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صفحات 7-88:

حیات طیبه و جامعه اسالمی سالم
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب ،مطالب و نکـا ارزشـمند فراوانـی را خـارر
نشان کرده که یکی از آن موارد ،ویژگیهای جامعهی اسالمی سالم ،جهت دستیـابی بـه
حیا ریبه است که در این یادداشت سعی میشود ،به نکاتی کـه حـول ایـن موضـو در
بیانیه مزبور درج گردیده ،به اختصار اشاره گردد.
زمانی زندگیها رنگ خدایی بهخود میگیرد که بنـدگی و عبودیـت خـدا محقـد شـود.
«صبغةالله ومن أحسن من الله صبغة»؛ از اینرو باید محور همه ستایشها و عباد ها خدا
باشد و موجودی غیر از خدا شایسـتگی حمـد و عبـاد را نـدارد؛ زیـرا فقـا او شایسـتگی
پرستش و رلب استعانت دارد؛ البته رنگ خـدایی فقـا در نمـاز و روزه و حـس و سـایر امـور
عبادی نیست؛ بلکه رنگ خدایی باید در تمام امور و فعالیتهای روزمره وجود داشته باشد.
در قضاو بر اساس عدالت رفتار شود و در تدریس بر اساس علـم و منطـد سـ ن گفتـه
شود .باید با مردم بر اساس تقوا رفتار کرد؛ اگر کسی شایسـتگی مسـئولیتی را نـدارد ،رهـا
کند و به کسی که شایستگی دارد واگذار نماید؛ اگر هر کاری با آداب مناسب خود که مورد
رضای خداست انجام شود ،تمام امور رنگ خدایی پیدا میکند؛ بنابراین باید خدای بـزر
بر همه امور حاکم باشد و خدا را در همه امور ،حاضر و ناظر دانست؛ اگر دسـتورا سـوره
حمد در جامعه عملی شود ،جامعهی سالم و ریب محقد میگردد .حال سوال اینجاست
که آیا در بین مسلمانان جهان ،رنگ خدایی حاکم است یا رنگ شیطانی؟ آیا در خانوادهها،
روابا ش صی و فردی ،رنگ خدایی حاکم است یا شیطانی؟ بـرای شـناخت بهتـر خـود و
جامعه باید سبک زندگیها را به قرآن (بهویژه سوره حمد) عرضه کرد.
ساختار حیا ریب و سالم در قرآن ،پس از اصل توحید بر چهار اصل اسـتوار اسـت:
ایجاد عدالت ،دوری از ظلم و گنـاه ،رهـایی از لهـو و لعـب و در نهایـت ،عبـاد و بنـدگی

صحیح خدا و قرب به او.
جامعهای سعادتمند است که این اصول را پیاده کرده باشد؛ به این جهت ،قـرآن کـریم
در مکه و پیش از تشکیل جامعه مدنی در مدینه ،به تبیین این اصول پرداخته اسـت .یکـی
از معیارهای آیا مکی این است که به اصول و پایههای زندگی (یعنی عقیده و باور) مـی-
پردازد .تشکیل جامعـه مـدنی و پـیشرفتـه ،بـدون اصـول و پایـههای اعتقـادی و معنـوی
امکانپذیر نیست؛ اگر امروز در جامعه مسلمین ،ضـع های جـدی وجـود دارد ،بـهخـارر
نبود این اصول است .یکی از باورهای اساسی که از زیر سـاختهای جامعـه سـالم اسـت،
عقیده به حیا پس از مر است .این باور سبب میشـود ،قـوانین سیاسـی ،اقتصـادی و
فرهنگی جامعه ،بهگونهای تهیه شود که انسان را در دنیا و حیا پس از مر به سـعاد
برساند .باور به اینکه پس از مر  ،هر انسانی نتیجه اعمال و جـزا و پـاداآ آن را مییابـد.
افزون بر اینکه ،موجب امید و تـالآ ،بلکـه ایاـارگری و فـداکاری شـده و ضـامن اجـرای
قوانین میگردد؛ زیرا عقیده به قیامت و حشر و نشـر قیامـت ،موجـب مـیشـود کـه بـرای
رسیدن به جامعه صحیح و سعادتمند تالآ کند و زندگی دنیا اگر هدف انسان قرار گیـرد،
بهرهای جز سرگرمی نصیب او ن واهد شـد .حیـا دنیـوی معبـری بـرای حیـا اخـروی
است؛ بنابرای تالآ کنید تا با تقوا ،دنیا و آخر خود را بسازید.
رکن و پایه دیگر جامعه سالم ،علم است .علم یعنی حیا و جهل یعنی مر  .علـم آب
حیا است که زمین مرده را حیا و شادابی میب شـد؛ بـه ایـن جهـت ،تعلـیم و تعلـم از
دستورالعملهای مهم قرآن کریم است و آن را از اهداف بلند رسالت پیامبر اسـالم
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معرفی کرده است؛ از اینرو ،کالم الهی با علم و خوانـدن آغـاز شـده و آیـا دیگـری نیـز،
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او حاکم باشد ،هرگز مانند جامعهای که علم و دانش بر آن حاکم است ،ن واهد بود؛ البته

مقصود از علم ،فقا خواندن و نوشتن ،یا علوم ربیعی و فلسفی نیست؛ بلکه بهغیر از این

علوم ،دانستن حقـاید معنـوی ،اخالقـی ،سیاسـی و اقتصـادی کـه همـه آنهـا در مفهـوم
حکمت قرآنی جمع است نیز ،علم میباشند.
از دیگر پایهها و ارکان جامعه سالم و ایدهآل ،وجود رهبر و امام جامع شرایا است؛ زیرا
بدون وجود امام نمیتوان برنامه جامع را تفسیر و اجـرا کـرد و جامعـه را بـه فعلیـت رسـاند.
ویژگیها و چگونگی دستیابی بشر بـه چنـین امـام و رهبـری چیسـت؟ امـروزه در جامعـه
بشری ،رهبران زیادی وجود دارد؛ اما خأل امام و رهبـری کـه بتوانـد اسـتعدادهای درونـی
انسان و استعدادهای بیرونی را (که ایجاد عدالت در ابعاد م تلـ آن اسـت) ،بـه فعلیـت
برساند وجود ندارد .انسانها همواره از نبود آن رنـس میبرنـد .قـرآن کـریم در ایـنبـاره چـه
آرمانی را بیان فرموده تا بشر به آن دست یابد؟ ازاینرو باید این پاسخ را از قرآن گرفت و در
جامعه پیاده کرد.
اساس و رکن دیگر جامعه ،وجود انسان و نقش او میباشد؛ اگـر فکـر و رفتـار انسـان،
ربد اصول فطری دین ساخته شود ،جامعـه سـالم خواهـد بـود .سـاختن تمـدن و توسـعه
پایدار ،نیاز به تربیت انسان دارد؛ باید افکار غلا از بین برود .باید فکر ،اراده و هدف انسان
را متحول کرد؛ اگر فکر جامعه در پی تحول ،ابتکار و خالقیت نباشد ،اگر مـردم بـهدنبـال
یک زندگی باشند که نتیجه آن رفاهرلبی باشد ،نمیتوانند رشد داشته باشند و تحول ایجاد
نمایند .انسان برای خوردن و خوابیدن آفریده نشده است .برای تالآ ،ابتکار ،خالقیـت و
پیشرفت آفریده شده است؛ از اینرو تمام برنامههای دین ،برای جهتدهی زندگی ،رفتـار
و عقاید انسان است؛ اگر انسان ساخته نشود ،سایر روبناها فرو میریـزد؛ بـه ایـن جهـت،
قرآن کریم کتابی است که محور و موضو آن انسان است؛ چنانکه سایر انبیا نیز بـا ایـن
محوریت به رسالت مبعوث شدند .انبیا برای ساختن انسان آمدند تا با انسان ساخته شـده،
اند؛ بلکه برای ساختن بمب فکر و اندیشه آمدهاند؛ زیرا بـا ایـن بمـب و موشـک ،میتـوان

سرمقاله

به اقتصاد و زندگی سالم برسند .انبیا برای ساختن موشک ،بمب اتم و سایر فنون نیامده-
تمام افکار و اندیشههای بارل را نابود کرد و کاری کرد کـه هـیم موشـکی نمیتوانـد آن را
انجام دهد؛ بنابراین اساس جامعه و زندگی را انسان شـکل میدهـد و اگـر انسـان سـاخته
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نشود ،زندگی فردی و اجتماعی سالم ن واهد بود؛ لذا پایه دستورا قرآن ،تربیت فکری و
أ ُأ َ ْ أ ُ أ َ ُ ُ ُ ْ أ أ ْ ْ أ
سب أوال احك أمة .جامعه سالم نیاز به نیروهای
عملی انسان میباشد :و عزك ايه و عللمه ال اكت

سالم دارد .نیروی سالم بدون فکر و باور سالم و عمل و رفتار صالح امکانپذیر نیست؛ لـذا

در قرآن کریم ،همواره بر ایمان و باور در عمل صالح ،تاکید شده است؛ زیرا عمل از ایمان
جدا نیست .این پیام قرآن است تا انسان ،وظیفه خود را بهصور صحیح یاد بگیرد و از آن
غافل نباشـد .بایـد تمـام نهادهـا و سـازمانها ،قـوانین و آیـیننامـههای خـود را بـر ربـد
دستورالعمل قرآن تدوین نمایند تا صبغه و رنگ خدایی پیدا نموده و نیروهای مناسب برای
اجرای آن تربیت نمایند.
تمام مشکال بشر ،بلکه دست نیافتن به سعاد و رسیدن به جامعه ایدهآل ،دوری از
حدالله و رعایت نکردن حقوقالناس بوده است؛ بنابراین ،راه نجـا  ،بازگشـت بـه ایـن دو
حد است و تمام آیا قرآن کـریم ،در تفسـیر و بیـان علمـی و عملـی ایـن دو حـد اسـت.
رسیدن به جامعه سالم و تمدنساز اسالمی ،نیاز به التزام و عمل به دو نو حقوق اسـت:
یکی التزام و رعایت حقوقالله و دوم ،التزام و عمل به حقوقالناس میباشد .برای ساختن
جامعه ،وظیفه آحاد انسانها عمل به دستورا الهی و رعایت حدالناس است؛ اگر این دو
حد در بین انسانها و حکام جوامع بشری حفظ شود ،نه ظلمی میشود و نه حقی پایمال
میگردد؛ بلکه عدالت بر جوامع حاکم میشود .قرآن کریم در تمام آیا  ،به تبیـین زوایـای
حقوقالله و حقوقالناس پرداخته است.
با توجه به اصولی که بیان شد ،قرآن کریم الگوی جامعـه پـیشرفتـه را در چنـد محـور
اعتقادی ،اخالقی ،سیاسی و اجتماعی ،برای تعالی و رشد انسان میدانـد کـه بـر اسـاس
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وحی ،پیریزی شده و اجـرای آن بـهدسـت خـود انسـان ،و در پرتـو هـدایت مـردان الهـی
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امکانپذیر میباشد.
باور صحیح و امید دهنده ،عدم انحصار زندگی در دنیا ،تعاون و همکاری با همنوعان،
ابتکار و خالقیت ،باور بهوجود مردان الهی که با ارتباط با غیب ،انسانها را در بستر زمـان
رها نمیسازند .سرنوشت انسان بهدست خود اوست .او باید باور کند که میتواند آینده خود

را خوب ،پر از امید و نشاط ،و بـر اسـاس عـدالت بسـازد .مـیتوانـد آینـده پریشـان ،ناامیـد
کننده ،توأم با ظلم بهخود و دیگران و حـدکشـی بسـازد؛ انسـان مـیتوانـد در پرتـو تعـالیم
وحیانی الهی ،جامعهای پیشرفته بسازد و میتواند بر اساس تعالیم انسانهای رـاغوتی و
هواپرست ،جامعه را گرفتار نفسانیا آنان قرار دهد و استعدادهای مادی و معنوی را نابود
سازد .باور به اینکه هر کار خوب یا بد ،از بین نمیرود .در جامعه قرآنی احساس همدردی،
ایاار و فداکاری ،دوری از ظلم و هر نو رذالت دیگر ،حاکمیت پیدا میکند؛ انسان خود را
فقا نمیبیند .او گذشته و آینده امت را میبیند .در جامعه توحیدی سرمایهها در راه پیش-
رفت بار گرفته میشود؛ بدون آنکه سرمایههـا در اختیـار عـدهای قلیـل انباشـته گـردد .در
جامعه پیشرفته ،اتالف و نزا وجود ندارد؛ زیرا مسابقه در جهت عمل صالح است و محور
کارها خدا میباشد؛ در جامعه قرآنی ،بهجای دفع حداکاری ،جذب حـداکاری محـور قـرار
میگیرد؛ در این جامعه ،بیگانگان بر سرنوشت آنان مسلا نیستند؛ بلکه فقا خدا و کسانی
که از او دستور میگیرند حاکمیت دارند تا انسـانهـا را بـهسـوی عـز  ،حکمـت و عـدالت
رهنمون سازند .در این جامعه ،همه امکانا در جهت نابودی فقر اقتصادی و معنوی به-
کار گرفته میشود.
سردبیر

سرمقاله
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صفحات84-83:

مصاحبه با علی اکبر ضیایی
رئیس پژوهشکدهی حس
ضمن تقدیر و تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید؛ بهعنوان اولین سوال ،خودتاان
را معرفی و زمینه فعالیت خود را بیان کنید؟

بنده علی اکبر ضیائی ،رئیس پژوهشکدهی حس و زیار هستم .بیست و سـه چهـار سـال
است که در کشورهای خـارجی ماـل سـوریه ،لبنـان ،آلبـانی ،کـوزوو ،مقدونیـه و مـالزی،
به عنوان رایزن فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران حضـور داشـتم و بیسـت و چنـد سـالی
هست که با جریانهای اسالمی در جهان اسالم آشنایی دارم.
شروع آشنایی شما با مباحث فرق و مذاهب از کجا بود؟

از سال  ،72ما جزء اولین فارغالتحصـیالن دانشـگاه امـام صـادق

و اعضـای هیـأ

علمی دانشگاه بودیم و به سفارآ آیتالله مهدویکنی ،بنا شـد جزواتـی دربـاره جریانـا
اسالمی برای آشنایی دانشجویان تهیه شود که مسـئولیت ایـن کـار بـر عهـده مـا بـود و از
اینجا بود که ما ،وارد مباحث فرق و مذاهب شـدیم .االن هـم دکتـرای فرهنـگ و تمـدن
اسالمی دارم.
منظور از جنوب شرق آسیا چه کشورهایی است؟

کشورهای جنوب شرق آسیا شامل مالزی ،سنگاپور ،برونئـی ،انـدونزی ،کـامبوج ،تایلنـد،
ویتنام ،الئـوس ،فیلییـین و مجموعـهای از جزایـر آن منطقـه اسـت؛ برخـی از شـهرهای
الئوس و کامبوج و دلتای رود معروف ویتنام و جنوب تایلند نیز مسلمان هستند .انـدونزی
 835میلیون جمعیت دارد که بزر ترین کشور اسالمی در جهان است .برونئی یک کشور
بسیار کوچک ،با اکاریت قریب به اتفاق مسلمان است که در مرز بـین انـدونزی و مـالزی

واقع شده است .مالزی  83میلیون جمعیت دارد که کمی بیش از پنجاه درصد آن مسلمان
و بقیه ،هندو و بودایی هستند.
اسالم از چه زمانی و چگونه وارد این کشورها شد؟

رواج اسالم در این منطقه ،به پانصد سال قبل بر میگردد که برخی از صوفیه و عرفا آن را
به این منطقه آورده بودند .اعتقادا قبلی ،زمینههای پـذیرآ گـرایش صـوفی در منطقـه
بود؛ چراکه دین اولیه مردم منطقه "آنیمیسم" بوده که معتقد بـه روح و عـالمی غیـر مـادی
بودهاند .هندوها هم اگرچه خدایان متعدد را میپرستند ،اما بهوجود یک حقیقـت متکامـل
در هستی اعتقاد دارند .بوداییان نیز "نیروانا" را مطرح میکنند که یک نو حقیقت متکامل
است.
این اسالم که مورد پذیرآ فرهنگ شرق آسیاست ،به اسالم عاد معروف اسـت کـه
از نظر کالمی ،ماتریدی هستند و پیرو فقه حنفی میباشند و جریانا صوفی در آن بسـیار
پررنگ است .در این فضا ،رریقـتهـای صـوفی سـمانیه ،شـطاریه ،تیجانیـه ،نقشـبندیه،
رفاعیه و شاذلیه رواج دارد .دیگر مذاهب اسالمی مال اسماعیلیه و زیدیه و تعـداد کمـی از
شیعیان امامی نیز حضور دارند؛ در مقابل اسالم عاد  ،یک فرهنـگ اسـالمی دیگـر نیـز
رواج پیدا کرد که به اسالم شریعت معروف شد .اسالم شریعت بهوسیله عربهای یمنـی و
حجازی به این منطقه وارد شد و در فقه ،شافعی و در کالم ،اشعری هستند؛ البته اینها در
اصل حنفی و ماتریدی بودند؛ اما با مهاجر شـافعیان یمنـی و سـلفیان حجـازی بـه ایـن
منطقه ،یا تحصیل برخی از مردم منطقه در االزهر یا عربستان ،و بازگشت آنها به منطقـه،
اسالم شریعت در این منطقه رواج پیدا کرد .نکته قابـل توجـه اینکـه ،شـافعیان منطقـهی
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شرق آسیا ،برخالف شافعیان غرب و جنوب ایران (که با شیعه بـه راحتـی تعامـل داشـته و

14

محب اهلبیت

شناخته میشوند) ،با شیعه تعامل خوبی ندارند و نسبت به شیعه دیـد

بسیار منفیای دارند؛ بهعبار دیگر ،اسالم شریعت در این منطقه ،شافعیانی هسـتند کـه
مایل به اصحاب حدیث و سـلفیه بـوده کـه دویسـت سـال قبـل ،از وهابیـت متـا ر شـده و
جنبش "پادری" را بهوجود آوردند .آنها در آن زمان ،مال وهابیها به مردم حمله میکردنـد

و جنایاتی را مرتکب شدند .این گروه در حال حاضر ،جمعیت قابل توجهی دارنـد و هرچنـد
در فقه شافعی میباشند ،اما در کالم اشعری هستند؛ در عین حال ،سلفی هم میباشـند؛
چراکه معتقدند ،اشعری در آخر عمر بهسمت اصحاب حدیث برگشت و از شیوه متکلمـین
اعراض کرد و بههمین خـارر ،بـا فلسـفه و منطـد و اسـتدالل عقلـی و کالمـی میانـهای
ندارند.
با توجه به بیانات شما ،آیا در این منطقه ،زمینه شکلگیری گروههای افراطای و تکفیاری
وجود دارد؟

هرچند در این منطقه ،اندیشه سلفیه وجود دارد ،اما به اسم وهابیـت شـناخته نمـیشـود و
معدود عالمانی هستند که با تعالیم محمد بن عبدالوهاب آشنا باشـند و آن را تبلیـ کننـد؛
اما جریان سلفی جهادی ،با جماعت اسالمی به رهبری "ابوبکر البشیر" آغـاز شـده اسـت.
این فرد حامی و پیرو اسالم سیاسی و یـک سـلفی جهـادی اسـت کـه بـهدنبـال مبـارزه بـا
استکبار بوده و حتی با پیروزی انقالب اسالمی ،به دیدار امام خمینی مـیآیـد .بـا تشـکیل
القاعده ،جماعت اسالمی با القاعده همپیمان میشـود و بـه رشـد القاعـده در شـرق آسـیا
کمک میکند .با افول القاعده ،جریان ابوسـیاف و جریـان داعـش شـکل مـیگیـرد و ایـن
جماعت دوباره با داعش همپیمان میشوند؛ پس از تضعی داعش نیـز ،آنهـا یـک دولـت
اسالمی بهنام "نوسانترا" (که شامل چهار منطقه در شرق آسیا میباشـد) ،را تشـکیل مـی-
دهند .این جریانا سلفی شرق آسیا ،جریانا سیالی هستند که به تناسـب شـرایا تغییـر
کرده و با گروههای م تلفی همراهی میکنند؛ به این ترتیب ،مـیبینیـد کـه جنـوب شـرق
آسیا میتواند ،بستر خوبی برای شکلگیری گروههای افراری و تکفیری باشد.
آیا غیر از زمینههای فکری ،عوامل دیگری هام در شاکلگیاری ایان جریاناات تکفیاری و
افراطی نقش داشته است؟

بستر اینترنت پرسرعت ،فضای بسـته فرهنگـی و سیاسـی ،سیاسـتزدگـی مـردم متـدین،
تحقیر مسلمانان که باعث ناراحتی جوانان مذهبی و معتقد میشود.

مصاحبه با علی اکبر ضیایی

بله ،عالوه بر زمینههای مذهبی ،عوامل دیگری به رشد این گروهها کمک میکنـد؛ ماـل
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یکی از ویژگیهای مهم منطقهی شرق آسیا( ،بهخصوص مالزی) ،برخـورداری مـردم
از زیرساختهای اینترنت پرسرعت است؛ عالوه بر اینترنت ش صی ،مکانهایی هم وجود
دارد که اینترنت پرسرعت رایگان ،در اختیـار شـما قـرار مـیدهـد؛ مـاال شـرکت آمریکـایی
"استارباکس" (یک شرکت فروآ و عرضهی قهوه) ،در قهوهخانههای خود ،اینترنـت وای
فای پرسرعت ،بدون محدودیت زمانی ارائه میدهد؛ بدون اینکه شما ،ملزم به خرید قهوه
یا نوشیدنی باشید .در کواالالمیور ،دانشگاه " "NMYبرترین دانشـگاه "آیتـی" خاورمیانـه
است .این دانشگاه و شهر "سایبرجایا" یک شهر الکترونیک اسـت کـه تمـام تکنولـو ی آن
توسا شرکتهای آیتی آمریکایی تجهیز شده و آموزآ داده میشود .دانشـگاه اسـالمی
مالزی و دانشگاههای " "YSMو دانشگاه " "MYو شرکتهای "آیتی" که از سراسر دنیا
به این منطقه آمدهاند ،باعث شکلگیری یک منطقه پیشرفته از نظر سایبری شـده اسـت.
اینترنت پرسرعت ارزان قیمت که به راحتی در دسـترس گـروههـای سـلفی اسـت ،یکـی از
عوامل رشد و قدر گیری این گروهها میباشد.
ویژگی مهم دیگر این منطقه ،ضـع سیسـتمهـای امنیتـی منطقـه اسـت .نیروهـای
امنیتی ،شناخت کافی از جریـانهـای سـلفی ندارنـد؛ هرچنـد آمریکـا در ایـن منطقـه ،بـا
همکاری گروههای اسالمی منطقه ،شرو به مطالعه و کار روی این جریانها کرده است.
از دیگر ویژگیهای مهم این منطقه ،وجود کارخانههای تولید سـالح اسـت کـه باعـث
میشود ،دسترسی به اسلحه آسان باشـد؛ بـرخالف کشـورهای غـرب آسـیا کـه غالبـا وارد
کننده سـالح هسـتند (چراکـه هزینـه تهیـه اسـلحه بـاال اسـت) ،در منطقـه شـرق آسـیا،
کارخانههای اسلحهسازی وجود دارد که زمینه شکلگیـری گـروههـای جهـادی را فـراهم
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34
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یکی دیگر از عوامل شکلگیری گروههـای تکفیـری ،خألهـای قـانونی در مواجهـه بـا
جماعتهای تکفیری و تروریستی است؛ یعنی قوانینی که امکان مقابله بـا شـکلگیـری و
قدر یابی گروههای سلفی جهادی را فراهم کند ،هنوز تدوین نشده و تا زمـانیکـه تـروری
اتفاق نیفتد ،نمیتوان با گروه تروریستی مقابله کرد.

ویژگی دیگر این منطقه ،سیستم بدون کنتـرل بـانکی اسـت .در ایـن منطقـه ،هـزاران
بانک از تمام نقاط دنیا ،تاسیس شده اسـت؛ در حـالیکـه قـوانین نظـارتی محکمـی بـرای
کنترل مراودا مالی وجود ندارد؛ بههمین خارر ،تروریستها از بستر بانـکهـا ،کمـک-
های نقدی دریافت میکنند؛ بدون اینکه بشود آنهـا را ردیـابی و شـفافسـازی کـرد؛ البتـه
سیستمهای نظارتی آمریکا ،ممکن است از این مـراودا بـاخبر باشـند؛ امـا تـا زمـانیکـه
منافعشان تهدید نشود ،اقدامی نمیکنند؛ بلکه آن را تسهیل هم میکنند؛ البته سـلفیهـا
یک راهکار برای دور زدن بانکها دارند و مستقیما زکا مردم مسلمان منطقـه را دریافـت
میکنند ،و بدون وارد کردن در سیستم بانکی ،برای حمایت از گروههـای جهـادی ،بـرای
آنان سالح خریداری میکنند.
تحقیر مسـلمانان توسـا دولـتهـای اسـتعماری کـه بـر ایـن منـارد مسـلا بودنـد و
همچنان فرهنگ تحقیر اسالم را در جامعه بهجا گذاشتند ،یکی از عوامل مهم عصـبانیت
پنهان ،در دل جوانان مسلمان است که به محض قدر یافتن ،دست بـه انتقـامگیـری از
دولتهای غربی و استکباری میزنند.
کنترل شدید دولت بر تمام مسایل فرهنگی و عدم آزادی بیان ،موجب بهوجـود آمـدن
جو اختناق و شکلگیری گروههای زیر زمینی و م فـی مـیشـود .وجـود هـزاران جزیـره،
خارج از کنترل دولت مرکزی که زمینهای آن بهصور بـاتالقی ،و نفـوذ و حرکـت در آن
بسیار دشوار است ،زمینه بسیار مناسبی برای تشـکیل اردوگـاههـای نظـامی ایـن گـروههـا
میباشد.
چه عوامل بیرونی ،بر شکلگیری این جریانها اثر داشته است؟

یکی از عوامل بسیار مهـم در شـکلگیـری گـروههـای جهـادی سـلفی ،شکسـت جریـان
اخوانالمسلمین در مصر بود .با شکست دولت اخـوان در مصـر ،امیـد گـروههـای معتـدل
که روآهای مسالمتآمیز ،نتیجهب ش نیست و باید با جهاد ،حکومت اسالمی تشـکیل
داد؛ از ررفی ،تاسیس دانشگاههای اسالمی وابسته به عربستان (مال دانشگاه اسـالمی
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در جنوب تایلند و دانگشاه اسالمی المدینـه در شـهر "شـاه عـالم "،مرکـز ایالـت سـالنگور
مالزی) ،و پذیرآ هزاران دانشجوی مسلمان منطقه در آن ،یکی از عوامـل رشـد اندیشـه
سلفیگری در این منطقه است؛ تا جاییکه در زمان اوج فعالیـت داعـش ،تعـداد زیـادی از
دانشجویان دختر این دانشگاههـا بـهعنـوان جهـاد نکـاح بـه داعـش پیوسـتند .ب شـی از
نیروهای جهادی که در منطقه هستند ،کسانیاند که دهههـای قبـل ،بـه یمـن مهـاجر
کرده و در تعز اقامت داشتند .با حمله حو یها به تعز نیـز ،بـه مـالزی برگشـته و در شـمال
مالزی مستقر شدند .دولت نیز بهعنوان آواره جنگی ،از آنها حمایت میکنـد؛ در حـالیکـه
اینها ،نیروهای سلفی هستند و شیعیان و زیدیها را دشمن جدی خود میدانند.
آیا میتوانید خالصهای از اندیشه سلفیان جهادی این منطقه را بیان کنید؟

مانیفست اعتقادی گروههای جهادی مال گروه ابوسیاف عبار اند از؛
 .8جلب رضایت خدا و توحید؛
 .8عقیده سل صالح؛
 .7درک جامع از اسالم ،بر اساس فهم سل ؛
 .3برقراری خالفت اسالمی در روی زمین؛
 .5ایمان ،هجر و جهاد در راه خدا؛
توحید برای گروه ابوسـیاف ،ماننـد داعـش و وهابیـت ،بسـیار مهـم اسـت .آنهـا آرزوی
تشکیل خالفت اسالمی دارند؛ البته خالفتی که بر اساس فهم سل باشد و معتقدنـد کـه
اگر جایی امکان فعالیت نباشد ،باید از آنجا مهاجر کرد؛ بعد از شکست سلفیان جهـادی
در غرب آسیا ،این گروه مشغول بازسازی خود برای حمال جدیـدی در سـالهـای آینـده
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است؛ بههمین خارر ،خطر سلفیهای جهادی در این منطقه بسیار زیاد است.
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پیش از این فرمودید که سلفیان جهادی در منطقاه جناوب شارق آسایا ،دولات اساالمی
تشکیل دادند؛ درست است؟

بله ،در چهار ب ش از این منطقه ،سلفیان جهادی دنبال تشـکیل "داراالسـالم نوسـانتارا"
هستند .این چهار ب ش عبار اند از؛

 .8جنوب تایلند و شمال مالزی تا سنگاپور که منطقه مسلماننشین است؛
 .8اندونزی ،بهجز "سودابسی و کانیمانتان جزیره سولو" و جامع مرکزی؛
 .7جنوب فیلییین و شهر "ماراوی و مائوته در جزیره ایندانائو و جزیره برونئو" مالزی؛
 .3منطقه "ایریانجایا و منطقه اسـتوائی" کـه بـین اسـترالیا و مـالزی و جزایـر انـدونزی
است؛
در این منارد که بیشتر جزیره و خارج از کنترل دولـت مرکـزی مـیباشـد ،هنـوز هـم
اردوگاههای سلفیهای تکفیری پابرجا است.
مسلمانان افراری این منارد ،با هم ارتباط و داد و ستد دارند و بهوسـیله قـایدهـای
تندرو به هم میرسند و زمینهی شـکلگیـری جمـاعتی قابـل توجـه از سـلفیان افرارـی را
بهوجود میآورند .احتماال شعلهور شدن آتش تروریسم در آینده ،از این منطقه خواهد بود.

مصاحبه با علی اکبر ضیایی
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بررسی افکار و فعالیتهای اهلحدیث
هندوستان
*

سید اعجاز موسوی
محمدجعفر میالن نورانی

**

چکیده
اصطالح «اهلحدیث» در هند ،به جماعتی ارالق میشود که غیر مقلد هستند .تفکر
اهــلحــدیث ابتــدا در قــرن هشــتم هجــری ،توســا شــاگردان باواســطه ابــنتیمیــه در
هندوستان رواج پیدا کرد .در گسترآ این تفکر در شبهقاره ،نام "نذیر حسین" و "صدید
حسن خان" بیش از بقیه ذکر میشود .این دو ،در سال 8358م ،بـرای انسـجام بیشـتر
اهلحدیث ،اقدام به تأسیس گروهی بهنام «جمعیت اهلحدیث» نمودند که امروزه این
جمعیــت ،موفــد بــه تأســیس شــعبههای م تلف ـی در هنــد و پاکســتان شــده اســت.
اهلحدیث هند هماکنون در پوششهای م تلفی از جمله برگزاری کنفرانس ،تأسیس
مدارس ،پ ش کتاب و کمک به نیازمندان ،فعالیت دارد؛ همچنین میتوان ادعا کـرد،
آنها عقیده ابنتیمیه را در نفی تقلید ،زیار قبور ،توسل و اسـتمداد از غیـر خـدا ،قبـول
دارند؛ ولی در عصر حاضر ،از تکفیر مسلمانان خودداری کـرده و در ایـن مـورد خـاص،
علیه سلفیهای تکفیری موضع میگیرند .هـدف ایـن مقالـه ،بررسـی ایـن دو دیـدگاه و
مطالعه در مشترکا و مفترقا آنها ،بهشیوه توصیفی است.
کلیدواژهها :اهلحدیث هند ،شاه ولیالله دهلوی ،نـذیر حسـین ،صـدید حسـن خـان،
بتالوی ،سیالکوتی ،رحیم آبادی ،اجتهاد ،تقلید ،فعالیتهای اهلحدیث.

* دانشپژوه دوره سوم مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مؤسسه علوم حدیث؛
syedajaz2009@gmail.com

** دانشپژوه دوره چهارم مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسالمی؛
bna4086@gmail.com

مقدمه
هندوستان ،مملکتی هزار فرهنگ ،هزار دین و معروف به سـرزمین عجایـب اسـت کـه در
آن ،هر نو دین و عقیدهای یافت میشود .اسالم نیز در قالـب مـذاهب م تلـ فقهـی و
ً
کالمی ،بعد از دین هندو ،بیشترین پیرو را در این کشور دارد .هند گرچه ظاهرا و در معرفی
رسمی ،کشوری غیر اسالمی است ،ولی تاکنون خاسـتگاه یـا محـل پـرورآ قرائـتهـای
گوناگون برخی از مکاتب اسالمی بـوده کـه هـر یـک نیـز در جهـان اسـالم تـأ یر بسـزایی
داشتهاند .اهلحدیث نیز یکی از همین مکاتب است که از دیرباز در این کشور بـه فعالیـت
مشغول بوده و تاکنون توانسته است ،تأ یرا بسیاری در شبهقاره ،پاکسـتان ،افغانسـتان و
حتی شرق ایران بگذارد .این مکتب در هند با نامهای دیگـری ماننـد وهـابی و سـلفی نیـز
شناخته میشود؛ ولی آنها از ارالق عنوان وهابی بـر خـود ،راضـی نیسـتند .فعالیتهـای
اهلحدیث بهقدری در هند گسترده است که اگر بهرور تفصیلی مورد بررسـی قـرار گیـرد،
ً
شاید نیاز به نوشتن چندین جلد کتاب داشته باشد؛ اما در این تحقید ،صرفا برخی از افکار
و فعالیتهای شاخص آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
در مورد پیشینه این تحقید ،چندین کتاب نگاشته شده که از جمله آنها میتوان به آ ار
زیر اشاره نمود:
 .8تاریخ اهلحدیث هند؛ نوشته دکتر بهاءالدین؛
 .8اهلحدیث فی شبه القارة الهندیة؛ نوشته صالحالدین معقول محمدی؛
 .7بررسی زمینه پذیرآ وهابیـت و راه گسـترآ آن در شـبهقـاره هنـد ،نوشـته فرهـاد
حاجری؛
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 .3بررسی سلفیگری در شبهقاره هند؛ نوشته حسن منتظری؛
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در این مقاله سـعی بـر آن اسـت کـه تاری چـه و عقایـد شـاخص اهـلحـدیث و نقـاط
اشتراک و افتراق آنان از دیگر مذاهب اهلسنت منطقه ،بـا اسـتناد بـه آ ـار اصـلی آنـان،
بدون افراط و تفریا و بهصور م تصر و جامع بیان شود.
 .0پایان نامه سطح سه حوزه علمیه قم.

مفهومشناسی
پیش از ورود به بحث ،شایسته است ،وا ه اهلحدیث مورد واکـاوی قـرار گیـرد .اصـطالح
"اهلحدیث" بهدلیل تحول معنای آن در چند قرن اخیر ،به دو معنای قدیم و جدید تقسیم
و بین این دو معنا ،اختالفاتی مشاهده میشود.
اهلحدیث در اصالح قدیم ،که اصحاب حدیث نیز نام دارند ،به کسی ارالق میشود
که به خواندن و نقل کردن حـدیث ،تحقیـد دربـاره راویـان و تشـریح داللـت آن ،اشـتغال
داشته باشد .به چنین ش صی محدث نیز گفته میشود .در کل ،اهلحدیث بـه ش صـی
گفته میشود که بر فن حدیث مسلا و در این علـم ت صـص و مهـار کـافی داشـته و از
قیاس رویگردان باشد؛ 0مال اصطالح اهـلادب کـه بـه ش صـی گفتـه میشـود کـه در
ادبیا مت صص باشد؛ یا اهلقرآن به فردی ارالق میشود که در علـوم قرآنـی مهـار
داشته باشد؛ بدون در نظر گرفتن مذهب یا مسلکی خاص.
پس از تعیین معنای اهلحدیث ،حـافظ محمـد الـوزیری در شـناخت افـراد آن چنـین
مینویسد:
به مت صص علم حدیث ،از هر مسلک و مذهبی که باشد ،اهلحدیث گفته میشود.

2

مسلم نیز که خود اهلحدیث است ،در صحیح خـود ،عمـلکـردآ را چنـین توضـیح
میدهد:
ما بعضی از چیزهایی که اهلعلم بهدنبال آن میروند ،مال مذهب حدیث و اهل آن را
شرح دادهایم.

9

ابنتیمیه نیز با داشتن چنین ذهنیتی از تعری اهلحدیث ،روآ بیهقی را اینگونه نقد
میکند:
بیهقی در باب فضیلت ،به روایت ضعی نیز اسـتناد میکنـد .بـرای تشـ یص روایـا
 .0شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النیل ،ج ،8ص.837
 .2ابنوزیر ،محمد ،الروض الباسم ،ج ،8ص.873
 .9نیشابوری ،مسلم ،صیح مسلم ،ج ،8ص.2

بررسی افکار و فعالیتهای اهلحدیث هندوستان

مراد وی از اهلعلم ،دانشمندان آگاه به علم حدیث است.
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ضعی باید به اهلعلم حدیث مراجعه شود؛ کمااینکه راه تش یص نحویـان عـرب از غیـر
عرب ،رجو به اهللغت است.

0

بنابراین ،اهلحدیث در اصطالح قدیم ،به کسی گفته میشود که در علوم حدیث تبحر
داشته باشد.
اما این اصطالح در دوره معاصر ،معنای جدیدی در هند یافته است؛ بهروریکه ادعـا
میکنند ،اهلحدیث بهغیر مقلدان ارالق میشود.
نویسنده کتاب تاریخ اهلحدیث ،این عبار را چنین تعری میکند:
آنها کسانی هستند که احکام شرعی و استدالل بر آن را از احادیـث صـحیح و آ ـار
سل دریافت میکنند .وقتی هم که برایشان حکمـی یـا موضـوعی ابـت گـردد،
دیگر در مقابل آن هیم چیزی را قرار نمیدهند و اقوال مجتهدان دیگـر نمیتوانـد
2
مانع از عمل به آن حکم یا موضو شود.

در هند ابتدا اهلحدیث را با نامهای غیر مقلد ،محمدی یا وهابی مـیشـناختند .آنـان
کسانی بودند که بهخارر فرار از عنوان وهابی و ذهنیت منفیای که از وهابیهـا در ذهـن
مردم شبهقاره وجود داشت ،نام خود را از وهابیت به اهلحدیث تغییر دادند .محمد حسین
بتالوی در سال8252م ،هنگام استقاللرلبی هند از انگلیس ،کتابی بهنام االقتصاد فح
مسائل الجهاد را نوشـت .وی در آن ا ـر ،وفـاداری خـود را نسـبت بـه اسـتعمار انگلـیس و
م الفتش را با جهاد نشان داد .او در مقابل این همکاری ،از دولت آن کشور خواست ،نام-
شان را از وهابی به اهلحدیث تغییر دهد.

9

تاریخ تفکر اهلحدیث در شبهقاره
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در اینکه از چه زمانی اهلحدیث در هندوسـتان رواج یافتـه ،دو نظریـه وجـود دارد؛ برخـی
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میگویند :از همان زمان که اسالم به آن دیار راه یافت ،این تفکـر نیـز بـه مـوازا آن وارد
شد .نظریه دیگری نیز میگوید :مکتب نامبرده ،در قرن هشتم هجری به شـبهقـاره نفـوذ
 .0ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة ،ج ،3ص.85
 .2بهاءالدین ،تاریخ اهلحدیث ،ص .855نک :گروهی از مستشرقان بینالملل ،دائرة المعارف االسالمحة ،ج ،5ص.833
 .9صدید حسن خان ،نواب ،ترجمان وهابحت ،ص.85

کرده است؛ در ادامه ،این نظرا تشریح و بررسی خواهد شد.
نظریه اول :بهوجود آمدن اهلحدیث در هند از زمان ورود اسالم

پیروان این فرضیه ،به نظریه ابوالقاسم مقدسی استناد میکنند کـه میگویـد :اکاـر مـردم
بالد سند ،اصحاب حدیث بودهاند و بر اساس هیمیک از مذاهب حنفی ،مالکی ،معتزلـی
و حنبلی عمل نمیکردند و در راه مستقیم بودنـد .خداونـد آنـان را از غلـو ،تعصـب و فتنـه
نجا داده بود.

0

اهلحدیث معاصر بر این نظریه تأکید بسیاری دارند .رمضان یوسـ سـلفی در سـایت
جمعیت اهلحدیث پاکستان ،در مقالهای با عنوان «کاوشی حیر انگیـز در تـاریخ اهـل-
حدیث» میگوید :تاریخ اهلحدیث در شبهقاره هند ،به قرن اول هجری برمیگردد.
نظریه دوم :ورود تفکر اهلحدیث به هند از قرن هشتم

برخی نیز با نظر به اینکه تفکر اهلحدیث میراث ابنتیمیه است ،معتقدنـد ،ایـن مکتـب از
قرن هشتم هجری به شبهقاره وارد شده است .در این قرن ،برخی از شاگردان وی از مصر
و شام وارد هند شدند و شرو به امر به معروف ،نهی از منکر و نشـر حـدیث نمودنـد .آنهـا
قرائت ابنتیمیه از توحید و شرک را در منطقه گسترآ ،و مبارزا بسیاری در م الفـت بـا
تصوف انجام دادند؛ همچنین توانستند در حکومت نیز نفوذ داشته باشند.
از مهمترین شاگردان ابنتیمیه در منطقه ،میتوان به عبدالعزیز اردبیلی ،علیمالدین و
شمسالدین بن حریری اشاره کرد.

2

در قرن نهم و دهم ،شاگردان ابنحجر عسـقالنی ،سـ اوی ،شـیخ زیـنالـدین زکریـا
احیا نمودند .در قرن یازدهم نیز احمد سرهندی و عبـدالحد دهلـوی ،بسـیاری از عـادا
مسلمانان هند را دگرگون کردند.

9

 .0مقبول احمد ،صالحالدین ،دعوة شحخ اسالم ابنتحمحه ،ج ،8ص.8
 .2مقبول احمد ،صالحالدین ،اهلحدیث ف شبه القارة الهند ،ص.83
 .9همان.
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انصاری ،هیامی و برخی دیگر وارد هند شدند و در بعضی منارد این کشور علوم سـنت را
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نقد دو نظریه فوق

نظریه همزمانی ورود تفکر اهلحدیث با ورود اسالم به هند ،با نظر بعضی دیگر از علمـای
اهلسنت شبهقاره و دانشمندان مستشرق ،همخوانی ندارد.
ً
ماال نواب صدید حسن خان ،روحیه مسـلمانان را هنگـام ورود اهـلحـدیث بـه هنـد،
اینگونه توصی میکند:
هنگامی که اسالم (یعنی اسالمی که با قرائت وی سازگار است و منظـور او اهـل-
حدیث میباشد) ،وارد هند گردید ،اکار مـردم ،مـذهب پادشـاهان را میپذیرفتنـد و
مردم هند بر مذهب حنفی قائم بودنـد .حاکمـان ،قضـا و عالمـان ،تمـامشـان از
0
مذهب حنفی بودند.

این یعنی خود او قبول دارد که مردم هند پیش از آنکه با اهلحدیث آشنا شوند ،حنفی
و مسلمان بودند؛ در واقع این یعنی مذهب حنفی پیش از اهلحدیث به شبهقـاره راه یافتـه
است« .دائرة المعارف االسالمیة» نیز که توسا مستشرقان معروفی چون آرنولد ،شـاخت و
دیگــران تــألی شــده ،تــاریخ ورود ایــن تفکــر بــه شــبهقــاره را ،قــرن نــوزدهم مــیالدی
میداند2.مولوی محمد شاه جهـانپـوری نیـز ،در رد نظریـه اول( ،یعنـی ورود اهـلحـدیث
همزمان با ورود اسالم به هند) ،مینویسد :میتوان ادعا کرد ،اسم مذهب اهلحـدیث در
هند ،این چند روزه شنیده شده است!

9

نظریه سوم :پیدایش اهلحدیث در هند بعد از شاه ولی الله

برخی دیگـر از محققـان ،ضـمن اینکـه نقـدهایی بـه دو نظریـه پیشـین وارد کردهانـد (کـه
گوشهای از آنها مالحظه شد) ،اعتقاد دارند که اهلحدیث بعد از به رسمیت شناختهشـدن
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حرکت شاه ولی الله دهلوی( ،یعنی قرن دوازدهم هجری) ،بهوجود آمده اسـت؛ چنـانکـه
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قمر احمد عامانی مینویسد :افکار شاه ولی الله تمامی شبهقاره هند را تحت تأ یر قرار داد
و شمع آزادی تفکر و اجتهاد که او برافروخته بود ،منشأ دو گـروه جدیـد گردیـد کـه خـود را
 .0صدید حسن خان ،نواب ،ترجمان وهابحت ،ص.85
 .2گروهی از مستشرقان بینالملل ،دائرة المعارف االسالمحة ،ج ،5ص.833
 .9شاه جهانپوری ،محمد ،االرشاد ال سبحل الرشاد ،ص.87

منتسب به شاه ولی الله میدانند :یکی اهلحدیث ،و دوم نیز دیوبند.

0

البته نظرا دیگری نیز در این مورد وجود دارد .یکی از این نظرا مبنی بـر آن اسـت
که اهلحدیث در شمال هند ،با تعلیما دینی سید نذیر حسین دهلـوی و صـدید حسـن
خان در اواسا قرن سیزدهم هجری و قرن نوزدهم میالدی بهوجود آمده است.

2

با مقایسه این چند نظریه با یکدیگـر ،بـه ایـن نتیجـه میرسـیم کـه احتمـال سـوم بـا
واقعیت نزدیکتر اسـت؛ چراکـه قبـل از سـید نـذیر حسـین و صـدید حسـن خـان ،هـیم
ش صیت یا فعالیت مذهبیای تحت عنوان اهلحدیث در منطقه گزارآ نشده است.
شخصیتهای شاخص اهلحدیث هند
در شکلگیری و گسترآ تفکر اهلحدیث ،نام چند نفر بیش از بقیه مطـرح اسـت کـه در
ادامه ،چند تن از معروفترین افراد این مکتب ،معرفی میشوند.
نذیر حسین خان دهلوی

نذیر حسـین دهلـوی (متوفـای8785ق) ،شـاگرد محمـد اسـحاق بـود کـه بـهدلیـل سـفر
اســتادآ در ســال 8852ق بــه مکــه ،بــر مســند او نشســت .نــذیر حســین در ابتــدا تمــام
رشتههای درسی را تدریس میکرد؛ ولی بعدها بهخارر عالقه فراوان به قرآن و حـدیث ،از
ً
تدریس غیر از قرآن و حدیث گذشت؛ ولی استانائا کرسی فقه را حفظ کرد9و در کل ،حدود
شصت سال بهکار تدریس مشغول بود 4.وی تأ یر شگرفی بـر تفکـر اهـلحـدیث گذاشـت؛
بهروری که ادعا کردهاند ،حلقه درس او بود که باعث گسـترآ اهـلحـدیث در شـبهقـاره
گردید.

1

 .0عامانی ،قمر احمد ،مذهب جماعتون ،ص.35
2. M. Naeem Qureshi, Pan-Islam in British Indian Politics, pg. 458.
Daniel W. Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought: Vol. 5 of Cambridge
Middle East Studies, pg. 27.
 .9صالحالدین ،مقبول؛ محمدی ،عارف جاوید ،اهلحدیث ف شبه القارة الهند ،ص.78
 .4آلشیخ ،عبدالرحمان ،مشاهحر علماء نجد ،ص.352
 .1ندوی ،مسعود ،تاریخ الندوة االسالمحة ،ص.838
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معروفترین شاگردان نذیر حسین ،عبار اند از:
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 .8سید عبدالله غزنوی معروف به مصلح مجاهد؛
 .8محمد بشیر فاروقی صاحب کتاب صیانة االنسان عن وسوسة الشیخ دحالن؛
 .7ابومحمد ابراهیم اروی؛ از وی بهعنوان کسی نام بردهانـد کـه محمـد نصـی را بـه
سلفیه هدایت کرد؛
 .3شیخ عبدالله غازیپوری؛
 .5شیخ عبدالرحمان مبـارکپـوری صـاحب کتـاب تیفحة االححو ف فح شحرم جحام
الترمذف؛
 .7شیخ ابوالقاسم ناءالله امرتسری؛ او نیز کسی بود که جمعیت اهلحدیث را تأسیس
کرد؛
 .3شیخ سعد بن عتید؛ وی فردی بود که سند نذیر حسین را در نجـد و حجـاز انتشـار
داد؛

0

صدیق حسن خان بوپالی

بعد از نذیر حسین خان ،ش صیت برجسته اهلحدیث در هند ،نواب صـدید حسـن خـان
است .وی در  83جمادی االولی سال 8832ق ،در بریله متولد شد.
در سال 8857ق ،پدرآ را از دست داد و مادرآ تربیت او را بهعهده گرفت 2.صـدید
حسن خان خود را از سادا نقوی میدانست و شجره خود را بـه امـام هـادی

نسـبت

میداد 9.وی در مورد تحصیالتش چنین مینویسد:
من در سنین نوجوانی ،بدون استاد به تمام قرآن مسلا شدم و چند بـاب از بوسـتان و
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گلستان را نزد استادی گذرانده ،سایر ابواب را نیز خودم خواندم؛ همچنین سایر کتابهای

28

فارسی را بدون استاد مطالعه کردم و ادب ،منطد ،تفسـیر و فقـه را نـزد مفتـی صـدرالدین
خان ،تکمیل و مدرک درسی را از وی اخذ نمودم.
 .0مقبول احمد ،صالح الدین ،اهلحدیث ف شبه القارة الهند ،ص.78
 .2حسین خان ،صدید ،ابقاء المنن ،ص.75
 .9همان ،ص.83

صدید حسن خان بعد از آن ،به بهوپال برگشت و در آن دیار ،فقه السنة و صیام سته
را در محضر شیخ زینالعابدین و شیخ محمد حسین فـرا گرفـت و از آن دو اسـتاد ،مـدرک
تحصیلی دریافت نمود؛ همچنین از محمد اسحاق نوه دختری شاه عبدالعزیز ،به وسارت
محمد یعقوب ،و از عبدالحد ،شاگرد بالواسطه شوکانی ،مدرک استادی تفسیر و حدیث را
اخذ کرد0.وی با ملکه بهوپال ،شاه جهان بـیگم ازدواج کـرد و از رریـد ـرو همسـرآ،
مسلک خود را گسترآ داد و سرانجام در سال 8753ق ،در بهوپال درگذشت.

2

یکی از اساتید نواب صدید حسن خان ،که تأ یر قابل توجهی در گسترآ غیر مقلـدان
در هندوستان داشته ،صدرالدین دهلوی شاگرد رفیعالدین دهلوی و شاه ولی الله دهلـوی
است.
او هرگز از ارالق نام وهابی به اهلحدیث خرسند نبود و مسلک اهلحدیث را از تفکر
وهابی جدا میدانست؛ حتی در این رابطه ،کتابی نیز بهنام ترجمان وهابحت نوشت .صدید
حسن خان برای اینکه از اهلحدیث ،نام وهابی را حذف کند ،با انگلیس معاهدهای بسـت
که در آن ،اهلحدیث را از مجاهدان جدا دانسـت و برائـت سیاسـی خـود از ملـک هـزاره،
اسماعیل شهید ،اعالم کرد .وی برای متمایز ساختن مسلک خود از مبارزان9،نام مسـلک
خود را "موحدان هند" نامید.
او در ترجمان وهابیت مینویسد:
رئیس انگلیسیها در هند ،درخواست ما مبنی بر حذف نام وهابی از اهـلحـدیث را
پــذیرفت و از رریــد یــک اعالمیــه ایــن مطلــب را منتشــر کــرد .اعالمیــه مزبــور،
بازتابهای مابتی برای ما داشت؛ از جمله اینکه ،ذهنیت دولـت و مـردم را نسـبت

 .0همان ،ص.53
 .2عراقی ،عبدالرشید ،بر صغحر پاک و هند ،ص.38
 .9انگلیسیها مبارزان را وهابی میگفتند.
 .4صدید حسن خان ،نواب ،ترجمان وهابحت ،ص.78
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به موحدان هند ترمیم ب شید .با توجه به اینکه ملت هند نفر خاصی از وهابیان
4
داشتند ،ات اذ چنین تصمیمی الزم بهنظر میرسید.

29

محمد حسین بتالوی

ابوسعید محمدحسین بن شیخ عبدالرحیم ،در شرق پنجاب ب ش بتاله گورداسیور در سال
8858ق ،متولد شد .تحصیال اولیه را در شهر خود گذرانـد و بـرای تحصـیل در سـطوح
عالی به دهلی رفت و در آنجا علـوم عقلـی و نقلـی را نـزد مفتـی صـدرالدین ،گلشـن علـی
جونیوری و نورالحسن ،و علم حدیث را نزد نذیر حسین و محدث دهلوی فراگرفت .وی در
سال 8828ق ،موفد به دریافـت سـند علمـی شـد .بعـد از بازگشـت از دهلـی ،در مسـجد
چینیان الهور به تدریس پرداخت و در سال 8833ق ،ماهنامـهای بـهنـام «اشـاعة السـنة»
منتشر کرد که در آن ،عقاید اهلحدیث را تـرویس مـیکـرد .وی در اوایـل ایـن مـاهنامـه ،در
م الفت با ابوحنیفه مطلب مینوشت؛ آنگاه به انتقاد از سرسید احمد خـان ،و مـدتی بعـد
نیز ،به نقد قادیانیه پرداخت .بتالوی برای تغییر نام مسلک خود از وهابی بـه اهـلحـدیث،
تالآ زیادی انجام داد0.سرانجام در روز دوم جمادی االولی سال 8772ق ،وفا یافت.

2

از وی چندین کتاب بهجا مانده است؛ برخی از آنها عبار اند از:
من البارف ف ترجح البخارف؛
التبحان ف رد البرهان؛
االقتصاد ف مسائل الجهاد و ترجمه االیقاف؛
فعالیتهای اهلحدیث هند
اهلحدیث از بدو تأسیس در شبهقاره تاکنون ،فعالیتهای م تلفی انجـام داده اسـت کـه
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نمونههایی از آنها را در ادامه ذکر میکنیم.

20

تشکیل جمعیت اهلحدیث هند
برای انسجامب شی به اهلحدیث ،دو تالآ بسیار گسترده انجام شد.
تالآ اول از سوی عبدالعزیز رحیم آبادی بود .وی از ررفی مشغول تبلی تفکر اهـل-
« .0این مطلب به تأیید اهلحدیث رسیده است»؛ ( اقب ،اکبر ،پاکستان ک دین مسالک ،ص)835
 .2سندی ،محمد ،االیقاف ،مقدمه ،ص.3

حدیث در شبهقاره ،و از ررف دیگر در فکر اتحاد و سامان ب شی پیروان این مکتب بود؛ از
باب نمونه ،کنفرانس اهلحدیث که در آن زمان در تمـامی هنـد برگـزار نمیشـد و قـدر
سراسری نداشت ،با تالآهای رحیم آبادی به این توفید دست یافت؛ به این صـور کـه
ابتدا در جلسهای که در مدرسه احمدیه برگزار شد ،مسئله ضرور وجود رئیس برای اهل-
حدیث به شور گذاشته شد و به اتفاق آرا ،ابومحمد ابراهیم صاحب آردی ،بهعنـوان رئـیس
جمعیت اهلحدیث انت اب گردید.

0

تالآ دوم که برای سازماندهی اهلحدیث انجام شد ،توسا ناءاللـه امرتسـری بـود.
وی با انتشار هفتهنامهای ،جماعت اهلحدیث را برای تشکیل یک سازمان دعـو نمـود؛
همچنین در تاریخ اول اکتبر 8358م ،اعالمیهای منتشر و خطاب به جمعیت اهلحـدیث
اعالم کرد :اگر همه شما مؤید این نهضت هستید ،آرا و نظـرا خـود را بیـان کنیـد تـا در
جلسهای که در ماه شوال برگزار خواهد شد ،مورد بحث قرار گیرد.
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به این ترتیـب در  88و  87دسـامبر سـال 8358م ،همایشـی در مدرسـه احمدیـه بهـار
برگزار و در آن جلسه ،سازمانی بهنام کنفرانس اهلحدیث کل هند تأسیس شد؛ همچنـین
حافظ محمد بهعنوان رئیس انت اب گردید و او تمام اختیارا اهلحـدیث هنـد را بـه سـه
نفر (عبدالعزیز رحیم آبادی ،ناءالله و محمد ابراهیم سیالکوتی) ،سیرد.

9

رحیم آبادی جای یک مؤسسه مرکزی را برای اهلحدیث در دهلی خالی میدیـد؛ لـذا
در سال 8382م ،در محله هندواره دهلی ،مؤسسهای را تحت عنوان "دارالحدیث رحمانیه"
تأسیس کرد؛ اما سال 8333م ،که روزگار جدایی پاکستان از هند و جـایجـای شـبهقـاره،
آتش میزدند ،اهلحدیث هم از آن فتنه در امان نماندند؛ بهگونهای که کتابخانه آنان در
آتش سوخت و مدرسه رحمانیه که محل اجتما اهلحدیث بود ،بهدست دیگران افتاد.
 .0رحیم آبادی ،عبدالعزیز ،ححات و خدمات ،ص.55
 .2گروه نویسندگان ،دستور اساس مرکزف جمعحت اهلحدیث ،ص.5
 .9رحیم آبادی ،عبدالعزیز ،ححات و خدمات ،ص.53
 .4همان.

