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وحید خضاب ،مترجم کتاب «من در رقه بودم» در گفتوگو با «فرهیختگان»:

بایدباکارفکری،مخاطب
تبلیغاتتکفیریهاراواکسینهکرد
و قاعدتـا بهخاطـر مشغلههایشـان بـه دنبـال عربی

میرسـد .به نظر من جریان تکفیری و سـلفی مثل

به همین دلیل بود که به ترجمه رو آوردم تا منابعی

نیاز به موارد مختلفی دارد ،ازجمله آب ،کود ،خاک

«مـن در رقـه بـودم» عنـوان کتابـی اسـت کـه

فارسـیزبانها نیـز قـرار دهـم .البتـه مدتـی اسـت

هرکـدام از ایـن مـوارد را از ایـن درخـت بگیریـد ،بـه

«محمدالفاهـم» کـه بـه ابوزکریـا هـم معـروف

را کـه بـرای منابـع عربی وجود داشـت ،بـرای منابع

یادگرفتـن هـم نمیرفتنـد.

محمدرضا محمدی

روزنامه نگار

خاطـرات یـک تکفیـری تونسـی تنـدرو بـه نـام

بـوده را در خـود جـای داده اسـت .این تکفیری
کـه عضـو داعـش بوده اسـت ،پس از جداشـدن
از آن و متـواری شـدن بـا «هـادی یحمـد» آشـنا

میشـود و خاطراتـش را بـرای او بازگـو میکنـد.
یحمـد هـم ایـن خاطـرات را ترجمـه میکنـد و به

چـاپ میرسـاند.

کـه احسـاس میکـردم ،مفیـد هسـتند را در اختیار
زبـان انگلیسـی را هـم یاد گرفتـهام و همان جریانی

انگلیسـی هم در پیـش گرفتهام.

کتـاب ایجـاد کـرده و همیـن مسـاله موجـب
اسـتقبال گسـتردهای از این کتاب شـده است،
تـا جایـی کـه در چندماهـی کـه از رونمایـی ایـن

کتـاب میگـذرد ،در آسـتانه چندمیـن نوبـت
چـاپ خـود قـرار گرفتـه اسـت .به بهانـه معرفی
بیشـتر این کتاب و شـنیدن ناگفتههای مترجم
آن بـا وحیـد خضـاب بـه گفتوگـو نشسـتیم.

مشـروح ایـن گفتوگـو را در ادامـه میخوانید.
کتـاب «مـن در رقـه بـودم» سـومین کتـاب از
مجموعـه ماجراهـای امنیتـی اسـت کـه شـما
در نشـر نـارگل منتشـر کردهایـد .شـما پیـش
از ایـن هـم دو کتـاب

د ر حـو زه ما جراهـا ی
امنیتـی بـا عنوا نهـای
«در راه پردردسـر» و

«روزی روزگاری القاعده»

بـا نشـر نـارگل منتشـر

کرده بودید که استقبال
خوبـی هـم از آن شـد.
اولین سوال من در مورد

سـو ژههایتا ن ا سـت .

فرآینـد خاصـی بـرای
انتخـاب آنهـا بهمنظـور

نـگارش و ترجمه دارید؟

حـدود شـش یـا هفـت
سـالی میشـود کـه بـه

خا طـر د غد غـها ی کـه
بـرا ی پیگیـری مسـا ئل

منطقـه و مطالعـه مباحـث
تاریـخ معاصـر آن داشـتم،

زبـان عربـی را یـاد گرفتـم
و بـه صـورت ویژهتـری وارد

تحقیـق و رصـد درمـورد
ایـن حـوزه شـدم .البتـه

قبلترهـا هـم بـه واسـطه
رشـته دانشـگاهیام در

نظـر مخاطـب را بـه خـودش جلـب کنـد .بـه همین
خاطـر هـم سـراغ روایت-خاطرههـا رفتـم .زیـرا

براسـاس واقعیات روایتشـده بود ،دسـتکم اینکه
را واکاوی کـرد .حکایـت کتـاب «مـن در رقـه بـودم»

نیـز همینطـور اسـت؛ روایتی واقعی از سرگذشـت
یـک سـلفی تونسـی بـه نـام «محمـد الفاهـم» کـه

