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چکیده
بدون تتدید گمهوری اسالمی ایتان ،همواره در اصوص تیمین ام)یت ملی اود با اطتات متعددی روبتو است.
یکی از این اطتات ،ایجاد ناام)ی در گامعه هست .این ناام)یها ناشی از اقدامات تتوریستی گتوههای افتاای وابسته
به تفکت سلفیون است که با اشونت همتاه گتدیده است .این پژوهش به دنبال بترسی و تعیین تیثیت اندیشه سیاسی
سلفیون افتاای در ایجاد ناام)ی های گمهوری اسالمی ایتان است .روند رو به رشد گتیانات سلفی افتاای به نحوی
است که هت روز شاهد رادادهای متعددی در کشورهای مسلمان هستیم و به نظت میرسد که این موضوع به کلیة
کشورهای مسلمان تستی یابد .این اقداما ت ضمن واردکتدن صدمه گدی به ام)یت کشورهای اسالمی ،بتای گامعه
گهانی نیز مشکالت فتاوانی الن نموده و باع

شده است تا دین مبین اسالم بهع)وان م)بع اشونت در گهان معتفی

شود .این گتوه ها ،گوامع م)طقه غتب آسیا را به ناام)ی کشانده و ضتبات متگباری بت آنها وارد کتدهاند .پژوهش
حاضت با روش توصیفی -تحلیلی سعی در پاسخگویی به این سسال دارد که اندیشه سیاسی سلفیون افتاای در ایجاد
ناام)یهای گمهوری اسالمی ایتان چه تیثیتی دارد؟ نوع تحقین در این پژوهش کاربتدی و توسعهای میباشد .بتای
انجام این پژوهش از روش مطالعه متون متتبال و گمعآوری ااالعات از اتین مطالعه کتابخانهای ،بترسی اس)اد و
مصاحبه با متخصصین و صاحبنظتان در این زمی)ه بهته بتده شده است .گامعه آماری پژوهش حدود  35نفت از
مدافعان حتم ،کارش)اسان موضوع و اساتید دانشگاه میباش)د .بتای تعیین حجم نمونه از روش نمونهگیتی کیفی و غیت
احتمالی استفاده گتدیده که بت اساس نتای ،آن و ای)که محقن با انجام مصاحبههای مورد نیاز به اشباع نظتی رسیده،
حجم نمونه بتابت با  35نفت در نظت گتفته شده است .محققین بت اساس دادههای نظتی و همچ)ین بترسی مصاحبههای
انجامشدهی نمونه آماری با توگه به مدل ارائه شده به تجزیهوتحلیل سسالهای اصلی و فتعی پژوهش پتدااته و
بترسی تیثیت اندیشه سیاسی سلفیون افتاای در ایجاد ناام)یهای گمهوری اسالمی ایتان را مورد ک)کاش و تحلیل قتار
دادهاند و در نهایت با تبیین نتای ،حاصل از اندیشههای سیاسی سلفیون افتاای ،پیش)هادهایی بتای گلوگیتی از بتوز
ناام)ی بیشتت ارائهشده است.
کلید واژهها :سلفیت ،تکفیت ،ناام)ی ،گهان اسالم.
 - 2عضو هیئتعلمی دانشگاه گامع امام حسین (ع
 - 3کارش)اسی ارشد مطالعات دفاعی استتاتژیک.
 - 2دکتتای فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
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مقدمه
بهاور کلی سلفیت مکتبی است مبت)ی بت بازگشت به سیته و اندیشه که به حدی گتایی
ش)ااته میشوند .عمده ویژگی در این مکتب تمسک به ادا ،آیات و روایات و نفی هتگونه
تفسیت و تیویل است .این گتیان فکتی در پی علل و عواملی شکل گتفت که مهمتتین آنها
پا از م)ع کتابت حدی

ضایعه گبتانناپ یت از بین رفتن گ)جی)ه احادی

در زمان الیفه دوم

است .امتوز گهان اسالم با مشکالت متعددی روبتو است که یکی از آنها ناام)یهایی است که
ااصه در گمهوری اسالمی ایتان با آن مواگه شده است .این ناام)یها که ناشی از اقدامات
تتوریستی گتوههای افتاای وابسته به تفکت سلفیون است ،با اشونت بیشتتی همتاه گتدیده است.
این مقاله به دنبال بترسی و ش)اات تیثیت اندیشه سیاسی سلفیون افتاای در ایجاد ناام)یهای گهان
اسالم است .روند رو به رشد گتیانات سلفی افتاای به نحوی است که هت روز شاهد رادادهای
متعددی در کشورهای مسلمان از گمله گمهوری اسالمی ایتان هستیم .او این اقدامات ضمن
ایتاد صدمه گدی به ام)یت کشورهای اسالمی ،بتای گامعه گهانی نیز مشکالت فتاوانی را الن
نموده و متیسفانه دین مبین اسالم بهع)وان م)بع اشونت در گهان معتفی شده است .این گتوهها،
گوامع م)طقه ااورمیانه را به مبارزه البیدهاند و ضتبات متگباری نیز بت آنها وارد کتدهاند.
ام)یت ،مفهومی است با زمی)ههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فته)گی ،قضایی و . ...این
مفهوم همان)د بسیاری از مفاهیم علوم اگتماعی به لحاظ کیفیبودن و ای)که گزء علوم غیت دقیقه
میباش)د ،فاقد تعتیف مشخص ،واحد و مورد قبول همگان است .مفهوم ام)یت ،مصونیت از تعت
و تصتف اگباری بدون رضایت است و در مورد افتاد به مع)ی آن است که نسبت به حقوق و
آزادیهای مشتوع اود بیم و هتاسی نداشته باش)د و به هیچوگه حقوق آنان به مخااته نیفتد و
هیچ عاملی حقوق مشتوع آنان را تهدید ن)ماید .لزوم و ضتورت ام)یت  -به این مفهوم  -در گامعه
از ابیعت حقوق بشتی ناشی میشود و الزمه حقوق و آزادیهای مشتوع ،مصونیت آنها از
تعت

و دور ماندن از مخااتات و تعدیات است.
بیشک تفکتات سلفی در تاریخ اسالم از آنچ)ان اهمیتی بتاوردار بوده است که بسیاری از

صاحبنظتان را وادار به روش)گتی پیتامون آنها نموده است .این رویه مختص شیعیان نبوده و
بسیاری از متفکتان اهل تس)ن را حتی قبل از شیعیان به دایته م)تقدان کشانده؛ بهگونهای که میزان
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انتقاداتشان از تفکت سلفیه چ)دین بتابت انتقادات صاحبنظتان شیعه است .در این میان ،اک ت م)ابع
فارسی موگود بهصورت س)تی با هدف دفاع از عقاید شیعه در مقابل وهابیت و نشاندادن ماهیت
غیت صادقانه و اودمت)اقض وهابیت تیلیف شده است.

بیان مسئله
مقوله سلفیگتی موضوع مورد بح

بسیاری از پژوهشگتان بوده و هست و یکی از

گتیانهایی که در سالهای اایت نقش بسزایی در سیاستهای م)طقهای ایفا کتده و هت روز بت
دام)ه گستتش نفوذ آن در م)طقه افزوده میشود ،گتیان سلفی است .نظت به انحتافهای گستتده
اندیشه سلفیان در گهان اسالم که متیسفانه دام)ه آن به حوزه عقاید دیگت م اهب ش)ااتهشده
اسالمی نیز ستایت کتده و با توگه به ای)که این گتیان داعیه گهانی دارد و اود را ت)ها راه
نجاتبخش میداند و این امت را متهون تفسیت ااص اود از قتآن و س)ت میداند؛ از سوی دیگت
تفسیت افتاای آنها از قتآن و س)ت مورد اقبال و حمایت دشم)ان اسالم واقع شده است ،از اینرو
ش)اسایی و بازاوانی مبانی فکتی و نظتی آنها ضتورت دو چ)دان پیدا میک)د.
دشمنان جمهوری اسالمی ایران همواره درصدد ایجاد ناامنی در کشورمان هستند .این
ناامنیها که ناشی از اقدامات تروریستی گروههای افراطی وابسته به تفکر سلفیون است ،با
اشونت بیشتتی همتاه گتدیده است .در بترسی ابتدایی ،آنچه مشخص است ای)که این اقدامات
ناشی از اندیشه سیاسی م هبی این گتیان فکتی به مسائل روز ،بهویژه در گهان اسالم ناشی
میشود .سلفیون افتاای دارای مبانی فکتی و اندیشهای ااصی هست)د و با ای)که اقدامات آنها از
دیدگاه هت مسلمان م)صفی حتام تلقی میشود ،اما به عقیده اودشان این اقدامات گهاد فی سبیل
اهلل است .آنچه که آنها گهاد تلقی میک))د ،مجموعهای از اقدامات تتوریستی و به شکل و
شیوهای انتحاری و بهشدت گ)ایتآمیز و وحشیانه است که گهان اسالم را تهدید میک)د .این
گتیان فکتی امتوزه از حوزه آسیب به تهدید گدی مبدل شده ،بطوریکه سلفیون معتدل نیز بعضاً
مورد حمالت تتوریستی آنها قتار میگیتند .ابن تیمیه حتانی بهع)وان مهمتتین م)بع فکتی این
گتیان ش)ااته شده و سلفیون عصت حاضت بهویژه نوع گهادی آن متیثت از اندیشههای وی میباش)د
پیدایش گتوههای تتوریستی متعددی از گمله

(نجات . 26 :2232 ،سلفیون افتاای امتوزه باع

القاعده ،االبان ،الفتقان ،گ)داهلل ،انصاراالسالم ،انصار الس)ه ،گبهه ال)صته ،داعش و...گتدیده که
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اثتات سوء اقدامات آنها ،ااصه در ااورمیانه آوازه گهانی پیدا کتده است (نوحی. 29 :2233 ،
البته صدماتی از این گتیانات و گتوههای متعصب که مدتها است تحت تیثیت ستویاهای
ااالعاتی بتای کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای مسلمان (عتبستان و پاکستان قتار
گتفتهاند ،به ایتان نیز وارد آمده است که عمده آن را میتوان متوگه گتوهک گ)داهلل به
ستکتدگی عبدالمالک ریگی نمود .ل ا این تحقین به دنبال این است که اندیشه سیاسی سلفیون
افتاای چه تیثیتی بت ناام)یهای گمهوری اسالمی ایتان داشته است؟ ل ا محققان بتای رسیدن به
پاسخ سساالت فوق ،ابتدا مبانی فکتی سلفیه افتاای و سپا مبانی اندیشه سیاسی ایشان را مورد
تحلیل و بترسی قتار داده و سپا تیثیت آن بت مقوله ام)یت را در گستته مورد نظت توضیح میده)د.