4
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آبستن شورآ و فتنه بود ،بهروری که عناصر آشوبرلب هر چیزی را خراب میکردنـد و
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در سال 8378م ،برای احیای جمعیت اهلحدیث ،همایشی در "نوگهد" برگزار شد کـه
مره این جلسه ،تأسیس مدرسه "جامعه بنارس" بود .سنگ بنای مدرسه در سال 8377م،
ً
نهاده و از سال 8377م ،فعالیتش را رسما آغاز کرد.
بنابر شهاد تاریخ ،سـعودیان نیـز در تشـکیل مدرسـه اهـلحـدیث شـبهقـاره حضـور
داشتهاند .آردی مینویسد:
هنگام برنامهریزی برای جلسه افتتاح مدرسه ،ناگهان در ذهنم خطور کرد ،از شـاه
سعودی نیز دعو کنیم تا کلنگ مدرسه به دست او زده شود؛ اما بـا خبـر کسـالت
شاه مواجه شدیم؛ لذا از وی خواستیم بـرای تأسـیس مدرسـه ،نماینـدهای از رـرف
خود بفرستد .درخواست ما از ررف شاه سعودی پذیرفته شد و تلگرافی به من رسید
مبنی بر اینکه وی ،سفیر عربستان در هند را به نمایندگی از ررف خود تعیین کرده
است .ما نیز سفیر را با هواپیمای ویـژهای بـه بنـارس آوردیـم و او مراسـم افتتـاح و
0
کلنگزنی مدرسه را انجام داد.

این مدرسه در حال حاضر بزر ترین مدرسـه سـلفیه اسـت؛ ولـی بـا ایـن وجـود ،آنهـا
فضای مدرسه را ناکافی دیدند؛ چراکه 75مدرسه دیگـر نیـز تحـت نظـر و راهبـرد آن اداره
میشود .عالوه بر تدریس دروس سلفیه ،در آنجا شعبهای نیز از دانشگاه آزاد دایر شده که
رالب بتوانند مدرک دانشگاهی خود را تا سطح کارشناسی ارشد از ایـن دانشـگاه بگیرنـد.
ناظم اعالی این مدرسه در حال حاضر عبدالله سعود بن عبدالوحید سلفی میباشد.

2

به نیت پیشبرد فعالیتهای اهلحدیث در شبهقاره ،کنفرانسهای متعـددی برگـزار و
درباره تربیت رالب و تبلی بحث میشود .در یکی از همین جلسا  ،بزرگان اهـلحـدیث
ً
هند مصلحت را در این دیدند ،فعال نام کنفرانس اهلحدیث کل هند ،به جمعیت مرکـزی
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

اهلحدیث تغییر یابد.
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9

فعالیتهای مرکزی جمعیت اهلحدیث در حال حاضر

دفتر مرکزی جمعیت اهلحدیث هند در حال حاضر در دهلی مستقر است .رئیس آن نیز،
 .0فیضی ،محفوظ رحمان ،تاریخ مرکزف دارالعلوم ،ص.35-37
2.http://aljamiatussalafiah.org/?p=19&lang=UR

 .9گروه نویسندگان ،دستورف اساس مرکزف جمعحت اهلحدیث هند ،ص.7

اصغر علی امام مهدی میباشد 0.ایـن مرکـز ،اهـداف و مقاصـد خـود را در چنـد امـر بیـان
میکند که در ادامه ذکر خواهد شد.
دعوت و تبلیغ

یکی از مقاصد مرکز جمعیت اهلحدیث ،گسترآ فکر سلفی اهلحدیث در هند میباشد.
آنــان خــود را مســلمان راســتین و برخــی دیگــر از مکاتــب مســلمانان را آلــوده بــه بــدعت
میشمارند؛ از اینرو ،وظیفه خویش میدانند ،نسبت به هدایت آنها اقدام نمایند.
اهلحدیث برگزاری مراسم مـیالد رسـول خـدا

و مجلـس عـزاداری را بـدعت و

حرام میدانند؛ برخی از کارشناسان دلیل این تحریم را چنین عنوان کردهاند که مقلـدان و
صوفیان از این ررید میتوانند مردم را در یک جا جمع کرده ،پیام مذهبشان را به سـمع
آنان برسانند و این اتحاد و بالتبع گسترآ تقلید ،به نفع اهلحدیث نیست؛ از ررفی ،وقتی
اهلحدیث خود را از برگزاری اینگونه اجتماعا محـروم میکنـد ،بـرای تبلیـ و رسـاندن
پیام خود به مردم ،نیازمند برگزاری همایش و کنفـرانس خواهـد بـود؛ لـذا در رـول سـال،
همایشهای متعددی برگزار میشود؛ از باب نمونه ،اهلحدیث از سال  8557تا 8588م،
حدود هشتاد و هفت کنفرانس برگزار کردند.

2

همچنین از سال  8557تا 8585م ،هشت دوره کوتاهمـد تربیتـی برگـزار شـد کـه از
منارد م تل هند در این دورهها شرکت داشتند .در آنها ،عالوه بر مدرک گذراندن دوره،
کتابهای متعددی نیز به شرکتکنندگان اهدا گردیـد؛ همچنـین در رـول ایـن سـالها،

http://www.misbahmagazine.com/archives/1820

 .2گروه نویسندگان ،دستورف اساس مرکزف جمعحت اهلحدیث هند ،ص.77
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 .0وی که متولد شهر چمیار ایالت بهار هند میباشـد ،بعـد از تحصـیل علـوم ابتـدایی در روسـتای اجـدادی خـود ،بـرای ادامـه
تحصیل به مدارس متعددی از جمله ،مدرسه منظرالعلوم بلپور ،جامعـه دارالحـدیث ،جامعـه سـلفیه بنـارس و جامعـه اسـالمیه
مدینه رفت.
امام مهدی بعد از فارغالتحصیلی از جامعه اسالمیه مدینه ،بهعنوان استاد در مدرسـه جامعـه سـلفیه بنـارس مشـغول شـد و در
مجلهای که از سوی مدرسه منتشر میشد ،بـه زبـان عربـی و اردو مطلـب مینوشـت .وی بـه ایـن نیـز اکتفـا ننمـود و در سـایر
مجلههای هند و یا حتی مجلههای خارج از کشور نیز ،مقاله مینوشت .او همچنین مؤلـ چنـدین عنـوان کتـاب اسـت .امـام
مهدی در سال8558م ،بهعنوان رئیس جمعیت اهلحدیث انت اب گردید که تاکنون نیز حضور دارد .وی عالوه بر ریاست ایـن
جمعیت ،سردبیر مجله آنجا نیز میباشد.
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یازده دوره مسابقه کتابخوانی برگزار شد.

0

نشر و اشاعه

اهلحدیث وظیفه خود میدانند ،آ اری را بهعنوان اصـالح خرافـا رایـس بـین مسـلمانان
(مال شد رحال برای زیار قبور ،توسل ،عزاداری و )...نشر دهند که در ظاهر ،مطابد بـا
آیا و روایا و به اسم اهلسنت و جماعت ،ولی در حقیقت ،در دفا از اهـلحـدیث و در
جواب بر ردیه ،به آنان نوشته شده باشد.
جمعیت اهلحدیث ،چهار مجله به زبانهای عربی ،اردو و انگلیسی انتشار میدهنـد.
نام این مجال عبار است از ترجمان ،اصالح ،سماج هند و دی سـمیل تـرو  ،کـه در
آنها تفکرا اهلحدیث انتشار مییابد.
تعلیم و تربیت

یکی دیگر از اهداف تشکیل جمعیت اهلحدیث ،تعلیم و تربیت جوانـان اسـت کـه در ایـن
راستا ،حمایت از دارالعلوم بنارس ،بهعنوان مدرسه مرکزی سـلفی ،از مهمتـرین ایـن امـور
بهشمار میرود.
عالوه بر مدرسه نامبرده ،مدارس دیگری نیـز وجـود دارنـد کـه در ایـن مسـیر فعالیـت
میکنند .برای نمونه میتوان جامعه رحمانیـه ،جامعـه احمدیـه سـلفیه ،جامعـه دارالسـالم
عمرآباد ،جماعـه سـلفیه کـراال ،جامعـه اسـالمی بمبئـی و جامعـه ابـنتیمیـه را نـام بـرد؛

2

همچنین مؤسسا وابسته به اهلحدیث ،بـه دانشـجویانی کـه در رشـتههای م تلفـی از
قبیل پزشکی و مهندسی در دانشگاهها قبول شوند ،هزینه تحصیلی پرداخت و آنها را برای
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

گرفتن هزینه تحصیلی از دیگـر ادارا  ،یـاری میکننـد 9.اهـلحـدیث در هـر ایالـت هنـد
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شعبهای دارند و هر شعبه فعالیت م صوص به خود را دارد که تفصـیل همـه آنهـا در ایـن
مقاله مقدور نیست.
 .0همان ،ص.83
 .2جهمی ،مانع ،الموسوعة المحسرة ،ج ،8ص.838
 .9همان.

نظرات کالمی اهلحدیث
ً
میتوان ادعا کرد ،اهلحدیث هند ،تقریبا همان عقاید ابنتیمیه را دارند .حرکت سلفی شاه
ً
ولی الله دهلوی در شبهقاره ،با حرکت تکفیـری محمـد بـن عبـدالوهاب در حجـاز ،تقریبـا
همزمان بود .هر دوی اینها از شاگردان محمد حیا سندی بودند و افکار ابنتیمیـه را از
ررید وی دریافت کردند 0.در اینجا چند نمونه از عقاید و افکار اهلحدیث بیان میشود.
استمداد از غیر خدا

اهلحدیث هر نو استمداد از غیر خدا را شرک میداند .صدید حسن خان میگوید:
اگر انسان در معنای الالهاالالله ،تأمل کند ،متوجه میشود که هر کسی که از غیر
 ،فرشتگان ،اولیای خدا یا جن و شیطان ،چیزی ب واهد یا
خدا ،مال پیامبر
دستور مـیداد
استغا ه کند ،از دین خارج ،کافر و مشرک شده است .پیامبر
2
چنین افرادی کشته شوند.
نقد

کمکخواهی از غیر خدا ،دو گونه است؛ یکی اینکه ش ص ،انسـان مـورد اسـتمداد را در
برآوردن حاجتش مستقل بداند ،که این عمل شـرک اسـت و هـیم مسـلمانی ایـن را قبـول
ندارد.
دوم اینکه فردی کـه خواسـتار کمـک اسـت ،آن شـ ص را مسـتقل در تـأ یر ندانـد و
ً
اعتقادآ بر این باشد که وی صرفا با اذن خدا میتواند به او کمک کنـد .اکاـر مسـلمانان
این را قبول دارند و شرک نمیدانند؛ چراکه در قرآن هم ،آیاتی بـر جـواز ایـن فعـل داللـت

خداونـد رلـب ب شــش نماینـد ،از پدرشـان خواســتند تـا برایشـان اســتغفار کنـد .حضــر
یعقوب

نیز آنها را از این کار نهی ننمـود .آیـه اسـتغفار رسـول خـدا

 .0مقبول احمد ،صالح الدین ،اهلحدیث ف شبه القارة الهند ،ص.73
 .2حسن خان ،محمد صدید ،الدین الخالص ،ج ،8ص.878
« .9قالوا یا َأ َبانا ْاس َت ْغف ْر َلنا ذن َوبنا إ َّنا ک َّنا خار َ
ئین»؛ (سوره یوس  ،آیه.)33

نیـز بـر ایـن

بررسی افکار و فعالیتهای اهلحدیث هندوستان

میکند؛ مال آیهای که در آن ،فرزندان حضـر یعقـوب بـه ایشـان گفتنـد :ای پـدر!
ً
برای ما از خدا رلب مغفر کن که ما گناهکاریم 9.آنـان بـهجـای اینکـه مسـتقیما از خـود
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مطلب داللت دارد .در این آیه ،خداوند خطاب به آن حضر میفرماید :اگر کسانی که به
خود ستم کردهاند ،نزد تو آمده ،از خداوند رلب غفران نمایند و پیامبر
استغفار کند ،خدا را توبهپذیر خواهند یافت.

نیز برای آنها

0

عموم مسلمانان اعتقاد دارند ،توسل و استغا ه به پیامبر

در زمان حیـا ایشـان

جایز است و انبیا در قبورشان زندهاند؛ لذا بعد از وفا آن حضر نیـز ،اسـتغا ه بـه ایشـان
صحیح است .شیخ نورالحد در این مورد مینویسد :قول م تـار و جمهـور ایـن اسـت کـه
پیامبران در مزارهایشان حیا دارند.

2

محمد ادریس کاندهلوی نیز در این مورد میگوید:
اهلسنت و جماعت بر این عقیده هستند که انبیا بعد از وفا  ،در قبورشان زنـده و
9
به عباد مشغول هستند.

سید محمد بن علوی مالکی عالم عربستانی مینویسد:
اگر استغا ه و توسل در زمان حیا جایز باشد ،بعد از وفا هم جایز است .ضـمن
در قبر زنده است.
اینکه گفته میشود ،پیامبر
 ،شرک و کفر باشد ،چگونـه در
اگر رلب شفاعت ،استغا ه و توسل به پیامبر
یک حال جایز میشود و در حال دیگر حرام؟! شـرک و کفـر همیشـه نـزد خداونـد
4
مبغوض است.

بنابراین ،ادعای اهلحدیث مبنی بر ممنو بودن استغا ه به رسول خـدا

بعـد از

وفا ایشان ،مطابد آیا و روایا و اعتقاد بدنه اهلسنت نیست.
طلب حاجت از مردگان

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

صدید حسن خان زیار را به دو نو مشرو و غیر مشرو تقسیم کرده و میگوید:
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زیار مشرو آن است که انسان به میت سالم و برایش دعا کند و نماز میت نیز از
این قبیل است .زیار غیر شرعی نیز آن است که زائر از میت ،رلب حاجت کنـد،
َ َ َ ْ َ َّ
َّ َ ً
َ
ََْ َ
َ َ َّ ْ َ َ َ ْ
َ « .0و ل ْو أنه ْم إذ ظلموا أنف َسه ْم جاؤك ف ْاستغفروا الل َه َو ْاستغف َر لهم ا َّلرسول ل َو َجدوا الل َه ت َّوابا َرحیما»؛ (سوره نساء ،آیه.)73
 .2نورالحد ،قاضی ،تحسحر القارف ،ج ،7ص.878
 .9کاندهلوی ،محمد ادریس ،سحرت المصطف  ،ج ،7ص.833
 .4مالکی ،سید محمد ،مفاهحم یجب ان تصی  ،ص.833-832

یا او را وسیله قرار دهد.

0

وی همچنین زیار قبر پیامبران و صالحان را به سه گونـه تقسـیم میکنـد کـه آنچـه
مورد اختالف میباشد ،این است که میگوید :اگر از میت حاجتی را رلب کند کـه غیـر از
خدا کسی قادر به برآوردن آن نباشد (مال شفای بیماران) ،این شرک است کـه بایـد از آن
توبه کند؛ وگرنه خونش هدر است.

2

صدید حسن خان به نقل از ابنتیمیه میگوید:
هر کس مردهای را صدا کند ،کافر اسـت؛ هرچنـد آن شـ ص از خلفـای راشـدین
9
باشد .اگر کسی هم در کفر او شک کند ،او نیز کافر است.

نقد

او در حالی وسیله قرار دادن مردگان را نامشرو میداند که روایا معتبر اهلسنت خالف
ادعای وی را ا با میکنند؛ برای نمونه ،هیامی روایت میکند :ش صی قصد مالقا با
خلیفه سوم را داشت ،ولی توفید نمییافت .عامان بن حنی از حال او مطلع شد و به وی
توصیه کرد نمازی ب واند ،و در ضمن آن نماز ،به رسول خدا

توسل و اسـتغا ه کنـد

تا گره از کار وی بگشاید .آن مرد چنین کرد و توانست با خلیفه دیدار کند.

4

"شد رحال" برای زیارت قبور

شاه اسماعیل دهلوی نیز بر این باور است که زیار قبور تنها در صورتی برای مردان جایز
است که تاریخ و وقت تعیین نگردد؛ تا مردان با این عمل همیشه به یاد مـر باشـند و بـه
دنیا بیرغبت شـوند؛ ولـی شـد رحـال بـرای زیـار قبـور بـا تعیـین سـال و ایـام خـاص ،و
قبور ،بدعت و حرام است .وی مینویسد:
اکار مردم که اینگونه اعمال را انجام میدهند ،معتقدند که بزرگانشان ،مشکل-
 .0حسن خان ،محمدصدید ،الدین الخالص ،ج ،8ص.2
 .2همان ،ص.85
 .9همان ،ص.77
 .4هیامی ،علی بن ابیبکر ،مجم الزوائد ،ج ،8ص ،833ح.7772
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همچنین ساختن بنا ،روشن کردن چراغ ،نوشتن تاریخ والد  ،وفا و آیا قرآن بـر روی
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گشا و برآورنده حاجا آنان هستند .حال اینکه مشکلگشایی غیر از خـدا نیسـت و
این بزرگان ،خود به درگاه خداوند محتاجند .و این عقیدهای اسـت کـه از یهـود بـه
0
مسلمانان راه یافته است.

نقد

دلیل اصلی اهلحدیث ،حدیث شد رحال است.
سهانیوری نسبت به این برداشت اهلحدیث مینویسد:
نهی در روایت نسبت به شد رحال ،به مساجد است؛ نه به جمیع بقـا و اگـر قبـول
کنیم که نهی به تمامی بقا تعلد گرفته ،استانای این سه مسجد بهدلیل فضیلتی
بهگونهای است که نه تنها اقتضا می-
است که دارند .فضیلت قبر نبی اکرم
کند که زائر به سوی آن شد رحال کند ،بلکه أوال این است که زائر ،با پای چشم به
2
سفر کند.
قصد زیار نبی اکرم

از

عالوه بر آن ،روایا زیادی در منابع اسالمی درباره قبر شری پیـامبر اکـرم
خود آن حضر وارد شده که از جمله آن ،موارد ذیل میباشد:
9

هر کس قبر مرا زیار کند ،شفیع او خواهم بود.
هر کس بعد از وفاتم به زیارتم بیاید ،گویا در زمان حیاتم به نزدم آمده است.
1
هر کسی حس بهجا آورد ،ولی مرا زیار نکند ،به من جفا کرده است.

4

آیتالله سبحانی بعد از نقل این حدیث مینویسد :عالمه امینی این حدیث را از چهـل
دانشمند اهلسنت نقل کرده و اگر دانشمندان شیعی را نیز به راویان حدیث اضافه کنـیم،
این حدیث فوق متواتر میشود.

6

عموم مسلمانان هند و پاکستان نیز بهتبعیت از روایا فوق ،زیار قبور انبیا و اولیـا را
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مســتحب و ســفر بــرای زیــار رســول اکــرم
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را جــزء بهتــرین اعمــال میداننــد؛

بهروریکه نقل شده است ،بعضی از علمای اهلسنت ،زیار قبر پیامبر
 .0شهید ،شاه اسماعیل ،تقویة االیمان ،ص.888-887
ّ
 .2سهارنیوری ،خلیل احمد ،بذل المجهود ف حل أب داوود ،ج ،9ص.728
 .9بیهقی ،احمد ،السنن الکبرف ،ج ،5ص ،357ح.85837
 .4دارقطنی ،علی ،السنن ،ج ،7ص ،777ح.8737
 .1سمهودی ،علی ،وفاء الوفاء ،ج ،3ص.838
 .6سبحانی ،جعفر ،درسنامه نقد وهابحت ،ص.855

را واجب،

و برخی دیگر ،قریب به واجب میدانند.

0

از باب نمونه ،زرقانی مینویسد:
از بهتـرین اعمـال ،امیدوارکننـدهترین عباد هـا و
بدان! زیار قبر پیـامبر
راهی برای کسب درجا است .هر کس م ـال ایـن امـر باشـد ،از دایـره اسـالم
2
و علما را م الفت کرده است.
خارج شده و خدا ،پیامبر

تکفیر

مسئله تکفیر از بغرنسترین معضال جهان اسالم است و ریشهای دیرینه دارد؛ بهروری-
که تاریخ آن به زمان دشمنی و لشکرکشی خوارج در مقابل امیرالمؤمنین

برمیگـردد؛

پس از آن نیز ،برخی از عناصری که عنوان عالم بر خود نهاده بودند ،با کساندیشی ،اتحـاد
 ،در رول تـاریخ چنـین شـجره خبیاـهای را

با استکبار و قدر های م ال اهلبیت
ً
رشد داده و میدهند؛ ماال ابنتیمیه در قرن هفتم و هشتم ،اعمالی ماننـد زیـار قبـور را
کفر و شرک قلمداد کرد و عدهای دیگر نیز دانسته یا نادانسته مواضع وی را رواج دادند .تـا
اینکه این فکر کس ،به ابنعبدالوهاب رسید و توسا وی تقویت و رشد بیشـتری یافـت و در
این راستا ،تفکر وهابیت شکل گرفت و حکومت آلسعود نیز از این مکتب افراری حمایت
مالی و افرادی کرد .این تفکر انحرافی تـا امـروز ،بسـیاری از جوانـان را فریـب داده اسـت.
تکفیر بهقدری برای جهان اسـالم ،خطرنـاک میباشـد کـه اسـتکبار جهـانی هـم در ایـن
موضو ورود پیدا کرده است؛ بهروریکه ادعا شده ،مهمترین راهی کـه دشـمنان اسـالم
برای عقب نگاه داشتن مسلمانان در پیش گرفتهاند ،مسئله تکفیر است.
اهلحدیث هند نیز در بدو امر ،خود را م ال تکفیر معرفی و ادعا میکننـد ،از تکفیـر
برای ماال ،عبدالحد ،اهلقبله را چنین تعری میکند:
اهلقبله کسی است که به ررف قبله نماز ب واند ،به کتاب و سنت تسمک بجوید
و شهادتین را به زبان بیاورد .اگر هم از بعضی حرفهایش بوی کفر به مشام برسد،
 .0آزرده ،صدرالدین ،روضه رسول ،ص.77
 .2زرقانی ،محمد ،شرم الزرقان عل المواهب اللدنحة ،ج ،88ص.832
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معین بیزارند.

29

ما نمیتوانیم به او کافر بگوییم؛ البته به شرری که کلما کفرآمیز را تکرار نکنـد و
حرکا کفرآمیز از او ظاهر نشود و تا جاییکه امکان دارد ،قابل اصالح و از تکفیـر
کردن برحذر باشد؛ چون که در حدیث آمده است ،اگر کسی ،دیگری را تکفیر کند،
اگر ش ص مقابل کافر نباشد ،خود او کـافر میگـردد .در مـورد لعـن هـم ،همـین
0
حدیث وارد شده است.

اما صدید حسن خان برخالف عبدالحد ،بسیاری از کارهای مسلمانان را مصداق کفر
و شرک میداند .وی با تقسیم کفر به دو نو کفر عملی و کفر اعتقادی میگوید:
شکی نیست که کفر دو نو دارد و تکفیر اعمال ارادتمندان به قبـور ،غایـت فسـاد
است؛ ولـی کسـانی کـه بـه اولیـا متوسـل شـده ،از آنهـا حاجـت میخواهنـد و دور
قبورشان رـواف میکننـد ،کافرنـد و شـرک معتقـدان بـه قبـور ،از شـرک مشـرکان
2
جاهلیت نیز شدیدتر است.

بنــابراین میتــوان گفــت ،اهــلحــدیث هنــد ،همــان نظریــه ابــنتیمیــه و محمــد بــن
عبدالوهاب را در مورد تکفیر دارند.
مذاهب کالمی از نظر اهلحدیث هند

اهلسنت شبهقاره ،قبل از ظهور نهضت اهلحدیث ،تمامشان از لحاظ کالمی ،اشعری یا
ماتریدی بودند .علمای اهلحدیث نیز در ابتدا ،نظر خاصی برخالف آنان ارائه نمیکردنـد؛
اما با مرور زمان ،با ترجیح دادن کالم ابنتیمیه و ابنقیم بـر کـالم آنهـا ،مواضـع م ـالفی
اختیار کردند .دکتر سهیل حسن خان در این زمینه میگوید:
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اهلحدیث ابتدا بر عقیده اشاعره بودند؛ ولی با پیروی از عقایـد ابـنتیمیـه و ایجـاد
اختالف با اشعری ،مجبور شدند به تدریس از عقاید معتزله و اشاعره فاصله بگیرنـد.
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در این رابطه میتوان به "امرتسری" اشاره کرد .وی ابتدا بر عقیده اشعری بود؛ ولی
هنگامی که برای تحصیل علم به عربستان رفت ،به تدریس عقیـده سـلفی را قبـول
9
کرد.

بعضی علمای اهلحدیث نیز ،علم کالم را از اساس رد کردهاند؛ بـرای نمونـه ،محمـد
 .0دهلوی ،عبدالحد ،ایمان کحا ہے ،ص.835
 .2حسن خان ،محمدصدید ،الدین الخالص ،ج ،3ص.78-77
 .9اقب ،اکبر ،پاکستان ک دین مسالک ،ص.857

یحیی گوندلوی مینویسد:
کسانی که بهجای کتاب و سنت ،عقاید خود را از ررید علم کالم ا با میکنند و
0
عقلیا را اصول خود قرار دادهاند ،همیشه در حیر و پریشانی میمانند.

وی استناد به قول متکلمان را راهی اشتباه میداند و عقیده دارد ،مشـرکان نیـز بـرای
انکار انبیا از همین راه وارد میشدند.

2

نظرات فقهی اهلحدیث
شاخصترین تفاوتی که اهلحدیث با دیگر مذاهب اهلسنت دارند ،عدم تقلید است که در
ادامه به تفصیل بیان خواهد شد.

اجتهاد و تقلید
یکی از اصولی که اهلحدیث را از سایر مـذاهب اهـلسـنت جـدا میسـازد ،مسـئله تقلیـد
است .اهلحدیث تقلید از یک ش ص معین را جایز نمیدانند؛ بلکه بر ایـن عقیدهانـد کـه
باب اجتهاد باز میباشد.
اهـلحـدیث هنــد در اسـتدالل خـود مبنــی بـر رد تقلیـد ،مــردم را بـه دو گـروه تقســیم
میکنند:
گروه اول ،مردم عوام هستند .اگر آنها به سبب کار مشاغل از علـم دور باشـند ،بایـد
برای دریافت مسائل دینی خود به علما مراجعه نمایند و مناسب است از علمـا و محـد انی
مسائل را دریافت کنند که دیندار باشند.
اگر ش صی رالب دانش است و شوق تحصیل علوم در دل داشته باشد ،شایسته اسـت،
اول قرآن و حدیث ب واند ،و بعد از آن به کتب دیگر نظر کند ،تا قـدر تشـ یص بیابـد و
بفهمد که کدام محقد در مسائل م تل علمـی راه درسـت را پیمـوده و کـدام یـک خطـا
 .0گوندلوی ،محمد یحیی ،عقاید اهلحدیث ،ص.53
 .2همان.
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ولی گروه دوم که عبار از محصالن و صاحبان علم میباشد ،تکلی متفاوتی دارنـد.
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رفتهاند؛ بنابراین در هر مسئلهای که مورد تصریح قرآن و حدیث باشد ،تقلید در مورد آن از
هیم مجتهدی جایز نیست.
اهلحدیث برای ا با اجتهاد و نفی تقلید دالیلی ارائه میکنند:
 .8حدیای از پیامبر

نقل شده که از معاذ پرسـید :ای معـاذ ،اگـر در غیبـت مـن

برای تو مسئلهای پیش آید ،در این صور چه خـواهی کـرد؟ معـاذ گفـت :در کتـاب خـدا
جستجو خواهم کرد .ایشان پرسید :اگر در آن نیابی؟ گفت :بـه سـنت رسـول خـدا
مراجعه میکنم .آن حضر دوباره فرمود :اگر در آن هم نیابی؟ معاذ گفت :به رأی خودم
عمل میکنم و اجتهاد خواهم کرد .آنگاه پیامبر

وی را تحسین کرد .از اینجا معلوم

میشود ،مادام که مطلبی در قرآن و سنت باشد ،اجتهاد جایز نیست؛ بنابراین اگر کسی در
حکمی که در کتاب خداوند موجود باشد ،اجتهاد کند ،اجتهادآ بیا ر اسـت و بایـد از آن
صرفنظر کند؛ زیرا اجتهاد در کتاب و سنت ،مستلزم نسخ قرآن و سنت خواهد شد.
ابوحنیفه نیز در همین مورد ،دو مطلب به مقلدان خود گفته اسـت .یکـی اینکـه مـی-
گوید :اگر قول من را م ال حدیث یافتید ،آن را به دیوار بزنید .دوم اینکه گفته است :در
صورتیکه ندانید فتوایم را از کجا استنباط کردهام و دلیلم چیست ،حد ندارید بـه رأی مـن
عمل کنید.
 .8دلیل بعـدی ،جـواز اسـقاط قـول متقـدمان ،توسـا متـأخران اسـت .یعنـی علمـای
قرنهای جدید وقتـی قـول پیشـینیان را م ـال قـرآن و حـدیث مییافتنـد ،بـه آن عمـل
ً
نمیکردند و احکام دین را مستقیما از آیا و سنت میگرفتند .بسیاری از علما به این معنا
تصریح کردهاند.

0
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صدید حسن خان نیز در تعری تقلید مینویسد:
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تقلید یعنی قبول قول دیگری بدون دلیل .بـه ایـن معنـا کـه مقلـد ،بـدون اینکـه از
2
کتاب و سنت چیزی بیرسد ،از امام مذهب خود سوال کند.

وی در رد تقلید به روایتی به نقل از ابوهریره استناد میکند که میگوید:
 .0بهاءالدین ،تاریخ اهلحدیث ،ج ،8ص.573
 .2حسن خان ،محمدصدید ،الدین الخالص ،ج ،3ص.853

خداوند فرموده :نماز ،بین مـن و بنـدهام تقسـیم شـده اسـت؛ نصـفی بـرای مـن و
ي أ
رسَ أن ْل ُبر ُ
نصفی برای اوست .حد بنده بر من ،آن است که از مـن سـؤال کنـد  اإع
ي أ
سَ أن ْس أتل ُ
ين.
اوإع
ا

آنگاه از این روایت چنین استنباط میکند که این آیه ،چنانکه بر توحید و نفـی شـرک
داللت میکند ،بر نفی تقلید نیز رهنمون میباشد.

0

نقد

صدید حسن خان در حالی ،نفی تقلید را از آیه پنجم سوره حمـد نتیجـه میگیـرد کـه آیـه
ً
ً
ربطی به ادعای وی ندارد و صرفا در مورد توحید عبودی و توحید استعانی است! صرفا در
این صور میتوان آن را بـه آیـه مربـوط دانسـت کـه اهـلحـدیث تصـور کننـد ،مقلـدان،
پیشوایان مذاهب فقهی را شریک و در عرض خدا گرفتهاند! تا بتوان بـا ایـن آیـه آن را نقـد
نمود! در صورتیکه در رول تاریخ اهلسنت ،حتی یک نفر مقلد چنـین ادعـایی نداشـته و
آنان رؤسای مذاهب فقهی را بنده و م لوق خدا میدانستند و میدانند!
وهابیت از دیدگاه اهلحدیث
اهلحدیث هند خود را از وهابیـت جـدا میداننـد؛ چراکـه وا ه وهابیـت بـهخـارر جنایـا
بیشماری که محمد بن عبدالوهاب و پیروانش در عربستان انجام داده بودنـد ،نـزد مـردم
وا ه منفوری بود .عموم مذاهب اسالمی از وهابیت برائت جسته ،منتسبشدن به وهابیت
را دشنام و بیحرمتی تلقی میکردند .عجیب اینجاست ،استعمار انگلیس که در عربستان
حامی وهابیت بود ،در هند ،مبارزان را با زدن برچسب وهـابی بـه آنهـا ،دسـتگیر و زنـدانی
منفور جلوه دهد .این در حالی بود که هیم رابطهای بین قیام مردم هنـد بـا شـورآ ابـن-
عبدالوهاب وجود نداشت.

2

به هر حال ،علیرغم اینکه اهلحدیث هند از لقب وهابی خوآشان نمیآمد و خود را
 .0همان ،ص.33
 .2قیام الدین ،احمد ،هندوستان محن وهاب تیریک ،ص.85
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می کرد .سیاست انگلیس این بود ،با استفاده از عنوان وهابی ،مجاهدان را در نـزد مـردم،
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از وهابیان جدا میدانستد ،به آنها در قدیم ،لقب وهابی داده بودند.
اختالفاتی نیز در بین اهلحدیث و وهابیت وجود دارد .یکـی از نقـاط اخـتالف ایـن دو
تفکر ،این است که اهلحدیث ،وهابیان را مقلد احمد حنبل میدانند؛ در حالیکه صـدید
حسن خان میگوید در هند ،هیمکس مقلد احمد نبوده است 0.وی مینویسد:
ارالق وا ه وهابی بر کسانی که راه و رسم خود را قرآن و حدیث قرار داده و نمـاز و
2
روزه بهجا میآوردند ،از بزر ترین ظلمهاست.

ً
همانرور که قبال گذشت ،اهلحدیث بـرای حـذف لفـظ وهـابی از ادارا دولتـی ،بـا
انگلیسیها قرارداد بسته بودند؛ همچنین صدید حسن و امرتسری کتابهایی مسـتقل در
مورد برائت از وهابیت نوشته و در آنها ،تمام سعی خود را کردند تا حساب اهـلحـدیث را از
وهابیت جدا کنند.
در مورد عقاید این دو نیز باید گفـت ،وقتـی در باورهـای اهـلحـدیث دقـت مـیکنیم،
همان عقیده وهابیت را مییابیم! حقیقت این است که اگر صـدید حسـن خـان نیـز ماـل
ابنعبدالوهاب به قدر میرسید ،همان کاری را میکرد که شیخ وهابی در حجـاز انجـام
داد؛ همانرور که از مطالعه کتاب الدین الخالص وی ،چنین مطلبی برمیآید.
نتیجه
شاه ولی الله دهلوی اندیشه سلفی را در هند پیریزی کرد و از ایـن تفکـر ،دو جریـان بـه-
نامهای دیوبند و اهلحدیث بهوجـود آمـد .در دورههـای بعـد ،جریـان اهـلحـدیث توسـا
بعضی شاگردان شاه ولی الله دهلوی گسترآ یافت .افرادی مال محمد حسین بتـالوی و
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صدید حسن خان در گسترآ اهلحدیث در شبهقاره نقش بسزایی داشتند .فعالیتهـای
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آنها بهرور منسجم از زمان تأسیس جمعیت اهلحدیث شرو شد و این فعالیتها تا زمان
ً
حاضر در ب شهای م تل بهرور گسترده ادامه دارد .آنان از لحاظ فکری تقریبا همـان
تفکرا ابنتیمیه را دارند .غیر از اینکه از تکفیر معین و کشتار م الفان پرهیز میکنند .در
 .0حسن خان ،محمد صدید ،ترجمان وهاب  ،ص.85
 .2همان ،ص.83

این مقاله فعالیتهای اهلحدیث و تفکرا آنان ،مانند تحریم استغا ه و ندای غیـر خـدا،
زیار قبور و تکفیر مسلمانان مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بهدست آمد کـه اهـل-
حدیث ،جریانی سلفی است و عملکرد محمد بن عبدالوهاب را در شبهقاره دنبال میکند.
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پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالنهژژم  شژژما رۀ43تابسژژتان 8431
صژژژژفحات33-01:تژژژژارریفر:ا ژژژژت8431/81/80:تژژژژژارریتأریژژژژد 8431/63/61:


بررسی دیدگاه سلفیه جهادی ذیل روایت "سیف"
«ِلثت ِين ع ل السسعة ِسلسيف حتى علب الله تلسلى وح ه َل شَعا له ،وجلل بزقي تحت ظل بمحي»
*

علی اکرب لطفی
چکیده

جهاد و استفاده از سالح در دفا از حریم اسالم ،از جمله مسائلی است کـه در آمـوزه-
هــای دینــی ،تاکیــد زیــادی نســبت بــه آن شــده اســت؛ تــا جــاییکــه پیــامبر گرامــی
اسالم

 ،اصحاب را بر این امر ترغیب مینمودند .امروزه سلفیه جهادی بهعنـوان

گروهی که تنها راه انتشار اسالم را جهاد مسلحانه میدانند ،سعی در تطبید عمـلکـرد
خود با نصـوص شـرعی دارد ،و برداشـتهـای نادرسـت خـود را از ایـن نصـوص تـرویس
مــینماینــد؛ از جملــه روایــا مــورد تاکیــد و اســتناد گــروه ســلفیه جهــادی در توجیــه
عملکردشان ،روایت سی میباشد که برداشتهای نادرستی را ذیل ایـن روایـت بیـان
کردهاند .استفاده از سالح برای دفا از حریم اسالم ،امری ضروری و مورد تایید دین و
عقل است؛ اما تکفیریها میگویند :ایـن روایـت بیـانگـر آن اسـت کـه بنـابر فرمـایش
پیامبر

 ،تنها راه انتشار اسالم ،جهاد مسلحانه است و تنها در سایه شمشیر ،دین

گسترآ مییابد .برداشت دیگر تکفیریها این اسـت کـه پیـامبر

در ضـمن ایـن

روایت تصریح فرمودهاند که رزقشان تنها از رریـد جنـگ و تصـاحب امـوال مغلـوبین
حاصل میشود؛ در حالیکه با بررسی روایت روشن مـیگـردد کـه ایـن روایـت از جهـت
سندی م دوآ و نزد حدیثشناسـان غیـر قابـل اعتنـا اسـت؛ همچنـین نسـبت دادن
انحصار گسترآ اسالم با جهاد مسلحانه به پیامبر
است؛ عالوه بر این ،منحصر کردن روزی پیامبر

 ،ادعایی واهـی و بـیاسـاس
از ررید جنگ و غنائم جنگـی

نیز ،با روایا موجود و اسناد تاری ی همخوانی ندارد.
کلیدواژهها :سلفیه جهادی ،روایت سی  ،جهاد مسلحانه.
* کارشناس ارشد مذاهب اسالمی ،دانشپژوه موسسه داراالعالم لمدرسة اهلالبیت

مقدمه
اصالح جامعه و دعو به دین بر ربد نصوص شرعی و سـیره پیـامبر
مسلمانان است .پیامبر گرامی اسالم

 ،از وظـای

نیز در مرحله اول تبلی  ،با حکمـت و موعظـه

حسنه از سوی خداوند مبعوث شدند؛ از سویی ،استفاده از شمشیر و جهاد در مـواقعی کـه
بدخواهان قصد تعرض به ممالک اسالمی را داشتهاند و یا مانع از نشر اسـالم بـودهانـد ،از
سوی پیامبر

با برخی از قبائل و یا کشورها صور پذیرفته است؛ با این وجود ،ایشان

هیمگاه رویکردی خشنونتآمیز در انتشار و گسترآ دین نداشتند؛ اما آنچـه کـه امـروزه از
برخــی گــروههــای تنــدرو مشــاهده مــیشــود ایــن اســت کــه بــا تکیــه بــر روایــا وارده از
پیامبر

 ،اقداماتی را در ممالک انجام میدهند و منتسب به دین مینمایند ،کـه ایـن

امر موجب زشت جلوه دادن چهره اسالم شده است؛ از جمله این روایـا کـه بسـیار مـورد
اعتنای این گروهها است ،روایت سی میباشد؛ تا جاییکه گروه تکفیری داعش در نشریه
رسمی خود در جلد چهارم ،مقالهای مفصل را به بررسـی و تطبیـد عمـلکردشـان بـا ایـن
روایت آورده است .تکفیریهای تندرو با استناد به این روایت ،اقدام به کشتار و غار اموال
مسلمانان نمودهاند؛ با توجه به اینکه در استنباطهایی که گروههای تکفیری به این روایـت
دارند ،کتاب و یا مقالهای مسـتقل یافـت نشـد ،و تنهـا برخـی از نویسـندگان ماننـد یوسـ
قرضاوی در کتاب فقه الجهاد خود اشاره به بحث سندی این روایت نمودهاند؛ لذا ضـرور
ایجاب میکند ،ضمن تبیین دقید استنادا این گروه افراری به این روایت ،به نقد دیدگاه
آنها پرداخته شود .در این مقاله ،ضمن بیان دیدگاه سلفیه جهادی و ادعاهای وارد شـده از
سوی ایشان ذیل روایت سی  ،با تکیه بر منابع معتبر فریقین ،به بررسی سندی و متنی این
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روایت پرداخته شده ،تا حقیقت امر و برداشت نادرست این گروه بر همه آشکار گردد.
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تبیین روایت "سیف"

از جمله روایاتی که مورد استناد سلفیان تکفیری میباشد ،و بر ربد آن ،منهس اسالم را در
برخــورد بــا م ــالفین معرفــی مــینماینــد ،روایــت "ســی " اســت کــه منتســب بــه پیــامبر
گرامی

میباشد ،اهتمام تکفیریها به این روایت ،بهقدری است که مفاد این روایت

را بهعنوان یک اصل راهبردی در شیوه عملکـرد خـود قـرار دادهانـد .روایـت منتسـب بـه
پیامبر

به این صور است که ایشان فرمودنـدِ« :لثت ِرين عر ل السرسعة ِسلسريف

حتى علب الله تلسلى وح ه َل شَعا له ،وجلل بزقي تحت ظل بمحي ،و جلل الخل و الصرغسب

على من قسلف أمَل ،و من تشبه ِقوم فهو منه »؛ با شمشیر پیش از قیامت مبعـوث شـدم
تا تنها خدای یگانه که شریکی ندارد عباد شود .روزیام زیر سایه نیزهام قـرار داده شـده
است و ذلت و خواری برای کسی قرار داده شده که از دستور من سرپیچی کند و کسی که
خود را به قومی تشبیه کند ،از آنان خواهد بود.

0

امروزه سلفیان تکفیری این روایت را از مهمترین مستندا خود در مشـروعیتب شـی
به عملکردشان در ممالک اسالمی میدانند .در ادامه ،دیدگاه این گروه در ذیل این روایت
و نقد آن ،بیان میگردد.
تبیین دیدگاه سلفیه جهادی
سلفیه جهادی در مشروعیتب شی به اقداما خود ،تکیه زیادی بـه روایـا منسـوب بـه
پیامبر گرامی اسالم

دارند .این گروه سـعی دارد بـا تکیـه بـر روایـا سـی  ،اذهـان

عمومی را مجذوب خود نموده و عمل خویش را به دیـن منتسـب سـازند؛ در واقـع یکـی از
مهمترین روایاتی که مورد استناد آنها میباشد ،روایت سی است؛ تا جاییکه در عملکـرد
خود تکیه زیادی به این روایت دارند و در بسـیاری از مـوارد ،سـ ن و یـا نوشـتار خـود را بـا
فرازهایی از این روایت شرو میکنند؛ 2برای نمونه ،عبداللـه عـزام در شـرو سـ ن خـود
خطاب به جهادیهای افغانستان تصریح دارد:
الله عليه وْل ليكون قستمس للنبيين ِهخا ال عن ،ونصَ هخا ال عن ِسلسيف  ....فق قرسل صرلى
 .0ابنحنبل شیبانی ،احمد ،مسند احمد ،ج ،3ص.332
 .2ابوبصـیر ررروسـی ،عبـدالمنعم ،وقفحات مح الشححخ سحفر فحن بحانحه ل محة عحن اطححداا وخطابحه المفتحوم لح الحرئح
بوش،ص83؛ ابومصعب سـوری ،عمـر عبـدالحکیم ،دعحوة المقاومحة ا سحالمحة العالمححة ،ج ،7ص753؛ ابومحمـد مقدسـی،
عاصم ،هذا ما أدین الله به  ..وجوب نصرة المسلمحن فن أفغانسحتان وکفحر محن رحاهر علححهم عبحدة الصحلبان وکشحت تلبحح
اطحبار والرهبان ،ص.8

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی ذیل روایت "سیف"

«فلق اقتسب الله َِحمته هخا ال عن ليكون بحمة لللسلمين ،وأبْرل ْري المَْرلين صرلى

11

الله عليه وْل في الح عث الصحيح و جلل بزقي تحت ظل بمحي»؛ پس همانا خداوند این
دین را اختیار نموده ،تا رحمت برای عالمین باشد ،و پیامبرآ را فرستاد تـا بـهواسـطه آن،
فرمود :قرار

دین خاتمالنبیین باشد .یاری داد دین را بهواسطه شمشیر ...پس پیامبر

داده شده است روزی من در سایه نیزهام 0.ابومحمد مقدسی نیز در ابتدای سـ نان خـود
خطاب به سلفیان جهادی در افغانستان ،س نش را اینگونه شرو نموده است :والصرة

والسةم على قست اْلنبيسء والمَْلين القسئل ...وجلل بزقي تحت ظل بمحى.

2

تکیه تکفیریها به این روایت آنقدر زیاد است که گروه تکفیری داعش در نشریه رسمی
خود 9،بهصور مستقل این روایت را مورد بررسی قرار داده است؛ 4با توجه به اهمیت ایـن
روایت نزد سلفیه جهادی ،باید مستندا و برداشتهای ایشان ذیل این روایـت مشـاهده و
مورد بررسی قرار گیرد.
استنادات سلفیه ذیل روایت

با بررسی آ ار رهبران فکری سلفیه تکفیری ،روشن میگردد که ایشان در ذیل این روایـت،
دو ادعا را مطرح نمودهاند که عبار اند از:
 .8پیــامبر

در تبلی ـ دیــن بــا شمشــیر مبعــوث شــده اســت؛ از ایــنرو تنهــا راه

هدایتگری شمشیر میباشد.
 .8روزی پیــامبر

1

تنهــا از رریــد جنــگ و غنــائم جنگــی بــوده و ایشــان تنهــا

میتوانستند از این راه ارتزاق کنند.

6

نقد
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جهاد و دفا از حریم اسالم ،از مهمترین مسائل است و روایا متعددی در کتب فـریقین
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 .0عزام ،عبدالله ،التجارة المنجحة ،ص.8
 .2ابومحمد مقدسی ،عاصم  ،هذا ما أدین الله بحه  ..وجحوب نصحرة المسحلمحن فحن أفغانسحتان وکفحر محن رحاهر علححهم عبحدة
الصلبان وکشت تلبح اطحبار والرهبان ،ص.8
 .9نشریه رسمی داعش به نام دابد که پانزده شماره از آن از سوی این گروه در فضای مجازی منتشر گردیده است.
 .4داعش ،نشریه رسمی داعش« ،دابد» ،شماره ،3ص.88
 .1شتیوی ،رشاد ابراهیم ،الجهاد فن سبحل الله شبهات و ردود ،ص.3
 .6داعش ،نشریه رسمی داعش«دابد» ،شماره ،3ص.88

در این مورد وارد شده است؛ اما آنچه از سلفیه جهادی مشاهده میشود ،سـوء برداشـت از
این روایا و همچنین استناد به روایاتی ضعی در استداللهای خود است؛ بنابراین برای
بررسی دقید دیدگاه سلفیه جهادی ذیل این روایت ،بایـد روایـت از جهـت سـندی و متنـی
مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی سندی

اصل این روایت که در مسند احمد آورده شده به این صور است که میگوید:

أ ي أأ أُ ي ْ أ ي أأ أ ُ ْ ْ ُ أ ْ أ أ أ أ ي أأ أ ي ُ ْ ُ أ أ أ ْ أ
رن أ اِري
«ح ثنس أِو النض اَ ،ح ثنس ع ْب يالَح أم ان ِن ث اسِ ات ِ ان ث ْوِسن ،ح ثنس حسسن ِن ع اط يية ،ع
ْ
أ أ
ُ
يب ال ُج أَ اشيَ ،أع ان ْاِ ان ُع أم أَ قسلِ :لثت ِين ع ل السسعة ِسلسيف حتى علب الله تلسلى وحر ه
م ان ٍ

َل شَعا له ،وجلل بزقي تحت ظل بمحي ،وجلل الخل والصغسب على من قسلف أمَل ،ومرن

تشبه ِقوم فهو منه ».

0

با مراجعه به صحاح سته که معروفترین کتب روایی نزد اهلسـنت هسـتند ،مشـاهده
میشود که هیمیک از صاحبان صحاح سته ،این روایت را بهصور کامل بیان نکردهانـد؛
بلکه ب اری تنها به قسمتی از این روایت اکتفا نموده است؛ البته آن را هم بدون ذکر سند
َ
و با لفظ (یذکر عن ابنعمر) آورده است 2که داللت بر عدم جزم وی بر این روایت دارد؛ در
واقع او روایت را بهصور معلد بیان نموده که بیانگر ضع این روایت میباشد 9.ابیداود
نیز تنها ب ش آخر روایت را آورده که میفرماید« :و من تشبه ِقوم فهو منه ».

4

عالوه بر عدم اهتمام صاحبان صحاح نسبت به این روایت ،برخی دیگر از کتب روایـی
از قبیل التذکرة فن االحادیث المشتهرة 1،المقاصد الیسنة 6،این روایت را ضعی دانسته-

 .0ابنحنبل شیبانی ،احمد ،مسند احمد ،ج ،3ص.332
 .2ب اری ،محمد ،صیح بخارف ،ج ،8ص.33
 .9قرضاوی ،یوس  ،فقه الجهاد ،ج ،8ص.388
 .4ابیداود ،سلیمان ،سنن أب داود ،ج ،3ص.33
 .1زرکشی ،بدرالدین محمد ،التذکرة فن اطحادیث المشتهرة ،ص.858
 .6س اوی ،محمد ،المقاصد الیسنة فن بحان کثحر من اطحادیث المشتهرة عل اطلسنة ،ص.773
 .7فتنی ،محمد راهر ،تذکرة الموضوعات ،ص.837

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی ذیل روایت "سیف"

اند؛ برخی دیگر نیز از قبیل عالمه فتنی ،روایت سی را موضو دانستهاند.

7
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با صرف نظر از عدم اعتنای صاحبان صحاح نسبت به این روایت ،از جمله افـرادی کـه
در سند روایت میباشد ،عبدالرحمن بـن ابـت بـن وبـان اسـت کـه بـا مراجعـه بـه اقـوال
شارحین مسند احمد و همچنین کتب تراجم ،بهخوبی معلوم میگردد کـه در مـورد و اقـت
وی ،اختالفنظر زیادی وجود دارد؛ 0تا جاییکه برخـی ایـن روایـت را بـهخـارر وجـود ایـن
ش ص ررد نمودهاند؛ همانگونه که شعیب ارناؤوط در ذیل روایت مـیگویـد :ایـن روایـت
بهخارر عبدالرحمن بن ابت بن وبان ضعی است و قابل اعتنا نمیباشد؛2همچنین شیخ
احمد شاکر بهعنوان یکی از شارحین مسند احمد ،در ذیل روایت ( 7828که در سلسله این
روایت ،ابن وبان وجود دارد) ،عنوان کرده است :احمد بن حنبل وی را تضعی نموده و در
مورد او گفته است که به احادیث او اعتنا نمیشود.

9

عالوه بر این ،با مراجعه به کتب تراجم نیز ،این عدم اعتنا به روایا ابن وبان بهخـوبی
نمایان است که برای نمونه به برخی از این موارد اشاره میگردد.
حاکم نیشابوری تصریح دارد که مسلم به روایـا وی اعتمـاد نداشـته و از او روایتـی را
نقل ننموده است؛ همانگونه که ذهبی نیز به این امر تصریح دارد.

4

عقیلی در کتاب ضعفاء الکبحر میگوید :شنیدهام که از احمـد بـن حنبـل در مـورد وی
سوال شد و او پاسخ داد :عبدالرحمن بن ابت ضعی است و قوی نمیباشد.

1

جرجانی در کتاب الکامل ف ضعفاء تصریح دارد :عبدالرحمن بن ابت ضـعی اسـت و بـه
روایا او اعتنا نمیشود؛ همانگونه که نسائی او را ضعی دانسته و از وی روایت نکرده است.

6

ابــنحجــر عســقالنی در تهححذیب التهححذیب ،وی را ضــعی دانســته و اقــوال بزرگــان
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اهلسنت را نیز در مورد ضع وی جمع نموده است.
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 .0ابنحجر عسقالنی ،احمد ،تغلحق التعلحق عل صیح البخارف ،ج ،7ص.335
 .2ابنحنبل شیبانی ،احمد ،مسند احمد ،ج ،3ص.332
 .9همان ،ج ،5ص.782
 .4حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرک عل الصیحیحن ،ج ،8ص.22
 .1عقیلی ،محمد بن عمرو ،ضعفاء الکبحر ،ج ،8ص.787
 .6جرجانی ،أحمد بن عدی ،الکامل ف ضعفاء الرجال .ج ،5ص.375
 .7ابنحجر عسقالنی ،احمد ،تهذیب التهذیب ،ج ،7ص.855

همچنین در سند روایت ،ش صی بهنام ابیمنیب آمده اسـت کـه غیـر از ابـیداود (آن
هم تنها در یک روایت) ،هیمیک از صاحبان صحاح از وی روایتی را نقل نکردهاند؛ عالوه
بر این ،در کتب تراجم از وی تنها کنیهاآ موجود مـیباشـد و اسـم او مشـ ص نیسـت؛

0

البته آلبانی نام وی را عبدالله بن عبدالله بیان کرده؛ اما او را ضعی شمرده و قائـل اسـت
که اعتنایی به روایت او نمیشود.

2

بررسی داللی

بعد از بررسی سندی ،باید از نظر داللت نیز روایت را مورد بررسی قرار داد؛ با توجه به اینکه
در اهمیت سالح و همچنین جهاد روایاتی در فریقین وجود دارد ،امـا تکفیـریهـا در ذیـل
این روایت دو ادعا را مطرح نمودهاند که م ال با معارف نـاب اسـالم مـیباشـد؛ بنـابراین
ادعاهای سلفیه جهادی ،ذیل روایت سی باید مورد بررسی قرار گیرد.
ادعای اول

پیامبر

در تبلی دین با شمشیر مبعـوث شـده اسـت؛ بنـابراین تنهـا راه هـدایتگـری

شمشیر میباشد؛ همچنین آنها معتقدند که در حال حاضر ،تنها گروهی که به ایـن سـنت
نبوی عمل میکند ،سلفیه جهادی میباشـند کـه جهـاد مسـلحانه را در تبلیـ دیـن پـیش
گرفتهاند؛ 9از اینرو ابومنذر حربی 4در پیامی خطاب به م الفانشان گفته است :پس کفـار
بدانند که پیامبر

ما برای کشتار آمده است و دین او دین کشتن است و ایـن همـان

راهی است که ما امروزه در پیش گرفتهایم.

1

عبدالله عزام نیز در ذیل این روایت تصریح دارد :من در افغانستان و در بین جهـادیون
َ
َ « .0وال یعرف ْاسم ألب منیب »؛ (عینی حنفی ،محمـود ،عمحدة القحارف شحرم صحیح بخحارف ،ج ،83ص)838؛ (ابـنحجـر
عسقالنی ،احمد ،تغلحق التعلحق عل صیح البخارف ،ج ،7ص.)335
 .2البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة االحادیث الضعحفة والموضوعة ،ج ،3ص.785
 .9سباعی ،هانی ،الصواعق المرسلة عل الندوة المهزلة ،ص.78
 .4از رهبران فکری گروه تکفیری القاعده.
« .1نبینا صلی الله علیه وسلم إنه سفاح وإنه بعث لیقتل الناس»؛ (حربی ،ابومنذر ،عون الیکحم الخبححر فحن الحرد علح کتحاب
البرهان المنحر ،ص.)735

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی ذیل روایت "سیف"

زندگی کردهام و دانستم که توحید در نفوس انسانها رسوخ پیدا نمیکند ،مگر با قتال؛ لذا

11

تنها راه انتشار توحید ،قتال با م الفین میباشد؛ همـانگونـه کـه پیـامبر
مذکور اینگونه فرمودند؛ 0پس بنابر این روایت ،قتال با م الفین واجب است.

در روایـت
2

نقد

آنچه از کالم تکفیریهای جهادی برداشت میشود آن است که با تکیه بر روایـت سـی ،
قائل به انحصار گسترآ اسالم از راه شمشیر میباشند؛ در حالیکه با مراجعـه بـه کتـاب،
سنت ،و اقوال بزرگان مذاهب ،خالف دیدگاه ایشان روشن میگردد.
کتاب

قرآن کریم هرگونه اجبار و تحمیل را در پذیرآ دین نفی و مردود دانسته است .این رویکرد
در آیا زیادی از قرآن بیان شده است؛ از اینرو به برخی از این آیا اشاره میگردد:

أ
أ ْ
ْأ
ْ
َ .8ل اإك أَ أاه افي ال َ اعن ق ْ أت أب يي أن ُّالَش ُ ام أن الغيَ؛ در دین هیم اجباری نیست .هـدایت از

گمراهی مش ص شده است.

9

در شان نزول این آیه شریفه وارد شده است که مردی از انصـار و از قبیلـه بنـیسـالم بـن
عوف ،دارای دو فرزند نصرانی بود؛ در حالیکه پدرشان انسانی مومن بود .روزی این شـ ص
از رسول الله

سوال کرد که آیا میتوانم فرزندانم را مجبور به پذیرآ اسالم کنم یا نـه؟

در جواب سوال ش ص ،این آیه شریفه نازل شد و اجبار در پذیرآ دین را مردود دانست.

4

ابنتیمیه حرانی بهعنوان کسی که سلفیهای تکفیری در عملکرد خود ،تکیه زیادی بـه
اندیشه وی دارند ،در ذیل این آیه ضمن مردود دانستن اجبار بـر پـذیرآ دیـن تصـریح دارد:
پیامبر

مد ده سال در مکه حضور داشت؛ در حالیکه مردم بتپرست بودند و اصـال

وی کسی را مجبور به پذیرآ اسالم ننمود .برای این مسئله با هیمکـس قتـال نکـرد 1.ایـن
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

کالم بیانگر آن است که پذیرآ اسالم با اکراه مردود میباشد.
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 .0عزام ،عبدالله ،التربحة الجهادیة والبناء ،ص.73
 .2سید امام ،عبدالقادر بن عبدالعزیز ،الجام ف طلب العلم الشریت ،ص.283
 .9سوره بقره ،آیه.857
 .4ابنکایر دمشقی ،اسماعیل ،تفسحر القرآن العظحم ،ج ،8ص.728
 .1ابنتیمیه حرانی ،احمد ،الجواب الصیح لمن بدل دین المسح  ،ج ،5ص.738

أأأ

ُ

ْ

سس أح يتى أعك ُونوا ُم ْؤمن أ
 .8أفأ ْن أت ُتكَ ُه يالن أ
ين؛ آیا میتوانی مردم را وادار نمایی تا مـومن
اا
ا

گردند؟

0

یکی دیگر از آیاتی که خطاب به پیامبر

در عدم اجبـار و اکـراه آنـان بـر پـذیرآ

ایمان میباشد ،آیه شریفه مذکور است که پذیرآ ایمان با اکـراه را مـردود دانسـته اسـت؛
همانگونه که مفسرین در ذیل آیه ،به این امر اذعان دارند که به برخی از این موارد اشـاره
میگردد.
ربری در ذیل آیه شریفه تصریح دارد که خداوند هرگونه اکراهی را بر پذیرآ دین منع
نموده است.

