جريان نوسلفيها در دوران معاصر
نویسنده:ذبيحاهلل نعيميان
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چکيده
جریان نوسلفي ،نهضتي دیني ـ سياسي است که در دو سه دهه اخير تکوین یافته است .نوسلفيگري
شاخهاي از وهابيت است که به دليل غلبه جنبه انتقادي آن نسبت به محافظهکاري سنّتي وهابيت ،توانسته
است مخاطبان خاصي را بهویژه در مقابلهجویي با کشورهاي سلطهجو و برخي اقتدارگرایيها در برخورد
با قدرتهاي داخلي به دست آورد ،چنانکه ميبينيم تأثيرات با واسطه سيد قطب در این روحيه
ضدمحافظهگرایي جدي است.
ازاینرو ،نوشتار حاضر ضمن زمينهشناسي تاریخي تکوین این جریان ،به شخصيتشناسي پيشتازان
این حرکت ميپردازد و برخي اندیشههاي محوري این جریان را در خالل بحث معرفي ميکند.
واژگان کليدی
وهابيت ،سلفيگري ،نوسلفي ،الصحویون ،امریکا ،سيدقطب ،پيشتازان نوسلفيگري

 .1عضو هيئت علمي گروه فقه سياسيِ «پژوهشگاه اندیشه سياسي اسالم» (وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري).
تاریخ دریافت77/7/11 :

پذیرش نهایي77/11/1 :
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مقدمه
در دنياي معاصر ،عربستان بهعنوان مهمترین منبع براي تکوین و صدور وهابيت و سلفيگري به دنياي اسالم است .بررسي
ابعاد مختلف این جریان دیني ـ سياسي ،در دوراني که سطح و تنوع درگيري وهابيان با دیگر مسلمانان بيشتر شده است،
اهميت خاصي دارد .در بحث حاضر ،ضمن زمينهشناسي تکوین جریان سياسي ـ دیني نوسلفي (به عنوان یک شاخة مهم
سياسي وهابيت در دوران معاصر) ،به شخصيتشناسي پيشتازان این نهضت پرداختهایم.
زمينهشناسي تکوين جريان نوسلفي
تکوین نوسلفيگري فرایند طوالني داشته است .برخي زمينههاي فکري و سياسي که به این امر کمک کردهاند ،عبارتند از:
 .1تأثير اندیشه مبارزهگرایانه سيد قطب در عربستان سعودي؛
 .1تأثيرات منفي دولت سعودي از حضور نظامي امریکا در جنگ خليج فارس؛
 .3بازتاب  11سپتامبر و چالش افغانستان؛
 .4بازتاب اشغال عراق.
 .1تأثير انديشه مبارزهگرايانه سيد قطب در عربستان سعودی
سيد قطب ،شخصيت تأثيرگذاري بود که روح مبارزه با دولتهاي فاسد را در ميان کشورهاي اسالمي زنده ساخت .ابواالعلي
مودودی با طرح اندیشه جاهليت نوین ،آن را حاکم بر تمدن غربي دانست ،درحاليکه سيد قطب با الگوبرداري از این اندیشه،
محدوده شمول جاهليت را چنان گسترش داد که اکثریت مسلمانان را در بر گرفت( .رضوان السيد 01 :1373 ،و  )01کانون
اندیشه سيد قطب بر اساس حاکميت انحصاري خداوند متعال شکل گرفته بود .او این اندیشه را در في ظالل القرآن و سپس
به صورت صریحتر و تندتري در معالم فيالطريق بيان کرد .همه پاسخدهندگان به سيد قطب معتقد بودند که وي اندیشه خود
را از خوارج گرفته است( 1.نک :ابوزید 131 :1373 ،و  )131این نگاه منفي به مسلمانان ،بهوسيله برخي گروههاي منشعب از
اخوان المسلمين اوج گرفت.
پس از چند دهه سلطه خاندان سعودي و همکاري دیني ـ سياسي وهابيت با آنها در این مدت ،ورود اندیشههاي

 .1البته نصر حامد ابوزيد بحث حاکميت و تمسک به الحکم اال هلل را به اقدام فریبکارنه امویان در جنگ صفين برميگرداند و این اندیشه را اموي
ميداند ،نه خوارجي ،چنانکه تمسک خوارج به این اصل را تنها به منزله «پاسخي بر حکميت افـراد حاضـر در موضـوعي محـدود و مشـخ

»

