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Abstract 

Throughout the ups and downs in the history of Islam, there have been groups, 

currents of thought, and individuals who have excommunicated their opponents from 

other sects and religions of Islam and expelled them from the religion of Islam under 

false pretenses, and considered their blood, wealth, and honor permissible. This 

destructive phenomenon, pioneered by the Kharijites, has manifested itself in the Salafi-

Takfiri extremist currents over the past two centuries, and in the light of recent 

developments in the region, they have found a good opportunity to implement their 

thoughts and ideas with the support of their supporters. Undoubtedly, the emergence of 

insecurity and chaos in Islamic countries, the killing of innocent people, the emergence of 

terror groups such as al-Qaeda, the Companions Corps, Jundallah groups, the Taliban, 

Jaish-e-Adl, Jabhat al-Nusra, ISIS, etc. who have made terror their top priority is part of 

the consequences of the idea of takfir; and its worse consequence is to tarnish the image 

of Islam and Muslims around the world and to make the religion of Islam hated by the 

world. Therefore, accurate knowledge and analysis of the backgrounds and contexts of 

the formation of these currents in the Islamic world is essential and will help us in a deep 

understanding and analysis of their behaviors. The present study uses the analytical-

descriptive method while referring to the historical background of Takfiri currents in the 

Islamic world, to explain and analyze the fields and intellectual, regional and 

international, geographical and political, as well as sociological forms of this formation. 
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  چکیده
اند که مخالفان خود از  های فکری و افرادی بوده ها، جریان در طول تاریخ پر فراز و نشیب اسالم گروه

های واهی آنان را از دین اسالم خارج و خون، مال و ناموس  ها و مذاهب اسالمی را تکفیر و به بهانه سایر فرقه

های  ج بودند، طی دو قرن اخیر در جریاندار آن خوار اند. این پدیده مخرب که طالیه آنان را مباح دانسته

اند  تکفیری تجلی پیدا کرده است و در سایه تحوالت اخیر منطقه، آنان فرصت مناسبی یافته -تندروی سلفی 

تردید بروز ناامنی و هرج و مرج در  های خود را پیاده نمایند. بی که با پشتیبانی حامیانشان، افکار و اندیشه

های وحشت و ارهاب همچون القاعده، سپاه صحابه،  گناه، ظهور گروه مردم بی کشورهای اسالمی، کشتار

های جنداهلل، طالبان، جیش العدل، جبهه النصره، داعش و... که وحشت و ترور را سرلوحه کار خود قرار  گروه

سلمانان اند، بخشی از پیامدهای اندیشه تکفیر است و پیامد ناگوارتر آن مخدوش کردن چهره اسالم و م داده

ها و  باشد. لذا، شناخت و تحلیل دقیق زمینه در سراسر جهان و منفور شدن دین اسالم در نزد جهانیان می

ها در جهان اسالم ضروری است و به ما در فهم عمیق و تحلیل رفتارهای  گیری این جریان بسترهای شکل

اشاره به پیشینه تاریخی  توصیفی ضمن -نماید. پژوهش حاضر با روش تحلیلی آنان کمك شایانی می

ای و  ای، منطقه ها و بسترهای فکری و اندیشه های تکفیری در جهان اسالم، به تبیین و واکاوی زمینه جریان

 گیری این جریان پرداخته است. شناختی شکل المللی، جغرافیائی و سیاسی و همچنین جامعه بین

 الفت، تکفیرتکفیری، داعش، جهاد، خ -های سلفی جریان ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1
در قالب مبارزه با بدعت، شرك  یدیجد یانحراف یها شیجهان اسالم در حال حاضر شاهد گرا

صورت  یاسالم یدر کشورها یاریبس یها تین بهانه جنایاست و به ا یل خالفت اسالمیو تشک
 رد. یگ یم

آنها  یریگ در شکل یعوامل گوناگونها و  شهیانات دفعتا  ظهور و بروز نکرده و رین جرید ایترد یب
 یریگ آن، عوامل موثر در شکل یخینه تاریشیاست که در ادامه ضمن اشاره مختصر به پ موثر بوده 

 رد.یگ یقرار م یمورد بررس یافراط یها انین جریا

  یر یتكف یها انیجر  یخینه تار یشیبر پ ی. گذر 2
خ اسالم به یحوادث مهم تار یگردد. برخ یر در جهان اسالم، به صدر اسالم بازمینه تکفیشیپ

ر را ینه تکفیزم یو اجتماع یاسیس یها رخداد یکه برخ  داده است، همچنان یر رویسبب تکف
ه  یها امبر اکرم)ص( جنگیمهم دوران پس از رحلت پ یدادهایفراهم کرده است. از جمله رو رد 

ن خواند )ابن اعثم یفر و خارج از دفه اول بود که دستگاه خالفت معارضان خود را کایدر زمان خل
گر غائله خوارج ید یخی(. واقعه مهم تار0334م، ص4331،یوطی؛ س45م، ص4334 کوفی،

ن یش ایدایدانست. پ یمخالفان خود را کافر و خون و مالشان را حالل م یریان تکفین جریاست. ا
عمرو بن عاص از سپاه له یگردد که با ح ین برمیو نبرد صف یمه نخست قرن اول هجریفرقه به ن

 را بنا نهادند.  یدیان جدین)ع( جدا شدند و جریرالمومنیام
)ع(، عثمان بن عفان، ین علیرالمومنیر امیم شدند، اما تکفیتقس یمتعدد یها خوارج به فرقه

ر تمام یت تکفین شود و در نهایم حکمیبه تحک یراض ین، تمام اصحاب جمل، هر کسیحکم
رود  یخوارج به شمار م یها تمام فرقه یمرتکب شوند، وجه مشترك اعتقاد یا رهیکه گناه کب یکسان

از مذاهب اهل سنت،  یاز مسلمانان، از جمله برخ ی(. در مقابل، بعض55م، ص4333 ،ی)بغداد
 (.004، ص4، ج4903 ،یکردند )شوشتر یر میخوارج را تکف

ه و... یهمچون خلق قرآن، تشب یهائ اند که به بهانه بوده ییها ز افراد و گروهیپس از خوارج ن
 یها انیبر جر یادیز یرگذاریکه تاث یتین شخصیتر اند، اما مهم مخالفان خود را کافر قلمداد کرده

 ین کسیحنابله است. او نخست یاز علما یه حرانیمیر داشته، ابن تیهفت قرن اخ یریو تکف یافراط
بر  یر و در مواردیتمام مسلمانان را تکف ارت قبور و...یاست که به بهانه توسل، تبرك، شفاعت، ز

، راه او را ادامه دادند و یم جوزیشاگردان او از جمله ابن ق یوجوب جهاد با آنان فتوا داد. پس از و
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 ها انداختند. گر بر سر زبانیاش را بار د مطالب فراموش شده
قاطع  یها اسخو پ ی، ذهبیثمی، ابن حجر هیشافع یهمچون سبک یبا تالش علما و دانشمندان

ش دفن یها ن کتابیشه فراتر نرفت و در بیه، افکار او از مرحله اندیمیآنان به سخنان باطل ابن ت
مان او با محمد بن سعود در سال یاما در قرن دوازدهم با ظهور محمد بن عبدالوهاب و پ 1شد.

ابن  یگر فتواهایار دد و بیشه به مرحله عمل رسین افکار از مرحله اندیه عربستان ایق در درع4453
 ه زنده شد. یمیت

 ییها واژه یدانست و به راحت یم یت را کافر حربین وهابیمحمد بن عبدالوهاب، مخالفان آئ
المال و الدم را درباره مسلمانان به کار برد و محمد بن سعود که  همچون مشرك، کافر، حالل

نه و یرحمانه مسلمانان نجد، مکه و مد یرا داشت، به کشتار ب یو یفتوا یلشکر و اجرا یفرمانده
س یاض، مکه، کربال و به اسارت بردن نوامیپرداخت. کشتار مردم ر یاسالم یها نیر سرزمیسا

محمد بن عبدالوهاب بود که به  یریتکف یجه مستقیم فتواهایشان، نت مسلمانان و غارت اموال
 2له حاکمان آل سعود انجام شد.یوس

ن مدت، یك به سه قرن گذشته است. در ایدالوهاب تاکنون نزداز زمان ظهور محمد بن عب
ت یق حکومت وهاب4099اند. در سال  مواجه بوده یادیز یزهایوخ با افت یگر یوهاب یها انیجر

مصر و  یپاشا حاکم عثمان یم پاشا، پسر محمدعلیعبدالله بن سعود به دست ابراه یریبا دستگ
، به صورت کامل از یانبول در عهد سلطان محمدخان عثماند استیزیدان بایگردن زدن عبدالله در م

ه را تصرف و حکومت یگر توانست منطقه درعیق بار د4090بن عبدالله در سال  ین رفت، اما ترکیب
 اء کند.یت را دوباره احیوهاب

