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 تکفیر تبارشناسی  

 *آذر حیدریمجید 

 چکیده
ــده ــروزه ع ــام ام ــا اله ــرات گروه ای ب ــی گرفتن از تفک ــا و اشلاص ــوارج و  ه ــون خ همی

پردازند و از اسالم چهرۀ  تیمیه، به تکفیر مسلمانان، قتل آنان و غارت اموال آنها می ابن
دهنـد. در ایـن تحقیـق سـیر تـاریلی و تطـور تکفیـر را در  زشتی را به جهانیان ارائه می

و   هـایی و بـا چـه انگیـزه کنیم تـا مشـلص شـود کـه چـه گروه جهان اسالم بررسی می
کردند. گاهی تکفیرهایی که در  ول تاریخ اسالم صـورت  یگران را تکفیر میاهدافی، د

. خـوارج اولـین ندشـد و به اباح  خون و مال منجر می داشتندگرفته است، جنب  فقهی 
سـوی سـایر  کردند. اما تکفیرهایی کـه از گروهی بودند که از این نوع تکفیر استفاده می

خا ر تعصـبات  و عمـدتًا بـه ندکالمی داشـت گرفت، رویکرد های کالمی صورت می فرقه
جهت، به خروج از اسالم و اباح  خون و مال افـراد  همین به گرفتند؛ میمذهبی انجام 

رونق چندانی نداشـت تـا اینکـه  «تکفیر فقهی»از خوارج، عرص   کردند. پس حکم نمی
دوبـاره احیـا ایـن نـوع تکفیـر، تـا تیمیه با فتاوای  تکفیری  خود فرصتی فراهم نمـود  ابن

تفکـری  دهنـدۀ ترویجاز تفکـرات وی،  گرفتن قرن، وهابیـت بـا الهـام از چند شود. پس
جهـادی در جهـان معاصـر شـد  های تکفیری یا سلفی   ایجاد گروه بلش   شدند که الهام

 پردازند. که به قتل مسلمانان و غارت اموال آنان می
 تیمیه، وهابیت. ابن امیه، تکفیر، تبارشناسی، خوارج، بنی ها: واژه کلید

  

                                                 
 .آموخت  مؤسس  دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت و دانش پژوهشگر *
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 مقدمه
کـه  حـالی حرمت آنان شده اسـت؛ در تکفیر همواره موجب تفرقه میان مسلمانان و هتک

های اسالمی همیشه بر وحـدت و یکگـارچگی مسـلمانان تأکیـد دارد. امـروزه دنیـای  آموزه
ر، ای شده است که با استفاده از سالح تکفیـ روی  عده اسالم دچار تکفیرهای افرا ی و بی

دهند؛ لذا ضرورت دارد سیر تاریلی جریـان تکفیـر از صـدر  چهرۀ اسالم را مشوه جلوه می
رویـه و افرا ـی  هـای بی هـای تکفیر ها و انگیزه اسالم تا زمان حاضر بررسی شود تا ریشـه

همینـین و  ،مشلص شود. در این تحقیق تالش شده است تا سیر تاریلی و تطور تکفیر
یخ اسالم بررسی شود تا مشلص گردد که در  ول تاریخ اسالم، های آن در  ول تار  ریشه

هـایی، از  هـا و جریان و چه گروه است ای در میان مسلمانان رواج داشته اندازه تکفیر تا چه
 اند. خود استفاده کرده حرب  تکفیر علیه ملالفان  

ی کـه دارنـد؛ یعنـی کسـ «جنب  فقهی»ها  توان گفت که برخی از تکفیر  ور کلی می به 
شود، خون و مالش حالل است و باید کشته شود. خوارج اولین گروهی بودند که  تکفیر می

هایی که  تیمیه با فتاوا و دیدگاه هشتم، ابن به تکفیر  فقهی  ملالفان  خود پرداختند. در قرن
ارائه کرد، مجددًا بستر این نوع تکفیر را فراهم کرد؛ ولی از حد  نظریه پـیش نرفـت. امـا در 

تیمیـه  عبـدالوهاب، بـا الهـام از افکـار ابن بن سرکردگی  محمد ها به دوازدهم، وهابی قرن
خودشان را کافر و مشرک دانسـتند و بـه کشـتار  فقهی پرداختند و ملالفان   رسمًا به تکفیر  

رو  ایـن تفکـر هسـتند و بـه تکفیـر  های تکفیـری دنبالـه آنها دست زدند. امروزه نیـز سـلفی
 کنند. ار آنها اقدام میمسلمانان و کشت

است که بـه خـروج از  «تکفیر  کالمی»اما در  ول تاریخ اسالم، برخی تکفیرها از باب 
گـردد؛ بلکـه در قیامـت بـا او  شود و تَبعات تکفیر  فقهـی بـر آن جـاری نمی دین منجر نمی
َرق و مذاهب ملتلر اسـالمی از ملالفان توسط شود؛ مثل تکفیر   معامل  کافر می ل قبیـ ف 

 ، که از نوع تکفیر  کالمی است.حدی ، اشاعره و شیعه معتزله، اهل
پرداختند و هدفشـان از ایـن کـار،  های سیاسی به تکفیر دیگران می برخی نیز با انگیزه

تـوان بـه  بردن  ملالفان  سیاسی  خـود بـوده اسـت. از عـامالن  ایـن نـوع تکفیـر می بین از
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دانستند و هم  آنهـا  خود را کافر می یان، ملالفان  امیه اشاره کرد. دستگاه خالفت امو بنی
سعود نیـز از ایـن روش اسـتفاده کـرد و بـا تشـکیل  همینین دولت آل 1.کردند را تکفیر می

 ور یکگارچـه  حجاز، به  التوحید توانست حکومت خود را بر تمامی  منطق  گروه تندرو  اخوان
د را سرکوب و مطیع  خود  البته در این مقاله متعرض  این  2سازد.گسترش دهد و قبایل متمر 

بررسی  تمسک  ای در این زمینه نوشته شود و به ایم و الزم است مقال  جداگانه بح  نشده
بردن  آنهـا  بین ها به تکفیر، برای غلبه بر دشمنان و ملالفان  خود و از ها و حکومت دولت

 پرداخته شود.
اندیش  تکفیر »له نوشته شده است؛ مثل دربارۀ سیر تطور و تاریلی  تکفیر چندین مقا

بررسـی »، «تکفیر؛ گذشـته، حـال، آینـده»، «التکفًر ًًن األمس و الًلم»، «در بستر تاریخ
شـــناختی و  معرفت مبـــانی   تبارشناســـی  »و  «تروریســـتی هـــای تکفیـــری جریان تـــاریلی  

ای بـا  حبه، مصـانیز همینین در خبرگزاری  حوزه، و «تکفیری شناختی  اسالم سلفی انسان
کـدام از  چاپ شـده اسـت؛ ولـی هید« تکفیر؛ از آغاز تاکنون»با عنوان  گرامی الله آیت

انـد؛  سیری مشلص از صدر اسالم تـاکنون را بررسـی نکرده ،صورت  تحقیق  حاضر آنها به
ها  اند و برخی نیز عمدتًا ریشه های امروزی و رابط  آنها پرداخته بلکه غالبًا به خوارج و تکفیر

اند. این در حـالی اسـت کـه در ایـن تحقیـق،  و راهکارهای مقابله با تکفیر را مدنظر داشته
 شوند. اند، بررسی می نوعی به تکفیر دیگران پرداخته هایی که به ها و گروه هم  جریان

                                                 
 بی في غر  ةیالنهامحمد،  بن مبارک اثیر، ؛ ابن768ص ،5ج؛ 55، ص8، جالعقد الفرید. نک: ابن عبد ربه، احمد بن محمد، 0

م، 8568سـگتامبر  85المـالک،، ، سـایت «هاکم أصول الدواعش!»بن فرحان،  مالکی، حسن ؛622، ص6، جو األثر ثیالحد
 آدرس:

http://almaliky.org/news.php?action=view&id=1032 
سـنت  وهابیت تأسیس شد. این گروه سایر مسلمانان اعم از شـیعه و اهل های افرا ی و تند   با الهام از آموزه «التوحید اخوان». 2

