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  مقدمه
ورود فرهنگ غرب به جهان اسالم و فروپاشی امپراطوري عثمانی بازتاب بسیار فراوانی در 
جامعه اسالمی داشت. مسئله خالفت از اساسی ترین مسائلی است که در یکصد سال 
گذشته ذهن و فکر مسلمانان اهل سنت را به خود مشغول کرده و در همین راستا صدها 

رشته تحریر درآمده و ده ها حزب و گروه سیاسی کتاب از سوي متفکران اسالمی به 
تشکیل شده است. خالفت اسالمی از دست رفته؛ جهان اسالم گرفتار فرهنگ غرب شده 

  و هیچ بارقه امیدي دیده نمی شد. حال چه کار باید کرد؟  
آیا باید دست روي دست گذاشت و منتظر ماند یا براي برون رفت از این وضعیت کاري 

 1جواب تعداد کثیري از متفکران اهل سنت به این سوال، بازگشت به سلف بود.انجام داد. 
                                                             

. البته سه جریان مطرح در جهان اسالم شکل گرفت که عبارتند از: اصول گریان (بنیادگرایان یا سلفیان)، اصالح طلبان  1
(جمع بین سنت و تجدد) و روشنفکران (پذیرنده اکثر مبانی غرب  و تفسیر دین بر اساس فرهنگ مدرنیته)؛ اما از آن جهت 

 جریان هاي دیگر ذکري به میان نیامد. که این مقاله به تکفیریها اختصاص دارد از 
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عده اي که دغدغه دین داشتند، راه حل اصلی برون رفت جهان اسالم از مشکالت فعلی 
را، بازگشت به سلف دانسته و خود را سلفی نامیدند. بازگشت به سلف اولین بار در مصر 

دآبادي، محمد عبده، عبدالرحمان کواکبی، محب طنین انداز شد و سید جمال الدین اس
الدین خطیب و سید محمد رشید رضا اولین افرادي بودند که  شعار بازگشت به سلف را 
مطرح کردند، اما این شعار مورد سوء استفاده وهابیت قرار گرفت و وهابیان نیز خود را 

ن عده اي کردند و این چنی را به عنوان افکار سلف ترویج تیمیهابنسلفی نامیدند و افکار 
افتاده و خشونت و تکفیرِ برگرفته از افکار  تیمیهابناز دردمندان مسلمان به دام افکار 

  را تبلیغ کردند.  تیمیهابن
سیس حکومت اسالمی به فتواهاي این گروه ها براي احیاء خالفت اسالمی و یا حداقل تا

تیمیه تمسک کردند و گاه با حکم جهاد، تکفیر را در جهان اسالم نهادینه نمودند. ابن
بنابراین می توان با قاطعیت بیان داشت که همه جریان هاي تکفیري از دل گرایش هاي 

ه جهان تیمیه اند. به عبارتی امروزآمده و همه سلفیان تحت تاثیر ابنفکري سلفیه بیرون 
روبرو است که به اسم سلف و سلفی گري، خشونت را  تیمیهابنام اسالم با پدیده اي به ن

  ترویج می کند و به کفر دیگر مسلمین فتوا می دهد.
  

  چیستی جریان هاي تکفیري
از آن جا که تمام جریان هاي تکفیري از دل سلفیه بیرون آمده اند، بنابراین شناخت جریان 
هاي تکفیري بدون شناخت سلفیه امکان پذیر نیست و از آن جهت که تمام افکار سلفی 

 تیمیهبنادارد؛ به همین جهت ابتدا باید تفکرات  تیمیهابنگري وابستگی تام به آراء و افکار 
  سپس درباره جریان هاي تکفیري سخن گفت.  را شناخت و

  رهبر علی االطالق تکفیري ها تیمیهابن
فیر بدون است و سلفی گري و تک تیمیهابنیقینا رهبر علی االطالق تمام جریانات تکفیري 

اصحاب حدیثی  -قمري در خانواده اي حنبلی  664بی معناست. وي در سال  تیمیهابن
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بزرگ شد که از قدیم االیام مخالف متکلمان و فالسفه و عرفاء متولد شد. او در خاندانی  
و صوفیان بودند و تاریخ اصحاب حدیث پر است از کشمکش هاي آنان با اشاعره و 

با آنان تازگی نداشت؛ بلکه آنچه تازگی داشت  تیمیهابنبنابراین مخالفت  2صوفیان.
لف و تفسیر جدید از حدیث بود. او با تضییق در مفهوم س تیمیهابناجتهادات جدید 

  خیرالقرون، مکتب سلفیه را تاسیس کرد.
با توسعه مفهوم عبادت، بسیاري از عقائد و اعمال مسلمین علی الخصوص احترام  تیمیهابن 

به قبور را از مصادیق شرك دانست و فاعالن آن را از مسلمانی خارج و آنان را متهم به 
خود صدها بار بلکه هزاران بار از الفاظ تداعی کننده در آثار  تیمیهابن 3کفر و شرك کرد.

 917ود ، وي در آثار ختیمیهابنتکفیر استفاده کرد. بر اساس بررسی سی دي مجموعه آثار 
 97بار از لفظ یستتاب،  219بار از لفظ مرتد،  829بار از لفظ  یقتل،  892بار از لفظ کافر، 

استفاده کرده است و اگر به » جب توبته و اال قتلو«بار از لفظ  97بار از لفظ حالل الدم و 
  4صورت دستی جستجو شود یقینا موارد بسیار بیشتري یافت می شود.

وي هم چنین با حرام دانستن تقلید از ائمه اربعه و اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد، خود را  
همین  5مجتهد مطلق دانست و حتی فتوا داد که تقلید از ائمه اربعه کفر و ارتداد است.

مسئله باعث گردید که امروزه، در نگاه پیروان ایشان تقلید حرام و مجتهدانی مثل اسامه 
رقاوي ظهور کنند که از اسالم چیزي نمی دانند، اما به راحتی فتوا به کفر و بن الدن و ز

قتل و ترور می دهند. در کنار حرمت تقلید، فتاواي شاذي دیگري از ایشان صادر شد که 
باعث تفرقه در جهان امروز است. یکی از فتاواي شاذ ایشان، جواز مقابله با غازان خان 

با اندیشه سیاسی اهل سنت ناسازگار است؛ اما همین  حاکم مغول مسلمان شده بود که
فتوا امروزه مستمسک گروههاي جهادي براي مقابله با حاکمان سرزمین هاي اسالمی و 
                                                             

   201.یوسف قرضاوي، الصحوه االسالمیه، ص 2
  . بنگرید: ابن تیمیه، کتاب زیاره القبور، تمام کتاب؛ همو، قاعده جلیله فی التوسل و الوسیله، تمام کتاب 3  

. پایان نامه 2009، مرکز دراسات الوحده العربیه، 113. نگاه کنید: عبدالحکیم ابواللوز، الحرکات السلفیه فی المغرب، ص  4
  دکتري دانشگاه مغرب.   