د سرنگون شد، یق به دست آل رش4009، در سال یداخل یها یریز با درگیحکومت دوم آنها ن
ا یتانیم دولت بریمستق یبانیت و پشتیز بن عبدالرحمن و با حمایله عبدالعزیق بوس4943اما در سال 

                                                        

بدعت گذاشت و ارکان  ید اسالمین ندارد و در عقایده عموم مسلمیبا عق یچ گونه هماهنگیه هیمید: افکار ابن تیگو یم یسبک .1
کان را یسد: او نینو یم ید: خدا او را خوار و گمراه و کور و کر کرده است. ذهبیثم گوین ابن هیاسالم را درهم شکست. همچن

 ،یباشند )طبس یگر م لهی، دروغگو، کند ذهن و حیا عامی، کم عقل و یا عقده یهائ شتر طرفدارانش، انسانیر نمود و بیتحق
 (.09، ص4915

، شهر کربال را به تصرف درآورد و حدود پنج هزار نفر را به قتل رساندند یوهاب یر سعودیق. ام4040به عنوان نمونه در سال  .2
 (.99، ص4939 ،یروزآبادی)ف
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 (.00، ص4939 ،یزدانیات خود ادامه داده است )یبار سوم سربرآورد و تاکنون به ح یبرا
ه یض آن به سلفیکنند و درصدد تعو یز میبر خود پره یان امروزه از اطالق عنوان وهابیوهاب

 یك خط فکریم، بلکه تابع یستیك شخص )محمد بن عبدالوهاب( نیند ما تابع یگو یاند. م برآمده
 یگر یاز مفهوم سلف یاتیف عملی(. البته در تعر09، ص4939 ان،یم )فرمانیه هستیبه نام سلف

و  یسنت یگر یاز سلف یعیف وسیمراتب دانست که در عالم خارج، ط یدارا یا توان آن را مقوله یم
واژه سلف را  یسلف یها انیرد. در واقع، امروزه جریگ یرا دربر م یافراط یگر یمعتدل تا سلف

برند.  یان به کار میعیمفهوم اهل سنت را عمدتا  در تقابل با ش یمصادره به مطلوب کرده و حت
ن یز بید بر تمایو تاک یگریو سلف ییگرا سلف یانگار کسانین، ضمن هشدار درباره یبنابرا

 یها دهیو ا ید در مبانینها را بای، حد فاصل ایبا اهل سنت و فرق اسالم یگریسلف یها انیجر
گرا،  ، نقلیشناس در حوزه روش یگر یان سلفی(. جر31، ص4913 دنژاد،یجستجو کرد )س یا هیپا

، یگرا و در حوزه معناشناس ، حسیشناس یگرا، در حوزه هست ثی، حدیشناس در حوزه معرفت
است و در شمول  یز و کامال  ارتجاعیست شه عقلیهم یشه سلفیاند گر،یظاهرگرا است. به عبارت د

 (.901، ص5، ج4939 ،یمیست )ابراهیمذاهب چهارگانه اهل سنت ن

  یا شهیو اند یفكر  یها نهی. زم3
شه اهل سنت شکل گرفته و در دوره معاصر یدر بستر اند یان سلفیگر شه، اسالمیبه لحاظ اند

ت عربستان(، ی)وهاب یدیه تقلی)اخوان(، سلف یه اصالحیمختلف مانند سلف یها انیاز جر یفیط
د قطب(، یشه سیو اند یه وهابیاز سلف یبی)ترک یه سروری)القاعده و داعش(، سلف یه جهادیسلف
 یع بن هادیخ ربی)که توسط ش یه مدخلی(، و سلفیالله جام خ محمد امانی)توسط ش یه جامیسلف

 -یسلف یهاانی(. جر31، ص4939 ،ینیخ حسیرد )شیگ یشکل گرفت( را دربرم یالمدخل
ساختگی و قرائت خشن و  یریمتفاوت و فهم و تفس یکردهایل اتخاذ روی( به دلی)جهاد یریتکف

 یها نهی، در زم1خودساخته یها ج بدعتین ترویمتحجرانه از اسالم )قرآن و سنت( و همچن
را ارائه  یزیمتما یشه اهل سنت فاصله گرفته و مدل حکومتیاز اند یو اجتماع یاسی، سیاعتقاد
دارد. از  یاقتدارگرا همخوان یسنت یها ان با حکومتین جریموردنظر ا یحکومت یاند. الگو نموده

                                                        

 ن. یمت گرفتن مسلمیر و به غنیب قبور، تکفین گروه عبارت است از: جهاد نکاح، تخریا یها از بدعت یبرخ .1
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حل گذار از جامعه  ، جهاد به عنوان تنها راهیریتکف -یسلف یاسیشه سین اندیادیبن یها مولفه
شده و  ین عبادت تلقیل جهاد اوجب واجبات و باالترین دلیست. به هما یبه جامعه اسالم یجاهل

ن یا یاست. نگاه سلب یل به حکومت و خالفت اسالمیو ن یخروج از جهان جاهل یق برایتنها طر
 یبه عصر خلفا یتبع، نگاه آرمان و به ییاز آن، از سو یجامعه جاهل یان به جامعه امروز و تلقیجر

امروز و  یخروج از جامعه جاهل یها نه تأمل آنها در راهیگر، زمید یسو ن و سلف صالح، ازیراشد
ژه خالفت را سبب شده است. یسلف صالح و به و یاسیو س یاجتماع یزندگ یبه الگوها یابیدست

ل ی، ضرورت تشکیریتکف -یان سلفیان متفکران و رهبران جریم یبا  اجماعیتقر یها از جمله گزاره
 یان رهبران سلفین آرمان، میل به این یها كیباشد. البته در تاکت یم یمنهج النب یدارالخالفه عل

 نظر وجود دارد. اختالف
ضه الغائبه در ضرورت اقامه حکومت یدر الفر یمصر یریتکف یعبدالسالم فرج از رهبران سلف

 ییجوب، برپان وین واجب بوده و به تبع این بر همه مسلمیزم یبر رو یسد: اقامه احکام الهینو یم
ن یشود، مگر به انجام ا ین واجب است، چراکه آن واجب تمام نمیز بر مسلمین یدولت اسالم

 شود. یز واجب میاقامه نشود، مگر به قتال، پس قتال ن یکه دولت اسالم ین زمانیواجب. همچن
خود  ین را حکومت آرمانیراشد ینکه حکومت خلفایت به ایبا عنا یریتکف یان سلفیجر

نها یتابد و به اعتقاد ا ین را برنمیر ایدر قالب خالفت غ یاسیکند، لذا هر نظم س یم یمعرف
شان  هیام علیق یشوند و حت ی، مرتد و کافر محسوب میاسالم یه موجود در کشورهایحکومت تغلب

ز یم و نیقد یها هیدگاه خالفت در نظرین برخالف دیاست. ا ینیب واجب عیبه عنوان دشمن قر
ت یاز منابع مشروع یکیالء و تغلب را یم، استیقد یها هیسنت است، چراکه در نظرد اهل یجد

مدرن  یها د اهل سنت که نظامیجد یها هیا در نظریدانند و  یه آنان را مجاز نمیام علیدانسته و ق
ن( ی)خالفت راشد یریتکف یسلف یکه در حکومت آرمان یرند، در حالیپذ یرا م یر دموکراسینظ

ست، به یمردم مطرح ن یاسیو مشارکت س یاز آزاد یچنان گسترده است که سخن ییگرا اقتدار
ك قدرت، به شدت مورد ی، انتخابات، تفکید همچون دموکراسیکه مظاهر مشارکت جد یا گونه

ك به آنها را موجب کفر و شرك  یآنها را مظاهر شرك و کفر تلق یطرد قرار گرفته و حت کرده و تمس 
باشد که گروه داعش آن را  می یبه حد ینسبت به دموکراس یکرد سلبین رویخوانده است. ا

نها یسد: اینو یه دانسته و مینفر از اهل سنِت وابسته به ارتش آزاد سور 4511قتل  یبرا یهیتوج
 ین در نظر علمایو ا یدموکراس ییح دارد به برپایکنندگان به ارتش آزاد بودند که تصر کمك
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شان با  گر، علت مخالفتیسم ابتناء دارد. به عبارت دیبر سکوالر خودشان هم کفر است، چراکه
 ین وضعیرد و طبق قوانیگ یر ما انزل الله شکل مین است که حکومت براساس بغیا یدموکراس

ن یا یاسیس یمرزبند یباشد. مبنا ین کفر و شرك میکنند که ا ید حکم میها و تقال ا عرفی یبشر
ر یده، مغایل وحدت در عقیان به دلین جریاساسا  داراالسالم مورد نظر اده بوده و یان، همان عقیجر

دولت خود به عنوان  یع و معرفیغات وسیاست. لذا، گروه داعش با تبل یمل یهایبا مرزبند
از  یسلف یها ن راستا گروهیعت از مسلمانان دارد و در همیدر أخذ ب یراشده، سع یخالفت اسالم

