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 مقدمه
-های فکری مانند سـلفیت، وهابیـت و اسـالمعدم شناخت صحی  از جریانات و نحله

مداران و حتی کارشناسـان امـر، در مـوارد متعـددی، ده بسیاری از سیاستگرایی، باعث ش
هـای ی حاضر در پی تبیـین مرزبنـدیاعتقادات یک گروه را به دیگری نسبت دهند. مقاله

ی سیاسـت و هـا بـویژه در حـوزهکدام از این جریـانها و باورهای هرمشخص میان نگرش
 تر، جلوگیری شود.های بیشحکومت است تا حتی االمکان از خلط
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هـای متفـاوت اسـالمی در جهـان معاصـر، باعـث شـده تـا بندی نگرششفافیت در تقسیم
گـردد، هـا بیـان مـیدر اینجا به نفع یـا علیـه جریـانجهت ترجمه گزینش شود. نظراتی که 

نیسـت و سـعی شـده در  با مجله سراج منیـر صرفا نظر مولف بوده و به معنای تایید مترجم
عین حفظ امانت در انتقال مطالب، جمالت تا حد امکان به فارسی برگردانده شود، تا برای 

 گردد.تر تر بوده و درک مطالب آسانی محترم مانو خواننده
ی قبل سـراج منیـر بـه چـاپ ی مذکور در شمارهالزم به ذکر است بخش ابتدایی مقاله

 گرفته است. در بررسیده است، و متن حاضر بخش دوم آن را 

 گرایی . اسالم3
 دیدگاه حکومتی و سیاسی

رضـا و  البنـا تـا حـد زیـادی از رشـید المسلمین مصر در کنار خـط فکـری حسـن اخوان
رنسـانس مـدرن، نوعی ترویج منظور ذیرفت. حسن البنا تفکر و فعالیتش را به افوانی ت ثیر پ

شـریعت، کردن  عملیبه عنوان اولین قدم در  ،بر جنبه سیاسی اسالم متمرکز کرد. بنابراین
داد. در حـالی کـه اخـوان  ای مـی اسالمی اهمیت ویـژه یالمسلمین به ت سیس دولت اخوان

صول اسـالمی قـرار داده بـود، ایـن تفکـر را بـه صـورت ش را بر بازگشت به اا تمرکز فکری
مثـل قـانون مشـروطه و  ،گزینشی، در جهت تفکر اسالمی مدرن و اصـول سیاسـی غـر 

کردن تعبیر اسالم از دولت، ضروری به نظر  این اصول برای مدرنیزه دموکراسی، فیلتر کرد.
 رسد. می

یی برخـی از اعضـای آن ها با دولـت مصـر باعـث جـدا ضمن، رفتار خصمانه اخوانی در
گونـه  و هـر ،تحت رهبری سید قطب شد. سید قطب بر ت سیس دولـت اسـالمی پافشـاری

بلکه یک  یست،ابزار ننوعی دولت  ،کرد. از نظر او غر  را رد میدر مقابل رفتار یا تفکر باز، 
اصل بنیادی عقیدتی است. ایـن دولـت، جامعـه را بـه اطاعـت از خـدا بـر اسـا  شـریعت 

. بـدون ایـن کنـد عرضـه میبـرداری از خـدا را  سیاسـت و ایـد ولوژی فرمـانرده، کهدایت 
و دولت تمام مشروعیت خـود را  استبرداری هر قانون و تشکلی نامشروع  اطاعت و فرمان
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الله خمینی دامنه دولت اسالمی به کفر و الحاد کشیده خواهد شد. آیت دهد و میاز دست 
که شریعت به لحـاظ نظـری بـه دولـت مشـروعیت  الیمشروع را محدودتر کرد. یعنی در ح

بخشد، به لحاظ عملـی مشـروعیت قـوانین در دسـت فقیـه اسـت. در جهـان اسـالمی  می
های اصلی اسالمی در الجزایـر، تـونس، اردن و مصـر، مطالبـات خـود را از  امروز، جنبش
ی، اتخاذ حزبچند های البنا درباره دولت اسالمی، قانون مشروطه و سیاست تفکرات حسن

های سیاسی شـیعی  رو تفکرات سید قطب و جنبشهای سنی تندرو دنباله جنبش .اند کرده
 الله خمینی هستند. پیرو آیت

حزبی و دموکراسـی را بـه دولت چنـدرو، اسالمی میانه -گرایان، تفکرات سیاسی اسالم
آن جـار بهنهای  شخصیت های دیدگاهشمرند. در نتیجه  حقوق مذهبی و دینی برمی منزله

حزبی(، چند) قاطع و مشخص است. هرچند درک اسالمی مدرن از دموکراسی و پلورالیزم
به تفسیرهای مدرن از منابع اسالمی و گسترش و توسعه معانی برخـی از اصـول اساسـی، 

 ، اجماع، اختال ، اهل ذمه، امـر بـه معـرو  واند از: شور ا بستگی دارد. این اصول عبارت
البته ممکن است کسی متوجه این موضوع شود که برخـی از . ...  حسبه( و) نهی از منکر

گونه نشـان دهنـد کـه شـریعت اولیـه، قابـل تطبیـ  بـا  قصد دارند اینمحققان و متفکران 
 اصولی مثل حقوق بشر، پلورالیزم و دموکراسی نیست.

ل ها، حاکمیت سیاسی به دلی ها و سلفی و برخال  وهابی ،گرایان معتدل از نگاه اسالم
م و داور رود. شبیه َحکَ  موافقت مردم با این موضوع، از وظایف مذهبی و دینی به شمار می

سـاز در طـول تـاریخ اسـالم. کردن مـردم در حـل و فصـل وقـایع مهـم و سرنوشـت انتخا 
ــابراین ــت مثــل حکومــت،  ،بن ــوعینتیجــه حکمی ــرای  ن ــردم اســت ب ــدرت قــراردادی م ق

هـای  که تفاسـیر متفـاوت جامعـه را بـه حز  ر حالیشان. د دادن یا توییردادن زندگیشکل
چرا و قـاطع بـود. اگرچـه و چون بیها،  کرد، مشروعیت حکمیت و قضاوت متعدد تقسیم می

و کنار گذاشته  گردیدپوشی ها به افزایش قدرت، از این بخش چشم بعدها در اثر میل دولت
ثریـت تردیـدی وجـود نـدارد. اکاز سوی کارگیری این امر  هدر مشروعیت ب ،حال هر شد. به
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منظور مقابلـه بـا مسـا ل مربـوط بـه  به( حکمیت) امروزه ممکن است این قضیه ،اینبنابر 
 مشروعیت و اعمال قدرت سیاسی، مجددا  سازماندهی شود.

