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  اشاره

هاي فعال و  گري يكي از جريان امروزه سلفي
دار در جهان اسالم است و به همين دليل  پرطرف
ها و رويكردهاي آنان نقش تأثيرگذاري در  فعاليت

هاي تقريبي دارد. با  موفقيت يا شكست تالش
تيميه و تأكيد آن بر درستي فهم اسالف،  ابنظهور 

مكتب سلفيه پديدار شد. سلفيه در طول تاريخ در 
داراني پيدا  نقاط مختلفي از جهان اسالم، طرف

گري مشترك بودند  كرد كه هرچند در اصل سلفي
هايي نيز با يكديگر داشتند. اين  اما تفاوت

بندي  توان چنين دسته هاي سلفي را مي گرايش
 كرد:

 الف( سلفيه تكفيري وهابي عربستان.

ب( سلفيه اعتدالي و افراطي ديوبندي 

 قاره هند. شبه

 ج( سلفيه اعتدالي زيديه يمن.

 د( سلفيه تقريبي اخوان المسلمين مصر .

 ه( سلفيه جهادي سيد قطبي. 

تيميه، شايد  هاي ضد تقريبي ابن با توجه به گرايش
 بسياري تصور كنند كه تمام سلفيان مخالف

اند؛ اما تقريباً نيمي از سلفيان مدافع وحدت  تقريب
اند. در يك سوي طيف، سلفيان وهابي  اسالمي

تكفيري قرار دارند كه بيشترين نقش را در ايجاد 
تفرقه دارند و در سوي ديگر طيف گروهي از 

اند كه تقريب  اخوان المسلمين مصر قرار گرفته
در مقاله اند.  مذاهب در دستور كار خويش قرار داده

هاي مختلف سلفي و  حاضر ضمن معرفي گرايش
هاي آنان، ميزان ضديت و يا هماهنگي  انديشه

 شود. آنان با اهداف تقريبي بررسي مي

  

ها: سلفيه، تقريب، وحدت  كليدواژه

اسالمي، وهابيت، ديوبنديه، اخوان 

 المسلمين

 مقدمه

براي محدثان تمام ادوار تاريخِ اصحاب حديث 
اي بسيار آشنا  جمله« روي از سلفپي»اهل سنت 

بيشتر در « سلف»است؛ اما تا اوايل قرن هشتم، 
كار  به« گذشتگان»اش يعني  معناي لغوي

ائمة »يا « پيروي از سلف»رفت. عبارت  مي
توان در عبارات اصحاب حديث قرن  را مي« سلف

، 31، 1/11تا:  يعلي، بي ابي دوم و سوم يافت )ابن
432.) 

تيميه ظهور كرد و در سال  بندر قرن هفتم، ا
ق كتاب جنجالي خود به نام فتوي الحموية 836

را « سلف»بار لفظ  الكبري را نوشت و حدود پنجاه
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در »در اين رسالة كوچك به كار برد و نوشت: 
عقل صريح و نقل صحيح چيزي كه مخالف 

( و 28تا:  )بي« طريقة سلفيه باشد، وجود ندارد
راه خود را در « سلفيه»چنين مكتبي با عنوان  اين

 تاريخ باز نمود.

تيميه، جريان سلفيه در زيديه مدافعاني  بعد از ابن
االمير صنعاني يافت؛ ولي  الوزير و ابن همچون ابن

اي نداشت  در تفكر اصحاب حديث مدافعان جدي
ق( در 1428عبدالوهاب )م تا اينكه محمد بن

عربستان ظهور كرد و وهابيت را با گرايش 
تأسيس كرد. در شرق جهان اسالم نيز  تكفيري

مذهب به  ق( حنفي1118اهلل دهلوي )م شاه ولي
تيميه در ميان حنفيان  ترويج برخي از آراي ابن

قاره هند پرداخت. او منتقد تقديس بيش از  شبه
اندازه پيامبر و اولياي االهي بود و طلب حاجت از 

دانست )ندوي،  آنان و نذر براي ايشان را جايز نمي
 (.14ـ1/46: 1131

در قرن حاضر در شمال آفريقا سيدمحمد 
رشيدرضا تفكر سلفيه اعتدالي را پذيرفت و در آثار 

ويژه در تفسير المنار و مجله المنار از آن  خود به
چنين تفكر سلفيه در شمال آفريقا  دفاع كرد و اين

 رواج يافت.

بعد از رشيدرضا، شاگردش حسن البنّا با تأسيس 
المسلمين تفكر سلفيه اعتدالي ـ  جنبش اخوان

تقريبي را در شمال آفريقا و كشورهاي عربي 
گسترش داد. اما رويكرد اخوان المسلمين سياسي 
بود؛ به همين دليل بُعد سياسي سلفية شمال 
آفريقا بر تمام جرياناتي كه تحت تأثير اين جنبش 

توان در سلفيه  بودند، اثر گذاشت. اين تأثير را مي
 هند نيز مشاهده كرد. قاره شبه

سلفيه عربستان اگرچه بيشتر بر بُعد مذهبي 
ورزد، اما تأثير تفكر سيد قطب و  خاصي تأكيد مي

محمد قطب موجب ظهور جنبشي سياسي و 
انقالبي از دل وهابيت گرديده است كه برخي آن 

اي آن را وهابيت سياسي  را وهابيت انقالبي و عده
اي اين جريان را سلفيه  اند. در مقابل، عده نام نهاده

اند. به نظر  جهادي يا سلفيه انقالبي نام نهاده
بهترين نام براي اين « سلفيه جهادي»رسد  مي

گروه باشد؛ زيرا سلفيه جهادي اعم از وهابيت 
انقالبي است. با توجه به روند تاريخي جريان 

هاي متفاوت اين جريان در ميان  سلفيه و گرايش
ها، حنفيان هندوستان و  يوهابيان عربستان، زيد

فعاالن سياسي شمال افريقا، بحث نگاه سلفيه به 
 گيريم. تقريب را در چهار بخش جداگانه پي مي

  

 سلفيه وهابي تكفيري در عربستان

شايد برخي از محققان و پژوهشگران، سلفي 
ناميدن وهابيت را نپسندند و معتقد باشند كه افكار 
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افكار سلف ندارد و وهابيت، ارتباطي با آرا و 
يك از سلف، اعتقادات وهابيت را قبول ندارند.  هيچ

اگرچه اين حرفْ صحيح و نگارنده نيز با آن 
سعود  موافق است اما امروزه با تبليغات فراوانِ آل

و وهابيت، اطالق سلفيه بر آنان در ميان جوامع 
مذهبي و علمي پذيرفته شده و مباحث سلفيه، 

چرخد كه  ار سلفياني ميبيشتر حول آرا و افك
 اند. قيم جوزي را پذيرفته تيميه و ابن تفكرات ابن

اي از اين تبليغات، كتاب العقائد السلفية  نمونه
بوطامي از  بادلتها النقلية و العقلية نگارش آل

بزرگان وهابيت در عصر حاضر است. در اين كتاب 
تمام عقايد وهابيت با عنوان عقايد سلفيه و به تبع 