2

ابــنکایــر نیــز مــیگویــد :آیــه مــذکور بیــانگــر آن اســت کــه خداونــد مــیفرمایــد :ای
پیامبر

الزام و اکراه بر پذیرآ دین مردود میباشد و تو مامور به آن نیستی.

9

رشــید رضــا نیــز در ذیــل آیــه شــریفه تصــریح دارد :آیــه بیــانگــر آن اســت کــه ای
پیامبر

 ،تو و حتی دیگر پیامبران وظیفهای بر اجبـار و اکـراه افـراد بـر پـذیرآ دیـن

پیامبر

تو مامور به اجبار کردن آنان نیستی 1.از اینرو بنـابر آیـه شـریفه و همچنـین

ندارید؛ همانگونه که در آیاتی دیگر نیز به این امر تصریح شـده اسـت؛ از جملـه آیـه  :اإ ْن
 4أ أ أْ أ أ
أ أ ي ْ أ ُ
رت أعل ْري اه ْ اِ أج يبرسب؛ ای
أعل ْيا اإَل ال أربة ؛ نیسـت بـرای تـو مگـر تبلیـ کـردن؛ و مرس أن

دیگر آیاتی که در این مضمون بر پیامبر
دین مردود میباشد.
أ

نازل شده است ،اکراه دیگـران بـر پـذیرآ

6

أ
  .7أو أمس أ ْن أت أعل ْي اه ْ اِ أج يب ٍسب؛ ای پیامبر

تو مامور به اجبار کردن آنان نیستی.

7

 .0سوره یونس ،آیه.33
 .2ربری ،محمد بن جریر ،جام البحان فن تاویل القرآن ،ج ،85ص.887
 .9ابنکایر ،اسماعیل ،تفسحر القرآن العظحم ،ج ،3ص.832
 .4سوره شوری ،آیه.32
 .1سوره ق ،آیه.35
 .6رشید رضا ،محمد ،تفسحر القرآن العظحم(تفسحر المنار) ،ج ،3ص.735
 .7سوره ق ،آیه.35

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی ذیل روایت "سیف"

یکی دیگر از آیاتی که اجبار در پذیرآ دین را نفی و مردود دانسـته ،آیـه  35سـوره "ق"

11

میباشد که مفسران در ذیل آن تصریح دارند ،خداوند در این آیه شریفه ،پیامبر

را از

اجبار در پذیرآ دین منع نموده است؛ 0بنابراین با عنایت به آیا مذکور ،و همچنین آیا
دیگری که در این مضمون هستند ،بهخوبی ا با میگردد که اجبار نمـودن و اسـتفاده از
صالح در تبلی دین مردود است.
سنت نبوی و سیره صحابه

با مراجعه به سیره نبوی و صحابه ،بهخوبی معلوم میشود که ایشان اصال کسی را مجبـور
به پذیرآ دین ننمودند و اصال درصدد تبلی دین بـهواسـطه شمشـیر نبودنـد .ایـن امـر در
فتوحاتی که از ناحیه ایشان و همچنین سل محقد شده ،بهخوبی نمایان اسـت؛ همـان-
گونه که وقتی پیـامبر گرامـی اسـالم

عهدنامـهای بـا اهـل مدینـه نوشـتند و در آن

تصریح کردند :یهودیان در کنار مسلمانان زندگی کنند و مـیتواننـد بـر آیـین خـود بماننـد؛
بدون اینکه مجبور به پذیرآ اسالم باشند؛ 2همچنین در مورد بنینجران و قبیله بنیعامر
در تاریخ وارد شده است که پیامبر

 ،ایشان را در پذیرآ اسالم م یر نمودند و هیم-

یــک از ایــن قبایـل را مجبــور بــه پــذیرآ اســالم ننمودنــد؛ 9بعــد از وفــا پیــامبر گرامــی
اسالم

 ،بنابر شواهد تاری ی ،خلفا نیز هیمکس را مجبور به پذیرآ اسالم ننمودند؛

تا جاییکه در منابع اهلسنت وارد شده ،وقتی عمر بن خطاب مصر را فتح کـرد ،مـردم تـا
چندین سال بعد از آن هنوز اسالم نیاورده بودند و اکار آنان مسیحی بودند؛ بـا ایـن وجـود
هیمکس ایشان را مجبور به پذیرآ اسالم ننمود.

4

عالوه بر این ،با مراجعه به آ ار بزرگان مذاهب و حتی سلفیانی که اندیشه ایشان مـورد

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

اعتنای جهادیون میباشد ،خالف چنین دیدگاهی روشن میگردد که برای نمونه به برخی

18

از آنها اشاره میگردد.
ابنقیم جوزیه در این مورد میگوید :پیامبر

هیمکسی را مجبور به پذیرآ دیـن

 .0ابنکایر ،اسماعیل ،تفسحر القرآن العظحم ،ج ،3ص388؛ آلوسی ،محمود ،روم المعان  ،ج ،87ص.733
 .2ابنهشام ،عبدالملک ،سحره بنهشام ،ج ،7ص.78
 .9ابنکایر ،اسماعیل ،البدایة والنهایة ،ج ،5ص.73
 .4متقی هندی ،علی بن حسام ،کنز العمال فن سنن واالقوال ،ج ،88ص.778

ننمود و این همان دستوری بود که خداوند در آیه  857سوره بقره 0،به ایشان ابالغ نمودند؛
عالوه بر این ،ایشان نیز شرو کننده جنگ با هیمکس نبودند و تنها بـرای دفـا و حفـظ
دین به مقابله با م الفین میپرداختند.

2

"خالف" نیز ضمن مردود نمودن اکراه در پذیرآ دین میگوید :وسائل قهر و اکـراه از
اسباب انتشار دین نمیباشند؛ چراکه دین باید در قلوب افراد رخنه کند ،نه اینکه بـه اجبـار
بر ایشان تحمیل گردد؛ لذا بنابر آیه  85سوره بقره باید گفت :دعو به دین باید بهواسـطه
موعظه و بیان حجت باشد؛ نه بهواسطه شمشیر.

9

مودودی نیز در بیانهای که در سال 8728ق در ایام حس داشت ،تصریح دارد :در پایان
نصیحتی برای شما دارم ،و آن اینکه برای تغییر اوضا و تحقد اهداف خود ،به گروههای
سری روی نیاورید؛ چراکه این نوعی شتابزدگی اسـت و هـیم فایـدهای را در بـر ن واهـد
داشت .این اقدام ،رسیدن به هدف از کوتاهترین راه میباشد؛ در حالیکه راه صحیح بـرای
تغییر و تحول ،دعو علنی و همچنین اصالح دلها مـیباشـد؛ پـس بـه اصـالح دلهـا
بیردازید و از خشونت برای هدایتگری دوری کنید.

4

البانی هم در تعلیقهای که بر کتاب العقحدة الطیاویه دارد ،در این باب میگوید :بنـابر
ي أ أ

أ

أ

أ ُ

آیه شریفه  :اإ ين الل أه َل ُعغ َي َُ أمس اِق ْو ٍم أح يتى ُعغ َي َُوا أمس اِأ ْنف اس اه ْ ؛ خداوند سرنوشت هـیم قـومی

را تغییر نمیدهد ،مگر اینکه آنان آنچه را که در خودشان هست تغییر دهند؛ 1راه هـدایت-

گری برگشت بهسوی خداوند و راهنمـایی نمـودن اعضـای خـانواده و نزدیکـان بـه معـارف
صحیح دینی میباشد؛ بنابراین اقداما برخی از گروههای افراری کـه تنهـا راه هـدایت را
بدعتهای عصر حاضر است و با متـون دینـی کـه مـا را بـه اصـالح نفـس ارشـاد نمـوده،
ْ
َ ْ
ِّ َ ْ َ
َْ
« .0ال إک َر َاه ف الدین قد ت َب َّی َن ُّالرشد م َن الغ ِّ »؛ (در دین هیم اجباری نیست .هدایت از گمراهی مش ص شده است).
 .2ابنقیم ،محمد ،هدایة الیحارف فن أجوبة الحهود والنصارف ،ص.873
 .9خالف ،عبدالوهاب ،السحاسة الشرعحة فن الشئون الدستوریة والخارجحة والمالحة ،ص.28
 .4مودودی ،ابواالعلی ،واجب الشباب الحوم ،ص.87
 .1سوره رعد ،آیه.88

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی ذیل روایت "سیف"

قیام مسلحانه علیه حاکمان و مردم م ال خود پنداشتهاند ،مردود میدانم؛ چراکه این از

19

م ال میباشد.

0

ادعای دوم

رزق و روزی پیامبر

تنها از ررید جنـگ و غنـائم جنگـی بـوده و ایشـان تنهـا مـی-

توانستند از این راه ارتزاق کنند؛ 2در واقع باید همه بدانند که دین پیامبر

همان دینی

است که مال بهدست نمیآورد ،مگر با کشتن م الفین و تصاحب کردن اموالشان ،و ما به
چنین دینی افت ار میکنیم 9.از نظر سلفیه ،بهتـرین راه تحصـیل روزی بـهواسـطه غنـائم
است؛ چراکه با غلبه و به اجبار از دیگران گرفته میشود.

4

نقد

از جمله ادعاهای سلفیه جهادی این است که پیامبر گرامی اسالم

روزیاآ را تنها

از راه جنگیدن و غنائم جنگی بهدست مـیآورد .آنهـا بـهگونـهای القـا مـیکننـد کـه االن،
بهترین راه برای بهدست آوردن روزی ،جنگیدن با م الفین و گرفتن اموال آنان میباشد و
با استناد به این روایت ،افراد را ترغیب بهحضور در سوریه و عـراق و دیگـر منـارد کـرده و
چنین القا میکنند که مابقی مشاغل اهمیت و جایگاهی ندارند 1.ایـن در حـالی اسـت کـه
مشاغل دیگر از قبیل تجار و کشاورزی ،نزد پیامبر

از جایگاه باالیی برخوردار بوده

و در مدح تاجران و کشاورزان ،روایاتی را بیان نمودهاند که برخی از ایـن روایـا عبـار انـد
از:
ال  .روایا پیامبر

در فضل تجار :

« .8التسجَ اْلمين الص وق المسل  ،مع الشه اء عروم القيسمرة»؛ تـاجر امـین و صـادق و

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

مسلمان ،در روز قیامت با شهدا خواهد بود.

60
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 .0البانی ،ناصرالدین ،تخریج عقحدة الطیاویة ،ص.73
 .2داعش ،نشریه رسمی داعش «دابد» ،شماره ،3ص.88
« .9إن دینه دین مرتزقة ال یکسبون المال إال بالقتال والنهب»؛ (حربی ،ابومنذر ،عحون الیکححم الخبححر فحن الحرد علح کتحاب
البرهان المنحر ،ص.)735
 .4عزام ،عبدالله ،فن رالل سورة التوبة،ص.73
 .1داعش ،نشریه رسمی داعش «دابق» ،شماره ،3ص.87
 .6ترمذی ،محمد ،سنن ترمذف ،ج ،8ص557؛ ابنماجه ،محمد ،سنن ابنماجه ،ج ،8ص.383

أ ُ

ُُ ْ

أ

ُ

« .8أ يول أم ْن أع ْ قل ال أج ينة يالتسج َُ ي
الص ُ وق»؛ اولین کسی که وارد بهشت مـیشـود ،تـاجر
ا

صادق است.

0

ي ُ ي ُ ُ ْ أ ُ أ أ ي َ أ أ َ َ أ ُّ
ين أوالش أه أ ااء»؛ تاجر صـادق و امـین ،بـا
سجَ الص وق اْل امين مع الن ابيين والص اعق
« .7الت ا

انبیا و صدقین و شهدا است.
ب .روایا پیامبر

2

در فضیلت کشاورزی و باغداری

 .8صدقه جاری بودن کشاورزی و باغداری؛ همانگونه که پیـامبر

در ایـن بـاب

أ
أ
ٌ ي
أ ْ ُُ
أ
ْ
أ أ ْ
میفرماینـد « أمس ام ْن ُم ْس ال ٍ أعغ اَ ُس غ َْ ًْس ،أ ْو أع ْز أب ُع أز ْب ًعس ،ف أيأ كل ام ْن ُه ط ْي ٌَ أ ْو اإن أس ٌسن أ ْو أِ اه أيمرة ،اإَل
أ أ
أٌ
ك أسن ل ُه اِ اه أص أ قة» ؛ هیم مسلمانی نیست که درختی را بنشاند و یا زراعتی را کشت کنـد کـه

پرنده ،انسان و یا حیوانی از آن اسـتفاده کنـد ،مگـر اینکـه بـرای آن شـ ص یـک صـدقه

خواهد بود.

9

 .8تاکید پیامبر

به صحابه بر زراعت روی زمینهایشان و یا دادن زمین بهغیـر،

برای زراعت کردن در صور عدم تـوان صـاحب زمـین؛ در ایـن بـاب پیـامبر

مـی-

أ
أ
أ
فرماینـد « :أم ْن أك أسن ْت أل ُه أ ْب ٌض أف ْل أي ْز أب ْع أهس ،أفإ ْن أل ْ أع ْس أتط ْع أ ْن أع ْز أب أع أهس أو أع أج أز أع ْن أهس ،أف ْل أي ْم أن ْح أهس أ أق ُ
رسه
ا
ا
ْ
ال ُم ْس ال أ »؛ هر کسی که زمینی دارد روی زمنیش کشاورزی کند و اگر توان کشاورزی نـدارد،

زمین را به برادر دینیاآ بدهد که او کشاورزی کند.

4

 .7اهتمام بر کشاورزی حتی در صور شرو قیامت؛ پیـامبر گرامـی اسـالم

در

این باب فرمودند« :إن قامت علی أحدکم القیامة ،وف یده فسیلة فلیغرسها»؛ اگر قیامـت
برای یکی از شما شرو شد و در دست او درختی (نهـال درخـت) بـود ،پـس آن درخـت را
با توجه به روایا بیان شده ،جایگاه و فضیلت مشـاغلی ماننـد کشـاورزی و تجـار در
ّ
المصنت فن اطحادیث واآلثار ،ج.835 ،3
 .0ابنابیشیبه ،عبدالله،
 .2دارمــی ،عبداللــه ،سححنن دارم ح  ،ج ،7ص8757؛ دیلمــی ،ابــوشــجا شــیرویه ،الفححردوب بمححاثور الخطححاب ،ج ،8ص32؛
دارقطنی ،علی بن عمر ،سنن الدارقطنن ،ج ،7ص.723
 .9ب اری ،محمد ،صیح بخارف ،ج ،7ص857؛ نیشابوری ،مسلم ،صیح مسلم ،ج ،7ص .8822
 .4نسائی ،احمد ،سنن نسائ  ،ج ،3ص77؛ نیشابوری ،مسلم ،صیح مسلم ،ج ،7ص.8837
 .1ابنحنبل شیبانی ،احمد ،مسند احمد ،ج ،85ص858؛ متقی هندی ،علی بن حسام ،کنزل العمال ،ج ،7ص.238
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غرس کند.
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روشن میگردد؛ اما باید پرسید ،آیا خود ایشان هـم بـه ایـن

نزد پیامبر گرامی اسالم

مشاغل اهتمام داشتهاند یا نه؟ در صور عدم اشتغال ایشان به این امـور ،دلیـل آن بایـد
بررسی گردد.
با مراجعه به منابع تاری ی و روایی ،بهخوبی روشن است که پیامبر گرامی اسالم
قبل از بعات به امر چوپانی مشغول بودهاند کـه در مقابـل آن ،از مالکـان گوسـفندان مـزد

أ ي أ
اندکی هم دریافت مینمودند؛ همانگونه که ایشان در روایتی فرمودند « أمس أِ ألرث الل ُره ن ابيرس
ي أ أ أ أأ أ أ ْ أ ُ ُ أْ أ أأ أ أأ ُْ ُ أ
أ أ
أ أ
ي أ
رت أ ْب أع أسهرس أعلرى ق أرَ ااب عه اْل ْه ارل أمكرة»؛
اإَل أبعى الغن أ  .فقسل أصحسِه :أوأنت؟ فقرسل :نلر ْ  ،كن

خداوند مبعوث نکرده است پیـامبری را مگـر اینکـه او چوپـان بـوده .اصـحاب گفتنـد :ای

رسول خدا

شما هم اینگونه بودهاید؟ فرمودند :بله در ازای چند قیراط 0گوسفندان

مردم مکه را میچراندم.

2

عالوه بر این ،بنابر شواهد تاری ی ،پیامبر

به امر تجار نیز مشغول بـودهانـد.

9

ایشان ابتدا در سن دوازده سالگی همراه عموی خـود (ابورالـب) بـه شـام رفتـه و تجـار
نمودند؛ 4سیس بهعنوان نماینده همسر بزرگوارشان ،خدیجه
بودند.

به امـر تجـار مشـغول

1

ادعای سلفیان تکفیری این است که پیامبر
میخوردند؛ در حالیکه پیامبر

بهواسطه جنـگ و غنـائم آن روزی

قبل از هجر به مدینه و شرو جنگهای تحمیلی

نسبت به ایشان ،مد سیزده سال در مکه بودند و روزی ایشان متکی بر جنگ نبود؛ بلکه
بهواسطه کار و همچنین سرمایهای که حضـر خدیجـه

داشـتند رزق خـود را تـأمین

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

میکردند؛ همانگونه که خود ایشان در روایتی در وص حضر خدیجـه
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خطـاب بـه

أ
ِمسلهرس إح حَمنري النرسس»؛ مـرا بـا
رتني ا
عایشه به این مسئله اشاره نموده و فرمودند« :واْ ا

 .0واحد پول در بین قریش قبل از اسالم.
 .2ب اری ،محمد ،الصیح البخارف ،ج ،7ص.22
 .9ابنهشام ،عبدالملک ،سحرة ابنهشام ،ج ،8ص.7
 .4رلیحی اصفهانی ،اسماعیل ،دالئل النبوة ،ص35؛ عامری حرضی ،یحیـی ،بهجحة المیافحل وبغححة اطماثحل فحن تلخححص
المعجزات والسحر والشمائل ،ص.35
 .1ابنکایر ،اسماعیل ،الفصول فن السحرة ،ص33؛ ابوشهبه ،محمد ،السحرة النبویة عل ضوء القرآن والسنة ،ص.885

اموالش یاری داد ،در زمانیکه مردم من را تحریم کرده بودند.

0

همچنین با مراجعه به قرآن و با تصریح مفسرین در ذیل آیـه خمـس 2،اجـازه اسـتفاده
کردن پیامبر

از غنائم جنگی در آیه خمس نازل شده که نـزول ایـن آیـه شـریفه ،در

جنگ بدر بود؛ این در حالی است که جنگ بدر در سال دوم هجری رخ داد؛ با این وجود،
پیامبر

قبل از وقو جنگ بدر چگونه ارتزاق مینمودند؟!

ایشان تا قبل از جنگ بدر دو سال در مدینه حضور داشتند که جنگی هم با کفار انجام
ندادند ،و از راههایی غیر از غنیمت جنگـی ارتـزاق مـینمودنـد؛ پـس از تشـکیل حکومـت
اسالمی در مدینه ،جنگهای تحمیلی بر مسلمانان خیلی زیاد بود و م الفین از هر ررف
برای خشکاندن ریشه اسالم هجوم آورده بودند؛ از ررفی نیز ،افراد زیادی بهصور تک-
تک و یا گروهگروه برای آشنایی و ایمان آوردن به اسالم میآمدنـد کـه پیـامبر

تمـام

وقت شان را صرف تبلی و بیان معارف و یا در حال جنگ با م الفین گذراندنـد کـه در ایـن
صور باید گفت ،عمال ایشان وقتی برای انجام امور دیگر نداشتند؛ بهعالوه ،این ادعای
تکفیریها (روزی پیامبر

تنها از ررید غنائم جنگی بوده) ،با روایا صحیح تنـافی

دارد؛ چراکه از عائشه نقل است که وی خطاب بـه عـروه گفـت :ای پسـر خـواهرم ،مـا بـه
هالل ماه نگاه میکردیم و سه هالل ماه را میدیدیم (کنایه از اینکه سه ماه میگذشـت)،
ولی در خانههای رسول اکرم

آتشی روشن نمیشد .عروه سوال کرد :چگونه زندگی

میکردید؟ عایشه پاسخ داد :با خرما و آب؛ مگر اینکه برخی مواقع همسایه ما که از انصـار
بود ،گاوی داشت و برای خانه رسول خـدا

مقـداری شـیر مـیآورد و مـا از آن تغذیـه

 .0ربرانی ،سلیمان ،معجم الکبحر ،ج ،87ص87؛ ابنحنبل شیبانی ،احمد ،مسند احمد ،ج ،38ص.757
َ
َّ
ْ
َ  .2و ْاع َلموا أ َّن َما َغن ْمت ْم م ْن َش ْ ٍء َف َأ َّن ل َّله خم َسه َول َّلرسول َولذي ْالق ْر َبی َو ْال َی َت َامی َو ْال َم َساکین َو ْابن َّ
السبیل إن ک ْنت ْم َآم ْنـت ْم باللـه
َّ َ ِّ َ َ
ْ َ
َْ ْ َ
ََْ ْ
َ
َو َما أن َزل َنا َعلی َع ْبدنا َی ْو َم الف ْرقان َی ْو َم التقی ال َج ْم َعان َوالله َعلی کل ش ْ ٍء قدیر.
َ
َ
َ
َ
َّ
َ َ َ َ َ َّ
َ
ْ َ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ َ َّ َ ْ
َ « .9ع ْن َعائشة ،أن َها قالت لع ْر َوةْ :اب َن أخت  ،إن ک َّنا ل َن ْنظر إلی الهالل ال ة أهل ٍة ف ش ْه َر ْینَ ،و َما أوقد ف أ ْب َیا َرسـول اللـه
َّ َ
َ
َ
َ
َ َْ
َّ َ َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َص َّلی الله َع َل ْیه َو َس َّل َم َنار .فقلتَ :ما کان یعیشک ْم؟ قالت :األ ْس َو َدان الت ْمر َو َ
الماء ،إال أنه قـد کـان ل َرسـول اللـه صـلی اللـه علیـه
َ
َّ
َ
َّ
َ َ َ
َ
َْ
ََ ََْ َ
ون َرس َول َّالله َص َّلی الله َعل ْیـه َو َسـل َم م ْ
ـن أ ْب َیـاته ْم ف َی ْسـق َیناه»؛ (ب ـاری،
َو َسل َم ج َیران م َن األ ن َصار ،کان له ْم َم َنائح ،وکانوا یمنح
محمد ،صیح بخارف ،ج ،2ص)33؛ (نیشابوری ،مسلم ،صیح مسلم ،ج ،3ص.)8827
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میکردیم؛ 9با توجه به این روایت ،بهخوبی معلوم مـیگـردد کـه اوال ،پیـامبر

دنبـال
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مال دنیا نبودند ،تا جاییکه زندگی ایشان بهصور بسیار سـاده بـود .بـرخالف گـروههـای
تکفیری که با حمله به منارد م تل  ،تمام اموال مردم را به غار میبرنـد .انیـا روشـن
میشود که ارتزاق پیامبر

تنهـا از رریـد غنـائم جنگـی نبـوده و ایشـان از راههـای

دیگری نیز کسب روزی میکردند؛ پس انحصار رزق ایشان به غنائم جایز نمیباشد.
عالوه بر این ،باید به این نکته توجه نمود که غنائمی که مسـلمانان صـدر اسـالم بـه-
بود ،از اموال کفار محارب بـود کـه بـه-

دست میآوردند و مقداری نیز سهم پیغمبر

عنوان غنیمت جنگی شناخته میشد؛ در حالیکه سـلفیه جهـادی بـهوسـیله ایـن روایـت،
خواهان مشروعیت ب شیدن به غار اموال مسلمانان در ممالک اسـالمی اسـت و مـی-
خواهند حکم غنیمت جنگی را بر آن حمل نمایند.
نتیجه
با بررسی سیره و سنت پیامبر

از آغاز اسالم تا زمان رحلت ایشان روشـن گشـت کـه

اوال ،اسالم با دعو و رحمت رشد کرد و حضر در برابر کفار از اسالم و مسلمانان دفـا
میکردند .دوم اینکه رزق و معاآ پیامبر

از ررید کـار و سـرمایه همسرشـان بـود.

سلفیه جهادی با تکیه بر روایت سی  ،دو ادعا را ذیل آن مطرح نمودهاند :اول اینکه بنـابر
روایت سی  ،تنها راه گسترآ اسالم جهاد مسلحانه است؛ در حالیکه با تکیه بر آیاتی که
اکراه در پذیرآ دیـن را مـردود دانسـته ،و همچنـین سـیره پیـامبر

در تبلیـ دیـن،

استفاده از شمشیر و اجبار در پذیرآ دین رد شده است.
ادعای دوم سلفیان تکفیری این است که تنها منبع ارتـزاق پیـامبر

از راه غنـائم

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

جنگی بوده است؛ اما با مراجعه به کتاب ،سنت و اقـوال بزرگـان مـذاهب و حتـی سـلفیه،
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روشن گردید که این ادعا بیدلیل بوده ،و پیامبر

ضمن مدح نمـودن دیگـر مشـاغل

(از قبیل تجار و کشاورزی) ،از ررید چوپانی و تجار و دیگر مشاغل ،ارتزاق نمودهاند؛
پس برخالف ادعا و بزر نمایی سلفیه جهادی ،نمیتـوان مـدعی شـد کـه ایشـان تنهـا از
ررید غنیمت کسب روزی مینمودند.
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سایت آرشیو منبر التوحید والجهادwww.ilmway.com/site/maqdis/d.html ،
 .87ابومصعب سوری ،عمر عبدالحکیم ،دعاوة المقاوماة اإلساالمیة العالمیاة ،سـایت آرشـیو منبـر
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المکتبة العصریة ،بیتا.
 .85آلوسی ،محمود بن عبداللـه ،روا المعااني فاي تفسایر القارآن العظایم والسابع المنااني،
تحقید :علی عبدالباری ،بیرو  :دارالکتب العلمیة ،چاپ اول8385 ،ق.
 .87البانی ،محمد ناصرالدین ،تخریج العقیدة الطحاویاة ،بیـرو  :المکتـب االسـالمی ،چـاپ دوم،
8383ق.
 .83البانی ،محمـد ناصـرالدین ،سلسالة ا حادیاث الضاعیفة والموضاوعة وأثرهاا السای فاي
ا مة ،ریاض :دارالمعارف ،چاپ اول8388 ،ق.
 .82ب اری ،محمد ،صحی البخاري ،تحقید :محمد زهیـر بـن ناصـر ،دار رـوق النجـاة ،چـاپ اول،
8388ق.
 .83ترمــذی ،محمــد ،ساانن الترمااذی ،تحقیــد :بشــار عــواد معــروف ،بیــرو  :دارالغــرب اإلســالمی،
8332م.
 .85جرجانی ،أحمد بن عدی ،الکامل فی ضعفاء الرجال ،تحقیـد :عـادل أحمـد عبـدالموجود ،علـی
محمد معوض ،بیرو  :الکتب العلمیة ،چاپ اول8382 ،ق.
 .88حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین ،تعلید :محمد بن أحمد ذهبی ،تحقیـد:
مصطفی عبدالقادر عطا ،بیرو  :دارالکتب العلمیة ،چاپ اول8388 ،ق.
 .88حربی ،ابومنذر ،عون الحکیم الخبیر فاي الارد علای کتااب البرهاان المنیار فاي دحا
شاااابهات أهاااال التکفیاااار والتفجیاااار ،ســــایت آرشــــیو منبــــر التوحیــــد والجهــــاد،
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .87خالف ،عبدالوهاب ،السیاسة الشرعیة ف الشئون الدستوریة وال ارجیة والمالیـة ،بـیجـا :دارالقلـم،
چاپ اول8352 ،ق.

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

 .83دارقطنی ،علی بن عمر ،سنن الدارقطني ،تحقید :شعیب االرنؤوط و حسـن عبـدالمنعم شـلبی و
عبداللطی حرزالله و أحمد برهوم ،بیرو  :مؤسسة الرسالة ،چاپ اول8383 ،ق.
 .85دارمی ،عبدالله ،سنن الدارمی ،تحقید :حسین سلیم أسد الدارانی ،عربسـتان :دارالمغنـ للنشـر
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والتوزیع ،چاپ اول8388 ،ق.
 .87دیلمی ،ابوشجا شیرویه ،الفردوس بماثور الخطاب ،تحقید :سعید بن بسیون زغلول ،بیرو :
دارالکتب العلمیة ،چاپ اول8357 ،ق.
 .83رشـید رضـا ،محمـد ،تفسایر القارآن العظیمفتفساایر المناار  ،مصـر :الهیئـة المصـریة العامــة
للکتاب ،چاپ اول8335 ،م.
 .82زرکشی ،بدرالدین محمد ،التذکرة في االحادیث المشتهرة ،تحقید :مصطفی عبـدالقادر عطـا،

بیرو  :دارالکتب العلمیة ،چاپ اول8357 ،ق.
 .83سباعی ،هانی ،الصواعق المرسلة علای النادوة المهزلاة ،ناشـر :سـایت آرشـیو منبـر التوحیـد
والجهادwww.ilmway.com/site/maqdis/d.html،
 .75س اوی ،محمد ،المقاصد الحسنة في بیان کنیر من ا حادیث المشتهرة علی ا لسانة،
تحقید :محمد عامان ال شت ،بیرو  :دارالکتاب العرب  ،چاپ اول8355 ،ق.
 .78سید امام ،عبدالقادر بن عبدالعزیز ،الجامع في طلب العلم الشریف ،ناشـر :سـایت آرشـیو منبـر
التوحید والجهادwww.ilmway.com/site/maqdis/d.html،

 .78شتیوی ،رشاد ابراهیم ،الجهاد فی سابیل اللاه شابهات و ردود ،سـایت آرشـیو منبـر التوحیـد و
الجهادwww.ilmway.com/site/maqdis/d.html،
 .77ربرانی ،سلیمان ،المعجم الکبیر ،تحقید :حمدی بن عبدالمجید السـلف  ،قـاهره :مکتبـة ابـن-
تیمیة ،چاپ دوم ،بیتا.
 .73ربری ،محمد بن جریر ،جامع البیان في تأویل القرآن ،تحقید :أحمـد محمـد شـاکر ،بیـرو :
مؤسسة الرسالة ،چاپ اول8385 ،ق.
 .75رلیحی اصفهانی ،اسماعیل ،دالئل النبوة ،تحقید :محمد حـداد ،ریـاض :دارالطیبـة ،چـاپ اول،
8353ق.
 .77عامری حرضی ،یحیی ،بهجة المحافال وبغیاة ا ماثال فاي تلخایص المعجازات والسایر
والشمائل ،بیرو  :دارصادر ،بیتا.
 .73عـــــزام ،عبداللـــــه ،التجاااااارة المنجیاااااة ،ســـــایت آرشـــــیو منبـــــر التوحیـــــد و الجهـــــاد،
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .72عــــزام ،عبداللــــه ،التجااااارة المنجیااااة ،ســــایت آرشــــیو منبــــر التوحیــــد و الجهــــاد،
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .73عـــزام ،عبداللـــه ،التربیاااة الجهادیاااة والبنااااء ،ســـایت آرشـــیو منبـــر التوحیـــد و الجهـــاد،
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .38عقیل  ،محمد بن عمرو ،ضعفاء الکبیر ،تحقید :عبدالمعط أمـین قلعجـ  ،بیـرو  :دارالمکتبـة
العلمیة ،چاپ اول8353 ،ق.
 .38عماره ،محمد ،الفریضة الغائبة جذور و حوارات و دراسات و نصوص ،مصـر :نهضـة مصـر
للطباعة و النشر والتوزیع ،چاپ اول8553 ،م.

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی ذیل روایت "سیف"

 .35عـــزام ،عبداللـــه ،فاااي ظاااالل ساااورة التوباااة ،ســـایت آرشـــیو منبـــر التوحیـــد و الجهـــاد،
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 .37عینی حنفی ،محمود ،عمدة القاری شرا صحی البخاری ،بیرو  :دار إحیاء التـراث العربـ ،
بیتا.
 .33متقی هندی ،علی بن حسام ،کنز العمال في سنن ا قوال وا فعال ،تحقید :بکری حیـانی و
صفوة السقا ،بیرو  :مؤسسة الرسالة ،چاپ پنجم8358 ،ق.
 .35مـــودودی ،ابـــواالعلی ،واجاااب الشاااباب الیاااوم ،ســـایت آرشـــیو منبـــر التوحیـــد و الجهـــاد،
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

 .37داعش ،نشریه رسمی داعش(دابد) ،بیجا :گروه تکفیری داعش ،بیتا.
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پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالنهژژم  شژژما رۀ43تابسژژتان 8431
صژژژفحات03-11:تژژژارریفر:ا ژژژت8431/64/13:تژژژژارریتأریژژژد 8431/64/63:


بررسی و نقد دیدگاه مخالفان با تاکید بر حدیث
انس بن مالک ،در مورد توسل به ذات
نبی

اکرم
*

رضا پورعلی رسخه دیزج
چکیده

توسل به ذا اولیا و مقربان درگاه الهی ،در رول تاریخ ،از اعمال رایس میان مسـلمانان
بوده است .در این میان ،عدهای به م الفت با این رسم دیرینه برخواسته و بـا تکیـه بـه
برخی دالیل ،عمل مذکور را مـورد انکـار قـرار دادهانـد .ایـن دالیـل بـه دو قسـم تقسـیم
میشوند :اوال ،ادلهای که توسل به ذا را وسیله و مقدمه شرک دانسته و از باب "سـد
ذرایع" با آن م الفت کردهاند .دومـا ،ادلـهای کـه توسـل بـه ذا را از مصـادید بـدعت
دانستهاند .در این مقاله با روآ توصیفی تحلیلی ا با میگردد که توسل بـه ذا  ،نـه
مقدمه شرک است و نه از مصادید بدعت میباشد.
کلیدواژهها :توسل به ذا  ،توسل به دعا ،توسل به جایگـاه ،توسـل بـه منزلـت ،حـدیث
انس بن مالک ،شرک ،بدعت.

* کارشناسی ارشد کالم اسالمی ،پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت و دانشجوی کارشناسـی ارشـد رشـتۀ
علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم.

مقدمه
با توجه به اینکه توسل به ذا اولیای الهی از جمله اعمال رایس میان مسـلمانان در رـول
تاریخ بوده ،شرک یا بدعت دانستن این عمل ،موجب مشرک یا بدعتگذار بودن بسیاری از
مسلمانان خواهد شد؛ بنابراین توجه به مسئله مذکور و بررسی ادلـهی م الفـان توسـل بـه
ذا  ،الزم و ضروری است .باید دید که آیا همانگونه که ایشان ادعا دارند ،توسل به ذا ،
م ال با شر و آموزههای اسالم است؟ یا اینکه سازگار با آن بوده و از اعمال مورد تاییـد
شر مقدس است؟ از اینرو ،مقاله پیشرو بررسی و نقد دالیل م الفـان توسـل بـه ذا را
موضو خود ساخته و به بحث در اینباره پرداخته است.
توسل به ذا در آ ار متعددی مانند مقاالت الکوثرف ،بهقلم محمد زاهد کو ری ،رفح
المنارة لتخریج احادیث التوسل و الزیارة ،بهقلم محمود سعید ممدوح ،االسحعاد فحن جحوا
التوسل و االستمداد ،بهقلم عیسی بن عبدالله حمیری و ...مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت؛
اما باید توجه داشت که اوال برخالف نوشته پیشرو ،اکار آ ار نگاشـته شـده در ایـن حـوزه،
معنای دقیقی از توسل بهویژه توسل به ذا ارائه نـداده و بـا خلـا میـان مفـاهیمی ماننـد
توسل ،استغا ه ،شفاعت و ...بحای کلی در اینباره مطرح کردهاند .انیـا حـدیث انـس بـن
مالک ،محور بحث در هیمیک از آ ار مذکور نبوده و نوشته پیشرو ،تنهـا ا ـری اسـت کـه
بحث جامعی در باره حدیث مذکور ارائه داده است.
مفهومشناسی توسل به ذات
عبار "توسل به ذا " مرکب از دو کلمـه اصـلی توسـل و ذا اسـت؛ بنـابراین ابتـدا بایـد
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

توسل را معنا نمود .سیس مراد از ذا را مش ص ساخت.
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0و مفهوم توسل

ماده " و س ل" بهمعنای رغبت و تمایل است 0.توسل نیز مصدر باب تفعل از مـاده مـذکور
بوده 2و بهمعنای تقرب و نزدیکی جستن اسـت 0.معنـای اصـطالحی توسـل نیـز ،تقـرب و
 .0ابنفارس ،احمد ،معجم مقایح اللغة ،ج ،7ص.885
 .2راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الراغب االصفهانن ،ص.378

نزدیکی جستن به خداوند سبحان است .اعم از اینکه خـود تقـرب و نزدیکـی ،هـدف فـرد
توسلکننده باشد ،یا اینکه هدف وی از توسل و تقرب به خداونـد سـبحان ،بـرآورده شـدن
حاجا باشد .باید توجه داشت که نزدیکی و تقرب جستن به خداوند نیز یـا بـا وسـیله قـرار
دادن امری م لوق (دعای دیگران ،اعمال صالح ،ذا اولیا و )...و یا غیر م لوق (اسماء
و صفا الهی و )...ممکن است؛ 2لـذا در توسـل ،درخواسـت و رلـب یـا مسـتقیم و یـا بـا
واسطه (توسـل بـه دعـای دیگـران) ،از خداونـد سـبحان صـور مـیگیـرد؛ بنـابراین اگـر
درخواست و رلبی از غیر خداوند سبحان صور گیرد ،دیگر نمیتوان آن را توسل نامید و
از مصادید استغا ه و استعانت خواهد بود.
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0و مفهوم ذات

در ادبیا وهابیان و همنظران ایشان ،ذا  ،گاه مترادف با جایگاه ،مقام ،منزلت و حـد،

4

و گاه متغایر با این مفاهیم 1دانسته شده است؛ بهعبار دیگر ،برخی از وهابیان توسل به-
حد ،منزلت ،مقام و جایگاه اولیا نزد خداوند سبحان را از مصادید توسل به ذا دانسـته-
منزلت ،مقام و حد انبیا و اولیا نزد خداوند متعال است؛ بنابراین از نظر گروه اول ،عبـارتی
مانند «نتوسل الیک بحد نبیک»( ،خداوندا ،بهواسطه حقی که پیامبر نزد تو دارد ،بر تو
توسل میجوییم) ،یا «نتوسـل الیـک بجـاه نبیـک»( ،خداونـدا بـهواسـطه مقـام و منزلـت
پیامبر نزد تو ،به تو توسل میجوییم) ،تفاوتی با عبار «نتوْل اليا ِنبيا»( ،خداونـدا
بهواسطه پیامبر بر تو توسل میجوییم) نداشته و همه از اقسام توسل به ذا هستند؛ اما
بر اساس دیدگاه دوم ،فقا عباراتی نظیر «نتوسل الیک بنبیک» ،توسل به ذا محسـوب
شده و دسته اول عبارا  ،از مصادید توسل به ذا نیستند.



 .0حمیری ،نشوان بن سعید ،شم العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم ،ج ،88ص.3873
 .2قاسمی ،محمد جمالالدین بن محمد ،میاسن التاویل ،ج ،3ص883؛ هاللی ،محمد تقیالدین بن عبدالقادر ،الیسام
الماحق لکل مشرک و منافق ،ج ،8ص27؛ آلشیخ ،صالح بن عبدالعزیز ،التمهحد لشرم کتاب التوححد ،ص.783
 .9متولی ،تامر محمد محمود ،منهج الشحخ میمد رشحد رضا فن العقحدة ،ص.573
 .4دویش ،احمد بن عبدالرزاق ،فتاوف اللجنة الدائمة (مجموعه اول) ،ج ،8ص.853
 .1ابنعایمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوف و رسائل ،ج ،8ص.733

بررسی و نقد دیدگاه مخالفان با تاکید بر حدیث انس بن مالک ،در مورد توسل به ذات نبی اکرم

اند؛ در مقابل ،برخی دیگر بر این باورند که توسل به ذا  ،غیر از توسل بـهحـد و جایگـاه،

11

ادله عدم جواز توسل به ذات

وهابیان و همنظران ایشان ،از دو جهت توسل به ذا را مردود دانستهانـد .اوال توسـل بـه
ذا  ،مقدمه شرک بوده و از باب سد ذرایع 0جایز نیست 2.انیا توسـل بـه ذا از مصـادید
بدعت است.
3و مقدمه شرک بودن توسل به ذات

بنباز در کتاب مجموع فتاوف ،توسل به ذا را وسـیله و مقدمـه شـرک دانسـته اسـت .او
مینویسد :توسل به منزلت یا حد و یا ذا نبی اکرم

 ،مانند این عبار « :خداونـدا

تو را میخوانم بهواسطه نبی تو ،یا منزلت ایشان یا حد وی یا منزلت انبیا ،یـا حـد انبیـا یـا
منزلت اولیا و صالحان و یا ،»...بدعت و از وسایل شرک است 9.ابنعایمین نیز توسـل بـه
ذا را از مصادید شرک اصغر 4دانسته که ظاهرا مراد وی از شرک اصـغر خوانـدن توسـل
به ذا  ،مقدمه شرک بودن این عمل است؛ چراکه او نیز همانند بنباز ،بر شـرعی نبـودن
توسل به ذا تاکید دارد 1.وی مینویسد :اعتقاد بهسبب بـودن امـری کـه از منظـر شـر
سبب نیست ،نوعی از شرک 6است .توسل به ذا نبی اکرم

موجب اعتقاد بهسـبب

بودن چیزی است که از منظر شر  ،سـبب نیسـت؛ پـس توسـل بـه ذا ایشـان نـوعی از
شرک است.

7
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البته ادله مذکور ،مطلد توسل به ذا را (فارغ از اینکـه توسـل بـه ذا احیـا صـور
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"« .0سد" یعنی بستن و جلوگیری کردن و "ذرایع" جمع "ذریعة" بهمعنای وسیله است .اصطالح "سد ذرایع" نیز بهمعنای
جلوگیری کردن از هر کاری است که بهحسب عاد  ،منجر به مفسدهای میگردد»؛ (ر.ک .بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله،
مجموع فتاوف ،ج ،7ص)788؛ (مکارم شیرازی ،ناصر ،انوار االصول ،ج ،8ص.)333
 .2دویش ،احمد بن عبدالرزاق ،فتاوف اللجنة الدائمة (مجموعه اول) ،ج ،8ص.357
 .9بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموع فتاوف ،ج ،5ص.788
« .4شرک اصغر با تسامح ،مترادف با ریا و نفاق بوده و بهمعنای مراعا دیگران در کنار خداوند متعال است .این شرک موجب
خروج از اسالم نیست»؛ (ر.ک .راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،معجم مفردات الفاظ القران ،ص.)838-838
 .1ابنعایمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوف و رسائل ،ج ،8ص.737-733
« .6در ادبیا ابنعایمین نوعی از شرک بهمعنای شرک اصغر است»؛ (ابنعایمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوف و
رسائل ،ج ،8ص.)853
 .7ابنعایمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوف و رسائل ،ج ،8ص.737-733

بگیرد ،یا بر ذا اموا توسل شود) ،مقدمه شرک دانستهانـد؛ امـا دسـته دیگـری از ادلـه
وجود دارند که خصوص توسل به ذا اموا را مقدمه شرک معرفـی کـردهانـد؛ بـهعنـوان
ماال ،در کتاب فتوف اللجنة الدائمة آمده است :در اسالم عملی بهنـام توسـل بـه ذا یـا
منزلت و یا حد اموا وجود ندارد و این عمل وسیله شرک است.

0

بررسی و نقد

همانرور که اشاره شد ،سد ذاریع 2بهمعنای جلوگیری کردن از هـر کـاری اسـت کـه بـه-
حسب عاد  ،منجر به مفسدهای است؛ یعنی خود عمل دارای مفسده نبـوده و از اعمـال
مباح است؛ ولی منجر به مفسده خواهد شد؛ مانند کشاورزی که انگور کشت میکنـد تـا از
انگورهای کشت شده شراب درست کند .در این ماال کشت انگور یک عمل مبـاح اسـت؛
ولی منجر به یک مفسده (یعنی شراب) میشود .حال بـا توجـه بـه ایـن نکتـه بایـد گفـت،
چگونه میتوان ادعا کرد که توسل به ذا (اعـم از توسـل بـه ذا احیـا و توسـل بـه ذا
اموا ) ،عادتا منجر به شرک است؟ در حالیکه بر اساس احادیای مانند حـدیث انـس بـن
 .0دویش ،احمد بن عبدالرزاق ،فتاوي اللجنة الدائمة ،ج ،1ص.444
 .2بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموع فتاوف ،ج ،7ص788؛ مکارم شیرازی ،ناصر ،انوار االصول ،ج ،8ص.333
« .9انس بن مالک میگوید :عمر بن خطاب هنگام قحطی و خشکسالی ،عباس بن عبدالمطلب را واسطه قرار داده و از
خداوند متعال رلب باران مینمود .او میگفت :اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا.
وی میافزاید :بعد از آن باران شرو به باریدن میکرد»؛ (ب اری ،محمد ،صیح البخارف ،ج ،8ص ،83ح  8585و ج،5
ص ،85ح )7385؛ (ابنسعد ،محمد ،الطبقات الکبرف ،ج ،3ص)88؛ (ابنحبان ،محمد ،االحسان ف تقریب صیح ابن-
حبان ،ج ،3ص ،888ح )8278؛ (ابنخزیمه ،محمد بن اسحاق ،صیح ابنخزیمه ،ج ،8ص ،773ح )8388؛ (ابنعبدالله،
انس بن مالک ،حدیث میمد بن عبدالله انصارف ،ص.)75
« .4ربرانی در کتاب المعجم الکبحر از عامان بن حنی نقل میکند :مردی بهجهت خواستهای که داشت ،مکرر نزد عامان
خلیفه سوم میرفت؛ اما عامان به او توجهی نداشت؛ تا اینکه با عامان بن حنی مالقا کرد و مسئلهاآ را با او در میان
گذاشت .عامان بن حنی به او گفت ... :این دعا را ب وان « :اللهم انی اسالک بنبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی
الرحمة ،یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فتقضی لی حاجتی»؛ سیس خواستها را بگو .مرد رفت و همین کار را کرد و بعد به-
سمت خانه عامان حرکت کرد .دربان بیرون آمد و دست او را گرفت و نزد عامان بن عفان برد؛ عامان نیز او را احترام کرد و
خواسته اآ را اجابت نمود ...آنگاه مرد نزد عامان بن حنی رفت و از او تشکر کرد .عامان بن حنی گفت :این سفارآ از
من نبود؛ روزی خدمت رسول خدا 7بودم ،مرد نابینایی نزد ایشان آمد و از وی خواست برای بازگشت بیناییاآ دعا کند.
پیامبر 7همین دستور را به او دادند و مرد نابینا پس از انجام این دستور ،در حالیکه چشمانش میدید به ما ملحد شد»؛
(فسوی ،یعقوب بن سفیان ،مشحخة یعقوب بن سفحان الفسوف ،ص)33؛ (ربرانی ،ابوالقاسم ،الدعا ،ص)788؛ (ربرانی،

بررسی و نقد دیدگاه مخالفان با تاکید بر حدیث انس بن مالک ،در مورد توسل به ذات نبی اکرم

مالک 9و حدیث عامان بن حنی  4،این نبی اکـرم

اسـت کـه توسـل بـه ذا را بـه

12

اصحاب خویش آموزآ میدهد .عامان بن حنی نیـز صـحابی ایشـان اسـت کـه بعـد از
توسل به ذا ایشان را به دیگران آموزآ میدهد .عمر

رحلت رسول گرامی اسالم

بن خطاب و سایر صحابه هم توسل متعدد خویش به ذا نبـی اکـرم
دادهاند .آیا نبی اکرم

را بارهـا خبـر

و صحابه او عملی را به مردم آموزآ داده و یا مرتکـب عملـی

میشدند که عادتا ختم به شرک میشد؟ آیا این عمل نبی اکـرم
دعو به شرک نبود؟ قطعا ساحت نبی اکرم

و صـحابه ایشـان،

و صـحابه ایشـان ،از چنـین اتهامـاتی

مبرا است و با وجود احادیث مذکور ،بههیموجه نمیتوان توسل به ذا را عادتـا منجـر بـه
مفسده شرک دانست.
4و بدعت بودن توسل به ذات

م الفان توسل به ذا  ،با تکیه بر دو دسته از ادله ،توسل به ذا را بدعت دانستهاند.
اول ،دالیلی که مطلد توسل به ذا (فارغ از اینکه توسل به ذا احیا صور بگیرد یا
به ذا اموا توسل شود) ،را بدعت دانستهاند ،که عبار اند از:
 .8هر عملی که در عهد نبی اکرم

معروف و شناخته شده نباشد ،بـدعت اسـت.

توسل به ذا از اعمال شناخته شده در عصر نبی اکرم
بدعت است.

نیست؛ پس توسل بـه ذا

0

 . 8با توجه به توقیفی بودن عبادا  ،هـر عبـادتی کـه توسـا خداونـد سـبحان تشـریع
نشود ،بدعت است .توسل به ذا نبـی اکـرم
است؛ پس توسل به ذا ایشان بدعت است.

توسـا خداونـد متعـال تشـریع نشـده
2
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دوم ،دالیلی که خصوص توسل به ذا امـوا را بـدعت معرفـی کـردهانـد؛ بـهعنـوان
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ابوالقاسم ،المعجم الصغحر ،ج ،8ص)757؛ (اصفهانی ،ابونعیم ،معرفة الصیابة ،ج ،3ص)8353؛ (مقدسی ،عبدالغنی،
الترغحب فن الدعاء و الیث علحه ،ص)853؛ (مقدسی ،ضیاء الدین ،العدة للکرب و الشدة ،ص.)73
در کتاب پاسخ به شبهات وهابحان بر روایات توسل به پحامبر 7پ ا وفات ایشان" بهقلم اقای محسن عبدالملکی ،داللت
روایت مذکور بر جواز توسل به ذا نبی اکرم 7بعد از وفا ایشان به ا با رسیده و بهتمامی شبها وهابیان در اینباره پاسخ
داده شده است.
 .0ابنعایمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوف و رسائل ،ج ،8ص.737
 .2بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموع الفتاوف ،ج ،5ص.788

ماال ،در فتاوای لجنه دائمی عربستان که زیر نظر هیئـت کبـار علمـای (هیئـت علمـای
برجسته) این کشور است ،آمده :در شر مقدس اسالم ،توسل به اموا (اعم از توسل به
ذا یا حد و یا مزلت آنان) ،تشریع نشده است؛ پس این عمل بدعت است.

0

بررسی و نقد

از مطالب مذکور بهدست میآید که م الفـان توسـل بـه ذا  ،دو مـالک و ضـابطه بـرای
تعیین مصادید بدعت ارائه دادهاند:
 .8عدم شهر عمل در عصر نبوی؛
 .8عدم تشریع عمل (در صورتیکه از مصادید عباد باشد) ،توسا خداوند سـبحان.
حال با توجه به این نکتـه بایـد گفـت کـه بـر اسـاس دو مـالک مـذکور ،توسـل بـه ذا از
مصادید بدعت نیست؛ زیرا همانرور که اشاره شد ،ادلهای قطعی مانند حدیث انـس بـن
مالک 2بر تشریع توسل به ذا توسا شار و نیز معـروف بـودن ایـن عمـل در عصـر نبـی
اکرم

داللت دارند.

خشکسالی ،عباس بن عبدالمطلب را واسطه قـرار داده و از خداونـد متعـال رلـب بـاران
مینمود .او میگفت« :اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسـقینا و إنـا نتوسـل الیـک بعـم
نبینا فاسقنا» 9.وی میافزاید :بعد از آن ،باران شرو به باریدن میکرد.

4

با توجه به نقل این حدیث در کتب معتبری مانند صیح بخارف ،صحت سـند و مـتن
آن امری قطعی بوده و م الفان توسل به ذا نیز بـر ایـن امـر اذعـان دارنـد؛ 1امـا در بـاره
داللت حدیث مذکور بر سنت بودن توسل به ذا باید گفت که عبار «کنا نتوسـل الیـک
بنبینا»( ،همواره ما بهواسطه پیامبر خویش به تو توسل میکردیم) ،اوال ،داللت بـر تشـریع
 .0دویش ،احمد بن عبدالرزاق ،فتاوف اللجنة الدائمة ،مجموعه اول ،ج ،8ص.338
 .2ب اری ،محمد ،صیح البخارف ،ج ،8ص ،83ح 8585و ج ،5ص ،85ح.7385
 .9همان.
 .4همان.
 .1البانی ،ناصرالدین ،رواء الغلحل فن تخریج أحادیث منار السبحل ،ج ،7ص.873
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توضیح اینکه در حدیث انس بن مالک آمده است :عمر بن خطـاب هنگـام قحطـی و

11

این عمل در شر مقدس اسالم دارد؛ چرا که نمیتوان پذیرفت که سل امت و صحابه بـر
عملی غیر مشرو مبادر میورزیدند .انیا ،گویای این مطلب است که توسل بـه ذا  ،از
اعمال معروف در میان صحابه بوده است؛ چرا که همواره بر ایـن عمـل اقـدام مـیکردنـد؛
بنابراین دو مالک ارائه شده بـرای بـدعت ،توسـا م الفـان توسـل بـه ذا ( ،یعنـی عـدم
شهر عمل در عصر نبوی و نیز عدم تشریع عمل توسا خداوند سـبحان) ،در توسـل بـه
ذا وجود نداشته و این عمل از مصادید سنت است.
شاید ادعا شود که حدیث انس بن مالک تنهـا سـنت بـودن توسـل بـه ذا احیـا را بـه
ا با میرساند و عدول عمر از توسل به نبی اکرم

بعد از وفا ایشان ،دلیل بر این

است که وی توسل به ذا اموا را جایز نمیدانست؛ چرا که صحابه در زمان حیـا نبـی
اکرم

 ،به غیر او توسل نکردهاند؛ بنابراین عدول ایشان از نبی اکرم

به عباس

بعد از وفا حضر  ،گویای این مطلب است که از منظر صـحابه ،توسـل بـه ذا امـوا
جایز نیست؛ 0اما باید توجه داشت که این ادعا بههیموجه قابل پذیرآ نیست؛ زیرا همان-
رور که اشاره شد ،عامان بن حنی  ،توسل به ذا نبی اکرم

بعد از وفا ایشان را

به دیگران توصیه مینمود 2که این مسئله ،حاکی از آن است که از منظر صحابه ،توسل به
ذا اموا جایز است و عدول عمر دلیل دیگری داشته است.
5و حدیث ان

بن مالک و برداشت مخالفان

وهابیان و همنظران آنها برای دفا از اعتقاد خود مبنی بر عدم جواز توسل به ذا  ،مدعی
شدهاند که مراد از لفظ توسل در حدیث انس ،توسل به دعـا اسـت و ایـن حـدیث بـر جـواز
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توسل به ذا داللت ندارد 9 .به اعتقاد آنـان ،حـدیث انـس گویـای ایـن مطلـب اسـت کـه
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صحابه به دعای نبی اکرم

و عباس توسل کرده و از آنان خواستهاند که برای نـزول

باران دعا کنند؛ اما اینکه صحابه ذا نبی اکـرم

و عبـاس را واسـطه قـرار داده و از

 .0عروسی ،جیالن بن خصر ،الدعا و منزلته من العقحدة االسالمحة ،ج ،8ص.387
 .2فسوی ،یعقوب بن سفیان ،مشحخة یعقوب بن سفحان الفسوف ،ص33؛ ربرانی ،ابوالقاسم ،ادعا ،ص.788
 .9آلشیخ ،عبداللطی بن عبدالرحمن ،عحون الرسائل و االجوبة عل المسائل ،ج ،8ص752؛ همان ،منهاج التاسح و
التقدی فن کشت شبهات داود بن جرجح  ،ص852؛ جمعی از علمای نجد ،مجموعة الرسائل و المسائل النجدیة ،ص.35

خداوند درخواست کرده باشند که به احترام آن ذوا بر آنان باران نازل کند ،امری خارج از
مدلول حدیث انس است .ادله م الفان بر این ادعا عبار اند از:
الفو فهم و برداشت علمای سلف

م الفان بر این باورند که علمای سل از حدیث مذکور ،نه جواز توسل به ذا  ،بلکه جـواز
توسل به دعا را برداشت کردهاند؛ بههمین دلیل است که ب اری آن را در ذیل باب «ْروال

النسس اَلمسم اَلْتسقسء احا قحطوا» 0،نقل کرده است.