ميداند .ازاینرو ،معتقد است که «مفهوم حاکميت به معناي اموي و نه خوارجي آن ،در گفتارهاي مودودي دیده نميشود ،مگر هنگامي که جنگ
مسلمانان و هندوها در شبه قاره هند در زمان استقالل پدید آمد( ».ابوزید 131 :1373 ،و )133
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تأثيرآفرین سيد قطب به عربستان سعودي ميتوانست این حاکميت بالمنازع را متزلزل سازد .در دوراني که عربستان سعودي
مي کوشيد تا در برابر موج ناصریسم بایستد ،ورود محمد قطب ،برادر سيد قطب به عربستان که با استقبال مردم این کشور
روبهرو گشت ،تأثير بسزایي در درازمدت بر جاي گذاشت ،بهگونهايکه محمد قطب توانست شاگرداني را بپروراند که براي
آنان توحيد قصور بر توحيد قبوري که وهابيت سنّتي بدان ميپرداختند ،ترجيح داشت.
تعاليم مبارزهجویانه قطبي در دراز مدت ،زمينهساز درگيري پيروان آن با دولتها بود ،درحاليکه وهابيت سنّتي ،حتي
نصيحت آشکار به حاکم را نيز نميپسندید .ازاینرو ،هرگز مبارزه با حاکم را جایز نميدانست 3.آنان این مسئله را از منظري
دیني توجيه ميکنند 4.این عامل ،سبب ارتباط مستمر آنان با دستگاه حاکم ميشود و تا زماني که این اندیشه دیني بر آنان
حاکم است ،هرگز زمينهاي براي برخورد با دستگاه ميان علماي وهابي و پيروان آنان با نظام سياسي به وجود نخواهد آمد،
درحاليکه اندیشه سيد قطب ،زمينهاي قوي براي مقابله با دستگاه در اختيار کساني قرار ميدهد که آنان را نوسلفي ميخوانيم.
اندیشههاي مبارزهگرایانه سيد قطب در تفسير في ظالل القرآن و در کتاب مشهور معالم فيالطریق ،همواره درسآموز تقابل با
حکومتهاي غيرملتزم به شریعت است.
در جریان تقابل عربستان سعودي با جریان ناصریسم ،محمد قطب با استقبال مردم عربستان ،به این کشور وارد شد .او
توانست با تربيت شاگرداني چون سفر الحوالي و سلمان العوده ،پایه جریان نوسلفي را بنيان نهد .مبارزهگرایي سيد قطب در
مصر از گونه مبارزهجویي خوارج تلقي شد .ازآنجاکه در باورهاي دیني خوارج ،مرتکب کبيره کافر است ،آنان حاکماني را که
به شریعت پایبند نبودند ،به تيغ تکفير ميراندند .اتهام خارجيگري به سيد قطب و پيروان او ،جاي بسي تأمل است ،ولي
طرح ضمني این شائبه درباره نوسلفيها نيز محوري است که بدون تحليل دقيق درباره آن ،نميتوان به کنه جریان نوسلفي پي
برد .حتي اگر این اتهام را درباره آنان نپذیریم ،اصل این مسئله قابل تأمل است که آموزه اطاعت کامل از حاکم و پادشاه در
جریان نوسلفي مورد تردید است ،بيآنکه لزوماً آنان از دیگر اندیشههاي وهابيت چشم پوشيدهاند ،چنانکه پرداختن افراطي به مسئله
توحيد از طریق مذمت مقابله با زیارت قبور در قالب تعبير تحقيرآميز توحيد قبور ،مورد نکوهش آنان است و آنان مبارزه با
مفاسد نظام سياسي را بهعنوان توحيد قصور بر توحيد قبور ترجيح ميدهند .در هر حال ،محمد قطب که بيش از شصت کتاب
نگاشته است ،چنان تأثيري بر مخاطبان خود ميگذارد که توحيد وهابيان براي آنها بيمعنا جلوه ميکند.
 .3جالب آنکه بن باز دليل فتنهاي را که در آن عثمان و امام علي× به قتل رسيدند ،مخالفت علني با ولي امر ميداند و معتقد است اثر آن تا به حـال
نيز باقي است( .براي دیدن نمونهاي از این رویکرد در فتواي بن باز ،نک :بن باز ،المعلوم ،ص)11
 .4یکي از مهمترین منابع در این رویکرد دیني ـ سياسي ،چنين احادیثي ـ بهعنوان حدیث صحيح السند ـ است:
ل به ،فإن سـمعع منـه فـذاإ وكال کـان قـد أدی الـذي عليـه»( .رواه الحـاکم ()9120؛ أحمـد
«من أراد أن ینصح لذي سلطان فال یبده عالنية ،وليأخذ بيده ،فيخ ُ
()19320؛ ابن أبي عاصم في السُنة ()1102؛ في اآلحاد و المثاني ()772؛ بيهقي ،سنن الکبری)12437( ،؛ طبراني ،معجم الکبير)327/17( ،؛ مسـند الشـاميين
()1774؛ صححه األلباني)
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به گزارش دکتر عصام العماد (وهابي پيشين یمني و تحصيلکرده دانشگاه محمد السعود که شيعه شده است) ،جدا از
اندیشههاي سيد قطب و برادرش ،انتشار اندیشههاي ضد وهابي محمد غزالي و محمد سعيد رمضان البوطي ،بيشترین تأثير را
در تقسيم وهابيت به دو شاخه درباري و انقالبي داشته است .در این ميان ،کسي مانند اسامه بن الدن نيز نزد شاگردان محمد
قطب درس خواند و از این طریق با کتابهاي سيد قطب آشنا شد.
ربيع المدخلي  ،از مشهورترین پيشتازان جریان جاميه ،که به نوعي در مدینه محصور بود ،کسي است که از آغاز نسبت به
حضور محمد قطب در عربستان هشدار داد ،ولي به این هشدار او چندان توجهي نشد .به گزارش دکتر عصام العماد ،ربيع
مدخلي نسبت به توحيد حاکم بر جنبش سياسي بن الدن در افغانستان حساسيت نشان داد و توحيد حاکم بر آنان را متمایز از
توحيد محمد بن عبدالوهاب دانست .در مقابل ،عبداهلل عزام ،از عربهاي افغان ـ که پيش از حوادث  11سپتامبر کشته شد ـ
نيز به مقابله با ربيع مدخلي برخاست .حساسيت ربيع مدخلي در مقابل این جنبشها مورد پذیرش بن باز نيز بود .به گفته بن
باز ،جنبشهایي که ربيع مدخلي نميپذیرد ،او نيز آنها را نميپذیرد.
 .2تأثيرات منفي استقبال دولت سعودی از حضور نظامي امريکا در جنگ دوم خليج فارس
در جریان لشکرکشي امریکا به منطقه خليج فارس در سال 1001م ،امریکا خواهان حضور در عربستان بود که این امر با
پذیرش دولت سعودي و فتواي موافق هيئت کبار علما ميسر گشت ،هرچند این مسئله شکافي دروني ميان علماي وهابي
ایجاد کرد .کساني مانند سفر الحوالي ،سلمان بن فهد العوده ،شيخ ناصر العمر و شيخ عائض القرني ،به مقابله با این مسئله
همت گماردند .این اقدام در سطوح مختلف بهوسيله کتابها ،نشریات ،نوارهاي کاست ،نوارهاي ویدئو ،سخنرانيها و،...
تأثيرگذار بود .سرانجام این درگيري به اخراج چند تن از علماي وهابي نوسلفي از هيئت کبار العلما انجاميد ،چنانکه کساني
مانند سفر الحوالي و سلمان بن العوده براي چند سال به زندان افتادند.
با صدور فتواي بن باز مبني بر تجویز استقرار سربازان غير مسلمان در عربستان ،مجادلهاي ميان گرایشهاي مختلف در
عربستان شکل گرفت .در این مجادله ،عبدالرحمن غازي القصيبي از تصميم پادشاه حمایت کرد ،درحاليکه کساني چون سفر
الحوالي( ،نک :الحوالي ،بيتا 74 :و  )79ناصر العمر ،عائض القرني و سلمان العوده به نقد این تصميم پرداختند تاآنجاکه ناصر
العمر ،غازي القصيبي را سکوالر و کافر خواند.
قصيبي نيز در مقابل ،با انتشار مجموعه مقاالتي با عنوان «حتي التکون فتنه» ،این ادعا را رد کرد و خواستار اثبات آنها در
دادگاه شد ،ضمن آنکه گرایش مقابل خود را به جنبش جهيمان العتيبي ربط داد و آنها را قدرتگرا ،فقهاي سياسي و
خمينيهاي عربستان سعودي ناميد( .نک :دکميجان 124 :1373 ،ـ )127
نگاه منفي کساني مانند قصيبي به شورش جهيمان ،نکتهاي فراموش ناشدني است ،چنانکه بسته بودن فضاي فکري و
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سياسي عربستان سعودي را ميتوان در سرکوبي خشن جنبش اعتراضي و عدالتجویانه جهيمان عتيبي در دسامبر 1070م.
جستوجو کرد .شورش جهيمان ،تنها شورشي کور و بدون زمينههاي نظري نبود؛ او در رسالهاي با عنوان االمارة والطاعة
والبيعة ،برخي انگاشتههاي دیني ـ سياسي خود را طرح کرده بود .براي نمونه ،وي معتقد بودن به اسالم ،قرشي بودن و تطبيق
شریعت را سه شرط اساسي براي امام ميدانست .توجه خاص به این عناصر بهویژه شرط تطبيق شریعت ،ميتوانست زمينه
نظري مناسبي براي جریانهاي ستيزهجو در داخل جریانهاي وهابيت باشد .در هر حال ،تأثيرپذیري از جهيمان نيز ميتواند
زمينههاي فکري بخشي از جریان نوسلفي را در زمانهایي پيشتر از حضور نظامي امریکا در عربستان نشان دهد.
در دسامبر 1001م .چهل و سه روشنفکر ليبرال طي نامهاي سرگشاده خطاب به پادشاه عربستان ،خواستار اصالحاتي
دموکراتيک در ساختار سياسي عربستان شدند .در واکنش به این شکوایيه 91 ،نفر از اسالمگرایان در ماه مي 1001م .از طریق
پيامي ،دوازده درخواست اصالحي به پادشاه ارائه دادند.
سازمان دیني تحت نظر بن باز ،یعني هيئت کبار العلما ،پيام مي 1001م .را به دليل تعرض و بياحترامي به پادشاه محکوم