  .124، ص 4. مجموع فتاوي ابن تیمیه، ج 5
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به عبارت دیگر اولین فردي که مجوز جهاد علیه حاکم مسلمان  6ترور مخالفان شده است.
 هتیمیابنفتواهاي جهادي  است و امروزه جهادي ها با تمسک به تیمیهابنرا صادر کرد، 

  به قتل و کشتار مسلمانان دست می زنند.
 کالبد شکافی مفهوم سلفی گري: وقتی امروزه از لفظ سلفی گري استفاده می شود، منظور

اشاره دارد؟ سلف در لغت به معناي پیشینیان و   و به کدامین گزاره گري چیست از سلفی
رادي که در مکتب و اندیشه، با ما مشترك به عبارت دیگر سلف به اف 7گذشتگان است.

پیروانش  و تیمیهابنبودند و اکنون در قید حیات نیستند، اطالق می گردد؛ اما در اصطالح 
به معناي بازگشت به فهم صحابه، تابعان و علماي مورد اعتماد اصحاب حدیث در سه قرن 

   8اول اسالم و برتر دانستن فهم و اندیشه آنان است.
گري به این معنا است که فهم تیمیه، سلفیطالح سلفیه یعنی ابناعل و مبدع اصبه قول ج

سلف قرون فاضله از کتاب و سنت را از فهم خلف برتر بدانیم. فهم سلف یعنی فهم صحابه، 
تابعین، تابعی تابعین و علماي مورد قبول اصحاب اثر و اصحاب حدیث و فهم خلف یعنی 

ریدیه، فهم اشاعره، مات تیمیهابنفه و عرفاء. بنابراین از نگاه فهم اشاعره، ماتریدیه، فالس
  . 9فالسفه و عرفاء و صوفیه، فهم داراي انحراف، بدعت، ضالّ، غیر حق و باطل است

هر کس معتقد باشد فهم اصحاب حدیث سه قرن اول اسالم در باب  تیمیهابنبه نظر  
لفی است و مکتبش برتر است او س صفات خداوند، از فهم بعدي ها (قرن چهارم به بعد)

روایتی از پیامبر است که چهار بار در صحیح بخاري با مضامین  تیمیهسلفیه. دلیل ابن
ی، خیر القرون قرنی ثم یلونی ثم یلون«نزدیک به هم تکرار شده است. پیامبر می فرماید: 

روایات در برخی از  10».بهترین قرن، قرن من است، سپس قرن بعدي و سپس قرن بعدي

                                                             
 21. بنگرید: محمد عبدالسالم فرج (رهبر گروه الجهاد مصر)، الفریضه الغائبه، ص  6
  ، ذیل ماده سلف؛ 1؛ المعجم الوسیط، ج331 – 330، ص 6ان العرب، ج. لس 7
؛ علی اهللا بداشتی، بررسی و نقد آراي 285-269. بنگرید: مهدي فرمانیان، درسنامه فرق و مذاهب کالمی اهل سنت، ص   8

  ، بحثی مبسوط در باب معناي اصطالحی مفهوم سلفیه.73-35سلفیه درباره توحید، ص 
   .43؛ همو، الفتوي الحمویه الکبري، ص 126، ص 4تاوي ابن تیمیه، ج. مجموع ف   9

  346، ص4، ابن تیمیه ، مجموع فتاوي، ج473. صحیح بخاري، حدیث    10
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با استناد به  تیمیهابن 11آمده است که پیامبر فرمود: بعد از این سه قرن خیري نیست.
خیریت در این روایت که عام و مطلق است، همه چیز این سه قرن را بهتر از قرون دیگر 

و پیروانش، بر  تیمیهابندر نگاه  12دانسته و نام این قرون را قرون فاضله نامیده است.
اساس این روایت فهم برتر و به عبارتی بهترین فهم، از آن علماي قرون نخستین است. 
بنابراین وظیفه هر مسلمانی، بازگشت به فهم سلف صالح است. زیرا آنان اسالم را از همه 

در سلک اصحاب حدیث است، مصادره به  تیمیهابنبهتر فهمیده اند و از آن جهت که 
ه و با تمسک با این روایت، فهم ظاهرگرا، ضد تاویلی و ضد عقل اصحاب مطلوب کرد

  حدیث را به عنوان مشار الیه این حدیث معرفی کرده است.
دارد. یعنی ن تیمیهابناما امروزه مفهوم سلفی گري در جهان اسالم انطباق دقیقی با تعریف 
قد به باشد، معتسلف  سلفی گري در جهان اسالم بیشتر از این که طرفدار برتریت فهم

هاي سلفی در جهان اسالم را بیشتر از تیمیه است. لذا بهتر است جریانعقائد تکفیري ابن
اي  یمیهتابنآن که سلفی به معناي برتر دانستن فهم سلف بدانیم، آنان را جریان هاي 

 از یهتیمابنهاي مهم سلفی در عصر حاضر با تعریفی که بدانیم. زیرا بیشتر جریان
د. بنابراین نامنتوجه به آن تعریف، خود را سلفی میگري  ارائه داده، کاري ندارند و بیسلفی

در واقع این جریان ها را سلفی به مفهوم دقیق کلمه نمی توان دانست و از آن جهت سلفی 
اي را پذیرفته اند. بنابراین باید به ج تیمیهابننامیده می شوند که همه یا برخی از عقائد 

  اي. تیمیهابنریان هاي سلفی باید گفت جریان هاي ج
  گريتاریخچه سلفی

اء در قرن هشتم، توجه به آر تیمیهابنتا قبل از ظهور  سلف گرائی به عنوان یک روش: -  
سلف به عنوان یکی از روش هاي فکري اصحاب حدیث در میان محدثان اهل سنت 

ودند تا از افکار سلف خود عدول نکنند. مطرح بود و طیفی از بزرگان اصحاب حدیث مقید ب

                                                             
  4365.  صحیح بخاري، حدیث  11
  321، ص 4. مجموع فتاوي ابن تیمیه، ج 12
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فقهاي اثرگراي مدینه در دو قرن اول هجري را می توان پیش قراوالن رویکرد سلفی 
گرائی در قرون پیش از احمد بن حنبل دانست. خود احمد بن حنبل بسیار مقید بود عقائد 

. در عدول نکندخود را بر اساس فکر اصحاب اثر مدینه تنظیم کند و  حتی االمکان از آن 
زمان محدثان قرون سوم تا هشتم، سلفی گرائی معنایی به غیر از معناي لغوي نداشت. 
یعنی توجه به افکار گذشتگان و این توجه، مقید به زمانی نبود و هیچ کس از محدثان به 
حدیث خیر القرون تمسک نمی کرد. بنابراین با توجه به معناي لغوي کلمه سلف، هر روز 

  13افرادي که  تحت پوشش مفهوم سلف قرار می گرفتند، افزوده می شد. به تعداد
 و استدالل به حدیث خیر القرون، تیمیهابنبا ظهور  سلف گرائی به عنوان یک مکتب: -

محدوده زمانی سلف مقید به قرون فاضله (قرن اول تا سوم) شد و مفهوم سلف از معناي 
لغوي به معناي اصطالحی تغییر معناشناختی یافت. در این نگاه، فهم ظاهرگراي سلف 

) و ماتریدیه گراي خلف (اشاعرهن و ائمه اربعه) از فهم تاویل(صحابه، تابعین و تابعی تابعی
گرائی به عنوان یک رویکرد نبود، بلکه کم کم خود را به برتر شد. در این زمان دیگر سلف

عنوان یک مکتب در مقابل اشاعره، اصحاب حدیث و ماتریدیه معرفی می کرد. تمام این 
در حال انجام بود. وي در کتاب الفتوي الحمویه الکبري براي  تیمیهابنتحوالت به دست 

بار از مکتبی به نام سلفیه نام برد و این چنین مکتبی با عنوان سلفیه در جهان اسالم  اولین
با بررسی تمام آثار ملل و نحل، از جمله مقاالت االسالمیین ابوالحسن  14تاسیس شد.