ماجراهـای پیچیـدهای بـرای رسـیدن بـه آرزویـش

یعنـی حضـور در سـرزمین خالفت در شـام را تجربه
کـرده و سـرانجام بـه دلیـل اختالفـات عقیدتیاش
بـا داعـش ،از آنهـا دلـزده شـده و از سـوریه خـارج و
متـواری میشـود .مدتـی بعد هم با نویسـندهای به
نـام «هادی یحمد» آشـنا شـده و زندگـی پرماجرایی

کـه داشـته را بـرای او روایـت میکنـد و حاصلـش

میشـود کتابـی بـا عنـوان «کنـت فـی الرقـه» کـه

ترجمـه فارسـیاش شـد «مـن در رقـه بـودم».

ولی طبعا به زبان فارسـی.

را در آنهـا پیـدا میکـردم ،بتوانـم بـرای سـایرین هم

کـه دغدغههـا و سـوالهای مشـابهی داشـتند،
منابـع قابلوثوقـی ارائـه کنـم تـا سوالهایشـان
بیپاسـخ نمانـد .بهخصـوص بـا رشـد چشـمگیر

جریانهـای سـلفی و تکفیـری در چند سـال اخیر،
سـواالت مشابه بسـیاری در اذهان عمومی مردم ما
ایجـاد شـد کـه غالبـا پاسـخ مناسـب و کاملـی برای

آنهـا در دسـترس نبـود .بـه ایـن ترتیـب بـه ایـن فکر

افتـادم کـه چقدر خوب اسـت این منابـع عربی را به
فارسـی ترجمـه کنم تا پاسـخگوی سـواالت درمورد
این جریانها باشـد ،سـواالتی که خودم هم داشتم

و جوابهایـش را در چنیـن کتابهایـی پیدا کردم.
این طبیعی بود که اکثر افرادی که سـواالت مشـابه

مـن را داشـتند ،از آنجایـی کـه عربـی بلـد نبودنـد،
نمیتوانسـتند پاسـخ سوالهایشـان را پیـدا کننـد

نرسـیدم کـه همـه اینهـا مسـتقیما دستنشـانده

سـرویسهای جاسوسـی اسـرائیل و آمریـکا و...
هسـتند .ممکـن اسـت در سـطح سـران آنهـا
برخیهایشـان ارتباطاتـی بـا ایـن سـرویسها

داشـته باشـند (یـا حتـی ممکـن اسـت در سـطح
سـران هـم ارتباطـات ،بـه صـورت غیرمسـتقیم و
ازقبیـل «تصمیمسـازی» باشـد) امـا بـه هیچوجـه

اینطـور نیسـت کـه همـه اعضـای آنهـا بـه آمریـکا

یـا اسـرائیل یـا سـرویسهای جاسوسیشـان
تعلقخاطر داشته باشند و ارتباطی مستقیم میان

آنهـا برقـرار باشـد .اگـر هدایتی هم باشـد ،هدایت

غیرمسـتقیم یـا نفـوذ در مراکـز تصمیمگیـری و
تصمیمسـازی آنهاسـت .البتـه بـاز تاکیـد میکنم

حسـاب برخـی سـران را بایـد از بدنـه جـدا کـرد.
طبیعـی اسـت کـه دسـتگاههای جاسوسـی قوی،

تالشهایـی کـردم بـرای

جاسـوس بدانیـم .امـا برگـردم بـه بحـث اصلـی،

مـن یــــــــــک سر ی
پیـدا کـردن آقـای یحمـد
و آقـای الفاهـم ولـی پـل
ارتباطـی و سـرنخ خاصـی

بـرای ارتبـاط بـا آنهـا پیدا
نکـردم .چـه از طریـق

توییتـر ،چـه فیسبـوک

و چـه ایمیـل و . ...هیـچ
نشـانی خاصـی از آنهـا

پیـدا نکـردم و نتوانسـتم
خبـری از آنهـا بـه دسـت
بیـاورم .البتـه در مـورد
الفاهـم طبیعـی بـود کـه
اطالعاتـی وجود نداشـته

باشـد.

آمـاده ،بـرای منافـع خودشـان اسـتفاده میکنند.