2

در نقد این دلیل باید گفت که اوال ،عبار «كنس نتوْرل اليرب ِنبينرس»( ،همـواره بـه-
واسطه نبی خویش به تو توسل میجستیم) ،و نیز عبار «نتوسل الیک بعم نبینا» (توسل
میکنیم به تو ،بهواسطه عموی پیامبر خویش) ،در توسل به ذا ظهـور دارد و نمـیتـوان
بهصرف اینکه ماال ب اری آن را در ذیل فالن باب آورده ،از ظهور حدیث دست برداشـت.
انیا ،همانگونه که م الفان ادعا دارند ،درج روایت مذکور ذیل عنوان «ْوال النسس اَلمسم

اَلْتسقسء احا قحطوا» ،توسا ب اری ،داللت بر این دارد که وی جـواز توسـل بـه دعـا را از
توسل به دعا است و صحابه از نبی اکرم

و عباس ،درخواست دعای باران کردهاند؛

چرا که اگر اینگونه باشد ،ب اری با این اشـکال مواجـه خواهـد شـد کـه چگونـه وی لفـظ
توسل در حدیث انس را بهمعنای توسل به دعا دانسته است؟ در حالیکه در روایت مذکور،
اصال س نی از درخواست استسقاء و توسل به دعا به میان نیامده و بحث از توسل به خود
نبی اکرم

است؛ 9بنابراین همانگونه که ابنحجر ،شارح صیح بخارف ادعـا دارد،

باید گفت که هدف ب اری از درج روایت انس تحت عنوان مذکور ،ا با جـواز درخواسـت
استسقاء از امام و بهعبار دیگر ،ا با جواز توسل به دعای امام است؛ اما از باب قیـاس
اولویت و اینکه اگر رلب باران از خداوند متعال بـا توسـل بـه ذا نبـی اکـرم
 .0درخواست دعای باران از امام توسا مردم در هنگام قحطی.
 .2عروسی ،جیالن بن خضر ،الدعا و منزلته من العقحدة االسالمحة ،ج ،8ص.388
 .9ابنحجر عسقالنی ،احمد ،فت البارف ف شرم صیح البخارف ،ج ،8ص.333

جـایز

بررسی و نقد دیدگاه مخالفان با تاکید بر حدیث انس بن مالک ،در مورد توسل به ذات نبی اکرم

حدیث مذکور برداشت کرده است؛ اما نه از این باب که مراد از لفـظ توسـل در آن حـدیث،
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باشد ،بهررید اولی مقدم کردن رسول الله

برای استسقاء و رلب استسقاء و دعای

باران از او ،جایز خواهد بود؛ 0بهعبار دیگر ،اگر بر ما جایز باشد که ذا ایشان را واسـطه
قرار داده و از خداوند ب واهیم که دعای ما را بهحد نبی اکرم

 ،یا جـاه و یـا منزلـت

ایشان ،مستجاب نماید ،بهررید اولی بر ما جایز خواهد بود که از خود ایشان ب واهیم که
برای ما دعا کند؛ چرا که برخالف توسل به ذا  ،در توسل به دعا شـائبه بـدعت یـا مقدمـه
شرک بودن وجود ندارد.
بو معنای معهود و معروف توسل در عصر نبوی

به اعتقاد م الفان توسل به ذا  ،معنای معهود و معروف توسل در عصر نبی اکرم
توسل به دعا بوده است 2.آنان بر این باورند که وقتـی لفـظ توسـل توسـا صـحابه یـا نبـی
اکرم

استعمال میشد ،مراد ایشان از آن لفظ ،توسل به دعا بوده است 9.م الفان با

تکیه بر همین مسئله ادعا کردهاند که مراد از لفظ توسل در حدیث انس نیز ،توسل به دعا
است 4.آنها برای ا با نظریه خویش ،به سه روایت استناد کردهاند که عبار اند از:
ال  .شریک بن عبدالله بن ابینمر از انس بن مالک شنیده است که میگفت :در روز
جمعه ،مردی از دری که روبروی منبـر رسـول اللـه
پیامبر

قـرار داشـت ،وارد مسـجد شـد.

بهصور ایستاده در حال خواندن خطبه بودند .وی بـه مقابـل ایشـان آمـد و

گفت :ای رسول خدا

 ،جانوران تل شده و راهها قطع شده است .از خداونـد ب ـواه

که به فریاد ما برسد .انس میگوید :رسول الله

دستهای خود را بـهسـوی آسـمان

بلند کرد و گفت :خداوندا ،بر ما باران نازل فرما ،خداوندا بر ما باران نـازل فرمـا .وی مـی-

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

افزاید :به خدا سوگند که هیم ابری در آسمان نمیدیدم و نه پاره ابری و نه چیز دیگری.
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ب .عایشه میگوید :مـردم بـه رسـول اللـه

1

از قحطـی و خشـکسـالی شـکایت

 .0همان ،ص.335
 .2عروسی ،جیالن بن خضر ،الدعاء و منزلته من العقحدة ،ج ،8ص.388- 383
 .9همان.
 .4همان.
 .1ب اری ،محمد ،صحیح البخحارف ،ج ،4ص ،42ح 1111؛ ابـنحجـاج نیشـابوری ،مسـلم ،صحیح مسحلم ،ج ،4ص،214
ح.298

کردند .وی دستور داد که منبری آورده و در محل اقامه نماز بگذارند و به آنان وعده داد که
روزی در اینباره صحبت کند؛ پس هنگامی که آفتاب باال آمد ،بر روی منبر نشست و بعـد
از تکبیر و حمد و نای الهی گفت :شما بهخارر خشکسالی و تاخیر در بارآ باران به من
شکایت کردید .خداوند به شما دستور داده است که او را ب وانید و نیز وعده داده است که
حاجا شما را اجابت کند.

0

ج .ابنمسعود میگوید :بهدلیل کندی قریش در قبـول اسـالم ،پیـامبر

آنـان را

نفرین کرد و در نتیجه به مد یک سال گرفتار قحطی و خشکسالی شدند؛ بهصورتی که
برخی از ایشان به هالکت رسیدند و مردم از ناچاری گوشت و است وان مـردار خوردنـد .بـا
مشاهد این وضعیت ،ابوسفیان نزد حضر آمد و گفت :ای محمد

 ،تو خود مردم را

به صلهرحم دعو میکنی .قوم تو در حال هالکت است ،بیا و خداوند را ب وان ...رسـول
خدا

دعا کرد و در نتیجه هفت روز مدام باران بارید تـا اینکـه مـردم از زیـاد بـاران

شکایت کردند .آنگاه حضر فرمودند :خداوندا بر ارراف ما ،و نه بر ما؛ پس ابرها از باالی
با توجه به نقل این احادیث در کتب معتبری مانند صیح بخارف ،صحیح مسحلم و...
صحت متن و سند این روایا  ،قابل پذیرآ از سوی اهلسنت است؛ اما باید توجه داشت
که اوال ،ظاهر روایت انس ،توسل عمر بـه ذا نبـی اکـرم
اینکه چون شکایت مردم از خشکسالی به رسول الله

و عبـاس اسـت .صـرف
و یا دعا کـردن ایشـان بـرای

نزول باران در چند روایت معدود آمده ،دلیل قانعکنندهای برای عـدول از ظـاهر آن روایـت
نیست .انیا ،در این سه روایت ،اصال لفا توسل استعمال نشده اسـت؛ بنـابراین م الفـان
توسل به ذا چگونه با استناد به این روایا به این نتیجه رسیدهانـد کـه معنـای معهـود و
معروف لفظ توسل در عصر نبی اکرم

توسل به دعا بوده است؟!

 .0ابــوداود سجســتانی ،ســلیمان ،سححنن ابححنداود ،ج ،1ص ،114ح 1181؛ حــاکم نیشــابوری ،محمــد ،المسححتدرك علحح
الصیحیحن ،ج ،1ص ،482ح.1441
 .2ب اری ،محمد ،صیح البخارف ،ج ،4ص ،11ح1141؛ بیهقی ،احمد بن حسـین ،دالئحل النبحوة و معرفحة أححوال صحاحب
الشریعة ،ج ،4ص.142

بررسی و نقد دیدگاه مخالفان با تاکید بر حدیث انس بن مالک ،در مورد توسل به ذات نبی اکرم

سر آن حضر پراکنده شده و بر مردم نواحی ارراف باران بارید.
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جو مضمون روایات دیگر ،واقعه توسل عمر به عباس

به اعتقاد م الفان توسل به ذا  ،با توجه به دیگر روایـا نـاظر بـر واقعـه توسـل عمـر بـه
عباس ،باید توسل در روایت انس بن مالک را نیز بهمعنای توسل به دعا دانست 0.ایشان به
سه روایت در این زمینه استناد کردهاند که عبار اند از:
ال  .روایت ابنعباس که میگویـد :عمـر بـه محـراب رفـت و از خداونـد رلـب بـاران
نمود ...سیس به عباس گفت :برخیز و رلب باران کن؛ پس عباس گفت :خدایا ،هم آب و
هم ابر نزد توست؛ 2در این روایت تصریح شده است که عمر به ذکر نـام عبـاس در دعـای
خویش اکتفا نکرده و از عباس رلب دعا کرد؛ بنابراین باید توسل وارد شده در روایت انـس
نیز بر اساس این روایت تفسیر گردد و توسل به دعا معنا شود.

9

ب .روایت انس بن مالک که مـیگویـد :صـحابه هنگـامی کـه در عهـد پیـامبر
گرفتار خشکسالی میشدند ،بهواسطه ایشان رلب بـاران مـیکردنـد .ایشـان بـرای آنـان
رلب باران مینمود و باران نیز شرو به باریدن میکـرد .هنگـامی کـه دوران امـار عمـر
رسید ،انس حدیث قبلی (حدیث توسل عمر بـه عبـاس) را ذکـر کـرد؛ 4کلمـه «استسـقوا»
داللت بر رلب دارد؛ یعنی صحابه از پیامبر

رلب دعا میکردند؛ بنابراین این حدیث

بهوضوح داللت بر رلب دعا از رسول اکرم

دارد و لفظ توسل در کالم عمر نیز ،به-

معنای توسل به دعا است.

1
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ج .روایت زبیر بن بکار که میگوید :عباس گفت ... :همانا قوم بهواسطه من به تو پناه
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 .0عروسی ،جیالن بن خضر ،الدعا و منزلته من العقحدة ا سالمحة ،ص.383-387
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اس ،أن ع َم َرْ ،است ْسقی بالم َصلی ،فقال لل َعباس :قم فاستسد ،فقام العباس ،فقال:
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ً ًَ َ ً
َواد َعة بالغة ،ر َبقاَ ،ع ًّاما ،م ْحی ًیا ،الله َّم ال ن ْرغب إال إل ْیك َو ْحدك ال شریك لك ،الله َّم إنا نشکو إل ْیك َسغ َب کل َساغ ٍبَ ،وغ ْر َم کل
َ
ِّ
ِّ
َ
َ َ ِّ َ
غار ٍمَ ،وجو َ کل َجائ ٍعَ ،وع ْر َي کل َع ٍارَ ،وخ ْوف کل خائ ٍ ف د َعاء له»؛ (صنعانی ،عبدالرزاق ،المنصت ،ج ،7ص.)38
 .9عروسی ،جیالن بن خضر ،الدعا و منزلته من العقحدة االسالمحة ،ج ،8ص.383-385
« .4هو عند اإلسماعیل من روایة محمد بن المانی عن األنصاري بإسناد الب اري إلی أنس قال :کانوا إذا قحطوا علی عهد
النب صلی الله علیه وسلم استسقوا به فیستسق لهم فیسقون فلما کان ف إمارة عمر فذکر الحدیث»؛ «ابنحجر عسقالنی،
احمد ،فت الباري ،ج ،8ص.)335
 .1عروسی ،جیالن بن خضر ،الدعاء و منزلته من العقحدة ا سالمحة ،ج ،8ص.385

آوردهاند و این بهخارر جایگاهی است که من نزد رسول تو دارم .خداوندا ...بارانت را بر مـا
نازل کن؛ 0اگر عمر به ذا عباس توسل کرده بود ،دیگر به دعای عباس و حتی حضور او
در جمع دعا کنندگان نیازی نبود و ذکر نام عباس در دعا کفایت مـیکـرد؛ بنـابراین از دعـا
کردن عباس معلوم میشود که توسل عمر به دعای عباس بوده؛ نه ذا ایشان.

2

در نقد این دلیل نیز باید گفت ،همانرور که اشاره شد ،ظاهر روایت انس (روایتـی کـه
موافقان توسل به ذا به آن استناد کردهاند) ،این است که عمر به ذا نبی اکرم

و

عباس توسل کرده است؛ بنابراین بهصرف اینکه در برخی روایا دیگر آمده است که عمـر
از عباس رلب دعای باران کرد ،دلیل نمیشود که از ظاهر روایـت انـس دسـت بـرداریم و
لفظ توسل در آن روایت را بهمعنای توسل به دعا بدانیم.
البته اگر میان روایت انس و دسته دوم اخبار (روایت ابنعبـاس ،ابـنبکـار و انـس بـن
مالک) ،تعارضی وجود داشته باشد ،امکان ترک روایت انس و عمل به مضمون دسته دوم
اخبار وجود دارد؛ 9اما باید توجه داشت کـه حـدیث انـس و دسـته دوم اخبـار (روایـت ابـن-
عباس توسل کرده است و این روایا نقلهای م تلفی از آن واقعه هستند) ،و یا بر وقایع
متعدد داللت دارند؛ (عمر در جاهای م تل و به روآهـای م تلفـی بـر عبـاس توسـل
کرده است که هر کدام از این روایا ناظر به یکی از این مـوارد هسـتند) .در صـور دوم،
بهعلت تعدد وقایع ،تعارضی میان دو دسته از روایا وجـود نـدارد؛ پـس نمـیتـوان حـدیث
انس را بهدلیل تعارض با دسته دوم از روایا کنار گذاشت 4.در صـور اول نیـز ،میـان دو
روایت نقل شده از انس (روایتی که موافقان توسل به ذا به آن استناد کـردهانـد و روایتـی
که از نظر م الفان توسل به ذا بر توسل عمر بـه دعـای عبـاس داللـت دارد) ،تعارضـی
 « .0أن العباس لما استسقی به عمر قال اللهم إنه لم ینزل بالء إال بذنب ولم یکش إال بتوبة وقد توجه القوم ب إلیك لمکان
من نبیك وهذه أیدینا إلیك بالذنوب ونواصینا إلیك بالتوبة فاسقنا الغیث فأرخت السماء مال الجبال حتی أخصبت األرض
وعاآ الناس»؛ (ابنحجر عسقالنی ،احمد ،فت البارف ،ج ،4ص.)498
 .2عروسی ،جیالن بن خصر ،الدعا و منزلته من العقحدة االسالمحة ،ج ،8ص.385-387
 .9ابنصالح ،عامان بن عبدالرحمن ،علوم الیدیث ،ص.823
 .4همان.

بررسی و نقد دیدگاه مخالفان با تاکید بر حدیث انس بن مالک ،در مورد توسل به ذات نبی اکرم

عباس ،ابنبکار و انس بن مالک) ،یا ناظر بر یک واقعه واحد هستند (عمر فقا یکبار بـه
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پیش ن واهد آمد؛ چرا که تعارض آن دو روایـت در صـورتی امکـان دارد کـه مـراد از صـیغه
«استسقوا» ،در روایت دوم (روایتی که از نظر م الفان توسل بـه ذا  ،بـر توسـل عمـر بـه
دعای عباس داللت دارد) ،رلب دعای باران باشد؛ اما واقعیت این است که هرچند یکـی
از معانی باب استفعال "رلب" است ،اما مراد از آن رلب ،ماده فعل (یعنی سـقی و بـاران)
است نه امری خارج از ماده (دعای باران)؛ 0بنابراین «استسقوا» داللـت بـر رلـب سـقی و
باران دارد ،نه رلب استسقاء و دعای باران؛ 2پـس معنـای «استسـقوا بـه» در روایـت دوم،
رلب باران با توسل به ذا نبی اکرم

است ،نه درخواست دعای باران از ایشان؛ در

نتیجه روایت دوم انس (روایتی که از نظر م الفان توسل به ذا بر توسل عمـر بـه دعـای
عباس داللـت دارد) و روایـت اول وی (روایتـی کـه مـورد اسـتناد موافقـان توسـل بـه ذا
است) ،دارای محتوای واحدی بوده و هر دو جواز توسل به ذا را ا با میکنند.
اما حکم تعارض روایت انس( ،روایتی که مورد استناد موافقان توسل بـه ذا اسـت) و
دو روایت دیگر یعنی دسته دوم اخبار (روایت ابنعباس و روایت ابنبکـار) ،در صـور اول
(حدیث انس و دسته دوم اخبار ناظر بر یک واقعه واحد باشـند) چیسـت؟ آیـا ایـن تعـارض
موجب کنار گذاشتن روایت انس و عمل کردن به محتوای دسته دوم اخبار میشود؟ پاسخ
این است که اوال ،با وجود امکان جمع میان روایا متعارض ،ترک محتوای یـک روایـت و
عمل به محتوای دسته دیگری از روایا صحیح نیسـت؛ 9بنـابراین بایـد از تـرک محتـوای
روایت انس اجتناب کرده و با جمع میان محتوای دو دسته از روایا گفت که عمر هـم بـه
دعا و هم به ذا عباس توسل کرده است .انیا ،حتی اگر جمع میان روایت انس و دسـته
دوم اخبار ممکن نباشد ،باز تنها در دو صور میتوان محتوای روایت انس را رهـا کـرده و
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

به محتوای روایا دسته دوم عمل نمود :اول آنکه محتوای روایت انس بهوسیله محتوای
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روایا دسته دوم نسخ شده باشد؛ نسخ یک روایت از سه ررید تصریح رسول الله
 .0مصطفی ،ابراهیم و دیگران ،المعجم الوسحط ،ص.373
 .2همان.
 .9عتر ،نورالدین ،منهج النقد فن علوم الیدیث ،ص.773

،

تصریح صحابه و شواهد تاری ی قابل ا با است؛ 0با توجه به اینکه مستشکل هیمکدام از
ادله مذکور را ارائه نداده ،پس نمیتواند ادعای نسـخ کنـد .دوم آنکـه بـا اسـتناد بـه برخـی
مرجحا  ،محتوای دسته دوم روایا بر محتوای روایت انس ترجیح داده شوند؛ با توجه به
اذعان مستشکل بهضع روایت ابنعباس و ابـنبکـار 2،ایـن دو روایـت توانـایی مقابلـه بـا
روایت انس را ن واهند داشت 9.اساسا تعارض ،میان روایا صحیح متصور است و روایـت
ضعی در مقابل روایت صحیح تلقی به عدم میشود.

4

دو عدم امکان تقدیم فاضل بر افضل توسط عمر

م الفان توسل به ذا بر این باورند که اگر مراد از توسل در حدیث انـس ،توسـل بـه ذا
باشــد ،الزمــه آن تقــدیم مفضــول بــر افضــل اســت .توضــیح اینکــه توســل بــه ذا نبــی
بعد از وفا ایشان نیز امکانپذیر است؛ بنـابراین اگـر مـراد از لفـظ توسـل در

اکرم

حـدیث انـس ،توسـل بـه ذا باشـد ،در واقـع عمــر بـا وجـود امکـان توسـل بـه ذا نبــی
اکرم

 ،به ذا عباس که به لحاظ فضیلت بسیار پایینتر از ایشان است ،توسل کرده

تقدیم مفضول بر افضل است.

1

به اعتقاد م الفان ،امکان ندارد که عمر فـرد مفضـول را بـر فـرد افضـل مقـدم سـازد.
شاهد این س ن نیز آن است که صحابه تا هنگامی که رسـول اللـه

در قیـد حیـا

بودند ،به غیر ایشان توسل نکردند؛ بنابراین باید گفت که توسل بـه ذا نبـی اکـرم
جایز نیست؛ به همین دلیل عمر از توسل به ذا ایشان اجتناب کرده و بـه دعـای عبـاس
توسل نمود.

6

 .0همان ،ص.777
 .2عروسی ،جیالن بن خضر ،الدعاء و منزلته من العقحدة ا سالمحة ،ص.383-385
 .9نای بقاعی ،علی ،المنهج الیدیث فن تسهحل علوم الیدیث ،ص.837
 .4همان.
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،قاعدة جلحلة فن التوسل و الوسحلة ،ج ،8ص23؛ راجحی ،عبدالعزیز بن عبدالله ،شرم
جام الترمذف ،ج ،87ص.83
 .6همان.

بررسی و نقد دیدگاه مخالفان با تاکید بر حدیث انس بن مالک ،در مورد توسل به ذات نبی اکرم

است؛ بنابراین وی با وجود امکان توسل به افضل ،به فرد مفضول توسل کرده و این همان
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روشن است که استدالل مذکور را هنگامی میتوان پذیرفت که عمـر و همراهـان وی،
همیشه و در همه مـوارد توسـل ،بـه شـ ص افضـل توسـل کـرده و از توسـل بـه شـ ص
مفضول اجتناب ورزند؛ این در حالی است که حتی در خود واقعه توسل عمر به عباس نیز،
عمر و همراهان وی به مسئله مذکور پایبند نبودهاند؛ چراکه قطعا از نظر مستشـکل ،خـود
عمر افضل از عباس است؛ اما با این حال ،ایشان عباس را بر خـود مقـدم کـرده و بـه وی
توسل کرده است.
شاید گفته شود که مستند استدالل مذکور این اسـت کـه عمـر و سـایر صـحابه ،هـیم
مفضولی را بر نبی اکرم

مقدم نداشـتهانـد؛ نـه اینکـه هـیمگـاه و در هـیم صـور و

حالتی ،هیم فرد مفضولی را بر هیم فرد فاضل یا افضلی مقدم نکردهاند.

0

در پاسخ باید گفت که هنگامی میتـوان تنهـا دلیـل عـدول صـحابه از توسـل بـه نبـی
اکرم

 ،بعد از وفا ایشان را عـدم جـواز توسـل بـه ذا وی دانسـت کـه اوال ،عـدم

عدول صحابه از توسل به نبی اکرم

در زمان حیا ایشان بـه ا بـا برسـد؛ چرا کـه

اگر حتی در یک مورد ،صحابه از توسل به نبی اکرم

عدول کرده باشند ،این نتیجه

به ا با خواهد رسید که عدول از توسل به نبی اکرم ،با وجود امکان توسل به ایشـان ،بـر
اساس فهم صحابه و سل  ،دلیل بر عدم جواز توسل بـر نبـی اکـرم
عدول از توسل به ذا پیامبر

نیسـت .انیـا،

بعد از وفا ایشان نیز در سیره صحابه به ا با می-

رسد؛ چرا که اگر حتی یک مورد یافت شود که صحابهای بعد از وفا پیامبر

به ذا

ایشان توسل کرده است و یا توسل به ذا ایشان را به فرد دیگـری توصـیه کـرده ،در ایـن
صور نمیتوان اعتقاد صحابه به عدم جواز توسل به ذا را دلیل عدول عمر و همراهان
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

وی دانست .حال باید گفت که حتی اگر بیذیریم که صحابه ،همواره در زمـان حیـا نبـی

84

اکرم

 ،تنها به ایشان توسل جستهاند ،بـاز بـا وجـود ادلـهی محکمـی ماننـد حـدیث

عامان بن حنی  2،نمیتوان ادعا کرد که صحابه بهدلیل اعتقاد بـه عـدم جـواز توسـل بـه
 .0عروسی ،جیالن بن خضر ،الدعاء و منزلته من العقحدة االسالمحة ،ج ،8ص.383
 .2ربرانی ،ابوالقاسم ،الدعا ،ص.788

ذا  ،همواره بعد از وفا پیامبر

از توسل به ذا ایشان اجتناب کردهانـد؛ بنـابراین

باید بهدنبال توجیه دیگری برای عدول عمر و همراهان وی از توسل به نبـی اکـرم
بود؛ ماال میتوان گفت که عمر و همراهان وی ،با این اقدام درصدد ا با جواز تقدیم فرد
مفضول بر فرد افضل بودهاند؛ 0یا توسل عمر و همراهان وی به عباس ،در واقع ،توسل به
خود نبی اکرم
پیامبر

بوده است؛ چرا که ایشان بهخارر قرابت و جایگاهی کـه عبـاس نـزد

داشت ،به وی توسل کرده است.

2

نتیجه
با توجه به مطالب مذکور باید گفت که اوال ،توسل به ذا  ،توسا پیـامبر

و صـحابه

ایشان ،به دیگران آموزآ داده شده و صحابه هموراه به آن عمل کردهاند؛ بنابراین نمـی-
توان ادعا کرد که توسل به ذا  ،مقدمه شرک است و از باب سد ذرایع بایـد از آن اجتنـاب
نمود .انیا ،با توجه بهوجود احادیای ماننـد حـدیث انـس بـن مالـک و حـدیث عامـان بـن
حنی  ،توسل به ذا  ،هم توسا شر مقدس اسالم تشریع شده و هم از اعمال معروف و
دانست.

 .0کو ری ،محمد زاهد ،مقاالت الکوثرف ،ص.732
 .2ممدوح ،محمود سعید ،رف المنارة لتخریج احادیث التوسل و الزیارة ،ص78؛ خرسه ،عبدالهادی محمد ،االسعاد فن جوا
التوسل و االستمداد ،ص73؛ حمیری ،عیسی بن عبدالله ،التامل فن حقحقة التوسل ،ص.738

بررسی و نقد دیدگاه مخالفان با تاکید بر حدیث انس بن مالک ،در مورد توسل به ذات نبی اکرم

شناخته شده در عصر نبی اکرم

است؛ بنابراین نمـیتـوان آن را از مصـادید بـدعت
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واکاوی منازعات مسلمانان در کشور اندونزی
محمدجواد امید

*

چکیده
اندونزی بهعنوان بزر ترین کشور مسلمان در جهان ،با جمعیتی بال بـر  875میلیـون
نفر ،سومین کشور بزرگی است که بر پایه دموکراسی عمل کرده و بزر ترین اقتصـاد را
در میان کشورهای سازمان اسالمی دارا میباشد؛ اما ایـن پیشـرفتهای چشـمگیر ،بـا
رشد جنبشهای اسالمگرای تندرو ،که بهعنوان تهدیدی جدی بـرای توسـعه انـدونزی
بهحساب میآید ،همراه گشت.
اسالم ،ن ست در سراسر اندونزی از سوی بازرگانان منتشـر شـد و گسـترآ صـلحآمیز
آن ،موجب ایجاد سازمانهای اسالمی مستقل و همسو گردید که پایهای برای جامعـه
مدنی قوی ایجاد کرد .این روند تا زمانیکه برخی از مردم اندونزی محصل در عربستان
و حاجیــان ایــن ســرزمین ،از مراســم حــس در ســال 8257م ،برگشــتند ،ادامــه داشــت.
دانشآموختگان و حاجیان برگشته از کشور عربستان ،تحـت تـا یرا افکـار وهابیـت و
حاکمان آن سرزمین ،اسالم غالب در سرزمینشـان را بـهعنـوان شـرک و حتـی ارتـداد
خواندند و از اینرو ،دست به اعمال خشونتآمیز زدند.
البته نباید از نفوذ حاکمان عربستان در کشور انـدونزی و همراهـی برخـی از مسـئولین
عالیرتبه این دیار در راستای خشونتگرایی مردمان این سرزمین نیز چشمپوشـی کـرد؛
بهعنوان ماال ،اکنون کشور عربستان ،بیش از  855مسجد در کشور اندونزی تاسیس
کرده و کتب درسی آنهـا را نیـز تـدوین و هـزاران کمـک هزینـه تحصـیلی بـرای فـارغ-
التحصیالن در عربستان سعودی پرداخت کرده است.
مقاله حاضر با بررسی ریشههای خشونتگرایی در کشور اندونزی به راهکارهـای ات ـاذ
شده در برابر این پدیده در ابعاد م تلـ اشـاره میکنـد و بـه تحلیـل و تـا یر عمـلکـرد
مسئولین این کشور در کاهش و یا افزایش افراطگرایی اشاره کرده است.
* دانشآموخته موسسه داراالعالم و کارشناس ارشد مبانی نظری اسالم.

مقدمه مترجم
کشور اندونزی بهعنـوان یکـی از کشـورهای اسـالمی کـه دارای پیشـرفتهای سیاسـی و
صنعتی چشمگیر است ،میتواند تا یر بسزایی در معادال بینالمللی جهان اسالم داشـته
باشد .این تا یرا اگر صور مابت بهخود گیرد و در جهت اسالم معتدل گام بردارد ،قطعا
و ربیعتا در روند ایجاد و یا احیای تمدن اسالم پیش میرود و آن را تقویت میکنـد؛ امـا از
سوی دیگر ،اگر جریانهای اسالمگرای کشور انـدونزی بـهسـوی تنـدروی و افراطگرایـی
متمایل گردند ،باید شاهد یک مانع بزر دیگر در برابر گسترآ اسالم در جهـان و تمـدن
اسالمی بود؛ لذا برای تحلیـل درسـت از وضـعیت ایـن کشـور در ابعـاد م تلـ  ،شـناخت
جریانهای جاری در آن و ارتباط این جریانها با قدر سیاسی آن کشور و دیگر کشورها،
از جایگاه باالیی برخوردار است .کشور انـدونزی کـه در تـاریخ خـود بـهعنـوان یـک کشـور
معتــدل اســالمی شــناخته شــده ،متاســفانه امــروزه بــا نفــوذ تفکــر وهابیــت از رریــد ورود
مستقیم سـلمان ،پادشـاه کشـور عربسـتان و گـروههـای متـأ ر از ایـن اندیشـه ،بـهسـمت
افراطگرایی پیش میرود.
مترجم کوشیده است که با ترجمه این مقاله به زبان فارسی ،تالشـی هرچنـد نـاچیز در
راستای شناخت بیشتر این کشور و درک هر چه بهتر از راههـای نفـوذ افراطگرایـی داشـته
باشد .ذکر این نکته الزم اسـت کـه ایـن ترجمـه از روی اصـل آن ")Indonesian Islam
( " Conflicts inکه به زبان انگلیسـی میباشـد صـور گرفتـه و صـحت و سـقم آن بـر
عهده مول است .این مقاله در جلد  87مجله گرایشهای معاصر ایدئولو ی اسـالمی ،در
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موسسه هادستون چاپ شده است.
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درباره مولف
پائل مارشال یکی از کارکنان ارشد مرکز آزادی مذهبی موسسه هادسون است .او نویسنده
و سردبیر بیش از بیست کتاب در مورد دین و سیاست ،بهویژه آزادی مـذهبی اسـت کـه از
آن جمله میتوان به موارد پیشرو اشاره کرد :مجرمان ،حمله جهان به مسحیحان ،آ ادف

مذهب در جهان ( 8553م) ،قوانحن اسحالم رادیکحال در سراسحر جهحان تسحترش قحانون
شریعت شدید (  8555م) ،رهور افراطترای هند ( 8557م) ،اسالم در تقاط ها ( 8558
م) ،خدا و قانون اساس ( 8558م) ،طالبان سا ف نحجریه ( 8558م) ،قتل عام در هزاره
( 8558م) ،آ ادف مذهب در جهان ( 8555م) ،مسحیحان در معرض خطر مصحر (8333
م) ،سحاست فقط ( 8332م) ،بهشت من خانه من نحست ( 8332م) ،نوع ندت به انسان
( 8337م).
پائل نویسنده چنـد صـد مقالـه اسـت و نوشـتههای او بـه زبـانهـای روسـی ،آلمـانی،
فرانسوی ،هلندی ،اسیانیایی ،پرتغالی ،نرو ی ،دانمارکی ،آلبانی ،اپنی ،مـاالیی ،کـرهای،
عربــی ،فارســی و چینــی ترجمــه شــده اســت .او از رســانههای م تلفــی ماننــد ABC

 ،Evening Newsفاکس و کشورهای م تلفی مانند بریتانیا ،استرالیا ،کانادا ،آفریقـای
جنوبی و شرکتهای پ ـش اپنـی و الجزیـره دعو نامـه دارد .تحقیقـا وی در مقـاال
نیویورک تایمز ،وال استریت ورنال ،واشنگتن پست ،لس آنجلس تایمز ،واشـنگتن تـایمز،
بوستون گلوب ،مانیتور مسیحی منتشر شده است.
مارشال همچنین یکی از اعضای ارشد موسسه مطالعا دین در دانشگاه بیلور ،عضو
ارشد موسسه لیمن در جاکارتاریا ،و استاد یکی از دانشگاههای اسالمی در جاکارتاست.

0

شناخت کلی کشور اندونزی
کشور اندونزی در سال 8332م ،سه سال پس از بحرانهای اقتصـادی و سـقوط رئـیس-
جمهور سوهارتو ،با عدم با اقتصادی ،آشفتگی سیاسی و خشونتهای مـذهبی همـراه
با این حال ،از زمان وقو ایـن تحـول ،کشـور از لحـاظ سیاسـی و اقتصـادی بـهرـور
گستردهای ،مسیر رو به رشد را ری نمود .خشونت مذهبی (غیر از بمبگـذاریهای سـال
8558م ،در بالی) ،پراکنده و محلی اسـت .کشـور انـدونزی در حـال حاضـر ،بـزر تـرین
1. https://www.hudson.org/experts/472-paul-marshall .
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گشت .این خشونتهای مذهبی به کشته شدن هزاران نفر انجامید.
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اقتصاد در آسیای جنوب شرقی و در میان سازمان کشورهای اسالمی را دارد .ایـن کشـور
با  875میلیون نفر ،قریب به دو دهه ،بزر ترین انت ابا آزاد را داشـته و سـومین کشـور
بزر  ،از نظر دموکراسی در جهان است 22 .درصد جمعیت این کشور مسلمان بوده و به-
عنوان بزر ترین کشوری که جمعیت بیشتر آن مسـلمان هسـتند ،در جهـان مـورد توجـه
است.
علــیرغــم ایــن رونــد مابــت سیاســی و اقتصــادی ،در ســالهای اخیــر ،جنبشهــای
اسالمگرا در کشور اندونزی رشد کردهاند .فشار این جنبشهای اسالمگرا ،باعث به زندان
افتادن فرماندار مسیحی شهر جاکارتا شد؛ چراکه فرمانـدار ،مـتهم بـه کفرگـویی در سـال
8583م بــود؛ لــذا زنــدانی شــدن فرمانــدار ،تحــت فشــار جنبشهــای اســالمی افراطگــرا،
جنبشهای اسالمگرایی که خا اعتدال را پی گرفتـه و از نظـر تـاری ی بـر کشـور مسـلا
بودند را مورد تهدید قرار داد.

0

گرایشات از زمان سقوط سوهارتو
پس از حکومت سوهارتو (8372-8332م) ،رئیسجمهورهای بعدی بهدنبال رویکردهـای
معتدل و میانهروی اسالمی بودند .این مطلب بهخصوص در زمان ریاستجمهوری سـابد
و رهبر نهضت العلماء ،یعنی عبدالرحمن وحیـد (8558-8333م) ،صـادق اسـت؛ بـا ایـن
حال در زمان ریاستجمهوری سوسیلو بامبنـگ یـازهویونو ( 8553تـا 8583م) ،اغلـب بـا
تشوید صریح و یا ضمنی وی ،جریانا رادیکالتر اسالمی ،رشد و نفوذ پیدا کردند.

2

تحت حاکمیت سوسیلو بامبنگ یازهویونو ،قدر شورای علمـای انـدونزی و مجلـس
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علمای اندونزی افزایش یافت .مجلس علمای اندونزی توسا سوهارتو در سـال 8335م،
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1 . Martin van Bruinessen, ed., Contemporary Developments in Indonesian Islam:
Explaining the “Conservative Turn” (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies,
2013).
2 . Martin van Bruinessen, “Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto
”Indonesia,
in Islam in Southeast Asia: Critical Concepts in Islamic Studies, vol. 4, The Myth of the
“Second Front”: Muslim Southeast Asia and the War on Terror, ed. Joseph Liow and
Nadirsyah
Hosen (London: Routledge, 2009), 35–66.

برای ارائه صدور گواهی حالل و صدور فتوا در مسائل بحرانی جاری تاسیس شد .اعضای
این مجلـس از گروههـای بزرگـی ماننـد نهضـت العلمـاء و محمدیـه و گروههـای م تلـ
کوچک دیگر ،تشکیل شده بودند .شیعه و احمدیها از پیوسـتن بـه ایـن مجلـس محـروم
ماندند؛ اگرچه دولت ،اعضای این مجلس را تعیین کرده و پشـتیابی مـالی آن را بـر عهـده
دارد ،اما مجلس ،تصمیما خود را بهصور مستقل گرفتـه و فتـاوای آن از نظـر قـانونی
الزامآور نیست .آنها نیز لزوما ،سیاستهای دولت را منعکس نمیکنند .این وضعیت نیمه-
رسمی ،سردرگرمی گستردهای در مورد اقتدار مجلس علمای اندونزی ایجاد میکند؛ بـه-
خصوص از زمانیکه مجلس علمای اندونزی گسترآیافته و تالآ در بیشترکردن قدر
خود دارد؛ چنانچه ری وسیعی از موضوعاتی که بر مبنای آن فتوا صـادر شـده ،بـر ایـن
مطلب شهاد میدهد .در سال 8587م ،پس از اینکه پلیس ،شرو بـه اجـرای برخـی از
فتاوای مجلس علمای اندونزی کرد ،رئیسجمهور جوکو ویدودو (جوکوی) مجبور شد ،تـا
به مجلس علمای اندونزی در مورد اینکه قوانین این مجلـس از قـوانین و مقـررا دولتـی
نیستند ،هشدار دهد؛ بنابراین ،پلیس هیم مجوزی برای اجرای آنها ندارد.

0

سوسیلو بامبنگ یازهویونو در سـال 8555م ،رئـیسجمهـور بـود و ضـمن صـحبت بـا

1. Nurul Fitri Ramadhani and Haeril Halim, “Police Told to Resist Undue Influence of
MUI,” Jakarta Post, December 20, 2016, accessed December 21, 2017,
—http://www.thejakartapost.com/news/2016/12/20/police-told-to-resist-undue influence
of-mui.html.
2. Tony Blair Faith Foundation, “Country Profile: Indonesia,” July 24, 2014, accessed
December
21,
2017,
http://www.tonyblairfaithfoundationus.org/religiongeopolitics/country-profiles/indonesia/situation-report. The MUI maintains an English
language website at http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/changelang/2/1/30.
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کنگره ملی مجلس علمای انـدونزی ،قول داد که اقتدار مجلس علماای انادزنزی
را ،برای تعریف آنچه ،اسالم مناسب را تشکیل میدهد ،تقویت کناد ماد
کوتاهی پس از آن ،مجلس علمای اندزنزی ،فتاازایی مبنای بار ممنوعیات
تنازعا مذهبی ،عرزسایهای مخاتل ،،زراتات میاان ادیاان (مسالمانان ز
غیرمسلمانان از ارث بردن از یکدیگر ممنوع هساتند) ،کثر گرایای دینای،
لیبرالیسم ز سکوالریسم صادر کرد  2دزلت سوسیلو بامبنـگ یـازهویونو ،همچنـین
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در سال 8557م" ،مقررا مشترک خانههای عباد " را بیان کرد که بهطور گستردهای
برای محدزد کردن اقلیتها مورد استفاده قرار گرفت .دز ساال بعاد ،دزلات
یک فرمان زیژه علیه احمدیه نیز صادر کرد
رئیسجمهور جوکوی در سال 8583م ،بهصـور رسـمی از محـدودیت بیشـتر ،علیـه
گرایش های اسالمی دیگر انتقاده کرد .او بر آزادی مذهبی تاکید و از عدم انجـام سیاسـت
دولت ،توسا مجلس علمای انـدونزی انتقـاد کـرد؛ امـا علـیرغـم ایـن تغییـرا از سـوی
جوکوی ،افراطگرایی ادامه دارد .این افراطگرایی یادگـار دوران ریاسـتجمهـوری سوسـیلو
بامبنگ بوده و نتیجـه آن خشـونتگرایی میـان مـذاهب و اتهـامزنی وحشـیانه میـان آنهـا
اســت 0.گروههــای اســالمگرای دیگــر نیــز ،در عــین اینکــه عمــلکــرد ایشــان بــهصــور
غافلگیرانــه اســت ،در حــال پــیشروی هســتند .در ایــن میــان ،ســازمانهای محمدیــه و
نهضتالعلماء ،غیر قابل کنترل میباشند .برای درک بهتر و کاملتر از جریانا اسـالمگرا
در کشور اندونزی ،گرایشا اسالمگرایان در ب شهای ذیل بهصـور مفصـلتر بررسـی
میشود.
اسالم سنتی اندونزی
اسالم ،ن ست در سراسـر انـدونزی از رریـد بازرگانـان و مبلغـان کـه چنـد نفـر از ایشـان
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خاستگاه هندی و یا آسیای مرکزی داشـتند ،گسـترآ یافـت 2.اشـاعه صـلحآمیز اسـالم،
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1. Setara Institute, “Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2016,” January 29,
2017, accessed December 21, 2017, http://setara-institute.org/kebebasanberagamaberkeyakinan-di-indonesia-2016; Wahid Foundation, “Ringkasan Kebijakan
”Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia dan Perlindungan Negara,
January 2017, accessed December 21, 2017,
http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Ringkasan-Kebijakan;Kebebasan-Beragama-dan Berkeyakinan-KBB-di-Indonesia-dan-Perlindungan-Negara
Wahid Foundation, “National Survey 2016 Wahid Foundation,” October 2017, accessed
December 21, 2017,
http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/NationalSurvey-2016-WahidFoundation-LSI; Amnesty International, Prosecuting Beliefs: Indonesia’s Blasphemy
;Laws, November 2014, https://www.amnestyusa.org/files/_index-_asa_210182014.pdf
Dicky Sofjan, “Religious Diversity and Politico-Religious Intolerance in Indonesia and
Malaysia,” Review of Faith and International Affairs 14, no. 4 (Winter 2016): 53–65,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15570274.
2. On Indonesian “traditional Islam,” see Robin Bush, Nahdlatul Ulama and the Struggle

موجب ایجاد سازمانهای اسالمی مستقل و همسو شد که پایهای برای جامعۀ مدنی قوی
ایجاد کردند .کشور اندونزی خانه بزر ترین سازمانهای اسالمی مانند نهضت العلمـاء و
محمدیه است که شاید به ترتیب ،پنجاه ،و چهل میلیون نفر ررفدار داشته باشند .پایگـاه
نهضت العلماء در روستاها و شهرهاست؛ جاییکه نهضت العلمـاء یـک شـبکه متشـکل از
هزاران مدرسه بزر اسالمی را اداره میکند کـه ایـن مـدارس ،بـه میلیونهـا دانشآمـوز
خدمت میکننـد .نهضـت العلمـاء همچنـین  88دانشـگاه تاسـیس کـرد و دارای مجـال
گوناگون ،و در کار خیریه و اجتماعی ،بهصور فراگیر مشغول فعالیـت اسـت .بـهصـور
مشابه ،محمدیه نیز  83دانشگاه تاسیس کرده است؛ با این حال ،تمرکز گـروه محمدیـه بـا
نهضت العلماء تا حدودی متفاو است؛ گروه محمدیه ،بـر اهمیـت یـک اسـالم مـدرن و
خالص آزاد شده از انحطاط فرهنگی ،و توجـه ویـژه بـه تـأ یر و آمـوزآ افـراد در صـنایع و
آموزآ عالی تاکید دارد.
نهضت العلماء ،محمدیه ،سازمانها و دیگر اندیشمندان اسالمی ،بهیک نو خاص از
اسالم در اندونزی اشاره دارند و آن اسالمی است که همه گروهها را در برگرفته کـه از آن،
با عنوان "اسالم نسنتره" یا اسالم جزایر یاد میشود؛ 0برخی از دانشمندان" ،اسالم نسنتره"
را به ماابه همتایی و همدردی ،بهجای اسالم توصی کردند؛ بهعنوان ماال ،کلیفورد گیتز
(انسانشناس برجسته فرهنگی) ،تحقید برجسـته خـود را "دیـن جـاوا" (بـهجـای مطالعـه
اسالم در جاوا) ،نامگذاری کرد؛ 2با این حال ،دانشمندان دیگر به سادگی "اسالم نسـنتره"
را اسالم سنی وص کردند .مورخی بهنام آزوماردی ازرای ،اسـالم مسـلمانان انـدونزی را
م لوری از هندو و بودیسم توصی نکرد؛ بلکه آن را بهعنوان اسالم سنی مبتنی بـر سـه

for Power within Islam and Politics in Indonesia (Singapore: ISEAS Publishing, Institute
of Southeast Asian Studies, 2009), 29–33.

 .0در این بحث ،همانند بسیاری دیگر ،استان آچه ،در نوک شمالی سوماترا ،متمایز است :این استان مد هاست که برای
استقالل یا خودم تاری مبارزه کرده و بهعنوان ب شی از حل و فصل صلح 8558م ،با بقیه اندونزی ،تنها استانی است که
قانون جنایی شریعیت دارد.
2. Clifford Geertz, The Religion of Java (Glencoe: Free Press, 1960).
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رکن الهیا اشعری ،تصوف غزالی و مذهب شافعی خواند؛ بنابر کالم ازرا ،این یک اسالم
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معتدل (مدراسی) و راه میانه است که بهدنبال موازنه میان عقل بشریت و ارتبـاط مقـدس
است 0.در اندونزی ،وا ه مدراسی ،الفاظ مشابهای مانند تعادل و هماهنگی دارد.
"اسالم نسنتره" ،ملت اندونزی را بهعنوان یک کشور و مردمی که بهسبب سرزمینها،
سواحل ،بنادر ،تجار و سفر ،به اشکال م تل در آمدند ،قرار میدهـد .اجـرای "اسـالم
نسنتره" ،از این جهت که متفاو از فرهنگهای محدودتر دیگر است ،در دستور کار قرار
گرفته شده است .در این فرهنگ (اسالم نسنتره) ،اسالم به مذهب حـاکم تبـدیل گشـت؛
اما با دیگر سیستمهای اعتقادی همگام بود؛ از سوی دیگر ،مفهوم "اسالم نسنتره" ،فهم
اسالمی را تقویت میکند که حکومت اسالمی را ،بهنفع یک دولت مبتنـی بـر بـه رسـمیت
شناختن کار گرایی دینی اندونزی ،رد میکرد؛ ایـن درحـالی اسـت کـه تـا یر جغرافیـا در
اسالم اندونزی ،مش ص شده است؛ یعنی جغرافیا تا یر بسزایی در اسالم آوردن مردمـان
اندونزی داشته است؛ اما دانشمندان مسلمانان ایـن کشـور ،تمایـل بـه مقاومـت شـدیدی
درباره این ادعا داشتند که عقاید ایشان تنها حاصل یک تصادف جغرافیایی باشد و یا اینکه
تعالیم آنها برای تحقیقا انسانشناسی است ،و بـرای بیـنش کالمـی و حقـوقی مناسـب
نبوده است.

2

بررسیهای مرکز تحقیقا "پیو" نشان میدهد ،پایبندی مسلمانان کشور انـدونزی بـه
تعالیم اسالم ،بیشتر از مسلمانان خاورمیانه مـیباشـد 9.ایـن یکـی از دالیلـی اسـت کـه در
سالهای اخیر ،موجب اعتماد به نفـس بیشـتری از سـوی نهضـت العلمـاء و دانشـمندان
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محمدیه در به چالش کشیدن دیدگاههای رادیکال نسبت بـه شـبهجزیـره عربسـتان شـده
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”1 . Azyumardi Azra, “Sustainable Indonesian Islam, A Blessing for the Universe,
Indonesia Nederland Society, August 3, 2015, originally published in the Indonesian daily
Kompas, August 3, 2015, http://indonesia nederland.org/events/azyumardi-azrasustainable-indonesian-islama-blessing-for-the-universe/.
2 . Hefner, Riddell, and many others stress that Islam forms an obvious layer of
Indonesian cultures. See Robert W. Hefner, Hindu Javanese: Tengger Tradition and
Islam (Princeton: Princeton University Press, 1985) and Peter Riddell, Islam and the
Malay-Indonesian World: Transmission and Responses (Honolulu: University of Hawaii
Press, 2001).
3. See “The World’s Muslims: Unity and Diversity,” Pew Research Center, August 9,
2012,
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2012/08/the-worldsmuslims-full-report.pdf

است 0.همانگونه که رئیس سابد نهضت العلماء یعنی "سعید عقیل سـراج" گفتـه اسـت:
تاکید میکنم ،اسالم باید با شعار احترام به فرهنگهای محلی و نه ریشهکـن کـردن آنهـا
تبلی شود.

2

وهابیت و رشد افراطگرایی
علیرغم انتشار مفهوم اسالم نسنتره ،اندونزی مد هاست کـه جریانـا اسـالمی بـومی
داشته است .در زمان استقالل ،چنین جریانهایی از میان جامعه عرب بهوجود آمدند؛ به-
عنوان ماال ،داراالسالم ،یک گروه اسالمگرا است و بهدنبال ایجاد یک دولت اسالمی در
اندونزی بود .این گروه ،دارای نفوذ خاصی بعد از سالهای اولیه (پس از استقالل) ،بود.

9

حزب ماسومی شورای انجمنهای مسلمانان اندونزی ،حـزب سیاسـی اسـالمگرای اولیـه
غالب بود .در سال 8335م ،زمان آمادهسـازی بـرای اسـتقالل ،ایـن سـازمانها و بعضـی
گروههای اسالمی دیگر ،برای تأسیس یک بند خاص در مورد شریعت ،به منشور جاکارتا،
زیر بار فشار زیادی رفتند .در ایـن بنـد ،چنـین تعبیـر شـده کـه الـزام بـه پیـروی از قـوانین
اسالمی برای ررفداران اسالم ،راه را برای اجرای شریعت باز کرد؛ 4در نهایـت ،ایـن بنـد
تحت عنوان وحد ملی رد شد؛ اما از آن زمان تـاکنون ،درخواسـتهـای دورهای صـور
گرفته ،تا آن را به قانون اساسی تبدیل کند.
افزون بر این ،تا یرا وهابیت در کشور ،ضمن اینکه معمـوال بـا قـدر در حـال رشـد
است ،مشهور میباشد؛ اما در واقع باید گفت که علیرغم فعالیت وهابیت ،گسترآ اسالم
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1. Martin van Bruinessen, “Ghazwul fikri or Arabization? Indonesian Muslim Responses
to Globalization,” in Southeast Asian Muslims in the Era of Globalization, ed. Ken Miichi
and Omar Farouk (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014), 61–85.
2. “Raison d’etre of Islam Nusantara,” Jakarta Post, August 6, 2015,
www.thejakartapost.com/news/2015/08/06/raison-d-etre-islam-nusantara.html.
3. Cornelis van Dijk, Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia
(The Hague: M. Nijhoff, 1981); Quinton Temby, “Imagining an Islamic State in
;Indonesia: From Darul Islam to Jemaah Islamiyah,” Indonesia 89 (April 2010): 1–36
Martin van Bruinessen, “Indonesian Muslims and Their Place in the Wider World of
Islam,” in Indonesia Rising: The Repositioning of Asia’s Third Giant, ed. Anthony Reid
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012), 117–140.
4. R. E. Elson, “Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945,” Indonesia 88
(October 2009): 105–130.
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در کشور اندونزی در مقیاس بیشـتری شـکل گرفتـه اسـت 0.تنشهـایی میـان وهابیـان و
اسالمگرایان اندونزی در قرن هجدهم وجود داشت؛ امـا اولـین تنازعـا عمـده در اوایـل
قرن هجدهم در جزایر "مینانگکابو "،در غرب سـوماترا رخ داد 2.در سـال 8257م ،پـس از
اینکــه وهابی هــا دوبــاره کنتــرل مکــه و مدینــه را گرفتنــد ،ایــدئولو ی آنهــا بــر بســیاری از
دانشجویان و دانشپژوهان اندونزی که در حال تحصیل یا مراسـم حـس در حجـاز بودنـد،
تا یر گذاشت .هنگامی که این دو گروه (دانشجویان و حجاج) ،به خانـه بازگشـتند ،اسـالم
غالب در سرزمینشان را بهعنوان شرک و حتی ارتدد( ،بازگشت از اسـالم و کـافر خوانـدن
آنها) محکوم کردند .درگیری بین مسلمانان وهابی شده و کسـانی کـه بـه حفـظ وضـعیت
موجود معتقد بودند ،در نهایت منجر به جنگ تمـام عیـار شـد .افـرادی کـه از شـبهجزیـره
عربستان بازگشته و ررفداران ایشان که با نام "پـادریس" شـناخته میشـدند ،بسـیاری از
افراد خانواده سلطنتی مینینکابو را کشتند .در مواجه بـا ایـن شکسـت ،خـانواده بـا اصـالت
مینینکـابو بــهدنبـال کمــک از دار در پادانــگ بـود؛ پــس از ســالها جنـگ ،ایــن خــانواده
"پادریس" را در سال  8272شکست داده و کنترل غرب سوماترا را بهدست گرفت.
با ارمینان میتوان گفت که این جنگ ،از تفاسیری که رقیب اسالم (یعنی وهابیت) ،در
مورد آن داشت ،پیچیدهتر بود 9.یکی از این تفاسیر آن بود که ماال ،بازرگانان محلـی امیـدوار
بودند که شاید آنها تحت شریعت الهام گرفته از پردی (حاجیانی کـه از حـس برگشـته و تحـت
تا یر وهابیت بودند) ،از فرصتهای بیشتری نسبت به حکومت خانوادههای قدر مند بهـره
ببرند .م الفت با استعمار هلند هم ،نقش داشت؛ با این وجود ،تالآ برای تحمیل آنچه که
خارجی تلقی شده( ،یعنی وهابیت و فرمهای تندتر از اسالم) ،بر روی آن دسته از مسلمانانی
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که با ارث محلی خود راحت بودند ،قطعا باعث ایجاد یک جنگ میشد.
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1. This section draws on my “Saudi Influence and Islamic Radicalism in Indonesia: How
Can They Be Countered after Ahok’s Imprisonment?,” Lausanne Global Analysis 6, no. 5
(September
2017),
https://www.lausanne.org/content/lga/2017-09/saudi-influenceislamic-radicalization-indonesia.
2. For a succinct overview, see M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since C.
1200 (Stanford: Stanford University Press, 2008), 172–175.
3. For caution as to how much Wahhabism was a factor, see Carool Kersten, A History of
–Islam in Indonesia: Unity in Diversity (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017) 56
57.

محمدیه (که در سال 8388م ،بنا نهاده شد) ،نیز مال وهابیت ،بهدنبـال یـک اسـالم
ناب بود .اسالمی که از وحد فرهنگی رها باشد؛ با ایـن حـال ،سـردمداران محمدیـه ،از
اسالمی که اصالحشده و مدرن بود ،حمایت میکردنـد؛ از ایـنرو ،آنهـا بـهجـای نگـاه بـه
عربستان ،بهدنبال رویکرد محمد عبده و اصالحرلبان مدرن شبیه بـه او بودنـد .در سـال
8387م ،ناگهان نهضت العلماء در واکنش بـه ت ریـب مقبـرههـای عربسـتان سـعودی و
سایر مقدسا اسالمی در مکه و مدینه ،و شایعاتی مبنی بر اینکه سعودیها قصد ت ریب
مقبره پیامبر

را دارند ،تاسیس شد .بنیانگذاران نهضت العلماء این را تهدیدی برای

اسالم حقیقی ،که در افکار و رفتار شهروندان اندونزی ترسیم شده بود ،دیدند؛ 0زمانیکـه
من (مول ) ،در کنگره پنس ساله نهضت العلمـاء در سـال 8585م ،حاضـر شـدم ،از چـاپ
مجدد کتاب وهابیت مردود (منوالک وهابی) ،بهقلم محمد فقیه مسـکومامبنگ (یکـی از
بنیانگذاران سازمان) ،تحت تا یر قرار گرفتم .نشست بینالمللی رهبران معتدل اسـالمی
( )ISOMILدر ســـال 8587م ،هشـــدار داد :دولتهـــای م تلـــ در خاورمیانـــه ،از
تفاو های مذهبی و تاریخ دشمنی میان فرقهها ،بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن برای
همه بشریت ،استفاده میکنند .این کمیینهای تبلیغا فرقـهای ،عمـدتا پـرورآ دهنـده
افراطگرایی و تحریک انتشار تروریسم در جهان است.

2

با این حال و با تاسیس دو گروه نهضت العلماء و محمدیه که عمـدتا بـهدنبـال اسـالم
معتدل هستند ،بـازهم نفـوذ کشـور عربسـتان در انـدونزی مشـهود اسـت .اکنـون کشـور
عربستان ،بیش از  855مسجد در کشـور انـدونزی تاسـیس کـرده اسـت .کتـب درسـی را
تدوین و هـزاران کمـک هزینـه تحصـیلی بـرای دانـشآموختگـان در عربسـتان سـعودی

1. For an overview, see Jeremy Menchik, Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance
without Liberalism (New York: Cambridge University Press, 2016), 48–51.
2. See “International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL) Nahdlatul Ulama
”Declaration,
http://www.baytarrahmah.org/media/2016/Nahdlatul-UlamaDeclaration_05-10-16.
3. See Krithika Varagur, “Saudi Arabia Is Redefining Islam for the World’s Largest
Muslim Nation,” Atlantic, March 2, 2017,
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/03/saudi-arabia-salman-
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پرداخت کرده است 9.مرکز اصلی این رـرح ،موسسـه مطالعـا اسـالم عـرب (،)LIPIA

99

یک دانشگاه کـامال پشـتیبانی شـده از سـوی کشـور عربسـتان در جنـوب جاکارتـا اسـت.
موسسه مطالعا اسالم و عرب در سال 8325م ،بهرور ظاهری و با هدف آمـوزآ زبـان
عربی آغاز بهکار کرد ،و هیم اندونزیایی نیز در دانشگاه حضور نداشت .هزینه تحصـیل در
این دانشگاه رایگان بود؛ موسیقی ،تلویزیون و خنده با صدای بلند ممنـو بـود و مـردان و
زنان نیز از هم جدا شده بودند.
وزار امور مذهبی کشور ،موسسه مطالعا اسالم و عـرب را در سـال 8585م ،تاییـد
کرد؛ اما این وزار  ،نگرانی خود را از عدم حفاظت موسسه مطالعا اسالمی از باور یکتا-
انگاری (اسالم معتدل و فلسفه دولت اندونزی ) ،و نه مرجع اسالمی خـاص ابـراز داشـته
است؛ پس از دیدار پادشاه سلمان از اندونزی در مارس 8583م ،سعودیها بـرای احـداث
دو یا سه موسسه مشابه دیگر ،ابراز عالقه کردند.
تروریسم
رادیکالیزم رو به رشد در کشور اندونزی ،بهشد تهدید کننده است؛ با این حال ،تروریسـم
در کشور اندونزی به مقیاس مشابه در کشور فیلییین نرسـیده اسـت .مـر بـارترین اقـدام
تروریستی در کشور اندونزی ،بمبی در سال 8558م ،در کلینیـک شـبانه در بـالی بـود کـه
منجر به مر  858نفر شـد .از آن پـس ،حمـال دیگـری رخ داد کـه شـامل مـوارد ذیـل
میباشد.
 بمبگذاری در سال 8557م ،در هتل جیوایت ماریو در جاکارتا که  88نفر در آنکشته شدند.
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

 -بمبگذاری در خودرو (8553م) ،در خارج از سفار استرالیا که باعث کشته شـدن
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ده نفر شد.
 بمبگذاری در بالی که به سبب آن  87نفر از دنیا رفتند. بمبگذاری در هتـلهـای مـاریو و ریتـز کـارلتون جاکارتـا ،در سـال 8553م ،کـه
visitindonesia/518310/.

