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 سرشت و راهبرد مواجهه با آن یر؛تکف یدئولوژیا
 

 7/2/59 تاریخ تأیید:  81/88/59 تاریخ دریافت:

 * یعبدالوهاب فرات 

 

جهان  یچالش کنون ینتر هم ی،سلف یکالراد یهاگروه یاز سو «یاسالم   یدنظم جد» یدها

اند. جهاد دوباره کشف کرده یخی درن است که آن را در سنت تار یهادولت یزاسمم و ن

سالالکوِر   یهادولت یجابه «یخمفت اسالالم »کردن  یگزینها، جاگروه ینا یهدف اصالالل

ان هواخواه هایسالاللف یکه در نسالالک کنون یدها یناسالالت. ا فالیو سالالت یمانبر نظم و پ ی بتن

 دیآن کا مً جد ی اده و  حتوا یول ی،است که زبان آن سنت یدیجد یدهدارد، پد یاریبسال 

 یزو ن داراِسالالمم یفرهنگ یببه دنبال تهت یریتکف یهسالاللف یانجر ینکهاسالالت. گتهالالته از ا

در  یاست، روه یفرهنگ یزمه و پلورالیتو ادغام با  ظاهر  درن یختگیبا هرگونه آ  یتضد

در  اییشینهدنبال کرده اسالت که اغلب پ  یننشال کردن  ناطق  ساللمان  یماقا ه جهاد و تسالل 

 یبرا ییجهاد الگو یمدیندارد. اگر در قرن نوزدهم   اسمم یگرا  ینب یرهسالنت و س 

 یراب یجهاد، نه ابزار یا روزه الگو رفت،یبه همار   ی ردم بر ضد استعمار خارج یجبس

 ینظم نیبر خمفت اسالالت. تحقق چن ی بتن یدجد یتحقق نظم یبرا اییلهدفاع، بلکه وسالال

.  هم آن پردازندیراه به جهاد   یناسالالت که در ا ی جاهدان یفشالالانجان یاز نددهالالوار و ن

 ی ل یهادهد و آنان را در ساقط کردن دولت ییر سلمانان را تغ یشهآرزو، اند یناست که ا

 رو،ینسازد. ازا یادر سالراسالر جهان  ه   یاسالم   یاسالتقرار نظم  یقانع کند و برا هدر خان

 یحتوا اده و   ییرچگونه دست به تغ یریتکف یهپرسالش  رر  آن اسالت کهس سلف   ینتر هم

؟ ساخته است یزفقه اهک سنت  تما یهاخود را از دستگاه ترتیب،ینجهاد زده و بد یالگو

در  و یمکن ییناسالالارا هالال هایدگرگون یناز ا یبرخ ایموهالالیده قاله ک یندر ا یکدل ینبه هم

 .یم واجهه با آن بپرداز یراهبردها ینتربه  هم یتنها

 ی،و انهاک، جماعت، امت، خالفت مجاز یههجرت، جهاد، نکا یت،جااه   :کلیدواژگاد    

  .یخالفت اسالم

                                                 
 .(forati129@yahoo.com) یاسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند یاردانش *
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 . مقومه1

لی در این گردد، وگرایی به سه قرن اخیر بازمیپیشینه جریان س فی تکفیری در حوزه عمل

گذشته، رشد و گسترش س فیه تکفیری، شتاب بیشتری به خود گرفته و در قالب چند سال 

های متعددی در سراسر جهان اسالم سر برآورده است. بررسی روند حوادث ها و شاخهگروه

بی های مذهبا دیگر جریاندهد ایدئولوژی جریان س فیه درمقایسههای اخیر نشان میسال

المسا مین، جریان سنتی فقهی و حتی سکوررهای  در جهان اهل سانت، هموون اخوان  

تر یلحاظ تشکیالت، قوها بهگرا، قوّت و گساترش بیشتری یافته است. گرچه اخوانی غرب

م ساا فی تکفیری اساات  ه ه لحاظ ایدئولوژی، نوگراتر هسااتند، این جریانتر و بهو قدیم

ای ههای دیگر گروهمندیمندی از توانپیروان بیشااتری دارد و هم توانسااته اساات با بهره

 ای دست یابد.هی پیویدهدسیاسی هموون حزب بعث در عراق به سازمان

د همه رسشود، به نظر میفارغ از اینکه جریان سا فیه از درون به چند گروه تقسیم می 

ها ها و تا تیکاندیشاااند و تنها در  اربسااات روشای واحد میگونهآنها از نظر مبانی به

ترین مفهومی  ه همه آنها را به هم پیوند وند. شااااید بتوان گفت  انونیشااامتماایز می 

اساات  ه در اندیشااه آنان « خالفت اسااالمی»یا همان « اقامه نظم جدید دینی»دهد، می

ضاارورت شاارعی دارد. از نظر آنها، وضاای  نونی مساا مانان به دلیل هژمونیک شاادن    

تنها راه عالج آن بازگشاات به های غربی، وضااعیتی اساات شاابیه جاه یت اولی  ه ارزش

مدنیت اسالمی در عصر س ف صالح است؛ عصری  ه در آن خ یفه، ریاست عامه بر دین و 

عنوان ابزاری برای اجرای شریعت استفاده دنیای مردم داشات و توانساته بود از خالفت به  

ی هاهای ساا فی اساات  ه به روشرو، بنای خالفت اسااالمی، آرمان همه گروه ند. ازاین

 شود.گیری میمتعددی پی

 1برند و به تمام اهداف دشامنان خود صدمه داعش و القاعده از روش جهادی بهره می

 نناد تاا آنان به وحشااات بیفتند، ولی برخی دیگر هموون حزب التحریر در پی   وارد می

 دره»س وک روشی همانند پیامبر در صدر اسالم هستند. حزب التحریر  ه امروزه در منطقه 

 ند، سه می فعالیت قرقیزستان و تاجیکستان ازبکستان،  شورهای میان تالقی در «غانهفر

و  های داعشمرح ه زمانی را برای اقامه خالفت اسالمی ترسیم  رده است  ه با تا تیک

ر الدین نبهانی، مؤسس حزب التحریر دالقاعده تفاوت دارد. این سه مرح ه بنا به گفته تقی

                                                 
 ت.اس  افران و مشر انصدمه زدن به  معنایبه یس ف هایگروه ادبیات در االنهاک و النکایة شوکة نظریه. 8
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 هسته تشاکیل  و گیری. شاکل 8اند از: عبارت (5ص ،8221)نبهانی،االسالمیةة  الدولة تاب 

 .گیردمی قرار مرح ه این در حزب افکار به پایبند و مؤمن افراد عضااوگیری  ه دعوت

  ه بشاار زندگی ابعاد تمام به اسااالمی احکام گسااترش و اسااالم به امت دعوت . مرح ه2

 تب یغ تشکیل خالفت اسالمی و .1است.   فرآمیز و نادرست فاسد، افکار با مقاب ه با همراه

 .اسالم جهانی رسالت

اصل اقدام و »های دیگری هموون داعش با استناد به این در حالی اسات  ه سا فی  

های اسالمی و تشکیل قهری  وشاند با تصارف نظامیب بیشای از سارزمین    می« سابقت 

مگی را به حمایت از خالفت اسااالمی، مساا مانان را به مقصاادی روشاان دعوت  نند و ه

ها از درون خالفت سالجقه به  ار مجاهدان برانگیزند. این همان روشای است  ه عممانی 

هایی چون القاعده و تدریج امپراتوری عممانی را برپا  ردند. امروزه ساااازمانبساااتند و به

 یه ه ابوبکر ناجی به تبیین و توج 1«شالالوکة النکایة و االنهاک»داعش با توجه به نظریه 

 وشند با صدمه زدن به جامعه جاه ی  ه پرداخته اسات، می  2التوحش ادارةآن در  تاب 

ند، وضعیتی از توحش پدید آورند تا بتوانند آن را به سمت اهداف خالفت بردر آن به سر می

ای ریز و هاسااالمی مدیریت  نند. از  وبیدن عصااا بر ساار یک صاا یبی گرفته تا عم یات

هایی است  ه آنان برای رسیدن به آرمان خالفت استفاده جم ه روشدرشات انتحاری، از  

. در واقی، خالفت برای آنان آرمانی اساات  ه باید بدان دساات (21تا، ص)ناجی، بی 1 نندمی

 یافت و هر گروهی با هر روشی  ه بتواند آن را اقامه  ند، باید مورد حمایت قرار گیرد.

  نی آاژرهآرم . خالفت ژسالمی، 2

ید؛ آخالفت، نظمی از سایاست است  ه در اندیشه اهل سنت ضرورتی واجب به شمار می 

لت شود. این نوع دوچرا ه اقامه ابعاد اجتماعی شریعت جز با اقامه حکومت دینی میسر نمی

                                                 
 صدمه هرگونه ایجاد آن، داعشی قرائت در و است فرسودن و زدن صدمه معنای به لغوی نظر از انهاک و نکایة.  8

 . ند فراهم را آن نابودی نهایت در و ضعف موجبات  ه است دشمن به رساندن آسیب و
 هایاستس  هآنجااز  تاب این. شد تألیف ناجی ابوبکر نام به مجهولی شیص به دست 2002 سال در التوحش اداره.  2

 ز سویا بسیاری اقبال با بود،  رده مشیص دشمنان با تقابل در را آن به وابسته هایگروه و القاعده هایاستراتژی
 وانعنبه را  تاب این دنیا سراسر در آن به وابسته هایگروه و القاعده سویک از. شد روهروب میالفان و موافقان

 این القاعده عم یاتی هایاستراتژی از آگاهی برای القاعده میالفان دیگر طرف از و دادند قرار خود عم ی مانیفست
 . ردند بررسی و تح یل را  تاب

 .  ندمی یاد و االنهاک یةالنکا ةشوکمرح ه به مرح ة  یناز ا ناجی .1
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تأسیس شد، در طول تاریخ اسالم مسیر پر فراز و   ه پس از رح ت نبی گرامی اسالم

ومتی  ه در جهان اسالم از عنوان خالفت استفاده  رد، نشایبی داشاته اسات. آخرین حک   

امپراتوری عممانی بود  ه خالفت آنان پس از پنج قرن حکومت بر بیش بزرگی از جهان 

با رأی مردم  8522اساالم، از اواخر قرن نوزدهم رو به ضعف گذاشت و در نهایت در سال  

 دنبال به و عممانی امپراتوری . سقوط(8111ک: شاهبازی،  ن)تر یه برای همیشاه از بین رفت 

 سرخوردگی آن، از مهمی هایبیش بر غربی هایدولت تس ط و اسالم جهان تقسایم  آن

 .داشت دنبال به را سنت اهل ویژهبه مس مانان، عامه

 و هاروهگ بین در غربی هایدولت برابر در اسالمی حکومت تشکیل شرایطی، چنین در

آرمانی تبدیل شد  ه از آن در برخی از سینان شفاهی به  مس مان میت ف هایشیصیت

ف است  ه س  شاد. در این آرمان، خالفت، حکومتی تعبیر می« آرمانی آواره»سا فیون به  

صالح در روزگار خود آن را بر دیگر اشکال دولت برگزید و در درون آن توانست به اجرای 

دوری مس مانان از شریعت اسالم،  شریعت بپردازد. اما امروزه به دلیل ظهور مرزهای م ی و

د. البته رساین نوع دولت به آرزویی تبدیل شاده اسات  ه دستیابی بدان دشوار به نظر می  

این آرمان همانند روح   ی هگل بعد از فروپاشی عممانی در تاریخ حضور دارد، ولی همانند 

 سم یابد. هر ستواند در جایی تجآوارگان مناطق جنگی، جایی برای زیسات ندارد و نمی 

آن را از آوارگی درآورد، بر دیگر مؤمنان واجب اسات از آن حمایت  نند و مانی آواره شدن  

اش شوند.  اری  ه داعش به انجام رسانید و بر اساس روایات آخرالزمان، بیشی از دوباره

، لیلنوعی از آوارگی در آوردن خالفت بود و به همین دخالفت قرار داد، به سوریه را مأوای

اش بر همه مجاهدان و مفیتان واجب بود از آن حراسااات  نند و مانی آواره شااادن دوباره

شاوند. البته این آرمان پیش از آنکه در موصل و رقه تحقق عینی یابد، در فضای اینترنت  

انسته ها نتوظهوری مجازی یافته بود و به همین دلیل، هرگز  سی از سیاستمداران و رسانه

ها را درباره آنوه در موصااال را داد، بفهمد. خالفت مجازی در بین جهادی بود نحوه  ار

رفته رفته بر اساااس حدیمی  (ovlppia, 2011, p.203) در اینترنت 2082تا  2007های ساال 

 شکل گرفت: منسوب به پیامبر اسالم

 النزاع: قال الغرباء؟ و من: قیل ل غرباء. فطوبى بدأ  ما غریباً و ساایعود غریباً بدأ اإلسااالم إن

 حال به خوشااا و بود خواهد غریب نیز آینده در و شااد متولد غریب القبائل؛ همانا اسااالم من
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)حنبل، 1شااوندمی  نده خود قبایل از  ه  سااانی: فرمود اند؟ یان غریبان پرسایدند:  غریبان.