نیروهـای داعـش و شـاید حتـی برخـی سـرانش را
یکـی از همـان مـواردی کـه درخـت داعـش و دیگر
گروههـای تکفیـری را تغذیـه میکنـد ،اسـتفاده از
بحثهـای فکـری و عقیدتـی اسـت کـه مخاطـب
قسـمت اعظمـی از آن هـم اهـل سـنت هسـتند.

رفـع شـبهه ارائـه شـود .ایـن یـک راهـکار فرهنگـی

اسـت کـه در نـوع خـود کار سـختی هـم هسـت .بر
ایـن اسـاس معتقـدم حتـی مـا پژوهشـگران ایرانـی

هـم میتوانیـم در ایـن راسـتا کار کنیـم و مفیـد

واقـع شـویم .پاسـخی کـه بایـد بـرای شـبهاتی کـه
تکفیریهـا مطـرح میکننـد ارائـه شـود ،بایـد از

منابع خودشان باشد .برای مثال تکفیریها زیارت
شـیعیان را مشـرک و کافـر میداننـد همین اسـت.

منطقـا نباید هیچ سـرنخ و

واضح است و روایات و اسنادی در فقه شیعه وجود

گذاشـته باشـد .از طرفـی

مـا اگـر روایـات شـیعی خودمـان را بهعنـوان پاسـخ

کارنامـهای کـه

از سـال 2012

و حوادث بعد از

بـود ،در تونـس هـم تحتتعقیـب بـود و

نداشـته اسـت .بـه هرحـال علیرغـم
همـه تالشهایـی کـه بـرای برقـراری
ارتبـاط بـا ایـن دو نفـر در مسـیر تهیه این
کتاب داشـتم ،نتوانسـتم لینک ارتباطی

خاصـی بـا آنهـا پیـدا کنـم.

میکننـد ،بایـد پاسـخهایی ارائـه شـود کـه برگرفته
از کتـب فقهـی و روایـی سـنی باشـد تـا بتواند مفید

واقع شـود.

دارد کـه کاملا ایـن فرضیـه را منتفـی میکنـد .امـا

من آن را نشنیده یا نخوانده باشم .در همان سالها

کـرات بـه تسـهیالتی کـه ترکیه در اختیـار نیروهای
داعشـی بـرای ورود بـه سـوریه قـرار مـیداد ،اشـاره
میکـرد و انتقـادات قابلتوجهـی در این مورد علیه
ترکیـه مطـرح میکـرد .به نظر بنده سیاسـت ترکیه

همیشـه دو راه عمـده بـرای مبـارزه بـا تکفیریهـا

در مقابـل برخـی گروههـای تکفیـری در آن مقطـع

سـوریه نیـز در بسـیاری از شـهرهای سـوریه آن

مـن اسـت» .بـر همیـن اسـاس هم بـود که بـا وجود

وجـود داشـته اسـت .راه اول اینکـه حکومـت
را اجـرا کـرد ،هدایـت مـردم و بهخصـوص جوانـان

بـه سـمت نوعـی سکوالریسـم بـود .طبیعتا کسـی
کـه بیدیـن میشـود و عقایـد او ضعیف میشـود،
دیگر دغدغه اینکه سـلف صالح کیسـت و ...ندارد

کـه بـه سـمت تفکـر تکفیـری کشـیده شـود .بـرای
مثال در بسـیاری از شـهرهای سـوریه که از دسـت

تکفیریهـا آزاد میشـد ،بعضا جشـنهای مردمی
مختلـط برگـزار میکردنـد یـا نقل شـده که در دهه
 80میلادی در شـهر حمـاة حتـی اسـتخرهای

مختلـط ایجـاد میکردنـد تا اکثر جوانـان از لحاظ
تربیتـی طـوری بـار بیاینـد که قابلیت جذبشـدن

زمانـی ایـن بـود کـه «دشـمن دشـمن مـن ،دوسـت
اینکـه میدانسـت در منظومـه فکـری تکفیریهـا

خـود حکومـت ترکیـه طاغـوت اسـت ،امـا بـه دلیل
منافـع سیاسـی مقطعـی خـودش سـعی میکـرد

آتـش را بـه خانـه همسـایهاش بینـدازد .امـا دیدیـم
کـه ایـن آتـش بـه خانـه همسـایه محـدود نمانـد و

دامـن خـودش را هـم گرفـت.

