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 چکیده
دگرعنوانبهکفارباهویتیمرزبندیضمنخودتکاملاولیهمراحلدرالمیاستمدن
.استداشتهقومیودینیهایاقلیتکتاب،اهلبهنسبتمداراوتساهلباتوامنگاهیبیرونی،

وبیرونیهایغیریتبامواجههواصیلاسالمازدورشدنواسالمیتمدنزوالموازاتبهاما
آن،متعاقبوخالفتدستگاهبرترکاناستیالیهمچنینوصلیبیونووالنمغمانندمهاجمی
این.یافتگسترشدگرستیزتکفیریِهاینگرشدین،ازمتصلبوقشریهایرویکردرواج

بهخودازآنبهنسبترابرخوردهاترینسختبیرونی،دگرقراردادنهدفباابتدادررویکرد
ازبیروندگرهایازاسالم،جهانداخلیاختالفاتتشدیدبامانزگذردراماگذاشت؛نمایش
یافتجهتتغییراسالمیمذاهبمیانبهاسالمدنیای مانندبنیادگرایانینیزمعاصردورهدر.

وداعشطالبان،القاعده، بارترینخشونتوترینگیرانهسختابزار،اینازگیریبهرهبا...
کهاستآنروپیشنوشتاردستاورد.اندنمودهصادرشیعیانبویژه،مسلمانانبهنسبترااحکام
دارداسالمجهاندرتاریخیتباریتکفیر، کفاربهمحدودوتنگبسیارآندامنهابتدا،در.
یافتگسترشتنهانهآن،ازخارجیعاملگیریبهرهوسلفیهایاندیشهرشدباامابودحربی
.شدتبدیلرقیبهایهویتحذفجهتدرابزاریبهبلکه
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  مقدمه
ص)محمدحضرت برایراتعالیمیاسالم،دینقالبدروحیآورپیامآخرینعنوانبه(

اسالم.استقرارگرفتهمانانمسلعملراهنمایمتمادی،قرونتاکهآوردارمغانبهخودپیروان

هایگروهوجریاناتدیگرواستشدهمسلمانانانسجامواتحادباعثمتعالی،دالیعنوانبه

وشناساییالزمهدگرسازی،این.نمایدمیتعریفخودبیرونیدگرعنوانبهرامعرفتیوفکری

حیاتدرتداومواستمرارعینوطریق،اینبهکهطوریبهشود؛میمحسوبدینیحیاتتداوم

استگشتهپدیداراسالمی دایرهازخارجمعرفتیِهایمجموعهبهنسبتاسالم،گرامیِپیامبر.

مداراگونه،رفتارایناثردرکهایگونهبهگرفتپیشدرمداراوتساهلباتوامرفتاریاسالم،

رفتارکهنحویبهگرویدند،متعالیدینِاینبهاسالمبیرونیدگرهایبهوابستهافرادازبسیاری

نکتهایناسالمی،تمدنتاریخبهنگاهیبا.مدعاستبراینشاهدیایشان،ازپسخلفایوپیامبر

معرفتازبیرونچهآنبهنسبتدگرسازیبهاسالمیکارگزاراناوال؛کهشدخواهدروشنمابر

مداراوتساهلباتواممواقع،ازبسیاریدربیرونیدگرابآنانرفتارثانیا؛.اندپرداختهاست؛اسالمی

آنباایمصالحهگونههیچامکانوداشتهستیزسرِبیرونیدگرکهمواقعیدرثالثا؛واستبوده

.اندآوردهرویآنباتقابلبهنبوده،میسر

هویتیاتحتداومدرموثرعاملیعنوانبهبیرونیدگروجودیاصلنظرگرفتن،دربا

ایندروندردگرسازیخودنوعیاسالم،جهانفکریهاینحلهدرنظراختالفبروزواسالمی

گرفتصورتمعرفتیعظیممجموعه دورهکردارهایازبسیاریتاریخی،تبارشناسیمنظراز.

واستاسالمیپیشادورهبهمتعلقکهاینوجودباخشونتوغارتوقتلجنگ،مانندجاهلیت

دوره،اینکردارهایکلیشاکلهلذاباشد،میداراراخودبهمربوطمکانیوزمانیخصایص

نیزاسالمیدورهبهروانشناختیثابتاصلیکعنوانبهآنتاریخیجزئیاتگرفتننظردربدون

.یافتانتقال

وشدشتهکاخوارجتوسطاسالمیدورهدرآناولیهبذرهایکهدگرسازیخوداینبنابراین

گرددبرمیجاهلیتدورهتاریخیمیراثبهاشیافت،ریشهتداومهمبعدیهایدورهدر به.

صلیبیونومغوالنحملهاثردرکهدگرسازیفرآیندموازاتبهسو،اینبهخوارجزمانازهرحال

وشداسالمیگراییهمجانبالیمهلک،آفتیعنوانبهدگرسازیخودپیداکرد؛شدت

گذاشتبرجایخودازرازیادیهایبیخرا افرادیخوارج،ازمتاثربعدهاعاملایناثردر.

دگرعنوانبههمراشیعیانبیرونی،دگریکعنوانبهمغوالننفیکناردرتیمیهابنچونهم
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کردتشدیدراسنیوشیعهمیانمرزبندیونمودهتعریف شدتبااودگرسازانهخودتلقی.