 (.251، ص8ق، ج8289

ت جهادیون استفاده شد و توانسبا بار ممبت نزد « غرباء»واژه  انونی این حدیث، یعنی 

مریکا بار در اروپا و ابسیاری از آنان را به خود جذب  ند. غرباء  سانی هستند  ه نیستین

ت توان گفموسوم شدند. حتی می« غریبه»از ساوی غیرمسا مانان تحقیر و از آن پس به   

ا به المی یآمیز حا مان اسبرخی از شاهروندان جهان اسالم نیز به دلیل رفتارهای تبعی  

دلیل گساترش فقر و نداری در  شورهای فقیری چون افغانستان و عراق مورد تحقیر قرار  

های دهد گروههای افراطی شمرده شدند. این نشان میگونه میاطبان گروهگرفتند و بدین

سوی خوبی با ضعف نظام جهانی آشنا بوده، توانسته بودند چنین میاطبانی را بهتکفیری به

میالدی  2082تا  2007می  نند. در واقی س فیون توانستند طی شش سال، یعنی از خود ج

وگوهای را از طریق گفت« الم لتحقیرشااادگان نظام بین»غرباء یا به تعبیر برتران بدیی 

های مالی های نظامی ااا مذهبی دهند و مساعدتآنالین شناسایی  نند و به آنان آموزش

س ای آرمانی تأساایغرباء نیز با این پندار  ه ساا فیون جامعه فراوانی از ایشااان گرد آورند.

خواهند  رد و آنان را از آوارگی درخواهند آورد، به ساینان آن گوش فرادادند و با تصرف  

هایی از خاک عراق و سوریه از سوی داعش روانه آن دیار شدند. اما آنوه در تح یل بیش

های س فی و ر گرفته، آن است  ه: دعوت گروهاین آرمان وجود دارد و  متر مورد توجه قرا

 فشان را از سرتاسرهایی داشات  ه توانست این همه س فی جان ویژه داعش چه ویژگیبه

گونه جغرافیای خاورمیانه را به هم ریزد؟ برخی در پاسخ این دنیا به خود جذب  ند و بدین

 پرسش معتقدند:

بی  نند و آینده خووادی دست و پنجه نرم میبسایاری از جوانان  ه با فقر، بیکاری و بیسا   

 پذیرترینیبآس داعش واقی درشوند. های افراطی میجذب گروه ، نندبرای خود تصاور نمی 

است  برگزیدههای جامعه و طبقات محروم شهری و روستایی را برای عضوگیری خود بیش

 .عی دارندهای اقتصادی و اجتماانگیزه ،شوندو افرادی  ه جذب این گروه می

سر ردگان داعش از  .یکی از عوامل پیوستن به گروه داعش است ،فقدان آگاهی سایاسای   

ریب و با ف برندمیوضعیت سیاسی  شورهای تحت نفوذ خود بهره  در خصوصناآگاهی افراد 

 . نندهای سیاسی حا م دعوت مینظام بر ضدآنها را به همراهی با خود و شورش  ،این افراد

                                                 
 به یثحد باقی و است ل غرباء فطوبی تا روایت اصال  اسات،  شاده  روایت میت ف یهاشاکل  به روایت این البته. 8

 است. آمده میت ف یهاشکل
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ویژه بهو یکی از دریل گرایش مردم  ،ورها هموون  شااورهای آساایای میانهدر برخی  شاا

جواناان باه داعش این اسااات  اه این افراد دانش اساااالمی ندارند و اطالعات دینی را از    

گرفتن مع ومات دینی ممنوع  در تاجیکساااتان عمالً ،ممال برایگیرند. افراطی می هایگروه

 ،شعر منؤثیر نبوده است. مأتهای اجتماعی بیکهبر شتب یغات داعش در این رابطه د وشاده  

گوید: عامل پیوستن جوانان تاجیک به گروه داعش می بارهاینتح ی گر مقیم شهر دوشنبه در

جوانانی  ه زندگی خوبی هم  ،ب که مشااااهده شاااده ،تنها فقر، بیکاری و مهاجرت نیسااات

ثیر تب یغات داعش قرار گرفتند و أتاند. این افراد تحتبه گروه داعش پیوساااته ،نداهداشااات

 هایگروهع ت پیوستن به  ،به مساجد را ساال   هیجده ممنوعیت حجاب و رفتن جوانان زیر

 (.8152)سایت الف، خرداد  اندافراطی اعالم  رده

ش نفوذ  ننده گسترتنهایی توجیهتواند بهرسد عوامل یادشده نمیهمه، به نظر میبااین

ات اند از طبقها پیوسااتهاورمیانه باشااد؛ بساایاری  ه به این گروه های تکفیری در خگروه

آموختگان مدارس دینی در  شورهای متوسط شهری و از نظر مالی، مستقل و حتی دانش

رساد عامل اص ی گسترش این جریان را باید  اند. به همین دلیل، به نظر میگوناگون بوده

به تح یل سرشت آن پرداخت. ایدئولوژی وجو  رد و های ایدئولوژیک آن جستدر جذابیت

 ند. این سه ویژگی آساانی جذب می سا فی ساه ویژگی مهم دارد  ه میاطبان خود را به  

 اند از:عبارت

در   ند  ه فاقد پیویدگی. جریان ساا فیه تکفیری، مذهبی ساااده و روان را  بیان می8

های غام  داشته پردازیظریههای آنان بدون اینکه پوششی از نها و آموزهفهم است. ایده

 ند  ه برای همگان قابل فهم و درک باشاد، برداشتی صریح و ساده از اسالم را ارائه می 

گویند، مرادشااان اجرای سااین می« خالفت اسااالمی»گاه  ه آنان از اساات. در واقی، آن

ای مساتقیم احکام شاریعت در زندگی سیاسی است. این احکام بدون اینکه از مسیر نظریه  

نزد اخوان المس مین عبور  نند و پاریش یابند، مستقیماً « فقه المقاصد»سیاسی هموون 

درباره « هبدون نظری»رو، س فیه تکفیری، جریانی است شوند. ازاینوارد زندگی سیاسی می

ه ای برای آن به شمار آید، تا نون توانستحیات سایاسای. این ویژگی بدون اینکه نقیصاه   

انی را از طبقاات میت ف جهان اساااالم به خود جذب  ند. بسااایاری از  اسااات افراد فراو

های پس از فروپاشی خالفت عممانی در حسرت و اندوه آخرین دولت مسا مانان در ساال  

اساالمی اندوهناک شدند و همواره در پی بنای مجدد آن بودند؛ خالفتی  ه باید با اجرای  

تمه دهد و پایانی بر هجران آنان در  امل شاریعت نبوی به انحطاط معاصار مس مانان خا  
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 عصر متوحش جدید گردد.

 ه وگوهای تئوریک گرفتار  ند، بالفاص. سا فیه تکفیری بدون اینکه خود را در گفت 2

 هایرفترود و با تأ ید بر مصااادیق و مسااائل عینی، به برونهای عم ی میسااراغ روش

های مدرن یا نوگرای از جریاناندیشاد. به ساینی دیگر، آنان برخالف بسیاری   عم ی می

های وگوهای نظری عالقه دارند، بر روشجهان اسااالم  ه به مناقشااات تئوریک و گفت 

ید های زودبازده، تأ ورزند و بر  اربست روشرسند اصرار میعم ی  ه زودتر به نتیجه می

زیونی و های ت ویوافر دارناد. باه همین دلیل، اندیشاااه آنان بدون اینکه در درون مناظره  

شود یم ای عم یاتی تبدیلای منحصر شود، به ایدهری منابی  تابیانهدانشگاهی یا در ربه

د و برخی  نو بدون اینکه فرصتی برای اندیشیدن باقی گذارد، ناگهان جایی را تصرف می

 آورد.از احکام و حدود شریعت را به اجرا درمی

 ارانه و صریح است و ایشان غیرمحافظهحل آنان برای حل مشکالت مس مانان، . راه1

 انحراف»و « گسترش مظاهر غرب»رفت از مصاایب  نونی جهان اسالم، یعنی  تنها برون

دانند؛ چیزی  ه برای های رادیکال میحلرا راه« جامعه اسااالمی از اسااالم ساا ف صااالح

و آنان را های فراوانی تولید جواناان نااامید از بهبود اوضااااع در جهان اساااالمی جذابیت  

  ند.مجذوب مسیرهای  وتاه و منتج می

 ه « رادیکال بودن»و « عم یاتی اندیشیدن»، «سادگی در اندیشه»برایند ساه ویژگی  

های مهم س فیه تکفیری است، آن است  ه جوانانب سرخورده و ناامید از نا ارآمدی ویژگی

بهبود سااریی مشااکالت   ند و آنان را بههای  نونی جهان اسااالم را جذب میایدئولوژی

ساازد. این تح یل  ه مورد تأیید مطالعات میدانی نویسنده این اثر از  شورهای  امیدوار می

 های س فی جهان اسالم است، نشانوگو با برخی از شیصیتافغانستان و عراق و نیز گفت

و  دهای بزرگی در جذب افکار س فیه داردهد جهان اساالم بنا به دریل متعدد، ظرفیت می

 هایی فراهم آورد.  تواند زمینه قدرتمندی برای جذب چنین اندیشهراحتی میبه

  . عن صر ا ژرک   ژیوئولوگی دژعش3

ا ههای سا فی اهمیت بسزایی دارد، آن است  ه بیشی از این گروه اما آنوه در فهم گروه

مایل دارد  ه شااود، به اعمال روندی تیاد می« های تکفیریساا فی» ه امروزه از آنان به 

 های ساایاساای و مذهبی پیشااین، حتی خوارج دوره امام ع ی تا نون در میان حر ت

آنان  دهدداعش نشان می ارگان رسمی دابقساابقه نداشته است. بررسی شمارگان نشریه  
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 1گانهاند. این مراحل هشااتای برای تحقق ایدئولوژی خود بیان  ردهمرح هروندی هشاات

. اداره 9. جهاد؛ 9. نکایه و انهاک؛ 2. هجرت؛ 1. تکفیر سیاسی؛ 2. جاه یت؛ 8اند از: عبارت

