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فراخوان مقاله

مح
ی نش
ژپوهش انمه سلفی ژپوهی ،از محققان ترمی كه ما ل هب ر آاثر خود رد این ژپوهش انمه هستند،

دعوت میكند مقاالت خود را رد موضوعات مرتبط با ژپوهش انمه ،با رعایت موارد مذکور رد
نش
راهنمای ن گارش مقاالت ،هب دفتر رهی ارسال کنند.
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محوراهی ژپوهشانمه:

ی
اتر خ تفکر سلفی گری

نقد مبانی سلفیه
نقد عقاید سلفیه

جریان شناسی سلفیه

و ساری مباحث مرتبط با موضوع سلفیه

 راهنمای تنظیم مقالات
از محققان گرامی تقاضا میشود در مقالات خود نکات ذیل را رعایت کنند:
 .1مقاله ارسالی ،پیش از این یا همزمان ،به سایر نشریات ارسال یا چاپ نشده باشد.
 .2تحقیق ،مستند و مناسب با نشریه تخصصی باشد.
 .3مقالههای پذیرفتهشددده بر اسدداب نوبب و با توهه به مو ددو پژوهشنامه ،به چاپ خواهند رسددید ،اما آن دسددته از
مقالههای پژوهشی که دارای هنبههایی از ابتکار ،نوآوری و بهروز بودن منابع باشند ،بر سایر مقالات تقدم دارند.
 .4مسددئولیب علمی مقاله بر عهده نویسددنده یا نویسددندنان آن اسددب و دیدناههای نویسددندنان مقالات لموماد دیدناه
پژوهشنامه نیسب.
 .5مقاله ،باید در قالب  ،Wordبا قلم  Noor_Mitraو شماره  14در متن و  11در پاورقی باشد.
 .6متون عربی بهکار رفته در متن ،با قلم متفاوت نگاشته شود.
 .7حتماد توهه شدود مقالات ارسدالی بین  5111کلمه تا حداکثر  6111کلمه باشد و حتی الامکان از مقالات دنبالهدار پرهیم
شود (در صورت افمایش صفحات ،مؤسسه مقاله را تقطیع خواهد کرد).
 .8مقالات تایپ شده و فایل آن ،به صورت حضوری یا از طریق ایمیل ارائه شوند.
 .9پژوهشنامه در پذیرش ،رد ،تلخیص و ویرایش مقالات آزاد اسب و مقالات رسیده مسترد نخواهد شد.
 .11در صدورت پذیرش مقالات امتیاز مقاله از آن مؤسسه اسب و با ککر نام نویسنده ،میتواند در هر ها که لازم میداند ،از
آن استفاده کند.
 .11استفاده از مطالب مجله در نوشتن مقالات و کتاب با ککر منبع مانعی ندارد.

از نویسندگان محترم درخواست میشود مقالات خود را به شیوه زیر تنظیم کنند:
 .1صدفحه اول :صدفحه عنوان باید شدامل عنوان مقاله ،نام و نام خانوادنی پژوهشدگر و ککر درهه علمی ،نشدانی پسددب
الکترونیک ( ،)Emailتلفن تماب و نشانی مؤلف باشد.
 .2چکیده :خلاصه مقاله اسب که بین  71تا  151کلمه تنظیم شود.
 .3کلیدواژه :واژنان کلیدی اسب که حداکثر در  7کلمه تنظیم شود.
 .4مقدمه :دربردارنده بیان مسدددئله و دددرورت انجام پژوهش ،پیشدددینه تحقیق و مبانی نظری ،اهداف ،پرسدددشها یا
فر یههای تحقیق اسب.
 .5ارهاعات پاورقی ،به این ترتیب ککر شود:
 ارها به کتاب :نام خانوادنی ،نام مؤلف ،نام کتاب (ایتالیک) ،ج ،...ص. ...
 ارها به مقاله :نام خانوادنی ،نام مؤلف« ،عنوان مقاله (داخل نیومه)» ،نام نشدریه (ایتالیک) ،دوره ،شماره
نشریه ،زمان انتشار ،صفحه.
 ارها به سدایب (سایب باید رسمی و معتبر باشد) :نام خانوادنی ،نام مؤلف« ،عنوان مقاله» ،عنوان سایب،
لینک سایب.
 .6در پایان مقاله نتیجه آن در  411د  311کلمه تحب عنوان «همعبندی و نتیجهنیری» ککر شود.
 .7در پایان مقاله فهرسب منابع (کتابنامه) با مشخصات کامل به این ترتیب ککر میشود:
نام خانوادنی ،نام :نام کتاب یا «مقاله» ،مترهم یا مصحح ،محل نشر :ناشر ،سال.
برای نمونه:
امینی ،عبدالحسین ،الغدیر ،مترجم :محمدتقی واحدی ،تهران ،بنیاد بعث ،چاپ پنجم8631 ،ش.
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دوفصلنامه علمی تخصصی سلفیپژوهی ،سال دومشماره  3بهار و تابستان 5331
تاریـــخ دریـــ ـافت  5334/52/02 :تاریــــخ تأییـــــــد  5331/20/02 :صفحـات02-7 :

بررسی صورتهای استدالل از دیدگاه سلفیها،
و نقد آنها به صورتهای منطقی
*
**

چکیده
از دیربـاز ،علم منط عهـدهدار بیان قواعد اســتدالع عیلی بوده اســتا قواعدی ه
صـور های استداللیاش به قیاس ،تمثیل و استیراء تیسیم شدهاند .اما سلفیها این
صـور های منطیی را نمیپذیرند و آنها را دارای اشکاع میدانندا چرا ه معتیدند ،با
وجود صور های استدالع عیلی ه در قرآن آمده ( ه از مهمترینشان میزان قرآنی و
قیاس اولویت میباشـد )،نیازی به صـور های منطیی نیسـت .اما ،ذذشته از اینکه
اشـکاعهای آنها به علم منط مخدوش است ،صور هایی ارائه شدهشان نیز ،تکرار
همان صور های منطیی است.
کلیدواژهها :سلفیها ،ابنتیمیه ،صور های استدالع ،منط  ،قیاس شموع ،تمثیل.

* کارشناب ارشد الم اسالمی و فارغ التحصیل موسسه داراإلعالم لمدرسة أهل البیت
ایمیلhoseinipoor313@gmail.com :
** استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

ا

مقدمه

بحـ عیـل و قلمرو آن در دین ،همواره از مباح مورد مناقشــه بین مســلمانان بوده
اسـت .از مظاهر اصلی عیل ،استدالع عیلی میباشد ه حتی منکرین عیل نیز ،ناذزیر از
تمســب به آن هســتندا 1چرا ه همواره یفیت و چگونگی اســتدالع عیلی ،از دغدغههای
بشـر بوده اسـت .از اینرو قرنها قبل از اسـالم ،علم منط توس ارسطو ،در همین راستا
وضع شده است 2.مسلمانان نیز از همان قرون ابتدایی ه تابهای منطیی ترجمه شد ،با
پذیرش لیت این علم ،سعی در تکمیل آن داشتهاند 3.اما عدهای همواره با این علم به ستیز
پرداختهاند ه یکی از این افراد ،ابنتیمیه حرانی (متوفای 38۷ق) بوده اســت .وی نه تنها
در آثـار مختل خود از علم منط بحـ رده ،بلکـه دو تـاب «الرد علی المنطقیین» و
«نقض المنطق» را نیز در رد این علم نگاشـته است .در این زمان نیز سلفیها ،به پیروی از
ابنتیمیه ،علم منط را رد می نند 4.لذا از آنجا ه بررسی دیدذاههای سلفیت در علم منط
نیاز به تفصیل دارد ،در این میاله فی بح صور های استدالع را بررسی می نیم.
صور استدالع قالب استدالع است ه با مب مواد استدالع ،یب استدالع عیلی
را تشکیل میدهد .در علم منط  ،برای استدالع سه صور نام برده شده است:
 .۱یا از مطالعه جزئیا  ،حکم لی به دست میآید ه استیراء نامیده میشودا
 .8یا از حکم ماهیت لی ،حکم مصداق مشخص میشود ه قیاس نامیده میشودا
 .7یا از حکم جزئی و مصـداقی ،حکم جزئی و مصـداقی دیگر حاصـل میشود ه
5
تمثیل نامیده میشود.
 .1پترسون و دیگران ،مایکل ،عقل و اعتقاد دینی ،ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی ،ص.85
 .2ابنخلدون ،عبدالرحمن ابن محمد ،تاریخ (مقدمه) ،ج ،1ص.546
 .3رک ،نیکالس« ،سیر منطق در جهان اسالم»،ترجمه :د تر لط الله نبوی ،فصلنامه نامه مفید دانشگاه مفید ،شماره ،8۲
۱72۷ش ،ص.36-45
 . 4نکته قابل توجه اینکه ،علمای تراز اوع سلفی متر مباح مربوط به عیل و استدالع را به طور مبسوط در تابهای خود
مطرح ردهاند .البته دیگر نویسندذان سلفی ،در تابهای خود بخصوص در تب مناهج ،مباح عیل را مطرح ردهاندا
لذا ما در این نوشتار از تب مناهج زیاد استفاده ردهایم.
 .6یزدی ،عبدالله بن حسین ،الحاشیة علی تهذیب المنطق ،ص.۱55

لذا در این نوشتار ،ابتدا اشکاع سلفیها به صور های منطیی بیان میشود ،و سپس
صور های پیشنهادی را بررسی می نیم.
 )۱اشکال صورتهای منطقی از دیدگاه سلفیها

در این بخش ،ابتدا نیدهای لی ســلفیها به صــور های منطیی بیان میشــود ،و ســپس
نیدهای هر دام ،از سه صور منطیی (قیاس ،تمثیل و استیراء) به طور جداذانه بیان میذردد.
الف) نقدهای کلی به صورتهای منطقی

نیدهای این ذروه به صور های منطیی را میتوان در این موارد خالصه رد:
1
 .۱با وجود استدالعهای عیلی قرآن ،نیازی به علم منط نیست.
 .8اســاســا با رجو به تاریم علم منط  ،معلوم میشــود ه این علم ،متعل به غیر
مسـلمانان اسـت ،و رواج آن به عوامل مختلفی چون ،جهل به تاب و سـنت ،و ضع
2
ایمان مسلمانان برمیذردد.
3
 .7سل نیز صور های استدالع منطیی را به ار نبردهاند.
 .۲منحصــر دانســتن صــور های اســتدالع منطیی در قیاس و تمثیل و اســتیراء،
نادرست است 4.ابنتیمیه در این مورد این استدالع را به عنوان شاهد میآورد« :خورشید
طلو رده ،پس روز شده است ».در این استدالع اذر هر دو جزء را جزئی بدانیم ،طب
تعری منطیی ،باید تمثیل باشـدا در حالی ه تمثیل نیست .اذر هم دو جزء استدالع را
لی بدانیم ،باید اســتیراء باشــد ه اســتیراء هم نیســت .در نتیجه علم منط  ،برخی از
صــور های اســتدالع صــحی را ن ر نکرده اســت 5.از نگاه ابنتیمیه ،دلیل ،آن چیزی
5
است ه انسان را به مطلوب برساند ،و میصود را بیان نماید.
 .1حلمی ،مصطفی ،منهج علماء الحدیث والسنة في أصول الدین ،ص.۱5۲
 .2غصن ،سلیمان بن عبدالعزیز ،موقف المتکلمین من االستدالل بنصوص الکتاب و السنة ،ج ،۱ص.55-57
 .3حلمی ،مصطفی ،قواعد المنهج السلفی ،ص.۱73
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الرد علی المنطقیین ،ص.۱77
 .6همان ،ص.۱77
 .5همان ،ص.۱78

ارزیابی

 .۱این ادعـا ه با وجود اســتدالعهای عیلی قرآن ،نیازی به اســتدالعهای منطیی
نداریم ،ادعایی غیرقابل پذیرش اســت .اســاســا آیا قرآن خود اصــلیترین مشــوق
ل
ل
ل ل
ك ل
مســلمـانـان برای بـه ـارذیری دالیـل عیلی هســتندا مانند :قُْهاُتو لهراُتَُْهِْهُْمه
ن
صُتدقني 1بگو اذر راست میذویید ،دلیل خود را بیاورید.
ن
همین تشوی های قرآن به عیلذرایی و استدالع باع شد ه مسلمانان از همان قرون
ابتدایی به دنباع علمآموزی ،و اســتفاده از دســتاوردهای عیلی دیگران بروند .البته پاالیش
علوم دیگران ،امری بدیهی است ه همواره مورد توجه علمای مسلمان نیز بوده است.
 .8استناد به عدم استفاده سل از منط نیز مخدوش استا چرا ه سل از بسیاری
از علوم ،از جمله علم نحو نیز اسـتفاده نمی ردندا در حالی ه هیچ دامشان ،علم نحو
را باطل نمیدانند .ابنحزم آندلسی عدم استفاده سل از علوم مختل را در این میداند
ه ،بسیاری از قرائن و شواهد برای سل وجود داشته استا از اینرو آنها نیازی به علوم
مختل نـداشــته اند .اما امروزه ه این قرائن وجود ندارد ،ما مجبور به اســتفاده از آنها
2
هستیم.
 .7مثـالی ـه ابنتیمیه در روز بودن به خاطر وجود خورشــید آورده ،خود قیاســی
منطیی اسـت ه حد وسـ را حذف رده ،و صور درست آن ،چنین میباشد« :اآلن
خورشید طلو رده است .هر زمان ه خورشید طلو ند ،روز است .پس اآلن روز است».
ب) نقد قیاس

تعری قیاس منطیی :قولی ه از چند قضـیه تللی شـده باشد ،به ذونهای ه هرذاه
3
آن چند قضیه صحی باشند ،الزمه ناتی آنها قوع دیگری است.
 .1بیره ،آیه .۱۱۱
 .2آندلسی ،ابنحزم ،التقریب لحد المنطق والمدخل إلیه باأللفاظ العامیة واألمثلة الفقهیة ،ج ،۱ص.7
ّ
( .3الییاس قوع مؤل من قضایا ،متی سلمت لزم عنها لذاتها قوع آخر) اتبی قزوینی ،علی بن عمر ،الرسالة الشمسیة ،ص.78

مهمترین نید سـلفیها به صـور های منطیی ،مربوط به قیاس است ه آن را قیاس
شـموع مینامند .قیاس منطیی را از این جهت قیاس شـموع نامیدهاند ه عامی است ،و
1
از لحاظ لفظ و معنی دارای شمولیت و فراذیری باشد.
سلفیها دو اشکاع را در مورد قیاس منطیی مطرح ردهاند:
ال ) ابنتیمیه معتید اسـت ه حصـر میدما قیاس به دو میدمه صــحی نیستا
چرا ه برخی از استدالعها بیش از یب میدمه ،و برخی بیش از دو میدمه دارندا و برخی
نیز نیازی به حد وسـ ندارند 2.وی معتید اســت ه ذاهی آوردن این میدما اضــافی،
باع حیرانی و شب مخاطب میشود 3.همچنین او ،آوردن مطالب اضافی در قیاس را،
برخالف رویـه قرآن میدانـدا چرا ـه در قرآن با وتاهترین جمال  ،عالیترین مطالب
4
بیان میذردد.
ب) اشکاع دیگر این ذروه ،به شمولیت و لی بودن قیاس منطیی برمیذردد .از نظر
سـلفیها ،نتیجهای ه در قیاس منطیی حاصـل میشـود ،لی استا در حالی ه آنچه
برای انسان راهذشاست ،علم جزئی است .علم جزئی نیز از راه غیر قیاس منطیی ،بهتر و
5
آسانتر حاصل میشود.
این اشــکاع در بح براهین اثبا خدا و صــفا خدا به صــور جدیتری مطرح
شـده است« .مصطفی حلمی» مهمترین نید ابنتیمیه به قیاس منطیی را در این میداند
ـه در اثبـا خدا ،امر مشــترک لی بین خدا و غیر خدا ثابت میشــودا دلیل آن نیز،

 .1ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،شرح العقیدة الواسطیة ،ج ،۱ص.۱8۷
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الرد علی المنطقیین ،ج ،۱ص.855
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،شرح السفارینیة ،ص85ا غصن ،سلیمان بن صال  ،موقف المتکلمین من االستدالل
بنصوص الکتاب و السنة ،ج ،۱ص.53
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الرد علی المنطقیین ،ج ،۱ص.85۱
 .6همان ،ص.85۱

خاصیت این قیاس است ه امری لی را ثابت می ند ،و تمام افرادش را مساوی هم قرار
ك
ك
21
میدهدا در حالی ه خداوند مثل دیگران نیست  :ك هلي كسه هُ ن هم ن هثله ههشيءه. 
در حیییت منظور سـلفیها این است ه با قیاس منطیی ،صفا خبری مانند وجه،
ید ،جهت و اسـتواء از خدا نفی میشود .نمونه این قیاس در مورد صفت جهت اینذونه
اسـت « :هر موجودی جهت داشـته باشـد ،حر ت و سکون دارد .هر موجودی حر ت و
سکون دارد ،حادث است .پس هر موجودی جهت داشته باشد ،حادث است .اما از آنجا
ـه ما میدانیم خدا حادث نیســت ،پس جهت ندارد 3».در اینجا با اســتفاده از قیاس،
صـفت جهت از خدا نفی شـده اسـت .اشکاع آنها این است ه از وا ه «هر موجودی»
4
استفاده رده ،و بین خدا و غیر خدا فرقی قائل نشدهاند.
ّ
اشـکاع جدی دیگر سـلفی ها ،اشکاع دور است .آنها معتیدند ،لی بودن بری در
قیاس منطیی ،موجب دور میشـودا یعنی علم به نتیجه متوق بر علم به بری است ،و
علم به بری متوق بر علم به نتیجه اسـت .مثال در قضـیه« :سـیراط انســان است ،هر
انسـانی ناط اسـت .پس سـیراط ناط اسـت ».زمانی علم به بری (هر انسانی ناط
است) حاصل میشود ه از قبل به ناط بودن همه انسانها ،از جمله سیراط علم داشته
باشیم .پس در اینجا علم به نتیجه ،متوق بر علم به بری است ،و علم به بری متوق
5
بر علم به نتیجه استا ه این دور است.
ارزیابی

 .۱این اشــکاع ه ذاهی نیازی به ن ر برخی میدما نیســت ،در علم منط نیز بیان
شـده اسـت .مانند جواز حذف بری ه «قیاس ضمیر» نامیده میشود 5.عالوه بر این،
 .1شوری ،آیه .۱۱
 .2حلمی ،مصطفی ،منهج علماء الحدیث والسنة في أصول الدین ،ص.875
 .3ابنادریس بن علی امیر ،جابر ،منهج السلف و المتکلمین ،ص.257
 .4حلمی ،مصطفی ،منهج علماء الحدیث والسنة في أصول الدین ،ص.875
 .6ابنادریس بن علی امیر ،جابر ،منهج السلف و المتکلمین ،ص.257
 .5حلی ،حسن بن یوس  ،الجوهر النضید في شرح منطق التجرید ،ص.۱۷5

دسـتهای از اسـتدالع های منطیی نیز نیاز به حد وس ندارند و بدون واسطه نتیجهذیری
ل ك
ل َ 2
1
ّلل
میشـوند ،ه مباح قضایا ،عکس و نی از این سنم میباشند .مانند قضیه عزيره بنه ه
ك ك
ك
ه با قضیه َل كهي نلد كهوهَل لهُيلد 3تناق دارد.
 .8اشــکـاع دیگر بـه لی بودن حکم قیـاس بود .اوال این ادعا ه نباید در قیاس از لی
اسـتفاده رد ،صحی نیستا چرا ه بسیاری از اصوع قطعی نهن انسان لی هستندا مانند:
«دور باطل اســت ،و یا وجود یب جســم در یب زمان در دو مکان مختل محاع اســت».
اینذونه لیها به خاطر تطبی بر مصادی متعدد ،در نزد عیال اربرد بسیاری دارندا و لیای
4
ه در قیاس ن ر میشود ،قابلیت تطبی بر جزئیا و مصادی ذوناذون را دارد.
ثـانیا :همیشــه میدما و نتیجه قیاس منطیی ،لی نیســت .اذر یکی از میدما ،
جزئی باشــد ،نتیجه نیز جزئی خواهد بود .قاعده منطیی این اســت« :النتيجة تتبع أخس
المقـدمتي فى الكميـة و الكيفيـة» 5نتیجـه تـابع پـایینترین میـدمـا از لحاظ میت و
یفیـت اســت .از اینرو هرذاه یکی از میدما جزئی باشــند ،ناذزیر نتیجه نیز جزئی
خواهد بود.
همچنین در برخی از قیاسهای منطیی هم صـرری و هم بری ،جزئی میباشند .مانند:
«حضـر سـلیمان پسـر حضـر داود است .پسر حضر داود ارث میبرد .پس حضر
سلیمان ارث میبرد ».در این قیاس ،صرری ،بری و نتیجه ،هر سه جزئی هستند.
 . 7اشکاع دیگر به قیاس منطیی این بود ه از امر لی بین خداوند و مخلوقین بح
میشـود ،و در قیاسـی ه آورده شد ،جهت را از خداوند نفی می رد .این اشکاع مردود
استا زیرا موضو قیاس مذ ور« ،وجود بما هو وجود» است .یعنی اذر موجودی جهت
داشـته باشـد ،حادث استا خواه آن موجود ،ممکنالوجود یا واجبالوجود باشد .البته
 .1رک :حلی ،حسن بن یوس  ،الجوهر النضید في شرح منطق التجرید ،ص ( .38-۷3امروزه این قضایا استدالع مباشر
نامیده میشوندا ربانی ذلپایگانی ،علی ،مناهج االستدالل ،ص)۱5
 .2توبه ،آیه .75
 .3اخالص،آیه .7
 . 4مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار شهید مطهرى ،ج ،5ص.۱۱5
 .6ساوی ،عمر ابن سهالن ،البصائر النصیریة في علم المنطق ،ص.8۲8

قیاس مذ ور در حاع اثبا خاصیت ناتی « لی وجود» است .از اینرو اشکالی به اصل
صـور قیاس وارد نیست .در حیییت ،سلفیها معنای ظاهری صفا خبری مانند ید،
جهـت و عین را برای خدا ثابت ردهاند و طرف میابل ه با قیاس ،این صــفا را برای
1
خدا محاع دانسته ،آنها اصل مشروعیت قیاس را رد می نند.
2
 .۲اما جواب به اشکاع دور
اوال :همین اسـتدالع به دور بودن قیاس ،خود قیاس منطیی اســت .زیرا خالصهاش
این اســت« :قیـاس منطیی دور اســت .دور بـاطـل اســت .پس قیـاس منطیی بـاطل
است3».پس اذر قیاس منطیی غل باشد ،استدالع آنها نیز باطل است.
ثانیا :این ه ذفته شود« :زمانی علم به لیا پیدا میشود ه ،علم به جزئیا داشته
باشـیم»  ،صحی نیستا زیرا راه علم به یك لی ،منحصر به استیراء جزئیا نیست ،و
ّ
برخی از لیا  ،بدون ســابیه تجربی و اســتیرائی به دســت میآیند .مانند علم به «دور
محـاع اســت» .همچنین برخی لیـا را از راه تجربـه تعدادی از جزئیا به دســت
میآوریم و هیچ ضرورتی ندارد ه سایر موارد را تجربه نیم .در این مورد میتوان به علم
یب پزشـك به خاصـیت دارو و جریان حاع بیمار اشاره رد .لذا باید ذفت ه وقتی یك
لی از راه تجربه چند مورد معدود به دست آمد ،با یك قیاس به سایر موارد ،تعمیم داده
4
میشود.
در حیییـت علم بـه برای لی ،علم اجمالی به همه جزئیا  ،و از آن جمله نتیجه
اسـتا ولی علم قبل و بعد از استدالع ،دو ذونه علم هستندا علم قبل از استدالع ،علم
 .1ابنتیمیه .احمد بن عبدالحلیم ،درء تعارض العقل و النقل ،ج ،۱ص.۱۷۲
 .8پیشینه این اشکاع به قرنها قبل از ظهور اسالم برمیذردد .ذویا نخستین سندی ه در این باره قابل مشاهده است ،رساله
منون افالطون است ه در آن شخصی به نام «منون» ( ) Menonهمین اشکاعها را بر سیراط ) )Socratesمطرح رده
است .در قرن دوم و سوم میالدی ،سکتوس امپریکوس( )Sextus empiricusنیز این شبهه را بیان رده است .در جهان
اسالم نیز سانی همچون ابوسعید ابوالخیر ه معاصر ابنسینا بوده ،این اشکاع را مطرح رده ه ابنسینا به او جواب داده
است( .رک :میاله :نوعی ،ابراهیم« ،دوری بودن شکل نخست قیاس اقترانی در الم ابوسعید ابوالخیر و پاسمهای ابنسینا
و دیگران به آن» ،مجله پژوهشهای فلسفی المی دانشگاه قم ،شماره دوم۱727 ،ش ،ص).۱7۱
 .3مطهری ،مرتضی ،مجموعهآثار شهید مطهرى ،ج ،5ص.۱۱7-۱۱۲
 .4همان.

اجمالی اســت ،و علم بعد از اســتدالع ،علم تفصــیلی اســت .پس با دو ذونه علم بودن
1
بری و نتیجه ،دور نیز باطل میشود.
بیاســاس بودن این اشــکاعها باع شــده اســت ه عدهای از خود ســلفیها نیز،
مخـال بـاطـل دانســتن اســاس قیـاس منطیی باشــند .به عنوان نمونه «محمد امین
شـنییطی» 2در تاب « فن المنطق» ،برخالف دیگر سـلفیها میذوید« :اذر صور و
3
ماده قیاس ،منطیی و به طور صحی تر یب شوند ،نتایج آن نیز صحی و قطعی میباشند».
ج) تمثیل

تمثیـل را چنین تعری ردهاند :انتیاع نهن از حکم معینی به حکم معین دیگر ،ه
این دو حکم در یب معنی لی مشــترک هســتند 4.در آثار ســلفیها تمثیل به صــحی و
غیرصحی تیسیم میشود .تمثیل صحی از دیدذاه سلفیها ،مشروط به وجود جامع در
6
اصل و فر است.
ابن تیمیـه حکم منطییین را در غیرمعتبر بودن تمثیـل و جزئی بودن آن نیـد رده ،و
ارزش تمثیـل را بیشــتر از قیـاس میداند .وی جزئی بودن تمثیل را نیکو میداند ،و بیان
منطییین را در ظنی دانسـتن تمثیل نید می ند 6.البته شرط وجود جامع در تمثیل را خود
منطییین ،در اصــل و فر نیز بیان رده ،و تمثیلی را ظنی دانســتهاند ه این شــرط در آن
7
وجود نداشته باشد.

 .1همان.
 .2وی صاحب تفسیر معروف «اضواء البیان» میباشد.
 .3شنییطی ،محمد امین ،فن المنطق ،سایت سعید نت ،ص.7
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=۱57&book=۲۲3۱
 .4ساوی ،عمر ابن سهالن ،البصائر النصیریة في علم المنطق ،ص.775
 .6عریفی ،سعود بن عبدالعزیز ،االدلة العقلیة النقلیة علی اصول االعتقاد ،ص.۱۱2
ّ
المنطقیین ،ص.8۱۱
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الرد علي
 .7ابنسینا ،حسین بن عبدالله ،المنطق ،ج ،۱ص.723

ســلفیها معتیدند اذر تمثیل در مورد صــفا خداوند به ار برده شــود ،ناصــحی
اسـت .به نظر آنها در تمثیل ،همانند قیاس شموع ،نهن معنی عامی را تصور می ند ه
مثاع برای افراد زیادی میباشــد 1.حاع اذر تمثیل در مورد صــفا خداوند به ار رود،
باع تشــبیه خداوند به غیر خدا میشــود 2.از اینرو تمثیل ناصــحی را همواره در نار
3
قیاس منطیی نام میبرند.
این اشکاع ،تکرار همان اشکاع در مورد قیاس می باشد .لذا پاسخش نیز این است
ه موضو تمثیل« ،وجود بما هو وجود» است و اری با عناوین خالییت و مخلوقیت،
یا واجب و ممکن ندارد.
د) استقراء

استیراء یعنی :با بررسی افراد یب ماهیت ،و یافتن ویژذی مشترک بین آن افراد ،حکم
به وجود آن ویژذی در همه افراد آن ماهیت می نیم 4.به عنوان نمونه ،با مشــاهده بزر
شدن آهنهای زیادی ه در برابر حرار بزر میشود ،حکم نیم ه «ماهیت آهن در
برابر حرار بزر میشـود» .اذر در اسـتیراء همه موارد را مشاهده نیم ،استیراء تام ،و
اذر برخی را مشـاهده نیم ،اسـتیراء ناقص می شـود .از آنجا ه اســتیراء بیشتر در امور
تجربی اربرد دارد 5،سلفیها متر متعرض آن شدهاند.
ابنتیمیـه در نحوه بـهدســت آمدن حکم لی از جزئیا  ،در اســتیراء تام منطیی،
اشـکاع می ند .وی معتید است ه حکم لی بعد از تجربه جزئیا به دست نمیآیدا
بلکه هر جزء ،خود دارای قســمتی از حکم لی اســت ،و زمانی ه آن جزئیا در نار
6
هم قرار میذیرند ،لی حاصل میشود.
 .1عریفی ،سعود بن عبدالعزیز بن محمد ،االدلة العقلیة النقلیة علی اصول االعتقاد،ص .۱۱۷
 . 2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مسألة حدوث العالم ،ص.۲8-۲۲
 . 3ابنادریس بن علی امیر ،جابر ،منهج السلف و المتکلمین ،ص.25۲
 .4ساوی ،عمر ابن سهالن ،البصائر النصیریة في علم المنطق ،ص.757
 .6ربانی ذلپایگانی ،علی ،مناهج االستدالل ،ص.83۷
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الرد علی المنطقیین ،ص.85۱-858

اسـتدالع وی بر ادعایش این اسـت ه نمیتوان از جزئیاتی ه بدون حکم هستند،
حکم لی را استخراج ردا 1چرا ه چند جزئی ه اصال حکمی ندارند ،اذر در نار هم
قرار بگیرند و حکم لی را تشکیل دهند ،تناق است .پس هر جزء قبل از استیراء نیز،
2
در بردارنده جزئی از حکم لی است.
این اشــکـاع ابنتیمیه نیز قابل دفا نیســتا چرا ه در اســتیراء ،بعد از مشــاهده
جزئیا  ،حکم لی استنباط میشود 3،و درک لیا مخصوص عیل است 4.پس حکم
لی عیل ،حکمی استنباطی ،و غیر از حکم در جزئیا است.
 )۲صورتهای استدالل عقلی قرآنی

ســلفیهـا معتیـدند نباید فراتر از قیاسهای عیلی قرآن رفت ،و با همین ادله عیلی
قرآن میتوان ،از دین دفا رد 5.این ذروه بهواسطه مبنای سل ذرایی معتیدند ه سل ،
اســتدالعهای عیلی را در قرآن جســتجو می ردندا لذا نیازی نبوده ه دادههای عیلی
6
خود را به ار بگیرند.
در حیییـت این ذروه ســعی دارنـد ـه در اســتدالع عیلی ،نه تنها مواد را از وحی
بگیرنـد ،بلکـه صــور را نیز از وحی بگیرند 7.ادلهای ه آنها بر این مبنا ن ر می نند،
ل ك ل
ك
ك ك
ك ك ل
ل
ل ك ك
ْك كهمنهقب نلي 8ه
آیـا قرآن اســتا مانند این آیه :قْهاُتو لهراُتَُْهاذ نهذْكهمنهم نع كي كهو نذ
9
بیان ننده این موضو است« :پیامبر ،ملمور به تبیین براهین عیلی قرآن شده است».
 .1همان.
 . 2همان ،ص.858
 . 3مظفر ،محمدرضا ،المنطق ،ص.87۲
 . 4ابنسینا ،حسین بن عبدالله ،شفاء ،ص.77۷
 .6حلمی ،مصطفی ،منهج علماء الحدیث والسنة في أصول الدین ،ص.۱5۲
 .5حلمی ،مصطفی ،قواعد المنهج السلفی ،ص.۱۷5
 .7نوفان عبیدا  ،عبدالکریم ،الداللة العقلیة فی القرآن ،ص.۲52
 .8انبیاء ،آیه .8۲
 .9عریفی ،سعود بن محمد ،االدلة العقلیة و النقلیة علی اصول االعتقاد ،ص.5۷

ابنتیمیه دو صــور را برای اســتدالع ن ر می ند ه آنها را روش قرآن میداندا اما
برخی از سلفیهای معاصر ،چند صور دیگر را نیز به آن دو صور اضافه ردهاند ،ه
در اینجا ابتدا دو صور ابنتیمیه ،و سپس به دیگر صور ها میپردازیم:
الف) میزان قرآنی (جمع بین متفقات و تفریق مختلفات)

از مهمترین صور هایی ه سلفیها برای استدالع ارائه ردهاند ،میزان قرآنی است .از نگاه
آنها مهمترین صفت عیل ،شناخت شباهتها و اختالفها است 1.از اینرو عیل هرذاه دو چیز
مثل هم را ببیند ،حکم هر دو را یکی قرار میدهدا ه این ،همان استدالع «طرد» است .از طرف
دیگر ،عیـل هرذـاه دو شــیء مختل را ببینـد ،حکم آن دو را نیز متفـاو قرار میدهدا ه این
3
استدالع «عکس» است 2.سلفیها این نو استدالع را با نامهای مختلفی همچون میزان قرآنی،
جمع بین متماثال و تفری بین مختلفا  4،ضرباالمثاع 5،قیاس طرد و عکس 5نام بردهاند.
مهمترین اســتناد ســلفیها برای میزان قرآنی ،مثاعهای قرآنی اســت ،ه از نظر آنها ،قیاس
عیلی ميباشـد« 7.صـال العثیمین» همین قاعده را برای رد دیدذاه متکلمین ،در صفا خبری
به ار برده اســت .وی معتید اســت ه نباید بین مثلها فرقی ذذاشــت .از اینرو اذر ســی یب
صـفت ،مانند اراده را برای خدا ثابت رد ،باید صـفا دیگری مانند غضــب ،ه همسنم اراده
هسـتند را نیز ،برای خدا اثبا ند .اذر سی صفت غضب را به بهانه تشبیه و تمثیل از خدا نفی
رد ،بـایـد صــفت اراده را نیز از خدا نفی ندا چرا ه این دو همســنم بوده ،و حکم آنها یکی
8
میباشد.
 .1حسن ،عثمان بن علی ،منهج االستدالل علی مسائل االعتقاد ،ص782ا حلمی ،مصطفی ،قواعد المنهج السلفی ،ص.۱۷۷-855
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الرد علی المنطقیین ،ص73۱ا ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموعه فتاوى ،ج ۷ص.87۷
 .3حلمی ،مصطفی ،قواعد المنهج السلفی ،ص.۱۷۷
 .4حسن ،عثمان بن علی ،منهج االستدالل علی مسائل االعتقاد ،ص.35۲
 . 6عریفی ،سعود بن محمد ،االدلة العقلیة و النقلیة علی اصول االعتقاد ،ص.۱۱7
 .5ابنادریس بن علی امیر ،جابر ،منهج السلف و المتکلمین ،ص.755
 .7عریفی ،سعود بن محمد ،االدله النقلیه النقلیه علی اصول االعتقاد ،ص۱۱7ا حلمی ،مصطفی ،قواعد المنهج السلفی ،ص.85۱
 .8ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،مجموع فتاوى ورسائل ،ج ،۲ص.۱73

روی سـخن ابنعثیمین با متکلمین است ،ه صفت غضب الهی را به عذاب ،تلویل
می نندا 1ولي اراده را برای خدا به اثبا میرســانند .ابنعثیمین این قاعده را جمع بین
متفیـا  ،و تفری بین مختلفـا میداندا ه به حکم عیل باید ،حکم مثلها در نفی و
2
اثبا یکی باشد.
این سـخن ابن عثیمین ،قابل مناقشـه اسـتا چرا ه شـرط متکلمین در اثبا صفتی
برای خداوند ،مناسـب بودن آن صفت با شلن ربوبی است 3.پس صفت غضب را تلویل
می ننـدا چرا ه اثبا آن برای خدا نیص محســوب میشــود .از اینرو آن را به معنی
عذاب ،تلویل می نند 4.اما اثبا صفت اراده برای خدا ،برخالف صفت غضب ،نیص
محســوب نمیشــود .هر چند ارادهای ه در مورد خدا ثابت ردهاند ،همان اراده را در
5
مخلوقا ثابت نکردهاندا بلکه اراده را مناسب شلن ربوبی معنی ردهاند.
در نتیجه این ادعای ابنعثیمین ،ه اذر سی یب صفت را برای خدا ثابت رد ،باید
صـفا همسـنم آن را نیز برای خدا ثابت ند ،ادعایی غیرقابل قبوع استا زیرا این نو
استدالع منجر به تجسیم و تشبیه میشود.
پس اربرد صــور اســتدالع« ،جمع بین متفیا و تفری مختلفا » در صــفا
الهی ،منجر به تشــبیه و تجســیم میشــودا زیرا با این روش باید بســیاری از صــفا
مخلوقین ،مانند تولد نسل را نیز برای خداوند ثابت نمود.