دانستند. عبدالعزیز نیز در تشـکیل ایـن گـروه نقـش مهمـی  حالل میو غارت اموال آنها را  آنان را کافر و خارج از اسالم، و قتل
کـه بعـدها دچـار اخـتالف شـدند و از  بـرداری کـرد؛ هرچنـد آنها برای پیشبرد اهداف خـود بهره داشت و از این گروه و افکار تند  

ت ایی  انی، امـین، ؛ ریحـ737 تـا 563، صالسعودیون و الحل اإلسالميجالل،  یکدیگر فاصله گرفتند. )نک: کشک، محمد
 (.863 تا 85، صاإلخوان السعودیون في عقدینحبیب،  س ؛ جون873 تا 876، صنجد الحدیث و ملحقاته
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 خوارج
خـود اسـتفاده  علیـه ملالفـان   «تکفیـر»اولین گروهی بودند که در اسالم از حرب   0خوارج

نظر دارنـد. یکـی از  ای است که خوارج بر آن اتفـاق ترین نکته ی  تکفیر، اساسیکردند. نظر 
 2گناه کبیره است. مرتکبان   نلستین عقاید خوارج، تکفیر  

را بـه قبـول حکمیـت مجبـور کردنـد. وقتـی کـه  در جنگ صفین، خوارج حضرت علی
 نمودنـدملالفت  خوارج، کردندعنوان َحَکم انتلاب  عباس را به بن ، عبداللهعلی امام

کـه نتیجـ  آن  ،عنوان َحَکم انتلاب کردند. بعد از جریان حکمیت اشعری را به و ابوموسی
 علـی شد، خوارج شروع به اعتراض کردند و علیه امـام علی علیه لشگریان حضرت

از سگاه آن حضرت جدا شدند و در منطق  نهروان اجتماع کردند. اینهـا  . آنانخروج نمودند
ِه به آی   با استناد را  علـی امام )حکم و فرمان، تنها از آن  خداست(، 9؛ِإِن اْلُحکُم ِإالا ِللا

نظر   چراکه از 5خواستند که توبه کند؛ ایشانو از  4حکم غیر  خدا تکفیر کردند خا ر قبول   به
 6پازدن به حکم قرآن. ها و پشت   آنها َحَکمیت یعنی َحَکم و داور قراردادن  انسان

ج با این ادعـا کـه ایمـان بـدون عمـل وجـود نـدارد، معتقدنـد کسـی کـه مرتکـب خوار 
مرتکـب  آن را  کبیره را مساوی بـا کفـر، و قتـل   کبیره شود، کافر است. آنها حکم گناه گناه

را  راحـی کردنـد و آن  امیـر اساس، نقش  قتل حضرت همین شماردند و بر واجب می

                                                 
؛ «کل من خرج علی اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه یسـمی خارجیـاً »کند:  گونه معرفی می . شهرستانی خوارج را این0

 نامند(. می« خارجی»جماع باشد خروج کند، ا )کسی را که علیه امام حقی که امامتش مورد
« خـوارج»بیرون رفتند و از فرمـان آن حضـرت سـرپییی کردنـد،  علی لذا به افرادی که در جنگ صفین از جمع یاران امام

 های هـا و فرقـه گروه ،گوینـد. بـرای مطالعـ  بیشـتر و آشـنایی بـا تفکـرات نیـز می« مـارقین»یا « مارقه»شود. خوارج را  گفته می
، ةیاإلس الم الم اابب  یت ای ؛ ابوزهره، محمد، 666، ص6، جالنحل و المللعبدالکریم،  بن خوارج، نک: شهرستانی، محمد

 .838 تا 853، ص67، جدانشنامۀ جهان اسالم، المعارف اسالمی بنیاد دائرة؛ 35 تا 57ص
 .685تا  663، صأئمة التکفیر. حامد، محمد، 2

 داننـد. می« کفر نفاق»یا « کفر نعمت»معنای  ای خوارج گفته شده است که آنها کفر را در اینجا بهه البته دربارۀ دو فرقه از فرقه
 (.687، ص8، جالموجز؛ اباضی، ابوعمار، 33، صالَفرق بین الِفرقنک: بغدادی، عبدالقاهر، )

 .65؛ سورۀ یوسر، آی  53. سورۀ انعام، آی  9
 .663 تا 665، ص6، جلنحلالملل و ا. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، 4

 .725، ص8، جالکامل في التایی اثیر، علی بن محمد،  . ابن1
 .23، صنقد و بریسی اندیشۀ تکفیر. بهنساوی، سالم، 6
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 0شهادت رساندند. حضرت را به
کلی از دیـن  و بـه ،کافر و مرتـد ارج کسی که به انجام گناه کبیره اصرار دارد،نظر خو  از

شـود و در قبرسـتان مسـلمانان نیـز دفـن  شود و برای او نمـاز میـت خوانـده نمی خارج می
گردد. چنین فردی هرچند که به توحید و نبوت اقرار داشته باشد و نماز و روزه و حـج و  نمی

اشد، بازهم در آتـش  همیشـگی بـا شـیطان و لشـگریانش خواهـد ب آورده جا جهاد را نیز به
و  گردیدنـدهای ملتلفـی تقسـیم  خوارج دچار اختالف و تفرقه شـدند و بـه فرقـه 2سوخت.

هـای  کردند؛ هرچند ملالفان  آنـان از سـایر گروه خود را تکفیر می هرکدام از اینها ملالفان  
 3خوارج باشند.

، عثمـان، علـی عبارت اسـت از: تکفیـر امـام های خوارج نقط  اشتراک هم  گروه
کبیـره را  جمل و مرتکبان   َحَکمین و هرکسی که به آن راضی باشد. آنان همینین اصحاب

 4کردند. تکفیر می
های خوارج بـود. ایـن گـروه کـه  رفـداران و  ترین گروه ترین و افرا ی از مهم« ازارقه»

 1،دانسـتند بـر کـافر، مشـرک نیـز می عـالوهخـود را  ازرق بودند، ملالفان   بن نافع پیروان  
های ملالفـــان  خـــود را دارالکفـــر  ســـرزمینو  دانســـتند امانـــت  آنهـــا را الزم نمـــی ادای

دانستند و معتقـد  خواندند. ازارقه قتل  زنان و ا فال  ملالفان را جایز می کفر( می )سرزمین
هنم هستند. هرکسـی را اند و برای همیشه در آتش ج ملالفان نیز مشرک بودند که ا فال  

ایـن گـروه  کرد که از  رفـداران   که قصد داشت به این گروه بگیوندد یا هرکسی که ادعا می
دادنـد تـا او را بکشـد.  صورت که اسیری را به او تحویل می کردند؛ بدین است، امتحان می

 6کشتند. دانستند و می کرد، او را منافق و مشرک می امتناع می از کشتن  اسیر اگر
                                                 

 .35و  23. همان، ص0
 .6585، ص7، جمعایج القبول بشرح سلم الوصول إلی علم األصول. حکمی، حافظ بن احمد، 2

، 6، جالمل ل و النح ل؛ شهرسـتانی، محمـد بـن عبـدالکریم، 657تـا  32، صق ب ین الِف رقالَف ر . نک: بغدادی، عبدالقاهر، 9
أبک ای األفک ای ف ي أص ول  ن،یالد ریسـ ،ی؛ آمـد 35 تـا 57، صةیاإلس الم الم اابب  یتای ؛ ابوزهره، محمد، 672 تا 665ص
 .27 تا 37، ص5، جنیالد
 .33، صالَفرق بین الِفرق. بغدادی، عبدالقاهر، 4

 ست؛ ولی هر کافری مشرک نیست.اص از کافر است. هر مشرکی کافر . مشرک، اخ1
 .25و  26، صالَفرق بین الِفرقعبدالقاهر،  . بغدادی،6
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کبیره کافر  نعمت اسـت؛ نـه  معتقدند که مرتکب گناه« نجدات»در میان خوارج، گروه 
کبیـره، کفـر  نفـاق  گویند که مراد از کفر  مرتکب  گناه نیز می« اباضیه» 1کافر  دین و عقیده.
بردن   حکم مشرک را ندارند و در ثواب و یعنی اینها کافر  منافق هستند؛ است نه کفر  شرک