حداقل  3نفر در آن کشته شدند.

0

البته حملهی بزر تری در انویه 8587م نیز رخ داد؛ هنگامی کـه چنـدین انفجـار در
نزدیکی مرکز خرید ساریناه در جاکارتا بـه وقـو پیوسـت .افـراد بسـیاری در ایـن حملـهها
مجروح و هشت نفر نیز (که نیمی از آنان تروریستها بودند) ،کشته شدند .این اتفـاق تلـخ
اگرچه موجب ضرر بیشتر برای کشور میباشد ،اما از این جهت که بیکفایتی تروریسـتها
را نشان میدهد ،خوشایند است.
در سالهای اخیـر ،ممکـن اسـت برخـی از رـرفداران جنـبش اسـالمی ،بـه داعـش
پیوسته باشند 2.این حملهی اخیر (که در باال ذکر شد) نیز ،اولـین حملـهای بـود کـه ادعـا
شده توسا داعش صور گرفته است .چندین بمبگذاری در مقیاس کوچکتر نیز به این
سازمان پیوند خورده است؛ مانند حمله به یک کلیسـا در سـاماریندا در نـوامبر 8587م ،در
شرق کلیمانتان (جاییکه سه بمب دستساز در خانهای منفجر شدند و یک کودک کشـته
و سه تن دیگر زخمی شدند) .در ابتدا ،این حمله تنها برای بـه وحشـت انـداختن بـود؛ امـا
بعدها مش ص شد که عامالن این حمله ،با یک گروه مرتبا بـا داعـش بـهنـام "جماعـت
انصار الدوله" ( )JADمرتبا هستند؛ بهنظر میرسد ،جماعـت انصـار الدولـه ،بـزر تـرین
شبکه وابسته به داعش در اندونزی است و ب شهایی از آن ،در چندین منطقـه از کشـور
وجود دارند" 9.جماعت انصار الدوله ،از ررید سلیم مبـارک اتمیمـی (ابوجنـدل ،بـا ملیـت
اندونزیایی) با داعش مرتبا شدند .ش صی که ارتباط نزدیکی با رهبـری مرکـزی داعـش
داشته و یک واحد ت ریبکننده اندونزیایی را با نـام "نیروهـای شـرق" (کتیبـه مسـیاری)،

داعش همچنین ادعا کرد که این برنامه در تاریخ  2می  ،8582پس از شورآ در زندان امنیتی ماکو بریمبو( ،در جنوب
جاکارتا) که در آن پنس نگهبان و یک زندانی کشته شدند ،اتفاق افتاد؛ اما در زمان نوشتن این تأیید نشد.
—2. Institute for Policy Analysis of Conflict, Extremists in Bandung: Darul Islam to ISIS
And
Back
Again?,
Report
No.
42,
February
12,
2018,
http://file.understandingconflict.org/file/2018/02/Report_42Final.pdf.
—3. Institute for Policy Analysis of Conflict, Extremists in Bandung: Darul Islam to ISIS
And
Back
Again?,
Report
No.
42,
February
12,
2018,
http://file.understandingconflict.org/file/2018/02/Report_42Final.pdf.
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 .0از آنجا که حمال بزر تر شکست خوردهاند ،بهنظر میرسد که روند حمال  ،با استفاده از چاقو بهوجود آمده است.
”Krithika Varagur, “Indonesia’s Sectarian Tensions Likely to Worsen in Election Season,
Voice of America, February 16, 2018, https://www.voanews.com/a/swordattackindonesian-church-sectarian-tensions/4257313.html.
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رهبری میکند.

0

چند عامل موفد ،برای محدود کردن این گروههای تروریستی ،بـهصـور ویـژه مـو ر
بوده است .یکی از مهمترین عوامل ،واحد مبارزه با تروریسم است کـه تـأ یر قابـل تـوجهی
داشته است؛ این واحد "ب ش ویژه  "22بود ،که در سال 8558م ،پس از بمبگذاریهای
بالی تشکیل شد و آموزآهای آمریکایی و استرالیایی را دریافت کرد .این واحـد در هـر دو
جبهه ارالعاتی و عملیاتی بهصـور تهـاجمی عمـل میکنـد 2.عامـل دیگـری کـه در رد
افراطگرایی بهکار گرفته شده ،پیروی مسلمانان از صور های محلی غالـب اسـالم اسـت
که تروریست و افراطگرایی را ررد کرده است.
این پاسخ ،ائتالفی که دستبهدست هم داده بود ،تا نوآموزان را به است دام داعش در
آورد ،محدود کرده و کسانی را که قبال به این گروه پیوسته بودنـد را نیـز ،جـدا سـاخت؛ بـر
اساس آمار ،باید گفت که جمعیت پیوسته به داعش در کشور اندونزی ،هفتاد درصد کمتر
از جمعیت مسلمانان پیوسته به داعش از انگلستان و یا چندین کشور اروپایی است.

9

با این حال ،نفوذ عربستان سعودی بینظیر است .عربستان سعودی در سال 8338م،
برای تاسیس مجمع "آی وی وای" (متشکل از جهـادگران پسـنتران) ،کمـک مـالی کـرد.
چهار بمبگذار بالی ،از ایـن مدرسـه (مدرسـه المکمـن در نگروکـی ،مرکـز جـاوا) ،فـارغ-
التحصیل شدند؛ همانگونه که شامل دیگر سـتیزهجویان نیـز اسـت .ایـن مدرسـه توسـا
ابوبکر بوعصیر (رهبر معنوی بمبگذارهای بالی) تاسیس شد؛ اگرچه او در سال 8588م،

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

به پانزده سال زندان محکوم شد ،اما همچنان بهشد بر سیاستهـای مدرسـه تا یرگـذار
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1. Krithika Varagur, “Deep Extremist Networks behind ‘Lone Wolf’ Samarinda Church
Attacker,” Voice of America, November 18, 2016, https://www.voanews.com/a/deepextremist-networks-behind-lone-wolf-samarinda-church attacker/3602202.html.

 .2منتقدان معتقدند که این واحد بیش از حد تهاجمی است؛ زیرا چندین زندانی در زندانش جان دادهاند.
 .9بریتانیا با سه میلیون مسلمان ،تقریبا  375نفر از جوانانش به داعش ملحد شده است .اندونزی ،که  885میلیون مسلمان
دارد ،تنها  355تن از کارمندان نیروهای داعش را داشته است .این ارقام از اوایل سال  8587است.

. Efraim Benmelech and Esteban F. Klor, “What Explains the Flow of Foreign Fighters to
ISIS?,” NBER Working Paper No.
22190,
National
Bureau
of
Economic
Research,
April
2016,
https://www.nber.org/papers/w22190.pdf.

است؛ عالوه بر این ،عمر فاروق (یکی از اعضای ارشد گروه جماعت اسالمیه ،که در سال
8558م ،دســتگیر شــد) ،بــه خبرگــزاری مرکــزی ارالعــاتی گفــت :الحــرمین (خیریــه
عربستان) ،به گروهش کمک مالی میکند 0.جعفر عمر رالب (رهبـر لشـکر جهـاد) نیـز،
یک شبهنظامی فارغالتحصیل از لیییا بـود کـه مسـیحیان را در مـالوکو کشـت .در همـین
حال ،هواداران وهابی و دیگر ایدئولو یهای رادیکال ،در رسـانههای اجتمـاعی بـهشـد
فعالیت کرده و مطـرح شـدهاند .از آن جملـه میتـوان بـه یـک "ارتـش سـایبری مسـلمان"
رادیکال ،که دیگر همتایان معتدل خود را تحتالشعا قرار داد ،اشاره کرد.

2

تا یر نفوذ عربستان در افراری شدن کشور اندونزی ،غیر قابل چشمپوشی اسـت؛ امـا
نباید در این میان از زندانی شدن آهوک غافل شد.
زندانی شدن آهوک
محاکمه و سرزنش گروههای اسالمگرا ،در مورد ناسزا و توهین به رئـیسجمهـور جاکارتـا،
(باسوکی تجاهاجا پورناما آهوک) ،روند رادیکال شدن را تقویت نمود .آهوک از نظر قومیت،
یک شهروند چینی و از نظر مذهبی یک مسیحی است؛ از سوی دیگر ،جامعه اندونزی بـا
بیش از  22درصد جمعیت مسلمان ،احساسا شدید ضد چینی دارد؛ با این حال ،آهـوک
یک فرماندار پرانر ی و کارآمد است که از سوی  35درصد مردم تایید شده است .آهوک در
حالیکه برای انت ابا در سیتامبر 8587م ،مبارزه میکرد ،اظهار داشت که آیه  58سوره

در تاریخ  8مارس  ،8582پلیس  83عضو شبکهای بهنام ارتش سایبری مسلمان را دستگیر کرد که گفته میشود ،از هک
کردن ،ارالعا غلا و صحبت کردن با نفر  ،برای تحریک افرارگرایی بهره بردهاند.

Vincent Bevins, “Indonesian Police Arrest 14 Suspected
Members of Radical Islamist Cyber Network,” Washington Post, March 1, 2018,
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indonesia-police-break-up-islamistcyber-network-promoting
extremism/2018/03/01/ff575b00-1cd8-11e8-98f5ceecfa8741b6_story.html?utm_term=.3f2386dc92ce.

واکاوی منازعات مسلمانان در کشور اندونزی

1. Jane Perlez, “Saudis Quietly Promote Strict Islam in Indonesia,” New York Times, July
5, 2003, http://www.nytimes.com/2003/07/05/world/saudis-quietly-promote-strictislamin-indonesia.html.
2. See Krithika Varagur, “Saudi Arabia Is Redefining Islam for the World’s Largest
Muslim Nation,” Atlantic, March 2, 2017,
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/03/saudi-arabia-salmanvisitindonesia/518310/
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مائده ،متحد شدن با مسیحیان و یهودیان را نهی کرده است .این کالم از سـوی برخـی از
روحانیون مسیحی مورد سوء استفاده قرار گرفت و از این جهت گفتند :مسلمانان نبایـد در
رایگیری برای یک مسیحی (آهوک) شرکت کنند .چنـد روز بعـد ،یـک ویـدئو از سـ نان
آهوک که توسا بونی یانی ،س نگوی روابا عمومی ،ویرایش شده بود ،ویروسی گشت .با
توجه به س نان آهوک ،مجلس علمای اندونزی با صدور یک فتوا او را به کفر متهم کـرد.
جنبش مدافعان اسالم افراطگرا (جبهه پمبل اسالم ( ،)fbiکه بـهشـد بـه اقلیـتهـای
مسلمان ،کلیساها و کلوپهای شبانه حمله کرده ،برای حفاظت از فتوای شورای علمـای
اندونزی ،به جنبش ملی که تازه تشکیل شده بود پیوست .آنها با هم درخواسـت تظـاهرا
کرده ،و خواستار محاکمه و زنـدانی شـدن آهـوک شـدند .گروههـای اسـالمگرای دیگـر از
جمله انجمن امت اسالم ،مجلس مجاهـدین انـدونزی ،انجمـن علمـای امـت انـدونزی،
اتحاد ملی ضد سیاح ،جماعت انصار التوحید نیز به این جنبش پیوسـتند .در  3نـوامبر و 8
دسامبر ،تظاهرا گسترده و عمدتا صلحآمیز علیه کفر رخ داد که یکی از آنها ،نیم میلیون
نفری بود .این یک نمایش غیر معمولی و منحصر به فرد از ( FPIاسالم افراطگرا) ،بود.
رهبران نهضت علماء و محمدیه ،گروههای خود را به آرامش توصیه کردنـد و اعضـای
خودشان را به دوری از تظاهرا هدایت کرده و بـه آنهـا گفتنـد :واقعـا بـه نامزدهـایی کـه
بیشتر به نفع عمومی کمک میکنند ،رای دهید؛ برخی اعضای ارشد ایـن دو سـازمان بـه
اتهامــا علیــه آهــوک پیوســتند؛ در نهایــت نهضــت علمــای معتــدل و محمدیــه ،توســا
گروههای افراطگرا خارج شدند.
آهوک در نهایت برای ناسزاییگویی ،بازداشت و در  3مـی سـال 8853م ،بـه دو سـال
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

زندان محکوم شد .افزون بر این ،در روز بعد ،سه نفر از پنس قاضی محاکمهکننـده ،توسـا
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دادگاه عـالی انـدونزیایی ترفیـع گرفتنـد 0.سیاسـتمـداران ارشـد ،ارتـش و سـایر ن بگـان
 .0در تاریخ  87فوریه سال  ،8582آهوک محکومیت خود را در دیوان عالی کشور به چالش کشید .قاضی پرونده وی همانی
بود که بر محکومیت ریاست او رأی داد.

“Lawyer: Judges Made Mistake in Ahok’s Case,” Star, February 28, 2018,
https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/02/28/lawyer-judges-made-mistakeinahoks case/#DdjKE4rTJ831AdgE.99.

میتوانستند برای اهـداف سیاسـی خـود شـکایت کننـد .ایـن شـکایت در عـین صـمیمیت
مذهبی بود .این بازیگران همچنین ،برای تسـهیل تظـاهرا  ،بـهصـور مرتـب ،هـزاران
اتوبوس ،جعبههای ناهار ،نشانهها و تیشر ها چاپ شده را برای مردم به خیابان آمده در
نظر گرفته و به آنها کمک میکردند.
انت ابا سال 8587م ،از انت ابا ریاستجمهوری سال 8583م ،تـا یر گرفتـه بـود؛
زمانیکه جوکوی ،پاربووو سابیانتو ،داماد آخرین دیکتاتور( ،یعنی سوهارتو و نرال نیروهای
ویژهی سابد که به نقض حقوق بشر مظنون بود) را شکست داد .جوکـوی اولـین رئـیس-
جمهور اندونزی است که خارج از نیروهای نظامی و سیاسـی اسـت .او و آهـوک در سـال
8583م ،با یکدیگر متحد شدند ،و هر دو ،دفاتر مربوره خود را بهدسـت آوردنـد .پرابـووو
بهصور گسترده مظنون به انتقامجویی در سـال 8587م ،بـرای از دسـت دادن ریاسـت-
جمهوری در سال 8583م ،بوده است؛ البته تدابیر او ممکن است ،بههدف تا یرگذاری در
انت ابا سال 8583م ،باشد .شایعاتی مبنی بر این بود که جوکووی شـاید ،آهـوک را بـه-
عنوان معاون ر یاستجمهوری خود در نظر گرفته باشد ،وجود دارد .تصور میشود پرابووو و
برخی از فرزندان سوهارتو ،ریاستجمهوری دیگری را برنامهریزی کردهاند و ممکـن اسـت
آنها امیدوار باشند که ناآرامیهای فعلی ،تقاضـا را بـرای خـدما امنیتـی گسـترده و یـک
دستاورد سیاسی قوی افزایش دهد.
حکم زندانی آهوک کشور را تقسیم کرده است؛ همچنین این حکم ،باعـث تنشهـایی
میان رئیس جمهور ،ارتش و پلـیس کـه تمایـل داشـتند جوانـب م تلـ را در امـور آهـوک
بیذیرند ،ایجاد کـرد؛ بـهعنـوان ماـال ،گـاتو نورمـارتوی در آن هنگـام کـه رئـیس ارتـش
مورد اینکه آیا موضو پنهانیای در تظاهرا ضد آهوک وجود داشت ،م الفت کرد.
یک مبارزه سیاسی علیه رادیکالیسم
حاد ه آهوک ،رشد سریع افراطگرایی را بهویژه در میان دانشجویان دانشگاه (بـه اسـتانای

واکاوی منازعات مسلمانان در کشور اندونزی

اندونزی بود ،بهرور عمومی با نرال تیتو کارنویان (متحد جوکوی) ،رئیس پلیس ملی ،در
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دانشگاههای دولتی اسالمی که معموال مکانهای معتبر هستند) به بار آورد؛ با این وجود،
محکومیت آهوک ممکن است تـأ یرا مابـت داشـته باشـد .بسـیاری از انـدونزیاییها ،از
جمله کسانی که در دولت هستند ،اکنون افزایش رادیکالیسم را پذیرفتهاند .این منجـر بـه
مقابله شده است.
اولین مقابلـه در  83نـوامبر 8583م ،اتفـاق افتـاد .آن زمـان کـه بـونی یـانی ،ویـدئوی
محرمانه س نرانی آهوک را درست کرد و آن را منتشر نمود .او برای نشر س نان تنفرآمیز،
خود را الید یک سال و نیم زندان میدانست؛ 0سیس ریزیک شهاب ،رهبـر ( FPIاسـالم
افراطگرا) و یکی از رهبران پیشرو در تظاهرا  ،برای خشونت کالمی (پس از گزارآهایی
که در آن به اشکاال او به تالیث اشاره شده بود) ،تحت پیگرد قرار گرفت؛ سیس او درباره
اتهام توهین به ایدئولو ی رسمی ایالت پانکاسیال مورد سوال قرار گرفت .سرانجام ،پلـیس
او را به موجب توهین بـه سـواکارنو ،ن سـتین رئـیسجمهـور انـدونزی ،بـازجویی کـرد .او
مجددا برای پاسخ به اتهاماتی مبنی بر توهین به اسکناسهای جدید احضار شد .او بر این
باور بود که این اسکناسها نمادهای کمونیست را برجسته کرده است .در  75ماه می سال
8583م ،او تحت قانون پورنوگرافی که ادعا مـیکـرد کـه بـهرـور صـریح پیامهـای روشـن
جنسی به فرزا حسین فرستاده است ،قرار گرفت .فرزا حسین به جرم خیانت بـه قـانون ،در
تظاهرا دستهجمعی سازماندهی شده ،بازداشت شده بود .رضیه ،فارغالتحصیل دانشگاه
ملک سعود ،به عربستان سعودی فرار کرد و هنوز در آنجا ساکن است 2.وکیل او ادعا کرد
که او مهمان دولت عربستان سعودی است و تمام هزینههـایش توسـا عربسـتان تـامین
میشود؛ زیرا او فرزند پیامبر

است .دولت عربستان سـعودی در مـورد ایـن موضـو

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

اظهار نظر نکرده است 9.پرونده قـانونی جـاری نشـان میدهـد ،پلـیس از اتهامـاتی مـبهم

106

1. Arya Dipa, “Buni Yani Gets 1.5 Years in Jail,” Jakarta Post, November 14, 2017,
http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/14/buni-yani-gets-1-5-years-in-jail.html.
2 . “Eggi: Rizieq Pilih di Arab daripada Ditangkap,” Berita Satu, September 14, 2017,
http://www.beritasatu.com/nasional/452644-eggi-rizieq-pilih-di-arab-daripadaditangkap.html#.Wbqln5MBcVc.twitter.
3. “Fugitive FPI Leader Rizieq’s Expenses Being Paid by Saudi Government Since He’s
a Descendant of the Prophet: Lawyer,” Coconuts Jakarta, October 12, 2017,
https://coconuts.co/jakarta/news/fugitive-fpi-leader-rizieqs-expenses-paid-saudi-

استفاده میکند ،تا مردم را در معرض مشکال قرار داده و از افراطگرایی جلـوگیری کنـد؛
پس از این همه ،واقعا چند اندونزیایی با اتهاما توهین به تالیث ،پانکاسیال رئیسجمهور
پیشین و یا اسکناسهای ،بدون اشاره به مشاجرا پورنوگرافی و مشارکت در خیانت روبه-
رو ،بازداشت میشوند؟

0

این مبارزه (مبارزه سیاسی در برابر رادیکالسیم) ،شامل برنامههای جدید سیاسی اسـت
که با هدف تضعی بیشتر سـازمانهای رادیکـال اسـت .در والی 8583م ،یـک دسـتور
رسمی و اداری ،فعالیت حزب التحریر اندونزی را ممنو کرد؛ چرا که درخواست ایـن گـروه
برای بازسازی خالفت پانکاسیال ،ایدئولو ی رسمی دولت اندونزی را نقض میکند .دادگاه
قانون اساسی نیز از ایـن حکـم دفـا کـرد؛ 2عـالوه بـر ایـن ،در  83اکتبـر سـال 8583م،
مجلس ،قانونی را تصویب کرد که به دولـت اجـازه داد ،فعالیـت سـازمانهـای م ـال در
پانکاسیال را ممنو کند.

9

عالوه بر این ،رئیسجمهور جکووی ،با تاکید بر اهمیت تنو و وحـد ملـی ،چنـدین
س نرانی انجام داد .او همچنین یک کمیته م صوص برای مشاوره در خصـوص اینکـه،
بهترین راه برای تبلی ایدئولو ی رسمی اندونزی چیست؟ تشکیل داد.
در تاریخ  3نوامبر 8583م ،دادگاه قانون اساسـی بـه اتفـاق آرا ،ایـن قـانون را کـه تنهـا
مردمــان انــدونزی در کار هــای شناســایی ملــی خــود ،بــهعنــوان مســلمان ،کاتولیــک،
پروتستان ،هندو ،بودیسم یا کنفوسیوس معرفی میشوند را غیـر قـانونی اعـالم کـرد .ایـن



پس از استقالل در سال  ،8335تحت رهبری سوکارنو ،این کشور ایدئولو ی دولتی گستردهای از پانکاسیا را پذیرفت که در
مقدمه قانون اساسی  8335قرار داشت .این پنس اصل که برخی از آنان به زبان انگلیسی سنگین نوشته شده است :بزرگی،
بشریت و متمدن ،وحد اندونزی ،دموکراسی بهوسیله حکمت مشارکت نمایندگان و عدالت اجتماعی برای همه مردم
اندونزی.

3. Mathias Hariyadi, “Jakarta Approves Law against Islamist Organizations,” AsiaNews,
October 28, 2017, http://www.asianews.it/news-en/Jakarta-approves-law-against-Islamistorganizations-42176.html.

واکاوی منازعات مسلمانان در کشور اندونزی

govtsince-hes-descendent-prophet-lawyer/.
1. The investigation into the accusations of insulting pancasila and Soekarno was dropped
in early 2018.
2. “Disahkan jadi UU, gugatan Perppu ditolak MK,” CNN Indonesia, December 12, 2017,
accessed January 17, 2018,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171212162704-12-261871/disahkanjadi-uugugatan-perppu-ormas-ditolak-mk.
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پرونده به وضعیت مذهبی "ادیان قبیلهای" (لوران کییرکایـان) ،کـه قـبال بـهعنـوان ادیـان
واقعی شناخته نشده بودند ،اما بهعنوان نظام باورهای فرهنگی در نظر گرفته شده بودنـد،
مربوط میشد 8855 .گروه این چنینی ،با حداقل مجمو دوازده میلیـون رـرفدار وجـود
دارد 0.دادگاه تصریح کرد که با لوران کییرکایان «ادیان قبیلهای» ،بایـد بـهصـور تسـاوی
رفتار شود و توصیه کرد که کار های هویت شامل یک رده هفتم باشند و آن "ایمانداران
ایمان" میباشد.
یک مبارزه عقیدتی علیه رادیکالیسم
دوره حبس آهوک سبب افزایش تالآهای دولـت بـرای مقابلـه بـا اسـالم رادیکـال شـد.
اعضای سازمان های معتدل مسلمان ،ب صوص نهضـت العلمـاء ،بـرای چنـدین سـال از
دستور کار اصالحرلبانه خود حمایت کردهاند .در ماه می 8583م ،جنـبش جوانـان راسـخ
نهضت العلماء به رهبری جرکان پمودا انصـور 5 ،میلیـون نفـر و بـیش از  755مت صـص
بینالمللی مذهبی را برای بررسی "قوانین منسوخ از احکام اسالم کالسیک" کـه خواسـتار
درگیری دائمی با کسانی است که اسالم را نمیپذیرند ،گرد آورد .در این اجتما  ،اعالمیـه
انصور در مورد اسالم بشر دوستانه مطرح گردید که بـر اسـاس آن" ،نشسـت بـین المللـی
رهبران اسالمی معتدل" در تاریخ  87می 8587م ،آغاز شد.
این اعالمیه ،خود را بهشد نسبت به حقوق اقلیتهای مذهبی دستخوآ نقد قرار
داد .گستره این انتقاد نسبت به اعالمیـه بسـیار مشـهورتر در سـال 8587م (یعنـی حقـوق
اقلیتهای مذهبی در سـرزمین مسـلمان) ،در کشـور مـراکش (کـه تحـت نظـار دولـت
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

مراکش و دولت امارا منتشر شـد) ،بیشـتر بـود .ایـن اعالمیـه اسـتدالل میکنـد کـه در
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اسالم کالسیک ،عناصری وجود دارد که مشکلساز هسـتند و نیـاز بـه تغییـر دارنـد .ایـن
1. See Paul Marshall, “Indonesia’s Constitutional Court Strikes Major Blow Defending
Religious
”Freedom,
Providence,
November
7,
2017,
https://providencemag.com/2017/11/indonesia-constitutional-court-religious-freedom/ and
Paul Marshall, “Indonesia’s Religious Freedom, Constitutional Court, and Ulama
Council,” Providence, December 5, 2017, https://providencemag.com/2017/12/indonesiareligious-freedom-constitutional-courtulama-council/.

ارالعیه بیان میکند :اگر مسلمانان از اصول کلیدی ارتدکس اسالمی که بهصـراحت بـه
خشونت میپردازد و آن را اجازه میدهد ،توجه نکنند ،هر کسی در هر زمانی ممکن اسـت
از آموزههای ارتدکس اسالمی سوء استفاده کننـد؛ بـهعنـوان ماـال از ایـن آموزههـا بـرای
جلوگیری از قوانینی که ادعای نامشرو بودن آنها شده ،استفاده میشود؛ یا بـرای کشـتار
همورنان و اقتدار یک دولت کافر مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .این آموزهها باید تحـت
کنترل در بیاید .این یک تهدید خونین است که با بسیاری از رویـدادهای جـاری در مصـر،
سوریه و یمن به خیابانهای بمبئـی ،جاکارتـا ،بـرلین ،نـیس ،اسـتکهلم و وسـت مینسـتر
ارتباط دارد.
یاقو کمـاس ،رئـیس انصـور ،در کنفـرانس مطبوعـاتی انتشـار ایـن اعالمیـه اظهـار
داشت :این دروغ و خالف است که ادعا میکنند اقـداما القاعـده ،داعـش ،بوکـوحرام و
دیگر گروهها هیم ارتباری با اسالم ندارند ،و یا صـرفا نمایـانگـر انحـراف تعـالیم اسـالمی
هستند؛ در حقیقت ،اینها رشد وهابیگـری و سـایر جریـانهـای بنیـادگرای اسـالم سـنی
هستند.

0

یحیی چالیل استاک  ،رئیس انصور و دبیر کل شورای حقوق بشر نهضت العلماء ،این
موضوعا را در  82وئیه 8583م ،مجددا مورد توجه قرار داد و ضـمن اشـاره بـه شـورای
اتحادیه کارگری مبارزه با تروریسم اظهار داشت :بسیاری از اعضای این شـورا ،سـ نگوی
اسالم هراسی را ،بـه اینکـه وی کسـی دیگـری غیـر از یحیـی چالیـل بـوده اسـت ،مـتهم
کردهاند.

2

در حالیکه سازمان نهضت العلماء بهرور کلی اعالمیـه را تاییـد نکـرده اسـت .یحیـی
واکاوی منازعات مسلمانان در کشور اندونزی

1 . “Humanitarian Islam Movement Begins in East Java,” Jakarta Post, May 25, 2017,
http://www.thejakartapost.com/news/2017/05/25/humanitarian-islam-movement-beginsin-east-java.html.
2
.
The
presentation
may
be
viewed
at
https://www.youtube.com/watch?v=WTtfGkYLv1Y. See also an interview with Yahya,
“Terrorism and Islam are Intimately Connected,” Frankfurter Allgemeine Zeitung, August
19,
2017,
http://www.baytarrahmah.org/media/2017/FAZ_A-Conversation-with-Kyai-HajiYahyaCholil-Staquf_08-19-17.pdf.
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میگوید :این موضو مورد بحث قرار گرفته و س نان او در سطح اندونزی یا بـینالمللـی
بهرور شگفتآوری بازخورد کمی داشته است .او معتقد است :منتقدانش در این دو راهکار
محصورند؛ در واقع ،یا باید آنها بگویند که آموزههای اسالم کالسیک بهکار بسته نمیشود
که بهرور اجمالی دشوار خواهد بود ،و یـا اینکـه آنهـا بایـد بگوینـد کـه اسـالم کالسـیک،
آموزهها را بیان کرده و مسلمانان باید از آنها پیروی کنند.

0

صرفنظر از اینکه ،این یک ابتکار قابل توجه است ،گستره تا یر آن نیز باقی میمانـد؛
خصوصا در خاورمیانه که اغلب از ایدهها و استداللهایی که در منارد دورتر ارائـه شـده،
متأ ر میباشد.
بهسوی انتخابات 0102
تاکتیکهای استفاده شده علیه آهوک در انت ابا مربوط به فرمانداری جاکارتـا در سـال
8583م ،در پیشبینی انت ابا ریاستجمهوری سال 8582م ،قابل استفاده اسـت؛ بـه-
عنوان ماال ،جکووی در بروشورهای ناشناس ،متهم بـه داشـتن یـک ش صـیت م فـی
مسیحی است و همزمان با حزب کمونیست منحل شـده ،مـرتبا اسـت .اسـالمگرایان بـا
استفاده از نام االمنی ( 888با اشاره به  8دسامبر ،تاریخ بزر ترین تظاهرا ضد آهوک)،
یک مراسم تجدید دیدار در جاکارتا برگزار کردند .س نرانان در این مراسـم ،اعـالم کردنـد
جوکووی به مجلس علمای اندونزی خیانت کرده و انـدونزی را بـه سـرمایهداران چینـی و
خارجیان ،فروخته است .برای مقابله با این اتهاما  ،جکووی خود را از آهوک جدا کـرده و
بر اهمیت اورشلیم بـرای مسـلمانان تأکیـد و بـه دفـا از مسـلمانان روهینگیـا در میانمـار
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

برخاست .او در حال توسعه روابا قوی با نهضت العلماء و محمدیه و ارتش است.
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2

در کوتاه مد  ،دو آزمایش نشان خواهد داد که آینده اسالم در اندونزی چیسـت .اوال،
1. Interview with Paul Marshall, Jakarta, November 30, 2017.
”2. Erwida Maulia, “Indonesia’s Islamists Create Re-election Minefield for Widodo,
Nikkei Asian Review, December 27, 2017, https://asia.nikkei.com/Features/Asia;Insight/Indonesia-s-Islamists-create-re-election-minefield-for-Widodo?page=2
Karlis
Salna and Untung Sumarwan, “Jokowi Boosts Ties with Indonesia Military in Power
Shift,” Bloomberg, February 15, 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/201802- 14/jokowi-cements-ties-with-indonesia-military-in-political-shift.

آیا حکومت ،قدر مجلس علمای اندونزی را محدود میکند؟ دوم اینکه آیا حکم دادگـاه
قانون اساسی جدید( ،مربوط به لوران کییراییان) اجرا خواهد شد؟ این مطالـب را میتـوان
بهعنوان مقدمه در باب اینکه آیا اندونزی سنتهای معتدل (مدارا آمیز) را تقویت میکند،
یا بهسمت رادیکالیسم کشانده میشود ،مطرح کرد.
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مطالعه تاریخی نقش فقر و نابرابری اجتماعی در
سلفیگری تکفیری
*

بهزاد قاسمی
چکیده

مقاله حاضر تالآ میکند ،نقش فقر و نـابرابریهـای اجتمـاعی در سـلفی تکفیـری را
بررسی کند .در شکلگیری گروههای تکفیری ،عوامل م تل و متغیرهـای گونـاگونی
دخیل هستند .در این مقاله ،نقش فقر و نابرابری اجتماعی بهعنـوان یـک متغیـر مهـم
بررسی شده است؛ همچنین علل اقتصادی و فقـر در گـرایش بـه تکفیـر و تروریسـم ،از
مباحث مهم بوده و نقش و تا یر آن در برخی از گروهها دیده شـده اسـت .ایـن پـژوهش
ضمن بررسی وضعیت گروههای افراری برجسته در جهان اسالم ،کوشش میکنـد ،بـا
بررسی زندگی رهبران گروههای افراری ،نسبت و رابطه فقر و تکفیر را تحلیل کند؟ این
پژوهش درصدد پاسخ به این سوال اساسی است که چه نسبت و رابطه معنـاداری بـین
فقر و تکفیر در جهان اسـالم وجـود دارد؟ اینکـه آیـا علـل گـرایش رهبـران گـروههـای
تکفیری و افراری به تروریسم ،خالء و سرخوردگی اقتصادی است؟ نگارنده بر این بـاور
است که اقتصاد ،همواره علل گرایش به تکفیر نبوده و بسیاری از گروههای تکفیری در
این قالب قابل تحلیل نیستند .این پژوهش با استفاده از روآ توصیفی _ تحلیلـی ،بـه
بررسی وضعیت رهبران گروههای تکفیری پرداخته و بـا تحلیـل و نگـاه جامعـهشناسـی
تاری ی به افراطگرایی در دین اسالم ،مدلی را ارائه کرده است.
کلیدواژهها :دین اسالم ،افراط و تکفیر ،فقر و نابرابری اجتماعی ،رهبران افراطگرا..

* استادیار دانشگاه جامع امام حسین
Ghasemi.b@ihu.ac.ir

مقدمه
بسیاری بر این باورند که میان فقر و تکفیر رابطهای مستقیم وجود دارد؛ یعنی هر چـه فقـر
بیشتر باشد ،احتمال تکفیرگرایی نیز بیشتر است؛ در مقابل ،گروه دیگری بر این عقیدهانـد
که این دو ،رابطهای مش ص با یکدیگر ندارنـد .ایـن گـروه نشـان دادهانـد کـه در مواقـع
بسیاری ،تکفیریها از افراد روتمند بودهاند و همچنین بسیاری از فقرا ،نه به تکفیر ،بلکه
بهکنـار گذاشـتن باورهـای دینـی روی آوردنـد؛ بنـابراین ،مطالعـه زمینـههـای اجتمـاعی و
اقتصادی گرایش به افراطگرایی و تروریسم ،از موضوعا قابل توجه بوده که مـیتـوان در
مورد آن تحقید کرد .در این مقاله سعی شده ،این رابطه مورد بررسی قـرار گیـرد؛ بنـابراین
سوال اصلی در این مقاله آن است که چه رابطهای میان فقر و تکفیر وجود دارد؟ برای این
منظور ،تمرکز مقاله بر گروههـای تکفیـری قـرار گرفتـه کـه هماکنـون ،از فعالیـت زیـادی
برخوردار هستند .داعش ،النصره و القاعده نقاط مورد بررسی این پژوهش هستند .در ایـن
مقاله ،ابتدا برخی از افراد این گروهها مورد بررسی قرار میگیرند ،تا وضعیت اقتصادی آنها
قبل از الحاق به این گروهها ،مش ص شـود .ایـن ب ـش نیـز بـه دو زیرمجموعـه تقسـیم
میشود که بررسی سران و سربازان این گروهها است .در قسمت رابطه میان فقر و افراط-
گرایی ،در گزارشا آماری و تحقیقا کمی ،مورد بررسی قرار میگیرد.
در ب ش بعد ،آمار تأییدکننده رابطه مستقیم ،و آمار ردکننده رابطه میان فقر و تکفیـر،
مورد بررسی قرار میگیرد؛ سیس ،تحلیل آماری نویسنده از ارالعا گردآوری شـده ارائـه
خواهد شد؛ همچنین ،فرایند تأ یرگذاری فقر بر تکفیر بررسی میشـود .در ایـن ب ـش ،بـا
نگاهی تحلیلی و جامعهشناسانه ،به این سوال پاسخ داده میشود که چگونه فقر به تکفیـر
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

منتهی میشود؟ این ب ش به نتیجه پژوهشی کمک میکند تا گلوگاههای تبدیل فقـر بـه
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تکفیر شناسایی شوند .شناسایی این گلوگاهها کمک زیادی در مدیریت این فراینـد خواهـد
نمود .در قسمت بعدی مقاله ،سوال دیگری مطرح میشود که آیا تحت هر شرایطی ،فقـر
به تکفیر منتهی میگردد؟ نگارنده با دیدی جـامع ایـن موضـو را مـورد بررسـی قـرار داده
است.

 -8-8اهمیت و هدف :امروزه گروههای سلفی و گروههای تروریسـتی در دنیـا ،بـدون
توجه به دینی خاص فعالیت میکنند و برخی از آنان دست به اقداما خشونترلبانه می-
زنند .اینکه رهبران تروریست این گروههـا ،بـرای اقتصـاد و در ا ـر فقـر چنـین اقـداماتی را
انجام میدهند ،دارای اهمیت است .هدف مقالـه پـیشرو ،بررسـی نقـش فقـر و نـابرابری
اجتماعی در رشد تکفیر سنی است .اینکه فقر اقتصادی منجر بـه تروریسـت مـیشـود ،یـا
ریشههای دیگری نیز دارد؟
 -8-8روآ پژوهش :روآ مورد استفاده در مقالـه توصـیفی _ تحلیلـی اسـت کـه بـا
استفاده از منابع اینترنتی ،مورد بهرهبرداری و فیشبرداری قرار گرفته است.
 -7-8ادبیا تحقید :در حوزه سلفیگری ،تکفیر و تروریسم ،تحقیقا و مطالعـا و
پژوهشهای زیادی صور گرفته است؛ بهخصوص در چند سال اخیر ،عـالوه بـر تـالی
کتاب و نگارآ مقاله ،همایشهای متعدد ملی و بینالمللی در زمینه تکفیر و تروریسم در
ایران انجام شده اسـت؛ بـا توجـه بـه اهمیـت و دامنـه پژوهشـی ،موضـو دارای اهمیـت
مطالعاتی جدید نیز هست .در ذیل بهصور موجز بهچند مقاله علمی انجـام شـده در ایـن
حوزه اشاره میشود:
 .8مقاله مقایسه رویکرد انقالب اسالمی ایران و ایاال متحده در قبال تروریسم ،بـه-
قلم بهزاد قاسمی که توسا پژوهشنامه انقالب اسالمی منتشر شده است .ایـن مقالـه بـا
به تفاو در برخورد و سیاست دو کشور در تقابـل بـا تروریسـم پرداختـه و جـدیت ایـران در
نابودی تروریسم را تحلیل کرده ،و تناقض در سیاست و رفتار آمریکا را برمال ساخته است.

0

 .8مقاله احمد تقی ف لعی و همکاران ،تحت عنوان اندیشه تکفیری در بستر تاریخ ،به
این موضو میپردازد که مسئله تکفیر ،از ابتدای تاریخ اسالم همواره وجود داشته اسـت.
آنها به این نتیجه میرسند که تبیین ضرور دینـی و تفکیـک آن از ضـرور مـذهبی ،در
 .0قاسمی ،بهزاد« ،مقایسه رویکرد انقالب اسالمی و ایاال متحده به افراطگرایی و تروریسم» ،پژوهشنامه انقالب اسالم ،
ص 73و .85
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تمرکز به نقش جمهوری اسالمی و ایاال متحده در مبارزه با تروریسم است که در نهایت،

111

کنار مدارا با م الفان فکری و اعتقادی ،راهحل مناسبی در تعدیل اندیشه تکفیری است.
 .7مقاله ملیحه محمدی ،با عنوان بررسـی عقایـد خـوارج و مقایسـه آن بـا فرقـههـای
تکفیری ،داعش و راهکارهای مقابله با آنها 0نیز در این زمینه نوشته شده اسـت .او در ایـن
مقاله اینگونه برداشت میکند که تکفیریها با شیعیان دشمن بوده و آنها را کافر و عباد
آنها را شرکآمیز میدانند و شیعیان دشمنان شماره یک داعشیها هسـتند .پیـروان سـایر
مذاهب نیز در مرتبه بعدی دشمنی قرار میگیرند؛ لذا نتیجه مـیگیـرد کـه اسـتعمارگران و
صهیونیستها از حربه تکفیر استفاده کرده و با نفوذ در بین مسلمانان ،با احداث کنسول-
گری و گسیل دادن مبلغان دوره دیده و جاسـوس ،در بـین جوامـع اسـالمی ،جـو تکفیـر و
تفرقه ایجاد نموده و مردم را نسبت به رهبران دینی بدبین کردهاند و نقشه اسـتحاله نـرم را
برای جوامع اسالمی کشیدند .در اینجا بهصور فهرستوار ،به برخی از منابع و تحقیقا
انجام شده اشاره میکنیم :وهابحت ،مبان فکرف ،کارنامه عمل  ،نوشته جعفـر سـبحانی
(8725آ)؛ وهابحان ،علی اصغر فقیهی (8777آ)؛ نظحرف بحر تحاریخ وهابححت ،نوشـته
زهرا مسجد جامعی (8725آ)؛ وهابحت بر سحر دو راهح  ،نوشـته ناصـر مکـارم شـیرازی
(8725آ)؛ وهابحت ا منظر عقل و شرع ،نوشـته سـید محمـد حسـینی قزوینـی؛ تحاریخ
سحاس وهابححت ،مؤسسـه مطالعـا اندیشهسـازان نـور (8733آ)؛ القاعحده ا پنحدار تحا
پدیدار ،بهقلم حمیدرضا اسماعیلی (8727آ)؛ مجموعه مقاالت فرق تسنن ،به کوشـش
مهدی فرمانیان (8727آ)؛ وهابحت ا دیدتاه اهل سحنت ،نوشـته علـی اصـغر رضـوانی
(8723آ)؛ سححلف ترف و پاسححخ بححه شححبهات ،بــهقلــم علــی اصــغر رضــوانی (8723آ)؛
وهابحان را بهتر بشناسحم ،نوشـته علـی اصـغر رضـوانی (8723آ)؛ هحذه هحن الوهابححة،
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

بهقلم محمد جواد مغنیه؛ کشت ا رتحاب فن تبحاع میمحد بحن عبحدالوهاب ،نوشـته سـید
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محسن االمین العاملی (1141ق)؛ الفرقة الوهابحة فن خدمحة محن؟ نوشـته سـید ابـوالعلی
التقوی از جمله آن هستند.
در مجمو در زمینه سلفیگری و تروریسم ،مقاال و کتابهای بسیار زیـادی نوشـته
 .0محمدی ،ملیحه ،سحماف پاکستان ،ص.838

شده است؛ ولی کمتر پژوهشی به موضو فقـر و تکفیـر پرداختـه و تفـاو اساسـی مقالـه
پیشرو بـا دیگـر مقـاال نیـز ،بررسـی همـین موضـو (بـا تمرکـز بـر رهبـران گـروههـای
تکفیری) ،میباشد؛ در واقع بررسی وضعیت زندگی بـا تمرکـز بـر جایگـاه اقتصـادی ،یـک
امتیاز پژوهشی جدید ،در نقد و بررسی گروههای تکفیری بهشمار میآید.
وضعیت اقتصاادی ساران و ساربازان ،قبال از ملحاق شادن باه گروههاای
تکفیری
رهبران

در این قسمت ،به رهبران  11گروه تکفیری و وضعیت اقتصادی آنها قبل از پذیرآ افکار
تکفیری میپردازیم.
داعش

أبوبکر البغدادی :وی هماکنون رهبری داعش را بـر عهـده دارد .او در سـال 1981م ،در
نزدیکی سامرا بهدنیا آمد 0.وی تا سال 4114م ،در محلهای فقیرنشین بهنام توبچی زندگی
میکرد .این محله در حاشیه غربی بغداد قرار دارد و شیعیان و سنی مذهبان در آن زندگی
میکنند.
وی در نوجوانی عالقه و استعداد زیادی به ورزآ فوتبال داشت .او فـردی خجـالتی و
است .در این رابطه "احمد دباآ" ،یکی از رهبران الجیش اإلسـالمی فـ العـراق ،چنـین
گفتــه اســت :مــن در دانشــگاه اســالمی بــا بغــدادی بــودم و هــر دو در یــک رشــته درس
میخواندیم؛ اما او دوست من نبود .او آرام و گوشهگیر بود و در تنهایی بهسر میبرد .مـدتی
بعد ،او ما را در ایجاد "الجیش اإلسالمی" یـاری کـرد .مـن در میـان رهبـران نظـامی قـرار
داشتم و برخی از خشونتبارترین عملیا ها را رهبری کردم؛ اما بغدادی در این میان نبود.
1. www.theguardian.com.
2
.www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10948846/How-a-talentedfootballer-became-worlds-most-wanted-man-Abu-Bakr-al-Baghdadi.html
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به دور از خشونت بود 2.بغدادی دارای مـدرک دکتـرای مطالعـا دینـی از دانشـگاه بغـداد
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من عاد داشتم که دربـاره اعضـا ،ارالعـا الزم را بـهدسـت آورم؛ امـا دربـاره بغـدادی
چندان ارالعی نداشتم.

0

ابومسلم ترکمانی :وی جانشین فرماندهی داعش در عراق و در کنار ابـوعلیاالنبـاری
نفر دوم داعش است .وی در "تلعفر استان نینوا" در عراق بهدنیـا آمـد .اکاـر جمعیـت ایـن
شهر را ترکمنتباران تشکیل میدهند 81 .درصـد جمعیـت ایـن شـهر نیـز ،سـنی مـذهب
هستند .این شهر از وضعیت اقتصادی ،رفاهی و بهداشتی مناسبی برخوردار نبوده است.

2

او در زمان صدام ،از فرماندهان نظامی مستقر در واحد اسـت بارا بعـث بـود .دربـاره
گذشته وی ،ارالعا چندانی در دست نیسـت؛ امـا بـهرور قطـع ،وی تـا قبـل از تهـاجم
آمریکا به عراق ،و روی کار قرار داشتن ر یم بعـث ،بـهعلـت رده شـغلی خـود ،از وضـعیت
اقتصادی مناسبی برخوردار بوده است.
ابوعلیاالنباری :وی جانشین فرماندهی داعش در سوریه و در کنار ابومسلم ترکمـانی
نفر دو داعش است .او از فرماندهان نظامی ارشد در زمان صدام بود 9.بعد از حملـه سـال
 4114آمریکا به عراق ،به عضویت انصاراالسالم درآمد؛ ولی به اتهام فسـاد مـالی از آنجـا
خارج و به القاعده ملحد شد .نکته دیگر که در گزارشا دیده شـده آن اسـت کـه دانـش
مذهبی او به نسبت دیگر سران داعش کمتر است.

4

این ارالعا هرچند اندک است ،اما نشان میدهد که االنبـاری قبـل از پیوسـتن بـه
گروههای تکفیری ،از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار بوده است.
عدنان لطیف حاماد ساویداوی :او رئـیس شـورای نظـامی داعـش اسـت کـه در سـال
1921م ،در اســتان االنبــار متولــد شــد 1.او از فرمانــدهان ارتــش صــدام بــوده 6کــه در
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

است بارا دفا هوایی نیز ،مدتی کار کـرده اسـت .وی نیـز تـا قبـل از تهـاجم آمریکـا ،از
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1.Ibd.
2. McCone, David R.; Scott, Wilbur J. & Mastroianni, George R. (January 8, 2008), THE
3RD ACR IN TAL’AFAR: CHALLENGES AND ADAPTATIONS, Department of
Behavioral Sciences & LeadershipUnited States Air Force Academy, Colorado Springs.
3. www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq.
4. www.wsj.com.
5. Heras, Nicholas A. (March 31, 2014), ABU AYMAN AL-IRAQI DIRECTS ISIS
OPERATIONS IN EASTERN SYRIA, Volume: 5 Issue: 3: .jamestown.org.
6. www.nbcnews.com.

وضعیت مالی مناسبی برخوردار بوده است.
أبومحمد عدنانی :وی س نگوی داعش است که در سال 1988م ،در شهر بـنش در
شمال سوریه بهدنیا آمد .اغلب ساکنین این شـهر سـنی مـذهب و ترکزبـان هسـتند 0.در
مورد پیشینه اقتصادی او ،ارالعاتی در دست نیست؛ ولی با توجه به موقعیت شهر محـل
زندگیاآ ،پیشبینی میشود که وی از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبوده است.
ابوعمر شیشانی :وی در سال 8327م ،در خانوادهای مذهبی در گرجستان بهدنیا آمد.
پدر وی یک مسیحی ارتدکس و مادرآ مسلمان بود .وی در جوانی چوپان بوده است .بعد
از اتمــام دبیرســتان وارد ارتــش شــده و در جریــان جنــگ دوم چچــن و در بــین ســالهای
8557-8585م ،از فرماندهان نظامی بوده است 2.در جریان جنگ روسیه و گرجستان در
سال 8552م ،به گروههای جهادی ملحد و از ارتش جدا شـد .در سـال 8585م ،بـهجـرم
حمل غیرقانونی سالح دستگیر و به  7سال حبس محکوم شد؛ اما بعد از  87ماه از زنـدان
فرار کرد .در دوران زندان ،عقاید تکفیری وی شکل گرفتـه اسـت .در ایـنبـاره وی اذعـان
داشته :وقتی در زندان بودم ،با خدا عهد کردم که اگر از آن زنده بیـرون آیـم ،بـرای او بـه
جهاد بیـردازم؛ 9بعـد از آن بـه سـوریه وارد شـد و بـههمـراه بـرادر بزرگتـرآ ،صـالحالدین
شیشانی ،جیشالمجاهدین را در سال 8588م ،تأسیس نمودهاند 4.در سال 8587م ،ایـن
گروه بههمراه جیش محمد و گروه کتائب خطاب ،جیشالمهـاجرین و االنصـار را تشـکیل
اقتصادی مناسبی برخوردار بوده و در زمره فرماندهان نظامی قرار داشت.
القاعده

اسامه بن الدن :وی فرزند محمد بن عوض بن الدن ،میلیاردری در صنعت سـاختمان ،و
1. OWEIS, KHALED YACOUB (Feb 15, 2013), Syrian opposition won't talk to officials
linked to crackdown: www.reuters.com/article
2. news.sky.com.
3. Cullison, Alan (19 November 2013). "Meet the Rebel Commander in Syria That Assad,
Russia and the U.S. All Fear". The Wall Street Journal.
4. Murad Batal al-Shishani (3 December 2013), Syria crisis: Omar Shishani, Chechen
jihadist leader: http://www.bbc.com/news/world-middle-east.
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دادند .این ارالعا نشان میدهد که وی تا قبل از پـذیرآ عقایـد تکفیـری ،از وضـعیت
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مرتبا با خاندان سلطنتی سعودی بوده است .دهمـین همسـر او ،حمیـده العطـاس بـود.
خانواده بنالدن  5میلیارد دالر از صنعت ساختمانسازی بهدست آوردند که اسامه ،بعـدها
 85تا 75میلیون دالر آن را به ارث برد.

0

بنالدن بین  8372تا 8337م ،به مدرسه نمونه الاغر که سکوالر و برای ربقه ن بگان
بود پیوسـت .او در دانشـگاه ملـک عبـدالعزیز ،در رشـته اقتصـاد و مـدیریت کسـب و کـار
تحصــیل کــرد و در مــدیریت عمــومی در ســال 8328م ،بــا مــدرک مهندســی عمــران
فارغالتحصیل شد .در دانشگاه ،بزر ترین عالقـه بـنالدن مـذهب بـود و او در کارهـایی
چون تفسیر قرآن و جهاد و کارهای عامالمنفعه فعال بود .دیگر عالیـد او سـرودن شـعر و
مطالعه بود و گفته شده ،آ ـار فیلدمارشـال برنـارد مونتگـومری و شـارل دو گـل را دوسـت
داشت .به فوتبال نیز عالقه داشت و دوسـت داشـت سـانتر فـوروارد بـازی کنـد ،و هـوادار
باشگاه آرسنال بود.

2

ایمنالظواهری :وی در سـال 8358م ،در شـهر معـادی در نزدیکـی قـاهره ،در یـک
ً
خانواده نسبتا مرفه بهدنیا آمد .او در سن  87سالگی ،در رشته پزشکی با درجه خیلی ممتاز
ً
(جید جدا) ،از دانشگاه قاهره فارغالتحصیل شد .از او بهعنوان دانشجویی درسخوان که
از ورزآهای خشن بیزار بـوده ،یـاد شـده اسـت .او در  83سـالگی بـه اخـوانالمسـلمین
پیوست .پس از اعدام سید قطب ،به اتهام خیانت بهعضویت گروه حرکـت جهـاد اسـالمی
مصر درآمد؛ پس از ترور انور سادا  ،وی و همفکرانش در یک سری عملیا های پلیسی
و امنیتی در مصر ،دسـتگیر و محاکمـه شـدند .در دادگـاه از آنجـا کـه او مسـلا بـه زبـان
انگلیســی بــود ،بــهعنــوان س ـ نگــوی زنــدانیان جهــاد اســالمی مصــر انت ــاب شــد.
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س نرانیهای آتشین او در دادگاه ،باعث جلب افکار عمـومی نسـبت بـه وی شـد؛ پـس از
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آزادی از زندان ،از مصـر خـارج و بـه جهـادیون عـرب کـه در افغانسـتان مشـغول جنـگ
با شوروی بودند پیوست .در افغانستان ،با اسامه بن الدن سعودی آشـنا گردیـد و در آنجـا
1. www.economist.com.
2. www.mirror.co.uk.

بود که شبکه القاعده پایهریزی شد.

0

جبهة النصره

أبومحمد جوالنی :او رهبر جبهة النصره است که در سـوریه زاده شـد و بـه تـدریس عربـی
فصیح میپرداخت .بعد از اشغال عـراق توسـا آمریکـا در سـال 4114م ،بـرای مقابلـه بـا
آمریکا وارد عراق شد و بـه القاعـده عـراق پیوسـت؛ بنـابراین او قبـل از تکفیـری شـدن ،از
وضعیت اقتصادی متوسطی برخوردار بوده است.

2

جنبش اسالمی ازبکستان

جوما کاسیموف :وی در سال 1992م ،این جنبش را تأسـیس نمـود .او در سـال 1929م،
بهدنیا آمد و در سال 4111م ،در مزار شری کشته شد .تا قبل از ارتباط با تکفیریهـا ،در
ارتش شوروی اشتغال داشت و از چتربازان ارتش شوروی در جنگ با افغانسـتان بـود؛ لـذا
بهنظر میرسد وضعیت معیشتی او تا قبل از الحاق به افراطگرایان ،نامناسب نبوده است.

9

حزب اسالمی ترکستان

حسن مخساوم :وی بنیانگـذار و رهبـر حـزب اسـالمی ترکسـتان بـود کـه در "کـونیکزار"
ترکمنستان بهدنیا آمد .او عضو جنبش استقالل ترکستان شرقی بوده است .در اواخر دهـه
 41زندگی خود ،از مبلغان جهادی بوده که بهجذب نیرو علیه چین اقدام میورزید 4.وی در
کرد؛ در ادامه با رالبان رابطه برقرار نمود و بنالدن در حـدود  111هـزار دالر آمریکـا ،بـه
حزب وی کمک مالی کرد.

1

1. fa.wikipedia.org.

 .2بغیری ،علی ،علل ترایش به تکفحر ،ص.88
 .9همان.
4 . Sichor, Yitzhak (2006). "Fact and Fiction: A Chinese Documentary on Eastern
Turkestan Terrorism". China and Eurasia Forum Quarterly (Central Asia-Caucasus
Institute and Silk Road Studies Program) 4 (2): pp.89–108.
5. Raman. Bein (2005-01-27). "Paper no. 1232: Explosions in Xinjiang". South Asia
Analysis Group. Archived from the original on 2007-09-27.
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سال 1991م ،توسا پلیس چین دستگیر و زندانی شـد و در سـال 1998م ،از زنـدان فـرار
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لشکر طیبه

حافظ محمد سعید :او در سال 1911م ،در "پنجاب" بهدنیا آمـد .پـدرآ کشـاورز بـود و در
جریان استقالل پاکستان ،بههمراه دیگر بستگان به پاکسـتان مهـاجر کردنـد .در رـول
ایــن مهــاجر  12 ،نفــر از اعضــای خــانوادهاآ جــان خــود را از دســت دادنــد 0.محمــود
ضیاءالحد ،او را در دانشگاه مهندسی و تکنولـو ی پاکسـتان ،بـهعنـوان اسـتاد مطالعـا
اسالمی معرفی کرد .آنها در اوایل دهه 8325م ،بـه عربسـتان اعـزام شـدند و در آنجـا بـه
ایدئولو ی جهادگران افغان ملحد شدند.
بنــابراین ،آنچــه مســلم اســت ،وی قبــل از پــذیرآ ایــدههای تکفیــری ،از وضــعیت
اقتصادی و سواد و دانش مناسبی برخوردار بوده است.
جیش محمد

موالنا مسعود اظهر :وی در مارس 8555م ،این گروه را در کشمیر تأسیس نمود .استقالل
کشــمیر از هنــد ،هــدف اولیــه آنهــا بــود .او در ســال 8372م ،در "بهــاوالیور" پاکســتان در
خانوادهای پرجمعیت بهدنیا آمد .پدرآ مدیر یـک دبیرسـتان دولتـی بـود و سـایر اعضـای
خانواده وی به کشاورزی اشتغال داشتند .او تحصیال اسالمی خود را در کراچی گذراند و
بعد از اشغال افغانستان توسا شوروی ،به مجاهدین پیوست و بهدلیل تسلا به زبان اردو و
عربی ،از نویسندگان مجال مربوط به آنها شد؛ 2لذا بهنظر میرسد که وضعیت اقتصادی
وی تا قبل از الحاق به تفکرا تکفیری مناسب بوده است.