 . خالفت ع ی منهج النبی.1. جماعت یا امت؛ 7توحش؛ 

 به مفهومی از سوی آرمان آواره خویش،حر ت به برای را خود عزیمت نقطه سا فیون 

 جادای برای را رزم توجیه تواندمی  ه است مفهومی جاه یت.  نندمی آغاز «جاه یت» نام

 جهان ازآنجا ه گروهی ممل داعش، اندیشااه اساااس بر.  ند هموار فعالیت آغاز و تحول

 گام ستیننی بنابراین،. گیرد صورت اقدامی آن در برابر باید است، جاه یت  نونی سرشار از

 اسااات؛ معاصااار جهان دادن نشاااان جاه ی میاطبان، جذب و تحریک برای داعش

پیش از این، جاه یت در ادبیات  .آید فراهم بعدی اقدامات برای رزم انگیزه  هایگونهبه

 و اسالممیاطب اصا ی مودودی در  تاب   ش( به  ار رفت.8191ابوارع ی مودودی )ف 
جهان غرب و تمدن غربی است. وی در میان مشکالت تمدن  (8111: مودودی، نک)جاه یت

 ند  ه تمدن غربی را به تمدنی دنیوی و عنوان عاام ی طرح می غربی، جااه یات را باه   

گرا تبدیل  رده اساات و در آن خدا هیج جایگاهی ندارد و همین امر ساابب شااده  منفعت

افی خود باشاااند و برای های انساااانی از این جامعه رخت بربندد و همه به دنبال منارزش

نها رو، ترساایدن به آن از هیج عمل غیراخالقی و غیرانسااانی نیز رویگردان نباشااند. ازاین

های طبیعی و اجتماعی است؛  ند، محدودیتچیزی  ه انسان را در این جامعه محدود می

 .(892-822، ص8152)ع یزاده موسوی، وگرنه، شهوات و مشتهیات نفسی هدایتگر انسان است

های اساالمی نسبت  حال، مودودی جاه یت را به پیروان مذاهب اساالمی یا فرقه بااین

شود. های اسالمی دیده نمینداد و در گفتار و نوشتار وی، توهین به مقدسات یا شیصیت

یافت. او  تریالبته هنگامی  ه این مفهوم در ادبیات سید قطب به  ار رفت، معنای گسترده

ب، )سید قطدلیل فقدان حا میت توحید، مصاداقی از جاه یت برشمرد جوامی اساالمی را به  

. روشااان بود  اه میاطب او در برپایی حا میت توحیدی، غرب نبود، ب که  (89م، ص8571

 ردند، ولی به ساابب عدم توجه به حا مانی بودند  ه بر  شاورهای اساالمی حکومت می  

طب جز غرب، حا مان  شورهای شدند. این اندیشه سید قفرامین الهی، طاغوت شمرده می

 شید. چنین برداشتی از توحید سبب شد جریان اصالحی اسالمی را نیز  امالً به چالش می

، در دوره سید قطب به جریانی انقالبی تبدیل شود و خود وی نیز در مصر اخوان المس مین

                                                 
اد است یبنددسته رسدمیوجود دارد  ه به نظر  یمتعدد هایبندیدسته داعش سایاسای   اندیشاه  مراحل درباره. 8
 .شودمیبدان اشاره  ینجاتر باشد  ه در ایقاز همه دق یموسو یزادهع 
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ک: احمدی، ن) ش برای سااارنگونی دولت، به دار آوییته گرددش به اتهام تال8129ساااال 

 .(8111سوزنگر،  ؛8119

ترین تفاوت میان نظریه جاه یت مودودی و سااید قطب، تسااری رسااد مهمبه نظر می

جاه یت به ممالک اساالمی از سوی سید قطب است. هرچند در نظریه سید قطب، مالک  

صورت مستقیم است و مس مانان بهجاه یت حکومت غیراساالمی در  شاورهای اسالمی   

جااهل نبودند، جاه ی خواندن جوامی اساااالمی  ه در آن مسااا مانان و اهل قب ه زندگی  

طی های افرابرداری جریان نند، بدعتی است  ه از سوی او پدید آمد و مستمسک بهرهمی

 و تکفیری از این مفهوم شد.

 جهان امروز، یو جاه یت  نون یسه دوره اول، وسطزرقاوی پس از تقسیم جاه یت به 

)الزرقاوی،  شودحالل خدا حرام و حرام خدا حالل میداند  ه در آن را گرفتار جاه یت نوین می

جاه یت متهم حکومت بر اساس   شورهای اسالمی را بههمونین حا مان او  .(7تا، صبی

 اساسبر  و گرفت قرار توجه مورد داعش ممل گروهی اندیشه در آنوه ولی ،)همان(  ندمی

 یت های جاهیافت، آن بود  ه داعش برخالف سید قطب  ه ریشه گسترش جاه یت مفهوم

دید، ریشه جاه یت را رسماً به عقاید و باورهای مس مانان نسبت را در سوء حا میت می

  وشد به اینرود. هنگامی  ه داعش میدهد و در نتیجه سینه مس مانان را نشانه میمی

دانید و اما ن مقدسه خ دهد  ه چرا خون مس مانان، حتی اهل سنت را مباح میپرسش پاس

 نید، از گستردگی جاه یت در جهان امروز، نه از منظر حا میت، ب که از منظر را تیریب می

 8 ند.عقاید و باورهای مس مانان یاد می

و سید قطب جدا  اما آنوه راه داعش و برخی از سا فیون را از متفکرانی چون مودودی 

د گاه مس مانان را  افر ندانستند. سی ند، مرح ه پس از جاه یت است. آن دو متفکر هیجمی

قطب تنها به دلیل فقدان توحید در حا میت  شااورهای اسااالمی، آنها را تکفیر نمود و در 

نتیجه، مس مانان را به شورشی خیابانی ع یه حا میت فراخواند، ولی س فیونی چون داعش 

 نند و پذیرند، تکفیر میو وهابیون، مس مانان را به دلیل اینکه روایت آنها از اسالم را نمی

اندازند و خون آنان را ای، خود مس مانان را به جان هم میاندازی جنگ فرقهدر نتیجه با راه

رو، تکفیر در اندیشااه سااید قطب، تکفیر ساایاساای بود و در ساا فیون  دانند. ازاینمباح می

و داعش، مااهیتی اعتقادی به خود گرفت. به  « التکفةر و الهجرة»یری هموون گروه تکف

                                                 
1.The widespread ignorance among the people, Dabiq N.2, p.10-11.   
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همین دلیال بود  اه ابوبکر بغدادی با تقسااایم جهان به دو بیش داراریمان و دارالکفر،   

دارارسالم را مناطق تحت اشغال داعش در شام و عراق دانست و مس مانان را به هجرت 

ی بود  ه از نظر وی  سااای  ه به این مناطق هجرت طبیع 8باه این منطقاه دعوت  رد.  

 نکند، مس مان نیست.  

با جاه ی دانسااتن دیگر مناطقی  ه تحت تصاارف داعش قرار ندارند، طبیعی اساات   

ساوی مقصادی روشن  ه داعش برای آنها فراهم   مسا مانان باید برای فرار از جاه یت به 

نند. در واقی داعش توانست با اشغال  رده است، فرار  نند و خود را به صف مجاهدان برسا

مناطقی از عراق و سوریه، مقصدی روشن برای دعوت غرباء ترسیم  ند  ه در آنجا احکام 

« ةالتکفةر و الهجر»آید؛ مقصدی  ه پیش از این برای گروهی ممل شریعت به اجرا درمی

 از تکفیر جامعهوجود ناداشااات و آنان مجبور بودند به  وه و دره پناه برند. این گروه پس  

الهی  ها و غارها  وشااایدند جامعهمصااار، راه  وه و بیابان را پیش گرفتند و در میان دره

بر خود نهادند و هر س از عضویت در گروه « جماعة المسا مین »تشاکیل دهند. آنان نام  

 رد و آمد، دشااامنی خود را با خدا اعالم می رد یاا درصااادد ترک آن برمی امتنااع می 

 .(8111جی یانس، )جیشدبه سیتی با او برخورد میبایست می

اما داعش غرباء را نه به مقصاادی نامع وم، ب که به مکانی مشاایص دعوت  رد  ه در 

خوبی دریافته بود  ه پیروزی جز آن مدتی حکومت دینی برپا  رده بود. در واقی داعش به

نیست و این هجرت در ساایه هجرت مسا مانان افراطی از مناطق میت ف به عراق میسر   

در هر جا  ه هساتید، نیستین  » 2انجامد.تأسایس آنها می اسات  ه به تقویت دولت تازه 

اولویت، هجرت به دولت اسااالمی اساات. از دارالکفر به دارارسااالم. ... به همراه خانواده،  

خواهران و براداران، همساران و فرزندان، بشاتابید به سوی دولت اسالمد در اینجا اما نی   

 1«تان در نظر گرفته شده است.رای زندگی شما و خانوادهب

 اساس شده، به روایاتی  ه برهای اشغالداعش برای توجیه دینی هجرت به سارزمین 

 را م ی هایوابسااتگی و ایقبی ه تع قات بند  ه  سااانی از اسااالم گرامی پیامبر آنها

اسالم » ند. به گفته آنها ایشان فرموده است: می استدرل  نند،می هجرت و شاکنند می

                                                 
1  . Dabiq,p.10-11, V.1, Ramadan1435. 

2  . Abū Mus’ab az-Zarqāwī, The Immigrants to the Land of Malāhim, ibid,N.3, p.5. 

3  .  ibid, V.2, p.3. 
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سااؤال شااد: «. غریب متولد شااد و در آینده نیز غریب خواهد بود و خوشااا به حال غریبان

)حنبل،  8«شااوند سااانی  ه از قبایل خود  نده می»غریبان چه  سااانی هسااتند؟ فرمود: 

شام را در آخرالزمان فرجام . افزون بر این، داعش با استفاده از روایاتی  ه (251ق، ص 8289

 وشد به میاطب خود بقبورند آخرالزمان فرارسیده است و گاه  ند، میهجرت معرفی می

تیمیه  ه شااام را خاسااتگاه هجرت  میان، از سااینان ابنهجرت به شااام اساات و دراین 

از طرف دیگر داعش، جهاد را با هجرت پیوند  2برد.ناامیاده اسااات، بهره می   ابراهیم

همونین داعش زندگی در  1 ند اگر هجرتی نباشد، جهادی نیواهد بود.د و اعالم میزنمی

داند و به همین سبب، هجرت به سرزمین اسالمی جامعه جاه ی را موجب بیماری ق ب می

هایی نیز برای هجرت به سرزمین داعش دارد . داعش توصیه(12)همان، ص ندرا توصیه می

م گرسانگی یا دساتگیری از سوی میالفان داعش است.    ه از آن جم ه عدم هراس از بی

های اندیشامندان معاصار جهان اسالم درباره هجرت،   تر یب مباحث آخرالزمانی با دیدگاه

 ویژه جوانان شده است.موجب جذابیت داعش برای گروهی از مس مانان و به

 از جم ه یابد آن اساات  ه:  سااانی  ه به دریل میت ف،اما آنوه در اینجا اهمیت می

 هولت سن، مریضی یا دیپورت شدن در فرودگاه نتوانند دست به هجرت زنند و خود را به 

ای برعهده دارند و چگونه باید در درون دارالکفر زندگی داعشاایان م حق  نند، چه وظیفه

اد ی« نکایه و انهاک» نند؟ پاساخ به این پرساش، همان چیزی اسات  ه از آن به نظریه    

شود و هر س این نظریه، تقابل با جامعه جاه ی از درون خود جامعه آغاز می ردیم. بر اسا

های فرهنگی، سیاسی، فرد وفادار به عقاید آن، وظیفه دارد با تمام وجود به جامعه و داشته

های نابودی آن فراهم شود؛ حتی اگر بتوانند با اجتماعی و اقتصادی آن ضربه بزند تا زمینه

ناامنی و  هایزمینه« زیر گرفتن عابران با ماشین»یا « ک ص یبی وبیدن عصاا بر سار ی  »

 .(89تا، ص)الناجی، بی فرسایش را در  شورهای هدف ایجاد  نند

 ند. بر تفصاایل این اسااتراتژی را تشااریح می به التوحش ادارةابوبکر ناجی در  تاب 

اسااس نظریه ناجی، یکی از مراحل اسااسای در تشاکیل حکومت اسالمی، ایجاد ناامنی،     

اساااس، هیج . براین(21)همان، ص  ثباتی و در نهایت فرسااایش و ضااعف دولت اساات بی

                                                 
 به دیثح باقی و است «ل غرباء فطوبی» تا روایت اصل اسات،  شاده  روایت میت ف هایشاکل  بهخبر  این البته. 8

 .است آمده گوناگون هایشکل
2  . Hijrah to ShAm is from the Millah of IbrAhIm, Dabiq, N.3,p.6. 