اشعري، الفرق بین الفرق بغدادي، الفصل ابن حزم، الملل و النحل شهرستانی و دیگر آثار، 
سیم که هیچ یک از این نویسندگان از مکتبی به نام سلفیه یاد نکرده به این نتیجه می ر

  اند.
کتاب  در -که خود یک سلفی تمام عیار است-جالب است بدانیم دکتر یوسف قرضاوي 

الصحوه االسالمیه من المراهقه الی الرشد تصریح دارد که کلمه سلفیه، لفظی جدید است 
                                                             

، فکري سلفیه در جهان معاصر، مجله مشکات همو، مقاله گرایش هاي. مهدي فرمانیان، آشنائی بافرق تسنن، درس سلفیه، 13
  ؛ 104ش
 .40-34ابن تیمیه، فتوي الحمویه الکبري، ص  .14
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شده است. عین عبارت یوسف قرضاوي چنین و به تازگی به ادبیات جهان اسالم وارد 
و تعبیر السلفیین تعبیر حدیث ال ادري متی شاع استعماله بالضبط و قد کان من « است: 

قبل یطلق علی اهل الحدیث او اهل االثر او علی الحنابله الذین تبنوا اتجاه اهل الحدیث 
غیرهم  جرت بین الحنابله وفی مقابله اهل الکالم فی العقائید و اهل الراي فی الفقه و کم 

 15»من االشعریه و الماتریدیه من خالفات و معارك نظریه و عملیه احیانا علی مر التاریخ
یعنی تعبیر سلفیون (سلفی ها) تعبیر جدیدي است. نمی دانم از چه زمانی در جهان اسالم 

ر مقابل د شایع شده است. قبال به سلفی ها، اهل حدیث، اهل اثر یا حنابله می گفتند که
اهل کالم در عقائد و اهل راي در فقه به کار می رفت. دعواها و مشاجرات علمی و عملی 

  زیادي میان حنابله و اشاعره و ماتریدیه در طول تاریخ اتفاق افتاده است. 
دیدگاه یوسف قرضاوي بسیار دقیق و منطبق با واقع است. زیرا با به محاق رفتن فکر 

تا عصر حاضر هیچ کس از مکتب سلفیه خبري نداشت و اولین بار  از قرن هشتم تیمیهابن
لفظ سلفیه در شمال آفریقا از سوي محب الدین خطیب و سید محمد رشید رضا مطرح 
شد. وهابیت در این هشتاد سال گذشته از این اسم به نفع خود استفاده کرده و خود را به 

نده شاید به همین علت است که نویسعنوان سلفی و مکتب خود را مکتب سلفیه نام نهاد. 
چاپ لیدن، سلفیه  (encyclopaedia of islam)مدخل سلفیۀ دائره المعارف اسالم 

  16را نه به وهابیت بلکه به جریانات سلفی شمال آفریقا اطالق کرده است.
  جریان هاي تکفیري در عصر حاضر

در سی سال اخیر گروه هاي متعدد و متنوعی از جریان هاي تکفیري در کشورهاي اسالمی 
به  جنبش هاي اسالمی در جهان عرببه وجود آمده اند که آقاي دکمجیان در کتاب 

صورت گسترده به صدها گروه از این جریان ها اشاره کرده است که غالبا به یکی از سه 
، ب: سپاه صحابه و طالبان،  ج: سلفیه جهادي (القاعده) جریان اصلی تکفیري الف: وهابیت

                                                             
  .201. الصحوه االسالمیه من المراهقه الی الرشد، ص 15 
  .987-976، ص 9. دائره المعارف اسالم، ج    16 
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وابسته اند. اکثر این گروهها تابع شرایط و مقتضیات زمان به سلفیه جهادي پیوسته، اگرچه 
قبال از طیف هاي دیگر و گاه اصال سلفی نبوده اند. بنابراین مهم ترین گروه سلفیه جهادي 

  به آن متعلق است. است که جهاد را واجب دانسته و صدها گروه
  وهابیت و تکفیر مسلمین

، تمام مسلمانان را به خاطر انجام توسل به ارواح تیمیهابنوهابیت تحت تاثیر آراء و افکار 
بزرگان و احترام به قبور اولیاء الهی، مشرك به شرك جلی و کافر به کفر اکبر می داند و 

ر زمان رسول خدا (ص) بیشت معتقد است شرك مسلمانان در عصر حاضر از شرك مشرکین
و بزرگتر است. بنابراین مسلمانان باید دوباره اسالم آورده و شهادتین را به زبان جاري 
کرده و از آباء و اجداد خود تبري جویند. در غیر این صورت مهدورالدم بوده و جان و مالشان 

جب است و اموال و احترام ندارد و کشتن آنان در صورت امتناع از پذیرش دوباره اسالم وا
در نگاه وهابیت یک میلیارد و  17زنان و فرزندانشان به عنوان غنیمت جنگی اخذ می شود.

همگی کافر و مشرك و مهدور  –به غیر از هم مسلکان ایشان  –پانصد میلیون مسلمان 
الدم هستند و حتی سلفیانی مثل اخوان المسلمین و طالبان اگر چه مشرك نیستند، اما 

  18ند و باید از بدعت دست بردارند.بدعتگذار
شان فقهی کیه می رسید که این فرقه حتی به همبا مراجعه به تاریخ وهابیت به این نتیج

و هم مسلکان اعتقادي خود هم رحم نکرده و بیشتر مقتولین دوره اول وهابیت که با 
حاب رویکرد اصفتاواي محمد بن عبدالوهاب به قتل رسیده اند، اهل سنت حنبلی مذهب با 

تکفیر مسلمین هم در آثار محمدبن عبدالوهاب به وضوح دیده می شود   19حدیث بوده اند.

                                                             
یین کشف االرتیاب تالیف سید محسن امین؛ آ. در این زمینه بنگرید به آثار متعددي که در نقد وهابیت نوشته شده است:  17

وهابیت تالیف آیت اهللا سبحانی؛ رویکرد عقالنی به باروهاي وهابیت نگارش استاد نجم الدین طبسی؛ وهابیت اثر فقیهی؛ 
  پاسخ به شبهات وهابیت و سلفی گري نوشته استاد علی اصغر رضوانی و دیگر آثار مربوطه.

