تـاری ی معتبـر ،خـال ایـن مطلـب اوبـات گردیـد و دلیـل
جنگهای پیامبر ،تحمیل دین بر مردم نبوده است.
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کتابنامه
 .6قرآن کریم.
د
 .8ابن ابیحاتم ،عبـدالرحمن بـن محمـد ،تفسمیر القمرآن ال ظمیم مسمندا عمن الرسمول و
الصممحابة و التمماب ین ،تحایــق :اســعد محمــد طیــب ،عربســتان :مکتبــة نــزار مصــطفی البــاز،
چاپ سوم6463 ،ق.
 .7ابن ابیشیبه ،عبدالله بـن محمـد ،المصمنف فما ااحادیم و ارثمار ،تحایـق :کمـال یوسـف
حوت ،ریاض :مکتبة الرشد ،چاپ اول6453 ،ق.
.4
.5
.7
.3
.2

ابنحجر عساالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري شرح صحیح البخماري ،بیـروت :دار المعرفـة،
6733ق.
ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحایق :شعیب ارنؤوط و عادل مرشـد
و دیگران ،عربستان :مؤسسة الرسالة ،چاپ اول6486 ،ق.
ابنعرفه ،محمد بن محمد ،شرح حدود ابمن عرفمة الموسموم الهدایمة الکافیمة الشمافیة
لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة ،بیجا :المکتبة العلمیة ،چاپ اول6755 ،ق.
ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن ال ظیم ،بیروت :دار الفکر ،چاپ اول6464 ،ق.
ابورمان ،محمد ،اإلصالح السیاسا فا الفکر ااساسا ،بیروت :الشبکة العربیـة لببحـاش و

النشر ،بیتا.
 .3ابوقتاده فلسطینی ،عمر محمود ،الاهاد و اإلجتهاد تأمالت فا الممنه  ،سـایت آرشـیو منبـر
التوحید و الجهاد ،آدرس:

www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .65اوری ،ابوهمام ،النوافح المسکیة فا نقش شبهة المرحلة المکیة ،سایت آرشیو منبر التوحید
و الجهاد ،آدرس:

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27
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 .66آلشویل زهرانـی ،فـارس بـن احمـد ،سلسملة ال القمات الدولیمة فما اإلسمالم ،بیجـا :مرکـز
الدراسات و البحوش اإلسالمیة ،بیتا.
 .68البانی ،محمد ناصـرالدین ،دروس للشمیخ محممد ناصمر المدین االبمانا ،سـایت سسـالمویب،
آدرس:
http://www.islamweb.net

 .67البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة ااحادیم الصمحیحة و شمین ممن فقههما و فوائمدها،
ریاض :مکتبة المعار  ،چاپ اول ،بیتا.

 .64ب اری ،محمـد بـن اسـماعیل ،اادب المفمرد ،تحایـق :محمـد عبـدالباقی ،بیـروت :دار البشـائر
اإلسالمیة ،چاپ سوم6453 ،ق.
 .65ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،تحایق :محمد زهیر بن ناصـر ،بیجـا :دار طـوق
النجاة ،چاپ اول6488 ،ق.
 .67جرجانی ،علی بن محمد ،کتاب الت ریفات ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول6457 ،ق.
 .63حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المسمتدر علمی الصمحیحین ،تعلیـق :محمـد بـن احمـد
نهبی ،تحایق :مصطفی عبدالاادر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول6466 ،ق.
 .62حجازی ،اکرم ،دراسات فی السلفیة الاهادیة ،قاهره :مدارات لببحـاش و النشـر ،چـاپ اول،
6475ق.
 .63حربی ،ابومنذر ،عون الحکیم الخبیر فی الرد علی کتاب البرهان المنیر ،تاـدیم :ابومحمـد
مادسی ،بیجا :دار الجبهة ،چاپ دوم6478 ،ق.
 .85راغب اصفهانی ،حسین بن محمـد ،مفمردات ألفماا القمرآن ،تحایـق :عـدنان داودی صـفوان،
دمشق :دار الالم ،چاپ اول6468 ،ق.
 .86رشید رضا ،محمد ،تفسیر المنار ،بیجا :الهیئة المصریة العامة للکتاب ،چاپ اول6335 ،م.
 .88زحیلی ،وهبه ،آثار الحرب فی الفقه اإلسالما ،دمشق :دار الفکر ،چاپ سوم6463 ،ق.
 .87زم شری ،محمود بن عمرو ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون ااقاویمل فما
وجوه التأویل ،بیروت :دار الکتاب العربي ،چاپ سوم6453 ،ق.
 .84سالم ،احمد و عمرو بسیونی ،ما ب د السلفیة قرانة نقدیة فی الخطاب السملفا الم اصمر،
بیروت :مرکز نماء للبحوش و الدراسات ،چاپ اول8565 ،م.
 .85سباعی ،هانی ،الصواعق المرسلة علمی النمدوة المهزلمة ،لنـدن :مرکـز الماریـزل للدراسـات

آدرس:
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .83سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،اإلتقان فی علوم القرآن ،تحایق :محمد ابوالفضـل ابـراهیم،
بیجا :الهیئة المصریة ،چاپ اول6734 ،ق.
 .82شنایطی ،عبدالله ،بل أنت من المبطئین ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .83شهاب الثاقب ،علی بن نایف ،الخالصة فا أحکام أهمل المممة ،سـایت آرشـیو منبـر التوحیـد و

نقد دیدگاه سلفیۀ جهادی دربارۀ جهاد ابتدایی با تکیه بر آیۀ  5سورۀ توبه

اإلسالمیة ،چاپ اول6476 ،ق.
 .87سوری ،ابومصـعب ،دعوة المقاومة اإلسالمیة ال المیة ،سـایت آرشـیو منبـر التوحیـد و الجهـاد،
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الجهاد ،آدرسwww.ilmway.com/site/maqdis/d.html:

 .75شهاب الثاقب ،علی بن نایف ،الخالصة فا أهداف القتال فا اإلسالم ،بیجـا :دار المعمـور،
چاپ اول6463 ،ق.
 .76طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان فا تفسمیر القمرآن ،ترجمـه :محمـدباقر موسـوی ،قـم:
جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ پنجم6734 ،ش.
 .78طبرانی ،سلیمان بن احمد ،التفسیر الکبیر تفسیر القرآن ال ظیم لإلمام الطبرانما ،اردن:
دار الکتاب الثاافي ،چاپ اول8552 ،م.
 .77طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فا تأویل القمرآن ،تحایـق :احمـد محمـد شـاکر ،بیجـا:
مؤسسة الرسالة ،چاپ اول6485 ،ق.
 .74عائذی ،عبدالرحمن ،اإلنتصار للمااهدین و الرد علی کبار ال مان السالطین ،سـایت آرشـیو
منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .75عبدالحکیم حسان ،ابوعمر ،هل ال ملیات الاهادیمة فما بمالد الکفمار أفضمل أم فما بمالد
المسلمین ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .77عبدالسالم فرج ،محمد ،الاهاد الفریضة الغائبة ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .73عبــدالینی ،عمــاد« ،المفــاهیم و اففکــار و العاائــد المحوریــة للحرکــات اإلس ـالمیة» ،الحرکممات
اإلسالمیة فی الوطن ال ربا ،بیروت :مرکز الدراسات الوحدة العربیة ،چاپ اول8567 ،م.
 .72عبدالاادر ،سید امام ،ال مدة فا إعداد ال دة ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .73عزام ،عبدالله ،التاارة المنایة زاد المااهدین ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27
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 .45عزام ،عبدالله ،فا ظالل سورة التوبة ،پیشاور :مرکز الشهید عزام ،بیتا.
 .46عااد ،عباس محمود ،حقائق اإلسالم و أباطیل خصومه ،بیجا :مؤسسة الهنداول ،چاپ اول،
8568م.
 .48عمر ،احمد م تار ،م ام اللغة ال ربیة الم اصرة ،بیجا :عالم الکتب ،چاپ اول6483 ،ق.
 .47ف ر رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت :دار سحیاء التراش العربي ،چاپ سوم6485 ،ق.
 .44فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب ال ین ،تحایق :مهدی م زومی ،بیجا :دار و مکتبة الهالل ،بیتا.

 .45قرضــاوی ،یوســف ،فقممه الاهمماد ،ترجمــه :ابــراهیم ســاعدی ،تهــران :نشــر احســان ،چــاپ اول،
6737ش.
 .47قرطبی ،محمـد بـن احمـد ،الامامع احکمام القمرآن ،تحایـق :هشـام سـمیر ب ـاری ،ریـاض:
دار عالم الکتب ،چاپ اول6487 ،ق.
 .43قمی نیشابوری ،حسن بن محمد ،تفسیر غرائمب القمرآن و رغائمب الفرقمان ،تحایـق :شـیخ
زکریا عمیرات ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول6467 ،ق.
 .42کمیتۀ شرعی جماعة التوحید و الجهاد ،تحفة الموحدین فا بیان أهم مسائل المدین ،سـایت
آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .43مادسی ،ابومحمد ،حوار مع مالة ال صر ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .55مییر ،رول ،السلفیة ال المیة :الحرکمات السملفیة الم اصمرة ،ترجمـه :محمـد محمـود توبـه،
بیروت :الشبکة العربیة لببحاش و النشر ،چاپ اول8564 ،م.
 .56نحاس ،احمد بن محمد ،الناسمخ و المنسمو ابما ج فمر النحماس ،تحایـق :عبدالسـالم
محمد ،کویت :مکتبة الفالح ،چاپ اول6452 ،ق.
 .58نسیره ،هانی« ،السلفیة الجهادیة و تنظیم الااعـدة» ،الحرکات اإلسالمیة فی الموطن ال ربما،
بیروت :مرکز الدراسات الوحدة العربیة ،چاپ اول8567 ،م.
 .57نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحایق :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیـروت :دار سحیـاء
التراش العربي ،بیتا.
 .54واحدی نیشابوری ،علی بن احمد ،التفسیر البسیط ،عربسـتان :جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود

للنشر و التوزیع ،چاپ دوم6487 ،ق.

نقد دیدگاه سلفیۀ جهادی دربارۀ جهاد ابتدایی با تکیه بر آیۀ  5سورۀ توبه

اإلسالمیة ،چاپ اول6475 ،ق.
ُ
 .55وادعی ،مابل بن هادی ،تحفة المایب علی أسمئلة الحاضمر و الغریمب ،صـنعا :دار اآلوـار
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پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالهفژژتم  شژژما رۀ72پژژاییز6931
صژژژفحات16-81:تژژژاریرارتا ژژژت6931/51/77:تژژژژاریرتأییژژژد6931/52/53:



نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب

«منهاج السنة» با تكیه بر آرای عالمه حلى
*

محمدجعفر میالن نورانی
چکیده

ابنتیمیه نسبت به شیعه عناد بسیاری دارد و در این راستا ،وجوه شـباهتی بـین یهـود و
شیعه برمیشمارد؛ در حالی که اکثر این تشابهات ،چیزی جز افترا نیست .از آنجـا کـه
عالمه حلی یکی از بزرگترین علمای شیعۀ معاصر با ابنتیمیه بود ،آوار وی میتواند
تا حد زیادی شبهات وارد به تشیع را پاسخ دهد .این نوشتار تشابهات شیعه بـه یهـود در
کلمات ابنتیمیه را با استناد به آوار فاهی-کالمی عالمه مورد ناـد و بررسـی قـرار داده
است و در پارهای موارد ،از برخی علمای فریاین نیـز مؤیـداتی نکـر میکنـد .تشـابهات
مزبور ،دارای تاسیمبندی خاصی در مةهاج السةة نیست؛ ولی برای سـهولت در فهـم،
این مااله آنها را به چند دسته تاسیم کرده است .هر موردی کـه احیانـا انتسـاب آن بـه
شیعه صحیح باشد ،با ادلۀ قطعی از آیات و روایات مـورد تأییـد قـرار میگیـرد تـا روشـن
شود که انجام این عمل ،از باب تشبه به یهود نیست ،و هرکدام نیـز کـه فاـط بـه یهـود
صحیح اال نتساب باشد نه به شیعه ،و همچنین مواردی که انتساب آنهـا بـه هیتکـدام
صحیح نباشد ،بهواسطۀ اقوال عالمه تکذیب میشود.
کلیدواژهها :عالمه حلی ،ابنتیمیه ،تشابه ،شیعه ،یهود ،منهاج السنة.

* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی ،دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلBna4086@gmail.com :

مقدمه
ابنتیمیه در کینهورزی به شیعه ،از هیت تهمتی فروگذار نمیکند و برای تنایص آنـان ،بـه
هر وسیلهای چنگ میزند .وی و بهتبع او سـلفیان ،بـا نگـرش ی جانبـه بـه آیـات قـرآن،
بسیاری از اعمال موحدانۀ مسلمانان را شرک میدانند و در این راستا به برخی آیات کـه در
نکوهش مشرکان نازل شـده ،اسـتناد میکننـد .ایـن در حـالی اسـت کـه بتهـا بـهعنوان
شری

خدا مورد توسل و تبرک و شفاعت قرار میگرفتنـد؛ ولـی مسـلمانان انبیـا و اولیـا را

م لوق و «وسیلۀ» 1خداوند میدانند.

2

بر این اساس ،ابنتیمیه در ابتدای مةهاج السرةة ،وجـوه شـباهتی بـین شـیعه و یهـود
برشــمرده اســت؛ تشــبیهاتی کــه بعضــا نــهتنها بــه شــیعه ،بلکــه بــه خــود یهــود نیــز
صحیح االنتساب نیستند .برای ابطال این وجوه شباهت شـیعه بـه یهـود ،عمومـا بـه آوـار
عالمه حلی ،بهعنوان یکی از بزرگترین فاها و متکلمان شیعه ،تمس

شده است.

این نوشتار به بررسی این مهـم میپـردازد کـه چطـور میتـوان بیاسـاس بـودن وجـوه
شباهت بین شیعه و یهود در کالم ابنتیمیه را با استناد به آرای عالمه حلی اوبات کرد.
قاطبۀ سـلفیان ،علـیرغم اختالفـات عایـدتی بسـیاری کـه در میـان خـود دارنـد ،بـه
ابنتیمیه به دید تادس و احترام مینگرند و وی را بـهعنوان رهبـر فکـری میپذیرنـد .ایـن
رویکرد باعث شده ادعاهای بیپایۀ او ،تاکنون تکفیرهـا ،کشـتارها و جنگهـای زیـادی را
به دنبال آورد؛ بنابراین الزم است در زمینۀ بیاساس بودن اتهامات مزبور روشنگری شود
تا انهان عموم مسلمانان نسبت به شیعه خوشبین گردد.
این نوشتار بر آن است تا نظریۀ یهودزدگی شیعه را ،که ابنتیمیه در آغاز مةهاج السرةة
سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27
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60

َّ ُ َّ
ْ
َّ
ُ
 .1سورۀ مائده ،آیه  :75یا أ ُّیها الذین آم ُنوا اتاوا الله و ْابتیوا سل ْیه الوسیلة؛ (ای کسانی که ایمـان آوردهایـد ،تاـوای خـدا پیشـه
کنید و بهسمت او ،واسطه و وسیلهای بجویید).
 .2برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ آیات مورداستناد ابنتیمیه ،ن  :شـریفات ،عبدالمحمـد« ،مفهـوم عبـادت از دیـدگاه ابنتیمیـه»،
پژوهشةامۀ نقد وهابیت سحاج مةیح ،ش ،67ص.73
 .3با علم به اینکه ایشان اور م صوصی بهعنوان ردیه بر ابنتیمیه ننوشتهاند.

عموما چیزی جز دروش و تهمت نیست .البته آرای برخی علمای فریاین نیز بهعنوان شاهد
نکر میگردد.
از مواردی که کموبـیش بـه بررسـی و ناـد ایـن تشـابهات پرداختهانـد ،میتـوان کتـاب
ابن تیمیرة و العقیردة السرلفیة فر التشربیه و التجسریم تـألیف سـید امیرمحمـد کـاظمی
قزوینی ،کتاب دراسات ف مةهاج السةة لمعحفة ابن تیمیة تألیف سیدعلی میالنی ،کتـاب
بحاءة الشیعة اإلمامیة من العقائد و اأحکام الیهودیة تألیف علی آلمحسـن 1،و همچنـین
سایتهای ادیاننت 2و والین 3را نام برد که مواردی را در جهت ابطال تشابهات مطرحشده
توسط ابنتیمیه نکر کردهاند؛ ولی برخال این نوشتار ،تکیۀ آنها بـر آرای عالمـه حلـی

نیست.
وجوه شباهت شی ه به یهود در کالم ابنتیمیه
مواردی را که ابنتیمیه بـرای تشـابه شـیعه بـه یهـود ناـل کـرده اسـت ،میتـوان اینگونـه
تاسیمبندی نمود:
 .6انتساب برخی وجوه مشابهت ،هم به یهود صحیح است و هم به شیعه؛ مثل تحریم
گوشت خرگوش.
 .8انتساب دستهای از این وجوه به یهود صحیح است ،برخال شیعه؛ مثل تکاندادن
سر در نماز و تحریم گوشت شتر.
تحریم خوردن طحال.
 .4انتساب برخی نیز نه به یهود صحیح است و نه به شیعه؛ مثل سجده بر شیء مرتفع.
 .1برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ پیشینۀ تحایق ،ن  :ورتابی کاشانیان ،مصطفی و مصـطفی غفـوری« ،گـزارش ماالـۀ رافضـه؛ از
ابنسبا تا دجال» ،پژوهشةامۀ نقد وهابیت سحاج مةیح ،ش ،85ص.675
« .2تشبیه شیعیان به یهود» ،سایت ادیاننت 64 ،اردیبهشت 6735ش ،آدرس:
https://www.adyannet.com/fa/news/18957
« .3ابنتیمیه و رواف ».سایت والین 62 ،مرداد 6734ش ،آدرس:
/ابن-تیمیه-و-روافhttp://thaqalain.ir/.

نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

 .7انتساب گروهی دیگر از این وجـوه بـه شـیعه صـحیح اسـت ،بـرخال یهـود؛ مثـل
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الف .موارد مشترک بین یهود و شی ه
چهار مورد از تشابهات ادعاشدۀ ابنتیمیه را ،هـم میتـوان بـه یهـود نسـبت داد و هـم بـه
شیعه .این موارد عبارتاند از :یهود «حکومت» را در خاندان داوود ،و شیعه «امامت» را
در فرزندان حضرت علی منحصر میداننـد؛ 1هیتیـ

از آنهـا سـگماهی ،مارمـاهی،

گربهماهی و خرگوش نمیخورند؛ هیتکدام بر کفشها مسح نمیکشند؛ 2و هر دو ،مـرد را
به شاهد آوردن در طالق ملزم میکنند.

3

گرچه انتساب این مطالب به شیعه صحت دارد ،ولی در عین حال با دالیل قطعی تأیید
شدهاند و شیعه به مشابهت به یهود اعتنایی نمیکند.
 .0انحصاری دانستن حکومت و امامت در نظریۀ سیاسی یهود و شی ه

با اینکه کتاب مادس ،پادشاهی را تا ابد در خاندان داوود منحصر دانسته اسـت 4،ولـی
شیعه در انحصار امامت در آلعلی ،از کتاب مادس تبعیـت نمیکنـد؛ بلکـه امامـت را
تابع نصی میداند که از طر خداوند و با ابالش رسولش باشد .این خداوند است که امـام را
تعیین میکند .قرآن خطاب به حضرت ابراهیم میفرماید:
ِّ
يُجاعل َ ُِل َّلن ِاس ُِإماما؛
ِ إن
ِ
من تو را برای مردم ،امام قرار دادم.
5

این یعنی جعل امام ،از سوی خداوند است و مردم در این امر سهمی ندارند .در آیـهای
دیگر ،خداوند پیامبر را بر ابالش امامت ملزم ،و خاطرنشان میکند که سرپیچی از این
امر ،بهمنزلۀ این است که اساسا رسالت الهی را ابالش نکرده است .این آیه میفرماید:

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

َ
َ
َ َ
َ ْ ْ َ َّ ْ
ِّ ْ
َُياُأ ُّي َه َّ
اُالرسول َُبلغ َُماُأ ْن ِزل ُِإل ْي َ ُِم ْن َُر ِّب َ َُو ُِإ ْ ُل ْم َُُف َعلُف َم َاُبلغ َت ُِر َسال َته؛

62

6

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مةهاج السةة الةبویة ،ج ،6ص.84
 .2همان ،ص.87
 .3همان ،ص.73
 « .4نجات عظیمی به پادشاه خـود داده و بـه مسـیح خـویش رحمـت نمـوده اسـت؛ یعنـی بـه داوود و نریـت او تـا ابـد اآلبـاد».
(مزمور  .)55 :62تفسیر تلمود از آن« :به داوود و بـه نریـت او»( .کهـن ،ابراهـام ،گةجیةرهای از تلمرود ،ص758؛ بـهنال از:
تلمود ای اربا .)56 :6
 .5سورۀ باره ،آیۀ .124
 .6سورۀ مائده ،آیۀ .73

ای فرستادۀ ما ،آنچه از پروردگارت برای تو نازل شده ،به مردم برسان و اگر چنـین
نکنی ،رسالت خدا را ابالش نکردهای.

عموم مفسران شیعه بـر ایـن عایدهانـد کـه شـأن نـزول ایـن آیـه ،لـزوم ابـالش امامـت
حضرت علی و یازده فرزند ایشان است.

1

عالمه حلی نیز با استناد به این ادلۀ قطعی میفرماید« :خالفت و امامـت ،فاـط بـا
نص میسر است» 2.این بدان معناست که نصب امام لزوما باید از جانب خدا باشد و در این
امر ،انسانها باید از «نص» تبعیت کنند؛ چه این نص ،بنیهاشم را بـهعنوان امـام تعیـین
کــرده باشــد ،چــه افــراد دیگــری را .شــاهد ایــن مــدعا ایــن اســت کــه شــیعه ،فرزنــدان
امام حسن را امام نمیداند؛ علیرغم اینکه آنها نیز از فرزنـدان امـام علـی هسـتند.
نصوص مورداستناد شیعه برای اوبات امامت امام علی و یازده فرزند معصوم ایشان

بسیار است؛ از جمله اینکه جابر بن عبدالله به پیامبر گفت« :ای رسول خدا ،ما خـدا
و رسولش را شناختهایم؛ اما اولواالمری که اطاعت از آنها با اطاعت از تـو مسـاوی اسـت،

3

چه کسانی هستند؟» پیامبر فرمودند:
اینــان جانشــینان مــن ،و پیشــوایان مــردم بعــد از مــن هســتند کــه اولــین آنهــا
علــی بــن ابیطالــب ،بعــد حســن ،بعــد حســین ،بعــد علــی بــن حســین ،بعــد
محمد بن علی ،بعد جعفر بن محمد ،بعد موسی بن جعفر ،بعد علی بن موسـی،
بعد محمد بن علی ،بعـد علـی بـن محمـد ،بعـد حسـن بـن علـی و بعـد همنـام و
4
همکنیۀ من ،حجتهای خدا در زمین هستند.

مطلب بعدی دربارۀ حرمت خوردن چهار حیوان نامبرده است که یهود و شیعه آن را تحریم
 .1از باب نمونه ،ن  :قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیح القم  ،ج ،6ص636؛ بحرانی ،سیدهاشم ،البحهران فری تفسریح القرحآن،
ج ،8ص.774
 .2حلی ،حسن بن یوسف ،مةهاج الکحامة ،ص.664
ُ ْ
ُ
طیعوا َّالله و أ ُ
 .3سورۀ نساء ،آیۀ  :53أ ُ
طیعوا َّالر ُسول و أولي اف ْمـر م ْـنکم؛ (خـدا را اطاعـت کنیـد و پیـامبر و اولـواالمر را نیـز
اطاعت کنید).
 .4مجلسی ،محمدباقر ،بحار اأنوار ،ج ،77ص855؛ ابنبابویه ،محمد بن علی ،کمرال الردین و تمرام الةعمرة ،ج ،6ص857؛
َ
قطب راوندی ،سعید بن هبةالله ،صص اأنبیاء ،ص776؛ حر عـاملی ،محمـد بـن حسـن ،إثبرات الهرداة ،ج ،8ص34؛
بحرانی ،سیدهاشم ،البحهان ف تفسیح القحآن ،ج ،8ص.657

نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

حرمت خوردن سگماهیط مارماهیط گربهماهی و خرگوش
.2
ِ
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کردهاند؛ 1ولی شیعه خود را به متون یهودی وابسته نمیداند؛ بلکه این حکم نیز مبتنی بـر
چند روایت است .از امام صادق نال شده است« :هر مـاهی پولـ دار را ب ـور و هـیت
ماهی بیپولکی را ن ور» 2.ماهیهای مذکور نیز از ماهیهای بیپول

هستند .ایشـان در

روایت دیگری بهصراحت فرمودهاند« :سگماهی ،مارماهی و ...را ن ور».

3

عالمه حلی نیز با استناد به این روایات ،فتوا داده اسـت کـه هـیت حیـوان آبـزیای
حالل نیست؛ مگر اینکه پولـ

داشـته باشـد 4.سـگماهی و مارمـاهی عـالوه بـر اینکـه

بهصراحت تحریم شدهاند ،دلیل دیگری نیز بر حرمتشان وجود دارد و آن نیـز «بیپولـ »
بودن آنهاست.
دلیل دیگری که برای حرمت این حیوانات وجود دارد و این است که اینهـا از حیوانـات
مسخشده هستند .شیعه ،خوردن مسخشدهها را حرام میداند و دلیـل آن نیـز روایـات ایـن
باب است؛ از جمله حدیث نیل که از امام صادق ناـل شـده اسـت« :خـدا و رسـولش،
تمام حیوانات مسخشده را حرام کردهاند».

5

روایاتی نیز مصادیق مسخشدهها را برشمردهاند .مثال واةاالسالم کلینی از قـول حبابـه
نال میکند« :امیرالمؤمنین را دیدم که فروشندگان سگماهی و مارمـاهی را اینگونـه
مورد عتاب قرار میدهد" :ای کسانی کـه مسخشـدگان بنیاسـرائیل را میفروشـید.»"...

6

همچنین در روایتی دیگـر ،امـام رضـا سـگماهی و خرگـوش را از حیوانـات مسخشـده
برشمردهاند.

7

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

عالمه حلی نیز با اتکا به امثال همین دلیل ،خوردن خرگوش را حرام میداند.
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 .1الویان  7 :66تا .3
 .2ابنبابویه ،محمد بن علی ،من الیحضحه الفقیه ،ج ،7ص.787
 .3همان ،ص.785
 .4حلی ،حسن بن یوسف ،تبصحة المتعلمین ،ص.677
 .5کلینی ،محمد بن یعاوب ،الکاف  ،ج ،7ص.843
 .6همان ،ج ،6ص.747
 .7همان ،ج ،7ص.847
 .8حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد اأذهان ،ج ،8ص.665

8

 .3منع از مسح بر کفش

اما دربارۀ لزوم مسح بر پا ،قرآن میفرماید:

َ َ
َ ْ َ
َ و ْ
ُام َسحو ِاُبرؤ ِسك ْم َُوُأ ْرجلك ْم ُِإلىُالك ْع َب ْين؛

1

قسمتی از سرتان را و پاهایتان را تا روی دو کعب ،مسح کنید.

روایتی از امام باقر در این زمینه وارد شده است که اگر کسی بر روی پاهـا و از نـوک
انگشتانش مسح بکشد ،کافی است 2.میدانیم که مسح بـر کفـش ،نـه شـرعا و نـه عرفـا،
مســح بــر روی پــا و انگشــت پــا محســوب نمیشــود .عــالوه بــر ایــن ،امیرالمــؤمنین

فرمودهاند« :مسح بر کفشها را تحریم نمـودم» 3.پـس بـا توجـه بـه اینکـه منـع مسـح بـر
کفشها سنت امیرالمؤمنین است ،عالمه حلی بهتبع ادلۀ فوق ،بر حرمت این عمل
فتوا داده است.

4

حتی در فاه اهلسنت نیز جواز «مسح بر کفش» مورد اتفاق نیست و برخی از ایشـان،
جواز آن را به شرایط خاصی محدود کردهاند .مثال عدهای از احنا بر این فتوا هستند کـه
«غیرمسافر» فاط ی
مال

روز ،و «مسافر» صرفا تا سه روز میتواند بـر کفـش مسـح کنـد 5.از

نیز چنین نال شده است که این عمل فاط بر مسافر جـایز اسـت ،نـه بـر ماـیم 6.از

شافعی نیز آمده است که مسح بر کفش ،فاـط در صـورتی مجـاز اسـت کـه روی کفشهـا
پارگی نباشد ،چه کم و چه زیاد؛ 7ولی برخی دیگر از شوافع و همچنین حنابله چنین کـاری
را مطلاا جایز میدانند 8.با این حال ،اگر یکی از فاهای اهلسنت جواز مسح بـر کفـش را

 .1سورۀ مائده ،آیۀ .7
 .2عیاشی ،محمد ،تفسیح العیاش  ،ج ،6ص.833
 .3کلینی ،محمد بن یعاوب ،الکاف  ،ج ،2ص.76
 .4حلی ،حسن بن یوسف ،تححیح اأحکام الشحعیة ،ج ،6ص.65
َُ
 .5قدوری ،احمد بن محمد ،التجحید للقدوري ،ج ،6ص766؛ ُسیدی ،علی بن حسین ،الةت؛ فی الفتاوی ،ج ،6ص.62
 .6سمرقندی ،محمد بن احمد ،تحفة الفقهاء ،ج ،6ص.27
 .7مرغینانی ،علی بن ابیبکر ،الهدایة ،ج ،6ص.76
 .8عاشور ،احمد عیسی ،فقه آسان در مذهب امام شافعی ،ص38؛ حازمی ،احمـد بـن عمـر ،الشرح المیسرح لر اد المسرتقةع،
کتاب الطهارة ،ج ،2ص 6تا .8

نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

به شرایط خاصی مشروط کند ،به یهود شبیه نمیشود.
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همچنین ضمن جستوجوی متون کهن و جدید فاه یهود ،چنین بـه دسـت آمـد کـه
بین یهود ،اساسا «وضو» موضوعیت ندارد.

1

 .4لزوم شاهد گرفتن برای طالق

مسئلۀ دیگر ،لزوم شاهد گرفتن برای طالق اسـت کـه علـیرغم وجـود چنـین حکمـی در
یهود 2،شیعه آن را از قرآن اخذ کرده است ،نه از یهود .قرآن در حکمی ،دستور میدهد که
باید دو فرد عادل ،شاهد طالق باشند 3.از امام بـاقر روایـت شـده اسـت« :اگـر کسـی
بدون دو شاهد عادل ،زنش را طالق دهـد ،طالقـش صـادق نیسـت»؛ 4لـذا شـیعه بـرای
صحت طالق ،حضور شاهد را الزم میداند.

5

بنابراین ،انتساب این چهار مورد از وجوهی که ابنتیمیه در زمینۀ شباهت بین شیعه و
یهود نکر کرده است ،به هر دوی آنها صحیح است؛ ولی شیعه برای آنها ادلهای صحیح و
متان ،از آیات و روایات دارد و آنها را از باب تشبه به یهـود انجـام نمیدهـد .ضـمن اینکـه
صر تشبه به یهود ،نباید مانع انجام ی

عمل قرار گیرد؛ کما اینکه یهود عبادت غیرخدا

و ازدواج با مادر را حرام میداند 6و شیعه و سنی نیز این دو عمـل را تحـریم کردهانـد؛ ولـی
این تحریم ،بهپیروی از قرآن 7است و به یهود ربطی ندارد.
ب .موارد مختص به یهود

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

برخی از مواردی را که ابنتیمیه نام برده است ،یهود انجام میدهد؛ ولی شیعه آنها را جـایز
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 .1در آیین یهود ،تنها چیزی که بهعنوان «طهارت» یافتم ،صرفا عملی است موسوم به «نتیال» که صبحها برای برطر کـردن
ناپاکی انجام میدهند و فاط شامل شستن دو دست از آرنی تا انگشتهاست( .مجموعه وانین בואישתי ،ص 33تا .)24
 .2تلمود ،النساء ،ص .824طالق صحیح نیست ،مگر با حضور دو شاهد( .حای بن شمعون ،اأحکرام الشرحعیة فری اأحروال
الشخصیة للملة الیهودیة ،ص ،684ش.)436
ُ
ْ
ْ ُ
َّ ْ ُ
 .3سورۀ طالق ،آیات  6و  :8سنا طلات ُم النساء...  ...أشهدوا نو ْل عد ٍل م ْنکم.
 .4حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،ج ،88ص.87
 .5حلی ،حسن بن یوسف ،مختل؛ الشیعة ،ج ،2ص.553
« .6تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد»( .خروج « .)7 :85عورت مادر خود را کشف منما .او مادر توست»( .الویان .)3 :62
ُْ
ُ ْ ْ َّ َّ
 .7سورۀ لامان ،آیۀ  :67ال تشرك بالله سن الش ْرك لظل ٌم عظیم؛ (به خدا شرک نورز که شرک ظلم بسیار بزرگی است) .سـورۀ
ُ ُ ُ ُ
ْ
نساء ،آیۀ ُ  :87حرمت عل ْیک ْم أ َّمهاتکم؛ (مادرانتان بر شما حرام شد).

ُ
نمیداند .این موارد ،نه فاره هستند که عبارتاند از :انحـرا از قبلـه ،تکـاندادن سـر در
نماز ،رهاکردن لباس در نماز 1،تحریف قرآن 2،گفتن «سام» 3به مؤمنان بهجای «سالم»،

4

بی .ورزیدن به جبرئیل و خائن دانستن ایشان در ارسال پیام نبوت 5،مباح دانستن خون
تمام مسلمانان 6،عدممشروعیت تعبیۀ لحد در قبر 7و تحریم گوشت مرغابی و شتر.
تمام این ادعاها دربارۀ «یهود» صحیح ،و دربارۀ «شیعه» بیاساس هستند.

8

 .0انحراف از قبله

دربارۀ «انحرا از قبله» عالمه حلی فرموده است:

قبله «کعبه» است و توجه و ْ
روی نگـاه داشـتن بـه آن بـرای کسـی کـه نـزد کعبـه،
حاضر و به آن نزدی است ،واجب میباشد .اگـرهم از آن دور باشـد ،بایـد بـه هـر
9
سمت که احتمال بیشتری میدهد کعبه در آن سمت باشد ،رو کند.

وی عالوه بر اینکه توجه به کعبه را در نماز واجب میداند ،انحرا از آن در حین نمـاز
را نیز ُمبطل نماز میشمارد و میگوید« :اگر در نماز ،کسی عمدا به پشـت سـرش بنگـرد،
نمازش باطل است» 10.بنابراین از نظر شیعه ،نماز باید رو به کعبه خوانده شود ،نـه محلـی
دیگر ،و همچنین در حین نماز نیز نباید از آن سمت روی برگرداند.
 .2تکاندادن سر در نماز
مورد بعدی« ،تکاندادن سر در نماز» است که این نیـز افتراسـت؛ چراکـه عالمـه حلـی

میگوید« :در نماز بهاندازهای که نکر واجب میخواند ،باید طمأنینه و آرامش داشته باشـد
نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

 .1یعنی از بستن و در داخل شلوار گذاشتن لباس خودداری مینماید.
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مةهاج السةة الةبویة ،ج ،6ص.85
 .3یعنی مرگ بر شما.
 .4همان ،ص.85
 .5همان ،ص.83
 .6همان ،ص.78
 .7همان ،ص.77
 .8همان ،ص.73
 .9حلی ،حسن بن یوسف ،مختل؛ الشیعة ،ج ،8ص.76
 .10حلی ،حسن بن یوسف ،نهایة اإلحکام ف معحفة اأحکام ،ج ،6ص.588
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و طمأنینه همان سکون است؛ یعنی هر عضوی ،اندک توقفی داشته باشد».

1

 .3رهاکردن لباس در نماز

در مسئلۀ «رهاکردن لباس در نماز» نیز باید گفت که وجوب این عمل در فاه شیعه نیامده
است .فاهای شیعه میگویند که بهتر است پیراهن یا قبا یا تنپـوش نمـازگزار ،آزاد باشـد؛
یعنی نه در شلوار قرار بگیرد و نه با چیزی مانند کمربند بسته شود؛ ولی چنین کاری واجب
نیست .ادعای ابنتیمیه در اینکه شیعه این عمل را واجب میداند ،کذب است .عالمه نیز
دراینباره چنین فتوا میدهد « :در نماز ،مکـروه اسـت کـه نمـازگزار شـلوار را روی پیـراهن
بکشد .همچنین [ ]...پوشیدن قبای بستهشده در غیرجنگ نیز کراهت دارد».

2

 .4تحریف قرآن

دربارۀ ادعای «تحریف قرآن» نیز ،شیعه قویـا ُمنکـر آن اسـت .عالمـه حلـی دراینبـاره

گفته است:
هیت تبدیل ،تأخیر و تادیمی در کالم خداوند صورت نپذیرفته است و ما به خداونـد
پناه میبریم از کسی که چنین عایدهای داشته باشد؛ چون اگر چنـین اتهـامی بـه
3
قرآن مجید اصابت کند ،قرآن خاصیت معجزه بودنش را از دست خواهد داد.

ضمن اینکه در برخی منابع اهلسنت نیز روایاتی وجود دارد که ُمشعر به تحریف قرآن
است؛ 4ولی شیعه هرگز اهلسنت را به تحریف قرآن متهم نمیکند و روایات فوق را حمـل
بر نظر ش صی نویسنده مینماید.
گفتن «سام» به مؤمنان بهجای «سالم»
.5
ِ

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

عموم فاهای شیعه این مورد را نیز انکار کردهاند و هرگز به مشـروعیت چنـین عملـی فتـوا
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ندادهانــد .عالمــه حلــی ضــمن ناــل روایــت معــرو مبنــی اینکــه چنــد یهــودی بــه
رسول خدا ،بهجای «سالم» از لف «سام» استفاده کردند و عایشه نیز از این کار آنان
 .1حلی ،حسن بن یوسف ،مةتهی المطلب ،ج ،5ص.667
 .2حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد اأذهان ،ج ،6ص 847و .843
 .3حلی ،حسن بن یوسف ،أجوبة المسائل المهةائیة ،ص.686
ُ
 .4ن  :موسوی ،سید عبدالرحیم ،ف رحاب أهل البیت ،کتاب أسطورة تحریف الارآن ،ص 54تا .75

برآشفته شد ،زشت بـودن بـهکارگیری لفـ «سـام» بـهجای «سـالم» را یـادآوری میکنـد.
همچنین از اینکه وی در فتواهای خود ،بلند سالم کردن را یکی از عوامل نزدی

نمودن

قلبهای مؤمنان دانسته 1و بر نمازگزار واجب کرده اسـت کـه سـالمی را کـه بـه وی داده
شده ،پاسخ گوید 2،و در این فتواها نیز به کلمۀ «سالم» تصریح فرموده ،چنین نتیجهگیری
میشود که عالمه حلی تحیت گفـتن مؤمنـان بـه یکـدیگر را بـا همـین لفـ «سـالم»
مشروع میداند ،نه با الفاظ دیگر.
 .6بغض ورزیدن به جبرئیل و خائن دانستن ایشان در ارسال پیام نبوت

این مورد نیز تهمتی بیاساس است که ابنتیمیه به شیعه نسبت میدهد.
د

اوال :عموم علمای شـیعه از جملـه عالمـه حلـی بـر ایـن عایدهانـد کـه فرشـتگان،
معصوم هستند؛ 3بنابراین ،عملی را که جبرئیل انجام داده اسـت ،صـحیح و طبـق دسـتور
خداوند بوده است؛ مثل ابالش رسالت به پیامبر.
د

ثانیا :قرآن میفرماید:
َ

َْ

َ

َْ

َ ن َزلُب ِه ُّ
ُالروحُاْل ِمينَُ ُعلىُقل ِب َ ُ...؛
ِ
روحاالمین (جبرئیل) این (قرآن) را بر قلبت نازل کرده است.
4

از این آیه فهمیده میشود که هم این قرآنـی کـه در اختیـار ماسـت ،همـان اسـت کـه
جبرئیل آورده ،و هم اینکه خداوند به این کار جبرئیل رضـایت داشـته و وی مـأمور خداونـد
بوده است .از آنجـا کـه انکـار آیـهای از آیـات قـرآن ،بهمنزلـۀ انکـار کـل آن اسـت و کفـر
انکار کرده و از دین خارج شده است.
د

ثالثا :همان طور که قبال نیز اشاره شد ،عالمه قول به تحریف قـرآن را باطـل میدانـد
که این نیز حاکی از صحت کل آیات قرآن ،از جمله دو آیـۀ فـوق اسـت کـه بـر امانتـداری
 .1حلی ،حسن بن یوسف ،واعد اأحکام ،ج ،7ص.827
 .2حلی ،حسن بن یوسف ،تذکحة الفقهاء ،ج ،7ص 826تا .827
 .3حلی ،حسن بن یوسف ،األفین ،ج ،8ص.666
 .4سورۀ شعراء ،آیات  637و .634

نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

محسوب میشود؛ بنابراین اگر کسی امانتداری جبرئیل را زیر سؤال ببرد ،گویا آیۀ فـوق را
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جبرئیل داللت دارد.
دانستن خون تمام مسلمانان
 .7مباح
ِ

اتهام بعدی« ،حالل دانستن خون سایر مسلمانان توسط شیعه» اسـت کـه ایـن نیـز انکـار
میگردد .فاهای شیعه ،از جمله عالمه حلی ،ری تن خون همـۀ مسـلمانان را تحـریم
میکننــد .عالمــه حلــی از تکفیــر اهلســنت اجتنــاب نمــوده ،آنــان را داخــل در اســالم
میداند 1،و همچنین اسالم را نیز در قصاص شرط میشـمارد 2.نتیجـۀ فتـوای ایشـان در
شرط دانستن اسالم در قصاص ،برابری خون مسلمان با مسلمان اسـت و در ایـن زمینـه
هیت فرقی بین مذاهب نیست.
 .8عدممشروعیت ت بیۀ لحد در قبر

مورد دیگر« ،عدممشروعیت تعبیۀ لحد در قبر» است که آن نیـز کـذب میباشـد .شـیعیان
تعبیۀ لحد در قبر را مستحب میدانند .عالمه حلی دراینباره مینویسد:
مستحب است قبر بهبلندی قد یا حداقل تا ترقوه حفر شود 3و مستحب اسـت در ضـلعی از قبـر کـه بهسـمت قبلـه اسـت،
بهارتفاع نشستن ی

انسان ،لحد تعبیه شود.