 .1فخرالدین رازی ،محمد بن عمر ،تفسیر مفاتیح الغیب ،ص.757
 .2ربعی ،سلیمان بن عبدالعزیز ،منهج الشیخ محمد العثیمین فی التعامل مع الدلیل العقلی فی العقائد ،ص.۱827
 .3آمدی ،سی الدین ،أبکار األفکار في أصول الدین ،ج ،8ص.83
 .4فخرالدین رازی ،محمد بن عمر ،المطالب العالیة من العلم اإللهي ،ج ،7ص.۱37
 .6آمدی ،سی الدین ،أبکار األفکار في أصول الدین ،ج ،۱ص.8۷2

ب) قیاس اولویت

قیاس اولویت ،قیاسی است ه به دلیل قویتر بودن مالک حکم فر در اصل ،حکم
ك كك ل ك ل
فر به اصــل داده میشــود 1.مانند آیه :فالهتقُْ لهه كمُُتهف ه 2ه در آن ،افراد از اف ذفتن
(روی برذرداندن از روی خشـم) به پدر و مادر نهی شدهاند .به طری اولی ،این نهی در
3
مورد صدا زدن با بیاحترامی برای پدر و مادر نیز جاری میشود.
این قیاس جایگاه ویژهای در صــور های اســتدالع نزد ســلفیها داردا به طوری ه
برخی از آنهـا ،تنهـا قیاس صــحی را قیاس اولویت میدانند 4.اربرد اصــلی این نو
اسـتدالع نزد سلفیها در بح صفا خدا است ،ه به اعتیاد آنها به هیچوجه نباید از
6
تمثیل و قیاس شموع استفاده نمودا زیرا منجر به تشبیه خداوند به بندذان میشود.
به نظر ســلفیها ،تمثیل و شــموع ،اقتضــای اشــتراک در جنس را دارند ،ه در این
صـور اذر در مورد خدا ثابت شـود ،خدا نیز یکی از افراد آن جنس میشود .از اینرو،
در مورد صــفا الهی باید به دنباع قیاســی رفت ه ماال مخلوقا را به طری اولی
5
برای خدا ثابت ند.
«مصــطفی حلمی» در اینبـاره چنین میذویـد« :علم به خداوند نزد مســلمانان،
باالترین علم است .انبیاء در استدالع به خدا ،از قیاس اولویت استفاده می ردندا چرا ه
در این نو استدالع ،هر مالی را ه برای غیرش ثابت میشود ،برای خدا به طری اولی

 .1ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،شرح العقیدة الواسطیة ،ص.۱8۷
 .2إسراء ،آیه .87
 .3و از آنجا ه مالک و علت این نهی ،بیاحترامی و انیت ردن است ،صدا زدن از روی خشم به طری اولی ،بیاحترامی
محسوب و شامل این آیه می شود ،زیرا ایذای بیشتری استا یعنی علت حکم ه همان ایذا باشد ،در صدا زدن به صور
قویتر وجود دارد.
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،شرح العقیدة الواسطیة ،ص.۱8۷
 .6نوفان عبیدا  ،عبدالکریم ،الداللة العقلیة فی القرآن ،ص.۲73
 .5آعالشیم ،صال بن عبدالعزیز ،شرح العقیدة الطحاویة،
سایت شامله ،shamela.ws/browse.php/book-934 :ص.۱7۲

ك

ثـابت میذردد»« 1.ابنعثیمین» نیز با اســتناد به آیه و ن ّهّلله همك هثُ لْه ألیلع 2میذوید« :علما با
اسـتناد به این آیه ،تمام اوصـافی ه برای مخلوقا  ،ماع است ،در خدا به طری اولی
3
ثابت می نند».
البته همانذونه ه ذذشـت ،در قیاس و تمثیل منطیی ،اشتراک جنس در مورد خدا و
مالی متناسب نا ربوبی،
غیر پیش نمیآید .چرا ه در این دو نو اسـتدالع ،صـفا
م
برای خدا ثابت میشودا نه اینکه صفت مخلوقین با همان خصوصیا  ،برای خداوند نیز
ثابت شود تا اشکاع اشتراک در جنس پیش بیاید.
ج) سبر و تقسیم

از دیگر شـکلهای اسـتدالع عیلی ه سـلفیها به ار میبرند ،قیاس سـبر و تیسیم
است .سبر و تیسیم یعنی اینکه تب تب اوصافی ه صالحیت برای علیت دارند ،ارزیابی
شده ،سپس هر دام ه شایستگی علیت را ندارند ،حذف شوند .نتیجه این حذف و إبیا،
4
این است ه اوصافی ه صالحیت دارند مشخص میشوند.
ك
ك
ك
ك
ل ل
از جمله آیاتی ه این صـور را بیان می ند ،این آیه است :فمهخ نلقو نهمنهغْيهشُيهءه هفمه
ل

ك ل

ل
ك
وْ
هه لخُتلق ه
ن

5

ن

آیا از هیچ خل شدهاند؟ یا آنکه خودشان خال [خود] هستند؟
در این آیه ،سه فرض را در مورد نحوه خل عالم مطرح رده:
 .۱یا بدون علت به وجود آمده است.
 .8یا خودش ،علت خودش است.
 .7یا خالیی غیر خودش دارد.

 .۱حلمی ،مصطفی ،منهج علماء الحدیث والسنة في أصول الدین ،ص.877
 .2نحل ،آیه .75
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،شرح العقیدة الواسطیة ،ص.۲7۱
 .4یزدی ،عبدالله بن حسین ،حاشیة علی تهذیب المنطق ،ص۱52ا فوزان ،عبدالله بنصال  ،تیسیر الوصول إلی قواعد
األصول ومعاقد الفصول ،ص.73۲
 .6طور ،آیه .75

دو فرض اولی ممتنع اســتا در نتیجه ،فرض ســوم یعنی وجود خال برای این عالم
1
ثابت میشود.
2
استدالع سبر و تیسیم را منطییین نیز در تب منطیی بیان ردهاند.
د) قیاس خلف

قیاس خل یعنی :اثبا امر به بطالن نییضــشا زیرا دو نیی با یکدیگر جمع نمیشـوند
3
و از هر دو نیز خالی نمیباشند .حاع اذر یکی نی شد ،دیگری ثابت میشود.
ك ك َ
ك ك ك
هآهةهِاله
یکی از آیاتی ه ســلفیها قیاس خل را از آن اســتخراج ردهاند ،آیه :لوهَکْ نهفيهمُت
ن
ن
ن
ك
َ ل ك ك ك ك ك ف لسُْ كَ ك َ
ك ك ل ك
وْ 4.اذر در آســمان و زمین خدایانی جز خدای یکتا
ّلل كهَِّه ل كعرِهع َمُتهصف ه
ه
ُتْ
ّللهلفسُدَُته
ن
ن
ن
بود ،زمین و آسمان از بین میرفت .پروردذار عرش از آنچه وص می نند منزه است.
«عریفی» میذویـد« :اذر در عـالم دو الـه باشــد ،اذر یکی از آن دو میهور دیگری
باشـد ،پس دیگر رب نیستا و اذر هر دو مساوی باشند ،تدبیر صور نمیذیردا و اذر
تدبیر صور نگیرد ،امر عالم فاسد می شود .همچنین اذر تدبیر نباشد ،شایسته اله بودن
5
نیز نیستند .پس معلوم میشود ه یب خدا در عالم وجود دارد».
ارزیابی

سلفیها صور های استدالع عیلی را ه مدعیاند با استفاده از قرآن ارائه ردهاند،
عبار از ،طرد و عکس ،اولویت ،سـبر و تیسـیم ،و قیاس خل مینامند 6.در حالی ه
این صور ها ،نکتهی جدیدی نسبت به صور های استدالع منطیی ندارند و همه این
 .1عریفی ،سعود بن عبدالعزیز ،االدلة العقلیة النقلیة ،ص.853
 .2یزدی ،عبدالله بن حسین ،الحاشیة علی تهذیب المنطق ،ص.۱52
 .3حلی ،حسن بن یوس  ،الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید ،ص.۱27
 .4أنبیاء ،آیه .88
 .6عریفی ،سعود بن عبدالعزیز ،الداللة العقلیة فی القرآن ،ص.۲7۷
 .5یزدی ،عبدالله بن حسین ،الحاشیة علی تهذیب المنطق ،ص۱52ا حلی ،حسن بن یوس  ،الجوهر النضید في شرح
منطق التجرید ،ص.۱27

صــور ها در علم منط به طور امل بیان شــدهاند .لذا این خود بیانذر آن اســت ه
استدالعهای قرآنی و منطیی همسو هستند.
در حیییت نار زدن علم منط توس وهابیت ،به جمود آنها بر ظواهر سنت ،و نگاه
حداقلی آنها به عیل برمیذرددا نگاهی ه متر به عیل مجاع اســتنباط میدهدا و البته
علوم عیلیای ه بر پایه فهم عیال بنا شده ،و ردی از شار بر آن نیست ،رد می ند.
نتیجه

سـلفیها هر چند به دنباع طرحی نو در صور های استدالع بودهاند ،ولی در عمل
موف نشدهاند .در رویکرد سلبی ،آنها تالش ردهاند تا صور های منطیی را باطل نشان
دهند .این اشکاعها در هر سه صور قیاس و تمثیل و استیراء مطرح شده ،ه تمامشان
مخدوش بودهاند.
امـا از جهـت ایجابی ،ســلفیها تالش ردهاند با اســتفاده از قرآن ،صــور های
اسـتدالع صــحی را اســتخراج نند .با دقت در این صــور ها ،معلوم میشــود ه آنها
چیزی اضــافـهتر از صــور هـای منطیی ارائه نکردهاند ،بلکه علم منط آن را جامع و
املتر بیان رده است.
این نو رویکرد سلفیها به صور های منطیی به نگاه غل آنها به آموزههای عیلی
ه خارج از متون دینی آمده است ،برمیذردد .آنها فکر می نند ه اذر علوم را از دیگران
بگیرنـد ،بـاعـ نیصــان در دین میشــودا در حالی ه علوم وارداتی را باید با موازین
اسالمی سنجید ،و اذر مانعی وجود نداشت ،میتوان از آن استفاده رد .این مهم همواره
مورد توجه علمای اسـالم بوده است .به همین دلیل آنها سعی ردهاند علوم وارداتی را با
معیارهای اسالمی پاالیش ،و سپس عرضه نند.
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علل تاثیرگذاری سید قطب بر حرکتهای اسالمی معاصر
*
**

چکیده
در دهههای اخیر ،جهان اســالم و تحوال آن از خبرســازترین بخشها در دنیا بوده
اســت .در این میان ،برخی شــخصــیتها از نیش و اهمیت باالیی برخوردار بوده ه
سید قطب از جمله آنهاستا در واقع تاثیرذذاری وی ،بیش از آنکه ناشی از شخصیت
ممتاز یا ســط علمی باالی او باشــد ،از عوامل دیگری نشــل میذیرد .نا ارآمدی
ادبیـا اخوانالمســلمین ،فیدان ایدئولو یب ارآمد در زمان وی ،تجویز قیام علیه
حا م در عالم اهل سنت ،شرای تاریخی جامعه مصر ،ارائه ایده نو در مورد حکومت
و جـامعـه اســالمی و اعـدام وی از جملـه این عوامـل میباشــدا همچنین ،وجود
شـخصیتی مانند جماع عبدالناصر و مجموعه مسائل مربوط به آن ،همگی فضایی را
مخاطب هیجانزده در جامعه مصــر ،راه حل مشــکال خود را در
ایجـاد نمود ه
م
محی

ردن جـامعه ایدهآلی ببیند ه ســید قطب ترســیم رده بودا در نتیجه ،تاثیر

ذسـترده سـید قطب بیش از آنکه از اندیشـههای ممتازی نشل ذرفته باشد ،به سبب
تاب تاریخی
شــرای زمـانی خاص او و تیاضــای جامعه بوده و در همین راســتا ،م

«معالم فی الطریق» ه با شـور و حماسـه و غیر خاصـی نوشـته شده ،به مرامنامه
حر تهای اســالمذرا در مصــر تبدیل ذردیده و بعدها نیز ،در حر تهای اســالمی
دیگر نیـاط جهان اثرذذار بوده اســت .این میاله ،پژوهشــی اســت ه به درک علل
تاثیرذذاری آثار سید قطب بر جریانهای سیاسی اسالمذرای معاصر میپردازد.
کلیدواژهها :تاثیرذذاری ،سید قطب ،جهان اسالم ،اسالمذرایان ،جماع عبدالناصر.
* استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.
** سط  ۲حوزه علمیه قم و استاد یار دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة( .نویسنده مسئوع)
mam50025 @gmail.com

مقدمه

سید قطب 1ادیب توانمندی است ه با الم ذرم و پرحرار و قلم مسحور نندهاش
سهم بسیار زیادی در میراث ادبی مصر دارد .افراد زیادی در شورهای مختل اسالمی
به شـخصیت و آثار قطب عالقمند بوده و هستند .بیشب تاب «معالم فی الطریق» در
زمره تاثیرذذارترین آثار او ،در تاریم معاصر جهان اسالم به شمار میرود .آنچه ه قطب
در این تاب «نشانههای راه» نامید ،به منظور رهایی شورهای اسالمی از قوانین ساخته
بشـر ،از قبیل مار سیسم و ناسیونالیسم و دیگر مکاتب باطل پایهریزی شده بودا اما این
تـاب ،بیش از آنکـه هـدف مول را تـامین نمـایـد ،در اختیار جریانهایی (تکفیری و
2
وهابی) قرار ذرفت ه نوک پیکان حمال شان را به سوی اسالم و مسلمین نشانه رفتهاند.
بیشـب سـید قطب از شـخصـیتهایی است ه در ساع های آخر حیا خود و به
خصـوص در دوران پس از خود ،نیش مهمی در اوضـا به وجود آمده ،در جهان اسالم
م
دارد .جریانهای اســالمذرا در دهه هفتاد و پس از آن ،از افکار و آثار ســید قطب ملهم
ذردیدند و با اتکا به نوشــتههای او ،حر تهای اعتراضــی و مســلحانه خود را در مصــر
شــرو ردند .قلم قطب ،جامعه هیجانزده مصـ مـر آن زمان را شــعلهور رد و به د ترینی
برای ذروههای تکفیری تبدیل شد .تاثیر قطب ،فی محدود به جامعه مصر نیستا بلکه
طبیا ناراضــی در دیگر شــورهای اســالمی نیز از تابهای او _ به خصــوص تاب
معالم فی الطریق _ تاثیر پذیرفتندا در واقع آنچه او و افکارش را مطلوب و جریانســاز
نمود ،مجموعه عواملی بود ه در ش ـرای خاص آن زمان ،اســالمذرایان را به او معطوف
 .1سـید قطب ابراهیم متولد  ۱۷57در روستایی از توابع اسیوط است .او در ساع  ۱۷8۱برای تحصیل به قاهره رفت و از ساع
 ۱۷8۲در آنجـا بـه شــرل معلمی روی آورد و به عنوان روزنامه نگار و شــاعر و مصــح روزنامه فعالیت خود را آغاز رد.
(یونس ،شـری  ،سید قطب و االصولیة االسالمیة ،صص .)۱۷-8۱قطب از  ۱۷77تا زمان استعفا ،به ساع  ۱۷58در وزار
معارف اشـتراع داشت .برای اولینبار او در ساع  ۱۷5۲به سه ماه زندان محکوم شد و در ساع  ،۱۷75بازداشت و اعدام شد.
(جوهر ،سامی ،الموتي یتکلمون ،ص.)۱۱۱
 .2آقامحمدی ،مرتضی ،فصل تکفیر؛ در عربستان ،در مصر ،ص.73

میداشـت .در این میاله علل اهمیت یافتن و تاثیرذذاری افکار سید قطب بر جریانهای
اسالمی ،پس از اعدام وی بررسی میشود.
اول؛ فقدان ایدئولوژیك و ناکارآمدی مرشد اخوان

پس از جنـگ جهـانی اوع ،در انیالب ملی  ۱۷۱۷ه در آن ،اقباط با مســلمانان در
میابل اشـراعذری انگلسـتان هم داسـتان شدند ،فضای جدیدی در مصر به وجود آمد و
سبب زندذی اروپایی در پیش ذرفته شدا البته تحوال تر یه ه پس از چند قرن به غرب
متمایل شد و دین را از دولت جدا و خالفت را رها رد ،نیش عمدهای ،در به وجود آمدن
1
این فضای جدید داشت .در باور مردم مصر ،تمدن غرب تمدنی فائ بر تمدن شرق بود
و آنها راه رسیدن به دستاوردهای تمدن غرب را ،تنها همان اسباب مورد استفاده غربیها
می دانســتند .با غلبه یافتن این نگرش ،زنان مصــری حجاب را نار ذذاشــته و به ســمت
تعلیم روی آوردند .آنها م م وارد عرصـه عمل و حتی میدان سـیاست شده و با اموری
مثل تعدد زوجا مخالفت ردند .مردان نیز مانند زنان جامعه متحوع شــده و تحصــیل
در االزهر را رهـا رده و بـه یادذیری علوم جدید روی آوردند 2.طرفداران مدرنیته معتید
بودنـد ـه علوم جدید ،مانند تکنولو ی و توســعه شــهری ،طلســم نهنهای متحجر
مذهبیها را خواهد شـکسـت .در میابل این حر تهای سکوالر ه در پی غربیسازی
مصر انجام میذرفت و ادعای خروج از عیبماندذی را داشت ،حسن البنا 3مدع دیگری
سـازی مبتنی بر اسالم را پیشنهاد رد 4.وی از هجمهی فرهنگ غربی بر
از رشـد و مدرن
م
 .1رمضان ،عبدالعظیم ،جماعات التکفیر في مصر االصول التاریخیة و الفکریة ،ص.42
 .2همان ،ص.8۲-85
 .3حسـن البنا در سـاع  ۱۷57در روستایی از توابع بحیرة چشم به جهان ذشود .پس از اتمام دوره تحصیال در دانشسرای
میدماتی معلمان ،در شـانزده سالگی به قاهره رفت تا در دارالعلوم تحصیل ند .البنا در  ،۱۷83معلم دولتی شهر اسماعیلیه
شد و در مارس  ،۱۷82جمعیت اخوانالمسلمین را تشکیل داد .او در ساع  ۱۷۲۷ترور شد.
4. Lilla, Mark, The Politics of God, the New York Times Magazine, August 19, 2007, Section 6.

علم ،اقتصـاد ،سـیاست و دیگر ابعاد زندذی جامعه و غفلت و غوطهور شدن مردم مصر
1
در این سبب زندذی ،ابراز نگرانی می رد.
البنا (مارس  ،) ۱۷82چهار ســاع پس از اســیاط خالفت عثمانی به دســت ماع
آتاتورک ،جماعت اخوانالمسلمین را به عنوان جمعیت دینی خالص ،در شهر اسماعیلیه
تاسـیس نمود .هدف از تاسـیس اخوانالمسلمین ،تربیت دینی جامعه ،با تربیت صحی
اسالمی بود .پس از یب ساع ،شعبه های اخوان در شهرهای مختل مصر به پنجاه عدد
رســیـد و در اواخـر ســـاع (۱۷77م) ،اولـیـن مـجـلـه هفتگی آنهــا تحــت عنوان
«االخوانالمسلمون» منتشر ذردید .البنا اخوان را قهرمان مبارزه با امپریالیسم میدانست
و آن را به تدریج در مسـائل سیاسی وارد رد 2.اخوان با شعار دفا از ارزشها و فرهنگ
بومی مصــر و میـابله با انحراف و تفکر ســکوالر و بیگانه شــرو به ار رد 3.البته او
دیدذاههای خود را به عنوان موضــوعی جدید و جالب معرفی مینمود و به همین دلیل،
4
جوانان جامعه ،بیشترین قشری بودند ه جذب او میشدند.
م
پس از البنا ،اخوان دچار اختالفا درونی شد و آن وحد موجود در زمان او از بین
رفت .هضــیبی 5هم با آذاهی از این ش ـرای  ،تمایلی به پذیرش ســمت مرشــدی اخوان
نداشت 6.بنیانگذاری اخوان و نفون ناتی شخصیت البنا ،مب می رد تا او بتواند عناصر
مختل موجود در درون سازمان را مدیریت ندا اما پس از او جناحهای مختل اخوان
به رقابت برای سب قدر پرداختند ه بیش از همه ،دو جناح درصدد تصاحب رهبری
بودند .ذروه اوع جانشـینی البنا را ح خاندان او میدانستند و ذروه دوم ه نظامالخاص
1. Ramadan, Tariq, Aux Sources du Renouveau Musulman, p362.
 .2رمضان ،عبدالعظیم ،جماعات التکفیر في مصر االصول التاریخیة و الفکریة ،ص.42
3. Ayuobi, Nazih, Political Islam: Religion and politics in the Arab World ,p90.
4. Lya, Brynjar, The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass
Movement, 1928–1942, p213.
 .6حسن الهضیبی ( ،)۱۷37-۱2۷۱مرشد دوم اخوانالمسلمین بود.
 .5عبدالحلیم ،محمود ،اإلخوانالمسلمون ،ج ،8ص.۲7۷

خوانده میشــد ،خود را از نخبگان اخوان میدانســتند و براینباور بودند ه برای رهبری
اخوان سـزاوارترند .در نهایت ،طرفین برای پایان مخاصمه ،هضیبی را ه فردی خنثی در
مواضــع بود ،به رهبری اخوان برذزیدند 1.برخی معتیدند ،یکی از دالیلی ه ســران اخوان
هضــیبی را به رهبری پذیرفتند ،ضــع شــخصــیتی او بود ه مجاع ســوء اســتفاده را به آنها
میداد .عالوه بر این ،او تنش میان اخوان و حکومت را می اســت 2.فتحیالعســاع ه در آن
زمان بازرس مرا ز اخوان بود ،هضـیبی را بیش از آنکه مرشــد اخوان بداند ،مرشد قصر
میدانست 3.این تلیی درباره مرشد اخوان ،اعماع نفون او بر افراد تحت رهبریاش را م
رد و جماعت اخوان م م نسبت به او بیاعتماد شدندا در واقع او بر جناح دیگری ه
تمایل به اقداما شبهنظامی داشت ،هیچذونه تفوق و برتری نداشت و همین امر موجب
4
ضع سازمان اخوان شد.
مرشـدهای پس از البنا ،هیچ یب تاثیر و نفونی مانند خود وی نداشتندا تا آنکه سید
قطب روی ار آمد و تاثیر بسـیار زیادی بر جماعت اخوان ذذاشـتا ذرچه این موضو
5
ه افکار قطب تا چه حد بیانگر مواضع اخوان بوده ،خود موضوعی قابل مناقشه استا
اما به نظر می رسد ه خود سید قطب هم از نا ارآمدی مرشدهای اخوان ناراحت بوده و
حتی از او نیـل شــده ه تجربه او در زندان ،معم بودن افکار رهبران اخوان را برایش
6
ثابت رده است.
پس از دهه چهل و حتی از اوایل قرن بیسـتم ،روشـنفکران جامعه درصدد ترویج و
عرضـه اسالمی بودند ه خود را همسو با معیارهای تمدن جدید (از نو سوسیالیستی و
1.Pargeter, Alison, The Muslim brotherhood from Opposition to power, P31.
2. Lya, Brynjar, ibid, p87.
 .3سعید ،رفعت ،اإلرهاب المتأسلم ،ج ،۱ص.۱28
 .4عبداللطی  ،امیمه ،ناصر و اخوان ،االهرام ،شماره  83 ،5۷8وئن 8-والی .8558
www.weekly.ahram.org.eg/5۷8/8558/special.htm
5. Pargeter, Alison, ibid P22.
 .5امل ،عبدالعزیز ،مذ را د تر عبدالعزیز امل عضو في النظام الخاص لإلخوان الد تور ،والی  ،8553در آدرس:
www.Paldf.net/fourm/showthread/php?t=120458

مـار ســیســتی و یـا حتی لیبرالیســم) میدانســت 1.اســالمذرایان در میابل انتیادا
مار سـیسـتها و مونیسـتها ،اسالم را همانند و مشابه آن جریانهای به ظاهر مترقی
نشـان میدادند .بنابراین آنها در مواجهه با غرب ،سـوسـیالیستها و یا مونیستها ،در
موضــعی منفعالنه بوده و انعان می ردند ه اســالم هم ،همین مطالب مترقی را قبوع
داشته و آن را بیان رده است .قطب در صفحا آغازین تاب معالم فی الطریق ،به طور
تلویحی به این نگاه اعتراض می ند و میذوید :این چه حیانیتی برای اســالم اســت ه
2
صرفا با اثبا تمدن جدید به دست میآید؟ آنهم تمدنی ه خود فشل است.
از نظر قطـب جـامعهای با این باورها ،یب جامعه جاهلی اســت .او در این تاب،
جامعه مصر را چنین توصی می ند :ما امروز در جاهلیتی مشابه جاهلیتی ه به هنگام
ظهور اسـالم وجود داشـت و بلکه تاریبتر از آن به سر میبریم .تمامی آنچه در اطراف
ماست تصورا و عیاید مردم ،عادا و تیالید آنها ،منابع فرهنگشان ،هنرها و ادبیاتشان،
میررا و قوانین شـان ،همه جاهلی اسـت .حتی بسیاری از آنچه را ه فرهنگ اسالمی،
منابع اسـالمی ،فلسفه اسالمی و تفکر اسالمی میشماریم جاهلی است ...اینها همگی
3
محصوع این جاهلیت است.
بنابراین باید ذفت توفی قطب عمدتا ناشـی از فیدان ایدئولو ی مناسب و ار آمد،
در جامعه آن زمان مصـر و جهان اسـالم استا 4در واقع فی سی میتواند میدمه این
مصـر قرن بیسـتم ،تا دهه شصت را (تا آنجا ه
تاب را به خوبی درك نماید ه شـرای
م
مربوط به فکر اسالمی و بیان حیانیت اسالم است) ،بداند.

1. MARCH, ANDREWF, Taking People as They Are: Islam A s a “Realistic Utopia” in the Political
Theory of Sayyid Qutb, American Political Science Review, Vo l. 104, No. 1 February 2010,
p.191, footnote 6.
 .2قطب ،سید ،معالم في الطریق ،ص.1-4
 .3همان ،ص.۱3-۱۷
 .4سجد جامعی ،محمد ،زمینههاى تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن ،ص .۱77

دوم؛ جامعهای در شرایط تاریخی

عالوه بر آنچه ذذشــت ،اشــکاع دیگر ،جامعه جدید شــهری بودا یعنی اذر جامعه
مصر شرای آن دوران را نداشت چهبسا فیدان رهبری میتدر برای اخوان و نبود ایدئولو ی
توانمند ،مشــکل چندانی ایجاد نمی ردا اما در شــهر بزرذی مثل قاهره ،آنهم در دهه
شــصــت ،مردم در ش ـرای تاریخی خود به ســر میبردند .جوانان از روســتاها به شــهر
مهاجر رده و وارد دانشــگاه میشــدند و اقســام مختل مکاتب را میدیدند .مکاتبی
چون ترقیخواه ،لیبراع و یا انیالبی (از قبیل مائوی چگوارایی و مار ســیســتی) در حاع
تبلیغ شــدن بودندا بنابراین در چنین فضــایی ،برای آنکه جوانان مصــر همچنان پایبند به
دین بمانند ،صرفا تبلیغ آن به روش سنتی افی نبود .از نظر رعایت موازین اسالمی هم،
جامعه در شـرای مطلوبی قرار نداشـت و اسالم در قسمتهای مختلفی تهدید میشد.
یکی از علل و عوامل نفون افکار قطب در میان این قشر از جوانان ،متناسب بودن با سط
تیاضا و تمایال رادیکاع چنین جامعهی هیجانزدهای بود.
موضـعذیری رهبران اخوانالمســلمین ،پاســمذوی مطالبا جامعهی در حاع غلیان
مصر نبود .حتی زمانی ه حزب وفد در ساع  ،۱۷5۱معاهده  1۱۷77را باطل اعالم رد،
هضـیبی مخالفت رده و اعالم نمود ه با اعماع فشار نمی توان انگلستان را از مملکت
خارج رد .او در  ۱5ا تبر ذفت :آیا ذمان می نید ه با اعماع فشار میتوان انگلستان را
از مملکت بیرون رد؟ حکومت هم باید همان اری را انجام دهد ه اخوانالمســلمین
انجام میدهدا یعني باید به تربیت جامعه پرداخت و فی در این صور است ه میتوان
انگلستان را از شور بیرون رد.
او اخوان را خطـاب قرار داده و آنها را به اهتمام و تمر ز بر قرائت قرآن توصــیه نمود .تا
جایی ه یکی از عالمان اسـالمی به نام خالد محمد خالد ،میالهای در مجله روزالیوس
با عنوان «أبشر بطوع سالمة یا جورج» نوشت و در آن موضع منفعالنه اخوان و مرشد آن
 .1پیمانی  85سـاله ه در ساع  ۱۷77بین دو شور انگلستان و مصر منعید شد و براساس آن ،انگلستان پذیرفت تا نیروهای
خود را از خاک مصر خارج ند و فی نیروهای محافظ اناع سوئز در آن باقی بمانند.

را مورد نکوهش قرار دادا 1در واقع فعاالن جوان ،خواســتار اســتفاده از خشــونت برای
سرنگونی ناصر بودندا اما چنین مواضع و ادبیاتی ،پاسمذوی جامعه هیجانزده مصر آن
زمان نبود .در طرف دیگر ،زینب الرزالی معتید بود ه ســازمان نمیتواند اری بیش از
به راه انداختن برنامههای آموزشــی ه ذاه ســیزده ســاع به طوع می شــید انجام دهد .او
معتیـد بود ـه برای جـذب  35درصــد جمعیـت ،فی بـایـد به تکرار همین برنامهها
پرداخت .در چنین شرایطی ،ا ثر اعضای اخوان ،مهندسها ،شیمیدانها و دانشجویانی
بودند ه از رهبران اخوان دلسـرد ذردیده و مبارزه و اقدام سـیاسی را بر بح های نظری
ترجی میدادندا بنابراین با تشدید ذرایش رادیکالی سید قطب ،نفون مسل ایدئولو یب
2
از آن او شد و بیایای طرفداران و حامیان اخوان ،حوع او جمع شدند.
سوم؛ ایدهای نو

از ناحیه فکری ،سید قطب شاذرد مکتبحسن البنا و یا ادامه دهنده فکر او نیستا
بلکـه او پـدیـده خاصـــی اســـت ه آثار خود را داشـــت و افکار او نیطه عطفی برای
اخوانالمســلمین ذردید .نوشــتههای قطب ،ویژذی خاص خود را دارند 3 .همانطور ه
التلمسانی ،مرشد وقت اخوان نیز در  ۱۷28اظهار داشت :دیدذاههای سید قطب متعل
بـه خود اوســت و افکـار او اخوان را نمـایندذی نمی ندا 4در واقع تفکر قطب در مورد
حکومت ،ربطی به اخوان نداشــت و اصــطالحاتی مانند جاهلیت ،جماعت مســلمه،

 .1عالم ،فؤاد ،االخوان و انا ،من المنشیة الي المنصة،ص .22
 .2سید احمد ،رفعت ،النبي المسلح (الثائرون) ،ص.۱28
3. ORBACH, DANNY, Tyrannicide in Radical Islam: The Case of Sayyid Qutb and Abd al-Salam
Faraj, Middle Eastern Studies, Vol. 48, No. 6, 961–972, November 2012, p962.
4. Brykczynski, Paul, Radical Islam and the Nation: The Relationship between Religion and
Nationalism in the Political Thought of Hassan al-Banna and Sayyid Qutb, History of Intellectual
Culture, 2005 , Vol. 5, No. 1, p3.

معنای خاص الالهاالالله ،دارالحرب ،دارالکفر ،داراالسالم ،حا میت ،استعالی ایمان و
1
دیگر مطالبی ه او مطرح نمود در ادبیا اخوانالمسلمین وجود نداشت.
قطب معتید بود ه اسالم بیش از جامعه جاهلی و جامعه اسالمی ،جامعهی دیگری
نمیشــناســد .از نظر او اســالم در جامعهی اســالمی ،در تمام ابعاد عییده و عباد ،
شــریعت و نظام ،ســلوک و اخالق وجود دارد .جامعه جاهلی نیز جامعهای اســت ه به
اسـالم عمل نمی ند و اعتیادا  ،تصـورا  ،ارزشها ،ضـواب  ،نظام ،قوانین ،سلوک و
اخالق رایج در آن ،اسـالمی نیستندّ .اولین ویژذی «جامعه اسالمی» آن است ه تمامی
امور آن ،براساس قاعده عبودیت مح خداوند ،پیریزی میشودا در واقع از نظر او هر
جامعهای غیر از جامعه اســالمی ،جاهلی اســت ه براســاس این تعری  ،تمام جوامع
فعلی موجود در جهـان ،در چهـارچوب «جامعه جاهلی» قرار میذیرندا 2بنابراین فی
جامعهای ه در آن شریعت خداوند حکمرانی ند« ،داراالسالم» میباشد .او هر مکانی
خارج از قلمرو داراالسالم را نیز «دارالحرب» میداند و رابطه مسلمان با آن را ،یا جنگ
و مبارزه و یا صل براساس معاهده میداندا البته در این حالت نیز داراالسالم به حساب
م
3
نمیآید و در بین اهالی آن و مسلمانان ،والء وجود ندارد.
قطب به بررسـی این مسلله پرداخت ه چگونه میتوان جامعه جاهلی را نابود رد و
بر خرابه های آن حکومت اسـالمی برپا نمودا او معتید بود ه برای اعاده اسالم ،به یب
انیالب واقعی ،تحت رهبری یب «امت پیشـتاز» نیاز است ه تنها از نسل قرآنی ،یعنی
الگو بگیرد 4.از نظر تحلیلی ،از تولد امت پیشتاز تا استیرار جامعه
صـحابه پیامبر
اسالمی ،دو مرحله را می توان مشخص رد .مرحله اوع رسیدن به بلوغ معنوی و مرحله
5
ّدوم ،نبرد علیه جامعه جاهلی است.
 .1صروی ،محمد ،االخوانالمسلمون ،الزلزال و الصحوة ،ج ،۱ص.7۱7
 .2قطب ،سید ،نشانه هاى راه ،ص.111
 .3همان ،ص.۱2۱
 .4همان ،ص.۱-۱5
 .6همان ،ص 85و .7۷

از نظر قطب ،جامعهای ه براساس احکام الهی اداره نشود ،دارالحرب است و وظیفه
مسلمانان ،جنگیدن با اهل آن میباشدا او معتید بود ه حتی اذر امکان جنگیدن با آنها
وجود نداشته باشد ،بازهم نمیتوان سا نان این شورها را مسلمان دانست.
مخاطب قطب ه جوانان تحریب شــده مصــر بودند ،برای عمل به تکلی الهی
خود ،راهی جز جنگ و شــتار مســلمانان نداشــتند .از ســخنان قطب در این تاب به
خوبی میتوان دریـافـت ـه چگونـه این مطـالب و بیان جذاب آن توانســت جوانان را
تحریب و به تکفیر جامعه اسالمی و شتار مردم مسلمانان سوق دهد.
محمد قطب ادعا می رد ه مکرر از برادرش این جمله را شــنیده اســت ه :همانا
حکم به فر مردم نیازمند قرینه و دلیل قطعی اسـت ه هیچذونه شـك و شائبهای در آن
نباشد 1.بر فرض ه این جمله پذیرفته شود ،نکته این است ه قرینه قطعی و ییینی برای
افرادی مانند "شــکری مصــطفی" به راحتی پیدا ميشــد و تا جایی پیش میرفت ه هر
سـی خارج از ذروه و جماعت خود را افر میدانست .آنها برا ساس نص و تصریحا
ســیـد قطب در جاي جای تاب معالم ،اطمینان حاصــل ردند ه امروز هیچ جامعهی
اسـالمیای وجود ندارد و تمام این جوامع ،جاهلی 2و دارالحرب هستند .قطب معتید است،
موجود به اصطالح مسلمان نار میآید ،خود را
اذر سـی ذمان ند ه اسالم با این جوامع
م
فریفته اســتا در واقع او نه دین چنین جامعی را اســالم میدانســت و نه مردمش را به
عنوان ،مســلمـان قبوع داشــتا 3بنابراین باید ذفت ه در بهترین حالت ،ســید قطب
شناخت درستی از جامعه خود و مخاطب و میزان تاثیر الم خود نداشت.
 .1سید احمد ،رفعت .النبي المسلح (الثائرون) ،ص .۱8۲
َّ
 .2وأخیراا یـدخـل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعا التي تزعم لنفســها أنها مســلمة  … ،وإنا تعین هذاا فإن
موق اإلســالم من هذه المجتمعا الجاهلیة لها یتحدد في عبارة واحدة :إنه یرف االعتراف بإســالمیة هذه المجتمعا
لها و هذه المجتمعا ال تدخل في هذا اإلطار ألنها تعتید بللوهیة أحد غیر الله ،وال ألنها تیدم الشــعائر التعبدیة لریر الله
أیضــا ،ولکنهـا تـدخـل في هذا اإلطار ألنها ال تدین بالعبودیة لله وحده في نظامها ،وشــرائعها وقیمها ،وموازینها ،وعاداتها
وتیالیدها ..و ل میوما حیاتها تیریبا (سید ،قطب ،معالم في الطریق ،ص.)۷۱
 .3والمســللة في حیییتها هي مســللة فر وإیمان ،مســللة شــرك وتوحید ،مســللة جاهلیة وإســالم .وهذا ما ینبري أن یکون
ّ
واضــحا ..إن الناس لیســوا ملمین  -ما یدعون -وهم یحیون حیاة الجاهلیة .وإنا ان فیهم من یحب أن یخد نفســه أو یخد
اآلخرین ،فیعتید أن اإلســالم یمکن أن یســتییم مع هذه الجاهلیة فله نلك .ولکن انخداعه أو خداعه ال یریر من حیییة الواقع

