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فصلنامه علمی - پژوهشی

ريشه های پيدايش و رشد جريان های تكفيری در آسيای جنوب غربی

سید محمد حسینی1
دانشیار و عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران  )نویسنده مسئول(

علی محمودی2
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران   

زينب محمودی3
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران 

تاريخ دريافت: 1394/02/17             تاريخ پذيرش: 1394/05/26

چكيده
منشـأ پیدایـش جریـان تکفیـری و عواملـی کـه موجب رشـد آن شـده اند نیازمنـد کاوش و بررسـی 
دقیـق اسـت؛ در واقـع ایـن جریـان دارای دو دوره پیدایـش و گسـترش اسـت؛ هرچنـد در پیدایـش 
آن تفکـرات افـرادی چـون احمـد بـن حنبـل تـا ابن قیّـم جوزیه نقـش داشـته اند اما مهم تریـن عامل 
و مقطـع اوج گیـری آن را بایـد زمانـی دانسـت کـه غرب بـه سـردمداری بریتانیا ایـن جریـان  را ابزار 
مناسـبی بـرای تأمیـن منافـع خـود یافـت و درنتیجـه با ایجـاد اتحاد بیـن آن هـا و نهاد قـدرت، نه تنها 
تکفیر را از موضع ضعف خارج کرد بلکه زمینه توسـعه آن را در جنوب غرب آسـیا فراهم سـاخت. 
البتـه وجـود زمینه هـای اقتصـادی، جغرافیایی، سیاسـی- اجتماعی، ثروت هـای نفتی، عالمـان بی پروا 
و جاهـالن مقدس مـآب، سـرعت و دایره گسـترش تکفیـر را افزایش داد و در گام بعـد توجه غرب را 
بـرای اسـتفاده از آن هـا بـرای ایجاد تنـش و اختالفات مذهبی بـه خود معطوف سـاخت؛ مقاله حاضر 

بـه روش توصیفـی- تحلیلـی عارضه تکفیـر را مورد کالبدشـکافی قرار داده اسـت.

واژه هاي کلیدي: سلف، جریان تکفیری، صهیونیسم، غرب

1. info@drhosseini.ir
2. A.mahmoodi1250@yahoo.com
3. mahmoodi88@ut.ac.ir

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1394، صص 83-53 
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مقدمه
از دیرباز انواعی از مواجهه خشونت بار بین پیروان مذاهب اسالمی به صورت رفتارهای پراکنده 
وجود داشته است اما امروزه شدت توسعة آن قاطبة عالمان دین و جامعه شناسان مذهبی 
را عمیقاً نگران کرده است؛ چراکه گرایش های تکفیری با ارائه قرائتی خاص از دین، نگاه 
غضبناك خود به سایر جریان های اسالمی را شدت بخشیده و از سوی دیگر نرمش معناداری 
را در مواجهه با صهیونیسم و استعمار، به نمایش گذاشته است؛ پس جامعه شناسی متعهد از 

خود می پرسد؛که دالیل و ریشه های پیدایش و توسعه گروه های تکفیری چیست؟
منشأ و بانی این جریان کیست؟ آیا رشد و نفوذ سریع این جریان در جهان اسالم یک امر 
طبیعی و معمولی است و یا عوامل متعددی در این جهش دخیل و سهیم است؛ اعتقادات و 
باورها به چه میزان زمینه گسترش این تفکر را فراهم کرده است؟ حمایت های غرب در شتاب 

بخشی به سیطره این تفکر  به چه میزان مؤثر بوده است؟
و  عقیدتی  منظر  دو  از  را  این جریان  تکفیر، خاستگاه های  از  تعریفی  بابیان  مقاله  این 
ابزاری مورد واکاوی قرار می دهد؛ در بُعد عقیدتی با پرداختن به عوامل و ریشه های درون زا 
بر شناخت ماهیت تکفیر متمرکز می شود و در نگاهی دیگر، کارکرد ابزاری این جریان برای 

بازیگران فرا منطقه ای را در قالب ریشه های برون زا موردبحث قرار می دهد.
در حوزه ریشه های درونی نقش بازیگران میدانی جهان اسالم را از رهگذر محورهای زیر 

کاوش می کند:
الف( ریشه های فکری، فقهی و کالمی)فردی(

ب ( زمینه های اجتماعی و جغرافیایی)اجتماعی(
ج( پیشران های سیاسی

د( حمایت های اقتصادی و زیربناهای مالی رشد و توسعه جریان تکفیر
و سپس عوامل برون زا را در امتداد متغیرهای درون زا و  از دو منظر اقدامات و خدمات 

متقابل مطرح می نماید:
الف( اقدامات بازیگران فرا منطقه ای برای ایجاد و گسترش جریان تکفیری

ب( خدمات متقابل و دستاوردهای رشد این عارضه برای بلوك غرب 
در این تحقیق توصیفی - تحلیلی مشخص می شود که بااتصال عوامل درونی و بیرونی 
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رفته رفته جریان تکفیر از چنان قدرتی برخوردار می شود که از رفتارهای سیاسی اجتماعی به 
مدار کارکردهای مخرب امنیتی وارد می شود.

بر این اساس سؤال اصلی تحقیق این است که:
ریشه های پیدایش و توسعه جریان تکفیری چیست؟

و سؤاالت فرعی متعددی مطرح می شود ازجمله:
ساخت و بافت این جریان از کجاست؟ آیا توسعه حوزه عمل این جریان یک پدیده 
طبیعی است که از کنش ها و واکنش های اجتماعی حاصل شده و یا اینکه عوامل غیرطبیعی 
باعث ایجاد جهش در محتوا و رفتارهای این جریان شده است؟ آیا میل به تکفیر از ریشه های 
عقیدتی برخی از مذاهب نشأت می گیرد؟ آیا دالیل پیدایش جریان تکفیری با دالیل توسعه ای 

آن مشترك است؟

فرضيه
موارد  برخی  در  و  مشترك  موارد  بعضی  در  تکفیری  جریان  توسعه  و  پیدایش  ریشه های 
متفاوت هستند؛ ریشه های پیدایش جریان تکفیری غالباً درون زا و دالیل گسترش و اوج گیری 

آن غالباً برون زا است. 

مبانی نظری تحقيق
هر پدیده اجتماعی خط سیری را پشت سر می گذارد و با تمرکز بر متغیر قدرت سه مرحله 
پیدایش، اوج و افول را تجربه می نماید؛ پدیده تکفیر نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما با نوع 

از سوی قدرت های مسلط و پدیده های  مدیریتی که 
این جریان در  رقیب بر جریان تکفیر صورت گرفته 
چندالیه ماهیتی ساکن شده و سپس از الیه ای به الیه ای 
دیگر کوچ کرده است؛ مراتب این دگردیسی را می توان 

به صورت زیر ترسیم کرد:
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تکفیر در طول سرگذشت خود از لحاظ طولی و از نظر عرضی دوران متنوعی را پشت سر 
گذاشته است؛ به گونه ای که در توصیف وضعیت امروز آن می توان گفت که ازنظر توان و قدرت 
دریکی از دوره های اوج خود قرارگرفته و ازنظر ماهیتی و کارکردی در سطح یک پدیده ضد 

امنیتی، رخ نموده است.
شاید بر اساس نظریه امنیت اجتماعی شده که توسط دکتر اصغر افتخاری در کتاب امنیت 
اجتماعی شده آمده بتوان گفت که در تحلیل جبهه ای جهان اسالم شاهد دو اردوگاه هستیم که یکی 
از مدل رفتاری گفتمان جاهلی پیروی می کند و بر کثرت، انشقاق، عینیت، منفعت و جهل اصرار 

دارد و دیگری گفتمان اسالمی است که بر وحدت ، حقیقت، سعادت و آگاهی تأکید می ورزد.
این پژوهش بر آن است که ضمن تحلیل این موضوع و توضیح زیرساخت های طی شده 

عوامل و بازیگران وضع فعلی را بیان نماید.

پيشينه تحقيق:
موضوع جریان شناسی تکفیر از صدر اسالم تاکنون و به موازات تغییراتی که در ماهیت و کارکرد 
این جریان اتفاق افتاده، با ادبیات متنوعی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و مورخین از 

زوایای مختلف به روند نویسی، ماهیت شناسی و کارکرد پژوهی این جریان پرداخته اند. 
در مجموع می توان گفت که به موازات  تغییرات ماهیتی و کارکردی در جریان تکفیری، 
عالمان نیز نگاه های گوناگونی به آن داشته اند به گونه ای که در ابتدا با عنوان یک مذهب که در 
حوزة الهیات دارای گرایش های متمایزی است به آن توجه شده ؛ برای مثال ابن خلدون آن را با 

عنوان یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت )حنابله(مورد بحث قرار می دهد.
اما رفته رفته گرایش های عقیدتی آنان مورد توجه قرار گرفته و مورخین از آن به عنوان یک 
گروه اجتماعی که دارای نظریاتی در حوزة ادارة اجتماع است توجه کرده اند، در برهه ای دیگر 
مواضع سیاسی آنان با برجستگی در ناحیة استکبارستیزی و ضد اشغالگری موردتوجه قرار گرفته 
و امروز با کامل شدن بستة عقیدتی و رفتاری این گروه ها و بروز آن در قالب تشکیل خالفت، 
توجه جمیع متخصصین علوم انسانی از جامعه شناسان،روان شناسان، اقتصاددانان و محققان 

علوم سیاسی- امنیتی به آنان جلب شده است.
در مقطعی از آن به وهابیت تعبیر شده و آثار متعددی در رابطه با آن به نگارش درآمده است.
برخی دیگر این موضوع را با عنوان سلفی گری موردتوجه قرار داده اند که از جمله آن 



... 
در

ی 
فیر

 تک
ای

ن ه
ریا

 ج
شد

و ر
ش 

دای
ی پی

ه ها
یش

ر

57

فصلنامه علمی - پژوهشی

می توان به کتاب سلفیه بدعت یا مذهب؟ اشاره کرد، این اثر به وسیلة محمد سعید رمضان البوطی 
نوشته شده و حسین صابر آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است؛البوطی در این کتاب مبانی 