4

 .9تحریم گوشت مرغابی و شتر

همچنین استناد «تحریم گوشت شـتر و مرغـابی» بـه فاـه شـیعه ،دروش اسـت و شـیعیان
آن دو را حــالل میداننــد .از عالمــه حلــی در تأییــد ایــن مطلــب آمــده اســت« :دربــارۀ
چهارپایان ،شتر و گاو و گوسفند از حاللگوشتها هستند».

5

همچنین با اینکه عالمه به حلیت گوشت مرغابی تصریح نکرده است ،ولـی مالکهـایی
سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

برای حلیت گوشت پرندگان نکر کرده است که مرغابی نیز مشمول آنها میشود:

70

 .1در مسئلۀ «پاک و مسلمان دانستن اهلسنت» نکر خواهد شد.
 .2یعنی اگر ش صی -چه مسـلمان و چـه کـافر -مسـلمانی را بکشـد ،کشـته خواهـد شـد و مسـلمان را بـهخاطر کشـتن کـافر
نمیکشند( .حلی ،حسن بن یوسف ،تبصحة المتعلمین ،ص.)635
 .3یعنی ارتفاع قبر بهاندازۀ قد ی انسان معمولی حفر شود و اگر این مادار مادور نباشد ،حداقل تا ترقوه باشد.
 .4حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد اأذهان ،ج ،6ص.874
 .5همان ،ج ،8ص .665

هرکدام از پرندگان که چنگـال داشـته باشـد ،حـرام اسـت ]...[ .هـر پرنـدهای کـه
پـا یـا
بالنزدنش در پـرواز ،بـیش از بـالزدنش باشـد یـا فاقـد چینـهدان ،سـی
ســنگدان باشــد ،حــرام اســت .هــر پرنــدهای نیــز کــه بــالزدنش در پــرواز ،بــیش از
1
بالنزدنش باشد یا یکی از آن اعضا را داشته باشد ،حالل است.

از آنجا که بالزدن مرغابی در پرواز ،بیش از بالنزدن آن است و چینـهدان و سـنگدان
نیز دارد ،از نظر عالمه حلی حاللگوشت است.
در این ب ش نیز مواردی نکر شد که ابنتیمیه آنها را از مشترکات بـین یهـود و شـیعه
برشمرده است؛ در حالی که شیعیان هیتی

از آنها را انجام نمیدهند.

ج .موارد مختص به شی ه
برخی موارد نیز وجود دارد که انتساب آنها به شیعه صحیح است؛ ولی از قضا یهـود آنهـا را
انجام نمیدهد .شمار اینها سه فاره است :گذاشـتن چـوب تـازه در قبـر ،تحـریم خـوردن
طحال 2و مشروع دانستن تایه.

3

گرچه انتساب این مطالب به شیعه صحیح است ،ولی آیات و روایات قطعی پشتوانۀ این
فتواها هستند.
گماشتن چوب تازه در قبر
.0
ِ

در مسئلۀ «گذاشتن چوب تازه در قبر» عالمه حلی ضمن مستحب دانستن این عمـل،
برای اوبات آن ،این روایت را مـیآورد« :امـام صـادق فرمودنـد :دو چـوب تـر بهانـدازۀ
ب اری نیز در تأیید این عمل در کتاب صحیح بخاری نال میکند که یکـی از صـحابه

وصیت کـرد در قبـرش دو چـوب تـر بگذارنـد 5و در روایتـی دیگـر نیـز پیـامبر در قبـر
 .1همان.
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مةهاج السةة الةبویة ،ج ،6ص.77
 .3همان ،ص .72
 .4حلی ،حسن بن یوسف ،مختل؛ الشیعة ،ج ،6ص 734و .735
 .5ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،کتاب الجنائز ،باب الجرید علی الابر ،ص.674

نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

ی

نراع گرفته و در قبر گذاشته شود .محل آن نیز زیر بیل میت است».

4
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دو میت ،که دچار عذاب قبر بودند ،چوب تر قرار دادند.

1

ضمن اینکه در مطالعۀ احکام دفن در منابع یهودی ،چنین حکمی یافت نشد.

2

تحریم خوردن طحال
.2
ِ

تحریم طحال توسط شیعه نیز مستدل به روایات اهلبیت اسـت ،نـه از بـاب تشـبه بـه

یهود .بهعنوان مثال ،محمد بن مسلم میگوید« :امام صادق کتاب حضرت علی را
برای من خواند که در آن ،از خوردن [ ]...طحال نهـی شـده بـود» 3.عالمـه حلـی نیـز
بهتبع همین روایت فتوا داده است که خوردن طحال جایز نیست.

4

ضمن اینکه با جستوجو در کتاب مادس ،حکم خوردن طحال یافت نشد.

5

دانستن تقیه
 .3مشروع
ِ

مطلب دیگر ،ادعای «مشروعیت تایه در فاه شیعه» است که آن نیز مبتنی بر ادلۀ قطعـی

میباشد .قرآن کریم تایه را جایز دانسته است و دربارۀ عملکرد عمار یاسر ،مبنی بـر تایـه
در برابر مشرکان ،میفرماید:

ْ
َ ْ ََ
َ
ْ
َّ َ ْ َ
َ
ْ َ َ َّ َ
َّ َ
ونُکف َورُ
كواذبو ُُم
آياتُالل ِهُوُأول ِ ُهمُال ِ
ِ إنماُيفت ِريُالك ِذبُالذينَُّلُيؤ ِمنو ُِب ِ
ْ
َّ
َّ
َْ ْ
ْ
6
ِبالل ِه ُِم ْن َُب ْع ِد ُِإ َيما ِن ِه ُِإَّل َُم ْنُأ ک ِر َه َُوُقلبهُمط َم ِ ٌّن ُِب ِاْل َيما ؛

همانا کسانی افتـرا میبندنـد کـه بـه آیـات خـدا ایمـان ندارنـد و همینهـا دروشگـو
هستند .کسی که بعد از مؤمن شدن ،به خدا کافر شـود [نیـز دروشگوسـت]؛ مگـر
کسی که مجبور شده ،در حالی که در قلبش اطمینان به ایمان دارد.

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

یا آیهای دیگر چنین بیان میکند:
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 .1همان ،کتاب الجنائز ،ص ،674ح6776؛ ص ،677ح.6732
 .2آنرحیان ،هاراویدیدیا ،شحعیات دین یهود ،ص 828تا .755
و همچنین با مطالعۀ مطالب مندرج در دو آدرس زیر ،چنین حکمی دربارۀ آیین دفن مردگان در دین یهود به دست نیامد:
http://www.welayatnet.com/fa/news/51905
فرهنــگ-تــدفین-در-ادیان(قســمتhttps://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/6931/83634/-
)دوم
 .3کلینی ،محمد بن یعاوب ،الکاف  ،ج ،7ص.863
 .4حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد اأذهان ،ج ،8ص.668
 .5در کل کتاب مادس ،بهویژه الویان  66که گوشتهای حرام را نام میبرد ،نامی از «طحال» نیامده است.
 .6سورۀ نحل ،آیۀ .657

ْ
ْ ْ
َ َ َّ
ين َُو َُم ْن َُي ْف َع ْل َُذل َ َُف َل ْوي ََُم َ
ُالم ْؤمن َ
َ ْ َ َ َْ َ َ ْ
ونُ
ِ
ِ
َّلُيت ِخ ِذُالمؤ ِمنو ُالك ِاف ِر ينُأو ِلياء ُِمنُرو ِ ُ ِ ِ
َّ
َ
ْ ْ َ ً 1
َّ َ ْ َ َّ
اُمنهمُُق ُاة؛
الل ِه ُِفيُشي ٍْء ُِإَّلُأ ُُتقو ِ

مؤمنان نباید کافران را بهجای مؤمنان به دوستی بگیرند و هرکس چنـین کنـد ،در
هیت چیز از [دوستی] خدا بهرهای ندارد؛ مگر اینکه از آنان بهنوعی تایه کنید.

حتی ب اری نیز روایتی بر جواز تایه نال کرده است و در عین حال ،از تشابه به یهود،
مبراست« :حسن [بصری] میگوید :تایه تا روز قیامت است».

2

در مطالعات زندگی یهودیان نیز حکمی در جواز یا حرمت تایه به دست نیامد.

3

در اینجا نیز مشاهده شد که ابنتیمیه شیعه را در چند چیز ،به یهود تشبیه میکند کـه
یهودیان آنها را انجام نمیدهند؛ چه رسد به اینکه انجام آن عمل توسط شیعیان ،عالمتی
بر یهودزدگی آنان باشد!
موارد باطلاالنتساب به یهود و شی ه
واضحالبطالنترین ادعاهای ابنتیمیه در این باب ،مواردی است که نه شیعه بدان ملتـزم
است و نه یهود ،و او به هر دو ،تهمت زده است! این موارد به چهارده فاره میرسد.
ابنتیمیه ادعا دارد :یهود تا قبل از خروج مسیح دجال 4و نـزول شمشـیر از آسـمان ،و
شیعه تا زمان خروج مهدی و نزول ندایی از آسمان« ،جهاد» را حرام میداننـد .هـر دو
تا زمان ُپر شدن آسمان از ستارگان ،نماز میرب را به تأخیر میاندازند .هر دو عایده دارنـد
که خدا پنجاه رکعت نماز در شبانهروز بر آنها واجب کرده است .بـرای زنـان قائـل بـه عـده
 .1سورۀ آلعمران ،آیۀ .82
 .2ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صرحیح البخراري ،کتـاب اإلکـراه ،ص .282وی صـراحتا در توضـیح دو آیـۀ فـوق میگویـد:
«دربارۀ تایه است».
 .3کهن ،ابراهام ،گةجیةهای از تلمود ،زندگی اجتماعی و اخالقی ،ص 857تا .852
 .4مفهومی کلی در کتاب مادس است که بر هر ش ص یا گروهـی اطـالق میشـود کـه بـهپیروی از شـیطان ،انسـانها را در
آخرالزمان گمراه میکنند و آنها را از گرویدن به منجی بازمیدارند یا با منجی مبارزه میکنند( .اول یوحنـا 62 :8؛ همـان 7 :4؛
دوم یوحنا.)3 :
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مةهاج السةة الةبویة ،ج ،6ص.85
 .6یعنی گوشههای باالی پیشانی .این عبارت ،عبارت بهکاررفته در متن «اقران» (جمع قرن) است و توضیح آن این اسـت کـه
اگر قرار بود انسان شاخ داشته باشد ،از دو گوشۀ باالی پیشانی ،ماابل صورتش درمیآورد.

نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

نیستند 5.بر شاخهایشان 6سجده میکنند 1.در معامله تالب و کالهبرداری میکننـد .قبـل

73

از اینکه به سجده بروند ،مدام سر خود را حرکت ،و اعمالی شبیه رکوع انجام میدهند 2.در
نماز صبح بر جای بلندی سجده میکنند 3.یهود به زنان خود مهریه نمیدهند و بـهرایگان
از آنها بهره میبرند ،شیعه نیز به نکاح متعه عمل میکند 4.هیتی

اجازه نمیدهند افـراد

هنگام مجامعت با کنیزان خود ،عزل 5کنند 6.اجرای طـالق را بـه زمـان حـی .منحصـر
میدانند .همیشه دو نماز را جمع میکنند و در سه وقت نماز میگزارند .غیـر هممـذهبان
خود را نجس ،و نبیحههای آنان را حرام میپندارند.

7

 .0حرمت جهاد

ادعای «حرمت جهاد» کذب است .فاه شـیعه تأکیـد بسـیاری بـر جهـاد و عدمسـازش بـا
ظالمان دارد و وجوب آن را نیز به زمان بعد از ظهور حضرت مهـدی مایـد نمیدانـد.
عالمه حلی نیز در تأیید این مطلب مینویسد« :واجب است انسان از جان و حریم خود
دفاع کند و تسلیم و قبول ظلم ،جـایز نیسـت .انسـان حـق دارد همـان گونـه کـه از جـان
خودش دفاع میکند ،مالش را نیز از تعـرض حفـ نمایـد» 8.همچنـین صـاحبجواهر ،از
فاهای شیعه ،جهاد با سه گروه را واجب میداند:
بحث دربارۀ کسانی است که جهاد با آنان واجب است.
گروه اول :کسانی که علیه پیشوای مسلمانان گردنکشی کردهاند ،و مانعان زکـات
نیز با آنان مشترکاند.
گروه دوم :اهلکتاب در صورتی که پیمان اهلنمه را شکسته باشند.
گروه سوم :کافرانی که در دو گروه قبلی داخل نمیشوند .واجب اسـت مسـلمانان
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 .1همان ،ص.87
 .2همان ،ص.83
 .3همان ،ص.76
 .4همان ،ص .77وی همین وجهشبه را در جایی دیگر بین شیعه و نصارا برشمرده است( .همان ،ص.)83
« .5عــزل» یعنــی ری ــتن نطفــه در خــارج از رحــم ،بـه ایــن نیــت کــه زن از وی حاملــه نشــود( .فراهیــدی ،خلیــل بــن احمــد،
کتاب العین ،ج ،6ص.)757
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مةهاج السةة الةبویة ،ج ،6ص.77
 .7همان ،ص.73
 .8حلی ،حسن بن یوسف ،واعد اأحکام ،ج ،7ص.536

بهسمت هرکسی که جهاد علیه او واجب است ،حرکت کنند.

1

کالم این دو فایه ،در وجوب دفاع و جهاد اطالق دارد و شـامل زمـان پـیش از ظهـور
امام زمان نیز میشود.
هم چنین در تتبع کتاب مادس ،مطلبی دربارۀ حکم جهاد قبل از خروج دجال ،یافـت
نشد.

2

 .2بهتأخیرانداختن نماز مغرب تا زمان پر شدن آسمان

افترای بعدی ابنتیمیه به شیعه و یهـود ،بهتأخیرانـداختن نمـاز میـرب تـا زمـان پـر شـدن
آسمان از ستارگان است .در تکذیب آن باید گفت ،عالمه حلی در کتاب إرشاد اأذهان،
قول سید مرتضی مبنی بر دخول وقت نماز میـرب هنگـام غـروب خورشـید را تأییـد کـرده
است 3و مینویسد« :اول میرب هنگامی است که هم خورشید و هـم اشـعۀ قرمزرنـگ آن
در سمت مشرق ناپدید گردند».

4

بنابراین ،شیعه وقت نماز میرب را قبل از پر شدن آسمان از ستارگان میداند؛ چراکه از
هنگام غروب خورشید و محو اشعۀ آن تا ظاهر شدن ستارگان ،فاصلۀ زمانی وجود دارد.
5
همچنین وقت نماز عشا در یهود ،لزوما بعد از زمان پر شدن آسمان از ستارگان نیست.
 .3وجوب پنااه رک ت نماز در شبانهروز

در بحث تعداد رکعات واجب در شبانهروز نیز عالمه حلی میفرماید« :نمازهای روزانه از
صبح نیز دو رکعت .نمازهای چهاررکعتی نیـز فاـط در سـفر نصـف میشـوند» 6.بنـابراین،
رکعات واجب در فاه شیعه ،هفده رکعت در شبانهروز است ،نه پنجاه رکعـت .ضـمن اینکـه
 .1نجفی ،محمدحسن ،جواهح الکالم ،ج ،86ص.47
 .2کهن ،ابراهام ،گةجیةهای از تلمود ،ص 756تا .778
 .3حلی ،حسن بن یوسف ،مختل؛ الشیعة ،ج ،8ص 63تا .86
 .4حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد اأذهان ،ج ،6ص.848
 .5آنرحیان ،هاراویدیدیا ،شحعیات دین یهود ،ص 828تا .755
 .6حلی ،حسن بن یوسف ،نهایة اإلحکام ف معحفة اأحکام ،ج ،6ص.752

نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

این قبیل است :ظهر چهار رکعت ،عصر مانند آن ،میرب سه رکعت ،عشـا ماننـد ظهـر ،و

75

تعداد رکعات نماز در دین یهود نیز به این تعداد نمیرسد.

1

 .4عدموجوب عده برای زنان

مطلب بعدی« ،عدم وجوب عده نگاه داشـتن بـرای زنـان» اسـت کـه شـیعه آن را تکـذیب
میکند .عموم فاهای شیعه از جمله عالمه حلی معتادند کـه زن ،جـز در برخـی مـوارد
َّ
َّ
4
جزئی مثل مطلاۀ یائسه و مطلاۀ صییره 2،چه هنگام فوت شوهرش 3و چه هنگام طالق
باید عده نگه دارد؛ لذا ادعای ابنتیمیه در کلیت داشتن این مسئله ،کذب است.
یهود نیز برای زنان ،عده را الزم میداند.

5

 .5سادۀ آنان بر گوشۀ پیشانی
همچنین ادعای ابنتیمیه در «سجده بر شـاخ» نیـز کـامال کـذب اسـت .عالمـه حلـی

میفرماید« :در هر سجدهای ،واجب است پیشانی خود را بر آنچـه سـجده بـر آن صـحیح
است ،قرار دهد» 6.در جای دیگری مینویسد« :در هر سجدهای ،واجب است هفت عضو
را بر زمین قرار دهد :پیشانی ،دو دست ،دو زانو و دو شست پا».

7

در عر نیز قدر متیان مفهوم «پیشانی» ،باالی بینی و ابروها است.
در جستوجوی احکام نماز یهود ،چنین بـه دسـت آمـد کـه نمـاز امـروزی آنهـا اساسـا
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سجده ندارد.
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8

 .1آنرحیان ،هاراویدیدیا ،شحعیات دین یهود ،ص 828تا 755؛ «نماز (یهودیت)» ،سایت ویکیپدیا ،آدرس:
)نماز_(یهودیتhttps://fa.wikipedia.org /wiki/
 .2حلی ،حسن بن یوسف ،تححیح اأحکام الشحعیة ،ج ،8ص35؛ حلی ،حسن بن یوسف ،تبصحة المتعلمین ،ص.643
 .3حلی ،حسن بن یوسف ،تححیح اأحکام الشحعیة ،ج ،8ص.38
 .4حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد اأذهان ،ج ،8ص.47
َّ
 .5عاد زن مطلاه یا شوهرمرده جایز نیست؛ مگر آنکه نود روز عدهاش مناضی شود( .حای بن شمعون ،اأحکام الشرحعیة فر
اأحوال الشخصیة للملة الیهودیة ،ص ،683ش.)565
 .6حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد اأذهان ،ج ،6ص.855
 .7حلی ،حسن بن یوسف ،تبصحة المتعلمین ،ص.44
 .8آنرحیان ،هاراویدیدیا ،شحعیات دین یهود ،ص 828تا 755؛ سایت انجمن کلیمیان تهران ،آدرس:
www.iranjewish.com

 .6تقلب و کالهبرداری در م امله

اتهام دیگری که ابنتیمیه مطـرح میکنـد« ،تالـب و کالهبـرداری در معاملـه» اسـت کـه
انتساب آن به شیعه ،رد میشود .عالمه حلی میفرماید:
غش و تدلیس حراماند؛ مثل ری تن آب در شیر ،آرایش شدن زن توسـط آرایشـگر
بهگونــهای کــه زشــتیهایش م فــی شــود ،زینــت مــردان بــا چیزهــای حــرام.
امام صادق فرمودند« :کسی که سر مردم کاله بگذارد و در معامله غش نماید،
از ما نیست» .رسول خدا نیز به ی خرمافروش فرمودند« :بدان! کسـی کـه
مسلمانان را در معامله فریب دهد ،از آنها نیست» .آن حضـرت از اضـافهکردن آب
1
به شیر هنگام فروش نیز نهی نمودند.

همچنین با جستوجو در متون قانونی یهود ،به دست آمد کـه کسـب پـول نامشـروع،
حرام است؛ حتی اگر برای احااق حق باشد.

2

 .7تکاندادن سر بین رکوع و ساده

فتوای «تکان دادن سر بین رکوع و سـجده» نیـز در هیتیـ

از کتابهـای فاهـی شـیعه

وجود ندارد .همۀ فاها ،از جمله عالمه حلی ،بر این عایدهاند که ش ص باید بین رکوع
و سجده ،و بین دو سجده ،از حرکات زاید اجتناب کند و حتی در حین سـجده نیـز حرکـت
نکند و آرامش داشته باشد.

3

در مورد پنجم نیز نکر شد که نماز یهود ،سجده ندارد.
 .8ساده بر جای بلند

میکند« :در سجده واجب است که محل استارار پیشانی در سجده از محل استارار پاها،
بیش از ی

آجر ،یعنی چهار انگشت ،بلندتر نباشد».

4

با عطف به مورد سابق ،خواندیم که نماز یهود ،بدون سجده است.
 .1حلی ،حسن بن یوسف ،تذکحة الفقهاء ،ج ،68ص.648
 .2حای بن شمعون ،اأحکام الشحعیة ف اأحوال الشخصیة للملة الیهودیة ،ص ،65ش.45
 .3حلی ،حسن بن یوسف ،نهایة اإلحکام فی معحفة اأحکام ،ج ،6ص.422
 .4حلی ،حسن بن یوسف ،تبصحة المتعلمین ،ص.44

نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

ادعای «سجدۀ شیعه و یهود بر جای بلند» نیز تهمتی بیش نیست .عالمـه حلـی بیـان
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 .9مشروعیت مت ه و عدممشروعیت مهریه

دربارۀ ادعای ابنتیمیه در زمینۀ مشروعیت متعه و عدممشروعیت مهریـه در فاـه شـیعه،
ابتدا باید با استناد به قرآن کریم ،جواز متعه را اوبـات کـرد و سـپس وجـوب تعیـین مهـر را
مورد بحث قرار داد.
شیعه مشروعیت متعه را به نص قرآن مستند میداند .قرآن دراینباره میفرماید:
َ

َ

َ

َ

ف َم ْ
اُاس َت ْم َت ْعت ْم ُِب ِه ُِم ْنه َّنُفآُوه َّنُأج َوره َّنُف ِر يضة؛

1

زنانی را که از آنان استمتاع نمودهاید ،اجرشان را به آنها بپردازید و این واجب است.

حتی اهلسنت نیز اعتااد دارند متعه در ابتدا جایز بوده؛ ولی بعدها نسـخ شـده اسـت.
مسـلم در صــحیح خــود روایتــی از قــول جــابر در جـواز متعــه ناــل میکنــد« :مــا در زمــان
رسول خدا و ابوبکر ،در ماابل ی

مشت خرما یا آرد متعه میکردیم تا اینکـه عمـر در

قضیۀ عمرو بن حریث ،از این کـار نهـی کـرد» 2.وی بـا اینکـه مشـروعیت متعـه در صـدر
اسالم را میپذیرد ،ولی ادعای نسخ آن در زمانهای بعدی را دارد 3.ولی شـیعه دلیلـی بـر
نسخ جواز آن نیافته است؛ بنابراین ،تحریم ازدواج موقت را مصـداق آیـۀ زیـر میدانـد کـه
فرموده است:

َ َّ َّ َ
ِ ل َمُُ َح ِّرمُماُأ َحلُاللهُل ؛

4

چرا چیزی را که خدا بر تو حالل کرده ،تحریم کردهای؟

مسئلۀ دیگر ،رایگان بودن بهرهگیری از زنان در فاه شیعه و یهود است؛ در صورتی که
شیعه ،هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت ،مهر را واجب میداند .عالمه حلی چنین
فتوا میدهد که مهر در ازدواج دائم وجوب دارد؛ ولی اگر نکر نشـود ،اصـل عاـد صـحیح
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است و برای زن ،مهرالمثل در نظـر گرفتـه میشـود؛ 5ولـی فاـدان مهـر در عاـد موقـت،
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موجب بطالن آن از اساس است.

6

 .1سورۀ نساء ،آیۀ .84
 .2نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،باب نکاح المتعة ،ج ،8ص ،6587ح.6455
 .3همان ،ج ،8ص.6588
 .4سورۀ تحریم ،آیۀ .6
 .5حلی ،حسن بن یوسف ،واعد اأحکام ،ج ،7ص37؛ حلی ،حسن بن یوسف ،تبصحة المتعلمین ،ص.646
 .6حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد اأذهان ،ج ،8ص 65و .66

در کتاب مادس نیز در تأیید مشروعیت مهریه گفته شده است که یکی از پیامبران

حاضر شد بهعنوان مهریۀ همسرش ،چند سال برای پدر همسرش کار کنـد 1.امـروزه نیـز
مهریه در بین یهود ،واجب است.

2

 .01جواز عزلط هنگام ماام ت با کنیزان

مسئلۀ بعدی« ،عزل از کنیز» است که در فاه شیعه جایز میباشد .عالمه حلـی ضـمن
اینکه فتوا میدهد جواز عزل از کنیز ،به اجازهگرفتن از وی نیـازی نـدارد 3،حـدیثی نیـز در
تأیید این فتوا نال میکند:
از امام باقر سؤال شد اینکه ش ص در حین نزدیکی ،نطفه را در خارج از رحـم
بریزد تا زن از وی حمل برندارد ،چه حکمی دارد .حضرت فرمودنـد« :دربـارۀ کنیـز
4
اشکالی ندارد؛ ولی دربارۀ زن آزاد ،من دوست ندارم».

ضمن اینکه در بررسی احکام جنسی در یهود ،چنین حکمی به دست نیامد.

5

 .00وجوب حائض بودن زن در هنگام طالق

ادعای «وجوب حائ .بودن زن در هنگام طالق» نیز پایه و اساسی در فاه شیعه نـدارد و
علمای شیعه طالق در زمان حی .را صـحیح نمیداننـد .عالمـه حلـی در ایـن زمینـه
میفرماید« :در طالق ،مباحثی وجود دارد از جمله شرایط طالق :طالقدهنده باید عاقل
و بالغ باشد [ ]...و زن [که با شوهرش نزدیکی کرده] باید از حی .و نفاس پاک باشد».
7
همچنین در بررسی احکام طالق در یهود ،لزوم یا عدملزوم این شرط دیده نشد.

6

نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

 .1پیدایش  .62 :83کتاب مادس این داستان را به حضرت یعاوب ،و قرآن به حضرت موسی نسبت داده است( .سـورۀ
قصص ،آیۀ .)83
« .2ی وسیلۀ ایمنی برای زن در ماابل طالق عجوالنه ،این است که مرد باید مهریهای را کـه حـق اوسـت بـه وی بپـردازد».
(کهن ،ابراهام ،گةجیةهای از تلمود ،ب ش زندگی و خانواده ،ص.)627
 .3حلی ،حسن بن یوسف ،مختل؛ الشیعة ،ج ،3ص.757
 .4همان.
 .5آنترمن ،آلن ،باورها و آیینهای یهودی ،ص 886تا .857
 .6حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد اأذهان ،ج ،8ص.48
 .7حای بن شمعون ،اأحکام الشحعیة فی اأحوال الشخصیة للملة الیهودیة ،ص 688تا .683
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جمع همیشگی بین دو نماز و نمازخواندن در سه زمان
ِ .02

دربارۀ این ادعای ابنتیمیه باید گفت که شیعه جمع بین دو نماز را واجـب نمیدانـد و قیـد

«دائما» در کالم وی ،کذب است .عالمه حلی به عـدموجوب جمـع قائـل اسـت و ایـن
روایت را نال میکند:
امام صادق فرمودند« :جبرئیل دربارۀ اوقات نماز نازل شد و رسول خـدا را
امر کرد که نماز ظهر را هنگام زوال ،نماز عصر را هنگام کشیده شدن سایۀ شـیء
بهانــدازۀ خــودش ،نمــاز میــرب را هنگــام غــروب خورشــید ،و نمــاز عشــا را هنگــام
1
ازبینرفتن شفق ب واند».

بنابراین ش ص میتواند هنگام عبور خورشـید از بـاالی سـرش ،نمـاز ظهـر ،و بعـد از
مدتی که سایۀ شاخص بهاندازۀ همان شاخص شد ،نمـاز عصـر ،و وقتـی خورشـید غـروب
کرد ،نماز میرب ،و هنگام تاری

شدن هوا ،نماز عشا را ب واند.

از طرفی دیگر ،اگر کسی بالفاصله بعد از نماز ظهر ،نماز عصر را ،یا بعد از نماز میرب،
نمــاز عشــا را ب وانــد ،از نظــر عالمــه حلــی نمــازش صــحیح اســت .وی در ایــن رابطــه
میفرماید:
ابتدای نماز ظهر وقتی است کـه خورشـید زوال یابـد؛ یعنـی سـایۀ شـاخص بعـد از
اینکه به کمترین میزان خود رسید ،شـروع بـه بـزرگ شـدن نمایـد ]...[ .و در ایـن
زمان با نماز عصر اشتراک زمانی دارد تا وقتی که به غروب خورشید ،بهاندازۀ ادای
نماز عصر وقـت بـاقی مانـده باشـد ]...[ .اول میـرب نیـز هنگـامی اسـت کـه هـم
خورشید و هم اشعۀ قرمزرنگ آن در سمت مشرق ناپدید گردند و از ایـن لحظـه تـا
مادار ادای سه رکعت ،م تص نماز میرب است و بعد از آن ،وقت بین نماز میرب
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و عشا مشترک میگردد تا آخر شب که بهاندازۀ ادای یـ
2
بماند که م تص نماز عشاست.
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نمـاز چهـاررکعتی بـاقی

ب اری نیز در جواز جمع نمازها ،روایتی آورده است و واضح است که از اتهام یهودزدگی
مبراســت .وی از ابنعبــاس ناــل میکنــد« :رســول خــدا در مدینــه هفــت رکعــت و
 .1حلی ،حسن بن یوسف ،تذکحة الفقهاء ،ج ،8ص.754
 .2حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد اأذهان ،ج ،6ص.848

هشت رکعت نماز خواند؛ ظهر و عصر ،و میرب و عشا».

1

مالحظه میشود که پیامبر جمع نمازها را در وسـعت وقـت انجـام دادهانـد؛ یعنـی
علــیرغم قــدرت بــر خوانــدن هــر نمــاز در وقــت م صــوص خــود ،نمازهــا را پشتســرهم
خواندهاند .پس جمع نمازها را نه میتوان واجب ،و نه میتوان باطل دانست.
یهودیان نیز صرفا دو نماز دارند که یکی را صبح (ش ریت) و دیگری را شب (عرویت)
میخوانند.

2

ممهبان خود
دانستن غیر هم
 .03ناس
ِ
ِ

مسئلۀ بعدی این است که شیعیان ،از جمله عالمه حلی ،اهلسنت را پـاک و مسـلمان

میدانند .شواهدی در س نان عالمه حلی در تأییـد ایـن مطلـب وجـود دارد؛ از جملـه:
«اقــرار بــه امامــت دوازده امــام واج ـب اســت؛ ولــی منکــر امامــت آنــان ،از اســالم خــارج
نمیشود».

3

وی کافر را نیز بهگونهای تعریف میکند که شامل اهلسنت نمیشود:

کافر نجس است و او کسی است که چیزی را که جزء ْ
دین بودنش با دالیل محکم
و با ضرورت اوبات شده ،انکار کنـد 4.چـه حربـی باشـد ،چـه اینکـه نمـی ،مرتـد یـا
دشمن اهلبیت باشد 5،چه اینکه از غالیان ،خوارج یا کسانی باشد که صـفات
6
بشر را به صفات خدا تشبیه میکنند یا برای خداوند ،جسم قائلاند.

مشاهده میکنیم که اهلسنت جزء هیتی

از موارد فوق نیستند.
نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

 .1ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،کتاب مواقیت الصالة ،ص ،38ح.547
 .2آنرحیان ،هاراویدیدیا ،شحعیات دین یهود ،ص88؛ رش هشانا ،ترجمۀ هوشنگ حکاکیان ،ص 8تا .655
 .3حلی ،حسن بن یوسف ،مةاهج الیقین ،ص.424
« .4امامت» و «عدل» ضروری مذهباند و منکر این دو ،صرفا از تشیع خارج است ،نه از اسالم.
 .5یعنی کسی که به آنان ناسزا بگوید یا فضیلتی را که فریاین قبول دارند ،انکار کند( .ن  :کووری ،احمد« ،بررسی ریشـههای
ناصبیگری» ،پژوهشةامۀ نقد وهابیت سحاج مةیح ،ش ،67ص .)38
کسی که صرفا امامـت آنـان را قبـول نکنـد ،ولـی دوسـتدار آنـان باشـد ،ناصـبی نیسـت و مسـلمان و پـاک اسـت .اهلسـنت
بههیتوجه دشمن اهلبیت نیستند و از باب نمونه میتوان به اشعار شـافعی دربـارۀ محبـت بـه اهلبیـت ،اشـاره کـرد.
(شافعی ،محمد بن ادریس ،دیوان اإلمام الشافع  ،ص 658 ،665 ،37 ،38 ،53 ،42و .)888
 .6حلی ،حسن بن یوسف ،تححیح اأحکام الشحعیة ،ج ،6ص.84
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در تتبع احکام اجتماعی یهود نیز ،مطلبی دربارۀ نجس بودن غیر یهود دیده نشد.

1

ممهبان خود
 .04تحریم ذبیحههای غیر هم
ِ

افترای بعدی ابنتیمیه «تحریم نبایح اهلسنت» است .در تکذیب این ادعا باید گفـت کـه
شیعیان نبیحۀ اهلسنت را حالل میشـمارند و عالمـه حلـی دراینبـاره میگویـد« :در
نبحکننده ،اسالم شرط است؛ پس نبیحۀ کافر حرام است ،حتی اگر نمی باشد .همچنین
است نبیحۀ دشمن اهلبیت .ولی نبیحۀ مسلمان غیرشیعه حالل است».

2

اهلسنت نیز عایده دارند که نبیحۀ یهود و نصارا حالل است؛ 3البته این فتـوا از بـاب
تاــرب و تشــبه اهلســنت بــه یهــود و نصــارا نیســت ،بلکــه ماحصــل اســتنباطهای فاهــی
اهلسنت است.
در احکام نبح در متون فاهی یهود نیز چنین حکمی دیده نشد.

4

مشاهده شد که بیشتر دالیل ابنتیمیه برای تشبیه شیعه به یهود ،بیاساس است و بـا
اینکه وی با عالمه حلی معاصر بوده اسـت ،حتـی انـدک مطالعـهای در آوـار ایـن فایـه
شیعی نداشته است.
نتیاه
از مطالب فوق چنین اسـتنباط میشـود کـه ابنتیمیـه بـهنیت تناـیص شـیعه ،آنـان را در
چیزهایی به یهود تشبیه کرده است که بعضا کذب و افتراست .ضـمن ماایسـۀ ایـن وجـوه
شباهت با آرای فاهی-کالمی عالمه حلی ،مشاهده شد که انتسـاب برخـی از آنهـا بـه
شیعه و یهود صحیح است و هم شیعه و هم یهود آنها را انجام میدهند؛ ولی شـیعه بـرای
سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

انجام آن اعمال ،به آیات و روایـات تکیـه دارد و بـه «تشـبه بـه یهـود» اهمیتـی نمیدهـد.
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 .1کهن ،ابراهام ،گةجیةهای از تلمود ،زندگی اجتماعی و اخالقی ،ص 857تا .852
 .2حلی ،حسن بن یوسف ،تبصحة المتعلمین ،ص678؛ حلی ،حسن بن یوسف ،إرشاد اأذهان ،ج ،8ص.657
َُ
الةت؛ فی الفتراوی،
 .3بهعنوان مثال :قدوری ،احمد بن محمد ،التجحید للقدوري ،ج ،68ص7764؛ ُسیدی ،علی بن حسین،
ج ،1ص.882
 .4التلمود البابل  ،ج ،64ب ش الذبائح .بیشتر متن آن دربارۀ این است که در چه مناسبتهایی ،چـه قربانیهـایی نبـح شـود و
نام آنها چیست؛ ولی دربارۀ شرایط نبحکننده صحبتی نکرده است.

اساسا قرار نیست هر کاری را که یهودیان انجام میدهند ،ما ترک کنیم یا هر کـاری را کـه
آنان ترک میکنند ،ما انجـام بـدهیم؛ چراکـه در ایـن صـورت ،بـین یهـود و ابنتیمیـه نیـز
تشابهات فراوانی خواهیم یافت .برخی دیگر از این موارد ،کـذب محـ .و تهمـت اسـت و
معلوم نیست ابنتیمیه چه مالکی در این تشبیهات داشته و عمل و آوار کدام شیعه را برای
خود معیار قرار داده است .علیرغم اینکه در فاه اهلسنت نیز مـدعی بایـد بـرای ادعـای
خود دلیل بیاورد 1،ابنتیمیه برای ادعاهای خود مطلاـا هـیت مـدرکی نیـاورده اسـت ،و بـا
اینکه در قرآن ،پیروی از گمان مورد نهی قرار گرفته است 2،وی در موضعگیریهای خود،
از گمانهایی پیروی کرده است که از پشتوانۀ معرفتـی و یاینـی برخـوردار نیسـتند .مسـلما
کسانی که از آرای وی تبعیت میکننـد نیـز بـه چیـزی تمسـ
ندارند.

کردهانـد کـه علمـی بـدان

3

نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» ...

 .1بهعنوان مثال :قدوری ،احمد بن محمد ،التجحید للقدوري ،ج ،5ص.2546
َّ ْ
َّ َّ
 .2سورۀ حجرات ،آیۀ ْ  :68اجتن ُبوا کثیرا من الظن سن ب ْع .الظن سوم؛ (از بسیاری از گمانها دوری کنید؛ چونکـه برخـی از
ْ
َّ َّ
ْ
آنها گناه هستند) .سورۀ نجم ،آیۀ  :82سن الظ َّن ال ُییني من الحق ش ْیئا؛ (گمان از حایات بینیاز نمیکند).
ْ
ْ ُ
 .3سورۀ اسراء ،آیۀ  :77ال تاف ما ل ْیس لك به علم؛ (از چیزی که بدان علم نداری ،تبعیت مکن).
با این توضیحات ،تبعیت از ابنتیمیه از مصادیق این آیه است.
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القاعده در نیجریه
یعقوب زِن
مرتجم :محمدجواد امید

*

دربارۀ مؤلف
«یعاوب زن» تحلیلگر در امور افریاا ،اروپـا و آسـیا در بنیـاد «جیمـز تـاون» ،و از محااـان
غیرمایم سازمان همکاری شـانگهای اسـت .شـبکههایی همچـون بیبیسـی ،الجزیـره،
سیانان و واشنگتنپست به تجربیات او در این زمینه انعـان کردهانـد .ت صـص وی در
حیطۀ حاوق بینالملل و امنیت ،چین و افراطگرایی اسالمی است .او در سال 8553م ،از
دانشگاه حاوق جورج تاون فارشالتحصیل شـد و بـهعنوان محاـق قـانون جهـانی مطـرح
گردید.