از نیاط عطفی ه در این ایدئولو ی جدید به چشم میخورد ،تجویز قیام علیه حا م
مسـلمان است .از نظر سید قطب ،موضع اهل سنت در قباع ر یم حا م ،سکو است
و حا میت را تایید می ندا بنابراین در فیه و الم اهل ســنت ،امر به معروف نســبت به
حا م ،امري قلبی و حدا ثر زبانی اســت و به جز افراد متشــر  ،مابیی افراد آن را تا ید
نمی نند .در این دیدذاه ،حتی اذر حا م ،فردی فاسـ و ستمگر باشد ،نمیتوان بر ضد
او قیام ردا بلکه تنها وظیفه مردم ،ارشـاد اوست .از طرف دیگر ،حا م با ارتکاب فس
از حکومت عزع نمیذردد .در این زمینه روایا فراوانی در تب معتبر اهل سنت وجود
نیل
دارد ه آنها را به چنین اجماعی ميرسـاند .در صـحی مسلم از رسوع خدا
شـده :هر س از حا م و رهبر خود ،امر ناپسـندی مشـاهده رد ،میبایست بر آن صبر
1
نمایدا چرا ه هر س از جماعت فاصله بگیرد به مر جاهلی مرده است.
ابوالحسـن اشـعری ذفته است :ما به حکم دین خود ،پشت سر هر امام نیکو ار و یا
ظالمی نماز میذذاریم و برای امام مســلمانان دعا می نیم و به امامتشــان اقرار داریم.
حتی اذر سـی ،بر امامی ه در دین ،لرزشـی داشته باشد خروج ند ،بازهم ذمراه است.
در دین ما قیام مسـلحانه علیه حا م جایز نیست 2.عالمان سلفی سرشناسی مانند ابنتیمیه
3
و ابنقیم نیز همین دیدذاه را دارند.
پس در نظر یب سـنی متشـر و پیرو فیه ،قیام با شمشیر بر ضد حا م اسالمی جایز
نیستا بنابراین ضرور دفا از اسالم ،قطب را به دیدذاه خاص خود رساند .باید ذفت،
خود
ذرچه دیدذاه او بیشــباهت به تفکر خوارج نیســت ،اما این نظریه برذرفته از تفکر م
اوست.
شـیئا ..لیس هذا إسالما ،ولیس هؤالء مسلمین .والدعوة الیوم إنما تیوم لترد هؤالء الجاهلین إلی اإلسالم ،ولتجعل منهم
مسلمین من جدید( .سید ،قطب ،معالم في الطریق ،ص.)۱52
َ َ َ َ
َ .1ح َّد َث َنا َح َسـن نبن َّ
الربیعَ ،ح َّد َث َنا َح َّماد نبن َز نیدَ ،ع نن نال َج نعد َأبي ع نث َم َانَ ،ع نن َأبي َر َج ،اءَ ،ع نن نابن َع َّ
اس َی نر مو یه ،قاع  :قاع َرسوع
ب
م
،
َّ َ َّ َّ َ َ ن َ َ َّ م َ م َ ن َ َ ن َ َ ن َ ن َ َ ن َ م ن ن َ َّ َ ن َ َ م َ ن َ َ َ َ ن م َ َ ٌَ َّ َ ٌ َ َ ،
الل مه صـلی الله علی مه وسلم  " :من رأی ممن أ مم میر مه شیئا یکرهه فلیص مبر ،ف مإنه من فارق الجماعة مشبرا فما ف ممیتة ج ماه ملیة (صحیح
مسلم ،تاب االمارة ،باب االمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن ،ج ،8ص ،2۷2حدی شماره )۱2۲۷
 .2اشعری ،ابوالحسن ،اإلبانة ،ص .34-33
 .3ابنقیم جوزیه ،محمد ،اجتماع الجیوش االسالمیة ،ص .8۱۷

برای درک این دیدذاه می بایسـت دو موضـو مهم را در نظر ذرفت .اوع آنکه شرای
مصـر آن زمان را درک رد و دوم آنکه ،فیه نا ارآمد و بسته ی اهل سنت ،ه اجازه اقدام
عملی در میابل حا م را نمیداد ،مورد توجه قرار داد .به نظر میرسد ،تفکر قطب در این
فضـا و به دسـت خود او شـکل ذرفته و این دیدذاه را از سی اخذ نکرده استا البته در
قسمتهایی از ابواالعلی مودودی و یا ابنقیم تاثیر ذرفته استا اما به هر حاع این دیدذاه
از مآن خود او میباشد.
باید ذفت ه قطب به خطر قابل مالحظهای دســت زد و راهی را پیمود ه علما در
طوع تاریم اســالم از پیمودن آن خودداری ورزیده بودند .اعالم این مســلله ه حکومت
این حکمران ،دارالحرب اسـت و وظیفه مســلمین ،قتاع با آن اســت 1،متضـ ّـمن تکفیر او
بود .تکفیر نیز در واقع سـالحی خطرناک به شـمار میرفتا چرا ه میتوانست به حربه
ذروههای خارج از نترع تبدیل شود.
چهارم؛ اعدام قطب

اعدام قطب ،تاثیر جریان فکری او را سرعت بخشید و اذر او اعدام نمیشد ،به طور
قطع تاثیر بسـیار متری بر جامعه مصـر میذذاشـت 2.شته شدن او و عدم درخواست
عفو ،او را به اسـطورهای تبدیل رد ه مورد سـتایش نسل مذهبی قرار ذرفت و بر شد
تاثیر افکار او افزودا در واقع این اعدام ،جوانان پرشور را بیش از پیش ،شیفته قطب رد.
جمال د تر فتحی شـیاقی ،پزشـب و فعاع سیاسی فلسطینی به وضوح این واقعیت را
نشان میدهد ه چه تصویری از قطب در انهان وجود داشت .او میذوید :قبل از اینکه
قطب را به شــهاد برســانند و قبل از اینکه پیروز شــود و قبل از آنکه به آزادی برســد و
خـداونـد او را برذزیند و در این دنیا و در ما اعلی رامتش بخشــد ...حکم اعدامش را
 .1وان هناك دارا واحدة هي دار اإلسـالم ،تلك التي تیوم فیها الدولة المسـلمة ،فتهیمن علیها شریعة الله ،وتیام فیها حدوده،
ویتولی المسـلمون فیها بعضـهم بعضا ،وما عداها فهو دار حرب ،عالقة المسلم بها إما الیتاع ،وإما المهادنة علی عهد أمان،
ولکنها لیست دار إسالم ،وال والء بین أهلها و بین المسلمین( .سید ،قطب ،معالم فی الطریق ،ص.)۱73
2. Shepard, William. 1997: The Myth of Progress in the Writings of Sayyid Qutb. Religion.
No. 27, p255.

صــادر ردند .او لبخندی زد .طاغو ها تالش ردند تا بزرذی و شــکوه او را از وی بربایند و
سحر لماتش را بستانندا پس به او ذفتند  :طلب بخشش ن او نگاهی مصمم رد و پاسم
داد :اذر به ح محکوم به مر شــدهام ،در این صــور به حکم ح راضــیام و اذر به باطل
1
محکوم شدهام ،در این صور من بزر تر از آن هستم ه از شما طلب بخشش نمایم.
پنجم؛ فشار و زندان

رابطه اخوان و ناصــر بســیار پیچیده اســت و به راحتی نمیتوان در مورد آن قضــاو
رد .به ادعای حماده امام ،انیالب نوپای مصـر درصــدد مجامله با اخوان بود و حتی از
آنها برای شــر ت در اولین ابینه وزرا دعو شــدا اما تمامی رفتارهای اخوان برخالف
توقع عبدالناصــر بود .ار به جایی رســید ه انیالبیون دریافتند ،اخوانیها با ســفار
انگلســتان و امریکا ارتباط دارند و با آنها جلســاتی را تشــکیل میدهند .عبدالناصــر در
داخل مصـر محبوب بود و آمریکاییها درصـدد ایجاد نیروهای مسلحی در داخل مصر
بودند ه بر ضـد عبدالناصـر اقدام نند .آنها پس از مشاهده و جمع بندی اوضا مصر،
اخوان را برای این ـار برذزیـدنـدا البته این انتخاب بیجهت هم نبود و اخوان به دالیل
مختل  ،برای چنین اری مناســب بود .بســیاری از اعضــای اخوان در داخل مجلس
رهبری انیالب عضویت داشتند و جزء نیروهای ملی و داخلی مصر محسوب میشدندا
در واقع آنها قبل از انیالب هم در مصر فعالیت می ردند و با سعودیها نیز بسیار نزدیب
بودند 2.عبدالناصـر به هضـیبی در این خصوص هشدار داد ،اما این هشدار جدی ذرفته
نشــدا تا اینکه در  87ا تبر  ۱۷5۲یکی از اعضــای اخوانالمســلمین وشــید ناصــر را
هنگام سخنرانی در اسکندریه به قتل برساند 3.همین موضو رواب ناصر و اخوان را تیره

 .1شیاقی ،فتحی ابراهیم ،معالم فی الطریق عرض و رؤیة ،ص.7۲
 .2حماده ،امام ،االخوان و االمریکان ،صص.11-14
 .3وپل ،یل ،پیامبر و فرعون (جنبشهاى نو ین اسالمی در مصر) ،ص.۱2

رد و دســتگیریها شــرو شــد و رهبران اخوان را مجبور رد ه به ســمت ســعودیها
1
بگریزند.
یب ساع پس از به قدر رسیدن افسران آزاد ،فعالیت احزاب سیاسی ممنو شد و
اخوان ه به عنوان حزبی سـیاسـی شناخته میشد ،مجبور ذردید ه خود را نهادی دینی
معرفی ند .با این حاع از دســامبر  ۱۷5۲تا زمان ســادا (ســاع  ،)۱۷35اخوان تحت
فشـار جدی قرار ذرفت ه از آن به عنوان دوره محنت یاد میشود 2.موضع رسمی ر یم
ناصر این بود ه اخوان به انیالب خیانت رده و حکومت ،ح سر وب آنها را برای خود
محفوظ می داند .ادعای حکومت این بود ه اخوان پیمانی ضدانیالب با انگلستان بسته
اسـت .این دیدذاه از سوی تاریمدانان برجسته مصر مانند طارقالبشری ه ذرایش چپ
3
داشت و عبدالعزیز رمضان از حزب وفد ،حمایت میشد.
حکومت با دســتگیریهای انبوه ،شــکنجه ،محا مههای نمایشــی ،اعدام و تبعید،
موضع خصمانهای نسبت به آنان ذرفت .این سر وبها سبب شد ،برخی از سران اخوان
موضــعی محتاطانه اتخان نند و از ذرایشهای ســیاســی خود بکاهند و تا حد ممکن با
دســتگاه حا م چالش ایجاد نکنند 4.با وجود همه این فشــارها ،نیروهای اســالمذرا به
دنباع راهی بودند تا به ایفای نیش خود در عرصــه ســیاســت بپردازندا 5در واقع زندان و
شکنجه نه تنها رویکرد تند زندانیها را از بین نبرد ،بلکه آنها را سختتر و مصممتر نمود
6
و زمینه را برای اقباع و روی آوردن به افکار سید قطب ،فراهم رد.

 .1سید احمد ،رفعت .النبي المسلح (الثائرون) ،ص.38
2. Meijer, Roel, The Muslim Brotherhood And The Political: An Exercise In Ambiguity, (n.d),
available at: https://www.clingendael.nl/publication/muslim-brotherhood-and-politicalexercise-ambiguity, p303.
3. Lya, Brynjar, ibid, p7.
4. Brown, Nathan, The Muslim Brotherhood,p2-3.
5. Pargeter, Alison, ibid. p15.
6. Pargeter, Alison, ibid, P35.

نتیجه

همانطور ه ذذشـت ،توفی ادبیا سید قطب در جذب مخاطب ،بیش از آنکه حاصل
شـخصـیت ممتاز و ویژه او ،یا محتوای عرضـه شـده توسـ او باشد ،تابع شرای موجود در
جامعه مصـر (در دهه شصت و هفتاد میالدی) بود .ناتوانی اخوانالمسلمین در ارائه پاسخی
قانع ننده به نیاز جامعه مذهبی و مواضـع منفعالنه سـران اخوان ،سبب سرخوردذی سانی
شــد ـه بـه دنبـاع راهکـاری عملی برای دفا از دین و برقراری جامعه دینی بودند .آنها این
مطلوب را در رویـه اخوان و رهبران آن -پس از البنـا -نیـافتنـد .این بخش از جـامعه مذهبی
عمدتا از روســتاها به شــهرها مهاجر رده و در عین حالی ه برخی از آنان در بخشهای
اقتصادی و دانشگاهی حضور فعاع داشتند ،همان فرهنگ روستایی را حفظ رده و به نوعی با
سـاختار جدید جامعه شـهری ناهمگن بودند .این جوانان ه از روسـتاها به شهر آمده و وارد
دانشـگاه میشـدند ،اقسام مکاتب مختل ترقیخواه ،لیبراع یا انیالبی را ميدیدند و صرفا با
تبلیغ دین به روش سنتی قانع نمیشدند .عدم توانمندی اخوان در پاسمذویی به مطالبا این
طبیه ،در عمل به جایی رســید ه اخوان برای ســید قطب ،مخاطب ســازی رد و مخاطب
ناراضـی ،به سـوی او سوق داده شد .نکته دیگر مربوط به ایده و دیدذاه جدیدی بود ه قطب
ارائـه مینمود .اصــطالحـاتی مـاننـد جـامعـه جاهلی ،دارالحرب ،دارالکفر ،داراالســالم،
حـا میـت ،اســتعالی ایمان ،لزوم قیام در میابل حا مان جوامع اســالمی و مطالبی از این
دسـت ،ه توس قطب مطرح ذردید برای طبیه متدین آماده حر ت ،جذابیت خاصی داشت
م
و البته تبعا شـدیدی نیز به وجود آورد .در نار همه این موارد ،شته شدن سید قطب هم بر
تاثیر بیش از پیش افکار و اندیشـههای او افزود و او را به شـخصیتی اسطورهای مبدع ساخت.
میبایســت این نکته را هم افزود ه وجود جماع عبدالناصــر و شــخصــیت محبوب او نیز در
پیدایش این زمینه بیتاثیر نبود .شـخصـیت محبوب عبدالناصـر نفون اخوان را در داخل مصر
م رنگ رده بودا اما با مر وی و آمدن سـادا اوضا متفاو شد و شرای م به وجود آمده
در زمان انور سادا  ،فضا را بیش از پیش برای ذرایش به افکار سید قطب ،مهیا نمود.
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مقدمه

هر آئینی برای خود حـدود و ثروری دارد ه خروج از آن محدوده به منزله خروج از
آئین تلیی شــده و پیروان آن ،از رســیدن به این مرحله منع میشــوند .دین اســالم نیز
مرزهایی دارد ه خروج از آن ،به منزله خروج از اسالم میباشد ه در اصطالح فیهی به
آن ارتداد میذویند.
برای حکم به ارتداد ،باید دو مرحله لی را سپری رد ه هر مرحله نیز دارای شرای
تکفیر مطل ذفته میشود ،صدور
خاص خود میباشد .مرحله اوع ه در ادبیا سلفیه،
م
قوع یا فعلی است ه با اصل اسالم در تضاد باشد.
مرحله دوم نیز پس از اثبا تکفیر مطل آغاز شده و در آن ،موانع تکفیر بررسی میشودا
در واقع اذر شـخص برای انجام اری ه منجر به خروج از اسـالم شده ،عذری بیاورد،
تکفیر نخواهـد شــدا اما اذر در انجام عمل خود معذور نبوده و عذری نداشــته ،تکفیر
تکفیر معین ذفته میشود.
خواهد شد ه به این مرحله در اصطالح سلفیه،
م
اصـل موضـو تکفیر و ارتداد در دین اسالم از موارد غیر قابل انکار استا اما تفکر
وهابی و ســلفی بیشــترین تعالیم خود را روی این موضــو متمر ز رده و به میدار قابل
توجهای به حجم و توســعه آن افزودهاند .چنان ه مواردی تحت عنوان نواق االســالم
مطرح شـده ه پیش از ظهور این تفکر سابیه نداشته است .تذ ر به این نکته الزم است
ه مفتیان این آئین ،در هر دوره بر شــد و حجم نواق افزوده و به نظر میرســد ،این
سیر رو به صعود بیوقفه ادامه خواهد داشت.
آنچه در این میاله مورد بررسـی قرار میذیرد ،عوامل توسعه نواق االسالم در آئین
وهابیت اسـت ه عالوه بر روشن شدن علل توسعه ،انحراف ایشان از تعالیم اهل سنت
نیز روشن میذردد.
موارد مذ ور در این میاله ،ســرفصــل نیاط آســیبپذیر تفکر وهابیت در موضــو
نواق االسـالم اسـتا ذرچه هریب از موارد پنجذانه ،خود میالهای مفصل برای نید را

مطالبه می ند ،اما سـعی بر آن اسـت ه به صور جداذانه ،به بررسی هریب از موارد
پرداخته شود.
تکفیر مطلق؛ ارتکاب نواقضاالسالم

ارتـداد بـه واســطـه اســبـابی حـاصــل میشــود ه مفتیان وهابی از آن به عنوان
محور قوع ،اعتیاد ،فعل و شــب
نواق االســالم تعبیر می نند 1.این اســباب از چهار
م
2
تشکیل شدهاند ه در ادامه با مثاعهایی توضی داده میشوند.
یا سب دینا
 .۱قوعا مانند سب الله یا رسوع الله
 .8اعتیادا مانند اعتیاد به شریکی برای خداوند در تدبیر عالما
 .7فعلا مانند سجده بر بت یا اهانت به قرآن ریما
 .۲شــبا مانند شــب در خبری ه در قرآن ریم آمده و یا شــب در فر ســی ه
اجمـا بر فر او وجود داردا مـاننـد مشــر ان بتپرســت ،یا شــب در فر یهودی یا
3
مسیحی.
همـانطور ـه از توضــیحـا و مثـاعهای فوق قابل برداشــت اســت ،موضــو
نواق االسالم ناظر به اشخاص و افراد نیستا بلکه ناظر به افعاع و اعمالی است ه از
شـخص صـادر می شـودا در واقع اذر آنچه صـادر شده با اصل اسالم در تناق باشد،
نواق االسـالم حاصل شده است .اما موضو تکفیر معین ،ناظر به خود شخص بوده و
به این ســواع میپردازد ه آیا میتوان فردی را به واســطه ارتکاب نواق االســالم ،مرتد
دانست یا خیر؟
 .1وأسباب الردة ،ویعبر العلماء عنه بیولهم :نواق االسالم( .شنییطی ،محمد بن محمد ،شرح زاد المستقنع).
http://almsauod.com/2015-11-18-08-22-59/2015-11-24-07-18-49
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الر ماجع ع نن مدین ماإل نسـال مم مإلی الکف مر مإ َّما نطیا أ مو اع متیادا أ نو شکاَ ،وقد َی نحصل مبال مف نعل( .ابنمفل  ،ابراهیم بن محمد ،المبدع
م
م
في شرح المقنع ،ج ،3ص.)۲32
ّ
 .3فالیوع بالکفر .بلن یســب الله  ....وأما باالعتیاد .فکلن یعتید أن لله شــریکا یدبر الکون معه .وأما بالفعل .فکلن یســجد
للصــنم  ...وأما الشــك فکلن یشــك بخبر الله الذي جاء في الیرآن( .خلیل ،احمد بن محمد ،شرررح زاد المسررتقنع للخلیل،
ج ،7صhttp://shamela.ws/browse.php/book-96613/page-2726.)885

در واقع ،زمانی پاسم به این سواع روشن می شود ه تمام موانع و مواردی ه ممکن
است شخص را معذور ند ،مورد بررسی قرار بگیرد.
موضـو نواق در عین اینکه موضـوعی پذیرفته شده در جمیع فرق اسالمی است،
اما در بین شــیوس ســلفی به صــورتی خاص مورد اســتفاده قرار میذیرد ه نتیجه آن،
ذسترش حدا ثری نواق االسالم و شموع بسیاری از مسلمانان در محدوده آن میباشد.
در ادامه به چند مورد خاص از تفکر وهابیت ه به توســعه نواق االســالم منجر شــده،
اشاره میشود.
 -۱نادیده گرفته شدن قید "ضروری" در نواقضاالسالم

نواق االسـالم به معنای مسـائلی است ه با اصل اسالم در تضاد است و نمیتوان
در عین اعتیاد به اســالم ،به آنها معتید بودا اما قبل از آن ،باید روشــن شــود ه اســالم
چیست؟ احکام آن دام است؟ و چه مواردی موجب نی اسالم خواهد بود؟ چرا ه تا
جواب این سواعها روشن نباشد نمیتوان عناوین ناق اسالم را تشخیص داد.
تعیین حدود و ثرور اســالم با وجود فرق و مذاهب مختلفی ه در امت اســالمی
ایجاد شـده و برداشتهای متعددی ه در اعتیادا و احکام و اخالق و ...در هریب از
فرق به جود آمده ،بســیار مشــکل اســتا در واقع قطع و ییین در خصــوص اینکه چه
موضــوعی مورد نظر اســالم اســت و چه موضــوعی از اســالم نیســت ،به ســادذی قابل
شناسایی نمیباشد .باید به این نکته توجه رد ه فی زمانی میتوان حکم رد ه ناق
اســالم صــور ذرفته ،ه بدون هیچ شــب و تردیدی بتوان ذفت ،این عمل خاص ( ه
مورد نی واقع شــده) بخشــی از اســالم اســتا بنابراین مهمترین شــرط در موضــو
نواق االســالم این اســت ه ناق  ،بخشــی از ضــروریا دین باشــدا به این معنا ه
موضو مورد نی  ،با اجما مسلمانان ،داخل در اسالم بوده باشد.
مواردی مانند فر یا شرک به خداوند ،قطعا خروج از اسالم را در پی خواهد داشتا
نیز به طور قطع با اصــل اســالم در تضــاد اســتا
همانطور ه انکار نبو پیامبر

حاصل
چرا ه ورود به اسالم با شهاد به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اعظم
خواهد شدا لذا نی این دو ،خروج از اسالم را در پی داردا چنان ه انکار قرآن ریم و
ّ
موضوعا مسلمی مانند نماز نیز همینذونه میباشند.
شرط "ضروری بودن" را میتوان از بدیهیا بح نواق االسالم دانست ه ذاهی با
عنوان "ضــروری" و ذـاهی بـا عنوان "اتفـاقی" و ذـاهی نیز با عنوان "اجماعی" از آن یاد
میشودا چنان ه در آثار بزرذان حنابله نیز به وفور مورد تا ید قرار ذرفته است.
َو َم ْ ا ْع َت َقـ َد شل ـ يَ َشــــــَِ أل َْ شم َع َعلَى َت ْحَ ش
شَمـ شهَ ،وُ ََه ََ للك لْمـ له َب ْي َ ال لْم ْســــــ شل شمي َ ،
ْ
يه ،كفَ؛1
ش
ش
ش ش
...م يما ََل خ ََل َف ف ل ِّ َ
سـی ه اعتیاد به حلیت چیزی داشته باشد ه اجما بر تحریم آن وجود داشته و
حکم آن بین مســلم ین ظاهر باشــد  ...از مســائلی ه اختالفی در آن نباشــد ،تکفیر
میشود.

اما آنچه برخی شــیوس وهابی در موضــو نواق االســالم مطرح می نند ،اصــل
ضروری بودن برای ناق را زیر سواع میبرد و آن را انکار می ند.
بنباز رئیس ساب هیئت بارالعلما در لجنة الفتاوا ،آورده است:
فقـد َدـدهـا َـد مرَل أربدمااة ،اوي ،وَددها اخخَ خمســــــمااة ،اوي، ،ه
اســتنباها م أدلة أخَ  ،فه ا َخ ـــع لادلة ال،ـــَعية ، ،اوياَلســـَلم تخ ـــع
لادلة الَ،عية2،
ذاهی زید ،چهار صــد ناق اعتبار می ند و دیگری پانصــد ناق ا زیرا او از ادله
دیگر این نواق را اســتنباط رده اســت .این تابع ادله شــرعیه اســت .نواق تابع ادله
شرعیه هستند.

طب این مبنا اذر فییهی ادعا ند ه براساس ادله شرعیه ،فالن موضو ناق اسالم
اســت ،میتواند حکم به مرتد بودن مرتکب آن بدهد .اذر فییه دیگری نیز مدعی باشــد،
فالن موضو دیگر نیز ناق است ،او نیز میتواند حکم به مرتد بودن مرتکب آن بدهدا

 .1ابنقدامه ،عبدالله بن أحمد ،المغني البنقدامة ،ج ،۷ص.۱۱
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بنابراین اذر آن فییه در مصـدر مفتی رسمی دولت باشد ،میتواند نظر خویش را اجرایی
نماید و این همان حذف قید ضروری بودن ناق  ،برای اثبا ارتداد شخص میباشد.
 -۲عدم توجه به فعل مکلف برای تعین نواقضاالسالم

نفس فعل صادر
برای آنکه عملی جزء موضـو نواق االسـالم محسوب شود ،باید
م م
شده از سوی مکل  ،مورد بررسی قرار ذیردا نه اینکه عنوان دیگری بر فعل نهاده شده و
همان عنوان خاص ،مالک قضاو قرار ذیرد.
به عنوان مثاع اذر شــخصــی منکر وجوب نماز در دین باشــد ،باید نفس همین عنوان
مورد بررســی قرار ذیردا یعنی باید پرســید ه آیا انکار وجوب نماز جزء نواق االسـالم
محسوب میشود یا خیر؟
مثـاع دیگر اینکـه ،اذر ســی قـائـل بـه حلیت ربا بود ،باید نفس این عنوان مالک
تشـخیص نواق االسالم قرار ذیردا در واقع نباید عنوان دیگری مانند مخالفت با تاب
بر عمل نهاده و سپس نتیجه ذرفت ه منکر حرمت ربا،
خدا ،یا مخالفت با پیامبر
مرتکب نواق شده و از اسالم خارج است.
این موضــو در بســیاری از مواردی ه مفتیان وهابی به عنوان ناق اســالم مطرح
ردهاند رعایت نشده و به صور عمدی یا سهوی مورد غفلت واقع شده است.
از جمله مواردی ه در نظر مفتیان وهابی ناق اسالم شمرده شده ،موضو "استراثه
به اولیا الهی" است .آنها نفس استراثه را مالک و ناق اسالم قرار نمیدهندا بلکه ابتدا
اسـتراثه را شـرک به خداوند قلمداد رده و سـپس عنوان شرک را مالک قرار داده و آن را
ناق اسالم برمیشمرند.
أمـا المكفَات فكريَ ،،وتســــــمى ، :اوياَلســــــَلم ،وأعامها :ال،ــــــَ بالله؛
كدعاَ ا م ات ،واَلسـتااةة به  ...لق ل النبِ صـلى الله عليه وسـل لما س َ:
« أي ال ،ب أعا ؟ وال :أن تجدَ لله ،دا وه خلقك »1
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موجبا فر بسـیار است ه نواق االسالم نامیده میشود و بزرذترین ایشان شرک
به خداوند اســتا مانند درخواســت از اموا و اســتراثه به ایشــان  ...به خاطر الم
"زمانی ه از ایشـان پرسـیده شـد دام ذناه بزرذتر اسـت فرمود :اینکه برای
پیامبر
خدا شریکی قرار دهی در حالی ه او تو را خل رده است"

براســاس این متن ،آنها ابتدا اســتراثه را شــرک خوانده و بعد از آن ،به عنوان یب امر
ّ
مسـلم ،حکم به ناق بودن شـرک ردهاند .در آخر هم به حدیثی ه ضروری بودن این
مسلله را ثابت می ند ،استناد شده است.
موردی دیگر از این خل مبحـ (از میان موارد متعددی ه در این موضــو وجود
دارد) در موضو نب  ،برای اولیا الهی است ه ابتدا عنوان شرک بر آن نهاده شده و سپس
ناق اسالم شمرده شده است.
ابنعبدالوهاب در نواق االسالم دهذانه خود آورده است:
اعل أن م أعا  ،اوياَلســَلم ع،ــَ :،ا ول :ال،ــَ فِ عباد ،الله ولده
ون َذلش َك
َل شََك له ،والدليَ و له تدالى  :شإ ين الل َيه َل ََ ْا شف لَ أَ ْن لَ ْ َ ََ ،شب شه َو ََ ْا شف لَ َما لد َ
لشم َ،اَ ومنه ال بح لايَ الله كم َ بح للج أو القباب1.
َ ْ َ َ ل
بدان ه نواق االسالم ده مورد است .اوع ،شرک در عباد خدای بیشریب است
و دلیل آن الم خداوند اسـت ه فرمود "خداوند شرک به خود را نمیبخشد و غیر آن را
بر هر س ه بخواهد ،خواهد بخشید" از موارد شرک به خدا نب برای غیر استا مانند
سانی ه برای جن و یا میابر نب می نند.

باید ذفت ه ابنعبدالوهاب نیز دچار چنین مرالطهای شــده اســتا در واقع روش
خود عنوان استراثه به اولیا الهی و یا
صـحی در تشـخیص ناق اسـالم این اسـت ه ،م
نب برای ایشان در نظر ذرفته شودا سپس به این سواع پاسم داد ه آیا جمیع فرق اسالم،
قائل به حرمت استراثه و نب برای ایشان هستند یا خیر؟
در صورتی ه همگی حکم به حرمت داده باشند ،مسلله از ضروریا دین محسوب
ذردیده و قائلین به جواز ،منکر ضــروری میباشــندا در نتیجه این عمل ناق اســالم
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شـم رده شده و مرتکب آن مشرک خواهند بود .اما باید پرسید ه آیا جمیع فرق اسالمی،
حکم به عدم جواز استراثه و نب برای اولیا الهی دادهاند؟
 -3تفسیر به رای در مفاهیم مرتبط

موضــو دیگری ـه تاثیر عمییی در بح نواق االســالم ایجاد رده ،تفســیر به رای در
مفاهیم لیدی است .این ار به صور غیر مستییم دایره نواق االسالم را وسیعتر رده است.
مفتیان وهابی با تفسیری خاص از مفهوم بدعت ،سل و ...ضوابطی را ایجاد ردهاند
ه نتیجه آن در اسالم و فر افراد ،تعیین ننده است.
از جمله مفاهیمی ه به واســطه تفســیر به رای ،محدوده نواق االســالم را وســیعتر
رده ،مفهوم عباد اسـت .مفتیان وهابی با تفسیر خاصی ه از مفهوم عباد ارائه دادهاند،
موجب ذســترش دامنه آن شــدهاندا زیرا آنها در ا ثر مواردی ه به عنوان شــرک و نی
م
اسـالم مطرح میشود ،عنوان عباد را بر آن حمل رده و در آخر ،شرک الوهی را اثبا
می نند.
ابن عبدالوهاب در خصـوص انوا عباد  ،مصـادی متعددی مانند استراثه و نذر و
نب و  ...را به عنوان عباد مطرح رده اســت .در آخر نیز حکم به شــرک در الوهیت
سانی را صادر نموده ،ه نسبت به اولیا الهی استراثه رده و یا نذر و نبحی داشتهاند.
فمــا أ ،اع الدبــاد ،التِ َل تصــــــلح إَل للــه تدــالى؟ ولــت :م أ ،اعهــا :الــدعــاَ
واَلســــــتدـا،ــة واَلســــــتاــاةــة ،وذبح القَبــان ،والنـ ر ،والخ ف ،والََـاَ ،والت كــَ،
واإل،ـابـة ،والمحبـة ،والخ،ــــــيـة ،والَةبـة والَهبـة ،والتـأله ،والَك ع ،والســــــج د،
والخ ،ع ،والت لَ ،والتداي ال ي ه م خصااص اإللهية1.
انوا عبـادتی ه جز خدا ســی اســتحیاق آن را ندارد دام اســت؟ از انوا آن،
درخواســت و اســتعانت و اســتراثه و نب و نذر خوف و رجاء و تو ل و توبه و محبت و
ترس و اشـتیاق و تضـر و ر و و سجود و خشو و تذلل و تعظیم است ه مختص به
خداوند میباشد.

 .1ابنعبدالوهاب ،محمد ،مجموعة رسائل في التوحید واإلیمان ،ص.73۷

همانطور ه در عبار فوق روشــن اســت ،تمام موارد مذ وری ه عباد خوانده
شــدهانـد ،اذر برای غیر خدا به ار برده شــود ،عباد غیر خواهند بود و موجب نی
اســالم شــده و شــرک میباشــندا لذا ا ثر نواق االســالم از نگاه وهابیت ،به واســطه
عنوان"عباد غیر خدا" ناق ذردیده و این ،اهمیت تفسیر مفهوم عباد را اثبا می ند.
از آنجا ه تفسـیر معنای عباد  ،نیش تاثیرذذاری در مباح نواق االســالم دارد،
اذر از عبـاد  ،تفســیری حـدا ثری ارائه ذردد و تعظیم و خضــو (ولو بدون اعتیاد به
ربوبیت) در مفهوم آن قرار داده شـود ،درخواست از اولیا خدا و یا نذر و نب برای ایشان
را شـامل خواهد شد و در نتیجه باید این موارد را ناق اسالم دانستا در واقع مرتکبین
این اعماع ،مشرک محسوب شده و از محدوده اسالم خارج شدهاند.
اما اذر از عباد تفســیری ارائه شــود ه شــرط تحی عباد را اعتیاد به ربوبیت
بداند،در این صور درخواست از اولیا الهی و نذر و نب برای ایشان ،به معنای عباد
آنها نخواهد بودا چرا ه ربوبیتی برای اولیا الهی در نظر ذرفته نشده و نیضی هم صور
نگرفته استا در نتیجه شر ی هم اتفاق نیفتاده است.
آنچه مفتیان وهابی در تفسیر معنای عباد ارائه میدهند ،همان تفسیر حدا ثری است
ه ماحصـل آن ،ناق شـمردن بسـیاری از موارد تعامل با اولیا الهی ،به خصـوص بعد از
مو ایشـان میباشـدا لذا اذر تفسیر به رای و نگاه متفاو و خارج از چهارچوب وهابیان
در موضــو عباد ه مخال ســایر فرق مســلمین اســت تعدیل میذردید ،از وســعت
محدوده نواق االسالم به میدار زیادی استه میشد.
 -4ظاهرگرایی

یکی از مبـانی معروف تفکر وهـابیـت ،ظـاهرذرایی اســت ه به معنای نفی عیل و
تاویلذرایی میباشد .ظاهرذرایی در بح نواق االسالم تاثیر مستییم داشته و منجر به
توسعه آن ذردیده است .به عنوان نمونه ،یکی از دالیلی ه از طرف وهابیت ،بر شرک بودن
اســترـاثه اقامه میشــود ،اعتیاد به وجود قدر الهی در مخلوق اســت .به عبار دیگر

وهابیها معتیدند ،استراثه از اولیا الهی مشخص می ند ه فرد ،به وجود قدر خدایی
در مخلوق اعتیاد دارد.
اَلســــــتااةة با م ات أو با لياَ ةيَ الحالــــــََ القادرَ على اإلةاةة فه ا
شــــــَ ؛ ،ه َل َفدله إَل م َدتقد أن لهؤَلَ تصــــــَفا خفيا فِ الك ن فيجدَ له
لاا م الَب بية1.
اسـتراثه به اموا و یا حی غیر حاضر ه قادر بر مب نیست ،شرک میباشدا زیرا
به ایشـان استراثه نمی ند ،مگر سی ه معتید به تصرف خفی در وجود ایشان باشد و
برایشان نوعی از ربوبیت را اثبا ند.

چنین اســتداللی از ســوی وهابیت یکی از ثمرا تفکر ظاهرذرایانه بوده و نتیجهای
جز ناق شمردن استراثه به اولیا الهی نداردا در واقع از نظر آنها ،شخصی ه ولی خدا
را مورد خطاب قرار داده و حاجت خویش را از او مطالبه می ند ،اجابت حاجتش را نیز
به دســت آن ولی میداندا یعنی برای آن شــخص ،نوعی قدر تصــرف قائل اســتا اما
نکتهای ه تفکر ظاهرذرا از آن غفلت رده این اســت ه وقتی ،شــخصــی از ولی خدا
درخواســتی دارد ،لزومـا بـه این معنا نیســت ه آن نبی و یا ولی ،خودش آن حاجت را
اجابت ند ه در این صـور ممکن اسـت وجهی از شـرک پیدا شودا بلکه شاید مراد
شـخص از درخواسـت حاجت این باشد ه آن نبی یا ولی الهی ،حاجتش را از خداوند
مطالبه نمایدا یعنی فی درخواســت یب دعای ســاده را داشــته باشــدا نه اینکه خودش
قدر بر اجابت خواســته را دارا باشــد ،تا شــبهه اعتیاد به قدر تصــرف در تکوین و
شریب قائل شدن برای خدا پیش آیدا در واقع میتوان استراثه شخص از اولیا الهی را به
معنـای طلب شــفاعت تفســیر رد .به عبار دیگر ،طلب حاجت ،به طلب دعا برای
حـاجت برمیذردد ه نزد خود وهابیت نیز امری جایز شــمرده میشــود 2.هرچند این
تفسـیر ،خالف ظاهر عبار شخص استا اما زمانی ه این نو استراثه امری متعارف
 .1ابنعثیمین ،محمد ،مجموع فتاوي و رسائل ،ج ،5ص.51
 .2البته از نگاه وهابیت نیز طلب شـفاعت در زمان حیا امری جایز استا برخالف استراثه ه در زمان حیا مانند زمان
مما شرک دانسته شده ،اما طلب شفاعت تنها در زمان مما  ،شرک معرفی ذردیده است.

باشـد و حتی در قرآن ریم نمونهای وجود داشـته باشد ،پس چگونه میتوان با استناد به
ظاهر الم فرد ،حکم شرک و فر او را صادر نمود.
قرآن ریم در احواع قوم موســی و زمـانی ه در بیابان تیه ســرذردان بودند و از
درخواست آب ردند ،آورده است:
ایشان
ك
ك
ك
ك

ك

ك

ك ك
ك ل كح
ك ك ل ل ل
ل
ر1 
 كوفوحيُْتهَِلهموَسهِذه ستسقُتههقومههفْه ضرِّهب كع كصُتكه ج ك ه
ن

ن ن

ن

ن

ن

و به موسی-وقتی قومش از او آب خواستند -وحی ردیم ه با عصایت بر آن تخته
سنگ بزن2.

