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تاریخ؛ الگوی رهایی مسلمانان
ِ
از وضعیت موجود
مناسبت سیزده رجب؛ روز میالد با سعادت حضرت علی)
(به
ِ

«تاریخ» همواره منبع و سرچشمۀ حقایقی است که میتواند برای انسانها الگو و راهنمایی
بررسـی تـاریخ»« ،دقـت در رو
بسیار خوب و سازنده باشد .انسان میتواند با «مطالعـه و
ت

زندگی پیشینیان و فرازونشیبهای آنان» و همچنین «سیر در آثار ایشان» ،همانند آنـان و
ت
فردی از امتهای سابق به شمار آید .انسان قادر خواهد بـود کـه از رفتـار ،کـردار و آنچـه

پیشرفت آنـان گردیـده اسـت،
شکست آنان شده است ،دوری کند و آنچه را موجب
موجب
ت
ت
ت

الگو قرار دهد؛ زیرا زندگیها همواره با تلخیها و شیرینیها همـراه بـوده و هسـتند .آنچـه

حقیقـت
کمال خویش اسـت و ایـن
ت
مهم است ،استفادۀ انسان از تجربۀ تاریخ برای رشد و ت
راهگشا ،در یکی از سخنان عمیق امیر بیان ،حضرت علی ،آمده اسـت .ایشـان بـرای
راهنمایی تاریخ
یاران ایشان
عصر خود ،به تجربۀ تاریخ استناد فرمودند تا ت
ت
رفع گرفتاریهای ت
روزگار آن حضرت این بود که مجبـور شـدند
توجه خویش قرار دهند .از تلخیهای
را مورد ت
ت

دشمنان اسـالم جهـاد
برابر کسانی شمشیر بکشند که روزی در کنار آن حضرت ،علیه
ت
در ت

فرزندان ایشان بـا
انحراف گروهی از مسلمانان موجب شد تا آن حضرت و
کرده بودند؛ ولی
ت
ت

جنگهایی روبهرو شوند که جز اختالف ،مخدو

شدن چهرۀ اسالم و پیامبر اکـرم،
ت

دســت خــویش ،نتیجــۀ دیگــری بــه دنبــال نداشــت.
کشــتار مســلمانان به
و همچنــین
ت
ت
فرزند خویش ،امام حسن ،میفرمایند:
بدین جهت ،ایشان در نامۀ  77نهجالبالغه به ت
أی ُبني إني و إن لم أکن عمرت عمر من کان قبلي فقد نظرت في أعمالهم و فکررت

في أخبارهم و سرت آثارهم حتی عدت کأحدهم بل کأني بما إنتهی إلی مرن أمرهرهم
قد عمرت مع أولهم إلی آخرهم فعرفت صفه ذلك من کدره و نفعه من ضرره...؛

پسرم ،هرچند با پیشینیان نبودم تا همراه آنان زندگی کنم ،اما در رفتار و آثارشان فکـر
سـودمند آنـان ،و
مانند یکی از آنـان شـدم و رو هـای خـوب و
ت
کردم؛ بهگونهای که ت
موجب شکست آنان شده است ،شناسایی کردم.
همچنین راههای اشتباهی را که
ت

زمان آن حضـرت و
مهمترین توصیۀ آن حضرت به
فرزندان خویش و همۀ کسانی که در ت
ت

در آینده به تنام اسالم تال

و جهاد میکنند ،این است کـه از تجربـۀ تـاریخ لافـل نباشـند و

بصیرت را از تاریخ اخذ کننـد تـا عـع ها و همچنـین آفـات فـردی و اجتمـاعی را ریشـهکن
سازند .مسلمانان با مطالعۀ تاریخ ،به این حقیقـت میرسـند کـه بـدترین مرعـی کـه موجـب

کینــه ،نــزاج و جنگهــای بیحاصــل شــده اســت« ،بیبصــیرتی» و «تعصــب» بــوده و ایــن
وععیت ،از شبههافکنی ،تهمتزدن ،دروغبستن و
ت
تبلیغات سوء نشـتت میگیـرد .ایـن رو ت
للط سبب شد تا بهبهانۀ تکفیر ،مسلمانان با جنگهـایی بیحاصـل روبـهرو شـوند؛ ازایـنرو،
یکی از مهمترین عوامل جنگها استفاده از «تکفیر» بوده است .در تاریخ ،یکی از کسانی که
ایجاد ایـن سـبد در جریانهـای
از شیوۀ منفی و نسبتهای ناروا و دروغ استفاده کرده و در ت
زبـان خـویش،
درون اسالم نقشی اساسی داشته است« ،ابنتیمیۀ حرانی» است .او با قلم و ت
ت

جـدال
مخالفان اندیشۀ خود را خارج از اسالم دانست و بهجای استفاده از منطـق حکمـت و
ت
ت
سبد فکری را
احسن ،که توصیۀ قرآن حکیم است ،به حذف و خروج از دین روی آورد .این ت

سبد خطرناک ،بـه
پیدایش جریانهای تکفیری دانست .البته این ت
عامل ت
میتوان مهمترین ت
فرد یا گروه خاصی اختصاص ندارد ،بلکه هر مذهبی که این رو

را انتخاب کند ،نمیتوانـد

در تمدن اسالمی نقش داشته باشد؛ چراکه ید جریان افراطی ،هرگز نمیتوانـد راهگشـای
امت اسالمی باشد .وظیفۀ تمام اندیشمندان اسالمی این است که اندیشههای مخـال را بـا
سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

استفاده از رو اثباتی و با نقدی علمی و بدون تعصب بررسی کنند .خوشبختانه ،این شرایط

8

پرتو نظام مقدس اسالمی پدید آمده است و «پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج منیـر» نیـز بـا
در ت
این سبد سازنده ،به بیـان حقـایق و نقـد اندیشـههای مخالفـان میپـردازد .امیـد اسـت کـه

اهلقلم و کسانی که برای اسالم قلم میزنند ،ما را در این راه یاری نمایند.
جانشین سردبیر
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صفحات3-71 :

مصاحبه با عالء ماضی ابوالعزائم

ضمن تشکر از جنابعالی که وقت گرانبهای خود را در اختیار ما قرار دادید ،لطفاااااااااا
خودتان را معرفی کنید و زمینۀ فعالیت خویش را بیان نمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم .من عالء ماعی ابوالعزائم ،شـیخ طریقـت عزمیـه هسـتم .امـام
محمد ماعی ابوالعزائم این طریقت را در سـال 7231م تتسـیس کـرد و اکنـون در کشـور
اشـغالگران
مؤسس این طریقت ،از افراد مجاهد با
مصر ،حدود ید میلیون نفر پیرو دارد.
ت
ت
انگلیسی بود و به همین خاطر ،به سودان تبعید گردید و پس از بازگشـت نیـز چنـدین بـار
ـغالگران انگلیســی بازداشــت شــد .امــام محمــد ابــوالعزائم
بــهخاطر مقاومــت در برابـ تـر اشـ
ت

مقابـل انگلـیس مقاومـت
جمعیـت «یـد السـوداء» را ،کـه در
چاپخانهای داشـت کـه آثـار
ت
ت

نام
میکردند ،منتشر میکرد .هنگامی که وهابیت در مصر پدیدار شـد ،اولـین کتـابش بـه ت
الوسیلة و التوسل را نوشت و در آن شرح داد که «توسل» امری شرعی است و مخالفتی با
شرج ندارد.

در سال 7373م ،که پیمان بالفور منعقد شد و یهودیان شروج به مهاجرت به فلسـطین
کردند ،وی فتوا داد که هرکس ید وجب از زمین فلسطین را به یهودیان بفروشد ،از دیـن
مقـابر
خارج شده است ،زنش طالق داده میشود ،نماز میت بر او خوانـده نمیشـود و در
ت
مسلمانان نیز دفن نمیگردد.
در سال 7381م ،که آتاتورک خالفت عثمانیها را الغا کرد ،او مسلمانان را به تشـکیل
کنفرانس خالفت دعوت کـرد و خـود

نیـز نماینـدۀ مـردم مصـر ،و رشـید رعـا نماینـدۀ

ملد فؤاد بود .در سال 7373م ،امام محمد ماعی ابوالعزائم از دنیا رفت و فرزند بزرگش،
پیروان
احمد ماعی ابوالعزائم ،جانشین وی شد .در سال 7312م بود که جمعیت زیادی از
ت
اشغالگر فلسطین به مبـارزه برخاسـتند .در
یهودیان
طریقت عزمیه همراه با ارتش مصر ،با
ت
ت
جـایگزین پـدر
وفات احمد ابوالعزائم
سال 7335م نیز عزالدین ماعی ابوالعزائم پس از ت
ت

در این طریقت شد و تال های بسیاری برای مقابله با «تفکر تکفیـری» انجـام داد .او در

ایــن راه کتــاب اسالالال ِِصالالوهیهِها حالاللِاسالال ؛ِنالالهِاسالالال ِِخالالواه  ،و همچنــین کتــاب
أیها القرنیونِهال هقهتم را نگاشت کـه مـراد از «قرنیـون» اهلنجـد هسـتند .پیـامبر

دربارۀ این شهر فرمودهاند که «نجد» سرزمین زلزلههاست و قرن شیطان (شاخ شـیطان)
از آنجـا ظهــور خواهــد کـرد .او همچنــین کتــاب دیگـری بــهنام اللهالالم صاللِللال والال ِ
سی نا محم ِوِلل لمِِسی نا محم نگاشت که کامـل نشـد .وی در ایـن کتـاب توعـی
میدهد کـه پـدر و مـادر و عمـوی پیـامبر مـؤمن بودهانـد .در سـال 7331م نیـز بنـده
جایگزین شیخ عزالدین شدم و تال
ت

کردهام این متموریت را کامل کنم و همچون جـدم،
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تکفیر برای کشتن است.
حکم کسی که دیگران را بهناحق تکفیر کند ،چیست؟

پیامبر فرمودند« :سباب المسلم فسهق و قتاله کفر»؛ (ناسزاگفتن به مسلمان «فسق»
ً
است و جنگیدن با او «کفر») .چنانکه قبال هم گفتم ،تکفیر برای هـدایت مـردم نیسـت،
کشتن آنهاست .معروف است که ذوالخویصرۀ تمیمی پـس از جنـگ حنـین بـه
بلکه برای
ت

پیامبر گفت« :عدالت را رعایت نکردی!» پیامبر در پاسخ به او فرمودند« :وای بر
تو .اگر من عدالت را رعایت نکنم ،چه کسی عدالت را رعایت میکند؟!» سپس فرمودنـد:
مقابل نماز و روزۀ آنان کوچد شمرده میشود .آنـان
«او یارانی دارد که نماز و روزۀ شما در
ت
قرآن میخوانند ،اما از گلوهایشان فراتر نمیرود .موی سر و سبیلهایشـان را میتراشـند و

ریشهایشان را بلند میکنند» .این اوصاف ،وص ت اللب سلفیه است که مـوی سرشـان را
میتراشند و ریشهایشان را بسیار بلند نگه میدارند .ایـن در حـالی اسـت کـه پیـامبر
میفرماینــد« :در شــب معــراج ،حضــرت هــارون را دیــدم کــه محاســنش بــه نــافش
سنت یهود است؛ اما در اسالم ،بلند کـردن محاسـن
کردن محاسن ت
میرسید» .یعنی بلند ت
بیش از چهار انگشت ،خالف سنت است .پیامبر در انتهای ایـن حـدیم میفرماینـد:

«این گروه ،اهلایمان را میکشند و بتپرستان را رها میکنند و اگر با اینان بـودم ،جنـگ
من با این گروه همچون جنگ با قوم عاد میبود 0.پس با آنها بجنگید که جنگیدن با آنهـا
در روز قیامت پادا

خواهد داشت».

2

فقها چه تأثیری در ایجاد وحدت اسالمی خواهند داشت؟

کـردن مـذاهب اسـالمی
بر رهبران مذاهب اسالم ،نزدید
ت

به یکدیگر فریضه و واجب اسـت .دکتـر عبـدالودود الشـلبی

کتابی دارد که اسـم خیلـی زیبـایی دارد .عنـوان کتـاب کلنالاِ
کامل آن ،إل ِمنِیهمهِأمالرِهال ِ
إخوة؛ِشیعةِوِسنة ،و نام ت
األمةِمنِالملوكِوِالرؤسالا ِوِاألممالةکِکلنالاِإخالوة؛ِشالیعةِوِ

سنة است.

َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ ُ َ َْ ُ َ
ُُْ َ َ َ ْ َ
َْ َ
َ « .1یقتلون أ ْهل تاإل ْسال تم َو َید ُعون أ ْهل اْل ْوث تان ،ل تـِ ْن أنـا أ ْد َرکـت ُه ْم ْلقتل ْـن ُه ْم قتـل َعـاد»( .نسـائی ،احمـد بـن شـعیبِ،السالننِ
الكبر ِللنسامي ،ج ،7ص.)157
ْ َ َْ ٌ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ُ َ َ ُ ْ ََْ َُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
َُ ُ َ َ ْ
ُ
ْ
َ ْ ُ ُ
َ
ُ
الله یقول :سیخرج تفي تآخ تر الزم تان قوم أحداث اْلسن تان ،سفهاء اْلحال تم ،یقولون تمن خی تـر قـو تل الب تری تـة،
« .2س تمعت َرس َول ت
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ِّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ ُ َ ْ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ
وه ْم ،ف تـإن تفـي قـت تل ته ْم
یقرءون القرآن ال یج تاوز حن تاجرهم ،یمرقون تمن الد تین کما یمرق السهم تمن الر تمی تة ،ف تإذا ل تقیتمـوهم فـاقتل
ْ
َْ َ ْ َََ ُ ْ ْ َ
الله َی ْو َم ال تق َی َام تة»( .نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،8ص.(317
أج ًرا ،تلمن قتلهم تعند ت

مصاحبه با عالء ماضی ابوالعزائم

حل مشکالت
هرکسی که اسالم و مسلمانان برایش اهمیت دارد ،باید بداند که تنها راه ت
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ـرفت آنهــا «تقریــب مــذاهب اســالمی» اســت تــا در ســایۀ ایــن
مســلمانان و تنهــا راه پیشـ ت
شدن مسلمانان به یکدیگر ،بهجای اینکه اختالفنظرها منجر به قتل و تخریـب و
نزدید ت
رهبـران
تعـالی فکـری و علمـی گـردد .در درجـۀ اول ،علمـا و
نابودی شود ،باعـم رشـد و
ت
ت
مذاهب هستند که بیشترین تتثیر را دارند و بعد از آنها ،رؤسا و رهبـران سیاسـی ،و سـپس

راهنمـایی
آشناکردن جوانـان بـا سـیرۀ پیـامبر و
اسالم صحی و
معرفی
مردم .علما با
ت
ت
ت
ت
سیاستمداران ،میتوانند جلوی انحرافات و افراطیگریها را بگیرند و رؤسـا نیـز بـا کمـد
عالمان ،جامعه را بهسمت رشد فکری و فرهنگی سوق دهند.
مهمترین عامل ایجاد تفرقه و برهمزدن وحدت مسلمانان چیست؟

آنچه باعم تفرقه و َ
تندروی میشود« ،جهل» است .نکتۀ ظریفی یادم آمد که برای خـودم
پیش آمده است و برایتـان بـازگو مـیکنم .در یکـی از سـالها کـه بـرای مناسـد حـ بـه
داشـتن کتـابی بازداشـت
عربستان رفته بودم ،دیدم یکی از حجاج ایرانی را بـهخاطر همراه
ت

کرده بودند و میگفتند که این کتاب ،سراسر کفر است .پرسـیدم اسـم آن کتـاب چیسـت؟
جلد کتاب را به بنده نشان دادنـد کـه روی آن نوشـته بـود« :مفـاتی الجنـان» .بعـدها ،از
گذاشـتهاند و

خیابان ازبکیه عبور میکردم که چند کتاب قدیمی را دیدم که بـرای فـرو
ً
اتفاقا یکی از آنها مفاتیح الجنان بود .آن را خریدم و مطالعه کردم و هیچ مطلب کفـری در
میان مسلمانان میشود ،عدمشناخت شـیعه و
آن مشاهده نکردم .پس آنچه موجب تفرقه ت

اهل سنت از یکدیگر است .بنابراین ،باید شیعه و سنی آگاه شوند که ما یکی هستیم و ایـن
اختالفات در فروج است .در مجلسـی در حضـور شـیخ علـی جمعـه ،شـیعه را
اختالفات،
ت
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معرفــی کــردم و نشــان دادم کــه اخــتالف بــین شــیعه و ســنی در فروعـات ،و آنهــم تنهــا
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درصد دیگر چشمپوشی کردهایم و بر همین پن درصـد تتکیـد
پن درصد است و ما از 35
ت

میکنیم .این همان جهلی است که عرض کردم موجب تفرقه شده است.
علت رشد جریانهای تروریستی و تکفیری در جهان اسالم چیست؟

در جهان اسالم تنها دو کشور هستند که در مدارس آنها «مسائل دینی» از مقطع ابتـدایی
تا مقطع دانشگاه تدریس میشود :یکی ایـران و دیگـری عربسـتان سـعودی .در مـدارس

بقیۀ کشورهای اسالمی ،اعتقادات دینی تدریس نمیشود و اگرهم تـدریس شـود ،بسـیار
کمرنگ و کماهمیت است .اگر آن معارف دینی که در مدارس آموز داده میشود ،تفکر
اسالم معتدل باشد ،جوان نیز معتدل تربیت میشود؛ اما اگر تفکر تکفیری باشد ،کسـانی
ت
ً
کشتن آنها خواهند بود؛ اگـرهم اصـال معـارف
تکفیر دیگران و
تربیت میشوند که بهدنبال
ت
ت
ً
آشـنایی
دینی در مدارس آموز داده نشود ،طبیعتـا نسـل جـوان بـا دیـن و معـارف دینـی
ت
زیادی پیدا نخواهد کرد .عالوه بر این« ،فقر» نیز وجود دارد .زمانی که جوان چیزی برای

آشنایی زیادی نداشـته باشـد ،بـهدنبال کسـی مـیرود تـا
خوردن نداشته باشد و با دین نیز
ت

غان فکر تکفیری نیز از جهل مردم استفاده میکننـد و
چیزی برای خوردن به او بدهد .مبل ت
ً
عامل مهـم در
آنها را جذب این گروهها مینمایند .بدین ترتیب ،قطعا «جهل» و «فقر» دو ت
رشد جریانهای تکفیری هستند.

نقش استکبار ،بهخصوص آمریکا و انگلیس ،در ایجاد جریانهای تکفیری چیست؟

در کشورهای بزرگ لربی ،همان طور که مسیحیان را به سه گروه ارتودوکس و کاتولیـد
و پروتستان تقسیم میکنند ،مسلمانان را نیز بـه همـین نحـو تقسـیمبندی میکننـد .ایـن
کشورها «اهلسنت» را همچون ارتودکس« ،شیعیان» را همچون کاتولید ،و «وهابیـان»
مسـیحیت پروتسـتان در
را همچون پروتستانها میدانند؛ به همین خاطر ،کشورهایی که
ت
ً
آنجا قدرت دارد ،مثل آمریکا و انگلستان و آلمان ،به وهابیت اجازۀ فعالیت دادهاند .طبیعتا
کشتن آنها را جایز و حتی واجـب بدانـد،
کیشان خود را کافر ،و
گروهی از مسلمانان که هم
ت
ت

بهترین ابزار برای ایجاد تفرقه در جهان اسالم است .این در حالی است که پروتستانهای

مسیحی ،دیگر مسیحیان را تکفیر نمیکردند .با وجود این ،کشورهای آمریکا و انگلیس به

در نتیجه ،این فکر رواج یافته و امروزه به معضلی برای جهان اسالم تبدیل شده است.
نظر شما دربارۀ حزبالله چیست؟

نظر من« ،حزبالله» معجزهای الهی است که در زمان ما بروز یافته است؛ چراکه دیدیم
از ت

مصاحبه با عالء ماضی ابوالعزائم

میـان
غان اندیشۀ وهابیت اجازه دادند تا هم در کشورهای اروپـایی و آمریکـا ،و هـم در ت
مبل ت
مـانع فعالیـت آنهـا نشـدند؛
مسلمانان و دیگـر منـاطق دنیـا ایـن اندیشـه را تـروی دهنـد و ت
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حزبالله در جنگ با اسرائیل از موععی مشخص به اسرائیل حمله مینمود و اسرائیل نیز
با هواپیمـا و دیگـر ابزارهـا ،همـان نقطـه را بمبـاران و موشـکباران میکـرد ،امـا حزباللـه
همچنان مقاومت نمود و هیچ سستی و تزلزلی در این طرف به چشم نمی ْ
خورد .به همین
خاطر ،بهجرئت میگویم که سیدحسن نصرالله از طرف خداوند تتیید و یاری میشود .ایـن
سید آنقدر به راهش ایمان دارد که پسر را نیز در این راه داد و این بهخاطر ارادتـش بـه
هسـتی خـود در راه خـدا
خاندان پیامبر ،و الگوگرفتن از این خاندان است کـه از همـۀ
ت

میگذرد.

با توجه به اینکه تکفیریها توسل را شرک میدانند ،نظر شما دراینباره چیست؟

ساخت مسجد بر روی قبور ُمجاز شمرده است .خداونـد در
ما میبینیم که در قرآن کریم،
ت

آیۀ  87سورۀ که میفرماید :و قال الذین للبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا و
ً
بعد از آن نیز هیچ نظری دربارۀ آن ارائه نمیدهد که مثال بگوید اینها قومی ظالم ،کافر یـا

ساخت مسـجد بـر روی
فاسق بودند که میخواستند بنا یا مسجد بر روی قبر بسازند .پس
ت

نیت قلب تی انسان
قبور ،از نظر شرعی مباح است .توسل الفاظی دارد ،اما آنچه مهم است ،ت

است؛ چنانکه پیامبر فرمودند« :إنما األعمال بالنیات و لکل امرء مرا نرهی»؛ (ارز و
ً
هـدف اوسـت و نتـای ت اعمـال هـر انسـان ،صـرفا
عمل هر فردی ،مطابق با نیـت و
ت
اعتبار ت
ت
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افراد سادهدل چیزهایی میگویند که با آنچـه در دل
به ت
نیت او وابسته است) .گاهی برخی ت
ً
مردم ساده به مقام رأسالحسین آمـده
دارند ،متفاوت است .مثال روزی ،یکی از همین ت
بود و در آنجـا اینطـور دعـا میکـرد« :ای آقـای مـا حسـین ،بچـهام را شـفا بـده ،او را در
درسهایش کمد کن ،به کشاورزیام برکـت بـده و .»...فـردی َسـلفی ،کـه آنجـا حضـور
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داشت ،گفت« :این حرفها شرک است .حسین که نمیتواند این کارها را انجام دهد .بایـد
این حاجتهایت را فقط از خدا بخواهی» .آن مرد پاسخ داد« :من از حسین میخـواهم تـا
دهـان او از
دهان من اسـت و مـن حـاجتم را از
ت
دهان او پاکتر از ت
او از خدا بخواهد .چون ت
خدا میخواهم .وقتی دعای من از طرف حسین باال َر َود ،خدا دعای مـن را مسـتجاب
میکند وگرنه میدانم حسین نمیتواند کـاری بکنـد؛ امـا امیـدوارم او از خـدا بخواهـد و

خواستها

حق من مستجاب شود» .حتی اگر گاهی اوقات الفـا مشـرکانهای نیـز از
در ت

دل خـویش میداننـد کـه خـدا بزرگتـر اسـت؛
برخی مسلمانان صادر شود ،بازهم آنان در ت

چراکه همگی «الله اکبر» میگویند و هیچکس را هممرتبه بـا خـدا نمیداننـد .بـه همـین
خاطر ،واسطه قراردادن بین خود و خدا ،یا توسل به اولیا یا حتی حاجـت خواسـتن از آنهـا
ً
مطلقا شرک نیست.
نقش ایران و دولتمداران و علمای ایران در مبارزه با تکفیریها چیست؟

ایراد کنفرانسهایی مثل کنفرانس خطر جریانهای تکفیری این است کـه
نکتۀ اول اینکه ت
مقطعی هستند و ادامه ندارند .باید این کنفرانسها ،گروههایی داشته باشند که به این کـار
ادامه دهند تا علمای مسلمان در کشورهای مختل  ،تال

خود را در این زمینهها ادامـه

دهند .نکتۀ دوم اینکه ،همان طور که پیامبر فرمودند« :اگر به این گروه دسـت پیـدا
ً
میکردم ،جنگ من با این گروه همچون جنگ با قوم عاد میبود» ،باید اینها را کامال نابود
بیداری اسالمی نیز گفتم کـه ایـران بایـد «سـازمان ملـل
کرد .دو سال قبل ،در کنفرانس
ت
عـرض «سـازمان ملـل متحـد» باشـد .سـران کشـورهای
متحد اسالمی» ایجاد کند تا در ت
اسالمی باید دور هم جمـع شـوند و بررسـی کننـد کـه چگونـه میتـوان ریشـۀ تروریسـم را
ً
خشـکاند و آن را از بـین بـرد .طبیعتـا ،بایـد یــد ارتـش اسـالمی ایجـاد کـرد کـه از همــۀ
کشورهای اسالمی ،چه عرب و چه عجم ،تشکیل شده باشد تا بتوانند با صهیونیسـتها و
مقدسات آن دفاج کنند.
همۀ دشمنان بجنگند و از امت اسالمی و
ت

مصاحبه با عالء ماضی ابوالعزائم
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پژژوهشنامژۀ نقژژد وهابیژت؛ سژراج منیژر سژال هشژژتم  شژمارۀ  03تابسژژتان 7031
صژژژژفحات  71 -03 :تژژژژارری فر:ا ژژژژت 7031/31/71 :تژژژژژارری تأریژژژژد7031/31/71 :

یزاری شیعیان از
بررسی اتهام ابنتیمیه دربارۀ ب
ِ
صحابه

*

چکیده
بـودن از صـحابه ،سـابقهای طـوالنی دارد؛ امـا کسـی کـه
کردن شـیعه بـه بیـزار ت
متهم ت

بیش از همه به این اتهام دامن زده ،ابنتیمیه است .وی با عبارتهای مختل شیعه را
ً
ـتر صــحابه بیمهــری و بیاحترامــی میکننــد و صــرفا عــدۀ
مــتهم کــرده کــه بــه بیشـ ت
اصحاب پیـامبر ،نـزد آنـان از احتـرام برخـوردار هسـتند .ایـن در
انگشتشماری از
ت
حالی است که اصحاب برگزیده ،که تعداد آنان نیز زیاد است ،نزد شیعه تجلیـل شـده و

بزرگـان شـیعه نیـز احتـرام خاصـی بـرای صـحابه قائلانـد؛
مورد تکریم قرار گرفتهاند و
ت

رجالی شیعه نیز
تا جایی که برای آنان مقام شفاعت را نیز اثبات میکنند .در کتابهای
ت
عدۀ فراوانی از آنها توثیق شدهاند.

کلیدواژهها :صحابه ،ابنتیمیه ،شیعه ،بیزاری از صحابه.

* پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلkhorshid313@gmail.com :

مقدمه
یکی از مهمترین مسائلی که از دیرباز بین شیعه و اهلسـنت مـورد اخـتالف بـوده اسـت،
مسِلۀ جایگاه ،منزلت و عـدالت صـحابه بـین آنهاسـت .اهلسـنت جایگـاه خاصـی بـرای
صحابه قائل شدهاند و حتی برخی از آنان نهتنها به عدالت تمام صحابه اعتقاد دارند ،بلکه
تا مرز عصمت نیز مقام آنان را باال بردهاند؛ اما در مقابل ،شیعه دیدگاه متفـاوت و میانـهای
را در این خصـوص برگزیـده اسـت .از نظـر شـیعه ،کـه همـان رو

قرآنـی اسـت ،تصـرف

«صحابی بودن» دلیل بر عدالت یا فضیلت نیست ،بلکـه «کـردار و رفتـار صـحابه» معیـار
واقعـی شـیعه در خصـوص صـحابه ،آنـان را بـه
گرفتن دیـدگاه
ت
است .ابنتیمیـه بـا نادیـده ت
بیاحت رامی و بیزاری از اکثر صحابه متهم کرده است .در این نوشتار ،با تکیه بـر روایـات و

شبهات ابنتیمیه بررسی و نقد میشود تا
بزرگان شیعه ،این اتهامات و
متون دینی و دیدگاه
ت
ت
دیدگاه و جایگاه صحابه نزد شیعه روشن شود.

«صحابه» از نگاه شیعه
از آنجا که تعری خاصی برای واژۀ «صحابه» و «اصحاب» در قرآن و روایات بیان نشـده و
معنـای
خود پیامبر نیز دراینباره بیانی نرسیده است ،باید در تعری «صـحابه» ،بـه
از ت
ت
لغوی آن اعتماد کرد ،که همان مصاحبت و همراهی است .علمای شیعه نیز بهدور از هـر
ت
کارگیری واژۀ صـحابه در قـرآن و
نوج ذهنیت ،و با بهرهگیری از معنـای لغـوی و مـوارد بـه
ت

روایـات ،تمـام کســانی را کـه بــا پیـامبر مصـاحبت و همنشــینی داشـتهاند ،از صــحابه

به شمار میآورند .حتی با نگاهی دیگر میتوان گفت کسـانی را نیـز در بـر میگیـرد کـه از
سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

حضور فیزیکی در کنار ایشـان نداشـته
نظر فکری و اعتقادی همراه پیامبر باشند ولی
ت
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باشند؛ ازاینرو« ،صحابه» و «صـاحب» شـامل افـراد مـؤمن ،عـادل ،فاسـق و منـافق نیـز
میشود .شاهد این مدعا آیات و روایاتی است که دربارۀ این افراد کلمۀ «صـحابه» بـه کـار
برده شده است.

1

 .1در خصوص معنای «صحابه» در دیدگاه شـیعه ،نـد :رجبـی ،حسـین ،پیامال ها ِنرریالعِلال ال ِصالحا ه ،بخـش تعریـ
صحابه در شیعه.

البتــه شــهید ثــانی تعریفــی اصــطالحی از «صــحابه» ارائــه داده اســت کــه بــه تعریـ
اهلسنت از این واژه مشابهت دارد و مورد مناقشه است .وی مینویسد:
صحابی کسی است که پیامبر را مالقـات کـرده در حـالی کـه بـه پیـامبر

مؤمن بوده و مسلمان از دنیا رفته است؛ هرچنـد بعـد از ایمـان مرتـد شـده باشـد و
دوباره برگشته و در حال اسالم از دنیا رفتـه باشـد .ایـن معنـا اظهـر اسـت .مـراد از
رسـیدن یکـی
مالقات [پیامبر ]اعم است از مجالست و همراهی با ایشـان ،و
ت
ت
به حضور دیگری؛ هرچند با پیامبر حرفی نزند یا ایشان را نبیند.

1

سپس در ادامه مینویسد:
تعبیری که ما گفتیم ،مبنی بر اینکه آن فرد پیامبر را «مالقات» کند ،سزاوارتر
تعبیـر «دیـدن» بـهجای مالقـات،
است از اینکه بگوییم آن حضرت را ببیند؛ زیرا با
ت
افراد نابینا از تعری صحابه خـارج خواهنـد شـد .مثـل ابـن اممکتـوم کـه نابینـای
2
مادرزاد بود ولی همه قبول دارند که او از صحابی است.

تعری شهید ثانی برگرفته از همان تعری ت ابنحجر است که در بین اهلسنت مشهور
ً
است .ابنحجر صحابی را اینگونه تعری میکند« :الصحابي من لقي النبي مؤمنا بره

3
شبیه همین عبارت
و مات علی اإلسالم» .بعد از شهید ثانی ،قاعی نورالله شوشتری نیز ت

را در کتاب الصواه المهرقةِهاليِنقال ِالصالواللِالمحرقالة 4نقـل کـرده و در حاشـیۀ کتـاب
حاه األنواه نیز نقل شده است.

5

خصوص این تعریفی که ریشۀ آن به تعری اهلسنت از این واژه باز میگردد ،بایـد
در
ت

متذکر شد:

علمای اهلسنت ،معتقد است که این اصطالح دلیل شرعی ندارد و از اختراعـات اسـت.
 .1شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،الرلایةِهيِللمِال هایة ،ص.773
 .2همان ،ص.773
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،اإلصا ةِهيِتمییزِالصحا ةک ج ،7ص.7
 .4شوشتری ،نورالله بن شری الدین ،الصواه ِالمهرقةِهيِنق ِالصواللِالمحرقة ،ص.7
 .5مجلسی ،محمدباقر ،حاه األنواه ،ج ،8ص.752
 .6مقبلی ،صال  ،العلمِالشامخِهيِتفضیلِالحلِلل ِاآل ا ِوِالمشایخ ،ص.722
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بررسی اتهام ابنتیمیه دربارۀ بیزاری شیعیان از صحابه

بزرگان اهلسنت این تعری را زیر سؤال بردهاند؛ بهعنوان مثال مقبلی ،یکـی از
اوال:
ت

11

محققان شـیعه نیـز بـر ایـن بـاور هسـتند و صـحابه را
این همان چیزی است که بزرگان و
ت
در اصطالح ،به همان معنای لغوی ،یعنی معاشرت و مالزمت 1،تعری کردهاند؛ چنانکه
عالمه عسگری نیز همین معنا را در خصـوص تعریـ شـیعه از صـحابه ارائـه میدهـد و
خـود پیـامبر ،از بـاب
مینویسد استعمال لفـ ت «اصـحاب رسـول اللـه »در زمـان ت
تسمیه نبوده است ،بلکه از باب مضاف و مضافالیه بوده است؛ همانند آنچه در قرآن آمده

السر ن و أص ُ
و بهمعنای «همراه» به کار گرفتـه شـده اسـت؛ مثـل یرا صراحبي ْ
رحاب
َ
َ
ُمهسی .وی بیان میکند که اهلسنت بعدها «اصحاب رسول الله »را به صـحابی و

اصحاب نامگذاری کردند و این نامگذاری نیز ید اصطالح متشرعه اسـت کـه مسـلمانان
اختراج کردند و اصطالحی شرعی نیست.

2

همراهی مـؤمن و کـافر 3،دو همسـفر،
ثانیا :آیات مختلفی در قرآن وجود دارد که از
ت

4

والدین مشرک 5،با لفـ «صـحب» یـا «صـاحب» یـاد
دو رفیق ،و همچنین فرزند مؤمن و
ت
شده است ،که بهمعنای مصاحبت یا معاشـرت اسـت و تفـاوتی نـدارد کـه آنهـا بـا یکـدیگر

همفکر یا همعقیده باشند یا نباشند؛ لذا تعری اصطالحی با آیات قرآن منافات دارد.
ثالثا :این تعری با روایات شیعه و سنی نیز منافات دارد؛ زیرا لف «صحابه» حتـی بـر
منافقان زمان پیامبر 6،و حتی بر افرادی کـه بعـدها بـه دنیـا آمـده و
لیرمؤمنان مانند
ت

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

اصـحاب
خـود پیـامبر فرمودهانـد« :برخـی
حضرت را ندیدهاند نیز اطالق شده است .ت
ت
من ،بعد از من به دنیا میآیند که مرا نیز ندیدهاند» 7.در برخی روایات ،رسول خـدا بـه
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 .1رالب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفرداتِألفاظِالقرآن ،ص ،135مادۀ «صحب».
 .2عسگری ،مرتضی ،معالمِالم هستین ،ج ،7ص773؛ ج ،7ص.715
 .3سورۀ که  ،آیات  71و .73
 .4سورۀ نساء ،آیۀ .77
ً
ْْ
 .5سورۀ لقمان ،آیۀ َ  :75و إ ْن َ
جاهداك َعلی َأ ْن ُت ْشرك بي ما َل َ
یس َلك به ع ْل ٌم َفال ُتط ْع ُهما َ
صاح ْب ُهما تفـي الـدنیا َم ْع ُروفـا؛ (و
و
تت ت
ت
ت
ت
ت
ربوبیت] آن نداری شـرید
اگر [آن دو] تال کنند که تو [را وادار نمایند] بر [اینکه] چیزی را که هیچ علمی به [خدا بودن و
ت
من قرار دهی ،از آنان اطاعت مکن؛ ولی در دنیا بـا آن دو نفـر بهشـیوهای پسـندیده معاشـرت کـن) .در ایـن آیـۀ شـریفه کلمـۀ
فرزند مؤمن با وجود پدر و مادر مشرک» تعبیر شده است.
«صاحب» به « ت
 .6ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسن ِاإلما ِأحم ِ نِحنبل ،ج ،5ص.735
« .7إن من أصحابي من ال یراني»( .همان ،ج ،7ص.)753

بیـت خـویش «اصـحابی» نیـز میگفتنـد 1.ایــن نشـان میدهـد به تصـرف همراهـی بــا
اهل ت
عنوان «صحابه» را بر فردی اطالق کرد.
پیامبر ،نمیشود ت

رابعاا :مــالک فضــیلت و ارز صــحابه در آیــات و روایــات ،ویژگیهــا و خصوصــیات

صرف «صحابی بودن» .در ادامه ،به برخی از این روایات اشاره خواهد شد.
آنهاست ،نه ت

اصطالحی جامعی برای «صحابه» پیدا کرد ،مگر اینکـه
با وجود این ،نمیتوان تعری
ت

لغوی آن است .همچنین با نگاه
قائل شویم مراد از «صحابه» در اصطالح ،همان معنای ت

به روایات ،گاهی به افرادی نیـز کـه پیـامبر را ندیدهانـد« ،صـحابه» اطـالق میشـود؛

اطالق صـحابی را «مالقـات»
مالک
برخالف آن چیزی که در تعری صحابه نقل شده و ت
ت

دانسته است.

اتهامهای ابنتیمیه به شیعیان در خصوص بیزاری آنان از صحابه
بیشـتر صـحابه
ابنتیمیه با عناوین و عبارتهای مختلفی شیعه را متهم میکند که آنها از
ت

بیزاری میجویند و به آنها ابراز بیمهری میکنند .وی معتقد است نهتنها صحابه جایگاه و

اصحاب رسول خدا کینه و دشمنی نیز دارند .او
احترامی نزد شیعه ندارند ،بلکه آنان با
ت
در این خصوص میگوید:

ً
و هم یبرأون من جمههر هؤالء بل یتبرأون من سائر أصحاب رسرهل اللره إال نفررا
ً
2
قلیال نحه بضعة عشر؛

مـدح شـیعیان ،فقـط ده نفـر هسـتند 4.وی
در جای دیگر نیز میگویـد صـحابۀ مـورد ت
« .1و من أصحابك قال أهل بیتي»( .صفار ،محمد بن حسن ،صامر ال هجات ،ص.)31
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منها ِالسنةِالنبویة ،ج ،7ص.73
ُ
مابین سه تا نه میداند؛ لذا وقتی «بضعة عشر» گفته میشود؛ یعنـی کمتـر از ده( .جـوهری ،اسـماعیل
 .3جوهری «بضعة» را ت
بن حماد ،الصحاح ،ج ،7ص.)7727
البته برخی نیز عدد ده به باال تا بیست را «بضعة عشـر» میگوینـد( .بیهقـی ،احمـد بـن حسـین ،معرهالةِالسالننِوِاآلرالاه ،ج،5
ص.)585
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموعِالفتاو  ،ج ،1ص.135
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شیعیان از جمهور آنها [یعنی صحابهای که در بیعت رعـوان بـا پیـامبر بیعـت
ـحاب رســول خــدا نیــز بیــزاری
کردنــد] تبــری میجوینــد ،بلکــه از ســایر اصـ ت
3
میجویند ،مگر از عدۀ خیلی کمی.

21

همچنــین مینویســد شــیعیان تمــام صــحابه بــهجز ده نفــر را مــورد طعــن قــرار دادهانــد،

1

نسبت به صحابه محبت ندارند و برای آنها طلب مغفرت نمیکنند 2و نسبت به آنها بغـ
دارند 3.او همچنین شیعیان را به یهـود و نصـارا تشـبیه میکنـد و مینویسـد« :ایـن دو بـر
اصحاب موسی و عیسـی میداننـد،
شیعیان برتری دارند؛ چون آنها بهترین مردم را
ت

اصحاب رسول خدا میدانند و به آنها ناسزا میگویند».
ولی شیعیان بدترین امت را
ت

4

خالصۀ سخن ابن تیمیه این است که لیر از عدۀ معدودی از صحابه ،که آمار آنهـا بـه

اصحاب رسول خدا هیچ جایگاه و ارزشـی نـزد شـیعیان
بیست نفر هم نمیرسد ،بقیۀ
ت

ندارند.

پاسخ به این اتهامات
تبری
در ادامه ،به اتهامات ابنتیمیه در خصوص جایگاه
نداشتن صحابه نزد شیعه و ت
اتهام ت
ت
شیعه از صحابه پاسخ داده میشود.
پاسخ اول :تعداد صحابۀ مورد تمجید از نظر شیعه
سخنان ابنتیمیه
اگر کسی اندک آشنایی با منابع شیعیان داشته باشد ،متوجه میشود که
ت
ً
کامال بیاساس و دور از واقعیت است و تهمتی بـیش نیسـت .ابنتیمیـه بـه شـیعه تهمـت
میزند که شیعه فقط تعداد انگشتشماری از صحابه را قبول دارد و از بقیۀ صـحابه تبـری
میجوید .ایـن مطلـب اتهـام و درولـی بـیش نیسـت؛ زیـرا از نظـر شـیعه ،صـحابهای کـه
مورد تتیید شیعه و ائمۀ اطهار هستند ،دوازده هزار نفرند .امام صادق میفرمایند:
کان أصحاب رسهل الله اثنی عشر ألفا .ثمانیة آالف مرن المدینرةو و ألفران مرن
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مکةو و ألفان من الطلقاءو و لم یر فیهم قدري و ال مرجي و ال حروري و ال معتزليو و
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ال صحاب رأيو کانها یبکهن اللیل و النهار و یقهلهن« :اقبض أرواحنرا مرن قبرل أن
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منها ِالسنةِالنبویة ،ج ،3ص.757
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموعِالفتاو  ،ج ،85ص.751
 .3همان ،ج ،7ص.751
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منها ِالسنةِالنبویة ،ج ،7ص.83

1

نأکل خبز الخمیر»؛
اصحاب رسول خدا دوازده هـزار نفـر بودنـد کـه هشـت هـزار نفـر از مدینـه،
دو هزار نفر از مکه ،دو هزار نفر از طلقاء (آزادشدههای فت مکه) .حتی ید نفـر
از آنها قدری ،مرجِی ،حروری ،معتزلی و اهلرأی نبـوده اسـت .شـب و روز خـدا را
عبادت مینمودند و گریه میکردند و میگفتند« :خدایا ،روح ما را قب کن ،قبـل
از زمانی که ما نان گندم بخوریم».

روایت شیخ صدوق را نقل کرده و آن را صـحی دانسـته اسـت.
محدث نوری نیز این ت

2

عالمه مجلسی ذیل باب «فضل المهاجرین و األنصرار و سرائر الصرحابة و الترابعین و جمرل

أحهالهم» ،بعد از ذکر آیات فـراوان در خصـوص فضـایل صـحابه ،ایـن روایـت را بـهعنوان
فضایل آنان نقل کرده است.
ت

الزم است یادآوری شود کـه  7555نفـر 3از اصـحاب پیـامبر ،کـه  25نفـر از آنهـا

اهلبدر بودند ،و در نقلی از اهلسنت ،بیش از  255نفر از صحابه 4،کـه  775نفـر از آنهـا
نیز اهلبدر بودند ،در رکـاب امیرمؤمنـان در جنـگ جمـل شـرکت داشـتند .مسـعودی
در خصوص شرکت صحابۀ پیامبر در جنگ صفین نیز مینویسد« :از کسـانی کـه در
جنگ صفین علی را همراهی کردند 23 ،نفر از اهلبدر بودند .همچنین اصـحابی کـه
در زیر شجره با رسول خدا بیعت کردند 355 ،نفر بودند و همۀ صـحابهای کـه همـراه
اصـحاب
امیرمؤمنان بودند ،به  8255نفر میرسیدند» 5.در جنگ صفین تعداد زیـادی از
ت
پیامبر بـه درجـۀ رفیـع شـهادت نائـل آمدنـد .طبـق نقـل ابنجـوزی ،فقـط  85نفـر از
اصــحاب بــدر در ایــن جنــگ در رکــاب امیرمؤمنــان علــی بــه شــهادت رســیدهاند .وی
 85هزار نفر از آنها اهلعراق بودند که در بین آنها  85نفرشان از اصحاب بدر بودند» 6.از
 .1ابنبابویه ،محمد بن علی ،الخصال ،ص.773
 .2محدث نوری ،حسین ،مست هكِالوساملِوِمستنبطِالمسامل ،ج ،1ص.212
 .3طوسی ،محمد بن حسن ،األمالي ،ص.383
 .4ذهبی ،محمد بن احمد ،تاهیخ اإلسال  ،ج ،7ص.121
 .5مسعودی ،علی ،مرو ِال هب ،ج ،8ص.777
 .6ابنجوزی ،ابوالفرج ،المنترمِهيِتاهیخِالملوكِوِاألمم ،ج ،5ص.785
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میگوید« :در جنگ صفین هفتاد هزار نفر کشته شدند که  15هزار نفر از آنها اهلشـام،

21

جملۀ این صحابه که در صفین کشته شدند ،میتوان به این افراد اشاره کرد :عمار یاسر،

1

خزیمه ذوالشهادتین 2،ابوفضاله انصاری 3،هاشم بن عتبه 4،سهیل بـن عمـرو انصـاری،

5

عبدالله بن بـدیل و بـرادر  6،عبداللـه بـن کعـب 7،ابـوعمره انصـاری 8،ابوحـازم بجلـی،

9

محمد بن سلیمان بن رفاعه 10،جندب بن زهیر 11،سعد بن حارث 12،عبدالله بن ارقم 13و
یعلی بن امیه.

14

تکریم شیعه بیش از آن چیزی است کـه ابنتیمیـه گفتـه
بنابراین ،تعداد صحابۀ مورد
ت

جـزء جریانهـایی ماننـد
است و این صحابه کسانی بودند که به انحراف کشـیده نشـدند و ت
مرجِه و اهل رأی نبودند؛ هرچند از نظر درجۀ ایمان و تقـوا بـا یکـدیگر متفـاوت بودنـد .در
روایات فراوانی نیز این صحابه مورد لط و محبت قرار گرفته و مدح شدهاند.

15

پاسخ دوم :عدمداللت تکریم تعداد خاصی از صحابه ،بر بیزاری از بقیۀ آنان

سخنان ابنتیمیه نـاظر بـر یـد سـری روایـات شـیعه اسـت کـه در آنهـا عـدهای از
برخی
ت
اصحاب مانند سلمان ،ابوذر و مقداد مورد تمجید قرار گرفتهاند و بـه محبـت بـه آنهـا امـر

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

شده است 16.ابنتیمیه از این موارد چنین برداشت کـرده اسـت کـه شـیعه از بقیـۀ صـحابه
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 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسن ِاإلما ِأحم ِ نِحنبل ،ج ،1ص.733
 .2حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المست هكِلل ِالصحیحین ،ج ،7ص.112
 .3ابن عبدالبر ،یوس بن عبدالله ،اإلستیعابِهيِمعرهةِاألصحاب ،ج ،1ص.7383
 .4ابنحبان ،محمد ،الثقات ،ج ،7ص.7182 ،173
 .5ابن عبدالبر ،یوس بن عبدالله ،اإلستیعابِهيِمعرهةِاألصحاب ،ج ،8ص.773
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،اإلصا ةِهيِتمییزِالصحا ة ،ج ،1ص.87
 .7ابن عبدالبر ،یوس بن عبدالله ،اإلستیعابِهيِمعرهةِاألصحاب ،ج ،7ص.327
 .8همان ،ج ،7ص.735
 .9ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،اإلصا ةِهيِتمییزِالصحا ة ،ج ،3ص.3387 ،28
 .10همان ،ج ،7ص.3327 ،75
 .11اصفهانی ،ابونعیم ،معرهةِالصحا ة ،ج ،8ص.525
 .12ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،اإلصا ةِهيِتمییزِالصحا ة ،ج ،7ص.7772 ،55
 .13ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،الب ایةِوِالنهایة ،ج ،3ص.777
حقانیـت آن حضـرت ،بـه ایشـان
به
بردن
پی
از
بعد
اما
جنگید؛
 .14وی در جنگ جمل در کنار اهلجمل علیه حضرت علی
ت
پیوست و در جنگ صفین به شهادت رسید( .ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،اإلصا ةِهيِتمییزِالصحا ة ،ج ،7ص.)725
 .15سید رعی ،محمدِ،نهجِالبالغةِ(للصبحيِصالح) ،ص.717
َ
َ
ْ َ
ْ ْ
« .16إن الل َه َع ْز َو َجل أ َم َر تني تب ُح ِّب أ ْر َب َعة تم ْن أ ْص َح تابي»( .ابنبابویه ،محمد بن علی ،الخصال ،ج ،1ص.)254

بیزاری میجوید .اما باید به این نکته توجه داشـت کـه اگـر برخـی صـحابه مـورد تکـریم و
بیشـتر آن افـراد
تمجید بیشتر واقع میشوند ،در حقیقت به مقام ،جایگاه خاص و فضیلت
ت
ت

اشاره دارد که در روایات فراوان از منابع اهلسنت نیـز بـه ایـن مسـِله اشـاره شـده اسـت؛
خــود پیــامبر نیــز مــتمور بــه محبــت بــه ایــن صــحابه شــده اســت.
تــا آنجــا کــه ت

حضرت رسول فرمودند« :خدا مرا متمور کـرده اسـت تـا چهـار نفـر را دوسـت داشـته
باشم :علی ،ابوذر ،مقداد و سلمان».

1

محبت بیشتر قرار میگیرند ،دلیل بر ایـن اسـت کـه
اگر برخی اصحاب مورد تکریم یا
ت

2
محبت بیشتر به برخی صـحابه،
ابراز
ت
آنها از فضال ،کبار و از برگزیدهشدگان هستند و این ت

دلیل بر بیزاری از سایر صحابهای نمیشود که رتبۀ آنها از نظر درجۀ ایمان یا تقوا پـایینتـر

روایت ذکرشده ادعا کند که پیامبر فقط این چهار نفـر
است .کسی نمیتواند بر اساس ت
را دوست داشتند و از بقیه دوری میکردند!

پاسخ سوم :جایگاه صحابه در کتب رجالی شیعه

رجالی شیعه ،بهوعوح مشخص میشود که صحابۀ زیـادی مـدح و توثیـق
با نگاه به کتب
ت

رجـال
اول
ت
شدهاند که همین امر ،نشان از اعتماد به این افراد دارد .عالمه حلـی در تقسـم ت
اعتماد اوست 3،نزدید به دویست نفر از اصحاب را ذکر میکند
خود ،که روایات آنها مورد
ت
4
اول کتاب ،یعنی «باب األول إبراهیم و فیه ثمانیة
که قابلاعتماد هستند .در همان صفحۀ ت
ً

و عشرون رجال» ،از ابراهیم ابورافـع ،آزادشـدۀ پیـامبر ،بـهعنوان ثقـه نـام میبـرد و در
ابیاالرقم مزونی ،پسر امایمن ،ایمن بن امایمن ،انس بن حارث ،انس بن معاذ ،براء بـن
مالد انصاری (برادر انس بن مالد) ،براء بن معرور ،براء بن عازب ،بشیر بن عبدالمنذر،
بشیر بن سعد ،بشیر بن ابیمسعود ،برید اصلمی ،بالل ،ثابت بن قیس شمایل ،ثابت بن
 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسن ِأحم نِحنبل ،ج ،5ص.757
 .2ابن عبدالبر ،یوس بن عبدالله ،اإلستیعابِهيِمعرهةِاألصحاب ،ج ،1ص.7127
 .3عالمه حلی ،حسن بن یوس  ،هجالِالعالمةِالحلي ،ص.8
 .4همان ،ص 8تا .733
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چند صفحۀ بعد ،اویس بـن ثابـت ،اسـعد بـن زراره ،آلسـه (لـالم پیـامبر ،)ارقـم بـن

21

عحاک ،ثابت بن زید ،ثابت البنانی ،جابر بن عبدالله انصاری ،جندب ،جریر بن عبداللـه
بجلی ،حمزة بـن عبـدالمطلب ،حـرث بـن هشـام ،حـرث بـن انـس ،حـرث بـن نعمـان و
حرث بن قیس را ذکر کرده است کـه اینهـا همـه صـحابی هسـتند و در ادامـه ،نـام بقیـۀ
صحابه را نیز ذکر میکند 1.مامقانی نیز حدود پانصد نفر از صحابۀ توثیقشـده را در کتـاب
تنقیح المقالِهي للمِالرجال ذکر کرده اسـت .در کتـاب معجالم هجالالِالحال ی ِ آیتاللـه
خــویی نیــز مــوارد زیــادی از اصــحاب پیــامبر بــه چشــم میخــورد کــه بــهعنوان افــراد
قابلاعتماد در نقل روایات ذکر شدهاند.
بـودن
رجـالی شـیعه ،بیاسـاس
با ذکر این همه صحابۀ مورد اطمینان در کتابهـای
ت
ت
اعتماد شیعه کمتر از ده یا کمتر از بیست نفـر
سخن ابنتیمیه مبنی بر اینکه صحابۀ مورد
ت
ت

بیشتر صحابه را قبول ندارند ،آشکار میشود.
است و شیعیان
ت
پاسخ چهارم :مقام و منزلت صحابه نزد بزرگان شیعه

بزرگان شیعه ،صحابه نقـش بسـزایی در نصـرت دیـن اسـالم و نشـر معـالم اسـالم
از نظر
ت

داشتند تا آنجا که مقام و جایگاه رفیعی برای آنها قائلاند؛ بـرخالف آن چیـزی کـه امثـال

ابنتیمیه و پیروان وی القا میکنند مبنی بر اینکه صحابه نزد شیعه جایگاهی ندارد .اقوال
بزرگان شیعه را در این خصوص ذکر میکنیم تا روشن شود که دیدگاه شیعه دربارۀ صحابه
چیست.
 .0شیخ طوسی و طلب شفاعت از صحابه

شیخ طوسی در کتاب التبیان مقام شفاعت را برای صـحابه ثابـت میکنـد و میگویـد« :و
سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

الشفاعة ثبت عندنا للنبي و کثیر من أصحابه و ل میع األئمرة المعصرهمین و کثیرر مرن
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2
ـحاب
المررؤمنین الصررالحین»؛ (مــا شــفاعت را بــرای پیــامبر و بــرای بســیاری از اصـ ت
حضرت ،و برای تمام ائمۀ معصومین و برای بسیاری از مؤمنان صال ثابت میدانیم).

 .1همان.
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،التبیانِهيِتفسیرِقرآن ،ج ،7ص.871

 .0طبرسی و مقام شفاعت برای صحابۀ برگزیده

مرحوم طبرسی نیز اصحاب برگزیدۀ رسول اکـرم را صـاحب مقـام شـفاعت میدانـد و
صالحان مؤمن،
میگوید« :نزد ما ،شفاعت برای پیامبر ،اصحاب برگزیده ،ائمه و
ت
ثابت است».

1

ّ
 .3پدر شیخ بهایی و فقدان سب صحابه در مذهب شیعه

پدر شیخ بهایی و از بزرگان فقه و حدیم است ،بهصراحت بیان میکند:
شیخ عزالدین ،که ت
الناس متعصب هستند
در مذهب ما وجوب سب صحابه مطرح نیست .برخی عوام ت
که صحابه را سب میکنند؛ اما حتی ید نفر از علمـای مـا بیـان نکـرده کـه سـب
2
صحابه واجب است .کتابهای ایشان موجود است .میتوانید مراجعه کنید.

ّ
 .4سیدعلیخان شیرازی و تقرب به خدا با حب صحابه

سـیدعلیخان شــیرازی ،از علمــای بــزرگ شــیعه و صـاحب کتــاب هیالالا

السالالالكینِهالاليِ

شرح صحیفةِسی الساج ین ،در کتاب ال هجات الرهیعة از صـحابه اینچنـین تمجیـد
میکند:
مــا هرکــدام از صــحابه را کــه عــدالت و ایمــانش بــرای مــا معلــوم باشــد و وصــیت
بیـت ایشـان را مراعـات کـرده باشـد و بـر همـان حـال
پیامبر در حق اهل ت
از دنیا رفته باشد ،مثل سلمان و ابوذر و عمار ،دوست داریم و بهواسطۀ حب اینها،
به خداوند تقرب میجوییم .امـا اگـر هرکـدام از صـحابه بـه دوران گذشـتۀ جـاهلی

همراهـی صـحابه بـا امیرمؤمنـان در جنگهـا و شـهادت عـدۀ
در ادامه نیز وی به
ت
 .1طبرسی ،فضل بن حسن ،تفسیرِمجمعِالبیان ،ج ،7ص.857
 .2ابنعطیه ،مقاتل ،المناظراتِ ینِهقها ِالسنةِوِهقها ِالشیعة ،ص.33
« .3حکم الصحابة عندنا في العدالة حکم لیرهم ،و ال یتحتم الحکم باْلیمان و العدالة بمجرد الصحبة و ال یحصل بها النجـاة
من عقاب النار و لضب الجبار إال أن یکون مع یقین اإلیمان و خلـوص الجنـان ،فمـن علمنـا عدالتـه و إیمانـه و حفظـه وصـیة
رسول الله في أهل بیته ،و إنه مات علی ذلك کسلمان و أبـي ذر و عمـار و إلینـاه و تقربنـا إلـی اللـه تعـالی بحبـه»( .مـدنی
شیرازی ،سیدعلیخان ،ال هجاتِالرهیعةِهيِطبقاتِالشیعة ،ص 77و .)73
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دشـمنی خـود را بـا اهلبیـت پیـامبر آشـکار سـازد؛ مـا نیـز
برگردد و عـداوت و
ت
بهخاطر خداوند با او عداوت و دشمنی خواهیم داشـت و از آنهـا تبـری میجـوییم.
3
اصحاب پیامبر به والیت امیرمؤمنان بازگشتند.
بدان که بسیاری از
ت

22

زیادی از آنها در رکاب آن حضرت ،اشاره کرده است.

1

 .5سیدمحسن امین و احترام صحابه بهخاطر عدالت و شرافت همراهی با پیامبر
عالمه سیدمحسن امین بعد از ذکر این نکته که حکم صحابه در خصـوص عـدالت ماننـد
حکم لیرصـحابه اسـت ،بیـان میکنـد کـه نمیتـوان به تصـرف صـحابی بـودن ،دیـدار بـا
ُ
دین اسالم ،حکمی قطعی دربـارۀ
پیامبر ،ایمانآوردن به حضرت و همچنین مردن با ت
آنها جاری ساخت؛ چراکه یقین داریم صحابه دارای عصمتی نبودند که مانع از صدور گناه
عدالت او آگاه باشیم ،بـه عـدالتش حکـم مـیکنیم و
از آنان باشد؛ ازاینرو ،هرکس که به
ت
یـاری
روایتش را قبول کرده و بهخاطر شرافتی که بهواسطۀ همنشینی با رسـول خـدا ،ت
اسالم ،و جهاد در راه خدا داشته است ،او را احترام و تکریم مـیکنیم .وی ادامـه میدهـد

خالف آن داشته باشیم ،مثل مروان بن حکـم و مغیـرة بـن شـعبه،
که کسی را که علم به
ت

ولید بن عقبه ،بسر بن ارطاه و همچنین بعضی از بنیامیه و یاران آنهـا ،روایـتش را قبـول
ـول روایــت از او توقـ و تتمــل
نمــیکنیم ،و اگــر بــه عــدالت کســی جاهــل باشــیم ،در قبـ ت

میکنیم.