1

مقدمۀ مترجم
شناخت الااعده بهعنوان گستردهترین گروه تروریستی جهان ،امری الزم و ضروری اسـت.
امروزه الااعده در سراسر دنیا نفون کرده و با ایدئولویی خود که بر پایـۀ خشـونت اسـت ،بـه
کشتار مسلمانان دست میزند .از جمله گروههای وابسته به الااعـده« ،الااعـدۀ نیجریـه»
است که با نام «بوکوحرام» یا «جماعة أهل السنة للدعوة و الجهاد» نیز شناخته میشـود.
با توجه به اینکه این گروه مدعی اسالمگرایی است ،بهجاست که ماهیـت و ایـدئولویی آن
بررسی شود تا زمینه را برای نادی کارساز مهیا سازد .مترجم کوشیده است تا با ترجمۀ این
* کارشناسی ارشد مبانی نظری ،دانشآموختۀ مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
_1. www.jamestown.org/details/?tx_bzdstaffdirectory_pi1[showUid]=612tx
bzdstaffdirectory _pi1[backPid]=60no_cache

مااله ،در این راه قدمی بردارد .نکر این نکته نیز الزم است که ایـن ترجمـه ،ترجمـۀ ماالـۀ
انگلیسی  Nigerian al-Qaedaismاست و صحتوسـام آن بـر عهـدۀ مؤلـف خواهـد
بود .این مااله در جلد شانزدهم مجلۀ «گرایشهای معاصر ایدئولویی اسـالمی» مؤسسـۀ
هادسون چاپ شده است.
پیدایش بوکوحرام
گروه بوکوحرام را فردی بهنام «محمد یوسف» تأسیس کرد و پـس از مـرگ وی« ،شـیکاو»
بهعنوان سردمدار کنونی گـروه بوکـوحرام ،در مـاه جـوالی سـال 8565م جهـاد را عرصـه
میدانی کشاند .جنبش او در نیجریـه ،نـزد بیگانگـان بـا نـام «بوکـوحرام» ،و نـزد اعضـای
گروهش با نام «جماعة أهل السنة للدعوة و الجهاد» شناخته میشود .عملکرد ایـن گـروه
بهگونهای بود کـه پـس از اولـین حملـۀ آنـان در سـپتامبر 8565م ،بـیش از  4555نفـر از
مسیحیان ،مـأموران دولتـی ،رهبـران مسـلمان و غیرنظامیـان را کشـته اسـت 1.گسـترش
هشــداردهندۀ آنهــا –بــهعنوان مثــال تســلط آنهــا بــر بــیش از ده مرکــز مهــم دولتــی در
شمال شرقی نیجریه در سال 8567م -رئیسجمهور نیجریه ،یعنی گودالک جاناتان را بر
آن داشــت کــه وضــعیت اضــطراری اعــالم کنــد و همــین امــر بــه عملیــاتی نظــامی علیــه
پناهگاههای این گروه در سرزمینهای مرزی نیجریه با نیجر ،چاد و کـامرون منجـر شـد.
تالشهای ارتش بهصورت موقت موفق بود؛ چراکه گروه در پایـان سـال 8567م مجـددا
شکل گرفت و به کشتار شهروندان غیرنظامی در سطح گستردهتری اقدام کرد.
در سال  ،8566برخی اعضای بوکـوحرام گـروه «جماعـة أنصـار المسـلمین فـي بـالد
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سودان» را تشکیل دادند که بیشتر با نام «انصار» شناخته میشود .امیر این گروه کارهـای

88

شــیکاو را غیرانســانی میدانســت؛ چراکــه شــیکاو ضــمن ناشایســت خوانــدن رهبــری
گروه انصار ،اعضای فراری بوکوحرام را که به گروه انصار ملحق شده بودند ،میکشت.

1. “Boko Haram Paralyses 10 Local Governments in Borno,” the Nation, April
20, 2013.

ایجاد گروه انصار ،ب شی از استراتژی فرمانده سابق الااعده یعنی «م تار بلم تـار»

1

بود .استراتژی وی گسترش فعالیت الااعدۀ میرب در سراسـر صـحرای آفریاـا بـود کـه بـا
جدا شدن الااعده در میرب اسالمی واقع در شمال آفریاا محاق میشد 2.گروه انصار نیـز
همچون م تار بلم تار ،ماابله با بیگانگان و دولت نیجریه را هد خود دانست و متاابال
اعالم کرد که این گروه ،متعرض مسلمانان و مسیحیان ن واهد شد .این بیانیه در راستای
نخیرهسازی مردم عادی اعم از مسلمانان و مسیحیان بـرای دفـاع از گـروه انصـار تفسـیر
میشود.
از سال 8566م بـه بعـد ،گروههـای بوکـوحرام و انصـار بهسـرعت در میـان گروههـای
جهادی برجسته شدند .با این حال ،تجزیهوتحلیل غربی از این دو گروه و ایـدئولویی آنهـا
ناقص است .تعداد کمـی از روزنامـهنگاران غربـی و مت صصـان امنیـت ملـی ،بـا ریشـه و
ایدئولویی این گروهها آشنایی دارند؛ در نتیجه ،رسانههای غربـی در تحلیـل ایـن دو گـروه
دچار سردرگمی میشوند .بهعنوان مثال مطبوعات گزارش دادند که گروه بوکوحرام در ماه
مــارس 8567م ،هفــت مهنــدس خــارجی را در شــهر بــوچی ربــوده و کشــته اســت؛
در صورتی که این عملیات بهدست گروه انصار صورت گرفتـه بـود .همچنـین رسـانههای
غربی گزارش دادند که بوکوحرام در بمبگـذاری سـاختمان سـازمان ملـل متحـد در مـاه
آگوست 8566م دست داشته است؛ در صورتی که شبکۀ شبهنظامیانی کـه ایـن حملـه را
انجام دادند ،با گروه انصار و الااعدۀ میرب ارتباط نزدی تری داشتند .چنـین اشـتباهاتی

القاعده در نیجریه

 .1وی اول یوئن 6338م در شهر غردایه در  735مایلی جنوب پایت ت الجزایر متولد شد .او در نوزدهسالگی بـرای پیوسـتن بـه
مبارزات داخلی افیانستان به این کشور رفت و در جریان درگیریهای داخلی این کشـور ،یـ چشـم خـود را از دسـت داد .وی
پس از ن ستین رابطه با گروه الااعده در افیانستان ،در سال 6337م به الجزایر بازگشت .بلم تار به گروه اسالمگرای مسـلحی
پیوست که ماابله با دولت الجزایر را با حمالت خونین علیه شهروندان این کشور آغاز کرده بود .وی سـپس یکـی از پایهگـذاران
اصلی تشکیل الااعده در کشور اسالمی میرب شد.
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1391/10/30/14058
 .2عمر ولد حماده ،بنیانگذار جنبش «حرکة التوحید و الجهاد في غرب افریاا» ،گفت که او و بلم تـار ،نـام الااعـده در میـرب
اسالمی را به میرب محلی (شمال آفریاا) تیییر دادهاند؛ ولی همچنان تحت الااعده باقی خواهد ماند .وی ادامه داده است کـه
منطاۀ عملیاتی خود را بزرگتر ،و آن را در سراسر صحرای بزرگ افریاا جاری کرده است.
Al-Qaida unit in Mali quits AQIM, AP, December 3, 2012.
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باعث سردرگمی در شناسایی گروههای اسالمی م تلف ،ایدئولویی و اهدا آنهـا و آنچـه
در آینــده از آنهــا انتظــار مــیرود ،خواهــد شــد .وزارت امــور خارجــۀ امریکــا و ادارۀ امنیــت
اجتماعی انگلستان نیز دو گروه بوکوحرام و انصار را در شمار سازمانهای تروریسـتی قـرار
دادند.
این مااله درصدد پاسخ به سؤالهای زیر است:
 .6چرا نگرش سلفی محمد یوسف در شـمال شـرقی نیجر یـه ،در سـالهای  8558تـا
8553م گسترش پیدا کرد؟
 .8با چه ترفندی ابوبکر شیکاو ایدئولویی محمد یوسف را به پایه و اساس ی

شـورش

جهادی در شمال نیجریه تبدیل کرد؟
 .7گروه انصار تحت چه شرایطی ایدئولویی غرب افریاا را گسترش داد و چگونه دایـرۀ
م الفت خود با شیکاو را زیاد کرد؟
الزم است نکر کنیم که این نگاشته ،نفـون نگـرش سـلفی عربسـتان را ،کـه بـا عنـوان
وهابی شناخته میشود ،بر ایدئولویی بوکوحرام تأیید میکند و به تأویر ایدئولویی مجاهدان
الجزایری در فهم گروه بوکوحرام از جهاد تأکید دارد.
رهبران گروه بوکوحرام
در این ب ش ،به معرفی رهبران گروه بوکوحرام و بررسی عملکـرد ایشـان پرداختـه خواهـد
شد:
 .0محمد یوسف
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گــروه «بوکــوحرام» را محمــد یوســف تأســیس کــرد .او در ســال 6335م در ایالــت یوبــه در

90

شمال شرقی نیجریه به دنیا آمد و در جوانی ،جریانهای اسالمگرای برجستهای همچون
گروه جنبش اسالمی نیجریه بهرهبری ابراهیم زکزاکی را تجربـه کـرد .ایـدئولویی جنـبش
اسالمی نیجریه برگرفته از اخوانالمسلمین مصر بهویژه حسن البنا و سید قطب 1بود 1.اما
 .1او احیاکنندۀ فکر حکومت اسالمی واقعی ،در نیمۀ اول قرن بیستم است؛ بدین معنا که در حکومت ،قـانون بایـد از شـریعت
گرفته شود.

زکزاکی تفکر [امام] خمینی [ ]را در ایدئولویی گروه جنبش اسالمی گنجاند و سازمان
وی نیز همچون ایرانیان ،علیه امریکا موضع گرفت و شاخهای شبهنظامی را بـرای تـأمین
امنیت اعضای گـروه آمـوزش داد .طراحـی ایـن گـروه برگرفتـه از سـپاه پاسـداران ایـران و
حزبالله لبنان بود.
با توجه به این شرایط ،محمد یوسف در دهۀ 6325م از زکزاکی جدا شد؛ چراکه محمد
یوسف و اهلسنت نیجریه به این باور رسیدند که جنبش اسالمی ،در راسـتای احتـرام بـه
رهبران ایرانی و رعایت حاوق مذهبی شیعیان حرکت میکند .به همین دلیل و با توجه بـه
پشتیبانی مالی عربستان سعودی از گروههای سلفگرا بهمنظور جلوگیری از نفون روبهرشد
ایران ،یوسف و دیگر مسلمانان سنی به م الفت با جنبش اسالمی برخاستند 2.یوسـف در
همین راستا بیان کرد« :گروههای اهلسنت کشور نیجریه که با عنـوان اخوانالمسـلمین
آغاز به کار کردند ،اکنون به ی

فرقۀ شیعه تبدیل شدهاند» 3.او افزود که عناوین م تلفی

همچون جنگجویان شیعه ،صوفی و برخـی دیگـر کـه تلفیاـی از همـهچیـز بودنـد ،سـبب
اختال میان مسلمانان در کشور نیجریه شده است 4.باید گفـت کـه یوسـف بـه ایـن بـاور
رسیده بود که مسلمانان ،صرفا باید دنبالهرو سلفگراهای حایای باشند و هر راهی غیـر از
این ،موجب کفر است.

5

اتفاق دیگری که در دهۀ 6325م به وقوع پیوسـت ،ظهـور دو گـروه سـلفگرای دیگـر
بهنامهای «جماعة التجدید اإلسالم» (بهمعنای گروهی برای احیای اسـالم) ،و «جماعـة
سزالة البدعة و سقامة السنة» (بهمعنای جنبشی برای حذ بـدعت و تجدیـد اسـالم سـنی)
بــود .ایــن دو گــروه در ســال 6333م بــا یکــدیگر تلفیــق شــدند و گــروه ازالــه ،گــروه


1. “The Islamic Awakening: Islamic Struggle, Correct Path to Lasting Success,” Link:

القاعده در نیجریه

Islamicmovement.org, undated.
2. John Bulloch and Harvey Morris, The Gulf War: Its Origins, History and
Consequences.
3. Shaykh Muhammad Yusuf, “Tarihin Musulmai (History of Muslims),” YouTube video,
undated, 2009.
4. Ibid.

5. https://www.youtube.com/watch?v=cUot3BrT0FE.
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جماعة التجدید اإلسالم را دربر گرفت .شرایط برای پیوستن یوسف به این دو گروه فراهم
بود؛ بهگونهای که وی در سال 6334م ،امیر جماعة التجدید اإلسالم در ایالت برنو شد.

1

از جمله عملکردهای گروه جماعت التجدید اإلسالم این اسـت کـه در دهـۀ 6325م،
سر بازرگانی مسیحی را به این اتهام که او ی

صفحه از قرآن را بهجای دسـتمال کاغـذی

استفاده کرده است ،قطع کرد .اعضای این گروه ،اعتراض خود را در قالب تظاهرات نشان
دادند و سر آن بازرگان را بر چوب کردند و در خیابانهای شهر کـانو چرخاندنـد .ایـن کـار،
موجب ایجاد موجی از دشمنی میان مسلمانان و مسیحیان شد که تا امروز نیز ادامه دارد.

2

«جماعة التجدید اإلسالم» از اعضای رادیکال جنبش اسالمی نیجریـه تشـکیل شـده
بود .این گروه ضمن پذیرش عایدۀ سلفگراهای عربستان سعودی ،به ایدئولویی اناـالب
ایران که جنبش اسالمی آن را دنبال مینمود ،پشت کرد؛ اما همچـون جنـبش اسـالمی،
مشروعیت دولت سکوالر نیجریه و رهبران مسلمان هوسی 3شمال نیجریه را که بـا دولـت
همکاری داشتند ،زیر سؤال میبرد.
سلفگراهایی همچون یوسف ،علیرغم تأمین مالی ،از نظر علمی نیز تیذیه میشدند.
بهعنوان مثال ،یوسف تحت اشرا «شیخ جعفر آدم» ،که نـزد سـعودیها آمـوزش دیـده
بود ،درس میخواند .وی در سال 8558م بهحدی برجسته شد که شیخ آدم ،را نیز در باب
اصول سلفیت زیر سؤال میبرد 4.همچنین او در همان سال در ایالت برنو نمایندۀ شورای
عالی شریعت «شیخ ابراهیم دتی احمد» در نیجریه شد .این شورا از یوسف حمایـت کـرد و
بهدنبال اسالمی کردن شمال نیجریه بود .در سال 8555م ابراهیم احمد اعالم کرد« :در

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27
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Spectrum, 2010.
2. Karl Maier, “Beheading Stirs Nigerian Tension,” Independent, August 16, 1995

 .3نیجریه در 6375م از بریتانیای کبیر استاالل یافت .ساختار ادارۀ کشور آن بهشکل فدراسیونی از سه ایالت بود که هـر یـ
اکثریتی از بومیان محلی را شامل میشد .در ایالت شمالی ،هوسی-فوالنیها؛ در ایالـت غربـی ،یوروباهـا؛ و در ایالـت شـرقی،
ایبوها تسلط داشتند .حکومت پسااستعماری که مسلمانان هوسی-فوالنی در آن حکمرانی میکردند ،از طر جنوبیها بـهویژه
ایبوها ،که بیشتر آنان غیرمسلمان بودند ،پذیرفتنی نبود.

http://www.paymanonline.com
4. Nosa James-Igbinadolor, “Why We Must Fight And Win This War Against The
Zealots,” Sahara Reporters, October 8, 2013.

صورت عدمپذیرش برداشت وی از اسالم ،بـا مسـلمانان جنـگ خواهنـد کـرد» 1.امـا ایـن
رویکرد با م الفت یوسف و دیگر اعضای شورای عالی روبهرو شد .همین امر سبب شد تـا
یوسف و دیگر اعضا ،جنبشی جدید با عنوان «أهل السنة و الجماعة» تشکیل دادنـد .نـام
این گروه ،بهصورت محلی «طالبان نیجریه» یا «یوسفیه» خوانده میشد.

2

در سال 8554م ،م الفتهای یوسف با استاد خود ،جعفر آدم ،بـر سـر عایـدۀ سـلفی
باال گرفت و به مناظرۀ آنها منجر شد 3.یوسف معتاد بود که است دام در دولـت سـکوالر و
آموزش غربی از جمله کشاورزی ،زیستشناسی ،شیمی ،مهندسی ،جیرافیـا ،ریاضـیات و
فیزی

ممنوع است .او آموزش غربی را ،که تحت مدیریت انگلستان استعمارگر به شمال

نیجریه صادر شده است ،حرام میدانست و سیستم آموزشی را بهعلت جواز اخـتالط زن و
مرد ،تحریم کرد.

4

در ماابل« ،شیخ آدم» معتاد بود که اگر مسلمانان نیجر یه آموزش غربی را رد کننـد و
از خدمت در دولت سر باز زنند ،پلیسهای مشرک (مسـیحی) ،مسـلمانان را میکشـند یـا
آنها را زخمی میکنند ،و زمانی که زخمیها به بیمارستان برده شـوند ،دکترهـا و پرسـتاران
بتپرست به آنهـا رسـیدگی خواهنـد کـرد 5.اخـتال میـان شـیخ آدم و یوسـف بـه زنـدگی
ش صی آنان نیز سرایت کرد و شیخ آدم بهصورت تحایرآمیزی یوسف را «ی

عالمنمـای

سکوالر اسالمی» خوانـد؛ بـا ایـن حـال ،یوسـف در سـ نرانیهای خـود مـدعی بـود کـه
مؤسسات غربی بهدنبال فاسد کردن مردم نیجریه هستند و بیان کرد:
با مطالعۀ تاریخ میتوان درک کرد که مبلیان کشور نیجریه ،سیسـتم آموزشـی را از
اروپاییها دریافـت کردهانـد و سیسـتمهای اعتاـادی و ارزشـی مسـیحیان را در آن
گنجاندهاند .ما مکرر گفتهایم همۀ تعالیم مسیحیت در باب خـدا و جهـان کـامال و
1. The News Magazine (Lagos), September 25, 2000, p.52.
2. Bestman Wellington, “Nigeria and the Threat of al-Qaeda Terrorism,” Terrorism

القاعده در نیجریه

Monitor, Vol 6, No. 12, 2008.
3. Sani Umar, “The Popular Discourses of Salafi Radicalism and Salafi Counter”radicalism in Nigeria: A Case Study of Boko Haram, Journal of Religion in Africa,
Journal of Religion in Africa, Vol. 42, 2012, pp. 118–144.
4. Ibid.

5. Ibid.
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اساسا با اسالم م الف است و هیت ارتباطی با اسالم ندارد.

1

اما حادوۀ مهمی در این میان رخ داد ،و آن کشته شدن رقیب ایدئولویی یوسف ،یعنـی
شیخ جعفر آدم ،خارج از مسـجدش در کـانو بـود .ایـن اتفـاق در سـال 8553م بـه وقـوع
پیوست و مرتکبان آن هرگز دستگیر نشدند .برخـی روزنامـهنگاران بـر ایـن بـاور بودنـد کـه
یوسف یا طرفدارانش در این قتل دست داشتهاند 2.علیرغم این اتهام ،روحانیهای جـوان
مسلمان در شمال نیجریه پذیرای او بودند.
از سوی دیگر ،یوسف در استداللهای خـود ،بـه کتـاب جهران بیااناران و مردارس
استعماری :تاریخ آنها و خطحاتشان اور بکـر بـن عبداللـه بـن زیـد ،عـالم برجسـتۀ وهـابی
سعودی ،استناد میکرد .در این کتاب آمده است که استعمارگران اروپایی ،آموزش سکوالر
را بهمنظور حف سلطه بر جوامع مسلمان ،به جوامع اسالمی معرفی کردهاند .این سیاست
که توطئۀ پنهان نامیده شده است ،از سویی بهدنبال فساد اخالق اسالمی بـا هنجارهـای
لیبرال غربی و همچنین جایگزین کردن هنجارهـای جامعـه بـا بیبنـدوباری ،و از سـویی
دیگر ،بهدنبال تضعیف هویتهای جمعی ساختهشده بر مبنای مفاهیم تاوا و پرهیزگـاری
بود .تأویر ابنزید بر تفکرات یوسف ،غیرقابلانکار است.
یوسف در س نرانیهای خود میگفت:
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دانشمندان اروپایی کامال تاریخ اسالم را تیییر داده و مدعی شدهاند که حتی پیامبر
اسالم نیز برای تأسیس اسالم یا دولتی سیاسی نیامده اسـت؛ بلکـه هـد او
مبارزه با جنگ قبیلهای بوده است .به این ترتیـب ،آنهـا خالفـت را از بـین بردنـد و
افراد کمخرد و سست ایمان را به اشـتباه انداختنـد .زمـانی کـه اروپاییـان از بیشـتر
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کشورهای اسالمی خارج شدند و قدرت را به شهروندان واگذار کردند ،آنها دیـن را
از سیاست جدا کردند و مدعی شدند که دین هیت ناشی در مدیریت قدرت سیاسی
ندارد .این مطلب اعتااد کسانی شد که قـدرت را از اسـتعمارگران گرفتنـد .آنهـا بـر
سکوالریســم در دولــت معاصــر پافشــاری کردنــد و دموکراســی و حاــوق بشــر را در
همهجا پیاده ساختند .پرچمهای اسالمی و نمادهای آن جای خود را به پرچمهـا و
1. “Tahirin Musilminai,” History of Muslims.
2. Andrew Walker, “Special Report: What is Boko Haram?,” United States Institute of
Peace Special Report, 2012.

نمادهای ملی دادند .شریعت ،قرآن و سنت با قانون سکوالر جایگزین شدند.

1

یوسف معتاد بود بدب تیای که اکنون گریبانگیر مسلمانان نیجریه شده اسـت ،نتیجـۀ
پرویهای است که اروپاییها بهوسیلۀ آن اسالم و آرزوهـایش را نـابود کردنـد .از نظـر یوسـف،
یکی از مصادیق این بدب تی ،شمال نیجریه است که بهخاطر رویبرگردانـدن از خـدا ،دچـار
فار ،حسادت و ترس شدهاند و این مسئله مبتنی بر سیاست حاکمان خشن است.

2

در شمال نیجریه ،که بهگفتۀ یوسف دچار بدب تی شـده اسـت ،ایالتهـای گونـاگونی
وجود دارد که از آن جمله ،میتوان به ایالت برنو و ایالت یوبه اشاره کرد که روزی برای خود
دارای جایگاه خاصی بودهاند .ایالت برنـو از مراکـز فعالیـت یوسـف و محـل اسـتارار مرکـز
فرماندهی بوکوحرام با عنوان ابنتیمیه بود .ایالت یوبه نیز افزون بر اینکه محل تولد یوسف
بود ،ب شی از خالفت اسالمی-قبیلهای بهرهبری کانوری را تشکیل میداد .این خالفت
تاریبا در سال 6555م به وجود آمد و تا پایان قرن نوزده ادامه داشته است .گسـترش ایـن
امپراتوری ،از نیجریۀ کنونی تا لیبی بود و روابط دیپلماتی

و تجـاری بـا دیگـر کشـورهای

حتی کشورهای دور همچون عثمانی داشت 3.با این حال ،ب شهای سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی خالفت سابق در برنو ،تحـت اسـتعمار فرانسـه ،بـه شـمال کـامرون امـروزی،
جنوب نیجر و شرق چاد تبدیل شد .از سـوی دیگـر ،بهوسـیلۀ اسـتعمار انگلسـتان نیـز بـه
«نیجریه» تیییر جیرافیایی داد .تیییرات مدرن در جامعه با ادغام شـمال و جنـوب نیجریـه
در آغاز قرن  86میالدی انجام گرفت .گروه بوکوحرام همۀ این تیییرات را بـهعنوان پـرویۀ
استعمارگران غربی برای بدتر شدن اوضاع تفسیر کرده است .شکایتهای گروه بوکوحرام
از میراش امپریالیسم به موارد زیر خالصه میشود:
 .6پیشرفت اقتصادی جنوب نیجریه از طریق روابط تجاری با انگلستان و غرب؛
 .8رکود اقتصادی شمال نیجریه ،ناشی از منسوخ شدن مسیرهای زمینـی ،تجـاری و
القاعده در نیجریه

1. “Tahirin Musilminai,” History of Muslims.
2. MOHD Nur & Yusuf.
3. B.G. Martin, Kanem, Bornu, and the Fazzan “Notes on the Political History of a Trade
Route”, The Journal of African History, Vol. 10, No. 1, 1969, pp. 15–27.
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زیارتی صحرا بهواسطۀ سفرهای دریایی و هوایی؛
 .7ورود مسیحیان به شمال نیجریه در قرن  85میالدی که هویت مسلمان را در برنو و
شمال نیجریه ،تضعیف کرد؛
 .4رشد فراوان زبان انگلیسی که جایگزین یادگیری زبان عربی شد؛
 .5به حاشیه راندن متفکران مسلمان عربزبان شمال نیجریه؛
 .7ظهور دولت نیجریه که از طریق نیروهای امنیتی خود جز فساد مالی ،ایدز ،فسـاد،
اخانی و شکنجه ،چیزی به ایالت برنو صادر نکرد.

1

طرفداران یوسف در ایالتهای برنو و یوبه نیز واکنش مثبت بـه ایـن شـکایتها نشـان
دادند .افزون بر آنها ،کانوریها نیز که همقبیلهای یوسـف و از مسـلمانان اولیـه در کشـور
نیجریه بودند و خود را واروان خالفت در برنو و پرچمدار اسالم در کشور میدانستند ،کامال
پذیرای این شکایتها بودند.
با توجه به بیانات یوسف ،شـیکاو و نـور ،بایـد چنـین نتیجـه گرفـت کـه رهبـران گـروه
مســلمان هوســی-فــوالنی در شــمال نیجریــه ،اســالم کشــور نیجریــه را بــه دموکراســی و
سکوالریسم فروختهاند .این رهبران قومی با دولت رابطۀ نزدیکی داشتند.
یوسف مدعی بود که بهعلت جایگزین کردن دموکراسی بهجای اسالم توسط رهبـران
گروه مسلمانان هوسی-فوالنی ،نباید سلطان سـوکوتو ،یکـی از همـان رهبـران ،بـهعنوان
رهبر مسلمانان باشد؛ بلکه او صرفا ی

رهبر قبیلهای است 2.یوسف معتاـد بـود کـه بایـد

دولتی مبتنی بر افکار سلفگرا جایگزین دولـت نیجریـه و طباـۀ حاکمـان مسـلمان شـود.

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

یوسف بیان کرد:
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ما بهدنبال ایدئولویی سلفی و فتواهای صادرشده از جانب علمای سـلفی هسـتیم.
در انت اب ی عالم ،شهرت او اهمیـت نـدارد؛ بلکـه آنچـه مهـم اسـت ،پـذیرفتن
مبانی سلفگرایی از سوی اوست .مـا بـهعنوان یـ گـروه ،تأویلهـا ،دیـدگاهها و
داوریهــای ش صــی را ن ــواهیم پــذیرفت .تعــالیم هــر دانشــمندی بایــد از جانــب
1. “Tahirin Musilminai,” History of Muslims.
2. B.G. Martin, Kanem, Bornu, and the Fazzan, “Notes on the Political History of a Trade
Route”, the Journal of African History, Vol. 10, No. 1, 1969, pp. 15–27.

نوشتهها و تعالیم دانشمندان سلفی حمایت شود.

1

تعالیم یوسف ،م اطبان زیـادی را در شـمال نیجریـه بـه خـود جـذب کـرد؛ چراکـه او
توانست مسائلی همچون تأویر آموزشهای غربی بر فساد اخالق اسالمی ،سکوالر شـدن
رهبران مسلمان و سلطۀ همیشگی غرب بر ایشان را بـهخوبی تبیـین کنـد .وی عـالوه بـر
این ،از نارضایتیهای کنونی از دولت نیجریه خبر داد و مـدعی شـد کـه دولـت کنـونی مـا
بهدست استعمار پیر شکل گرفته است؛ به همین دلیل ،یوسـف توانسـت همـۀ مشـکالت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مردم در شمال شرقی نیجریه را بـه دولـت نیجریـه نسـبت
دهد.
گام بعدی یوسف ،فرستادن دهها تن از طرفداران خود به الجزایر و موریتانی ،در اوایل
دهۀ 8555م بود .هد او از این کار ،تربیت طرفداران خـود توسـط آموزشهـای نظـامی
الااعده در میرب اسالمی ،برای موفایت در عرصۀ جهاد بود.

2

افزون بر موارد باال ،در اواخر دهۀ 8555م ،یوسف دو تحـریم دیگـر خـود را بـا کمـ
کسانی که به عنوان الگـو مطـرح شـده بودنـد ،اعـالم کـرد .وی بـا ایـن دلیـل کـه ورزش،
محبوبیت غیرمسلمانان را در میـان مسـلمانان تـرویی میکنـد؛ مشـارکت در ورزش را منـع
نمود؛ چراکه وی این ترویی را م الف بـا مبـانی سـلفگرایی میدانسـت .ممنوعیـت دیگـر
یوسف ،تماشای فیلمهای غربی بود .دلیل این مطلب این بود کـه ایـن فیلمهـا ،از سـویی
مسلمانان را در ناش شروران نفرتانگیز نشان میدهند و از سویی دیگر ،غیرمسـلمانان را
در ناش قهرمانان دوستداشـتنی بـه تصـویر میکشـند 3.یوسـف پـس از سـال 8556م و
حملۀ  66سپتامبر ،کمکم بهعنوان رهبر جهادی شناخته شد و این مسئله باعث شد که او
یکی از اولین ایده پردازان سلفی جهـادی در شـمال نیجریـه شـود .ایـن در حـالی بـود کـه
رهبران اسالمی قبـل از یوسـف ،مثـل زکزاکـی ،بـه رهبـران اخوانالمسـلمین یـا رهبـران

radicalism in Nigeria: A Case Study of Boko Haram,” Journal of Religion in Africa, Vol.
42, 2012, pp. 118–144.

القاعده در نیجریه

1. www.youtube.com=player_embedded&v=VWCNdqwGU-M#t=2690.
2. Ibid.
3. Sani Umar, “The Popular Discourses of Salafi Radicalism and Salafi Counter-
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اناالب اسالمی ایران ابراز ارادت داشتند؛ امـا رویکـرد یوسـف برگرفتـه از الااعـده ،اسـامه
بنالدن و طالبان بود؛ به همین علت ،یوسف در سال 8553م اعالم کرد کـه آن عالمـان
اسالمی که ابنتیمیه ،سـید قطـب ،حسـن البنـا و اسـامه بـنالدن را تضـعیف میکننـد،
دانشمندان معتبـر اسـالمی نیسـتند .وی بـهویژه اسـالمگرایان الجزایـر را در عبـارات زیـر
بهشدت تحسین میکند .او در همان س نرانی اظهار کرد:
ما درصدد تأسیس حزبی اسالمی مبتنی بر عااید اهلسـنت هسـتیم کـه در برابـر
جهل و سکوالریسم به مبارزه میپردازد .هماکنـون گروههـایی همچـون الااعـده و
طالبان بر مبنای ایـدئولویی سـنی در حـال مبـارزه هسـتند .در کشـور الجزایـر نیـز
گروههای با این تفکـر در حـال ظهـور هسـتند کـه همـۀ آن گروههـا ،بـه گسـترش
1
اسالم متعهد هستند .امیدوارم که این گروهها را درک کنید.
ارتباط میان یوسف و اسالمگرایان الازایر

با توجه به انتهای کالم یوسف ،میتوان به ارتباط اسالمگرایان الجزایر با یوسف پـی بـرد؛
امـا نفــون اســالمگرایان الجزایــر روی تفکــرات یوســف ،مســئلهای نیســت کــه بتــوان آن را
بهراحتی دریافت کـرد .محمـد اهـول البـانی ،امـام عالیرتبـۀ اهـل زاریـای ایالـت کودانـا،
دراینباره میگوید:
یوسف از برخی رهبران شورشی اسالمگرای الجزایر که به عدمحضور شبهنظامیان
در مدارس و دولت فتوا داده بودند ،تأویر پذیرفته بود .این فتوا را اکثـر الجزایریهـا
رد کردند .باید ریشـۀ ایـن فتـوا را در تجربـۀ افـرادی یافـت کـه در دهـۀ  ،6335در
جنگهای داخلـی الجزایـر بـین نظامیـان دولتـی و اسـالمگراهای مسـلح حضـور
2
داشتند .یوسف نیز کورکورانه این فتوا را قبول کرد و در نیجریه پیاده نمود.

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

یوسف در موعظههای خـود از مـردم کشـور الجزایـر صـحبت میکـرد؛ در حـالی کـه
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گروههای اسالمگرایی همچـون الشـباب در سـومالی ،و گروهـی دیگـر در عـراق در حـال
شورش بودند .بهعنوان مثال اولین فعالیت مردم الجزایر «لیو انت ابات دموکراتی » بـود؛
1. “Tahirin Musilminai,”History of Muslims.
2. Andrea Brigaglia, “Jafar Mahmoud Adam, Mohammed Yusuf and Al-Muntada Islamic

Trust: Reflections on the Genesis of the Boko Haram Phenomenon in Nigeria,” Annual
Review of Islam in Africa, Vol. 11, 2012.

اگرچه اسالمگرایان در آن پیروز شدند .این لیو از سوی نظامیـان دولتـی در سـال 6336م
به وقوع پیوست .عمل دیگـر اسـالمگرایان الجزایـر ،تـرویی پـذیرش عفـو عمـومی توسـط
اعضای گروه سلفی ،و مبارزه ( )GSPCدر میانۀ دهۀ 8555م بود .این دو تحـول موجـب
اختال شدید میان گروه اسالمگرای اصلی کشور شد و به شورش آنها خاتمه داد.

1

نهایتا یوسف اعالم کرد که به هیت صلحی با دولت نیجریه نمیتوان رسید؛ مگر اینکه
کشور بهدست سلفگراها اداره شود و شریعت ،قانون حاکم بر کشور باشد .یوسف در سال
8553م ،در حالی که به نمونهای از الجزایر اشاره میکرد ،گفت:
اسالمگرایان در الجزایر سعی کردند که دموکراسی را معرفی کننـد؛ امـا زمـانی کـه
فهمیدند دموکراسی م ـالف اسـالم و علیـه خداسـت ،بـه شـریعت برگشـتند .آنهـا
ی گروه جهادی اسالمی تشکیل دادند که در ابتدا شامل بـیش از  55هـزار نفـر
بود؛ اما زمانی که این گروه ،شریعت (راه خدا) را رها کردنـد ،اعضـای آن بهشـدت
کاهش یافت.

با وجود اینکه یوسف مدل اسالمی الجزایر را میستود ،اما به طرفـداران خـود دسـتور
نداد تا در جهاد علیه دولـت نیجریـه یـا نیروهـای امنیتـی شـرکت کننـد .اگرچـه یوسـف و
طرفدارانش بر دیدگاههای افراطی پافشاری کردند ،اما حمالت آنهـا بـه نیروهـای امنیتـی
بهصورت پراکنده بود و بهعنوان شورشی گسترده در نظر گرفتـه نمیشـد .یوسـف تـا آنجـا
پیش رفت که ادعا کرد باید با رویکرد تبلیغ میان مردم ،در نیجریه ،بلکـه در همـۀ جهـان،
دولتی با سیستم اسالمی به وجـود آیـد 2.یوسـف در راسـتای آمادهسـازی بـرای مبـارزهای
اجتنابناپذیر با دولت به طرفدارانش گفت« :اگر مسلمانان توانایی گرفتن قدرت را ندارنـد،
دو کار میتوانند انجام دهند :یا باید هجرت کنند یا بهدنبال قـدرت بـرای کسـب موفایـت
باشند».

3

دستور اول یوسف دقیاا همـان چیـزی اسـت کـه صـدها تـن از طرفـدارانش در سـال

Hide- outs,” AFP, January 11, 2006.
3. “Tahirin Musilminai,” History of Muslims.

القاعده در نیجریه

1. http://www.cfr.org/world/al-qaeda-islamic-maghreb-aqim/p12717
2. Emmanuel Goujon and Aminu Abubakar, “Nigeria’s ‘Taliban’ Plot Comeback from

99

8557م انجام دادند .آنها جامعه را ترک کردند و جامعهای را بـا نـام «افیانسـتان» در شـهر
کانامای ایالت برنو ،تأسیس کردند .این جامعه پیروی از ماررات محلی را رد کرد و افزون بر
این ،دائما با پلیس محلی درگیر بود .در درگیری نهایی در سال 8557م ،طرفداران یوسـف
به چند پایگاه پلیس شورش بردند؛ اما پلیس با نیروی کافی ،یورش را سرکوب کرد .پلـیس
همچنین اردوگاه شورشیان را خراب کرد و از پیدایش دوبارۀ آن جلوگیری کرد .ایـن حادوـه
شــیخ احمــد دتــی را بــر آن داشــت کــه بــا لحــن ســتایشآمیز اینگونــه بیــان کنــد:
«طالبان نیجریه (مونیکر) متولد شد».
با وجود این ،در عین اینکه یوسف با مفهوم جهاد بهمعنای مبارزه با نفس م الف بود،
اعتااد داشت که «جهاد» آخرین راهحل موجود برای مسلمانان است .او به پیروانش گفت:
جهاد تنها راهحلی است که از کشتار مسلمانان و تـوهین بـه پیامبرشـان جلـوگیری
میکنـد؛ امـا الزمــۀ جهـاد ،قــدرت بـرای برقــرار کـردن آن اســت کـه جــز بـا صــبر
امکانپذیر نیست .ما برای جهاد آمادگی داریم و جهاد ما پایان دموکراسی ،آموزش
غربی و تمـدن غربـی اسـت .جهـاد ریشـۀ دولـت اسـالم و بازگشـت مسـلمانان بـه
اصولشان در نظر گرفته شده است.

1

یوسف اصرار داشت پیروانش در دامی که اروپاییان مبنی بر پنهان کردن معنای واقعی
جهاد برای آنها پهن کردهاند ،گرفتار نشوند .او اظهار داشت:
اروپاییان دین را از سیاست جدا ،و دین را به حوزۀ خاصی محـدود کردنـد و مـدعی
هستند که دین باید از قلمرو عمومی حذ شود؛ چراکه دین امری خصوصـی بـین
ش ص و خدایش است .مسلمانان درسخوانده در اروپا نیز با حمل معنـای جهـاد
2
بر مبارزه با نفس و سازگاری دموکراسی با اسالم ،امر را بر مردم مشتبه ساختند.

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

به هر حال ،یوسف در درگیریهای میان دولت و طرفدارانش در ایالت برنو ،در جوالی
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8553م کشته شد.

1. Ibid.
2. Abdullahi Bego, “Nigeria: ‘Taliban’ of Nigeria: Who Are They?” Weekly Trust,
January 3, 2004.

 .2ابوبکر شیکاو

پس از یوسف ،ش صی م و بهنام «ابوبکر شـیکاو» رهبـری گـروه را بـر عهـده گرفـت.
بسیاری از طرفداران یوسف برای گرفتن انتاام او ،بهقصد آموزش دیدن تحتنظر الااعدۀ
میرب اسالمی ،از نیجریه گری تند.
برخی پیروان یوسف معتاد بودند که شیکاو ،رویکرد خشونتآمیزی دارد؛ در حالی کـه
یوسف دارای هوش و نکاوت بیشتری بود .خشونت نتیجۀ معکوس داد و به کشته شدن و
بازداشت صدها تن از اعضای گروه منجر شد.

1

طرفداران یوسف که نزد الااعدۀ میرب آمـوزش دیـده بودنـد ،نحـوۀ رهبـری شـیکاو را
زیر سؤال بردند و همین امر باعث شد که بعدها ،به گروه انصار بهعنوان جانشـین شـیکاو
متمایل شوند.
با وجود این ،شیکاو از خشم طرفداران یوسف استفاده کرد؛ چراکـه ایـن طرفـداران در
ایالت برنو باقی ماندند و فکر گرفتن انتاام یوسف از دولت را در سر میپروراندنـد 2.شـیکاو
به دنبال برپایی جهادی بود که یوسف ،تنها در اصطالحات ایدئولویی خود از آن نام بـرده
بود .در حالی که یوسف اسامه بنالدن و الااعده را ستایش ،و تاریخ مجاهـدان الجزایـر را
دنبال کرد؛ شیکاو آشکارا به الااعده رسید و مدل جهاد پیروان سابق یوسف را اجـرا کـرد.

3

وی در اولین بیانیۀ ویدئویی خود ،که در جوالی 8565م منتشر کـرد ،خطـاب بـه رهبـران
الااعده و گروههای وابسته به آن در الجزایر ،عراق ،سومالی و یمن گفـت کـه رهبـر گـروه
شده است و افزود:
بهنمایندگی از مجاهدان نیجریه ،پیام تسلیت خود را به همـۀ مجاهـدان همچـون
اسـامه بــنالدن ،ایمـن الظــواهری ،ابوایـوب لیبــی و ابوعبداللـه مهــاجری عــرض
میکنم .همچنین همدردی خود را با امیر دولت اسالمی در سومالی ،امیر الااعده

Sahara Reporters, January 12, 2012.