جماعه االخوان، تمام کتاب و مقدمه ربیع مدخلی بر آن. در این زمینه می توان به آثار ربیع  . بنگرید: اضواء السلفیه عند 18
 مدخلی از بزرگان وهابیت مراجعه کرد که همه را مشرك و کافر و یا حداقل بدعتگذار می داند.

وهاب ار و هم زمان محمد بن عبدال. بنگرید به: تاریخ ابن غنام و کتاب المجد فی تاریخ النجد که هر دو توسط  وهابیان طرفد 19
 نوشته شده است.  
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و هم در رفتار وهابیان در دوره پیدایش و دوره ظهور مجدد دیده می شود که در ادامه به 
  برخی از آنها اشاره می شود.

اسالم دانسته و به کفر االسالم، ده چیز را ناقض   نواقض رسالهمحمد بن عبدالوهاب در 
براي غیر خداوند نمودن  یکم: شرك در عبادت خدا، مانند ذبح    داده است: مرتکب آن فتوا

و حال آن که تمام مسلمانان نذر  او بسیاري از مسلمانان مشمول آن هستند! عقیده که به
یان که مدوم: کسی  را مخصوص خدا می دانند و ثواب آن را به اولیاء الهی هدیه می کنند.

به را بخواند و از وي طلب شفاعت نماید،  آن واسطهاي قرار دهد و   واسطه خود و خداوند
بن عبدالوهاب از اجماع یاد شده،  است! البته معلوم نیست که مراد محمد کافر اجماع علماء

ه مسلمانان ب! چرا که تکفیر فقط خودش منظور استنظر فقهاي اسالمی است یا  اتفاق
 ، بلکهنیست مسالافقهاي  و اجماع اتفاق مورد وجهبه هیچ  از اولیاء الهی، خاطر شفاعت

. دارداز نظر محمد بن عبدالوهاب  شهرت بیشترصدها برابر ، و جواز آن قول به عدم تکفیر
ها را درست   آن عقیده آنان تردید نماید یا سوم: کسی که مشرکان را تکفیر نکند یا در کفر

ل رسوکنندگان به   عنوان نمونه کسی که در کفر توسل براین، بهبپندارد، کافر است! بنا
هشتم: کمک به مشرکان و  ..... باشد، خودش هم کافر خواهد بود! (ص) تردید داشتهخدا

مسلمانان، کفر است. البته ظاهرا منظور محمدبن عبدالوهاب از  یاري رساندن آنان علیه
 شیعیان است که به پیامبر(ص) توسلو صوفیان مسلمانان غیروهابی و به ویژه  مشرکان،

  20مسلمانان نظر داشته است!  رد تنها بهامو مه ایناو در ه.....   کنند!   می
ابن بشر یکی از نویسندگان وهابی درباره رفتار تکفیري وهابیان در حمله وهابیت به کربال 

هجري آغاز  شد، عبدالعزیز  لشکري گران از تمام اطراف  1216نویسد: وقتی سال می
نجد و جنوب حجاز به قصد تصرف سرزمین کربال حرکت داد. این سپاه بر اهالی شهر 

ها کشته و گنبدي را که بر روي قبر الی آن را در بازارها و خانهکربال وارد شده و بیشتر اه
حسین (ع) بود، خراب و آنچه را در ضریح و حوالی آن بود، غارت کردند و چیزهایی را که 
                                                             

 .243 -231، ص 1محمد بن عبدالوهاب، مجموعه الرسائل، رساله نواقض االسالم، ج - 20
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با زمرد و یاقوت و جواهرات، زینت شده بود و دیگر چیزهایی را که قابل شمارش نیست، 
رنگ نکرده و حدود ظهر با تمام اموالی که برداشته جا زیاد دهمه را برداشتند. آنها در آن

  21جا را ترك کرده، در حالی که حدود دو هزار نفر از اهالی کربال را کشتند.بودند آن
نویسد: از قبیح ترین کارهاي جمیل صدقی زهاوي درباره حمله وهابیان به طائف می

 صورت دسته جمعی کشته وهابیان این بود که هنگام وارد شدن به شهر طائف مردم را به
طور یکسان از دم تیغ شمشیر و نیزه و به کوچک و بزرگ رحم نکردند و همگی را به

اي بریدند. همچنین عدههاي مادرانشان سر هاي شیرخوار را بر سینهگذراندند و حتی طفل
 را که مشغول فراگیري قرآن بودند نیز به قتل رساندند و وقتی که همه افرادي که درون

سراها و مساجد بردند، همه را به قتل رساندند. حتی خانه بودند را به بیرون و به کاروان
کسانی را که در مساجد در حال رکوع و سجود بودند را نیز کشتند، به حدي که به جز 
بیست و چند نفر از اهالی آن شهر، دیگر کسی باقی نماند...... و نحوة کشتن این طور بود 

عده اي را به قتل رسانده و در روز دوم و سوم از راه مکر و خدعه به مردم که در روز اول 
ها گرفته و همگی را به قتل رساندند، ها را از آنامان دادند و چون بر آنها وارد شدند اسلحه

امان داده و آنگاه در سرما برهنه و عریان و بدون هیچ » وج«اي دیگر را تا وادي و عده
هاي نقد و اثاث منزل آنان را به غارت بردند. حتی کرده و اموال و پول لباسی آنان را رها

نمود؛ ها را ورق ورق میها را در روي زمین و کوچه و بازار ریخته که بادها آنکتاب
ث و هاي حدیهاي بخاري و مسلم و بقیه کتابها و نسخهشان قرآنهایی که در بینکتاب

 ها تا چند روز رويرسید. این کتابهزاران تألیف می فقه و دیگر علوم وجود داشت که به
اي از آنها را از رفتند و کسی جرأت نداشت ورقهها راه میزمین بود و آنان بر روي کتاب

ها را خراب کرده و با خاك یکسان نمودند. این عمل فجیع در زیر پا بردارد. سپس خانه
  22قمري به وقوع پیوست. 1217سال 

                                                             
 .258و 257، ص 1. عنوان المجد فی التاریخ النجد، ج 21
رید: عی اصغر رضوانی، وهابیان ؛ نیز بنگ20 -19. جمیل صدقی، الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه المارقه، ص  22

 .55-47؛ سید محسن امین، کشف االرتیاب، ص 31را بهتر بشناسیم، ص 
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آن فتاواي محمد بن عبدالوهاب و این رفتار و عملکرد آل سعود در دوره اول وهابیت است 
که پیش روي ماست و همین روش و سیره وهابیت در عصر حاضر است که در آثار بن باز 
و ابن عثیمین و بن جبرین از علماي بزرگ وهابیت در دهه اخیر دیده می شود، اما به 

توانائی انجام این روش را ندارند و خشونت و تکفیر را به  خاطر مقتضیات زمان و مکان
بیرون از عربستان برده و افکار تکفیري را در جوامع دیگر پخش می کنند و در موقع 

  مقتضی از آن استفاده می نمایند.   
  سپاه صحابه و تکفیر شیعه

دوازده هجري در قرن . باز می گردد 23پیشینه فکري سپاه صحابه به جریان فکري دیوبندیه
بود. شاه ولی اهللا دهلوي با  تیمیهابندر هند فردي ظهور کرد که حامل برخی از افکار 

تلفیق تصوف، ماتریدیه با سلفیت مکتبی ایجاد کرد که بعدها با عنوان مکتب دیوبندیه 
دیوبندیه را به هیچ وجه نمی توان سلفی یا یکی از جریان هاي سلفی دانست.  شناخته شد.