2

 .6عالمه شرفالدین و دوستی صحابۀ عادل

خصـوص اعتقـاد شـیعه دربـارۀ صـحابۀ
مرحوم شرفالدین ،از علمای معـروف شـیعه ،در
ت
پیامبر اینچنین مینویسد:

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

نظـر مـا
کسی که از دیدگاه مـا دربـارۀ
صـحابه اطـالج داشـته باشـد ،میدانـد کـه ت
ُ
روترین نظرهاست؛ زیرا نه مانند لالت ،که همۀ ایشان را تکفیر کردهاند ،و نه
میانه
ت
مانند جمهور (=اهلسنت) ،که همۀ ایشان را مورد اعتمـاد شـمردهاند ،زیـادهروی

28

 .1همان ،ص.73
ً
« .2حکم الصحابة في العدالة حکم لیرهم ،و ال یتحتم الحکم بها بمجرد الصحبة ،و هي ...لقاء النبي مؤمنـا بـه ،و مـات
ً
علی اإلسالم .و إن ذلك لیس کافیا في ثبوت العدالة بعد اإلتفاق علـی عـدم العصـمة المانعـة مـن صـدور الـذنب ،فمـن علمنـا
عدالت ه حکمنا بها ،و قبلنا روایته ،و لزمنا له من التعظیم و التوقیر ،بسبب شرف الصحبة و نصـرة اإلسـالم و الجهـاد فـي سـبیل
الله ما هو أهله ،و من علمنا منه خالف ذلك لم تقبل روایته ،أمثال مروان بن الحکم ،و المغیرة بن شـعبة ،و الولیـد بـن عقبـة ،و
بسر بن أرطاة و بعـ بنـي أمیـة و أعـوانهم ،و مـن جهلنـا حالـه فـي العدالـة توقفنـا فـي قبـول روایتـه»( .امـین ،سیدمحسـن،
ألیان الشیعة ،ص.)777

نکردهایم .فرقۀ کاملیه و کسانی که در للو ماننـد ایشـان هسـتند ،همـۀ صـحابه را
کافر میدانند و اهلسنت نیـز همـۀ مسـلمانانی را کـه از رسـول خـدا چیـزی
تمـام آنهـا ،بـدون هـیچ
شنیده یا ایشان را دیده باشد ،عادل میشمرند و به
ت
حـدیم ت
استثنایی تمسـد میجوینـد .اگرچـه مـا صـحابه بـودن را بـهتنهایی فضـیلتی واال
عصمت [از گناه] نمیدانیم .صحابه از ایـن جهـت ماننـد
سبب
ت
میدانیم؛ اما آن را ت
دیگران هستند که در بین آنان افراد عادل نیز دیده میشوند ،که ایشـان بزرگـان و
علما و اولیا در بین صحابه هستند ،و در بین صحابه سرکشان نیـز یافـت میشـوند
که ایشان مجرمانی از منافقان هسـتند؛ و در بـین ایشـان فـرد مجهولالحـال نیـز
عـادالن ایشـان تمسـد میجـوییم و ایشـان را در دنیـا و آخـرت
وجود دارد .ما بـه
ت
ـرادر وی
دوسـت خــواهیم داشــت؛ امــا کســانی کـه بــر وصـ تـی رســول خــدا و بـ ت
سرکشی کردند و نیز برخی صحابۀ اهلگنـاه و جـرم ،ماننـد فرزنـد هنـد جگرخـوار،
فرزند نابغه ،فرزند زرقاء ،ابنعقبه و ابنارطاه ،گرامـی نبـوده و هـیچ ارزشـی ندارنـد.
دربارۀ کسی نیز که مجهولالحال است ،توق میکنیم تا وعـعیت وی مشـخص
لیرایشان؛ و کتاب
شود .این نظر ما بود دربارۀ صحابهای که حدیم نقل کردهاند و ت
خدا و سنت در بین ماست و شاهد بر نظر ما؛ و این نظر ما بهطور مفصل در کتـاب
1
اصول فقه آمده است.
 .7کاشفالغطا و عنوان «برترین مردم روی زمین» برای صحابه

محمدحسین کاش الغطا در کتاب أصل الشیعةِوِأصولها بعد از توعی دربارۀ اینکه عـدۀ
همراهـان ایشـان بودنـد و آن
یـاران خـاص حضـرت علـی و
ت
قابلتوجهی از صـحابه از ت
حضرت را امام و پیشوای خود بهعنوان ُمبلغ پیامبر و ُمفسر تعلیمـات و احکـام ایشـان
جزء این دستۀ خاص نبـودهانـد و
نمیخواهیم بگوییم سایر صحابۀ پیامبر ،که ت
اکثر یاران پیامبر را تشکیل مـیدادنـد ،خـداینکرده بـا پیـامبر مخالفـت
منظـور مـا
برابر تعلیمها و ارشادهای ایشان خاعع نبودهاند .نه ،هرگز
ت
داشتند و در ت
این نیست .حاشا که ما دربـارۀ یـاران و صـحابۀ پیغمبـر چنـین گمـانی داشـته
باشیم؛ در حالی که آنها در آن روز ،بهترین مردم روی زمین بودند .شاید همۀ آنهـا
حقیقت معنـای
این احادیم (احادیم دربارۀ حضرت علی )را نشنیده بودند و به
ت
 .1موسوی ،شرفالدین ،أجو ةِمساملِجاهِالله ،ص.14
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میدانستند و از همان زمان ،بهنام شیعۀ علی شناخته میشدند ،مینویسد:

21

بزرگـوار پیـامبر اکـرم بـاالتر از آن
یـاران
آن واق نشده بودند .در هـر حـال ،ت
ت
1
هستند که اندیشههای کوتاه به اوج مقام آنها برسد.

سخن کاش الغطا ،بیان میکند که صـحابۀ
محقق این کتاب نیز در حاشیهای بر این
ت
ت
رسول خدا دارای فضل و درجات عظیمی بودند؛ اما در ادامه ،وی با استناد به آیات و
روایات ،بین صحابه تفصیل قائل میشود :صـحابهای کـه در راه راسـت قـدم برداشـتند و
منحــرف نشــدند و مــورد تمجیــد هســتند و صــحابهای کــه منحــرف شــدند و بــا اوامــر
رسول خدا مخالفت کردند و تابع هوای نفس شدند .وی در ادامه ،تفاوت دیدگاه شیعه
و اهلسنت در خصوص عدالت صحابه را متذکر میشود و میگوید:
این طور نیست که تمام صحابه ،نزد شیعه دارای عدالت باشـند؛ چـون بـا نگـاه بـه
تاریخ مشخص میشود که برخی از آنها از مفهوم عدالت اسالمی منحـرف شـدند.
این نظریه نیز به این معنا نیست که ما مانند برخی از گروهها به تمام صحابه طعـن
2
وارد کنیم.
 .8محمدباقر صدر و عنوان «صالحترین افراد» برای صحابه

باایمان پیامبر را چنین توصی میکند:
اصحاب
وی در کتاب ح ِحولِالوالیة،
ت
ت

نورافشـانی
نورانیـت ایمـان و
صحابه با وص صحابی بودن ،افرادی بودند کـه بـا
ت
ت
نمـو بـذر امـت
ت
وجود خود طلوج کردند و بهترین و صال ترین انسانها برای رشد و ت
تـاریخ انسـانیت شـاهد نسـلی اینچنـین پاکوپـاکیزه،
که
جایی
تا
بودند؛
اسالمی
ت
شگفتانگیز و باشرف نبوده است؛ نسلی که رسـول خـدا آنهـا را تربیـت کـرده
است.

3

ّ
ّ
حب نبی
 .9آیتالله سبحانی و همراه بودن حب صحابه با

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

آیتالله جعفر سبحانی ،از علمای معاصر شیعه ،در خصوص اعتقاد شیعه درباره احترام به

10

صحابه چنین مینویسد:
محال است انسان پیامبر را دوست داشته باشد و همزمان از کسانی که جـان
رسالت ایشان فدا کردهاند ،بغ و کینه به دل داشته باشد.
هستی خود را در راه
و
ت
ت
 .1کاش الغطا ،محمدحسین ،أصلِالشیعةِوِأصولها ،ص.187
 .2همان ،ص.722
 .3صدر ،محمدباقر ،ح ِحولِالوالیة ،ص 31و .35

حالت متضاد را جمع کند .اهلسـنت ،شـیعه را
انسان عاقل نمیتواند در قلبش دو ت
اولـین
اعتقاد آنها این است که تمـام صـحابه ،از
به سب و دشنام متهم مینماید و
ت
ت
آخرین آنها ،عادل هستند .شیعه این اعتقاد را قبول ندارد؛ بلکه معتقد اسـت
آنها تا
ت
تابعان تابعان ،از این جهت در ید رتبه و مرتبه قـرار دارنـد.
همۀ صحابه ،تابعان و ت
شیعه هیچ مالزمهای میان «صـحابی بـودن» و «اسـطورۀ همـۀ خوبیهـا بـودن»
ندیده تا بخواهد آنها را تا روز قیامـت بـهعنوان اسـوه و سرمشـق بشـر بدانـد؛ بلکـه
معتقد است که سرنوشت صحابه نیز همچون دیگران است .میان صحابه افـرادی
صال  ،متقی و مخلص وجود داشت ،چنانکه میان آنها افرادی لیرصال  ،شقی و
1
منافق نیز وجود داشت ،و دالیل متعددی بر این مطلب داللت میکند.

دیگر خود نیز تتکید میکند که شیعه درصدد بحم و تحقیق
آیتالله سبحانی در کتاب ت

دشنام آنها .ایشان تتکید میکنند که شیعۀ امامیـه حرمـت
دربارۀ عدالت صحابه است؛ نه
ت

کـردار
قائلشدن برای همنشینی با پیامبر اکرم را مانع از بحـم و مناقشـه در رفتـار و
ت
اساس آن نمیبیند و اعتقاد شیعه بر آن است که معاشـرت
برخی صحابه ،و حکمکردن بر ت
سبب مصونیت از گناهان تا پایـان عمـر میشـود؛
و مصاحبت با پیامبر اکرم نمیتواند ت
عالوه بر اینکه موعع شیعه در ایـن خصـوص برگرفتـه از آیـات ،احادیـم صـحی  ،تـاریخ

قطعی ،و عقل بیطرف و آزاداندیش است.

2

اصحاب رسول خدا ،که شروط همراهی حضرت را
بزرگان شیعه،
بنابراین ،از نگاه
ت
ت

رعایت کرده و برخالف دین و رو ت ایشان عمل نکردند و تعـداد آنهـا نیـز زیـاد اسـت ،نـزد
مسیر نبـوی
شیعه دارای جایگاه واالیی هستند؛ اما کسانی که اهل فسقوفجور بودند و از ت

ندارند .تفتازانی نیز به ایـن مسـِله اعتـراف کـرده کـه برخـی صـحابه از مسـیر حـق خـارج
گردیدند و به ظلم و فسق کشیده شـدند ،کـه انگیـزه و ریشـۀ آن نیـز حقـد ،کینـه ،حسـد،
لجاجت و ریاستطلبی بوده است 3.محمد بن عقیل نیز بر این عقیده است کـه نمیتـوان
 .1سبحانی تبریزی ،جعفر ،هساملِوِمقاالت ،ج ،7ص.755
 .2سبحانی تبریزی ،جعفر ،العقی ةِاإلسالمیة ،ص.832
 .3تفتازانی ،سعدالدین ،شرحِالمقاص ِهيِللمِالكال  ،ج ،8ص.757
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بزرگان اهلسنت و حتی وهابیت نیز جایگاهی
جدا شدند ،نهتنها نزد شیعه ،بلکه نزد برخی
ت

11

به کسی که مرتکـب گناهـان کبیـره میشـود« ،صـحابه» اطـالق کـرد 1.محمـود ابوریـه،
دانشمند و نویسندۀ مصری که دارای کتابهای مختل و نوآوریهای فراوانـی اسـت ،در
عدالت تمام صحابه ،بیان میکند
کتاب أضوا لل ِالسنة المحم یة بعد از اعتراف به عدم ت
که در بین اصحاب نیز منافق ،فاسق ،مری القلب و مرتد وجود داشته است 2.همچنـین

البانی با توجه به مراتب صحابه ،بـر ایـن بـاور اسـت کـه نمیتـوان هرکسـی را «صـحابه»
نامید.

3

پاسخ پنجم :صلوات بر پیامبر ،اهال بیات و صاحابه در مقدماۀ کتابهاای
بزرگان شیعه

یکی از دالیلی که ثابت میکند صحابه چه جایگاه و مقامی نزد شیعه دارند ،این اسـت کـه
پـاک ایشـان ،بـا ذکـر
سخنان خود را بعد از درود بر پیامبر و
علمای شیعه
خاندان ت
ت
ت
درود و صلوات بر صحابۀ برگزیده شروج میکردند که بهعنوان نمونه بـه چنـد مـورد اشـاره

میکنیم:

ّ
شهید اول در کتاب هساملکِاینچنین بر صحابۀ برگزیده درود میفرستند« :صلی اللره
علی أفضل الخالئق أجمعرین أبري القاسرم حبیرا ّاللره ّ
محمرد خرانم النبیرین و عترنره

4
کتاب خود،
الطیبین الطاهرین و صحبه األخیار المنت بین» .شهید ثانی نیز در ابتدای ت

خانـدان ایشـان ،بـر صـحابۀ برگزیـده نیـز درود
بعد از حمد خدا و درود بر پیامبر و
ت

5
کتـاب خـود،
میفرستند« :و أصحابه المنتجبـین» .همچنـین میـرزای قمـی در ابتـدای ت

در خصوص صحابه چنین درود میفرستند« :الصالة و السالم علی ...و صحبه المنت بین

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

الکرام».

12

6

 .1ابنعقیل علوی ،محمد ،النصامحِالكاهیة ،ص.777
 .2ابوریه ،محمود ،أضوا ِلل ِالسنةِالمحم یة ،ص.571
 .3البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلةِاألحادی ِالضعیفةِوِالموضولة ،ج ،7ص.28
 .4شهید اول ،محمد بن مکی ،هساملِالشهی ِاألول ،ص.753
 .5شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،هساملِالشهی ِالثاني ،ج ،8ص.277
 .6میرزای قمی ،ابوالقاسم ،هساملِالمیرزاِالقمي ،ج ،8ص.257

پاسخ ششم :اعتقاد شیعه به استحباب زیارت صحابه

زیارت صحابۀ برگزیدۀ رسول خدا را مستحب میدانند که این امر نشان
بزرگان شیعه ،ت
ت

از جایگاه واالی صحابه نزد شیعیان دارد .کفعمـی در کتـاب المصالباح ذیـل عنـوان «فري
ً
زیارة الصحابة المنت بین» مینویسـد« :یستحا زیارة المنت برین مرن الصرحابة خصهصرا

جعفر بمهنة و سلمان بالمدائن و حذیفة بها»؛( 1زیارت صحابۀ برگزیده ،بهویژه جعفر در
موتــه ،ســلمان و حذیفــه در مــدائن مســتحب اســت) .وی در کتــاب البلالال األمالالینِوِ
شبیه این عبارت را دارد.
ال هع الحصینِنیز ت

2

نتیجه
بیزاری شیعه از اصحاب رسول خدا و عدماحترام
برخالف آنچه ابنتیمیه در خصوص
ت

بزرگان شیعه ،روشش شد
به آنان مطرح کرده بود ،با دقت در منابع مختل شیعه و دیدگاه
ت

تکریم شیعه بیش از آن چیزی است کـه ابنتیمیـه تصـور میکـرد.
که تعداد صحابۀ مورد
ت
همچنین مشخص شد که از نگاه شیعه صحابهای که دارای کردار خوب بودند و از مسـیر

حق جدا نشدند ،نهتنها مورد ستایش و مدح هستند ،بلکه دارای مقـام شـفاعت هسـتند و
بیزاری شـیعیان از صـحابه و
زیارت آنها نیز مستحب است؛ لذا اتهامهای ابنتیمیه دربارۀ
ت
ت

بیاحترامی به آنان بیاساس بوده است.
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 .1کفعمی ،ابراهیم ،المصباح ،ص.553
 .2کفعمی ،ابراهیم ،البل ِاألمینِوِال هعِالحصین ،ص.309
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کتابنامه
 .7قرآن کریم.
 .8ابن عبـدالبر ،یوسـ بـن عبداللـه ،اإلساتیعاب فاي معرفاة اصصاحاب ،تحقیـق :علـی محمـد
بجاوی ،بیروت :دار الجیل ،چاپ اول7178 ،ق.
 .7ابنبابویه ،محمد بن علی ،الخصال ،تحقیق :علیاکبر لفاری ،قم :جامعـۀ مدرسـین حـوزۀ علمیـۀ
قم ،چاپ اول. 7778 ،
.1
.5
.7
.3

ابنتیمیــه ،احمــد بــن عبــدالحلیم ،مجمااوا الفتاااوی ،تحقیــق :عبــدالرحمن بــن محمــد ،بیجــا:
دار النشر ،چاپ دوم ،بیتا.
ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،تحقیق :محمد رشاد سالم ،بیجا :مؤسسة
قرطبة ،چاپ اول7157 ،ق.
ابنجــوزی ،ابــوالفرج ،المنااتظم فااي تاااریخ الملااو و اصماام ،بیــروت :دار صــادر ،چــاپ اول،
7752ق.
ابنحبان ،محمد ،الثقات ،تحقیق :سید شرفالدین ،بیروت :دار الفکر ،چاپ اول7335 ،م.
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 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،اإلصابة في تمییز الصحابة ،تحقیق :علـی محمـد بجـاوی،
بیروت :دار الجیل ،چاپ اول7178 ،ق.
 .3ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مصر :مؤسسة قرطبة ،بیتا.
 .75ابنعطیــه ،مقاتــل ،المناااارات بااین فقهاااة الساانة و فقهاااة الشاایعة ،بیــروت :مرکــز الغــدیر
للدراسات اإلسالمیة0409 ،ق.
 .77ابنعقیل علوی ،محمد ،النصائح الکافیة ،قم :دار الثقافة ،بیتا.
 .78ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة ،بیروت :مکتبة المعارف ،بیتا.
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 .77ابوریه ،محمود ،أضواة علی السنة المحمدیة ،مصر :دار المعارف ،چاپ ششم7773 ،ق.
 .71اصفهانی ،ابونعیم ،معرفة الصحابة ،ریاض :دار الوطن ،چاپ اول7173 ،ق.
 .75امین ،سیدمحسن ،أعیان الشیعه ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات ،چاپ اول7182 ،ق.
 .77البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة اصحادیث الضعیفة و الموضوعة ،ریاض :مکتبـة المعـارف،
7178ق.
 .73بیهقــی ،احمــد بــن حســین ،معرفااة الساانن و ا ثااار ،تحقیــق :ســید کســروی حســن ،بیــروت:
دار الکتب العلمیة ،بیتا.
 .72تفتــازانی ،ســعدالدین ،شاارا المقاصااد فااي علاام الکااالم ،پاکســتان :دار المعــارف النعمانیــة،
چاپ اول7157 ،ق.

 .73جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاا؛ تاج اللغة و صحاا العربیة ،تحقیق :احمد عبـدالغفور
عطار ،بیروت :دار العلوم للمالیین ،چاپ چهارم7153 ،ق.
 .85حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدر علی الصحیحین ،تحقیق :مصـطفی عبـدالقادر
عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7177 ،ق.
 .87ذهبـی ،محمــد بـن احمــد ،تااریخ اإلسااالم؛ و وفیاات المشاااهیر و اصعاالم ،تحقیــق :عمــر
عبدالسالم تدمری ،بیروت :دار الکتاب العربي ،چاپ اول7153 ،ق.
 .88رالـب اصـفهانی ،حسـین بـن محمـد ،مفااردات ألفاال القارآن ،بیـروت :دار القلـم ،چــاپ اول،
7178ق.
 .87رجبـــی ،حســـین ،پیامااادهای نظریاااۀ عااادالت صاااحابه ،اصـــفهان :مؤسســـۀ تحقیقـــاتی
حضرت ولیعصر ،بیتا.
 .81ســبحانی تبریــزی ،جعفــر ،العقیاادا اإلسااالمیة ،قــم :مؤسســة اإلمــام الصــادق ،چــاپ اول،
7137ق.
 .85سبحانی تبریزی ،جعفر ،رسائل و مقاالت ،قم :مؤسسة اإلمام الصادق ،چاپ اول7173 ،ق.
 .87سید رعی ،محمد ،نهج البالغاة لللصابحي صاالح  ،تصـحی  :فی االسـالم ،قـم :هجـرت،
چاپ اول 7171 ،ق.
 .83شــهید اول ،محمــد بــن مکــی ،رسااائل الشااهید اصول ،تحقیــق :مرکــز اْلبحــاث و الدراســات
اإلسالمیة ،بیجا :بوستان کتاب7187 ،ق.
 .82شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،الرعایة في علم الدرایة ،تحقیق :عبدالحسین محمد علی بقـال،
قم :کتابخانۀ آیتالله العظمی مرعشی نجفی7152 ،ق.
 .83شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،رسائل الشهید الثاني ،تحقیق :رعا مختـاری ،قـم :مرکـز النشـر

 .71طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان في تفسیر قرآن ،بیروت :دار إحیاء التراث العربي ،بیتا.
 .75طوسی ،محمد بن حسن ،اصمالي ،تحقیق :مؤسسة البعثة ،قم :دار الثقافة ،چاپ اول7171 ،ق.
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التابع لمکتب اإلعالم اإلسالمي ،چاپ اول7188 ،ق.
 .75شوشتری ،نورالله بن شری الدین ،الصوارم المهرقة فاي نقاد الصاواعق المحرقاة ،تهـران:
مطبعة النهضة ،چاپ اول7773 ،ق.
 .77صدر ،محمدباقر ،بحث حول الوالیة ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات ،چاپ سوم7733 ،ق.
 .78صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،تحقیق و تصحی  :کوچه بالی ،محسن بن عباسعلی،
قم :کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی ،چاپ دوم7151 ،ق.
 .77طبرسی ،فضل بن حسن ،تفسیر مجمع البیان ،بیروت :مؤسسة اْلعلمي ،چاپ اول7175 ،ق.
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 .77عسگری ،مرتضی ،معالم المدرستین ،تهران :مؤسسة البعثة ،چاپ چهارم7178 ،ق.
 .73عالمه حلی ،حسن بن یوس  ،رجال العالمة الحلي ،نج  :دار الذخائر ،چاپ دوم7177 ،ق.
 .72کاش الغطا ،محمدحسین ،أصل الشایعة و أصاولها ،تحقیـق :عـالء آلجعفـر ،مؤسسـة اإلمـام
علي ،چاپ اول7175 ،ق.
 .73کفعمی ،ابراهیم ،المصباا ،قم :دار الرعي ،چاپ دوم7155 ،ق.
 .15کفعمــی ،ابــراهیم ،البلااد اصمااین و الاادرا الحصااین ،بیــروت :مؤسســة اْلعلمــي ،چــاپ اول،
7172ق.
 .17مجلسی ،محمدباقر ،بحار اصنوار ،تحقیق :جمعی از محققان ،بیروت :دار إحیاء التـراث العربـي،
چاپ دوم7157 ،ق.
 .18محدث نوری ،حسین ،مساتدر الوساائل و مساتنبا المساائل ،قـم :مؤسسـة آلالبیـت،
چاپ اول7175 ،ق.
 .17مدنی شیرازی ،سـیدعلیخان ،الدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة ،بیـروت :مؤسسـة الوفـاء،
چاپ دوم7327 ،م.
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 .11مسعودی ،علی ،مروج الذهب ،قم :دار الهجرة ،چاپ دوم7151 ،ق.
 .15مقبلی ،صال  ،العلم الشـامخ فـي تفضـیل الحـق علـی اابـاء و المشـایخ ،مصـر :بینـا ،چـاپ اول،
7782ق.
 .17موسوی ،شرفالدین ،أجوبة مسائل جار الله ،صیدا :مطبعة العرفان ،چاپ سوم7737 ،ق.
 .13میرزای قمی ،ابوالقاسم ،رسائل المیرزا القمي ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اول7183 ،ق.

16

پژژوهشنامژۀ نقژژد وهابیژت؛ سژراج منیژر سژال هشژژتم  شژمارۀ  03تابسژژتان 7031
صژژژفحات  01 -13 :تژژژارری فر:ا ژژژت 7033/71/11 :تژژژژارری تأریژژژد7031/31/30 :

بررسی دیدگاه ابنتیمیه و ابومحمد مقدسی
دربارۀ دار االسالم و دار الکفر
*

چکیده
مفهـوم «دار االسـالم» و «دار الکفـر» اسـت.
از جمله مفاهیم رای در فقه اجتمـاعی ،دو
ت

بندی ثنائی به «دار االسالم» و
بسیاری از فقهای اسالمی ،جوامع بشری را در ید تقسیم ت
َ
«دار الکفر» تقسیم نموده و بهت َب تع آن ،ذیل این دو مفهوم ،احکام متعددی دربارۀ اماکن و
افراد ساکن در آنها بیان کردهاند .ابنتیمیـه ،کـه از او بـهعنوان مـدون اندیشـۀ سـلفی یـاد
میشود ،تقسیم جدیدی ارائه کرد که عالوه بر این دو عنوان« ،الـدار ُ
الم َرکبـه» نیـز در آن
دنبال او ،ابومحمـد مقدسـی نیـز ،بـهعنوان یکـی از رهبـران فکـری سـلفیۀ
وجود دارد .بـه ت
تکفیری ،عمن اثرپذیری از اندیشۀ ابنتیمیه ،ایـن تقسـیمبندی را قبـول کـرده اسـت و در

طبق این تقسیمبندی حکم میکند .ابنتیمیه و ابومحمد مقدسی در باب
فتاوای خود ،بر ت

کثرت افـراد»
دار االسالم و دار الکفر قائلاند :معیار در دار االسالم و دار الکفر« ،للبه و ت
است و دار الکفر همان «دار الحرب» میباشد و بین ایـن دو هـیچ فرقـی نیسـت .ایـن در

مـذاهب
اسالمی
سخنان اندیشمندان
حالی است که با مراجعه به منابع روایی و همچنین
ت
ت
ت
ثالثــی ممالــد بــه «دار االســالم ،دار الحــرب و
متعــدد روشــن میشــود کــه تقســیم
ت
الـدار المرکبــه» نادرســت بــوده و در عــمن ،مالکهــای دیگــری لیــر از للبــه و کثــرت،

مـالک دار االسـالم و دار الکفـر بـودن اسـت .عـالوه بـر ایـن،
برپایی شعایر نیـز
ت
از قبیل ت

اطالق دار الحرب به تمام ممالکی که کفار در آنها زندگی میکنند ،خطاست.
ت

کلیدواژهها :ابنتیمیه ،ابومحمـد مقدسـی ،دار االسـالم ،دار الکفـر ،دار الحـرب ،الـدار
المرکبه.

* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی ،پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت ،استاد مرکز آموز زبان و معـارف
اسالمی مدرسۀ المهدی وابسته به جامعة المصطفی العالمیة.

مقدمه
از جملــه مفــاهیم رایـ نــزد فقهــای اســالمی ،کــه احکــام زیــادی ذیــل آن وارد میشــود،
مفهوم «دار االسالم» و «دار الکفر» است؛ چراکه تبیین دقیق این دو واژه و همچنین
دو
ت
سـاکنان ایـن
مصادیق آن در خارج ،احکامی از قبیل هجرت ،قـوانین وعـعی ،مقابلـه بـا
ت

مناطق ،سفر به این ممالد و ...را به خود اختصاص میدهد .ابنتیمیه تفسیر جدیـدی از

این دو مفهوم ارائه کرد که تحوالت امروز جامعۀ اسالمی و همچنین خشـونتی کـه برخـی
بندی
گروههای جهـادی در قبـال
سـاکنان برخـی منـاطق دارنـد ،برگرفتـه از ایـن تقسـیم ت
ت
ابنتیمیــه اســت .وی عــالوه بــر دار االســالم و دار الکفــر ،قســم ســومی را تحــتعنوان
فکـری سـلفیۀ تکفیـری ،از جملـه ابومحمـد
«الدار المرکبه» ابداج کرد که امروزه رهبـران
ت
ساکنان ممالد اسالمی را تکفیـر
مقدسی ،با الهامگرفتن از آرای ابنتیمیه در این مسِله،
ت

مال آنان را حالل میشمارند.
مینمایند و جان و ت

از آنجا که مسِلۀ دار االسالم و دار الکفر ،از مسائل مهـم امـروزۀ جهـان اسـالم بـه شـمار

خشونت برخی گروههای تکفیری در ممالـد اسـالمی،
میرود ،و از سویی ،این نحوۀ برخورد و
ت
با استناد به فتواهای افرادی همچون ابومحمد مقدسی و برگرفته از اندیشـۀ ابنتیمیـه صـورت

شخصیت مـؤثر بـر جریانهـای
دیدگاه این دو
میگیرد ،عرورت ایجاب میکند عمن شناخت
ت
ت
سلفی ،ذیل مفاهیم دار االسالم و دار الکفر ،به نقد دیدگاه آنان پرداخته شود.

با توجه به اینکه در ایـن موعـوج ،آثـار متعـددی از جملـه کتـاب هقاله الجهالاد نوشـتۀ
شیخ یوس قرعاوی ،آراه الحرب نوشتۀ وهبه زحیلی ،و داه االسال ِوِداه الكفالر نوشـتۀ
نویسندگان محترم این آثار به تبیـین دقیـق
احمد علیداد در این زمینه نگاشته شدهاند ،اما
ت
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ثالثـی ابنتیمیـه و ابومحمـد
معیارهای دار االسالم و دار الکفر ،و همچنـین نقـد تقسـیم
ت

18

مقدسی نپرداختهاند .ازاینرو ،در این مقاله ،عمن تعری مفاهیم دار االسالم ،دار الکفـر
ثالثــی ممالــد ،معیــار
تقســیم
دیــدگاه ایــن دو شخصــیت در
و دار الحــرب ،بــه بیــان
ت
ت
ت

اطـالق دار الحـرب بـهجای دار الکفـر ،خـروج از دار االسـالم
دار االسالم و دار الکفـر،
ت

سـخنان
بهواسطۀ قوانین وععی ،و همچنین نقـد دیـدگاه آنهـا بـا اسـتناد منـابع روایـی ،و
ت
اندیشمندان مذاهب خواهیم پرداخت.
ت

دار االسالم و دار الکفر
واژۀ «دار» به مکانی اطالق میشود کـه گروهـی از مـردم در کنـار یکـدیگر و تحتسـلطۀ
حکومتی واحد در آن سکونت میکنند ،که از آن ،به «دولت» نیز تعبیـر میشـود 0.اعـافۀ
«دار» به اسالم و کفر ،در واقع نوعی انتساب است به اینکه مکانی را به اسالم یـا بـه کفـر
منتسب بدانیم.

2

«دار االسالم» عبارت است از مکـانی کـه مسـلمانان در آن سـکونت داشـته باشـند،

9

احکام اسالمی در آن جریان داشته باشد و همچنین شعایر اسالمی نیز در آن اجرا گـردد؛
بنــابراین ،تمــام جزیرةالعــرب و همچنــین ممــالکی کــه مســلمانان فــت کردهانــد و احکــام
جزء دار االسالم هستند.
اسالمی در آنها جریان دارد ،ت

4

مقابل واژۀ دار االسالم ،واژۀ دار الکفر قرار دارد ،و به اماکنی اطالق میگـردد کـه
در
ت

ختیارات آن با کفار باشد و شعایر اسالمی نیز در آن جریان نداشته باشد؛ بهگونـهای
تمام ا
ت

مزاحمـت کفـار
دینی خود را بدون
که مسلمانان نتوانند
ت
ت
اسالم خود را اظهار کنند و اعمال ت

انجام دهند 1و مسلمانان و اهلذمه نیز در این مکان ،از امنیت برخوردار نباشند.

6

دار الکفر دارای دو قسم است:
الف .دار الحرب :به اماکنی اطـالق میشـود کـه از سـلطۀ حکومـت اسـالمی خـارج
ساکنان این بالد نیز «محـارب» نامیـده
سرزمینها نیز در حال جنگ با مسلمانان باشند و
ت

صورت ورود به این مکانها امنیت نداشته باشند.
میشوند 7و همچنین مسلمانان در
ت

8

مـردم
ب .دار العهد :دار العهد به مکانی گفته میشود که کفر بر آنجا حـاکم باشـد ،و ت

 .1شهری ،ملفی بن حسن ،حقیقةِال اهین؛ِداهِاإلسال ِوِداهِالكفر ،ص.37
 .2کاشانی ،ابوبکر بن مسعود ،امعِالصنامعِهيِترتیبِالشرامع ،ج ،3ص.777
 .3نووی ،یحیی بن شرف ،هوضةِالطالبینِوِلم ةِالمفتین ،ج ،5ص.177
 .4زحیلی ،وهبهِ،آراهِالحربِهيِالفقهِاإلسالمي ،ص.773
 .5ابنحزم ،علی بن احمدُ ،
المحل ٰ ِ اآلراه ،ج ،78ص.787
 .6شهری ،ملفی بن حسن ،حقیقةِال اهین؛ِداهِاإلسال ِوِداهِالكفر ،ص.787
 .7زحیلی ،وهبهِ،آراهِالحربِهيِالفقهِاإلسالمي ،ص.733
 .8ابنادریس ،منصور ،کشافِالقناعِلنِمتنِاإلقناع ،ج ،7ص.17
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اهـل ایـن
باشند و بین آنان و دولت اسالمی هیچ عهد و پیمان یا تجـارتی برقـرار نباشـد و ت

11

آن نیز کافر باشند ،اما بین آنان و ممالد اسالمی معاهداتی وجود داشته باشد که مـانع از
قتال بین آنان شود.

0

واژۀ دار االسالم و دار الکفر از جمله اموری است که در روایات نیز به آنها اشـاره شـده

است؛ همـان گونـه کـه پیـامبر در توصـی ت شـهر شـام فرمودنـدُ « :عق ُرر اار اإلسرالم
َّ
2
(قلب دار االسالم ،شام است) .همچنین ایشان فرمودند« :منعرت اار اإلسرالم
َبالش َام»؛
ت
ما فیهاو و أباحت اار الشرر مرا فیهرا»؛( 9دار االسـالم آنچـه را در آن وجـود دارد ،ممنـوج

میکند و دار الشرک آنچه را در آن هست ،مباح میکند) .عالوه بر این ،ابنعباس نیز در
این باب میفرماید« :و کان من األنصار مهاجرون ألن المدینة کانت اار شرر و ف راءوا إلری

رسهل الله لیلة العقبة»؛( 4گروهی از انصار ،مهاجر بودند ،زیرا مدینـه دار الشـرک بـود؛
پس اینان در شب لیلةالعقبه بهسوی پیامبر آمدند).
ادعاهای ابنتیمیه 5و ابومحمد مقدسی 6در مبحث دار االسالم و دار الکفر
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قول سـل ،
سلفیۀ جهادی اندیشۀ ابنتیمیه را همتراز با سل میدانند و هنگام استناد به ت
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 .1شهری ،ملفی بن حسن ،حقیقةِال اهین؛ِداهِاإلسال ِوِداهِالكفر ،ص.775
 .2طبرانی ،سلیمان ،المعجمِالكبیر ،ج ،3ص.53
 .3ماوردی ،علی بن محمد ،األحكا ِالسلطانیة ،ص.758
 .4نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن الصغر  ،ج ،3ص.711
 .5ابنتیمیۀ حرانی در سال 777ق در شهر حران به دنیا آمد و در سـال 382ق از دنیـا رفـت .وی کسـی اسـت کـه تفکـر سـلفیت را
نظاممند کرد .او در آرا و اندیشۀ خود تکیۀ زیادی به سل داشت؛ ازاینرو ،میتوان او را بهعنوان « ُمـدون مکتـب سـلفیت» دانسـت؛
چراکه تا قبل از وی کسی به این اندازه به این تفکرات دامن نزده بود تا جـایی کـه او را بـهعنوان «پیشـوای سـلفیت» خواندنـد .حتـی
افراطـی سـلفی متکـی بـود کـه
برخی سلفیها از او بهعنوان «پدر بیداری اسالمی» یاد میکنند .همچنین وی بهگونـهای بـر تفکـر
ت
برخی منتقدانش قائلاند در دورههای اخیر ،کسی بهاندازۀ او به اسالم عرر نرسانده است( .ابنعماد ،عبدالحی بـن احمـد ،شال هاتِ
ال هبِهيِأخباهِمالنِههالب ،ج ،2ص718؛ نبهـانی ،یوسـ بـن اسـماعیل ،شالواه ِالحاللِهاليِاإلسالتغارةِ سالی ِالخلالل ،ص17؛
سمهوری ،رائدِ،نق ِالخطابِالسلفي ،ص75؛ کوثری ،محمد زاهد ،االشفاقِلل ِأحكا ِالطالق ،ص.)73
 .6عاصم بن محمد بن طاهر برقاوی معروف به ابومحمد مقدسی در سـال 7732ق در شـهر نـابلس متولـد شـد .وی در سـنین
کودکی بههمراه خانواده ا از فلسطین به کویت رفت و بعد از اتمام تحصیالت اولیۀ خود ،در دانشگاه تربیتی موصول مشـغول
شد .بعد از سه سال به مدینه رفت و با ورود به مدینه تحتتتثیر کتابها و اندیشههای محمد بـن عبـدالوهاب و ابنتیمیـه قـرار
گرفت؛ تا جایی که اهتمام زیادی به مطالعۀ آثار آنان داشت .مقدسی از متفکران و نظریهپردازان سـلفیۀ جهـادی اسـت کـه در
تروی اندیشۀ تکفیر ،آثار مهمی همچون ملةِا راهیم و الرسالةِالثالرینةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهاليِالتكفیالرِرا نگاشـتِ.در حـال
حاعر نیز آثار و اندیشۀ وی متمنی برای گروههای تکفیری است که با تتسی از افکار وی ،به کشتار مخالفان خود ،اعم از شیعه
و سنی ،بپردازند(ِ.سایت رسمی منبر التوحید و الجهاد وابسته به ابومحمد مقدسی).

دیدگاه وی را بیان میکنند و از او بهعنوان «پدر بیداری اسالمی» یاد مینمایند؛ تـا جـایی
متفکران گروههای تکفیری برای مشروعیتبخشی بـه آرای خـود ،بـه اقـوال وی
که همۀ
ت
تمسد میجویند .ازاینرو ،مقدسی نیز در مباحم «تقسیم ممالد»« ،معیار دار االسـالم

و دار الکفر» و «اطالق دار الحرب بهجای دار الکفر» تکیۀ فراوانی بر اقوال ابنتیمیه دارد
دیدگاه این دو شخصیت پرداخته شده است:
که در ادامه به بیان
ت
 .0تقسیم ثالثی ممالک لدار االسالم ،دار الکفر و الدار المرکبه

از جمله مباحثی که ابنتیمیه و ابومحمد مقدسی در مبحم دار االسـالم و دار الکفـر بـه آن
پرداختهاند ،تقسیمی سهگانه برای اماکن است .ازاینرو ،ابنتیمیه تقسیمی بـرای بـالد بیـان
کرد که قبل از او کسی به چنین تقسیمی قائل نبود .وی ممالد را به دار االسالم ،دار الکفر
معروف خود دربارۀ «ماردین» تصری میکند:
و الدار المرکبه تقسیم نمود .او در فتوای
ت

و أما کهنها (ماراین) اار حرب أو سلم؛ فهي مرکبة فیهرا المعنیرانو لیسرت بمنزلرة

اار السلم التي ن ري علیها أحکرام اإلسرالمو لکرهن جنردها مسرلمینو و ال بمنزلرة
اار الحرب التي أهلها کفارو بل هي قسم ثالثو یعامل المسلم فیهرا بمرا یسرتحقهو و

یقانل الخارج عن شریعة اإلسالم بما یستحقه؛

0

بودن ماردین [باید گفت] سرزمینی مرکـب
دربارۀ دار الحرب بودن یا دار االسالم ت
است 9و در آن دو معنا وجود دارد .نه بهمنزلۀ دار االسالم اسـت کـه در آن احکـام
سربازان این مکـان از مسـلمانان هسـتند ،و نـه بهمنزلـۀ
اسالمی جریان دارد؛ زیرا
ت
دار الحـرب اســت کــه اهـ تـل آن کفــار هســتند .بلکـه از قســم ســومی اســت کــه بــا
2

مقدسی نیز در این باب تصری دارد:
نظر من دربارۀ ممالد این اسـت کـه ایـن بـالد دار االسـالم نیسـتند و همچنـین
ً
مـردم ایـن ممالـد ،یـا قـبال
نمیتوان حکم بالد کفر را بـر آنـان بـار کـرد؛ چراکـه ت
حاکمـان آنـان
مسلمان بودند یا در حال حاعر مسلمان هسـتند .از سـویی دیگـر،
ت
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموعِالفتاو  ،ج ،82ص.817
شرقی ترکیه.
 .2یکی از شهرهای جنوب
ت
حاکمانشان کافر هستند.
مردم آنجا مسلمان ،اما
ت
 .3از دیدگاه ابنتیمیه «الدار المرکبه» به اماکنی اطالق میشود که ت

41

بررسی دیدگاه ابنتیمیه و ابومحمد مقدسی دربارۀ دار االسالم و دار الکفر

مستحق آن هستند ،تعامل میشود و کسـی کـه از دیـن
مسلمانان در آن ،به آنچه
ت
ت
خارج شده باشد ،کشته میشود.

41

بنا بر آیـۀ الذین کفروا یقرانلهن فري سربیل الطرا هت ،همگـی کـافر و خـارج از
قبال اینها ،دشمنی و بغـ
شریعتاند؛ ازاینرو،
حداقل توحید به این است که در ت
ت
0
داشته باشیم.

بـودن یـد مکـان میگویـد« :مـا بـه همـان
وی در حکم به دار االسالم و دار الکفـر ت

چیزی قائل هستیم که ابنتیمیه دربارۀ ماردین گفته است».

2

با توجه به دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ «مـاردین» ،و آرای ابومحمـد مقدسـی در ایـن بـاب،
می توان به این نتیجه دست یافت که مقدسی با تتثیرپذیری از اندیشۀ ابنتیمیـه ،بـا وی در
ثالثی ممالد همعقیده است.
تقسیم ت
نقد این دیدگاه

در ابتدای امـر ،توجـه بـه ایـن نکتـه عـروری اسـت کـه در نسـخههای اولیـۀ کتابهـای
عبرارت «یعامرل
عبارت «یقانل الخارج عن شریعة اإلسالم بما یستحقه»و
ابنتیمیه ،بهجای
َ
ت

الخارج عن شریعة اإلسالم بما یستحقه» آورده شده اسـت 9.ابنمفلـ  ،بـهعنوان فـردی کـه
همعصر با ابنتیمیه و متتثر از اندیشۀ اوست ،در کتاب اآلداب الشرلیة ،و رشید رعـا نیـز
آوری آثـار ابنتیمیـه
در کتاب المناه تصری دارند بر اینکـه ایـن
تغییـر مـتن ،هنگـام جمـع ت
ت

صورت پذیرفته است 4.ازایـنرو ،ابومحمـد مقدسـی نیـز در تعبیرهـای خـود در نقـلقول از
ابنتیمیه ،بهجای «یعامل» واژۀ «یقاتل» را آورده است.
روی
در واقع ،این اقدام نوعی تحری در کالم ابنتیمیه به حساب میآیـد کـه بـه کـ ت
1
گروههای سلفیۀ جهادی منجر شده است.
بندی ثالثــی را ابنتیمیــه بیــان کــرد و قبــل از وی کســی ایــن
اولــین بــار ،ایــن تقســیم ت
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تقسیمبندی را مطرح ننموده و همۀ اندیشـمندان اسـالمی ،مکانهـا را بـه دار االسـالم و
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 .1مقدسی ،ابومحمد ،هسالةِمناصحةِوِت کیرِإل ِ عضِاألخوة ،ص.8
 .2مقدسی ،ابومحمد ،الرسالةِالثالرینیةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهيِالتكفیر ،ص.37
 .3نسیره ،هانی ،متاهةِالحاکمیة ،ص.852
 .4ابنمفل  ،محمد ،اآلدابِالشرلیة ،ج ،7ص878؛ رشید رعا ،محمد ،مجلة المناه ،ج ،75ص.777
 .5نسیره ،هانی ،متاهةِالحاکمیة ،ص855

دار الکفــر تقســیم کردهانــد 0.حتــی در روایــات نیــز مکانهــا بــه دو دســتۀ دار االســالم و
دار الکفر تقسیم شدهاند؛ همان گونه که پیامبر فرمودند:

ُ
ُث َّم اا ُع ُهم إلی اإلسالم فإن أج ُابه فاقبل من ُهم و َّ
کف عن ُهم ث َّم اا ُع ُهم َإلی َّالتح ُّه َل َمن
َ
َ َ َ
َ
2
ا َار َهم َإلی ا َار ال ُمه َاج َر ین؛

پس آنان را به اسالم دعوت کن .اگر اجابت کردند ،از ایشان بپذیر و سپس به آنان
ســکونت خــود (دار الکفــر) بــه دار المهــاجرین (مدینــه کــه
بگــو کــه از محــل
ت

دار االسالم بود) بیایند.

در روایت دیگری در این باب آمده است که پیامبر فرمودند« :منعت اار االسالم ما

فیهاو و أباحت اار الشرک ما فیها»؛( 9دار االسالم آنچه را در آن وجود دارد ،ممنوج میکند
و دار الشرک آنچه را در آن هست ،مبـاح میکنـد) .همـان گونـه کـه در روایـات مشـاهده
میشــود ،پیــامبر ســرزمینها را بــه دار االســالم و دار الکفــر تقســیم نمودنــد و بــه
الدار المرکبه اشارهای نکردند .عالوه بر این ،دیدگاه حنابله نیز با دیدگاه ابنتیمیه مخـال
رهبـران گروههـای
است و آنان به بالد مرکبـه قائـل نیسـتند 4.تـا جـایی کـه حتـی برخـی
ت
بندی ابنتیمیه اعتراض کرده و آن را مخال بـا دیـدگاه علمـای
تکفیری نیز بر این تقسیم ت

امت دانستهاند؛ ازاینرو ،عبدالقادر بن عبدالعزیز ،معروف به سید امام 1،در تبیـین دیـدگاه
ابنتیمیه آورده است:

میشدند یا به دار الکفر ،و قسم سومی برای آن متصور نیست.

6

ابنتیمیه ممالد تحتسیطرۀ تاتار را بهعنوان بالد مرکبه دانست؛ در حالی که برخـی
 .1ابنقاسم ،عبدالرحمن ،ال ههِالسنیةِهيِاألجو ةِالنج یة ،ج ،3ص.812
 .2نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،7ص.7753
 .3ماوردی ،علی بن محمد ،األحكا ِالسلطانیة ،ص758
 .4ابنسمحان ،سلیمان ،کشفِاألوها ِوِاإللتباسِلنِتشبهِ عضِاالغبیا  ،ص.31
فکری سلفیۀ جهادی.
 .5از رهبران
ت
ً
« .6و شیخ اإلسالم محجوج في إحداثه قسما ثالثا للدیار بإجماج العلماء قبله علی أن الدیار نوعان ال ثالثة .و لهذا فقد اعتـرض
علماء الدعوة النجدیة علی قوله بتنها قسم ثالـم»( .سـید امـام ،عبـدالقادر بـن عبـدالعزیز ،الجالامعِهاليِطلالبِالعلالمِالشالریف،
ص.)538
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احتجاج ابنتیمیه در تقسیم سهگانها دربـارۀ بـالد شکسـته خـورده اسـت؛ زیـرا
نظر علمـا قبـل از وی ،بـر ایـن اسـت کـه ممالـد یـا بـه دار االسـالم حکـم
اتفاق ت

41

جواب این فتوای ابنتیمیه آوردهاند:
بزرگان اهلسنت در ت
ت

ممالکی که در سلطۀ تاتار بود ،از سرزمینهای اسالم محسوب میشدند؛ زیـرا بـه
قضات این ممالـد از مسـلمانان بودنـد و
دار الحرب متصل نیستند .عالوه بر آن
ت
همچنین احکام اسالمی همچون نماز ،روزه ،نماز جمعـه و نمـاز عیـد نیـز در ایـن
0
ممالد برقرار بود؛ پس این ممالد بهعنوان دار االسالم بودهاند.

ثالثی ابنتیمیه موجب شده است تا تکفیریها با تکیه
از سویی دیگر ،این تقسیم ت
بندی ت

جزء بالد مرکبهای
بر این فتوا ،به ممالد اسالمی حمله کنند و به این بهانه که «این بالد ت

هستند که ساکنانشان مسلمان ،و حاکمان و دولتمردانشان کافرند ،پس باید به آنها حملـه
مسلمانان این مناطق را از سلطۀ حاکمان کـافر رهـایی بخشـید» ،موجـب کشـتار و
کرد و
ت
رحمانی اسالم گردند 2.تـا جـایی کـه
دادن چهرۀ
تخریب در ممالد اسالمی و زشت جلوه ت
ت

بندی ابنتیمیـه ،بـالد اسـالم را بـه شـرک محکـوم
امروزه با الهامگرفتن از همـین تقسـیم ت
میکنند و خون مسلمانان بیگناه را میریزند.

9

 .0معیار دار االسالم و دار الکفر

ابنتیمیه قائل است وجهتسمیۀ مکانی بهعنوان دار االسـالم و دار الکفـر عارعـی بـوده و
اعتبار للبۀ ساکنان عوض میشود؛ ازاینرو ،تصری میکند:
به ت

َ
افراد آن
احتساب مکانی بهعنوان دار االسالم ،دار الکفر یا دار الفاسقین بهحس تب ت
مؤمنـان متقـی باشـند،
سـاکنان آن
جامعه اسـت؛ در ایـن صـورت هـر مکـانی کـه
ت
ت
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ساکنان آن کفار باشـند ،دار الکفـار اسـت ،چنانچـه
دار االولیاست ،هر مکانی که
ت
ساکنان آنهـا عـوض
ساکنان آن فاسقان باشند ،دار الفساق خواهد بود ،و چنانچه
ت
ت
4
اعتبار آنان عوض خواهد شد.
به
نیز
مکان
اسم
شوند،
ت
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 .1ند :قرعاوی ،یوس  ،هقهِالجهاد ،ج ،8ص.7555
 .2حداد ،عیاء ،رالثِهتاو ِال نِتیمیةِخلق ِال والش ،سایت آرشیو ،آدرس:
http://egyvoice.eu/Lnk/9283

 .3همان.
 « .4و کون اْلرض دار کفر و دار إیمان أو دار فاسقین لیست صفة الزمة لها؛ بل هي صفة عارعة بحسـب سـکانها فکـل أرض
سکانها المؤمنون المتقون هي دار أولیاء الله في ذلك الوقت و کل أرض سکانها الکفـار فهـي دار کفـر فـي ذلـك الوقـت و کـل
أرض سکانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت فإن سکنها لیر ما ذکرنا و تبدلت بغیرهم فهي دارهم»( .ابنتیمیه ،احمـد
بن عبدالحلیم ،مجموعِالفتاو  ،ج ،72ص.)828

ابومحمد مقدسی نیز در بیان معیار دار الکفر و دار االسالم تصری میکند:
بودن مساجد برای نماز و اعالن ماه رمضان ،از جمله اموری است
اقامۀ اذان ،باز ت
که امروزه حتی در ممالکی همچون روسیه و هندوستان نیـز وجـود دارد؛ ازایـنرو،
نمیتوان معیـار دار االسـالم و دار الکفـر را ایـن امـور قـرار داد ،بلکـه مـالک نـزد
جمهور علما للبۀ احکام کفر و اسالم است .بنابراین ،اگـر للبـه بـا احکـام اسـالم
ت
باشد ،این مکان بهعنوان دار االسالم است و چنانچه للبه با احکام کفر باشد ،این
مکان بهعنوان دار الکفر خواهد بود 0.همان گونه که امروزه ،شـهر صـنعا پـس از
اینکــه بــهعنوان دار االســالم شــناخته میشــد ،بهواســطۀ للبــه مرتــدان و کفــار،
2
دار الکفر شده است.

ْ
وی همچنین تصری دارد که تمـام ممالـد دار الکفـر هسـتند ،بـه ایـن دلیـل کـه یـا
تمام افـراد آن جامعـه کـافر هسـتند ،یـا اینکـه
باْلصاله بالد کفر محسوب میشوند چون ت

جزء بالد کفر شناخته میشوند.
بهواسطۀ للبۀ کفار ت

9

مقدسی در تبیین نظر ابنتیمیه در معیار دار االسالم و دار الکفر گفته است« :مکـانی
(=ماردین) که دربـارۀ آن از ابنتیمیـه سـؤال شـده اسـت ،بـهخاطر للبـۀ ْ
کفـار دار الکفـر
محسوب میشود».

4

نقد این دیدگاه

ابنتیمیه و مقدسی للبۀ احکام را معیار در دار االسالم و دار الکفر دانستهاند؛ در حـالی کـه
راهی مقابلـه بـا کفـار بودنـد،
دار االسالم و دار الکفر تبیین شده است .زمانی که پیامبر ت
ْ

ُ

خطاب به اصحابشان فرمودندَ « :إذا رأ ُیتم مس َ ًدا أو س َمع ُتم ُمؤذ ًنا فال نق ُتلها أح ًردا»؛ (زمـانی
 « .1إقامة ااذان و فت المساجد للصلوات و اإلعالن عن شهر رمضان أمور توجد في کـل بـالد العـالم الیـوم حتـی فـي روسـیا
الشیوعیة و الیابان البوذیة و الهند الهندوسیة یوجد مثل هذا و لیس هو ما یمیز البلد و یحکـم علیهـا بـه أنهـا بلـد إسـالم أو بلـد
کفر ،و إنما یحکم علی الدار بتنها دار إسالم أو دار کفر عند جمهور العلماء باْلحکام التـي تعلـوا الـدار و بالغلبـة لمـن؛ هـل هـي
ْلهل الکفر و الردة و ْلحکامهم فتکون الدار دار کفر أم هي ْلهل اإلسالم و شـریعتهم فتکـون الـدار دار إسـالم»( .مقدسـی،
ابومحمد ،اللقا ِالمفتوحِمعِالضا ِالشبكةِشموخِاإلسال  ،ص.)73
 .2مقدسی ،ابومحمد ،الرسالةِالثالرینیةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهيِالتكفیر ،ص.37
 « .3قد أمست اْلرض کلها فیه دار کفر إما أصلیة ،أو طارئة لغلبة الکفار و أحکامهم علی جمیع البالد»( .همان ،ص.)757
 .4همان ،ص.77
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بزرگان اهلسنت در این باب ،معیارهای دیگری بـرای
معتبر روایی و کالم
ت
با مراجعه به منابع ت

41

که مسجدی را دیدید و صدای اذان را شنیدید ،کسی را نکشید) .این روایت شـری در منـابع
معتبــری همچــون مسالالن ِأحمالال الالنِحنبالالل 0،هالالتحِالبالالاهحِشالالرحِصالالحیح البخالالاهح،

2

شرح السنة 9،سنن النسامي 4،و سنن الترم ح 1آورده شده است.
شوکانی ذیل این روایت شری تصری میکند که ایـن روایـت دلیـل بـر ایـن اسـت کـه
جزء دار االسالم است ،هرچند صـدای
مجرد وجود مسجد در ید مکان ،یعنی آن مکان ت
اذان از این مسـجد بلنـد نشـود؛ زیـرا پیـامبر منـع از مقابلـه را بـهخاطر دو چیـز بیـان
6
ـال
فرمودنــد :یکــی وجــود مســجد و دیگــری شــنیدن صــدای اذان .بنــابراین ،جــان و مـ ت
انســانهای اینقبیــل مکانهــا محتــرم اســت .پ ـس مهمتــرین شــرط در دار االســالم و

دار الکفر بودن ،وجود شعایر اسالمی و اجرای احکام الهی در ممالـد اسـت؛ 7امـا آنچـه
امروزه در ممالد اسالمی دیده میشود ،آن است که هم مسجد در این ممالد وجود دارد
و هم اینکه صدای اذان بلند است .این در حالی است سلفیان جهادی به این امر اعتنـایی
ساکنان آن میپردازند.
کشتار
دانستن این اماکن ،به تخریب آنها و
ندارند و با دار الحرب
ت
ت
ت

داشــتن احکــام اســالمی در بــالد را معیــار دار االســالم
فقهــای اهلســنت جریان
ت

دانستهاند؛ ازاینرو ،اگر در مکانی احکام اسالمی از قبیل نمـاز ،روزه و حـ وجـود داشـته
باشد ،به این مکان دار االسالم اطالق میگردد و اگر چنین چیزهـایی نباشـد ،دار الکفـر

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

خواهــد بــود 8.همــان گونــه کــه محمــد بــن حســن 3مهمتــرین عامــل در دار االســالم و
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 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسن ِأحم نِحنبل ،ج ،81ص.122
 .2ابنرجب حنبلی ،عبدالرحمن ،هتح الباهحِشرحِصحیحِالبخاهح ،ج ،5ص.877
 .3بغوی ،محمد ،شرحِالسنة ،ج ،77ص.75
 .4نسائی ،احمد بن شعیب ،سننِالنسامي ،ج ،2ص.788
 .5ترمذی ،محمد بن عیسی ،سننِالترم ح ،ج ،7ص.733
َ َ
َْ
َ
ْ َ
َ ٌ ََ َْ ُ َ َْ ُ ُ ْ
ً
َ َُ
ود ال َم ْس تج تد تفي ال َبل تد کاف تفي تاال ْس تتدال تل تب ته َعلـی ْإسـال تم أ ْه تل تـه َو
« .6قوله( :إذا َرأیت ْم َم ْس تجدا) ،تف تیه د تلیل علی أن مجرد وج
ت
َ
َ ََ َْ
ْ َ
ْ ََ
ْ ْ ُ ْ ََ ُ َ ْ ْ
اْل ْم َـرین ْإمـا ُو ُج ُ
َ ُْ َ ُ
ـود َم ْس تـجد ،أ ْو َس َـم ُاج اْلذ تان».
ـاء تبتح تـد
تإن ل ْم ْیس َـمع تمـنه ْم اْلذان ،تْلن الن تبـي کـان یـتم ُر س َـرایاه تب تاإل تکتف ت
ت
(شوکانی ،محمد بن علی ،نیل األوطاه ،ج ،3ص.)823
 .7خالف ،عبدالوهاب ،السیاسةِالشرلیةِهيِالشئونِال ستوهیةِوِالخاهجیةِوِالمالیة ،ص.33
 .8سرخسی ،محمد ،شرحِسیرِالكبیر ،ج ،7ص.7357
موردوثوق سرخسی است و از سل میباشد.
 .9وی متوفای 723ق ،و
ت

دار الکفر بودن را اجرای اعمال مسلمانان یا اجرای اعمال کفار بیان کرده است.

0

ممالـد امـروزی کـه بـهنام ممالـد اسـالمی هسـتند ،از لـرب تـا
با وجود این ،تمـام
ت

ترکســتان و پاکســتان ،همگــی از بــالد اســالمی بــه شــمار میرونــد؛ هرچنــد بهواســطۀ
حاکمان این ممالد ،تمام احکام اسالمی در این بالد اجـرا نمیشـود .امـا
نداشتن
اهتمام
ت
ت
از آنجا که در این ممالد شـعایر اسـالمی وجـود دارد و عـالوه بـر آن ،عبـاداتی از قبیـل
نماز جمعه و نماز عیدین در آنها برگزار میگردد ،این سرزمینها دار االسالم هستند.

2

عالوه بر این ،اگـر معیـار دار الکفـر را للبـۀ کفـار در یـد مکـان بـدانیم ،بایـد امـروز
وطـن خـود
فلسطین را دار الکفر دانست و چنین حکم کرد که
ت
مسلمانان فلسطین بایـد از ت

امروز آنجا ،با رژیم اسرائیل است.
هجرت کنند؛ چراکه للبه و ت
قدرت ت

9

بزرگان مذاهب اربعه دیدگاهی مخال بـا دیـدگاه ابنتیمیـه و
افزون بر آنچه بیان شد،
ت

مورد آنها اشاره میکنیم:
مقدسی در معیار دار االسالم و دار الکفر دارند که به چند ت
الف .مذهب حنفی

سرخسی در بیان معیار دار االسالم میگوید دار االسالم به مکـانی اطـالق میگـردد کـه
تحتســیطرۀ مســلمانان باشــد ،بهگونــهای کــه مســلمانان در آن احســاس امنیــت داشــته
باشند.