3.There Is No Life without Jihād and There Is No Jihād without Hijrah, ibid,N3, p.31. 
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ا قاعده و یمسا مانی نباید منتظر فراهم شادن مقدمات یا دساتور از سوی مقامات باری ال   

 حانه ای باید به مبارزه مسهای دیگر برای مقاب ه با دشامنان باشد، ب که به هر وسی ه گروه

 گساییته توصیه و تضاعیف دشامن بپردازد. در این راساتا، خشاونت عریان و  امالً عنان    

 شااماردای را در این عرصااه جایز میو مؤلف هر عمل وحشاایانه (18)همان، ص  شااودمی

 مجاهدان دشاامنان با مواجهه در نامتعارف هایروش  اربساات رو، توحش،ین. ازا)همان(

های س فی ااا تکفیری است  ه موجب وحشت آنان و افزایش قوّت ق ب هواخواهان گروه

ی یابد، به ابزاری مهمها  ه بیشتر در قالب عم یات انتحاری بازتاب میشود. این روشمی

تر  ند. امروزه عم یات انتحاری اهداف خویش نزدیکتواند آنان را به شود  ه میتبدیل می

های هایی ممل القاعده و داعش، از جم ه روشو نیز انواع  شاااتارهای نامتعارف در گروه

عنوان تا تیک و رود؛ با این تفاوت  ه داعش به عم یات انتحاری بهجهادی به شاامار می

 ند  سی  ه عم یات انتحاری می القاعده به دید اساتراتژی نگریسته است. از نظر القاعده 

نیروهای جهادی برای ضربه زدن به « موتور  وچک»عنوان است  ه به« گروه پیشتازی»

عنوان  ند، ولی داعش هرگز به چنین عم یاتی بهنماادهای جاه یت غرب، خود را فدا می 

  ند. موتور  وچک نگاه نمی

جدیدی از قدرت را در دست  محور دارد و مصمم است ساختارای دولتداعش اندیشاه 

 دهد. ازهای مردمی را به خود نمیگیرد. داعش دولتی است  ه حتی زحمت تمر ز بر توده

توان در دستیابی به حکومت دینی به آنها اعتماد اند و نمیها عام ی پرزحمتنظر آنان، توده

ی، روحیه  رد. باه همین دلیال داعش برخالف القااعاده، عالقاه نادارد از طریق ایمارگر      

اتی ای دست به ع میرو، اگر برای تصرف منطقهمقاومت میان امت پرا نده را بار برد. ازاین

 های دیگر به  ار گرفتهممابه یک سااالح در  نار سااالح زند، این  ار تنها بهانتحاری می

ود؛ از شعنوان یک اصل نظامی برخورد شاود؛ یعنی قرار نیسات با عم یات انتحاری به  می

 ندیشها ا هرچه ت فات  متر باشاد، برای پیشبرد اهداف بهتر است. به سینی دیگر، در قضا 

 داعش و،رایناز. است داده اصول تغییر یافتهساخت دولت به القاعده پبشتاز گروه از داعش،

 در  ه القاعده نزد انتحاری ع میات شاادن اسااتفادهبی از  وشاادمی توحش مدیریت در

 ود،ب نتیجهبی البته و گرفتمی صااورت مردم آوردن شااوق به هدف با عراق و افغانسااتان

ممالً انجام عم یات انتحاری در مسجد، در بازار، در صف  .ورزد تأمل آن در و نماید بازبینی

بیکاران و در مدرساااه و یا بریدن سااار اسااایران تا پیش از اشاااغال عراق امری عادی و 

دی داشات؛ چه رسد به زنده سوزاندان   م توجیه شارعی محدو تکرارشاونده نبود یا دسات  
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های طاغوت و نظامیان بودند، ولی خ بان اردنی در قفس. پیش از این، هدف اص ی، دولت

داعش چنین تغییری را انجام داد و حتی شااهروندان خنمی را از دم تیغ گذراند تا آنها را به 

همه، داعش به مح  دساات آورد. بااینقبول دولت اسااالمی وادارد، نه اینکه دل آنها به

پردازد، ب که خود را متعهد به بازسازی مناطق رسد، تنها به سالخی نمیاینکه به قدرت می

 ه   شی، چیزیمین آب لولهأتتحت  نترل ساخته است. طبق منابی مورد حمایت داعش، 

ای برآمده و نه توان آن را در آینده آن مینأت دولات نئولیبرالی عراق ناه تاا نون از عهده   

خانه سیس خانه سالمندان، یتیمأنزدیک دارد، از جم ه اقدامات خدماتی داعش بوده است. ت

افطاری و غذای  ساارپناه، پیش گوشاات و مواد خورا ی، تهیهبرای حمایت از  ود ان بی

)نشریه  بیمارستان عمومی برای  ود ان سرطانی و شاده های تیریبرایگان، بازساازی پل 

 از جم ه اقدامات داعش هنگام استقرار است. (25-27، ص 2 ش و 19، ص2دابق، ش

بساایار مهم اساات و  همانند دیگر  « امت»یا « جماعت»های ساا فی، واژه نزد گروه

های متقدم ریشه دارد. مودودی جماعت را شامل همه مس مانان، مفاهیم، در افکار سا فی 

 بودن هم مع وم و داشت مکدر مفهومی قطب سید نزد دانست، ولیاعم از شیعه و سنی می

 نند؟ شاااید به همین دلیل بود  ه گروه  مهاجرت سااو  دامین به هجرت از پس مؤمنان

التکفیر و الهجرة جایی برای مهاجرت نیافتند و سااار به بیابان و  وه نهادند. داعش نیز با 

نج من به شما پ»فرمود:  اساتناد به برخی از روایات اساالمی مانند اینکه رساول خدا   

دهم  ه خداوند آن را به من داده اسااات: جماعت، سااامی، طاعت، هجرت و دساااتور می

 وشاااد گروه خود را همان جماعت بداند. این جماعت در می (18، ص8)هماان، ش «جهااد 

ای هم وجود ای  ه دولت مر زی در آن ضاعیف است، قرار دارد و اگر چنین منطقه منطقه

های گوناگون به دشاامن ضااربه زد و دشاامن را به  نداشااته باشااد، باید با انجام عم یات 

این بدان معناست  ه بنای جماعت جز به جهاد میسر  8نشاینی از آن منطقه واداشت. عقب

نیسات و جهاد ابزار رزمی برای دستیابی به آرمان آنان است. برخالف مفهوم قرآنی جهاد  

هم با مساا مانان دارد.  های ساا فی ماهیتی ابتدایی، آن ه ماهیتی دفاعی دارد، نزد گروه

ساا فیون وهابی در طول بیش از سااه قرن بیش از چهارصااد هزار قربانی از جهان اسااالم 

اند  ه همه به بهانه جهاد با  فار صورت گرفته است، ولی در میان قربانیان شاید به  گرفته

 عدد انگشتان دست نتوان  افر یا مشرک با معیارهای اسالمی یافت.

                                                 
1  . from hijrah to khilafah Dabiq, v.1, Ramadan,1435, p.38. 
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 ی خودس خته دینی آ . خشونت ا مب ن4

قاعده را تا تیک بدانیم یا اسااتراتژی، مهم آن اساات  ه چه عم یات انتحاری و  شااتار بی

آمیز توانساته توجیه دینی بیابد و برای خود ادله نق ی دست و پا  این نوع رفتارهای توحش

 های پیشینانب جریان تکفیر در ه خواهد آمد، برخی از این ادله تکرار همان گفته ند. چنان

درباره توحید عبادی و مشااارک خواندن گروهی از مؤمنان اسااات  ه در  جهان اساااالم

هایی ممل داعش دارای تازگی  شورهای اسالم سابقه دیرینه دارد. اما آنوه در ادبیات گروه

یافته را است  ه بنیان توحش غیرسازمان« اتباع النص»و برجساتگی خاصی است، مفهوم  

 دهد. گسترش می

نها تای تکفیری، جهان اساالم به انواع شارک آلوده است و نه  هدر ادبیات  نونی گروه

اسی همه، مشکل اسفرد فرد مؤمنان، ب که باید   یت جامعه مسا مانان تطهیر شاود. بااین  

ف های میت گونه مس مانان را به گروهجهان اساالم تعدد و تکمر فهم از نص است  ه این 

 ها در فهم نص ون تفرق، حذف واسطهتقسایم  رده اسات. تنها راه پایان بیشایدن به ای   

دعوت همه مس مانان به فهم مستقیم نص بدون وساطت فقهیان و مفسران است؛ چرا ه 

د  ه انامروز اسالم بیش از آنکه نیازمند مفسر باشد، به مجاهد نیاز مبرم دارد. این مجاهدان

رو، گردانند. ازاینیرفته بازمدهند و آن را به عظمت ازدستاساالم را از انحطاط نجات می 

مس مان باید خود مورد خطاب نص قرار گیرد و بدان عمل  ند. مس مان در هر جای عالم 

در همان « فرد اااا امارت»تواند بر اساس ایده قرار دارد، فهمی مساتقل از دین دارد و می 

لحاظ ق بی به گاه  ه بههرحال، فرد آنجایی  ه هسااات، امارت داعش را برپا ساااازد. به

ا صورت فیزیکی است یاندیشاد، باید هجرت  ند. هجرت او یا به های تکفیری میاندیشاه 

 ور است مهاجرتذهنی. اگر نتواند از مکانی به مکان دیگری  ه فریضه جهاد در آن شع ه

زید، امارتی بر اساس صورت ذهنی به مهاجرت بپردازد و در همان جایی  ه می ند، باید به

های جدید همت گمارد. اتباع تأسیس  ند و به تداوم جهاد در سرزمین «فرد ا امارت»ایده 

ای  ه فهمد، عمل  ند و در همان نقطه ند تا به هر آنوه از نص میالنص بدو  مک می

قرار دارد بادان عمل نماید. به همین دلیل، گروهی ممل داعش ارتباط ارگانیگی با حامیان  

 ند و نه به آنها نقاط جهان گساایل میبه اقصاای خود در سااراساار جهان ندارد؛ نه نیرویی

 اند،دهد، ب که مهاجران ذهنی  ه فرصات حضور در عراق و  شام را پیدا نکرده فرمانی می

 خالفت مرزیبی شرایط را در داعش حضور حوزه و زنندمی عم یات به دست برأساه  خود

 نمایند.می ترگسترده داعش
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خی از مبانی  المی و فقهی ساا فیه تکفیری توانسااته  رو، اتباع النص در  نار برازاین

اسات ساگینال نصوص اسالمی را درباره خشونت فعال سازد و آنها را به سود مبارزه ع یه   

افته شااهرت ی« فقه التکفیر»اهداف خود مصااادره نماید. این فقه  ه در ادبیات  نونی به 

ز جهاتی روشنفکرانه نیز به رغم تحجری  ه در نهان دارد، ااسات، فقهی است ویژه  ه به 

آید؛ زیرا فقه سا فی چندان به مکاتب سنتی چهارگانه پایبند نیست و به مکاتب  شامار می 

حنفی، حنب ی، مالکی و شااافعی نگرشاای انتقادی دارد و به نوعی فقهو بدون مفتی یا   اربعه

 نون ند؛ چیزی  ه برای روشااانفکران اهل سااانت جذابیت دارد و تا مرجی را ترویج می

مل های تکفیری مسوی گروه رده را بهتوانساته است بیشی از نیروهای مدرن و تحصیل 

مند است مذهبی باشد، جوامی، عالقه داعش و القاعده جذب نماید؛ چرا ه روشنفکر در همه

 ولی به مراجی مذهبی استناد نکند و خود را مق د ج وه ندهد.

