
 

 

 

 

 

 جهان اسالمدر ای اندیشهتحلیل واگرایی اعتقادی و  تجزیه و

 آفرینی جریان تکفیریدر پرتو نقش

 محسن محمدی الموتی

 سعید وثوقی

 زادهجمعهسید جواد امام

 دهیچک

 خشونت در ادیان و ملل مختلف بوده است. محورهای اساسی تعارض و تکفیر از دیرباز یکی از مسئله

آن  هتوجه ب جهان اسالم تبدیل شده و بهمبتالاین موضوع در دوره حساس کنونی به یکی از مسائل 

گویی به این پرسش اساسی است مقاله حاضر درصدد پاسخ بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

ه تواند داشتجهان اسالم چه نقشی می در ایاندیشه که جریان تکفیری در ایجاد واگرایی اعتقادی و

وجود آوردن با نگاه منفی به مذاهب اسالمی و به فرضیه عبارت است از اینکه جریان تکفیری باشد؟

سطوح فکری و اعتقادی در جهان  به ایجاد و گسترش واگرایی در ،ایهای افراطی فرقهمرزبندی

ه دهی بامکان تبدیل این تهدید را به فرصتی برای شکلاین موضوع، زند. آگاهی از اسالم دامن می

تبیین جریان  بدین منظور، مقاله حاضر ضمن معرفی و آورد.جهان اسالم فراهم میدر گرایی هم

ها )متغیر وابسته( در سطح باور جهان اسالمدر یی و واگرایی گراهم مسئلهو  تکفیری )متغیر مستقل(

جهان اسالم که در یی گراهمهای لفهؤهای جریان تکفیری با مها و شاخصبه تعارض مؤلفه افکار، و

اره اش ،شودجهان اسالم می گراییهمآفرینی منفی این جریان در ایجاد منجر به تأثیرگذاری و نقش

 ابطه،ضهای جریان تکفیری نظیر اجتهاد بیمؤلفه ،نشان داد در سطح باورها و افکار هایافته .نمایدمی
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نگیز ابرداشت و تلقی افتراق از گذشتگان وپیروی محض ، تعصبات کور و دگماتیسم ،اصالت ظواهر

 جهان اسالم نظیردر یی گراهمهای فکری و اعتقادی مؤلفهدر تعارض با  از مفاهیم و اعتقادات دینی

اندیشی و نگاه ، عمیقباور به تقریب مذاهب و تشکیل امت اسالمی، خردگرایی ،منداجتهاد ضابطه

 نگری و تأکید بر اشتراکات اعتقادی و مذهبی قرار گرفتهآینده، پذیری و مداراانعطاف ،جامع به دین

 شود.منجر به ایجاد واگرایی می و است

 .واگرایی، جهان اسالم یی،گراهم گری، وهابیت،سلفی جریان تکفیری، :هادواژهیکل

 مقدمه

 مبتالبه راهکارهای رسیدن به آن همواره یکی از موضوعات مهم و جهان اسالم ودر یی گراهم

ی ، دغدغه اصلمسئلهسرنوشت امت اسالمی بوده است. این  ثیرگذار برأل تئجهان اسالم و از مسا

های گذشته به خود اختصاص داده اندیشمندان جهان اسالم را طی دهه بسیاری از نخبگان و

م، پیامبر اسالاعتقادات دینی نظیر باور به خدا،  عنوان آیین مشترک ودر این راستا اسالم به است.

یی مسلمانان گراهمهای بسیار مناسب جهت عنوان ظرفیتواحد، حج و قرآن کریم همواره به قبله

اما  .یی امیدوار سازدگراهمتوانست آنها را به فرایند که میاست کشورهای اسالمی مطرح بوده  و

باید اذعان  یی،گرامههای گوناگون همچنین ایده های مشترک وقابلیت ها واین آموزهبا وجود 

تقویت آنها، در دام تقابل  نمود که در شرایط کنونی جهان اسالم با تداوم حضور عوامل واگرا و

 در زمان کنونی تر،به عبارت دقیق .رو شده استبا وضعیت نامطلوبی روبه بیرونی افتاده و درونی و

کردها روی .با آن مواجه شده استی است که جهان اسالم ئلترین مسابحران تکفیر یکی از دردناک

ر اسالم تصوی معرفیباعث  توسط عوامل وابسته به این جریان، شدهکار گرفتهبهاقدامات افراطی  و

جنایات  حمالت انتحاری و. شده استانگیز در جهان هراس خشن و عنوان یک دین کامالا به

افغانستان مشاهده و   ستانپاک سوریه، شماری که امروز در کشورهای اسالمی نظیر عراق،بی

لف شیدن جامه انتساب به سپذیرد که با تن درکصورت می ایبا پشتوانه فکری بیشترشود، می

 سایر مسلمانان را خارج از دایره توحید و صورت انحصارطلبانه مدعی مسلمانی هستند وصالح، به

  .(87: 1388 حیدری،) خوانندکافر می را مشرک و هاآن ،برخالف همه مذاهب اسالمی ایمان شمرده و

های اکنون به جریانی سیاسی با نگاه ،سر نهادهدر بستر تغییر و تحوالتی که پشت این جریان

ر حتی غی که حوزه گسترش آن بسیاری از کشورهای اسالمی واست ایدئولوژیک تبدیل شده 
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است که جریان تکفیر  آنل این اتفاق ییکی از دال .(156: 1389 سیدنژاد،) شوداسالمی را شامل می

های تهمچنین با حمای تاریخی و دارای یک پشتوانه فکری دیرپاست که با طی تطورات تکوینی و

فتاوی برخی  قطر و غیرمادی برخی حاکمان کشورهای اسالمی نظیر عربستان سعودی و مادی و

 وژیک وایدئول فکری، ینی،یک گرایش چندجانبه د بهاکنون  های سلفی جهادی و تکفیری،مفتی

اند خوبی دریافتهانان نیز بهاین میان دشمنان خارجی مسلم در. شده استتبدیل حتی امنیتی 

ای هو حمایت از گرایش آنهاتشتت میان  ایجاد تفرقه و مسلمانان،که یکی از راهکارهای تضعیف 

ر دجریان تکفیری نیز دانسته یا ندانسته  ؛منظور تخریب وجهه اسالم استدر میان آنها بهافراطی 

 هایگروه و هاتردید در چنین شرایطی فعالیت جریانبی .است شده هادست آن ابزاراین زمینه 

افزون جنایات آنها باعث شده در حوزه گسترش روز و در قالب عناوین مختلفهم تکفیری آن

ناموس مسلمانان نیز  مال و دار، جان،هدامن منازعات پرشدت و گرایی وفرقه جهان اسالم عالوه بر

ا بنیز دشمنان اسالم  .تخریب گردد تهدید ونیز آثار تمدن اسالمی  گیرد و در معرض خطر قرار

غیر عقالنی  چهره نامقبول و ستیزی دامن زده واسالم هراسی واین موضوع به اسالم برداری ازبهره

گسترش اندیشه اصیل اسالمی در دنیا  از رشد وبدین ترتیب  دهند واز اسالم به دنیا نشان می

های فکری جریان شناخت ریشه کند تا ضمنهمه این موارد ایجاب می. کنندجلوگیری می

ویژه در سطح جهان اسالم بهدر در ایجاد واگرایی  با تجزیه و تحلیل نقش این جریان ،تکفیری

مواجهه با منظور های اسالمی بهملت ونخبگان  افکار و باورها، آگاهی الزم را در سطح حاکمان،

 وجود آورد. تهدید جریان تکفیری به

نظیم تبخشی به الگوی رفتاری و بازای در هدایتکه افکار و باورها نقش بسیار برجستهازآنجا

اساسی این پژوهش را واکاوی نقش  مسئلههای تکفیری دارند، واکنشی جریان ـ منظومه کنشی

 . در واقعدهدجهان اسالم تشکیل میدر ای د واگرایی اعتقادی و اندیشهجریان تکفیری در ایجا

های رفتاری خاصی را درباره کنشگری های تکفیری، قالبهای اعتقادی و فکری جریانمؤلفه

ی اهای سلفی، سنجهدهد که به موازات متمایز نمودن آنان از سایر جریانپیروانش پیشنهاد می