خود،قبلیاسالفآرایازمتاثرنیزقطبسید.یافتبروزعبدالوهابمحمدبنافکاردربیشتری

جریانپیدایشنیزمعاصردورهدر.دادگسترشخشونتچاشنیباهمراهرادگرسازیخوددامنه

گسترشچنانآنراتکفیردایرهودادهپدیدهاینبهجدیدیابعادداعش،ماننددگرسازیخود

نیستمسلمانیناماطالقشایستهها،آنخودازغیرکسیکهاستداده اسالمکهصورتیدر.

نفیرانژادیوطبقاتیقومی،امتیازاتتماموباشدمیمسلمینهمهبرابریووحدتبرمبتنی

.استجهاندرپایدارصلحوبرابریخواستارونموده

تاریخدر(تکفیر)دگرسازیتحولفرآیندچگونهکهاستآننوشتاراینسوالاساس،اینبر

استآنسوالاینبهپاسخدرفرضیهیافت؟انتقالدگرسازیخودبهدگرسازیدیگرازاسالم

طلبجنگکفارنفی)دگرسازیدیگراسالم،تاریخمختلفهایدورهدرهرچندکه مورد(

دیگردرکنارتفاوتیمدرجاتبانیزدگرسازیخودآن،موازاتبهامااست؛بودهتوجه

واسالمجهاندروندرگروهیوایفرقههاینزاعاثردرامااستداشتهنموددگرسازی

غرباستعمار)دگربیرونیگیریبهره دیگروشدهتشدیددگرسازیخودفرآیندآن،از(

امابودماسالجهانازبیرونکفردامنهابتدادیگرعبارتبه.استراندهحاشیهبهرادگرسازی

میاندرمسلمانیاطالقدایرهآن،اثردرکهشودمیمسلماناناززیادیهایگروهشاملامروزه

استمحدودبسیارجدیدتکفیریهایگروه باتااستآنبرپژوهشینوشتهاینبنابراین،.

ردمواسالمجهاندررادگرسازیخودتشدیدفرآیند،فوکومیشلتبارشناسیِمدلکاربست

.دهدقرارکنکاشوبررسی

 

 پژوهش پیشینه
مسالهبهکهمقاالتیوکتبمیاندرهرچندگفت،بایدپژوهشاینپیشینهخصوصدر

وگریسلفیپیشینهچونهمآثاریدراند؛پرداختهآنانهایاندیشهوتکفیری-سلفیهایجریان

وبنیادگرایی،(6236موثقی،)عاصرماسالمیهایجنبش،(6232زاده،صفی)اسالمدرانحراف

تباراوالپژوهشیهیچدرتاکنونامااست؛آمدهتکفیربابدرمطالبی،(6231هوشنگی،)سلفی

بررسیمورددوره،هرتاریخیتمایزاتنظرگرفتندرباجریاناتاینپیوستگیهمبهوتاریخی

نحوهواجتماعی-سیاسیشرایطرتاثیومفهومایندردگردیسینحوهثانیانگرفته؛قرار

جریانظهوردرآنازبرداریبهره استنگرفتهقرارواکاویموردنوسلفیسم اینتمایزنکته.
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استفادهوتکفیرمفهومازاستفادهنحوهاثر،ایندرکهاستآندرمشابهپیشینآثارباپژوهش

.شودمیبررسیوبحثهویتیمرزبندیجهتدرآنازسیاسی



 فوکو تبارشناسی
شیوهایندر.آیدمیشماربهپژوهشهایشیوهترینرایجازیکیامروزهتبارشناسانه،رویکرد

شرایطدرتحقیقموضوعدادنقرارباتاشودمیتالشرسد،میزمینمغرببهآنریشهکه

آنشدندارپدیوگیریشکلچراییگرفته،شکلآندرکهایاجتماعیوفرهنگیتاریخی،

کاربهنیچهسویازبارنخستینواژهاین(.6233:63دیگران،وخانیامن)شودبررسیموضوع

ازپیشآثاردرمعموالفوکو.پرداختآنازاستفادهبهاوازمتاثرفوکومیشلویازپسورفت

روشدر(.6236:7شاد،اژدریانواکرمی)گفتمیسخنشناسیدیرینهروشازخودهفتاددهه

هاگفتمانواستخویشدرونیعناصربرمتکیبرگفتمان،حاکمقواعدشناسی،دیرینه

اندمستقلوخودمختار یاوندارندنقشیهاآنتشکیلدرغیرگفتمانیکردارهایرو،ایناز.

اندیشهارساختدرعطفینقطهتبارشناسی،بهشناسیدیرینهازگذربافوکو.شوندمیگرفتهنادیده

فوکو،)داشتتاکیدتاریخسراسردرقدرتومعرفترابطهبرهموارهاو.آوردوجودبهخویش

6273:33.)

شناسیدیرینهبرتبارشناسیبرتریآشکارا،جنسیتتاریخوزندانتولد،تنبیهومراقبتدرفوکو

کهاستتاریخازشکلیاسی،تبارشنکهاستمعتقداو(.6231:71هوی،کوزنزی)دهدمینشانرا

او(.6233:36کلی،)دهدشرحراغیرهوموضوعاتقلمروهایها،گفتماندانش،سازمانتواندمی

رودمیکاربهسنتیتاریخروشباتقابلدرتبارشناسیکهشودمییادآورتبارشناسیروشتبییندر

ادهاسترویدهمتایبیویگانههایویژگیضبطوثبتآنهدفو برتمرکزباتبارشناسی.