 .3در ی پیام ویدئویی ،شیکاو نام سازمان یوسف را در جوالی 8565م به «جماعة أهـل السـنة للـدعوة و الجهـاد» تیییـر داد.
این اسم ممکن است بهخاطر موعظههای یوسف و تأکید شـیکاو بـر جهـاد باشـد .عـالوه بـر ایـن ،ممکـن اسـت ایـن اسـم ،از
گروههای مجاهد مشابه همچون «الرابطة اإلسالمیة للدعوة و الجهاد» اقتباس شده باشد.

القاعده در نیجریه

1. The Daily Sun (Lagos), July 24, 2009.
”2 “Boko Haram Leader ‘Imam Abubakar Shekau’ Message to President Jonathan,
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در میرب ،امیر مجاهدان در پاکستان ،چچن ،کشمیر ،یمن ،شبهجزیرۀ عربستان،
و روحانیــان مــذهبی دیگــر ابــراز مــیدارم ،خصوصــا بــه مجاهــدینی کــه در دولــت
اسالمی عراق گردهم جمع شدهاند.

شیکاو نیز همچون یوسف ،بر دشمنی با غرب تأکید داشت و با نفرتی خاص از امریکا
بهدنبال دشمنی با آن بود .او در این زمینه بیان کرد« :فکر نکنید جهاد پایان یافته اسـت؛
بلکه تازه آغاز شده است و امریکا باید آنقدر خشمگین شود تا بمیرد».

1

شیکاو از تعالیم یوسف دریافت که مسیحیان ،دشمن گروه بوکوحرام هسـتند و بایـد از
کشور نیجریه حذ شوند .س نرانیهای شیکاو و یوسف قبل از جـوالی 8553م ،تمـدن
غربی را با الحاد یکسان قرار داد و سه رکن اساسی «آمـوزش غربـی»« ،تعـالیم یهـودی-
مسیحی» و «دموکراسی» را برای آن مش ص کرد.
شیکاو معتاد بود که پیوند این سه رکن ،به «جهانی شدن و نظم نوین جهانی» منجـر
شده است .شیکاو نیز همچون همکیشان خود (یوسـف و ابنزیـد) ضـمن اینکـه آمـوزش
غربی را ریشۀ شر در جهان میدانست ،آن را حربۀ دشمن برای نفون در افکـار مسـلمانان
میخواند؛ به همین علت ،او خواستار نـابودی آمـوزش غربـی و جـایگزین شـدن آمـوزش
اسالمی بهجای آن شد.
شیکاو ادعا کرد که تعالیم مسیحی-یهودی علیرغم تأویر م رب روی اسالم ،بهدنبال
تفسیر لیبرالتر از متن دینی است که غالبا در بیشتر مذاهب مدرن جاری شده است؛ برای
همین ،سیستمهای سکوالر چیزی را بـه خـدا نسـبت میدهنـد کـه دسـتور خـدا نیسـت.
در نتیجه ،شیکاو استفاده از تاویم یهودی-مسیحی را تحریم ،و تعطـیالت معینشـده در

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

نیجریه را که در دولتهای سـکوالر جهـان مصـوب شـده بـود ،رد کـرد .وی مسـیحیان را
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مشرک و کافر دانست و بیان کرد« :مسلمانان واقعی باید تعلاـات ش صـی بـه مسـیحیان
نداشته باشند».
شیکاو در س نرانیهای خود ،از هویت سکوالری قانون اساسی سـ ن گفـت کـه بـر
1. “Periodical Review July 2010 – No. 2,” ICT’s Jihadi Websites Monitoring Group,
August 2010.

بازگشت نیجریه به دموکراسی مبتنی بر چندحزب تأکید داشت و در نگاه وی ،این دیدگاه با
طرد شریعت الهی مساوی بود .استفاده از نمادهای ملی همچون سرود ،پرچم و تعهد ملی
نیز مؤید به حاشیه راندن شریعت الهی است .این در حالی است که باید مفاهیم نهفته در
این نمادها مثل افت ار و وحدت و شکوه ،در سایۀ شریعت الهی تفسیر شـوند .از نظـر وی
دولت و ملت ،بهدست بشر ساخته شدهاند و در راستای بدنام کردن خداوند هستند .افزون
بر این ،عناصری مثل «آموزش غربی»« ،تعالیم یهودی-مسیحی» و «دموکراسی» ،بـرای
نابودی اسالم توطئه کردهاند؛ لذا مسلمانان باید با آنها در هر مکانی و در هر زمانی و با هر
معنایی مبارزه کنند.

1

شیکاو نیز همچون یوسف ،ش صیتی کاریزماتی

و س نرانی چیرهدست بـود .او بـه

زبانهای عربی کالسی  ،هوسایی ،کانوری و انگلیسی با لهجۀ عالی س نرانی میکـرد.
وی همچنین مثل یوسف ،خود را از تمام مدارس با تفکـر اسـالمی در نیجریـه ،همچـون
سلفگراها در گروه ازاله ،مایتاتسین و شیعه متمایز کرد و عالوه بر این ،توانست حافظه و
تاریخ سیاسی ایالت برنو را بهمنظور گردآوری طرفدارانش در آغوش جهاد ،تحریف کند.
در  65یانویۀ 8568م ،شیکاو در فایلی ویدئویی مفهوم دموکراسی و قانون اساسی را بـا
کفر مساوی دانست و کمی بعد دموکراسی را با ایدئولویی خدا و پیامبر م الف خواند و
افــزود« :مســلمانان خــوب میداننــد کــه دموکراســی بــا اســالم ناســازگار اســت» .شــیکاو
رئیسجمهور نیجریه و مسیحیان را به آغوش اسالم و حف آن فراخواند و سـپس بـه آنهـا
یــادآوری کــرد کــه آمــوزش ســکوالر ،ورزشهــا و موســیای ،ب شــی از توطئــۀ یهــود بــرای
منحر کردن مسلمانان از مطالعۀ قرآن است.
در ویدئوی  4آگوست 8568م ،شیکاو بـهطور مشـابهی گفـت« :دموکراسـی و قـانون
اساسی ،با ریشههای اساسی اسالم م ـالف هسـتند و گـروه بوکـوحرام درصـدد اسـت تـا
امریکا ،اوباما (رئیسجمهـور امریکـا) ،اوالنـد (رئیسجمهـور فرانسـه) ،ملکـه الیزابـت ،و

القاعده در نیجریه

سیستم را بهوسیلۀ معرفی قانون الهی تیییر دهد» .در سال 8567م ،شیکاو بهطور مـداوم

1. https://www.youtube.com/watch?v=eQY4GLtzLdU,July 10, 2013.
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مارگرت تاچر (ن ستوزیر سابق انگلسـتان) را تهدیـد میکـرد .شـیکاو اسـتفادۀ امریکـا از
الاابی همچون «تروریست» برای وی را مس ره خوانـد و قـول داد کـه بوکـوحرام فـردا بـه
امریکا حمله خواهد کرد.
س نرانیهای بیپردۀ شیکاو قبـل از سـال 8553م و بعـد از انت ـاب وی بـه رهبـری
بوکوحرام در سال 8565م ،نشان میدهد که ایدئولویی بوکـوحرام تـا حـد زیـادی تحریـف
نشده است .با این حال ،او از سال 8565م ایدئولویی خـود را عملیـاتی کـرد .ایـن همـان
ایدئولوییای است که وی قبل از سال 8565م ،فاط در مرحلۀ حر  ،به آن نظر داشـت و
اکنون خودش آن را در حمالت گروهش به مسیحیان ،ماامات دولـت نیجریـه و مـدارس
زبان انگلیسی آشکار کرد .عالوه بر این ،وی خواهان ارتباط مستایم با الااعده بود.
رهبری شیکاو
عملکرد گروه بوکوحرام به
ِ

اولین حملۀ بوکوحرام تحت رهبری شیکاو در  3سپتامبر 8565م صورت گرفـت .اعضـای
گروه به زندان بوچی حمله کردند و بـیش از  655نفـر از دوسـتان خـود را آزاد کردنـد .ایـن
اش اص در درگیریهایی که یوسف در آن به قتل رسیده بود ،دستگیر و روانۀ بازداشـتگاه
شده بودند .کمی بعد از آن ،بوکوحرام مجموعهای از ترور علیه رهبران مـذهبی و سیاسـی
انجام داد .این رهبران ،یا م الف اصول بوکوحرام بودند یا از کسانی بودند که در انت ابات
ریاستجمهوری در سال 8566م شرکت کرده بودند .در طول سالهای  8568و 8567م،
بوکوحرام دهها مدرسه و کلیسا را بهویژه در ایالت برنو سـوزاند .ایـن حمـالت را میتـوان در
راستای لبی

گروه بوکوحرام به رهبر خود یعنی شیکاو تحلیل کرد.

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

شیکاو پس از سال 8565م ،در حالی کـه در خفـا بـه سـر میبـرد ،بـه دفـاع از همـان
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ایدئولوییای ادامه داد که قبل از جـوالی 8553م تـرویی مـیداد .اگرچـه سـ نرانیهای
شیکاو بعد از جوالی 8553م ،تنها از طریق ویدئوها منعکس میشد؛ ولـی ایـن فیلمهـا از
طریق یوتیوب ،رسانههای بینالمللی یا در انجمنهای جهادی آنالین انتشار پیدا میکرد.
شیکاو در شبنامه های خـود ،بـه کشـتار کسـانی اصـرار داشـت کـه بـا نیروهـای امنیتـی
همکاری میکنند.

س نان شیکاو علیه دولت نیجریه ،مسیحیان و م الفـان سیاسـی و مـذهبی ،تلفـات
غیرنظامیــان را بــهدنبال داشــت .شــیکاو علیــه مســیحیان اعــالم جنــگ کــرد و بهگفتــۀ
س نگوی او ،وی خواستار گسترش عملیاتهای بوکوحرام در سوکوتو است .این گسترش
از سویی در راسـتای کـاهش قـدرت «سـلطان» بـهعنوان رهبـر سـنتی آن منطاـه توجیـه
میشود و از سوی دیگر برقراری حکومت توسط شیکاو در یوب را تاویـت میکنـد .سـپس
س نگوی وی هشدار داد هر حاکمی که مانع برنامههای بوکـوحرام شـود ،از عمـل خـود
پشیمان خواهد شد 1.بوکوحرام با حملـهای انتحـاری ،بـیش از  75رهبـر دینـی مـرتبط بـا
سلطان را ترور کرد .این حادوه در جوالی 8568م در ی

پایگاه پلیس در سوکوتو به وقـوع

پیوست؛ اما در نهایت ،بوکوحرام در گسترش نفون خود خارج از مناطق قومی-کـانوری در
شمال شرق نیجریه شکست خورد.
از جمله دالیل شکست نفون این گروه در میان اکثر ایالتهای هوسا ،نارضایتی مردم از
گسترش حمالت بوکوحرام علیه شهروندان است .بـهعنوان مثـال ،در عملیـاتی کـه علیـه
ساختمانهای دولتی و کلیساها در کانو صورت گرفت 855 ،نفر کشـته شـدند کـه بیشـتر
آنان غیرنظامیان بودند.

2

دو دستگی در گروه بوکوحرام
ی

هفته بعد از عملیات  85یانویۀ 8568م ،گروه انصار بهرهبری مامن نور ،رسـما اعـالم

موجودیت کرد و ابراز داشت که فعالیتهای بوکوحرام بهدلیل کشـتار مسـلمانان بیگنـاه و
فراریان ،غیرانسانی است 3.شیکاو مجبـور بـه پاسـ گویی شـد و در واکـنش بـه عملیـات
 85یانویه گفـت« :عملیـات در کـانو بـهتالفی بازداشـت اعضـای گـروه ،همچـون زنـان و
کودکان انجام شد .گروه بوکوحرام همیشه به بیعدالتی پاسخ میدهد».

4

2012.
2. “Kano Police: 186 People Killed in Boko Haram Attack,” This Day Live, January 23,
2012.
3. “Boko Haram: Splinter Group, Ansaru Emerges,” Vanguard, February 1, 2012.

القاعده در نیجریه

1. Ike Abonyi, “Our Plans to Islamize the Country – Qaqa, Sokoto,” This Day, March 8,

4. www.youtube.com/watch?v=lUd0Vcs8Tm4
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شیکاو تالش کرد که با الااعده مرتبط شـود و در همـین راسـتا ،او مجاهـدان الااعـدۀ
میرب را «سربازان خدا در دولت اسالمی» خواند؛ امـا زمـانی کـه الااعـدۀ میـرب ،شـمال
کشـور مـالی را در سـال 8568م تصـر کـرد ،هیتیـ

از وابسـتگان الااعـده ،شـیکاو یــا

بوکوحرام را بهعنوان گروهی از خودشان به حساب نیاوردند .شاید بتوان این عمل الااعـدۀ
میرب را بهسبب کشتار بیرویۀ غیرنظامیان توسط گروه بوکوحرام دانست .این کـار ،وجهـۀ
عمومی الااعده را زیر سؤال میبرد .تا آنجا که یکی از رهبران روحانی الااعدۀ میرب بهنام
«ابومنــذر شــنایطی» در ســال 8567م فتــوایی صــادر کــرد کــه بــه نظــر میرســد بــه قتــل
دانشآموزان توسط بوکوحرام در خوابگاه مدرسه اشاره دارد .وی گفت:
اینکه مدارس برای کشتن دانشآموزان جوان هد قرار داده شوند ،جـایز نیسـت؛
چراکه آنها هنوز به صفو م الفان نظـامی وارد نشـدهاند .اینگونـه فعالیتهـا بـه
دشمنان دین و رسانههای غربی فرصت میدهـد تـا مجاهـدان را بـهدور از تعـالیم
اسالمی ب وانند .به خانوادۀ دانشآموزان هشدار دهید تـا فرزنـدان خـود را در ایـن
مدارس وبتنام نکنند؛ وگرنه مواخذه میشوند .این مدارس در صورت خالی شـدن
از دانشآموزان ،نابود خواهند شد.

1

الااعده در میـرب اسـالمی از نظـر ایـدئولویی و عملیـاتی بـه گـروه انصـار در نیجریـه
نزدی تر بود.
کارنامۀ عملی گروه انصار
اولین عملیات گروه انصار ،ربودن پناهندگان انگلیسی و ایتالیایی در ایالت کبی بود کـه در
سال 8566م اتفاق افتاد .این گروه ی

سال بعد ،گروگانها را در سوکوتو به قتل رسـاند.

2

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

گـروه انصـار بـرخال گـروه بوکـوحرام ،راهبـرد ربـودن را در دسـتور کـار خـود قــرار داد 3و
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1. www.tawhed.ws/FAQ/pr
 .2با این حال در آن حوادش ،گروه انصار خود را «الااعده در ماورای صحرا» خواند .این واقعـه بعـد از تیییـر اسـمش بـر اسـاس
راهنمایی عبدالمل  ،رهبر الااعدۀ میرب ،رخ داد که گفتـه بـود گـروه انصـار روابـط خـود بـا الااعـدۀ میـرب را بهوسـیلۀ حـذ
الااعده از نامش م فی میکند .مصطفی ولد لیمام چفی مذاکرهکنندۀ آنان بود.
“Agence Nouakchott d’In- formation. Al-Qaida’s Saharan Playbook,” Associated Press,
February 15, 2013.
;3. Lawal Danuma, “Kidnapped German Killed in JTF Raid,” Daily Trust, May 31, 2012
Declared of Jama’atu Ansaril Muslimina Fibiladis sudan Garki II Abuja, November 30,

در واقع ،این گروه به دستداشتن در آدمربایی کشیش فرانسـوی 1و آدمربـایی خـانوادهای
فرانسوی مظنون است .این دو حادوه در فوریه و دسامبر 8567م اتفاق افتاده است.

2

گروه انصار با همراهی م تار بلم تار در دو عملیات ،بدنامی را به جان خرید .عملیات
اول علیه سازمان تأسیسات انریی واقع در شهر المناس الجزایـر در یانویـۀ 8567م بـود و
حملۀ دیگر نیز به تجهیزات معدن فرانسه در نیجر در یوئـن 8567م صـورت گرفتـه بـود.

3

در واقع ،گروه انصار تمرکز فعالیت خود را بر بیگانگان و اهدا متعلق بـه آنهـا اختصـاص
داده بود.
افزو ن بر این ،گروه انصار مـردم نیجریـه را نیـز هـد گرفتـه بـود .در یانویـۀ 8567م،
کاروان که شامل سه اتوبوس بـود ،کمـین کردنـد.

شبهنظامیان گروه انصار بر سر راه ی

این اتوبوسها حامل  625سرباز نیجریهای بودند که از طریق شـهر اکنـه واقـع در ایالـت
کوگی بهسمت مالی در حرکت بودند .این کمین به کشته شدن دو سرباز منجر شـد .گـروه
انصار مدعی بود که این سربازان بههد ت ریب امپراتوری اسالم در مالی ،به آنجا اعـزام
می شدند .این گروه به کشورهای افریاایی در خصوص کم
مبارزه با مسلمانان هشدار داده بود.

بـه کشـورهای غربـی بـرای

4

عملیاتهای گروه انصار از لحاظ اهدا و مکان از گروه بوکوحرام متمایز است .هد
گروه انصار از مبارزات خود« ،غرب» و «منـافع آنـان» اسـت و کشـتار غیرنظامیـان محلـی
از سوی آنان بسـیار کـم بـوده اسـت .عـالوه بـر ایـن ،اکثـر عملیاتهـای گـروه انصـار در


2012, available at www.youtube.com/watch?v=_1m5-zV3zfU; “French Man Kidnap:
Possibly an Inside Job – Kat sina CP,” Vanguard, December 21, 2012; Suzan Edeh,
”“Bauchi Deadly Kid- napping: Gaping Bullet Holes in Expatriates’ Live Camp,
Vanguard, February 23, 2013.

battles-of-the-fathers-the-battle-of-shaykh-abd-al-%E1%B8%A5amid-abu-zayd/.
4. “Islamists Ansaru Claim Attack on Mali-bound Nigeria Troops,” Reuters, January 20,
2013.
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 .1این کشیش ،به پناهندگان فراری از خشونت بوکوحرام کم میکرد.
 .2هفتۀ بعد از ربایش ،این خـانواده در ماابـل 7164میلیـون دالر آزاد شـدند و عـالوه بـر ایـن اعضـای بوکـوحرام نیـز از زنـدان
کامرون آزاد گشتند.
تنسی موسی« ،هفت خانوادۀ ربودهشده در کامرون آزاد شدند» ،رویترز 63 ،آوریل .8567
3. http://jihadology.net/2013/09/09/new-video-message-from-katibat-al-mulathamunepic-
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شمال غربی نیجریه به وقوع پیوست که بوکوحرام تحت رهبری شیکاو نفون کمی در آنجا
داشت .از جمله دالیل رهاکردن شمال شرقی نیجریه توسط گروه انصار و عدمتمرکز آنـان
بر اهدافی همچون کلیساها ،ادارات و مدارس دولتی ،فرمانی بود که محمد نـور ،نماینـدۀ
سابق محمد یوسف ،از جبهۀ بینالمللی جهاد دریافت کرد .نور مثل شیکاو ،اگرچه معاون
یوسف بود ،ولی ی

کامرونی بومی است و شاید بتوان گفت که او با جهتدهی خاص در

اهدا جهاد ،بهدنبال کسب رهبری گروه بوکوحرام بود؛ اما شیکاو بـهخاطر بـومی بـودن،
پس از مرگ محمد یوسف در جوالی 8553م در ایـن مبـارزۀ قـدرت پیـروز شـد و توانسـت
رهبری پیروان یوسف را در آن منطاه به دست آورد.

1

نور با همراهی گروههایی همچون الشباب در شرق آفریاا و الااعده در میرب اسالمی،
در بین سالهای  8553تا 8566م ،جایگاه بینالمللی خود را اوبات کرد 2.برای تأییـد ایـن
مطلب ،هماهنگی عملیات توسط الااعدۀ میرب با نور مورد توجه اسـت .در ایـن عملیـات
ی

بمبگذاری انتحاری در آگوست 8566م در مار سازمان ملل متحد در آبوجا صـورت

گرفت که به کشته شدن  88نفر منجر شد .تجربۀ بینالمللـی نـور و سـاباۀ درخشـان وی
سبب شد که آن دسته از طرفداران یوسف که با روشهـای شـیکاو م ـالف بودنـد ،بـرای
پیوستن به نور آماده شوند.
پیش از جوالی 8553م ،س نرانیهای نور بـر تـاریخ جهـاد در شـرق افریاـا و شـمال
نیجریه و میراش عثمـان دنفودیـو 3،مؤسـس خالفـت سـوکوتو بـا مرکزیـت شـمال غـرب
نیجریه ،متمرکز بود.
نور همچون یوسف ،ماصر فار شمال نیجریه را رهبران مسلمانی میدانست که جهاد
سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

دن فودیو را رد کردند و پذیرای قانون اساسی سکوالر اروپاییان شدند .نور اظهار داشت:
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دنفودیو و دیگر عالمان اسالمی جهاد کردند و بـه مـا ایـن اطمینـان را دادنـد کـه
قانون قرآن در این کشور اجرا خواهد شد .خداوند با این وضعیت به کشور مـا نگـاه
1. Uduma Kalu, “How Nur, Shekau Run Boko Haram,” Vanguard, September 3, 2011.
2. “Nigeria: 2 suspects arrested in UN HQ bombing,” AP, August 31, 2011.
 .3عثمان دنفودیو (در عربی :عثمان بن فودی) ،فیلسو و اصالحگر در اوایل قرن نوزدهم بود.
https://www.britannica.com/biography/Usman-dan-Fodio

نمی کند ،مگر تا زمانی که رهبـران مسـلمانمان از قـانون اساسـی اروپاییـان دسـت
بردارند .با اجرای قانون اساسی اروپاییان ،خداوند صلح و آرامشی را کـه مسـلمانان
1
از آن لذت میبردند ،با مصیبت و فار جایگزین کرد.

وی همچنین مدعی شد:
مبارزۀ اجداد ما ،علیه آموزش غربـی بـود و ایـن در حـالی اسـت کـه برخـی مـردم،
بچههای خود را به مدارس غربی میفرستند .شما فکر میکنید با این کار ،متمدن
و مملو از حکمت و هوش هستید؟ اجداد ما بهخاطر م الفت با دموکراسـی کشـته
شدند .آنها با آموزش غربی م الفت ،و در چارچوب «جهاد» با آن مبارزه کردند.

2

اما این نکته قابلتوجه است که فرضیۀ رهبری عملیاتهـای آدمربـایی توسـط نـور در
گروه انصار بعید به نظر میرسد 3.با ایـن حـال ،در گـروه انصـار تفکـر نـور رایـی بـود و وی
بهعنوان جانشین شیکاو و تمایلش به کشتار غیرنظامیان مطرح است.
از فوریۀ 8567م به بعد ،تاریبا عملیاتهای گروه انصار متوقف شد .فاـط دو حملـه از
طر گروه انصار در سال 8567م وبت شد کـه اولـین حملـه ،حملـه بـه تجهیـزات معـدن
فرانسه در نیجریه توسط بلم تار در ماه یوئن ،و دیگری آدمربایی ی

کشـیش فرانسـوی

در شمال کامرون در ماه دسامبر بود.
از آنجا که عملیاتهای گروه انصار متوقف شـد ،چنـد فرمانـده گـروه انصـار همچـون
البرناوی ،عضو عالیرتبۀ معرفیشده در 8568م در شورای شیکاو ،مجددا به گروه شـیکاو
برگشتند؛ بنابراین ،گروه انصار راهبرد تبلییات را در پـیش گرفـت و بیانـههایی در همراهـی
الااعدۀ میرب صادر کرد که شامل ناد بوکوحرام در کشتار غیرنظامیان و ناـد ارتـش مصـر
برای حذ «مرسی» بود.

4

1. MOHD Nur & Yusuf.
2. Ibid.
3. Adam Nossiter, “New Threat in Nigeria as Militants Split Off,” New York Times, April
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23, 2013.
4. “Ansar al-Muslimeen Leader Criticizes Boko Haram, Greets al-Qaeda Officials in Eid
al-Adha Speech, Site, November 15, 2013; “Ansar al-Muslimeen Leader Criticizes Boko
Haram, Greets alAnsar al-Muslimeen Condemns Massacre in Baga, Calls for Revenge
Qaeda Offi- cials in Eid al-Adha Speech,” Site, May 3, 2013; “Ansar al-Muslimeen
Denies Targeting Civilians, Calls for Revolution, Site, May 13, 2013; AQIM Official Sees
Foreign Role in Morsis’ Ouster, July 7, 2013.
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الااعدۀ میرب نیز خصومت خود با مسیحیان را با تهدید شبهنظامیان آنهـا در کمربنـد
میانی و «مند» واقع در دلتای نیجر حف کرده است 1.مسلم است که نور ،تنها عضو سابق
بوکوحرام است که به الااعده در میرب اسالمی در عملیات اولیۀ گروه انصار پیوسته است.
این احتمال وجود دارد که نور بهعنوان ب شی از هستۀ ایدئولویی گروه انصار باقی بماند.
نتیاه
بوکوحرام نتیجۀ مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در شمال نیجریه است .ایـن گـروه
بهرهبری محمد یوسف طرفدارانی به دست آورد؛ چراکه یوسف پاسخ مناسبی برای شکسـت
جامعۀ نیجریه داد و افزون بر آن ،فساد فرهنگی را نتیجۀ استعمار اروپا میدانست که موجب
ضعف ایمان مسـلمانان شـده بـود .وی گذشـته از اینکـه از نظـر فکـری پیـرو سـلفگراهای
عربستان شد ،در مرحلۀ عملیاتی ایدئولویی نیز جذب الااعده گردید .شیکاو نیز بهنوبۀ خـود،
تفکر یوسف را در قالب ی

شورش جهادگرا ،که تاکنون نیز ادامه دارد ،عملیاتی کـرد .مـرگ

یوسف همچون نیروی محرکی بود که به شیکاو اجـازۀ بسـییکردن طرفـداران یوسـف بـرای
راهاندازی ی

شورش را داد .این در حالی است که گروه انصار و رهبر آن ،یعنی نور ،مـواع

و نصایح محمد یوسف را سرلوحۀ کار خـود قـرار دادنـد .مـواع یوسـف بـر روی گـروه انصـار
مؤورتر از تأویر دیگر بازیگران همچون الااعده در میرب اسالمی است .نتیجتـا شـیکاو و نـور
بهدنبال گسترش نفون ایدئولویی یوسف ،با مبارزه علیه بانیان مستایم فار و مصـیبت شـمال
نیجریه ،یعنی دولت نیجریه و غربیها و مسیحیان ،در کمربند میانی بودند .عالوه بـر ایـن،
نور همچون بسیاری از طرفداران یوسف ،شاهد خشونتهای شیکاو بـود؛ امـا ایـن خشـونت
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از لحاظ سیاسی معکوس شده است .در واقع ،اکنون بیشتر مردم شمال نیجریـه ایـدئولویی
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بوکوحرام را رد میکنند .این در حالی است که ایدئولویی یوسف دارای محبوبیت گستردهتری
در شمال شرق نیجریه است.
کشور نیجریه تا چشـیدن طعـم ایـدئولویی حـاکم بـر جنـبش بوکـوحرام قبـل از سـال
1. “Ansaru Warns MEND against Attacks on Muslims,” Daily Trust, April 17, 2013.

8553م  ،فاصلۀ زیادی دارد .حتی اگر در میدان نبرد ،دولت نیجریه بـر جنـبش بوکـوحرام
فائق آید ،احتماال دیگر تجسمات ایدئولویی یوسف ،موجودیت دولت نیجریـه را دوبـاره بـه
چالش خواهند کشید .نیجریه میتواند به سـرخوردگان خـود در سراسـر کشـور ،بـهویژه در
ایالت برنو ،رسیدگی کند تا از ظهور چنین ایدئولوییای در آینـده جلـوگیری کنـد .از سـوی
دیگر ،وظیفۀ رهبران مسلمان ،تـرویی مـذهبهای سـنتی پذیرفتـه شـده اسـت تـا از ایـن
طریق ،نفون وهابیت و تفسیر جهاد الااعدۀ میرب را بـه چـالش بکشـانند .شکسـت نحـوۀ
نگرش بوکوحرام به اسالم در میدان سیاست ،موجب عدمنفون اسالمگرایی در افریاا و کل
جهان خواهد شد.
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پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالهفژژتم  شژژما رۀ72پژژاییز6931
صژژفحات661-697:تژژاریرارتا ژژت6931/52/71:ت ژژاریرتأییژژد6931/53/77:


واکاوی حدیث افتراق در اندیشۀ وهابیت
*

میثم اورنگی
چکیده

«حدیث افتراق امت» در اکثر جوامع روایی مـذاهب ناـل شـده اسـت کـه بیـانگر اصـل
افتراق و تعدد فرقههای موجود در میان امت اسالمی است .در برخی طرق ایـن روایـت
عبارتهایی نال شده است که مورد تمس
ّ

وهابیان قرار گرفته است .آنـان بـا دو قیـد

«کلهاُفيُالنارُإَّلُالواحدة» و «ماُأناُعليهُوُأصوحابي» اقـدام بـه مشروعیتب شـی بـه
منهی سلف کردهاند و پیروان این منهی را جـزء فرقـۀ ناجیـه میخواننـد و سـایر طوائـف
اسالمی را که بر اساس این منهی عمل نکردهاند ،کافر و گرفتار عذاب دوزخ میداننـد.
در این مااله با بررسـی سـندی و داللـی حـدیث افتـراق ،بـه ایـن نتیجـه رسـیدهایم کـه
بند اضافی در حدیث افتراق ،نـهتنها از حیـث سـندی مـورد ناـد اسـت ،بلکـه از حیـث
داللی نیز مدعای وهابیان را نمیتواند به اوبات برساند.
کلیمدواژهها :افتراق امت ،وهابیت ،تکفیر مسلمانان ،حجیت فهم سلف ،مـا أنـا علیـه و
أصحابي.

* دانشجوی دکترای دانشـگاه معـار اسـالمی ،کارشناسـی ارشـد مؤسسـۀ امـام صـادق ،سـطح چهـار حـوزۀ علمیـۀ قـم،
دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلmesam7676@yahoo.com :

مقدمه
یکی از وقایع تلخ جهان اسالم وجود اختالفـات فـراوان و فرقـههای م تلـف اسـت .ایـن
واقعیت بهواسطۀ علل و عوامل م تلفی بـه وقـوع پیوسـته ،و امـروزه دامنگیـر مسـلمانان
شده است .حدیث افتراق ،که مورد قبـول شـیعه و سـنی میباشـد ،از اخبـاری اسـت کـه
پیامبر مردم را از این واقعـۀ تلـخ خبـردار کـرده اسـت .بـا چشمپوشـی از صحتوسـام
سندی حدیث افتراق ،داللت ایـن روایـت بـر اینکـه مسـلمانان هماننـد امتهـای گذشـته
بهسمت فرقهگرایی و اختال پـیش میرونـد ،صـحیح اسـت .همچنـین اتهـام ضـاللت و
گمراهی و تکفیر سایر فرق از سوی برخی گروهها بهویژه «وهابیت» بسـیار مشـهود اسـت.
وهابیان با استناد به حدیث افتراق ،خود را فرقۀ ناجیه معرفی میکنند و سایر مسـلمانان را
بــا اینکــه اهلتوحیــد ،قبلــه و معتاــد بــه نبــوت پیــامبر هســتند ،تکفیــر میکننــد؛
به همین منظور ،بررسـی سـندی و داللـی ایـن حـدیث امـری ضـروری اسـت .عـالوه بـر
کتابهای ملل و نحل کـه مبنـای نگـارش آنهـا حـدیث افتـراق بـوده اسـت ،کتابهـای
مستالی نیز به رشتۀ تحریر در آمده است؛ همچون کتاب شرح حردی اإلفترحا نوشـتۀ
ابنتیمیه ،کتاب ابحاء الذمة بتحقی القول حول إفتحا اأمة نوشتۀ کتانی و کتاب مرا أنرا
علیه و أصحاب نوشتۀ احمد سالم .آنچه مـا را بـه نوشـتن ایـن ماالـه تشـویق کـرد ،اوال:
عدمتوجـه نگارنــدگان بـه قســمت متــواتر و جعلـی حــدیث افتــراق ،و وانیـا :بررســی و ناــد
برداشت های غلط وهابیان از این حدیث در حجیت فهم سلف و تکفیـر مسـلمانان اسـت.
توجه به این نکته الزم است که وهابیان در نال حدیث افتراق غالبا به متن روایت نالشده
در کتاب سةن التحمذي تمس

میکنند که بر همین اساس ،این مااله به بررسی سندی

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

و داللی این حدیث با تکیه بر روایت ترمذی میپردازد.
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حدی افتراق
حدیث افتراق امت از احادیث معرو نزد اهلتشیع 0و اهلتسنن 0است .حدیث مـذکور بـا
 .1طباطبایی ،سید محمدحسین ،المی ان ف تفسیح القحآن ،ج ،7ص733؛ کلینی ،محمد بن یعاوب ،الکراف  ،ج ،2ص،884
ح827؛ سبحانی ،جعفر ،بحوث فی الملل و الةحل ج ،6ص.76

طرق م تلفی از برخی صحابه همچون امیرالمؤمینن علی ،جابر بن عبدالله انصـاری،
ابوهریره و عبدالله بن عمر نال شده است و محدوان مشهوری همچون ابوعبدالله کتانی،
ب ش ابتدایی حدیث را ،که داللت بر اصل وجود افتراق بین امت پیامبر بعد از وفـات
ایشان میکند ،از احادیث متواتر برشمردهاند 2.بـر همـین اسـاس ،حـدیث افتـراق مبنـای
نگارش بسیاری از کتابهای ملل و نحل از گذشته تـاکنون شـده اسـت 9.در ایـن میـان،
بزرگان سلفی همچون ابنتیمیه ،ابنقیم جوزیه ،محمد بن عبدالوهاب و دیگر همفکران
آنان با بهرهگیری از برخی طرق این حدیث ،اقدام به تکفیر مسـلمانان و همچنـین بـهزعم
خود ،اوبات حاانیت مسل

سلفیت کردهاند.

4

حــدیث مورداســتناد ســلفیها طریاــی اســت کــه ترمــذی در سررةن التحمررذي از
عبدالله بن عمر نال میکند که پیامبر فرمودند:

ََ َ َ
َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ً َ ْ
ويُعلوىُثوَل ٍ َُوُ
وُو َُُف َت ِورقُأ َّم ِت
َو ُِإ َّ ُبنيُإسرائيلُُف ُرقتُعلىُ ِثنتي ِنُوُسوب ِعين ُِملوة
َ َ َ ََ
َ َ َ
َّ َّ ً َ َ ً َ
َّ
َ َ ْ
َ ْ َ َّ ً ُّ ْ
ُالله؟ُقالُ:ماُأناُ
سب ِعين ُِملةوُکلهم ُِفيُالن ِار ُِإَّل ُِملةُو ِاحدةوُقالوا«ُ:وُمن ُِهيَُياُرسول ِ
َ
َ
5
َعل ْي ِه َُوُأ ْص َح ِابي»؛

همانا بنیاسرائیل به  38فرقه تاسـیم شـدند و امـت مـن نیـز بـه  37فرقـه تاسـیم
میشوند که تمامی آنها غیر از یـ فرقـه ،در آتـش جهـنم هسـتند .از پیـامبر
سؤال شد که یا رسول الله ،آن فرقۀ نجاتیافته کدام است؟ فرمودند« :آن گروهی
است که بر طبق سیره و روش من و اصحابم عمل نمایند».

سلفیان با استناد به عبارت «ماُأناُعليهُوُأصحابي» 6درصدد اوبات مسل

سـلفیت بـر
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 .1حــاکم نیشــابوری ،محمــد بــن عبداللــه ،المسررتدرك علرری الصررحیحین ،ج ،6ص862؛ ابنماجــه ،محمــد بــن یزیــد ،سررةن
ابن ماجة ج ،8ص ،6786ح 7338و .7337
 .2کتانی ،محمد ،نظم المتةاثح من الحدی المتواتح ،ص.45
َ
 .3بیدادی ،عبدالااهر بن طاهر ،الفح بین ِالفح  ،ج ،6ص5؛ اسفراینی ،طاهر بن محمد ،التبصریح فر الردین ،ج ،6ص65؛
شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و الةحل ،ج ،6ص.66
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمرو الفتراوی ،ج ،7ص747؛ بنبـاز ،عبـدالعزیز بـن عبداللـه ،العقیردة الصرحیحة و مرا
یضادها و نوا ض اإلسالم ،ج ،6ص.86
 .5ترمذی ،محمد بن عیسی ،سةن التحمذي ،ج ،5ص ،87ح.8746
 .6سعیدان ،راشد بن ولید ،تذکیح الخل؛ بوجوب اعتماد فهم سل؛ أدلة الکتاب و السةة ،ص67؛ البـانی ،محمـد ناصـرالدین،
دروس للشیخ ،ج ،76ص.7
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مبنای حجیت فهم سلف ،و با استناد به عبـارت «کلهوا فويُالنوارُإَّل الواحودة» 1بـهدنبال
تکفیر غیرهممسلکان خود از طوائف مسلمانان همچون ماتریدیها و اشاعره هستند .آنان
راجع به بحث سندی و داللی حدیث همت ویژهای گماردهاند .در این مااله ابتـدا بـه بیـان
دیــدگاه ســلفیها راجــع بــه ســند و داللــت حــدیث ،و در ادامــه نیــز بــه بررســی و ناــد آن
میپردازیم.
سند روایت

همان طور که پیش از این نیز اشاره شد ،قسـمت ابتـدایی حـدیث نـزد بزرگـان اهلسـنت
دارای اعتبار است و این همـان ناـل ابـوداود ،ابنماجـه ،ابنحبـان و حـاکم نیشـابوری از
ابوهریره است که به صحت آن انعان کردهاند 2.سلفیان در راستای اوبات مدعای خود به
طریای که دارای دو عبـارت زائـد اسـت ،تمسـ

کـرده و بـه صـحت و تاویـت راویـان آن

پرداختهاند 3.ابنتیمیه بهعنوان نظریهپرداز سلفیان ،حدیث افتراق را از احادیـث صـحیح و
مشهور در تمامی سنن و مسانید معرفی میکند 4.ابنقیم نیز تمام راویان حدیث افتـراق را
از راویان واه و حاف نام میبرد 5.همچنین البانی این حدیث را وابت دانسته و مدعی است
که هیتگونه ش

و طعنی در این حدیث وجود ندارد 6و هرکسی با قسمت اضـافی حـدیث

م الفت کند ،متهم به جهل و نادانی است.

7

این در حالی اسـت کـه طریـق مـذکور حـدیث مـورد انتاـاد بسـیاری از اندیشـمندان و

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

محااان قرار گرفته است .برخـی همچـون ابنوزیـر 8،شـوکانی 3و ابنحـزم 0معتادنـد کـه

118

 .1بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،العقیدة الصحیحة و ما یضادها و نوا ض اإلسالم ،ج ،6ص.86
 .2قرضاوی ،یوسف ،الصحوة اإلسالمیة ،ج ،6ص.85
 .9از جملۀ این آوار :کتاب ا تضاء الصحاط المستقیم نوشتۀ ابنتیمیه ،کتاب مقراالت اإلسرالمیین نوشـتۀ ابوالحسـن اشـعری و
کتاب اإلعتصام نوشتۀ شاطبی.
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتاوی ،ج ،7ص.745
َّ
المو عین ،ج ،6ص.635
 .5ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،إعالم
 .6البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة اأحادی الصحیحة ،ج ،6ص.453
 .7همان ،ص.457
 .8ابنوزیر ،محمد بن ابراهیم ،العواصم و القواصم ،ج ،7ص 635و .636
 .3شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدیح ،ج ،8ص.834

قسمت پایانی روایت ،زائد ،ساختگی و از بدعتهای افراد بیدین و ملحد است که علمای
رجال و حدیثشناس آن را ضعیف شمردهاند .ابنحزم پا را فراتر گذاشته و اصـل روایـت را
بهدلیل ایرادهای فراوان داللی باطل دانسته است.