در مقاله حاضر  از این منظر دارد.زشیابی رفتارهای آنها عرضه میرا برای فهم، تفسیر و ار

جریان تکفیری در ایجاد  واگرایی در د که ند به این پرسش اصلی پاسخ دهنخواهمی نویسندگان

فرضیه عبارت است از اینکه  داشته باشد؟تواند جهان اسالم در سطح باورها و افکار چه نقشی می
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به  ،ایهای افراطی فرقهوجود آوردن مرزبندیمذاهب اسالمی و بهجریان تکفیری با نگاه منفی به 

 بدین منظور .زندای در جهان اسالم دامن میسطوح اعتقادی و اندیشه ایجاد و گسترش واگرایی در

 رهای اعتقادی و فکری متغیر مستقل )جریان تکفیری( و همچنین متغیالزم است نخست مؤلفه

و سپس به تأثیرگذاری  نماییمجهان اسالم( را استخراج در یی و واگرایی گراهموابسته تحقیق )

سطح افکار و باورها بپردازیم.  متغیر وابسته درهای ها و شاخصمتغیر مستقل بر مؤلفههای مؤلفه

مرحله ای و در صورت اسنادی یا کتابخانهآوری اطالعات بهروش این پژوهش در مرحله جمع

 ایمنظور از روش کتابخانهتر، به عبارت دقیق صورت کیفی خواهد بود.ها بهتجزیه و تحلیل داده

 ها،همایش ها،مصاحبه میزگردها، مقاالت، ،مراجعه و استفاده از کتب در مرحله گردآوری اطالعات،

ان جهدر یی و واگرایی گراهم سئلهمانند آن در شناسایی جریان تکفیری و م ها ووبالگ ها،سایت

 المجهان اس در ییگراهمکه در بررسی نقش سلبی جریان تکفیری بر  ی مذکورهااسالم است. داده

ش با استفاده از رو نویسندگانیعنی  ؛صورت کیفی تجزیه و تحلیل خواهد شد، بهکار خواهد رفتبه

شده را مورد اطالعات گردآوری ومدارک  اندیشه، اسناد و گیری از عقل، منطق واستنباطی و با بهره

ر در ایجاد واگرایی خصوص نقش جریان تکفیری دند داد و درتحلیل قرار خواه بررسی و تجزیه و

 د نمود.ننظر خواهجهان اسالم اظهار

 جریان تکفیری )متغیر مستقل(معرفی و تبیین  -الف

 کفیری بدون شناختازآنجاکه جریان تکفیری از دل سلفیه بیرون آمده است، شناخت جریان ت

. ار رفته استکمعنا بهدو اصطالح سلفیه در آثار محققان عربی بیشتر در  پذیر نیست.سلفیه امکان

شود که مدعی هستند در اعتقادات و احکام در معنای نخست، این عنوان بر کسانی اطالق می

سوم هجری گروهی از از همین منظر بود که در قرن دوم و . کنندفقهی، به سلف صالح اقتدا می

ری گفقها و محدثان با شعار زنده کردن آرای فقها و محدثان گذشته به میدان آمدند و ادعای سلفی

در « سلف»معنای اصطالحی . گفتندمی« سلفیه»یا « سلفیون»کردند و به همین جهت به آنها 

ا آن کار برد که تیی بهدر قرن هفتم ایجاد کرد و آن را در معنا« تیمیهابن»بدعتی ریشه دارد که 

زمان اندیشمندان اسالمی چنین معنایی را درباره سلف اراده نکرده بودند. بر این اساس، گفتار و 

اد احکام عنوان منشأ ایجرفتار صحابه، تابعان و تابعانِ تابعان، یکی از منابع تشریع تلقی شد و به

تیمیه معتقد است ابن .(30: 1393وی، )علیزاده موسجدید در آیین اسالم مورد توجه قرار گرفت 
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کردند و تمام فضایل را داشتند و کسانی هستند که در سه قرن اول اسالم زندگی می« سلف»

ترند؛ این افراد شامل صحابه، تابعان و تابعانِ تابعان برای حل هر مشکلی از دیگران شایسته

 است« خیره»ی مشروعیت سلف، حدیث ترین دلیل سلفیه برامهم .(96: 1426تیمیه، )ابنشوند می

ردم، بهترین مخير الناس قرنی ثم  الذین یلونهم ثم  الذین یلونهم؛ »فرماید: که پیامبر اسالم)ص( می

آیند و سپس دیگرانی که در پی )مردمان( قرن من هستند، سپس کسانی که در پی ایشان می

ناد به خیریت در این روایت که عام و مطلق تیمیه با استابن .(645: 1432بخاری، ال)« آیندآنان می

 نامیده« قرون فاضله»های دیگر دانسته و نام آنها را است، همه چیز این سه قرن را بهتر از سده

عبارتی بهترین فهم، از آنِ  تیمیه و پیروانش، براساس این روایت، فهم برتر و بهاست. در نگاه ابن

یفه هر مسلمانی، بازگشت به فهم سلف صالح است؛ زیرا علمای قرون نخستین است. بنابراین وظ

تیمیه، هرکس معتقد باشد فهم اصحاب حدیث اند. به نظر ابنآنان اسالم را بهتر از همه فهمیده

ها )قرن چهارم به بعد( برتر است، سلفی سه قرن اول اسالم در باب صفات خداوند، از فهم بعدی

ترین ویژگی این مکتب، نفی مذاهب اسالمی مهم .(30ـ29 :1393)فرمانیان، و مکتبش سلفیه است 

و دعوت مسلمانان به پیروی محض و بدون اندیشه و تفکر از گذشتگان است. در این مذهب 

شوند و صرفاا تقلید از سلف )قرون یک از مذاهب اسالمی به رسمیت شناخته نمیجدید، هیچ

  .دهدفاضله( محتوای اصلی آن را شکل می

عمل  ، میان ایمان و(تیمیه و پیروان وهابی اوابن)دسته از سلفیون  مبنای فکری اینبراساس 

های تکفیری، اهل تکفیر اعتقادی هستند؛ به این معنا که این گروه از سلفی. تالزم وجود دارد

دهند. مالک کفر نزد کنند و حکم به قتل آنها میمخالفان خود را در مسائل اعتقادی تکفیر می

های اعتقادی، بر محور توسل و درخواست از اموات و زیارت آنها یا به تعبیری هر عملی تکفیری

 . مسائلی نظیر نذر، قربانیشودانجام می، ولی برای غیر خداوند انجام شوداست که باید برای خدا 

شناسی و گیرند. محور مبنایی این طرز تفکر، به مباحث معرفتو طواف در این حوزه قرار می

گردد. بر این اساس، آنها با تأکید بر توحید عبادی به روش شناسی سلفیه وهابی بازمیروش

دانند که در ظاهر فقط خداوند را عبادت گرایی و عمل به ظواهر، کسی را موحد و مسلمان مینقل

کند و چون افعالی نظیر توسل به اموات، نذر و قربانی برخالف این ظاهر است، آن را عامل کفر 

 دهند.دهند که اعمال عبادی مذکور را انجام میپندارند و حکم به تکفیر مطلق تمام کسانی میمی
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 گردد، سلفیه بردر معنای دوم که کاربرد آن به دوران بیداری مسلمانان در عصر حاضر برمی

 کا وات رهایی آنان از تقلید فکری غرب و کسانی اطالق شده است که برای بیداری مسلمانان و

ای اندیشه سنت با نگاهی تازه و تمدن دیرینه خویش و رجوع به قرآن و ماد آنان به فرهنگ واعت

علوم تجربی بر مبنای فرهنگ  استخدام فن و ل فکری جدید وئمسا نو برای حل معضالت و

هایی که در طول چهارده قرن بر آن ها و خرافهتطهیر چهره نورانی اسالم از غبار بدعت اسالمی و

آنها عنوان سلفیه را نشانی برای . اندحرکت اصالح دینی را شکل داده و تالش کرده ،بودنشسته 

  .(27ـ8: 1392 ،و تویسرکانی هرسیج) خویش قرار دادند

ها گونه سومی نیز برای سلفیه وجود دارد. در این معنا گروهی دیگر از سلفی در این میان،

