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 چکیده

 شدد  تبدیل مروزا جهان در تحوالت ترینمحوری از یکی به گراییاسالم اخیر دهه چند طی در

 ستیزی، عقل گرایی،نقل نظیر هاییویژگی داشتن به توجه با تکفیری، هایجریان طرفی از. است

 هعمید را متعدددی هدایچالش...  و مسدماانان از برخدی تکفیدر گدری، قشدری گرایی، خشونت

 رمانآ فراموشی: هاچون مواردی شامل سیاسی هایچالش. است آورد  بوجود اسالمی هاگرایی

 شدوداینیم... و هراسدی اسالم ترویج و ائیلاسر با مبارز  رانی حاشیه اسالمی، وحدت راهبرد و

 تدثییر چده تکفیدری هایجریان که گسترش است این بنیانی پرسش این به پاسخ دنبال به نوشتار

 از تکفیدری هدایجریان رشد داشت؟ خواهد جهان و منطقه در گراییاسالم رشد بر ایبازدارند 

 جوامد  ازیسد قطبی نخست ناود، خواهد مواجه چالش با را گراییاسالم فرایند اساسی بعد دو

 بده گراییاسدالم مقبولیدت و مشدروعیت کداهش دیگری و سنی و شیعه تقابل اساس بر اسالمی

 هدایجریان چالش رف  راستای در پژوهش این دموکراسی، لیبرال مقابل در جایگزین یک عنوان

 ارتباطات پمااسیدی راهکار دو قالب در که ناود  ارائه راهکارهایی گراییاسالم فراروی تکفیری

 بررسدی قابل تکفیری هایجریان گسترش با مقابمه و اسالمی، کشورهای و هاگرو  میان گسترد 

 .است
 

  راهکار ،چالش ،سمفی گری ،گرایی اسالم ،تکفیری هایجریان  :واژگان کلیدی

                                                           
 واحد اردبیلگرو  عموم قرآن و حدیث، دانشگا  آزاد اسالمی، دکتری دانشجوی  . 1
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  :مقدمه

. اسدت بود  ایتهفرهیخ و وارسته رهبران شاهد خود، بمند تاریخ طول در اسالمی بیداری

 هایجرقده نخسدتین تونسدی خیرالددین و طهطداوی هاانندد افرادی که گذشته قرون از

 محادد ل،جادا سدید هاانندد افدرادی که گذشته قرن در تا اند،زد  را اسالم به بازگشت

 در هادار  اند،داشدته عهدد  بده را جریدان ایدن رهبری امام حضرت و اقبال عالمه عبد ،

 کده اسدالمی بیدداری کده آن ویژ  به. است رفته پیش عمای و صیتخص عقالنی، فضای

 خدود اسدت، جدیدد دنیدای با منطقی تعامل و اسالم اساسی اصول به بازگشت از مرکب

 و زمدان مقتضدیات و سدو یک از اسالمی هایآموز  و معارف با آشنایی و آگاهی نیازمند

 .است دیگر سوی از مکان

 فعدالی حضدور اسدالمی، بیداری در که هاییجریان تثییرگذارترین و ازمهاترین یکی

 ارائده اسدالم از عیارتجدا و گرایانهفرقه افراطی، قرائتی که است گریسمفی است، داشته

 .بیابد اسالم جهان در زیادی مخاطبان نسبتاً است توانسته و کندمی

 و حدواد  تدوالی و رفدت پیش شتاب با معاصر هایسال در اسالمی اگرچه بیداری

 هایسیاسدت وجدود عددم و عمای هایداشته فقر به توجه با که بود ایگونه به ویدادهار

 کده ایدن بدر عدالو  سدمفیه جریدان شد موجب و گرفت را ریزیبرنامه قدرت راهبردی،

 آراء و نگریسطحی نوعی به بگستراند، اسالم جهان در را تکفیر و گراییافراط هایزمینه

 در فعدال سدمفی هایجریان رهبری دیگر، عبارت به. شود متوسل سخیف، هایاندیشه و

 از باشدد، هداجریان ایدن ندام بده رهبدران دست در که آن جای به اسالمی بیداری فضای

 ادیعم نظدر از معادوالً که جهادی رهبران دست به و شد  خارج نیز آنان کنترل و دست

 ایدن تصددیر در یهسدمف کده شدد افتداد  سدبب هستند، ابزاری نخبه بیشتر و بود  ضعیف

 چندین نیدز اسدالمی بیدداری فضدای و ببدرد بهر  ارهاب و خشونت روش از ها،حرکت

 .داد قرار سمفیه اختیار در را فرصتی

تکفیرکردن را اولدین بدار خدوارج عمیده دیگدر مسدماانان بده کدار بسدتند. در واقد  

 132۸ د 12۶3جدید الحدو  و خطرناکی بود که ابن تیایده ) نسبتاً مسثله، تکفیرگرایی

( آن را در آغاز دعدوت خدویش تئدوریز  و بسدد داد و در نهایدت، بده اصدول فکدری م

های سمفی را  یافت. در دوران جدید محاد بن عبددالوهاب مفهدوم تکفیدر را وارد گرو 
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تکفیر را شامل مسدماانان و غیرمسدماانانی کده  محدود ادبیات سیاسی د دینی ناود. وی 

 دانست.د، میاندیشیدنهاچون او نای

اند ها و زیارت مقابر )شیعیان( شدد به نظر وی مسماانانی که غرق در پرستش سنت 

گری بده اعتبدار ایدن امدروز ، جریدان سدمفی .(Zeidan, 2001: 30) دچار شرک هستند

هدای ه ایدن گرو از جامد(. 99: 13۸9 شدود )سدید ندژاد،نامیدد  می« تکفیدری»شاخصه، 

عدراق( و القاعدد  در  های النصر ، داعش )دولت اسالمی شام وتوان به گرو تکفیری می

 و یهسدور در بحدران آوردن بوجدود بدر عدالو  هداگرو  اینسوریه و عراق اشار  ناود. 

 در هکد هسدتند سدنی و شیعه تقابل قالب در اسالم جهان ناودن قطبی دو دنبال به عراق،

 جددی شچدال یدک با اسالم انجه و منطقه در گراییاسالم روند امر، این وقوع صورت

 در ایدن راسدتا پرسدش اصدمی ایدن مقالده ایدن اسدت کده گسدترش. شد خواهد مواجه

 اسدالم جهدان و منطقده در گراییاسالم رشد بر ایبازدارند  تثییر چه تکفیری هایجریان

 بعد دو از تکفیری هایجریان داشت و در پاسخ این فرضیه مطرح است که رشد خواهد

 جوامد  یسداز قطبی نخست ناود، خواهد مواجه چالش با را گراییاسالم فرایند اساسی

 یک عنوان به گراییاسالم جذابیت کاهش دیگری و سنی و شیعه تقابل اساس بر اسالمی

 محدوری سداالاین پژوهش در راستای اهدداف و دموکراسی.  لیبرال مقابل در جایگزین

ها و سدیر تحدول تداریخی مدورد فدهرا از نظر مفهدومی، مال سمفی گریخویش در ابتدا 

هددای تکفیددری و گیری جریانبررسددی قددرار خواهددد داد و در ادامدده چگددونگی شددکل

گرایی در بطن این رویدادها مدورد بررسدی قدرار خواهدد های آن را فراروی اسالمآسیب

 .ها ارائه خواهد شدگرفت. در پایان راهکارهایی در راستای مبارز  با این چالش

 

 قیقپیشینه تح

اند؛ شاار ایدن شد گرایی در جهان اسالم و خاورمیانه انجاماسالم درزمینهمطالعاتی بسیار 

اسدت؛ طوری چشداگیر رشدداشتهبده 2001ها پس از رویدداد یدازدهس سدپتامبر پژوهش

شداارند؛ های انجام و منتشرشد  در بداب جریدان سدمفی، بسدیار کسباوجوداین، پژوهش

پوشدی چشسگری قابلگرایی و سدمفیت تداخل مفداهیس اسدالمشاید این نقص با نظرداش
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هدا و اخیر و گسترش فعالیت دههگرا در های اسالمباشد؛ اما با توجه به پیچیدگی جریان

 .طمبدها ضرورتی بیشتر را میهای آنان، تحمیل و مطالعه این جریانگرایش

صدل ورمیانه که در ا( درکتاب دموکراسی و جامعه مدنی در خا1391) اسپوزیتوجان 

 واز مقاالت است بده بررسدی نقدش جامعده مددنی در خاورمیانده پرداختده  ایمجاوعه

بخشدی  توانددمیاسالمی نیز  هایجنبشتصویری از نیروهای جامعه مدنی خاورمیانه که 

کده  گیدردمی. اسدپوزیتو در ایدن کتداب نتیجده دهددمیاز این جامعه مدنی باشدد ارائده 

را در ایدر  آن یکی از نیروهای جامعه مدنی تمقی گدردد کده تواندمیاسالمی  هایجنبش

 دانددمی مربدوط بده آن هدایبحرانو  هداچالشتجربه ناموفق گذار سنت بده مدرنیتده و 

 (.1391)اسپوزیتو، 

سدالم ( در کتاب تجربه اسالم سیاسی به بررسی و مطالعده تجربده ا1379) روااولویه 

، وی پدردازدمی، افغانسدتان و ایدران الجزایدرسه کشور  سیاسی و فراز و فرودهای آن در

مدورد مطالعده  موفقیت و ناکامی اسالم سیاسی را نیز در ایدن جوامد  هایریشه چنینهس

اسدالم  هدایجنبشکه شکسدت و ناکدامی  گیردمی، وی در این کتاب نتیجه دهدمیقرار 

)اولویده  باشددمی هداجنبشسیاسی در ایر عدم دست یافتن به قدرت سیاسی توسد این 

 (.1379روا، 

تدوان از دو کتداب در ادبیات موجود مبحث مورد مطالعه این پدژوهش، هاچندین می

گری از خلیج ]فااس[  سلفیکتداب  و؟ ایر برنار روژیه، گری چیستسلفیدیگر، یعنی 

ه در نیدز یدادکرد کد ایدر محاددعمی ادراوی، شادهگری جهانیتا حومه ]پاسیس : سلفی

 گرای سدمفی، مدایرهدای اسدالمهای موجدود درخصدوج جریانن به دانسدتهغنابخشید

 اند.بود 

شد  در این زمینده، دربدار  های انجامنوآوری مقاله حاضر در مقایسه با سایر پژوهش

ها را گرای سمفی است که منشث این جریانهای اسالمهای خارجی جریانبازشناسی ریشه

 .داندمیربستان سعودی و شاال آفریقا ازلحاظ فکری و نظری )تئوریک(، ع
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 گریمبانی نظری سلفی. 1

 مفاهیم .1-1

شود که در برابر ایدئولوژی یا الهیات لیبرال، میهایی اطالقاصطالح بنیادگرایی به گرایش

طور عادومی دیندی( کارانه با رجوع و ارجاع بده اصدول فکدری )و بدهصورتی محافظهبه

م و ، بده اسدال«خصمت دینی»پذیرند؛ این اصطالح با وجود را می هاآنمشخص، آمریت 

خواهی، های تعصب و تاامیتندارد. در این میان، اصطالحهای اسالمی اختصاصیجریان

حاایت از سنت  شیو گرایی بر که تعصبرحالیدخواهی دارند. بیشتر وجه دینی و سنت

شدود؛ میگرایی اطالقالحخواهی بدر حفدک کمیدت آن در برابدر اصددارد، تاامیدتاشار 

شدود کده بده میگرایی در برابر ندوگرایی نیدز در مفهدومی عدام بده جریدانی اطالقسنت

گددری در برابددر ورزد. افراطیمیپاسداشددت سددنتی دینددی، سیاسددی و اجتادداعی اهتاددام

گرانده دارد و درپدی شود کده گرایشدی تنددرو و پرخاشمیگرایی به جریانی گفتهاعتدال

 درزمیندهبار، سری ، انقالبی، جذری )رادیکال( و براندازانه اسدت و بیشدتر تتغییر خشون

 رود.کارمیسیاسی به

عادومی و  حوز شود که به دخالت دین )اسالم( در میگرایی به جریانی اطالقاسالم

های سیاسی باوردارد و برای اجرای شریعت اسالمی و برپایی حکومت اسالمی، از روش

کند. جهادگرایی، بیانگر جریانی اسدت کده بدا اعتقداد بده میهری استفاد آمیز یا قمسالات