کـه درسـت هـم هسـت ،کار اقناعـی و واکسـینه
بهگونهای که در باال هم به آن اشـاره کردم ،پاسـخ

شـبههها و نکات عقیدتی آنها از طریق منابعی که
خودشـان هـم قبـول دارنـد ،برایشـان ارائه شـود تا
آسیبپذیری آنها در مقابل عقاید تکفیری کاهش

پیـدا کنـد .از حاجحسـین همدانی خاطرهای نقل
شـده از دیـدار بـا رهبـر انقلاب کـه اشـاره بـه آن
خالـی از لطـف نیسـت.

در قسـمتی از خاطـرات ،آقـای محمـد الفاهـم

در کتـاب «مـن در رقـه بـودم» ،بـه اسـتقرار در
ترکیـه و طـی کـردن مراحل انتقالـش از ترکیه به
سـوریه پرداختـه اسـت .الفاهم در این قسـمت
از خاطراتـش بـه کـرات بـه همـکاری نیروهـای
حکومـت ترکیـه بـا داعـش بـرای
تسـهیل در انتقـال نیر وهـای

مجاهـد تکفیـری از ترکیـه بـه
سـو ریه ا شـا ره میکنـد  .ایـن
خاطـرات نشـاندهنده این اسـت

کـه حکومـت ترکیـه میانـهاش بـا

داعش خیلی هم بد نبوده اسـت.
بـا توجـه به اینکه حکومت ترکیه،

امـروز بـا دسـتگاههای تبلیغاتـی
کالنـی که در اختیار دارد ،مدعی
حضـور در فرآینـد نابـودی داعش

شـده و خود را در صف اول مبارزه
بـا تروریسـم تکفیـری در جهـان

آنهـا را با عنـوان گروههای
انقالبـی معرفـی میکند و

بـا ایـن گروههـا در ارتبـاط
هـم دارد .مثالـش هـم
گروههایـی ماننـد «جبهـه
الشـامیه» یـا «نورالدیـن

ا لزنکـی » هسـتند کـه

ترکیـه روابط بسـیار خوبی

بـا آنهـا دارد و بـه صـورت
رسـمی هم از آنها حمایت

میکنـد .یـا گروهـی مثل

«حزب اسلامی ترکسـتان
در سـوریه» کـه بـا توجـه

بـه قومیـت اویغـور آنهـا،
نزدیکـی فراوانـی بـا ترکیه
دارد.

یکی از مهمترین نکاتی

کـه در ایـن کتاب مطرح

شـده ،بحـث «معـذور دانسـتن فـرد بـه واسـطه
جهل او» است ،یا همان بحث «العذر بالجهل».

میبینیـد کـه مثلا یـک نفـر شـاید چنـد ده جلسـه
در رابطـه بـا «العـذر بالجهـل» سـخنرانی کـرده و

کتابهـای مفصلـی هـم در ایـن بـاب نوشـته شـده
اسـت .میخواهـم بگویـم کـه ایـن موضـوع یـک

مبحـث خالصـه و جمـع و جـور نیسـت کـه بتـوان
ابعـاد مختلـف آن را در چنـد جمله شـکافت ،اما اگر

بخواهیـم ایـن بحـث را خیلـی خالصـه و در سـطح
عمـوم مطـرح کنیـم ،میتوانیـم بگوییـم در تفکـر

سـلفیگری یـک چیزهایـی شـرک و کفـر محسـوب
میشـود .حـاال سـوال اینجاسـت کـه اگـر کسـی

مرتکب رفتارهایی شـد که کفر محسـوب میشوند،

نیسـتم کـه در ایـن مـورد نظـر بدهم

بـه اینکـه آنهـا تارکالصلاه را کافـر میداننـد ،آیـا

داعشی همچنان در نقاط مختلفی از
جهـان و بهخصوص کشـورهای عربی
وجـود دارد .به نظر شـما مهمترین راه

بـرای مبـارزه بـا این تفکر چیسـت؟

امـا آقـای سیدحسـن نصراللـه کـه
دبیـرکل حزباللـه لبنـان اسـت را
بهعنـوان یـک کارشـناس حرفـهای