چنین درخواسـتی در آن بیابان خشب و بیآب ،دقییا همان استراثه مورد نزا استا
یعنی طلب حاجت از مخلوق در اموری ه جز خداوند سـی قادر بر انجام آن نیســت.
ظاهر این عبار آن است ه ذویا استراثه نندذان ،اجابت درخواست آب را از شخص
موسی توقع داشتهاندا یعنی برای ایشان نوعی قدر تصرف در عالم را قائل بودهاندا
اما آنچه در خارج واقع شـد ،این بود ه حضـر موسی خودشان این ار را انجام
نداده اندا بلکه به درذاه خداوند دعا رده و درخواســت نمودند ه باران بر این قوم نازع
شود.
ك
ك
ك

ك

ك

ك

ك
ل ك
ك ك ك
ك ك ل
ُتكه ل كحج كرهفُتن كفج كرت همْ لهه ْث كتُت كهعش كر كة كهعي ًُْت3 
 كوِذه ستسَقهموَسهلقومههفقلُْته ضرِّهبعص
ن ن

ن ن ن

ن

ن

ن

و هنگـامی ه موســی برای قوم خود در پی آب برآمد ،ذفتیم« :با عصــایت بر آن
تختهسنگ بزن ».پس دوازده چشمه از آن جوشیدن ذرفت4.

چهبسا قصد قوم موسی درخواست دعایی ساده برای آمدن باران را از آن حضر
داشته اندا بنابراین دیگر هیچ قدر تصرف در تکوین نیز برای ایشان در نظر ذرفته نشده
و توهم شـرک نیز به وجود نمیآیدا 5برایناساس رجو استراثه به طلب شفاعت ،امری
 .1اعراف ،آیه .۱7
 .2ترجمه فوالدوند.
 .3بیره ،آیه .75
 .4ترجمه فوالدوند.
 .5هر چند اصـل والیت در تکوین نزد اولیاء الهی ،امر مسـلمی اسـت ،قرآن ریم به صراحت بر آن صحه ذذاشته ،مواردی
مانند زنده ردن مردذان ،شـفای بیماران و خبر دادن از امور غیبی به نص قرآن برای حضـر عیسـی  ثابت شده ه ییینا
مراتب برتر و باالتر آن برای پیامبر  و خاندان برذزیده او وجود دارد.

اسـت ه قرآن ریم بر آن صـحه ذذاشـته اسـتا اما باید پرسید ه چرا وهابیان اصرار دارند ه
استراثه را به نوعی تفسیر نند ه حتی در زمان حیا  ،شرک و ناق اسالم تلیی شود؟
هرچند ایشـان حتی به تفکر ظاهرذرا نیز وفادار نیسـتندا چرا ه این برداشت از استراثه
(برذشــت به طلب دعا و شــفاعت) نیز مواف ظاهر آیا قرآن ریم بوده و نیازی به تاویل
نداردا بنابراین میتوان ذفت این نو برخورد با نصــوص ،به اســم ظاهرذرایی بوده ،اما در
ك ك ك ك ً
ل ل ك ك كَ ل
ل
ك
ل ل
يالهشباهت دارد.
واقع به مسمای َؤ نمن ههب كبعض كهوَُف لرهب كبعض كهويريدوْهفْهي نتخذو كهبنيهذلكهسب ه
ن
ن
ن
ن
ن
مورد دیگری ه میتوان از ثمرا نگاه ظاهرذرایانه در توسـعه نواق االسالم معرفی
رد ،مطالبی است ه مفتیان وهابی در شرک بودن "تبرک" ارائه ردهاند.
أمـــا للتبَ فَل َج فهـــ ا شــــــَ ... ،ك ،ـــه َتبَ بقب ره أو بتَابه  ،أو
َستايث ...كَ ه ا م ال َ،ا كبَ عند أهَ الدل 1،
اما تبرک جایز نیستا بلکه شرک است ...اینکه تبرک به قبور ایشان یا به خاک ایشان
شود و از ایشان طلب حاجت ذردد ...تمام اینها نزد اهل علم از شرک ا بر است.

به تصـور ایشـان ،وقتی شـخصـی شیای را تبرک می ند ،آن شی را طوری منشا اثر
میدانـد ـه بـه شــرا ـت بـا خداوند ،در تدبیر عالم میانجامدا لذا محکوم به شــرک
میذرددا در حالی ه ممکن اسـت ظاهر عمل شخص در تبرک ردن اشیا این برداشت
را به نهن متبادر ندا اما در واقع آن شـی تنها یب سبب است و خداوند امورا خود را
با اســباب جاری می ندا چنان ه در قرآن ریم به نیش اســباب برای تحی اراده الهی
تصری شده است.
ك
ك
َ ك

ل

ك

ك

َ ك َ ل
ك ك ك ل
ُتههمنهُْهشيء كهس كب ًبُت فأَ كب كع كهس كب ًبُت2 
َُِتهمكُْتهلههِفه ألَضهوآَتْ
ن

ن

ن

ن

(ما ،در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله ای بدو بخشیدیم().و او از
آن اسباب تبعیت رد).

البتـه باید ذفت مفتیان وهابی حتی به تفکر ظاهرذرایانه خود وفادار نیســتندا چرا ه
اذر بـه طور ـامل به این تفکر پایبند باشــند و نگاه ذزینشــی به آیا را نار بگذارند،
 .1بنباز ،عبدالعزیز ،فتاوى نور علی الدرب ،ج ،8ص.87۷
 .2ه  ،آیه .25-2۲

خواهند دید ه ظاهر آیا قرآن ریم نیز بر موضو تبرک صحه ذذاشته و پیراهنی را سبب
شـفای چشـمان نبی خدا حضـر یعیوب قرار داد .تصور اینکه "این پیراهن سببی در نار
پس شرک است" در نهنك هیچ كس خطور نکرد.
درخواست كشده
خداست و امور خدائی از آن
ك
ك
ك
ن ن ن

ك ك

ك

ل

ل
ك
ك
ك ك
ل ل
وههیلع كهوجههفِب كهيأت كهبص ً
ني1 
ْي كهوفوِنهبأالُْهفْجع ه
 ذا لبو هبقميصيهاذ هفألق
ن ن

ن

ن

ن

ن ن

ن

این پیراهن مرا َببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید تا بینا شـود ،و همه سان خود را
نزد من آورید2.
ك
ك
ك
ك
 كمَُتهفْ ك
ْي 3 
ْيهفل كق لُته كهیلع كهوجهههفُتَ كَ َده كبص ً
هج كُتءه ل كبش ل
ن
ن ن
ن
پس چون مژدهرسان آمد ،آن پیراهن را بر چهره او انداخت ،پس بینا ذردید.
ل

ك

ل

بنابراین اذر ســی در مدعای ظاهرذرایانه خود َؤ نم لنهب كبعض كهوَُف لرهب كبعضههنباشــد،
ن
ن
بازهم به نتیجهای ه وهابیان رسیدهاند ،نخواهد رسید.
شرک دانستن موضو نذر ،نمونه دیگری است ه به دلیل مبنای ظاهرذرایی ،منجر به
توسعه نواق االسالم ذردیده است.
ابنتیمیه در بیان شرک بودن نذر آورده است:
وأما " الن ر للم تى " م ا ،بياَ والم،اَخ وةيَه  :أو لقب ره أو المقيمي
عند وب ره  .فه  ،ر شـَ ومدصـية لله تدالى .س اَ كان الن ر ،فقة أو ذهبا أو
ةيَ ذلك وه شبيه بم َن ر للكنااس؛ والَهبان وبي ت ا صنام4.
اما نذر برای اموا از انبیا ذرفته تا مشایم و دیگران ،اعم از قبور ایشان یا سانی ه
برای زیار قبور آمدهاند ،شــرک و معصــیت خداســت و فرقی نمی ند ه این نذر پوع
باشد یا طال باشد یا غیر اینهاا این عمل شبیه به نذری است ه برای نیسهها و راهبان و
بتخانهها انجام میشود.

در این عبار برای شـرک بودن نذر ،دو نو استدالع بیان شده است .اوع اینکه نذر
برای اموا اســت و چون عملی عبادی بوده ،پس منجر به عباد اموا میشــود .دوم

 .1یوس  ،آیه .۷7
 .2ترجمه فوالدوند.
 .3یوس  ،آیه .۷7
 .4ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوى ،ج ،۱۱ص.55۲

اینکه این عمل نظیر عملکرد یهودیان و بتپرســتان اســتا در حالی ه هر دو اســتدالع
ناشی از تفکر ظاهرذرایانه است.
در مورد اســتـدالع اوع بـایـد ذفـت ،زمـانی ه نانر میذوید" :نذر ردم برای نبی
رت
ا رم
و یا دیگر انبیا و اولیا و یا برای زائران ایشــان ه مثال طعامی را بدهم ( َ،ـ َ ل
یـا ولی به
للنبی او لل لی او للزااَی أن أ،فق طدـامـا)" ،قصــد نـانر تیرب الیالنبی
عنوان اله نیسـتا بلکه اهدا ثواب این عمل به منذورله اسـتا هرچند شاید ظاهر لفظ،
ذویای چنین موضـوعی نباشدا اما برای حکم به فر و شرک فرد (مادامی ه اعتیاد نانر به
طور قطع و ییین ،شـریب دانستن منذورله با خداوند نیست) نباید صرفا به ظاهر یب لفظ
اسـتناد ردا چرا ه معیار ،نیت قلبی نانر است و نباید با قضاو ظاهر عمل ،سریعا حکم
صــادر نمودا در واقع هر س ه نذری برای احدی از اولیا الهی انجام میدهد ،در قلبش
1
قصد می ند ه نذر را برای خدا انجام داده و ثوابش را به آن ولی صال اهدا نماید.
تـذ ر این نکتـه الزم اســت ه اذر پایبندی به ظاهر ،به طور امل رعایت شــود،
میتوان حتی از ظـاهر عبـار نانر نیز اینذونه برداشــت نکردا در واقع هرچند در نذر
(نذر
ذفتـه میشــود "نـذر می نم برای خـدا (نـذر للـه) اما نانر برای نبی
) نذر رده اســتا اما اینذونه نیســت ه الم در "للنبی" مانند الم در "لله"
للنبی
باشــدا بلکه الم میتواند عالوه بر غایت (مانند لله) ،برای انتفا نیز به ار برده شــود.
َك َ ك ك ل لك
2
ء .ه
لصدقُتت نهِلفق كر ن ه
مانند آیه َِّنُته
ن
هصــدقا به طور قطع باید لله باشــندا اما میتواند به معنای انتفا فیرا از آن« ،للفیراء»
نیز باشندا 3لذا نه تنها اصل ظاهرذرایی خطاست ،بلکه ظاهر "الم" نیز نمیتواند وهابیت
را در مدعا خویش مب ند.
الیلبیة ،و ال یصــ ّ
النیة ّ
ّ .1إن المییاس هو ّ
ّ
ي
لمجرد عمل ظاهري( .ســبحانی ،جعفر،
التســر في الحکم و إصــدار الفتوی
،
الوهابیة في المیزان ،ص .)۱۲۷
 .2توبه ،آیه .75
 .3فلو قالوا :هذا نذر للنبي ،أي هذا النذر لله ســبحانه لرایة انتفا النبي به بإهداء ثوابه إلیه ،فالالم في قوله للنبي الالم في
ن
ن َ
َّ َ َّ َ
الصدقا مللفیر ماء َو ال َمسا م ین»( .سبحانی ،جعفر ،بحوث في الملل و النحل ،ج ،۷ص .)778
قوله « :مإنما
م

مورد دیگری ه به واســطه ظاهرذرایی ،ملح به نواق االســالم ذردیده ،موضــو
حکم به غیر ماانزعالله اســت .وهابیت با اســتناد به ظاهر آیه  كو كمن كهَله كيَ ل ْهِبُت َزله َ ل
ّلله
ُ
ن
كل ك ك ل ل ك
ك
وْ،1هحکم به فر حا مان شــورهای اســالمی غیر ســلفی ردهاند.
فأول نئكههه لُ نُتف لر ه
هیئت بارالعلمای وهابیت آورده است:
ل
أمــا  ،ع التكفيَ فِ و لــه تدــالىَ  :و َم ْ لَ ْ ََ ْح لك ْ شبمــاا،زل ـي
اللـ له ـَفـ أولَ ش ـ َك له ل
الْكَا شفَون )0( فه كفَ أكبَ2.
ل َ
اما نو تکفیر در الم خداوند ه فرمود "و سانی ه به موجب آنچه خدا نازع رده
داوری نکردهاند ،آنان خود افرانند ".فر ا بر است.

با استناد به این فتوا ،بسیاری از شورهای اسالمی دارالکفر خوانده شده و بر حکام و
مسلمانانی ه در این شورها مشروع زندذی هستند ،احکامی بار نمودهاند ه متاسفانه،
ّ
وضعیت رقت باری را در عراق و سوریه و دیگر بالد اسالمی به دنباع داشته است
بـایـد ذفت در این مورد نیز ،حتی اذر به طور امل میید به ظاهرذرایی باشــیم -هرچند
اصــل این ّ
تیید جای بح دارد -بازهم این نتیجه قابل مناقشــه خواهد بودا چرا ه لمه
فر در قرآن ریم همیشــه به معنای خروج از دین و فر فیهی نیســتا بلکه در برخی
موارد صرفا ناظر به ذناه است مانند فران نعمت.
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ل ك ك
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ك ك
ر3 
قُتلهاذ همنهفضْ كهَِبهل كيبل كوِنهففشك لرهفمهفكف ل ه
ن

ن

ن

ن

ذفت :این از فضل پروردذار من است ،تا مرا بیازماید ه آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می
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ك ك ل ك ك
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ك ك ل
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ك ك ك ُّ
ُْ كهولئنهُفرُتهِ َْ كهعذ ِبهلشديده5
وِذهَأذْ كهَبُكهلئنهشكرُتهألزيدَ
ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

نم4.

و آن ذاه ه پروردذارتان اعالم رد ه اذر واقعا ســپاســگزاری نید ،نعمت شــما را
افزون خواهم رد ،و اذر ناسپاسی نمایید ،قطعا عذاب من سخت خواهد بود6.
 .1مائده  ،آیه .۲۲
 .2دویش ،أحمد ،فتاوى اللجنة ،ج ،8ص.۱۲۱
 .3نمل ،آیه .۲5
 .4ترجمه فوالدوند.
 .5ابراهیم ،آیه .3
 .6ترجمه فوالدوند.
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فُتذْكوِنهفذْكُكهو شك لرو هِلهوالهَُ
ن
ن

ل
وْ1 
ف لر ه

پس مرا یاد نید ،تا شما را یاد

ن

نم و شکرانهام را به جای آرید و با من ناسپاسی نکنید2.

فرعون نیز حضر موسی را (بعد از ابالغ رسالت و درخواست همراه ردن بنی
اســرائیل) به خاطر ناســپاســی نعمتهایی ه در اختیارش ذذاشــته بود ،با عنوان افر
3
خطاب رد.
ك
ك

ك ك كك ك َ

ك

ك

ك

ك

ك
ك
ين
 كوف كعلتهفعلتكه ل نتيهف كعلت كهوفَت نهمنه لُ نُتفر ه

و [سرانجام] ار خود را

ن

4

ردی ،و تو از ناسپاسانی5.

لمه فر در برخی موارد نیز ،ناظر به برائت و بیزاری است.
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آن ذاه ه به قوم خود ذفتند« :ما از شـما و از آنچه به جای خدا می پرستید بیزاریم.
به شما فر می ورزیم و میان ما و شما دشمنی و ینه همیشگی پدیدار شده 7»...
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ضُت8 
ُثهُيمه لق كيُتمة كهيُف لر كهبعضكْهب كبعض كهويل كعن كهبعضكْهبع
ن

ن

ن

آنذاه روز قیامت ب عضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را
لعنت می نند9

در برخی كموارد فر در میابل ایمان است .مانند:
ك

ل

ك
ك
ل ك
ل ل ك
وْهب كبعضه11
ففتؤمْوْهب كبعضه لُتُتِّ كهوَُفر
ن

ن

ن

ن

ن

ن

 .1بیره ،آیه .۱58
 .2ترجمه فوالدوند.
 .3فتـلویـل الکالم إنن :وقتلـت الـذي قتلـت منـا وأنت من الکافرین نعمتنا علیك( .طبریّ ،
محمد ،جامع البیان في تأویل
القرآن ،ج ،۱۷ص.)7۲5
 .4شعرا  ،آیه .۱۷
 .5ترجمه فوالدوند.
 .5ممتحنـه ،آیـه  .۲فرنا بکم ،أنکرنا ما نتم علیه من الکفر بالله  ...وظهر بیننا وبینکم العداوة والبرضــاء أبدا علی فر م
بالله( .طبریّ ،
محمد ،جامع البیان في تأویل القرآن ،ج ،87ص.)7۱3
 .7ترجمه فوالدوند.
 .8عنکبو  ،آیه ( .85یکفر بعضـکم ببع ) ییوع :یتبرأ بعضـکم من بع  ،ویلعن بعضـکم بعضا( .طبریّ ،
محمد ،جامع
البیان في تأویل القرآن  ،ج ،85ص.)85
 .9ترجمه فوالدوند.
 .11بیره ،آیه .25

آیا شما به پارهای از تاب ایمان میآورید ،و به پارهای

فر میورزید؟1

و در برخی موارد نیز فر در میابل اسـالم اســت و میصـود همان فر فیهی اســت.
مانند:
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وْ2
ِْه لذينهُف لرو هس كو ءهعلهْيهففَذَهَتهفمهَلهَْذَههالهيؤمْ ه
ن
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در حیییت سـانی ه فر ورزیدند چه بیمشـان دهی ،چه بیمشان ندهی برایشان
یکسان استا آنها نخواهند ذروید3.

حـاع بـا این تعدد معنوی ه در لمه فر وجود دارد ،چگونه میتوان با تمســب به
ظاهرذرایی ،لمه « افرون» در آیه مذ ور را حمل بر معنای فر فیهی و خروج از دین
نمودا در حالی ه احتماال متعدد دیگری نیز در آیه وجود دارد.
قرینهای ه در ظاهر آیه موجود است ،احتماع فر فیهی را به حداقل میرساندا چرا
ـه اذر بخواهیم حـا م بـه غیر مـاانزعالله را به صــور مطل افر فیهی بدانیم ،باید
شــخصــی ـه به خاطر هوی و هوس و طمع دنیا ،حکم به غیر ماانزعالله نموده را نیز
خـارج از دین بدانیما درحالی ه مفتیان وهابی نیز معتید به این حکم نیســتندا در واقع
آنها چنین فردی را ،تا زمانی ه اعتیاد به حکم خود نداشته و تنها به خاطر هوی و هوس
چنین حکمی نموده ،افر نمیدانندا بلکه او را فاس میشمرند.
لك إن اســــتحَ ذلك واعتقده َاازا فه كفَ أكبَ ،وُل أكبَ ،وفســــق أكبَ
َخَج م الملة ،أما إن فدَ ذلك م أََ الَش  ،أو مقصد آخَ وه َدتقد تحََ
ذلك فإ،ه آة َ ،دتبَ كافَا كفَا أصـاَ ،وُالما ُلما أصــاَ ،وفاسـقا فســقا أصــاَ َل
َخََه م الملة4.
اذر حکم به غیر ماانزعالله را حالع بداند و آن را جایز شــمارد ،این فر ا بر و ظلم
ا بر و فســ ا بر خواهد بود ه موجب خروج از اســالم میذرددا اما اذر این ار را به
خاطر رشــوه یا میصــود دیگری انجام دهد ،اما معتید به تحریم این ار باشــد ،در این

 .1ترجمه فوالدوند.
 .2بیره ،آیه .7
 .3ترجمه فوالدوند.
 .4دویش ،أحمد ،فتاوى اللجنة ،ج ،۱ص.325

صـور ذناه ار اسـت و فر اصـرر و ظلم اصـرر و فسـ اصـرر خواهد بود و موجب
خروج از اسالم نمیذردد.

بنابراین اذر لمه « افرون» در آیه مذ ور ،به معنای فر فیهی باشد ،باید تمام صور
حا م به غیر ماانزعالله را خارج از دین بدانیم ه ییینا در برخی از صــور ها صــحی
نخواهد بودا لذا « افرون» باید به معنایی باشد ه در تمام صور ،معنایی صحی داشته
باشد و این زمانی است ه فر در آیه فر فیهی نباشدا بنابراین حتی تمسب به ظاهر آیه
نیز ،نمیتواند نتیجه فر فیهی بدهد.
 -5قرار دادن نواقض ایمان در نواقضاالسالم

قرار دادن نواق االیمان به عنوان نواق االســالم ،عامل دیگری اســت ه موجب
توسعه نواق االسالم در تفکر وهابیت ذردیده است.
اسالم به واسطه شهادتین حاصل میشودا اما هر مسلمانی را نمیتوان مومن خطاب
رد .ایمان رتبهای باالتر از اسـالم اسـت ه بعد از آن حاصل میشودا چنان ه خداوند
در قرآن ریم فرموده كاست:
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[برخی از] بـادیـه نشــینـان ذفتند« :ایمان آوردیم ».بگو« :ایمان نیاورده اید ،لیکن
بگویید :اسالم آوردیم ».و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است2

بنابر آیه شــریفه ،محل ایمان در قلب اســت و به باطن انســان مربوط میشــودا ولی
سـانی ه دارای ایمان نیسـتند ،خارج از اسـالم نمیباشـند و حکم مسلمان بر آنها بار
میشــودا امـا مفتیـان وهابی معتیدند ،آنچه موجب خروج از ایمان میشــود ،موجب
خروج از اســالم نیز میذردد و شــخص به واســطه ارتکاب نواق االیمان نیز ،از دایره
اسالم خارج میشود.
 .1حجرا  ،آیه .۱۲
 .2ترجمه فوالدوند.

واإلســــَلم ه ا عمال الااهَ ،،واإلَمان :ه ا عمال الباطنة ،وهما متَل مان
فَل َصح إسَلم بدون إَمان ،وَل إَمان بدون إسَلم1.
اسالم اعماع ظاهری است و ایمان اعماع باطنی و این دو با هم تالزم دارند .اسالم
بدون ایمان صحی نیست و ایمان نیز بدون اسالم صحی نمیباشد.

مفتیـان وهابی در حالی ایمان را مالک اســالم قرار میدهند ه خود بر باطنی بودن
ایمان تصری ردهاندا در حالی ه تفحص از باطن ،به دستور قرآن ریم و روایا اهل
سنت ممنو میباشد.
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لسالمهلستهمؤمُْتهَتتغوْهع كرضه لَ كيُتةه
 كوالهتقولو همنهفلَقهِليُْه
ن

ن

ن

ن

اظهار اســالم می ند مگویید« :تو مؤمن نیسـتی» تا بدین
و به سـی ه نزد شـما
م
بهانه متا زندذی دنیا را بجویید3.

این موضـو در روایا اهل سنت نیز به صور های مختل مورد اشاره قرار ذرفته
به یکی از صحابه ه مشر ی را در جنگ ،بعد از ادعای اسالم
اسـت .پیامبر ا رم
(با این بهانه ه شاید ادعای او از روی ترس بوده باشد) شته بود ،فرمود:
فقال« :هَل شـققت ع ولبه لتى َسـتبي لك؟» وال :وَستبي لِ َا رس ل
؟ وال« :ود وال لك بلسا،ه فل تصدوه على ما وال فِ ولبه»4
الله
فرمود :آیا قلبش را شــکافتی تا برایت روشــن شــود؟ ذفت :آیا باید برای من روش ـن
؟ حضر فرمود :او با زبانش آنچه در قلبش بود بیان رد ،اما
شـود یا رسوع الله
او را تصدی نکردی.

طب نیل طبرانی ،برخی از صــحابه مشــاهده ردند ه بعد از دفن مردی ه ادعای
اسالم رده بود ،جسم او دوباره روی سط زمین قرار دارد .جوانان ،برای دومینبار او را
دفن ردندا اما صــب روز بعد ،بازهم روی زمین قرار داشــت .برای مرتبه ســوم نیز او را
دفن ردنـدا امـا روز بعـد نیز روی زمین قرار ذرفتـه بود .اصــحـاب جریـان را بــه
 .1دویش ،أحمد ،فتاوى اللجنة ،ج ،8ص.۱5
 .2نساء ،آیه .۷۲
 .3ترجمه فوالدوند.
 .4طبرانی ،ســلیمان ،المعجم الکبیر ،ج ،۱2ص 887ا ابنحجر عســیالنی ،احمد ،فتح البارى شرررح صررحیح البخارى،
ج ،۱8ص ۱۷5ا میدسی ،عبدالرنی (م 755ق) ،تحریم القتل وتعظیمة،ج  ،۱ص.۱78

اطال دادند .ذویا اصـحاب ذمان می ردند ،زمین ،مرده را به خاطر شد
پیامبر
ذناهان قبوع نمی ند ،اما حضر فرمودند:
"أما إ،ها تقبَ م ه شـــَ منه ،ولك الله أراد أن َدلمك تداي الدما 1همانا
زمین بـدتر از او را در خود جـای داده اســتا لکن خـداوند میخواهد به واســطه این
جریان ،عظمت خون را به شما یادآوری ند.

شـته شــدن مردی ه به طور قطع به مرحله ایمان نرســیده و تنها در ظاهر و به زبان
اســالم را قبوع رده و هیچ عملی از اعماع اســالم را انجام نداده ،آنیدر اهمیت دارد ه
خداوند این معجزه را ســه مرتبه جلوی چشــم صــحابه قرار دهدا در واقع این معجزه،
عظمت ریختن خون مدعی اسـالم را روشـن ساخت تا مبادا خون سی به ناح ریخته
شـودا اما امروزه طب فتاوای مفتیان وهابی ،مسـلمانانی ه مدعی اسالم بوده و عامل و
معتید به دسـتورا آن هستند ،به بهانه اینکه ناق اسالم و ناق ایمان انجام دادهاند،
افر قلمداد شده و قتل عام میشوند.
م صـدر منه ،اوي م  ،اوي اإلَمان واإلسَلم وأويمت عليه الحجة فأصَ
على عمله وكابَ -فإ،ه َالق عليه الكفَ2.
سـی ه از او ناقضـی از نواق االیمان و اسـالم صادر شود و بعد از اقامه حجت
مجددا عمل را انجام دهد ،بر او اطالق فر میذردد.

سیر صعودی مصادیق نواقض تفکر وهابیت

آنچه ذذشـت ،مجموعه عواملی بود ه در تفکر وهابیت ،نســبت به توسعه مفهوم و
مصادی نواق االسالم تاثیر بسیاری داشته است .مواردی ه در بین علما و بزرذان دیگر
فرق اســالمی ،مورد قبوع نبوده و مبد این نو تفکر ،در بین مفتیان وهابیت ظهور رده
اســت .این نو نگاه در تفکر وهابیت دارای یب ســیر تکاملی و رو به صــعود اســت ه
همین موضـو  ،مؤ یدی بر بیسـابیه بودن چنین نگرشـی میباشـد .این سختذیری در
 .1طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبیر ،ج ،۱2ص .887
 .2دویش ،أحمد ،فتاوى اللجنة ،ج ،83ص .۲85

موضــو نواق را میتوان ،از ابنعبـدالوهـاب تـا مفتیـان امروزی وهـابیـت (هیئـت
بارالعلمای عربستان) دنباع رد.
ابنعبدالوهاب نواق االسالم را ده مورد عنوان می ندا1اما در نگاه مفتیان امروزی وهابیت،
دیگر حصر نواق در ده مورد نیستا بلکه محدودهای به مراتب وسیعتر را در بر میذیرد.
ابنعثیمین و بنباز معتیدند ،نواق االســالم نه تنها محصــور به ده عدد نیســت ،بلکه
حصـری برای آن وجود نداردا 2عالوه بر این فتوا ،همانذونه ه قبل از این اشاره شدها بن باز
معتید است ،نواق  ،تابع نظر شخصی هر فییه است و تابع ضروری بودن مسلله نمیباشد.
البته در ســخنان شــیوس وهابی ،اشــارهای به این موضــو نشــده ه دین ،با تعالیم
محصور خود (بهخصوص نسبت به ضروریا ) چگونه نواق نامحدود دارد؟
وهـا بیـت در موضــو نواق  ،مواردی را به عنوان ناق ن ر می نند ه بین امت
اسـالمی امری جایز و بلکه مستحب بوده و غیر از مفتیان وهابی ،سی حکم به شرک و
7
فر آن نکرده اســت .مواردی از قبیل اســتراثه 3،طلب شــفاعت 4،نذر 5،نب  6،تبرک،
طواف دور ضـری  8،ادعای علم غیب نسبت به انبیا و اولیا الهی 9،ترک نماز 11،حکم به
( . ...ابنعبدالوهاب ،محمد ،مجموعة رسررائل في التوحید واإلیمان ،الرســالة

 .1اعلم أن نواق االســالم عشــرة نواق
التاسعة نواق االسالم ،ص.)723
 .2شـیم اإلسـالم رحمه الله ن ر نواق االسـالم عشـرة لیس علی سـبیل الحصـر لکنه علی سـبیل التمثیل( ...ابنعثیمین،
محمد ،اللقاء الشرهري ،ج ،48ص .)87ال یمکن أن نحصـر األشیاء التي تخرج من الملةا ألنها ثیرة األفراد( .ابنعثیمین،
محمد ،فتاوى نور علی الدرب ،ج ،۱۲ص .)7نواق االســالم ثیرة ولیس لها حصــر( .بنباز ،عبدالعزیز ،فتاوى نور علی
الدرب ،ج ،۲ص.)۱53
 .3أما االسـتراثة باألموا من األنبیاء وغیرهم فال تجوز ،بل هي من الشــرك األ بر ( .دویش ،أحمد ،فتاوى اللجنة،
ج ،۱ص.)۱57
 .4والرســوع إنما تطلب منه الشــفاعة والدعاء في حاع حیاته  ...أما بعد المو وقبل البع فال یجوز ،بل هو من الشــرك.
(همان ،ج ،82ص.)875
 .6النذر لریر الله شرك أ بر( .همان ،ج ،۱ص.)۱23
 .5الذب لریر الله تعالی شرك أ بر( .همان ،ج ،۱ص.)855
 .7طلب البر ة من الموتی شرك أ بر( .همان ،ج ،83ص.)55
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جریان مکتبقرآن کردستان؛
قرائتی نو در سلفیگری
*
**

چکیده
مکتـب قرآن ردســتان ،حر ت جدیدی اســت ه با ظهور فردی به نام « اکاحمد
مفتیزاده» شرو شد و پس از او به صور یب جریان درآمد .مفتیزاده افکار خاصی
داشـت ه مریدان و شاذردانش مروج آن بوده اند .وی معتیدد بود ه در تمام جهان،
هیچ افری وجود ندارد و برخالف تمامی ائمه اهل سـنت ،احادی را مورد تشکیب
قرار داده و ادعای از نو بررسـی شدن آنها را داشت .باید ذفت ه در افکار او ،ترو یج
ســلفیذری ،بیمـذهبی و نفی تیلیـد به وضــوح یافت میشــودا در واقع نظریا
مکتبیها در مباحثی چون توحید و شـرکّ ،
توسـل ،طلب شفاعت ،سما موتی ،بنای
بر قبور و ...شباهت زیادی به عیاید سلفیها دارد.
کلیدواژهها :مکتبقرآن ،ردستان ،احمد مفتیزاده ،سلفیذری ،توحید و شرک.

* دانش آموخته مؤسسه الم و دانش آموخته مؤسسه داراإلعالم لمدرسة أهل البیت .
** دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

مقدمه

امروزه دنیای اسـالم شـاهد به وجود آمدن جریانا مختلفی است ه هریب قرائتی
متفـاو از دین ارائـه میدهنـد .از مهمترین جریـانهـایی ـه در این زمان با آن روبرو
هسـتیم ،جریان سـلفیذری است .این تفکر را ابن تیمیه در قرن هشتم بنا نهاد ه در اثر
ذذر زمان دســتخوش ترییراتی ذردید .ذروههای مختلفی نیز در زمانهای ذوناذون ،با
عییده سـلفیت سـر برآوردهاند ه ریشـههای آن را میتوان در طوع تاریم مشــاهده رد.
میتوان ذفت ه ذذشـت زمان ،باع ایجاد افراط و تفری های زیادی در برخی ذروههای
سلفی شده است.
یکی از جریانهایی ه چند سالی است در استانهای غربی ایران رشد نموده ،جریان
"مکتبقرآن" اسـتا ذرچه آنها در برخی زمینهها با دیگر ســلفیها تفاو های اســاسی
دارند ،اما باورهای سلفیت در افکار آنان نیز یافت میشود.
این تفکر ه به نام مکتبقرآن ردســتان شــناخته میشــود ،توسـ شــخصــی به نام
"احمد مفتیزاده" پایه ریزی شد و بعد از او ،توس شاذردانش ادامه پیدا رده و ا نون در
اســتانهای ردســتان و آنربایجانغربی طرفدارانی دارد .متاســفانه تا به حاع ،در زمینه
تحلیل و بررسـی جریان مکتب قرآن ردستان ،ار چندانی صور نگرفته استا اما در
این میاله سعی بر آن است ه افکار سلفی مکتبقرآن ردستان ،مورد بررسی قرار ذیرد.
تاریخ مکتبقرآن

مکتبقرآن ،تحت تاثیر فعالیتهای فردی به نام " اکاحمد مفتیزاده" در اســتان ردس ـتان
بـه وجود آمـد .مفتیزاده در ســاع  ۱7۲۱ه.ش ،به اتهام عضــویت در حزب دمو را به زندان
افتاد .ذویا او در زندان خوابهایی دیده ه منشـل ترییرا اساسی فکری در وی ذردیده است .او
در زندان به این نتیجه میرسـد ه بزرذترین درد بشـریت به طور عموم ،دور شدن آنها از قرآن و

ّ
مدتی اکاحمد از زندان آزاد میشود و ّ
فعالیت دینی خود را از ساع ۱7۲8
سنت است .پس از
1
ه.ش ،در مسجد سید مصطفی سنندج آغاز می ند.
اکاحمد در سـاع ۱755ه.ش ،به ّ
سمت حا م شرعی ردستان منصوب ذردید 2.او در
ساع  ،57ابتدا در مریوان و سپس در سنندج ،مدرسهای به نام «مدرسه قرآن» تلسیس نمود.
اکاحمد با تاثیر از سید قطب و مودودی ،جامعه نونی مسلمانان را جامعه جاهلی
یا شــبه جاهلی میدانســتا لذا به امر تشــکیل حکومت برای پرورش انســانها اهتمام
ّ
خاصــی داشــت 3.او از ســاع  ،۱757همزمان با راهپیمایی و تظاهرا مردم علیه ر یم
شـاهنشاهی ،رهبری تظاهر نندذان سنندج را بر عهده ذرفت .در ساع  ۱753ه انیالب
ایران وارد مرحله جدیدی شد ،او نیز برنامههای مدرسه قرآن را به طور موقت تعطیل رد
4
و با ر یم شاهنشاهی به میابله پرداخت.
پس از پیروزی انیالب اسـالمی ،اک احمد خواهان مسـائلی بود ه با مسئولین در
میان میذذاشــت و برای تحی آنها تالش زیادی می رد 5.پس از آنکه مفتیزاده متوجه
شد ه در مسیر انیالب به خواستههای خود نمیرسد ،در آبان ساع  ،۱752وظیفه خود
را ،نارهذیری از سـیاست و قطع رابطه با حکومت دانست .اوایل آبان  ،52اکاحمد با
جمعی از یارانش از سـنندج به رمانشاه هجر نمود و در ساع  ،۱75۷مدرسه قرآن را
6
به نام «مکتبقرآن» ترییر داد.
در ۱8و ۱7فروردین ســاع  ،۱775بـا دعو احمد مفتیزاده و مولوی عبدالعزیز از
سیستان و بلوچستان ،جمعی از علما و صاحبنظران اهل سنت ،در تهران ذردهم آمدند
و شـورای مر زی سـنت (شـمس) را تشـکیل دادند .هدف از تشکیل این شورا ،پیگیری
مسائل و حیوق اهل سنت ایران بود .سـالگرد تلسیس شورای شمس ،در  ۱۲و  ۱5مرداد
 .1سایت اصالحا مکتب قرآن  ،چگونگی تلسیس  ،اهداف و برنامه های آن ،سایت نوذراhttp://eslahe.com/15943 .
 .2وه فادارانا اك احمد و حا م شرعی ردستان ،مکتب قرآنhttp://maktabquran00.blogfa.com/post/9 .
 .3مولود بهرامیانا مروری ذذرا بر خطوط لی افکار اک احمد مفتیزاده ،سایت نوذراhttp://eslahe.com/22493 .
 .4سایت اصالحا مکتب قرآن  ،چگونگی تلسیس  ،اهداف و برنامه های آن ،سایت نوذراhttp://eslahe.com/15943 .
 .6از جمله نسبت به اصل دوازدهم قانون اساسی ،مبنی بر اینکه مذهب رسمی شور شیعه اثنیعشری باشد ،اعتراض داشت.
 .5سایت اصالحا مکتب قرآن  ،چگونگی تلسیس  ،اهداف و برنامه های آن ،سایت نوذراhttp://eslahe.com/15943 ،

 ،۱77۱در رمانشاه (منزع اکاحمد) تشکیل شد .مــحتـوای جلسه ،انتیاد از نظام به
خاطر متوجهی به اهل سنت و درخواست رسیدذی به مطالبا آنان بود .چند روز پس
1
از این جلسه ،افراد حاضر در جلسه -از جمله اکاحمد -راهی زندان شدند.
سـرانجام احمد مفتیزاده در تاریم  ۱7مرداد  ،3۱پس از  ۱5ساع از زندان آزاد شد و
در تـاریم  85بهمن همـان ســاع ،بر اثر بیماری از دنیا رفت 2.فو مفتیزاده بر پیکره
مکتـب قرآن آســیبی جدی وارد آورد و به تدریج ،میان مریدان او اختالف به وجود آمد.
دلیل این اختالف ،قرائت متفاو شــاذردان او از تفکر اکاحمد بود و به همین دلیل،
مکتبقرآن به دو ذروه ا ثریت و اقلیت تبدیل شــد .پس از مفتیزاده ،شــاذردانی چون
فاروق فرساد ،حسن امینی و سعدی قریشی افکار او را ادامه دادند .مکتبقرآن ردستان
در زمینههای فرهنگی ،اقتصـادی ،سیاسی و ...فعالیتهایی دارد و تمامی تصمیما بر
مبنای برداشت مفتیزاده از تاب و ّ
3
سنت اتخان میشود.
عقاید مکتبقرآن

با نکاش در عیاید و افکار مکتبقرآن ،عیاید سـلفیت به خوبی مشـهود میباشند.
مکتبقرآن در بسـیاری از مباح المی ،مانند توحید و شرکّ ،
توسل ،طلب شفاعت،
بنای بر قبور و ...با سـلفیها همعییده هستندا اما در برخی مسائل ،مانند ایمان و فر و
نفی بسیاری از احادی نیز ،دارای رویکردی نو بوده و با سلفیها ،تفاو اساسی دارند.
در ادامه اشـارهای به دیدذاه آنان در مباح ایمان و فر و رویکردشان نسبت به احادی
داشته و سپس به بیان عیاید سلفیذرایانه آنان میپردازیم.