منتشر  یخالفت اسالم یکه داعش برا یاسیاند. در نقشه س عت کردهیش بتا مغرب، با داع یاندونز
 یگذار در نام یرد و حتیگ ین تا اندلس را فرامیاز غرب چ یاسالم یها نیکرده است، کل سرزم

، 4939 ان،یبهره برده شده است )نبات یهمان مقاطع زمان یاز اسام یاسالم یها نیمناطق و سرزم
 (. 143-101، ص0ج

که مومن بوده و  یبخش یعنیشود،  یم مید و شرك تقسیا به توحیان، دنین جریشه ایاندبراساس 
شان، با دو یها کند. براساس آموزه یبرقرار م ینها رابطه جنگین ایر مومن هستند و بیکه غ یبخش

ن را یکنند که ا ید میکه به نظرشان جامعه را تهد یهائ ها و فرقه شوند: اول گروه یر میان درگیجر
 دیعدو بعن را اصطالحا  یاست که ا یرونیا دشمن بیند و دوم استعمار یگو یم بیعدو قراصطالحا  

، برجسته ین روشیج چنیب است. از نتایشان با داخل و عدو قر یرین درگیشتریب ینامند، ول یم
 شود.  یسم و کاربرد خشونت تحت عنوان جهاد منجر میکالیاست که به راد جهاد یشدن اصل عمل

 یاریبس ید قطب همراه عبدالسالم فرج، چارچوب فکریو س یمودود یها دگاهیتوان گفت د یم
 نمود. یزیر هیو پا یطراح یالدیم 11و 31یها را در دهه یان سلفیگرا از اسالم

و نه صرفا   یتهاجم ید قطب است که آن را حرکتیشه سیدر اند یدیکل یمفهوم جهاد، اصل
م، یل کنیتبد یرا به سمت جامعه اله یم جامعه جاهلیما موظف یو کند. به نظر یر میتفس یتدافع

توان  یم یرا به سادگ قیالطر یمعالم فاز عبارات کتاب  یامبر)ص(. برخیمانند حرکت خود پ
که با  یر کرد. هر کشوریموجود تفس یه جامعه اسالمیآشکار به استفاده از خشونت عل یدعوت

عت ینشان شود و در آن شریداشته باشد و مانع از عمل به د شان سر جنگ دهیمسلمانان به خاطر عق
کنند. از نظر  یشان با مردمش در آن زندگیاگر خانواده و خو یل گردد، دارالحرب است، حتیتعط

از  یدییاند. او به نقل تا حق به جهاد مشغول یهستند که در راه اعتال ییآنها یمسلمانان واقع یو
ز استفاده ینه مأمور شد که عالوه بر دعوت، از جنگ نیمبر)ص( در مدایشود که پ یم یم، مدعیابن ق
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ن یت دستور خدا این مرحله در نهایکنند. اما بعد از ا یجنگ م یکه با و یکند، ولی تنها با کسان
که  ید قطب در انتقاد از کسانین با تمام مشرکان بجنگند. سید ییاست که مسلمانان تا استقرار نها

ت و یخواهند ماه یکند که م یم یمعرف یشناسان دانند، آنها را شرق یم یجهاد در اسالم را تنها دفاع
را  ضه الغائبهیمفهوم الفرد قطب، محمد عبدالسالم فرج، یر دهند. پس از سییهدف اسالم را تغ

جهاد تا  مردود است و یافته و جهاد دفاعیر گسترش یاسالم به زور شمش یمطرح کرد. به نظر و
ب، مفهوم جهاد ین ترتی(. به ا431، ص4915 خ احمد،یش یامت ادامه خواهد داشت )بخشیق
ها  دهیسم اعمال ایگردیده و خشونت به عنوان مکان یتلق یاز لوازم بازگشت به عظمت اسالم یکی

ن یرود و ا یه میندارد و به حاش یتیا نه، اهمیجهاد هست  یبرا یطیا شراینکه آیبه کار گرفته شد. ا
، 0، ج4939 ،ید براساس فرمان باشد )غفاری، جهاد بایسنت یشه علمایاست که در اند یدر حال

بار و صرفا  به  عنوان یک رویکرد تهاجمی، خشونت ها به (. لذا، جهادگرایی این گروه000-091ص
 1پیدا کرده است. ای تحول یافته و به آن عمل شده که با فقه اهل سنت تعارضاتی گونه معنای قتال، به

ی دین  تکفیری بیش از یک حکم فقهی فرعی و در ردیف اصول اولیه -سلفی  یها جهاد از نظر گروه
اند که جهاد، ترور وجنگ با دشمنان خدا، امری  ها بر این عقیده اسالم اهمیت یافته است. تکفیری

ک به آمیز به تشکیل حکومت اسالمی است. آن بخش دعوت مسالمت ضروری و تکامل ان با تمس 
آیات الهی، آرای فقهای سلفی و وهابی و تفسیرهای خاص خود، جهاد ابتدایی، تروریسم و هرگونه 

 دانند. یخشونت علیه هر کسی را موجه جلوه داده و آن را مصداق جهاد در راه خدا م
و ثانیا  آن را ی فتوای علمای مسلمان خارج کرده  این شکل تفسیر از جهاد، که اوال  آن را از دایره

انات فراهم ین جریدن به اهداف شوم ایرس ینه را برایکند، بهترین زم صرفا  به معنای قتال معرفی می
جهادی بر مبنای آن عمل  -کرده است. با توجه به مبانی نظری ذکر شده که جریانات تکفیری

ای است.  انحرافات گستردهها و  ها نیز دچار کژی کنند، نوع رفتارها و کارکرد جهاد در این گروه می
ی  های گسترده را در عرصه عنوان مثال، جریان داعش استراتژی توازن وحشت و جنایت  به

های گسترده و  کند. داعش در عراق و سوریه با انجام جنایت اصطالح جهاد خود دنبال می به 
ی ارضی خود  زانههای متجاو کند تا پیشروی قساوت قلب و با پراکندن بذر ترس و هراس، تالش می

ی جهاد در راستای اهداف و مقاصد  جهادی از مسئله -را آسان سازد. لذا، جریانات تکفیری
                                                        

 ی جهانی تأکید دارد. ژی بر جهاد ابتدایی )تهاجمی( با رویکرد شبکهاین نوع ایدئولو .1
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 شود. های عملیاتی نیز همین امر مشاهده می گیرند، در مورد استراتژی سیاسی خود بهره می
بزاری از ی ا های تروریستی، عوامانه کردن این حکم و استفاده ویژگی دیگر جهادگرایی در گروه

جهاد قائل است و تنها مستلزم اذن از  یآن است. برخالف فقه اهل سنت که شرایط سختی برا
ان، مفهوم مقدس جهاد را به ابزاری ین جریباشد، ا یسوی علما آن هم پس از مشاوره با دیگران م

ست. رهبران ا ها و ملت ها تبدیل نموده  کارآمد برای مبارزه علیه دشمنان خود در درگیری با دولت
ی علمی علمای سنتی نیستند، برای خود صالحیت صدور  این جریان که دارای صالحیت و درجه

 اند. نموده یحکم جهاد قائل شده و جهاد را یک واجب مغفول معرف
نه دارند، بر این امر ین زمیکه در ا یرغم اختالفات یاین در حالی است که شیعه و سنی عل

که در اجرای استراتژی جهاد،  م تابع قواعد و احکامی است. همچنان اند که جهاد در اسال متفق
ی دوم، در دفاع از مسلمانان و اسالم و  کند و در مرحله قرآن نخست این حق را با دعوت استیفاء می

(. خداوند متعال در 00، ص0، ج4910پردازد )طباطبایی،  ی سوم، به جنگ و قتال می در مرحله
الله لکم  فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل» ن خصوص فرموده است:یا

گیری کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند،  اگر از شما کناره»، «علیهم سبیال
 (.31)نساء،  خدا برای شما راهی )برای تجاوز( بر آنان قرار نداده است

گر یها حکم د زیست، منع رنج و درد زائد و ده  یطتفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان، حفظ مح
کید بسیاری شده است. مطالعه و دقت در آداب  از اصولی بوده که در سنت اسالمی، بر آن ها تأ

کید  کند که آنچه امروزه در نظام حقوق بین جنگ در اسالم، این حقیقت را آشکار می المللی مورد تأ
تعالیم اسالم وجود داشته است. بنابراین، فرهنگ اسالم  تر در متن قرار گرفته، چهارده قرن پیش

(. 450، ص4910داماد،  المللی بوده است )محقق ی بین دوستانه نخستین مبدأ تدوین قواعد انسان
ی فیلم از  لذا واضح است که جنایات داعش همچون مثله کردن، شکنجه نمودن اسیران، تهیه

یک از اصول و  تژی زمین سوخته و... ابدا  با هیچزیست، استرا ی جنایت، نابودی محیط  صحنه
اسالمی سازگار نیست. از همین منظر، انتقادات بسیار زیادی از جانب علمای اهل سنت  یها آموزه

