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شیعهستیزی؛ تهدید یا فرصت
بحران مانا» نام نهادهاند؛ بدین علت که در این عصــر،
برخی عصــر حا ــر را «عصــر
م
ً
بســیاری از مکتبهای فکری ،خواه برآمده از شــرق و خواه نضــ یافته در غرب ،عمال به
ارائۀ راهحلی کاربردی برای سـااد بشر قادر نبودهاند و این مسئله ،سبب دلزدگی از این
مکتبها شده است .از طرفی بحرانهای گوناگون اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
و فکری ،انسانهای عصر حا ر را مورد هجمه قرار داده و شرایطی را بهوجود آورده است
سـرگردانی بشـر در یافتن نسـ های حیا ب ش برای دسـتیابی به سااد و
که میتوان
م
آرامش را مشاهده نمود.
غیرالهی
بروز این مســئله در کشــورهای غربی ،در دلزدگی از مکتبهای ســکوالر و م
ناامیدی افراد از مکتبهایی افراطی و تندرو
قابلمشاهده است .در کشورهای اسالمی نیز
م
همچون القاعده ،داعش و طالبان موجب شـده است که عالوه بر اندیشمندان ،تودههای
یافتن راهی جایگزین و در عین حال در چارچوب تاالیم اسالمی باشند.
مردم نیز به م
دنبال م
از ســوی دیگر ،دشــمنان قســمخوردۀ اســالم و انقالب اســالمی که راز ماندگاری این
انقالب را در انـدیشـــه و تفکر شـــیای میداننـد ،بـهجهـت مقابله با نفو فرهنگ انقالب
اســـالمی ایران در دیگر کشـــورهـای منطقه و جهان ،ســـرلوحۀ مبارزا خود را بر مقابلۀ
مستقیم با مکتب شیاه قرار دادهاند .آنان در این راه برای ازبینبردن این مکتب و مذهب،
از هر وسـیلهای اعم از انسـانی ،نظامی ،فرهنگی و رسـانهای بهره بردهاند .بهخصوص در
سالهای اخیر تالش کردهاند تا مقابلۀ خود با مذهب شیاه را به جنگی نیابتی تبدیل کنند

و با هدایت گروههای ســلفی-تکفیری بهســوی مقابلۀ با شــیاه ،این نبرد را بهعنوان «نبرد
شیایان و اهلسنت» به جهان اسالم مارفی کنند.
در همین راسـتا یکی از سـیاسـتهای غرب ،ایجاد موج شـیاههراســی بهخصوص در
کشـــورهـای منطقه اســـت .یکی از ابزارهای مهمی که دولتهای غربی از آن اســـتفاده
میکنند ،ابزار رســانه اســت .آنها از یک ســو شــبکههای ماهوارهای را در اختیار گروهها و
عنـاصـــر افراطی و تکفیری قرار میدهنـد تـا بـهصـــور شـــبـانهروزی به تولید محتوای
تفرقهافکنانه میان شـیایان و اهلسـنت برردازند و از سـوی دیگر با ایجاد بسـتری مناسب
برای برخی عناصـر مالومالحال که خود را به مذهب شـیاه منتسـب میدانند ،شبکههای
مارفی مذهب شیاه،
ماهوارهای در اختیار این افراد قرار میدهند تا بهنام شیاه و با عنوان
م
عقاید افراطی ،انحرافی و در عین حال تفرقهافکنانۀ خود را در جهان منتشــر ســازند .بدین
ترتیب شـیایان ،هم از جانب م الفان و هم از جانب کسانی که خود را شیاه مینامند ،در
مارض تهدید قرار دارند.
واقایت این است که این تهدیدها که هر روز بر میزان و شد آنها نیز افزوده میشود،
میتواند فرصـت مناسبی را برای شیایان و جاماۀ شیای فراهم سازد .تو یح اینکه همین
شـیاه ستیزی به عاملی بدل شده است که بسیاری از افرادی که نام شیاه را نشنیده بودند
یا رغبتی به شناخت این مذهب و مکتب نداشتند ،با ایجاد این موج از هجمهها ،نسبت به
ـدد آشــنایی بیشــتر با این مذهب برآمدهاند .این
تاالیم مذهب شــیاه کنجکاو شــده و درصـ م
واقای مذهب
مسـئله فرصـت مناسبی را در اختیار شیایان قرار میدهد تا با ارائۀ محتوای
م
خود ،بهصـور عملی و در سـطح جهانی به مقابله با موج شیاههراسی و شیاهستیزی در
عصر حا ر برردازند.
در جهان اســالم نیز میتوان با برپایی نشــســتهایی در زمینۀ تقریب مذاهب ،به رفع
اتهاما از مذهب شـــیاه کمک نمود؛ ولی نباید از این مســـئله نیز غافل شـــد که در ارائۀ
تاالیم یک مکتب ،باید هم بر جنبههای مشترک و هم بر جنبههای اختالفی آن مکتب با
مکاتب دیگر تأکید داشـــت .بدین صـــور که میتوان نســـ های جدید از گفتمان تقریب
8

مذاهب بهخصوص در میان اهلسنت ارائه کرد .نس های که ترکیبی از بیان نقاط مشترک
و تبیین صــحیح نقاط اختالفی اســت؛ چراکه در طی این ســالها بهجهت رعایت فضــای
تقریب مذاهب ،پرهیز از ارائۀ نقاط اختالفی سـبب شده است تا دشمنان تشیع با تمرکز بر
این مسائل ،آنها را بهگونۀ دل واه خود برای غیرشیایان تبیین کنند و از این مسئله ،ابزاری
برای تشـدید اختالفا بسـازند؛ حال آنکه تبیین صـحیح موا ع اختالفی ،خود عاملی در
جهت تقریب هرچه بیشتر مذاهب م تلف اسالمی است.
گر این مهم اســـت کـه در هر شـــرایطی میتوان از تهـدیدها،
تو ـــیحـا ارائـهشـــده بیـان م
فرصتهای مناسبی را در جهت مارفی هرچه بیشتر محتوای اصیل و واقای تشیع بهوجود آورد.
جانشین سردبیر

سرمقــاله
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عراق پساداعش
بررسی وضعیت آیندۀ سیاسی شیعیان در
ِ


پیش از ورود به بحث ،الزم است از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید ،تشکر
ً
کنیم .بهعنوان مقدمه لطفا اندکی دربارۀ وضعیت کنونی عراق و وضعیت داعش در این
کشور توضیح دهید.

همانطور که مسـتحضـر هسـتید ،کشـور عراق با عملیاتی که حدود سه روز پیش در
ً
منطقۀ «القائم» در مرزهای مشــترک ســوریه و عراق شــروش شــد ،تقریبا در حال عبور از
بحران داعش است و بحران داعش در فاز نظامی و بهعنوان یک تشکیال نظامی ،رو به
پایان اســت .در عین حال ،این مســئله بهمانای پایانیافتن داعش در فاز امنیتی نیســت؛
بلکه از ســال گذشــته ،هســتههای خفتۀ داعش بهطور جدی فاالیتهای خودشــان را در
ً
مناطق سنینشین عراق مجددا آغاز کردهاند و به شکلهای م تلف در حال ربهزدن به
نیروهای امنیتی عراق هستند.

در حوزۀ کلی عراق باید به این مسئله نیز توجه داشت که عراق از یک نبرد س ت و
برانداز سهساله با داعش خارج میشود .این در شرایطی است که حضور نیروهای
خانمان م
بیگانه در این کشور تثبیت شده است و در حال حا ر چیزی حدود شش هزار نیروی نظامی
امریکایی در پایگاههای م تلف عراق در حال فاالیت هستند .محصول جنگ داعش،
صدها هزار آواره بوده است .میزان بدهیهای عراق ،به صدها میلیارد دالر رسیده است و
چندین سال است که این کشور با کسری بودجه مواجه است .ب ش مهمی از نیازهای این
کشور از خارج از کشور تأمین میشود و در این کشور تولید ،مانای چندانی ندارد .فساد
سیاسی و اقتصادی بسیار آشکاری بر ساختارهای حاکمیتی آن سیطره پیدا کرده است و فقر
و بیکاری رو به افزایش است .در حالی انت ابا پارلمانی عراق تا چند ماه دیگر برگزار
میشود که از یک سو اختالفا شدیدی میان تمامی طیفهای سیاس می کردی ،عربی،
شیای و سنی وجود دارد و از سوی دیگر ،در داخل هر یک از این طیفها نیز اختالفا
شدیدی مشاهده میشود .تنشهای میان بغداد و اربیل بسیار زیاد شده است و دو طرف به
رویارویی نظامی با یکدیگر رسیدهاند.
در یک نگاه کلی میتوان و ایت عراق در شرایط فالی را در چند کلیدواژه خالصه
کرد « :اف دولت مرکزی در سیاستگزاری مستقل از خارج»« ،واگرایی سیاسی و واگرایی
مذهبی-نژادی»« ،فساد و اف اقتصادی گسترده»« ،فقر و بیکاری فراوان» و همچنین
«ساختار اداری فرسوده و ناتوان».
پرسشی که مطرح میشود این است که آیا عراق پساداعش به ثبات و امنیت دست
پیدا خواهد کرد؟

واقایت این اسـت که اگر ب واهیم عراق پساداعش را در یک جمله تار یف کنیم ،باید
آن را «عراق در حال گذار» بنامیم .آیندۀ این کشـــور و مســـئلۀ ثبا و امنیت آن تا حدود
زیادی به مایارهای متاددی بســـتگی دارد که کیفیت تأثیرگذاری هر یک از آنها میتواند
مـاهیـت شـــرایط و تحوال آینـدۀ عراق را تغییر دهـد .مســـئلۀ هویت ملی ،جهادگرایان،
سـیاسـت کشورهای منطقهای و بینالمللی در قبال عراق (در پروندههایی همچون دولت
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مرکزی ،کردها و اهلســـنت) ،مســـئلۀ مبارزه با فســـاد ،رویکردهای ســـیاســـی احزاب و
ائتالفها از این مایارها هسـتند که دربارۀ آنها صحبت خواهیم کرد .با این حال ،حدود 5
تا  05سال طول خواهد کشید تا شرایط بادی این کشور مش ص شود.
بهعنوان مقدمه برای اینکه ما بفهمیم که عراق پساداعش چه صور و سیرتی خواهد
داشت ،روری است که و ایت عراق در طی سالهای  8557تا  8505را بهخوبی درک
عراق در حال گذار،
کنیم .باید توجه داشت که تا زمانی که این و ایت بهدرستی درک نشود ،م
بهخوبی درک ن واهد شد.
واقایت آن است که حکومت عراق از سال  0672تا سال  ،8557حکومتی سکوالر،
ملیگرا و بر پایۀ ایدئولوژی باثی بود و علیرغم آنکه شاهد سرکوب شدید شیایان بودیم ولی
نظام سیاسی عراق ،نظامی فرقهگرا و مذهبی نبود .در نتیجه شاهد بودیم که مااون
ً
صدامحسین ،مسیحی است و برخی وزرای کابینۀ او شیاه هستند .اساسا در حزب باث،
شیاهگری و سنیگری هیچ تفاوتی نداشتند و آنچه اهمیت داشت ،پایبندی افراد به
ارزشهای باثی بود .در آن دوره ،مایار حزبی و عشیرهای بر مایارهای مذهبی ،دینی و
فرقهای غلبه داشت و قدرتمندانهتر عمل میکرد.
ً
البته باید نکتهای را ا افه کنم که طبیاتا جریان غالب در باث عراق ،اهلسنت بودند
سنت تکریت ،شرقاط و حویجه .وفادارترین افسران به صدامحسین از
و بهطور خاص اهل م
باث آن دوره نگاه میکنید ،میبینید که
همین مناطق بودند .هنگامی که به ساختار حزب م
سنت رمادی و فلوجه
سنت بصره نقش چندان پررنگی در حزب باث عراق نداشتند .اهل م
اهل م
مثلث یادشده داشتند و حتی گاهی سرکوب
نقش بسیار کمرنگتری نسبت به اهل م
سنت م
میشدند؛ مثل سرکوب افسران قبیلۀ الدلیم در رمادی.
ً
هنگامی که در سال  ،8557امریکا به عراق حمله میکند ،طبیاتا شرایط گذشته بههم
میخورد و شرایط جدید سیاسی بهوجود میآید و باید قانون اساس می جدیدی نوشته شود.
طبیای است در شرایطی که امریکا ادعای برقراری یک نظام دموکراتیک را دارد ،اکثریت
جاماۀ عراق که شیایان هستند ،وارد چرخۀ قدر شوند .البته امریکا تالش کرد که در آن
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دوره ،جریانهای سکوالر شیای را جایگزین جریانهای اسالمگرا کند؛ ولی روشن بود که
بهخاطر ماهیت دینی و اسالمگرای جاماۀ عراق ،سکوالرهای شیاه نمیتوانستند جایگاه
اکثریت را کسب کنند .انت ابا پارلمانی در سال  8555برگزار شد و اسالمگرایان شیای
در این کشور پیروزی شیرینی را بهدست آوردند و با ائتالف با کردها ،پست ن ستوزیری به
شیایان رسید .کسب عالیترین مقام سیاسی کشور یانی ن ستوزیری ،نقطۀ عطفی
در تاریخ عراق و تاریخ شیایان این کشور در چند سال گذشته محسوب میشود.
واکنش غرب و همسایگان عربی عراق به این تحول اساسی چه بود؟

بهطور طبیای به قدر رسیدن شیای مان اسالمگرای عراق ،چیزی نبود که خوشایند امریکا،
غرب ،اردن و کشورهای عربی حاشیۀ خلی فارس باشد .با این حال ،در خصوص نحوۀ تاامل با
این مسئله ،شاهد تفاو دیدگاه میان ایاال متحده و کشورهای عربی منطقه هستیم.
ایاال متحده اگرچه از قدر گرفتن اسالمگرایان شیاه خرسند نبود و تالش میکرد تا
از راه تقویت همپیمانان سکوالر شیای خود ،جلوی این اتفاق را بگیرد ،اما در مقایسه با
کشورهای عربی منطقه ،رویکرد متفاوتی به این مسئله داشت .امریکا مدع می ساختن یک
نظام دموکراتیک در عراق بود و نمیخواست این الگو از بین برود؛ لذا در تالش برای
راهانداز می فرایندی غیرخشونتبار و تدریجی ،برای تضایف اسالمگرایان شیاه و تقویت
غربگرایان شیاه در این کشور بود.
درست برخالف این رویکرد ،کشورهای عرب می یادشده علیرغم آنکه برای حمله به عراق،
پایگاههای نظامی خود را در جنگهای  0660و  8557در اختیار ائتالف امریکا قرار داده
بودند و در سرنگونی صدامحسین نقش داشتند ،هیچگاه دولت عراق و نظام سیاسی جدید
در عراق را بهرسمیت نشناختند و به کمتر از برهمزدن نظام جدید سیاسی حتی با راههای
خشونتبار و س ت ر ایت ندادند.
ً
باید بهعنوان مقدمه عرض کنم که اساسا نظامهای سیاس می عرب می حاکم بر منطقۀ
خلی فارس و اردن با سه مدل نظام سیاسی مشکل جدی دارند :نظامهای اسالمگرا،
نظامهای دموکراتیک و نظامهای انقالبی (اعم از چپگرا و غیرچپگرا) .هر نظامی که
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یکی از سه شاخصۀ یادشده را دارا باشد ،بهسرعت در جبهۀ دشمنان این کشورها و بهطور
خاص محور ساودی-اماراتی طبقهبندی میشود .به همین دلیل است که کشورهای عربی
اسد چپگرا مشکل جدی دارند.
حاشیۀ خلی فارس و اردن با نظام جمال عبدالناصر و حافظ م
این کشورها در سرنگونکردن دولت قانونی محمد مرسی درنگ نمیکنند و حتی به تحمل
کشور قطر بهعنوان یکی از قطبهای تروی دهندۀ گفتمان اسالمگرایی اخوانی
حا ر نمیشوند و به بحران اخیر دامن میزنند.
در چنین شرایطی روی کار آمدن یک دولت دموکراتیک در کشور عراق که اسالمگرایان
شیاه یا حتی سنی در آن قدر داشته باشند ،بهمثابۀ تهدیدی جدی برای امنیت کشورهای
حاشیۀ خلی فارس تاریف میشود .باید دقت داشت که این کشورها ،هم ماهیت استبدادی
و دیکتاتوری دارند ،هم از رژیمهای محافظهکار هستند و هم م الف سرس ت اسالمگرایی
سیاسی .البته بهاستثنای قطر که رویکرد م صوص به خود را دارد.
در چنین شرایطی کشورهای یادشده -کشورهای عربی حاشیۀ خلی فارس و اردن-
استراتژی مذهبیسازی منازعه در عراق را دنبال میکنند و بالفاصله در تنور اختالفا
دمیده و اهلسنت را علیه شیایان این کشور تحریک میکنند .آنان از طریق گسیلدادن
جهادگرایان تکفیری از سراسر جهان بهسمت کشور عراق ،دروازههای جهنم را به روی این
ً
کشور باز میکنند .در سال  ،8552ملک عبدالله پادشاه دیکتاتور و سکوالر اردن رسما در
کاخ سفید از شکلگیری هالل شیای صحبت میکند و از راهبرد مذهبیسازی منازعا
پرده برمیدارد .در همان سال ،ابومصاب زرقاوی ،تباۀ اردن ،سر از فلوجه در میآورد و با
تکیه بر استراتژی دشمن دور (عدو باید) و دشمن نزدیک (عدو قریب) به ترور و کشتار
شیایان ،نیروهای امنیتی و همچنین علمای سن می غیرتکفیری و صوفیمسلک عراق
میپردازد .حتی بر اساس این استراتژی ،ابوعمر بغدادی اعالم میکند که اولویت اول،
کشتار نیروهای ارتشی و نیروهای عراقی و پس از آن ،کشتن صلیبیهای متجاوز است.
کشورهای عربی حاشیۀ خلی فارس نیز برای رهایی از شر جهادگران خود ،آنان را بهسمت
عراق هدایت میکنند.
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یکی از نویسندگان عرب به نام محمد حافظ در کتاب خود با نام بمبگذاران انتحاری
در عراق نشان داده است که از  058عملیا انتحاری انجامشده در عراق در طی سالهای
 8557تا  ،8553تنها پانزده درصد آنها توسط عراقیها صور گرفته است و بقیۀ این
عملیا ها بهوسیلۀ سلفیهای کشورهایی همچون عربستان ،مصر ،اردن ،کویت ،سوریه،
لیبی ،یمن ،لبنان ،مراکش ،سودان و هندوستان انجام شده است .در جدول ارائهشده از
سوی نویسندۀ این کتاب ،در این عملیا ها اتباش عربستان با  27درصد ( 57نفر) پیشتاز
بودند و اتباش کشورهای سوریه ،اردن ،کویت و ...در ردیفهای بادی قرار داشتند.

ملیت بمبگذاران انتحاری در کشور عراق ( 3772تا 3770م)

همچنین گزارشی غیررسمی از آمار مبارزان کشتهشده در ماه مارس  ،8555بیانگر آن
است که در فهرست کشتهشدگان گروههای سلفی در این ماه ،بیش از  052مبارز خارجی
وجود دارد که اتباش عربستان ساودی با  70درصد ( 62نفر) در جایگاه اول قرار دارد و
کشورهای سودان و امارا با  5.7درصد (هر کدام یک نفر) بهطور مشترک در جایگاه آخر
قرار گرفتهاند .همچنین فهرستی از اتباش کشورهای لبنان ،الجزایر ،تونس و فلسطین نیز در
این فهرست تروریستی مشاهده میشود.
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در همان دوره اسنادی منتشر شد مبنی بر آنکه بسیاری از جهادگرایانی که در زندانهای
دادن تاهدی مبنی بر عدمبازگشت به کشور و عدمفاالیت علیه امنیت
ساودی بهسر میبردند با م
ملی این کشور ،به عراق اعزام شدند تا به نبرد علیه نظام سیاسی جدید این کشور برردازند.
این راهبرد مذهبی ،کار را به جایی رســاند که از ســال  8557تا  ،8552تمام عراق شــاهد
نبردهای مذهبی میان شــیایان و اهلســنت بود .این راهبرد کشــورهای یادشــده ،موجب
پیدایش تنشهای جد می ایاال متحده با آنها شـد و امریکا بهطور رسمی آنان را تهدید کرد تا
از ارسال جهادگرایان بهسوی عراق و حمایت از آنها دست بردارند .چه آنکه همین جهادگرایان
حمال زیادی را نیز علیه ارتش ایاال متحده ترتیب داده بودند و صدها نفر از نظامیان این
کشـــور را در طی این ســـالها از پای درآورده بودند .گزارش نیویورک تایمز در ســـال ،8553
بهخوبی نشاندهندۀ حجم سیاستهای م رب کشورهای یادشده بهویژه عربستان ساودی،
در فرایند ثبا و مردمساالری در عراق است.
اختالفنظرها میان غرب و کشـــورهای عربی حاشـــیۀ خلی فارس دربارۀ تحوال عراق تا
ســال  8500ادامه دارد .در این ســال و با م الفت عراق با تمدید حضــور نیروهای امریکایی در
این کشـــور ،امریکاییها نیز وارد میدان میشـــوند و طرحهای مشـــترک خلیجی-غربی برای
تقابل با دولت عراق را تدوین میکنند .از همین رو ،به فاصــلۀ یک هفته پس از خروج نیروهای
امریکایی از عراق ،شـاهد آغاز شـورشها و اعترا ـا عشایر اهلسنت در عراق هستیم که تا
سال  8502و ورود داعش به این کشور استمرار مییابد که این یانی یک دورۀ بحران سهساله.

این یک واقایت است که کشورهای عربی و ایاال متحده به یک ائتالف نانوشتۀ مشترک
رسـیده بودند که در اســتفادۀ ابزاری از این جنبشها علیه فرایند سـیاسـ می بهوجودآمده در عراق
که موجب تقویت جایگاه اســالمگرایان ش ـیاه و طبیاتا جمهوری اســالمی ایران در این کشــور
شده بود ،نمود داشت.
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به عقیدۀ شما آیا غرب و کشورهای عربی منطقه ،در خصوص ورود داعش به عراق
همراهی داشتهاند یا خیر؟
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در این میان ،ترکیه و کردها نیز از چنین تحولی سود زیادی میبردند؛ همانند تضایف
دولت مرکزی و امکان مداخلۀ بیشتر در سیاست عراق .با این حال ،کردها ،ترکها و غرب
بازهم این مسئله را با رویکردی غیردینی دنبال میکردند.
هدف همۀ اینها تضـایف قدر شـیایان ،متزلزلسازی دولت مرکزی و محدودسازی
نفو ایران در عراق بود .برای امریکاییها بازگشت نیروهای نظامی آنها به عراق و تأسیس
پایگاههای نظامی در خارج از بغداد نیز مطلوب بود .برای کردها نیز مســـئلۀ اســـتقالل و
توسـاۀ ار ـی یک مطلوب بهشـمار میآمد .برای ترکیه نیز تضایف دولت مرکزی عراق و
امکان نقشآفرینی بیشـتر در این کشور از طریق اقلیت ترکمن ،توساۀ سیاستهای آبی و
از دور خارجکردن یک رقیب بالقوۀ منطقهای به نام عراق ،یک هدف بهشــمار میآمد؛ اما
کشـورهای حاشـیۀ خلی فارس به چیزی کمتر از برهمزدن نظام جدید سیاسی در عراق یا
حتی تجزیۀ عراق را ی نبودند.
در راستای جلب این منافع است که داعشیها بهراحتی چند استان عراق را تصرف میکنند
و درســت مقابل چشــمان امریکاییها و طی بیســت روز متوالی به پیشــروی تا دروازههای بغداد
ادامه میدهند.
در اکتبر  8502روزنامۀ والاستت یت ژورنال مقالهای منتشــر میکند با عنوان «جنگ
غیرجـدی علیه داعش» که در این مقاله ،مقایســـهای آماری بین حمال هوایی ایاال
متحده در جنگ اول خلی فارس ،جنگ دوم خلی فارس ،جنگ کوزوو ،جنگ افغانســتان
و جنگ علیه داعش انجام میدهد .آمار جالبی اســت که نشــان میدهد ایاال متحده در
نبرد و مبارزه با داعش ،در ماههای ابتدایی هیچ جدیتی نداشـته اسـت و بهقولی اجازه داده
است که داعش بهراحتی کارش را انجام بدهد .بهعنوان نمونه سورتیهای پرواز در جنگ
کوزوو در ســـالهــای  0662تــا  0666روزانــه  072ســـورتی ،در جنــگ اول خلی فــارس
در ســالهای  0665تا  0660روزانه  0055ســورتی و در جنگ ســوم خلی فارس در ســال
 8557روزانه  255سـورتی بوده است .این در حالی است که در طی پن ماهۀ ن ست ورود
داعش بـه عراق یانی از ژوئن  8502تـا اکتبر  ،8502حـداکثر ســـورتیهای پرواز ایاال
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متحده روزانه فقط هفت ســورتی بوده اســت که تازه ب شــی از آن نیز در حمایت از اقلیم
کردستان بوده است.
ً
سـاودیها ،غرب ،کردها ،ترکیه و طبیاتا اسراییل ،با این سیاست ،در یک باز می نانوشتۀ
هماهنگ علیه دولت عراق وارد شده بودند و کمترین مماناتی برای داعش ایجاد نمیکردند.
روشـن اسـت که با توجه به خصـومت اتی داعش با تمامی طرفهای یادشده ،نگاه اینها به
پدیدهای همچون داعش ،نگاهی ابزاری و برای بهرهبرداری موقت است و نه بیشتر.
با این حال و علیرغم تمامی شــرایط پیشبینیشــده ،اتفاقا جدیدی در ســطح عراق
رخ میدهد که موجب غافلگیری همۀ اینکشورها میشود.
ن سـتین اتفاق ،فتوای مرجایت عراق و تشکیل یک سراه دویستهزارنفر می مسلح به
نام حشدالشابی برای دفاش از کشور بود .روشن است که ستونفقرا و اکثریت مطلق این
سراه عظی مم مسلح ،شیایان عراق هستند.
دومین اتفاق ،گسـتردهترشدن نفو ایران در عراق در شرایط جدید بود .ایران بهطور طبیای
نقشـی گسترده در تأسیس ،آموزش ،مسلحسازی و طراحی عملیا های حشدالشابی ایفا کرده
اسـت و این مسـئله بهنوعی موجب توسـاۀ دایرۀ قدر نرم ایران و افزایش محبوبیت این کشور
در میان شیایان شده است.
سـومین اتفاق ،رسیدن جهادگرایان به مرزهای مشترک با ساودی و اردن بود که موجب
ً
وحشــت و نگرانی شــدید زمامداران این کشــورها شــد .بهیاد داشــته باشـیم که دقیقا از ســال
 8502و رســـیدن داعش به مرزهای ســـاودی ،شـــاهد موج حمال انتحاری و مســـلحانۀ
ً
جهادگرایان در داخل اردن و عربســتان هســتیم که مجددا و ــایت داخلی این کشــورها به
دورۀ ســـالهـای  8557تـا  8555بـاز میگردد .در این دوره ،جهـادگرایان بهدلیل همکاری
کشـــورهـای عربی حـاشـــیـۀ خلی فارس با امریکا در حمله به عراق ،موجی از فاالیتهای
مسلحانۀ خود را علیه این کشورها آغاز کرده بودند.
اتفاقا مزبور نهتنها موجب تضایف دولت مرکزی و شیایان عراق و نیز قطع نفو ایران در
عراق نشـــد بلکه برعکس ،خروج قدرتمندانۀ آنان از بحران را در پی داشـــت .این تحول ،زنگ
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خطر را برای کشـورهای یادشـده بهصدا درآورد .درست از نیمۀ سال  8505است که کشورهای
عربی حاشـیۀ خلی فارس متوجه شـدند که سـرمایهگذرا می دوازدهسالۀ آنان بر ادبیا مذهبی و
تالش آنان برای برهمزدن ش ـرایط جدید عراق از طریق مذهبیســازی منازعا  ،نتیجۀ عکس
داده اسـت و به توساۀ نفو ایران و تقویت گفتمان دینی در جاماۀ شیای عراق انجامیده است و
دستاوردی جز شکست برای آنان و همپیمانان عراقی آنان نداشته است.
کشورهای عربی حاشیۀ خلیجفارس برای جبران این شکست چه تدبیری اندیشدند؟
آیا به راهبرد قبلی خود ادامه دادند؟

خیر .آنها ثمرۀ تلخ راهبرد دوازدهسـالۀ خود را چشیده بودند و شرایط برای آنها بهمراتب
بدتر شــده بود؛ لذا از اوایل ســال  ،8505شــاهد رویکرد جدید کشــورهای عربی حاشــیۀ
خلی فارس هستیم .رویکردی که بهشد از سوی امریکاییها نیز حمایت میشود.
طبیای اســت که امریکای دوران ترامپ ،از آن جهت که پروژۀ اصــلیاش در منطقه «مهار
ایران» اســت ،بهشــد به کردها فشــار میآورد و آنها را در منازعه با دولت مرکزی به حال خود
رها کرده و از آنها حمایت نمیکند .از این رو بارها در مســئلۀ همهپرسـی کردســتان ترامپ اعالم
کرد که زمان فالی را زمان مناسـبی برای همهپرسی نمیداند؛ یانی بهصراحت اعالم کرد که با
تقس ـیم عراق فقط «در ش ـرایط فالی» م الف اســت .دلیل آن نیز اولویت مقابله با ایران اســت.
همچنین این کشــور به عربســتان و قطر فشــار میآورد که بحرانها و اختالفا داخلی خود را
بهنوعی مدیریت کنند تا به راهبرد کالن این کشور در منطقه در تقابل با ایران خدشه وارد نشود؛
چراکه تا زمانی که اختالفا بین ترکیه و قطر و کشــورهای عربی حاشــیۀ خلی فارس برطرف
نشود ،نمیتوانند سیاست واحدی را در سطح منطقهای ،علیه ایران دنبال کنند.
علت اصلی م الفت امریکا با کردستان عراق این بود که کردستان منازعه را از خط
عربگرایی به خط عربی-کردی در داخل عراق تغییر میداد و این مطلوب امریکا نبود .امریکا
نمیخواست که عربهای شیاه و سنی عراق در مقابل استقالل کردستان عراق با یکدیگر
ً
متحد شوند .فاال اولویت امریکا در منطقه ،و ایت ایران است .اولویت اسرائیل ،ایران است.
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اولویت کشورهای عربی حاشیۀ خلی فارس بهویژه عربستان ساودی و امارا  ،ایران است.
طبیای است که از هر بحرانی که نگاهها را از ایران برگرداند ،استقبال ن واهند کرد.
در هر صور بر اساس راهبرد جدید ،شما بهکرا میبینید که زمزمههای ورود
کشورهای عربی خلی فارس به عراق شنیده میشود .در همان ماههای ابتدایی ،حیدر
الابادی ن ستوزیر جدید عراق به کشورهای حاشیۀ خلی فارس دعو میشود و از این
کشورها دیدار میکند .ناگهان میبینید که عربستان برای ارسال سفیر به عراق ،اعالم آمادگی
میکند و میبینید که این کشورها در تالش هستند تا روابط خودشان را با عراق تقویت کنند.
پس از  85سال ،سفار عربستان در عراق بازگشایی میشود و بهمرور این روابط ،در سال
 8503به نقطۀ اوج خود میرسد .بهعنوان مثال :دیدار وزیرامورخارجۀ عربستان ساودی از
عراق پس از  83سال ،راهاندازی گذرگاههای مرزی ،دعو از چهرههای برجستۀ شیای عراق
برای دیدار از کشورهای عربی حاشیۀ خلی فارس مانند مقتدی صدر و سیدعمار حکیم ،دیدار
مجدد حیدر الابادی از اردن ،عربستان ساودی ،امارا و قطر.
در واقع این کشـــورهـا راهبرد جـدیدی در قبال عراق ات ا کردند که بنده از آن بهعنوان
«راهبرد تغییر منـازعـۀ مذهبی به منازعۀ نژادی و زبانی» یاد میکنم .از همین رو اگر شـــما
رســانههای کشــورهای حاشـیۀ خلی فارس را از ســال  8505به باد رصــد کنید ،در توصـیف
ســـیاســـتهای ایران در منطقه و عراق بهجای اســـتفاده از واژههایی همچون «شـــیای»،
ً
«رافض ـی» و «صــفوی» که در دوازده ســال گذشــته مکررا از آنها اســتفاده میکردند ،بهطور
خاص از واژههایی همچون «فارسی»« ،امرراطوری فارسی»« ،توساهطلب می فارسی» استفاده
میشود .جالب است که اگر رسانههای اسرائیلی را پیگیری کنید ،آنها نیز خط ایرانهراسی و
فـارســـیهراســـی را دنبال میکنند .همچنین اگر رســـانههای امریکایی مثل ســـیانان را
ً
نگاه کنید ،عموما همین رویه را دنبال میکنند.
هدف از استراتژی جدید ،حمایت از شیایان عرب عراق و تالش برای دورکردن آنها از
ران فارسـی اسـت؛ یانی تأکید بر ُباد غیرمذهبی در رقابت سیاسی .در این طرح بهجای
ای م
تالش برای برهمزدن نظم جـدید و حذف شـــیایان از ماادال قدر  ،موارد دیگری مثل
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تغییر ماهیت و عملکرد شـیایان و تبدیل آنها به قدرتی همسـو با منافع کشورهای شورای
همکاری خلی فارس دنبال میشود.
به موازا هدف فوق ،موارد دیگری همچون بازگردان عراق به جایگاه دورۀ صـــدام و
تبدیل آن به دروازۀ شــرقی جهان عرب در مقابله با ایران فارس ـی و قطع اتصــال جغرافیای
سیاسی ایران به دریای مدیترانه ،سوریه و لبنان از اهداف مهم راهبرد جدید است.
در واقع یکی از کلیدهای فهم آیندۀ عراق ،در موفقیت یا شـــکســـت راهبرد جدید این
کشــورها در قبال ش ـیایان و دولت مرکزی این کشــور اســت .موفقیت این راهبرد میتواند
تأثیرا سیاسی منفی بسیاری بر جایگاه شیایان اسالمگرا در عراق و همچنین نفو ایران
در عراق پساداعش داشته باشد.
با توجه به مطالبی که بیان فرمودید ،وضعیت آیندۀ عراق و شیعیان این کشور را چطور
میبینید؟

برای اینکه آیندۀ عراق را بهخوبی درک کنیم ،جدای از فهم زمینه و تاری چۀ منازعا
داخلی بـایـد بـدانیم که چه بازیگران و کنشگرانی در درون کشـــور عراق در حال فاالیت
هســـتند و چه بازیگران و کنشگرانی از بیرون بر تحوال ســـیاســـی این کشـــور تأثیرگذار
خواهند بود .در هر یک از این دو دسـته نیز میبایست به ماهیت و کارکرد باز یگران رسمی
و غیررسمی قدر موثر توجه داشته باشیم.
در حوزۀ داخلی ،نقش احزاب ،نهــادهــای رســـمی قــدر همچون دولـت ،پــارلمــان،
دسـتگاه قضـایی ،نهادهای مذهبی و مرجایت دینی ،حشدالشابی ،جهادگرایان تکفیری،
کیفیت رابطۀ میان دو قطب ش ـیای و ســنی و قطب کردی-عربی و کیفیت توزیع قدر و
ثرو در داخل ساخت سیاسی قدر بسیار تأثیرگذار و مهم است.
در حوزۀ منطقهای و بینالمللی ،سـیاست و خط مشی قدر های مهم منطقه و بینالمللی
در قبـال عراق بســـیـار مهم اســـت و بـهنظر بنده ،حتی دقیقتر از مایارهای داخلی عراق باید
ارزیابی شــود .در حوزۀ منطقهای ،بهطور ویژه س ـیاســت کشــورهایی همچون ایران ،عربســتان
سـاودی ،ترکیه و رژیم صـهیونیستی در ترسیم آیندۀ قدر در عراق بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
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ً
در حوزۀ بینالمللی ،امریکا و انگلیس در یک ســـو حضـــور دارند و روســـیه نیز جدیدا از طریق
کردهـا و در آینـدهای نزدیـک از طریق دولـت مرکزی ،در منازعا قدر در عراق ورود خواهد
کرد و این کشورها در عرصۀ سیاسی عراق تأثیرا مهمی خواهند داشت.
در فهم آیندۀ عراق و شـیایان این کشـور باید به مجموش این شرایط و برآیند و خروجی
تاامال دیالیکتیک میان مایارهای یادشده توجه داشت.
بهطور خاص وضعیت شیعیان در عراق پساداعش را چطور ارزیابی خواهید کرد؟
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در هر صور تا حدود زیادی و ایت آیندۀ شیایان ،تابع و ایت کلی عراق خواهد بود .با
این حال ،در حوزۀ مایارهای داخلی ،کیفیت کنشگری و بازیگر می شیایان را از مایارهای بسیار
مهم سیاسی در رقمخوردن و ایت آیندۀ عراق میدانم؛ البته اگر نگویم مهمترین مایار.
رقمخوردن و ـایت سیاسی شیایان عراق در دورۀ آتی نیز همانند صور کلی عراق،
به رصد و ارزیابی مایارهای متاددی نیازمند است؛ اما بهگمان من مهمترین مایار در این
زمینه ،نحوۀ تاامل شـیایان با راهبرد جدیدی است که از سوی کشورهای عربی منطقه و
با حمایت غرب دنبال میشود.
پیش از این هم عرض کردم که طرفهای اصلی منطقهای و بینالمللی به این نتیجه
رسـیدهاند که برای تضـایف شیایان در عراق و مهار نفو ایران در این کشور ،چارهای جز
«تغییر راهبرد منازعۀ مذهبی به منازعۀ نژادی-زبانی» ندارند .در دو ســه ســال اخیر ،خط
رسـانهای عربی-غربی و حتی عبری نیز بهطور بیســابقهای بر طبل عربگرایی و تقابل با
ران فارس ـی میکوبند و حتی میتوان این خط را در میان برخی رســانههای ش ـیای عراق
ای م
نیز در سطح کمرنگتری مشاهده کرد.
همزمان میبینید که در داخل ایران نیز ،خط فارسـیگرایی و ـدعربی بهشد فاال
میشـود؛ بهویژه از دو سـال پیش که بحث کوروش با شد آغاز شده است .شما میبینید
که به بهانۀ اختالفا س ـیاس ـی با عربســتان ،مقولۀ عربســتیزی و توهین به زبان و نژاد
عربی در برخی رسانهها و ادبیا عمومی بهشکلی غیرطبیای پررنگ میشود .بهگمان من
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اینها اتفاقی نیستند و پروژۀ بسیار خطرناکی برای دامنزدن به واگرایی میان دو ملت شیاۀ
عراق و ایران ترتیب داده شده است.
این مســئله از آنجا اهمیت دارد که بهطور طبیای بهدلیل اتحاد راهبردی میان ایران و
ب ش مهمی از شیایان عراق ،موفقیت این راهبرد میتواند بهطور خودکار به واگرایی میان
شـــیایـان عراق و تنش میـان آنان منجر شـــود .البته این بدان مانا نیســـت که از دیگر
مایارهای اثرگذار بر روابط میان شیایان عراق چشمپوشی کنیم و همه چیز را به این عامل
تنزل دهیم .بهعنوان نمونه روحیۀ خاص و واگرایانۀ عراقیها از جمله ش ـیایان این کشــور
که نقش مهمی در منفیکردن فضا و ایجاد بستر مناسب برای فاالیت گروهی و جمای در
یل احزاب و گروههای کالن سیاسی دارند ،یکی از این مایارهای بسیار مهم است.
با این حال ،مدعا آن است که در دورۀ پی مشرو ،مسئلۀ خط عربگرایی ،مهمترین مایار
در تایین سرنوشت شیایان عراق و پس از آن ،عراق پساداعش خواهد بود.
با توجه به این تحلیلها ما شاهد چه تحوالتی در خانوادۀ شیعی عراق خواهیم بود؟

سـؤال بسـیار خوبی اســت .بهنظر بنده در عراق پســاداعش ،شــاهد تحوال مهمی در
خانوادۀ شـــیای عراق خواهیم بود که اگر ب واهیم بهطور خالصـــه به آنها اشـــاره کنیم،
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1تقویت خط عربگرایی در داخل خانوادۀ شیعی عراق:

شما شاهد خواهید بود که جریانهایی در داخل خانوادۀ شیای عراق ،ادبیا عربگرایی
را دنبال خواهند کرد و رفتهرفته تالش خواهند کرد تا از ادبیا مذهبی (و نه ادبیا
احزاب بهاصطالح
فرقهگرایانه) فاصله بگیرند .حتی همانطور که امروزه شاهد هستیم،
م
اسالمگرای شیای در عراق با عناوین ملیگرایانه در انت ابا پی مشرو شرکت خواهند کرد و
تالش خواهند کرد خود را بهعنوان نیروهای ملیگرا جلوه دهند.
 .3تالش کشورهای عربی منطقه برای نفوذ در خانوادۀ شیعی:

عربستان ساودی و کشورهای عربی همسایه بهشد بهدنبال یارگیری از میان شیایان
عراق خواهند بود و برای جذب ن بگان ،سران عشایر ،سیاستمداران و چهرههای مذهبی
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نجف سرمایهگذاری وسیای خواهند داشت .بهگمان بنده این کشورها در این زمینه به
موفقیتهای نسبی نیز دست خواهند یافت؛ البته اگر نگوییم که تاکنون به موفقیتهای
خوبی نیز دست یافتهاند.
 .2حمالت رسانهای علیه جمهوری اسالمی ایران:

در دورۀ پی مشرو شــاهد حمال رســانها می پراکندهای علیه جمهوری اســالمی ایران و
سـیاسـتهای این کشور در عراق از سوی برخی چهرههای شیای عراق و رسانههای آنها
خواهیم بود .البته چهرههای اســالمگرای این طیف ،تالش خواهند کرد تا بیشــتر رویکرد
انتقـادی بـه خود بگیرند تا روابطشـــان بهکلی با ایران بههم ن ورد .البته خروجی و نتیجۀ
نهایی و ایت پی مشرو ،چندان قطای و یقینی ن واهد بود.
 .4تقابل درونی در خانوادۀ شیعی عراق:

از آنجا که فرایند یادشده بهطور خاص با هدف تقابل با ایران طراحی شده است و دنبال
میشـــود و همچنین از آنجـا که ب ش مهمی از بازیگران شـــیای عراق ،هم ا پنداری
فکری و ایمانی با بینش و کنش بازیگر ایرانی دارند ،پیگرد خط یادشـــده به ایجاد تقابل و
تنش درونی در داخل خانوادۀ شیای خواهد انجامید .سناریوی حذف فیزیکی برخی رهبران
و چهرههای نزدیک به ایران نیز میتواند قابلپیشبینی باشد.
 .5افزایش انتقاد از گروه حشدالشعبی:
بررسی وضعیت آیندۀ سیاسی شیعیان در عر ِاق پساداعش

در نتیجـۀ فراینـد مزبور ،در آینـدهای نـهچنـدان دور حمالتی جـدی را به گروههایی از
حشــدالشــابی شــاهد خواهیم بود که ارتباط بیشــتری با ایران دارند؛ همانطور که مقتدی
صــدر از ایشــان بهعنوان «شــبهنظامیان گســتاخ» یاد کرده اســت .از دولت نیز درخواسـت
خواهد شــد تا این گروهها خلعســالح شــوند .همچنین در حوزۀ رســانهای ،احیای مســئلۀ
مرجایت عربی و همچنین حمال جهتدار علیه مرجایت عراق ،نمادها و حتی فضــال و
طالب غیرعربی حوزۀ نجف را شـــاهد خواهیم بود .مســـئلهای که بهنظر بنده ،از ســـوی
جریان تحترهبر می مقتدی صــدر بیشــتر دنبال خواهد شــد .خط عربگرای ش ـیای برای
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تقابل با خط مقابل ،از بسی خیابانی هواداران خود دریغ ن واهد کرد و در صور مشاهدۀ
عدمموفقیت طرحهای خود ،حتی شاید از کنشهای مسلحانه نیز دریغ نداشته باشد.
 .6همپیمانی برخی شیعیان با اهلسنت و سکوالرها:

همپیمانی برخی جریانهای شـیای با مهرههای سـن می نزدیک به عربســتان ساودی،
امارا و قطر و همچنین با شــیایان ســکوالر در انت ابا پارلمانی پی مشرو ،یکی دیگر از
تحوال پی مشرو در خـانوادۀ شـــیای اســـت که بهطور خاص با هدف تقابل با جریانهای
نزدیک به ایران ،دنبال خواهد شد.
 .0کشاندن منازعه به حوزۀ اقتصادی:

کشـــانـدن منـازعـه بـه حوزۀ اقتصـــادی و افزایش تارفـهها بر روی کاالهای ایرانی و حتی
ممنوعیـت واردا برخی کـاالهای ایرانی بهبهانۀ حمایت از تولید داخلی ،میتواند یکی دیگر از
شــاخصــههای و ــایت پی مشرو باشــد .بهویژه آنکه ب شــی از جریانهای نزدیک به ایران در
عراق ،قســـمتی از هزینــههــای خود را از خالل واردا کــاال از ایران بــه داخــل عراق تــأمین
میکنند .کشـاندن منازعه به حوزۀ اقتصادی که با هماهنگی بروکراسی اقتصاد می تحتسیطرۀ
کردها یا اهلسنت دنبال خواهد شد ،میتواند ربهای جدی بر پیکرۀ گروههای همسو با ایران
وارد آورد و به فشـار اقتصـادی بر ایران منجر شود .بهطور همزمان بحث جایگزینی واردا کاال
از ترکیه ،عربســـتان و اردن میتواند پیگیری شـــود که بهطور طبیای به افزایش قدر و ثرو
گروههای شیاه و سنی همسو با محور دایرانی منجر خواهد شد.
کیفیت شـکلگیری یا عدمشـکلگیری فرایندهای یادشده در جهتدهی به سرنوشت
خانوادۀ شــیای عراق بســیار تأثیرگذار خواهد بود .باید منتظر ماند و دید که کدامیک از دو
طرف در این منازعۀ جدید پیروز خواهد شــد .ولی در هر صــور گمان بنده این اســت که
بهطور قطع ،طرفهای دایرانی ،طرحی هوشمندانه ،پیچیده و در نتیجه خطرناکی را در
پیش گرفتـهانـد کـه زمینههای موفقیت آن ،بهصـــور بالقوه وجود دارد .بهاختصـــار این
زمینهها را میتوان وجود روح تاصـب و نژادگرایی در میان عربها دانسـت که انکارشدنی
نیست و میتوان با تحریک آن ،زمینه برای تحقق راهبرد یادشده را فراهم کرد.
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بحث دیگر ،قدمت تاریخ تشـــیع در عراق نســـبت به تاریخ تشـــیع در ایران (در مقیاس
گسترده و نه محدود) است که زمینههای الزم برای ْ
خوداصلبینی را در شیایان عراق فراهم
میکند .مسئلۀ سوم به قدمت حوزۀ علمیۀ نجف در مقایسه با حوزۀ علمیۀ قم باز میگردد که
بـهطور خـاص زمینـه را برای رقابت علمی غیرمثبت و دامنزدن به خط عربگرایی در حوزۀ
نجف ترتیب خواهد داد .مسئلۀ چهارم نیز به اقتضائا قدر  ،سیاست و منافای باز میگردد
که برخی از طرفهای ش ـیای در طی برقراری روابط راهبردی با کشــورهای عربی-غربی به
دنبال آن هستند.
والسالم
از اینکه وقت ارزشممممند خود را در اختیار ما قرار دادید ،کمال تشمممکر را داریم و از
خداوند متعال برای شما توفیقات روزافزون را خواستاریم.

بررسی وضعیت آیندۀ سیاسی شیعیان در عر ِاق پساداعش
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پژوهشنامۀ نقد وهابیت؛ س رراج منیر سررال شررشررم  شررمارۀ  32پاییز 5231
صفحات  33 -15 :تاریخ دریافت 5231/12/53 :تر راریخ تأیید5231/11/33 :

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری
*

چکیده
«عملیا اســتشــهادی» از مصــادیق جهاد اســت که بهعنوان آخرین راه برای مقابله
با دشــمن متجاوز بهکار گرفته میشــود .در مقابل« ،عملیا انتحاری» بدون التزام به
قواعد و ــوابط اســتشــهاد صــور میگیرد .در این میان ،عدهای که خود را به ســلف
صـــالح منتســـب میداننـد و جهاد را ،تنها راه برقراری حکومت اســـالمی میخوانند،
بدون درنظر گرفتن شـرایط جهاد و عملیا استشهادی دست به ترور و انتحار میزنند.
از نظر شـــرش ،اســـتشـــهـاد باید با ا ن حاکم اســـالمی ،با قصـــد قربت و حفظ جان
غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان ،علیه دشـمن متجاوز صــور گیرد که هیچکدام از
ً
مرتکب انتحار میگردند.
این موارد در عملیا سلفیۀ جهادی دیده نمیشود و عمال
م
کلیدواژهها :عملیا اسـتشـهادی ،عملیا انتحاری ،سلفیۀ جهادی ،في سبیل الله،
دشمن متجاوز.

* دانشپژوه مؤسسۀ داراإلعالم لمدرسة أهلالبیت.
ایمیلMoghadas_ali@yahoo.com :

مقدمه
امروزه در دهکدۀ جهانی ،مسـئلۀ اسالمهراسی که سابقۀ آن به دوران ظهور اسالم بر
میگردد ،در رأس اخبــار رســــانــههــای دنیــا قرار گرفتــه اســــت .اصـــلیترین بــازیگران
اســـالمهراســـی ،گروههای جهادی نوظهوری همانند القاعده ،جبهةالنصـــره ،داعش و
دلیل نداشـتن فهم درسـت از اسـتشـهاد و عدم رعایت وابط آن،
بوکوحرام هسـتند که به م
بهعنوان یک ابزار هجومی در مقابل م الفان خود به هر قیمت و انگیزهای از آن استفاده
میکنند .اکثر رهبران ســلفی جهادی تحصــیال دانشــگاهی و میدانی داشــتهاند تا اینکه
تحصـــیال دینی داشـــته باشـــند .در حقیقت تصـــمیمهای کالن را افرادی میگیرند که
ً
ماموال ت صـصی در احکام دین و فقهالجهاد ندارند .ابومصاب سوری که از نظریهپردازان
ســـلفیۀ جهادی بهشـــمار میرود برای «مجاهد» شـــرایطی را کر میکند که از جملۀ آن
شــرایط و لوازم جهاد ،دانســتن فقهالجهاد و احکام آن اســت .وی به این مســئله اعتراف
میکند و میگوید وقتی مجاهد عازم جهاد میشود ،بر او واجب است که احکام جهاد اعم
از دماء ،اموال ،حقوق ،حالل و حرام را بداند و جایز نیست کورکورانه و بدون علم دست به
جهاد بزند .ولی متأسفانه آنان برای رسیدن به اهداف و منویا خود ،قواعد فقهی ،کالمی
انسـانی استشهاد را زیر پا گذاشتهاند؛ تا جایی که استشهاد را به ترور و انتحار تبدیل کرده
و
م
و این حرکت جهادی را در مارض تحریف و تغییر قرار دادهاند .استفادۀ گروههای تکفیری
از عملیا انتحاری در قالب عملیا اسـتشـهادی ،ا هان عمومی را با این پرسش مواجه
کرده اســـت کـه این عمل ،نظامیان و غیرنظامیان را مورد حمله قرار میدهد و از آنجا که
اسالم ،دین رحمت و عطوفت است پس چگونه در آموزههای اسالمی ،غیرنظامیان اعم از
زنان و کودکان ،با بیرحمی تمام و بدترین شــکل ممکن بهقتل میرســندا از آنجا که این
ً
عمل ماموال در اماکن عمومی و محل رفتوآمد افراد گوناگون انجام میشــود ،ســؤاالتی
عمل بهظاهر اسـالمی مطرح میشـود که آیا اسالم این عمل را پذیرفته استا
دربارۀ این م
مالک تمییز اسـتشـهاد از انتحار چیسـتا با توجه به شـباهت ظاهری اسـتشهاد با ترور و
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انتحار ،تفاو اســاســی این دو با یکدیگر چیســتا این افراد با چه مبنا و قاعدهای به این
عمل تن میدهندا اینها سؤاال تی است که باید به آنها پاسخ داده شود.
ما در این نوشتار قصد داریم تا عملیا استشهادی و انتحاری از دیدگاه سلفیۀ جهادی
تکفیری را مورد بررسـی و نقد قرار دهیم .ابتدا به ماهیت عملیا اسـتشهادی و انتحاری،
پیشینه و سیر آن و سرس به تفاو های این دو عملیا و در نهایت به نقد مبانی و عملکرد
سلفیۀ جهادی در این اقداما میپردازیم .امیدواریم پس از تبیین این دو اصطالح و بیان
تفاو های اساسی آنان که موجب خلط و تحریف این دو مقوله توسط گروههای تکفیری و
حقیقت این دو عملیا و غیرمشروش بودن اقداما تکفیریها
اسـالمستیزان شده است،
م
برای خواننده روشن شود.
مفهومشناسی
در این ب ش از مقاله ،به بیان مفهوم برخی اصطالحا مرتبط میپردازیم:
استشهاد و عملیات استشهادی

استشهاد در باب استفاال از مادۀ شهد بهمانای «طلب شهاد » 1و در اصطالح نظامی
به عملی گفته میشــود که توســط نیروهای نظامی و شــبهنظامی در قلمرو دشــمن متجاوز،
بهقصـد ـربهزدن به دشـمن و تضـایف انرژی ،اقتصـاد ،روحیه و تسلیحا نظامی دشمن
3
صور میگیرد 2و ش ص مجاهد ظن یا یقین دارد که در این عملیا بهشهاد میرسد.
ظهور و پیشینۀ عملیا استشهادی را بهگفتۀ برخی تحلیلگران میتوان در طی سالهای
 0655تا  ،0657در کشور فلسطین دنبال کرد .پس از اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل
 .1ابنمنظور ،محمد ،لستتاا الب  ،ج ،7ص876؛ زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج الب وس ،ج ،2ص857؛ فیروزآبادی ،محمد
بن یاقوب ،القاموس المحیط ،ج ،0ص.868
 .2حمود ،سامی بن خالد ،األعمال الفدائیة ،ص111؛ سلوم ،یوسف ابراهیم ،مبجم المصطلحات البسک یة ،ص.37
 .3جبیر ،هانی بن عبدالله ،البملیات اإلس شهادیة صورها و أحکامها ،ص 00تا .08
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پیشینه و سیر عملیات استشهادی
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دلیل نداشــتن ســالح و ابزار دفاعی در مقابل
و حضــور این رژیم در نوار غزه ،این عملیا ها به م
1
هجوم صهیونیستها جهت ربهزدن به اسرائیل و اشغالکنندگان بهکار گرفته شد.
در ســال  0636نیز چنین عملیاتی در افغانســتان و در تقابل با روسها دیده شــد 2.در
سـال  0628نیز در لبنان مورد استفاده قرار گرفت که ماروفترین عملیا استشهادی در
مقر فرماندهی رژیم صـهیونیستی در  00نوامبر  0628صور پذیرفت 3.در طی سالهای
 0662تـا  0666از این عملیـا در کشـــور چچن اســـتفاده شـــد 4.بهنظر میآید عملیا
اسـتشهادی در کشورهای اسالمی دیگر نیز انجام شده است و سیر عملیا استشهادی،
محصور در چند کشور مذکور نبوده است.
در هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،در طی سالهای  0756تا 0773ش،
رزمندگان ایرانی از این روش در عملیا های زیادی به شیوههای گوناگون استفاده کردند
استشهاد شهید محمدحسین فهمیده است 5.الزم به یادآوری است
که از مشهورترین آنها،
م
که محل بحث ،عملیا اسـتشـهادی بهشـیوۀ مااصـر و استفاده از مواد منفجره است؛ از
این رو موارد شـهاد طلبانه ای که در سـه قرن ن سـت هجری اتفاق افتاده است از دایرۀ
عملیا اســتشــهادی مااصــرخارج میشــود .چراکه هر عملیا اســتشــهادی ،عملیا
شـهاد طلبانه است ولی هر عملیا شهاد طلبانهای ،عملیا استشهادی نیست؛ زیرا
همانگونه که گذشـت ،بیان شـد که در عملیا شـهاد طلبانه ،ش مص مجاهد احتمال
اینکـه جـان ســـالم بـهدر ببرد یا مجروح و جانباز شـــود بســـیار اســـت؛ برخالف عملیا
استشهادی که ش ص مجاهد به شهاد خود ،ظن یا یقین دارد.