کرد .پس از آن ،در سپتامبر 1001م« .یادداشتي توصيهآميز» در  49صفحه خطاب به بن باز نگاشته شد که در آن ،بر ابعادي از
پيام مي  1001م .تأکيد و درباره برخي دیگر ابعاد ،توضيح داده شد .این اقدام نيز از سوي هيئت کبار العلما ،اقدامي تفرقهگرایانه
خوانده شد و با محکوميت فوري روبهرو گشت .البته هفت عضو از اعضاي نوزدهگانه این نهاد از تأیيد آن خودداري ورزیده که این
امر به برکناري آنها از سوي پادشاه و نصب ده نفر دیگر از افراد طرفدار رژیم به جاي آنها در هيئت کبار العلما انجاميد .در مقابل ،سه
تن از علماي جنبش مخالف (حمد عقله الشعيبي ،عبداهلل المصعري و عبداهلل بن جبرین) طي نامهاي سرگشاده خطاب به بن
باز ،اتهام تفرقهافکني را نفي و وي را تهدید کردند که به دليل این افترا ،او را به دادگاه ميکشانند( .نک :همان122 :ـ)171
در دسامبر 1001م .ملک فهد در یک سخنراني خطاب به علماي برجسته وهابي خواستار پایان دادن به تبليغات مخرب ضد
دولت شد و این فعاليتها را با عنوان گرایشهاي خارجيگرایانه محکوم کرد ،ولي در مي 1003م .شش تن از مخالفان که
پنج تن از آنها یادداشت 1001م .را تأیيد کرده بودند ،کميته حمایت از حقوق شرعي تشکيل دادند که اقدام آنها با حمایت
گروههاي حقوق بشر بينالمللي روبهرو گشت .محمد المصعري ،سخنگوي این کميته و سليمان الرشودي به زندان افتادند و
اعضاي دیگر نيز از کار برکنار شدند .البته گفته شده است شيخ عبداهلل بن جبرین ،معروفترین عضو این کميته ،حمایت خود
را از کميته پس گرفت و محمد المصعري پس از آزادي از زندان مخفي شد و در آوریل 1004م .بهعنوان منتقد دولت سعودي
از لندن سر درآورد( .نک :همان 179 :و )172
ملک فهد با توشيح قانون اساسي (النظام االساسي للحکومه) در مارس 1001م .و تشکيل مجلس شورا و نصب  21عضو
آن (همراه با عضویت دکتر جميل الجشي ،یکي از شيعيان استان شرقي) ،دست به یک سري اقدامهاي اصالحي زد تا بتواند
فضاي جدید را مدیریت کند ،بهگونهايکه هيچ یک از رهبران و پيروان جنبش بيداري در آن عضو نبودند .از سوي دیگر ،در
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آوریل 1004م .دولت سعودي تابعيت و شهروندي اسامه بن الدن را به اتهام رفتار غيرمسئوالنهاش لغو کرد .او نيز در مقابل،
در آوریل 1004م .اعالم کرد از گروه مصعري در لندن ،از طریق سازمان مستقر خود در خارطوم ،یعني منظمة التشاور للدفاع
عن الحقوق الشرعية ،حمایت خواهد کرد( .نک :همان 172 :ـ )177
شيخاالسالم وقت عربستان سعودي ،عبدالعزیز بن باز ،تحت فشار آل سعود فتوایي به این مضمون در سال 1379هـ.ق
درباره اسامه بن الدن صادر ميکند« :اسامه بن الدن از مصادیق مفسدین بر روي زمين است که به دنبال راههاي شر و
مفسدهانگيز است و از اطاعت ولي امر خارج شده است».
سرانجام در سال 1111م .شيخ دکتر سفر الحوالي و شيخ دکتر ناصر العمر آزاد شدند و اجازه تدریس یافتند .شيخ ناصر العمر در
سال 1001م .کتابي با عنوان «واقع الرافضة في بالد التوحيد» خطاب به هيئت کبار علما نوشت و در آن از حکومت سعودي خواست
تا همه حسينيههاي شيعه ،تخریب ،علماي شيعه ،دستگير و همه کارمندان شيعه ادارات اخراج شوند.
 .3بازتاب  11سپتامبر و چالش افغانستان
با شکلگيري مبارزات داخلي افغانستان با شوروي ،عدهاي که به عربهاي افغان موسوم شدند ،براي یاري همکيشان مسلمان
خود ،از کشورهاي مختلف اسالمي ،از جمله عربستان ،راهي افغانستان شدند .پس از پيروزي بر نيروهاي شوروي و ایجاد
درگيريهاي درازمدت در آنجا ،نيروهاي طالبان شکل گرفتند .با حمله امریکا به افغانستان ،نيروهاي وهابي نيز در مبارزه القاعده با
امریکا وارد شدند  .البته احساس مشترإ ميان آنان با مسلمانان افغاني ،لزوماً با گرایشهاي سياسي دولت عربستان و علماي
وهابي همسویي نداشت.
در این ميان که دولت امریکا خواهان همکاري دولت سعودي در مبارزه با القاعده با عنوان مبارزه با تروریسم بود،
گرایشهاي نوسلفي نيز حساسيت خاصي نسبت به فعاليتهاي سياسي امریکا و سلطهجویي آن در کشورهاي اسالمي داشتند،
درحاليکه وهابيت سنّتي عربستان همسو و بلکه تابع دولت عربستان و پادشاه عربستان است .البته مواضع نوسلفيها و القاعده
لزوماً با یکدیگر تطابق کامل نداشت.
پس از واقعه  11سپتامبر 1111م .تالشهاي عربستان براي توسعه سياسي ـ دیني خود در جهان ،از جمله در افغانستان
دچار مشکل شد ،بهگونهايکه به ایجاد هر چه بيشتر شکاف دروني ميان گرایشهاي مختلف وهابي انجاميد .توسعه
فعاليتهاي تروریستي در ميان وهابيت جهادي ،با مقابله جهاني روبهرو گشت .در داخل عربستان نيز واکنشهاي مختلفي در
برابر آن شکل گرفت .بخشي از وهابيت جهادي ،براي حفظ موقعيت خود در جهان و درون عربستان از برخي گرایشهاي
تند خود عقبنشيني کردند ،همچنانکه دولت سعودي نيز ناگزیر از مقابله با گرایش تند جهادي و تکفيري شد.
در سال 1113م .عربستان سعودي شاهد افزایش تعصب دیني از سوي دولت و برخي شخصيتهاي دیني بود که بارزترین
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آنها ،تعرض به مسجد اصلي شيعيان اسماعيلي در شهر نجران جنوبي ،اعمال تضييق بر تعدادي از حسينيهها و مساجد شيعيان
دوازده امامي و بازداشت بسياري از علماي شيعه بود ،چنانکه آزادي سایتهاي اینترنتي که به تعصبات دیني ميان طوایف
دامن ميزدند ،در این سال افزایش یافت.
نخستين سمينار تقریب فکري سعودي و گفتوگوي رو در رو ميان اندیشمندان مختلف این کشور ،به عنوان «الملتقي
الوطني للحوار الفکري» از پنجم آگوست 1113م .شکل گرفت .در این سمينار که با سخنراني شيخ محدث سليمان بن ناصر
العلوان آغاز گشت ،براي نخستين بار گفتوگوهایي ميان دکتر سفر الحوالي با ترکي الحمد ،شيخ سلمان العوده با دکتر عبداهلل
الغذامي ،دکتر ناصر العمر با ترکي السدیري و دکتر سعيد ال زعير با دکتر عبداهلل الفوزان شکل گرفت.
این سمينار سه روزه ،به یاري دکتر عبداهلل بن عمر نصيف ،دبير کل سمينار عالم اسالمي ،و دکتر راشد الراجح ،مدیر پيشين
دانشگاه أم القري ،به ریاست دکتر صالح بن عبد الرحمن الحصين ،رئيس عمومي شؤون مسجدالحرام برگزار شد و با دیدار با
ولي عهد عربستان سعودي ،امير عبد اهلل بن عبد العزیز به پایان رسيد.
 .4بازتاب اشغال عراق
با پيروزي امریکا در افغانستان در سال 1111م .و سقوط امارت اسالمي طالبان و نيز پس از شکست دولت صدام در  0آوریل
1113م .القاعده کوشيد عراق را به صحنه جدیدي براي مبارزهجویي دیني خود تبدیل کند .ازاینرو ،القاعده در مارس 1117م.
از دولت اسالمي عراق سخن گفت و به دليل این مسئله که اطالق عنوان امارت اسالمي عراق ،این شبهه شرعي را پيش
ميآورد که این حکومت از نوع حکومت خالفت بوده و نياز به وجود خليفهاي است که اجماع امت پشتوانه او به شمار
ميآید ،از بهکارگيري دولت اسالمي عراق به جاي امارت اسالمي عراق چشم پوشيد ،درحاليکه در این کشور و دیگر مناطق
تحت نفوذ خود به جاي تعبير اميرالمؤمنين از واژه امير بهره ميگيرد؛ به این معنا که سازمان القاعده در نظر دارد واحدهاي
سياسي محدودي را که ميتوانند به بخشي از امارت اسالمي تبدیل شوند ،افزایش دهد.
در هر حال ،فعاليتهاي دیني سياسي تکفيري و خشونتآميز القاعده تا اندازه زیادي ـ به صورت شفاف یا همراه با تقيه ـ
با حمایت جریان نوسلفي روبهرو گشت ،بهگونهايکه این مسئله به دو شکل نمود یافته است :یکي مقابله با امریکا و دیگري ،مقابله
مذهبي و تکفيري با شيعيان .پس از اشغال عراق و قدرتیابي شيعيان ،حساسيت دیني و تکفيري وهابيت نسبت به شيعيان و
ایران افزایش یافت .برخي مصداقهاي این حساسيت عبارتند از:
الف) تشکيل کنفرانس بزرگي در استانبول ترکيه با عنوان نصرة الشعب العراقي ( 11و  13ذيقعده 1417هـ.ق 13 /و 14
دسامبر 1112م ).و تأکيد بر لزوم مقابله با تشيع و سلطه شيعيان که از آن بهعنوان قدرتجویي تشيع صفوي و سلطه رافضيان
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نام ميبردند .در این جلسه ،سخنان تند شيخ سفر الحوالي و شيخ ناصر العمر اهميت خاصي داشت.
ب) صدور فتواي هدم قبور ائمه^ ،از جمله حرم عسکریين^.
شخصيتهای نوسلفي
شاخ