 2ؤمنان نیستند.نیز جزو  م

 معتزله
َرق و مذاهب اسالمی  جملـه  است. اینها برخی دیگـر از مسـلمانان، از 9«معتزله»یکی از ف 

خا ر اینکــه آنهــا بــه  را بـه 4کردنــد. اینهــا صــفاتیه جبــر را تکفیـر می بــه صـفاتیه و قــائالن
ا نتیجـ  کردنـد؛ زیـر  بودن  صفات خدا از قبیل  علم و قدرت معتقد هستند، تکفیر می  قدیم

دمایی غیر از خداوند است؛ در
ُ
که امت اجتماع دارند که هرکسـی  حالی حرف اینها اثبات ق

 5از خداوند، قدیمی را اثبات کند، کافر است. که غیر
گفتند کسی که قائـل بـه جبـر  کردند و می معتزله همینین قائالن به جبر را تکفیر می

 6داشته باشد نیز کافر است. بودن  او شک باشد، کافر است و کسی که در کافر

 حدیث و ظاهرگرایان اهل
هـای  ها و گرایش که مرکز آنها در حجاز بود، یکی از نلستین جریان« حدی  اهل»مکتب 

تکیـه  حـدی  وحـدی  بـر ظـواهر قـرآن  رود. اهل مـی شـمار بـه اسـالم درمهم اعتقادی 
ر عقل بودند؛ لذاست که به  می مشـهور « حدی  اصـحاب»یـا « الحـدی  اهل»کردند و ُمنک 

                                                 
 .673 تا 666، صالملل و النحلعبدالکریم،  بن ؛ شهرستانی، محمد53و  57همان، ص . نک:0

 687، ص8، جالموجز. اباضی، ابوعمار، 2
کبیـره، بـا اسـتاد خـود،  خا ر  اینکه وی در بح  مسلمان  مرتکـب  گنـاه شود. به عطا گفته می واصل بن معتزله" به پیروان  . »"9

بـن  د)شهرسـتانی، محمـ«. المنـزلتین" معتقـد شـد بـین حسن بصری، اختالف پیدا کرد و از وی جدا شد و به نظری  "المنزلـة
 (.72، ص6، جالملل و النحلعبدالکریم، 

کردند. در مقابل  آنها، "معتزله" قـرار دارنـد  ات ازلی و صفات خبری را برای خداوند ثابت میصفاتیه" کسانی هستند که صف. »"4
له" مشهور هستند که این صفات را از خدا نفی می ، 6، جالمل ل و النح لعبـدالکریم،  بن )شهرستانی، محمد«. کنند و به "معط 

 (.38ص

 .586، صالفائق في أصول الدین. مالحمی، محمود، 1

بـودن   توجه بـه ادلـ  آنهـا، در کـافر خا ر  عدم بودن  خدا باشد، کافر است؛ اما اگر کسی به شک، عادل أگویند اگر منش می. »6
 (.563)همان، ص«. شود آنها شک داشته باشد، به کفر او حکم نمی

https://makarem.ir/main.aspx?mid=392835
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392973
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دریه و کسانی را که به خلق 1شدند.
َ
و در بحـ   2دانسـتند قرآن قائل بودند، کافر می اینها ق

وجود  احادی  نفی رؤیت  حدی  با رگان اهلبز 9دادند. کفر می خلق قرآن، به جهمیه نسبت  
شـدت دفـاع  عینی معتقـد بودنـد و از آن به خدا، به احادی  رؤیت اعتماد کردند و به رؤیت

دانستند و مدعی بودند هرکس بگوید که خدا  کردند. آنان عقیده به نفی  رؤیت را کفر می می
برخــی از آنــان را کــافر  و 1حــدی ، متکلمــان را زنــدیق اهل 4شــود، کــافر اســت. دیــده نمی

 7کردند. زدند، زندیق خطاب می حدی   عنه می و کسانی را که به اصحاب 6خواندند می
گوید هرکس که الفاظ قرآن را مللوق  حدی ، می های شاخص اهل از چهره 8بربهاری،
رابطه سکوت کند و قرآن را نه مللوق بداند و نه  این گذار است و کسی که در بداند، بدعت

خا ر دیدگاه آنان دربـارۀ خداونـد و همینـین  وی جهمیه را به 9مللوق، جهمی است.غیر
دانست. بربهاری جهمیه را کافر و خارج از اسالم  عمل به قیاس، دارای عقاید کفرآمیز می

دانست و معتقد بود که خونشان حرمتی ندارد )کشتن آنها جـایز اسـت( و آنـان نـه ار   می
کالم موجب کفر و ضاللت و حیرت  نظر او علم   از 10شود. برده می برند و نه از آنها ار  می

                                                 
و سـنت، از عقـل نیـز بـر قـرآن  شـرعی، عـالوه در مقابل  آنها گروهی هستند که مرکز آنان عـراق بـود و در دریافـت  حکـم. »0

کردنـد. ایـن گـروه بـه  شمردند و حتی در برخی موارد، آن را بر نقل، مقـدم می کردند. آنها قیاس را در فقه، معتبر می استفاده می
 (.66، ص8، جالملل و النحلعبدالکریم،  بن )شهرستانی، محمد«. رأی" معروف شدند "اصحاب

، 6، جالس نةبـن احمـد،  حنبـل، عبداللـه ابن؛ 766و  833، 832، ص6، جةالحنابل  طبق ا  محمـد، یعلـی، بـیا . نک: ابـن2
 .626ص
 اند. نوشته« الرد علی الزنادقة الجهمیة»ای با نام   . آنان رساله9

 (.857، صاإلمام أحمدمسائل )سجستانی، سلیمان بن اشع ، «. من قال أن الله الیری، فهو کافر. »4
گوینـد. نـک:  می« زنـدیق»سـازد،  . برخی نیـز بـه کسـی کـه کفـر  خـویش را ملفـی میمعانی ُملحد و کافر است به« زندیق. »1

 .855ص، 5، ج«زندیق»، ایل واژۀ البحرین مجمعبن محمد،   ریحی، فلرالدین
 .25، ص6، جموسوعة مواقف السلف. مغراوی، محمد بن عبدالرحمن، 6
 .36، صشرف أصحاب الحدیث. خطیب بغدادی، ابوبکر، 7
حـدی  اسـت. تنهـا اثـری کـه از او برجـای مانـده، کتـاب  ق( از اهل783-877سن بن علی بن خلر بربهاری ). ابو محمد ح8

دهد و ادعا  واقع اعتقادنام  اوست و عقاید خود را در آن نوشته است. وی آن را در عرض قرآن قرار می است که در السنة شرح
واقع، هم  کتـاب او  بگوید، خدا را بر هید دینی نگرستیده و درکند که هرکس سلنی برخالف آنیه در این کتاب آمده است  می

، دانش نامۀ جه ان اس الم، بنیاد دائرةالمعـارف اسـالمی؛ 52، صالسنة شرحعلی،  بن را رد کرده است. نک: بربهاری، حسن
 .8 و 6، ص7ج

 .68، صشرح السنة. بربهاری، حسن بن علی، 3

 .67. همان، ص01
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کـه خلیفـ  وقــت،  جــایی کردنـد؛ تـا و یـارانش شــیعیان را تکفیـر می او 1شـود. در دیـن می
بـه  تدادن  کفـر و ضـالل جملـه نسـبت علت برخـی آرا و افکارشـان، از الراضی، آنهـا را بـه

 2شیعیان، توبیخ و تهدید کرد.
مقابل  داراللالفه جمع شدند و شیعیان را  حدی   بغداد در رگان اهلق، بز675در سال 

گفتند که هم  شیعیان کافرند و هرکس آنها را تکفیر نکند، خودش نیـز کـافر  کردند و  لعن 
و  4کردنـد همینین علمای حنفیه منکـران  خالفـت ابـوبکر و عمـر را تکفیـر می 3شود. می