و سیاسـتمدار قهـار و کاملا متدیـن

گذشـته از ابعاد سیاسـی و نظامی مبارزه

و راسـتگو در ایـن زمینـه قبـول دارم

فکـری بـرای مبـارزه بـا اینهـا بـه ذهن من

کـه سالهاسـت آقـای سیدحسـن

بـا تکفیریهـا ،یـک راهـکار فرهنگـی و

و بـه جـرات هـم میتوانـم بگویـم

هسـتند؟ گروههای تکفیری یک مانیفسـت اصلی

دارند .این مانیفسـت اصلی «نواقضاالسالم» است

کـه محمـد بـن عبدالوهـاب آن را نوشـته اسـت کـه
دو صفحـه هـم بیشـتر نیسـت« .نواقضاالسلام»

میگویـد اگـر کسـی بگوید «الالهاالاللـه» و «محمد

رسـولالله» مسـلمان اسـت ،اال اینکـه یکـی از ایـن
اینها را انجام داد ،مشـرک اسـت ولو اینکه کماکان
بـن عبدالوهـاب مطـرح

میکنـد این اسـت که اگر

کسـی بگویـد «کافر ،کافر
نیسـت» یـا در کفـر کافـر
شـک کـرد یـا بـرای کفـر
کافـر توجیهـی تراشـید،
خـود او هـم کافـر اسـت.

عیـن عبارتـش این اسـت:

«مـن لـم یکفّر المشـرکین
أو شـک فیکفرهـم أو

صحّ ـح مذهبهـم ،کفـر».
براسـاس ایـن بند ،دسـته

جدیـدی مثـل احمد عمر
الحازمـی میگوینـد کـه

عـذر به جهـل یعنی اینکه
بـرای کفـر کافـر توجیـه
بتراشـیم .بـر ایـن اسـاس
ابوبکـر البغدادی هم برای

راوی ایـن خاطـرات ،کافر

اسـت و از ایـن جهـت از او
رویگـردان میشـود.

بـرای مجموعـه ماجراهـای امنیتـی سـیر و روند

در اینبـاره اگـر بـه اینترنـت هـم مراجعـه کنیـد،

سوریه و عراق ندارد و تمامی مناطقی
بـود ،از دسـت داده اسـت .امـا تفکـر

اعتقـاد ضمیمـه اعتقـادات آنهاسـت آیـا مشـرک

«من در رقه بودم» سـومین اثر منتشرشـده در حوزه

بحـث دربـاره ایـن موضـوع خیلـی مفصـل اسـت.

با تکفیریهای سـوریه چیسـت؟

را کـه در ایـن دو کشـور تسـخیر کـرده

شـرک اسـت ،تکتـک افـرادی کـه میدانیـم ایـن

میتوانید مختصرا در این مورد توضیح دهید؟

حسـاب میآیـد یـا خیـر؟

مـن کارشـناس مسـائل سیاسـی

مشـرک اسـت؟ یـا اگـر گفتیـم فلان قول یـا اعتقاد

خاصـی در نظـر داشـتهاید؟

همانطـور کـه واقـف هسـتید ،پدیده

داعـش امـروز دیگـر قلمـرو خاصی در

اگـر یـک طایفـهای مشـرک بـود آیـا هـر فـردش هم

به نظر بنده
سیاست ترکیه در
مقابل برخی
گروههای تکفیری در آن
مقطع زمانی این بود که
«دشمن دشمن من ،دوست
من است» .بر همین اساس
هم بود که با وجود اینکه
میدانست در منظومه
فکری تکفیریها خود
حکومت ترکیه طاغوت
است ،اما به دلیل منافع
سیاسی مقطعی خودش
سعی میکرد آتش را به خانه
همسایهاش بیندازد

معرفـی میکنـد ،تحلیـل شـما
درمـورد رویکرد ترکیه در مواجهه

امـا همانطـور کـه گفتم ابعـاد پیچیـدهای دارد که

را اصلا در جمـع گروههـای تروریسـتی نمیداند و

اول اسـت کـه راه سـاد هتری هـم هسـت .البتـه

صورتمسـاله اسـت و از همه مهمتر با جهانبینی

شـخص بـار نمیشـود .خالصـهاش میشـود ایـن.