ترین شخصيتهاي وهابي در جریان نوسلفي عبارتند از:

 .1سفر الحوالي؛
 .1سلمان العوده؛
 .3بن جبرین؛
 .4ناصر العمر؛
 .9عائض القرني.
شيخ البراإ و شيخ محسن العواجي نيز از دیگر افراد مشهور در جریان نوسلفي هستند.
 .1شيخ دکتر سفر الحوالي
رساله فوقليسانس این شاگرد محمد قطب که زیر نظر استاد نگاشته شد ،با عنوان «العلمانية :متتبعا أصولها و تطورها و
فلسفتها و تجلياتها في العالم العربي و االسالمي» درباره سکوالریسم و ابعاد آن است« .ظاهرة االرجاء في الفکر االسالمي»،
نيز عنوان رساله دکتراي اوست که در آن به بررسي مسأله نوعي از دینگریزي در قالب اندیشه ارجاء پرداخته است.
او در ماجراي لشکرکشي امریکا به خليج فارس در 1001م .نه تنها به مخالفت با آن برخاست ،بلکه با اتخاذ مواضعي هوشمندانه
توانست توجه بسياري از مسلمانان را که از مواضع انفعالي به تنگ آمده بودند ،متوجه خود سازد و نشاط جدیدي در آنها به وجود
آورد .او توانست با سخنرانيهاي فراواني که به وسيله نوارهاي کاست در بسياري از کشورهاي اسالمي نفوذ کرد ،به بيداري اسالمي
دامن زند .بخش عمدهاي از تالش او متوجه بازنمایي گرایشهاي استعماري امریکا و نئوکانها شد .کتاب مشهور او« ،وعد کيسنجر و
االهداف االميرکية بالخليج» ،نمونه بارز این تالش و جهتگيري ضد استعماري اوست .او پيش از جنگ کویت ،با سخنراني
مشهور «العالم االسالمي في ظل الوفاق الدولي» ،توجه مسلمانان را به هدفهاي بلند مدت امریکا در خليج فارس جلب کرد.
برخي تالشهاي ضد استعماري او در کتاب «القدس بين الوعد الحق و الوعد المفترى» و کتاب «يوم الغضب» به چشم
ميخورد.
فعاليتهاي مقابله جویانه سياسي سفر الحوالي با دولت سعودي به دليل همراهي با امریکا ،واکنش نظام حاکم عربستان را
در پي داشت .امير نایف بن عبدالعزیز ،وزیر کشور عربستان ،در ذيقعده 1414هـ.ق با ارسال کتاب وعد کيسنجر ،دستور
پادشاه عربستان براي بررسي وضعيت کتابها و سخنرانيهاي ماه محرم شيخ دکتر سفر الحوالي و شيخ سلمان بن فهد العوده
را به هيئت کبار العلما ابالغ کرد .چند روز پس از آن (1414/4/3هـ.ق) ،بن باز ،مفتي عام عربستان و رئيس هيئت کبارالعلما،
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نتيجه بررسي در دوره چهل و یکم این هيئت را که در طائف منعقد شده بود ،بدین صورت به وزیر کشور اعالم کرد :به
اجماع اعضا مقرر گشت آنان در کميتهاي با حضور دو تن از علما به انتخاب وزیر «شؤون اسالمي ،اوقاف ،تبليغ و ارشاد»
حاضر شوند و عذرخواهي کنند و در غير این صورت ،از برقراري سخنراني و دروس عمومي ممنوع خواهند شد.
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البته بن باز تنها یک هفته پس از این اعالم نظر رسمي ،در پاسخ پرسشي درباره حکم شنيدن سخنرانيها و نوارهاي صوتي
و مطالعه نوشتههاي عائض القرني ،سلمان العوده ،ناصر العمر ،سفر الحوالي و عبدالوهاب الطریري ،مطالبي را مينویسد که
نشاندهنده نگاه معتدلتر او درباره این اشخاص است ،بهگونهايکه به نوعي در پي تلطيف فضاي حاکم است .شيخ بن باز،
مفتي بزرگ عربستان ،نه تنها آنها را به صورت مطلق از اتهام خارجيگري و بدعتگذاري دور ميداند ،بلکه نوارهاي آنان را
نيز به صورت مطلق مفيد معرفي ميکند و غيبت آنها را جایز نميداند .البته او به طور کلي بر عدم عصمت بنيآدم تأکيد
ميورزد و تنها از تبعيت خطاها پرهيز ميدهد ،ضمن آنکه با اشاره به روایت صحيحالسندي ،خطاي حاکمان و نيز خطاي علما
را اجتهادي ميخواند و آنها را در این صورت ،بهرهمند از یک اجر و در صورت حسن اجتهاد حاکمان و علما ،بهرهمند از دو
صواب معرفي ميکند .ازاینرو ،وي به طور کلي همگان را به برداشت درست از اهل علم فرا ميخواند .در مجموع ،این پاسخ او به
نوعي تعدیل فضاي تندي است که برضد پيشتازان جنبش نوسلفي به وجود آمده است 2.برخي نوارهاي صوتي و توضيحات دیگر از
بن باز نيز در منع حمله به سفر الحوالي ،سلمان العوده و ،...در سایتهاي مختلف منتشر شده است.
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از سوي دیگر ،ده سال پس از این رخداد و حدود چهار ماه پس از تشکيل سمينار گفتوگوي اسالمي ـ وطني در عربستان با
محوریت پيشتازان جنبش بيداري نوسلفي ،شيخ سفر الحوالي در پاسخ به این پرسش که چرا رهبران جنبش بيداري از مواضع قبلي
خود عقبنشيني کردهاند ،تصور سؤالکننده به عنوان یکي از هدفهاي اوليه آنها را بر خطا و ناشي از سوء فهم نسبت به آنها
دانست( .نک :روزنامه مدینه )1314 ،این پاسخ او ،لزوم بازخواني دقيق هدفهاي دیني و سياسي پيشتازان جنبش بيداري
نوسلفي را نشان ميدهد.
بيدليل نيست در شرایطي که وهابيت عربستان در جهت سازش با استعمار جهاني گام برميداشت ،این وهابي سعودي