بر شریعت اسالمی، بده کاربسدت خشدونت و اسالم سیاسی، برای برپایی حکومت مبتنی

خداج  شدیو گری، شدود. طالبدانینیروی نظامی با فرمان جهاد )ضد کافران(، متوسل می

جرای شریعت، جنگ داخمدی و ست که با اشد  در افغانستان ااسالم سیاسیِ جهادیِ پیاد 

 ای و قومی، هارا  بود.فرقه

کده تواند سیاسی باشدد؛ درحالیگراست که میگرا و اسالمگری، جریانی اصولسمفی

توانندد بدرای اجدرای های سمفی سیاسی نیدز میطور عاومی، غیرسیاسی است؛ جریانبه

کنندد و بده نبدرد یا حزبدی تکیه های جهادیشریعت و برپایی حکومت اسالمی، بر آموز 

نظددامی یددا کددارزار حزبددی بددرای دسددتیابی بدده قدددرت، متوسددل شددوند. ایددن نکتدده را 

ضرورت، جهادگر نیسدت و هدر جهدادگر مسدماان هدس، بایددرنظرداشت که هر سمفی به

اهل سدنت،  حوز های جهادی سیاسی معاصرِ فعال در سمفی نیست؛ هرچند جریان لزوماً
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فعالیدت سدمفیان  گسدتر اند. شداار و های سدمفی، سدیراب شدد آموز  طور عاومی ازبه

های دیگر بده دالیدل روشدن هاست؛ هرچند گرو طمب(، بیش از دیگر گرو مذهبی )تنز 

 شوند.میهای جاعی، بیشتر دید سیاسی، در رسانه

 

 بازگشت اندیشه مفهومگری بهسلفی .1-1-1

تحددوالت اجتادداعی و سیاسددی در اروپددا،  هعرصددای نددو در عنوان پدیددد گری بددهسددمفی

هایی کهنده و ندو بدرای تجدیدد ای از اندیشه و عال است که مبدانی و انگیختدهمجاوعه

الاممی در جهدان، پدس از رویدداد یدازدهس . شراید بیناست یافتهگیتی  گستر حیات در 

ه تغییر های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، بو حاالت انتحاری به برج 2001سپتامبر 

ندداد؛ ای انجامید؛ این دگرگدونی در خدر رویمعادالت سیاسی در سطح جهانی و منطقه

ویژ  در آنچه خاورمیانه غرب آسیا و شاال آفریقا )بهجنوب منطقهبمکه در تاریخ سیاسی 

 است.هایی نظری و عامی داشتهشود(، زمینهمینامید 

بندی و معنداکرد. ویژگدی دسته« ازگشتهای باندیشه»سمفی را باید در شاار  اندیشه

به در اعتراض نسدبت هاآندئولوژیک و یوتوپیایی های بازگشت، خصمت ایاصمی اندیشه

جای آنکده در آیندد  وض  موجود و بازگشت به وضعیتی مفقود و مطموب است کده بده

، تقرارای، بیشتر در دوران گذار و دوران عدم اسدباشد، در گذشته قراردارد؛ چنین اندیشه

هدای فرهندگ، ای از وجود بحران )در هویدت یدا در حوز شود و خود، نشانهپدیدار می

رد سیاست و اجتااع( است؛ در واق ، متعمق این بازگشت است که رویکرد کمدی و راهبد

کند: بازگشت به خود )خویشتن خویش( در رویکرد هویتی؛ بده سدنت میآن را مشخص

ها بدرای مقابمده ها و روشها، دانشروزگار گذار؛ منب  ارزش اتکا درقابل گنجینه مثابهبه)

گرا، و به مبددییی تداریخی )مانندد صددر اسدالم یدا خالفدت با بحران( در رویکرد سنت

 دیدن ام ج نااد و اسالمی وحدت رمز آخرین عنوانبه عثاانی  راشدین یا حتی خالفت

   (.مثبت حاصطال در) تجدیدنظرطمب یا بنیادگرا رویکرد در( دنیا و

گری را جریانی برای بازگشت به الگو و روش زیست مسدماانی در صددر اگر سمفی

های تدوان پرسدشسدمف صدالح( بددانیس، می سیر اسالم )با به تعبیر خود آنان رجوع به 

گیری و ظهور اندیشه یا جریان و بازتولیدد آن شکل مرحمهچیستی و چرایی آن را در دو 
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و « ؟اسدت گرفتهشکلشه یا جریان سمفی در پاسخ به چه بحرانی اندی»برکشید و پرسید: 

چدده عددواممی بدده بازتولیددد آن »هربددار بددا ظهددور آن در هددر محددید تدداز ، پرسددید کدده 

 «.اند؟کرد کاک

د های دینی، بازتولیاجتااعی پدید  اندیشهدرواق ، ورای مبانی فکری، از منظر تاریخ 

 -رطمبانده در برابدر واقعیدت بیروندی و اجتاداعیطمبانده یدا تغییگری واکنشی تنزیهسمفی

؛ شودتعبیرمیکنند  است؛ واقعیتی که در زبان دینی از آن به حواد  واقعه سیاسی تحایل

نظدامی یدا رویددادی نادادین  حامهنند تواند بحرانی مقطعی، مااین حادیه یا واقعیت می

یدا   .ق. 555در سدال  مغدوالن حامدهمانند فروپاشی و الغای خالفت اسالمی )در زمدان 

 مثابدهبهگری ( یا رویارویی بدا غدرب باشدد. سدمفی1922الغای خالفت عثاانی در سال 

آن،  بازگشت به اسالم سمف، پاسخی به بحران سیاسی، اقتصادی یا اجتااعی است که در

شدود و بازگشدت بده نسبتی میان تقوای سمف صالح و فتوحات نظامی آندان، برقدرار می

آنان، رمز بازگشت بده عصدر فتوحدات نظدامی و خدروج از بحدران  سیر تقوای سمف و 

 .((Amghar, 2011:14-15  شودمیشارد 

نت )مددرن( در سرویداد بزرگ دنیای متجدد و ورود عناصر بیگانه با  مثابهبهمدرنیته 

رفتن انسدجام دروندی سدنت و آورد کده بده ازمیدانسنتی، چالشی پدیدمی جامعهساختار 

وکاری بازگشدت، سداز اندیشدهانجامد. مانه میگویی به نیازهای زآن در پاسخناکارآمدی 

 برای بازگشت به انسجام درونی و هویت خودی و رسیدن به آرامدش و امنیدت ذهندی و

دادن میرا  کهدن، ای که در آن، احساس خطر و ناامنی و ازدستاجتااعی است. اندیشه

  اسدت؛ از ایدن منظدر، ز عناصدر ندو هادرانیدازی و اسدتغنا اآشکار است و با اعدالم بی

 نقطهگری )در سطح جاعی و فردی(، بیان احساس عدم اطاینان به آیند  و نیاز به سمفی

ریخی( اتکایی ماورایی برای گذر از بحران معنا )در سطح فردی، خانوادگی، جاعی و تدا

 شود.میتمقی

هوم بدعت و تقابدل آن بدا توان با تکیه بر مفگری به دنیای مدرن را میواکنش سمفی

ریشه ندارد، امری بیسنت نیز فهاید. در برداشت سمفی، هرآنچه در سنت پیشینیان نشانی

شود و در هر بدعتی، ضاللتی، نهفته است و ضاللت بدا کفدر و ارتدداد، میو بدی  شارد 
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نقش ریشه  ها، یادآورنآ بازسازی  و هاسنت ها،ریشه به ارجاع  برابر است. نفی امر نو با

 تواندباشد.ای نیز میای با روابد مستحکس خانوادگی و قبیمهو تبار در جوام  عشیر 

، ضدد مددرن نیسدت؛ لزوماًاین نکته را نیز نباید از نظر دورداشت که رویکرد سمفی، 

حتی برعکس، رویکرد سمفی به مقوالت کهن و مظاهر مادی، برداشتی مدرنیسدتی اسدت 

انجامد که به سبب کاربرد افراطی ابزارهای مددرن ت رویکردی مییا درنهایت، به حاکای

کندد و بده )با غفمت از تبعات فرهنگی آن(، سنت را از مظاهر مدادی آن جددا و نابودمی

سازد؛ کداری کده )در برداشدت مدرنیسدتی و پوزیتیوسدتی(، میامری ذهنی و موهوم بدل

هدا کند و )آن را( در تداریخ و موز میدهد و آن را از درون تهیمیمدرنیته با سنت انجام

تنزیهی و توحیدی، بدا ایددئولوژی ترقدی )در  اندیشهسازد؛ با این تفاوت که  محصورمی

. مناسبات سمفی با امر کهن، از مناسبات آن با امدر است شد مفهوم مدرن آن(، جایگزین 

هویتی اسدت  تر است؛ درواق ، چالش اصمی رویکرد سمفی، چالشینو و روزآمد، پیچید 

دارد. با تقدس امر کهن )به ندام که در الهیات آن و برداشت خاج از مفهوم توحید ریشه

تاثیدل از آلود، تصدویری بیهدای شدرککند؛ در برابر تصویر سدنتی بتمیشرک( مبارز 

دهد؛ میسو، در برابر امر نو و مظاهر آن، نرمشی بیشتر نشانکشد اما ازآنخداوند را برمی

هددای دینددی بددر آموز کدده الهیددات جزمددی خددود را بدده مناسددبات قدددرت مبتنیاینهگوبه

 و شدرک و توحیدد مفداهیس از صدوری و دهد؛ به این معنا که برداشدت ظداهریمیتقمیل

 آن، در کده آوردپدیددمی قددرت مناسدبات و هنجارها مذهب، از ایهندسه آن، مصادیق

های مظاهر فنّاوری غربی در خدمت آموز طه، کاربرد سم نفی اصل و انتفاع اصل براساس

سدمفی )یعندی جنداح جهدادی آن(  اندیشهای از شود؛ در این میان، شاخهمیدینی پذیرفته

 بده بازگشدت و سمطه نظام تغییر درصدد نواستعااری، درپی درک مناسبات استعااری و 

دو  و بقدا مناسدبات در حد این از را انتفاع و سهس بیشترین خود، که است خالفت نظام

زیست سمف صالح، چنانچه با دواعدی سیاسدی و  شیو برد؛ چنین بازگشتی به برد  و می

ای جهددادی بیددامیزد و از لددوازم اندیشدده و مظدداهر دنیددوی مدددرن، غافددل شددود و چهددر 

کند، سرانجام به طرحدی بار و تنفرآمیز را از اسالم به افکار عاومی جهانی عرضهخشونت

شدود. تداریخ میهای مقطعدی نظدام سدمطه بدلی پیشبرد سیاسدتای( سیاسی برا)پروژ 
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های سمفی جهادی در افغانستان، بوسنی، عراق، لیبی، سدوریه، یادن و دیگدر نقداط گرو 

   کند.گذشته، این امر را تثییدمی دههبحران در سه 

  
 مثابه الگوی زیست مسلمانیگری بهسلفی .1-1-2

تفسیری است که خود بدر  برپایهرن در دنیای مد گری دراصل، بازخوانی نقش دینسمفی

دة تادن و در برابر دنیای متالطس و مبانی نوشون است شد جامعیت و کاال دین، استوار 

غربی، بازگشت به سمف صالح و تجدید دعوت را پیش پدای انسدان مسدماان در دنیدای 

اسدالمی، ضدعف  دیگر، در برابر مسئمه انحطداط و زوال تاددنعبارتگذارد. بهمدرن می

های هدوری کشورهای اسدالمی از پاید سایهجوام  اسالمی را در مقابل جوام  غربی، در 

کندد و بازگشدت بده اصدول و مبدانی و تجدیدد سمف صالح معنامی سیر دعوت نبوی و 

شدارد. اگدر دعوت به شدکل خدالص را را  رسدتگاری مسدماانان در دنیدا و آخدرت می

شناسدی سمفی باشد، پاسدخ آن، بازگشدت اسدت. آسیبرستگاری، مسئمه اصمی رویکرد 

سدازد و بدرای میعنوان دلیدل مطرحسمفی، دوری از الگوی زیست اسالمی اصدیل را بده

تعبیری، بازگرداندن مناسبات صدر اسالم را رستگاری بشر، بازگشت به سمف صالح یا به

 کند.میطمب

یددتی اسدت کده برپایده عقگری، گرایشدی فکدری و فراتر از ناادهای بیرونی، سمفی

 سدیر تنها بر فهای خداج از اسدالم بده روش و و نه است بناشد های دینی کهن آموز 

فشرد، بمکده هادرا  ایدن فهدس، ندوعی الگدوی رفتدار میصحابه و منهج سمف صالح پای

سدماانی، زیسدت م شدیو عنوان اسالمی منطبق با سبک زندگی مسماانان صدر اول را بده

ای جزمدی بدر اصدالت و گوندهدهدد و بهمردان پیرو آیین سمفی قرارمی پیش پای زنان و

که مرزهای مشدخص عیندی، ذهندی، حقانیت فکر و الگوی زیستی خود باوردارد؛ تاجایی

ای صدالح متشدکل از دادن جامعدهکند. شدکلمیعقیدتی و سموکی را برای آندان ترسدیس

ش و براساس مدنهج سدمف و رو شانمسماانانی که اندیشه، عقید ، عال فردی و جاعی

 سمفیقواعد خاج زندگی برگرفته از زندگی صحابه و تابعین باشد، هدف غایی دعوت 

 است.
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گرایانده از ایدن آمدوز ، تبیدین خموج شدیو گری، توحید است. مرکزی سمفی آموز 