فکری وهابیت را موردنقد و بررسی قرار داده ست.
عالوه بر این سید علی نجات در کتاب خود با عنوان کالبد شکافی داعش)ماهیت، ساختار، 
تشکیالتی، راهبردها و پیامدها( رخ نمود تفکر تکفیر از ناحیه عراق، سوریه و مصر  تا اروپا و 
آمریکا را در قالب داعش به بحث گذاشته است و این گروه را جریانی متکی بر پایه های عقیدتی  
سلفی گری می داند که با رفتارهای خود امنیت منطقه ای و بین المللی را بصورت جدی تهدید 

می نماید.)نجات، 1395: 6-5(
اخیراً نیز کتابی به نام “خوابیدن با شیطان از رابرت بایر  توسط خبرگزاری العالم و ناشر 
الکترونیکی: قرآن سنتر منتشر شده است که نویسنده آن  از افسران عملیاتی سابق دستگاه 
اطالعات مرکزی آمریکا است. وی پست های مختلفی را در “سی. آی.ای “ بر عهده داشته که از 

جمله آنها ریاست تیم این سازمان در لبنان در سال 1891و انفجار بئرالعبد است.
این مسئول سابق سیا در کتابش، به مسائلی در خصوص همکاری عربستان و آمریکا در 

ایجاد تروریسم تکفیری و هدایت آن اشاره می کند.
نویسنده این کتاب ضمن قائل شدن ریشه های تیمیه ای و اخوانی برای جریان های رادیکال 

اسالمی آنان را تأمین کننده منافع غرب و آمریکا معرفی نموده است.
در این پژوهش الگوهای چهارگانه امنیتی شامل الگوی موازنه قوا، هژمونی رژیم امنیتی، 

اجتماع امنیتی، بررسی و معیارهای اصلی آن استخراج گردیده است.
سپس با استفاده از این معیارها وضعیت موجود خاورمیانه مورد ارزیابی قرار گرفته است 
و در نهایت با ابتنای بر همین معیارها و وضعیت موجود خاورمیانه امکان سنجی الگوهای 

چهارگانه در خاورمیانه در دستور کار قرار گرفته است.

 مفهوم شناسی
الف( سلف:

 اهل لغت معانی گوناگونی برای سلف ذکر کرده اند، یکی از این معانی پیشینیان است.)ابن 
منظور،1414 :158(.
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)ابن  کرده اند.  ذکر  پیشینیان  را  سلف  قوم  و  آمده  گذشتگان  معنی  به  سلف  همچنین 
فارس،1404 :95(. در تعریفی دیگر هر چیزی که آن را مقدم بداریم، سلف محسوب شده است.

)فراهیدی،1410: 258(.

ب( تكفير:
پوشاندن گرفته شده است. معنای  به  کفر  از  تکفیر گفته اند:  واژة  لغت شناسان در توضیح 

)جوهری،1410 :808(.
ر أهل قبلتک« یعنی اهل قبله را با قول یا گمان خود کافر ندانید.  در حدیثی آمده است »ال تَُکفِّ

)جزری،بی تا :187(.
کّفر الرجل: آن مرد را وادار کرد کافر شود یا او را کافر شمرد و نسبت کفر به او داد. )لوییس 

معطوف،1387 :1600(.

ج( تعريف اصطالحی سلف و تكفير: 
محققان اصطالح سلفی را در دو معنا استفاده کرده اند: معنای اول در مورد کسانی است که 
مدعی اند در اعتقادات و احکام فقهی باید به سلف صالح اقتدا کرد)البوطی، 1375: 256( این 
افراد در مشرب فکری و فقهی خود دارای مبانی و سلوکی هستند که یا سایر مذاهب اسالمی 
را جزئی از مسلمانان می دانند و یا اینکه در کرسی قضاوت نسبت به پیروان سایر  فرق 

سکوت اختیار کرده و آنان را  نه تأیید می کنند و نه رّد می کنند.
اما معنای اصطالحی دوم از سلف که موضوع مطالعه این مقاله نیز هست، با واژ تکفیر قرین 
شده است؛ یعنی سلفی بر رویکرد، گرایش و رفتار یک جریان خاص اشاره دارد که هرچند 
به ظاهر به پیشینیان )پیامبر، صحابه، تابعین و تابعیِن تابعین( رجوع می کند اما در این مراجعه، 
گزینشی رفتار کرده و  پیروان برخی  از صحابه و تابعین به ویژه شیعیان را کافر و مستحق 

مجازات ارتداد می داند. 

عوامل و ريشه های پيدايش و گسترش تكفير:
جریان های تکفیری از ریشه های درون زا و برون زا حاصل شده اند، ما این دودسته از عوامل را 
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در ذیل هفت عنوان موردبررسی قرار می دهیم.
1ـ  ریشه های فکری، فقهی تفکر تکفیر در بین اهل سنت:

و  باید در الیه های فکری  یکی از مهم ترین ریشه های شکل گیری و گسترش تکفیر را 
باورهای عقیدتی جستجو کرد که ما در دو بخش به مهم ترین عناصر آن خواهیم پرداخت؛ 

رهبران فکری و  نظریه استیالء
1ـ 1ـ رهبران فکری:

در پرداختن به مبانی عقیدتی تکفیر، اشاره به افراد شاخص این تفکر و مرور دیدگاه های 
فقهی و سیر تاریخی پیدایش و توسعه آن ها می تواند راهگشا باشد، اما قبل از آن ذکر چند نکته 

ضروری است:
شالوده جریان های تندرو امروز از بنای تفکرات افراد زیر نضج و نما گرفته است. •
درگذر زمان تغییرات افراطی در تفکرات جریان های سلفی حادث شده است به گونه ای  •

که برای مثال اگر امروز احمد بن حنبل زنده بود چه بسا اختالفات فکری زیادی با 
چهره های امروزی مدعی مذهب حنبلی داشت.

فهرست زیر تمام رهبران فکری تکفیری را شامل نمی شود، بلکه این شش نفر در شمار  •
شاخص ترین و تأثیرگذارترین افراد هستند.

الف ـ احمد بن حنبل
ه.ق وفات  متولد و در سال241  در سال 164هـ.ق  بن حنبل  بن محمد  احمد  عبداهلل  أبو 
یافت)ابو زهره،بی تا :14(. او از رهبران فکری اهل حدیث و مؤسس مذهب حنبلی به شمار 

می رود و پیروان فکری او را حنبلی می گویند.
ابن قیّم می گوید: اصولی که احمد بن حنبل، فتواهایش را بر آن بنیان نهاده به ترتیب اولویت، 

این پنج مورد است:
ـ نصوص )آیات و روایات(

ـ آنچه صحابه به آن فتوا  داده بودند و دلیلی برخالف آن نمی شناخت.
ـ اگر صحابه اختالف نظر داشتند قولی را که به کتاب و سنت نزدیک تر بود انتخاب می کرد
ـ حدیث مرسل و ضعیفی که چیزی برخالف آن نمی یافت. )الترکی،1410: 103و303و438و616(
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ـ قیاس )مصطفی الشکعه،1411 :217(
و برخی استصحاب، مصالح مرسله و الذرائع را نیز بیان کرده اند؛ ذریعه به معنای وسیله ای 
است که فرد را از چیزی به چیز دیگر برساند؛ هر وسیله ای؛ چه انسان را به حکم شرعی برساند 
و چه نرساند: بنابراین هرچند نظریات فقهی احمد بن حنبل در شکل گیری جریان تکفیری نقش 
داشته است، اما رفته رفته تمرکز پیروان او بر ذریعه، منجر به پیدایش اجتهاد بی قاعده و بروز 

چارچوب گسیختگی در فتواهای آنان شد.
عالوه بر این او صحابی پیامبر را شامل هرکسی از مسلمانان می داند که حداقل یک ماه یا یک 
روز یا یک ساعت با پیامبر اسالم)ص(هم نشین شده یا حتی لحظه ای او را دیده باشد)فیرحی، 

.)249 :1383

ب ـ حسن بن علی بن خلف ابو محمد بر بهاری 
او در قرن سوم و چهارم در بغداد می زیست و یکی از طرفداران سرسخت آراء احمد بن 

حنبل و عقاید سلف بود. )مشکور،1372 :457(
حسن بن علی بن خلف ابو محمد بر بهاری، شیعیان را از زیارت قبور امامان معصوم)ع( 
و نوحه خوانی بر امام حسین)ع( بازمی داشت و آنان را کافر می دانست و دستور می داد تا نوحه 

گران را بکشند)نجفی فیروز جانی، 1382: 234(.

