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 آیین سلفی: الماواردی و ابن تیمیھ:پنجم

نون ری وھابیت، اـک ین  بر آـی گذرا  ظر  ستیزیپس از ـن گر  نی و دـی رایی دـی جزم ـگ اسالمی -  دولت  گروه  یدتی  ھای عـق  ـشھ 

سیاسی -   مورد بررسی بیشتر قرار میگیرند.  

 گروه "دولت اسالمی" خود در دامان اندیشھ عقیدتی "وھابیت-سلفی" پرورش یافتھ، در رزمگاه "جھاد متعرض القا عده"

تجربھ آموختھ و در کارزار مبارزه مسلحانھ در سرزمین ھای عراق و سوریھ بزرگ گردیده است. 

 ولی نظر بھ استکبار عقیدتی اش گروه دولت اسالمی از یک سو با نظام تمامیت گرای وھابی در ریاض و از سوی دیگر

اسی و بارزه سـی مورد ـم اسالمی در  دولت  گروه  برد.  می  سر  بھ  بانی"  باین و ـت عده در "ـت قا  نی اـل مادر"، یـع "سازمان   با 

 نظامی علیھ دیگر کیشان بھ مثابھ "مشرکین و مرتدین" با گروه ھای دیگر "جھاد متعرض" ھم سویی دارد. از ھمین جا

 است کھ راھبردی و راه کار این گروه ھا، بھ ویژه "دولت اسالمی" و القا عده بر یک تعبیر مشخص دینی استوار می

باشند. از سوی دیگر این دو گروه ھم مشروب در دو بخش باھم ھمزیستی تنش زا دارند:

ھای! سرزمین  ھراس اـفکن کالسیک در  روھای ذـخیره ای  بر ـبسیج نـی اضافھ  تا  ند،  می نماـی گروه تالش   ھر دو 

اسر ـجھان سلفی را از سرـت ین  ھای آـی باور  با  آراستھ  جوان و  راطی  تازه دم اـف روھای   اسالمی، ـھرچھ بـیشتر نـی

بسیج نموده و بھ کارزار جھاد بفرستند. 

سلفیھ" ـھرچھ! اصول  با  وفا داری  اقرار لـفظی و  تا از ـطریق "  ند  می نماـی دریغ ـن کانی  یچ اـم گروه از ـھ  ھر دو 

ھای ـعربی نی ـکشور  ھای مـتصلب دـی ھاد  مالی ـن ھای  ھای سـیاسی و ـپشتیبانی   بـیشتر ـتسھیالت ـنظامی، ـحمایت 

 خلیج فارس و قسماً دولت ھای تمامیت گرای این حوزه را بدست آورند. در ین راستا ھر دو گروه تالش دارند

 تا نقش رھبری خویش را نھ تنھا در کار زار جھاد پیاده کنند، بلکھ با پیش روی ھای نظامی و بیدادگری ھای

دینی بر مشروعیت "خالفت"، بھ تعبیر خود صحھ بگذارند. 

سلفیھ، ظری  شای ـن ثابھ راه ـگ بھ ـم ماوردی  اید اـل عرض از عـق ھادی مـت ھای ـج گروه  اسی  ھای سـی شھ  یدتی و رـی  اصول عـق

 نظرات ابن تیمیھ بھ مثابھ گره کشای عملی سلفیھ و در اخیر از بن عبدالوھاب بھ مثابھ جزم گرای رزمی  سلفیھ آب می

   خورند. 

 الماوردی: پیشتاز نظری سلفیھ

 ) در شھر عیسوی١٠۵٨ عیسوی تا ٩٧۴- (از سال  أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماورديالماوردی - 

 بصره عراق چشم بھ جھان کشود، بھ مثابھ یک فقیھ و پیرو مذھب شافعی در بغداد، پایتخت امپراتوری  متزلزل عباسی

]١٣١ [ھا از شھرت زیاد برخوردار گردید.

 ) - در راستای توجیھ١٠٧۴ تا ١٠٣١ ) و قایم با@ (١٠٣١ تا ٩٩١از  الماوردی در دربار خلفای عباسی - القدیر با@ ( 

 دینی استبداد امپراتوری عباسیان خدمات شایانی نمود. خلیفھ القدیر بھ فقھای نامدار چھار مذھب ـتسنن (شافعی، حنفی،

سند. از سایل" بنوـی "حل الـم ثابھ  بھ ـم دولتی  نی اـحکام  توجیھ دـی مورد  نی در  ھای دـی جزوه  تا  فھ داد  مالکی) وظـی لی و   حنـب

 جملھ  جزوه “کتاب االقناع"، اثر الماوردی مورد پسند خلیفھ قرار گرفت.  البتھ الماوردی اثار دیگر نیز در خدمت توجیھ

دینی استبداد خلیفھ تحریر کرده است.  از جملھ می توان از این کتب نام برد:

أدب الدنیا والدین  -
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األحكام السلطانیة- 