 .1ذفتگوی احسان هوشمند با حسن امینیا مجله چشمانداز ایران ،دومین ویژهنامه ردستان ،پاییز  ۱72۲برذرفته از سایت
اصالح و دعو http://eslahe.com/15943 :
 .2همان
 .3پاریزه ران ،تشابه منزل کاک احمد مفتی زاده با حسینیه ها ،سایت مکتب قرآن،
http://fa.maktabquran.com/2015/01

الف) ایمان و کفر

یکی از تفکرا خـاص مفتیزاده ،دیـدذـاه وی در زمینـه ایمان و فر اســت .او در
تعری فر میذوید :فر به این معنی است ه انسان آذاهانه ح را بفهمد و درک ند،
ولی از آن متنفر باشد و در برابرش بایستد 1.او معتید است ،اذر دین به صور درست و
امل عرضـه ذردد و همراه چنین عرضـهای ،شـاهد(نمونه عینی) دین هم موجود باشد،
2
آنگاه سی ه با علم و عمد آن را انکار ند ،افر خواهد بود.
مفتی زاده معتید بود ه قرنهاست اسالم " ،ما هو اسالم" عرضه نمیشود و به همین
جهت در دنیا سی را نمیتوان یافت ه افر باشد او میذوید :تنها در صورتی میتوانیم
سـی را افر بخوانیم ه دریابیم نسبت به او ،حجت تمام شده استا یعنی آن اندازه به
نظام میابل آن ،به آذاهی و شناخت رسیده ،ه درستی اسالم و نادرستی
اسـالم و مکتب و م
م
نظام یا مکتب مخال آن را درک رده استا با این حاع ،آذاهانه و با سوء ّنیت و به خاطر
ّ
آمـاع و تعلیـا و روابطی ـه دارد ،بـه میابله با اســالم برخیزد و در تاریکی و جهل و
ناآذاهی مردم ،راه نادرسـت خود را ادامه دهد .اما اذر در شــناســاندن اســالم راستین به
جامعه و یا حصـوع شـناخت خصـوصـی برای فرد ،تردید باشـد ،مخالفت اشـخاص با
3
اسالم ،فر به حساب نمیآید.
مفتیزاده به علت عدم تبیین و عرضـه عملی اسالم ،قائل به دوران فتر و عدم اتمام
حجت بر مخاطبان بود .در همین راســتا ،صــفت صــدق ،اخالص و حیییتطلبی در
اعتیاد و ایمان دینی را ،عامل نجا میدانسـت .به عبار دیگر ،وی قائل به پلورالیسم
نجا بود .او حتی پیروان ادیان و شـرایع دیگر را نیز در صــور وجود صــفا مذ ور،
4
اهل نجا میدانست.
 .1مفتی زاده ،احمدا ایمان و کفر( ،)1سایت نوذراhttp://eslahe.com/992 ،
 .2دهیان زاده ،محمد صال ا افر یست؟ فر چگونه واقع می شود ؟ از دیدذاه عالمه احمد مفتی زاده ،سایت نوذرا،
http://eslahe.com/14879
 .3مفتیزاده ،احمد ،درباره کردستان ،صhttp://www.aparat.com/v/olNMa ،۱8۲
 .4مفتیزاده ،احمدا ایمان و کفر( ،)1سایت نوذراhttp://eslahe.com/992 ،

مکتبقرآن با توجه به آموزههای مفتی زاده ،نسبت به تکفیر دیگران رویکردی انکاری
دارد .در معرفینامه مکتبقرآن چنین آمده است:
َك ل ل ك
َِّنُته مؤ نمْوْه
ن

مکتب قرآن ردســتان ،تمامی مســلمانان ،با هر ســلییه و ذرایشــی را به حکم
نِخ كوة برادر دینی خود میشـمارد و آماده اسـت تا براساس ضواب دینی ،با هر مسلمانی
تعـامل و همکاری داشــته باشــدا به عالوه با غیر مســلمانان و در قباع پیروان ادیان و
مذاهب دیگر ،به تســام و تســاهل باور دارد و معتید اســت ه ،ارباب ادیان و پیروان
مذاهب ذوناذون و غیر معاند با اسالم ،صرفنظر از هرذونه اعتبار و موقعیت اجتماعی،
قابل احترام میباشند1.

مکتبی ها در زمینه تحمل دیدذاه مخالفان معتیدند ،هنگامی ه پای به حوزه تمدن و
فرهنگ اسالمی میذذاریم ،با دهها مذهب فیهی و المی موجود و منسوس و تعداد قابل
توجهی از مشربهای عرفانی و طرییتهای تصوف مواجه می شویم ه خود ،بارزترین
شاهد ،بر اجتنابناپذیر بودن تکثر می باشند .هنگام تلمل در رفتار پیروان این مذاهب با
ّ
ســب و لعن و
یکـدیگر ،درمییابیم ه جز معدودی نادان ،هیچ دام نه تنها همدیگر را
تکفیر نکرده ،بلکـه در ماع تفاهم و مســالمت در نار هم زیســتهاند .آنگاه ه تاب
تاریم بشـر را ورق میزنیم و اوراق سیاه جنگ و جداعهای عییدتی و مذهبی را مالحظه
می نیم ،بیذمان سرچشمه تمام این درذیریها را در نادانی ،مطل نگری ،انحصارطلبی
و خودخواهی برخی پیروان نـادان ملل و نحل مییابیما ســانی ه اندیشــههای دیگران را
تحمـل نکرده و فضــای ســالم ابراز و تعـاطی افکار را به میدان نیار و دشــمنی تبدیل
2
می نند.
رویکرد تیریبی و همذرایی مکتبقرآن ،از نکا مثبت آنان میباشــدا چرا ه مهمترین
راه برونرفت از مشـکال جهان اسالم و نجا از افراط موجود در میان مسلمین ،تحمل
تکفیر بعضی از فرقههای اسالمی پایبند و
عییده مخال میباشد .مفتیزاده معتید بود،
م
معتید به اصـوع عیاید اسـالمی(هرچند به طور آشـفته) ،خالف موازین اسالمی استا
 .1مختصری دربارهی ما https://t.me/maktab_quran_kurdestan
 .2مختصری دربارهی ما ،اناع تلگرامی مکتب قرآن ردستانhttps://t.me/maktab_quran_kurdestan ،

یعنی اذر مســلمـانی بـدون عمـد ،حتی توحیدش هم ،آلوده به انوا عیاید و طرز تفکرهای
شـرکآمیز باشـد ،نه میتوان عییدهاش را فر شـمرد ،و نه خود او را افر دانست .زیرا فر(یا
1
نفاق و شرک و ،)...عدم پذیرش قلبی وآذاهانه ،پس از حصوع شناخت و معرفت است.
امروزه ه جوامع اســالمی دچار افراط شــده و عدهای به راحتی به تکفیر و شــتار
مسلمانان میپردازند ،رویکرد همذرایی و تحمل عییده مخال  ،یکی از نیازهای اساسی
برای اهش مشکال موجود است .یکی از اصوع و ارزشهایی ه اسالم ،مردم را به آن
فرا میخواند ،تسام و مدارا با مخالفین -حتی غیر مسلمانان -و تعامل با آنان ،با روشی
ریمانه و روحیه ای بدون تعصـب و ینه استا چرا ه خداوند می فرماید :خداوند شما
را باز نمیدارد از اینکه نیکی و بخشش نید با سانی ه به سبب دین با شما نجنگیدهاند
با فار ،پس از فت مکه
و از شــهر و دیارتان شــما را بیرون نراندهاند2.رفتار پیامبر
نیز شاهدی بر این امر است.
ب) نفی حدیث

یکی از مشـخصا مکتبقرآن ،رویکرد انکاری در مورد بسیاری از احادی است.
جمع بین این رویکرد با افکار سـلفیت در نو خود بیسـابیه اسـتا چرا ه سلفیها از
اصحاب حدی بوده و به احادی  ،اعتنای ویژهای دارند .مفتیزاده بسیاری از احادی را
رد رده و معتیـد اســت ه باید احادی را از نو بازنگری ردا زیرا تمام فرقهها به طور
دروغ ذفتهاند 3.او بررسی جدید تمام احادی
بیحساب ،از زبان حضر رسوع
4
را از آماع خود میدانست.
 .1پایگاه رسمی اطال رسانی مکتب قرآن ردستان؛ درباره مکتب قرآن کردستان ،سایت نوذراhttp://eslahe.com/583 ،
 .2ممتحنه ،آیه .2
 .3مصاحبه یك برادرشیعی با اک احمدhttp://masnaw.cast.ir/files/masnaw/2010-12-07_28--b.mp3?id=1 .
 .4او یکی از وظای انیالب اسالمی را بررسی احادی دانسته و ذفته است« :بکوشیم این حر ت ایران به یك انیالب
اسالمی تمامعیار بیانجامد .تنها در صورتی این حر ت تبدیل به انیالب امل اسالمی میشود ه ،نید و بررسی آرا و نظرا
تمام دانشمندان و نیز ارزیابی احادی را با تطبی مجدد و دقی و بدون تعصب با قرآن شرو نیم .این اقدام بزرذترین انیالبی
خواهد بود ه پس از قرنها تفرق و مذهبذرایی ما را بسوی وحد برمیذرداند( .مفتیزاده ،احمد ،حکومت اسالمی ،ص.)78

یکی از شــرای احمـد مفتیزاده برای قبوع حدی  ،عرضــه آن بر قرآن بود .او طب
تمام احادی را بر قرآن عرضه نموده و سپس میپذیرفت.
روایتی 1از رسـوع خدا
مفتی زاده برای بررسـی صـحت یب روایت ،مراحل و شـروطی را بیان داشــته ه شروط
راوی آن به شرح زیر میباشد:
 .۱معرفـت میـدور ،بـه افکـار و اخالق و احواع و روش منســوبالیـه(حضــر
یا غیر ایشان)ا
رسوع
 .8آشنایی میدور ،نسبت به شرای و احواع محل مربوط به روایتا
 .7علم به قرآن درحد میدور هر زمانا
 .۲علم به موازین و اصوع اسالمی در موضوعا مورد عنایت دینا
اذر این راوی ،روایتی را قبوع نـد ،آنگاه نوبت به تحیی درباره لفظ (ارزیابی درجه
فصـاحت و بالغت و سبب) میرسد و بعد از این مرحله باید به ارزیابی سند پرداخت.
2
اذر روایتی در مرحله اوع و دوم مردود شد ،دیگر پرداختن به مرحله بعد الزم نیست.
روش پـذیرش روایـت نزد مفتیزاده ،وا ذون ،و خالف روش جمهور علمـاســـت.
علمای اســالم در برخورد با یب روایت ،ابتدا حدی را از حی ســندی بررســی رده و
سـپس به سـراغ داللت و مضـمون آن میروندا در واقع باید پرسـید ،تا زمانی ه استناد
ثابت نشـده اسـت ،چه نیازی است ه به داللت آن
سـخن مطرح شـده به پیامبر
م
پرداخته شــود؟ یعنی ابتدا باید ثابت شــود ه ایشــان این ســخن را ذفتهاند ،ســپس به
مضــمون آن رســیدذی شــودا اذر روایت در مرحله ســند دچار مشــکل باشــد ،نیازی به
فرد محی
بررسـی محتوای آن نیسـت .مفتیزاده در بررسـی نصوص ،بیشتر به نهنیا
م
تکیه دارد و اخبار ،به وسیله برداشتها و پیشداوریهای نهنی او سنجیده میشوند.

« .1فما أتا م من حدیثي فاقرءوا تابالله ،واعتبروه فما واف
سلیمان بن احمد ،المعجمالکبیر ،ج ،۱8ص.)7۱7
 .2مفتیزاده ،احمد ،مجموعه نامههاى ،شماره .7

تابالله فلنا قلته ،وما لم یواف

تابالله فلم أقله» (طبرانی،

طب شــرایطی ه مفتیزاده بیان رده ،بســیاری از روایا اربردی نداشــته و دایره
احادی مورد اعتنا ،بســیار اندک خواهد شــد .مکتبیها نیز دایره احادی مورد قبوع را
كل
ل
1
هآَُتك لْه كّلر لسُ لولهخخ لذ لوه كهوهمُت كها لُتكْ كهعْ له كهفُتَ كت لهو .
بســیار اندک میدانند .قرآن میفرماید :مُت
این ترغیب به بهرهذیری از سـنت است و اذر ما سنت را از دست بدهیم ،در تمام مسائل
با مشکل مواجه شده و قطعا دچار بدعت خواهیم شد.
مفتی زاده معتید اســت ،اذر روایتی مخال قرآن باشــد ،هرچند ظاهر آن از جهت
سـند و سایر شروط بی ایراد باشد ،مطلیا قابل بح نیستا اما اذر روایت ،سند درستی
هم نداشته باشد ،مطرح ردن آن از جهت معنی -به دلیل میبوعالمعنی بودن -به شرطی
2
نسبت داده نشود ،بیاشکاع است.
ه صراحتا به پیرمبر
مفتیزاده با بیان این شرای  ،ا ثر روایا مورد تلیید را رد نموده و در مواردی با فتاوای
ّ
مســلم فیهای مذاهب اربعه به مخالفت میپردازد .او بســیاری از روایا قطعی را ،به
مجرد اینکه با تفکرش ســازذاری ندارد ،رد نموده اســت .با پذیرش این شــروط ،ســلییه
اشــخاص در قبوع روایا  ،نیش زیادی داشــته و هر روایتی ه به مذاق خواننده خوش
آمده و با فهم او ســازذار باشــد ،معتبر و در غیر این صــور رد میشــود .برخی از ادله
متینی ه به مذاق مفتیزاده سازذار نبوده و رد شدهاند ،به شرح زیر میباشند:
3
 .۱روایا مربوط به رجما
4
ا
 .8روایا جانشینی پیامبر
 .1حشر ،آیه .3
 .2صالحا مرورى بر زندگی نامه احمد مفتی زاده ،وبال

نید اندیشه و عیاید اک احمد مفتی زاده،
http://www.radbedah.blogfa.com/post-1.aspx
 .3او میذوید :روایا رجم را مطلیا معتبر نمیدانم و حکم آن را مخال قرآن و غیر اسالمی میدانم(.مفتیزاده ،احمد،
مجموعه نامهها ،شماره .)8در این مورد مفتی زاده نه تنها با مذهب شافعی ،بلکه با تمام مذاهب اهل سنت مخالفت رده
استا زیرا حکم رجم در زنای محصنه ،از م وارد اتفاقی تمامی مذاهب اسالمی است .این حکم ،فتوای خوارج استا زیرا
آنان منکر رجم زنای محصنه به دلیل نبودن حکم آن در قرآن بودند.
 .4مفتی زاده ،احمد ،جزوه «اجتهاد» کاک احمد ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح،
http://www.islahweb.org/node/2487

 .7روایت (ه ،اوصات الدقَ و الدی )ا
2
 .۲برخی از فضائل اهل بیت ا
مفتیزاده در بیان احادی  ،التزامی به منابع اهل ســنت نداشــته و احادی موجود در
منابع شیعه ،ه مطاب میل وی بوده را نیز روایت رده است .او در وصیتنامه خویش به
فرموده امام جواد 3و امام اظم  4اســتناد رده و یارانش را به خواندن صــحیفه
5
سجادیه و دعای میل و ...سفارش نموده است.
1

افکار سلفی مکتبقرآن

افکار مکتبقرآن در بسـیاری از مباح اعتیادی چون توحید و شرکّ ،
توسل ،طلب
شـفاعت ،سـوذند به غیر خدا ،سما موتی ،بنای بر قبور و ...دقییا مشابه عیاید سلفیت
میباشــد .برخی معتیدند ه افکار متمایل به ســلفیت در مفتیزاده ،متاثر از دیدذاههای
استادش "مردوس" استا چرا ه مردوس متاثر از ابنتیمیه بوده است 6.استناد به قوع سل
نیز در نوشــتـههای مکتبیها وجود دارد 7ه در ادامه به برخی از عیاید مشــترک آنان با
سلفیت اشاره می نیم.
 -۱توحید و شرک

یکی از شخصیتهای مطرح در مکتبقرآن" ،فاروق فرساد" است .افکار او-به عنوان
شاذرد مفتیزاده -در میان مکتبیها رایج است .فرساد معتید است ه ،مشر ین در وجود
 .1او میذوید :روایت از رسوبا فرهنگهای امتیازاتی پیش از اسالم درجوامع جاهلی(ولو با رنگ دینی) است(.مفتیزاده،
احمد ،مجموعه نامهها ،شماره .)7
 .2مصاحبه یك برادرشیعی با اک احمدhttp://masnaw.cast.ir/files/masnaw/2010-12-07_28--b.mp3?id=1 .

 .3مفتیزاده ،احمد ،وصیتنامه ،ص.۱7
 .4همان ،ص.۱2
 .6همان ،ص.۱۷
 .5ذفتوذو با قائممیام مجمع تیریبا کردستان و فتنه مفتیزاده ،خبرذزاری تیریب،
http://taghribnews.com/vdca06n6649nwe1.k5k4.html
 .7مختصرى درباره ما ،اناع تلگرامی مکتب قرآن ردستانhttps://t.me/maktab_quran_kurdestan ،

خـدا اشــکـالی نداشــتند و پیامبران برای اثبا وجود خدا نیامدهاند .او میذوید :چند
صفت از صفا الهی وجود دارد ه پیامبران برای تفهیم آنها به مردم ،مبعوث شدهاند .از
نظر او مردم باید قانون و برنامه تشریع و چگونگی زندذی ردن را از خدا یاد بگیرندا در
واقع آمر زندذیشـان ،الله باشـد .او معتید اسـت ه انسانها ،در هنگام احتیاج مادی و
معنوی شـان ،برای تحی اسباب و جلب منفعت و دفع مضر  ،فی دع به خدا خویش
ببندند و طلب مب از او نندا در واقع تنها فرمانروا و فریادرس زندذیشــان خدا باشــد
1
ه این دو تعبیر دقییا مترادف لمه «اله» در عربی است.
فرساد همانند سلفیها منکر شرک ربوبی مشر ین بوده و محور اصلی دعو انبیا را
َ ك
ُتک كهَع لب ل هد 2،بیان موضـع عملی انسان مسلمان در
توحید الوهیت دانسـته و میذویدِ :ي
ن
میابل توحید فرمانروایی اســتا یعنی حاع ه هیچ فرمانروایی به غیر از تو وجود ندارد،
ك ك
َ
ُتکهنسُ كت نعني نیز بیان موضــع
ـرط تو را می نیمِ .ي
پس فی عباد و اطاعت بیقید و شـ م
ن
عملی انسـان مسـلمان ،در میابل توحید فریادرسـی اســتا یعنی حاع ه غیر از تو هیچ
فریادرس توانایی وجود ندارد ،پس فی از تو مب میطلبیما در نتیجه اذر سی بگو ید
ه اســتعانت از غیر خدا درســت اســت ،باید از قرآن نمونهای بیاورد ه خداوند چنین
اجازه ای داده اسـتا نه اینکه بعد از اثبا فردی به عنوان ولی ،نتیجه بگیرد ه استعانت
3
از او جایز استا زیرا در این صور  ،میدان برای استدالعهای پوچ و باطل باز خواهد شد.
نفی اسـتعانت از اولیای الهی و ادعای شرک بودن آن ،از مشخصههای سلفیذری
اسـت .طب ادعای مکتبیها ،صـفت فریادرسـی مانند صفت خالییتّ ،
خدای
خاص
م
خال م مستعان استا زیرا به دلیل طریان نکردن و ادعای الوهیت نداشتن بندذان ،این
صــفت و توان را به هیچ یب از مخلوقا خود نداده اســتا در واقع فرقی هم نمی ند
این بندذان مخلوق ،انبیا و اولیا و یا غیر آنها باشند 4.این الم ،دقییا سخن سلفیها در
 .1فاروق فرساد ،استعانت ،سایت فاروق فرسادhttp://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/07/28/post-2 ،
 .2حمد ،آیه .5
 .3فرساد ،فاروق ،استعانت ،سایت فاروق فرسادhttp://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/07/28/post-2 ،
 .4سـواع درباره اینکه چرا ذفتن یارسوع الله شرک استhttps://t.me/maktabqurani .

مســلله توحید و شــرک اســت و در آثار ابن تیمیه ،محمد بن عبدالوهاب و دیگران به
1
خوبی نمایان است.
ّ -۲
توسل

جریان مکتبقرآن ،در موضـو ّ
توسل نیز ،دقییا افکار ذروه های سلفی و وهابی را
تکرار می ند .مسلله ّ
توسل به اموا از مسائل اختالفی بین سلفیت و دیگر مسلمانان
است .سلفی ها با تاثیر از ابنتیمیهّ ،
3
توسل به اموا را جایز نمیدانند 2.حسن امینی،
در مصاحبه با شبکه لمه 4اظهار داشت :در منابع دینی سه نو ّ
توسل ن ر شده است:
توسـل به اعماع حسنه انسان ّ -7
توسـل به اسـماء الحسـنی ّ -8
ّ -۱
توسل انسان به یب
5
مؤمن دیگر ه در قید حیا بوده و فو نکرده باشد.
ك ل ك
ك لل
امینی با اســتناد به آیه قُتلو كهيُتهف كب كُتَُته سُ كتغ نفرهل كُْتهذَب ك كَُت 6،به طلب اســترفار پســران حضــر
یعیوب اشـاره رده و میذوید :پسـران یعیوب میدانسـتند ه حضر ابراهیم از پدرشان
باالتر و بزر تر استا ولی چون مرده بود از او طلب استرفار نکردند .او به ماجرای ّ
توسل
برای نزوع باران اشاره رده و میذوید :ما در میان متوفی
عمر به عباس عموی پیامبر
بســیار نزدیب
باالتر و بزر تر نداریم .با آنکه قبر پیامبر
و مردذان ،از پیامبر
ّ
توسـل نکردند .اذر این ار درست بود ،عمر به جای اینکه
بود ،اما عمر به مرقد حضـر
میرفت و میذفت :یا رســوع
برود ،نزد قبر رســوع الله
پیش عموی پیامبر

 .1ابنتیمیه ،أحمد بن عبدالحلیم ،درءالتعارض بین النقل والعقل ،ج ،۷ص7۲۲ا ابنتیمیه ،أحمد بن عبدالحلیم ،منهاجالسنة،
ج ،7ص8۷2ا ابنعبدالوهاب ،محمد ،کشفالشبهات ،ص.۱7
 .2ابنتیمیه ،أحمد بن عبدالحلیم ،قاعدة جلیلة فیالتوسل والوسیلة ،ص.۱7
 .3بعد از مفتیزاده مکتبقرآن به دو ذروه عمده تیسیم ذشت .یکی از این ذروهها به مدیریت حسن امینی میباشد.
 .4حسن امینی چندین مرتبه با شبکه لمه در ارتباط بوده است.
 .6مصاحبه حسن امینی با شبکه لمه ،سایت مفتی زاده،
http://www.moftizade.com/ar/27-kak-hasan-amini/interviews-and-letters/1932
 .5یوس  ،آیه .۷3

شــما برای ما دعا نید .این ماجرا بزر ترین و محکمترین دلیل بر عدم جواز
اللـه
ّ
2
و از دیدذاه مردمان خیرالیرون 1میباشد.
توسل به مرده از دیدذاه یاران رسوعالله
این موضـو ه پسـران یعیوب یا عمر به درذذشـتگان توسل نکردهاند ،دلیل بر نفی
توسـل به اموا نمیباشـدا 3چرا ه در میابل روایاتی ه حسن امینی ن ر رده ،روایا
م
بعد از وفا ایشــان را نشــان میدهد.
زیادی داریم ه توســل اصــحاب به پیامبر
برای
روایاتی چون بروز قحطی و رفتن صــحابی(مالب الدار) 4،بر ســر قبر پیامبر
 ،5حضور
اسـتسیاء ،بروز قحطی و دستور عایشه برای ایجاد شکافی بر قبر پیامبر
 ،6عثمان بن حین  7و تعداد دیگری از روایا ه بر
اعرابی نـابینا ســر قبر پیامبر
توسل بعد از حیا داللت دارند.
م
حسن امینی مدعی است ه در تب هیچ دام از مجتهدین مذاهب اربعه اهل سنت
 نه در تاب ّأم یا ّالرسراله شافعی ،و نه در بییه تب ائمه اهل سنت  -مسلله توسل به آن
معنی ه ادعا میشـود وجود ندارد .او میذوید :توسل به مرده ،توسل به قبر ،در هیچ دام
از مذاهب اهل سنت موجود نیست .حتی در رأی بزرذان اهل تشیع هم نیست .حضر
باقر از جدش حضر علی نیل می ند ه فرمود:
ض أَمــا،ــانش شم ْ َع ـ ش
ـان شفىا ْ ْر ش
اب اللـ شـهَ ،و ـَوـ ْد لر شف َع أَ َل ـ لد لهمــا ،ـَفـ لدو َ،لك ْ ْاخ َخ لَ
«كـ َ
ش
ش
ش
مـان الْباوى
لرف َع ف لَه َ َر لســــــ ل ل اللـه
مـان اليـ
َ ،وا يَمـا ا ْ َ ل
َف َت َم يســــــ لك ا شبـه ،يأمـا ْاَلَ ل
ف ْش
فار» 8.آن امان و پناهگاهی ه از دست رفته و از زمین ذرفته شده است ،پیامبر
َاإل ْسـ شت ْا ل
ّ
بود ـه از اینجا وچ رده اســت .اما امان دوم ه باقی و موجود هســت،
خـدا
استرفار است.

 .1اصطالح "خیرالیرون" در ادبیا سلفیها رایج است.
 .2مصاحبه حسن امینی با شبکه لمه ،سایت مفتی زاده،
http://www.moftizade.com/ar/27-kak-hasan-amini/interviews-and-letters/1932
 .3اثبا شیء ،نفی ماعدی نمی ند.
 .4ابنأبیشیبه ،عبدالله بن ّ
محمد ،المصنف فياألحادیث واآلثار ،ج ،7ص.757
 .6دارمی ،عبدالله بن عبدالرحمن ،سنن الدارمی ،ج ،۱ص.883
ّ
 .5ابن ثیر دمشیی ،اسماعیل ،تفسیر القرآن العظیم ج ،8ص 757ا نووی ،أبوز ریا ،المجموع شرح المهذب ،ج 2،ص.83۲
 .7طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،ج ،۷ص.75
 .8ابن ابیالحدیدّ ،
عز الدین بن هبة الله ،شرح نهج البالغة ،ج 7ص.787

حضــر علی میذویـد :او رفـت ،او االن دیگر در میان مســلمانان نیســت.
حضــر علی در این دو مطلـب ،اینطور ّ
توســل را بـه مـا یاد میدهدا ا نون ه
از میان ما رفته است ،دیگر امان و پناهگاه نیست و سی نمیتواند به ایشان
پیامبر
1
پناه ببرد.
فاروق فرسـاد نیز مانند حسـن امینی تل ید دارد ه ،به غیر از این سه نو ّ
توسل ،نو
چهارمی در تاب و سـنت وجود نداردا 2در حالی ه مسلمانان قرنهاست ،با استناد به
ادله جواز ّ
5
توسـل 3،به این امر عمل نموده و بزرذان اهل سنت چون سبکی 4،سمهودی،
ّ
ادله متین ،در رجحان ّ
توسل ،هیچ تردیدی نداشتهاند .روایتی
قسطالنی 6و ...با استناد به
ّ
ك
هَکْه كّ ل
ّلله
نیل شـده نیز ،ارتباطی به توسل نداشته و ناظر به آیه  كومُت
ه از امیرالمؤمنین
ّ ك ل ك
ل
ّ
ك
ل
ك
ك
ك
ك
ك كّ ل ل
وْ 7اســت ـه میفرماید :دو چیز مانع
ّللهم كعُ نذُ كهوههسس ُتغ نف لر ه
ل لي كعُ نذُ كهوفَُهتهفهْي كهومُُتهَکْه
ن
ن
از دنیا رفته است ،به استرفار
و استرفارا حاع ه پیامبر
عذاب استا پیامبر
پناه ببرید.
 -3طلب شفاعت

یکی دیگر از نیاط اشـتراک مکتبقرآن با سـلفیها در موضو طلب شفاعت است.
سـلفیها مانند دیگر مسلمانان شفاعت را به عنوان یب اصل اسالمی پذیرفتهاندا اما در
عین حاع معتیدند ،هرذز ح نداریم در این جهان از انبیا و اولیا طلب شفاعت نیم .از
 .1مصاحبه حسن امینی با شبکه لمه ،سایت مفتی زاده،
http://www.moftizade.com/ar/27-kak-hasan-amini/interviews-and-letters/1932
 .2فرساد ،فاروق ،معناى توسل ،سایت فاروق فرساد،
http://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/07/28/post-10/
 .3بخاری ،محمد ،صحیح بخارى ،ج ،۱ص7۲۲-7۲7ا بیهیی ،أحمد ،دالئلالنبوة ،ج ،3ص۲3ا سمهودی ،علی بن
عبدالله ،وفاءالوفا ،ج ،۲ص.۱۷5
 .4سبکی ،علی بن عبدالکافی ،شفاءالسقام ،ص.8۷7
 .6سمهودی ،علی بن عبدالله ،وفاءالوفا ،ج ،۲ص.۱۷7
 .5قسطالنی ،احمد بن ّ
محمد ،المواهب اللدنیة ،ج ،7ص.75۲
 .7انفاع ،آیه .77

نظر سـلفی ها ،طلب شـفاعت در دنیا از غیر خداوند شرک است .انسان تنها میتواند از
خداوند در خواست شفاعت ند و در واقع ،درخواست از شافعان ،خواندن غیر خدا
اســت 1.فاروق فرســاد در رابطه با شــفاعت ذفته اســت :قرآن ســه نو آیه در مورد
شـفاعت دارد .دسته اوع آیاتی هستند ه می ذویند :همه شفاعت ها از آن خداست.
ً
كّ ك ل
ّ كّ
ّلل ه لشُ ف كُتع ة ك نهْج يعُته 2.دسـته دوم آیاتی هستند ه عنوان می نند ،در قیامت مطلیا
مانند  :ن ن
كّ
ك ك لّ ك كّ ك ك ل ك ل كّ ك ك ك ل
ّ ك ك ك ك ك
هال ك
يهه
هف
ع
ي
هب
م
هُي
ِت
أ
هي
ْ
هف
ْ
ب
هق
ن
هم
ْ
ُتك
هیچ شفاعتی نیست .مانند:يُتهفُیُته ل نذينهآمْو هفنفقو نهعُتهَزقْ
ن
ن ن
ن
ن
ن
ك كّ
ك ك ك
كوال لهخلة كهوالهشُف كُتعةه 3.دسـته سـوم نیز آیاتی هستند ه به صور میید شفاعت را تایید می نند.
ك كّ
ك ل كّ
ك ك
مانند  :كمنهذ ل نذیهسشف لع نهعَْد نهِال نهب نإذ نَ ن هه 4.دسته سوم در واقع نوعی دعا برای تکریم خود آن
بنـده اســت .به عنان مثاع ،تو یب معلمی و دانشآموزی را ه به درس توجه نمی ند و
نظم الس را به هم میزند ،از الس اخراج می نی .مدتی ه بیرون میایســتد متوجه
میشـوی ه متنبه شـده و تصمیم میذیری ه او را به الس برذردانیا اما مستییم عمل
نمی نی .شاذرد زرنگ و با اخالق الس را صدا میزنی و میذویی :تو بیا خواهش ن
ه من او را ببخشــم و به الس برذردانم .در اینجا تکریم و بزرذداشــ مت شــاذرد زرنگ
الس شـده و خالف رأی تو نیز عملی انجام نشده است .خود خواسته بودی ه او را
ببخشــی ولی به خاطر تکریم شــاذرد زرنگ ،قضــیه را منوط به خواهش او می نی .در
قیامت تبتب ما با ارنامه اعمالمان پیش خداوند حاضــر میشــویم .خداوند رو به ما
كك ك
ک؛ 5ســپس بدون مترین اشــتباهی نمرها را میذیری.
می ند و میفرماید  :ق كرفهُت كُتب ه
آنها نیز برای تو طلب نمره قبولی و ورود به بهشت می نندا در واقع خداوند پیش از این،
چنین تصــمیمی را دربـاره تو ذرفتـه اســتا اما به خاطر تکریم و احترام افراد فوق و با
درخواســت آنهـا ،به تو ابالغ میذردد و نســبت به خدا نیز ،مترین ترییر حکم و اراده
 .1ابنتیمیه ،أحمد بن عبدالحلیم ،قاعدة جلیلة فیالتوسل والوسیلة ،ص85ا ابنعبدالوهاب ،محمد ،کشفالشبهات ،فیالتوحید ص.85
 .2زمر ،آیه .44
 .3بیره ،آیه .264
 .4بیره ،آیه .266
 .6اسراء ،آیه .14

ك ك
ك
ُ ن هل ك همُتته
چطور ممکن است ،ما قائل به ال ههَبديْه هل ه
ن

صور نمیذیرد .در غیر این صور
ّلل 1باشــیم ،اما در عین حاع بگوییم ه فردی در قیامت بلند میشــود و اراده و حکم
2
خدا را ترییر میدهد.
براساس بیان فاروق فرساد ،شفاعت مختص خداست و جایی برای طلب شفاعت از
ح درخواسـت و شفاعت را ندارد.
انبیا و اولیا باقی نمیماندا چرا ه حتی پیامبر
اساسا شفاعت از ابتدا ح خداوند بوده و با خواست او انجام میشود .جالب این است
ه سـلفی ها طلب شفاعت در حاع حیا را قبوع دارندا اما طب سخن فرساد ،حتی در
نیز نمیتوان از او درخواسـت شفاعت نمودا چرا ه به هیچوجه،
حاع حیا پیامبر
نیسـت .طب این اعتیاد ،تصمیما شافعین به خداوند فشار
شـفاعت فعل پیامبر
میآورد و نعونبالله ،عرصه را بر خداوند تنگ می ند.
باید متذ ر شـویم ،آنچه شـرک محسوب می شود و توحید عبادی و توحید افعالی را
مخدوش میسـازد ،این است ه ما وقتی طلب دعا و یا شفاعت از غیر خدا می نیم ،او
را قادری مستیل بدانیما اما باید ذفت ه شفاعت اینذونه نیست .قرآن ریم میفرماید:
ً ك
ل ك ك ك َ
ك َ ك
هآخ ك هر 3.در این آیه موضو آن است ه اذر با خدا و همعرض
ّللهِهُت
وه ل نذينهالهيدعوْهمعه نن
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خـداســت .اما اذر ملنون از جانب خدا باشــد ،اشــکالی وجود نداردا در واقع ما تنها
شافعین را به واسطه آبرویی ه نزد خداوند دارند ،واسطه بین خود و معبود قرار میدهیما
چرا ه اذر ما با این دیدذاه از اولیای الهی طلب دعا و شــفاعت نیم ،همچنان شــفاعت
منحصـر در خدا بوده و مشـکلی پیش نمیآید .از سـوی دیگر ،این شکل از شفاعت ،با
 .1یونس ،آیه .54
 .2فرساد ،فاروق ،شفاعت ،سایت فاروق فرساد،
http://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/07/28/post-5/
 .3فرقان ،آیه .72
 .4یونس ،آیه .۱2

علم و اراده الهی نیز منـافـا نـداردا زیرا خداوند از همان ابتدا علم دارد ه اولیای الهی،
طلب شفاعت می نند و شخص ذناه ار پس از تحی شفاعت ،اهل بهشت خواهد شد.
 -4سوگند به غیر خدا