دانشکهدهدمینشانونمودهبازرااندشدهتلقیتاریخفاقدکهرااموریها،پدیدهتاریخیت

تبارشناسی،هدفکهکندمیتاکیداو(.6232:32رابینو،ودریفوس)استمکانوزمانبهوابسته

(.6273:21فوکو،)استتاریخیفراگردهایدرهاگسستوهاشکافیافتن

برتاکید.داردسروکارشده،غفلتهاآنازکهجزئیاتورویدادهاازسطوحیباتبارشناسی

برغیرگفتمانیکردارهایتاثیرومعرفتوقدرتتالقیدرگفتمانپیدایشومعرفتروابط

توجهبایدالبته.آیدمیچشمبهبیشترتبارشناسیدرکهاستمسائلیجملهازگفتمانیکردارهای

بهسخنپراکندگیوتفاوتگسست،ازتبارشناسیوشناسیدیرینهروشدوهردرکهداشت
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شدهدورحوادثبودگیبرونوخارجیتبرتاکیدازحدودیتاتبارشناسیدرولیآید؛میمیان

شودمیگفتهسخنمعرفتوقدرتدرنهفتههایفناوریباتاریخیوقایعمیاندرونیپیوندبرو

ازتاحدودیشناسیدیرینهبرخالفتبارشناسی،دیگرعبارتبه(.6236:63اژدریان،وکرمی)

هایفناوریباحوادثدرونیپیوندبروشدهدورآنهادادنرخوحوادثبودگیبرونبرتاکید

تبارشناسی،منظراز(.6233:661احمدی،آقاوشیرازی)کندمیتاکیددانشوقدرتدرنهفته

وهاریشهبایدآنعملواندیشهفهمبرایکهداردتاریخیتباریسیاسی،وتاریخیرویدادهر

.کردجستجوجامعهآنسیاسیواجتماعیبستردررااندیشهآنبسترسازهایزمینه

جامعهدرانسانجایگاهومعرفتقدرت،روابطبرکهاستفردیتبارشناسفوکو،نگاهاز

هاپدیدهبیروندرموجودرازورمزبهوکندمیرهاراهاپدیدهدرونیسویهوداردتمرکز

استاینفوکوتبارشناسیدراصلیمسالهدیگر،عبارتبه(.6231:71هوی،کوزنزی)پردازدمی

وسوژهعنوانبهمعرفتوقدرتروابطازایشبکهدرقرارگرفتنواسطهبههاانسانچگونهکه

هاییپدیدهتبارتاکندمیتالشتبارشناسیواقعدر(.33-6232:32بشیریه،) شوندمیپدیدارابژه

نقش)قدرتبهمعطوفارادهنقشونمایدجوییپیرااندشدهعرضهحقیقتعنوانبهکهرا

فوکو(.21-6273:27فوکو،)دهدنشانهاآنمتندررا(سیاسینظاممنافعوخارجینیروهای

بهرادیگرانوخودمردم،چگونهکهبردپیتوانمیقدرتتبارشناسیطریقازکهاستآنبر

کهاستسیاسینقشوکاربردبیانگراو،دیدازتبارشناسیواژه.یابندمیدرخویشدانشمدد

(.221-6233:273نوذری،)نیروهارابطهشدنعکسبروواژگونیازاستعبارتتاریخآن،در



 اسالمی تمدن تاریخیِ تحول فرآیند در دگرسازی تبارشناسی
پیشهاقرنازحجازجامعهکهاستآنازحاکیجاهلیدورهاعرابفرهنگیحیاتتاریخ

بنابراین.بودماندهباقیخویشفرهنگیساختارهمانباجدیتحولیوتغییربدوناسالم،ظهوراز

بوداستوارخرافیعقایدبرجاهلیجامعهاین بایدوکردظهوراعرابمیاندراسالمکهاینبا.

هاینشیبوفرازبافرآینداینولیبخشیدمیتکاملوتحولراآنانافکارواندیشههمه،ازبیش

اندیشهوزندگیپیوندواسالمظهورازپسقرنهشتبهقریبکهطوریبهبود؛توامزیادی

محدودیفکریتحولوداشتندقراربدویتفکرمرحلهدرهنوزآناناسالمی،تعالیمبااعراب

فکریفضایبامتناسباعراب،بدویتفکرلذا(.676-6233:672نژاد،زرگری)بودندکردهپیدا

وارتدادتکفیر،مانندشرعیهاییگزارهازخود جهتدرآنازونموداستفادهسوءبشدت...
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بردبهرهخودسیاسیقبایرحذفوجاهلیخویارضای گذاریآید،میپیدرچهآن.

اجتماعیوسیاسیتحولتاریخدرتکفیریادگرسازیخودگسترشبهروفرآیندبهتبارشناسانه

استاسالم جهانداخلیدگروبیرونیدگرقالبدودررادگرسازینوشتار،اینهمچنین.