 (.4939 ،یمتوجه آنان شده است )مراد
مان و کفر است. همانگونه که یر آنها از ایان، تفسین جریا یق کج فهمیگر از مصادید یکی

روشمند است و  یع اسالمین منابع تشریتر یبه مثابه اساس یم و سنت نبویفهم قرآن کر میدان یم
 یریات بدون ضابطه مشخص و بکارگین رو استناد به قرآن و روایضوابط خاص خود را دارد. از ا
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ار یشود و بس یشمرده م یر به رأیتعصبات، مصداق بارز تفس یدرست و صرفا  بر مبنا یروش
ك به ظواهر  یافراط ییگرا با نقل یریتکف یها انیاست که جر ین در حالیده است. اینکوه و با تمس 
ر آن و گاه با تفسیه، بدون در نظر گرفتن آیچند آ گران را به شرك یات قرآن، دیاز آ ینشیر گزیات مفس 

(. لذا، یکی از دالیل گرایش داعش به 451، ص3، ج4939 ،یکنند )فتح یو بدعت متهم م
توان اتباع النص ِصرف به معنای تبعیت مستقیم از نص دانست. با بیان این مساله که  یخشونت را م

 کند که مستقیما به نص رجوع کنند. هیچ نکته مبهمی در متن وجود ندارد، از مومنان درخواست می

(، در یو نقل یر ادله )قرائن عقلیو در نظر گرفتن سا یضابطه و بدون بررس یب ییگرا بنابراین، نقل
ها را بر آن داشت که بر  انین جریدر فهم کتاب و سنت، ا یریتکف یها انیِد جریشد ییکنار ظاهرگرا

متهم به  یواه یها بسنده کنند و مخالفان خود را به بهانه یه و سطحیسو كی، یظاهر یمعان
 ند. ی، شرك و کفر نمایگذار بدعت

محض است و به  یمباالت یك و بخطرنا ی، حکم به کفر مسلمان کاریده متکلمان اسالمیبه عق
محققان اهل سنت معتقدند  1ره اسالم حکم کرد.یتوان به خروج مسلمان از دا ینم یل واهیهر دل

و با مبنا قرار دادن ظاهر افراد آنها را  یتوان به سادگ یان ظاهر و باطن تالزم وجود دارد و هرگز نمیم
ت افراد هم یبه ن یبا هم شرط است و دسترست ی، عمل و نیشرع یها ر کرد. لذا، طبق ضابطهیتکف

که ظاهر کارشان با ظواهر اسالم  یر در مورد افرادی، حکم تکفیست. پس به عبارتین یا کار ساده
ز، اما یاگر ظاهر عمل کفرآم ید و حتینما یرممکن مین و... متناسب است، غیمانند اقرار به شهادت

 (.041ق، ص4149 ،یکند )قرن ین مییتع ت و عمل با هم حکم رایت کفر باشد، نیبدون ن
ن در فقه اهل سنت نسبت به تکفیر حاکم منع وجود دارد. آنها معتقد هستند که حاکم یهچن

توان به تکفیر او پرداخت. در نظام فکری اهل سنت  اسالمی یا باید نصیحت شود و یا دعا و نمی
اند  یری بشار اسد را کافر خواندههای تکف تکفیر حاکم هم معصیت است و هم مجازات دارد .گروه

 .گاه در فقه اهل سنت سابقه نداشت و این در حالی است که این امر هیچ
کند و  گاه فرد نسبت به مجازات افراد اقدام نمی گر در خصوص تکفیر این است که هیچیاصل د

ملی که توانید در صورت مشاهده ع دهد. شما حتی نمی این حاکم است که این کار را انجام می
                                                        

اند. تمام انواع  قسم برشمرده 95آن را تا  یکه برخ یا کفر صورت گرفته به گونه یتوسط متکلمان برا یمختلف یها یبند میتقس .1
 شود. یکه بر آنها مترتب م یا به احکامیها  ا به مراتب و مصداقیگردد:  یم بازمیکفر به دو تقس
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مستحق حد است، حد آن را جاری کنید. در تفکر اسالمی اجرای حد تکفیر به فرد واگذار نشده 
هایی که توسط داعش اعمال  ریزد. عمده مجازات است، چون در غیر این صورت جامعه به هم می

  .شده است، توسط افراد صورت گرفته و نه حکومت داعش
م تکفیر قائل به احتیاط هستند و به راحتی این از سوی دیگر، فقهای سنتی در خصوص اعال

نمایند تا موضوع مورد تکفیر  کنند و صبر کرده و توجیهات زیادی را مطرح می حکم را صادر نمی
کند و سریعا  مخالفان خود را تکفیر  مرتفع شود. گروه داعش هیچ احتیاطی را در این خصوص نمی

ی در عرض فقه شیعه و اهل سنت به وجود آمده است کند. از این رو امروزه یک دستگاه جدید می
 (.4939، یخواند )فرات فقه التکفیرتوان نام آن را  که می

 یالملل نیو ب یا منطقه یها نهی. زم4
ن یتر خاص رشد کرده است. هرچند مهم یطیط محیشه و شرایدر بستر اند یریان تکفیجر

شه به کنش ین اندیل ایاز نص است، اما تبدانه یر متصلب و ظاهرگرایر، تفسیشه تکفینه اندیزم
شه فراهم ین اندیبروز و ظهور ا یط را برایباشد که شرا می ینیع یها نهیز، حاصل زمیآم خشونت

ن ییرا تب یریان تکفیت جریاز واقع یان تنها بخشین جریاز ا یا شهیل صرفا  اندینموده است. تحل
ل یان و تبدین جریرشد ا یالملل نیو ب یا منطقه ،یطیط محی، شراینیل عیکه تحل یکند. در حال یم

خ یدارد )ش یان نقش مهمین جریل رشد و گسترش این دالییز در تبیآم خشونت یها  آن به کنش
 یکی، یریتکف -یسلف یاسیشه سین و توسعه اندیر تکویس ی(. در بررس510، ص4939، ینیحس

 یشود، الغا یجهان اسالم محسوب من تفکر در یا ینیاز تحوالت مهم که نقطه جهش و بازآفر
 یمهم الغا یامدهایه است. از پیترک یر ملیم به حکم مجلس کب4301در سال  یخالفت عثمان

آرمان خالفت و بازگشت به سلف صالح و خالفت راشده در  یریگ و شکل یخالفت، سرخوردگ
 نموده است. یکه از آغاز تاکنون چهار مرحله را ط 1باشد یجهان اهل سنت م

 یای، ظهور آرمان احیسقوط خالفت عثمان مرحله اول، سقوط خالفت و ظهور آرمان خالفت:
                                                        

این مسئله مطرح شده که آیا این فروپاشی آغاز انحطاط جامعه اسالمی است یا سرآغاز  یخالفت عثمان یپس از الغا .1
شکوفایی؟ رشید رضا معتقد بود که باید به خالفت بازگشت و عظمت مسلمانان را احیاء کرد. مکان پیشنهادی وی برای 

ها حفظ شوند و هم از نیروی اعراب استفاده شود. ابوبکر  ن آناتولی و جهان عرب بود که هم ترکاحیای خالفت جایی مابی
 .بغدادی با تاثیر از رشید رضا نظریه خالفت را در شهر موصل مطرح ساخته است
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ز ید رضا و نیچون رش یداشت که متفکران یو بازگشت به سلف صالح را درپ یخالفت اسالم
د یکه رش یداشتند. به طور یشه نقش موثرین اندیو بسط ا یزین در بازخیالمسلم ت اخوانیجمع

را ارائه کرد که  یشنهادیخالفت پ یایاح یاتیطرح عمل یخالفت راشده، حت یایرضا با هدف اح
ن خالفت )اهل حل و عقد و مجلس ییوه تعیفه، مرکز خالفت )شهر موصل( و شیدر آن خل

 ( مشخص شده بود. یفه )اجتهاد و قرشیط خلی( و شرایالشور
شه یقطب نقطه عطف در اندد یس :یریتکف یگذار راه جهاد ق، نشانهیالطر یمرحله دوم، معالم ف

ن مرحله، ورود مفهوم یا یها یژگید. از ویآ یبه حساب م یاسیر سیژه تکفیبه و یریتکف -یسلف
د یت که عقایر وهابیاست، که برخالف تکف یان سلفیجر یمذهب -یاسید سیر به حوزه عقایتکف
ز شامل یرا ن یاسیو س یاجتماع یشد، همه شئون زندگ یارت را شامل میمثل توسل و ز یفرد

 شود. یم
به  یتهاجم شورو :یریتکف یم القاعده و شبکه عنکبوتین تنظیمرحله سوم، افغانستان، بستر تکو

در  یریتکف - یان سلفید جریو سرکوب شد ییم از سو4333کشور مسلمان افغانستان در سال 
 یسوج مجاهدان عرب به یگر، سبب شد تا به تدرید یاز سو یعرب یگر کشورهایمصر و د