هه   5اند. را تکفیر کردهاشاعره و معتزله نیز، حنابل  مشب 

 اشاعره
َرق اسالمی است که ابوالحسن اشعری آن را پایه« اشاعره» گذاری کرد. امام  یکی دیگر از ف 

در  ،الفالس فة تهاف  ق(، از علما و بزرگان اشاعره، کتابی با عنوان  555 محمد غزالی )م
سـینا را  ابنجملـه  ویژه فلسـف  مشـاء نوشـت. وی در ایـن کتـاب، فالسـفه از رد فلسفه بـه

 6بودن  عاَلم، تکفیر کرده است. قبیل قدیم ازخا ر بعضی اعتقاداتش  به
« تکفیر  کالمـی»حدی  بیان شد، از نوع  تکفیرهایی که از معتزله، اشاعره و برخی اهل

خا ر تعصبات عقیدتی و کالمی  گاهی به 7است که ریشه در تعصبات  مذهبی  کالمی دارد.
شد؛ حتـی بعضـًا بـه خشـونت هـم  ها اختالف و درگیری ایجاد می و مذهبی، بین این فرقه

 3شد. ولی به تکفیر فقهی  یکدیگر منجر نمی 8شد؛ منتهی می
 نویسد: می المواقفعضدالدین ایجی در کتاب  

                                                 
 .72. همان، ص0

 ق.787، حواد   سال 66، ص3، جالکامل في التایی علی بن محمد، اثیر،  . ابن2

 .657، ص67، جالمنتظم في تایی  األمم و الملوكجوزی، ابوالفرج،  . ابن9

 .665، ص6، جالصواعق المحرقة. هیتمی، احمد، 4
 .755، ص6، جالطرائف في معرفة ماابب الطوائف اووس، علی بن موسی،  . ابن1

 .753، صف  الفالسفةتها. غزالی، محمد، 6

 .52، صاإلیمان و الکفر. نک: سبحانی، جعفر، 7
 .326و  832، ص6، جالسیل الجرای المتدفق علی حدائق األزبای. شوکانی، محمد بن علی، 8

وبوی فقهی داشت؛ هرچند کـه موفـق نشـدند و جلـوی آنهـا گرفتـه  کردند، رنگ . البته تکفیری که بربهاری و  رفدارانش می3
 شد.
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قبله را نباید تکفیر کرد.  یک از اهل اند که هید جمهور متکلمان و فقها بر این عقیده
گویـد:  ابواسـحاق اسـفراینی میکفیر کردنـد. اسـتاد معتزله، اصحاب )اشاعره( را ت

 1.«کنیم و اال نه هرکسی که ما را تکفیر کند، ما هم او را تکفیر می»

قبلـه و مسـلمانان را تکفیـر کـرد و  رسـاند کـه نبایـد اهل وضوح می این عبارت  ایجی به
تعصـب بـه از روی  یـامثل  بـه خا ر مقابله گرفـت، بـه هایی هم که بعضـًا صـورت می تکفیر

اإلقتص اد شد. غزالی نیـز در کتـاب  مذهب بود و به اباح  خون و مال و ناموس منجر نمی
کنند،  خوانند و به شهادتین اقرار می سمت قبله نماز می ، تکفیر کسانی را که بهفي اإلعتقاد

کافر، کمتر از خطای تکفیر و  خطای ترک تکفیر هزار»نویسد:  داند و می ی بزرگ مییخطا
 2«.خون یک مسلمان است ریلتن  

 شیعه
ملالفـان حکـم  بـه تکفیـر   ،هـا بـا اسـتناد بـه برخـی روایـات ویژه اخباری برخی شیعیان به

اند. مستند  اینها برخی روایاتی است که در متون روایی و حـدیثی نقـل شـده اسـت. از  کرده
د النوء  إال إرَو»نقل شده است:  األنوای بحایو  اصول کافیجمل  آنها روایتی است که در 

مرتد شدند؛ مگر سـه نفـر:  [بعد از پیامبر])مردم  3؛«ثالثة نفر: سلمءن و أًلذر و المقداد
 سلمان و ابوار و مقداد(.

و ضـعر  ،موجـود در مـتن بر اضـطراب   گویند عالوه اما عموم علما و بزرگان شیعه می
رتـداد از دیـن اسـالم و سند بعضی از این روایات، منظور از ارتـداد در ایـن روایـات، کفـر و ا

رجوع به جاهلیت نیست؛ بلکه مراد از این روایات وفانکردن به عهد از  ـرف آنهاسـت؛ بـه 
قرین  اینکه در میان صحابه، غیر از این افراد نیز کسانی بودند که شیعه و سنی بر شـأن و 

 4قرنی. عدی و اویس بن حبشی و حجر نظر دارند؛ مثل بالل جاللت آنها اتفاق
داننـد، انکـار امامـت را  علمای شیعه با توجه به اینکه امامت را از اصول دین می برخی

                                                 
 .575، ص7، جالمواقفیجی، عضدالدین، ا 0
 .653، صاإلقتصاد في اإلعتقاد. غزالی، محمد، 2

 .665، ص88؛ ج758، ص88، جاألنوای بحای؛ مجلسی، محمدباقر، 762، ص8، جالکافي. کلینی، محمد بن یعقوب، 9
 .665تا  653، ص7، جبحوث في الملل و النحل. سبحانی، جعفر، 4
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داننـد،  دین می این عده با اینکه امامت را از اصول 1اند. موجب کفر و خروج از دین دانسته
ران  امامت را کفر فقهی نمی آنهـا کفـر  کنند بر اینکه کفـر   بلکه تأکید می ؛دانستند کفر منک 

َّّ »نویسد:  جواهر می که صاحب مان است؛ نه کفر در مقابل اسالم. چنانمقابل ای در فلعو
محمول  علوإ إرادة الکوءفر فوي مقءًوّ  مء ورد في األخبءر الکثًرة، من َکفًر منکر علوي

کنـد، کفـر  را تکفیـر می علـی ؛ )شاید مراد از روایاتی فراوانـی کـه منکـر  والیـت  «اإلیمءن
دانـد،  دیـن مـی نصـاری نیـز بـا اینکـه امامـت را از اصـولا شـیخ 2مقابل ایمان باشد(. در

بـا  3«.باشـد مقابل ایمان است که اخص از اسالم می مراد از این کفر، کفر در»نویسد:  می
گوینـد منکـر  امامـت، از اسـالم  دانند، وقتی کـه می دین می اینکه اینها امامت را از اصول

بحرانـی، از علمـای   یوسـر شـیخ مقابـل ایمـان اسـت. خارج نیست، مرادشان اسالم در
 ن  شـیعه، حکـم بـه اسـالم  امشهور بین متـأخر »گوید:  اخباری  شیعه، نیز در این رابطه می

 بیـت داننـد کـه بـا اهل کفر را ملتص به نواصب می . آنانملالفان و  هارت آنهاست
فتـار و شاهد بر این نوع برداشت از کفـر  منکـران  امامـت نیـز، ر  4«.کنند اظهار دشمنی می

کردند و  فرد مسلمان می با ملالفان است که با آنها معامل  یک شیعه برخورد خود ائم 
که در تشییع جنازۀ آنها شرکت کنند، به عیادت  کردند میبه شیعیان توصیه  ،این بر عالوه

 5های آنها را به خودشان برگردانند. های آنها بروند، با آنها نماز بلوانند و امانت مریض

 تیمیه ابن
ـــه در  ابن ـــت. وی ک ـــلمانان اس ـــر مس ـــرد در تکفی ـــانفواترین ف ـــذارترین و ب ـــه اثرگ تیمی

                                                 
احمـد،  بـن بحرانـی، یوسـر؛ 83، صالهدای ةعلـی،  بن بابویه، محمد ؛ ابن66، صائل المقاال او . مفید، محمد بن محمد، 0