در مسلله سوذند به غیرخدا نیز تفکر سلفیت در میان مکتبقرآن رواج دارد .ابنتیمیه
میذوید :علما بر این نظر اتفاق دارند ه قسـم به غیر خدا منعید نمیشود 1.او در جای
دیگر میذوید  :قسم خوردن به غیر خداوند مشرو نیستا زیرا به صور تحریمی و یا
تنزیهی نهی شـده و علما در این مسـلله دارای دو نظر میباشندا البته قوع صحی  ،نهی
2
تحریمی میباشد.
فاروق فرسـاد در مورد علت شرک بودن قسم ،به غیر خدا میذوید :وقتی یب نفر در
حضـور یب یا چند نفر دیگر ،به خدا قسم میخورد ،در واقع اعالم می ند ه این سی
ه من به او سوذند میخورم ،شخص بی نظیر و معظمی ،بین من و شماستا در واقع او
معتید اســت ه آن شــخص معظم ،بر فعل و قوع و نیتی ه در جای دیگر ،یا نفس من
صــور ذرفته ،باخبر اســت .در این صــور  ،چه ســی غیر از خدا بر نفس و درون
انسـان ها خبردار است؟ چه سی غیر از خدا از فعلی ه در تنهایی انجام دادهایم باخبر
اسـت؟ وقتی سـی نام خدا را به دروغ آورد ،مانند آن است ه اعالم می ند ،نعونبالله
خـداوند از درون او بیخبر اســت .هنگامی ه تو به غیر خدا قســم میخوری ،در واقع
غیر خدا ،بین تو و من به طور مشترک معظم است و همچنین آن غیر
اعالم می نی ه آن م
3
خدا ،آنقدر با عظمت است ه از درون تو و ماجرا خبر دارد.
فرسـاد سوذند را منحصر در امور نفسی و مخفی نموده و به همین دلیل دچار اشتباه
شـده اسـت .در بسـیاری از موارد ،سوذند برای امور دیگری ،مانند انجام اری در آینده
و ...بوده و امر مخفی وجود ندارد .در ســوذند به شــخص نیز ،نزد طرفین به عظمت آن
 .1ابنتیمیه ،أحمدبن عبدالحلیم ،مجموعالفتاوى ،ج ،۱ص.775
 .2ابنتیمیه ،أحمدبن عبدالحلیم ،مجموعةالرسائل و المسائل ،ج ،۱ص.۱3
 .3فرساد ،فاروق ،سوگند ،سایت فاروق فرسادhttp://www.farooq-farsad.blogsky.com/category/cat-3 ،

شــخص بزر تکیه میشــود و نیازی به اطال آن شــخص معظم ،از فعل ،قوع و نیت
ســوذند خورنده نیســتا چرا ه در روایا آمده :روزی مردی خدمت پیامبرا رم
آمد و پرسـید :دام صدقه اجرش عظیمتر است؟ آن حضر فرمودند  :به پدر سوذند
1
از آن آذاه میشوی.
بـا تفحص در بین مـذاهـب اســالمی نیز ،پی میبریم ه هیچ یب از مذاهب آن به
صـور قطعی حکم به حرمت قسـم خوردن به غیر خدا نکردهاند .به عنوان مثاع ،شیعه
معتیـد اســت ـه ســوذنـد یاد نمودن به غیر خدا جایز میباشــد .حنفیها معتیدند،
ســوذندهایی مانند «قســم به پدر » و «قســم به جانت» و مانند اینها مکروه اســت.
شــافعیها میذویند :اذر ســوذند به غیر خدا ،نه به عنوان شــریب تراشــی ،بلکه جهت
تعظیم او باشــد ،مکروه اســت 2.ابنقدامه در المغنی میذوید :ذروهی از اصــحاب ما
قسمی است ه شکستن آن فاره دارد .از احمد
ذفتهاند ه سوذند به رسوع خدا
ســوذند یاد ند و آن را
نیل شـده اســت ه وی ذفته :هر س به ح رسـوع خدا
3
بشکند ،فاره دارد.
 -5سماع موتی

یکی دیگر از مبانی مهم سـلفیذری ،در چگونگی هسـتیشــناســی آنان است .سلفیها
منکر ارتباط بین دنیا و عالم برزس هسـتند و برخالف جمهور مسلمانان ،مسائلی چون شنیدن
اموا را قبوع ندارند 4.مکتبقرآن نیز با همان استدالع سلفیها ،سما موتی را نفی می ند.
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 .2سبحانی ،جعفر ،آیین وهابیت ،ص.75۷
 .3ابنقدامه ،عبدالله بن أحمد ،المغنی ،ج ،۷ص.5۱7
 .4آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روحالمعانی ،ج ،۱۱ص.5۲
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فـاروق فرســاد با اســتناد به آیا
3
سما شده است.
مسـلله سـما موتی دالیل فراوانی داشته و جمهور اهل سنت با استناد به ادله متین،
این مسـلله را پذیرفته و به دالیل منکرین ،پاسم قاطع داده اند .آیاتی چون صحبت ردن
 5با قوم هالک شده و روایا قلیب بدر 6،سالم پیامبر
حضر صال  4و شعیب
خطاب به اموا  7،خف نعاع 8و - ...ه در تب معتبر ن ر شــده اند -بر ســما اموا
داللت دارند .با بررسـی تاریخی مسـلله سما موتی نیز ،معلوم میشود ه حتی افرادی
چون ابنتیمیه ،ابنقیم و ...نیز ،این مســلله را پذیرفته و فی ســلفیهای معاصــر ،منکر
سما هستند.
 -6تقلید

یکی دیگر از مسـائلی ه در شـباهت مکتبقرآن و سلفیت مطرح است ،مسلله نفی
تیلید از مذاهب فیهی اسـتا در واقع مواضـع نظری و عملی مفتی زاده منشل این اشتباه
شـده است .او از سویی در نوار ها و مکتوباتش توصیه به تیلید از مذهب شافعی رده و
فیهی ش فاهی و تبی وی ،فتاوایی بوده ه با مذهب شافعی
از سـوی دیگر ،در بین آرای م
هماهنگی نداشــته و یا طب فتوای دیگر مذاهب اســت .او در موضــو تیلید و اجتهاد،
وظیفـه خود و پیروانش را در دو بخش بیـان می ند .او وظیفه خود را در مواردی ه رأی
منصـوص از شـافعی وجود داشـته باشد ،تیلید از وی میداندا اما آنطور ه عوام تیلید
 .1نحل ،آیه .80
 .2فاطر ،آیه .22
 .3فرساد ،فاروق ،آیا مردذان صدای ما را میشنوند؟ ،سایت فاروق فرساد،
http://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/08/02/post-15/
 .4اعراف ،آیه .3۷
 .6اعراف ،آیه .۷7
 .5بخاریّ ،
محمد ،صحیح بخارى ،ج ،5ص.37
ّ
 .7نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،۱ص.8۱2
 .8بخاریّ ،
محمد ،صحیح بخارى ،ج ،8ص.۷5

می نند ،خود را یب میلد صــرف نمیداند .او در این زمینه میذوید :در مواردی ه از
شـافعی رأی منصـوصـی باشد از آن تبعیت رده و در غیر این صور از مشرب شافعی
پیروی می نما اما اذر از آن طری هم رأیی دسـتگیرم نشـد ،مستییما از تاب و سنت و
اجما اسـتنباط می نما اما اذر تشـخیصـم اینذونه باشـد ه نصی از شافعی ،مخال
تاب و سنت است ،آن نص را ترک می نما چرا ه أخذ آن رأی را بیادبی دانسته و خود
شـافعی هم قبوع ندارد ه سـی به طور مطل میلد ایشـان باشد .ذاهی پیش میآید ه
حتی مطلبی ه قریب به اتفاق فیها ذفتهاند را نمیپذیرما چرا ه آنها را با تاب و ســنت
متعارض میدانما 1در واقع من به دو دلیل میلد هستم .اوع به دلیل پرهیز از تفرق و دوم
به دلیل آنکه هفتاد درصد از مسائل را بررسی نکرده و نمیتوانم رأیی را مستییما از تاب
2
و سنت استنباط نم.
شــایان ن ر اســت ه تیلید در اصــطالح فیهی به معنای پیروی از مجتهد در احکام
مجتهـد معین در احکـام فرو
دینی ،یـا عمـل ردن طب نظر و تشــخیص فیهی یـب
م
دین(مـاننـد نماز و حج) اســتا در واقع نظر مفتیزاده مبنی بر اینکه (اذر رأی مجتهد،
مرایر با نظر من باشد ،به صالحدید خودم عمل می نم) ،با مفهوم تیلید مرایر بوده و در
واقع اجتهاد است.
مفتی زاده معتیـد بود ـه دین خـدا در هر زمـانی احتیـاج بـه تبیین داردا لذا بر لزوم
اجتهاد تل ید داشــت .او با تلیید مســلله مرجعیت در میان شــیعیان ،قائل بود ه بعضــی
مسائل و موازین ،بدون تبیین شدن ،مطلوب و پسندیده خداوند نیستا لذا مرجعیت در
همه ادیان الهی و غیر الهی امری اجتنابناپذیر اســتا 3بنابراین در تکلی پیروان خود
می ذوید :در صـورتی ه من ،رأی خاصـی داشته باشم ،پس از اطمینان به صحت ،باید
 .1به عنوان مثاع در خصوص طالق ،تیمم ،نمازجمعه و ...فتاوای جدید دارد.
 .2مفتی زاده ،احمد ،جزوه «اجتهاد» کاک احمد ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح،
http://www.islahweb.org/node/2487
 .3همان.

پیرو آن باشیدا 1اما الحذر الحذر ،مرا بت نکنید .من همیشه نگران بودهام ه نظرا من
ایجاد مذهب جدیدی ند و از آن طری  ،دردی بر دردهای امت تفرقه زده بیافزاید .عامل
2
اساسی اینکه تا نون نظرا خاص خود را جمع نکردهام ،همین موضو است.
مفتی زاده همواره از تفرق در دین ذالیه رده و وجود مذاهب مختل را ضــربهای به
دین و مصداق شرک دانسته استا در واقع او خواستار اسالم بال مذهب است .او در این
زمینه میذوید :ساختن مذاهب از دین و تیسیم شدن به فرقه های مختل  ،شرک است.
همین اسـت ه وص خاص خداوند را -فی الجمله -برای غیرخداوند قائل میشویم.
هر مذهب ،مجموعه ای از احکام خدا ،و آرای غیر خدا (بزرذان مذهب) استا بنابراین
تبعیت از هر مذهب  -ه مجموعهای از حکم خدا و غیر خداست -مشتمل بر تبعیت از
غیر خدا میشود .اذر املترین صور شرک و فر ،پذیرفتن و اطاعت از مکتبی است،
ه مجموعه آن از طرف غیر خدا باشـد ،پس تبعیت از برنامه و مذهبی ه قسمتی از آن،
3
از طرف غیر خدا باشد ،صورتی غیر امل از شرک است.
آنچه در واقع میبینیم این است ه ،مکتبقرآن نیز به شاخهای از مف َرق دینی تبدیل شده
و عملکرد آنان ،حاصلی جز ّ
تفرق در دین و اختالف بیشتر میان مسلمانان نداشته است.
 -7بنای بر قبور و عزاداری

یکی دیگر از مشتر ا مکتبقرآن با سلفیت ،مسلله مراسم سوذواری و بنای بر قبور
میباشد .مفتیزاده در یکی از نامههایش ،این مسائل را از مصادی بدعت دانسته است .او
میذوید :یکی از عرفیا  ،مراســم عزاســت ه منکرا م غالبا حرام رایج در آن ،یکی دوتا
 .1مفتیزاده در یکی از نامهها خطاب به پیروانش ذفته است :من چگونه وظایفی بر شما تحمیل می نم ه شرط آن داشتن
توانایی اجتهاد آزاد استا در حالی ه میدانم نداریدا لذا از شما تعهد میذیرم ه خارج از رأی پذیرفته شده این برادرتان،
ملتزم به راج مذهب شافعی باشید( .مفتیزاده ،احمد ،مجموعه نامهها ،نامه شماره.)8
 .2مفتی زاده ،احمد ،جزوه «اجتهاد» کاک احمد ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح،
http://www.islahweb.org/node/2487
ّ
 .3حسامی ،علیا شرحی بر فتواى “مقارنه” از منظر و دیدگاه عالمه کاک احمد مفتیزاده ،سایت نوذرا،
http://eslahe.com/8437

نیســت .بهوجود آورندذان بدعتها و آداب زیانبار ،معموال مســتکبران و تلیید نندههای
شدن 1بیشتر استفاده نند .از
آنهایندا چرا ه همیشـه درصـددند از هر حادثهای ،برای «ماقوع» م
ترتیب دادن سفرههای رنگارنگ برای زندهها ،تا ساختن و پیراستن میبرههای پر زرق و برق
برای مردهها .عجیبتر اینکه برای پیشــوایان بزرذوار دین هم ،ه تمام جهادشــان ،برای
آزادسـازی خل فریب خورده ،از زنجیر فرهنگهای نکبتبار استثماری بوده ،این آداب
را ضد راه خودشان ،به ار میبرندا مانند ساختن بارذاههای سراسر تجمل و زر و زیور و
ّ
2
برذزاری مراسم چله و سالگرد و امثاع اینها.
همچنین در ســایتها و اناعهای مجازی مکتبقرآن ،نســبت به هزینه ســاخت
3
اعتراض شده است.
ضری اهل بیت
نتیجه

جریان مکتبقرآن ردســتان از ســویی با وجود افکار ســلفیت ،و از ســوی دیگر با
رویکرد عـدم تکفیر دیگران و نفی حـدی  ،قرائتی نو از ســلفیذری میباشــد .در یب
جمعبندی میتوان ذفت ،با توجه به اینکه اهل سنت غرب شور ،دارای مذهب اشعری
ّ
تصــوف میباشــندا مکتبقرآن با رویکردی روشــنذرایانه ،برای میابله با
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روی آورده اسـت .نظریه جمع بین «نفیحدی » و «سلفیذری» ،در نو خود بیسابیه
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دوفصلنامه علمی تخصصی سلفیپژوهی ،سال دومشماره   3بهار و تابستان 5331
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نقد دیدگاه سلفیهای جهادی در تفسیر آیه حاکمیت
ون
یح لك ْ شبما أََ ْ،ز َل الل ليه فَألول ش َك له ل الْكا شف لَ َ
َ و َم ْ لَ ْ ْ
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**

چکیده
برخی از ذروههای سـلفی به نام سلفیهای جهادی (تکفیری) ،با تاثیر از آرا و نظرا
سـید قطب ،اقدام به خروج ،علیه حا مان شـورهای اسالمی ردهاند .آنها با استناد
به آیه  ۲۲ســوره مائده ،به موجب ترک احکام الهی ،حا مان ممالب اســالمی را افر
بـه فر ا بر و جـامعه تحت حکومت آنان را ،جامعه جاهلی و خارج از داراالســالم
میدانندا در حالی ه براســاس فهم ســل صــال

ه مورد قبوع آنان اســت ،این آیه

هیچذونـه داللتی بر فر ا بر نـداردا بلکـه مرتکب آن ،تنها در صــورتی ه حکمی
برخالف حکم الهی دهد ،ذناه ار و افر به فر اصرر میذردد.
کلی دواژهها :آیه حا میت ،تکفیر ،ایمان و فر ،ســلفیه جهادی ،ســلفیه تکفیری،
دمو راسی ،حا م.

* دانشجوی د تری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه پردیس فارابی.
Meybodi60@chmail.ir
** عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم).

مقدمه

هنگامی ه تعامال دنیای اســالم با جهان غرب بیشــتر شــد ،برخی از مســلمانان،
تحت تا ثیر فرهنگ غرب قرار ذرفتند .در آن دورانی ه دولت عثمانی دچار ضــع شده
بود ،تفکر غربی وارد سـرزمینهای اسـالمی شد و م م ،التزام عملی به احکام شرعی
رو به ضــع ذراییدا به طوری ه قوانین اســالمی رفتهرفته جایگزین قوانین دیگر شــد.
اولین اقداماتی ه در تعدی به قوانین شـرعی صور ذرفت ،نسبت به احکام جنایا و
حدود بود .از جمله این احکام و قوانین ،قصـاص نفس ،حد زنا ،قذف ،ســرقت ،شرب
خمر و ارتداد و  ...میباشد .دولت عثمانی در ساع ۱2۲5م ،این قوانین را با قانون فرانسه
تطبی داد و اجرای احکام و حدود اسـالمی را به طور امل تعطیل رد 1.پس از فروپاشی
دولت عثمانی ،جنبشهای اسـالمی متعددی برای بازذرداندن اسـالم به مبانی اصیل خود،
در شـورهای اسـالمی شکل ذرفتند .از جمله این جریانا  ،جنبش اخوانالمسلمین بود
ه مردم را به داوری و قضاو شریعت اسالمی دعو رده و در میابل فرهنگ غرب و
احکام غیر الهی حا مین شـورهای اسالمی ،ایستادذی ردند 2.در این میان ،شخصی
ك ك
ل
به نام ســید قطب با تفســیری خاص ،از برخی آیا قرآن ریم ،مانند  كومنهَلهيَُْهِبُته
ن
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وْ 3،جوامع اسالمی را ،ه به غیر احکام الهی اداره میشدند،
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ولئ ه
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جوامع جـاهلی خوانـد .او معتیـد بود ـه این جوامع ،الوهیـت غیر خدا را پذیرفته و از
جامعه اسـالمی خارج شـدهاندا 4براساس همین نظرا و اندیشهها ،انور سادا رئیس
جمهور اسـب مصـر ترور شـد و ذروهها و جنبشهایی مانند الجهاد شکل ذرفتندا البته
م م ذروههای دیگری مانند التکفیر و الهجره ،جماعة المســلمین و ســازمان الیاعده
تشـکیل شـدند ه بسیار نظاممند و تشکیالتیتر عمل می ردند .الزم به ن ر است ه به
 .1قطان ،منا بن خلیل ،تاریخ التشریع اإلسالمي ،ص.۲55
 .2همان ،ص.۲58-۲57
 .3مائده ،آیه .۲۲
 .4سید ،قطب ،معالم في الطریق ،ص.۷۱-۷7

تمامی این ذروهها" ،سـلفی جهادی" ذفته میشــود ه ما در این نوشــتار ،به دلیل تیدس
وا ه جهاد ،از آنان به عنوان "سلفی تکفیری" یاد می نیم.
این ذروهها با استشهاد به آیه مذ ور ،هر حا می از بالد اسالم ،ه حکم به شریعت
اســالم نکنـد ،افر و مرتد میخوانند 1و جوانان آن بالد را ،بر خروج علیه حا مان و ایجاد
فتنه در صفوف مسلمانان برمیانگیزندا 2به طوری ه این مسلله (حکم به غیر ماأنزعالله) ،به
3
یکی از بزر ترین مسائل و چالشهای حا مان شورهای اسالمی تبدیل ذردید.
درباره نید دیدذاه سلفیهای تکفیری در مورد آیه مذ ور و دفا از حا مان آعسعود،
تابها و رسائل متعددی از سوی علمای وهابی نوشته شده است .این تابها بیشتر به
بیان دیدذاه در مسـلله پرداخته و متر به نید شبها آن توجه رده استا به همین دلیل
در این نوشـتار ،ضـمن بیان دیدذاه سلفیهای تکفیری در مسلله ،به نید شبها آنان در
تفسیر آیه ،براساس مبانی مورد قبوع آنها میپردازیم.
سلف و سلفیه

سـل در اصــل و ریشـهی اشــتیاقی ،از (س ع ف) ذرفته شــده ه به معنای تیدم و
سـبیت بوده 4و در لرت و عرف به معنای ذذشته میباشد 5.در میان اهل علم ،در معنای
اصــطالحی "ســل " اختالف اســتا برخی از شــارحین تاب الرسررالة اثر ابنابیزید
قیروانی ،مراد از سل را صحابه میدانندا 6برخی نیز مانند ابوحامد غزالی ،وا ه سل را
محصور در صحابه و تابعین 7،و عدهای دیگر مانند شو انی 8و سفارینی حنبلی ،سل را
 .1سید امام ،عبدالیادر بن عبدالعزیز ،العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبیل الله تعالی ،ص.7۱۲
 .2همان ،ص.7۱5
 .3ابنعثیمین ،محمد ،شرح ثالثة األصول ،ص.۱5۷
 .4ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،7ص.۷5
 .6فیومي ،أحمد ،المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر ،ج ،۱ص.825
 .5باعبداللهّ ،
محمد با ریم ،وسطیة أهل السنة بین الفرق ،ص.۷3
 .7غزالی ،ابوحامد ،مجموعة رسائل اإلمام الغزالی ،ص.785
 .8شو انيّ ،
محمد ،التحف في مذاهب السلف ،صص ۱۷_۱2و ص.87

صـحابه ،تابعین و تابع تابعین معرفی ردهاندا 1البته بعضی افراد مانند ابراهیمالباجوری
م
شـیم اسـب االزهر مصـر ،در شـرح تاب جوهرة التوحید ،دایره سل را تا قبل از ساع
پانصد قمری توسعه میدهد 2.سلفیها با استناد به حدی خیرالیرون ،سل را در دوران
صحابه ،به تابعین و تابع تابعین محدود می نندا در واقع از نظر آنها ،سلفی سی است
3
ه اعتیاد سل صال را داشته و در فهم تاب و سنت ،به روش سل عمل ند.
سلفیه جهادی (سلفیه تکفیری)

سـلفیت براسـاس آرمان و ذرایشهای فکری ،دارای اقسـام مختلفی است ه سلفیه
جامیه ،ســروریه ،البانیه و جهادیه از ذونههای مختل این جریان فکری میباشــد 4.در
نظر سـلفیهای تکفیری (جهادی) ،نظام دمو راسی مخال با شریعت اسالمی است و
هیچذونه تطبییی بین شــریعت و دمو راســی وجود ندارد .به عییده آنان ،دمو راســی،
نظامی غیر الهی است و مجالس شوراها ،بنای شرک و پناهذاهی برای بتپرستی است و
برای تحی توحیـد ،بـاید از آنان اجتناب رد .این ذروههای ســلفی ســانی ه چنین
احکامی را وضــع و یا در برپایی آن مشــار ت می نند و همچنین ســانی ه در میام
قضاو و داوری نزد آنان بروند ،افر میدانند 5.از منظر سلفیهای جهادی ،تنها نظامی
ه میتواند اســالم راســتین را در جامعه اجرا ند ،نظام خالفت اســتا 6در واقع تمامی
نظامهای دیگر (حتی اذر برخی از شـرایع اسـالم را اجرا نند) ،از نظر آنان غیر اسالمی
 .1سفارینیّ ،
محمد ،لوامع األنوار البهیة وسواطع األسرار األثریة ،ج ،۱ص.85
 .2بیجوری ،ابراهیم ،تحفة المرید شرح جوهرة التوحید ،ص.۱5۲
 .3فرید ،احمد ،السلفیة قواعد وأصول ،ص.3
 .4عماد ،عبدالرنی ،الحرکات اإلسررالمیة في الوطن العربي" ،المفاهیم واألفکار والعیائد المحوریة للحر ا اإلســالمیة"،
ج ،۱ص .۷3-۷۷
 .6مجموعة من طلبة العلم بالمررب اإلسالمي ،الصواعق المرسلة علی الندوة المهزلة ،ص.75
 .5نیابت از صـاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا ،در اصطالح ،خالفت و امامت ذفته میشود و اینکه به آن اطالق
خلیفـه شــده اســت ،بـه خـاطر آن اســت ـه خلیفـه در جایگاه پیامبر در میان ّامت تکیه داده اســتا ابنخلدون،
عبدالرحمن ،میدمه ابنخلدون ،ج ،۱ص.78۷

بوده و بنیانذذران آن افر هستندا 1اما آنچه ه سلفیه جهادی را از دیگر ذروههای سلفی
متمایز میســازد ،تنها اعالن جاهلیت و فرانی بودن نظام حکومتی نیســتا بلکه این
ذروهها تنها راه ترییر را در جهاد مسلحانه میدانند و تمام ذزینههای دیگر ،جهت تشکیل
نظـام خالفـت اســالمی را رد می نند .به عبار دیگر ،آنها فعالیتهایی چون ورود به
پـارلمـان ،ـارهای فرهنگی و یا انیالبهای مردمی را به هیچوجه قبوع ندارند و آنها را
نفی می نند 2.ابومحمد میدســی ،ایمنالظواهری ،ابوبکر ناجی و به ویژه ســیدامام ،از
بارزترین تحلیلذران سـلفی تکفیری هستند ه آثار آنان ،مورد توجه سلفیهای تکفیری
استا 3به همین دلیل در این رساله ،از نظرا ایشان بیشتر از مابیی افراد یاد شده است.
کفر

" فر" در لرت به معنای پنهان ردن و پوشـاندن است .عرب شخص افر را به دلیل
اینکه ح را میپوشـاند افر میخواند 4.در فرهنگ قرآنی ،لمه " افر" اذر اسم فاعل از
شکر نعمت به ار رفته است .مانند آیهای ه فرعون،
ماده " فران" باشـد ،بیشتر در ترک
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را مورد خطاب قرار میدهد و میذوید  :كوف كعل ه
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ين؛ 5ای موسی ،سرانجام ار خود را ردی ،و تو از ناسپاسانی.
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اما اذر اسم فاعل از ماده " فر" باشد ،بیشتر در معنای فر در دین استعماع میشود.
ك
ك ك ك َ ك كل ك كَ ل
ك
ك
ل
ل
ك
ينهفول ك
ني؛ 7ای ســانی
يُتءه نمنهدوْه مؤ نم نْ ه
مانند آیه مبار ه يُتهفُیُته ل نذينهآمْو هالهَ نتخذو ه لُ نُتفر
ن
ن
ن
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ه ایمان آوردهاید ،به جای مومنان ،افران را به دوستی خود نگیرید.
 .1همان ،ص.8۷
 .2عماد ،عبدالرنی ،الحرکات اإلسالمیة في الوطن العربي ،ج.۷2 ،۱
 .3همان.
 .4ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،5ص.۱۷۱
 .6شعراء ،آیه .۱۷
 .5راغب اصفهانی ،حسین ،المفردات في غریب القرآن ،ص.3۱۲
 .7نساء ،آیه .۱۲۲
 .8تنها مالک تشــخیص معنای فر در اســم فاعل فر ،قرینه معینه اســت .ســیاق آیا خود ذویای وجود چنین قرینهای در
تعیین معنای فر در آیا است.

امـا در اصــطالح علم الم ،فر در میابل ایمان قرار ذرفته 1و به همین دلیل ،هر
ذروهی به حسب تعریفی ه از ایمان ارائه داده ،در مورد فر نیز ارائه میدهد 2.اشاعره و
ماتریدیها ،ایمان را همان تصــدی قلبی میدانند 3.برخی مانند مرجئه ،ایمان را صــرفا
تصدی لسانی میدانند 4،و شیعیانی چون خواجه نصیرالدین طوسی ،هم تصدی لسانی
و هم تصدی قلبی را در تعری ایمان دخیل میدانندا 5در واقع به موجب هر تعریفی از
ایمان ،انکار به چنین ایمانی فر محسوب میذرددا اما در این میان ،خوارج نظر دیگری
دارندا یعنی آنان عمل فرد مســلمان را در تعری ایمان دخیل دانســته و به موجب آن،
ك ك
هرذونه معصیت از فرمان الهی را فر میدانند 6.آنها به واسطه احتجاج به آیهی  كومنه هَله
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وْ 7معتیدند ه هر س از فرمان خداوند سرپیچی
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نـد ،ـافر محســوب میذردد 8.آنهـا در مـاجرای حکمیـت ،به دلیل اینکه حضــر
علی  ،ابوموسـی اشعری را به عنوان حا م تعیین رد ،به مخالفت با خلیفه و حا م
كك ل َ
ته كَب نغی 9،حکم الهی در میابله با
اســالمی پرداختند .خوارج با اســتناد به آیه فق نُتَلو ه ل ه
ن
سـپاه معاویه را قتاع دانسته و ترک آن را ،به دلیل روی ار آمدن حکمیت و به موجب آیه
ك ك
ك ك ك ك َ ل كل ك ك ل ل ك
ل
ك
وْ 10فر میدانســتند .حضــر علی
ك ههه لُ نُتف لر ه
ل ه ّللهفأول نئ ه
منهَل هيَُْه هِبُتهفَز ه
ن
ابنعباس را به سوی آنان فرستاد و وقتی آنها شبهه خود را برای ابنعباس بازذو ردند ،او
ك
ل
ل
در جوابشـان ذفت :این ار به حکم قوع خداوند يَُ لْه نب نههذ كو ه كعدله نمُْْه 11است
 .1ایجی ،عبدالرحمن ،المواقف في علم الکالم ،ص.722
 .2آمدی ،سی الدین ،أبکار األفکار في أصول الدین ،ج ،5ص.85
 .3احمدی ،عبداإلله ،المسائل والرسائل المرویة عن اإلمام أحمد بن حنبل فی العقیدة ،ج ،۱ص.25
 .4طوسیّ ،
محمد ،االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد ،ص.883
 .6طوسی ،نصیرالدین ،تجرید االعتقاد ،ص.75۷
 .5آمدی ،سی الدین ،أبکار األفکار فی أصول الدین ،ج ،5ص.85
 .7مائده ،آیه .۲۲
 .8نیشابوری ،نظامالدین ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،ج ،8ص.5۷7
 .9حجرا  ،آیه .۷
 .10مائده ،آیه .۲۲
 .11مائده ،آیه .۷5

و مـاجرای حکمیت علی  ،مواف با نص اســتا البته با چنین احتجاجی ،برخی از
خوارج از حرف خود برذشتندا ّاما برخی دیگر بر ذفته خود اصرار ورزیدندا 1به طوری ه
تکفیر حا م به احکام غیر الهی ،از شــاخصــههای تفکر این ذروه تبدیل شــدا 2در واقع
3
سلفیهای معاصر نیز ،با تاثیر از سل خود (خوارج) ،عمل را در ایمان دخیل میدانند
و عملکردی شبیه به آنها دارند.
نکته دیگر اینکه ،فر به دو صور فر ا بر و فر اصرر میباشد و هر دام ،احکام
و آثار خاصــی نســبت به دیگری دارندا در واقع مرتکب فر ا بر ،موجب خلودش در
آتش جهنم میشــود و مرتکب فر اصــرر ،تنها مســتح وعده آتش اســت 4.به عبار
مسلمان
دیگر ،مرتکب فر ا بر او را از دایره اسالم خارج می ند ،اما افر به فر اصرر،
م
ذناه ار به حساب میآید.
شأن نزول آیه حاکمیت

مسلم نیشابوری در صحیح خود ،درباره شلن نزوع آیه حا میت از براء بن عازب نیل
رده اسـت :مردی یهودی را به خاطر عمل زنا ،با صـورتی سیاه و بدنی تازیانه خورده از
از آنان پرسـید :آیا حد زنا در تاب شما به
عبور دادند .پیامبر
نار رسـوع خدا
یکی از علمای یهود را دعو رد و به او
این صــور اســت؟ ذفتند :آری .پیامبر
ذفت :تو را به خداوندی ه تورا را بر موسی نازع رد سوذند میدهم ،آیا حد زنا را در
تابتان اینذونه مییابید؟ ذفت :خیر ،اذر مرا قســم نمیدادی به تو نمیذفتم .حد زنا
در تاب ما سنگسار استا اما چون این عمل در میان اشرافزادذان ما زیاد شده ،هرذاه
بزر زادهای را میذرفتیم ،او را رها می ردیم و اذر فرد ضــعیفی چنین عملی انجام میداد،
حد را بر او اقامه می ردیما ســپس ذفتیم :بیایید بر حکمی تواف نیم ه بتوانیم آن را بر

 .1بابرتیّ ،
محمد ،العنایة شرح الهدایة ،ج ،7ص.۱5۱
 .2قرطبیّ ،
محمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ج ،7ص.۱۷۱
ّ
 .3میدسـی ،ابومحمد ،شربهات حول تکفیر شراتم ساب الدین ،ص۱ا سیدامام ،عبدالیادر بن عبدالعزیز ،الجامع في طلب
العلم الشریف ،ج ،8ص.۷3۲
 .4ابنقیم جوزیهّ ،
محمد ،مدارج السالکین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین ،ج ،۱ص.77۲

اش ـرافزاده و افراد معمولی اجرایی نماییما پس بر ســیاه ردن چهره و تازیانه زدن تواف
فرمودند :پروردذارا من اولین ســی هســتم ه امر تو را اجر
نمودیم .رســوع خدا
می ند ،بعد از اینکه آن را ترک رده بودندا بعد دستور داد تا او را سنگسار ردند و سپس
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وْ 1را نازع رد.
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برخی مـاننـد ابواســحاق و قتاده بر این باورند ه ،به موجب حدی براء بن عازب،
آیا حا میت فوق ،در شلن قوم یهود نازع شده و هیچ ارتباطی به مسلمانان ندارداّ 3اما
این تفســیر با قوع جمهور مفســرین ســازذاری نداردا چرا ه به نظر آنان ،در هر جایی از
قرآن ه حکم عامی اقامه شــده 4و شــلن نزوع آیه ،مورد خاصــی از این عام را بیان رده
5
باشد ،آیه بر عموم خود باقی میماند و شلن نزوع نمیتواند عام قرآنی را تخصیص زند.
تفسیر سلفیهای تکفیری از آیه حاکمیت

برخی از سلفیهای تکفیری بر این باورند ه شلن نزوع آیه هم ،مدعای آنان را اثبا
می نـد .بـه عییـده آنان ،همانطور ه خداوند عالمان و حا مان یهود را به دلیل ترییر
حکم شـریعت موسـی (مبنی بر سـنگسار نمودن زنا ار) ،افر خوانده ،تمامی حا مان
بالد اسـالمی نیز افرندا چرا ه آنها احکام شریعت را تعطیل و حکم جدیدی را اخترا
6
رده و این احکـام را برای مردم تشــریع و آنان را ملزم به عمل چنین احکامی می نندا
فر در آیه ،فر ا بر بوده
تکفیریها در تفسیر آیه مبار ه دو ادعای عمده دارند .اوع اینکه م
و موجب خروج مرتکب آن از اسالم میذردد .دوم اینکه به مجرد ترک حکم ،فر شامل
 .1مائده ،آیا .۲۲-۲3
 .2نیشـابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،8ص ،۱783ح۱355ا عالءالدین خازن ،علی ،لباب التأویل فی معانی
التنزیل ،ج ،8ص.۲۲
 .3ثعلبی ،احمد ،الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ،ج ،۲ص.35
 .4در آیـه مبـار ـه نومن لم یحکمح ،حرف «من» چون در معرض شــرط قرار ذرفتـه ،افاده عموم رده اســتا نظام الدین
نیشابوری ،حسن ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،ج ،8ص.5۷7
 .6زرقانیّ ،
محمد عبدالعظیم ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،ج ،۱ص.۱57
ّ .5
سیدامام ،عبدالیادر بن عبدالعزیز ،العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبیل الله تعالی ،ص.7۱5

آن شـخص میشودا در ادامه با مناقشاتی ه نسبت به دیدذاه آنان صور میذیرد ،قوع
ح در مسلله روشن میذردد.
 )۱کفر اکبر بودن آیه مبارکه
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ســی ه
براســاس آیه مبار
برخالف آنچه نازع شــده حکم ند ،افر میباشــدا البته در بین مفسـران و اندیشــمندان ،در
مورد منظور فر در آیه ،اختالف اسـتا در واقع برخی مراد از فر در آیه را ،فر اصرر و ذناه
بیره میداننـد و برخی دیگر (مـاننـد خوارج و نظریهپردازان ســلفی تکفیری) ،بر این عییده
هستند ه فر در آیه به معنای فر ا بر بوده و مرتکب آن از دایره اسالم خارج است.
سیدامام از نظریه پردازان سلفیان تکفیری ،در تفسیر آیه مبار ه ،با استشهاد به قاعدهای ه ابنتیمیه
حرانی در تاب اقتضاء الصراط المستقیم خود ادعا رده است میذوید :هرذاه فر ،همراه با ال و
مالم تعری باشد ،مراد فر ا بر است 1.سیدامام در تبیین چنین قاعدهای استدالع میآورد ه ،وقتی
شما میذویید «فالنالکافر» مراد شما افر به فر ا بر استا چرا ه فر مذ ور ،معرف به ال و
كل
ك ل ل
ولئكههه
أ
الم اسـترراق جنس بوده و داللت بر غایت فر داردا لذا به همین صور  ،آیه مبار ه ف ن
ك
3
وْ 2نیز خبر میدهد ه مخاطبین آن به غایت فر رسیدهاند ه همان فر ا بر است.
لُ نُتف لر ه
او برای مؤید تحلیل خود ،از فتوای علمای "لجنة" عربستان سعودی 4مب ذرفته است .آنان نیز
فر در آیه مذ ور را ،فر ا بر دانستهاند.