ان یگر جهاد افغانستان با ورود اسالم یها ل شوند. در سالیافغانستان جهت جهاد با کفار گس
ده یبه نام القاعده پاش یاسالم یك سازمان جهانی یج بذرهاین کشور، به تدریکال عرب به ایراد

تان کا از عربستان به افغانسیت سازمان اطالعات آمرین زمان با حمایشد. اسامه بن الدن در هم
 (. 45، ص4911 ،یپرداخت )عبدالله خان یآمد و به مقابله با شورو

س یها بود که تاس س امارتیتاس یجاد شبکه گسترده در جهان و جهاد برایالقاعده ا یاستراتژ
 شه بود.ین اندیا یرونین تبلور بینخست یم تا حد4335امارت طالبان در افغانستان در سال 
م( به بهانه مبارزه با 0119کا به عراق )یعاقب حمله آمرمت مرحله چهارم، خالفت داعش:

مسلح همچون  یها از گروه یاریت بسیو فعال یریگ شکل یبرا یسم، فضا و بستر مناسبیترور
د بودند، فراهم یط جدیمذهب که مخالف شرا یو سن یبعث یها القاعده و گروه یجهاد -یریتکف

ابومصعب  ید و جهاد( به رهبریالجهاد )جماعت توحد و یبه نام التوح یط گروهین شرایدر ا1شد.
                                                        

در عراق  یسن یجهادکصد گروه یکا به عراق، حدود یدهد که با حمله آمر ینشان م 0119در سال  ینترنتیا یها گاهیپا یبررس. 1
 (.43، ص4939 نژاد، میو شش گروه عضو انصار السنه بودند )ابراه یس شدند که پنجاه و نه گروه آن، عضو القاعده و سیتاس
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آن عرب زبان  یستیترور یروهایم کار خود را آغار نمود که در ابتدا اغلب ن0111در سال  یزرقاو
ن ید تا در ایگرد« نیبالد الرافد یقاعدة الجهاد ف»ل به یافت و تبدین گروه گسترش یبودند. سپس ا

ن و یگر شامل مهاجریا به عبارت دیره یوغ یو عراق یعرب یستیترور یروهاین ی زمان دربردارنده
م و 0115ن سازمان در اواخر سال یعت خود را با رهبر القاعده اعالم کرد. سپس ایانصار شود و ب

خبر  ید بغدادیخ عبدالله رشین به امارت شیمجاهد یل مجلس شورایم از تشک0110سال  یابتدا
م شهر بعقوبه 0110مه خود نمود. در سال یرا ضم یستیترور یها ها و دسته از گردان یداد و تعداد
 ین سال مجلس شورایکشته شد. در اکتبر ا یها بمباران و ابومصعب زرقاو ییکایتوسط امر

ن راستا ابوحمزه یر بوجود آمد و در ایاز عشا یبرخ ین با همکاریبین منحل و ائتالف المطیمجاهد
به  ید و متعاقب آن دولت عراق اسالمین گردییر عراق تعر سازمان القاعده دیمهاجر به عنوان ام

م 0113در سال  یا هیانیبا انتشار ب یت نمود. ویل و اعالم موجودیتشک یابو عمر بغداد یرهبر
ن دولت خودخوانده را یت ایماه یرا در نوزده بند ذکر کرده است که به خوب ید دولت اسالمیعقا

 کند. یروشن م
 یات شرعیها ه و ابوحمزه مهاجر توسط امریکایی یقتل ابوعمر بغدادم با 0141ل یآور 43در 

 نژاد، میکرد )ابراه یمعرف یس دولت اسالمیرا به عنوان رئ یعراق، ابوبکر البغداد یدولت اسالم
 یر لوایگر را زیگروه و گردان د 49ن سازمان عالوه بر گروه القاعده، حدود ی(. ا93، ص4939

با قتل بغدادی در شرایط فعلی فاقد امیر و انسجام هستند، ولی ش جمع نموده است که یخو
 تکفیری هنوز وجود دارد. -تفکرات سلفی

  یا و منطقه یالملل نیب یها . نقش قدرت5
 یا و منطقه یالملل نیب یها ، نقش قدرتیریتکف یها انیاز عوامل رشد و گسترش جر یکی

بوده، اما  یانین جری، مستعد رشد چنیسالمجوامع ا ینیو ع یذهن یها نهیبوده است. هرچند زم
ك یها را به عنوان  ن گروهیاند، ا جاد کردهیبزرگ ا یها قدرت یبرا یریانات تکفین جریکه ا یمنافع

بزرگ  یها ن هدف قدرتیتر ل کرده است. مهمیتبد یالملل نیب یها قدرت یاست خارجیابزار در س
دن به منافع ینفوذ در جهان اسالم و رس یت آنها برایظرف، استفاده از یریتکف یها انیدر رابطه با جر

 یها استیس یکه در راستا یتا زمان یریتکف یها انیخودشان بوده است. در واقع جر یو فرامل یمل
اند، اما در  ها بوده ن قدرتیم ایرمستقیم و غیت مستقیاند، مورد حما بزرگ عمل کرده یها قدرت
د قرار گرفته، به شدت سرکوب یها مورد تهد ن گروهیا یز سوبزرگ ا یها که منافع قدرت یصورت
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 یرگذاریدهنده تاث ، نشانیها در مقاطع مختلف زمان انین جریگونه ا ن، رشد قارچیاند. بنابرا شده
 ها بوده است. انین جریبزرگ در گسترش ا یها د، یعنی نقش قدرتیر جدیك متغی

موجب  یمختلف یها نهیان داشته است: زمینه بین زمینجف در ا یاز علما یالله آصف تیآ
ن مساله یبه ا یدر جهان اسالم شده است که فقط نگاه سطح یمذهب یها ور شدن آتش فتنه شعله

مانند فرانسه، پرتغال،  یکه تجربه استعمارگران یرد. در حالیگ یده میرا ناد ینقش استکبار جهان
 یها برا در داخل ملت یفاده از فتنه مذهبدهنده است استعمارگر، نشان یگر کشورهایا و دیتالیا

است یشوند، در س یور م نکه زود شعلهیل ایبه دل یمذهب یها دن به اهداف استعمار دارد. جنگیرس
کا قرار گرفته یار امرین تجربه استعمارگران قرون گذشته در اختیدارد. ا یادینقش ز یاستکبار جهان

بزرگ(  یها ر )نقش قدرتین متغیا یرگذاریتاث (. لذا، با توجه به00ق، ص4190 ،یاست )آصف
 م.یپرداز یم ینقش آن در سه دوره زمان ی، به بررسیریتکف یها انیدر رشد و گسترش جر

 . بریتانیا و جریان تكفیری 5-1
ای در منطقه نجد بود که با داشتن رقبای زیاد و نداشتن پایگاه اجتماعی، برای  آل سعود، قبیله

رو بود. با توجه به دور بودن سرزمین نجد در آن زمان از  های جدیدی روبه چالشگسترش قلمرو با 
های بزرگ، بهترین راه برای یک قبیله که آرزوی رهبری سیاسی بر مناطق اطراف  حیطه بازی قدرت

های اجتماعی بود.  کنندگی باالی توده داشت، به خدمت گرفتن یک ایدئولوژی با قدرت بسیج
د از یهای جد ب نیز که ارائه دهنده تفسیر جدیدی از دین و به تبع آن استنباطمحمد بن عبدالوها

مساله توحید و شفاعت و... بود، نیاز به یک پشتیبان سیاسی داشت تا تحت حمایت آن بتواند به 
گسترش نفوذ عقیدتی خود بپردازد. این نیاز دو جانبه وهابیت را به آل سعود نزدیک کرد و با پیوند 

 مذهب باعث گسترش قلمرو هر دو نهاد شد.قدرت و 
های نخست قرن  ترویج آراء و افکار ابن تیمیه توسط محمد بن عبدالوهاب در شرایطی، در دهه

میالدی صورت پذیرفت که امت اسالمی از چهار سو مورد هجمه استعمارگران  43و قرن  49
مانان خارج کرده و به سمت ها بخش زیادی از هند را از دست مسل صلیبی قرار داشت. انگلیسی

ها با اشغال سوریه، مصر و فلسطین و در رقابت با عثمانی  جنوب ایران در حرکت بودند، فرانسوی
ها نیز با حمالت مکرر خود به ایران و عثمانی به دنبال توسعه نفوذ خود در جهان  بودند، روس

یقا داشتند. در چنین شرایطی که ها نیز چشم طمع به کشورهای شمال افر اسالم بودند و امریکایی
جهان اسالم نیاز به وحدت و همدلی داشت، محمد بن عبدالوهاب مسلمانان را به جرم 
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پرست خواند و با برانگیختن  مشرک و بت« خواهی از پاکان و زیارت قبور اولیاء الهی شفاعت»
ل مسلمین را به عنوان نشین را به خاک و خون کشید و اموا نشین، مناطق سنی و شیعه اعراب بادیه