اهمیت و ضرورت تحقیق
روند رو به رشد گتیانات سلفی افتاای به نحوی است که هت روز شاهد رادادهای متعددی
در کشورهای مسلمان هستیم و به نظت میرسد به کلیة کشورهای مسلمان تستی یابد .او این
اقدامات ضمن ایتاد صدمه گدی به ام)یت کشورهای اسالمی ،بتای گامعه گهانی نیز مشکالت
فتاوانی را الن نموده و متیسفانه دین مبین اسالم بهع)وان م)بع اشونت در گهان معتفی شده است.
این گتوهها ،گوامع م)طقه ااورمیانه و بهاصوص گمهوری اسالمی ایتان را به مبارزه البیدهاند و
ضتبات متگباری نیز بت آنها وارد کتدهاند.
به دلیل ای)که گهتگیتی اصلی اعمال مختب این گتوهها بت علیه ام)یت ملی و م)افع
م)طقهای گمهوری اسالمی ایتان است ،ضتورت دارد این ایف بهدرستی بازش)اسی گتدد تا از
گستتش ناام)ی بیشتت در محیال ام)یتی غتب آسیا گلوگیتی شود .ل ا در سه ب)د ضتورتهای
تحقین به شتح ذیل میآید:
 -2افزایش تهدیدات گتوههای سلفی -تکفیتی علیه گمهوری اسالمی ایتان در صورت عدم
تدوین ش)اات مت)اسب بتای مقابله با آنها.
 -3استمتار و توسعه تقابل گتوههای سلفی تکفیتی با گمهوری اسالمی ایتان و مبارزه با م هب
تشیع بهع)وان دشمن شماره یک اود.
 -2افزایش زمی)ههای فعالیت گتوههای تکفیتی در اغلب کشورهای همسایه و بخشهایی از
کشورمان.
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ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق:
بیشک تفکتات سلفی در تاریخ اسالم از آنچ)ان اهمیتی بتاوردار بوده است که بسیاری
از اندیشم)دان م)صف را وادار به روش)گتی پیتامون آنها نموده است .این انگیزه مختص شیعیان
نبوده و بسیاری از متفکتان اهل تس)ن را نیز به دایته م)تقدان کشانده است .در این میان ،اک ت م)ابع
فارسی موگود بهصورت س)تی با هدف دفاع از عقاید شیعه در مقابل وهابیت و نشاندادن ماهیت
غیت صادقانه و اودمت)اقض وهابیت تیلیف شده است .البته در سالهای اایت محققان گوان سعی
کتدهاند از زوایای دیگتی به این موضوع نگاه ک))د و ریشه تاریخی ،عوامل فته)گی و سیاسی و
 ...را نیز در شکلگیتی وهابیت مورد مداقه قتار ده)د.
پایاننامهها:
( - 2پایاننامه با نام بترسی فعالیتهای گتیانات سلفی اهل س)ت بت ام)یت ملی گمهوری
اسالمی ایتان با تیکید بت گماعت تبلیغی در بلوچستان ( 2239با راه)مایی دکتت علی کتیمزاده و
مشاوره بتادر سید مهدی حسی)ی توسال بتادر محمد سعید زمانی است؛ راه)مای بسیار م)اسبی در
ابقهب)دی گتیان سلفی تکفیتی و نقش آن در ام)یت است .این پایاننامه ضمن بترسی دقین
گماعت تبلیغی در م)طقه موردنظت و تهدیدهای آن بت ام)یت ملی ،به ارائه راهکار مقابله و مهار این
گتیان در کشور پتدااته است.
( - 3پایاننامه بتادر فتدین ناظمی باقتآبادی که به تیثیت تصوف اسالمی (اتیقت قادریه بت
مهار گتیانهای سلفی ( 2232پتدااته است .با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل آماری به
آزمون فتضیه پتدااته است .ایشان در پایاننامه اود ،گتوههای سلفی فعال در م)طقه اورامانات را
معتفی کتده و به است)اد نتای ،حاصله و با لحاظ قتار دادن بتای مالحظات ام)یتی از اتیقت قادریه
بهع)وان فتصتی بالقوه و در ااتیار یکی از راههای مهار سلفیت را معتفی کتده است.
( - 2پایاننامه مقطع کارش)اسی ارشد آقای محمد گهانی با نام اقلیتگتایی م هبی در
بلوچستان و تیثیت آن بت ام)یت ملی .ا.ایتان ( 2239است که این پایاننامه با راه)مایی دکتت اصغت
افتخاری و مشاوره دکتت محمد رئیا زاده انجام گتفته است .سسال تحقین ایشان «اقلیتگتایی
م هبی در بلوچستان چه تیثیتی بت ام)یت ملی .ا.ایتان میگ ارد؟» و به لحاظ تخصصی و
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محتوایی قوی است و بهع)وان یکی از نمونههای م)اسب تحقین در این زمی)ه پیش)هاد میگتدد .در
این پژوهش ضمن بسال و واکاوی ام)یت در ابعاد نتم و سخت و ابقهب)دی م اهب اهل س)ت،
به صورت االقانه به فتآی)د تبدیل اقلیت م هبی به گ)بش فعال اقلیتگتایی م هبی و در نهایت
گتایش به رادیکالیسم و اقدامات تتوریستی و ایجاد بحتان ام)یتی پتدااته شده است.
( - 9پایاننامه «تفکتات سلفیگتی در استان کتدستان و تیثیت آن بت ام)یت گمهوری اسالمی»
( 2235توسال بتادر محمدرضا اربابی پژوهش شده است و به این سسال «تفکتات سلفی در
کتدستان چه تیثیتی بت ام)یت ملی گمهوری اسالمی دارد؟» پاسخ داده است.
مقالهها:
( - 2می)ایی در مقالهای که متکز بینالمللی مطالعات صلح آورده با ع)وان تهدیدها و
فتصتهای داعش بتای گمهوری اسالمی ایتان به بتای از تهدیدها و فتصتها اشاره نموده
است.
( - 3افتخاری و همکاران در مقالهای تحت ع)وان راهبتد مقابله با تتوریسم در گمهوری
اسالمی ایتان با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و تکیه بت دادههای عی)ی تاریخی ،بعد از
تعاریف راهبتد و تتوریسم به آسیبهای گمهوری اسالمی ایتان از ناحیه تتوریسم اشاره دارد و
در عین حالی که از ابزارهای نظامی و تاکتیکی در کوتاهمدت بتای مقابله بهته گتفته ،درصدد
مبارزه با ریشههای تتوریسم است؛ و اشاره کتده است گمهوری اسالمی ایتان راهبتد پیشگیتی،
مهار و مقابله را در پتتو سیاستهای تدافعی ویژه و در اقدامی ابتکاری ،راهبتد تتکیبی در پتتو
صلح عادالنه گهانی را دنبال نموده است.
( - 2پیمان اواگوی و همکاران در گتوه روندهای فکتی متکز مطالعات استتاتژیک
ااورمیانه ،بایستههای استتاتژیک ایتان در مقابل داعش تحلیلی بتاساس مدل ،SWOTدر این
پژوهش تالش شده تا این روش حول موضوع اتخاذ راهبتد م)اسب ایتان در مقابل داعش مورد
استفاده قتار گیتد.
( - 9مقالهای تحت ع)وان «مدل راهبتدی ( SWOTدر تحلیل بحتان رفتار سیاسی داعش،
گمهوری اسالمی ایتان و راههای بتونرفت» توسال متتضی شیتودی در سال  39در فصل)امه
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پژوهشهای سیاسی به چا

رسیده است که بتاساس این مدل راهبتدیهای بتونرفت را ارائه

داده است.
کتابها:
( - 2کتاب «آش)ایی با گتیانهای سلفی -تکفیتی» گتدآوری و ت)ظیم شده توسال اکبت عابدی
و دیگتان که در سال  2235توسال متکز باقتالعلوم (ع م)تشت شده است و م)بع م)اسبی بتای
ش)اات گتیانات سلفی -تکفیتی در کشورهای مختلف و تاکتیکهای داعش در عتاق و سوریه
و نقاب قوت و ضعف این گتیان و در انتها به «گتیان تکفیتی» از نگاه امام اام)های (مدظلهالعالی
پتدااته است.
( - 3کتاب «ام)یت» نوشته دکتت اصغت افتخاری است که در سال  2232و از سوی دانشگاه امام
صادق (ع به چا
از این حی

رسیده است .در این اثت ،ام)یت از م)ظتی دروندی)ی مورد بح

قتار گتفته و

میتوان کتاب را حاوی اندیشه و نظتی تازه ارزیابی کتد.

(- 2کتاب «آسیبها و تهدیدات دروننگت» که نوشته دکتت غالمتضا عالماتی در سال  2237به
چا

رسیده و در واقع بتگتفته از رساله دکتتی ایشان است به آسیبها و تهدیدات شمال غتب

در مقابل آمتیکا است که با روش ""SWOTبه تدوین راهبتدهای مقابله پتدااته است.
در پژوهشهای قبلی ،عمدتاً به معتفی تفکت سلفی وهابی و ریشه آنها پتدااتهاند ،لکن
پیامدهای این تفکت کمتت مورد توگه قتار گتفتهاند .ل ا در این تحقین سعی شده است ضمن معتفی
دقین این اندیشه ،اوالً تمایز آن را با فِتَق و م اهب اصلی اهل تس)ن بیان نموده و پا از
گتیانش)اسی دقین آن و ارائه نقشه وضعیتی از حضور و عملکتد آنان در گهان اسالم بهویژه
ااورمیانه ،رفتار اشونتآمیز آنان در کشورهای ااورمیانه را به روش)ی مطتح سازیم .ل ا به نظت
میرسد تحقین پیشرو نگاه روشن و مشخصی در اصوص سلفیون افتاای به مخااب گتامی
اواهد داد.
مفهوم واژهشناسی تکفیر
واژه تکفیت ،مصدر باب تفعیل از مادا «کفت» است .در معاگم لغت بتای این واژه چ)دین مع)اا
گفته شده است .ابن م)ظور در لسان العتب میگوید :اصل کفت پوشاندن شﺊ است .کافت را کاافت
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مﻰگوی)د ،چون کفت ،همه قلب او را پوشانده است .تکفیت آن است که کسﻰ به باتادر مسالمان
اود بگوید :ای کافت .در این صورت ،کفت به یکﻰ از آن دو نفت بت میگتدد؛ زیاتا نسابتدادن
کفت به بتادر مسلمان یا راست است و یا دروغ؛ اگت راست گفته که ااوب و اگات دروغ گفتاه،
بهواسطه تکفیت بتادر مسلمان ،کفت به اود وی بت میگتدد .وی همچ)این تکفیات را باه مع)اای
پوشاندن محارب در سالح ،پوشاندن گ)اهان از اتین کفارات ،نهادن دو دست بت روی سای)ه و
انح)ای انسان همان)د کسانﻰ که از روی تعظیم در بتابت صاحب اود ام مﻰشوند ،آورده است
(ابن م)ظور 625 ،ق . 252-زبیدی ،تکفیت را در پوشاندن گ)اه و انح)ای انسان در بتابت دیگاتی از
روی تعظیم آورده است .همچ)ین تکفیت را به مع)اای نسابتدادن کفات باه دیگاتان و کاافت نامیدن
آنان آورده (زبیدی 323،ق  73-و این همان مفهاوم اصاطالحﻰ تکفیات اسات؛ ب)ابتاین تکفیت در
مع)ﻰ مصطلح موردبح  ،نسبتدادن کفت به دیگتی و کافتشمتدن او است (زبیدی 323 ،ق. 73 -
تکفیر در فرهنگ اسالمی
آموزههای اسالم همواره بت استحکام گامعة اسالمﻰ و قوامبخشایدن باه ب)یانهای اساساﻰ آن
تیکید داشته و تعالیمﻰ را به مسلمانان ارائه داده که در سالمسازی محایال ارتباااات و بتااورد
اندیشهها بسیار مسثت است .در این راستا ،قرآن از پیوندهای اگتماعﻰ بهع)وان یکاﻰ از نعمتهای
الهﻰ ناام باتده (عماتان 222 /و رابطاة مسالمانان را بتاساس اااوت و باتادری میداند (حجتات/
 22و از آنان میاواهد تا از اعمال و رفتااری کاه موگاب ادشهدارشادن ثباات گامعة اسالمﻰ و
تشدید تفتقه در میان آنان میشود ،پتهیز ک))د (حجاتات . 23-22 /قاتآن از اتهام تکفیت که
بدتتین نوع بتاورد میان مسلمانان است ،نهﻰ نموده و میگوید :باه کساﻰ کاه نزد شما [اظهار]
اسالم میک)د ،مگویید تو مسمن نیستﻰ (نسااء . 3 /ایان تعاالیم راهباتدی در روایات نیز دیده
میشود .پیامبت (ص فتمودند :هتگاه شخصاﻰ باه باتادر مسالمان ااود کاافت بگوید ،همان)د آن
است که او را به قتل رساند (متقﻰ 32 /2 ،و اماام صاادق (ع میفتمای)د :بت مسلمانان الزم است
کوشش ک))د تا دلهای اود را باه یکادیگت نزدیاک ساازند و از تعااون آمیخته به محبت
فتوگ ار نک))د؛ نسبت به نیازم)دان مواسات نمای)د و نسبت به یکادیگت اباتاز عاافه ک))د تا
مصداق قول اداوند «رحماء بی)هم» (فاتح 33 /گتدناد (حات عااملﻰ . 3/0 ،نقل شده که در یکﻰ
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از ستیهها ،مسلمانﻰ به نام ابودرداء به متدی که در حال حمل غ)ایم بود ،با شمشیت حمله کتد و با
ای)که او «ال اله اال اهلل» گفت ،او را کشت و غ)ایم او را گتفت؛ پا از آن در اود احساس گ)اه
کتد و نزد پیامبت آمد و ماگتا را باز گفت .پیامبت (ص ناراحات شاد و فتمود :چتا او را کشتﻰ در
حالﻰ که اظهار اسالم کتد؟ ابودرداء پاسخ داد کاه اسالم او از روی تتس بود .پیامبت (ص فتمود:
تو که از دل او آگاه نبودی؛ او تو را به زبان اودش آگاه کتد ،ولﻰ تو او را تصدین نکتدی
(ابتسﻰ . 2 /2 ،مشابه این نقل در م)ابع اهل س)ت نیز آمده است (هی مﻰ . 0 /6،این موارد بتای
گلوگیتی از تکفیت و ت بیت احتتام اهل م اهب و فاتق اسالمی نسبت به یکدیگت کافﻰ است .البته
باید به این نکته توگه نمود که کساانﻰ کاه از حتباه تکفیات استفاده میک))د ،نه این است که با
وگود باور به اسالم اتف مقابل او را کافت میدان)د ،بلکاه معتقدند که وی به علل و اسبابﻰ ،ملک
ایمان و اسالم را از دست داده و در نتیجاه کاافت شاده است .لیکن باید دید که آیا این علل و
اسباب ،موگب تکفیت میشود؟ حقیقات آن اسات کاه بسیاری از آنها با تعالیم اسالم مخالف
است و در نتیجه تکفیتهای صورت گتفته ،مب)اای دی)اﻰ متق)ﻰ ندارد و باال است.
ریشههای بروز اندیشه تکفیری
الف ب)یانهای حدی ی
یکﻰ از مهمتتین ریشههای بتوز اندیشة تکفیتی ،الن احادی
احاادیث معتبت است .حدی