4

ساکنان آنها از دروزیان یا نصارا هستند ،با وجود اینکه عدهای از کارگزاران با اجرای احکام
ت
اسالمی مخالفت دارند ،نمیتوان این ممالد را دار الکفـر دانسـت؛ زیـرا در ایـن ممالـد
احکام اسالمی جریان دارد و مسـلمانان دسـتورات خـود را از حـاکم مسـلمان میگیرنـد و
چنانچــه حــاکم بخواهــد ،آنــان را برکنــار میکنــد 1.وی همچنــین تصــری دارد کــه معیــار
 .1همان ،ج ،7ص.7857
 .2خیر هیکل ،محمد ،الجهادِوِالقتالِهيِالسیاسةِالشرلیة ،ص.777
 .3قرعاوی ،یوس  ،هقهِالجهاد ،ج ،8ص.7515
ُ َ ْ َ ُْ ْ َ ََ َ ُ َ َ ْ ْ
ْ
ْ َ
ْ
ُْ ْ ُ َ
َ ْ
َ
َ
َ
« .4ف تإن َد َار تاإل ْسال تم ْاس ٌم تلل َم ْو تع تع ال تذي یکون تحت تید المس تل تمین ،و عالمة ذ تلك أن یتمن تف تیه المس تلمون»( .سرخسی ،محمـد،
شرحِسیرِالكبیر ،ج ،7ص.)7857
 .5ابنعابدین ،محمد امین ،هدِالمحتاهِلل ِال هِالمختاه ،ج ،1ص.735
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همچنین ابن عابدین در این بـاب تصـری دارد :برخـی ممالـد شـام کـه کـارگزاران و

42

برگزاری مراسـمهایی همچـون عیـد قربـان و عیـد فطـر
برپایی نماز جمعه و
دار االسالم
ت
ت

است.

0

ب .مذهب مالکی

بزرگـان مالکیمـذهب نیـز معیـار دیگـری را بـرای تفکیـد بـین دار االسـالم و
عالمان و
ت

دار الحرب قائـل هسـتند ،و آنگونـه کـه از فتواهـای ایشـان روشـن میشـود ،مهمتـرین

عالئم دار االسالم را اقامۀ اذان در شهر میدانند 2.اکنون به برخی از این موارد
عالمت از
ت

اشاره میشود:

 .7ابن عبدالبر تصری میکند که اذان از جمله عالمتهای اثبات دار االسالم است؛
ازاینرو ،فرق بین دار االسالم و دار الکفر این است که در دار االسالم صـدای اذان بلنـد
است ،تا جایی که پیامبر هنگامی که اصحاب را به جنـگ میفرسـتادند میفرمودنـد
اگر صدای اذان شنیدند ،در مقابله با آنان توق کنند و با آنان نجنگند.

9

 .8زرقانی نیز معتقد است که اذان از شعایر الهی است که عالمت افتراق دار االسـالم
و دار الکفر محسوب میشود.

4

ج .مذهب شافعی

عالمه رملی شافعی از فقهای مشهور شافعیمذهب و ملقب به «شـافعی صـغیر» اسـت.

1

حـاکم آنجـا
مناطق اندلس بهنام آراگون ،بـرای او بیـان کردنـد کـه
ساکنان یکی از
دربارۀ
ت
ت
ت

افراد جامعه نیز با نصرانیهاست ،ولـی مسـلمانان بـا امنیـت و بـدون
نصرانی است و للبۀ ت

دینی خود هستند .سپس از او پرسیدند :آیا مسلمانان
هیچگونه مشکلی قادر به انجام امور ت

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

میتوانند در این مکان بمانند یا اینکه حکـم دار الکفـر بـر ایـن مکـان اطـالق میگـردد و

48

« .1و دار الحرب تصیر دار إسالم بإجراء أحکام أهل اإلسالم فیها کجمعة و عید»( .همان).
 .2عنبری ،عبدالرحمن ،الحكمِلل ِداهِالكفرِأوِاإلسال  ،ص.85
َ َ َ َ ً
ْ َ َ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ ُ َ ِّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ
وب اْلذ تان جملة علی أه تل اْلمص تار تْل نه تمن العالم تة الدال تة المفرق تة بین د تار تاإلسـال تم و د تار الکف ترکـان
َ .3و ال أ ْعل ُم خالفا في ُو ُج
ُ ُ ْ ت َ َ َ ت َ َ ً ت ُ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َْ
َرسول الل ته تإذا بعم س تریة یقول له ْم تإذا س تمعت ُم اْلذان فتم تسکوا»( .ابن عبدالبر ،یوس بن عبدالله ،اإلست کاه ،ص.)735
ْ َ
ْ ْ
َْ « .4ل ْن ُه ش َع ُار ْاإل ْس َالم َو م َن ْال َع َال َمات ْال ُم َف ِّر َقة َب َ
ین َد تار تاإل ْسال تم َو الکف تر»( .زرقانی ،محمد ،شرحِالزهقانيِللال ِالموطالمِمالال ،
ت ت ت
ت
ت
ت ت
ج ،7ص.)833
 .5زرکلی ،خیرالدین ،األلال  ،ج ،7ص.3

مسلمانان باید هجرت کنند؟
دین خود را دارنـد
وی در جواب گفت« :هجرت بر اینان الزم نیست؛ زیرا
ت
توانایی اظهار ت

و این مکان دار االسالم به حساب میآید».

0

د .مذهب حنبلی

ابنرجب حنبلی در این باب میگوید :از جمله اموری کـه پیـامبر دربـارۀ دار االسـالم
مـال
فرمودند ،صدای اذان است؛ ازاینرو ،اگر از مکانی صـدای اذان بلنـد شـود ،جـان و ت
افراد آن منطقه محترم خواهد بود .عالوه بر ایـن ،از آنجـا کـه اذان مقدمـۀ نمـاز اسـت و
ت
2
سبب حرمت جان و مال خواهد بود.
سبب حرمت میشود ،بهطریقاولی نمازخواندن ت
سید قطب نیز دربارۀ معیار دار االسالم و دار الکفر آورده اسـت :دار االسـالم بـه هـر

افـراد
مکانی گفته میشود که در آن احکام اسالمی جریان داشته باشد و فرقی ندارد تمام ت
آن جامعه مسلمان ،یا اینکه عدهای از آنها مسلمان و عدهای از آنها کافر ذمـی باشـند .تـا
ـام خــود را طبــق شــریعت اســالم انجــام دهنــد ،ایــن مکــان
زمــانی کــه مســلمانان احکـ ت

دار االسالم محسوب میشود 9.ازاینرو ،یکی از مصادیق دار االسالم مکانی دانسته شده
است که عالوه بر مسلمانان ،کافران ذمی نیز در آن حضور دارند.

4

بنابراین ،اگر مکانی بهعنوان دار الکفر مطرح بوده و حال ،برخی احکام اسـالم در آن
اطالق کرد 1.ازاینرو ،اگرچه امروزه در برخی ممالد ،احکام اسالمی بهصورت کامل اجرا
نمیشود ،اما از آنجا که در تمام این ممالد ،مسلمانان در امنیتی که بهنام اسـالم اسـت
کشـتار آنـان و
زندگی میکنند ،این ممالد دار االسالم محسـوب میشـود و حقـی بـرای
ت

حمله جهت تخریب این امـاکن وجـود نـدارد 6.ایـن در حـالی اسـت کـه گروههـای سـلفیۀ

 .1رملی شافعی ،احمد ،هتاو ِالرملي ،ج ،1ص.57
 .2ابنرجب حنبلی ،عبدالرحمن ،هتح الباهحِشرحِصحیحِالبخاهح ،ج ،5ص.878
 .3قطب ،سید ،هيِظاللِالقرآن ،ج ،8ص.712
َ
ْ َ
ِّ َ ُ
َ ْ
« .4ف تإن َد َار الذ ْم تة تکون تم ْن ُج ْمل تة َد تار تاإل ْسال تم»( .سرخسی ،محمد ،شرحِسیرِالكبیر ،ج ،7ص.)7357
 .5تهانوی ،محمد بن علی ،موسولةِکشافِاصطالحاتِالفنونِوِالعلو  ،ج ،7ص.333
 .6ابوزهره ،محمد ،الجریمةِوِالعقو ةِهيِالفقهِاإلسالمي ،ص.717

41
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جریان داشته باشد ،حکم دار االسـالم بـه آن داده میشـود و نمیتـوان بـه آن دار الکفـر

41

جهادی ،امروزه ممالد اسالمی را بـهعنوان دار الکفـر دانسـتهاند و بـه کشـتار مسـلمانان
بیگناه آن اقدام کردهاند.
 .3اطالق دار الحرب به تمام بالدی که کفار در آن حضور دارند

یکی دیگـر از مبـاحثی کـه ابنتیمیـه و مقدسـی در بـاب دار االسـالم و دار الکفـر مطـرح
میکنند تفکیدنکردن بین دار الکفر و دار الحرب است؛ ازاینرو ،ابنتیمیه بین دار الکفر
و دار الحرب فرقی قائل نشده و ممالکی را که اهل آن کافر هسـتند ،دار الحـرب دانسـته
جهـادی معاصـر ،از جملـه
است 0.همـین عـدمتفکید ،بـر فتواهـای رهبـران گروههـای
ت
امـروزی مـا بـهدلیل
ابومحمد مقدسی اثر گذاشته است 2.وی نیز قائـل اسـت کـه ممالـد
ت
اینکه با مجاهدان در جنگ هستند ،دار الحـرب محسـوب میشـوند 9.او همچنـین قائـل

است که اطالق دار الحرب مشروط به این نیست که بین دار الکفر و دار االسـالم جنـگ
باشد ،بلکه اگر بین دار االسالم و دار الکفر عهدی بسته نشده باشد ،بهعنوان دار الحرب
شناخته میشود 4.بنابراین ،ابنتیمیـه و مقدسـی سـرزمینهایی را کـه کفـار در آن حضـور
دارند ،دار الحرب دانستهاند.
نقد این دیدگاه

ابومحمد مقدسی با تبعیت از ابنتیمیه ،به عدمتفکید بین دار الکفـر و دار الحـرب قائـل
شده و هر دو را در مصداق ،یکی دانسته 1و بر این اسـاس ،حملـه بـه ایـن امـاکن را جـایز
طبق ایـن اندیشـه ،سـرزمینهایی همچـون عـراق ،سـوریه و مصـر را
شمرده است .لذا بر ت

بهعنوان دار الحرب دانسته است ،هرچند افرادی که در این ممالد هستند ،به شـهادتین
سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

اقرار دارند.

10

« .1بمنزلة دار الحرب التي أهلها کفار»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموعِالفتاو  ،ج ،82ص.)877
 .2مقدسی ،ابومحمد ،الرسالةِالثالرینیةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهيِالتكفیر ،ص.35
 .3مقدسی ،ابومحمد ،ه اِماِأدینِاللهِ ه ،ص.72
 4همان.
« .5هي أیضا بمنزلة دار الحرب التي أهلها کفار»( .مقدسی ،ابومحمد ،الرسالةِالثالرینیةِهيِالتحال یرِمالنِالغلالوِهاليِالتكفیالر،
ص.)35

تعبیر از دار الکفر بهعنوان دار الحرب ،خطایی بس بزرگ است؛ زیرا با مراجعه به منابع
روایی بهخوبی نمایان است که بین این دو تفکید شده است؛ همان گونـه کـه ابنعبـاس
میگوید:

َّ
ُ ُ
ُ
ُ
رل حرر ٍبو
کان المش َرکهن علی من َزلت َ
ین َمن الن َبي و المؤ َم َنین :کانها مش َررکي أه َ
ُ
ُ
ُ
ُ
0
یق َانل ُهم و یق َانلهن ُهو و ُمش َرکي أه َل عه ٍدو ال یق َانل ُهم و ال یق َانلهنه؛
ـرکان محــارب کــه
مشــرکان در مقابـ تـل پیــامبر دو گــروه بودنــد :گروهــی مشـ ت

مشرکان معاهد که پیامبر بـا آنـان
پیامبر با آنها مقاتله کردند ،و در مقابل،
ت
قتال نکردند.

همان گونه که در روایت شـری بیـان شـد ،سـرزمین کفـار بـه دو دسـتۀ دار العهـد و
ً
دار الحرب تقسیم شد که از بین این دو سرزمین ،صرفا با کفاری که در دار الحرب بودند،
حکم قتال را صادر کرد.
جنگ صورت پذیرفت؛ ازاینرو ،نمیتوان به تصرف کافر بودن ،ت
همچنین پیامبر میفرمایند:

ً 2
من قتل ُمعاه ًدا لم َیرح را َئحة ال َّن َةو و َإ َّن َر یحها ُنهج ُد َمن م َسیر َة أر ب َعین عاما؛

اگر کسی کافری را بکشد که با حکومت اسالمی عهد بسته است ،بـوی بهشـت را
استشــمام نمیکنــد و اگــر استشــمام کنــد از مســیری خواهــد بــود کــه فاصــلۀ آن
چهل سال است.

معتبر اهلسنت معلـوم میشـود کـه فقهـا بـین
عالوه بر این ،با مراجعه به آثار و منابع
ت

میکنیم:
الف .شافعی

وی در یــد تقســیمبندی ،ممالــد را بــه ســه دســته تقســیم کــرده اســت :دار االســالم،
العهد و الصل  .مراد از «دار العهد» بـالد کفـاری اسـت کـه بـا حکومـت
دار الحرب و دار ت
اسالمی مصالحه کردهاند و با حف آیین خـود ،در ممالـد اسـالمی سـکونت دارنـد .اگـر

اطالق «دار الحرب» عام بود و شامل دار الکفر نیز میشد ،نمیبایست شـافعی بـین ایـن
 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاهح ،ج ،3ص.12
 .2همان ،ج ،1ص.33
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ساکنان دار العهد از کفار هستند ،ولی مـا بـا آنـان جنـگ
دو تفکید میکرد؛ چراکه همۀ
ت
نمیکنیم.

0

ب .ابنقیم جوزیه

وی کفار را به دو دسته تقسیم کرده است :گروهی که در حال محاربه با مسلمانان هستند
و گروهی که بین آنان و مسلمانان عهد و پیمانی برقرار است و حقوقشـان محتـرم شـمرده
خواهد شد.

2

بزرگان اهلسنت و حتی سلفیه اتفـاقنظر دارنـد بـر اینکـه جـان و مـال
عالوه بر این،
ت

مسلمانان محترم است؛ حتی در صورتی که در دار الکفر باشند 9.تا جایی کـه شـافعی در
این باب تصری میکند که هر آنچه در ممالد اسالمی حالل است ،در ممالد کفـر نیـز
حالل است و آنچه در ممالـد اسـالمی حـرام اسـت ،در ممالـد کفـر نیـز حـرام اسـت.

4

همچنین در جایی دیگر بیان مینماید که انسان بهواسطۀ جان و مالش محترم است ،چـه
در بالد کفر باشد و چه در بالد اسالمی 1.این در حالی است که امروزه گروههای تکفیـری
پیشینیان خود نیز اعتنایی نمیکنند و در ممالد اسـالمی بـه قتـل کسـانی
حتی به گفتار
ت

مساجد آنها بلنـد اسـت ،بلکـه نمـاز میخواننـد و حـ
مشغولاند که نهتنها صدای اذان از
ت
به جا میآورند.

عالوه بر این ،ممالد اسالمی معاهدههای تجـاری و اقتصـادی بـا همسـایگان خـود
دارند که اکثر این بالد ،حکومت و مردمانشان کافر هستند ،اما با وجود این ،حکم محارب
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بالد معاهد هستند.
به آنان اطالق نمیشود ،بلکه بنا بر تصری ت شافعی ،ت
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 .1زحیلی ،وهبه ،آراهِالحربِهيِالفقهِاإلسالمي ،ص.735
َ ُ
َ ُ
ْ ْ
« .2الکف ُار تإ ْما أ ْهل َح ْرب َو تإ ْما أ ْهل َع ْهد»( .ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،أحكا ِأهلِال مة ،ج ،8ص.)237
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموعِالفتاو  ،ج ،82ص715؛ شوکانی ،محمد بن علـی ،السالیلِالجالراهِالمتال هلِللال ِ
ح املِاألزهاه ،ص.733
َ ٌ
َ َ َ َْ ْ َ َ
َ ْ َ
ْ َ
َ ْ ْ ْ
ُ ْ
َ
 « .4تم ْما ْیع تقل ُه ال ُم ْس تل ُمون َو ْیجت تم ُعون َعل تیه أن ال َحالل تفي َد تار تاإل ْسال تم َحالل تفي تبال تد الکف تر َو ال َح َر َام تفـي تبـال تد تاإل ْسـال تم َح َـر ٌام
َ ْ ْ
تفي تبال تد الکف تر»( .شافعی ،محمد بن ادریس ،األ  ،ج ،3ص.)735
ْ
َ َ ْ َْ َ ْ َ
ْ
َ ْ ْ
ْ
َ « .5و تإن َما ْیح ُر ُم الد ُم تب تاإل َیم تان کان ال ُمؤ تم ُن تفي د تار حرب أو د تار إسالم»( .همان ،ص.)773
 .6زحیلی ،وهبهِ،آراهِالحربِهيِالفقهِاإلسالمي ،ص.731

نتیجه
بررسی صورتپذیرفته در اندیشۀ ابنتیمیه و ابومحمد مقدسی ذیل مفهوم دار االسالم و
با
ت

دار الکفــر ،معلــوم شــد ادعاهــای ایشــان در بــاب «تقســیم ثالثـ تـی امــاکن بــه دار الکفــر،
دار االسالم و الدار المرکبه»« ،معیـار دار االسـالم و دار الکفـر» ،و «اطـالق دار الحـرب
اسالمی قبـل
بهجای دار الکفر» نادرست است؛ زیرا با مراجعه به منابع تاریخی و آثار اولیۀ
ت

از ابنتیمیه ،معلوم شد همۀ این افراد اماکن را به دو دستۀ دار االسالم و دار الکفر تقسیم
کردهاند و قسم سومی بهعنوان الدار المرکبـه بـرای آن متصـور نشـدهاند .ادعـای ایـن دو
بـودن کثـرت و للبـه بـرای تفکیـد دار االسـالم و دار الکفـر،
شخص نیز مبنی بر معیار
ت

ـود
ـان زیــادی از علمــای بــزرگ اســالم دارد کــه معیــار را وجـ ت
مورداتفــاق نیســت و مخالفـ ت
برپایی احکـام اسـالمی میداننـد .اطـالق دار الحـرب بـرای دار الکفـر،
شعایر اسالمی و
ت
دشـمن خـود بـدانیم؛
خطایی بس بزرگ است؛ چراکه در این صورت ،باید تمام ممالـد را
ت

بزرگان دین نیز منافات دارد .آنچه امـروزه ایـن گروههـا
عالوه بر آنکه با سیرۀ پیامبر و
ت
کشتار کسانی است که همگان اذعان دارند بر اینکـه
در ممالد اسالمی انجام میدهند،
ت

ممالد آنان از دار االسالم است و شعایر اسالمی نیز در این سرزمینها وجود دارد.
ت
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ُ
ید»
یات «کتاب التوح ِ
کاوشی در روا ِ
محمد بن عبدالوهاب
*

چکیده
کتابِالتوحی ِ محمد بن عبدالوهاب دربردارنـدۀ روایـات زیـادی اسـت کـه بنـا بـر نظـر
ـات ایـن کتــاب صـحی اســت؛ حـال آنکــه در ایـن پــژوهش ،بــا رو
پیـروان وی ،روایـ ت
ت

دیـدگاه آنـان اثبـات
خـالف
روایـات ایـن کتـاب بررسـی شـده و
توصیفی-تحلیلی برخی
ت
ت
ت
ً
َُ
گردیده است .در این کتاب روایات مدرج ،ععی السند و احادیثی که داللتا در تضـاد بـا
آمـوزههـای دینــی اسـت ،وجــود دارد .در نقـدهای بیانشــده در ایـن مقالــه ،عـالوه بــر
محققان کتاب التوحی نیز ،کـه
سخنان علما و بزرگان اهلسنت ،از اعتراف شارحان و
ت

فکری نویسندۀ آن بودهاند ،استفاده شده است.
پیروان
از
ت
ت

کلیاادواژهها :کتــاب التوحیــد ،محمــد بــن عبــدالوهاب ،روایــات ،عــعی  ،مــدرج ،نقــد
وهابیت.

* کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسالمی ،پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.

مقدمه
مهمترین و مشهورترین اثر محمد بن عبدالوهاب کتابِالتوحی اسـت کـه وهابیـان تـا بـه
امروز ،تال های زیادی برای تعلیم و تروی ت آن صرف کردهاند .ایـن کتـاب هماننـد دیگـر
نوشتههای وی کمحجم و عاری از استدالل منطقی است.
رو

این کتاب بدین صورت است که ذیل هر موعوج ،آیات و روایاتی نقـل میکنـد و

در ادامۀ آنها استنباطهای خود را تحتعنوان «فیه مسائل» بهصورت فهرسـتوار عرعـه
مینماید .البته این استنباطها برگرفته از موعوعاتی است که در آیه و روایت آمـده اسـت و
هیچگونه استدالل و تحلیلی در آنها وجود ندارد.
ُ
روایات این کتـاب بررسـی شـده اسـت .ایـن
بودن این پژوهش ،برخی
ت
بهدلیل مختصر ت
بررسیها نشان میدهد که در این کتاب ،روایات مدرج و روایات ععی السند ،و همچنین
ً
روایاتی که داللتا با آموزههای قرآن در تضـاد هسـتند ،وجـود دارد ،کـه ایـن مسـِله نیـز بـا
محققان کتابِالتوحی همراه بوده است.
اذعان برخی شارحان و
ت
ت

عرورت این بحم بهدلیل جایگاه ویژهای است که کتاب التوحی در بین وهابیان دارد؛

روایـات ایـن کتـاب
بودن
عی صحی
بهویژه آنکه برخی
ت
ت
ت
پیروان محمد بن عبدالوهاب ،مد ت
میـان وهابیـت ،بـه
هستند .در این پژوهش ،ابتدا عمن بیـان جایگـاه کتالاب التوحیال در ت
روایات مدرج ،روایات ععی السـند ،و
سه دسته از روایات ذکر میشود که عبارت است از
ت
ً
ً
روایاتی که سندا و داللتا مورد نقد هستند.
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این کتاب یکی از مهمترین کتابهایی است که وهابیان در نشر و تروی ت آن نهایت تـال
خود را کردهاند؛ چنانکه برخی با تحقیق دربارۀ احادیم و تخری ت اسناد ،و برخـی دیگـر بـا

دادن برداشـتهای مؤلـ  ،در ایـن عرصـه اقـدام
نوشتن شـرح و توعـی روایـات و شـرح ت
ت
نمودهاند .عالوه بر اینکه این کتاب ،در دفعات متعدد و به زبانهای مختل نیز نشر پیـدا

کرده است.

حتویات آن
در کتابهای وهابیان تعاری متعدد و للوآمیزی دربارۀ کتاب التوحی و ُم
ت

وجود دارد .نوۀ محمد بن عبـدالوهاب ،ایـن کتـاب را کتـاب یگانـهای توصـی کـرده کـه
مانند

در این موعوج ،نه قبل از آن بوده و نه بعـد از آن میتوانـد وجـود داشـته باشـد.

بنباز نیز این کتاب را بهترین کتاب در زمینۀ اعتقادات معرفی کرده است.

0

2

روایـات
امامان علم حدیم دانسته و ادعا کردهاند کـه اکثـر
برخی مؤل ت این کتاب را از
ت
ت
این کتاب صحی است و
ت
روایات ععی بسیار کمی در آن وجود دارد که اتفـاق بـر عـع ت
آنها وجود ندارد و همچنین هیچگونه روایت موعوج و باطلی در این کتاب یافت نمیشود.

9

صال بن فوزان نیـز احادیـم ایـن کتـاب را صحی السـند یـا صـحی المعنی ذکـر کـرده و
بهدلیل اینکه بر اساس قرآن و سنت است و هرچه در آن وجود دارد کالم خـدا و پیـامبر و
ائمۀ اسالم است ،آن را مهم میشمارد 4.بنباز نیز معتقد است« :جمیع احادیم موجود در
کتالالاب التوحیالال اشــکالی ندارنــد و عــعی نیســتند» 1.وی همچنــین در دروس خــود،
شاگردان خود توصیه کرده است.
احادیم آن را به
کردن کتاب التوحی و
حف
ت
ت
ت

6

بررسی برخی روایتهای «کتاب التوحید»
در ادامه به سه دسته از روایات اشاره میشود:
 .7احادیثی که مؤل  ،برخی عبارات را به آنها افزوده است؛
 .8روایاتی که فقط بهلحا سندی ععی هستند؛
ً
ً
 .7روایاتی که سندا و داللتا مورد خدشه هستند.
واردکردن چیزی در
« ُمدرج» در لغت اسممفعول از «أارجت الشیء في الشیء» بهمعنای «
ت
 .1آلشیخ ،سلیمان بن عبدالله ،تیسیرِالعزیزِالحمی ِهيِشرحِکتابِالتوحی  ،ص.78
 .2بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،تحفة اإلخوان ،ص.17
 .3شایع ،عبداالله بن عثمان ،لنایةِالعلما ِ كتابِالتوحی  ،ص 77و .73
 .4فوزان ،صال بن فوزان ،إلانةِالمستفی ِ شرحِکتابِالتوحی  ،ج ،7ص.77
 .5شایع ،عبداالله بن عثمان ،لنایةِالعلما ِ كتابِالتوحی  ،ص.73
 .6بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،دهوسِللشیخِلب العزیزِ ن از ،ج ،7ص.83
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دستۀ اول :احادیث مدرج

11

متن روایت چیزی
چیز دیگر» ،و در اصطالح علم حدیم بهمعنای این است که در سند یا ت

0
اجماج
داخل یا درج شده باشد یا تغییری در آن انجام گرفتـه باشـد« .ادراج در روایـت» بـه ت
2
علما اعم از محدثان ،فقها و دیگران حرام است ،مگر در مواردی که استثناء شده اسـت.
در ادامه ،چند نمونه از ُمدرجات محمد بن عبدالوهاب را ذکر خواهیم کرد.

روایت اول

در باب «ما جاء أن بعض هذه األمة نعبد األوثان» آمده است:

أن رسهل الله قال« :لتتبعن سنن من کان قربلکمو حرذو القرذة بالقرذةو حتری لره
اخلها جحر ضا لدخلتمهه» .قالها« :یا رسهل الله! الیهرها و النصراری » قرال:

«فمن »؛
ً
پیامبر فرمودند« :یقینا شـما ،موبـهمو از آداب و سـنتهای امتهـای پیشـین
سوراخ سوسماری شده باشند ،شما نیز وارد
پیروی خواهید کرد ،حتی اگر آنان وارد
ت
9

آن میشوید» .اصحاب گفتند« :منظور شما یهود و نصارا است؟» ایشان فرمودند:
«پس منظورم کیست؟»

اصل این روایت که در صحیحین آمده است 4،جملۀ «حذو القذة بالقذة» وجود ندارد
در ت

محقـق کتالاب التوحیال  ،ذیـل ایـن
و ابنعثیمین نیز به این حقیقت معترف است 1.قفیلی،
ت
روایت به حقیقت فوق اعتراف میکند و مینویسد« :مؤل این روایت را بـهتبعیت از کتـاب

اقتضا الصراطِ ابنتیمیه نقل کـرده و ایـن عبـارت در مسالن أحمال از حـدیم ”شـداد بـن
سند این روایت بهدلیل وجود ”شهر بـن حوشـب“ عـعی
اوس“ نقل شده است؛ که البته ت

است» 6.آن روایت این است:

حرردثنا شررهر ابررن حهشررا و حرردثني ابررن ررنمو أن شررداا بررن أوهو حدثرره عررن
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 .1طحان ،محمود ،تیسیرِمصطلحِالح ی  ،ص.775
 .2همان ،ص.777
 .3ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.38
 .4بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاهح ،ج ،1ص ،773ح7157؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مساللم ،ج،1
ص ،8551ح.8773
 .5ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،7ص.135
 .6ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص 38و .37

الکتاب حذو القذة بالقذة»؛

0

دیـن اسـالم را یهـودی کـرده و
رسول خدا فرمودند که بدترین ت
افراد این امت ،ت
موبهمو از آداب و سنتهای امتهای پیشین پیروی خواهند کرد.

روایت دوم

در باب «ما جاء في الکهان و نحههم» آمده است:

روی مسلم في صحیحه عن بعض أزواج النبي عرن النبري قرال« :مرن أنری

عرافا فسأله عن شیء فصدقه لم نقبل له صالة أربعین یهما»؛
همسـران پیـامبر ،از پیـامبر
مسلم در کتاب صحی خـود بـهنقل از برخـی
ت
روایت کرده است که ایشان فرمودند« :اگر کسـی نـزد کـاهنی بـرود و از او دربـارۀ
نمـاز چنـین شخصـی تـا چهـل روز
چیزی سؤال کند و سپس او را تصدیق نمایـد ،ت
پذیرفته نخواهد شد».
2

اصل ایـن روایـت درِصالحیح مساللم بـدون کلمـۀ «فصـدقه» آمـده اسـت 9و در کتـاب
ت

مسن أحم ِ نِحنبل نیز بدون عبارت «فستله» ،اینگونه آمده است:

من أنی عرافا فصدقه بما یقهل لم نقبل له صالة أربعین یهما؛
نماز چنـین شخصـی تـا
اگر کسی نزد کاهنی برود و گفتههای وی را تصدیق کند ،ت
چهل روز پذیرفته نخواهد شد.
4

توجیـه آن
حقیقـت فـوق معتـرف اسـت و در
ابنعثیمین نیز در شرح کتاب التوحی به
ت
ت

مینویسد:

و زیاانها في نقل المؤلف؛ إما ألن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ «فصردقه»و أو

أحمد« :فصدقه»؛

1

بودن کلمۀ «فصدقه» در نقل مؤل  ،یا به این دلیـل اسـت کـه در نسـخهای
و زیاد ت
که وی از صحیح مسلم نقل کرده است ،این کلمه نیز وجود داشته است ،یا اینکـه

 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسن ِأحم نِحنبل ،ج ،82ص.753
 .2ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.28
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیحِمسلم ،ج ،1ص.7357
 .4ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسن ِأحم نِحنبل ،ج ،83ص.733
 .5ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،7ص.575
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61

مؤل از صحیح مسلم کلمۀ «فستله» ،و از کتاب مسن أحمال کلمـۀ «فصـدقه» را
نقل کرده است.

البتــه ایــن توجیــه مخــدو

ً
اســت؛ زیــرا اوال :کســی نگفتــه در نســخهای از کتــاب

شارحان کتاب
صحیح مسلم لف «فصدقه» وجود دارد و اگر چنین چیزی بود ،محققان و
ت
ً
تذکر میدادند و ثانیا :ظاهر سخن ابن عبدالوهاب این است که روایت بـا همـین لفـ در
صالالحیح مسالاللم آمــده اســت؛ در حــالی کــه روایــت بــه ایــن لفـ تلفیقــی اســت ،چنانکــه
ابنعثیمین بدان اعتراف دارد.
دستۀ دوم :احادیث ضعیف

برخی از احادیم تنها از عع سندی برخوردار است ،مانند؛
روایت اول

َّ

َّ
روایت زیر ذکر شده است:
در باب «و ما قد ُروا الله حق قد َره» دو ت

 .1و قال ابن جریر :حدثني یهنس أخبرنا ابن وها قال :قال ابن زیرد :حردثني أبري

قال :قال رسهل الله« :ما السماوات السبع في الکرسي إال کدراهم سبعة ألقیت
في نره»؛

پدر ابنزید نقل شده است که رسول خدا فرمودند« :آسمانهای هفتگانه،
از ت
کرسـی خــدا هماننـد چنـد درهــم اسـت کـه در داخــل سـپری قــرار داده
مقابـل
در
ت
ت
شدهاند».
 .2و قال :قال أبهذر سمعت رسهل اللره یقرهل« :مرا الکرسري فري العرر إال

کحلقة من حدید ألقیت بین ظهري فالة من األرض»؛

0
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ابنعثیمین و قفیلی روایـت فـوق را بـا اسـناد مختلـ بررسـی کردهانـد و همـۀ آنهـا را
ععی میدانند ،که در ذیل سخنان آنها بیان میشود.
در سند روایت اول که در تفسیر طبری بیان شـده اسـت« 2،عبـدالرحمن بـن زیـد بـن
 .1ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.777
 .2طبری ،محمد بن جریر ،جامعِالبیانِهيِتفسیرِالقرآن ،ج ،7ص 3و .2

اسلم» وجود دارد که بنا بر نظر ابنعثیمین «عـعی » 0،و بنـا بـر نظـر قفیلـی «متـروک»
عبارت «هرذا ضرعیف
دانستن سند روایت با
ت

محقق کتاب التوحی عالوه بر ععی
است.
ت
ً
جدا» ،آن را ُمرسل نیز دانسته است 2.در کتاب إ طال التن ی نیز این روایت با همین سند و
ت

لف از طریق «اصبغ بن فرج» بیان شده است که وی نیز به عع ت «عبدالرحمن بن زید»
9
معترف است و این روایت را مرسل میداند.
روایت دیگری که ذکر گردید ،در چند کتاب ذکر شده است:
ت

بودن
 .7در تفسیر طبری با سند «عبدالرحمن بن زید بن اسلم» آمده است که ععی
ت
آن بیان شد.
ُ
العرشِوِماِه ِوحِِهیه روایت فوق را ذکر کرده است 4که بنا بر
 .8ابن ابیشیبه در کتاب
نظر ابنعثیمین ،در سند آن نام دو نفر وجود دارد :یکی «اسماعیل بن مسلم مکـی» کـه
متروک است ،و دیگری «مختار بن لسان» که مجهول است و جرح یـا تعـدیلی دربـارۀ او
نقل نشده است.

1

روایت فوق را ذکر کرده است:
 .7بیهقی در کتاب األسما ِوِالصفات با دو سند ،ت

در سـند اول نــام دو نفـر وجــود دارد 6:یکـی «ابنجــری » کـه مــدلس اسـت و از عطــا

بهصورت عنعنه روایت کرده است ،و دیگری «یحیی بن سعید» که ابنحبان در وص وی
گفته اسـت« :یروي المقلهبات و الملزقاتو الی هز اإلحت اج به إذا انفررا»؛( 7او مقلوبـات 8و
روایاتی را که حقیقـت ندارنـد ،روایـت میکنـد ،و بـه روایـات وی در صـورت منفـرد بـودن،
روایـات وی را ُمنکـر
ذکـر سـخن ابنحبـان ،کـالم ابنعـدی کـه
ت
قفیلی نیز عالوه بـر ت

 .1ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،8ص.573
 .2ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.777
 .3بنعتیق ،حمد بن علی ،إ طال التن ی  ،ص.785
ُ
العرشِوِماِه ِوحِِهیه ،ص ،177ح.52
 .4ابن ابیشیبه ،محمد بن عثمان،
 .5ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،8ص.573
 .6بیهقی ،احمد بن حسین ،کتابِاألسما ِوِالصفات ،ج ،8ص.833
 .7ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،8ص.573
متن روایت است .ند :طحان ،محمود ،تیسیرِمصطلحِالح ی  ،ص.771
« .8مقلوب» بهمعنای جابهجایی در سند یا ت
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نمیتوان احتجاج کرد).
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شمرده ،بیان کرده است.

0

در سند دوم 2نام «ابراهیم بن هشام بن یحیی لسانی» وجود دارد که ابوحاتم و ابوزرعه
او را تکذیب کردهاند 9.قفیلی نیز وی را کذاب معرفی کرده است.

4

تفسیر خود این روایـت را بـا سـند «ابنمردویـه» ذکـر کـرده اسـت 1،کـه
 .1ابنکثیر در
ت

راوی ععی در آن وجود دارد.
راوی مجهول و دو ت
ید ت

6

روایت دوم
7
اصـل آن در کتـاب
در باب «بیان شیء من أنهاع السحر» روایتی از ابوهریره آمده است که ت

السنن الصغر اینچنین است:

حدثنا عباا بن میسرة المنقريو عن الحسنو عن أبي هریرة قال :قال رسهل الله:

«من عقد عقدةو ثم نفث فیها فقد سحرو و من سحر فقد أشر و و من نعلق شیئا وکرل

إلیه»؛

8

از ابوهریره نقل شده است که پیامبر فرمودنـد« :هـرکس تگ ترهـی بزنـد و در آن
بدمد ،تسحر کـرده اسـت ،و کسـی کـه تسـحر انجـام دهـد ،شـرک ورزیـده اسـت ،و
هرکس چیزی [بر گردن] بیاویزد ،به همان سپرده میشود».

اوال :افرادی مانند یونس بن عبید ،یحیی بن معین ،ابوزرعه و علی بن مـدینی بـر ایـن
باورند که حسن بصری بـا ابـوهریره هـیچ مالقـاتی نداشـته و اینهـا یکـدیگر را ندیدهانـد؛

3

بزرگان رجال قائلاند که حسن بصری از ابوهریره روایتی نشنیده است 01.منـذری
ازاینرو،
ت

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

قول عدمسماج از ابـوهریره را بـه جمهـور علمـا نسـبت داده اسـت.
نیز ذیل روایت فوق ،ت
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 .1ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.777
 .2بیهقی ،احمد بن حسین ،کتابِاألسما ِوِالصفات ،ج ،8ص.755
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،8ص.573
 .4ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.777
 .5ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیرِالقرآنِالعریم ،ج ،7ص.585
 .6ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،8ص.573
 .7ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.27
 .8نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن الصغر  ،ج ،3ص ،778ح.1533
 .9ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،ته یب الته یب ،ج ،8ص.873
 .10ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن ،الجرحِوِالتع یل ،ج ،7ص17؛ ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر ألال ِالنبال  ،ج ،1ص.577
 .11منذری ،عبدالعظیم بن عبدالقوی ،الترغیبِوِالترهیب ،ج ،1ص.77

00

محقـق
ذهبی نیز معتقد است که تعدادی از بزرگان عدمسماج را بیـان کردهانـد 0.قفیلـی،
ت
2
کتاب التوحی  ،نیز به عدمسماج ُمعترف است.
ثانیا :افرادی مانند ذهبی این روایت را تضعی کردهاند 9و ذیل آن نوشتهاند که بهدلیل
وجود عباد بن میسره در سند این روایت ،سند آن منقطع خواهد بود و ایـن روایـت صـحی
نیست.

4

ُ
بودن روایت فوق تصری کرده است.
همچنین صاحب کتاب النهجِالس ی  ،به مرسل ت

1

شـروح
وهابیان معاصر مانند ابنعثیمین 6و البانی 7و همچنین در دیگـر
این روایت از نظر
ت
ت
محققان آن 3ععی است.
کتاب التوحی  8و نزد
ت
روایت سوم

در باب «فضل التهحید و ما یکفر من الذنهب» آمده است:

و عن أبي سعید الخدري عن رسهل الله قال« :قال مهسی :یا رب علمنري شریئا

أذکر و أاعه به» .قال« :قل یا مهسی :ال إله إال الله» .قال« :یا رب کل عبراا

یقهلهن هذا» .قال« :یا مهسیو له أن السمهات السبع و عامرهن یرري و األرضرین
السبع في کفةو و ال إله إال الله في کفةو مالت بهن ال إله إال الله» .رواه ابن حبران
و الحاکم و صححه؛

01

از ابوسعید خدری روایت شده که پیامبر فرمودند« :موسی گفت :پروردگارا،
به مـن چیـزی بیـاموز کـه بـا آن تـو را یـاد کـنم و بخـوانم» .خداونـد گفـت« :بگـو
ال إله إال الله» .موسـی گفـت« :پروردگـارا ،ایـن را همـۀ بنـدگانت میگوینـد».
 .1ذهبی ،محمد بن احمد ،تاهیخ اإلسال  ،ج ،7ص.87
 .2ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.27
 .3آلشیخ ،عبدالرحمن بن حسن ،هتح المجی  ،ص.835
 .4ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان اإللت الِهيِنق الرجال ،ج ،8ص.732
 .5دوسری ،جاسم ،النهج الس ی  ،ص.775
 .6ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،7ص.587
 .7البانی ،محمد ناصرالدین ،ضعیفِالجامعِالصغیرِوِزیادته ،ص.288
 .8آلشیخ ،عبدالرحمن بن حسن ،هتح المجی  ،ص.835
 .9ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.27
 .10همان ،ص.77
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موجودات آن (بهجز
خداوند گفت« :ای موسی ،اگر آسمانهای هفتگانه با تمام
ت

61

خودم) و زمینهای هفتگانه ،در ید کفۀ ترازو قرار گیرند و «ال إلـه إال اللـه» در
دیگر آن« ،ال إله إال الله» بر همۀ آنها لالب خواهد شد».
کفۀ ت

رجـال ایـن روایـت اذعـان دارد 0.در سـند ایـن روایـت
کتاب خود بـه عـع ت
هیثمی در ت
ت
2
«دراج بـن سـمعان ابوالسـم » وجــود دارد کـه در نظـر علمــای رجـال «عـعی » اســت.
ابنعثیمین نیز در شرح این روایت به عـع ت راوی اشـاره کـرده اسـت 9.قفیلـی عـالوه بـر
ععی
دانستن «دراج» ،معتقد است که وقتی وی از «ابوهیثم» روایتی را نقل کند ،عع ت
ت
بـودن
شارحان کتاب التوحی  7نیز به ععی
آن بیشتر میشود 4.البانی 1،شیخ ارناؤوط 6و
ت
ت
این روایت اذعان کردهاند.

روایت چهارم

در باب «من الشر  :لبس الحلقة و الخیط و نحههما لرفع البالء أو افعه» آمده است:

عن عمران بن حصین« :أن النبي رأی رجال في یده حلقة من صفر» .فقرال« :مرا

هذه » قال« :من الهاهنة» .فقال« :انزعهاو فإنها ال نزید إال وهنا؛ فإنرك لره مرت و
هي علیك ما أفلحت أبدا» .رواه أحمد بسند البأه به؛

8

از عمران بن حصین روایت شده که پیامبر در دسـت مـردی انگشـتری دیدنـد.
(بیمـاری نـاتوانی جسـم)
پرسیدند« :این چیست؟» مرد گفـت« :ایـن بـرای واهنـه
ت
است» .پیامبر فرمودنـد« :آن را در بیـاور؛ زیـرا فایـدهای نخواهـد داشـت ،جـز
ناتوانی تـو را افـزایش دهـد .اگـر در ایـن حـال از دنیـا بـروی ،هرگـز رسـتگار
اینکه
ت
نخواهی شد» .این روایت را احمد با سندی که اشکالی در آن نیست ،روایـت کـرده
است.

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

اوالِ:اینکه حسن بصری از عمران روایتی شنیده باشد ،محل بحـم و اخـتالف اسـت؛
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 .1هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجمعِالزوام ِوِمنبعِالفوام  ،ج ،75ص.28
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب الته یب ،ص.857
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،7ص.25
 .4ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.71
 .5البانی ،محمد ناصرالدین ،ضعیفِمواهدِالرمآن ،ص.738
 .6ابنحبان ،محمد ،صحیحِا نِحبانِ ترتیبِا نِ لبان ،ج ،71ص.758
 .7آلشیخ ،عبدالرحمن بن حسن ،هتح المجی  ،ص.13
 .8ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.82

چنانکه ابنحزم گفته است« :في سماع الحس َرن مرن َعمرران کرالم»؛ 0ازایـنرو ،مشـاهده
َ

میشود که بسیاری از بزرگان همچون ابوحاتم ،ابو محمد بن ابیحاتم ،علی بن مدینی،
2

9

4

یحیی بن معین و بردیجی 1بر این باورند که حسن بصری از عمران روایتی نشنیده است.
سند روایت «مبارک بن فضالة» وجود دارد که نسائی و یحیی بن َم تعـین وی را
ثانیاِ:در ت
6
رجال ععی وجود داردِ 7.
ععی میدانند و نام وی در کتب ت

روایت کتاب مسند ،به هر دو نکتـۀ فـوق معتـرف اسـت؛ 8چنانکـه
ذیل ت
شیخ ارناؤوط ت

مینویسد:

إسنااه ضعیفو مبار (و هه ابن فضالة) مدلسو و قد عنعن و لرم یصررح بسرماعه
من الحسنو لکنه قد نهبعو و الحسن (و هه البصري) لم یسمع من عمررانو و الرذي
في هذا الحدیث من نصریح الحسن بسماعه من عمران خطرأ مرن مبرار کمرا قرال

اإلمام أحمد و یره کما في التهذیاو ثم قد اختلف علی الحسن في وقفه و رفعه.

این روایت در سنن ا ن ماجة بدون جملۀ «فإنك له مت و هي علیرك مرا أفلحرت أبردا»
ذکر شده 3و البانی آن را ععی دانسته است 01.درِصحیح ا ن حبان ،این روایت با عبارت
«فإنك إن نمت و هي علیك وکلت إلیها» 00ذکر شـده کـه البـانی هـم آن را عـعی دانسـته
است.

02

البته در کتاب المست هكِلل ِالصحیحین ،روایت با سند دیگری ذکر شده اسـت ،کـه
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 .1ابنحزم ،علی بن احمدُ ،
المحل ٰ ِ اآلراه ،ج ،2ص.772
 .2ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن ،الجرحِوِالتع یل ،ج ،7ص.17
 .3ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن ،کتابِالمراسیل ،ص.73
َ
ُ .4مغلطای ،عالءالدین ،إکمالِته یبِالكمال ،ج ،1ص.21
 .5همان ،ص.25
 .6جرجانی ،عبدالله بن عدی ،الكاملِهيِضعفا ِالرجال ،ج ،2ص.81
 .7همان ،ص87؛ ابنشاهین ،عمر بن احمد ،تاهیخِأسما ِالضعفا ِوِالك ا ین ،ص.725
 .8ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسن ِأحم نِحنبل ،ج ،77ص.851
 .9ابنماجه ،محمد بن یزید ،سننِا ن ماجة ،ج ،8ص ،7773ح.7577
 .10البانی ،محمد ناصرالدین ،صحیحِوِضعیفِسننِا ن ماجة ،ج ،2ص.77
 .11ابنحبان ،محمد ،صحیحِا نِحبانِ ترتیبِا نِ لبان ،ج ،77ص.113
 .12البانی ،محمد ناصرالدین ،ضعیفِمواهدِالرمآن ،ص.33

62

حاکم نیشابوری و ذهبی آن را صحی دانستهاند؛ 0لیکن در این روایت نیز اشکال گذشـته
بزرگان حدیم و رجال
نظر
در
ت
سماج حسن بصری از عمران بن حصین وجود دارد و بنا بر ت
ً
که قبال نامشان ذکر شد ،این روایت مرسل است.
دستۀ سوم :روایات ضعیف

ً
ً
برخی روایات سندا و داللتا مورد خدشه هستند که برخی از آنها را بیان میکنیم:
روایت اول :دست چپ داشتن خداوند

َّ

در باب «و ما قد ُروا الله ح َّق قد َره» روایت ذیل ذکر شده است:

و لمسلم عن ابن عمر مرفهعا« :یطهي الله السماوات یهم القیامةو ثرم یأخرذهن بیرده

الیمنی»و ثم یقهل« :أنا الملكو أین ال بارون أین المتکبرون » ثم یطرهي األرضرین
السبعو ثم یأخذهن بشمالهو ثم یقهل« :أنا الملكو أین ال بارون أین المتکبرون »؛

2

راسـت
خداوند در روز قیامت آسمانها را در هم میپیچید .سپس آنهـا را در دسـت
ت
خود میگیـرد و میگویـد« :فرمـانروا مـنم ،کجاینـد جبـاران؟ کجاینـد متکبـران؟»
چـو خـود
سپس زمینهای هفتگانه را در هم میپیچد .سـپس آنهـا را در دسـت ت
میگیرد و میگوید« :فرمانروا منم ،کجایند جباران؟ کجایند متکبران؟»
الف .بررسی متن روایت

ُ
چنانکه در صحیح مسلم آمـده اسـت ،در اصـل ایـن روایـت جملـۀ «ث َّرم یط َرهي األر َضرین

َب َشم َال َه» وجود دارد 9و در کتاب سنن أ ي داود ،این روایت با عبارت «ثم یطهي األرضینو ثم

یأخررذهن» ذکــر شــده اســت؛ 4لــذا بــا مراجعــه بــه اصــل روایــات مشــخص میشــود کــه
عبارت «األرضین السبعو ثم یأخرذهن» را ادراج کـرده
محمد بن عبدالوهاب در این روایت،
ت

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

است.
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ب .بررسی سند روایت

در سند این روایت «عمر بن حمـزه» وجـود دارد کـه ابنحنبـل احادیـم وی را لیرمشـهور
 .1حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المست هكِلل ِالصحیحین ،ج ،1ص.815
 .2ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.752
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،1ص.8712
 .4سجستانی ،سلیمان بن اشعم ،سننِأ ي داود ،ج ،1ص.871

معرفی کرده است 0.افرادی مانند یحیی بن معین و نسائی نیز وی را تضعی کردهاند 2.نام
بـودن وی
ععفاء رجالی نیز وجود دارد 9و بعضـی علمـای رجـال بـه عـعی
وی در کتاب
ت
ت

4
راوی مـذکور
معتقد هستند .شیخ ارنؤوط نیز در توعی ت ر ت
وایت سنن أ ي داود ،بـه عـع ت ت
ً
اشاره کرده است 1.همچنین در سند روایت ،عنوان «ابواسامه» وجود دارد که اوال :بعضـی

کردن وی اشاره کردهاند؛ 6چنانکه ابنحجر عسقالنی او را در طبقۀ دوم
بزرگان به تدلیس ت

تـدلیس وی
طبقات مدلسین ذکر کرده است 7و محمد بـن سـعد کاتـب واقـدی نیـز بـه
از
ت
ت

تصری کرده است 8و شافعی نیز از «شعبة بن حجاج» نقـل کـرده اسـت« :التردلیس أخره

ً
الکذب» 3.ثانیا« :ابواسامه» در این روایت از «عمر بن حمزه» بهصورت عنعنه روایت کـرده
است ،و چنانکه در علم اصول حدیم بیان شده است ،روایات مدلس مقبول نیستند ،مگر
آنکه به سماج و تحدیم تصری نمایند.

01

ج .بررسی مدلول روایت

محمد بن عبدالوهاب در ششمین مسِلۀ بیانشده در ذیل این روایت ،تصری میکنـد کـه
خداوند دست چو هم دارد؛ 00در حالی که:
اوال :برخالف وهابیان ،بزرگان و علمـای اهلسـنت ،از کلمـۀ «یـد» معنـایی همچـون
«کمــال»« ،عطــاء»« 02،نعمــت»« ،نصــرت» 09و «قــدرت» را اســتفاده کردهانــد؛ چنانکــه

61

کاوشی در روایات « ُ
کتاب التوحید» محمد بن عبدالوهاب

 .1ذهبی ،محمد بن احمد ،الكاشف ،ج ،8ص52؛ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،ته یب الته یب ،ج ،3ص.173
 .2همان؛ همان.
 .3ذهبی ،محمد بن احمد ،دیوانِالضعفا ِوِالمتالروکین ،ص837؛ ابنجـوزی ،عبـدالرحمن بـن علـی ،الضالعفا ِوِالمتروکالون،
ج ،8ص.853
 .4ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب الته یب ،ص.177
 .5سجستانی ،سلیمان بن اشعم ،سننِأ يِداود ،تحقیق :ارنؤوط ،ج ،3ص.771
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب الته یب ،ص733؛ ابنسعد ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبر  ،ج ،7ص.775
 .7ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،طبقاتِالم لسین ،ص.75
 .8ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،ته یب الته یب ،ج ،7ص.7
 .9خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،الكفایةِهيِللمِالروایة ،ص.755
 .10عتر ،نورالدین ،منهجِالنق ِهيِللو ِالح ی  ،ص.721
 .11ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.777
 .12ابنقتیبه ،عبدالله بن مسلم ،تمویلِمختلفِالح ی  ،ص.751
 .13شوکانی ،محمد بن علی ،هتح الق یر ،ج ،5ص.53
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«نووی» مینویسد:
اطالق دو دست برای خدا ،یعنی خداوند قدرت دارد و دست کنایه از قدرت اسـت؛
زیرا مـا انسـانها کارهـای خـود را بـا دسـتهایمان انجـام مـیدهیم .از آنجـا کـه
مخاطب این آیات ،ما انسانها هستیم[ ،خداوند این مثال را ذکر کرده] تا برای ما
ت
0
واع شود و در نفوس ما جای گیرد.

ثانیا :با مراجعه به کتابهای سل در مییـابیم کـه آنهـا طبـق آیـات قـرآن 2و حـدیم
صحی ت نبوی 9معتقد بودند که خداونـد دو دسـت دارد ،و هـر دو دسـت نیـز دسـت راسـت
4
صفت « تشـمال» کـه موجـب نقـص پروردگـار اسـت ،ابـا داشـتند.
بردن ت
است؛ لذا از بهکار ت
بهعنوان نمونه به چند مورد اشاره میکنیم:
 .7ابنخزیمه مینویسد« :طبق آنچه از قرآن و پیامبر به ما رسیده است ،میگوییم
دوی آنها یمین هسـتند
که خداوند دو دست دارد و طبق آنچه پیامبر خبر دادهاند ،هر ت

و تشمال در خدا نیست».

1

روایت ”کلتا یدیه یمرین“ کـه از پیـامبر نقـل
 .8از احمد بن حنبل نقل شده است « :ت

شده ،صحی است و هرکس بداند که ایـن مطلـب حـق اسـت ولـی بـه آن ایمـان نیـاورد،
پیامبر را تکذیب کرده است».

6

 .7بسیاری از علما مانند بیهقی 7،ابنجوزی 8و قرطبی 3بر این باورنـد کـه خداونـد هـر

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

روایت «عمر بن حمزه» نقل شده است کـه
دو دستش یمین است و لف ت « تشمال» تنها در ت
آنهم قابلاعتنا نیست .در روایات دیگری نیز از «جعفر بـن زبیـر» و «یزیـد رقاشـی» لفـ ت

20

 .1نووی ،یحیی بن شرف ،المنها ِشرحِصحیحِمسلمِ نِالحجا  ،ج ،73ص.778
 .2مانند آیۀ  71سورۀ مائده :بل یداه مبسوطتان.
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیحِمسلم ،ج ،7ص.7152
 .4قرطبی ،محمد بن احمد ،الت کرةِ محوالِالموت ِوِأموهِاآلخرة ،ص135؛ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،هالتح البالاهح،
ج ،77ص.737
 .5ابنخزیمه ،محمد بن اسحاق ،کتابِالتوحی ِوِإرباتِصفاتِالربِلزوجل ،ج ،7ص.737
 .6ابن ابییعلی ،محمد ،طبقاتِالحنا لة ،ج ،7ص.777
 .7بیهقی ،احمد بن حسین ،کتابِاألسما ِوِالصفات ،ج ،8ص.773
ُ
 .8ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،دهعِشبهِالتشبیهِ مکفِالتنزیه ،ص.875
 .9قرطبی ،محمد بن احمد ،الت کرةِ محوالِالموت ِوِأموهِاآلخرة ،ص 131و .135

تشمال نقل شده است که آنها نیز قابلاعتنا نیستند؛ چراکه آنها متروک هستند.

پـذیرفتن
شارحان کتاب التوحیال  ،یـا از
ثالثا :عالوه بر علمای سل  ،برخی محققان و
ت
ت
ً
قبول آن توجیهی ذکر نمودهاند .مـثال قفیلـی ذیـل
لف « تشمال» امتناج کردهاند و یا برای ت
روایت فوق ،لف ت « تشمال» را ُمنکر ذکر میکند و سپس به ذکـر کلمـات قرطبـی و بیهقـی
ت
ُ
0
بودن لف ت « تشمال» در میان علما سخن میگویـد
میپردازد .ابنعثیمین نیز از حکم شاذ ت
و مینویسد:

میان راویان حدیم ،دربارۀ کلمۀ « تشمال» اختالف است .برخی آن را ثابت و بعضی
داخـل روایـت ذکـر کـردهانـد،
آن را ساقط کردهاند .بعضی کسانی که ایـن کلمـه را
ت
حکم به شذوذ کردهاند [یعنی روایتی که کلمۀ شاذ در آن وجود دارد]؛ چراکه وجود
این کلمه برخالف روایات موثـق از ابنعمـر اسـت ،و برخـی گفتهانـد ایـن کلمـه از
اصل این تخطِه بهدلیل روایتی است کـه در صالحیح مساللم
ت
تصرفات راوی است .ت
راسـت خـدا قـرار
در
منـابری
بـر
دالن
عا
«
فرمودند:

پیامبر
که
است
شده
ثابت
ت

میگیرند ،و دو دست خدا یمین است» .البته در پایـان بحـم ،ابنعثیمـین معتقـد
پذیرفتن کلمۀ « تشمال» ،نقصی بر خداوند عارض نمیشـود؛
صورت
میشود که در
ت
ت
چراکه این دست مانند دسـت مخلوقـان نیسـت کـه در مقایسـه بـا دسـت راسـت،
2
دست خداوند ،یمین است.
ععی باشد؛ ازاینرو ،هر دو ت
روایت دوم :مشرک بودن حضرت آدم

ً

باب «فل َّما آن ُاهما ص َالحا» 9روایتی از تفسیر ابن ابیحاتم نقل شده است که سند و اصـل
در ت
حدیم عبارت است از:

المبار عن شریك عن خصیف عن سعید بن جبیر عن ابن عباه في اآلیة قرال لمرا

نغشاها آام حملت فأناهما إبلیس فقال« :إني صاحبکما الذي أخرجتکما مرن ال نرة

لتطیعاني أو ألجعلن له قرني أیلو فیخررج مرن بطنرك فیشرقهو و ألفعلرن و ألفعلرن

یخهفهماو سمیاه عبد الحارث» .فأبیا أن یطیعاه فخرج میتاو ثم حملت فأناهمرا فقرال
 .1ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.775
 .2ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،8ص 571و .575
 .3سورۀ اعراف ،آیۀ .735
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کاوشی در روایات « ُ
کتاب التوحید» محمد بن عبدالوهاب

حدثنا علی بن الحسین ثنا محمد بن علی برن حمرزةو ثنرا حبرانو عرن عبداللره ابرن

21

مثل قهلهو فأبیا أن یطیعاهو فخرج میتا .ثم حملت فأناهما فذکر لهمرا فأارکهمرا حرا
ُ
0
الهلد فسمیاه عبد الحارثو فذلك قهله «جعال ل ُه شرکاء»؛

وقتی آدم با حوا نزدیکی کرد ،او باردار شـد و ابلـیس نـزد آنهـا آمـد و گفـت« :مـن
کسی هستم که شما را از بهشت اخراج کـردم تـا از مـن تبعیـت کنیـد .اکنـون نیـز
سخن مرا بپذیرید و اسم فرزندتان را عبدالحارث بگذاریـد؛ وگرنـه بـرای او دو شـاخ
(همچون شـاخ بـز کـوهی) قـرار مـیدهم کـه وقتـی از شـکمت بیـرون آمـد آن را

بشکافد و چنین و چنان میکنم» .آنها را ترساند تـا اسـم فرزندشـان را عبـدالحارث
بگذارند؛ ولی آنها پرهیز کردند ،پس فرزندشان ُمرده خارج شد .سپس دوباره بـاردار
شد ،و باز ابلیس تقاعایش را تکرار کرد و آنها ابا کردنـد ،و فرزندشـان بـازهم ُمـرده
به دنیا آمد .سپس برای سومین بار حامله شد و ابلـیس تقاعـایش را تکـرار کـرد و
آنها بهخاطر حـب ولـد ،اسـم فرزندشـان را عبـدالحارث گذاشـتند .ایـن آیـه دربـارۀ
آنهاست که برای خدا شرید قرار دادند.
الف .بررسی سند روایت

بررسی راویانی که تضـعی شـدهاند ،مـورد مناقشـه قـرار
روایت فوق را ابتدا بهصورت
سند ت
ت

بـودن سـند روایـت
بیان دیدگاه علمای اهلسنت در ارتباط با جعلـی
ت
میدهیم و سپس به ت
میپردازیم.