9

جماعت انصارالتوحید اندونزی
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ابوبکر بشیر :وی در سال 8552م ،این گروه را تأسیس نمود .ابوبکر بشیر در "جومبانـگ"
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در جاوای شرقی در سـال 8373م ،بـهدنیـا آمـد .وی کلیـه مراتـب تحصـیالتی خـود را در
مؤسسا اسالمی و در علوم اسالمی در اندونزی سیری کرد .او از همان ابتدا بـهصـور
علنی و غیرعلنی در باالتر ین سطوح جنبشهای اسالمی متعددی (مال سـازمان دعـو
1. Swami, Praveen, Pakistan and the Lashkar’s jihad in India: http://www.thehindu.com.
2. Maulana Masood Azha2002". Kashmir Herald (kashmiri-pandit.org) 1 (8). January .
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دانشجویان اندونزی و مدرسه اسالمی المکمین) ،در اندونزی به فعالیت پرداخت؛ بنابراین
باید گفت که بشیر تا قبل از اتحاد با القاعـده ،از جایگـاه اقتصـادی و سیاسـی مناسـبی در
میان جنبشهای شرق آسیا برخوردار بوده است.

0

بوکو حرام

محمد یوسف :وی در سال 8335م ،در روستای "گیرگیر" در "ایالت یـوب" نیجریـه بـهدنیـا
آمد و در سال 8553م ،کشته شد .در سال 8558م ،گـروه مـذکور را تأسـیس نمـود 2.ایـن
ایالت یکی از بزر ترین بازارهای فروآ احشام در آفریقـای غربـی اسـت کـه از وضـعیت
مناسبی برای کشاورزی ،ماهیگیری و است راج معادن برخوردار است.
محمد یوس  3همسر و  88فرزند داشت .وی از تحصیال دینی برخوردار بـوده و بـه
زبان انگلیسی مسلا بود و زندگی مرفه و پر زرق و برقی داشت.

9

ابوبکر شکائو :وی قائم مقام محمد یوس بوده که بعد از مر او ،رهبری این گـروه را بـر
عهده گرفت 4.او یک مذهبی کانوئی است که به زبانهای عر بی و انگلیسی نیـز صـحبت
میکند .او در روستای "شکائو" در ایالت "یوب" بهدنیا آمده است؛ 1وی به تئـوریپرداز ایـن
گروه مشهور است .بهنظر میرسد که تا قبل از الحاق به بوکو حرام ،از وضـعیت اقتصـادی
مناسبی به نسبت سایر مردم نیجریه برخوردار بوده است.
عبدالرزاق ابوبکر جنجالنای :او مؤسـس ایـن گـروه اسـت کـه در 8353م ،در خـانوادهای
مسیحی _ اسالمی در فیلییین بهدنیا آمد و در سال 8332م ،کشته شد؛ ا گرچه جنجالنی
در خانواده و محلهای فقیر بهدنیا آمد ،ولی معلم بود و تحصیال دینی و زبان عربی خـود
را در لیبی ،سوریه و عربسـتان (در دهـه 8325م) ،کامـل کـرد؛ همچنـین بـنالدن بـرای
سازمان او 7 ،میلیون دالر هزینه کرده بـود .سـطح تحصـیال و گذرانـدن تحصـیال در
 .0همان.
2. www.adl.org.
3. N news.bbc.co.uk
4. Nigeria sect leader defends killings in video, Jan 12, 2012:
5. Nigeria's Boko Haram leader Abubakar Shekau in profile, 9 May 2014.
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ابوسیاف
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سایر کشورها ،نشان میدهد که وضعیت معیشتی وی مناسب بوده است.

0

خدافی ابوبکر جنجالنی :او برادر عبدالرزاق ابوبکر بوده که بعد از وی رهبـری گـروه را بـر
عهده گرفته است .خدافی در سال 8335م ،در یکی از فقیرترین و کوچکترین شـهرهای
فیلییین بهنام "ایزابال" بهدنیا آمد .این شهر همـواره درگیـر منازعـا اسـتقاللرلبانه بـوده
است .او بهعلت پشتیبانی آمریکا و سرقت و راهزنی قبـل از رهبـری گـروههـای تکفیـری،
وضعیت اقتصادی مناسبی داشته است.

2

امارت قفقاز

دوکا عمروف :او مؤسس این گروه در سال 8553م بود .دوکا عمروف در سـال 8373م ،در
خـانوادهای روشـنفکـر در چچــن بـهدنیـا آمــد و در سـال 8587م ،کشـته شــد 9.در دوران
نوجوانی (بین سالهای 8325-8328م) ،او به اوباآگری ،خودکشی و آدمکشـی مـتهم
بوده است 4.دوکا تحصیال دانشگاهی خود را در رشـته مهندسـی سـاختمان در مؤسسـه
نفــت گرونــزی ســیری نمــود؛ 1ســیس بــه موســکو نقــل مکــان نمــوده و در آنجــا نیــز در
ساختمانسازی مشغول بهکـار شـد؛ 6همچنـین ،وی در موسـکو در اقـداما نیمـهجنایی
شرکت داشته است .با شرو جنگ چچن در سـال 8333م ،بـهصـ مقابلـه بـا صـربها
پیوست .از نکا دیگر در زندگی او ،آن است که بسیاری از بستگان درجه اولش ،یا ربـوده
و یا کشته شدهاند؛ 7بنابراین ،وضعیت اقتصادی او تا قبل از نزدیـک شـدن بـه تکفیریهـا
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مناسب بوده است.
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 .0سرویس خارجی« ،محاصره سه ساله دیرالزور شکست؛ یک قدم تا پیروزی» ،رو نامه کحهان ،ص.88
 .2آرمان ،مستوفی ،مرگ رهبر تروه ابوسحاف ،رادیو فردا.
3. www.rferl.org.
4. Kevin Daniel Leahy, From Racketeer to Emir: A Political Portrait of Doku Umarov,
 )Russia’s Most Wanted Man, Caucasian Review of International Affairs, Vol. 4 (3Summer 2010: http://www.cria-online.org.
5. www.chechenpress.co.uk.
6. "Latest Report Of Umarov's Death Leaves Details Unclear". Rferl.org. 25 August 2013.
7. Doku Umarov's father killed in Chechnya, Caucasian Knot, 20 April 2007; accessed 18
March 2014: http://eng.kavkaz-uzel.

سربازان

در مورد سربازان گروههای تکفیری نیز تنو اقتصادی وجود دارد .بسیاری از آنها تا قبل از
پیوستن به این گروهها ،از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار بودهانـد؛ بـهعنـوان ماـال،
"نزار ررابلس" بازیکن یکی از تیمهای آلمان بوده که به النصره سوریه پیوست؛ همچنین،
"ابوعیسی آندلس" نیز بازیکن پرتغالی تیم آرسنال بوده که به داعش پیوست .ایـن افـراد از
میزان رفاه اقتصادی متوسا به باالیی برخوردار بودهاند؛ ولی به افراطگرایی دچـار شـدند؛
همچنین افرادی از  35کشور جهان به داعش ملحد شدهاند 7355 .غربی 855 ،شهروند
آمریکا و بیش از  755زن و دختر آلمانی ما بین سنین  87تا  83سال؛ البته باید توجه نمود
که این افراد گرچه به نسـبت سـایر افـراد ملحدشـده بـه گروههـای تکفیـری ،از وضـعیت
اقتصادی مناسب تری برخوردار هستند ،ولی در مقایسه با وضعیت اقتصـادی مـورد تصـور
خود در یک کشور غربی ،از وضعیت مناسبی برخوردار نبودهاند؛ از اینرو ،در مورد سربازان
ً
عمدتا ملحد شده از غرب باید گفت که عامل اقتصادی ،رابطهای بـا ایـن الحـاق نداشـته
است.
ً
با این حال ،اغلب داعشیهای غربی اصالتا برای کشورهای جهان سوم هسـتند؛ امـا
0

در رابطه با پیوستن افراد از کشورهای غیرتوسعهیافته به گروههای تکفیری ،عامل اقتصاد
پررنگتر میشود؛ بهعنوان ماال ،یکی از دالیل اصلی پیوستن اش اصی از تاجیکستان به
مرکزی و قفقاز نیز از وضعیت نامناسب اقتصادی رنس میبرند؛ بنـابراین ،بسـیاری از افـراد
این کشورها ،برای حل مشکال اقتصادی خود ،و کسب درآمد برای خانوادههایشان ،بـه
این گروهها ملحد میشوند.

9

ماهیت آمار موجود از رابطه فقر و تکفیرگرایی
آمار مش ص در رابطه با الحاق رهبران و سربازان به گروههای تکفیری در دست نیست و
1. www.farsnews.com.
2. www.mashreghnews.ir.
3. www.farsnews.com/newstext.php.
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گزارشا آماری در دسترس ،بهصور اختصاصی به بررسی این موضو نیرداختهاند .عدم
وجود ارالعا دقید از افراد تا قبل از الحاق به این گروهها ،یکی از دالیل این امر اسـت.
با این حال ،مؤسسا تحقیقاتی درصدد جمعآوری آمار کلیتری برآمدهاند که رابطه میـان
فقر و افراطگرایی مذهبی را نشان میدهد؛ ولی این نیـز نقصـان اصـلی ایـن آمـار نیسـت.
نقصان اصلی این آمار آن است که اعتقادا شدید مذهبی را با افراطگرایی برابر دانسـته و
حتی در مواردی ،اعتقادا مذهبی را با افراطگرایی یکی میدانند؛ با این حـال ،ایـن آمـار
نیز به دو دسته متضاد تقسیم میشوند که عبار اند از:
آمار مؤید رابطه فقر و افراطگرایی

نظرسنجی مؤسسه گالوپ در سال 8588م ،یکی از مشهورترین آمارهـا اسـت .ربـد ایـن
نظرسنجی 25 ،درصد از شهروندان  85کشور اول مذهبی دنیا ،خود را مـذهبی میداننـد.
این  85کشور ،جزء کشورهایی هستند که فقـر آنهـا افـزایش یافتـه و سـرانه آنهـا کمتـر از
 83855دالر است .این نشـان میدهـد کـه در شـرایا فقـر ،نگرآهـای مـذهبی توسـعه
مییابند .این نظرسنجی نشان میدهد که در اروپا و آمریکـا ،تعـداد باتقوایـان مـذهبی کـم
شده است.
نمونه دیگر آماری در گزارآ مرکز تحقیقا فتا در سال 8588م ،منتشر شـده اسـت.
ربد این گزارآ ،بین فقر ،کمبود فرصتهای آموزشی ،بیکاری (بهویژه در میان جوانـان
و افراطگرای مذهبی) ،رابطهای قوی برقرار است.

0

آمار رد کننده رابطه فقر و افراطگرایی
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این آمار در مقایسه با آمار مؤید از کمیت کمتری برخوردار هستند .نتایس تحقیقا «شـبکه
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تحقیقاتی علوم اجتماعی» نشان داده که علیرغم سـرمایهگذاریهای زیـاد در پاکسـتان،
همچنان گرایش به افراطگرایی زیاد است .این تحقید نشان داده که پاکستانیهای مرفـه
و آموزآ دیده ،گرایش بیشتری به افراطگرایی دارند.

2

 .0جهت ارالعا بیشتر رجو کنید به مرکز ارالعا فتا ،مرکز تحقیقا راهبردی دفاعی تروریستها.
2. Does Poverty Cause Extremism?: http://borgenproject.org/poverty-cause-extremism/

تحلیل آماری نسبت و رابطه بین فقر و تکفیر

در موضو افراطگرایی و تروریسم ،گروههایی وجود دارنـد کـه بـا برداشـت غلـا از تعـالیم
دینی (اسالم و مسیحیت) ،و بـا فتنـهانگیزی دشـمنان اسـالم ،گـاهی اوقـا دسـت بـه
خشونتهایی میزنند که از نظر اکاـر گروههـای مسـلمان ،محکـوم اسـت .خشـونتهای
فرقهای م صوص مسلمانان نیست؛ به این دلیل که خشونت و تروریسم ریشه دینی ندارد.
در سایر ادیان (برای نمونه در مسیحیت) نیز چنین خشونتهایی وجود دارد؛ بـرای نمونـه
گروه "کوکالکس کالن" از این گروهها هستند.

0

افراط و تروریسم در جهان اسالم
هیم گزارآ دقید آماری وجود ندارد که رابطه میـان فقـر و تکفیـر را در سـطوح م تلـ
گروههای تکفیری نشان دهد.
از بررسی آماری بهعمل آمده توسا محقد ،نتایس زیر بهدست آمده است:
جدول  :1وضعیت اقتصادی و دانش دینی رهبران گروههای تکفیری تا قبل از الحاق به این گروهها؛

1

ابوبکرالبغدادی

داعش

متوسا به باال

زیاد

4

ابومسلم ترکمنی

داعش

متوسا به باال

کم

1

ابوعلیاالنباری

داعش

متوسا به باال

کم

عدنان لطی حامد
سویداوی
أبومحمد عدنانی

داعش

متوسا به باال

کم

داعش

کم

-

ابوعمر شیشانی

داعش

متوسا

متوسا

ردیف

4
1
7

مالحظه

دارای دکتری مطالعا
دینی از دانشگاه بغداد
در زمان صدام یک
نظامی بعای بوده است.
قبال در القاعده عضویت
داشته است.
در زمان صدام یک
نظامی بعای بوده است.
قبال از فرماندهان نظامی
چچن بوده است.

 .0واسعی ،هادی ،منتظری ،سعید رضا ،قاسمی ،رعنا« ،بررسی و مقایسـه فرقـههـای تکفیـری میـان مسـلمانان و مسـیحیان؛
مطالعه موردی داعش و کوکالکس کالن» ،فصلنامه سپهر سحاست ،شماره ،83ص .33 -33
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نام

نام گروه

وضعیت
اقتصادی تا
پیش از الحاق

وضعیت
سواد
دینی تا
پیش از
الحاق
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8
2

اسامه بن الدن
ایمنالظواهری

9

أبو محمد جوالنی

11

جوما کاسیموف

11

حسن م سوم

14

حافظ محمد سعید

11

موالنا مسعود اظهر

83

ابوبکر بشیر

85

محمد یوس

87

ابوبکر شکائو
عبدالرزاق ابوبکر
جنجالنی
خدافی ابوبکر
جنجالنی

83

دوکا عمروف

83
82

القاعده
القاعده
جبهة
النصره
جنبش
اسالمی
ازبکستان
حزب
اسالمی
ترکستان

خیلی باال
باال

زیاد
خیلی زیاد

متوسا

-

متوسا

-

قبال عضو ارتش شوروی
بوده است.

پایین

زیاد

-

باال

زیاد

قبال استاد مطالعا
اسالمی در دانشگاه بوده
است.

متوسا

زیاد

-

باال

زیاد

-

باال

زیاد

-

بوکو حرام

باال

زیاد

-

ابوصیاف

متوسا

زیاد

-

ابوصیاف

پایین

کم

-

امار
قفقاز

باال

خیلی کم

وی در جوانی اتهاما
تبهکارانه داشته است.

لشکر
ریبه
جیش
محمد
جماعت
انصار
التوحید
اندونزی
بوکو حرام

وی مهندس بوده است.
وی پزشک بوده است.
وی مدرس زبان عربی
بوده است.
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 -از  19رهبری که مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،تنها یـک رهبـر از وضـعیت اقتصـادی
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خیلی باال برخوردار بوده است؛ بهعبار دیگـر ،تنهـا  1242درصـد از رهبـران از وضـعیت
اقتصادی خیلی باالیی برخوردار بودهاند.
 از  19رهبری که مورد مطالعه قرار گرفتـهانـد ،تنهـا دو رهبـر از وضـعیت اقتصـادیپایین برخوردار بودهاند؛ بهعبار دیگر ،تنها  1121درصد از رهبران از وضعیت اقتصـادی
پایین برخوردار بودهاند.

 از  19رهبر مورد مطالعه 9 ،رهبر از وضعیت اقتصـادی متوسـا یـا متوسـا بـه بـاالبرخوردار بودهاند .اغلب  48212درصد از رهبران ،در این گروه جای میگیرند.
 با توجه به این تحلیل آماری ،نمیتوان میان وضعیت اقتصادی و گرایشا تکفیـریدر رهبران ،ارتباط معناداری برقرار نمود.
 از  19رهبر مورد مطالعه 11 ،رهبر از سواد دینی زیاد یا خیلی زیاد برخوردار بودهانـد.اغلب رهبران ،یعنی  14221درصد ،در این گروه جای میگیرند.
 از  19رهبر مورد مطالعه ،وضعیت سواد دینی  1رهبر مجهول بوده است. از  19رهبر مـورد مطالعـه 1 ،رهبـر ( 42211درصـد) ،از سـواد دینـی کـم برخـورداربودهاند که اغلب آنها ( )1/1داعشی هستند.
با توجه به این تحلیل آماری ،میتوان میان سواد دینی و گرایشا تکفیری در رهبـران
ارتباط معناداری برقرار نمود؛ بنابراین ،در سطح رهبران تکفیری ،گرایشا مذهبی بیش از
عامل اقتصاد تعیینکننده هستند.
بررسی رابطه اقتصـاد یـا دانـش دینـی ،بـا تکفیـر ،در رابطـه بـا سـربازان بسـیار دشـوارتر
ً
میشود؛ زیرا هیم آمار نسبتا مناسبی از وضعیت سربازان این گروهها در دسترس نیسـت؛ بـا
این حال ،تحلیل کارشناسی حاصل از بررسی چنـد نمونـه ،نتـایس زیـر را تأییـد نمـوده اسـت.
الگوهای رابطهای فقر و تکفیر کشورهای پیشرفته بـا کشـورهای فقیـر متفـاو هسـتند .در
مطلد از میزان تأ یرگذاری بیشتری برخوردار است .علیرغم عدم وجود رابطه معنـادار میـان
اقتصاد و تکفیرگرایی در رهبران ،در سطح سربازان این رابطه وجود دارد که البته در دو قالب
رابطه مستقیم فقر مطلد و تکفیر و رابطه مستقیم محرومیت نسبی با تکفیر وجود دارد.
مکانیزم تبدیل فقر به تکفیرگرایی در اسالم
در این قسمت چگونگی تبدیلشدن یک فرد فقیر به تکفیر کننـده و حرکـت وی در مسـیر
اقدام انتحاری مورد تحلیل جامعهشناسانه و روانشناسانه قرار میگیرد .فقر بهترتیـب و بـا
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ری مراحل زیر به تکفیرگرایی و نقطه اوج آن ،یعنی عملیا انتحاری ،تبدیل میشود.
فقر ،ابتدا انسان را به تالآ برای مقابله با آن فرا میخواند .در این مرحله ،فـرد سـعی
میکند تا ابتدا با استفاده از فعالیتهای قانونی ،درآمدی مناسب کسب کند؛ بنابراین ،اگر
افرادی به خواسته خود فقر را انت اب کـرده باشـند و در راه مقابلـه بـا آن تالشـی صـور
ً
نداده باشند ،احتماال در مراحل بعدی به تکفیرگرایی دچار نمیشوند؛ زیـرا ایـن افـراد یـا از
فقر خود لذ میبرند و یا آنقدر سست و تنبل هستند کـه بـهکـار نمیپردازنـد؛ چـون اهـل
پیوستن به گروههای تکفیری و انجام اقداما س ت نظامی نیز نیستند.
افراد نه برای کسب درآمد ،بلکه برای رسیدن بـه قـدر سیاسـی و مـذهبی یـا کسـب
هویت به گروههای تکفیری ملحد میشوند .این موضـو بـهویژه در پیوسـتن رهبـران بـه
گروههای تکفیری مشاهده میشـود .در مجمـو در پـی پاسـخ دادن بـه تحقیـر خـود در
گذشته هستند.
این موضو به دو صور محقد میشود؛ ن ست ،عدم توانایی از ورود بـه مرحلـه دوم
(مقابله غیر قانونی با فقر) به بعد؛ یعنی بسیاری از افراد قادر به ورود به مرحله دوم نیستند.
دیگری ،عدم دستیابی به درآمد مورد نیاز در گروههای تبهکاری است که به این دلیل ،بـه
گروههای تکفیری ملحد میشوند 0.اقدام انتحاری را باید نقطـه اوج تکفیرگرایـی دانسـت
که به ترتیب اولویت ،به  3دلیل صور میگیرد که عبار اند از:
 .8رسوخ شدید عقاید تکفیری به فرد؛
 .8عدم توانایی خروج از گروههای تکفیری و ناچار شدن فرد؛
 .7تهدید و اجبار؛
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34
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1. Gupta, Dipak K. (2008), Understanding Terrorism and Political Violence. London:
Routledge, available at: http://www.theatlantic.com.

تصویر باال با تحلیل روانشناسانه و جامعهشناسانه ،مراحل تبدیل فقر به تکفیرگرایی را
نشان میدهد .این مکانیزم محتملترین مکانیزم است و لذا احتمال وجـود مکانیزمهـای
شرایط ایجاد تکفیریگری

نیمی از مردم جهان زیر خا فقر زندگی میکنند که  35درصد آنها در کشـورهای در حـال
توسعه هستند؛ اما ،چرا همه مردم این کشورها به تکفیرگرایی روی نمیآورند؟ چرا فقر همه
افراد به تکفیریگری منتهی نمیشود؟ در پاسخ به ایـن سـوال بایـد شـرایا ظهـور و بـروز
تکفیرگرایی را مورد بررسی قرار داد.
وجود بسترهای مذهبی خشک :جمود فکری و برداشت ظاهری از دین منجر به تکفیـر و
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ترور میشود 0.این موضو منحصر به اسالم نیست در سایر ادیان نیز وجود دارد.
فهم نادرست از شریعت :این ب ش را میتوان زیرمجموعه ب ش قبل دانسـت؛ ولـی بـه
دلیل اهمیت ،ما آنرا بهصور مجزا مورد بررسی قرار میدهیم .فهم نادرست از مذاهب و
سطحینگری دینی ،مهمترین بستر درونی افراد برای گرایش به تکفیرگرایی است؛ 2البته،
همه مذهبیها به تکفیر مبتال نمیشوند؛ حتی اگر در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سـر
برده باشند.

ً
حمایتهااای دولتهااا از گروههااای تکفیااری :دولتهــا معمــوال از ایجــاد نــاآرامی توســا
گروههای تکفیری در کشورهای رقیب خود نفع مـیبرنـد .ایـن نـاآرامیهـا میتوانـد زمینـه
توسعه نفوذ آنها را به منارد دیگر مهیا کند .ایـن حمایـت مـیتوانـد بـهصـور مسـتقیم و
غیرعلنی( ،مانند حمایت آمریکا در جریان جنگ شوروی در افغانستان از تأسیس القاعده)
باشد .نو دیگری حمایت میتواند چشمپوشی ،سهلانگاری یا مماشا باشد؛ البته نه تنها
در مواجهه با تکفیریها ،بلکه در مواجهـه بـا بسـیاری از گروههـای تنـدرو و افرارـی ماـل
نازیســم و فاشیســم نیــز ایــن روآ مــورد اســتفاده دولتهــا قــرار گرفتــه اســت .مماشــا
قدر های اروپایی در برابر اقداما هیتلر به توسعه فعالیتهای نازیسم و در نهایت جنگ
جهانی دوم ختم شد .درباره داعش نیز مماشا غربیها کامال روشن و واضح بوده است.
ً
نهادینگی ضعیف :این گروهها میتوانند در هر نقطه از جهان شکل گیرند؛ ولی معمـوال در

9

نقاری شکل میگیرند که از نهادینگی سیاسی ضعیفی برخوردار هستند؛ بهعالوه ،منطقه
ً
تحت فعالیت آنها الزاما جایی است که نهـادینگی سیاسـی آن پـایین اسـت .در نهـادینگی
ضعی  ،شکاف میان دولت و ملت زیـاد اسـت .قـانونگرایی از ناحیـه ن بگـان سیاسـی و
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34
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 .0ب تیاری ،محمد ،اسکندری ،محمد رضا« ،بررسـی تطبیقـی سـاختار فکـری جریـانهـای افرارـی بـا خـوارج» ،فصحلنامحه
مطالعات خاورمحانه .ص .838 -875
 .2محمد تقی ،ف لعی ،مجموعه تفتمانهاف مذاهب اسالم  ،ص.885
 .9رضا ،غالمی ،تاریخ خالفت مدرن ،ص.883

و نه سازمانهای مدنی و اجتماعی و احزاب و گروههای قانونی توانمندی دارند 0تا مدیریت
امور اجتماعی و سیاسی را در دست بگیرنـد و نگذارنـد تـا مسـائل از حیطـه قـانونی خـارج
شوند؛ لذا گروههای تکفیری برای فعالیت خود در این منارد ،نـه از جانـب دولـت و نـه از
جانب ملت احساس تهدید ندارند و این موضو به آنها جسار میدهد تا اقداما خـود را
علنــی ســازند .القاعــده ،النصــره ،داعــش ،لشــکر ریبــه و ســایر گروههــای تکفیــری ،در
کشورهایی فعال هستند که نهادینگی ضعیفی دارند.
در مجمو  ،فقر گرچه یکی از عوامل مهم شکلگیری تکفیرگرایی (بهویژه در رابطه بـا
نیروهای ص و سربازان است) ،اما تنها عامل نیست .فقر در کنار سایر عوامل میتواند به
تکفیرگرایی منتهی شود.
تکفیر ،تروریسم و خشونت در اسالم که سبب انحراف از اسالم شده ،عالوه بـر ریشـه
تاری ی ،دارای بسترهای سیاسی در حوزه تجربه استامار و استعمار بوده که بـرای نمونـه
میتوان ،به دوران بعد از سـقوط امیراتـوری عامـانی اشـاره کـرد؛ از سـوی دیگـر ،تحقیـر،
بحران هویت ،سرخوردگی ،قشرینگری ،عشیره و قبیلهگرایی محض و القاء محرومیـت و
فقر بسترهایی که میتواند منجر به تکفیرگرایـی شـود .در واقـع فقـر تنهـا یکـی از عوامـل
افراریگری و تکفیرگرایی است که میتواند مورد بررسی قرار گیرد.

آنچه در بحث و بررسی رهبران گروههای تکفیری در جهان اسالم انجام شد ،بیـانگـر آن
است که آمار دقیقی از رابطه میان فقر و تکفیر وجود ندارد؛ زیرا آمار موجود ،عقاید مذهبی
را برابر با افراطگرایی دانستهاند؛ بهعالوه ،انجام تحلیل آماری از رابطه میان فقـر و تکفیـر
در حوزه سربازان تکفیری بسیار دشوار است؛ زیرا آمار مناسبی از سرگذشـت ایـن سـربازان
در دسترس نیست .با این حال ،میتوان با نگاه به گذشته رهبران ،رابطه میان فقر یا عقاید
 .0آدمی ،علی ،مرادی ،علی« ،چیستی افراطگرایـی در اسـالم سیاسـی :ریشـههـای هـویتی و کـنش هنجـاری»؛ فصحلنامحه
پژوهشهاف سحاس جهان اسالم ،ص.73-28
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مذهبی با تکفیر را مورد تحلیـل آمـاری قـرار داد؛ همـانرور کـه اشـاره شـد ،در رابطـه بـا
رهبران ،شاهد ارتباط معنادار میان عقاید مـذهبی و تکفیـر بـودیم؛ امـا چنـین ارتبـاری در
رابطه با اقتصاد وجود نداشت .فقرای زیادی در جهان هسـتند کـه هرگـز بـه تکفیـر دچـار
نمیشوند؛ بنابراین ،فقر در کنار عوامل دیگری مانند وجود بستر مذهبی ،فهم نادرسـت از
شریعت ،حمایت دولتها و نهادینگی ضعی  ،به تکفیر منتهی میشود.
استفاده تکفیریها از عوامل احساساتی در عوض عوامل خردگرایی دینی ،چشم افـراد
را بیش از پیش به واقعیت شریعت خواهد بست؛ لذا به سرعت منطد تکفیـری بـرای ایـن
افراد نیز نهادینه میشود و از آن زمان به بعد ،همراهی بسیار زیادی با آنها خواهد داشت و
به یک تهدید واقعی مبدل میشود .شاید گرایشا اولیه تکفیری بهعلل مالی وابسته باشد،
اما ادامه این گرایشا مالی نیست؛ بلکه هویتی است؛ یعنی افراد احسـاس تعلـد بـه ایـن
تفکرا پیدا میکننـد و آن را تنهـا راه نجـا خـود از آلودگیهـا ،گناهـان و بـدب تیهای
دنیوی و اخروی میدانند.
خیلی از تکفیریها بهخارر کمکهای مالی به آنها پیوستهاند؛ ولی بسیاری از آنها نـه
برای کسب پول ،بلکه برای کسب هویت به این گروهها پیوستهاند؛ در حالیکه اغلب آنهـا
نیز از مشکال مالی و احساس تبعیض برخوردار بودهانـد .ایـن موضـو بسـیار خطرنـاک
است؛ زیرا این افراد حتی با پیشنهاد پول و تطمیع نیـز حاضـر بـه تغییـر دیـدگاههای خـود
ً
نیستند؛ لذا ،حتی بسیاری از تکفیریها که در ابتدا صرفا برای کسب درآمد به این گروهها
ملحد شـده بودنـد ،بعـد از مـدتی حاضـر بـه کشـتار مـردم فقیـر و بیگنـاه در پاکسـتان و
افغانستان نیز میشوند؛ از اینرو ،در فرایند ورود فرد به گروههای تکفیری ،باید به سـرعت
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

عمل نمود و فرد را از آنها جدا کرد؛ زیرا به سرعت ش ص هویـت خـود را بـه ایـن گروههـا

126

پیوند میدهد و به عنصری بسیار خطرناک تبدیل میشود .رسوخ عقاید تکفیری تنها یکی
از علل رفتارهای خشن تکفیریها و عملیا های انتحاری است .بسیاری از تکفیریها به
آن دلیل به اقداما خشونتآمیز و انتحاری دست میزنند که چارهای برای خـروج از ایـن
گروهها ندارند؛ لذا مر را بـر زنـده مانـدن تـرجیح میدهنـد .تهدیـد و تطمیـع نیـز عوامـل

دیگری است که به انجام چنین کارهایی از سوی افـراد ایـن گروههـا منتهـی میشـوند؛ از
اینرو ،تکفیریها نیز به لحاظ رسوخ افکار تکفیری ،با یکدیگر متفاوتند و بسیاری از آنها
را میتوان مجدد به مسیر سالمت باز گرداند؛ لذا نباید همه آنها را با یک چوب تنبیه نمـود
و با این کار آنها را بهسمت عقاید تکفیری ،سوق بیشتری داد؛ البته شناخت میزان سطح و
عمد عقایـد تکفیـری در افـراد ایـن گروههـا کـاری بسـیار پیچیـده و روانشناسـانه اسـت.
میتوان با شناسایی این افراد ،زمینههای نفوذ به گروههای تکفیری را ،از درون خـود آنهـا
ً
فراهم آورد .مسلما ضربا داخلی به این گروهها از ضربا خـارجی بـه آنهـا ا ـر ب شتـر
است و شالوده فکری آنها را با چالش بیشتری مواجهه میسازد.
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نگاه شیعه به حجیت قرآن و پاسخ به شبهات
قفاری
*

محمد باغچیقی
مجید حیدری

**

چکیده
ناصر بن عبدالله قفاری از جمله وهابیانی است که بـا تـالی کتـب متعـددی ماننـد کتـاب
"اصول مذهب الشحعه االمامحه االثن عشریه "،افترائـا فراوانـی را بـه مبـانی تشـیع وارد
کرده است .او در این کتاب و در ذیل بحث ،از دیدگاه شیعیان در مورد حجیـت قـرآن چنـد
ادعا مطرح میکند که نگارنده در مقاله پیشرو به نقد و بررسی دو ادعای او میپردازد.
َ
اول اینکه شیعیان ،حجیت قرآن را مشـروط بـر وجـود ق ِّـیم و کـالم ائمـه خـود مـیداننـد؛
چنانکه روایت «ان القَآن َلعكون حجره اَل ِقري » ،بـر ایـن مسـئله داللـت مـیکنـد .انیـا
شیعیان ،معرفت قرآن را م تص به ائمه خود دانسته و جایگاهی ویژه بـرای علمیـت آنـان
قائل هستند؛ چنانکه روایا فراوانی در تجلیل مقام علمی امامان خود نقل کردهاند.
درباره ادعای اول قفـاری بایـد گفـت :تمـامی پیـروان مکتـب اهـلبیـت  ،معتقـد بـه
َّ
َ َّ ْ َ َ
حجیت ذاتی و استقاللی قرآن کریم هسـتند؛ لـذا مـراد از «أن الق ْـرآن ال َیکـون ح َّج ًـه إال
َ
 ،عهـدهدار تبیـین و
بق ِّیم» ،این اسـت کـه اهـلبیـت  ،بعـد از حضـر رسـول
تشریح معارف قرآنی هستند؛ چراکه در قرآن موارد فراوانی وجـود دارد کـه تبیـین و تشـریح
آنها برای عموم مردم ضرور دارد .در مورد ادعای دوم قفـاری نیـز بایـد گفـت ،مرجعیـت
علمی اهلبیت

( ،در تمامی مسائل علمی از جمله در تفسیر قرآن) ،از مسائلی اسـت

که فریقین به آن اذعان داشته و شواهد فراوانی بر آن در کتب خود اقامه نمودهاند.
کلیدواژهها :حجیت قرآن ،اهلبیت

 ،شیعه ،قفاری ،اصول مذهب شیعه.

* دانشپژوه دوره چهارم موسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت.
moha43150@gmail.com

** پژوهشگر موسسه داراالعالم لمدرسة اهلالبیت؛ 53777735535

مقدمه

در رول تاریخ ،بسیاری از علمای ف َرق و مذاهب اسالمی ،بهجهت ا با حقانیت خود و رد

م الفین خودشان ،مباحای را مطرح نمودهانـد کـه ایـن مطالـب ،گـاه بـهحـد ،و در مـدار
انصاف بوده است .گاهی نیز از دایره انصاف و اصول اسالمی خارج و موجب آن شـده کـه
اش اص در جهت محکوم کردن م الفین خود ،افترائـاتی را بـه آنـان وارد آورنـد .یکـی از
جریاناتی که از گذشته تاکنون در احتجاج با مکتب اهلبیت

 ،از مـدار حـد و انصـاف

خارج شده و افترائا متعددی را به تشیع زده ،وهابیت است .در این جریـان نیـز ،یکـی از
مهمترین افرادی که محتوای کتابهایش ،معموال مملو از ادعاهای نادرست ،علیه پیروان
مکتب اهلبیت

است ،ناصر بن عبدالله قفاری میباشد که چنـد کتـاب در رد مبـانی

شیعه نگاشته است .کتاب اصول مذهب الشحعه االثن عشریه یکی از مهـمتـرین کتـاب-
های او در این راستا محسوب میشود .او در این کتاب ،ادعاهای فراوانـی را در خصـوص
مبانی شیعیان مطرح میکند و برای ا با این ادعاها ،به احادیای از کتب محد ین شیعه
و همچنین ،عبارا برخی از پیروان مکتب اهلبیت

 ،استناد میکند.

این اشکاال ممکن است روی افکار عدهای که آشنایی کمی نسبت به معارف مکتب
اهلبیت

دارند ،تا یرا م ربی گذاشته و دید آنان را نسـبت بـه ایـن مکتـب نـورانی،

سیاه و تار کند؛ لذا ضرور اقتضا میکند که اندیشمندان وارد عمل شـده و بـه شـبها و
تردیدهای موجود پاسخ دهند؛ بنابراین هدف اصلی نویسنده در نگارآ این مقالـه ،عـالوه
بر پاسخ دادن به برخی از شبها قفاری در کتاب اصول مذهب الشحعه ،پاسداری از مبانی
مکتب اهلبیت

میباشد.
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أ

ي أ
آنکه ،او با استناد به روایـت «أ ين ْال ُق َْ أآن أَل أع ُك ُ
رون ُح يج ًره اإَل اِق َري » مـدعی مـیشـود ،پیـروان
مکتب اهلبیت  ،حجیت قرآن را مشروط بهوجود قیم میداننـد .ادعـای دیگـری کـه

قفاری در این بحث مطرح میکند آن اسـت کـه شـیعیان معتقدنـد :تنهـا اهـلبیـت
هستند که معرفت به قرآن دارند و روایا فراوانی در این زمینه در کتب محد ین شیعه نقل

شده است.
نگارنده در این مقاله ،به نقد و بررسی این دو ادعای قفاری میپردازد و تصریح میکند

أ
که اوال ،شیعیان معتقد به حجیت ذاتـی و اسـتقاللی قـرآن هسـتند و معنـای عبـار «أ ين
ي أ
ْال ُق َْ أآن أَل أع ُك ُ
ون ُح يج ًه اإَل اِق َي » ،این است که قرآن بهدلیـل آنکـه ذوالوجـوه اسـت ،در مـوارد

فراوانی ،صرفا کلیا را بیان کرده است؛ لذا برای اینکه منحرفین از آیا آن ،استفاده بـه
معتقدنـد :همگـان
مطلوب نکنند ،نیاز به م َب ِّین دارد .انیا ،پیروان مکتـب اهـلبیـت
توانایی درک ظاهر قرآن را دارند؛ ولیکن بارن قـرآن و مسـائلی کـه بـهصـور اجمـالی در
قرآن بیان شده و همچنین مطالبی که بهصور کلـی در قـرآن ذکـر شـده را صـرفا اهـل-
بیت

میتوانند درک کنند؛ چراکه ادله فراوانی از جمله حدیث شری

داللت دارد .الاا ،اعلمیت اهلبیت

قلین بر این امر

بر دیگـر مسـلمین ،مسـئلهای نیسـت کـه صـرفا

شیعیان به آن معتقد باشند؛ بلکه بسیاری از صـحابه ،تـابعین و علمـای اهـلسـنت بـه آن
معتقد بوده و به این مسئله در موارد متعددی تصریح کردهاند.
بنابراین ادعای اول قفاری ،ادعایی بارل بوده و در مورد دومین ادعای قفاری نیز باید
گفت :عالوه بر پیروان مکتب اهلبیت

 ،اهلسنت نیز به اعلمیت ائمه معتقد هستند.

دالیل متعددی در رد کتاب اصول مذهب الشحعه قفاری ،از سوی اندیشـمندان شـیعی
نگاشته شده است؛ مانند کتاب توححد و شرک در نگاه شحعه و وهابحت ،نوشته دکتر احمـد
عابدی؛ نقد کتاب اصول مذهب الشحعه ،نوشته دکتـر سـید محمـد حسـینی قزوینـی؛ نقحد
دیدتاه ناصر القفارف در مسئله رویت خداوند ،نوشته آقایان رضا برنسکار و ابـراهیم تـوکلی
قاسمی و فتحالله نجارزادگان 2که هر کدام از ایـن کتـب و مقـاال  ،بـه بررسـی ب شـی از
کتاب قفاری اختصاص یافتهاند؛ با این وجود ،در تمامی این ردیهها ،موضو حجیت قرآن
در نگاه شیعه و اشکاالتی که قفاری در ذیل این بحـث مطـرح مـیکنـد ،بـیپاسـخ مانـده
 .0دو فصلنامه علمی _ تخصص سلف پژوه  ،شماره.8
 .2همان ،شماره.8
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است؛ لذا موضو این مقاله را میتوان موضوعی جدید و بکر تلقی نمود.
نویسنده ابتدا دو ادعای قفاری را تبیین نموده و سیس بهصور تفصیلی به بررسی آن
دو دیدگاه میپردازد.
کتاب اصول مذهب الشیعه االمامیه اال نی عشریه
کتاب اصول مذهب الشحعه االمامحه االثن عشریه ،رساله دکترای ناصـر بـن عبداللـه
بن علی قفاری 0است که بعد از ارائه به دانشگاه محمد بن سعود شهر ریاض عربستان ،به
آن توجه بسیاری شد .بهگونهای که جزو دروس دانشگاهی قرار گرفت و بـهصـور بسـیار
وسیعی چاپ و سیس در فضای مجازی منتشر شد.

2

قفاری در این کتاب ،صرفا به نقد مکتب تشـیع در حـوزه مسـائل اعتقـادی نیرداختـه؛
بلکه در حوزه مسائل فقهی ،تاری ی ،حدیای و ...نیز اشکاالتی به مبانی تشـیع وارد کـرده
است که این امر ،یکی از وجوه تمایز کتاب اصول مذهب الشحعه با بسـیاری از کتـب هـم-
سوی آن بهحساب میآید.

9

این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و پنس باب است .مول در هـر بـاب ،عقایـد شـیعه در
حوزههای گوناگون را مورد نقد قـرار داده و اشـکاال فراوانـی را بـه مبـانی مکتـب اهـل-
بیت

وارد کرده است .اشکاالتی که در واقع ،تهمتی بیش نبوده و بـا انـدک تحقیـد و

تفحصی ،نادرستی این اشکاال به وضوح نمایان میشود.
یکی از این ادعاهای بیاساس ،موضع قفـاری در مـورد حجیـت قـرآن در نـزد پیـروان
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است که در ب ش بعد به آن اشاره میشود.

« .0دکتر ناصر بن عبدالله قفاری از اساتید وهابی دانشگاه محمد بن سعود ریاض است کـه مـیتـوان گفـت ،وی بیشـتر عمـر،
وقت و همت خود را صرف مطالعه درباره شیعه با رویکرد انتقادی و تالآ در جهت ا با کفر شیعیان و اینکه آنـان دینـی غیـر
از اسالم دارند نموده است .وی هر چه تدریس نموده و یا به نگارآ درآورده است ،معموال در خصوص همین موضـو اسـت».
(عابدی ،احمد ،توححد و شرک در نگاه شحعه و وهابحت ،ص)88؛ (برنسکار ،رضـا« ،نقـد دیـدگاه ناصـرالقفاری در مسـئله رویـت
خداوند» ،دو فصلنامه علم تخصص سلف پژوه  ،شماره ،8ص.)75
 .2حسینی قزوینی ،سید محمد ،نقد کتاب اصول مذهب الشحعه ،ج ،8ص.85
 .9همان ،ص.85

ادعاهای قفاری مبنی بر حجیت قرآن در نزد شیعیان
قفاری در ذیل بحث حجیت قرآن در نگاه شیعیان ،چندین ادعا مطرح میکند .از آنجـایی
که در این مجال ،بررسی تمامی این ادعاها ممکن نیست ،لذا در این تحقیـد ،دو مـورد از
آنها نقد و بررسی خواهد شد.
ادعای اول قفاری

،

قفاری در اولین ادعایش در این ب ش ،مدعی میشود که پیروان مکتـب اهـلبیـت
َ
َ
حجیت قرآن را مشروط به داشتن ق ِّیم (مراد از قیم ،امیرالمومنین علی اسـت) ،مـی-
دانند .او در راستای ا با این مدعا به روایت «ان القرآن ال یکون حجه اال بقیم» ،اسـتناد
نموده است .وی برای اینکه نشان دهد ،روایت مذکور صحیح است ،مـدعی مـیشـود کـه
این روایت ،در اصول کاف ذکر شده و جایگاه اصول کاف در نزد شیعیان ،همانند جایگـاه
صیح بخارف در نزد اهلسنت است.

0

قبل از بررسی این ادعای قفاری ،تبیین این نکته نیز ضروری است که مراد از حجیـت
قرآن کریم آن است که این کتاب آسمانی ،از هر جهت برای همه قابل درک و فهم اسـت
و در مقام استنباط و استناد ،میتوان به آن تکیه نمود و آن را مورد عمل و دلیل و مبنا قرار
داد.

2

نقد و بررسی

به ادعای اول قفاری ،اشـکاال فراوانـی وارد اسـت کـه بـه برخـی اشـاره مـیکنـیم .ایـن
اشکاال عبار اند از:
دیدگاه آنان ،تنها کتابی که  855درصد آن صحیح و بیاشکال است ،قرآن کریم میباشـد
که در آن هیم دروغ و خطایی وجود ندارد؛ 9همچنین ،عموم علمای شیعه تاکنون ،چنـین
 .0قفاری ،ناصر ،اصول مذهب الشحعه االمامحه االثن عشریه ،ج ،8ص.835
 .2خویی ،سید ابوالقاسم ،بحان در علوم و مسائل کل قحرآن ،ص 782؛ نقیبـی ،فارمـه« ،بررسـی ادلـه جامعیـت و جـاودانگی
قرآن کریم در نهس البالغه» ،فصلنامه فقه و حقوق خانواده (نداف صادق) ،شماره ،83ص.88
 .9رباربایی ،سید محمد حسین ،ترجمه تفسحرالمحزان ،ج ،85ص.327

نگاه شیعه به حجیت قرآن و پاسخ به شبهات قفاری

اوال :پیروان مکتب اهلبیت

 ،بههیم کتابی جـز قـرآن کـریم ،تعصـب ندارنـد و از
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ً
ادعــایی نکــردهانــد کــه تمــام روایــا کتــاب کححاف  ،صــحیحالســند و قطعــا صــادره از
معصــومین

اســت؛ زیــرا هرچنــد مرحــوم کلینـی مقــام ارجمنــدی داشــته و از برتــرین

محد ین تاریخ شیعه بهحساب میآید ،ولیکن معصوم از خطا و اشتباه نبوده است .نداشتن
ویژگی عصمت باعث شده است که تعدادی از روایا کتـاب شـری اصحول کحاف از نظـر
سندی ،صحیح نباشد.

0

افزون بر آن ،مرحوم کلینی نیز ادعا ندارد ،تمامی روایاتی را کـه در کحاف جمـع کـرده،
صحیح است؛ اما در مقابل ،اهلسنت معتقدند که صیح بخارف بعد از قرآن کریم اصـح
کتب بوده و احادیث موجود در این کتاب را تلقی بـه قبـول کردهانـد؛ 2تـا جـاییکـه نـووی،
ادعای اجما بر صحت صحیحین (صیح بخارف و صیح مسلم) ،میکند.

9

بنابراین هنگامی که روایتی در کتب روایی شیعیان نقل شده باشد ،روآ علمای شیعه
بر این بوده است که هم سند روایت و هم محتوای آن روایت را بررسی میکنند؛ لذا عالوه
بر سند روایت ،محتوای آن نیز از اهمیت بسیاری برخـوردار اسـت؛ چنـانکـه برخـی بـرای
صحت مضمون روایا  ،چهار شرط را لحاظ کردهاند که عبار اند از:
 .8مضمون خبر ،مطابد عقل باشد.
 .8مضمون خبر ،مطابد نص کتاب باشد.
 .7مضمون خبر ،مطابد با سنت قطعیه که متواتر است ،باشد.
 .3مضمون خبر ،موافد با اجما باشد.

4

پس صرف نقل روایت در اصول کافی دلیل نمیشود که قفاری به آن تمسک کند.
انیا :قفاری در این ادعایش افتراء بزرگی به پیروان مکتـب اهـلبیـت

وارد کـرده

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

است؛ چراکه شیعیان معتقد به حجیت قـرآن بـوده و هسـتند؛ چنـانکـه محقـد خـویی از
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علمای صاحب نظر امامیـه معتقـد اسـت :ظـاهر و بـارن قـرآن حجیـت و مـدرکیت دارد.
https://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=5209

 .2نیشابوری ،مسلم ،صیح مسلم ،ج ،8ص.83
 .9همان ،ص.83
 .4شیخ روسی ،محمد ،عدة االصول ،ج ،8ص.837

ً
میتوان در موارد م تل به آن تکیه کرد و آن را مستقال مورد عمل قـرار داد و در گفتـار و
نظریا و استدالال خویش به آن تمسک جست0 .حجیـت قـرآن در نـزد پیـروان اهـل-
بهگونهای اهمیت دارد که عالمه رباربایی تصریح میکند :اگر حجیـت قـرآن

بیت

بارل شود ،نبو خاتم االنبیاء

بارل شده و معارف دینی لغو و بیا ر میشود.

2

افزون بر آن ،فقهای شیعه ،قرآن را بهعنوان یکی از ادله اربعه استنباط احکام شرعی
بهحساب میآورند؛ 9حتی آن را در میان ادله اربعه ،بهعنوان مهمترین دلیـل معرفـی مـی-
کنند 4که این نیز موید دیگری بر حجیت قرآن در نزد پیروان مکتب اهلبیت

است.

علمای شیعه ،عالوه بر تصریح به حجیت قرآن ،ادلـهای بـرای آن ذکـر مـیکننـد کـه
برخی از آنان عبار اند از:
 .8قرآن کریم بهصور حجتی بـر رسـالت نـازل شـده اسـت و حضـر رسـول
نسبت به آن تحدی نموده و از منکران دعو کردند تا نظیر آن را بیاورند .این بـه آن معنـا
است که مردم عرب زبان ،معانی قرآن را میفهمیدند؛ چراکه اگـر الفـاظ قـرآن معماگونـه
بود ،دعو به معارضه درست نبود؛ بنـابراین همگـان معـانی ظـاهری قـرآن را مـیتواننـد
دریابند.
 .8روایا متواتره در تمسک بـه قلـین (کتـاب و عتـر ) ،وارد شـده اسـت 1و مـراد از
تمسک به کتاب ،فراگرفتن آن و عمل بر ربد مفاد آن است .هنگامی که در ایـن روایـا
شریفه ،مردم امر به فرا گرفتن قرآن و عمل بر ربد مفاد آن میشوند ،معلوم میشـود کـه
قرآن برای مردم حجیت دارد؛ به دیگر س ن ،اگر قرآن حجیت نداشت و قابل درک نبود،
 .0خویی ،سید ابوالقاسم ،بحان در علوم و مسائل کل قرآن ،ص.782
 .2رباربایی ،سید محمد حسین ،ترجمه تفسحرالمحزان ،ج ،88ص.875
 .9مظفر ،محمد رضا ،اصول الفقه ،ج ،8ص823؛ ذهنی تهرانی ،سید محمد جواد ،المباحث الصولحه ،ج ،8ص.7
 .4رباربایی ،سید محمد حسین ،شحعه در اسالم ،ص27؛ حسینیخواه ،سید جواد ،تقریرات بیث شحخ جواد فاضل لنکران ،
ج ،8ص.78
 .1الزم بهذکر است که ربد مبانی شیعه ،قرآن قل اکبر و عتر پیامبر ،قل اصغر محسوب میشوند .در اینباره مؤیدا
فراوانی وجود دارد؛ نظیر خطبه  23نهسالبالغه که امیرالمومنین علـی ،در ایـن خطبـه ،قـرآن را قـل اکبـر و عتـر را قـل
اصغر معرفی میکند.
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در روایت قلین امر به تمسک به آن نمیشدیم.
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 .7همچنین روایا متواتر دیگری نیز وجود دارد کـه حـاکی از عرضـه اخبـار بـر قـرآن
است؛ به این معنا که روایاتی که م ال قرآن هستند را باید کنار بگذاریم 0.این روایا نیـز
صریح در حجیت قرآن و ظواهر آن هستند.
 .3استدالال اهلبیت

در مورد بعضی احکام شـرعیه و غیـر آن بـه آیـا قرآنـی

نیز ،دلیل دیگری بر حجیت قرآن است.

2

البته با مقداری تامل میتوان دالیل دیگری را نیز برای حجیت قرآن اقامه نمود؛ نظیر:
 .8از آنجایی که همه مسلمین ،قرآن را وحی الهی میدانند و هیمکسـی حتـی پیـامبر
اکرم

در آن دخل و تصرفی نکرده است 9،میتوان به مصونیت آن از خطا ،تحریـ

و انحراف ،پی برد .این مصونیت دلیل محکمی است که احتجاج به قـرآن صـحیح بـوده و
میتوان آن را حجت دانست.
 .8همچنین واضح و روشن است قرآن کریم بر پیامبر اکرم

نازل شـده تـا مـردم

در آیا آن تدبر و اندیشه نموده 4و به دستوراتش عمل کنند .این امر داللـت مـیکنـد کـه
ظواهر آن حجت اسـت؛ چراکـه امـر بـه تـدبر در آیـا قـرآن و عمـل بـه دسـتورا آن در
صورتیکه ظواهر قرآن حجت نباشد صحیح ن واهـد بـود و هنگـامی کـه حجیـت ظـواهر
قرآن ا با شود ،میتوان ادعا کرد ،قرآن کریم کتابی است کـه بـرای همـه مـردم حجـت
است.

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

 .7از دیگر ادله حجیت قرآن ،جامعیت 1و جـاودانگی 0آن اسـت .هنگـامی کـه کتـابی
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ََ َ َ
َ َ َّ َ َ َ ْ
َ َ
اب اللـه فأنـا قلتـه َو َمـا
« .0نظیر روایت نبوی" خط َب َّالنب ُّ صلی الله علیه وآله بم ًنی فقال :أ ُّی َها َّالناس َما َج َاءک ْم َع ِّن ی َوافد کت
َ َ َّ َ َ ْ َ ْ
َ
َج َاءک ْم ی ال کتاب الله فلم أقله»؛ (کلینی ،محمد یعقوب ،اصول کاف  ،ج ،8ص.)73
 .2مشکینی ،علی ،اصطالحات االصول ،ج ،8ص882؛ خویی ،سید ابوالقاسم ،بحان در علوم و مسحائل کلح قحرآن ،ص 782؛
خرمشاهی ،بهاءالدین ،دانشنامه قرآن و قرآن پژوه  ،ج ،8ص.385
« .85ادله فراوانی بر این امر داللت میکنند نظیر آیه 38سوره فصلتَ  :ال َی ْأتیه ْال َبارل م ْن َب ْین َی َد ْیه َوَال م ْن َخ ْلفه َت ْنزیـل م ْ
ـن
َحک ٍیم َحم ٍید؛ هیمگونه بارلی از پیشرو و از پشت سر در آن راه ندارد( ،این قرآن) از ررف خداوند فرزانه و سـتوده نـازل شـده
َََ ََ َ َ َ
ون ْالق ْر َآن َو َل ْو َک َان م ْن ع ْند َغ ْیر َالله َل َو َجـدوا فیـه ْاخت َال ًفـا َکا ً
یـرا؛
است؛ همچنین آیه  28سوره نساء که میفرماید :أفال یتدبر
آیا درباره قرآن نمیاندیشند؟! اگر از سوی غیر خدا بود ،اختالف فراوانی در آن مییافتند».
ْ َْ
َ َ َّ
َ َْ ْ َ َ
َّ
« .4آیه  83سوره ص که میفرماید :کتاب أن َزل َناه إل ْیك م َب َارك ل َید َّبروا َآیاته َول َیتذک َر أولو األل َباب؛ این کتابی است پر برکت که
بر تو نازل کردهایم تا در آیا آن تدبر کنند و خردمندان متذکر شوند».
ْ
 .1بهگونهای که ربد تصریح خداوند :ال َررب َو ال یابس إال فی کتاب مبین؛ هیم تر و خشکی نیست ،مگر اینکه در قـرآن

دارای چنین ویژگیای باشد ،برای مردم حجت خواهد بود؛ البته ممکـن اسـت ،برخـی بـا
استناد به کالم اخباریون شیعه ادعا کنند ،پیروان مکتب اهلبیت

قـرآن و ظـواهر آن

را حجت نمیدانند .در پاسخ باید گفت :برخی از علمای خبره در علوم قرآنی (نظیر آیتالله
معرفت) ،معتقدند :این ادعا که اخباریون ،حجیت قرآن را انکار کردهانـد صـحیح نیسـت؛
چراکه ا ری از انکار حجیت ظواهر قرآن ،در مبانی فقهی و استداللی اخبـاریون بـهچشـم
نمیخورد؛ 2همچنین بر فرض آنکه اخباریون حجیت ظواهر قرآن را انکار کرده باشند ،این
مسئله را باید پذیرفت که اخباریون ،عده قلیلی از جمعیت شـیعیان را تشـکیل مـیدهنـد و
نمیتوان ادعای عده قلیلی از یک مذهب را به تمام آن مذهب ،تعمیم داد و ادعا کـرد کـه
این مذهب ،معتقد به این اعتقاد میباشد .گذشته از آن ،بسیاری از علمای شیعه در کتـب
خود ،نظریه عدم حجیت قرآن و ظواهر آن را بـا ادلـه محکـم و مـتقن نقـد نمـوده و از آن
تبری جستهاند؛ 9لذا نمیتوان عدم حجیت ظواهر قرآن را ،اعتقاد مورد قبول همـه پیـروان
مکتب اهلبیت

دانست.

الاا :حال که معلوم شد شیعیان ،قرآن و ظواهر آن را حجت میدانند ،بایـد گفـت کـه
پیروان مکتب اهلبیت

 ،معتقد به حجیت ذاتی و اسـتقاللی قـرآن هسـتند و تصـریح

میکنند که حجیت قرآن ،وابسته بههیم چیز نیسـت؛ چنـانکـه مفسـرین شـیعه ،تصـریح
میکنند :حجیت قرآن مستقل بوده و در اصـل حجیـت ،نیـازی بـهغیـر نـدارد؛ 4در واقـع،
حجیت آن ،از مبدا دیگری تامین نشده اسـت 1.بنـابراین حجیـت قـرآن ،بـینیـاز از سـنت
است؛ 6چراکه ا گر حجیت ظواهر قرآن کریم وابسته به روایا باشـد ،مسـتلزم دور (توقـ

 .2معرفت ،محمدهادی ،تفسحر و مفسران ،ج ،8ص.23
 .9مظفر ،محمدرضا ،اصول الفقه ،ج ،8ص873؛ خمینی ،سید روح الله ،معتمداالصول ،ج ،8ص.333
 .4جوادی آملی ،عبدالله ،تفسیر تسنیم ،ج ،8ص.855
 .1همان ،ص.32
 .6رباربایی ،محمد حسین ،قرآن در اسالم ،ص.37

نگاه شیعه به حجیت قرآن و پاسخ به شبهات قفاری



کریم وجود دارد.
َ
 .0آیا فراوانی بر جاودانگی قرآن داللت دارد؛ نظیر آیاتی که قرآن را کتابی برای همـه مـردم معرفـی مـیکنـد :ماـل :ش ْـهر
َ
ً ِّ
ْ
َ َ َّ
َر َمضان الذ َي أنزل فیه الق ْرآن هدی ل َّلناس.
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شیء بر خودآ) خواهد بود؛ 0به ایـن معنـا کـه پیـروان مکتـب اهـلبیـت
حجیت اقوال پیامبراکرم
آن ،روایا معصومین

و اهلبیت

معتقدنـد:

را باید از قرآن است راج نمود 2.افزون بـر

 ،عالوه بر اینکه در اصل حجیت وابسته بـه قـرآن هسـتند ،در

تایید محتوا نیز وابسته به این کتاب آسمانی هستند؛ چنانکه روایا فراوانی در اینبـاره در
مصادر شیعیان یافت میشود؛ نظیر روایت امام صادق
أُْ

أْ

أ

ْ

که فرمودند « :أمس أل ْ ُع أواف ْ م أ
رن
ا ا

ال أح ا اعث الق َْ أآن ف ُه أو ُزق َُف»؛ 9هر حدیای از ما به شـما رسـید کـه کتـاب خـدا آن را تصـدید
نکرد ،بارل است.