قايد سلف صالح قرون نخستين مطرح و به آن ع
شود. جهان اسالم هم در  مسلمانان سنّي القا مي

بودن وهابيت را  طول چند دهة گذشته سلفي
پذيرفته است و برخي از علماي اهل سنت، 

 اند . هايي به اين تفكر پيدا كرده گرايش

اند و رويكرد  ترين گروه سلفيه وهابيان افراطي
 ندارند.مناسبي به تقريب 

» مذهب، در كتاب   دكتر ناصر قفاري وهابي
به مسئلة « مسألة التقريب بين اهل السنة و الشيعه

نويسد:  پردازد و در ابتداي كتاب مي تقريب مي 
البين  الفت ميان امت و سعي در راه اصالح ذات»

ترين اصول اسالم است  ميان امت اسالمي از مهم

« دشو كه باعث غضب و ناكامي دشمن مي
(. او راه ايجاد الفت ميان امت را تمسك 4: 1216)

شود كه اين  داند؛ اما يادآور مي به قرآن و سنت مي
روش مخصوص مسلماناني است كه به هدايت 

هايي كه  كنند، نه فرقه رسيده و از سنت پيروي مي
خود را به اسالم منتسب كرده و ضد اسالم عمل 

هاي آنان  كنند كه در اينجا وظيفه، كشف حيله مي
و معرفي آنان به امت است تا مسلمانان فريبشان 
را نخورند. مراد او از اين افراد، شيعيان است. او از 

كند كه شيعه باعث اختالف و  حزم نقل مي ابن
هاي متعددي از  تفرقه در جهان اسالم شده و فرقه

آن انشعاب يافته است. نويسنده سپس با طعنه، 
 گويد: يدربارۀ دارالتقريب مصر م

تقريبيان معتقدند در اصول اختالفي ميان شيعه و 
سني نيست و بر همين اساس، شيخ محمود 
شلتوت فتوا به جواز عمل به فقه شيعه را صادر 
كرد و شيعه آثارش را در بالد سنّي انتشار داد و 
برخي از منتسبان به اهل سنت به آثار شيعه 

وتاهي اي عمل كردند كه گويا ك مراجعه و به گونه
از جانب اهل سنت بوده است و شيعه هيچ 
تقصيري در اختالف امت نداشته و ندارد. حال 
آنكه تمام اختالف و تفرقه به وسيله شيعه صورت 
گرفته و آنان بودند كه راه درست را كنار نهادند، و 

اند مجرد وهم و  آنچه علماي فِرَق و مذاهب گفته
ف اساسي اند اختال خيال نيست. اينكه برخي گفته
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ميان شيعه و سني وجود ندارد، اين خود جلوگيري 
 (.11ـ1/5از انتشار دين حق است )همان: 

قفاري معتقد است آثاري كه دربارۀ تقريب نوشته 
اند كه در آنها جهل و  هايي عاطفي اند يا كتاب شده

شود و عمداً بسياري از  تجاهل زياد ديده مي
تر سليمان دنيا اند، مثل كتاب دك حقايق را نياورده

يا كتاب هاشم « بين الشيعة و السنّة»با عنوان 
االسالم بين »دفتردار و محمدعلي زعبي به نام 

و يا آثاري هستند كه آنچه از كفر « السنة و الشيعه
جا جمع  و ضالل در آثار شيعه هست را يك

الدين  محب« الخطوط العريضه»اند، مثل  كرده
السنّة و »هلل، از موسي جارا« الوشيعه»خطيب، 

« تبديد الظالم»از احسان االهي ظهير و « الشيعه
از ابراهيم جبهان. او هيچ يك از اين دو روش را 

داند؛ به همين دليل، در باب سوم  صحيح نمي
كتابش، به آراي مؤسسان تقريب در مسائل 

است كه روش آنان   اختالفي پرداخته و نشان داده
 (.13ـ1/16در حل اين مشكالت چيست )همان: 

اي را كه باعث عدم تقريب و  قفاري اولين مسئله
به نوعي ضدتقريب است عدم پذيرش شيخين از 

 داند.  سوي شيعه و سبّ و لعن آنان مي

دومين عامل ضدتقريب از نظر او، بدعت شيعه در 
عنوان يكي از مصادر شريعت و  پذيرش عقل به

 دين است.

و از طريق  اين طايفه تأويالت زيادي انجام داده»
حق منصرف شده و هنگامي كه از آنان سؤال 

گونه عقيده داريد، ما را به  كني كه چرا اين مي
كنند. مشكل  عقل احاله داده و به نص اعتماد نمي

ديگر شيعه اين است كه سنت را فقط از پيامبر 
« اند نگرفته و تعداد معصومان را تكثير كرده

 (.1/52)همان: 

دم تقريب ميان شيعه و اهل نويسنده دليل ديگر ع
داند و معتقد است برخي از  سنت را عقايد شيعه مي
گردد كه تقريب حاصل  عقايد شيعه باعث مي
اند از: رد صحابه، عصمت  نشود. اين عقايد عبارت

 ائمه و تحريف قرآن.

تحريف قرآن را از آن جهت »نويسد:  وي مي
آوردم كه ديدم برخي از شيعيان به اهل سنت 

اند كه شيعه  دهند و قائل تحريف قرآن مينسبت 
قائل به تحريف قرآن نيست. خواننده تعجب 

كند كه چگونه شيعيان به اهل سنت نسبت  مي
دهند، در حالي كه در آثار آنان روايات  تحريف مي

فراواني در تحريف قرآن وجود دارد و اين روش 
نشان از اين دارد كه شيعه هنوز صددرصد دست 

)همان: « ن برنداشته استاز تحريف قرآ
 (.32ـ1/65

معنا « تقرّب الي الحق»قفاري تقريب را به معناي 
كرده و حقانيت اهل سنت را مفروض دانسته 
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لذا نتيجه گرفته است كه شيعه بايد به حق، است؛ 
اي كه او  . عقايد اختالفيسنت، بپيوندد يعني اهل

عنوان موانع تقريب برشمرده است هيچ كدام نه  به
اصول دين هستند نه از ضروريات آن. عالوه بر از 

اين، نه شيعه قائل به تحريف قرآن است نه سنّي. 
همچنين هم شيعه و هم اهل سنت معتقدند كه 
پيامبر تمام شريعت را بيان فرمودند؛ اما اهل سنت 

دانند و  صحابه را مفسر واقعي سنت پيامبر مي
في بيت را مفسر حقيقي سنت پيامبر معر شيعه اهل

روي  كنند. اهل سنت در محبت صحابه زياده مي
خواهند ايرادات صحابه را بپذيرند و  اند و نمي كرده

روي و  بيت زياده برخي از شيعيان در محبت اهل
نمايند  كنند و يا در ردّ صحابه تندروي مي غلو مي

و باعث كدورت و تحريك احساسات و عواطف 
بايد گردند كه هر دو باطل است.  اهل سنت مي

مديريت جهان اسالم به دست معتدالن هر دو 
مذهب بيفتد؛ اما متأسفانه اكنون افراطيان هر دو 

اند و يا در تالش  طرف مديريت را به دست گرفته
 براي به دست آوردن آن هستند.