د های بیسواد و فقیر نیستنی الزاماً از گروههای تکفیردهد طرفداران گروهاین نشان می

یری همه، فقه س فی ا تکفتوانند از تمام طبقات اجتماعی نیرو جذب  نند. بااینو آنان می

. تواند مولد خشونت در میان آنان باشدتنهایی میبر سه پایه مهم استوار است  ه هریک به

 و ددار ریشااه گذشااتگان دبیاتا  ه ا نون درصاادد توضاایح آن هسااتیم، در پایه سااه این

 اند. گرفته خود خشونت خدمت به را آن جدید تکفیریون

 ژلف( توحیو در ژلوهیت

 نندة انبیا و سا فیه با عدم تفکیک ساتایش از پرستش، به مشرک دانستن مس مان تکریم  

دهند. این تفکر با گسااتردن معنای عبادت، هرگونه خضااوعی را در  می اولیای الهی حکم

شمرد. آنها از عبادت همان معنای لغوی آن، یعنی خضوع را اراده برابر پروردگار عبادت می

 :گویدمحمد بن عبد الوهاب میدانند.  نند و خضوع شیعیان را برای اهل بیت شرک میمی

خداوند است و همین معنا اساس تألّه و تعبد برای  هبمحبت  اساس توحید و روح آن، اخالصب

 رسد، مگر اینکه محبتخداست، ب که حقیقت عبادت است و توحید به حد  مال و تمام نمی

 و بر آنها غالب شااود یردها ساابقت گعبد به پروردگارش به  مال برسااد و از تمام دوسااتی

 (.91تا، صک: سیدحسینی، بین . 59، ص8281)عبدالوهاب، 

تا، تیمیه، بی)ابن 8داندآن می ةخضاااوع و طاعت معبود را نتیج عبادت را نفسبتیمیه ابن

دلبستگی و توجه و تع ّق  ی ه عبادت عم ی است  ه نوع. او بر این باور اسات  (81-87ص

                                                 
 .«هةنواه اجتناب و اوایره بایتثال طاعته: قلت اهلل؟ لعبادة الجایع فما لةفان ق»». 8
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  :دهدتام ق بی را به معبود نشان می

پس  .ذلّ و حبّ است ... اما عبادت مصط ح متضمّن معنای معنای ذلّ استهعبادت در لغت ب

عبادت متضامن نهایت خضاوع برای خدا و غایت محبت به اوست و بارترین مرح ه دوست   

 (.111)همان، ص 8نام دارد «تتیم»داشتن 

 اند عبادت( عبور  رده، مدعیخضوع مط ق) عبادتافزون بر این، سا فیان گاه از این معنای  

ک: ن) 2ان اسااتع مال او مورد اذآخرین مرح ه خضااوع در برابر  ساای اساات  ه عظمت و 

 (.97، ص8ق، ج 8151رشید رضا، 

 آخرین مرح ه ،زیرا سااجده فرشااتگان بر آدم؛ خالی از اشااکال نیسااتاین تعریف نیز 

با وجود هم با درک عظمت و مقام شاامخ مسجود.   آن ؛خضاوع یک موجود امکانی اسات  

 فیان افزون بر این، تکیه س .شدت قی می اوب که تکریم  ،چنین  اری عبادت آدم نبود این،

از یق تعریف دق نگاران به دنبال ارائهلغتبر معنای لغوی عبادت نیز نادرسات است؛ چرا ه  

بتوان سین آنان را مالک و معیار و تعریفى جامی و مانی دانست.  اند تانبوده« عبادت»واژه 

ق، 8115منظور، )ابن1انددهمعنا  ر« خضاااوع و تذلّل»را غالباً با عباراتى نظیر « عبادت»ا هآن

خضاوع و تذلّل یا خضاوع و تذلّل شدید، تعریف    صارف . (11تا، صاساکندری، بی  ؛80، ص5ج

نوعی خضوع است  ه و اولیای الهی،  مع ممادر،  ،تکریم پدر؛ زیرا رودعبادت به شمار نمى

  :نویسدمی اللغة صحاح تاب آید. عالمه طباطبائی با نقد نویسنده عبادت به شمار نمی

بندگی  معنای ند؛ زیرا عبودیّت بهبا واقی تطبیق نمی ،ی خضاوع است امعنعبودیت بهاینکه 

 (.222، ص8، ج8190)طباطبایی،  است و خضوع از لوازم آن است...

د تفوی   ارى به موجود مور هر خضوعى  ه ناشى از اعتقاد به الوهیت یا ربوبیّت و یا

اگر خضوع انسان بدون این اندیشه و اعتقاد  ولی ،شاود مىخضاوع باشاد، عبادت شامرده    

ه انسان ن ؛ پسشودباشاد، این خضاوع عبادت نیست، ب که تعظیم و بزرگداشت شمرده مى  

                                                 
الذّلّ و  ییعبّد اذا کان یذلّمً... لکن العبادة المأیوربها تتضمّن یعن قٌیطر قالی ضاًیالعبادة اصل یعناها الذّل ا». 8

 .«مةالمحبة له، فان آخر یراتب الحب هو التت ةیبغا یالذلّ هلل تعال ةیتتضمن غا یالحبّ فه ییعن

 .«کماله و عظمته تدرک ین یدی نةب الخضوع ةیالعبادة نها». 2

 اند؛ رده امعن خضوع نهایت معنایبه را عبادت بعضی و «است تذلّل و خضوع معنایبه عبادت»: گویدمى منظورابن. 1
 را عبادت نیز برخیو در نهایت  (52ص ،1ج، 8179 ،البحرین مجمی طریحی،.)اندگفته اطاعت معنایبه نیز برخی

 .انددانسته اطاعت معنایبه



 

 

001 

ا
ی

وژ
ئول

ید
 

کف
ت

 یر؛
آن

با 
ه 

جه
موا

رد 
هب

 را
ت و

رش
س

 

است  ه با « اطاعت»رو، عبادت نوعی . ازاینآمیزاست و نه عمل او شرک خاضای مشرک 

ود و فروتنی در برابر افراد شاو محقق می« اعتقاد به الوهیت»و « سااری خاک»دو ویژگی 

اطاعت همراه با »توان عبادت را محبوب عباادت نیسااات. باا تکیاه بر این مقادمات می    

معنا  رد؛ به شرط آنکه این اطاعت از شعور به یک « سااری و اعتقاد به اولوهیت آن خاک

ار متکریم اولیای الهی، عبادت به شبا تکیه بر این تفسیر،  8عظمت فوق طبیعت ناشی شود.

پرساتشای  ه از غیرخدا نفی و نهی شده، آن است  ه انسان در مقابل موجودی    رود.نمی

طور مسااتقل ساارنوشاات جهان یا انسااان یا بیشاای از خضااوع  ند با این اعتقاد  ه او به

 ،است« مالک جهان و انسان»و « ربّ»سرنوشت آن دو را در دست دارد و به تعبیر دیگر، 

جودی از این نظر صااورت گیرد  ه وی بنده صااالح خدا و  ولی اگر خضااوع در مقابل مو

انسان است، چنین عم ی تکریم و تعظیم  بارهصااحب فضای ت و  رامت یا منشاأ نیکی در   

مقدّس یا اظهار شادمانی در روز وردت و  هایپس بوسایدن ضریح  .خواهد بود، نه عبادت

ز از اموری چون اعتقاد به جنبه تکریم و اظهار محبّت به حضاارت دارد و هرگ ،بعمت پیامبر

. نکته مهمی  ه در بحث توحید (92-11، ص8115)ساابحانی، گیردربوبیت او ساارچشاامه نمی

ود تا آنها شوجود دارد، تج ی آن در سپهر سیاست است؛ یعنی اینکه اعتقاد توحید سبب می

هر  و گذاری منحصاراً در اختیار خداوند است حق قانون بر این مسائ ه نیز تأ ید ورزند  ه 

ر احکام ب اعم شیعه و سنی افزون ،هر دولتیاگر  بنابراین، نند. نوع قانون موضوعه را نفی

پذیرند. مباحات نمی  نند و چیزی به نام حوزهقبول نمیآن را شاریعت، قانونی وضی  ند،  

چون حق  ؛ها، هر س قانونی وضااای  ند، مشااارک اساااتاز نظر سااا فیبه همین دلیل 

 .نق   رده و وارد حا میت خداوند شده است انحصاری خداوند را

 ب( ژتّب ع ژلنص

ها، مفهوم اتّباع النص اسااات. اتّباع النص در مفهوم عامی  ه دومین مبنای فقهی سااا فی

معنای رجوع و تبعیت از قرآن و سانت اسات  ه مورد سفارش دین نیز قرار گرفته   دارد، به

                                                 
 همراه اطاعت یعنی عبادتعبادت معتقد است:  یمعنا ینا یینش(  در تب8191 ف) عصار محمد اظم سید عالمه. 8
 مجهول و متناهیغیر  مال یک و طبیعت فوق عظمت یک به شعور از شود ناشی اطاعت این آنکه شرط به خشوع با

 اشدب ادراک این از ناشی و احساس این نتیجه در  ه عم ی هر پس. هستند نیرو آن مسیر موجودات همه  ه الکنه
 اطاعت باب در هرگز است عبادت معبود عظمت حس از ناشی خشوع با همراه اطاعت چون و است عبادت به موسوم

 ،عصار آثار مجموعه) ندارد وجود عبادت همسر و والدین و معشوق و مولی و مالک یا س طان از

 (.175ص
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ود، شبازگشت و لزوم مراجعه به نص می همه، وقتی در منابی دینی ما سین ازاسات. بااین 

به ساه نوع بازگشت به قرآن و سنت اشاره دارد  ه تنها دو مورد اول آن ممدوح و سومی  

منظور  سااب ثواب قرائت آن  ه در . مراجعه به قرآن به8انگیز اساات: مذموم و میاطره

به روز قیامت و . مراجعه به نص و تأمل در آیات مربوط 2روایات بسیار سفارش شده است. 

. مراجعه به نص 1شود. نیز سارنوشت پرهیز اران و مشر ان  ه موجب افزایش ایمان می 

های رزم اساات و هر س منظور  سااب احکام عم ی زندگی  ه نیازمند دانش و آگاهیبه

 جز اهل ع م حق چنین رجوعی را ندارد. 