 .1صائغ ،انیس ،الموسوعة الفلسطینیة ،ج ،7ص767؛ حمود ،سامی بن خالد ،األعمال الفدائیة ،ص.131
 .2حقی ،احسان ،أفغانس اا و نشأتها و کفاحها ،ص.803
 .3حمود ،سامی بن خالد ،األعمال الفدائیة ،ص.078
 .4همان ،ص.073
 .5نک« :محمدحسین فهمیده» در سایت ویکیپدیا.
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جواز عملیات استشهادی

علمای مااصـر اسالم برای صدور فتوای جواز اینگونه عملیا ها ،به دالیل گوناگونی از
آیا  1و روایا  2احتجاج کردهاند .آنان ماهیت و اسـتفاده از عملیا اسـتشـهادی را بهعنوان
یک ابزار دفاعی در برابر اشـغال و تجاوز دشمن و همچنین برای حفاظت از منافع مسلمانان
ُ
امضا کردهاند 3.از جملۀ آنان میتوان به علمای األزهر 4،علمای اردن 5و علمای مصر 6اشاره
کرد .هیئت مافتای کویت در پاسخ به استفتا و حکم عملیا استشهادی مینویسد:
إ
العملیات اإلستشهتداة ا الموفو ا ا الالاج ئاة ش عاًا ا ا یعی و یسیلا لل یا ا
ا العدی ی مقایمشه ی ة عه ًن حامات المالمین ی بالةهم؛
اگر عملیا اسـتشـهادی وسـیلهای برای آسـیبرساندن به دشمن و حفظ حرمت
7
مسلمانان و سرزمین آنان باشد ،جایز است.

یوسـف قر ــاوی ،سـاید رمضــان البوطی ،شـیخ احمد کفتارو -مفتی ســوریه 1،-امام
خمینی 9،امام خامنهای 11و بسـیاری از علمای اسالم به جواز عملیا استشهادی فتوا
11
دادهاند.
دالیل دیگری نیز برای حجیت عملیا اســتشــهادی و مشــروعیت آن وجود دارد که
برای پیشگیری از طوالنیشدن مطلب به همین چند دلیل بسنده میکنیم.

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

 .1سوره بقره ،آیه 853؛ سوره توبه :آیا  20و 000؛ سوره انفال ،آیه 75؛ سوره ح  ،آیه .76
 .2نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،2ص ،8866ح7555؛ ج ،7ح.0650
 .3جرادی ،محمد ولید احمد ،اإلرها في الش یبة و القانوا ،ص.833
 .4تکروی ،نواف هایل ،البملیات اإلس شهادیة في المیزاا الفقهي ،ص 085و .080
 .5همان ،ص 006و .085
 .6همان ،ص.025
 .7جمای از نویسندگان ،الف اوی الش عیة الصادرة عن قطاع اإلف اء و البحوث الش عیة ،ج ،03ص.287
 .1تکروی ،نواف هایل ،البملیات اإلس شهادیة في المیزاا الفقهي ،ص 087تا .085
 .9خمینی ،سیدروح الله ،صحیفۀ نور ،ج ،02ص 38و .37
 .11خامنهای ،سیدعلی ،بیانات در دیدار با جمبی از کارگ اا و مبلماا ،لینک:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3117
 .11جمای از نویسندگان ،موسوعة الف اوی الفلسطینیة ،ص.032
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انتحار و عملیات انتحاری

انتحـار در لغـت بـهمانای «خودکشـــی» 1و عملیا انتحاری بهمانای «خودکشـــی و
دیگرکشی» است 2و در اصطالح شرعی بهمانای «به هالکتانداختن جان بهسبب علل و
3
انگیزههای دنیوی و غیردینی» است.
این عمل در اسالم حرام و ممنوش است .عموم و اطالق آیاتی که بر حرمت قتل نفس
خود انسان و قتل نفس غیر نیز میشود.
دارند ،شامل قتل نفس
عمدی داللت
َ
َ
َ
غ َ َْ
ه َ ََ َ
ْ
مرْض
أنَُّمَ مَََّ مساًََِّّمری ممساسمأ ْومف ًَ َِّ ٍ م
ِ
َ
َ
ِ ه ِ ٍ
ِ
َ َ
َه َ
4
أ ْحًِهِمفََّنَِمأ ْحًِمرَّاِ َ َ ِمِ غًاِ؛

َ
َ
ه َ ََ َ ه َ َ غ َ َ ْ
مومَ م
مًِاِ م
ِ
َّا
ر
م
َ
مَ
ِ
َ
َّن
مفَ
ِ

هر کس فردی را جز به قصــاص قتل یا فســادی در زمین بکشــد ،چنان اســت که
گویی همۀ مردم را کشته است.

این آیه بهخوبی و روشنی بر حرمت انتحار داللت میکند.
خداوند در آیۀ َدیگری میفرماید:

َ
َ
َ
ْ
َ ومأساقورم م َس َّیًَّ مر َ َمومُمُْقورمریََّّنمکَّ مکَلْماتمر هََّ ْةََُّأ َمومأ ْحً َّاورما هیمر َ َ م َّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ِ
ْ
َ 5
ی ؛
رَّم ًِ ِا م

م

و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خود به هالکت میفکنید و نیکی کنید که
خدا نیکوکاران را دوست دارد.

این آیه نیز بر حرمت انتحار و خودکشـی داللت دارد .علمای اسالم نیز با الهام از آیا
و روایا  ،بر حرمت انتحار و خودکشی اجماش دارند؛ زیرا مالکیت جان بشر از مآن خداست و
6
جایز نیست که انسان در ملک خداوند بدون ر ایت او تصرف کند.

 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لستتتاا الب ؛ زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج الب وس؛ فیروزآبادی ،محمد بن یاقوب ،القاموس
المحیط ( .یل مادۀ نحر)
 .2مال محمدعلی ،امیر ،مبانی فقهی عملیات اس شهادی ،ص.062
 .3تکروی ،نواف هایل ،البملیات اإلس شهادیة في المیزاا الفقهي ،ص.27
 .4سوره مائده ،آیه .78
 .5سوره بقره ،آیه .065
 .6تکروی ،نواف هایل ،البملیات اإلس شهادیة في المیزاا الفقهي ،ص.27
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سیر عملیات انتحاری

 .1رکابی ،صادق عبدعلی ،اإلن حار الجماعي ،ص 73تا .727
 .2همان ،ص.552
 .3همان ،ص.257
 .4همان ،ص.567
« .5جنایت هولناک شنبۀ سیاه درفوعه وکفریا» ،سایت تسنیم 0 ،اردیبهشت  ،0767لینک:
جنایت-هولناک-شنبه-سیاه-درفوعه-وکفریاhttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/01/1384295/

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

عملیا انتحاری پیش از آنکه وارد کشــورهای اســالمی شــود ،ریشــه در کشــورهایی
همچون اســـرانیا ،ایتالیا ،یونان ،هند ،ژاپن ،آلمان و فرانســـه دارد که از آن بهعنوان یک
تاکتیک جنگی اســتفاده میکردند 1.پس از کشــورهای غیراســالمی ،عملیا انتحاری از
کشـورهای اسالمی سر برآورد و از اینگونه عملیا ها رونمایی شد .در اوایل تابستان سال
 ، 8555اولین عملیا انتحاری به روش مدرن در چچن و علیه نیروهای پلیس رخ داد که
به کشـتهشـدن  83نفر و زخمیشدن تادادی از شهروندان منجر شد .دهها عملیا دیگر
گناه بسیاری را از بین برد 2.در افغانستان و در خالل سالهای
در چچن رخ داد که افراد بی م
 8553تا  ،8552حدود سیصد عملیا انتحاری توسط طالبان انجام شد و صدها انسان به
خاک و خون کشـــیده شـــدند 3.در عراق از ســـال  8557تا  ،8556حدود  0828عملیا
گزارش شــده و تاکنون (یانی ســال  ،)8503عملیا های انتحاری بســیاری انجام شــده
اسـت که آمار دقیقی از تاداد آن و آمار قربانیان این عملیا ها در دسـترس نیست 4.مردم
ســوریه نیز همچون مردم عراق ،ســالها زخم انتحار را در ســینه دارند و یکی از کشــورهایی
اسـت که اینگونه عملیا ها به اتفاقی طبیای برای شـهروندان این کشور تبدیل شده است.
از بـاب نمونـهای از صـــدهـا عملیـا انتحاری فجیع و وحشـــیانه ،میتوان به انتحار و ترور
شـهروندان فوعه و کفریا در سال  8503اشاره کرد که دهها زن و کودک بیمار در حال خروج
5
از محاصره قلعوقمع شدند که بیشترین قربانیان ،کودکان گرسنه و افسرده بودند.
در ایران عملیا های انتحاری متاددی علیه شـهروندان و ش صیتهای مهم انجام
شد که ب شی از آن در طی دهۀ  0775به روش غیرمدرن صور پذیرفت و مسئولیت آن

11

را سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بهعهده گرفت 1.پس از آن در دهۀ  ،0725گروههای
تکفیری و ـدنظام ،عملیا های انتحاری علیه شـیایان و اهلسنت انجام دادند 2.برای
نمونه میتوان به حملۀ انتحاری منطقۀ «پیشـین» سـیستان و بلوچستان در تاریخ  87مهر
 0722اشـاره کرد که به شـهاد سـردار پاسـدار نورعلی شـوشتری فرماندۀ قرارگاه قدس،
سـردار محمدزاده فرماندۀ سراه سیستان و بلوچستان و تادادی از فرماندهان و شهروندان
اهلسـنت انجامید 3.مورد دیگر در  3خرداد  ،0722در مسـجد علی بن ابیطالب شهر
منتحر 4با انفجار خود87 ،
زاهـدان همزمان با نماز جماعت مغرب و عشـــا رخ داد که فرد م
نفر را شهید و  085نفر را مجروح کرد 5.بار دیگر در شهر زاهدان در  82تیر  ،0726مصادف
انتحاری دیگری اتفاق افتاد که  83نفر شهید و 076
با جشن میالد امام حسین ،حملۀ
م
6
نفر مجروح شدند که اهلسنت و شیایان ،از جمله قربانیان این عملیا بهشمار میروند.
تاریخ  82آ ر  ،0726در نزدیکی مســـجد امام
در شـــهر چابهار در تاســـوعای حســـینی به م
حسین جنایت دیگری در بین عزاداران رخ داد که حداقل  76نفر شهید و حدود هشتاد
نفر زخمی شـــدند 7.مســـئولیت بســـیاری از این اقداما انتحاری مذکور در ایران را گروه
جندالله بهســرکردگی عبدالمالک ریگی بهعهده گرفته اســت 1.برخی دیگر از کشــورهای
اســـالمی همچون پــاکســـتــان ،یمن ،مراکش و کویــت نیز تجربــۀ رویـارویی بـا اینگونـه
عملیا ها را داشــتهاند و نکتۀ قابلتوجه این اســت که عمدۀ قربانیان اینگونه عملیا ها
9
افراد غیرنظامی اعم از زنان و کودکان هستند.
 .1بهعنوان نمونه میتوان به ترور شهیدان محراب :آیتالله مدنی ،آیتالله صدوقی ،آیتالله دستغیب ،آیتالله اشرفی
اصفهانی و آیتالله هاشمینژاد اشاره کرد .نک.https://www.mojahedin.org :
 .2کی ا ،علیر ا ،م دا ان حار ،ص.087
 .3نک« :حمال انتحاری در ایران» در سایت ویکیپدیا.
 .4کسی که اقدام به عملیا انتحاری میکند.
 .5همان.
 .6همان.
 .7همان.
 .1همان.
 .9رکابی ،صادق عبدعلی ،اإلن حار الجماعي ،ص.726
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سلفیۀ جهادی

سـلف در لغت بهمانای «پیشــین» 1و در اصـطالح ســلفیها ،با اقتباس از روایت ُ
(خیر
3
2
تاباین تاباین» اطالق میشود.
القرون) بر سه م
نسل «صحابه»« ،تاباین» و « م
سـلفیه به کسـانی می گویند که در فهم کتاب و سـنت ،به پیروی از سلف صالح ماتقد
4
هستند؛ از این رو هر کسی را که چنین اعتقادی داشته باشد ،سلفی مینامند.
ســـلفیـۀ جهـادی به کســـانی اطالق میشـــود که داعیۀ برقراری حکومت و خالفت
اســـالمی دارند و تنها راه رســـیدن به آن را جهاد مســـلحانه میدانند 5.آنان آمی تهای از
اندیشــههای عقیدتی و عملی وهابی قطبی هســتند 6که به کفر نظامهای فالی و جاهلیت
جوامع ماتقد هسـتند و تنها راه تغییر را جهاد مسلحانه میدانند 7.از ش صیتهای سلفیۀ
1
مقدســی ،ایمن الظواهری ،ابوبکر ناجی و ســیدامام نام برد.
جهادی میتوان از ابومحمد م
گروههـای جهـادی تکفیری همچون القاعده ،جبهةالنصـــره ،داعش و بوکوحرام از جمله
سـلفیه جهادی هستند که جهاد را بر تمامی مسلمانان واجب عینی میدانند 9.آنان اگرچه
خود را پیرو ســلف میدانند اما در عمل تابع خلف هســـتند و خود آنها نیز به این مو ـــوش

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

 .1ابنفارس ،احمد ،مبجم مقاییس اللغة ،ج ،8ص.65
 .2عن النبی قال« :خیر الناس قرنی ،ثم الذین یلونهم ،ثم الذین یلونهم ،ثم یجیء أقوام تســبق شــهادد أحدهم یمینه ،و یمینه
شـهادته»؛ بهترین مردم ،مردم قرن من هستند؛ سرس کسانی که پس از آنان میآیند؛ سرس کسانی که پس از آنان میآیند؛ سرس
مردم دیگری پس از آنان میآیند که شــهادتشــان از قســمشــان پیشــی میگیرد و قســمشــان بر شــهادتشــان( .ب اری ،محمد بن
اسـماعیل ،صتحیح البااري ،ح8758؛ نیشـابوری ،مسـلم بن حجاج ،صتحیح مستلم ،ح8577؛ ترمذی ،محمد بن عیســی ،سنن
ال مذي ،ح.)8880
 .3فرید ،احمد ،السلفیة ،ص.3
 .4همان.
 .5عمـاد ،عبـدالغنی« ،المفـاهیم و األفکار و الاقائد المحوریة للحرکا االســـالمیة» ،ک ا الح کات اإلستتتةمیة في الو ن
الب بي ،ج ،0ص62؛ مرتضی ،محمد محمود ،صناعة ال وحش؛ ال کفی و الغ  ،ص.85
 .6سلفیۀ جهادی عالوه بر تأثیرپذیری از افکار وهابیت ،در مسألۀ حاکمیت تحتتأثیر افکار سیدقطب نیز قرار گرفتند.
 .7مرتضی ،محمد محمود ،صناعة ال وحش؛ ال کفی و الغ  ،ص.85
 .1عماد ،عبدالغنی« ،المفاهیم و األفکار و الاقائد المحوریة للحرکا اإلســـالمیة» ،ک ا الح کات اإلستتتةمیة في الو ن الب بي،
ج ،0ص.6
 .9هاشم ،محمد یونس ،المدارس السلفیة و جدلیة النقل و البقل و المصلحة ،ص.753
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ا عـان دارنـد که برخی از خلف را همچون ســـلف میپندارند .ابیحارث همدانی در کتاب
األصول الجهادیة مینویسد:
اگرچـه برخی خلف ،از ســـلف نیســـتنـد ولی مـا افرادی مثل ابنتیمیه ،محمد بن
عبدالوهاب ،محمد بن عبداللطیف آلشــیخ ،بنباز ،بنعثیمین ،البانی و بنجبرین
را همچون سلف میدانیم.

1

ً
از این عبار و عملکرد ســـلفیۀ جهادی بهخوبی میتوان فهمید که آنها صـــرفا عنو مان
«ســلف» را یدک میکشــند و در بســیاری از موارد بهجای اینکه از قول صــحابه ،تاباین یا
تاباین تاباین پیروی کنند ،به قول خلف و افرادی که قرنها از ســلف فاصــله دارند ،تکیه
م
میکنند و از آنان تبایت میکنند .بهعنوان نمونه ،شنقیطی صاحب تفسیر اضواء البیاا که
از مفســـران و علمـای مورد توجه در نزد تکفیریها اســـت ،بهاندازهای به نظرا و اقوال
ابنتیمیه و شـاگردان وی تابد نشـان میدهد که گویی او را صحابهای از سلف و مصاحب
2
رسول خدا یافته است و در برابر گفتههای وی تسلیم محض است.
شرایط استشهاد و نقد سلفیۀ جهادی تکفیری
بـایـد دقت کرد که در عملیا اســـتشـــهادی شـــرایطی وجود دارد که بدون درنظرگرفتن این
شرایط نمیتوان به چنین عملیاتی اقدام کرد .عمدۀ شرایط عملیا استشهادی بدین شرح است:
 .0دفاش از اسـالم و مسلمانان باشد و بهقصد ربهزدن به نیروهای نظامی ،اقتصاد یا
روحیۀ دشمن متجاوز صور گیرد.
 .8اصل بر صیانت غیرنظامیان و افراد بیگناه است.
 .7راه دیگری جز استشهاد وجود نداشته باشد.
3
 .2این اقدام باید علیه کافران حربی و دشمن متجاوز و با اجازۀ حاکم شرش صور گیرد.
از میان شرایط استشهاد به بیان اهم آنها میپردازیم:
 .1انصاری ،ابوحارث ،األصول الجهادیة ،ص.23
 .2طویان ،عبدالازیز بن صــالح ،جهود الشتتیم محمد األمین الشتتنقیطي في تق ی عقیدة الستتل ( .در کل کتاب ،این مو ــوش
بهچشم میخورد).
 .3مال محمدعلی ،امیر ،مبانی فقهی عملیات اس شهادی ،ص 67تا .65
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شرط اول :اذن حاکم اسالمی

علمای اهلســـنت انجام عملیا اســـتشـــهادی را به ا ن حاکم اســـالمی مشـــروط
دانسـتهاند؛ 1اما این شـرط توسـط سلفیۀ جهادی بهجهت ا ننگرفتن از حاکم اسالمی 2و
بلکه قیام مسـلحانه علیه حاکمان کشـورهای اسالمی ،مورد نقض قرار گرفته است 3.آنان
خود را اهـلســـنـت و جمـاعت میخوانند؛ اما فقه اهلســـنت ،خروج علیه حاکم را حرام
میداند 4.اگر سـلفیۀ جهادی مانند داعش مدعی شوند که حاکم اسالمی در شرایط فالی
ابوبکر بغدادی اســـت و اعضـــای القاعده نیز ایمن الظواهری را بهعنوان حاکم اســـالمی
مارفی کنند و عملیا انتحاری را مأ ون از جانب ایشــان بدانند ،پاســخ داده میشــود که
5
اش اص مذکور از شرایط الزمی که اهلسنت برای حاکم کر کردهاند ،برخوردار نیستند.
قا ی ابویالی مینویسد:
برترین امت خود از حیث
حاکم عالوه بر اینکه باید دارای علم و عدالت باشــد ،باید
م
6
علم و دیانت بهشمار آید تا بتواند حاکم اسالمی محسوب شود.

با این تاریف هیچیک از رهبران سلفیۀ جهادی صالحیت حاکمیت اسالمی را ندارند تا
بتوانند بر مملکتهای اسالمی حکمرانی کنند.
شرط دوم« :فی سبیل الله» بودن

 .1بهوتی ،منصور بن یونس ،کشاف القناع عن م ن اإلقناع ،ج ،7ص.20
 .2نفیســی ،عبدالله فهد ،اإلستتةو و الا وج علی الحاکم ،ص8؛ حســان ،عبدالحکیم ،اإلن صتتار للمجاهدین ب د الشتتبهات
المثارة للا وج عن الحکاو الم تدین ،ص.055
 .3گروههای القاعده و داعش بدون دریافت هیچگونه مجوز ماتبری به کشورهای مسلمان از جمله عراق و سوریه حمله کردند.
 .4زهری غمراوی ،محمد ،الس اج الوهاج ،ج ،0ص.507
 .5فراء ،محمد بن حسین ،األحکاو السلطانیة ،ج ،0ص.06
 .6همان.
 .7طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،المیزاا ،ج ،8ص.70
 .1جمای از نویسندگان ،موسوعة الف اوی الفلسطینیة ،ص067؛ ایوب ،حسن ،الجهاد و الفدائیة في اإلسةو ،ص.088

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

در کنار بســیاری از آیا مربوط به جهاد ،عبار «فی ســبیل الله» بهچشــم میخورد و
این بدان ماناست که جهاد همانند دیگر عبادا  ،یک تکلیف عبادی است 7و باید بهقصد
ً
تقرب و خالصا الی الله انجام گیرد 1.سلفیۀ جهادی بر این باورند که عملیا انتحاری آنان
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چون بهقصد و انگیزۀ اعتالی کلمۀ توحید انجام میگیرد ،عمل آنان فی سبیل الله است؛
هرچنـد زنـان و کودکـان و شـــ ص انتحـاری در این بین قلعوقمع شـــوند 1.آنان مرز بین
اســتشــهاد و انتحار را فقط در نیت خالصــه میکنند و میگویند مالک در این عملیا ها،
نیت اسـت 2.آنان ماتقدند که اگر نیت ،به تنهایی فی سـبیل الله باشـد ،اسـتشـهاد است و
مجاهد در این اقدام جهادی به «شـهاد » میرسد و تنها در صورتی میتواند انتحار باشد
3
که بهعلت ناامیدی ،بیانگیزگی برای ادامۀ زندگی و خالصی از دنیا باشد.
در پاســخ به ســلفیۀ جهادی باید گفت که هر نیت خوبی ،هرچند بهظاهر الهی باش ـد،
نمی تواند فی سـبیل الله و دلیلی بر صحت و درستی عمل باشد .ممکن است انسان ،نیت
خیر و ســالمی در ســر داشــته باشــد ولی در عمل مورد توبیخ شــرش قرار بگیرد 4.باید توجه
داشـتن دو ویژگی ،ارزشمند هستندُ .0 :حسن
داشـت که کارهای اختیاری انسـان ،تنها با
م
خودیخود و بدون درنظرگرفتن انگیزه و نیت فاعل آن،
فالی داشـته باشد؛ یانی آن کار به م
کاری شـایسته و خوب باشدُ .8 .حسن فاعلی داشته باشد؛ یانی انگیزه و نیت فرد از انجام
آن ،انگیزهای درســـت باشـــد .این دو ویژگی در افاالی که از عبادا بهشـــمار میروند از
اهمیـت ویژهای برخوردارند 5.بنابراین یک کار خوب زمانی تحقق مییابد که هم نفس کار
6
خوب و مفید باشد و هم ش ص فاعل ،آن عمل را با انگیزههای باطل انجام نداده باشد.
از بیان این مطلب روشــن میشــود که تابیر «فی ســبیل الله» در واقع بر ُحســن فالی و
ً
خود آن عمـل نظر دارد و تابیر « ملله» یا «قربة الی الله» ُحســـن فاعلی را مورد
مفیـدبودن م
توجه قرار میدهد و نشان دهندۀ این است که ش ص در انجام کارهای مفید ،باید انگیزۀ
وسی ،ص.05
 .1طرطوسی ،ابوبصیر ،مجموع ف اوی شیم ابوبصی
 .2جود یوسف ،مسلم ،اشکالیة البملیات اإلس شهادیة ،ص.8
 .3فلسـطینی ،ابوالحسـنُ ،
البشت ی المهدیة لمنفذي البملیات اإلست شتهادیة ،ص11؛ شاکر ،محمود ،الجهاد في سبیل الله،
ص.070
 .4ب اری ،محمد بن اســماعیل ،صتتحیح البااري ،ح ،7238به توبیخ اســامة بن زید از جانب رســول خدا اشــاره دارد.
مردی کلمۀ توحید را بر زبان جاری کرد؛ ولی اسامه بهصرف نیت خوب ،وی را کشت.
 .5مصباح یزدی ،محمدتقی ،جنگ و جهاد در ق آا ،ص.082
المبدی ل َ مویه أبی الحسن ُ
 .6فقیه ،محمد بن حسین ،الکش ُ
السبکی ،ج ،0ص.705
ِ
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درســتی داشــته باشــد 1.ممکن اســت ســلفیۀ جهادی در انجام عملیا انتحاری ،نیت و
انگیزۀ خوبی داشـــته باشـــند ولی بهخاطر فقدان « ُحســـن فالی» در عمل آنها ،نمیتوان
انتحاری آنان وسیلهای برای تقرب به خدا و مورد تأیید شرش باشد.
پذیرفت که عملیا
م
شرط سوم :دشمنشناسی و متجاوزبودن دشمن

دشمنشناسی از مو وعا مهمی است که قرآن کریم به آن پرداخته است .در بیش
از هزار آیۀ قرآن به مسـئلۀ دشـمنشناسی و اهمیت این مو وش اشاره شده است 2.مهمتر
از تاریف دشمن ،تش یص مصداق و شناخت دشمن است .از این رو در تایین دشمن باید
راه احتیاط را در پیش گرفت تا در ــرور دشــمنشــناســی به بیراهه نرویم و هر فردی را
به دشـــمنی متهم نکنیم .از مصـــادیق دشـــمن در قرآن کریم ،کافران هســـتند .خداوند
َ
ه ْ
غ 3
َ
ْ
َم َمع ًّورمَ ِییاِ.
میفرماید :ایمر
َِفرمک ماکُنرمَّ
َّ
ِ
ِ ِ
غلط سـلفیۀ تکفیری دربارۀ شهروندان مسلمان کشورهای اسالمی،
دشـمن
شـناسـی م
م
موجب شـده است تا آنها در تش یص مو وش به خطا رفته و اهلقبله را تکفیر کنند و این
اشتباه ،به عاملی اصلی برای انتحار و ترور منجر گردد.
اشکال :حاکمان و شهروندان کشورهای اسالمی کافر و مرتد هستند

 .1مصباح یزدی ،محمدتقی ،جنگ و جهاد در ق آا ،ص.082

2. http://www.masjed.ir/fa/newsagen.

 .3سوره نساء ،آیه .050
 .4عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهاد ،ص.5
 .5طرطوسی ،ابوبصیر ،أعمال تا ج صاحبها من الملة ،ص882؛ ابن عبدالوهاب ،محمد ،کش الشبهات ،ص.77

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

سـلفیۀ جهادی در مواجهه با انتقادهای علمای اسـالم دربارۀ مســلمانکشی بهوسیلۀ
عملیـا انتحـاری و دیگر روشها ،مدعی هســـتند که مســـلمانان بهواســـطۀ کفر ،مرتد
مسلمانان عصر حا ر،
شـدهاند 4.آنان با تأسی از افکار محمد بن عبدالوهاب ماتقدند که
م
به جهت اعتقاد به توسل ،استغاثه ،نذر ،بح ،شفاعت و تبرک ،مشرک هستند و شرک آنها
از شرک مشرکان عصر رسول الله بزرگتر است 5.آنها حتی پا را فراتر گذاشته و موارد
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دیگری همچون دموکراسـی ،شرکت در انت ابا  1و مشارکت در مناصب دولتی را از دیگر
2
مصادیق طاغو و شرک بر میشمارند.
پاسخ

ســلفیۀ جهادی تکفیری ،در تش ـ یص مصــداق دشــمن به خطا رفتهاند و در قاموس
فکری خود ،مالکهـایی در نظر گرفتـهانـد که هر کس با آن مالکها متوازن و همخوان
نباشـد ،در زمرۀ کافران ،مرتدها و منافقان قرار میگیرد که در نتیجه با هر وسیلۀ ممکنی،
3
آنها را باید بهقتل رساند.
فرماید:
خداوند می
َ
َ
َ َ ه َ َ ْ
ْ َْ ْ َ َ
ف ََ َ ْ ََ
َ
منَاور ما َ رم ََ َّ َر ْری ْ
ي م مس َّیًَّ مر ِ مفََّ هًاور َموُ مُلوَّور ِمنأ مأ مَّىَق ماَّ ًَْمم
مکَِّمأهَِّمرََّّ ِنمک
ِ
ِ
َ ِ َ َِْ ِ
ََ َ
َْ َ َ ف َ َ َ َ َ َ َ
َ
ْ
غ
َ
ْ
َ
َ
َ
رَّ هً َّم مَّ ًْ َُّمَن َِاَِّمغَ ویمع َر مرَ ًَِّ ِ م رََّّ نًَِّمف ِاا مر ِ مَ ُِِمث ِري ممثنََّمثايم
ِ
ِّ َ َ ه ف َ َ
ْ ََ َه ْ ه ف َ َ َ َ َْ َ َ َ
ویمبی غ ر4؛
َ مَ ْی مف َمأمر معُ ًَْممفًََّاورمایمر مماکیمَمِمْامُ
ِ
ِ
ِ

ای کسانی که ایمان آوردهاید ،چون در راه خدا سفر میکنید خوب رسیدگی کنید و
به کسـی که نزد شــما اظهار اســالم میکند ،نگویید تو مؤمن نیســتی تا بدین بهانه
ً
متاش زندگی دنیا را بجویید؛ چراکه غنیمتهای فراوان نزد خداســـت .قبال خودتان
نیز همین گونه بودید و خدا بر شـــما منت نهاد .پس خوب رســـیدگی کنید که خدا
همواره به آنچه انجام میدهید ،آگاه است.

نکا درخور توجهی در این آیه وجود دارد که افراط سلفیۀ جهادی تکفیری را در تکفیر
مسلمانان بهچالش میکشد:
ْ َْ َ ْ َ َ
َ َ
َ
 .0تحریم قتل و تارض به کسی که اظهار به اسالم میکند؛ وُمُلوَّور ِمنأمأَّىَقماَّ ًَْمم
ِ
ْ
ه َ َ َ ْ َ ْ غ َ َْ َ
وی َمع َر َ مرَ َ ًَِ ِ مرَّ ْن ًَِم.
رًَّم مًَُّمَن َِاِمغَ

مقدسی ،ابومحمد ،حکم المشارکة في ان اابات المجالس ال ش یبیة في بةد الکف االصلي ،ص.8
 .1م
مقدسی ،ابومحمد ،الجوا المفید بأا المشارکة في الب لماا و ان ااباته مناقضة لل وحید ،ص.5
 .2م
 .3عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهاد ،ص.6
 .4سوره نساء ،آیه .62
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ُ
بنا به برخی تفاســـیر ،این آیه به جریان اســـامة بن زید اشـــاره دارد .پیامبر وی را
بههمراه گروهی عازم سـریهای 1کرد 2.اینان به مردی مسلمان برخوردند که به آنان گفت:
ا
«الاتتالع ًلییمال ا اله اا اللهال مدمد وستتوجالله»؛ اما اســـامه او را کشـــت و مســـلمانان
گوسفندانش را بهغنیمت بردند .ب اری مینویسد:
پس از این واقاه رسـول خدا اسـامه را احضـار کردند و فرمودند« :چرا کسی را
3
اظهار اسالم کرد ،بهقتل رساندیا»
که
م

اسامه همان پاس ی را داد که سلفیۀ جهادی تکفیری میدهند.

اســـامه گفت که آن مرد از روی ترس و بهصـــور منافقانه کلمۀ توحید را بر زبان
ً
جاری کرد .رسـول خدا شدیدا اسامه را مورد توبیخ قراردادند و فرمودند« :آیا تو
ســینۀ او را شــکافتی تا به این یقین برســیا» .این مســئله بهقدری اســامه را گرفتار
عذاب وجدان کرد که اســامه میگوید که ایکاش به قبل از اســالم برمیگشــتم و
4
این خطا را مرتکب نمیشدم.
َ َ

َ

ْ

 .1به جنگهایی اطالق میشود که خود پیامبر در آنها حضور نداشتهاند.

 .2قرطبی ،محمد بن احمد ،تفستی الجام ألحکاو الق آا ،ج ،5ص855؛ طبرسـی ،فضـل بن حسـن ،مجم البیاا في تفسی الق آا،

ج ،7ص62؛ حسینی بحرانی ،هاشم بن سلیمان ،الب هاا في تفسی الق آا ،ج ،7ص.088
 .3ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البااري ،ح.7238
 .4ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البااري ،ح.7238
 .5سوره بقره ،آیه .803

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

 .8الزمۀ قتال و تکفیر ،تحقیق است؛ ِا رمَ َر ْری ْيم ِ َمس ِیً مر ف ِ مف ََ ََّ هًاورم.
ِ
آنچه در قواعد جهادی بســیار اهمیت دارد مســئلۀ مو ــوششــناســی اســت .ابتدا باید
مو ــوش را بهدرســتی شــناخت تا بتوان حکم را جاری کرد .خداوند در این آیه میفرماید:
َ
ف ََ ََّ َفًاور؛ تحقیق و بررسی کنید .این جمله بهقدری اهمیت دارد که خداوند این جمله را در
این آیه دو بار تکرار کرده اسـت .سؤال این است آیا سلفیۀ جهادی تکفیری در کفر و ارتداد
مسلمانان تحقیق کردهاندا بنا بر آنچه خداوند در قرآن کریم فرموده است ،موجبا ارتداد
و کفر این است که مسلمان:
5
 .0اسالم را انکار کند.
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1

 .8اصول دین را انکار کند.
2
 .7روریا دین را انکار کند.
3
 .2خدا و رسول او را استهزا کند.
4
 .5به انبیا دشنام دهد و آنان را سب کند.
کدامیک از این موارد را مســلمانان ســوریه و عراق و دیگر کشــورهای درگیر با ســلفیۀ
جهادی تکفیری مرتکب شدهاند که کفر و ارتدادشان ثابت شودا با تأمل در این آیه فهمیده
میشـود که هرچند سـلفیۀ جهادی تکفیری بگویند مسـلمانان را « ملله» میکشند ،بهخوبی
میتوان فهمیـد کـه قتال و عملیا فدائی 5آنان در راه خدا و برای خدا نبوده اســـت؛ زیرا
خداوند میفرماید که اگر برای من و در راه من میخواهید جهاد کنید باید دوست و دشمن
را بهدقت و درسـتی بشناسید .الزمۀ تش یص دشمن از دوست این است که باید با جدیت
تحقیق و بررسی کرد؛ زیرا پیکار برای خداوند نباید کورکورانه و متاصبانه باشد 6.انسان اگر
ب واهـد کـاری را با خیال و گمان انجام دهد ،در بســـیاری از اوقا به اشـــتباه میافتد و
7
خداوند اجازه نداده است که فرد مسلمان ،بدون تحقیق ،به میدان جهاد وارد شود.
بودن یک فرد ارائه میدهند ،تاریفی نیســت که
تاریفی که ســلفیۀ جهادی از مســلمان م
قاطبۀ اهلسنت و شیاه ارائه دادهاند .علمای مذاهب اسالمی ،کسی که شهادتین را بر زبان

 .1سوره مائده ،آیه .38
 .2سوره نساء ،آیه .050
 .3سوره توبه ،آیا  72تا .77
 .4سوره توبه ،آیه .32
 .5عملیا فدائی به عملیاتی گفته میشــود که شــ ص ،جان خود را بهخاطر نجا جان ،مال ،دین یا وطن خویش و دیگران
فدا میکند.
 .6مالزهی ،محمدعمر ،تفسی تبیین الف قاا ،ج ،3ص.775
 .7قرطبی ،محمـد بن احمـد ،بتدایتة المج هد و نهایة المق صتتتد ،ج ،0ص857؛ طوســـی ،محمد بن حســـن ،الاةف ،ج،0
ص307؛ عمرانی ،یحیی بن سـالم ،البیاا في مذهب اإلماو الشافبی ،ج ،8ص27؛ حطاب ،محمد بن محمد ،مواهب الجلیل
في ش ح ما ص خلیل ،ج ،8ص.852
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جاری کند ،مسلمان میدانند و اجازۀ اقتدا به او در نماز را صادر کردهاند 1.اما سلفیۀ تکفیری
عالوه بر جاریکردن شـهادتین بر زبان ،شرایطی را برای شهادتین بر میشمارند که فرد باید
به آن شـــرایط التزام عملی داشـــته باشـــد 2.آنان عالوه بر شـــرایط گذشـــته ،حقوقی را برای
شـهادتین کر کردهاند که فرد باید حق شهادتین را نیز ادا نماید .آنان ماتقدند کسی که فاقد
3
یکی از شرایط سهگانۀ فوق باشد ،کافر است؛ حتی اگر به مسلمانبودن خود اقرار کند.
شرط چهارم :دفاع از مصالح مسلمانان و ضربهزدن به نیروهای نظامی متجاوز

اسـالم احکام دفاعی را در برابر کافران حربی و دشـمنان متجاوز تشــریع کرده است و
باید توجه داشـت که قتل و تارض به برخی افراد منتسـب به دشمن اعم از زنان ،کودکان،
مجانین و سـفرا را منع کرده اسـت 4.الزم به کر اسـت که اگر برخی فقها از باب رور ،
آن هم با شـرایط خاص خود ،کشتن غیرنظامیان در کنار نظامیان دشمن را اجازه دادهاند،
ََ
از باب «دفع افسـد به فاسد» است؛ البته فقط در برخی موارد خاص مانند تت ُّرس 5و آنهم
6
بهدلیل باالبودن اهمیت مسئله است.
اشکال :همانگونه که کافران ،زنان و فرزندان ما را هدف قرار میدهند ،ما نیز
همانگونه رفتار میکنیم

سلفیۀ تکفیری که مسلمانان را کافر میپندارند ،با تمسک به برخی آیا  ،بر این باورند
که از جانب شــرش منای برای کشــتار غیرنظامیان دشــمن اعم از زنان ،کودکان ،بیماران،
بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

 .1قرطبی ،محمـد بن احمـد ،بتدایتة المج هد و نهایة المق صتتتد ،ج ،0ص857؛ طوســـی ،محمد بن حســـن ،الاةف ،ج،0
ص307؛ عمرانی ،یحیی بن سـالم ،البیاا في مذهب اإلماو الشافبی ،ج ،8ص27؛ حطاب ،محمد بن محمد ،مواهب الجلیل
في ش ح ما ص خلیل ،ج ،8ص.852
 .2بینام ،هذه عقیدتنا و منهجنا ،ص.0
 .3همان ،ص 0و .8
 .4عالءالدین کاشـانی ،ابوبکر بن مسـاود ،بدائ الصتنائ في ت تیب الش ائ  ،ج ،3ص020؛ حطاب ،محمد بن محمد ،مواهب
الجلیل في شتتت ح ما صتتت خلیل ،ج ،7ص702؛ ابنادریس ،محمد بن احمد ،الستتت ائ  ،ج ،7ص552؛ طوســـی ،محمد بن
حسن ،المبسوط ،ج ،8ص.08
ُّ .5
تترس بهمانای کسی را سرر قراردادن است.
 .6جمای از نویسندگان ،الموسوعة الفقهیة الکوی یة ،ج ،07ص.078
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ســـفرا و غیره وجود نـدارد 1.اگر آنان به زن و مرد و کوچک و بزرگ رحم نمیکنند ،مدعی
2
هستند که به سنت سلف و تکلیف الهی عمل میکنند.
ســلفیۀ تکفیری ،مقابلهبهمثل را دلیل قتل غیرنظامیان کر میکنند 3.آنها با اســتفاده از
َ َ
َ َ
ه َ َ
َ َ ْ َ َْ َ
ََ َْ َ
ْ َ َْ
ْ 4
ًَم ،آیۀ َ ورَّ ِنمک ما رم
م
ُ
مع
ر
و
َ
ِع
مف
ًَم
ى
آیاتی همچون آیۀ فمأمرعَ
ًُمَمِري مَِمرعَ ىمعُ
ُ
مع
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ َ َ َْْ
َ
ْ َْ
َ
َ
َ
َ
ْ
يمف َاَِیورمَمري َمَِمعوَ ْی ْ
وی َمو َاُرَم َس ًَََّّأم َس ًَََّّأمَريُ َةِ 5و آیۀ َ وا ْیمعَِ ْی ْ
يمری ُِ َموَّ ِمَ م
ر
َّ
ر
َ
مت
مْ
ُه
أص َِّممرَّی
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
َ
َ
َص َ َْب ُْتمَل َومب ِمِل هرِ ِری ِرمک َ م 6سای دارند توجیه عمل خود را قصاص کشتههای خود برشمارند.
پاسخ

الزم اسـت قبل از پرداختن به اشـکال ،در پاسـخ به سلفیۀ جهادی تکفیری مقدمهای
بیان شــود .خداوند متاال قتل غیرنظامیان و افرادی را که اهلقتال نیســتند ،تحریم کرده
َ
َ َ
ه ه َ َ
َ
َ
ْ
َم َموُم
اسـت .خداوند در آیۀ  065سـورۀ بقره میفرماید :وَ ُِِْورم مسیً مر ِ مرَّ ِنمک میل ُِِْون
ِ
ِ ِ
َ
ْ
َْ ْا ََ ور ِما هیمر ه َ مُم ِ مرن ْا ََ ِ مک َ م؛ و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند ،بجنگید؛ ولی از
اندازه درنگذرید زیرا خداوند تجاوزکاران را دوســـت نمیدارد .این آیه بیانگر نکاتی مهم در
مسـئلۀ قتال و جهاد است .هنگامی که خداوند ا ن جهاد را صادر نمود ،قتال را به رعایت
نکاتی جدی مشـروط دانسـت که از جملۀ آنها ،عدم زیادهروی در کشــتار است .در این آیه
قیودی کر شده است که با عملکرد سلفیۀ تکفیری متفاو است.
 .0قتال باید «فی سبیل الله» باشد .فی سبیل الله یانی هم ُحسن فاعلی و هم ُحسن
فالی داشته باشد .این مطلب بدان مانا است که اسالم هدف از جنگ را احیای کلمۀ الله
و ابطال کلمۀ باطل میداند 7.متأسفانه سلفیۀ تکفیری در عملیا انتحاری خود ،نهتنها به
 .1عییری ،یوسف ،حقیقة الح الصلیبیة الجدیدة ،ص 2و .6
 .2جمای از نویسندگان ،تساؤالت و شبهات حول مجاهدین و عملیاتهم ،ص 7و .2
 .3عییری ،یوسف ،حقیقة الح الصلیبیة الجدیدة ،ص 2و .6
 .4سوره بقره ،آیه « :062پس هر کس بر شما تادی کرد ،همانگونه که بر شما تادی کرده است بر او تادی کنید».
 .5سوره شورا ،آیه « :25و کسانی که چون بر ایشان ستم رسد ،یاری میجویند و جزای بدی مانند آن بدی است».
 .6سـوره نحل ،آیه « :087و اگر عقوبت کردید ،همانگونه که مورد عقوبت قرارگرفتهاید متجاوز را به عقوبت رسانید و اگر صبر
کنید البته آن برای شکیبایان بهتر است».
 .7سید ر ی ،محمد بن حسین ،نهج البةغة ،حکمت737؛ طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،المیزاا ،ج ،8ص.70

11

 .1مالزهی ،محمدعمر ،تفسی تبیین الف قاا ،ج ،2ص.075
 .2طبری ،محمد بن جریر ،تفسی جام البیاا عن تأویل الق آا ،ج ،8ص.883
 .3طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،المیزاا ،ج ،8ص 70و .78
 .4ســـیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور في ال فستتتی بالمأ ور ،ج ،0ص252؛ طبری ،محمد بن جریر ،تفستتتی جام
البیاا عن تأویل الق آا ،ج ،8ص.886
 .5آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المباني؛ في تفسی الق آا البظیم و السب المثاني ،ج ،8ص.722
 .6م لص ،عبدالرئوف ،تفسی أنوار الق آا ،ج ،0ص.888

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

دین خدا و مســلمانان هیچ کمکی نکردهاند ،بلکه اســالمهراســی را در جوامع بینالمللی و
ناامنی را در بین مسلمانان ایجاد کردهاند.
ه َ َ
َ
َم قید دیگری است که در این آیه وجود دارد و در واقع به جنگ با
ْم
 .8رَّ ِنمک میل ُِِْون
افرادی اشــاره دارد که اقدام به تجاوز و جنگ میکنند ،نه هر کســی که اســتاداد و توانایی
جنگکردن داشـــته باشـــد .از این رو افرادی که قابلیت جنگکردن را ندارند نباید کشـــته
1
راهبان گوشـــهگیر.
شـــوند؛ مانند پیرمردان ـــایف ،زنان ،کودکان ،مالوالن ،مجانین و
م
2
سر جنگ ندارد ،اقدام به قتال نکن.
بهعبارتی َدیگر با کسی که با تو م
َ  .7وُ َمْ ْا ََ ور .اعتدا بهمانای «خروج از حد» است و یکی از مصادیق آن ،قتل زنان
َ
و کودکان اســت 3.طبری مینویســد« :مراد از َ ُمْ ْا ََ ور ،این اســت که کودکان ،زنان،
اهلکتاب و مجوس را که جزیه میدهند ،نباید کشـت 4».آلوسـی ماتقد است که نباید در
هنگـام قتال ،به ســـالخوردگان ،کودکان و زنان تارض کرد و با تکیه به روایت ابنعباس
ماتقـد اســـت که نباید بدون دعو به دین خدا ،آغازگر جنگ و قتال بود 5.صـــاحب أنوار
تفسیر ف ح القدی شوکانی ،ابنکثیر دمشقی و تفسیر المنی وهبه
الق آا که گزیدهای از سه
م
َ
َ
الزحیلی است ،بیان میکند که َ وُمْ ْا ََ ور بهمانای نهی از تجاوز در اثنای جنگ و نهی
6
از قتل زنان و کودکان و پیرمردان غیرمحارب است.
َ
ْ
ِ .2ا هیمر ه َ مُم ِ مرن ْا َ مَ ِ مک َ م .خداوند تجاوزکنندگان از حد و کســانی را که در ری تن خون
دیگران زیادهروی میکنند ،دوست نمیدارد .همان کسانی که حرام خدا از جمله کشتار زنان
و کودکان مشرکان را حالل میشمارند ،امروزه نیز خون مسلمانان را حالل میشمارند.
بسیاری از علمای اهلسنت و حتی ابنتیمیه نوشتهاند:
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هرگاه پیامبر لشــکر نظامی خود را به جنگ میفرســتاد ،دســتورالاملهایی در
قالب س ـ نرانی برای آنان ارائه میفرمود .از جملۀ این دســتورالاملها این بود که
به یاران و فرماندهان خود دستور میدادند که در جنگ با دشمنان ،مراقب کودکان
1
باشید و آنان را نکشید.

پیامبر اکرم هرگاه میشـنیدند که در جنگ یا واقاهای کودکی کشــته شده است،
در اعتراض میفرمودند « :چرا برای برخی افراد ،کشـتن تا بدین حد عادی شــده است که
2
کودکان را بهقتل میرسانندا برحذر باشید از کشتن کودکان».
در منابع شـیاه و ســنی روایا بســیاری وجود دارد که پیامبر اکرم از کشــتن زنان
نهی کردهاند 3.متأسفانه آمارها نشان میدهد که در عملیا انتحاری ،تاداد درخورتوجهی
از قربانیان انتحاری ،زنان هسـتند که هیچگونه دخالتی نظامی ندارند .ســالمندان ،سفرا و
دیرلمـا هـا نیز کـه از نظر قوانین بینالمللی مصـــونیت دارند ،همانند زنان در خالل این
عملیا ها کشته میشوند.
بنا بر گزارشهای رسـیده از سـلف صـالح و صـحابۀ کرام ،مجاهدان واقای اسالم در
اجرای این امر دقیق عمـل میکردنـد .آنهـا مراقـب بودند که اگر با زنی از کافران در حین
4
کارزار مواجه میشدند ،شمشیرهای خود را از وی برمیگرداندند.
اما در پاسـخ به آیاتی که سـلفیۀ تکفیری به آنها تمسـک کردهاند 5باید گفت که خداوند
در آیا ســهگانه میفرماید که به هر شــکل و به هر صــورتی که متجاوزان به شــما تادی

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،دقائق ال فستتتی  ،ج ،8ص 73و 72؛ ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مستتتند اإلماو احمد بن حنبل،
ج ،75ص87؛ صناانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصن  ،ج ،5ص802؛ ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن ال مذي ،ج ،7ص.35
 .2دارمی ،عبدالله بن عبدالرحمن ،سنن الدارمي ،ج ،7ص.0750
 .3ب اری ،محمد بن اسـماعیل ،صتحیح البااري ،ح7502؛ نیشـابوری ،مسـلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ح0322؛ فتحالله،
وسیم ،األرببوا اإلس شهادیة ،ج ،0ص.07
.
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هنگامی که رســـول خدا در برابر قومی برای جنگ قرار میگرفت ،حمله نمیکرد
تا آنکه صــبح میشــد .اگر صــدای ا ان را از ایشــان میشــنید ،زاز جنگخ خودداری
3
میکرد و اگر صدای ا ان را نمیشنید ،پس از آنکه صبح میشد ،حمله میکرد.
 .1به آیۀ  25سورۀ شورا اشاره دارد.
 .2عییری ،یوسف ،حقیقة الح الصلیبیة الجدیدة ،ص 2و .6
 .3ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البااري ،ح.8627

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

کردند ،شما هم بههمان شکل پاسخ دهید .این مقابلهبهمثل باید مبتنی بر قوانین اسالمی
باشد؛ نه اینکه بهصور دلخواه و با پیروی از دالیل غیرعلمی انجام گیرد.
این آیا در رابطه با مسلمانی است که در حق او ستم و ظلمی صور گرفته باشد؛ نه
ظلم خود از جانب مظلوم و ســتمدیده ،خود را
کســی که ظالم اســت و در مواجهه با پاســخ م
خود
مستحق قصاص بداند و به این آیا تمسک کند .سلفیۀ تکفیری بدون توجه به اینکه م
آنان متجاوز هســتند و به حریم مســلمانان تادی کردهاند ،میگویند که اگر غیرنظامیان را
بهوســـیلۀ عملیا انتحاری قلعوقمع میکنند ،بهخاطر این اســـت که جواب بدی را باید با
بدی داد 1و همانگونه که مردم ســـوریه ،عراق و دیگر کشـــورهای اســـالمی به ما حمله
میکننـد و مـا را از بین میبرنـد ،مـا نیز طبق آیا ســـهگانۀ قرآن کریم در پاســـخ به این
2
کشتارها زنان و فرزندان مسلمانان را میکشیم.
اگر بر فرض ،سلفیۀ تکفیری را ُم محق بر قصاص بدانیم و آیا را مطابق با ادعای آنان
تصور کنیم ،باید اعتراف کرد همانگونه که آنان به شرایط استشهاد ملتزم نیستند ،به آیا
سهگانه هم پایبند نیستند .خداوند میفرماید که شما حق دارید در برابر تادیها ،قصاص و
مقابلهبهمثل کنید؛ ولی این بدان مانا نیست که برای مقابلهبهمثل میتوان به هر شیوهای
متوسل شد .شیوههای غیرانسانی و وحشیانهای که سلفیۀ تکفیری بهکار میبرند و یکی از
آن شیوهها عملیا انتحاری است ،با کدام منطق و قصاص در اسالم ،قابلپذیرش استا
آموزههای اسالمی بر آن بوده که همیشه باید به ظاهر افراد حکم کرد و این حکم ،هم
در اعتقادا و هم در فقه اهمیت بسزایی دارد .در روایاتی که ب اری از عملکرد پیامبر
نقل میکند آمده است:
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نتیجه
با بررسـیهای صور گرفته روشن شد که بهجهت عدمالتزام سلفیۀ جهادی به شرایط
و ـوابط اسـتشهاد ،عملیا هایی که آنان در قالب استشهاد انجام میدهند ،مشروعیتی
ندارند .اگرچه آنها از این عملیا ها با عنوان «اســـتشـــهاد» یاد میکنند ولی حقیقت این
است که «عملیا استشهادی» مورد تحریف قرار گرفته است و نامی که میتوان برای آن
برگزید« ،عملیا انتحاری» اســت .توجیها ســلفیۀ جهادی در کشــتار زنان و کودکان و
تمـامی غیرنظـامیان ،هرگز پذیرفتنی ن واهد بود؛ زیرا تمامی قواعدی که آنها نام میبرند،
در مواجهه با دشـمنان متجاوز مو ـوعیت دارد ،نه مسـلمانان غیرمتجاوز بومی شهرهای
اســالمی .از این رو عملیا های ســلفیۀ جهادی هیچ ارتباطی با اســالم و قوانین جهادی
اسالم ندارند و رفتارهای آنان هرگز مورد تأیید اسالم ن واهد بود.
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چاپ اول ،بیتا.
ُ
 .28طرطوسی ،ابوبصیر ،أعمال تخرج صاحبها من الملة ،سایت آرشیو ،لینک:
 .27طرطوسی ،ابوبصیر ،مجموع فتاوی شیخ ابوبصیر طرطوسی ،سایت آرشیو ،لینک:
 .22طوسی ،محمد بن حسن ،الخالف ،تحقیق :جمای از محققان ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمي التاباة
لجماعة المدرسین0253 ،ق.
 .25طوسی ،محمد بن حسن ،المبسوط ،قم :المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجافریة ،بیتا.
 .27طویان ،عبدالازیز بن صالح ،جهود الشیخ محمد األمین الشنقیطي في تقریر عقیدة السلف،
ریاض :مکتبة الابیکان ،چاپ اول0206 ،ق.
 .23عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهاد؛ الفریضة الغائبة ،سایت آرشیو ،لینک:
 .22عالءالدین کاشانی ،ابوبکر بن مساود ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،بیرو  :دار الکتب الالمیة،
چاپ دوم0257 ،ق.
 .26عماد ،عبدالغنی« ،المفاهیم و األفکار و الاقائد المحوریة للحرکا اإلسالمیة» ،کتاب الحرکات
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دار المنهاج0280 ،ق.
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َ
 .55فقیه ،محمد بن حسین ،الکشف ُ
المبدی لتمویه أبی الحسن السبکی ،تحقیق:صالح بن علی
محسن و ابوبکر بن سالم شهال ،ریاض :دار الفضیلة ،چاپ اول0288 ،ق.
 .57فلسطینی ،ابوالحسنُ ،
البشری المهدیة لمنفذي العملیات اإلستشهادیة ،سایت آرشیو ،لینک:
 .53فیروزآبادی ،محمد بن یاقوبس ،القاموس المحیط ،بیرو  :مؤسسة الرسالة ،چاپ هشتم0287 ،ق.
 .52قرطبی ،محمد بن احمد ،بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ،قاهره :دار الحدیث0285 ،ق.
 .56قرطبی ،محمد بن احمد ،تفسیر الجامع ألحکام القرآن ،تحقیق :عماد زکی بارودی و خیری ساید،
بیجا :المکتبة التوفیقیة8552 ،م.
 .75کی ا ،علیر ا ،مرداب انتحار ،قم :سرهر آ ین ،چاپ اول0768 ،ش.
 .70م لص ،عبدالرئوف ،أنوار القرآن ،تربتجام :شیخاإلسالم احمد جام ،چاپ چهارم0722 ،ش.
 .78مرتضی ،محمد محمود ،صناعة التوحش؛ التکفیر و الغرب ،بیرو  :دار الوالء ،چاپ اول0273 ،ق.
 .77مصباح یزدی ،محمدتقی ،جنگ و جهاد در قرآن ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،
چاپ سوم0723 ،ش.
 .72مقدسی ،ابومحمد ،الجواب المفید بأن المشارکة في البرلمان و انتخاباته مناقضة للتوحید،
سایت آرشیو ،لینکhttps://archive.org/details/MujahidBag2 :
 .75مقدسی ،ابومحمد ،حکم المشارکة في انتخابات المجالس التشریعیة في بالد الکفر األصلي،
سایت آرشیو ،لینکhttps://archive.org/details/MujahidBag2 :
 .77مال محمدعلی ،امیر ،مبانی فقهی عملیات استشهادی؛ از دیدگاه شیعه و اهلسنت ،قم:
نشر زمزم هدایت ،چاپ اول0725 ،ش.
 .73مالزهی ،محمدعمر ،تفسیر تبیین الفرقان ،بیجا :نشر شیخاالسالم احمد جام ،چاپ اول0725 ،ش.
 .72نفیسی ،عبدالله فهد ،اإلسالم و الخروج علی الحاکم ،سایت آرشیو ،لینک:
 .76نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحقیق :محمد فؤاد عبدالباقی ،بیرو  :دار إحیاء التراث
الاربي ،بیتا.
 .35هاشم ،محمد یونس ،المدارس السلفیة و جدلیة النقل و العقل و المصلحة ،مکه :دار زهور المارفة
و البرکة ،چاپ اول0272 ،ق.
1. farsi.khamenei.ir
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پژوهشنامۀ نقد وهابیت؛ س رراج منیر سررال شررشررم شررمارۀ  32پاییز 5231
صفحات  11 -77 :تاریخ دریافت 5231/15/53 :ترررراریخ تأیید5231/17/33 :

فرایند شکلگیری اصطالح «نواقض االسالم» و کاربرد آن
در تألیفات سلفیت نوین
*

چکیده
اصـــطالح «نواقض االســـالم» بهمانای اموری اســـت که ارتکاب آنها موجب ارتداد و
خروج شـــ ص از دایرۀ اســـالم میشـــود .این اصـــطالح در آی ـا قرآن ،روای ـا
نبوی ،سـ نان صـحابه و تألیفا علمای اهلسـنت اسـتامال نشـده است و ن ستین
فردی کـه آن را برای موجبـا ارتداد بهکار برد ،محمد بن عبدالوهاب اســـت .وی ده
مـورد از مــوارد مـهــم نــواقـض االســـالم را نــام مـیبـرد کــه از مــهــمتـریـ من آنــهــا،

واسـطهقراردادن میان خود و خداسـت .پیش از او ،ابنتیمیه بدون کر این اصطالح و
بهعنوان مواردی که اســالم را از بین میبرد ،مصــادیق نواقض االســالم را در تألیفا
خود آورده است.
کلیدواژهها :نواقض االسالم ،محمد بن عبدالوهاب ،بدعت ،ارتداد ،وهابیت ،شرک ،توسل.