کردن ماهیت قدرت سیاسـی، بسـیاری از متفکـران سیاسـی مسـلمان و فقهـا  با لحاظ
بنـد بـه  یعنـی پـای ؛امـل بـه قـوانین اسـالمی کننـددر حد امکان، حاکمان را ع اند کوشیده

هـای ظلـم و جـور اسـت. دیگـر  نظرات اصلی شریعت، کـه حـافظ مـردم و جامعـه از دولت
ماهیـت  اند کوشـیده -فعلـیمثـل مؤسسـات وهـابی و سـلفی سـنتی  -اندیشمندان و فقها

نـد، توجیـه کن طی کـه مسـلمانان در آن زنـدگی میایدادن به شر  را با توجه ها ظالمانه دولت
 کنند.

 مقایسه شوری و اجماع با دموکراسی
تواننـد بـا اسـتفاده از آن،  و اجماع دو اصل کلیدی است که مسلمانان امـروزه می اشور 

 وسیلهه و ب بخشندها و همچنین حقوق بشر را بهبود ب نظریات دولت دموکراتیک، سیاست
ای الهـی از دولـت سیاسـی و بردن معنـ بین ای برای از مردم، زمینهاز سوی شدن  انتخا 

گـرا، کاهش مشروعیت آن فراهم آورند. اصل پذیرش اختال ، برای پـذیرفتن درک کثـرت
های زنـدگی،  تـر از آن، در تعـدد مـذاهب و فلسـفه تنهـا در قـدرت و سیاسـت بلکـه مهـم نه

یـا قـانونی، های مقاومت و حقوق انسـانی  دکترین ،عالوه هکند. ب ای باز می درهای گسترده
تواند برای تطبی  با استانداردهای مدرن تفکر و زندگی، بـه منظـور  اول، امروزه می در قدم
بـرای توسـعه بیشـتر بـه منظـور توییـر فـراز و  ،د. در قدم بعـدشوستفاده اآنها  کردن کارآمد
بلکـه بـرای  ،تنهـا بـرای اقلیـت نـه توانـد های زندگی و دولت مدرن، ایـن اصـول می نشیب

 های مدرن در جهان اسالم باشد. ی از ظلم دولتاکثریت، راه گریز
افـزون دنیـا، شدن روز  لوژیک اساسی در جهانیگرایی، دو اصل اید و دموکراسی و تکثر

ای  هـای اولیـه تنها اصول اساسی فلسفه سیاسی غر  مدرن نیستند، بلکـه امـروزه نگرانی
تلفیـ  اندیشـه اسـت. در حـالی کـه  راجع به اندیشـه سیاسـی اسـالمی مـدرن، بـروز کـرده

مـداران و حتـی  اسالمی مدرن با دموکراسی و تکثرگرایـی، بسـیاری از متفکـران، سیاسـت
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دادن اسـت و یکـی از اکنـون در حـال رخ همله ئاست، این مس مردم عادی را متحیر کرده
اطـالع  ،عالوه ههای فکری اندیشمندان و احزا  سیاسی در جهان اسالم است. ب دغدغه

فراتر رفته و برای مسلمانان به صورت یک مطالبه از نظریه اسی از حد یک از نیاز به دموکر 
اسـت. دیـدگاه اکثریـت در  هایشـان تبـدیل شـده مواجهـه بـا دولـت خودشان، خصوصـا  در

کـه بـا عبـارات گونـاگون، اصـول  ،مسـلمانپردازان  نظریـهمحافل فکری و حتی در میـان 
اکنون در حال اند، هم بشر اتخاذ کرده وقاسالمی حاضر را در دموکراسی، تکثرگرایی و حق

های  تمــام توجیهــات اعمــال ظالمــان و سیاســت 1یــابی بــه مطالعــات اســالمی اســت. راه
که امروزه این عوامل بـه عنـوان موانـع تـاریخی بـرای چرا حال سقوط است،  استبدادی در

توسعه، آزادی جوامع مسـلمان و همچنـین داشـتن یـک زنـدگی مـذهبی خـو ، شـناخته 
 اند. دهش

است،  کامال  سیاسی نشان داده شده یحاکمیت( به عنوان اصل) اگرچه حکومت الهی
وابســته بــه خــو  درک خــو  از گذشــته،  ،واقــع شــرعی اســت. در یولــی همچنــان اصــل

به طور طبیعی دموکراسی را  اگراهای مدرن از شور است. تفسیر اسالم کردن در آینده عمل
ابـزار مـذهبی  ،بایـد ماننـد دموکراسـی ا،گیـرد. شـور  میسیاسـی و مـذهبی دربر یدر بستر 

زمانی که قانون آماده شد، نیازمند ت ییـد  کند؛مشروع و قانونی را برای کنترل دولت فراهم 
گونه تضـاد بـین دموکراسـی و  کردن هربا رد عمومی است. متفکران مدرن یا روشنفکران، 

تفسیر مجددشان  سوی دیگر، در و قانون الهی از احکومت مشروطه از یک سو و بین شور 
گراها اسـالم از وحی مذهبی، اصول قانون طبیعی را به خدمت گرفتند. در حالی که اسالم

تـاریخ را را به سیستمی تبدیل کردند که قابلیـت جـذ  فلسـفه، سیاسـت، اقتصـاد، علـم و 
رن کردن ارزش اسالم داشته باشد، آنها همچنین تفسیرشـان از اسـالم را هـم مـدبدون رد 

کـه بـرای زنـدگی سیاسـی مـدرن ضـروری اسـت، وارد  ،و دموکراسی و تکثرگرایی را ندکرد
 اصول اسالم کردند.

                                                
1. Gambill, Gary C., “salafist-Jihadism in Lebanon,” Middle East Review for 
International Affairs (MERIA) Journal, Vol. 3, No. 1, January-March 2008.   