 اعتقدادی، حدوز در  تنهاندهه کداست؛ به این معنا مفهوم شرک انجامید  توسعهدرعال به 

است، بمکه التزام عامی به لوازم توحیدد نیدز شد ار به یگانگی خداوند و بیان آن لحاظاقر

بیدان، غیرمتددینان بده ؛ باایناست هقرارگرفتبینانه )مداقه( مدنظر در بازتعریف آن، باریک

ه اقرار بد ادیان آساانی، مامنان به دیانت عیسوی و موسوی، و نیز مسماانانی که با وجود

د )بده دانیت خداوند و رسالت نبی اسالم( به عقاید و رفتاری مغدایر توحیدشهادتین )وح

 کبیدر باشدند، بدر گناهدان بدزرگ و اند یا حتی اگر فساد عقید  نداشتهتعبیر سمفی( ممتزم

 .گیرندقرارمیورزند، هاگی در ردیف مشرکان اصرارمی

سدت مسدماان مفهوم سنت )در برابر بدعت( در کنار اصل عقیدتی توحید، الگوی زی

کند. هر آنچه در سنت خالص صدر اسالم نیست و در منهج صدحابه و میسمفی را تبیین

ضداللت و  مایدهای برای تثییدش وجودندارد، بددعت اسدت و هدر بددعتی، تابعان قرینه

د مرکزی توحید، هااهنگ باشد آموز گاراهی و در حکس کفر و شرک است. سنتی که با 

ت که لب بیر سمفی(، دور باشد، اسالم ناب، و دینی خالص اسو از مظاهر مشرکانه )به تع

یاری این شرک موس  )از منظر توحید سمفیانه(، شاار بس دایر لباب دعوت سمفی است؛ 

تعهد  داعیهکه با گیرد و هنگامیهای دیگر مسماانی ازجامه تشی  و تصوف را میاز شیو 

و  آمیزد، بده صددور فتدوای تکفیدرو مسئولیت پاسداری از دین حنیف و آیین توحید می

، براسداس برداشدت «گری جهادیسمفی»انجامد. قتل مسماانان به نام جهاد با مشرکان می

گدران و های معارض خود )اعس از گردشعام افراد و گرو مضیق از توحید، تکفیر و قتل

ی شهروندان غربی تا شیعیان و مسماانان غیرسدمفی و معارضدان سیاسدی و رقبدای سدمف

کندد و البتده در ایدن عادل، بدر فتدوای شدااری از عالادان سدمفی میجهادی( را توجیه

کند؛ هرچنددد در چنددین مددواردی، شددخص سددمفی در میدددان عاددل، خددود اسددتنادمی

پیشینی یا پسینی  حکس، مصداق و مجری آن است و فتوای دهندةتطبیقدهند  و تشخیص

 .کندمینقش تاهید یا توجیه امر واق  را بازی
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 سلفی معاصر اندیشهتباسشناسی  .2

های سمفی اهل سنت و جااعت، به جریان اهل حددیث در قدرن بیشتر گرایش اولیهتبار 

 اهدل. دارد شدیعی اسدالم در اخبداری جریدان با هاییقرابت که گرددبازمی  سوم هجری

و عددم  برابر اهل ریی، در مناب  استنباط احکام بر کفایت نقل )کتاب و سنت( در حدیث

حجیددت ریی و اجتهدداد شخصددی )و هرگوندده اسددتقالل عقمددی بددرون نصددی و قیدداس( 

و کوفده  روائی مدینده -دادند: تفاوتی که میان اشاعر  و معتزله و دو مکتب فقهیمیحکس

گرایانده و شود. چنین گاانی وجوددارد که ظهور این مکاتب، واکنشی خموجمینیز دید 

گیری نهضدت ترجاده در عصدر عباسدی و به شدکلبتاز سر استغنا و جامعیت دین، نس

  فکر مسماانی در قرن سوم هجری باشد. منظومهورود فمسفه و حکات یونانی به 

هدای اسدالمی، راهنادای عامدی روش صحابه، تابعان و تابعان آنان درعال بده آموز 

سمفیان در فهس و عال به اسالم اسدت؛ روشدی کده آن را سدیر  یدا مدنهج سدمف صدالح 

فقده اهدل سدنت و  اربعدهقهی حنبمی )از مدذاهب گری در درون مکتب فنامند. سمفیمی

یدآمدد و بدا آراء ابدن تیایده  .ق.( پد 1۶4-241جااعت( و برپایه آراء احاد بن حنبدل )

یافدت؛ امدا ام و دوام .ق.( قو ۶91-751اگردش، ابن قیس الجوزی )ش .ق.( و  72۸-۶۶1)

حادد بدن جریدانی دیندی و سیاسدی، مرهدون آراء معنوان ظهور آن در دوران معاصر بده

   .ق.( است. 1115-120۶) عبدالوهاب

 

 های جغرافیایی جریان سلفیحوزه .3

گری در دوران معاصر، در وجه نظری و منداب  فکدری و مدالی، بیشدتر بدا جریدان سمفی

های فعال اسالم اجتااعی و سیاسی در مصدر )مانندد وهابی در عربستان سعودی و گرو 

معاصر و تبارهای فکری  جریان سمفی مطالعه؛ اما برای است خورد گر الاسماین( خوانا

امروزی سمفی و ناادهدای بیروندی آن  دید پهای گسترش جغرافیایی آن، باید از و حوز 

هدای عایسترا واکاویدد تدا از  هداآن)مانند القاعد ( فراتر رفت و بدا رویکدردی تداریخی 

گری موضوع بحث و تبارهدای فکدری آن ویری درست از سمفیناکارآمد پرهیزکرد و تص

 اند از:مفی عبارتس اندیشهجغرافیایی پیدایش و گسترش  حوز داد. سه دستبه
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 عربستان جزیرهشبه دس سلفیه .3-1

ان جریان غالب سمفی معاصر، سمفیان وهابی هستند که در نهادهای رسای دیندی عربسدت

 شدد هایی وهابیان به سمفی، تشدکیک تسایهارند. در باب مانند هیئت عماای کبار، نفوذد

های آن بدا ها و اشدتراکوهدابی و شدباهت اندیشده؛ امدا نظدر بده مصدادر و منداب  است

هدای های سمفی معاصر، چنین امری از حقیقت، دور نیست. در کنار آن، از جریانجریان

محادد  مانندد جزیر ،شبه در سمفی اندیشه  غیروهابی رجال و مصادر نیز و  سمفی زیدی

ترتیب، (. بددین۸2: 13۸۸اید غافل بود )فرمانیدان، .ق( نب 1173-1250بن عمی شوکانی )

جزیر  )مانند جامیه و های سمفی در کل شبههای سمفی معاصر، گرایشدر بررسی جریان

 مندند.سروریه( نیز از جایگاهی مهس بهر 

 

 هند قاسهشبه دس سلفیه .3-2

خود  ه التوحیدسسال تیایه، ابن آراء تثییر تحت ،(ق.  1114 – 117۶دهموی ) اهللشا  ولی

قار ، در برابر تفکر صوفی و تشی  غدالی در درون و ضدد را نگاشت. تفکر سمفی در شبه

کده شدا  عبددالعزیز دهمدوی )فرزندد شدا  کاپانی هند شرقی در برون پدیدآمدد؛ تاجایی

 عمایدهکدرد. تثسدیس سمسدمه مددارس عالماالحرب اهلل(، هند را سرزمین کفار و دارولی

 وسمفی )متاایدل بده وهدابی( در شدرق  اندیشه .ق(، در گسترش  12۸3دیوبند )پس از 

. بده سدبب تاسد بود )ازجامه در افغانستان و شرق ایران(، مایر  قار شبهجنوب آسیا و 

سدعودی بدر  های صوفیانه در دیوبندیه، انتقادهایی ازسوی عمادای وهدابیوجود گرایش

 (.۸7)هاان،  است واردشد دیوبندیه 

 

 آفریقا شمال دس سلفیه .3-3

( 1۸۶5-1935گری معاصددر را در مصدر از آراء محادد رشیدرضددا )اگرچده آغداز سدمفی

(، اما نهضت سنوسیه در لیبی و جنبش مهدیه در سدودان را در قدرن 94اند )هاان، دانسته

ی، حرکتی اصالحی با تبارهای صوفیانه بود نوزدهس نباید از نظر دورداشت. جنبش سنوس

کرد و پادشاهی لیبی را تا کودتای معار قدذافی در سدال که در برابر استعاار در لیبی قیام

دعوت تجدیدی سنوسی بودندد و سدازمان  پایهداشت. جهاد و اجتهاد، دو برعهد  19۶9



239 

 

 

 

 

 هایجریان شچال

 تکف ری سلف 

عل ه همگرای  

 اسالم  و

 مقابله راهکارهای

 آن با

 

ی سدنتی بدرای صدوفیانه )بدا کدارکرد هدایهای زاویده )خانقدا ( جنبش سنوسی بر شانه

بود. زوایای سنوسی در نبرد با استعاار ایتالیا ای( بناشد خانهآموزش تعالیس دینی و مکتب

داشتند و عارالاختار، خود از شیوخ زاویه بود. جنبش مهدیده نیدز نقش اصمی را بردوش

گرایانه ضد استعاار حکومت خدیوان مصدر )عثادانی( و سدپس دراصل، جنبشی اصالح

مهددویت و شدراید سیاسدی، ایدن  اندیشدههای صدوفیانه و ترکیب گرایش انگمیس بود.

هدایی داد. سنوسدیه و مهدیّده، جنبشحرکت را به سات جنبشی سیاسی و جهادی سدوق

ای وجو  )مانندد مبدارز  بدا بیگانگدان و اجدرای دینی با کارکرد سیاسی بودند که در پار 

داشدتند؛ امدا بدا هاییفی شباهتشریعت و تاسک به مفاهیس دینی کهن( بدا رویکدرد سدم

 نظری دینی آنان مبتال نشدند.پذیرش امر واق  و دوری از تکفیر مسماانان، به تنگ

گری و سیاسدت )هاانندد تالش رشیدرضدا در مصدر بدرای جاد  تصدوف و سدمفی

ر جادالی د اندیشدههای دیوبندیه( در کنار تکیه بر عقل و اجتهاد، از ارتباط و تداوم رگه

های سدمفی وهدابی در آراء او ناایدان اسدت دارد؛ امری که بیش از رگهر نشانهند و مص

 (. مکتب الاندار، درواقد ، تدداوم حرکتدی فکدری بدود کده بدا سدید5۶: 19۸۸)السماان،

محادد رشیدرضدا، بده  واسدطهبهبدد  آغازشدد و عالدین اسدآبادی و شیخ محادد جاال

عنوان دار شد. نقش سدید جادال را بدهالاسماین، پدیالبنا رسید و در جنبش اخوانحسن

آنکه دبرد؛ بیاحیای اسالم در هند، ایران، عثاانی و مصر نباید از یا اندیشهعامل یا حامل 

وحددت خالفدت  اندیشدهوی، )حتی بدا وجدود « اتحاد اسالم»در طرح )پروژ ( سیاسی 

 باشد.هجودداشتگری )در مقام عال و نظر( وهای سمفیهایی از رگهاسالمی(، نشانه

الاسدماین، واکنشدی ایجدابی در برابدر الگوهدای برآمدد  از که جنبش اخواندرحالی

دهی و های کاونیسدتی، سوسیالیسدتی، ناسیونالیسدتی و قدومی بدرای سدازمانایدئولوژی

سازی اجتااعی بود و نظامی جام  از دعوت و حرکتی سازمانی برآمدد  از شدریعت نظام

طور مشدخص مصدر( ااعی، پیش پای جوام  اسالمی )و بدههای تبمیغی و اجترا درزمینه

 قضیه ویژ بهالاممی و منطقه )حکومت، در کنار شراید بین گرانهسرکوبنهاد، واکنش می

ورزی سوی سیاسدت وجنگ سرد(، حرکت دعوتی اخوان را به سات  زمانهفمسطین در 

مثابه گرایی بهد. اسالمداگر سوقهای سرکوبسیاسی )و سپس مسمحانه( با نظام مبارز و 

سرکوب اخوان و ظهور جریان انقالبی بده رهبدری سدید  زاد انقالبی،  مبارز ایدئولوژی 
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و تفسددیر در  های ساهنشااانهبددود. کتدداب  19۶0 دهدده( در 190۶-19۶۶محاددد قطددب )