دروغین یاا ک،فهمی

گایگاه واالیﻰ در بین ادلة شتعیه دارد و پا از قتآن ،بتتاتین م)باع

باتای دستیابﻰ به مقاصد شتیعت است (ربانﻰ . 3 ،یکﻰ از مست)دات فقها در صدور فتوا نیز
احادیا

است .از باب م ال ،فقهاای شایعه (بحتاناﻰ202 ،؛ صادر 223-220 /2 ،باه اسات)اد بتااﻰ

احادی

(کلی)ﻰ200 /3 ،؛ حت عاملﻰ ، 30 /2 ،به کافتبودن ناصبﻰ و سایت احکام متباوب باه او فتوا

دادهاند .فقهای اهل س)ت نیز به است)اد بتاﻰ احادی

(ابان اباﻰ عاصام ،السنه ،6 /3 ،حدی

363

شیعیان را رافضﻰ و کافت نامیدهاند (مقدسﻰ ،محمد ،الفتوع2،؛ ابان تیمیاه ،کتب و رسایل و فتاوی
ابن تیمیه فﻰالفقه26 ،؛ سیواﻰ302 ،؛ ابن ضوبان . 223 /3 ،دربارا احادی
است :نخست آنکاه نگاههای متفااوت درباارا دالیل احادی

دو نکته قابل اتح

مورد توگه قتار گیتد و نشان داده

شود که این تفاوتها چگونه در نتیجهگیتیهای متفاوت مسثت است و همة نگاهها به تکفیت اتم
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نمیشود .از باب م ال دربارا احادی ﻰ که بتااﻰ از مشایخ ااباری با است)اد به آنها بت کفت مخالفان
اسات)اد نمودهاند (بحتاناﻰ . 202 ،فقیهاﻰ چون امام امی)ﻰ (ره معتقد است که باید کفت وارد در
این روایات ،حمل بت بعضﻰ از متاتاب کفات شود و س)خ روایات وارده در باب معارف غیت از سا)خ
روایاات فقهاﻰ اسات و ایان روایاات ،داللت بت کفت مخالفان ندارد (امی)ﻰ ،کتاب الطهاره/2 ،
 . 232-232نکتة دوم در این قبیل احادی  ،صحت آنها از گهت س)دی و داللتﻰ است (ابن
فورک . 25 ،اگت حدی ﻰ از هت دو گهت تام و تمام باشد ،میتواند مست)د تکفیت واقع شود؛ اما اگت
از یکﻰ از دو گهت اشکال داشته باشد ،موگب ک،فهمی میشود .چ)ین احاادی ﻰ ممکان اسات
مجعاول باشد .تتدید در مورد داللت این قبیل احادی  ،سبب میشود تا مسئله به قواعد کلاﻰ ایان
بااب ارگاع شود .پتواضح است که اصل در تکفیت ،احتیاب و اودداری از تکفیت است.
مسئلة گعل حدی
آفات حدی

از سوی صاحبنظتان در علوم حدی

یادآوری شده و آن را یکﻰ از

و س)ت دانستهاند که آن را تا متحلاة بیاعتباری پایش بتده است (قتبانﻰ الهیجﻰ،

 . 72بتاﻰ معتقدند که گعل احادی

دروغاین ،یکاﻰ از اقادامات گتیان سیاسﻰ حاکم پا از

پیامبت بهویژه در دوران ب)یامیه بتای تحکایم سالطة ااود باوده و در این راستا احادی

گعلﻰ و

واهاﻰ در مادح شخصایت حضاتت علاﻰ (ع نیاز الان شاد و چهتهای نام)اسب از حضتت به
نمایش گ اشت)د (فخلعﻰ . 373 ،متیسفانه احادیا
کتب احادی

مجعاول در م)ابع روایﻰ اهل س)ت (بهویژه در

ضعیفه کم نیست (قتباانﻰ الهیجاﻰ. 72 ،

در م)ابع روایی شیعه نیز احادی ﻰ همان)د احادی

«ارتاد ال)ااس بعاد ال)باﻰ اال ثاالث»

(کلی)اﻰ ،3 ،هامش ص  399دیده میشود که داللت آن قابل تیمل است؛ بهگونهای که بتااﻰ
معتقدناد که ارتداد مطتحشده در روایت ،به مفهوم مصطلح آنکه موگب کفت و نجاست و قتل
میشود نیست ،بلکه به مفهوم شکساتن پیمان والیت و نوعﻰ رگوع و بازگشات از مشﻰ رسول
اعظم (ص و عدم رعایت وصایای او در مورد عتتت اوسات (موسوی گلپایگانﻰ23 ،؛ سبحانﻰ،
أضواء علﻰ عقائدالشیعه. 33 / 3 ،
ب ب)یانهای فکتی و عقیدتی
عامل دیگت در بتوز اندیشة تکفیتی ،مبانﻰ فکتی و اعتقادات م هبﻰ پیاتوان ما اهب
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اسالمﻰ است که نزد آنان مهم و مقدس است و بتاساس آن ،مخالف اود را تکفیت میک))د .از
گملاه این مبانﻰ ،مسئلة امامت است که باع

شده تا دو گتوه عمده گهان اسالم ،یکدیگت را تاا

ماتز تکفیت سوق ده)د .اشعتی در مقاالت االسالمیین میگوید :اولین ااتالفﻰ که بین مسالمین
پاا از پیامبت (ص بتوز کتد ،ااتالف آنان در مسئلة امامات باود (اشاعتی . 3 ،دیگاتی
میگوید :بزرگتتین ااتالف بین امت ،ااتالف امامت بود ،زیتا شمشیتی در اسالم بتای یک
قاعده دی)ﻰ کشیده نشد ،م ل آنچه که بت امامت کشیده شد (شهتستانﻰ . 39 /2 ،تعصبات م هبﻰ و
کالماﻰ ،اساس تکفیت بین فتق و دستههاای کالماﻰ همان)اد اشااعته و معتزلاه اسات؛ حتاﻰ بعضاﻰ
از متعصبان ،شیعیان اهلبیت را به ااات اموری تکفیت کتدهاند کاه بت فات

اثباات ،موگاب کفت

نمیشود؛ چه رسد به اینکه اک ت آنها همان)د قول شایع باه تحتیاف قاتآن و نظاایت آن از ریشاه
باال است .اک ت مسائلﻰ که موگب تکفیت اایفهای بت اایفة دیگت گتدیده ،مسائل کالماﻰ اسات
که سابقهای در زمان پیامبت (ص نداشته و آن حضتت در پﻰ استفسار معتتف به شهادتین بت
نمیآمد (سبحانﻰ ،اﻹیمان والکفت . 72- 50 ،شایان ذکت است که چ)انچه پافشاری بات مساائل
فکاتی و اعتقادی در بین پیتوان م اهب ک)تتل نگتدد ،م)جت به آثار نامطلوب و زیانباری همان)د
تکفیات و انتقامگیتی از مخالف اعتقادی با هدف الب ثواب و بهشت میگتدد .ریشههای
اعتقاادی را نمیتوان عال کتد ،مگت اینکه آنها ابطال شود و این کار دشواری است.
ب)یانهای سیاسی
بتاﻰ از تکفیتها در تاریخ اسالم ریشه سیاسﻰ دارد .گفته شده که رافضاﻰاوانادن شایعیان
و متهمکتدن آنان به رفض از این قبیل است و «رفض» یک اصطالح بتای تکفیت شایعیان و
دورسااتن آنان از صح)ة سیاسﻰ و اگتماعﻰ بوده و مب)ای شتعﻰ و فقهﻰ صحیحﻰ ندارد ،بلکاه از
یک عتف معلول بتااسته است (سبحانﻰ ،ابحاث فاﻰ الملال و ال)حال 22 /2 ،ا  . 220یکاﻰ
میگوید :صتف باور شیعه به بتتتیداشتن علﻰ (ع بت سایت صاحابه ،اماتی متفاو