یچ گاه دیوبندیه به برتر بودن فهم سلف بر فهم خلف معتقد نیست، اما از آن جهت زیرا ه
ی را قبول دارد، از روي تسامح از دیوبندیه به عنوان یک تیمیهابنکه برخی از افکار تکفیري 

  از جریان هاي سلفی یاد می شود.
پاکستان به وجود جریان تکفیري سپاه صحابه در  1985از دل تفکرات دیوبندیه در سال 

آمد که به تکفیر شیعه می پردازد و کاري به غیر شیعه ندارد. زیرا بزرگان دیوبندي قائل به 
تکفیر مسلمین نبوده و شاه ولی اهللا دهلوي در عین اعتقاد به شرك دانستن برخی از اعمال 

سلمان بر م مسلمانان، اما بر خالف وهابیت مسلمانان را به خاطر این اعمال کافر ندانسته و
بودن مسلمین تاکید دارد، ولی برخی از فتواهاي بزرگان دیوبندیه مبنی بر کفر شیعه، 

 24مستمسکی براي سپاه صحابه بر تکفیر شیعیان و به شهادت رساندن شیعیان شده است.
در بیانیه هاي سپاه صحابه آمده است پاکستان باید از حضور شیعیان خالی گردد و پاکستان 
                                                             

؛ علیزاده موسوي، مکتب دیوبند؛ محمد 13. درباره دیوبندیه بنگرید: مهدي فرمانیان، مقاله دیوبندیه، مجله طلوع، شماره  23
  ان نامه کارشناسی ارشد موسسه امام خمینی.طاهر رفیعی، نقد وبررسی اندیشه هاي کالمی دیوبندیه، پای

  .11. بنگرید: علیرضا میرزائی، مقاله سپاه صحابه نماینده افراط گرائی دیوبندیه، مجله سراج منیر، شماره  24
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می خواهیم. در همین راستا در ایام عزاداري اباعبداهللا الحسین به دسته جات بدون شیعه 
در سه دهه اخیر در کنار سپاه  25عزاداري حمله کرده و شیعیان را به شهادت می رسانند.

صحابه، چندین گروه افراطی و تکفیري دیگر نیز در پاکستان شکل گرفته است. لشکر 
مهم ترین گروههاي تکفیري در پاکستان هستند جهنگوي، لشکر طیبه و جیش محمد از 

    26که لشکر جهنگوي از بقیه نسبت به شیعیان سختگیرتر و تندتر است.
یکی از عوامل گسترش گروه هاي تکفیري علیه شیعه در پاکستان و کشورهاي دیگر، 
رفتار برخی از شیعیان در توهین و اهانت به مقدسات و بزرگان اهل سنت است مثل آقاي 

هیاري در شبکه اهل بیت، آقاي یاسر الحبیب در لندن و آیت اهللا سید صادق شیرازي در ال
شبکه هاي ماهوارهاي متعدد. مقام معظم رهبري فرمودند: تشیع آمریکائی و لندنی تشیع 
واقعی نیست که اشاره به شبکه هاي ماهواره اي پخش شونده از آمریکا و لندن است که 

یت آقاي اللهیاري است که توهین را به حد اعلی خود رسانده مصداق اتم آن شبکه اهل ب
و کسی دیگر اعم شیعه و سنی نمانده که مورد اهانت ایشان قرار نگیرد. بهترین تعبیر براي 

ه بر بنامیم ک» طبل هاي جنگ مذهبی«این گونه شبکه ها این است که این شبکه ها را 
شود؛ خدا کند که هیچ گاه اتفاق طبل جنگ می کوبند و چه وقتی جنگ مذهبی شروع 

  نیفتد. 
  سلفیه جهادي و گسترش خشونت و قتل به اسم اسالم 

سومین و مهم ترین جریان تکفیري، جریان سلفیه جهادي است که از دل آن، القاعده و 
داعش بیرون آمد. پیدایش سلفیه جهادي بازگشت به کتابی از سید قطب به نام معالم فی 

قطب با نگارش این کتاب بیان داشت که ما در دوران جاهلیت قرن  الطریق می کند. سید
بیستم که بدتر از جاهلیت زمان پیامبر است زندگی می کنیم و باید این جاهلیت را که 
همان فرهنگ غرب است از بین ببریم. تا اینجاي سخنان سید قطب اشکالی نداشت، اما 

                                                             
 بنگرید: محمد طاهر رفیعی، نقد و بررسی اندیشه هاي کالمی دیوبندیه، فصل آخر 25
  فصل لشکر جهنگوي و طیبه. علی جمالی، افراط گرائی در پاکستان،  26
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، جهان اسالم را به تالطم انداخت. دومین مسئله اي که ایشان در این کتاب مطرح کرد
وي بیان داشت هر کس به این جاهلیت راضی باشد او هم کافر است و تمام شهرهاي 
اسالمی، شهرهاي جاهلی است و این چنین تمام مسلمانان و شهرهاي آنان به حکم سید 
قطب کافر شدند. سید قطب به پیروان خود توصیه کرد که همچون پیامبر از مکه جاهلی 
به مدینه النبی هجرت کرده و یک شهر اسالمی تشکیل دهند و سپس با جهاد براي 

  27تشکیل حکومت اسالمی بکوشند.
در همان زمان تعدادي از جوانان تندرو و افراطی اخوان المسلمین به تفکرات سید قطب 
پیوسته و گروه هاي تکفیري متعددي را در مصر و کشورهاي عربی تاسیس کردند. مهم 

گروه ها عبارتند از: جماعه المسلمین یا گروه التکفیر و الهجره به رهبري شکري ترین 
مصطفی و گروه الجهاد به رهبري محمد عبدالسالم فرج. عبدالسالم فرج مولف کتابی 
است که یکی از تاثیرگذارترین کتاب ها در گسترش تفکر جهاد در میان جوانان مصر است. 

هاد را فریضه اي می داند که مسلمانان قرنها آن را فراموش وي در کتاب الفریضه الغائبه، ج
کرده اند، لذا باید آن را دوباره احیاء کرد. ایشان جهاد را مثل نماز، واجب عینی براي هر 

ر فمن یحکم بغی«مسلمان، اعم از زن و مرد دانسته و تمام حاکمان اسالمی را به حکم آیه 
فر معرفی می کند و جهاد علیه آنان را واجب اعالم کا» ما انزل اهللا فاولئک هم الکافرون

نمود. ایشان در این اثر بیان داشت که جنگ و جهاد علیه دشمنان داخلی یعنی حکّام 
مسلمان بر دشمنان خارجی یعنی غرب و استکبار جهانی مقدم است و تا مدافعان تفکر 

 ست و این چنین فضايغرب را در داخل از بین نبریم، پرداختن به دشمن خارجی بی معنا
  28مخالفت با غرب، به داخل جهان اسالم برگشت و جنگ میان مسلمانان شکل گرفت.