مدیالدی  ۶0و  50های او، مبنای عال انقالبی را در میان اخوانیان در دهه ساس قرآنسایه

 کردند.میفراهس

سیاسدی  -جاهمی، طاغوت و ضاللت و تکفیدر، در رویکدرد اجتاداعی جامعهمفاهیس 

های ها و اندیشهدارند. تعبیر جاهمیت قرن بیستس برای نخستین بار در نوشتهسمفی اهایت

 سدمطهشد؛ تعبیری که او برای تادن غربی و جوام  اسدالمی زیدر سید محاد قطب بیان

گیری های نظدری کداربرد خشدونت و شدکلکاربرد و زمیندهبدهحاکاان جائر )سدتاکار( 

 هداآنخوانددن های مسمحانه را در درون و برون کشورهای اسالمی، بدا دارالحربجنبش

هدای هدای امدروزین جریانکرد. با وجود اختالفسبب حاکایت جهل و جور(، فراهس)به

ب و ایددئولوژی او سمفی و اخوان، جریان جهادی و تکفیدری سدمفی، وامددار سدید قطد

 نامند.می« قطبیه»های سمفی جهادی را که گرایشهستند؛ تاجایی

(، جهداد سسااله اییماان کتداب بدا سدریه صالح رهبری به) اسالمی شباب سازمان 

اد جهد ایدد و بدا  الفریضا  الغابباهاسالمی )به رهبری محاد عبدالسالم فرج بدا کتداب 

 د ایدالهجر  )به رهبدری شدکری مصدطفی و بدا  مسمحانه(، جااعةالاسماین یا التکفیر و

هدای رو تکفیر جامعه و لزوم هجرت از آن و با اعتقاد به مهدویت رهبر آن(، در زمدر  گ

صورت مدوردی ( که با ابزار ترور )به۸2: 13۸۸روند )فرمانیان،شاارمیجهادی مصری به

زدن اروپایی برای ضربه گرانشدار، مانند ترور گردصورت دامنهمانند ترور سادات، یا به

شد ، مانند کشتار قبطیدان ریزیصورت برنامهگیرکردن دولت، یا بهبه اقتصاد مصر و زمین

مصر برای تطهیر دینی و نژادی(، درصدد براندازی حکومدت مصدر و برپدایی حکومدت 

شد، هواداران اسالم جهادی و تر گفتهاسالمی برپایه شریعت در آن برآمدند. چنانکه پیش

آمیز و از طریدق کدار های معتقد بده تغییدر مسدالاتاند. گرو معروف« قطبیه»تکفیری به 

 شوند.میشناخته« سمفیه حزبیه»حزبی )مانند حزب النور(، به نام 

 

 های سلفیجریان. 4

 :آید، تقسیس کردی میهایی که در پگری را به گونهتوان سمفیبا توجه به عوامل پیش، می
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 تکفیری گریسلفی .4-1

شود که مخالفان خدود را کدافر گری تکفیری به گرایش گروهی از سمفیون گفته میسمفی

د. به این معندی براساس مبنای فکری آنان میان ایاان و عال تالزم وجود دار .شاارندمی

کدافر  که اگر کسی ایاان به خدا داشته باشد و مرتکب کبائر شود، از دین خدارج شدد  و

بودندد.  ای داشدتند، خدوارجر جهان اسالم تنها گروهی که چنین عقید شود. دشارد  می

دانسدتند و فدرد مرتکدب کبیدر  را از دیدن خدارج و خوارج ایاان را بسدته بده عادل می

قدد برافراشدتند و آندان را بده  شاردند. به هاین عمت در برابر مسدماانانالقتل میواجب

چنین دیددگاهی دارندد. چندین دیددگاهی های تکفیری نیز های واهی کشتند. سمفیبهانه

عمت انجددام امددور مددذهبی خددود، در ردیددف را بدده موجددب شددد  اسددت کدده مسددماانان

دد  د خدوارجشاارند. این گرو  د مانن« مهدورالدم»قرار دهند و در نتیجه آنان را  مشرکان

فر کداها مشرک هستند، اندیشند و به باورآنها نایمسماانان را از آن جهت که هاانند آن

 .دانندمی

یدا هادان  فیر مسماانان( شاخه اصدمی وهابیدتگری تکفیری )تکترین نوع سمفیمهس

های وهابیان با مسدماانان و توان گفت تاامی جنگاغراق میاست. بی« وهابیت تکفیری»

 :در مناطق اسالمی بود  است

سدتند. اگدر دانیافتند، خون مردم را مبداح میبر هر شهری که با قهر و غمبه دست می

دادند و در غیر این صدورت بده توانستند آن را جزو متصرفات و امالک خود قرار میمی

 .(341 ق: 1354کردند )حافک وهبه، می آورد  بودند، اکتفادستغنایای که به

داندد: سمفی تکفیری در توجیه وض  عراق، آن را در تسمد چهدار گدرو  می وهابیت

 ضیون، کدهها، اشغالگران آمریکایی و غربی هستند؛ دوم رافاول صمیبیون، که منظور از آن

ان آندان یا هاان شیعیان ایرانی هستند که به گاد مراد شیعیان عراق هستند؛ سوم صفویون

عدراق هسدتند کده بدا دولدت  بر عراق تسمد دارند؛ و چهارم مرتدین، یعنی اهدل سدنت

شدته ر گرو  فتوا داد  و کشتن و کبا این چها دکنند. بر هاین پایه نیز، به جهاهاکاری می

شاارند. آنان هیچ تفداوتی میدان کدافران اشدغالگر شدن در این را  را موجب سعادت می

شیعه و سنی ایدن کشدور قائدل نیسدتند و هاده را مسدتحق مدرگ  آمریکایی و مسماانان

 دانند.می
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اندد؛ کرد صدادر  چنین فتواهایی مبنی بر کافر بودن شیعیان و دیگر مسدماانانآنان هس

را  تر اهدل سدنت، یکی از عماای وهابی، شیعه و بیش«عبدالرحان ناصر البراک»که چنان

ب قبرهدای فتوای قتل شیعیان و تخرید .داندکه تاایالت صوفی دارند، کافر و مشرک می

ب در ریس آنان بدود د موجد« بن جبرین»امامین عسکریین از سوی عماای وهابی د که 

ود خداین فتوا در سدایت  .ن و تخریب دو مقبر  امامان شیعه شدشهادت جاعی از شیعیا

 باشد.ق موجود می 2۶/11/1427و به تاریخ  1۸0۸0وی به شاار  فتوای 

هدای وابسدته بده مکتدب های تندروی دیگری نیز د مانندد گرو به جز وهابیان، گرو 

لشدکر »، «حابهسدپا  صد»د هستند که چنین اعتقادی دارندد.  در پاکستان« دیوبندی»سمفی 

های سمفی وابسته به شداخه افراطدی دیوبنددی هاگی از گرو  «لشکر طیبه»و « جهنگوی

های فجیعدی انجدام طور رسای، شیعیان را کافر اعالن کرد  و هر بار جنایتهستند که به

 .(1392، «مکتب دیوبند»زاد  موسوی، )عمی دهندمی
 

 گری جهادیسلفی .4-2

گری جهادی ریشه در اندیشاندان مصری دارد. سرچشاه این فینظریه پردازی دربار  سم

 .وجو کردجست ،«سید قطب»های گری را نخست باید در اندیشهنوع از سمفی

ترین نوع جاهمیتی است که در تداریخ به عقید  سید قطب، جاهمیت قرن بیستس وخیس

ز بدین بدردن هدای پیدامبر بدرای ابشر بر روی زمین ظاهر شد  است. بده نظدر وی تالش

هایی است که بایدد بدرای پایدان دادن بده جاهمیدت در عصدر تر از تالشدشانانش آسان

داند که مامندان بایدد بدا آن ای میحاضر صرف شود. وی دلیل این امر را دشانی دوگانه

 سدالمامبارز  کنند؛ دشان خارجی )عادتاً فرهنگ غربی( و دشان داخمی در میان دنیای 

 .می(حاکاان غیر اسال)

کندد کده در ایدن شدراید کندد و بیدان میرا مطرح می« جهاد»وی در چنین شرایطی 

  مسماان وظیفه دارد برای برپایی دین د چده بدا کفدار و چده بدا حاکادان دسدت نشداند

با تثییر « الاسمایناخوان»کشورهای اسالمی د جهاد کند. چنین رویکردی موجب شد که 

 .بگیرد صرمهادی در برابر دولت های سید قطب، مواضعی جاز اندیشه
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جااعدت »گری جهادی تثییر داشدت، گرو  مصری دیگری که در ایجاد اندیشه سمفی

ل مانیفست جهدادی آندان را نوشدت. وی در سدا« عبدالسالم فرج»بود که « اسالمی مصر

عنوان واجبدی کده فرامدوش را بده جهاد« الفریضه الغائبه»ش.( در کتاب  135۸) م 1979

ه کدمطرح کرد و میان گرو  جهاد و جااعت اسالمی مصر، پیوندی ایجاد شد  شد  است،

 .انجامید« انور سادات»سرانجام، به ترور 

ای هدای فرقدههدا و اختالفو عبدالسدالم فدرج، جنگ های سید قطدباما در دیدگا 

ر وجود نداشت و عامه مردم و عماا به عمت اختالف عقایدد مدورد حامده و کشدتار قدرا

 .تندگرفنای

می، البته سید قطب، به سبب تاکین مردم مصر و عدم قیام در برابر حاکس غیدر اسدال

، بی نداشتمردم مصر را تکفیر کرد، اما این تکفیر هرگز جنبه فرقه گرایانه نداشت و مذه

 .های جائر و ستاگر بودای برای تحریک مردم برای قیام عمیه دولتبمکه زمینه

ی جهادی هنگامی آغاز شد که سمفیان تکفیری کوشیدند گرانحراف در اندیشه سمفی

، به «التحریرحزب»و « القاعد »هایی مانند این جریان را به نف  خود مصادر  کنند. سازمان

 The Looming 332) دهای عقیدتی درون دینی شدنجای مبارز  با کافران، وارد مبارز 

Tower: Al-Qaeda and the Road to). 

 فته، بدررسابق آغازشد، رفته  با شوروی ه تقریباً پس از جنگ افغانستاناین انحراف ک

های تکفیری سمفی های فرقه گرایی خود افزود و به آلتی در دست متعصبان و گرو جنبه

گری جهدادی را شدکل منحدرف شدد  تبدیل شد. بده هادین عمدت نیدز برخدی، سدمفی

 .دانندمی های سید قطباندیشه

هدا ریشده در وریستی در کشورهای اسالمی کده بسدیاری از آنهای وهابی و ترگرو 

هدای عنوان چهر کوشدند خدود را بدهاند، میالقاعد  دارند، در حالی که به شدت تکفیری

های وابسته بده ایدن جریدان در دست گرو ها بهترین جنایتجهادی معرفی کنند و فجی 

الجااعه السمفیه »و « جااعه الاسمحهال»هایی مانند شود. گرو کشورهای اسالمی انجام می

جااعده »که کشتارهای آنان در جهان اسدالم معدروف اسدت.  در الجزایر« الدعو  والقتال

کده « التحریدرحزب»و  در رفدح« جااعده جندد انصداراهلل»در سومالی، « الاجاهدینشباب

« جهاد»س گری تکفیری هستند که از مفهوم مقدهایی از سمفیفعالیتی جهانی دارد، ناونه
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که رسااً رهبری شاخه عراقدی القاعدد  را « زرقاوی»عنوان ناونه کنند. بهسوء استفاد  می

در دست داشت، ابتدا با هدف مبارز  با اشغالگران وارد عدراق شدد، امدا پدس از چنددی 

ها کده عراق پرداخت و بسیاری از باب گذاری رسااً به تهدید شیعیان و حتی اهل سنت

)اخبدار  شدد.ا در کوچه و بازار به کدام مدرگ کشدید، توسدد او انجدام میگنا  رمردم بی

 .های این گرو  استمثمه کردن و سربریدن شیعیان از فعالیت (۸شیعیان، شاار  

 

 گری تبلیغیسلفی. 4-3

گری تبمیغدی شود. سمفیگری تکفیری مطرح میتر در برابر سمفیگری تبمیغی بیشسمفی

ها و مبددانی هددای خددود را تبمیددش اندیشددهه محددور فعالیتگری اسددت کددنددوعی از سددمفی

گری نیز تکفیر مخالفان دید  دهد. هرچند در ماهیت این نوع از سمفیگری قرار میسمفی

گری سدمفی .تدر تثکیدد داردکس ا مسماانانو مبارز  ب شود، اما در ظاهر نسبت به جهادمی