شـهادتین را بگویـد .یکـی از مـواردی کـه محمـد

معارضـی کـه در سـوریه فعالیت مسـلحانه داشـتند

اسـت و نقـش حمایتـی

پاسـخ نیسـت و بهتـر اسـت بگوییـم پا ککـردن

احکامـی کـه بـر مشـرک مترتـب میشـد بـر آن

البتـه ناگفتـه نمانـد ترکیـه بسـیاری از گروههـای

بـه گرو ههـای افراطـی و تکفیـری را (کـه در آن

مناطـق قـوی بودنـد) از دسـت بدهنـد .ایـن راه

بـه کسـی گفتنـد تـو مشـرکی بـه دلیـل ایـن رفتـار

 10تـا کار را انجـام بدهـد .میگویـد کـه اگر کسـی

به صورت علنی و مستقیم

هسـتند ،عرضـه و پاسـخهای مناسـبی هـم بـرای

جد ا شـد ه ا ز د ا عـش

ا و بـه خا طـر

دلیل برای پاسـخ به شـبهاتی که تکفیریها مطرح

کـردن جوانـان در برابـر ایـن جریـان اسـت .یعنـی

مردمـی کـه درمعـرض خطـر تمایـل به ایـن تفکرات

خـب ،اینکـه زیارت اهل قبور شـرک نیسـت برای ما

نشـانهای از خـود بر جای

تکفیریهـا هسـتند را واکسـینه کنـد .بـه همیـن

دبیـرکل حزباللـه لبنـان در سـخنرانیهایش بـه

و او گفـت کـه مـن خبـر نداشـتم ،در آن صـورت

میتوانـد اهـل تسـنن کـه مخاطب اصلـی تبلیغات

بـه نظـر مـن بایـد اشـکاالت تفکـرات تکفیـری بـه

زیـرا او بهعنـوان یـک

ترو ریسـت متـو ا ری و

بـه شـبهات تکفیریهـا مطـرح کنیـم ،بـه سـختی

نصراللـه هیـچ سـخنرانیای انجـام نداده اسـت که

یعنـی جهـل را عـذر شـخص میداننـد .یعنـی اگـر

مـا صددرصـد در تعـارض اسـت .امـا راهـکار دوم

اهـل قبـور را شـرک میداننـد و یکـی از دالیل اینکه

یـا جریانـات طرفدار مقاومت برایـم به وجود میآمد

بـود کـه با ترجمه کتابهایی که پاسـخ سـوالهایم

جریانشناسـی تکفیریها داشـتهام ،به این یقین

محمد الفاهم داشتید؟

منطقـا در کشـور خـودش هـم امنیـت

امـا بعدهـا مسـالهای مهـم برایم ایجاد شـد و آن این

بنـد ه بـا مطالعـا ت نا چیـزی کـه د ر حـوزه

در ایـن شـکی نیسـت امـا ایـن فـرق دارد بـا اینکـه

کتـاب بودیـد ،ارتباطـی بـا خـود هـادی یحمد یا

از همـان مواقـع هـم سـواالت زیـادی درمـورد

کـه همـواره بـه دنبـال جواب بـرای آنها میگشـتم.

شـود ،به مرور زمان ضعیف و ضعیفتر خواهد شـد.

در مدتـی کـه مشـغول ترجمه و تدویـن این این

انقلاب تونـس از خـود برجـای گذاشـته

سـلفیگری و نیروهـای جهـادی کشـورهای عربی

اطالعـات و ...دارد و اگـر دسترسـیاش بـه هرکدام

بیـکار نمینشـینند و حتمـا از ایـن بسـتر حاضـر و

روایتی واقعی از
سرگذشت یک
سلفی تونسی به
نام «محمد الفاهم» که
ماجراهای پیچیدهای برای
رسیدن به آرزویش یعنی
حضور در سرزمین خالفت
در شام را تجربه کرده و
سرانجام به دلیل اختالفات
عقیدتیاش با داعش ،از آنها
دلزده شده و از سوریه خارج
و متواری میشود .مدتی
بعد هم با نویسندهای به نام
«هادی یحمد» آشنا شده و
زندگی پرماجرایی که داشته
را برای او روایت میکند و
حاصلش میشود کتابی با
عنوان «کنت فی الرقه» که
ترجمه فارسیاش شد «من
در رقه بودم»