 

 

211 

سال 
پنجم

 ،
زمستان
 

4931
، شماره 

02
 

 فرهنگ اسالم مخالف استبداد
مشاجرات و مناظراتی که بنا به تعریف، اسالم و فرهنگ اسالمی را اسـتبدادی نشـان 

چینین بسـیاری از دهد، اشتباه است؛ و بسیاری از مفاهیم و اصول سنتی و مدرن، هم می
کاری بشر اسـت نـه تقـدیر الهـی. اصـول قرآنـی از قبیـل  مؤسسات نتیجه عملکرد و دست

شورا، اجماع، تحکیم، بیعت، اختال  و ... مطالبات مذهبی است. با این حال، اجرای این 
هـا و نخبگـان آنهـا نشـان  کارگیری آنهـا از جانـب دولت اصول به عنوان قابلیت تنظیم و به

است. مثال  شورا، اصلی که مستلزم شرکت جامعه در پیشبرد امـور دولـت اسـت، ه داده شد
شود که نخبگان سیاسی و مذهبی آن را به منظور حفظ منافع سیاسـی،  در واقع اصلی می

ــه دیگــر بخش اجتمــاعی و اقتصادی ــه بهان هــای جامعــه در آن دخــل و تصــر   شــان و ب
کنند. شورا، اصلی که  ا امروزه از آن استفاده میه ها و وهابی گونه که سلفی اند، همان کرده

ن ت یید داوطلبانه مردم نسبت به حاکمشان باشد، بـه عملـی رسـمی بـه  داد باید برای نشان
عنوان ت کید بر پیروی و انقیاد از حاکم تبدیل شده است. امروزه شورا نوعی مفهوم مذهبی 

کردن شـورا و اجمـاع،  ینـهکننده خواسـت عمـومی اسـت. نهاد صر  نیست، بلکه منعکس
های مهـم در  آورد، کـه در پـی سـاختن فرصـت دولتی با قانونی استاندارد را، به وجـود مـی

زندگی مردم است. بنابراین، برای به دست آوردن مشروعیت رسمی باید برخی ساز و کارهـا 
و نهادها در درون دولت تشکیل شود. اگر شـریعت هـم در دولـت نهادینـه شـود بایـد تمـام 

شدن مشـروعیت بـرای یـک موضـوع، صـورت گیـرد.  ها برای جلوگیری از تشریفاتی تالش
تر اینکه یک معاهده سیاسی باید ابزار قانونی برای واگذاری قدرت را داشـته باشـد. از  مهم

گرایان مـدرن، اسـالم در حکـم  آنجا که اسالم مرجـع قـانون اساسـی اسـت، بـرای اسـالم
هـا  ها و وهابی های عمومی ت ییـد شـود. سـلفی مام انتخاباتای است که باید در ت نامه نظام

 کنند. تمام مفاهیمی را که ذکر شد رد می
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 اسالم شناسان مدرن و دموکراسی
قرآنی اسـت، و اگـر دولـت حاصـل  یاصل ااگر شور مثال   ،شناسان مدرن ز نگاه اسالما

دموکراسـی نامشروع است. جنبه مذهبی بخشیدن بـه  یانتخا  عمومی نیست، پس دولت
مقابل دولت مستبد است. این نوع  ، یک تقاضا برای توانمندسازی جامعه درادر شکل شور 

کننده قدرت دولت است که از قوه  و تعدیل توانمندسازی عمومی از اصول قرآنی اتخاذ شده
نـد بگوینـد ا گرایان معتـدل مایلاست. به همین دلیل است که اسالم قهریه آن اتخاذ شده

کادمیـک اتخاذ دمو  کراسی و پلورالیزم به این علت نیست که اینها موضـوعاتی بـا ماهیـت آ
دهنـده مطالبـه آزادی از طریـ  دموکراسـی، تحمـل از  این امر نشان ،هستند. از این فراتر

م و احترام از طری  حقوق بشر است. آنها اصول قرآنی را از طری  پیوند این زطری  پلورالی
کـردن ایـن اصـول در قـرآن و سـنت، اسـتحکام   و معتبر موثـاصول بـا تفسـیر مـذهبی و 

 شیدند.خب

 تفاوت دیدگاه اسالم معتدل و افراطی درباره ی دموکراسی
دیدگاه اسالمی افراطـی از نگـاه معتـدل، در درجـه  نوعیدادن اساسی در تمییز لهئمس

 ط و اصول تبدیل یک برنامه سیاسی بـا انگیـزه مـذهبی، بـه زنـدگی روزمـرهشرایاول حول 
لحـاظ عملـی  از ،دارند کار و حتی کسانی که با اسالم سر ،گونه که دیدیم چرخد. همان می

مفهــومی و  نـد. دیــدگاه افراطـی، مبتنـی بــر انحصـارا در قواعـد فکـری و سیاســی متفاوت
غیریت فلسفی، اخالقی یا سیاسی، دیدگاهی است که به هـر روش و ابـزار غیریت، اعم از 

گرایان تندرو گمان کردند که  زیرا اسالم دهد. واقعی اجازه میغیرمعمولی برای تحق  امت 
گزینی و جداکردن خود از دیگـران نتیجـه  عزلت ست و تصور کردندا امت واقعی از آن آنها

دینـی و فسـاد هـا، بـی بـودن نظام خشـونت سیاسـی و نامشـروعتفرقه اجتماعی و استثمار، 
انی، مذهبی و سیاسـی رخ داده های انس که اغلب تحت شکنجه یا خشونتاست شخصی 

بحث آنها حول دین عاری از سیاسـت اسـت. اسـالم بـدون بافـت  ،است. در مقوله مذهب
گاهی فرد و جامعه نخواهن توانست بر دیدگاه خود بماند و دوام بیاورد.  سیاسی، با توجه به آ
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ان گرایـ بـرای اسـالمانتخاباتی نیسـت، بلکـه سازوکاری مذهبی یا  یمفهوم صرفا   اشور 
کننده خواست عمومی است. مفهـومی اسـت بـه مراتـب بـاالتر از آزادی  منعکسافراطی، 

اراده الهی بـوده کننده  عرضه اتر از همه اینکه شور  فردی یا تواف  و معاهده اجتماعی. مهم
، شـخص شـود شـدن از خداونـد تخلـف مـذهبی محسـو  میگونـه دور  و از آنجا کـه هـر

واقـع  را، دخواست شور در برابر  شدن خالفت کند ولی با تسلیمتواند با دولت م تنهایی نمی به
الهـی( ممکـن اسـت بـا یـک ) گردد و این خواسـت و اراده یک جزء برای آن محسو  می
که مثال  این پیمان به تکثرگرایـی و ؛ چرا ده، مخالفت کندکر پیمان سیاسی که حاکم منعقد 