رفتده هدای پیشآوریری از فندابدا بهدر  بدر کوشد تا در عصر جهانی شددن،تبمیغی می

 .گری را جهانی سازدارتباطی، گفتاان سمفی

های ای، مسدئولیت تبمیدش دیددگا چندین هزار سایت اینترنتی و چند شدبکه مداهوار 

ها در دو محور فعالیدت گری را به عهد  دارند. معاوالً در باب تبمیش نیز این جریانسمفی

 :کنندمی

کوشند تا معارف و مبانی خود را گری: سمفیان تبمیغی مییترویج مبانی سمف .4-3-1

گرایی، هددای نددوین بدده جهانیددان عرضدده کننددد. مبدداحثی ماننددد: حدددیثدر قالددب روش

وشدرک و ایادان و  مفاهیس اعتقادی تحریف شد  خود مانند توحید گرایی، ترویجگذشته

 .…و کفر

گری تبمیغی، القدای سمفی تر از بخش اول درشبهه افکنی: بخش دیگر و مهس .4-3-2

های عنوان ناونده در ایدام محدرم، شدبههاسدت. بده شبهه برای تخریب عقایدد مسدماانان

کده شداار فراواندی از اهدل  ، طریقدتشود و یا در مورد اهدل سدنتعزاداری مطرح می

 .شودبه آن اعتقاد دارند، به چالش کشید  می سنت
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گری تبمیغی است که های سمفیز شاخهنیز یکی ا« جااعت تبمیش»در این میان، شبکه 

و  ندر بیش از صد کشور جهان شعبه دارد و ساالنه دو گردهادایی بدزرگ را در پاکسدتا

 کند.برگزار می بنگالدش

های تبمیغدی، معتقدد بده در این است که برخالف سایر گرایش ویژگی جااعت تبمیش

کندد. ایدن جریدان در ریس میآوری روز را تحاست و استفاد  از فن «چهر بهچهر »روش 

 .ایران نیز به شدت فعال است

گری تبمیغی فعال هستند و تر در باب سمفینیز بیش و اهل قرآن پاکستان اهل حدیث

هدای کنندد. کتابهدای آندان را در تیراژهدای انبدو  چدا  میوهابیون در عربستان کتاب

 .هاستاز جامه این کتاب« احسان الهی ظهیر»

 

 ری سیاسیگسلفی. 4-4

تدری های بیشگری بدا دشدواریگری سیاسی نسبت به انواع دیگدر سدمفیتعریف سمفی

های سیاسدی را در کندار های سمفی، هدفهارا  است؛ زیرا از یک سو بسیاری از جریان

ها به هدر حرکدت اسدالمی کده کنند، و از سوی دیگر، غربیهای اعتقادی دنبال میهدف

دهند. در این نگدا  تعبیرهدایی مانندد میست باشد، عنوان سمفیقائل به ارتباط دین با سیا

ن نیز متدرادف اید Political Islam «اسالم سیاسی»و  Fundamentalism ،«بنیادگرایی»

 .شودمفهوم شارد  می

گری گری سیاسی، نوعی از سمفیتوان گفت، سمفیگری سیاسی میدر تعریف سمفی

دسدت های سیاسی و بهتر در پی هدفادی، بیشهای اعتقاست که با وجود داشتن هدف

های تدوان ناوندهگری سیاسی به ایدن معندی، میآوردن قدرت سیاسی است. برای سمفی

هدای دیپمااتیدک بده کوشدند از را  روشهدای سدمفی میبسیاری نام بدرد. برخدی گرو 

کده  در پاکسدتان« جاعیدت العمادای اسدالم»های اعتقادی خود دست یابند؛ مانندد هدف

گیری پاکسدتان و شدرکت در انتخابدات مجمدس کوشد از را  حضور در مراکز تصایسمی

 .ن افزایش دهدتر، نفوذ خود را در پاکستاهای بیشدست آوردن کرسیبرای به
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نوگرا، هرچند سدمفی هسدتند،  ابیتهای سمفی مانند جریان وهبرخی دیگر از جریان

ن اند. ناونده ایدبه دنبال حفک و کنترل قدرت اما بیش از آن که دغدغه دین داشته باشند،

 .جریان، نظام پادشاهی عربستان است که ارتباط بسیاری با کشورهای غربی دارد
 

 گری اصالحی )تنویری(سلفی. 4-5

گری متفداوت های دیگدر سدمفیگری اصالحی، از نظر مفهومی و روشی بدا گوندهسمفی

شدکل  ان اسالم و مسماانانسفناک جهگری در واکنش به وضعیت ااست. این نوع سمفی

گری اصالحی در پاسخ به این پرسش شدکل گرفدت کده چدرا کشدورهای گرفت. سمفی

اند، های گذشته و حال، به کشورهایی عقب ماند  و ضعیف تبددیل شدد اسالمی در قرن

 اند؟در حالی که گذشته بسیار درخشانی داشته

های عقب مانددگی جهدان ش، عمتسگری اصالحی در پاسخ به این پرپیروان سمفی

اندد. هددف اسالم را فراموشی میرا  اسالمی و عال نکردن به تعالیس اسالمی بیدان کرد 

گرایدی جهدان این گرو ، نه ایجاد اختالف و دامن زدن به فرقه گرایی، بمکه تقریب و هس

گدرو  از شود. پس مدراد ایدن نیز گفته می« مصمحین»اسالم بود. از این رو، به این گرو  

کده و تدابعین تدابعین اسدت، بم و تدابعین سمف، نه بازگشت به مواض  و کارهای صحابه

ه آمد  و در عدین حدال توجده بد بازگشت به اصول و فرامین اسالم که در کتاب و سنت

 .شراید زمان و مکان و استفاد  از عقالنیت است

فمسفه »ای با نام فمسفه عنوان ناونه، عالمه اقبال خود یکی از اندیشاندانی است کهبه

گرایدی را بده را بنیان نهاد و در آن بازگشدت بده اصدول اسدالمی و تدرک غرب« خودی

سدفرهای مختمفدی بده کشدورهای « الدین اسدد آبدادیسید جاال» توصیه کرد. مسماانان

ها را فراموش، و در برابدر اسدتعاار، مختمف اسالمی با مذاهب گوناگون ناود تا اختالف

نیدز روش اصدالحی را بدرای « محادد عبدد »شداگرد وی  و متحد عال کنند.پارچه یک

وی دربار  تکفیر مسماانان براین  بستگی آن در پیش گرفت.هدایت جامعه اسالمی و هس

مسماانی باشد و در طرف مقابل تنها یدک احتادال  عقید  بود که اگر صد احتاال بر کفر

شدیخ محادود ». (2015:71Abdo)نادود بر ایاان وی باشد، نباید وی را رمدی بده کفدر 

از  روی اهل سدنتنیز مذهب شیعه را در االزهر به رسایت شناخت و جواز پی« شمتوت

گری مصطمح، مسماانان هاه این مصمحان، نه تنها مانند سمفی مذهب شیعه را اعالم کرد.
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مان کرد  را به فرقه گرایی و برادرکشی تشویق نکردند، بمکه کوشیدند دردهای آنان را در

 .ها را متحد کننداستعاار( آن)و در برابر دشان مشترک 

هدای تکفیدری و گرایی د که به غمدد بده جریانتردید معنی و مفهوم واقعی سمفبی

 .شود د هاین نوع استگرا گفته میفرقه
 

 گری و بیداسی اسالمیسابطه میان سلفی .5

توان مشاهد  کدرد و هادین ی را میهایتگری و بیداری اسالمی، شباهمیان مفهوم سمفی

ها زمینه مساعدی برای بهر  برداری جریان سمفی از فضای بیداری اسالمی فراهس شباهت

 .کرد  است

می در هر دو این مفاهیس نوعی بازگشت به گذشته وجود دارد. بیداری اسدالت: نخس

با احیای دوبار  کوشد، کند و میهای اسالمی دعوت میمسماانان را به بازگشت به آموز 

تعالیس حیات بخدش اسدالم در میدان جوامد  اسدالمی، مسدماانان را از غدرب گرایدی و 

هدای های سکوالر دور کرد  و به هویت اصدمی آندان بازگرداندد. در اندیشده چهر نظریه

بدد ، اسالم گرایی هاانند سید جاال الدین اسد آبادی، عالمده اقبدال الهدوری، محادد ع

 .شودشریعتی و امام خاینی چنین رویکردی کامالً دید  می شهید مطهری و دکتر

بر اساس این دیدگا ، عمل افول و عقب ماندگی جوامد  اسدالمی در عصدر حاضدر، 

های دیگران است و تنها را  نجدات بهای اسالم و دل دادن به داشتهفراموشی میرا  گران

 .اسالم است از این شراید بحرانی نیز بازگشت مجدد به تعالیس حیات بخش

دیدد  « بازگشدت بده گذشدته»ای یعندی با نگاهی به اندیشه سمفی، اصل چندین ایدد 

تری بده تر و عینیشود و این بازگشت، نسبت به جریان بیداری اسالمی، ابعاد گسترد می

 .گیردخود می

ه اما تفاوت اساسی در میان این دو دیدگا  در این اسدت کده در مفهدوم بازگشدت بد

وجده بده گشت به اصول و مبانی اسالم و با تثکید بر عنصر عقدل و اجتهداد و تاسالم، باز

شراید زمان و مکان وجود دارد و بر ایدن اسداس فرهندگ اخدتالف میدان مدذاهب نیدز 

ه از آن کد پذیرفته شد  است، اما در اندیشه سمفی هاان گونه که قبالً نیز گفته شد، پدیش

ه، وات، عامکردهدا و تسدری تشدری  بده صدحابنگا  به اصول و مبانی باشد، نگا  به خط

 .باشد، و عقل گرایی و اجتهاد مبتنی بر عقل جایگاهی نداردتابعین و تابعین تابعین می
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می اما در مجاوع چنین شباهتی سبب شد  است که جریان سمفی، بتواند بیداری اسال

 .اشدبداشته  را بستر مناسبی برای دعوت خود، تمقی کند و در این عرصه توفیقاتی نیز

 از پدیش در این میان آنچه زمینه بهر  برداری سمفیه از فضای بیداری اسالمی را بیش

هدا در کشدورهای کند، شتاب تحوالت و حدوادیی اسدت کده در قالدب انقالبفراهس می

ریخ اسالمی در فرایند بیداری اسالمی شکل گرفت. چه این که دعوت سمفیه در طول تدا

شونت و عندف هادرا  بدود  اسدت و در فضدای تخاصدس رشدد حیات خود، هاار  با خ

ای از ادوار سدمفیه، تدوان گفدت در هدیچ دور بیشتری داشته باشد. به عبدارت دیگدر می

سدت. اندیشه سمفی با دعوت پیش نرفته است و هاار  با خشونت و ارهاب هارا  بود  ا

ود. در دهه ندود در شدر کشورهای اسالمی چنین وضعیتی دید  می های اخیر نیزدر دهه

های بعدی نیز عراق، افغانسدتان، پاکسدتان، شود و در دههالجزایر چنین وضعیتی دید  می

 .هاه نشانگر چنین وضعیتی است …سوریه و

هاچنین دعوت سمفیه پیش از آن که بدر تعقدل گرایدی و تحمیدل اسدتوار باشدد، بدر 

سالمی اسدتوار ادر اندیشه  های موجودهیجانات و دشانی مستقیس با غرب و سایر قرائت

 .است و به هاین سبب نیز پیروان و طرفداران خاج به خود را دارد

ها و عدوام، در هیجاندات ناشدی از تحدوالت چنین شرایطی سبب شد  است که تود 

های تصددیر های عوام فریبانه جریان سمفی شوند و زمیندهبیداری اسالمی، جذب دیدگا 

 .فراهس گرددبیداری اسالمی برای سمفیه 

سواری بر موج بیداری اسالمی در تحدوالت کشدورهایی مانندد مصدر، یادن، لیبدی، 

 .شودخوبی مشاهد  میتونس، سوریه در فرایند بیداری اسالمی به
 

 سویکرد جریانات تکفیری به اسالم و صلح .6

مکدرراً عمدوم اجتاداعی  حدوز ی اخیر بسددیاری از نظریه پردازان غربدی در  هادههطی 

عاومی جامعه، قابل  حوز اندیشاندان خواستند چشس به این حقیقت بگشایند که دین از 

یک بدار دیگدر نقدش  هاآندینی و مسائل  هایگرو کنارگذاری نیسددت. بمکه بر عکس، 

. اما در فضای متالطس جهدانی شددددن کده بدا کنندمیاجتااعی بازی  حوز کزی را در مر

کدالن  هایروایتنسددبیت گرایی، هرمنوتیک دلخواهانه، فردگرایی فرهنگی، فروپاشددی 

مفروض گذشته که نظس را در سطوح ممی، منطقده ای  هایپایهو زیرساال رفتن اصول و 

http://www.ensani.ir/storage/Files/20171017083046-9961-36.pdf#page=4
http://www.ensani.ir/storage/Files/20171017083046-9961-36.pdf#page=4
http://www.ensani.ir/storage/Files/20171017083046-9961-36.pdf#page=4
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  شد  است، دین نیز در معدرض تفسدیرهای فدردی و هارا کردمیو بین الاممی تضاین 