ل و دانا با نص ارتباط در رجوع سااوم، بر مؤمنان اساات  ه از مساایر امام یا فقیهی عاد

برقرار  نند و از فهم اجتهادی آنان تبعیت ورزند؛ چرا ه فهم احکام عم ی زندگی از آیات و 

گونه از رجوع  ه معمورً مورد روایات دشوار، و معرفت به آنها نیازمند بذلی واسی است. این

اساات؛ چرا ه فقه توافق عالمان اسااالمی اساات، امروزه در فقه التکفیر به میاطره افتاده  

تنهایی به فهم نص همت گمارند و خواهد خود بهس فی حتی در بعد سوم نیز از مؤمنان می

معنای حذف مرجعیت مفتی و دعوت رو، اتّباع النص بهها بیندیشند. ازاینبه حذف واساطه 

مساتقیم مؤمنان به فهم نص اساالمی در بعد ساوم رجوع به قرآن و سنت است. به دیگر    

 س تق ید نکند، ب که از نص هوم اتّباع این اساات  ه انسااان مساا مان از هیج سااین، مف

پیروی  ند. در چنین رجوعی به نص اساالمی، فرد س فی افزون بر حوزه عبادات، در تمام  

 ند و به فهم های حیات انساانی اسات، به قرآن و سانت مراجعه می   آنوه مربوط به حوزه

  گذارد.های نص صحه میخود از نشانه

های بسیاری اما آنوه در ارجاع مستقیم به نص وجود دارد، آن است  ه نص واجد نشانه

تولید  عریان خشونتی تکفیری، س فیون زعم ویژه درباره جهاد و اجرای حدود است  ه بهبه

تواند به  شااتار دیگران بینجامد. معمورً در  ند و اتکا به فهم غیراجتهادی مؤمنان میمی

های نص، ممل آیات مربوط به جهاد و آمیز برخی از آموزههای خشونتفقه سانتی ظرفیت 

هایی در فهم هموون مفتی )در تفکر اهل سنت( یا امام /  شتن مشر ان، از سوی واسطه

های خودسر در میان مس مانان شود و مانی ظهور جریانکر شیعی( خنمی میمجتهد )در تف

گردد. برای نمونه، ممکن است فقیهی چون امام خمینی جهاد ابتدایی را میتص عصر می

حضاور بداند یا اجرای برخی از حدود الهی را در شارایطی  ه نبی یا امام حضور ندارد، به   

رای چنین حدودی شاود. این در حالی اسات  ه س فیه   گونه مانی اجتعویق بیندازد و بدین

بیند و بدون مالحظات اجتهادی به اجرای حدود شارعی در  ای را نمیتکفیری چنین پدیده
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 پردازد.تاریخ می

 ج( تزکیه مجتمع ژسالمی

ساومین مسائ ه در فقه س فیه، تز یه است، ولی مفهوم تز یه نزد آنان با برداشت ما از آن   

ر ادبیات شاایعه، مفهوم تز یه آن اساات  ه گاه انسااان به خود مراجعه و متفاوت اساات. د

تز یه  ها از ه منظور س فیاعمال خود را ارزیابی  ند و بر طبق آن تصمیم بگیرد؛ درحالی

اش چیز دیگری اسات. آنها معتقدند امت اسالمی به خطا رفته است و باید به مسیر اص ی 

تز یه، تز یه امت است تا تز یه افراد. مفهوم امت هم  بازگردانده شاود. پس منظور آنها از 

امت دو ابزار دارد:  دهد. در واقی، آنها معتقدند تز یهباا مفهوم حکومت خود را شاااکل می 

یکی عمل به شاااریعت و دیگری وجود حکومتی  ه حامی شاااریعت باشاااد؛ یعنی چنین 

ب نیساات  ه در مکات تواند تز یه را شااکل دهد. منظور از شااریعت، شااریعتیحکومتی می

اربعه وجود دارد، ب که مراد شاااریعتی اسااات  ه در قرآن و حدیث وجود دارد و با مراجعه 

 مستقیم به آن قابل دریافت است.

 . رژهبرد ا منطق موژجهه ب  سلفیه تکفیری5

توان با این جریان مقاب ه  رد؟ بدون تردید یکی از الزامات ا نون باید پرسااید: چگونه می

آمیز بودن با چنین وضااعیتی، فهم دقیق هویت ساا فیه تکفیری و نیز میزان میاطرهتقابل 

ها و بیان راهبردها و راهکارهای گذاری، تعیین سیاستجریان سا فی است. در واقی هدف 

تقابل با این جریان، بیش از هر چیز نیازمند برآورد خطر و میزان تهدیدآمیز بودن آن است. 

های ظهور و بسط اندیشه تکفیر است  ه متأسفانه در  شف نشانهفهم این تهدید نیازمند 

اد قدر زیگران این حوزه، وجود اند ی دارد. باید توجه داشت  ه تهدید آنها آنمیان تح یل

ه اسالم را ب جهان از دیگری اسات  ه اگر صبح از خواب برخیزیم و بشنویم داعش بیش 

رو، باید به راهبردی منطقی اندیشید و اینتصارف خود درآورده اسات، نباید تعجب  رد. از  

 اند از: ج و گسترش آنان را گرفت. برخی از این راهبردها عبارت

 ه ی سلفی د تکفیری ژز طریق:ایرژنه ب  اراهژلف( موژجهه آا ه نه ا پیش

  ر و و جذب  ارشناسان متبح« مر ز مطالعات استراتژیک س فیه»تأسیس مر زی به نام
تمل شناسی س فیه و بیان سنایورهای محمنظور نشانههای میت ف س فی بهآشنا با جریان

 در مواجهه با آنها؛ 
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 ین و نشهای س فی ا تکفیری در  شورهای سنیهای رشد جریانبررسی دقیق زمینه
 ارزیابی دریل پیوستن جوانان اهل سنت به آنها؛

 ه در اختالل در روند م ت / ویژه عراق و سوریهای منطقه، بهنقد و ارزیابی رفتار دولت
 ط بانه؛سازی و تحریک اهل سنت به تمایالت مذهبی و جداییدولت

 های تکفیری درافزاری گروههای نرمتدوین بسته سیاستی منسجم برای مهار تهدید 
 فضای مجازی؛

 های های تکفیری در ایران و دیگر مناطق تحت نفوذ گروهتهیه جدول نقشه ریسک گروه
 سراسر جهان اسالم؛ تکفیری در

 ویژه های س فی، بههای میت ف با گروهنای توانا برای مناظره با زباتربیت افرادی حرفه
 های اجتماعی؛ در شبکه

 گذشته؛ در تکفیر تبارشناسی بر اصرار عدم و تکفیر از محیطی تح یل  

 های اص ی و فرعی س فی تکفیری و بسنده نکردن به ها و جریانشناسایی دقیق گروه
 های متداول. بندیتقسیم

ه ی ب( تع مل س زنوه ب  کشوره ی منطقه ا فرژمنطقه برژی محوادس زی فع لیت

 :ه ی سلفی د تکفیری ژز طریقاراه

 س؛ویژه  شورهای حوزه خ یج فار اهش تنش با  شورهای منطقه، به 

  تفکیک وهابیت عبدالوهابی از وهابیت عبدالعزیزی در مواجهه با دولت عربستان و احتیاط
 و حزم در برخورد با نوع دوم؛

 های منطقه؛ های میانی و معتدل س فیارتباط ع می و فرهنگی با ریه 

  ای ایران با  شورهای افغانستان، عراق، سوریه و نیز برخی  شورهای همکاری رسانه
ی و های رادیویاندازی شبکههای تکفیری و نیز راهمیانه، قفقاز و ... ع یه گروه آسیای

سازی های خبری مشترک میان فرق و مذاهب اسالمی با هدف خنمیت ویزیونی و پایگاه
افکنی و تقویت راهبرد وحدت و تقریب اسالمی زیرنظر ع مای آگاه به های اختالفزمینه

 مسئ ه؛ 

 ویژه منطقه خاورمیانه و آفریقا برای مقاب ه با در جهان اسالم، به سازی مناسبگفتمان
 های س فی و تکفیری.مبانی فقهی و  المی گروه

فیری ه ی سلفی د تکبخشی به جه   ژسالم ژز خطره  ا پی موه ی استرش اراهج( آا هی
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 ژز طریق

 پرهیز از برخوردهای های مقاب ه مؤثر هموون رسانه، فی م،   یپ و اهمیت دادن به روش
 زده و ژورنالیستی؛شتاب

   تمر ز نکردن بر پاسخ به شبهات وهابیت و پرداختن جامی به تغییرات معرفتی آنان از
ویژه درباره اصول و قواعد حا م بر تکفیر و اجرای احکام فقه  السیک اهل تسنن، به

 شرعی؛

  رش منظور ج وگیری از گستهای س فی ا تکفیری بهاحتیاط در تبیین جنایات گروه
 هراسی در جهان؛ اسالم

 های س فی ا تکفیری از طریق ج ب محوریت بیشیدن به اهل سنت در مقاب ه با گروه
 توجه اهل سنت به خطرهای معرفتی و عم ی آنها؛

 و قواعد روندهای بازی آنها از طریق های س فی ا تکفیری بر هم زدن میدان بازی گروه
 طراحی بازی و قواعد جدید مقاب ه؛

 یری از منظور ج وگآن، به سطحی مسائل از تبیین دقیق ماهیت جریان تکفیر و فراروی
 پیوستن افراد جدید به آن یا گسستن از آن؛

 س فی  تفکر اص ی محور را خود هاتفکیک میان اهل سنت، وهابیت و س فیه. تکفیری
 دارند. آنان بودن اصرار س فی بر خود، نامیدن وهابی از دوری ضمن شمارند وبرمی

 با مواجهه مدیریت  نند. در خویش محور با را س فی هایجریان  وشند دیگرمی

 و دانست س ف باور و اصول با تضاد در باید را انحرافی حر ت های تکفیری، اینگروه
  رد. آنان تأ ید سوی از عنوان این مصادره عدم بر

 د( تقویت جبهه مخ لف   سلفیه تکفیری ژز طریق:

 های شیعه؛اصالح تصویر تشیی در جهان و مواجهه منطقی با س فی 

 های منتقد س فیه تکفیری  ه شامل چند گروه ذیل همکاری و تشریک مساعی با جریان
 شوند:می

 یک ـ جریان ماتریدیه 

 همین هب و ندارند سازگاری اااا حنب ی س فی اندیشه با اصالتاً اشعریان هموون ماتریدیان

 ارانتش جهت در آنان ساوی  از برانگیزیساتایش  هایتالش اخیر دهه یک در ویژهبه دلیل

 ابومنصور .است شاده  آغاز ماتریدی و اشاعری  برجساته  متک مان  المی ارزشامند  میراث
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 خود، معاصر اندیشمند هموون (22، ص1، ج8170)سابحانی،   8ق(111 – 290یا  221)ماتریدی 

 حدیث اهل و معتزله میان آشتی و ص ح برای را خود  المی اندیشاه  اشاعری،  ابوالحسان 

، 2ق، ج8188)زبیدی،  2برگزیند مکتب دو آن میان راهی  وشدمی همواره و است  رده ارائه

 .(1ص

 ا بر هفق  تاب از و گرفته ابوحنیفه از را خود  المی یهااندیشه اعظم بیش ماتریدی
 نیانب را ماتریدی فرقه تسنن، مذهب در اصالحاتی انجام با  او. است متأثر عقاید ا ا در او

 یا داخ تشبیه و تجسیم مست زم را آنوه هر و است تنزیهی خود اندیشاه  در ماتریدی. نهاد

 فین به  ه نیست هم معتزله مانند ولی شمارد،می مردود باشد، او ساحت در امکان و نقص

 رد.بمی سود هم نقل از حالدرعین و دهدمی بها بسیار عقل به ماتریدی .معتقدند صافات 

را  ماتریدی توجه اسات، ولی درهرصورت،  نقل و عقل پایه دو بر او  المی روش رو،ازاین

 بندیتقسیم در رو،ازاین گرفت. نظر در اشعری او با مهم تفاوت یک عنوانباید به عقل به

 و همعتزل میان مکتبی ماتریدی و اساات حدیث اهل و اعتزال میان مکتبی اشااعری دقیق،

 .(892م، ص8559)ابوزهره، آید به شمار می اشاعره

( ق8100-700)عممانی  دولت دوره در ماتریدیه، مکتب تکامل اوج و مرح ه ترینمهم

 همه ،روازاین و بود ماتریدى پیرو اصول در و ابوحنیفه پیرو فروع در عممانى دولت اسات. 