 .57، ص7، جالکالم جوابر؛ نجفی، محمدحسن، 635، ص5، جالناضرة الحدائق
 .75، ص7، ججوابر الکالم. نجفی، محمدحسن، 2
ذي هو أخص  من اإلسالم. »9  (.687، ص5، جکتاب الطهایة)انصاری، مرتضی، «. أن  المراد بهذا الکفر، المقابل لإلیمان ال 
المشهور بین متأخري األصحاب هو الحکم بإسالم الملالفین و  هارتهم، و خصوا بالکفر و النجاسة بالناصـب کمـا أشـرنا . »4

، 3، جرةض النا الح دائقاحمـد،  بـن بحرانـی، یوسـر. )«البیـت إلیه ف، صدر الفصل، و هو عندهم: من أظهر عداوة أهل
 .(636ص

، 67، جةالش یع وس ائل، بـن حسـن محمـد؛ حـر عـاملی، 777 و 863، ص8، جالک افي. نک: کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، 1
 .676، ص38، جاألنوای بحای ؛ مجلسی، محمدباقر،7، ص68؛ ج863ص
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زیست، با تألیر آثار فراوان توانست مسـیر تکفیـر را بـرای آینـدگان  هجری می هشتم قرن
 باقی ماندپردازی  وی در حد نظریه های تکفیری   هموار کند. اگرچه در زمان خود  او، دیدگاه

پروژۀ تکفیر  پرداز   عنوان نظریه توان او را به مسلمانان منجر نشد، ولی می و به ریلتن  خون  
حساب آورد. بسـیاری از آرا  های امروز به تکفیری در جهان اسالم، و رهبر  فکری و معنوی  

 تیمیه دارد. و فتاوای تکفیری در دنیای امروز، ریشه در افکار ابن
که با مراجعه بـه  ی تعارض و تضاد است؛ چناندارا ،تیمیه دربارۀ تکفیر های ابن دیدگاه

شود؛ اما در برخی از آثار دیگرش چنان از  برخی آثار او، شلصیتی ضدتکفیر از او تصور می
شود.  زده می کند که انسان شگفت خود استفاده می حرب  تکفیر علیه مسلمانان و ملالفان  

د، دیـدگاهی معتـدل ارائـه پـرداز  کلـی بـه تبیـین موضـوع تکفیـر می صورت که به او وقتی
پـیش  ی دیگر رویکردی کـاماًل تکفیـری دریهای خودش، در جا کند؛ اما برخالف گفته می
گویـد کـه  شـود و می ن تفاوت قائل میعی   رفی بین تکفیر مطلق و مُ  تیمیه از گیرد. ابن می

یـر توان هرکسی را تکفیر کرد، مگر اینکـه در وی شـرایط تکفیـر موجـود، و موانـع تکف نمی
دهـد کـه بسـیاری از  گوید و فتـوا می ای سلن می گونه دیگر، به  رفی اما از 0مفقود باشد؛

ن منجـر شـده اسـت. یکـی از پرکـاربردترین اصـطالحات در آثـار فتاوای وی به تکفیر معی  
تیمیـه، و  دهندۀ روحیـ  تکفیـری  ابن است که نشان« یستتءب و إال قتّ»تیمیه، عبارت   ابن

گونه توجیـه و تـأویلی  های معین است و جای هید یر گستردۀ افراد و گروهدهندۀ تکف نشان
 گذارد. را برای صاحبان  آن اعمال، باقی نمی

 اند از: تیمیه با انتلاب برخی مبانی، به توسع  مفهوم تکفیر پرداخت که عبارت ابن

 . مفهوم عبادت0
دهد. او  یانه از عبادت ارائه می، تعریفی ظاهرگراخود تیمیه با توجه به مبنای ظاهرگرای   ابن

عبادت اسم جامعی است بـر هـر چیـزی کـه خداونـد آن را »نویسد:  در تعریر عبادت می

                                                 
، 68؛ ج556، ص2؛ ج757، ص5؛ ج876و  875، 633، ص7، جمجم  وا الفت  او تیمیــه، احمــد بــن عبــدالحلیم،  . ابن0

 .632ص
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او در جـای  1«.دوست بدارد و از آن خشنود شود؛ اعم از اقوال و اعمال بـا نی و ظـاهری
 2«.است از نهایت خضوع همراه با نهایت حب مفهوم عبادت، عبارت»نویسد:  دیگری می

معنای این حرف آن است که هرکسی کـه نهایـت محبـت و نهایـت الـت را بـرای غیر خـدا 
تیمیه با توسع  مفهوم عبادت، برخی کارهایی را  باشد، آن را عبادت کرده است. ابن داشته

اساس صاحبان  آن اعمال را  این شدند، از عبادات قرار داده و بر که عبادت محسوب نمی
قراردادن  آنها را شرک  وی دعا و درخواست از اولیا و انبیا، و واسطهتکفیر کرده است. مثاًل 

کشـته شـوند. یـا  ،دهندگان  آنها باید توبـه داده شـوند؛ وگرنـه نویسد که انجام داند و می می
اینکه وی خضوع در کنار قبور و درخواسـت حاجـت در کنـار قبـور را غلـو، و عبـادت  قبـور 

فهواا رورَ »نویسـد:  لـذا می 9د که باید از آن توبـه کـرد؛دان دانسته است و آن را شرکی می
شود، و   )این شرک است و صاحب  آن باید توبه داده 4؛«یستتءب صءيبه و إال َءب و إال قتّ

یـا یکـی از  هرکس کنار قبر پیامبر: »گوید میهمینین او  شود(. اگر توبه نکرد، کشته 
ک است؛ پس واجب است چنـین شلصـی افراد صالح بیاید و از آنان حاجت بلواهد، مشر 

5«.را وادار به توبه کنند و اگر توبه نکرد، باید کشته شود
 

 . تقسیم توحید به الوهی و ربوبی2 
عماًل راه را برای تکفیر مسلمانان باز  6تیمیه با تقسیم توحید به ربوبی و الوهی )عبادی( ابن

الـوهی  بـول داشـتند، در توحیـدربـوبی را مشـرکان نیـز ق کرد. او بـا ایـن ادعـا کـه توحیـد
نهایـت بـه تکفیـر  تیمیه، در کند. این تفکر و تحلیل ابن مسلمانان را با مشرکان مقایسه می

تنهایی کافی، و مانع از کفر نیست و  ربوبی به نظر او، توحید دیگر مسلمانان منتهی شد. از
                                                 

 (.663، ص65)همان، ج«. العبادة ه، اسم جامع لکل ما یحبه الله و یرضاه: من األقوال و األعمال البا نة و الظاهرة. »0
 (.655، ص65)همان، ج«. الغایة المحبوبة له و المرضیة له التی خلق الللق لها یأن العبادة لله ه»نویسد:  نین میاو همی

، 65)همـان، ج،«. عنی الذل و معنی الحب فه، تتضمن غایة الذل لله بغایـة المحبـة لـهلکن العبادة المأمور بها تتضمن م. »2
 (.657ص
 .56 و 63، صزیایة القبوی و اإلستنجاد بالمقبویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . نک: ابن9
 .38، ص83؛ ج735، ص7، جمجموا الفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
 .63، صزیایة القبوی و اإلستنجاد بالمقبویبدالحلیم، تیمیه، احمد بن ع . ابن1

، دربارۀ توحید ربوبی و الوهی بحـ  العقیدة التدمریةو کتاب   دیء تعایض العقل و النقل. او در بسیاری از آثارش از جمله کتاب  6
 کرده است.
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 1اند. الوهی مبعو  شده نیز برای ابالغ توحید حتی پیامبران
  مسلمانان با مشرکان صحیح نیست. مشرکان، در ربوبیـت نیـز مشـرک بودنـد؛ مقایس

د هستند. حالی در  که مسلمانان، در ربوبیت موح 

 ویل اسما و صفات خبریم خداوندأت . عدم3
تیمیـه دربـارۀ  یکی دیگر از اموری که باع  توسعه در مفهوم تکفیر شده است، دیـدگاه ابن

تقد بود صفاتی که در قرآن برای خداوند بیان شده است، او مع 2الهی است. اسما و صفات
 دیگر، این صفات نباید از خداونـد نفـی شـوند. او ملـالر   سوی نباید تأویل برده شوند و از