و هرکس از ظن خود، وظیفه یا انتظاری از دین خواهد داشدت کده  گیردمیگروهی قرار 

وضعیت پیچید  را پیچید  تر و خطوط تحمیل را در هس تنید  خواهدد کدرد )نقیدب زاد ، 

فتدادن امنیدت و و در پی آن بده خطدر ا هاتنش(. از این رو، محتال است که 170: 13۸۸

 بد.صمح در سطح جهانی نیز افزایش یا

قرن سدددیزدهس اسدالمی و ندوزدهس مسدیحی بده بعدد، یدک جندبش  نیاهز حدود  آ

افغانسدتان  اصالحی در جهان اسالم شامل ایران، مصر، سوریه، لبنان، شاال افریقا، ترکیه،

 . اما به رغساندود بشد که در پی برپایی نوعی رنسانس در جهان اسالم ازو هندوستان آغ

ه متعددد اصدالحی و انقالبدی در جهدان اسدالم، امدروز  عدد  ای بد هدایجریانحضور 

گدرش گروهدی از تکفیری بده ن -سمفی اید  .اندناود ال تکفیری، اقب -ایدئولوژی سمفی

تکفیدری اعتقدادات  هایگرو . شاارندمیکه مخالفان خود را کافر  شودمیگفته  هاسمفی

یدروی از سدددمف آنان با اعتقاد به پ .دهدمیرا تشکیل  هاآنکه بنیان کنش خاصی دارند 

می بده صدددایجاد حکومدت اسدال درصالح یعنی پیامبر، صحابه، تابعین و تابعین تابعین، 

سبک صدر اسالم هستند و کسانی را که پیرو سمف صدالح نیسدتند و بده اصدول جدیدد 

 هداآن و حکدس بده تکفیدر دانندمیمرتد و کافر منطبق با زمانه اعتقاد دارند، بدعت گذار، 

 .(۸۸: 1377)روآ،  دهندمی

و جدیدد  قددیس سدمفیهبده  هاسدمفیسمفیه، تقسیس  مطالعهرایج در  هایشیو از  یکی

قدیس و جدید از حیث شدناخت شناسدی و روش شناسدی اسدتنباط،  سمفیه اگرچه .است

ادیکالیسدس رجدیدد بیشدتر بده  سمفیه که رسدمیتفاوت چندانی با هس ندارند، اما به نظر 

ی کده ه گونه اتاایل یافته یا حداقل به اعتبار استعداد درونی خود، چنین تاایالتی دارد. ب

 ا سمفیسسیجدید  سمفیهبسیاری از اقدامات افراط گرایانه و خشونت آمیز امروز، با عنوان 

ی گدرایش بده ندوع تصویب مجتهددین، نظریهقدیس با تکیه بر  سمفیهشناخته شد  است. 

نظدر، تحادل  عرصدهتساهل و تسامح شناختی و عامی داشتند و بده نداگزیر حدداقل در 

یس. اما مخالفان خود را فرض دانسته و در عال نیز کس و بیش شاهد تکثرگرایی آنان هست

، بمکده تازندیمنه تنها بر غیرمسماانان به دلیل فقدان توحید آنان  هاآننوسمفیه بر عکس 

اد به تکفیر، به غیریدت سدازی و خشدونت در درون جوامد  اسدالمی نیدز حکدس با استن

 کنند.می
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 جریانات رادیکال سدمفی، هدر چندد بدا اسدتفاد  از ادبیدات دیندی و بهدر  گیدری از

ارز  بدا را در جهدت مبد هداتود در جهدان اسدددالم، امکدان بسدددیج  موجود هایبحران

کادی  اندیشدددهر و عقدل گریدزی، از عادق موجود دارند، اما به دلیل تحجددد هاینظام

ت موجدود را  حل و الگوی با تحجر و بی توجهی به واقعی ارائددهبرخوردار بود  و توان 

دیت و جهدان معاصدر، بده ضد عاالًموجود را ندارند و  هاینظامجوام  جایگزین برای 

ود را خضد تادن  چهر جدید برخاسته و  هایپدید چالش با کمیت تادن بشری و اکثر 

بیدددش از هاده در  (. ایدن جریدان1۶7-1۶۸: 13۸9)فدوزی،  کنندمیبه جهانیددان ارائه 

 احتاداالًو  کننددمیدنیای اسددالم، عدددرض انددام  هایبخشترین و بدوی ترینمنزوی

از  د نجیرپی در پی سیاسی و  هایناآرامیکشورهای اسالمی ضعیف و ناکارآمد، گرفتار 

زندد و جدو وضعیت این کشورها به ناامنی بین الاممدی دامدن می و شوندمیتادن غرب 

 کند.میآکند  از نگرانی و ناآرامی را ایجاد 

 ندیشدهااخیر هرچند الزامات سیاسدی داشدت، امدا  هایسالرادیکالیسددس نوسمفی تا 

 هاییزمانسدادارای بنیاد غیرسیاسی بود. نوسمفیه اگرچه بدا تاایدل بده  غالباًجهادی آنان 

داد و  نوعی رادیکالیسدددس اسدددالمی را شدکل م 19۸0 دههدر  «لهجرة آیر التکفیر و نظ

ویدژ   برای جهاد عمیه وض  موجود در شدداال افریقا اعالم موض  کرد، حرکت سمفیه به

ه یک جنبش تزکیه طمب و غیرسیاسدددی بدود کده هدیچ گوند اساساً، م 1990 دههقبل از 

. روش شددنایمتفداوت عربدی اسدددالمی تمقدی  ایهرژیستهدیدددی عمیه هیچ یک از 

(. ۸3 :1391حامی تغییر جامعه از را  اصالح فردی بود  اسدت )فیرحدی  اصوالًنوسمفی، 

در چند سدال اخیدر در سدوریه وعمدی الخصدوج اعدالن تشدکیل  هاتکفیریاما حرکت 

 نیدز هداگرو کده تادایالت سیاسدی ایدن  دهددمیحکومت داعش در نینوای عراق نشان 

گانده یکه حاکایدت تنهدا از آن خددای  کنندمیدستخوش تغییر شد  است. آنان تصدیق 

تردید قرار داد  و بدر مفهدوم سیاسدی  ممت را مورد -است. بنابراین مفاهیای نظیر دولت

ن . با ایدن حدال، ندزاع درون جریداکنندمییاسی فراگیر پافشاری س -امت و اجتااع دینی

مدب لنصرةو داعش بر سر کنترل یک روسدتا در اسدتان ح آتکفیری برای مثال بین جبهة 

سیاسدی  که این گرو  هنوز طرحی برای رهبری سیاسی و نوع نظام دهدمیسوریه، نشان 

 .مورد نظر خود را ندارد
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 اسالم گرایی سوند بر هاتکفیری ا سلفی پیامدهای منفی. 7

 اسالمی جوامع منازعه مذهبی دس. 7-1

 در قطدر و سدعودی عربستان مانند هاییدولت حاایت با کفیریت د سمفی هایجریان رشد

 لتقابد قالدب در مدذهبی منازعده یک به منجر منطقه در خویش استراتژیک اهداف راستای

 هدای گرو بدست شیعیان خونین کشتارهای و کنونی هایبحران در است شد  سنی د شیعه

 وژیترمینول و هویت روی سیتحسا. است یافته عینیت امر این عراق و سوریه در تکفیری

 با. است گریسمفی مختمف هایگرایش و هاطیف اشتراک نقاط بارزرترین جامه از شیعی،

 کده نامنددمی «گدذار بدعت و منحرف مسماانان» را شیعیان آن، معتدل طیف که تفاوت این

 یافراطد طیدف امدا گیرندد،می قدرار هداآن هجاده و تهدید معرض در سنی جوام » احیاناً

 و زبدان(. 107 :13۸9 ندژاد، سید) خوانندمی «ساخته خود دین» را تشی  واهاه بی سمفیون،

 فتادانگ تحمیدل کده اسدت شناسدی نشدانه نظام بار  این در گریسمفی ایدئولوژیک ادبیات

 هدایر چه و پدردازان نظریده از اهلل عطیده عبددالرحان کتداب نظیر دیگر آیار یا و زرقاوی

 بمکده اسدت، امدت از خارجین و مارقین از تنها نه شیعه»: است آن دارناو القاعد ، شاخص

 و سدنت لاه بر سمطه ایران، طریق از آن نهایی هدف که است ایساخته خود دین به متعمق

 یشیع ضد و ایرانی ضد تصویرسازی این. «است اسالمی امت رهبری زمام گرفتن دست به

 ویدژ  هبد. اسدت گسدترش به رو عراق در وز ر هاه فرهنگ، شناسی نشانه از گیریبهر  با

 بده و شدد  خدارج «راسدتین اسدالم» دست از عراق ها،سمفی نظر از که 2003 سال از پس

 .(108: 13۸9 نژاد، سید. )است افتاد  «شیعه رافضان» دست

 قددرت از شدا  خم  از بعد 1979 در ایران با سعودی عربستان روابد در تنش واق ، در

 نگراندی موجدب انقدالب، صددرور محور بر 1979 انقالب از بعد ایران اهداف. شد شروع

 و صدعود گونده هدر زیدرا. شدد سعودی عربستان پادشاهی خصوج به و منطقه کشورهای

 به را فارس خمیج هایدولت هایپادشاهی توانستمی منطقه در ایران انقالبی نهاد پیشرفت

 جهدان معندوی رهبدر کده بدود  رؤیا این در هایشه ایران عربستان، دیدگا  از. بیاندازد خطر

 از سدعودی عربسدتان واضدح و قدوی حاایدت یدک شداهد ما راستا هاین در. باشد اسالم

 Al Jazeera Center for) یادن و لیبدی سدوریه، هایمنازعده در سدنی کنندگان اعتراض

Studies, 2013: 3) بدر عراق و سوریه اخیر هایبحران در تکفیری هایجریان هاچنین و 

 .هستیس شیعیان عمیه
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 نیسد رژیس یک آمدن کار روی که دارند باور قطر و سعودی عربستان رهبران واق  در 

 در و محدود تندهس نزدیک ایران به که را منطقه شیعیان قدرت تواند،می عراق و سوریه در

 قابدل شافدزای زا گذشدته دهه در که ایران مقابل در را هاآن ایمنطقه استراتژیک وزن نتیجه

 عربسدتان هدایدولت بدرای واقد  در. دهد افزایش است، شد  برخوردار منطقه در توجهی

 فصد از عراق و سوریه ناودن خارج راستای در فرصتی اخیر هایشورش قطر و سعودی

 راسدتای در همدیتراند شدرق در هاآن ایمنطقه نقش افزایش مقابل نقطه در و ایران متحدین

 راسدتا هاین در. (Hassan,2013: 17-18)ت اس ایران، ضرر به و ودخ نف  به موازنه تغییر

 از یدریتکف د سدمفی هایجریان از مادی هایحاایت و تقویت در سعی سعودی عربستان

 یدک تواندمی امر هاین که ناود  غیر  و النصر  ،(شام و عراق اسالمی دولت) داعش جامه

 چدالش کید بدا را درجهدان گراییاسالم نتیجه در و آورد وجود به منطقه در مذهبی جنگ

 منطقده و ماسال جهان در مختمف هایگرو  میان درگیری عبارتی، به. نااید مواجهه اساسی

 طدرق و سدعودی عربسدتان تحریک از متثیر که( شیعه و تکفیری هایگرو  میان بخصوج)

 اینکده جدای هب نهایت در زیرا. زد خواهد ضربه گراییاسالم رشد به زیادی حدود تا است،

 تحدوالت ربد گدذاری تدثییر راسدتای در منسدجس اتحداد یک به بتوانند گرااسالم هایگرو 

 و رفدت، خواهندد فدرو طدوالنی منازعده یدک در برسدند، اسالم جهان اجتااعی و سیاسی

 یبدرالل الگدوی مقابدل در جدایگزین یدک عندوان بده گراییاسدالم اینکده جای به هاچنین