ازمنظورواستدادهقرارتوجهموردرسازیدگخودودگرسازیدیگرعناوینتحتاسالم،

.هاستگروهوافرادباآمیزخشونتبرخوردجوازوتکفیروکفرحکماطالقیعنیدگر
 

 (ص) پیامبر دوره در دگرستیزی و دگرپذیری تبارشناسی -الف

کهجاآنتامدینه،درکتاباهلبابرخورددراسالمیحکومتتشکیلازپس(ص)پیامبر

رزاقی)داشتآنانباآمیزمسالمتزندگیدرسعیپیمانوعهدباوگفتگوروشبهبود،مکنم

بهکهکسیمجازاتازحتیکهبودایاندازهتاکتاباهلباپیامبرمدارای(.6232:61موسوی،

گذشتبود،کردهقصدسوءایشان غذایوسیلهبهزینبنامبهیهودیزنخیبر،فتحازبعد.

غذاآنکهشدمتوجهغذا،اوللقمهخوردنباایشانکهبودکردهراپیامبرجانقصدموم،مس

گفتارصدقازوسیلهاینبهخواستهکهاینبرمبنییهودیزنپاسخازپسپیامبراما.استمسموم

کردنظرصرفکشتنشازشود،مطمئنپیامبریادعایخصوصدرایشان آیاتازچنینهم.

.استبودهزیادبسیارنصاراویهودبهنسبتاسالمدرمذهبیتساهلکهشودمیعلوممقرآن

درپیامبر(.632-6232:637لوبون،)نمودمشاهدهدیگرادیاندرتواننمیراآننظیرکهطوریبه

ارامدبرسعیبودند،دادهتشکیلایشانعلیهداخلیجبههانگیزی،فتنهباکهمنافقانبابرخورد

داشت نمودمیرفتارمداراوتساهلباآنانبهنسبتاجتماعی،وسیاسیدالیلبهحضرتآن.

خودمصادیقِازیکیعنوانبهدینازبازگشتمعنایبهارتدادکلمه(.6232:61موسوی،رزاقی)

درزیرا.کردبازاسالمینگاریتاریخفرهنگدرراخودجایاسالمپیامبرازپسدگرسازی،

نبودگستردهورایجچنانآناسالمازبازگشتپیامبر،عصر اسمنگاران،تاریخکهاینوجودبا.

بهها،ازآنهریکقتلصدورعلتامااندکردهذکرمرتدعنوانبهدورهایندرراافرادازتعدادی

6232والیی،)استبودهجاسوسیوخیانتدلیلبهبلکهنبودهارتداددلیل :16-11 دورهدر(.

بالدبهرسالتپیامارسالمانندهاییحرکتوداشتنددفاعیجنبهبیشترهاجنگ،(ص)پیامبر

گرفتمیصورتاسالمصدوربرایهمسایه برخیپرستیبتدربتوانشایدراامرایندلیل.

فتحترینهمم.دانستروموایرانچونهمهاییسرزمینیکتاپرستیوعربستانجزیرهشبهقبایل

حفظوتحکیمبرایایشاندورهدرتبوکوموتههمانندهاییجنگهرچند.بودمکهفتحایشان،
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شیوهبهمکیانباحدیبیهصلحازپسایشاناماگرفت؛صورتشامدررومیانبااسالمیمرزهای

وند،آئینه)دپرداختنخوداطرافهایامپراتوریازدعوتبهنامهارسالقالبدرآمیزمسالمت

6273:231.)

دستهچندبهنیزراکافرقرآنالبتهکهشودمیذکرکافرتعبیرباقرآننصدردگربنابراین

احکامها،آنازهرکدامبرایواستذمیوحربیکافرهاآنترینمهمکهکندمیتقسیم

شاملفقطوبودمحدودیاربساسالمصدردر"دیگری"دامنهلذا.گیردمینظردرایجداگانه

زندگیامکانوبرابرحقوقازذمیکافرانحتیومذاهبسایروشدمیحربیکافران

پیامبرعصردرنصاراویهودچنانچه.بودندبرخوردارپیامبراسالمیدولتدروندرآمیزمسالمت

کردندمیگیزنداحترامنهایتدروشاناجتماعیحقوقحفظباومسلمانانکناردر درلذا.

نداشتاعرابازمحلی...وسیاهسفید،انصار،مهاجر،بودن،قریشیچونمعیارهاییپیامبر،مدینه

-میزندگییکدیگرباوحدتکمالدروبرابراجتماعیامتیازاتوحقوقباهمهمسلمانان،و

نیز،منافقانباوتنداشوجوداسالمیجامعهدرداخلیهویتیمرزبندیگونههیچوکردند

گرفتمیصورتاسالمیرافتباتوامرفتاری شواهدینبوی،دولتدرشدهآوردهچنانچه.