بررسی راویان حدیث

در سند روایت ،نام «شرید بن عبدالله قاعـی» وجـود دارد کـه جـد  ،سـنان بـن انـس
نخعی ،قاتل امام حسین است .در کتاب میزانِاإللت الِهيِنق ِالرجالکِنوشتۀ ذهبی
آمده است« :و قال ال هزجاني :سیئ الحفظ مضطرب الحدیث مائل .و قال إبراهیم بن سرعید

ال ههري :أخطأ شریك في أربعمائة حدیث» 2.یحیی القطان نیز گفتـه کـه «شـرید» دچـار
سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

اختالط شده است .ابراهیم الجوهری میگوید که وی در چهارصـد حـدیم اشـتباه کـرده

22

است .شاید به همین دلیل است که ابنمبارک میگوید« :لیس حدیث شریک بشئ».

9

همچنـین در ســند روایــت «خصــی بــن عبــدالرحمن» وجــود دارد کــه ابنحنبــل او را
 .1ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن ،تفسیر القرآنِالعریم ،ج ،5ص.7771
 .2حافظها ععی بود و روایات را مضطرب نقل میکرد و منحرف از حق بود.
 .3ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان اإللت الِهيِنق الرجال ،ج ،8ص.835

احادیم وی را حجت ندانسته است 2.ابوحاتم 9و برخی از رجالیهـا وی
ععی دانسته 0،و
ت
را «سیئ الحفظ» دانستهاند 4.ابنحجر عسقالنی عالوه بر آن گفته است« :سریئ الحفرظ

خلط بأخرة و رمی باإلرجاء»؛( 1حافظـها

لیرحـدیم را در روایـت مخلـوط
عـعی بـود و ت

نسبت مرجِه بودن داده شده است).
میکرد و به او ت

سـخنان
راوی مذکور و
ذیل روایت فوق ،آن را ععی دانسته و در ادامه ،به دو ت
ت
قفیلی ت
6
ابنکثیر اشاره میکند.
جعلی بودن روایت از دیدگاه عالمان اهلسنت و برخی وهابیان

بودن این حدیم حکم کردهاند که بهعنوان نمونه به چند
علمای بزرگ اهلسنت به جعلی ت

مورد اشاره میکنیم:

آثـار اهلکتـاب دانسـته
 .7ابنکثیر در
تفسیر خود اینگونه روایات را ت
جزء اسرائیلیات و ت
ت
7
است .او میگوید ُمراد از سیاق آیه ،مشرکان از ذریۀ حضرت آدم و حوا است.
 .8ابنحزم سند این روایت را صحی ندانسـته و آن را خرافـه ،جعلـی و دروغ میدانـد.
وی مینویسد:
نسبت کفر به آدم است و هرکس نسـبت شـرک و کفـر بـه آدم دهـد،
این روایت ت
فساق مسلمانان را قبول نداریم؛
طبق نظر همۀ امت ،کافر است .ما ت
نسبت کفر به ت
نسبت شرک دهیم .این روایت ،خرافهای است کـه
پس چطور ممکن است به انبیا ت
بیدینها آن را نوشتهاند ،و سند صحیحی نیـز نـدارد؛ بلکـه دربـارۀ مشـرکان نـازل
شده است».

8

 .1ذهبی ،محمد بن احمد ،الكاشف ،ج ،7ص.737
 .2ذهبی ،محمد بن احمد ،تاهیخ اإلسال  ،ج ،7ص.772
 .3همان.
 .4ذهبی ،محمد بن احمد ،الكاشف ،ج ،7ص.737
 .5ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب الته یب ،ص.737
 .6ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.777
 .7ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیرِالقرآنِالعریم ،ج ،7ص.133
 .8ابنحزم ،علی بن احمد ،الفصلِهيِالمللِوِاألهوا ِوِالنحل ،ج ،1ص.1
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جـزء
 .7مبارکفوری سند این حدیم را بررسی کرده و آن را تضـعی نمـوده و حـدیم را ت

21

0
مخالفت علمـای اهلسـنت بـا ایـن حـدیم،
ذکر
ت
اسرائیلیات دانسته است .وی عالوه بر ت

شش اشکال بر این روایت وارد کرده و آن را رد نموده است.

2

عالمان اهلسنت ،برخی وهابیان مانند ابنعثیمین نیز این قصه را از اساس
عالوه بر
ت

باطل میدانند .ابنعثیمین در رد این روایت ،هفت دلیل اقامه میکند .او معتقد است کـه
خبر صحیحی در این موعوج وجود ندارد؛ چنانکـه ابنحـزم ایـن روایـت را خرافـه و دروغ
دانسته است 9.ابنعثیمین میگوید:
حـال شـرک از دنیـا
اگر این خبر صحت داشته باشد ،یـا حضـرت آدم و حـوا در ت
نسبت دروغ به آنهاست ،یـا اگـر از شـرک توبـه کردهانـد،
ترین ت
رفتهاند که این بزرگ ت
چرا از توبۀ آنها در قرآن خبری بیان نشده است؛ در حالی که از حکمت ،رحمـت و
4
عدل پروردگار بهدور است که گناه را ذکر کند ولی از توبه سخن نگوید.
ت

وی میگوید که تفسیر آیه طبق سخن سل  ،به بنیآدم باز میگـردد کـه دچـار شـرک
حقیقی شدهاند.

1

ب .بررسی مدلول روایت

محمد بن عبدالوهاب از این روایت ،شرک حضرت آدم و حوا را بهمجرد تسمیه استفاده
کرده است .وی در مسِلۀ سوم تصری میکند« :أن هذا الشر في م را نسمیة لرم نقصرد

حقیقتها»؛ یعنی با اینکه حضرت آدم و حوا حقیقت عبودیت را هم قصد نکـرده باشـند،
شارحان کتاب التوحی نیـز بـا مصـن
مجرد انجام این عمل مشرک شدهاند .برخی
ولی به ت
ت

پیامبر الهی هیچ ابایی ندارند؛ چنانکه صـاحب کتـاب
شرک
همعقیده شده ،و از
پذیرفتن ت
ت
ت
ً

عبارت «و هذا بعید جردا»
سخن ابنکثیر در رد روایت فوق ،آن را با
نقل
ت
هتح المجی بعد از ت
ت
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بدون ارائۀ هیچگونه دلیلی رد میکند و از جد  ،محمد بن عبدالوهاب ،دفاج مینمایـد و

24

نسبت شرک دادن به حضرت آدم و حوا راعی میشود 6.فوزان با ذکر چهـار دلیـل،
به ت
 .1مبارکفوری ،محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم ،تحفةِاألحوهحِ شرحِجامعِالترم ح ،ج ،2ص.773
 .2همان ،ص 775تا .735
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،8ص.752
 .4همان ،ص.753
 .5همان ،ص.775
 .6آلشیخ ،عبدالرحمن بن حسن ،هتح المجی  ،ص.117

عصـمت حضـرت آدم،
سخن مؤل را دربارۀ اتهام شرک میپذیرد و سپس برای حفـ
ت

در مقام توجیه بر میآید و میگوید« :شرک حضرت آدم ،شرک اصـغر و لفظـی بـوده و

عصمت مقام انبیا منافات نـدارد؛ چراکـه عصـمت
هیچ قصد و نیتی در آن نبوده است و با
ت
نداشتن استمرار بر گناه صغیره است».
نداشتن گناه کبیره و
ت
ت

0

ج .بررسی و نقد

پیـروان محمـد بـن عبـدالوهاب ،بـا اقامـۀ دلیـل مـردود
با اینکه این مسِله در نظر بعضی
ت

دانسته شده است ،ولی در ادامه به ذکر سه دلیل اکتفا میشود.

منادی توحید بودند
حیات خود ،لحظهای مشرک نبودند و همۀ آنها
اوال :انبیا در طول ت
ت

جـزء انبیـا
و برای
تحقق توحید مبعوث شدهاند .چطور ممکن است خداوند فرد مشـرکی را ت
ت

قرار دهد ،حال آنکـه خداونـد میفرمایـد :إ َّن ّاللره اصرطفی آام و ُن ً
هحرا و آل َإبرراهیم و آل
َ

َعمران علی العالمین.

2

آیــا انســانی کــه خداونــد او را بــر میگزینــد ،میتوانــد دچــار شــرک باشــد؟ چگونــه

ابن عبدالوهاب به خود جرئت داده است که این عقیده را در کتاب التوحی بیاورد و بگویـد
حضرت آدم و حوا به شرک الهی دچار شدهاند ،هرچند شرک اصغر باشد؟!

َّ
ثانیا :اگر مراد حضرت آدم و حـوا بودنـد ،خداونـد بایـد بـهجای فتعرالی الل ُره ع َّمرا

یش َرکهن و استفاده از عمیر جمع ،از «عما یشرکان» بهره میگرفت.

3

بعد از آن 4معلوم میشود که منظور از «مشـرکان» کسـانی هسـتند
ثالثا :با توجه به آیۀ ت
در این آیه آنچه شرید قرار داده شده است ،بهصورت جمع آمده کـه اصـنام را شـامل

1
آوردن «ما» در آیه نشان میدهد که ابلـیس مـراد
میشود و فقط ابلیس نیست .همچنین ت

 .1فوزان ،صال بن فوزان ،إلانةِالمستفی ِ شرحِکتابِالتوحی  ،ج ،8ص 855و .857
 .2سورۀ آلعمران ،آیۀ .77
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی  ،ج ،8ص.775
َ ُ
َ ْ َ َ ُُ َ
 .4سورۀ أعراف ،آیۀ  :737أیش ترکون َما الیخلق ش ًیِا َو ُه ْم یخلقون.
 .5مبارکفوری ،محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم ،تحفةِاألحوهحِ شرحِجامعِالترم ح ،ج ،2ص.772

21

کاوشی در روایات « ُ
کتاب التوحید» محمد بن عبدالوهاب

قراردادن ابلیس نمیگوید.
که اصنام را شرید قرار میدادند و سخنی از شرید
ت

21

نیست؛ چراکه برای ابلیس باید از لف ت « َمن» استفاده شود.

0

روایت سوم :لعن زنانی که به زیارت میروند

در باب «ما جاء أن الغله في قبهر الصالحین» این روایت از ابنعباس نقل شده است:
لعن رسهل الله زائرات القبهرو و المتخذین علیها المساجد و السرج؛

2

زیارت قبرها میروند و همچنین کسانی را که بر روی
رسول خدا زنانی را که به ت
قبرها مسجد میسازند و آنها را چرالانی میکنند ،نفرین کرده است.

سند «حدثنا هاشمو حدثنا شعبةو عن محمد
این روایت در کتابهای متعدد اهلسنت ،با ت

بن جحااةو عن أبي صالحو عن ابن عباه» روایت شده است.

9

الف .بررسی سند روایت

در سند این روایت ،نام «ابوصال » وجود دارد که اسم وی «باذام» است .بسیاری از بزرگان
مانند نسایی ،ابوحـاتم ،عقیلـی ،ابنعـدی ،ابنجـارود ،ابواحمـد حـاکم و ابنحبـان ،وی را
تضعی کردهاند 4.ابنحجر عسقالنی عالوه بر تضعی ت وی 1،وی را مدلس نیز میدانـد.
7
راوی مـذکور را بـه جمهـور علمـا
البانی نیز این روایت را ععی دانسته است ،وی عع ت
ت

6

نسبت میدهد و بیان میکند که بهجز «عجلی» ،هیچکس وی را توثیق نکرده است.

8

قفیلی نیز روایت فوق را ععی دانسته و در ادامه به عع ت «ابوصال » اشـاره کـرده و
3
سخنان بزرگان دربارۀ تضعی راوی را ذکر نموده است.
ت
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محقق کتاب هتحِالمجی  ،این روایت را ععی میداند و معتقد است که بـدون جملـۀ
ت
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 .1همان.
 .2ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.73
 .3ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسن ِأحم نِحنبل ،ج ،5ص782؛ سجسـتانی ،سـلیمان بـن اشـعم ،سالننِأ الي داود ،ج،7
ص872؛ نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن الصغر  ،ج ،1ص.31
 .4ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسن ِأحم نِحنبل ،ج ،7ص.137
 .5ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،التلخیصِالحبیر ،ج ،8ص777؛ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریالب التهال یب،
ص.785
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب الته یب ،ص.785
 .7البانی ،محمد ناصرالدین ،ضعیفِمواهدِالرمآن.55 ،
 .8البانی ،محمد ناصرالدینِ،إهوا ِالغلیل ،ج ،7ص.878
 .9ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.72

حدیم «لعرن
روایت فوق صحی است؛ 0در حالی که
«المتخذین علیها المساجد و السرج» ت
ت
اهّٰلل ّزوارات القبهر» 2یا «لعن رسهل اهّٰللّ زوارات القبهر» بدون عبـارت فـوق ،بـا دو سـند

ت

در کتابهای حدیثی ذکر شده است:

 .7عرن سرفیانو عرن عبداللره برن عثمران برن خثریمو عرن عبردالرحمن برن بهمرانو عرن
عبدالرحمن بن حسان بن ثابتو عن أبیهو قال« :لعن رسهل الله زوارات القبهر».

9

 .8حدثنا یحیی بن إسحاقو حدثنا أبهعهانةو عن عمر بن أبري سرلمةو عرن أبیرهو عرن أبري
هریرةو قال« :لعن رسهل الله زوارات القبهر».

4

راویت فوق ععی است؛ چنانکه قفیلی نیـز بـه ایـن مطلـب اشـاره کـرده
سند ت
هر دو ت

است.

1

در سند اول ،نام «عبدالرحمن بن بهمان» و «عبدالرحمن بن حسان» وجـود دارد کـه
هر دوی آنها مجهولاند 6.شعیب ارنـاؤوط نیـز «ابنبهمـان» را مجهـول ،و سـند روایـت را
ععی دانسته است.

7

سند دوم نیز نام «عمر بن ابیسلمه» وجود دارد که تضـعی شـده اسـت 8.شـعبه و
در ت

یحیی بن معین وی را تضـعی کردهانـد 3و نسـائی و جوزجـانی نیـز او را در حـدیم ،قـوی
02
00
01
ـدیم وی نمیتــوان
ندانســتهاند .ابنســعد ،ابوحــاتم و ابنخزیمــه قائلانــد کــه بــه حـ ت

22

کاوشی در روایات « ُ
کتاب التوحید» محمد بن عبدالوهاب

 .1آلشیخ ،عبدالرحمن بن حسن ،هتح المجی  ،ص.855
 .2طیالسی ،سلیمان بن داود ،مسن ِأ الي داودِالطیالسالي ،ج ،1ص777؛ بیهقـی ،احمـد بـن حسـین ،السالنن الكبالر  ،ج،1
ص.775
 .3ابنماجه ،محمد بن یزید ،سالننِا الن ماجالة ،ج ،7ص558؛ ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسالن ِأحمال النِحنبالل ،ج،81
ص.181
 .4ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسن ِأحم نِحنبل ،ج ،71ص.755
 .5ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.72
 .6همان.
 .7ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسن ِأحم نِحنبل ،ج ،81ص.181
 .8ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.72
 .9ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،ته یب الته یب ،ج ،3ص.153
 .10همان.
 .11همان ،ص.157
 .12ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر ألال ِالنبال  ،ج ،7ص.771

22

0
نـام وی
استدالل نمود ،و برخی
ت
احادیم او را واهی و پوچ دانستهاند .بعضی از بزرگان نیز ت

راویان ععی قرار دادهاند.
را در شمار ت

2

ب .بررسی مدلول روایت

رفـتن زنهـا بـرای زیـارت و
ابن عبدالوهاب ت
ذیل مسِلۀ نهم و دهـم تصـری میکنـد کـه ت
کردن چراغ بر روی قبر ،مورد لعن قرار گرفته است؛ 3در حالی که:
همچنین روشن ت
اوال :سند روایت بنا بر آنچه بیان شد ،ععی است؛

اسـتحباب
حکـم اباحـه 4،کراهـت 1،و حکـم بـه
ثانیا :در میان علمای اهلسنت سه
ت
ت
زیارت دیده میشود.

6

بعضی وهابیان مانند البانی ،برخالف تفکرات ابـن عبـدالوهاب ،نـهتنها بـه اسـتحباب
زیارت را قائل شدهاند ،بلکه در مقام دفاج ،به مهمترین شبهات نیز پاسخ دادهاند.

7

جـواز زیـارت قبـور وجـود
مقابل
ثالثا :در
ت
روایات منع زنان از زیارت ،احادیثی مبنـی بـر ت
ت

روایات جواز اشاره کرده است؛ از جملـه
کتاب خود به
ت
دارد؛ چنانکه ابنحجر عسقالنی در ت
روایتی که بیان میکند پیامبر چگونگی زیارت را به عایشه آموز دادند ،و روایتی کـه

حضــرت فاطمــه در هــر جمعــه بــه زیــارت قبــر حمــزۀ سیدالشــهدا میرفتنــد ،نمــاز
میخواندند و گریه میکردند 8.همچنین است روایتی که در صالحیحِ خالاه  ،از انـس بـن
مالد نقل شده است:
روزی پیامبر زنـی را در کنـار قبـری دیدنـد کـه گریـه میکنـد .بـه او فرمودنـد:
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مصـیبت مـن
«تقوای الهی پیشه کن و صبر نما» .آن زن گفـت« :دور شـو ،تـو بـه
ت
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 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،ته یب الته یب ،ج ،3ص.157
 .2ذهبی ،محمـد بـن احمـد ،المغناليِهاليِالضالعفا  ،ج ،8ص172؛ عقیلـی ،محمـد بـن عمـرو ،کتالابِالضالعفا ِالكبیالر ،ج،7
ص.771
 .3ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتابِالتوحی  ،ص.73
 .4بغوی ،حسین بن مسعود ،شرحِالسنة ،ج ،8ص.173
 .5همان.
 .6شــرنباللی ،حســن بــن عمــار ،مراقالاليِالفالالالحِشالالرحِمالالتنِنالالوهِاإلیضالالاح ،ص882؛ طحطــاوی ،احمــد بــن محمــد،
حاشیة الطحطاوح ،ص.785
 .7البانی ،محمد ناصرالدین ،أحكا ِالجنامزِوِ لها ،ج ،7ص.725
 .8ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،التلخیصِالحبیر ،ج ،8ص.777

گرفتار چه مصیبتی شدهام» .شخصی به آن زن گفـت« :او
مبتال نشدهای تا بدانی
ت
در خانۀ حضرت آمد ،هیچ نگهبانی نبـود ،بـه ایشـان عـرض
پیامبر بود» .آن زن به ت
کرد« :من شما را نشناختم» .پیامبر فرمودند« :صبر حقیقی ،صبر در مصیبت
0
اول است».

جواز زیارت ثابت میشـود؛
از اینکه پیامبر وی را از این عمل منع نکردند ،حکم به ت

2
روایت فوق ،رفتن به زیارت قبور را
شرح ت
چراکه ت
تقریر پیامبر حجت است .عینی نیز در ت

برای مرد و زن جایز میداند و بهنقل از نـووی ،جـواز ایـن کـار را بـه جمهـور علمـا نسـبت

جـواز زیـارت را اسـتفاده
عالمان اهلسنت 4،البانی نیـز از
میدهد 3.عالوه بر
ت
ت
روایـت فـوق ت
کرده است.

1

نتیجه
علمـی محمـد بـن عبـدالوهاب،
کتابِالتوحی  ،یکی از مهمترین و مشـهورترین اثرهـای
ت
ـودن آنهــا هســتند؛
عی صــحی بـ ت
دربردارنــدۀ روایــاتی اســت کــه برخــی پیـ ت
ـروان وی ،مــد ت

اعتـراف برخـی
روایات این کتاب ،و همچنـین بنـا بـر
در حالی که با اندک تتملی در برخی
ت
ت
محققان کتاب التوحی  ،در این کتاب ،روایات ُمـدر ج ،ععی السـند و احـادیثی
شارحان و
ت
ً
که داللتا در تضاد با آموزههای دینی و قرآنی هستند ،وجود دارد .به نظر میرسد با توجه به
دیگر این کتاب نیز از لحا سند ،متن و مدلول
میان وهابیان،
ت
جایگاه این کتاب در ت
روایات ت
ـات ایـن کتـاب بــا
نیازمنـد بررسـی و تحقیقـات جداگانــهای اسـت .همچنـین
تعـارض روایـ ت
ت

 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاهح ،ج ،8ص.33
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،هتح الباهح ،ج ،7ص.712
 .3عینی ،محمود بن احمدِ،لم ةِالقاهح ،ج ،2ص.72
 .4شوکانی ،محمد بن علی ،نیلِاألوطاه ،ج ،1ص.771
 .5البانی ،محمد ناصرالدین ،أحكا ِالجنامزِوِ لها ،ج ،7ص.721
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کتابنامه
 .7قرآن کریم.
 .8ابـن ابیحـاتم ،عبـدالرحمن ،الجارا و التعادیل ،بیـروت :دار إحیـاء التـراث العربـي ،چـاپ اول،
7837ق.
 .7ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن ،تفسیر القرآن العظیم؛ مسندا عن رسول الله و الصاحابة و
التابعین ،عربستان :مکتبة نزار مصطفی الباز ،چاپ سوم7173 ،ق.
.1
.5
.7
.3

ابــن ابیحــاتم ،عبــدالرحمن ،کتاااب المراساایل ،تحقیــق :شــکرالله نعمةاللــه قوجــانی ،بیــروت:
مؤسسة الرسالة ،چاپ اول7733 ،ق.
ابن ابیشیبه ،محمد بن عثمـان ،العار و ماا ُروح فیاه ،تحقیـق :محمـد بـن خلیفـة بـن علـی
تمیمی ،ریاض :مکتبة الرشد ،چاپ اول7172 ،ق.
ابن ابییعلی ،محمد ،طبقات الحنابلة ،تحقیق :محمد حامد الفقی ،بیروت :دار المعرفة ،بیتا.
ابــن عبــدالوهاب ،محمــد ،کتاااب التوحیااد ،تحقیــق :احمــد بــن علــی قفیلــی ،مصــر :مکتبــة
عباد الرحمن ،چاپ اول7183 ،ق.
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 .2ابنجــوزی ،عبــدالرحمن بــن علــی ،الضااعفاة و المتروکااون ،تحقیــق :عبداللــه قاعــی ،بیــروت:
دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7157 ،ق.
ُ
 .3ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،دفع شبه التشبیه بأکف التنزیه ،تحقیق :حسن سقاف ،اردن:
دار اإلمام النووي7177 ،ق.
 .75ابنحبان ،محمد ،صحیح ابن حباان بترتیاب ابان بلباان ،تحقیـق :شـعیب ارنـؤوط ،بیـروت:
مؤسسة الرسالة ،چاپ دوم7171 ،ق.
 .77ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البارح؛ شرا صحیح البخارح ،بیروت :دار المعرفـة،
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7733ق.
 .78ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،التلخیص الحبیر في تخریج أحادیاث الرافعاي الکبیار،
بیجا :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7173 ،ق.
 .77ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب التهذیب ،تحقیق :محمد عوامه ،سوریه :دار الرشـید،
چاپ اول7157 ،ق.
 .71ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،هند :دائرة المعـارف النظامیـة ،چـاپ اول،
7787ق.
 .75ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،طبقات المدلساین؛ أو تعریاف أهال التقادیس بمراتاب
الموصوفین بالتدلیس ،تحقیق :عاصم بن عبدالله قریـوتی ،عمـان :مکتبـة المنـار ،چـاپ اول،

7157ق.
 .77ابنحزم ،علی بن احمد ،الفصل في الملل و اصهواة و النحل ،قاهره :مکتبة الخانجي ،بیتا.
ُ ّ
المحل ٰی با ثار ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.
 .73ابنحزم ،علی بن احمد،
 .72ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند أحمد بان حنبال ،تحقیـق :شـعیب ارنـؤوط و دیگـران ،بیجـا:
مؤسسة الرسالة ،چاپ اول7187 ،ق.
ّ
 .73ابنخزیمـه ،محمــد بـن اســحاق ،کتاااب التوحیاد و إثبااات صاافات الارب عزوجاال ،تحقیــق:
عبدالعزیز بن ابراهیم الشهوان ،ریاض :مکتبة الرشد ،چاپ پنجم7171 ،ق.
 .85ابنسعد ،محمد بن سعد ،الطبقات الکبری ،تحقیق :محمد عبـدالقادر عطـا ،بیـروت :دار الکتـب
العلمیة ،چاپ اول7175 ،ق.
 .87ابنشاهین ،عمر بن احمد ،تاریخ أسماة الضعفاة و الکذابین ،تحقیق :عبدالرحیم محمد احمد
قشقری ،چاپ اول7153 ،ق.
 .88ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،القول المفید علی کتاب التوحید ،عربسـتان :دار ابـن الجـوزي،
چاپ دوم7181 ،ق.
 .87ابنقتیبـــه ،عبداللـــه بـــن مســـلم ،تأویااال مختلاااف الحااادیث ،بیجـــا :المکتـــب اإلســـالمي و
مؤسسة اإلشراق ،چاپ دوم7173 ،ق.
 .81ابنکثیر ،اسماعیل بن عمـر ،تفسایر القارآن العظایم ،بیـروت :دار الکتـب العلمیـة ،چـاپ اول،
7173ق.
 .85ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابان ماجاة ،تحقیـق :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیجـا :دار إحیـاء
الکتب العربیة ،بیتا.
 .87آلشیخ ،سلیمان بن عبدالله ،تیسیر العزیز الحمید في شرا کتاب التوحیاد ،تحقیـق :زهیـر

http://shamela.ws/browse.php/book-810#page-3531

 .75البانی ،محمد ناصرالدین ،ضعیف موارد الظمآن؛ إلی زوائد ابن حبان ،ریاض :دار الصمیعي،
چاپ اول7188 ،ق.
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الشاویش ،بیروت :المکتب اإلسالمي ،چاپ اول7187 ،ق.
 .83آلشیخ ،عبدالرحمن بن حسن ،فاتح المجیاد؛ شارا کتااب التوحیاد ،تحقیـق :محمـد حامـد
الفقی ،قاهره :السنة المحمدیة ،چاپ هفتم7733 ،ق.
 .82البانی ،محمد ناصرالدین ،إرواة الغلیل؛ في تخریج أحادیث مناار السابیل ،بیـروت :المکتـب
اإلسالمي ،چاپ دوم7155 ،ق.
 .83البانی ،محمد ناصرالدین ،صحیح و ضعیف سنن ابن ماجة ،سایت شامله ،آدرس:
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 .77البانی ،محمد ناصرالدین ،أحکام الجنائز و بدعها ،بیـروت :المکتـب اإلسـالمي ،چـاپ چهـارم،
7157ق.
 .78البانی ،محمد ناصرالدین ،ضعیف الجامع الصغیر و زیادته ،بیجا :المکتب اإلسالمي ،بیتا.
 .77بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخارح ،تحقیق :محمد زهیر بن ناصـر ،بیجـا :دار طـوق
النجاة ،چاپ اول7188 ،ق.
 .71بغوی ،حسین بن مسعود ،شرا السنة ،تحقیق :شعیب ارنـؤوط و محمـد زهیـر شـاویش ،بیـروت:
المکتب اإلسالمي ،چاپ دوم7157 ،ق.
 .75بنبــاز ،عبــدالعزیز بــن عبداللــه ،تحفااة اإلخااوان؛ بأجوبااة مهمااة تتعلااق بأرکااان اإلسااالم،
عربستان :وزارة الشِون اإلسالمیة و اْلوقاف و الدعوة و اإلرشاد ،چاپ دوم7187 ،ق.
 .77بنبــاز ،عبــدالعزیز بــن عبداللــه ،دروش للشاایخ عباادالعزیز باان باااز ،دروس صــوتی ،ســایت
إسالمویب ،آدرس:
http://www.islamweb.net

 .73بنعتیق ،حمد بن علی ،إبطال التندید؛ باختصار شرا کتاب التوحید ،پاکستان :دار الکتـاب
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و السنة7175 ،ق.
 .72بیهقی ،احمد بن حسین ،کتاب اصسماة و الصفات ،تحقیق :عبدالله بن محمد حاشـدی ،جـده:
مکتبة السوادي ،چاپ اول7177 ،ق.
 .73بیهقی ،احمد بن حسین ،السنن الکباری ،تحقیـق :محمـد عبـدالقادر عطـا ،بیـروت :دار الکتـب
العلمیة ،چاپ سوم7181 ،ق.
 .15جرجانی ،عبدالله بن عدی ،الکامل في ضعفاة الرجال ،تحقیق :عادل احمد عبدالموجود و علـی
محمد معوض ،بیروت :الکتب العلمیة ،چاپ اول7172 ،ق.
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 .17حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدر علی الصحیحین ،تحقیق :مصـطفی عبـدالقادر
عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7177 ،ق.
 .18خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،الکفایة في علم الروایة ،تحقیـق :ابوعبداللـه سـورقی و ابـراهیم
حمدی مدنی ،مدینه :المکتبة العلمیة ،بیتا.
 .17دوسـری ،جاسـم ،الانهج السادید؛ فاي تخااریج أحادیاث تیسایر العزیاز الحمیاد ،کویــت:
دار الخلفاء للکتاب اإلسالمی ،چاپ اول7151 ،ق.
 .11ذهبی ،محمد بن احمد ،الکاشف؛ في معرفة من له روایة في الکتب الستة ،تحقیق :محمـد
عوامه و احمد محمد نمر الخطیب ،جده :دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ،چاپ اول7177 ،ق.
 .15ذهبی ،محمد بن احمد ،المغني في الضعفاة ،تحقیق :نورالدین عتر ،بیجا :بینا ،بیتا.

 .17ذهبی ،محمد بن احمـد ،دیاوان الضاعفاة و المتاروکین؛ و خلاق مان المجهاولین و ثقاات
فیهم لین ،تحقیق :حماد بن محمد انصاری ،مکه :مکتبة النهضة الحدیثة ،چاپ دوم7723 ،ق.
 .13ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالة ،تحقیق :جمعی از محققان تحتاشراف شیخ شـعیب
ارناؤوط ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ سوم7155 ،ق.
 .12ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ اإلسالم؛ و وفیات المشاهیر و اصعاالم ،تحقیـق :بشـار عـواد
معروف ،بیجا :دار الغرب اإلسالمي ،چاپ اول8557 ،م.
 .13ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان اإلعتدال في نقد الرجال ،تحقیق :بجاوی علی محمد ،بیروت:
دار المعرفة ،چاپ اول7728 ،ق.
 .55سجستانی ،سلیمان بـن اشـعم ،سانن أباي داود ،تحقیـق :شـعیب ارنـؤوط ،بیجـا :دار الرسـالة
العالمیة ،چاپ اول7175 ،ق.
 .57سجستانی ،سلیمان بن اشعم ،سنن أبي داود ،تحقیق :محمد محییالدین عبدالحمید ،بیـروت:
المکتبة العصریة ،بیتا.
 .58شــایع ،عبدااللــه بــن عثمــان ،عنایااة العلماااة بکتاااب التوحیااد ،ریــاض :دار طیبــة ،چــاپ اول،
7188ق.
 .57شرنباللی ،حسن بن عمار ،مراقي الفالا شرا متن نور اإلیضاا ،بیجـا :المکتبـة العصـریة،
چاپ اول7185 ،ق.
 .51شوکانی ،محمد بن علـی ،نیل اصوطار؛ شرا منتقی اصخباار ،تحقیـق :عصـامالدین صـبابطی،
مصر :دار الحدیم ،چاپ اول7177 ،ق.
 .55شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدیر ،بیروت :دار ابن کثیر ،چاپ اول7171 ،ق.
 .57طبری ،محمد بن جریر ،جاامع البیاان فاي تفسایر القارآن ،بیـروت :دار المعرفـة ،چـاپ اول،

 .77عقیلی ،محمد بن عمرو ،کتاب الضاعفاة الکبیار ،تحقیـق :عبـدالمعطی امـین قلعجـی ،بیـروت:
دار المکتبة العلمیة ،چاپ اول7151 ،ق.
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7178ق.
 .53طحان ،محمود ،تیسیر مصطلح الحدیث ،بیجا :مکتبة المعارف ،چاپ دهم7185 ،ق.
 .52طحطاوی ،احمد بن محمد ،حاشیة الطحطاوح؛ علی مراقي الفالا شارا ناور اإلیضااا،
تحقیق :محمد عبدالعزیز خالدی ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7172 ،ق.
 .53طیالسی ،سلیمان بن داود ،مسند أبي داود الطیالسي ،تحقیق :محمد بن عبدالمحسـن ترکـی،
مصر :دار هجر ،چاپ اول7173 ،ق.
 .75عتر ،نورالدین ،منهج النقد في علوم الحدیث ،دمشق :دار الفکر ،چاپ سیویکم7177 ،ق.

81

 .78عینی ،محمود بن احمد ،عمدا القاارح؛ شارا صاحیح البخاارح ،بیـروت :دار إحیـاء التـراث
العربي ،بیتا.
 .77فوزان ،صال بن فـوزان ،إعاناة المساتفید بشارا کتااب التوحیاد ،بیجـا :مؤسسـة الرسـالة،
چاپ سوم7187 ،ق.
 .71قرطبی ،محمد بن احمد ،التذکرا بأحوال الموتی و أمور ا خرا ،تحقیق :صادق بن محمد بن
ابراهیم ،ریاض :مکتبة دار المنهاج ،چاپ اول7185 ،ق.
 .75مبارکفوری ،محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم ،تحفة اصحوذح بشرا جامع الترمذح ،بیروت:
دار الکتب العلمیة ،بیتا.
َ
ُ .77مغلطای ،عالءالدین ،إکمال تهاذیب الکماال؛ فاي أساماة الرجاال ،تحقیـق :ابوعبـدالرحمن
عادل بن محمد و ابومحمد اسامة بن ابراهیم ،بیجا :الفاروق الحدیثة ،چاپ اول7188 ،ق.
 .73منذری ،عبدالعظیم بن عبـدالقوی ،الترغیاب و الترهیاب؛ مان الحادیث الشاریف ،تحقیـق:
ابراهیم شمسالدین ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول7173 ،ق.
 .72نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن الصغری ،تحقیق :عبدالفتاح ابولده ،حلب :مکتـب المطبوعـات
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اإلسالمیة ،چاپ دوم7157 ،ق.
 .73نووی ،یحیی بن شرف ،المنهاج شرا صحیح مسلم بن الحجاج ،بیـروت :دار إحیـاء التـراث
العربي ،چاپ دوم7738 ،ق.
 .35نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحقیق :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیـروت :دار إحیـاء
التراث العربي ،بیتا.
 .37هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،تحقیـق :حسـامالدین قدسـی ،قـاهره:
مکتبة القدسي7171 ،ق.
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صژژفحات  01 -731 :تژژژارری فر:ا ژژت  7033/71/13 :تژژژژارری تأریژژژد7031/31/11 :

تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر
*

چکیده
فقهی اربعه مستقل است .آنان بـا مـذمت از تقلیـد
سلفیه در حوزۀ فقه ،از دیگر مذاهب ت
بررسـی فقـه سـلفیه از
مذاهب اربعه ،به انفتاح باب اجتهاد قائل هستند .این نوشـتار بـا
ت

زاویۀ تاریخی-عقیدتی ،درصدد اسـت تـا آسـیبهای فقـه سـلفیه را در سـیر تـاریخی و
ـاعی آن مــورد توجــه قــرار دهــد .مؤسـ تـس فقــه ســلفیه ابنتیمیــه اســت کــه بــا
اجتمـ ت
نظریه پردازی و تربیت شاگردان متعدد توانست نظریۀ انفتاح باب اجتهاد را الگویی برای
فقه سلفیه قرار دهد .او بـا مـذمت از تقلیـد ،و همچنـین تکفیـر پیـروان مـذاهب اربعـه،
معتقد بود باید بر اساس کتاب و سنت اجتهاد کـرد .در قـرن دوازدهـم ،سـه شخصـیت
افکـار
تتثیرگذار ،یعنی ابنامیر صنعانی ،شاه ولیالله دهلوی و محمد بن عبدالوهاب با
ت
او آشنا شدند و موجبات رشد فقه سلفیه را در اجتماج فراهم آوردند و در قرن سیزدهم و
چهاردهم نیز این روند ادامه داشت .امروزه ،وهابیت ،اخوانالمسلمین و سلفیۀ جهادی
پیرو فقـه سـلفیه هسـتند .سـیر تطـور فقـه سـلفیه در میـان جریانهـای سـلفی ،نشـان
ت

میدهد که این رو

فقهـی ،خشـونتطلب اسـت و از آلـاز تـاکنون روشـی را برگزیـده

مسلمانان زیادی تکفیر شدهاند .همچنین این فقه با گزینش رخصـتگرایی یـا
است که
ت
پیرو فقه سلفیه ،بر اساس امیال باطنی
تلفیق در مذهب ،باعم شده است تا
ت
مسلمانان ت

و هــوای نفــس ،بــهدنبال آســانترین مســِله برونــد ،و گــاهی نیــز اقــوال مجتهــدانی را
برگزینند که به تکفیر مسلمانان میپردازند.
کلیدواژهها :فقه سلفیه ،تـاریخ تطـور فقـه سـلفیه ،ابنتیمیـه ،انفتـاح بـاب اجتهـاد ،فقـه
اخوانالمسلمین ،فقه سلفیه جهادی.
* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی ،پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلmohiti1360@gmailcom :

مقدمه
امروزه ،سلفیه بهعنوان ید مذهب فقهی و کالمی مورد توجه است .سلفیه ،هم در عقاید
کالمی
و هم در فقه ،از دیگر مذاهب کالمی و فقهی متمایز است .آنان ،هم رو مکاتب
ت
فقهـی مـذاهب اهلسـنت را انحـراف از دیـن میداننـد .سـلفیه بـا
اهلسنت و هـم رو
ت
کالمی اشعری و ماتریدیه ،پیـروی از مـذاهب کالمـی را دوری از
دانستن مذاهب
منحرف
ت
ت

فقهـی اربعـۀ
اسالم میدانند و آن را بدعت میشمارند 0.همچنین آنان پیـروی از مـذاهب
ت

اهلسنت را مذمت میکنند و آن را حرام 2،شرک و کفر 9میدانند .به این ترتیب ،سلفیه در
انان اهلسـنت جـدا شـده اسـت و در هـر دو حـوزه ،سـلفیمذهب و
عقیده و فقه از مسلم ت

سلفیالعقیده شدهاند.

4

بر همگان روشن است امروزه فقه سلفیه بهعنوان ید مذهب رسمی مورد قبول است.
این مذهب با رویکرد سل گرایی در فقه ،اجتهاد را شرط میداند 1و معتقد اسـت کـه فقیـه
باید بر اساس فهم خود از کتاب و سنت ،اجتهاد کند 6.در این میان ،یکـی از مسـائلی کـه
تاریخی فقه سلفیه میباشد.
علمی آن پنهان است ،موعوج تطور
ت
زوایای ت

اینکه مؤسس فقه سلفیه چه کسی است ،سیر تطور فقه سلفیه از زمان تتسیس چگونه

پیشرفت داشته است ،فقه سلفیه فقهی بنیادین است یـا فقهـی روشـنفکرانه ،فقـه سـلفیه
خشونتطلب است یا صل طلب ،سؤاالتی هستند که ذهن را بـه خـود مشـغول میکننـد.

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

بهتـر
علمی این بحم از آن جهت مهم است کـه مـا را در شـناخت هرچـه ت
شناخت زوایای ت
مذهب سلفیه یاری میکند .از آنجا که تاکنون پژوهشـی در قالـب کتـاب و مقالـه در ایـن
ت
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 .1ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،مجموعِهتاو ِوِهساملِهضیلةِالشیخِمحم ِ نِصالحِالعثیمین ،ج ،2ص.15
 .2همان ،ج ،3ص.712
ََ ْ َََ َ َ
َ َ ً َ ب َ ْ َ ْ
ُ
ً
کـافر( .»...ابنتیمیـه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،مجمالوعِالفتالاو  ،ج،88
« .3فمن فعل هذا کـان ج ت
ـاهال عـاال؛ بـل قـد یکـون ت
ص.)813
 .4فوزان ،صال بن فوزان« ،اإلجابات العلمیة و التوجیهات المنهجیة» ،سایت شبکة البینة السلفیة ،آدرس:
http://bayenahsalaf.com/vb/archive/index.php/t-4884.htmL

 .5ند :محیطی ،مجتبی« ،انفتاح باب اجتهاد در اندیشۀ سلفیه» ،پژوهشنامعِنق ِوها ی ِسرا منیر ،شـمارۀ  ،81ص 87تـا
.11
 .6بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموعِهتاو  ،ج ،83ص 88و .87

موعوج صورت نگرفته است ،اهمیت این پژوهش بیشتر نمایان میشود.
ابنتیمیه؛ مؤسس فقه سلفیه
علمی ابن تیمیه ،با اوج تقلیدگرایی و انحصار فقه در مذاهب اربعه مصادف بود؛ زیرا
زندگی ت
ت
همزمان با حیات او ،یعنی در سال 775ق ،باب اجتهاد بسته شـد و تقلیـدگرایی رواج پیـدا

کرد.

0

مسلمانان اهلسنت بهدالیلی باب اجتهاد را بستند و تقلید از ائمۀ اربعـه رونـق گرفـت.
ت

اصـول جدیـد،
اهلسنت برای تقلید از ائمۀ اربعه دالیلی آوردنـد؛ از جملـه اینکـه تتسـیس
ت

کاری بس دشوار است و بسیاری از اوقات ،اصولی که مجتهدان تتسیس میکنند ،همـان

ـدان پیشــین اســت .همچنــین معتقدنــد تقلیــدنکردن از ائمــۀ معــین ،باعــم
ـول مجتهـ ت
اصـ ت
حکم
رخصتگرایی میشود؛ به این معنا که اگر کسی از مذهب معینی پیروی نکند ،دربارۀ ت
هر مسِلهای بهدنبال اقوال و دیدگاههای مذاهب و مجتهدانی میرود که آسـانترین رأی
و اقوال را بر میگزیند 2.بنابراین ،اگر تقلیـد از امـام معـین وجـود نداشـته باشـد ،شـخص
مکل از بین اقوال مذاهب مختل  ،آن دیدگاهی را میپذیرد کـه رخصـت بیشـتری بـه او
داده باشد .چنین کاری ،در حقیقت پیروی از هوای نفس اسـت کـه شـریعت ،انسـان را از
پیروی آن بازداشته است؛ به همین جهت ،اهلسنت گفتهاند کـه پیـروی از ائمـۀ مـذاهب
ت

9
گمان
اربعه الزم است .همچنین اهلسنت ،تلفیق بین مذاهب را جایز ندانسـتند؛ زیـرا بـه ت
آنان چنین روشی نیز موجب اتباج از هوای نفـس میشـود .اهلسـنت چـون ایـن رو را

کردن شریعت و پیروی از هوای نفس میدانستند ،آن را ممنوج کردنـد 4.ایـن دالیـل
عایع ت
مذهب فقهی منحصر شده است.
چهار
ت

1

 .1صنعانی ،محمد بن اسماعیل ،إهشادِالنقادِإل ِتیسیرِاإلجتهاد ،ص 73و .85
 .2نعمانی ،عبدالعزیز« ،تقلید از دیدگاه شریعت» ،مجلعِن ا ِاسال  ،شمارۀ  ،7ص.71
 .3همان.
 .4همان ،ص.75
 .5نابلسی ،عبدالغنی ،خالصةِالتحقیلِهيِ یانِحكمِالتقلی ِوِالتلفیل ،ص.85

تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر

عالمان اهلسـنت مـدعی شـوند کـه علـم بـه شـریعت پیـامبر ،فقـط در
باعم شد که
ت

82
82

اینها دالیلی است که اهلسنت بر تقلید اقامه کردهاند .سخنگفتن در رابطه با صـحت
یا عدمصحت این ادله ،مجالی جداگانه میطلبد که از رسالت این تحقیق بیرون اسـت .بـا
وجود این ،ابنتیمیه با «تقلید از ائمۀ اربعه» و «تقلید از شـخص معـین» مخالفـت کـرده و
گفته است:
بر عامی سزاوار یا واجب اسـت کـه از شخصـی تقلیـد کنـد؛ ولـی تقلیـد از شـخص
معینی مثل تقلید از زید یا عمر جایز نیست .هیچ مسـلمانی ایـن سـخن را کـه «بـر
عــامی واجــب اســت از شــخص معینــی تقلیــد کنــد» نمیگویــد .هــرکس کــه ائمــه
(ائمۀ اربعه) را دوست داشته باشد ،از آنان بدون تعی ْن تقلید میکند و هر دیدگاهی
از ائمۀ اربعه را که با سنت موافق دید ،آن را انتخـاب میکنـد .چنـین شخصـی در
روشش راه صواب را انتخاب کرده است و این رو بسیار نیکـوتر از منحصرشـدن
0
در پیروی از ید مجتهد معین است.

اگرچه دیدگاه ابنتیمیه بهظاهر موجه مینماید ،اما تبعات مختلفی دارد؛ از جمله اینکه
ً
دان ائمۀ اربعه را سـرزنش نمیکنـد ،بلکـه معتقـد اسـت ،هرکسـی از شـخص
مقل
صرفا
او
ت
مجتهد
عوام مردم از
ت
معینی تقلید کند ،کافر و گمراه است .به این ترتیب ،ابنتیمیه با تقلید ت
معین نیز مخال است و آن را گمراهی و بدعت میدانـد .ایـن در حـالی اسـت کـه سـخن
گرایی مذموم میشود که هرکسی در هر مسِلهای به هر شخصـی
ابنتیمیه باعم رخصت ت
که تمایل دارد ،رجوج کند و دین را بـه بـازی بگیـرد؛ چیـزی کـه در دوران اخیـر شـاهد آن

هستیم.
ابنتیمیه در فتوایی ،تقلید از ائمۀ ار بعه را کفر دانسته و گفته است:

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

ُ
و من أوجا نقلید إمام بعینه استتیا فإن ناب و إال قتل؛
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اگــر کســی تقلیــد از امــام مشخصــی را واجــب بدانــد ،بایــد توبــه داده شــود ،و
در صورتی که توبه نکرد ،باید کشته شود.
ً
« .1بل لایة ما یقال :إنه یسوغ أو ینبغي أو یجب علی العامي أن یقلد واحدا ال بعینـه مـن لیـر تعیـین زیـد و ال عمـرو .و أمـا أن
یقول قائل :إنه یجب علی العامة تقلید فالن أو فالن فهذا ال یقوله مسلم .و من کان موالیـا لأئمـة محبـا لهـم یقلـد کـل واحـد
منهم فیما یظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك .بل هذا أحسن حاال من لیره و ال یقال لمثل هذا مذبذب علـی وجـه
الذم»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموعِالفتاو  ،ج ،88ص.)813
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبـدالحلیم ،اإلختیالاهاتِالفقهیالة ،ص785؛ ابنتیمیـه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،الفتالاو ِالكبالر  ،ج،5
ص.557

تفصیل بیشتری این قضیه را بیان کرده و میگوید:
وی در جایی دیگر ،با
ت

ا گر کسی از اشخاصی مثل ابوحنیفـه ،مالـد ،شـافعی یـا احمـد بهصـورت معـین
امام مذهب خود را نیکـوتر بدانـد،
پیروی کند ،ولی در برخی مسائل که دیدگاه لیر ت
دیـن او عـرر
به آن مراجعه کند ،کاری پسندیده انجام داده است و چنین کاری بـه ت
عدالت او ساقط نمیشود؛ زیرا چنین رفتاری به حق نزدیدتر است
وارد نمیکند و
ت
مذهب خاص تعصب داشته باشد .اما اگـر کسـی بـر یـد مـذهب
از اینکه در ید
ت
خاص و معین تعصب داشته باشد و فقط از آرای آن پیـروی کنـد ،جاهـل و گمـراه
است؛ بلکه گاهی نیـز چنـین کـاری منجـر بـه کفـر میشـود .بنـابراین اگـر کسـی
اینچنین متعصبانه از یـد امـ تام مشـخص (ابوحنیفـه ،مالـد ،شـافعی یـا احمـد)
پیروی کند ،واجب است که ابتدا توبه داده شود و در صـورتی کـه توبـه نکـرد ،بایـد
0
کشته شود.

ابنتیمیه در فتوایی دیگر میگوید:
کسی که در پیروی از یکی از مذاهب تعصب داشته باشد ،مانند اهلبـدعت اسـت.
هرکسی که بر مذهب مالکی ،حنفی ،شافعی یا حنبلی تعصب داشته باشـد ،ماننـد
اهلبدعت است .اگر نگوییم که اهلبدعت اسـت ،حـداقل جاهـل و ظـالم اسـت؛
2
زیرا قرآن امر کرده است به علم و عدل ،و نهی کرده است از جهل و ظلم.

مجتهـد معـین تقلیـد کنـد،
مقلدان مذاهب اربعه و هر شخصی که از ید
ابنتیمیه با
ت
ت

اتفاق مسـلمانان را بـا
بسیار با خشونت عمل میکند و چنانکه مشاهده شد ،اکثر قریببـه ت

این فتواها تکفیر کـرد .ایـن در حـالی اسـت کـه تکفیـر دارای شـرایطی اسـت و نمیتـوان

تکفیر دیگران بسیار احتیاط
تکفیر کسی حکم کرد؛ بهویژه آنکه سل صال در
بهراحتی به
ت
ت

میکردند؛ چنانکه طبرانی در المعجم األوسطِ خود مینویسـد« :ابوسـفیان مـیگویـد بـه
تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر

 « .1و إذا کان الرجل متبعا ْلبي حنیفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد :و رأی في بعـ المسـائل أن مـذهب لیـره أقـوی فاتبعـه
کان قد أحسن في ذلك و لم یقدح ذلك في دینه .و ال عدالته بال نزاج؛ بل هذا أولی بالحق و أحب إلـی اللـه و رسـوله ممـن
یتعصب لواحد معین لیر النبي کمن یتعصب لمالـك أو الشـافعي أو أحمـد أو أبـي حنیفـة و یـری أن قـول هـذا المعـین هـو
الصواب الذي ینبغي اتباعه دون قول اإلمام الذي خالفه فمن فعل هذا کان جاهال عاال؛ بل قد یکون کافرا؛ فإنـه متـی اعتقـد
أنه یجب علی الناس اتبـاج واحـد بعینـه مـن هـؤالء اْلئمـة دون اإلمـام ااخـر فإنـه یجـب أن یسـتتاب فـإن تـاب و إال قتـل».
(ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموعِالفتاو  ،ج ،88ص 812و .)813
 « .2و من تعصب لواحد بعینه من اْلئمة دون الباقین فهو بمنزلة من تعصب لواحـد بعینـه مـن الصـحابة دون البـاقین ...فهـذه
طرق أهل البدج و اْلهواء الذین ثبت بالکتاب و السـنة و اإلجمـاج أنهـم مـذمومون خـارجون عـن الشـریعة( .»...همـان ،ج،88
ح.)858

81
81

جابر گفتم” :آیا شما یکی از اهلقبله را کافر خطاب میکنید؟“ گفت” :خیر“ .گفـتم” :آیـا
شما به یکی از اهلقبله ،مشرک میگویید؟“ گفت” :پناه بر خدا [از چنین کاری]“».
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پیروان او میگوید:
محمد سعید رمضان بوطی در پاسخ به ابنتیمیه و
ت

عامی مکل است تا با مراجعه به علما و مجتهدان ،به احکام شریعت عمل کنـد و
خداوند او را مکل نکرد تا در احکـام شـریعت از امـامی معـین یـا لیـرمعین اتبـاج

نماید .همۀ علما و ائمه نیـز بـر ایـن مسـِله اتفـاقنظر دارنـد؛ زیـرا بـرای التـزام یـا
عدمالتزام بـه مـذهبی معـین دلیلـی در کتـاب و سـنت وجـود نـدارد .لـذا چنانکـه
ـان مــا التــزام بــه مــذهبی معــین را بــدعت مینامنــد ،مــا نیــز عــدمالتزام بــه
مخالفـ ت
مذهبی معین را بدعت میدانیم .با وجود این ،هیچیـد از فقهـا و ائمـه بـه عـامی
نفسانی خویش بپردازد و چنانکه دلـش
اجازه ندادهاند تا به پیروی از خواهشهای
ت
می خواهــد ،مســائل را تلفیــق کنــد .امــا مــا بــرای مــدعای خــویش (التــزام بــه
ـورت متــواتر از
ـدن قــرآن بــه ده صـ ت
مــذهبی معــین) دلیــل داریــم و آن اینکــه خوانـ ت
تعلیم آن پرداخته
رسول اکرم نقل شده است که هر امامی جداگانه به تدوین و ت
اجماج ائمه ثابت است که هرکس میتواند هر قرائتـی را از
است و این مسِله نیز به ت
ایـن ده قرائــت بخوانـد؛ چنانکــه ثابــت شـده اســت کــه هـر مســلمانی میتوانــد از
مــذاهب اربعــه پیــروی نمایــد .اکنــون ایــن ســؤالها مطــرح میشــوند کــه «آیــا بــر
هر مسلمانی الزم و عروری است که هر روز قرآن را به یکی از قرائتهای دهگانـه
بخواند؟»« ،آیا اگر کسی قرآن را فقط به قرائت (حفص از عاصم) بخواند ،مرتکـب
عصر ما ،کسی چنـین فتـوایی صـادر کـرده
حرام میگردد؟»« ،آیا از صدر اسالم تا ت
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مخالفـان مـذاهب ،هـر روز قـرآن را بـا یکـی از قرائتهـای دهگانـه
است؟» ،و «آیا
ت
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پیـروان مـذهبی معـین ،بـه پیـروی از
نمیخوانند؟» .سؤال ایـن اسـت« :چـرا بایـد
ت
دیگران بپردازند ،اما قرآن را بـهجز قرائـت معـین یعنـی قرائـت (حفـص از عاصـم)
امامـان
پیروان
فرعی دین و میان
پیروان
نخوانند؟» و «میان
ت
ت
ت
ت
امامان فقه در مسائل ت
2
خواندن قرآن ،چه تفاوتی وجود دارد؟»
قرائت در
ت

عالمـان اهلسـنت
تکفیری ابنتیمیه باعم شد که وی مـورد مـذمت
انتقادهای تند و
ت
ت
ْ َ
ْ ُ َُ ُ َ َ
َ
ْ
َْ
َ ْ َ ُ ْ َ
یانَ ،ق َ ُ ْ ُ َ ْ
ـن أ ْه تـل
ـن َع ْب تـد الل تـهَ .هـل ْکنـت ْم تقولـون ْل َحـد تم
« .1حدث َنا َم ْن ُص ُور ْب ُن تد َینارَ ،ع تن اْل ْع َم تش ،عن أ تبي سف
ال .قْلت تلج تاب تر ب ت
ْ َْ
ٌ َ َ
َ َ َُ َ
ُْ ُ َ ُْ ْ َُ ُ َ ُ ْ
کافر؟ قال .ال ،قلت .و کنتم تقولون .مش ترك؟ قـال .معـاذ الل تـه»( .طبرانـی ،سـلیمان بـن احمـد ،المعجالمِاألوسالط ،ج،3
ال تقبلة .ت
ص ،875ح.)3751
 .2بوطی ،محمد سعید رمضان ،الالم هبیة ،ص 37و .33

قرار گیرد ،تا جایی که وی چند مرتبه به زندان افتاد .ولی به هـر حـال ،موعـعگیریهای
دان مذاهب اربعه ،اولین هستۀ فقه سلفیه را به وجود آورد .هرچند آرا
برابر مقل ت
ابنتیمیه در ت
و دیدگاههای ابنتیمیه در نکـوهش تقلیـد ،و تشـویق بـه اجتهـاد ،در فضـای قـرن هفـتم
دیدگاه خود دفاج کرد و دالیلی را بر اجتهاد اقامه
مورد توجه قرار نگرفت ،اما وی ُمصرانه از
ت
کرد.
فکری ابنتیمیه ،همچون ذهبی (متوفـای 312ق) ،ابنقـیم (متوفـای
پیروان مکتب
ت

357ق) ،شاطبی (متوفای 335ق) ،ابنوزیر یمانی (متوفای 215ق) ،سـیوطی (متوفـای
377ق) ،ابنامیر صـنعانی (متوفـای 7728ق) و شـوکانی (متوفـای 7855ق) همگـی از
انفتاح باب اجتهاد حمایت کردند و با تقلید از ائمۀ اربعه مخال بودند.