شامتده شده

که صاحبش مستحن سختتتین مجازات است؛ این اماور ،بیاانگت نفاوذ روش امویها در فهم
اسالمﻰ بود که هتچه متبوب به فضایل و م)اقب اهلبیت بود را تتک میکتدند (بصاتی . 32 ،در
دوران ما نیز پارهای از تکفیتها که توسال گتوههای تکفیتی صورت میگیتد ،از ایان قبیل است.
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بتاﻰ گفتهاند که مطامع قدرتهای حاکم و سلطهگت بتای تحکیم حاکمیت و حف سلطة اود
در کشورهای اسالمﻰ از راه ایجاد گو تکفیت ،قابل تیمل است و بسایاری از کساانﻰ که مانع آنها
بودهاند ،به دست بتاﻰ از مفتیان و یا پیتوان م اهب اسالمﻰ ،تکفیات گتدیدهاند (صفاتا . 32 ،
تکفیر در بستر تاریخ
ریشههای تاریخﻰ اولیة تکفیت در گهان اسالم به دو گتیان عمدا اهل رده و ااوار در
صادر اسالم باز میگتدد .مسئلة ارتداد که ستآغاز آن را در گتیان شورش بتاﻰ از قبایل عتب
علیاه حکومت مدی)ه بعد از وفات پیامبت (ص میتوان یافت ،در میان مورااان باه رده شاهتت
یافتاه است (واقدی239/2 ،؛ بذری227 /2 ،؛ ابن أثیت . 292 /3،در اهمیت تاریخﻰ این موضوع
همین با که بتاﻰ این مسئله را پا از امامت ،در ردیاف نخساتین ااتالفاات موگاود میاان
مسلمانان قتار دادهاند (مقدسﻰ ،البدء و التاریخ232/5 ،؛ شهتستانﻰ . 35/2 ،در ایان گ)

ها،

دستگاه االفت معارضان اود را کافت و اار از دین اواند (ابتی . 933- 932 /3 ،عاواملﻰ
مان)د ندادن زکات و ادعای پیامبتی در انتساب کفت به اهل رده نقش داشته که میتواند تکفیات را
از دیدگاه فقهﻰ توگیه ک)د (همو933 /3 ،؛ ابن أثیات259 ،299 /3 ،؛ ابان الکاان76 /2 ،؛ اماین/2 ،
 . 333دربارا ای)که واقعاً تمامﻰ یا بعضﻰ از کسانﻰ که در آن دوره تکفیت شدهاند متتد بودهاند،
تتدید وگود دارد و بتاﻰ گزارشهای تااریخﻰ ،تتدیادها را در ایان بااره حتاﻰ از ساوی افاتاد
نزدیک به الیفه نشان میدهد (مقدسﻰ ،البدء و التاریخ232 / ،؛ شهتستانﻰ . 35 /2 ،واقعة تاریخﻰ
دیگت در زمی)ة تکفیت ،غائلة اوار است .اوار  ،گتوهﻰ ت)درو و افتااﻰ در سپاه امام علﻰ (ع
بودند که در گتیان گ)

صفین در اعتاتا

باه قضایة حکمیات ،باا شاعار «ال حکم اال اهلل» از

فتمان امام (ع تمتد کتدند .آنان از امام (ع اواست)د تا مسئلة تحکیم را رها کاتده و از رأی
پیشین اود که م)جت به کفت او شده بود ،توبه ک)د (ابن أثیات . 236-22 /2 ،در پاﻰ آن اوار ،
کسﻰ را که متتکب یکﻰ از گ)اهان کبیته میشد ،تکفیت میکتدند (شهتستانﻰ233،230،225 /2 ،؛
مجلسﻰ ،بحاراﻷنوار. 262 /22 ،
از دیگت موارد تکفیت در تاریخ اسالم ،تکفیت صوفیه است .بتاﻰ از عاالماان اهل س)ت ،باه
اتد و تکفیت صوفیه یا بتاﻰ از صوفیان همان)د حال نظت داده و آنان را از زنادقاه دانستهاند (بعلﻰ
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ح)بلﻰ . 62 /2 ،همچ)ان که بتاﻰ از عالمان شیعﻰ همچون مجلسﻰ ،با صوفیه مخالفات نمودهاند
(مجلسﻰ ،محمدباقت ،عینالحیا . 693/652،بت این اسااس ،گتوهاﻰ در بتااورد باا عتفان و
تصوف ،موضعﻰ انکارآمیز و مخالف اتخاذ نموده و مکاتب و شخصیتهای م)تساب به عتفان و
تصوف را مطتود و متدود شمتدهاند (ی تبﻰ. 62- 6 ،
در حال حاضت نیز یکﻰ از عوامل فت)هگتی در دنیای اسالم ،گتیان سالفﻰ تکفیاتی اسات.
قتائت اشن آنان از س)ت نبوی (ص و بتداشتهای ظااهتی از آیاات قاتآن باعا

شاده تاا

مخالفان عقیدتﻰ اود را تکفیت نمای)د .بتاﻰ گفتهاند که مهمتتین چیزی که در کتاب علماای
آنان ،نظت اوان)ده را به اود گلب میک)د ،حتص شدید بت تکفیت امت حضتت محمد (ص به
غیت از اودشان است؛ حتصﻰ که به حد شهوت یا انتقام میرسد (مغ)یه . 6 ،چ)ین تفکت غلطﻰ را
در بین اتباع آنان نیز میتوان دید که شیعیان و پیتوان اهلبیت (ع را کافت میاوان)د.
حاصل بح

ای)که مشکل تکفیت همواره از صدر اسالم تاک)ون وگود داشاته و گتوههای

زیادی از دم تیغ تکفیت رانده شدهاند .بدون ای)که بخواهیم به تحلیل محتوایﻰ افکار و باورهاای
گتوههای تکفیتشده بپتدازیم از م)ظت آسیبش)اسانه و از آنجا که اغلاب تکفیتهاا بیپایه و ناروا
صورت گتفته ،به این واقعیت اشاره میک)یم که حاصل تکفیتهای ناروا ،چیزی گاز ااتد گمع
ک یتی از مسلمانان از گامعاة بازرگ امات اسالمﻰ نباوده اسات .نمونههای یادشاده ،حساسیت و
اطیتبودن بهکارگیتی ناروای حتبة تکفیت در گهان اسالم را گوشزد میک)د .این در حالﻰ است
که م)طن دین اسالم بت اگت)اب از تکفیت در هت مورد شبههناک است.
سلفیت
سلفی از ریشه سلف به مع)ای پیشین است .ابن م)ظور میگوید :سلف ،یسلف ،سلفا ،سلوفا،
یع)ی پیش گتفت ،سالف یع)ی پیشیگیتنده ،سلف ،سلیف و سلفه؛ یع)ی گماعت پیشیگیتنده (ابن
م)ظور. 77 :2929 ،
ابن فارس میگوید(( :سلف :س ل ف ،اصلی است که داللت بت تقدم و سبقت دارد .پا
سلف کسانی هست)د که گ شتهاند (معجم مقاییا اللغه ،ماده سلف  .از االل این عبارات
استفاده میشود که سلف در لغت به مع)ای تقدم تابعین و تابعین تابعین و حتی علمای زمانی است و
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همچ)ین در اصطالح متکلمان و اصحاب ملل و نحل به صحابه اسالمی در سه قتن نخست هجتی،
سلف گفته شده است .گاهی نیز از نخستین تابعین به سلف صالح تعبیت میشود .ل ا هت زمانی نسبت
به زمان آی)ده سلف و نسبت به زمان گ شته الف است ( ابن فارس . 96 :2277 ،پا در کل از
معانی فوق باید چ)ین بتداشتی را نمود که سلفیگتی در مع)ای لغوی به مع)ی تقلید از گ شتگان،
که)هپتستی یا تقلید کورکورانه از متدگان است.
سلفیه در مع)ای اصطالحی آن ،نام فتقهای است که تمسک به دین اسالم گسته ،اود را در
اعمال پیتو سلف صالح میدان)د (ابن بشت ،بیتا. 20 :
آنان معتقدند که عقاید اسالمی باید به همان نحو بیان شود که در عصت صحابه و تابعین
مطتح بوده است ،یع)ی عقاید اسالمی را باید از کتاب و س)ت فتا گتفت و علما نباید به اتح
ادلهای غیت از آنچه قتآن در ااتیار میگ ارد ،بپتدازند .در اندیشه سلفیون ،اسلوبهای عقلی و
م)طقی گایگاهی ندارند و ت)ها نصوص قتآن ،احادی

و نیز ادله مفهوم از نص قتآن بتای آنان

حجیت دارد (ابوزهته ،بیتا. 25 :
متحوم دکتت محمد سعید رمضان البوای مینویسد :مع)ای اصطالحی مستقت بتای این کلمه
همان سه قتن اول از عمت این امت اسالمی یع)ی امت آقای ما محمد (ص است .م)شی این اصطالح
نیز فتموده رسول ادا (ص است که ب)ا بت روایت ابن مسعود به نقل بخاری و مسلم فتمود« :بهتتین
متدم ،متدمان قتن من هست)د ،سپا کسانی که در پی ایشان میآی)د و سپا دیگتانی که در پی
آنان میآی)د» (رمضان البوای. 23 :2203 ،
 -مکتب سلفیت

سلفیت مکتبی است مبت)ی بت بازگشت به سیته و اندیشه که به حدی گتایی ش)ااته میشوند.
عمده ویژگی در این مکتب ،تمسک به ادا ،آیات و روایات و نفی هتگونه تفسیت و تیویل است.
این گتیان فکتی در پی علل و عواملی شکل گتفت که مهمتتین آنها ضایعه گبتانناپ یت از
بینرفتن گ)جی)ه احادی

در زمان الیفه دوم است.

پا از م)ع کتابت حدی

در اصوص پیشی)ه سلفیت باید گفت که پیشگامان سلفیت افتادی چون مالک بن انا،
سفیان بن ثوری ،ابن ابی ابل ،اسحاق بن راهوی و ...هست)د .این دوره مکتب حدی ی احمد بن ح)بل
(متولد 392 ،بهع)وان یک اندیشه و روش سامانیافته تجسم یافت (دهقان. 2 :2203 ،
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 -جبهه النصره

این گتوه تتوریستی در سال  3222به ستکتدگی ابو محمد الجوالنی و با کمک داعش
تیسیا و تقویت شد ،سپا از داعش گدا و از اتف ایمن الظوهتی (رهبت القاعده به ع)وان
نیتوی القاعده در سوریه فعالیت میک)د .این گبهه در  22استان از  29استان سوریه حضور دارد.
میموریت این گتوه عملیاتهای انتحاری ،بمبگ اری ،ربایش افتاد شتور ،محاصته شیعیان مان)د
نبل و الزهتا در استان حلب بود.
بیشتتین اعضای این گتوه غیت سوری و از  90کشور گهان هست)د و به لحاظ گستتش این
گتوه در سال  ،3222آمتیکا با ستکتدگان آن م اکتاتی در اصوص تضعیف دولت سوریه انجام
داد.
 -گروه تروریستی داعش

این گتوه در سال  3223بعد از درگیتیها در عتاق وارد سوریه شد .ستکتده این گتوه
ابوبکت البغدادی است و حدود  5هزار تتوریست در سوریه دارد .ااتالف شدید این گتوه با دیگت
گتوهها م)جت به گ)

بین آنها شد .شهت رقه در متز سوریه و تتکیه را تصتف و روزانه دهها نفت

را به ااک و اون کشید و رقه را پایتخت اود اعالم کتد و هدف اصلی این گتوه در سوریه را
مبارزه با شیعیان ،علویان و مسیحیان اعالم کتد .این گتوه یک تفکت سلفی تکفیتی دارد و بیشتتین
گ)ایتها را در سوریه و عتاق انجام داده است.