دكتر قفاري همان مطالب كتاب اصول الشيعة 
االثنا العشريه عرض و نقد را آورده و عقايد شيعه 

وان مانع اصلي تقريب بيان كرده است؛ اما عن را به
نگفته است كه موانع موجود در اهل سنت چيست 
و آيا واقعاً فقط مشكالت در يك طرف است يا 
هر دو طرف ايراداتي دارند كه بايد آنها را برطرف 

كنند و هر دو طرف بايد تابع حق و انصاف باشند 
 نه تابع احساسات و استحسانات.

شباهتي به تقريب ندارد بلكه  نگاه دكتر قفاري
بيشتر محاكمه تقريب و شيعه است. وي معتقد 
است تا اصول شيعه تغيير نكند، تقريبي صورت 

گيرد. او در فصل سوم كتابش، به ديدگاه  نمي
بزرگان تقريب دربارۀ عقايد اختالفي بين شيعه و 

اكثر بزرگان تقريب »نويسد:  پردازد و مي سني مي
عي از عقايد شيعه ندارند و اهل سنت هيچ اطال

هنگامي كه اطالع ندارند، چگونه نظري در اين 
( متأسفانه قفاري 6ـ4/1)همان: « باره داشته باشند

  بدون هيچ تحقيقي، نسبت جهل به بزرگان اهل
كه شايد آن  سنت داده و حتي احتمال هم نداده 

اند، اما اين مسائل را از  كافي داشته  بزرگان اطالع
اند تا بخواهند  دانسته ضروريات دين نمي اصول يا

 در اين موضوعات نظر خاصي ابراز نمايند.

اهلل صافي از ميرزاحسين نوري و  با اينكه آيت
كتاب فصل الخطاب او دفاع نكرده، بلكه از اين 
نكته دفاع كرده است كه مدعاي ميرزا حسين 
نوري آن است كه در قرآن زيادتي صورت نگرفته 

مسلمين است؛ اما نويسنده به آقاي و اين اجماع 
صافي تاخته كه اجماع مسلمين عدم تحريف 
قرآن است نه عدم زيادت قرآن و چرا شما اجماع 

كرده و به نفع خودتان تعبير  مسلمين را تأويل
 (.4/42ايد)همان:  كرده
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او همچنين برخي عقايد شيعه را از آثار مدافعان 
لدين نقل ا الغطا و عالمه شرف تقريب مثل كاشف

 گويد: كرده و به نقد آنها پرداخته است. او مي

تقريب ناممكن است مگر اينكه شيعه از اعتقادات 
خود دست بردارد و عقايد اهل سنت آن هم از نوع 

 اش را بپذيرد!! وهابي

بر اين اساس، قفاري در پاسخ به اين سؤال كه 
نويسد:  آيا راهي به سوي تقريب وجود دارد، مي

تابعان هر نوع تقريبي را كه به معناي صحابه و »
« اند مساوات ميان حق و باطل باشد ردّ كرده

(، لذا ورود عقايد باطل به اسالم به نام 4/25)
 پذير نيست. تقريب و وحدت امكان

هاي شيعيان براي تقريب  قفاري حتي به تالش
نيز شك دارد. او از برخي از بزرگان تقريبي اهل 

و محمود بسيوني نقل  سنت مثل محمد ابوزهره
اند شيخ طوسي و مرحوم طبرسي  كند كه گفته مي

اند؛ زيرا اين دو نفر اسلوب  از متقدمان تقريب
جديدي در تفسير شيعه ايجاد كردند و آثار صحابه 
و تابعان را به تفاسير شيعه وارد كردند و عمالً 
راهي به سوي تقريب گشودند. اما وي اين را 

طوسي و مرحوم طبرسي  پذيرد و روش شيخ نمي
را از روي تقيه دانسته و معتقد است هدف اصلي 
شيخ طوسي نشر عقايد رافضه در ميان اهل سنت 

 (.4/123بود )همان: 

اي نقل  او تاريخ دارالتقريب مصر را به گونه
كند كه به خواننده القا شود شيعيان ايران از  مي

قديم در پي انتشار آثار خود در ميان اهل سنت 
اند و  ده و هستند ولي به اسم تقريب وارد شدهبو

در دارالتقريب كاله گشادي بر سر بزرگان اهل 
سنت مصر رفت و شيعه توانست آثار خود را در 
مصر منتشر سازد و افكار خود را به مصريان 
منتقل كند و در همين زمينه توانستند حكم فقهي 
 جواز عمل به مذهب جعفري را از شلتوت بگيرند

 (.4/164ن: )هما

او معتقد است كه تقريب در مفهوم شيعي آن 
مجالي براي نشر عقايد شيعه در مناطق 

نشين است و اگر يكي از علماي اهل سنت  سنّي
زنند  حق را بگويد، علماي تقريبي شيعه فرياد مي

(. وي 4/136كه وحدت در خطر است )همان: 
الدين و خالصي يعني  معتقد است تقريب نزد شرف

 (.4/411عقيده روافض )همان:  پذيرش

هايي كه براي تقريب پيشنهاد  قفاري راه
 كند: اند را نقل مي شده

گويند مثل سياسيان تعاون عملي داشته  برخي مي
 باشيم و كار به عقايد يكديگر نداشته باشيم.

اي هم معتقدند تنها راه، مناظره و حوار است  عده
م تا بتوان راهي براي تقريب يافت. بعضي ه
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احتجاج به قرآن و سنت مورد اتفاق را پيشنهاد 
 دهند. مي

اند احتجاج به  شود كه برخي قائل گاه ديده مي
قرآن كافي است؛ زيرا اهل سنت احاديث شيعه را 
قبول ندارند و شيعه، احاديث اهل سنت را 

اند بايد با شيعه مباهله  پذيرند. برخي هم گفته نمي
 (.415ـ4/452كرد )همان: 

تمام اين پيشنهادها را مورد مناقشه قرار  اما او
 نويسد: دهد و مي مي

هر دعوتي براي تقريب يعني اعتراف و پذيرش 
اين نكته كه كتب و آثار شيعيان اسالمي است؛ 
پس اصل دعوت به تقريب خود بدعتي بزرگ 

 است كه كفر و الحاد و ضاللت را به همراه دارد.

سنت  دعوت به تقريب خسارت بزرگي براي اهل
است و موجب سكوت بزرگان اهل سنت در بيان 

گردد. هيچ يك از تقريبيان شيعه  اباطيل شيعه مي
از عقايد خود دست برنداشته و همان كلمات را در 

 اند. قالب الفاظ زيبا بيان كرده

بنابراين تقريب يعني خسارت بزرگ 
 براي اهل سنت و پيروزي براي شيعه.