 . امروزه(8، ج8285)ساا فی،  1گرفت قرار ماتریدیه خدمت در عممانى دولت ساا طه و اقتدار

 هند، در. اساات حا م اسااالم جهان شاامالی و شاارقی مناطق در ماتریدیه  المی اندیشااه

 سنت اهل عموم تقریباً عربی  شورهای از برخی و تر یه افغانستان، پا ساتان،  بنگالدش،

 دیماتری اندیشاه  سانت،  اهل دینی مدارس در و  نندمی پیروی ماتریدی  المی عقاید از

 ماتریدی شاخص یهاچهره از( ق8178ف ) وثرى  زاهد محمد. شودمی ترویج و تدریس

 دىجدی گونه وهابیت، بود معتقد و دانستمی خطر یک را وهابیت  ه است معاصر در دوره

                                                 
 ماوراء در سمرقند ینواح از ماتریدبود. او در  مس مان ایرانیو مفسر قرآن  یهمتک م، فق یدیه،ماتر ةموسس فرق. 8

 شیصى به ه  اىفرقه زیرا ؛باشد ماتریدى وفات زمان از بعد فرقه، یک شکل بهماتریدیه  وجود گویا. آمد دنیا به النهر
ق(، 251 ی)متوف بزدوى ابونصرچون  هاییشیصیت. آیدمى پدید او عقاید پیروان و شاگردان مجموع از است، منتسب
 به خود سهم به هر دام ،عقائدالنسفیه( صاحب ق 917ی)متوف نسفى الدین نجم( و ق 901 ی)متوف نسفى ابومعین

 پرداختند. ماتریدی عقاید ترویج
 .«استماتریدیه و اشاعره مقصود سنت، اهل شود گفته گاههر» :گویدمی زبیدی. 2
 .داندمى ماتریدیه مکتب تکامل اوج و مرح ه ترینمهم ؛«اردوار ام» را دوره این  س فى الدین شمس. 1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 «ىپرستبت سران» و «پرستانبت» هموون عناوینى با را وهابیت سران و است شارک  از

 .(128، ص8)همان، ج  ردمى توصیف

 وسیی هجوم مورد اسالمی،  المی هایفرقه دیگر همانند ماتریدیه مکتب سو، آن از

 و شاعرها معاصر، وهابی س فیان نگاه در  ه حد بدان است؛ گرفته قرار وهابیان تب یغاتی

. (81تا، ص)فوزان، بی 8شوند معرفی سنت اهل عنوان با  ه ندارند را آن ماتریدیه لیاقت

 الدینمسش جم ه از است؛ یافته نگارش س فیان سوی از مکتب این درباره نقدهای همونین

 توهین ضمن الصفات و االسماء توحةد ین یوقفهم و الماتریدیة  تاب نگارش با س فی

  کهب نیستند، سنت اهل از اساساً ایشان  ه است مدعی ماتریدیه، دانشمندان و ع ما به

 اند.جهمیه

 دو ـ جریان صوفیه

های متعدد صاوفی اهل سانت در جهان اسالم وجود دارد  ه این فراوانی از گرایش   فرقه

دهد. س فیان وهابی موضعی  امالً میالف مذاهب اهل سنت به تصوف و طریقت خبر می

م، 8559)توفیق بن عامر، پندارند می در برابر تصوف و پیروان آن دارد و آنان را انحراف اسالم

تیمیه با صوفیان ریشه دارد. او میالفت با اهل تصوف . میالفت آنان در میالفت ابن(92ص

الدین و عرفا فتوا داد و  تاب و عرفاان را بادان حد پیش برد  ه به گمراهی و  فر محیی  

تیمیه رسماً . ابن(821، ص5، ج8171)دواداری، را بر ضد وی نوشت  الفصوص ع ی النصاوص 

. البته او با همه صوفیه سرب انکار و (55تیمیه، ...، ص)ابنهمه عارفان را اولیای شیطان خواند 

ها را دانست و آنمیالفت نداشت و حتی برخی اهل سکر مانند بایزید بسطامی را معذور می

ارش از مشایخ . وی همونین در آث(71، ص8511)الطبالوی،  رد عربی و حالج جدا میاز ابن

 فی عراقةهال التُحفةاولیه تصوف دفاع  رده و حتی  تابی در مقامات و احوال صوفیه به نام 
 . (7-9)همان، صنوشته است  القلبةه االعمال

صاااوفیان سااانی نیز در جبهه مقابل سااا فیان وهابی قرار دارند و این تقابل، نقدها و 

ته است  ه نمونه آغازین آن، مناظره های تندی را از ساوی طرفین به دنبال داشا  میالفت

( با پیشوایان وهابی، از جم ه ناصر بن محمد  بَیبی )ف 8291ادریس فاسای )ف  احمد ابن

                                                 
 لعلمةةا لإلفتاءوالبحوث الدائمة اللجنة عضو و العلماء کبار هةئة عضو الفوزان، اهلل عبد بن فوزان بن صالح. 8

 المسائل نی کثةر فی األربعة واألئمة والتابعةن الصحابة خالفوا والماتریدیة واألشاعرة» :گویدمی عربستان

 .«والجماعة السنة بأهل یلقبوا أن یستحقوا فلم الدین وأصول االعتقادیة
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عبدالوهاب های حضور وهابیان در مکه با سه فرزند ابنادریس در ساال ( اسات. ابن 8225

ر این مناظره اصول های محمد بن عبدالوهاب آگاه بود. او ددیدار داشت و از مبانی اندیشه

عبدالوهاب را از نتایج جهل مر ب او دانساات و پیروان او را صاااحبان تحجر  و قواعد ابن

 بسیط و تعقل بسیار حقیر برشمرد. 

در دوره معاصار تقابل میان صوفیان سنی و س فیان وهابی ظهور و بروزهای متعددی  

، رق صوفیه مانند تیجانیهداشاته است. محمد صالح المنجد، وهابی معاصر مقیم سعودی، ف 

قادریه، نقشابندیه، شااذلیه، رفاعیه و غیره را میالف  تاب و سنت دانسته، ضمن اشاره به   

برخی از باورهای ایشاان، هموون زیارت و تبرک و برگزاری محافل جشن میالد پیامبر و  

 .(www.islam.qe.com/ar/4983)دهد منسوبان ایشان، آنان را مورد نقد قرار می

قاره هند  ه در فقه پیرو مذهب حنفی و در طریقت قادریه هستند، تب بری وی در شبهمک

قیم بنو ا« فاسد المذهب»و « ضال مضل»تیمیه را اند. آنان ابنشدت در تضاد با وهابیتبه

اضر  ان الوهابیین اخبث و»شمارند و معتقدند می« اسفل الساف ین»و وهابیون را « م حد»را 

. این ظرفیت (288-892)الری ویه، ص« یهود و النصاری و الوثنیین و المجوسو انجس من ال

 ها هم وجود دارد  ه باید مورد مالحظه دقیق قرار گیرد.مواجهه در دیوبندی

های مالکی به رهبری محمد بن ع وی المالکی )ف در عربسااتان سااعودی، صااوفی  

 المجازفة ین التحذیرو  تصحّح أن تجب مفاهیم( با نگارش آثار متعددی هموون 8229
البته س فیان حجاز او را به دلیل دعوت به شرک  8اند.به نقد جریان وهابی پرداخته التکفةر

حوار می المالکی فی رد منکراته و  تاب  2و منکرات و دوری از مس ک س ف، تکفیر  ردند
 منتشر گردید.  8201باز در سال با مقدمه بن و ضالرته

ای دارند. فعالیت گسترده 1عنوان یک فرقه رسمی مستقلصوفیان بهدر مصار معاصر،  

                                                 
 افاوص و القاب با احکام  ردن صادر و شرک و  فر ییتوز در  ه میاشده مبتال ی سان به ما»  :سدینویم او. 8
 .«ستین  اسالم امبریپ نبوّت و دیتوح به دهندهشهادت مس مان قیر  ه یاوصاف. دارند تیصص حیصحریغ

 محمد السید الیه مااتجه باستنکار الداعی ها 88/88/8208 والصادر بتاریخ 19أصدرت هیئة  بار الع ماء قرارها رقم . 2

 والمنکرات عالبد الى والدعوة»و«سبحانه باهلل الشرک الى الدعوة» من الحسنی المکی المالکی عباس بن ع وی بن

 ربوبةتهو ألوهةته فی تعالى هلل العبودیة وصدق العقةدة سمیة ین األیة هذه)سلف(  علةه عما والبعد والضمالت

  .«وصفاته ذاته وکمال

-www.alhejazi.net/qadaya/032506  

 دهیرس به یالدیم 8579 سال در  ه 881 شماره یدولت قانون اساس بر مصر انیصوف مصر، ریاخ انقالب از شیپ.  1
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ود و شگیری رسامی این گروه ت قی می ترین مرجی تصامیم شاورای عالی صاوفیان، عالی  

عبدالهادی القصابی، شایخ مشاایخ صوفیه، بر پاییندی خود به مذهب سنی اشعری تأ ید    

افزایش نفوذ جریان س فی در این . بعد از انقالب مصر و (www.el-balad.com) رده اسات  

ها از انزوای خود خارج شده، به ترویج افکار خود  شاور، صاوفیان با انگیزه رقابت با س فی  

های اعتقادی میان دو طرف نیز انجامیده اسااات. ها البته به درگیریاین رقابت .پرداختند

ها فیمصر هستند و س  ها درها به دنبال ترویج افکار وهابیها اعتقاد داشتند س فیصاوفی 

 نند و باور آنان را به زیارت مشاااهد ها را به وابسااتگی به شاایعیان متهم می نیز صااوفی

و حتی در  8مشرفه و توسل، میالف شریعت و آن را عام ی برای هجوم به صوفیان دانستند

 چند مکان به خراب  ردن بناها و مراقد مورد احترام صوفیه نیز اقدام  ردند.