ج ـ عبيداهلل بن محمد بن حمدان عكبری
عبیداهلل معروف به ابن بطه در سال 304 ه.ق در عکبرا متولد شد و در  سال 387 ه.ق در همان 

شهر وفات یافت، او بر مذهب احمد بن حنبل بود.)خطیب البغدادی، 2001: 100(
او که از افکار بربهاری پیروی می کرد، مسافرت برای زیارت قبر پیامبر اکرم)ص( را حرام 

می دانست و طلب شفاعت از پیامبر اکرم)ص( را قبول نداشت.)حداد عادل، 1376: 3ـ1(
ابن بطه شیعیان را کافر و خونشان را مباح می دانست.)ابی یعلی،بی تا:20(

د ـ ابن تيميّه
احمد بن عبد الحلیم بن تیمیه حّرانی در قرن هفتم و اوایل قرن هشتم ه.ق می زیسته است 
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بسیاری از پیروان و صاحبان قلم در مکتب سلفیه، او را رهبر سلفیه می دانند.)مصطفی حلمی، 
)162 :1992

ابن تیمیه تندخو و عصبانی بود و در امربه معروف و نهی از منکر، صریح اللهجه و افراطی 
عمل می کرد، او بسیاری از عقاید علمای اهل سنت هم عصر خود را رد می کرد، این روحیه او 
مخالفت های زیادی را برانگیخت؛ ازجمله محمد بن محمد بخاری که خود حنفی مذهب بود 
ابن تیمیه را منحرف می دانست و صراحتاً اعالم کرد: هر کس وصف شیخ االسالم را به ابن تیمیه 

اطالق کند، کافر است )شوکانی،2012: 262(.
و قاضِی مالکِی دمشق دستور داد که اعالم کنند که: هر کس معتقد به عقاید ابن تیمیّه باشد، 
خون و مالش حالل است)شوکانی،2012 :67(، اما ابن تیمیه دست از عقاید جنجالی خود 
برنداشت تا اینکه به حبس محکوم شد و در زندان دمشق فوت کرد، ابن تیمیه  بر این اعتقاد 
بود که طلب شفاعت و استغاثه از روح اولیاء خدا و زیارت قبور آنان حرام است. )حافظ وهبه، 

1375: 302 و305(
ابن تیمیه با استناد به شیوه احمد بن حنبل، که اشعری نیز هم او را مقتدای خود می دانست 
هرگونه مخالفت با عمل و تفسیر صحابه را مخالفت با کتاب و سنت و بنابراین معارض باعقل 
سلیم تلقی می کند؛ به نظر او  اگر کسی بگوید که صحابه در تأویل حتی یک نص از کتاب و سنت 
دچار خطا شده اند، آشکارا با عموم صحابه و تابعین به نزاع برخاسته است.)فیرحی، 1383: 248(

وـ ابن قيّم جوزيه
بعد از ابن تیمیّه جریان فکری سلفیه را ابن قیّم جوزیه رهبری کرد به گونه ای که صالح الدین 
و  ابن تیمیّه  افکار  از  امروز  تا  سلفیه  تحّوالت  و  حرکات  »همه ی  می نویسد:  احمد  مقبول 
شاگردان )ابن قیّم( نشأت گرفته است. )پاکتچی،1381 :660(به دلیل قرابت شدید افکار ابن 

قیم با ابن تیمیه، ابن قیم در حفظ و تدوین دیدگاه های او نقش اساسی ایفا کرده است.

هـ ـ محمد بن عبدالوهاب:
بنیان گذاری  را  وهابیت  مذهب  قمری،  هجری  دوازدهم  قرن  در  عبدالوهاب  بن  محمد 
کرد)مسجد جامعی، 1380: 13(.  او عقایدش را از ابن تیمیه گرفت)موسوی بجنوردی، 1368 
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:127(. او نظرات و دیدگاه های ابن تیمیه و سایر رهبران فکری سلفی که تا زمان او در حد 
تئوری باقی مانده بود را به نحو افراطی کاربردی کرد.)نجفی فیروز جانی، 1382: 237(.

از جمله عناوین و القابی که پیروان او برای خود انتخاب کرده اند، عنوان »سلفیه« است،)فقیهی، 
1384 :507( آنان پیوسته تالش می کنند که از نام »سلفیه« برای معرفی دیدگاه های خود استفاده 
کنند تا مردم به این فکر نیفتند که افکار و اندیشه های وهابیت فقط از محمد بن عبدالوهاب 

سرچشمه گرفته است.)سبحانی، 1414: 328(
پیدایش وهابیان با رفتارهای خشن همراه بوده است؛ آنان آثار باقیمانده از تاریخ صدر اسالم 
مانند خانه های ائمه )ع( و اصحاب و مساجد بسیاری را تخریب کردند و در حمله به مدینه 

کتابخانه اسالمی آن را به آتش کشیدند.)ناصر السعید، 1360: 48 و51(
محمد بن عبدالوهاب با شدت بیشتری از پیشینیان خود عرض احترام به روح  پیامبر 
اکرم)ص( را رد می کرد. )تقوی، بی تا: 24( او مسلمانان را به دلیل شفاعت خواهی و توسل 
و زیارت قبور اولیاءاهلل متهم به شرك و کفر کرده و ریختن خون آنان را واجب می دانست. 

)سبحانی،1388 :35(.
از دیدگاه وهابیت توحید بر دو نوع است: -1توحید الوهیت-2 توحید ربوبیت 

توحید الوهیت یعنی اینکه  فقط خداوند را بپرستیم و هیچ کس را با او در پرستش مشارکت 
ندهیم. )آل شیخ،1412 :24و110(

وهابیان احترام گذاشتن، خطاب قرار دادن و درخواست از غیر خدا را شرك می دانند و 
درنتیجه مسلمانانی که نسبت به ساحت اولیای الهی و معصومین)ع( چنین رفتاری دارند را 
مشرك و کافر می دانند؛ این موضوع را می توان ریشه ای ترین و شایع ترین ریشه فکری تکفیریان 

اهل سنت دانست.

ی- چهره های شاخص بنيادگرايی اهل سنت از قرن نوزده تاكنون:
در بررسی  خط سیر این تفکر  از یک جریان رادیکال سنی به جنبش هایی که از مظاهر مدرن 
و شبه مدرن بهره برداری می کند؛ به رگه هایی در مصر مانند محمد عبده، محمد رشید رضا، و 
سید قطب برخورد می کنیم که به لحاظ جغرافیایی کارکرد مفصلی یافته اند؛ به گونه ای که محمد 
عبده که در اواخر قرن نوزدهم مفتی اعظم مصر شد با اعتقاد به اینکه اسالم اگر به طور واقعی 
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فهمیده شود با عقل گرایی مدرن اروپایی سازگار است عبده برای توضیح آموزه های خود، لفظ 
سلفیه را ابداع نمود و این نقطه تالقی بین اسالم مدرنیزاسیون باعث شد که شاگردان عبده به 
دو دسته تقسیم شوند: عده ای آموزه های وی را برای دفاع از سکوالریسم بکار بردند. جریان 
دیگری از پیروان عبده،اندیشه های اصالح گری وی را طوری تفسیر کردند که به ایدئولوژی 
امروزین القاعده منجر می شود؛ سازش بنیادگرایان سنی با دنیای مدرن در رفتار شاگرد عبده 
یعنی محمد رشید رضا ادامه یافت تا جایی که انتشار مجله»المنار« در سال1898 میالدی در 
قاهره  و تأسیس  انجمنی به نام »جمعیه الدعوه و االرشاد« در سال 1909 میالدی توسط وی 

را می توان از نتایج این دگردیسی ها دانست.)نجات، 1395: 28(
و بعد از او سید قطب با تمایل به دسته دوم از شاگردان عبده به کارگیری خشونت در سلفیه 
مدرن را پایه گذاری کرد به گونه ای که برخی او را »پدر جهادگرایان افراطی معاصر« می دانند سید 
قطب با تکیه بر افکار ابن تیمیه در مورد جهاد با حاکمان مرتد، مبارزه علیه رژیم های سکوالر  

در جهان اسالم  را حتی به قیمت کشته شدن مسلمانان تجویز می کرد.)احمدی، 1390: 69(
بعد از این مرحله چهره های مقلد و عملیاتی مانند ابواالعلی مودودی)اهل پاکستان(، محمد 
عبدالسالم مصری که سازمان الجهاد را در سال 1979 پایه گذاشت و در سال 1982 .م به اتهام 
مشارکت در ترور انور سادات  اعدام شد پدیدار شدند و سرانجام تبلور این تفکر در چهره 
بن الدن و ایمن الظواهری سطح جدیدی از کنش سیاسی و نظامی را از خود به نمایش گذاشت؛ 
این دو به اتفاق همفکرانشان سازمان القاعده را بنیان گذاری کردند که با رویکردهای نوسلفی 
مسلمانان جهان را به احیای فریضه جهاد فرا می خواند و هدف غایی آن احیای خالفت اسالمی 

و بازگرداندن عظمت گذشته مسلمانان است)نبوی و نجات،1393: 139(
در سال های اخیر افرادی در کسوت عالم دینی  به هدایت این جریان پرداخته اند که جمله 
آنان می توان به »محمد العریفی« اشاره کرد از فجیع ترین فتواهای ساختار شکنانه سال های اخیر، 
فتوای معروف به جهاد نکاح  است که به او نسبت داده شد در این میان هرچند برخی از رسانه ها 
از تکذیب او خبر دادند اما برخی دیگر به نقل از او گفتند که حتی زنان شوهردار هم می توانند 

تن به جهاد نکاح بدهند! 
العریفی روزگاری را در انگلیس گذرانده و روابط نزدیکی با بندر بن سلطان دارد.)خبرنامه 
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دانشجویان ایران، 1393، 134576( .1
“صالح الغامسی” خطیب مسجد “قبا”در شهر مدینه در فتوایی، شرط پاك شدن گناهان افراد 
را، نوشیدن ادرار مجاهدین سوری )تکفیری ها( دانست، او همچنین در مورد جهاد نکاح گفته: 

این فتوا مشکلی ندارد و من آن را تائید می کنم )باشگاه خبرنگاران جوان، 1393: 4892503(
جریان تکفیری در کارکردی فرقه ای و برای جذب عوامل میدانی، از این فتوای مشکوك و 
عامل جنسی بهره گرفت و با تبلیغ آن موجی از جوانان، زنان و دختران را از کشورهای مختلف 
به جنگ با مسلمانان کشاند، تا جایی که دکتر »الهام الباسط«، روانشناس و جامعه شناس اهل 
سوریه می گوید: خستگی از زندگی مالل آور غربی، به دنبال هیجان بودن، تبلیغات رسانه های 
غربی و همچنین پول درآوردن ازجمله دالیلی است که برخی دختران غربی را به  سوریه کشانده 

و آن ها را در کنار داعش قرار می دهد. )همان،1393: 4897339(
در جمع بندی این بخش به بیان امام علی)ع( )تمیمی آمدی، 1366: 48( و امام صادق )ع( 
)مجلسی،1403 :208( می پردازیم که در دو بیان مشابه می فرمایند: دو نفر کمر مرا شکستند؛ عالم 
بی باك و عابد جاهل، آن یکی با پرده دری،  مردم را از عملش بازمی دارد و جاهل مقدس مآب همه 

را به باطل خود می خواند.
این دو گروه امروز به روشنی نقش آفرین هستند گروه اول جاهالن متنسک هستند که غالباً در 
سطح عملیاتی اقدام به انجام کشتار کور می کنند افراد کم سواد اما مقدس مآبی هستند که در باطن 
به قرب الهی تمایل دارند، اما از روی جمود و جهل در دام جریان های تکفیری گرفتار می شوند .
گروه دوم عالمان متهتک هستند؛ یکی از دالیل رشد و توسعه تکفیر به عرصه آمدن این افراد 

است که بی پروا فتوا می دهند.