روش صحيح تقريب اين است كه عقايد صحيح را 
هاي شيعيان را  نشر دهيم و انحرافات و بدعت

واضح سازيم، لذا روش اصيل تقريب بيان حق و 

كشف باطل است كه همان تقريب شيعه به 
 (.461ـ4/411مذهب حق )وهابيت( است )همان: 

اي از آنان  سلفيه وهابي كه دكتر قفاري نمونه
يب نيستند و تقريب را تقرّب به است، قائل به تقر

وهابيت معنا كرده و معتقدند بايد از هر نوع مراوده 
با فِرق مخالف پرهيز نمود و فقط آثاري در نقد 

 آنان منتشر ساخت.

هايي از رشد وهابيت  توان نشانه با وجود اين، مي
هاي  معتدل را در عربستان ديد. يكي از اين وهابي

است كه خود  فرحان مالكي حسن بنمعتدل 

عبدالوهاب و  يافتگان مكتب محمد بن را از پرورش
پذيرد، اما تكفير  داند و عقايد او را مي وهابيت مي
كشد و  عبدالوهاب را به نقد مي محمد بن

 نويسد: مي

عبدالوهاب و بسياري  تكفيري كه شيخ محمد بن»
هاي  اند، پيامد از پيروانش گرفتار آن شده

اشته است. اين پيامدها باري را در پي د خشونت
)مالكي، « ثمرۀ ادله تكفير و همان شعارهاست

1168 :41.) 

وظيفة ماست كه با توجه به آثار »نويسد:  وي مي
گناهان  شدن خون بي شوم تكفيرِ ظالمانه از ريخته

عبدالوهاب را  جلوگيري كنيم و هرگز محمد بن
 (.46)همان: « فراتر از شرع ندانيم
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اريخ، به حقانيت امام علي و نويسنده با بررسي ت
بيت او و نهايت مظلوميت آنان در فرهنگ  اهل

اميه را  اسالمي پي برده و ظلم و ديكتاتوري بني
گويد بايد بپذيريم  نيز شناخته است و لذا مي

(. 11وهابيت به همه ستم كرده است )همان: 
هاي مختلف فكري در وهابيت  ايشان دربارۀ گروه

 نويسد: مي

نگ دوم خليج فارس وهابيت به چهار بعد از ج»
دسته تقسيم شد. يكي از اينها، فتواي معتدل شيخ 

عبدالوهاب است كه قائل  محمد بن عبداهلل بن
است تكفير وقتي صحيح است كه شخص، منكر 
يكي از ضروريات دين شود يا مرتكب عملي شود 
كه به اجماع علما مرتكب آن كافر است. اين 

هابيت بسيار ناچيز و در عين رويكرد متأسفانه در و
( 183ـ186)همان: « حال مبهم و متناقض است

بنابراين اگرچه افرادي در وهابيت بر اعتدال تأكيد 
كنند، اما در اقليت محض به سر برده و  كرده و مي

 به قول مالكي بسيار ناچيزند. 

 سلفيه اعتدالي در زيديه 

در ق(  622الوزير )م  تفكر سلفي در زيديه از ابن
قرن نهم شروع شد و در قرن يازده هجري حسن 

ق( آن را احيا كرد و در 1262احمد جالل )م  بن
ق( آن را 1164االمير صنعاني )م قرن دوازده ابن

علي شوكاني  ادامه داد و در قرن سيزده محمد بن

-141: 1168آن را به اوج خود رساند )فرمانيان، 
115.) 

مير صنعاني در اال اسماعيل معروف به ابن محمد بن
ق در يمن متولد شد و افكار سلفيان را از 1123

اساتيد خود اخذ كرد و در سفري به مدينه آن را 
تقويت نمود و در بازگشت به يمن كتاب ضوء 

احمد جالل را كه به روش سلفيان  النهار حسن بن
نوشته شده بود تدريس كرد. در اواخر عمر 

كرد و او آن  االمير، وهابيت در عربستان ظهور ابن
 را به سرعت تأييد كرد و چنين سرود:

محمد الهادي   سالم علي نجد و من حلّ فيها
  لسنة احمد فيا

و ان كان تسليمي   و قد جاءت االخبار عنه بانه
  علي البعد اليجدي

يعيد لنا الشرع   حبّذا الهادي يا حبّذا المهدي
 الشريف بما يبدي

طر توسل و ولي هنگامي كه شنيد وهابيت به خا
كند از حمايت  عام مي شفاعت، مسلمانان را قتل

خود پشيمان شد و در تقبيح افعال و اعمال آنان 
 چنين سرود:

رجعتُ عن القول الذي قلتُ في نجدي فقد صح 
 لي عنه خالف الذي عندي
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در اشعار خود كفر را دو قسم كرده و  االمير ابن
شود و  معتقد است كه هر كفري موجب قتل نمي

ر كس شهادتين را بيان كرد جان و مالش ه
؛ قاسم 855-823: 1211محترم است )شوكاني، 

: 1211؛ صبحي، 164-186: 1221غالب، 
1/211-218.) 

ق در 1114در سال  علي شوكاني محمد بن

يمن متولد گرديد. وي در يمن درس خواند و در 
ق 1452ق قاضي يمن شد و در سال 1423سال 

 در صنعا از دنيا رفت.

« التحف علي مذهب السلف»وكاني در رساله ش
حق اين است كه »نويسد:  دربارۀ صفات خبري مي

فهم سلف بهتر از خلف بوده و اصحاب و تابعان 
آيات و روايات را بر ظاهرش حمل كرده و از قيل 

كردند. بنابراين بايد همان راه  و قال پرهيز مي
: 1363سلف را رفت و از تفكر آنها تبعيت كرد )

11 .) 

اما او در تكفير، از وهابيان عربستان احتياط 
داد؛ براي مثال در رساله  بيشتري به خرج مي

مهدي  به نقل از صالح بن« الصوارم الحداد»
و قد ان لي أنا أسدع بالحق »نويسند:  مقبلي مي

خوفاً علي نفسي من الكفر... فانا الارضي لهم 
 بمطلق الكفر بل أقول:... اللهم العنهم لعناً

 (.113ـ116: 1221)ارياني، « كثيراً...

او هرچند در رسالة شرح الصدور به تحريم بنا بر 
قبور فتوا داده و آن را از مصاديق شرك دانسته 
است، اما مطلبي دال بر جواز قتل معتقدان به آن 

 (.64ـ85را بيان نداشته است )همان: 

الدرّ النضيد في اخالص كلمة »همچنين در رسالة 
االمير صنعاني  به نقل قولي از ابن« دالتوحي

االمير در توضيح شعر  گويد كه ابن پرداخته و مي
معروفش كه فرموده بود: من از آنچه دربارۀ نجد 

 فرمايد: گفته بودم، بازگشتم، مي

كفر دو نوع است. كفر عمل و كفر جحود. تمام 
كنند  كساني كه قبوري هستند و قبور را احترام مي

ملي است نه كفر اعتقادي؛ زيرا كفرشان، كفر ع
تمام آنان توحيد را به تمام معنا قبول دارند و اگر 
به آنان بگويي كه خدايي در كنار خدا بپذير، اصالً 