بـه تفرقـه در جامعـه شـود. بـرای اختالفات مبنایی اجازه بـروز داده و ممکـن اسـت منجـر 
افراطیون، ت سیس یک دولت اسالمی به انجام رساندن این خواست الهی است. در نتیجه 

 ها باید تابع این دولت باشند. افراد و گروه
کردن  نهادینه کردن به دیدگاه برآمده از شریعت، معتقدند با عمل ،گرایان افراطی اسالم

 معمولی یآورد که بیانگر اراده عمومی، از طری  قانون د میوجوه و اجماع، دولتی را ب شورا
برای اتخاذ تصمیمات اساسی در زندگی مردم است. مشروعیت رسمی که دولت بدان نیـاز 

کند، اما خدا یـا اطاعـت از  سلب مسئولیت می استهر کسی که در دولت  ازواقع  دارد، در
داخلی مسئله  ،از این پس مشروعیت ،کند. بنابراین شریعت خودش را در دولت نهادینه می

اجتماعی یا عمومی نیست، هرچند ممکـن اسـت در اصـل چنـین  یو موضوع استدولت 
لحـاظ قـانونی کسـی حـ   ازتا زمانی که دولت در مقابل شریعت نایستاده،  ،باشد. بنابراین

است.  کارگیری شریعت هو ناظر دولت در این زمینه، اخالق مردم و ب ؛سرنگونی آن را ندارد
کـه  کردنـدعمـومی تبـدیل  یه خواسـترا بـدینداری فـردی  ،گرایان افراطیاسالم ،بنابراین

هـا و سـایر  انجمن ،کـرد. احـزا  کننده اخالقی و سیاسی دولـت بـدل خودش را به کنترل
بـه عنـوان صـرفا  و ممکـن اسـت  اتب ارزش ذاتی ندارنـدمر  در این سلسلهنهادهای مدنی، 

هـا و  هـا، وهابیها، نئوسـلفی گرایان افراطی، سلفی اسالم، ان معنمکمل عمل کنند. در ای
همگــرا اسـی و ایــد ولوژیک هــای سی کـردن احــزا  سیاسـی و تفاوتطرد هــا در نئووهـابی

 شوند. می
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ها را نمایندگان اسالم سیاسی بدانیم کـامال  اشـتباه اسـت،  اگرچه اینکه تمام این گروه
های حزبی و امور پارلمانی قابل  هیمی چون سیاستگرایی، مفاولی از جریان اصلی اسالم

شـده را کـه امـروزه رواج یافتـه، در  محق های  های افراطی خشونت اتخاذ است. این گروه
ها و هم اغلب دول اسالمی بـه دنبـال بازگردانـدن  برند. هم این گروه خود به کار مینظریه 

اکنش به ترورهای دولتی، های سیاسی و فکری هستند. اغلب و در و  خشونت و محدودیت
اعمـال شـده اسـت.  ،هـای مـذهبی چه از جانب سـکوالرها و چـه از جانـب گروه ،خشونت

هـای تنـدرو و  های خشونت گروه گراهای تندروی مصر، بین ویژگی عبدالزمر یکی از اسالم
اسـت. از نظـر  کـردهای  ساله در زندان، مقایسه چهل های دولت مصر در یک دوره خشونت

گراهــا را از بــین در مقابـل کســانی اســت کـه قــبال  اسـالم فقــطگراهـا ت اســالمخشـون ،او
 1بردند. می

گـرا و نهادهـای گراهـای معتـدل، نبـود جوامـع تکثـربـه نقـل از اسـالم ،از سوی دیگر
گراها است. در حالی کـه ایـن جریـان بـرای  اسالمدموکراتیک علتی برای بروز خشونت در 

لحـاظ شـمول ایـن  ازهـم  ،امـا هنـوز ،اسی محروم بـودهای سی مدت طوالنی از مشارکت
شود. بـه نظـر  رسمی و سیاسی خوانده می ینهاد ،جریان و هم از دید دیگران، این جریان

ش بـرای حقـوق بشـر، ا داشتن این جریـان بـا جامعـه مـدنی و فراخـوانی کار و رسد سر می
اشد. دیدگاه باز و به دور از تکثرگرایی و دموکراسی، هنوز، راهی برای نجات جامعه و افراد ب

محدودیت ایـن جریـان معتـدل، مـدعی دشـمنی ابـدی یـا الهـی بـین نهادهـای اسـالم و 
به معنای دقیـ  کلمـه، اساسـا  هایشان نیست.  هایشان و نهادهای غربی و سیستم سیستم

 شود. آنچه غربی است اسالمی می

                                                
، 5، ش82، جس ماجهرننامه  فصلدر: ، «واقعیت جدید های محلی، یک لبنان و سیاست گراییاسالم»ای. نیزار،  ،. حمزه1

؛ مبـارزه در 8553آوریـل  27، ةای به نفوذ اسالمی ندارد، شبکه العربیـ الله اشاره؛ برنامه انتخاباتی حز 351-371، ص8555
بـرای اطالعـات بیشـتر . بالل. 8553جوالی  7، بیروت، لخلیالستریکند، روزنامه  نهر البارد تریپولی را به دو اردوگاه تقسیم می

 درباره سلفیان خارج از جنو  لبنان نک.: 
Bilal Y. Saab and Magnus Ranstorp, "Securing Lebanon from the Threat of salafist 
Jihadism, " Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 30, No. 10, pp. 825-855.   
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 مسلمانان روشنفکر و ترکیب فرهنگ شرق و غرب
معتدل و مسلمانان روشنفکر ممکن است فرهنگ شرق و غر  را ترکیب گرایان  اسالم

دادن حقوق بشر،  ثات و مناظرات اسالمی برای تطبی برگزارکردن مباح ،کنند. از نظر آنها
هـا همچنـین آنشرق و غر ( نیسـت. ) طر  تکثرگرایی و دموکراسی، محدودیتی برای دو

انـد نـه مـذهبی و  قتصـادی نشـان دادهتضاد بین شرق و غر  را در درجـه اول سیاسـی و ا
ــه ــر  زمین ــر دو ط ــی. ه ــه می فرهنگ ــد ک ــدی دارن ــترک واح ــر روی آن  های مش ــوان ب ت

 زیستی را بنا کرد. های متعدد فرهنگی، مذهبی و هم همکاری
ــ هــای تفســیری اســالم بحث ــر پای ــاگری، اساســا  ب ــدل در احی ــان معت ــه  انگرای دادن ب