2

عالوه بر اینها ،حدیث مذکور دارای اشکالهای سندی دیگری است:
د
اوال :حدیث افتراق در هیتی از کتابهای صحیح بخاری و صحیح مسلم نال نشده
است و عدمنال آن توسط ب اری و مسلم ،موجب ضعف در حدیث میشود؛ 3چنانکه شیوۀ
برخی سلفیان در تضعیف روایت ،رویبرگرداندن ب اری و مسلم از نال آن است.
د
ثانیا :راویان ضعیف در سند روایت وجود دارند؛ 5بهگونهای که برخی از اندیشـمندان و
4

محااــان بــه عدمتمســ

بــه ایــن روایــت حکــم کردهانــد 6.بــهعنوان مثــال ،در ســند

«عو بن مال » فردی بهنام «عباد بن یوسف» وجود دارد که نزد علمـای جرحوتعـدیل
ضعیف است 7.همچنین در سایر اسناد این روایت ،افرادی همچـون جریـر بـن عثمـان،

8

نعیم بن حماد 9،محمـد بـن عمـر لیثـی 10و کثیـر بـن مـروان 1وجـود دارنـد کـه علمـای
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 .0ابنحزم ،علی بن احمد ،رسائل ابن ح م اأندلس  ،ج ،7ص867؛ ابنحزم ،علی بن احمد ،الفصرل فر الملرل و اأهرواء و
الملل ،ج ،6ص.842
 .2همان.
 .3ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،التمهید ،ج ،65ص.832
«لیس فیها شیء علی شرط الصحیح ،ولـذل لـم ی ـرج الشـی ان شـیئا منهـا»( .ابنوزیـر ،محمـد بـن ابـراهیم ،العواصرم و
القواصم ،ج ،7ص 635و .)636
.4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مةهاج السةة الةبویة ،ج ،3ص763؛ ج ،7ص.457
 .5قرضاوی ،یوسف ،الصحوة اإلسالمیة ،ج ،6ص.85
 .6ساا  ،حسن بن علی ،صحیح شرح العایدة الطحاویة ،ص776؛ قرضاوی ،یوسف ،موقف اإلسالم من العال و العلـم ،ج،6
ص.73
 .7نهبی ،محمد بن احمد ،دیوان الضعفاء و المتحوکین ،ج ،6ص.852
َّ
المو عین ،ج ،6ص.)635
« .8جریر بن عثمان فإنه کان منحرفا عن علي»( .ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،إعالم
 .9همان.
« فلکثرة حدیث نعیم عن الثاات و عن الضعفاء و اعتماده علی حفظه کان ربما اشـتبه علیـه مـا سـمعه مـن بعـ .الضـعفاء بمـا
سمع من بع .الثاات فیظن أنه سـمع افول بسـند الثـاني فیرویـه کـذلك»( .معلمـی ،عبـدالرحمن بـن یحیـی ،التنکیـل ،ج،8
ص.)374
 .10البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة اأحادی الصحیحة ،ج ،6ص458؛ کـووری ،محمـد زاهـد ،مقردمات اإلمرام الکروثحي،
ص.664
«و فیه نظر فإن محمد بن عمرو اللیثي ،فیه کالم و لذلك لم یحتی به مسلم»( .قرضاوی ،یوسف ،الصحوة اإلسالمیة ،ج ،6ص.)85
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حدیثشناس آنان را تضعیف کردهانـد .از همـه مهمتـر ،جـرح عبـدالرحمن بـن زیـاد بـن
ُ
انعم افریای است که در تمام طرق مورداستناد سلفیان وجود دارد .ابنحجر راجع بـه ایـن
راوی میگوید« :ليَُمثلهُغيرهُفيُالضعف»؛( 2در ضعف ،کسی همانند افریای نیسـت).
البانی نیز دربارۀ او گفته اسـت« :هووُضوعيفُعنودُأهولُالحوديث»؛( 9او نـزد اهـلحـدیث
ضــعیف اســت) .همچنــین البــانی در کتــاب إرواء الغلیررل میگویــد« :هوووُضووعيفُلسوووءُ

حفِه»؛( 4او بهجهت عدم حف حدیث ،فردی ضعیف است) .عالمان رجالشناس دیگری
همانند عایلی 1،دارقطنی 6،و ابنعـدی 7نیـز او را تضـعیف کردهانـد .بـا توجـه بـه مطالـب
به این روایـت قابلخدشـه اسـت و

مطرحشده ،بهدلیل جرح راویان حدیث افتراق ،تمس
نمیتواند ُمثبت ادعای سلفیان در حجیت فهم سلف و تکفیر سایر مسلمانان باشد.

یکی از اشکاالت گرفتهشده وجود اضطراب در حدیث است .اضطراب بـهمعنای بیـان
عبارتهای م تلف و متضاد با یکـدیگر اسـت .ایـن امـر بـر عدمضـبط و سـوءحف راوی
داللت میکند که موجب ضـعف حـدیث میشـود 8.بـا مراجعـه بـه مـتن روایـت شـاهد آن
هستیم که متن حدیث بعد از عبارت متواتر ،دارای اضطراب زیادی است که برای خواننده
اطمینان حاصل نمیشود که این روایت عالوه بر اصل وجود افتراق امـت ،در ماـام بیـان
تعیین فرقۀ نجاتیافته نیز بوده است یا خیر ،و اگر در ماام بیان این مطلـب بـوده ،بـا چـه
ُ
عبارتی بیان شده است 9.به این دلیل که در برخی طرق حدیث ،هیت عبارتی اضافه نشـده
است و تنها به اصل وجود افتراق در امت اسالمی اشاره شـده اسـت 10و در برخـی نالهـا
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 .1هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجمع ال وائد و مةبع الفوائد ،ج ،6ص.623
 .2ابنحجر عساالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،ج ،7ص.634
 .9البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة اأحادی الضعیفة و الموضوعة ،ج ،6ص.652
 .4البانی ،ناصر الدین ،إرواء الغلیل ،ج ،2ص.53
 .1عایلی ،محمد بن عمرو ،کتاب الضعفاء الکبیح ،ج ،8ص.778
 .6دارقطنی ،علی بن عمر ،الضعفاء و المتحوکون ،ج ،8ص.676
 .7ابنعدی ،عبدالله ،الکامل ف ضعفاء الحجال ،ج ،5ص.453
 .8عتر ،نورالدین ،مةهج الةقد ف علوم الحدی  ،ص25؛ بازمول ،احمد بن عمر ،المقتحب ف بیان المضطحب ،ج ،6ص.35
 .9کامل ،عمر عبدالله ،حدیث افتراق افمة مفاهیم یجب أن یصحح ،ص4؛ سـاا  ،حسـن بـن علـی ،صرحیح شرح العقیردة
الطحاویة ،ص.778
 .10کتانی ،محمد ،نظم المتةاثح من الحدی المتواتح ،ص.45

اضافاتی وجود دارد که با عباراتی متضاد بیان شـده اسـت؛ بـهعنوان نمونـه ،بـا نالهـایی
1

همچون «لمُينجُمنهاُإَّلُثَل »« ،کلهاُفىُالجنةُإَّلُالواحدة»« ،کلهاُفىُالنارُإَّلُالسووارُ
2

اْلعِم»ُ3وُ«واحدةُفىُالجنةُوُسائرهنُفىُالنار» 4بیان شده است .بنا بر آنچـه بیـان شـد،
قســمت انتهــایی حــدیث افتــراق بــهدلیل وجــود عبــاراتی م تلــف و متضــاد ،نمیتوانــد
مستمس

سلفیان قرار گیرد.

داللت روایت

سلفیان با استناد به دو عبارتی که در طریای خاص از حدیث افتراق وجـود دارد ،بـهدنبال
اوبات حجیت فهم سلف و تکفیر سایر مسلمانان هستند؛ ازاینرو ،الزم اسـت کـه مـدعای
آنان راجع به این دو مسئله بر اساس این طریق از حدیث مورد ارزیابی قرار گیرد.
الف) حایت فهم سلف

سلفیان معتادند که فهم پیامبر از دین ،فهمی درست و خالی از خطا و اشتباه است و
از آنجا که در روایت ،تبعیت از سلف نیز همراه با تبعیت از پیامبر نکر شده است ،پس
فهم سلف نیز فهمی درست است و بر همگان برتری دارد 5.در واقع ،روایت افتراقُ ،مثبت
حجیت فهم سلف بهعنوان مالک و معیار فهم دین است 6و هر فهمی غیر از فهم سلف،
باطل و موجب بدعت در دین و دخول در آتش دوزخ میشود.

7

بررسی و نقد

استناد به عبارت «ماُأناُعليهُوُأصحابي» اشکاالتی دارد که در ادامه بیان میشود:

واکاوی حدیث افتراق در اندیشۀ وهابیت

 .1صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصة؛ ،ج ،6ص.77
 .2شعرانی ،عبدالوهاب بن احمد ،المیزان الذریة المبینة لعاائد الفرق العلیة ،ص.626
 .3طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیح ،ج ،2ص.837
 .4همان ،ج ،62ص.56
 .5سالم ،احمد ،ما أنا علیه و أصحاب  ،ص55؛ خراشی ،سلیمان بن صالح ،شبهات عصحانیة مع أجوبتها ،ص.55
 .6سالم ،احمد ،ما أنا علیه و أصحاب  ،ص.55
 .7امامه ،عدنان محمد ،التجدید فی الفکح اإلسالم ص.878
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بودن دلیل از مدعا
 .0اخص
ِ

مدعای سلفیها این است که فهم سه نسل ابتدایی اسالم یعنی صحابه ،تابعـان و تابعـان
تابعان حجت است 1و این مـدعای خـود را بـه عبـارت «مواُأنواُعليوهُوُأصوحابي» مسـتند
میکنند .آنان در حالی به این عبارت روایت استناد میکنند که دارای اشکاالتی است:
اشکال اول :حدیث افتراق صرفا ُمثبت حجیت فهم صحابه است و راجـع بـه تابعـان و
تابعان تابعان ساکت است.
اشکال دوم« :واو» در عبـارت «ماُأناُعليهُوُأصحابي» ،واو جمـع اسـت و نـاظر بـه آن
دسته از باورهایی است که پیامبر و اصحاب ایشـان بـا همـدیگر بـر آن عایـده بودنـد.
در واقع ،وجود پیامبر علت صحت بوده است؛ در صورتی که سلفیها فهم سلف را در
جایی که از پیامبر نصی نرسیده باشد نیز جاری میکننـد کـه بـا ظـاهر روایـت سـازگار
نیست.

2

اشکال سوم :کلمۀ «أصحابي» جمع است و پیامبر باید مطلـق صـحابه را مـدنظر
داشته باشند؛ در صورتی که ارادۀ جمع از لف اصحاب صحیح نیست .بـه ایـن دلیـل کـه
تعداد صحابه بیش از دههـا هـزار نفـر اسـت و احـراز نظـر تمـام صـحابه بسـیار مشـکل و
غیرممکن است .بر فرض که احراز نظر تمام صحابه نیز ممکن باشد ،مثبت حجیت فهـم
تابعان و تابعان تابعان نمیشود؛ چراکه آنان در دایـرۀ اصـحاب نیسـتند .عـالوه بـر اینکـه
سلفیها در بسیاری از موارد به نظر ی

صحابی استناد میکنند کـه بـا جمـع بـودن لفـ

«أصحابي» سازگاری ندارد؛ زیرا لف جمع حداقل شامل سه نفر است.
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دیگری با لف «ماُأناُعليهُاليومُوُأصحابي» 9نال شده که مورد استشهاد مکـرر ابنتیمیـه
است 4.این نال نهتنها ُمثبـت مـدعای سـلفیها نیسـت ،بلکـه ادعـای سـلفیها در اوبـات
 .1دمیجی ،عبدالله بن عمر ،فهم السل؛ الصالح للةصوص الشحعیة ،ص.63
 .2خلیفات ،مروان ،حاءة فی اأدلة السلفیة ،ص.46
 .9حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرك علی الصحیحین ،ج ،6ص.688
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مةهاج السةة الةبویة ،ج ،7ص.452

حجیت فهم سلف را رد میکند؛ به این دلیل که:

د
اوال :کلمۀ «اليوم» بیانگر حجیت راه صحابهای است که تا آن روز بر میثاق پیامبر

بودند و راه نجات را طی کردند؛ بنابراین ،شامل تمام صحابۀ زمان حیـات و بعـد از ممـات
پیامبر نمیشود.

1

د

ثانیا :اگر مسئلۀ حجیت فهم سـلف دارای چنـین جایگـاهی اسـت کـه سـلفیان بیـان
میکنند ،بر پیامبر الزم بود در کنـار «صـحابه» در حـدیث افتـراق ،عبـارت «تابعـان و
تابعان تابعان» را نکر میکردند تا امت ایشان از خطا و انحرا به دور باشند.
 .2مخالفت با نصوص قط ی

سلفیان با حدیث افتراق درصدد اوبات حجیـت فهـم سـلف هسـتند؛ در حـالی کـه اوبـات
چنین مطلبی با نص صریح بسـیاری از آیـات در تعـارض اسـت؛ چراکـه پیـامبر طبـق
اجماع تمام مسلمانان و آیات قرآن ،یگانه مالک و معیار نجات هسـتند .خداونـد در قـرآن
صرفا رجوع به پیـامبر را دسـتور میدهـد و هـیت نـامی از سـلف بـه میـان نمـیآورد و

َ
َ
َ َ ََ ْ َْ َ ْ
وان َتهواوَ ُ2فوِ ْ َُُ َن َ
میفرمایدَ  :ماُآ ََُاکم َّ
واع ْعت ْم ُِفويُشوي ٍْءُ
ُالرسولُفخذوهُوُماُنهاکمُعنوهُف
ِ
َّ
َ ُّ َ َّ
ُالل َه َُو َُرس َوله َُو َُي َت َع َّودُحود َ
ورهُي ْد ِخ ْلوه َُن ً
ىُالل ِه َُو َّ
وارا 4.ایـن در
ول 3و َ م ْن َُي ْع ِص
ُالرس ِ ُ
فرروه ُِإل

حالی اسـت کـه سـلفیان فهـم سـلف را بـدون ارائـۀ دلیـل در کنـار فهـم پیـامبر قـرار

میدهنــد؛ بنــابراین ،اگــر تبعیــت از فهــم ســلف مــورد تأئیــد شــارع بــود ،میبایســت در
قرآن کریم ،این پیروی را در کنار تبعیت از خدا و رسولش نکر میکرد.

5

 .3اختالف فهم

م الفتهای سلف در صدر اسالم یکی از وقایع مسلم و تلخ تاریخ اسالم اسـت؛ مـواردی
واکاوی حدیث افتراق در اندیشۀ وهابیت

 .1خلیفات ،مروان ،حاءة فی اأدلة السلفیة ،ص.46
 .2سورۀ حشر ،آیۀ  :3آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید [و اجرا کنید] و از آنچه نهی کرده ،خودداری نمایید.
 .3سورۀ نساء ،آیۀ  :53پس هر گاه در امری [دینـی] اخـتال نظـر یافتیـد ،اگـر بـه خـدا و روز بازپسـین ایمـان داریـد ،آن را بـه
[کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید.
 .4سورۀ نساء ،آیۀ  :64پس هرکه از خدا و رسولش نافرمانی کند و از حدود او تجاوز نماید ،خدا او را به آتش افکند.
.5ساا  ،حسن بن علی ،صحیح شح العقیدة الطحاویة ،ص.867
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همچون م الفت با دستور پییمبر در جنگ احد 1،صلح حدیبیه 2،قضـیۀ قرطـاس 3و
موارد بسیار دیگری که در کتابهای تاری ی بیان شده است .از سلفیان تعجب اسـت کـه
حجیت فهم سلف را در حالی مطرح میکننـد کـه در زمـان حکومـت امـام علـی امـت

َّ
ْ ََ
4
اُک َتوابُالل ِوهُ
پیامبر به سه فرقۀ علوی ،اموی و خـوارج تاسـیم شـدند و شـعار « ِعنودن ِ
َح ْسب َنا» 5سر دادند .آیا باید حر سلف را باور کـرد و فاـط بـه قـرآن اسـتناد کـرد یـا حـر

سلفیان امروزه را باور کرد که مدعی هستند عالوه بـر کتـاب و سـنت« ،فهـم سـلف» نیـز
حجت است .بهعبارت دیگر ،خود ادعای سلفیان در حجیت فهم سلف ،بـا حجیـت فهـم
سلف م الف است؛ زیرا سلف هیتگـاه بـه حجیـت فهـم خودشـان قائـل نبودنـد .بـا ایـن
اوصا آیا سنت و روش خود سلف در عدمتمس

به فهم خودشان حجت است یا سنت و

روش سلفیان که به حجیت فهم سلف معتاد هستند؟
از سوی دیگر ،در میان خود صحابه نیز فهم واحدی وجود نداشته است .این اخـتال
در میان سلف ،امری پذیرفتهشده و مسلم است .اختال هایی که سرمنشأ آنها اختال در
فهم است که دهها سال در میان جامعۀ اسالمی مطرح بـوده و باعـث ری تهشـدن خـون
بسیاری از مسلمانان بیگناه شـده اسـت؛ اخـتال در مسـئلۀ خلـق قـرآن ،رایـت خـدا در
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 .1در جنگ احد پیامبر به  55نفر از یارانشان دستور دادند که در هیت صورتی از گردنۀ کوه پایین نیایند؛ امـا آنهـا نافرمـانی
کردند و موجب شهادت برخی صحابه همچون حمزۀ سیدالشهدا و آزار پیامبر شدند .پیامبر در حق آنهـا فرمودنـد:
ُ
«اللهم سني أ ْعتذ ُر سلیك م َّما صنع هؤالء»؛ یعنی خدایا از بهخاطر این کار نادرست و خالفی که انجـام دادنـد ،مـن از تـو معـذرت
میخواهم( .نسائی ،احمد بن علی ،سةن الةسائ  ،ج ،65ص862؛ ابن ابیشیبه ،عبدالله بـن محمـد ،الکتراب المصرة؛ فری
اأحادی و ارثار ،ج ،4ص.)868
ْ ْ
ْ ُ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ُْ ٌ
ُْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
« .2ل َّما صالح َّالنبي ال ُمشرکین یوم الحدیبیة ،و قال فصحابه :انحروا و احلاوا رءوسکم فلم یام أحـد ،فـدخل میضـبا علـی
َّ
ْ
ْ
ْ
ـب و أنـا ُآم ُـر بـاف ْمر فـال یط ُ
ُأم سلمة ،فاال ْت :م ْن أ ْغضبك  -أغضـب ُه الل ُـه؟ فاـال :مـا لـي ال أغض ُ
ـاع»( .ابنتیمیـه ،احمـد بـن
عبدالحلیم ،مةهاج السةة الةبویة ،ج ،4ص.)765
َّ
 .3هنگامی که پیامبر از اصحاب ،قلم و کاغذ خواستند ،عمر خطاب به پیامبر گفـت« :هجـر رسـول اللـه»( .ب ـاری،
محمد بن اسماعیل ،صحیح الب ارل ،ج ،7ح.)8222
 .4ساا  ،حسن بن علی ،صحیح شح العقیدة الطحاویة ،ص.776
 .5ب اری ،محمد بـن اسـماعیل ،صرحیح البخراري ،ج ،6ص667؛ ج ،7ص8725؛ ابنکثیـر ،اسـماعیل بـن عمـر ،البدایرة و
الةهایة ،ج ،5ص.856

امت ،و بسیاری از موارد دیگر که همگی ناشـی از اخـتال فهـم اسـت .بنـابراین ،چگونـه
امکان دارد به فهم سلفی تمس

کرد که خودشان با یکدیگر اختال فهم داشتند؟

1

ب) تکفیر مسلمانان

کافر دانستن مسـلمانان یکـی از مـواردی اسـت کـه سـلفیان از حـدیث افتـراق بـه دسـت
میآورند 2.آنان با استناد به عبارت «کلهواُفوىُالنوارُإَّلُالواحودة» بـهدنبال اوبـات حاانیـت
مسل

خود و کافر دانستن سایر مسـلمانان هسـتند .ابنتیمیـه در شـرح حـدیث افتـراق،

سلفیه را تنها فرقۀ نجاتیافته معرفـی میکنـد و سـایر فرقـههای اسـالمی را اهلشـذون و
اهلبدعت میداند و تمام آنها را از دایرۀ اسالم خارج میکند؛ 3ولو اینکه این فرق ،خـود را
به اسالم منتسب کنند و مدعی تبعیت از سنت پیامبر باشند 4.نوع استدالل سلفیان بر
تکفیر سایر فرق اسالمی این است که پیامبر راه و روش خود و سلف را بـهعنوان تنهـا
مسیر رهایی از هالکت مطرح کرده است؛ بر همین اساس ،انحـرا از سـلف را مسـتلزم
انحرا از پیامبر تلای میکنند و از آنجایی که عاوبت انحـرا از پیـامبر چیـزی
جز هالکت و گمراهـی در پـی نـدارد ،انحـرا از مسـیر سـلف نیـز چیـزی جـز هالکـت و
گمراهی به دنبال ندارد .از طرفی دیگر ،بهدلیل اینکه نتیجۀ گمراهی و هالکت چیزی جز
کفر نیست ،لذا هرکسی که خال مسیر سلف حرکت کند ،محکوم به کفر است.

5

بررسی و نقد

استناد به عبارت «کلهاُفىُالنارُإَّلُالواحدة» اشکالهایی را به همراه دارد:
د

اوال :بنا بر آیات قـرآن 6کسـی را کـه ادعـای اسـالم دارد و بـه ظـواهر عمـل میکنـد،
نمیتــوان خــارج از دایــرۀ اســالم دانســت؛ مگــر دلیلــی قطعــی بــر خــروج او اقامــه شــود؛
واکاوی حدیث افتراق در اندیشۀ وهابیت

 .1ساا  ،حسن بن علی ،صحیح شح العقیدة الطحاویة ،ص.867
 .2ساا  ،حسن بن علی ،السلفیة الوهابیة ،ص.655
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمو الفتاوی ،ج ،7ص.747
 .4خراشی ،سلیمان بن صالح ،شبهات عصحانیة مع أجوبتها ،ص.55
.5همان ،ص 55تا .54
 .6سورۀ نساء ،آیۀ  :34وال تاولوا لمن الای الیکم السالم لست مومنا؛ (به آن کس که اظهار اسالم کند و به شما سر تسـلیم
فرود آورد ،نسبت کفر مدهید).
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مثل اینکه ضروریات اسالم را انکار کند .پس انتساب تکفیر امری مشکل است .از سـویی
دیگر ،تعیین فرقۀ ناجیه بهمراتب س تتر میشود؛ چراکه هرکـدام از ایـن فرقـهها خـود را
پیــرو تعــالیم اســالم و ســنت نــاب پیــامبر و صــحابۀ راســتین معرفــی میکننــد.

1

بهعنوان مثال ،سلفیان و در رأس آنها ابنتیمیه ،تنها مصـداق فرقـۀ ناجیـه را اهلحـدیث
میدانند 2.این مشکل از جایی دوچندان میشود که نویسندگان ملـل و نحـل در هـر دوره
نام فرقههایی را که در دورههـای قبـل نبودهانـد و مـدعی نجـات و هـدایت هسـتند ،نکـر
میکنند .به همین جهت است که شاطبی میگویـد« :تعیـین فرقـۀ ناجیـه بسـیار مشـکل
است» 3.عالوه بر اینکه برخی اندیشمندان همچون محمد عادل کیالی معتادند که تمـام
امت اسالم -غیر از تعداد اندکی -اهلنجات هستند .او کتابی را با عنـوان الفح رة الةاجیرة
ه اأمة اإلسالمیة کلها به رشتۀ تحریر درآورده است.
د

ثانیا :نس ۀ دیگری از حدیث افتراق وجود دارد که هرچند دارای شهرت نیست ،امـا از
حیث سند صحیح است .آن روایت ،حدیث افتراقی است که با عبارت «کلهاُفوىُالجنوةُإَّلُ

الواحدة» آمده است و بیانکنندۀ نجات تمام امت اسالمی و هالکت ی

فرقه است .4.این

روایت را عجلونی 5و شعرانی 6بیان کردهاند و ابننجار نیز بر آن تصحیح کرده است 7.مؤیـد
ایــن روایــت ،حــدیث افتراقــی اســت کــه فرقــۀ ناجیــه را بــا عبــاراتی همچــون «اْلسووَلمُوُ
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جماعتهم»« 8،الجماعة» 9و «اْلسوارُاْلعِم» 10بیان کرده است .این روایـات داللـت دارنـد
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 .1رشید رضا ،محمد ،تفسیح المةار ،ج ،2ص.634
« .2سن أحق الناس بأن تکون هی الفرقة الناجیة أهـل الحـدیث و السـنة»( .نـ  :ابنتیمیـه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،مجمرو
الفتاوی ،ج ،7ص.)743
 .3شاطبی ،ابراهیم بن موسی ،اإلعتصام ،ج ،8ص.855
.4مادسی ،محمد بن احمد ،أحسن التااسیم في معرفة افقالیم ،ص.73
.5عجلونی ،اسماعیل بن محمد ،کش؛ الخفاء و م یل اإللباس ،ج ،6ص.673
 .6شعرانی ،عبدالوهاب بن احمد ،المی ان الذریة المبیةة لعقائد الفح العلیة ،ص.626
 .7کیالی ،محمد عادل ،الفح ة الةاجیة ه اأمة اإلسالمیة کلها ،ص.84
 .8حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرك علی الصحیحین ،ج ،6ص.863
 .9طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیح ،ج ،62ص.35
 .10همان ،ج ،2ص.658

که فرقۀ ناجیه تمام مسلمانان و گویندگان «َّل إله إَّل الله» هستند؛ 1بنابراین ،نمیتـوان بـا
جملهای اختالفی ،حکم کفر مسلمانان را صادر کرد.

د
ْ
َ
ْ
ثالثا :بسیاری از تعالیم اسالمی و آیـات قـرآن همچـون آیـۀ کنوت ْمُخ ْي َورُأ َّمو ٍةُأخ ِر َجوتُ
َ َ
ْ
ً
ً
اس 2و آیۀ َ وکوذ ِل َ َُج َعل َنواک ْمُأ َّموة َُو َسوطا 3کـه امـت اسـالمی را بـهعنوان الگـو قـرار
ِل َّلن ِ ُ

داده اند ،با مدعای سلفیان که بنا بر حدیث افتراق جمـع کثیـری از مسـلمانان را از اسـالم
خارج ،و به دایرۀ کفر داخل میکنند ،در تناق .است؛ زیرا طبق بیان نـص صـریح آیـات،
قاطبۀ امت اسالمی اهلهدایت و اهلنجات هستند .این در حالی است که بنا بر برداشت
وهابیان از این روایت ،تنها عدۀ کمی از امت اهلنجات هستند 4.از سویی دیگر ،این آیات
درصدد بیان این مطلب هستند که امتهای گذشته غالبا اهلنفاق ،و تعداد اندکی از آنهـا
مؤمن بودند و وقتی خداوند امت اسالمی را بهعنوان «امت وسط» معرفی میکند ،چنـین
برداشت میشود که اکثر امت پیامبر مؤمن ،و تعداد اندکی از آنها منافق و اهـلدوزخ
بودند .این مطلب با برداشت سلفیها از حدیث افتراق که اکثر امت پیامبر را اهلنفاق

و اهلجهنم میداننـد ،در تعـارض اسـت .بـه همـین جهـت اسـت کـه پیـامبر اکـرم

فرمودهاند« :هیت امتی نیست ،مگر اینکه تعدادی از آنها اهلدوزخ و تعدادی اهلبهشت
هستند؛ اما امت من همگی اهلبهشتاند» 5.همچنین ایشان فرمودهانـد« :امـت مـن در
قیامت دچار عذاب نمیشوند و در همین دنیا عذاب اعمال خود را در قالـب فتنـه ،قتـل و
زلزله میبینند».

6

این را نیز باید افزود که سلفیان در حالی جمع کثیری از مسلمانان را بـه کفـر محکـوم
می کنند که این مسئله با بسیاری از احادیث متواتر و مشهور در تنـاق .اسـت؛ زیـرا طبـق
واکاوی حدیث افتراق در اندیشۀ وهابیت

 .1کیالی ،محمد عادل ،الفح ة الةاجیة ه اأمة اإلسالمیة کلها ،ص.83
 .2سورۀ آلعمران ،آیۀ .665
 .3سورۀ باره ،آیۀ .647
 .4ساا  ،حسن بن علی ،صحیح شح العقیدة الطحاویة ،ص.776
«.5ما من أمة سال و بعضها فی النار و بعضها فی الجنة ،سال أمتي فإنها کلها فـی الجنـة»( .نـ  :طبرانـی ،سـلیمان بـن احمـد،
المعجم الصغیح للطبحان  ،ج ،6ص.)723
 .6کامل ،عمر عبدالله ،حدی افتحا اأمة مفاهیم یجب أن یصحح ،ص.68
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بیان سلفیها اکثر امت پیامبر علیرغم اینکه به اسالم معتادند و بـه شـهادتین اقـرار
دارند ،اهلدوزخ هستند؛ در حالی که احادیث بسیاری از پیامبر ناـل شـده اسـت کـه
گویندۀ «َّل إله إَّل الله» را بـر آتـش جهـنم حـرام کـرده اسـت 1.ایشـان در روایـت دیگـری
فرمودهاند« :هرکس به یگانگی خدای سبحان و رسالت من شهادت دهـد ،ولـو اینکـه در
قلب خود چنین اقراری نداشته باشد ،وارد آتـش جهـنم ن واهـد شـد» 2.از طرفـی دیگـر،
بنا بر نال طبرانی 3،یکـی از صـفات بـارز فرقـۀ ناجیـه عـدمتکفیر سـایر مسـلمانان اسـت.
در واقع ،کسی که به تکفیر مسلمانان همت میکند ،خود او اولین کافر محسوب میشود؛
همان طور که بنا بر احادیث صحیح ،مسلمانی کـه سـایر مسـلمانان و اهلقبلـه را تکفیـر
کند ،در واقع خود او اول از همه تکفیر شده است.

4

نتیاه

ُ
با بررسیهای صورتگرفته به این نتیجه میرسیم کـه اسـتناد سـلفیها بـه یکـی از طـرق

«حدیث افتراق امت» برای اوبات حجیت فهم سلف و اوبات تکفیر و اهلدوزخ بودن سایر
فرق اسالمی از درجۀ اعتبار ساقط است؛ به این دلیـل کـه حـدیث مـذکور اشـکالهایی از
حیث سند و داللت دارد که با وجود آنها ،هیتگاه مـدعای سـلفیها بـه اوبـات نمیرسـد و
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آنان باید برای اوبات مدعای خود دلیلی غیر از «حدیث افتراق امت» اقامه کنند.
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 .1همان ،ص.7
َّ َّ
ُ َّ
َّ َّ ْ
« .2قال ر ُسول الله :فإن الله قد ح َّرم علی َّالنار م ْن قال :ال سله سال الل ُه»( .ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صرحیح البخراري،
ج ،6ص.)38
ُ
ْ
ُْ
«ال ْیشه ُد أح ٌد أ ْن ال سله س َّال ُ
الله ،و أني ر ُسول الله ،فیدخل َّالنار ،أ ْو تطعم ُه»( .نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسرلم ،ج،6
ص.)76
ُ
« .3من کان علی ما أنا علیه و أصحابي ،و من لم یمار في دین الله ،و من لـم یکفـر أحـدا مـن أهـل التوحیـد بـذنب غفـر لــه».
(طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیح ،ج ،2ص.)658
 .4کیالی ،محمد عادل ،الفح ة الةاجیة ه اأمة اإلسالمیة کلها ،ص 76تا .77
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
«قال رسول الله :م ْن لعن ُمؤمنا ف ُهو کاتله ،و م ْن قذ ُمؤمنا بکف ٍر ف ُهو کاتلـه»( .ب ـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،صرحیح
البخاري ،ج ،2ص.)65

منابع
 .6قرآن کریم.
 .8ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،الکتماب المصمنف فمی ااحادیم و ارثمار ،تحایـق :کمـال
یوسف الحوت ،ریاض :مکتبة الرشد ،چاپ اول6453 ،ق.
 .7ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،التمهید لما فی الموطمأ ممن الم مانا و ااسمانید ،تحایـق:
مصطفی بن احمـد علـوی و محمـد عبـدالکبیر بکـری ،میـرب :وزارة العمـوم و اإلرشـاد اإلسـالمیة،
6723ق.
.4
.5

.7
.3

ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مامموع الفتماوی ،تحایـق :عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،
مدینه :مجمع الملك فهد6467 ،ق.
ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویمة فمی نقمض کمالم الشمی ة القدریمة،
تحایق :محمـد رشـاد سـالم ،عربسـتان :جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة ،چـاپ اول:
6457ق.
ابنحجر عساالنی ،احمد بن علی ،تهمیب التهمیب ،هند :دائرة المعـار النظامیـة ،چـاپ اول،
6787ق.
ابنحزم ،علی بن احمد ،الفصل فی الملل و ااهوان و النحل ،قـاهره :مکتبـة ال ـانجي ،چـاپ

اول6233 ،م.
 .2ابنحزم ،علی بن احمد ،رسائل ابن حزم ااندلسا ،تحایق :احسان عباس ،بیروت :المؤسسـة
العربیة ،چاپ اول6325 ،م.
 .3ابنعدی ،عبدالله ،الکامل فا ض فان الرجال ،تحایق :عادل احمد عبـدالموجود و علـی محمـد
معوض ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول6462 ،ق.
؛
 .65ابنقـیم جوزیــه ،محمــد بـن ابیبکـر ،إعممالم المم َموق ین عمن رب ال ممالمین ،تحایــق :محمــد
عبدالسالم ابراهیم ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول6466 ،ق.

واکاوی حدیث افتراق در اندیشۀ وهابیت

 .66ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة ،بیروت :دار الفکر6453 ،ق.
 .68ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابن ماجة ،تحایـق :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،قـاهره :دار الکتـب
العربیة ،بیتا.
 .67ابنوزیر ،محمد بن ابراهیم ،ال واصم و القواصم فی المب عن سنة أبی القاسم ،تحایـق:
شعیب ارنؤوط ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ سوم6465 ،ق.
َ
الفممرق
 .64اســفراینی ،طــاهر بــن محمــد ،التبصممیر ف می الممدین و تمییممز الفرقممة الناجیممة عممن ِ
الهالکین ،تحایق :کمال یوسف حوت ،بیروت :عالم الکتب ،چاپ اول6327 ،م.
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 .65امامـه ،عـدنان محمـد ،التادیمد فمی الفکمر اإلسمالما ،بیـروت :دار ابـن جـوزل ،چــاپ اول،
6484ق.
 .67بازمول ،احمـد بـن عمـر ،المقتمرب فما بیمان المضمطرب ،بیـروت :دار ابـن حـزم ،چـاپ اول،
6488ق.
 .63البانی ،محمد ناصـرالدین ،إروان الغلیل فا تخری أحادی منمار السمبیل ،بیـروت :المکتـب
اإلسالمي ،چاپ دوم6455 ،ق.
 .62البانی ،محمد ناصرالدین ،دروس للشیخ ،درس  ،47سایت سسالمویب ،آدرس:
http://www.islamweb.net

 .63البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة ااحادیم الصمحیحة و شمین ممن فقههما و فوائمدها،
عربستان :مکتبة المعار  ،چاپ اول ،بیتا.
 .85البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة ااحادی الضم یفة و الموضموعة و أثرهما السمان فمی
اامة ،عربستان :دار المعار  ،چاپ اول6468 ،ق.
 .86ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،تحایق :محمد زهیر بن ناصر ،بیروت :دار طـوق
النجاة6488 ،ق.
َ
الف َمرق و بیمان الفرقمة الناجیمة ممنهم ،بیـروت:
 .88بیدادی ،عبدالااهر بن طـاهر ،الفمرق بمین ِ
دار اآلفاق الجدیدة ،چاپ پنچم6458 ،ق.
 .87بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،ال قیدة الصحیحة و مما یضمادها و نمواقض اإلسمالم ،مدینـه:
الجامعة اإلسالمیة ،چاپ هشتم6735 ،ق.
 .84ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،سمنن الترمممي ،تحایـق :بشـار عـواد معـرو  ،بیـروت :دار الیــرب
اإلسالمي6332 ،م.

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

 .85حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداللـه ،المسمتدر علمی الصمحیحین ،تعلیـق :محمـد بـن احمـد
نهبی ،تحایق :مصطفی عبدالاادر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول6466 ،ق.
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 .87خراشی ،سلیمان بن صالح ،شبهات عصرانیة ممع أجوبتهما ،ریـاض :دار الـوحیین ،چـاپ اول،
6475ق.
 .83خلیفــات ،مــروان ،قممرانة ف می اادلممة السمملفیة (الماموعممة ااولممی) ،تهــران :نشــر مشــعر،
6737ش.
 .82دارقطنی ،علی بن عمر ،الضم فان و المتروکمون ،تحایـق :عبـدالرحیم محمـد قشـاری ،مدینـه:
الجامعة اإلسالمیة ،چاپ اول6457 ،ق.
 .83دمیجی ،عبدالله بن عمر ،فهم السلف الصمالح للنصموص الشمرعیة حقیقتمه و أهمیتمه و

حایته ،ریاض :مجلة البیان ،چاپ اول6473 ،ق.
 .75نهبی ،محمد بن احمـد ،دیموان الضم فان و المتمروکین و خلمق ممن الماهمولین و ثقمات
فیهم لین ،تحایق :حماد بن محمد انصاری ،مکه :مکتبة النهضة الحدیثة ،چاپ سوم6723 ،ق.
 .76رشید رضا ،محمد ،تفسیر المنار ،مصر :بینا6335 ،م.
 .78سبحانی ،جعفر ،بحوث فی الملل و النحل ،قم :نشر اسالمی ،چاپ سوم6464 ،ق.
 .77سعیدان ،راشد بن ولید ،تمکیر الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف ادلة الکتماب و السمنة،
بیجا :بینا ،بیتا.
 .74ساا  ،حسن بن علی ،السلفیة الوهابیة أفکارها ااساسیة و جمورها التاریخیمة ،بیـروت:
دار اإلمام الرواس ،بیتا.
 .75ساا  ،حسن بن علی ،صحیح شرح ال قیمدة الطحاویمة أو الممنه الصمحیح فما فهمم
عقیدة أهل السنة و الاماعة مع التنقیح ،عمان :دار اإلمام النوول ،چاپ اول6467 ،ق.
 .77سالم ،احمد ،ما أنا علیه و أصحابا ،بیروت :دار ابن حزم ،بیتا.
 .73شاطبی ،ابراهیم بن موسی ،اإلعتصام ،مصر :دار ابن جوزل ،چاپ اول6483 ،ق.
 .72شعرانی ،عبدالوهاب بن احمد ،المیزان المریة المبینة ل قائمد الفمرق ال لیمة ،تحایـق :جـوده
محمد ابویزید ،قاهره :دار الجودیة ،چاپ اول8553 ،م.
 .73شوکانی ،محمد بن علـی ،فتح القدیر الاامع بین فنا الروایة و الدرایة من علم التفسیر،
بیروت :دار ابن کثیر ،چاپ اول6464 ،ق.
 .45شهرســتانی ،محمــد بــن عبــدالکریم ،الملممل و النحممل ،بیــروت :دار الکتــب العلمیــة ،چــاپ نهــم،
6474ق.
 .46صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصنف ،تحایق :حبیبالرحمن اعظمی ،هند :المجلـس العلمـي،
چاپ دوم6457 ،ق.
 .48طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان فا تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسسة افعلمي ،چاپ دوم،

واکاوی حدیث افتراق در اندیشۀ وهابیت

6737ق.
 .47طبرانی ،سلیمان بن احمد ،الم امم الکبیمر ،تحایـق :حمـدی بـن عبدالمجیـد السـلفي ،قـاهره:
مکتبة ابن تیمیة ،چاپ دوم ،بیتا.
 .44طبراني ،سلیمان بن احمد ،الم امم الصمغیر للطبرانما ،تحایـق :محمـد شـکور محمـود حـاج
امریر ،بیروت :المکتب اإلسالمي ،چاپ اول6455 ،ق.
 .45عتر ،نورالدین ،منه النقد فا علوم الحدی  ،بیروت :دار الفکر ،چاپ دوم ،بیتا.
 .47عجلونی ،اسماعیل بن محمـد ،کشف الخفان و مزیل اإللباس عما اشمتهر ممن ااحادیم
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علی ألسنة الناس ،تحایق :عبدالحمید بن احمد هنداوی ،بیروت :المکتبة العصریة ،چـاپ اول،
6485ق.
 .43عایلی ،محمد بن عمرو ،کتاب الضم فان الکبیمر ،تحایـق :عبـدالمعطی امـین قلعجـی ،بیـروت:
دار المکتبة العلمیة ،چاپ اول6454 ،ق.
 .42قرضاوی ،یوسف ،الصحوة اإلسالمیة بین اإلختالف المشروع و التفرق الممموم ،قاهره:
دار الشروق ،چاپ سوم8556 ،م.
 .43قرضاوی ،یوسف ،موقف اإلسالم من ال قل و ال لم ،قاهره :دار الشروق ،بیتا.
 .55کامل ،عمر عبدالله ،حدی افتراق اامة مفاهیم یاب أن یصحح ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .56کتانی ،محمد ،نظم المتناثر من الحدی المتواتر ،تحایق :شر حجـازی ،مصـر :دار الکتـب
السلفیة ،چاپ سوم ،بیتا.
 .58کلینی ،محمـد بـن یعاـوب ،الکمافا ،تحایـق :علیاکبـر غفـاری ،تهـران :دار الکتـب اإلسـالمیة،
چاپ سوم6773 ،ش.
 .57کووری ،محمد زاهد ،مقاالت اإلمام الکوثري ،قاهره :مکتبة التوفیایة ،بیتا.
 .54کیالی ،محمد عادل ،الفرقة الناجیة ها اامة اإلسالمیة کلها ،بیجا :بینا ،چاپ دوم .بیتا.
 .55معلمی ،عبدالرحمن بن یحیی ،التنکیل بما فا تأنیب الکوثري من ااباطیل ،تحایق :محمد
ناصرالدین البانی ،بیروت :المکتبة اإلسالمیة ،چاپ دوم6457 ،ق.
 .57مادسی ،محمد بـن احمـد ،أحسمن التقاسمیم فما م رفمة ااقمالیم ،قـاهره :مکتبـة مـدبولي،
چاپ سوم6466 ،ق.
 .53نسائی ،احمد بن علی ،سمنن النسمائا ،تحایـق :عبـدالفتاح ابوغـده ،حلـب :مکتبـة المطبوعـات
اإلسالمیة ،چاپ دوم6457 ،ق.
 .52نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحایق :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیـروت :دار سحیـاء
التراش العربي ،بیتا.