وتساهلبرمبتنیایشانرفتارمدارونداردوجوددینیهایگزارهبرمبتنیسازیَغیریتبرمبنی

.هاستغیریتدیگربامدارا


 خلفا رهدو در دگرستیزی و دگرپذیری تبارشناسی -ب

به.خوردمیچشمبهدگرسازیخودهمانیاارتدادازنمادهاییاول،خلیفهخالفتدوراندر

وگرفتباالمدینهدرنفاقرفت،دنیاازپیامبرکههنگامی»:گویدمیعمربنعبداهللکهایگونه

حکمقاطعانهانتونمیمحققین،ازبرخیعقیدهبهگرچه(.6232:16والیی،)«شدندمرتداعراب

مطرحفکریارتداددوره،ایندرلذا.بودندشدهمرتدواقعیمعنایبهقبایلازبسیاریکهکرد

(.6232:16والیی،)استبودههمراهقومییاواقتصادیسیاسی،هایانگیزهباارتدادبلکهنبوده

نساختوارددمهصمسیحیانبهابداکرد،فتحراالمقدسبیتدوم،خلیفهکهزمانی

6232:633لوبون،) بهخطاباورشلیم،تسخیرهنگامبهایلیامردمبهاینامهطیوی،چنینهم(.

گویدمیمسلمانان هستنداماندرهایشانصلیبواموالشانوهاآن»: کاردرراهاآنکسی...

خلیفهزماندرمصرلیوا(.6:3213ج،6231طبری،)«رساندنمیضرروکندنمیمجبوردینشان

ومذهبحیثازکهکردقرارهاآنبااونمود،رفتارمداراوتساهلباسرزمینایناهالیبادوم
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کرداجراهاآنمیاندریکسانبهنیزرادادوعدلقانونوباشندآزادکامالمذهبی،رسوم

تعهدونوشتقبطیانبرایراپیمانییافت،دستبابلیونقلعهبهکهوقتیاو،(.6233:613لوبون،)

آمدند،برمیکلیساساکناناخراجدرصددکهرامسلمانانیوکندحمایتراکلیساهایشانکهکرد

6231پور،فرزانه)شمردملعون :332 کهشدمرتدطایفهیکنیزدومخلیفهزماندرهمچنین(.

بهکهزمانیایهمابنجبلهکهبودقراراینزاماجرا.عقیدتیتابودهسیاسیآنانارتداداصلیدلیل

چندویکهشدمیقصاصبایدخلیفهحکمبهبودزدهبیابانیاعرابازیکیبهکهایضربهدلیل

والیی،)شدمرتدوگریختشاماتبهوخواستمهلتقصاصاجرایبرایعربمردازروزی

6232:13.)

رفتاریمذهبی،هایاقلیتمانندبیرونیدگرهایبهنسبتزمامداریشدورهدر(ع)علیامام

داشتانسانیکرامتواحترامباتوام شخصی،بینواجتماعیروابطدرکهبرخوردهااین.

ازبعضیگرایشسببداشت،عینینمودوتبلورقضاوتمحکمهدرحتیومذهبیهایداللت

ازدریکیخودوالیبهکهاینامهطیایشان،راستاایندر.شداسالمبهدینیهایاقلیتوافراد

برحذرذمهاهلومعاهدانبهنسبتقساوتوخشونتاعمالازرااونوشت؛ایرانشهرهای

بهراخودجزیهتانمودهدقیقنظارتهاآنرفتاربرکهخواهدمیاوازحالعیندراماداشت،

(.6231:637پور،فرزانه)نمایندپرداختالمالبیت

درراتکفیرهمانیاخوددگرستیزیهایرگهاولینکهبودندفکریجریاناتجملهازخوارج

کافرراصغیرهوکبیرهگناهمرتکبداشتند،افراطیبسیارافکارآنان.دادندبروزخودازدورهاین

راآنهاوکردندیمسختگیرینهایتبینبودند،موافقنظریاتشانباکهمسلمانانیباوپنداشتندمی

راخوداینان(.6271:273ابراهیم،حسن)کردندمیرفتارهاآنباکفارازبدتروشمردندمیکافر

بهیاوکشتهبایدکهبودندکافرانیمسلمانان،دیگرهاآننظرازوپنداشتندمیراستینمومنانتنها

دهندقرارخودامانبیهایحملههدفراآنانکهداشتندحقخوارجوشدندمیگرفتهبردگی

6233کرون،) :123 جریانسرآغازبایدراخوارجماجرایوموالیمفهومظهوربنابراین(.

کردقلمداداسالمجهاندرونمعرفتیگفتماندرگسستومرزبندی موالیبهنسبتتبعیض.

همراهبه(شیعه()ع)علیامامحامیانوخوارجاندیشهبهمعتقدینغیرو(شدهمسلمانایرانیان)

اسالمیجامعهدرخوددگرسازیبارزنمودهایازها،آنعلیهخشنوافراطیبرخوردهای

فرآیندآنجایبهوشدهکمرنگذمیوحربیکافرمفهومدوره،اینازلذا.شودمیمحسوب

.شدآغازاسالمهانجدروندرمسلمانانازهاییبخشبهخطابکفر،دامنهاطالقوسازیدشمن
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چشمبهشیعیانبربویژهکفرمصداقاطالقبااسالمجهاندروندرمرزبندیبعد،بهزمانایناز

خوردمی خالفبرکهاسالمجهانپیکرهدرگسستبراستسرآغازیخوارجگفتمانلذا.