غنیمت به غارت برد. مثلث قدرت در شرایط آن روز شبه جزیره به این صورت بود که شریف 
طرفی او در بین  ن بر مکه و مدینه حکومت داشت و مورد حمایت عثمانی قرار داشت و بییحس

که مستقیما   های دیگر شبه جزیره بود شد. آل رشید یکی از قدرت یمسلمانان پذیرفته شده تلقی م
ها قرار داشت و جریان وهابیت نیز در نجد مورد حمایت بریتانیا قرار گرفت. با  تحت نفوذ عثمانی

خود بود، در  یها استیس یان در راستاین جریاز ا یا استفاده ابزاریتانیاست برینکه سیتوجه به ا
 پرداخت. یها مد با آنیه آنها بود، به مقابله شدیان علین جریکه تحرکات ا یهای زمان

ك یتحر یه عثمانین را علیف حسیس دو خاندان آل سعود و شریاول، انگل یبا آغاز جنگ جهان
 ین کشور با عثمانیاز اختالف ا یتوان تابع ین کشور در مورد ابن سعود را میاست ایکرد و س یم

انگلستان در منطقه بود به  یبرا یبیموارد که آل سعود رق یدر برخ یعثمان یدانست. بعد از فروپاش
)نماینده  م کاکس4305توان از قرارداد  ین برخوردها را میر ایشد. س یده میز کشیم نیمبارزه مستق

 بریتانیا( مشاهده کرد.
در آن دوره دانست که  یالملل نیاز نظام ب یتوان تابع یت را میا و وهابیتانیدر مجموع رابطه بر

خود  یها استیس یگرا در راستا ان افراطین جریا از ایتانیبر یعنیالملل  نین قدرت نظام بیتر مهم
 کرد.  یافتاد، به شدت با آن برخورد م یبهره گرفت و هر زمان هم که منافعش به خطر م

 كا و القاعدهی. امر 5-2
گران ین بازیتر به عنوان مهم یکا و شورویگران، امریر بازییل تغیدوم به دل یبعد از جنگ جهان

بود، از  ین دوره با منافع شوروین تعارضش در ایتر کا که مهمیالملل ظهور کردند. امر نینظام ب
برد. از سال  یدن به منافعش بهره میرس یهمچون القاعده در راستا یو افراط یریتکف یها انیجر

ها  ها در کنار مبارزان افغان به جنگ با روس یریاز درگ یاریم مبارزان عرب در بس4313تا  4310
کا مواجه نشدند، یاز جانب پاکستان، عربستان و امر یریگ چ گونه سختیرداختند و نه تنها با هپ

قابل  یحاتیتسل -یمال یها ن رابطه کمكیکا در همیشدند. امر یق هم میبلکه به ادامه تشو
 افغان قرار داد. یها عرب یار مبارزان افغان حتیدر اخت یا مالحظه

االت متحده را فراهم یشتر اینه قدرت بیبلوك شرق زم یروپاشدر افغانستان و ف یشکست شورو
اشغال  یشد برا یا سپتامبر بهانه 44کا نبود. حادثه یگر به نفع امرید یریتکف یها ت گروهیکرد و فعال
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 افغانستان و عراق و هجمه به جهان اسالم. ینظام

  یالملل نیب یها . داعش و منازعه قدرت5-3
ت یمنطقه به تناسب منابع و توان، ظرف یاز کشورها یکا و برخیامرتجربه نشان داده است 

دانند که در صورت قدرت  یم یها به خوب یکاییاند. امر را داشته یریتکف یها انیاز جر یبردار بهره
خواهند شد و  یها منشاء ناامن ن گروهیافتد، چراکه ا ی، منافع آنها به مخاطره میریتکف یها افتن گروهی
جهان است، به ضرر آنها خواهد بود. اما از  یر انتقال انرژین مسیتر که مهم یا در منطقه ین ناامنیا

 یرا فرصت خوب یاسالم یه و کشورهایدر سور یستیترور -یریتکف یها گر گسترش گروهید یسو
تناقض در رفتار و  یدانند. لذا، نوع یل میت اسرائین امنین تامیو همچن یاسالم هراس یبرا
 (.31، ص4939،ینیحس خیشود )ش یمشاهده م یریتکف یها کا در خصوص گروهیامر یها استیس

  یاسیو س ییایجغراف یها نهی. زم6
دهد،  یار انسان قرار مین در اختیکه سرزم یطیمح یها یژگیط و ویتجربه نشان داده است شرا

از آن است  یخ بشر حاکیباشد. تار یجهان م ییایرقابت در صحنه جغراف یریگ شکل یعامل اصل
و  یا منطقه یریبوده و درگ ینسب یها تیمز یروها به سمت مناطق دارایان حرکت نیشه جریکه هم

 ها بوده است. ن فرصتیبه ا یابیز در جهت دستین یجهان
مورد توجه  یطیمح یها تیمز یفاین مولفه جهت استیتر یبه قدرت، اصل یابیامروزه دست

صحنه  ینیاز مردم و اشکال سرزم یبیا به عنوان ترکیجغراف باشد که یدر جهان م یاسیگران سیباز
 دهد. یرا شکل م ین بازیا

ز یگر مناطق متمایاز د یك منطقه از جهان، به دالئل متعددی، گاه یکیژئوپلیت یها لیدر تحل
 ، برخوردار بودن از منابعیالملل نیمهم و ب یراه تواند قرار داشتن در کنار آب ین دالئل میشود. ا یم

باشد. در  یالملل نیب یتیك و قرار داشتن در گذرگاه ترانزیت استراتژیو موقع ینیرزمیو ز ینیزم یغن
وند یآنها را به هم پ ی، اجزایا وند دهندهیاست که عوامل پ ییایجغراف یك فضایدگاه منطقه ین دیا
ها و  یژگین وین بیر فراوان بگذارد. در ایتاث یگریك بر دیشود تحرکات هر  یدهد و باعث م یم

ان ساکنان و یم یریگ بحران و در یشه عامل اصلیا همیآس یمنطقه جنوب غرب ییایجغراف یها تیمز
ن یخاص ا یاسیس یایجغراف یریگ ها، سبب شکل ن رقابتیبوده که مجموعه ا یرونیب یها قدرت

گاه ی، پابزرگ، تقاطع حرکت و تجارت یدین توحیده است. گهواره تمدن، زادگاه سه دیمنطقه گرد
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ا، از جمله یدن یلیو فس یدرصد از منابع نفت 01ش از یگسترده و قرار داشتن ب یها یامپراتور
 یها ز و در کانون توجه قدرتیر مناطق جهان متماین منطقه را از سایی است که ایها یژگیو

م یرمستقیم و غیر با حضور مستقیدو قرن اخ یها حداقل ط ن قدرتیقرار داده است. ا یا فرامنطقه
 کردند. ین میین منطقه، ساختار قدرت را تعیدر ا

ج فارس به اوائل قرن نوزدهم یانگلستان در خل یبه عنوان نمونه سابقه حضور استعمار
ر اقدامات، همواره از ین کشور در راه سلطه کامل خود بر منطقه، ضمن انجام سایگردد. ا یبازم

ها،  نینش خین شیب ید اختالفات مرزیرده و با تشدانداز و حکومت کن استفاده کیاست تفرقه بیس
 یها نینش خین مرحله انگلستان توانست شیشده است. در ا یشتر آنها میف هرچه بیباعث تضع

مه یر سلطه خود درآورده و سپس در نی، مسقط، عمان و... را زی، شارجه، ابوظبین، قطر، دبیبحر
ران و یا یها ف دولتیدر جهت تضع یشتریبت خود کوشش یت موقعیدوم قرن نوزده بعد از تثب

مختلف از  یها نیها و انتزاع سرزم ن دولتیمتعدد به ا یها ل جنگیبه عمل آورد و با تحم یعثمان
 یها ر قدرتید. در ادامه و با حضور سایتر نما خود را در منطقه محکم یپا یآنها، توانست جا

منطقه را  یها ك طرف ائتالفیاند از  حفظ منافع خود همواره تالش کرده ی، آنان برایا فرامنطقه
 یب منطقه را به نوارهاین ترتیدامن بزنند و به ا یداخل یها گر به اختالفیل دهند و از طرف دیتشک

 اند. ل کردهیشکننده تبد
است، شه شده یپ خشونت یها انیجر یریگ ساز شکل نهیگر منطقه که زمید یها یژگیاز جمله و

 یریگ مستبد و مطلقه اشاره داشت. شکل یها ن وجود حکومتیو همچن یتیتوان به فقر و نارضا یم
ز بحران ین یو عدم توجه به ساختار اجتماع یخیتار -ییایبدون پشتوانه جغراف یاسیس یواحدها