امنیت
امنیت از دیدگاه اسالم
اداوند متعال در قتآن کتیم میفتمای)د« :اال ب کت اهلل تطمئن القلوب» (رعد« ، 30/دلها به
یاد ادا آرام میگیتد» .انسان به دلیل فطتت ،از تتس و اوف و ناام)ی گتیزان است و محیطی را
میالبد که به ام)یت اگتماعی و فتدیاش ادشهای وارد نشود .ب)ابتاین ام)یت از نظت اسالم عبارت
است از مجموعه شتایال مطلوب گهت فعالیتهای فتدی و اگتماعی ،به نحوی که در سایه تحقن
این شتایال ،گهتگیتیها به سوی اهداف آفتی)ش ،هتچه صحیحتت و کاملتت شکل گتفته و
اسباب تستیع در نیل به تعالی و رشد انسان فتاهم شود (عاصف. 2 :2206 ،
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یکی از متداولتتین واژههایی که از ابتدای پیدایش ادبیات در میان انسانها روا یافته است،
مقوله ام)یت است که شتب الزم بتای ادامه حیات و رفاه گوامع بشتی محسوب میگتدد .واژه
ام)یت تعتیف و معانی متعددی در ادیان و مکاتب علمی دارد که اک ت آنان دارای مع)ای واحد و
قتیب به هم است.
«ام)یت در لغتنامههای فارسی به مع)ای در امان بودن ،ایم)ی و آرامش ،آسودگی است و
کلمه امن به مع)ای بی بیمشدن ،بیتتس ،اامی)ان ،آسایش قلب و ضد اوف است» (متادیان،
. 3 :2200
در بترسیهای صورتگتفته ،تعاریف بسیار متعددی از مقوله ام)یت بهویژه از م)ظت ملی
توسال دانشم)دان و نظتیهپتدازان معاصت صورت گتفته ،لکن بتای رسیدن به تعتیفی واحد میتوان
نقاب مشتتک در تعاریف گفتهشده را در کانون توگه قتار دهیم:
 -2حف گان متدم
 - 3حف تمامیت ارضی
 - 2حف توانم)دیهای اقتصادی و سیاسی
 - 9حف استقالل و حاکمیت کشور
تهدید
تهدید مفهومی انتزاعی است که درهم ت)یدگی عمیقی با مفهوم ام)یت دارد .از ای)جا که
موضوع ام)یت و ام)یت ملی مورد عالقه قتار میگیتد ،حتماً از تهدید نیز سخ)ی به میان میآید.
تهدید در لغت به مع)ای بیمدادن ،تتساندن و عقوبتدادن است .فته)

معین تهدید را تتسانیدن و

بیمدادن مع)ی کتده است« .لتنت تهدید را عبارت از هت چیزی که بتواند ثبات و ام)یت را در یک
کشور به اطت اندازد دانسته و معتقد است تهدیدات ،م)افع ملی را هدف قتار میده)د» (عبداهلل
اانی. 276 :2207 ،
از تعاریف فوق آنچه مشخص است ای)که عموماً تهدیدات م)شاء بیتونی داشته و ماهیت و
کلیت یک سااتار و سازمان را مورد هجمه قتار میده)د که در نتیجه آن ،شااصهای ام)یتی
پیشگفته تضعیف میشوند.
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تروریسم
تتوریسم به مع)ای استفاده از اشونت سیاسی ،تهدیدات اگتماعی یا حمالت
بتنامهریزیشده باز میگتدد که با گ)

نامتعارف ارتباب نزدیکی دارد .در این چارچوب،

تتوریستها کسانی هست)د که به هیچ نیتوی نظامی ش)ااتهشدهای تعلن ندارند و اغلب بهع)وان
بازیگتان یاغی ش)ااته میشوند .البته این در حالی است که اک ت تتوریستها این تعتیف را
نمیپ یتند .آنها اود را گداییالب ،مبارز آزادی ،مجاهد و یا فدایی معتفی مینمای)د (عبداهلل
اانی. 72 :2207 ،
این واژه از آن گهت بتای مبح

ما دارای اهمیت است که نتیجه عمل سلفیون گهادی و

تکفیتی که مدعی مجاهدبودن میباش)د به تتوریسم انجامیده است.
 3-7-2-2اگزاء تتوریسم:
 -2اشونت
 -3قتبانی
 - 2هدف
 -9انگیزه
 - 5غیتقانونی بودن
 - 7قبول مسئولیت
 -6عامل اقدام تتوریستی
جهاد
گهاد در لغت از ریشه «گّهد و گهد» به مع)ای مشقت و زحمت و همچ)ین به مع)ای توان و
ااقت است (اصفهانی. 222 :2272 ،
در مع)ای اصطالحی گهاد در شتع مقدس اسالم آمده است« :گهاد عبارت است از ب ل گان
و مال به اتیقی مخصوص بتای گ)

با مشتکان و یا افتاد یاغی در راه اعتالی کلمه اسالم»

(مالمحمد علی. 32 :2205 ،
گهاد دفاعی :گهاد دفاعی عبارت است از :دفاع مسلمانان از گان ،مال و ناموس اود و
ستزمینهای اسالمی در بتابت تهاگم دشمن (امام امی)ی. 905 :2272 ،
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اندیشه سیاسی
اندیشه در لغت به مع)ای فکت ،تفکت و تیمل و نوعی از فعالیت ذه)ی انسان عاقل است که در
گهت کشف نادانستهها صورت میگیتد .اندیشه سیاسی ،مجموعهای از آرا و عقاید است که به
شیوهای عقالنی ،م)طقی و مستدل دربارا چگونگی ساماندادن به زندگی سیاسی مطتح میگتدد.
اصوالً دلیل پتدااتن به اندیشه سیاسی ،پاسخدادن به پتسشهای اساسی محیال اویش دربارا
امور و مسائل سیاسی است ،چه کسی باید حکومت ک)د؟ چتا باید از حکومت پیتوی کتد؟
چگونه میتوان تصمیم صحیح بتای اداره گامعه اتخاذ کتد؟ و( ...فوزی. 27 :2205 ،
اندیشه سیاسی اگت بتاساس مبانی فلسفی مطتح گتدد ،فلسفه سیاسی و اگت بت پایه مبانی فقهی
و یا کالمی مطتح شود ،فقه سیاسی و یا کالم سیاسی نام میگیتد .هدف اندیشه سیاسی ،یافتن
راههایی بتای باالبتدن کارآمدی حوزه سیاسی و اداره بهتت گامعه است (بشیتیه. 26 :2202 ،

دین
لغات ملل مختلف به مع)ی :حکم و قضا ،رسم

واژه دین گتچه عتبی است ،ولی در فته)

و عادت ،شتیعت و م هب ،همبستگی و  ...آمده است و در فته)

لغات عتبی و استعمالهای

قتآنی نیز معانی زیادی از گمله :گزا ،حساب ،قانون شتیف ،ااعت و ب)دگی ،تسلیم و انقیاد،
روش و رویه ،ملت اسالم ،شتک و بتپتستی و توحید و اداپتستی آمده است .اما مع)ای
اصطالحی دین از دیدگاه عالمه اباابایی عبارت است از :عقاید و دستورالعملهای علمی و
ااالقی که پیامبتان (ع از اتین ادا بتای راه)مایی و هدایت بشت آوردهاند .دانستن این عقاید و
انجام این دستورها سبب اوشبختی انسان در دو گهان است.
در تعتیف دیگت ،دین روش ویژهای در زندگی دنیوی است که سعادت و صالح دنیوی
انسان را هماه)

و همتاه با کمال ااتوی و حیات حقیقی گاودانی او تیمین میک)د .از این رو

الزم است تعتیف در بتگیتندهای باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید (ابتاهیمزاده و
علی نوری. 32 :2202 ،
پیدایش مذاهب اسالم
سیته پیامبت ادا (ص بیانگت این نکته است که آن حضتت به ستنوشت امت اسالمی پا از
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فوتش توگه فتوان داشته و تالش ایشان با ابع دو موضوع ،میتوانست محوری بتای یکپارچگی و
اتحاد اسالم فتاهم آورد و زمی)ه دودستگی و ااتالف را از میان بتدارد .الف :معتفی رهبت سیاسی
امت بعد از اود و تعیین مصداق آن بهگونهای که هیچ شبههای باقی نماند .ب :گزی)ش متگع
علمی به شکل صتیح و گویا تا پ)اهگاه امت در میان حقاین و احکام دین باشد (ابتاهیمزاده ،علی
نوری. 236 :2205 ،
دالی) پیدایش فرقههای مختلف در اسالم و سایر ادیان
 -ضعف فکری و اختالف افکار و سالیق

تفاوتهای فتدی انسانها در روحیات ،سلیقهها و روش و افکار و نقش بتگسته آنها در
ااتالف نظتیهها و بتداشتهای متفاوت از مسائل دی)ی ،بدیهی است .ل ا افتاد از حی

دالیل

مختلفی چون وراثت ،شتایال اقلیمی تتبیتی؛ بتداشتها ،بی)شها و گتایشهای متفاوتی دارند.
از سوی دیگت ،محدودیت فکتی بتای از انسانها در حل مسائل اعتقادی یکی از مهمتتین
دالیل ااتالفات است .در اسالم نیز با توگه به ای)که حضتت رسول (ص در مدت کوتاه رسالتش،
فتصت بیان تفصیلی همة مطالب را نیافت ،ازاینرو الزم بود گانشی)ی که معصوم باشد ،کار را
بهع)وان امامت مسلمین و تبیین معارف قتآن و س)ت نبوی ادامه دهد که اینگونه نشد و ااتالفات
شدت یافت (شاکتین. 232 :2203 ،
 -انگیزهها و تحوالت سیاسی اجتماعی

«پیوند سیاست و سیاستمداران با دیانت و م هب همواره دوسویه بوده است .این پیوستگی
را میتوان هم در ظهور و روا فتقهها و اندیشههای کالمی ،سیاسی و فقهی نشان داد و هم در
الن و احیاناً سقوب آنها» (فتمانیان. 32 :2203 ،
سیاستمداران بسیاری در اول تاریخ بودهاند که بتای رسیدن به اهداف اود به ایجاد فتقهها و
نحلههای گوناگون م هبی روی آوردهاند.
 -اختالف برداشت از کتاب و سنت

یکی از عوامل اصلی رشد مباح

و مجادالت کالمی و در پی آن ،متمایزشدن فتقهها از

یکدیگت ااتالف بتداشت صاحبان اندیشههای مختلف از قتآن و س)ت بوده است .شهید مطهتی
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(ره در این اصوص میفتمای)د« :بتداشت از قتآن هت اندازه بدون غت

باشد ،باز نمیتوان آن را

یکسان فهمید و عتضه کتد ،چتا که از اصایص و معجزات قتآن این است که گاهی تعبیتات
اودش را بهگونهای میآورد که میتوان از آنها چ)دگونه مع)ا فهمید» (مطهتی. 229 :2202 ،
بت همین اساس میتوان گفت :پیدایش شیعه ،اوار  ،اشاعته و معتزله پا از پیامبت (ص
ناشی از این ااتالف بتداشت بوده است (فتمانیان. 35 :2203 ،
 -تعصبات قومی قبیلهای