 .9براي دیدن رونوشت نامه بن باز یا حکم هيئت کبار العلما ،نک:
www.benaa.com/Read.asp?PID=344720&Sec=1
 .2نامه 107خ .دفتر مفتي عام مملکت سعودي ،به نقل از:
www.aloyun.com/vb/showthread.php?t=2104
 .7براي دیدن و شنيدن برخي آنها نک:
www.benaa.com/Read.asp?PID=344720&Sec=1
؛http://www.islamgold.com/view.php?gid=1&rid=9
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ReadContent&AudioID=19431
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توانست توجه بسياري از سلفيهاي منزجر از سلطه جهاني امریکا را به خود جذب کند .ازاینرو ،در دوران معاصر ،سفر
الحوالي شخصيتي است که تنها در عربستان محدود نشده است ،بلکه چهره برجستة او در ميان بسياري از جریانهاي سلفي
انقالبي مورد توجه است .حرکت آنها به مصر ،اردن و بسياري از نقاط جهان کشيده شد.
سفر الحوالي براي گردآوري مریدان پرشمار خود ،به زمان زیادي نياز نداشت؛ زیرا در مدت چند ماه جوانان بسياري
اطراف او و دوست هميارش ،سلمان العوده و دیگر پيشتازان جریان بيداري اصالحگرا یا نوسلفي مانند ناصر العمر و بشر
البشر گرد آمدند و افراد فرهنگي ،اساتيد دانشگاهي ،تکنوکراتها ،اندیشمندان و مبلغان دیني و نوگرایان بسياري نيز از
حرکت آنها به هيجان آمدند .تالش اصالحي آنها تنها به مقابلهجویي با استعمار در منطقه محدود نماند؛ زیرا پس از مدتي،
پيکان اصالحگرایي آنها متوجه پدیده داخلي شد.
در سطح خارجي ،مصر از فراگيري نفوذ نوارهاي صوتي سفر الحوالي ،سلمان العوده و پيشتازان بيداري سلفي جدید در
ميان جوانان احساس خطر کرد .در اردن سازماني با عنوان جمعية الکتاب و السنة در 1004م .تأسيس شد .آثار این حرکت
دیني ـ سياسي در کشورهاي خليج فارس ،یمن ،مغرب عربي و کشورهاي دیگري نيز ظاهر گشت ،چنانکه وقتي شيخ دکتر
سفر الحوالي به دليل کسالت در بيمارستان بستري شد ،مشتاقان بسياري در سطح کشورهاي اسالمي در انتظار بازگشت
سالمتي او بودند.
سفر الحوالي به همراه سلمان العوده به ساختن اندیشه سياسي و دیني جوانان همت گماشت ،چنانکه ناصر العمر به تربيت
اخالقي آنان ميپرداخت ،عائض القرني ،علي القرني و دیگران نيز به ساختن روحي و معنوي آنان مشغول بودند.
دستگيري و زنداني سفر الحوالي و برخي دیگر مانند سلمان العوده به وسيله دولت سعودي سبب شد خأل حضور این
رهبران بيداري اصالحي به سود جنبش مسلحانه القاعده تمام شود و بسياري از جواناني که نميتوانستند ميان گرایشهاي
اصالحگرایانه و جهادي تفکيک قائل شوند ،به سوي حرکتهاي مسلحانه و خشونتآميز آنان تمایل پيدا کنند.
اندکي پس از خروج آنان از زندان ـ و البته همراه با حصر و مراقبت ویژه از آنان ـ واقعه ایلول رخ داد .سفر الحوالي و
سلمان العوده در مقابل واقعه ایلول موضع گرفتند و آن را محکوم کردند ،چنانکه پس از آن ،مشارکت جوانان در شعلههاي
جنگ افغانستان را غيرشرعي دانستند .سپس آنان به مقابله با تهاجم تبليغاتي امریکا عليه سعودي همت گماشتند و در مقابل
بيانيه روشنفکران امریکایي با عنوان «علي أی أساس نقاتل؟» ،بيانيهاي با عنوان «علي أی أساس نتعایش؟» صادر کردند که
بهعنوان سندي اصالحگرایانه ،محور بسياري از تحليلها و بررسيهاي سياسي قرار گرفت.
پس از این ماجرا ،جریان بيداري نوسلفي ابعاد گستردهتري یافت ،بهگونهايکه سفر الحوالي و دیگر رهبران این جریان به مقابله با
برخي تنشهاي خشونتبار و امنيتي در عربستان پرداختند .سفر الحوالي و سلمان العوده ،برخالف حمایت از مقاومتهاي نظامي
مسلمانان سني در عراق ،جوانان سعودي را از رفتن به آنجا برحذر ميداشتند و آن را مفسدهآميز ميخواندند .در مجموع ،سفر الحوالي
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و یاران او ،در آغاز با مخالفت وهابيت سنّتي و در اواخر با مخالفت القاعده و حرکتهاي تکفيري روبهرو گشت( .نک :ابورمان،
1117م1410 /هـ.ق)
شایان توجه است که شيخ دکتر سفر الحوالي دبير کل جریان «حملة العالمية لمقاومة العدوان» است .درباره او مواضع
مختلفي در ميان اندیشمندان عربستان سعودي و جهان اسالم به چشم ميخورد؛ شيخ دکتر ربيع المدخلي ،سفر الحوالي را از
خوارج ميداند 7.عمر الکامل نيز از جمله کساني است که در رد او دست به قلم برده است .البته او که از سوي طرفداران
سفر الحوالي ،صوفي خوانده شده ،بدون پاسخ نمانده ،بهگونهايکه دکتر عبداهلل بن حسين الموجان ،کتابي با عنوان «الردّ
الشامل علي عمر کامل» ،در پاسخ به او نگاشته است 0.در مقابل ،کساني چون شيخ االلباني 11،شيخ بن قعود 11و عبداهلل بن
جبرین ،از او و دیگر پيشتازان جنبش بيداري (الصحوه) حمایت کردند.
مواضع دکتر سفر الحوالي بر ضد تشيع بسيار تند است .در تابستان  1379در ایام جنگ  31روزه اسرائيل با حزباهلل ،او در
وبسایت خود اعالم کرد :حزباهلل که معني آن حزب خداست ،در حقيقت حزب شيطان است؛ براي حزباهلل دعا نکنيد .این
فتوا ،پيرو فتواي مشابهي صادر شد که سه هفته پيش از آن ،بهوسيله شيخ عبداهلل بن جبرین صادر شده بود.
 .2سلمان العوده
شيخ سل مان بن فهد العوده ،مسئول مؤسسه اسالم امروز ( :االسالم اليوم) است .این مؤسسه از سایت اینترنتي خاصي
برخوردار است که به صورت مستمر به فعاليت ميپردازد.
دکتر عصام العماد ،سلمان العوده را از جمله شاگردان محمد قطب و بن الدن را بهرهمند از شاگردان سيد قطب معرفي
ميکند .به گزارش او ،سلمان العوده ،کتابي به نام صفة القرباء نگاشته است که دستکم ده نفر از وهابيان جهان در مقابل آن
ردّیه نوشتهاند.
سلمان العوده یکي از پيشتازان جنبش بيداري نوسلفي است که فعاليتهاي او با نقد و انکار بسياري از وهابيان سنتي

 .7نکhttp://youtube.com/watch?v=9Y2htqLElNw&feature=related :
 .0براي به دست آوردن این کتاب نکhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79799 :
عنوانهاي دیگر کتابهاي دکتر عبداهلل بن حسين الموجان که بيشتر آنها به مکتبة الشنقيطي در جدة مربوط ميشود ،عبارتند از:
 .1معذرة المؤمنين كلى رب العالمين؛  .1محاضرات الدعاة الشيخ حسين بن عبد اهلل الموجان؛  .3أحکام الحيوان في الفقه اإلسالمي؛  .4التوقيت
في المعامالت المالية؛  .9فتح المغيث في علم المواریث؛  .2أهم الحرکات التجدیدیة للدعوة اإلسالمية؛  .7العولمة االقتصادیة من منظور كسالمية؛
 .7تحاسد العلماء؛  .0تدمير بال هدف؛  .11عقد الحوالة في الشریعة اإلسالمية؛  .11عقد الکفالة في الشریعة اإلسالمية؛  .11عقد اإلجارة في الشریعة
اإلسالمية؛  .13عقد الحضانة في الشریعة اإلسالمية؛  .14عقد التفریق في النکاح في الشریعة؛  .19أحکام الطالق في الشریعة اإلسالمية؛  .12عقد الرهن في
الشریعة اإلسالمية؛ .17أحکام العاریة في الشریعة اإلسالمية؛  .17أحکام الودیعة في الشریعة اإلسالمية؛  10عقد المضاربة في الشریعة اإلسالمية.
 .11نکwww.aloyun.com/vb/showthread.php?t=2104 :
 .11نکwww.aloyun.com/vb/showthread.php?t=2104 :
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روبهرو گشت .ازاینرو ،دکتر عبداهلل بن جبرین یکي از کساني است که در مقابله با این هجمهها ،در اواخر 1413هـ.ق به
حمایت از وي پرداخته است .وي که در آن زمان ،ریاست کل «اداره بحوث علمي و افتا و تبليغ و ارشاد» در عربستان را بر
عهده داشت ،در  1413/11/10هـ.ق بر سابقه آشنایي خود از طریق مطالعه نوشته هاي او ،شرکت در دروس و سخنراني او و
شنيدن نوارهاي صوتي او تأکيد کرد و سپس با تمجيد بليغي از او ،بر صحت اعتقادات وي پاي فشرد .وي در این نوشته،
توانایي و مبارزه استوار او را نيز در برابر سکوالرها ،کمونيستها ،مسيحيت ،الحادگران و روافضيان ميستاید.
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جالب اینکه حدود پنج ماه بعد در محرم 1414هـ.ق پادشاه عربستان از طریق وزیر کشور ،به هيئت کبار العلما دستور داد
تا کتابها و سخنرانيهاي او و سفر الحوالي را بررسي کنند .ازاینرو ،آن هيئت حکمي را مبني بر لزوم عذرخواهي آنها و در
غير این صورت ممنوعيت سخنراني و تدریس عمومي آنها صادر کرد.
وي از جمله کساني است که باب انتقاد علني از حاکم را گشود 13.او از این تلقي در سالهاي بعد نيز دست نکشيد،
چنانکه در 1414هـ.ق1113/م .همانند همين رویکرد را در سخنان خود القا ميکرد.
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شيخ بن عثيمين با ترجيح شنيدن سخنرانيهاي شيخ بن باز و شيخ االلباني ،گوش دادن به نوارهاي سخنراني سلمان العوده
و سفر الحوالي را منع ميکند 19.شيخ یمني عالمه مقبل بن هادي الوادعي ،سلمان العوده را بدعتگذار ميخواند .شيخ محدث
عبدالمحسن العباد ،عالم مدینه نيز در کتاب مدارک النظر ،او را غوغاآفرین ميخواند .شيخ عالمه عبيد الجابري ،دیگران را از
امثال او برحذر ميدارد 12.دکتر ابراهيم بن محمد الصبيحي ،عضو هيئت تدریس در دانشگاه اسالمي امام محمد بن سعود در
ریاض ،کتابي با عنوان حتي اليقع الحرج بر ضد کتاب سلمان العوده با عنوان إفعل و الحرج نوشت که در آن ،به نقد
دیدگاههاي سلمان العوده درباره مناسک حج ميپردازد .جالب آنکه این کتاب انتقادي همراه با مقدمه چند شخصيت برجسته
وهابيت دولتي عربستان به چاپ رسيده است ،چنانکه مفتي عام عربستان سعودي ،شيخ عبدالعزیز آل شيخ و رئيس مجلس
قضایي اعلي ،شيخ صالح الحيدان و نيز عالمه شيخ الفوزان بر این کتاب مقدمه نوشتهاند.
در مقابل ،افراد بسياري از مشایخ وهابي سعودي از او حمایت کردهاند؛ براي نمونه ،شيخ عالمه عبدالعزیز الراجحي
 .11به نقل ازwww.aloyun.com/vb/showthread.php?t=2104 :
 .13براي شنيدن نمونهاي از بيان صریح او دراینباره در نوار «لماذا نخاف النقد؟» نک:
http://audio.islamweb.net/islamweb/index.cfm?fuseaction=ReadContent&AudioID=19119
 .14براي شنيدن سخنان انتقادي او در 1314/9/12هـ.ق نک:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=37&artid=1213
 .19براي دستيابي به نوار صوتي ابن عثيمين نک:
http://www.sohari.com/nawader_v/fatawe/listen/ben-othimin-takfeer-gazaer.ram
 .12براي مثال ،شيخ عالمه عبيد الجابري ،دیگران را از امثال ابراهيم الدویش پرهيز ميدهد ،به نقل از:
qatarshares.com/vb/showthread.php?t=117291&page=4
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(مشهور به بن باز صغير) در پاسخ به پرسشي در درس خود درباره صحت عقيده سفر الحوالي و سلمان العوده ،عقيده آنها را
در شعبان 1414هـ.ق ،سليم و در چارچوب اهل سنّت و جماعت خواند 17و شيخ عالمه عبداهلل بن قعود (عضو هيئت کبار
العلما و عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء) ،شيخ عبداهلل المطلق (عضو هيئت کبار العلما در 1413هـ.ق) و نيز شيخ
دکتر عبداهلل بن جبرین 17به حمایت از او برخاستند ،چنانکه بن جبرین در حمایت از سلمان العوده ،در جلسه دفاعيه رساله
دکتراي او در اوایل 1419هـ.ق حضور یافت 10.شيخ محمد بن صالح المنصور (استاد سلمان العوده) نيز پس از به زندان افتادن
سلمان العوده و سفر الحوالي از آنها حمایت کرد.