 .دش خواهد تبدیل چالش به خود مذهبی هایمنازعه دلیل به باشد، مطرح دموکراسی
 

 گراییاسالم کاهش مشروعیت. 7-2

 دخالدت و حضدور گونه هر نتیجه در و بود  جدا سیاست از دین غربی سکوالرهای دید از

 جانبده هاده تهاجس با. شودمی تمقی ارتجاعی و منفی نابهنجار، امری سیاسی عرصه در دین

 و نابهنجدار بدرای غربیدان آن، برابر در اسالمی مقاومت گیریشکل و اسالم جهان به غرب

 و بنیدادگرایی چدون منفدی بارمعندایی بدا واژگدانی از اسالمی مقاومت دادن نشان ارتجاعی

 تکفیدری هداییجریان رشدد(. 2: 13۸۶ لدک، بهدروز) کردندد اسدتفاد  اسالمی رادیکالیسس

 عمیده بدر هداغربی بدرداری بهدر  ایبدر نظیر بی فرصتی اخیر، سال چند طی در بخصوج

 آنچده واقد  در. اسدت آورد  وجدود بده اسالم از خشن ایچهر  دادن نشان و گراییاسالم
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 الگدوی مقابدل در جایگزین یک عنوان به اسالم جذابیت کاهش زمینه ناودن فراهس موجب

 :است زیر مبانی بر تکفیری د سمفی اعتقادی اصول است، شد  دموکراسی د لیبرال

شدود و اساسی جهل و عنصر روحی و روانی تشکیل می مالفهاین مفهوم از دو  تکفیر:

گنا ، حرکدت تصداعدی هایی نظیر خشونت عریان و دائای، آسیب زدن به افراد بیشاخصه

 توان برای معرفدی جریداندر تکفیر دیگران، کشتن اهل اسالم و فاصمه گرفتن از دین را می

 .تکفیری در نظر گرفت

هدا پیدروی ها هر صاحب اقتدار سیاسی را کده از عقایدد آن: تکفیریقتداس سیاسیسدّ ا

 .دانندنکند نامشروع و قتل او را واجب می

 قتدیو اسدالم در جهداد مسدماانان، اتفداق بده قریب اکثریت اعتقاد به: جهاد قواعد سد

(. اعیدفد جهداد) گیدرد قدرار تهدید و تهاجس مورد اسالمی هایسرزمین که شودمی واجب

 هداتکفیری. اسدت نظامیان غیر کشتار عدم جامه از خود خاج قواعد دارای هاچنین جهاد

 بده. اندنسدتهدا مجداز نیدز را گندا  بدی مردم کشتار و نبود  پایبند قواعد این از کدام هیچ به

 از کشور داخمیان هایجنگ در است، تکفیری که الجزایر «اسالمی مسمح گرو » مثال عنوان

 سدمفی هک «اسالمی بخش آزادی جبهه» گرو  اما کرد، حاایت گنا  بی انسان هزار  د کشتار

 .دانست مجاز را دولتی افراد کشتار فقد است،

 نابخشدودنی گندا  خودکشدی یهودیدت، و مسدیحیت اسالم، در: خودکشی حرمت سد

 تشدهاد را خددا دشدانان کشدتن بدرای خودکشی هاتکفیری که درحالی شودمی محسوب

 مستقیااً و هستند شهید زنند،می دست انتحاری اقدامات به که افرادی هاآن نظر از. نددانمی

 .شوندمی بهشت وارد

 کشداورز،) داننددمی مجداز را تروریسدس خدا دشانان کشتن برای هاتکفیری :تروسیسم

 باتروریسدس، گرااسدالم هدایگرو  مخالفدت رغس عمی راستا هاین در(. 132 د 131: 1391

. هسدتیس غدرب سیاسدی ادبیدات در تروریسس با گرااسالم هایجریان دانستن مترادف شاهد

 یک تکفیری، هایگرو  طمبانه خشونت اقدامات از گزارش یک در پست واشنگتن روزنامه

 و زدن گدردن عنوان با» مسماانان دینی هایاندیشه و مسماانان از ناهنجار و مخدوش چهر 

 خدونین نبردهای» عنوان با تایاز نیویورک دیگر گزارش رد. داد  نشان «وحشتناک خشونت

 عجیدب اقددامات یک عنوان به اقدامات این از «عراق در اسالمی طمب خشونت هایگرو 
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 را جریانات این و ناود  یاد (Nytimes. com/, JUNE 13, 2014) یک و بیست قرن در

 ایدن دیگدر طدرف از. یددناامی تعبیدر منطقده در گراییاسدالم گروهدای رشدد روند ادامه

 بدا اسدتراتژیک پیوندد حتدی و اسدالمی هایگرو  بین غرب اندازی تفرقه زمینه هادرگیری

 در مخدالفین از غدرب جانبده هاده حاایدت. آورد خواهدد فدراهس را هاگرو  این از بعضی

 .است امر این بر مدعایی سوریه،

 

 ناکام ماندن بیداسی اسالمی. 7-3

المی، به وجود مشکالتی که سمفیه در برابر فرایند مقدس بیداری اس ترینمهسشاید یکی از 

 نی کده درآورد، ناکام ماندن بیداری اسالمی در بسیاری از کشورهای اسالمی است. مسماانا

 گیدریبهر  طول قرون متاادی از تحقیر و پیروی کورکورانه از غرب، به تنگ آمد  بودند، با

دنبال بازگشدت بده اسدالم اصدیل  محان جهان اسالم، بههای اسالم و تجربیات مصاز آموز 

ان طمیعده بده عندو« االسالم هو الحل»بودند و دال مرکزی گفتاان بیداری اسالمی نیز هاان 

ل مانندد ایدران شدک ایناوندهر عالس خارج نیدز دکرد. به ویژ  که این اندیشه خودناایی می

اسدالم سدمفی بدا عرضده  امدا .ان باشدهای مسماتوانست الگویی برای تود گرفته بود و می

های داخمی مانند عربستان و قطر و خارجی هاانند غرب، نوعی یثس و دل خود و حاایت

هدای تندد و قرائت ارائدهزدگی به وجود آورد و شراید آرمانی بیداری اسالمی را برهس زد. 

مفدرط  گراییسمفو  گرایینقلافراطی از اسالم، عدم پذیرش شراید روز و عوامل توسعه، 

 .اتاام گذاشتن، فرایند بیداری اسالمی را ایفرقهو دامن زدن به اختالفات قومی، مذهبی و 

 

 های تکفیری برای جهان اسالمهای جریانچالش.  8

 های تکفیری دس حوزه باوسها و اعتقاداتهای جریانها و آسیبچالش .8-1

ی در سدطح باورهدا و اعتقدادات، هدای تکفیدرهای جریانهدا و آسدیبیابی چالشدر عمت

های تکفیری قابل شناسایی است. او نسبت به مخالفدان از افکار ابن تیایه در گرو  هاییرگه

دانست و فقد به ظدواهر عقل را سبب ضاللت و گاراهی می ورزید  وفکری خود تعصب 

( در 235: 13۸2کدرد. )فیروزجدایی، الفاظ قرآن و حدیث نبوی و فتاوای صدحابه اکتفدا می

دوران جدید محاد بن عبدالوهاب مفهوم تکفیر را وارد ادبیات سیاسی د دیندی نادود. وی 

 دانسدتاندیشیدند، میتکفیر را شامل مسماانان و غیرمسماانانی که هاچون او نای محدود 
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شوند، هاگی کفار و مرتد از اسالم هسدتند، کسانی که متوسل به غیر خدا می»: و معتقد بود

که کفر آنان را انکار کند، یا بگوید که اعاالشان باطل است اما کفر نیست، خدود و هر کس 

توان پشت او نااز گزارد. در واق  دین حداقل فاسق است و شهادتش پذیرفته نیست و نای

شود. انسدان بدا ظمدس از اسدالم خدارج اسالم جز با برائت از اینان و تکفیرشان صحیح نای

گویندد مدا (. این کده بده مدا می13انَّ الشِّرْک لَظُمسٌ عَظیسٌ )لقاان/ شود و به فرمود  قرآن:می

« ...ایسنکدرد کنیس، سخن درستی نیست، زیرا ما جز مشرکین را تکفیدر مسماین را تکفیر می

تدر از کفّدار مشرکین زمان ما، گارا »گوید: ( در جای دیگری می۸۸د  ۸۶: ق 13۸۸)خَمَف، 

به دو دلیل: اول آنکه: کفار، انبیدا و مالئکده را در زمدان  زمان حضرت رسول )ج( هستند،

خواندندد، امدا در هنگدام شددائد دیدن خدود را بدرای خددا خدالص راحتی و آسدایش می

خوانند کده هاطدراز عیسدی و مالئکده ناودند. دوم آنکه: مشرکین زمان ما کسانی را میمی

پر شد . آمدن کندار قبدر نبدی،  هاستبتنیستند. اکنون زمین از شرک اکبر که هاان عبادت 

هنگدام  هاآنآمدن کنار قبر صحابی مانند طمحه و زبیر، رفتن کنار قبر فردی صالح، خواندن 

کده انسدان را از اسدالم خدارج  هاسدتبتهاه از جنس پرسدتش  هاآنسختی و نذر برای 

: ق 13۸4 )سدعید،«. کند... پس براستی که اینان مرتدّ بود  و خون و مالشان حالل اسدتمی

های تکفیری در جهان اسدالم عقایدد های بنیادین جریان(.. بنابراین، یکی از چالش4۸د  4۶

 های تکفیری شد  است.ها و جریانکه پایه گذار رفتار خشن گرو  باشدمی و باورهایی

 

 های تکفیری دس حوزه اخالقهای جریانچالش .8-2

، در هداجریانرشد یافتده در ایدن « اخالقی عوامل ضد»و یا به تعبیری « بی اخالقی»چالش 

تدوان گفدت در کندار چدالش بدی اخالقدی، گذار است. می تثییرها نحو  عامکرد این گرو 

 تدثییرها ها و عوامل منفی فرهنگی، عقیدتی، سیاسی و روانی، به شدت بر این جریانچالش

رد  اسدت. بدرای مثدال ها را تبدیل به افرادی خطرناک کگذاشته است و عامالن این جریان

توان به روحیه متعصب و بیزاری شدید فرد تکفیری اشار  ناود. بیدزاری فدرد تکفیدری می

شود. از سدویی های مبارز میها و گرو منجر به دور شدن از جامعه و پیوستن او به سازمان

دیگر، کاال نابهنگام و دگااتیسس، یکی از مشکالت دیگری است کده از نظدر رواندی فدرد 

گیری شدید در عقاید و خودداری تکفیری به آن گرفتار است و در مراحل نخستین، سخت

شدود. در کندار ایدن مدوارد، ندوعی های جدید در فرد تکفیدری دیدد  میاز پذیرش ارزش
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شود کده نتیجده مسدتقیس بیدزاری و های تکفیری مشاهد  میاحساس حقارت در میان گرو 

جتااعی در جامعه است. سوء ظن شدید نسبت به مسدماانان در یافتن جایگا  ا هاآنناتوانی 

های اخالقی فرد متعصب و تکفیری را آمیز نیز بخشی از مشکالت و آسیبو دیدگا  توطئه

، 1390دانند )هرایر دکاجیدان، دهد و مسماانان را دارای مقاصدی بدخواهانه میتشکیل می

 (.71د  ۶9

 

 ملکرد و سفتاسهای تکفیری دس عهای جریانچالش .8-3

تدرین موضدوعی اسدت کده کشدورها و امنیت مهس مسئمهافزایش ناامنی در جهان:  -۸-3-1

نظام بین الامدل در صددد ایجداد آن هسدتند. گسدترش نیروهدای تنددروی اسدالمی، مثدل 

اسدت؛ و  شد امنی بیشتر  ز کشورهای دنیا موجب نابه بسیاری ا های سمفی تکفیری،جریان

مدی آمریکا در ایجداد امنیدت و هاچندین عددم توجیده شدهروندان این موجب کاهش کارآ

اسدت هادین مسدئمه  شد راق و ع افغانستاندر حامه به  دنیاها و افکار عاومی خود، دولت

 ..د را به چالش بکشدتواند نظام بین الاممی موجومی
 

جهدانی گرایی آمریکا در ایجاد نظس نوین گسترش تروریسس و بی یباتی: یک جانبه -۸-3-2

های فراواندی بدرای خدود و کشدورهای دیگدر داشدته، بعد از فروپاشی نظام دوقطبی هزینه

. ایدن اسدت انداختدهامنیت جهانی و ساختار بازیگران جهانی و بین الاممی را بده مخداطر  

های تروریستی شد. در واق ، بی توجهی به شیوع القاعدد  در مسئمه موجب افزایش سازمان

در مقابمده بدا  هاآنهای دوقمو در نیویورک شد. سهل انگاری برج انفجاربه افغانستان، منجر 