یعنی معتقدند هر حاکمی که طبق دستورات ؛ دهندمیاهل تکفیر سیاسی هستند و حکم به جهاد 

الهی )حکم بما انزل اهلل( حکم نکند، گرچه مدعی اسالم باشد، کافر و طاغوت است و باید به او 

های جهادی مدعی پیروی او را از د. برخی سید قطب و گروهکرکفر ورزید و با او جهاد و مبارزه 

اوت قابل های وهابی تفتلقی از تکفیر با تلقی تکفیری دانند. باید دانست که ایناین دسته می

شود. به عبارت های تکفیری جهادی یاد میای دارد و از روی تسامح از آن با عنوان سلفیمالحظه

، با هدف مبارزه با سکوالریسم ،های سید قطب وجود داشتدیگر تکفیر در این معنا که در اندیشه

ویژه یهودیان مسلمانان به ه فرهنگ و سیاست و استیالی غیرلیبرالیسم و اندیشه غربی در حوز

ور شدن آتش تفرقه میان مسلمانان نشد. براساس اندیشه سید مطرح گردید و منجر به شعله

ست و پیروی از قوانین و شرایع خداگذاری و حکم کردن از مظاهر سلطه و حاکمیت قطب، قانون

مهم جاهلیت، صفت بندگی بشر  ویژگیگاه سید قطب، شود. از نعبادت یا ایمان تلقی می ،الهی

معبود  ها راای از انسانجاهلیت امروز، حاکمیت را به بشر واگذار نموده و عده ؛برای بشر است

ساده زمان پیامبر، بلکه به شکل جاهلیت هم نه به شکل ابتدایی و ای دیگر کرده است، آنعده

ای مقرر برای زندگی که کار بردن برنامهها و با بهظامها و قوانین و نشادعای حق وضع کردن بین

د سلفیه جهادی به اصل بنابراین معیار جاهلیت نز هرگز خداوند آن را تجویز نفرموده است.

ترین رو مهمازاینشود. گردد که باعث انحراف انسان از خط سیر جهان هستی میمیحاکمیت باز

ر حاکمیت انسان بر انسان و اطاعت انسان از طاغوت اسباب کفر نزد سلفیان جهادی بر دو محو

 .(35: 1393 نژاد،)فاطمی باشد که مستلزم جاهلیت آنهاستاستوار می
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یق کید تحقأت .شودمعنای اول و سوم آن نزدیک می بهدر مقاله حاضر کاربرد اصطالح سلفیه 

 گفته است.دو گروه پیش یافته و تلفیقی ازریان تکفیری به نوعی جریان تشکیلج مسئلهحاضر در 

 ـ گری جهادی هنگامی آغاز شد که سلفیان وهابیانحراف در اندیشه سلفی تر،به عبارت دقیق

 که در دیدگاهدرحالی ؛ی را به نفع خود مصادره کنندگری جهادتکفیری کوشیدند جریان سلفی

ها ، جنگمصر استاز بزرگترین اندیشمندان سلفی جهادی در جامعه  قطب و عبدالسالم فرج سید

علت اختالف عقاید مورد کشتار قرار جود نداشت و عامه مردم و علما بهای وهای فرقهو اختالف

گرایی خود های فرقهرفته بر جنبهرفته« حزب التحریر»و « القاعده» هایی مانندسازمان .گرفتندنمی

ابی و های وهگروه بدیل شدند.های تکفیری سلفی تدر دست متعصبان و گروه ابزاریافزودند و به 

 شدتکه بهآنها ریشه در القاعده دارند، درحالی تروریستی در کشورهای اسالمی که بسیاری از

دست به ایاتترین جنفجیع .فی کنندهای جهادی معرعنوان چهرهکوشند خود را بهاند، میتکفیری

الجماعه »هایی مانند شود. گروههای وابسته به این جریان در کشورهای اسالمی انجام میگروه

در سومالی، « شباب المجاهدین هجماع»در الجزایر، « الجماعه السلفیه الدعوه و القتال»، «المسلحه

گری تکفیری هایی از سلفیدر عراق و سوریه، نمونه« داعش» و در رفح« جماعه جند انصاراهلل»

تکفیری مذکور امروزه برای  تندروهای وهکنند. گراستفاده میسوء هستند که از مفهوم مقدس جهاد

که آنها پیروان محمد بن عبدالوهاب ؛ درحالیدانندرسیدن به اهدافشان، خود را سلفیه جهادی می

عین ای به تکفیر ماند و بدون هیچ ضابطهوهابی شکل یافته ـ هستند که در قالب سلفیان جهادی

های افراطی از این گروه اتکردن خود از جنای وهابی برای تبرئه علمایکنند. مسلمانان حکم می

مل اند با تبلیغات گسترده و متحهای قطبی از سوی دیگر، سعی کردهسو و بهره بردن از اندیشه یک

طوری که فقط افکار او را قطب را به چالش بکشند، به های هنگفت، تفکرات سیدشدن هزینه

های تندرو تکفیری، دارای که این گروهالیدرح ؛دهندمیی جلوه سرمشق سلفیان جهادی تکفیر

توسلی را چه از اموات و چه از  های کفر هستند و هر نوع درخواست وترین معیارها و مالکافراطی

های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی به تکفیر معین دانند و تکفیر مطلق را در عرصهیحاکمان، کفر م

  1.کنندو تمام مخالفانشان را تکفیر می دهندمیسرایت 

                                                             
د و تفسیر ندار معینی اند. تکفیر مطلق اختصاص به فردهسنت تکفیر را به مطلق و معین تقسیم کرد. علمای اهل1

اینکه حکم شود اگر کسی چنین بگوید یا چنین فعلی انجام دهد یا چنین  مانند ؛شودکفر بر وصف عام تلقی می
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گری های سلفیشده اندیشهبنابراین جریان تکفیری موردنظر این مقاله، شکل منحرف

، ارتجاع گراییشود که با گذشتهگری تکفیری وهابی محسوب میجهادی سید قطب توسط سلفی

کره دادن لبه تیغ تکفیر بر پیو مبارزه با عقالنیت، از گذشتگان برای خود بتی ساخته و با جهت 

دینی های عقیدتی درونوارد مبارزه ،جای مبارزه با کافران و دشمنان واقعی اسالم، بهجهان اسالم

 اند. گرایی شدید و افراطی شدهو فرقه

 :به شرح ذیل استهای جریان تکفیری مؤلفهترین برخی از مهم این اساس، بر

ا که اعمال آنهی دهند که علیه مسلمانان دیگر نیز در صورتمیآنها به خود اجازه : تکفیر .1

عنوان به نیز را غیر مسلمانان آنها .عنوان کافر مرتد اعالم جنگ دهندبه ،نباشد شانمورد قبول

 .دانندکفار فقط شایسته مرگ می

 ،از عقاید آنها پیروی نکند را که ها هر صاحب اقتدار سیاسیتکفیری: اقتدار سیاسی رد .2 

 .دانندواجب می را اونامشروع و قتل 

شود جهاد وقتی واجب می ،به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان: رد قواعد جهاد. 3 

د همچنین دارای قواعد جها .(جهاد تدافعی) گیرداسالمی مورد تهاجم و تهدید قرار های که زمین

کدام از این قواعد پایبند ها به هیچتکفیری اما. نظامیان است جمله عدم کشتار غیراز یخاص

 .دانندگناه را مجاز میار مردم بیشتنیستند و ک

خودکشی گناه نابخشودنی محسوب  ،در اسالم، مسیحیت و یهودیت: حرمت خودکشی رد .4 

از نظر  .دانندخودکشی برای کشتن دشمنان خدا را شهادت می ،هاکه تکفیریدرحالی ؛شودمی

 .وندششهید هستند و مستقیماا وارد بهشت می ،زننددی که به اقدامات انتحاری دست میاآنها افر

دانند و معتقدند استفاده ها برای کشتن دشمنان خدا ترور را مجاز میتکفیری: تروریسم .5 

وظیفه  یک ،کننداز خشونت و ترور برای برکناری رهبرانی که براساس اسالم حقیقی حکومت نمی