این عامل را میتوان در ااتالفات مسلمانان پا از رحلت و ااکسپاری پیامبت اکتم (ص
بهوضوح مشاهده کتد« .ب)ا بت شواهد تاریخی ،هیچیک از انصار و مهاگتین ،در تعیین گانشی)ی
پیامبت (ص از قتآن و س)ت رسول ادا (ص از مصلحت امت سخن نگفت ،بلکه سخن هت گتوه
در این بود که گانشی)ی پیامبت (ص حن اویش است نه دیگتی؛ چون در میان انصار دو قبیله اوس
و ازر از درون به رقابت بتااست)د ،به دلیل همین ااتالف داالی مهاگتین غالب شدند ،این
مسئله به ستعت ااتالفی ب)یادین در اندیشه سیاسی و کالمی مسلمین پدید آورد» (شاکتین:2203 ،
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تأثیر جریانهای سلفی در ناامنیهای کشور جمهوری اسالمی ایران
بتای روشنتتشدن تیثیت گتیانهای سلفی در ناام)یهای کشور ایتان ،ابتدا الزم است ابتدا
گتیانهای سلفی موگود در .ا.ا را بتشماریم که مهمتتین آنها به شتح زیت است:
گتیانهای موگود در کشور:
 -2گتیانهای سلفی با مشی تبلیغی
 گماعت تبلیغی (حاگی دلشاد وهابیت تبلیغی ااوان المسلمین ایتان (ناصت سبحانی مکتب القتآن (احمد مفتیزاده شورای شما (احمد مالزاده وعبدالعزیز مالزاده -3گتیانات سلفی گهادی و افتاای
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الف -غتب ایتان:
 گتوهک احفاد صالحالدین انصاراالسالم کتائب کتدستان اوارب -شتق ایتان:
 توحید و گهاد انصارالس)ه حتکت انصار فتقان سپاه صحابه ایتان االبان ایتان گ)داهللگیش العدل (نوحی. 2233 :در ادامه بتای نشاندادن اثت تفکت گتوههای سلفی ت)درو در ایتان ،ابتدا نگاهی به نحلههای
سلفی فعال در کشور میاندازیم و سپا به اقدامات اطتناکتتین آنان که بیشتتین ناام)ی و
گ)ایت را در گ)وب شتق کشور به بار آوردند اشاره میک)یم:
گتیانات سلفی فعال در ایتان
اگت گغتافیای گمهوری اسالمی ایتان را بهصورت یک شکل ه)دسی چهارگوش فت
ک)یم ،نیمی از آن که به نیمه شتقی معتوف است شامل گتیانات س)ی م هب ح)فی مسلک و نیمه
غتبی آن شامل گتیانات س)ی م هب شافعی مسلک است ،حال با این توضیح به تشتیح گتیانات،
بتاساس گغتافیای محل سکونت و مبت)ی بت نوع مسلک میپتدازیم.
الف گتیانات س)ی سلفی شتق کشور
 -2سلفیت توحیدی که شامل:
 شورای متکزی س)ت (شما که متکزیت آن در کشور نتوژ است.51
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 شورای راهبتدی اهل س)ت که رهبتی آن بت عهده مولوی عبدالحمید امام گمعه زاهداناست.
 -3اهل س)ت سلفی تبلیغی شامل:
 وهابیت که متکزیت آن در کشور عتبستان سعودی است. گماعت تبلیغی که متکزیت آن ه)دوستان و شهت دهلی نو بوده و در ایتان عمدتاً محلفعالیت آن معطوف به مسجد مکی زاهدان است و بهصورت گستتدهای از اتین پایگاههای
ای)تتنتی و تیسیا چ)د شبکه ماهوارهای به تبلیغ مشغول میباش)د.
 -2اهل س)ت سلفی گهادی شامل:
 االبان القاعدهبه دلیل ای)که این دو گتوه با هدف مبارزه با اشغالگتان گهان اسالم بخصوص شوروی سابن
و آمتیکا تیسیا گتدیدند ،توانست)د بهصورت عمده ایفهایی از اهل تس)ن شتق کشور را به
اودشان گ ب ک))د.
 -9اهل س)ت سلفی تکفیتی شامل:
 داعش نزال گ)داهللاین گتوهها اعتقاد به گ)

درون تمدنی (اسالم داشته و اولویت اودشان را پاکسازی

گهان اسالم از متتدین و م)حتفین اعالم کتدهاند (نوحی. 2233 :
گ)داهلل:
این گتوهک در سال  2203و با شعار تیمین حقوق م هبی و قومی راهاندازی شد.
عبدالمالک (عبدالمجید ریگی از اایفه ریگی ،ستکتده این گتوهک بود که پا از سالها
اقدامات تتوریستی و تعقیب و گتیز نیتوهای ام)یتی و انتظامی ایتان در سال  00دستگیت و پا از
محاکمه در  03/2/22به اتهام محاربه و افساد فیاالر

اعدام شد.

در حال حاضت با ای)که با اعدام عبدالمالک ریگی این گتوهک فعالیت تتوریستی ااصی
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نداشته است ،لکن کماکان با گایگزی)ی محمد ظاهت بلوچ به گای ریگی ،فعالیت اویش را با
حضور در پاکستان علیه ایتان ادامه میدهد.
با ای)که عبدالمالک ریگی و گتوهک گ)دالشیطان بتاساس مست)دات موگود و اعتتافات
اودش که از سیمای گمهوری اسالمی ایتان پخش شد ،مورد حمایت شدید غتب بهویژه
ستویاهای ااالعاتی آمتیکا قتار داشته؛ لکن به دلیل عمن فجایع این گتوهک در کشتار متدم
بیگ)اه و حتی نمازگزاران اتدسال مساگد استان سیستان و بلوچستان ،آمتیکایی مجبور به در
نام این گتوهک در سال  3222میالدی در لیست گتوهکهای تتوریستی گتدید.
گ)دالشیطان که عمدهتتین و بزرگتتین گتوهک تتوریستی سلفی ایتان محسوب میشود،
اقدامات تتوریستی زیادی را متتکب شد.
عبدالمالک ریگی و سایت همدستان گ)ایتکار اویش در اول قتیب به یک دهه ،به
ناامنسازی م)طقه گ)وب شتق کشور پتداات)د که با اقتدار نیتوهای ام)یتی ،نظامی و انتظامی پا
از دستگیتی عبدالمالک ریگی و انجام اتح بومیسازی ام)یت توسال ستدار شهید شوشتتی ،به
حمداهلل ام)یت م)اسبی در م)طقه حاکم شده بود؛ لکن اقدام اایت گتوهک در ستاوان کمی
نگتانک))ده است و ظاهتاً ما را با مشکالتی مواگه اواهد ساات.
ب گتیانات س)ی سلفی غتب کشور
 -2اهل س)ت سلفی اصالحی شامل:
 گمعیت دعوت و اصالح مکتب قتآن س))د به ستکتدگی سعدی قتیشی مکتب قتآن کتدستان به ستکتدگی حسن امی)یاین تفکت سلفی با ادغام علوم گدید و قدیم به دنبال اوانش نوی)ی از سلفیت هست)د که
تحجت و عقبماندگی سایت گتوههای تکفیتی را بتاتف نموده است و شیوه متتقی از سلفیگتی
را ارائه میدهد (نوحی. 2233 :
 -3اهل س)ت سلفی گهادی شامل
 انصار االسالم (گ)د االسالم و انصار الس)ه به ستکتدگی نجمالدین فت معتوف مالکتیکار
61

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة پنجم ،پاییز و زمستان 1311

 سلفیت گهادی س))د با محوریت مال کاوه شتیفی (معتوف به ابوبکت و فتهاد رحیمی(معتوف به امیت فتهاد که اعدام شد
 گتوه نوظهور توحید و گهاد که در بهمنماه  2200توسال فتدی به نام اسماعیل از اتباععتاق تشکیل شد.
بتای از فعالیتهای گتوههای سلفی غتب کشور عبارت است از:
 آتشزدن بقاع متبتکه ستقت مسلحانه از االفتوشیها بهم)ظور اتید تسلیحات و تجهیزات نظامی در سال 06آنچه در این قسمت میآید از مجموعه مطالعات و بترسیهای شخصی نگارنده است که
بهااتصار به بیان آن میپتدازم.
نظت به ای)که گتوههای متگع سلفی در ایتان از همدی)ان و همزبانان اویش نظیت سایت
گوالنگاههای اویش بتاوردار نمیباش)د ،ل ا در تستی و توسعه افکار اویش ناموفن بودهاند و
در آی)ده نیز قطعاً نخواه)د توانست توفیقاتی داشته باش)د .البته در استانهای متزی و بهویژه
استانهایی که در آنها قتابتهای م هبی و زبانی دارند ،ممکن است بتوان)د تحتکاتی داشته
باش)د؛ کما ای)که تاک)ون هم بیشتت در همان استانها اقدامات تتوریستی داشتهاند ،لکن اقدامی
فتاگیت شبیه به آنچه که امتوز در کشور سوریه را شاهدیم؛ بتای ایتان قابلتصور نیست.
البته وگود سااتار مقتدر نظامی و ام)یتی ،وگود بسی ،متدمی میلیونی ،متدم متدین و عاشن
انقالب و میهن نیز مکمل دالیل قبلی اواهد بود.
امتوزه سلفیون در سوریه ،عتاق و افغانستان شکستهای قابلتوگهی را متحمل شدهاند که
در بسیاری از موارد ایتان را عامل آن میدان)د که در هت  3صورت پیتوزی یا شکست در میدان
گ)

؛ آنها انتقام این شکستها را ممکن است بخواه)د از ایتان و بهوسیله اقدامات تتوریستی

م)طقهای و یا مقطعی بگیتند .اقداماتی توسال یکی از م)ظومههای القاعده که هم ای)ک از ایتان
بتای عبور و تتانزیت نفتات هم بعضاً استفاده مینمای)د را میتوان متصور بود؛ اقدامات تتوریستی
همچون تتور مسئولین سیاسی و نظامی و م هبی و همچ)ین کشتار عمومی در ایستگاههای پتتتدد
و. ...
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تأثیر اندیشه سیاسی سلفیون افراطی در ایران چیست؟
همچ)ین بتاساس تجزیهوتحلیل دادها و مطالب ارائهشده ،اندیشه سیاسی سلفیون افتاای در
ایتان به شتح زیت و با توگه به مصاحبههای انجامشده با کارش)اسان و متخصصین حوزه فکتی و
مبانی اندیشه سلفیون افتاای تکفیتی نتای ،زیت استختا گتدید:
ابعاد و پیامدهای اگتماعی ،فته)گی و ایدئولوژی حاصل از عملکتد گتیان سلفی – تکفیتی
م)طقهای و میزان اثتپ یتی آن بت ام)یت گمهوری اسالمی ایتان مورد بترسی قتار گتفته و نکته
مهم در این بترسی آن است که کشور ما از دو بعد از اتف سلفیون افتاای با اطت روبهرو است:
بعد اول ،ایدئولوژیکی (تبلیغات ضد شیعی آنها و بعد دوم ستزمی)ی (فعالیتهای گستتده آنها
در سه کشور هممتز با ایتان یع)ی افغانستان ،پاکستان و عتاق .
ای سالهای اایت ،افزایش م)ازعات گتوههای تتوریستی که در داال ایتان و نواحی ااتاف
آن در کشورهای همسایه تشدید شده است ،بت ام)یت ملی ایتان تیثیت گ اشته است .بستت داالی
این فتای)د به وگود اقلیتهای س)ی م هب در ایتان باز میگتدد ،بهاوریکه بتای گتوههای
افتاای وهابی و سلفی با سازماندهی تشکلهای سیاسی ا نظامی مستقیماً در «تتتیبات ام)یتی
م)طقهای» وارد شده اند و بیشتت از ابزار و شیوه مبارزاتی غیت قانونی مان)د عملیات انتحاری،
بمبگ اری ،گتوگانگیتی ،قتل ،ست بتیدن و پخش آن در ای)تتنت استفاده میک))د .یکی از
مهمتتین نشانه های ظهور این رادیکالیسم گدید در چ)د سال گ شته ،ظهور تتوریسم فتقهای در
نواحی شتقی ایتان ،گتوه عبدالمالک ریگی (گ)داهلل است.
از اتف دیگت بهاور کلی ژئوپلیتیک کشور عتاق در غتب آسیا بتای ایتان و حوزه
الی،فارس از اهمیت باالیی بتاوردار است؛ ب)ابتاین تیسیا دولت گدید مبت)ی بت اندیشههای
سلفی – تکفیتی در عتاق ،آغاز یک دومی)و و صدور اطت و تهدید به کشورهای دیگت م)طقه
بهاصوص گمهوری اسالمی ایتان بوده است و چون ام)یت و ثبات ایتان در گتو ام)یت و ثبات
عتاق و م)طقه است ،تحوالت عتاق بهاصوص ظهور داعش در آن ،بتای گمهوری اسالمی واگد
ابعاد تهدیدات نوی)ی است ،زیتا از اتفی اشغالگتان آمتیکایی به بهانه مبارزه با داعش تالش
میک))د دوباره حضور نظامی اود را در عتاق ت بیت نمای)د ،از اتف دیگت اماکن مقدسه شیعه و
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شیعیان عتاق بهاور فزای)دهای در معت