1ـ2ـ نظريه استيالء
بعد از آنکه چهار خلیفه اول بر مبانی؛ اهل حل و عقد، استخالف و شورا به حکومت رسیدند، 
در زمان حکومت معاویه بیشتر علمای اهل سنت بر آن شدند که نظریه استیال، اقدام امراء و 
صاحبان شوکت را توجیه می نماید، خنجی در کتاب سلوك الملوك پس از ذکر سه نظریه 
مزبور، هنگام ذکر نظریه استیال می گوید:»طریق چهارم از اسباب انعقاد پادشاهی و امامت 

1. بندر بن سلطان سفیر عربستان در آمریکا در حادثه یازده سپتامبر و رئیس سابق دستگاه اطالعاتی عربستان است که 
نقش ویژه ای در تقویت و سازمان دهی جریان های تکفیری ایفا کرده است.
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استیال و شوکت است«.)خنجی، 1362: 82(
وی در توضیح استیال  از قول سایر علما می گوید که وقتی امام وفات کند و شخص دیگری 
انجام امور امامت را بر عهده بگیرد و با اقتدار و لشکر بر مردم مسلط شود، هرچند که این 
تصدی گری از بیعت  عمومی و انتصاب به وسیله جمعی محدود حاصل نشده باشد، امامت او 
منعقد می گردد؛ یعنی خواه قریشی باشد خواه نه، خواه عرب باشد، عجم، ترك و... و حتی اگر 

عادل و یا عالم نباشد«
نظریه استیال بر دو مطلب استوار است: اول به کارگیری شمشیر و نیروی نظامی برای تصرف 

قدرت، دوم پذیرش و اطاعت مردم.
در نظریه استیال تا زمانی که خلیفه مستقر بر اوضاع تسلط دارد، هرکسی که با شمشیر و به 
تعبیری با نیروی نظامی درصدد سرنگون کردن وی برآید به »شق عصای مسلمین« متهم می شود 

ولی در صورت موفقیت، می تواند حاکم مشروع شناخته شود.)قادری، 1378: 27-26(
رسوبات فکری نظریه استیال در دو سطح  به گسترش جریان های تکفیری کمک کرده است:
الف( قبل از سلطه: در الیه اول توسل به روش های خشن و حتی نامشروع تکفیری ها در 

مسیر تسلط را توجیه می نماید.
ب(پسا سلطه: در الیه دوم و بعد از تسلط تکفیری ها بر مناطق، حکومتشان را در نظر پیروان 

اهل سنت مشروع جلوه داده و زمینه را برای تثبیت قدرت آنان فراهم می نماید.

2ـ ريشه های تاريخی توسعه تفكرات حنبلی
کمتری  پیروان  از  اسالمی  مذاهب  سایر  به  نسبت  پیدایش خود  ابتدای  در  حنبلی  مذهب 
برخوردار بود، ابن خلدون دلیل این وضعیت را دور بودن مذهب احمد بن حنبل از اجتهاد 
و تکیه صرف بر اخبار و روایات می داند اما محمد ابو زهره، این استدالل ابن خلدون را رد 
می کند و می گوید:  وقتی مذهبی مبلغانی دارد و حاکمان به این مذهب معتقد هستند، مردم 

نیز پیرو آن مذهب می شوند.)ابو زهره، بی تا: 453و454(
و برخی معتقدند که علت غلبه و گسترش این مذاهب، سازگاری با مشرب خلفا و بعداً 
سالطین و حمایت دولت از آنان بود و به عبارت دیگر عمده طریق استمرار مذاهب فقهی نهاد 
قضاوت و شیخ االسالمی بود که توسط خلفا و سالطین به افراد اعطاء می شد.)فیرحی، 1383: 253(
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در کنار این دیدگاه محمد ابو زهره می گوید: احمد بن حنبل و یارانش به حکومت نزدیک 
نشدند و قضاوت را بر عهده نگرفتند؛ این وضعیت باعث کمی پیروانشان نسبت به سایر مذاهب 

شد.)أبو زهرة، بی تا: 454-461(
دسته ای از پژوهشگران نیز دالیل کمی پیروان را تأخر زمانی پیدایش مذهب حنبلی نسبت 
به سه مذهب دیگر می دانند و می گویند وقتی که این مذهب به وجود آمد، بالد اسالمی مذاهب 

گوناگونی را پذیرفته بودند.)محمد تیمور، 1411: 82(
اما بافاصله گرفتن حنابله از عوامل سلبی باال، این مذهب از قرن هشتم تا قرن دوازدهم ه.ق 
در نجد فراگیر شد، اما مرحله اوج آن به نام محمد بن عبدالوهاب)متوفی سال 1206 ه.ق( گره  
خورد؛ یعنی زمانی که محمد بن سعود )مؤسس دولت سعودی( با شعار و پشتیبانی وهابیت به پا 
خاست و مذهب حنبلی جدید)وهابیت( به عنوان مذهب رسمی حکومت سعودی انتخاب شد.

همچنین برخی در خصوص گسترش پیروان این مذهب در کشورهای دیگر گفته اند که 
مذهب حنبلی از طریق مهاجرت خانواده ها و تجارت به کویت، عمان و... وارد شد.)الشقیر، 

)1433

3ـ ريشه های جغرافيايی توسعه تكفير
از دالیل گسترش مذهب حنبلی در عربستان خاصیت جغرافیایی سرزمین نجد بود که به 
دلیل کوهستان هایی که توسط بیابان های اطراف، محاصره شده بود از شرایط سخت رفت وآمد 
برخوردار بود؛)مسجد جامعی، 1380: 34و35( بنابراین علماء قدیم، رفت وآمد چندانی به آن 
منطقه نداشتند و این خود باعث شد که عالمان آن خطه دارای تفکرات یک جانبه و محصور 

شوند.)فقیهی، 1384: 130و131(
از دیگر دالیلی که در به هم پیوستگی و توسعه جریان های تکفیری نقش داشته است مؤلفه 
قومیت ها است به طور مثال قومیت پشتون را می توان مثال زد که در دو کشور افغانستان و 
پاکستان زندگی می کنند و با توجه به سازگاری سنت هایشان با ایدئولوژی های وهابی و دیو 
بندی، زمینه رشد رادیکالیسم اسالمی را در کشور پاکستان، به ویژه ایالت سرحد شمالی فراهم 

)www.idsp.ir،2352 :1390 ،کرده اند. )رنجبر
همچنین فرقه دیو بندی که حنفی مذهب و در مبارزه با مذهب شیعه با وهابیت مشترك 
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است، پس از جدایی پاکستان از هند، به آسانی توانست در این کشور گسترش بیابد.
متغیر دیگری که باعث تقویت جریان های تندرو در پاکستان شده، شرایط اقلیمی آن کشور 
است؛ مناطق کوهستانی صعب العبور این کشور، عالوه بر این که باعث شکل گیری روحیات 
خشن در بین ساکنان خود شده، این امکان را برای جنگجویان تکفیری ایجاد کرده است که 
بتوانند برتری جنگی خود را بر حریفان تحمیل نمایند و از سوی دیگر از این ناهمواری ها در 
جهت پنهان سازی و حفظ دارایی های خود استفاده کنند. اقلیت های سرزمینی که بخشی از 
عشیره و یا قبیله خود را در آن سوی مرزهای اعتباری می بینند نیز بخشی از گسل های واگرایانه از 
حکومت مرکزی و  بالعکس همگرا با نیروهای واگرا را تشکیل داده است؛ برای مثال در سمت 
غرب ایران عشیره هایی مانند تایشه ای، گاو خوری، کالشی و الیاسی از اهل سنت ایران زندگی 
می کنند که عشیره های دیگری مانند این عشیره ها در عراق حضور دارند و این خود ممکن است 

بر گرایش های برخی به عنوان اقلیت سرزمینی اثرگذار باشد.)مهدی زاده، 1376: 26و27(
عالوه بر این امکان تردد آسان جریان تکفیری از مرزها باعث به هم پیوستن خرده گروه های 
تندرو  از کشورهای مختلف و تشکیل جبهه های چندملیتی از تکفیری ها شده است که نمونه 
آن را می توان در حضور عناصر عربستانی در القاعده و طالبان و  گروه های شورشی سوریه و 
داعش موردتوجه قرارداد؛به گونه ای که در درگیری های عراق و سوریه جنگجویان از 70 کشور 

دنیا حضور یافته اند.
4- ريشه های سياسی - اجتماعی توسعه تكفير 

ریشه های سیاسی - اجتماعی گسترش تکفیر در دوالیه تحقق  یافته است: دولت ها و خواص 
سیاسی

4-1- دولت ها
و  سعود  آل  داشته اند؛  مؤثری  نقش  وضعیت  این  تقویت  و  پیدایش  در  دولت ها  تاکنون 
هم پیمانانش نقش زیادی در شکل گیری و گسترش جریان تکفیری در بین اهل تسنن ایفا 
مروجان  یافتن  مجال  باعث  مواردی  در  قدرت های شیعی  و غفلت  مسامحه  البته  کرده اند 

رفتارهای شبهه ناك و گرایش های تکفیری شده است.
از سویی دیگر ریشه اصلی این چالش در سطح منطقه و جهان اسالم، مسئله رهبری این 
بخش از عالم  است؛ در این میان دو رویکرد اصلی در بین بازیگران حاضر درصحنه مشهود 
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است؛ اول رویکردی که مقاومت را راه نجات جهان اسالم می داند و دوم رویکردی که سازش 
و مصالحه را راه برون رفت از چالش های عصر حاضر می پندارد.