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

 .53هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مامع الزوائد و منبع الفوائد ،تحایـق :حسـامالدین قدسـی ،قـاهره:
مکتبة الادسي6464 ،ق.
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پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالهفژژتم  شژژما رۀ72پژژاییز6931
صژژفحات699-611:تژژاریرارتا ژژت6931/52/71:ت ژژاریرتأییژژد6931/58/57:


«توحید در حاکمیت» از دیدگاه
اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی
*

رضا پورعلی رسخه دیزج
چکیده

اخوان المسلمین ایران و همچنین سلفیۀ جهادی با سکوالریسم م الف هستند و جنبۀ
سیاسی اسالم را بـاور دارنـد؛ بنـابراین ،مفهـومی کـه ایـن دو جنـبش بـرای «توحیـد در
حاکمیت» ارائه میکنند ،به ُبعد فردی مسـلمانان اختصـاص نـدارد و نـاظر بـر اجتمـاع
ایشان است .هـر دو جنـبش «توحیـد در حاکمیـت» را قطعـی میداننـد و صـرفا بـرای
خداوند سبحان حق تشریع قائلاند .افزون بر این ،هر دو جریان نظام خالفتـی را بـاور
دارند و معتادند که این نظام میتواند مسلمانان را در حوزۀ حاکمیت ،موحد سازد .آنـان
حتی «شورا» را بهعنوان نهاد مشروعیتب ش به خالفـت خلیفـه میپذیرنـد و اخـتال
آنان ،تنها در مفهـوم شوراسـت .از نظـر جماعـت دعـوت و اصـالح ،اصـل «حاکمیـت
خداوند سبحان» با اصل «حکومت مردم بـر مـردم» سـازگار اسـت؛ بنـابراین ،شـورا در
عصر حاضر به شکل پارلمان تحاق مییابد و نظام دموکراسی ،شبیهترین نظام به نظام
اسالمی است .در ماابل ،سلفیۀ جهادی اصل «حاکمیت خداوند سبحان» را در تضـاد
کامل با اصل «حاکمیت مردم» دانسته است؛ ازاینرو ،بـهاعتااد آنـان تطبیـق شـورا بـر
پارلمان امری مردود ،و دموکراسی مصداقی از مصادیق کفر است .نتیجۀ چنین تاابلی،
تاابل کامل پیروان این دو جنبش است؛ اما در اندیشۀ اخوانالمسلمین ایـران مبـاحثی
همچون رد استیاوه ،ابطال توسل و ابطال تبعیت از مذاهب به چشم میخورد کـه اگـر
تعدیل نشوند ،پیروان این جنبش را بهسـوی جنـبش سـلفیۀ جهـادی سـوق میدهنـد و
* کارشناسی ارشد کالم اسالمی ،دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت ،دانشجوی کارشناسـی ارشـد رشـتۀ
علوم سیاسی در دانشگاه باقر العلوم.
ایمیلpooralirrr@gmail.com :

اندیشۀ جماعت ،مادمهای برای پذیرش اندیشۀ سلفیۀ جهادی خواهد شد.
کلیدواژهها :دعـوت و اصـالح ،سـلفیۀ جهـادی ،اخوانالمسـلمین ایـران ،توحیـد در
حاکمیت ،شورا ،خالفت ،دموکراسی ،پارلمان.

مقدمه
«سلفیۀ جهادی» از جنبشهای تأویرگذار بر جهان اسالم ،بلکه بر جهان امروز است .ایـن
جنــبش کــه گروههــایی همچــون داعــش ،جبهةالنصــره و الااعــده را شــامل میشــود ،در
گفتمان خویش ،بر حاکمیت مطلق خداوند سبحان تأکیـد دارد .بـهعبارت دیگـر ،مبنـای
گفتمان سلفیۀ جهادی «توحید در حاکمیت» است و جنبش مذکور با تکیه بر این مسـئله
اقدام به جهاد میکند و به حوزۀ عمل ورود مینماید.
جنبش اخوانالمسلمین نیز از دیگر جنبشهای تأویرگذار بر جهان اسـالم اسـت .ایـن
جنبش ،که حسن البنـاء آن را در سـال 6382م در کشـور مصـر تأسـیس کـرد ،امـروزه در
کشورهایی نظیر ایران ،سوریه و فلسطین نمایندگانی دارد و گروههایی متأور از این جنبش،
در کشورهای م تلف جهان مشیول فعالیت هستند .جماعت دعوت و اصالح ایران نیز از
جملۀ این گروههاست.
بررسی اندیشۀ سلفیۀ جهادی و نیز جماعت دعوت و اصالح ایران بهصورت تطبیاـی،
و همچنین بهدستآوردن عوامل همگرایی و واگرایی در اندیشۀ این دو جنبش ،در تحلیل
فضای دینی حاکم بر ایران و بهتبع آن ،فضای دینی حاکم بـر جهـان اسـالم بسـیار مـؤور
خواهد بود؛ بهویژه اگر این تحلیل با تکیه بر مسئلۀ توحید در حاکمیت ،که اساس گفتمان
ســـلفیۀ جهـــادی اســـت ،صـــورت پـــذیرد .ازایـــنرو ،ماالـــۀ پـــیشرو بـــه بحـــث دربـــارۀ
سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

«توحید در حاکمیت» از نگاه اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی پرداخته است.
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بررسی دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و نیز سلفیۀ جهادی در این حوزه ،منـوط بـه ایـن
است که اوال :فهم هر دو گروه از اسالم تبیین و بررسی شود تا بدانیم آنها چه خوانشـی از
اسالم دارند .بهعبارت دیگر« ،آیا از دیدگاه آنان ،اسـالم بـا سکوالریسـم سـازگاری دارد یـا
اینکه این دین برنامۀ جامعی اسـت کـه بـه حـوزۀ سیاسـت نیـز ورود کـرده اسـت؟» وانیـا:

اخوانالمسلمین ایران و نیز سلفیۀ جهـادی چـه تعریفـی از «توحیـد در حاکمیـت» دارنـد.
بهعبارت دیگر« ،بر اساس دیـدگاه ایـن دو گـروه ،در چـه صـورتی میتـوان ادعـا کـرد کـه
«حكم بما أنزل الله» تحاق یافته است؟» والثا :نتیجۀ دیدگاه آنان در این حوزه چیست.
بنابراین ،نگارنده ابتدا این دو جنبش را بهاختصار معرفی کرده است و سپس بـه بحـث
دربارۀ سکوالریسـم از نگـاه اخوانالمسـلمین ایـران و سـلفیۀ جهـادی پرداختـه ،و مفهـوم
«توحید در حاکمیت» را در نگاه هر دو جریان بررسـی کـرده اسـت .در قـدم بعـد ،نگارنـده
نتایی این دو دیدگاه را موضوع بحث قرار داده ،و در آخر نیز بـه بحـث عوامـل همگرایـی و
واگرایی میان اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی پرداخته است.
م رفی دو جنبش
برای آشنایی با جنبش دعوت و اصالح ایران و نیز سلفیۀ جهادی ،ابتدا به معرفی اجمالی
این دو میپردازیم:
 .0جماعت دعوت و اصالح ایران

«جماعت دعوت و اصالح ایران» از جریانها و گروههای متأور از اندیشۀ اخوانالمسلمین
اســت .ایــن جماعــت را انــدکی قبــل از اناــالب اســالمی ایــران ،گروهــی از عالمــان و
اندیشمندان اهلسنت این کشور تأسیس کردهاند.

1

مبانی فکری این جنبش را مایۀ افت ار میداند 2.عبدالرحمن پیرانی 1دربارۀ رابطۀ جماعت
« .0رویکردها و راهکارها» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح ،آدرس:
http://www.islahweb.org/roykard

 .2خالد ،محمـود« ،افمـین العـام لجماعـة الـدعوة و اإلصـالح اإلیرانیـة :المعارضـة افقـرب سلینـا» ،سـایت الشـرق افوسـط،
 86رجب 6476ق ،آدرس:
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=576621&issueno=11541#.Wp5B
trPYXIU

«بیانیۀ جماعت دعوت و اصالح ایران در خصوص خبر بیاسـاس روزنامـۀ عراقـی الزمـان» ،سـایت رسـمی دعـوت و اصـالح،
 83آبان 6723ش ،آدرس:
بیانیه-جماعت-دعـوت-و-اصـالح-ایـران-در-خصـوصhttp://www.islahweb.org/content/1387/8/3862/-
».htmlخبر-بیاساس-روزنامه-عراقی«-الزمان

«توحید در حاکمیت» از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی

این گروه به تأویرپذیری خـود از اندیشـۀ اخوانالمسـلمین تصـریح میکنـد و التـزام بـه
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بـا مرکـز جنـبش اخوانالمســلمین در قـاهره ،میگویـد« :طبیعتــا بـهعنوان یـ

جماعــت

اسالمی فعال ،روابط حسنهای با جنبشهای اسالمی و رهبران آنها بهویژه ش صیتهای
برجستۀ اخوانی داریم؛ اما با هیتکدام از آنان رابطۀ تشکیالتی نداریم».

2

جماعت در اساسنامۀ خویش ،خود را چنین تعریف کرده است« :جماعت تشکلی است
مــدنی ،در چــارچوب اندیشــۀ اســالمی کــه در زمینــههای فرهنگــی ،اجتمــاعی و سیاســی
فعالیت میکند» 3.جلیل بهرامینیا ،از اعضای شورای مرکزی جماعت ،در پاسـخ بـه ایـن
سؤال که «جماعت ،تشکلی تبلییی و تربیتی است یا تشـکلی سیاسـی؟» ،اسـاس کـارکرد
جماعت را مبتنی بـر تربیـت دینـی دانسـته اسـت .وی اسـتابال جماعـت از فعالیتهـای
سیاسی را ناشی از خوانش فراگیر جماعت از اسـالم و نیـز نگـرش ایـن گـروه بـه موضـوع
تر بیت تش یص داده است که طبق این نگرش ،تربیت صـر پنـد و انـدرز نیسـت؛ بلکـه
فرایندی است که شامل سایر ابعاد زندگی از جمله اقتصاد ،سیاست و فرهنگ نیز میشود.
بهاعتااد او ،جماعت در مجموع تشکلی تبلییی و تربیتی است ،تا تشکلی سیاسی.

4

 .2سلفیۀ جهادی

«سلفیۀ جهادی» اصطالح جدیدی است که تعاریف م تلفی بـرای آن ارائـه شـده اسـت.
عمر عبـدالحکیم ،از نظریـهپردازان سـلفیۀ جهـادی و معـرو بـه ابومصـعب سـوری ،در
تعریف این گروه مینویسد« :جهادیها یا جریانهای جهادی بـه مجموعـهها یـا افـرادی
گفته میشود که به جهاد مسلح علیه حکومتهای موجود در جهان اسالم و نیز دشمنان
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 .0دبیر کل جماعت دعوت و اصالح ایران.
 .2خالد ،محمـود« ،افمـین العـام لجماعـة الـدعوة و اإلصـالح اإلیرانیـة :المعارضـة افقـرب سلینـا» ،سـایت الشـرق افوسـط،
 86رجب 6476ق ،آدرس:
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http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=576621&issueno=11541#.Wp5B
trPYXIU

« .9مرامنامه و اساسنامه» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح ،آدرس:
http://www.islahweb.org/maramnameh

 .4سهرابی ،یحیی« ،جماعت دعوت و اصـالح؛ رویکردهـا ،راهکارهـا و عملکردهـا در گفـتوگو بـا جلیـل بهرامینیـا» ،سـایت
رسمی جماعت دعوت و اصالح 4 ،بهمن 6735ش ،آدرس:
جماعـت-دعــوت-و-اصـالح؛-رویکردهــا-،راهکارهــا-وhttp://www.islahweb.org/content/2017/1/17768/-
?quicktabs___4=1عملکردها-در-گفتوگو-با-جلیل-بهرامینیا

خارجی اعتااد دارند» 0.او عااید و افکـار سـلفیۀ جهـادی را متـأور از چهـار عامـل دانسـته
است .6 :تفکرات اساسی اخوانالمسلمین؛  .8روش فعال سید قطب؛  .7فاـه سیاسـی-
شرعی ابنتیمیه و مدرسۀ سلفیه؛  .4تراش فاهی-اعتاادی وهابیت.

2

بهترین و جامعترین تعریف برای سلفیۀ جهادی تعریفی است که عبدالینی عماد 9ارائه
داده است .او مینویسد« :سلفیۀ جهادی به گروههایی از سلفیه گفته میشود کـه مـدارا و
تساهل با حاکمان موجود و تیییر تدریجی افکار مردم برای ایجاد خالفت را نپذیرفتهانـد و
جهاد و عملیات نظامی را ،تنها راه احیای خالفت اسالمی میدانند».

4

سکوالریسم از نگاه اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی
روشن است که در صورت تأیید سکوالریسم توسط اسالم« ،توحید در حاکمیـت» نـاظر بـر
زندگی فردی خواهد بود و به دستوراتی محدود خواهد شد کـه بـه ایـن ُبعـد از زنـدگی فـرد
مربوط است .این در حالی است که اگر اسالم را م ـالف سکوالریسـم بـدانیم ،نـهتنها در
زندگی فردی ،بلکه در جامعه نیز باید بهدنبال عملیاتی کردن «توحید در حاکمیت» بود.
 .0سکوالریسم و اخوانالمسلمین ایران

جماعت دعوت و اصالح ایران موضع صریحی در ماابل سکوالریسم اخذ نکرده است؛ اما
با توجه به تأیید و همچنین تاویت برخی ادلۀ عدمجدایی دیـن از سیاسـت توسـط ایشـان،
شورای مرکزی جماعت ،در توجیه فعالیتهای سیاسی این گروه ،قرائت جماعت از اسالم

 .0سوری ،ابومصعب ،دعوة المقاومة اإلسالمیة العالمیة ،ص.728
 .2همان ،ص.737
 .9نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی و مدیر مرکز بررسی جریانها و حرکات اسالمی در مصر.
 .4عماد ،عبدالینی ،الححکات اإلسالمیة فی الوطن العحب  ،ج ،6ص 74تا .73
 .1ن « :بررسی و ناد سکوالریسم _ ب ش یکم» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح 6 ،شهریور 6727ش ،آدرس:
http://www.islahweb.org/node/477

«بررسی و ناد سکوالریسم _ ب ش پایانی» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح 2 ،شهریور 6727ش ،آدرس:
http://www.islahweb.org/node/522?quicktabs___4=2

«توحید در حاکمیت» از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی

شاید بتوان آنان را م الف با سکوالریسم دانست 1.همچنین جلیل بهرامینیا ،از اعضـای
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را خوانشی فراگیر دانسته است کـه شـامل جوانـب گونـاگون زنـدگی اجتمـاعی میشـود.

0

روشن است که چنین قرائتی از اسالم ،با سکوالریسم تاابل دارد.
 .2سکوالریسم و سلفیۀ جهادی

ایمن الظواهری ،از رهبران سلفیۀ جهادی ،بر این باور است که نظامهای سکوالر بهدنبال
سیادت مطلق ملت هستند 2.وی معتاد است که اصـل در ایـن نظامهـا «قـانون» اسـت و
حتی قاضی نیز توان این را ندارد که بـا قـانون م الفـت کنـد و بـر اسـاس شـریعت حکـم
نماید 9.عبدالاادر بن عبدالعزیز نیز عمل به آموزههـای سکوالریسـم را تبعیـت از خطـوات
شیطان و مایۀ ضاللت دانسته است 4.ابومصعب سوری سکوالریسم را تـاکتیکی از سـوی
دولتهای استعمارگر دانسته است تا بهبهانۀ استاالل ،دستورات طواغیت اجرا شود 1.وی
بر این باور است که سلفیۀ جهادی بهاتفاق مذاهب «سـکوالر» را تکفیـر کـرده و آنهـا را از
مصــادیق مــذاهب الحــادی دانســتهاند 6.او ایــن نکتــه را نیــز یــادآور میشــود کــه جمهــور
سلفیۀ جهادی بر این باور هستند که مردم عـوام تـابع تفکـر سـکوالر ،بـهخـاطر جهلشـان
معذورند؛ برخال رهبران این تفکر.

7

توحید در حاکمیت
ْ
حال که جماعت دعوت و اصالح ایران و نیـز سـلفیۀ جهـادی هـر دو بـهاتفاق آموزههـای
سکوالریسم را م الف آموزههای اسالم دانستهاند ،باید دید که چـه تعریفـی از «توحیـد در
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حاکمیت» ارائه میدهند .آیا با توجه به اینکه هر دو گروه بـه جنبـۀ سیاسـی اسـالم توجـه
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 .0سهرابی ،یحیی« ،جماعت دعوت و اصالح ایران؛ رویکردها ،راهکارها و عملکردها در گفتوگو با جلیل بهرامینیـا» ،سـایت
رسمی جماعت دعوت و اصالح 4 ،بهمن 6735ش ،آدرس:
جماعـت-دعــوت-و-اصـالح؛-رویکردهــا-،راهکارهــا-وhttp://www.islahweb.org/content/2017/1/17768/-
?quicktabs___4=1عملکردها-در-گفتوگو-با-جلیل-بهرامینیا
 .2الظواهری ،ایمن ،إع از رایة اإلسالم رسالة ف تأکید تالزم الحاکمیة و التوحید ،ص.75
 .9همان.
 .4عبدالاادر بن عبدالعزیز ،رسالة العمدة ف إعداد العدة للجهاد ف سبیل الله ،ص.37
 .1سوری ،ابومصعب ،دعوة المقاومة اإلسالمیة العالمیة ،ص.36
 .6همان ،ص.336
 .7همان.

دارند ،تعریف واحدی از آن ارائه میدهند یا اینکه در این حوزه ،اختالفی بنیادی دارند؟
 .0توحید در حاکمیت و اخوانالمسلمین ایران

جماعت دعوت و اصالح ایران با انتشار ماالهای از دکتر یوسف قرضاوی ،اصل «حاکمیت
خداوند» را اصل اصیل اسالمی دانسته است 0.دکتر قرضاوی بر این بـاور اسـت کـه تمـام
عالمان اصولفاه اتفاقنظر دارند بر اینکه حق حاکمیت از آن خداوند است و فاط او حـق
امر و نهی ،تشریع حالل و حرام ،و قانونگذاری دارد 2.وی حاکمیت خداونـد سـبحان بـر
م لوقات را بر دو نوع دانسته است:
 .0حاکمیت در آفرینش و تکوین :به ایـن معنـا کـه صـاحباختیار و ادارهکننـدۀ نظـام
هستی خداوند است و اوست کـه بـر اسـاس تاـدیرها و سـنتهای تیییرناپـذیر ،آن را اداره
میکند.
 .2حاکمیت در تشریع و فرمانروایی :به این معنا که حاکمیت در امـر و نهـی و احکـام
تکلیفی بندگان ،از آن خداست.

9

پیرانی ،دبیر کل جماعت ،نیز بر این باور است کـه رهبـران اخوانالمسـلمین بـهدنبال
حاکمیت شرع و دین خداوند سبحان هستند.

4

حال که انحصار حاکمیت در خداونـد سـبحان ،هـم در حـوزۀ تکـوین و هـم در حـوزۀ
تشریع ،امری قطعی نـزد جماعـت دعـوت و اصـالح اسـت ،بایـد پرسـید« :آیـا در اندیشـۀ
قانونگذاری دارد ،با اصل "حاکمیت مردم" ،که اساس دموکراسی است ،سـازگاری دارد؟»
بهعبارت دیگر« ،آیا "توحید در حاکمیت" نافی "حکومـت مـردم بـر مـردم" اسـت یـا اینکـه
 .0قرضاوی ،یوسف« ،دموکراسی در اسالم» ،نشحیۀ اصال  ،ش ،62ص.2
 .2همان.
 .9همان.
« .4دبیر کل جماعت :این جماعت با استاالل خودش ،از اهلسنت دفاع میکند» ،سایت رسمی جماعـت دعـوت و اصـالح،
 4مهر 6738ش ،آدرس:
دبیرکل-جماعت«-این-جماعت-با-استاالل-خودش-ازhttp://www.islahweb.org/content/2013/9/9723/-
»?quicktabs___6=0اهل-سنت-دفاع-میکند

«توحید در حاکمیت» از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی

جماعت ،اصل "حاکمیت خداوند" و اینکه فاط او حق امر و نهی ،تشریع حالل و حـرام ،و
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در عین اعتااد به توحید در حاکمیت و موحد بودن در این حوزه ،میتوان حکومت مردم بر
مردم را نیز پذیرفت؟»
قرضاوی در ماالۀ مذکور خاطرنشان میسازد که میان دو اصل مذکور هیتگونه تنـافی و
تضادی وجود ندارد 0.بهاعتااد او ،میتوان با تکیه بر اصل «حکومت مردم» ،رهبـر و رئـیس
جامعه را مردم انت اب کنند و او را مورد بازخواست و محاسبه قرار دهنـد 2و از سـوی دیگـر،
میتوان با تکیه بر اصل «حاکمیت خداوند» ،در صورت م الفت حاکم بـا قـوانین اسـالمی
موردقبول مردم ،از او فرمانبرداری نکرد 9.قرضاوی نظام دموکراسی را شکل و روشـی بـرای
ادارۀ حکومت دانسته است که میتوان در آن به اصـول و ارزشهـای سیاسـی اسـالم ماننـد
انت ــاب رهبــر ،تشــکیل شــورا ،امربــهمعرو  ،نهیازمنکــر و نیــز ماابلــه بــا ســتمکاری و
خال کاری حاکمان ،بهویژه در صورت کفر آشکار آنان ،واقعیت ب شـید 4.وی بـر ایـن بـاور
است که قوانینی که در نظام دموکراسی تدوین میشوند یا باید کاشف از شریعت باشند یـا بـر
آن تأکید نمایند ،و نمیتوان بهبهانۀ دموکراسی ،قانونی را تأسیس یا اختراع کرد.

1

قرضاوی رأی و نظر مردم را در امور قطعـی شـریعت و اصـول و مبـانی دیـن بـیارزش
دانسته و دامنۀ دموکراسی را به امور اجتهادی دین محدود کرده است؛ 6اموری که دربـارۀ
آنها نصی از قرآن و سنت وجود ندارد یا اگر نصی نیز وجود دارد ،یا برداشتهای م تلفـی
از آن شده است و احتمال بیش از ی

تفسـیر را دارد یـا اینکـه معارضـی هماننـد خـود یـا

قـویتر بـرای آن موجـود اســت؛ 7ماننـد امـوری همچـون انت ــاب یـ

کاندیـدا در میــان

کاندیداهای متعدد برای پست ریاستجمهوری ،تدوین قوانین راهنماییوراننـدگی ،تـدوین

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

ماررات مربوط بـه شـرکتها ،اعـالن جنـگ و صـلح ،و تعیـین مـدت ریاسـتجمهوری.
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 .0قرضاوی ،یوسف« ،دموکراسی در اسالم» ،نشحیۀ اصال  ،ش ،62ص.64
 .2همان.
 .9همان.
 .4همان.
 .1همان.
 .6همان ،ص.65
 .7همان ،ص.67
 .8همان ،ص.65

8

بهاعتااد دکتر قرضاوی ،اگر نظر اکثریت متضاد با نصوص نباشد ،اهتمام به آن نظر ،یکی
از راههای ترجیح در امور مذکور است؛ راهـی کـه موردپـذیرش عالمـان اسـالمی نیـز قـرار
دارد 0.او به این مادار اکتفا نکرده و اکثریت عددی را از نظر شرع ،صرفا مرجح در صورت
بروز اختال در امور یادشده دانسته است.

2

عبدالرحمن پیرانی نیز به بحث دربـارۀ سـازگاری اصـل «حاکمیـت خداونـد» بـا اصـل
«حاکمیت مردم» در اندیشۀ اخوانالمسلمین پرداخته است .وی بر این بـاور اسـت کـه در
این اندیشه ،حاکمیت خداونـد سـبحان بـهمعنای تشـریع اسـت .حـال اگـر دموکراسـی در
جامعهای به اجرا درآید که اکثر آن جامعه انسانهای آگاه ،مؤمن و متعهد هسـتند ،قطعـا
در این جامعه دستورات دین بـر سـایر دسـتورات تـرجیح داده شـده اسـت و مـردم طرفـدار
حاکمیت شرع خواهند بود؛ اما اگر دموکراسـی در جامعـهای بـه اجـرا درآمـد کـه اکثـر آن
جامعه ،طرفدار حاکمیت غیر الله بودند و به حاکمیت شرع گـرایش پیـدا نکردنـد ،در ایـن
صورت نیز نمی توان با توسل به زور ،حاکمیت خداوند سبحان را در حـوزۀ تشـریع بـه اجـرا
درآورد .این بدان دلیل است که بر اساس آموزههای اسالم ،نمیتوان چیـزی را بـر انسـان
تحمیل کرد و او باید با اراده و اختیار خود امور را برگزیند.

9

با توجه به آنچه گفته شد باید گفت که در اندیشۀ جماعـت دعـوت و اصـالح ،انحصـار
حاکمیت در خداوند سبحان هم در حوزۀ تشریع و هـم در حـوزۀ تکـوین امـری انکارناپـذیر
«حاکمیت مردم» قابلجمع میدانند:
 .6قوانینی که در نظام دموکراسی تدوین میشود باید جنبۀ تأکید بر شرع یا کاشفیت از
آن را داشته باشد و دموکراسی بهمعنای تأسیس و اختراع قوانین نیست.
 .0همان ،ص.67
 .2همان ،ص.65
« .9دبیر کل جماعت :این جماعت با استاالل خودش ،از اهلسنت دفاع میکند» ،سایت رسمی جماعـت دعـوت و اصـالح،
 4مهر 6738ش ،آدرس:
دبیرکل-جماعت«-این-جماعت-با-استاالل-خودش-ازhttp://www.islahweb.org/content/2013/9/9723/-
»?quicktabs___6=0اهل-سنت-دفاع-میکند

«توحید در حاکمیت» از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی

اســت .آنــان بــا تکیــه بــر ســه مســئله اصــل «حاکمیــت خداونــد ســبحان» را بــا اصــل
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 .8دموکراسی در امور اجتهادی مطرح است و در قطعیات و امـور مسـلم دیـن ،جـایی
برای نظر مردم متصور نیست.
 .7اگــر دموکراســی در جامعــهای آگــاه ،مــؤمن و متعهــد بــه اجــرا درآیــد ،نتیجــۀ آن
عملیاتی شدن حاکمیت خداونـد سـبحان در حـوزۀ تشـریع اسـت؛ امـا اگـر دموکراسـی در
جامعهای غیرمؤمن و غیرمتعهد به اجرا درآید و در نتیجـه مـردم طرفـدار حاکمیـت شـرع
نگردند ،بـازهم ایـن مسـئله از منظـر اسـالم قابلپـذیرش اسـت؛ چرا کـه اسـالم انسـان را
موجودی آزاد میداند که باید با اراده و اختیار خود مسیر درست را برگزیند و تحمیـل بـر او
جایز نیست.
باید توجه داشت که میان این اصول سـهگانه تنـافی وجـود دارد .دو اصـل ن سـت بـر
مردمساالری دینی تأکید دارند؛ اما مدلول اصل سوم مردمساالری غربـی اسـت .آنچـه دو
اصل ن ست درصدد بیان آن هستند ،دموکراسی در چارچوب شرع مادس اسـالم اسـت؛
اما آنچه اصل سوم بیان میکند ،پذیرش دموکراسی بهصورت مطلق است؛ حتی اگر الزمۀ
آن ،خروج از حاکمیت شرع باشـد .بنـابراین ،جماعـت دعـوت و اصـالح در اوبـات نظریـۀ
خویش در مسئلۀ دموکراسی و اینکه دموکراسی با اسالم منافاتی ندارد ،پا را از نظریـههای
نظریهپردازانی همچون قرضاوی فراتر گذاشته و دیدگاههایی را مؤید نظریۀ خویش دانسـته
است 0که اختالفی بنیادی با نظریۀ جماعت در این حوزه دارند.
 .2توحید در حاکمیت و سلفیۀ جهادی

سید قطب در کتاب معالم ف الطحی  ،که به مانیفست سلفیۀ جهـادی مشـهور اسـت ،بـا

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

ارائۀ معنایی خاص از عبارت «َّل إله إَّل الله» ،حق حاکمیت را م صوص خداوند سبحان
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دانسته است .او مینویسد:
«َّلُإلهُإَّلُالله» به آن معنایی که ی عـرب آگـاه بـه زبـان خـود میفهمـد ،یعنـی هـیت
حاکمیتی جز حاکمیـت خداونـد و هـیت شـریعتی جـز شـریعت او مابـول نیسـت و نبایـد
انسانها بر یکدیگر سلطنت کنند؛ چـون سـلطنت ،خـاص خداونـد اسـت و نـژادی کـه
« .0س ن سردبیر» ،نشحیۀ اصال  ،ش ،62ص ،8آدرس:
http://www.islahweb.org/sites/default/files/islah_18.pdf

خداوند برای انسانها به رسمیت میشناسـد ،نـژاد عایـده اسـت .در ایـن نـژاد ،عـرب و
0
ایرانی و رومی و سایر نژادها و رنگها همگی زیر لوای خداوند ،یکسان و برابر هستند.

سید قطب با تاسیم جوامع به «داراإلسـالم» و «دارالحـرب» ،داراإلسـالم را جامعـهای
میداند که اسالم بر آن حکمفرما باشد و فاط شـریعت خداونـد در آن بـه اجـرا درآیـد 2.او
وطن فرد مسلمان را دیاری دانسته است که شریعت الهی بر آن حکم میراند.

9

بنابراین ،گفتمان سلفیۀ جهادی بر مسئلۀ حاکمیت خداوند سبحان استوار است .حال
باید پرسید« :آیا سلفیۀ جهادی نیز همانند جنبش اخوانالمسـلمین و بـهتبع آن ،جماعـت
دعوت و اصالح ،اصل "حاکمیت خداوند سبحان" را با اصل "حاکمیت مـردم" قابـلجمع
میدانــد یــا اینکــه بــه جــدایی آن دو از یکــدیگر قائــل اســت؟» بــهعبارت دیگــر« :از نگــاه
سلفیۀ جهادی ،اسالم با دموکراسی سازگار است یا اینکه جایی برای دموکراسی در اندیشۀ
اسالمی متصور نیست؟»
ابومصعب زرقاوی ،از رهبران فکری الااعده ،نظام دموکراسی را مبتنی بر هفت مسئله
دانسته است:

4

 .6در نظام دموکراسی ،مشر ع و معبود مطاع از جهت تشریع ،جواز یا حرمـت اعمـال،
«انسان» است ،نه «خداوند سبحان» ،و این عین کفر ،شرک و ضاللت است .به این دلیل
کـــه الزمـــۀ ایـــن مســـئله ،شـــراکت انســـان ضـــعیف جاهـــل بـــا خداونـــد ســـبحان در
اخــص خصــایص الوهیــت ،یعنــی حکــم و تشــریع اســت .ایــن در حــالی اســت کــه
خداست .دستور داده است که غیر از او را نپرستید).

 .8دموکراسی مبتنی بر آزادی در تدین و اعتااد است .بـر اسـاس دموکراسـی ،فـرد در
انت اب دین آزاد است و میتواند در هر زمانی که ب واهد دینی را رها کند و دیـن جدیـدی
 .0قطب ،سید ،معالم فی الطحی  ،ص.84
 .2همان ،ص.645
 .9همان.
 .4زرقاوی ،ابومصعب ،اأرشی؛ الجامع لکلمات و خطابات ،ص 866تا .863
 .1سورۀ یوسف ،آیۀ .45

«توحید در حاکمیت» از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی
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خداوند سبحان میفرمایدِ  :إ ِ ُالحُكم ُِإَّل ُِلل ِهُأ َم َرُأَّل َُُ ْعبودوا ُِإَّل ُِإ َّيواهُ؛( 1حکـم تنهـا از آن
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برگزیند؛ هرچند الزمۀ این کار ،خروج از دین خداوند متعال ،و عبادت غیر او باشد.
 .7در نظام دموکراسی ،فصلال طاب در نزاعها و اختالفات پیشآمده« ،ارادۀ ملـت»

َ
َ ْ
ْ َْ
َ
است؛ در حالی که خداوند سبحان میفرمایـدَ  :و َماُاخ َتلفت ْم ُِف ِيه ُِمونُشوي ٍْءُفحكموه ُِإلوىُ
َّ
الل ُِه؛( 0در هر چیز اختال پیدا کنید ،داوری آن با خداست).

 .4نظام دموکراسی به آزادی بیان معتاد است؛ هرچند الزمۀ آن سب و لعـن نات الـه

باشد؛ چراکه در نظام دموکراسی ،هیت حوزۀ مادسی وجود ندارد که نتوان به آن ورود کرد.
 .5الزمۀ دموکراسی ،واردنشدن دین به حیات سیاسی ،اقتصادی و اجتمـاعی بشـر ،و
اختصاص آن به جنبۀ فردی زندگی است.
 .7الزمۀ دموکراسی ،آزادی تشکیل احزاب سیاسی و ...با هر تفکر و اعتاـاد و اخـالق
است.
 .3الزمۀ دموکراسی ،اعتبارب شی به موضع اکثریت است؛ هرچند آن موضـع ،باطـل،
ضاللت و کفر آشکار باشد .این در حالی است که از نظر اسالم ،حق آن چیزی اسـت کـه
با قرآن و سنت موافق باشد؛ خواه اکثریت پیرو آن باشند ،خواه نباشند.
ابومصــعب ســوری نیــز ســیادت ملــت ،آزادی مطلــق و اهتمــام بــه نظــر اکثریــت را از
مهمترین مبادی دموکراسی دانسته است 2.او دموکراسی را مـذهب و دیـن غربـی کـافری
معرفی کرده است که تاابل آن با مبادی دین اسالم آشکار است 9.بهاعتااد او ،دموکراسی
مذهبی است که سلطۀ ملت را از سلطۀ خداوند سبحان باالتر قرار داده است و رأی و نظر
اکثریت را بر رأی دین حاکم میسازد 4.وی بر این باور است که دموکراسی حق تشریع را از
خداوند سبحان اخذ کرده و آن را به ملت و بت آنها یعنی اکثریت واگذار کرده است.

1

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

عبدالاادر بن عبدالعزیز ،معرو به سـید امـام ،دموکراسـی را نظـامی آلـوده بـه شـرک
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 .0سورۀ شورا ،آیۀ .65
 .2سوری ،ابومصعب ،الثورة اإلسالمیة الجهادیة ف سوریا ،ج ،8ص.647
 .9همان.
 .4همان.
 .1همان.

دانســته اســت کــه شــریعت الهــی را بــه بــازی گرفتــه اســت 0.وی بــر ایــن بــاور اســت کــه
دعوتکنندگان به دموکراسی با علم دعوت به اسالم ،هم خودشان گمـراه شـدهاند و هـم
تعداد زیادی از مردم را بـه گمراهـی کشـاندهاند 2.بـهاعتااد او ،پیـروان دموکراسـی تـوان و
انریی هزاران جـوان را هـدر داده و آنـان را اهـل تسـامح بـا طاغوتهـا بـه بـار آوردهانـد؛
در حالی که ماتضای شرع قتال و مبارزه با آن طواغیت است.

9

ابومنذر شنایطی ،از رهبران فکری سلفیۀ جهادی ،نیز پذیرش دموکراسی را بـهمعنای
خروج از اسالم دانسته است 4.بهاعتااد او ،نتیجۀ دموکراسی اعطای حاکمیت بـرای بشـر
در ماابل خداوند سبحان است 1.وی بر این باور است که دعوت به التـزام بـه دموکراسـی
دعوت به مفارقت از اسالم ،و همچنین نزدی

شدن به دموکراسی بهمعنای دور شدن از

اسالم است 6.او مسلمانان طرفدار دموکراسی را دعوتگران به شرک دانسـته اسـت 7.وی
بر این باور است که این س ن که «اصل حاکمیت مردم با اصل حاکمیت خداونـد متعـال
منافات ندارد» ،به این کالم که «پدر ،پسر و روحالادس مساوی بـا واحـد اسـت» شـباهت
کامل دارد.

8

حاصل س ن اینکه در نگاه سلفیۀ جهادی اصل «حاکمیت خداوند سبحان» با اصـل
«حاکمیت مردم» بیگانگی کامل دارد؛ بهگونهای که یا بایـد حاکمیـت خداونـد سـبحان را
پذیرفت و موحد شد ،یا اینکه حاکمیت مردم را پذیرفت و گرفتار شرک و کفر گردید.

اکنون به بیان حاصل دیدگاه این دو جنبش میپردازیم:
 .0عبدالاادر بن عبدالعزیز ،رسالة العمدة فی إعداد العدة للجهاد ف سبیل الله ،ص.35
 .2همان.
 .9همان.
 .4شنایطی ،ابومنذر ،اإلسالمیون فی الوحل الدیمقحاط  ،ص.6
 .1همان ،ص.8
 .6همان ،ص.4
 .7همان ،ص.7
 .8همان ،ص.66
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حاصل دیدگاه دو جنبش
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 .0حاصل دیدگاه اخوانالمسلمین ایران

اعتااد به سازگاری اصل «حاکمیت خداوند سبحان» با اصل «حکومت مردم» سبب شـده
است تا جماعت دعوت و اصالح ،باور به دموکراسی و باور به اصل شـورا و خـرد جمعـی و
التزام به آن را از اساسیترین باورها و اعتاادات خود معرفی کند 0.آنان شورا را نهتنها یـ
روش برای ادارۀ حکومت و جامعه ،بلکه آن را ی

رویکرد و اصـلی تیییرناپـذیر دانسـتهاند

که باید همیشه و در تمام ارکان جامعه و جماعـت سـاری و جـاری باشـد 2.طبـق آنچـه در
رویکردهای جماعت آمده است ،ایشان تالش دارند در جهت تسری هرچه بیشتر فرهنـگ
شورایی به الیههای اجتماع و در نهایت ،حاکمیـت نظـام شـورایی عمـل کننـد 3.بـهاعتااد
آنان ،در میان نظامهای متنوع حکمرانی ،حکمرانی دموکراتی

و مردمساالرانه بهترین و

کمخطرترین آنهاست 4.ایشان مفهوم شورا در قرآن کریم را بیانگر ادارۀ جامعـه بـر اسـاس
خرد جمعی شهروندان دانسته و آن را به مفهوم دموکراسی بسیار نزدی
حال باید پرسید« :از نگـاه جماعـت نظـام شـورایی و دموکراتیـ

یافته است.