به دیگر س ن ،روایا از سه بعد ،ظنی و غیر قطعی هستند و آن سه بعد عبار اند از:
ال  :سند و اصل صدور؛ زیرا خبر متواتر و یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعآور بسیار
نادر است.
ب :جهت صدور؛ از آن جهت که احتمال تقیه در روایا وجود دارد.
ج :داللت؛ زیرا پشتوانه داللت آن بر محتوا ،اصـول عقالئیـه هماننـد اصـالت عمـوم،
اصالت عدم تقیید ،اصالت عدم ت صیص ،اصالت عدم قرینه و مانند آن است .حال آنکه
قرآن کریم پایگاه قطعـی و ارمینـانب ـش دیـن اسـت؛ 4بنـابراین ،پیـروان مکتـب اهـل-
بیت

معتقد به حجیت ذاتی قرآن هستند و حجیت آن را بههیم چیزی وابسته نمـی-

دانند.
حال ضرور دارد در معنا و محتوای حدیای که قفاری در جهت عدم حجیت قـرآن در
نزد پیروان مکتب اهلبیت

 ،به آن استناد میکند( 1بر فرض اینکـه از لحـاظ سـندی

مشکلی نداشته و صحیح محسوب شود) ،تامل بیشتری نمود ،تا معلوم شود ،محتوای آن
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

با مبانی و احادیث دیگر شیعه در تعارض نمیباشد.
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 .0جوادی آملی ،عبدالله ،تفسحر تسنحم ،ج ،8ص.33
 .2همان ،ص32؛ رباربایی ،سید محمد حسین ،قرآن در اسالم ،ص.37
 .9حرعاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشحعه ،ج ،83ص.885
 .4جوادی آملی ،عبدالله ،تفسحر تسنحم ،ج ،8ص.32
 .1إن القرآن ال یکون حجة اال بقیم.

به باور نگارنده ،عبار «ان القَآن َل عكون حجه اَل ِقي » ،در مقام کاستن اهمیت قرآن
نیست؛ بلکه با توجه به مطلبی که در متن این روایت وجود دارد ،میتوان گفت :این روایت
ً
 ،صرفا با رجو به
در واقع ،در مقام بیان این مطلب است که نباید بعد از پیامبر اکرم
قرآن ،مسائل مورد نظر خود را ا با نمود؛ بـهدلیـل آنکـه مرجئـه ،قدریـه ،زنادقـه و حتـی
کسانی که به قرآن عقیده ندارند ،گاهی برای ا با مدعای خود به قرآن استناد میکنند؛

0

پس معلوم میشود که در موارد اختالفی ،گروههای م تل برای ا با حقانیت خود ،هر
کدام به قرآن استناد میکنند؛ لـذا معیـار صـحیح موجـود ،در مـواردی کـه محـل بحـث و
اختالف است ،رجو به امیرالمومنین علی

است؛ چنانکـه شـارحین

و اهلبیت

اصول کافی در ذیل این حدیث ،تصریح کردهاند که مراد از "قیم" در اینجا ،کسی است که
به کل قرآن (ظاهر و بارن ،ناسخ و منسوخ ،مجمل و موول ،محکم و متشابه) ،علم دارد.
س ن چنین قیمی برای تمامی مردم حجت است و باید از او متابعت نمود؛ پس ربد ایـن
که پس از حضر رسول

اعلم امـت هسـتند ،قـیم

روایت ،امیرالمومنین علی

قرآن نیز محسوب میشود؛ به این معنا که حضـر امیـر

بـه تمـامی وجـوه و احکـام

ي أ
قرآن علم دارند؛ 2بنابراین مراد از عبار « أأ ين ْال ُق َْ أآن أَل أع ُك ُ
ون ُح يج ًه اإَل اِق َي » ،این نیست کـه

قرآن حجت نمیباشد؛ بلکه این عبار  ،مـیخواهـد تبیـین کنـد کـه معیـار مـا در مسـائل
اختالفی ،بایـد رجـو بـه امیرالمـومنین علـی

و اهـلبیـت

باشـد؛ چراکـه قـرآن

ذوالوجوه است و هر کسی میتوانـد از آن بـهنفـع مقاصـد خـود اسـتفاده نمایـد؛ چنـانکـه
امیرالمؤمنین علی

در جنگ با خوارج به ابنعباس فرمودند :با خوارج بهوسیله قرآن

بیت

برای قرآن واضح شد ،در ادامه ضمن بررسی ادعای دوم قفاری ،اعلمیت اهل-

َ
َ َ ْ
الز ْندید َّالذي َال ی ْؤمن به َح َّتی َی ْغل َ
َ « .0ف َن َظ ْر ف ْالق ْرآن َفإ َذا ه َو ی َ اصم به ْالم ْرجئ َو ْال َق َدر ُّي َو ِّ
ـومته ف َع َرفـت
ـب ِّالر َجـال ب ص
َ َّ ْ َ َ
ً َّ َ
أن الق ْرآن ال َیکون ح َّجة إال بق ِّیم»؛ (کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکاف  ،ج ،8ص.)873
 .2مالصدرا ،محمد بن ابراهیم ،شرم اصول الکافن ،ج ،8ص 737؛ مجلسی ،محمد بـاقر ،محرآه العقحول فحن شحرم اخبحار آل
الرسول صل الله علحه وآله ،ج ،8ص.873
 .9سیوری ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدرالمنثور فن التفسحر بالماثور ،ج ،8ص.85

نگاه شیعه به حجیت قرآن و پاسخ به شبهات قفاری

محاجه نکن؛ زیرا قرآن قابلیت معانی متعددی دارد؛ 9پس از اینکه مراد از قیم بودن اهل-
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بیت

 ،م صوصا در تفسیر قرآن کریم نیز تبیین خواهد شد.

ادعای دوم قفاری

دومین ادعایی که قفاری در بحث حجیت قـرآن مطـرح مـیکنـد ایـن اسـت کـه شـیعیان
معتقدند :معرفت قرآن م صوص اهلبیت

بوده و هیمکسی در ایـن مسـئله بـا آنهـا

شراکت ندارد .او سیس در پاسخ به این ادعای پیروان اهـلبیـت
قرآن م تص به حضر علی

مـیگویـد :معرفـت

نبوده و همه صحابه کـه در رلیعـه اول اسـالم زنـدگی

میکردند ،معرفت به قرآن داشتهاند .قفاری در ادامه به برخی از روایا مصـادر شـیعه کـه
بیانکننده قدر علمی ائمه

در تفسیر قرآن است ،اشاره میکند.

0

نقد و بررسی

در پاسخ به ادعای دوم قفاری نیز باید گفت که علمای فریقین معتقدند :قرآن کریم عالوه
بر ظاهر ،بارنی رف دارد 2.فهم ظاهر قرآن برای تمام مردم میسور است؛ لذا همـه مـردم
میتوانند ظواهر قرآن را درک نمایند؛ ولیکن تفسیر بارن قرآن ،تبیین الفاظ نامأنوس آن و
همچنین ،شرح کلیاتی که در قرآن وجود دارد (نظیر آیا االحکام کـه در مـوارد فراوانـی،
جزئیا و کیفیت اعمال آن مسکو مانده است) 9،به تصریح قرآن کریم ،وظیفه حضر

أ أ ْ أ ْ أ أ ْ أ ِّ
الخ ْك أَ ل ُت أب ِّي أن ل أِّلنسس أمس ُن ِّز أل إ أل ْيه ْ أو أل أل أِّل ُه ْ أع أت أف أِّك ُرَ أ
ون؛" 4و
میباشد.وأنزلنس اإليا
رسول
ا
ا
ا
ا
ا
ا ا ا
ما این ذکر (قرآن) را بر تو نازل کردیم ،تا آنچه بهسوی مردم نازل شـده اسـت ،بـرای آنهـا

روشن سازی ،شاید اندیشه کنند.
حال سوال اساسی اینجاست که پس از حضر رسـول

 ،اعلـم امـت در مسـئله

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

تبیین بارن قرآن کریم و شرح کلیا آن ،چه کسانی هستند؟ از منظـر تمـامی شـیعیان و
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بسیاری از علمای اهلسنت ،پس از حضر رسول

 ،اهـلبیـت و معصـومین

،

 .0قفاری ،ناصر ،اصول مذهب الشحعة ا مامحة ا ثن عشریه ،ج ،8ص.858
 .2جوادی آملی ،عبدالله ،تفسحرتسنحم ،ج ،8ص 35؛ ربری ،محمد بن جریر ،جام البحان فن تفسحر القرآن ،ج ،8ص.3
َ
ََ َ
َ َ َ
الزکـاة؛ ولـی اینکـه هـر
الصـالة َوآتـوا
 .9مانند اینکه خداوند متعال در آیه  37سوره بقره امر به اقامه نماز فرمودهاندَ  :وأقیموا
نمازی باید به چه کیفیتی اقامه شود و دارای چند رکعت میباشد ،ذکر نشده است.
 .4سوره نحل ،آیه.33

اعلم امت در جهت تبیین معارف قرآنی هستند و تبیین بارن قرآن ،م تص ایشان است.
ً
البته مسلما قفاری و سایر سلفی مسلکان ،به پیروی از ابنتیمیه ،به اعلمیت صحابه و
0

تابعین در حوزه مسائل تفسیری ملتزم هستند؛ چنانکه ابنتیمیه به این دلیل کـه تـابعین،
 ،اخـذ

مباحث تفسیری را از صـحابه 2و صـحابه نیـز ایـن علـم را از حضـر رسـول

نمودهاند 9،سعی در ا با اعلمیت صحابه و تابعین در مسئله تفسـیر قـرآن دارد .او معتقـد
است که تفسیر قرآن را باید از چند ررق بهدست آورد که عبار اند از ،قرآن کریم( ،تفسیر
قرآن به قرآن) ،سنت ،صحابه و تابعین؛ 4بنابراین همانگونه که سلفیه معتقد به مرجعیـت
علمی صحابه و تابعین هستند ،شیعیان نیز معتقدند که اهلبیت

 ،در تمامی علـوم از

جمله تفسیر قرآن کریم ،اعلم امت بهحساب میآیند؛ چنـانکـه ادلـه فراوانـی بـر ایـن امـر
داللت دارد که به برخی از این ادله اشاره میشود.
ال  .حدیث قلین :این حدیث مشهور که با الفاظ گوناگون در بسیاری از کتب فریقین
محسوب میشـود؛

نقل شده است ،دلیلی غیر قابل انکار در جهت اعلمیت اهلبیت

چنانکه بسیاری از بزرگان اهلسنت نظیر ربرانی و هیامی ،این حدیث را ایـنگونـه نقـل
میکنند و میگویند :پیامبر اکرم

أ ُ

أ

ْ ُُ

يأأ

فرمودند... :ف ْسنظ َُوا ك ْي أف أتخلفو اني افي الثقل ْري ان؟»

أ أ
أأ أ ُأ أ أ يأ أ أ ُ أ
ي أ ٌ
أ ُ
أ ٌ أ
اللره أع يرز أو أجرل أوط أرَف
اللره ط أرَف اِير ا ا
الله؟ قرسل « :اكترسب ا
فنسدى من ٍسد :ومس الثقة ان عس أبْول ا
أ
أ ُ أ
أ أ
ُ
أ أ ُّ أ أ أ ْ أ أ ي ي أ ْ أ أ أ أ أ ي
يرَ ن يبرأ اني أن ُه أمرس لر ْن أع أتف يَقرس
اِأ ْع ا عك ْ ف ْسْ أت ْم اسكوا اِ اه َل ت اضلوا ،واْلْقَ اعتَ اتي ،و اإن الل اطيف الخ اب
أ ي أ أ أ أ ْ أ ْ أ أ أ أْ ُ أ أ أُ أ أ َ أ أ أْ ُ ُ ُ أ أ ُ
أ أْ
وه أمس ف أت ْهلكروا ،أوَل تق ُص ُرَوا أع ْن ُه أمرس
حتى ع اَدا عليي الحوض ،وْألت ح الا لهمس ب ِي ،فرة تقر م
أ أ
أأ ْ أ ُ أ أ ُأ َُ ُ أ
ُ
روه ْ فر ارإ ين ُه ْ أ ْعلر ُ امر ْرنك ْ »؛ 1عبـار «فـانهم اعلــم مـنکم» ،صــراحت در
فتهلكروا ،وَل تللم

را با الفاظ دیگری نقل نمودهاند 6و عبار «فانهم اعلم منکم» را ذکر نکردهاند؛ البته نقـل
 .0جوادی آملی ،عبدالله ،تفسحرتسنحم ،ج ،8ص.858
 .2ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوف ،ج ،87ص.778
 .9همان ،ص.778
 .4همان ،ص.772
 .1ربرانی ،سلیمان ،المعجم الکبحر ،ج ،5ص877؛ هیامی ،نورالدین ،مجم الزوائد و منب الفوائد ،ج ،3ص.877
 .6ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن ترمذف ،ج ،5ص.333

نگاه شیعه به حجیت قرآن و پاسخ به شبهات قفاری

اعلمیت اهلبیت

بر همه امت اسالمی دارد؛ البته برخی دیگر از محد ین ،این حدیث
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روایت به این صور نیز داللت بـر اعلمیـت اهـلبیـت
حدیث ،حضر رسول
اهلبیت

مـیکنـد؛ چراکـه اوال در ایـن

 ،عتر خود را همسنگ قرآن معرفی نموده است؛ لذا کـالم

که از ررق صحیح و محتوای مناسب به مـا برسـد ،هماننـد قـرآن حجیـت

دارد .صحه گذاشتن حضر رسول

بر گفتار اهلبیت

نشان از اعلمیت ایشـان

دارد.
انیا :در بسیاری از نقلها این قید آمده کـه اگـر مسـلمین بـه قـرآن و عتـر تمسـک
کنند ،گمراه ن واهند شد 0.این نیز موید دیگری بر اعلمیت ایشـان اسـت؛ چراکـه نشـان-
دهنده نجا ب ش بودن کالم قرآن و اهلبیـت

مـیباشـد؛ چنـانکـه معلـوم اسـت،

نجا ب ش بودن کالم ،یکی از آ ار اعلمیت میباشد.
ناگفته نماند این حدیث ،شامل تمامی اهلبیت
دیگری نیز وجود دارد که در مدح هر یک از اهلبیت

میشود؛ البته احادیث و عبـارا
 ،بهصـور جداگانـه وارد شـده

است.
ب .حدیث «انس م عنه اللل و على ِسِهس» نیز از احادیای است کـه عـالوه بـر شـیعیان،

2

بسیاری از اهلسنت نیز آن را نقل نمودهاند؛ 9تا جاییکه حاکم نیشابوری در رابطه بـا ایـن

أأ أ ٌ أ ُ ْ
أ أ
يح ااْل ْْ أن اسد ،أول ْ ُعخ ََ أج ُسه»؛ 4ایـن حـدیث صـحیحاالسـناد
حدیث مینویسد« :هخا ح ا عث ص اح

است؛ هرچند مسلم و ب اری آن را روایت نکردهاند.

همــانرــور کــه واضــح اســت ،ایــن روایــت نیــز صــراحت در مقــام علمــی حضــر
امیرالمومنین علی

دارد؛ چنانکه شبیه آن برای هیمیک از صحابه ،یافت نمیشود.

ج .دکتر محمد حسین ذهبی از مفسرین و علمای االزهر مصر ،در مورد امیرالمومنین
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

علی
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مینویسـد« :فكسن أعل الصحسِة ِمواقع التنزعل وملَفرة التأوعرل ،وقر ُب اوى عرن

 .0کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافن ،ج ،8ص 385؛ ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن ترمذف ،ج ،5ص.333
 .2ابنبابویه قمی ،محمد بن علی ،أمال شحخ صدوق ،ص735؛ ابنشعبه حرانی ،حسـن بـن علـی ،تیحت العقحول ،ص 375؛
شیخ مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد ف معرفه حجج الله عل العباد ،ج ،8ص.77
 .9ربرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبحر ،ج ،88ص75؛ حاکم حسکانی ،عبیداللـه بـن عبداللـه ،شحواهد التنزیحل لقواعحد
التفضحل ،ج ،8ص.887
 .4حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرك عل الصیحیحن ،ج ،7ص.873

اِنعبسس أنه قسل :مس أقخت من تفسيَ القَآن فلن ِّ
على ِن أِرى طسلرب»؛ 0اعلـم صـحابه بـه

جایگاه تنزیل و معرفت تاویل قرآن ،حضر علی

بوده است .از ابنعباس روایت شده

است که گفت :تمام تفسیر قرآن را از حضر علی

 ،فرا گرفته است.

د .به اذعان فریقین ،امیرالمومنین علی

 ،همان ش صی است که ادعای سـلونی

را از خود به یادگار گذاشته است 2.تاکنون هیمکس به جـز ایشـان ،چنـین ادعـایی نکـرده
است؛ 9همانرور که واضح است ،این ادعا صرفا از کسی صادر شدنی است که به تمـامی
ابواب علمی احاره کامل داشته باشد؛ بنابراین ادعـای سـلونی ،داللـت بـر احارـه علمـی
حضر امیرالمومنین علی

دارد .بیان این نکته نیز ضرور دارد که علمای فریقین به

این مسئله اذعان کردهاند که بعد از این ادعا ،سـواال فراوانـی از حضـر پرسـیده شـد و
ایشان به تمامی سواال  ،پاسخهای دقید و صحیح دادهاند.

4

ه .ذهبی به نقل از زهری ،در وص امام چهارم شیعیان ،حضر سجاد

نقل می-

کند« :و مس بأعت أح ا كسن أفقه منه»؛ 1احدی را فقیهتر از او ندیدم.
و .امام باقر

نیز یکی دیگر از ائمه شیعیان است که در کتب اهلسنت ،به اعلمیت

ایشان اشـاره شـده اسـت؛ چنـانکـه در منـابع تـاری ی ،ایشـان را بـاقرالعلوم نامیـدهانـد؛

6

همچنین ابنعساکر در مدح ایشان نوشته است« :ما رایت العلمـاء عنـد احـد اصـغر علمـا
منهم عند ابی جعفر ،لقد رایت الحکـم 7عنـده کانـه مـتعلم»؛ 0علمـا را فقـا در نـزد ابـی-

نگاه شیعه به حجیت قرآن و پاسخ به شبهات قفاری

 .0ذهبی ،محمد حسین ،التفسحر والمفسرون ،ج ،8ص.73
 .2کلینی ،محمد بن یعقـوب ،اصحول کحافن ،ج ،8ص757؛ حـاکم حسـکانی ،عبیداللـه بـن عبداللـه ،شحواهد التنزیحل لقواعحد
التفضحل ،ج ،8ص.41
 .9حاکم حسکانی ،عبیدالله بن عبدالله ،شواهد التنزیل لقواعد التفضحل ،ج ،8ص55؛ ابنا یر جزری ،علی بن ابیالکرم ،أسحد
الغابة ،ج ،7ص.533
 .4حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرك عل الصیحیحن ،ج ،8ص.557
 .1ذهبی ،محمد بن احمد ،سحر أعالم النبالء ،ج ،3ص.723
 .6همان ،ص.357
« .7مراد ،حکم بن عتیبه است که از تابعین محسوب شده و جایگاه علمی ویژهای در نزد علما و فقهـای اهـلسـنت دارد؛ بـه-
گونهای که ذهبی در کتاب سحراعالم النبالء ،در مدح مقام علمی و معنوی او مطالب فراوانی نقـل نمـوده اسـت؛ نظیـر سـ ن
عبده بن ابیلبابه که در وص علمیت حکم اینگونه میگوید« :فما بین البتیها أفقه منه»؛ در بین مردان دوالبـه (مـراد مدینـه
است) ،فقیهتر از حکم بن عتیبه وجود ندارد»؛ (ذهبی ،محمد بن احمد ،سحر أعالم النبالء ،ج ،5ص)852؛ (رحمان سـتایش،
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جعفر(امام باقر

) از جهت علمی صغیر دیدم .بهگونهای که حکم در نزد او مانند شاگرد

بود.
ز :امام صادق

نیز از جایگاهی بینظیر در نزد فریقین برخـوردار اسـت؛ چنـانکـه

أ
بأعرت؟" فقیـهتـرین ش صـی کـه
ابوحنیفه در جواب کسی که از او میپرسد " :أمن أفقه أمن

دیدی ،چه کسی بوده است؟

ُ
بأعت أح ا أفقه امن جلفَ ِْن ُم أح يم »؛ 2فقیهتر از جعفـر بـن
اینگونه پاسخ میدهد« :مس

محمد (امام صادق

) ندیدم.

این روایا و عبارا  ،تنها ب ش کوچکی از هزاران عبـار نقـل شـده در مـدح مقـام
علمی اهلبیت

میباشند؛ بنابراین نه تنها شیعیان ،بلکه بسیاری از علمای اهلسنت

نیز با استناد به روایا و مستندا معتبر تاری ی بـه ایـن مسـئله اذعـان دارنـد کـه اهـل-
بیت

 ،اعلم و افقه امت بودهاند.

افزون بر آن ،این نکته را نیز باید افزود ،با وجود اینکه پیـروان مکتـب اهـلبیـت
معتقدند که اعلم امت در فهم معارف قرآنی اهلبیت

هسـتند؛ ولـیکن در بسـیاری از

کتب تفسیری شیعه ،عباراتی از مفسرین رراز اول جهان اسالم ،نظیر ابنعبـاس و ابـن-
مسعود بهوفور بهچشم میخورد .به دیگر س ن ،مفسـرین شـیعه در آ ـار خـود ،عـالوه بـر
استناد به کالم اهلبیت

 ،به کالم اش اصی نظیر ابنعباس و ابنمسعود نیز اسـتناد

میکنند که با تتبع در تفاسیر شیعی ،میتوان بـه ایـن ادعـا دسـت یافـت؛ بنـابراین سـ ن
قفاری مبنی بر اینکه شیعیان ،علم به معرفت قرآن را م تص به اهلبیت

میداننـد،

س نی ناصواب است؛ البته اش اصی نظیر ابنعباس ،بارها به این مسئله اذعان کردهانـد
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

که علم تفسیر را از امیرالمومنین علی
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فرا گرفتهانـد 9.در مسـائل علمـی کـه از سـوی

محمدکاظم« ،تحلیل روایا حکم بن عتیبه و انتسابش به زیدیه» ،فصلنامه علم پژوهش کتاب قحم ،شماره  ،7ص.)825
 .0ابنعساکر ،علی بن حسن ،تاریخ دمشق الکبحر ،ج ،53ص.883
 .2مزی ،یوس بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال فن أسماء الرجال ،ج ،5ص 33؛ ذهبی ،محمد بن احمد ،سححرأعالم النحبالء،
ج ،7ص.853
 .9ذهبی ،محمد حسین ،التفسحر والمفسرون ،ج ،8ص.73

امیرالمومنین علی
به رای حضر علی

برای ایشان تبیین میشد ،به نظرا دیگران ،مراجعه نمیکردند و
عمل مینمودند.

بنابراین مسئله اعلمیت اهلبیت
اهلبیت

0

از جمله مسائل مـورد اشـتراک پیـروان مکتـب

با بسیاری از علمای اهلسنت محسوب میشود.

نتیجه
قفاری در کتاب اصول مذهب الشحعه االمامححه االثنح عشحریه اشـکاال متعـددی را بـه
مبانی شیعیان وارد میکند که در این مقاله ،دو مـورد از اشـکاال وی مـورد بررسـی قـرار
گرفت و روشن شد:
 .8پیروان مکتب اهلبیت

 ،هیمگاه حجیت قـرآن را مشـروط بـه اهـلبیـت

نکردهاند؛ بلکه معتقدند که قرآن کریم ،فی نفسه حجیت دارد و اگر در فهم قرآن کریم ،به
اهلبیت

تکیه میکنند به این معناست که چون قرآن کریم قابلیت تفاسیر گوناگون را

دارد و هر کسی میتواند بر اساس پیشفرضهای ذهنیاآ ،برداشتی بـهنفـع خـود از آن
داشته باشد ،لذا با توجه به تاکید و توصیه کتاب و سنت ،بر مرجعیت علمی اهلبیت
شیعیان برای فهم بهتر قرآن کریم و معارف ناب آن ،به کالم امامان معصـوم

،
رجـو

نموده و تفسیر قرآن را از س نان ایشان بهدست میآورند.
 .8همچنین روشن شد که ادعای قفاری مبنی بر انحصار فهم قرآن به اهلبیـت
توسا شیعیان ،نادرست می باشد؛ چراکه به اعتقاد علمای فریقین ،قرآن کـریم عـالوه بـر
دستیابی به بارن و عمد قرآن پس از پیامبر اکرم

ممکن

خواهد بود.

 .0همان.

 ،بهدست اهلبیت

نگاه شیعه به حجیت قرآن و پاسخ به شبهات قفاری

ظاهر ،بارنی رف دارد؛ لذا پیروان مکتب اهلبیت

معتقدند که به گواه ادلـه فـراوان،
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8388ق.
 .38قفاری ،ناصـر ،اصاول ماذهب الشایعه اإلمامیاة اإلثنای عشاریه ،الجزیـره :دارالرضـا ،چـاپ
چهارم8378 ،ق.
 .38متقی هندی ،علی بن حسام ،کنز العمال في سنن ا قوال وا فعال ،تحقید :بکري حیـان و
صفوة السقا ،بیرو  :مؤسسه الرساله ،چاپ پنجم8358 ،ق.
 .37مزی ،یوس بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال في أسماء الرجال ،تحقید :بشـار عـواد معـروف،
بیرو  :مؤسسة الرسالة ،چاپ اول8355 ،ق.
 .33نیشابوری ،مسلم ،صحی مسلم بشرا النووی ،مصر :االزهر ،چاپ اول8733،ق.
45. http://alwahabiyah.com
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پژوهشنامۀنقدوهابیت؛سراجمنیرسالنهم  شما رۀ43تابستان 8431

صفحات 808-803:


عالمان منتقد سلفیه

شیخ عبدالله هرری
*

مجید حیدری

عبدالله بن محمد عبدري شیبی هرری شافعی رفاعی ،معروف به شیخ عبدالله حبشی ،در
شهر "هرر" از شهرهای اتیوپی( ،حبشه سـابد) ،در سـال 8782ق (8385م) ،متولـد شـد.
وی در  85ســالگی قــرآن را حفــظ کــرد .او کتــاب "المقدمححة الیضححرمحة فححن فقححه السححادة
الشافعحة" و کتاب "المختصر الصغحر فحما البد لکل مسلم محن معرفتحه" کـه از کتـابهـای
مشهور در آن منطقه بود را نزد پدرآ خواند؛ سیس ،از علمای آن منطقه و منـارد هـم-
جوار کسب علم نمود و چندین کتاب را در علوم م تل شرعی ،حفظ نمود .او برای کسب
علم و دانش به شهرهای ارراف سومالی ،مکه ،مدینـه ،بیـتالمقـدس ،دمشـد و بیـرو
سفر کرد و از علمای آن منارد بهره برد .وی همزمان با تحصیل ،به تدریس هم مشـغول
بود .او در حبشه و سومالی در شناخت تراجم و رجال حدیث و ربقا آنها و حفظ متون ،بر
همتایان خود برتری خاصی داشت .هرری در علوم مربوط به سنت ،لغت ،تفسـیر ،احکـام
1

و ...تبحــر خاصــی داشــت و بــر اکاــر علــوم اســالمی تســلا داشــت .او در دوم رمضــان
2

8383ق ،در بیرو درگذشت .وی یکی از منتقدین سرس ت ابنتیمیه و پیروان او بـود و
آ ار متعددی در این زمینه تالی نموده است.
* پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلlibdarolelam@gmail.com :
 .1هرری ،عبدالله ،المقاالت السنحة ف کشت ضالالت احمد بن تحمحه ،ص .3-88
https://www.islamist-movements.com/31107
https://www.alsunna.org/alharariy.htm
2 .https://www.islamist-movements.com/31107

فعالیتهای علمی
عبدالله هرری بهعنوان رهبر "جماعة االحباآ یا جمعیة المشـاریع ال یـریظ االسـالمیه"،
شناخته میشود .او هر وقت اسم عالمی را میشنید ،برای استفاده از او بار سفر میبست.
او از علمای م تل در منارد متعدد ،علوم فراوانی را کسب کـرده اسـت .وی بـهواسـطه
حافظه قویای که داشت ،بر فقه و اصولفقه شافعی و به مسائل اختالفـی در آن مسـلا
بود؛ همینرور بر فقه مالکی و حنبلی و حنفی نیز احارـه داشـت .وی در روایـت و درایـت
حدیث همت گماشت و کتب صحاح سته و دیگر کتب حدیای را با اسنادشـان حفـظ کـرد.
هرری قبل از  82سالگی ،اجازه فتـوا و روایـت حـدیث داشـت؛ در واقـع وی ،مفتـی هـرر و
ارراف آن بود.

1

او در حدود سال 8773ق( ،برابر با 8333م) ،به مکه سفر نمود و در آنجا با چند تن از
علما ،از جمله علوی مالکی ،سید امین کتبی ،محمد یاسین فادانی ،حسن مشاط ،ارتباط
برقرار کرد .او سیس به مدینه رفت و مدتی در آنجا ماندگار شد و با تنی چند از علما ارتبـاط
برقرار نمود .در آنجا به مطالعه و کاوآ در آ ـار خطـی موجـود در کتـابخانـههـای عـارف
حکمت و محمودیه پرداخت .هرری در سال 8735ق ،به بیـتالمقـدس رفـت .از آنجـا بـه
دمشد رفت و با استقبال عالمان اهلسنت سوریه روبرو شد .وی در محله "قیمریه دمشد"
ساکن شد و مشایخ و علما و رالب آنجا ،به خانه او رفت و آمد میکردند و از علم و دانش
او بهره برده و بر فضل و برتری او اقرار میکردند .او در آنجا به محدث منطقه شام معروف
شد .وی از آنجا به منارد ارراف( ،مانند دمشد ،بیرو  ،حمص ،حماه و حلـب) ،رفـت و
آمد میکرد؛ تا آنکه در بیرو ساکن شد.

2
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هرری در سال 8723ق ،به درخواسـت مـدیر االزهـر در لبنـان ،دربـاره توحیـد در بـین
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3

رالب االزهر س نرانی کرد .علمای متعددی در مدح و تمجید عبدالله هرری مطالبی را
 .1هرری ،عبدالله ،المقاال السنیة فی کش ضالال احمد بن تیمیه ،ص.3
 .4هرری ،عبدالله ،المقاال السنیة فی کش ضالال احمد بن تیمیه ،ص.3
 .1همان ،ص.87

1

بیان کردهاند .هرری آ ار قلمی فراوانی در موضوعا م تل مباحث اسالمی از خود به-
جا گذاشت که در قسمت معرفی آ ار او ،ذکر خواهد شد.
مذهب
او در فقه پیرو مذهب شافعی بود و از لحاظ کالمی ،اشعری و صوفی بود.

2

اساتید
هرری از محضر اساتید پرآوازه و مشهور حبشه ،سومالی ،مکه و مدینه بهـره بـرد .برخـی از
اساتید وی در علوم م تل عبار اند از :محمد عبدالسالم هرری ،شیخ محمد عمر جامع
هرری ،شیخ محمد رشاد حبشی ،شیخ إبراهیم أبوالغیث هرری ،شیخ یونس حبشی ،شـیخ
محمد سراج جبرتی ،شیخ شری حبشـی ،شـیخ أحمـد البصـیر ،شـیخ أحمـد بـن محمـد
حبشی ،شیخ محمد العربی ،شیخ عبدالرحمن حبشی.
عبدالله هرری ،علوم عربی را از شیخ صالح أحمد بصیر و شیخ أحمد بن محمد حبشی
یاد گرفت .علم تفسیر را از شیخ شری حبشی آموخت .وی حدیث و علوم مربوط بـه آن را
از بزرگانی چون أبوبکر محمد سراج جبرتی (مفتـی حبشـه) ،و شـیخ عبـدالرحمن عبداللـه
حبشی و ...آموخت.
او در مدینه از شیخ محمد بن علی اعظم صدیقی بکری ،در مکه از شیخ محمد عربی
تبان ،کسب علم کرد و در شام از محضر علمی شیخ مقرئ محمود فایز دیرعطـانی ،شـیخ
محمد توفید هبری بیروتی ،شیخ محمد باقر بن محمـد بـن عبـدالکبیـر کتـانی و ...علـم
آموخت.

3

آثار
عبدالله هرری در زمینههای م تل علوم اسالمی مانند توحید ،علوم قرآن ،علوم حدیث،

 .1هرری ،عبدالله ،المقاالت السنحة ف کشت ضالالت احمد بن تحمحه ،ص.85-88

شیخ عبدالله هرری

 .1همان ،ص .88-88

2 .https://www.islamist-movements.com/31107
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فقه و لغت ،تالیفا متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 .8الصراط المستقحم فن التوححد؛
 .8الدلحل القویم عل الصراط المستقحم فن التوححد.
 .7المطالب الوفحة شرم العقحدة النسفحة؛
 .3رهار العقحدة السنحة بشرم العقحدة الطیاویة؛
 .5الشرم القویم فن حل ألفاظ الصراط المستقحم؛
 .7صری البحان فن الرد عل من خالت القرآن؛
 .3شرم الصفات الثالا عشرة الواجبة لله؛
 .2العقحدة المنجحة؛
 .3التیذیر الشرعن الواجب؛
 .85رسالة فن بطالن دعوف أولحة النور المیمدي؛
 .88رسالة فن الرد عل قول البعض ن الرسول یعلم کل شنء یعلمه الله؛
 .88الغارة ا یمانحة فن الرد عل مفاسد التیریریة؛
 .87الدرة البهحة فن حل ألفاظ العقحدة الطیاویة؛
 .83شرم متممة االجرومحة ف النیو؛
 .85کتاب الدر النضحد فن أحکام التجوید؛
 .87المقاالت السنحة فن کشت ضالالت أحمد بن تحمحة؛
 .83نصرة التعقب الیثحث عل من طعن فحما ص من الیدیث؛
 .82التعقب الیثحث عل من طعن فحما ص من الیدیث؛
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 .85شرم البحقونحة فن المصطل ؛
 .88مختصر عبدالله الهرري الکافل بعلم الدین الضروري عل مذهب ا مام الشحافعن
رضن الله عنه؛
 .88بغحة الطالب لمعرفة العلم الدینن الواجب؛

 .87شرم ألفحة الزبد فن الفقه الشافعن؛
 .83شرم متن أبن شجاع فن الفقه الشافعن؛
 .85شرم متن العشماویة فن الفقه المالکن؛
ّ
 .87شرم کتاب سلم التوفحق ل میبة الله عل التیقحق للشحخ عبدالله باعلوي؛
 .83مختصر عبدالله الهرري الکافل بعلم الدین الدین الضحروري علح محذهب ا محام
مالك رضن الله عنه؛
 .82مختصر عبدالله الهرري الکافل بعلم الدین الدین الضحروري علح محذهب ا محام
أبن حنحفة رضن الله عنه؛
 .83منظومة نصحیة الطالب؛

1

مقابله با وهابیت
هرری از جمله عالمان اهل قلم است .بسیاری از آ ار مکتوب او در نقـد باورهـای وهابیـت
نوشته شده است .وی پیروان فکری ابنتیمیه را جزء فـرق گمـراه مـیدانسـت .او در اکاـر
کتابها و س نرانیهایش ،بر وهابیت حمله میکرد و آنها را به دروغگویی و تدلیس متهم
مینمود؛ از جمله آ ار هرری که در آنها به نقد ابـنتیمیـه و پیـروان او (بـهویـژه محمـد بـن
عبدالوهاب) ،پرداخته ،عبار اند از:
0و المقاالت السنیة في کشف ضالالت أحمد بن تیمیة

این کتاب از شاخصترین کتابهای هرری در زمینه نقد ابنتیمیه و افکار و عقاید او می-
باشد .مول در این کتاب ،ضمن معرفی ابـنتیمیـه و ابـنقـیم و محمـد بـن عبـدالوهاب،
م الفتهای ابنتیمیه با اجما مسلمانان در اصول و فرو را تبیـین کـرده اسـت .وی در
بحث معرفی ابنتیمیه ،ضمن بیان انحرافا و م الفتهای وی بـا اجمـا مسـلمین ،بـا
استناد به اقوال دیگران مینویسد :ابنتیمیه را چندینبـار توبـه دادنـد و او هـر بـار عهـد و

عبدال ،المقاال السنیة فی کشف ضالال احمد بن تیمیة ،ص13-15
 1هرری ،ه ل

شیخ عبدالله هرری

پیمان خود را شکست؛ تا اینکه به فتوای چهار تن از قضا که از مالکیها و شـافعیهـا و
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حنفیها و حنبلیها بودند ،به زندان رفت .آنها فتوا دادند که ایـن فـرد گمـراه اسـت و بایـد
حتما از او دوری شود؛ همچنین ملک محمد ،دسـتورالعملی را صـادر کـرد کـه در مصـر و
شام بر روی منابر خوانده شود؛ مبنی بر اینکه از ابنتیمیه و اتبا او باید اجتناب شود.

1

شیخ عبدالله در معرفی محمد بن عبدالوهاب مینویسد« :و قر ظهرَ ِر عو ممزوجرة
ِسفكسب منه زع انهس من الكتسب و السرنة ،و أقرخ ِربلد ِر ع تقرى الر عن احمر ِرن تيميرة
فسحيسهس ،و هى :تحَع التوْل ِسلنبى ،و تحَع السفَ لزعسب قبَ الَْول و غيَه من اَلنبيرسء و
الصسلحين ِقص ال عسء هنسک بجسء اَلجسِة من الله ،و تكفيَ من عنسدى ِهخا اللفظ :عرس بْرول
2

الله او عس محم او عس على او عرس عبر القسدب اغثنرى او ِمثرل حلرب اَل للحرى الحس رَ»؛ او بـا
دعوتی ظهور کرد که مشتمل بر افکاری بود که گمـان میکـرد ،برگرفتـه از قـرآن و سـنت
است .او برخی از بدعتهای تقیالدین احمد بن تیمیه را گرفت و احیا کرد؛ از قبیل تحریم
توسل به پیامبر

و تحریم سفر بهقصد زیار قبـر رسـول خـدا

و سـایر انبیـا و

صالحان بهقصد دعا در آن مکان ،به امید اجابت از جانب خدا ،و تکفیر کسی که اینگونه
ندا میدهد :ای رسول خدا

 ،یا محمد ،یا علی ،یا عبدالقادر ،به یـاری مـن بـرس ،و

مانند این عبارا را بر زبان جاری کند ،مگر کسـی کـه م ارـب وی انسـان زنـده حاضـر
باشد.
در این کتاب تقریبا ا کار مباحث مورد مناقشه بین وهـابیهـا و دیگـر مسـلمانان مـورد
بررسی قرار گرفت؛ از جمله مباحث مربوط بهصفا خبری و تاویل آنها ،توسل بـه انبیـاء و
صالحین ،تبرک ،زیار و همچنین مطـالبی دربـاره بغـض ابـنتیمیـه نسـبت بـه حضـر
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آمده است.

0و صری البیان في الرد علی من خالف القران

در این کتاب نیز برخی از شبها مربوط به وهابیت ،مانند منع تاویل ،نفی توسل و تبرک و
زیار  ،جهت داشتن خداوند ،تکفیر و ...مورد بررسی علمی قرار گرفته است.
 .1همان ،ص.88
 .4همان ،ص .58

مول در قسمتی از این کتاب به بیان معنی عباد پرداخته و درصدد ا با این اسـت
که مجرد توسل و استغا ه و نداء و درخواست ،شرک نیست.

1

هرری در ب ش دیگری از کتاب ،شبهه عدم سما مـوتی بـرای عـدم جـواز توسـل از
2

سوی مانعین از توسل به اموا را مطرح کرده و جواب میدهد؛ همچنین در ایـن کتـاب
ادعا میکند که ابنتیمیه ،اولین کسی بود که توسـل بـه پیـامبر
زما حیا در حال غیبت را حرام اعالم کرد.

3

 ،بعـد از فـو و یـا

3و الروائ الزکیة في مولد خیر البریة

مول در این کتاب ،ضـمن بیـان فضـائل و ویژگـیهـای آن حضـر و مبـاحای پیرامـون
والد ایشان ،درصدد ا با جواز احتفال برای میالد پیامبر اکرم

و دیدگاه برخی از

علما درباره آن پرداخته است.
4و التعقب الحنیث علی من طعن فیما ص من الحدیث

مول  ،این کتاب را در رد البانی نوشته است .شیخ عبدالله غماری در باره این کتـاب گفتـه
است« :رد جید متقن»؛ این کتاب ردیـهای محکـم و قـوی مـیباشـد .مولـ پـس از ایـن
کتاب ،کتاب دیگری در این رابطه با عنوان نصرة التعقب الیثحث عل من طعن فحما ص
من الیدیث نوشته که اضافاتی نسبت به کتاب قبلی دارد.

4

5و رسالة التحذیر من الفرق النال

وی در این کتاب ،سه فرقه و گروه را بهعنـوان فرقـههـای شـر یـاد کـرده کـه یکـی از آنهـا
وهابیت میباشد .وی در ب شی از این کتاب ،محمد بن عبدالوهاب و عقاید وهابیت را بـه
نقد کشیده است .هرری در صفحه شش این کتـاب مـینویسـد :مفتـی مکـه ،محمـد بـن
عبدالله بن حمید را جزء اهل علم حنابله ذکر نکرده است؛ در حالیکه از  255عالم حنبلی

شیخ عبدالله هرری

 .1هرری ،عبدالله ،صری البحان فن الرد عل من خالت القران ،ص.875-835
 .4همان ،ص.833- 833
 .1همان ،ص.835-835
 .4هرری ،عبدالله ،نصرة التعقب الیثحث عل من طعن فحما ص من الیدیث ،ص،7
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اسم آورده؛ حتی از پدر وی نام برده و از او تمجید کـرده و نوشـته اسـت کـه او ،از پسـرآ
ناراحت و عصبانی بود و دیگران را از او برحذر میداشت .مفتی مکه  2سال بعـد از محمـد
1

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

بن عبدالوهاب از دنیا رفته است.
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عبدال ،رسالة التحذیر من الفرق الثالث ،ص6
 1هرری ،ه ل

منابع
 .8هـرری ،عبداللـه ،المقاااالت السانیة فیشااف ضاالالت احماد باان تیمیاة ،بــیجـا :شــرکة دار
المشاریع للطباعة و النشر و التوزیع ،الطبعة السابعة8382 ،ق.
 .8هرری ،عبداللـه ،نصرة التعقب الحنیث علی مان طعان فیماا صا مان الحادیث ،بـیجـا:
دارالمشاری ،چاپ دوم 8385ق.
 .7هرری ،عبدالله ،رسالة التحذیر من الفرق النال  ،بیجا :دارالمشاریع ،چاپ سوم 8378ق.
4. https://www.alsunna.org
5. https://www.islamist-movements.com
6. https://www.marefa.org

شیخ عبدالله هرری

169

پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالنهژژم
صفحات878-810:
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کتاب «اإلسعاد في جواز التوسل و
گزارشی از
ِ
اإلستمداد»

7

نوشته عبدالهادی محمد ال رسه
*
محمدجعفر میالن نورانی
معرفی کتاب
کتاب االسعاد ف جوا التوسل و االستمداد ،ا ر عبدالهادی محمد ال رسه ،از نویسندگان
معاصر اهلسنت ،به ا با مشروعیت توسل با استناد به آیا و روایا صحیح اهلسـنت
میپردازد 2.نویسنده بعد از مقدمه ،تفاو بین استعانه و استغا ه را یادآور میشود؛ سیس با
آوردن آیاتی از قرآن ،حکم رلب از غیر خدا را ذکر میکند؛ آنگاه با استناد به ادله تاری ی،
موارد استغا ه اصحاب به رسول خدا

را برمیشمرد و با اعتقاد به اینکـه اسـتغا ه بـه

آن حضر  ،پس از رحلتشان نیز جایز است ،شواهد زنده بودن پیامبر

بعد از مـر

را مینویســد؛ آنگــاه بــه مناســبتی ،بــه بیــان جــواز تبــرک و تبعیــت از پیشــوایان چهارگانــه
میپردازد.
کتاب مزبور در دمشد و توسا دار فجر العروبة (در سـال 8333م) ،در  25صـفحه بـه
چاپ رسیده است.

 .0قطب ،سید ،معالم فن الطریق ،دارالشروق ،ریاض8733 ،ق8333-م.
* دانشپژوه دوره چهارم مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسالمی؛
bna4086@gmail.com

 .2همچنین ش صی بهنام زکی محمد ابوسریع ،در کتابی تحت عنوان «ارشاد العباد لح بطحالن التوسحل واالسحتمداد» بـه رد
این ا ر پرداخته است.

معرفی مؤلف
عبدالهادی محمد ال رسه ،فقیه حنفی مذهب و شاذلی رریقت ،متولد و سـاکن دمشـد،
فارغالتحصیل االزهر و صاحبنظر در علوم دینی و تربیتی میباشد .وی از علمای مطرح
شام و مصر ،کسب اجازه روایت و سلوک ررید نمـوده اسـت کـه یکـی از آنهـا ،مجاهـد و
ادیب سوری ،عبدالرحمان شاغوری (متوفای 8553م) ،از بزرگان رریقت شـاذلی در شـام
میباشد.
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غیر از این کتاب ،تاکنون چند ا ر دیگر نیز از او به چاپ رسیده است که عبار اند از:
االحادیث الموضوعة ،شرح قصـیدة بوصـیری ،شـرح الحکـم العالویـة ،شـرح کتـاب
التوحید من صحیح الب اری ،الکنوز النورانیة من ادعیة و أوراد السادة القادریة (بـههمـراه
گروه نویسندگان).
او همچنین مقاال و جلسا درس بسیاری در فضای مجازی دارد که از باب نمونـه،
میتوان به دو نوشتار تحت عنـوان «ردیـهای بـر سـ نان بارـل وهابیـت» 2و «صـوفیان،
سلفیهای حقیقی هستند» 9،اشاره نمود.
ابتدای کتاب
آقای خرسه در مقدمه عنوان میکند ،مسئله توسل مورد اجما تمامی مسلمانان در رـول
تاریخ بوده و فقا عده انگشتشـماری ماننـد جهمیـه ،مشـبهه و مجسـمه بـا آن م ـال
بودهاند .مؤل وظیفه خود دانسته با استفاده از ادله نقلی و تـاری ی ،از مشـروعیت توسـل
دفا کند .او همچنین ادعا دارد این کار ،یکی از مهمترین مصادید جهاد در راه خداست؛
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

چراکه باعث حفظ دین از وسوسهها و شبها میشود.
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آنگاه در مورد معنای لغوی استغا ه و استعانه مینویسد :استغا ه بهمعنای دادخواهی و
ً
پناهجویی است؛ یا از کسی که حقیقتا مبدأ دادرسی و پناهدادن است (یعنـی خـدا) ،و یـا از
کسی که خـدا وی را بـر ایـن کـار ،قـدر ب شـیده اسـت کـه منظـور همـان انبیـا و اولیـا
1.https://alawi1934-ar.blogspot.com/2018/01/blog-post_664.html
2. http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=34027&last
3. http://sy-okh.ahlamontada.net/t493-topic

میباشند؛ ولی استعانه رلب کمک است؛ آن نیز یا از خدا و یا از کسانی که خدا به ایشـان
قدر کمک کردن عطا نموده است.

0

کمکخواهی از غیر خدا ،جایز یا حرام؟
جناب خرسه دو پاسخ اجمالی و تفصیلی به ایـن سـوال داده اسـت .ابتـدا میگویـد :از هـر
ش ص و وسیلهای که عادتا قدر بر انجام کاری را دارند ،کمکخواهی جایز است؛ ولـی
به این شـرط کـه بـرای آنهـا قـدر اسـتقاللی قائـل نباشـیم .او در ادامـه چنـین تفصـیل
میدهد :عالم امکان ،عالم سبب و مسببهاست .هر چیزی وابسته بهچیز دیگری اسـت
و در عینحال هـیم سـببی نیـز از خـدا بینیـاز نیسـت .خداونـد در همـه م لوقـا تـأ یر
ً
میگذارد؛ ولی برخی از آنها (مانند مالئکه) مسـتقیما از خـدا نشـأ میگیرنـد؛ امـا برخـی
دیگر ،بهواسطه ضعفی که دارند ،با واسطه از خداوند ،حول و قوه دریافت میکننـد؛ ماننـد
م لوقا مادی .وی قوانین عالم مالئکه و فراماده را در عالم ماده جاری نمیداند؛ یعنـی
ً
موجودا در عالم فراماده ،اختیار بیشتری دارند؛ ولی در عالم مادی ،موجودا صـرفا در
جها خاصی کـاربرد دارنـد و نمیتـوان توقـع هـر کمکـی از آنهـا داشـت؛ لـذا اسـتغا ه از
موجودا مادی ،محصورتر از موجودا فرا مادی است.
ادله جواز کمکخواهی از غیر خدا
آقای خرسه در ا با مشروعیت کمک از غیرالله دو آیه میآورد :یک آیـه کـه میفرمایـد:
أ
ْ أَُ أ ْ أ أ
رن أ
 أو أج أ فيهس أب ُج أل ْين أع ْق أتتةن هخا م ْن أ
غسث ُه يالرخل م ْ
شريل ات اه أعلرى
شيل ات اه أو هخا امن ع و اه فسْرت
ا
ا
ا ا ا
ي
أ ْأ
أ أ
أأ
2
الخل ام ْن أع ُ َو اه ف أوك أز ُه ُموْى فقضى عليه؛ مشاهده کرد دو نفر در حال نزاعند؛ یکی پیـرو
« .0آنچه در تفاو بین استغا ه و استعانه بهنظر میرسد ،این است که در استغا ه ،اضطرار و درماندگی ش ص ،مطرح اسـت؛
لذا به درخواستهای روزمره مردم از یکدیگر ،یـا درخواسـت از اولیـای الهـی بـدون حـال اضـطرار ،اسـتغا ه گفتـه نمیشـود و
استعانه ارالق میگردد»؛ (سعادتی ،قادر ،استغاثه در مکتب اهلبحت،ص)12؛ «لذا سلفیان عمدتا اسـتغا ه را شـرک میداننـد
ولی در مورد استعانه ،چنین عمومیتی در نظرا شان دیده نمیشود».
 .2سوره قصص ،آیه.85

کتاب «اإلسعاد في جواز التوسل و اإلستمداد»
گزارشی از ِ

یکی از پیروان حضر موسی ،از ایشان بـرای غلبـه بـر شـ ص ظـالم ،کمـک خواسـت:
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به وی استغا ه نمود و آن حضر  ،بر

او و دیگری دشمنش است .پیرو حضر موسی

آن ظالم غلبه یافت .او اینرور استدالل کرده که اگـر ایـن عمـل حـرام بـود ،بـر حضـر
موسی

واجب بود ،آن ش ص را از این کمکخـواهی نهـی کنـد .آیـه دوم مربـوط بـه

ُ أ ْ
ُ
0
ذوالقرنین است که خطاب به مردم میگوید  :أأ ُ
عينوني اِق يو ٍ أ ْج ألل أِ ْي أنك ْ أو أِ ْي أن ُه ْ أب ْدمرس؛

مرا کمک کنید تا بین شما و متجاوزان مانعی بسازم.

آنگاه اشکالی از ررف منتقدان استغا ه وارد کرده؛ مبنی بـر اینکـه اینهـا بـرای ادیـان
قبل از اسالم بوده است؛ اما خودآ ،اینرور پاسخ میدهد که مسئله کمـک خواسـتن از
غیر خدا ،جزء عقاید است و با تبدیل ادیان عوض نمیشود و این شـرایع و احکـام هسـتند
که امکان تغییر دارند؛ ضمن اینکه در دین اسالم نیز چنین امری جایز است؛ آنجا که خدا
أ

ْ

ْ

میفرماید  :أت أ
لسو ُنوا أعلى ال اب ََ أو يالتقوى؛ 2یکدیگر را در پرهیزکاری کمک کنید.

در ادامه ،حدیای که سلفیان از آن ،بـرای ممنوعیـت اسـتعانت از غیـر خـدا ،احتجـاج
أ

أْ

أ أْ ي

ي

أ

أ

میکنند را میآورد و میگوید « :اإحا أْأل أت ف ْسْأل الل أره ،أو اإحا ْاْ أرت أل ْن أت ف ْسْ أرت ال ْن اِسللره»؛ 9اگـر
ب واهی چیزی درخواست کنی ،آن را از خدا درخواست کن .او اینگونـه توضـیح میدهـد

که ابتدا با قلبت به خدا توجـه و از او مسـئلت کـن؛ بعـد از آن بـه برادرانـت روی بیـاور و از
ایشان بهشکل زبانی درخواست کن .توجه قلبی به خدا ،با توجه زبانی به مومنان ،منافـاتی
ندارد؛ سیس احادیث و آیاتی میآورد که شامل کمکخواهی پیامبر
أأ

أ

ْ

أْ

از افـراد اسـت؛

مال حدیای که به یکی از اصحاب میفرماید« :فأع َني أعلى أنفس أا ِكث أَ ُّ
الس ُجود»؛ 4مرا با
ا ا ا
ا

أُ
ي أ
أ ً ْ
سجدههایت کمک کن؛ یا در جریان خیبر فرمودْ« :ل ْع اط أري ين يالَ أاعرة أب ُجرة أعف أرت ُح الل ُره أعلرى
أع أ ْعه»؛ 1پرچم را بهدست کسی خواهم داد که خدا با دست او پیروزی را بـه ارمغـان خواهـد
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

آورد؛ در آیهای دیگر حضر سلیمان
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از اررافیانش درخواسـت میکنـد ،ت ـت ملکـه

 .0سوره که  ،آیه35.
 .2سوره مائده ،آیه8.
 .9ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن الترمذف ،ج ،3ص ،728ح .8587
ْ ِّ َ
 .4نیشابوری ،مسلم ،صیح مسلمَ ،باب َف ْضل ُّ
السجود َو ال َحث َعل ْیه ،ج ،8ص ،757ح .323
 .1ب اری ،محمد ،صیح البخاري ،ج ،5ص ،883ح.8773

أ

أ

ُ ْ
أ
ْ أ
سبا را حاضر کنند :قسل عس أ ُّع أهس ال أمل ُؤا أ ُّعك ْ أعأتيني اِ أل َْ اشهس؛

0

سیس برای تأیید مـدعای خـود ،چنـد روایـت از اصـحاب ذکـر میکنـد کـه بـه رسـول

از بیآبی و گرسنگی شـکوه کردنـد و بـه ایشـان توسـل نمودنـد و حضـر هـم
خدا
ً
ُْ ُ أ أ ُ أ ي َ أْ أ ُ ْ أ
دعایشان را اجابت فرمود؛ ماال ابوهریره میگوید« :قلت :عس بْرول الل اره ،اإنري أْرمع امنرا
أ

ً أ
ُ أ
أ أ
أأ أ أ ُ أ أ ُ
أ أ
ْ
ريت ش ْري ًَس أِ ْلر أ ُه»؛ 2بـه
أح ا عثس ك اث ًيَا أن أس ُسه؟ ...فغ أَف اِ أي ْع اه ،ث ي قسل :يرم ُه .فض أرم ْم ُت ُه ،ف أمرس ن اس

پیامبر

گفتم :روایا زیادی از شما میشنوم ولی فراموآ میکنم! حضر مشتش

را پر از آب کرد و فرمود :آن را بچش .وقتی چشیدم ،دیگر چیزی را فراموآ نکردم.
جناب خرسه اشکال همیشگی سلفیان را ذکر میکند؛ مبنی بر اینکه آنهـا م صـوص
زمان حیا رسول خدا

میباشد؛ ولی جـوابی کـه میدهـد ،در نـو خـود بیسـابقه

است! وی با حالت تهاجمی به اشکالکنندگان میگوید :هر ش صی معتقد باشد ،رسـول
خدا

یا هر انسان دیگری ،در زمان حیا خود قدرتی داشته و بعد از مـر  ،آن را از

دست داده ،مشرک است! چراکه همه کارها و ا رهـا منتهـی بـه خداونـد میشـود و همـه
قدر ها برای خداست و او نیـز نمیمیـرد! آیـا خـدایی کـه بـه پیـامبر زنـده قـدرتی را عطـا
فرموده ،نمیتواند عین همان قدر را بعد از مر نیز به وی بدهد؟!
همچنین ادعا میکند ،هر کس اعتقاد داشته باشد ،پیامبر

با مـرگش قـدرتی از

قدر های دنیویاآ و مقامی از مقاماتش را از دست داده ،خطاکار و بلکه کافر است! ما
میگوییم :شهاد میدهم محمد

رسول خداست ،و نمیگوییم ،شهاد مـیدهم

رسول خدا بود! و در تشهد میگوییم :سالم بر تو ای نبی
ً
تو ای کسی که قبال نبی بودی! و عقیده داریم ایشان ،تمام مقاماتش را هنوز هم داراست.