َ ٌ
 .1اســتشــهاد ســیدامام به این الم ابنتیمیه اســت« :وف نرق بین الکفر المعرف بالالم ما في قوله" :۷لیس بین العبد و بین
َ
الکفر أو الشــرك إال ترك الصــالة" وبین فر منکر في االثبا » .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اقتضرراء الص رراط المس رتقیم
لمخالفة أصحاب الجحیم ،ج ،۱ص.873
 .2مائده ،آیه .۲۲
 .3سیدامام ،عبدالیادر بن عبدالعزیز ،الجامع في طلب العلم الشریف ،ج ،8ص.۷75-۷77
 .4اسـتشـهاد سـیدامام به این عبار در فتوای لجنه است« :أما نو التکفیر في قوله تعالی ( :ومن لم یحکم بما أنزع الله فلولئك
هم الکافرون) فهو فر أ بر» .دویش ،أحمد بن عبدالرزاق ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،ج ،8ص.۷7

پاسخ

ابنتیمیه برای اولینبار در تابش ،قاعدهی مذ ور را نیل و تا قبل از او ســی به این
قاعده اشاره نکرده استا 1البته برای مشروعیت چنین قاعدهای ،ما هیچ دلیلی از تاب و
سنت و قوع یکی از ائمه متیدم نداریم و حتی با مراجعه به الم صحابه ،نی آن آشکار
میشود .آنان فر معرف به ال و الم را در برخی از معاصی و ننوب به ار بردهاند 2و یا
از آن فران نعمت را برداشت ردهاند .برای نمونه در نیلی از همسر ثابت بن قیس آمده
ذفتَ :ا رس ل الله ،ةابت ب
اسـت ه به صـور ذالیه از شـوهرش ،به پیامبر ا رم
از
ويس ما أعتب عليه فِ خلق وَل دَ ولكنِ أكَه الكفَ فِ اإلســـَلما ای رســوع خدا
اخالق و دیانت ثابت بن قیس مذالیه ندارم .ولی من مسلمانم و دوست ندارم ه ناسپاسی
نم( .یعنی نمیخواهم با او زندذی نم)ا 3در واقع باید ذفت ه از این روایت ،ناسپاسی
برداشت شده است .در نیلی از ابنمسعود نیز ،عمل مردی ه رشوه دریافت مینمود ،با
4
عبار «ذلکالکفَ» یاد شده است.
با مراجعه به آیا قرآن نیز میتوان مشـاهده رد ه این قاعده بر تمامی آیا تسری
ندارد و نی آن نیز در آیا دیگر یافت میشود .در آیهای دیگر ،خداوند متعاع خطاب
ك ك ُّ ك َ ك ك ل ك
ين هآمْو هاله
بـه مومنانی ه از روی منت و آزار دیگران انفاق می نند ،میفرماید :يُت هفُیُت ه ل نذ ه
ل ل
كك
ك ك ك
ك ك ل
ك َل ك ك
ك
ك
ين؛ 5در واقع بر مبطل صــدقه،
ّللهالهُی نديه لقومه لُ نُتفر ه
َب نطلو ه كصُدق نُتَُْهبُتمنه كو ألذیه...هو
ن
ن
فر خروج از اسـالم معنا ندارد .فرعون نیز حضر موسی را مورد خطاب قرار میدهد
ك ك ك ك ك كك ك َ ك ك ك ك ك ك ك ك
ك
ين 6.در اینجا نیز فر ،به معنای
ن ه لُ نُتفر ه
َت ه نم ه
ت هوهف ه
ك ه ل نتي هفعل ه
ت هفعلت ه
و میذویـد :وفعلُ ه
ن
فران نعمت میباشد.
1. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-269077.html
 .2عنبری ،خالد بن علی ،الحکم بغیر ما أنزل الله وأصول التکفیر ،ص.۱73
 .3بخاریّ ،
محمد ،صحیح بخارى ،ج ،3ص ،۲7ح.5837
 .4طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبیر ،ج ،۷ص ،887ح.۷۱5۱
 .6بیره ،آیه .87۲
 .5شعراء ،آیه .۱۷

امـا از لحاظ قواعد نحوی ،اســترراق بودن ال و الم وارده بر  لُُتفروْ ،امال
قابل خدشـه اسـتا چرا ه از نظر بزرذان علم نحو ،ال و المی ه بر اسم فاعل و اسم
مفعوع داخل میذردد ،موصوع اسمی به معنای "الذی" میباشدا اما ال و الم استرراق،
دارای معنـای حرفی بوده و بر اســم جنس وارد میشــودا 1در واقع موضــو بحـ ما
 لُُتفروْ اســم فاعل اســت ،نه اســم جنس ،و تنها ال و الم اســمی بر آن داخل
میشودا نه ال و الم حرفی تا بتوان از آن ،معنای استرراق جنس را به دست آورد.
عالوه بر این ،ابنتیمیه در تاب اقتضرراء الصررراط المسررتقیم خود چنین ادعا رده
اســت :و فرق بین "الکفر" المعرف بالالم وبین فر منکر في االثبا ا 2در واقع موض ـو
بح ابنتیمیه مشـتیا (اعم از اسم فاعل و  )...لمه "الکفر" نبوده و او موضو بح
خود لمه "الکفر" میداند.
را ،م
براسـاس منهج سلفیه ه این ذروههای تکفیری ادعای آن را دارند ،اذر برای به دست
آوردن معنای لروی لمهای در نصــوص شــرعی ،اختالفی به وجود آمد ،باید به لما
ائمه اهل سـنت و علمای تراز اوع و قوع سل (صحابه و تابعین و تابع تابعین) ،مراجعه
ّ
شــود .حاع باید دید ه در مورد آیه مذ ور ،مراد از فر ،خروج از ملت اســت و یا فر
3
اصرر ه از آن تعبیر به فر عملی میشود.
مهمترین ّ
نصــی ه بیانذر دیدذاه و فهم ســل  ،در مورد حدی میباشــد ،روایت
معروف ابن ّعباس اســت ه به قوع البانی ،داللت این روایت ،مر جماعت تکفیری را
شکسته است 4.روایتی ه از طری طاوس ،از ابنعباس نیل شده ه او درباره آیه مذ ور
ك ك
ذفتـه اســت« :إ،ـه لیس بـالكفَ الـ ذ یـ هب ن إلیـه ،إ،ه لیس كفَا ینقَ ع الملة  ،كومنه هَله
ك ك ك ك َ ل كل ك ك ل ل ك
ك ل
ك
5
وْ كفَ دون كفَ».
ّللهفأول نئكههه لُ نُتف لر ه
يَُْهِبُتهفَزله
ن
 .1ابنهشام ،عبدالله ،مغني اللبیب عن کتب األعاریب ،ص 37و.3۱
 .2ابنتیمیه ،أحمد بن عبدالحلیم ،اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم ،ج ،۱ص.873
 .3البانی ،ناصرالدین ،التحذیر من فتنة الغلو في التکفیر ،ص.5۷
 .4البانی ،ناصرالدین ،حکم تارك الصالة ،ص.7۷
 .6بیهیی ،احمد ،السنن الکبرى ،ج ،2ص ،72ح.۱525۲

از دیگر صــحـابه ،عکرمه بن ابیجهل (متوفای ۱7ق) ،عدم حکم بماانزعالله را در
1
صور جحد به حکم ،موجب فر و در صور عدم جحد ،فس و ظلم میداند.
در میان تابعین ،از امام علی بن الحســین (متوفای ۷5ق) ،درباره این آیه ســواع
شـد .حضـر در جواب به این سـواع ،فر در آیه را ،فری ه موجب خروج از اسالم
شود ندانستند 2.طاوس بن یسان (متوفای ۱57ق) ،یکی از اصحاب ابنعباس ،فر در
آیه را فری ه موجب خروج از دین باشد قلمداد نکرده است 3.عطاء بن ابیرباح تابعی
(متوفـای ۱۱۲ق) ،از فیهـای قرن ّاوع و دوم ،فر در آیه را ،فر دون فر ،ه معادع فر
اصـرر میباشد ،تفسیر رده است 4.عبدالله بن طاووس یمانی (متوفای ۱78ق) نیز ،ه
از جمله صرار تابعین محسوب میذردد 5،فر در آیه را همانند فر به خدا ،مالئکه ،انبیا
6
و تاب آسمانی ندانسته است.
در میان تابع تابعین نیز ،ابوعبید قاسـم بن سالم (متوفای 88۲ق) ،ه تاب اإلیمان
خود را در رد مرجئه و خوارج نگاشته ،بعد از تذ ر به این نکته ه در موارد زیادی ،فر و
ك
شرک در تاب و سنت ،به منظور ذناه و معصیت میباشد ،برای تلیید الم خود ،آیه  كومنه
ك ك ك ك َ ل كل ك ك ل ل ك
ك ك ل
ك
وْ را بهعنوان شــاهد ن ر می ند 7.احمد بن حنبل
ّللهفأول نئكههه لُ نُتف لر ه
َلهيَُْهِبُتهفَزله
ن
8
(م8۲۱ق) ،هم در تفسیر آیه مبار ه ،فر در آیه را موجب خروج از دین نمیداند.
با توجه به تفاسیری ه از صحابه ،تابعین و تابع تابعین به دست ما رسیده ،فهم سل
همانند فهم علمای خل  ،داللت آیه را بر فر دون فر ،یعنی فر اصــرر و فر عملی

 .1عالءالدین خازن ،علی ،لباب التأویل في معاني التنزیل ،ج ،۱ص.7۱5
 .2سیوطی ،عبدالرحمن ،الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ،ج ،7ص.2۷
 .3مروزی ،محمد ،تعظیم قدر الصالة ،ج ،8ص ،588ح.53۲
 .4همان ،ج ،8ص ،588ح.535
 .6نهبی ،محمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،7ص.۱57
 .5مروزی ،محمد ،تعظیم قدر الصالة ،ج ،8ص ،58۱ح.535
 .7ابنسالم هروی ،أبوعبید ،کتاب اإلیمان ومعالمة وسننة واستکمالة ودرجاتة ،ص.2۷
 .8شیبانی ،احمد بن حنبل ،أحکام النساء لإلمام أحمد ،ص.53

دانســتهاند .بنابراین باید ذفت ه در این مســلله ،ســل به همراه خل  ،فر در آیه را،
ّ
موجب خروج از ملت اسالم نمیدانند.
اشکال

برخی از تکفیریها ،ســند روایت ابنعباس را مورد خدشــه قرار داده و معتیدند ه
ســند روایت به دلیل وجود هشــام بن حجیر ه به اتفاق علمای حدی توثی نشــده،
1
ضعی استا در واقع از نظر آنها ،روایت ابنعباس صالحیت احتجاج ندارد.
پاسخ

در جواب این اشــکاع باید ذفت ه هشــام بن حجیر مکی را تمامی علمای حدی ،
2
تضــعی نکردهاند .به عنوان مثاع ،ابنحبان وی را در زمره راویان ثیه ن ر رده اســت.
نهبی در الکاشف ،هشام بن حجیر را توثی رده 3و حا م نیشابوری روایت مذ ور را در
مستدرک خود صحی شمرده است .نهبی نیز در تعلییهاش بر حدی  ،تصحی حا م را
تایید رده است 4.ناصرالدین البانی صحت روایت ابنعباس را به حدی در نظر میذیرد
5
ه سزاوار میدانست ،حا م و نهبی ،حدی را بنا بر شرط شیخین تصحی می ردند.
در واقع باید ذفت ه روایت ابنعباس مورد تایید بســیاری از علمای حدی قرار ذرفته
اسـتا بنابراین باید از تکفیریها پرسـید ه چگونه مدعی آن شدهاند ه این روایت نزد
تمامی علمای حدی ضعی است؟

 .1سیدامام ،عبدالیادر بن عبدالعزیز ،الجامع في طلب العلم الشریف ،ج ،8ص.۷77
 .2ابنحبان دارمیّ ،
محمد ،الثقات ،ج ،3ص.573
 .3نهبیّ ،
محمد ،الکاشف في معرفة من له روایة في الکتب الستة ،ج ،8ص.775
ّ
 .4حا م نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین ،ج ،8ص ،7۲8ح .78۱۷
 .6البانی ،ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها ،ج ،7ص.۱۱7

در صــور ضــعی بودن روایت ابنعباس نیز باید ذفت ه در این باب ،روایا
صــحی دیگری نیز وجود دارد .روایـاتی مانند عطاء ،طاوس و ابنطاوس 1ه محتوایی
چون روایت ابنعباس دارند و مطلوب را به اثبا میرسانند.
اشکال

برخی از تکفیریها برای فرار از پذیرش فهم ســل  ،در تفســیر آیه مبار ه از طری
دیگر وارد شدهاند .آنان معتیدند ،در علم اصوع بح است ه اذر در تفسیر آیهای ،بین
اقواع صـحابه اختالفی به وجود آمد ،باید آنچه را ه مواف تاب و سنت است برداشت
نمودا 2در واقع ظاهر آیه مبار ه ،تکفیر تارک به حکم ماانزعالله است.
پاسخ

همانطور ه در بخش بیان فهم سل ذفته شد ،ما هیچ ّ
نصی از سل مبنی بر فر
ا بر بودن آیـه نداریم .در میان ســل  ،فی خوارج از داللت آیه ،فر ا بر را اخذ رده
بودندا البته فهم خوارج ،ضرری به فهم دیگر صحابه و سل نخواهد زدا چرا ه منظور
سـانی ه قائل به حجیت فهم سـل هسـتند ،حجیت فهم ســل صال است و فهم
ســل طـال مـاننـد خوارج ،مرجئه و قدریه مورد توجه آنان نیســتا 3بنابراین ادعای
تکفیریها در عدم مراجعه به فهم سـل  ،در مسلله به اثبا نمیرسدا چرا ه سل در
فهم آیه ،بر عدم تکفیر حا م به غیر ماانزعالله اختالف نکرده و نیازی نیست ه به ظاهر
آیه مراجعه شود.

 .1درباره صحت سندهای روایا مذ ور مراجعه شود به :الحکم بغیر ما أنزل الله وأصول التکفیر ،العنبری ،خالد بن علی ،ص.۱73
 .2سیدامام ،عبدالیادر بن عبدالعزیز ،العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبیل الله تعالی ،ص.7۱5
 .3دمیجی ،عبدالله بن عمر ،فهم السلف الصالح للنصوص الشرعیة حقیقتة وأهمیتة وحجیتة ،ص.۱۷

 )۲متعلق تکفیر ترک بماانزلالله

ســیدامام با اســتشــهاد به آیه مبار ه معتید اســت ،متعل فر ،مجرد ترک حکم بماانزعالله
بوده ،نه حکم به غیر ماانزعاللها بنابراین هر سی به صرف اینکه حکم الهی را ترک ند
افر اسـت و فرقی نمی ند ه آن شـخص ،قاضی شرعی ،یا غیر شرعی باشدا در واقع
1
باید ذفت ه این حکم از عموم آیه به دست میآید.
پاسخ

همانطور ه مالحظه شــد ،تکفیریها ادعا دارند ه هر سـی حکم به ماانزعالله را
ترک ند ،مرتکب فر ا بر شــده اســتا در حالی ه اهل ســنت چنین ادعایی را قبوع
2
ندارندا در واقع چنین تفسیری از آیه ،همانند تفسیری است ه خوارج ّادعا رده بودند.
ابوالعباس قرطبی نیل اتفاق و اجما اهل سنت رده است ه هر س حکم به ماانزع را
ترک ند ،مرتکب فر ا بر نشـده است 3.رشید رضا هم بر این عییده است ه ،حکم به
ّ
فر ا بر و خروج از ملت ،براساس ظاهر آیه به صور مطل -چه اینکه حا م حکم به
ماانزعالله داشـته باشد و چه نداشته باشد -از هیچیب از ائمه فیهی و علمای اهل سنت
صـادر نشده است 4.ابوالمظفر سمعانی (متوفای ۲2۷ق) ،در نیل تفسیر این آیه (بعد از
بیـان اینکـه خوارج بـا اســتدالع به این آیه ،اقدام به تکفیر ســانی می ردند ه به غیر
ماانزعالله حکم میدادند) ،بیان میدارد ه اهل ســنت هیچذاه ســی را به خاطر ترک
5
حکمی تکفیر نکردهاند.
روایت براء بن عازب نیز (در بح شلن نزوع آیه ،از صحیح مسلم 6بیان ذردید) خود
حـا ی از عدم تکفیر تارک حکم به غیر ماانزعالله اســتا چرا ه در این روایت ،پیامبر
 .1سید امام ،عبدالیادر بن عبدالعزیز ،الجامع في طلب العلم الشریف ،ج ،8ص.۷۲7
 .2راغب اصفهانی ،حسین ،المفردات في غریب القرآن ، ،ج ،۲ص.778
 .3قرطبی ،احمد بن عمر ،المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم ،ج ،5ص.۱۱2
 .4رشید رضا ،محمد ،تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار) ،ج ،7ص.775
 .6سمعانی ،منصور ،تفسیر القرآن ،ج ،8ص.۲8
 .5نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسلم ،ج ،8ص ،۱783ح.۱355

فی نسـبت به دو نفری ه مرتکب عمل زنا شده بودند ،حد را جاری ردندا
ا رم
ّامـا در مورد آن عـالم یهودی ـه حکم بـه مـاانزعالله را ترک رده بود ،و یا آن قاضــی ه
ّ
برخالف دســتور تورا (ســیاه ردن چهره و تازیانه) حکم رده بود ،اقامه حد نکردندا در
واقع اینها خود دلیلی بر عدم تکفیر تارک حکم ماانزعالله و حا م به غیر ماانزعالله است.
نتیجه

با بررسـیهای صور ذرفته نسبت به آیه حا میت ،اینطور به دست میآید ه فر
در آیه ،داللتی بر ادعای تکفیریها و فر ا بر نداردا براسـاس فهم سل صال و مبانی
اهل ســنت و جماعت ،مراد از فر در آیه ،فر عملی و فر اصــرر بوده اســتا بنابراین
مرتکبین آن ،ذرچه ذناه ار و مستح عذاب در قیامت میشوند ،اما افر نشده و جامعه
آنان جامعه جاهلی نبوده و از داراالسالم خارج نمیذردند .در ضمن ،متعل فر در آیه،
مجرد ترک بماانزعالله نمیباشدا بلکه باید حا م ،به غیر ماانزعالله حکم رده باشد ،تا
متعل آیه قرار بگیرد.

منابع

 .5قرآن کر یم.
 .8ابن تیمیه حرانی ،احمد ،اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم ،تحیی  :ناصر
عبد الکریم العیل ،بیرو  :دار عالم الکتب ،چاپ هفتم1419 ،ق.
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بررسی دیدگاه سلفیهای جهادی
در رابطه با داراالسالم و دارالکفر
*
**

چکیده
ســلفیهای جهادی معتیدند ،تمام ســرزمین های اســالمی به دارالکفر تبدیل شــده و
احکـام دارالکفر مانند وجوب هجر  ،جهاد علیه حکام و ســا نان بالد فر بر این
شـورها منطب استا در حالی ه با بررسیهای صور ذرفته ،نظرا ذوناذونی در
این زمینه ،توس ـ علمای اســالم مطرح شــده اســت .برخی از علما بر این باورند ه
مالک تشخیص داراالسالم از دارالکفر ،اقامه شعائر است .برخی دیگر مالک در این
زمینـه را ،غلبـه احکـام و برخی نیز ،ثر جمعیـت میدانند .تا ید این میاله بر آن
اسـت ه ،مهمترین مالک در داراالسالم دانستن یب سرزمین ،عنصر جمعیت است
م
و دیگر مالکهـا ،بـه ثر جمعیـت مســلمـانـان برمیذرددا در واقع هیچیـب از
شـورهای اسـالمی به دارالکفر تبدیل نشده و آیهای ه ذروههای تکفیری با استناد به
آن ،حکام شورهای اسالمی را تکفیر می نند ،داللتی بر مدعای آنان ندارد.
کلیدواژهها :داراالسالم ،دارالکفر ،تکفیر حا م ،هجر  ،جهاد.

* دانش آموخته مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و ارشناسی ارشد الم اسالمی.
Alidadesfina.1360@gmail.com
** استادیار پژوهشگاه امام صادق.

مقدمه

شـناخت مفاهیم فیهی به دلیل آثار بسیار زیادی ه بر آنها مترتب میشود ،از دیرباز
مورد توجه علمای اسالم بوده است .مفهوم داراالسالم و دارالکفر نیز به جهت آثار فیهی
فراوانی ه داشتهاند ،از اهمیت باالیی برخوردار بودهاند .از جمله آثار فیهی ه بر این دو
مفهوم بـارذشــتـه ،میتوان به وجوب هجر از دارالکفر به داراالســالم ،حرمت نبیحه
دارالکفر ،اسـالم لیی (انسـان پیدا شـده) در داراالسـالم ،دفا از داراالسالم و ...اشاره
ردا بنـابراین علمـای اســالم در طوع تاریم به آنها توجه ویژهای داشــته و مالکهای
مختلفی را در تشــخیص داراالســالم از دارالکفر بیان ردهاند .آنها در تابهای فیهی
خود (مانند جهاد و یا مبح لیی ) به این موضو پرداختهاند.
در این بین «سلفیهای جهادی» 1به علت برداشتهای متفاو  ،قرائت جدیدی از
داراالسـالم و دارالکفر ارائه رده و طب آن ،تمامی جوامع اسـالمی را دارالکفر دانسته و
جهـاد علیـه آنان را واجب میدانند .با توجه به آنچه بیان شــد ،پژوهشــی تا به حاع در
راستای نید و بررسی ادعای ایشان در زمینه داراالسالم و دارالکفر صور نگرفته استا
بنابراین در این نوشـتار ،ابتدا به تبیین معنای دقی داراالســالم پرداخته میشـود و ســپس
شرای تبدیل داراالسالم به دارالکفر بیان میذردد.
داراالسالم و دارالکفر در نگاه علما

علمای اسالم برای داراالسالم و دارالکفر مالکها و تعاری مختلفی را بیان ردهاند
ه در ادامه مباح  ،مورد ارزیابی قرار میذیرند.

 . 1ذروهی از سلفیان ه حا مان شورهای اسالمی و بسیاری از مسلمانان را تکفیر ردهاند و معتیدند ،تنها راه ساق ردن
این حکومتها ،عملیا مسلحانه استا «هم الجماعا أو األفراد الذین حملوا فکرة الجهاد المسل ضد الحکوما
الیائمة فی بالد العالم اإلسالمی» .السوری ،ابومصعب ،دعوة المقاومة االسالمیة العالمیة ،ص727ا عماد ،عبدالرنی،
الحرکات االسالمیة فی الوطن العربی ،ج ،۱ص.۷2

محدوده جغرافیایی و داراالسالم

برخی از علمای شیعه و اهل سنت معتیدند ،داراالسالم دو منطیه را شامل میشود.
 .۱مکانی ه مسلمان ،خود بنا رده باشند .مانند برداد و وفه.
1
 .8سرزمینی ه به دست مسلمانان فت شده باشد .مانند مدائن و شام.
شیم طوسی ،از بزرذان شیعه نیز ،داراالسالم را به سه دسته تیسیم رده است:
ال  .شـهرهایی ه در سـرزمین اسـالمی سـاخته شــده و به شورهای فر نزدیب
نیستند .مانند برداد و بصره.
ب .دارالکفری ه مسلمانان بر آن غلبه پیدا رده و احکام خود را در آن جاری ساختهاند.
2
ج .داراالسالمی ه به تصرف فار درآمده است ،اما احکام اسالم در آن جاری است.
خطیـب شــربینی ،یکی از علمـای اهـل ســنت ،در تعری داراالســالم میذوید:
داراالسـالم عبارتند از شـهرهایی مانند برداد و بصـره ه مسلمانان آن را بنا رده باشند.
مکانی مانند مدینه و یمن ه اهلش مســلمان شــده باشــند .مکانی مانند خیبر ه بدون
جنگ ،فت شـده باشد .سرزمینی ه با صل در اختیار مسلمانان قرار ذرفته و اهالی آن،
3
ملزم به پرداخت جزیه شدهاند.
اقامه شعائر 4و داراالسالم

برخی دیگر از علمای اسالم ،مالک تشخیص داراالسالم از دارالکفر را اقامه شعائری
6
مانند انان و نماز ،میدانند.

 .1حلی ،حسن بن یوس  ،تذکرة الفقهاء ،ج ،۱3ص755-75۱ا ابنقدامه ،المغني ،ج ،7ص.۱۱8-۱۱7
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،المبسوط ،ج ،7ص.7۲7
 .3شربینی ،خطیب ،مغني المحتاج ،ج ،7ص.۲۷3
 . 4شـعائر جمع شـعار و به معنای امور ظاهری و نشـانههای برجسته دین میباشد .طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان،
ج ،7ص.75۷
 .6ابنعبدالبر ،یوس بن عبدالله ،االستذکار ،ج ،۱ص73۱ا اسماعیلی ،احمد بن ابراهیم ،اعتقاد أئمة الحدیث ،ص37ا
ابنتیمیه ،احمد عبدالحلیم ،النبوات ،ج ،8ص.375

ابنجبرین ،از علمای وهابی نیز معتید اسـت ،داراالسالم به مکانی ذفته میشود ه
موننان در مســاجد آن انان ذویند و مردم نماز بخوانندا چنانچه برخی از ذناهان نیز در
آن رس دهد ،از داراالسالم بودن خارج نمیشودا بلکه باید در آنجا به تبلیغ دین پرداخت،
1
تا مردم اصالح شوند.
ابنعثیمین ،یکی دیگر از علمـای وهابی ،داراالســالم را مکانی میداند ه شــعائر
اسالم ،مانند انان ،نماز ،حج و روزه ،در آن برپا باشد .وی معتید است ،چنین نیست ه
مالک حکم بر داراالسالم یا دارالکفر بودن منطیهای ،حا مان آن منطیه باشندا در واقع
حتی اذر در منطیهای حا م افری حکومت را به دسـت ذرفته باشد و به شریعت اسالم
نیز امر نکند ،اما چنانچه شــعائر اســالم در آن منطیه وجود داشــته باشــد ،آن مکان از
2
سرزمینهای اسالمی محسوب میشود.
برخی از فیهای اســالم نیز با توجه به روایا  ،مالک داراالســالم را عمل به شــعائر
اسـالم (انان ،نماز و حج) میدانند .در صرحیح مسرلم از انس بن مالب نیل شده :رسوع
در هنگام طلو فجر به دشمن حمله می رد ،اما اذر صدای انان را میشنید از
خدا
حمله به آنجا خودداری مینمود 3.نووی ،شارح صحیح مسلم و ابنرجب حنبلی با استناد
4
به این روایت ،مالک تشخیص داراالسالم از دارالکفر را ،شنیدن صدای انان میدانند.
هرذاه ذروهی را به
در حـدیـ دیگری نیز وارد شــده اســت ه رســوعالله
منطیهای میفرستاد ،به ایشان امر می رد ،اذر مسجدی دیدید ،یا صدای انان را شنیدید،
به آنجا حمله نکنید و سی را نکشید 6.شو انی در شرح این حدی معتید است ،وجود
 .1ابنجبرین ،عبدالله ،اعتقاد أهل السنة ،ج ،۱7ص ،7باب ضواب داراالسالم عند أهل السنة.
2. www.al_afak.com/showthread.php?t=10944
ََ َ
َّ
َّ َّ َ َ
َّ َ َ
ن ََ َ َ ن
َ
َ
َ َ َ نَ ن
 « .3ان َّالن مبی َصلی الله عل میه َو َسل َم میریر مإنا طل َع الفجر َو ان نیس َت ممع األنان ف مإن َس مم َع أنانا أ نم َسب َو مإال أغ َار» .نیشابوری،
مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،۱ص ،822ح.728
 .4نووی ،یحیی بن شرف ،المنهاج شرح صحیح مسلم ،ج ،۲ص2۲ا  ،ابنرجب حنبلی ،عبد الرحمن بن احمد ،فتح البارى
شرح صحیح البخارى ،ج ،5ص.878
َ
َ َ
َّ َّ َ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ
َ
َ َ َن َ َ
الس مریة ییوع :إنا َرأیت نم َم نس مجدا أ نو َس مم نعت نم م َن مادیا فال تیتلوا أحدا» .ابنحنبل،
 « .6ان َّالن مبی َصلی الله عل میه و آله و سلم إنا بع
أحمد ،مسند أحمد ،ج ،8۲ص.۲22

مسـجدی در شـهر ،حتی اذر در آن انان ذفته نشـود ،به تنهایی فایت در داراالسالم بودن آن
شـهر را می ندا چرا ه در حدی ذفته نشده ،اذر مسجدی بود و انان هم در آن ذفته میشد
1
به آن حمله نکنیدا بلکه وجود مسجد ،در داراالسالم بودن شهر و اهل آن فایت می ند.
غلبه احکام اسالم و داراالسالم

برخی دیگر از علمای اسالم مالک داراالسالم و دارالکفر را ظهور احکام دانستهاند.
ابویعلی و ابنمفل  ،از بزرذان مذهب حنبلی ذفتهاند :سرزمینی ه احکام اسالم در آن،
نســبت به ســایر احکام غلبه داشــته باشــد ،داراالســالم بوده و منطیهای ه غلبه در آن با
2
احکام فر باشد ،دارالکفر است.
ابنقیم ،شـاذرد ابنتیمیه میذوید :جمهور علما ذفتهاند ،داراالسالم منطیهای است
ه مسلمانان در آن سا ن هستند و احکام اسالم در آن جاری استا اما جایی ه احکام
3
اسالم در آن جاری نباشد داراالسالم نیست.
شــو انی یکی دیگر از علمای ســلفی ،در تعری داراالســالم میذوید :مالک در
تشـخیص داراالسالم از دارالکفر ،ظهور لمه استا در واقع اذر اوامر و نواهی به دست
مســلمانان اســت ،آن مکان داراالســالم میباشــدا چرا ه اذر فار در منطیه ،اری هم
انجام میدهند ،به انن و اجازه مسلمانان استا اما اذر برخی از قوانین فرآمیز نیز در آن
مکان اجرا بشـود ،بازهم ضرری به داراالسالم بودن آن منطیه نمیزندا چرا ه این قوانین
با غلبه و قدر فار نبوده است .وی در ادامه میذوید :اذر وضعیت ترییر رد و غلبه با
فار شد ،به بالد فر تبدیل میذردد 4.وی در جای دیگری میذوید :الحاق داراالسالم
6
به دارالکفر به مجرد ارتکاب معاصی و ذناهان ،با عیل و نیل سازذاری ندارد.
 .1شو انی ،محمد بن علی ،نیل االوطار ،ج ،3ص.82۷
 .2قاضی ،ابویعلی ،المعتمد فی اصول الدین ،ص837ا ابنمفل  ،محمد ،اآلداب الشرعیة ،ج ،۱ص.۱۷5
 .3ابنقیم جوزیه ،محمد ،أحکام أهل الذمة ،ج ،8ص.382
 .4شو انی ،محمد بن علی ،السیل الجرار ،ص.۷37
 .6شو انی ،محمد بن علی ،نیل األوطار ،ج ،2ص.77

برخی از علمای شـیعه نیز غلبه احکام را ،مالک تشخیص داراالسالم دانستهاند .شهید
اوع ،از فیهای شیعه میذوید :مراد از داراالسالم مکانی است ه حکم اسالم در آن نافذ و
جاری اســت و فار به شــرط پیمان با مســلمانان ،در آن یافت میشــوند 1.محی ر ی 2و
شهید ثانی 3نیز ،از دیگر فیهای شیعه هستند ه این تعری از داراالسالم را پذیرفتهاند.
ماوردی در نظری ه ابنحجر عســیالنی آن را نیل رده میذوید :اذر مســلمانی در
شور فار توان اظهار عییده داشته باشد ،آن منطیه به داراالسالم تبدیل میشود و ماندن
4
در آن مکان از هجر بهتر استا زیرا میتواند دیگران را به اسالم دعو ند.
کثرت مسلمانان و داراالسالم

از مهمترین مالکهایی ه در تشخیص داراالسالم از دارالکفر ذفته شده ،غلبه و ثر
6
مسلمانان است .ماوردی از فیهای شافعی ،مالک در داراالسالم را سا نان آن میداند.
ابنتیمیه نیز معتید اسـت ،دارالکفر یا داراالسالم بودن هر مکانی ،بستگی به سا نان
آن دارد .اذر سا نان آن سرزمین ،مومن و متیی باشند ،آن مکان داراالسالم و دارالمومنین
اســتا اما اذر ســا نان آن منطیه فار باشــند ،دارالکفر بوده و اذر فاســیان در آن مکان
5
باشند ،دارالفاسیین به حساب میآید.
برخی از بزرذان وهابیت نیز درباره داراالسـالم ذفتهاند :منطیهای ه یهودی باشند و
عزیر نبی را پسـر خدا بدانند و یا مسیحی باشند و عیسی را خدا یا پسر خدا بدانند،
اذر به مســلمانان جزیه بدهند ،بالد آنان داراالســالم اســتا چه رســد به ســرزمینی ه
مســلمانان در آن زندذی می نندا بنابراین اذر در ســرزمینی ه مســلمانان در آن زندذی
 .1شهید اوع ،محمد بن مکی ،الدروس الشرعیة ،ج ،7ص.32
 .2محی ر ی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد ،ج ،2ص.۱۱3
 .3شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،مسالک االفهام ،ج ،۱8ص.۲37
 .4ابنحجر عسیالنی ،احمد ،فتح البارى ،ج ،3ص.88۷
َ
 .6ماوردی ،ابو الحسن ،الحاوى فی فقه الشافعی ،ج ،۱۱ص۱۱۱ا بج َیر ممی ،سلیمان بن محمد ،تحفة الحبیب ،ج ،۲ص.87۱
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،۱2ص.828

می نند ،برخی از مظاهر شـرک نیز وجود داشـته باشد ،بازهم به طری اولی داراالسالم
1
است.
محمد ناصرالدین البانی هم میذوید :ما نمیتوانیم بالد اسالمی را در این زمان بالد
فر بنامیما بلکه در هر صـور این شـورها ،ممالب اسالمی محسوب میشوندا 2در
3
حکم دارالکفر یا داراالسالم بودن شورها ،سا نان آن ممالب هستند.
واقع ،مالک در م
برخی از علمـای ســلفیـه جهادی نیز ،این نظریه را پذیرفتهاند ه مالک تشــخیص
داراالسالم از دارالکفر ،سا نان آن منطیه هستند .اذر سا نان آن منطیه مسلمان باشند ،تا
زمانی ه خالف آن ثابت شود ،حکم به اسالمی بودن آن منطیه میشودا اما اذر سا نان
آن منطیه فار باشــند ،حکم به فر آن منطیه شــده و هجر از دارالکفر به داراالســالم
مطرح میذرددا 4در واقع بـایـد ذفـت ـه در بین ســلفیهای جهادی ،در مورد مالک
داراالســالم و دارالکفر اختالف وجود دارد .باید ذفت ه این اختالف ،یا به دلیل تبعیت
از ابنتیمیه اســت ه مالک داراالســالم را ثر جمعیت میداندا یا اینکه ســلفیهای
جهادی خود نیز در ارائه مالک در تشخیص داراالسالم از دارالکفر ،دچار تضاد شدهاند.
 ،زمانی ه ذروهی را برای جهاد به منطیهای
در احادی آمده ه رســوع خدا
میفرسـتاد ،به امیر آنها دسـتورهایی میداد و میفرمود :هنگامی ه به دشــمن رسیدی،
آنان را به اسالم دعو نا اذر اجابت ردند ،اسالمشان را قبوع ن و با آنها وارد جنگ
نشــو و از آنـان بخواه ـه از ســرزمین خود ،بـه "دارالمهاجرین" هجر نند 6.در این
دســتور دادند ه تازهمســلمانان ،به مدینه ه در آن زمان به
حدی  ،رســوعالله
"دارالمهاجرین" (مکانی ه ثر جمعیت با مســلمانان اســت) معروف بود ،هجر
 .1عبدالرحمن بن محمد ،الدرر السنیة فی األجوبة النجدیة ،ج ،۷ص.85۲-855
 .2البانی ،ناصرالدین ،تفریغ سلسلة الهدى و النور ،ج ،7ص.8۲3
 .3البانی ،ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الصحیحة ،ج ،7ص.255
 .4طرطوسی ،ابوبصیر ،قواعد فی التکفیر ،ص.۱23
َ َ َ
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نند .پس معلوم میشود ،مالک در داراالسالم یا دارالکفر بودن ،افراد و سا نان آن منطیه
هستند.
از نظر اهل بیت  نیز ،داراالســالم مکانی اســت ه ا ثر ســا نان آن مســلمانان
باشـند .از امام اظم درباره نماز خواندن بر روی پوست یمانی سواع شد .ایشان در
جواب فرمودند :نماز خواندن در پوستین یمانی و هر آنچه در سرزمین اسالم ساخته شود
اشــکـالی نـدارد .راوی ذفت :اذر غیر مســلمانان در آن ســرزمین بودند چطور؟ امام
فرمودند :اذر غلبه با مســلمانان باشــد اشــکالی ندارد 1.با دقت در بیان امام اظم
فهمیده میشود ه آن حضر  ،مالک داراالسالم را ،غلبه سا نان مسلمان میدانند.
دیدگاه نهایی درباره داراالسالم

آنچه از جمعبندی میان دیدذاههای یاد شـده به دسـت میآید ،این است ه مسلمان
بودن ا ثر افراد جامعه ،از مهمترین عناصـر در تشخیص داراالسالم است ه بسیاری از
علما ،از جمله علمای ســلفی ،به آن پرداختهاند .برخی دیگر از علما نیز ،عنصــر اقامه
شــعائر و غلبه احکام را مالک داراالســالم دانســتهاندا در حالی ه اقامه شــعائر و غلبه
احکام اسـالم در سـرزمینی اسـت ،ه ا ثر افراد آن مسلمان باشندا در واقع مالکهای
دیگر ،مانند محدوده جررافیایی ،اقامه شــعائر اســالمی( انان ،نماز و اعیاد اســالمی) و
ظهور احکـام (احکـام مربوط بـه حا م و احکام مربوط به مســلمانان) به مالک ثر
جمعیت مسلمانان بازمیذردد.
در جامعهای ه ا ثر افراد آن مسـلمان بوده و به شـعائر اسالمی عمل رده و غلبه با
احکام اسـالم باشـد ،حا م آن نیز مسـلمان میباشد .اما اذر در چنین جامعهای ،حا م
مسـلمان نبوده و مالک در تشـخیص داراالسـالم ،فی حکومت حا م مســلمان باشد،
لوازمی به دنباع دارد ه براسـاس آن باید ،برخی از شورهای مسلمان ه به اشراع فار
 « .1ال بلس بالصــالة فی الفرا الیمانی و فیما صــنع فی أرض اإلســالم ،قلت :فإن ان فیها غیر أهل اإلســالم؟ قاع :إنا ان
الرالب علیها المسلمین فال بلس» .حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،ج ،۲ص.۲57

درآمدهاند ،دارالکفر نامیده شــوند و احکام دارالکفر بر آنان بار شــودا در حالی ه علما
درباره چنین ســرزمینی ،حکم به دارالکفر بودن آن ندادهاند ه به این موضــو در ادامه
مباح پرداخته میشود.
سلفیهای جهادی و داراالسالم و دارالکفر