کنـد:  کـرد. وی ادعـا می اوصاف خداوند بود و آنها را به معنای ظاهرشـان حمـل می تأویل  
 3«.است کسی که رؤیت خدا در قیامت را انکار کند، کافر»

 محمد بن عبدالوهاب
قـیم، افکـار و آرای او را  جملـه ابن ای از شاگردان  او از تیمیه، هرچند عده پس از مرگ ابن

تیمیه جمع شد تا اینکه در  تدریج، بسا  تفکرات ابن و به نبودنددادند، ولی موفق  ترویج می
فرا ـی و بـا شـدت  صـورت ا عبـدالوهاب دوبـاره ایـن افکـار را به بن دوازدهم، محمد قرن

ـسـعود، حـاکم د   بـن بیشتری مطرح کرد. او با محمد ه، متحـد شـد و اینهـا توانسـتند رعی 
و آیـین وهابیـت را   جزیرۀ عربسـتان تشـکیل، در شبه« سعودی عربستان»حکومتی با نام 

 ترویج دهند.
غـارت و بهان  تکفیر، به قتـل و  و به 4دانستند وهابی را کافر می ها مسلمانان غیر   وهابی

پرداختند. آنهـا مسـلمانان را بـه کـافران و مشـرکان  صـدر  اسـالم تشـبیه  وکشتار می کشت
دانستند؛ زیـرا آنـان،  کردند و حتی کفر مسلمانان را شدیدتر از مشرکان  صدر  اسالم می می

آوردنـد؛ امـا  ها بـه خداونـد روی می ورزیدند و در سلتی فقط در راحتی و آسایش شرک می

                                                 
 .765 و 766، ص3، جدیء تعایض العقل و النقلتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . نک: ابن0
 .دربارۀ صفات بح  کرده است ،و... الواسطیة، فتو  الحمویة الکبر ، الرسالة التدمریةهای  تیمیه در کتاب . ابن2

 (.627، ص6، جمجموا الفتاو عبدالحلیم،  بن تیمیه، احمد )ابن«. من جحد رویة الله ف، الدار اآلخرة فهو کافر. »9
 .653ص، تایی  العربیة السعودیة. فاسیلیر، الیکسی، 4
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1ورزند. ها شرک می مشرکان  زمان  ما هم در آسایش و هم در سلتی ،نزعم آنا به
 

و  2شـفاعت قبیـل  لـب مسـلمانان از عبدالوهاب بسیاری از اعمال    بن از نظر محمد
کنـد. از دیـدگاه او، همـ   مساوی با شرک است و آنها را از دایرۀ اسالم خارج می 3،استغاثه

 1بـاز بن 4افر هستند و جان و مال ایشان مباح است.اند، ک مسلمانانی که با افکار او ملالر
ای بودند که  گونه عبدالوهاب، مردم  عربستان به بن پیش از آغاز دعوت محمد»گوید:  می

کـه  جـایی اکبـر فراگیـر شـده بـود؛ تـا راضـی نبـود و شـرک اوضاع  ایمان،هید مؤمنی از 
 6«.کردند ها، گنبدها و... را پرستش می درخت

 کردنــد. یــک نمونــه از آن خــود را تکفیــر می ملــالر   مــذاهب اســالمی  وهابیـت تمــام 
 بیـان شـده الدیی السنیة في األجوبة النجدی ةها است که در کتاب  اشعری به تکفیر   مربو 

این  ایفـه کـه منتسـب بـه ابوالحسـن اشـعری هسـتند، ». در این کتاب آمده است: است
سنت نیز در رد  اهل  جایز شمردند. ]...[ ائم توحید خداوند را انکار کردند و شرک به خدا را 

توجه ایـن اسـت کـه اکثـر مسـلمانان   نکت  درخور   7«.اند کافر و معاند، ردیه نوشته این قوم  
مذهب هسـتند و ابوالحسـن اشـعری، رئـیس  نظر کالمی و اعتقادی اشعری سنت، از اهل

 سنت است. مذهب کالمی و اعتقادی  اکثر اهل
های زیادی را علیه مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، در  تکفیر، جنایت بهان  ها به وهابی

حمله به ریاض،  ائر، کربال و مدینه، و همینـین  8اند. حجاز و عراق و شام مرتکب شده
الهـی، از جملـ   ویژه اولیـای هـای مسـلمانان، بـه تلریب مساجد و اماکن مقدس و مقبره

 3یز به آنها اشاره شده است.هاست که در منابع تاریلی ن جنایات وهابی
                                                 

 .77، صکشف الشبها . ابن عبدالوهاب، محمد، 0

 .867و  668، ص6، جالرسائل الشخصیةابن عبدالوهاب، محمد، . 2

 .82ص، کتاب التوحیدابن عبدالوهاب، محمد، . 9
 .838، صالرسائل الشخصیةمحمد، ابن عبدالوهاب، . 4

 . از مفتیان و علمای برجست  وهابیت.1
 .752، ص6، جمجموا فتاو بدالله، باز، عبدالعزیز بن ع . بن6
 .866 و 865، ص7، جاألجوبة النجدیة یالدیی السنیة ف، جمعی از علمای نجد. 7

 .53ص، الوبابیة. سبحانی، جعفر، 8
 بریجـر، جـان سـنت هـری ؛ فیلبـی،685و  663، ص6، جت ایی  نج د يعنوان المجد ف، بشر، عثمان بن عبدالله ابن. نک: 3
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 های امروزی تکفیری
های جهادی و تکفیری مطرح هسـتند،  های امروزی نیز که در قالب سلفی ریش  تکفیری

قطـب  از مفاهیمی کـه سـید سوءبرداشتها با  گردد. این گروه نوعی به کشور مصر برمی به
و نیـز بـا تمسـک بـه مطرح کرده بـود  معالم في الطریقو  في ظالل القرآنهای  در کتاب

اند. سـران و  ای را علیه مسلمانان مرتکب شده تیمیه، جنایات وحشیانه فتاوای تکفیری  ابن
هـایی از  و بـا تـألیر کتاب ،قطـب های سید رأی  نوشته ها با تفسیربه این گروه گذاران   بنیان
حریـر، الت هـایی مثـل حزب و همینـین ایجـاد گروه الفریض ة الاائب ةو  ایم ان و کف رقبیل 
هـای  های ایجـاد گروه زمینـه ،الهجرة، و جماعت جهاد اسـالمی و محمد، التکفیر شباب

شلصیت مهـم و کلیـدی  آنهـا را معرفـی  افرا ی و تکفیری را فراهم آوردند. در ادامه، سه
 کنیم: می

هـای کشـورهای اسـالمی را  ، همـ  نظامیسالة اإلیم انصالح سریه با تألیر کتاب . 6
آنهـا را نیـز مصـداق  ُمجری  احکام الهـی نیسـتند، کـافر دانسـته و حاکمـان  اینکه  دلیل به

 1 اغوت معرفی کرده است.
قطـب و  سـید مع الم ف ي الطری ِق آمیز از کتاب  شکری مصطفی با برداشتی اغراق. 8

تکفیـری   هایی که در زنـدان بـا آنهـا همـراه بـود، بـه یـک سایر افرا ی  تلفیق آن با اندیش 
 2المسلمین( را بنا نهاد. الهجرة )جماعت و ل شد و سازمان تندرو  التکفیرعیار تبدی تمام

هایی  بـر مؤلفـه و تأکیـد الفریض ة الاائب ةمحمد عبدالسالم فرج بـا نوشـتن کتـاب  .7
 2«عدو قریب و بعیـد»و  0،«جهاد» 4،«داراالسالم و دارالکفر» 3،«خروج بر حاکم»همیون 

                                                 
، 3، جاألجوب ة النجدی ة یال دیی الس نیة ف  جمعـی از علمـای نجـد،؛ 656و  668، صبن عبدالوباب دد و دعوة محمتایی  نج

ــی؛ 826ص ــانی، م ــه،83و  86، صس  الماإل  مه  د، یم ــافظ، ؛ وهب ــیم ؛53، صجزی  رة الع  رب يخمس  ون عام  ا ف   ح  ،وه
 .733، صيتایی  الحجاز السیاسمحمد،   الب