و چه به عنوان یک سیسـتم، متمرکـز اسـت. البتـه  هنجارهای گذشته، چه به عنوان تاریخ
چراکه این دو را ماورایی و فراتراز تـاریخ و  ؛کنند می را از این قضیه استثنا قرآن و سنت آنها

داننــد.  ترین منــابع موثــ  آن می بــه عنــوان اصــول ســازنده و بنیــادی اســالم و نیــز عمــده
و منفی و عمل سازنده درباره بسیاری  با حفظ این دو منبع( آنها از تفسیر مثبت) طور همین

 اهمان دموکراسی اسـت یـا شـور  اواقعیاتی مثل اینکه شور  ؛شوند ها برخوردار می از واقعیت
آنها باید سوار بر وقایع داخلـی  ،. در واقعاست شده کنون بدان عمل میتا چیزی نیست که 

گرایـان معتـدل قـرآن و سـالما ،گذاری آنها بپردازند. بنـابراینو خارجی به معنایابی و ارزش
داننـد، بلکـه آنهـا را بـه عنـوان اصـول همیشـگی و ابـدی  های تاریخی نمی سنت را مقوله

اسـالم گرایـان معتـدل بـا  ،پذیرنـد. همچنـین اسالم برای بهبود جامعه و اصال  افـراد می
بـه  ؛کننـد را رد می ،استفاده از این اصول وجود یک جامعه کامل، چه در گذشته و چه حال

پـس  .اسـت کـردهاز همه خطاها معـا  را این صورت که بگویند پیامبر جامعه صدر اسالم 
گاهی اسـالمی و جمعـی کامـل را نیـز رد نوعی وجود  ،همچنین .جامعه کاملی است خودآ

یـابی بـه دموکراسـی اسـالمی مـدرن،  کنند. اگرچه آنها از این اصول بـه منظـور دسـت می
گاه، و حقوق بشر، یافتگی ججوامع تکثرگرا، توسعه کننـد.  خـوبی اسـتفاده می بهدید و خودآ

 پیش برند. پایان و تکراری تفسیر و تفسیر مجدد را به آیند بیآنها مجازند فر 
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 نامه ی توحیدی ترین رکن اساس مهم
بلکه مربوط  ،نامه توحیدی مربوط به وجدان و باطن افراد نیست ترین رکن اسا  مهم 

ردن دولت و جامعه است. تعهد عمی  دینی به اسالم، شامل ک شخص در اسالمی به تعهد
شـود. فعالیـت سیاسـی اسـالمی،  های اقتصادی، اجتمـاعی و سیاسـی جامعـه می دغدغه

که تعهدات تشریفاتی و خالی از عمـل بـه  دار است، در حالیحاکی از اعتقاد عمی  و ریشه
کنـد. اگرچـه بـه اعتقـاد  ف میاسالم، اگـر اعتقـاد انسـان را کـال  از بـین نبـرد آن را تضـعی

( بـه یـک اصـل سیاسـی تبـدیل امثـل اصـل شـور ) هـای الهـی گراهای مدرن دولتاسالم
 اسـت.بـه دومـی کردن  کردن اولی وابسته به خو  عمل محق خو   ،اند. در حقیقت شده

کـردن دموکراسـی در سیاسـت اسـالمی، و در نتیجـه منظـور وارد گرایان معتـدل بـه  اسالم
ــد.  و تفکــر معرفــت اعمــل از طرفدارانشــان، شــور گــرفتن ابتکــار  شــناختی را توســعه دادن

کـه چرا ابزار مذهبی و مشـروع بـرای کنتـرل حکومـت اسـت، نوعی دموکراسی  ،همچنین
گونـه  گرایـان معتـدل بـا انکـار هـر اسالم مشروعیت حکومت منوط به ت یید عمومی است.

و قانون الهی از سـوی دیگـر،  اتناق  بین دموکراسی و قانون مشروطه از یک سو، و شور 
 ؛گرایـی اسـتبخشی از اسالم هاتشابهات این امور با یکدیگر شدند. تمام این عرضهقادر به 

تاریخی که منجر به توییر اسالم به سیستمی شد که قـادر بـه جـذ  جدید و غیر  های بحث
ی بـه بـدون اینکـه نیـاز  ،بهترین دستاوردهای فلسفه، اقتصاد، سیاست، علم و تـاریخ شـد

دهنـده قــدرت واقعــی وحــی  ایــن قضــیه نشــانانکـار ارزش خــود اســالم باشــد. بـرعکس، 
شدن  ی ابدی که قادر به مواجهاسالمی، ورای تاریخ و طبیعت است، آن هم به عنوان پیام

 با نیازهای برآمده از توسعه و پیشرفت است.
ای آن فقـه بـه جـ ،شناسان مدرن فایده فقـه سـنتی را نفـی کـرده اسالمدر این روش، 

 ،ها کنند. برخال  سلفی مذهبی مدرن را به اید ولوژی برگرفته از مباحث سیاسی تبدیل می
در توانـد  پردازنـد، کسـی نمی ها و کسانی که مثل آنها به تعریـف ماهیـت اسـالم می وهابی

دهنـد  گرایـان میها در اصول مذهبی و حتی ماورایی اسـالم توییراتی که سیاست خصوص
تنهایی قادر بـه درک معنـای مـاورایی مـتن نیسـت. تنهـا  کس به که هیچ؛ چرا ندتوجه بمابی
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. اشـور برآمـده از توافـ  اجمـاعی  مـثال  ها.  ای است برآمده از سیاست معنای معتبر، نتیجه
تفسـیر نهـایی و به دست دادن رسد.  دولتی به انجام نمی ساز و کارهرچند این قضیه بدون 

های مسـلمانان  مه نسلاز سوی هیند تصویب و ت یید مداوم آقطعی از یک متن، نیازمند فر 
 و نیز یک دولت اسالمی پایدار است.