این دو رویکرد در سال های اخیر از حالت های زیرپوستی به عارضه های آشکار تبدیل شده اند، 
جبهه سازش با رهبری عربستان و همراهی قطر، ترکیه و امارات فعالیت می کند و جبهه مقاومت 

با رهبری ایران و همراهی لبنان، سوریه، عراق و گروه های مقاومت به ایفای نقش می پردازد.
البته ذکر این نکته ضروری است که در جبهه سازش جنس و سطح انگیزه ها متفاوت 
به  و  شده  وزن کشی  این  وارد  نئوعثمانی  جریان  گرفتن  باقدرت  ترکیه  که  به گونه ای  است 
دنبال زمینه سازی برای ایجاد امپراتوری جدید است و رسیدن به هدف خود را در تضعیف 
حکومت های پیرامون خود جستجو می کند و رژیم هایی نظیر قطر و عربستان در تالش برای 
مواجهه نیابتی با جمهوری اسالمی ایران هستند؛ آن ها در خیال به پا داشتن خالفت در مقابل 
مدل مبتنی بر والیت فقیه ایران اسالمی هستند: بر این اساس پیروان گفتمان سازش در رویکرد 

حذفی خود از دو ابزار استفاده می کنند:
1- توسل  به قدرت های فرا منطقه ای)آمریکا و کشورهای غربی(: که توضیح آن در بخش 

عوامل برون زا بیان می شود.
2- تقویت و تحریک جریان تکفیری

و به این منظور کمک های متکثری را در اختیار گروه های تکفیری قرار می دهند که برخی از 
آن ها عبارت اند از:

4ـ1ـ1- آموزش های اعتقادی، فرقه ای و نظامی
وهابی های سعودی از سال 1368، به بهانه کمک های آموزشی و انسان دوستانه به مهاجران 
افغان، وهابیت را در پاکستان گسترش دادند؛ به گونه ای که در حال حاضر به گفته “ایجاز 
الحق” وزیر پیشین امور مذهبی پاکستان، قریب به هشتاد درصد از مدارس پاکستان تعالیمی 
مشترك و یا نزدیک به عقاید وهابیت را ترویج می نمایند. حزب جماعت اسالمی، جمعیت 
اسالمی  المجاهدین کشمیر، حزب جماعت  اسالم، حرکت  اهل حدیث، جمعیت علمای 
کشمیر و سپاه صحابه از احزابی هستند که طرفدار وهابیت هستند و عربستان سعودی نیز 

 )www.idsp.ir،2352 ،1390،کمک های مالی زیادی به این احزاب می کند.)رنجبر
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     سندی در سفارت قطر در طرابلس»پایتخت لیبی« به دست آمده که نشان می دهد، دوحه 
به جذب 1800 تبعه مغربی و شمال آفریقایی جهت آموزش و اعزام به عراق برای پیوستن به 

صفوف گروه داعش اقدام کرده است.)خبرگزاری فارس، 1393: 13930331000713(.

4-1-2- در اختيار قرار دادن سالح و تجهيزات به روز و پيشرفته
یکی از دالیل گسترش تکفیری ها دسترسی به تسلیحات مدرن و در نتیجه قدرت پیشروی و 
تسلط است، عالوه براین تکفیری ها با حمایت دولت های پشتیبان خود از ابزارها و فناوری های 
روز برای اهداف خود بهره برداری می نمایند؛ آن ها از زیرساخت هایی نظیر اینترنت و فضای 
مجازی برای عضوگیری استفاده می کنند و ارتباطات تشکیالتی و رزمی خود را بر بستر 

شبکه های اجتماعی سامان داده اند.

4-1-3- حمايت اطالعاتی
تاکنون مستندات زیادی در این خصوص افشاء شده است که به ذکر دو نمونه بسنده می کنیم: 
در  اولین روزهای حمله داعش به عراق، رسانه های عراقی)مانند المسله( از ورود 140 نیروی 

اطالعاتی عربستانی به موصل خبر دادند.   )همان، 1393: 13930328001445 (
همچنین پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از روزنامه ایدینلیک ترکیه اعالم کرد: گروهی از 
افسران بازنشسته ترك با اطالع نخست وزیر و دستگاه اطالعاتی ترکیه در مقابل درآمدهای کالن 

به داعش پیوسته اند.(همان، 1393: 13930417000695(
نکته دیگر حائز اهمیت این است که دولت های سکوالر و مستبد در کشورهایی نظیر: تونس، 

لیبی، مصر و یمن در توسعه تکفیر دو کارکرد داشته اند:
اوالً در دوران قدرت و استقرار با در پیش گرفتن سیاست های سکوالر و مذهب ستیزانه 

باعث تبدیل شدن گرایش های مذهبی به عقده ها و مقابله های افراطی شدند.
و ثانیاً در زمان فروپاشی با از دست دادن حاکمیت و تسلط خود بر کشور زمینه سیطرة 
جریان های تندرو بر منابع، تسلیحات، مرزها و درنهایت فراگیری و به هم پیوستگی این گروه ها 

را فراهم ساختند.
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4-2- خطای تحليل برخی از خواص سياسی جهان اسالم
کم اطالعی و خطای محاسباتی برخی از شخصیت های علمی و سیاسی جهان اسالم، در 
تشخیص سرنخ های اصلی چالش های منطقه و به ویژه درگیری های پیچیده در سوریه و عراق، 
موجب اصلی کردن موضوعات فرعی و فرعی کردن اصول جهان اسالم و بروز رفتارهایی از 
سوی آن ها شد که نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نکرد، بلکه ناخودآگاه آسیاب دشمن را رونق 
داد و زمینه پیوستن برخی از افراد به گروه های تکفیری را فراهم ساخت برای نمونه می توان 
به موضع گیری های برخی از مسئولین جنبش حماس فلسطین و جریان اخوان المسلمین در 
زمان ریاست جمهوری محمد مرسی در مصر اشاره کرد که موجبات تقویت جریان تکفیری 

در سوریه را فراهم کرد.

5ـ ريشه های اقتصادی توسعه تكفير
منابع غنی نفت و گاز به جای آنکه در خدمت جهان اسالم قرار گیرد به ابزاری در دست سران 
سازش تبدیل شده تا گروه های تکفیری را برای مبارزه با بیداری اسالمی و جبهه مقاومت 
تأسیس و تقویت نمایند؛ این وضعیت عالوه بر ایجاد فرسودگی و درگیری داخلی در جهان 

اسالم مسیر استیالی غرب برجهان اسالم را هموار نموده است.
از عوامل اساسی ریشه های گسترش جریان تکفیری می توان به توسعه نیافتگی، عقب ماندگی، 
محرومیت، کمبود امکانات و فقر مالی توده های مردم اشاره کرد به گونه ای که بخش قابل توجهی 
از قربانیان جهاد نکاح و شرکت کنندگان در عملیات ها، کسانی هستند که با دریافت پول و 

امکانات به این امور تن می دهند .
روزنامه تونسی الشــروق گزارشی را از جهاد نکاح منتشر کرد که در آن یکی از قربانیان این 
فتوا پس از بازگشت از سوریه می گوید که به همراه 9 دختر دیگر بعد از دریافت 1200 دالر و 

با وعده ی دریافت مبلغی 5 برابر آن به سوریه اعزام شده است«.
داعش به عنوان نسخه جدید تکفیر در منطقه از راه های مختلف برای کسب ثروت و توسعه 
مناطق تحت نفوذ خود استفاده می کند: ازجمله به غارت بانک ها و تسلط بر چاه های نفت مناطق 
تحت سلطه می پردازد و بخش عمده ای از هزینه های خود را از دولت های حامی خود در منطقه 

دریافت می کند.
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روزنامه االخبار اعالم کرد: بخشی از مبالغ مربوط به حمایت مالی از گروهک داعش و 
گروه های درگیر در سوریه از طرف گروه های لبنانی تأمین می شود.)خبرگزاری فارس، 1393:  

13930327000397(
ـ تجارت محصوالت کشاورزی مناطق تحت سلطه)مانند ماهی زیتون، گندم و ...( و نیز 

فروش زنان و دختران اسیر به عنوان کنیز از دیگر منابع درآمدی داعش است.

6ـ  عوامل برون زا
در بین عوامل بیرونی نقش اقدامات انگلیسی ها و آمریکایی ها در مراحل مختلف شکل گیری، 
رشد و توسعه تفکر تکفیری بیش از کشورهای دیگر جلوه می کند که به  اختصار در این 

خصوص توضیح داده می شود.

6ـ1ـ نقش بريتانيا)انگليس( در ايجاد وهابيت
هرچند وهابیت به واسطه بریتانیا تأسیس شد اما استمرار و جهش فعالیت های این جریان 
با طراحی و حمایت آمریکا از جریان هایی مانند طالبان، القاعده ، النصره و داعش صورت 

گرفت.
با به کارگیری مأمورانی مانند مستر همفر در قرن 17 و18 میالدی در  انگلیس  استعمار 
شکل گیری و سرعت توسعه وهابیت در جهان اسالم نقش اساسی ایفا کرده است؛ معاون 
وزارت مستعمرات بریتانیا هنگام توجیه همفر برای اعزام به مأموریت به او می گوید:»اگر بتوانی 
در قسمت هایی از ممالک اسالمی جنگ شیعه و سنی راه بیندازی بزرگ ترین خدمت را به 
بریتانیای کبیر کرده ای«، همفر دریکی از مأموریت هایش در بصره عراق با جوانی به نام محمد 
بن عبدالوهاب آشنا می شود و او را فردی خودرأی، جاه طلب، بلندپرواز و بی نهایت عصبی مزاج 

می بیند، پس او را برای اجرای مقاصد بریتانیا در منطقه انتخاب می کند.
همفر با ایجاد شبهات هدفمند و تقویت  این ذهنیت که تو فردی خاص و برجسته هستی، 
پسر عبدالوهاب را برای پذیرش مأموریتی ویژه آماده می کند و آنگاه با القاء فکر رهبری و 
پیشوایی در ذهن او، روزی به دروغ خوابی را می سازد  که بر اساس آن پیامبر)ص( در  خواب 
محمد بن عبدالوهاب را وارث علم و جانشین خود در اداره دین و دنیای مسلمین معرفی می کند 
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این خواب مصنوعی، محمد بن عبدالوهاب را مصمم به تأسیس مذهب تازه می نماید.
اقدامات همفر سران بریتانیا را به وجد می آورد به گونه ای که وزیر مستعمرات بریتانیا به همفر 
می گوید:»نفوذ در محمد بن عبدالوهاب بزرگ ترین هدف وزارت مستعمرات بوده و اگر حاصل 