 یریگ ن عامل سبب شکلیرا به دنبال داشته است. ا یاسیاز ساختار س یتیت و نارضایمقبول
 یا گران فرامنطقهیمخالف و ساختارشکن شده و در مقاطع مختلف، ابزار دست باز یها گروه
ن منطقه را به خود مشغول داشته یاز ا یر و خطرناك که بخشیفراگ یها انیاند که از جمله جر شده

، یاسیك واحد سی یریگ شه شکلیباشد که با اند یم یریان تکفیجر یشرویاست، گسترش و پ
ر یخود را بر تکف یفکر یعراق و شام اعالم نموده و مبنا یود را با عنوان دولت اسالمت خیموجود

 (.151، ص0، ج4939رشکاران،ین اسالم بنا نهاده است )مید یها گر شاخهید

  یشناخت جامعه یها نهی. زم7
در آنها فراهم  یریتکف یها ت گروهینه رشد و فعالیکه زم یکشورهای یساختار اجتماع یبررس
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ان کشور عراق از ین میآن کشورها است. در ا یدرون یختگیتشتت و از هم گس یشده، نشانگر نوع
 یت ملین ضعف هویچند پاره و همچن یا جامعه یدارا یخیو به لحاظ تار یمنظر ساختار اجتماع

شکست خورده  یاست که از دل عثمان یساختگ یکشور ین کشور به نوعیمشترك است. چراکه ا
بودن عراق منجر به  یاب نبود. ساختگیدر آن کام یساز د آمد و پروژه ملتیدوم پد یدر جنگ جهان

ن یدر ا یا فهیطا -یا لهیو قب یمذهب -یب قومیار نامتجانس به لحاظ ترکیبافت بس یریگ شکل
و هم  یبخت گر، احساس همیکدیز با یآم مسالمت یاز زندگ یخ مشترکیکشور شده که به لحاظ تار

ت ین شور هویت را در مردم، جانشیاند شور مل گر، تاکنون نتوانستهیان دیکنند. به ب ینم یسرنوشت
 یکشورها یرگذارین همواره موجب تاثی( و ا001، ص4911، یکنند )آشور یا لهیو قب یقوم

شده است.  یداخل یها ن کشور به واسطه ارتباط با گروهیا یدر امور داخل یا و فرامنطقه یا منطقه
ه و یشتر در معرض خطر تجزیر جوامع بیسه با ساینکه جوامع ناهمگون در مقایه به الذا، با توج

در  یعراق، عدم تجانس ساختار فرهنگ ین چالش در حوزه داخلیتر عدم اجماع قرار دارند، بزرگ
از اعراب  یاریاست. بس یخارج یها ان و کردها و دخالت قدرتیعی، شیف اعراب سنیسه ط

 یر کرده و قواعد بازیان تفسیعیسلطه ش یپس از سقوط صدام را به معناك ی، روند دموکراتیسن
ك در یدموکرات یل کشور عراق به دولت الگویاز تبد یری، جلوگیرفتند. از طرفیك را نپذیدموکرات

و  ین عوامل داخلین کشورها قرار گرفت. مجموعه ای، در دستور کار حاکمان ایعرب ین کشورهایب
، رشد و یریگ نه و بستر شکلیو ضعف ارتش، زم یدولت قو یریگ شکلن عدم یو همچن یخارج

ز نقش یه نیبحران سور ین کشور فراهم کرده و از طرفیرا در ا یریتکف یها سم و گروهیت تروریفعال
 ها داشته است. ن گروهیش قدرت ایدر افزا یمهم

 مواجهه  ی. راهكارها8
معاصر،  یایاز اسالم در دن یرحمان ریغ یا م چهرهیبا ترس یریتکف یها انیعملکرد جر

 یآرمان امت اسالم یامدها فراموشین پیبر جهان اسالم داشته است. از جمله ا یمختلف یامدهایپ
 یها و امکانات فراوان(، فراموش تیکپارچه با توجه به ظرفیك امت واحده و قدرت ی)به عنوان 

باشد.  یم یج اسالم هراسیجهان اسالم و ترو یساز ب و ناامنیتقر یها ن، بستن راهیت فلسطیاولو
ت موضوع، ضرورت دارد مورد توجه نخبگان جهان اسالم یان و با توجه به اهمین میآنچه که در ا

باشد که در ادامه به  یانات مینگونه جریموثر در جهت مقابله و مواجهه با ا یباشد، ارائه راهکارها
 شود. از راهکارها اشاره می یبرخ
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گاه ین و رهبران مذهبید ینقش توسط علما یفای. ا8-1  امت اسالم یساز  در آ
ن و رهبران ید ینقش توسط علما یفایمقابله با فتنه دشمنان در جهان اسالم، ا یاز راهکارها یکی
آن را بر عهده دارند و  یواال یها از اسالم و ارزش یفه پاسداریشان وظیاست، چراکه ا یمذهب

گاه ی، نقش مهم و راهبردین و معارف اسالمیق از قرآن، اصول دیق و عمیبراساس شناخت دق  یدر آ
د یالزم است ضمن برحذر داشتن مردم از تشد یط فعلیند. در شراینما یفا میمردم ا یو راهبر یبخش

انه در یگرا طیانه و تفریگرا افراط یکردهایخود با رو ی، با تالش علمیو مذهب یا اختالفات فرقه
 (.90، ص4939 ا،ین ینیند )معیبا کتاب و سنت است، مقابله نمار یمذاهب که مغا

 ن راهبرد مشخصی. تدو8-2

است تا  یو راهبرد مشخص ضرور یاستراتژ ین و اجرای، تدویریان تکفیمواجهه با سلف یبرا
رد و ضمن مهار و یها قرار گ ده محور برنامهیو سنج ی، اصول عملیناب اسالم یها براساس ارزش

ك نقشه راه یکند. لذا، فقدان  یریگر جلوگید یها فتنه یریگ ر، از شکلیتکف یها گروهمحو فتنه 
ز ین راهبردها نیکند. در تدو یها را فراهم م ن گروهیت اینه گسترش فعالیمشخص جهت مواجهه، زم

 ژه شود.یتوجه و یو روان یاسی، سی، اجتماعیفرهنگ یها نهیها و زم شهیست به ریبا یم

  یگر  یاز سلف یر یون تكفیابك وهی. تفك8-3

دن خود، بر ینام یاز وهاب یقلمداد کرده، ضمن دور یتفکر سلف یان خود را محور اصلیوهاب
ت یریش مدیرا با محور خو یانات سلفیر جریکنند سا یم یبودن اصرار دارند. آنان سع یسلف
تضاد با اصول و باور سلف د در یرا با ین حرکت انحرافی، ایریون تکفیند. در مواجهه با وهابینما

 د کرد.یآنان تاک ین عنوان از سویدانست و بر عدم مصادره ا

  یب مذاهب اسالمیبه تقر  ی. باورمند 8-4

 یب و انسجام اسالمین اصول در جهان اسالم، مساله وحدت، تقریتر یدین و کلیتر از مهم
شه و یموثر به انتقال اند یشیاند کند تا با هم یکمك م یها و مذاهب اسالم ب به فرقهیاست. تقر

ك نظام یمبادرت ورزند و به عنوان  یدتیو عق ی، اجتماعیاسیتبادل نظر در مسائل مختلف س
ن یشوند و به ا یشه اسالمیم روند حرکت اندیوسته و تنظیبه هم پ یها موجب اتصال حلقه یگفتار

 م بود.یمذاهب جهان اسالم خواهان یم یذهن نیو ب یگفتمان نی، بیمتن نیرابطه ب یب شاهد نوعیترت
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  یروشمند و علم ی. گفتگو 8-5
ن سبك گفتگو و انتخاب یت اصول، انتخاب بهتری، رعایریانات تکفیبا جر یدر مواجهه علم

ر قابل ین راستا نکات زیشرفت بحث کمك کند. در ایتواند نسبت به تفوق و پ ین موضوع میبهتر
 توجه است: 

 ت موضوع.یریوه ورود به بحث و مدیم و شیمستق یتگو، گفیگفتگو براساس ادب قرآن

 . تمركز بر تناقضات موجود در آراء 8-6
، تناقضات موجود در آراء و افکار آنان یریاز نکات مهم در مواجهه با صاحبان تفکر تکف یکی

عقل در  یلیو تعط ییه بر ظاهرگرایان با تکیگر لین راستا، حمله آنان بر تأویاست. دو نمونه مهم در ا
گران به شرك در کنار افتادن آنها به شرك در مسأله یز اتهام دیل در موارد متعدد و نیرش تأویکنار پذ

 (.910، ص4939 ،ینینسبت صفات و ذات است )پورام

 نده یانداز آ . چشم9

 یرونیو ب یدر جهان اسالم مستلزم درك ابعاد مختلف درون یریتکف یها  انداز گروه ن چشمییتب
ان ین جرینسبت به ا یا و فرامنطقه یا گران منطقهیکرد بازین شناخت رویده و همچنیچیده پیدن پیا