میانبیشترچههرواگراییصدددردینیهایگزارهازسطحیورادیکالتفسیرباپیامبردوره

.برآمدندمسلمانانجماعت



 اسالمی میانه دوره در دگرستیزی و دگرپذیری تبارشناسی -پ

بازگشتازنمودیدوره،ایندرنژادیامتیازاترشدوامویعصردراسالمیسلطنتتاسیس

استفادهباامیهبنی.استپیامبرآرمانیدولتبابیشترگسستوپیشااسالمیجاهلیروحیهبهاعراب

ویارانشو(ع)حسیناماموعدیحجربنمانندخودمخالفهایجریانوافرادعلیهتکفیر،ابزاراز

نمودندصادرتکفیرحکم،مروانبنی درخوددگرسازیفرآیندگرفتناوجنشانگرکربال،واقعه.

مشمولخلیفه،بریافتهخروجکافرانعنوانبهپیامبرخاندانکهایگونهبهاست،اسالمیجامعهدرون

:6236سماوی،)شدبرخوردجنگیاسیرانمثابهبهنیزهاآنبازماندگانباوشدهواقعتکفیرحکم

بلکهدانستندمیبرترعجمازراعربتنهانهکهنحویبهداشتند،شدیدینژادیتعصبامویان(.13

میاندرراامیهبنیواعرابمیاندرراقریشوداشتندمیرواتبعیضنیزاعرابخودمیاندرحتی

تلقیخودموالیهمانیابندگانردیفدرراعربغیردلیلهمینبهودانستندمیبرترقریش

6232زاده،صفی)کردندمی :673 جامعهمیاندرشبهاتیبروزسببامویانکارآمدنروی(.

قدرتبهامویانچونفاسدیحکومتچرااست،قاهروقادرخداونداگرکهاینشد،اسالمی

مشهورهاقَدَریبهگروهاینلذا.کجاستداشتهارزانیاوبهخداوندکهانسانارادهجایگاهورسیده

مخالفانبهنصاریومجوسچونمفاهیمیاطالق.برخاستندامویانحکومتبامخالفتبهوشده

(.6217:232پاکتچی،)بودراستاهمیندراسالمازهاآنخروجمضمونبااموی

هایگروههمهتاکردندتالش«محمدآلمنالرضایارسولآلمنالرضا»شعارباعباسیان

اگرچهآنانآمدنکارروی(.6232:613خصری،)سازندهمراهخودباراشیعیانبویژهاسالمی

خلفایچندیازپسامادادرویامویحکومتعلیهشیعیانوعباسآلهمگامیباابتدادر

بهابتدادراگرچهواقعدر(.6232:633زاده،صفی)پرداختندعلویانعلیهفشارومقابلهبهجدید

اماشدندخارجانزواحالتازهاآنوشدمنجرشیعیانجایگاهبهبودبهعباسیانرسیدنقدرت

راعلویانآزاروتقابلها،آنمیانازوپرداختندشیعیانمیانبندیصفبهعباسیخلفایبتدریج

.نمودنداطالقدینازشدهخارجمسلمانانعنوانبهراعلویاندوره،ایندرلذا.گرفتندپیشدر
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کردند؛برقرارحربیوذمیکفارهمانیابیرونیدگرباایحسنهبسیارروابطعباسیان،مقابلدر

جانکهداداجازهمسیحی،نهوبودندیهودینهکهئینصاببهعباسیخلیفه،القاهرکهطوریبه

جهتدرراتساهلجدیدقانوننیزالمراهللطائعیعنیاوجانشینوکنندمصالحهپولباراخود

(.6231:333پور،فرزانه)نمودبرقرارآنانازحمایت

درفقهیتتوجیهاعباسی،عصردرحدیثاهلقالبدرقشریوظاهریهایاندیشهرشد

دادقرارافراطیهایگروهوحکومتاختیاردرراتکفیرمسالهباب هایاندیشهراستاایندر.

هرگونهوی.بخشیدتحکیمراحدیثاصحابفکریمبانینیزعباسیعصردرحنبلابناحمد

دانستمیباطلراعقلیهایاستداللوقرآنظاهرخالففهموتاویلبرایتالش رونایاز.

دیندشمنوگذاربدعتراقدریوجَهمیمعتزلی،شیعی،نظیرمسلمانانازهاییگروه

6233جوزی،ابن)دانستمی :313-313 فالسفه،بهحملهبانیزدورهایندرغزالیهمچنین(.

سیناابنوفارابیهایگفتهازآنچهکهبودباوراینبرراستاایندراو.دادقرارتکفیرموردراآنان

نیزراآندیگرقِسمودادقرارتکفیرموردبایدراآنازبخشییابیم،میدرارسطوفلسفهمورددر

(.23:تابیغزالی،)آوردشماربهبدعتباید

حوادثآبستنهجری،هشتمقرناولنیمهوهفتمقرندومنیمهیعنیتیمیهابنروزگار

بودمختلفهایعرصهدرگوناگونی درمسلمانانتوانوقدرتسو،یکازدورهایندر.

برجایخودازویرانیوزخمیوکشتههامیلیونورفتتحلیلبهکامالصلیبی،هایجنگ

رامسلمانانکمرصلیبی،هایجنگازبیشاسالمجهانبهمغوالنحملهدیگرسویازوگذاشت

جهاننابسامانیلذا(.6233:311موسوی،ادهزعلی)آوردپدیدرازیادیهایویرانیوشکست

همیتادرلهدمجاویددتربهتیمیهبنا.داشتمهمیبسیارنقشتکفیری،تفکردرگسترشاسالم

بنتساانیزوشخصیتجربهونعرفاطریقازاخدشناختن،مسلمانادنزسدـلمقاتـبیامحتراو

6236زیاده،)کرداشارهآنانباجهادحرمتواسالمبهمغوالن :631-633 مخالفینازاو(.