1

در چـه قـالبی قابـل

عملیاتی شدن است؟» بهعبارت دیگر« :آیا دموکراسی و شـورا بـا نظریـۀ خالفـت سـازگار
است یا اینکه بهاعتااد جماعت ،دموکراسی بهمعنای عبور از خالفت است؟»
پاسخ به این سؤال منوط به این است کـه ابتـدا معنـای «خلیفـه» در اندیشـۀ جماعـت
تبیــین گــردد و ســپس بررســی شــود کــه چنــین معنــایی از خلیفــه ،بــر نظــام دموکراتی ـ
قابلانطباق است یا اینکه با آن تنافی کامل دارد.
جلیل بهرامینیا ،از اعضای شورای مرکزی جماعت ،با تکیه بر معنای ارائهشده توسط

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

ماوردی ،خلیفه را بـهمعنای جانشـین پیـامبر اسـالم در پاسداشـت دیـن و ادارۀ امـور
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« .0مرامنامه و اساسنامه» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح ،آدرس:
http://www.islahweb.org/maramnameh

« .2رویکردها و راهکارها» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح ،آدرس:
http://www.islahweb.org/roykard

 .9همان.
« .4س ن سردبیر» ،نشحیۀ اصال  ،ش ،62ص ،8آدرس:
http://www.islahweb.org/sites/default/files/islah_18.pdf

 .1همان.

دنیوی مسلمانان دانسته است 0.وی بر این باور است کـه بـر اسـاس ایـن معنـای خلیفـه،
میتــوان هــر حــاکم جامعــۀ اســالمی را «خلیفــه» نامیــد 2.بــهاعتااد او ،خلیفــه بحــث
عجیــبوغریــب و بحــثبرانگیزی نیســت؛ بلکــه اصــطالحی اســت کــه بــرای رهبــر یــا
رئیسجمهور در جامعۀ مسلمانان اطالق میشود.

9

اما میان خلیفه بهمعنای حاکم جامعه ،و شورا یا دموکراسی ،چه رابطهای برقرار است؟
داود نارویی ،از دیگر اعضای شورای مرکزی جماعت دعوت و اصالح ،شـورا را تجربـهای
بشری دانسته است که در هر دورهای شکل و قالب خاصی به خود میگیرد 4.بهاعتااد او،
هر دوره و برههای از تاریخ مکانیزم و سازوکار خاص خود را میطلبد؛ لـذا در صـدر اسـالم
برای شورا سازوکاری تعریف نشده است 1.وی بر این باور است که هر چهار خلیفۀ راشد ،از
طریق شورا به قدرت رسیدند؛ ولی اشکال آن برای انت اب هرکدام از ایشان م تلف بـوده
است 6.نارویی معتاد است که با توجه به تجربی بودن اصل شورا ،برای تطبیق این اصـل
با شـرایط حـاکم بـر عصـر جدیـد و نیـز خواسـتههای جوامـع اسـالمی از نهـاد حکومـت و
نظام های سیاسی در عصر حاضر که در ماایسه بـا اعصـار گذشـته دچـار تحـولی بنیـادی
شــدهاند ،میتــوان از تجــارب جوامــع آزاد و پیشــرفته اســتفاده کــرد 7.او نظــام انت ــابی و
دموکراتی

را تجربۀ مهمی دانسته است که در کشورهای توسعهیافته به کار گرفتـه شـده

است؛ 8نظامی که در آن ،مـردم بـر مـردم حکومـت میکننـد و حاکمـان از جـنس مـردم و
«توحید در حاکمیت» از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی

 .0سهرابی ،یحیی« ،جماعت دعوت و اصـالح؛ رویکردهـا ،راهکارهـا و عملکردهـا در گفـتوگو بـا جلیـل بهرامینیـا» ،سـایت
رسمی دعوت و اصالح 4 ،بهمن 6735ش ،آدرس:
جماعـت-دعــوت-و-اصـالح؛-رویکردهــا-،راهکارهــا-وhttp://www.islahweb.org/content/2017/1/17768/-
عملکردها-در-گفتوگو-با-جلیل-بهرامینیا
 .2همان.
 .9همان.
 .4نارویی ،داود« ،دموکراسی و نظام حکمرانی اسالم» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح 7 ،بهمن 6737ش ،آدرس:
دموکراسی-و-نظام-حکمرانی-اسالمhttp://www.islahweb.org/content/2014/12/13333/
 .1همان.
 .6همان.
 .7همان.
 .8همان.
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بهخواست مردم انت اب میشوند و در ماابل آنان پاسخگو هستند 0و همچنـین ،حاکمـان
برای اعمال خواستههای فردی و استبدادی خود از کمترین قدرت برخوردارند 2.بـهاعتااد
نارویی ،پارلمان در نظامهای دموکراتی
پارلمانی و دموکراتی

بیشـترین شـباهت را بـه نهـاد شـورا دارد و نظـام

شبیهترین نظام به نظام شورایی است.

9

حاصل س ن اینکه در نگاه جماعت« ،اصل خالفت» و «اصل شورا» دو اصل قطعـی
و غیرقابـلانکـار هسـتند کــه بـا یکـدیگر تنــافی ندارنـد .خلیفـه بــهمعنای حـاکم ،رهبـر یــا
رئیسجمهور جامعه است و این حاکم را باید شورا انت اب کند؛ چنانکه چهار خلیفـۀ اول
نیز از طریق شورا به قدرت رسیدند .شورا در هر عصری از اعصار شکل و قالب خاص خود
را داشته است .در عصر حاضر ،بهترین مصداق شورا پارلمان است و شـبیهترین نظـام بـه
نظام شورایی ،نظام دموکراتی

است.

 .2حاصل دیدگاه سلفیۀ جهادی

سلفیۀ جهادی نیز بر مسئلۀ خالفـت تأ کیـد دارد .ابـواالعلی مـودودی ،از ش صـیتهای
تأویرگذار بر سلفیۀ جهادی ،میگوید« :مشکل جوامع بشـری معاصـر در عبـادت اصـنام و
اووان نیسـت؛ بلکـه مشـکل تـندادن بـه حاکمیـت حاکمـان فاسـد اسـت؛ بنـابراین ،بایـد
ی

حکومت اسالمی ایجاد کرد» 4.عبدالسـالم فـرج ،رهبـر گـروه الجهـاد ،لـزوم ایجـاد

خالفت اسالمی را اجماعی میداند 1و مینویسد« :اعادۀ خالفت اسالمی از اوامر خداوند
است و بر هر مسلمان واجب اسـت کـه بـرای تحاـق آن ،از هـیت تالشـی دریـغ نکنـد».

6

همچنین بنالدن ،از رهبران الااعده ،با استناد به روایات نبوی ،تنها راه اجرای دسـتورات

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

دینی در جامعه را برپایی دولت اسالمی دانسته است 7.عبدالله عزام ،از رهبـران الااعـده،
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 .0همان.
 .2همان.
 .9همان.
 .4مودودی ،ابواالعلی ،نظحیة اإلسالم و هدیه ،ص.63
 .1عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهاد؛ الفحیضة الغائبة ،ص.5
 .6همان ،ص.7
 .7بنالدن ،اسامه ،توجیهات مةهجیة ،ج ،6ص 7تا .7

برپایی خالفت در زمین را واجب شرعی میداند 0.ابوقتاده فلسطینی مینویسـد« :مسـئلۀ
دولت در دین الهی جایگاه مهمی دارد و بدون آن اسالم برپا نمیشود و ومـرهای نـدارد».
بهاعتااد او ،بهحکم قرآن و سنت ،برپایی دولت اسالمی واجب شرعی است.

2

9

سلفیۀ جهادی شورا را نیز بهعنوان روشی برای انت اب خلیفـه قبـول دارد .طرطوسـی
در رسالهای که با عنوان الشوری الفحیضة الغائبة نگاشته است ،بر اهمیت و لزوم شورا در
امر خالفت تأکید کرده و آن را یگانه راه تعیین خلیفه دانسته است 4.البته در اینکه مصداق
شورا چیست ،اختالفی جدی در میان آنان به چشم میخورد .داعش شورای مجاهدان یـا
هیئت شرعی آن را مصداق شورا دانسـته و نظـر آنـان را مرجـع اصـلی در انت ـاب خلیفـه
به حساب آورده است 1.عثمان بن عبدالرحمن تمیمی در کتابی که در اوبـات مشـروعیت
خالفت داعش نگاشـته اسـت ،مینویسـد« :حـق نصـب امـام و اعـالن دولـت در اختیـار
مجلس شورای مجاهدان است» 6.ابوهمام اوری نیز مشروعیت خالفـت داعـش و بیعـت
ابوبکر البیدادی را به نظر شـورای مجاهـدان منـوط دانسـته اسـت 7.در ماابـل ،ابوقتـاده
فلسطینی 8،طرطوسی 3،عبدالله بن احمد حسینی 01و ...خالفت داعش را غیرمشـروع ،و
نظر شورای مجاهدان دراینباره را غیرمعتبر دانستهاند.
س ن این است که تاابل اصل «حاکمیت خداوند سبحان» با اصـل «حاکمیـت مـردم»
در نگاه سلفیۀ جهادی سبب شده است تا هـیت فـرد یـا گروهـی از آنـان شـورا را منطبـق بـر
 .0ن  :عزام ،عبدالله ،اأسئلة و اأجوبة الجهادیة.
 .2فلسطینی ،ابوقتاده ،الجهاد و اإلجتهاد ،ص.87
 .9همان ،ص.683
 .4طرطوسی ،ابوبصیر ،بیان حول اإلعالن عن الدولة اإلسالمیة ،ص.8
 .1ازدی ،ابوالحسن ،موجبات اإلنضمام إلی الدولة اإلسالمیة فی العحا و الشام ،ص.3
 .6تمیمی ،عثمان بن عبدالرحمن ،إعالم اأنام بمیالد دولة اإلسالم ،ص.67
 .7اوری ،ابوهمام ،مد اأیادي لبیعة البغدادي ،ص.3
 .8فلسطینی ،ابوقتاده ،ثیاب الخلیفة ،ص.62
 .3طرطوسی ،ابوبصیر ،بیان حول اإلعالن عن الدولة اإلسالمیة ،ص.8
ً
 .01حسینی ،عبدالله بـن احمـد ،الةصرحة الحسریةیة أهرل الحکمرة الیمانیرة و أهرل العر ة فری الردیار اللیبیرة نقضرا للخالفرة
البغدادیة ،ص.4

«توحید در حاکمیت» از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی

پارلمان نداند و در نتیجه ،بهشدت در برابر نظام دموکراسی موضع بگیرد .ابومنـذر شـنایطی
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این س ن را که دموکراسی قالب و شکل امروزی شوراست ،به باد انتااد گرفته و از مسلمانان
طرفدار دموکراسی خواسته است که بهجای تبلیغ دموکراسی ،به تبلیـغ نظـام اسـالمی یعنـی
نظام خالفت و حکم به ما أنزل الله مشیول شوند.

0

 .3اختالف در مفهموم شمورا اختالفمی بنیمادین میمان اندیشمۀ جماعمت و اندیشمۀ
سلفیۀ جهادی

روشن است کـه اخـتال اساسـی جماعـت بـا سـلفیۀ جهـادی در حـوزۀ توحیـد در حاکمیـت،
اختال در مفهوم و کیفیت شوراست که این اختال نیز ریشه در اخـتال ایـن دو اندیشـه در
مســئلۀ حاکمیــت خداونــد ســبحان دارد .اصــل «حاکمیــت خداونــد ســبحان» موردقبــول هــر
دو گروه است و بحث ،در روش عملیاتی کردن حاکمیت خداوند سبحان اسـت .هـر دو گـروه،
نظام خالفتی را روشی مناسب برای تحاقب شیدن به حاکمیت الله دانستهاند؛ بـا ایـن تفـاوت
که منشأ مشروعیتب ش به خلیفه در نگاه جماعت دعـوت و اصـالح ایـران ،نماینـدگان مـردم
است و بهعبارت دیگر ،شورا در عصر امروزی همان پارلمان است؛ ولی نهـاد مشـروعیتب ش
به خلیفه در نگاه سلفیۀ جهادی ،نمیتواند مردم یا نماینـدگان ایشـان باشـد؛ چراکـه الزمـۀ آن،
پذیرش حاکمیت مردم بهجای حاکمیت خداوند سبحان است .ازاینرو ،آنان شورای مجاهـدان
و ...را نهاد مشروعیتب ش به خلیفه و دستگاه خالفت معرفی کردهاند.
عوامل همگرایی و واگرایی میان اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی
با توجه به آنچـه گفتـه شـد ،بایـد گفـت کـه توحیـد در حاکمیـت و معنـایی کـه از آن ارائـه
میشود ،یکی از عوامل اصلی واگرایی جماعت دعوت و اصالح ایـران بـا سـلفیۀ جهـادی
سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

است .جماعت ،حکومت مردم بر مردم یا بهعبارت دیگر ،دموکراسی را یکی از اساسیترین
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باورها و اعتاادات خود دانسته است 2.در ماابل ،سلفیۀ جهادی چنین اعتاـادی را کفـر و

 .0شنایطی ،ابومنذر ،اإلسالمیون فی الوحل الدیمقحاط  ،ص.6
« .2مرامنامه و اساسنامه» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح ،آدرس:
http://www.islahweb.org/maramnameh

ُم ر ج از ملت میداند 0.در ی

کالم ،در نگاه سلفیۀ جهادی ،گروههـایی نظیـر جماعـت

دعوت و اصالح که به دموکراسی قائل هستند ،کافر و از دایرۀ اسالم خارجاند.
طبیعی است کـه حاصـل ایـن دو نگـاه متفـاوت و متاابـل ،در پیـروان ایـن دو گـروه و
بهعبارت بهتر ،پیروان این دو تفکر نمود پیدا کند و پیروان آنها نیز همانند تفکرشان تاابـل
کــاملی بــا یکــدیگر داشــته باشــند .امــا حایاــت ایــن اســت کــه در اندیشــۀ جماعــت
دعوت و اصالح مباحثی به چشم میخورد که اگر بازبینی و تعدیل نشـوند ،بسـتر الحـاق
پیروان خویش به سلفیۀ جهادی را فـراهم سـاختهاند و اندیشـۀ جماعـت مادمـهای بـرای
پذیرش اندیشۀ سلفیۀ جهادی خواهد بود.
جماعت استیاوه از خداوند سبحان را از مصادیق عبادت 2،و مردود دانسته اسـت 9کـه
الزمۀ آن ،شرک بودن استیاوه از غیرخداوند است .همچنین برگـزاری مراسـمهایی ماننـد
مراسم میالد نبی اکرم در صورتی که بهقصد عبادت و پاداش گرفتن شرکتکنندگان
باشد ،نزد قریب به اتفاق علمای آنان ،بدعت شمرده شده است 4.ایشان توسل بـه اولیـا و
افراد نیکوکار را نیز مردود ،و بوسیدن و تبرکجویی به قبور را ،حتی اگر قبر نبی اکرم
1

باشد ،بدعت انگاشتهاند 6.آنان حتی بنای بـر قبـور را مـردود دانسـته و بهصـراحت اعـالم

«توحید در حاکمیت» از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی

 .0ن  :زرقاوی ،ابومصعب ،اأرشری؛ الجرامع لکلمرات و خطابرات ،ص 866تـا 863؛ سـوری ،ابومصـعب ،الثرورة اإلسرالمیة
الجهادیة ف سوریا ،ج ،8ص647؛ عبدالاادر بن عبدالعزیز ،رسالة العمدة ف إعداد العدة للجهاد ف سبیل الله ،ص.35
« .2سؤال شمارۀ  ،»6557سایت رسمی دعوت و اصالح 7 ،اسفند 6738ش ،آدرس:
متأسفانه-عدهای-از-دراویش-و-به-غیر-خـدا-توسـلhttp://www.islahweb.org/content/2014/2/11160/-
میکنند-و-میگویند-مدد-یا-شیخ-،مدد-یا« .9سؤال فاهی» ،سایت رسمی دعوت و اصالح 4 ،شهریور 6734ش ،آدرس:
با-سالم-و-خسته-نباشی-من-یـه-کلیـ -از-مرحـومhttp://www.islahweb.org/content/2015/8/15782/-
ماموستا-محمد-ربیعی-دیدم-که-درباره-جایز
« .4سؤال شمارۀ  ،»353سایت رسمی دعوت و اصالح 62 ،خرداد 6738ش ،آدرس:
در-مــورد-برگــزاری-مراســم-مولودخــوانی-بــرای-پیــامبرhttp://www.islahweb.org/content/2013/6/8462/-
صلی-الله-علیه-و-سلم-اطالعات-بیشتری« .1سؤال شمارۀ  ،»6557سایت رسمی دعوت و اصالح 7 ،اسفند 6738ش ،آدرس:
متأسفانه-عدهای-از-دراویش-و-به-غیر-خـدا-توسـلhttp://www.islahweb.org/content/2014/2/11160/-
میکنند-و-میگویند-مدد-یا-شیخ-،مدد-یا« .6سؤال فاهی» ،سایت رسمی دعوت و اصالح 8 ،تیر 6735ش ،آدرس:
بوسیدن-قبر-چه-حکمی-دارد؟-قبر-چـه-مربـوط-بـهhttp://www.islahweb.org/content/2016/6 16831/-
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کردهاند که ساختمانها و بناهای موجود بر روی قبور برخـی بزرگـان دیـن ،مجـوز شـرعی
ندارد 0.جماعت سماع موتی را نیز انکـار کـرده 2و خوانـدن نمـاز و هدیـۀ وـواب آن بـه روح
درگذشتگان را مردود شمرده است.

9

از سوی دیگر ،آنان الزامی برای پیروی از مذهبی خاص تش یص نداده 4و مـذاهب را
برداشتهای فاهی از قرآن و سنت دانستهاند که از هیت تادسی برخـوردار نیسـتند 1.آنـان
تالید فرد عامی از عالمان دارای شرایط اجتهاد را الزم و صحیح دانستهاند؛ اما به این نکته
نیز اشاره می کنند که این تالید ،مطلق نیست و در مسائلی جایز اسـت کـه خـال قـرآن و
سنت نباشد.

6

سؤال این است« :آیا چنـین سـ نان و عبـاراتی ،سـوقدادن افـراد عـامی و بهاصـطالح
م اطبان خاکستری جماعت بهسوی سلفیۀ جهادی نیست؟» چراکه از یـ

سـو ،مطـابق

با افکار سلفیۀ جهادی توسل ،استیاوه ،بنای بر قبور ،و سماع موتی زیر سـؤال بـرده شـده و
حتی در برخی موارد ،عبادت غیر الله معرفی شدهاند ،و از سوی دیگر ،تادس مذاهب فاهی
از میان برداشته شده است و فرد عامی نمیتواند با تکیـه بـر رأی مـذهب خـویش ،سـ نان
مذکور را توجیه نماید .بدتر اینکه او را به فرد مجتهد ارجاع میدهند ،با این شرط که مجتهـد
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/پیامبر-صلیاللهعلیهوسلم-و-یا-کس-دیگری-ب
« .0سؤال شمارۀ  ،»258سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح 67 ،شهریور 6738ش ،آدرس:
آیا-از-نظر-اهلسنت-ساخت-بنا-بر-روی-قبـور-درسـتhttp://www.islahweb.org/content/2013/9/9475/-
است-یا-نه؟-دلیل-بیشمار-ماابر-مربوط-ب
« .2سؤال شمارۀ  ،»676سایت رسمی دعوت و اصالح 2 ،اردیبهشت 6737ش ،آدرس:
آیا-بعد-از-مرگ-روح-متوفی-با-این-دنیا-ارتباط-داردhttp://www.islahweb.org/content/2014/5/11614/-
با-نه؟-آیا-روح-می-تواند-شاهد-ا
« .9سؤال شمارۀ  ،»6638سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح 67 ،خرداد 6737ش ،آدرس:
الــف-اعمــال-ماتــأخر-کدامنــد؟-بآیــا-قــرآن-یــا-نمــازhttp://www.islahweb.org/content/2014/6/11863/-
خواندن-ما-و-فرستادن-آن-برای-مرده-تاش
 .4ن « :سؤاالت فاهی» ،نشحیۀ اصال  ،ش ،6ص.653
 .1ن  :همان ،ش ،8ص.43
 .6ن  :همان.
«سؤال شمارۀ  ،»2سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح 63 ،مرداد 6735ش ،آدرس:
حکــــــم-تبعیــــــت-نکــــــردن-از-یــــــ -مــــــذهبhttp://www.islahweb.org/content/2011/8/4144/-
?quicktabs___4=3چیست؟

خــال قــرآن و ســنت سـ ن نگویــد .حــال اگــر آن فــرد عــامی ســراش عــالم و مجتهــدی از
سلفیۀ جهادی رفت و او با تکیه بـر مسـائلی همچـون شـرک بـودن اسـتیاوه و ،...کـه خـود
جماعت قبل از آن عالم جهادی به فرد عامی آموخته است ،جهاد را برای او اوبات کرد ،ایـن
فرد عامی با چه توان و استعدادی میخواهد تش یص دهـد کـه سـ نان آن عـالم جهـادی
برخال قرآن و سنت است! اوضاع زمانی بدتر خواهد شد کـه دائمـا و بهصـورت مسـتمر بـه
وی الاا شود که او در کشوری مانند ایران ،شهروندی دستچندم است و حاـوقش بـهعنوان
یـ

شــهروند و اقلیــت مــذهبی رعایــت نمیشــود 0.در ایــن هنگــام اســت کــه او انگیــزهای

مضاعف دارد و دیگر س ن از دموکراسی ،دگرپذیری ،تولرانس 2و ...راه به جایی ن واهد برد.
نتیاه
با توجه به آنچه گفته شد ،باید گفت که جماعت دعوت و اصالح ایران و نیز سـلفیۀ جهـادی
م الف سکوالریسم هستند و اسالم را برنامۀ جامعی دانستهاند که به جنبـۀ سیاسـی زنـدگی
بشر نیز توجه دارد .همچنین هر دو گروه توحید در حاکمیت را اصل مسـلم انگاشـتهاند و بـر
این باور هستند که یگانه حاکم ،خداوند سبحان است و تنها او حق تشریع دارد .هر دو گـروه
نظام خالفتی را نظام اسالمی دانسته و توحید در حاکمیت را در سـایۀ ایـن نظـام تحاقپـذیر
دانستهاند .آنان شورا را نیـز بـهعنوان گـروه مشـروعیتب ش بـه نهـاد خالفـت پذیرفتهانـد و

http://www.islahweb.org/maramnameh

«توحید در حاکمیت» از دیدگاه اخوانالمسلمین ایران و سلفیۀ جهادی

 .0ن « :گزارشی متفاوت از بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی کتـاب تهـران» ،سـایت رسـمی جماعـت دعـوت و اصـالح،
 5خرداد 6734ش ،آدرس:
گزارشــی-متفــاوت-از-بیســت-و-هشــمین-نمایشــگاهhttp://www.islahweb.org/content/2015/5/15254/-
بینالمللی-کتاب-تهران
«بیانیۀ پایانی نشسـت دوم کنگـرۀ چهـارم جماعـت دعـوت و اصـالح» ،سـایت رسـمی جماعـت دعـوت و اصـالح 66 ،اسـفند
6737ش ،آدرس:
بیانیــه-پایــانی-نشســت-دوم-کنگــره-چهــارم-جماعــتhttp://www.islahweb.org/content/2018/3/20363/-
دعوت-و-اصالح
بهرامی نیا ،جلیل« ،رأی ما به روحانی ،ی کنش سیاسی معنادار» ،سایت رسـمی جماعـت دعـوت و اصـالح 87 ،اردیبهشـت
6737ش ،آدرس:
رأی-ما-به-روحانی-ی -کنش-سیاسی-معنادارhttp://www.islahweb.org/content/2017/5/18613/
 .2ن « :مرامنامه و اساسنامه» ،سایت رسمی جماعت دعوت و اصالح ،آدرس:
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اختال  ،صرفا در مفهوم شوراست .جماعت اصل «حاکمیت خداونـد سـبحان» را بـا اصـل
«حاکمیت مردم بر مردم» سازگار دانسته است؛ ازاینرو بهاعتااد آنان ،مصداق امروزی شـورا
«پارلمان» ،و شبیهترین نظـام بـه نظـام اسـالمی «نظـام دموکراسـی» اسـت .در ماابـل ،در
اندیشــۀ ســلفیۀ جهــادی اصــل «حاکمیــت مــردم بــر مــردم» امــری باطــل ،و نــاق .اصــل
«حاکمیت خداوند سبحان» است .به همین جهت ،سلفیۀ جهادی تطبیق شورا بـر پارلمـان
را انکار کرده و نظام دموکراسی را از مصادیق کفر دانسته اسـت .طبیعـی اسـت کـه بـا وجـود
چنین تاابلی میان اندیشۀ جماعت دعوت و اصالح ایران و اندیشۀ سـلفیۀ جهـادی ،پیـروان
این دو جنبش نیز در تاابل کامل بـا یکـدیگر باشـند .امـا حایاـت ایـن اسـت کـه در اندیشـۀ
اخوانالمسلمین ایران مباحثی مطرح است که اگر بازبینی و تعدیل نشوند ،اندیشـۀ جماعـت
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قرآن کریم.
«سؤاالت فاهی» ،نشریۀ اصالح ،شمارۀ  ،6دی 6735ش.
«سؤاالت فاهی» ،نشریۀ اصالح ،شمارۀ  ،8بهمن 6735ش.
اوری ،ابوهمام ،مد افیادل لبیعة البیدادل ،آدرس:
https://thabat111.wordpress.com

 .5ازدی ،ابوالحسن ،موجبات اإلنضمام سلی الدولة اإلسالمیة في العراق و الشام ،آدرس:
https://thabat111.wordpress.com

 .7بنالدن ،اسامه ،توجیهات منهایة ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
http://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .3تمیمی ،عثمان بن عبدالرحمن ،إعالم اانام بمیالد دولة اإلسالم ،آدرس:
https://www.tawhed.ws

 .2حسینی ،عبدالله بن احمد ،النصرة الحسینیة فهل الحکمة الیمانیة و أهـل العـزة فـي الـدیار اللیبیـة
ناضا لل الفة البیدادیة ،آدرس:
https://www.tawhed.ws

 .3زرقاوی ،ابومصـعب ،اارشمیف الامامع لکلممات و خطابمات ،سـایت منبـر التوحیـد و الجهـاد،
آدرس:
http://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .65سوری ،ابومصعب ،الثورة اإلسمالمیة الاهادیمة فما سموریا ،سـایت منبـر التوحیـد و الجهـاد،
آدرس:
 .66سوری ،ابومصعب ،دعوة المقاومة اإلسالمیة ال المیة ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
http://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .68شنایطی ،ابومنذر ،اإلسالمیون فی الوحل الدیمقراطا ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
http://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .67طرطوسی ،ابوبصیر ،بیان حول اإلعالن عن الدولة اإلسالمیة ،سایت أبوبصیر ،آدرس:
http://www.abubaseer.bizland.com

 .64الظواهری ،ایمن ،إعزاز رایة اإلسالم رسالة فی تأکید تالزم الحاکمیمة و التوحیمد ،سـایت
منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
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 .65عبدالسالم فرج ،محمد ،الاهاد الفریضة الغائبة ،قاهره :بینا6326 ،م.
 .67عبدالاادر بن عبدالعزیز ،رسالة ال مدة فا إعداد ال دة للاهاد فا سمبیل اللمه ،سـایت منبـر
التوحید و الجهاد ،آدرس:
http://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .63عزام ،عبدالله ،ااسئلة و ااجوبة الاهادیة ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
http://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .62عماد ،عبـدالینی ،الحرکات اإلسالمیة فمی الموطن ال ربما ،بیـروت :مرکـز الدراسـات الوحـدة
العربیة8567 ،م.
 .63فلسطینی ،ابوقتاده ،الاهاد و اإلجتهاد ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
http://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .85فلسطینی ،ابوقتاده ،ثیاب الخلیفة ،آدرس:
http://sadaislamic.net

 .86قرضاوی ،یوسف« ،دموکراسی در اسالم» ،نشریۀ اصالح ،شمارۀ  ،62مهر 6737ش.
 .88قطب ،سید ،م الم فی الطریق ،بیجا :دار الشروق ،چاپ ششم6733 ،ق.
 .87مودودی ،ابواالعلی ،نظریة اإلسالم و هدیه فا السیاسة و القمانون و الدسمتور ،بیـروت:
مؤسسة الرسالة6373 ،م.

سایتها
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عالمان منتقد سلفیه

تقىالدین ابوبكر بن محمد ِحصنى دمشقى
مجید حیدری آذر

*

شیخ تایالدین ابوبکر بـن محمـد بـن عبـدالمؤمن بـن حریـز بـن معلـی حسـینی ح ْصـنی
دمشای ،مشهور به تایالدین ح ْصـنی ،در سـال 358ق در روسـتای «ح ْصـن» در منطاـۀ
«حوران» دمشق به دنیـا آمـد .او در ابتـدای زنـدگی اهـلتفرج و در عـین حـال متـدین و
محتاط بود؛ اما بعدها به زهد و عبادت روی آورد .وی به دمشق رفت و فاه شـافعی را نـزد
اســتادانی همچــون ُزهــری و ابنجــابی آموخــت و پــس از آن ،بــه ماابلــه بــا «ابنتیمیــه»
پرداخت .او در این راه تالش فراوان کرد و عدهای از طـالب علـوم دینـی نیـز از او پیـروی
کردند؛ به همین دلیل ،نزاعهای فراوانی در «شام» به وجـود آمـد .تایالـدین حصـنی در
سال 283ق در شهر دمشق از دنیا رفت.

0

زندگی علمی

تایالدین حصنی فاه شافعی را نـزد اسـتادانی همچـون ُزهـری ،ابنجـابی ،ابنشریشـی،
صرخدی ،ابنغ ُّنـوم و ابنمکتـوم آموخـت 2.وی دارای آوـار متعـددی در زمینـههای فاـه،
حدیث ،تفسیر و تصو است که در ادامه به معرفی آنها پرداخته خواهد شد .احمد عیسـی
عاشور کتاب الفقه المیسح را که با نام فقه آسان در مذهب امام شافعی بـه فارسـی ترجمـه
* پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلmh.heydari1394@chmail.ir :
 .0ابنحجر عساالنی ،احمد بن علی ،إنباء ُ
الغمح بأبةاء ُ
العمح ،ج ،7ص735؛ س اوی ،محمد بن عبـدالرحمن ،الضروء الالمرع،
ج ،66ص28؛ زرکلی ،خیرالدین ،اأعالم ،ج ،8ص.73
 .2ابنقاضی شهبه ،ابوبکر بن احمد ،طبقات الشافعیة ،ج ،4ص37؛ س اوی ،محمد بـن عبـدالرحمن ،الضروء الالمرع ،ج،66
ص.28

یار حصنی دمشای تدوین کرده است.
شده است ،بر اساس کفایة اأخ ِ

0

حصنی دمشای بین علمای اهلسنت به فایهی شافعی ،عالمی زاهد و آشنا به علـوم

حدیث و تفسیر مشهور اسـت 2.ابنقاضـی شـهبه در کتـاب طبقرات الشرافعیة او را امـام،
عالمی ربانی ،فردی زاهد و انسانی باور ع معرفی کرده است.

9

سبط ابن عجمی از او با الااب «العبدُالُالحُالعالمُالعَلمةُالورعُالزاهد» یـاد میکنـد
و زرکلی نیز او را با عنوان فایه پرهیزگار و اهلدمشق معرفی نموده است.

4

1

استادان وی
م روفترین
ِ

حصنی دمشای از استادان بزرگی در فاه و دیگر علوم بهره برده است که از مهمترین آنهـا
میتوان به شر الدین ابن شریشـی ،شـهابالدین ُز ْهـری ،شـمسالدین ص ْـرخدی ،صـدر
یاســوفی ،نجمالــدین ابنجــابی ،شــیخ بدرالــدین ابنمکتــوم ،شــیخ شــر الدین غــزی و
شمسالدین محمد بن طولون دمشای حنفی اشاره کرد.

6

رویکردهای ممهبی
تایالدین حصنی دمشای از بزرگـان و علمـای برجسـتۀ شـافعی بـه شـمار میرفـت 7.وی
اشعریمذهب بود و بر آن تعصب زیادی داشت.

8

تقابل با ابنتیمیه

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

او از منتاــدان و م الفــان سرس ـ ت افکــار و عاایــد ابنتیمیــه بــود و در جایجــای کتــاب
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 .0عاشور ،احمد عیسی ،فقه آسان در مذهب امام شافعی ،ج ،6ص.63
 .2نویه ،.عادل ،معجم المفسحین ،ج ،6ص.665
ْ
ْ
ْ
َّ
« .9أبو بکر بن محمد بن عبد ْال ُمؤمن اإلمام ْالعالم الرباني َّ
الزاهد الورع تاي الدین الحصني الدمشاي ال ُحس ْـیني»( .ابنقاضـی
شهبه ،ابوبکر بن احمد ،طبقات الشافعیة ،ج ،4ص.)37
 .4سبط ابن عجمی ،احمد بن ابراهیم ،کةوز الذهب ف تاریخ حلب ،ج ،6ص.435
 .1زرکلی ،خیرالدین ،اأعالم ،ج ،8ص.73
َ َ
 .6ابنعماد ،عبدالحی بن احمد ،شذرات الذهب ف أخبار من ذهب ،ج ،3ص837؛ س اوی ،محمد بـن عبـدالرحمن ،الضروء
الالمع ،ج ،66ص28؛ ابنقاضی شهبه ،ابوبکر بن احمد ،طبقات الشافعیة ،ج ،4ص.37
 .7ابنقاضی شهبه ،ابوبکر بن احمد ،طبقات الشافعیة ،ج ،4ص.37
مؤلف این کتاب در ج ،6ص 57اشاره میکند که فاط علمای مشهور و برجستۀ شافعیها را معرفی کرده است.
 .8س اوی ،محمد بن عبدالرحمن ،الضوء الالمع ،ج ،66ص.27

دفع الشبه عن الحسول و الحسالة بر ابنتیمیه تاخته و او را بهخاطر افکار و عااید بـاطلش
مورد ت طئه قرار داده و او را زندیق و ملحد دانسـته اسـت .وی در ایـن کتـاب مینویسـد کـه
برخی ائمه او را زندیق مطلق دانستهاند .حصنی علت این امر را چنین بیان میکند:
در موارد متعددی ،ابنتیمیه تعدادی از افـراد را تکفیـر میکنـد و تعـدادی را گمـراه
میداند؛ اما در برخی جاها خودش نیز به همان چیزی معتاد است کـه دیگـران را
بـهخاطر آن تکفیـر کــرده اسـت .کتابهــای ابنتیمیــه مملـو از تشــبیه خداونــد بــه
خالیق ،و تجسیم اوست .وی بـه رسـول خـدا تـوهین و آن حضـرت را تحایـر
کرده و به خلفا اهانت نمـوده اسـت .او عبداللـه ابـن عبـاس را تکفیـر کـرده و او را
ملحد دانسته است و عبدالله بن عمر را نیز مجرم ،گمراه و بدعتگذار میدانـد .او
0
در برخی جاها نیز ائمۀ اربعه را تکفیر کرده است.

او همچنین ضمن زندیق و کافر دانستن ابنتیمیه مینویسد:
ابنتیمیــه مطــالبی را بیــان کــرده اســت کــه بــدن انســان از شــنیدن آنهــا بــه لــرزه
در میآید .قبل از این زندیق ،کسی مثل این حر ها را نشنیده و هیتکس در هیت
2
زمان و مکانی حتی بهصورت رمز و اشاره نیز چنین س نانی را نگفته است.

آثار حصنی دمشقی
آوار متعددی از حصنی دمشای در زمینههای فاه ،تصو  ،زهد و شرح حدیث به جا مانده
است که مهمترین آنها عبارتاند از:
ّ
اإلختصار حسین بـن
رایة
کتاب
بر
شرحی
که
اإلختصار
رایة
حل
 .6کفایة اأخیار ف
ِ
احمد اصفهانی در فاه شافعی است و مشتمل بر ابواب مهم فاهی از جمله صالة و بیـع و

نکاح است؛
التةبیه ابواسحاق ابراهیم بن علی ،فایه شافعیمذهب؛
 .8شرح کتاب
ِ
شافعی است؛

ّ
المهمات علی الحوضة اور عبدالرحیم بن حسن اسنوی؛
 .4تل یص کتاب

ُ
 .0حصنی ،ابوبکر بن محمد ،دفع الشبه عن الحسول و الحسالة ،ص.687
 .2همان ،ص.676

تقیالدین ابوبکر بن محمد ِحصنی دمشقی

الطالبین یحیـی بـن شـر نـووی کـه م تصـری در فـروع فاـه
 .7شرح کتاب مةهاج
ِ
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 .5تل یص کتاب مع الةفوس و ر یة المأیوس که در نکر معجزات و کرامات است؛
 .7تل یص سیر السالك علی مضار المسالك؛
 .3شرح کتاب الهدایة اور برهانالدین مرغینانی حنفی؛
 .2شرح اأسماء الحسةی؛
 .3شح صحیح مسلم،
 .65دفع الشبه عن الحسول و الحسالة.

0

در ادامه به معرفی کتاب دفع الشبه عن الحسرول و الحسرالة خـواهیم پرداخـت کـه
مهمترین اور تایالدین حصنی است و در آن ،افکار و عااید ابنتیمیه را ناد کرده است.
دفع الشبه عن الرسول و الرسالة
تایالــدین حصــنی در ایــن کتــاب کــالم شــافعی ،ابوحنیفــه ،مالـ

و بســیاری از علمــای

اهلسنت را دربارۀ «تأویل» نکر کرده و سـپس وارد بحـث بـدعت و اسـباب آن شـده و در
ادامه نیز به جواز توسل به پیامبر با استناد به آیات قـرآن پرداختـه اسـت .پـس از آن،
وی دربارۀ ابنتیمیه و نم او قلم زده و وارد بحث توحید و عدل در کالم ائمه شده و حایات
توحید در نات و افعال را بررسی کـرده اسـت .مؤلـف دوبـاره اقـوال و عاایـد غلـط و باطـل
ابنتیمیه را در موضوعات متعدد نال و رد کرده است .وی ضمن بیـان اقـوال ائمـه دربـارۀ
«توسل» ابنتیمیه و پیروان او را مبتدع معرفی میکند .حصنی دمشای در ادامۀ این کتاب
مباحثی را دربارۀ جایگاه پیامبر بعد از فوت ایشان و همچنین جواز توسل و استیاوه به
آن حضرت و عدمتفاوت بین حیات و ممات ایشان مطرح میکند .نویسنده ضمن پرداختن

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

به بحث زیارت ،عااید ابنتیمیه دراینباره را ابطال کرده و او را بزرگترین دروشگـو و فـاجر
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دانسته اسـت .وی اسـتدالل ابنتیمیـه بـر شـرک بـودن توسـل را رد میکنـد و در نهایـت
کالمی را از ابنرجب ،مبنی بر کافر بودن ابنتیمیه نال میکند.

 .0شوکانی ،محمد بن علـی ،البردر الطرالع ،ج ،6ص677؛ سـ اوی ،محمـد بـن عبـدالرحمن ،الضروء الالمرع ،ج ،66ص28؛
ابنقاضی شهبه ،ابوبکر بن احمد ،طبقات الشافعیة ،ج ،4ص.34

کتابنامه
.6
.8
.7
.4
.5
.7
.3

ُ
ابنحجر عساالنی ،احمد بن علی ،إنبان الغمر بأبنان ال مر ،تحایق :حسن حبشی ،مصر :لجنـة
سحیاء التراش اإلسالمي6723 ،ق.
َ َ
ابنعماد ،عبدالحی بن احمد ،شمرات المهب فا أخبار من ذهب ،تحایق :محمـود ارنـااوط،
دمشق :دار ابن کثیر ،چاپ اول6457 ،ق.
ابنقاضی شهبه ،ابوبکر بن احمد ،طبقات الشماف یة ،تحایـق :حـاف عبـدالعلیم خـان ،بیـروت:
دار الکتب ،چاپ اول6453 ،ق.
ُ
حصنی ،ابوبکر بن محمد ،دفع الشبه عمن الرسمول و الرسمالة ،تحایـق :جمعـی از علمـا،
قاهره :دار سحیاء الکتاب العربي ،چاپ دوم6462 ،ق.
؛
زرکلــی ،خیرالــدین ،ااعممالم قمماموس تممراجم اشممهر الرجممال و النسممان مممن ال ممرب و
المست ربین و ُ
المستشرقین ،بیجا :دار العلم للمالیین ،چاپ پانزدهم8558 ،م.
ِ
سبط ابن عجمی ،احمد بن ابراهیم ،کنوز المهب فا تاریخ حلب ،حلب :دار الالم ،چـاپ اول،
6463ق.
س اوی ،محمد بـن عبـدالرحمن ،الضمون الالممع اهمل القمرن التاسمع ،بیـروت :دار مکتبـة
الحیاة ،بیتا.
ُ

 .2شوکانی ،محمد بن علی ،البدر الطالع بمحاسن من ب د القرن السابع ،بیروت :دار المعرفة،
بیتا.
 .3عاشور ،احمد عیسی ،فقه آسان در ممهب امام شماف ی ،ترجمـه :محمـود ابراهیمـی ،آدرس:
www.aqeedeh.com

 .65نــویه ،.عــادل ،م اممم المفسممرین مممن صممدر اإلسممالم و حتممی ال صممر الحاضممر،
بیروت:مؤسسة نویه .الثاافیة ،چاپ سوم6453 ،ق.