11

 .3بن جبرين
بن جبرین (عبداهلل بن عبدالرحمن بن جبرین) شخصيت مشهوري است که ارتباط خاصي با سفر الحوالي دارد .او که شاگرد
مناع القطان نماینده اخوان المسلمين در سعودي بوده است ،براي سيد قطب احترام خاصي قائل است .البته او موضع تکفيري
خوارج را برنميتابد و همگان را از آن بر حذر ميدارد .در مقابل ،به اطاعت از ولي امر سفارش ميکند .براي پي بردن به
حساسيت هاي سلفي و وهابيِ بن جبرین ،توجه به این نکته مفيد است که او حساسيت خاصي نسبت به شيعيان دارد و
خواستار محدودیت آنان در عربستان است.
از سوي دیگر ،بن جبرین در یک سخنراني ،با نفي این موضوع که بن باز ،اسامه بن الدن را مفسد في االرض خوانده باشد
و او را خارج از اسالم بداند ،از اسامه بن الدن با عنوان مجاهد دفاع ميکند .چه آنکه از گذشته تا به حال اسامه بن الدن در راه
خدا مبارزه کرده و مجاهدات فراواني در افغانستان به توفيق الهي داشته و خداوند او را در این امر یاري داده است .بن جبرین درباره
مواضع تکفيري اسامه بن الدن معتقد است که این مسئله اجتهاد اوست .ازاینرو ،نميتوان به سبب این موضع تکفيري او را
مفسد في االرض دانست 11.بن جبرین سرانجام پس از عمري فعاليت دیني ـ سياسي ،در تابستان 1431هـ.ق درگذشت.
 .17وي در درس خود در تاریخ  11شعبان 1414هـ.ق از آنها حمایت کرد .براي دستيابي به نوار صوتي آن نک:
http://www.islamgold.com/view.php?gid=1&rid=31
 .17براي دیدن برخي از حمایتهاي عبداهلل بن جبرین پس از 1419هـ.ق نک:
http://www.liveislam.com:7171/ramgen/archiv1/muharram/salman9.rm
http://www.liveislam.com:7171/ramgen/archiv1/muharram/salman4a.rm
هم چنين براي دیدن یک متن دفاع خاص بن جبرین از سلمان العوده و متن دفاعيه عامي از او نسبت به سلمان العوده ،سفر الحوالي ،ناصر العمر و
عائض القرني نک:
www.aloyun.com/vb/showthread.php?t=2104
 .10به نقل ازqatarshares.com/vb/showthread.php?t=117291&page=4 :
 .11به نقل ازwww.aloyun.com/vb/showthread.php?t=2104 :
/http://www.zshare.net/download/3277211a1e1f3e
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 .4ناصر العمر
شيخ دکتر ناصر بن سليمان العمر ،مسئول سایت خبري المسلم ،از دیگر علماي نوسلفي است که مواضع بسيار تندي بر ضد
شيعه بهویژه در قضيه عراق دارد ،چنانکه وي کتابي با عنوان عن خضوع األمراء لوالية العلماء در بررسي شکافي که ميان
شيخ عبداهلل الترکي و ملک عبداهلل در سال 1119م .رخ داد ،نگاشته است.
 .5عائض القرني
عائض القرني در دهه 1001م .فعاليتهاي نوسلفي خویش را آغاز کرد ،ولي پس از حوادث خشونتبار در عراق اشغالي ،به
نوعي به سلفيگرایي اعتدالي گرایش یافت .در برابر فعاليتهاي نوسلفي او ،برخوردهاي مختلفي به وجود آمد ،از جمله امير
خالد الفيصل امير عسير ،به اتهامات غيراخالقي او را به دادگاه کشاند که چنين برخوردي با یک عالم ،براي نخستين بار بود که
اتفاق ميافتاد .البته این مقابلهجویيها ،او را از مواضع انتقادياش نسبت به رابطه علما و نظام سياسي بازنداشت.
نمونهاي از مقابلهجویي عائض القرني با حکومتهاي فاسق در برخي اشعار او نيز نمود یافته است؛ براي نمونه ،او در
دیوانش با عنوان «بلحن الخلود» ،در قصيدهاي با عنوان «دع الحواشي و اخرج» ،به چنين مضاميني اشاره کرده است 11.به طور
طبيعي ،چنين مضاميني با نقد و انکار وهابيت سنّتياي روبهرو گشته است که برخوردهاي مقابلهجویانه با دولت را جز در
قالب نصيحت ،و آن هم عمدتاً پنهاني نميپذیرند؛ براي مثال ،شيخ احمد النجمي ،نقد تندي نسبت به این اشعار نگاشته و
مضامين آنها را به دليل تجویز خروج بر حکومت ،همسو با خوارج و معتزله خوانده است 13.زید المدخلي نيز در این دیوان به
نقد این اشعار عائض القرني پرداخته و آنها را بر ضد علم و علما ،با گرایش خروج بر والة امر و در راستاي اندیشههاي
تروریستي خوانده است.
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وي پيکان این رویکردهاي انتقادي را در مرحله نخست متوجه دولت سعودي و پادشاه آن دانسته و به نکوهش آن پرداخته
است .زید المدخلي ،ریشه این افکار اعتراضي را با لحني نکوهشي ،تأثيرپذیري از اندیشههاي سيد قطب ،اخوان المسلمين،
حسن الترابي و امام خميني معرفي ميکند .وي تمجيد صریح عائض القرني نسبت به حسن الترابي را نيز قابل نکوهش
ميداند( .نک :همان)111 :