0

مذمت تقلید و انفتاح باب اجتهاد
مهمترین دلیلی که ابنتیمیه و شاگرد  ،ابنقیم ،بر
ت

ارائه کردهاند ،سیرۀ سل و صحابه اسـت .آنـان میگوینـد همـان گونـه کـه سـل از فـرد
ً
خاصی تقلید نمیکردند و شخصا به کتاب و سنت مراجعه مینمودند ،ما نیز باید به کتاب و
سنت مراجعه کنیم؛ زیرا تقلید از ائمۀ اربعه یا شخصی خاص ،مخال با سیرۀ سل صال
است .ابنتیمیه بهصراحت میگوید که فقط باید از پیامبر اکرم تبعیت کرد؛ زیرا سـل
صال  ،فقط از حضرت رسول تبعیت میکردند 2.ابنقـیم نیـز میگویـد کـه بـهفرمودۀ
قرآن ،باید به پیامبر اکرم مراجعه کرد و مراجعه به پیـامبر از لـوازم ایمـان اسـت و
کسی که به لیرخدا و لیرپیامبر مراجعه کند ،در حقیقت به طالوت مراجعه کرده است.
رویکرد ابنتیمیه باید گفت که اگرچه سیره و رو
در پاسخ به این
ت
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سل نزد مسلمانان

متتخران ،تفاوت ماهوی پیدا کرده است؛ بـه ایـن صـورت کـه در دوران صـحابه و سـل ،
عرض کتاب و سنت ،و در مواردی بود که دلیلی در قرآن و سنت یافت نمیشد؛
اجتهاد در ت
 .1صنعانی ،محمد بن اسماعیل ،إهشادِالنقادِإل ِتیسیرِاإلجتهاد ،ص 77تا .73
 .2ابییزن حمزة بن فایع الفتحی ،وقفاتِ هیةِمنِحیاةِشیخِاإلسال ِا ن تیمیة ،ص.85
 .3ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،إلال ِالموقعین ،ج ،7ص.15

تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر

اهمیت دارد ،اما باید به این نکته توجه داشت که «اجتهاد» نزد سل با معنای اجتهاد نزد
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چنانکه مقتضای حدیم معاذ 0نیـز ایـن سـخن را تتییـد میکنـد .امـا در زمـان متـتخران،
نهایت تال
اجتهاد بهمعنای ت

در ادلۀ شرعی برای استنباط حکم شرعی اسـت .بنـابراین،

اجتهــاد متــتخران متفــاوت اســت .شــاه ولیاللــه دهلــوی در کتــاب
اجتهــاد ســل بــا
ت
ت

شخصـی خـود عمـل
حجة الله البالغة به ذکر مواردی پرداخته که صحابه به اجتهادهـای
ت
اجتهاد آنها بوده است.
کردند و بعد متوجه شدند که سنت پیامبر ،چیزی لیر از
ت

2

نوشتن آثار متعدد ،باعم شد کـه
علمی ابنتیمیه از طریق تربیت شاگرد و
تال های ت
ت
هستۀ اولیۀ فقه سلفیه در قرن هشـتم بهصـورت علمـی ُمـدون شـود؛ امـا فقـه سـلفیه تـا
توجه عموم نبود.
قرن دوازدهم مورد ت
قرن دوازدهم و احیای فقه سلفیه
از ابتدای قرن هشتم تا اواسط قرن دوازدهـم ،فقـه سـلفیه جـز در کتابهـا ،بـین مـردم و
اسـاس فقـه مـذاهب اربعـه
اجتماج جایگاهی نداشت .در آن سالها ،محاکم قضاوت بـر
ت

حکم میدادند و مردم نیز در مسائل فـردی بـر طبـق فقـه ائمـۀ اربعـه عمـل میکردنـد و
مذهب خود فتوا میدادند .در آن چند قرن (هفـتم تـا
مجتهدان نیز بر اساس دیدگاه امام
ت
دیدگاه خود اجتهاد کنـد و رأی صـادر
دوازدهم) ،هیچ مجتهدی حق نداشت که بر اساس
ت

نماید؛ اما قرن دوازدهم آبشخور حوادثی شد که فقه سلفیه را از البهالی کتابها به منصۀ
وارد اجتمــاج کــرد .در ایــن قــرن ،ســه شخصــیت ،فقــه ســلفیه را در
ظهــور رســاند و آن را ت

سه نقطه از جهان (نجد و یمن و هندوستان) رواج دادند .سه نفر بـا سـه ملیـت مختلـ ،
فراگیری علوم اسالمی به مکه رفتند و با تتثیرپذیری از ابنتیمیه موجبـات گسـتر
برای
ت
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تربیـت اسـتادی واحـد
فقه سلفیه را فراهم آوردند .زوایای تاریخ در اینکه این سه نفر تحت
ت
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 .1پیامبر اکرم وقتی معاذ را به یمن فرستادند به او گفتند« :بر چه اساسی قضـاوت میکنـی؟» گفـت« :بـر اسـاس کتـاب
خدا» .پیامبر فرمودنـد« :اگـر حکـم آن را در کتـاب خـدا نیـافتی؟» گفـت« :بـر اسـاس سـنت پیغمبـر خـدا قضـاوت
میکنم» .پیغمبر فرمودند« :اگر آن را در سنت پیـامبر نیـافتی؟» معـاذ گفـت« :طبـق رأی خـودم اجتهـاد مـیکنم».
پیغمبر به سینۀ او زدند و فرمودند« :حمد و سپاس خـدایی را سزاسـت کـه فرسـتادۀ پیغمبـر خـدا را موفـق بـه انجـام
چیزی گردانده است ،که پیغمبر خدا را راعی میکند»( .سجستانی ،سلیمان بن اشـعم ،سالننِأ الي داود ،ج ،7ص757؛
ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن الترم ح ،ج ،7ص.)752
 .2دهلوی ،شاه ولیالله ،حجةِاللهِالبالغة ،ج ،7ص 831تا .825

بودند یا هرکدام نزد استادی خاص تربیـت یافتهانـد ،مجهـول اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه
ابنامیر صنعانی (7728-7533ق) ،شاه ولیالله دهلوی (7737-7771ق) و محمد بـن
معاصر یکدیگر بودند و هر سه نیز برای ادامۀ تحصـیل بـه
عبدالوهاب (7857-7775ق)
ت
تربیت استادی واحد قـرار گرفتـه باشـند؛ امـا
حجاز سفر کرده بودند ،به نظر میرسد تحت ت

تـتثیر
با این حال ،هیچ مدرکی دال بر اینکه آن سه نفر یکـدیگر را مالقـات کـرده یـا تحت ت
0
همدیگر بوده باشند ،در دست نیست.
هرکدام از این سه نفـر ،بهنوبـۀ خـود فقـه سـلفیه را مـورد توجـه قـرار دادنـد .ابنامیـر
قابلیـت انطبـاق بـر
نصوص کتاب و سنت محدودنـد و
بهپیروی از ابنتیمیه معتقد بود که
ت
ت
2
راه او را ادامه داد و
نیازهای زمان را ندارند؛ ازاینرو ،باید اجتهاد کرد .بعد از او نیز شوکانی ت

با مذمت تقلید ،قائل به اجتهاد بود 9.در دوران معاصر نیز مقبل بن هادی وادعی (-7758

فکری سلفیه را ادامه داد .وی برای ادامۀ تحصـیل بـه عربسـتان
7188ق) همان جریان
ت
تتثیر آن قرار
رفت و در آنجا با مطالعۀ کتاب هتح المجی کِبا دیدگاه وهابیت آشنا شد و تحت ت

گرفت .او به دانشگاه جامعة اإلسالمیة در مدینه رفت و در آنجا از استادانی همچون بنباز
و البانی استفاده کرد .وی پس از بازگشت از عربستان به یمن ،مرکزی بهنام «دارالحدیم»
تتسیس کرد و رو

تطور خود جهانی
سلفیه در فقه و عقاید را تروی داد .این مرکز در سیر ت

شد تا آنجا که از تمام نقاط جهان برای تحصیل به ایـن مرکـز مراجعـه میکننـد 4.وادعـی
کتابی با عنوان إجا ة الساملِلل ِأهم المسامل دارد که در این کتاب ،استفتا از مجتهدان
در مذهب را جایز نمیداند 1،و همچنین وی بر اساس آیات و روایـات و بـدون مراجعـه بـه
اگرچه شاه ولیالله نیز تحتتتثیر افکار ابنتیمیه بود ،ولی در موعوج اجتهاد با احتیاط
 .1عزیز احمد ،تاهیخِتفكرِاسالم ِدهِهن  ،ترجمه :نقی لطفی و محمدجعفر یاحقی ،ص.77
 .2صنعانی ،محمد بن اسماعیل ،إهشادِالنقادِإل ِتیسیرِاإلجتهاد ،ص.77
 .3شوکانی ،محمد بن علی ،إهشادِالفحول إل ِتحقیلِالحلِمنِللمِاألصول ،ج ،8ص.875
 .4سلطانی ،مصطفی ،زی یعِسلف  ،ص.77
 .5وادعی ،مقبل بن هادی ،إجا ةِالساملِلل ِأهمِالمسامل ،ص.71
 .6همان ،همۀ کتاب.

تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر

مذهبی خاص ،فتوا صادر میکند.
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رفتار میکرد .او برخالف ابنتیمیه ،محمد بن عبدالوهاب و ابنامیر صـنعانی ،بـا مقلـدان
مخالفت نکرد؛ بلکـه تقلیـد از ائمـۀ اربعـه را رحمتـی از ناحیـۀ الهـی دانسـت و اعـراض از
مذاهب اربعه را بزرگترین مفسده معرفی کرد 0.او مذهبگرایی و تقلید از ائمـۀ اربعـه را از
عالم به کتاب و سـنت هسـتند و دیـدگاه
این جهت درست میدانست که آنان در حقیقت ،ت
ِّ
دین را عرعه میکنند .او پیروان مذاهب اربعه را مقلد مح نمیدانست؛ بلکه آنان را بـه
مجتهـدان متبحـر در
مجتهدان در مذهب،
مجتهدان مطلق،
چهار گروه تقسیم میکرد:
ت
ت
ت
ِّ
(مجتهدان ترجی ) 2و اکثر مردم که مقلد هستند 9.بنابراین ،از دیدگاه شاه ولیاللـه
مذهب
ت
ِّ
همۀ پیروان مذاهب ،مقلد نیستند تا مورد سرزنش قرار گیرند .دهلوی عـمن تتییـد تقلیـد،
تقلیـدگرایی محـ
بهترین راهکار برای برونرفت از
ت

میدانســت .رو

گرایی مطلـق منتسـب
را در اجتهـاد ت

4

فقهــی شــاه ولیاللــه مــورد توجــه دیوبندیــه قــرار نگرفــت و پســر
ت

شاه عبـدالعزیز ،همـان رو
ِّ
1
احناف ،مقلد هستند.

تقلیـد را تـروی داد .در حـال حاعـر ،دیوبندیـه ماننـد دیگـر

شاه ولیالله معتقد بود امت تا بـه امـروز اتفـاقنظر دارد بـر اینکـه از مـذاهب چهارگانـۀ
مدون تقلید انجام گیرد؛ زیرا در آن مصلحتهایی وجود دارد که بر کسی پوشـیده نیسـت؛
بهویژه در عصر ما که همتها پایین آمـده اسـت و مـردم از خواهشهـای نفسـانی پیـروی
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تدبیر خویش مغرور است.
میکنند و هرکسی به رأی و ت
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6

 .1دهلوی ،شاه ولیالله ،لق ِالجی ِهيِأحكا ِاإلجتهادِوِالتقلی  ،ص.77
مـذهب خـود پیـروی میکنـد و
امـام
از
بلکـه
کنـد؛
نمی
« .2مجتهد در ترجی » به کسی میگویند که بهصورت مستقل اجتهـاد
ت
امام خود را بر برخی دیگر از آرای امام ترجی میدهد.
برخی از آرای ت
 .3همان ،ص 77و .73
ـذهب خــود تــال میکنــد تــا احکــام فقهــی را از طریــق وی اســتنباط کنــد.
 .4یعنــی مجتهــدی کــه در تبعیــت از امــام مـ ت
ً
مذهب خویش اکتفا نمیکند و مسـتقیما بـه
امام
اقوال
و
آرا
به
نداند،
کافی
را
امام خود
ت
دالیل ت
ت
«مجتهد منتسب» در صورتی که ت
امام مذهب ،فتوا صادر میکند؛ زیرا راه اجتهـاد را بـاز
دیدگاه
درنظرگرفتن
بدون
وی
نماید.
کتاب و سنت و آثار سل مراجعه می
ت
ت
میداند( .ند :محیطی ،مجتبی« ،انفتاح باب اجتهاد در اندیشۀ سلفیه» ،پژوهشالنامعِنقال ِوها یال ِسالرا منیالر ،شـمارۀ ،81
ص 87تا .)11
 .5ند :قنبرزهی ،خدانظر ،محمودِالفتاو  ،همۀ کتاب؛ دیوبندی ،عزیزالرحمن ،هتاو ِداه العلو ِدیو ن  ،همۀ کتاب.
« .6إن هذه المذاهب اْلربعة المدونة قـد اجتمعـت اْلمـة أو مـن یتقیـد بـه منهـا جـواز تقلیـدها إلـی یومنـا هـذا( .»...دهلـوی،
شاه ولیالله ،اإلنصافِهيِ یانِأسبابِاإلختالف ،ص.)33

در این میان ،محمد بـن عبـدالوهاب بیشـترین تـتثیر را داشـت .او توانسـت بـا کمـد
محمد بن سـعود و امضـای تفاهمنامـهای در سـال 7753ق 0،اعتقـادات و فقـه سـلفیه را
سخنان ابنتیمیه در مـذمت تقلیـد را تکـرار کـرد .او بـا
اجرایی کند .ابن عبدالوهاب همان
ت
ادعای پیروی از آیین حضرت ابراهیم ،تقلید از هیچ عالم و فقیهی را جایز نمیدانست.

سخنان ائمۀ اربعه با کتاب و سـنت مخـال باشـد ،بایـد
وی بهصراحت اعالم کرد که اگر
ت
آنها را به دیوار کوبید 2.همچنین وی میگوید:

مجتهـد
یکی از سنتهایی که شیطان جعل کرده ،این است که تصور شود ،فقط «
ت
مطلق» قرآن و سنت را درک میکند و مجتهد کسی اسـت کـه بایـد دارای صـفات
آنچنانی باشد .این صفات آنقـدر زیـاد اسـت کـه ممکـن اسـت بـهطور کامـل در
شکر خدا که این شبهۀ شیطانی که از عروریات عامه
ابوبکر و عمر هم پیدا نشود .ت
9
شده ،از جهات متعددی مردود و باطل است.

همچنین پسر  ،عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ،همان رو ت پـدر را ادامـه داد .او
نیز تقلیدگرایی را سرزنش کرد و هرچند ادعای اجتهـاد مطلـق مسـتقل 4نداشـت ،ولـی بـه
اجتهاد مطلق منتسب قائل بود.

1

مفتیـان
به این ترتیب ،وهابیت تقلید از ائمۀ اربعه را مورد نهی قرار دادند و اکنون همۀ
ت
وهابی معتقدند که باید مانند سل به کتاب و سنت مراجعه کرد و با توجه به آیات و روایات
اجتهاد کرد .آنان معتقدند که اگر به حقیقـت رسـیدی ،دو اجـر داری و اگـر خطـا کـردی،
سـلفی معاصـر ،تقلیـد را بسـیار سـرزنش
ید اجر داری 6.البـانی ،یکـی از شخصـیتهای
ت
تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر

 .1حسین بن لنام ،تاهیخِنج  ،ص.23
 .2جمعی از علمای نجد ،ال ههِالسنیةِهيِاألجو ةِالنج یة ،ج ،7ص.73
 .3محمد بن عبدالوهاب میگوید« :رد الشبهة التي وععها الشیطان ،في ترك القرآن ،و السنة( .»...همان ،ج ،7ص.)731
 .4یعنی مجتهدی که در رو اجتهاد ،صاحب سبد است .وی احکام شریعت را از کتاب ،سـنت ،اجمـاج و قیـاس اسـتخراج
میکند و در اصول ،فروج و طرق استنباط از هیچکس پیروی نمیکند؛ بلکه با رجوج به نصوص شرعی و بهواسطۀ قواعدی که
خود وعع کرده است ،اجتهاد میکند( .نـد :محیطـی ،مجتبـی« ،انفتـاح بـاب اجتهـاد در اندیشـۀ سـلفیه» ،پژوهشالنامعِنقال ِ
وها ی ِسرا منیر ،شمارۀ  ،81ص 87تا .)11
 .5حصین ،خالد بن ابراهیم« ،معالم في فقه ابن باز و منهجـه فـي الفتـوی» ،مجلالةِالجمعیالةِالفقهیالةِالسالعودیة ،شـمارۀ ،78
ص.857
 .6بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموعِهتاو  ،ج ،83ص 88و .87
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فقهی وهابیت را مذمت کـرده
ت

میکند و به اجتهاد مطلق مستقل قائل است .او حتی رو
ً
است .وی عقیده دارد که باید مستقیما سراغ کتاب و سنت رفت؛ ولی وهابیـت بـه اجتهـاد
فکـری احمـد بـن حنبـل را جـایز میداننـد.
مطلق منتسب قائل هستند و پیروی از اصول
ت

البانی دیدگاه علمای وهابی را در موعوج اجتهاد و تقلید نمیپـذیرد و آنـان را ماننـد دیگـر
ِّ
ً
نظر او ،مسلمانی که استطاعت علمی دارد ،باید مسـتقیما
از
زیرا
داند؛
می
د
مقل
مسلمانان،
ت
وهابیان معاصر ،اگرچه از احمد بن حنبل
به کتاب و سنت مراجعه کند؛ در حالی که اکثر
ت
تقلید نمیکنند ،ولی از او پیروی میکنند .وی میگوید:
من در مسِلۀ توحید ،با وهابیت همعقیده هستم؛ ولی در مسِلۀ تمذهب 0بـا آنـان
اختالف دارم .من برای هیچ مسلمانی جایز نمـیدانم کـه بـرای تقـرب بـه خداونـد
مذهب امام معینی از ائمۀ مسلمانان شـود؛ زیـرا مشـرکان بـا
متمسد و متدین به
ت
2
تقلید از پدرانشان گرفتار عذاب شدند.

مذمت تقلید در پیش گرفتند ،تا آنجا پـیش رفـت
روشی که وهابیان ،بهویژه البانی ،در
ت

میان جریان سلفیه موج اجتهادگرایی شکل گرفت و جوانان زیادی با ایـن ادعـا کـه
که در ت

«تقلید قبی است و نباید از کسی تقلید کرد» بهسوی اجتهاد روی آوردند .سخنان وهابیت
مهنـدس
مذمت تقلید چنان اثرگذار بود که شخصی مثـل شـکری مصـطفی ،بـا اینکـه
در
ت
ت
کشاورزی بود ،ادعای اجتهاد در دین کرد و گفت:
چرا باید ائمۀ اربعه ،قرآن و روایـات را تفسـیر کننـد و دیگـران چنـین حقـی نداشـته
باشند؟ همان طور که آنان میتواننـد تفسـیری از کتـاب ارائـه دهنـد ،دیگـران نیـز
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کردن مجدد بابهای اجتهاد ،بـه شـکری مصـطفی محـول
میتوانند و اکنون باز ت
شده است؛ تا آنجا کـه میتوانـد بـه تفسـیر قـرآن و سـنت بپـردازد و از آنهـا قـانون
استخراج کند3.
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« .1تمذهب» یعنی اگر طالب علمی دالیـل مـذهبش را بشناسـد و صـحت آن را بررسـی کنـد و از آن پیـروی کنـد ،ایـن همـان
تمذهب به مذهب از مذاهب اربعه است که بهعقیدۀ برخی سلفیه ،بهاجماج جایز است.
 ...« .2فجماعة النجدیین هؤالء الذین یقال عنهم وهابین هم في العقیدة ال یؤخذ علیهم شيء أبدا ،لکن من حیـم التمـذهب
هم کسائر المسلمین( .»...البانی ،محمد ناصرالدین ،تفریغِسلسلةِالهال ِوِالنالوه ،برنامـۀ  ،38ص 77تـا  .77بـهنقل از سـایت
آدرس.)www.alalbany.net :
البانی به ت
 .3هنگامی که شکری مصطفی دستگیر و در دادگاه محاکمه شد ،این سخنان را بر زبـان جـاری کـرد( .کوپـل ،ژیـل ،پیالامبرِوِ
هرلون ،ص 22و .)23

وسیع سلفیۀ وهابی در تقبی تقلیـد و تشـویق بـه اجتهـاد باعـم شـده
امروزه ،تبلیغات ت
ً
است جوانان زیادی ،تقلید از شخص معین را کنار بگذارند و خودشان مستقیما با رجوج به
آشنایی کاملی با قرآن ،احادیم ،علم رجال ،صرف
قرآن و سنت اجتهاد کنند؛ در حالی که
ت

عصبانیت برخی عالمان سلفی نیـز بهنشـانۀ اعتـراض
و ...ندارند .به همین جهت ،صدای
ت
آشـنایی کامـل بـا مباحـم
بلند شده است که چرا اینچنین اجتهاد میکننـد در حـالی کـه
ت

اجتهـادگرایی جوانـان
فقهی و حدیثی ندارند! یوسـ قرعـاوی در اعتـراض بـه ایـن مـوج
ت

مینویسد:

از مشــکالت عصــر مــا ایــن اســت کــه بســیاری از جوانــانی کــه چنــد کتــاب دینــی
ً
مخصوصا کتابهای حدیم میخوانند ،خیال میکنند عا تلم دهر هستند و ادعـای
اجتهاد در دین دارند؛ در حالی کـه هنـوز قواعـد ادبیـات عـرب را هـم نمیداننـد و
خوانـدن علـم اصـول و
چهبسا هنوز تاعراب کلمات را خوب نمیداننـد .آنـان بـدون
ت
فقه ،مجتهد شدهاند و نهتنها دربارۀ ائمۀ دین ،بلکه دربارۀ علمای صحابه نیز نظـر
میدهند و میگویند آنان مردانی بودهاند و ما نیز مردانی هستیم.

1

اخوانالمسلمین
یکــی از جریانهــای ســلفی کــه در مصــر بــه وجــود آمــد و ادعــای ســلفیگری دارد،
ـدایش تفکــر ســلفیگری در شــمال آفریقــا بــه
اخوانالمسـلمین اســت .پیشزمینــههای پیـ ت

تمرکز داشتند و به تکفیر مسلمانان میپرداختند؛ ولی سـیدجمال و محمـد عبـده بـه فکـر

مبارزه با استکبار بودند .رشید رعا نخسـتین شخصـی بـود کـه از نظـر فکـری ،بـه سـلفیۀ
مصطل نزدید شد و به همین جهت ،او را مؤسس سلفیه در شمال آفریقا میدانند .او در
 .1قرعاوی ،یوس  ،الصحوةِاإلسالمیةِمنِالمراهقةِإل ِالرش  ،ص.855

تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر

فکـر
قرن نوزدهم مربوط است؛ زمانی که سید جمالالدین اسـدآبادی و محمـد عبـده بـه ت
اصالح مسلمانان و مبارزه با استبداد افتادند .این جریان در ابتدای شکلگیری ،هیچگونه
ً
سلفی قبل از خود نداشت؛ زیرا اساسا انگیزۀ آنـان بـا جریانهـای
مشابهتی با جریانهای ت
سـلفی پیشـین ،بیشـتر بـر مسـائل توحیـد و شـرک
سلفی پیشین متفاوت بود .جریانهای
ت
ت
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تدریس علوم دینی ،عقلی و عربـی را بـه دسـت آورد و همزمـان در درس
78سالگی اجازۀ ت
حـدیم شـرکت میکـرد و در همــین درس بـا کتابهـای ابنتیمیــه و ابنقـیم آشـنا شــد و
ـــلفی ابنتیمیــــه را پــــذیرفت .پــــس از آن ،از تصــــوف جــــدا شــــد و بــــه
تفکـ ت
ـــرات سـ ت

محمد بن عبدالوهاب و ابنتیمیه گرایش پیدا کـرد 0.شخصـیتهای بعـدی نیـز همچـون
کردن عقاید اخوانالمسلمین نقش داشتهاند.
حسن البنا و سید قطب ،هرکدام در تِوریزه ت

اخوانالمسلمین در عقاید و فقه ،همان تفکر ابنتیمیه و محمد بن عبدالوهاب را دارند؛ با
این تفاوت که خیلی به مسائل اختالفی ورود پیدا نمیکنند و آنها را مسکوت میگذارند.

2

شخصــیتهایی مثــل لزالــی ،ســید ســابق و یوس ـ قرعــاوی را میتــوان از فقهــای
اخوانالمسلمین دانست .اخوانالمسلمین انحصار فقه در ائمۀ اربعه را نادرست میدانند و
ً
بر این باور هستند که فقها میتوانند مانند ائمۀ نخستین ،مستقیما به کتاب و سنت رجـوج
فقهی را استنباط کننـد 9.آنـان تعصـب مـذهبی و تقلیـد محـ
نمایند و حکم ت

از شـخص

معین را درست نمیدانند؛ به همین جهت ،برای عوام ،تلفیق در مذهب را در صـورتی کـه
بدون هواوهوس باشد ،جایز میدانند .قرعاوی دراینباره مینویسد« :تقلید از امام مالـد
در برخی مسائل فقهی یا تقلید از امام شافعی ،امام ابوحنیفه یا ابنحنبل در برخی دیگـر از
دنبال حق باشد ،جایز است».
مسائل ،در صورتی که مکل به ت

4

فقهـی خـود را بـر دو قاعـده اسـتوار
قرعاوی در مقدمۀ کتاب هتاو ِمعاصالرة ،مـنه
ت

خاص فقهی است .وی
میداند .اولین
ویژگی فقه قرعاوی تعصب نداشتن بر ید مذهب ت
ت
فکری مـن
از این قاعده با عنوان «ال عصبیة و ال تقلید» نام میبرد .وی میگوید« :منه
ت
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بر تعصب نداشتن بر ید مذهب مشخص و تقلیدنکردن از ید شخص معین است».
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1

سید سابق نیز در مقدمۀ کتاب هقهِالسنة مینویسد که تقلید در دین بدعت است و تنها
 .1علیخانی ،علیاکبر ،ان یشعِسیاس ِمتفكرانِمسلمان ،ص.733
 .2فرمانیان ،مهدی و جمعی از نویسندگان ،جریانشناس ِهكر ِهرهنگ ِسلف گر ِمعاصر ،ص.773
 .3قرعاوی ،یوس  ،هتاو ِمعاصرة ،ج ،7ص.7
 .4همان ،ج ،8ص.787
 .5همان ،ج ،7ص.3

راه برای کسب معارف دینی اجتهاد میباشـد؛ ولـی مـردم در قـرون گذشـته بـه تقلیـد روی
فقهی خود را آسانگرایی عنوان میکند
آوردند و از کتاب و سنت فاصله گرفتند .وی منه
ت
تا مسلمانان با هر نـوج علمـی کـه دارنـد ،بتواننـد از ایـن کتـاب اسـتفاده کننـد .او دومـین

کتاب خویش را در دوریگزیدن از اختالفات بیان کرده است و میگوید« :من در
شاخصۀ ت
این کتاب سعی کردم که از اختالفات دوری گزینم ،مگر در موارد عرورت؛ زیرا دین اسالم
برای همۀ انسانها و بهصورت آسان عرعه شده است».

0

پیروان مذاهب اربعه است؛ زیـرا اهلسـنت،
دیدگاه اخوانالمسلمین ،مخال با دیدگاه
ت

تلفیق در مذهب را نوعی رخصتگرایی میدانند که شریعت با آن مخـال اسـت .بـه نظـر
پیروان مذاهب اربعه به حقیقـت نزدیـدتر باشـد؛ زیـرا تلفیـق در مـذهب و
میرسد دیدگاه
ت
اجــازۀ رجــوج بــه هــر مجتهــدی باعــم میشــود کــه مکل ـ بــر اســاس هواوهــوس در

هر مسِلهای به مجتهدی مراجعـه کنـد و فتـوای مجتهـدی را انتخـاب کنـد کـه بـرای او
آسانتر است .این نوعی پیروی از هواوهوس است؛ زیرا طبیعت انسان به این صورت است
که بهدنبال آسانترین رو

میرود و وقتی به او اجازۀ مراجعه بـه هـر فقیهـی داده شـود،
زمانی بهتر درک میشـود

ناکارآمدی این رو
دیدگاه فقهی را انتخاب میکند.
آسانترین
ت
ت
ِّ
که مقلد ا جازۀ رجوج به مجتهدانی را داشته باشد که فتواهـای تکفیـری صـادر میکننـد و
ِّ
جـواز رجـوج بـه ایـن مجتهـدان را میدهـد ،روزانـه شـاهد
ـد
مقل
از آنجا که این رو  ،بـه
ت
گستر خشونت در اسالم خواهیم بود.
سلفیۀ جهادی
کردن موانع هستند .آنان بر این بـاور هسـتند
هدف خود
در راستای
ت
پیشبرد ت
ت
درصدد برطرف ت

نـص
که نباید از شخص معینی تقلید نکرد؛ بلکه باید سراغ آیات و روایات رفت و بر اساس ت
صری قرآن و روایت عمل کرد 2و در صورتی که نصی وجود نداشت ،باید اجتهاد کرد 0.این

 .1سابق ،سید ،هقهِالسنة ،ج ،7ص 5تا .75
 .2طرطوسی ،ابوبصیر ،مجموعِهتاو  ،ج ،7ص 753و .752

تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر

راه نشـر اسـالم را جهـاد مسـلحانه میداننـد،
سلفیۀ جهادی بـهعنوان گروهـی کـه یگانـه ت

11
11

در حالی است که چنین اجتهادی نادرست است؛ زیرا ما تابع دلیل هستیم و باید با اجتهاد
قراردادن آیات و روایات ،دیدگاه شرج را به دست بیاوریم ،نه اینکه هرجـا نصـی
و کنار هم
ت
نظر خود مراجعه کنیم؛ چنانکه در تعری اجتهاد نیز گفته شده
وجود نداشت ،به دیدگاه و ت

است ت
نهایت تال مجتهد برای علم به احکام شریعت ،تا جایی که احساس کنـد تـال ت
بیشتر فایدهای ندارد 2.شـوکانی 9و ابنعثیمـین 4همـین تعریـ را بـا عبـاراتی دیگـر بیـان
کردهاند .بنابراین ،اجتهاد در اصطالح و نزد اصولیها بهمعنای «بذل الهسع في النظرر فري

األالة الشرعیة إلستنباط األحکام الشرعیة»؛( 1نهایت تال

در ادلۀ شرعی برای اسـتنباط

حکم شرعی) است و اگر قرار باشد که هرجا نصی وجود دارد ،شخص به همان عمل کند
اسـم
دیدگاه خود عمل کند و
دیدگاه او نصی وجود ندارد ،به
و هرجا که از
ت
ت
ت
دیدگاه خـود را به ت
دیــن بــه دیگــران القــا کنــد ،پــذیرفتنی نیســت؛ زیـرا چنــین اجتهــادی در حقیقــت همــان
اجتهادبهرأی است که هیچگونـه ارزشـی نـدارد 6.بنـابراین ،اجتهـادی کـه سـلفیۀ جهـادی
مطرح میکنند ،بهمعنای فقاهت نیست؛ بلکه از دیدگاه آنها یکی از کارهای فقیه ،اجتهاد
است و فقیه باید به کتاب خدا و حدیم پیغمبر معرفت داشته باشد و در مـوارد خاصـی
نیز باید اجتهاد و تاعمال رأی کند .بنابراین ،اجتهاد نیز مانند کتـاب و سـنت یکـی از منـابع

تشریع اسالمی است؛ هرچند اجتهاد در عرض کتاب و سنت نیست .بدین معنا که با وجود

نبود کتاب و سنت و اجماج،
کتاب و سنت ،نوبت به اجتهاد و تاعمال رأی نمیرسد؛ لکن با ت

اجتهاد هم بهنوبۀ خود ید دلیل شرعی و یکی از منابع تشریع است.

سلفیۀ جهادی تقلید را نیز بدعت در دین میدانند و بر این باورند که باید از پیـامبر
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دیـن خداونـد وجـود دارد و
اتباج کرد.
ت
مفتیان ت
سلفی جهادی میگویند که حالل و حرام در ت
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« .1إذ ال استحسان و ال إجتهاد عند مورد النص»( .همان ،ج ،8ص.)7
 .2شاطبی ،ابراهیم بن موسی ،المواهقات ،ج ،5ص.57
 .3شوکانی ،محمد بن علی ،إهشادِالفحول إل ِتحقیلِالحلِمنِللمِاألصول ،ج ،8ص.855
« .4بذل الجهد إلدراک حکم شرعی»( .ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،مجموعِهتاو ِوِهساملِهضیلةِالشیخِمحم ِ نِصالالحِ
العثیمین ،ج ،75ص.)7527
 .5جیزانی ،محمد بن حسین ،اإلجتهادِهيِالنوازل ،ص 77و .71
 .6صدر ،رعا ،اإلجتهادِوِالتقلی  ،ص.75

مذهب ما چنین گفت،
سخن هیچکس برای ما دلیل نمیشود؛ بنابراین هرکس بگوید امام
ت
ت

فعل او ملتزم شده است ،در حالی که باید فقـط از
در واقع بدعتگذار است؛ زیرا به قول و ت

0
پیروی شخص معین ،ائمۀ مذاهب اربعه است؛
شرج خداوند تبعیت کرد .البته مراد آنها از ت
ت

زیرا آنان پیروی از صحابه و علمای قرن اول ،دوم و سوم را در صورتی که نص صریحی از
کتاب و سنت وجود نداشته باشد ،قبول کرده و به آن عمل میکنند 2.امـا آنـان ایـن را کـه

دیـدگاه او تبعیـت کنـد،
شخص مکل  ،خود را منحصر در یـد شـخص بدانـد و فقـط از
ت

بدعت میدانند .در پاسخ باید گفت همان گونه که بوطی اشاره کرد ،جریان سلفیه معنـای
بدعت را نفهمیده است؛ زیرا اگر انحصار و پیروی از ائمۀ اربعه بدعت است چون در زمـان
سل وجود نداشته است ،پس انحصار در قرائت حفص از عاصم نیز بدعت است؛ چراکـه
قرائت شخص معین مطرح نبوده است .اما تعجب آن اسـت کـه
در زمان سل  ،تبعیت از ت

قرائت شخص واحد ،هیچگونه حرف و سخنی ندارند ،ولی در تبعیـت از
سلفیه در پیروی از ت

ائمۀ اربعه با موعـعگیریهای تکفیـری ،مسـلمانان را اهلبـدعت میداننـد و در صـفوف
اسالم تفرقه ایجاد میکنند.

9

نتیجه
فقـه ائمـۀ اربعـه متمـایز
مبنای اساسی در فقه سلفیه «اجتهاد» است که فقـه سـلفیه را از ت

میکند .در سیر تاریخیای که فقه سلفیه از قرن هشتم تاکنون داشته است ،میتـوان آن
را روبهگستر دانست .اگرچه این فقه تاریخی هفتصدساله دارد ،ولی از لحا مخاطب و
ً
پیرو ،تاریخی تقریبا صدساله دارد؛ زیـرا در صـد سـال اخیـر اسـت کـه ایـن فقـه گسـتر
برخــوردار اســت؛ زیــرا در ایــن قــرن ،ســه شخصــیت تتثیرگــذار بــهنام ابنامیــر صــنعانی،

شاه ولیالله دهلوی و محمد بن عبدالوهاب زمینۀ تروی این تفکر را فراهم آوردنـد؛ امـا از
 .1مهاجر ،ابوعبدالله ،القولِالمبینِهيِأجو ةِالسجین ،ص.27
 .2طرطوسی ،ابوبصیر ،المنهجِهيِالطلبِوِالتلقيِوِاالتباع ،ص.78
 .3بوطی ،محمد سعید رمضان ،الالم هبیة ،ص 37و .33

تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر

تـاریخی ایـن فقـه ،قـرن دوازدهـم از اهمیـت خاصـی
قابلتوجهی داشـته اسـت .در سـیر
ت
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وســعت پیــروان ،صــد ســال اخیــر بســیار مهــم اســت .در صــدۀ اخیــر ،جریــان
نظــر
ت

پیشرفت مضـاع ت آن را رقـم زد .در ایـن
موجبات
اخوانالمسلمین این دیدگاه را پذیرفت و
ت
ت
میــان ،ســلفیۀ جهــادی نیــز کــه از درون وهابیــت و اخوانالمســلمین ســر درآوردنــد ،در
فقهی سـلفیه از آلـاز تـاکنون،
اجتماعی ت
کردن فقه سلفیه نقش مهمی داشتند .سیر تطور ت
نشان میدهد که این رو

فقهی ،خشونتطلب بوده و مسـلمانان زیـادی را تکفیـر کـرده

ـخص معــین اســت و ایــن باعــم
اســت .مهمتــرین آســیب فقــه ســلفیه عــدمپیروی از شـ ت
ِّ
رخصتگرایی شده است؛ تا جایی که بـه مقلـدان اجـازه داده اسـت در هـر مسـِلهای ،بـه
یــد مجتهــد مراجعــه کننــد .رخصــتگرایی یــا تلفیــق در مــذهب ،باعــم شــده اســت کــه
اسـاس امیـال بـاطنی و هـوای نفـس ،بـهدنبال آسـانترین
پیرو فقه سلفیه ،بـر
ت
ت
مسلمانان ت
مسِله بروند و گاهی نیز اقوال مجتهدانی را برگزینند که به تکفیـر مسـلمانان میپردازنـد و

مجتهدان اعلم وجود نـدارد ،در بـین سـلفیه
از آنجا که معیار و مالک مشخصی در اعالم
ت
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فقـه
پیروان
تکفیر
نوعی تشتت آرا و
مذاهب دیگر به چشم میخورد ،که این فقه را از یـد ت
ت
ت
ت
بنیادی خشونتطلب متحول کرده است.
روشنگر به ید فقه
ت
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 .73دهلوی ،شاه ولیالله ،عقد الجید في أحکام اإلجتهاد و التقلید ،تحقیق :محبالدین خطیـب،
قاهره :المطبعة السلفیة ،بیتا.
 .72دهلوی ،شاه ولیالله ،اإلنصاف في بیان أسباب اإلختالف ،بیروت :دار النفائس7151 ،ق.
 .73دهلوی ،شاه ولیالله ،حجة الله البالغة ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .85دیوبندی ،عزیزالرحمن ،فتاوی دار العلوم دیوبناد ،ترجمـه :هدایتاللـه صـافی ،پیشـاور :مکتبـه
فریدیة ،بیتا.
 .87سابق ،سید ،فقه السنة ،بیروت :دار الکتاب ،چاپ سوم7733 ،ق.
 .88سجستانی ،سلیمان بن اشعم ،سنن أبي داود ،تحقیق :محمد محییالدین عبدالحمید ،بیـروت:
المکتبة العصریة ،بیتا.
 .87سلطانی ،مصطفی ،زیدیۀ سلفی ،قم :مرکز فقهی ائمۀ اطهار. 7735 ،
 .81شاطبی ،ابراهیم بن موسی ،الموافقات ،تحقیق :ابوعبیده مشـهور بـن حسـن آلسـلمان ،بیجـا:
دار ابن عفان ،چاپ اول7173 ،ق.
 .85شوکانی ،محمد بن علی ،إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم اصصول ،تحقیـق :شـیخ
احمد عزو عنایة ،بیجا :دار الکتاب العربي ،چاپ اول7173 ،ق.
 .87صدر ،رعا ،اإلجتهاد و التقلید ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه7185 ،ق.
 .83صنعانی ،محمـد بـن اسـماعیل ،إرشااد النقااد إلای تیسایر اإلجتهااد ،کویـت :الـدار السـلفیة،
7155ق.
 .82طبرانــی ،ســلیمان بــن احمــد ،المعجاام اصوسااا ،تحقیق:طــارق بــن عوضاللــه بــن محمــد و
عبدالمحسن بن ابراهیم حسینی ،قاهره :دار الحرمین ،بیتا.
 .83طرطوسی ،ابوبصیر ،المنهج في الطلب و التلقي و االتباا ،سایت ابوبصیر ،آدرس:
http://www.abubaseer.bizland.com/newpage.htm

 .75طرطوسی ،ابوبصیر ،مجموا فتاوی ،انتشارات سایت طرطوسی ،سایت ابوبصیر ،آدرس:
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 .77عزیز احمد ،تاریخ تفکر اساالمی در هناد ،ترجمـه :نقـی لطفـی و محمـدجعفر یـاحقی؛ تهـران:
انتشارات کیهان. 7773 ،
 .78علیخانی ،علیاکبر ،اندیشۀ سیاسی متفکران مسلمان ،تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی
و اجتماعی وزارت علوم. 7735 ،
 .77فرمانیــان ،مهــدی و جمعــی از نویســندگان ،جریانشناساای فکااری فرهنگاای ساالفیگری
معاصر ،قم :انتشارات زمزم هدایت. 7735 ،

 .71فوزان ،صـال بـن فـوزان ،اإلجاباات العلمیاة و التوجیهاات المنهجیاة ،سـایت شـبکة البینـة
السلفیة ،آدرس:
http://bayenahsalaf.com/vb/archive/index.php/t-4884.html

 .75قرعــاوی ،یوس ـ  ،الصااحوا اإلسااالمیة ماان المراهقااة إلاای الرشااد ،قــاهره :دار الشــروق،
چاپ سوم8558 ،م.
 .77قرعـــاوی ،یوســـ  ،فتااااوی معاصااارا ،بیـــروت-دمشـــق-عمـــان :المکتـــب اإلســـالمي،
چاپ اول7187،ق.
 .73قنبرزهی ،خدانظر ،محمود الفتاوی ،زاهدان :انتشارات صدیقی. 7732 ،
 .72کوپل ،ژیـل ،پیامبر و فرعاون ،ترجمـه :حمیـد احمـدی ،تهـران :انتشـارات کیهـان ،چـاپ سـوم،
. 7728
 .73محیطی ،مجتبی« ،انفتاح باب اجتهاد در اندیشۀ سلفیه» ،پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج منیر،
شمارۀ  ،81سال ششم ،زمستان . 7735
 .15نابلســی ،عبــدالغنی ،خالصااة التحقیااق فااي بیااان حکاام التقلیااد و التلفیااق ،بیجــا :مکتبــة
دار البیروتي ،بیتا.
 .17نعمانی ،عبدالعزیز« ،تقلید از دیدگاه شریعت» ،مجلۀ ندای اسالم ،شمارۀ  ،7سال دوم ،بیتا.
 .18وادعی ،مقبل بن هادی ،إجابة السائل علی أهم المسائل ،قاهره :دار الحرمین7185 ،ق.

تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر
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پژژوهشنامژۀ نقژژد وهابیژت؛ سژراج منیژر سژال هشژژتم  شژمارۀ  03تابسژژتان 7031
صژژژفحات  731 -711 :تژژژارری فر:ا ژژژت  7031/31/71 :تژژژژارری تأریژژژد7031/31/33 :

بررسی دیدگاه سلفیان در مسئلۀ «استغاثه» با
تأکید بر دیدگاه علمای معاصر
*
**

چکیده
سلفیان و وهابیان «استغاثه» را به عنوانهای مختلفی مانند شرک ،بدعت و للو ،حرام
میدانند و عامل به آن را محکوم میکنند و در این راستا ،به دالیلی روی آوردهاند که بـا
روایات اهلسنت متعارض است .لذا این نوشتار با تکیه بر آیـات قـرآن و روایـات
قرآن و
ت
تمـام مصـادیق
معتبر اهلسنت اثبات میکند که ادعـای سـلفیان در
صحی و
تحـریم ت
ت
ت

جواز آن در برخی مصادیق مثـل اسـتغاثه از افـراد
استغاثه به لیر الله ،یا منحصر ت
کردن ت
زنده و در کارهای مقدور ،قابلقبول نیست و آنان نتوانستهاند در این خصوص ،به دلیل
محکمی دست یابند و همچنین نه «نقـل» دیـدگاه آنهـا را تتییـد میکنـد و نـه «عقـل».

در عــمن ،از آنجــا کــه در طــول تــاریخ ،دیــدگاههای ســلفیان در زمینــههای مختل ـ
ً
دســتخو تغییراتــی شــده اســت ،ایــن نوشــتار بــا رو توصــیفی-تحلیلــی صــرفا بــه
سلفیان معاصر در موعوج استغاثه میپردازد.
جمعآوری و نقد
ت

سلفیان معاصر.
کلیدواژهها :استغاثه به لیر الله ،شرک،
ت

* کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسالمی ،دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلbna4086@gmail.com :
** پژوهشگر مؤسسه داراالعالم ،لمدرسة اهل البیت و دانشجوی دکتری کالم اسالمی دانشگاه قم.

مقدمه
«استغاثه به لیر الله» از مواردی است که همواره مورد خدشۀ سـلفیان بـوده اسـت و آن را
به عنوانهـای مختلفـی از جملـه شـرک و بـدعت ،رد میکننـد .ایـن در حـالی اسـت کـه
معتبر اهلسنت ،استغاثه امری جایز و بلکـه ممـدوح بـه شـمار
شهادت تاریخ و روایات
به
ت
ت

موعع مشخصی دربارۀ استغاثه دارند و در این
میآید؛ لذا پرسش این است که سلفیان چه
ت
روایات اهلسنت یافتهاند.
موععگیری ،چه تقابلی با
ت

روایات اهلسنت ،بـرخالف ادعـای
این نوشتار ،بر این اساس بنا شده است که آیات و
ت

مشروعیت برخی مصادیق استغاثه به لیر الله داللت دارند .از آنجا که سلفیان
سلفیان ،بر
ت
اساس خود را بهمنزلۀ آرای قاطبـۀ اهلسـنت معرفـی میکننـد ،الزم
برخی دیدگاههای بی ت

دانسـتن اسـتغاثه ،و همچنـین در
دیده شد در خصوص رد ادعای آنها در شرک و بـدعت
ت
روایات معتبر مبنی بر جواز این عمل ،روشنگری به عمل آید .هدف از این نوشتار،
یادآوری
ت
ت

مقبـول
مشروعیت استغاثه به لیر الله با تکیـه بـر قـرآن کـریم و احادیـم صـحی و
اثبات
ت
ت
اهلسنت ،و ابطال ادعای سلفیان در این خصوص است؛ ولی از آنجا که در طول تـاریخ،
سلفیت همواره با تغییرات گونـاگونی در قسـمتهای ایـدئولوژی و اسـتراتژی مواجـه بـوده
ً
سلفیان معاصر پرداخته میشود؛ یعنـی سـلفیانی
های
دیدگاه
به
صرفا
است ،در این نوشتار
ت
ً
که حدودا در ابتدای قرن پانزدهم هجری زنده بودهاند.
مشروعیت استغاثه با استناد به آیات و منابع اهلسنت نوشته شده
آثار گوناگونی دربارۀ
ت

است که از جملۀ آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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ِ.7حكمِاإلستغارةِ النبي ،نوشتۀ محمد بن عبدالله مختار؛
 .8اإلغارةِ مدلةِاإلستغارة ،نوشتۀ حسن بن علی سقاف؛
 .7شواه ِالحلِهيِاإلستغارةِ سی ِالخلل ،نوشتۀ یوس بن اسماعیل نبهانی؛
 .1استغارهِوِجایگا ِشرل ِآن ،نوشتۀ محمد طاهر القادری.
و از شیعیان:

 .7التوسلِأوِاإلستغارةِ مهواحِالمق سة ،نوشتۀ آیتالله سبحانی؛
 .8الرد علی ابن تیمیة فـي الشـفاعة و الزیـارة و اإلسـتغاثة ،نوشـتۀ آیتاللـه سـیدعلی
حسینی میالنی.
ً
بررسـی دیـدگاه سـلفیان
ولی خصوصیتی که این نوشتار دارد ،این اسـت کـه صـرفا بـه
ت

معاصر پرداخته است.

واکاوی مفهوم استغاثه
تتبع کتابهای لغوی و کالمی دربارۀ مفهوم «استغاثه» به دست آمد ،این بود کـه
آنچه در ت
ً
لغـوی اسـتغاثه
این واژه در لغت و اصطالح ،تقریبا یکسان است .از باب نمونه ،در معنـای ت
ـب خالصــی و نجاتیــافتن اســت؛ بهگونــهای کــه استغاثهشــونده
گفتهانــد« :اســتغاثه ،طلـ ت
شخص استغاثهکننده را زیر چتر حمایت خود قرار دهد».

1

طلـب
در تا ِالعروس نیز آمده است« :اسـتغاثه ،پنـاه و لـوث خواسـتن اسـت؛ یعنـی ت
2
خالصی از بدبختی و فالکت».
مخالفـان
موافقان استغاثه آن را بـه «پنـاهجویی» 3تعریـ کردهانـد و
در اصطالح نیز،
ت
ت
بـردن سـختی» 4و
ت
مشروعیت آن نیز گفتهاند که استغاثه بـهمعنای «پنـاه خواسـتن و ازبین ت

«نجاتیابی از هالک و نابودی» 5است .بنابراین ،هم هر دو گروه در معنای آن مشترکاند
لغوی استغاثه یکسان است .ولی باید دقت داشت ،در «استغاثه»
و هم معنای اصطالحی و ت

دهد.
 .1مصطفوی ،حسن ،التحقیلِهيِکلماتِالقرآنِالكریم ،ج ،3ص.833
 .2زبیدی ،محمد بن محمد ،تا ِالعروس ،ج ،7ص.817
 .3سبکی ،علی بن عبدالکافی ،شفا ِالسقا ِهيِزیاهةِخیرِاألنا  ،ص.775
 .4قحطانی ،عبدالرحمن بن قاسم ،حاشیةِکتابِالتوحی  ،ص.777
 .5دانشگاه اسالمی مدینه ،مجلةِالجامعةِاإلسالمیةِ الم ینة ،75 ،في ظالل سورة اْلنفال.
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مفاهیم همردی ت خود ،تمایز میبخشد:
چند عنصر دخیل است که آن را از سایر
ت
 .7استغاثه فقط در حال ناچاری و اعطرار است.
ً
 .8استغاثهکننده ،چیزی را طلب میکند؛ نه اینکه صرفا شخص را مـورد خطـاب قـرار
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ً
خود شخص چیزی میخواهد؛ نه اینکه او را واسطۀ بـین
 .7استغاثهکننده مستقیما از ت

خود

و خدا قرار دهد.

لذا تفاوت هایی بین آن و بین توسل ،استعانت ،ندبه ،طلب دعا و طلـب شـفاعت دیـده
میشود.

1

تقسیمبندی استغاثه و تقریر محل نزاا
سلفیان دربارۀ استغاثه دو نظریۀ عمده ارائه میکنند:
جواز استغاثه به زندگان و در کار مقدور؛
 .7انحصار ت
مطلق آن.
 .8تحریم
ت

در ادامه ،این دو نظریه بررسی خواهد شد.

 .0تحریم استغاثه از اموات و در کارهای غیرمقدور

ً
بندی نسـبتا جـامعی در ایـن موعـوج
ابنعثیمین ،از تتثیرگذارترین
سلفیان معاصر ،تقسیم ت
ت
فکران وی قرار گرفته است؛ لذا مباحم این نوشتار نیز
ارائه میکند که
موردقبول ت
عموم هم ت
ت
بر روی همین تقسیمبندی انجام میگیرد .وی برای استغاثه چند قسم بیان میکند:

 .0استغاثه به خداوند :این استغاثه ،از بهترین عبادتهـا و سـیرۀ انبیـا و پیـروان آنـان
ً
است؛ مثال وقتی رسول خدا در لزوۀ بدر ،ازدحام لشکر مقابـل را دیدنـد ،بـه خداونـد
استغاثه نمودند و سپاه اسالم نصرت یافت.
 .0استغاثه به مردگان یا غایبان :این نوج از استغاثه ،شرک است؛ چراکه استغاثهکننده
با این کا ر ،تصرفی لیبی برای آنها قائل شده و گویا به آنها سهمی از ربوبیت داده است.
سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30
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همان طور که آیۀ استغاثه به حضرت موسی 2آن را جایز میداند.

ً
 .4استغاثه به افراد زنده و غیرقادر به اجابت ندای استغاثهکننده :مثال انسانی کـه در

 .1ند :سعادتی ،قادر ،استغارهِدهِمكتبِاهل ی  ،ص 16تا .18
ْ َ ُ ِّ َ ْ َ َ
ََ َ
ََُ َْ
شیعته َع َلی ْالـذي م ْ
غاث ُه ْالذي م ْن َ
ْ َ
شیعته َ
ـن
ت
اس
ف
ه
و
د
ع
ن
م
هذا
و
 .2سورۀ قصص،
ت
ت
ت
ت
تت
الن هذا تمن ت ت
ین یقت تت ت
آیۀ َ َ َ :75وجد فیها رجل ت
َ
َع ُد ِّوه َف َو َ
کز ُه ُموسی فقضی علیه.
ت

ً
درخواست کمد کند؛ چون اوال این کـار،
شخص فل
حال لرقشدن است ،حق ندارد از
ت
ت
ً
لغو و بیهوده است (چراکه از فرد فل  ،کمکی ساخته نیست) و ثانیا وقتی شخص لریق از
َ
فردی معلول کمد میخواهد ،گویا برای وی قدرتی ورای ماده قائل شده و بـهت َب تع همـین
1
توهم بوده که از او کمد خواسته است.
برخی دیگر ،تقریر ابنعثیمین را اینگونه تکمیل کردهانـد کـه اسـتغاثه بـه مخلـوق در
رزمـان خـود در جنـگ پنـاه
کاری که تحت ت
قدرت اوست ،جایز است؛ مثل کسی که به هم ت

میبرد ،یا خانها آتش گرفته ،یا گرفتـار دزد و حیـوان وحشـی شـده و از دیگـران کمـد
مستند آنها نیـز روایتـی
میخواهد ،یا از شخصی تقاعا کند تا وی را بر َمرکبش سوار نماید.
ت
است که ابوهریره از رسول خدا نقل کرده است« :انسان مادامی که به برادر کمد
میکند ،کمد خدا نیز در آن است».

2

یان معاصــر تحــریم میکننــد ،دو صــورت دارد:
بنــابراین ،اســتغاثهای کــه عمــوم ســلف ت

 .7استغاثه از مردگان؛  .8استغاثه دربارۀ عملی کـه انجـام آن بـرای استغاثهشـونده مقـدور
نیست.
 .0شرک بودن تمام مصادیق استغاثه

مصادیق استغاثه را تحریم کردهاند و استثنایی نیـز بـر
سلفیان معاصر ،تمام
ولی عدهای از
ت
ت
حیـات خـویش ،صـحابه را از
آن وارد ندانستهاند .آنها میگویند رسـول خـدا در زمـان
ت
اســتغاثه بــه خــود منــع میکردنــد و اصــحاب نیــز اســتغاثهای بــه آن حضــرت نداشــتند.

3

حکم میکند:

هرکس انسانی را بخواند ،چه زنده باشد و چه مرده ،یـا بهصـورت اسـتغاثه باشـد یـا
 .1ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،مجموعِهتاو ِوِهساملِهضیلةِالشیخِمحم ِ نِصالحِالعثیمین ،ج ،7ص 75و .77
 .2هاللی ،تقیالدین ،الحسا ِالماحلِلكلِمشركِوِمناهل ،ص78؛ هاللی ،تقیالدین ،اله یةِالهادیةِإلال ِالطامفالةِالتجانیالة،
ص57؛ فوزان ،صال بن فوزان ،إلانةِالمسالتفی ِ شالرحِکتالابِالتوحیال  ،ج ،7ص737؛ آلشـیخ ،محمـد بـن ابـراهیم ،شالرحِ
کشفِالشبهات ،ص.785
 .3تویجری ،حمود بن عبدالله ،اإلجا ةِالجلیةِلل ِاألسئلةِالكویتیة ،ص3؛ هاللی ،تقیالدین ،الحسا ِالماحلِلكلِمشالركِوِ
مناهل ،ص77؛ هاللی ،تقیالدین ،اله یةِالهادیةِإل ِالطامفةِالتجانیة ،ص.58
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وهابی معاصر ،در اظهارنظری صری  ،دربارۀ استغاثه چنین
نویسندگان
سعید قحطانی ،از
ت
ت

111

لیر آن ،به شـرکی دچـار شـده کـه بـدون توبـه ،از آن خالصـی نمییابـد .هـرکس
پیامبر یا انسان صالحی را بدین صورت بخواند« :ای آقای مـن ،کمکـم کـن!
به دادم برس! به من روزی بده! من در اختیار تو هستم!» همۀ اینها شرک است و
1
شخص را باید از این کارها توبه داد و اگر توبه نکند ،باید کشته شود.

همچنین عبدالرحمن بن ناصر سعدی ،از دیگر محققان سلفی ،گفته است:
استغاثه به لیرخدا شرک است؛ چراکه در صدر اسالم ،منافقی بود که مسلمانان را
میآزرد .آنها خواستند به رسول خدا استغاثه ببرند؛ ولی آن حضـرت فرمودنـد:
2
«از من نه! بلکه از خدا استغاثه نمایید».

نقد

سـخن خـود ،تمـام مصـادیق اسـتغاثه بـه لیـر اللـه را تحـریم کردهانـد؛
این افـراد بـا ایـن
ت
ً
تحریم مطلق ،حتی موردپذیر ت لالب سـلفیان هـم نیسـت و آنهـا لالبـا
در حالی که این
ت
بندی ابنعثیمین دیدگاههای خود را ارائه کردهاند .عمن اینکه نقدی اجمـالی
روی تقسیم ت
اسـتناد آنهـا در نقـد اسـتغاثه ،مبنـی بـر
مورد
ت
نیز بر آن وارد است و آن این است که حدیم ت

اینکه رسول خدا اسـتغاثه از خـود را نفـی نمـوده و آن را منحصـر در خـدا دانسـتهاند،
قابلاستناد نیست؛ 3چراکه آیات و روایاتی در جواز اسـتغاثه بـه لیـر اللـه وجـود دارد کـه از
همۀ آنها مهمتر ،آیۀ استغاثۀ شیعۀ 4حضرت موسی به آن حضرت اسـت .جـای سـؤال
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است با توجه به اینکه توحید و یکتاپرستی برای حضرت موسی از همهچیز مهمتر بود،
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 .1قحطانی ،سعید بن علی ،نوهِاله ِوِظلماتِالضالل ،ص.825
 .2سعدی ،عبدالرحمن بن ناصر ،القولِالس ی ِشرحِکتابِالتوحی  ،ص.77
 .3وی این روایت را از طبرانی نقل کرده است؛ ولی در آثار طبرانی چنین حدیثی دیده نشد .اما هیثمی آن را نقل کرده کـه مـتن
ْ
ََ َ
ْ َ َ َُْ
ُ ُ َْ َ ُ َُ
کامل آن چنین استَ « :و َع ْن ُع َب َاد َة ْبن ْ
َ َ َ َ َُ َ
ـاف تق ،فقـال
ـول الل تـه تمـن هـذا المن ت
الص تام ْ تت َقال َْ :قال أبوبکر :قوموا نسـت تغیم تبرس ت
تَ َ ُ
ُ ْ ْ َ ََ ُ
ْ
ْ
َر ُسول الل ته :تإن ُه ال ْیستغاث تبي ،تإن َما ْیستغاث تبالل ته عز َوجل»( .هیثمی ،علی بن ابیبکـر ،مجمالع الزوامال ِوِمنبالع الفوامال  ،ج،75
ص ،753ح.)73837
ً
یعنی این حدیم دقیقا همان استغاثهای را رد کرده است که ابنعثیمین و برخی دیگر پذیرفتهاند؛ یعنی استغاثه از شـخص زنـده
و در امر مقدور .آیا رسول خدا قدرت دفع ِّ
شر شخص منافق را ،ولو با دعاکردن ،نداشتند؟!
ت
 .4اهللغت ذیل آیۀ استغاثه به حضرت موسی ،لف «شیعه» را چنین تشری کردهانـد« :جمـاعتی کـه در قلمـرو عقیـدتی و
نبوت وی (حضرت موسی )قرار دارند»( .مصطفوی ،حسن ،التحقیلِهيِکلماتِالقرآن الكریم ،ج ،7ص.)777
شعاج ت
ً
شدن بنیاسرائیل یاد میکند ،دیگر لف «شیعه» را به کار نمیبرد و صـرفا
پرست
بت
و
گمراه
از
قرآن
وقتی
که
اینجاست
جالب
ت
پاورقی بعدی توجه کنید).
از لف «بنیاسرائیل» یا «قوم» استفاده میکند( .به آیات نوشتهشده در
ت

چرا در آنجا ،به شیعۀ خویش نفرمود« :از من نه! بلکه از خدا کمـد بخـواه؟!» 1.بـه نظـر
میرسد این حدیم با آیۀ قرآن در تعارض است.
بندی جـامع ابنعثیمـین دربـارۀ اسـتغاثه،
با وجود این تعارض و با نظر به اینکه تقسیم ت

مطلـق اسـتغاثه»
تحریم
موردقبول عموم سلفیان قرار گرفته است ،بیش از این به نظریۀ « ت
ت
ت

پرداخته نخواهد شد و ادامۀ نوشـتار ،بـه بررسـی و نقـد نظریـۀ ابنعثیمـین و همفکـرانش

خواهد گذشت.
واکااوی دیادگاه سالفیان معاصار دربااارۀ اساتغاثه ،باا تکیاه بار تقساایمبندی
ابنعثیمین
بیشتر وهابیان استغاثه از مردگـان و اسـتغاثه در کـار لیرمقـدور را نامشـروج
با اینکه امروزه
ت

استدالل آنها در این رابطه یکسان نیست و برخی آن دو را شرک ،و گروهـی
میدانند ،ولی
ت
استدالالت ایشان اشاره میشود.
دیگر للو میدانند .در ادامه ،به
ت

 .0استغاثه به اموات؛ نشانۀ خروج از اسالم

برخی سلفیان معاصر ،استغاثه به اموات و در امور لیرمقدور را شرک دانستهاند .آنها بر این
شـنیدن صـدای
عقیدهاند که پس از مرگ ،هیچ انسانی قادر به تتثیرگذاری در ایـن دنیـا و
ت

افراد زنده نیست ،حتی رسول خدا؛ لذا نمیتوان به مردگان اسـتغاثه نمـود .همچنـین
انجـام آن بـرای
آنان معتقدند در استغاثه به افـراد زنـده نیـز فقـط مـوردی جـایز اسـت کـه
ت

شخص استغاثهشونده مقدور باشد ،و استغاثه در امر لیرمقدور ،شرک است.

2
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ً
مثال وقتی با درخواست قومش مبنـی بـر سـاخت بتـی بـرای پرسـش مواجـه شـد ،آنـان را بـه نـادانی نسـبت دادَ  :و َ
جاو ْزنـا
.1
َ
َ
َ
ً َ َُ ْ َ ٌ َ ْ ُْ َ ْ ٌ َ ْ َُ
ْ َ
ْ َُْ ُ
َ ْ
َ َ
ُ َ
قالوا یا ُم َ
وسی ْاج َعل لنا تإلها کما لهم تآلهة قال تإنکم قـوم تجهلـون
تب َبني تإ ْسرائیل ال َب ْح َر فتت ْوا َعلی ق ْوم ْیعکفون َعلی أصنام لهم
(سورۀ اعراف ،آیۀ  .)772هنگام پایین آمدن از کوه طور نیز که مشاهده کرد بیشتر افراد قومش گوسالهپرست شدهاند ،سـخت
َ ُْ َ
َْ َ ْ َ َ ً َ
قـال ب ِْ َسـما َخ َل ْف ُت ُمـونی م ْ
ـن َب ْعـدی أ َع تجلـت ْم أ ْم َـر
برآشفته شد و به برادر پرخا نمودَ  :ر َج َع ُموسی تإلی قو تم ته لضبان أ تسـفا
ت
ت
ِّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ُ َ
دسـتور خـدا حکـم کـرد کـه مرتـدان و
به
همچنین
).
755
آیۀ
اعراف،
(سورۀ
خیه َیج ْر ُه تإل ْیه
أ
َربک ْم َو ألقی اْللواح َو أخذ تب َرأ تس
ت
َ
َ
َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ت ْ ِّ
ُ ُ ْ ْ َ َُ
ُ
ُ
ْ
خـاذکم ال تعجـل فتوبـوا تإلـی
گوساله
پرستان بنیاسرائیل یکدیگر را بکشند :قال موسی تلق ْو ت ُم ته َیا قـو تم تإنکـم ظلمـتم أنفسـکم تبات ت
َ ُ ُْ ُ
ُ َ ْ ُ ُ ت َُْ ُ
بار تئک ْم فاقتلوا أنف َسکم( سورۀ بقره ،آیۀ  .)51در این آیه ،فاقتلوا أنف َسکم به این معنـا نیسـت کـه «خودکشـی کنیـد!» بلکـه
ت
یعنی «همدیگر را بکشید».
 .2بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،هتاو ِنوهِلل ِال هب ،ج ،14ص435؛ حازمی ،احمد بن عمر ،شالرحِکتالابِالتوحیال ٌ ،
دروس
صوتیة11 ،؛ آلشیخ ،صال  ،التمهیال ِلشالرحِکتالابِالتوحیال  ،ص 732و 733؛ هاللـی ،تقیالـدین ،الحسالا ِالمالاحلِلكاللِ
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ً
مثال بنجبرین مینویسد که استغاثه شرک اکبر است؛ زیرا استغاثه برای مواقع ُب َغرن و
حال لرق شدن قرار بگیرند،
بحرانی است و حتی اگر مشرکان بتپرست نیز در
کشتی در ت
ت

خداوند را یاد میکنند .پس کسانی که در حال مصیبت و تالطم امواج ،اولیای خدا را صدا
میزننـد و میگوینــد« :یــا حسـین! یــا علــی! یــا عبـدالقادر گیالنــی!» از بتپرســتان هــم
مشرکترند.