  .(8ـ7: 1388 ،آبادیفتح زادهعباس) اسالمی است

                                                             
کند. تکفیر معین است که حکم کفر را برای شخص معینی صادر می ،کافر است. برخالف آن ،اعتقادی داشته باشد

توان ینم؛ در غیر این صورت ویل بررسی شودأبایست شروط و موانع آن نظیر جهل، اکراه و تیر معین میبرای تکف
 آسانی حکم به تکفیر داد.به
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عصر حاضر از گذشته متمایز  آن را درکه های جریان تکفیری مؤلفهدر تبیینی دیگر از 

اقدام  .3ا؛ های شدن تکفیریشبکه .2؛ ابعاد جهانی آن .1 :استنظر مدچهار خصوصیت  ،کندمی

در اذهان مردم  حقیقی اسالم همشوش و مشوه نمودن چهر .4؛ به کشتارهای نامتعارف و وحشیانه

 و شودروانی تشکیل می اساسی جهل و عنصر روحی و مؤلفهاین مفهوم از دو  همچنین .ادنی

ر حرکت تصاعدی در تکفی گناه،آسیب زدن به افراد بی دائمی، هایی نظیر خشونت عریان وشاخص

نظر تکفیری درتوان برای معرفی جریان را می فاصله گرفتن از دین کشتن اهل اسالم و دیگران،

 .(shahraraonline.ir ،21/05/94 مبلغی،) گرفت

 های تکفیرشاخص
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 )متغیر وابسته( جهان اسالمدر یی و واگرایی گراهم مسئلهتبیین  معرفی و -ب

ازآنجاکه مردم  گرفت.نظر را در یمتفاوت یارهایها و معمالک توانیم جهان اسالم فیتعر انیدر ب

 فیتعر یبرا ریو شاخص فراگ اریمع کیارائه  برند،یسر ممختلف جهان به یهامسلمان در قاره

 تیجمع معیار رسدینظر محال به نیدر ع همراه است. ییو تنگناها هاتیبا محدود جهان اسالم،

کننده محدوده جهان مشخص یاریتا حد بس تواندیکشور م یک ای نیسرزم کیمسلمان در  یبوم

 شودیگفته م ییهانیسرزم یهجهان اسالم به کل، اساس نیبر ا .(69-68: 1392)ستوده،  اسالم باشد

ایده  در این پیوند، .کنندیم یدر آنجا زندگ یصورت بوماز مسلمانان به یتعداد قابل توجه که

 انیم عیوس هایخیسنهمو  هاییسوهم و هایبستگهمجهان اسالم ناظر به در  ییگراهم

  .مسلمان استی هاو ملتنخبگان  ی،اسالم یکشورها

وحدت یهادگاهیو د قرن سابقه دارد کیاز  شیبجهان اسالم در  ییگراهموحدت و  دهیا

 یامناک نیا. اندک بوده است اریاما دستاورد آنها بس ،اندمطرح بوده ربازیاسالم از د یایدن گرا در

اسالم داشته  یایغالب در دن یگراوحدت یهاو نگاه جهان اسالم تیدر وضععمده ریشه طور به

ی ذهن بیشترو ی ستیدئالیاهایی طرح ،جهان اسالمدر  ییگراهموحدت و  هایطرح . برخی ازاست

الزامات  یطور کلبه نیز هاطرح عرضه شدند. برخی دیگر از ینیع یهابدون توجه به مؤلفه بوده که

دنبال به همواره ،بدون توجه به مقدمات الزم و گرفته دهیو وحدت را نادائتالف  ،ییگراهم هیاول

یجهان اسالم م در ییگراهمتجارب  یناکام لیاز دال یکل یبندجمع کیدر  اند.هها بودحداکثر

 :(143 :1391و زرقانی،  این)حافظ اشاره نمود ریبه موارد ز توان

  ؛سالمجهان ا یکشورها ینیسرزم یکپارچگینبودن  و ییایو جغراف ییفضا یختگیگس -

  ؛اسالم نیو گاه متضاد از د فمختلی هایو طرز تلق یکیدئولوژیا ،یمذهب یهاتفاوت -

  ؛یو جهان یافرامنطقه یهامداخله قدرت -

  ؛یدر بعد اقتصاد یامنطقهدرون ونددهندهیموارد پ یهاسمیفقدان مکان ای ضعف -

 ؛یافرامنطقه یهاقدرتبه جهان اسالم ی نظام - یاقتصاد - یاسیس یهایوابستگ -

  ؛یالهیقب - قومیبر تعصبات  دیو تأک یقوم یهاتفاوت -

  ؛متفاوتی اسیس یهاو وجود نظام یاسیس یدئولوژیاه، شیتفاوت در اند -

  ؛ینیو سرزم یمرز یهاتعارض -
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  ؛برتر جهان اسالم یهاقدرت یرقابت داخل -

 .جهان اسالم یکشورها یو اجتماع یسطح توسعه اقتصاد در تفاوت -

شورها سالم و ک سالم یمطالعه مناطق مختلف جهان ا شان م موجود در آن یا  که دهدین

یی در گراهم جهتنیز  ایگسترده های مهم وا و ظرفیتهفرصت گفته،های پیشعالوه بر چالش

 مقالهازآنجاکه اما  ؛آنها وجود دارد انیماقتصــادی و دفاعی  فرهنگی، ابعاد گوناگون ســیاســی،

ست، قراردادسطح باورها و افکار ر دخود را  دیتأک ییو واگرا ییگراهمدر بحث  حاضر  مناسبه ا

اسالم  نیداین اساس  بر .ردیمنظر مورد توجه قرار گ نیاز ااسالم در جهان  ییگراهم یدهااست 

شئت یهاو ارزش سالمدر یی گراهمعامل  نیترمهم ،گرفته از آنن شدیم جهان ا شترکات  .با م

سالم یغن راثیو م ینید سلمان را به  یهاکه ملت یفرهنگ ا  تواندیم، ددهیم وندیپ گریکدیم

)امام .یفراهم نما یاســالم جوامع نیمناســبات در ب ســایر بســط یرا برا یارزشــمند یهانهیزم

ساس تعال .(11: 1386، فیروزیزاده و جمعه سالم میبرا سلمانان به، ا شناخته  یعنوان امتهمه م واحد 

سب نیا. شوندیم ستر منا ستگجهت هم یرا از لحاظ فکر یامر ب سلمانا انیمیی گراهمو  یب ن م

 عامل کیعنوان سـت بها گوناگون از اسـالم ممکن ریها و تفاسـبرداشـت . هرچندآوردیفراهم م

سالم نیدایبن یهااما آموزه ،عمل کند واگرا سخ دارند،  به آن اعتقادکه همه مسلمانان جهان  ا را

 ،شــمولجهان نید کیعنوان اســالم بهدر حقیقت  .دینمایبر وحدت مســلمانان م یاژهیو دیتأک

ستگو هم ییگراهم جادیدر ا یسع سلمانان را بدون  یتا تمام م دارداقواهمه نژادها و  انیم یب م

س) درآوردصورت ملت واحد زبان به یاتوجه به نژاد  س .(6: 1391 ،صنیع اجالل مقدم و ینیح از  یاریب

ــال فیتکال ــم حج نیزاس ــالم رانقش وحدت می نظیر مراس  و دهندیقرار م دیمورد تأک بخش اس

افزون بر آن، کنند. فراهم می شــدن مســلمانان گراهم یبرا یاگســترده یهاتیو قابل هاتیظرف

شته و تجارب تار یهاارزش شترک، تمدن گذ شت کمابی، خیم سلمانان و  شیسرنو شترک م م

ـــت م نیاز ا یموارد ندیدس فاوت توا لهنژاد یهافراتر از ت له ظرفاز ... ای وی، قبی و  هاتیجم

و  مسلمانان از توان یآگاه. شوددر جهان اسالم محسوب  یبستگوحدت و هم جادیا یهافرصت

قادیو  یفرهنگ بالقوه یهاتیظرف عاد مختلف و بهره اعت ند یریگدر اب لل  یهایاز توانم م

 .(260ـ180: 1387، ی)صفو فراوان است تیآنها حائز اهم نیبیی گراهم تقایو ار تیدر ترب مسلمان
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ترین آنها در بعد به برخی از مهم یی کهگراهممناسب  یهاو فرصت هاتیبا وجود ظرف