 گرایی افراطی وهابی یا نئوسلفی در مقابل اسالم . نئو4
بــرای اولــین بــار تمــام  2131 ی درو جنـگ افوانســتان در مقابــل اتحــاد جمــاهیر شــور 

گـرای افراطـی از هـای اسـالم گروههای اسالمی را زیر چتر جهاد، دور هم جمع کرد.  گروه
 به همراه مبارزان وهابی و سلفی از ،از قبیل مصر و الجزایر ،بسیاری از کشورهای مسلمان

 .جنگیدنـدمثل عربستان و پاکستان، در کنـار مجاهـدان افوـان  ،مناط  اسالمی مختلف
ــر  ــلفی افوان ع ــا س ــامهه ــت اس ــزام، وهابی ــه ع ــری عبدالل ــن گ ــالم ب ــی گراالدن و اس ی
آور، ترین ظهور و بـروز ایـن ترکیـب مـرگ کردند. امروز بدنام الظواهری را با هم ترکیبایمن

است.  اش در تمام جهان اسالم گسترده شده القاعده است که با اید ولوژی و قدرت نظامی
گرایـان تنـدرو، همـان  های مرکب از نئووهابی، نئوسلفی و اسالم ها و تشکل این اید ولوژی

ها در تالش بـرای ت سـیس دولـت اسـالمی آنجهادی است.  -تشکل تکفیری ژی واید ولو
ای بـرای ایجـاد احـزا  مختلـف در منطقـه شـوند کـه  هستند و توانستند تبـدیل بـه روزنـه

 هـای کـار دارنـد. آنهـا بیشـتر گرایش و های مختلف سـر غیرمستقیم با موضوعات و زمینه
حـدی  توانسـت تـا وییـر دادنـد. القاعـده میتکفیری تنـدرو ت -متناق  اسالمی را به سلفی

ــت رســمی و تشــکیالتی و ســلفیمحصــول شکســت اســالم ــان معتــدل، وهابی  های گرای
وجـود آوردن ه گرایـان سـنتی، در بـشـان بـه همـراه اسـالم کار در اشکال امـروزی محافظه

های سیاسی جهان اسالم و سبک زندگی اسالمی،  توییرات مثبت جدی و اساسی در نظام
ه ها، در دنیای اسالم یک جبهه جدید مقابله بـا غـر  بـ جهادی -عالوه، تکفیری ه. بباشد

یعنـی  ؛گـرددی از این مبارزه به داخل خـود جهـان اسـالم برمـیشخهرچند ب ،وجود آوردند
 های سیاسی موجود اعم از سکوالر و مذهبی. مقابله با نظام
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 جنبش های اسالمی محصول سیاست امریکا
اساسا  بخشـی از  2135های اسالمی در دهه  ته باشیم که ایجاد جنبشباید به یاد داش

سیاست خارجی آمریکا برای مقابله با گسـترش سوسیالیسـم شـوروی در میـان کشـورهای 
 ،های عمـده از کشـورهای مسـلمان ها و حمایت طری  کمک که این کار را از بودمسلمان 

یـروزی مجاهـدین بـر شـوروی در داد. پ انجـام مـی ،مخصوصا  پاکستان، عربستان و مصـر
 ها و نئووهابی را به عرصـهگرایان افراطی، نئوسلفی ، بسیاری از اسالم2131افوانستان در 

هـای  کرد و آنها را بازیگران اصلی سیاسی و نظامی قرار داد. از قضا گروه الملل معرفی بین
دول غربـی،  آمریکـا و ها، مسلمانان طرفدار و متحدکایییآمر از طری  مبارز در افوانستان 

های مرگبـار و  ایـد ولوژیبـا و  ؛ندشـد های پیچیده مجهز مـی دیدند و به سال  آموزش می
هــا را دور هـم جمــع کــرد، تقویــت  توجیهـات مــذهبی کــه بعــدها ایجادکننـدگان ایــن گــروه

ش آشکارترین نمونـه طراحـی بـد از جانـب ا تکفیری -های سلفی شدند. القاعده و گروه می
 ،عربی مـدرن اسـت. ایـن قبیـل سیاسـت مرگبـار -ها و سیاست اسالمیغربی -کایییآمر 

در ایـن زمینـه  هـایی گزارش 1های منطقه در حال تکرار است. در بسیاری از بخش ه،امروز 
عر  مدرن، بیشتر عناصر سـلفی تنـدرو را،  -های سنی تعدادی از رژیم مثال  موجود است. 

 کنند. در منطقه به طور کامل حمایت می مقابله با افزایش نفوذ ایرانمنظور به 
گلب، ر یس ساب  شورای روابط خارجی آمریکا، بـا توجـه بـه همـین مطلـب،  .لزلی اچ

گوید سیاست دولت بوش بیشتر از اینکه طرفدار دموکراسی باشد، طرفدار امنیـت ملـی  می
در لبنـان اللـه تر از جریـان حـز  آمریکا بود. ح  این است که این سیاست بسیار خطرناک

هر توییر و تحولی در توزیع قـدرت سیاسـی در لبنـان بـا مخالفـت آمریکـا  ،است. همچنین
شـیعه از جانـب آمریکـا را مقاومـت در گونه کمک به احـزا  غیر  لذا ما هر .شود مواجه می

 که آمریکا در منقطه در] دانیم. باید بگوییم این سیاستی استمقابل این توییر و تحول می

                                                
های مسـتقر در اردوگـاه  های لبنـان و فلسـطینی هـا تـن از سـنی چاپ لندن، ده ةلبحارطب  نوشته روزنامه  8551ر . در نوامب1

ن، پسـر رهبـر انصـارالله، اشـدن محمـد فـر ها همچنان حاکی از کشـته اند. گزارش کرده پناهندگان لبنان قبال  در عراق مبارزه
 .8551نوامبر  2 ة،الحیا ؛سلیمان است جمال
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 حلگرایی در لبنان مجای گفتمان درباره دموکراسی. لذا رشد سلفیه است[، بپیش گرفته 
ست به عنوان یک عامل در لبنان بـوده ا ها گرایی سنتی مدتتوجه قرار گرفته است. سلفی

آرامـی و بـدون جلـب توجـه، از حضـور نظامیـان سـوری در کشـور لبنـان  اما آنها بـهاست، 
ها بعـد از تـرور رفیـ  حریـری، نتیجـه داد.  ، هفتـه8555ترسی که در سال  ؛ترسانده شدند

گــرفتن  تـر  از قـدرتتزلـزل سیاســی و نـوعی ها در معــرض  ها و شـیعه سـنی ،همچنـین
های  دادن سنی سوقالله، قرار داده شدند. شاید همین عامل موجب  حز  مجاهدین شیعه
بودنـد  رگشـتههای القاعده که به کشـور ب در نتیجه، سنی 1های سلفی شد. معتدل به کمپ