تمام زحماتت فقط همین یک کار باشد می ارزد«.
هرچند همفر می گوید که ما چهار نفر؛)یعنی عبدالکریم)مسیحی اهل جلفای اصفهان( صفیه، 
آسیه)یهودی اهل شیراز( و همفر(، محمد بن عبدالوهاب را برای قبول مسئولیت های آینده اش 
آماده کردیم؛ اما قرائنی وجود دارد که بریتانیا شبکه وسیعی از جاسوسانش را برای این کار 
بکار گرفته بود؛  چراکه معاون وزیر مستعمرات، در زمان توجیه همفر به او می گوید: »در انجام 
کارهایی که باید انجام گیرد تنها نخواهید بود، بلکه گروهی بالغ بر پنج هزار نفر از همکاران  در 
سرتاسر ممالک اسالمی شمارا کمک می کنند که در آینده وزارت مستعمرات می خواهد این عده 
را به صد هزار نفر برساند آنگاه یقیناً بر سراسر بالد اسالم مسلط خواهیم شد و به محو آثار اسالم 

به صورت کامل خواهیم پرداخت«.
بنابراین  هرچند جرقه ی اصلی تشکیل فرقه ی وهابیت توسط مستر همفر جاسوس انگلیسی 
در محمد بن عبدالوهاب به وجود آمد اما تأسیس  وهابیت  مرهون تالش های گسترده شبکه 

اطالعاتی بریتانیا است.)دهقان، 1367 :43و7(
همفر بعد از جدایی مختصری از ابن عبدالوهاب و کسب فرامین شش ماده ای از وزارت 
مستعمرات )تکفیر همه مسلمانانی که به وهابیت نپیوندند، انهدام کعبه، تشویق قبائل به خروج 
علیه امپراتوری عثمانی، ویران کردن مقبره ها و زیارتگاه های مسلمین به بهانه مبارزه با بت پرستی 
و شرك، گسترش هرج ومرج در بالد اسالمی و چاپ انتشار قرآن جدید( مجدداً به نزد محمد بن 
عبدالوهاب می رود و مأموریت جدید خود را در پوشش برده محمد بن عبدالوهاب آغاز می کند 
تا اینکه محمد بن عبدالوهاب در سال 1143 ه.ق آئین خود را آشکار می کند و با دعوت نامه، 
پول و تبلیغات، تعداد زیادی را گرد خود جمع می کند و به همفر  قول می دهد که از فرمان 
شش ماده ای به جز دو مورد)تخریب خانه کعبه و نوشتن قرآن جدید( بقیه کارها را اجرایی کند.

پس از چند سال فعالیت تبلیغی، بریتانیا فاز دیگر برنامه اش را عملیاتی کرد و محمد بن 
سعود- که دو سال از وهابی شدنش می گذشت- را به اتحاد با محمد بن عبدالوهاب فرمان داد.
در نتیجه اتحاد محمدین، امور مذهبی به محمد بن عبدالوهاب و امور سیاسی به محمد بن 
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سعود واگذار شد و آن ها با کمک های مالی، اطالعاتی و نظامی بریتانیا موفق شدند تا بر سراسر 
جزیره العرب مسلط شوند.)همفر، 1379 : 15و33و36و88و..(

6ـ2ـ نقش آمريكا در توسعه جريان تكفيری )حفظ ثروت ها و حذف قدرت ها(
در بررسی ریشه های بیرونی گسترش جریان تکفیری آشکارترین نشانه ها را می توان در رفتار 
آمریکا مشاهده کرد، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سه پدیده، توجه آمریکا را به 

سمت شرق جلب کرد:
باقی ماندن هسته ای مهم از شوروی با عنوان روسیه)رقیب سنتی آمریکا( •
رشد و تثبیت قدرت چین در سطح منطقه وجهان)به ویژه در حوزه صنعت و اقتصاد( •
پیروزی و تثبیت انقالب اسالمی در ایران •

خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی مجلس نمایندگان آمریکا مصاحبه ای از 
ادرویس رئیس وقت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا منتشرکرد که او می گوید: 

مشکل آمریکا انقالب ایران است که امتداد جهانی یافته و منافع واشنگتن را تهدید می کند. 
)خبرگزاری فارس، 1393: 13930425001474 (

در اوایل دهه 1380 ه.ش غرب به رهبری آمریکا موجی از جنگ روانی به راه انداخت؛ 
اندیشکده های غربی هشدار دادند که اگر مراقبت نکنیم، تا هفده سال آینده اسالم دین اکثریت 

مردم جهان خواهد شد.
متعاقب این بزرگ نمایی های مجازی طیفی از اقدامات ازجمله توهین و تحقیر مقدسات 
اسالمی در کشورهای اروپایی در دستور کار قرار گرفت و از قالب های متنوع رسانه ای برای این 

هدف استفاده شد.
پیامبر  به ویژه  اسالم  از شخصیت های جهان  توهین آمیز  کاریکاتورهای  انتشار زنجیره ای 
اعظم)ص( در رسانه هایی نظیر هفته نامه فرانسوی شارلی ابدو، روزنامه »یوالند بوستن« دانمارك 
در سال 2005 میالدي و ساخت فیلم و انیمیشن )مانند معصومیت مسلمانان در سال 1391 ه.ش 
و یا ساخت انیمیشن موهن  محمد و عایشه که اخیراً و در سالروز استقالل آمریکا اکران شد( 

فقط نمونه هایی از این رویکرد اسالم ستیزانة غرب هستند.
از آنجایی که ترویج توهین به مقدسات اسالمی برای جبهه غربی - آمریکایی دستاورد 
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 )1380 شهریور  2001.م)20  سپتامبر  یازده  در  عظیم  توطئه ای  نداشت،  قابل مالحظه ای 
این  از  مورد  دو  می شوند؛  ربوده  آمریکا  مسافربری غول پیکر  هواپیمای  رقم خورد؛ چهار 
هواپیماها به دو آسمان خراش مرکز تجارت جهانی و یک مورد به پنتاگون برخورد می کنند 

)باقری،علیشیری،1380: 38(
خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری »فدرال جک« می گوید: .بوش این انفجارها را شروع 
جنگ های صلیبی جدید دانست و ابتدا افغانستان و سپس عراق  را به تصرف خود درآورد، اخیراً 
ژنرال »وسلی کالرك« که از نظامیان ارشد آمریکایی است اظهار داشت که بعد از ماجرای 11 
سپتامبر، هدف آمریکا ساقط کردن کشورهای عراق، ایران، سوریه، لبنان، سومالی، لیبی و سودان 
در خاورمیانه بوده است؛ او در ادامه تأکید کرد که بحث نفت دلیل اصلی حضور قدرت های 

جهانی در خاورمیانه است.)خبرگزاری مهر، 1393: )321164 
در همین فاصله بندر بن سلطان از آمریکا برگشت و ریاست سازمان اطالعات عربستان و 

مدیریت میدانی تکفیر را عهده دار شد:
با  تو در توی آل سعود  با شیطان، روابط  با عنوان خوابیدن  بایر در کتاب خود  رابرت 
دولتمردان آمریکا را شرح داده است و حاکمان آمریکا را اسیر دست ثروت های نفتی آل سعود 
برشمرده است؛ او ضمن اشاره به مراودات بندر بن سلطان با کاخ سفید می گوید: »درحالیکه 
جاسوسان کشور ماه ها باید صبر می کردند تا یک دیدارخصوصی داشته باشند. همه کاری که 
بندر بن سلطان برای دیدار با رئیس جمهور انجام می داد، این بود که درخواستی فوری ارائه می 

کرد«)رابرت بایر، 2003: 14(
مخرب ترین و زهرآگین ترین ابزاری که غرب برای مهار اسالم گرایی به کار گرفت تمرکز 
بر جریان های تکفیری بود؛ آمریکا قبل از این در بافت القاعده و طالبان نفوذ کرده بود چنان که 
اسامه بن الدن درباره علت مهاجرتش به سودان می گوید: »آن هنگام من در محافل مجاهدان 
فرد شناخته شده ای بودم با شهادت عبداهلل عزام به دست سازمان اطالعات آمریکا من احساس 
خطر می کردم ... که همگام با آغاز عقب نشینی شوروی از افغانستان، سازمان اطالعات آمریکا، 
عربستان سعودی و مصر به ما پشت کرده و برای نابودی ما باهم همدست شده اند تا باوجود 
اسنادی که ما از ایشان در اختیارداریم و حاکی از همدستی ما با آن ها و آن ها با ما بود به خطری 

برای آن ها تبدیل نشویم«. )باقری، 1380: 26(
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دکتر محمد العاصی1 می گوید: شکست سنگین آمریکا و صهیونیسم از حزب اهلل لبنان و 
مقاومت اسالمی فلسطین در منطقه و به خطر افتادن منافع آمریکا در منطقه بعد از بیداری 
اسالمی، باعث شد تا آمریکا برای شکل دهی و استفاده از جریان تکفیری برای فرسایش منطقه 

اقدام نماید.)جهان نیوز، 1/11/ 1392(
آمریکا در حمله به عراق  زمام جریان های مستعد تکفیر را در دست گرفت؛ به گونه ای که  
گروه التوحید و الجهاد که در سال 2004.م به رهبری  ابو مصعب الزرقاوی »نفر سوم القاعده و 
از یاران نزدیک بندر بن سلطان رئیس سرویس امنیتی عربستان« ایجادشده بود را بعد از کشته 
شدن دو رهبر سابقش، تحت هدایت ابوبکر البغدادی - که تا سال2009 و در پوشش زندان در 

اختیار آمریکایی ها بود- قرارداد.
جاناتان مارشال در پایگاه خبری وترن نیوز می گوید:»داعش محصول تولیدی آمریکا باهدف 
نبرد نرم با ایران و علیه دولت بشار اسد است که در بدو تولد از سوی آمریکا آموزش نظامی 

دید و از سوی سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا و از طریق مسیر فرعی لیبی تجهیز شد«.