پذيرند، اما شيطان بر آنان جلوه كرده است و  نمي
توسل و شفاعت را قبول دارند. پس اين افراد 

 شوند كافر اعتقادي نيستند و مسلمان محسوب مي
 (.425ـ422: 1211)شوكاني، 

االمير صنعاني  شوكاني در ادامه در تقرير بيان ابن
االمير اقرار به  رسد ابن به نظر مي»نويسد:  مي

توحيد ظاهري را در مسلماني كافي و مجرد تكلم 
« به كلمه توحيد را موجب احترام دانسته است

(. خود او نيز در جواب سؤال يكي از 425)همان: 
 نويسد: منطقه مي علماي بزرگ
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توسل به پيامبر به نحو خاص اشكال ندارد، به »
اين شرط كه براي زيارت قبر به نزد قبر بيايد و 
خدا را به تنهايي بخواند و بگويد: اللهم انّي اسألك 
أن تشفيني و اتوسل اليك بما لهذا الصالح من 
العبادۀ لك... . ترديدي نيست كه اين توسل جايز 

براي محض زيارت به نزد قبر آيد است ولي بايد 
 (.411ـ412)همان:  «نه براي توسل...

بنابراين سلفية زيديه رويكرد اعتدالي 

دارد و همين روش آنان را از وهابيت جدا 

 دهد. سازد و به سوي تقريب سوق مي مي

 قاره هند سلفيه در شبه

اهلل دهلوي  گرايش سلفي در هند توسط شاه ولي
ق 1112اهلل دهلوي در سال  وليرواج يافت. شاه 

در هند به دنيا آمد. نزد پدرش شاه عبدالرحيم 
ق به حجاز 1121دهلوي تلمذ كرد و در سال 

رفت و چهارده ماه نزد اساتيد مكه و مدينه با 
 تيميه آشنا گرديد. افكار ابن

و به هند بازگشت و تا هنگام  1125در سال 
ق به تدريس و تأليف 1118مرگش در سال 

داخت. وي كتابي به نام رسالة التوحيد دارد كه پر
توان در آن ديد  تيميه را مي برخي تأثيرات ابن

: 1111؛ نجفي، 151-2/123: 1112)شريف، 
128-156.) 

ها  اهلل دهلوي باب اجتهاد را كه از مدت شاه ولي
پيش بسته شده بود در هند باز كرد و در اين 

استناد نمود. قيم  تيميه و ابن موضوع به سخنان ابن
تيميه را  اهلل برخي از اجتهادات ابن شاه ولي

پذيرفت و توجه زياد به مشايخ و اولياي االهي را 
مورد نقد قرار داد و گرايش به حديث را با تدريس 

 موطأ مالك در هند احيا كرد.

 اهلل بر دو مبنا استوار بود: تفكر شاه ولي

 گري و توجه به سلف بر اساس رد شرك . سلفي1
با تكيه بر قرآن و حديث بر مبناي نظريه 

 گري. سلفي

او معتقد بود كه براي   . اجتهاد و فقه مقارن،4
مسائل مربوط به اعتقادات يا آيين و مراسم 

توان از احكام و فتواي چهار مكتب اصلي  مي
فقهي تبعيت كرد. اين اعتقاد او، برگرفته از 

 تيميه بود )همان(. تفكرات ابن

 به بعضي از اعمال صوفيان ايراد اهلل شاه ولي
گرفت، در مسئلة شرك و شفاعت همچون  مي

اهلل  عبدالوهاب، توسل به پيامبران و اولياء محمد بن
گير  دانست و نسبت به شيعيان سخت را جايز نمي

بيت)عليهم السالم( ارادت  بود، اما نسبت به اهل
: 1116؛ انوشه، 18: 1183خاصي داشت )هاردي، 

 (.41ـ8/18: 1165گران،  يخته؛ ر2/4811



 

 

در جهان اسالم هیسلف یریو تکف یبیتقر یشناس انیجر  
دهـت واحـن المللی امـه بیـی اتحادیـی و آموزشـد فرهنگـواح  

International Union of Unified Ummah  

11 

اهلل، شاه عبدالعزيز دهلوي  بعد از شاه ولي
اهلل ملقب به  ق(، فرزند شاه ولي1413)م

الهند، به دليل اينكه كمپاني هند شرقي در  سراج
گزين شريعت  كليه دعاوي، تعاريف خود را جاي

اسالم نموده بود، هند را سرزمين كفار و دارالحرب 
 اعالم كرد.

هندۀ راه عبدالعزيز كسي نبود جز شاگرد د ادامه
سيداحمد بارلي يا بريلوي وفادار و مريدش 

همراه شاه  قيام سيداحمد بريلوي به ق(.1428)م
اسماعيل دهلوي از شاگردان و منسوبان شاه 

اهلل دهلوي، تفكر سلفي را در هند گسترش  ولي
 داد.

طريقت »و « سنت محض»وي قائل به پيروي از 
تقديس بيش از حدّ پيامبران و  بود و« سَلَف
اهلل را كه در نزد صوفيان مطرح بود، و  اولياء

آميز  همچنين مراسم تعزية شيعيان را بدعت
دانست. وي با همراهي شاه اسماعيل دهلوي  مي

به تبليغ آيين خود پرداخت. او سجده بر قبور و 
طلب حاجت از آنها و نذر براي اوليا و افراط در 

دانست و مخالف تفضيل  جايز نميتعظيم مرشد را 
امام حسين عليه  امام علي عليه السالم و عزاداري

 (.16: 1183السالم بود)هاردي، 

او همچنين وساطت اوليا در انجام افعالي كه تنها 
دانست )الپيدوس،  آيد را شرك مي از خداوند برمي

1118 :4/415.) 

وي اصالحات خود را بر پاية اعتقاد به وحدانيت 
، محو شرك و بدعت رايج در تصوف خدا

خانقاهي، و نفي اعمال عبادي و عرفاني معمول 
مسلمين هند آغاز كرد و بر مبناي ايمان حقيقي 
به قرآن و سنت، در پي اعادۀ اسالم سلفي برآمد 

 (.418ـ4/415: 1118)الپيدوس، 

گفتني است كه در اسناد بريتانيا همواره از پيروان 
ان وهابي ياد شده است. سيداحمد بريلوي با عنو

در كتاب المهنّد علي المفنّد دربارۀ مفهوم وهابيت 
در هند آمده است كه زماني در بمبئي هر كسي از 

كرد وهابي  سجده بر قبور اوليا و طواف آن منع مي
 (.14ـ11: 1361شد )سهارنپوري،  ناميده مي

 مدرسه دارالعلوم ديوبند

ند ميالدي مدرسة سلفي ديوب 1681در سال 
توسط موالنا محمدقاسم نانوتوي تأسيس شد. 