اینبـاره مطالعـه داشـتم

دارد .بـا ایـن تفـاوت کـه درختـی به نـام داعش نیاز

میکنـم ،جذابیـت کافـی را داشـته باشـد و بتوانـد

ایـن روزهـا محسـوب میشـود ،ترجمـه شـده

ابوزکریـا ،جذابیتهـای بسـیاری در متـن ایـن

در مـورد تکفیریهـا هـم چنیـن شـرایطی وجـود

از ایـن مولفههایـی کـه بـرای قدرت نیـاز دارد ،قطع

داشـتهام ایـن بـوده کـه کتابهایـی کـه ترجمـه

با کالکهای علمی «تاریخ شـفاهی» میشـود آنها

تصویرسـازیهای ذهنـی بسـیار در خاطـرات

مـرور زمـان ضعیف و خشـک میشـود.

یکـی از مالحظاتـی کـه همـواره در کا رهایـم

خاطـرات ابوزکریـا امـا اخیـرا بـه وسـیله وحیـد

و توسـط نشـر نـارگل بـه چـاپ رسـیده اسـت.

مناسـب ،نور کافی ،هوای مناسـب و . ...حاال شـما

بـه مـوارد مختلفـی ازجملـه ،سلاح ،پـول ،نیـرو،

هـم جذابیـت باالیـی داشـت و هـم مسـتند بـود و

خضـاب کـه از نویسـندگان جـوان و پـرکار

یـک درخـت هسـتند .ایـن درخت برای رشـد کردن

حتـی اگـر ندانـد اینهـا کفـر اسـت ،بـاز هـم کافر به

همانطـور کـه خودتـان هـم اشـاره کردیـد ،کتـاب

ماجراهـای امنیتـی اسـت .هـر سـه کتابـی کـه بـا
ایـن عنـوان منتشـر شـدهاند ،در حـوزه جریانهای

تکفیـری بـوده اسـت .دو کتـاب دیگـر هـم مانـده
کـه انشـاءالله در آینـده منتشـر میشـود .سـعی
مـا ،خصوصـا بـا برنامهریـزی و نگاهـی کـه بـرادرم
آقـای بهمننیـا ،مدیـر انتشـارات نارگل داشـت ،در

ایـن مجموعـه ایـن بـوده که سـیر و روند مشـخصی

درمـورد جریـان تکفیـری داشـته باشـیم .بـه ایـن

صـورت کـه اگـر ایـن پنـج جلـد مطالعـه شـود ،در
عین اینکه کتابهای خشـکی نیسـت ،اما خواننده

رونـد بسـیار خوبـی از سـیر جریانـات تکفیریهـا،
از دهـه  90تـا ماجـرای  11سـپتامبر و از ماجـرای

 11سـپتامبر تـا قضایـای عـراق و سـپس تـا خالفت

بهعنـوان مثال اگر کسـی نمـاز نمیخواند ،با توجه

داعـش بـه دسـت مـیآورد .البتـه نکتـهای کـه الزم

صـرف نمـاز نخوانـدن ،بـا وجـود عدماطلاع از کفر

ماجراهـای امنیتـی صرفـا بـه حـوزه جریانهـای

بـودن آن ،شـخص را کافـر میکنـد؟ مثلا کسـی

هسـت کـه تـا امـروز نمـاز نمیخوانـد ،منتهـا واقعـا

نمیدانسـت نمـاز نخوانـدن باعـث کفـر اسـت ،آیـا
ایـن کافر اسـت یا خیر؟ اینجـا جوابهای مختلفی

مطـرح میشـود ،عموم جریانهـای تکفیری حتی
خـود داعـش قائل به مسـاله عذر به جهل هسـتند،

اسـت حتمـا بـه آن اشـاره شـود ایـن کـه مجموعـه
تکفیـری محـدود نخواهـد مانـد و روایتهایـی از

سـایر حوزههـا ،خصوصا ماجراهـای امنیتی جریان
مقاومـت نیـز در مجلـدات بعـدی ایـن مجموعـه
منتشـر خواهـد شـد .بعضـی از جلدهـای آن نیـز

هماکنون آماده اسـت و انشـاءالله بهزودی توسـط

نشـر نـارگل منتشـر خواهـد شـد.