 .11براي دیدن این قصيده ،نکqatarshares.com/vb/showthread.php?t=117291&page=4 :
 .13احمد النجمي ،المورد العذب الزالل فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد و األعمال ،ص

 31ـ ،37به نقل از:

qatarshares.com/vb/showthread.php?t=117291&page=4
 .14زید بن محمد بن هادي المدخلي ،اإلرهاب وآثاره علي األفراد واألمم ،ص  ،141به نقل از:
qatarshares.com/vb/showthread.php?t=117291&page=4
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این شخصيت مشهور نوسلفي پس از خروج جوانان مبارز از زندانهاي ضد تروریسم ،نه تنها به کميتههاي نصيحت
پيوست ،بلکه براي دامن زدن به سلفيگرایي معتدل ،تالشهاي بسياري در تلویزیون سعودي ،شبکههاي ماهوارهاي و  ...انجام
داد .حتي به اجراي مناظره با شخصيتهاي برجسته مبارزه نظامي نيز دست زد .البته عائض القرني مبلّغ و شخصيتي پر سر و
صداست؛ براي نمونه ،او که برخالف فتواي پيشين خود و همنوا با اجماع سلفي مبني بر وجوب پوشاندن وجه و کفين
بهوسيله زنان ،در یک برنامه سينمایي با عنوان «نساء بال ظلّ» ،این حکم را کنار نهاد و موجي از نقدها و حملههاي فکري را
متوجه خود ساخت .او در پي فشارهاي مختلف بهویژه اتصال مفتي اعظم سعودي ،شيخ عبدالعزیز آل الشيخ ،وزیر شؤون
اسالمي و برخي دیگر از بزرگان وهابي ،در نوشتهاي توضيحي از این حکم عدول کرد و مخاطب آن فيلم را زنان غرب
معرفي کرد.
در مجموع ،این فتوا و دیگر مواضع او مانند موضع او درباره رانندگي زنان ،مشکلآفرین بود و براي او گران تمام شد،
بهگونهاي که سبب شد وي سرانجام پس از ربع قرن فعاليتهاي تبليغي ،با سرودن قصيدهاي انتقادي در روزنامه مدینه ،ناگزیر
روش سکوت و انزوا را برگزیند .این قصيده از رنجهاي طوالني او از صفاي ایام گذشته و کدورت ایام فعلي حکایت دارد.
بخشي از این فعاليتهاي او ،چهره وي را در ميان علما مخدوش کرد و بخشي از آنها بهویژه حاضر شدن او در چهره مناظره
محققانه با افراد آشتيناپذیر تروریست ،به تضعيف جایگاه مردمي او انجاميد.
مواضع وهابيت دولتي درباره تکفير و تروريسم
با وجود آنکه اندیشه وهابيت مهمترین زمينه تکفير در ميان مسلمانان را در دو سده اخير فراهم آورده است ،ميتوان گفت در
وهابيت دولتي ـ در فضاي نوین جهاني بهویژه در دوران مبارزه با تروریسم به رهبري امریکا که پيکان آن متوجه جریانهاي
عمدتاً تکفيري وهابي مانند القاعده است ـ نسبت به وهابيت نوسلفي ،خشونت کمتري دیده ميشود ،بهگونهايکه افراط در
تکفيرگرایي خشونتآميز در تعارض با سياستهاي خارجي و داخلي عربستان در دوران حاضر ،امنيت این کشور را
دستخوش آسيبپذیري جدي کرده است.
مهمترین موضعگيري وهابيت دولتي عربستان در برابر تکفير را ميتوان مربوط به سندي دانست که از سوي هيئت کبار
علماي عربستان در دوران ریاست بن باز در 1410هـ.ق صادر شده است 19.بر این اساس ،دولت عربستان که از بحران

 .19متن بيانيه هيئت کبار علما در محکوميت تکفير بدین صورت است:
«هيئت کبار العلماء در جلسه چهل و نهم که در طائف از تاریخ  1410/4/1هجری قمری تشکيل شد ،حوادثى را که در کشورهای اسالمى و غير
آن ،از تکفير و انفجارها و امور ناشى از آن ،از خونریزیها و نابود کردن مؤسسات مختلف اتفاق افتاده ،مورد بررسى قرار داد و نظر بـه اهميـت
این موضوع و پيامدهای آن اعم از کشتن بيگناهان و اتالف اموال و ایجاد رعب و وحشت در مردم و ایجاد ناامنى و تزلزل و بىثباتى در جامعه،
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مجلس تصميم گرفت حکم این موضوع را طى بيانيهای بهعنوان خيرخواهى الهى بندگان خدا و ادای تکليف و رفع هرگونه اشتباه از کسـانى کـه
گرفتار اشتباه در مفاهيم اسالمى شدهاند ،روشن سازد .به همين دليل ،نکات زیر را یادآور ميشود و از خداوند توفيق ميطلبد:
 .1تکفير (کسى را کافر دانستن) یک حکم شرعى است که باید معيارش از سوی خدا و رسول او تعيين گردد ،همانگونهکـه حـالل و حـرام و
واجب باید از سوی خدا باشد .همچنين تکفير و گفتار و رفتاری که (در کتاب و سنّت) گاه کفر بر آن اطالق شده [است] ،به معنـى «کفـر اکبـر»
که سبب خروج از دین اسالم ميشود ،نيست.
بنابراین ـ چون باید حکم به کفر از سوی خدا و رسولش باشد ـ جایز نيست کسى را تکفير کنيم ،مگر اینکه دليل روشنى از کتـاب و سـنّت بـر
کفر او گواهى دهد و گمان و احتمال هرگز کافى نيست؛ زیرا احکام سنگينى بر این حکم بار ميشود .هنگامى که مـا در مـورد حـدود معتقـدیم طبـق قاعـده
«الحدود تدرء بالشبهات» باید بدون قطع و یقين اقدام نکنيم ،مسلّماً مسئله «تکفير» به خاطر آثار مهمى که دارد ،از حـدود مهـمتـر اسـت و لـذا پيغمبـر اکـرم|
همگان را از تکفير کسى که واقعاً کافر نيست ،برحذر داشت و فرمود« :هرکس به برادر مسلمانش بگوید ای کافر! اگر راست بگوید ،طرف مقابـل
گرفتار عذاب الهى ميشود و اگر دروغ بگوید ،به خودش بازميگردد».
گاه در کتاب و سنّت تعبيری دیده ميشود که فالن سخن یا عمل یا اعتقاد موجب کفر است ،درحاليکه موانعى وجود دارد که جلو ایـن حکـم
را ميگيرد و این مانند احکام دیگری است که بدون اجتماع اسباب و شرایط و نفى موانع حاصل نميگيرد ،مانند اختالف در دین .همچنـين گـاه
کسى را اجبار بر ادای کلمات کفرآميز ميکنند ،درحاليکه سبب کفر او نميشود (چون مجبور شده است) و نيز گاهى انسان سخن کفرآميزی بـر
اثر شدت خوشحالى یا غضب و مانند آن ميگوید (درحاليکه از حالت طبيعى خارج شده [است]) و این موجب کفر او نميشود؛ چون قصدی
ندارد؛ شبيه داستان معروفى که کسى از شدت خوشحالى ميگفت :خداوند تو بنده منى و من پروردگار توأم!
آثار مهم و خطرناکى بر شتاب در تکفير مترتّب ميشود ،از جمله مباح شمردن خـون و مـال آن شـخ و جلـوگيری از ارث او و جـدایى از
همسرش و غير اینها که از آثار ارتداد است .بنابراین ،چگونه جایز است مسلمان به کمترین شبههای چنين نسبتى بـه کسـى بدهـد (و ایـن همـه
مسئوليت را بپذیرد)!
حاصل اینکه شتاب در تکفير خطرات عظيمى دارد؛ زیرا خداوند متعال ميفرماید« :قُلْ كنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحعشَ مَا ظَهَرَ معنْهَـا وَمَـا بَطَـنَ وَاالِْثْـمَ
وَالْبَغْىَ بِغَيرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِکُوا بِاللّهع مَا لَمْ ینَزِّلْ بِهع سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهع مَا الَ تَعْلَمُونَ( ».اعراف ،آیه ( )33طبق این آیه ،هرگونه کـار زشـت و
ظلم و شرإ و نسبت ناروا و سخن بيدليل نسبت به خداوند حرام شمرده است).
 .1آنچه از این عقيده باطل (نسبت شرإ به مسلمين) حاصل شده ،یعنى خونها را مباح شمردن و عرض و آبروی مردم را بـردن و امـوال آنهـا را