6ـ3ـ بالكانيزه كردن جهان اسالم
در سال 1994.م وزیر وقت رژیم صهیونیستی از تجزیه عراق به سه کشور سنی، شیعی و 
کردی سخن گفت، این ایده بارها از زبان سران آن رژیم و آمریکا تکرار شده است و بعد از 

اشغال عراق، با طرح فدرالیزه کردن عراق وارد مرحله جدیدی شد.
از زمان سقوط صدام تاکنون رژیم صهیونیستی سرمایه گذاری های زیادی را در بخش های 
اقتصادی و نفتی، تسلیحاتی، امنیتی و اطالعاتی کردستان عراق انجام داده است؛ درست در 
زمان  اوج تحرکات داعش برخی از سران آن رژیم و آمریکا برای تجزیه عراق تاریخ مشخص 

می کردند و رئیس اقلیم کردستان عراق نیز هم صدا با آنان بر استقالل کردستان تأکید ورزید.
)آی.إن.إس. پژوهشی  آموزشگاه  در  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر  نتانیاهو«  »بنیامین 
إس( وابسته به دانشگاه تل آویو از استقالل کردها در عراق و تشکیل کشور کردی حمایت 

کرد)خبرگزاری فارس، 1393: 13930409000270(
گفت  »فاکس نیوز«  شبکه  با  مصاحبه  در  سیا  سازمان  اسبق  رئیس  هایدن«  »مایکل 

1. امام منتخب مرکز اسالمی واشنگتن و عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی محمد العاصی، امام جمعه و مدیر 
علمی مرکز تعلیمات اسالمی و عضو مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسالمی و عضو موسسه افکار معاصر اسالمی.
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شود.)همان،  تقسیم  کردی  و  سنی  شیعه،  کشور  سه  به  عراق  که  می کند  پیش بینی  که 
) 13930409000070،،1393

جاناتان مارشال، تحلیلگر آمریکایی در پایگاه خبری وترن نیوز آورده است: هدف آمریکا  
و اسرائیل در اصل بالکانیزه کردن منطقه و کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه است. به عقیده او 
این وضعیت ادامه تالش های انگلیس در قرن گذشته برای دستیابی و احاطه بر منابع نفتی غنی 

خاورمیانه است.)باشگاه خبرنگاران جوان، 1393: 4884936(
این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جداسازی بخش نفت خیز سودان 
)سودان جنوبی( نقش ویژه ای ایفا کردند این دو مسئله حکایت از آن دارد که رژیم صهیونیستی 
همچنان از توطئه تسخیر نیل تا فرات کوتاه نیامده است و در تالش است تا از دل تجزیه 

کشورهای اسالمی خود را به راهبرد دستیابی به کرانه های نیل تا فرات نزدیک تر نماید.

6ـ4ـ  خدمات متقابل نظام سلطه و تكفير
گذشته از ابعاد تاریخی نقش غرب در ایجاد، تقویت و استمرار جریان  تکفیری، پرداختن به 
چرایی حمایت غرب از تکفیر نیز می تواند ابعاد دیگری از مطلوب های این تحقیق را آشکار 
نماید، ما پاسخ به این سؤال را در نگاهی به خدمات متقابل تکفیر و غرب جستجو می کنیم.

 بخشی از این خدمات متقابل عبارت است از:
مشغول سازی مسلمانان به کشتار یکدیگر  •
به فراموشی سپردن اعتقادات پایه ای مسلمانان در دفاع از قبله اول و ایجاد انحراف در  •

گرایش های جهادی مسلمانان از سویی و ایجادِ حاشیه امن برای رژیم اشغالگر قدس از 
سوی دیگر یکی از اهدافی است که بلوك غرب آن را دنبال می کند گواه این موضوع 
موضع گیری رهبران تکفیری است آن ها بر این نکته تأکید دارند که جنگ با شیعیان 
بر جنگ با اسرائیل اولویت دارد، فرماندهان تکفیری ها در مواجهه با درخواست برای 
کمک به فلسطینیان در جنگ غزه با رژیم صهیونیستی، در سال 2014.م اعالم کردند که 

مأموریت ما جنگ با ارتداد است.
کمک به تحقق ارض موعود صهیونیست ها و تسخیر نیل تا فرات  •
تبدیل  جهان اسالم به کشورهای کوچِک درگیر •
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کنترل اشتیاق به رسیدن به بهشت از مسیر جهاد و ارضاء تمایالت جهاد طلبانه مسلمانان   •
با جنگ های داخلی.

و  • افکار عمومی جهان  مسلمانان در  از اسالم و  خشن و غیرانسانی  ارائه چهره ای 
تازه مسلمانان و تغییر جهت امواج اسالم گرایی به اسالم هراسی در غرب

مخدوش کردن وحدت اسالمی و هموار کردن مسیر سلطه کفار بر بازار مسلمین و  •
منابع انرژی آنان.

تعمیق تفاوت های فکری بین مذاهب از الیه های ذهنی به مویرگ های عاطفی و تبدیل  •
منطق استدالل به منطق خون

کم رنگ کردن ارزش های بنیادین اسالمی نظیر:حرمت جان، مال و نوامیس مسلمان به  •
دست مدعیان مسلمانی

به دوستی گرفتن کفار و کافر پنداری سایر مذاهب اسالم •
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نتيجه گيری
جریان تکفیری نیز مانند سایر پدیده های اجتماعی از قاعده کلی پیدایش، اوج و افول پیروی 

کرده است که بر این اساس می توان ره نگاشت زیر را برای آن ارائه نمود:

اليه فردی- اجتماعی
عقبه تاریخی جریان تکفیری را می توان در افکار احمد بن حنبل تا ابن تیمیه جستجو کرد؛ که 
با به عرصه آمدن افرادی مانند محمد بن عبدالوهاب شکل عملیاتی به خود گرفته و توسط 
نسلی از عالمان بی پروا همچون العریفی، به نقطه اوج شدت عمل و چارچوب گسیختگی در 

فتوا رسیده و در مسیر خود از رسوبات نظریه استیال بر اذهان مردم بهره گرفته است.
عالوه بر رهبران فکری، پیاده نظام و مجریان میدانی نیز در الیه فردی - اجتماعی جای 
می گیرند، این بخش از تکفیریان رفتارهای میدانی جریان های تکفیری را شکل می دهند؛ موارد 
زیر ازجمله عواملی است که زمینه فرمان پذیری این افراد از سایر سطوح تکفیر را فراهم 

کرده است:
فقر، احساس تبعیض و تمایل به کسب درآمد و ثروت •
جهل و بصیرت نداشتن نسبت به پشت پرده جریان های تکفیری •
فریب افرادِ به ظاهر مقدس را خوردن •
اشتباه در تشخیص مصداق جهاد و شهادت و انحراف در پاسخ به وظیفه الهی ایثار  •

و روحیه شهادت طلبی
ماجراجویی و روحیة انتقام گیری به خاطر محرومیت های قومی و منطقه ای

 19    

 گیری: جهینت 
است که بر  کلی پیدایش، اوج و افول پیروی کرده قاعدهاجتماعی از  یهادهیپدجریان تکفیری نیز مانند سایر      

 زیر را برای آن ارائه نمود: ره نگاشت توانیماین اساس 

 
 اجتماعی -فردی هیال

در افکار احمد بن حنبل تا ابن تیمیه جستجو کرد؛ که با به عرصه آمدن  توانیمتاریخی جریان تکفیری را  عقبه     
همچون العریفی، به  پروایبن نسلی از عالما توسطو  هشکل عملیاتی به خود گرفت عبدالوهاب محمد بن مانند یافراد
و در مسیر خود از رسوبات نظریه استیال بر اذهان مردم  هاوج شدت عمل و چارچوب گسیختگی در فتوا رسید نقطه

 بهره گرفته است.
خش از ، این برندیگیماجتماعی جای –فردی  هیالو مجریان میدانی نیز در  نظامادهیپعالوه بر رهبران فکری،      

فرمان  نهیزمی است که عوامل؛ موارد زیر ازجمله دهندیمی تکفیری را شکل هاانیجرتکفیریان رفتارهای میدانی 
 :این افراد از سایر سطوح تکفیر را فراهم کرده استپذیری 

 ،ثروت درآمد و کسبتمایل به و  احساس تبعیض فقر 
  ریتکفی یهاانیجربصیرت نداشتن نسبت به پشت پرده جهل و 

  ِمقدس را خوردن ظاهربه فریب افراد 
  یطلبشهادتوظیفه الهی ایثار و روحیه اشتباه در تشخیص مصداق جهاد و شهادت و انحراف در پاسخ به 

 یاو منطقههای قومی یتمحرومبه خاطر  یریگانتقام روحیة ماجراجویی و 
با  رفتهرفتهیروان محدودی برخوردار بود اما در ابتدا دارای کارکردهای فردی بود و از پ مذهب حنبلی هرچند     
اری و محتوایی زمان و تغییرات رفت باگذشتاجتماعی تبدیل شد و  نحلهبه یک  تربزرگ یهاگروهبه  شدنلیتبد

تکفیر به یکدیگر نزدیک شدند و در امتداد جغرافیای غرب و  نقطهمذهب حنبلی و حنفی در  برخی از پیروان دو

 ریشه ها
 ریشه ها

 ریشه ها
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هرچند مذهب حنبلی در ابتدا دارای کارکردهای فردی بود و از پیروان محدودی برخوردار 
و  تبدیل شد  اجتماعی  نحله  یک  به  بزرگ تر  گروه های  به  تبدیل شدن  با  رفته رفته  اما  بود 
باگذشت زمان و تغییرات رفتاری و محتوایی برخی از پیروان دو مذهب حنبلی و حنفی در 
نقطه تکفیر به یکدیگر نزدیک شدند و در امتداد جغرافیای غرب و شرق جهان اسالم یعنی 
کشورهایی نظیر هند، پاکستان، افغانستان و عربستان به وحدت رفتاری دست یافتند، این 

اتصال زمینه عبور این جریان از الیه های اجتماعی به مدار سیاسی را فراهم ساخت.