ژیل کوپل در کتاب پیامبر و فرعون به خوبی این فضا را ترسیم کرده و با گزارش از کتاب 
     29معالم فی الطریق، اثر آن را در گسترش سلفیه جهادي نشان داده است.

                                                             
 .169 – 160بنگرید: محمد مسجد جامعی، زمینه هاي سیاسی حکومت اسالمی در تشیع و تسنن، ص  27

 . بنگرید: محمد عماره، الفریضه الغائبه عرض و نقد، تمام کتاب. 28
 . این کتاب توسط دکتر حمید احمدي ترجمه و توسط انتشارات کیهان به چاپ رسیده است. 29
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ت خوبی براي سلفیان جهادي بود. شوروي کافر به کشوري اسالمی جنگ افغانستان فرص
حمله کرده و دفاع از اسالم و مسلمانان با فتواهاي جهادي علماي اهل سنت و وهابیت 
واجب گردید. این تحلیل باعث گردید که بسیاري از سلفیان جهادي به افغانستان رفته و 

هاد علیه شوروي گردند. فتاواي جهاد افغان مشغول ج -با عنوان افغان العرب یا عرب 
علماي وهابیت و دیوبندیه در این زمینه، رغبت این افراد را دو چندان کرد و اسامه بن 
الدن با آشنا شدن دکتر عبداهللا عزّام، رهبر افغان العربها و حکم جهاد علماي وهابی، راهی 

به کار شد و رشادت هائی از  افغانستان شد و در آنجا به عنوان معاون عبداهللا عزام مشغول
  30خود نشان داد.

بعد از جنگ افغانستان و ترور عبداهللا عزام از سوي سرویس هاي اطالعاتی آمریکا، افغان 
بار دیگر سلفیان  1994العرب ها پراکنده شده و اسامه بن الدن به سودان رفت. در سال 

خود انتخاب کردند و این جهادي دور هم جمع شده و اسامه بن الدن را به عنوان رهبر 
چنین گروه تکفیري القاعده در پیشاور پاکستان تاسیس شد؛ البته برخی تاسیس القاعده را 

یعنی بعد از اتمام جنگ افغانستان باز می گردانند که شواهد کافی براي آن  1988به سال 
 یگاهها وبا تاسیس القاعده که مهم ترین هدفش مبارزه با آمریکا بود، پا 31وجود ندارد.

سفارت خانه هاي آمریکا در آفریقا مورد حمله موشکی و انتحاري القاعده قرار گرفت و 
دهها نفر از نظامیان آمریکائی از سوي القاعده به قتل رسیدند.  با بمب گذاري در سفارت 
خانه هاي آمریکا در کنیا و تانزانیا و حمله به کشتی آمریکائی در خلیج عدن، القاعده به 

ن گروه تروریستی از سوي آمریکا معرفی شد. در این زمان طالبان در افغانستان ظهور عنوا
کرده و از بن الدن براي حضور در افغانستان دعوت به عمل آورد و اسامه بن الدن از 
سودان به افغانستان عزیمت کرد. آمریکا از طالبان، اسامه بن الدن را به عنوان رهبر گروه 

                                                             
 و سلسله مقاالت وحید مژده (بیست» بر بام جهان«باره افغان العرب ها بنگرید به کتاب ابوولید المصري با عنوان  . در 30

 مقاله) در خبرگزاري آواي افغان.
ل الطویل است که توسط کمی» القاعده و اخواتها«. درباره القاعده آثار فراوانی نوشته شده است. یکی از این آثار کتاب مفید  31
 رش یافته و نویسنده با بیش از بیست نفر از سران القاعده مصاحبه کرده و این اثر را تالیف کرده است.نگا
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 2001رخواست نمود که با مخالفت طالبان مواجه شد. یازده سپتامبر تروریستی القاعده د
اتفاق افتاد و حمله به برج هاي دو قلوي تجارت جهانی به اسم القاعده تمام شد و آمریکا 

موفق به کشتن بن الدن نشد.  2010به افغانستان و سپس عراق حمله کرد. آمریکا تا سال 
یت اطالعات ارتش پاکستان در منطقه نظامی زیرا اسامه بن الدن پنج سال تحت حما

ابوت آباد اسالم آباد زندگی می کرد و کسی از این مسئله خبر نداشت. با اطالعات به دست 
آمریکا شبانه به ابوت آباد حمله کرد و اسامه بن الدن کشته شد و  2010آمده، در سال 

جهاد مصر، رهبر القاعده بعد از ایشان ایمن الظواهري پزشک جراح مصري و رهبر گروه ال
  32گردید.

با حضور آمریکا در خلیج فارس و حمله به عراق، گروه جدیدي در عراق شکل گرفت که 
رهبري آن را ابومصعب زرقاوي به عهده داشت. زرقاوي بیشترین حمالت خود را به سمت 

رِ فشیعیان نشانه گرفت و در بیانیه هاي خود استدالل می کرد: از آن جهت که شیعۀ کا
مشرك با آمریکاي کافر هم دست شده و به قتل مسلمین پرداخته و براي نهادینه کردن 
فرهنگ جاهلی در کشور عراق تالش می کند، لذا بیشترین حمالت ما باید متوجه حکومت 
شیعه در عراق باشد تا نه آمریکا به هدفش برسد و نه شیعه بتواند در عراق جاي پائی پیدا 

اري اسالمی در کشورهاي اسالمی و اتفاقات سوریه، گروهی با عنوان با ظهور بید 33کند.
داعش (دولت اسالمی عراق و شام) از جبهه النصره که زیر مجموعه القاعده بود، خارج شد 
و دیگر از فرامین ایمن الظواهري تبعیت نکرد و گروه تکفیري جدیدي به وجود آمد که 

م است و مهم ترین مخالفان خود را مهم ترین هدفش تشکیل حکومت در عراق و شا
   34شیعیان عراق و شام  می داند و با دولت سوریه و عراق در جنگ است.

                                                             
  .2010. در این زمینه بنگرید به خبرگزاري جمهوري اسالمی و دیگر خبرگزاري ها در زمان قتل اسامه بن الدن در سال  32
  . بنگرید: کتاب سلفیه حال و آینده، بخش القاعده عراق. 33
صطفی، ، تالیف حمزه مصطفی م»جبهه النصره الهل الشام من التاسیس الی االنقسام« . بنگرید به مقاله جالب و خواندنی  34

 .2013، نوامبر  5مجله دراسات السیاسیه، مرکز العربی لالبحاث و دراسات السیاسات، ش 
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این سه جریان، مهم ترین جریان هاي تکفیري جهان اسالم هستند که خود هر کدام به 
صدها گروه کوچکتر تقسیم  شده و در هر کشوري با نام خاصی ظهور یافته اند. هم چنین 

از افراد یک گروه به گروه هاي دیگر پیوسته و تفکیک یکی از دیگري را دشوار بسیاري 
ساخته است. فی المثل با حمله آمریکا به افغانستان، گروه هاي تکفیري سپاه صحابه و 
طالبان به القاعده نزدیک شده و القاعده یارگیري خود را از جوانان افراطی طالبان در کنار 