گذاران ديوبند كه عميقاً تحت تأثير شاه  بنيان
اهلل دهلوي بودند، بيشتر رويكردي  ولي

گرايانه يافتند. در اين زمان گرايش  حديث
اصالحي نزديك به انديشة وهابيت در هند پررنگ 

كم به  شده بود؛ در نتيجه علماي ديوبند كم
ك شدند و بعضي از اعمال را وهابيان نزدي
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: 1161آلود دانستند )ثبوت،  آميز و شرك بدعت
تقوية »(. براي مثال شاه اسماعيل در كتاب22ـ18

به بعضي اعمال صوفيان همچون احترام « االيمان
به قبور، نذر براي مردگان، مخالفت با عرس 
)مراسم خاصي براي اولياي االهي(، سجده احترام 

گ و تولد و زيارت قبور تاخته بر مرشد، مراسم مر
كه به  و آنها را خالف شرع دانسته است؛ چنان

اعتقاد برخي، اين كتاب ترجمة كتاب التوحيد 
 (.418: 1162عبدالوهاب است )موثقي،  محمد بن

خصوص  سلفيه هند رويكرد تقريبي ندارند و به
كنند. علت  نسبت به شيعه با خصومت رفتار مي

اهلل  عي خانوادۀ شاه ولياين امر، تفكرات ضد شي
ازالة »اهلل كتابي به نام  دهلوي است؛ شاه ولي

در نقد شيعه نوشت و شاه عبدالعزيز « الخفاء
را با تندي « عشريه تحفه اثني»دهلوي نيز كتاب 

تمام در نقد شيعه تأليف كرد. اين دو كتاب اثر 
عميقي در تندروي اهل سنت سلفي حنفي 

اند. طالبان  ان داشتهقاره هند نسبت به شيعي شبه
هم كه از دل ديوبنديه بيرون آمدند، ريختن خون 

دانستند؛ زيرا در نزد آنان شيعه  شيعه را جايز مي
كافر و ريختن خون آنان جايز است )رشيداحمد، 

1111 :124.) 

قاره هند تندرو  گفتني است كه همة سلفيان شبه
نيستند و افراد معتدل و حامي تقريب هم در ميان 

شود. يكي از سلفيان معتدل و  ان يافت ميآن

صديق حسن خان قاره هند  تقريبي شبه

است كه معتقد است مسلماناني كه  قنوجي

كنند از آن جهت كه  آلود مي كارهاي شرك
اي  اند يا حجت به آنان نرسيده يا شبهه جاهل

باعث اين عمل شده است، محكوم به كفر 
يز انجام نيستند؛ و اگرچه اين افراد عمل كفرآم

اش تكفير آنان نيست  دهند، اما الزمه مي
 (.12ـ83تا، پيوست:  )شوكاني، بي

  

 سلفيه در شمال آفريقا

سلفيه در شمال آفريقا با دو رويكرد مختلف به 
الدين  وجود آمد. اولين رويكرد توسط سيدجمال

اسدآبادي ايجاد شد. وي مردم را به سلف ارجاع 
ناي عمل دوچندان داد؛ اما اين ارجاع به مع مي

پيشينيان در راه احياي تفكر اسالمي بود نه به 
گفت ما  معناي فهم برتر سلف. سيدجمال مي

مسلمانان بايد در عمل همچون سلف باشيم و در 
گونه  راه دين با قصد قربت تالش كنيم. اگر اين

شويم و دوباره  عمل كنيم، بر استعمار پيروز مي
رد دوم سلفيه به يابيم. رويك مجد خود را بازمي

م( به وجود 1341وسيله سيدمحمد رشيدرضا )م
آمد. او ابتدا مدافع گرايش به سلف با رويكرد 
سيدجمالي بود؛ اما با ظهور وهابيت در عربستان و 

عبدالوهاب  مهاجرت دو تن از نوادگان محمد بن
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تيميه آشنا و  به مصر، تحت تأثير افكار آنان با ابن
پذيرفت. رشيدرضا خود در  اي را تيميه سلفيه ابن

كردم  در اوايل طلبگي فكر مي»نويسد:  باره مي اين
كه مذهب سلف، مذهب ضعيفي است؛ اما 

تيميه و سفاريني را مطالعه  هنگامي كه آثار ابن
كردم به اين نتيجه رسيدم كه مذهب سلف، 
مذهب حقي است و مخالفان آن از افكار سلفيه 

 (.1/131: 1132« )اطالعي ندارند

رشيدرضا از هواداران بازگشت به سلف 
به تبليغ اين « المنار»اي شد و در مجله تيميه ابن

عبدالوهاب را با  انديشه پرداخت و آثار محمد بن
عنوان مجموعة التوحيد به چاپ رسانيد و خود نيز 
آثاري همچون الوهابية و الحجاز تأليف كرد. 

گفت كه به خاطر خدا، يك ربع قرن  رشيدرضا مي
ز وهابيت دفاع كرده است. او عبدالعزيز پادشاه ا

: 1245  دانست )متولي، عربستان را خليفه عادل مي
 (.131ـ131

ترين كار رشيدرضا در راه تبليغ عقايد سلفيان  مهم
بود كه نخستين شماره آن « المنار»تأسيس مجله 

در قاهره منتشر شد. او به  1636ق/1115در سال 
ر مداوم در اين مجله طو مدت سي و پنج سال، به

عقايد اشاعره و صوفيان )عقايد رايج مسلمانان 
تيميه گرفته بود،  مصر( را با معيارهايي كه از ابن

 كرد. نقد مي

رغم حمايت از انديشة سلفيه، در راه  رشيدرضا علي
تقريب تالش فراواني كرد و قائل بود در اين 

الدين اسدآبادي است  زمينه تحت تأثير سيدجمال
(. قاعده طاليي رشيدرضا 811، 43له المنار: )مج

نتعاون علي ما »در باب تقريب اين جمله بود: 

؛ نتفق عليه و يعذر بعضنا فيما نختلف فيه

شتابيم  ما در موارد مشترك به كمك همديگر مي
« دانيم و در موارد اختالفي يكديگر را معذور مي

( وي در اين راه تالش فراوان 11/431)همان: 
عنوان يك سلفي معتدل در پي نزديكي  به نمود و

قلوب مسلمين بود، ولي گاه از علماي شيعه هم 
اكثر علماي شيعه از »گفت:  كرد و مي انتقاد مي

كنند و آن را دوست ندارند؛ زيرا  تقريب دوري مي
معتقدند اين مسئله با منافع شخصي آنان در تضاد 

اما مشكل رشيدرضا اين بود كه )همان(. « است
هميد اگر اكثر علماي شيعه اعتقادي به تقريب نف

ندارند، نه اينكه منافع آنان در خطر باشد؛ آنان 
معتقدند تقريب يعني دست برداشتن از برخي 
عقايد يا حداقل سكوت نسبت به برخي ديگر و 

طلبي است،  گويي و حق حال آنكه وظيفه ما حق
 اگرچه موجب رنجش اهل سنت شود.