دراندیشهآناینکهمگربوداندیشههرگونهمخالفوبوددینیمتونفهمدرگراییعقلکاربرد

او.استحراممشرکینوکفارباتعاملهرگونهوی،نگاهاز.باشداحادیثونقلتاییدراستای

دانستمیکفارزمرهدررانهاآومردودراشیعیاناسالمیتفکراتهمچنین درتیمیهابن.

وبزرگترآنهاکفرکهمضموناینبا«االصلیالکفارکفرمناکبر»عبارتازشیعیانخصوص

6233موسوی،زادهعلی)کردمیاستفادهاست،اصلیکفارازترعظیمآنانگناه :333-311.)

بایداماکردپیداگسترشپیامبردورهبهنسبتمعرفتیگسستدامنههرچنددوره،ایندربنابراین
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ساختحمایتوتکفیریتفکرمویدفقهیمتونتولیدمیانه،دورهبامقایسهدرکهداشتتوجه

مخالفینسرکوبهدفبااهرمیعنوانبهبویژهتکفیردامنهبسطجهتدرسیاسیقدرت

.یافتبیشتریموضوعیت

 
 عثمانی خالفت دوره در تیزیدگرس و دگرپذیری تبارشناسی -ت

تمدنانحطاطزمانهعثمانی،خالفتگیریشکلتاعباسیخالفتفروپاشیزمانیفاصله

آشناییعدملذا.استاسالمجهانبرمغولوترکغیرمسلمانوبیگانهاقواماستیالیواسالمی

اسالمبههاآنگرایشوسویکازآنفقهیقواعدازعمیقفهمنداشتنواسالمبامذکورفاتحان

بیشتریمجالاسالمی،سطحیوقشریعلومکهشدسبباجتماعیوسیاسیمقتضیاتمبنایبر

عدموقشریعلومازسیاسیساختحمایتفوکو،نظریهبامطابقواقعدر.کندپیدارشدبرای

شدهدورایندربنیادگراهایگرایشگسترشسببفلسفی،وعقلیعلومبهآنتمایل

6232خضری،) :637-613 وهاجریانسرکوببرایتکفیرابزارازاستفادهراستاایندر(.

گرفتقرارحاکماناستفادهموردمخالف،اجتماعیوسیاسیهایجنبش حاکماناستفاده.

ازرادیکالقرائتیاساسبروسنیوشیعهفقهمالحظاتنظرگرفتندربدونابزار،اینازمذکور

گفتمانیتنازعاتتشدیدوکشیزندیقاسماعیلی،شبههکشی،قرمطیرواج.گرفتصورتاهآن

فقهازرادیکالقرائتیارائه.استرویکردیچنینبارزمصادیقجملهازتسننوتشیعجریانمیان

تکفیربهحکموداخلیخوددگرسازیرشدسببایلخانان،وسلجوقیانچونهاییسلسلهدرسنی

.شدمخالفانباآمیزخشونتردبرخوو

یافت؛تداومپیشینهایدورهمانندخوددگرسازیوتکفیرفرآیندنیزعثمانیدورهدرهمچنین

فیالدینیهاالحکامعنوانباصفویهتکفیردرکتابیعثمانی،خالفتعلمایازیکیکهایگونهبه
-6277:763جعفریان،)کردصادررایانشیععامقتلفتوایآنمبنایبرکهنگاشتقزلباشتکفیر

مطابقآناننگرشکهطوریبهشد،تشدیدنیزوهابیتاندیشهدرتکفیریتفکردوره،ایندر(.723

بنمحمدتاحنبلبناحمدازسلفیه،پیروانبایدترتیببدین.بودتیمیهابنافکاروحنبلیمذهب

برایآغازیراعثمانیامپراتوریتجزیهوانستدقدیمسلفیاندورانبهمربوطراعبدالوهاب

درتوانمیراسلفیهکالمیمبانیترینمهم.کردقلمدادجدیدسلفیانگیریشکلهایزمینهپیدایش

-کالمیهایتاویلبامخالفتسوم،ودومقرنمحدثانوتابعانصحابهروشوفهمازتبعیت

مفهومتوسعهوعقلبرنقلتقدمنصوص،ظواهربهتامایمانقرآن،روایاتوآیاتبابدرفلسفی
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بهاست؛ایفرقهگراییجزمنوعیگروه،ایناجتماعیجنبهمهمترین.کردخالصهکفروشرک

باطل،رامسلمانهایگروهدیگرودانندمیبرحققوموناجیهفرقهراخودپیروانفقطکهنحوی

(.6231:617نژاد،عدالت)کردندمیقلمدادمشرکوکافرحتیوگمراه

برفشاربرایغرباستعماردستدرابزاریبهتکفیری-سلفیهایجنبشبعدبهزمانایناز

در.شدتبدیلاسالمجهانوحدتازممانعتجهتمذهبی،اختالفاتایجادواسالمیهایدولت

ازتوجهیقابلبخشتکفیرِجهتدررااسالمدنیایمعرفتیگسسترونداستعمار،عاملواقع

خودبهعثمانیحکومتباضدیتماهیتعبدالوهابنهضتچنانچه.نمودتشدیداسالمیفرق

برایویگرویدند،اوآیینبهبودندمذهبحنبلیکهنجدسعودیامرایکهآنازپس.گرفت

عثمانیسلطانجانبازمصر،خدیوپاشا،علیمحمدلذاوگردیدخطرسازعثمانیفرمانروایی

شدمامورهاآنسرکوببرای بنمحمدپیروانزمان،گذرباسرکوباینرغمعلیاما.