  اخوان المسلمین انجام می دهد.       یارگیري از جوانان تند 
  چرائی شکل گیري جریان هاي سلفی

شاید مهم ترین بستر رشد سلفی گري، عدم حضور یک تفکر اسالم گراي بدیل در صحنه 
جهان اسالم باشد. بعد از فروپاشی امپراطوري عثمانی، جهان اهل سنت به دنبال ایجاد 
بدیلی براي امپراطوري عثمانی بود و در این راستا تالش فراوانی کرد. از راه اندازي جنبش 

آثاري همچون االسالم و اصول الحکم علی عبدالرزاق مبنی بر خالفت در هند، نگارش 
انکار خالفت اسالمی، پیشنهاد رشید رضا مبنی بر پذیرش خالفت حاکم قریشی و زیدي 
مذهب یمن از سوي مسلمین تا تاسیس اخوان المسلمین و حزب التحریر همگی در راستاي 

معروفش درباره اندیشه سیاسی  احیاء خالفت اسالمی بود. مرحوم حمید عنایت در دو اثر
مسلمانان و تالش متفکران و مصلحان اهل سنت براي راه اندازي مجدد امپراطوري  
اسالمی، به خوبی نشان داده است که علماي اهل سنت در زمینه اندیشه سیاسی با وضعیت 

ن از آ فعلی جهان اسالم چه راه حل هائی ارائه داده اند؛ اما مسائل جهان اسالم پیچیده تر
بود که این راه حل ها جواب دهد و  همه تالش هاي عالمان اهل سنت به شکست انجامید 

  و روزنه  امیدها به یاس تبدیل شد. 
حال باید جهان اسالم چه می کرد؟ جریان هاي فکري متعددي در جهان اسالم شکل 

ري ان ها کاگرفت تا عقب ماندگی و تحقیر مسلمانان را جبران کند، اما هیچ یک از جری
از پیش نبردند و نتوانستند براي جهان اسالم کاري انجام دهند. جریان روشنفکري که 
اکثر افکار و  فرهنگ غرب  را پذیرفته بود، به جاي این که فکري براي اسالم کند، خود 
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جذب مدرنیته شد و اصول اومانیسم را پذیرفت و اسالم را به نفع غرب تفسیر کرد. جریان 
بی با فروکاستن مسائل جهان اسالم به مسائل فقهی، عمال کاري از پیش نبرد اصالح طل

  و جهان اسالم فرومانده تر از قبل به راه خود ادامه داد. 
در این جا بود که شعار بازگشت به سلف که از سوي سید جمال و محمد عبده در جهان 

 تیمیهنابید رضا به نفع طنین انداز شده بود از سوي عده اي مثل وهابیت و سید محمد رش
م اي یافت و  چرخش فکر جهان اسال تیمیهابنمصادره شد و بازگشت به سلف تفسیري 

که می رفت به سمت اصالح گري محمد عبده سرعت بگیرد به وسیله شاگردش رشیدرضا 
 یهتیمبناچرخید و اتفاقی که نباید بیفتد افتاد و جهان اسالم در دام افکار  تیمیهابنبه سمت 

  به عنوان تنها روش خروج جهان اسالم از بن بست به وجود آمده، افتاد.
در این زمان برخی از مسائل سیاسی و فکري جهان اسالم به وهابیت براي گسترش فکر  

کمک کرد. پنج کشور مهم عربی یعنی مصر، سوریه، اردن، عراق و لیبی به سمت  تیمیهابن
ر کشورهاي اسالمی گسترش یافت. عربستان و بلوك شرق گرایش یافته و جریان چپ د

شاه ایران با کمک آمریکا براي جلوگیري از گسترش جریان چپ در کشورهاي خاورمیانه، 
کنفرانس اسالمی را تاسیس کردند و آمریکا دست عربستان را براي گسترش وهابیت و 

با کمونیست  لهسلفی گري در جهان اسالم باز گذاشت و این چنین سیاست آمریکا براي مقاب
  در خدمت وهابیت قرار گرفت و موجب گسترش سلفی گري در جهان اسالم شد.    

عامل دیگر گسترش سلفی گري در جهان اسالم، خود شعار بازگشت به سلف بود. نزد اهل 
سنت کلمه سلف از قداست خاصی برخودار است و یادآور دوران خالفت خلفا و صحابه و 

ت. در نگاه اهل سنت دو چیز در قدرت سیاسی مهم است. اول اوج قدرت خالفت آنان اس
امپراطوري و اقتدار خالفت و دیگري گسترش سرزمین هاي اسالمی و فتح کشورهاي 
مشرك و تبدیل آن به کشور توحیدي. مهم آن نیست که حاکم ظالم باشد یا نه، بلکه مهم 

شد و بازیچه دست دیگران آن ابهت و اقتدار خالفت است. حال خود خلیفه هم کارئی نبا
باشد مهم نیست، مهم آن اقتدار خالفت است که باید باقی باشد. اگر قریشی باشد بهتر و 
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اگر نباشد مهم نیست، اقتدار امپراطوري وجود داشته باشد، کافی است. در نگاه اهل سنت 
افته یاین اقتدار در دوره خلفا و سپس در دوره بنی امیه بیش از دیگر خالفت ها تجلی 

  است. لذا بازگشت به سلف یعنی بازگشت به اقتدار گذشته.
دلیل دیگر گسترش تفکر سلفی، رویکرد توحیدي سلفیان است که با دستگاه فکري اهل 
سنت سازگار است. تمام اهل سنت اعم از اشاعره، ماتریدیه و اصحاب حدیث قائل به 

نیستند،  نتی که تحت تاثیر تصوفنظریه خلق افعال عباد یا کسب هستند. یعنی تمام اهل س
قائلندکه تمام افعال اختیاري اولیاء اهللا، همگی خلق خدا و کسب عبد است. با این تفسیر، 
پیامبري که نمی تواند حتی افعال اختیاري خود را بیافریند، چگونه می تواند مرده زنده کند 

را  اتی که خلق و شفاءو مریض را شفا دهد. بنابراین بر اساس تمام مکاتب اهل سنت، آی
یات بر تمام آ» خلق کل شی«به اولیاء اهللا نسبت می دهند، مجاز است نه حقیقت و آیه 

قرآن، حاکم است. لذا استغاثه به ارواح اولیاء الهی بنابر نظریه کسب نزد همه اهل سنت، 
هللا ابوي شرك می دهد مگر این که رویکرد صوفیانه داشته باشد و والیت تکوینی اولیاء 

  را بپذیرد.
رویکرد نفی هر گونه توسل به غیر خدا، نه تنها براي بسیاري از روشنفکران اهل سنت، 
بلکه براي روشنفکران شیعه هم  جاذبه دارد و این رویکرد را در افرادي مثل محمد عبده 

بینیم که این گونه توسالت و تضرعات را نه از مقوله مصادیق شرك، بلکه از مقوله می
ات جایز نمی داند و در این راستا با وهابیت و سلفی گري همنوا می گردد. عقل گرائی خراف

برخاسته از غرب به این تفکرات نه از باب شرك، بلکه از باب خرافات به وهابیت و 
گري کمک می کند. شاید روشنفکران با تخریب قبور مخالف باشند، اما با این نوع سلفی

قبور اولیاء اهللا هم مخالفند. بنابراین تفکر تاریخی خلق افعال توسالت مردم عوام نسبت به 
عباد و جریان روشنفکري، تسهیل کننده و زمینه مساعدي براي پذیرش افکار سلفی گري 
را به وجود می آورد مگر آن که آن فرد تفکر صوفیانه داشته باشد و مبحث انسان کامل و 

ل هاي بنابراین تفکر اهل سنت پتانسی والیت تکوینی مانع پذیرش افکار سلفی باشد.
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زیادي براي پذیرش افکار سلفی گري را دارد، ولی به شرط آن که با رویکرد نرم و مالیم 
  و ضد تکفیري باشد. 