* دانشپژوه سطح چهار مؤسسۀ ماارف اهلبیت.
ایمیلRsl.chegini@yahoo.com:

مقدمه
حدیث اهلســنت« ،پیروی از ســلف» جملهای بســیار
برای محدثان همۀ ادوار تاریخ
م
آشــــــناســــــت؛ اما تا اوایل قرن هشــتم ،واژۀ «ســلف» بیشــتر در مانای لغوی خود یانی
«گذشتگان» بهکار میرفت .عبار «پیروی از سلف» یا «ائمۀ سلف» را در عبارا اصحاب
حدیث قرن دوم و ســـوم میتوان یافت 5.در قرن هفتم ،ابنتیمیه (م 382ق) پا به عرصـــه
م
گذاشـت و در سـال 762ق کتاب الف وی الحمویة الکب ی را نوشت و حدود پنجاه بار لفظ
«سـلف» را در این رسـالۀ کوچک بهکار برده و مینویسـد« :در عقل صریح و نقل صحیح،
چیزی وجود ندارد که م الف طریقۀ سلفیه باشد» 3.و چنین مکتبی با عنوان «سلفیه» راه
خود را در تـاریخ باز نمود 2.پس از درگذشت ابنتیمیه و پس از هجوم فقهای همۀ مذاهب
بـه او ،دعو بـه پیروی از اهـلحـدیـث آنهم به شـــیوۀ این گروه محدود ،چندان رونقی
نداشــت و برخی از شــاگردان او ،همانند هبی (م 322ق) ،ابنقیم (م 350ق) و ابنکثیر
(م 332ق) نتوانسـتند شیوۀ او را گسترش دهند و پیروانی را فراهم آورند؛ زیرا او در نقاطی
این تفکر را مطرح کرد که مرکز علم و دانش و قلۀ فقاهت بود؛ همانند شام و مصر.
در سـالهای باد ،این شـیوه بهوسیلۀ سلفیهای نوین مانند محمد بن عبدالوهاب (م
 0857ق) در سـرزمین نجد که فاقد فرهنگ اسـالمی و علمای برجسته بود ،احیا گردید و
گسـترش یافت .سـرس این شیوه بر اثر پشتیبانی آلساود ،در سرزمین نجد بهصور باور
رسمی درآمد و با تس یر حرمین شریفین و در پرتوی حمایت استاماری بریتانیا ،این عقاید
بر این مناطق تحمیل شــد و تمام مراکز علمی ،دانشــگاهی ،مســاجد و منبرهای وعظ و
4
خطابۀ رســـمی در اختیار آنان قرار گرفت و گروههای دیگر از این حوزهها بیبهره شـــدند.
محمـد بن عبـدالوهـاب بـهســـبـب دیـدگاه ویژهای که دربارۀ توحید و شـــرک داشـــت ،با
مشـرکخواندن بسـیاری از مسـلمانان ،موجب صـفآرایی دو دسته از مسلمانان در مقابل
 .1ابن ابییـالی ،محمد ،بقات الحتنابلة ،ج ،0ص 67 ،70و .862
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الف وی الحمویة الکب ی ،ج ،0ص.835
 .3فرمانیان ،مهدی« ،سلفیه و تقریب» ،نشریۀ هفت آسماا ،پاییز  ،0726شماره  ،23ص.078
 .4سبحانی ،جافر« ،آشنایی با مکتب سلفیه» ،نشریۀ کةو اسةمی ،تابستان  ،0722شماره  ،35ص.3
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یکدیگر در کارزار جهاد شــد و جنایتهای بیشــماری را در پروندۀ اعمال این فرقه ،بهثبت
5
رسانید.
یکی از اصـــطالحاتی که در ادبیا ســـلفیهای نوین کاربرد زیادی دارد ،اصـــطالح
«نواقض االســالم» اســت .از دیدگاه آنان ،نواقض االســالم اموری اســت که ارتکاب آنها
ارتداد شـ ص مسلمان و خروج او از دایرۀ اسالم میشود .امروزه این اصطالح ،به
موجب م
اساسنامه ای اعتقادی برای پیروان سلفیت تبدیل شده تا با استناد به آن ،مرزهای ایمان و
کفر مســـلمـانان را تایین کرده و در صـــور نقض هر یک از موارد این اســـاســـنامه ،به
3
مهدورالدم بودن مسلمانان حکم دهند.
فرایند شـکلگیری نواقض االسـالم و اسـتامال آن بهعنوان اصطالحی که تایینکنندۀ
مرز ایمان و کفر باشـد ،مهمترین پرسـش این نوشـتار اسـت .با وجود اهمیت این مو وش ،تا
هماکنون نوشــتۀ مســتقلی در این زمینه نگارش نشــده اســت؛ لذا مقتضــی اســت که در گام
ن سـت به پیشـینه و فرایند شکلگیری این اصطالح در منابع اسالمی پرداخته شود .رسالت
نوشـتار حا ـر ،بیان پیشینۀ جال اصطالح «نواقض االسالم» و کاربردهای آن نزد سلفیت
نوین و همچنین مارفی م تصــر تألیفا مرتبط با این اصــطالح اســت که در پایان نیز ،به
بررسـی و نقد این اصـطالح و موارد آن اشاره شده است .ناگفته نماند با توجه به اینکه یکی از
اهداف این مقاله ،اثبا وجود اختالف میان اهلسـنت و سلفیت است ،روری است که در
این بررسیها ،تنها به منابع مورد قبول اهلسنت و سلفیت استناد شود.
فرایند شکل گیری اصطالح « نواقض االسالم» و...

 .1نک :صدقی زهاوی ،جمیل ،الفج الصادق ،ص.06
 . 2الزم به کر اســت که با ظهور دولت اســالمی عراق و شــام (داعش) توســط ابوبکر البغدادی ،یکی از اولین مســائلی که در
ً
سـطح گسـتردهای به تبلیغ آن پرداختند ،مسـئلۀ «نواقض االسالم» است که با نگاهی به موارد آن ،میبینیم که کامال بر طبق
االسالم محمد بن عبدالوهاب تنظیم شده است.
نواقض
م
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مفهوم شناسی
رفتن چیزی
«نواقض» جمع «ناقض» و از مادۀ «نقض» بهمانای فاســدشــدن و از بین م
2
اسـت که به سـامان رسـیده است 1.نقضعهد از باب مجاز ،در همین مانا استامال شده
که بهمانای ت لف از وعده اســت 3.بر همین اســاس «ناقض» بهمانای مبطل و مفســد
4
است که هرگاه بر چیزی عارض شود ،آن را فاسد کرده و از بین میبرد.
مراد از «اسالم» در این عبار  ،دین خاتم پیامبران ،حضر محمد است.
اصطالح «نواقض االسالم» بهمانای اموری است که ارتکاب آنها ش ص مسلمان را
از دایرۀ اســالم خارج ســاخته و وی را کافر میکند؛ 5به همین ســبب آن شـ ص ،مرتد 6و
7
مستحق خلود در آتش جهنم خواهد بود.
ُ
در قرآن کریم ،مشتقا واژۀ «نقض» در نه آیه بهکار رفته است که در همۀ این موارد،
َْ
ِّ َ َ ْ 9
َ
َ
وی َمع ْة َ مر ه ِ م 1،سل ِضَّ ِةممًَريَِة مم،
مانای فســاد ،ازبینرفتن و ت لف جاری اســت؛ مکاقضَّ
َ
َ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ 11
ََ
َ ْ َ َ
ََ
11
ْ َْ َ
َ
ِی 12،سل َضَّ ُْمز ُْ ََلِ 13و
مرنًريِ مَ  ،وُمْاقضَّورمرَْ م
وی
َّ
ض
اق
ممک
ُ
ْ ،و
مکاقضَّویمعة م
ِ
ِ
َ
َ َ َ ْ َ َ 14
ك.
أسلضمظةر م

 .1جوهری ،اســماعیل بن حماد ،الصتتحاح تاج اللغة و صتتحاح الب بیة ،مادۀ نقض؛ ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لستتاا الارب ،مادۀ
نقض؛ ابنفارس ،احمد ،مبجم مقاییس اللغة ،مادۀ نقض.
 .2زم شری ،محمود بن عمرو ،أساس البةغة ،مادۀ نقض؛ زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج الب وس ،مادۀ نقض.
 .3فیروزآبادی ،محمد بن یاقوب ،القاموس المحیط ،ص.062
 .4طریفی ،عبدالازیز بن مرزوق ،اإلعةو ب وضیح نواقض اإلسةو ،ص.8
 .5همان.
 .6فوزان ،صالح ،أسئلة و أجوبة في مسائل اإلیماا و الکف  ،ص.8
 .7علوان ،ناصر بن عبدالله ،ال بیاا ش ح نواقض اإلسةو ،ص8؛ راجحی ،عبدالازیز ،أجوبة عدیدة عن أسئلة مفیدة ،ص.00
 .1سوره بقره ،آیه 83؛ سوره رعد ،آیه .85
 .9سوره نساء ،آیه 055؛ سوره مائده ،آیه .07
 .11سوره انفال ،آیه .57
 .11سوره رعد ،آیه .85
 .12سوره نحل ،آیه .60
 .13سوره نحل ،آیه .68
 .14سوره انشراح ،آیه .7

18

در میان س ـ نان رســول خدا« ،نقض» به مانای فســاد و بطالن ،تنها در چند
مورد بیان شــده اســت .0 :نقض بیت1؛  .8نقض و ــو و نماز3؛  .7نقض ریســمانهای
4
اسالم (در حدیث انتقاض ُعری االسالم)3؛  .2نقض اسالم.
همـانگونـه کـه مالحظـه میشـــود نه در آیا قرآن کریم و نه در هیچیک از احادیث
اسالم افراد استفاده نشده
پیامبر اسـالم ،از مادۀ «نقض» برای بیان فسـاد و بطالن
م
است .فقط میتوان در حدیث «انتقاض ُعری االسالم» 1و «نقض اسالم» 6مانایی نزدیک
بطالن اسـالم را بهدست آورد .این در حالی است که این احادیث ،دارای صبغۀ
به فسـاد و
م
اخالقی بوده و حضـر درصدد تشریع حکم شرعی نیست؛ بلکه بهنوعی پیشبینی پیامبر
اســالم از آیندۀ مسـلمانان و بهمانای ازبینرفتن دین اســت و بههیچوجه حضــر با
بیان این کالم ،قصد تایین حد و مرز میان اسالم و کفر و همچنین خارجنمودن عدهای از
اسالم را ندارند؛ بنابراین پیامبر اکرم هیچگاه مادۀ «نقض» را متالق به ایمان و اسالم
فردی از افراد بهکار نبردهاند .البته اســتفاده از این واژه ،در میان صــحابه شــیوش بیشــتری
داشـــتـه و عبـاراتی همچون «ینقض وتره» 7نیز دیـده میشـــود؛ ولی میتوان گفت که در
ادبیا صــحابه نیز هیچ عبارتی گزارش نشــده اســت که در آن برای بیان فســاد و بطالن
تابیر «نقض االسالم»
ایمان یا
م
اسالم افرادی بهسبب ارتکاب عمل یا اعتقاد به چیزی ،از م
یا همخانوادههای آن استفاده شده باشد.

فرایند شکل گیری اصطالح « نواقض االسالم» و...

 .1نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،8ص.672
 .2عتکی ،مجاعه بن زبیر ،من حدیث أبي عبیدة مجاعة بن الزبی الب کي البص ي ،ص.35
 .3شـیبانی ،احمد بن حنبل ،مستند اإلماو أحمد بن حنبل ،ج ،5ص850؛ تمیمی ،محمد بن حبان ،صتتحیح ابن حباا ،ج،05
ص052؛ بغـدادی ،ابن ابیالـدنیـا ،البقوبتات ،ص060؛ طبرانی ،ســـلیمـان بن احمـد ،المبجم الکبی  ،ج ،2ص62؛ ابنبطه،
عبیدالله بن محمد ،اإلبانة الکب ی ،ج ،0ص035؛ همچنین با این مضـــمون :خالل بغدادی ،احمد بن محمد ،الستتتنة ،ج،2
ص008؛ آجری بغدادی ،محمد بن حسین ،الش یبة ،ج ،0ص.788
 .4قرطبی ،محمد بن و اح ،البدع و النهي عنها ،ج ،8ص.077
 .5عن رسـول الله قال :لتنقضـن عری اإلسـالم عرود عرود ،فکلما انتقضـت عرود تشبث الناس بالتي تلیها ،و أولهن نقضا
الحکم و آخرهن الصالد( .شیبانی ،احمد بن حنبل ،مسند اإلماو أحمد بن حنبل ،ج ،5ص.)850
 .6إن رسـول الله قال :سینقض اإلسالم ،المتمسك یومئذ بدینه کالقابض علی الجمر أو خبط الشوك( .قرطبی ،محمد بن
و اح ،البدع و النهي عنها ،ج ،8ص.)077
 .7ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،المصن  ،ج ،8ص.27
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در نتیجه عبار «نواقض االسالم» بهمانای اموری که ارتکاب آنها ،ش ص مسلمان
را کافر میکند یا نظیر این عبار در کلما خداوند متاال و پیامبر گرامی اســـالم و
حتی صحابه وجود ندارد.
پیشینۀ کاربرد عبارت «نواقض االسالم»

اسـالمی اهلسنت ،واژۀ نواقض در ساحتهای گوناگونی بهکار گرفته شده
در ادبیا
م
اســـت .در فقـه ،پرکـاربردترین اســـتامـال آن در کتـابالطهـارد دیـده میشـــود که تابیر
«نواقض الو و» از جوینی (م 232ق) 1،مازری (م 577ق) 2،عمرانی (م 552ق) 3،فرقانی
(م 567ق) 4،ابنرشـــد قرطبی (م 565ق) 5،عبـدالغنی مقدســـی (م 755ق) 6،ابنقدامه
1
7
خر
مقدســی (م 785ق) ،ابنتیمیه حرانی (م 382ق) و بســیاری دیگر از نویســندگان متأ م
اهـلســـنـت گزارش شـــده اســـت که میتوان اســـتامال احمد بن حنبل (م 720ق) 9را
قدیمیترین منبع برای این استامال دانست.
همچنین در کتـابهــای فقهی ،تابیرهــای دیگری همــاننــد «نواقض الطهــارد»،11
14
«نواقض الصـــالد»« ،11نواقض المســـح»« ،12نواقض التیمم» 13و «نواقض الاهود»
 .1جوینی ،عبدالملک بن عبدالله ،نهایة المطلب في درایة المذهب ،ج ،0ص.006
 .2مازری مالکی ،محمد بن علی ،ش ح ال لقین ،ج ،0ص.037
 .3عمرانی شافای ،یحیي بن ابیال یر ،البیاا في مذهب اإلماو الشافبي ،ج ،0ص.066
 .4فرقانی ،علی بن ابیبکر ،الهدایة في ش ح بدایة المب دي ،ج ،0ص.03
 .5قرطبی ،محمد بن احمد ،بدایة المج هد و نهایة المق صد ،ج ،0ص.86
 .6مقدسی ،عبدالغنی بن عبدالواحد ،عمدة األحکاو من کةو خی األناو ،ص.70
 .7ابنقدامه مقدسی ،عبدالله بن احمد ،الکافي في فقه اإلماو أحمد ،ج ،0ص.20
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ش ح البمدة في الفقه ،ص.282
 .9شیبانی ،احمد بن حنبل ،مسائل اإلماو أحمد بن حنبل ،ص.056
 . 11قرافی ،احمد بن ادریس ،الذخی ة ،ج ،0ص 877؛ ابن قدامه مقدسـی ،عبدالرحمن بن محمد ،الش ح الکبی علی م ن
المقن  ،ص.065
 .11مازری مالکی ،محمد بن علی ،شت ح ال لقین ،ج ،0ص755؛ کاسانی ،ابوبکر بن مساود ،بدائ الصنائ في ت تیب الش ائ ،
ج ،0ص.56
 .12حنفی رازی ،محمد بن ابیبکر ،تحفة الملوك ،ص.77
 .13همان ،ص.72
 .14جوینی ،عبدالملک بن عبدالله ،نهایة المطلب في درایة المذهب ،ج 02ص.25
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بهچشــم میخورند .ناگفته نماند که در کتابهای فقهی متقدمان ،عبار های دیگری که
این مانا را میرسـاند ،بهوفور یافت میشود؛ مانند« :ینقض صالته»« ،1ینقض و وؤه»،2
ً
«ینقض صـــومــه»« ،3ینقض وتره»« ،4ینقض البیع» 5و «ینقض الصـــلح» 6و ظــاهرا این
ً
استامال ،کامال شایع بوده است.
در علوم قرآنی و تفســـیر نیز تنهـا میتوان عبار هایی همچون «نواقض الو ـــو»،7
«نواقض الاادا » 8و «نواقض االسباب» 3را مشاهده نمود.
گمان میرود که این اصــطالح باید در علم کالم و اعتقادا کاربرد بیشــتری داشــته
باشـد؛ ولی با مراجاه به منابع کالمی میبینیم که فقط در شـرح احادیثی که در سطرهای
پیشــین به آنها اشــاره شــد 51یا موارد مادود دیگر ،از عبار «نقض االســالم» 55برای بیان
موارد منحرفکنندۀ مســیر اســالم اســتفاده شــده اســت و تا پیش از محمد بن عبدالوهاب،
اسـتامال اصطالح «نواقض االسالم» برای مواردی که اسالم مکلفان را م دوش میکند،
هیچگونه سابقهای نداشته و تنها در تألیفا ابنتیمیه به آن اشارههایی شده است.

فرایند شکل گیری اصطالح « نواقض االسالم» و...

 .1اصبحی ،مالک بن انس ،مو أ اإلماو مالك ،ج ،8ص028؛ اصبحی ،مالک بن انس ،المدونة ،ج ،0ص.072
 .2شیبانی ،محمد بن حسن ،المبسوط ،ج ،0ص.53
 .3جوزجانی ،ساید بن منصور ،سنن سبید بن منصور ،ج ،8ص.32
 .4مروزی ،إسحاق بن منصور ،مسائل اإلماو أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهویه ،ج ،8ص.758
 .5شافای ،محمد بن ادریس ،األو ،ج ،7ص.76
 .6مزنی ،اسماعیل بن یحیی ،ما ص المزني ،ج ،0ص.022
 .7خازن ،علی بن محمد ،لبا ال أویل في مباني ال نزیل ،ج ،0ص728؛ زرکشــی ،محمد بن بهادر ،الب هاا في علوو الق آا،
ج ،0ص256؛ آلوســـی ،محمود بن عبـدالله ،روح المباني ،ج ،7ص25؛ رشـــیدر ـــا ،محمد ،تفستتتی المنار ،ج ،7ص805؛
شنقیطی ،محمد امین ،أضواء البیاا في إیضاح الق آا بالق آا ،ج ،82ص.067
 .1بقاعی ،ابراهیم بن عمر ،نظم الدرر في تناستتب اایات و الستتور ،ج ،02ص .075همچنین «نواقض المطردا » در همان،
ج ،5ص.706
 .9ابنعجیبه ،احمد ،البح المدید في تفسی الق آا المجید ،ج ،0ص.270
ً
 .11نک« :قال ســـفیان الثوری :من ســـمع مبتدعا لم ینفاه الله بما ســـمع ،ومن صـــافحه فقد نقض اإلســـالم عرود عرود».
(ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،تلبیس إبلیس ،ص05؛ ســـیوطی ،عبدالرحمن بن ابوبکر ،حقیقة الستتتنة و البدعة ،ص.)20
این عبار به ازبینرفتن دین اسالم بهوسیلۀ ارجنهادن به بدعتگذاران اشاره میکند.
 .11برای نمونه در کتاب البدع و النهي عنها این کالم را نقل کرده اســت« :قال عبد الله أتدرون کیف ینقض اإلســالما قالوا :نام،
کمـا ینقض صـــنع الثوب ،وکمـا ینقض الـدابـة ،قـال عبـد الله :لك منه»( .قرطبی ،محمد بن و ـــاح ،البدع و النهي عنها ،ج،0
ص .)063همچنین :ابنبطه ،عبیدالله بن محمد ،اإلبانة عن ش یبة الف قة الناجیة و مجانبة الف ق المذمومة ،ج ،8ص.557
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ابنتیمیه و «نواقض االسالم»
در میان همۀ تألیفا ابنتیمیه که آنها را بیش از  725کتاب و رساله و اجازه و وصیت
برشمردهاند 1،تنها در چند مورد محدود ،از مسألۀ نقض ایمان و اسالم حرفی بهمیان آمده
است.
غیر از مواردی که به حدیث «انتقاض» اشـاره کرده است 3،مهمترین استفادۀ او از این
مسئله ،در تاریف مرتد است .وی مینویسد:
الماید کل من أیى بعد اإلستتالع من القوج أی اللعل بما ا ا اإلستتالع
2
بدیث ا جشمع معه؛
مرتد کســی اســت که باد از اســالمآوردن خود ،سـ ن یا عملی را مرتکب شــود که
اسالم او را نقض کند؛ بهنحویکه اسالم با آن قابلجمع نباشد.
م

ابنتیمیه این تاریف را برای تبیین قســمی از مرتد (ســابالنبی) 4بهکار برده اســت که
حتی با اظهار اسالم و استتابه نیز ب شوده نمیشود و خون او حالل میشود.
این در حالی است که در بحث ارتداد ،بیشتر مؤلفا من اهلسنت تاریفی را کر نکردهاند
و بر مانـای ماهود آن بســـنده کردهاند 1یا از عباراتی همچون« :الرجوش 6و اإلعراض عن
ً
ً
االسالم»« ،7اإل تیان بما ی رج به عن اإلسالم إما نطقا او اعتقادا»« ،8کفر باد إسالم تقرر
 .1نک :ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،أسماء مؤلفات شیم اإلسةو ابن تیمیة ،ص 0تا .75
 .2ابنتیمیـه ،احمـد بن عبـدالحلیم ،الف تاوی الکب ی ،ج ،7ص27؛ ابنتیمیـه ،احمد بن عبدالحلیم ،بیاا الدلیل علی بطةا
ال حلیل ،ص.65
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الصارو المسلول علی شاتم ال سول ،ص.256
 .4مراد کسی است که پیامبر اسالم را مورد سب و دشنام قرار دهد.
 .5برای نمونه :اصبحی ،مالک بن انس ،المدونة ،ج ،8ص887؛ شافای ،محمد بن ادریس ،األو ،ج ،2ص883؛ خرقی ،عمر
بن حســـین ،م ن الا قي علی مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشتتتیباني ،ص02؛ ُســـغدی ،علی بن حســـین ،الن في
َ
الف اوی ،ج ،8ص726؛ زبیدی ،ابوبکر ،الجوه ة النی ة ،ج ،8ص82؛ َملطی ،یوســف بن موســی ،المب ص ت من الما ص ت من
مشتکل اا ار ،ج ،8ص026؛ دمیری ،محمد بن موسی ،النجم الوهاج في شرح المنهاج ،ج ،3ص858؛ مالخسرو ،محمد بن
فرامرز ،درر الحکاو ش ح غ ر األحکاو ،ج ،0ص.752
 .6ابنقطان ،علی بن محمد ،اإلقناع في مستتائل اإلجماع ،ج 8ص835؛ نووی ،یحیي بن شــرف ،المجموع ش ت ح المهذ  ،ج،06
ص887؛ بابرتی ،محمد بن محمد ،البنایة ش ح الهدایة ،ج ،6ص.858
 .7شیبانی ،محمد بن حسن ،السی  ،ص.063
 .1ابنقدامه مقدسی ،عبدالله بن احمد ،المغني ،ج ،0ص.075
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بالنطق مع التزام أحکامها» 5و «قطع اإلسـالم من المکلف» 3اسـتفاده کردهاند .بر اساس
بررسـیهای نگارنده ،تا پیش از ابنتیمیه هیچیک از اندیشـمندان اهلسـنت تاب میر «نقض
اسالم» و نظایر آن را در تاریف مرتد بهکار نبرده است و فقط تادادی از نویسندگان در بیان
2
علت ارتداد آنها بهشمار آوردهاند.
اقسام مرتد ،به اهلجزیه اشاره کرده و «نقض عهد» را م
تابیر نقض اســـالم ،برای آن اســـتفاده شـــده
مورد دیگری که در تألیفا ابنتیمیه از م
است ،مسئلۀ توسل است .وی متذکر شده است که:
من ستتتون أد تدًى الم لو ی م ع من ةًاء ال الق الذی یه یدقیق
فمد شه ی الدیشه قد نا ا اإلسالع ى ال لى ی اإلثبات ی هو عداةش أد
4
ا اله اا الله؛
کسی که خواندن م لوق را جایز میداند و از خواندن خالقی منع میکند که خدایی
و یکتایی او را محقق میسازد ،او اسالم را از جهت نفی و اثبا که همان شهاد
بر «االهااالله» است ،نقض کرده است.

در نتیجه ابنتیمیه دو نوآوری در این زمینه داشته است:
1
ن ست اینکه عبار م نقض اسالم را در تاریف مرتد گنجانده است؛
دوم اینکه مواردی از جمله واســطه قراردادن بین خدا و م لوق را از مصــادیق ارتداد
بیان کرده است.
ناگفته نماند که ابنتیمیه در این دو مورد ،بهدنبال جال اصـطالح «نواقض االسالم»
ً
نبوده و صرفا از آن استفادۀ لغوی کرده است.
فرایند شکل گیری اصطالح « نواقض االسالم» و...

 .1زورق ،احمد بن احمد ،ش ح زروق علی م ن ال سالة البن أبي زید القی واني ،ج ،8ص.237
 .2خرشـی ،محمد بن عبدالله ،شت ح ما صت خلیل ،ج ،2ص78؛ نفراوی ،احمد بن غانم ،الفواکه الدواني علی رسالة ابن أبي
زید القی واني ،ج ،8ص.855
 .3شــیبانی ،محمد بن حســن ،الستتی  ،ج ،0ص803؛ قیروانی ،عبدالله بن ابی زید ،النوادر و الزیادات علی ما في َّ
المدونة من
غی ها من األمهات ،ج ،7ص722؛ ثالبی ،عبدالوهاب بن علی ،عیوا المستائل ،ص235؛ قرطبی ،یوسف بن عبدالله ،الکافي
في فقه أهل المدینة ،ج ،8ص.0568
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الف اوی ،ج ،7ص.837
 .5اینگونه بهنظر میرســد که توجه فراوان ابنتیمیه به «نواقض» ،او را به نوشــتن کتاب نقض المنطق نیز ســوق داده اســت.
ابنتیمیه در این کتاب درصدد نفی کاربرد برخی اصطالحا علم منطق است.

11

تابیر نقض اســـالم در تاریف
اگرچـه هیچ آیـه و روایتی وجود ندارد که مهر تأییدی بر م
مرتد باشد ،ولی بهنظر میرسد که بهکارگیری چنین تابیری در تاریف مرتد ،اشکالی ندارد؛
ولی برشـمردن توسـل از مصـادیق ارتداد ،از مهمترین خلطهای علمی ابنتیمیه است که
پایهگذار بدعتهای فراوانی در دین شده است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
محمد بن عبدالوهاب و «نواقض االسالم»
پس از ابنتیمیه ،آثار و مطالب قابلتوجهی در زمینۀ «نواقض االسالم» دیده نمیشود
و این و ــایت تا زمان محمد بن عبدالوهاب ادامه داشــته اســت .محمد بن عبدالوهاب
تابیر نقض اسالم از خود نشان میدهد و در موا ای س ن
عالقۀ بیشتری به استفاده از م
از نواقض اسـالم بهمیان آورده اسـت .او در یکی از نامههای خود که به سران قبایل عرب
نوشـته اسـت ،با تشـبیه اسـالم به و و ،نواقض اسالم را به نواقض و و تشبیه مینماید.
البتـه او موارد نواقض االســـالم را نـام نمیبرد و تنها تاداد آن را حتی تا  055ناقض بیان
میکند 5.او در نامۀ دیگری ،به مسئلۀ تکفیر در کالم علما میپردازد و اعظم نواقض اسالم
3
را ده مورد مارفی میکند.
نقطۀ ثقل توجه محمد بن عبدالوهاب به نواقض اســالم را میتوان در کتاب مجموعة
رستائل في ال وحید و اإلیماا مشـاهده کرد که در رسالۀ هشتم آن ،بهطور مستقل و بسیار
م تصر به بحث نواقض االسالم پرداخته است .او در این رساله ،نواقض اسالم را ده مورد
مارفی کرده است که عبار اند از:
 .0شرک به خدا؛  .8واسطه قراردادن بین خود و خدا؛  .7تکفیرنکردن مشرکان؛ .2
دانســتن تاالیم و راهنمایی دیگران نســبت به تاالیم و راهنمایی پیامبر؛
بهتر
م

 .5بغضداشتن به چیزی که رسول خدا آورده است؛ هرچند که آن فرد به آن
عمل نکند؛  .7اســـتهزای چیزی از دین یا یکی از ثواب و عقاب دین؛  .3ســـحر،
جادوگری و اقســام آنها یا ر ــایت به آنها؛  .2دوســتی و همکاری با مشــرکان علیه
 .1ابن عبدالوهاب ،محمد ،ال سائل الشاصیة ،ص.82
 .2همان ،ص.808
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مســلمانان؛  .6اعتقاد به اینکه هر انســانی حق دارد از دایرۀ شــریات پیامبر

خارج شـــود؛  .05اعراض از دین خدا بهگونهای که برای آگاهی و عمل به احکام
5
آن تالشی انجام ندهد.

بحث «نواقض االســالم» در نزد ســلفیها ،در مســئلۀ توحید و شــرک کاربرد دارد و
مهمترین پیامد طرح چنین مباحثی ،مشــرکخواندن بســیاری از مســلمانان اســت؛ ز یرا در
ـیح اینکه واسـطه قراردادن بین خود و خدا حرام است ،به مصادیقی از قبیل« :زائران
تو م
قبور از آنان طلب وســاطت میکنند»« ،یا رســول الله اشــفع لی میگویند»« ،3از راه دور از
میت صـالح اسـتاانت میجویند» 2اشـاره میکنند و برای مثال آوردن ،از اعمال صوفیه و
رافضـــه نام میبرند 4.در کنار طرح چنین مباحثی ،از بیان اینکه «مشـــرک حالل الدم و
المال اســت» 1و «شــرک موجب جهاد میشــود» 6غافل نمیشــوند و با جمع این قضــایا،
7
نتیجهای که عائد پیروان سلفیت میشود چیزی جز قتل و خونریزی مسلمانان نیست.
تألیفات سلفیهای معاصر دربارۀ نواقض االسالم
اهمیت رســالۀ «نواقض االســالم» محمد بن عبدالوهاب در نزد ســلفیها به میزانی
است که آن را «اهم مصنفا » او توصیف میکنند 8و حتی در شمارش تألیفا محمد بن
عبـدالوهـاب ،تنهـا بـه نام چهار تألیف او اکتفا میکنند که یکی از آنها نواقض اإلستتتةو
است 3.پس از مرگ وی و به قدر رسیدن پیروان او ،نهضت نواقضنویسی بهوجود آمد و

فرایند شکل گیری اصطالح « نواقض االسالم» و...

 .1ابن عبدالوهاب ،محمد ،مجموعة رسائل في ال وحید و اإلیماا ،ص.725
 .2راجحی ،عبدالازیز ،تبصی األناو بش ح نواقض اإلسةو ،ص.02
 .3عدنی ،ناصر بن احمد ،ش ح نواقض اإلسةو ،ص.86
 .4همان؛ براک ،عبدالرحمن بن ناصر ،ش ح نواقض اإلسةو ،ص.6
 .5طریفی ،عبدالازیز بن مرزوق ،اإلعةو ب وضیح نواقض اإلسةو ،ص.08
 .6فوزان ،صالح ،دروس في ش ح نواقض اإلسةو ،ص.27
 .7نکتۀ جالب اینکه حتی در میان پیروان ســلفیت این باور وجود دارد که کتابهایی مانند «نقض اإلســالم» باعث تروی تکفیر
مسـلمانان میشـود ولی با وجود این ،برای رغم انف دشـمنان توحید ( ) شرح و تقریر این مطالب را در مدارس و مساجد واجب
میدانند( .فوزان ،صالح ،دروس في ش ح نواقض اإلسةو ،ص.)53
 .1همان ،ص.6
 .9جامی ،محمد امان ،ش ح ش وط ال اله اال الله و نواقض اإلسةو ،ص.03
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نوشـــتههای زیادی به تشـــریح این مو ـــوش پرداختند .بیشـــترین تألیفا در این زمینه،
بهصــور شــرح و تبیین رســالۀ «نواقض اإلســالم» وی ســامان گرفته اســت .برخی آن را
بهصــور نظم درآورده 5و برخی با گســترش دایرۀ آن« ،نواقض اإلیمان» را نوشــتهاند .با
وجود اینکه متن اصــلی نواقض االســالم محمد بن عبدالوهاب در یک صــفحه خالصــه
میشــود ولی برخی شــروح آن بهطور تفصــیلی آن را بســط دادهاند .حجیمترین شــرح را
میتوان ستبل السةو ش ح نواقض االسةو نوشتۀ عبدالازیز بنباز دانست که در بیش از
 825صفحه بهچاپ رسیده است.
مهمترین شـروح نواقض االسة ِو محمد بن عبدالوهاب که نگارنده به آنها دست یافته
است ،به شرح زیر است:
 .0اإلعةو ب وضیح نواقض اإلسةو؛ عبدالازیز بن مرزوق طریفی 75 ،صفحه.
 .8اإللماو بش ح نواقض اإلسةو؛ عبدالازیز بن ریس الریس 882 ،صفحه.
 .7تبصی األ ناو بش ح نواقض اإلسةو ،عبدالازیز بن عبدالله راجحی 72 ،صفحه.
 .2ال بیاا ش ح نواقض اإلسةو؛ سلیمان ناصر بن عبد الله علوان 55 ،صفحه.
 .5دروس في ش ح نواقض اإلسةو؛ صالح بن فوزان 853 ،صفحه.
 .7سبل السةو ش ح نواقض اإلسةو؛ عبدالازیز بن عبدالله بنباز 825 ،صفحه.
 .3ش ح ش وط الإله إال الله و نواقض اإلسةو؛ محمد امان جامی 052 ،صفحه.
 .2ش ح نواقض اإلسةو؛ احمد بن صالح طویان 07 ،صفحه.
 .6ش ح نواقض اإلسةو؛ صالح بن فوزان 23 ،صفحه.
 .05ش ح نواقض اإلسةو؛ عبدالرحمن بن ناصر براک 25 ،صفحه.
 .00ش ح نواقض اإلسةو؛ عبدالازیز بن عبدالله راجحی 77 ،صفحه.
 .08ش ح نواقض اإلسةو؛ عبدالله بن عبدالرحمن ساد 002 ،صفحه.
 .07ش ح نواقض اإلسةو؛ محمد ساید رسالن 7 ،صفحه.
 .02ش ح نواقض اإلسةو؛ ناصر بن احمد عدنی 057 ،صفحه.
 .1نک :شنقیطی ،ابوحامد ،نیل الم او بنظم نواقض اإلسةو.
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 .1بنباز ،عبدالازیز بن عبدالله ،سبل السةو ش ح نواقض االسةو ،ص.3
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 .05ش ح نواقض اإلسةو؛ ناصر بن محمد االحمد 57 ،صفحه.
تاــداد شـــروح نواقض اإلستتتةو محمــد بن عبــدالوهــاب را بیش از بیســـت شـــرح
برشـمردهاند 5.این تاداد شرح در مد  875سال پس از درگذشت محمد بن عبدالوهاب،
بهطور میانگین بهمانای نگارش یک شرح در هر  05سال است.
ً
اما نوشتههای دیگری که مستقال به مو وش نواقض اسالم و ایمان پرداختهاند ،بدین
ترتیب است:
 .0اإلیماا حقیق ه ،خوارمه ،نواقضه عند أهل السنة و الجماعة؛ عبدالله بن عبدالحمید اثری،
 782صفحه.
 .8اإلیماا و نواقضه؛ سفر بن عبدالرحمن حوالی 05 ،صفحه.
 .7جوا في اإلیماا و نواقضه؛ عبدالرحمن بن ناصر براک 02 ،صفحه.
 .2ش وط اإلسةو و نواقضه البش د ،عبدالله بن عبدالحمید اثری 07 ،صفحه.
 .5البقیدة الصحیحة و ما یضادها و نواقض اإلسةو؛ عبدالازیز بن عبدالله بن باز 25 ،صفحه.
 .7نواقض اإلسةو ،ابوبکر نجدی 67 ،صفحه.
 .3نواقض اإلیماا؛ ابوحسام الدین طرفاوی 03 ،صفحه.
 .2نواقض اإلیماا القولیة و البملیة؛ عبدالازیز بن محمد عبداللطیف 752 ،صفحه.
 .6نواقض اإلیماا اإلع قادیة و ضتتوابط ال کفی عند الستتل ؛ محمد بن عبدالله وهیبی،
 531صفحه.
ً
این موارد ،صــرفا مجموعهای از تألیفاتی هســتند که واژههای «نواقض اإلســالم» و
«نواقض اإلیمان» در عنوان آنها کر شــده اســت و نگارنده با جســتجو در کتاب انهها ،نرم
افزارهای کتاب انهای و فضــای مجازی آنها را شــناســایی کرده اســت .بدون شــک موارد
دیگری نیز وجود دارد که مورد دســتیابی قرار نگرفتهاند و اگر ترجمۀ این کتابها به ســایر
زبــانهــا و همچنین مواردی را کــه بــهصـــور پراکنــده و بــدون کر واژههــای «نواقض
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اإلســالم» و «نواقض اإلیمان» در عنوان کتاب ،به مو ــوش نواقض اســالم پرداختهاند به
5
این تاداد بیفزاییم ،تاداد کتابهای این مو وش بسیار بیش از این خواهد بود.
نکتـهای که نگارنده با کنکاش در اینباره بهدســـت آورده اســـت این اســـت که برای
سـلفیها ،بحث نواقض اسالم دارای اهمیتی دوچندان است؛ بهگونهای که گمان میرود
علمــای ســـلفی برای اثبــا موحــدبودن خود و وفــاداری بــه ســـلف ،نــاگزیر از بحــث
نواقض اســالم هســتند و غیر از کتابهایی که با مو ــوش نواقض اســالم تألیف شــدهاند،
مجموعۀ دروس صــوتی ،3اســتفتائا  2و همچنین خطابههای جماه و جماعا  4فراوانی
دیده میشود که به این مو وش پرداختهاند و در همۀ این مطالب ،میتوان نقاط مشترک و
آثاری از تفکر سلفیت را دنبال نمود.
نتیجه
گذار آن بوده اســت ،جال اصــطالح
یکی از بدعتهایی که محمد بن عبدالوهاب پایه م
«نواقض االسالم» برای موجبا ارتداد است .کاربرد این عبار که فراتر از یک اصطالح
اعتقادی اســت ،در تایین مرزهای میان توحید و شــرک مســلمانان بســیار فراگیر بوده و
ســلفیهای نوین بر زنده نگهداشــتن این اعتقاد ،پافشــاری زیادی دارند .با نگاهی به آیا
قرآن و روایا نبوی و س ـ نان صــحابه مشــاهده میکنیم که این اصــطالح هیچ ســابقۀ
استامالی در این منابع ندارد و حتی منابع فقهی ،تفسیری و اعتقادی اهلسنت نیز ،هرگز
از این اصطالح برای موجبا ارتداد استفاده نکردهاند.
محمد بن عبدالوهاب افزون بر جال اصطالح نواقض االسالم ،ده مورد از موارد نواقض
االسـالم را از مهمترین موارد آن بهشـمار آورده است که واسطه قراردادن میان خود و خدا از
اإلسةو محمد بن عبدالوهاب به زبان فارسی نیز ترجمه شده است و در سایت کتاب انۀ عقیده
 .1شـایان کر است که نواقض
ِ
وجود دارد.
 .2برای نمونه نک :ســایت دانشــگاه ابنتیمیه )(halakat.taimiah.org؛ ســایت میراث األنبیا )(ar.miraath.net؛ ســایت
اإلسالم الاتیق ).(islamancient.com
 .3برای نمونه نک :سایت فتاوای اسالم ویب ).(fatwa.islamweb.net
 .4برای نمونه نک :سایت نور اإلسالم ).(islaamlight.com
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اهم آنهـاســـت .پس از محمـد بن عبـدالوهاب ،پیروان او به شـــرح و تبیین کتابهای وی،
بهویژه نواقض االستةو پرداختند و بیش از بیست شرح بر این کتاب منتشر کردند .با نگاهی
به این شــروح میتوان به وجود خط فکری مشــترکی در همۀ آنها دســت یافت که ادامۀ این
خط فکری در آثار و اعمال گروههای سلفی جهادی همانند داعش ،بروز پیدا کرده است.
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اثری ،عبدالله بن عبدالحمید ،شروط اإلسالم و نواقضه العشرة ،ریاض :دار ابن خزیمیة ،بیتا.
اثری ،عبدالله بن عبدالحمید ،اإلیمان حقیقته ،خوارمه ،نواقضه عند أهل السنة و الجماعة،
ریاض :مدار الوطن للنشر ،چاپ اول0282 ،ق.
احمد ،ناصر بن محمد ،شرح نواقض اإلسالم ،سایت األحمد ،لینک:
www.alahmad.com/view/742
اصبحی ،مالک بن انس ،المدونة ،بیرو  :دار الکتب الالمیة ،چاپ اول0205 ،ق.
اصبحی ،مالک بن انس ،موطأ اإلمام مالك ،تصحیح و ت ری  :محمد فؤاد عبدالباقی ،بیرو :
دار إحیاء التراث الاربي0257 ،ق.
آجری بغدادی ،محمد بن حسین ،الشریعة ،ریاض :دار الوطن ،چاپ دوم0285 ،ق.
آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعاني؛ في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني،
بیرو  :دار الکتب الالمیة ،چاپ اول0205 ،ق.
بابرتی ،محمد بن محمد ،العنایة شرح الهدایة ،بیرو  :دار الفکر ،بیتا.
براک ،عبدالرحمن بن ناصر ،جواب في اإلیمان و نواقضه ،بیجا :دار التدمریة ،چاپ اول0237 ،ق.
براک ،عبدالرحمن بن ناصر ،شرح نواقض اإلسالم ،سایت اسالموی ،لینک:
http://ar.islamway.net/book/17478
بغدادی ،ابن ابیالدنیا ،العقوبات ،بیرو  :دار ابن حزم ،چاپ اول0207 ،ق.
بقاعی ،ابراهیم بن عمر ،نظم الدرر في تناسب اآلیات و السور ،بیرو  :دار الکتب الالمیة،
0205ق.
بنباز ،عبدالازیز بن عبدالله ،العقیدة الصحیحة و ما یضادها و نواقض اإلسالم ،عربستان:
وزارد األوقاف الساودیة ،بیتا.
بنباز ،عبدالازیز بن عبدالله ،سبل السالم شرح نواقض اإلسالم ،عربستان :بینا0278 ،ق.
تمیمی ،محمد بن حبان ،صحیح ابن حبان ،بیرو  :مؤسسة الرسالة ،چاپ دوم0202 ،ق.
ثالبی ،عبدالوهاب بن علی ،عیون المسائل ،بیرو  :دار ابن حزم ،چاپ اول0275 ،ق.
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جامی ،محمد امان ،شرح شروط ال اله اال الله و نواقض اإلسالم ،مدینه :دار النصیحة،
0278ق.
جوزجانی ،ساید بن منصور ،سنن سعید بن منصور ،هندوستان :الدار السلفیة ،چاپ اول0257 ،ق.
جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ،بیرو  :دار الالم للمالیین،
چاپ چهارم0253 ،ق.
جوینی ،عبدالملک بن عبدالله ،نهایة المطلب في درایة المذهب ،بیجا :دار المنهاج ،چاپ اول،
0282ق.
حنفی رازی ،محمد بن ابیبکر ،تحفة الملوك؛ في فقه مذهب اإلمام أبی حنیفة النعمان،
بیرو  :دار البشائر اإلسالمیة ،چاپ اول0203 ،ق.
حوالی ،سفر بن عبدالرحمن ،اإلیمان و نواقضه ،سایت الحوالي ،لینک:
-.htmlاإلیمان-ونواقضهhttp://www.alhawali.com/main/2269-2
خازن ،علی بن محمد ،لباب التأویل في معاني التنزیل ،بیرو  :دار الکتب الالمیة ،چاپ اول،
0205ق.
خرشی ،محمد بن عبدالله ،شرح مختصر خلیل ،بیرو  :دار الفکر ،بیتا.
خرقی ،عمر بن حسین ،متن الخرقي علی مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشیباني،
بیجا :دار الصحابة0207 ،ق.
خالل بغدادی ،احمد بن محمد ،السنة ،ریاض :دار الرایة ،چاپ اول0205 ،ق.
دمیری ،محمد بن موسی ،النجم الوهاج في شرح المنهاج ،جده :دار المنهاج ،چاپ اول،
0285ق.
راجحی ،عبدالازیز ،أجوبة عدیدة عن أسئلة مفیدة ،سایت شامله ،لینک:
http://shamela.ws/rep.php/book/1677
راجحی ،عبدالازیز ،تبصیر األنام بشرح نواقض اإلسالم ،ریاض :مدار الوطن ،چاپ اول0286 ،ق.
رسالن ،محمد ساید ،شرح نواقض االسالم ،لینک:
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=262
رشیدر ا ،محمد ،تفسیر المنار ،مصر :الهیئة المصریة الاامة للکتاب0665،م.
ریس ،عبدالازیز بن ریس ،اإللمام بشرح نواقض االسالم ،ریاض :دار البینة ،چاپ اول0283 ،ق.
زبیدی ،ابوبکر ،الجوهرة النیرة ،بیجا :المطباة ال یریة ،چاپ اول0788 ،ق.
زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیجا :دار الهدایة ،بیتا.
زرکشی ،محمد بن بهادر ،البرهان في علوم القرآن ،بیرو  :دار المارفة0760 ،ق.
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زروق ،احمد بن احمد ،شرح زروق علی متن الرسالة البن أبي زید القیرواني ،بیرو  :دار الکتب
الالمیة ،چاپ اول0283 ،ق.
زم شری ،محمود بن عمرو ،أساس البالغة ،بیرو  :دار الکتب الالمیة ،چاپ اول0206 ،ق.
سبحانی ،جافر« ،آشنایی با مکتب سلفیه» ،نشریۀ کالم اسالمی ،شمارۀ  ،35تابستان .0722
ساد ،عبدالله بن عبدالرحمن ،شرح نواقض اإلسالم ،سایت اسالموی ،لینک:
http://ar.islamway.net/collection/2307
ُسغدی ،علی بن حسین ،النتف في الفتاوی ،عمان :دار الفرقان ،چاپ دوم0252 ،ق.
سیوطی ،عبدالرحمن بن ابوبکر ،حقیقة السنة و البدعة ،األمر باالتباع و النهي عن االبتداع،
بیجا :مطابع الرشید0256 ،ق.
شافای ،محمد بن ادریس ،األم ،بیرو  :دار المارفة0205 ،ق.
شنقیطی ،ابوحامد ،نیل المرام بنظم نواقض اإلسالم ،سایت المشکاد ،لینک:
http://almeshkat.net/book/2839
شنقیطی ،محمد امین ،أضوا البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ،بیرو  :دار الفکر0205 ،ق.
شیبانی ،احمد بن حنبل ،مسائل أحمد بن حنبل روایة ابنه عبدالله ،بیرو  :المکتب اإلسالمي،
چاپ اول0250 ،ق.
شیبانی ،احمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،بیجا :مؤسسة الرسالة ،چاپ دوم0285 ،ق.
شیبانی ،محمد بن حسن ،السیر ،بیرو  :الدار المتحدد ،چاپ اول0635 ،م.
شیبانی ،محمد بن حسن ،المبسوط ،کراچی :إدارد القرآن و الالوم اإلسالمیة ،بیتا.
صدقی زهاوی ،جمیل ،الفجر الصادق ،بیجا :دار الصدیق األ کبر ،بیتا.
طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،موصل :مکتبة الالوم و الحکم ،چاپ دوم0252 ،ق.
طرفاوی ،ابوحسامالدین ،نواقض اإلیمان ،سایت شامله ،لینک:
http://shamela.ws/rep.php/book/1837
طریفی ،عبدالازیز بن مرزوق ،اإلعالم بتوضیح نواقض اإلسالم ،ریاض :مکتبة الرشد ،چاپ اول،
0285ق.
طویان ،احمد بن صالح ،شرح نواقض االسالم ،لینک:
http://www.star28.com/site/site-12243.html
عبداللطیف ،عبدالازیز بن محمد ،نواقض اإلیمان القولیة و العملیة ،ریاض :مدار الوطن،
چاپ سوم0283 ،ق.
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 .36عتکی ،مجاعه بن زبیر ،من حدیث أبي عبیدة مجاعة بن الزبیر العتکی البصری ،بیجا:
دار البشائر اإلسالمیة ،چاپ اول0287 ،ق.
 .25عدنی ،ناصر بن احمد ،شرح نواقض اإلسالم ،قاهره :دار عمر بن خطاب0270 ،ق.
 .11علوان ،ناصر بن عبدالله ،التبیان شرح نواقض اإلسالم ،بیجا :دار المسلم ،چاپ ششم ،بیتا.
 .12عمرانی شافای ،یحیی بن ابیال یر ،البیان في مذهب اإلمام الشافعي ،جده :دار المنهاج،
چاپ اول1421 ،ق.
 .13فرقانی ،علی بن ابیبکر ،الهدایة في شرح بدایة المبتدي ،بیرو  :دار إحیاء التراث الاربي ،بیتا.
 .22فرمانیان ،مهدی« ،سلفیه و تقریب» ،نشریۀ هفت آسمان ،شمارۀ  ،23پاییز .0726
 .25فوزان ،صالح ،أسئلة و أجوبة في مسائل اإلیمان و الکفر ،سایت التوحید ،لینک:
http://www.al-tawhed.net/Books/Show.aspx?ID=157
 .27فوزان ،صالح ،دروس في شرح نواقض اإلسالم ،ریاض :مکتبة الرشد0282 ،ق.
 .23فیروزآبادی ،محمد بن یاقوب ،القاموس المحیط ،بیرو  :مؤسسة الرسالة0287 ،ق.
 .22قرافی ،احمد بن ادریس ،الذخیرة ،بیرو  :دار الغرب اإلسالمی0662 ،م.
 .26قرطبی ،محمد بن احمد ،بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ،قاهره :دار الحدیث0285 ،ق.
 .65قرطبی ،محمد بن و اح ،البدع و النهي عنها ،قاهره :مکتبة ابن تیمیة0207 ،ق.
 .60قرطبی ،یوسف بن عبدالله ،الکافي في فقه أهل المدینة ،ریاض :مکتبة الریاض الحدیثة0255 ،ق.
َّ
المدونة من غیرها من األمهات،
 .68قیروانی ،عبدالله بن ابیزید ،النوادر و الزیادات علی ما في
بیرو  :دار الغرب اإلسالمی0666 ،م.
 .67کاسانی ،ابوبکر بن مساود ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،بیجا :دار الکتب الالمیة0257 ،ق.
 .62مازری مالکی ،محمد بن علی ،شرح التلقین ،بیرو  :دار الغرب اإلسالمی8552 ،م.
 .65مروزی ،اسحاق بن منصور ،مسائل اإلمام أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهویه ،عربستان:
الجاماة اإلسالمیة0285 ،ق.
 .67مزنی ،اسماعیل بن یحیی ،مختصر المزني ،بیرو  :دار المارفة0205 ،ق.
 .63مقدسی ،عبدالغنی بن عبدالواحد ،عمدة األحکام من کالم خیر األنام ،دمشق :دار الثقافة
الاربیة0252 ،ق.
 .62مالخسرو ،محمد بن فرامرز ،درر الحکام شرح غرر األحکام ،بیجا :دار إحیاء الکتب الاربیة ،بیتا.
 .66ملطی ،یوسف بن موسی ،المعتصر من المختصر من مشکل اآلثار ،بیرو  :عالم الکتاب ،بیتا.
 .055نجدی ،ابوبکر ،نواقض اإلسالم ،لینکwww.islampath.net :
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 .050نفراوی ،احمد بن غانم ،الفواکه الدواني علی رسالة ابن أبي زید القیرواني ،بیرو  :دار الفکر،
0205ق.
 .058نووی ،یحیی بن شرف ،المجموع شرح المهذب ،بیرو  :دار الفکر ،بیتا.
 .057نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،بیرو  :دار إحیاء التراث الاربي ،بیتا.
 .052وهیبی ،محمد بن عبدالله ،نواقض اإلیمان االعتقادیة و ضوابط التکفیر عند السلف،
سایت شامله ،لینکhttp://shamela.ws/rep.php/book/1836 :

سایتها
fatwa.islamweb.net
islamancient.com
halakat.taimiah.org
ar.miraath.net
islaamlight.com

1.
2.
3.
4.
5.
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پژوهشنامۀ نقد وهابیت؛ س رراج منیر سررال شررشررمشررمارۀ  32پاییز 5231
صفحات  77-37 :تاریخ دریافت 5231/13/57 :تراریخ تأیید5231/11/35 :

بررسی اختالفات اعتقادی ابنتیمیه و البانی
*

چکیده
محمد ناصــرالدین البانی علیرغم تشــابه نظام فکریاش با ابنتیمیه ،در برخی مســائل مهم
اصـــول اعتقـادی بـا ابنتیمیـه اختالف دارد .گرچه اختالف نظر و فتوا در امور فقهی ،امری
مشـروش و جایز اسـت ،اما در اصـول اعتقادی طبق نظر اهلسـنت امری محال است و جایز
نیســت .از اختالفا مهمی که در این مقاله بیان شــده اســت ،میتوان به مســئلۀ «تســلســل
حوادث» اشــاره کرد .ابنتیمیه در هســتیشــناســی ،مســئلۀ ربط حادث به قدیم با پذیرفتن
زائد بودن صــفا بر ا و قدیم دانســتن آن صــفا ملزم به پذیرش به تســلســل حوادث از
جانب مالول ها شده و گفته نمیتوان برای حوادث اولی بیان نمود که البانی این تسلسل را با
بیان دو روایت رد کرده و کالم ابنتیمیه راباطل دانســـته اســـت .همچنین ابنتیمیه به فنای
آتش جهنم قائل شـــده اســـت و دلیلش این اســـت که اگر خداوند عذابی را فراهم نماید که
نهایت نداشــته باشــد ،با رحمت خداوند ســازگاری ندارد .وی برای این پرســش که آیا آدم بر
صور خود خلق شده است یا خیر ،سه وجه را طبق حدیث «خلق الله آدم علی صورته» بیان
نموده است .ابنتیمیه از کسانی است که به مجاز و عدم تأویل قائل هستند و با بیان سه مانا
برای تأویل ،مانای مصــطلح متکلمان را رد نموده و در الفاق قرآن به حقیقتبودن آنان قائل
شـده اسـت .وی بهدلیل نقلگرابودن ،به اسـتقرار خداوند بر عرش و نشـستن خداوند بر روی
کرســـی ماتقد اســـت .البانی در همۀ این موارد با ابنتیمیه م الفت نموده و نظر ابنتیمیه را
مردود دانسته است.
کلیدواژهها :ابنتیمیه ،البانی ،تسلسل حوادث ،فناء في النار ،تأویل ،مجاز.
* دانشپژوه سطح سه مؤسسۀ کالم و دانشپژوه مؤسسۀ داراإلعالم لمدرسة أهلالبیت.
ایمیلe.kazemi64@gmail.com :

مقدمه
منبع اســتدالل خود را سـ نان ابنتیمیه و
علمای وهابیت در عصــر حا ــر بیشــترین م
محمد بن عبدالوهاب قرار دادهاند .این مسئله در مرحلۀ اول این تصور را ایجاد میکند که
ً
اعتقادی فرقۀ خود وجود داشــته باشــد؛
ـول
ـ
اص
ـائل
ـ
مس
در
اختالفی
نباید
اینها
بین
طبیاتا
م
چراکه بهگفتۀ علمای اهلسنت ،اصول اعتقادی اجتهادپذیر نیستند؛ اما با مطالاۀ منابع و
کتابهای علمای وهابیت ،خالف این تصور ثابت میشود و با وجود اینکه در زیرمجموعۀ
وهابیت جریانهایی وجود دارد ،این اختالف در مسـائل اعتقادی بهروشـنی دیده میشود.
نام
جریان «البانیه» یکی از جریانهای ســلفی وهابی اســت که مؤســس آن ش ـ صــی به م
ً
محمد ناصرالدین البانی است .جایگاه نسبتا باالی او در بین وهابیت ،بهمرور زمان جریانی
پیرو وی بودند .البانی خود را تابع ابنتیمیه
را بـا نام البانیه شـــکل داد که در افکار و عقاید م
مارفی کرده و از او بـه بزرگی یـاد میکنـد؛ بـا وجود این ،در مســـائـل اعتقادی اختالفاتی
اسـاسـی با ابنتیمیه دارد که بهگفتۀ سحن سقاف میتوان به بیش از صد مسئلۀ اختالفی
بین البانی و ابنتیمیه اشاره کرد .اهمیت بررسی اختالفا البانی و ابنتیمیه در بین عموم
وهابیت از آنجایی روشـــن میشـــود که اینان برای بزرگان خود ،ملکۀ خطاناپذیری تصـــور
نمودهاند و تصور آنان این است که تمام مطالب بزرگان خود ،بهحق و صحیح بوده و از این
باب کســی پیدا ن واهد شــد که با این بزرگان م الفت نماید .این مقاله خالف این تفکر را
اثبا کرده اســت و در تالش اســت تا اختالفا مهم البانی و ابنتیمیه را بررســی نماید.
کتاب یا مقالهای در زمینۀ بررســی اختالفا البانی و ابنتیمیه در مســائل اعتقادی تألیف
نام حسن سقاف ،کتابی در بیان اختالفا البانی و ابنتیمیه
نشده است و فقط ش صی به م
نگاشـته اسـت که به طور م تصر به اختالفا کلی و جزئی آنان اشاره کرده است .در این
مقاله ســـای شـــده اســـت که به بیان اهم اختالفا اعتقادی که بیانگر مبانی اعتقادی
آنهاست ،پرداخته شود.
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ابنتیمیه
تقیالدین ابوالاباس احمد بن شهابالدین ماروف به «ابنتیمیه» در سال 770ق و در
مانوی
شـهر حران بهدنیا آمد .ابنتیمیه یکی از ش صیتهایی است که بر اندیشۀ دینی و
م
عصـــر خود و همچنین دوران پس از خود اثر بســـیــار مهمی داشـــتــه و از ماــدود افراد
بحثبرانگیز و مورد مناقشه در قرنهای پس از زمان خویش بوده است .وی در ابراز عقاید
خود که برخی از آنها بسیار جسورانه بوده است ،از هیچکس باکی نداشت و بههمین دلیل
ً
علمای اهلسنت م الفتهای گستردهای با او داشتند که نهایتا چندین بار به زندانیشدن
وی منجر شـــد .او در اواخر ســـال 382ق در زندان از دنیا رفت 5.با درگذشـــت ابنتیمیه،
تفکرا او نیز بـهســـوی نـابودی پیش رفـت؛ اما با روی کار آمدن محمد بن عبدالوهاب و
قـدر گرفتن وهـابیـت ،آنها از تکفرا ابنتیمیه در جهت پیشـــبرد منافع خود بیشـــترین
استفاده را نمودند و در برخی مواقع از ابنتیمیه نیز افراطیتر عمل کردند.