1

سـلفیان معاصـر اسـتغاثه از امـوات و در کـار
همان گونه که مشاهده شـد ،گروهـی از
ت

لیرمقدور را شرک و کفر دانستهاند.
نقد

نویسندگان وهابی ادعا میکنند که استغاثه از مردگان یا در امر لیرمقدور ،خـروج از
برخی
ت

قـدرت
توحید است .در نقد آنان باید گفت :چه معیار و مالکـی بـرای تشـخیص محـدودۀ
ت
راندن وسایل نقلیه ،مداوای بسـیاری از
انسان وجود دارد؟ انسان قدیم قادر بر پروازکردن ،ت
طلب پرواز از ناحیـۀ انسـانی
بیماریها و ...نبود؛ ولی امروزه بر این امور قادر است .پس آیا ت
که در عصر قدیم زندگی میکرده ،کفر و شرک محسـوب میشـود؟! یعنـی معیـار شـرک و
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توحید اینقدر سست است که با گذشت زمان ،تغییر مییابد؟!
ْ
قـدرت نـوج یـا فـرد انسـان سـاکت اسـت ،و هـم
بهتعبیر دیگر ،هم شرج دربارۀ حیطۀ
ت

114

علمی او در گذر زمان؛ چراکه همان طور که در قدیم معلوم نبود انسـان
پیشرفت استعداد ت
انسـان َبعـدی
در آینده به چه قدرتهایی خواهد رسید ،امروزه نیز نمیتـوان تشـخیص داد
ت
چه تواناییهایی کسب خواهد نمود .حتی با پیشرفت علم نیز نمیتـوان قـدرت انسـانها را
ً
انسـان
که
داشته
کارهایی
بر
قدرت
ها،
زمینه
برخی
در
قدیم
انسان
اتفاقا
محد زد؛ چراکه
ت
ً
امروزی از انجام آنها عاجز است .مثال قرآن میفرماید در بیابان سینا که آب پیدا نمیشـد،
طلـب آب کردنـد.
بنیاسرائیل از فرط تشنگی ،به حضرت موسی پناه بردند و از ایشان ت



مشركِوِمناهل ،ص77؛ فت الله ،ابوسند ،ألفِهتو ِللشیخِاأللباني ،ج ،8ص773؛ قحطانی ،عبدالرحمن بن قاسـم ،حاشالیةِ
کتابِالتوحی  ،ص13؛ شحود ،علی بن نای  ،موسولةِال ینِالنصیحة ،ج ،7ص55؛ آلشیخ ،محمـد بـن ابـراهیم ،هتالاو ِوِ
هساملِسماحةِالشیخِمحم ِ نِإ راهیمِآل الشیخ ،ج ،7ص.752
ٌ
 .1بنجبرین ،عبدالله بن عبدالرحمن ،شرحِالعقی ةِالطحاویة ،دروس صوتیة ،درس :الحل و اإلستغاثة بغیر الله.

اذن خــدا از قطعهســنگی ،چشــمۀ آبــی جوشــانید 1.در آیــهای دیگــر،
آن حضــرت نیــز بــه ت

اطرافیان خویش پرسید چه کسی قادر است تخت ملکـۀ سـبا را در
حضرت سلیمان از
ت
اینجا حاعر کند؟ یکی از جنها ادعا کرد قبل از اینکه حضرت سـلیمان از جـای خـود
تکان بخورد ،تخت را حاعر خواهد نمود ،و شخص دیگری نیز ،که بهرهای از علمالکتاب
داشت ،گفت که قبل از اینکه چشمهای ایشان بر هـم بخـورد ،ایـن کـار را خواهـد کـرد.

2

تفـاوت
انسـان امـروزی علـیرلم
حداقل  8555سال از این دو جریان گذشته است؛ ولـی
ت
ت
چشمگیر علم نسبت به آن دوران ،هرگز بر چنین کـاری قـادر نشـده اسـت .ایـن
پیشرفت
ت
ت
توانایی انسان قابلاندازهگیری است و نه حیطۀ آن؛ و از آنجـا کـه
نشان میدهد نه مالک
ت

عوامل شرک باید مشخص و معین باشند تا مسلمان خـود را بـه دوری از آنهـا ملـزم کنـد،
ً
بودن استغاثه کال با مقولۀ قدرت انسان ،بیگانه است.
شرک ت
انسـان
قـدرت
دقیـق
محققان وهابی توانسـتند حـد
از همۀ اینها گذشته ،بر فرض که
ت
ت
ت
ت

بودن استغاثه در امر لیرمقـدور وجـود
استغاثهشونده را کش کنند؛ اما چه دلیلی بر شرک ت
ً
دارد؟ نهایت این است که چنین اقدامی ،کاری لغو و بیهوده باشد .مـثال آیـا اگـر از انسـان

چودست بخواهیم که با دست راست بنویسد ،شرک است؟! در نقـد ادعـای ابنعثیمـین
خواستن لریق از انسان فل بدین معناست که وی برای فرد فل قدرتی
که میگوید نجات
ت
ورای ماده قائل ،و در نتیجه مشرک شده است ،باید گفت:
ً
اوال :این مثال کامال بیجاست؛ چون شخص لریق در مقام تشـخیص بـین مقـدور و
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ْ
ْ َ
ْ
َ َْ ْ
َ َُْ ْ
َ
 .1سورۀ بقره ،آیۀ َ  :75و تإ تذ ْاست ْسقی ُموسی تلق ْو تم ته فقل َنا اع تر ْب تب َعصاك ال َح َج َر فانف َج َرت تم ْن ُه اث َنتا َعش َرة َعینا .سـورۀ اعـراف،
ْ ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ ْ
ْ
ْ َ ً ْ
آیۀَ  :775و َأ ْو َحینا إلی ُموسی إذ ْاس َت ْس ُ
قاه ق ْو ُم ُه أ تن اع تر ْب تب َعصاك ال َح َج َر فان َب َج َست تم ْن ُه اث َنتا َعش َـرة َعینـا قـد َع تل َـم کـل أنـاس
تت
ت
ْ
َمش َر َب ُهم.
ً
بودن این فعل نیست؛ صحبت در این است کـه بـرای بنیاسـرائیل کـامال مسـجل شـده بـود کـه در بیابـان
صحبت در معجزه ت
بیآب ،میتوانند از منبع لیبی آب طلب کنند؛ که البته انسان امروزی چنین توقعی ندارد.
نکتۀ جالب این است که قرآن کریم در این دو آیه ،فعل «استسقا» (طلب آب) را ،هم بین حضرت موسی و خدا ،و هم بـین
بنیاسرائیل و آن حضرت به کار میبرد (موسی از خدا آب خواست ،و قوم موسی از آن حضرت آب خواسـتند) و هـیچ ابـایی
ندارد که ید فعل را مشترک بین خداوند و مخلوقاتش قرار دهد.
َ َ َ ْ َُ َ
ْ
َ ْ ٌ
ریت م َن ْالج ِّن َأ َنا آتیك به َق ْب َل َأ ْن َت ُق َوم م ْ
َ
َ
ْ
ـن
ف
ع
قال

ها...
ش
ر
ت
ت
تت
 .2سورۀ نملَ ،آیات  72تا ْ :15قال یا أیها الم َلؤا أیکم یت َتیني ت َبع ْ ت
ت ت
َُْ ٌ َ ْ
ْ
َْ ْ َْْ َ َ ُْ
َ
َ
کتاب أنا آتیك تب ته قبل أن یرتد تإلیك طرفك.
م ت
قامك  ...قال الذي تعنده تعلم تمن ال ت
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مرتکـب همـین
لیرمقدور نیست و به هر چیزی که بتواند ،چنگ میزند .برخی دیگـر نیـز
ت
درگیر جنـگ
خواستن شخصی را مثال زدهاند که
اشتباه شده و برای استغاثۀ جایز ،کمد
ت
ت

گرفتار آتش یا حیوان درنده شده است .در صورتی که چه شـخص استغاثهشـونده بتوانـد
یا
ت

وی را نجات دهد و چه نتواند ،این استغاثه جایز است؛ یعنی آنـان ناخواسـته تقسـم سـومی
برای استغاثۀ ْ
شخص در معرض خطر است 1.آنـان بایـد
جایز معین کردهاند و آن ،استغاثۀ
ت
چنین مثالی میزدند :کسی که نمیتواند از طاقچـۀ مرتفعـی چیـزی بـردارد ،و بـه آن نیـز
احتیاج دارد ولی احتیـاجش آنچنـان مهـم و حیـاتی نیسـت ،از شـخص قدبلنـدی تقاعـا
میکنــد آن را بــه او بدهــد .ایــن اســتغاثه ،در امــر مقــدور و از شــخص زنــده اســت و
در عین حال ،استغاثهکننده نیز در معرض خطر جدی نیست تا بـه هـر طریقـی کـه شـد،
خود را به آن شیء برساند.
شـدن نیـروی ورای مـاده بـرای
ثانیا :نهتنها هیچ آیه و روایتی نفرموده است کـه قائـل
ت

افــراد ،شــرکآور اســت ،بلکــه آن را امــری ممکــن و حتــی مشــروج نیــز قلمــداد کردهانــد؛
همان طور که در دو آیۀ پیشین 2گذشت.
اما حلقۀ مفقودشده در بحم فعل مقدور و لیرمقدور ،و تیر خالص به این نظریه ،ایـن

ْ
َّ
است که هیچ موجودی کوچدترین قدرتی در برابر خدا نداردَ  :إ َّن اللره علری کرل شری ٍء

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

ً
قدیر 3.پس اگر خدا بخواهد و قدرت دهد ،همۀ کارها لیر از کارهایی که ذاتـا محالانـد،
ً
ـدن پرنــده از تگــل؛ 4وگرنــه هــیچ کــاری مطلقــا مقــدور و
ممکــن خواهنــد بــود ،حتــی آفریـ ت
امکانپذیر نیست.
ً
ً
استدالل دیگر آنهـا کـه صـریحا یـا تلویحـا ادعـا شـده ،ایـن اسـت کـه چـون مردگـان
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ً
 .1گرچه استغاثه ذاتا در مقام اعطرار وعع شده است ،این قسم شدت بیشـتری دارد؛ چراکـه مـا بـرای بـاران خواسـتن ،فقـط
دامان انبیا و اولیا می شویم؛ ولی هنگام فرار از چنگ حیوان وحشی ،هر چیزی را که در جلـوی راهمـان باشـد ،دفـاعی
دستبه ت
برای خودمان قرار میدهیم .یا اگر منزلمان آتش بگیرد ،خواسته یـا ناخواسـته از هـر وسـیلهای کـه بـه دسـتمان برسـد ،بـرای
شدن آتش ،کمد هم بکند!
خامو
کردن آن استفاده میکنیم؛ گرچه شاید به برافروخته ت
ت
 .2آب خواستن از حضرت موسی و احضار تخت.
 .3سورۀ بقره ،آیۀ .85
َ َ ْ
ْ َ ْ ُ ُ َ ِّ
ْ ََ ُ ُ
یـر تب تـإذني فت ْـنفخ فیهـا
الط
ة
یِ
که
ین
الط
ن
م
ق
ل
خ
ت
ذ
إ

داد:
انجام
خدا
اذن
با
کاری
چنین

عیسی
حضرت
 .4همان طور که
ت
ت
ت
ت
ت
ََ ُ َ ً ْ
فتکون طیرا تب تإذني( سورۀ مائده ،آیۀ .)775

َ
نمیبینند و نمیشنوند ،پس قدرتی ندارند و بهت َب تع آن ،استغاثه از آنها نیز ممنوج است.

1

اوال :این در حالی است که قرآن میفرماید حضرت صال  2و حضـرت شـعیب،

3

شدن قومشان ،با جنازههای آنها سخن گفتند ،و در آیـهای دیگـر نیـز آمـده
بعد از هالک ت

حیات آنها را نمیفهمید 4.از آنجا که مقـام رسـول خـدا
است شهدا زندهاند؛ ولی شما ت

ً
یقینا از تمام شهیدان باالتر است ،لذا ایشان هم زنده هستند .آیۀ ذیـل نیـز شـاهد بـر ایـن

مدعاست:

ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
َّ
و له أن ُهم َإذ ظل ُمها أنفس ُهم جاؤ فاستغف ُروا الله و استغفر ل ُه ُم َّالر ُسهل لهج ُردوا اللره
ً
5
ن َّهابا رحیما؛

و اگــر آنــان هنگــامی کــه مرتکــب گنــاه و ظلــم بــه خویشــتن میشــوند ،نــزد تــو
(ای پیــامبر) آمــده ،از خــدا مغفــرت بطلبنــد و رســول هــم برایشــان از خــدا لفــران
بخواهد ،خداوند را توبهپذیر خواهند یافت.

رحلـت ایشـان
این آیه اطالق دارد و هم شامل زمان حیات ،و هم شامل زمـان بعـد از
ت

است؛ وگرنه باب لفران برای نسلهای بعدی که رسول خدا را ندیدهاند ،بسته خواهد
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 .1فت الله ،ابوسند ،ألفِهتو ِللشیخِاأللباني ،ج ،8ص.773
َ
َ ُ ََ
ََ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َ
َََ َْ
َ
َ
َ
ـال یـا َق ْـوم َل َق ْـد أ ْب َل ْغ ُـتکمْ
ْ
 .2سورۀ اعراف ،آیات  32و  :33فتخذت ُه ُم ْالر ْجفة فت ْص َب ُحوا تفي د تار تهم ج تـاث تمین  فتـولی عـنهم و ق
ت
َ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ون ْالناصح َ
ین.
ترسالة ربي و نصحت لکم و لکن ال ت تحب
ت
ت
َ ُ ْ َ
مضـارج ال ت تحبـون خطـاب میکنـد؛
قوم خود را با فعل
نکتۀ جالبی که در آیۀ دوم مشاهده میشود ،این است که حضرت ،ت
ت
یعنی قوم او همین حاال هم که مردهاند ،حس و درک دارند و از خیرخواهان دوری میجویند.
َ
َََْ َْ ُ ْ َ َ
 .3سورۀ اعراف ،آیات  37و َ  :37ف َت َخ َذ ْت ُه ُم ْالر ْج َف ُة َف َت ْص َب ُحوا في داره ْم جاث َ
قال یـا َق ْـوم َل َق ْـد أ ْب َل ْغ ُـت ْ
کم
مین ،...فتولی عنهم و
تت
ت
ت
ُ َ
َ
ساالت َر ِّبی َو ن َص ْحت لکم.
تر ت
مشرکان کشتهشـده در جنـگ بـدر صـحبت ،و آنهـا را مالمـت نمودنـد( .نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج،
با
نیز

خدا
رسول
ت
صحیح مسلم ،باب عرض مقعد المیت ،ج ،1ص ،8857ح.)8231
ْ
ُ
و طبق نص قرآن ،پیامبر از روی هواوهوس سخنی نمیگویند :ما َی ْن تطق َع تن ال َهوی( سورۀ نجم ،آیۀ .)7
حضرت علی نیز پس از جنگ نهروان ،با جنازههای خوارج صحبت نمودند( .ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،الب ایةِوِالنهایالة،
ج ،3ص.)822
ْ َْ ٌ َْ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ
 .4سورۀ بقره ،آیۀ  :751ال َت ُق ُولوا ل َم ْن ْیق َت ُل في َ
لکن ال تش ُع ُرون.
بیل الل ته أموات بل أحیاء و
س
ت
ت
ً
منظور از این حیات ،یقینا چیزی لیر از حیات برزخی است؛ چراکه تمام انسانها حتی کفار نیز در قبر و در عالم برزخ ،زندهاند؛
ْ ُ َْ ُ َ ََ ُ ُب َ َ ً
ً
یـو َم َت ُق ُ
ـیا َو ْ
ـوم
مثال قرآن دربارۀ آلفرعون میفرماید ،صب و شب تا قیامت عذاب میبینند :النار یعرعـون علیهـا لـدوا و ع تش
ً
ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ
الساعة أد تخلوا آل تفرعون أشد العذاب( سورۀ لافر ،آیۀ  .)17بلکه حتما باید حیاتی باالتر از حیات برزخی باشد تـا نشـاندهندۀ
بودن مقام شهیدان باشد.
واال ت
 .5سورۀ نساء ،آیۀ .71
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شد ،که این ،خالف رحمت خداست.
دادن
اگر آنان ادعا کنند ،مردگان بـر شـنیدن صـدای مـا قـادر هسـتند ،ولـی از نشـان ت
جــواب آنهــا روایتــی از جــابر بــن عبداللــه آورده میشــود کــه از
واکــنش عاجزنــد ،در
ت
رسول خدا نقل میکند« :انسانها در دنیـا اعمـالی انجـام میدهنـد و آن اعمـال بـه

اقوام او که از دنیا رفتهاند ،عرعه میشود .اگر اعمالش خیـر باشـد ،شـاد میشـوند و اگـر
خیر نباشد ،برایش دعا میکنند».

1

حقیقــت ایــن اســت کــه آنــان اســتغاثه را ،فقــط در جــایی جــایز میداننــد کــه شــخص
استغاثهشونده زنده باشد .این مطلب هیچ دلیلـی از قـرآن و سـنت نـدارد و آیـۀ اسـتغاثه بـه
ً
جواز آن است 2.وانگهـی ،اگـر کسـی بـه ایـن نیـت از
برای
مثالی
صرفا
حضرت موسی
ت
ً
عـرض خداونـد بدانـد ،یقینـا و
انسان زندهای استغاثه کند ،که وی را مستقل در تتثیر و در ت
اجماج فریقین ،مشرک است .در این رابطه گفته شده است:
به ت
پرستش او انجام دهد و او را
نیت
اگر مسلمانی توسل ،استغاثه و… را دربارۀ لیرخدا به ت
ت

معبود خود بداند ،با توحید منافات دارد و آن شـخص بـه دایـرۀ شـرک وارد شـده اسـت .از
ت

«صاحب جان هندی» نیز دربارۀ معیار توحید و شرک چنین نقل شده کـه مـالک اصـلی،
ً
استقالل و عدماستقالل است؛ یعنی اگر کسی مخلوقی را مستقال سودمند و شافی بداند،
مشرک است؛ ولی عقیدۀ عموم اهلسنت این است که هیچ مرده و زنـدهای را مسـتقل در
3
بـودن اسـتغاثه
بودن فرد استغاثهشونده تـتثیری در شـرک
ت
تتثیر نمیدانند .لذا زنده یا مرده ت

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

ندارد.

118

 .1ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیرِالقرآنِالعریم ،ج ،1ص.727
َ َ
ً
َ َ َ ُ َ ُ
َ
َ
َ
ُ
سخنان پرندهها اعطا شد :و و ترث سـلیمان داود و قـال یـا أیهـا
توانایی فهم
 .2مثال قرآن میفرماید که به حضرت سلیمان
ت
ت
ْ ُ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
الناس علمنا من تطق الطیر( سورۀ نمل ،آیۀ .)77
َ ْ َ ٌَ َ
ُ ُُ
قدرت درک سخن مورچه را نیز داشته است :قالت ن ْملة یـا أ َیهـا ْالن ْمـل ْادخلـوا
در حالی که قرآن در آیۀ َبعد میفرماید که وی ت
ً ْ َ
ََ
ْ ُُ َ
ْ َْ ْ ُ
ْ
ْ
َ
ُ َ ُُ ُُ َ ُ ْ
َ َ ْ
َ
عاحکا تمن قو تلها( سورۀ نمل ،آیات  72و .)73
مساکنکم ال یح تطمنکم سلیمان و جنوده و هم ال یشعرون  فتبسم ت
ً
دادن قـدرت خـدایی و
این نشان میدهد که در آیـۀ پیشـین ،عبـارت «پرنـده» موعـوعیت نداشـته و صـرفا مثـالی بـرای نشـان ت
فرابشری حضرت سلیمان ،در فهم سخن جانوران بوده است؛ کما اینکه از آیۀ دوم نیز نمیتوان چنین برداشت کـرد کـه آن
ت
حضرت ،فقط قدرت فهم سخن مورچهها را داشته است!
 .3األصولِا ِأله عةِهيِتردی ِالوها یة ،ص15؛ بهنقل از :رجبی ،حسین ،دیدهها و دریافتها ،ص.731

شنیدن صدای ما و تتثیر در این دنیا نباشند ،در قید
ثانیا :بر فرض که مردگان قادر به
ت

بودن استغاثه دارد؟! نهایت این است کـه
حیات
نبودن استغاثهشونده چه تتثیری در شرک ت
ت
این مورد نیز همانند مورد قبلی ،کاری لغو و عبم باشد ،نه کاری شرکآلود!

انجـام آن بـرای اسـتغاثه
آنها همچنین میگویند که اگر استغاثه دربارۀ عملی باشد که
ت

شونده مقدور است ،در این صورت ،استغاثه جایز خواهد بود؛ ولی اگر دربارۀ کاری باشد که
مخصوص خداست ،این استغاثه حرام است 1.سؤال اینجاست که آیا استغاثه در کاری کـه
در حیطۀ قدرت استغاثهشونده نیست ولی از آن طرف ،بـه خداونـد نیـز اختصاصـی نـدارد،
ً
جایز است؟ مثال اگر کسی قادر بر شناکردن نباشد ،آیا استغاثه از وی برای شناکردن ،کفر
ً
شـتن او
و شرک است؟! با اینکه شنا عملی نیست که در انحصار خداوند باشـد و اصـال در ت
نیست! لذا کالم وی دراینباره ،ساکت است و تقسیمبندیا ناقص میباشد.
دیگری نیز ادعا دارد کسانی که در مواقع بحرانی لیرخـدا را میخواننـد ،از بتپرسـتان
2
جنگ خود
نیز بدترند .گویا وی از صحابه خبر نداشته که در هنگام جنگ با مسیلمه ،رمز ت

را «یا محمداه» قرار داده بودند 3.این موقعیت ،موقعیتی بحرانی و لیرعادی بوده است.

آنها در تقریری دیگر ادعا میکنند خداوند درخواستکردن از مخلوقات را ممنوج نموده
است؛ به این دلیل که آنها مالد نفع و عرری نیستند 4.واقع مطلب این اسـت کـه نـهتنها

 .1هاللی ،تقیالدین ،اله یةِالهادیةِإل ِالطامفةِالتجانیة ،ص.57
ٌ
 .2بنجبرین ،عبدالله بن عبدالرحمن ،شرحِالعقی ةِالطحاویة ،دروس صوتیة ،درس :الحل و اإلستغاثة بغیر الله.
 .3طبری ،محمد بن جریر ،تاهیخِاألممِوِالملوك ،ج ،7ص837؛ ابناثیر ،علی بن محمد ،الكاملِهاليِالتالاهیخ ،ج ،8ص.771
ابن اثیر در مقدمۀ کتاب خود تتکید کرده که فقط از منابع موثق و اطالعات دقیق کمد گرفتـه اسـت (همـان ،ج ،7ص )7و بـا
این مطلب ،جایی برای خدشه واردکردن در سند کتاب خود ،باقی نمیگذارد.
 .4قحطانی ،عبدالرحمن بن قاسم ،حاشیةِکتابِالتوحی  ،ص.77
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درخواست
برابر خدا نیست؛ لذا اگر
ت
اموات ،بلکه هیچ مخلوقی مالد هیچ نفع و عرری در ت
عمل خود مسـتقل از خداسـت ،ایـن
انسان از
لیر الله با این نیت باشد که آن مخلوق ،در ت
ً
بودن استغاثهشونده تـتثیری در ایـن حرمـت نـدارد.
عمل مطلقا شرک است و زنده یا مرده ت
اذن خدا در عالم ماده تـتثیر میگـذارد ،ایـن
ولی اگر با این نیت باشد که
ت
مخلوق مرده ،به ت

111

نهتنها شرک نیست ،بلکه مشروعیت نیز دارد؛ 1همان طور که در ماجرای استغاثۀ صـحابه
به رسول خدا در زمان جنگ ،بیان شد.
ً
همچنین سلفیان از روایتـی کـه در آن نقـل شـده خلیفـۀ دوم مسـتقیما از پیـامبر
ـت بــاران نکــرده و خــدمت عبــاس رســیده اســت 2،چنــین اســتنباط میکننــد کــه
درخواسـ ت

درخواست از میت جایز نیست 3.محقق مالکی بهخوبی ایـن اشـکال را پاسـخ داده و گفتـه
ً
توسل عمر به قبر رسول خدا ،صرفا بر این امر داللت میکند که این عمـل
است عدم ت
واجب نیست ،نه اینکه حرام یا حتـی مکـروه باشـد .وی چنـین شـاهد مـیآورد کـه در ایـن
ماجرا ،عمر به اسما و صفات خداوند نیز توسل نجسته است؛ آیا این عمل حـرام بـوده کـه
وی آن را انجام نداده است؟!

4

آنها همچنین ادعا میکنند آیۀ  78سورۀ نمـل 5،در مقـام اسـتفهام انحصـاری اسـت؛
یعنی وقتی آیه میفرماید« :کیست که به داد انسان بیپناه برسد» ،منظور این است که
اشـکال ادعــای وی
فقـط خداسـت کــه دعـای شـخص مضــطر را اجابـت میکنـد 6.ولــی
ت

اینجاست که اسـتغاثه اعـم از اجابـت اسـت .اسـتغاثه از خـدا و لیرخـدا جـایز اسـت؛ ولـی

اجابتکردن در انحصار خداست؛ یعنی در تمام مـواردی کـه بـه رسـول خـدا- چـه در
زمان حیات و چه بعد از رحلت ایشان -استغاثه شده اسـت ،هـیچکس اعتقـاد نداشـته کـه
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اعتقاد اســتغاثهکننده ،آن حضــرت
اجابتکننــده،
شــخص رســول خداســت؛ بلکــه بــه ت
ت
ً
اجابت دعای او توسط خداوند است.
حجت خدا و صرفا وسیلهای برای
ت
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ُ ْ َ
 .1شاهد این ادعا آیهای است که میفرماید رسول خدا مالد هیچ نفع و عرری نیست؛ مگر آنچه خدا بخواهـد :قـل ال
َ
َ َ َْ ْ
َ ْ
ْ
أ ْم تلك تل َنف تسي ع برا َو ال نف ًعا تإال َما ش َاء الله( سورۀ یونس ،آیۀ .)13
برابر خداست؛ وگرنه همۀ مخلوقات منفعت و عررهایی در طول خـدا و
یعنی
ت
مالکیت منفی و شرکآور ،مالکیت در عرض و در ت
بهعنوان مخلوق خدا دارند.
َ َ َ ْ ْ ََ ُ َ
ْ ْ
َْ ََُ َْ َْ ْ
ََ
َ
کان إ َذا َق َح ُطوا ْاس َت ْس َقی ب ْال َع ْ
اس ْب تن َع ْب تد ال ُمط تل تب ،فقال :الل ُه ْم تإنا ْکنا نت َو ْسل تإلیـك تب َن تب َینـا
ب
اب
ط
خ
ال
َ « .2ع ْن أنس :أن عمر بن
ت ت
ت َ ت
ْ ََ ُ َ
َ
ََ
فت ْس تق َیناَ ،و تإنا نت َو ْسل تإلیك تب َع ِّم ن تب َینا ف ْاس تق َنا»( .بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاهح ،ذکـر العبـاس بـن عبـدالمطلب،
ج ،7ص ،773ح.)7777
 .3شحود ،علی بن نای  ،موسولةِال ینِالنصیحة ،ج ،7ص.55
 .4خرسه ،عبدالهادی ،اإلسعادِهيِجوازِالتوسلِوِاإلستم اد ،ص 77و .73
َ  .5أ ْم ْن ُیج ُ
یب ْال ُم ْض َط ْر إ َذا َد َع ُاه َو َی ْکش ُ ْ
الس َوء.
ت
ت
ت
 .6آلشیخ ،محمد بن ابراهیم ،هتاو ِوِهساملِسماحةِالشیخِمحم ِ نِإ راهیمِآل الشیخ ،ج ،7ص.752

لذا استغاثه به اموات بر طبق آیات قرآن و روایات اهلسنت ،صحی و ادعای سـلفیان
بیاساس است و استغاثه در امور لیرمقدور نیز موجب شرک نیست؛ عمن اینکه نمیتوان
ً
دقیقا مشخص کرد که انسان بر چه اعمالی قادر است و از چه اعمالی عاجز.
 .0غلو و همرتبه دانستن پیامبر با خدا

ُ
شــعر ایــن اســت کــه آنــان اســتغاثه از
برخــی دیگــر از عبــارتهــای
ســلفیان معاصــر ،م ت
ت

حقیقی ایشان میدانند .بهعبارت بهتـر ،آنهـا
بردن آن حضرت از مقام
رسول خدا را باال ت
ت
تصور میکنند کسی که به رسول الله پناه میبرد ،در محبت به ایشـان زیـادهروی کـرده

است .آنان مینویسند که للو و زیادهروی بهقدری در امت رسول خدا زیاد شده است که
ً
برخی مسلمانان ،تمام مواردی را که صرفا باید به استغاثۀ از خدا اختصاص یابد ،به استغاثه از
پیامبر نیز سرایت میدهند؛ یعنی ایشان را با خداوند همرتبه دانسته و برخی عبادتها را،
مصادیق آن است ،به رسول خدا سوق دادهاند.
که دعا و استغاثه از بزرگترین
ت

1

نقد

برخی پژوهشگر تان وهابی ادعا میکنند که «استغاثه» للو است .این در حالی اسـت کـه للـو در
لغت و اصطالح ،تجاوز از مصادیق و گذشتن از حدی است که شرج آن را تعیین نموده باشـد.

2

از آنجا که طبق اصول اهلسنت ،حـد شـرعی بهواسـطۀ دسـتورات رسـول خـدا و عمـل
رحلـت ایشـان ،و
اصحاب ایشـان شـکل میگیـرد ،لـذا اسـتغاثۀ صـحابه بـه پیـامبر بعـد از
ت

مشاهده کردیم پایش بـیحس شـده اسـت .یکـی از حاعـران بـه وی پیشـنهاد کـرد کـه بـرای
بهبودی پایش ،محبوبترین افراد را یاد کند .ابنعمر نیز گفت” :یا محمداه!“ و بهبود یافت».
ت

3

 .1حازمی ،احمد بـن عمـر ،شالرحِکتالابِالتوحیال ٌ ،
دروس صـوتیة75 ،؛ قحطـانی ،عبـدالرحمن بـن قاسـم ،حاشالیةِکتالابِ
التوحی  ،ص87؛ فت الله ،ابوسند ،ألفِهتو ِللشیخِاأللباني ،ج ،8ص.777
 .2مصطفوی ،حسن ،التحقیلِهيِکلماتِالقرآنِالكریم ،ج ،3ص878؛ برای مطالعۀ بیشـتر ،نـد :مـیالن نـورانی ،محمـدجعفر،
«تبرک از دیدگاه صحی بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت» ،پژوهشنامعِنق ِوها ی ِسرا منیر ،شمارۀ  ،87ص 23تا .37
 .3ابنالسنی ،احمد بن محمد ،لملِالیو ِوِاللیلة ،ص ،717ح.772
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جـزء دیـن بـوده و
عدممخالفت سایر صحابه با این عمل ،حاکی از این اسـت کـه ایـن اسـتغاثه ت
ً
زیادهروی و افراط نیست .مثال ابـنالسـنی از ابوشـعبه نقـل میکنـد« :نـزد ابنعمـر بـودیم کـه

121

مخالفت رسول خدا با سخن یکی از صحابه که گفتـه بـود:
البانی نیز با استناد به
ت

«هر آنچه خدا بخواهد و تو بخواهی ،»...چنین نتیجه میگیرد که هرگونه استغاثهای به آن
دانستن ایشان با خداست 1.این در حالی اسـت کـه «خواسـت و
حکم مساوی
حضرت ،در ت
ت
ً
مشیت خدا» و «استغاثه» دو مقولۀ کامال متفاوت هستند.
ت
توعی اینکه طبق نص قرآن و عقیدۀ فریقین ،هیچ مشیتی یـارای مقابلـه بـا مشـیت
ً
خداوند را ندارد؛ مثال آیهای میفرماید« :هرگز نگو فردا کـاری را انجـام خـواهم داد ،مگـر
اینکه [در ادامها

بگویی] اگر خدا بخواهد» 2.همچنین آیۀ دیگری میفرماید« :اگر خدا

میخواست ،همۀ مردم هدایت مییافتند» 3.یعنـی بـا اینکـه هـدایت و گمراهـی در اختیـار
خـود اوسـت ،ولـی خوشـبختی و
انسان است و عامـل سـعادت یـا
بـدبختی هـر شخصـی ت
ت

مشیت خداوند تحقق نخواهد یافت .آیۀ دیگری که صری تر از دو آیۀ قبلـی
بدبختی بدون
ت

است ،میفرماید« :هیچ چیزی را نمیخواهید ،مگر آنکه خدا بخواهـد» 4.بنـابراین ،هـیچ
مشیت خداوند وجود ندارد.
مشیتی در عرض و در برابر
ت

از سوی دیگر ،در نمونههای تاریخی که دربارۀ اسـتغاثۀ اصـحاب بـه رسـول خـدا

ذکر شد ،از جمله استغاثۀ عبدالله بن عمـر ،مـیبینیم کـه هیچیـد از کسـانی کـه بـه آن
مشیت خداونـد اعتقـاد ندارنـد و
مشیت ایشان با
بودن
ت
ت
حضرت استغاثه کردهاند ،به همسو ت
ایشان را بنده و مخلوق خدا ،اما بندهای برگزیده و واالمقام میدانند.

نتیجه

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

سلفیان معاصر برای تحریم استغاثه از لیرخدا ،به دالیل مختلفی روی آوردهاند .عدهای از
ت
ً
آنان گمان کردهاند که هرگونـه اسـتغاثهای مطلقـا حـرام و شـرک اسـت .برخـی دیگـر نیـز
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معتقدند ،استغاثه به اموات و در کارهای لیرمقدور ،باطل و مشرکانه است .آنان همچنـین
گفتهانــد کســانی کــه در مواقــع بحرانــی و اعــطراری ،بــه لیــر اللــه اســتغاثه میکننــد ،از
 .1فت الله ،ابوسند ،ألفِهتو ِللشیخِاأللباني ،ج ،8ص.777
ْ َْ ََ َ ْ
َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ِّ َ ٌ َ َ َ ً
ُ
 .2سورۀ که  ،آیات  87و  :81و ال تقولن تلشیء تإني ف تاعل ذ تلك لدا  تإال أن یشاء الله.
َْ َ َ ْ َ َ
 .3سورۀ رعد ،آیۀ  :77أن ل ْو َیش ُاء الل ُه ل َهدی ْالن َاس َج تم ًیعا.
َ
ََ َ ْ ْ َ ْ
 .4سورۀ انسان ،آیۀ َ  :75و َما تش ُاءون تإال أن َیش َاء الل ُه.

بت پرستان نیز بدترند ،چراکه مشـرکان حـداقل در هنگـام شـرایط بحرانـی بـه خـدا رجـوج
میکردند!
بودن استغاثه به لیر الله است؛ یعنی گفتهاند کسی که ایـن
ادعای ت
بعدی آنان نیز للو ت

عمل را انجام میدهد ،گویا مخلوق را با خالق همرتبه قرار داده است.

روایـات اهلسـنت دربـارۀ جـواز و مشـروعیت
در مقابل ،با ذکـر نمونـههایی از آیـات و
ت

استغاثه به لیر الله ،تمام این ادعاها مورد خدشه قرار گرفتند؛ لـذا اسـتغاثه بـه لیـر اللـه،
َ
شرط عدماعتقاد به استقالل در تتثیر ،بهتبعیت از قرآن کریم و روایات اهلسـنت ،جـایز
به ت
سلفیان معاصر در تحریم آن ،لیرقابلقبول است.
بوده و دالیل
ت
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پژژوهشنامژۀ نقژژد وهابیژت؛ سژراج منیژر سژال هشژژتم  شژمارۀ  03تابسژژتان 7031
صژژفحات  711 -711 :تژژارری فر:ا ژژت  7031/30/71 :ت ژژارری تأریژژد7031/31/33 :

اسالم و خشونت سیاسی
*
**

چکیده
اســالمی عــراق و شــام (داعــش) بعــد از حــوادث
جهــانی القاعــده و دولــت
تهدیــد
ت
ت

یازده سپتامبر ،موجب افزایش نزاجها بین شیعیان و اهلتسنن شـده اسـت .همچنـین
تیتر خبرگزاریها را بـه خـود اختصـاص داده و
خشونت در منطقۀ خاورمیانه و پاکستان ت

کشاندن دولتها ،هـم در سـط منطقـهای و هـم در سـط جهـانی
موجب به چالش
ت
ـران لربــی
شــده اســت .هــم مســلمانان افراطگــرا و هــم برخــی متخصصــان و تحلیلگـ ت

صحبت از برخورد تمدنها یا جنگ فرهنگی بـین مسـلمانان و لربیهـا میکننـد .ایـن
ایجاد این پرسش شده است کـه رابطـۀ
گفتمان و
ت
باعم ت
خشونت پدیدآمده از آن ،دوباره ت
اسالم بـا خشـونت و تروریسـم چیسـت؟ آیـا اسـالم یـد دیـن خـاص و خشـن اسـت؟

منتقدان اسالم برای اثبات مدعای خود به برخی آیات ،گفتمانهایی همچون جهاد ،و
ت
همچنین حوادث دیگری در تاریخ اسالم اشاره دارند و از آنها بهعنوان نشانهها و دالیلی

* جان لوئیس ایسپاسیتو ( )John Louis Espositoدر سال 7315م در آمریکا بـه دنیـا آمـد .وی اسـتاد دانشـگاه و دارای
مدرک پروفسوری در زمینۀ ادیان ،امور بینالملل و مطالعات اسالمی از دانشگاه «جرج تاون» در شهر واشنگتندیسی است.
مؤسس «مرکز ارتباط بین اسالم و مسـیحیت» اسـت کـه شـاهزادۀ سـعودی ،ولیـد بـن طـاللِ،ایـن مؤسسـه را
وی همچنین
ت
لیسـانس خـود را در رشـتۀ کـالم و
فوق
مدرک
وی
است.
کرده
سیس
تت
تاون
جرج
شهر
در
مسیحیت،
و
اسالم
شناخت
هدف
به ت
ت
الهیات از دانشگاه « تسنت جان» اخذ کرد .او دارای دکترای مطالعات اسـالمی از دانشـگاه پنسـیلوانیا اسـت و در حـال حاعـر،
مشغول گذراندن دورۀ فوقدکتری در دانشگاههای هاروارد و آ کسـفورد اسـت .وی تتلیفـات فراوانـی در زمینـۀ اسـالم دارد و در
پیشرو ،در سـال
بسیاری از دایرةالمعارفهای بزرگ نظیر آ کسفورد و ،...مدخلهای
قلم اوست .مقالۀ ً ت
مطالب راجع به اسالم به ت
ت
ششم مجلۀ ادیـان ،در صـفحات  7573تـا  7527چـاپ شـده اسـت .ترجمـۀ ایـن مقالـه لزومـا بـهمعنای تتییـد
8575م ،شمارۀ ت
محتوای آن نیست.
ایمیلMesam7676@yahoo.com :
** دانشجوی دکتری رشتۀ جریانهـای کالمـی معاصـر مجتمـع امـام خمینـی ،دانـشپـژوه مؤسسـۀ دار اإلعـالم لمدرسـة
أهل البیت.

گرایـی مسـلمانان و نیـز
زعم آنهـا اثبـات میکنـد عامـل
یاد میکنند که به ت
اصـلی افراط ت
ت

پیدایش تروریسم اسالمی ،برخی آیـات قـرآن اسـت .قـرآن و شـریعت دربـارۀ خشـونت،

نـام اسـالم
جهاد و جنگ چـه میگویـد؟ امـروزه شـعارهای
اصـلی تروریسـتها تحـت ت
ت

چیسـت؟ ایــن مقالــه بــه بررسـ تـی ایــن سـؤاالت و نیــز بــه بررسـ تـی گســتر حرکتهــای

اسـالمی عـراق و شـام ،ریشـهها و اسـباب
جهادگرایان جهانی ،بهویژه القاعده و دولـت
ت
ت
ظهور ،ایدئولوژی و برنامههای آنها خواهد پرداخت.

کلیدواژهها :خشونت ،اسالم ،جهاد ،القاعـده ،دولـت اسـالمی عـراق و شـام ،خشـونت
مذهبی ،خالفت ،دولت اسالمی ،نزاجهای طایفهای بـین شـیعه و سـنی ،بمبگـذاری
انتحاری.

مقدمه
جهانی القاعده و دولت اسالمی عراق و شام بعد از حوادث یازده سپتامبر ،نزاجهای
تهدید
ت
بین شیعه و سنی ،و همچنین خشونت را در خاورمیانه و پاکستان افزایش داده اسـت .نـام

گروههایی مانند بوکوحرام در نیجریه ،و همچنین خشونتهای داخلی در فرانسه و آمریکـا
لالب روزنامهها شده و موجب ایجاد چالش برای دولتها در ابعاد دولتی ،منطقهای و
تیتر ت
ت

مسلمانان افراطگرا و هم تحلیلگران و متخصصان لربی ،صحبت
جهانی شده است .هم
ت
از برخورد تمدنها یا جنگ تمـدنها بـین مسـلمانان و لربیهـا میکننـد .ایـن گفتمـان و

خشونت پدیدهآمده در نتیجۀ اقدامات این گروهها ،موجب طرح این سؤال شـده
همچنین
ت
اســت کــه رابطــۀ اســالم بــا خشــونت و تروریســم چیســت؟ آیــا اســالم یــد دیــن خــاص

نقـل بخشهـایی از قـرآن
خشونتطلب است؟ منتقدان برای اثبات این مدعای خـود بـه ت
سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

میپردازند و همچنین گفتمانهـایی همچـون جهـاد و نیـز وقـایعی از تـاریخ مسـلمانان را

128

بــهعنوان نشــانههایی قــوی ذکــر میکننــد کــه اســالم را محــرک اصــلی بــرای خشــونت و
افراطگرایی معرفی میکند.
قرآن و خشونت
یان همخانوادها  ،یهودیت و مسیحیت ،دینی است که متن مقدس،
اسالم مانند سایر اد ت

1
پیـامبران انجیـل و
سنت و تاریخش ،هم دربردارندۀ صل است و هم دربردارنـدۀ جنـگ.
ت

قرآن (یشوعا ،داوود ،شاوول و محمد) نیز از جملۀ رهبران نظامی بودند .بهلحا ت تاریخی،
نـام
هر سه سنت
توحیدی الهی یعنی یهودیت ،مسیحیت و اسالم ،جنگهای خـود را بـا ت
ت

پیروان آنها ،هم جنگهای مذهبی و هم لیرمذهبی را
«دفاج از خود» انجام میدادند؛ اما
ت
توجیه کردهاند و کشورگشاییهای استعماری و نیز جنگهای دارای داعیۀ مـذهبی بـرای

نام خدا ،همه از اینقبیل موارد بوده است .این در حالی است که اکثر
اشغال سرزمینها به ت
پیــروان ادیــان ،متــون مــذهبی را در ســیاق تــاریخیا

میخواننــد ،امــا افراطگرایــان و

تعبیر
تروریستها از این متون بـرای توجیـه
ت
اعمـال خـود اسـتفاده میکننـد .همچنـین بـه ت
«فیلیب جنکینز» اکثر متدینان زمانی که مشغول قضـاوت دربـارۀ متـون مقـدس دیگـران
فراموشـی مقـدس» میباشـند .بنـابراین،
دچـار «
در برابر متون مقدس خودشان هستند،
ت
ت

بـهعنوان مثــال ،در حــالی کـه خیلــی از افــراد (از جملـه کشــیشهای افراطـ تـی مــذهبی و
ً
صاحبنظران سیاسی) فورا سراغ عبارتهای خشـونتآمیز در قـرآن میرونـد ،گـویی ایـن
مشکل فقط در اسالم وجود دارد .اما آنها از عبارتهای خشن بیشتری که در انجیل وجود
دارد و بــه قتــل ،خشــونت و حتــی نسلکشــی دســتور میدهــد ،چشمپوشــی میکننــد؛
همان طور که «فیلیب جنکینز» اشاره میکند:
خیلی تعجبآور است اگر بدانیم متون قرآنی در مقایسه با عبارتهایی کـه در انجیـل
حاوی مقـدار کمتـری از محتـوای خشـونت اسـت .بـا معیـار
آمده است ،در حقیقت ،ت

دادن زمان ،که قرن هفتم بعد از میالد است ،قـوانین جنگـی کـه در قـرآن آمـده
قرار ت
است ،در حقیقت خیلی انسانی به شمار میروند .اگر ما بـه انجیـل مراجعـه کنـیم بـه
مواردی برمیخوریم که برای خیلی از افراد تعجبآور خواهد بود .نوج خاصی از قتـال
2
در انجیل وجود دارد که ما تنها میتوانیم تنام «نسلکشی» را بر آن بنهیم.

 .1برای کسب اطالعات بیشتر در زمینۀ «توحید و خشونت» ،ند:
Rodney Stark, One True God: Historical Consequences of Monotheism, Princeton:
Princeton University Press, 2007.
2. Philip Jenkins, “Is the Bible more Violent than the Quran", NPR,
18 March 2010.
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برای فهم اینکه آیا قرآن و سایر متون مقدس با خشونت ارتبـاط دارنـد یـا خیـر ،مـا بـه
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خواندن متن در سیاق تاریخیا
ت

ای عربی ،حمالت
نیاز داریم .در محیط
اجتماعی قبیله ت
ت

قبایل به یکدیگر امری عادی و قانونی بود؛ مگر اینکه دو قبیله با هم پیمـان صـل امضـا

قتل افراد لیرنظامی مانند بچهها ،رهبران مـذهبی،
میکردند .آیین مروت و جوانمردی از ت
آمـدن اسـالم ،در عـمن
زنان و افراد مسن منع میکرد .این
قوانین جوانمردی ،بعـدها بـا ت
ت

تعالیم اسالم نیز گنجانده شد و در اصول جهادی قرار گرفت.

مـدت  75سـال تـا زمـان
حضرت محمد از زمـان تشـکیل حکومـت در مدینـه به ت

وفاتش ،به استحکام قدرتش در مدینه پرداخت و قبایل متشت تت شبهجزیره را منسجم کرد.
در مقاطع حساس در این سالها ،حضرت محمد از طرف خدا وحی دریافـت میکـرد

که مشتمل بر اصول جهـاد نیـز بـود .همـین طـور کـه اجتمـاج مسـلمانان وسـیعتر شـد،
سؤاالتی نظیر اینکه چه کسی دارای قدرت مـذهبی و سیاسـی اسـت ،چطـور جنگهـای
داخلی را مدیریت کنیم ،رفتار مناسب در زمان جنگ و صل چیست ،چطور بـه فتوحـات،
یافتن پاسخ ایـن
خشونتها و مقاومتها وجهۀ شرعی بدهیم ،بهیکباره ایجاد شدند .برای ت
پرسشها باید به تعالیم قرآنی مراجعه کنیم.

قرآن در این زمینه دستورالعملها و قوانین دقیقی دارد کـه میگویـد در جنـگ چطـور
باید رفتار کرد ،با چه کسی باید به جنگ پرداخت ،چه کسانی از جنگ معاف هستند 1،چـه
زمانی باید خشونتها متوق شود 2و چطور باید با زندانیها رفتار کرد 3.آیاتی نیز بهتناسب
به امور جنگی تتکید دارند« :اگر دشمن رعایت نکرد و با شما جنگید ،شما هم برای حفـ
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کیان خود با او بجنگید» 4.سایر آیات نیز الزامی قوی برای دعوت به صل دارنـد« :و اگـر

110

دشمنان به صل گرایند ،تو نیز به صل گرای و بر خدا توکل کن» 5و «ا گر خدا میخواست
ً
قطعا آنان را بر شما مسلط میکرد ،در آن صورت بهیقین با شما میجنگیدند .پـس اگـر از
 .1سورۀ فت  ،آیۀ .73
 .2سورۀ بقره ،آیۀ .738
 .3سورۀ محمد ،آیۀ .1
 .4سورۀ بقره ،آیۀ  :731فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم.
 .5سورۀ انفال ،آیۀ .77

شما کناره گرفتند و با شما به جنگ نپرداختند و پیشنهاد صل و آشتی دادند ،خدا در ایـن
کشـتن
صورت برای شما راهی را برای تجاوز به آنها قرار نداده است» 1.از زمانهای قدیم
ت
لیرنظامیان ،زنـان ،بچـهها ،راهبـهها و کشـیشها ممنـوج بـود و بـه آنهـا مصـونیت داده
میشد؛ مگر اینکه در جنگ مشارکت میداشتند.
دت حضــرت محمــد و ســپس خلفــای بعــد از وی ،جامعــۀ مســلمانان
تحــت قیــا ت

اوج خود
بهسرعت رشد کرد و ید امپراتوری وسیعتر از امپراتو ت
ری روم ایجاد شد و در زمان ت
تا شمال آفریقا و هند گستر یافت .لشـگر مسـلمانان ،کـه بـا تعصـب مـذهبی و پـادا

بهشت تجهیز شده بود ،موفق شد تا امپراتوریهای بیزانس و فارس را که در نتیجۀ جنگ
با یکدیگر تضعی شده بودند ،به زانو درآورد.
دالیل و انگیزههای دینی (بهعنوان وجهتمایز با انگیزههای سیاسـی و اقتصـادی) بـرای
فت و قلمروگشایی اینگونه نبود که افراد را به مسلمان شـدن مجبـور کننـد و پیـامبر و آیـین
دینی خویش را رها سازند .قرآن بهصراحت بیان میکند که «هیچ اجباری در دیـن نیسـت».
ت

2

قرآن سعی بر گستر دستورات عقالنیا دارد تا اینکه جهـل و بیدینـی بهوسـیلۀ جوامـع
عدل در سراسر جهان جایگزین شود .توجیه مذهبیای که برای جهـاد میشـود ،ایـن اسـت

تبلیغ دین اسالم بپردازد و متموریتی جهـانی دارد ،کـالم خـدا را نشـر دهـد و حکومـت
که به ت

الهی و ارادۀ او را برای همۀ انسانها فراهم آورد« .و باید از میان شما گروهی باشند که مردم
ً
را بهســوی خیــر دعــوت نمایــد و بــه کــار شایســته و پســندیده وادارنــد و اینانانــد کــه یقینــا

رستگارند» 3.همچنین در آیۀ قرآن داریم که «شما بهترین امتی هستید که پدیـدار شـدهاید و
به کار شایسته و پسندیده فرمان میدهید و از کار ناپسند و زشت باز میدارید».

4

اسالم و خشونت سیاسی

 .1سورۀ نساء ،آیۀ .35
 .2سورۀ بقره ،آیۀ .857
 .3سورۀ آلعمران ،آیۀ  :751و لتکن منکم أمة یـدعون إلـی الخیـر و یـتمرون بـالمعروف و ینهـون عـن المنکـر و أولِـك هـم
المفلحون.
 .4سورۀ آلعمران ،آیۀ  :110کنتم خیر أمة أخرجت للناس تتمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر.
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جهاد و خشونت
تاریخ جامعـۀ مسـلمان را میتـوان در چـارچوب
از زمان حضرت محمد تا حال حاعر ،ت
آنچه قرآن دربارۀ جهاد میگوید ،خالصه کرد .هیچ تعلـیم جهـادیای نیسـت کـه ازلـی و

ابدی ،و مورد اتفاق همگان باشد .فهم مسلمانان از قرآن و سنت دربارۀ جهاد ،امـر ثـابتی
محصـول تفسـیر یـد فـرد یـا
نبوده و در طول زمـان در حـال تغییـر اسـت .اصـل جهـاد،
ت

ید سازمان دینی نیست ،بلکه محصول تال

افراد متعـدد و مراجـع بسـیاری اسـت کـه

متن مقدس را در شرایط خاص تاریخی و سیاسـی تفسـیر میکننـد و بـه کـار میبرنـد .در
طول تاریخ ،مسلمانان دربارۀ معنای «جهاد» بحم و مناظرههای بسیاری کردهاند و دربارۀ
بودن جهـاد بحمهـای
بودن آن و نیز مشروج بودن و لیرمشروج ت
دفاعی بودن و ابتدایی ت
فراوانـی شــده اســت .تروریسـتها مفهــوم جهــاد و اصــل جهـاد را بــه گروگــان گرفتهانــد و

نام
همچنین مسیحیها و یهودیهای افراطی نیز اعمال تروریستی و
لیرمقدس خود را به ت
ت
مسیحیت و یهودیت مرتکب میشوند.
قرآنی جهـاد ،ارجـاج بـه وظیفـهای اجبـاری
اهمیت جهاد ریشهای قرآنی دارد .معنای ت

دارد که بر همه واجب است با خودشان جهاد کنند ،ارادۀ خـدا را بشناسـند و از آن پیـروی
زندگی اخالقی داشته باشند ،با ظلم و بیعدالتی مبارزه کنند ،ید جامعۀ
کنند؛ یعنی ید
ت
مـذهب
عدل بنا نمایند و اگر الزم شد به اقدامات مسلحانه رجوج کنند تا از جامعه و دین و
ت
خود دفاج نمایند .متون قرآنیای که به جهاد اشاره دارنـد ،بـه دو دسـتۀ کلـی طبقهبنـدی

میشوند:
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مقابل خشونت تتکید دارند؛
دستۀ اول :متون دفاعی که بر جنگ در
ت

112

جهادی هجومی که برای گستر قلمرو هستند و ید نوج دسـتور
دستۀ دوم :متون
ت

برابر همۀ کافران است و سعی در گستر صل و اسالم دارد.
عمومیتر برای جنگ در ت

1

قــرآن نــه مــا را بــه خشــونت و تروریســم فرمــان میدهــد و نــه آن را تتییــد میکنــد؛

1. Asma Asfaruddin, Striving in the Path of God: Jihad and Martyrdom in Islamic
Thought, New York: Oxford University Press, 2013, P. 119.

برابر خشونت و مواجهـه
در عین حال ،آیههای نخستین در قرآن به تتکید بر حق دفاج در ت

برابر حمالت رقبای مکی تتکید میکند« :کسانی که ستمگرانه مـورد جنـگ و هجـوم
در ت
ً
قرار میگیرند ،چون به آنان ستم شده ،اذن جنگ به آنان داده شده است .مسلما خـدا بـر
یاری آنان تواناست .آنان که بهناحق از خانههایشان اخـراج شـدند و جرمـی نداشـتند ،جـز
ت

اینکه میگفتند که پروردگار ما خداست» 1.مسلمانان ملـزم شـدهاند کـه همـراه بـا تعهـدی
قوی بجنگند؛ زیرا نصر و پیروزی خواهد آمد و جنگ به پایان خواهد رسید« :اگر تو آنهـا را
متذکر قدرت شما شوند و از خیال جنگ با تو
در جنگ ببینی ،چنان آنها را تار و مار کن تا
ت

بایستند» 2.با وجود این امر ،همان طور که در همان صفحه به آن توجه شده اسـت ،اگـر
دشمنان پیشنهاد صل کردند ،در این هنگام جنگ بایـد پایـان یابـد« :و اگـر دشـمنان بـه
ً
صل گرایند ،تو هم به صل گرای و بر خدا توکل کن که یقینا او شـنوا و داناسـت» 3.پیغـام
مشابهی نیز در این صفحه از قرآن مشاهده میشود« :و در راه خدا با کسانی که با شما در
جنگ هستند بجنگید و هنگام جنگ از حدود الهی تجـاوز نکنیـد کـه خـدا تجاوزکـاران را
دوست ندارد»4.

اما دربارۀ آیات مشهور به «آیههای شمشیر» چه کنیم؟ این اصطالح در قـرآن و اکثـر
متون حدیثی یافت میشود 5.این اصطالح بیـانگر یـد تفسـیر متـتخر از قـرآن و شـریعت
است که توسط علمای اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهـم ابـداج شـده و بسـیاری از ایـن
برابر آیـات متـتخر
علما وابسته به دربار بودند.
ت
محققان مذهبی به نسخ آیات اولیۀ مکی در ت

مدنی قائل هستند 6و حاکمان مسلمان از این آیات مکی سوءاستفاده کرده و برای توجیـه
نام دفاج از اسالم و گسـتر
جهاد نظامی و کشورگشاییهای
امپریالیستی خود ،از آنها به ت
ت
اسالم و خشونت سیاسی

 .1سورۀ ح  ،آیات  73و .15
 .2سورۀ انفال ،آیۀ .53
 .3سورۀ انفال ،آیۀ .77
 .4سورۀ بقره ،آیۀ .735
ً
اصطالح «شمشیر» به کار نرفته و صـرفا از کشـتار مشـرکان در شـرایط خـاص صـحبت
کریم،
قرآن
در
 .5باید توجه داشت که
ت
شده ،و این تعبیر ،از نویسندۀ این مقاله است.
برابر آیات مدنی صحت ندارد و فقط در چند مورد نسخ صورت گرفتـه
در
مکی
آیات
کلی ت
ت
 .6ذکر این نکته الزامی است که نسخ ت
است.
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آن استفاده نمودهاند.
آیۀ پنجم از سورۀ نهم قرآن ،ید «آیۀ شمشیری» است« :پس هنگـامی کـه ماههـای
حرام سپری شود ،مشرکان را در هر جا یافتید ،بکشید و به اسیری بگیرید و محاصره کنید
کمین آنها بنشینید» .در واقع ،این آیه از سورۀ توبه پاسخی است به
و در هر کمینگاهی به ت
اهالی مکه اشاره دارد که لیرمسلمان بودند .آنها کافر و
شتننزولی که در آن زمان بود و به ت
بتپرســت بودنــد و اهلکتــاب نبودنــد .قــرآن همــواره از مســیحیان و یهودیــان بــا عنــوان

اهلکتاب یاد میکند .برخالف مفسران اولیه ،همان طور کـه در بـاال مالحظـه میشـود،
مفسران متتخر از این آیه تفسیر دیگری کردند و از آن بـرای اهـداف امپریالیسـتی و جهـاد
برابر تمام لیرمسلمانان ،اعم از اهلکتاب و لیر اهلکتاب استفاده نمودند.
در ت

امروزه معنای این آیه را ،هم منتقـدان اسـالم و هـم تروریسـتهای مسـلمان تحریـ

منتقدان اسالم از این آیه استفاده میکنند تا اسالم را دینی خشن جلوه دهند که
کردهاند.
ت
به قتل مسیحیان و یهودیان فرمان میدهد .مسلمانان افراطـی ،چـه در گذشـته و چـه در

زمان حال ،مانند گروههای القاعده و داعش و بوکـوحرام ،از ایـن آیـه بـرای توجیـه جنـگ
بیقیدوشرط بـا تمـام لیرمسـلمانان و همچنـین مسـلمانانی اسـتفاده میکنـد کـه عقیـدۀ
جهادی آنها را قبول ندارند .هر دو طرف برای راحتی و نفع خود انتهای آیه را
جنگطلب و
ت
نادیده میگیرند که میفرماید در زمانی طرفداران حضرت محمد اجازۀ جنگ دارنـد و

می توانند از خودشان دفاج کنند که دشمنان مشغول منازعه با آنهـا باشـند؛ امـا اگـر «آنهـا
توبه کردند و زکات پرداخت کردند ،به آنها اجازه بده به راه خود بروند؛ زیـرا خـدا بخشـنده و
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مهربان است».