توجه تبدیل شدند. مبارزه بین ارتش لبنان و القاعده وابسته بـه سـازمان  در خور یبه تهدید 
البـارد در شـمال لبنـان و حمـالت در مقابـل نیروهـای نـاتو در جنـو  االسالم در نهـرفت 

هـای  کـه ناشـی از گروه ،جـدی در ثبـات کشـور و منطقـه شـدمعضـلی باعث ایجاد  ،لبنان
 2ر نئوسلفی و نئووهابی بود.جهادی تندو 

 حمله ی امریکا به عراق و ظهور سلفیان جهادی
هــای  ســایر گروه ، بــه القاعــده و8557 نیروهــای ا ــتال  در بــه دســتاشــوال عــراق 

 ،عراق و شروع جنگ مذهبی را داد. ابومصـعب زرقـاوی هادی فرصت نفوذ درج -تکفیری
زمانش را بـه دیگـر کشـورهای منطقـه فرمانده اسب  و متوفی القاعده، تـوان عملیـاتی سـا

ها بــرای ایجــاد  داد. او ایــن کــار را، بــا هــد  اســتفاده از امکانــات آن ســرزمین گســترش
هـایی بـرای جـذ   های الزم، همچنین استفاده از آن کشـورها بـه عنـوان مکان زیرساخت

بـه داد. لبنان یکی از ایـن کشـورها بـود کـه القاعـده در آن شـروع  مجاهدین مبارز صورت

                                                
گوسـت  83، ةبحاارل. 1  Michael Young, "Destruction and deceit in North Lebanon," The؛ 8557آ

Daily Star, 24 May 2007 برخوردها فت  را در موضع ضـعیف قـرار »نک.: بات االنصار، س؛ برای پیوستن ایشان به ا
 :Graham E. Fuller, "The Hizbollah-Iran Connection؛ 8557می  88 ،ی  نرمهالخلیالستری :در ،«داده است

Model for Sunni Resistance," The Washington Quarterly, Vol. 30, No. 1 (Winter 2006-

2007), p. 1478553می  75-81، لالهةلمنامه هفته ، در:«جنگ جدید لبنان» ؛. 

2. Bernard Rougier, Everyday Jihad: The Rise of Militant Islam among Palestinians in 
Lebanon, translated by Pascale Ghazaleh, pp. 49, 85. 
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دادن حمالت تروریستی علیه اهدا  آمریکایی و اسرا یلی در  آموزش جذ  داوطلب، برای
القاعده را به یـک عامـل کلیـدی  ،8557 الله و اسرا یل در. جنگ بین حز کردکشورشان 

 22 الله و اسرا یل، تبدیل کرد. در پنجمین سـالگرد حمـالتتندرو مخالف تواف  بین حز 
سـازمان  2352 نامـه از لبنـان خواسـت قطـع ،دن، ایمن الظواهریال سپتامبر، جانشین بن

نپـذیرد. الظـواهری  ،اللـه بـودماهه بین اسرا یل و حز  جنگ یک دهنده را، که خاتمهملل 
مقـد  و ملی  یفرود بیاورد و از آنها خواست جنگ گفت لبنان نباید در برابر فشار غر  سر

ایـن  2352 نامـه بارترین مسئله در قطعبود فاجعه کنند. او معتقد پا علیه اسرا یل و غر  بر
شـده و مجاهـدین فلسـطین را از مسـلمانان  رسـمیت شـناخته است که دولت اسـرا یل بـه

 کند. لبنان جدا می

 جنگ اسرائیل با لبنان و قدرت یافتن القاعده
گـرای هـای اسـالم نسـبتا  راحـت بـرای عملکـرد گروه یلبنان به منزلـه میـدان سرزمین

 -نئوسـلفی یاالسالم، سـازمان مبارزه بین ارتش لبنان و فت  اطی وابسته به القاعده بود.افر 
داشت. جنگ اسـرا یل  بر نئووهابی، تهدیدی جدی برای ساختار سیاسی شکننده لبنان در

گوست  در ماه) الله در لبنانو حز  سـازمان  2352 نامـه که قطـع ،(8557های جوالی و آ
گیـری  موضـعموقعیت جدیدی در لبنان به وجود آورد. با گسـترش  دنبال داشت، ملل را به

الله بخشی از کنترل خود را در جنو  ارتش لبنان و نیروهای سازمان ملل در جنو ، حز 
برابـر تصـمیمات دولـت لبنـان و پـذیرش الله در  در تقابل با تسلیم حز لبنان از دست داد. 

بــس بــا اســرا یل ود را متعهــد بــه آتــشنامــه ســازمان ملــل، القاعــده و متحــدانش خــ قطع
 دانستند. نمی

بــرای القاعــده و حامیــانش، محــیط جدیــد در کشــور فرصــتی بــرای گســترش نفــوذ و 
ناتو( و اهدا  غربـی در لبنـان بـود. ایـن ) ها، علیه اسرا یل، نیروهای سازمان ملل فعالیت

در لبنـان و  بـردن جهـاد پـیش کـه در پـی ،جذ  کـردرا گسترش در لبنان، عناصر جهادی 
توانــایی مبــارزان  شــان اســرا یل، بودنــد. ترین جــا بــه دشــمن اولیه نزدیــکیعنــی ســوریه، 
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االسالم در رویارویی بـا ارتـش لبنـان در نهـر البـارد بـه مـدت بـیش از چهارمـاه، دیگـر  فت 
های وابسته به القاعده را تشـوی  کـرد کـه جهادشـان را در عرصـه لبنـان و مقابـل  سازمان

های  های نئوسـلفی مسـل  عملیـات خـود را بـر روی ویرانـه بخشـند. شـبکه رتقاااسرا یل، 
 اردوگاه پناهندگان نهر البارد با مصونیت نسبی ادامه دادند.