ــد،  ــاره ش ــئله گفت توانیماعتقادی و فکری اش ــالم با ییگراهم مس و  موانع در جهان اس

ـــتنیز  یجد یهاچالش ـــ. مواجه اس ـــامل پهنه وس ـــالم ش ها و از ملت یعیجهان اس

رز در ط یاختالفات اساس .برخوردار هستند یمتفاوت یخیتار یهاتجربه که ازست هافرهنگ

ند عرب، قومی بزرگ  یهاگروه نیفکر ب یا فارس مان ندیمترک  ـــوءظن  توا ی حت ایبه س

اصل نوعی در یی گرایمل ای مسیونالیناس .(146 :1391قانی، رنیا و ز)حافظ اصطکاک منجر گردد

داب زبان، آ ،فرهنگ چون یمشترکات هیکه بر پا است یاسیجامعه س کیدر فکری  برداشت

یحالدوم، در یپس از جنگ جهان. دیآیوجود مبه یالهیو قب ینژاد ،خونیو تعلقات  و سنن

 یکشــورها ،بودنهاده  شیافزابه رو  ییاروپا یکشــورها انیدر میی گرایفرامل التیکه تما

که در  بودند یمل یروهاین جیو بسیی گرایمل تیتقو یدر پ ،مقابله با استعمار یبرای اسالم

ــتعمار جهینت ــورهازدایی آن روند اس ــ یدر کش ــکل گرفت ییقایو آفر ییایآس برخالف . ش

به شیگرا بال نوع اول که  به شیگرا ،دبو ییگراهم تیوحدت و تقودن در فراط ا لیدلدوم 

ـــتقالل طلبانهییجدایی، گرایمل ـــع جهیو در نت بود هخواهانو اس را  ییگراهمروند  فیتض

شتبه س یهاشهینفوذ اند .(171-170 :1389ی، و محمد یتی)وال دنبال دا در جهان  یستیونالینا

 ،یرکتعربی،  سمیونالیانواع ناس جادیبا ا ،متعدد بود یهاو ملت هاز قومیتکه مرکب ا اسالم

و  قدمم ینی)حسد ش هاشهیاند نیبر ا یمبتن یمل یهادولت جادیبه ا لیسبب تما...  ی ورانیا

ی مذهب هایعصبیت تعدد مذاهب و ،یاختالفات مذهب، نیافزون بر ا .(10 :1391صنیع اجالل، 

س یمانع مهم تواندیم سالمدر یی گراهم ریدر م ست شایان .گردد یتلق جهان ا که  ذکر ا

صرفاا یو کالم فقهی مباحث شد لیبه دل یمتک اگر  ستدالل و اجتهاد با تنها ، نهو برهان و ا

ضد  تعاون و یبلکه نوع ،ستیوحدت ن منافی عامل تفرقه و س یفکرتعا  قیابه حق دنیدر ر

ص صول کل یلیتف سالم  یو قطع یمندرج در ا شدمیا  به عامل یاختالفات مذهباگر اما . با

که در اعصار مختلف چنان ؛خواهد بودجهان اسالم در از عوامل تفرقه  ،گردد لیتبد استیس

نســـبت به  مختلف یهاو گروهها ی فرقهمذهبهای عصـــبیت در مواردی که اســـالم خیتار

ـــ رنگ گریکدی ـــیس ـــد یزیرمنجر به جنگ و خون ،کرد دایپ یاس مطالبات  نیهمچن .ش

 یبلکه حت ،جهان اســالم یتنها بر وحدت کلنهی مذهبهای فرقه ریتحت تأثه خواهانییجدا
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شته و احتمالثیر سوء أتی اسالم یکشورها ینیو سرزم یبر وحدت مل  یهابروز جنگ گذا

سالم یکشورها انیرا در م یکشو نسل یقوم یسازپاک ،یداخل  یکیو به ه داد شیافزا یا

 .(202و  42 :1387 صفوی،) شده است لیتبددر جهان اسالم  ییاز عوامل مهم واگرا

 یاریمتأسفانه در بس ،کهاین جهان اسالمدر یی گراهمفراروی  کریموانع مهم ف گریاز د

 ییگراهم یهانهیزمتا پیش شکل نگرفته است هیاول ییگراخرداز مناطق جهان اسالم هنوز 

 ،شــودیچه در ســطح جامعه و چه در ســطح دولت مشــاهده نم ییدگرارخ نیا. گردد ایمه

سطح دولت از اهم نیهرچند ا سئله در  س تیم ست یشتریب اریب  :1392، )رنجبر برخوردار ا

 اتخاذ ســازنهیو تداوم اختالفات، زم جوارهم گرانیبا باز یاز ارتباط منطق یگردانیرو .(168

 یروزیپ به گریباز کیمعموالا شکست  ییفضا نیدر چن .شودیمانه نظرتنگ یرفتارها یبرخ

 .(239 :1390 ،ی)قربان شودیم ریتعب گرید گریباز

آن در  یهاو چالش موانع ویی گراهم یهاو فرصـــت هاتیظرف لیدر تحل در مجموع، 

 یروهایلحاظ کثرت از نلحاظ قدرت و هم بههم به ،عوامل واگرا رسدینظر مبه اسالم یایدن

شاهده زم که یاگونهبه ؛کنندیکارآمدتر عمل م گراهم سب در جهت  یهانهیبا وجود م منا

 . محقق نشده استدر عمل تاکنون  این ایده جهان اسالم،در  ییگراهم

 مجهان اسال در ایاندیشه نقش جریان تکفیری در ایجاد واگرایی اعتقادی وتجزیه و تحلیل –ج

جهان اسالم، الزم در فکری  ایجاد واگرایی اعتقادی و منظور تبیین نقش جریان تکفیری دربه

ای ههای متغیر مستقل و وابسته تحقیق را مبتنی بر مباحثی که در بخشاست نخست مؤلفه

ا و هآفرینی مؤلفهو سپس به تأثیرگذاری و نقش اییماستخراج نم است، گذشته مطرح شده

 ی متغیر وابسته بپردازیم.هاو شاخص هامتغیر مستقل تحقیق بر مؤلفه هایشاخص

 های اعتقادی و فکری جریان تکفیری مؤلفه -1

 ؛فقه( ضابطه )دراجتهاد بی -1-1

 ورزی نوآورانه و پویا؛دوری از اندیشه -1-2

 ؛تکفیر مذاهب و دگراندیشان مذهبی -1-3

 ؛اندیشی و اصالت ظواهرسطحی -1-4

 ؛تعصبات کور و دگماتیسم -1-5
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 ؛)در اعتقاد( گذشتگانپیروی محض از  -1-6

 .انگیز از مفاهیم و اعتقادات دینیبرداشت و تلقی افتراق -1-7

 جهان اسالمدر یی گراهمهای اعتقادی و فکری مؤلفه -2

 ؛منداجتهاد ضابطه -2-1

 ؛خردگرایی -2-2

 ؛باور به تقریب مذاهب و تشکیل امت اسالمی -2-3

 ؛اندیشی و نگاه جامع به دینعمیق -2-4

 ؛پذیری و مداراانعطاف -2-5

 ؛نگریآینده -2-6

 .تأکید بر اشتراکات اعتقادی و مذهبی -2-7

 تجزیه و تحلیل -3

طور مشخص انسجام اعتقادی و گری تکفیری که بههای بارز اندیشه سلفیاز نخستین مؤلفه

رار قآفرینی علمای دینی را در راستای تحقق وحدت اسالمی مورد خدشه فکری مسلمانان و نقش

فقهی بودن و اجتهاد گردد، فراهای مختلف از اسالم میدهد و موجب تشتت، انحراف و برداشتمی

الکی، حنبلی و سنت رهبران مذاهب چهارگانه شافعی، ماهل ضابطه توسط این جریان است.بی

ری گاما براساس مبانی فکری و اعتقادی سلفی ،کنندو تصمیم تلقی می حنفی را مرجع افتا

این اصل، آنها سخن از مراجعه  بنابرمراجعه کنند.  1توانند مستقیم به نصیری، افراد میتکف