114

1

گرایشهای فعلی مسلمانان دربارۀ جهاد
فهم معنای متبادر در ذهـن مسـلمانان از
از جهاد برداشتهای متعددی شده است .برای ت

نظرسنجی گالوپ ،طی ید نظرسنجی از مسـلمانان یـد سـؤال آزاد
واژۀ جهاد ،مؤسسۀ
ت
 .1سورۀ توبه ،آیۀ .5

پرسـیده اســت و از آنهــا خواســته اسـت تــا نظــر خــود را دربـارۀ مفهــوم جهــاد بیــان کننــد.
درنظرگرفتن بسامدها بهترتیب چنـین اسـت« :التـزام بـه کـار
تعری های افراد از جهاد ،با
ت

سخت»« ،رسیدن به اهداف در زندگی»« ،تقالکردن بـرای دسـتیابی بـه هـدف مقـدس»،

«ارتقادادن صل  ،همزیسـتی و تعـاون»« ،کمـد بـه دیگـران» و «زنـدگی مطـابق اصـول
اسالم».
در چهار کشور عربزبان (لبنان ،کویت ،اردن و مراکش) ،پاسخهای با بسـامد بیشـتر
عبارتاند از« :وظیفه نسبت به خدا»« ،وظیفۀ الهی» و «عبادت خدا» ،که هیچید از این
لیرعربـی مسـلمان (پاکسـتان،
کشـور
معانی بههیچوجه مفهومی نظامی ندارند .در چهـار
ت
ت
کردن جـان خـود
ایران ،ترکیه و اندونزی) ،اقلیت قابلتوجهی اظهار کرده بودند« :قربـانی ت

برابر دشمنان اسالم» ،که در اندونزی ،اکثـر
در راه اسالم ،خدا و عدالت» و «جنگیدن در ت

افراد این پاسخ را دادند.

1

اسالم نزد افراد سیاسی مسلمان مدرن و ارتباط آن با خشونت
در اواخر قرن بیستم ،در کشورهای عربی ایدئولوژیهای اسالمی جایش را به مکتبهایی
ایـدئولوژی اصـلی در
چون ملیگرایی و سوسیالیسم داد و ایـدئولوژیهای جدیـد بـهعنوان
ت

گرایـی
اسالم مطرح شد .در طـول دهـههای  7355و 7375م،
نارعـایتی عمـومی از ملی ت
ت
لیبرال فراگیر گردید و باعم سقوط پادشاهان در کشورهای مصر ،لیبی ،سوریه ،سـودان،

گرایی ملـی و سوسیالیسـتی
عراق و الجزایر شد .تمام این دولتها بر اساس نوعی از عرب ت

ایجاد شده بودند و ریشۀ آنها در عربگرایی و اسالمگرایی ،تتکید بر وحـدت عـرب ،نقـد از

گرایی لیبرال و لرب و همچنین قول به انجام اصالحات اجتماعی بود.
شکستهای عرب ت
گرایی ملی و سوسیالیسـتی
سودان ،و معمر قذافی در لیبی به قدرت رسیدند؛ اما این عرب ت

مـیالدی عربهـا از اسـرائیل و شکسـت سیاسـتهای
بار 7373
ت
بعد از شکسـت مصـیبت ت
1. John L. Esposito and Dalia Mogahed, “Battle for Muslims’ Hearts and Minds: The

اسالم و خشونت سیاسی

گرایان عرب همچون جمال عبدالناصر در مصر ،و طرفدارانش نظیر جعفر النمیری در
ملی ت

Road Not (Yet) Taken” Middle East Policy, No 14, 2007, P.27–41.
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برابر قوای
اقتصادی آنها و نیز فساد دولتی ،بیاعتبار گردید .پیر ت
ت
وزی خردکنندۀ اسرائیل در ت

متحد مصر ،اردن و سوریه در سـال 7373م در جنـگ شـشروزه ،نمایـانگر مـرگ عـرب و

عــع و انحطــاط مســلمانان و دولتهــای جدیــد آنهــا در جهــان اســالم بــود .اســرائیل
بخشهایی کلیدی را تصرف کرد که شامل شبهجزیرۀ سینا و نوار لزه از مصر ،بلندیهای
دادن قـدس،
جوالن از سوریه ،و نیز سـاحل لربـی و
شـرقی قـدس از اردن بـود .ازدسـت ت
ت

مسـلمانان سراسـر جهـان ویرانکننـده بـود.
سومین شهر مقدس مسلمانان ،خیلی بـرای
ت

آزادی فلسـطین ،نـهتنها مسـِلهای عربـی ،بلکـه
بودن قدس باعم شد تا مسـِلۀ ت
مقدس ت
مسِلهای اسالمی تلقی شود.

شـرق آسـیا یـد نقطـۀ
سال 7373م برای بسیاری از عربها و بلکه جنـوب و جنـوب ت

چرخش محسوب میشود .منتقـدان در ایـن کشـورها بـه انتقـاد از سیاسـتهای لربـی و
معنوی خویش دانستند.
اقتصادی آنها پرداختند و آنها را عامل سقوط اخالقی و
مدلهای
ت
ت

آنها از لرب متیوس شدند ،بهویژه از ایاالت متحدۀ آمریکا؛ زیرا در جنگ طرفـدار اسـرائیل

احساسـات عـدلربی شـد.
بود و حمایت آمریکـا از دیکتاتورهـای اسـالمی باعـم تشـدید
ت

پیام آنها
مذهبی مسلمان و فعاالن در عرصۀ اسالم ،به این باور رسیدند که
رهبران
درستی ت
ت
ت

اثبــات شــده اســت و آنهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه علــت مصــیبتهای جهــان اســالم و

شکست های آنها ،نتیجۀ دوری از مسیر خدا و اعتماد بـه لـرب بـوده اسـت .عـدۀ زیـادی
خواستار بازگشت به اصول و ارز های اسالمیای شدند که آنها را در طول تاریخ قدرتمند
ساخته بود .آنها خواستار این بودند که مسلمانان باید هویت عربیاسالمی ،تاریخ ،میراث،
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فرهنگ و ارز های خود را بازیابی کنند .این جستوجو برای هویت ،بیش از اینکه باعم
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شدن ظهـور دوبـارۀ دیـن در سیاسـت و
تقویت هویت تاریخی و قومی شود ،باعم شعلهور ت

جامعه در جهان اسالم شد .این نیرو حتی امروز نیز سیاستهای جهان اسالم را تحتتتثیر
خود قرار داده است1.

از سال 7335م به بعد ،اسـالم و حرکتهـای اسـالمی بـه عامـل مهمـی در سیاسـت
1. John L. Esposito, the Future of Islam, New York: Oxford University Press, 2010, P.61.

کشورهای اسالمی تبدیل شد که برای دههها ادامه داشـته اسـت و سیاسـت و دیـن را بـه
یکدیگر گره زد و تاکنون تطورات و تحوالت زیادی را گذرانده است.
شرق آسـیا و آسـیای مرکـزی« ،اسـالم»
از شمال آفریقا تا خاورمیانه ،جنوب و جنوب ت

زبــان اصــلی و گفتمــان اصــلی در بســیاری از کشــورهای مســلمان شــده اســت .حاکمــان
مسلمان به این دلیل به اسالم متمسد میشوند که مشروعیت ،حکم و سیاسـت خـود را
تقویت کنند .جریان عمدۀ حرکتهـای اسـالمی و احـزاب سیاسـی بـرای ایـن بـه اسـالم
اجتماعی خود را حف کننـد .در طـی
متوسل میشوند تا به خود مشروعیت دهند و پایگاه
ت

این سالها ،اسالمگراها بهعنوان رئیسجمهور ،نخستوزیر ،معاون نخستوزیر ،نماینـدۀ
گرایان افراطـی ،کـه بـه
پارلمان و شهردار انتخاب میشوند .همزمان ،سازمانهای اسالم ت

نام اسالم استفاده کردند و
جهادیها و گروههای سلفی مشهورند ،از خشونت و تروریسم به ت

کردن دولتها نمودند .آنها بـه مؤسسـات دولتـی حملـه کردنـد و
سعی در تهدید و بیثبات ت

اصـلی اسـالمگرا ،در طرحهـا و
اللـب گروههـای
مردم را به رعب و وحشت انداختند؛ اما ت
ت
اصـلی آنهـا نارعـایتی از وعـع
تاکتیدهای خود دارای رویکـردی خشـن بودنـد .محـرک
ت
سیاسی بود و خواستار تمسد به دین بهعنوان منبع هویت و قانونگذاری بودند .سـازمان

اخوانالمسلمین در مصر ،جماعت اسالمی در پاکستان ،النهضه در تـونس ،افآیاس در
الجزایر ،و حزب رفاه در ترکیه ،که بعدها حـزب «عـدالت و توسـعه» نـام گرفـت ،بـهعنوان
گروه های اپوزیسیون در انتخابات شرکت کردند .گروه حماس در فلسطین ،بعـد از حرکـت
اسالمی مصر نیز در سال 7325م تتسیس گردید .گالرو
انتفاعۀ اول به وجود آمد و جهاد
ت
اسالمی فلسطین نیز در سال 7327م تتسیس شد.
جهاد
ت

شدن جهاد ،چه در عرصۀ فکر مذهبی و چه در عرصۀ
از اواسط قرن بیستم ،نوعی جهانی ت

منازعات مسلحانه رخ داد .از ید طرف ،جهاد در قـرآن بـهعنوان یـد «نبـرد» در جهـت

تال

زندگی خوب ،و بهعنوان یـد
برای پیرویکردن از مسیر الهی برای منتهیشدن به
ت

اسالم و خشونت سیاسی

ریشهها و توسعۀ حرکتهای جهادی امروزی
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معنویـت مسـلمانان مطـرح اسـت .از طرفـی دیگـر ،مفهـوم
مضمون اساسی و مرکزی در
ت
مثبت آن
جهاد ،هم در معنای مثبت و هم در معنای منفی به کار برده شده است .معنای ت

هـدف
برای مقاومت و آزادی ،و معنـای
منفـی آن در مصـداق افراطگرایـی و تروریسـتی به ت
ت
مسل کردن و انگیـزه دادن بـه پیـروان تـرور .مسـیر حرکتهـای جهـادی از سـط ملـی
بهسوی سطوح بینالمللی و جهانی تغییر کرده است.
بیشــتر
از اواخــر دهــۀ 7335م و اوایــل دهــۀ 7335م ،گروههــای مســل اســالمی
ت
فعالیتهای خود را در سط ملی و درون کشـورهای خودشـان برنامـهریزی کـرده بودنـد.
بهاستثنای بمبگذاریهای مرکز تجارت جهانی در سال 7337م 1و نیـز بمبگـذاریهای
اللب حرکتها و اعضا و اهداف فقط در سط ملی بودنـد (عـدو
پاریس در سال 7335م ،ت

اسـالمی
قریب) .هدف این بود که با استفاده از حمالت خشونتآمیز ،برخی حکومتهای
ت
جـزء هـدفهای
خاص را بیثبات کنند و سرانجام آنها را سرنگون نماینـد .آمریکـا و اروپـا ت
دستدوم یا همان «عدو بعید» بودند؛ به این علت که این دولتها از دولتهای مسلمان و
حمایت نظامی و اقتصادی میکردند .اان سؤال اساسـی ایـن اسـت کـه
ستمگر اسالمی
ت
ت

چطور شد که گروههـای مسـل اسـالمی جهادشـان را از سـط محلـی و ملـی بـه سـط
بینالمللی سوق دادند؟

در خالل سالهای  7333تا سال 7323م ،در طول جنگ افغانستان با اتحاد جماهیر
شوروی ،نوعی نقطۀ عط در جهاد پدید آمد و جهاد به شکل جهانی درآمد؛ بهحـدی کـه
هیچوقت در گذشته به ایـن حـال نبـود .جنـگ در افغانسـتان در زمـان جنـگ سـرد بـین
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شوروی سابق و آمریکا زمانی شروج شد که کشورهای مسلمان نـهتنها از کمونیسـم تـرس
ت
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ادرشدن انقـالب ایـران نیـز هـراس داشـتند .یکـی از
داشتند ،بلکه از آیتالله خمینی و ص
ت

جهـادی
ایـدئولوژی
پیامدهای لیرمترقبه و عواقـب جنـگ افغانسـتان ،شـکلگیری یـد
ت
ت
هدف جهاد به افغانستان آمده بودند .افراد بـه ایـن هـدف بـه ایـن جنـگ
جهانی بود که به ت
حمـالت مشـهور  77سـپتامبر 8557م تفـاوت دارد .در ایـن حملـه ،کـه
 .1این حمله بـه برجهـای دوقلـوی تجـارت جهـانی بـا
ت
شـمالی مرکـز
بـرج
در
منفجـره
مـواد
حاوی
کامیون
ید
دادند،
انجام
جهانی
چهار عرب در  87فوریۀ 7337م در مرکز تجارت
ت
ت
ت
تجارت جهانی منفجر شد .در این حمله ،شش نفر کشته ،و عدۀ زیادی نیز مجروح شدند.

میآمدند که در جنگ علیه کشـورهای لیراسـالمی و لـرب شـرکت کننـد .سیاسـتهای
خواه مسلمان بهعنوان ید کاتالیزور و مسهل برای خشونت و تروریسم،
رژیمهای تمامیت ت

نهتنها در ابعاد ملی ،بلکه در ابعاد بینالمللی پدیدار گشتند.

جهـانی
حوادث یـازده سـپتامبر سـال 8557م عالمتـی بـود بـرای نشـان دادن تهدیـد
ت
اسامه بنالدن ،شبکۀ القاعـده و پیـدایش حرکتهـا و شـبکههایی بـا برنامـهای جهـانی و
فراگیـر بـنالدن و شـبکۀ القاعـده
سوءاستفاده از خشونت و تـرور در قالـب اسـالم .جهـاد
ت

یسـتی
برابر دولتهای
ت
مسلمان فاسد و لرب بهعنوان مدلی برای سـایر گروههـای ترور ت
در ت
جنـگ
آینده ،مانند دولت اسالمی عراق و شـام ،مطـرح شـد .عربافغانهـا بعـد از اتمـام
ت
برابر شوروی ،به جهاد در کشورهای خود و سـایر کشـورها از قبیـل بوسـنی،
افغانستان در ت

کوزوو و آسیای مرکزی مشغول شدند .باقیماندۀ این جهادیها ،در افغانستان باقی ماندند

1
اران
و تعلیم دیدند و در کموها و مدرسـههای جدیـد سـازماندهی شـدند .القاعـده ،هـواد ت
القاعده و سایر گروههـای تروریسـتی شـکل جدیـدی از تروریسـم را ارائـه دادنـد .ایـن نـوج

تروریسم در ماهیت و افراد

و نیز در ایدئولوژی ،استراتژی ،اهداف ،شبکه و سازماندهی

و همچنین در نقلوانتقاالت مالی ،بینالمللی بـود .افـراد و گروههـای تشـکیلدهندۀ ایـن
ســازمان جدیــد ،کــه مــذهبی و کمســواد بودنــد ،ایــن حــق را بــرای خــود قائــل شــدند کــه
برچسب شرعی بزنند.
نبرد خود
نام اسالم را اعالم کنند و به ت
ید جنگ مقدس به ت
ت

سازی جهاد در فتوای بنالدن ،که بـه امضـای ایمـن الظـواهری رسـیده بـود،
جهانی ت

اعالم شد .ایمن الظواهری معاون بنالدن بود و اکنون رهبر القاعده به شمار میرود .این
دیگر رادیکال از پاکستان و بنگالد
فتوا را دو رهبر
ت
مسلمان ت

نیز امضا کرده بودند:

1. Lawrence Wright, The Looming Tower: Al-Qaeda and the road to 9 11, New York:
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کشتن آمریکاییها و متحدان آنها ،چه نظـامی و چـه لیرنظـامی ،وظیفـۀ هـر فـرد
مسلمانی است که این قدرت را دارد و در هر کشوری که این کار انجام شود.
این کار ادامه خواهد داشت تا زمانی که مسجداالقصی و کعبه از لـوث وجـود آنهـا
پاک شود و ارتشهای آنها از سرزمینهای اسالمی خارج شوند و شکست بخورند

Knopf, 2006, P.122.
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و دیگر قادر نباشند هیچ کشور مسلمان دیگری را تهدید کنند.

1

در جنگ افغانستان و شوروی ،بـنالدن و افـراد زیـادی از جهـان عـرب و نیـز جامعـۀ
جهانی در جانب آمریکا بودند؛ امـا بعـد از جنـگ خلـی (جنـگ عـراق و کویـت) و حضـور
سرسـخت سیاسـت
منتقـد
نظامی آمریکـا و حضـور آنهـا در عربسـتان ،بـنالدن
نیروهای
ت
ت
ت

خارجی آمریکا شد و به عنصری رادیکال مبدل گردید؛ اگرچه بنالدن بـه اسـالم متوسـل
ت

شدن عربها و مسلمانان جهان بود.
اصلی او مورد ظلم واقع ت
شد و بهانۀ ت

در بیانیۀ «اعالم جنگ بنالدن علیه آمریکاییها» در سـال 7337م ،بـنالدن اعـالم
ً
خـارجی آمریکـا در خاورمیانـه ،مخصوصـا حمایـت آمریکـا از خانـدان
کرد که بـا سیاسـت
ت
آلسعود و تشکیل دولت اسرائیل ،مخال است .او گفت هدفش این خواهد بود که نـوعی
صهیونیست لربـی ایجـاد کنـد .بـنالدن سـعی
برخورد تمدنها بین اسالم و صلیبیهای
ت
ت
برابـر آمریکاییهـا ایجـاد کنـد تـا مسـلمانهای جهـان را
داشت نوعی واکـنش منفـی در ت
رادیکال کند تا آنان حکومتهای طرفدار لرب در کشورهای اسالمی را سرنگون کنند.

ران آنها ،نظیر داعش و سایر گروههای جنگطلب ،امروزه بسیار فراتر
القاعده و همفک ت

کالسید اسالمی برای ید جهـاد عادالنـه هسـتند .آنهـا هـیچ محـدودیتی
از ید معیار
ت
برای خویش قائل نیستند و از هر وسیله و اسلحهای استفاده میکنند .بهانۀ آنها این است

لربی آنهـا نـاچیز
برابر قدرت دشمنانشان ،دولتهای اسالمی و شرکای ت
که قدرت آنها در ت

است .آنها قوانین اسالمی را که دربارۀ اهداف و وسایل جهاد صحی بود ،کنـار گذاشـتند؛

قوانینی که میگوید خشونت باید متناسب باشد و باید زمانی از قوۀ قهریه استفاده کرد کـه
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برای دفع حمله دشمن باشد .در این قوانین ،شـهروندان بیگنـاه نبایـد مـورد هـدف واقـع
ً
شوند و جهاد را باید حاکم اعالم کند .اعمالی که معموال ممنوج است -مانند دزدی و قتل
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پناه مسلمان که اکنون دشمن خدا
لیرنظامیها و تروریسم -علیه لیرمسلمانان و افراد بی ت

در نظر گرفته شدهاند ،از امور الزامی شمرده شده است .در ید جنگ جهانی بین خیـر و

شر ،که بهلحا ت شرعی توجیه شده است ،این جنگ بین ارتش خدا و ارتش شیطان است.
1. John L. Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam, New York: Oxford
University Press, 2002, PP.2–21.

برابـر سیاسـت مقاومـت
برای ایـن افراطگراهـا مسـلمانانی کـه لیرسیاسـی هسـتند یـا در ت

میکنند  -چه در قالب فردی و چه در قالـب دولتـی -دیگـر بـهعنوان مسـلمان محسـوب
مقابل این افراد کسانی هستند کـه در
نخواهند شد؛ بلکه بیدین و دشمن خدا هستند .در
ت

جنگ مقدس یا جهاد درگیر میشوند.

اسالم و عملیات انتحاری
ً
گذاری انتحاری انحصارا با اسالم آمیختـه نیسـت؛ بلکـه گروههـای
بهلحا ت تاریخی ،بمب ت

سکوالر سیاسی از آن بهعنوان وسیلهای برای مبارزه با دشمنهای قـویتر ،چـه بـهلحا ت
نظامی ،چه بهلحا فنی و اقتصادی ،استفاده میکردند؛ برای مثال ،برای ببرهای تامیل،
گذاری انتحاری اسلحهای اصلی بود .همان طـور کـه در شـمال ایرلنـد ،سـریالنکا،
بمب ت

عراق پس از صدام ،کشمیر و کنیـا دیـده شـد،
اسرائیل ،هند ،لبنان ،فلسطین ،پاکستان ،ت

هدف اصلی از بمبگذاریهای انتحاری «ملیگرایی» بوده است؛ بـرای اینکـه بـه اشـغال

مـادری خـود بیـرون براننـد .مـا
سرزمینها پایان دهنـد و نیروهـای خـارجی را از سـرزمین
ت

انتحاری مسلمانان را از یکدیگر تفکید کنیم:
گذاری
ت
میتوانیم دو نوج بمب ت

 .7دستهای که به استقبال شهادت میروند برای اینکه به اهداف ملـی دسـت یابنـد و

این اهداف مورد تتیید اسالم است؛ مثل فلسطین ،چچن و فعاالن کشمیری.
ً
 .8دستهای دیگر ،بمبگذاریهای تروریسـتهای بینالمللـی؛ مخصوصـا القاعـده و
داعش.
با وجود این ،در حالی که تروریستها از گرایشهای مـذهبی اسـتفاده میکننـد تـا بـه
کاتالیزور عمده به شمار رود؟ بـرخالف
تجهیز داوطلبان بپردازند ،آیا دین میتواند بهعنوان
ت

زمانی سالهای  7325تا 8557م انجام داده است ،اینطور نتیجهگیری میکند:
بازۀ ت

اصلی هر فراخوان برای
لربی لزه ،هدف ت
از لبنان تا سریالنکا ،کنیا ،کشمیر و نوار ت

حملۀ انتحاری -در بـیش از  35درصـد -ایـن بـوده اسـت تـا دولتـی قـانونی را بـه

اسالم و خشونت سیاسی

عقالنی مرسوم ،آقای «رابرت پوپ» در تحقیقی جدید دربارۀ حمالت انتحاری که در
سنت
ت
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شکست و عقبنشینی مجبور کند.

1

گذاری انتحاری اینطور نیست که بهسادگی و با چشمان بسته و با ایجاد نفرت در
بمب ت

ابعا د قومی و مذهبی ،فرد انتحـاری تحریـد شـود؛ بلکـه بایـد بهوسـیلۀ اهـداف واقعـی و
ً
گـروه مـذهبی و سـکوالر
بیعدالتی ،مخصوصا با اشغال سرزمین ،تحریـد شـود .هـر دو ت
تروریستی خود را در قالب وسیلهای مذهبی قـرار دادهانـد« .ببرهـای تامیـل» ،کـه
اعمال
ت
اصلی آنها در مبارزه عملیـات
گروهی لیرمذهبی و طرفدار مارکس و لنین است و تاکتید ت

برابر بودائیها
انتحاری بود ،به هویت دینی متوسل شدند تا از آن برای کسب استقالل در ت

سکوالر فلسطینی اسـت،
چریکی
در سریالنکا استفاده کنند« .بریگاد االقصی» ،که گروه
ت
ت

نـام
گذاری انتحـاری را مشـروعیت بخشـد و بـرای همـین هـم ت
از دین استفاده کرد تا بمب ت
«االقصی» (مسجد اصلی در قدس و مکانی مذهبی) را برای خود برگزید و نیز بر حمالت
خود نام «جهاد» را نهاد و کشتههای خود را «مجاهد» و «شهید» خطاب کرد .در عراق نیز
تروریست های انتحاری قبل از اشغال عراق توسـط آمریکـا و انگلـیس ،مجهـول و گمنـام
گذاری انتحاری بهعنوان ید تاکتید گسترده
بودند؛ اما با تمام این اوعاج و احوال ،بمب ت

مطرح شد و توسط شبهنظامیان در منازعـات منطقـهای بـر سـر قـدرت و بـرای اینکـه بـه
اشغال آمریکا پایان داده شود ،به کار گرفته شد.
داعش و اعالم خالفت خودخوانده
انی اعالمشدها
داعش با برنامۀ جه ت

و استفادۀ بیش از اندازه از خشونت و تـرور ،یکـی از

تروریسم بینالمللی است .داعـش مخفـ عبـارت «دولـت اسـالمی
مهمترین نمونههای
ت
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عراق و سوریه یا شام» است و بهتازگی فقط از عبارت «دولت اسالمی» اسـتفاده میکننـد.
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اوعاج سیاسی در سوریه و عراق ،اختالفـات قـومی و مـذهبی در منطقـه و شکسـتهای
آمریکا و جامعۀ بینالملل ،بـه گـروه داعـش کمـد کـرد تـا بـه موفقیتهـای چشـمگیر و
قیام عربهایی که در بهـار عربـی دسـت بـه
گستردهای دست یابد .عدمبرخورد مناسب با ت
ً
خواهان دموکراسی بودند ،باعم تشدید نزاج منطقهای بین شیعه و سنی
ظاهرا
قیام زده و
ت
1. Robert Pape, “Why the Bombers are so angry at us” The Age, 2005.

سـنی جهـادی ماننـد
شد .حمایت
ابتدایی عربستان سـعودی ،قطـر و ترکیـه از گروههـای ً ت
ت
معتدل مخال ت بشار اسد ،صـرفا بـه ایـن منظـور کـه
داعش ،بهجای حمایت از گروههای
ت
ً
فقط عمدتا جنگی نیابتی سیاسی در سوریه علیه بشار اسد داشته باشند ،اوعاج را پیچیده
ً
سیاسی سنیها
کردن
منزوی
و
شیعی،
عمدتا
برپایی دولتی
کرد .در عراق ،نوری مالکی با
ت
ت
ت
بعثـی سـنی بـه گـروه داعـش
باعم تشدید وخامت اوعاج شد و موجب گردید که افسـران ت
بپیوندند و برخی از سنیهای عراق از داعش استقبال کنند.

1

اطالعات ما دربارۀ داعش؛ گذشته و حال
بهعنوان ید سازمان  ،داعـش از گـروه القاعـده در عـراق ایجـاد شـده اسـت و نـام دولـت
اسالمی عراق را بر خود نهاده است .در حالی که شباهتهایی بـین گـروه داعـش و سـایر
ت

گروههــای تروریســتی ماننــد القاعــده ،در جهــانبینی و تاکتیدهایشــان وجــود دارد ،امــا
تمایزات اساسی نیز بین آنها دیده میشود .گروههای تروریستی و شبکههای متعلق به آنها
ً
معموال از جنگجویان کمتری تشکیل شدهاند که در حـال نبـرد و حرکـت هسـتند .اهـداف
ـلی آنهــا «دشــمنان قریــب» میباشــند و «دشــمنان بعیــد» در مرحلــۀ دوم قــرار دارنــد.
اصـ ت
جنگجویان ایـن گـروه ،از  75هـزار
تخمینها و آمارها دربارۀ اعضای گروه داعش و تعداد
ت

نفر تا  35هزار نفر متغیر است و برخالف القاعده ،داعش بهدنبال قلمرو و خلـق حکومـت
انتقـالی خالفـت
است .مهاجمان داعش مناطق را اشغال میکنند و از آن بهعنوان نسخۀ
ت

خود استفاده میکنند .افراد ملزم هستند با آنها بیعت کنند و در عوض خالفت اسالمی از
امنیتی عراقـی از
راندن نیروهای
آنها «محافظت» خواهد کرد .بهعنوان مثال ،بعد از بیرون ت
ت
ً
شهر رمادی و اشغال آن در سال 8575م ،که شهری عمدتا سنینشین است ،داعـش بـه

برابر آنها مقاومت میکردند ،کشته میشدند و
خودشان را در آنجا پیاده کردند .آنانی که در ت

اسالم و خشونت سیاسی

حکومت
قلمرو
ت
استحکام ت
قدرت خود پرداخت و سعی در تشکیل حکومت در آنجا کرد .آنها ت
شریعت
خود را از رقه تا دیرالزور در سوریه و موصل در عراق اعالم کردند و نسخۀ ظالمانۀ
ت

1. Fawaz Gerges, “Isis and the Third wave of Jihadism”, Current History, 2014, P.339.
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خدمت آنان قـرار
اللب سرشان از بدنشان جدا میشد ،مسجدها به تصرف در میآمد و در
ت

میگرفت و مردان نیز ملزم بودند به مسجد بروند و در نماز شـرکت کننـد .در عـین حـال،
داعش سعی داشت خود را در قالب دولتی کارآمد ظاهر کند؛ لذا شغل ،کاالهای اساسی و
خدمات ،ساخت زیربناها ،پروژههای عمومی ،تعمیر جادهها ،بازسازی خـدمات درمـانی را
ارائه کرد و همچنین به تتمین لذا ،سوخت و برق 1پرداخت.

2

دینـی جدیـد از نـوج خشـن را ارائـه میکنـد تـا بـه توجیـه
داعش ید
ت
سلفی ت
ایدئولوژی ت

کارهای خود و سـربازگیری و انگیـزه دادن بـه جنگجویـانش اسـتفاده نمایـد تـا بتوانـد بـه
اهدافش برسد .ابوبکر البغدادی در اسالم «بدعت» ایجاد کرد و نسخۀ جدیـدی از اسـالم
ساخت ،تا خود

ایدئولوژید خود سربازگیری کند .او
را مشروج جلوه دهد و برای حرکت
ت

ایدئولوژی جامع دینـی همـراه بـا خشـونت مخلـوط کـرد و رمـوز،
دین و سیاست را در ید
ت

شــعارها و گفتمــان آن را تولیــد نمــود و از طریــق وســایل ارتبــاط جمعــی آن را تبلیــغ کــرد؛

دیگر اسالمی در عصر جدید این کار را انجام
بهاندازهای که نه گروه القاعده و نه هیچ گروه ت
نداده بودند .در ژوئن سال 8571م ،داعش خود را بـهعنوان خالفتـی جهـانی و حکـومتی

بازسازی
اسالمی اعالم کرد و ابوبکر البغدادی را بهعنوان خلیفه برگزید .التزام بغدادی به
ت
یادآور دورهای ایدهآل در تاریخ اسالمی است که خیلی از مسلمانان از آن
خالفت اسالمی
ت
طالیی اسالم بهلحا ت دینی ،سیاسی و فرهنگی یـاد میکننـد« .خالفـت»
بهعنوان عصر
ت
رمز وحدت مسلمانان ،حکومت و عدالت اجتماعی است و -در مقایسه با قـرون اخیـر کـه

تـاریخ پرافتخـار اسـالم
حمالت لربیها و اشغال و استعمار را شاهد هستیم -هنوز
ت
یادآور ت
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است 3.اکنون داعش داعیـۀ مرجعیـت دینـی ،سیاسـی و نظـامی بـر مسـلمانان بهصـورت
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ـازی خالفتــی اســالمی کــه بعــد از
جهــانی را دارد .تشــکیل دولــت اســالمی یعنــی بازسـ ت
1. Erin Cunningham. “Islamic State converting Ramadi into stronghold.” The Washington
Post, 2015, A08.

جوانان کشورهای دیگر داشـت کـه
نظر مترجم ،داعش با انجام این اقدامات و تبلیغ آنها سعی در جذب نیروهای بیشتر و
ت
 .2به ً ت
انجام این امور دیری نپایید و به وعـع مالیاتهـای سـنگین بـر مـردم
عمدتا از قشر ععی جامعه بودند .عمن اینکه در عمل ،ت
مناطق تحتتصرف خود مجبور شد تا بتواند مخارج مبارزههای خود را تتمین کند.
ت
3. Graham Fuller, “Who’s afraid of the Caliphate?” Huffington Post, 2015.

جهانی اول ،اروپاییها و استعمار آن را بهصورت نامشروج در قالب خلق دولتهـای
جنگ
ت
جدید عربی (خالفت عثمانی) نابود کردند و این پروژۀ البغـدادی امتـداد خالفـت عثمـانی

است.
اســالم البغــدادی بــهلحا ت مــذهبی و ســازمانی ،اســالمی یکتاپرســتانه ،مقتــدر و
ت
تسلیم این اسـالم
انحصارطلب است« :ید رهبر ،ید مسِول و ید مسجد دارد .یا باید
ت

گردیــد یــا اینکــه بایــد کشــته شــد» 1.از دیــدگاه البغــدادی ،او بــهعنوان خلیفــه ،یگانــه

تصمیمگیرندۀ مطلق بـرای همـۀ مسـلمانان ،گروههـای مسـلمان ،حرکتهـا و مؤسسـات
است ،تمام مجاهدان و زیرمجموعهها و طرفداران بایستی با او و دولت اسالمی بـهعنوان
«خلیفه» بیعت کنند ،فقـط یـد تفسـیر از شـریعت وجـود دارد و سـایر مـدارس و مکاتـب
مقابـل اشـغالهای
مذهبی سـنی ،کـه در
اسالمی به رسمیت شناخته نمیشوند .رهبران
ت
ت
اسـالم آن مخالفـت کنـد ،سـرکوب میشـوند .داعـش
داعش مقاومت کنند و با خشـونت
ت

اللب مبلغان محلی و بومی را حذف میکند و تفسـیر
کنترل مساجد را بر عهده میگیرد و ت

خشن خود را که توأم بـا ظلـم بـه شـیعیان و لیرمسـلمانان اسـت ،حـاکم
انحصارگرایانه و ت

مسـلمانان واقعـی بـه شـمار
مینماید .در حقیقت ،از دیدگاه ابوبکر البغدای ،نـه شـیعیان
ت
میروند و نه اهلسنتی که با عقیدۀ او مخال هستند.
داعــش در رفتــار ظالمانــها

علیــه مســلمانان شــیعه ،مســیحیها و یزیــدیها بســیار

بـیرحم اســت .هــزاران نفـر کشــته شــده و هـزاران نفــر نیــز مجبـور شــدهاند تــا بتواننــد از
روستاهای خود فرار کنند .در حالی که داعش با رفتاری بیهدف ،ظالمانـه علیـه شـیعیان
تجهیز شده است ،از شیعیان انتقام میگیرد و در این امر هیچ تمایزی بین شیعیان نظامی
و افراد لیرنظامی قائل نمیشود .این سیاست را افسران بلندپایۀ داعـش و بعثیهـای دورۀ
کردهاند .اقلیتهای لیرمسـلمان از قبیـل یزیـدیها و مسـیحیها از روسـتاهای خـود در
1. Alastiar Crooke, “You Can’t Understand ISIS if you don’t know the history of
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موقعیـت خـود را از دسـت دادنـد ،اتخـاذ
صدام ،که بعـد از حملـۀ آمریکـا و اشـغال عـراق
ت

Wahhabism in Saudi Arabia”, Huffington Post, 2014.
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پیشروی
عراق ،جایی که آنها چهارده قرن در آن زندگی کردهاند ،اخراج شدند .تنها گزینۀ ت

دین خود به دین اسالم است.
مسیحیان برای زنده ماندن ،ت
تغییر ت

داعش جنگی تمامعیار و بدون محدودیت را شروج کرده اسـت :خشـونت عمـومی در

ای بینالمللی از
حد اعلی ،گردنزدن،
ت
مجازات افراد دستگیرشده و همچنین ت
پوشش رسانه ت

این اعمال و گروگانگیری 1.از لحا تاریخی ،گردنزدن بـهعنوان یـد مجـازات مرسـوم
اوایل اسالم ،در اروپا (بهویژه گیوتین در فرانسه) و در آسیا ،برخی
بوده است؛ ابزاری که در ت

زدن مجرمـان بهصـورت عمـومی،
دولتها و تروریستها از آن اسـتفاده میکردنـد .گـردن ت
امروزه در عربستان نیز متداول است؛ اگرچه خیلی شایع نیست .گردنزدن را القاعدهایها
ً
نیز انجام دادهاند .آنها «دانیـل پـرل» ،روزنامـهنگار آمریکـایی ،را گـردن زدنـد و اخیـرا نیـز

کارتلهای مکزیکی نیز به گردنزدن اقدام کردهاند.
ایمــن الظــواهری ،رهبــر القاعــده ،در اقــدامی خنــدهدار ،از ایجــاد خالفــت توســط
ابوبکر البغدادی و همچنین استفادۀ بیهدف و زیاد از خشونت ،انتقاد کرده است .وی بـه
سیاسـت گـردنزدن توسـط
لیرنظـامی شـیعه و اسـتفادۀ گسـترده از
انتقاد از کشتار افـراد
ت
ت

ابوبکر البغدادی ،پرداخته است.

دین بهعنوان علت و کاتالیزور برای سیاست خشونتآمیز و تروریسم
ً
عمدتا نظرسنجیهای اصلی نشان میدهد که اسالم در کشـورهای اسـالمی و در سـط
هویـت سیاسـی و فرهنگـی اسـت؛ بنـابراین،
جهانی بهعنوان یکی از اجزای اصـلی بـرای
ت

استفاده از اسالم بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی بـه خشـونت ،تعجـبآور نیسـت.
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نظرسنجی مؤسسۀ گالوپ دربارۀ مسلمانان در سالهای  8557تا 8553م،
همان طور که
ت
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برابر این پرسش که به چه چیزی افتخار
که در  75کشور انجام شد ،متداولترین پاسخ در ت

مذهبی خود وفادار هستند» .متداولترین پاسخ
میکنند ،این بوده است که «آنها به عقیدۀ
ت
در کشورهای عرب و مسـلمان ایـن بـود کـه «وابسـتگی بـه عقیـدۀ معنـوی و ارز هـای

1. Fawaz Gerges quoted in, “The Islamic State, can its savagery be explained?” BBC
News, 9 September 2014.

پیشرفت آنها مهم است» 1.با وجود این ،باید در نظر داشت که یکـی از عوامـل
اخالقی در
ت
برابـر هویـت
اصلی برای افراطگرایی ،که اللب بهعنوان جزئـی جداییناپـذیر از تهدیـد در ت
فرهنگی و مذهبی مسلمانان محسوب میشود ،تهدید سلطۀ سیاسی و اشغال است.

سازی این افراد بازی میکند ،بایـد در نظـر
در حالی که دین نقش مهمی را در یکپارچه ت

نارعایتی سیاسی نیز نقش عمدهای دارد و اللب با «دین» گره خورده اسـت .در
داشت که
ت

ای فرقان
عمن ویدیوهایی که در فاصلۀ سالهای 8557م تا 8577م ،به ت
دست گروه رسانه ت
ت

قلمرو خویش را دولت اسالمی نامیده اسـت و
منتشر شده است و در آنها داعش در عراق ،ت
تصاویر اعدام افراد را پخش میکند ،بر نکتهای مهم تت کیـد شـده و آنهـم ایـن اسـت کـه

اصلی پیوسـتن بـه ایـن
نارعایتی سیاسی از دولت ت
عراق پس از صدام ،یکی از انگیزههای ت
ت

گروه محسوب میشود .مقامات بریتانیایی میگویند جنایتهای داعـش نقـش مهمـی در
ً
جذب بخشهایی از جوانان مسلمان داشـته اسـت ،بـهویژه افـرادی کـه قـبال در کارهـای
جنگجویـان خـود لبـاس فـرم میدهـد و رسـانۀ
تبهکاری مشارکت داشـتهاند .داعـش بـه
ت

زبان مقیم لـرب کمـد
انگلیسیزبان در اختیار دارد و اگر رسانه نبود ،از جوانان انگلیسی ت

میگیرد.

2

همان طور که در گذشته بـوده اسـت ،امـروز نیـز ایـن نارعـایتیها در میـان  85هـزار
شامل  5هزار اروپایی و آمریکایی بهصورت ید نیـروی قـوی بـاقی مانـده
نیروی خارجی ،ت

است.

استفادهکنندگان مشروا در برابر استفادهکنندگان نامشروا از خشونت
ید مسِلۀ مهم ،تمایز بین استفاده از دین و خشونت بهصورت مشروج و لیرمشروج است.

1. John L. Esposito and Dalia Mogahed, Who Speaks For Islam? What a Billion Muslims
Really Think, New York: Gallup Press, 2008, P.86.
2. Daniel Byman and Jeremy Shapiro, “Be Afraid. Be A Little Afraid: The Threat of
Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq”, Foreign Policy at Brookings,
No 34, 2014, P.12-13.
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روحانیـان
نقش و حمایت افرادی نظیر «پاپ جان تپل دوم» و کاتولیدها در شرق اروپـا یـا
ت
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رهبران
جهانی دوم و سایر جنگها سازنده بود؛ برخالف نقش
مسیحی و یهودی از جنگ
ت
ت
برخی رهبـران مسـیحی در صربسـتان و نقـش برخـی رهبـران مسـلمان کـه از گروههـای
افراطی حمایت کردند .بهنحو مشابهی ،در حالی که خیلی متداول است که فقـط بگـوییم
اللـب
ما هر گروهی را که طرفدار خشونت و استفاده از آن باشـد ،محکـوم مـیکنیم ،امـا ت
مسـلمانان ،مشـابه یهودیـان و مسـیحیان و سـایرین ،در واقـع اسـتفادۀ مشـروج از جنـگ
ً
دفـاعی کـه قطعـا بـا نـوعی خشـونت همـراه اسـت و خشـونت در «جنگهـای بــهحق» را
میپذیرند.
گرفتن سرزمینهای اسالمی ،سـرکوب توسـط
دین در موقع اشغال و مورد هجوم قرار ت

دولتهای لیراسالمی ،و همچنین جنگهای درونمذهبی ،وسیلهای بـرای ابـراز خشـم
عقالنی و مشروعیتبخشی برای استفاده از خشونت میشـود؛ امـا بـا وجـود ایـن ،اگـر در
نظامی مسلمان بیفکنیم ،متوجـه میشـویم کـه
دهههای اخیر نگاهی به سابقۀ گروههای
ت

متعدد شخصی ،دینی ،و اقتصادیاجتماعی داشتهاند .چند هفتـه
این گروهها انگیزههای
ت
وقایع یازده سپتامبر ،رسانهها از آنچه بهعنوان «کشـ حیـرتآور» نـام بردنـد ،پـرده
بعد از ت
برداشتند؛ مهاجمان همه از خانوادههای فقیر نبودند ،همه از افراد بیسواد و قشر محـروم
نبودند و همه هم خیلی مذهبی نبودند.
سابقه و پروندۀ تروریستها از حمالت یازده سپتامبر تـا حمـالت هفـتم جـوالی سـال
ْ
8555م ،معروف به حمالت ( )3/3در لندن ،این را آشکار میکند که خیلـی از مهاجمـان
باسواد و از خانوادهای متوسط و با سابقۀ کارگری بودند .برخی از آنها دارای تعصب مذهبی
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ـب آنهــا از
بودنــد و برخــی هــم نبودنــد ،و برخــی بارهــا بــه زنــدان رفتــه بودنــد و . ...اللـ ت
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التحصــیالن مــدارس مــذهبی نبودنــد؛ بلکــه تحصــیلکردۀ مــدارس خصوصــی و
فارغ
ت

دانشــگاههای عمــومی بودهانــد .از میــان آنهــا میتــوانیم از افــرادی ماننــد بــنالدن،
ایمن الظواهری ،محمد عطا و همچنین شیخ عمـر -کسـی کـه متولـد انگلـیس اسـت و
گزارشگر والاستریتژورنال ،را به گروگان گرفت و گردن زد -نام برد.
دنیل پرل،
ت

مطالعات دربارۀ رادیکالیسم ،تروریسم و عملیات انتحاری -که در اتحادیۀ اروپا توسـط

متخصصان در زمینۀ خشونت رادیکالی (که نویسنده ایـن سـطور نیـز یکـی از اعضـای آن
بوده است) که دربارۀ حوادث یازده سپتامبر و حوادث  3/3لندن در اروپا تحقیـق میکـرد-
اللب موارد« ،دین» ید عامـل اصـلی بـرای منشـت رفتارهـای
این را نشان میدهد که در ت
افراطی نیست .منشتهای افراطگرایی و رادیکال شدن متنوج هستند و به محیط و شـرایط
مسلمان اروپا از اقلیتی قومی هستند .دیدگاه آنها
بستگی دارند .برای مثال ،اللب جمعیت
ت

را تجربههایی همچون تـرس از خارجیهـا ،تعصـب عدمسـلمانان و اسـالم ،نژادپرسـتی،
شدن کمتر ،سط تحصیالت کمتر و کمبود عزتنفس شکل داده است .نتـای
استخدام ت

این نوج طرز تفکر ،اللب به مـواردی از قبیـل بـه حاشـیه راندهشـدن ،بیگـانگی ،خشـم و

تعلقخـاطر داشـتن
جستوجو برای
ت
پیداکردن هویـت جدیـد و یـافتن معنـا و جـایی بـرای ت

میانجامد .در اللب موارد ،تروریستها نه خیلی سواد مذهبی دارند و نه خیلی بـه مـذهب
پایبنـد هسـتند؛ اگرچـه گـاهی نیـز ایـن دو مـورد را دارنـد .آن طـور کـه گـزار مختصـ تـر
فایو انگلیس دربارۀ افراطگرایی نشان میدهد ،میتوان نتیجه گرفت« :عدۀ زیادی از
امآی ت
مـذهبی
آنانی که در اعمال تروریستی دخالت دارند ،افراد دوآتشۀ مذهبی نیستند و اعمال
ت
مـذهبی کـافی ندارنـد و
خود را بهصورت مرتب انجام نمیدهند .عدۀ زیادی از آنهـا سـواد
ت
نمیتوان آنها را دینشناس نامید» .برخالف آنچه انتظار میرفت ،در نهایت ،ایـن گـزار

خوب مذهبی ،افـراد
چنین نتیجهگیری میکند« :در حقیقت،
داشتن ید عقیده و هویت ت
ت
را از خشونت رادیکالی محافظت میکند».

خارجی عضو داعش نیز یافت .شـبیه
خیلی از ویژگیهای باال را میتوان در میان افراد
ت

نظامی مسلمان ،اروپایی و آمریکایی میپیوندند ،افرادی
سایر افرادی که به گروههای شبه ً ت
که به گروه داعش نیز میپیوندند ،لزوما اللب سواد مذهبی ندارند و متعصب نیستند .برای
تروریستی خود اعتراف کردند ،نشان از تتیید ایـن فرعـیه
جوالی سال 8571م به اقدامات
ت

دارد .قبل از اینکه این دو فرد از شهر بیرمنگهام به سوریه پرواز کنند ،در ماه مـی ،آنهـا از

فروشگاه آمازون دو کتاب با عنوانهای اسالال ِ الرا ِمبتال یان و قالرآنِ الرا ِمبتال یان را
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مثـال ،دو شـخص بـهنامهای «یوسـ سـرور» و «محمـد احمـد» ،دو جهادینمـا کـه در
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سفار داده بودند 1.به همین نحو ،اللب افسران امنیتی بر این باور هستند کـه تصـمیم
ً
بیشـتر جوانـان،
و
نـدارد
مذهبی
تعهد
به
ربطی
معموال
برای اینکه به جنگ خارجی رفتن،
ت
برای بیبندوباری و تشنۀ مخـاطرات بـودن بـه نبـرد میرونـد .یکـی از افسـران جاسوسـی
میگوید داوطلبان زیادی «فقط به هدف جنگ» به سوریه میروند ،اما دلیلش را بـهخوبی
متخصص دینـی آشـنا هسـتند یـا بـا ایـدۀ
نمیدانند« .فقط ید درصد از این افراد با ید
ت
جزمی و عقاید مذهبی آشنا هستند».

2

سـنی بعثـی،
داعش گروههای متعددی از جنگجویان را گردآوری کرده است :افسران ت

شیعی پس از صدام از حکومت رانـده
رهبران قبایل عدآمریکایی ،شورشیانی که در دولت
ت

شده بودند ،تونسیها ،مصریها ،ایغورها ،آمریکاییها و اروپاییها .پیغام داعش که عبارت
بــود از بــرادری ،مشــارکت ،هــدف ،معنــا و جنــگ بــرای هــدف واال ،راه خــود را در میــان
جوامع خود دچـار
مخاطبان داعش در
داوطلبان اروپایی و آمریکایی پیدا کرد ،خیلی از این
ت
ت

ـدگی
ازخودبیگــانگی و حاشیهنشــینی شــده بودنــد و در جســتوجوی هــدفی معنــادار و زنـ ت
جنگجویان بنالدن و القاعـده زنـدگی سـاده داشـتند و
بیشتر
هیجانی بودند .در حالی که
ت
ت
همیشه در حرکت و دور از همسران خود بودند ،امـا داعـش نـهتنها بـه اعضـای جدیـد
حس هویت جدید ،مشارکت ،قدرت ،ماجراجویی و معنا میداد ،بلکه حقـوق نیـز پرداخـت
فرصت ازدواج و تشکیل خانواده میداد و همچنین مزایـای مـاد تی
میکرد .داعش به آنان
ت
3
دیگری نیز برای آنها فراهم میکرد.
کردن این نیازها و استفاده از اینترنـت ،بـرای
داعش بهنحو قابلمالحظهای در برآورده ت
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تشویق داوطلبان آیندها
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بهصورت جهانی موفق عمل کـرده اسـت .اسـتفادۀ حرفـهای و

آنالیـن
مؤثر از اینترنت ،شبکههای اجتماعی ،بازیهای رایانهای و مجالتی ماننـد اخبـار
ت
1. Mehdi Hasan, “What the Jihadists Who Bought ‘Islam for Dummies’ on Amazon Tell

Us about Radicalisation”, Huffington Post UK, 2014.
2. Daniel Byman and Jeremy Shapiro, “Be Afraid. Be A Little Afraid: The Threat of
Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq”, Foreign Policy at Brookings,
No 34, 2014, P.12-13.
3. Audrey Kurth Cronin, “ISIS is Not a Terrorist Group Why Counterterrorism Won’t
Stop the Latest Jihadist Threat”, Foreign Affairs, 2015.

خالفت اسالمی باعم شد تا داعش به تبلیغ و جذب نیروی جدید بپردازد و مردان و زنان را
داوطلبان پیوسـتن بـه
از کشورهای تانزانیا تا فلیپین و اروپا و آسیا ،استخدام کند .خیلی از
ت
زندگی داعش ،که تمام متموریت و ظلم و ستم و اسـتفادۀ
پیغام َسبد
داعش نیز بهوسیلۀ ت
ت
وجدان احتمال تی
بیش از اندازۀ آنان از خشونت را توجیه میکرد ،به داعش پیوستند .عذاب
ت

جنگجویان داعشی از قتل و کشتاری که انجام میدادنـد ،بـا پخـش تصـاویری کـه واحـد
رسانها تی داعش در آنها اهداف و آرمانهای آنان و پیروزی بر دشـمنان اسـالم را یـادآوری

میکرد ،به حالت اولیه باز میگشت و به آنها کمد میکرد تا عذاب وجدان نداشته باشند.
نظامی مسلمان ،داعش نیز نشانۀ مشکالت بسیار
شبیه گروه القاعده و سایر گروههای
ت

عمیقتری در جهان عرب است؛ مشـکالتی کـه بایـد توسـط رهبـران سیاسـی و مـذهبی،
انجمنهای عربی و لرب مورد توجه قرار گیرند .بـین گسـتر افراطگرایـی و دولتهـای
تمامیتخواه و سرکوبگر از ید جهـت ،و معیارهـای دوگانـۀ لـرب از طـرف دیگـر ،ارتبـاط
مستقیمی وجود دارد .مواردی همچون گروههای باقیمانـده از بهـار عربـی کـه امیـدهای
نظـامی مصـر کـه
برقراری دموکراسی در کشورهای عربی بودنـد ،کودتـای
خردشده برای
ت
ت

جمهور منتخب مصر را برکنار کردند و رژیم تمامیتخواه را بازگرداندند و بـه قتلعـام
رئیس
ت
مخالفـان سـکوالر مخـالفش را بـهنحو فجیعـی
لیرنظامیان پرداختند و اخوانالمسلمین و
ت
ازسـرگیری
سرکوب کرد ،واکنش مردد آمریکا و اتحادیۀ اروپا به این موعـوج ،و همچنـین
ت
کمــد بــه عبــدالفتاح السیســی ،همــه در جهــت هدیــهای بــه داعــش و ســایر گروههــای

ایدئولوژی خویش بپردازد و یارگیری کنند .تقویت رابطۀ آمریکـا
تروریستی است که به تبلیغ
ت

دادن اصـول
خواه عرب برای
و اروپا با رژیمهای تمامیت ت
شکست داعش و به ت
ت
قیمت ازدست ت

آزادی انتخاب ،دموکراسی و حقوق بشر ،این تصـویر را در ذهـن تـداعی
و معیارهایی نظیر ت
متحدان لربـی ،باعـم
معتدل و سکوالر توسط رژیمهای تمامیتخواه با اطالج یا حمایت
ت

خشونت سیاسی و برخاستن و گستر گروههایی نظیر القاعده و داعش میشود.
افزایش
ت

نظامی مســلمان در
نام اســالم و بــه
خشــونت و تروریســم بــه ت
میزبانی گروههــای شــبه ت
ت

اسالم و خشونت سیاسی

میکند که بین تصویر و واقعیت لربی تضاد برقرار است .سـرکوب گروههـای اسـالمگرای
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دهههای اخیر ،محصول عوامل سیاسی و تاریخی اسـت و نمیتـوان بهآسـانی بـه دیـن یـا
خشـن آن ،فقـط
آیات
خشن اسالم نسبت داد .تمرکز بر روی متن قرآن و برخی ت
ت
ت
ایدئولوژی ت

لربـی آنهـا
میتواند از اهمیـت سیاسـتهای رژیمهـای خودکامـه و سـرکوبگر و دوسـتان
ت

مـذهبی
رهبـران
محققـان اسـالمی و
بکاهد و آن را تحتالشعاج قرار دهد .عدۀ زیادی از
ت
ت
ت
گرایی اسالمی ،اعمال آنها و تروریسم آنها را محکـوم کـرده و
مسلمان ،گرایشهای افراط ت

در ایـن زمینـه ،فتـوا صـادر نمودهانـد و از اصـالح مـدارس دینـی و کاسـتن از برنامـههای

شکستن چرخۀ خشـونت در اسـالم و
عدرادیکالی حمایت کردهاند 1.اما در درازمدت برای
ت
لربی آنها باید به اوعاج سیاسی توجه
رابطۀ آن با تروریسم ،دولتهای مسلمان و دوستان ت
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نارعـایتی
قراردادن اسـباب
کنند؛ زیرا تروریستها از آن سوءاستفاده میکنند .مورد توجه
ت
ت
شـدن
عمومی ،مانند اشغال ،تمامیتخواهی ،سرکوب ،دیکتاتوری و فساد ،باعم تنـگتر
ت
ایدئولوژی آنها خواهد شد.
فضا برای سازمانهای افراطگرا و
ت
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پژژوهشنامژۀ نقژژد وهابیژت؛ سژراج منیژر سژال هشژژتم  شژمارۀ  03تابسژژتان 7031
صفحات711 -737 :

عالمان منتقد سلفیه

احمد بن زینی دحالن
*

2
0
متولی امر تافتا
احمد بن زینی دحالن در سال 7878ق در شهر مکه متولد شد و در آنجا ت

و تدریس گشت .او در سال 7751ق در مدینۀ منوره فـوت کـرد و همانجـا نیـز بـه خـاک

سپرده شد.

9

زندگی علمی
دحالن در نوجوانی قرآن کریم را حف کرد و علوم رای  ،از جمله ادبیـات عـرب ،منطـق و
بـزرگ آن زمـان فراگرفـت .وی از سـال 7878ق -سـه سـال
علوم دینی را نـزد
اسـتادان ت
ت
طالبـان علـم و
جانشین وی در تعلـیم و تربیـت
پیش از مرگ استاد  ،عثمان دمیاطی-
ت
ت

علمـی سـودمندی برپـا کـرده بـود و در مسـجدالحرام،
دانش شد .او در شهر مکه ،کانون
ت
صـاحب
پیوسته به تتلی و تدریس علوم اسالمی ،بهویژه حدیم ،اشتغال داشت 4.دحالن
ت
آثار متعددی در زمینههای فقه ،حدیم ،سیره ،تاریخ و ...است و همچنـین کتابهـایی در

* پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
 .1احمد بن زینی بن احمد بن عثمان بن نعمةالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللـه بـن عثمـان بـن عطایـا بـن فـارس بـن
مصطفی بن محمد بن احمد بن زینی بن قادر بن عبدالوهاب بن محمد بن عبدالرزاق بن احمد بن احمـد بـن محمـد بـن زکریـا
بن یحیی بن محمد بن عبدالقادر جیالنی بن موسی بن عبدالله بـن یحیـی زاهـد بـن محمـد بـن داود بـن موسـی بـن عبداللـه
مح بن حسن المثنی بن حسن.
 .2در برخی منابع ،تاریخ والدت زینی دحالن سال 7877ق نقل شده است( .حضراوی ،احمد ،نزهةِالفكر ،ص.)727
 .3زرکلی ،خیرالدین ،األلال  ،ج ،7ص.775
 .4دمیاطی ،ابوبکر شطا ،نفحةِالرحمنِهيِ عضِمناقبِالشیخِالسی ِأحم ِ النِالسالی ِزیناليِدحالالن ،ص 75تـا 73؛ کتـانی،
محمد عبدالحی ،ههرسِالفهاهسِوِاألربات ،ج ،7ص 735و .737

رد وهابیان ،بهویژه محمد بن عبدالوهاب ،تتلی کرده است.
جایگاه علمی
علمی بلندی رسید که از او بهعنوان شیخاالسالم و رئیس علمای
دحالن به چنان جایگاه ت

مفتـی
حجاز یاد میشد و امیر حجاز به او احترام میگذاشت .او در حـدود سـال 7822ق،
ت
شافعیهای مکه شد 0.وی دربارۀ مذاهب اربعه اطالعات کافی داشت و هر سؤالی کـه از
اواخـر
دوران
او میشد ،بر طبـق مـذاهب چهارگانـه پاسـخ مـیداد؛ تـا آنجـا کـه
حاکمـان ت
ت
ت
عمر  ،هر مسِلۀ جدیـدی کـه پـیش میآمـد ،فقـط از او میپرسـیدند 2.دحـالن اهتمـام
9
فراوانی به حدیم داشت تا جایی که صحیح البخاهح را همانند سورۀ حمد از َبر بود.
عقیده و مذهب
شافعی مکۀ مکرمه به شـمار میرفـت .حضـراوی
مفتی
ت
زینی دحالن شافعیمذهب بود و ت

مینویســد کــه او در ابتــدا حنفیمــذهب بــوده و بعــدها بــه مــذهب شــافعی روی آورده ،و
همچنین گرایشهای صوفیانه داشته است.

4

استادان
کسب علم کرد و اجازۀ روایت
استادان متعددی در علوم و فنون مختل
دحالن از محضر
ت
ت
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دریافت نمود؛ از جمله :محمد سعید مقدسـی ،شـیخ عبداللـه سـراج حنفـی ،شـیخ احمـد
ُ
مرزوقی ،عثمان بن حسن دمیاطی ازهری ،وجیه ک ْز َبری ،علی سرور مکی ،بشری جبرتی،
َ
َ
شیخ حامد عطار ،ابوفوز محمد بن رمضان مرزوقی ،محمـد ش َـنواتی ،محمـد امیـر کبیـر،
َ
ُ
عبدالله شرقاوی ،عبدالرحمن بن محمد ک ْز َبری ،سید ابوبکر بـن عبـدالرحمن بـن شـهاب
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باعلوی و یوس بن مصطفی صاوی.
 .1ند :حداد عادل ،لالمعلی ،دانشنامعِجهانِاسال  ،ج ،73ص.728
 .2دمیاطی ،ابوبکر شطا ،نفحةِالرحمنِهيِ عضِمناقبِالشیخِالسی ِأحم ِ نِالسی ِزینيِدحالن ،ص.87
 .3کتانی ،محمد عبدالحی ،ههرسِالفهاهسِوِاألربات ،ج ،7ص.737
 .4حضراوی ،احمد ،نزهةِالفكر ،ص 727و .723

ُ
وی همچنین فقه حنفی را از محمدحسین کتبی فراگرفت.