ن وهـابی ابیشتر رهبران مذهبی و وعاظ سلفی لبنان، در عربستان و تحت نظر روحانی
کمـک مـالی کنندگان شخصـی و خصوصـی سـعودی، و از اهدا سنتی آموزش دیده بودند 

باز کسی بود کـه بن .باز داشتاالسالم شهال ارتباط نزدیکی با بنکردند. داعی دریافت می
های مـذهبی عربسـتان را ترتیـب  تحصیل صدها دانشجوی لبنانی و فلسطینی در دانشگاه

گرایـان سـنی افراطـی از پـیش در اردوگـاه اسـالم .از جملـه داعـی االسـالم الشـهال() داد
 ها در آمریکایی به دستحال شکوفایی و رشد بودند. به دنبال برکناری صدام الحله در عین

ها بر ارسـال عواملشـان بـرای مبـارزه در عـراق تمرکـز کردنـد، تـا رهبـری  سلفینئو، 8557
گرایـان سـنی  عهـده بگیرنـد. شـرکت بسـیاری از اسـالمه های شورشی را بـجهادی -عر 

 -امنیتـی کـه سـلفی کـرد؛یـت در لبنـان همـوار لبنانی در عـراق زمینـه را بـرای ایجـاد امن
تهدیـد آن را رهبر القاعده عـراق،  ،های طرفدار تکفیر متعصبانه ابومصعب زرقاویجهادی

اعضای مخالف اثبات االنصار و مجاهدان دینیـه، جنـبش جدیـدی را  8551 در کردند. می
 بردند. ن زرقاوی به کار مینامی که قبال  پیروا ؛نامید وجود آوردند که خود را جندالشام میه ب
 عالوه جندالشام، شیعه و مسیحی را کافر اعالم کرد. هب

 ها ترور حریری و فرصت جدید برای سلفی
منجر به یک سلسله وقایعی شده کـه  ،8555 وزیر ساب ، حریری در فوریه ترور نخست

بنـان بـه نشـینی نیروهـای سـوریه از لها اجازه داد نقشـی جدیـد ایفـا کننـد. عقـب به سلفی
کـه در انتخابـات  خصوصـا  زمـانی ؛ها اجازه شرکت و ورود در زندگی اجتمـاعی را داد سلفی

، جامعه اکثریت اسمی، بـا مشـکل مواجـه شـد. پیـروزی مربـوط بـه بسـیج 8555 پارلمانی
و بسـیاری از  ةاالسـالمی ةاهـل الجماعـاز سـوی همگانی اهل سنت، با تحریم انتخابـات 
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ها  ها به دیـدگاه سـلفی سنیها،  صورت گرفت. بر اسا  گزارشمداران اهل سنت  سیاست
ای برای جذ  نیروی انسـانی  نزدیک شدند. القاعده از این وضعیت لبنان، به عنوان زمینه

ــایالت و  ــی در تم ــی و همســویی اساس ــره جســت. همگرای ــی نیروهــا، به ــذرگاه اساس و گ
هــا،  ها، وهابی لفیهای معتــدل، ســ هــای برجســته و عمــده و مشــارکت بــین ســنی گرایش

تر و بیشتر از زمان  ها و نفرت و خصومت آنها علیه شیعه، حتی قویها و نئووهابی سلفینئو
مار  لبنـان  21، رشد کرد. از این جریان به ا تال  8557الله و اسرا یل در درگیری حز 

های اسـالمگراشود.  الله و اسرا یل، تعبیر میبرای تقویت جامعه سنی، پس از جنگ حز 
سیاسی در عمل منشعب شـدند، اکثریـت آنهـا مشـتمل بـر رهبـران جماعـت )بـه رهبـری 

مار [ شدند و اقلیِت منشعب از جماعـت )بـه رهبـری َفتحـی  21مولوی( حامی ا تال  ]
حمایــت  ،بنــابراین اللــه حمایــت کردنــد. یاکــان( و جنــبش التوحیــد از محــور مخــالف حز 

لت، از هر زمان دیگر بیشتر و شدیدتر شد و گـام ها برای به دست گرفتن دو  وهابی -سلفی
 های نئوسلفی برداشته شد. کردن گروه بسیج برایبلندی 

گویـد فـت  االسـالم شـامل صـدها داوطلـب از لبنـان،  برای مثال، شـکیر االبسـی می
توجهی از سعودی و شهروندانی از دیگر کشورهای اسـالمی  در خورهای  فلسطین، اقلیت

االسالم عده زیادی از سربازان را قتل عام کرد، ارتش لبنان اردوگـاه ت شد. زمانی که ف می
حتـی زمـانی کـه دولـت، بـه طـور ضـمنی تشـکیل  1نهـر البـارد را محاصـره و ویـران کـرد.

دم از کرد تـا وعاظ سلفی حمایت از های سنی مجاهد را توجیه کرد، عربستان مجددا   گروه
الله بزننـد. بـر اسـا  صـحبت شـیخ عمـر  اتحاد دولت سنی تحت سلطه با مخالفان حز 

                                                
شـود. بـه نقـل از  اند، ت ییـد می گیر یا کشته شـده های اخیر دست وضو  از طری  مجاهدانی که در خشونت. این مسئله را به1

نفرشان قبال  در لبنان حضـور  21محاکمه شدند،  8553می  75االسالم که در دادگاه نظامی  عضو فت  85خبرگزاری ملی، از 
اند، طب  گزارش سـفارت  گیر شده و در دست مقامات لبنانی بهبود یافته شدن دست مجاهدی که پس از زخمی 85داشتند. از 

نویسد: اگرچه نیروهای لبنان در مـاه مـار  در  می 8553می  83تن اهل عربستان سعودی بودند؛ روزنامه الحیاة  1سعودی، 
های بزرگ اسلحه در اوایل ماه می خبـر  ای سخت و شدید شدند، ولی شاهدان عینی از رسیدن محموله صرهکمپ گرفتار محا

دهند. مقامات آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد بعدها اذعان کردند که از این حجم عظیم نیرو و تجهیزات موجـود در  می
بـود، متعجـب نظامیان فلسطینی مرتبط با مقامات پنهـان مانـده  بهکمپ، که از هم از دید بازرسان دولتی لبنان و هم از دید ش

 اند. شده
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ممکـن اسـت ایـن پاسـخ  هرچنـدبکری سلفی، باید اجازه داد شیعه از سنی سبقت بگیـرد. 
 در جهت ایجاد اتحاد بین جوامع سنی به نظر برسد، ایـن کـالم در یوفادارانه، ظاهرا  ارزش

هـای سـنی  یـاد گـروهسـت. ازدا واقع جلوگیری از ایجاد پل ارتباطی، و موایر با دیگر ادعاها
شود شیعه کمتر به فکر خلع سال   ها، باعث می دولت از سویها  مسل  و تحمل این گروه

هـا  ها و آمریکایی گونـه کـه سـعودی همان ؛ماند جدی باشد و راه دیگری برای او باقی نمی
 بدان اعتقاد دارند.
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