عامل دیگر گسترش سلفی گري، حضور تفکر اموي گري در سلفیان است که بر تاریخ و 
و  اگر جریان تصوف از اهل رجال و حدیث و فکر و کالم اهل سنت سایه افکنده است 

سنت رخ بربندد، یقینا رویکردهاي عثمانی در اهل سنت رشد می کند. رفتار اشتباه طیف 
مخالفان تقریب در شیعه مثل آیت اهللا شیرازي و وابستگان به این طیف فکري در اهانت 

ذار اموي تاثیرگ -به مقدسات و بزرگان اهل سنت، به شدت در گسترش تفکر عثمانی 
ت. گسترش تفکر اموي، باعث گسترش تفکر ناصبی گري در جهان اسالم است که اس

سنی به شدت می  –نشان هائی از ناصبی گري در جهان دیده می شود. دعواي شیعه 
  تواند به گسترش سلفی گري در میان اهل سنت تاثیر گذارد.

در دیگر  سعامل مساعد دیگرِ گسترش سلفی گري، به قدرت رسیدن شیعه در ایران و سپ
کشورهاست. از نظر یک سنی خالفت اسالمی، به مراتب بیشتر از یک شیعه اهمیت دارد. 
اهل سنت در طول تاریخ همیشه داراي امپراطوري و خالفت بوده اند. اکنون یک سنی 
می بیند که شیعۀ بدعت گذار به حکومت رسیده، اما سنی اي که حق است نتوانسته به 

ک فرد سنی، مشکل از کجاست که خدا از اهل سنت روي گردان حکومت برسد. در نگاه ی
شده و شیعه بدعت گذار و کافر را قدرت داده است. در نگاه آنان، مهم ترین دلیل روي 
گردان شدن خدا از اهل سنت، دور شدن آنان از ایمان و عمل سلف است. لذا بازگشت به 

ست، تنها ا تیمیهابنحت تاثیر سلف که فقط از سوي سلفی ها مطرح می شود و به شدت ت
راه حل برون رفت جهان اسالم از این وضعیت مطرح می شود که مورد پذیرش جوانان 

  نیز قرار می گیرد.
به عبارت دیگر اکنون همه عوامل سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی آماده اند تا تفکر 

ی ها ر روز گسترش سلفسلفی گري در جهان اسالم گسترش پیدا کند و به احتمال زیاد ه
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زیادتر خواهد شد مگر آن که جریانی معتدل از دل اهل سنت به قدرت رسد و فضاي تکفیر 
 در جهان اسالم فروکش کند.          

  دالئل قدرت یابی جریان هاي تکفیري در یک دهه اخیر
مهم ترین عامل قدرت یابی جریان هاي تکفیري بدون هیچ شک و شبهه اي، حضور 
نظامی آمریکا در منطقه در یک دهه اخیر است. بر اساس تفکر سید قطب، همه مشکالت 
ما از جاهلیت قرن بیستم است و جاهلیت قرن بیستم چیزي به غیر از فرهنگ غرب و 

صورت  حتی به –ت که آمریکا با تمام توان دموکراسی و اومانیسم نیست. حال یک دهه اس
آمده است تا این فرهنگ را در منطقه نهادینه کند. حال وظیفه یک مسلمان  -نظامی 

متدین غیرتمند چیست؟ جنگ و جهاد علیه آنان و مسببان و کمک کنندگان به آنان در 
  منطقه.

ود و فرقی میان آل سع در نگاه القاعده، آل سعود هم مثل بقیه حاکمان اسالمی، کافر است
و دیگر حکومت ها نیست؛ اما حکومت شیعه عراق رسما با کمک آمریکا به سر کار آمده 
و باید با او مخالفت کرد. ثانیا در طول تاریخ همیشه حکومت عراق در دست اهل سنت 
بوده و امروز هم چون زمان حمله هالکوخان مغول به بغداد به همراهی خواجه نصیر الدین 

ی شیعه، یکبار دیگر آمریکاي کافر با همدستی شیعه کافر و مشرك به فتح بغداد طوس
دست زده و وظیفه هر مسلمانی است که نگذارد این پیمان میان شیعه و آمریکا تحقق 

باید جلوي این هم  –حتی  با عملیات  انتحاري  -عملی پیدا کند، لذا همه مسلمانان 
  جلوگیري کنند. پیمانی را گرفته و از تکرار تاریخ

حضور آمریکا در افغانستان باعث گردید که بسیاري از جوانان جماعه التبلیغ که به تبلیغ 
مذهب دیوبندي مشغول بودند و کاري به سیاست نداشتند، جذب گروه هاي تکفیري شده 
و احساس کنند امروز دیگر با تبلیغ نمی توان جهان اسالم را از ورطه سقوط نجات داد، 

  جریان هاي تکفیري پیوسته و وزنه این جریان ها را سنگین تر می کنند. لذا به
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سقوط مرسی از حکومت در مصر باعث گردید که گروههاي جهادي عزم خود را بیشتر 
جزم کرده و تصور کنند تنها راه باقیمانده براي احقاق حق خود، فقط جهاد و مبارزه مسلحانه 

 افکار سلفیه جهادي و گروههاي تکفیري کمک کرد.است. یقینا سقوط مرسی به گسترش 
اگر این اتفاقات در کشورهاي دیگر مثل تونس و لیبی هم بیفتد و افراد سکوالر در راس 

  امور قرار گیرند، یقینا به قدرت یابی جریان هاي سلفی کمک خواهد نمود.
فتواهاي  امسئله سوریه از دیگر اموري است که باعث گسترش تفکر تکفیریها گردید. ب

جهاد از سوي افرادي مثل دکتر یوسف قرضاوي که به رهبر معنوي اخوان المسلمین یا 
فقیه اخوان معروف است، بسیاري از جوانان تند اخوانی و غیر اخوانی به سوریه رفته و 
جذب گروههاي تکفیري در سوریه شدند و بعد از اختالف داعش با جبهه النصره، عده اي 

اکنون در کنار داعش به مبارزه مسلحانه با حکومت عراق می پردازند و  از همین جوانان،
نمی دانند که به جنگ مذهبی دامن زده و در زمین آمریکا بازي می کنند. بنابراین می 
توان به صراحت بیان کرد که علت اصلی قدرت یابی جریان هاي تکفیري در یک دهه 
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