 .1جمای از نویسندگان ،دائ ة المبارف بزرگ اسةمی ،ج ،7ص.030
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محمد ناصرالدین البانی
یکی از علمای وهابیت که از وی بهعنوان «شـــیخ المحدثین» نیز نام برده میشـــود،
شـیخ محمد ناصرالدین بن حاج نوح البانی ماروف به «البانی» است .وی در سال 0602م
و در شـهر آشـکودره در شـرق کشـور آلبانی متولد شد .وی بههمراه پدرش به شام هجر
نمود و در آنجا دروس ابتدایی را در مدرسـۀ اسـااف خیری در شهر دمشق به پایان رسانید.
پس از اتمـام دورۀ ابتدایی ،پدرش نظام آموزشـــی مدرســـه را برای فرزندش کافی و کامل
نمیدانســت؛ از این رو خودش با روشــی دقیق ،علمی و فشــرده به آموزش فرزندش همت
فقه مذهب حنفی را به وی آموخت .همچنین وی
گماشــت و قرآن ،تجوید ،نحو ،ص ـرف و م
دروس فقـه حنفی و مقـداری از بالغت و لغت را نزد ســـاید برهانی فرا گرفت و از محدث
حلب -شیخ محمد طباخ -اجازۀ روایت گرفت .البانی هنوز بیست سال از عمرش نگذشته
بود که با مطالاۀ نشـریۀ «المنار» متالق به شـیخ رشید ر ا ،تحتتأثیر آن قرار گرفت و به
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علم حدیث روی آورد .پس از آن ،به مطالاه ،بررســی و نســ هبرداری از کتاب المغني عن
1
آغاز کار علمی بزرگی
حمل األستتفار في تا یج ما في اإلحیاء من األخبار پرداخت و این ،م
برای شیخ محمد ناصر البانی بود تا به علوم حدیث اهتمام بیشتری داشته باشد 3.البانی در
طول عمر خود شـــاگردان زیادی را پرورش داد که میتوان گفت بهدلیل عقاید خاص وی،
از جریانهای م تلفی شـاگرد او میشـدند .محمد ابورمان در مقالۀ خود ،برخی شاگردان
البانی را نام میبرد که دامنۀ جغرافیایی بزرگی را در جهان اسـالم پوشش دادهاند .از جملۀ
آنـان می توان به حمدی عبدالمجید در عراق ،عبدالرحمن عبدال الق در کویت ،مقبل بن
هادی وادعی در یمن ،ابواسحاق حوینی در مصر ،سالم بن شهال در لبنان ،محمد ابراهیم
شــقره در اردن و مدخلی در عربســتان اشــاره کرد 3.علمای وهابیت از البانی بهعنوان یک
محدث بزرگ ،فا ـــلی دانشـــمند و مت صـــص در علم حدیث یاد میکنند و در مســـائل
حدیثی ،چه از لحاق صـــحت و چه از لحاق ـــاف روایت ،به آرا و دیدگاههای او مراجاه
کرده و همـان را مالک عمـل قرار میدهنـد و او را مـدح و تمجیـد میکنند .هیئت دائمی
مافتای عربستان دربارۀ البانی چنین گفته است که او اطالعا گستردهای در زمینۀ حدیث
داشـته و در نقد آن قوی بوده اسـت و به صحت و اف آنها حکم میکرده است ،هرچند
4
گاهی دچار خطا شده است.
1
با اینکه البانی در مباحث حدیثی شهر یافته بود و تألیفهایی نیز در این زمینه دارد؛
امـا در خالل بحـثهـای خود ،نظریـههـایی را بیـان نموده و در مواردی ،دالیـل م الفان
دیـدگاه خود را نیز رد و انکار کرده اســـت .در این مبحث به آن قســـمت از نظریا البانی

 .1مؤلف این کتاب ،ابوالفضل زینالدین عبدالرحیم ملقب به حافظ عراقی است.
 .2الکروا ،ســـتیفان ،زمن الصتتتحوة الح کات اإلستتتةمیة المباصتتت ة في الستتتبودیة ،ص .008همچنین نویســـندۀ این کتاب
مینویسد« :البانی را بهخاطر اهتمام و اشتغال وی به حدیث و علوم حدیثی ،میتوان اهلحدیث نامید».
 .3ابورمان ،محمد« ،السلفیة في المشرق الاربیة» ،الح کات اإلسةمیة في الو ن الب بي ،ص.0052
 .4دویش ،احمد بن عبدالرزاق ،ف اوی اللجنة الدائمة للبحوث البلمیة و اإلف اء ،ج ،2ص.237
 .5همانند کتاب ستلستلة األحادیث الصتحیحة و شتیء من فقهها و فوائدها و کتاب ستلستلة األحادیث الضبیفة و الموضوعة و
أ ها السيء في األمة.
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پرداخته شده است که در زمینۀ مباحث اعتقادی بیان شده است و مو ای م الف با نظر
ابنتیمیه دارد .این مباحث عبار اند از:
 .1تسلسل حواد

یکی از اعتقادا ابنتیمیه ،زائددانسـتن صـفا بر ا و قدیمدانسـتن آنان است 5.این
مســـئلـه در ربط حوادث به قدیم که خداوند باشـــد ،اشـــکال ایجاد میکند؛ زیرا خالقیت ،از
بودن
صفا خداوند است و همانند دیگر صفا خداوند ،بهعقیدۀ ابنتیمیه قدیم است .قدیم م
بودن م لوق اســت؛ زیرا نمیتوان گفت که خداوند از ازل خالق
صــفت خالق ،مســتلزم قدیم م
بودن م لوق اســت و
بوده ولی م لوقی نداشــته اســت.
م
خالقیت دائم بهمانای م م
لوق دائم م
دائمبودن م لوق بهمانای قدمت اســت .محل اختالف البانی با ابنتیمیه در این مســئله آن
تسلسل م لوقا  ،برگرفته از
اسـت که طبق اعتقاد ابنتیمیه م لوقا تسـلسـل دارند و این
م
قدیمدانســتن صــفت خالقیت اســت؛ بنابراین نمیتوان فالن م لوق را بهعنوان ن ســتین
خود خالق ،قدیم باشند.
م لوق مارفی کرد و نتیجه آن میشود که م لوقا نیز همانند م
دیدگاه ابنتیمیه

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة ،ج ،0ص.055
 .2همان ،ج ،0ص.056
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بودن صفت خالقیت برای خداوند،
بر اساس بیان فوق ،ابنتیمیه با قائلشدن به قدیم م
بودن صفت خالقیت برای خداوند،
به پذیرش تسلسل در حوادث ملزم شده است؛ زیرا قدیم م
مستلزم اقرار به تسلسل در حوادث است .تسلسل نیز بر دو قسم است .0 :تسلسل در علل
و مؤثرا ؛  .8تســلســل در مالول و آثار .ابنتیمیه بهدلیل باطلبودن تســلســل در علل که
موجب نفی علةالالل اسـت ،آن را قبول نکرده و محال دانسته است و فقط تسلسل مالول
3
در گذشته و آینده را پذیرفته است.
ابنتیمیه برای اثبا این نظریه ،در کتابهای م تلف به دالیلی اشـــاره میکند که به
شرح زیر است:
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 .0وی در کتاب مجموع الف اوای مینویسد:

إ
بودن قدر او
مانای ازل ،ابدیت اســت و زمانی که میگوییم «لم ج اةوا» ،دائم م
مراد اســت و این وصــفی دائمی اســت که نمیتوان ابتدایی برای آن تصــور کرد.
همچنین بقیۀ اوصـــاف به این صـــور نیز بر همین دوام داللت دارند و زمانی که

گفته شـود «لم ج لق» مانایش دوام خلقت اســت که م لوقی پس از م لوقی
دیگر خلق می کنـد و این همـان ابدیت در خلقت اســـت که حوادث و حرکا را رد
میکند و قدیمبودن را اثبا میکند .زمانی که ما میگوییم نوش این حوادث دائمی
هســـتنـد و بـا خداوند مایت دارند ،این مایت و همراهی را نه عقل رد میکند و نه
1
شرش؛ بلکه از کماال عقل و شرش بهحساب میآید.

با دقت در کالم او میتوان دریافت که وی ازلیت را به دائمبودن خداوند تفســـیر کرده
ً
اســت و ســرس نتیجه گرفته اســت که خداوند دائما م لوقی را پس از م لوقی دیگر خلق
میکند .با این عبار ثابت میشود که وصف خدا دائمی است و هیچ م لوقی نیست مگر
اینکه م لوقی پیش از آن وجود داشته باشد .این تسلسل ادامه دارد؛ بهطوریکه نمیتوان
گفت که فالن موجود ،ن ستین م لوق خداوند است.
بودن فال
 .8دومین اســـتـدالل ابنتیمیـه بـا مو ـــوش دیمومیـ مة فال خداوند (دائمی م
خداوند) در کتاب بیاا تلبیس الجهمیة في تأستیس بدعهم الکةمیة آورده شـده است که
خلقت م لوقا و اعادۀ آنان خبر داده است؛ َ وهم َوم
خداوند متاال در کتاب خود از ابتدای م
ه
َْ ْ
رَّ ِني َ ْمَي َ أمرَخُ َق همُثممک ِاًدم 3و در مرحلۀ دوم ،از خلقت ششروزۀ آسمان و زمین و آنچه در آن
َ
َ
ه
اسـت ،خبر داده اسـت؛ ا هی َمض هریَلمر ف مرَّني َمب َُ َقمرَّ هًَّ َم َ
رِ َمورْ ْض َ م ِ ِمس هَ ِأمأ همکِ ٍ م 2و در مرحلۀ
ِو
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َْ َ َ ه
َ ْ
ْ
ْ
َ
ســـوم در خـلقــت م لوقــا تغییراتی را ایجــاد میکنــد؛ َي مَّْیَّ مرْض مز مرْض م
ِ
َور هًَّ َم َِورِم 4.بهروشنی از این آیا برداشت میشود که بهدنبال اعاده ،عدم الزم نمیآید؛
همانطوری که آســـمان و زمین را در ابتدا از عدم مطلق ،خلق نکرد .از مجموش این آیا
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الف اوای ،ج ،02ص.876
 .2سوره روم ،آیه .83
 .3سوره یونس ،آیه .7
 .4سوره ابراهیم ،آیه .22

81

بهدســـت میآید که خداوند عالم را از ماده و در مدتی محدود خلق کرده اســـت و در زمان
نبود ابتدا
اعـاده ،آنهـا را ماـدوم نمیکنـد؛ بلکه به مادۀ دیگری احاله میدهد و این همان م
1
برای م لوقا است.
این کالم ابنتیمیه بر این داللت دارد که فال خداوند غیرمنقطع و غیرمسبوق به خلق
است و از چندین مقدمه تشکیل میشود:
 .0خـداونـد همـانطور که م لوقا را خلق کرده ،آنها را اعاده میکند و همچنین در
این م لوقا  ،تغییر نیز میدهد که نشان از دوام و استمرار در خلق است.
 .8اعـاده در آن عدم راه ندارد و دلیل آن نیز این اســـت که آســـمان و زمین را از عدم
نیافریده است.
 .7این م لوقا از ماده خلق شدهاند و از عدم خلق نشدهاند.
 .2در زمـان اعـادۀ همین م لوقـا  ،آنهـا را مادوم نمیکند؛ بلکه به مادۀ دیگری حواله
میدهد.
تمـام این مقـدمهها ثابت میکند که ً
ابتداء م لوقی وجود ندارد و نمیتوان گفت فالن
م لوق ،اولین م لوق خداوند متاال است.
پاسخ البانی به این دیدگاه

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،تلبیس الجهمیة ،ج ،0ص.055
 .2إن اول ما خلقه الله القلم.
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البانی در کتاب خود ستلستلة األحادیث الضتبیفة و الموضتوعة با استناد به دو حدیث،
دیدگاه ابنتیمیه را رد میکند .وی در ابتدا به «حدیث قلم» 3استناد کرده و دیدگاه ابنتیمیه
را اینطور بیان نموده اســـت که حوادث ،قدیم هســـتند و نمیتوان بیان کرد که م لوقی
بهعنوان اولین خلقت خداوند بهشـــمار میرود؛ درحالیکه این روایت نص صـــریحی در رد
گفتۀ او است و این روایت« ،قلم» را اولین م لوق خداوند مارفی مینماید.
وی با کر حدیث دیگری بیان میکند که اولین م لوق« ،عرش خداوند» است که این
بیان ،برخالف س ن ابنتیمیه است و عرش را اولین م لوق نام برده است .این دو روایت،
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مقابل اجتهاد ابنتیمیه ایســتادگی کرده و اجتهاد او را کنار میزنند و در
نص هســتند و در م
نتیجه ،قول به عدم تســـلســـل حوادث ثابت میشـــود و دیدگاه ابنتیمیه نهتنها پذیرفتنی
موردقبول ابنتیمیه ،به
نیسـت؛ بلکه مردود است 1.بنابراین در حقیقت البانی با رد تسلسل
م
بودن صـفت خالقیت نیز اعتراض نموده اسـت؛ زیرا تنها زمانی تسـلسل حوادث مورد
قدیم م
صـــفت خالقیت را پذیرفته باشـــد .نمیتوان قدیمبودن
بودن
م
قبول واقع میشـــود که قدیم م
صفا را پذیرفت و درعینحال تسلسل در حوادث را انکار کرد.
 .3فانیبودن آتش جهنم

دومین مســئلۀ مورد اختالف بین البانی و ابنتیمیه ،فانیبودن آتش جهنم اســت .این
مسـئله از مسـائلی اسـت که به جهم بن صـفوان نسـبت داده شـده و در حال حا ر محل
جدل بین سلفی مااصر قرار دارد.
دیدگاه ابنتیمیه

ابنتیمیه و شاگردش ابنقیم با استناد به عموما نصوص دینی و باضی آثار صحابه،
به موقتبودن و خلود موقت آتش اسـتدالل کردهاند 3.ابنتیمیه در این مسئله دو قول بین
سلف و خلف را مطرح کرده و دلیل فانیبودن آتش جهنم را اینگونه بیان میکند:
لو دو ًذاب ا آخا له لم ین ه اک وحما البشا؛
اگر خداوند عذابی را فراهم نماید که هیچ نهایتی برای آن نباشـــد ،دیگر نمیتوان
2
برای خداوند رحمتی را تصور کرد.

دیدگاه ابنتیمیه این اسـت که رحمت عام ،تنها زمانی متصـور میشود که شامل حال
کفار مااند نیز بشود؛ به این مانا که آنها نباید بهطور دائم در جهنم قرار بگیرند.

 .1البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الصحیحة و شیء من فقهها و فوائدها ،ج ،0ص.852
 .2ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،حادي األرواح إلی بةد األف اح ،ص.775
 .3همان ،ج ،0ص.772
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عالوه بر این ،ابنقیم در کتـاب حتادي األرواح إلی بةد األف اح به تفریق بین جنت و
نار قائل میشــود و میگوید کســی را که به فناءالنار قائل میشــود ،نمیتوان به اهلبدعت
1
نسبت داد و برای این مدعای خود چندین وجه را از آیا و روایا بیان میکند.
پاسخ البانی به این دیدگاه
2

البانی این استدالل ابنتیمیه را یکی از خطاهای بزرگ او و پیروانش بیان کرده است.
وی آیا و روایا فراوان و همچنین کالم بسیاری از بزرگان از جمله کالم احمد بن حنبل
را که بر عدم فنای بهشت و جهنم داللت دارند ،کر میکند و سرس این پرسش را مطرح
میکند که ابنتیمیه چگونه به چنین قولی قائل شـده است و چگونه شاگردش ابنقیم ،او
را در این زمینه یاری داده و تأیید کرده استا بهترین پاس ی که میتوان به این افراد ارائه
کرد ،این است که این دو نفر توهم کردهاند که برخی صحابه به فنای بهشت و جهنم قائل
شدهاند .در مطالب پیشین بطالن این قول روشن شد و خداوند رحمتش را شامل حال این
دو بنماید که به قولی قائل شدهاند که احدی به آن ملتزم نشده است 2.البانی همچنین در
تحقیقی که بر کتاب رف األس ار البطال أدلة القائلین بفناء النار تألیف محمد بن اسماعیل
صــناانی نوشــته اســت ،اشــکال خود را دربارۀ دیدگاه ابنتیمیه کر میکند .وی در مقدمۀ
این کتاب مینویسد:
صناانی دیدگاه ابنتیمیه و شا گردش ابنقیم را بهسبب تمایل آنها به قول فناءالنار،
با اسلوبی علمی و دقیق رد کرده است و من نیز در کتاب سلسلة األحادیث الضبیفة
4
و الموضوعة دیدگاه ابنتیمیه را رد کردهام.

تأویل نیز از مباحثی است که دیدگاه البانی و دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ آن ،متفاو است.
 .1همان ،ج ،0ص.878
 .2صناانی ،محمد بن اسماعیل ،رف األس ار البطال أدلة القائلین بفناء النار ،ج ،0ص.85
 .3همان ،ج ،0ص.06
 .4همان ،ج ،0ص07؛ البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الضبیفة و الموضوعة و أ ها السیء فی األمة ،ج ،8ص 35تا .32
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 .2تأویل

81

دیدگاه ابنتیمیه

ســلفیان بهخاطر رویکرد ظاهرگرایی ،به نفی تأویل بهمانای عدول از ظاهر ،پافشــاری
میکنند و عدول را نمیپذیرند .آنان قائل شــدهاند که تاریف تأویل نزد ســلف با تاریف آن
غوی تأویل
نزد خلف متفاو است .آنان قائلاند که مانای تأویل نزد سلف ،همان مانای ل م
اسـت که همان عاقبت و تفسـیر شیء را تأویل شیء میگفتند؛ اما متأخرین خود برای آن
5
مانـایی جال کرده و قائل شـــدهاند که تأویل ،بهمانای رجوش به احتمال مرجوح اســـت؛
همانند این عبار ابنتیمیه در مجموع الف اوی:
هیچ شــکی نیســت اگر کســی بگوید این ماانی از صــفا م لوقان دربارۀ خداوند
متاال اراده نشـده اسـت ،این کالم ،کالمی صادق و نیکوست و اهلسنت در این
مورد هیچ اختالفی نـدارند و بلکه اکثر اهلســـنت ،مشـــبهه و مجســـمه را تکفیر
میکنند .برخی گمان کردهاند عقیدۀ ســـلف در این مانا همان مانای ظاهری این
الفاق است؛ درحالیکه سلف به این مطلب قائل نیستند؛ به این خاطر که ظواهر به
عقل ســلیم ارجاش میشــوند .گاهی ظهور این مانا بهمجرد لفظ بهدســت میآید و
2
گاهی مانا از سیاق کالم بهدست میآید.

این همان تأویل اسـت .تأویل ادعایی ابنتیمیه همان ماانی گرفته شده از سیاق کالم
اسـت؛ درحالیکه از کالم وی در باب تأویل آیا  ،این مطلب بهدست میآید که او به عدم
3
تأویل اصطالحی بین متأخرین قائل شده و ظواهر را بدون بیان کیفیت اخذ کرده است.
پاسخ البانی به این دیدگاه

البانی در ـمن تأویلهای فصیحی که بیان میکند ،بهطور کامل دیدگاه ابنتیمیه را
در عدمتأویل و اخذ به ظواهر بدون بیان کیف رد میکند و در تحقیقی که بر کتاب شتتت ح
البقیدة الطحاویة نوشـتۀ ابنابیالاز حنفی دارد ،تأویل را جایز شـمرده است؛ همانند کالم

 .1جرجانی ،علی بن محمد ،ال ب یفات ،ص.82
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الف اوی ،ج ،7ص.757
 .3ابوزهره ،محمد ،ابنتیمیه؛ حیاته و عص ه  -آرائه و فقهه ،ص 877تا .872
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َ

غ

َ َ ف َ َْ َ َ
ویم ُِ ًًِ .5وی میگوید که مراد از احاطه،
خـداوند متاال که میفرماید :واکیمر مَمَِّممکامُ
ِ
احاطۀ ظاهری فلک بر ما نیست؛ بلکه مراد از آن ،احاطۀ عظمت ،علم و قدر خداوند بر
مـا اســـت .البـانی در تالیقی کـه در یل این مطلب بیان میکند ،به وجوب تأویل اشـــاره
میکنـد مبنی بر اینکـه باید تأویل باشـــد 2.این مطلب بهطور کامل ،با دیدگاه ابنتیمیه که
تأویل را در این مورد رد کرده و فقط به ظاهر اخذ کرده است ،م الف است.

 .4مجاز در قرآن

یکی دیگر از مباحث مورد اختالف ابنتیمیه و البانی ،مجاز در قرآن است.
دیدگاه ابنتیمیه

 .5سوره نساء ،آیه .052
 .2البانی ،محمد ناصــرالدین ،البقیدة الطحاویة؛ ش ت ح و تبلیق ،ص702؛ دوخی ،یحیی عبدالحســن ،منهج ابن تیمیة في ال وحید،
ص.877
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلیماا ،ص.32
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ابنتیمیه همانطور که به تأویل قائل نشـــده اســـت ،مجاز در قرآن را نیز رد کرده و به
حقیقتبودن الفاق قرآن قائل اســـت .وی ماتقد اســـت که در الفاق قرآن ،مجاز راه ندارد.
وی در کتاب اإلیماا با بیان اینکه حقیقت و مجاز از عوارض الفاق هســتند ،تقســیم کالم
قرن اول
الهی به این دو اصـــطالح را امری جدید و نوظهور میداند که پس از پایان ســـه م
اسالم پدید آمدهاند .همچنین ا افه میکند که هیچکدام از صحابه ،تاباین ،ائمۀ مذاهب
چهارگانه و حتی شـــافای -اولین نویســـندۀ کتاب اصـــول -و حتی بزرگان لغت و نحو این
تقســـیم را بیـان نکردهاند و اولین کســـی که لفظ «مجاز» را بهکار برد ،ابوعبیده مامر بن
المثنی در کتاب خود بود .مراد ابنتیمیه این است که دیدگاه ابوعبیده در بارۀ آیا قرآن ،بر
حقیقت نبودن تمام آیا اسـت و اینکه انسـانها به حقایق آیا دست پیدا ن واهند کرد و
مجاز اصــطالحی بین علما اســت.
فقط به ماانی مجازی دســت پیدا کردهاند و این غیر از م
ابنتیمیـه اشـــاره میکنـد که تقســـیم به حقیقت و مجاز ،از طرف ماتزله و متکلمان بوده
است 3.ابنتیمیه در ابطال قول به وجود حقیقت و مجاز در قرآن اینچنین مینویسد:
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قول این گروه در حقیقت و مجاز این است که اگر لفظی بدون قرینه بر مانا داللت
کند ،حقیقت است و اگر لفظی با قرینه بر مانا داللت کند ،مجاز است .بطالن این
قول روشــن و وا ــح اســت؛ چراکه ما الفاظی نداریم که مجرد از قراین ،بر مانایی
داللـت کنند و الفاظی نداریم که در داللت آنها ،به قرائن احتیاج داشـــته باشـــند.
همانند لفظ اســد و حمار که در مانای شــجاش اســتامال نمیشــوند مگر همراه با
1
قرینه و در حقیقت نیز همراه با قرینه بهکار میروند.
پاسخ البانی به این دیدگاه

شــمسالدین هبی در کتاب ما صتت البلو للبلي البظیم ،اصــل در کالم را حمل بر
مانـای حقیقی دانســـتـه و در چنـد مورد ،خروج از این اصـــل را جایز دانســـته اســـت .از
مواردی که میتوان کالم را بر مانای مجازی حمل کرد ،زمانی اســت که کالم را نتوان بر
مانای حقیقی حمل کرد یا زمانی اســت که ســه قرینۀ «عقلی»« ،عرفی» و «لفظی» وجود
داشته باشد .البانی نیز به همین سه قرینه اشاره کرده است و موارد حمل بر مانای مجازی
را وجود این سه قرینه بیان نموده است .وی میگوید:
قراینی که موجب عدول از مانای حقیقی بهســمت مانای مجازی میشــود ،ســه
مورد است:
َ
ْ
َ
َ
 .0قـرایـن عـقـلی :مــاننــد قول خــداونــد متاــال َ ور ْس َََّّّن مرَّق ْر َمکَّ مأ 3...؛ یانی
ِ
«اهلالقریة».
َ
 .8قراین عرفی :مانند َ مکِمه ََِِی ْمرری ِمِلم َص مَّ ْر غحِ 2؛ یانی «مر من یبنی»؛ دســـتور
ِ
بده به کسی که بنا میکند.
َ
5
 .7قراین لفظی :مانند ََ ري مُنض ِ مه 4داللت میکند که خداوند غیر نور است.
ِ

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلیماا ،ص65؛ ابنقیم در کتاب الصتتتواعق الم ستتتلة في ال د علی الجهمیة و المبطلة،
ج ،8ص 778مینویسد« :این طاغو ها حرمت قرآن را هتک میکنند و رسم های ایمان را از بین میبرند».
 .2سوره یوسف ،آیه .28
 .3سوره غافر ،آیه .77
 .4سوره نور ،آیه .75
 .5هبی ،شمسالدین ،ما ص البلو للبلي البظیم ،تحقیق :محمد ناصرالدین البانی ،ص.88
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بنـابراین البـانی بـا بیان فوق ،مجاز در قرآن را با قرینه پذیرفته و این دیدگاه ،بر خالف
دیدگاه ابنتیمیه است.
 .5استقرار خداوند بر عرش

ابنتیمیه دربارۀ اینکه برخی به محدودنبودن خداوند قائل شــدهاند ،چند نمونه از آیا
را به عنوان شـاهدمثال برای ادعای خود بیان نموده اسـت و استدالل خود را بر اساس آن
شواهد ،مطرح میکند.
دیدگاه ابنتیمیه

َ َ ْ
یل آیۀ ر هَّر ْ َْحأملَعمر مَّ َا ْرشمر ْسَّ ََ َوى 5به اسـتوای حقیقی قائل شــده است؛
ِ

ابنتیمیه در
اما بدون اینکه کیفیت آن را بیان کند 3.وی برای رهایی از قائلشـدن به حد ،کیفیت آن را
بیان نکرده اسـت .وی اینگونه دلیل خود را بیان کرده است که اگر خداوند قدر استقرار
بر پشـت پشـهای را داشـته باشد ،چگونه نتواند بر عرش استقرار پیدا کندا 3ابنعثیمین در
4
مانای استقرار میگوید« :مراد از آن ،استوای حقیقی است که علو و استقرار را میرساند»
و ابنتیمیه استقرار را استوای حقیقی دانسته است که هم علو و هم استقرار را میرساند.
پاسخ البانی به این دیدگاه

برخالف ابنتیمیه ،البانی چنین اعتقادی ندارد و بهصـراحت دیدگاه استوای خداوند بر
عرش را رد میکند و میگوید:
ابنتیمیه استقرار بر عرش را پذیرفته است؛ درحالیکه این قول ،قولی منکر است و
متضمن نشستن خداوند بر عرش است .این مطلب در کالم سلف وارد نشده است

 .1سوره طه ،آیه .5
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلکلیل في الم شابه و ال أویل ،ص22؛ ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلس قامة ،ج ،0ص.072
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،بیاا تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الکةمیة ،ج ،7ص.767
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،تبلیق ما ص علی ک ا لمبة اإلع قاد الهادي الی سبیل ال شاد ،ج ،0ص.78
 .5هبی ،شمسالدین ،ما ص البلو للبلي البظیم ،تحقیق :محمد ناصرالدین البانی ،ص.03
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و اعتقاد به آن و نسبتدادن استقرار به خداوند متاال ،جایز نیست.

5
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 .6نشستن خداوند بر روی کرسی

یکی از شبهاتی که بر اهلحدیث ،وهابیت و سلفیها گرفته شده است ،مسئلۀ استوای
بر عرش یا همان نشستن خداوند بر کرسی است .در ادامه به بیان دیدگاههای ابنتیمیه و
البانی و همچنین اختالف این دو دیدگاه ،میپردازیم.
دیدگاه ابنتیمیه

یکی دیگر از مواردی که ابن تیمیه برای بیان حد خداوند بدان اســتناد و تمسک کرده،
روایتی از مجاهد اســـت .ابنتیمیه روایتی را از مجاهد در یل آیۀ  36ســـورۀ اســـراء 5بیان
نموده است که مراد از مقام محمود ،این است که پیامبر نزد خداوند در عرش نشسته
است 3.ابنقیم نیز برای اثبا این دیدگاه میگوید« :مروزی کتابی در فضیلت پیامبر
نوشته و در آن به مسئلۀ نشستن پیامبر بر روی کرسی اشاره شده است».
پاسخ البانی به این دیدگاه

البانی این مطلب را نقد میکند و عالوه بر تضایف آن ،میگوید:

ً
اوال :آنچه از «مجاهد» نقل شده است ،ثابت نیست؛ بلکه م الف آن ثابت شده است.
ً
ثانیا :در فرض صـحت این نقل ،مادامی که شاهدی از کتاب و سنت وجود نداشته
3
باشد ،نمیتوان آن را بهعنوان دین و عقیده پذیرفت.

 .0حدیث «خلق الله آدم علی صورته»

یکی دیگر از مباحث مورد اختالف ابنتیمیه و البانی در این روایت است که به ترتیب به
بیان دیدگاه هر یک از این افراد پرداخته خواهد شد.

َ
ً
َ َ َ َ
َ  .1ع َسی أن َی ْب َاثك َر ُّبك َمق ًاما َّم ْح ُمودا.
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،بیاا تلبیس الجهمیة فی تأسیس بدعهم الکةمیة ،ج ،7ص.807
 .3هبی ،شمسالدین ،ما ص البلو للبلي البظیم ،تحقیق :محمد ناصرالدین البانی ،ص.85
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دیدگاه ابنتیمیه

ابنتیمیه دربارۀ حدیث «خلق الله آةع ًلى فتتوویه» 5،پس از پذیرش صـــحت حدیث
فوق ،سه وجه و تفسیر را برای آن بیان میکند.
غیرآدم و غیرخدا برگردد؛
وجه اول :اینکه میر در عبار م «علی صورته» به م
وجه دوم :این میر به حضر آدم برگردد؛
3
وجه سوم :این میر به خداوند برگردد.
دنبال روایا مشـــابه این حدیث میرود و
ابنتیمیه در ادامه پس از بیان این اقوال ،به م
حدیث ابوایوب یحیی بن مالک مراغی از ابوهریره را نقل میکند و میگوید که هیچ نزاعی
در بین ســـلف در قرون ثالثـه وجود نـدارد کـه ـــمیر موجود در این حـدیـث ،به خداوند
برمیگردد و این بهطور مسـتفیض به صور های م تلفی از تادادی از صحابه بیان شده
3
است که سیاق همۀ احادیث بر همین مطلب داللت میکند.
پاسخ البانی به این دیدگاه

البانی به دو روایتی که متضــمن عبار «خلق الله ًلى فتتوویه» هســتند ،اشــاره کرده
اســت و روایت اول 4را منکرالحدیث و روایت دوم 1را روایت ــایف میداند 6.وی در ادامۀ
بحـث خود میگویـد کـه نقـل روایت ابنعمر با عبار «ًلى فتتتووت الاحمن» در روایا
صـــحیح بیان نشـــده اســـت و از ابنتیمیه تاجب میکند که چگونه این روایت ابنعمر را
همانند روایت اول صحیح دانسته است .همچنین نهایت تاجب را از هبی دارم که چگونه

بررسی اختالفا اعتقادی ابن تیمیه و البانی

 .1ب اری در صــحیح خود مینویســد« :حدثنا یحیی بن جافر حدثنا عبدالرزاق عن مامر عن ابی هریرد عن النبيخلق لله
ً
آدم علی صــورته طوله ســتون راعا ثم قال له ا هب فســلم علی أولئک النفر من المالئکة جلوس فاســتمع ما یحیونک ف نها
تحیتک و تحیة ریتک فقال :الســـالم علیکم فقالوا الســـالم علیک و رحمة لله فزادوه و رحمة لله فکل من یدخل الجنة علی
صورد آدم فلم یزل ال لق ینقص باد حتی»( .ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البااري.)085/7 ،
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،بیاا تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الکةمیة ،ج ،7ص.752
 .3همان ،ج ،7ص.737
 . 4إ ا قاتل أحدکم فلیتجنب الوجه ،ف نما صـورد اإلنســان علی صــورد وجه الرحمن( .متقی هندی ،علی بن حســام ،کنز البمال
في سنن األقوال و األفبال ،ج ،0ص.)883
 .5ال تقبحوا الوجه؛ ف ن ابن آدم خلق علی صورد الرحمن عز و جل( .طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المبجم الکبی  ،ج ،08ص.)275
 .6البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الضبیفة و الموضوعة و أ ها السیء فی األمة ،ج ،7ح 0035و .0037
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این روایـا را از ابنتیمیـه بیان کرده اســـت؛ درحالیکه مالک ،این روایت را منکرالحدیث
دانسـته اسـت 5.بنابراین البانی از کسانی است که در بین وهابیت صحت این روایت را زیر
سؤال بردهاند و حتی با تمام شجاعت در مقابل ابنتیمیه ایستادهاند.
 .8حدیث غدیر

ابنتیمیه با زیر سؤال بردن احادیث مورد اجماش اهلسنت و با نسبتدادن جال ،و ع
و ـایفالسـند به روایا  ،مورد بازخواسـت و سـرزنش بسـیاری از اهلعلم از اهلسنت و
جماعت قرار گرفته اســـت .یکی از روایاتی که ابنتیمیه آن را نقد و رد کرده اســـت ،حدیث
والیت امیرالمؤمنین علی در غدیر است که در ادامه بررسی خواهد شد.
دیدگاه ابنتیمیه

وی قائل اســـت که این حدیث در صـــحیحین وارد نشـــده و از جملۀ احادیث ُمســـند
محسوب نمیشود و حدیثی مرسل است .وی ماتقد است که در سند این حدیث ،ش صی
به نام عمرو بن میمون قرار دارد و سـ نانی از او نقل شده است که از موارد س نان کذب
منسوب به پیامبر شمرده شده است 3.بنابراین ابنتیمیه صحت این روایت را با همین
دلیل زیر سؤال برده است و ماتقد است که این روایت از جملۀ روایا مرسل و ایفالسند
است و نمیتوان به آن تمسک کرد.
پاسخ البانی به این دیدگاه

البانی در جلد چهارم کتاب سلسلة األحادیث الصحیحة سندی را برای این حدیث مینویسد
بودن سـند آن داللت دارد .وی آورده است که این حدیث از طریق
که نشـان از متقن و صـحیح م
 .1همان ،ج ،7ص« :780متاجب من الشــیخ غایة الاجب کیف یســوق هذه الروایا نقال عن الذهبي و هو قد ســاقها لتقویة
الحدیث الصحیح الذي أنکره مالك بزعم المقدام بن داود الواهي ،و الشیخ -عافانا الله وإیاه– یسوقها لتقویة الحدیث المنکر »
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج الستنة ،ج ،5ص .72ابنتیمیه تمام فضـایلی که از طرف عمرو بن میمون در فضیلت
روایت «أما تر ــی أن تکون مني بمنزلة هارون من موســی،
امیرالمؤمنین علی  نقل شــده اســت را درو میپندارد؛ همانند م
غیر أنك لست بنبي» (طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المبجم الکبی  ،ج ،08ص.)275

91

این نقل شده است :زید بن ارقم ،ساد بن ابیوقاص ،بریدد بن حصیب ،علی بن ابیطالب،
ابوایوب انصاری ،براء بن عازب ،عبدالله بن عباس ،انس بن مالک ،ابوساید و ابوهریره.
حدیث زید بن ارقم به پن طریق ،از زید نقل شــده اســت .0 :از ابوالطفیل؛  .8از عمرو
بن میمون؛  .7از ابیسلیمان مؤ ن؛  .2از یحیی بن جاده؛  .5از عطیه عوفی.
روایت ساد بن ابی وقاص از سه طریق ،روایت بریدد از سه طریق ،روایت امیرالمؤمنین
ُ
علی از نه طریق و بقیۀ روایا نیز از یک طریق نقل شدهاند.
بنابراین مالوم میشـود این روایت از نظر سـندی ،صـحیح و متواتر است و تنها یکی از
این طرق ،به ش ـ صــی به نام عمرو بن میمون میرســد و چهار طریق دیگر برای آن نقل
شــده اســت که هیچکدام مشــکل روایی ندارند .ابنتیمیه ،فقط طریق عمرو بن میمون را
مالحظه کرده و آن را نقد نموده اسـت که این عمل ،عمل صحیحی نیست .البانی با بیان
طرق این روایت ،در پاسخ به ابنتیمیه اینچنین مینویسد« :تاجب میکنم از ابنتیمیه که
چگونه بر انکار و تکذیب این حدیث ،جرأ پیدا کرده اســـت» .وی ،مبالغه در رد شـــیاه را
اقدام ابنتیمیه شده است .وی مینویسد که ابنتیمیه
یکی از عللی میداند که موجب این م
5
حدیث صحیح و متواتر شده است.
بهخاطر دشمنی با شیاه ،حتی حا ر به رد این
م
دشمنی ابنتیمیه با شیایان ،امری مشهور شمرده میشود که حتی
بهنظر میرسد قضیۀ
م
دشمنی خاصی با شیاه دارد ،به این مسئلۀ
البانی نیز که از پیروان ابنتیمیه بهشمار میرود و
م
مهم اشــاره میکند .از سـ ن البانی این نتیجه بهدســت میآید که در بســیاری از مواردی که
نی او با
ابنتیمیه به نقد میپردازد و بسـیاری از احادیث را زیر ســؤال میبرد ،باید به این دشــم م
شیایان توجه نمود .با تذکر این نکته ،بسیاری از س نان او فاقد اثر و حجیت خواهند بود.

 .1البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الصحیحة و شیء من فقهها و فوائدها ،ج ،2ص ،775ح.0355

بررسی اختالفا اعتقادی ابن تیمیه و البانی

نتیجه
البانی جایگاه بسیار باالیی در بین علمای وهابیت در زمینۀ حدیثشناسی دارد؛ بهطوری
که حتی شـ صـیتی مانند بنباز میگوید« :من در زیر این آسمان ،ش صیتی همانند البانی
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ندیدهام» .حتی شـ صـیت متمایز او سـبب شد تا برخی علمای اهلسنت ردیههای بسیاری
علیه او بنویسـند و اشـکاال فراوانی از البانی گرفته و بیان نمایند .مقالۀ حا ر دربارۀ بررسی
اختالفا اعتقادی البانی و ابنتیمیه نگاشــته شــده اســت .دو شـ صــیتی که دیدگاه بســیار
تندی نســبت به شــیاه دارند و هر دوی آنان ،ش ـیایان را در گمراهی میدانند؛ اما این تش ـابه
فکری بـاعث نشـــده اســـت که در مبانی اعتقادی بهطور کامل مطابق یکدیگر عمل کنند و
تصور تبایت محض البانی از ابنتیمیه ،تصور غلطی است .در این مقاله ثابت شد ش صیتی
ً
همانند البانی که جایگاه نســبتا باالیی در بین وهابیت دارد ،در موا ــع متاددی با بزرگترین
شـ صیت خودشان م الفت مینماید و نظراتی را در رد دیدگاه ابنتیمیه بیان مینماید .اکثر
مطالبی را که ابنتیمیه بیان کرده است ،ریشۀ فاسدی دارند که حتی در بین خود وهابیت نیز
به این ریشــۀ فاســد ،اشــکال گرفته شــده اســت .همچنین در این مقاله ثابت شــد که بهدلیل
نبود ریشــۀ صــحیح اســالمی ،هرچه بر عمر تفکر وهابیت افزوده میشــود ،بر
عدماصــالت و م
اختالفا درونی آن نیز افزوده میگردد و این اختالفا در عصـــر حا ـــر ،خود را در قالب
گروههـای ســـلفی تکفیری-جهادی نشـــان میدهد که همه ،زاییدۀ همان تفکر منحرف از
اسالم است.
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الاامة إلدارا البحوث الالمیة و اإلفتاء و الدعود و اإلرشاد ،چاپ اول ،بیتا.
 .80هبی ،شمسالدین ،مختصر العلو للعلي العظیم ،تحقیق :محمد ناصرالدین البانی ،بیرو  :المکتب
اإلسالمي ،چاپ دوم0208 ،ق.
 .22صناانی ،محمد بن اسماعیل ،رفع األستار إلبطال أدلة القائلین بفنا النار ،تحقیق :محمد
ناصرالدین البانی ،بیرو  :المکتب اإلسالمي ،چاپ اول0255 ،ق.
 .87طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،تحقیق :حمدی بن عبدالمجید سلفی ،قاهره :مکتبة ابن
تیمیة ،چاپ دوم ،بیتا.
 .82الکروا ،استیفان ،زمن الصحوة؛ الحرکات اإلسالمیة المعاصرة في السعودیة ،ترجمه:
عبدالحق الزموری ،بیرو  :الشبکة الاربیة لألبحاث و النشر ،چاپ اول8508 ،م.
 .85متقی هندی ،علی بن حسام ،کنز العمال في سنن األقوال و األفعال ،تحقیق :بکری حیانی و
صفود السقا ،بیجا :مؤسسة الرسالة ،چاپ پنجم0250 ،ق.
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پژوهشنامۀ نقد وهابیت؛ سرراج منیر سررال شررشررم شررمارۀ  32پاییز 5231
صفحات  37-535 :تاریخ دریافت 5231/12/32 :تررررراریخ تأیید5231/17/51 :

دیدگاه ابنتیمیه در تعارض عقل صریح و نقل صحیح
*

چکیده
در این مقاله دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ تاارض عقل صــریح و نقل صــحیح بررســی شــده
است .ابنتیمیه ماتقد است هیچ تاار ی بین عقل صریح و نقل صحیح وجود ندارد .او
برای رد ادعـای متکلمـان -اشـــاعره و ماتزله -کتابی را با عنوان درء تاارض الاقل و
النقل نگاشــته اســت .وی در این کتاب تالش کرده اســت تا تاارض بین عقل و نقل را

برطرف نمـایـد .ابنتیمیـه در صـــور تاـارض بین عقـل و نقل ،نقل را مقدم میدارد و
اصـــل
دالیلی را برای اثبـا مـدعای خود و همچنین رد دیدگاه متکلمان -که عقل را
م
نقل قرار میدهند -مطرح میکند .این مقاله درصـــدد اثبا این مو ـــوش اســـت که
ابنتیمیه برای عقل ارزشی قائل نیست و اگر عقل را میپذیرد ،فقط برای رد متکلمان،
فالســـفـه و ...اســـت .وی در نزاش بـا متکلمان ،به ظاهر نصـــوص اســـتناد مینماید
و بهگونهای القا میکند که ظاهر نصوص ،همان نص است.
کلیدواژهها :ابنتیمیه ،عقل صریح ،تاارض عقل و نقل ،تقدم نقل.

* کارشناسی مذاهب اسالمی از مؤسسۀ مذاهب اسالمی قم و دانشآموختۀ مؤسسۀ داراإلعالم لمدرسة أهلالبیت.

مقدمه
ابنتیمیه یکی از شـ صیتهایی است که در قرن هفتم با ارائۀ کتابها و نظریههای خود،
موجب ایجاد جریان سـلفی تندرو در شـبهجزیره عربسـتان شـده است .آرا و نظریههای وی ،در
عربســـتـان از جـایگاه ویژهای برخوردار اســـت .وی در کتاب خود با عنوان درء تبارض البقل و
النقل سـای کرده اسـت تا ثابت کند که بین عقل و نقل هیچ تاار ی وجود ندارد و همچنین به
بیان گونههای تاارض پرداخته اسـت .وی در این کتاب ،دیدگاه متکلمان -اشاعره و ماتزله -و
فالسفه را که به ستایش از عقل و جایگاه واالی عقل در مقابل نقل میپردازند ،بهشد رد
مینماید .در کتابهای ابنتیمیه ،از «عقل صـریح» بسیار استفاده شده است؛ ولی تاریف
دقیقی از آن ارائه نکرده اســت .وی در صــور تاارض عقل صـــریح با نقل ،نقل را مقدم
میداند و دیدگاه متکلمان را رد میکند .او برای رد دیدگاه متکلمان -اشــاعره و ماتزله -و
نصوص مورد استناد متکلمان است.
مقابل
م
فالسـفه به نصوصی استدالل مینماید که در م
ابنتیمیه در شــناخت ماارف دینی ،عقل را حجت ندانســته و عقل را تابع نقل میداند و در
فهم نقل ،تابع نقل باشـــد ،عقل را بهصـــور موجبه جزئیه حجت
صـــورتی کـه عقـل در م
میداند .در این مقاله درصـدد بیان دیدگاه ابنتیمیه درباره عقل صریح و تاارض آن با نقل
هسـتیم و اثبا خواهیم کرد که دالیل وی ناظر به ظاهر نصـوصـی است که در تاارض با
عقل اســت .این در حالی اســت که همین نصــوص ،بر اهمیت عقل داللت دارند .بنابراین
اصلی
تبیین این دیدگاه از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه وهابیان ،عقل را از منابع م
اســـتدالل نمیدانند و جایگاه چندانی برای عقل قائل نیســـتند .همچنین آنان با توجه به
رویکرد حدیث گرای می خود ،عقلی را حجت میدانند که تابع نقل است .فایدﮤ این مطالب در
برداشـتهای سـطحی و ظاهرگرایانۀ آنها از اسما و صفا الهی و همچنین تأویل و مجاز
در قرآن ،روایا و ...ظاهر میشود.
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نویسندگان در این زمینه ،بیشتر به بحث تاارض عقل و نقل از دیدگاه سلفیه و جایگاه آن
پرداختـهانـد و دربـارۀ حجیـت عقـل نیز مطالبی را ارائه کردهاند .ابنتیمیه ،کتاب درء تبارض
البقتل و النقتل را بـهطور مســـتقل در زمینۀ تاارض عقل و نقل نوشـــته اســـت .روش کار،
کتاب انهای و بیشتر توصیفی و تحلیلی است.
تاریخچه پیدایش بحث تعارض عقل و نقل
در سـالهای ن ستین ظهور اسالم ،بهطور طبیای شاهد رویکردهای عقالنی چندان
5
مش صی درحوزۀ مباحث دینی و شرعی نیستیم.
ابنخلدون (م 252ق) تصــریح میکند که در دورۀ صــحابه و تاباین ،به تالم و تدوین
احادیث و روایا نیازی نبوده است .مسلمانان در آن زمان با استناد به حدیث ثقلین ،بهطور
مسـتقیم به کتاب و سـنت رجوش میکردند تا اینکه فاصـلۀ صدور روایا و نقل آنها بهدلیل
منع نقل حدیث نبوی طوالنی شــد .بنابراین جاماه برای فهم قرآن و ســنت پیامبر به
علم تفسیر و برای حفظ شریات از نابودی ،به علم حدیث و درایه نیازمند شد؛ ز یرا شناخت
سـنت ،تمییز احادیث صـحیح از ناصحیح و همچنین است راج احکام از کتاب و سنت به
علوم خاصـی 3نیازمند بود .درنتیجه همۀ علوم شـرعی به اسـتنباط ،است راج ،قیاس و...
2
محتاج شدند و این امر ،نقطه آغازی برای ورود سایر علوم ،به حوزۀ شرعیا گردید.
ابنخلدون میگوید:

صحیح

 .1دمینی ،مسفر بن عزمالله ،مقاییس نقد م وا السنة ،ص 67تا .053
 .2علومی همچون تفسـیر ،علم به شأننزول ،درایه ،رجال ،اصولفقه و ...که البته اهلتشیع بهدلیل مراجاه به امامان ماصوم
خود ،از استنباطهای عقلی و قیاس بینیاز بودند.
 .3ابنخلدون ،عبدالرحمن ،مقدمة ابن خلدوا ،ص 527تا .525
 .4همان ،ص 6و .05

دیدگاه ابنتیمیه در تعارض عقل صریح و نقل

اصـلی اشتباه در گزارشهای محدثان ،مورخان و مفسران این است که فقط
علت
م
به نقل روایا  ،بسـنده کردهاند و روایا را بر اصول و مستنداتشان عر ه نکردند و
4
در آنها با تفکر عمیق نیاندیشیدند.
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رویکرد عقلی به سنت ،منجر به پیدایش اهل فقه حنفی در کشور عراق شد که بهتدری
در برابر مـدرســـۀ اهـلحـدیـث بـا مرکزیـت حجاز قرار گرفتند 5.اهلرأی کمتر روایت نقل
میکردند و بیشـــتر به شـــناخت فلســـفه و غایا احکام عالقهمند بودند .آنها گاه بهدلیل
مقابل
م الفتشـان با اصـول شـریات ،روایاتی را بدون نقد سندی رد یا تأویل میکردند .در م
اهلرأی ،گروهی بودند که بیشــتر به نقل روایا و احادیث عالقهمند و به ظاهر آنها پایبند
3
بودند و کمتر دربارۀ متن و سند روایا کاوش میکردند.
واصـل بن عطا (م 070ق) -از پیشـوایان اعتزال -ن ستین فردی است که عقل را در کنار
قرآن و سـنت ،بهعنوان یکی از منابع اسـتنباط حکم شرعی ،حجت میداند 2.این دیدگاه بادها
توســـط نظام ماتزلی بهطور جدی پیگیری و به انتقاد از برخی صـــحابه و محدثان منجر شـــد.
بررســی ســندی رد میشــدند .این امر،
تاداد زیادی از احادیث ،بهدلیل م الفت با عقل ،بدون
م
واکنش اهلحدیث را بهدنبال داشــت و ابنقتیبه (م 737ق) کتاب تأویل ما ل الحدیث را در
4
همین مو وش به نگارش درآورد .وی از اصحاب رأی -ابوحنیفه و پیروانش -انتقاد میکرد.
پیش از این ،شــافای (م 857ق) نیز در برابر منتقدان ســنت ،به تألیف کتاب اخ ةف الحدیث
همت گمارده بود و در چنین موقایتی با اصـــالت ب شـــیدن به ســـنت در کنار قرآن -بهعنوان
دوگونه وحی همتراز -مرتبۀ احادیث و روایا را در حد و اندازۀ قرآن باال برد .وی در عمل،
نقد روایا و احادیث را برای عقلگرایان دشـــوار ســـاخت 1.با پیدایش علم اصـــول ،نوعی
انتقادی عقلگرایانه در برابر روایا بهوجود آمد 6.در دوره باد ،اشاری (م 772ق)
واکنش
م

 .1جمای از نویسـندگان ،دای ة المبارف بزرگ استةمی ،اصحاب حدیث ،ج ،6ص 007تا 077؛ همان ،اصحاب رأی ،ص087
تا .078
 .2ابوزهره ،محمد ،تاریم الجدل ،ص.885
 .3عسکری ،ابوهالل حسن بن عبدالله ،األوائل ،ص.732
 .4ابنقتیبه ،عبدالله بن مسلم ،تأویل ما ل الحدیث ،ص 77تا .25
 .5شافای ،محمد بن ادریس ،األو ،ج ،3ص 823و  757و 752؛ ابوزهره ،محمد ،تاریم الجدل ،ص.860
 .6صدر ،سیدمحمدباقر ،المبالم الجدیدة لألصول ،ص 50تا .55
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دســـتـاوردهـای عقلی را بهعنوان ابزاری برای رد عقلگرایان بهخدمت گرفت و با این کار
5
اهلحدیث را تقویت کرد.
جـدال میـان عقـلگرایـان و نقلگرایان تا زمان ابنتیمیه ادامه داشـــت و ابنتیمیه با
رویکرد اهـلحـدیثی ،بهمقابله با عقلگرایان برخاســـته و کتابهای وی نیز گویای همین
مطلب اسـت .درباره شـ صـیت علمی ابنتیمیه نمیتوان به مایار مش صی دست یافت.
وی چنان با عقل در ســـتیز اســـت که آن را به بت تشـــبیه میکند؛ درحالیکه خودش در
3
مباحث علمی ،از استداللهای عقلی استفاده میکند.
تعریف عقل صریح
ابنتیمیه در کتابهایش از واژه «عقل صـــریح» یا «صـــریح الاقل» بهوفور اســـتفاده
میکنــد؛ ولی تاریف دقیقی از آن ارائــه نمیدهــد .بــه احتمــال قوی مراد وی از «عقــل
صــریح» ،در مقابل «عقل غیرصــریح و خفی» اســت .وی «صــریح» را بهمانای خالص و
بدون م لوط شدن با افکار فلسفی ،منطقی و کالمی میداند .ابنتیمیه میگوید:
صـریح یانی چیزی که خالص باشـد و با هوا و هوس و جهل م لوط نشـده باشد.
عقل صـریح ،در بشـر کم اسـت .نشـانۀ عقل صـریح ،تبایت از کتاب خدا و رسـول
خدا اســت و هیچگاه با کتاب و ســنت م الف نیســت؛ بلکه اگر عقل صــریح
2
بهتنهایی باشد ،انسان به خدا ایمان میآورد و. ...

مقابل عقل خفی
همچنین ابنتیمیه ،عقل صــریح را که همان فطر الهی اســت ،در م
4
که ماقوال اولیه بدیهی آن را رد میکنند ،قرار میدهد.