این  تاامیهای امنیتی عربستانی که سررشته های داعش و النصر  و عدم مهار شاهزاد گرو 

هدا پدس از ضدربه دیددن ها و آمریکاییها هستند، موجب ناامنی و بی یباتی اروپاییطراحی

 .انه و آسیای مرکزی خواهد شدمردم بی دفاع مناطق خاورمی
 

 هدایجریان تقویت ممی گرایی، محمی گرایی و بدومی گرایدی: رشدد روز افدزون -۸-3-3

اسدالم، دارای  مختمف در جهان هایمکانو  هازمانافراطی و خشن با اسامی مختمف و در 

اسدت کده  د راست و هاگان را بدا ایدن واقعیدت روبدرو کد هاگراییایرات منفی بر روند 

ایدن  در رسیدن به اهداف خود با چالش و شکست روبرو بود  است. ایجاد یداری اسالمیب
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 ،هداگرو و آیار مخربی که به هارا  داشته است، در کنار ایجاد تنفر نسبت بده ایدن  هاگرو 

موجب ایجاد تنفر شدید در میان جوام  اسالمی از پروژ  جهانی شددن نیدز شدد  اسدت و 

غرب برای سدمطه فرهنگدی خدود و ش ین وضعیت را نتیجه تال کشورهای اسالمی ا مردم

خود دانسته و در نتیجه احساس تنفدر نسدبت بده جهدانی شددن و  هایارزشکردن  جهانی

نه تنها کاهش نیافته بمکه تشدید شد  و چالشی جدی را در آیند  در پدیش روی  عناصر آن

 .پروژ  جهانی شدن قرار داد  است روند یا

تکفیدری،  هایگرو : ایجاد و توسعه نجهانی شد هاینرمو تقویت  راسیاسالم ه -۸-3-4

 هدایجریان مردم غرب و کشدورهای غربدی و غیدر اسدالمی( از عادتاًموجب تنفر مردم )

فراممدی،  هدایفرهنگبده سدوی  هداآنافراط ممی، مذهبی و قومی شدد  و گدرایش بیشدتر 

ان جرید ید  و از این جهات، ظهورشهروندی جهانی و عناصر و معیارهای جهانی شدن گرد

 .تکفیری به سود جهانی شدن بود  و با افزایش اسالم هراسی هارا  بود  است

 ی: جریان تروریسس تکفیری، عالو  بدر تیدر ایران هراسی و تقابل با انقالب اسالم -۸-3-5

ها سدتگرایی تروریای را با چند جانبدهو تار نشان دادن تصویر اسالم، اهداف چند منظور 

صمح آمیز  اهدافمتوجه  هاآنهای ، فعالیتاولکنند. در مرحمه در مقاصد خویش دنبال می

، که در میان مسماانان صمح جوست اسالمیو سپس کس کردن نفوذ انقالب  اسالمیانقالب 

سدتند. دیگدر خواستار یک زندگی معنوی ه اسالمیهای در تعامل انسانی با باورها و ارزش

 ای خدارجی ممهدس از عربسدتان و در رقابدت و تقابدل کامدل بدا جاهدوریهاینکه سرویس

 .تاسسالمی ایران است که به دنبال عرضه توانایی تعالیس اسالم برای ادار  بالد ا اسالمی

تروریستی به کشورهای مختمف منطقه و آشفتگی ژئوپمتیک ایجداد  هایگرو فوذ ن -۸-3-۶

ام گذاری کرد، نشان از چالش سیاسی برای جهدانی آن را ژئوپمتیک تکفیر ن توانمیکه  شد 

صورت بنیادگرایی و نو بنیادگرایی  دینی به هایهویتبعد سیاسی آن است. ظهور  شدن در

العامی منفی نسدبت بده جهدانی شددن اسدت و داعدش و  در برابرهاگرایی جهانی، عکس

اجتاداعی و  هایشدبکهگیری از این موضوع و بدا بهدر  بدرداری از  بهر  جریان تکفیری با

 هدایش گرو گسدتر  .چشاگیری داشته باشدد شگستر توانستهنوین ارتباطی،  هایفناوری

یجاد خالفدت و ایجداد کشدور جدیددی بدا محوریدت و تالش برای ا تکفیری نظیر داعش

الامدل  ظهور دوران پساغربی در نظام بین که نشانی از امریاست. خالفت در جهان جدید 

ضدد »تعریف نیست و ندوعی  قابل ممت -، این سیستس در قالب دولتاست. به عبارت بهتر
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خود یعنی در حول محدور  به مفهوم خاج« امت گرایی»است و در عوض بر « گرایی ممت

 هدادولتشد  فعمی میان  خمیفه داعشی تثکید دارد و به دنبال از بین بردن مرزهای مشخص

در نظدر گرفتده  وحدت اسالمیا ابتدا هاخوان ب گرچه ماکن است چنین رویکردی .است

با توجه به محتوای خشدن  خصوصاً شود، ولی در واق ، بر خالف روند جهانی شدن است،

کده اقددامی بدر  شدودمی مشدخصجریان تکفیری،  اسالمی هایارزشو تروریستی و ضد 

 .استهاگرایی اسالمی خالف 

ها و پیوسدتگیم محیطدی اسدت کده اامنی در محید جهدان اسدالم: جهدان اسدالن -۸-3-7

ای در سطح داخمی و خارجی دارد. هس در داخل تغییدر های شدیداً گسترش یافتهپیچیدگی

 (371)سدیف زاد ،  ت.و هس اینکه صحنه بدین الاممدی بسدیار نداامن اسد استاتفاق افتاد  

صر از یک سو مامروز  کشورهایی چون سوریه، یان، اکراین و  کهای است شراید به گونه

ر حدال ار مشکالت فراوان امنیتی هستند و از سوی دیگر، صحنه بین الاممی ددر داخل دچ

رای تغییر و تحول و شکل گیری نظس و نظام جدیدی است. در واق ، محید بدین الاممدی بد

 .این کشورها متشنج و ناامن است

 

 فیرو جریان تک همگرایی اسالمیپیشنهادی برای کاهش تقابل هویتی  هایحلساه . 9

جهدت ریشده کندی  در رسدمیکه به نظر ها حلن بخش این تحقیق، به برخی را  در آخری

ی هاگرایدپدروژ   بدین هدایچالشو از طرفی موجب کداهش  بود جریان افراطی تکفیری 

 شود:میاشار   گرددمیو ممی  دینی هایهویتو  هافرهنگو  اسالمی

 غییدرات مثبدت درد تبه ایجدا تواندمیکه  هایینگرش، عالیق و هاارزششناسایی  -1

به نحوی که موجدب حفدک هویدت اسدالمی در جامعده  هاگرایی اسالمیفضای 

 .دگرگونی شود، کاک کند شدستخو جهانی متحول و

 .بویژ  در فضای دیجیتال دینیتقویت عناصر هویت و فرهنگ  -2

 ر فضدایبرنامه ریزی برای مدیریت فضای مجازی و دیجیتالی و مشدارکت فعدال د -3

ز ا منفدی و خطرخیدز پردازهدایدف ارائه تصویر صحیح و مثبدت و مقابمده بدا مجازی با ه

 .هویت اسالمی
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ادومی، آگدا  در فضدای ع هاگرایی اسالمیبررسی نقادانه و عالاانه ابعاد گوناگون  -4

فدک عاومی با لحاظ تواناند سازی جامعه برای تعامل فرهنگی در عین ح شآموز سازی و

 .فرهنگ بومی هویت و

 یی اسالمی.هاگراروحیه اعتااد به نفس ممی و دینی در مواجهه با فرایند  تقویت -5

های زمیندهرشد و توسعه هدر چده بیشدتر کشدورهای اسدالمی بده منظدور کداهش  -۶

 .مهاجرت نخبگان و بی انگیزگی و یا احساس ناامیدی نخبگان

ا حفدک ا  بدالاممی و تعامالت بین فرهنگی به ساتی که هادر هدایت ارتباطات بین -7

وسدعه میدرا  در راستای حفک و تها آنمختمف و بهر  برداری از  هایفرهنگنسبی  مزیت

ر سدطح طبیعی و محیطدی د هایجاذبهسبک زندگی، الگوهای اخالقی و ارتباطی  فرهنگی،

 .جهانی باشد

بازشناسددی و  هدداگرایددی در جهددان اسددالم در برابددر تهدیدددها و چالشافددزایش هس -۸

رهندگ تداریخی، فهدای پژوهشروزآمد سازی فرهنگ دیندی از طریدق  و دینی هایهویت

 .شناختی و دین شناختی

 صصدانارتباط فرهیختگدان و متخ شبرای توسعه هاکاری رسانه ای، گستر شتال -9

 .در سطح جهانی

عامدل  قویت نقش هنر بده عندوانو ت عدم ترویج تقابل فرهنگی با فرهنگ اسالمی -10

 .الاممی تادنی بین -در تعامل فرهنگی  دینیحفک و ارتقای هویت 

 

 گیرینتیجه

گری تکفیری ریشده در مبدانی اعتقدادی آندان دارد. آندان بدا قرائتدی عامکرد و رفتار سمفی

  آندان در حدوز .اندانحرافی از مبانی اصیل و کمیدی اسالمی، دیدگاهی انحرافی را رقس زد 

کنندد و ظدواهر متدون را تکیده میروش شناسی بر نقل گرایی مفرط در برآر عقدل گرایدی 

هدای تشدری  را بده مرجعیدت سدمف حجت دانسته و هاین امر موجب شد  نسدبت حوز 

سدتفاد  اهاچنین آنان بدا  .توسعه دهند. آنان در هستی شناسی دیدگاهی حس گرایانه دارند

رائده ااز مفهوم جاهمیت و تسری آن به جوام  اسالمی دیدگاهی متفاوت با سدایر مسدماین 

فیدر اند. نهایتاً آنان با قرائت بدعت آمیزی از مفهدوم توحیدد و جهداد، مسدماانان را تکرد ک

 .کنندکرد ، دیدگاهی افراطی و رادیکال را ارائه می
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یدد و البته هاان گونه که در گذشته گفته شد، جریان سمفیه یک جریان منسدجس بدا عقا

اوت سیاسدی و تفاوت متغیرهای متفهای ممبانی واحد نیست و عواممی هاانند ورود اندیشه

هدای متفداوتی شدد  های به کار گرفته شد  از سوی آنان موجب شکل گیدری جریانروش

گری تکفیری، جهادی، تبمیغی، سیاسدی و اصدالحی کده اند از: سمفیاست که برخی عبارت

هدا دیدد  هرچند در برخی مبانی با یکدیگر مشترک هستند، اما اختالفدات مهادی میدان آن

 باشد.شود و چنین وضعیتی نیازمند راهکارهای متناسب با هر جریان میمی

هدای تکفیدری هدای رشدد جریانتردید برای تحقق وحدت اسدالمی و رفد  چالشبی

ها و کشدورهای گرایی، باید از راهکار دیپمااسی ارتباطات گسترد  میان گرو فراروی اسالم

ر  گرفدت؛ هدس چندین مقابمده نظدامی بدا اسالمی و نقش سازند  نهاد تقریدب مدذاهب بهد

هدا و کشدورهای های تکفیری، در واق ، زمینده سداز ارتباطدات گسدترد  میدان گرو جریان

قبدال  درو نظرات امدت اسدالمی،  هادیدگا تواند زمینه ساز هس گرایی اسالمی است که می

 های تکفیری را فراهس نااید.خطر جریان

یدب مدذاهب و کداهش اخدتالف اسدتراتژیک میدان در هاین راسدتا، کداربرد نهداد تقر

یگدا  کشورهای اسالمی و سوق دادن توجهات به طرف منازعه اسرائیل و مسدماانان، از جا

هدای تروریسدتی تکفیدری از ای برخوردار است. از طرف دیگر، سرکوب فراگیر گرو ویژ 

در منطقده و  هدایادی از گسترش فعالیت ایدن گرو تواند تا حدود زهای مختمف، میروش

 جهان اسالم جموگیری کند.

 بنابراین پیوند مبدارزات عمادی و نظدامی از سدوی امدت اسدالمی در راسدتای ندابودی

گسدترش  تکفیری، بستر ساز اتحاد امت اسالمی و نفی اسالم هراسی و بسدد و هایجریان

 اسالم نبوی خواهد بود.

 هدایو گرندابودی کامدل  مسدماان در هایدولتو  هاممتهس چنین اهتاام و موفقیت 

ان بده ویدژ  کشدورهای اسدالمی بده ارمغد جهانتروریستی تکفیری، امنیت و آرامش را در 

خواهدآورد که حصول این مهس از جامده آیدار جمدوگیری از دو قطبدی سدازی و اخدتالف 

اهدد افکنی میان شیعه و سنی است، و موج عظیس اسالم گرایی را بیش از پدیش تسدهیل خو

 کرد.
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