 یبرا یا است، به صحنه یالملل نیا همچنان که صحنه منازعه بیاست. منطقه جنوب غرب آس
که صحنه غبارآلود و متشنج باشد، فضا  یل شده و تا زمانیز تبدین یا ك منطقهیاستراتژ یها رقابت

ر یاخ یها زشیو خ یاسالم یداریب یمناسب خواهد بود. اما از طرف یافراط یها انیرشد جر یبرا
ن موج یاست و ا یها به رشد و توسعه اجتماع ت دادن ملتیل و اولویگر م در منطقه نشان

، هم در ابعاد یافراط یها انیاز حاکمان و حضور جر یرغم مقاومت برخ یعل یرخواهییتغ
 یاست و به روند یمنطقه رو به فزون یها ن ملتیخواهانه، در ب استقالل خواهانه و هم یآزاد

که  یاسیکرد مسلمانان منطقه به مدل اسالم سین منظر رویل شده است. از ایر تبدیناپذ اجتناب
ز ین یا گران منطقهیفا کند، در حال ارتقاء است و بازیباال ا یدولت را با کارآمد یها ژهیبتواند کارو

نانه کردن نگاه و رفتار یب جز واقع یا ، چارهیافراط یها انیخود در قبال جر یها استیدر س یبا ناکام
کند، بلکه  ید نمیرا تهد یاسالم یده تنها کشورهاین پدیگر، از آنجا که اید یخود ندارند .از سو

ز ین یا فرامنطقه یها ز به مخاطره انداخته است، قدرتیر کشورها را نیگسترده شدن آن منافع سا
ت یند تثبیدن به ثبات و فرایدر منطقه خواهند بود. هرچند که رس یمتفاوت یپلماسیمجبور به اتخاذ د
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 بر خواهد بود. ت منطقه زمانیکامل امن

 گیری . نتیجه11
باشد که  یم یریتکف یها انین مسائل جهان اسالم در دوره معاصر ظهور جریتر از مهم یکی

ت ین حمایو همچن یاسی، اهداف و اغراض سیگر یو افراط یدرواسالم، تن یقطعا  جهل به مبان
برون  یر در جهان اسالم بوده است. برایبت تکفیمص یریگ شکل یها نهیاستعمار و استکبار، از زم

انات در آن شکل گرفته و رشد ین جریکه ا یها، عوامل و بسترهای شهید رین معضل ابتدا بایرفت از ا
 ق به مواجهه با آنها پرداخت.یعالمانه و دق یو سپس با ارائه راهکارها یاند را شناسائ نموده

دار  هیگردد و طال یر در جهان اسالم، به صدر اسالم بازمینه تکفیشیگونه که اشاره شد پ همان
مخالفان خود را کافر و خون و مالشان را حالل  یریان تکفین جریر، گروه خوارج بوده است. ایتکف

ه یهمچون خلق قرآن، تشب یهائ اند که به بهانه بوده یهای ز افراد و گروهیخوارج، ن دانست. پس از یم
بر  یادیز یرگذاریکه تاث یتین شخصیتر اند، اما مهم و... مخالفان خود را کافر قلمداد کرده

حنابله و پس از او  یاز علما یه حرانیمیر داشته، ابن تیهفت قرن اخ یریو تکف یافراط یها انیجر
 یریتکف – یشه سلفیپ خشونت یها انیز جریبن عبدالوهاب است. در دوره معاصر ن محمد

د و اقدامات یجد یط بوجود آمده در منطقه و برگرفتن پرچمیاز شرا یریگ همچون داعش، با بهره
منطقه  یاز کشورها ییها اند در بخش از اسالم، توانسته یانحراف ید و باورهاین عقایخشن و همچن

و  ینین رفتارها آن هم با رنگ و لعاب دیبارتر ه نفوذ کرده و دست به خشونتیعراق و سورژه یبه و
 بزنند. یاعتقاد
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 ـــــــــ نابعــ م

 م. یقرآن کر
قم:  خ و افکار.یتار یل و بررسیعراق و شام، تحل یداعش دولت اسالم(. 4939) یان، مهدینژاد، محمد؛ فرمان میابراه .4

 ت)ع(.یالب داراالعالم لمدرسه اهل
مجموعه مقاالت کنگره  . در:یریتکف یها انیرشد جر یشناس بیآس (.4939اصغر ) ی، شهروز؛ ستوده، علیمیابراه .0

 .943-14، ص5 دگاه اسالم. قم: داراالعالم، جیاز د یریو تکف یافراط یها انیجر یجهان
 .یریش یروت: چاپ علیب کتاب الفتوح.م(. 4334) یابن اعثم کوف .9

گه.یساز و پروژه ملت یت ملیهو(. 4911وش )ی، داریآشور .1  . تهران: آ

 ت)ع(.یالهل الب ینجف: مجمع العالم ه.یاالمه الواحد هو الموقف من الفتنه الطائفق(. 4190) ی، محمدمهدیآصف .5

 .91، شماره یاسیعلوم سه تا بن الدن. یمی(. جهاد: از ابن ت4915) یخ احمد، مهدیش یبخش .0

 ده.یبیروت: داراآلفاق الجد .هیان الفرقه الناجین الفرق و بیالفرق ب م(.4333، ابومنصور )یبغداد .3

 .1، شماره یگزارش راهبرد. یریتکف یسلف یها انیمواجهه با جر ی(. راهکارها4939) ی، محمدتقینیپورام .1

 ، سالیمطالعات راهبردران. یا یاسالم یر آن بر جمهوریدر عراق و تاث یگر ی(. سلف4913دباقر )یدنژاد، سیس .3
 .13 ، مسلسل4 زدهم، شمارهیس

 نا. یروت: بی. بخ الخلفاءیتارم(. 4331بکر ) ی، عبدالرحمن بن ابیوطیس .41

 .ین محدث ارمویالد تهران: چاپ جالل .نقد الصوارق المحرقه یالصوارم المهرقه ف(. 4903، نورالله )یشوشتر .44

 .1شماره ،یراهبرد گزارشرشد و گسترش داعش در عراق.  ی(. سه ضلع4939، مختار )ینیخ حسیش .40

سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات   ترجمه تفسیر المیزان.(. 4910طباطبایی، سید محمدحسین ) .49
 .0اسالمی، ج

 رالعلم.یقم: ام .خیان در گذر تاریسلف(. 4915ن )یالد ، نجمیطبس .41
 تهران: موسسه ابرار معاصر. الملل. نیت بیامن(. 4911) ی، علیعبدالله خان .45

و  یافراط یها انیجر یمجموعه مقاالت کنگره جهان ه. در:یسلف یشناس اصول روش(. 4939، ابوالفضل )یغفار .40
 .0دگاه اسالم. قم: داراالعالم، جیاز د یریتکف

 یمجموعه مقاالت کنگره جهان در فهم کتاب و سنت. در: یریتکف یها انیجر یشناس روش(. 4939) ی، علیفتح .43
 .3دگاه اسالم. قم: داراالعالم، جیاز د یریو تکف یافراط یها انیجر

 .ی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانیریتکف یها انیجر یفقه یبا عنوان: بررس ینشست علم(. 4939، عبدالوهاب )یفرات .41

 ائمه اطهار)ع(. یقم: مرکز فقه .معاصر یگر یسلف یشناس انیجر(. 4939) یان، مهدیفرمان .43

 .یدفاع مل یتهران: دانشگاه عال م.یداعش را بهتر بشناس یها یریتکف(. 4939، حسن )یروزآبادیف .01
 روت: الرساله.یب ر عند اهل السنه و الجماعه.یضوابط التکفق(. 4149، عبدالله بن محمد )یقرن .04

 قم: مرکز نشر علوم اسالمی. المللی دولت اسالمی. سلوک بین(. 4910داماد، مصطفی ) محقق .00

قابل برهان.  ینییتب -یلیگاه تحلیپاکنند.  گرایانی که متعارض با فقه اهل سنت رفتار می(. جهاد4939مرادی، عبداله ) .09
 www.islamtimes.org/fa/article/442941 :دسترس در

 .1 ، سال سوم، شمارهنیحبل المتر. یت و تکفی(. وهاب4939م )یا، مرین ینیمع .01

مجموعه  . در:یاسالم ییادگرایو گسترش بن یریگ علل شکل یاسیس -ییایل جغرافیتحل(. 4939) ییحیرشکاران، یم .05
 .0دگاه اسالم. قم: داراالعالم، جیاز د یریو تکف یافراط یها انیجر یمقاالت کنگره جهان

 یمجموعه مقاالت کنگره جهان. در: یریتکف یان سلفیشه جریحکومت در اند یالگو(. 4939ل )یان، اسماعینبات .00
 .0اسالم. قم: داراالعالم، جدگاه یاز د یریو تکف یافراط یها انیجر

 ت)ع(.یقم: دار االعالم لمدرسه اهل الب در جواز قتل مسلمانان. یریتکف یها انیجر یفتاوا(. 4939دمحمد )ی، سیزدانی .03