صحیح

دیدگاه ابنتیمیه در تعارض عقل صریح و نقل

 .1ابوزهره ،محمد ،تاریم الجدل ،ص 832تا 822؛ مجتهد شبستری ،محمد ،ه منوتیک ک ا و سنت ،ص 66و .055
 .2علیزاده موسوی ،سیدمهدی ،درسنامه وهابیت؛ پیدایش ،ج یااها و کارنامه ،ص.022
 « .3ف ن الصـــریح هو المحض ال الص الذي ال یشـــوبه هوی و ال جهل  ...فالاقل الصـــریح قلیل في بني آدم و لکن عالمته
َ
متاباة ما جاء به الرسل عن الله تاالی ف ن الاقل الصریح ال ی الف لك قط بل لو َو َّحده لوجد اإلیمان و لهذا قال أهل النار.»...
(ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،بیاا تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الکةمیة ،ص.)052
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الجوا الصحیح ّ
عمن بدل دین المسیح ،ج ،2ص.736
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عقل در لغت

ابنمنظور در لساا الب

دربارۀ عقل مینویسد:

عقل به این ســـبب «عقل» نامیده میشـــود که صـــاحبش را از گرفتار شـــدن در
مهلکهها باز میدارد و گفته شــده اســت که عقل ،مش ـ صــهای اســت که انســان
بهوسیله آن ،از سایر حیوانا متمایز میشود.

5

2

ابنفارس دربارۀ عقل میگوید« :عقل نگهدارندۀ انســـان از افاال و اقوال پســـت اســـت.
بههمینســبب عقل ،بازدارندۀ زشــتیها در قول و فکر اســت» 2.جوهری نیز دربارۀ عقل بیان
ُ
میدارد« :عقل مرادف حجر و نهی (جمع نهیه) و ــد حماقت اســت .همچنین لفظ «عقل و
ماقل» بهمانای ملجأ و پناهگاه نیز بهکار رفته اســت» 4.فیروزآبادی در القاموس المحیط عقل
را اینگونه توصــیف میکند« :عقل نوری روحانی اســت که نفس انســان بهوســیلۀ آن ،علوم
روری و نظری را بهدست میآورد» 1.خلیل بن احمد فراهیدی درباره مانای عقل مینویسد:
ََ ُ ْ ً
عقل نقیض جهل اســـت و ( َعقل َی ْا مقل َعقال ،فهو عاقل و ماقول) بهمانای چیزی
اسـت که در هن تاقل میشود و هنگامی که واژه عقل را درباره شتر بهکار ببرند،
6
بهمانای بستن معقال (دستهای شتر) است.

عقل در لغت بهمانای حبس ،ـبط ،منع و امسـاک آمده است .هنگامی که این واژه
دربارۀ انسان بهکار گرفته شود ،بهمانای کسی است که هوای نفس خویش را حبس کرده
است 7.دربارۀ انسانی که زبان خود را محفوق نگه دارد ،گفته میشود که وی زبان خویش

 .0ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لساا الب  ،ج ،00ص.256
 .8ابنفارس ،احمد ،مبجم مقاییس اللغة ،ج ،2ص.76
 .7همان ،ص.35
 .2جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،ج ،5ص.0376
 .5فیروزآبادی ،محمد بن یاقوب ،القاموس المحیط في اللغة ،یل واژۀ «عقل».
 .6فراهیدی ،خلیل بن احمد ،البین ،ج ،0ص 056و .075
 .3مصطفوی ،حسن ،ال حقیق في کلمات الق آا الک یم ،ج ،2ص.067
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را معقال کرده اســـت 5.به زن و گوهری که در حفظ آن اهتمام بســـیار میشـــودَ « ،عقیله»
2
میگویند 3.عقل بهمانای تدبیر ،حسن فهم ،ادرا ک و انزجار نیز استامال شده است.
ابنتیمیه نیز در تاریف واژۀ عقل ،مانای «عقال و بســتن هوای نفس برای دســتیابی
به فهم صحیح و قدر تمییز حق از باطل» را بیان کرده است .وی میگوید:
ََ ُ ْ ً
عقل ،مصـدر َ(عقل َی ْا مقل َعقال) و بهمانای حفظ و نگهداشـتن آن چیزی است که
بدان علم دارد .اگر میگویند :عقل زن دارای نقصان است ،از این جهت است که
خودداری و امسـاک زن نسـبت به مرد ،ـایفتر است .عقال هم از همین ریشه
4
گرفته شده است؛ زیرا با آن ،شتر را میبندند تا مهارش کنند.

تعریف اصطالحی عقل از دیدگاه ابنتیمیه

ابنتیمیه عقل را به «غریزه» مانا میکند و مدعی است که سلفیها از جمله احمد بن
حنبل و حارث محاســبی (م 827ق) 1به همین مطلب قائل هســتند .همچنین وی ماتقد
6
است که عقل یکی از علوم روری است.
ابنتیمیه در کتاب دیگر خود میگوید:
ََ ُ ْ ً
لغت مسـلمانان ،مصـدر َ(عقل َی ْا مقل َعقال) بهمانای غریزه در انسان است
عقل در م
7
و از اعراض محسوب میشود؛ نه جوهر قائم بهنفس.

وی در جای دیگری مینویسد:
عقل در شــناخت علوم ،شــرط بوده و تکمیلکننده و اصــالحکنندۀ اعمال اســت.
بهوســیله عقل ،علم و عمل تکمیل میشــود؛ ولی مســتقل نیســت؛ بلکه همانند
غریزه و نیرویی در نفس انســان اســت .همانند نیروی بصــر که در چشــم اســت.

صحیح

دیدگاه ابنتیمیه در تعارض عقل صریح و نقل

 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لساا الب  ،ج ،6ص.787
 .2راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المف دات في غ یب الق آا ،یل واژۀ «عقل».
 .3مصطفوی ،حسن ،ال حقیق في کلمات الق آا الک یم ،ج ،2ص.067
« .4أن الاقل إ ا ـبط و أمسـك ما یالمه و ـبط المرأد و إمسـاکها لما تالمه أ ـاف من ـبط الرجل و إمسـاکه و منه سمي
الاقال عقاال ألنه یمسك البایر و یجره و یضبطه»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،بغیة الم تاد ،ص.)826
 .5وی کتابی دارد با عنوان ماهیة البقل و مبناه و اخ ةف الناس فیه.
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلس ت قامة ،ج ،8ص 070و 078؛ ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الصتتفدیة ،ج ،8ص853
و 770؛ ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء تبارض البقل و النقل ،ج ،7ص 55و .50
 .7ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ال د علی المنطقیین ،ج ،0ص.837
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هنگامی که عقل به نور ایمان و قرآن متصل شود ،همچون نوری در چشم میشود
که به نور خورشــید و آتش متصــل شــده اســت .عقل بهتنهایی برخی امور را درک
نمیکنـد .اگر عقـل را بـهطور کـامـل کنار بگذاریم ،اقوال و افاال ،اموری حیوانی
میشــوند که در آنها محبت ،شــوق و وق وجود دارد؛ همانطور که در حیوانا ،
محب و شوق و وق بدون عقل وجود دارد .پس احوال حاصله بدون عقل ،ناقص
و اقوال م ـالف عقـل ،بـاطل هســـتند .عقل از درک آنچه پیامبران آوردهاند،
5
عاجز است و پیامبران نیز ،آنچه را عقل ممتنع میداند ،نیاوردهاند.

وی تأ کید میکند که عقل ،نزد مســلمانان و جمهور عقال ،صــفتی عر ــی اســت که
عرض قـائم بـه عـاقـل اســـت و قرآن نیز بر این مطلب داللت میکند .پس عقل ،نه عل مم
عمل بدون علم؛ بلکه علمی اسـت که به آن عمل میشود و عملی همراه با
تنهاسـت و نه م
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
علم اسـت .به همین دلیل ،اهلجهنم گفتندْ َّ:ومث هاِمن ْسَّ َمُمأ ْومن ْا ِق َمَِمث هاِم ِ مأَّْ َِ ِ مر هًَّ ِا م.3
ِ
عقل ،شـرط در تکلیف اسـت و باید از علمهایی باشـد که منفات و رر را تش یص دهد.
پس بـه دیوانـهای کـه ارزش پول را نمیدانـد و ایـام هفتـه را تشـــ یص نمیدهـد ،عاقل
نمیگویند .وی در ادامه میگوید:
برخی مردم ماتقدند که عقل ،همان علوم روری است و برخی دیگر عقل را عمل
موجب همان علوم تاریف میکنند .تاریف صـحیح ،آن است که عقل ،هر دو را
به م
شـامل میشـود و گاهی مقصـود از عقل ،همان غریزهای اسـت که در نهاد انسان
وجود دارد و انســـان بهواســـطۀ آن به تالم میپردازد؛ خوب و بد را تمییز میدهد و
2
بهدنبال منافع میرود.

وی هرجـا کـه بـه تاریف اصـــطالح عقل میپردازد ،از عبار «در لغت مســـلمانان»
اســتفاده میکند و بر آن تأ کید دارد .او مانای اصــطالحی عقل از دیدگاه فالســفه را -که
لغت مســـلمانان،
عقل را جوهر قائم بهنفس میدانند -رد میکند .او ماتقد اســـت که در م
عقل به این مانا نیسـت و پیامبر مسـلمانان را با زبان عربی م اطب قرار داده است،
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الف اوی ،ج ،7ص.776
 .2سوره ملک ،آیه « :05اهلجهنم میگویند:اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تاقل میکردیم در میان دوزخ نبودیم».
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الف اوی ،ج ،6ص.823
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مراد پیامبر
نه با زبان یونانی .از همینجا دانسته میشود که آنچه مراد فالسفه است ،م

نیست و اگر ایشان میخواستند ،با همان لفظ س ن میگفتند.
لغت مسلمانان ،عرض قائم به غیر
ابنتیمیه در کتاب منهاج الستنة میگوید« :عقل در م
خودش اســـت و در لغـت بـه عاقل ،عقل گفته نمیشـــود» 3.بنابراین مراد از عقل ،همان
3
غریزهای است که انسان بهوسیلۀ آن ،به یادگیری میپردازد و انواش علم را شامل میشود.
5

تعریف نقل

ابنتیمیه نقل را اعم از قرآن و حدیث و اثر (اقوال صـــحابه و تاباین) تاریف میکند و
4
بیان میدارد« :ی ال قل ع ا القاآد ی الدد ث ی أ واج الصدابا ی الشابعین».
برای تأیید این مطلب ،بنباز در مجلۀ «جاماة اإلســـالمیة بالمدینة المنورد» -زیرنظر
عبدالازیز بنباز -نقل را اینگونه تاریف مینماید:
ََ َ ُ
«نقلة الحدیث» یانی کسانی که احادیث را در کتابی جمعآوری میکنند و سندها را

تا منبعهایشـان اسـتناد میدهند .به ادلۀ کتاب و سنت ،ادلۀ نقلی و همچنین ادلۀ
سـمای و خبری و ادلۀ مأثوره نیز گفته میشـود و همه اینها به یک مانا هستند .به
دالیل منقول از کتاب خدا و سنت یا دالیلی که راویان و صاحبان کتابهای حدیثی
1
نقل میکنند ،ادلۀ سمایه میگویند.

بررسی دیدگاه ابنتیمیه

بهنظر میرسد که ابنتیمیه در تاریف عقل ،دچار تناقضاتی شده است .وی اختالف در
این تاریفهــا را نزاش لفظی میدانــد و محــل نزاش را عقلی میدانــد کــه منــاط تکلیف و
ا
ا
وجه تمایز بین عاقل و مجنون اســـت 6.او در کتاب بوت النبوات عقة و نقة درباره عقل

صحیح

دیدگاه ابنتیمیه در تعارض عقل صریح و نقل

 .1همان ،ج ،02ص.772
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة ،ج ،2ص.03
 .3همـان ،ج ،6ص823؛ ابنتیمیـه ،احمـد بن عبدالحلیم ،بغیة الم تاد ،ص850؛ ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الصتتتفدیة ،ج،8
ص.853
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الف اوی ،ج ،07ص.86
 .5بن باز ،عبدالازیز« ،تاریف النقل» ،مجلة الجامبة اإلستتةمیة بالمدینة المنورة ،ج ،05ص .022آرشــیو ملتقی اهلالحدیث،
ج ،86ص .23ج ،78ص .53لینکwww.iu.edu.sa/Magazine :
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الف اوی ،ج ،8ص. 33
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چنین میگوید« :و همچنین اســت مســمای عقل ،پس مســمای عقل در آیا زیادی از
قرآن ،خداوند آن را مدح کرده اســت» 5.وی در برخی کتابهای دیگر خود ،روایتهایی را
از کتاب البقل نوشــتۀ داود بن ُم َحبر و همچنین از ســایر محدثان دربارۀ عقل و جایگاه آ،
مطرح میکند و سـای در به چالشکشیدن آنها دارد 3.او سندهای این روایا را که درباره
فضــیلت عقل هســتند ،ــایف میداند و راویان آنها را به درو گویی و جال حدیث متهم
میکند 2.وی میگوید« :احادیث مطرحشــده از پیامبر درباره ســتایش عقل ،ریشــه و
4
اساسی ندارند و و راویان آنها قابلاعتماد نیستند».
وی در ادامه میگوید:
صـــحیح منقول
فرض
صـــحـت این احادیث ،لفظ عقل در قرآن کریم و روایا م
م
بر م
م
نیامده است و فقط بهصور (یاقلون و تاقلون و مایاقلها إال الاالمون) یا اسمهایی
ُ
که دربردارندۀ مانای عقل هســتند کر شــده اســت؛ مثل حجر ،نهی و الباب .این
مطلب دلیل روشـــنی اســـت بر اینکه در متنهای مربوط به کتاب و ســـنت ،هیچ
فضـــلی برای عقــل مطرح نشـــده اســـت و ا گر چنین امری نیز از پیــامبر در
صـحیحین نقل شـده باشـد 1،متضـمن نقصـان عقل زنان اسـت و دلیلی بر فضل
6
عقل نیست.

ابنتیمیه عقل را شـــاهد میگیرد نه حاکم؛ به همین دلیل میگوید« :عقل در ادراک،
غیرمســتقل اســت» 7.وی بهعنوان بحثی مســتقل به تاریف عقل نمیپردازد؛ بلکه برای
پاسخ به متکلمان و فالسفه ،عقل را تاریف میکند تا با بیان آن ،دیدگاه عقلگرایان را نقد
ً
ً
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ثبو النبوا عقال و نقال و الماجزا و الکراما  ،ص.877
 .2عمیق ،محسن ،عقل و وحی از منظ مةصدرا و ابنتیمیه ،پایاننامۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم ،ص.70
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء تبارض البقل و النقل ،ج ،5ص.727
 « .4أن األحـادیـث المرویـة عن النبي في الاقـل ال أصـــل لشـــیء منهـا و لیس في رواتهـا ثقـة یاتمـد»( .ابنتیمیه ،احمد بن
عبدالحلیم ،بغیة الم تاد ،ص 030و .)038
 .5ب اری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البااري ،ج ،0ص.23
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،بغیة الم تاد ،ج ،0ص 827تا 826؛ عمیق ،محســن ،عقل و وحی از منظ مةصتتدرا و ابنتیمیه،
پایاننامۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم ،ص.77
 .7ابنتیمیـه ،احمـد بن عبـدالحلیم ،درء تبتارض البقتل و النقتل ،ج ،0ص038؛ ابنتیمیـه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الف اوی،
ج ،7ص776؛ شاعر ،عمرو ،السلفیة بین البقل و النقل ،ص 78و .77

221

کند .او همچنین مستقال عقلیه را انکار میکند .کسی که به انکار مستقال عقلی قائل
باشـد ،عقل را در حوزه شرش ،به قیاس ،استحسان ،استصالح و ...بهصور موجبۀ جزئیه
5
میپذیرد و نتیجه آن ،عمل به رأی خواهد بود.
ابنتیمیه در جای دیگری ،با عبارتی متفاو به صـــفت و یا عرض بودن عقل اشـــاره
میکنـد .این مطلـب بیـان میکنـد که مقصـــود وی ،مانای لغوی عقل اســـت نه مانای
اصـــطالحی آن 3.وی عقـل را نزد فالســـفـه بـه جوهری قائم به نفس تاریف میکند که
بــههیچوجــه بــه ســـکون و حرکــت وصـــف نمیشـــود و برای او هیچ حــالــت جــدیــدی
بهوجود نمیآید .تاریف فالســفه دارای اشــکالهایی اســت که ابنتیمیه بهواســطۀ آنها،
تاریف فالســـفـه را باطل میداند و خودش عقل را به عر ـــی از اعراض که قائم به غیر
اســـت ،تاریف میکنـد 2.وی در تاریف عقل نزد فالســـفه اشـــتباه کرده و مبنای تاریف
خویش از عقل را م الفت با تاریف فالسـفه قرار داده است .حال آنکه مبنا و مراد از عقل
نزد فالســفه با تاریف به عرض توســط ابنتیمیه تفاو دارد .وی اشــکال مبنایی را مالک
م الفت با فالسفه قرار داده است.
ـرگردانی وی در
ابنتیمیه تاریفهای دیگری نیز از عقل ارائه داده اســت که بیانگر سـ
م
تاریف عقل اســت .بیشــک مانای عقلی که در کتاب و ســنت بهکار رفته اســت و به آن
سفارش شده ،مانای لغوی عقل یانی حبس و بط نفس است.

صحیح

 .1ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ،ماج ای فک فلسفی در جهاا اسةو ،ج ،8ص.25
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الف اوی ،ج ،6ص.830
 .3همان ،ج ،02ص.772
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء تبارض البقل و النقل ،ج ،0ص.023

دیدگاه ابنتیمیه در تعارض عقل صریح و نقل

تعارض عقل صریح با نقل
4
از دیـدگاه ابنتیمیه ،عقل هیچ تاارض و م الفتی با نصـــوص قرآن و احادیث ندارد.
وی بر این باور اسـت که منقول صـحیح ،موافق با صـریح ماقول اسـت و رسول خدا
م
م
چیزی را نیاورده اسـت که فهم آن برای عقل محال باشد؛ بلکه چیزهایی را آورده که عقل
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صـریح آن را قبول میکند .هیچ تاار ـی بین وحی و عقل نیست و اگر تاار ی بین اینها
وجود داشت ،صحابه درباره آن سؤال میکردند 5.او در کتاب دیگری مینویسد:
کالم انبیا همگی حق و صـــدق اســـت .ب شـــی از ســـ نان انبیا با عقل صـــریح
قـابـلدرک اســـت و عقـل بـدون اخبـار انبیا همین احکام را درک میکند؛ ولی در
بسیاری از احکام ،عقل بدون س ن انبیا ساکت است .آنچه با صریح عقل بهدست
3
میآید با نقل تاار ی ندارد.

ابنتیمیه کتابی با عنوان درء تبارض البقل و النقل أو موافقة الصحیح المنقول لص یح
المبقول در رد دیدگاه متکلمان و بهویژه در رد دیدگاه اشـاعره نگاشته است تا بیان کند که
هیچ تاـار ـــی بین عقـل و نقـل وجود ندارد 2.ابنتیمیه در جای دیگری عقل صـــریح را
میپذیرد و میگوید:
آنچـه ســـلف و امامان بر آن اتفاقنظر دارند ،م الف عقل صـــریح نیســـت .آنچه
م الف عقل صــریح باشــد ،باطل اســت و در کتاب و ســنت هیچ امر باطلی وجود
ندارد؛ ولی در آنها الفاظی وجود دارد که باضی مردم مانای آنها را نمیفهمند یا از
آنها مانای باطلی را درک میکنند .در اینگونه مسائل ،اشکال از مردم است؛ نه از
4
کتاب و سنت.

نقد دیدگاه ابنتیمیه
ابن تیمیه ماتقد اســت عقل صــریح با نقل صــحیح تاار ـی ندارد؛ درحالیکه روایا
ماتبری در منابع اهلســـنت وجود دارد که عقل با آنها تاارض داشـــته و آن را نمیپذیرد.
بهعنوان مثال ،روایاتی در دو کتاب ماتبر -نزد اهلســـنت -صتتتحیح مستتتلم و صتتتحیح
البااري وجود دارد که با عقل سازگاری ندارند و با عصمت و منزلت پیامبر در تاارض
است .بدونشک عقل چنین چیزی را از پیامبر بهدور میداند .پس برای عدمتاارض
عقل با نقل ،باید مالکی وجود داشــته باشــد تا تاار ـی رخ ندهد .وجود نقل صــحیح ،بر
 .1همان.
ّ
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الجوا الصحیح عمن بدل دین المسیح ،ج ،7ص.872
 .7سمهوری ،رائد ،نقد الاطا السلفي ،ص.732
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الف اوی ،ج ،00ص.265
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َ َ َ
َ ه
موافقـت عقـل بـا آن داللت ندارد؛ همانند آیاتی مثل مک مر ِ مف ْو

ْ
ْ
هي 5که خداوند را به
مأمک ِ م
ِ

جسم تشبیه میکنند و با عقل نیز سازگاری ندارند.
موافق شـــرش اســـالم عمل
هنگامی که فردی اســـالم را قبول ندارد ،چگونه میتواند
م
کند ا در باب اعتقادا که برهانهای عقلی بر شرش مقدم هستند ،ابنتیمیه چه پاس ی
میدهـد ا مـاننـد اثبـا خـدا ،عدالت و حکیم بودن خداوند که باید قبل از نقل صـــور
پـذیرنـد؛ زیرا اگر ب واهیم خــدا را بـا قرآن ثـابــتکنیم ،دور پیش میآیــد .پس در اینگونــه
مسـائل ،عقل بهصـور مسـتقل حکم خواهد کرد .ظاهرگرا شدن در بحث اسما و صفا
وجود مادی برای خداوند،
خـداونـد و همچنین اثبـا اعضـــا و جوارح برای خـدا و اثبا
م
نتیجه مقدمساختن نقل بر عقل و کنارگذاشتن عقل خواهد بود .ابنتیمیه درصور تاارض
نبود نقل ،باید ساکت
عقل و نقل ،نقل ایف را مقدم میدارد و ماتقد است که در صور م م
بود و هیچ ســـ نی نبـایـد مطرح کرد و درعمل ،بالتکلیف بمانیم .نتیجه آن عدمتأویل و
حجیت نداشـــتن آیا و روایا  ،بهدلیل عدم بهکارگیری و عدمحجیت مجاز و حقیقت در
آیا و روایا خواهد بود.

صحیح

 .1سوره فتح ،آیه .05
 .2ابنقیم جوزی ،شمسالدین محمد بن ابیبکر ،الصواعق الم سلة ،ج ،7ص 367تا آخر جلد چهارم.
 .3همان ،ج ،0ص 053تا .857

دیدگاه ابنتیمیه در تعارض عقل صریح و نقل

دالیل ابنتیمیه بر تعارضنداشتن عقل با نقل
ابنقیم جوزی در کتاب الصتتواعق الم ستتلة همانند اســتادش ابنتیمیه در کتاب درء
تبارض البقل و النقل ،بحث تاارض عقل و نقل را بهصور مبسوط بیان کرده و بنابهگفتۀ
خود ،دویست و چهل و یک وجه در رد دیدگاه فالسفه و متکلمان -تقدم عقل ،در تاارض
عقل و نقل -آورده است 3.وی همچنین در کتاب ما ص الصواعق الم سلة این ردیهها را
2
آورده و پنجاه و یک وجه از دویست و چهل و یک وجه را بیان کرده است.
رائد سمهوری در کتاب نقد الاطا السلفي در بحث تاارض عقل و نقل ،ادعا میکند
که ابنتیمیه در کتاب درء تبارض البقل و النقل برای رد دیدگاه متکلمان که قائل به تأویل
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ظواهر نصـوصـی که با دلیل عقلی م الف میباشـند ،چهل و چهار دلیل آورده است .رائد
سمهوری باد از اینکه دالیل ابنتیمیه را کر و رد مینماید ،در پایان مینویسد:
در حقیقت این چهل و چهار دلیل به سه دلیل اصلی باز میگردند.
دلیل اول :اگر دلیل عقلی و نقلی با یکدیگر تاارض داشـــته باشـــند ،ســـه صـــور
تصورپذیر است:
تاارض دو دلیل محال است.
 .0هر دو دلیل ،قطای هستند که در این صور  ،م
دلیل قطای -چه
 .8یک دلیل ،قطای و دلیل دیگر ،ظنی اسـت که در این صور
م
عقلی باشد و چه نقلی -مقدم میشود.
 .7هر دو دلیل ،ظنی هسـتند که در اینصـور دلیل راجح -چه عقلی باشد و چه
نقلی -مقدم میشـود .در صـور تسـاوی نیز ،به راجح تمسک می شود تا ما را به
قطای که همان نقلی است برساند نه عقلی.
دلیل دوم :داللت عقل بر نقل ،داللتی اجمالی اسـت و خارج از نصـوصی است که
ادعای پیامبری را ثابت میکند؛ اما هرگاه دالیل عقلی فقط بر نص عارض شـــوند،
اخذ به ظاهر نص بدون تأویل آن واجب است.
دلیل سموم :روایتی از پیامبر و صحابه و تاباین ایشان ،درباره شیوه بهکارگیری
5
دالیل عقلی برای اثبا اصول دین نقل نشده است.

نقد دالیل ابنتیمیه
ابنتیمیه ماقوال را زیر سـؤال برده و تصـور میکند که ماقوال  ،در تاارض با نصوص
کتاب و ســـنت اســـت؛ حال آنکه ماقوال  ،با برداشـــت وی از نصـــوص منافا دارند .وی
برداشـتهای خود را بهطور مطلق ،حق دانسته و به نقد برداشتهای دیگران پرداخته است.
او تصور کرده است که برداشتهای صحابه و تاباین ،بهترین برداشت است و بهدلیل اعتماد
3
وی به ظاهر نصوص ،برداشتهای فالسفه و متکلمان را اشتباه دانسته است.
ً
ظاهر نص را نص قلمداد میکند و این خالفی آشــکار و مطلقا
ابنتیمیه در دلیل دوم،
م
م الفت با نص است .عقل هنگام تأویل ظاهر نص ،از دو جهت متناقض است:
 .1سمهوری ،رائد ،نقد الاطا السلفي ،ص.236
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الف اوی ،ج ،07ص.77
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 .0قدح در دالیل عقل ـــروری :دالیل عقل ـــروری ،نصـــی را اثبا میکند که با
رور ماجزه در خارج ثابت شده است.
 .8موجب تکذیب دالیل شرعی میشود؛ درحالیکه پیش از این ،صحت دالیل شرعی،
با ماجزه ثابت شده است.
تمام دالیلی که ابنتیمیه مطرح کرده اســـت ،برای اثبا این مطلب اســـت که عقل،
اصل نقل نیست؛ درحالیکه نهتنها داللت این دالیل ،قطای نیستند ،بلکه قاعدۀ متکلمان
م
را ثـابت میکند .مهمترین دلیل ابنتیمیه برای اثبا دیدگاههای خود ،اســـتفاده از دالیل
عقلی است .نص همان خطاب عقلی است که بر اساس دالیل عقلی بنا شده و وجود نص،
قائم به وجود دالیل عقلی اســت و همان خطاب عقلی ،مکلفها را وادار میکند تا بادقت،
5
تفکر و استدالل ،به احکام این عقل عمل کنند و آن را با واقع تطبیق دهند.
مو ـوش تاارض نقل و عقل یا توافق آنها ،در صـورتی صحیح است که آنها را بهعنوان
دو دلیل مستقل در کنار هم در نظر بگیریم؛ در غیر این صور اگر عقل را تابع نص و نقل
بدانیم ،دیگر تاارض یا توافق آنها ،مانا ن واهد داشت و وظیفۀ عقل فقط فهم ظاهر نص
خواهد بود .آنچه نص بگوید ،مطابق واقع اســت و عقل آن را خواهد پذیرفت 3.متکلمان،
فالسـفه و ...قرآن را هرگز کنار نگذاشته و به ماار ۀ با قرآن نررداختهاند؛ بلکه آیا قرآن
را به تأویل میبرند .ابنتیمیه در تاارض عقل و نقل ،دلیل را اعم از مدعا تلقی میکند .وی
مغـالطـه کرده و در برخورد بـا دیگران در مقــام احتجـاج ،نقـل و ســـمع را فقط قرآن تلقی
میکند.

صحیح

 .1سمهوری ،رائد ،نقد الاطا السلفي ،ص 236و .225
 .2همان ،ص.762

دیدگاه ابنتیمیه در تعارض عقل صریح و نقل

تقدم نقل در صورت تعارض عقل صریح با نقل
ابنتیمیه توجه ویژهای به نقل دارد و اســتقاللی برای عقل قائل نیســت؛ در نتیجه بر
این باور است که در صور تاارض بین عقل و نقل ،نقل مقدم است .وی دالیلی برای این
مطلب کر کرده است که به نقد و بررسی آنها میپردازیم.
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دالیل ابنتیمیه

در ادامه ،دالیل ابنتیمیه را کر میکنیم.
دلیل اول

عقل در آنچه شــرش به آن حکم میکند ،تصــدیقکننده شــرش اســت؛ ولی شــرش در آنچه
عقل به آن حکم میکند ،تصــدیقکنندۀ عقل نیســت .چون علم به صــدق شــرش ،متوقف بر
تصــدیق عقل نیســت؛ لذا شــرش بر عقل مقدم اســت .پس آنچه از عقل توقع میرود ،همان
تصـدیق شـرش اسـت؛ زیرا عقل میداند که رسـول خدا در خبردادن از خداوند ،ماصوم
اســت و خطا در آن جایز نیســت؛ لذا باید کالم ایشــان را بر کالم خود مقدم کند .در شــرش،
پیامبر اسـت که بیشـتر از عقل میداند؛ در نتیجه باید بهسوی شرش رفت و عقل را کنار
5
گذاشت.
نقد دلیل اول

عقل در همهجا تصدیقکننده شرش نیست؛ بلکه گاهی تفسیرکنندۀ شرش است و در صورتی
َ
َ ه َ َ ْ
مکُ م .3در
کـه ظـاهر شـــرش را خالف عقل بداند ،آن را به تأویل میبرد؛ مانند آیه ممک مر ِ مف ْو مأمک ِ ِ م
تصدیق ظاهر آیه ،جسم قائلشدن برای خداوند است که البته چنین امری صحیح
اینجا الزمه
م
نیســت .پس عقل در این آیه ،ظاهر را تصــدیق نمیکند؛ بلکه آن را به تأویل میبرد و میگوید:
مقصود از م َمک مر ه ِ م« ،قدر » است؛ نه دستی که به جسم تالق دارد.
در مواردی که عقل ،قدر درک چیزی را ندارد؛ مؤخر از نقل است؛ مانند تابدیا که
عقل ،آنها را درک نمیکند .همچنین مراد ما از تقدم عقل بر شــرش ،کنارگذاشــتن شـــرش
نیست؛ بلکه مقصود ما دستیابی به مارفت نقل ،بهوسیلۀ عقل است .در ماارف دینی ،عقل
بهتنهایی کفایت نمیکند و بهطور قطای ،به شـرش نیاز اسـت؛ چراکه عقل انسان در برخی

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء تبارض البقل و النقل ،ج ،0ص 072و .076
 .2سوره فتح ،آیه .05
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مو ـــوعـا  ،دارای محدودیتهای ادراکی اســـت؛ مانند ادراک ا حقتاالی که هیچ
5
ادراکی به آن دسترسی ندارد.
دلیل دوم

عقال در بسـیاری از مسـائل با یکدیگر اختالف دارند؛ ولی شرش ،قولی صادق است که
صـدق ،صـفتی الزم برای آن اسـت .در صــور تنازش بین عقل و نقل ،میتوان مردم را به
کتاب و ســنت ارجاش داد؛ زیرا اگر عقل را مقدم کنیم ،فقط بر شــک خود میافزاییم 3.در
حالیکه ما به عدمامکان تاارض عقل صـریح با شرش قائل هستیم؛ بلکه بر عکس منقول
صــحیح هم هیچگاه با ماقول صــریح تاارض ن واهد کرد .پس اگر تاار ــی میان عقل و
نص صــحیح واقع شــد ،باید در آن عقل شــک کرد و گفت :آن عقل صــریح نیســت؛ بلکه
2
شبهاتی است که بهعنوان عقل صریح مطرح شده است.
بیشتر مسائلی که در آنها تاارض عقل و نقل وجود دارد ،از امور خف می مشتبهی هستند
م
کـه بســـیـاری از عقلگرایان نیز در آنها اختالف دارند .عموم این مســـائل از اموری غیبی
بیشــتر عقال به آن دســترســی ندارد .در نتیجه هر عقلگرایی که با این
هســتند که عقل
م
مسائل مواجه شود ،یا رأی خود را میدهد یا حیر زده میماند و از دیگران تقلید میکند و
4
بیان میدارد که این مسائل ،از امور عقلی قطای هستند.
نقد دلیل دوم

رائد سمهوری میگوید:
درحالیکه عقل اســت که حکم میکند این دلیل قطای اســت یا ظنی؛ و این دلی مل
ظنی ،راجح اســـت یـا مرجوح .در نتیجه مقدم داشـــتن دلیل نقلی ،در واقع همان
مقدم داشتن حکم عقل است .عقل بر نقل در این موارد مذکور مقدم است ،هرچند
صحیح

 .1جوادی آملی ،عبدالله ،منزلت عقل در مب فت دینی ،ص 57و .53
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء تبارض البقل و النقل ،ج ،0ص.22
 .3همان ،ج ،0ص 022تا .050
 .4همان ،ج ،0ص.050
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کـه ادعای تقدم نص شـــود؛ زیرا نه در کتاب و نه در ســـنت ،نص صـــریحی پیدا
نکردیم تـا بـه تقدم نص یا تقدم عقل یقین کنیم .اگر بگوییم در قرآن ،نص قطای
وجود دارد و آن نص ،مقدم اســت ،این نیز حکم عقل اســت که آن نص را قطای
5
میداند .به همین دلیل ،عقل در مقام تاارض بین عقل و نقل ،مقدم است.

ابنتیمیــه عقــل را در مقــام عمــل قبول نــدارد و بــا اینکــه مالک را قطع میدانــد ولی
ادراکا عقل در صـفا خدا را نرذیرفته و اصالت را به نصوص میدهد .با توجه به جایگاه
عقل ،چرا ابنتیمیه حجیت عقل مستقل را انکار میکندا مالک عقل صریح چیستا اگر
مالک عقل ،قطای اســت باید مقدم شــود .اگر مالک عقل را عدمم الفت با نقل بدانیم،
َ َ
پس چرا آیه ف هَث َمو ْاُمر ف ِ م 3را بر مانایی غیر از مانای خود ،تفسیر کرده استا 2همچنین
آیا قرآن ،داللتی ظنی دارند؛ و اگر ابنتیمیه داللت آیا قرآن را قطای میداند ،با نســخ
و آیا متشـابه چه میکندا با نصوص ،مدرکا عقل را میپذیریم؛ آنچنانکه در قرآن به
ََ َ ََ َ ه
َ
وی 4که به تفکر در صــفا و تاریخ
تاقل و تفکر امر شــده اســت؛ مانند آیه أفممَْفَر م
گـذشـــتگان امر میکند .آیا میتوان گفت که خداوند متاال در قرآن ،به تفکر در آیا امر
کرده اســت ،ولی در جایی دیگر بگوید که این فکر و ماقوال شــما پذیرفتنی نیســتا این
نقض غرض است بنابراین صحیح نیست که شرش بگوید عقل ،حجتی باطنی است؛ ولی
در نتیجه آن را حجت نداند و عقلیا  ،اعتباری نداشته باشند ا
سمهوری در جای دیگری از کتابش مینویسد:
مراد ابنتیمیـه از نص و نقل و شـــرش در کتاب درء تبارض البقل و النقل ،ظواهر
نصـوص اسـت .وی درصـدد اثبا عدمتاارض بین عقل و ظواهر نصـوص است؛

 .1ســمهوری ،رائد ،نقد الاطا الستتلفي ،ص .252این کتاب ،در لندن بهچاپ رســیده اســت و نویســنده آن ،از محققان مقیم
عربســتان و اســتاد دانشــگاه اســت .وی با عقاید ابنتیمیه م الفت صــریحی ندارد و فقط کتاب درء تبارض البقل و النقل را
بررسی و نقد کرده است.
 .2سوره بقره ،آیه .005
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ش ح البمدة الفقه ،ج ،8ص222؛ بیهقی ،احمد بن حسین ،األسماء و الصفات ،ص.756
 .4سوره اناام ،آیه .55
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درحالیکه این امر با نام کتابش در تضاد است .ادعای اینکه ظواهر نصوص همان
5
نصوص هستند؛ الغاء خصوصیت از مانای نص و تضییق دایرۀ نصوص است.

ابنتیمیه ماتقد اســت که تاارض ،بین دو مطلب شــرعی بهوجود میآید .وی در کتاب
درء تبارض البقل و النقل میگوید:
دالیل ،یا شــرعی هســتند یا بدعی .دالیل شــرعی نیز به عقلی و ســمای تقســیم
میشـوند .آنچه در مقابل دالیل بدعی قرار میگیرد ،دالیل شــرعی اســت؛ نه دالیل
ـرعی عقلی هســتند .دالیل عقلی در
عقلی .در حقیقت دالیل عقلی همان دالیل شـ م
مقابل دالیل سمای قرار میگیرند که خود ،قسمی از دالیل شرعی میباشند .هرگز
3
دالیل عقلی با دالیل شرعی تاارض نمیکنند.

کسـی میتواند از عدمتاارض عقل و نقل سـ ن بگوید که جایگاه مســتقلی برای عقل
قائل باشـد و ماتقد باشد که عقل ،بدون دخالت نص ،قدر م دریافت و درک برخی مسائل
را دارد .در این صــور عقل و نقل مســتقل از یکدیگر بوده و با یکدیگر تاامل میکنند؛ اما
ماانی ظاهری حمل
کسی که عقل را تابع نص میداند و ماتقد است که نصوص را باید بر م
فرض تاارض عقل و نقل
کرد ،برای عقل ،جایگاه مســتقلی قائل نیســت .بر این اســاس م
هیچگـاه رخ ن واهـد داد؛ چراکـه عقـل همواره از احکـام نقـل پیروی میکنـد و هیچگونه
اســـتقاللی نـدارد .ســـ ن از تاارض عقل و نقل بر مبنای پیروی عقل از نقل ،قابلطرح
نیســت .ابنتیمیه در برخی س ـ نان خود ،بر لزوم تبایت عقل از نقل تأ کید میکند که این
2
س ن ،با اصل مسئلۀ تاارض عقل و نقل سازگاری ندارد.
سمهوری در نقد ابنتیمیه مینویسد:
خود نص ،در این حالت
دلیلی وجود دارد که به ظاهر نصـــوص عمل شـــودا اگر بگوید م
بودن
داللت نص ،ظنی اســت یا قطایا و دوباره سـؤال میشــود که چه دلیلی بر قطای م
آن و ظنیبودن دیگری ،وجود داردا اگر این بار هم بگوید با نص ،در این صــور دور یا

صحیح

 .1سمهوری ،رائد ،نقد الاطا السلفي ،ص.765
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء تبارض البقل و النقل ،ج ،0ص062؛ ج ،2ص.73
 .3سمهوری ،رائد ،نقد الاطا السلفي ،ص.762
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کردن آن باشـــد ،در این صـــور چه
اگر ظاهر نص ،بر عقل مقدم باشـــد و مبنا ،مقدم م

221

تســـلســـل پیش میآید و اگر بگوید بهدلیل لغت عرب ،در این صـــور لغت عرب نص
نیسـت تا جاری مجرای نصـوص شرعی مثل قرآن باشد .در نتیجه چارهای جز رجوش به
عقل نیسـت .همان عقلی که ماانی را و ع کرده و الفاق را در مقابل آن ماانی قرار داده
5
است .اهللغت در مقابل این عقل سر تاظیم فرود میآورند.

وی همچنین میگوید:
الف ظاهر را ،دالیلی قطای و صحیح میدانند .آنان نص
متکلمان دالیل عقلی م م
را از ظاهرش منصـــرف میدانند و بر ماانی دیگری حمل میکنند تا با دالیل عقلی
تطبیق نمـاینـد و در واقع تـأویـل میبرنـد .ابنتیمیـه اینگونه القا میکند که دالیل
عقلی با نصوص شرعی ماارض هستند و با دالیل عقلی دیگری که ظاهر نصوص
را ثابت میکنند ،متکلمان را رد میکند.

3

روش ابنتیمیه در تمام آثارش اینگونه اســـت که مطلبی را بهقدری تکرار و با عباراتی
گوناگون بیان میکند که خواننده آن را باور میکند .وی در کتاب خود 2درصدد رفع تاارض
عقل و نقل نیسـت؛ بلکه بهدنبال اثبا این نکته است که عقل قابلیت پیروی ندارد و فقط
باید سرا نقل رفت؛ آنهم با فهم ظاهرگرایی و صحابۀ عثمانیمذهب 4.ابنتیمیه با توجه
به رویکرد اهلحدیثی و اخباریگری به مقابله با عقلگرایی برخاســـته و کتاب درء تبارض
البقل و النقل را در همین مو وش نگاشته است.
بنابراین ابنتیمیه در مو وش عقل ،چهار اصل را بیان میکند که محور همۀ عقاید اوست:
 .0عقل با قرآن و حدیث ماارض نیست.
 .8عقل با قرآن و حدیث موافق است.
 .7فهم فالسفه و متکلمان که با نقل و سنت ماارض باشند ،باطل هستند.
5
 .2عقل درست ،صریح و خالص با اقوال حکما و متکلمان م الف است.
 .1همان ،ص.760
 .2همان ،ص.225
 .3کتاب درء تبارض البقل و النقل.
 .4نک :فرمانیان ،مهدی« ،عثمانیه و اصحاب حدیث قرون ن ستین» ،نش یه هفت آسماا ،شماره .76
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،رف المةو عن األئمة األعةو ،ترجمه :احمدعلی آریانژاد ،ص.06
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بهعبار دیگر ،ابنتیمیه با اســتداللهای عقلی بدون تکیه بر قرآن و حدیث ،م الف
اســت؛ و عقل را فقط در صــورتی ماتبر میداند که با قرآن و حدیث ماارض نباشــد 5.وی
ماتقد است که عقل صریح ،موافق با نقل صحیح است .اهلکالم داللت قرآن و حدیث را
بهجهت ماهیت خبری و نقلی آن حجت میدانند؛ زیرا برای اعتماد بر صــحت قول م بر،
نمی توان بـه خود م بر اســـتـدالل کرد؛ بلکـه بـایـد با عقل آن را اثبا نمود .پس در نظر
اهلکالم ،عقل اصـــل اســـت و علوم عقلی اولویت و اصـــالت دارند .غزالی ،جوینی -امام
3
الحرمین -و ف ر رازی همگی بر همین باور هستند.
آنچه از آثار ابنتیمیه پیداست ،وی در مقام عمل ،نقل را بر عقل مقدم میدارد و برای
گری ابنتیمیه ،عقل
عقل هیچگونه ارزشی قائل نیست .بنابر مبنای حدیثگرایی و اخباری م
2
از جایگاه ارزشمندی برخوردار نیست.
دلیل سوم

تقدم شــرش بر عقل دارای فوایدی اســت که بهســبب آنها ،بر تقدم نقل بر عقل بیشــتر
پافشــاری میشــود .بهنظر ابنتیمیه تقدم نقل ،صــداقت و عصــمت پیامبر را موجب
میشـود؛ زیرا اگر برذیریم هر آنچه در شـرش اسـت ،مطابق واقع اسـت ،صفا صداقت و
عصــمت پیامبر نیز تقویت شــده و همین امر موجب تقویت شــرش و پیروزی شــرش در
تقابل عقل و نقل میشــود 4.وقتی خبری از پیامبر نقل شــده اســت که م الف عقل
اســـت ،بهترین راه ،ســـرردن آن به فردی اعلم و پرهیز از مقدمکردن نظر خویش بر خبر
1
خداوند و رسول اکرم است.

صحیح

دیدگاه ابنتیمیه در تعارض عقل صریح و نقل

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الجوا الصحیح عمن بدل دین المسیح ،ص.765
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموعة ال فستی  ،ج ،0ص725؛ جمای از نویسندگان ،دائ ة المبارف بزرگ اسةمی ،ج،7
ص.032
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء تبارض البقل و النقل ،ج ،0ص.022
 .4همان ،ج ،5ص.833
 .5همان ،ج ،0ص.020
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دیدگاه متکلمان ،فالسفه ،شیایان و صوفیان فقط شبهه و نفاق را در دل مؤمنین ز یاد
میکند؛ زیرا این افراد عقل یا وق خویش را بر قرآن و سنت مقدم میدارند .در مواقای که
قبول نصوص را دارند؛
نصـوص ،مطلب خاصی را بیان میکنند ،بهصور منافقانه ادعای م
5
درحالیکه در عمل ،عقل و وق خود را قبول دارند و نصوص را رد میکنند.
بررسی دالیل ابنتیمیه

باید از ابنتیمیه سؤال شود که چگونه به صحت آنچه پیامبر خبر داده است ،پی
میبردا مگر غیر از این اســـت کـه بـه عقل خود رجوش کرده و با بهکارگیری عقل و فطر
ســالم خود به انطباق یا عدمانطباق روایا با عقل پی میبردا صــحت و ســقم روایا را با
چه وسـیلهای میسـنجدا اگر در مسائل اعتقادی ،به اصلی از اصول دین بهصور عقلی
ماتقد نشــود ،نمیتواند به لوازم آن ،ایمان داشــته باشــد .در نتیجه نقل را در صــورتی باید
برذیرد که در ابتدا به صـــحت روایت ماتقد باشـــد تا بتواند به محتوای روایا و آیا ایمان
آورده و به آنها عمل کند .اینگونه نیسـت که در همهجا فقط عقل اشتباه کرده باشد؛ بلکه
ممکن است روایا نیز از منبع صحیحی نقل نشده باشند .جاعالن احادیث حتی در زمان
پیـامبر هم وجود داشـــتند و برخی مطالب درو را به پیامبر نســـبت میدادند؛
چراکه بیش از یک قرن ،نقل حدیث با ممنوعیت مواجه شـــد و موقایت مناســـبی را برای
صـــی خود به روایا نگاه
جال احادیث بهوجود آورد .در نتیجه هر فردی با اغراض شـــ
م
میکرد و هر چــه را کــه در نظرش صـــحیح جلوه میکرد ،جمعآوری میکرد 3.در کالم
ابنتیمیـه مغـالطـههـای فراوانی وجود دارد؛ مـانند پاســـخدهی به شـــبها بروندینی با
پاسخهای دروندینی 2.درست است که عقل به صدق رسول اکرم حکم میکند ،ولی
این در صـورتی است که ابتدا با عقل خویش رسالت را قبول کند و سرس به محتوای آنچه
رسول اکرم آورده است ،ایمان بیاورد .ابنتیمیه نتیجه را مقدمه قرار میدهد و مدعا را
 .1همان ،ج ،5ص 777و .773
 .2نک :طائی ،نجاح ،یهود بثو اإلسةو.
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء تبارض البقل و النقل ،ج ،0ص.06
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صحیح

 .1سمهوری ،رائد ،نقد الاطا السلفي ،ص.282
 .2همان ،ص.287
 .3همان ،ص067؛ ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء تبارض البقل و النقل ،ج ،2ص.32
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء تبارض البقل و النقل ،ج ،0ص.23

دیدگاه ابنتیمیه در تعارض عقل صریح و نقل

دلیل و مصــادره بهمطلوب میداند 5.اگر کســی عقل را در برابر ســمع ،اطاعتپذیر بداند و
بـدون ارائـۀ دلیـل ،بر این امر پـافشـــاری نمـایـد ،فایدهای بر آن مترتب نیســـت 3و حرفی
بیمنطق و بیدلیـل خواهـد بود .بـاید عقل و نقل را در کنار یکدیگر بهعنوان منبع و دلیلی
مستقل پذیرفت .در مقام مقایسه ،ش ص ابنتیمیه نیز تقدم دلیل قطای -چه سمای و چه
عقلی -را قبول دارد؛ ولی در مقــام عمــل نقــل را مقــدم میدارد .وی برای این مطلــب،
اصل نقل نیست و در مقام تاارض،
توجیها و دالیلی کر کرده و برای اثبا اینکه عقل ،م
نقل مقدم اسـت ،کتابی شش جلدی نوشته است .ابنتیمیه با الفاق بازی میکند و تالش
میکند که ظاهر نصـــوص را به جای نص ،به خوانندگان القا نماید 2.وی برای رد دیدگاه
متکلمان که از دالیل عقلی و نقلی بهره میگیرند ،از دالیل نقلی اســـتفاده میکند که این
امر ،مصــادره بهمطلوب اســت .ابنتیمیه هرگاه از نقل صــحبت میکند ،خاص در وحی و
قرآن مد نظرش است .وی از دلیل خاص برای مدعای عام خویش استفاده میکند.
بـه چـه دالیلی خطـابـاتی کـه در قرآن و ســـنـت وجود دارند ،میتوانند م اطبان را به
عملکردن ملزم نمایندا آیا م اطبان نباید در آنچه برای آنها فرسـتاده شـده و به آن امر یا
نهی میشوند ،تفکر کرده و تش یص دهند که بهنفع آنهاست یا خیرا در صور تقدم نقل
بر عقل ،نباید کافران را به اطاعت از اوامر الهی ملزم کرد؛ چراکه در این صور مو وعا
نبودن آنها به انجام مضـــامین
امربهماروف ،نهیازمنکر و تبلیغ دین اســـالم ،بهدلیل ملزم م
آیا و روایا  ،بهکلی تاطیل میشـوند .این در حالی است که بسیاری از مباحث متکلمان
اصــل نقل میدانند -به مســلمانشــدن تاداد فراوانی از کافران منجر شــده
که عقل رام
مدلول عقل را همیشـــه ظنی فرض میکند؛ 4به همین
اســـت .ابنتیمیه نص را قطای و
م
سبب ،وی در همهجا نقل و سمع را مقدم بر عقل میدارد.
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نتیجه
ابنتیمیه عقل صریح و نقل را بهگونهای تاریف کرده است که گویا عقل را قبول دارد؛
در صـورتی که عقل را فقط در برخی موارد -آنهم در مواقای که در مقابل نقل سـر تاظیم
فرود میآورد -حجت میداند .وی ماتقد اســت که تاار ــی بین عقل و نقل وجود ندارد؛
درحالیکه عقل را جز در صـــورتی که مؤید و تصـــدیقکنندۀ عقل باشـــد ،بهعنوان منبای
مســـتقـل نمیپـذیرد .ابنتیمیه روایا مدح عقل را ـــایف میداند .وی برای رد دیدگاه
متکلمـان ،دالیلی دربـاره تقـدم نقـل بر عقـل ارائـه میدهد؛ حال آنکه کالم وی ،مدعای
متکلمـان -تقـدم عقـل بر نقـل -را ثـابـت میکنـد .برخی دالیل ابنتیمیه مبتنی بر ظاهر
نصوص است؛ نه خود نصوص .وی اینگونه القا مینماید که ظواهر نصوص -برداشتهای
خود نصوص هستند .دالیلی که ابنتیمیه در مو وش تقدم نص بر عقل
خودش از نصوص -م
مطرح میکند ،بهشــد خدشــهبردار و ــایف هســتند .در پاســخ به دالیل ابنتیمیه مطرح
کردیم که در حوزۀ اعتقادا  ،عقل مقدم است؛ ولی در حوزۀ فروعا  ،در صور وجود نص
صـحیح ،نص مقدم خواهد بود .ابنتیمیه ادعا میکند که نقل و سـمع از قطایا هستند؛
ولی دلیل وی اخص از مدعاســـت .وی محل نزاش را حقیقی نمیداند؛ بلکه ماتقد اســـت
تاـارض ،بین دو دلیـل شـــرعی اســـت نـه بین یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی .با توجه
به دالیلی که در این مقاله -بهویژه کالم رائد ســمهوری -بیان شــد ،نادرســتی و مغالطهدار
بودن ادعای ابنتیمیه اثبا میگردد.
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اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران
*

چکیده
«جمـاعـت دعو و اصـــالح ایران» از جریـانها و گروههای متأثر از اندیشـــۀ جنبش
«اخوانالمسـلمین» اسـت .آنان بر تبایت از فهم سـلف در پیروی از قرآن و سنت تأکید
ندارند؛ ولی توسل ،استغاثه ،بنای بر قبور و برخی از اقسام زیار قبور را مردود میدانند.
به اعتقاد آنان ،مذهبها برداشـتهای فقهی از قرآن و سـنت هستند و از هیچ تقدسی
برخوردار نیســـتند .آنها پیروی از مجمعها یا شـــوراهای فقهی را بهتر میدانند؛ ولی در
نبود چنین اجتماعاتی ،پیروی از مذاهب را امری اجتنابناپذیر
عصـــر کنونی بـهخـاطر م

انگاشتهاند .باور به دموکراسی ،باور به اصل شورا و خرد جمای و همچنین التزام به آن

در کنار دیگرپذیری و تکثرگرایی ،از باورها و اعتقادا اساسی «جماعت دعو » مارفی
شــده اســـت .به اعتقاد آنان بهار عربی در تکاپوی اعادۀ حقوق شــهروندی و حاکمیت
قانون است .همچنین اسرائیل غاصب است و مسلمانان و نهادهای بینالمللی نباید در
مقـابـل جنـایتهای آنان ســـاکت بمانند .جماعت دعو  ،دفاش از حقوق و آزادیهای
شـهروندی اهلسنت ایران را از وظایف اتی خود دانسته و بر این باور است که هرچند
اهلسنت ایران آزادی نسبی دارد ،ولی از جاماۀ هدف خود دور است.
کلیدواژهها :دعو و اصالح ،اخوانالمسلمین ،عبدالرحمن پیرانی ،حکومت ،اندیشۀ
سیاسی ،اندیشۀ دینی.

* کارشناس ارشد کالم اسالمی و دانشپژوه مؤسسۀ داراإلعالم لمدرسة أهلالبیت.
ایمیلpooralirrr@gmail.com :

مقدمه
رهبری «حسن البنا» در سال 0682م در کشور مصر شروش
جنبش اخوانالمسلمین به
م
به فاالیت نمود .این جنبش در حال حا ــر در کشــورهای م تلفی نظیر ایران ،ســوریه،
سـودان و فلسطین فاالیت دارد و از جمله گروههای متأثر از این جنبش ،جریان «جماعت
دعو و اصالح ایران» است.
از آنجا که هدف اصــلی جنبش اخوان ،اســالمیکردن حکومتها و جوامع کشــورهای
مسلمان نشین است ،باید پرسید که هدف شابۀ ایرانی این جنبش یا همان جماعت دعو
و اصالح ایران چیستا آیا آنان حکومت حاکم بر کشور ایران را بهعنوان حکومت اسالمی
قبول دارندا آیا آنان جاماۀ ایرانی را جاماهای اســالمی میدانندا اگر پاسـ مـخ این پرســش،
منفی اسـت ،حکومت و جاماۀ مطلوب از دیدگاه آنان چیسـتا و اگر پاســخ ،مثبت است،
آنـان از نظـام حـاکم و جـاماـۀ اســـالمی ایران ،چـه انتقـادهـایی دارند یا به نظام حاکم و
جاماۀ اسالمی ایران ،چه پیشنهادهایی را ارائه میدهندا
پاسـخ به این پرسشها بدون توجه به اندیشۀ دینی و سیاسی جماعت دعو  ،امکانپذیر
پیشرو ،پاسخ به این پرسش را رسالت اصلی خود میداند که اندیشۀ
نیسـت .از اینرو نوشـتۀ م
دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران یا جماعت دعو و اصالح ایران چیستا
هرچند در سایتها ،نشریهها و روزنامههای م تلف ،مطالبی پراکنده دربارۀ این جریان
بیشـتر آنها به مارفی ساختار سازمانی جماعت دعو پرداختهاند و
بهچشـم میخورد؛ ولی
م
از تبیین اندیشــۀ دینی و ســـیاســـی آن غافل شـــدهاند و تاکنون تحقیقی مدون در اینباره
صور نگرفته است.
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تاریخچۀ جماعت دعوت و اصالح ایران
«جمــاعــت دعو و اصـــالح ایران» از جریــانهــا و گروههــای متــأثر از انــدیشــــۀ
«اخوانالمســلمین» اســت که اندکی پیش از انقالب اســالمی ایران ،گروهی از عالمان و
5
اندیشمندان اهلسنت ایران آن را تأسیس کردند.
کشـــفالـدین محمدیان از علمای اهلســـنت تالش ،هســـتۀ اولیۀ جماعت دعو را
متشـکل از شـ صـیتهایی نظیر ناصـر سـبحانی ،عبدالرحمن یاقوبی ،ماموستا سیدقادر
عزیزی ،ماموســتا برهان امینی (برهان حمه امین صــاحب تفستتی آستتاا به زبان کردی)،
3
کاک صالحالدین محمد بهاءالدین دانسته است.
عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعو در مصــاحبهای با روزنامۀ الشتت ق األوستتط
یری این
ـمن انکار عضـویت این جماعت در تشـکیال جهانی اخوانالمسلمین ،تأثیرپذ م
گروه از اندیشــۀ اخوان را امری صــحیح دانســته اســت 2.جماعت دعو در واکنش به خبر
منتشــرشــده در روزنامۀ عراقی الزماا ،مبنی بر تالیق عضــویت اخوانالمســلمین ایران در
جهانی اخوانالمسلمین ،با صدور بیانیهای در تاریخ 8552/00/08م مصادف با
تشکیال
م
0723/2/88ش ،التزام خود به مبانی فکری جنبش «اخوان» را ابراز داشــته و آن را مایۀ
4
افت ار دانست.

اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران

« .1رویکردها و راهکارها» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح ،لینکhttp://www.islahweb.org/roykard :
 .2سـهرابی ،یحیی« ،گفتوگو با کشـفالدین محمدیان از علمای اهلسـنت تالش» ،سـایت رسمی جماعت دعو و اصالح،
 06آ ر  ،0767لینک:
گفتوگو-با-کشفالدین-محمدیان-،از-علمای-اهلسنت-تالhttp://www.islahweb.org/content/2014/12/13263/
 .3محمود ،خالد« ،األمین الاام لجماعة الدعود و اإلصالح اإلیرانیة :الماار ة األقرب إلینا» ،سایت الشرق األوسط 80 ،رجب
 ،0270لینک:
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=576621&issueno=11541#.wrnwjyhubdd
« .4بیانیۀ جماعت دعو و اصـالح ایران در خصـوص خبر بیاسـاس روزنامۀ عراقی الزمان» ،سـایت رسمی جماعت دعو و
اصالح 86 ،آبان  ،0723لینک:
بیانیه-جماعت-دعو -و-اصــالح-ایران-در-خصــوصhttp://www.islahweb.org/content/1387/8/3862/-
».htmlخبر-بیاساس-روزنامه-عراقی«-الزمان
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پرســشــی که مطرح میشــود این اســت که ارتباط کنونی جماعت دعو با مرکز جنبش
اخوانالمسلمین در قاهره چگونه استا عبدالرحمن پیرانی در پاسخ به این پرسش میگوید:
ً
طبیاتـا بـهعنوان یـک جمـاعـت اســـالمی فاال ،روابط حســـنهای با جنبشهای
اســـالمی و رهبرانشـــان بهویژه شـــ صـــیتهای برجســـتۀ اخوانی داریم؛ ولی با
هیچکدام از آنان رابطۀ تشکیالتی نداریم.

5

جمـاعـت دعو در اســـاســـنامۀ خود ،جماعت را چنین تاریف کرده اســـت« :جماعت
تشــکلی اســت مدنی ،در چارچوب اندیشــۀ اســالمی که در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و
ســیاســی فاالیت میکند» 3.جلیل بهرامینیا از اعضــای شــورای مرکزی جماعت دعو در
پاسـخ به این پرسـش که جماعت دعو تشـکلی تبلیغی و تربیتی اسـت یا تشـکلی سیاسی،
اساس کارکرد جماعت را مبتنی بر «تربیت دینی» دانسته است .وی استقبال جماعت دعو
از فاالیتهای سـیاسـی را ناشـی از خوانش فراگیر جماعت دعو از اسالم و نیز نگرش این
گروه به مو وش تربیت تش یص داده است؛ نگرشی که تربیت را صرف پند و اندرز نمیداند؛
بلکه فرایندی میداند که شــامل ســایر ابااد زندگی از جمله اقتصــاد ،ســیاســت و فرهنگ نیز
میشود .در مجموش به اعتقاد او ،جماعت تشکلی تبلیغی و تربیتی است تا تشکلی سیاسی2.
اندیشۀ دینی جماعت دعوت و اصالح ایران
اندیشۀ دینی جماعت را میتوان در چند محور بررسی کرد:

 .1محمود ،خالد« ،األمین الاام لجماعة الدعود و اإلصالح اإلیرانیة :الماار ة األقرب إلینا» ،سایت الشرق األوسط 80 ،رجب
 ،0270لینک:
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=576621&issueno=11541#.wrnwjyhubdd
« .2مرامنامه و اساسنامه» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح ،لینک:
http://www.islahweb.org/maramnameh
 .3سهرابی ،یحیی« ،جماعت دعو و اصالح؛ رویکردها ،راهکارها و عملکردها در گفتوگو با جلیل بهرامینیا» ،سایت رسمی
جماعت دعو و اصالح 2 ،بهمن  ،0765لینک:
جــمــاعــت-دعــو -و-اصــــالح؛-رویــکــردهــا-،راهــکــارهــا-وhttp://www.islahweb.org/content/2017/1/1776-
عملکردها-در-گفتوگو-با-جلیل-بهرامینیا
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 .1سلفیگری

جماعت دعو  ،نه تاریفی از سـلفیگری ارائه داده و نه مو ـع صریحی در مقابل این
مکتب ابراز داشــته اســت .آنان مســلمانان را به پیروی از قرآن و ســنت ملزم دانســتهاند نه
پیروی از سـلف .به اعتقاد جماعت دعو  ،لزومی بر تبایت از سـلف در فهم قرآن و سنت
وجود ندارد و میتوان با تکیه بر فهم و برداشت عالمان عصر حا ر از قرآن و سنت پیروی
نمود؛ البته درصورتی که از شرایط و ت صص الزم و کافی برخودار باشند و برداشت آنان از
5
قرآن و سنت ،مطابق قوانین و وابط علمی باشد.
جماعت دعو بیان نکرده اســـت که مراد از ت صـــص چیســـتا ـــوابط علمی که
برداشت از قرآن یا سنت باید مطابق با آن باشد ،کداماندا شاید بتوان مراد جماعت دعو
از ت صص را همان قوۀ اجتهاد دانست که در ادامه ،بحثی دربارۀ آن خواهیم داشت؛ ولی
وابط علمی ،همچنان پرده بر رخسار کشیده و در هالهای از ابهام قرار دارد.
 .3اجتهاد و تقلید

جماعت دعو و اصـالح با انتشـار مقالهای از دکتر یوسف قر اوی با عنوان «عوامل
تغییر فتوا در عصر کنونی»  ،درصدد بیان این مطلب است که ائمۀ ارباه و فقهای گذشته،
3
برای عصر خود اجتهاد کردهاند و عصر کنونی به اجتهادی جدید نیاز دارد.
آنان در همین راســـتا الزامی برای پیروی از مذهبی خاص قائل نیســـتند 2و مذاهب را
4
برداشـتهایی فقهی از قرآن و سـنت مارفی میکنند که از هیچ تقدسی برخودار نیستند.
به اعتقاد آنان اصـل ،پیروی از قرآن و سـنت است 1و درعینحال برای کسانی که با علوم
اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران

 .1سؤال شمارۀ  ،0875سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 85 ،تیر 0767ش ،لینک:
http://www.islahweb.org/feqhi/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c?p
age=8
 .2قر اوی ،یوسف« ،عوامل تغییر فتوا در عصر کنونی» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 88 ،آ ر 0765ش ،لینک:
http://www.islahweb.org/content/2011/12/4776
 .3نک« :سؤاال فقهی» ،مجله اصةح ،شمارۀ اول ،دی ماه  ،0765ص.053
 .4نک« :سؤاال فقهی» ،مجله اصةح ،شمارۀ دوم ،بهمن ماه  ،0765ص.23
 .5نک« :سؤاال فقهی» ،مجله اصةح ،شمارۀ اول ،دی ماه  ،0765ص.053
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شرعی آشنایی ندارند ،در آنچه م الف قرآن و سنت نباشد ،پیروی و تقلید از پیشوایان دین
عالمان دارای شــرایط اجتهاد ،الزم و صــحیح اســت 5و فرد عامی نمیتواند به تلفیقی از
و
م
3
مذاهب عمل کند.
جماعت دعو  ،تقلید را در آنچه م الف با قرآن و ســنت نباشــد ،جایز دانســته اســت؛
ولی بیان نکرده است که فردی عامی و فردی که با علوم شرعی آشنایی ندارد ،از چه راهی
و بـا چه توان و اســـتادادی میتواند مطابقت فتوای مجتهد و مرجع تقلید خود را با قرآن و
سنت تش یص دهد .اگر گفته شود با پیروی از اهلترجیح میتواند به این تش یص برسد
یا عالمی واجد شـــرایط میتواند برای او مطابقت یا عدممطابقت را احراز نماید 2،باید گفت
که این حرف ،بازگشــت به خانۀ اول اســت و بازهم در اینجا باید پرســید که فرد عامی با چه
توان و اسـتادادی می تواند قول صحیح را از میان اقوال ماارض تش یص دهد .به همان
اندازه که ارجاش مسـتقیم فرد عامی به قرآن و سـنت و انتظار فهم احکام عملی توسط او از
این دو منبع مهم ،خطرناک و موجب انحراف اســت ،ارجاش غیرمســتقیم و بهعبار دیگر
تقلید مقید به عدمم الفت با قرآن و سنت نیز خطرناک و انحرافساز است.
جماعت دعو بر این باور است که در جاماۀ اسالمی ،قرآن به پیروی از دیدگاه جمای از
خاطر
کارشناسان تاکید دارد که با مشور به یک رأی نهایی رسیدهاند؛ ولی در عصر کنونی به م
نبود چنین اجتمـاعـاتی ،علمـا پیروی از مذاهب را اجتنابناپذیر میدانند .به نظر آنان شـــاید
بهتر باشــد که از مجمعها یا شــوراهای فقهی پیروی شــود که با بررســی ادلۀ مذاهب در هر
مو ـــوش ،بـه نظری واحـد میرســـنـد .در هر حال آنان پیروی مطلق از یک مجتهد را جایز
 .1سؤال شمارۀ هشت ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 06 ،مرداد  ،0765لینک:
حکم-تبایت-نکردن-از-یک-مذهب-چیستاhttp://www.islahweb.org/content/2011/8/4144/
 .2سؤال شمارۀ  ،736سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 82 ،خرداد  ،0760لینک:
آیا-تلفیق-مذاهب-درست-استاhttp://www.islahweb.org/content/2012/6/6031/
 .3سؤال شمارۀ  ،0556سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 3 ،دی  ،0768لینک:
ً
الف-آیـا-تبایـت-از-مـذهـب-خاصـــی-مثال-مذهبhttp://www.islahweb.org/content/2013/12/10580/-
امام-شافای-درست-است؛-چون-باضیها-که-به-سل
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نمیدانند؛ 5چراکه به اعتقاد ایشـــان ،بیشـــتر علمای مااصـــر بر این باورند که اگر رأی یک
مجتهد با حدیث صــحیح پیامبر منافا داشــته باشــد یا عالمی واجد شــرایط با دالیلی
متقن ،ـاف اسـتناد او به فالن حدیث یا فالن آیه را اثبا کند ،فرد مسلمان میتواند از آیۀ
قرآن یا حدیث صحیحی که رأی مجتهد را نقض میکند ،پیروی نماید 2.همچنین اگر فردی
مطابق علوم شـرعی متوجه شد که رأی مذهب یا مجتهد دیگری از رأی مذهب یا مجتهد او
3
قویتر و صحیحتر است ،میتواند از رأی قویتر پیروی نماید.
جمـاعت دعو  ،توان اســـتنباط احکام از قرآن و ســـنت را فراگیر نمیداند و آن را به افراد
جامع شرایط اجتهاد و استنباط اختصاص داده است .آنان آشنایی کافی با ادبیا عرب،
عالم و م
علم تفســیر ،علم حدیث ،علم اســباب نزول ،واقایت موجود و ...را از شــرایط اجتهاد میدانند.
4
عالوه بر این موارد ،مجتهد باید تمام توان خود را برای دستیابی به حکم شرعی بهکار گیرد.
 .2توحید و شرک

توحید و شــرک از مفاهیم مبهم در اندیشــۀ جماعت دعو اســت .در گفتمان جماعت
دعو  ،بحث توحید و شـرک بر محور مصادیقی نظیر استغاثه جریان دارد نه مفهوم الفاق
توحید و شرک.

اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران

 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.
 .4سؤال فقهی ،سایت رسمی دعو و اصالح 00 ،خرداد  ،0762لینک:
قرآن-قــابــل-فهم-و-روشـــن-اســــت-برای-عموم-یــاhttp://www.islahweb.org/content/2015/6/15291-
خیراگر-هست-چگونه-در-حالی-که-علم-تفسیر-ل
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جماعت دعو  ،اسـتغاثه را از مصـادیق عباد دانسـته است 5.آنان با استناد به آیۀ 5
4
سورۀ فاتحه 3و آیۀ  78سورۀ نمل 2،استغاثه و استاانت از غیرخدا را مردود اعالم کردهاند.
در حقیقت جماعت دعو  ،اســتغاثۀ از غیرخدا را مصــداقی از شــرک میداند؛ چراکه اگر
اسـتغاثه از مصـادیق عباد باشـد ،اسـتغاثه از غیرخدا عباد م غیرخدا محســوب شده و با
توحید عبادی منافا خواهد داشت.
اما حقیقت مطلب چیسـتا آیا اســتغاثه از غیرخدا بهطور مطلق شـرک اســتا آیا نباید
بههیچوجه از غیرخدا استغاثه نمودا در پاسخ ب اید گفت که تنها مصداق استغاثه که در نزد
تمامی مذاهب اسـالمی مردود اسـت ،اسـتغاثه و اسـتمداد اسـتقاللی از غیرخداست؛ ولی
استغاثه از اولیای الهی با توجه به اینکه آنان انسان کامل بوده و به مقام خالفت الهی نائل
شـدهاند و در حکم «مسـت لفعنه» هستند ،به یقین مطابق با شرش است .چنانکه برخی
از احادیث کتاب صتتحیح البااري 1و همچنین دیگر منابع ماتبر روایی اهلســنت در کنار
6
قطای دیگر ،بر این تطابق داللت دارند.
ادلۀ
م

 .1سؤال شمارۀ  ،0557سایت رسمی دعو و اصالح 7 ،اسفند  ،0768لینک:
متأسـفانه-عدهای-از-دراویش-و-به-غیر-خدا-توسلhttp://www.islahweb.org/content/2014/2/11160/-
میکنند-و-میگویند-مدد-یا-شیخ-،مدد-یاَّ َ َ ْ ُ ُ َّ َ
اك َن ْس َتا ُ
ین.
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َّ
ْ
 .3أمن ی مجیب المضطر مإ ا دعاه ویک مشف السوء ویجالکم خلفاء األر مض أ مإله مع الل مه ق ملیال ما تذکرون.
 .4سؤال فقهی ،سایت رسمی دعو و اصالح 2 ،شهریور  ،0762لینک:
با-ســالم-و-خســته-نباشــی-من-یه-کلیپ-از-مرحومhttp://www.islahweb.org/content/2015/8/15782/-
ماموستا-محمد-ربیای-دیدم-که-درباره-جایز
 .5نک :ب اری ،محمد بن اســماعیل ،صتتحیح البااري ،ج ،8ص ،087ح0235؛ ســقاف ،حســن بن علی ،اإلغا ة بأدلة اإلستت غا ة،
ص.85
 .6نگـارنـده بـا توجـه بـه محـدودیت حجم مقاله ،از پرداختن به این روایا و ادله اجتناب میکند؛ اما خوانندۀ گرامی میتواند با
مراجاه به کتاب اإلغا ة بأدلة اإلستت غا ة نوشــتۀ ســید حســن ســقاف از علمای شــافای اردن ،کتاب حز اإلستت غا ات بستتید
الستادات نوشـتۀ یوسـف بن اسماعیل نبهانی و دیگر کتابهای ماتبری که علمای شیاه و سنی در این زمینه نگاشتهاند،
اطالعا خویش را کمال ب شیده و بر آگاهی خویش بیفزاید.
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 .4بدعت و سنت

دو واژۀ «بدعت» و «ســنت» نیز از واژههای مبهم در اندیشــۀ جماعت دعو اســت.
جمـاعـت دعو  ،تطابق یا عدمتطابق عبادا با احادیث صـــحیح پیامبر اســـالم را
مالک سنتبودن یا بدعتبودن آنها قرار داده است 5.از اینرو به اعتقاد آنان ،اگر برگزاری
مراســـمهـایی همـاننـد مراســـم میالد نبی اکرم ،بـهقصـــد عبـاد و پاداشگرفتن
شرکتکنندگان صور پذیرد ،نزد قریب به اتفاق علما بدعت است؛ ولی اگر برگزاری چنین
مراســمهایی ،بهانهای برای اجتماش مســلمانان باشــد و ســیرۀ عملی پیامبر اســالم،
احادیث گهربار ایشــان یا دیگر مباحث دینی در آن مراســم مطرح گردد ،با مانای شــرعی
3
مواجه ن واهد بود.
الزمۀ مطالب کرشده ،طرح چند پرسش است:
 .0بـا توجه به مایار و ـــابطهای که جماعت دعو برای ســـنتبودن یا بدعتبودن
عبـادا بیـان کرده اســـت ،مراســـم میالد نبی اکرم را نباید بدعت نامید؛ حتی اگر
بهقصد عباد و مأجور بودن شرکتکنندگان برپا شود؛ چراکه هم در قرآن کریم 2و هم در
سنت 4بر مهرورزی به پیامبر رحمت تأکید شده است و یکی از مصادیق بارز مهرورزی،

اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران

 .1سؤال شمارۀ  ،0855سایت رسمی دعو و اصالح 70 ،تیر  ،0767لینک:
آیا-ختنه-کردن-ســـنت-اســـت-یا-بدعت-و-همچنینhttp://www.islahweb.org/content/2014/7/12326/-
من-در-یک-وبالگ-خواندم-که-نماز-تراویح-بدش
 .2سؤال شمارۀ  ،356سایت رسمی دعو و اصالح 02 ،خرداد  ،0768لینک:
در-مـورد-بـرگـزاری-مراســـم-مولودخوانی-برای-پیــامبرhttp://www.islahweb.org/content/2013/6/8462/-
صلی-الله-علیه-و-سلم-اطالعا -بیشتریَ
ْ
 .3سـوره توبه ،آیه ْ ُ  :82ل اد َک َاد َآب ُاؤ ُک ْم َی َأ ْب َ ُآؤ ُک ْم َی ا ْخ َو ُان ُی ْم َی َأ ْز َی ُائ ُی ْم َی ًَهت َیا ُی ُی ْم َی َأ ْم َواج ا ْ َش َا ْ ُش ُم َ
وها َی ِی َج َاوش َی َه ْو َد ک َا َاة َها
ِ
ِ
ِ
ْ ا َ
َ
ْ ْ
ا
ْ
ا َ
َ
َ ُ
َ
َی َم َا ِاک ُن َی ْاض ْو َن َدا أ َح َّب ِال ْییم ِّم َن الل ِه َی َو ُس ِول ِه َی ِئ َد ٍاة ِ ا َس ِب ِیل ِه َش َا َّب ُصوا َح َّشى َ أ ِیاَ الل ُه ِبأ ْم ِا ِه َیالل ُه ا َ ْد ِدي ال َق ْو َع ال َل ِاس ِق َین.
 .4پیامبر گرامی اسالم« :ال یؤمن أحدکم حتی أکون أحب إلیه من ماله و ولده و الناس أجماین»( .ابناثیر ،مبارک بن محمد،
جام األصول في أحادیث ال سول ،ج ،0ص 873و .)872
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برگزاری مراسم احتفال و میالد است .قرآن نیز بر بزرگداشت نبی اکرم تأکید دارد 5و
بزرگداشت و رفات نام ایشان ،خواستۀ خداوند سبحان است 3.پس جماعت دعو  ،به چه
دلیلی برگزاری مراسم میالد نبی اکرم را بدعت دانسته استا
 .8احادیث نبوی بهتنهایی مالک تمییز بدعت از سنت هستند یا در این حوزه ،قرآن نیز
نقشی داردا بهعبار دیگر ،آیا عباد م مطابق با قرآن ،سنت نیستا
 .7آیـا تطابق عبادا با احادیث ،باید از جنس تطابق خاص باشـــد و دلیل خاصـــی از
احادیث بر عباد بودن آنها داللت نماید یا اینکه تطابق کلی کافی اســـتا اگر عباد در
زیرمجوعۀ اصلی از اصول کلی مستفاد از احادیث نبوی قرار گیرد ،سنت استا
بسیار دیگری که در این حوزه مطرح هستند ولی همچنان از ناحیۀ
از بیان پرسشهای م
جماعت دعو بیپاسخ ماندهاند ،چشمپوشی میکنیم .ابهامها و نکتههای مبهم بسیاری
که در اندیشۀ جماعت دعو وجود دارد و م اطب باید با هنی انباشته از عالمت سؤال،
این اندیشـه را دنبال کند ،این عبار از کتاب اهلستنت ای اا؛ ف صتها و چالشها را در
هن نگـارنـده تـداعی میکند« :یکی از دالیل م الفان جماعت دعو  ،عدمشـــفافیت و
2
عدمصداقت است».
بحث بدعت و ســـنت بهانۀ خوبی اســـت تا نگرش جماعت دعو به اموری همچون
توسـل ،زیار قبور و ...مشـ ص گردد .جماعت دعو با اینکه مانای در مسـیر توسل به
کردار نیک خویش و نیز دعای خیر دیگران ،مشــاهده نمیکند؛ اما توســل به اولیا و افراد
نیکوکـار را بـهطور مطلق غیرمجـاز میداند 4.این در حالی اســـت که در حدیث عثمان بن
ْ
ْ
ُ َّ
َ
ْ
 .1سوره اعراف ،آیه َّ  :053الذ َن َ َّشب ُع َ
یل َ أ ُم ُا ُهم ِبال َم ْع ُای ِف
ود َّالا ُسوج ال َّ ِباَّ األ ِّماَّ ال ِذي َ ِج ُد َین ُه َمی ُش إوبا ًِ َد ُه ْم ِ ا َّالش ْو َوا ِش َی ِاإل ْن ِج
ِ
ِ
َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ َ ُ ُ َّ ِّ َِ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ ُ ْ
ات ی داع ًلی ِدم ال ب ِآةث ی ضع ً دم ِافاهم یاألغالج ال ِشا کانو ًلی ِدم ال ِذ ن آم وا ِب ِه
ی داهم ً ِن الم ی ِا ی ِدل لدم الطیب ِ
َی ًَ َّ ُو ُیه َی َن َص ُا ُیه َی َّای َب ُع ْوا ال ُّ َوو َّالذ َي ُأن َج َم َع ُه ُأ ْی َلئ َك ُه ُم ْال ُم ْلل ُد َ
ود.
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ْ َ
 .2سوره انشراح ،آیه َ  :2ی َو ْع َ ا ل َك ِ ک َاك.
 .3سلطانی ،عبدالظاهر ،اهلسنت ای اا؛ ف صتها و چالشها ،ص.025
 .4سؤال شمارۀ  ،0557سایت رسمی دعو و اصالح 7 ،اسفند  ،0768لینک:
متأسفانه-عدهای-از-دراویش-و-به-غیر-خدا-توسلhttp://www.islahweb.org/content/2014/2/11160-
میکنند-و-میگویند-مدد-یا-شیخ-،مدد-یا
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حنیف ،شـــ ص پیامبر اســـالم اســـت که توســـل به اولیا و مقربان درگاه الهی را به
اصحاب خویش میآموزد؛ نه توسل به دعای آنان را .اصحاب پیامبر اسالم نیز همین
رویه را باد از وفا ایشان دنبال کردند .این حدیث توسط افراد زیادی از اهلسنت همچون
نســائی 5،ابنحنبل 3،حاکم نیشــابوری 2،ابونایم اصــفهانی 4،هیثمی 1،متقی هندی 6نقل
شــده اســت و افرادی نظیر طبرانی 7،منذری 8،هیثمی 3و حاکم 51این حدیث را تصــحیح
کردهاند یا به تصـــحیح دیگران اشـــاره داشـــتهاند .افزون بر این ،برخی از آیا قرآن و نیز
55
احادیث دیگر بر جواز توسل به اولیای الهی داللت دارند.
زیار قبور نیز در نزد جماعت دعو جایگاهی بهتر از جایگاه توســـل ندارد .به اعتقاد
ایشــان دلیلی در قرآن و ســنت برای اثبا ارتباط روح فردی که از دنیا رفته اســت با دنیا
52
وجود ندارد 53.آنان رفتن به قبرسـتان را سنت میدانند؛ چراکه موجب پند و اندرز است؛

اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران

 .1نسائی ،احمد بن شایب ،السنن الکب ی ،ج ،6ص ،822ح.05206
 .2ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلماو احمد بن حنبل ،ج ،82ص ،225ح.03820
 .3حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المس درک علی الصحیحن ،ج ،0ص ،353ح.0675
 .4ابونایم اصفهانی ،احمد بن عبدالله ،مب فة الصحابة ،ج ،2ص ،0652ح.2687
 .5هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجم الزوائد و منب الفوائد ،ج ،0ص ،837ح.0502
 .6متقی هندی ،علی بن حسامالدین ،کنز البمال في سنن األقوال و األفبال ،ج ،7ص ،580ح.07207
 .7طبرانی ،سلیمان بن احمد ،ال وض الداني (المبجم الصغی ) ،ص ،757ح.552
 .1منذری ،عبدالاظیم بن عبدالقوی ،ال غیب و ال هیب من الحدیث الش ی  ،ج ،0ص ،838ح.0502
 .9هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجم الزوائد و منب الفوائد ،ج ،0ص ،837ح.0502
 .11حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المس درک علی الصحیحن ،ج ،0ص ،353ح.0675
 .11م اطب گرامی میتواند با مراجاه به کتاب ال وستل بالنبي و ال ب ک بآ اره نوشـتۀ سـیدمرتضـی عسگری ،کتاب ال وسل؛
مفهومه و اقستامه و حکمه في الشت یبة اإلسةمیة الغ اء نوشتۀ آیتالله جافر سبحانی و کتاب توسل به اهلبیت از منظ ق آا
تألیف سیدمصطفی مناقب ،با این آیا و احادیث آشنا گردد.
و سنت م
 .12سؤال شمارۀ  ،0070سایت رسمی دعو و اصالح 02 ،اردیبهشت  ،0767لینک:
آیــا-باــد-از-مرگ-روح-متوفی-بــا-این-دنیــا-ارتبــاطhttp://www.islahweb.org/content/2014/5/11614/-
دارد-با-نها-آیا-روح-می-تواند-شاهد-ا
 .13سؤال فقهی ،سایت رسمی دعو و اصالح 8 ،تیر  ،0765لینک:
بوســـیدن-قبر-چه-حکمی-داردا-قبر-چه-مربوط-بهhttp://www.islahweb.org/content/2016/6/16831/-
پیامبر-صلیاللهعلیهوسلم-و-یا-کس-دیگری-ب
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ولی این کار نباید با کارهای غیرشـرعی همراه شـود 5.همچنین بوسـیدن و تبرکجستن از
قبور نیز بـدعـت اســـت و بـایـد از این کـار اجتناب شـــود؛ هرچند که آن قبر ،آرامگاه نبی
3
اکرم باشد.
چگونـه جریان جماعت دعو  ،دلیلی از قرآن و ســـنت بر ســـماش موتی پیدا نمیکند
درحالیکه فرقۀ وهابیت که بیشــترین انحراف را در این زمینه دارد ،ســماش موتی را بهطور
مطلق مردود ندانســته اســت و آن را در موارد منصــوص قبول دارد .ابنعثیمین از علمای
متاصـب وهابی با اسـتناد به حدیث نبوی که در آن بر سـالمکردن به اهلقبور تأکید شده
اسـت ،مینویسـد« :باید نیسـت که عموم اهلقبور زمانی که بر آنان سالم داده میشود،
شـنوا باشند» 2.جالب است که وهابیت نیز دلیلی قطای بر اختصاص سماش موتی بر موارد
منصـــوص نـدارد و بـا وجود احـادیثی همچون «حـدیث قرش ناال»« 4،حدیث ســـالم بر
6
اهلقبور» 1و دیگر ادلۀ موجود در این حوزه ،دیگر نمیتوان سماش موتی را انکار کرد.

 .1سؤال فقهی ،سایت رسمی دعو و اصالح 00 ،اردیبهشت  ،0765لینک:
توي-فقــه-شــــافاي-،اگــه-فردي-دیروز-فو -کردهhttp://www.islahweb.org/content/2016/4/16592/-
باشه-و-دیروز-هم-خاکش-کرده-باشن،ایا-یکي-ا
 .2سؤال فقهی ،سایت رسمی دعو و اصالح 8 ،تیر  ،0765لینک:
بوســـیدن-قبر-چه-حکمی-داردا-قبر-چه-مربوط-بهhttp://www.islahweb.org/content/2016/6/16831/-
پیامبر-صلیاللهعلیهوسلم-و-یا-کس-دیگری-ب
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،الش ح المم علی زاد المس قن  ،ج ،5ص.725
 .4در این حدیث آمده اسـت« :هنگام بازگشـت تشـییعکنندگان از تشـییع جنازه ،میت صـدای پای آنان را میشنود»( .ب اری،
محمد بن اسماعیل ،صحیح البااري ،ج ،8ص65؛ ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،ال وح ،ص.)5
 .5نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،8ص.776
 .6کتـاب تتذک ة ال اشتتتد نوشـــتـۀ عبـدالحی لکنوی ،کتـاب إزهاق البا ل اثر محمد بن عبدالوهاب داوود همدانی ماروف به
امامالحرمین و کتاب اإلغا ة بأدلة اإلست غا ة نوشتۀ سید حسن سقاف که پیشتر بدان اشاره شد ،از منابای هستند که میتوانند
در مو وش سماش موتی ،تکمیلکنندۀ اطالعا م اطب باشند.
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همچنین این جریان چگونه تبرکجستن از قبور ،حتی آرامگاه نبی اکرم را بدعت
میداند درحالیکه صــحابهای همچون ابوایوب انصــاری 5،بالل 3،ابنعمر 2و حتی دخت
گرامی رسول اکرم ،حضر فاطمه زهرا 4نیز به آرامگاه ایشان تبرک جستهاند .آیا
جمـاعـت دعو  ،این افراد را بـدعتگذار میداند یا اینکه تاریف خود از بدعت را بازخوانی
کرده است و در تایین مصادیق بدعت ،احتیاط بیشتری بهخرج داده استا
جماعت دعو بر این باور اســـت که علما بهدلیل وجود برخی روایا  ،ســـاختن بنا بر
روی قبور را جایز نمیدانند .ایشــان بهصــراحت اعالم میدارند که ســاختمانها و بناهای
قبور برخی از بزرگـان دین ،مجوز شـــرعی نـدارنـد 1.بـا این حال ،قراردادن
موجود بر روی م
سـنگ بر روی قبور جهت شناختهشدن صاحبان قبور ،اشکالی ندارد 6.این در حالی است
که احمد بن محمد غماری ،یکی از علمای بزرگ شـافای در عصر حا ر ،پس از اشاره به
دیـدگـاههـای فقهـای مـذاهـب ارباه دربارۀ ســـاختن بنا بر روی قبور و در جمعبندی این
دیدگاهها ،اصل این عمل را امری جایز دانسته و مینویسد:
قول صـحیح این اسـت که بنای بر قبور جایز اسـت؛ چه دور تا دور آن را بسازند ،چه
قبه بر آن بسازند و چه مسجد بر سر آن بسازند .شروطی که فقها کر کردهاند ،امری خارج

اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران

 .1حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المس درک علی الصحیحین ،ج ،2ص ،575ح.2530
 .2هبی ،محمـد بن احمـد ،ستتتی اعةو النبةء ،ج ،0ص725؛ شـــیبـانی جزری ،علی بن ابیالکرم ،أستتتد الغتابة في مب فة
الصحابة ،ج ،0ص.205
 .3ســـمهودی ،علی بن عبدالله ،وفاء الوفاء بأخبار دار المصتتتطفی ،ج ،2ص802؛ امین ،محســـن ،کشتتت اإلرتیا في اتباع
محمد بن عبدالوها  ،ص.727
 .4ســـمهودی ،علی بن عبدالله ،وفاء الوفاء بأخبار دار المصتتتطفی ،ج ،2ص802؛ امین ،محســـن ،کشتتت اإلرتیا في اتباع
محمد بن عبدالوها  ،ص722؛ ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،الف اوی الفقهیة الکب ی ،ج ،8ص.02
 .5غماری ،احمد بن محمد ،احیاء المقبور من أدلة اس حبا المساجد و القبا علی القبور ،ص.00
کتاب بنای ب قبور نوشـتۀ حسـین غیبغالمی از منابای است که خطای جماعت در مسئلۀ «بنای بر قبور» را روشن میسازد.
موردتوجه اهلسنت ،آیا قرآنی ،احادیث ماتبر و همچنین اقوال و فتاوای مشهور
این کتاب درصـدد اسـت تا با بررسی مدارک
م
علمای اهلسنت ،جواز زیار قبور و بنای بر آن را بهاثبا رساند.
 .6سؤال شمارۀ  ،258سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 07 ،شهریور  ،0768لینک:
آیا-از-نظر-اهلسـنت-سـاخت-بنا-بر-روی-قبور-درستhttp://www.islahweb.org/content/2013/9/9475/-
است-یا-نها-دلیل-بیشمار-مقابر-مربوط-ب
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نبود
از حکم اتی بنـا اســـت و بـه عوارض آن مربوط اســـت کـه حکمی خـاص دارد و بـا م
عوارض ،از بین میرود؛ مانند اینکه زمین وقفی باشد یا در راه مردم باشد یا بهقصد مباها
5
و زینتکردن باشد.
با اینکه جماعت دعو  ،ایجاد بنا بر روی قبور را مردود و فاقد مجوز شـــرعی دانســـته
اســـت؛ اما ورود به حوزۀ عمل و ت ریب مرقد ائمۀ دین را بهدلیل تنافی با اصـــول تاامل با
3
دیگران در منه صحیح اسالمی ،محکوم مینماید.
به اعتقاد جماعت دعو  ،علما خواندن نماز و هدیهکردن ثواب آن به روح درگذشتگان
را جـایز نمیداننـد و در اینکـه ثواب قرآن بـه روح درگذشـــتگان میرســـد یا خیر ،بین آنها
2
اختالف است .با وجود این ،دعاکردن برای اموا خوب است.
جمـاعــت دعو بــازهم مطلقگویی را بر دقــت علمی ترجیح داده و بــهصـــور کلی،
خواندن نماز و هدیهکردن ثواب آن به روح درگذشتگان را در نزد علما مردود دانسته است؛
ولی واقایت چیستا در نزد اهلسنت ،اصل این است که انسان میتواند ثواب هر یک از
اعمال خود را برای دیگری قرار دهد؛ چه از عباد های مالی مانند صــدقه باشــد و چه از
عباد های بدنی مانند نماز ،روزه و ح باشــد 4.البته برخی از پیشــوایان اهلســنت مانند
مـالـک و شـــافای بـا این اصـــل م ـالفـت کرده و آن را فقط در عبـاد هـای مالی جایز
 .1غماری ،احمد بن محمد ،احیاء المقبور من أدلة اس حبا بناء المساجد و القبا علی القبور ،ص.00
« .2بیانیۀ محکومیت انفجار حرمین در سامراء» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 07 ،اسفند  ،0722لینک:
.htmlبیانیه-محکومیت-انفجار-حرمین-در-سامراhttp://www.islahweb.org/content/1384/12/3897/
؛ «بیانیۀ جماعت دعو و اصـالح ایران در مورد مسـائل اخیر عراق» ،سـایت رسـمی جماعت دعو و اصالح 05 ،تیر ،0727
لینک:
بـیــانـیــه-جمــاعــت-دعو -و-اصـــالح-ایران-در-موردhttp://www.islahweb.org/content/1386/4/3890/-
مسایل-اخیر-عراق
 .3سؤال شمارۀ  ،0038سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 07 ،خرداد  ،0767لینک:
الف-اعمــال-مــاتــأخر-کــدامنــدا-بــایــا-قرآن-یــا-نمــازhttp://www.islahweb.org/content/2014/6/11863/-
خواندن-ما-و-فرستادن-آن-برای-مرده-تاث
 .4زیلای ،عثمان بن علی ،تبیین الحقائق شت ح کنز الدقائق و حاشتیة الشتلبی ،ج ،8ص27؛ جمای از نویسندگان ،الموسوعة
الفقهیة الکوی یة ،ج ،07ص.25

218

دانستهاند 5.در مقابل ،ابوحنیفه ،احمد بن حنبل و جمهور سلف ،وصول ثواب عباد های
3
بدنی به اموا را قبول دارند.
 .5تقریب مذاهب

باور به اعتدال و میانهروی در تفکر و عمل و همچنین اجتناب از تندروی و خشونت ،از
باورها و اعتقادا اسـاسـی جماعت دعو مارفی شده است 2.عبدالرحمن پیرانی دبیرکل
تأثیرپذیری جماعت
جماعت دعو در مصـاحبهای با روزنامۀ الشت ق األوستط ،با اشاره به
م
اخوانالمسلمین از اندیشۀ تقریب و زیست آنان فراتر از اختالفا قومی ،زبانی و مذهبی و
همچنین برخورد متمـدنانه و اســـالمی آنان با اختالفا  ،چنین زیســـت و برخوردی را از
اسـاسی پذیرفتهشده در «جماعت دعو و اصالح» مارفی کرده است .پیرانی
رویکردهای
م
دســتیابی به هدف مطلوب تحقق وحد اســالمی در شــرایط فالی را افزون بر مشــارکت
فکری تأثیرگذار طرفین و همچنین ارادۀ راســـتین و
شـــ صـــیتهای برجســـته و مراجع
م
4
نیازمند هماهنگی افکار عمومی و قانعکردن آن به رور تقریب دانسته است.
نیرومند،
م
ـتر پیروان مذاهب ،امری ــروری اســت.
به اعتقاد جماعت دعو ،
م
تقریب هرچه بیشـ م
ـازی مذهبی و گروهی ،بلکه در چارچوب راهبرد «یشــد
آنان همبسـتگی را نه در یکســانسـ م
باضـــهم باضـــا» قابلتحقق میدانند .از نگاه جماعت دعو  ،تنوش مذاهب و گروههای
فکری ،بـه گســـترش فرهنـگ گفـتوگو ،مباحثه و در نتیجه به ســـالمت اجتماش کمک
میکند .آنچه به اعتقاد آنان موجب تفرق اســت ،تاصــب مذهبی و گروهی اســت؛ نه خود
اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران

 .1همان؛ همان.
 .2ابن ابیالاز ،علی بن علی ،شتتت ح البقیتدة الطحاویة ،ج ،8ص  772تا 776؛ خالل بغدادی ،احمد بن محمد ،الوقوف و ال جل
من الجام لمسائل اإلماو احمد بن حنبل ،ص25؛ ابنمفلح ،ابراهیم بن محمد ،المبدع في ش ح المقن  ،ج ،8ص.820
« .3مرامنامه و اساسنامه» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح ،لینک:
http://www.islahweb.org/maramnameh
 .4محمود ،خالد« ،األمین الاام لجماعة الدعود و اإلصالح اإلیرانیة :الماار ة األقرب إلینا» ،سایت الشرق األوسط 80 ،رجب
 ،0270لینک:
http://archive.aawsat.com/detailsp?section=4&article=576621&issueno=11541#.wp5btrpyxiu
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مـذهـب و گروه .جمـاعـت دعو  ،خود را حـامـل پیام وحد  ،برادری ،وفاداری ،تااون و
5
همکاری برای همۀ هموطنان ایرانی میداند.
اندک همراهی با بیانیهها و مو ـــعگیریهای جماعت دعو  ،م اطب را به این باور
می رســـانـد کـه آنـان هرچنـد در گفتـار ،بر تقریـب مـذاهـب تـأکیـد دارند ولی در عمل به
تفاو های مفروض میان اهلســنت و شــیایان ایران توجه ویژهای دارند 3.بهگونهای که
شــهروند ســنیمذهب ایرانی با همراهی جماعت دعو به این احســاس خواهد رســید که
شهروندی دستچندمی بوده و از حقوق شهروندی خود بهطور کامل بهرهمند نیست .شاید
گفته شــود زمانی تقریب بر تن خود جامۀ عمل خواهد دید که از مرز گفتار تجاوز کرده و به
حوزۀ عمل برسـد و جماعت دعو نیز بهدنبال تحقق این مهم است .من ارجنهادن به
این گفتار ،باید توجه داشت که:
ً
اوال :اهتمـام بـه تفاو ها و دفاش از حقوق اقلیتها باید واقای بوده و به دور از هرگونه
بزرگنمایی صور بگیرد.
ً
ثانیا :نیمنگاهی به و ایت شیایان در کشورهایی نظیر عربستان و بحرین ،ساۀصدر
نظام جمهوری اسـالمی ایران در تاامل با شهروندان اهلسنت خود را برجستهتر میکند و
آزادی عمل شهروندان سنیمذهب ایرانی را روشنتر خواهد ساخت.
« .1به نام خداوند مهربان مهروز» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 7 ،شهریور  ،0722لینک:
.htmlبنام-خداوند-مهربان-مهرورزhttp://www.islahweb.org/content/1384/6/3904/
« .2گزارشـی متفاو از بیسـت و هشتمین نماشگاه بینالمللی کتاب تهران» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 5 ،خرداد
 ،0762لینک:
گزارشــی-متفاو -از-بیســت-و-هشــمین-نمایشــگاهhttp://www.islahweb.org/content/2015/5/15254/-
بینالمللی-کتاب-تهران
؛ «بیانیۀ پایانی نشست دوم کنگرۀ چهارم جماعت دعو و اصالح» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 00 ،اسفند  ،0767لینک:
بیانیهی-پایانی-نشست-دوم-کنگرهی-سوم-جماعتhttp://www.islahweb.org/content/2013/10/9881/
؛ بهرامینیا ،جلیل« ،رأی ما به روحانی یک کنش سـیاسـی مانادار» ،سـایت رسـمی جماعت دعو و اصـالح 87 ،اردیبهشت
 ،0767لینک:
رأی-ما-به-روحانی-یک-کنش-سیاسی-مانادارhttp://www.islahweb.org/content/2017/5/18613/
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ً

ثالثا :این حسـاسـیت و اهتمام باید فراگیر باشـد و فقط به حقوق اهلسـنت اختصاص
نداشـته باشد؛ بهعنوان مثال دکتر یوسف قر اوی در مصاحبه با روزنامۀ مصری المص ي
الیوو ،شـــیایـان را بدعتگذار مینامد و آنان را به تالش برای گســـترش تشـــیع در میان
اهلسـنت ،با اسـتفاده از منابع مالی و تبلیغی متهم میسـازد .جای بسـی تاجب است که
جماعت دعو با انتشــار بیانیهای در این خصــوص ،دکتر قضــاوی را رواجدهندۀ مدارا و
ای او
تسامح دینی دانسته است و بدون اشاره به
نادرستی اظهارا وی ،فقط با ورود رسانه م
م
5
به این حوزه م الفت کرده است.
جماعت دعو  ،تاصب کورکورانه و فرقهگرایی را دامنگیر ب شهایی از امت اسالمی
میداند که سـبب میشود هر از گاهی ،طیفی از افراطیهای منتسب به یکی از فرقههای
اسـالمی با استناد به گزارههایی تنگ نظرانه و برخی از فتواهای جهنمی ،به کشتار پیروان
َ
َ َه
َ َْ ْ ْ غ َ غ َ َ
ماةمم
مذهب دیگر اقدام کنند و با نادیدهگرفتن نص صـــریح َ وَ میلََّ مَن َِاِمََ َا ِّم رمََُنُه
م
َ
َ غ َ َ
َ ف َ َْ َ َ َ َ َ َ ه َ َ َ َ غ
مي ،3تلخترین و ناگوارترین صحنهها را زیر
ع مَُّمعن غرریِمع ِظ م
بَِّ ر ِمفًةِ َموز ِضَّ مر معًُ ُِموَّااُموأ م
ِ
2
تابلوی دین و دیانت به جهانیان عر ه نمایند.
اندیشۀ سیاسی
اندیشۀ سیاسی جماعت را نیز میتوان در چند محور مورد بحث قرار داد:

اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران

« .1بیانیۀ جماعت دعو و اصـالح ایران در خصـوص اظهارا اخیر دکتر یوسف قر اوی و وا کنشهای پیرامون آن» ،سایت
رسمی جماعت دعو و اصالح 06 ،مهر  ،0723لینک:
بیانیه-جماعت-دعو -و-اصـــالح-ایران-در-خصـــوصhttp://www.islahweb.org/content/1387/7/3866/-
اظهارا -اخیر-دکتر-یوسف-قر اوی-و-واکنشها
 .2سوره نساء ،آیه .67
« .3بیانیۀ جماعت دعو و اصــالح ایران در خصــوص قتل جمای از شــیایان پاکســتان» ،ســایت رســمی جماعت دعو و
اصالح 03 ،اسفند  ،0760لینک:
بیانیه-جماعت-دعو -و-اصالح-ایران-در-خصوصhttp://www.islahweb.org/content/2013/3/7999/-
قتل-جمای-از-شیایان-پاکستان
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 .1حکومت مطلوب

جماعت دعو با انتشـــار مقالهای از دکتر یوســـف قر ـــاوی ،ـــرور تندادن به
ســـکوالریســـم را کـه افرادی نظیر آتـاتورک و همفکرانش آن را مطرح کرده بودند ،امری
مردود دانسته است 5.باور به دموکراسی و همچنین باور به اصل شورا و خرد جمای و التزام
3
به آن ،از اساسیترین باورها و اعتقادا جماعت دعو مارفی شده است.
واقایت
آنان با انتشـار مقالهای دیگر از دکتر قر اوی با عنوان «اسالم و دموکراسی»،
م
دموکراسـی را به واقایت و روح اسـالم نزدیک دانسـتهاند 2.جماعت دعو  ،شورا را نهتنها
روشی برای ادارۀ حکومت و جاماه ،بلکه آن را رویکردی تغییرناپذیر میداند که باید همیشه
و در تمام ارکان جاماه و جماعت دعو  ،جاری باشد 4.طبق آنچه در رویکردهای جماعت
ـری هرچه بیشــتر فرهنگ شــورایی به
دعو آمده اســت ،آنان تالش دارند تا در جهت تسـ م
1
الیههای اجتماش و در نهایت حاکمیت نظام شورایی ،عمل نمایند.
عالوه بر این ،شـــورا نزد اهـلســـنـت جـایگاه ویژهای دارد؛ بهگونهای که حتی تایین
جانشــین برای نبی اکرم نیز میتواند با تکیه بر آن صــور بگیرد .برخالف تشــیع که
برای شـورا نقشـی در این امور تصـور نمیکنند و تایین امام و جانشین پیامبر را حقی
منحصـــر خـداونـد ســـبحـان میدانند 6که البته این مطلب نیز به بحث و کنکاش علمی
جداگانهای نیاز دارد .باید پرســید :نظام شــورایی که جماعت دعو بهدنبال حاکمیت آن
اســت ،کدام نظام اســتا آیا نظامی که حتی ش ـ ص اول آن نیز توســط خبرگان شــیاه و
ــنی منت ب ملت تایین میشـــود ،نظام شـــورایی نیســـتا آیا نظامی که رئیس دولت،
سـ م
نمایندگان مجلس و حتی اعضای شوراهای شهر و روستای آن نیز همه و همه به انت اب
 .1قر اوی ،یوسف« ،عوامل تغییر فتوا در عصر کنونی» ،مجله اصةح ،شمارۀ اول ،ص.06
« .2مرامنامه و اساسنامه» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح ،لینک:
http://www.islahweb.org/maramnameh?quicktabs___2=2
 .3قر اوی ،یوسف« ،اسالم و دموکراسی» ،مجله اصةح ،شمارۀ  ،02ص.6
« .4رویکردها و راهکارها» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح ،لینکhttp://www.islahweb.org/roykard :
 .5همان.
 .6عضدالدین ایجی ،عبدالرحمن ،ش ح المواق  ،ج ،2ص.725
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ملت ایران با هر قوم و نژاد و مذهب و آئینی صــور میپذیرد ،نظام شــواریی نیســتا آیا
نظامی که حتی خود آن نیز با همهپرسی و شورا تایین شده است ،نظام شورایی نیستا آیا
دموکراسی موجود در ایران در کشورهایی نظیر عربستان ،بحرین ،امارا
حتی ده درصد از
م
تجربه شده استا اینها نمونهای از صدها پرسشی است که هن م اطب جماعت دعو
و اصالح را به خود مشغول کردهاند و او را با انبوه ابهامها مواجه میسازند.
5
جماعت دعو  ،ـمن ملتزمدانستن خود به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
بر این باور است که مذاهب اهلسنت ،اعتقادی به والیت مطلقه ندارند 3.باید توجه داشت
که نزد علمای شیاه ،والیت فقیه فرش بر والیت ائمه ماصومین است؛ از اینرو بهدلیل
عدماعتقاد اهلســـنت به امامان ماصـــوم ،بحث والیت فقیه در نزد آنان از این جهت
منتفی خواهد بود .نکتۀ حائز اهمیت این اســت که منابع اهلســنت و کتابهای فقهی و
عقیدتی آنان نیز بر رهبری جاماۀ اســالمی توســط فردی فقیه و مجتهد و بهعبارتی دیگر،
3
اعلم از حیث علمی و فقهی تأکید دارند.
جماعت دعو  ،قداستب شی به زمامداران و شیوههای زمامداری ،عدمتحمل نقد و
مطالبهگری و همچنین ایجاد و توســـاۀ خطوط قرمز پرشـــمار را زمینهســـاز افراطگرایی و
خشـــونت میداند 4.در بیانیۀ پایانی چهارمین کنگرۀ جماعت دعو  ،گردش آزاد قدر در
بین طیفهای گوناگون اندیشــه و ســیاســت و هویتهای قومی و مذهبی متادد کشــور و

اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران

« .1مرامنامه و اساسنامه» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح ،لینک:
http://www.islahweb.org/maramnameh?quicktabs___3=3
 .2سؤال فقهی ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 7 ،آ ر  ،0762لینک:
درو -چه-حکمی-دارد-ســـنی-به-والیت-مطلقه-یhttp://www.islahweb.org/content/2015/11/16074/-
فقیه-باور-داردا-شما-چطورا-شوری-یانی-چها
 .3نـک :جزیری ،عبـدالرحمن ،الفقته علی المتذاهتب األرببتة ،ج ،5ص777؛ ابویالی ،محمـد بن حســـین ،األحکاو الستتتلطانیة للف اء،
ص85؛ ماوردی ،علی بن محمد ،األحکاو السلطانیة ،ص.85
« .4بیانیۀ جماعت دعو و اصالح دربارۀ اعدام شیخ نمر باقر النمر» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 07 ،دی  ،0762لینک:
بیانیه-جماعت-دعو -و-اصــالح-درباره-اعدام-شــیخhttp://www.islahweb.org/content/2016/1/16198/-
نمر-باقر-النمر
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همچنین جلوگیری از احتکار و انحصار زمامداری در یک طیف یا جریان واحد ،از الزاما
5
حکمرانی مناسب مارفی شده است.
م
 .3تعامل با سایر احزاب

دگرپذیری و تکثرگرایی ،از اعتقادا و باورهای اســـاســـی جماعت دعو مارفی شـــده
اسـت 3.عبدالرحمن پیرانی بر این باور اسـت که هرچند جماعت دعو  ،وجوه مشترکی با هر
دو جناح اصـالحطلب و اصـولگرا دارد؛ ولی به جریان اصـالحطلب نزدیکتر است 2.بیانیۀ
جماعت دعو در حمایت از میرحسـین موسـوی 4در انت ابا سال  0722و همچنین پیام
1
تبریک آنان به دکتر حســن روحانی بهخاطر پیروزی در انت ابا ریاســتجمهوری یازدهم،
احزاب فاال در ایران مش ص میسازد.
مو ع آنان را در قبال
م
جماعت دعو  ،امتناش دولت یازدهم از بهکارگیری نیروهای اهلســنت در ترکیب کابینۀ
6
یازدهم را از عوامل کاهش خوشبینیهای اولیۀ اهلسنت به دولت یازدهم دانسته است.
« .1بیانیۀ پایانی چهارمین کنگرۀ جماعت دعو و اصالح» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 85 ،مرداد  ،0762لینک:
بیـانیـهی-پـایـانی-چهـارمین-کنگرهی-جماعت-دعو -وhttp://www.islahweb.org/content/2015/8/15722/-
اصلاح

« .2مرامنامه و اساسنامه» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح ،لینک:
http://www.islahweb.org/maramnameh
 .3محمود ،خالد« ،مصــاحبۀ روزنامۀ الشــرق األوســط با دبیر کل جماعت دعو و اصــالح ایران» ،ســایت رســمی جماعت دعو و
اصالح 05 ،تیر  ،0726لینک:
http://www.islahweb.org/node/3281
« .4بیانیۀ جماعت دعو و اصـالح ایران در حمایت از مهندس میرحسـین موسوی» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح،
 00خرداد  ،0722لینک:
بیانیه-جماعت-دعو -و-اصـــالح-ایران-در-حمایت-ازhttp://www.islahweb.org/content/1388/3/3857/-
.html.مهندس-میرحسین-موسوی
« .5پیام تبریک جماعت دعو و اصـالح ایران محضـر رئیسجمهور منت ب جناب آقای دکتر حسـن روحانی» ،سـایت رسمی
جماعت دعو و اصالح 87 ،خرداد  ،0768لینک:
پیام-تبریک-جماعت-دعو -و-اصــالح-ایران-محضــرhttp://www.islahweb.org/content/2013/6/8521/-
رئیس-جمهور-منت ب-،جناب-آقای-دکتر-حسن-رو
« .6بیانیۀ پایانی نشست دوم کنگرۀ سوم جماعت» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 06 ،مهر  ،0768لینک:
بیانیهی-پایانی-نشست-دوم-کنگرهی-سوم-جماعتhttp://islahweb.org/content/2013/10/9881/
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 .2بیداری اسالمی

جماعت دعو در بیانیهای که درخصــوص رویدادهای منطقۀ بادیان کردســتان عراق
صادر کرد ،بهار عربی را در تکاپوی اعادۀ حقوق شهروندی ،حاکمیت قانون و نهادینهکردن
جایگاه احزاب و مؤســســا جاماۀ مدنی در پارههایی از مشــرقزمین دانســت 5.جماعت
دعو در بیـانیـۀ دیگری کـه در تاریخ  7اردیبهشـــت 0765ش منتشـــر کرد ،از «بیداری
اسـالمی» بهعنوان «قیام فرخنده» یاد کرد که تا آن روز دو سـرنوشت عمده را تجربه کرده
اسـت :از یک سـو ،تحقق اهداف اولیه و سقوط دیکتاتور در تونس و مصر و از سویی دیگر
مواجهه و ســرکوب شــدید در لیبی ،یمن ،بحرین و ســوریه که با درجا متفاوتی از ســوی
3
حاکمان اقتدارگرا پیگیری میشود.
روشن است که از نظر جماعت دعو  ،نظامهای حاکم بر لیبی ،یمن و بحرین با نظام
حاکم بر سـوریه تفاوتی ندارند و حاکمان اقتدارگرای این کشـورها در پی سرکوب قیامهای
مردمی هستند .در نگاه آنان تفاوتی میان قذافیها و بشار اسدها وجود ندارد؛ 2ولی واقایت
این اسـت که تقاو های آشـکاری میان سـیاسـتهای کلی دولت سـوریه با سیاستهای
کلی نظـامیهـای کشـــورهـایی نظیر بحرین ،لیبی و ...وجود دارد .از جلمـۀ این تفاو ها
روحیۀ اســرائیلســتیزی دولت ســوریه اســت؛ روحیهای که در حاکانی همچون حاکمان
آلخلیفه ،آلســاود و در یک کالم قذافیها بهچشــم نمیخورد .تفاو دیگری که در این

اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران

« .1بیانیۀ جماعت دعو و اصــالح ایران در خصــوص رویدادهای منطقه بادیان (کردســتان عراق)» ،ســایت رســمی جماعت
دعو و اصالح 07 ،آ ر  ،0765لینک:
http://www.islahweb.org/ku/node/%204730?quicktabs___4=1&quicktabs___6=0
« .2بیانیۀ جماعت دعو و اصــالح ایران دربارۀ تحوال کنونی خاورمیانه و شــمال افریقا» ،ســایت رســمی جماعت دعو و
اصالح 7 ،اردیبهشت  ،0765لینک:
بیانیه-جماعت-دعو -واصـــالح-ایران-درباره-تحوال http://www.islahweb.org/content/1390/2/3907/-
.htmlکنوني-خاورمیانه-و-شمال-آفریقا
« .3بیانیۀ جماعت دعو و اصـالح ایران به مناسـبت پایان عمر دیکتاتور لیبی» ،سـایت رسـمی جماعت دعو و اصـالح 86 ،مهر
 ،0765لینک:
بیانیه-جماعت-دعو -و-اصــالح-ایران-به-مناســبتhttp://www.islahweb.org/content/2011/10/4493/-
پایان-عمر-دیکتاتور-لیبی
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م تصر میتوان به آن اشاره کرد ،مقاومت نظام سوریه در برابر گروههایی از سلفیۀ جهادی
نظیر داعش است .گروههایی که ابزار دست استاامال جهانی بهخصوص امریکا و اسرائیل
هســتند .گروهۀایی که راهریماییها و مطالبا مردمی را به بحرانی جدی در ســوریه تبدیل
کرده و با پرچم اسالم ،سیاستهای امریکا و اسرائیل را در منطقه دنبال میکنند.
به اعتقاد جماعت دعو  ،یکی از شدیدترین برخوردها با خیزشهای مردمی ،در کشور
مصـر صـور گرفت که به برکناری محمد مرسـی از پسـت ریاست جمهوری منجر شد .از
نظر آنان ،در میان کشورهای در حال تغییر ،کشور مصر بهدلیل داشتن مرز مشترک با نوار
غزه و همچنین مرز مشترک با سرزمینهای تحتاشغال رژیم اشغالگر اسرائیل از اهمیت
ویژهای برخوردار اســت .از ســوی دیگر رفتار متفاو این کشــور در دورۀ زمامداری محمد
مرسـی در مواجهه با مسـائل منطقه و بهویژه مو ع اصولی حمایت از آرمان فلسطین ،که
اوج بروز نمـادین آن با حضـــور ن ســـتوزیر دولت مصـــر در نوار غزه و در کنار نمادهای
پیمانی شـــومی متشـــکل از
مقاومت در ایام جنگ هشـــتروزه رقم خورد ،باعث شـــد هم م
ژنرالها ،ب شی از سکوالرها ،مدعیان سلفیت ،جمای از وعاق سالطین و همچنین نهاد
کلیسا علیه دولت قانونی و رئیسجمهور منت ب صور پذیرد .اینان من بازداشت تاداد
زیادی از بهترین فرزندان ملت مصـــر و بلکه ســـرمایههای جهان اســـالم ،با پروندههایی
مضـــحک و دالیلی شـــرمآور ،به صـــدور فلهای حکم اعدام در چند مرحله اقدام نمودند تا
5
عمق کینۀ خود را از این فرزندان سربلند امت بهنمایش بگذارند.
ً
باید پرسـید :نامۀ محمد مرسـی به شـیمون پرز( 3رئیس وقت رژیم صـهیونیستی) که عمال
تأییدی بر پیمان کمپدیوید است ،چگونه با حمایت اصولی وی از آرمان فلسطین سازگار استا

« .1بیانیۀ پایانی چهارمین کنگرۀ جماعت دعو و اصالح» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 85 ،مرداد  ،0762لینک:
بیـانیـهی-پـایـانی-چهارمین-کنگرهی-جماعت-دعو http://www.islahweb.org/content/2015/8/15722/-
و-اصالح
 .2نک« :متن کامل نامۀ مرسی به شیمون پرز» ،سایت الاالم 07 ،اسفند  ،0767لینک:
تصویر---شیمون-پرز-مرسی-به-کامل-نامه-متنhttp://fa.alalam.ir/news/385164%20/
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جماعت دعو چگونه با روحیۀ اسـرائیلستیزانهای که از خود نشان میدهد 5،محمد مرسی را
با این عملکردها و رویکردها ،حامی اصولی آرمان فلسطین مارفی میکندا
 .4وضعیت اهلسنت در ایران

جماعت دعو و اصـالح ،دفاش از حقوق و آزادیهای شهروندی اهلسنت ایران را از
وظایف اتی خود میداند و مدعی اســـت که از هرگونه اقدام الزم با اســـتفاده از ابزارهای
مدنی برای اســـتیفای مطالبا این ب ش از شـــهروندان فروگذار ن واهد بود 3.به اعتقاد
آنان اهلسـنت ایران آمادۀ ایفای نقش خود در حفظ همبستگی و انسجام ملی است؛ ولی
و ـایت کنونی مناطق اهلسنت ،از جهت برخورداری از حقوق و آزادیهای تصریحشده
2
در قانون اساسی تناسبی با توانمندیها ،شایستگیها و نیز نسبت جمایتی آنان ندارد.
بــه اعتقــاد جمــاعــت دعو  ،در ایران افراد و گروههــایی بــا درپیشگرفتن رویــهای
ای باضـــی مدیران با ابتداییترین خواســـتههای
فرقـهگرایـانه و همچنین برخورد ســـلیقه م
شهروندان اهلسنت ،زمینهساز دامنزدن به اختالفا مذهبی شدهاند 4.آنان بر این باورند

اندیشۀ دینی و سیاسی اخوانالمسلمین ایران

« .1بیانیۀ جماعت دعو و اصالح ایران در خصوص حمال هوایی اسرائیل به نوار غزه» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح،
 3دی  ،0723لینک:
بی ـانی ـه-جمــاعــت-دعو -و-اصـــالح-ایران-در-خصـــوص-حمال http://www.islahweb.org/content/1387/10/-
.htmlهوایی-اسرائیل-به-نوار-غزه

؛ «بیانیۀ جماعت دعو و اصـالح ایران در محکومیت کشـتار مردم فلسـطین و محاصـرۀ نوار غزه» ،سایت رسمی جماعت
دعو و اصالح 05 ،بهمن  ،0727لینک:
محکومیت -ایران-در -و-اصـــالح-/ -جمـاعت-دعو http://www.islahweb.org/content/1386/11/3881-
غزهمحاصره-نوار-فلسطین-و-کشتار-مردم-
« .2بیانیۀ پایانی چهارمین کنگرۀ جماعت دعو و اصالح» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 85 ،مرداد  ،0762لینک:
بیـانیـهی-پـایـانی-چهارمین-کنگرهی-جماعت-دعو http://www.islahweb.org/content/2015/8/15722/-
و-اصالح
 .3همان.
 « .4بیانیۀ جماعت دعو و اصالح ایران در خصوص آزادی چهار مرزبان ایرانی»  ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح،
 85فروردین  ،0767لینک:
بیانیه-جماعت-دعو -و-اصــالح-ایران-در-خصــوصhttp://www.islahweb.org/content/2014/4/11428/-
آزادی-چهار-مرزبان-ایرانی
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کـه بیـان شـــاارهای برابرگرایانه و آزادیخواهانه ،بدون تغییر عملی در و ـــایت موجود،
ثمرهای جز تشـــدیـد یـأس در میـان اقلیتها و گروههای غیرحاکم ندارد .آنان مشـــارکت
اهلســنت در رســانهها و تریبونهای ملی ،اصــالح منابع آموزشــی متضــاد با همگرایی و
5
همچنین رفع محدودیتها و تضییقا گزینشی را خواستارند.
عبدالرحمن پیرانی در پاسـخ به این پرسـشها که به اعتقاد شما او اش کنونی اهلسنت
در ایران چگونه اسـت و آیا به نظر شما اهلسنت در مارض تبایض و تنگنا قرار دارند ،برخی
اصـول قانون اسـاسی را که بر مذهب رسمی جافری تأکید دارند ،مانع نامزدشدن اهلسنت
برای تصـدی ریاسـت جمهوری دانسته است .وی ماتقد است که هرچند رهبران انقالب در
بیشتر مطالبا جاماه را بهصور عمومی مدنظر قرار
تدوین قانون اسـاسـی موفق شدند که
م
3
دهند ،ولی به دالیلی میزان موفقیت آنان در اجرای قانون اساسی کمتر از حد انتظار است.
پیرانی در پاسـخ به این سؤال که آیا با گروه جندالله موافق هستید یا خیر و مو ع شما
در قبال این گروه چیست ،میگوید:
بر این باوریم که خشـونت نمیتواند منشـأ ایجاد تغییرا سیاسی و اجتماعی مثبت
در جاماه باشد؛ بنابراین خشونت را در هر شکل و از سوی هر ش ص و گروهی که
2
باشد ،رد میکنیم و آن را وسیلهای برای احقاق حقوق نمیدانیم.