 .یسالة اإلیمان. نک: سریه، صالح، 0
 .28تا  33، صپیامبر و فرعونژیل، پل، و. ک2

اسـاس شـرع  دلیل اینکه بـر . از نگاه او، حاکمان  کشورهای اسالمی به5و  6، صةالفریضة الاائب. عبدالسالم فرج، محمد، 9
 کنند، کافر هستند و خروج علیه آنها واجب است. مقدس اسالم حکم نمی

تیمیـه )حکومـت حاکمـان مغـول بـر  ر  زمان خـود را بـا جامعـ  زمـان ابنمص  تیمیه، جامع  . او متأثر از افکار ابن3. همان، ص4
نتیجه، جهـاد علیـه  خوانده است. در« دارالکفر»اجرای احکام اسالمی،  سبب عدم کشورهای اسالمی( مقایسه کرده و آن را به
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از عبدالسـالم  بعـدتأثیر  افکار خود قرار داد.  ی را تحتهای سلفی  جهاد گروه تقریبًا تمامی  
 فرج، ایمن الظواهری این تفکر را رهبری نمود.

سمت افغانستان روانـه  های جهادی به دنبال اشغال افغانستان توسط شوروی، گروه به 
عـزام و کسـانی کـه  های جهادی با افرادی مثل عبدالله پی  ارتبا  گروه شدند. در آنجا در

گذاشـته شـد و « القاعده»های اولی   تأثیر افکار ُجهیمان از عربستان آمده بودند، پایه تحت
قبیـل  جبهةالنصـره، داعـش و بوکـوحرام، از آن  هـای ملتلفـی از هـا و جریان بعدها گروه

 منشعب شدند.
گیری   تیمیـه در شـکل های ابن توان گفت که بـیش از هـر عامـل دیگـری، اندیشـه می
ولی در ادام  حیات آنهـا، آثـار مـودودی،  3جهادی تأثیرگذار بوده است؛های سلفی  جریان

در  4فرج نقـش بسـزایی داشـتند. سریه و عبدالسالم مصطفی، صالح قطب، شکری سید
این میان نباید از تأثیر بسزای وهابیت در ترویج و توسع  این تفکرات غافل شد کـه توسـط 

، یافتـه در کویـت و عربسـتان و پرورش افرادی همیون ابومحمد مقدسی، متولد  فلسطین
و  بــاز های او متــأثر از افکــار اشلاصــی همیــون بــن اندیشــه صــورت گرفتــه اســت.

های جهادی  تأثیر فراوانی بر گروه ملة إبرابیموی با نوشتن کتاب  1العتیبی است. جهیمان
گـروه  ااعان  مقامـات امنیتـی، آنهـا هـید نویسد که بـه آن می  که در مقدم  گذاشت؛ چنان

 6ند.ا های از این کتاب را نزد آنها یافت ند؛ مگر اینکه نسلها همسلحی را دستگیر نکرد
قارۀ هنـد هسـتند کـه از  هـای تکفیـری  امـروزی، برخـی از سـلفیان شـبه از دیگر گروه

                                                 
 داند. حاکمان  این کشور را واجب می

ق جهاد واقعی نیستند و تنها مصداق جهـاد، همـان جهـاد مسـلحانه و . از نظر  او، جهاد با نفس و... از مصادی62ص . همان،0
 نظامی است.

، و حاکمان کشورهای اسـتعمارگر «نزدیک دشمن»عنوان  . عبدالسالم فرج حاکمان کشورهای اسالمی را به65. همان، ص2
 گیرد. یت  جهاد قرار میکند؛ لذا از نگاه او، مقابله با حاکمان کشورهای اسالمی در اولو معرفی می« دور دشمن»را 

 .6، ص8 مارۀ، شمطالعا  سیاسی جهان اسالم ۀفصلنام ،«اسالم سیاسی و القاعده»بلشی، مهدی . فراتی، عبدالوهاب و 9

 .68، صالرافضون( 1)المسلح  يالنب. سید احمد، رفعت، 4

 ، سایت یوتیوب، آدرس:«7الحقیقة المغیبه جهیمان العتیب، و حادثة الحرم . »1
https://www.youtube.com/watch?v=lLdmhw8WyNQ 

 .7، صملة إبرابیم. مقدسی، ابومحمد، 6
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ها  اند. دیوبنـدی یافتگان  مدارس  دیوبندی تأثیر گرفته و تربیت 0دهلوی الله ولی تفکرات شاه
شدت تکفیـری بـوده و  وجود آمد که به هایی از دل  این جریان به اما گروه 2؛ودندتکفیری نب

از  «جهنگـوی لشـکر»و  «صـحابه سـگاه»اند.  جنایات فجیعی علیه شیعیان مرتکـب شـده
های آنـان اشـاره  افکار و جنایت ادامه به برخی های تکفیری هستند که در جمل  این گروه

 شود. می
مبـارزه بـا افکـار »ق تأسـیس کـرد. 6656جهنگـوی در سـال  را موالنا «سگاه صحابه»

مبـارزه بـا »، «مبارزه با انقالب اسـالمی ایـران»، «بهان  ملالفت آنان با صحابه شیعیان به
از اهـداف  « حسـین مبارزه با عـزاداری بـرای امـام»، و «جعفری شیعیان گروه تحریک

 3.بودندتشکیل این گروه 
ها از  شـد، بعـد صحابه محسـوب می اخ  نظامی  سگاهکه در ابتدا ش «لشکر جهنگوی»
های نظـامی  دیوبنـدی نیـز بـه آنـان ملحـق شـدند. لشـکر  صحابه جدا شـد و شـاخه سگاه

جهنگوی اساسًا گروهی تکفیری است؛ بدین معنا کـه هـر فـرد یـا گروهـی را کـه نگرشـی 
باعـ  شـده اسـت  پندارند. این تفکر متفاوت با نگرش آنان به اسالم داشته باشد، کافر می

ویژه شـیعیان را بـرای خـود توجیـه  عام ملالفان  خود به راحتی قتل که اعضای این گروه به
باور  آنها، شیعیان کافرند و سه راه بیشتر ندارند: یا دست از مذهب خود بردارنـد و  کنند. در

محل سکونتشان عنوان جزیه بگردازند؛ یا اینکه از  مسلمان شوند؛ یا ماهیانه مبلغ ثابتی را به
 4کوچ کنند.

های جهـادی در ایـن اسـت کـه  هـای تکفیـری بـا سـلفی تمایز ایـن قبیـل از گروه وجه
ِئك ُهُم اْلکوءِفُرون  های جهادی با استناد به آی   سلفی ول 

ُ
أ ُه ف  ْنز    اللا

 
ء أ م  ًِ ْم یْحکْم  ْن ل  م 

همـ   1

                                                 
 تیمیه قرار گرفته بود. تأثیر افکار ابن شدت تحت دورۀ محمد بن عبدالوهاب بوده است. وی به ق و هم6637. او متوفای 0

ف ی  الب ایع عل ی محمـد انورشـاه، ؛ کشـمیری، 68، سـؤال 52، صالمهّن د عل ی المفّن دوری، خلیل احمد، رنگ. نک: سها2
 .858، ص6، جصحیح البخایع

 .57 تا 55گری و وهابیت در جهان، ص . فرمانیان، مهدی، درآمدی بر پراکندگی سلفی9

 .667، صی دی پاکستانایگر  افراط. جمالی، جواد، 4
 .66. سورۀ مائده، آی  1
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ولـی  0داننـد؛ ی را دارالکفر میکنند و جوامع اسالم از خودشان را تکفیر می مسلمانان، غیر
خا ر برخی عقایدی که شیعیان دارند یا عقایدی که  قارۀ هند، شیعیان را به های شبه سلفی

 2کنند. دهند، تکفیر می به شیعیان نسبت می

 نتیجه
که تکفیر  ایشان، از نوع تکفیر فقهـی بـود؛  حالی خوارج آغازگر  تکفیر مسلمانان بودند؛ در