و چند حدیث برای ا با حیا انبیا بعد از مر شان ،ذکر میکند؛ مال اینکه انبیـا در
قبرشان نماز میخواننـد« :اْلنبيسء أحيسء في قبروبه عصرلون» 9.مشـابه همـین حـدیث در
مورد حضر موسی

ُ
نیز روایت شده « :أم أَ ْب ُت أع ألى ُم أ
وْى أل ْي أل أة أ َْْ أل ِي ...أو ُه أرو أقرسئ ٌ
ا
ا ا

 .0سوره نمل ،آیه .72
 .2ب اری ،محمد ،صیح البخارف ،ج ،8ص ،75ح.883
 .9ابویعلی ،احمد ،مسند اب یعل  ،ج ،7ص ،833ح.7385
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گزارشی از ِ

! و نمیگوییم :سـالم بـر
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َ

أ

ُع أصلي افي ق ْب اَه»؛ 0در شـب معـراج ،موسـی

را دیـدم کـه در قبـرآ نمـاز میگـزارد؛ یـا

روایاتی که میگویـد ،اعمـال امـت بـر رسـول خـدا

عرضـه میشـود .پیـامبر

أأ ْ ُ أ أ ْ ي أ
أ ٌ أ
أ
أ ُ
الصة ا اف ايه؛ ف اإ ين أصة أتك ْ أم ْل َُو ة أعليي»؛ 2زیـاد بـر مـن صـلوا
فرمود« :فأ ك اثَوا عليي امن

بفرستید؛ چراکه صلوا شما بر من عرضه میشود .برای تأیید صحت این حدیث ،آیه ذیل
ُ ْ
ي
ُ أ
أ ُ
را نیز ضمیمه میکندْ  :اع أملوا ف أس أي أَى الل ُه أع أملك ْ أو أب ُْول ُه أو ال ُم ْؤ ام ُنون؛ 9عمل کنیـد کـه

خدا ،رسولش و مومنان ،آنها را خواهند دید.

أ أ أ أ ْ ُ ُ
اما حدیای که در ادامه میآورد ،بسیار جالب توجـه اسـت « :أع ْ
رن أعس ائشرة قسلرت :ك ْنرت
أ أُ ُ
أ ُ ُ ي أ أ أأ أ ُ أ
ول إ ين أمس ُه أو أز ْوجي أو أأِي ،أف أل يمرس ُدف أ
أأ ْد ُق ُل أِ ْيتي يالخل ُدف أ
ْ
رن
ق
أ
و
ي،
ِ
و
ث
ع
أ
ف
ي
ِ
أ
و
ه
الل
ول
ْ
ب
يه
ف
ن
ا
ا ا ا ا ا
ا
ا
ا
ا
أ ا ا
ي
أ
ْ
ٌ
أ
4
ُ
ُ
أ
أ
ُ
أ
أ
ْ
أ
ُع أم َُ أم أل ُه ْ أف أو يالله أمس أد أق ْل ُته إَل أوأنس مشر ود علريأ ث أيرسِي ،ح أي ً
رسء امرن عمرَ»؛ جنـاب عایشـه
ا
ا
ا ا

میگفت :مادام که پدرم و شوهرم در یک اتاق مدفون بودند ،به راحتی لباسم را بـر زمـین
میگذاشتم؛ ولـی از وقتـی کـه خلیفـه دوم نیـز در کنارشـان دفـن شـد ،حجـابم را رعایـت
میکردم .این حدیث ،صراحت در اعتقاد به زنده بودن مردگان دارد.
روایا دیگری نیز در مورد زنده بودن مومنان میآورد؛ از جمله اینکه اگر ش صی کـار
بدی انجام دهد ،بستگانش که مردهاند ،در عـالم بـرزخ آن را دیـده ،دعـا میکننـد تـا وی

أ
أ
أ
أ ْ أ أ أ
هدایت شود« :إ ين أ ْع أم أسل ُك ْ ُت ْل أَ ُض أع ألى أ أق ُ ْ أ أ أ ُ ْ أ ْ ْ أ
رسن ق ْي ًرَا
ات ،ف ارإن ك
رسب اِك وعشرس ائ اَك امرن اْلمرو ا
ا
ا
أ ْ أ أ أْأ أ أ أ ُ
أ
ي ُ ي أ ُ ْ ُ ْ أ ي أ ْ أ ُ ْ أ أ أ أ ْأ أ 1
ْاْ أت ْبش َُوا اِ اه ،و اإن كسن غيَ ح الا ،قسلوا :الله َل ت امته  ،حتى ته ا عه كمس هر عتنس»؛ همچنـین
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ي أ أ
قبر صدای اذان شـنیدم « :أل أق ْ أب أأ ْع ُتني في أل أيسلي ْال أح يَ أو أمس في أم ْسج أب ُ
ول الل اه أ أح ٌ غ ْي ارَل،
ْ
ا
ا ا
ا ا
ا
ا
ا
أ أ أ ْ أ ْ أ أ أ ي أ ْ ُ ْ أ أ أ أ ْ ْأ
6
ومس عرأ اتي وقرت صرة ٍ اإَل ْ ارملت اْلحان امرن القب ارَ» .و یکـی از صـحابه نیـز هنگـام دفـن
دوستش ،ندای نماز شنیده است .حدیث دیگری میگویـد« :إ أحا أك يف أن أأ أح ُ ُك ْ أأ أق ُسه أف ْل ُي أح َس ْ
رن
ا
 .0نیشابوری ،مسلم ،صیح مسلم ،ج ،3ص ،8235ح.8735
 .2ابوداود ،سلیمان بن اشعث ،سنن أبنداود ،ج ،8ص ،358ح.8533
9سوره توبه ،آیه.855
 .4ابنحنبل شیبانی ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،38ص ،338ح.8577
 .1همان ،ج ،85ص ،883ح.88727
 .6اللکائی ،هبةالله بن الحسن ،کرامات اطولحاء ،ج ،3ص ،827ح.885

أأ

كف أنه»؛ 0کفن خوبی بر مردگان بیوشانید تا بدنشان را حفظ کند.

مؤل در انتهای مبحـث بـرای تکمیـل ادعـای خـود ،ایـن آیـه را ذکـر میکنـد  :أو َل
ي أْ ً أ
ُ
خعن ُقت ُلوا في أ
أت ْح أس أب ين يال أ
اتس أِ ْل أ ْح ٌ
يسء اع ْن أ أب َِ اهر ْ ُع َْ أزقرون؛ 2نینداریـد کـه شـهدا
بيل الل اه أمو
ْ
ا
ا

مردهاند؛ بلکه زندهاند و نزد پروردگارشـان روزی میخورنـد .او چنـین اسـتنباط میکنـد کـه
مقام انبیا از شهدا باالتر است؛ بنابراین آنان نیز زندهاند.
توسل و استغاثه به رسول خدا

بعد از رحلت ایشان ،توسط صحابه

آقای خرسه در این قسمت ،مواردی تاری ی ذکر میکند که اصحاب به قبر ایشان استغا ه
کرده و حاجت میخواستند .نمونه معروف آن ،جریان خشکسالی مدینه (در زمان خالفت
عمر است) ،که فردی (بر اساس برخی روایا بالل بوده) ،به رسول خـدا

اسـتغا ه

نموده و باران رلبید .تمـام صـحابه معـروف نیـز شـاهد ایـن عمـل بودنـد و کسـی بـر وی

ٌ
اعتراضی ننمود .متن حدیث چنین است « :أأ أص أ
سب يالن أ
سس أق ْح ٌه افي أز أمرن ُع أم أرَ ،أف أج أ
رسء أب ُجرل
ا
ُ
أأ أ
أ ي
أ
أ أ
أ أ ُ
9
اإلى ق ْب اَ يالن ابيَ فقسل :أعس أب ُْول الل اهْ ،اْ أت ْس ا اْل يم ات أا ف اإ ين ُه ْ ق ْ أهلكوا».
ي أ
أ
ْ
أأ أ
ً أ
أأ
عامان بن حنی نیز نقل میکند« :أ ين أب ُجة اَ أعَ ال أب أص اَ أتى يالن ابريي فقرسلْ :اد ُع الل أره أ ْن
أ أ أأ أ
أ
أ
أ أ
ي َ أ أُ أ أأ
ُع أل اسف أي اني ...قسل :فأ أم أَ ُه أ ْن ...أع ْ ُع أو اِ أهخا ال ُّ أع اسء :الل ُه ي اإني أ ْْألا أو أت أو يج ُه اإل ْيا اِ أن اب َيرا ُم أح يم ٍر
ْ أ
أنبيَ يالَ ْح أمة ،إ َني أت أو يج ْه ُت ِ أا إ ألى أب َِي في أح أ
رسج اتي أه ارخ اه ال ُتقضرى الريأ»؛ 4شـ ص نابینـایی از
ا
ا ا
ا ا
ا

اصحاب ،به رسول خدا

استغا ه برد و ایشان نمازی به وی یاد داد که در آن ،ضـمن

توسل به آن حضر  ،از خدا رلب بینایی نماید؛ البته این روایت مربوط به زمان حیـا آن
مالقا با وی را داشت ولی توفید نمییافت ،به توصیه عامان بن حنی انجـام داد و بـه

مراد خود رسید .این روایت نیز از این قرار است « :أأ ين أب ُج ًة أك أسن أع ْخ أتل ُف إ ألى ُع ْث أم أسن ِْن أع يف أ
رسن
ا ا
ا
أ أ أأ
أ أ أ ُ أ أ أ ُ ْ أ ُ أ أْأ ُ أْ أ أ أْ ُ
ُْأ أ ْ أ ُأْ أأ أ
رف فشركس
افي حسج ٍة له فكسن عثمسن َل علت افت اإلي اه وَل عنظ َُ افي حسج ات اه فل اقريأ عثمرسن ِرن حني ٍ
 .0نیشابوری ،مسلم ،صیح مسلم ،ج ،8ص ،758ح.337
 .2سوره آلعمران ،آیه .873
ّ
المصنت فن اطحادیث واآلثار ،ج ،7ص ،757ح.78558
 .9ابنأبیشیبه ،عبدالله،
« .4نام وی ذکر نشده است»؛ (ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن الترمذي ،ج ،5ص ،722ح.)7532
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بزرگوار است؛ ولی مشابه همین عمل را ،ش صی که در زمان خالفت خلیفه سـوم ،قصـد
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ْ ْ أ أأ أأ أ ي ْ ُي ْ ْأ ْ أ أ أ َ
ْ
أ أ أْ أأ أ أ ُ ُ ْ أ ُ ْ ُ ُ أ ْ
يره أبك أل أت ْري ان،
ح الا اإلي اه فقسل له عثمسن ِن حني ٍف :ائ ات ال اميضأ فتو أ ث ائ ات المس اج فصرل اف ا
أ أ
ُ ُ
أ أ
أ
ُ َ أأ
ي َ أ أُ أ أأ
ث ي ق ال :الل ُه ي اإني أ ْْألا أوأت أو يج ُه اإل ْيا اِ أن اب َي أنس ُم أح يم ٍ ن ابيَ يالَ ْح أم اة ،أعس ُم أح يم اإني أت أو يج ُره اِرا اإلرى
رسن ِْرن أع يف أ
سب ُع ْث أم أسن ...أف أأ ْد أق أل ُره أع ألرى ُع ْث أم أ
أب َِي ...أف ْسن أط أل أ يالَ ُج ُل أف أص أن أع أمس أق أسل أل ُه ُث ي أأ أتى أِ أ
رسن
ا
أ
أأ أ
َ ْ أ أ أ أ أ أ ُ أ أ أ أأ أ أ أ ُ أأ أ أ أ ُ 0
فأ ْجل أس ُه أم أل ُه أعلى الطن افس اة و قسل :حسجتا؟ فخكَ حسجته فقضسهس له».

مؤل  ،روایا دیگـری در ادامـه آورده اسـت؛ از جملـه اینکـه عایشـه افـرادی را کـه از

ُ أ أ ُ
توصـیه مینمـود« :ق احره أ ْهرل
قحطی رنس میبردند ،به استغا ه به قبر رسول خـدا
أ ْأُ ْ ُ ً أ
أ ً أ ً أأ أ أ
ْ
أ
أ أ أأ أ ْ ُْ
ال أم ا أعن اة ق ْحطس ش ا ع ا ،فشك ْوا اإلى أعس ائشة فقسلت ":انظ ُرَوا ق ْب أرَ يالن ابريَ فرسجللوا امنره اكروى اإلرى
أ أ أأ ُ أ
أ
ْ
الس أمسء أح يتى أَل أع ُك أ
ون أِ ْي أن ُه أو أِ ْي أن ي
ي
الس أم اسء أْق ٌف .قسل :فف أللوا ،ف ُم اط َْ أنرس أمط ًرَا»؛ 2اهـل مدینـه از
ا

فرط قحطی به عایشه شکوه بردند .وی توصیه کرد ،در سق بـاالی قبـر ایشـان شـکافی

ساختند که آسمان به آن مزار مطهر ،متصل شد؛ آنگاه باران بارید.
حتی خود رسول خدا

نیـز بـه انبیـای سـابد ،توسـل میجسـت؛ از بـاب ماـال،

هنگامی که جناب فارمه بنت اسد( ،مادر امیرالمؤمنین علی

) ،را بهخـاک میسـیرد،

أ أ أ ْ أ ُ ُ أ
ي
سط أمة اِ ْنت أ أْ ا ِْ ارن
با توسل به پیغمبران ،از خداوند برای او رلب مغفر نمود« :لمس مستت ف ا
أ أ أ أ ْ أ أ ْ أ أأ أ
أ أ أ أ أْ أ أ ُ ُ
ْ
ُ ُّ أ ْ أ أ
أ
رسلُ ...
اللره ...اغ اف ْرَ
الله :فجلس اعن بأ اْرهس فق
ول
ْ
ب
س
ه
ي
ل
ع
ل
ق
د
،
ب
سل
ط
ا
ه اسش ٍ أم ع اليَ ِ ان أ اِي ا
ٍ
أ
ْأ
ي
أ
ُ أ أ
اْل َمي ف اسط أمة اِ ْن ات أ أْ ٍ  ...اِ أح َ أن اب َي أا أو اْل ْن اب أي اسء ال اخ أعن ام ْن ق ْب الي»؛ 9هنگـامی کـه فارمـه بنـت

اسد درگذشت ،پیامبر

بر مزار ایشان وارد شد و گفـت :خـدایا بـهحـد فرسـتادگانت،

مادرم فارمه را رحمت نما.
مؤل در ادامه بهذکر شبههای میپردازد .سوال این است که چرا خلیفه دوم وقتـی بـا
ً
شکایت مردم مبنی بر قحطی و گرسنگی روبرو شد ،بهجای اینکه مستقیما بـه قبـر رسـول
سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

خدا
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استغا ه نماید ،به ابنعباس پناه جست؟ آنگاه خود چنین پاسخ میدهد که وی

این کار را به این نیت انجام داد که نشان دهد ،استغا ه از غیر انبیا نیز جایز است.
محقد مالکی نیز بهخوبی این اشکال را پاسخ میدهد و میگوید :عدم توسل عمر بـه
 .0هیامی ،علی بن ابیبکر ،مجم الزوائد ،ج ،8ص ،833ح.7772
 .2دارمی ،عبدالله بن عبدالرحمان ،مسند الدارمن ،ج ،8ص ،883ح.37
 .9ربرانی ،سلیمان ،المعجم الکبحر ،ج ،83ص ،758ح.238

قبر رسول خدا

ً
 ،صرفا بر عدم وجوب این عمل داللت میکنـد؛ نـه بـر حرمـت و نـه

حتی بر کراهت .شاهدآ این است که در آنجا ،عمر به اسما و صفا خداونـد نیـز توسـل
نجست .آیا این عمل حرام بوده که وی آن را انجام نداده است؟!
مؤل این مبحث را نیز با یک پرسش و پاسخ ،به پایان میبرد .سوال این است کـه بـر
ً
فرض که توسل به انبیا بعد از رحلتشان جایز باشد ،ولی آیا چنین عملی واقعا منفعت هـم
دارد؟ در پاسخ ،ضمن جواب مابت ،به این روایت اشاره میکند که حضر موسی

در

برزخ از خداوند درخواست نمود ،نمازهای واجـب بـر امـت را از پنجـاه نمـاز ،بـه پـنس نمـاز
ت فی دهد .با این روایت چنین میتوان نتیجه گرفت کـه انبیـا در بـرزخ ،قـادر بـه انجـام
برخی اعمال میباشند.
آیات دال بر جواز استمداد از غیر خدا
در این مبحث ،جناب خرسه برای ا با کمـکخـواهی از غیـر خـدا ،اول بـه قـرآن کـریم

ْ أ ْ أ ُ أ أ ي ُ ْ أ ْ أ أ أ ُ أَ
جسب لكر ْ أنري
استناد میکند .در آیه اول خداوند میفرمایـد  :اإح تسرتغيثون ب ِكر فسْرت
ْ
ُ أْ
أ
ُم ام ُّ ك ْ اِأل ٍف ام أن ال أمة ائك اة ُم َْ ادفين؛ 0شـما از پروردگارتـان کمـک خواسـتید و مـن بـا هـزار

ملک ،شما را یاری نمودم .استنباری که مؤل از این آیه میکند ،در نو خود بدیع اسـت.

وی میگوید :اصحاب ،از خدا یاری خواستند و خدا هم که مبدأ قدر و حول و قوه است،
آنها را با مالئک یاری کرد؛ یعنی مالئک وسیله خدا برای کمکرسانی به م لوقا شدند؛
ً
پس چه دلیلی دارد انبیا و اولیا وسیله خدا قرار نگیرند؟! مگر قدر  ،تمامـا در دسـت خـدا
وسیلهای برای مدد خواستن از خدا قرار داد؟ آنگاه شبههای را مطرح میکند ،که چرا خدا
ً
خود مستقیما بندگانش را کمک نمیکند و با واسطه مدد میفرسـتد؟ او در پاسـخ بـه ایـن
سوال چنین میگوید که این دنیا ،نظام مـادی و علـت و معلـول اسـت و بـرای موجـودا
ً
مادی ،قابل هضم نیست که بدون وسیله ،کمکی از جانب خدا برسد و ماال رـال یـا پـولی
 .0سوره انفال ،آیه .3

کتاب «اإلسعاد في جواز التوسل و اإلستمداد»
گزارشی از ِ

نیست؟ چه کسی حد دارد برای خدا محـدوده تعیـین کنـد و بگویـد پیـامبران را نمیتـوان
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برای فرد ظاهر شود؛ بهروریکه گفته شده ،اینکه خدا با واسطه یاری رساند ،از بیواسطه
بودن بهتر است.

أ ُّ أ
را إ ألرى ْال أمةئ أكرة أأ َنري أم أل ُكر ْ أف أث َب ُتروا يال أ
ُ
رخعن
ا ا
آیه دوم نیز چنـین میفرمایـد :عروحي ب ِ ا

أآم ُنوا؛ 0خداوند به مالئک وحی نمود که من با شـما هسـتم؛ پـس مومنـان را ابـت قـدم
بدارید .مؤل برای این آیه نیز استدالل جالبی دارد:
خداوند خود را همراه فرشتگان میداند؛ با اینکه خالقشان است؛ بنابراین هم میتـوان
گفت ای خدا! مرا ابت قدم نما ،و هم میتوان گفت ای مالئـک! قـدمهای مـا را تابیـت
کنید؛ با توجه به اینکه مقام انبیا از مالئک باالتر است ،بنـابراین از آنهـا نیـز میتـوان بـه-
همین شکل ،مدد خواست.

ْ
أ
أ أي ُ
2
ْ أ ْ
ُ ْ ْ ُ ْ ُّ ُ ْ أ ْ أ
آَلف ام أرن ال أمة ائكرة؛
آیه سوم میگوید  :اإن تص اب َُوا و تتقوا ...عم ا دك أب ِكر اِخمس ارة ٍ

اگر صبر و تقوا پیشه سازید ،خداوند با پنس هزار ملک شما را یاری مینماید؛ پس اگـر خـدا
میتواند با فرشتگان به ما کمک کند ،چه مشکلی دارد که بـا واسـطههای دیگـر نیـز مـدد
رساند؟

أ ي
أ أ
ي أ أ
أ ْ
در آیه چهارم میفرماید  :أو اإ ْن ُعَع ُ وا أ ْن أعخ أ ُعوَ ف اإ ين أح ْس أبا الل ُه ُه أو الخل أ يع أ َ اِ أن ْص ارَ اه
ْ
أو اِسل ُم ْؤ امنين؛ 9اگر مشرکان ب واهنـد بـر تـو خدعـه زننـد ،خـدا تـو را کـافی اسـت کـه بـا

یاریاآ و با مومنان ،تو را تأیید نمود .وجه استدالل این است که لفظ «مومنـان» در آیـه،

مطلد است و شامل عموم انسانهای مومن میشود؛ پس اگر خداونـد بـهواسـطه عمـوم
مومنان ،پیامبرآ را تأیید میکند ،با این حسـاب ،مومنـان برگزیـده و شایسـته نیـز چنـین
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مقامی را دارند و میتوان از آنها برای تأیید الهی ،کمک خواست.
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ْ

أ ُّ أ ي أ ْ ُ أ ي ُ أ أ ي أ أ أ
را م أ
رن
وی میافزاید :آیهای هم که میفرماید :عس أعهس الن ابيُّ حسربا اللره و م ارن اتبل ا

ال ُم ْؤ امنين؛ 4ای پیامبر! خدا تو را کافی است و پیروان مومنت .این آیه نیز ناظر بـر همـین
 .0سوره انفال ،آیه .88
 .2سوره آلعمران ،آیه .885
 .9سوره انفال ،آیه .78
 .4سوره انفال ،آیه .73

معناست و آن را نقض نمیکند؛ بلکه یا میگوید خدا و مومنان ،برایـت کافیانـد و یـا معنـا
این است که خدا برای تو و مومنان ،کافی است.

أأْأ أ ي ُ أ أ أ ُ أ أْ أ أي أ ُ ُ ُ أ
رود لر ْ أت أَ ْوهرس؛ 0خـدا او را بـا
آیه پنجم میفرماید :فأنزل الله ْكينته علي اره و أعر ه اِجن ٍ

لشکریانی که نمیبینید ،تأیید نمود .او از این آیـه چنـین اسـتنباط نمـوده کـه ارواح نیـز جـزء
ً
لشکریانی میباشند که قابل دیدن نیستند و یقینا ارواح انبیا و اولیا از همه ارواح واالتر است.
أ

ُْ
أ
ْ أ أ أ أ ْأ َ
أْ
نرست أو أ يعر ْ ُنسه اِ ُرَوق القر ُ س؛ 2بـه
در آیه ششم میگوید :آتينس عيسرى اِرن م ْرَ ع البي ا

حضر عیسی

ا

بینایی دادیـم و وی را توسـا روحالقـدس تأییـد کـردیم؛ اگـر حضـر

عیسی با تأیید الهی بتواند کور را بینا و مجسمه گلـی را زنـده نمایـد ،چـه مشـکلی دارد کـه
پیامبر خاتم

نیز مورد تأیید خداوند قرار گیرد؟ آیا ایشان افضل از مسیح نیست؟

ْ
أ ي يأ ُأ أ ْ ُ أ ْ ُ أ
صرسل ُح ال ُم ْرؤ امنين؛ 9خداونـد
در آیه هفتم نیز فرموده :ف اإن الله هو مروَله و اجبَعرل و ا

اسـت و جبرئیـل و مومنـان شایسـته نیـز ،پشـتیبانش میباشـند .وی
موالی پیامبر
ً
استدالل را با این سوال آغاز میکند که چرا قرآن صرفا نفرموده ،خداوند موالیش است؟ به
این خارر که حمایت جبرئیل و مومنان از آن حضر  ،جلوهای از جلوههای نصـر الهـی
است .وی ندای «ای جبرئیل! مرا نصر ده» را بر همین اساس ،مشرو میداند.
احادیث دال بر جواز استعانت و استغاثه از غیر خدا
آقای خرسه در این فصل به ذکر دستهای از روایا میپردازد که در آنها ،مردم بـه انبیـای
ً
خدا و مردم عادی پناه میبرند و آنها نیز مردم را از این کـار نهـی نمیکننـد؛ مـاال حـدیای

موسی ،عیسی و پیامبر خاتم

متوسل میشوند تا به بهشت بروند.

سیس شبههای را ررح و آن را رد میکند؛ مبنـی بـر اینکـه ادعـا شـده ،ایـن احادیـث
 .0سوره توبه ،آیه .35
 .2سوره بقره ،آیه .857
 .9سوره تحریم ،آیه .3
 .4ب اری ،محمد ،صیح بخارف ،ج ،8ص ،887ح.8335

کتاب «اإلسعاد في جواز التوسل و اإلستمداد»
گزارشی از ِ

ي ي ْ أ أ ْ ُ أْ أ أ أ أ ي أْ ُ أ أ أ ُ ْ أ ُُ أ
أ أ أ
رف اْلح ان ،ف أب ْي أنرس ُهر ْ كرخ الا
القيسم ارة ،حترى عبلرا اللرَق انص
میگوید « :اإن الشمس ت نو عوم ا
ُ
ْاْ أت أغ ُسثوا ِ أآد أمُ ،ث ي ِ ُم أ
وْرى ،ثر ي اِ ُم أح يمر ٍ »؛ 4در روز قیامـت مسـلمانان بـه حضـر آدم ،نـوح،
ا
ا
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ضعی است .در جواب میگوید :این احادیث ضـعی نیسـت و هـر کـس چنـین حکمـی
داده ،ربد هوا و هوس خود س ن گفته؛ ضمن اینکه حتی اگر ضعی هـم باشـد ،عمـل
مسلمانان در رول تاریخ به آن احادیث ،ضع شان را جبران میکند.
بعد در بحای جدید میپرسد که جاه چیست و از کجـا میتـوان فهمیـد ،ش صـی جـاه
دارد یا خیر؟ خود در پاسخ میگوید :جاه ،آبرویی اسـت کـه انسـان صـالح نـزد خـدا دارد و
اینکه انسانها جاه و وجاهت دارند یا خیر ،فقا از آیا و روایا فهمیده میشود.

ي أ
آنگاه حدیای را که سلفیان به آن اسـتناد میکننـد بیـان مـیکنـد و مـیگویـد « :اإن ُره َل
ي
أ ُ ي
أ ُ
) نه! بلکه فقا باید به خدا
ُع ْس أتغسث اِي ،اإ ين أمس ُع ْس أتغسث اِسلل اه أع يز أو أجل»؛ 0به من (پیامبر

ً
استغا ه شود .او در جمع این روایت با روایا سابد میگوید :هیمکس و هیم چیز مستقال

قدرتی ندارد تـا بتوانـد کـاری بـرای مـا انجـام دهـد .مـا در حقیقـت بـا اسـتغا ه بـه رسـول
 ،بهخود خدا استغا ه میکنیم.

خدا

تبرک به آثار رسول خدا

بعد از وفات آن حضرت

نویسـنده بعـد از اتمـام بحـث اسـتمداد از غیــر از خـدا ،متعـرض مسـئله تبـرک و جــواز آن
ً
میگردد .وی با ذکر روایاتی ادعا دارد ،این عمل کامال مشرو و در میـان صـحابه مرسـوم
ً
بوده است؛ ماال اصحاب به مو ،جبه ،منبر و خاک مزار ایشان تبرک میجسـتند .از جملـه
ي
أ أ ْ
أ ُي ُأ ُ
ول الل اره ...كسنرت
آن احادیث ،حدیای است که مسلم روایت کرده و میگوید« :ه اخ اه جبة بْ ا
أ
ْ أ
أ أ
ُ أ
ْ ُ ْ أ
تـا
اع ْن أ أعس ائشة أح يتى ق ابض ْت ...ف أن ْح ُن أنغ اسل أهس الل أم َْ ى ُع ْس أتشرفى اِ أهرس»؛ 2جبـه پیـامبر

وفا عایشه ،نزد او بود .ما آن را میشستیم و آن را بـر بیمـاران تبـرک میکـردیم تـا شـفا
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بیابند .خرسه ادعا میکند ،حتی جناب شافعی نیز بـه آ ـار احمـد بـن حنبـل متبـرک شـده
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است.

9

 .0هیامی ،علی ،مجم الزوائد ،ج ،85ص ،853ح.83837
 .2نیشابوری ،مسلم ،صیح مسلم ،ج ،7ص ،8738ح.8573
 .9ابنعساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق ،ج ،5ص.788

لزوم اتباع از پیشوایان اهلسنت
جناب خرسه در ادامه بحث حاشیهای ،به اهمیت تبعیت از پیشوایان چهارگانه اهـلسـنت
میپردازد و ضمن واجب دانستن آن ،آیا و روایاتی نیز برای ا با ادعایش ذکر میکند.
استدالل به قرآن بر لزوم اتباع
ي
ْ
أ
أ
أ
مؤل ابتدا به آیهای از سوره حمد اشاره میکنـدْ  :اه نس َ
الصَاط ال ُم ْس أتقي أ  صَاط ال أ
رخعن
ا
ا
أ
أ
أ ْن أل ْم أت أعل ْي اه ؛ 0ما را بـه صـراط مسـتقیم راهنمـایی کـن؛ راه کسـانی کـه بـه آنهـا نعمـت

دادهای .او مصداق بارز این آیه را انبیـا و شـهدا و در مراتـب بعـدی ،عالمـان میدانـد .وی
چنین استدالل میکند که مردم عادی و کسانی که نمیتوانند تأ یرگذار باشـند ،بایـد تـابع
همین دانشمندان باشند وگرنه به راه مغضوبان و گمراهان خواهند افتاد.

ُ
ْأ
آیه بعدی میفرمایـد  :أو أل ْرو أب ُّد ُوه إ ألرى يالَ ُ
اْل ْمرَ م ْرن ُه ْ أل ألل أم ُره يال أ
رخعن
رول أو اإلرى أ اولري
ْ
ا ا
ا
ا
ا
ُ
و اولواالمر حواله میدادنـد ،اهـل
أع ْس أت ْن ابط أون ُه ام ْن ُه ؛ 2اگر مردم مسائل را به پیامبر

استنباط و اجتهاد ،آن را میفهمیدند که دسـتور میدهـد انسـانها نبایـد بـدون علـم وارد

مسئلهای شوند و باید آن را به کارشناسان ارجا دهند.

آیه سوم این است کـه خـدا از قـول مومنـان میفرمایـد  :أع ُق ُول أ
رونْ ...اج أل ْلنرس ل ْل ُم يت أ
قرين
ا

ً
اإمسمس 9،ما را پیشوای پرهیزکاران قرار بده .پیشوایی بر مومنان ،صرفا از ررید قرآن است
و از ررید تفسیر به رأی نمیتوان به چنین مقامی دست یافت؛ چنانکه رسول خدا

آنها را ببینید ،عباد خودتان را بیارزآ خواهید دانست؛ ولی آنها تفسیر به رأی نمودنـد
و به راه شیطان افتادند؛ آنگاه چنین نتیجه میگیرد که وقتی مردم از کسـب علـم محـروم
باشند ،باید از افرادی تبعیت کنند که در راه قرآن قرار دارند ،تا گمراه نشوند.
 .0سوره فاتحه ،آیا .7-3
 .2سوره نساء ،آیه .27
 .9سوره فرقان ،آیه .33
 .4نیشابوری ،مسلم ،صیح مسلم ،ج ،8ص ،333ح.832

کتاب «اإلسعاد في جواز التوسل و اإلستمداد»
گزارشی از ِ

در توصی خوارج فرمود « :أفإ ين أل ُه أأ ْص أح ًسِس أع ْحق َُ أأ أح ُ ُك ْ أص أة أت ُه أم أع أص أرةته ْ  ...أع ْم َُ ُق أ
رون م ْ
رن
ا
ا
ا
اا
4
ْاْل ْْ أةم أك أمس أع ْم َُ ُق ي
الس ْه ُ ام ْن يالَ ام يية» .که مضمون آن چنـین اسـت ،کـه اگـر عباد هـای
ا ا
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أْ أ أُ ُ
ُْ
ون أو ْال ُمنسف ُ
ول ْال ُمنرسف ُق أ
قرست ل يل أ
رخعن أآم ُنروا انظ َُونرس
آیه چهارم نیز چنین میگویـد :عوم عق
ا
ا
ا
ً
أْ أ ْ ْ ُ ُ ْ أ ْ ُ أ أ ُ أ ْ
أ
ُ
ُ
باءكر ْ فسل أت ام ُسروا نروبا فض ارَ أب أِ ْي أرن ُه ْ اِ ُسروب؛ 0در قیامـت،
وبك قيل اب اجلوا و
نقت ابس امن ن ا

گناهکاران به مومنان میگویند :اجازه بدهید از نورتان استفاده کنیم؛ ولی نمیتواننـد از آن
بهره ببرند و بین آنها و بهشتیان دیواری کشیده میشود؛ آنگاه مؤل استدالل میکند کـه
چون آنان در دنیا از عالمان بهره نبردند و به ایشان بیاعتنایی کردند ،ا ر کارشان این است
که در آخر نیز از دانشمندان دین جدا بیفتند.

ُ ي
ْ أ ُ ُ
آیه پنجم  :اإ ْن أت يتقوا الل أه أع ْج ألل لك ْ ف َْقسنس؛ 2اگر باتقوا باشید ،خداونـد بـه شـما قـدر

جداسازی حد از بارل را عطا خواهد نمود .وجه استدالل این است که یکی از عوامل زیاد
شدن تقوا ،دوری از شبها است .این میسر نمیشـود مگـر بـا رجـو بـه انسـانهایی کـه
خود ،بهواسطه داشتن تقوای بسیار ،چنین قدرتی دارنـد؛ بنـابراین تکفیـریهـا کـه بـر ا ـر
پیروی از شبها  ،مسلمانان را میکشند ،بهکلی در راه بارل افتادهاند.

ْ
ْ
أ أ أ ي ُ ي أ أ ُ أ ْ أ أُ
فيه ام أن ال أح َ اِ اإح انره؛ 9خداونـد
آیه ششم نیز فرماید :فه ى الله الخعن آمنوا المس اقتلفوا ا

اهل ایمان را بهخواست خود درباره حقی که مورد اختالف بود ،هـدایت کـرد؛ بنـابراین هـر
ً
کس از علم خدا و راه قرآن توشه برگیرد ،مورد هدایت خداوند قرار خواهد گرفت که قاعدتا،
تبعیت از چنین ش صی نیز هدایت است.

رخعن أآم ُنروا يات ُقروا يالل أره أو ُك ُونروا أم أرع ي
و آیه بعدی مـیگویـد :عرس أأ ُّع أهرس يال أ
رسدقين؛ 4ای
الص
ا

مومنان! از خدا بترسید و با راستگویان باشید .او ادعا میکند ،راستگو کسی است که در
مسیر خدا باشد و هر آنچه خدا امر میکند عمل کند و تبعیت از وی نیز مطلوب است.
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در آخرین مبحث کتاب ،احادیای در لزوم تبعیت از دانشمندان و صاحبان مـذاهب فقهـی
ذکر میکند .روایاتی از این قبیل که جانشینان رسول خدا
 .0سوره حدید ،آیه .87
 .2سوره انفال ،آیه .83
 .9سوره بقره ،آیه .887
 .4سوره توبه ،آیه .883

در صـور کلـی ،فقهـا و

راویان احادیث ایشان هستند و اینکه آن حضر  ،مردم را در شبها  ،بـه آنهـا ارجـا داده

أ ي
ُ أأ أ ُْ
أ ي ُ ُ ي
است؛ مال این حدیث « :أب ُْول الل اه أعقرول :الل ُهر ي ْاب أحر ْ قلف أسءنرس .قل أنرس :أعرس أب ُْرول الل اره ،أو أمرس
أ أ
ُق أل أف ُسؤ ُك ْ ؟ أق أسل :يالخ أعن أع ْأ ُت أ
ون أ أحسدعثي أو ُْ ينتي ،أو ُع أل َل ُم أون أهس يالن أ
رسس»؛ 0پیـامبر از
ون ام ْن أِ ْل ا ل ،أع َْ ُو
ا ا
ا
ا

خداوند برای جانشینانش ،رحمت میخواسـت .پرسـیدیم :جانشـینانت کیسـتند؟ فرمـود:

کسانی که بعد از مـن میآینـد ،احادیـث و سـنت مـرا روایـت میکننـد و بـه مـردم آمـوزآ
میدهند.
نتیجه
مؤل در این کتاب زحمت بسیاری کشیده و در عین کم حجم بودن کتاب ،دالیـل بـدیع و
جالب توجهی ارائه کرده است .وی از جدیدترین شبهاتی که در مورد حیا برزخـی انبیـا و
اولیا ،و کمک خواستن از آنان وارد شده است غافل نبـوده و آیـا و روایـاتی کـه در پاسـخ
آورده را ناظر به آنها نوشته است .البته این کتـاب نیـز ماننـد برخـی از آ ـاری کـه در ا بـا
مشروعیت توسل ،تبرک ،استغا ه و اماال آن عرضه شده ،کشکولوار است و ضمن تمرکز
بر یک مورد ،نمیخواهد از سایر موضوعا دور بماند؛ بههمین جهـت ،تبـرک را نیـز ذکـر
کرده است؛ ولی به هر تقدیر ،ا ری ارزشمند و مبنتی بر آیا  ،روایا صحیح و عقل سـلیم
میباشد.

کتاب «اإلسعاد في جواز التوسل و اإلستمداد»
گزارشی از ِ

 .0ربرانی ،سلیمان ،المعجم االوسط ،ج ،7ص ،33ح.1242
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 .8قرآن کریم.
 .8سعادتی ،قادر ،استغاثه در مکتب اهل بیت؛ پاساخی باه شابهه وهابیات ،قـم :داراالعـالم
لمدرسة اهل البیت ،چاپ اول0324 ،آو
 .7ابنابیشیبه ،عبدالله ،المصنف فی االحادیث و اآلثار ،تحقید :کمال یوسـ الحـو  ،ریـاض:
مکتبة الرشد ،چاپ اول8353 ،ق.
 .3ابنحنبل شیبانی ،احمـد ،مسند احماد بان حنبال ،تحقیـد :شـعیب ارنـؤوط و دیگـران ،بیـرو :
مؤسسة الرسالة ،چاپ اول8387 ،ق.
 .5ابنعساکر ،علی بن الحسن ،تاریخ مدینة دمشق؛ و ذکار فضالها و تسامیة مان حلهاا مان
االماثل ،تحقید :عمر بن غرامة العمری ،بیرو  :دارالفکر ،چاپ اول8385 ،ق.
 .7ابوداود سجستانی ،سلیمان ،سنن ابیداود ،تحقید :سید ابراهیم ،قاهره :دارالحدیث ،چاپ اول،
8385ق.
 .3ابویعلی موصلی ،احمد ،مسند ابییعلی ،تحقید :حسین سلیم اسد ،دمشد :دارالمـأمون للتـراث،
چاپ اول8353 ،قو
 .2ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صحی البخاری ،تحقید :محمد زهیر بن ناصر ،بیـرو  :دار رـوق
النجاة ،چاپ اول8388 ،ق.
 .3ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن الترمذی ،تحقید :احمد محمد شاکر ،قاهره :دارالحدیث ،چـاپ
اول8383 ،ق.
 .85دارمی ،عبدالله بن عبدالرحمان ،مسند الدارمی؛ المعروف بسنن الادارمی ،تحقیـد :حسـین
سلیمدارانی ،ریاض :دارالمغنی ،چاپ اول8388 ،ق.
 .88ربرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم ا وسط ،تحقید :رـارق بـن عـوض اللـه بـن محمـد -عبـد
المحسن بن إبراهیم الحسینی ،قاهره :دار الحرمین ،بیتا.
 .88ربرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،تحقید :حمدی بن عبدالمجید سلفی ،قاهره :مکتبـة
ابنتیمیة ،چاپ دوم ،بیتا.
 .87ربری اللکائی ،هبةالله بن الحسن ،کرامات اولیاء الله ،تحقید :احمد سعد الحمان ،ریاض :دار
ریبة ،چاپ اول8388 ،ق.
 .83نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحی مسلم ،تحقید :محمد فؤاد عبدالباقی ،قـاهره :دارالحـدیث،
چاپ اول8388 ،ق.
 .85هیتمی ،علی بن ابیبکر ،مجمع الزوائد؛ و منبع الفوائد ،تحقید :حسامالـدین قدسـی ،قـاهره:
مکتبة القدسی8383 ،ق.

ملخص المقاالت
دراسة أفکار وأنشطة أهل الحدیث في بالد
الهند
سید إعجاز املوسوي ،محمدجعفر میالن نوراين
یطلد اصطالح «اهل الحدیث» ف الهند علی الجماعة غیر المقلدة .تم نشر تفکر أهل
الحدیث ف الهند ف بدایة القرن الاامن للهجرة من قبل رالب ابنتیمیة .یـذکر اسـم
"نذیر ح سین" و "صدید حسن خان" ف نشر هذا التفکیر ف شـبه القـارة الهندیـة أکاـر
مــن ارخــرین .فـ عــام 8358م ،لالئــتالف األ کاــر بــین أهــل الحــدیث أقــدما هــذان
الرجالن علی تأسیس مجموعة باسم «جمعیة أهل الحدیث» .و الیوم هـذه المجموعـة
استطاعت أن تؤسس شعب و فرو متعددة فـ الهنـد و باکسـتان .أهـل الحـدیث فـ
الهندً ،
حالیا لهم أنشطة متعددة کإقامة المؤتمرا و تأسیس المدارس و توزیع الکتـب و
ً
مساعدة المحتاجین .أیضا نستطیع أن ندع و نقول أنهم یوافقون عقیدة ابنتیمیة فـ
نف التقلیـد و زیـارة القبـور و التوسـل و اإلسـتعانة بغیراللـه؛ لکـن فـ الوقـت الحاضـر
یجتنبون عن تکفیر المسلمین و ی الفون السلفیة التکفیریة ف هذه المسألة ال اصـة.
غرض هذه المقالة هو دراسة هذین الرأیین و نقاط اإلشتراک و اإلفتراق بینهما بأسلوب
توصیف .
الکلمات المفتاحیة :أهل الحدیث ف الهند ،شاه ول الله الدهلوي ،نذیر حسین ،صدید
حسن خـان ،البتـالوي ،السـیالکوت  ،رحـیم آبـادي ،اإلجتهـاد  ،التقلیـد ،أنشـطة أهـل
الحدیث.

دراسة وجهة نظر السلفیة الجهادیة ذیل روایة
السیف« ،بعثت بین یدي الساعة بالسیف حتی
یعبدالله تعالی وحده ال شریك له ،و جعل رزقي
تحت ظل رمحي»
علی اکرب لطفي
الجهاد و است دام األسلحة ف الدفا عن حریم اإلسالم ه من المسائل الت أکد
علیها التعالیم الدینیة بحیث کان النب األ کـرم

 ،یحـرض أصـحابه علـی ذلـک.

الیوم ،السلفیة الجهادیة کمجموعة تعتبر الطریقة الوحیدة لنشر اإلسـالم ،هـ الجهـاد
ً
المســلح و تحــاول تطبیــد ممارســاتها و أداءهــا وفقــا للشــریعة اإلســالمیة و یروجــون
تفسیرهم ال ارئ من هذه النصوص .من الروایا الت أکد علیها و استشهد بهـا
الجماعة السلفیة الجهادیة ف تبریر أفعالها ،ه روایة السـی و ذکـروا تفاسـیر خارئـة
ذیل هذه الروایة .بالنظر إلی أن است دام األسلحة ضروري للدفا عن حریم اإلسـالم و
ً
،
یؤیده الدین و الفکـر ،یعتقـد التکفیریـون :أن وفقـا لهـذه الروایـة وکـالم النبـ
الطرید الوحید لنشر اإلسالم هو الجهـاد المسـلح .التفسـیر ارخـر للتکفیـرین هـو :أن
 ،قال ف هذه الروایة :و جعل رزق تحت ظل رمحـ  .فـ حـین أنـه بعـد
النب
ً
دراسة هذه الروایة یظهر لنا أنها ضـعیفة السـند و علمـاء الحـدیث ال یعتنـون بهـا .أیضـا
انحصار نشر اإلسـالم ،فقـا بالسـی و انتسـابه إلـی النبـ
أساس .إضافة إلی ذلک أن انحصـار رزق النبـ

 ،ادعـاء واهـ وبـال

 ،عـن رریـد الحـرب و الغنـائم

الحربیة ال یتالءم مع الروایا و الو ائد التاری یة األخر.
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الکلمات المفتاحیة :السلفیة الجهادیة ،روایة السی  ،الجهاد بالسالح.
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التوسل بذات النبي األکرم؛ دراسة ونقد وجهة
نظر المخالفین مع التأکید علی حدیث أنس بن
مالک
رضا بورعلی رسخه دیزج
التوسل بذا األولیـاء و المقـربین إلـی اللـه هـو مـن األعمـال الرائجـة و الشـائعة بـین
ً
المسلمین علی مر التأریخ .ف هذه األ ناء ،خال البعض هذه السنة القدیمة و استنادا
ببعض األدلة انکروا هذا العمل .تنقسم هذه األدلة إلی قسمین :ال  .األدلة التـ تـری
التوسل بالذا وسیلة ومقدمة للشرک وخالفوها من باب سد الذرائع.
ب .األدلة الت تعـد التوسـل بالـذا مـن مصـادید البدعـة .سـی َابت فـ هـذه المقالـة
باسلوب وصف _ تحلیل أن التوسل ال یکون ذریعة للشرک وال من مصادید البدعة.
الکلمات المفتاحیة :التوسل بالذا  ،التوسل بالدعاء ،التوسل بالمقام ،التوسل بالمنزلة،
حدیث أنس بن مالک ،الشرک ،البدعة.

ملخص المقاالت
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تحلیل صراعات المسلمین في إندونیسیا
محمدجواد امید
تعد إندونیسیا  ،کأکبر دولة إسالمیة ف العالم ،و یبل عدد سکانها أکار من  875ملیون
نفر ،و هذه الدولة تکون الث أکبر دولـة قائمـة علـی الدیمقراریـة و التـ تتمتـع بـأکبر
اقتصاد بین دول المنظمة اإلسـالمیة .لکـن هـذه التطـورا الملحوظـة رافقـت نشـر و
ً
ً
توسعة الحرکا اإلسالمیة المتطرفة ،و التـ تشـکل تهدیـدا خطیـرا لتطـور إندونیسـیا.
انتشر اإلسالم ألول مرة ف جمیع أنحاء إندونیسیا من قبل التجـار و رجـال األعمـال و
قد أد ی توسعها السلم إلی إنشاء منظما إسـالمیة متماسـکة مسـتقلة التـ و فـر
األساس لمجتمع مـدن قـوي .لقـد اسـتمر هـذه العملیـة حتـی عـاد بعـض الطـالب
اإلندونیسیین ف المملکة العربیة السـعودیة و الحجـاج مـن الحـس فـ عـام 8257ق.
ال ریجون و الحجاج العائدون من المملکـة العربیـة السـعودیة ،المتـأ رون بالوهابیـة و
حکامها ،و صفوا اإلسالم السائد ف أرضهم بالشرک و اإلرتداد ،و بالتال ارتکبوا أعمـال
عن  .بالطبع ،ال ینبغ إنکار تأ یر الحکام السعودیین ف إندونیسیا و مرافقة بعض کبار
المسؤولین ف هذه الدولة ف مجال العن ضد أهل هـذا البلـد .علـی سـبیل الماـال،
ً
المملکة العربیة السعودیة ،لدیها ارن أکار من  855مسجدا فـ إندونیسـیا کمـا قـاموا
بتحریر کتبهم الدراسیة و دفعوا آالف المنح الدراسیة لل ـریجین فـ المملکـة العربیـة
ً
السعودیة .تستعرض هذه المقالة األسباب ،الجذریة للعن ف إندونیسیا و تقتـرح ررقـا
لمعالجة هذه الظاهرة بأبعاد م تلفة و تشیر إلی تحلیل وتأ یر أداء مسئول هـذه الدولـة
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ف تقلیل العن أو زیادته.
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دراسة تأریخیة في دور الفقر وعدم المساواة
االجتماعیة عند السلفیة التکفیریة
بهزاد قاسمي
تحاول هـذه المقالـة فـ دراسـة دور الفقـر و عـدم المسـاواة االجتماعیـة عنـد السـلفیة
التکفیریـة .هنـاك العدیـد مـن العوامــل و المتغیـرا تسـبب فـ تشـکیل المجموعــا
التکفیریة .ف هذه المقالة ،تم دراسـة دور الفقـر و عـدم المسـاواة االجتماعیـة کمتغیـر
ً
مهم؛ أیضا ،کانت األسباب االقتصادیة و الفقر ف المیـل نحـو التکفیـر واإلرهـاب مـن
القضـایا الهامــة التـ تــم رؤیــة دورهــا و تأ یرهـا فـ بعــض المجموعــا  .یحــاول هــذا
التحقید ،أ ناء دراسة وضع الجماعا المتطرفة البـارزة فـ العـالم اإلسـالم  ،تحلیـل
العالقة بین الفقر و التکفیر من خالل دراسة حیاة زعماء الجماعـا المتطرفـة .تسـعی
هذه المقالة إلی اإلجابة عن هذا السـؤال األساسـ بـأن مـا هـ العالقـة بـین الفقـر و
التکفیر فـ العـالم اإلسـالم ؟ و أنـه هـل أسـباب میـل قـادة الجماعـا التکفیریـة و
المتطرفة إلی اإلرهاب هو اإلحباط االقتصادي؟ یعتقـد المؤلـ أن االقتصـاد لـم یکـن
ً
دائما سبب المیل إلی التکفیر و ال یمکن تحلیل العدید من المجموعا التکفیریة بهذا
الشکل .تبحث هذه المقالـة باسـت دام المـنهس الوصـف _ التحلیلـ فـ وضـع قـادة
المجموعا التکفیریة و باست دام علـم اإلجتمـا التـأری
ً
خالل ذلک تقدم نموذجا ف سبب التطرف ف دین اإلسالم.

و التحلیـل و النظـرة مـن

الکلمات المفتاحیة :دین اإلسالم ،التطرف و التکفیر ،الفقر و عدم المساواة االجتماعیة،
القادة المتطرفون.

ملخص المقاالت
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ّ
نظرة الشیعة إلی حجیة القرآن و الرد علی
شبهات القفاري
محمد باغجیقي ،مجید حیدري
ناصر بن عبدالله القفاري هو من الوهابیة الذي بتألی الکتب المتعددة "اصول مـذهب
ً
الشیعة االمامیة اال نی عشریة "،لقد افتری علی أسس التشیع الکذب کایـرا .فـ هـذا
الکتاب و ف ذیل بحث وجهة نظر الشیعة ف حجیة القرآن یـدع بعـض اإلدعـاءا و
سیتم نقد و دراسة ادعاءین منهن من قبل المؤل  .األول ،أن الشیعة تشترط ف حجیة
َّ
َ َّ ْ َ َ
القرآن وجود القیم وکالم أئمتهم؛ کما یدل علیـه روایـة «أن الق ْـرآن ال َیکـون ح َّج ًـه إال
ً
َ
بقـ ِّـیم» .انیــا ،الشــیعة ی صصــون معرفــة القــرآن بــأئمتهم و یعتقــدون بمکانــة خاصــة
لعلمیتهم .کما نقلوا روایا کایرة ف تعظیم مکـانتهم العلمیـة .فـ الـرد علـی اإلدعـاء
األول للقفاري نقول :کل أتبا مکتـب أهـلالبیـت  ،یعتقـدون بالحجیـة الذاتیـة و
َ َّ ْ َ َ
َّ َ
اإلستقاللیة للقرآن؛ لهذا یکون المراد من «أن الق ْرآن ال َیکون ح َّج ًه إال بق ِّـیم» ،هـو أن
األئمة یتحملون مسؤولیة شرح و تبیین التعالیم القرآنیة بعد الرسول

؛ ألن هناك

أشیاء کایرة ف القرآن البد من تبیینها و شرحها للناس .و أما حول إدعاء الاـان نقـول:
مرجعیــة أهــلالبیــت

 ،العلمیــة (فـ جمیــع المســائل ومنهــا تفســیر القــرآن) ،مــن

المسائل الت أقر بها الفریقین وأقاموا علیها شواهد وأدلة کایرة ف کتبهم.
الکلمات المفتاحیة :حجیة القرآن ،أهلالبیـت

سال نهم ،تابستان  ،1398شمارۀ 34

الشیعة.
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Abstracts

authority of the Holy Quran. In this essay, his two questions will be
answered:
1. if the Shia believe in Quran text on condition that their imams
affirmed that of not?
2. Whether the Shia maintain that it is only their imams that
understand the holy Quran of not? Answering the first claim, we
must say that almost all of the Shia believe that Quran by itself is
understandable. The meaning of the Quotation "we cannot
understand the Quran unless through custodians is explaining the
Quran by the prophet successors. Since in some cases it needs more
explanation. With regard to the second claim of Ghefari, we must
say that both Shia and Sunni confess that Shia imams were of the
best religious authorities in Muslim world.
Keywords: Naser Ghefari, Shia Principles, Ahlulbayt, Quran
Authenticity

6

in igniting the violence among Muslims. For example, currently,
more than 150 mosques in Indonesia are established by the Saudi
government. The Saudi books are printed over there. Thousands of
students are given the scholarship. In this essay, the roots of
violence in Indonesia is discussed. The solutions which is taken by
the authorities are analyzed.
Key words: Wahhabism, Indonesia, Extremism, Nahda Al-Olama

A historical study on the role poverty
and social inequality in Salafi Takfiri
Behzad Ghasemi

Shia view on the Quran's authenticity
& answering to Ghefari's doubts
Muhammad Baghcheghi & Majid Heidari

Naser Ben Ghefari is one of those Wahhabis' which compiled
books to defame the Shia. One of these books is "the principles of
Shia Twelver's". in this book he tries to invalidate the Shia view on

Seraj-e-Monir
Ninth Year, No 34, Summer 2019

This essay is going to consider the role of poverty and social
injustices in spreading the Takfiri Salafi. Thera are so many factors
in formation of the Militant Salafi groups. In this essay, the role of
poverty as an important factor is discussed. The economic element
and poverty has been an important factor in moving toward
terrorism and Takfir. This research will dig into the most famous
fundamental Islamic groups in the world and delve into the lives of
their leaders in order to analyze the relation between poverty and
Takfir. The main question in this research is that what is the
significant relation between poverty and Takfir in Islamic world.
Do the poverty play an important element in absorption of Salafi
leaders in these groups? The writer believes that always this
statement is not correct. There are so many Jihadists that their
motivations is not monetary affairs. The methodology in this
research is descriptive – analytic. With sociological and historical
view, It is tried to provide a model for Islamic extremism.
Key words: Islam, Extremism and Takfir, Poverty and Social,
Inequality, Fundamental leaders

5

narration is invalid and the Hadith experts do not trust to it. On the
other hand, there are some many narrations issued from the Holy
prophet, which is opposite to this narration.
Key words: Salafi Jihadi, Sword narration, Armed Jihad

Supplication to the Holy Prophet
Muhammad & critiquing the opposed
view
Reza Poorali Sorkhe Dizaj

Throughout the history, the supplication to those who are neat to
the God has been common among the Muslims. But some Muslims
have opposed with this old tradition in Islam. The Opposition have
provided some evidences for their views. We can divide their
evidences in two groups:
1. the evidences that indicates supplication is an introduction to
"Sherk" and we must prevent from it.
2. some evidences that show supplication is heresy. In this essay,
with descriptive – analytic method, it will be proved that
supplication to the Holy prophet is neither "Sherk" nor heresy.
Key words: Supplication to the Holy prophet, Supplication to
positon, "Anas bin Malek" Narration, Heresy

Considering the Muslim disputes in
Indonesia

Abstracts

Mohammad Javad Omid

4

Indonesia as the biggest Muslim country, its population is over 260
million. It is the third largest democracy in the world. Among the
Muslim countries, it has the biggest economy. But unfortunately,
some Muslim extremist groups threat its progress. For the first
time, Islam entered in Indonesia by the merchants. The peaceful
spread of Islam has boosted the democratic institutions. In 1803,
when the Haj pilgrims came back from this Islamic ritual, they
were affected by the Wahhabi extremism. They maintain that the
Islam in Indonesia is distorted and the Muslims are apostates. So,
they started killing the other Muslims. Also, some rulers involved

Considering the views and activities of
"Ahle-Hadith" in India
Sayed Ejaz Musavi & Muhammad Jafar Milan Nourani

In India, the term "Ahle-Hadith" is a name for those who do not
follow from an specific religious leader. Ahle-Hadith way of
thought came to India at the beginning of the eighth Islamic
century (14th AD). There are two famous names in spreading the
Ibn Taymiyyah way of thought, Nadhir Husain and Seddigh Hasan
Khan. These two guys in 1902 stablished the "Ahl-Hadith
Association". Nowadays, this association has so many branches in
India and Pakistan. Ahle-Hadith in India spreads their ideas at the
pretext of conferences, schools, charities and so on. We can claim
that they approve the Ibn Taymiyyah ideas in rejecting the religious
authorities, visiting the tombs and supplication. But the they do not
believe in Takfir and follow the different path. They are against the
Takfir phenomenon. This essay is going to describe the similarities
and differences between Ahle-Hadith and Takfiri way of thought.
Key words: Ahle-Hadith in India, Shah Waliullah Dehlawi,
Ijtihad, Taghlid, Nadhir Husain

Considering Salafi Jihadi view on
"Sword Narration"
Ali Akbar Lotfi

Seraj-e-Monir
Ninth Year, No 34, Summer 2019

Jihad and using the weapon are of those Islamic teachings which is
emphasized on it. The Holy Prophet Muhammad (PBH) was
encouraging his companions on this principle. Salafi Jihadi as a
group holding that the only way of spreading Islam is by force
provide some evidences for their ideology. They try to sell their
ideas. One of the their important evidences is the "Sword
Narration". The Jihadists misinterpret this narration. Although
using the weapon is very important in defending from ourselves, it
is not the only way of spreading the Islam. The Jihadists insist that
the only way for spreading Islam is warfare. Also, the Takfirist
maintain that in the narration above, the holy prophet put their
living in war and capturing the other's properties. But by digging
into this narration we can understand that the source of this

3
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