کنند. با این وصف، تناسباتی که براساس اجتهاد و مستقیم به نص و پیروی از آن را مطرح می

یهای تصدیق هرگونه فهم کارشناسهگیرد، نادیده انگاشته و زمینمراجعه به متخصصین شکل می

شخص تکفیری خود را برای فهم  شودموجب می مسئلهشود. این ی از متون فراهم میانشده

و فهم خود را درست بپندارد و برای عملی نمودن آن دست به اقدام بزند.  ،توانمندقرآن و سنت 

-اجتهادی، وظیفهطرناک هرج و مرج در فهم متن، خودخ یندفراگیری این امر منجر به شکل

: 6، ج1393باقری و دیگران، سید) .احساسی و بروز رفتار نابخردانه خواهد شد گراییپنداری و عمل

                                                             
 .. ظاهر کتاب و سنت1
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و قصدی فراتر از معنای ظاهری نصوص دینی وجود  مصلحتبراساس این نوع نگاه، هیچ  (343

تنها چیزی که اهمیت ی و اجتهاد در نصوص نیست. سنجی ادله شرع؛ در نتیجه نیازی به همندارد

به هر ترتیب ممکن است. مشخص است که این دیدگاه با توجه به دارد، اجرای این نصوص 

واسطه به قرآن، در ذات خود مولد تشتت و رادیکالیسم در درون و بیرون ضرورت بازگشت بی

های تکفیری معتقدند که از نص باید تبعیت سلفی .(233: 2، ج1393)غفاری، جهان اسالم خواهد بود 

 مانان در عصر کنونی عمل استح و تفسیر ندارد. مشکل مسلکرد و این موضوع احتیاج به توضی

 اعتقاداین عملی  نتیجهکنند. تشان را صرف تفسیر نص و توجیه میجای اینکه عمل کنند، وقو به

و در ساحت عمل  نیستاست که در دوره کنونی نیازی به رهبران دینی و تقلید از آنها  آن

های سلفی معنای عدم توانایی کنترل جریانبه مسئلهاین  تقلید و اجازه جهاد معنا ندارد. ،سیاسی

بر این اساس هرکس به .(328: 7،ج1393)خراسانی، تکفیری از سوی رهبران مذهبی خواهد بود 

 گری و سیاستبدین ترتیب زمینه برای افراط .کندتنهایی حکم شرعی خود را استنباط می

  .(375: 2، ج1393، و ولدبیگی )میراحمدیشود خشونت فراهم می

سنت نیز قرار دارد، که در آن هر ر دقیقاا در مقابل تفکر سنتی اهلعالوه بر شیعه، این تفک

دن افراد معمولی توانست از رادیکال شسنی داشت و این اجازه می علمایعملی نیاز به اجازه 

جدید، اذن معنا های سلفی که در شرایط کنونی و از منظر برخی جریانجلوگیری کند؛ درحالی

کنند. نمود بارز این موضوع در شان از آن عمل میندارد و افراد خود به همان ظاهر نص و فهم

هاد نیاز به دستور حاکم دارد، د جسنت معتقد بوجهادگرایی است که تفکر سنتی اهل مسائل جهاد و

نباید  و جهاد بپردازد های جدید تکفیری معتقدند فرد مسلمان مستقیماا باید بهکه سلفیحالیدر

  .(329: 7، ج1393)خراسانی، ها قرار گیرد های حاکمان و مفتیسنجیاحکام شریعت تابع مصلحت

گری تکفیری که وحدت جهان اسالم را مورد خدشه های بارز اندیشه سلفیاز دیگر مؤلفه

ست. این موضوع خود ونه معرفت عقلی نوآورانه و پویاتوجهی به عقل و رد هرگدهد، بیقرار می

فت یری با یقینیات عقل مخالد. جریان تکفشواصلی تکفیر مسلمانان محسوب مییکی از دالیل 

تکفیری در  هاید. سلفیانگار، کافر و فاسق مید و هرکس را که با عقایدشان همراه نباشدکنمی

رچند مستلزم کنند، هیعنی ظواهر الفاظ و لغات توجه می ،فهم قرآن کریم فقط به ظاهر آن

های سطحی از آیات و معارف معنای خالف عقل باشد. این روش نتیجه جمود فکری و برداشت
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حقیقت بستن راه عقل و فهم آن قرآن است. محدود کردن فهم قرآن به کشف معنای لغات در 

کند و نتیجه چنین روشی، بیود میزیرا چنین فهمی قرآن را از لحاظ زمانی و مکانی محد است؛

: 2، ج1393)غفاری، پیدا و احکام جدید خواهد بود مصالح جوامع اسالمی و مسائل نووجهی به ت

، زبان قرآن را یی مسلمانانگراهممنظور وحدت و این روش در مقابل روشی است که به .(226

ای قائل است و جایگاه ویژه ،ورزی پویا و نوآورانهداند و برای فهم و خرد و اندیشهالفاظ نمی

 ،داند. این پیام به زبان فطرت بشر تعلق دارد که عالوه بر مسلمانانآور میرهنگ قرآن را پیامف

  هاست.مربوط به همه فرهنگ

عد جهان اسالم از بدر یی گراهم مسئلهمنفی بر مستقیم و یکی دیگر از باورهایی که اثری 

 مذهبی است که جریانگرایی و تعصبات شدید و کور اعتقادی و فکری خواهد داشت، واپس

دهند تا دیگران را به کفر و سادگی به خود حق میای که بهگونهد؛ بهباشتکفیری به آن مبتال می

شرک متهم سازند. در اثر همین تعصبات و باورهای ناشایست بود که محمد بن عبدالوهاب موجی 

و مذاهب دیگر را  تکفیر نمودسلمانان را تدریج همه مبه راه انداخت وگیری بهاز تندروی و سخت

اهل بدعت خواند و مدعی شد که اسالم ناب در اختیار سلف است و فهم آنان از کتاب و سنت 

: همان)گذار و خارج از اسالم است هرکس از این راه عدول کند، بدعت برای همگان حجت است و

فر و محکوم به ک، نباشد سازگاراز دیدگاه سلفیان تکفیری، هر نگاهی که با عقاید ایشان  .(225

، 1426یمیه، ت)ابنست اکفرشان بیشتر از کفر یهود و نصار ،تیمیهبه نظر ابنبناحتی ارتداد است و 

ها، کافر خواندن و نسبت دادن کفر به تکفیری از تکفیر اهل قبله در اندیشه مقصود .(174 :4ج

ن . چنیکرده استو به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اقرار  نمودهکسی است که اظهار اسالم 

علت انجام امور مذهبی خود، در ردیف ها مسلمانان را بهشده که تکفیریدیدگاهی موجب 

الدم شمارند. بدیهی است که این نوع تفکر از موانع مشرکان قرار دهند و در نتیجه آنها را مهدور

شود که معتقدین دیگر مذاهب این برداشت زمانی بسیار خطرناک می .مهم وحدت اسالمی است

شمار آیند و اولویت دست دشمنان خارجی بهفار و در ردیف دشمنان اسالم و هماسالمی بدتر از ک

  .(449: 7، ج1393)جهانی، آلود نسبت داده شود د به مذاهب اسالمی به اصطالح شرکجها

اند و تفسیر نادرستی از توحید دچار خطا شده« توحید»م ها در تلقی درست از مفهوتکفیری

 معتقد است مشرکان زمان پیامبر کشف الشبهاتدهند. محمد بن عبدالوهاب در کتاب ارائه می



 آفريني جريان تکفیریجهان اسالم در پرتو نقش در ایتجزيه وتحلیل واگرايي اعتقادی و انديشه 

 

 

161 

 ستند،جها استمداد میند و از بتلی چون در توحید عبادی منحرف شدو ،قائل به توحید ربوبی بودند

پیامبر مبعوث شد تا آنها را از شرک عبادی نجات دهد. بنابراین اگر کسی در این زمان نیز قائل 

از  کسانی که روازاینولی در توحید عبادی دچار شرک شود، کافر است.  ،به توحید ربوبی باشد

 زیرا در توحید عبادی دچار ؛جویند، مشرک و کافرندقبور و اموات، تبرک، شفاعت و توسل می