قانون الوزارة- 

سیاسة أعالم النبوة- 

تفسیر القرآن "النكت والعیون"- 
کام بھ اـح طابق  تا ـم است  لف  بوده و مـک اسالم  یامبر  فھ) ـپ شین (خلـی امام، جاـن رھبر و  ثابھ  بھ ـم یم،  ماوردی زـع ظر اـل  بھ ـن

 " اطاعت] ١٣٢ [ سوره چھارم قرآن۵٩اسالمی در راستای تحکیم "نظام الھی" عمل نماید. الماوردی با نقل قول از آیت 

رمانبرداری مـطلق" فھ – "  "ـف امام و خلـی یر،  قدرت – اـم صاحبان  ید از  اطاعت کـن رسول و  ید از  اطاعت کـن ید از هللا،   کـن

 امت اسالم را  از زعیم شان اشتقاق می نماید. بھ این ترتیب الماوردی با قاطعیت تمام حق ھر نوع مقاومت علیھ خلیفھ را

رد می نماید.  بھ نظر الماوردی، خلیفھ یا امام بایست  چھار پیش شرط را بر آورده سازد:

دارای عقل سلیم باشد،) ١

 بھ مثابھ فقیھ، در اصول و احکام دین اسالم وارد باشد،) ٢

ز طریق "شورای حل و عقد"، مجلس فقھا و علمای دین انتخاب گردد و در اخیر ) ا٣

ز تبار قریش، یعنی قوم پیامبر اسالم باشد.) ا۴

سیمای خالفت اسالمی از نگاه الماوردی

  الماوردی می افزاید کھ خلیفھ می تواند جانشین خویش را نیز خودش انتخاب نماید. پس از بر گذاری "مراسم بیعت"،

 امت اسالم مکلف است تا از "خلیفھ" اطاعت کند، حق ندارد اوامر او را رد نماید و  خلیفھ نمی تواند پس از بیعت عزل

 گردد. بھ نظر الماوردی امت اسالم در یک وقت تنھا و تنھا دارای یک خلیفھ می  باشد، و ھم زمان نمی تواند کھ دو یا

 بیشتر خلفا و امرا در سرزمین اسالم حاکمیت نمایند.  خلیفھ می تواند کھ با ھدف پیش رفت امور، برخی صالحیت ھا را

یادت نی، ـق خوانش دـی این   تا از طـریق  می کـند  ماوردی تالش  یب اـل این ترـت بھ  دھد.   قال  گر (وزرا) انـت اشخاص دـی  بھ 

استحکام بخشد. بھ ھم  ن لحاظ او ھر نوع مقاومت و مخالفت را مردود میداند. از ھمھ مھمتریمتزلزل خلفای عباسی را 

 اینکھ - نظر بھ خطرات تجزیھ طلبی در سرزمین ھای پیرامونی خطھ اسالم – الماوردی  ھر نوع تجزیھ طلبی را منافی

 احکام  اسالم قید می نماید. الماوردی بر یک اصلی تاریخی امپراتوری اسالم پناه برده "موالی ھا"، یعنی مسلمانان غیر

عرب و ھم چنان وا بستگان اقوام غیر قریش را از حق قیادت و حکم روایی محروم می گرداند. 

 الماوردی در آغاز انقراض امپراتوری اسالم می زیست. زمانی کھ پس از او ابن تیمیھ، فقیھ بزرگ دیگر بنیاد گرا کھ

سال با ١٢۶٣ در  اسالم  فای  روایی خـل ردیده و ـحکم  اسالمی تـجزیھ ـگ سرزمین خالفت  کرد،  باز  بھ ـجھان   عـیسوی ـچشم 

 توجیھ دینی مضمحل گردیده بود. در ھمان زمان است کھ مغل ھا بخش ھای زیاد امپراتوری اسالم را تصرف کرده و
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 شھر بغداد، پایتخت خالفت اسالمی را با خاک یکسان نمودند. عالوه بر حمالت تعرضی و تخریبات گسترده، کھ امرا و

 حکمرانان مغول از سوی  شرق در سرزمین ھای مفتوح اعراب روا داشتند، شاھزاده ھا و شوالیھ ھای غرب زمین بھ

ھای   سال  ین  تھ و در ـب صلیبی پرداـخ ھای  بھ ـجنگ  دین ـمسیح  نام  خویش و ـب تا ١٠٩٩نوبت   شتر از ١٢٩١   عـیسوی بـی

ھشت مرتبھ بھ سوی بیت المقدس ھجوم بردند. 