ـَرق کالمـی ماننـد  لفان  خود را خارج از اسالم میسبب ملا همین به دانستند. اما دیگر ف 
حدی  و اشاعره، در تکفیرهای خود کـه بعضـًا برخاسـته از تعصـبات مـذهبی  معتزله، اهل

جهت با وجود تکفیر، ملالفان  خود را خارج از اسالم  همین کالمی داشتند؛ به بود، مشی  
تیمیه بـا  فیر  فقهی رونق چندانی نداشت تا اینکه ابنخواندند. پس از خوارج، عرص  تک نمی

نوعی فرصـتی فـراهم کـرد تـا ایـن نـوع تکفیـر دوبـاره احیـا شـود؛  فتاوای تکفیری  خود به
نهایـت باعـ   دست  وهابیت ترویجی دوچندان یافت و در قرن، به تکفیری که پس از چند

هایی کـه بـا الهـام از  ؛ گروهجهادی در جهان  معاصر شد های تکفیری یا سلفی ایجاد گروه
 اند. تیمیه به قتل و غارت در کشورهای مسلمان مشغول تفکرات ابن

  

                                                 
؛ مریـوانی، ابوعایشـه، 63، ص8ج ،ه اد ف ي س بیل الل ه تع الیالعمدة في إع داد الع دة للجابن عبدالعزیز، عبدالقادر، . نک: 0

 .35و  22، 85ص، الله نزلأ بما حکم
روقی بـا ایـن رویکـرد نوشـته اتـألیر ضـیاءالرحمن فـ ت اییخی دس تاویزنوشت  اعظـم  ـارق و کتـاب  فیصله آپ کرین. کتاب 2

 «.لمان یا کافر؟ فیصله آپ کرینشیعه مس»نوشته شده است:  تاییخی دستاویزکه در جلد کتاب  اند؛ چنان شده
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، تحقیـق: مسائل اإلمام أحمد؛ روایة أب  داود السجسالتان سجستانی، سلیمان بن اشع ،  .66
 ق.6685اول،  تیمیة، چاپ ابن مکتبةالله بن محمد، مصر:  ابومعاا  ارق بن عوض

 تا. نا، بی جا: بی ، بیرسالة اإلیمانسریه، صالح،  .68

، المهّهالد علالی المفّهالد )عقائالد علمالاء أهالل السالهة الدیوبهدیالة وری، خلیـل احمـد، گنر سها .67
 ق.6683اول،  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، چاپ جامعةتحقیق: سید  الب رحمن، ریاض: 

جــا: ریــاض الــریس للکتــب و النشــر،  ، بی  الرافضالالون0الهبالال  المسالالل  )ســید احمــد، رفعــت،  .66
 م.6336اول،  چاپ

حـزم،  ابـن دار جـا: بی، السیل الجرار المتدفق علی حدائق األزهارمحمد بن علی، شوکانی،  .65
 تا. اول، بی چاپ

 تا. جا: مؤسسة الحلب،، بی ، بیالملل و الهحلشهرستانی، محمد بن عبدالکریم،  .67

، تحقیق: سیداحمد حسـینی، تهـران: مرتضـوی، مجمع البحرین ریحی، فلرالدین بن محمد،  .63
 ش.6735سوم،  چاپ

 تا. نا، بی جا: بی ، بیالفریضة الغائبةمحمد،  السالم فرج،عبد .62

 ق.6657اول،  الکتب العلمیة، چاپ دار  ، بیروت:اإلقتصاد ف  اإلعتقادغزالی، محمد،  .63

 تا. ششم، بی المعارف، چاپ ، تحقیق: سلیمان دنیا، قاهره: دارتهافت الفالسفةغزالی، محمد،  .55

 .م6335دوم،  صحابه، چاپ سگاه  نشر و اشاع  هنگ: شعب، جتاریخی دستاویزفاروقی، ضیاءالرحمن،  .56

 م.6335 اول،   المطبوعات، چاپ ، بیروت: شرکةتاریخ العربیة السعودیةفاسیلیر، الیکسی،  .58
عالات سیاسالی لفصاللهامۀ مطا، «اسالم سیاسـی و القاعـده»فراتی، عبدالوهاب و مهدی بلشی،  .57

 ش.6736ستان ، تابخمینی المللی امام ، دانشگاه بینجهان اسالم

قـم: رهگویـان  ،گری و وهابیالت در جهالان درآمالدی بالر پراکهالدگی ساللفیفرمانیان، مهدی،  .56
 ش.6735اندیشه، 

، تعریـب: عمـر تالاریخ نجالد و دعالوة محمالد بالن عبالدالوهابفیلبی، هری سنت جان بریجـر،  .55
 ق.6666اول،  دیسراوی، قاهره: مکتبة مدبول،، چاپ

 .ق6656چهارم،  الفنیة، چاپ قاهره: المطبعة الم ،السعودیون والحل اإلسکشک، محمد جالل،  .57
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، تحقیـق: محمـد بـدر عـالم فالی  البالارع علالی صالحی  البخالارعکشمیری، محمد انورشاه،  .53
 ق.6687اول،  الکتب العلمیة، چاپ میرتهی، بیروت: دار

الکتــب  اکبــر غفــاری، تهــران: دار ، تصــحیح و تعلیــق: علیالکالالاف  کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، .52
 ش. 6773، سوم ، چاپاإلسالمیة

، ترجمـه: حمیـد احمـدی، در مصالر یاسالم نینو یها جهبشپیامبر و فرعون؛ کوپل، ژیل،  .53
 ش.6728سوم،  تهران: کیهان، چاپ

 ق.6657 ،دوم چاپ الوفاء، بیروت: مؤسسة ،نواراأل بحار محمدباقر، مجلسی، .75

 درایو، آدرس: ، سایت گوگلحکم بما أنزل اللهمریوانی، ابوعایشه،  .76

https://drive.google.com/file/d/0B8PmBAAjp9AASlJSRU1aWThFZ00/view 
، موسوعة مواقف السلف ف  العقیالدة و المالههج و التربیالةمغراوی، محمد بن عبدالرحمن،  .78

 تا. اول، بی اإلسالمیة، چاپ المکتبةقاهره: 

 ، تحقیـق: ابـراهیمفال  المالذاهب و المختالارات اوائالل المقالا؛ت؛مفید، محمـد بـن محمـد،  .77
 ق.6667اول،  جا: کنگرۀ جهانی شیخ مفید، چاپ ، بیانصاری

 سایت آرشیو، آدرس:، ة عبراهیمملمقدسی، ابومحمد،  .76

https://archive.org/details/mujahid_bag_3 

، تحقیـق: ویلفـرد مادلونـگ و مـارتین مکـدرمت، الفالائق فال  أصالول الالدینی، محمـود، ممالح .75
 ش.6727اول،  ن، چاپو فلسف  ایرا حکمتتهران: مؤسس  پژوهشی 

إحیـاء التـرا   ، بیـروت: دارجواهر الکالالم فال  شالر  شالرائع اإلسالالمنجفی، محمدحسن،  .77
 تا. ، بیهفتم ، چاپ العرب،

 م.8556اول،  چاپاآلفاق العربیة،  ، قاهره: دارخمسون عاما ف  جزیرة العربوهبه، حافظ،  .73

اول،  یـة الموسـوعات، چـاپالعرب بیـروت: دار، اسال یالحجالاز الس خیتالار  الب محمـد،  م،یوه .72
 .م8553

، تحقیــق: الصالالواعق المحرقالالة علالالی أهالالل الالالرف  و الضالالالل و الزندقالالةهیتمــی، احمــد،  .73
 ق.6663اول،  الرسالة، چاپ عبدالرحمن بن عبدالله ترکی و کامل محمد خرا ، لبنان: مؤسسة

  ، ترجمـه: غـاده حیـدر، بیـروت:مهالد اإلسالالم؛ البحالث عالن الهویالة الحجازیالةیمانی، می،  .35
 م.8555اول،  الساق،، چاپ دار

 ها سایت
71. http://almaliky.org 

72. https://www.youtube.com