سنت، آنها تفسیر اما به گفته بسیاری از علمای اهل .(33-31تا: بن عبدالوهاب، بی )محمداند شرک شده

به  ها و کافران آمده است،که درخصوص بت را جا و غیر واقعی از آیات دارند و برخی احکامینابه

و مصادیق خارج از عقل جا بهی دیگر جریان تکفیری با تعمیم نااز سو 1اند.موارد دیگر تعمیم داده

د. از خوانداند و آنها را گمراه میمی 2و شرع، بسیاری از عقاید یا اعمال دیگر مسلمانان را بدعت

همان آغاز ظهور وهابیت، وهابیون به بهانه مبارزه با بدعت، خون و مال مسلمانان را پایمال کردند 

مودند. وهابیون اموری همچون تحریم ن ،که مورد قبول تمامی مسلمانان استرا و اعمالی 

 مولدالنبی، صلوات پس از شنیدن نام پیامبر گرامی اسالم، دعا بعد از اذان، ساخت بنا روی قبور

دی برآین ،اند. دیدگاه وهابیت پیرامون بدعترا بدعت برشمرده خواندن قرآن در مراسم سوگواریو 

ای که گرایانه و ظاهرگرایانهنقلست. در واقع نگاه هاشناسی آنشناختی و معنااز مبانی روش

ها فراهم کرده است. دنبال دارد، شرایط را برای تولد بدعت وهابیگرایی افراطی را بهحدیث

بدعت معرفی  ،ظاهر جدید استهای بدعت، هر امری را که بهیژگیوهابیون بدون توجه به و

که وهابیون حالیسوی دیگر، در پذیر نیست. ازکه زندگی در چنین شرایطی امکان؛ درحالیکنندمی

 ،آن کهاند ترین بدعت شدهکنند، خود گرفتار بزرگای را درباره بدعت ارائه میچنین دیدگاه بسته

                                                             
ته ها گذاشها، پیامبر یا اولیای خدا به جای بتکه در این قیاسنخست آن :ها به چند دلیل باطل استاین قیاس. 1

اند. اعتقادان به خدا فرض شدهپرستان و بیبه نبی مکرم اسالم )ص( همانند بتاند. دوم آنکه مؤمنان و متوسالن شده
که هریک معنای خاص خود اند، درحالیگرفته شده امعنبه یک « عبادت»و شفاعت، با واژه توسل، استغاثه  عالوه،به

 را دارند.

، است معنای نسبت دادن چیزی به دیننوظهور و در اصطالح شرعی به سابقه ونو، بی معنای کار. بدعت در لغت به2
یک از دستورات کلی دین و شریعت نباشد. مطابق این معنا بسیاری از اعمال که در واقع مطابق با هیچدرحالی

د، کلی اسالم باشهای مجموعه یکی از برنامهین نسبت ندهند یا به اعتباری زیرمسلمانان در صورتی که آن را به د
اول آنکه حکمی به شرع نسبت داده شود یا  . بدعت دو رکن اساسی دارد:از دایره بدعت خارج است و حرمتی ندارد

دوم ...  شده وجود نداشته باشدیا دلیلی برای مشروعیت عمل انجامتصرفی در شریعت صورت گیرد که در آن نیت 
 .(29: 1393)اصغری،  تصرفی در شریعت صورت پذیرد
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اه ن اسالم است. این دیدگهای اسالمی سه قرن نخستیتسری منابع تشریع به عملکرد شخصیت

 یخ، خوردن بستنی و بردنفتاوی مضحکی از سوی وهابیون نظیر حرمت نوشیدن آب  سبب شده

های تکفیری عالوه بر جریان .(411: 1، ج1393موسوی،  )علیزاده گل برای عیادت بیمار صادر شود

ونه و مخالفت با هرگ آنکه از طریق برداشت و تلقی نادرست از مبانی اعتقادی اسالم نظیر توحید

هبدین به ابزار قدرت سیاسی کنند، با تبدیل جذب و وحدت اسالمی را محدود می دایره ،نوآوری

ر ب های تکفیری در عین ابتناد. سلفیدنبال یک برنامه سیاسی با راهبردها و مقاصد خاص هستن

جای کنند. با این رویکرد بهاسبات خاصی از قدرت سیاسی را بازتولید میهای عقیدتی، منپایه

رویکرد سیاسی آن،  حقیقتشود و در ا سیاست تعریف میب ،اینکه دین به سیاست جهت دهد

ای سیاست هگری تکفیری به عرصهتأثیر عمیقی بر تفسیر دینی آن دارد. بدین ترتیب ورود سلفی

ر قدرت تابعی از متغی بیشترن در این حوزه گردید که تعیموجب پیدایش یک شریعت سیال و بی

ف و مباحث اعتقادی گری تکفیری جدید، اهداسلفی .(405: 7، ج1393)جهانی، سیاسی بوده است 

ت تا جایی که سیاست اولوی ،ندکو ورود به حوزه سیاست دنبال میرا از طریق دستیابی به قدرت 

ری گگردد. بدین ترتیب سلفییافته و مباحث اعتقادی، ابزاری در خدمت سیاست تلقی می

ه تگرای منحط فکری با ساختار سیاسی ویژه شناختکفیری جدید به شکل یک جریان گذشته

  .(324ـ323: 7، ج1393)خراسانی، شود می

. مسئله اندیشه است گری تکفیری، ابزارگرایی ناشی از تقدم عمل برهای سلفیاز دیگر مؤلفه

 ها نوعی ابزارگرایی ناشی از تقدم عمل برتر به آن اشاره شد، در بین سلفیاصالت ظواهر که پیش

خوانی دارد؛ بههای ماکیاولیستی همنماید که با ایدهتولید میر را در نظام فکری این جریان بازنظ

مشروع را پیشنهاد های غیرگری برای رسیدن به هدف، راههای افراطی سلفیطوری که جریان

 .(407: 7، ج1393)جهانی، کنند می

ای است که با ایفای نقش سلبی گونههای تکفیری بهقادی و فکری جریانهای اعتدر مجموع مؤلفه

های جهان اسالم منجر به ایجاد مرزبندیدر یی گراهمای های اعتقادی و اندیشهارتباط با مؤلفهدر 

ن یا به آن داماست گوناگون میان مسلمانان گردیده و بذرهای اختالف را میان جوامع اسالمی پاشیده 

سالم و نتایج جهان ا در ییگراهمهای اعتقادی و فکری جریان تکفیری و جدول ذیل، مؤلفه زند.می

 دهد.جهان اسالم را نشان میدر یی گراهم آفرینی سلبی جریان تکفیری برحاصل از نقش
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 جهان اسالمدر نقش جریان تکفیری در ایجاد واگرایی 

 )سطح باورها و افکار(

 ردیف سطح
های اعتقادی و مؤلفه

 فکری جریان تکفیری

های اعتقادی و مؤلفه

در یی گراهمفکری 

 جهان اسالم

 نتایج

جهان  در )واگرایی

 اسالم(

 

 

 

 

 

باورها و 

 افکار

1 
 ضابطه  واجتهاد بی

 فرافقهی بودن
 منداجتهاد ضابطه

گسیختگی افکار و 

سرپیچی از فقه 

 اربعه

2 
ورزی دوری از اندیشه

 نوآورانه و پویا
 خردگریزی خردگرایی

3 
تکفیر مذاهب و 

 دگراندیشان مذهبی

باور به تقریب مذاهب و 

 تشکیل امت اسالمی

های مسدود شدن راه

 تقریب مسلمانان

4 
اندیشی و اصالت سطحی

 ظواهر

نگاه  اندیشی وعمیق

 جامع به دین

شناخت سطحی از 

 دین

 پذیری و مداراانعطاف دگماتیسم تعصب کور و 5
گیری شدید سخت

 در عقائد

6 
پیروی محض از 

 گذشتگان
 گراییواپس نگریآینده

7 

خاص )افتراقبرداشت 

انگیز( از مفاهیم و 

 اعتقادات دینی

تأکید بر اشتراکات 

 اعتقادی و مذهبی

افتراقات عقیدتی و 

 مذهبی

 نتیجه

ل مبتالبه جهان اسالم و از مسائ جهان اسالم، همواره یکی از موضوعات مهم ودر یی گراهم