اليه سياسی- امنيتی
آن ها  مهم ترین  که  می کند  تبعیت  متنوعی  عوامل  از  تکفیر  جغرافیای  توسعه  الیه  این  در 

عبارت اند از:
آمریکا و هدایت رژیم  با محوریت  راهبردی که جبهه غرب  الف( طراحان و حامیان 

صهیونیستی)آیپک( هستند.
پیدایش نفت در جهان اسالم توجه و تمایالت استعمار به ویژه بریتانیا را به این منطقه 
جلب نمود؛ آنان برای تسلط بر این منابع شکاف های موجود بین مسلمین را شناسایی و با 
ایجاد پیوند بین عقاید محّمد بن عبدالوهاب با رژیم سیاسی آل سعود، نقطه عطفی را در 

سازمان یافتگی جریان تکفیری ایجاد کردند.
در گام بعد غرب عالوه بر تسلط نیابتی بر سرزمین عربستان این کشور را محور ایجاد 
جبهه سازش با خود قرارداد و این نقش جدید زمینه را برای گسترش جریان تکفیری از 

جغرافیای یک کشور به سطح یک جبهه از کشورهای اسالمی فراهم ساخت.
اما اقدامات غرب در ایجاد و توسعه جریان تکفیری فقط در بین اهل سنت متوقف نشده 
است آنان به این نتیجه رسیده اند که یک طرفه بودن این تحرکات از تأثیر الزم برای تأمین 
اهدافشان برخوردار نیست، بنابراین بر آن شده اند که به جای تمرکز بر بخشی از اهل سنت 
و تحریک آنان به خصومت ورزی علیه شیعیان، همزمان جریان دیگری را در بین شیعیان 
به تحرك وادارند تا با رودررو قرار دادن این دو جریان تفاوت های بین مذاهب را به سطح 

تنش های پرتعداد و درنهایت بحران های فراگیر سوق دهند.
اسالم هراسی و کنترل موج اسالم گرایی، ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی مقابله با 
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مدل حکومتی جمهوری اسالمی ایران، کسب منافع انرژیک و اقتصادی و تبدیل مسلمانان به 
ضعیفان سلطه پذیر  و مقاومت کنندگان ناتوان از مهم ترین اهداف غرب برای حضور درصحنه 

تکفیر است.

ب( رقيبان منطقه ای:
عربستان با همراهی قطر، امارات، ترکیه، پاکستان،کویت و...، باهدف تأمین منافع غرب، در 
ایجاد، تجهیز و به تحرك واداشتن تکفیریان سنی نقش اساسی ایفا می کنند؛ رژیم های حاکم بر 
این کشورها با استفاده از ثروت)نفت و گاز( با جمهوری اسالمی ایران  به رقابت برخاسته اند 

و اهداف خود را از طریق هم پیمانی با غرب تعقیب می نمایند.

ج( بازيگران ميانی:
این الیه  شامل رهبران فکری و فرماندهان نظامی هستند که دارای تفکرات وهابی و سلفی 
هستند و سایر گرایش ها و مذاهب به ویژه شیعیان را مرتد می دانند؛ آنان میل خود به قبض 

قدرت سیاسی را با انجام خواسته مراتب باالدستی دنبال می نمایند.

د( عوامل زمينه ای:
غفلت بخش های مسئول در جهان اسالم)دولت ها، نخبگان علمی و دینی، رسانه ها و...( یکی 

از پیشران های توسعه تکفیر درگذشته، حال و آینده است.
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- اإلمام محمد أبو زهرة )بی تا(. ابن حنبل: حیاته و عصره - آراؤه و فقهه، القاهرة: دار الفکر العربي. 

الفقهیه  المذاهب  حدوث  في  تاریخیه  نظره  )1411هـ1990-م(.  تیمور  محمد  بن  اسماعیل  بن  أحمد   -
األربعه، بیروت: دار القادري للطباعه والنشر والتوزیع، الطبعه األولی.

- ابی الحسین محمد بن ابی یعلی )بی تا(. طبقات الحنابله، ج2 ، بیروت: انتشارات دار المعرفه.  
- تقوی، ابوالعلی )بی تا(. الفرقه الوهابیه فی خدمه من هو، بیروت- لندن: االرشاد لطباعه و النشر

- الترکي، عبد اهلل بن عبد المحسن )1410ه.ق(. أصول مذهب اإلمام أحمد: دراسه أصولیه مقارنه، بیروت: 
مؤسسه الرساله. 

- تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد ) 1366(. تصنیف غررالحکم و درر الکلم، قم: دفتر تبلیغات.
- جوهری، اسماعیل بن حماد )1410ه  ق(. الصحاح - تاج اللغه و صحاح العربیه، ج 2، بیروت، دار العلم للمالیین 
مطبوعاتی  مؤسسه  قم:  ج4،  األثر،  و  الحدیث  غریب  في  النهایة  محمد،  بن  مبارك  اثیر،  ابن  جزری،   -

اسماعیلیان.
- حافظ وهبه )1375ه.ق(. جزیره العرب فی قرن العشرین، قاهره: لجنه التألیف و الترجمه و النشر

- خطیب البغدادي ، أحمد بن علي بن ثابت )2001(. تاریخ مدینه السالم)البغداد(، ج12، بیروت: دار الغرب 
االسالمی.

دار  و  القاهره:  المصري،  الکتاب  دار  األربعه، ج4،  األئمه  )1411هـ1991-م(.  الشکعه  الدکتور مصطفی   -
الکتاب اللبناني، بیروت، الطبعه الثالثه.

- الشوکاني، محمد بن علي )2012(. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ج 2، قاهره: دارالکتاب االسالمی.
- شهرستانی، محمد بن عبد الکریم )1415(. الملل و النحل، بیروت: دارالمعرفه.

- عبدالرحمن بن عبداهلل الشقیر )1433ه.ق(. »المذهب الحنبلي في نجد: دراسة تاریخیة«، فصلنامه مجلة 
الدارة، شماره 2.

- عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ )1412(. فتح المجید)شرح کتاب التوحید(، تحقیق محمد حامد الفقی، 
بیروت: دار احیاء التراث العربی.

- فراهیدی، خلیل بن احمد  )1410 ه  ق(. کتاب العین، ج 7، قم: نشر هجرت.
- لویس معطوف )1387(. فر هنگ المنجد عربی به فارسی، ج2، ترجمه محمد بندر ریگی، چاپ اول، قم: 

انتشارات اسالمی 
- محمد سعید رمضان البوطی )1375(. سلفیه بدعت یا مذهب، ترجمة حسین صابر، مشهد: آستان قدس رضوی



... 
در

ی 
فیر

 تک
ای

ن ه
ریا

 ج
شد

و ر
ش 

دای
ی پی

ه ها
یش

ر

83

فصلنامه علمی - پژوهشی

- مصطفی حلمی )1992 م(. قواعد المنهج السلفی فی الفکر االسالمی، اسکندریة: دارالدعوة
األطهار )ط -  األئمه  أخبار  لدرر  األنوارالجامعه  بحار  )1403 ق(.  تقی  بن محمد  باقر  - مجلسی، محمد 

بیروت(، ج1، بیروت: دار إحیاء التراث العربي 
- ناصر السعید، )1360(. از کجا تا به کجا خاندان سعودی را بشناسیم، ترجمه ابومیثم، تهران: انتشارات 

مؤسسه تحقیقاتی الغدیر

ج( منابع اينترنتی:
موسسه  اینترنتی  پایگاه  پاکستان«،  طالبان  فرقه ای  و  مذهبی  ریشه های  »تحلیل   .)1390( رضا  رنجبر،   -

) www.idsp.ir( چشم انداز توسعه و امنیت، قابل دسترسی در
داعش«،  تکفیری های  از  حمایت  در  ترکیه  رسوایی  تازه  ابعاد  »افشای   .)1393( فارس  خبرگزاری   -

-13930417000695
- همان ، به نقل از االخبار )1393(. »بخشی از هزینه های »داعش« در لبنان تأمین می شود«،13930327000397 
- همان )به نقل از رویترز( )1393(. »نتانیاهو از جدایی ُکردهای عراق حمایت کرد«،13930409000270 

ـ همان )1393(. تجهیز و اعزام 1800 تروریست توسط قطر از مغرب به عراق( -13930331000713 
ـ همان )1393(.  اظهارات »ادرویس« در جلسه استماع کنگره، 13930425001474 

ـ خبرگزاری فارس به نقل از واشنگتن پست )1393(. رئیس پیشین سیا: به زودی عراق تجزیه  می شود، 
http://www.farsnews.com 13930409000070 ( قابل دسترسی در(

/http://iusnews.ir/fa/news-details 134576 .)1393( ـ خبرنامه دانشجویان ایران
ـ باشگاه خبرنگاران جوان )گروه وبگردی( فارس )1393(. پایگاه خبری »دام پرس«چرا  دختران غربی به 

.http://www.yjc.ir ،4897339 - سوریه می روند
ـ همان )1393(. به نقل از وترن نیوز، )هدف آمریکا و اسرائیل کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه است.4884936

ـ همان )1393(. به نقل از جهینه نیوز، فتوای عجیب مفتی سعودی برای پاك شدن گناهان،4892503، 
 www.jahannews.comـ جهان نیوز )1393(. چرا باید تکفیری ها ظهور کنند؟

http:// .ـ شبکه خبر )1393(. )به نقل از روزنامه القدس العربی(، راز حمایت بی بی سی از داعش فاش شد 
www.irinn.ir/news/59380

ـ مشرق، )به نقل از پایگاه خبری »فدرال جک( )1393(. آمریکا به دنبال تغییر نظام 7کشور خاورمیانه
 www.mashreghnews.ir/fa/news/321164  -
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