تهدید گتیانات سلفی تکفیتی قتار دارد .بتای م)اان

عتاق میتوان)د بهع)وان م)اان پشتیبانی بتای عملیاتهای ااالعاتی و تتوریستی علیه گمهوری
اسالمی بکار رود .از اتف دیگت ورود تتوریستهای تکفیتی به بطن رادادهای عتاق با تحتیک
اقوام اهل تس)ن در م)اان س)ینشین غتب ایتان که دارای تفکتات واگتایانه نسبت به حکومت
متکزی گمهوری اسالمی ایتان بوده و معتقد به شوراییبودن حاکمیت گامعه اسالمی هست)د و
ایجاد فضای م)اسب گهت فعالیت گتوههای مان)د حزب دمکتات کتدستان ایتان و ...تهدیدی
بتای ام)یت ملی گمهوری اسالمی ایتان اواهد بود .با توگه به مواردی که بیان شد ،میتوان به این
نتیجه رسید که وگود نیتوهای سلفی  -تکفیتی تهدیدات بتای م)افع ملی و تمامیت ارضی ایتان را
در پی اواهد داشت.

نتیجهگیری
آنچه در واقع رخ داده این است که هم ای)ک اندیشه سیاسی و م هبی سلفیت افتاای،
دستوراتی را به اتفداران و معتقدان این مسلک مجهول داده است که آنها را مجاز به کافت حتبی
قلمدادنمودن سایت مسلمانان بهویژه شیعیان در گهان اسالم و ااصه در م)طقه ااورمیانه در  22سال
اایت نموده و شتایطی را پدید آورده که قتل آنان را گایز و واگب بشمارد .بتای دانستن ماهیت و
هویت این مسلک مجهول ،به دلیل بتآمدن آن از م اهب اهل تس)ن ،ابتدا م اهب کالمی و فقهی
اهل تس)ن را مورد بترسی مختصتی قتار دادیم تا بدانیم که ریشه این گتیان فکتی از کجا بتآمده
است؟ در بترسیهای صورت گتفته ،مشخص گتدید که نطفه سلفیون بت بستت آراء احمد بن ح)بل
یکی از اندیشم)دان اصحاب حدی

که بانی م هب ح)بلی نیز است شکل گتفته و در ادامه مسیت

تاریخی این اندیشه توسال ابن تیمیه قوام بیشتتی یافته است.
هماناور که مطتح شد ،زمی)ههای فکتی سلفیگتی را در واقع آموزههای م هبی احمد بن
ح)بل که قتائتی نفی گتاتت از اسالم رای ،به دست میداد ،فتاهم کتده بود؛ اما با ظهور ابن تیمیه در
قتن هفتم شاکله اصلی این تفکت شکل گتفت .در حقیقت این متحله را میتوان متحله نخست
نض ،این تفکت دانست و نام آن را متحله «شکلگیتی تئوریک» گ اشت .پا از وی ،مسثتتتین
فتد در سیت تطور ،تحول و استمتار تفکت سلفیگتی محمد بن عبدالوهاب است .هتچ)د شیخ
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محمد چیزی بت اندیشههای قبلی نیافزود ،اما اصتار و لجاگت وی بت احیای این تفکت باع

گتدید

سلفیگتی افتاای از البهالی آثار ابن تیمیه و از قبتستانهای کتاب بیتون کشیده شود .اندیشهای
که در اول حدود  9قتن به دلیل نگارش ردیههای متعدد از سوی علمای س)ی و شیعه به دست
فتاموشی سپتده شده بود ،بار دیگت توسال محمد عبدالوهاب و به شکلی افتاایتت احیا گتدید و
آن اندیشهای که امتوز در صدر اندیشههای سلفی افتاای مشاهده میشود ،چیزی نیست گز
وهابیت .اقدامات محمدبن عبدالوهاب و پیتوانش در قتن دوازدهم را میتوان متحله دوم تکمیل
این گتیان ،یع)ی متحله «تطبین و اگتا» نامید.
به هتحال ماحصل این روندها باع

به وگودآمدن گتیانات سلفی اعتدالی و افتاای گتدید

که هم ای)ک در گهان اسالم بهویژه غتب آسیا حضوری فعال و چشمگیت دارند .سلفیون افتاای
وهابی عتبستان ،سلفیون افتاای دیوب)دیه شبه قاره ه)د ،سلفیون زیدیه یمن ،سلفیون ااوان
المسلمین مصت و سلفیون افتاای و گهادی سید قطبی مصت.
بیان شد که اندیشه سلفیگتی ،نشیت گتفته از آرا فقهی و م هبی احمد بن ح)بل بود و ل ا
اهم شااصهای این اندیشه را به تتتیب از احمد بن ح)بل مطتح و به اندیشههای ابن تیمیه ،محمد
بن عبدالوهاب ،رشید رضا ،سید قطب ،ایمن الظواهتی و نئوسلفیهای افتاای چون یوسف
قتضاوی رساندیم.
شااصه اصلی تفکتات سلفیون افتاای که مورد نظت ما در این تحقین است ،تکفیت مسلمانان
به اصطالح اودشان بدعتگ ار و پیتوان سایت ادیان الهی نظیت یهودیان و مسیحیان و قیام قهتآمیز
و اعمال اشونت علیه آنان است .بیشک آنچه تاک)ون موگبات رنجش ااات مسلمین در
رفتارهای اشونتآمیز سلفیون افتاای است ،همین شااصه است که بتآمده از اندیشههای م هبی
و سیاسی آنان است.
بهتفصیل بیان شد که آنها مدعیاند سایت مسلمانان بهویژه شیعیان کافتند و بایستی با کفار
قهتآمیز رفتار کتد .ل ا دستبتدن به شمشیت و بهاصطالح امتبهمعتوف و نهی از م)کت با
بدعتگزاران توسال سلفیان ،شاهبیت بح

ما است که تا به امتوز باع

ریختن اون انسانهای

مسمن و بیگ)اه فتاوانی در بالد اسالمی و در نتیجه ناام)ی در آن کشورها شده است.
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اقدامات گ)ایتبار متعددی که امتوز در کشورهای اسالمی بهویژه در ااورمیانه از سوی
بانیان این تفکت ،یع)ی گتوههای تتوریست سلفی نظیت القاعده ،االبان ،گ)د الشیطان ،انصار سپاه
صحابه ،گبهه ال)صته ،گتوهک عبداهلل عزام ،انصارالس)ه ،داعش و  ...به همین بهانه یع)ی مبارزه با
بدعت در دین اسالم و اتو مسلمانان از مسیت سلف صالح رسول ادا صورت میگیتد ،شتایطی
را پدید آورده که ام)یت پایدار در این م)طقه بهویژه کشورهایی چون سوریه ،عتاق ،ایتان ،لب)ان،
افغانستان و  ...را به ناام)ی تبدیل نموده و وضعیت بتای از آنها را به بحتان کشانده است.
از  22سال قبل تاک)ون گ)ایاتی در افغانستان ،پاکستان ،ایتان ،لب)ان ،سوریه ،بحتین ،عتبستان،
چین و عتاق توسال پیتوان این تفکت صورت گتفته که ای آن اون هزاران انسان بیگ)اه حتی
زنان و کودکان بیدفاع بت زمین ریخته شده است و ام)یت آنها سلب گتدیده است.
شااصهای ایجاد ناام)ی آنان را میتوان در کشورهای مسلمان به شتح زیت بیان کتد:
 -2تتور شخصیتهای علمی ،م هبی و سیاسی مسلمان ،بهویژه کسانی که ردیههایی علیه
آنان نوشتهاند ،نظیت عالمه شهید رمضان البوای
 -3کشتار بیرحمانه مسلمانان در متاکز تجمع م هبی نظیت مساگد ،حسی)یهها ،دستههای
عزاداری و ...از اتین بمبگ اری و عملیاتهای انتحاری
 -2کشتار بیرحمانه مسلمانان تکفیتشده به وحشیانهتتین شکل ممکن نظیت بتیدن ست،
م لهکتدن بدن ،زندهسوزی و...
 -9بتیدن ست کودکان و مجازات آنها بهوسیله ا)اب دار
 -5بتیدن ست پدر و مادر گلوی فتزندان و بالعکا
 -7تجاوز به نوامیا مسلمانان
 -6بیحتمتی به ابدان کشتهشدگان (بازی فوتبال با ستهای بتیدهشده
 -0تختیب زیارتگاهها و اماکن مقدسه شیعیان از اتین انفجار و عملیات انتحاری
نکته قابل تیمل ای)که سلفیون افتاای ،گ)ایات و اعمال اشونتبار اویش را در قالب گهاد
توگیه مینمای)د؛ اما این در حالی است که بتاساس نظتیات علمی مسلمانان و اندیشم)دان غتبی،
اقدامات سلفیون از دسته اقدامات نامشتوع و تتوریستی است .باید گفت که بین «گهاد و تتور» -
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«انتحار و استشهاد» علیتغم وگود تشابهاتی در اشونتبار بودنشان؛ یک تفاوت عمده وگود دارد؛
گهاد و استشهاد اقدام تدافعی است در مقابل اشغالگتان و دشم)ان بتای حف دین ،ناموس و وان؛
اما انتحار و تتور تجاوز به حتیم افتاد بیدفاع و مظلوم است .با این تعتیف آنچه مبتهن است ای)که
اقدامات گتوههای سلفی افتاای چون القاعده و شااههای متعددش ااصه در کشورهای ایتان،
لب)ان و عتاق از دسته اقدامات تتوریستی ،نظیت سوریه ارزیابی میشود و به هیچوگه گهاد اسالمی
محسوب نمیگتدد .مگت مسلمانان علیه یکدیگت گهاد مینمای)د که این مسلک مجهول به بهانه
گهاد به گان ام)یت گهان اسالم افتادهاند؟! در ادامه از آنجایی که اندیشه سیاسی سلفیون افتاای
که رفتارهای سیاسی و اقدامات به اصطالح گهادی آنها را رقم میزند از درون م اهب اسالمی
پدید آمده است ،به سه نوع اندیشه سیاسی رسیدیم که عبارت)د از:
 -2نظام استیال :ب)ا بت عقیده تفکت وهابی ،مشتوعیت حاکم گامعه چه با شمشیت و چه با اواست
عموم متدم بت ستکار آید ،مشتوع است و اااعت از آن بتای همه واگب و مخالفت با آن
حتام است .در عصت حاضت این تفکت در گغتافیای شبه گزیته عتبستان و بهاور مشخص در
کشور سعودی و به روش پادشاهی اگتایی شده است.
 -3نظام االفت :در این رویکتد سیاسی که تفکت دیوب)دیه معتقد به آن است ،الیفه بتاساس روش
صدر اسالم انتخاب میشود و الزم االتباع است که الیفه از اتین امارتهای اسالمی در بالد
مسلمان اعمال االفت مینماید .بت این اساس ،هتیک از کشورهای اسالمی فعلی بخشی از
مجموعه تحت امت الیفه بوده و ملزم به اگتای دستورات االفت است .این تفکت امتوزه بیشتت
در شبهقاره ه)د روا دارد.
 -2نظام شورایی :در این نظام که مبت)ی بت اندیشههای ااوان المسلمین در مصت میباشد ،شورایی
متشکل از علمای دین بهع)وان شورای حل و عقد ،به انتخاب الیفه میپتدازند و در عین حال
سه زیتمجموعه با ع)اوین شورای افتاء (وظیفه قانونگ اری  ،شورای قضایی (وظیفه قضاوت و
بتقتاری عدالت و شورای ت)فی (وظیفه تطبین قوانین و مقترات با شتع دارد .در این مدل
الیفه بهع)وان نهاد اگتایی االفت عمل میک)د.
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اندیشههای سیاسی افتاای را با اندیشه سیاسی علمای مسلمان س)ی و شیعه محک زدیم و
مشاهده کتدیم که اک ت علمای مسلمان بهویژه اهل تس)ن ،آن را اندیشهای انحتافی ،مسلکی
مجهول و تفکتی اطتناک قلمداد کتدهاند.
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منابع
الف-کتب