تکفیری  نگسترش جریا سرنوشت امت اسالمی بوده که در زمان کنونی با پیدایش و ثیرگذار برأت

آفرینی سلبی جریان تکفیری، امکان تبدیل آگاهی از نقش. رو شده استبا وضعیت نامطلوبی روبه
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که اآنجاز .آوردجهان اسالم فراهم میدر یی گراهمدهی به این تهدید را به فرصتی برای شکل

تنظیم منظومه و بازبخشی به الگوی رفتاری ای در هدایتها نقش بسیار برجستهافکار و باور

اساسی این پژوهش را  واکاوی نقش جریان  مسئله های تکفیری دارند،واکنشی جریان -کنشی

ز فرضیه عبارت بود ا .دادجهان اسالم تشکیل میدر تکفیری در ایجاد واگرایی اعتقادی و فکری 

های افراطی مرزبندیوجود آوردن نگاه منفی به مذاهب اسالمی و به ویژه باه جریان تکفیری بهاینک

 .زندسطوح فکری و اعتقادی در جهان اسالم دامن می به ایجاد و گسترش واگرایی در ،ایفرقه

یی گراهم همسئلو  (متغیر مستقل)بدین منظور، مقاله حاضر ضمن معرفی و تبیین جریان تکفیری 

ای هها و شاخصرض مؤلفهبه تعا افکار، در سطح باورها و( متغیر وابسته) جهان اسالمدر و واگرایی 

ی این آفرینجهان اسالم که منجر به تأثیرگذاری و نقشدر یی گراهمهای مؤلفهجریان تکفیری با 

ها نشان داد در سطح باورها و یافته اشاره نمود. ،شودجهان اسالم میدر جریان در ایجاد واگرایی 

ورزی نوآورانه و پویا، دوری از اندیشه ،ضابطههای جریان تکفیری نظیر اجتهاد بیمؤلفه ،افکار

 ،تعصبات کور و دگماتیسم ،اندیشی و اصالت ظواهرسطحی ،اندیشان مذهبیتکفیر مذاهب و دگر

انگیز از مفاهیم و اعتقادات دینی در تعارض برداشت و تلقی افتراق پیروی محض از گذشتگان و

اور ب ،خردگرایی ،منداجتهاد ضابطه نظیرجهان اسالم در یی گراهمهای فکری و اعتقادی مؤلفهبا 

پذیری و انعطاف ،اندیشی و نگاه جامع به دین، عمیقبه تقریب مذاهب و تشکیل امت اسالمی

منجر به ایجاد واگرایی  نگری و تأکید بر اشتراکات اعتقادی و مذهبی قرار گرفته وآینده ،مدارا

توان گفت جریان تکفیری، جریانی مقاله مییک استنتاج مفهومی از این  همچنین در شود.می

 .تابدسنت را برمینه مبانی اعتقادی اهل سازش دارد و است که نه با مبانی اعتقادی شیعه سر

دلیل یان تکفیری، بهجر مقابله با موضوعموفقیت احتمالی در ایجاد فهمی مشترک از  روازاین

ی میان شیعه و اهلاعتقادی مشترک اسالم مبانی و هابازخوانی آموزه آنکه مستلزم واکاوی و

 .جهان اسالم گردددر یی گراهمگیری تواند بسترساز شکلباشد، خود میسنت می

 فهرست منابع

 .4جا: دارالوفاء، ج، تحقیق عامر الجزار و انوار الباز، بیمجموعه الفتاویق(، 1426تیمیه )ابن -

یی در منطقه خلیج گراهمها و موانع زمینه»(، 1386)زاده، سید جواد و آیت فیروزی جمعهامام -

 .4، شماره 19، سال مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، «فارس



 آفريني جريان تکفیریجهان اسالم در پرتو نقش در ایتجزيه وتحلیل واگرايي اعتقادی و انديشه 

 

 

165 

 کثیر.، بیروت: دار ابنالصحیح الجامعق(، 1432) ، محمدبخاریال -

ای سلفی هراهبردهای مقابله با تهدیدات نرم ناشی از فعالیت جریان»(، 1393جهانی، محمد ) -

های افراطی و تکفیری از دیدگاه مجموعه مقاالت کنگره جهانی خطر جریان، در: «تکفیری در جهان اسالم

 .7، قم: داراالعالم، جعلمای اسالم

یی در جهان گراهمهای ژئوپلتیکی چالش»(، 1391نیا، محمدرضا و سید هادی زرقانی )حافظ -

 .80، شمارههای جغرافیای انسانیپژوهش، «اسالم

یی جهان اسالم و آینده تمدن گراهم»(، 1391مقدم، محمد و مریم صنیع اجالل )حسینی  -

 .3، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم، «اسالمی

ادیان و  ،«گری نوین در تقابل با راهبرد وحدت اسالمیسلفی» ،(1388حیدری، محمدشریف ) -

 .27ش ،عرفان

گری جدید و پیامدهای سیاسی آن بر ماهیت و چیستی سلفی»(، 1393خراسانی، رضا ) -

های افراطی و تکفیری از دیدگاه مجموعه مقاالت کنگره جهانی خطر جریان، در: «جمهوری اسالمی ایران

 .7، قم: داراالعالم، جعلمای اسالم

، در: «میدهاها تا ایی در جهان اسالم: از خیال تا واقعیت، از بیمگراهم»(، 1392رنجبر، مقصود ) -

 ، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.یی در جهان اسالمگراهمهای مجموعه مقاالت موانع و فرصت

مجموعه مقاالت موانع و ، در: «یی جهان اسالمگراهمهای ظرفیت»(، 1392ستوده، محمد ) -

 ، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.یی در جهان اسالمگراهمهای فرصت

های تکفیری بر اجتماعی جریان -آثار سیاسی»(، 1393باقری، سید کاظم و دیگران )سید -

های افراطی و تکفیری مجموعه مقاالت کنگره جهانی خطر جریان، در: «ماندگی کشورهای اسالمیعقب

 .6، قم: داراالعالم، جاز دیدگاه علمای اسالم

، مطالعات راهبردی، «آن بر ج.ا.ا گری در عراق و تأثیرسلفی»(، 1389سیدنژاد، سید باقر ) -

 .47ش

 ، تهران: نشر شکیب.انداز آیندهوحدت جهان اسالم: چشم(، 1387صفوی، سید یحیی ) -

، «بنیادگرایی اسالمی و خشونت )با نگاه بر القاعده(»(، 1388آبادی، مهدی )زاده فتحعباس -

 .4، شماره39، دورهسیاست

 .1، قم: آوای منجی، جگری و وهابیتتبارشناسی سلفی(، 1393علیزاده موسوی، سید مهدی ) -
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مجموعه مقاالت کنگره جهانی ، در: «شناسی سلفیهاصول روش»(، 1393غفاری، ابوالفضل ) -

 .2، قم: داراالعالم، جهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالمخطر جریان

ر: ، د«سلفی جهادی -ی وهابینقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلف»(، 1393نژاد، مجید )فاطمی -

، قم: داراالعالم، های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالممجموعه مقاالت کنگره جهانی خطر جریان

 .6ج

 ، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.گری تا ظهور وهابیتتاریخ تفکر سلفی(، 1393فرمانیان، مهدی ) -

تهران:  ،گرایی در سازمان همکاری اسالمیایران و هم ،(1390) سیمبر ارسالن و رضا قربانی، -

 .انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(

 .www.shahraraonline.ir، 21/05/94 برانداز تکفیر،مبلغی، مصطفی، تفکر امت -

 نا.جا: بی، بیتوحیدتا(، محمد بن عبدالوهاب )بی -

 ، در:«نتجریان تکفیری و سیاست خشو»(، 1393اکبر ولدبیگی )میراحمدی، منصور و علی -

، قم: داراالعالم، های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالممجموعه مقاالت کنگره جهانی خطر جریان

 .2ج

دانش ، «یی در جهان اسالمگراهمتحلیل تجارب »(، 1389اکبر و سعید محمدی )والیتی، علی -

 .11، شسیاسی

تهران: دانشگاه امام ، های وهابیتچالش(، 1392، حسین و مجتبی تویسرکانی )جهرسی -

 صادق)ع(.