  

گري  گسترش سلفيالمسلمين و  اخوان

 اعتدالي و افراطي در شمال آفريقا
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بعد از رشيدرضا گسترش تفكر سلفيه در مصر 
المسلمين است كه پيرو معتدل  مديون اخوان

م توسط 1346تفكرات سلفيه است. اخوان در 
حسن البناء در اسكندريه تأسيس شد. واكنش 
حسن البناء در قبال بحران به وجود آمده در جهان 

عني الغاي خالفت(، دعوت به بازگشت به اسالم )ي
بنيادهاي اسالم، يعني دعوت به سلفيه بود )رفعت 

(. حسن البناء را بيش از هر 53ـ28: 1311السيد، 
توان احياگر تفكر سلف سني در  فرد ديگري، مي

قرن بيستم دانست. گرچه جنبش بنّاء فاقد عمق 
چنان  فلسفي جنبش سلفيه بود، اما موفق شد آن

دهي كند كه هيچ جنبش  ها را سازمان ت تودهحماي
اسالمي ديگري تا پيش از او قادر به انجام آن 
نشده نبود. بناء شخصاً عالقة چنداني به مسائل 
پيچيده و غامض ايدئولوژيك نداشت. وي براي 
ترويج ايدئولوژي اخوان، به قرآن و شش كتاب 

كرد. به  معتبر حديث )صحاح سته( تكيه مي
گام  افكار و اقدامات ديگر شارحان پيشعالوه، به 

حزم،  حنبل، ابن گري از جمله احمد بن سلفي
پردازان تأسي  تيميه، نووي، و ديگر نظريه ابن
 (.53: 1115جست )موسي حسيني،  مي

يكي از بزرگان اخوان المسلمين سوريه، دكتر 
مصطفي السباعي است كه از بزرگان تقريب مصر 

عنوان يكي از  قارن بهو سوريه بود. وي به فقه م
كرد و برخي از مسائل را  وسايل تقريب نگاه مي

كرد و در تأليفات و  بر اساس فقه شيعه بيان مي
هاي خود فتاواي علماي شيعه را بيان  تدريس

ترين عامل تقريب را ديدار علماي  كرد. او مهم مي
دانست. او مشوّق نشر آثار  فريقين با يكديگر مي
لمانان بود و از آثاري كه تقريبي در ميان مس

شد جلوگيري  موجب رنجش يكي از مذاهب مي
(. در همين زمينه 11ـ6: 1166كرد )سباعي،  مي

الدين نيز  به ديدار مرحوم سيدعبدالحسين شرف
رفت و به دنبال كنفرانس وحدت و تقريب بود؛ اما 

الدين در نگارش كتاب ابوهريره  از رفتار سيدشرف
جب شكست وحدت و ناراحت شد و آن را مو
الدين   گفت گويا شرف تقريب خواند. وي مي

داند كه  تقريب را تقرّب اهل سنت به شيعه مي
گونه به بزرگان صحابه مورد احترام اهل سنت  اين
كند )قفاري،  تازد و آنان را جهنمي معرفي مي مي

1216 :4/156.) 

المسلمين،  از دل تفكرات اعتدالي و تقريبي اخوان
گرايش افراطي هجرت و جهاد سيد قطب بيرون 

المسلمين، در  آمد. سيد قطب رهبر معنوي اخوان
زندان تندرو گرديد و به حلقه ارتباطي ميان 

هاي افراطي بدل شد. در  المسلمين و گرايش اخوان
ز، پرداز مبار عنوان يك نظريه واقع، سيد قطب به
المسلمين  گري اعتدالي اخوان هدايت تبديل سلفي

را به عهده داشت.  1312گرايي دهة  به افراط
نقش محوري سيد قطب در مبارزات جديد، از سه 



 

 

در جهان اسالم هیسلف یریو تکف یبیتقر یشناس انیجر  
دهـت واحـن المللی امـه بیـی اتحادیـی و آموزشـد فرهنگـواح  

International Union of Unified Ummah  

15 

عنوان يك  . سيد قطب به1ويژگي برخوردار بود: 
پرداز تأثير نيرومندي بر نوزايي و  نظريه
. 4گيري جديد ايدئولوژي اسالمي داشت؛  جهت
المسلمين  عنوان عضو برجستة اخوان طب بهسيد ق

كهن، تداوم ارتباط سازماني ميان اخوان و 
. 1ساخت؛  هاي انقالبي آن را فراهم مي شاخه

عنوان يك عنصر فعال، از  سرپيچي سيد قطب، به
تر  دولت و مرگ او باعث شد تا مبارزان جوان

 شيوۀ شهادت را از او بياموزند.

شارحان تفكر عنوان يكي از  سيد قطب، به
بنيادگرايانه، در زمينة مخالفت با موضوعات مجرد 

الفظي، از  فلسفي و تأكيد بر تعبير و تفسير تحت
تيميه و شاگردان او پيروي  حزم، ابن شيوۀ ابن

كرد. در ميان نويسندگان قرن بيست، حسن  مي
البناء و ابواالعلي مودودي تأثير خاصي بر 

تند هاي سيد قطب داش گيري نظريه شكل
(. سيد قطب كوشش 85ـ81: 1211)هضيبي، 

قيم  تيميه و ابن كرد خداشناسي بنيادگرايانه ابن مي
پردازان عمدۀ سلفيه، را احيا كند  جوزي، نظريه

 (.26: 1365)بهنساوي، 

در نگاه سيد قطب، اسالم بيش از دو نوع جامعه 
شناسد: جامعه جاهلي و جامعه اسالمي. سيد  نمي

ي را تضاد دائمي ميان راه قطب واقعيت اجتماع
دانست. جامعه اسالمي  اسالمي و جاهليت مي

اي است كه اسالم را در تمامي ابعاد ــ  جامعه

عقيده، عبادت، شريعت، نظام سلوك، و اخالق ــ 
اي  تحقق بخشيده است. جامعه جاهلي جامعه

كند؛ نه اعتقادات و  است كه به اسالم عمل نمي
ها و  ارزش تصوراتش از اسالم است و نه

ضوابطش و نه نظام و قوانينش و نه سلوك و 
يافته از  اخالقش. جامعة اسالمي جامعة شكل

اند نيست. تا  ناميده« مسلمان»افرادي كه خود را 
زماني كه شريعت قانون جامعه نباشد، آن جامعه 
اسالمي نيست حتي اگر افراد آن نماز بخوانند و 

اسالمي روزه بگيرند و به حج بروند. جامعه 
اي نيست كه از نزد خود اسالمي جز آنچه  جامعه

خداوند مقرر فرموده و پيامبر تفسير كرده است، 
: 1212ابداع كند و آن را اسالم بنامد )سيد قطب، 

(. عموم منتقدان مسلمان از اينكه سيد 13ـ11
اي جاهلي ناميده  قطب جامعه مسلمانان را جامعه

است، انتقاد و آن را همانند دارالحرب دانسته 
 (.114: 1165اند )مسجدجامعي،  كرده

تفكرات سيد قطب باعث پيدايش جريان سلفيه 
جهادي و تكفيري شد. صالح سريه رهبر سازمان 
شباب محمد با تأثيرپذيري از سيد قطب در 