غارت کردن و منفجر ساختن خانهها و وسایل نقليه و مراکز اداری و تجاری 

 این اعمال و مانند آن به اجماع همه مسلمين حرام و گناه است؛ زیرا سبب هتک حرمت نفوس و امـوال اسـت و امنيـت و آرامـش زنـدگى

مردمى را که در خانهها و مراکز کار صبح و شام رفت و آمد دارند ،از بين ميبرد و مصالح عمومى جامعه را که بدون آن نميتوانند زندگى کنند،
بر باد ميدهد .این در حالى است که اسالم اموال و اعراض و نفوس مسلمين را محترم شمرده و به هـيچکـس اجـازه تجـاوز بـه حـریم آنهـا را
نميدهد و از آخرین اموری که پيغمبر اکرم| در خطبه حجةالوداع به همه مسلمانان ابالغ کرد ،این بود که فرمود« :خونها و اموال و اعراض شما
بر یکدیگر محترم است ،مانند احترام امروز (روز عيد قربان) و احترام این ماه (حرام) و احترام این سرزمين مقدس (مکه)» سپس (بـرای تأکيـد)
فرمود« :خداوندا! گواه باش (من آنچه را باید بگویم) گفتم!» این حدیث مورد اتفاق همه محدثان است .و نيز فرمود« :تمـام هسـتى مسـلمان بـر
مسلمان حرام است؛ خونش ،مالش و ناموس و عرضش ».و نيز فرمود« :از ظلم بپرهيزید که ظلم در قيامت ظلمات است ».و نيز خداوند سـبحان کسـى را
که خون بيگناهى را بریزد ،به اشد مجازات تهدید کرده [است] و فرمود « :هرکس فرد بـا ایمـانى را عمـد ًا بـه قتـل برسـاند ،مجـازاتش دوزخ اسـت و بـرای
هميشه در آن خواهد ماند و خداوند او را مورد غضب و لعن خود قرار خواهد داد و مجازات عظيمى برای او قرار داده است» (نسـاء )03 :و نيـز دربـاره قتـل
سهوی کافری که در امان مسلمين زندگى ميکند ،فرموده [است]« :باید دیه و کفاره بدهيد( ».نک :نساء )01 :با این حـال ،قتـل عمـد او چـه حکمـى خواهـد
داشت؛ به یقين جرم او عظيمتر و گناه آن سنگينتر خواهد بود .در حدیث صحيح از پيغمبر اکرم| آمده اسـت کسـى کـه غيرمسـلمانى را کـه بـا
مسلمين پيمان دارد ،به قتل برساند ،هرگز بوی بهشت را نخواهد شنيد!

 .3این مجلس با توجه به حکمى که در باال نسبت به تکفير مردم بدون دليل از کتاب و سنت صادر کرده و اهميت آن را بـه سـبب آثـار شـوم و
گناهانى که بر آن مترتب ميشود ،بيان داشته [است] ،به تمام مردم جهان اعالم ميکند که اسالم از اینگونه عقيدههای باطل بيـزار اسـت و آنچـه
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تروریسم و گرایشهاي تکفيري رنج ميبرد ،تالشهاي گوناگوني را در مقابل این پدیده سامان داده است ،از جمله صدور این بيانيه از
سوي برترین نهاد مذهبي که از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است.
تشکيل جلسهاي ميان مسئوالن دولتي و برخي علماي سلفي و نوسلفي پس از بازگشت برخي جوانان زنداني در
گوانتانامو ،از موارد دیگر این تالش است .این جلسه در منزل شيخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشيخ ،وزیر پيشين
وزارت شؤون االسالمية واألوقاف والدعوة و االرشاد ،به ابتکار او و امير محمد بن نایف بن عبدالعزیز مساعد (وزیر داخلي
شؤون امنيتي) تشکيل شد .در این جلسه ،شيخ صالح بن حميد (رئيس مجلس شورا) ،شيخ سعد بن ناصر الشثري (عضو
هيأت کبار العلما) و شيخ یوسف الغفي

 ،عضو هيئت کبار العلما ،شيخ دکتر عبداهلل اللحيدان (نماینده وزارت شؤون

اسالمي) ،شيخ دکتر سليمان العوده ،شيخ عائض القرني ،شيخ محمد العریفي ،شيخ ناصر العمر ،استاد دکتر سعود الفنيسان ،دکتر
فالح الصغير و بسياري از افراد دیگر حضور داشتند.
در این جلسه ،از بازگشت جواناني که در زندان گوانتانامو به سر ميبردند و در آنجا براي زندگي در شرایط عادي و گذر
از گرایشهاي تکفيري و تروریستي تعليم مي دیدند ،سخن به ميان آمد و بر لزوم توسعه فعاليت علما و همکاري آنان در
کميتههاي نصيحت (وابسته به وزارت کشور) براي مقابله با اندیشههاي گمراهگر تکفيري و تروریستي بهعنوان بحثي اجماعي
تأکيد شد .این جلسه که در جهت همفکري مسئوالن ،علماي وهابي و علماي نوسلفي تشکيل شد ،با موفقيت به پایان رسيد و
حاضران خواستار تشکيل دوباره آن شدند .از جمله مطالب مطرح شده در این جلسه ،اشاره به ابراز خشنودي برخي
کشورهاي اروپایي مانند سوئد از موفقيت عربستان در برنامههاي ضد تروریسم بود.
نتيجه
نوسلفيان بخشي مؤثر از ميان وهابيان هستند و از دایرة اندیشههاي آنان خارج نيستند ،اما برخي اندیشههاي دینشناسانه و
سياسي آنان ،این بخش از وهابيان را از دیگران متمایز کرده است .شاید بتوان گفت تا حدودي مواضع نوسلفي ميان مواضع
محافظهکارانه وهابيت سنتي و مبارزهگرایي القاعده در نوسان است .مطالعه جریانهاي وهابي نشان ميدهد که اطاعت مطلق از
حاکم سعودي نميتواند براي همه وهابيها و در همه شرایط جذابيت داشته باشد؛ زیرا از جنبه اعتقادي ،زمينههاي فراواني
در بعضى از کشورها از ریختن خون بيگناهان و منفجر ساختن مساکن و مرکبها و مراکز عمومى و خصوصى و تخریب کارگاههـا و ماننـد آن
صورت ميگيرد ،عملى جنایتکارانه ميداند که اسالم از آن بيزار است .همچنين هر مسلمانى که به خـدا و روز جـزا ایمـان دارد از ایـن اعمـال
بيزار ميباشد و این کارها تنها کار کسانى است که دارای افکار منحرف و گمراهند و گناه و جرم آن به گردن آنهاست و هرگز نباید بـه حسـاب
اسالم و مسلمانانى که به هدایت اسالم هدایت شدهاند و متمسک به کتاب و سنّت و پيرو قرآن مجيدند ،گذارد .این کارها فساد و جنایت بزرگى
است که شریعت اسالم و فطرت پاإ انسانى آنها را نميپذیرد .لذا روایات اسالمى به طور قاطعانه آن را تحریم کرده و از همنشينى با ایـنگونـه
افراد بازداشته است».
سپس این بيانيه با اشاره به آیات و روایاتى که نشان ميدهد اسالم دین محبت و دوستى ،تعاون در نيکى و تقوی ،گفتوگوی منطقى و حکيمانه
و پرهيز از هرگونه خشونت و پرخاشگری است ،پایان داده شده است.

17

براي تضعيف اقتدارگرایي حاکم وهابي در اندیشه همه مسلمانان ،از جمله وهابيان وجود دارد .بر این اساس ،برخي شرایط
سياسي این ظرفيت اعتقادي را مورد بهرهبرداري قرار ميدهد.
از سوي دیگر ،نميتوان به جریانهاي سنّتي یا نوظهور وهابي به صورت مطلق نگریست ،چنانکه در ميان جریان نوسلفي،
برخي مانند سفر الحوالي و عائض القرني نسبت به کسي مانند ناصر العمر تحمل بيشتري در برابر تشيع دارند ،بهگونهايکه
گرایش آنان به نوعي از دموکراسي روشي بيش از وهابيت سنّتي است.
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