نتیجه
جماعت دعو و اصالح ایران از جریانهای فاال در جاماۀ دینی و سیاسی اهلسنت
ایران اســت .این جریان مبانی فکری اخوانالمســلمین را قبول دارد و التزام به آن را برای
خود افت ار میداند .اندیشــۀ دینی جماعت دعو در برخی موارد مانند فتح باب اجتهاد و
« .1بیانیۀ پایانی نشست دوم کنگرۀ سوم جماعت» ،سایت رسمی جماعت دعو و اصالح 06 ،مهر  ،0768لینک:
بیانیهی-پایانی-نشست-دوم-کنگرهی-سوم-جماعتhttp://islahweb.org/content/2013/10/9881/
 .2محمود ،خالد« ،األمین الاام لجماعة الدعود و اإلصالح اإلیرانیة :الماار ة األقرب إلینا» ،سایت الشرق األوسط 80 ،رجب
 ،0270لینک:
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=57621&issueno=11541#.wp5btrpyxiu
 .3همان.
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مردوددانســـتن موارد ی همچون زیار قبور ،بنای بر قبور ،توســـل ،تبرک و اســـتغاثه ،به
اندیشـۀ دینی سـلفیها نزدیک است؛ ولی برخالف سلفیها پیروی از سلف در فهم قرآن و
سنت را الزم نمیدانند.
تأکید بر شـورا و دموکراسـی از نکا مهم در اندیشۀ سیاسی آنان است .از دیدگاه آنان
حکومت مطلوب ،حکومتی اســـت که مبتنی بر دموکراســـی و شـــورا باشـــد .آنان بیداری
اســـالمی را امری فرخنـده دانســـته و در این حوزه تفاوتی بین بشـــار اســـدها و قذافیها
نمی بینند .جماعت دعو  ،مو ـای مناسب در مقابل اسرائیل دارد .آنان هرچند به رعایت
نســـبی حقوق اهلســـنت ایران اعتراف دارند؛ ولی ماتقدند در حوزۀ وحد  ،میان گفتار و
عملکرد فاصـله است و الزمۀ وحد صرف گفتار تقریبی نبوده و باید در میدان عمل نیز با
رعایت مساوا و برابری ،آن را تقویت کرد.
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پژوهرشنامۀ نقد وهرابیت؛ سراج منیررر سال ششرم شمارۀ  32پاییز 5231
صفحات  512-575 :تاریخ دریافت 5231/11/12 :تراریخ تأیید5231/13/51 :

جذب تروریستها و افراطیسازی در عربستان سعودی

1

2
*

چکیده
آثار متاددی دربارۀ نقش عربسـتان در اعزام نیروهای جهادی به کشورهای دیگر نگاشته
شـده اسـت؛ اما درباره و ـایت اسـالمگرایان در داخل سرزمین عربستان مطالاا بسیار
ناچیزی صـــور گرفته اســـت .این مقاله با بررســـی زندگینامه  825نفر از شـــبهنظامی مان
ســاودی ،به پرســشهای پی مشرو پاســخ میدهد .0 :در داخل شــبهجزیره ،چه افرادی به
ســازمان القاعده پیوســتهاندا  .8این افراد تا چه حد و اندازهای از جهادیهای کشــورهای
دیگر متمایز هسـتندا در پاسـخ به این پرسشها ،ابتدا طرحی کلی از ریشههای تاری ی و
مبانی جریانهای تروریســـت می داخل عربســـتان در ســـال  8557بیان میشـــود و در گام
باد ،آماری از چگونگی پراکندگی شــبهنظامیان ،بر اســاس مایارهایی همچون زمینههای
اقتصادی-اجتماعی و ریشههای جغرافیایی و قبیلها می آنان ارائه خواهد شد.

کلیدواژهها :القاعده ،شبهجزیره ،عربستان ساودی ،اعزام تروریست ،افغانستان.

1. Terrorist Recruitment and Radicalization in Saudi Arabia, Middle east policy, Vol. Xiii, No. 4,
Winter 2006.
دفاعی نروژ در شــهر اســلو ( ،)Osloمدیر ب ش
 .2توماس هیگهمر ( ،)Thomas Hegghammerدر تشــکیال تحقیقا
م
تحقیقا تروریســـم اســـت .او پیشتر در دانشـــگاههای پرینســـتون ،هاروارد و نیویورک عضـــویت داشـــته اســـت .وی درباره
گذار جهادی مطالاه و تحقیق میکند .کتاب وی با عنوان
شـــبه
م
نظامیان اســـالمی و بهطور خاص مو ـــوش گروههای در حال م
« »Jihad in Saudi Arabiaمـدال نقره «جایزه کتاب آرتور روس» را دریافت کرده اســـت .وی از نویســـندگان کتابهای مهم دیگری
همچون « »The Meccan Rebellion-2011و « »Al-Qaida in its own Words-2008بوده اســت و همچنین مقاال
متاددی را در مو وش جریانهای سلفی و جهادی ،در نشریههای ماتبر غربی منتشر کرده است.
* دکترای مطالاا اســالمی ،عضــو هیئتعلمی و اســتادیار جاماةالمصــطفیالاالمیة ،پژوهشــگر مؤســســۀ مطالاا راهبردی
اسالم مااصر (مرام) .ایمیلmam50025@gmail.com :

مقدمه
لمانان
در مطالاا خاورمیانه مااصـر ،بیشـتر نام عربسـتان سـاودی بهعنوان منبع «مس م
ادعایی عربســتان در
افراطی» بهچشــم میخورد .درســت یا غلط ،آثار متاددی درباره نقش
م
صــادرکردن ایدئولوژی ،پول و نیروهای اســت دامشــده ،به گروههای اســالمگرای خشــن
همچون القاعده نگاشــته شــده اســت .با این حال مطالاه جزئیا جاماه اســالمگرایان در
گرایان
داخل
سـرزمین عربسـتان ساودی ،بسیار ناچیز است و دیدگاههای رای دربارۀ اسالم م
ً
سـاودی نسبتا تکصدایی است و همه یک چیز را تکرار میکنند .برای شناخت محرکها و
گرایی داخل عربسـتان اقداما کمی صور گرفته است 5.در ادبیا مربوط
الگوهای افراط م
به شـبهنظامیان اسالمگرا ،نویسندگان تمایل دارند در بحثهای حشو و حاشیهای ورود کنند
و بـا پرداختن بـه این مبـاحث ،درصـــدد بیان این مطلب هســـتند که برای درک افراطگرایی
شـــبـهنظـامیـان ســـاودی ،بـاید به این مطلب دقت کرد که آنها ســـاودی هســـتند .چنین
تحلیلهایی بر این فرض مبتنی هســتند که آنچه ســاودیها را بهســوی افراطگرایی هدایت
داری ساودی یا مذهب وهابیت وجود دارد .این پرسش بیپاسخ میماند
نوش دین م
میکند ،در م
که چرا فقط برخی سـاودیها شـبهنظامی میشـوند نه همه آنها .در نتیجه ،سـؤاال اصلی
ً
بیپاسـخ باقی میمانند؛ مثل اینکه دقیقا چه کسـانی در عربسـتان ،شبهنظامی شدند و چراا
نظامیان ساودی درصدد پاسخ به همین سؤال است .این
این مقاله با تحلیل زندگینامه شـبه
م
مطالاه بر افرادی تمرکز دارد که در ماه می سـال  8557در کمرین بهوجودآمده در عربستان
ساودی با عنوان تروریسم ،شرکت داشتند 3.در اینجا به دو سؤال پاسخ داده خواهد شد:
 .0چهکسانی در داخل شبهجزیره به سازمان القاعده پیوستهاندا
 .1مراکز علمی عربســـتـان ،مطـالاا بســـیار دقیقی درباره شـــبهنظامیان ســـاودی انجام دادهاند .در ســـال  8555یکی از
شـ صـیتهای دیرلماتیک غربی در شهر ریاض ،برای من نقل کرد که وزار کشور عربستان ساودی ،از سال  8557چندین
گروه مطالااتی در زمینه پیشـینه و زندگی شبهنظامیان راهاندازی کرده است که البته هیچکدام از این مطالاا  ،در اختیار عموم
قرار نگرفته است .در مقالۀ زیر مطالاۀ مناسب و م تصری درباره شبه نظامیان ساودی انجام گرفته است:
«»The Cycle of Contention’ and the Limits of Terrorism in Saudi Arabia
 .2برای اطالعا بیشتر نک:
Thomas Hegghammer, “Combattants saoudiens en Irak: Modes de radicalisation et derecrutement”.
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 .1بهعنوان نمونه نک:
Saad Eddin Ibrahim, “Anatomy of Egypt’s Militant Islamic Groups: Methodological Notes and
Preliminary Findings,”, Hammond Schbley, “Torn between God, Family and Money: The
Changing Profile of Lebanon's Religious Terrorists”.
 .2در این زمینه میتوان به نشــریههای خود القاعدۀ شــبهجزیره همچون «صــو الجهاد» و «ال نســاء» و نیز دیگر بیانیههای
آنهـا رجوش کرد .آنهـا همچنین در این زمینـه چند فیلم ســـاختهاند که بهعنوان نمونه میتوان از «وصـــایا االبطال»« ،شـــهداء
المواجها » و «بدر الریاض» نام برد.
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گری
 .8عربسـتان سـاودی تا چه اندازه در افراطیسازی و جذب نیرو برای شبهنظامی م
اسالمگرا ،از دیگران متمایز استا
یکی از اهداف اصـــلی این مقاله ،پرکردن خأل تجربی در نوشـــتههای در حال افزایش
گری اسـالمگرا است 5.رویکرد فردمحور در
درباره مطالاا پروندهمحور در زمینۀ شـبهنظامی م
مطالاا تروریسـم که از اواسط دهۀ  0625منسوخ شده بود ،پس از  00سرتامبر دوباره جان
گرفت و به ارتقای بینش ما دربارۀ علل خشـونت اسـالمگرایانه منجر شد .با این حال ،بیشتر
اطالعا تجربی در مطالاا موجود ،از کشـــورها و مناطقی غیر از عربســـتان ســـاودی
ً
بهدست آمده است .این مقاله پروندههایی را از شبهنظامیان تحلیل خواهد کرد که منحصرا از
فضا و محیط عربستان بهدست آمدهاند و خوشب تانه به ما کمک خواهند کرد تا فر یههای
موجود را ارزیابی کنیم و آنها را با اطالعا م بهدستآمده از سایر مناطق مقایسه کنیم.
منبع اطالعاتی این تحلیلها ،مجموعهای از زندگینامه  825نفر از شـــبهنظامیان
ســاودی اســت .این مجموعه را نگارنده در مد دو ســال از قلمروی وســیای از منابع
ً
دســتاول و دســتدوم جمعآوری کرده اســت که عمدتا به زبان عربی هســتند .نویســنده
عالوه بر گزارشهـای خبری -چه گزارشهای محلی و چه گزارشهای بینالمللی -از
منشــورا گســترده شــبهنظامیان نیز اطالعا ارزشــمندی دربارۀ زندگینامۀ آنها بهدســت
آورده اسـت 3.همچنین نگارنده در مد مسافر هایی که در سالهای  8552و  8555در
داخل عربســتان ســاودی داشــته اســت ،چندین مصــاحبه با کســانی که پیشتر در زمرۀ
افراطگرایان بودند و نیز خانوادهها و آشـنایان شبهنظامیان انجام داده است .الگوی تحلیل
این مقاله فقط کسـانی هسـتند که بهطور مسـتقیم یا غیرمستقیم از سال  8558در داخل
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عربسـتان فاالیتهای شـبهنظامی داشـتهاند .نام همۀ افرادی که در منشورا جهادیها
کر شده و همچنین نام کسانی که طی درگیریها ،حمال و دستگیریها در رسانههای
خبری مطرح شــده ،در منابع این مقاله گنجانده شــده اســت .پروندهها از لحاق حجمی و
نوش اطالعا -همانند بیشـتر پایگاههای داده مشابه -یکسان نیستند .در نهایت ،از میان
ً
آن  825نفر ،یک گروه اصـلی متشـکل از  35نفر که زندگینامه نسـبتا مبسـوطی داشتند،
بزرگ  825نفره نیز توجه شــده اســت 5.این
گزینش شــد و البته از طرفی دیگر ،به الگوی م
ً
منابع قطاا خالی از نقص نیســتند و ممکن اســت اطالعا موجود بهطور کامل درســت
خود شـبهنظامیان نشـدم؛ چراکه بیشتر آنان مرده
نباشـند .متأسـفانه موفق به مصـاحبه با م
بودنـد یـا در زنـدانهـای فوقامنیتی بـهســـر میبردنـد .بیشـــتر این جزئیا م مربوط به
زندگینامهها از منشورا جهادیها و نیز بیانیههای وزار کشور است که در درگیریهای
شــدید متقابل و جنگهای اطالعاتی اظهار نمودهاند .مشــکل دیگر این اســت که ممکن
اسـت شبهنظامیانی که در این مقاله مورد مطالاه قرار گرفتهاند ،بهطور کامل نمایندۀ همۀ
جریانها و همچنین از طرفداران القاعده شـــبهجزیره نباشـــند .درحالیکه تاداد واقای
شـبهنظامیان القاعده شـبهجزیره مشـ ص نیسـت ،ولی همینقدر میدانیم که مسئوالن
سـاودی بین پانصـد تا هزار نفر از شـبهنظامیان را دستگیر کردهاند و حدود  055نفر دیگر
ً
3
یشتر
ب
یبا
اصلی هفتادنفره ،تقر
م
نیز در درگیریها و تیراندازیها کشته شدهاند .البته الگوی م
اعضــای ســرشــناس و فاال القاعدۀ شــبهجزیره را در بر میگیرد و به هر حال این افراد
بهترین گزینهها برای مطالاۀ این سازمان هستند.
تحلیلهای این مقاله در دو ب ش ارائه خواهند شد:
 .1گروه اصـلی هفتادنفره فقط شامل کسانی است که نام آنها در «صو الجهاد» بهتصویر کشیده شده است یا نام آنها در یکی
از فهرسـتهای سـهگانۀ افراد تحتتاقیبی که وزار کشـور عربسـتان در ماه می  ،8557دسـامبر  8557و ژوئن  8555منتشر
کرده است ،قرار داشته است.
 .2شـاهزاده ترکی فیصـل در سـال  8555اعالم کرد که پس از حادثه  00سرتامبر ،ششصد نفر در ارتباط با اقداما تروریستی
دستگیر و دوهزار نفر نیز بازجویی شدهاند .نک:
Anthony H. Cordesman and Nawaf E. Obaid, National Security in Saudi Arabia: Threats,
Responses, and Challenges.
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 .0بیان طرحی کلی از ریشـههای تاری ی و فضای کمرین تروریسم در سال  8557در
عربستان؛
 .8ارائه آماری از چگونگی توزیع شبهنظامیان بر اساس مایارهایی همچون زمینههای
اقتصادی-اجتماعی و ریشههای جغرافیایی و قبیلها می آنان.

”?1. Lacroix and Hegghammer, “Saudi Arabia Backgrounder: Who Are the Islamists
 .2عدۀ کمی در سالهای  0667تا  0666به افغانستان رفتند؛ اما سیل داوطلبان از سال  0666آغاز گردید.
 .3برای اطالعا بیشتر دربارۀ یوسف الاییری ،نک:
Brynjar Lia and Thomas Hegghammer, “Jihadi Strategic Studies: The Alleged Policy Study
”Preceding the Madrid Bombings,
 .4بهعنوان نمونه نک.Sawt al-Jihad, No. 16 :
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القاعده در شبهجزیره
ریشـههای گروهی به نام «القاعده» در شبهجزیره ،به اواخر دهۀ  0665باز میگردد .پس
از افول درگیری بین حکومت ساودی و ماار مان اسالمگرای میانهرو در اوایل دهۀ  0665و
ُ
پس از انفجارهای سـال  0665در شـهر ریاض و انفجارهای سال  0667در شهر خ َبر که به
سـرکوبهای شدید از سوی حکومت منجر گردید ،اسالمگرا میی ساودی وارد مرحلهای آرام و
منفال شــد 5.تا اینکه در حدود ســال  0666جاماۀ جهادی در عربســتان ســاودی دچار یک
رنسانس شد .نسل جدیدی از ساودیها به افغانستان رفتند؛ اما نه برای جهاد علیه شوروی،
بلکه برای پیوســـتن به اردوگاههای آموزش نظام می اســـامه بنالدن 3.اســـامه بنالدن بین
ســـالهای  0666تا  8550به کمک برخی نمایندگان محلی خود مانند یوســـف الاییری،2
تشکیال جذب نیروی پیشرفتهای را در داخل عربستان بهراه انداخت .در اوایل سال 8558
پس از اشــغال افغانســتان بهرهبری امریکا و پس از ســقوط طالبان ،صــدها ســاودی از
افغانسـتان به کشـور خویش بازگشـتند .برخی از این افراد دارای مسئولیتهای خاصی بودند
که بنالدن به آنها محول کرده بود تا مقدما کمرین تروریســتی در خاک ســاودی را مهیا
نمایند 4.در سـال  8558یوسـف الاییری سـازمانی را تشکیل داد و آمادگی گستردۀ نظامی را
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برای کمرین آتی بهوجود آورد 5.الاییری و افســران او ســالحهای ســبک و ســنگین فراوانی
تهیـه کرده و خانههای امن متاددی را در ســـراســـر کشـــور اجاره نمودند .آنان همچنین
غیرمسقف آموزش نظامی را در شهرها
اردوگاههای آموزش نظامی را در صـحرا و تأسـیسـا
م
دایر کردند 3.رهبر ارشـد القاعده در مقاطای در بهار سـال  8557دستور داد تا اولین عملیا
نظامی بهراه افتد .طبق شــنیدهها ،الاییری بنا بر اینکه هنوز نیروهایش آماده نیســتند ،با این
تصمیم م الفت کرد 2.تاریخ نشان داد که حق با الاییری بود .پس از اولین انفجارهای عمده
در  08می  ،8557پلیس ساودی در سرکوبی وسیع ،الاییری و بسیاری از دستیاران عالیرتبۀ
وی را نابود کرد .در سـرتامبر سال  8557این شبکه بهطور جدی از هم گسی ت .اواخر پاییز
همان ســـال ،این گروه یک عملیا تبلیغاتی فوقالااده حرفهای و موفق را با بهرهگیری از
اینترنت بهراه انداخت که تا مد ها میتوانســت این ســازمان را قویتر و ن بهتر از آنچه در
واقع بود ،نشــان دهد .اوج این کمرین در بهار ســال  8552زمانی بود که شــبهنظامیان ،یک
ســری عملیا ســاده و در عین حال چشــمگیر علیه اهداف غربی در داخل عربســتان بهراه
انداختند .با این حال ،پلیس سـاودی با دستگیری عبدالازیز المقرن -رهبر اصلی عملیا -
در ژوئن ســال  ،8552با یورش به مقر اصــلی آنها در ریاض در ماه جوالی و با دســتگیری
ً
فارس ظهرانی -یکی از نظریهپردازان اصــلی آنها -در ماه او  ،عمال القاعدۀ عربســتان را از
کار انداخت .پس از این شــکســت ،القاعدۀ شــبهجزیره دیگر نتوانســت بهطور کامل خود را
بازسازی کند و علیرغم برخی حمال پراکندهای که انجام داد ،این گروه بسیار ایف شد.
عدم موفقیت القاعدۀ شــبهجزیره در هیچ عملیا مهمی در خالل دســامبر ســال  8552تا
اکتبر سال  ،8557شاهدی بر اف مذکور است .با این حال ،انجام عملیا های تروریستی
 .1یاران یوسف الاییری ،در ابتدا خود را «المجاهدون في جزیردالارب» مینامیدند و نام «القاعدد في جزیردالارب» تا پیش از
 88نوامبر سال  8557استفاده نشده بود.
 .2دالیل محکمی برای اثبا وجود اردوگاههای نظامی در داخل عربستان در خالل سالهای  8558تا  8557وجود دارد .شبهنظامیان
بارها از این اردوگاهها صحبت بهمیان آوردهاند .نک.Sawt al-Jihad, No. 15 :
همچنین نک :برنامههای تلویزیونی همانند « »Saudi Militants Shown Repenting on State TVکه در تاریخ  08ژانویه سال
 8552از شبکۀ رویترز پ ش شد.
 .3مصاحبه با یک دیرلما غربی در ریاض ،نوامبر سال .8555
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که کشــف و خنثی شــدند ،دوباره نگرانیها دربارۀ احیای القاعدۀ شــبهجزیره را بهوجود آورد؛
همانند حمله به پاالیشــگاه نفتی ابقایق در فوریۀ ســال  5.8557البته باید در نظر داشــت که
کردن نظام سـاودی نبوده اســت؛
هدف
اصـلی اعالنشـده برای القاعدۀ شـبهجزیره ،ســاقط م
م
ـتار پایاندادن به چیزی بودند که آن را اشــغال شــبهجزیره توســط
بلکه شــبهنظامیان خواسـ م
نظامیان آمریکایی میدانستند .البته برخی اعضا ،از رژیم نفر داشتند و با پیشرفت عملیا ،
3
ـن تالفیجویانه علیه نیروهای امنیتی ســاودی افتادند.
این افراد در دور باطل اقداما خشـ م
در عین حـال آنهـا چنـدان به دولت حمله نکردند و بهعنوان مثال هیچ وزیری مورد حملۀ
تروریسـتی قرار نگرفت 3.بهعالوه ادبیا ایدئولوژیک القاعدۀ شبهجزیره ،امریکا و همپیمانان
4
غربیاش را دشمن اولیه و اصلی خود میداند؛ نه رژیمهای محلی را.
شبهنظامیان
نظامی اسـالمگرا ،القاعدۀ شـبهجز یره در انحصار
همانند بیشـتر سـازمانهای شـبه
م
مردان بود .درحالیکه بیشــتر اعضــای آن به دور از خانوادههایشــان زندگی میکردند،
برخی زنان در مقرهای ز یرزمینی با همســـران خود بهســـر می برند .برخی از این زنان
کارهای لوجســتیکی جزئی یا فاالیتهای رســانهای برای ســازمان انجام می دادند؛ اما
هیچیـک از آنهـا در عملیا های نظامی شـــرکت نداشـــتند 1.ا کثر اعضـــای القاعدۀ
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1. Thomas Hegghammer, “Saudi Arabia: Terror Threat Reduced-for Time Being,” Oxford Analytica
Daily Brief (2006).
 .2در دسامبر سال  8557سازمان القاعدۀ شبه جزیره واحدی به نام «کتائب الحرمین» را تأسیس نمود و مسئلۀ جنجالی حمله
به نیروهای پلیس را بر عهدۀ این واحد گذاشت.
 .3در دسامبر سال  8557شایااتی دربارۀ ترور ناموفق محمد بن نایف ،فرزند وزیر کشور نایف بن عبدالازیز ،در رسانهها منتشر
شد؛ اما این گزارشها هیچوقت مورد تایید قرار نگرفتند.
 .4بهعنوان نمونه نک:
Ghazwat al-hadi ashar min rabi al-awwal: amaliyyat sharq al-riyadh wa-harbuna ma amrika wa
umalaiha.
جهادی مرتبط با زنان بهعنوان نویسنده فاالیت داشتند« .صو الجهاد» مشتمل بر چند
 .5بهنظر میرسد زنان در زمینۀ مسائل
م
مقاله است که با نامهای مستاار زنانه امضا شدهاند .مجلۀ «ال نساء» نیز توسط زنانی منتشر شده است که خود را وابسته به
«دفتر مطالاا زنان در شبهجزیره» میدانستند .در ارتباط با حملههای سازمان القاعده به نیروهای پلیس ،در خانهها و
آپارتمان های وابسته به سازمان ،چند زن دستگیر شدند؛ اما مسئوالن اطالعا بسیار ناچیزی را در این زمینه منتشر نمودند.
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شـبه جزیره در سـال  8557و در آغاز کمرین ،مردانی در دهۀ سـوم از زندگی خود بودند.
میانگین سن آنها  83سال ،حداقل سن 06 ،سال و حدا کثر سن 28 ،سال بود که حتی
ً
اگر خطای مربوط به منبع را هم در نظر بگیریم ،بازهم نسبتا سن باالیی است .پیش از
هر چیز ،این آمار به این افسـانه پایان میدهد که اعضـای القاعدۀ شبهجز یره ،جوانان و
نوجوانان خام و فر یبخورده هســـتند .همچنین می توان در یافت که اعضـــای القاعدۀ
شـبهجز یره ،مسـنتر از اعضای بسیاری از گروههای شبه نظام می اسالمگرا بودند 5.البته
شاخصهایی وجود دارد که نشان میدهد در میان اعضای القاعدۀ شبهجز یره نوجوانانی
هم وجود داشــتند؛ اما نقش مهمی در درون ســازمان ایفا نمیکردند .همانطور که در
ً
ســنی نســبتا باال نشــان میدهد که بیشــتر این افراد،
ادامه خواهد آمد ،این میانگین
م
سـربازان کهنهک مار بازگشـته از افغانسـتان بودند .ا کثر اعضـای القاعدۀ شبهجز یره ملیت
درصـد آنان از کشورهایی همچون یمن ،چاد ،سور یه،
سـاودی داشـتند و بین پن تا ده
م
مرا کش و مور یتانی بودند .باور بر این اســت که در این ســازمان ،برخی از این خارجیها
مانند خالد الحاج یمنی و کر یم المجاتی مرا کشــی ،نقش رهبری را بهعهده داشــتهاند.
شــایان کر اســت که در عمل ،هیچ گزارشــی دربارۀ پیوســتن فردی از کارگرانی که از
جنوب آسیا در عربستان فاال هستند ،به القاعدۀ شبهجز یره منتشر نشده است.
پراکندگی جغرافیایی شبهنظامیان اسالمگرای عربستان سعودی
شبهنظامیان ساودی از نقاط م تلف کشور در این جمع حضور داشتند 3.بیشتر شهرها
و استانهای اصلی در نمودار صفحۀ باد نشان داده شدهاند.

نظامی مصری انجام داده است،
 .1بنا بر مطالاا م سادالدین ابراهیم که در اواخر دهۀ 0635بر روی دو گروه از جوانان شبه م
میانگین سن آنان بین  88تا  82سال است .نکAnatomy of Egypt’s Militant Islamic Groups,” p. 439. :
 .2اصالت جغرافیایی این افراد بر اساس  5سال آخر زندگی آنها پیش از پیوستن به القاعدۀ شبهجزیره ،انت اب شده است؛ نه
ً
بیشتر زندگینامهها به محلتولد اشارهای نداشتهاند و فقط محل سکونت را کر کردهاند؛ ثانیا نقش
محل تولد آنها .چراکه اوال
م
سازی افراد ،بیش از محلتولد آنها است.
افراطی
محل سکونت و زندگی در
م
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در مقایسۀ پراکندگی جغرافیای می شبهنظامیان با پراکندگی جمایتی آنان ،سه نکتۀ مهم
5
مشهود است:
ً
 .0در این نمودار ،بر منطقههایی که عموما بهلحاق اجتماعی و دینی محافظهکار تلقی
عنوان «بستر افراطگرایی» توصیف میکنند-
میشوند -که اکثر رسانههای غربی آنها را با م
تأکید نشـــده اســـت؛ همانند منطقۀ مرکزی قصـــیم ،منطقههای جنوبی که عبار اند از
عسیر ،جیزان و باحه .در این زمینه نمودار زیر مالحظه شود.

 .1آمار کلی ،از مرکز آمار ساودی گرفته شده است .نک“Demographic Survey Report 1421h-2001” :

جذب تروریستها و افراطیسازی در عربستان سعودی

پس از حـادثـۀ  00ســـرتامبر ســـال  ،8550از آنجا که یازده نفر از پانزده نفری که
هواپیماربایی کردند از اهالی باحه و عسیر بودند ،دیدگاه رای اینگونه بود که منطقۀ جنوبی

212

عربسـتان بهطور نامتناسـبی ،تاداد زیادی از اعضـای القاعده را بهوجود آورده است؛ 5ولی
اطالعا ما با این دیدگاه م الف است .برای حل این اختالف ،دو توجیه امکانپذیر است.
یا اینکه بگوییم اهالی جنوب عربستان ،بیش از دیگران در اردوگاههای آموزش نظامی
افغانســتان حضــور داشــتند؛ اما در ســال  8558به القاعدۀ شــبهجزیره نریوســتند .یا اینکه
بگوییم آنان هرگز بیش از دیگران در اردوگاههای افغانســتان حضــور نداشــتند؛ ولی بهطور
3
ویژه برای شرکت در عملیا  00سرتامبر انت اب شدند.
این نکته شایان کر است که در میان ساودیهای مبارز در عراق ،اهالی جنوب کمتر از
2
بندی اطالعا بهدسـتآمده از القاعدۀ شبهجزیره و عراق،
دیگران حضـور داشـتهاند .جمع م
گرایی خاصی مشاهده نمیشود.
بهو وح نشان میدهد که در جنوب عربستان افراط م
منکر این مسـأله اسـت که تاداد زیادی از شبهنظامیان از منطقههای
 .8نمودار فوق ،م
فقیر و روســتایی مثل شــمالیترین یا جنوبیترین ب شهای کشــور هســتند .گاهی گفته
میشـود که شـبهنظامیان سـاودی از طبقۀ فراموششـدهای هسـتند که نسبت به منطقه
نجد -که از جهت سـیاسی و اقتصادی برتری دارد -در حاشیه قرار گرفتهاند .اطالعا ما
این فر یه را نیز حمایت نمیکند.
 .7ریاض منطقهای اســت که بیشــترین افراد شــبهنظامی را به خود اختصــاص داده
اســت .پیش از پیوســتن به القاعدۀ شــبهجزیره ،بیش از نیمی از آن شــبهنظامیان ،مقیم
ریاض بودند؛ درحالیکه فقط  80درصـد از جمایت کشور را در خود جای داده است .چند
احتمال را میتوان برای این مطلب ارائه نمود.

1. Charles M. Sennott, “Why Bin Laden Plot Relied on Saudi Hijackers”, March 3, 2002.
 .2توفیق بن عطاش از اعضای عالیرتبۀ القاعده به بازجویان گفت که بنالدن از قبایل بزرگ جنوبی درخواست کرد تا در عملیا
اصلی ماجرا همچون خالد
 00سرتامبر شرکت نمایند تا پیامی برای مسئوالن ساودی باشد؛ اما این مطلب با گفتههای طر م
احان م
شیخ محمد در تناقض است .نکThe 9/11 Commission Report, p. 232 and 524 :
شاید علت انت اب همۀ افراد حا ر در عملیا  00سرتامبر از یک قبیله ،این باشد که دوستی و وابستگی اجتماعی-فرهنگی
و وفاداری به یکدیگر ،انجام هرچه بهتر عملیا را تضمین میکرد.
3. Thomas Hegghammer, “Combattants saoudiens en Irak”, 2006.
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ُ
 .1از اواخر دهه  0665شیوخ افراطی وهابی همانند ناصر الفهد و عبدالازیز الجربو در ریاض و شیوخی همچون علی ال دیر و
سلیمان الالوان در ُب َر یده سکنی گزیدند.
 .2در سال  ،8555یکی از اعضای پیشین سازمان در مصاحبه با نشریۀ «الاکاق» اظهار داشت که سازمان ،افرادی را که از
روستاهای کوچک به شهر آمدهاند زیرنظر دارد تا آنها را جذب نماید.

جذب تروریستها و افراطیسازی در عربستان سعودی

احتمال اول :این احتمال ،سـازمانی اسـت .اینکه اعضــای اصـلی این جریان همچون
عبدالازیز المقرن که به جذب نیرو اقدام میکردند ،اهل ریاض بودند و چهبســا در ســال
 8558اینان پایت ت را مقر اصلی اقداما خود برای جذب نیرو کرده بودند.
احتمال دوم :اینکه از اواخر دهه  0665به باد ،حضور نظریهپردازان عالیرتبهای مانند
5
ناصر الفهد سبب شد تا افراد زیادی در این منطقه به گروههای تروریستی بریوندند.
احتمال سمموم :این احتمال ،اجتماعی-اقتصــادی اســت .ریاض بهعنوان شــهری که
بهسـرعت در حال گسـترش اسـت ،دارای جوانان زیادی بود که بهتازگی شـهرنشـین شده
بودند .همچنین وجود منطقههای مورد تبایض قرارگرفته در همســـایگی ریاض ،مانند
السویدی میتواند در این امر دخیل باشد 3.علت این امر هر چه که باشد ،این مطلب نشان
میدهد که القاعدۀ شبهجزیره یک پدیدۀ شهری است.
متأسـفانه از اطالعا موجود نمیتوان درصـد افرادی را که بهتازگی شهری شده یا تغییر
مکان دادهاند ،دریافت کرد .از  87نفری که ســکونت آنها در ریاض تأیید شــده و در هســتۀ
اصــلی الگوی ما هســتند ،هشــت نفر در ریاض و ســه نفر در جای دیگری متولد شــدهاند؛
درحالیکه محل تولد دوازده نفر دیگر نامالوم اســت .به هر حال ،افراد الگوی ما بیش از آن
چیزی که تصــور میشــد ،غیرمهاجر هســتند .محل تولد و اقامت  70نفر از افرادی که در
هسـتۀ الگوی ما قرار دارند ،مشـ ص اسـت 80 .نفر از آنها تا زمان آغاز فاالیت شبهنظامی،
در همان محل تولد خود زندگی میکردند .ســه نفر از آنها اســتان زندگی خود را تغییر داده و
هفت نفر دیگر در همان استان خودشان به شهرهای بزرگتر کوچ کرده بودند.
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تعلق قبیلهای شبهنظامیان
وجه دیگر جاماۀ ســاودی که بهطور بالقوه برای درک عوامل مؤثر بر پیوســتن افراد به
کلیدی قبایلی خاص در جر یان
جریان جهادی اهمیت دارد ،مســئلۀ قبیله اســت .نقش
م
شورشهای اخوان در دهۀ  ،0685قیام جهیمان الاتیبی در سال  0636و حملۀ تروریستی
 00سـرتامبر ،سـبب شده است تا بسیاری از تحلیلگران ،در جریان اسالمگرای می ساودی،
5
قبایل به حاشیه راندهشده،
نقش
عنصر قبیله را قطای بدانند .فرض بر این است که برخی م
م
فرهنگ طغیانگری دارند که
کینههای تاری ی خود علیه آلســاود را فالیت میب شــند یا
م
گرایی افراطی میکند.
آنها را مستاد اسالم م
با این حال ،در دنیای مااصــر -اگر محال نباشــد -به دو علت ،بســیار دشــوار اســت که
گرایی شبهنظامیان ساودی تأکید کرد .اول اینکه تاریخ بسیاری
بتوان بر نقش قبیله در افراط م
از اطالعا ما دربارۀ جاماهشـناسـی قبای مل ساودی ،منقضی شده است؛ چراکه در سه دهۀ
اخیر ،جاماۀ سـاودی با شـهریسـازی و توساۀ سریای مواجه شده است که تغییرا مهم و
بنیادین اجتماعی را در پی داشته است .دوم اینکه آمار اطمینانآوری در خصوص حجم کلی
قبایل سـاودی وجود ندارد و از این رو نمیتوان بهطور حتم حکم کرد که یک قبیله ،بیشتر یا
کمتر از دیگری در گروه خاصــی حضــور دارد .در میان جهادیها افراد بســیاری از قبایل
برداشت عمومی،
غامدی ،عتیبی و حربی وجود دارند؛ اما نکته این است که قبایل مذکور در
م
بزرگترین قبایل ســاودی محســوب میشــوند و جمایتی چندمیلیونی دارند .در نمودار ما
ای شــبهنظامیان ،ســرنخهای کمی از حضــور شــاخص عنصــر قبیله را در
پراکندگی قبیله م
پیوستن افراد به القاعدۀ شبهجزیره بهدست میدهد 3.باید در هن داشت که شناخت پیشینۀ
ً
ای افراد ،صـرفا بر اسـاس نامخانوادگی آنها امری پیچیده است .البته باید اعتراف نمایم
قبیله م
که ممکن است در پایگاههای دادۀ ما خطاهایی وجود داشته باشد.

”1. Sennott, “Why Bin Laden Plot Relied on Saudi Hijackers.
2. Faris Bin Huzzam, “qiraa lil-tarkiba al-jiusiyasiya li-qaimat al-26, December 9, 2003.

211

1. Demographic Survey Report 1421H-2001.
 .2در سال  ، 8555یکی از اعضای پیشین سازمان در مصاحبه با نشریۀ «الاکاق» اظهار داشت که اعضای سازمان ،افرادی
بیکار و در جستوجوی پول بودند.

جذب تروریستها و افراطیسازی در عربستان سعودی

پیشینۀ اجتماعی و اقتصادی شبهنظامیان
در خصـوص پیشـینۀ اجتماعی-اقتصادی ،بیشتر اعضای القاعدۀ شبهجزیره به طبقۀ
متوسـط یا پایینتر تالق دارند .اطالعا مربوط به خانوادههای آنان در این زمینه منسجم
نیســـت و برای درک آن باید بیشـــتر بر روی دو شـــاخص اجتماعی-اقتصـــادی یانی
«تحصـیال » و «شغل» این شبهنظامیان تمرکز داشت .بیشتر اعضای القاعدۀ شبهجزیره
تا ســطح دبیرســتان یا کمتر تحصــیل نمودهاند .خیلیها تحصــیال دانشــگاهی را آغاز
نمودند؛ ولی در میانۀ راه ،آن را رها کردهاند .اینکه گفته شود تحصیال آنان بیشتر یا کمتر
از سـطح متوسط در عربستان بوده است ،کار دشواری است .اگر ما میزان تحصیال آنها
را با میزان تحصـیال مردان شـاغل در کشـور مقایسـه کنیم ،اعضای القاعدۀ شبهجزیره
شـرایط مطلوبی خواهند داشـت؛ 5گرچه آمار کلی اعضـای این سـازمان ،افراد مسنی را در
برمیگیرد که در زمانی رشــد کردهاند که تحصــیال در این کشــور ،ابتدایی بوده اســت.
نظامیان القاعدۀ شــبهجزیره با افرادی از ردۀ ســنی خود مقایســه ش ـوند،
بنابراین اگر شــبه
م
ممکن است تصویر متفاوتی بهدست آید؛ اما متأسفانه چنین اطالعاتی در دسترس نیست.
در خصوص فرصتهای شغلی برای شبهنظامیان سه نکته را باید متذکر شد:
اول اینکه در ظاهر ،بســیاری از آنها بیکار بودند یا شــرایط شــغلی بیثباتی داشــتند .در
شغل  86نفر مالوم است .سه نفر از آنها بیکار
هسـتۀ اصـلی الگوی موجود ،از هفتاد نفر ،م
بودند و هفت یا هشـت نفر بهطور دائم از شغلی به شغل دیگر میرفتند .بهنظر میرسد که
در پـایگـاههای دادۀ ما گزارشهای کاملی دربارۀ بیکاری ارائه نشـــده اســـت؛ زیرا در
زندگینامهها سـای میشود که فقط شغلهای واقای بیان گردد .با این حال ،ممکن است
3
بسیاری از  20نفری که شغلشان کر نشده است ،بیکار یا دانشآموز بودهاند.
ً
دوم اینکه تاداد نســبتا زیادی از این افراد یانی دوازده نفر از  86نفر ،پیش از ســفر به
افغانسـتان یا پیوسـتن به القاعدۀ شـبهجزیره ،در شغلهای مذهبی اشتغال داشتند .شش
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نفر از آنها در پلیس یا ارتش و ســه نفر در تجار های کوچک مشــغول بودهاند و شـش نفر
دیگر نیز در دانشــگاه تحصــیل میکردند .نکته ســوم این اســت که بهسـ تی در این الگو
میتوان دکتر ،مهندس یا اقتصــاددان پیدا کرد 5.این برخالف بســیاری از دیگر گروههای
رادیکال اسـالمگرا بهخصـوص در مصـر است که تاداد زیادی تحصیلکرده در رشتههای
علوم طبیای دارای شأن باال در این گروهها وجود داشتند 3.فقدان چنین ت صصهایی در
درون القاعدۀ شــبهجزیره ممکن اسـت حداقل تا حدودی با مســئلۀ پویایی اجتماعی تبیین
گردد 2.برخالف دهۀ  0635که افراد بااسـتاداد و تحصیلکرده در رشتۀ مهندسی در مصر
ً
که عمدتا از منطقههای روسـتایی بودند -با مشکل بیکاری مواجه میشدند ،بیشتر افرادتحصیلکرده در رشتۀ مهندسی در عربستان ،فرصت شغلهای پردرآمد و با شأن اجتماعی
باال مانند کار در شرکت آرامکو را دارا بودند.
در کل ،اعضــای القاعدۀ شــبهجزیره بهلحاق اجتماعی عادی بوده و برچســب خاصــی
نمیخورند و بهعبارتی نه در جاماه برنده بودند و نه بازنده .اگرچه بســـیاری از آنها بیکار
بودند ،اما عدۀ اندکی از آنان پیش از افراطیشـــدن ،پروندههای خالفکاری و مجرمانه
داشـــتند و عدۀ کمی از آنان نیز دارای توانمندیهایی فراتر از شـــغلهای خود بودند .با
این حال ،دلیل چندانی برای این ادعا وجود ندارد که گفته شــود :شـکسـت در رسـیدن به
بیگانگی اجتماعی
آمال و خواســتهها ســبب حس ناکامی در آنها شــده و آنان را بهســوی
م
کشــانده اســت .در مقابل ،تنها عدۀ کمی از القاعدۀ شـــبهجزیره را میتوان یافت که از
خانوادههای ثروتمند یا صاحبنفو باشند .خالصه ،میتوان از پروندۀ اجتماعی-اقتصادی
و جمایتی این شـبهنظامیان چنین جمعبندی کرد که اشـاره به شاخصهای خاصی برای
تو یح افراطگرایی آنها در آینده ،کار دشواری است.
 .1در میان موارد استثنایی میتوان از ت رکی الدندنی که در رشتۀ پزشکی تحصیل کرده بود و همچنین عبدالرحمن الجوبرا
فار التحصیل رشتۀ مهندسی از کانادا و علی الغامدی فار التحصیل رشتۀ اقتصاد نام برد.
2. Diego Gambetta and Steffen Hertog, “Engineers of Jihad”, August 10, 2006.
 .3مترجم :بدین مانا که کسانی که در جاماۀ ساودی دارای مناصب و موقایتهای شغلی مناسب و درآمد خوبی هستند و
پویایی مطلوبی دارند ،کمتر بهسوی القاعده گرویدهاند و بیشتر ،کسانی جذب این گروهها شدهاند که در جاماۀ
بهلحاق اجتماعی ،م
پویایی درخوری بهرهمند نیستند.
ساودی از جایگاه و م
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 .1بهعنوان نمونه ،رجوش شود به زندگینامۀ عبدالله الاتیبی و متیب المحیانی در «صو الجهاد ،شمارۀ  ،»2ترکی الدندنی در «صو
الجهاد ،شمارۀ  ،»3امیر الشهیری در «صو الجهاد ،شمارۀ  ،»08فهد السایدی در «صو الجهاد ،شمارۀ  ،»05طالل الانبر در
«صو الجهاد ،شمارۀ  ،»03خالد البغدادی در «صو الجهاد ،شمارۀ  ،»02ترکی المتیری در «صو الجهاد ،شمارۀ  ،»85علی
الحربی در «صو الجهاد ،شمارۀ  ،»82فیصل الدخیل در «صو الجهاد ،شمارۀ  ،»82مصاحبه با عبدالازیز المقرن در «صو
الجهاد ،شمارۀ  0و  ،»8صالح الاوفی در «صو الجهاد ،شمارۀ  ،»2عبدالرحمن الیزیجی در «صو الجهاد ،شمارۀ .»82
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تجربۀ جهاد در افغانستان
در زندگی اعضـای القاعدۀ شـبهجزیره یک مایار وا ـح و مشترک وجود دارد و آنهم
ـتن تجربۀ جهادی پیشــین در افغانســتان اســت .حداقل  76نفر از هفتاد نفر هســتۀ
داشـ م
الگوی ما ،پیش از پیوسـتن به القاعدۀ شبهجزیره ،سابقۀ حضور در جنگها یا اردوگاههای
آموزش نظامی در خارج را داشـتهاند .در الگوی ما دو نسل متفاو از کهنهسربازان وجود
دارد :کسانی که پیش از سال  0667به افغانستان رفتهاند و کسانی که پس از سال 0666
به آنجا عزیمت کردهاند.
دســتۀ اول ،تجربهای غیرمشــابه از جهاد داشــتهاند .برخی در جنگ اول افغانســتان
شــرکت کردند؛ درحالیکه برخی دیگر عازم بوســنی ،چچن یا دیگر کشــورها شــدند .این
سـربازان مســنتر پس از اینکه اولین مرحلۀ جهاد آنها تمام شــد ،یکی از این دو راه را
کهنه
م
ات ا کردند :برخی مانند ساود الاتیبی و حمد ُ
الحمیدی به عربستان برگشتند و به زندگی
عـادی و آرام خود پرداختند و در مســـائل جهادی و فاالیتهای مربوط به اســـالمگرایان
دخالتی نداشــتند .از این دســته از افراد ،بهعنوان «اســالمگرایان منفال» یاد میش ـود .در
مقابل ،برخی دیگر مانند عبدالازیز المقرن و یوســف الاییری به «نماد جهادگری» تبدیل
شدند و با سران القاعده ارتباط نزدیکی برقرار کردند.
ً
دســتۀ دوم از کهنهســربازان جهادی نیز تقریبا همگی روشــی مشــابه داشــتند .آنها در
خالل سالهای  0666تا  8550به افغانستان رفتند و در اردوگاه فاروق در قندهار آموزش
دیدند .خیلی از آنها در کنار نیروهای طالبان در اواخر  ،8550در جبهۀ کابل مبارزه کردند و
افغانســتان را از طریق ایران ترک نمودند 5.این بدان ماناســت که آنان تجربههای مشــابه
زیادی داشتند و خیلی از آنها در افغانستان با یکدیگر آشنا شدند.
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نقش مهم اردوگاههای نظامی و تجربۀ مبارزاتی در ایجاد افراطگرایی بهخوبی روشـــن
اسـت .در اوایل دهۀ  ،0665کهنهسربازان عرب که در جنگ اول افغانستان شرکت داشتند،
خود را با قساو و جنایتهایشان از دیگران متمایز میکردند .آنان به افزایش تنش و درگیری
در الجزایر ،مصـر ،بوسنی و دیگر مناطق متهم بودند .این مطلب مورد پذیرش عمومی است
که اردوگاههای نظامی در افغانستان ،در بهکار انداختن نیروهای القاعده در خالل سالهای
 0667تا  8550نقشـــی فوقالااده داشـــته اســـت .نیروهایی که در این اردوگاهها حضـــور
ـدن
مییافتند ،چهار فرایند مهم و بههمپیوســته را طی میکردند :نهادینهشــدن و فرهنگشـ م
خشـــونـت ،اشـــباششـــدگی اعتقادی ،آموزش نظامی و ایجاد ارتباط .این فرایند در درک
افراطگرایی ،ایدئولوژی ،توانمندیها و وفاداری درونگروه می شــبهنظامیان ســاودی که در
اواخر سال  8550از افغانستان بازگشتند ،نقشی کلیدی ایفا مینماید.
یکی دیگر از پیامدهای رای و بیشک افراطیکنندۀ جهاد در خارج از کشور« ،زندان»
و «شکنجه» بود .تاداد درخور توجهی از اعضای القاعدۀ شبهجزیره یانی حداقل  02نفر از
هفتاد نفری که در هسـتۀ اصلی الگوی ما حضور داشتند تا قبل از  8557مد زمانی را در
زندان گذرانده بودند 1.افرادی نظیر علی الحربی و یوســف الاییری در موج دســتگیری
ُ
کهنهســربازان جهادی که پس از انفجارهای ســالهای  0665و  0667در ریاض و خبر
صــور گرفت ،بازداشــت شــدند .دیگر افراد القاعدۀ شــبهجزیره نظیر عبدالازیز المقرن و
خالد البغدادی بهخاطر اقداما جهادی ،در دیگر کشورها مثل اتیوپی و پاکستان به زندان
افتادند .افراد دیگری همچون امیر الشــهری و عیســی الاوشــن در اواخر ســال  ،8550در
حال بازگشـت از افغانسـتان ،در ایران و سـوریه زندانی شـدند .بسیاری از آنان که در اواخر
سـال  8550و اوایل سال  8558از افغانستان به کشور عربستان بازگشتند ،بهمحض ورود
به عربســتان بازداشــت شــدند و مدتی بین یک تا شــش ماه در زندان بهســر بردند .بیشــتر
آنهایی که زندانی شدند ،گفتهاند که در زندان مورد آزارهای جسمی یا روانی قرار گرفتهاند.
ً
 .1احتماال تاداد واقای بیش از این باشد؛ چراکه بسیاری از زندگینامهها به جزئیا تجربۀ زندانهای گذشتۀ این افراد
نررداختهاند .زندگینامههای  77نفری که در «صو الجهاد» آورده شده نشان میدهد که  08نفر از آنها تجربۀ زندانیشدن در
سالهای پیش از سال  8557را داشتهاند.
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 .1نظریهپردازان اصلی القاعدۀ شبه جزیره عبار بودند از :عبدالله الرشود ،فارس الظهرانی ،احمد الدخیل ،عیسی الاوشن،
سلطان الاتیبی ،عبدالازیز الانزی ،عبداللطیف ال دیری ،عبدالمجید المنی و حمد الحمیدی .هیچکدام از این نظریهپردازان
تجربۀ عملیا جهادی نداشتهاند.
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رویکرد کیفیتر دیگر در تحلیل پیشــینۀ شــبهنظامیان ،در گروی شــناخت دســتهبندی
عملکرد آنان در درون یک گروه مش ص و بررسی پیوند سابقۀ هر فرد با نقش او در داخل
سازمان است.
بهســادگی میتوان ســه دســته را در داخل القاعدۀ شــبهجزیره از یکدیگر تفکیک کرد:
فرماندهان ارشد ،نظریهپردازان و مبارزان.
فرماندهان ارشــد ،الگو و نماد جهادیها و از نســل اول مبارزان قدیمی بودند .آنها در
خالل سـالهای  0626تا  ،0660یانی زمانی که فرصـت جهاد علیه شـوروی بهسـر آمده
بود ،در سـن بسیار کم (بین  07تا  03سالگی) به افغانستان رفتند .آنها بهدلیل توانمندی،
آمادگی فیزیکی و مهار رهبری ،از دیگران متمایز بودند و در اردوگاههای آموزش نظامی
بهعنوان مربی شروش به فاالیت کردند .آنها طی دهۀ  0665نیز شبهنظامیان فاالی بودند و
سالها زندان و شکنجههای س ت را تحمل کردند.
در ســویی دیگر نظریهپردازانی قرار داشــتند که یا تجربۀ جهاد عملی نداشــتند یا تجربۀ
جهاد آنان ،بسیار کم بوده است 5.همۀ آنان در دانشگاهها یا بهطور سنتی در نزد شیوخ به
یادگیری درس دین پرداخته بودند .بیشــتر آنان در پروندۀ فاالیت مذهبی خود ،ســطحی
متوســط یا ســابقهای ناموفق داشــتند و هیچیک پیش از پیوســتن به این کمرین ،بهعنوان
عالم دینی سرشناس ،شناختهشده نبودند.
گروه مبارزان بیش از دیگران ناهمگن بودند و میتوان آنها را در ســـه زیرمجموعه
دستهبندی کرد:
 .0اولین زیرمجموعه که بهلحاق عملیاتی مهمترین دســته اســت ،نیروهای جوان جهاد می
باسـابقهای هسـتند که از سال  0666به باد وارد افغانستان شدند و در سال  8550به عربستان
بازگشـــتند .اینان در زمان اوج القاعده در اردوگاههای بنالدن آموزش دیدند و برخالف میل
خود ،به ترک افغانســتان مجبور شــدند .آنان در حالی به عربســتان بازگشــتند که آموزشهای
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نظـامی باالیی را طی کرده و انگیزۀ محکمی داشـــتند .بیشـــتر رهبران طبقۀ میان می القاعدۀ
ُ
شبهجزیره مانند ترکی الدندنی ،متیب المحیانی و فیصل الدخیل از این دسته بیرون آمدند.
 .8زیرمجموعۀ دوم ،مبارزان مســـنتری بودند که در اواســـط یا اواخر دهۀ 0665
بازنشـسـته شـده بودند و دوباره با کمرین القاعدۀ شـبهجزیره ،در سال  8557بسی شدند.
آنها مبارزانی باتجربه و محترم بودند؛ اما توانمندیهای مدیریتی الزم برای ظاهرش ـدن در
نقش یک فرمانده را نداشتند.
 .7زیرمجموعۀ سـوم را مبارزان جوانی تشـکیل میدادند که شانس رفتن به افغانستان
نصیب آنها نشده بود؛ اما از سال  8558وارد القاعدۀ شبهجزیره شدند .بسیاری از آنها مانند
ُ
بندر الدخیل و منصـور فقیه از دوسـتان و بسـتگان جهادیهای سابقهدار یا دیگر اعضای
القاعدۀ شبهجزیره بودند .القاعدۀ شبهجزیره عالوه بر فرماندهان ،نظریهپردازان و مبارزان،
به کمک نیروهای دیگری نیز اتکا داشـت که نوعی تالق قلبی و اراد به اعضـای اصــلی
القاعدۀ شــبهجزیره داشــتند و خدما م تلفی را به آنان ارائه میکردند؛ اما خود آنها در
عملیا شـرکت نداشـتند .پیشینۀ این افراد بهخوبی شناختهشده نیست؛ با این حال بهنظر
میرسد که بسیاری از آنها عالقهمندان جوانی بودند که در گذشته تجربۀ جهادی نداشتند.
بررسـی پیشــینۀ شـبهنظامیان ،نشــاندهندۀ محدودیت تبیین اجتماعی-اقتصـادی دربارۀ
خشـونتهای القاعدۀ شبهجزیره است و همچنین بر اهمیت شاخصی به نام «افغانستان»
در افراطیسازی و در سازماندهی آنان تأ کید میکند.
نتیجه
زندگی گروهی از شـبهنظامیان سـاودی را تحلیل میکند که در سال 8558
این مقاله
م
بهطور مســـتقیم یا غیرمســـتقیم در داخل عربســـتان به اقداما نظامی دســـت زدند.
تحلیلهای این مقاله در سه مرحله ارائه شده است:
7