هاي تمامي  نوشت حكومت« رسالة االيمان»
كشورهاي اسالمي كافرند و هيچ ترديدي در اين 

« داراالسالم»ت به اعتقاد فقها گف نيست. وي مي
جايي است كه كلمه اهلل در آن باالترين جايگاه را 
داشته باشد و بدانچه خدا نازل كرده، حكم شود و 
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جايي است كه كفر در باالترين « دارالحرب»
جايگاه باشد و حكم خدا اجرا نشود، اگرچه تمام 

(. وي جهاد را 14: 1224سكنه آن مسلمان باشند )
هاي كافران  ه براي تغيير حكومتتنها را

جهاد براي تغيير اين »گفت:  دانست و مي مي
ها و ايجاد حكومت اسالمي بر هر مرد و  حكومت

زن واجب عيني است، حكم جهاد تا روز قيامت 
 )همان(.« جريان دارد

هاي تكفيري است  گروه الجهاد نيز از جمله گروه
فت. هاي سيد قطب شكل گر كه با الهام از انديشه

م به وسيله محمد 1313اين تشكيالت در سال 
گذاري شد. او با استناد به  عبدالسالم فرج پايه

برخي فتاواي فقهي علماي گذشته از جمله 
تيميه، زبان به تكفير حكومت گشود و بر  ابن

ضرورت قيام عليه حاكم تأكيد كرد. فتواهايي كه 
تيميه در هنگام يورش تاتارها به كشورهاي  ابن

ترين مباني فقهي  مي، صادر كرده بود از مهماسال
عبدالسالم فرج در نگارش الفريضة الغائبة است. 

تيميه مبني بر اينكه تاتارها، با وجود  وي فتواي ابن
اند، مرتدند و  اينكه مسلماني خود را اعالم كرده

قيام عليه آنان و كشتن آنان واجب است را بر 
آن منطبق اوضاع حاكم بر مصر و نظام حكومتي 

(. ترور سادات كار 188: 1164دانست)مصطفي، 
اين گروه بود. خالد اسالمبولي، از اعضاي اين 
گروه، طرح خود را مطرح كرد و با فتواي عمر 

من »عبدالرحمن، سادات را ترور نمود و فرياد زد: 
خالد اسالمبولي هستم، فرعون مصر را كشتم و از 

 (.181: 1161)حسنين هيكل، « مرگ باكي ندارم

المسلمين يا التكفير و الهجره   گروه ديگر، جماعة
است. رهبر اين گروه شكري مصطفي بود. او 

كرد و معتقد  اي جاهلي معرفي مي مصر را جامعه
بود بايد جامعه اسالمي بنا شود. شكري مصطفي، 
عالوه بر تكفير نظام سياسي، افراد جامعه را نيز 

سياسي و نظام كرد و فرقي ميان جامعه  تكفير مي
چنين استدالل  گذاشت. وي اين سياسي نمي

كرد كه جامعه فاسد منجر به نظام فاسد خواهد  مي
كرد  تعبير مي« جاهليت مدرن»شد كه از آن به 

(. اين گروه معتقد بودند كه بايد از 182)همان: 
ها  داشت و به كوه« مفاصله كامله»جامعه حالت 

مصر پناه برد. به همين دليل مطبوعات 
ها معرفي  اي از چريك المسلمين را دسته جماعة

ناميدند « التكفير و الهجره»كردند و آنان را 
 (.141: 1161)حسنين هيكل، 

گروه تكفير، مدعي است پس از خلفاي راشدين 
هم رژيم و هم جامعه كافر است و مسلمانان 
راستين بايد از آن هجرت كنند. اين گروه همه 

اسالم را بدون استثنا مكاتب و مفسران سنتي 
(. 1/424: 1118كرد )مختار حسيني،  تكفير مي

عنصر دوم در افكار و عقايد اين گروه هجرت بود. 
گونه كه بيان شد اين گروه جامعه معاصر  همان
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دانستند و از آن هجرت  مصر را جامعه جاهلي مي
بردند، تا بتوانند  ها پناه مي كردند و به كوه مي

ل دهند. آنان فقط حجيت جامعه اسالمي تشكي
كتاب و سنت را قبول داشتند. همه مساجد را 

دانستند و ائمة جماعاتِ آنها را  مسجد ضرار مي
كردند؛ مگر چهار مسجد:  كافر معرفي مي

مسجدالحرام، مسجدالنبي، مسجد قبا و 
مسجداالقصي. همچنين معتقد بودند شكري 

: 1216مصطفي مهدي امت است )جهني، 
1/416.) 

 هخاتم

توان به اين نتيجه رسيد كه  بنابر آنچه گذشت مي
رغم تصور بسياري از متفكران كه همه  علي

دانند، نيمي  سلفيان را افراطي و مخالف تقريب مي
اند.  از آنان مدافعان تقريب و وحدت اسالمي

هاي فكري گوناگوني در ميان سلفيان  گرايش
توان از سلفيه تكفيري وهابي  وجود دارد كه مي

بستان، سلفيه اعتدالي و افراطي ديوبندي عر
قاره هند، سلفيه اعتدالي زيديه يمن، سلفيه  شبه

تقريبي اخوان المسلمين مصر و سلفيه جهادي 
سيد قطبي ياد كرد. سلفيه وهابي با حربة تكفير 
بيشترين نقش را در تفرقه ميان مسلمانان دارد و 

كند. گرايش سلفي در هند به  ضد تقريب عمل مي
اهلل دهلوي با رويكرد اعتدالي  ولي يله شاه وس

گسترش يافت، اما به دليل مسايل سياسي برخي 

التبليغ به تفكرات سلفيه  از ديوبنديه و جماعة
گرا به  افراطي روي آوردند و برخي از حنفيان عقل

وهابيت نزديك گرديدند. در قرن چهارده، 
سيدمحمد رشيدرضا در شمال آفريقا از وهابيت 

تيميه را پذيرفت،  اري كرد و تفكرات ابند طرف
ها و تكفير وهابيان  گاه موافق تندروي ولي هيچ

المسلمين مصر گرايش سلفيه اعتدالي  نبود. اخوان
را پذيرفتند و تقريب ميان مذاهب را در دستور كار 
خويش قرار دادند. در اين ميان برخي از اعضاي 

ي مثال المسلمين به افراط روي آوردند؛ برا اخوان
سيد قطب با طرح مسئله جاهليت قرن بيستم به 
پيروان خود دستور داد كه از شهرهاي جاهلي 
هجرت كنند و همچون پيامبر به دنبال ايجاد 

النبي باشند. جوانان فراواني از مكاتب  مدينة
گوناگون جذب تفكر سيد قطب شدند و سلفيه 
جهادي را تشكيل دادند كه از دل آن القاعده و 

ها و  ان بيرون آمد. در اين نوشتار ويژگيطالب
تفكرات تقريبي و ضد تقريبي اين پنج گرايش 
سلفي را بررسي كرده، اختالفات آنان را در باب 
تقريب بيان كرديم. در اين ميان، بايد به مدافعان 
تقريب نزديك شد و به وسيله آنان مخالفان را به 
وحدت و همدلي دعوت كرد تا شايد دست از 

 ر مسلمانان بكشند.تكفي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد فرهنگی و آموزش
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