 معتزلیانسه ـ نو

ر اند و در جهت تفسیامروز گروهی از نواندیشان دینی به اندیشه  المی معتزله روی آورده

 از  ه تاس آشنایینام  المی فرقه  وشند. معتزلهعقالنی از دین در مواجهه با مدرنیته می

 یویژگ با و داشت حضور اسالم جهان  المی تفکر در پنجم قرن نیمه تا ساوم  قرن اواخر

 و نتس اهل تفکر از را خویش راه، الهیاتی و  المی یهاآموزه تفسیر در عقل  ارگیریبه

 عنوانهب اشعری تفکر چیره شدن با گاهآن و ساخت ممتاز بودند، گرانقل بیشتر  ه جماعت

 . شد رانده حاشیه به محور،نقل  المی تفکر

 اهل رویپیشب ا تارییی  المی راه دو میان از اسالمی، نواندیشان از گروهی امروزه

 نای. اندآورده روی اعتزالی  المی هایاندیشه به اعتزال، راه و اشعری نظام یعنی سنت،

 پیشبرد برای زبان،عرب اسالمی  شورهای در عمدتاً معاصر تجددخواهان از گروه

                                                 
 هیصوف یهاقهیطر یعالیقانون، شورا نیبر اساس ا . ردندیم اداره را خود ینید و یاجتماع یهاتیفعال همه بود،

شده  دجایا هیصوف دانیو مر روانیدر همه امور پ یریگمینهاد نظارت و تصم نیتریعنوان عالمتشکل از عضو، به

 طرف زا میمستق طور به ا شودیم یدر مصر ت ق هیصوف خیالمشاخیشورا ا  ه ش سیرابطه، رئ نیاست و در هم
 زهرار تالش مصر انیصوف. شودیم منصوب هیصوف یهاقهیطر از یکی وایش و قطب انیم از و یجمهورسیرئ

 اصرار دارند. یصوف یهاقتیعامه طر تییوخیبر استقالل ش ده،ینتاببر را آنان یرسم نهاد  بر س طه یبرا

 زیارة نی الصوفةة به یقوم یا أیا»  :است مدعی مصر صوفیان نقد در مصر س فیان نماینده برهامى یاسر شیخ. 8

 فیخال األیر هذا بأبوابهم والطواف بأسمائهم والحلف یا أیر ألتمام للصالحةن النذور ونذر والذبح األضرحة

 نطلب وال همب نستغةث وال بهم نحلف وال لهم ننذر وال لهم نذبح ال القبور هذه أصحاب فإن.. اإلسمیةة للشریعة

  .«الصالحةن قبور تعظةم السابقةن شرک سبب کان ولما اهلل ببةت إال نطوف وال اهلل ین إال المدد

-www.masress.com/october/134619 

http://www.masress.com/october/134619
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 وحی از نیعقال تفسیر ارائه یعنی معتزله،  ار مهم جنبه این به توجه با خویش یهافعالیت

 با نآ یهاآموزه و آرا تطبیق و اسالم در فکری مکتب این احیای با  وشندمی شریعت، و

 هایگیریموضی و هاحلراه آمده، پدید مدرنیته دوره تحورت دنبال به جدید  ه مسائل

 توجه و دینی یمبان به عقالنی رویکرد بر افزون نومعتزلیان .بیایند مسائل این برای مناسبی

  ه تندپرداخ دینی یهاآموزه جدید از تفسیرهای ارائه به باب، این در قدیم معتزلیان  ار به

 شند، یم هم نقد به را آن گاهی حتی و مطابق نیست هم قدیم معتزلیان آرای با لزوماً آرا این

  .اندمشترک آنها با جبرگرایی نفی و آدمی اختیار آزادی مانند اصولی در ولی

 ینام یهااندیشه و آرا بر اند،شاهره  «نومعتزلیان» به  ه گروه این ایاندیشاه  عناصار 

 خ ف احمد شاگرد حنفی حسن است و استوار اهلل خ ف احمد محمد و( ق8119 ف)الیولی 

 و رمصاا در نومعتزلیان جنبش گذارانپایه. اساات پرداخته آن منسااجم و مدوّن ارائه به اهلل

 وانستندت قرآن  ریم، به خود ویژه نگاه و تفسیر در ادبی مکتب تأسیس با عربی  شورهای

 جابر ،(مرا ش) الجابری عابد محمد. باز نند قرآن برای را گرایانهعقل تفساایرهای راه

 ابوزید حامد نصر ،(مصر) حنفی حسن ،(مصر ادیب، و شاعر) حساین  طه ،(مصار ) عصافور 

 محمد ،(ارزهر سااابق رئیس) طهطاوی ،(مصاار) بدوی عبدالرحمان ،(ه ند مقیم مصاار،)

به  رمعاص معتزلی مهم هایچهره دیگر از( تبارعرب  انادایی) احمد لیال  و( تونس) الطالبی

 کی توانمی را دین حوزه به عقالنیت  شاااندن بر جدید معتزلیان تالش .آیندمی شاامار

 میزان به و نومعتزله جریان بسط و توسعه با و برشمرد سنت اهل میان در نواندیشی حر ت

 و فتگر خواهد شکل س فی اندیشه از فاص ه، عقالنیت سامت  به سانت  اهل جامعه اقبال

 داشت؛ خواهد دنبال به نیز را شیعی معتدل عقالنی اندیشه به نزدیکی عقالنی، تفکر چنین

 جدی نقد و دینى متون تأویل، گرایىعقل در افراط دلیل به نومعتزله انحطاط هرچند

 صااافم این پیروز البته  شاااند؛ زوال به را معتزله  ه دری ی نیساات؛ نظر از دور، صااحابه

 .بود نیواهند س فیان

 چهار ـ مشایخ صحوه 

جبرین، ناصاار العمر، عائ  های معتدل هموون ساا مان العوده، بنامروزه برخی از سا فی 

 های س فی بازاندیشی  نند و آن را به تفکرات وشند در اندیشهالقرنی و سافر الحوالی می 

 ند و اند  ه تفکر س فی تولید خشونت میمدرن نزدیک ساازند. در واقی آنان متوجه شاده  

هایی ها و ترویج نگرشوجو  رد. تماس با این گروهرل  ردن آن جستباید راهی برای  نت

 ه از درون به ساا فیه نگرشاای انتقادی دارند، در به محدودیت بردن آنها  مک شااایانی  
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  ند.می
 های منتقدپنج ـ سلفی

هایی  ه منتقد مساائ ه تکفیر در اندیشااه  های یادشااده، هسااتند ساا فی  افزون بر گروه

اند و به محمد اند. برای ممال، شاو انی و منصور حازمی  ه خود از حامیان وهابیت وهابیت

نگرند، از نسااابت  فر از ساااوی وهابیون ابراز انزجار بن عبادالوهااب به دیده احترام می  

برخی دیگر همانند محمد صادیق حسن خان از وهابیت ابراز برائت   نند. بارتر از آن، می

شاناسند. انور شاه  شمیری   ند؛ چرا ه به عقیده وی آنان چیزی جز رییتن خون نمیمی

 . (890ق، ص8205)ال طیف، داند وهابیت را مترادف تکفیر می

اید تقوا ها بیهماه، باایاد بر این نکته نیز تأ ید  رد  ه در برخورد با تکفیر   باااین     

ای اساات، اقدامی نادرساات قاعده  فر به عدهرعایت شااود. اگر تکفیر  ه نساابت دادن بی

نماید. ای نادرساات می قاعده تکفیری بودن به عدهاساات، از آن طرف نساابت دادن بی 

اش با ما خوب نبود، تکفیری بیوانیم. گونه نباشااد  ه ما نیز هر س را  ه قدری رابطهاین

ا ها جدا شود. تکفیر و تکفیری رها از تکفیریباید دقت  رد  ه حسااب سا فی   از این نظر

 ه هساااتند و در همان ساااطح و حدی  ه قرار دارند معرفی  رد و با آنها به باید آنونان

 مبارزه پرداخت. 

 نتیجه. 6

 اب ایدئولوژی تکفیر بر بنیان اندیشاه متفکران پیشاین سا فیه اساتوار اسات، ولی توانسته     

یک گونه سامانه فقه  الس شیده و بدین انحراف به اندیشه آن عناصر از برخی در رتصادی 

اهل سنت را دچار تغییرات اساسی  ند. در واقی آنان توانستند با سوءبرداشت در بسیاری از 

د سوی مس مانان بگشاینمفاهیم موجود در اندیشاه س فیون قدیم و معاصر، راهی جدید به 

ا بدون آنه« شالالوکة النکایة و االنهاک»ه بودند. برای ممال، نظریه  ه تا نون تجربه نکرد

شود. راحتی از سوی جهادیون پذیرفته میای در قرآن و سانت داشاته باشد، به  اینکه عقبه

ر یاد  ردیم  ه ب« اتّباع النص»شاااید دلیل آن رخداد خطرناک دیگری باشااد  ه از آن به 

اساتنباط احکام شاریعت مستقیماً به نص مراجعه و   اسااس آن هر فرد مسا مانی، خود در   

دهد باید برای مقاب ه  ند. این مهم نشان میها را در فهم نص حذف میگونه، واسطهبدین

های ایشان جست. پیشنهاد این ساوی برمال ساختن انحراف  رد و راهی به با آنها اندیشاه 

سااو و از سااوی دیگر، تدوین  ای متشااکل از دیگر مساا مانان از یک مقاله، یافتن جبهه

  جانبه با آنهاست.راهبردهای فرهنگی و سیاسی برای مقاب ه همه
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 من بع. 7
 ، بیروت: دار صادر.العربلسانمحمد بن مکرم؛ ق(، 9831)منظور، ابن -

، تهران: مجمع جهانی تقریب  سید قطب(، 9831)احمدی، علی و محمدجاسم ساعدی؛  -

 اسالمی.

 ، بیروت: دارالکتبالعروس الحاوی التهذیب التفوستاجتا(، )بیاهلل؛ ءعطااسکندری، ابن -

 العلمیه.

 نا.جا، بی؛ بیکلمات مضئیهتا(، )بیزقاوی، ابومصعف؛ الر -

، ریاض: دعاوی المناوئةن لدعوة الشةخ یحمد بن عبدالوهاب؛ ق(9041)لطیف، عبدالعزیزال -

 دارالطیبه.

ترجمه حسن طارمی، محمددشتی و مهدی  ،التکفةر والجهرة(، 9833)جی یانس، یوهانس؛ جی -

 دشتی، تهران: نشر کنگر.

 .الرسالة ةیؤسس، بیروت: المسند ق(،9091) حنبل، احمد؛ -

 ، قاهره: المعهد العالمی.کنز الدور و جامع الغرر؛ ق(9838) دواداری، ابوبکر بن عبداهلل -
-www.islam-qa.comlar/4983  
-www.elbalad.com/44719 

 

؛ مشهد: آستان قدس العلوم اتحاف السادة المتقةن بشرح اسرار احةاءق(، 9899)زبیدی، مرتضی؛  -

 رضوی.

 http://alef.ir/                                                           :9810سایت الف؛ خرداد  -

؛ تهران: مرکز اسناد انقالب های سیاسی سید قطباندیشه(، 9838)سوزنگر، سیروس؛  -

 .9838اسالمی

 ؛ قم: اسماعیلیان.المیزان فی تفسیر القرآن ؛(9834) طباطبایی، سید محمدحسین -

؛ تهران: نظام سیاسی در اندیشه سید ابواالعلی مودودی(، 9810)د مهدی؛ علیزاده موسوی، سی -

 امیرکبیر.

 .رضا سعیدی، تهران؛ ترجمه غالماسالم و جاهلیت(، 9888)مودودی، سید ابواالعلی؛  -

، نسخه پی دی اف. سایت منبر التوحید و مجموعه التوحیدتیمیه و محمد بن عبدالوهاب، ابن -

 الجهاد.

ت و مرکز الدراساابوظبی: خطر مرحله ستمر بها االمه، تا(، ، )بیادارة التوحشابی بکر ناجی،  -

 البحوث االسالمیه.

http://www.islam-qa.comlar/4983.-
http://www.elbalad.com/44719
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 حولیاتتونس:  ،«یواقف الفقهاء ین الصوفةة فی الفکر االسمیالی»م(،  9113)عامر،  توفیق بن -

 .خدیة الثقافة العربةةفی  التونسةة الجایعة

 .یؤسسة النشر االسمیی، قم: بحوث فی الملل و النحل(، 9834)جعفر سبحانی،  -

 .، قم: مؤسسه امام صادقمنشور عقاید امامیه(، 9831)، ــــــــــــ -

 .المعرفة، بیروت: دار تفسیر المنارق(،  9818)رشید رضا،  -
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