0

شاگردان
عالمان بسیاری از سرزمینهای مختلـ ت جهـان اسـالم ،ماننـد حجـاز ،یمـن،
شاگردان و
ت
مصر ،شمال افریقا ،مغرب ،هند و افغانستان در مجلس درس دحالن حضور مییافتنـد و
از او اجازۀ روایـت میگرفتنـد .افـرادی مثـل :ابوعبداللـه مکـی بـن َعـزوز ،عبـدالحی بـن
َ
عبدالکبیر کتانی ،ابوبکر بن محمد شطا بکری دمیاطی ،حسین بن محمد بن حسین بـن
عبدالله حبشی ،عباس بن جعفر بن عباس حنفی مکی ،عبدالحمید بن علی بن عبدالقادر
قدس مکی شافعی ،عبدالستار بن عبدالوهاب بن محمد بن حسین بکری دهلـوی حنفـی
مکی ،سید علوی بن احمد بن عبـدالرحمن سـقاف مکـی و ابـوبکر بـن محمـد عـارف بـن
عبدالقادر خوقیر کتبی.

2

آثار
زینی دحالن آثار متعـددی را در زمینـههای فقـه ،حـدیم ،سـیره ،تـاریخ ،رد وهابیـت و...
تتلی کرده است که برخی از آنها عبارتاند از:
َّ
ِالفتوحاتِالنبویة؛
 .7الفتوحاتِاإلسالمیةِ ع
 .8السیرةِالنبویةِوِاآلراهِالمحم یة؛
 .7الفتحِالمبینِهيِهضاملِالخلفا ِالراش ینِوِأهل البی ِالطاهرین؛
 .1تاهیخِاألن لس؛
 .5أسن ِالمطالبِهيِنجاةِأ يِطالب؛
احمد بن زینی دحالن

 .1ند :سنوسی ،رعا ،دوهِللما ِمكةِالمكرمةِهيِخ مةِالسنةِوِالسیرةِالنبویالة ،ص81؛ کتـانی ،محمـد عبـدالحی ،ههالرسِ
الفهاهسِوِاألربات ،ج ،7ص735؛ دمیاطی ،ابوبکر شطا ،نفحةِالرحمنِهيِ عضِمناقبِالشیخِالسی ِأحمال ِ النِالسالی ِزیناليِ
دحالن ،ص 88تا .85
 .2سنوسی ،رعا ،دوهِللما ِمكةِالمكرمالةِهاليِخ مالةِالسالنةِوِالسالیرةِالنبویالة ،ص 73 ،73 ،75 ،77 ،83 ،88و 17؛ کتـانی،
محمد عبدالحی ،ههرسِالفهاهسِوِاألربات ،ج ،7ص737؛ دمیاطی ،ابوبکر شطا ،نفحالةِالالرحمنِهاليِ عالضِمناقالبِالشالیخِ
السی ِأحم ِ نِالسی ِزینيِدحالن ،ص 88تا 85؛ مرعشلی ،یوس  ،نثرِالجواهرِوِال ههِهيِللما ِالقرنِالرا ع لشر ،ص772
و .773
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 .7خالصةِالكال ِهيِ یانِأمرا ِالبل ِالحرا ؛
 .3تیسیرِاألصولِلتسهیلِالوصول؛
 .2هضاملِالعلم؛

َّ
ِهتحِالرحمن؛
 .3منهلِالعطشانِلل
ُّ
 .75ال ههِالسنیةِهيِالردِلل ِالوها یة؛
 .77هضاملِالجمعةِوِالجمالات؛
 .78یانِالمقاماتِوِکیفیةِالسلوك؛
ِّ
فضاملِههیةِخیرِالبریة؛
 .77األنواهِالسنیةِ
َّ .71
َّ
ألمةِالمحم یة؛
النصامحِاإلیمانیةِل

ُّ
 .75تاهیخِال ولِاإلسالمیةِ الج اولِالمرضیة؛

 .77طبقاتِالعلما ؛
َّ
 .73متنِالشاطبیةِالجامعِ كلِالمرا ِهيِالقرا ات؛
 .72متنِالبهجةِوِأ ي شجاعِوِلقودِالجمان؛
 .73متنِاأللفیة؛
 .85تلخیصِمنها ِالعا ینِلإلما ِالغزالي؛
 .87تلخیصِأس ِالغا ة؛

َّ
ةِهيِمعرهةِالصحا ة؛
 .88تلخیصِاإلصا
 .87حاشیةِلل ِالز ِال نِهسالن؛

سال هشتم ،تابستان  ،1397شمارۀ 30

َّ
شرحِهیضِالرحمن؛
 .81هتحِالجوادِالمنانِ
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 .85هسالةِهيِالبسملة؛
 .87هسالةِلنِهضاملِالجمعة؛
ُّ
 .83هسالةِالشكرِلإلما ِالغزالي؛
 .82هسالةِهيِالبع ِوِالنشوه؛ ِ
 .83إهشادِالعبادِهيِهضاملِالجهاد؛

َّ
شرحِاألجرومیةِهيِالنحو؛
.75
 .77تقریراتِلل ِتفسیرِالبیضاوح؛
 .78شرحِلل ِاأللفیة؛

َّ
ِاألشمونيِوِالصبان؛
 .77تقریراتِلل
 .71تقریراتِلل ِالسع ؛
 .75حاشیةِالبناني.

0

تقابل با وهابیت
وی فتنۀ وهابیت را از بزرگترین فتنههایی میداند کـه در دنیـای اسـالم بـه وجـود آمـده
است .او در مقام مخالفت با وهابیت و رد آن ،سه کتاب تتلی کرده است که در ادامـه بـه
معرفی آنها میپردازیم:
ت
 .1فتنة الوهابیة

گیری این فرقـه،
زینی دحالن در این کتاب عمن نقد آیین وهابیت و بیان
چگونگی شکل ت
ت

میگوید:

فتنۀ وهابیت یکی از مصیبتهای بزرگی بود کـه اهلاسـالم تبـدان گرفتـار شـدند.
مؤسس وهابیت و نگر نادرستی که دربارۀ توحید
تِورید
صرفنظر از خطاهای
ت
ت
عملی آرای او
و شرک ،زیارت ،استمداد از اولیا ،توسل ،شفاعت و ...داشت ،نتیجۀ ت

نیز نهتنها موجـب اصـالح دینـی در جوامـع اسـالمی نشـد ،بلکـه خـود مشـکالت
ـتر مســلمانان شــد؛
بــیشــماری را پدیــد آورد .آرای تنـ تـد او باعــم ناخرسـ ت
ـندی بیشـ ت
بهگونهای که آثار متعددی را در رد آرای او نگاشتند و حتی پدر و برادر نیز ،که از
2
نامدار آن عصر بودند ،به مخالفت با اندیشههای او برخاستند.
عالمان
ت
ت
احمد بن زینی دحالن

 .1مرعشلی ،یوس  ،نثرِالجالواهرِوِالال ههِهاليِللمالا ِالقالرنِالرا الع لشالر ،ص 773و 785؛ زرکلـی ،خیرالـدین ،األلالال  ،ج،7
ص775؛ سنوسی ،رعا ،دوهِللما ِمكةِالمكرمةِهيِخ مةِالسنةِوِالسیرةِالنبویة ،ص 81و 53؛ دمیاطی ،ابوبکر شطا ،نفحالةِ
الرحمنِهيِ عضِمناقبِالشیخِالسی ِأحم ِ نِالسی ِزینيِدحالن ،ص 75تا .88
 .2زینی دحالن ،احمد ،هتنةِالوها یة ،ص 7تا .5
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 .2الدرر السنیة في الرد علی الوهابیة

زیارت قبور نگاشته شده است .دحالن در
این کتاب در رد عقاید وهابیت در بحم توسل و ت

این کتاب با اثبات جواز و مشروعیت زیارت نبی ،توسل به اولیا و صالحان ،و همچنین
منکران اینقبیل افعال را پاسخ داده است و در ادامـه ،بـه بیـان
شبهات
تبرک به آثار آنها،
ت
ت

مــواردی از کارهــای قب ـی ت وهابیــت پرداختــه و بــه پیــدایش وهابیــت اشــاره کــرده اســت.
بـروز ایـن فتنـه اشـاره
در نهایت ،او به احادیثی مبنی بـر
ت
خبـردادن پیـامبر از ظهـور و ت
میکند.
 .3خالصة الکالم في بیان أمراة البلد الحرام

نویسنده در این کتاب ،فتنۀ وهابیت را از بزرگترین فتنهها در دنیای اسالم معرفی میکند
که در آن ،پیروان محمد بن عبـدالوهاب سـایر مسـلمانان را تکفیـر میکننـد .وی در ایـن
کتاب مینویسد که این آیین را محمد بن عبـدالوهاب در سـال 7717ق پایـهریزی کـرد و
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یاری محمد بن سعود ،امیر درعیه ،در نجد مشهور شد.
بعد از  55سال ،با کمد و ت
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 .1زینی دحالن ،احمد ،خالصةِالكال ِهيِ یانِأمرا ِالبل ِالحرا  ،ص.883

0

کتابنامه
 .7حداد عادل ،لالمعلی ،دانشنامۀ جهان اسالم ،تهران :بنیاد دائرةالمعارف. 7735 ،
 .8حضراوی ،احمد ،نزهة الفکر؛ في ما مضی من الحوادث و العبر في تراجم رجاال القارن
الثاني عشر و الثالث عشر قطعاة مناه ،تحقیـق :محمـد مصـری ،دمشـق :دار إحیـاء التـراث
العربي7337 ،م.
 .7دمیاطی ،ابوبکر شطا ،نفحة الرحمن في بع مناقب الشیخ السید أحمد بن السید زیني
.1
.5
.7
.3

دحالن ،تحقیق :ابنحرجو الجاوی ،بیجا :مکتبة ابن حرجو الجاوي ،چاپ اول7173 ،ق.
زرکلی ،خیرالدین ،اصعالم ،بیجا :دار العلم للمالیین ،چاپ پانزدهم8558 ،م.
زینی دحالن ،احمد ،خالصة الکالم في بیان أماراة البلاد الحارام ،بیجـا :چاپخانـۀ خیریـه،
چاپ اول7755 ،ق.
زینی دحالن ،احمد ،فتنة الوهابیة ،بهکوشـش :حسـین حلمـی بـن سـعید اسـتانبولی ،اسـتانبول:
فات 7332 ،م.
سنوســی ،رعــا ،دور علماااة مکااة المکرمااة فااي خدمااة الساانة و الساایرا النبویااة ،مدینــه:

مجمع الملك فهد ،بیتا.
 .2کتانی ،محمد عبدالحی ،فهرش الفهارش و اصثباات؛ و معجام المعااجم و المشایخات و
المسلسالت ،تحقیق :احسان عباس ،بیروت :دار الغرب اإلسالمي ،چاپ دوم7328 ،م.
 .3مرعشلی ،یوس  ،نثر الجواهر و الدرر في علماة القرن الراباع عشار ،بیـروت :دار المعرفـة،
چاپ اول7183 ،ق.

احمد بن زینی دحالن
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پژژوهشنامژۀ نقژژد وهابیژت؛ سژراج منیژر سژال هشژژتم  شژمارۀ  03تابسژژتان 7031
صفحات730 -711 :

سلسله گزارشهایی از آثار اهلسنت در نقد افکار وهابیت ()52

گزارشی از کتاب «عنوان المجد في تاریخ نجد»
*

معرفی مؤلف
تاریخی وهابیت ،کتاب لنوان المج ِهي تاهیخ نجال نوشـتۀ
یکی از مهمترین کتابهای
ت
ً
جلـد نسـبتا قطـور
عثمان بن عبدالله بن بشر معروف به ابنبشر اسـت .ایـن کتـاب در دو ت
معاصـر محمـد بـن
در حدود  7555صفحه نوشته شده است .ابنبشـر از شخصـیتهای
ت
عبدالوهاب بود؛ به همین جهت ،این کتاب نزد وهابیت و تاریخپژوهـان اهمیـت ویـژهای

دارد .در این کتـاب ،ابنبشـر بهصـورت مفصـل بـه حـوادث سـالهای  7757تـا 7873ق
ً
اول وهابیت .این کتاب بهحدی اهمیـت
دوران
تاریخی
حوادث
دقیقا
پرداخته است؛ 1یعنی
ت
ت
ت
مفتی
دارد که عربستان بارها و بارها آن را به چاپ رسانده است .ابن عبداللطی آلشیخ ،ت
اسبق عربستان ،بر این کتاب تقری زده و از ابنبشر با عنـوان ادیـب بـزرگ و مشـهور نـام

برده است .الیکسی فاسیلیی  ،محقق روستبـار ،میگویـد« :دو تاریخنگـار نـزد وهابیـت
مورد قبول هستند :اول ابنلنام و دوم ابنبشر».

2

تعلیق عبدالرحمن بن عبداللطی بن عبداللـه بـن آلشـیخ و در
این کتاب با تحقیق و ت

بـازار نشـر شـده اسـت.
انتشارات «مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز» به چاپ رسیده و وارد ت
چگـونگی پیـدایش و
نام کتاب پیداست ،این کتاب به بیان حـوادث نجـد ،کـه
چنان که از ت
ت

* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی ،پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلmohiti1360@gmail.com :
 .1ابنبشر ،عثمان بن عبدالله ،لنوانِالمج ِهيِتاهیخِالنج  ،ج ،7ص.77
 .2فاسیلیی  ،الیکسی ،تاهیخِالعر یةِالسعودیة ،ص.7

تروی اندیشۀ وهابیت را تبیین میکند ،میپردازد.
دوم ایـن کتـاب ،بهصـورت مختصـر بـه
البته ناگفته نماند که ابنبشر در انتهای جلـد ت

حوادث نجد در سالهای  378تا 7757ق نیـز اشـاره کـرده اسـت .وی نـام ایـن بخـش از
کتاب را «سوابق عنوان المجد في تاریخ نجد» قرار داده که بهصورت مستقل نیز با همـین
ـراد وی از
عنــوان چــاپ شــده اســت .ابنبشــر در ابتــدای ایــن فصــل بیــان میکنــد کــه مـ ت

«سوابق» ،حوادثی است که قبل از محمد بن عبدالوهاب اتفاق افتاده است.

1

کتاب ابن بشر دارای دو ویژگی است که باعم شد نویسندۀ ایـن سـطور ،ایـن کتـاب را
ت

ویژگـی آن ،ایـن اسـت کـه نـزد وهابیـت از اهمیـت
برای گزار دهی انتخاب کند .اولین
ت

خاصی برخوردار است؛ بنابراین ،اگر جنایات وهابیت با استناد به این کتاب گفتـه و نوشـته

شود ،وهابیان نمیتوانند آن را انکار کنند .حضرت آیتالله سـبحانی نیـز در توصـیهای بـه
پژوهشگران مؤسسۀ دار اإلعالم فرمودند کـه بهتـرین کتـاب بـرای تبیـین جنایـات
برخی
ت

وهابیت ،کتاب لنوان المج ِهيِتاهیخ نج است .ازاینرو ،ایشان توصیه کردند که برخـی
قسمت های این کتاب ترجمه شود و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد؛ زیرا این کتاب بهتـر
ویژگـی آن ،ایـن اسـت
از هر کتاب دیگری جنایات وهابیت را بیـان کـرده اسـت 2.دومـین
ت

ابنبشر در این کتاب ،بسیار زیاد در حق محمد بن عبدالوهاب للو کرده اسـت ،تـا جـایی
پیامبر خدا است .این در حـالی اسـت کـه وهابیـان
که درصدد شباهتسازی بین او و
ت

خود را مخال ت للو در حق بزرگان و عالمان میدانند و به همین جهت برخی از فرقـههای
اسالمی را تکفیر کردهانـد .او از ایـن طریـق میخواهـد محمـد بـن عبـدالوهاب را تـا حـد
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مسـافرت محمـد بـن
پیامبر بـاال ببـرد؛ لـذا از جنگهـای او بـا عنـوان «لـزوه» ،و از
ت
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عبدالوهاب و یارانش از عیینه به درعیه ،با عنوان «هجرت» و «دارالهجرة» یـاد کـرده و از

3
ـروان محمــد بــن
جنایــات او بــا عنــوان «فتوحــات» نــام بــرده اســت .او همچنــین از پیـ ت

عبدالوهاب با عنوان «مسـلمان» نـام بـرده و دیگـران را «مشـرک» نامیـده اسـت .کلمـات

 .1ابنبشر ،عثمان بن عبدالله ،لنوانِالمج ِهيِتاهیخِالنج کِج ،8ص.835
 .2بهنقل از حجتاالسالم احمد کوثری ،معاونت آموز ت مؤسسۀ دار اإلعالم.
 .3ابنبشر ،عثمان بن عبدالله ،لنوانِالمج ِهيِتاهیخِالنج  ،ج ،7ص.17

«مسلمین» و «مشرکین» از واژگان پرکاربردی است که ابنبشر از ابتدا تا انتهای کتاب ،از
مـراد
مقصود او از «مسلمین»
آنها بسیار بهره برده است.
پیروان محمد بن عبـدالوهاب ،و ت
ت
ت
او از «مشرکین» اهلسنتی هستند که در آن مناطق میزیستند .ابنبشر بهگونهای در حق
محمد بن عبدالوهاب سخن گفته است که گویی پیامبری جدید در قـرن دوازدهـم طلـوج
1
زدگی خاصی به جنایات وهابیت پرداختـه و از
کرده ،و به او وحی میشده است .او با ذوق ت

این جنایات با عنوان «فتوحات» یاد میکند .کلمۀ «فتوحات» برای جایی به کار میرود که
مردم آن منطقه مشرک هستند و اسالم برای نخستین بار به آن منطقـه وارد شـده اسـت.
ت
بهعنوان مثال ،در فتوحات صدر اسالم کلماتی مثل فت مکه ،فت شام و فت فـارس بـه

مردم آن مناطق کافر و مشرک بودنـد و بـا فـت آن شـهرها مـردم بـه
کار رفته است ،چون ت

اسالم روی آوردند 2.بنابراین ،استفاده از کلمۀ «فتوحـات» توسـط ابنبشـر ،دارای معنـای
پیـرو
خاصی است که بر ت
شرک مردم نجد داللت دارد .این در حـالی اسـت کـه ت
مـردم نجـد ت
مذهب حنبلی و از اهلسنت بودند.
حوادث سال تنظـیم کـرده؛ بـه ایـن صـورت کـه عنـوان را
ابنبشر کتابش را بر اساس
ت

حـوادث رخداده در آن سـال پرداختـه اسـت.
حوادث سال قـرار داده و سـپس ذیـل آن بـه
ت
ت

از آنجا که گزار چنین کتاب قطوری بر اساس حوادث هر سال ،طوالنی خواهـد شـد،
گزار ت این کتاب بر اساس مهمترین حوادث تاریخی ،و بر اساس منطقـه و شـهر تنظـیم
یافته تا محققان راحتتر با محتوای این کتاب آشنا شوند.
تاریخی ابنبشر ،مورخ معروف وهابی ،وهابیان در دورۀ اول حکومتشـان بـه
بنا بر نقل
ت

هر شهری که وارد میشدند ،مردان را میکشتند ،درختان نخل را قطع میکردند و امـوال
امـوال مسـلمانان
لـارت
اهالی شهر را به لنیمت میگرفتنـد .در ایـن سـالها،
ت
ت
و حیوانات ت

تـاریخی سـال 7872ق مینویسـد« :امـوال،
بهحدی شده بود که ابنبشر دربـارۀ حـوادث
ت

 .1همان ،ج ،7ص.55
 .2رالب ،عبدالواحد محمد ،هجرِالریا  ،ص.75
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گزارشی از کتاب «عنوان المجد في تاریخ نجد»

تصرف خود درآوردند .آنها به
شهرهای زیادی یور بردند و شهرهای نجد و حجاز را تحت ت

161

تصرف وهابیـت بـه درعیـه روان
سراسر
زکات ،خمس ،سالح ،اسب و شتر از
ت
ممالد تحت ت
ت

بود؛ تا جایی که حدی برای آن نبود».

1

عبدالعزیز و فرزند  ،سعود ،چنان مردم را ترسانده بودنـد کـه همـه مجبـور بودنـد در
جنگهای آنان شرکت کنند .ابنبشر مینویسد:
عبــدالعزیز بــن ســعود و ســعود بــن عبــدالعزیز شخصــی را نــزد رؤســای قبایــل
میفرستادند و بـه آنهـا میگفتنـد کـه همـۀ آنـان بایـد در فـالنروز و در منطقـهای
خاص شرکت داشته باشند .همه از بزرگ و کوچد در روز موعود گـرد میآمدنـد و
اگر کسی تخل میکرد و در جنـگ حاعـر نمیگشـت ،امـوالش گرفتـه میشـد و
فکر شـرکتنکردن در جنـگ بـه سـر خطـور
به ت
طرز فجیعی ادب میشد تا دیگر ت
2
نکند.

با توجه به تاریخ ابنبشر ،وهابیان جنایـات زیـادی مرتکـب شـدند؛ بـه همـین جهـت،
نـام
شایسته بود نام کتابش را «عنوان القتل في جنایات نجد» نامگذاری میکرد تا
تناسب ت
ت
کتاب با محتوای آن بیشتر باشد .ابنبشر افزون بر جنایات وهابیـت ،بـه تعریـ و تمجیـد
عمن بیان جنایات ،بـه برخـی فعالیتهـای آنهـا نیـز
بسیار از حاکمان
سعودی پرداخته و ت
ً
حاکمـان
توجه کـرده اسـت .مـثال وی فصـلی را بـه قاعـیان و فرمانـدهانی کـه از سـوی
ت
احـوال
سعودی برای شهرهای مختلـ برگزیـده میشـدند ،اختصـاص داده یـا بـه شـرح
ت

حاکمان سعودی و آلشیخ پرداخته است 3.او همچنین به حوادث و بالیای طبیعی که در
ت
آن دوران اتفاق افتاده نیز اشاره کرده است.

با توجه به اهمیت این کتاب ،فقط برخی جنایات وهابیت را برای پژوهشـگران محتـرم
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جنایات آنان با استناد به این کتاب ،بسیار زیاد است و فراتر
بیان میکنیم؛ زیرا تبیین همۀ
ت
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از گزار ت ید کتاب محسوب میشود .بنابراین مناسب است همۀ این جنایات بهصـورت
ید کتاب تدوین شود.
 .1ابنبشر ،عثمان بن عبدالله ،لنوانِالمج ِهيِتاهیخِالنج  ،ج ،7ص.831
 .2همان ،ص.833
 .3همان ،ص.778

تخریب قبر زید بن خطاب ،صحابی پیامبر
محمد بن عبدالوهاب دعوت خود را از زادگاهش ،شهر عیینه ،شـروج کـرد .او نـزد حـاکم
درخواست همکاری نمود و به او قـول داد کـه
شهر ،عثمان بن حمد بن معمر رفت و از او
ت

اگر او را یاری کند ،بر همۀ نجد لالب خواهد شد .محمد بن عبدالوهاب در اولین اقدام ،از

بـرادر خلیفـۀ دوم ،یـاری
عثمان بن معمر خواست که او را در تخریب قبر زید بن خطاب ،ت
کند؛ زیرا مردم به زیارت قبر او میرفتند و محمـد بـن عبـدالوهاب بـا توسـل بـه صـالحان

مخال بود و چنین کارهایی را شرک میدانست .محمـد بـن عبـدالوهاب بـه عثمـان بـن
معمر گفت که اگر خود

بهتنهایی برای تخریب قبـر زیـد بـن خطـاب بـرود ،مـردم بـا او

مخالفت میکنند و نمیگذارند قبر را تخریب کند؛ ازایـنرو ،عثمـان بـن معمـر بـا سـپاهی
ششصدنفره محمد بن عبدالوهاب را همراهی کرد .مـردم اطـراف قبـر زیـد بـن خطـاب را
گرفته بودند تا از تخریب آن جلوگیری کنند ولی وقتی سپاهیان عثمان بن معمر را دیدنـد،
عقبنشینی کردند .محمد بن عبدالوهاب بهسوی مقبرۀ زید بن خطـاب رفـت و قبـر ایـن
دستان خود
صحابی پیامبر را با
ت
ت

تخریب کرد.

1

شکایت
نادرست محمد بن عبدالوهاب در منطقه عیینه ،باعم شد مسلمانان
اقدامات
ت
ت
ت
نفوذ حـاکم احسـاء بـود،
او را نزد حاکم احساء ببرند .از آنجا که عیینه یکی از بـالد تحـت ت

والی آنجـا بـه عثمـان بـن معمـر ،حـاکم عیینـه ،نامـهای نوشـت و در آن دسـتور داد کـه
ت
محمد بن عبدالوهاب را بکشد یا از شهر بیرون سازد .عثمان بن معمر مجبور شد وی را از
شهر عیینه اخراج کند .محمد بـن عبـدالوهاب از عیینـه بـه درعیـه وارد شـد و در آنجـا بـا
محمد بن سعود ،و بهتعبیری اتحاد شاه و شیخ ،خسارتهای زیادی را برای جهان اسالم
به ارمغان آورد؛ خسارتهایی که هنوز ادامه دارد.

 .1همان ،ص.73
 .2همان ،ص.15
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2
شـوم محمـد بـن عبـدالوهاب و
محمد بن سعود ،حـاکم درعیـه ،همپیمـان شـد.
ت
اتحـاد ت
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حوادث تاریخی حریمالة در سال 1111ق
عبــدالعزیز بــا لشــکری هشتصــدنفره در حــالی کــه بیســت ســوارهنظام نیــز او را همراهــی
میکردند ،بهسوی حریمالء حمله کرد .او لشکر را به دو قسمت تقسیم نمـود کـه سـپاهی
فرماندهی مبارک بن عدوان قرار داد و بقیۀ سپاه را خود
دویستنفره را تحت
ت

فرماندهی

میکرد .سپاهیان در دو قسمت کمین کردند .قسمتی از سپاه ،صب گاه به شهر حمله کرد
و اموال مردم را لارت نمود .سروصدایی از شهر بلند بود .در این زمان ،سـوارهنظام نیـز بـه
دیگر سپاهیان پیوست و شهر را لارت کردند و تعداد زیادی را کشتند .مردم بهخاطر ترس،
از شهر فرار کردند .در این هنگام ،سپاهیانی کـه در اولـین کمـین بودنـد ،حملـه را شـروج
بـین
کردند و سپس دستۀ دومـی کـه کمـین کـرده بودنـد ،حملـه را آلـاز نمودنـد و مـردم ت
سـپاهیان عبـدالعزیز
دو کمین قرار گرفتند .مردم از ترس به کوههـا و درههـا فـرار کردنـد.
ت
1
بیش از صد نفر را کشتند ،مگر کسانی که از شهر خارج نشده بودند.
تصرف ریاض در سال 1111ق
فعلی کشور عربستان است کـه در منطقـۀ نجـد واقـع شـده اسـت .پـس از
ریاض پایتخت ت

همکاری محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود ،و تشکیل دولت وهابی در درعیه ،یکی
ت
تصـرف آن تـال
حاکمان وهابی برای
از مناطقی که همیشه
ت
ت

کردنـد ،شـهر ریـاض بـود.

ـاکم ریــاض در آن زمــان ،دهــام بــن دواس بــود .جنگهــای وهابیــت و حــاکم ریــاض
حـ ت

 83سال به طول انجامید و در این مدت ،هفده درگیری بین ایـن دو حکومـت بـه وجـود
آمد؛ تا اینکه بـاالخره در سـال 7723ق وهابیهـا ریـاض را اشـغال کردنـد .در ایـن سـال،
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عبدالعزیز بن سعود به شهر ریاض حمله کرد .کشتار در ریاض چندین شـبانهروز بـه طـول
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انجامید؛ به این صورت که شبها استراحت میکردند و روزها با یکدیگر میجنگیدنـد .در
این جنگهای 83ساله ،چهار هزار نفر کشته شدند 7355 :نفر از وهابیـان و  8755نفـر
از اهلریاض.

2

 .1همان ،ص.35
 .2همان ،ص.785

ابنبشر دربارۀ نحوۀ تصرف ریاض توسط عبدالعزیز بن سعود مینویسد:
بیشتر مردان ،زنـان و کودکـان
اهالی شهر توصیه کرد که بگریزند.
ت
حاکم ریاض به ت
بدون هیچگونه آب و لذایی خانه و اموال خـود را رهـا نمودنـد و بهسـمت «خـرج»
فرار کردند .بسیاری از آنان در اثر تشنگی و گرسنگی جان دادند .مردم همۀ امـوال
مـتکوالت
و خانههای خود را رها کـرده و بـه بیـرون از شـهر رفتـه بودنـد .لـذاها و
ت
در خانههایشان را ببندنـد ،از شـهر گریختنـد .در
خویش را رها کردند و بدون اینکه ت
این جنگ بیش از  155نفر کشته شدند.

1

حوادث تاریخی قطر در سال 1222ق
سعود بن عبدالعزیز در سال  7858بهعنوان ولیعهد انتخاب شد .محمد بن عبدالوهاب به
همۀ اهلنجد فرمان داد که با سعود بن عبدالعزیز بیعت کنند تا بعد از پدر  ،عبـدالعزیز،
امور حکومت را به دست گیرد .بعد از اینکه سعود ولیعهـدی را بـه دسـت آورد ،بـه منطقـۀ
نشین «عنزه» یور
شمال نجد حمله کرد و بر اطراف شهر «قصیم» و بر عربهای بادیه ت
مردان آنان را کشت.
برد .وی تعدادی را گرفت و تعدادی از
ت

2

سرداران آلسعود به قطر حمله کرد و اشخاص زیادی از
سلیمان بن عفیصان یکی از
ت

آل ابیرمی را کشت و اموال زیادی از اسب و گوسفند و سالح و ...را به لارت برد .سپس
مردان ایـن
بهسوی احساء حرکت کرد و روستایی بهنام «حبشه» را لارت نمود و تعدادی از
ت
روستا را کشت.

3

حوادث تاریخی قطیف در سال 1221ق
کردند و از دیوار باال رفته ،تمام اموال شهر قطی را به لارت بردنـد .ایـن امـوال بهقـدری
زیاد بودند که قابلشمار نبودند .وهابیان  555نفر از اهل شهر قطی را کشتند .سپس
اموال آن شهر را نیز به تاراج بردنـد و تعـدادی از مـرد تان آن
بهسمت شهر «قدی » رفتند و ت
 .1همان.
 .2همان ،ص.778
 .3همان ،ص.777
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در سال 7857ق ،سعود بن عبدالعزیز به قطیـ حملـه کـرد .وهابیهـا شـهر را محاصـره
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منطقه را نیز کشتند و سپس شهر «عوامیه» را نیز تصرف کردند .بعد از آن ،شهر «فرعـه»
شـهر
را محاصره نمودند؛ زیرا اکثر مردم شهر قطی به این شهر فرار کـرده بودنـد .مـردم ت
جان خود را خریدنـد.
«فرعه» با وهابیت مصالحه کردند و با پرداخت سه هزار سکۀ طال ،ت
1
وهابیان همۀ معابد و مساجد را ویران کردند و کتابهای مذهبی را به آتش کشیدند.
حوادث تاریخی احساة در سال 1212ق
در سال 7875ق ،سعود بن عبدالعزیز به منطقهای از احساء حمله ،و شـبانگاه در منطقـهای
بهنام «قرب الرقیقه» توق کـرد .دسـتور صـادر شـد کـه همـۀ وهابیـان آتـش روشـن کننـد.
سربازان سعود ،بهیدباره گلولههای خـود را شـلید
صبحگاهان قبل از طلوج خورشید همۀ
ت
کردند؛ گویی زمینلرزهای به پا شد .آسمان پر از دود شد .زنان حاملۀ زیادی در شهر احسـاء،

از ترس سقطجنین کردند .مردم از ترس ،تسلیم شدند .سعود دستور داد همـۀ مـردم از شـهر
خارج شوند .در مدت ید ماهی کـه سـعود در آنجـا توقـ داشـت ،هرکسـی را کـه دوسـت
داشت ،کشت و هرکسی را که تمایل داشت ،آزاد کرد و هرکس را که مایل بود ،زندانی نمـود.
قـدرت آنـان را درهـم شکسـت .در ایـن جنـگ ،سـعود بـن
اموال آنـان را گرفـت و شـوکت و
ت
ت
عبدالعزیز اموال زیادی به لنیمت برد که قابلشمار نبود 2.همچنین او ید مرتبـه نیـز در

اهالی آن منطقه را کشت.
سال 7857ق به شرق احساء یور برد و سیصد نفر از ت

3

حوادث تاریخی کربال در سال 1211ق
اطراف آن و جنوب و حجاز و تهامه و لیره به کربال
سعود بن عبدالعزیز با سپاهی از نجد و
ت
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حمله کرد .وهابیان دیوار شهر کربال را خراب کردند و بهزور وارد شهر شدند و هرکس را که
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در بازار و خانههایشان یافتند ،کشتند .حرم امام حسین را خراب کردنـد و هـر آنچـه در
جـنس
داخل عری ت حضرت بود ،به لنیمت گرفتند .آنان عریحی را که بـر روی قبـه و از ت
زمرد و یاقوت و جواهر بود ،اخذ کردند و هر آنچه از امـوال ،سـالح ،لبـاس ،فـر  ،طـال،
 .1همان ،ص.732
 .2همان ،ص.877
 .3همان ،ص.772

نقره ،کتابهای گرانقیمت و لیره را در شهر دیدند ،تصرف کردند .این لنایم بهقدری بود
که قابلشمار نبود .وهابیان بیش از دو هزار نفر را کشتند و ظهرهنگام با همۀ لنایم از
شهر خارج شدند 1.وهابیان در سـال 7887ق نیـز بـار دیگـر بـه کـربال حملـه کردنـد؛ امـا
2
شـهر
شهر خود محافظت کردند و نگذاشتند وهابیان وارد شهر شوند.
ت
مـردم ت
اهلکربال از ت
مقابل وهابیت از شهر دفاج کنند .نبردی بـین
کربال لشگری بزرگ آماده کرده بودند تا در
ت

نیروهای وهابی و مردم شهر کربال رخ داد؛ ولـی سـعود بـن عبـدالعزیز کـه مشـاهده کـرد

نمیتواند وارد شهر شود ،سـپاهیان خـود را از آنجـا بـرد و منطقـهای در همـان نزدیکـی را
مردم آنجا از ترس ،به کوهها فرار کردند.
تصرف کرد که ت
حوادث تاریخی طائف و مکه در سال 1211ق
ابن بشر در حوادث این سال نوشته است که سپاهیان سعود ابتدا به طائ حملـه کردنـد و
بدون اینکه قتالی صورت گیرد ،وهابیان شهر طائ را تصـرف نمودنـد و هـرکس را کـه در
داخل شهر و بازار یافتند ،کشتند .در این قتال ،بیش از دویست نفر از مردم طـائ کشـته
شدند .سپس هر آنچه از مال و جواهر و اسلحه و ...بـود ،بـه لنیمـت گرفتنـد 3.در همـین
سپاهیان سعود به مکه وارد شدند و همۀ مراقد شـری را بـا خـاک یکسـان کردنـد.
سال،
ت
تخریـب امـاکن مقـدس مسـلمانان مشـغول بودنـد
وهابیان بیش از بیسـت روز ،فقـط بـه
ت

تا جایی که هیچ اثر اسالمی را باقی نگذاشتند .آنان قبۀ ساختهشده بـر روی چـاه زمـزم و
ـراف بیتاللــهالحرام را خــراب کردنــد 4.ســعود بــن عبــدالعزیز بــیش از
دیگــر قبــههای اطـ ت

سـفر حـ ت خـود ،قبـهای را کـه بـر روی مقـام ابـراهیم بـود ،برداشـت و آن را
هفتمین ت
5
مکشوف ساخت.
 .1همان ،ص.853
 .2همان ،ص.835
 .3همان ،ص.875
 .4همان ،ص.877
 .5همان ،ص.771
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ده ســال ،بــهجز وهابیــان و تعــدادی از مــردم آفریقــا ،بــه کســی اجــازۀ ح ـ نــداد .او در
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حوادث تاریخی زبیر و بصره در سال 1211ق
وهابیان در سال 7872ق ،به جنوب بصره حمله کردند .آنان اموال مردم را به لارت بردنـد
نزدیکی شهر زبیر
مردم منطقه را کشتند .همچنین به قلعۀ «دریهمیه» در
و تعداد زیادی از ت
ت
قبرستان نزدیـد
محافظان قلعه را کشتند و آنجا را تصرف کردند .سپس به
حمله کردند و
ت
ت

شهر رفتند و همۀ قبور و بارگاهها را تخریب کردند و اثری از آنها باقی نگذاشتند .آنها قبـور

لروب آفتاب بود که سعود به
حسن بصری و طلحه را نیز با خاک یکسان نمودند .نزدید ت

ـلید
سـپاهیانش دســتور داد بهصــورت دسـتهجمعی گلولــههای خــود را شـلید کننــد .شـ ت
یدبارۀ گلولهها باعم ایجاد صدای وحشتناکی شد .آتشی از زمین بـه آسـمان بلنـد شـد و

شهر زبیر از این اتفاق بسیار ترسیدند .برخـی
آسمان تارید شد و زمین به لرزه افتاد .ت
مردم ت

سـپاهیان سـعود حـدود دوازده روز
به زمین افتادند .برخی زنان حامله سـقطجنین کردنـد.
ت

کشاورزی آنان را جمعآوری نمودند و
شهر زبیر را محاصره کردند و سپس محصوالت
ت
ت
مردم ت
وطن خود برگشتند.
بهسوی ت

1

حوادث تاریخی نجف در سال 1222ق
فرمانـدهی سـعود بـن عبـدالعزیز بـه نجـ حملـه کردنـد تـا قبـر
در این سال ،وهابیـان به
ت

امام علی را ویران کنند .ابنبشر نقل میکند که وهابیان با سپاهی بزرگ بهقصد نج

حرکت کردند ،ولی نتوانستند از دیوارهای بزرگ و خندقی که مـردم در اطـراف شـهر کنـده
بودند ،عبور کنند؛ تا جایی که چند نفر از وهابیان نیز کشته شدند .به همین جهت ،آنـان
نـواحی اطـراف پرداختنـد و قتلهـایی بـه راه
مجبور به عقبنشینی شدند .سپس به لارت
ت
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انداختند و اموالی را تصرف کردند.
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2

حوادث تاریخی یمن و بغداد در سال 1221ق
در این سال ،یکی از فرماندهان وهابی بهنام عثمان مضایفی ،بهسمت «تهامه» و «یمـن»
 .1همان ،ص.825
 .2همان ،ص.823

حرکت کرد .در جنگی که بین سپاهیان وهابی و یمنی رخ داد ،تعداد زیادی کشـته شـدند
شدگان یمنی را حدود  855نفر میداند .در همین سال ،یکی دیگر
که ابنبشر تعداد کشته
ت

از امیران وهابی بهنام طامی بن شعیب بهسوی «بندر لحیـه» حرکـت کـرد .ابتـدا شـهر را
محاصره نمود و سپس بهزور وارد شهر شد .در این جنگ ،بیش از هزار نفر کشته و زخمی
شدند و خانه ها ویران و به آتش کشیده شدند .آنان هر آنچه از مال و طـال و نقـره و پارچـه
سـپاهیان
و ...بود ،به لنیمت گرفتند .لنایم چنان زیاد بود که قابلشمار نبـود .سـپس
ت
مردم شهر که از حرکت سپاهیان باخبر شدند ،از
طامی بن شعیب به «بندر حدیده» رفتند .ت

خانه هایشان فرار کردند و مقدار کمی از اموال و ثروت خود را برداشـتند و سـوار بـر کشـتی
سپاهیان وهابی بعد از تصرف شهر ،خود را به مردمی کـه در حـال فـرار بودنـد،
شدند؛ اما
ت
رساندند و اموال اندکی را که مردم با خود حمل میکردند ،از آنان گرفتند و بسیاری از آنان

را کشتند 1.در همین سال ،یکی دیگر از فرماندهان وهابی بهنام عبدالرحمن پاشا الکردی
حاکم این شهر ،سلیمان پاشا ،کشته شد و اموال زیادی از مـردم
به شهر بغداد حمله کرد .ت
شهر به لارت رفت.

2

حکومت دوم وهابیت
جنایات وهابیت بهحدی بود که خلیفۀ عثمانی به حاکم مصر ،محمد علی پاشا ،دستور داد
سربازان ترک و آلبـانی و عـرب
که وهابیان را از بین ببرد .محمد علی پاشا ارتشی بزرگ از
ت

نجد و اطراف آن بهطور کلی از بین بردند .این وقایع در زمان حکومت عبدالله بن سـعود،
فرزند سعود بن عبدالعزیز ،رخ داد؛ زیرا سعود بن عبدالعزیز در سال 7883ق از دنیـا رفتـه
حوادث این سالها ،بهصورت مفصل سخن گفتـه اسـت و حـدود
بود .ابنبشر در رابطه با
ت
 .1همان ،ص.778
 .2همان ،ص.777
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فرماندهی پسر  ،طوسون پاشا ،به حجاز اعزام کـرد .طوسـون ابتـدا وارد مدینـه شـد و
به
ت
سـپاهیان مصـری در سـالهای  7878تـا
شهر را ویران کرد و سپس مکه را تصـرف کـرد.
ت
7871ق ،شهرها را یکی پس از دیگری تصرف کردند و به این ترتیب ،حکومت وهابی را در

121

1
سـپاهیان پاشـا در سـال
 75صـفحه از کتـاب را بـه ایـن حـوادث اختصـاص داده اسـت.
ت

7871ق ،به مرکز خالفت وهابیت یعنی شهر درعیه وارد شدند و تعداد زیادی از وهابیان را
کشتند و آلشیخ و آلسعود را به مصر تبعید کردند و عبدالله بن سعود ،حاکم وهابی را بـه
استانبول ،مقر حکومت عثمانی ،فرستادند .عبدالله بن سعود در آنجا اعـدام شـد .بـه ایـن
اطـراف آن بـه پایـان رسـید .البتـه ایـن بـهمعنای پایـان
ترتیب ،حکومت وهابیت بر نجد و
ت
شکستن اقتدار وهابیت بـود؛
حکومت وهابیت برای همیشه نبود ،بلکه این بهمعنای درهم
ت

سـپاهیان پاشـا بـه
شاهزادگان سعودی همچون ترکی بن عبدالله قبـل از ورود
زیرا برخی
ت
ت
حکومـت وهابیـت در
شهر ،از معرکه گریختند و به این ترتیب ،در سالهای بعد زمینهساز
ت

دور دوم شدند .ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود در سال 7875ق ،وارد درعیـه شـد و
مقدمات تشکیل حکومت وهابیان را به وجود آورد 2.در همان سـال ،او توانسـت ریـاض را
تصرف خود قرار دهد .ترکی بن عبدالله در سالهای بعد ،حکومت خـود را گسـتر
تحت ت

دوم وهابیـت تـا
داد .مردم شهرهای سدیر ،حریمالء و یمامه با او بیعت کردنـد و حکومـت ت

حدودی گستر پیدا کرد .در سال 7817ق ،عبدالرحمن بن حسن بن شـیخ محمـد بـن

عبدالوهاب 3از مصر فرار کرد و وارد درعیه شد و به این ترتیب ،بار دیگر آلشیخ و آلسعود
در کنار یکدیگر قرار گرفتند .در سال 7817ق ،فیصل بن ترکی نیز از مصر فرار کـرد و بـه
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پدر در ریاض پیوست .در دور دوم ،وهابیان قدرتی نداشتند؛ به همین جهت ،ترکی بن
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قبلی خود برگردند ،قتل مسلمانان
امید آن روزی که به ت
عبدالله و فرزند فیصل ،به ت
قدرت ت
ً
حـاکم
اموال آنان را مجددا شروج کردند .در سـالهای 7875ق بـه بعـد ،ایـن دو
و ت
ت
لارت ت
سعودی (ترکی و فیصل) به اطراف نجد چندین حمله کردند و توانستند قدرتی نسـبی پیـدا
ً
فرماندهان آلسعود با سپاهی به احساء حمله کـرد و
از
یکی
ق،
7815
سال
در
مثال
کنند.
ت
«بندر عقیر» را لارت نمود و اموال زیادی را به لنیمت گرفت .در همین سال ،یکی دیگـر
فرماندهان سعودی بهنام طالل بن حمید ،با سپاهی بهسمت شهر حرمه حرکت کـرد و
از
ت
 .1صفحات  721تا .173
 .2همان ،ص.177
 .3محمد علی پاشا او را به مصر تبعید کرده بود.

 3نفر را کشت.

1

حکومـت وهابیـت بـر نجـد ،آنـان قـدرت زیـادی
دوم
ت
همان طور که گفته شد ،در دور ت

جرئت حمله به آنان را داشتند .در همین
قبایل اطراف نیز ت
نداشتند؛ به همین جهت برخی ت

قبایل بنیخالد قصد حملـه بـه وهابیـت را داشـت .ترکـی بـن عبداللـه،
ایام بود که یکی از ت
پادشاه سعودی ،وقتی این قضـیه را متوجـه شـد ،بـه فرزنـد  ،فیصـل ،دسـتور داد تـا بـا

قبایل بنیخالد بـرود.
ت
قبایل تحتتصرفش ،سپاهی تشکیل دهد و به جنگ ت
گردآوری همۀ ت
دود بـاروت ،همـۀ آسـمان را
جنگ شـدیدی بـین دو طـرف بـه وجـود آمـد؛ تـا جـایی کـه ت

قبایل بنیخالد،
فرا گرفته بود .این جنگ چند روزی ادامه پیدا کرد؛ اما در این بین ،ت
رئیس ت

ماجد بن عریعر ،مری

سـپاهیان فیصـل قـوت
مرگ او باعم شد کـه
شد و از دنیا رفت .ت
ت

پاهیان بنیخالد از معرکۀ جنگ بگریزند .وهابیـان نیـز آنـان را دنبـال کردنـد و
بگیرند و س
ت
لنیمت زیادی از اسلحه ،لذا ،لباس ،شتر و گوسفند به دست آوردند.
تعدادی را کشتند و
ت

خمـس لنـایم را بـرای
ترکی بن عبدالله و پسر  ،فیصل ،ید یا دو روز در آنجا ماندنـد و ت

مردم
خود برداشتند و بقیه را بین سربازانشان تقسیم کردند و از آنجا بهسوی احساء رفتند .ت
شـهر احسـاء را بـه لـارت
احساء از ترس گریختند .به این ترتیـب ،امـوال زیـادی از ت
مـردم ت

2
نجـد
گرفتند .همچنین در سـال 7813ق ،فیصـل بـا سـپاهی بـزرگ بـه قسـمتهایی از ت
ساکنان آنجا را کشت و اموالشان را به لنیمت گرفت .فقط از
شمالی حمله کرد .تعدادی از
ت

یکی از این مناطق ،سه هزار شتر به لنیمت برد.

3

قدرت ترکی بـن عبداللـه بیشـتر
اینچنین جنگهای محلی و منطقهای باعم شد که ت

ترکی بن عبدالله پناه آورده بودند ،آرزو داشتند که قدرت را به دسـت بگیرنـد .یکـی از ایـن
شاهزادگان شخصی بود بهنام مشاری بن عبدالرحمن که قصد داشت پسرعمویش ،ترکـی
بن عبدالله را بکشد و خود

قدرت را به دسـت بگیـرد .او و هـوادارانش تصـمیم گرفتنـد

 .1همان ،ج ،8ص.35
 .2همان ،ج ،8ص 37تا .35
 .3همان ،ج ،8ص.25
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شاهزادگان سعودی ،که از مصر گریختـه بودنـد و بـه
شود؛ اما این همۀ ماجرا نبود .برخی
ت
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َ
زمانی که ترکی بن عبدالله در مسجد نماز میخواند ،او را بکشند و چنـین کردنـد .آنـان در
روز جمعه ،بعد از نماز او را کشتند .به این ترتیب ،مشاری قدرت را به دست گرفـت و زن و
منتظـر فرصـت بـود ،در
فرزند ترکی بن عبدالله را از قصر خارج کرد .فیصل بن ترکـی کـه
ت
ت
قبایـل احسـاء
همکاری
زمانی مناسب از ریاض گریخت و به احساء وارد شد .او توانست با
ت
ت
ً
کرسـی پادشـاهی تکیـه
بـر
مجددا
دوباره به ریاض حمله کند و مشاری را به قتل برساند و
ت
1
بزند.
قبایـل مختلفـی بـه آنـان طمـع
در دوران دوم ،از آنجا کـه وهابیـان در عـع بودنـد،
ت

کتاب ابنبشر اسـت ،بیشـتر بـه کشـمکشهای
میکردند .دوران دوم ،که
محور ت
جلد ت
دوم ت
ت

قبیلهای و منطقهای گذشته است .گاهی وهابیان به منطقـهای حملـه میکردنـد و گـاهی
ً
تصرف وهابیت بود و
برخی قبایل به آنها حمله میکردند .مثال گاهی ریاض ،احساء و ...در
ت
دوم کتـاب ،بـه حـوادث
گاهی نیز از
تصرف آنان خارج میشد؛ بنـابراین ،ابنبشـر در ت
ت
جلـد ت

مفصـل آن در اینجـا ،مناسـب بـه نظـر نمیرسـد .ایـن
ذکـر
ت
کماهمیت پرداخته است کـه ت
گزارشی مختصر از کتاب ابنبشر بـود کـه نشـاندهندۀ جنایـات وهابیـت اسـت .البتـه در

مخالفان وهابیان نوشتهاند ،جنایات وهابیت بهصورت مفصلتر بیان شده و
کتابهایی که
ت
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اعتمـاد
جنایات آنان بهتر تبیین گردیده است؛ اما با توجه به اینکه ایـن کتـاب مـورد
عمق
ت
ت
ت
وهابیت است ،در استدالل علیه وهابیان کاربردیتر و مهمتر خواهد بود.
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ملخص المقاالت
بحث فی افتراء بن تیمیة حول برائة الشیعة من
الصحابة
انه تاریخ طویل فی اتهام الشیعة بالبرائة من الصحابة؛ ولکن من کان دوره أ کثر فی إثارة
هذه القضیة ،هو بن تیمیة .قد افتری بعباراته المختلفة علی الشـیعة بـتنهم أسـائوا الـی
اکثر الصحابة ،والیحترمون صحابة رسول الله صلی اللـه علیـه وآلـه سـوی عـدد قلیـل
مــنهم ،والحــال أن اْلصــحاب المنتخبــین الــذین الیقــل عــددهم ،تــم احتفــالهم عنــد
الشیعة ،ویحترمهم أکابر الشیعة ،معتقدین أن لهم مقام الشفاعة ویقومون بتوثیق کثیـر
منهم فی کتب علم الرجال للشیعة.
الکلمات المفتاحیة:الصحابة ،ابن تیمیة ،الشیعة ،البرائة من الصحابة.

آراء ابن تیمیة و ابي محمد المقدسی حول دار
اإلسالم ودار الکفر
من بین المفاهیم الشائعة في الفقـه اإلجتمـاعي ،هـو مفهـوم دار اإلسـالم ودار الکفـر.
قســم الفقهــاء المجتمعــات البشــریة فــی تقســیم ثنــائی ،إلــی دار اإلســالم ودار الکفــر،
وبالتالی قاموا ببیان أحکام عدیدة بالنسبة الی اْلمکنة والذین یعیشـوا فیهـا .ابـن تیمیـة
الحرانی الذی یشار الیه کمدون للفکر السلفی ،أتی بتقسیم جدید یوجد فیه إعـافة الـی
دار اإلسالم ودار الکفر ،قسم جدید هي الدار المرکبة .أبومحمد المقدسی أیضا تبعـا لـه
کتحد القادة الفکریین للسـلفیة التکفیریـة عـمن التـتثر مـن آراء ابـن تیمیـة ،تقبـل هـذا

التقسیم وحکم فی فتاویه طبقا له .یعتقد ابن تیمیة وابو محمـد المقدسـی فـي بـاب دار

اإلسالم ودار الکفر ،أن المعیار فیهما هـي الغلبـة وکثـرة اْلفـراد ،دار الکفـر هـي الـدار
الحرب نفسها والفرق بینهما .والحال أننا اذا راجعنا إلی المصادر الروائیـة وکـذا کلمـات
العلماء من مختل المذاهب ،نجد أن هذا القسـیم الثالثـی (دار اإلسـالم ،دار الحـرب

والدار المرکبة) للبلدان لیر صحی ؛ أع الی ذلك أن هناك مالکات أخری لیر الغلبة
وکثرة اْلفراد کإقامة الشعائر .وکذا الیص اعتبار کل بلد یعیش فیه الکفار ،دار الحرب.
الکلمات المفتاحیة:ابن تیمیة ،ابومحمد المقدسی ،دار اإلسالم ،دار الکفر ،دار الحرب،
الدار المرکبة.

دراسة في روایات کتاب التوحید لمحمد بن
عبدالوهاب
«کتاب التوحید» لمحمد بن عبدالوهاب ،یحتوی علی روایات عدیدة ،یعتقـد متبعیـه أن
تلك الروایات صحیحة .أولت هذه الدراسة إهتماما ببع

روایـات هـذا الکتـاب ،شـامال

للروایات المدرجة ،الضـعاف والروایـات التـی تضـاد المعـارف الدینیـة مـن حیـم الداللـة
بمنه توصیفی -تحلیلی .یوجد فی هذا المقال فی عمن اشـکالیات ،کلمـات العلمـاء
وأکابر أهل السنة ،إعافة الی اعتراف مفسری «کتاب التوحید» ومحققیه الذین یتبعون
الشیخ فکریا.
الکلمات المفتاحیة:کتاب التوحید ،محمد بن عبدالوهاب ،الروایات ،الضعی  ،المـدرج،
نقد الوهابیة.

تطور الفقه السلفی من ّ
تکونه الی یومنا الحاضر
مع مقاربة نقدیة
السلفیة مستقلة فی مجال الفقه عن سائر المذاهب الفقهیـة اْلربعـة .انهـم یسـتنکرون
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التقلید من المذاهب اْلربعة ویقولون باإلنفتاح فی باب اإلجتهاد .یحاول المقال الوقوف
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علی إشکالیات الفقـه السـلفی فـی المسـار التـاریخی واإلجتمـاعی ،عبـر دراسـة الفقـه
السلفی من منظور تاریخی -ایدئولوجیة .ابـن تیمیـة ،مؤسـس الفقـه السـلفی ،بواسـطة
التنظیر وتدریب الطالب المتعـددة ،اسـتطاج أن یجعـل نظریـة إنفتـاح بـاب اإلجتهـاد،
کنمط ومنه للفقه السلفی .انه بذم التقلید وکذا تکفیر أتباج المذاهب اْلربعة إعتقد أنه
یجب أن یکون اإلجتهاد علی اساس الکتاب والسنة .ثالث شخصیات مؤثرة فی القـرن

الثانی عشر ،یعنی ابن اْلمیر الصنعانی ،شاه ولی الله الدهلوی ومحمد بـن عبـدالوهاب
تعرفوا علی آرائه وأفکاره وأوجب ذلـك تطـور الفقـه السـلفی فـی المجتمـع .اسـتمر هـذا
التطور فی القرن الثالم عشر والرابع عشر .اإلخوان المسلمون والسلفیة الجهادیة الیـوم
یتبعون الفقه السلفی .إذا درسنا مسار تطور الفقه السلفی بین التیارات السلفیة ،نجد أن
هذا المنه الفقهی عنی وبتسلوبه الذی اختـاره مـن أول یـوم الـی یومنـا هـذا ،سـبب
تکفیر جمع کثیر من المسلمین .کذلك هذا الفقه باإلتجاه نحو اإلباحة أو اإللتقـاط فـی
المذهب ،سبب سوق أتباج الفقه السلفی إلی اْلمیال الباطنیة والنفسیة ،بغیـة الوصـول
إلــی أســهل اْلحکــام .کــذا ســاقهم الختیــار أقــوال المجتهــدین الــذین یفتــون بتکفیــر
المسلمین.
الکلمات المفتاحیة:الفقه السلفی ،تاریخ تطـور الفقـه السـلفی ،ابـن تیمیـة ،انفتـاح بـاب
اإلجتهاد ،فقه اإلخوان المسلمین ،فقه السلفیة الجهادیة.

دراسة وجهة نظر السلفیین فی مسألة اإلستغاثة
بالترکیز علی رؤی العلماء المعاصرین
قام بتحریم اإلستغاثة ،السـلفیون والوهـابیون تحـت عنـاوین کالشـرك والبدعـة والغلـو،
وبإدانة من عمل بها .فی هذا اإلتجاه تمسکوا باْلدلة التی تعارض القرآن والروایات مـن
أهل السنة .یتتی هذا المقال فی عوء اایات والروایات الصحیحة والمعتبـرة عنـد أهـل
السنة ،لیثبت أن ما ادعاه السلفیون فی تحریم جمیع مصادیق اإلستغاثة إلی لیر الله أو
حصر جوازها فی بع

المصادیق ،کاإلستغاثة إلی اْلحیاء وفی اْلمور التی یقدر علیها،

لیر مقبول .إنهم لم یقدموا فی هذا المجال دلیال قاطعا ولـیس هنـاک تتییـد لهـم مـن
النقل وال من العقل .بما أن آراء السلفیین في مختلـ المجـاالت وفـي مضـی الـزمن،
تطرأ علیها تغییرات ،جاءت هذه الدراسة ،بمنه توصیفی -تحلیلـی ،کـرد علمـي علـی
الکلمات المفتاحیة:اإلستغاثة الی لیر الله ،الشرك ،السلفیین ،العلماء المعاصرین.

ملخص المقاالت

الرؤیة السلفیة المعاصرة فحسب وجمع نظریات العلماء المعاصرین حول اإلستغاثة.
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اإلسالم والعنف السیاسی
ألتهدید العالمي من قبل تنظیم ألقاعدة والدولة اإلسالمیة فی العراق والشام بعد أحداث
 77سبتمبر ،مما سبب تزاید الصراعات بین الشیعة وأهل السنة .کذلك اختص عنـاوین
وکاالت اْلنباء بالعن فی منطقة الشرق اْلوسط وباکستان وصار سـببا لتحـدی الـدول
فــی المســتوی اإلقلیمــی والعــالمی .المســلمون المتطرفــون وکــذا بع ـ

اْلخصــائین

والمحللین یتحدثون عن صراج الحضارات والحرب الثقافیة بین المسـلیمن والغـربیین.
هذه المناقشات والعن الناشی منها ،أسفر عـن تبـادر هـذا السـؤال إلـی اْلذهـان ،مـا
العالقة بین اإلسالم وبین العن واإلرهاب؟ هل اإلسـالم دیـن خـاص وعنیـ ؟ یشـیر
نقاد اإلسالم إلثبات مدعیاتهم الی بع

اایات وکـذا الـی بعـ

الخطابـات کالجهـاد

واْلحداث اْلخری فی تـاریخ اإلسـالم ویسـتفیدون مـن هـذه المـوارد کعالمـات وأدلـة
لیثبتوا أن العامل الرئیسی للتطرف بین المسلمین وأیضا تکون اإلرهاب اإلسـالمی ،هـو
بع

آیات القرآن الکریم .ماذا یقول القرآن والشریعة حول العن والجهاد والحرب؟ مـا

هی شعارات اإلرهـابیین الرئیسـیة التـی تطـرح تحـت رایـة اإلسـالم؟ قـام هـذا المقـال
بدراسة هذه اْلسِلة وکذا بدراسة توسعة نشاطات المتطرفین العالمیین ،وخاصة تنظـیم
القاعدة والدولة اإلسالمیة فـی العـراق والشـام ،جـذور نشـتتها واسـبابها ،إیـدئولوجیتهم
وبرامجهم.
الکلمات المفتاحیة:العن  ،اإلسـالم ،الجهـاد ،تنظـیم القاعـدة ،الدولـة اإلسـالمیة فـی
العراق والشام ،العنـ المـذهبی ،الخالفـة ،الدولـة اإلسـالمیة ،الصـراج الطـائفی بـین
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الشیعة واهل السنة ،التفجیر اإلنتحاری.
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