 -2اسااماعیلی ،حمیدرضااا ( ، 2207دیاان و سیاساات در اندیشااه سیاساای معاصاات .تهااتان:
پژوهشکده فته)گی و اگتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری.
 -3اسماعیلی ،حمیدرضا ( ، 2232القاعاده از پ)ادار تاا پدیادار .تهاتان :مسسساه مطالعاات
اندیشهسازان نور.
 -2افتخاری ،علیاصغت و نصیتی ،قدیت ( ، 2203روش و نظتیه در ام)یت پژوهای .تهاتان:
پژوهشکده مطالعات راهبتدی.
 -9آل محدول ،حسن نژاد ( ، 2363الدمشن :تاریخچه فکتی و سیاسی .دمشن
 -5امین ،سید محسن ( ، 2267تاریخچه نقد و بترسی وهابیها؛ تتگمه ابتاهیم سید علوی.
تهتان :امیتکبیت.
 -7امین ،ابتاهیم ( ، 3223عصت تکفیتیها .سوری :نشتیه االابار
 -6انصاری دلجو ،بهاءالدین ( ، 2232نقش گتیانهای وهابیگتا بت ام)یت م)طقاه گ)اوب
شتق تهتان .دانشگاه امام حسین (ع .
 -0بشیتیه ،حسین ( ، 2202تاریخ اندیشه سیاسی قتن بیستم .تهتان
 -3بلیک ،انتونی( ، 2207تاریخ اندیشه سیاسی اسالم؛ تتگماه محمدحساین وقاار .تهاتان:
انتشارات ااالعات.
 -22توائه  22سپتامبت ( 2202تهتان :انتشارات ن یت.
 -22حائتی ،عبدالوهاب( ، 2270ایاتان و گهاان اساالم .مشاهد :انتشاارات آساتان قادس
رضوی.
 -23دهقان ،یداهلل ( ، 2203سلفیت در گ)وب غتب کشور -چالشها و تهدیدات .تهتان:
نیتوی انتظامی .ا.
 -22رگبی ،حسین ( ، 2200بترسی فتوای تفکیت در نگاه م اهب اسالمی .تهتان :شعت.
 -29رشید ،احمد ( ، 2203کابوس االبان؛ تتگمه گیلد ایتانلو .تهتان :هوای رضا.
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 -25رضوانی ،علیاصغت( ، 2232سلفیگتی در بوته نقد .تهتان :مسسساه فته)گای ه)اتی
مشعت.
 -27رضوی ،سید متتضای( 2270؟ ،بتگای از گ)ایاات وهابیهاا؛ تتگماه علای ضایایی.
تهتان :سازمان تبلیغات اسالمی.
 -26رمضااان البااوای ،محمااد سااعید ( ، 2203ساالفیه باادعت یااا م ا هب .مشااهد :ب)یاااد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس.
 -20روحانی ،حبیب ( ، 2200چهته واقعی وهابیت .مشهد :ب)یاد پژوهشهای اسالمی.
 -23سبحانی ،گعفت( ، 2279آئین وهابیت .قم :موسسه امام صادق (ع .
 -32شاکتین ،حمیدرضا ( ، 2203ادیان و م اهب .قم :دفتت نشت معارف نهاد نمای)ادگی و
دانشگاهها.
 -32عاصف ،رضا ( ، 2206احزاب و گتوههای سیاسی ایتان .تهتان :دانشگاه گاامع اماام
حسین (ع .
 -33عبدالسالم ،عمت( 2927ق  ،مخالفت وهابیت با قتآن و س)ت .دارالهدایه.
 -32عبداهللاانی ،علی ( ، 2207تتوریسام ش)اسای .تهاتان :مسسساه فته)گای مطالعاات و
تحقیقات ابتار معاصت.
 -39عباداهللاانی ،علاای ( ، 2207تهدیاد و ام)یاات .تهااتان :مسسساه فته)گاای مطالعااات و
تحقیقات ابتار معاصت.
 -35عبداهللاانی ،علی ( ، 2203نظتیاههای ام)یات .تهاتان :مسسساه فته)گای مطالعاات و
تحقیقات ابتار معاصت.
 -37عطوان ،عبدالباری( ، 2232سازمانهای ستی القاعده؛ تتگمه فتزان شهیدی .تهاتان:
مسسسه مطالعات اندیشهسازان نور.
 -36عالمه حلی ،اکبت( ، 2205مبانی فقهای عملیاات استشاهادی از دیادگاه شایعه و اهال
س)ت .قم :انتشارات زمزم هدایت.
 -30فقیهی ،اصغت( ، 2277وهابیان .تهتان :صبا.
 -33فوزی ،یحیی( ، 2205اندیشه سیاسی امام امی)ی (ره  .تهتان.
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 -22قادری ،حاتم( ، 2205اندیشهای سیاسی در اسالم و ایتان .تهتان :انتشارات سمت.
 -22قزوی)ی ،محمدحسین( ، 2270فتقه وهابیت و پاسخ شبهات آنها؛ تتگمه علی دوانی
تهتان :انتشارات وزارت ارشاد.
 -23الگار ،حامد ( ، 2206وهابیگتی .مشهد :ب)یاد پژوهشهای اسالمی.
 -22گتوهی از نویس)دگان( ، 2232وهابیت سیاسی .تهتان :مسسسه اندیشهسازان نور.
 -29محمدصالح ،عبداهلل( ، 2360علمای اسالمی در مقابل وهابیت .دمشن :دارالحفاظ.
 -25متادیان ،محسن( ، 2200تهدید و ام)یت .تهاتان :متکاز آموزشای و پژوهشای شاهید
صیاد شیتازی.
 -27مسجد گامعی ،زهتا ( ، 2202نظتی بت تاریخ وهابیت .تهتان :صتیت دانش.
 -26الم)اادالوی ،محمااد محمااود ( ، 2232پدیااده تتوریساام در امتااداد تاااریخ؛ تتگمااه
محمدرضا میتزااانی .تهتان :مسسسه فته)گی ه)تی قدر والیت.
 -20نوحی ،امیت( ، 2233آش)ایی با گتیانات سلفی اهل تس)ن .تهتان :دانشگاه گاامع اماام
حسین (ع .
 -23نوحی ،امیت( ، 2232گتیانش)اسی وهابیت .تهتان :دانشگاه گامع امام حسین (ع .
 -92همتی ،همایون ( ، 2276بترسی آیین وهابیت .تهتان :نشت ضحی.
ب -مقاالت

 -92اسداللهی ،مسعود (« ، 2233تحلیلی بت پیشی)ه تاریخی و رفتار افتاای گتوه داعاش»،
پ)جته ،شماره .203
 -93بخشایشی اردستانی ،احمد (« ، 2233بترسی نقش م هب در سیاسات و حکومات»،
باشگاه اندیشه.
 -92الیاال السااعد ،االااد(« ، 2202باان الدن ،او را نمیتااوان شاا)اات»؛ تتگمااه حیاادر
تحصیلی .تهتان :گام گم.
 -99روبین ،باری« ،سه گتوه ااوان» ،تتگمه کیانوش کیا کجوری ،تهتان :واحد فته)گی
و آموزشی بینالمللی امت واحده.
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 -95سید افقی ،سید هادی(« ، 2233پشت پتده گ)ایات تتوریستی م)طقه» ،پ)جته ،شاماره
.203
 -97عزام ،ح یفه (« ، 2209آیا شبکههای ااالعاتی در القاعاده نفاوذ کتدهاناد»؛ تتگماه
سعید آقااانی ،روزنامه شتق.
 -96مسعود نیا ،حسین و شاه قلعه ،صافی اهلل (« ، 2200بترسای علال رفتاار اشاونتآمیز
نیتوهای اسالمی در پاکستان با تیکید بت االبانیسم» ،ساال پا)جم شاماره اول ،بهاار و
زمستان.
ج -پایاننامهها

 -90اربابی ،محمد« ،2232 ،تفکتات سلفیگتی در استان کتدستان و تیثیت آن بات ام)یات
ملی .ا.ا» ،دانشگاه گامع امام حسین (ع .
 -93گهانی ،محمد« ،2232 ،اقلیتگتایی م هبی در بلوچستان و تیثیت آن بات ام)یات ملای
گمهوری اسالمی ایتان» ،دانشگاه گامع امام حسین (ع .
 -52سیدنژاد ،سید باقت« ،2232 ،سلفیگتی در عتاق و تیثیت آن بت ایتان» ،دانشاگاه گاامع
امام حسین (ع .
 -52صباغی گتاغانی ،حسین« ،2239 ،فعالیتهای گتیان گماعت تبلیغای و تایثیت آن بات
ام)یت نتم .ا.ا :مطالعه موردی (استان اتاسان گ)وبی » ،دانشگاه گامع اماام حساین
(ع .
 -53عابدی)ی ،رسول« ،2230 ،راهبتدهای ام)یتی گمهوری اسالمی ایاتان باتای مقابلاه باا
گتیانهای سلفی تکفیتی شمال غتب» ،دانشگاه گامع امام حسین (ع .
د -سایتهای ابتی تحلیلی
 -52ابن تیمیه ،سایت باشگاه اندیشه (http: www.bashgah.net ، 2233
 -59گزارش ویژه «ابن تیمیه» ،سایت مشتق سال www.mashreghnews.ir ،33
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