همانطور ه پیش از این بیان شد ،علمای اهل سنت و سلفیه ،مالک داراالسالم را،
سا نین مسلمان و غلبه و اجرای احکام اسالم (نماز ،روزه ،برذزاری مراسمهای مذهبی،
نمـاز جمعه و اعیاد اســالمی) میدانند .اما در این بین ،علمای جهادی نظرا دیگری
دارند ه به آن پرداخته میشود.
عبدالیادر عبدالعزیز یکی از علمای مطرح سلفیهای جهادی ،در تعری داراالسالم
می ذوید :داراالسـالم شـوری است ه تحت حکومت حا م مسلمان باشد و دارالکفر
1
شوری است ه تحت حکومت حا م افر است.
ابوقتـاده فلســطینی یکی از رهبران فکری ذروه هـای تکفیری میذوید :شــورهای
مسـلمانان به دارالکفر تبدیل شدهاندا چرا ه حکومت در دست فار مرتد است و آنان،
2
احکام فر را در این سرزمینها ذسترش دادهاند.
ابومصـعبالسوری ،یکی دیگر از سر ردههای ذروههای جهادی در مورد داراالسالم
می ذوید :شورهایی ه حا م آن افر باشد ،حتی اذر تمامی اهل آن مسلمان باشند ،به
دارالکفر تبدیل میشوند .وی در ادامه میذوید :اذر غلبه با احکام اسالم باشد ،آن منطیه
3
داراالسالم است و اذر غلبه با احکام فر باشد ،دارالکفر است.
ابوبصـیر طرطوسـی معتید اسـت ،مالک در بالد ،به حسـب غلبه احکام استا در
واقع اذر ا ثر سا نین یب منطیه مسلمان باشند ،اما غلبه با احکام فر باشد ،دارالحرب
محسوب میذرددا اما اذر در منطیهای ،غلبه با احکام اسالم بوده و ظهور لمه در آن به
 .1سیدامام ،عبدالیادر بنعبدالعزیز  ،الجامع فی طلب العلم الشریف مع النکت اللوامع في ملحوظات الجامع ،ص.575
 .2فلسطینی ،ابوقتاده ،بین منهجین ،سایت منبر التوحید.
 .3سوری ،ابومصعب ،دعوة المقاومة اإلسالمیة العالمیة ،ص.۷27

دســت مســلمین باشــد ،داراالســالم محســوب میشــودا اذرچه ا ثر اهل آن منطیه غیر
مسـلمان باشـندا 1بنابراین آنچه در درجه اوع نزد سـلفیهای جهادی مهم است ،علو و
غلبه احکام اســالم اســتا اما از آنجایی ه غلبه احکام ،مجرایی جز حا م مســلمان
فر حا م ،در مالک داراالسـالم و دارالکفر ،لحاظ شده استا در واقع
ندارد ،اسـالم و م
اذر حا م مسـلمان باشد ،منطیه تحت فرمان او داراالسالم بوده و اذر حا م افر باشد،
به شور تحت حکومت او دارالکفر میذویند.
از نظر ســلفیهای جهادی ،حا مان شــورهای اســالمی ،به دلیل عمل نکردن به
ك ك ك ك
ك ك ك ل
احکام الهی ،مورد خطاب این آیه قرآن قرار میذیرند ه می فرماید  :كومنهَلهيَُْهِبُُتهفَزله
ن
َل كل ك ك ل ل ك
ك
وْ 2.در این آیه خداوند متعاع می فرماید :ســانی ه به آنچه خدا
ّللهفُأول نئُكههه لُُ نُتف لر ه
نازع رده حکم نکنند ،افر هستند.
سـلفی های جهادی معتیدند ،طب آیه مذ ور ،حا مان شـورهای مسلمان به دلیل
وجود پارلمان و مجلس قانونذذاری در شــورشــان ،و وضــع قوانین مخال با دســتور
م
خدا ،و یا عملکرد و صــدور حکم مخال یا آیا الهی ،افر هســتند .بنابراین شــور
تحت قدر و سلطنت آنان نیز به دارالکفر تبدیل میشود.
حاع در ادامه این نوشتار ،به دو پرسش مهم پاسم داده میشود.
 .۱آیـا عمل ردن حا م به قوانین بشــری (در برخی موارد ،برخالف احکام الهی)،
منجر به فر او میشود؟
 .8آیا در صور افر بودن حا م ،شور اسالمی تحت نفون او به دارالکفر تبدیل میشود؟
حکم برخالف احکام الهی و کفر حاکم

ك
همانطور ه ذذشـت ،سلفیهای جهادی ،با استناد به آیه ی  كو كمن كهَله كيَ ل ْ كهِبُتهفَ كز كله َ ل
ّلله
ُ
ن
كل ك
ل ل ك
ك
وْ ،قائل به فر حا مان شــورهای اســالمی هســتند .ســلفیهای
فأول نهئکههه لُ نُتف لر ه

 .1طرطوسی ،ابوبصیر ،مجموع فتاوى  ،ج ،8ص53ا طرطوسی ،ابوبصیر ،الهجرة مسائل و احکام ،ص.۱3
 .2مائده ،آیه .۲۲

جهـادی (مانند داعش) می ذویند :اذر حا م از روی اختیار ،حکم به قوانینی ند ه از
طرف خود آورده ،مرتکب فر ا بر شده و از دایرهی اسالم خارج شده استا چرا ه خود
1
را همرتبهی خداوند متعاع در تشریع و قانونذذاری دانسته است.
ابومصــعـبالســوری یکی از علمـای جهـادی در این مورد می ذوید :تمامی بالد
اســالمی در حاع حاضــر ،دچار نی احکام الهی هســتند و حکام مرتد شــورهای
اســالمی ،برخالف احکـام خداوند متعاع حکم می نندا در واقع شــریعت اســالمی
دذرذونشده است2.وی معتید است ،مکه و مدینه از زمان به حکومت رسیدن پادشاهان
3
سعودی ،به دست فار افتاده و بالد اسالمی محسوب نمیشوند.
عبدالیادر عبدالعزیز یکی دیگر از علمای جهادی می ذوید :تمامی حکام شورهای
اسالمی و سانی ه برخالف احکام الهی حکم میدهند و قوانین بشری را تصویب و به
4
اجرا در میآورند ،افر هستندا لذا جهاد علیه آنان واجب است.
نقد و بررسی

ك
 .۱آنچه ذفته شــد به دلیل برداشــت علمای جهادی از آیه ی  كوه كمن كهَله كيَ ل ْ كهِبُتهفَ كز كله َ ل
ّلله
ُ
ن
كل ك ك ل ل ك
ك
وْ 6بودا اما این آیه در نزد مفسـران اسـالم به شکل دیگری تفسیر شده
فأول نئكههه لُ نُتف لر ه

اســت .ا ثر علمای اســالم از ابنعباس تا علمای معاصــر اهل ســنت ،در مورد این آیه
معتیـدنـد ،اذر ســی حکم خدا را از روی انکار قبوع نکند و مخال حکم خدا حکم
ند ،افر به فر ا بر بوده و از دین خارج میشودا اما اذر سی حکم خداوند را از روی
انکار رد نکرد ،بلکه به خاطر غلبه شهو و از روی هوی و هوس رد رد ،دچار فر ا بر
نشـده اسـتا بلکه فر وی ،فر اصرر است .ابنعباس 5از مفسرین و بزرذان صحابه،
 . 1هیا البحوث و االفتاء الدولة االسالمیة ،مقرر فی التوحید للمعسکرات ،ص.77-73
 .2سوری ،ابومصعب ،دعوة المقاومة االسالمیة العالمیة ،ص.۷7
 .3همان ،ص. ۷7
 .4سیدامام ،عبدالیادر ابن عبدالعزیز ،العمدة فی إعداد العدة ،ج ،8ص.۱۷
 .6مائده ،آیه .۲۲
 .5طبری ،محمد ،جامع البیان ،ج ،۱5صص.755-757

ابنجریر طبری 1،فخر رازی 2،بروی 3،زمخشــری 4،قرطبی 6،بیضـــاوی 5،جمـاعالـدین
قاسمی 7و شنییطی 8،از جمله بزرذان و علمای اهل سنت هستند ه این نظر را قبوع دارند.
 .8هیچیب از ســل به آنچه ســلفیهای جهادی معتیدند ،قائل نیســتند .در طوع
تـاریم ،هیچیـب از ه علمای اهل ســنت و یا شــیعه (به غیر از خوارج) ،حا م بالد
اسالمی را تکفیر نکردهاندا در حالی ه بسیاری از آن حا مان ،احکامی صادر می ردند
بوده است .به عنوان مثاع ،یزید بن معاویه و حجاج
ه مخال دین خدا و پیامبر
بن یوســ  ،از جمله حا مانی هســتند ه ظلم زیادی در دورانشــان انجام دادهاندا اما
بازهم سی ،حکم به فر و خروج آنها از دین را نداده است .خلفای عباسی مانند ملمون
و معتصــم نیز ،در قضــیهی خل قرآن بســیار ســخت ذرفتند و علما را تفتیش عییده
می ردنـد .آنهـا حتی به احمد بن حنبل ســخت ذرفته و او را به زندان انداخته و تازیانه
زدندا 9اما طب اشــاره و نیل ابنتیمیه ،احمد بن حنبل نه تنها آنها را تکفیر نکرد ،بلکه
10
برایشان دعا هم می رد.
با توجه به آنچه بیان شــد ،به این نتیجه میرســیم ه هیچیب از حا مان شــورهای
اســالمی ،ـافر به فر ا بر نبوده و از دین خارج نشــدهاندا بنابراین در حاع حاضــر،
هیچیب از شورهای اسالمی دارالکفر نیستند.

 .1همان ،ج ،۱5ص.752
 .2فخرالدین رازی ،محمد ،مفاتیح الغیب ،ج ،۱8ص.772
 .3بروی ،حسین ،معالم التنزیل ،ج ،8ص.55
 .4زمخشری ،محمود ابن عمرو ،الکشاف ،ج ،۱ص.772
 .6قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ج ،7ص.۱۷5
 .5بیضاوی ،عبد الله بن عمر ،أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،ج ،8ص.۱82
 .7قاسمی ،محمدجماعالدین  ،محاسن التأویل ،ج ،۲ص.۱۲3
 .8شنییطی ،محمد ،أضواء البیان ،ج ،۱ص.۲53
 .9ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،2ص8۷
 .10همان ،ج ،۱8ص۲2۷

سلفیهای جهادی و بلد ماردین

برخی از علمای تکفیری ،در توجیه عملیا تروریســتی خود در بالد اســالمی ،به
فتوایی از ابنتیمیه استناد می نند .در این فتوا از ابنتیمیه در مورد شهر ماردین ه حا م
آن از مروعهای بتپرســت بود ،ســواع شــد ه آیا شــهر ماردین داراالســالم اســت یا
دارالکفر؟ ابنتیمیه در جواب ذفت :این شــهر نه داراالســالم اســت و نه دارالکفرا بلکه
يها شب َما
قسم سومی از بالد به نام دار مر به است و در آخر فتوا می ذوید « :لَ َد َام لَ ال لْم ْسـ شل ل شف َ
شَد شة ْ ش
اإل ْس ََل شم شب َما ََ ْس َت شح هق لها 1با مسلمان به ذونهای ه مستح
ََ ْسـ َت شح هق له َو لَ َقا َت لَ الْ َ
خا شر لج َع ْ َشـَ َ
آن است رفتار میشود و با مرتدین به ذونهای ه مستح هستند جنگ میشود».
نقد و بررسی

اوال این فتوا تحری شـده است .اصل فتوا ه در تابهای قدیمی موجود است ،به
شَد شة ْ ش
اإل ْس ـ ََل شم شب َما ََ ْس ـ َت شح هق له» .ابنمفل
...و لَ َد َام لَ الْ َ
خا شر لج َع ْ َش ـَ َ
این صــور آورده شــدهَ « :
شـاذرد ابنتیمیه نیز این فتوا را به شـکل صحی آورده است 2.در تاب الدرر السنیة فی
االجوبة النجدیة3و مجله المنار 4نیز این فتوا به صور صحی آورده شده است .پس از
اینکه تابهای ابن تیمیه به صــور یبجا جمعآوری شــد و به اســم مجموع الفتاوى
منتشـر ذردید ،این تصحی و تحری صور ذرفته استا در واقع به دلیل آنکه تاب
مجموع الفتاوى ابنتیمیه شـهر پیدا رده ،آنها ذمان ردهاند ه فتوای ابنتیمیه ،همان
نیل موجود در تاب مجموع الفتاوى است.
ثانیا در فتوای ابنتیمیه نسبت به شهر ماردین ،حا م آن منطیه از طرف فار (مروع)
بوده و به قوانین فر عمل می ردها اما سلفیهای تکفیری (جهادی) ،حا م مسلمان
شور اسالمی را ه خود اظهار اسالم ردهاند ،افر میدانند.
 .1همان ،ج ،82ص.8۲۱
 .2حنبلی ،محمد بن مفل  ،اآلداب الشرعیة ،ج ،۱ص.۱۷5
 .3علما نجد ،الدرر السنیة فی االجوبة النجدیة ،ج ،۷ص.8۲2
 .4رشید رضا ،محمد« ،الربا والزکاة والضرائب ودار الحرب» مجله المنار ،شماره  ،75ص.۱7۱

تبدیل داراالسالم به دارالکفر

به نظر سلفیهای جهادی ،با اجرای برخی از قوانین بشری و حکم مخال با احکام
1
الهی توس حا م شورهای اسالمی ،آن شور به دارالکفر تبدیل میشود.
نقد و بررسی

جواب این اشکاع در هفت نکته ارائه میذردد.
 .۱همانطور ه در مبح قبلی به آن پرداخته شد ،هیچیب از حکام شورهای اسالمی
افر نیستندا لذا حکومت و سرزمین تحت فرمان آنان نیز ،دارالکفر محسوب نمیشود.
 .8هیچیـب از فیهـا این را نگفتـهانـد ه اذر در مکانی ،برخی از احکام فر جاری
شـد ،آن سرزمین به دارالکفر تبدیل میشودا بلکه درست نی آن را ذفتهاند ه اذر در
منطیهای ،حتی برخی از احکام اسـالم پیاده شود ،به داراالسالم تبدیل میشود 2.حاع با
رجو به شورهای اسالمی دیده میشود ه بسیاری از احکام اسالم (انان ،نماز ،حج و
روزه و موارد دیگر) در آنها اجرا میشود و سیطره و غلبه با مسلمانان است.
ابنعـابدین از بزر ترین فیهای حنفی ،نظر ابوحنیفه (امام مذهب حنفیه) را در این
مورد بیان می ند و میذوید :داراالســالم با شــروطی چون ،شــهر اجرای احکام فر،
ممانعت از اجرای احکام اسـالم ،اتصاع به دارالکفر و ارتداد سا نین ،به دارالکفر تبدیل
میشود .او در در ادامه میذوید :با انجام شعائر اسالم مانند نماز جمعه و عید ،آن منطیه
به داراالســالم تبدیل میشــودا 3در واقع امام مذهب حنفیه ،به راحتی حکم به دارالکفر
شدن بالد اسالمی نمی ند و فی در صور وجود سه شرط مذ ور ،آن شهر را دارالکفر
میداند .حتی برخی از فیها ذفتهاند ه اذر فار بر منطیهای ه مســلمانان در آن زندذی
4
می نند غالب شوند ،تا زمانی ه شعائر اسالمی در آن پابرجا باشد ،به دارالکفر تبدیل نمیشود.
 .1فلسطینی ،ابوقتاده ،بین منهجین www.ilmway.com/site/maqdis/ 301390html .
 .2تهانویّ ،
محمد بن علی ،موسوعة کشاف اصطالحات الفنون ،ج ،۱ص.33۷
 .3ابنعابدین ،محمد امین ،رد المحتار علی الدر المختار ،ج ،۲ص.۱35
َ
 .4ابنإبراهیم ،حسـین ،قرة العین بفتاوى علماء الحرمین ،ص۱58ا بج نی َر مم ّي ،سلیمان بن محمد ،التجرید لنفع العبید ،ج،7
ص۱2۷ا دسوقی ،محمدبن احمد ،حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر ،ج ،8ص.۱22

از دیگر مواردی ه میتوان نام برد ،دورهای اسـت ه مروعها ،شورهای اسالمی را
اشــراع ردند و فار بر مســلمین حا م شــدندا اما علمای اســالم در آن زمان هم به
سرزمینهای اشرالی ،بالد فر نگفتند .همانطور ه قبال ذذشت ،ابنتیمیه در مورد بلد
ماردین ،قائل به دارالکفر بودن آن منطیه نبودا همچنین زمانی ه یمن به دست اروپاییها
افتاد ،امیر صـنعانی فتوا داد ،تا زمانی ه شعائر اسالمی (جماعت و جمعه) در این شهر
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اقامه شود ،یمن و مانند آن (هندوستان) ،داراالسالم هستند.
 .7شـاید برخی از قوانین وضـعی و آنچه در مجلس شورا به تصویب میرسد ،الهام
ذرفته از قوانین فار باشـدا اما این طور نیست ه این قوانین به سبب غلبه و سیطره فار
باشدا بلکه براساس مصلحت شور و با استفاده از اصوع لی اسالم ،توس نمایندذان
مردم تصــویب شــده اســتا در واقع اینطور نیســت ه این قوانین به خاطر مخالفت با
قوانین اسالم تصویب شده باشدا براساس نظرا فیهای اسالم ،حکم بر دارالکفر بودن
شــورهـا ،غلبه فار بر آن منطیه و رواج افکار و قوانین آنان اســتا 2لذا مجرد ظهور
3
برخی از قوانین فار ،دلیل بر دارالکفر بودن شوری نمیشود.
 .۲تمامی علمای اســالم بر این نکته تواف دارند ه هرذاه مســلمانان بر منطیهای از
بالد فر تسـل پیدا ردند ،مالب آن میشـوندا در حالی ه فار در آن شور به قوانین
خود عمـل می ننـدا امـا بازهم آن منطیه به داراالســالم تبدیل میذردد .ابنعابدین از
منطیـه ای بـه نام "جبلالدروز" نام میبرد ه در میان بالد اســالمی قرار دارد و احکام و
قوانین فر در آن اجرا می شــودا امـا بـا این حاع ،حکم به داراالســالم بودن آن منطیه
میشود 4.حاع باید پرسید ه چگونه میتوان ذفت ،اذر برخی از احکام خالف شر در
بالد اسالمی به اجرا ذذاشته شود ،آن سرزمین به دارالکفر تبدیل میشود؟
 .1قنوچی ،صدی حسن خان ،العبرة مما جاء فی الغزو و الشهادة ،ص.873
 .2سرخسی ،محمد بن احمد ،المبسوط ،ج ،۱5ص.77
 .3شو انی ،محمد بن علی ،السیل الجرار المتدفق علی حدائق األزهار ،ص.۷37
 .4ابنعابدین ،محمد امین ،رد المحتار علی الدر المختار ،ج ،۲ص.۱35

الزم به ن ر اسـت ،مناطیی از دارالکفر ه به تصرف مسلمانان درآمده ،به دلیل آنکه
بخشـی از سـرزمین پهناور اسـالمی ذردیده ،داراالسالم میباشد و مسلمان شدن حا م
دارالکفر ،در این موضو نیشی ندارد.
َلَ ْدلَى علیه» 1اسـتفاده رده و اسالم را غالبی
 .5برخی نیز از حدی «اإلسـَلم ََ ْد لل و ل
میدانند ه هیچذاه مرلوب نمیشودا بنابراین اذر در بالد اسالمی ،برخی از قوانین فر
(قوانین بشـری) وجود داشته باشد ،بازهم نمیتوان آنجا را بالد فر نامیدا چرا ه غلبه و
برتری با اسـالم اسـت و حکم به داراالسالم بودن آن شور میشود .حتی برخی از فیها
براســاس این حدی ذفتهاند :اذر فار بر منطیهای از بالد مســلمین ســیطره پیدا نند و
مســلمانی هم در آن یافت نشــود ،بازهم آن منطیه به دارالکفر تبدیل نمیشــودا چرا ه
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حکم به استیال و غلبهی قبلی آنان میشود.
 .7به عییده سـلفیهای جهادی ،شهرهایی مانند مکه و مدینه ه در شور عربستان
هســتند نیز ،در محدوده دارالکفر بوده و هجر از آن به داراالســالم واجب اســتا در
3
فرمودندَ« :لَ شه ْج ََ ََ ،ب ْدـ َد ال َف ْت شح».
حـالی ـه طب حـدیثی صــحی  ،رســوع خدا
هجر از شـهر مکه بعد از فت آن واجب نیسـت .محی صحیح مسلم در توضی این
هجر از مکه را واجب ندانســتهاند فهمیده
حـدیـ می ذویـد :از اینکه پیامبر
میشود ه مکه همیشه داراالسالم استا بنابراین هجر از آن معنایی ندارد 4.برخی از
علمای اهل سنت نیز این معنا را برداشت ردهاند ه مکه تا روز قیامت بالد اسالم است
6
و هجر از آن (به معنای هجر از دارالکفر به داراالسالم) معنایی ندارد.
 .1البانی ،ناصرالدین ،صحیح الجامع الصغیر  ،ج ،۱ص ،572ح.8332
 .2هیتمی ،ابنحجر ،تحفة المحتاج فی شرح المنهاج ،ج ،۷ص.87۷
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،8ص ،۷27ص ،۱757باب تحریم مکه.
 .4همان.
 .6نووی ،یحیی بن شــرف ،المنهاج شرررح صررحیح مسررلم ،ج ،۷ص۱87ا ابنحجر عســیالنی ،احمد ،فتح البارى شرررح
صررحیح البخارى ،ج ،۲ص۲3ا هیتمی ،ابنحجر ،تحفة المحتاج فی شرررح المنهاج ،ج ،۷ص87۷ا آعشــیم ،صــال بن
عبدالعزیز ،شرح عدة متون فی العقیدة ،ج ،۱5ص.۱7۲

پس از فت مکه فرمودند :این شــهر دیگر تا روز
در حـدیثی آمـده ه پیامبر
قیامت فت نمیشـود 1.ابوجعفر طحاوی نویسـنده تاب مشرکل االثار ،در توضی این
حـدیـ می ذویـد :از این حـدیـ اســتفـاده میشــود ـه مردم مکـه هیچذاه به فر
2
برنمیذردند.
 .3با در نظر ذرفتن تمامی آنچه بیان شد ،اذر در تبدیل بالد اسالمی به بالد فر شب
نیم ،بازهم باید حکم به اسـالمی بودن شـورها بدهیما چرا ه قبل از این ،در اسالمی
3
بودن این بالد ییین داشتیم و ا نون با شب نمیتوان ییین قبلی را نار ذذاشت.
نتیجه

همـانطور ـه ذفته شــد ،ســلفیهای جهادی با اســتناد به برخی آیا  ،حا مان
شـورهای اسالمی را افر دانسته و شورهای تحت حا میت آنان را نیز ،سرزمین فر
معرفی ردهاندا در حالی ه مالک در تشـخیص داراالسـالم ،ا ثریت ســا نان مسلمان
بوده و الزمـه آن ،اقامه شــعائر الهی و غلبه احکام اســالم اســتا بنابراین هیچیب از
مالکهای دارالکفر ،بر هیچ دام از شـورهای اسالمی منطب نیستا در واقع هیچیب
از شورهای اسالمی به دارالکفر تبدیل نشدهاند و آیهای ه ذروههای تکفیری با استناد به
آن ،حکام شــورهای اســالمی را تکفیر می نند ،داللتی بر مدعای آنان نداردا در نتیجه
هجر از این شـورها به داراالسالم و جهاد به بهانه دارالکفر شدن شورهای اسالمی،
از اساس باطل است و همه احکام داراالسالم مانند حلیت نبیحه و اسالم لیی و  ...در
این سرزمینها جاری میشود.
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الی َی َام مة» .ترمذی ،محمد بن عیســی ،ســنن الترمذی،
« .1سـ ممعت الن مب ّي یوم فت م مکة ییوع« :ال ترزی ه مذ مه بعد الی موم مإلی ی موم م
ج ،۲ص ،۱5۷ح.۱7۱۱
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ملخص المقاالت

تکفل علم المنط منذ الیدم بشــرح قواعد االســتدالع العیلي ،و تیســم
ّ
الصور االستداللیة لهذه الیواعد إلی الییاس و التمثیل و االستیراء .بید أن
ّ
الســلفیین یرفضــون هذه الصــور المنطییة و یعتیدون أن ّثمة إشــکاال
ّ
تشوبها .و نلك العتیادهم أنه بوجود صور االستدالع العیلي الوارد ن رها
في الیرآن الکریم (ومن أهمها المیزان الیرآني و قیاس األولویة) ال حاجة
ّ
إلی الصـور المنطییة .و لکن ،عدا أن اإلشکاال التي أثاروها حوع علم
ّ
المنط غیر صــحیحة ،فإن الصــور التي عرضــوها أیضــا عبارة عن تکرار
لنفس الصور المنطییة.
الکلمات المفتاحیة :الســلفیون ،ابنتیمیة ،صــور االســتدالع ،المنط ،
الییاس الشمولي ،التمثیل.

ّ
في العیود األخیرة ،شــکل العالم اإلســالمي و التحوال التي شــهدها
الخبر األوع في العالم .و في هذا السـیاق ،لعبت بع الشخصیا دورا
بیرا و حظیت بلهمیة فائیة ،من بین هذه الشــخصــیا ســیدقطب .في
ّ
الحیییة ،إن تلثیر سـیدقطب قبل أن یکون نابعا من شخصیته المرموقة أو
مســتواه العلمي الرفیع ،فهو یســتلهم من عوامـل أخری ،من بین هـذه
العوامـل ،عیم أدبیا جماعة اإلخوان المســلمین و غیاب األیدیولوجیة
ّ
الســنة ،و
الفاعلة في عصــره و تجویز الثورة علی الحا م في عالم أهل
الظروف التـاریخیـة للمجتمع المصــري ،و تیـدیم أفکـار جدیدة حوع
الحکومة و المجتمع اإلســالمي ،و حادثة إعدامه ،باإلضــافة إلی وجود
شــخصــیة مثل عبد الناصــر و مجموعة الیضــایا نا الصــلة ٬ل هذه
ّ
العوامل ساهمت في خل أجواء دفعت بالمتلیي المتحمس في المجتمع
المصري ألن یری الحل لکل هذه المشا ل في إقامة مجتمع مثالي رسم
ّ
سـیدقطب خطوطه العامة ،و بالنتیجة فإن تلثیر سـیدقطب لم یکن بسبب
ّ
فرادة أفکاره و إنما بسـبب ظروف عصـره الخاصة و إقباع المجتمع ،و من
هنـا اعتبر تـابـه «معـالم في الطری » الذي یزخر بالعاطفة الجیاشــة و
الحمـاســة و الریرة ،منشــور الحر ا اإلســالمیة في مصــر ،و من ثم
الحر ا اإلســالمیة في جمیع أنحاء العالم .هذه المیالة عبارة عن بح
لفهم أســبـاب تلثیر ســیدقطب علی الحر ا الســیاســیة اإلســالمیة
المعاصرة.
الکلمات المفتاحیة :تلثیر ،سـیدقطب ،العالم اإلسـالمي ،اإلسالمیون،
جماع عبد الناصر.

یعتبر موضو نواق اإلسالم الخطوة األولی إلثبا تکفیر معین في الفکر
ّ
الوهابي ،و هو یحظی بلهمیة خاصــة .یتعل أحد أهم اإلشــکاال المثارة
حوع اســتدالع الوهابیة في التکفیر بموضــو نواق اإلســالم .و قد ّأد
مبادئ العییدة الوهابیة في مبح نواق اإلسالم إلی توسیع هذا الموضو
مفهومیا و مصــداقیا ،و شــمل العدید من المســلمین .و من هذه المبادئ:
تجـاهل الظرف «ضــروري» في نواق اإلســالم ،و عدم االهتمام بذا
الفعـل للمکل  ،و التفســیر بـالرأي في المفـاهیم المرتبطة ،و الظاهریة و
ّ
الخل بین نواق اإلیمـان و نواق اإلســالم .وبطبیعـة الحاع فإن نتیجة
الیبوع بهذه المبادئ هو المسـار التصـاعدي ألمثلة النواق و توسیع دائرة
التکفیر بـدءا من مؤســس العییـدة الوهـابیة و حتی مفتي هذه العییدة في
العصر الحاضر.
الکلمات المفتاحیة :نواق االسالم ،نواق االیمان ،الظاهریة ،العبادة،
هیئة بار العلماء ،لجنة الفتاوی.

مدرسـة الیرآن في ردسـتان هي حر ة جدیدة نشـل مع ظهور شخص
یدعی ا ا أحمد مفتي زاده ،و من ثم استمر من بعده علی شکل تیار.
لمفتي زاده أفکار خاصـة قام تالمذته و مریدیه بنشرها و الترویج لها .ان
ّ
یعتید أنه ال یوجد افر في هذا العالم ،و بخالف جمیع أئمة أهل الســنة،
ّ
ـان یشــکـك في األحادی و ان یدعو إلی إعادة النظر فیها .ال بد من
ّ
الیوع بلنه یســتشــ في أفکاره الترویج للســلفیة و الالمذهبیة و رف
ّ
ّ
التیلیـدا في الحیییـة ،إن أفکار المدرســیین تشــبه إلی حد بیر عیائد
ّ
التوسل ،و طلب
السـلفیة في بع المباح مثل التوحید و الشرك ،و
الشفاعة ،سما الموتی ،البناء علی الیبور و  ...غیر نلك.
الکلم ات المفت احیة :مدرســة الیرآن ،ردســتان ،أحمد مفتی زاده،
السلفیة ،التوحید و الشرک.





بع الجماعا السـلفیة تحت مسـمی السلفیة الجهادیة (التکفیري) و
بوحي من تعالیم و آراء سـیدقطب ،خرجت علی حکام البالد اإلسالمیة.
باالســتناد إلی اآلیة  ۲۲من ســورة المائدة و بســبب ترك هؤالء الحکام
لاحکام اإللهیة حکمت هذه الجماعا بکفرهم الکفر األ بر ،و أطلیت
علی المجتمعـا التي ترزح تحـت حکمهم بـالمجتمعـا الجاهلیة و
ّ
الخارجة عن دار اإلســالما هذا في حین أنه علی أســاس فهم الســل
الصــال الـذي یحظی بـاعتبار ومکانة لدیهم ال تدع هذه اآلیة ّ
بلي وجه
ّ
علی الکفر األ بر ،و إنما یعتبر مرتکبها في حاع حکم بخالف حکم الله
مذنب و افر بالکفر األصرر.
الکلمات المفتاحیة :آیة الحا میة ،التکفیر ،اإلیمان و الکفر ،الســلفیة
الجهادیة ،السلفیة التکفیریة ،الدیمیراطیة ،الحا م.

ّ
یعتید السلفیون الجهادیون أن البالد اإلسالمیة برمتها قد تحولت إلی دار
الکفر ،و بـذلـك تنطب علیهـا أحکـام دار الکفر مثـل وجوب الهجرة و
الجهاد ضد الحکام و سکان بالد الکفرا و إنا ّ
تلملنا الدراسا المطروحة
ّ
في هذا المجاع سـوف نجد أن علماء المسلمین لهم مواق مختلفة من
ّ
هذه المسـللة .فبعضـهم یعتید أن معیار تحدید داراإلسالم و دارالکفر هو
ّ
إقـامـة الشــعـائر و الطیوس .و البع اآلخر یری أن المعیـار هو غلبـة
ّ
ّ
األحکام ،و فری ثال یشــترط ثافة الســکان .تؤ د هذه المیالة علی أن
ّ
ّ
أهم معیار ّ
تصــن بموجبه البالد علی أنها داراإلســالم هو الســکان و أن
المعاییر األخری تنبث من الکثافة السـکانیة للمسلمینا في الحیییة ،لم
ّ
ّ
تتحوع ّأي من البالد اإلســالمیـة إلی دارالکفر ،و أن اآلیـا التي جعلها
التکفیریون مســتندهم في تکفیر حکام البالد اإلســالمیة لیس لها داللة
علی هذا الزعم.
الکلمات المفتاحیة :داراإلسالم ،دارالکفر ،تکفیر الحا م ،الهجرة ،الجهاد.
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Reviewing the jihadi Salafism’s viewpoint regarding the
Land of Islam and Land of Unbelievers
Ahmad Alidad / Mahdi Azizan
Jihadi Salafists believe that all the Muslim lands have
changed to Land of Unbelievers and all rules of Land of
Unbelievers such as obligation of migration and jihad
against the ruling governments and residents of that land,
apply for those previously Muslim lands. Based on some
analysis, other Islamic scholars have other opinions
regarding this issue. Some of the scholars believe that the
criterion for differentiating the Land of Islam between
Land of Unbelievers is whether the rituals are practiced or
not. Other think that the criterion is dominance of Islamic
rules and to some the majority of the population is the
determiner. The emphasis of the present writing is on the
fact that the main criterion is the factor of population and
other factors refer back to the majority of Muslim
population in the region. In fact none of the Muslim
countries has not changed into a land of unbelievers, and
the verses which are referred to by Takfiri groups as a
proof to excommunicate Islamic countries, do not support
their arguments.
Keywords: the Land of Islam, Land of Unbelievers,
excommunication the ruler, migration, jihad.

A critique of jihadi Salafism’s viewpoint regarding the
interpretation of the verse of Ruling
Those who do not rule according to what Allah has sent
down are unbelievers 5/44
Ali Molla Musa Meibodi/ Hamed PourRostami
Some of the Salafi groups known as jihadi Salafists
(Takfiri), under impact of Sayed Qutb’s ideas, have revolt
against the Muslim rulers of Islamic countries. They refer
to the verse number forty four of chapter The Food, and
consider the rulers major unbelievers and the people of
those societies as societies of ignorance and regard them
out of Land of Islam; whereas, according to understanding
of the righteous pioneers which are reliable for Salafists,
the given verse does not imply major infidelity; but it just
implies that if someone judge or rule against the rules of
Allah, he has committed a sin and he is minor unbeliever.
Keywords: The verse of ruling, Takfir (excommunication),
faith and infidelity, jihadi Salafism, Takfiri Salafism,
democracy, Ruler

The movement of Kurdistan School of Quran
(a new reading of Salafism)
Payam Abdolmaleki/ Mahdi Farmanian
Kurdistan School of Quran is a new movement which has
been founded by appearance of a person called Kak Ahmad
Muftizadeh, and has continued as a movement. Muftizadeh
has had special set of thoughts which has been spread by his
students and followers. He believed that there is no
unbeliever throughout the world. Unlike the rest of the Sunni
leaders, he has casted doubt on narrations and claimed that
they should be reanalyzed. It can be said that promotion of
Salafism, denying imitation or following (Taqlid), and nonsectarianism are obvious in his thinking; in fact, there is
similarity between the Salafis and Schoolists regarding
issues such as monotheism and polytheism, Tawassul
(seeking help), seeking for intercession, hearing the dead,
construction on the graves, etc .
Keywords: School of Quran, Kurdistan, Ahmad Muftizadeh,
Salafism, monotheism, polytheism.

Analysis of reasons behind expansions of violations of
Islam in the thinking of Wahhabi muftis, with an
emphasis on Assembly of Verdicts of Saudi Arabia
Hussein Qazizadeh/ Najm Aldin Tabasi
Based on the Wahhabites thinking, the issue of violations
of Islam is the first step to prove specific Takfir and bears a
significant importance. One of the main setbacks of
Wahhabites reasoning regarding the question of Takfir is
the issue of violations of Islam. As a result of Wahhabites
fundamental ideas, there has been an expansion in the
concept and instances of violations of Islam, and many of
the Muslims have been accused of these violations. Not
considering the limiting concept of “necessary” in
violations of Islam, not regarding the action itself, personal
interpretation of the relevant concepts, having a formalistic
approach, and confusing the issue of violations of Islam
with the issue of violations of faith are some of those
fundamental ideas. The result of accepting these
fundamental ideas is expansion of instances of violations of
Islam, and as result the concept of Takfir will include even
the founder of Wahhabites and its contemporary muftis.
Keywords: violations of Islam, Violations of faith,
Formalism, Worship, The assembly of Kaba’r Alulama,
Assembly of Verdicts.

The reasons why Sayed Qutb has influenced the
contemporary Islamic movements
Mohammad MasjedJamei / Morteza AhgaMohammadi
In the recent decades, Islamic world and the changes in it
have made most of the headlines among the other parts of
the world. In this situation, some of the figures play more
critical role and Sayed Qutb is one of those influential
figures. The reason why he has had such big impact is not
due to his outstanding characteristics or his high level of
knowledge, it’s rather because of some other factors.
Ineffectiveness of Muslim Brotherhood’s discourse,
absence of an effective ideology in his time, allowing to
revolt against the ruling system in the context of Sunni
world, contemporary historical situation of Egyptian
society, presenting new ideas regarding governing and
Islamic society, and his execution are among some of
those factors. I addition, presence of a figure called Jamal
Abdulnaser and issues related to him, all together created
an atmosphere to lead the excited Egyptian audience to
see the solutions of their problems in establishing the ideal
society demonstrated by Sayed Qutb.
In conclusion, the wide spread impact of Sayed Qutb is
due to the special contemporary situation and the demand
of society, rather than his outstanding thoughts. Hence,
the historical book of “Maalem Fitariq” which has been
written enthusiastically, has become the creed for Islamic
movements in the Egypt, and later has influenced other
Islamic movements in other parts of the world. The
present writing tries to analyze the reasons of his works’
impact on contemporary Islamist political movements.
Keywords: impact, Sayed Qutb, Islamic world, Islamists,
Jamal Abdulnaser.

Analyzing the forms of reasoning in the viewpoint of
Salafis and criticizing them in a logical way
Seyed Abolfazl Husseini Poor/ MohammadSafar Jebreili
It has been a long time that logic has been responsible for
demonstrating the rules of rational reasoning which are
divided based on their forms to comparison, analogy, and
induction. But Salafis do not accept these logical forms
and consider them faulty. It’s because they argue that as
long as we have the Quranic forms of rational reasoning
(Quranic Mizan or standard and comparison of priority),
there is no need for forms of logical reasoning. Not only
their objection to logic is not reasonable, but also their
presentation of new forms are in fact, the repetition of the
logical forms.
Keywords: Salafis, Ibn Teymieh, forms of reasoning, logic,
comparison of inclusion, analogy
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