 .1نتیجۀ این مقاله را مترجم نگاشته است.
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 .0طرح کلی ریشـــههای تاری ی و مبانی جریانهای تروریســـت می ســـال  8557در
عربستان :ریشههای گروه القاعده در عربستان به اواخر دهۀ  0665باز میگردد .در سال
 0666نسـل جدیدی از سـاودیها برای پیوستن به اردوگاههای نظامی اسامه بنالدن به
سـرکردگی امریکا ،صدها
افغانسـتان رفتند .پس از سـقوط طالبان و اشـغال افغانسـتان به
م
ساودی از افغانستان به کشور خویش بازگشتند تا مقدما فاالیتهای تروریستی در خاک
ســاودی را مهیا نمایند؛ اما در عمل ،دســتورا شــتابزدۀ بنالدن برای شــروش فاالیت،
موجب نابودی بسیاری از این نیروها شد و در سالهای  8557و  ،8552القاعدۀ شبهجزیره
م
رو بهزوال نهاد .هدف اصــلی القاعدۀ شــبهجزیره ســرنگونکردن نظام ســاودی نبود؛ بلکه
برای پایاندادن به اشغال شبهجزیره توسط نظامیان امریکایی تالش میکرد.
 .8چگونگی پراکندگی شـــبهنظامیان بر اســـاس شـــاخصهایی همچون زمینههای
بندی اطالعا بهدستآمده
اقتصـادی-اجتماعی و ریشههای جغرافیایی و قبیلهای:جمع م
از القاعدۀ شــبهجزیره و القاعدۀ عراق ،بهو ــوح نشــان میدهد که برخالف دیدگاه رایجی
که منطقۀ جنوب می عربسـتان را محل اصـلی خیزش اعضـای القاعده میداند ،رادیکالیسم
خاصــی در جنوب عربســتان مشــاهده نمیشــود .همچنین نمودارها این مطلب را انکار
میکنند که ب ش عمدۀ شبهنظامیان از منطقههای فقیر و روستایی مثل شمال این کشور
هسـتند .ریاض منطقهای اسـت که بیشـترین افراد شبهنظامی را در خود جای داده است.
این مطلب نشـان میدهد که القاعدۀ شـبهجزیره پدیدهای شهری است .وجه دیگر جاماۀ
ســاودی که بهطور بالقوه برای درک چگونگی پیوســتن افراد به جریان جهادی اهمیت
دلیل نداشــتن آماری دقیق از
دارد ،مســئلۀ قبیله اســت .با این حال ،در دنیای مااصــر به م
تاداد و گسـترۀ قبایل و نیز شـهریشدن جاماه ،تأکید بر نقش قبیله بر افراطگرایی ،کاری
بس دشـوار و شـاید ناممکن باشـد .از لحاق اجتماعی-اقتصـادی ،بیشتر اعضای القاعدۀ
ً
شــبهجزیره به طبقۀ متوســط یا پایینتر تالق دارند .بیشــتر آنها صــرفا تا س ـطح دبیرســتان
تحصیل نمودهاند؛ اما اگر ما میزان تحصیال آنها را با میزان تحصیال مردان شاغل در
همان کشـور مقایسـه کنیم ،اعضای القاعدۀ شبهجزیره شرایط مطلوبی خواهند داشت .از
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جهت شغلی ،بسیاری از آنها بیکار بوده یا شرایط شغلی بیثباتی داشتهاند .همچنین تاداد
ً
نسـبتا زیادی در شغلهای مذهبی شاغل بودند و بهس تی در میان آنها دکتر ،مهندس یا
اقتصاددان یافت میشود.
شــاخص مشــترک در زندگی اعضــای القاعدۀ شــبهجزیره ،تجربۀ جهاد در افغانســتان
است .نسل اول این افراد که قبل از سال  0667به افغانستان عزیمت کردند ،مجموعهای
ناهمگون هســتند .نســل دوم ،پس از ســال  0666به این کشــور عزیمت کردند و پس از
آموزش در اردوگاههای نظامی و تجربۀ جهاد در کنار طالبان ،به عربســتان بازگشــتند .این
اردوگاهها نقشــی کلیدی در نهادینهکردن خشــونت و میل به جنایت در این افراد داشــته
است .شکنجه و آزار آنان بهدست پلیس ساودی پس از بازگشت ،عامل دیگری در افراطی
شـدن این افراد بوده اسـت .میتوان اعضای القاعدۀ شبهجزیره را به سه دستۀ فرماندهان
ارشــد ،نظریهپردازان و مبارزان تقســیم کرد .فرماندهان ،الگوی جهادیها و از نســل اول
مبارزان قدیمی هسـتند .در سـویی دیگر نظریهپردازان قرار دارند که نقشـی عملی در جهاد
رهبران طبقۀ میان می
ایفا نمیکردند .گروه مبارزان بیش از دیگران ناهمگون بودند .بیشــتر
م
القاعدۀ شبهجزیره از همین دسته بیرون آمدهاند .در میان مبارزان ،جوانانی حضور داشتند
که شانس رفتن به افغانستان نصیب آنها نشده بود؛ اما از سال  8558به القاعدۀ شبهجزیره
وارد شدند.
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عالمان منتقد وهابیت

«محمد بن علوی مالکی»

از زمان پیدایش فرقۀ وهابیت ،بســیاری از بزرگان اهلســنت عقاید آنان را نقد کردهاند که از
جملۀ این اصــالحگران ،آقای محمد بن علوی مالکی اســت .وی از درون عربســتان برخاســته
صــحیح اهلســـنت،
اســت و در آثارش با قلمی زیبا ،متین ،علمی و مســـتند به آیا و روایا
م
تصـحیح برداشتهای نادرست وهابیت از روایا و سنت نبوی را خواستار شده است .او در برابر
َ
آنان که مســـلمانان را به شـــرک و کفر متهم می کردند قد َعلم کرد و با ســـالح کالم و قلم و با
احتجاج به احادیث و روایا پذیرفتهشـدۀ آنان ،عقاید باطل آنها را بهچالش کشاند .آثار علمی او
در این زمینه ،با استقبال علمای بسیاری از کشورهای اسالمی روبهرو شد.
ایشـان در سال 0773ق در مکه بهدنیا آمد و زیر نظر پدرش ،علوی بن عباس مالکی
که از علمای بزرگ مکه بود ،به تحصـیل علوم دینی پرداخت و علوم لغت ،حدیث ،تفسیر،
فقـه و اصـــول را از بزرگـان حرمین شـــریفین فراگرفـت .ســـرس به األزهر مصـــر رفت و
فوقلیسانس و دکترای خود را از دانشکدۀ اصول دین آن دانشگاه دریافت کرد .او همچنین

با مهاجر به هند ،پاکســتان ،شــام و مراکش نزد علمای آن دیار علمآموزی کرد و با آرا و
عقاید مذاهب گوناگون آشنا شد.
محمـد بن علوی مـالکی پس از فو پـدرش در ســـال 0760ق ،در جایگاه پدرش در
مسجدالحرام بر کرسی تدریس ،تبلیغ و ارشاد تکیه زد و استقبال بی نظیر طالب از دروس
وی ،جایگاهی واال و برتر در موقایتهای علمی و دینی به او ب شید .همچنین سالها در
دانشـــگـاه ملک عبدالازیز به تدریس ماارف دینی پرداخت؛ ولی و ـــایت حاکم ،آزادگی
روحی او و اندیشـۀ خدمت به دی من اصـیل و تحریفنشده ،مانع از ادامۀ همکاری او شد و با
اسـتافا از دانشـگاه ،به کرسـی تدریس مسجدالحرام بازگشت .اصرار وز یر آموزش عالی بر
ادامۀ این همکاری نیز مؤثر واقع نشد و او ترجیح داد در مجالس وسیع تر و زمینه ای آزادتر
بـه خـدمــت علم برردازد .بـه همین دلیـل زمـانیکــه وزیر علوم ،حقوق او را بــه خـانــه اش
میفرستد از پذیرش آن خودداری کرده و آن را به صندوق دانشگاه برمیگرداند.
زهد او در دوری از مناصـب و موقیاتهای سـیاسی و اجتماعی بر کسی پوشیده نبود؛
آنچنانکه توا ـع و ُحسـن خلق او زبانزد خاص و عام بود .مردم را از صمیم قلب دوست
داشت و برای همه اعم از کوچک و بزرگ احترام قائل بود و وقتی با بزرگتر از خویش ،هر
گر صمیمیت
چند از مردم عوام ،روبهرو میشـد ،با کلمۀ «سیدی» که کلمهای مکی و بیان م
و گرامیداشت است ،او را خطاب میکرد.
فاالیت علمی او به سـرزمین حجاز محدود نشد؛ بلکه دانشگاه ها و مؤسسههای بزرگ
فرهنگی کشــورهای اســالمی برای بهره گیری از تدریس و ســ نرانی های وی با یکدیگر
بهرقابت میپرداختند.
َ
محمد بن علوی مالکی در دوران زندگی خود از درس بیش از دویســـت تن از شـــیوخ
بزرگ اهلسـنت بهره جسـت .او ریاست کمیسیون داوری مسابقا قرآن مکه را عهده دار
بود و پس از پـدرش بـهصـــور رســـمی بـهعنوان «اســـتاد شـــریات» ،کرســـی تدریس
مسجدالحرام را به خود اختصاص داد.
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ســرانجام ایشــان در نیمۀ رمضــان 0285ق به دیدار پروردگارش شــتافت و با تش ـییای
کم نظیر و مشـارکت جمع زیادی از مسـلمانان از داخل و خارج حجاز به خصوص علما ،در
مکۀ مکرمه به خاک سررده شد.
از این دانشـمند بزرگ آثار متاددی بهخصوص در نقد وهابیت بهچاپ رسیده است که
برخی از آثار مهم وی را کر میکنیم:
 .0تحقیق اآلمال فیما ینفع المیت من األعمال؛
 .8مفاهیم یجب أن تصحح؛
 .7منه السلف في فهم النصوص؛
 .2الزیارد النبویة بین الشرعیة و البدعیة؛
 .5علق علی المولد النبوي للحافظ المال علي القاری؛
 .7الزیارد النبویة في وء الکتاب و السنة؛
 .3الشفاء الفؤاد بزیارد خیر الاباد؛
 .2اإلعالم بفتاوی أئمة اإلسالم.

عالمان منتقد وهابیت

از میان این کتابها میتوان شـــاخصترین اثر در نقد وهابیت را کتاب مفاهیم یجب أا
تصت ّ
تتحح دانســـت که مورد توجه عموم علمای اهلســـنت و جماعت قرار گرفت .این کتاب
بهدلیل این توجه و استقبال ،بارها و بارها بهچاپ رسید و کمیاب شد.
البته مطالب مطرحشـده در این کتاب ،خوشایند وهابیت و برخی علمای حنبلی نبود و
با عکسالامل شدید آنان روبهرو شد؛ بههمین دلیل نویسندۀ آن از سوی چهرههای مطرح
وهابیت طرد و تکفیر شـد؛ بهگونهای که مد ها ایشان را در حصر خانگی و تحتنظر قرار
دادند .همچنین از چاپ و انتشـار این کتاب در عربسـتان ساودی جلوگیری شد؛ ولی این
امر مانع انتشـــار این اثر ارزنده نشـــد .تا جایی که در کشـــورهای گوناگون از جمله مصـــر،
ً
ســـوریه ،امارا  ،پاکســـتان ،مراکش مکررا بهچاپ رســـید و علمای بزرگ این بالد بر آن
تقریظ نوشتند که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
شیخ احمد طیب نجار -رئیس سابق دانشگاه األزهر -در بارۀ این کتاب میگوید:
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ً
گر برخی مفاهیمی است که برخی مردم بدان ایمان دارند و
روشن
حقیقتا
این کتاب
م
گمـان می کننـد که انکار آنها خطا و بهتان اســـت .حق علم بر گردن مؤلف چنین
بوده اسـت که برداشـت های نادرست را اصالح کند و فقط برای خدا س ن حق را
به زبان آورد و طبیای اسـت که با این عمل شجاعانه در مارض نیشها قرار بگیرد
و بر تیغ و خار قدم نهد.

سیدعبدالله کنون الحسنی -عالمۀ مراکشی و رئیس «رابطة علماء المغرب» -نیز این
کتاب را ستوده است و دربارۀ آن مینویسد:
از سـیدمحمد علوی سـراسگزارم که چنین مباحثی را مطرح کرده و این مفاهیم را
محققانه مورد بحث قرار داده اسـت .ماتقدم که او بههدف خویش دست یافته و از
درگیر بحث و جدل با این افراد نادان زوهابیهاخ نســـازد؛
او می خواهم که خود را
م
چرا که در عصـر حا ر ،مأموریت علما بیدارکردن مسلمانان ،تحریک غیر آنان و
برانگی تن مسئوالن و رؤسا برای ایستادگی در برابر دشمنان اسالم است.

همچنین عبدالفتاح برکه -دبیر کل مجمع بحوث اسالمی قاهره -مینویسد:

در این کتاب ارزشـمند ،تالش وسـیای از سـوی عالمی ژرفنگر و پژوهشگری توانا
برای ایجاد وحد بین مسلمانان و ازبینبردن آثار تاصب های فقهی بهعمل آمده
اســـت .بهخصـــوص در مواردی که به متهمکردن یکدیگر به کفر و شـــرک منجر
می گردد و در مســائلی که به فرقه های م تلف مســلمانان مربوط میشــود .ز...خ
امیدوارم که این کتاب ارزنده ،در نابودی اختالفا و ایجاد الفت و یکرارچگی بین
مسلمانان ،نقشی مبارک و تایینکننده ایفا نماید.

سیداحمد الاوص -رئیس مجلس افتای سودان -نیز در تأیید این کتاب مینویسد:
سـید علوی ،خادم علم و دین در حرمین شریفین ،مفاهیم نادرست را اصالح نمود
و گردوغبار را از آن زدود و تفسـیری روشـن و وا ح از آن ارائه کرد که بر متنهای
کتاب و سنت منطبق است و علمای بزرگ آن را تأیید کردهاند.

سیدمحمد عبدالقادر آزاد -رئیس مجلس علمای پاکستان -میگوید:

من از جانب خودم و بهنیابت از مجلس علمای ســراســر پاکســتان که مشــتمل بر
بیش از دوهزار نفر از علمای اهلســنت اســت ،تأیید می کنم که آنچه آقای علوی
مالکی در کتاب مفاهیم یجب أا تصتتحح آورده اســت ،مطابق عقاید اهلســنت،
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اعم از سـلف و خلف اسـت و ایشـان بهزیبایی و با استناد به قرآن و حدیث صحیح،
مسائل را تبیین و روشن نموده است.

شیخ ابراهیم دسوقی -جانشین وزیر سابق اوقاف مصر -مینویسد:

من بهعنوان کســـی که در مد حیاتش بهعنوان یک ســـرباز در زمینۀ تبلیغ اســـالم

فاالیت نموده اســت ،بهخوبی نیاز جاماه به این کتاب ارزشــمند و کتابهایی مانند آن
را احســـاس می کنم تا بتوانیم امت را از حمال شـــکبرانگیزی نجا ب شـــیم که
امروزه به آن دچار شدهاند و بگوییم این دین ،هنوز سربازان م لصی دارد که تا برپایی
قیامت ،از حقیقت آن دفاش میکنند و م الفت مااندان ،آنها را از حق باز نمیدارد.

برشمردن حمالتی که در
شـیخ محمد شا لی -رئیس دانشکدۀ شریات تونس -من
م
عصــر حا ــر بر ــد مســلمانان بهویژه از ســوی یهود صــور گرفته اســت ،برخی از این
هجمهها را به مسـائل فکری و عقیدتی اختصــاص داده و اشـاره میکند که برداشـتهای
ناصحیح و ایجاد شک در اعتقادا مسلمانان و نسبتدادن کفر به یکدیگر ،همه و همه از
توطئههای دشمنانی است که برای تفرقه و اختالفافکنی بین مسلمانان در تالش هستند
و کتابهایی مانند آنچه آقای علوی مالکی بهرشـتۀ تحریر درآورده است ،می تواند بسیاری
از پیچیدگیها و ابهاما را برطرف و جاماۀ اسالمی را واکسینه کند.
و باالخره تاداد زیادی از علمای یمن نیز در من تقریظی ،ابراز نمودند که این کتاب
نگین درخشــان کتابهای اهلســنت ،اعم از قدیم و جدید ،و گوهری بی نظیر اســت که
بهطور کامل با عقاید اهلســنت موافق و ازبینبرندۀ شــبها و اشــکاال مطرحشــده در
عصر حا ر است.

عالمان منتقد وهابیت
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پژوهشنامۀ نقد وهابیت؛ س رراج منیر سررال شررشررم  شررمارۀ  32پاییز 5231
صفحات525-535 :

سلسله گزارشهایی از آثار اهلسنت در نقد افکار وهابیت ()81

گزارشی از کتاب
«تصحیح المفاهیم العقدیة في الصفات اإللهیة»
نوشتۀ عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع حمیری
*

مقدمه
مو ـوش «صـفا خبری» یا «اخبار ا افی» یکی از مباحث مهمی است که اختالفنظر
بســیاری دربارۀ آن ،میان وهابیان و م الفان آنان وجود دارد .هرچند میتوان این اختالف را
گرایان قرنهای ن ست نیز مشاهده کرد ،ولی با ظهور
میان اهلحدیث ،اصـحاب اثر و عقل م
ابنتیمیه و تأکید بر اجماش سلف بر حقیقی دانستن مانای ظاهری این نصوص ،این اختالف
وارد مرحله جدیدی شـد .پیش از آن ،متکلمان به تأویل این صفا میپرداختند و اهلحدیث
نیز از تـأویـل آن خودداری میکردنـد .هرچنـد در میـان اهلحدیث کســـانی بودند که با نقل
خبرهای ـایف و پذیرش ظاهر آنها ،به سـمت تشـبیه و تجسیم گرایش یافته بودند ولی در
مقابل آنها نیز کسانی بودند که این افراط در ظاهرگرایی را نرسندیده و همرأی با متکلمان ،به
م
ظاهر اخبار
تـأویـل این نصـــوص روی آوردنـد .این اختالف در میـان اهـلحدیث در پذیرش م
گر وجود همین اختالف در سلف است.
ا افی یا همان صفا خبری ،نشان م

* پژوهشگر مؤسسۀ داراإلعالم لمدرسة أهلالبیت و دانشجوی دکترای دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی.

ابنتیمیه با تأکید بر حقیقی دانســتن مانای ظاهری کلماتی همچون اســـتواء ،نزول،
یدالله ،وجهالله و همچنین با دلیلتراشــیهای مفصــل و نســبتدادن آنها به همۀ ســلف،
فصل جدیدی از منازعا میان مسلمانان را بهوجود آورد.
عالمان مسلمان با این بدعتگذاری و انحرافا ابنتیمیه به مقابله پرداخته و کتابهای
مااصر مالکیمذهب «عیسی بن عبدالله حمیری»
زیادی نوشـتهاند .از جملۀ آنان ،دانشمند
م
است که در کتاب تصحیح المفاهیم البقدیة في الصفات اإللهیة ،بهصور علمی و مستدل،
دیدگاه ابنتیمیه در زمینۀ صفا خبری یا اخبار ا افی را نقد کرده است.
نویسندۀ کتاب
عـالم مـالکیمذهب و اندیشـــمند
عیســـی بن عبـداللـه بن محمـد بن مـانع حمیری ،م
اهلسـنت ،در سـال 0652م (0737ق) در کشـور امارا بهدنیا آمد .وی در سال ،0628
مدرک لیســانس خود را از دانشــکدۀ امالقری کشــور عربســتان و در ســال  ،0667مدرک
فوقلیسانس خود را از دانشگاه خروبۀ کشور الجزایر و در سال  ،8555مدرک دکترای خود
قرویین کشـور مراکش دریافت کرد .او در سال  8505موفق به دریافت رتبۀ
را از دانشـگاه
م
عالم مالکیمذهب  05سال از محضر اساتید م تلف در شهر مکه
اسـتادتمامی شـد .این م
بهره برد و همچنین منصـــبها و مقامهای مهمی را در کشـــور امارا تجربه کرد .وی در
ســـالهای  0628تا  ،0627ســـمت مشـــاور رئیس اوقاف دبی و پس از آن ،هفت ســـال
جانشینی رئیس اوقاف دبی و از سال  0667تا  ،8558ریاست اوقاف دبی را بهعهده داشت.
حمیری کتابها و رســائل متاددی نوشــته اســت که برخی از آنها در رد عقاید وهابیان
اسـت .کتاب تصتحیح المفاهیم البقدیة في الصفات اإللهیة و کتاب اإلجهاز علی منک ي
ً
المجاز دو کتابی هستند که صرفا ادعای ابنتیمیه در انکار مجاز در زبان عربی و همچنین
م الفت او با تأویل را نقد کرده اســـت .این دو کتاب در برخی از فصـــلها مشـــابه یکدیگر
هســـتند و هر دو در یک راســـتا نوشـــته شـــدهاند .حمیری این کتابها را در ســـایت خود
بهصور رایگان منتشر کرده است.
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کتاب تصتحیح المفاهیم البقدیة في الصفات اإللهیة جهت گزارشدهی انت اب شده
است؛ چراکه از کتاب اإلجهاز علی منک ي المجاز جامعتر است.
کتاب
انتشـارا دارالسالم قاهره ،کتاب تصحیح المفاهیم البقدیة في الصفات اإللهیة را که
عنوان الف ح المبین في ب ائة الموحدین من عقائد المشتتبهین و المبطلین نیز نامگذاری
با م
ً
شده است ،در سال  0662و مجددا در سال  ،0665در  707صفحه بهچاپ رسانده است.
این کتاب پس از بازبینی و با کمی تغییر ،برای ســومین بار تکمیل شــد و در ســال ،8505
انتشـارا داراالحباب بیرو این کتاب را در  223صفحه بهچاپ رساند .مباحث این کتاب
شامل صد صفحه مباحث مقدماتی و سه باب در  785صفحه است.

گزارشی از کتاب «تصحیح المفاهیم العقدیة في الصفات اإللهیة»

مقدمۀ کتاب
کلی علم منطق دربارۀ بیان حکم ،انواش آن و
وی در مقـدمـۀ کتـاب بـا بیـان مقدما
م
اقســـام حکم عقـل ،برای ورود به مباحث صـــفا الهی مقدمهچینی میکند .وی در این
نوش شـــرعی ،عقلی و عادی تقســـیم میکند که هر کدام میتوانند
ب ش حکم را به ســـه م
ـروری یا نظری باشـند .این مقدمه برای این آورده شـده است که حکم عقل نیز میتواند
در کنار حکم شــرش ،اثبا کنندۀ عقاید و تبیینکنندۀ نصــوص اعتقادی باشــد .وی پس از
آن ،عقیدۀ اهلسنت و جماعت در زمینۀ ا و صفا خداوند را بیان کرده است و صفا
خداوند را به دو دســتۀ «صــفت نفســی» و «صــفت مانوی» تقســیم میکند .او ن ســتین
صــفتی را که در دســتۀ صــفا نفســی مارفی میکند ،همان وجود خداوند اســت .ســرس
صــفا مانوی را به دو دســتۀ «ســلبی» و «ثبوتی» تقســیم میکند .در مجموش نویســندۀ
محکم خداوند را به چهار دسته تقسیم میکند:
کتاب ،بیست صفت
م
اصل وجود خداوند است.
دستۀ اول :صفا نفسی که مراد از آن ،م
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دسمتۀ دوم :صـفا ســلبی که مفاهیم ابتدا ،انتها و شـریک داشــتن را از ا خداوند
سلب میکنند؛ همانند ازلیبودن ،قدیمبودن و وحدانیت.
دستۀ سوم :صفا مانوی همچون علم ،قدر  ،حیا  ،شنیدن ،دیدن ،اراده و کالم.
این صفا از این جهت که بر ماانی زائد بر ا اطالق میشوند «صفا مانوی» نامیده
شدهاند و مفهوم خاصی غیر از این ندارند.
دستۀ چهارم :صفا مانویه که مراد از آن ،قیام صفا ماانی به ا است .بهعبار
مانوی علم ،اگر قائم به ا باشـد ،همان صفت مانویۀ علیم خواهد بود و
دیگر ،صـفت
م
همینطور سـایر صفا مانوی که اگر قائم به ا در نظر گرفته شوند« ،صفا مانویه»
نامیده میشــوند .مشــهور اســت که ماتزله صــفا مانویه را اثبا و صــفا ماانی را نفی
میکردهانـد .بـدین مانـا که ماتقد بودند که علم خدا عین ا خداســـت؛ ولی در مقابل،
اشاعره ماتقد بودند که خداوند عالم است به علمی زائد بر اتش و همینطور سایر صفا
مانوی نیز زائد بر ا هستند .حمیری در پنجاه صفحه ،این بیست صفت و اقسام آن را با
دالیـل عقلی و نقلی ثابت میکند .بدین ترتیب کلماتی همچون نزول ،اســـتواء ،وجه ،ید و
عین را که به خدا ا افه شدهاند ،از صفا الهی خارج میکند.
باب اول :اخبار متشابه
مو ــوش ن ســتین باب این کتاب ،اخباری از قرآن و روایا اســت که از متشــابها
هســـتنـد و ظـاهر آنها خداوند را به م لوقاتش تشـــبیه میکند .باب اول کتاب که دربارۀ
توهم تشبیه یا همان صفا خبری است ،چهار فصل دارد.
نصوصی است که موجب م
فصـل اول به مفهوم محکم و متشـابه اختصاص دارد .در این فصل ،ابتدا مانای محکم و
متشـابه در قرآن بررسی شده و سرس به اقوال علما و اعتقاد آنان دربارۀ حکم متشابه میپردازد.
در این زمینه هشت قول نقل شده است که با توجه به اختالف موجود ،تنها راه درک مفهوم این
اصــطالح را «رجوش به لغت» مارفی میکند .در مجموش ،آنچه مانای وا ــحی داشــته باشــد و
قابلیت تفسـیرهای گوناگون را نداشـته باشـد «محکم» و غیر آن« ،متشابه» مارفی شده است.
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در نهایت اعتقاد علما در زمینۀ محکم و متشابه بیان شده و عقیدۀ جمهور اهلسنت از سلف تا
خلف ،در برابر ماطله ،حشویه و مجسمه قرار گرفته است.
کردن مانای متشابه
در فصل دوم ،مو وعا دیدگاه سلف و خلف در تفویض و واگذار م
بـه خداوند ،مفهوم «تفویض» از نظر لغت و اصـــطالح و همچنین دیدگاه ســـلف و خلف
دربارۀ تفویض بیان شده است .در پایان فصل ،خالصۀ دیدگاه سلف و خلف در پن ب ش
بیان شده است:
افی واردشده؛
 .0ایمان به اخبار ا م
 .8اعتقاد به اینکه ظاهر اخبار ا افی مراد نیست؛
 .7توقف در تفسیر این اخبار مگر در صور اقتضای رور ؛
 .2واگذارکردن مانای قطای آن به خداوند؛
 .5پذیرفتن این اخبار بدون تکییف و تشبیه.
در فصل سوم ،مو وعا دیدگاه سلف و خلف در تأویل متشابه ،مفهوم تأویل در لغت
و اصـطالح ،اعتقاد سلف دربارۀ تأویل و همچنین برخی تأویلهای نقلشده از سلف بیان
شـده اسـت .ســرس در این فصـل ،مو ــوعا تأویل در خلف ،قواعدی که خلف در تأویل
شــرط دانســتهاند و همچنین شــروطی که برای پذیرش صــفا الهی کر کردهاند ،مطرح
شده است .در نهایت به این جمعبندی رسیده است که دیدگاه خلف و سلف یکسان است.
هم خلف و هم ســـلف ،تفویض و تـأویـل را قبول دارنـد و هر کـدام را در جـای خود بهکار
می برند .تنها این تفاو وجود دارد که در سـلف ،از آنجا که در صـدر اسالم پیچیدگیهای
کالمی وجود نداشــته و زبان عربی خلوص خود را داشــته اســت ،کمتر به تأویل نیاز بوده
اســت؛ ولی در قرنهای باد با ورود عجمها به محیط عربی و پیدایش اندیشــههای جدید
کالمی و پرســـشهـا و شـــبها جدید ،خلف برای رفع شـــبهه و تنزیه پروردگار ،به تأویل
ً
نصـوصـی ناچار شـدند که قبال فهم مانای آن برای عربهای صدر اسالم بدون تشبیه و
تجسیم میسر بود.
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در فصل چهارم به تبیین تناقضگویی ابنتیمیه در زمینۀ محکم و متشابه پرداخته شده
است .وی ابتدا اعتقادا ابنتیمیه را در پن ب ش بیان میکند:
 .0صفا خبری از متشابها نیستند؛
 .8سلف مانای این متشابها را بدون اختالف میدانستند؛
 .7این مانا همان مانای ظاهری آن است؛
 .2اگر آنچه ما بهعنوان جوارح و اعضـا میشـناسـیم به خداوند ا افه شود ،صفت الهی
خواهد بود؛
1
 .5توقف در پـذیرش مانـای ظـاهری این کلمـا و تفویض مانـای آن به خداوند تجهیل
است؛ چراکه از نظر او ،همۀ کلما قرآن و روایا برای فهماندن مقصود خداوند است و
بهطور حتم باید مانا داشـته باشـند و مانای آن نیز همان مانای متاارفی است که مردم
از آن برداشت میکنند .اعتراف به ندانستن مانای این کلما  ،تظاهر به نادانی است.
سـرس حمیری ،به رد دیدگاههای ابنتیمیه میپردازد .نویسـنده در این ب ش ،اندیشۀ
ابنتیمیه را بهطور کامل درک نکرده اســت و در نتیجه ،پاســخ کاملی به وی نداده اســت.
ابنتیمیه در کتاب اإلکلیل في الم شابه و ال أویل از تصریح به اعتقاد خود در زمینۀ متشابه
پرهیز کرده و بهصــور دوپهلو سـ ن گفته اســت .هرچند در نگاه اول کالم وی متناقض
جلوه میکند ولی او برای خود راه فراری باقی گذاشــته اســت .همانطور که نویســنده در
ً
پاسـخ به ابنتیمیه آورده است ،تقریبا همۀ مسلمانان این نصوص را از متشابها میدانند
و بر همین اسـاس نیز از تفسیر و ماناکردن آنها خودداری کردهاند .بدین ترتیب مسلمانان
مانای ظاهری اینگونه نصوص را نرذیرفته و آنها را بدون کیفیت میدانستهاند؛ درحالیکه
ابنتیمیه اعضا و جوارحی را که به خداوند نسبت داده شدهاند ،بر همین مانای ظاهری آن
حمل کرده و آنها صــفت خداوند میداند .ابنتیمیه گاهی ناچار شــده اســت که دســت به
تأویل بزند و از صفت دانستن این جوارح ،دست بردارد.
 .1پذیرش ،تأیید و صحیح دانستن جهل و نادانی.
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نویسنده در ب ش پایانی ،س نان ابنقی م در این زمینه را نیز بررسی و نقد کرده است.
ابنقیم دربارۀ جوارحی که به خداوند نسـبت داده شدهاند ،بهگونهای س ن گفته است که
بیش از ابنتیمیه در ورطۀ تشــبیه و تجســیم افتاده اســت؛ تا جایی که اســتفاده از عبار
«آنچنان که الیق جالل خداوند اســت» نیز نمیتواند مشــکل او را برطرف کند .ابنتیمیه
تصــریح میکند که ســلف ،صــفا ماانی را بهگونهای دانســتهاند که الیق جالل پروردگار
اســت .بر این اســاس او ماتقد اســت که میتوان گفت دســت خدا نیز بهگونهای اســت که
الیق جالل پروردگار باشــد؛ درحالیکه به ادعای مصــنف ،ســلف فقط برای صــفا ماانی
مثل سـمع ،بصـر ،حیا  ،علم و قدر این عبار را بهکار بردهاند و هرگز نگفتهاند دستی
که الیق جالل پروردگار باشــد .ولی ابنقیم جوارح را بهگونهای برای خداوند اثبا میکند
که حتی خدا میتواند چند «جنب» یا «قدم» داشته باشد.
باب دوم :تأویل اخبار صفات
نویسـنده تأویلهای سـلف و خلف از نصوص صفا خبری را در باب دوم آورده است.
نویسـنده ابتدا به بیان دلیل نامگذاری این کلما به «صفا خبری» توسط برخی از سلف
میپردازد و کالم بزرگانی همچون ابوبکر بن عربی و ابنخلدون در لزوم تأویل و صرفنظر
از ظاهر این الفاق را متذکر میشود .حمیری میگوید:

صفا خداوند بلندمرتبه نیست.

1

ســرس حمیری به تصــحیح غلطی مشــهور میپردازد و اخباری را که به اخبار صــفا
ماروف شـدهاند« ،اخبار ا افی» مینامد؛ همانطور که ابنجوزی ،ف ر رازی و حصنی بر
 .1حمیری ،عیسی بن عبدالله ،تصحیح المفاهیم البقدیة في الصفات اإللهیة ،ص.807
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ســـلف کلماتی همچون اســـتواء ،نزول ،وجه و ید را به صـــفا محکم الهی تأویل
کرده اند و مراد آنان از آیا صــفا  ،این اســت که این اخبار ا ــافی به صــفا بر
میگردند؛ زاین عبارا بیان سادۀ حقایق بلندمرتبۀ صفا خداوند است که از فهم
اکثر بشـــر خارج اســـتخ چراکه آنها میدانند که جوارح و نشـــانههای حدوث ،از
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اخبار ا ـافی بودن آن تأکید کردهاند .این نامگذاری برای این است که برخی گمان نکنند
1
که کلماتی چون وجه و استواء ،صفا خداوند هستند.
بررسی اخبار ا افی ،از کلمۀ «استواء» آغاز میشود .در این زمینه تأویلهای ابنجوزی
در کتاب نزهة األعین النواظ  ،تأویلهای ف ر رازی در تفسیر خود و تأویلهای بیهقی در
کتاب استماء و صفات را بهتفصیل در  87صفحه نقل میکند .این سه عالم بزرگ اسالمی
بر تنزیه پروردگار از اسـتقرار در مکان ،تحیز و جهت تأکید کرده و «اسـتواء» را بر اسـتیال و
قهر و غلبـه تـأویل کردهاند .ف ر رازی ده دلیل بر بطالن اعتقاد کســـانی آورده اســـت که
اســتواء را به اســتقرار مانا کردهاند و ماتقد اســت که دربارۀ اســتواء دو دیدگاه وجود دارد:
مانـاکردن آن توقف کردهاند و برخی آن را به اســـتیال تفســـیر کردهاند .حمیری
برخی در
م
سرس به شبها م الفان در این زمینه پاسخ داده است و بهدنبال آن ،عقیدۀ ابنتیمیه در
زمینۀ اســتواء را نقل و نقد میکند .ابنتیمیه اســتواء را بر مانای ظاهری آن یانی اســتقرار
حمـل میکنـد و از التزام بـه لوازم آن همچون جهت و تحیز خودداری میکند .منتقد این
دیـدگـاه ،از م ـالفت ابنتیمیه با انکار تحیز و جهت نتیجه میگیرد که ابنتیمیه با تحیز و
جهت موافق اســـت .حمیری برای اثبا اعتقاد ابنتیمیه به وجود جهت برای خداوند ،دو
شـاهدمثال از نوشتههای وی ارائه میکند و میگوید« :بدین ترتیب ،ابنتیمیه جهت را به
خدا نسـبت میدهد؛ درحالی که هیچ دلیلی از قرآن و سـنت و س نان سلف برای آن ارائه
نکرده اســـت» 2.او در ادامه ،با اســـتناد به ســـ نان غزالی در کتاب إحیاء الالوم و کتاب
اإلقتصاد في اإلعتقاد و همچنین با استناد به س نان ابوثناء المشی و تمیمی بغدادی ،به
تأویل استواء میپردازد؛ ولی در نهایت اعالم میکند که با این تفسیرها و تأویلها نمیتوان
بـه این مانـا جزم پیـدا کرد و مانـای دقیق و کامل آن را به خداوند تفویض میکنیم و اگر
3
ظهور مشبهه و حشویه در عصر ما نبود ،به این تأویلها وارد نمیشدیم.
 .1همان ،ص.802
 .2همان ،ص.852
 .3همان ،ص.873
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 .1همان ،ص.257
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در ادامه ،سـایر کلماتی که بهعنوان صـفا خبری یا اخبار ا ـافی شناخته میشوند با
تفصـیل کمتری کر شده است و تأویلهای آن از زبان عالمان مسلمانی همچون بیهقی،
طبری ،زم شـری ،ابنطاهر تمیمی ،ابنحجر عسقالنی ،قرطبی ،ف ر رازی ،ابنجوزی،
عینی ،بیضــاوی ،خطابی ،قا ــی عیاض ،ابوعبدالله قریب ،نووی ،قشــیری ،ابنفورک،
ابنعطیه ،عز بن عبدالسـالم ،ابوالحسـن اشاری و سبکی صاحب کتاب بقات الشافبیة
بیان شده است.
عالوه بر واژههای مشهوری همچون نفس ،وجه ،عین و ید ،کلما دیگری نیز بررسی
شــدهاند و تأویلهای عالمان م تلف دربارۀ آنها بیان شــده اســت؛ واژههایی مثل اصــبع،
صــور  ،ســاق ،قدم ،مرجل و افاالی همچون آمدن ،اســتهزا ،قرب ،مشــی ،هروله ،فرح،
ـــحک ،تاجب ،نظر ،خســـتگی ،حیا و روگردانی ،حب ،مکر و خداش ،نســـیان ،مایت،
غضب ،فرا و کالم.
نویسنده دربارۀ صفت «کالم الهی» بحث را تفصیل داده است و پس از بررسی لغوی و
اصـــطالحی «کالم» ،کالم خـداونـد را صـــفتی غیرم لوق ،قـدیم و قائم به ا م خداوند
مارفی میکنــد .حمیری پس از بیــان اقوال م تلف دربــارۀ کیفیـت ســـ نگفتن خـدا بـا
حضـــر موســـی ،این تکلم را بدون واســـطۀ لفظ و صـــو میداند و در ادامه ،دالیل
کسـانی را نقل و نقد میکند که ماتقدند کالم خداوند با لفظ و صـو است .وی در نهایت
بیان
به مو ـوش خلق قرآن وارد شـده و با نقل سـ ن ابوالحسن اشاری در کتاب اللم  ،با م
چهار دلیل ،قرآن را کالم خداوند ،صـفتی از صفا ا و غیرم لوق دانسته است؛ 5ولی
با اسـتفاده از س ن ب اری که لفظ قرآن را فال عباد و م لوق میداند ،چنین جمعبندی
میکند که لفظ قرآن که بر زبان مسـلمانان جاری اســت ،م لوق اسـت؛ ولی اصــل قرآن،
غیرم لوق است.
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باب سوم :دیدگاه اهلسنت دربارۀ تقسیم سهگانۀ توحید
در این باب ،تقسیم سهگانۀ توحید که از نوآوریهای ابنتیمیه است ،بررسی شده و سه
اشکال بر آن وارد کرده است:
 .0اینکه این تقسـیم هیچ ریشـهای در قرآن ،سنت و س نان سلف ندارد و سنت نبوی بر
پذیرش و ماتبربودن اسالم ظاهری و اقرار به شهادتین افراد بوده است .قرآن نیز میان
الوهیت و ربوبیت تفاوتی قائل نشده است.
 .8اینکه جداکردن توحید الوهیت از توحید ربوبیت با عقل و نقل ســـازگاری ندارد؛ چراکه
عقل حکم میکند که وقتی ربوبیت بهمانای خلق ،تدبیر ،جلب نفع و دفع رر همگی
در یک وجود منحصــر شــد ،الوهیت نیز شــایســتۀ اوســت و لزومی ندارد که بتهایی
پرسـتش شـوند که هیچ نفع و ـرری ندارند .مشـرکان همیشـه به مالکیت نفع و رر
برای الهههای خود ماتقد بودهاند و بهوسـیلۀ عباد و تقرب به آنان ،قصد داشتند که
جلب منفات و دفع رر نمایند .در آیا متادد قرآن نیز تصریح شده است که مشرکان
برای بتها ربوبیت قائل بودند .هرچند برخی آیا  ،دربردارندۀ اقرار مشــرکان به توحید
ً
در خالقیت اســت ولی اوال اعتراف به خالقیت و ب شــی از تدبیر عالم ،داللت بر توحید
ً
ربوبی در تمـام ابااد آن نمیکند و ثانیا قرآن ،درو گوبودن آنان و اختالف میان آنان را
یادآور شده است.
عی ابن تیمیه اثرهای سلبی بسیاری داشته و و ایت بدی را در جهان
این
م
تقسـیم ابدا م
اســالم پدید آورده اســت .بر اســاس این تقســیم ،در امت واحده آتش فتنه افتاده اســت و
بهجای مود و محبت ،در جهان اسالم کینه و دشمنی و خونریزی بهوجود آورده است.
نویســـنده در نهایت ،عباد را نهایت خضـــوش قلبی و بدنی تاریف کرده و قید قلبی را
بهمانای اعتقاد به ربوبیت یا خصوصیتی از ربوبیت مارفی کرده است .بدین ترتیب ،اعمال
مسلمانان در تاظیم پیامبر اکرم و تبرکجستن به قبر ایشان و همچنین توسل به آن
حضـر را از آنجا که بدون اعتقاد به ربوبیت ایشان است ،مصداق عباد ندانسته است؛
بلکه آن را نشانۀ محبت به ایشان مارفی کرده است.
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کتاب تصحیح المفاهیم البقدیة في الصفات اإللهیة که بر اساس کالم اشاری نگاشته
تشـبیهی ابنتیمیه پاسـخ داده و بطالن ادعاها و دالیل او را نشان
شـده اسـت ،به اندیشـۀ
م
داده اســت .هرچند نویســنده منظور ابنتیمیه در ب ش محکم و متشــابه را بهخوبی درک
خوبی سـایر مباحث ،س ن ابنتیمیه را تبیین و نقد کند؛
نکرده اسـت و نتوانسـته اسـت به م
ولی در مجموش بهصور مفید ،م تصر و مستند به آثار دانشمندان بزرگ اسالم ،م الفت
ابنتیمیه با روش سـلف در تأویل را نشـان داده است .هرچند به اندیشۀ کالمی اشاری در
زمینۀ صفا الهی اشکاالتی وارد است اما در این گزارش بهدنبال نقد نویسنده نبودهایم و
تنها به بیان گزارشی از این کتاب بسنده کردهایم.

گزارشی از کتاب «تصحیح المفاهیم العقدیة في الصفات اإللهیة»

292

ملخص المقاالت
نقد وتحلیل رأي الفکر السلفي الجهادي في العملیات
االنتحاریة
تاـد الاملیـا الجهـادیة من أمثلة الجهاد والتي بادمها یتم اللجوء إلی وســـائل أخری
ً
لمواجهة الادو الماتدي .في المقابل ،هناک الاملیا االنتحاریة التي تحدث بایدا عن
االلتزام بالقواعد والضـوابط ال اصـة باالستشهاد .في هذه األثناء ،ثمة مجموعة تنسب
نفســـهـا إلی الســـلف الصـــالح وتزعم أن الجهـاد هو الطریق الوحید إلقامة الحکومة
اإلســـالمیـة ،فیقـدمون علی تنفیـذ االغتیـاال والاملیـا االنتحاریة دون أن یأخذوا
باالعتبار شــروط الجهاد والاملیا االســتشــهادیة .من وجهة نظر الشــریاة ،یجب أن
یکون اإلقدام علی الاملیا االسـتشـهادیة ـد الادو الماتدي بأمر الحاکم اإلسالمي
وبقصـــد التقرب إلی الله والمحافظة علی أرواح المدنیین بمن فیهم النســـاء واألطفال،
والاملیا االنتحاریة للســلفیین الجهادیین ال تحتوي علی أي من هذه الشــروط البتة،
وبذلك ف ن الذین یقومون بهذه الاملیا إنما هم في الواقع انتحاریون.
الکلمات المفتاحیة :الاملیا اإلســتشــهادیة ،الاملیا اإل نتحاریة ،الســلفیة الجهادیة،
في سبیل الله ،الادو الماتدي.

مسار تبلور مصطلح «نواقض اإلسالم» وتطبیقاته فی
ّ
المصنفات السلفیة المعاصرة
مصــطلح «نواقض اإلســـالم» یاني األشـــیاء التي بارتکابها یرتد الفرد المســـلم وی رج
عن دائرد اإلســـالم ،وهو مصـــطلح لم یرد اســـتامــالـه ال في آیـا القرآن الکریم وال
في األحادیث النبویة الشــریفة أو أقوال الصــحابة أو مصــنفا علماء أهل الســنة .أول
من اســـتامله في موجبا االرتداد هو محمد بن عبد الوهاب ،الذي عدد أهم عشـــرد
ً
نواقض و باألخص مســألة أن یجال الابد واســطة بینه وبین الله .طباا لقد ســبقه إلی
لك ابن تیمیة عندما استارض في کتبه أمثلة علی نواقض اإلسالم ت رج اإلنسان من
دائرد اإلسالم ولکن دون أن یذکر هذا المصطلح بالتحدید.
الکلمات المفتاحیة :نواقض اإلسالم ،محمد بن عبد الوهاب ،البدعة ،االرتداد ،الوهابیة،
الشرك ،التوسل.
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تحلیل االختالف العقدي بین ابن تیمیة واأللباني
تتشـابه المنظومة الفکریة عند کل من محمد ناصر الدین األلبانی وابن تیمیة ،إال أنهما
ی تلفـان في باض األصـــول الاقــدیـة .صـــحیح أن االختالف فی اآلراء واإلفتــاء في
المســائل الفقهیة أمر مشــروش وجائز ،إال أنه یســتحیل لک فی األصــول الاقدیة فأهل
الســـنـة ال یجیزونه ،ومن أهم االختالفا التي یتناولها المقال الحالي هو تســـلســـل
الحوادث .فیما یتالق بالوجود ،ف ن ابن تیمیة في مسألة ربط الحادث بالقدیم ،یقبل بأن
الصــفا زائدد علی الذا  ،ویقول بقدمها ویوجب القبول بتســلســل الحوادث من جانب
ً
المالول ،مبینا أنه ال یمکن أن نجد للحوادث بدایة ،بینما یرفض األلباني هذا التسلسل
ً
ً
مســتندا إلی روایتین وقائال ببطالن رأي ابن تیمیة .کما أن هذا األخیر یقول بالفناء في
ً
نـار جهنم وبرهـانـه علی لـک أنـه لو کـان الاـذاب خالدا لتاارض لک مع رحمة الله.
ً
وهناك ثالثة وجوه لمســـألة ما إ ا کان خلق آدم علی صـــورته أم ال و لک وفقا لحدیث
خلق اللـه آدم علی صـــورتـه .فابن تیمیة من القائلین بادم التأویل والمجاز ،حیث یقدم
ً
ثالثـة ماـان للتأویل مفندا المانی الذي طرحه المتکلمون للمصـــطلح ،ویقول بحقیقة
ألفـاق القرآن والمجازیتها .وألنه ممن یقدم النقل علی الاقل ،فهو یؤمن باســـتواء الله
تاالی علی الارش وجلوســـه علی الکرســـي .إ ن ،فاأللباني ی تلف مع ابن تیمیة ویرد
علیه آراءه في جمیع هذه المسائل المذکورد.
الکلمات المفتاحیة :ابن تیمیة ،األلباني ،تسلسل الحوادث ،الفناء في النار ،التأویل ،المجاز.
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رأي ابن تیمیة في تعارض العقل والنقل
یناقش المقال رأي ابن تیمیة في باب التاارض بین الاقل الصـــریح والنقل ٬حیث ینفي
ابن تیمیة وجود أي تاارض بین الاقل الصریح والنقل الصحیح .وقد جاء هذا الرأي في
کتــاب دونــه یحمــل عنوان «درء تاــارض الاقــل والنقــل» للرد علی مزاعم المتکلمین
واألشـــاعرد والماتزلة .وأراد في هذا الکتاب حل التاارض بین الاقل والنقل .وفي حال
التاارض بینهما ف نه یقدم النقل علی الاقل ٬ویطرح باض األدلة لتبریر لك .ویستارض
باض األدلة للرد علی المتکلمین الذین یاتبرون أن الاقل هو أصل النقل .یحاول کاتب
المقـال أن یبرهن علی أن ابن تیمیـة ال یقیم أي وزن للاقـل ٬وإ ا کـان یســـلم بالاقل
فـذلـك ألنـه یت ـذه ریاة للرد علی المتکلمین والفالســـفة وغیرهم .وفي حجاجه مع
المتکلمین یتمسك بظاهر النصوص ٬ویوحي بنحو أو باخر بأن ظاهر النص هو النص.
الکلمات المفتاحیة :ابن تیمیة ،الاقل الصریح ،تاارض الاقل والنقل ،تقدم النقل.
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الفکر الدیني والسیاسي لإلخوان المسلمین في إیران
تاـد «جمـاعـة الـدعود واإلصـــالح في إیران» إحدی التیارا والجماعا المتأثرد بفکر
حرکة «اإلخوان المسلمین» .وهذه الجماعة ال تصر علی اتباش الفهم السلفي عن القرآن
والســنة ٬غیر أنها ترفض التوس ـل باألئمة واالســتغاثة بالقبور وباض أقســام زیارد القبور.
وتاتقد هذه الجماعة أن المذاهب اإلســـالمیة عبارد عن قراءا فقهیة للقرآن والســـنة٬
وبالتالي فهي ال تحظی بأي قدسیة .وتفضل اتباش المجمع الفقهي علی اتباش المذاهب٬
ولکن بســـبـب غیـاب هـذه المجماا في الوقت الحا ـــر ٬ف نه ال مفر من اتباش أحد
المذاهب .من الماتقدا الرئیسیة لهذه الجماعة ٬اإلیمان بالدیمقراطیة وبمبدأ الشوری
والاقــل الجماي وااللتزام بــه ،إلی جــانــب احترام الرأي اآلخر والتاــددیــة .تری هــذه
الجمـاعـة أن الربیع الاربي کـان محاولة الســـتاادد حقوق المواطنة وســـیادد القانون٬
وأن إســـرائیل دولة غاصـــبة وال ینبغي للمســـلمین والمنظما الدولیة الســـکو علی
جرائمهـا .تؤمن هذه الجماعة بالدفاش عن حقوق وحریا المواطنین الســـنة في إیران
وتاتبر أن لك من واجباتها الذاتیة ٬کما تاتقد أنه علی الرغم من الحریة النســـبیة التي
یتمتع بها أهل السنة ٬إال أنه تفصلهم مسافة طویلة عن المجتمع المنشود.
الکلممات المفتماحیمة :الـدعود واإلصـــالح ،اإلخوان المســـلمون ،عبـد الرحمن پیرانی،
الحکومة ،الفکر السیاسي ،الفکر الدیني.
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ّ
المتطرفین في العربیة السعودیة:
استقطاب اإلرهابیین و
القاعدة في شبه الجزیرة
هناك الادید من الکتب حول دور الاربیة الســاودیة في إرســال الاناصــر الجهادیة إلی
البلـدان األخری ،غیر أن الـدراســـا المتوفرد حول أو ـــاش اإلســـالمیین في داخل
ً
ً
الســاودیة نفســها قلیلة ونادرد .یتناول هذا المقال حیاد  825عنصــرا مقاتال والجماعا
الســاودیة المســلحة لیجیب عن الســؤال التالي :من هم الذین التحقوا بتنظیم القاعدد
في داخـل المملکة الاربیة الســـاودیةا وبما ا ی تلفون عن جهادیي البلدان األخریا
ً ً
لإلجابة عن الســؤال ،یقدم الکاتب في البدء تصــورا عاما عن الجذور التاری یة للتیارا
اإلرهابیة وعقائدها في الساودیة في عام  8557م .وفي ال طود الثانیة یستارض باض
ً
األرقام عن کیفیة توز ش هؤالء المقاتلین طبقا لادد من المااییر مثل الظروف االقتصادیة
– االجتماعیة والجذور الجغرافیة والقبلیة.
الکلمات المفتاحیة :القاعدد ،شبه الجزیرد ،الاربیة الساودیة ،إرسال اإلرهابیین ،افغانستان.
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