 ابن تیمیھ: گره گشای عملی سلفیھ

 )،  یک عالم١٣٢٨ تا ١٢۶٣ابن تیمیھ - ابوالعباس تقی الدین احمد ابن تیمیھ - در حران، در جوار شھر دمشق تولد شده (

رمانروای شریعھ" ـف اسھ و اـل شھور ش "آلسـی اثر ـم یھ در  ابن تیـم بود.  خویش  زمان  پر آوازه ای  بارز  اسالمی و ـم وانای   ـت

 قلمرو اسالم را "ظل اهللا االرض" – سایھ خدا بر زمین – می خواند. ابن تیمیھ خود پیرو مذھب حنبلی بوده و بھ مثابھ

 یک فقیھ بزرگ در خدمت الملک المنصور قرار داشت.  گرچھ کھ نزد ابن تیمیھ آیات بھ حیث وحی آلھی، سنت پیامبر

 اسالم، ارشادات خلفای راشدین و راھنمایی ھای صحابھ کرام بھ مثابھ منابع و اصول اسالم ناب صدق می نمایند، ولی او

زوایا و مھ  یھ ـھ ابن تیـم عبیر  بھ ـت برد.   می  رسش  حت ـپ صحابھ را ـت ھای  مایی  فا و راھـن ارشادات خـل یھ،  یک فـق یث   بھ ـح

 حواشی منابع فکری و دینی "بدعت در دین" شناختھ شده و در نتیجھ بی ایمانی، شرک و کفر خوانده می شوند. از ھمین

 نگاه شعار ابن تیمیھ، در "برگشت بھ قرآن و سنت پیامبر" خالصھ می شود. بھ باور ابن تیمیھ اسالم ناب با تصوف، علم

است. آمده  بر  سفیون"  مون و فـل آثارش در رد "متـصوفون، متکـل این جـھت او در  است. از  آلوده گـردیده  سفھ   کالم و فـل

 مطابق بھ ساختار امت اسالمی ھمان زمان، ناشی از عدم  وجود خلیفھ و چند پارچھ گی امت، برخالف الماوردی بھ نظر

 ابن تیمیھ ھمزمان چندین "امام" می توانند در قلمرو اسالم وجود داشتھ باشند؛ مشروط بر اینکھ  شریعت پیاده گردد. بھ

نظر ابن تیمیھ درک وحدت الھی از طریق تعقل نا ممکن می باشد. 

بر خالف آن کھ   ھر ـکسی  تھ و  قرار گرـف گرا  یاد  یروان بـن کار ـپ دستور  یھ در  ابن تیـم نی  عبیر دـی اشی از ـت دید ـن شیوه   این 

امام بھ است. در مورد واـبستگی  خلـیفھ و  جزای اـعمال "ـکفر" ـقتل  پذیرد.  یا ـعمل کند، باـیست خطر "تکـفیر" را ـب  تالش 

 قریش، و از این طریق بھ پیامبر اسالم، ابن تیمیھ ارشادات و قرائت اسالمی الماوردی را مورد پرسش قرار میدھد. ابن

عرب صورت حتم  اید بھ  ولی ـب باری بھ قریش داشتھ باشد،  است کھ خلـیفھ شرط نـیست کھ واـبستگی ـت  تیـمیھ بھ این نظر 

] ١٣٣ [باشد.

 ولی درمورد این کھ "موالی"، مسلمان غیر عرب تبار نمیتواند خلیفھ باشد، ابن تیمیھ با الماوردی ھم نظر است. ابن تیمیھ

اشتقاق سنگین  سخت و  ھای  جزا  شان –  خود  عبیر  بھ ـت یامبر –  سنت ـپ قرآن و  کھ از  شود  می  ھای مـحسوب  لھ فـق  در جـم

کرده اند: از جملھ برای "قطاع الطریق"، قتل از طریق بریدن سر و برای عمل زنا سنگسار تا  آخرین رمق.

 تعبیر الماوردی و ابن تیمیھ از قیادت خلیفھ و امام، ولو با تفاوت ھای جزیی، منجر می گردد بھ آنکھ زعیم امت اسالمی،

 توجیھ دینی و الھی دریافت نموده، بھ مثابھ ظل هللا تنھا در مقابل هللا مسئول و حساب ده بوده و امت فاقد "حق مقاومت و

نژاد عرب در ـلجن زار  حق خالفت از ـمسلمانان ـغیر  سلب  با  ابن تیـمیھ  ماوردی و  این ترـتیب اـل بھ  اشد.  می ـب ازرسی"   ـب

 پرستی غرق گردیده، اساس اقتدار گرایی دینی را گذاشتھ و با خوانش امروزی دین بھ نفی دموکراسی رفتھ، الزامات ھر

ردند سترده میـگ ساد اداری ـگ ساز ـف نھ  نتیجھ زمـی ند و د ر  می نماـی اسالم را رد  سرزمین  دھی زـعمای   گروه. نوع ـحساب 

 دولت اسالمی پیرو نظرات الماواردی و این تیمیھ بوده و ابوبکر بغدادی، امیرالمومنین این گروه  ھمھ فجایع و نا روایی

ھای کھ گروه او مرتکب میشوند، با قرائت دینی ھمین سلفیون توجیھ مینماید.
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