تقیالدین ابوبکر بن محمد ِحصنی دمشقی
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پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالهفژژتم
صفحات619-627:




شژژما رۀ72پژژاییز6931

سلسله گزارشهایى از آثار اهلسنت در نقد افكار وهابیت ()22

گزارشى از مثنو ِی «وهابىنامه»
تألیف عالمه وکیل احمد سکندرپوری حنفی
*
علی مقدس
مقدمه
شبهقارۀ هند ،که طیف وسیعی از جمعیت پانصدمیلیونی پیروان مذهب احنا را بـه خـود
اختصاص داده است ،در طول تاریخ در ماابل غیرمالدین بهویژه محمد بـن عبـدالوهاب
ساکت ننشسته است و عالمان فرهی تۀ آن دیار تألیفات بسیاری را به نگارش درآوردهانـد.
یکی از آن مکتوبات ،مثنوی عالمه وکیل احمد سکندرپوری بهنام وهابینامره اسـت .ایـن
اور ،که بیش از  8555بیت شعر در  73عنـوان و  655صـفحه دارد ،در ناـد آرا و اندیشـۀ
وهابیت و بیان تاری چۀ آن سروده شده است .در سال 6768ق ،این مثنوی بـرای اولـین
بار با حاشیۀ مولوی محمد جمیل سـکندرپوری و تنظـیم عبـدالعلی مدراسـی ،در چاپ انـۀ
«أصح المطابع لکهنو» در قالب چاپ سنگی و به زبان فارسی 0منتشر شد.
عالمه وکیل احمد سکندرپوری حنفی ،از علمای مشـهور هنـد ،در سـال 6852ق در
روستای دلبتپور چشم به جهان گشود و در سال 6788ق از دنیا رفت 2.وی دروس خـود
را نــزد علمــای شــهیری همچــون عالمــه عبــدالحلیم بــن انصــاری لکهنــوی ،مفتــی
محمد اصیر لکهنوی ،معینالدین کاظمی ،انور علی لکهنوی ،نورکریم دریابادی و یعاوب
حنفی لکهنوی آموخت .او بیش از نود اور علمی از خود به یادگار گذاشته است؛ از جمله:
* کارشناسی ارشد ناد سلفیت و وهابیت.
 .0پیش از آنکه هندوستان مستعمرۀ انگلستان شود« ،فارسی» دومین زبان هند به شمار میرفت.
 .2حسنی ،عبدالحی ،ن هة الخواطح و بهجة المسامع و الةواظح ،ج ،2ص.6455

 .6تذکحة اللبیب فیما یتعل بالطب و الطبیب؛
 .8صیانة اإلیمان عن لب اإلطمئةان؛
ّ
 .7نصحة المجتهدین بحد هفوات ریح المقلدین؛
 .4الکالم المقبول ف إثبات إسالم آباء الحسول؛
 .5مثنوی وهابینامه.

0

سبب نگارش این کتاب
مؤلف سبب نگارش و نظم این کتاب را حوادش تل ی نکر میکند که ریشۀ آنها را در ظهور
و عملکرد گروهی تحتلوای ش صی ْنجدی بهنام محمـد بـن عبـدالوهاب میدانـد .وی
درصدد است تا دیدگاه علمای احنا هند دربارۀ وهابیت را بیان کند؛ بـه همـین خـاطر از
درعیه بهعنوان سرآغاز تندرویها و رفتارهای غیرمشروع ابن عبدالوهاب یاد میکند که با
ورود به این شهر و جذب افراد ناآگاه و ناخرد ،به کشت و کشـتار و چپـاول پرداختـه اسـت.
نویسنده اشاره میکند که خشـونتهای ابـن عبـدالوهاب و پیـروانش بهحـدی بـود کـه در
شهرهای مدینه و ،...سیل خون به راه افتاد.

ْ
ــون کـــوی و بـ ْ
ــازار جیحـــون کنـــد
بــه نــا زمــین تاخــت تــا خــون کنــد ز خـ
وز آنجــــا بهســــوی مدینــــه بتاخــــت بـــه آهـــن ولـــی کـــار آنجـــا بســـاخت
2
همـــین حـــالتش بـــود ازو تـــا بزیســـت به آن عالم از کـار خـود خـون گریسـت

ادلۀ نویسنده بر انحراف محمد بن عبدالوهاب
عالمه وکیل احمد سکندرپوری ،پیشـینۀ جریـان وهابیـت را تحـت بـابی بـا عنـوان «آغـاز
سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

داستان» ،از مردی عـالم و محتـرم سـ ن مـیگویـد کـه دارای دو پسـر بـود؛ یکـی بـهنام
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سلیمان و دیگری بهنام محمـد« .سـلیمان» انسـانی صـالح ،شـریف و اهـلعلم بـود؛ امـا
«محمد» برخال نامش ناخلف و نااهل بود.
 .0مصباحی ،محمد احمد ،حدوث الفتن و جهاد أعیان السةن ،ص.627
 .2سکندرپوری ،وکیل احمد ،وهابینامه ،ص.64

ســلیمان نکــی و نهــین و فطــین
محمـــد کـــه او بـــود پـــور دگـــر
جهـــان شـــد پریشـــان ز کـــردار او

بـــه او رونـــق بـــاش آیـــین و دیـــن
نبـــود چـــو نـــامش دلـــش دادگـــر
0
خـــرد شـــد پراکنـــده از کـــار او

مؤلف ادامه میدهد که ابن عبدالوهاب مردم را با لطائفالحیل بهسـوی خـود دعـوت
میکرد و خود را رهبر و منجـی دیـن معرفـی مینمـود و کسـانی را کـه در امـور شـریعت و
احکام از علمای آگاه تالید میکردند ،مـورد مـذمت قـرار مـیداد و تالیـد را عملـی بـدعی
برمیشمرد .ابن عبدالوهاب با این میالطه کـه «وقتـی کتـاب و سـنت وجـود دارد ،چـرا از
دیگران تالید میکنید؟» ،در ماابل علما و صاحبنظران اسالمی قرار گرفـت .او بهقـدری
در انحرا فرو رفت که حتی خانوادۀ او نیز از وی برائت جستند و هرکدام بهنوعی سعی بر
دوری از او و طرد وی داشتند.
ز کـــردار زشـــتش پـــدر خـــون گریســـت
ســلیمان ز کــارش بــه دل داشــت رنــی
ســـلیمان دمـــی پـــیش نجـــدی رســـید
بگفــــت ای تهیمایــــه از عاــــل و داد

از این داش خون جوش چون الله زیست
همـــــی داشـــــتی در بروهـــــا شـــــکنی
بــــه آیــــین او یــــ زمــــان بنگریــــد
ُ
2
چــــه داری شــــگر نــــوی در نهــــاد

وکیل احمد پس از بیان اجمالی دیـدگاه خـود دربـارۀ محمـد بـن عبـدالوهاب ،برخـی
دالیلی که انحرا و خطر او را آشکار مینماید ،با زبان شعر گزارش میکند.
دلیل اول :پیروینکردن از سلف صالح
مؤلف در پاسخ به ادعای ابن عبدالوهاب و پیروانش ،که خود را سلفی و پیرو سلف صـالح
میخواندند ،از قول برادرش ،سلیمان ،اینگونه پاسخ میدهد:
مگردان رخ خود ز کیش سلف

چرا میشوی از خلف ناخلف

اندیشۀ خلف پیرو سلف نیز فرسنگها فاصله دارد.
 .0همان ،ص.65
 .2همان ،ص.67

گزارشی از مثنو ِی «وهابینامه»

یعنی رفتار و بینش ابن عبدالوهاب ،نهتنها هیت سن یتی با سـلف صـالح نـدارد ،بلکـه بـا
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وی ادامه میدهد که مهمترین انتااد سلیمان از برادرش این بود کـه او از حیـث تـوان
علمی در حد و اندازۀ آن نبود که عااید و باورهـای مـردم را دسـت وش تیییـر قـرار دهـد و
همین اقدامات ،عدمصالحیت و عدممشروعیت او را برمال میسازد.
کجـــا در تـــو یـــارای فهـــم کتـــاب
ز قــرآن تــو حرفــی ن وانــدی هنــوز

دماغــــت پریشــــیده از اضــــطراب
چــو دونــان بیمایــه مانــدی هنــوز

بیــــــاموز راز فایهــــــان ن ســــــت

ز تالیــد کــن فهــم خــود را درســت

تـــو از رأی ،تفســـیر قـــرآن مکـــن
ز تفســـیر قـــرآن حـــذر کـــن حـــذر

مگـــو از هـــوای دل خـــود ســـ ن
چــو از خــود بگــویی روی در ســار

0

دلیل دوم :منع از صلوات و درود بر پیامبر
نویسندۀ وهابینامه اقدام ابـن عبـدالوهاب در جهـت منـع مـردم از فرسـتادن درود و
صلوات بر پیامبر را از دیگـر ادلـۀ انحـرا او نکـر میکنـد .ابـن عبـدالوهاب از اینکـه
مسلمانان بر پیامبر صلوات میفرستادند ،نفرت داشت؛ تا جایی که ش ص نابینایی را
بهسبب درود فرستادن بر پیامبر ،به قتل رساند.

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

بـــه یـــاران خـــود گفـــت بیگـــاه و گـــاه
شـــــما چـــــون ندانیـــــد حکـــــم درود
بــه مــا نیســت اکنــون ز حکــم صــالت
شـــــما را کـــــنم حکـــــم ،منـــــع درود
ن وانیـــــــد دیگـــــــر درود و صـــــــالت
بکردنـــــــــــد از آن روز منـــــــــــع درود
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کــــــــه ای مهتــــــــران فراســــــــتپناه
ز رویـــــش مـــــرا پـــــرده بایـــــد گشـــــود
کـــــه شـــــد فـــــوت پییمبـــــر کائنـــــات
کـــه در خـــود نبیـــنم در ایـــن کـــار ســـود
کـــه ُمـــرد اکنـــون آن ســـرور کائنـــات
2
کــــــه در دل وداد از پیمبــــــر نبــــــود

َ
نویسنده به دیدگاه ابن عبدالوهاب پاسخ میدهد کـه مگـر او آیـۀ إ َّ َ
ُاللوه َُو َُمَل ِئك َتوهُ
ِ
َ ُّ َ َّ
ِّ
َ ُّ َ َ
ي َُ ُّلو َ َُع َل َّ
وذين َ
اُال َ
اُعل ْي ِوه َُو َُسولمو َاُُ ْسوليما را ن وانـده اسـت کـه
ُآمنوواُصولو
ىُالن ِبيُّياُأيه

صلوات و درود بر پیامبر را منع میکند .او ادامه میدهد که همین یـ

اوبات بیدینی او کفایت میکند.
 .1همان.
 .2همان ،ص 85و .87

دلیـل ،بـرای

تــو صــلوا بــه قــرآن ن وانــدی هنــوز
بــــه پنــــدار بیهــــوده دیوانــــهای
شــما را بــه بیدانشــی کــار هســت

که بیدینیات بـر تـو شـد عالسـوز
ز دیـــن و ز دانـــش چـــو بیگانـــهای
ز دیــــــوانگی روز بــــــازار اســــــت

0

دلیل سوم :آتشزدن کتابهای حدیثی
محمد بن عبدالوهاب برای اینکه مردم اندیشهها و بدعتهایی را که بـه دیـن نسـبت داده
بود ،خال احادیث پیامبر نپندارند ،کتابهای حدیث را آتش زد .اگرچه او کتابهای
حدیث را پاره پاره کرد و آتش زد و اوراق آنها را زیـر پـای اسـبان و مـردم پراکنـده کـرد ،امـا
بهسبب وجود حافظان حدیث ،این فتنه محاق نشد.
نـــــدانی کـــــه ْنجـــــدی عفریـــــتکیش
همانــــــا ســــــاط دیــــــد احادیــــــث را
کـــــــه اخبـــــــار و آوـــــــار پییمبـــــــران
بــه حکمــش کتبهــای دیــن ســوختند
بـــه ایـــن قصـــد کردنـــد ایشـــان چنـــان
احادیـــــث و آوـــــار دیـــــن را نســـــوخت
مگـــــــر در دل حافظـــــــان حـــــــدیث

چـــو کـــرده خـــال نبـــی رســـم خـــویش
کـــــه اعمـــــی نبینـــــد رمـــــوز خـــــدا
بـــه جـــانش بســـی بـــوده کـــوه گـــران
بـــه دلهـــای خـــود آتـــش افروختنـــد
کــــه نبــــود احادیــــث انــــدر جهـــــان
بــــه نــــار ســــار نــــور ایمــــان فروخــــت
احادیــــث را چــــون بســــوزد خبیــــث

2

دلیل چهارم :منع از زیارتط توسل و شفاعت
دلیل دیگری که عالمه وکیل احمد دربارۀ انحرا ابن عبدالوهاب نکر میکند ایـن اسـت
که هرگاه ابن عبدالوهاب برای خواندن خطبه به مسجد درعیه میرفت ،در ابتدای س ن
خود میگفت« :شما را به یثرب (مدینه) چکار؟! در یثرب چه خبـر اسـت کـه بیصـبرانه و
سراسیمه و بیقرار و شیدا به آنجا رهسپار میشوید؟! اگر بهقصد زیارت پیامبر و توسل
به او نزد قبرش میروید ،بدانید که توسل به پیامبر کفر است .چه دیدهاید در خاک قبر
است وان وجود ندارد .حال که پیامبر به مشتی خاک تبدیل شده ،نه میتوان به زیارت
 .0همان.
 .2همان ،ص.75

گزارشی از مثنو ِی «وهابینامه»

او که اینگونه عنان از کف دادهاید؟! در قبر رسـول خـدا چیـزی جـز مشـتی خـاک و
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او رفت ،نه میتوان به او توسل جست ،و نه میتوان او را شـفیع قـرار داد؛ زیـرا سـفر بـرای
زیارت قبر پیامبر ،چیزی غیر از بتپرستی نیست».
همــه پیــروان را بــه پیشــش ب وانــد
شـما را بـه یثـرب چـه بودهسـت کــار
بــه هــر ســال چــون زائــران حــرم
چــه بینیــد از آن شوشــۀ خــاک گــور
نبیـــنم در آن شوشـــۀ خـــاک هـــیت
توســـــل پـــــس مـــــرگ نبـــــود روا
بــه پییمبــران نیســت آن دســترس
شـــــفاعت نماینـــــد در کـــــار مـــــا
زیــارت مگوییــد ایــن رســم و کــیش
گزاریــد ایــن کــیش و رســم کهــن

بــر آن ناکســان ایــن س ـ نها برانــد
کــه داریــد از او جــان و دل بیقــرار
بـــه یثـــرب شـــتابید بـــا رنـــی و غـــم
کـــه باشـــید در شـــوق او ناصـــبور
چو زلفم از این کار پیت اسـت و پـیت
گــرش مهتــری هســت نــزد خــدا
کـــه باشـــند پـــیش خـــدا همنفـــس
بســــــازند تیمــــــار بیمــــــار مــــــا
مگــــر بتپرســــتی بیاریــــد پــــیش
0
کـــه دارد ت ـــالف بـــه آیـــین مـــن

عالمــه وکیــل احمــد در رد شــطحیات ابــن عبــدالوهاب مینویســد« :شــیخ نجــدی و
پیروانش انوار الهی مضجع نورانی پیامبر را نمیدیدند؛ زیرا همانند خفـاش ،نـور بـرای
آنها ُمضر است .حال چگونه چنین فردی توان ایـن را دارد کـه ببینـد قبـر رسـول اللـه
تجلیگاه است .مگر احادیث شد رحال را ندیده است که اینگونه درک و شـعور را از دسـت
داده است .اگر ابن عبدالوهاب پییمبران را بزرگ میدید ،اینگونه دربارۀ مابرۀ ایشان
س نپراکنی نمیکرد .ای ابن عبدالوهاب ،مگو که پیامبران مردهاند؛ بلکه آنان زنده و

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

جاویدان هستند و حیات دارند ،و این حیات را میتوان از آوارشان فهمید».
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نبیننـــــد انــــــوار آن بـــــاش نــــــور
کجـــا دانـــد از طینـــت زنـــگ زای
ندانـــــد احادیـــــث شـــــد رحـــــال
چــــو پییمبــــران را ندانــــد بــــزرگ
کـــه از ناتشـــان شـــد بزرگـــی گـــور
مگــــو آنکــــه ُمردنــــد پییمبــــران

 .0همان ،ص.78

کــه دارنــد دل را چــو خفــاش کــور
کــه آن شوشــه باشــد تجلیگشــای
کــش ادراک را ســوخت بــرق و بــال
کجـــا گـــور ایشـــان بدانـــد ســـترگ
بگــو از رخ شــان ســت لمعــان نــور
کـــه حیانـــد جاویـــد ایـــن ســـروران

شـــــد آوـــــار وارد در اجسادشـــــان

کــه هســتند زیــر زمــین در امــان

0

دلیل پنام :تخریب گنبد و بارگاهها
دلیــل دیگــری کــه وکیــل احمــد بــرای انحــرا ابــن عبــدالوهاب نکــر میکنــد ،ت ریــب
گنبد و بارگاه اصحاب و صالحان است .نویسنده با همان ادبیات فارسی مرسوم هند ،بابی
تحتعنوان «صـنم گفـتن نجـدی گنبـد نبـوی را و گردآمـدن بافکنـدنش و برکنـدن مـزار
اصحاب پاک رسول مابول »تنظیم نموده است و بیان میکند که ابن عبـدالوهاب از
هیت تالشی برای هدم و ازبینبردن آوار صالحان مضایاه نکرده است .وی اشـاره میکنـد
که وقتی سپاه ابن عبدالوهاب به مدینه رسید ،وی دستور داد تا به باالی گنبد پیـامبر

بروند و گنبد مطهر رسول الله را ت ریب کنند؛ ولی با رفتن پیروان ابن عبدالوهاب بـه
باالی گنبد ،به ارادۀ الهی همۀ آنان سرنگون شدند و از بین رفتند.
بــه یثــرب چــو زیــن عــزم آمــد دوان
نهیبـــی بـــه اهـــل مدینـــه نمـــود
ســـــحرگاه بـــــا لشـــــکر تیـــــرهدل
بــــه تیرهدرونــــان شــــورش نهــــاد
بـــــه بـــــاالی گنبـــــد برآییـــــد زود
شــنیدند چــون گمرهــان ایــن کــالم
همــــــه دیــــــوزادان تیــــــرهدرون
ز بـــــاالی باعـــــه ســـــار آمدنـــــد
قبـــــور همـــــه پیـــــروان رســـــول
بکندیـــــد از کـــــاوش طبـــــع دون

دل خـــود ســـیه کـــرد و تیـــره روان
بــه دینپــروران خشــم و کینــه نمــود
ســـوی کـــاخ دیـــن آمـــده بیگســـل
بفرمــــود کــــای لشــــکر پــــاکزاد
کــــزو بتپرســــتی نبایــــد فــــزود
بـــه بـــاالی گنبـــد شـــدند اوج گـــام
فتادنــد همــه ی بــهی ســرنگون
بـــه دوزخ دوان چـــون شـــرر آمدنـــد
کـــه بودنـــد در دیـــن زاهـــل قبـــول
درآمـــد بـــه قعـــر ســـار ســـرنگون

2

دلیل ششم :تکفیر علما و دانشمندان قرن ششم هاری به ب د
قرن ششم هجری به بعد توسط ابـن عبـدالوهاب اسـت؛ زیـرا او هرکسـی را کـه عاایـدی
 .0همان ،ص.74
 .2همان ،ص.685
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دلیل دیگری که نویسنده بـر انحـرا ابـن عبـدالوهاب بیـان کـرده اسـت ،تکفیـر علمـای
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برخال عااید وی داشت ،کافر میپنداشت .روزی برادرش ،سلیمان ،بهکنایه از او پرسید:
«اسالم چند رکن دارد؟» او پاسخ داد« :پنی رکن دارد» .سلیمان گفت« :بگـو شـش رکـن
دارد؛ زیرا میگویی هرکه تابع تو نیست ،کافر است .این رکن ششم است».
پـس از ســال ششصـد همــه کافرنــد
همــــه مردمــــان کافرنــــد و لئــــیم
مکن در دل از کفرشـان هـیت بـاک
نـــه حـــب نبـــی را بـــه دل داشـــتند
ز نجــدی شــنیدند چــون ایــن کــالم
نـــدارد مگـــر نجـــدی کـــور و کـــر
کــه احــوال امــت نــه یکســان بــود
گهـــی ســـاباین بهتـــر از الحاـــین

بــه کــردار دیــن سربهســر قاصــرند
کـــه مأوایشـــان اســـت نـــار جحـــیم
کــه باشــند در دیــن و دنیــا هــالک
همـــه حکـــم او پـــاک بگذاشـــتند
بــــــدارم بیــــــانش بگشــــــتند رام
ز ارشـــــاد شـــــاه رســـــوالن خبـــــر
مگـــر حـــال او مثـــل بـــاران بـــود
گهی الحاـین خـوشتر از سـاباین

0

دلیل هفتم :یورش به طائف و کربالی م لی
یــورش وهابیــان بــه شــهرهای حجــاز از جملــه طــائف ،و کشــتار زنــان و کودکــان و
سالخوردگان ،و غارت اموال آنان برهان قاطع دیگری بر انحرا ابن عبدالوهاب و پیروان
اوست .نویسنده نال میکند که کودکان شیرخواری که در آغوش مادران خـود آرام گرفتـه
بودند ،به بدترین شکل ممکن همراه مادرانشان به قتل رسیدند و سـرهای مردمـی کـه در
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درآمــــد بــــه طــــائف گــــروه پلیــــد
کشـــیدند شمشـــیر کـــین از میـــان
بســی اهــلطــائف بگشــتند خــوار
زنــــانی کــــه بودنــــد خانهنشــــین
در آغــوش ایشــان بســی شــیرخوار
به ی ضرب ،آن طفل و مادر بمـرد
بــه مســجد کــه بودنــد انــدر نمــاز

 .0همان ،ص.87

همــــه مســــتمیزان جــــام نبیــــذ
جهیدنـــــد ماننـــــد شـــــیر ییـــــان
بســــی جــــوی گردیــــد یــــاقوت زار
چـــو دیدنـــد بـــدگوهران از کمـــین
ببودنــــد از اینــــان بســــی بــــاردار
روان را بـــه جـــان آفـــرین میســـپرد
بـــه پـــیش خداونـــد بـــا صـــد نیـــاز

بکشــــتند در حالــــت سجدهشــــان

بســی تــن بگشــتند از آن بیســران

0

آنان پس از توحش و کشتا ر و قتل و غارت در حجاز ،به کربال رسیدند و در کـربال نیـز
همان کاری را کردند که در حجاز کرده بودند.
چو ْنجدی ظفریافتـه بـر حجـاز
به فوج گـران تاخـت بـر کـربال

شــده مشــتعل در دلــش نــاز آز
2
فتادنــد مــردم بــه کــرب و بــال

سیر تاریخی حاکمان حااز
نویسندۀ مثنوی وهابینامه پس از بیان سرآغاز و چگونگی شکلگیری جریان وهابیت ،در
خالل تبیین باورهای انحرافـی ابـن عبـدالوهاب سرگذشـت تـاری ی و عملکـرد حاکمـان
حجاز از محمد بن سعود تا محمـد علـی پاشـا را بهصـورت گزارشـی روایـت میکنـد .وی
همچنین سرگذشت رفتارهای آنان را ،که با استناد به برخی نامهها و نفون وهابیان در بین
برخی حاکمان ،در پیشبرد منویات این جریان شوم اورگذار بوده است ،در کنار جنگ تهامه
گزارش مینماید.

گزارشی از مثنو ِی «وهابینامه»

 .0همان ،ص.667
 .2همان ،ص.688
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قرآن کریم.
حسنی ،عبدالحی ،اإلعالم بمن فا تاریخ الهند من ااعالم المسمی بم«نزهة الخمواطر
و بهاة المسامع و النواظر» ،بیروت :دار ابن حزم ،چاپ اول6485 ،ق.
سکندرپوری ،وکیل احمد ،وهابینامه ،لکهنو :أصح المطابع6768 ،ق.
مصباحی ،محمد احمد ،حمدوث الفمتن و جهماد أعیمان السمنن ،بیـروت :دار الکتـب العلمیـة،
6336م.

ملخص المقاالت
دراسة في علل زیادة التطرف بین المسلمین
في روسیا
مرتضی آقا محمدی
المطالعة حـول حیـاة مسـلمی روسـیا بعـد سنهیـار اإل تحـاد السـوفیتی ،خاصـة بعـد عـام
8555م ،یشیر سلی زیادة التطر فی المسلمین في هذه المملکة و الشاهد علـی نلـك
حضور کثیر من المااتلین الجهادیین الروس في مناطق م تلفة من العـالم اإلسـالمی
کالعراق و سوریا .مما یؤکـد أهمیـة دراسـة علـل هـذه الظـاهرة هـو جمهـم الیفیـر بـین
المااتلین التکفیریین نظرا سلی میزاتهم ال اصة و قدراتهم الکثیـرة فـی الاتـال .سضـافة
سلی نلك ،ما یهم لنا أهمیة کبیرة ،کالحکومـة المجـاورة و المتحالفـة لدولـة روسـیا فـي
محاربة اإلرهاب اإلقلیمی ،هو خطر التسرل الواسع لفیـروس التطـر بـین المسـلمین
في روسیا .قام هذا الماال بدراسة عوامل زیادة التطر بین المسـلمین فـي روسـیا بعـد
سنهیار االتحاد السوفیتی ،بمنهی توصیفی -تحلیلی ،و استفید فیه من آوار ال بـراء فـي
مسائل المسلمین في روسیا ،ألتی أ کثرها باللیة اإل نجلیزیة .مـن العوامـل الرئیسـیة لهـا
ألتی سیاام بتحایاها في هـذا المجـال هـي «وسـائل اإلعـالم»« ،ضـعف المؤسسـات
الدینیـة و العلمیـة»« ،نفــون افجانــب»« ،سیاســات الحکومـة و الســلطات ال اطئـة» و
«تطورات العالم االسالمي بعد عام 8565م» .
الکلمات المفتاحیة :التطر  ،المسلمون ،روسیا ،الزحف االسالمی.

نقد وجهة نظر الجهادي السلفى حول الجهاد
اإلبتدائى مستندا على اآلیة  5من سورة التوبة
علی اکرب لطفی
الجهــادی الســلفی کمجموعـة تــری تبلیــغ المعــار اإلســالمیة منحصــرا فــی الجهــاد
المســلح ،مــع تعــریفهم ال ــاص مــن الجهــاد اإلبتــدائی ،یعتاــد باتــال جمیــع الکفــار،
محاربین کانوا او غیرمحاربین ،بصورة قتال سبتدائی .یتمسکون باآلیة  5من سورة التوبة

لتبریر عملهم و سضفاء الشرعیة له .انهم یرون هذه اآلیة ناس ة لجمیـع آیـات الصـلح و
العفو و یعتادون أن المراد من کلمة «المشرکین» فیها عموم الکفار سواء کانوا محاربین
او غیرمحاربین؛ و علی نلك ،یاولون بجواز قتل المشرکین کافة بعـد نـزول هـذه اآلیـة.
سضافة سلی أنهم یجوزون الجهاد اإلبتدائی ،لفرض اإلسالم علی الکفار .مع أنه بـالرجوع
سلی «سائر آیات الارآن»« ،سیرة النبی صلی الله علیه و آله في مواجهـة الکفـار» و «آراء
المفسرین الکبار من الفریاین» تبین جیدا أن اآلیة لیست ناس ة آلیات الصلح و المراد
من «المشرکین» فی اآلیة ،هم الذین ناضوا عهدهم ،و راساء الکفـار و قـادتهم الـذین
یمنعون من ایصال المعار االسالمیة الی الشعوب .و سیرة النبي صلی الله علیه و آلـه
في تبلیغ اإلسالم و مواجهة الکفار ،کان مع الرأفة و الشفاة و سنه لـم یحکـم باتـل احـد
لکفره.
الکلمات المفتاحیة :الجهادل السلفي ،الجهاد االبتدائي ،الاتال ،النسخ ،المشرکون.

نقد نظریة تشبیه الشیعة بالیهود في کتاب

«منهاج السنة» معتمدا على آراء العالمة الحلي
محمدجعفر میالن نورانی
فبن تیمیة حاد شدید بالنسبة سلی الشیعة ،و فی هـذا السـبیل یعـد وجـوه التشـابه بـین
الیهود و الشیعة؛ و الحال أن اکثر هذه التشابهات لیست سوی افتـراء .بمـا أن العالمـة
الحلی رحمه الله کان من أ کابر علماء الشیعة و معاصرا إلبن تیمیة ،یمکن اإلجابـة عـن
الشبهات الواردة علی التشیع باإلستفادة من آواره .قام هـذا الماـال بدراسـة التشـابهات
بین الشیعة و الیهود و نادها باإلستناد سلی آوار العالمة الفاهیـة و الکالمیـة و یـذکر فـی
بع .الموارد أیضا مؤیدات من کلمات علماء الفریاین .التشابهات المـذکورة لـیس لهـا
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أقسام عدیدة .کل مورد یصح نسبته سلی الشیعة سحتمـاال ،ینـال التأییـد باالدلـة الاطعیـة
من اآلیات و الروایات لیتبین أن أداء ناك العمل لیس من بـاب التشـبه بـالیهود؛ و کـل
مورد یصح سنتسابه سلی الیهود و ال سلی الشیعة و الموارد التـی الیصـح سنتسـابها سلـی أیـة
منهماُ ،یکذب بواسطة أقوال العالمة.
الکلمات المفتاحیة :العالمة الحلي  ،سبن تیمیة ،التشابه ،الشیعة ،الیهود ،منهاج السنة.

دراسة حدیث اإلفتراق في فكرة الوهابیة
میثم اورنگی
«حدیث سفتراق افمة» قد ورد فی اکثر الجوامـع الروائیـة و یبـین أصـل سفتـراق الفـرق و
تعددها فی افمة االسالمیة .هناك في بع .طرق هـذه الروایـة عبـارات صـارت نریعـة
للوهابیین .انهم قاموا بتبریر منهی السلف بالتمسك سلی هذین الایدین «کلها فـی النـار
سال الواحدة» و «ما أنا علیه و أصحابی» و اعتبروا متبعی المنهی هذا من الفرقة الناجیة و
عدوا سائر الطوائف اإلسـالمیة الـذین لـیس أعمـالهم مطاباـا لهـذا المـنهی ،کـافرین و
داخلین في نـار جهـنم .و وصـل هـذا الماـال فـي نهایـة المطـا  ،بعـد دراسـة حـدیث
اإلفتراق السندیة و الداللیـة ،سلـی أن العبـارة الزائـدة فـي حـدیث اإلفتـراق ،یـرد علیهـا
سشکالیات ،ال من جهة السند فحسب ،بل من جهة الداللة أیضا ،حیث سنـه الیثبـت مـا
یدعیه الوهابیون.
الکلمات المفتاحیة :سفتراق افمة ،الوهابیة ،تکفیر المسلمین ،حجیة فهم السلف ،ما أنا
علیه و أصحابی.

«التوحید فى الحاکمیة» من وجهة نظر اإلخوان
المسلمین في ایران و الجهادي السلفي
رضا پورعلی رسخه دیزج
االخوان المسلمون في ایران و کـذا الجهـادی السـلفی ی ـالفون العلمانیـة و یعتاـدون
بالجانب السیاسی لإلسالم؛ لذا مفهوم «التوحیـد فـی الحاکمیـة» عنـدهما ،الی ـتص
بالبعد الفردی للمسلمین ،بل شـامل إلجتمـاعهم .یـری کلتـا الحرکتـان «التوحیـد فـی
الحاکمیة» قطعیا ،و ی صون حق التشریع لله سبحانه خاصة .اضف الی نلـك أن کـال
من الحرکتین یاول بنظام ال الفة و أن هذا النظام بإمکانـه أن یجعـل المسـلمین فـی
الحکومة موحدین .حتی أنهم یابلون «الشوری» ککیـان یضـفي الشـرعیة سلـی خالفـة
اإلصالح ،المنافاة بین اصل «حاکمیة الله سبحانه» و بین أصل «حکومة الناس علـی
النــاس» .و لــذلك یتحاــق الشــوری فــی العصــر الحــالي بشــکل البرلمــان ،و النظــام
الدیماراطی هو أشبه اف نظمة بالنظام االسالمي .فی الماابل ،الجهادی السـلفی یـری

ملخص المقاالت

ال لیفة ،و اختالفهم لیس سال في مفهوم الشوری .من وجهـة نظـر مجموعـة الـدعوة و
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أصل «حاکمیة الله سبحانه» منافیا فصل «حاکمیة الناس»؛ بنـاءا علـی نلـك ،یـردون
تطبیق الشوری علی البرلمان ،و یعتبرون الدیماراطیة مـن مصـادیق الکفـر .ومـرة هـذا
التاابل ،هي مواجهة ستبـاع هـاتین الحـرکتین بصـورة کاملـة؛ لکـن فـي فکـرة اإلخـوان
المسلمین في ایران ،هناك مباحث کرد االستیاوة ،سبطال التوسل و سبطـال التبعیـة مـن
المذاهب ،ألتی سن لـم یـتم تعـدیلها ،تسـوق أتبـاع هـذه الحرکـة سلـی حرکـة الجهـادل
السلفي .و فکرة الجماعة ستکون مادمة لابول فکرة الجهادل السلفي.
الکلمات المفتاحیة :الـدعوة و اإلصـالح ،الجهـادل السـلفي ،اإلخـوان المسـلمون فـي

سال هفتم ،پاییز  ،1396شمارۀ 27

ایران ،التوحید فی الحاکمیة ،الشوری ،ال الفة ،الدیماراطیة ،البرلمان.
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Unity in Sovereignty according to
Iranian Muslim Brotherhood and
Jihadi Salafism

Abstracts

Rezapour Ali Sarkha Dizaj
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The Iranian Muslim brotherhood and the Jihadi Salafism are
opposed to secularism as they believe in the political aspect of
Islam. Therefore, the concept these two movements present for
"unity in sovereignty" does not belong to the individual aspect of
Muslims; rather it suggests their sociological aspect. Both
movements believe in "unity in sovereignty" as a definite doctrine
and they believe that the right of legislation is a prerogative of
Allah alone. In addition, both of the two movements suscribe to a
caliphate system and believe that this system can unify Muslims in
the area of sovereignty. They even maintain that 'shura' (council) is
an institution that legtimizes the caliphate of the claiphate. Their
difference revolves around the concept of 'council'. According to
Iranian Call and Reform Organization, the principle of God's
sovereignty or rule is compatible with the principle of "the
government of the people over the people". Therefore, the council
is materialized in the form of a parliament and the democratic
system is most similar to the Islamic system. On the contrary, the
Jihadi Salafism considers the sovereignty of God Almighty to be in
complete contravention with the rule of people. Hence, in their
opinion, the application of council to parliament is unacceptable,
and democracy is a manifestation of disbelief. The result of such
antagonism is confrontation between the followers of these two
movements. There are traces of rejection of 'seeking help'
(istighasa), invalidation of tawassul and invalidation of adherence
to the teachings of other religions in Iran's Muslim brotherhood,
and if such discussions are not adjusted, the followers of this
movement are likely to move to Jihadi Salafism. The thought of the
Organization will serve as a prelude to acceptance of Jihadi
Salafism.
Keywords: Call and Reform, Jihadi Salafism, Iranian Muslim
Brotherhood, unity in sovereignty, council, caliphate, democracy,
parliament..

enable the reader to understand them. If there is something
acceptably attributed to Shia, then it is confirmed and subtantiated
with the help of verses and traditions to make it clear that a certain
practice by Shia Muslims is not because it resembles the practices
of the Jews. Those accusations which are falsely levelled against
Shia and has no logical basis has been rejected with the help of
Allamah Hilli's statements.
Keywords: Allamah Hilli, Ibn Taymiyyah, similarity, Shi'ism,
Judaism, Minhaj al-Sunnah.

An Inquiry into "Hadith of Separation"
According to Wahhabism
Maytham Ourangi

Seraj-e-Monir
Seventh Year, No 26, Summer 2017

The "Hadith of Separation" has been narrated in the hadith
collections of all the major Islamic denominations suggesting the
existence of separation and schism in the Islamic Ummah. In some
versions of this narration, there are clauses which have been
exploited by Wahhabis. The narration includes, for example, "all of
them will be in Hell-fire except for one" and “(Those who follow)
that which I and my companions follow" which they use to
legitimze their salafist appraoch and to consider only the followers
of this cult as the ones who are saved. Thus, according to them all
of those denominations that do not suscribe to their way of thinking
are infidels and will suffer divine punishments in hell. In this
article, the writer examines the purport and chain of the
transmission of the hadith and concludes that not only the extra
clause in the hadith is criticizable but its purport also does not
substantiate the claim of Wahhabis.
Keywords:
separation
of
the
Ummah,
Wahhabism,
excommunication, authenticity, understanding, predecessors, "that
which I and my companions follow".

5

forgiveness. According to them, "pagans" in this verse refer to all
unbelievers regardless of whether they wage a war against
Muslisms or they do not. That is why they insist that based on this
verse killing all pagans is permissible. As well, they maintain that
offensive Jihad is required to impose Islam upon non-Muslims,
whereas in fact, if we look at other verses of the Quran as well as at
the normative conduct of the Prophet (S) and the opinions of
exegetes from both the branches of faith, it is well inferred that
verse 5 of chapter al-Tawbah does not abrogate the verses
regarding peace, and that "pagans" in this verse refers to those of
them who violated their promise and covenant as well as to those
leaders of the unbelievers who denied people access to Islamic
teachings. Moreover, if we study the Prophet's conduct in
delivering the message of Islam and behaving with the unbelievers,
we shall understand that he was kind and merciful to others never
ordering his companions to kill anyone for not embracing the path
of Islam.
Keywords: Jihadi Salafism, offensive Jihad, armed struggle,
abrogation, pagans.

Criticism of Likening Shia to Judaism
in "Minhaj al-Sunnah" with Reliance
on Allamah Hilli's Views

Abstracts

Muhammad Ja'far Milan Nurani

4

Ibn Taymiyyah is extremely hostile to Shi'ism. To show his hatred,
he embarks on enumerating similarities between Shia and Judaism.
There is no doubt that most of what he terms as similarities are not
but baseless accusations levelled against Shi'ism. Given the fact
that Allamah Hilli (ra) was one of the contemporaries of Ibn
Taymiyyah, his works can, to a large extent, answer the accusations
and spurious arguments raised against Shia. This article seeks to
examine and criticize, with the help of Allamah Hilli's
jurisprudential and theological works, the similarities between Shia
and Judaism as claimed by Ibn Taymiyyah. In some cases, it also
provides confirmations from the scholars of the two branches of
faith. The alleged similarities are not sorted out in a special way in
Minhaj al-Sunnah. However, this article has sorted them out to

An Introduction to the Causes of
Extremism among Russian Muslims
Morteza Agha Mohammadi

A careful study of Muslims' lives in Russia following the collapse
of the former Soviet Union, especially after 2000, shows an
increase in extremism among Muslims of this country, and the
extensive presence of Russian Jihad fighters in various parts of the
Islamic world including Iraq and Syria bears witness to this fact.
The overwheliming presence of Russians among Takfiri fighters,
given their enormous ability in fighting, signifies the importance of
studying the causes of this phenomenon. In addtion, the danger of
extremism likely spreading among Russian Muslims is specially
important for us as a neighbor and ally of the Russian government
in combating regional terrorism. The present article is a
descriptive-analytical research that studies the causes and factors
responsible for an increase in extremism among Russian Muslims
after the collapse of the Soviet Union using works authored mostly
in English by experts in the affairs of Russian Muslims. "The
media," "the weakness of religious and scientific institutions," "the
influence of foreigners," "wrong policies of the state and the
authorities," and "development of the Islamic world after 2010" are
among the main reasons that are reviewed as the five effective
factors in this regard.
Keywords: extremism, Muslims, Russia, Islamism.

Ali Akbar Lutfi

The Jihadi Salafism believing in armed struggle to spread and
promulgate Islamic teachings has a special definition of offensive
Jihad. It allows fighting unbelievers in the form of offensive Jihad
irrespective of whether or not they are waging a war against
Muslims. In order to legitimize their action, they have taken
recourse to verse 5 of chapter al-Tawbah. They are of the view that
this verse abrogates all the verses that recommend peace and
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Criticism of Jihadi Salafists' View on
Offensive Jihad with Reliance on Verse
5 of Chapter Al-Tawbah
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