:6277فراستخواه،)دادندتشکیلراسعودیدولتویافتندتسلطحجازونجدبرعبدالوهاب

تکفیردامنهکههستنداسالمیمعاصردورهدرتکفیری–سلفیهایگروهجملهازوهابیت(.633

اسالمجهانسنیوشیعیهایدولتوهابیت،.دادندگسترشخوددگرستیزیبهدیگرستیزیازرا

.دانستاصیلاسالمدایرهازخارجراغیروهابیواسالمیفرقتمامیودادقرارتکفیرموردرا

دروپالگر.گردیدبدلسعودیدولتقویپیمانهمبهاهدافشپیشبردبرایبعدهاگروه،این

گویدمیآناناوصافخصوص کارهایدردخولازوبخیلاعرابسایربهنسبتوهابیان»:

کنندمیپرهیزاالمکانحتیصعب ... درامااستمحدودوضعیفآنهاادراکوفهماگرچه.

اصول.اندتوانستهکهدادهقرارالیقراآناندرجهاینتاهاآنثباتواستقامتوقویخودعزم

با(.6232:32لوبون،«)نمایندجابرانهحکومتخودهایهمسایهبرساختهمحکمراخودسازمان

کهاستاینعبدالوهابابنمحمدهایاندیشهخصوصدراهمیتحائزنکتهاوصافی،چنین

درهمزمان(6216:33محمود،)شدمشهورتیمیهابنافکاراحیاگرعنوانبهنجددراوکهزمانی

کهمفهومیاماراند؛میسخنسلفیهازسوداناهلمذهبمالکیمحدث،فالنیبنصالحنیزینهمد

نبویاحادیثبازخوانیواحیامعنایبهکهبودصالحسلفبهاقتداداد،میارائهسلفیهازاو

درعبدالوهابابنمحمدهایاندیشهگسترشورشدعلت(.6،6336:232جبغدادی،)باشدمی

همخوانیوسیاسیمشروعیتافزایشجهتدرویازسعودآلحمایترقیبش،مقابل

روزآنعربستانسرزمیندر.بودبدویاعرابونجدمردماخالقیخصوصیاتبااوهایاندیشه

کافراناموالغارتراخودثروتواقتدارکسبراهمهمترینآن،بیابانگردوبدویمردم؛که
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جذابیتاستمباحخونشانوکافروهابیت،آیینغیرافرادکهوهابیتاندیشهایندانستند؛می

ویهودیانبرعالوهجهادمفهومجریان،ایننظراز(.631-6236:623موثقی،)کردپیدافراوان

غیروهابیمسلمانانبهجهاددامنهگسترشواقعدر.استاطالققابلنیزمسلمانانقبالدرمسیحیان

واقعدر(.Comminus, 2006: 155)بودموثرزمانآنجزیرهشبهقبایلمیاندروحدتادایجدر

دروندراندیشهاینظهوربرایمجالیعبدالوهاب،هایاندیشهبرمبتنیسعودیدولتتاسیس

ایننفتیدرآمدهایبالتبع.نمودفراهمآنهدایتگرایدئولوژیعنوانبهدولتیمنسجمتشکیالت

.بودموثرسرزمینیمرزهایورایدرتکفیراندیشهگسترشرددولت

پیشدرشیعیانبهتوهینواهانتدرراویشیوهتیمیه،ابنآثارازالهامباوهابیعلمای

شیعهاختالفشیعه،وتسنناهلبرجستهعلمایتالشبا6331دههدرمدتیبرایهرچند.گرفتند

برگزارقاهرهدرنیزهایینشستمجموعهرابطهایندرودشترکمرنگاسالمجهاندرسنیو

اسالمجهانبرایتهدیدیراشیعیانفرآیند،اینبهنسبتگیریموضعباوهابیعلمایاماشد

عربستان،وهابیونسویازسنتاهلجامعهمیاندرهاآنانتشاروکتبازبرخیتالیف.دانستند

الیالنیامتنبیهوالظالمتبدیدکتابانتشارچنانچه.بودموثریاسالمفرقمیاندشمنیگسترشدر
االسالموالمسلمینعلیالتشیعوالشیعهخطر دینینهادهایهزینهباکهالجبهانابراهیمنوشته

شیعیحکومتیکتاسیسواسالمیانقالبپیروزیازپسویافتانتشار6371دههدروهابی

جهاندرراهراسیشیعهازجدیدیموجشد،توزیعاسالمیرهایکشودرگستردهصورتبه

انداختراهبهاسالم راتشیعخودغرایضراستایدریهودیانکهاستمعتقداثرایننویسنده.

وسنتاهلوشیعیانمیانمصالحهازممانعتبرای6331دههدروهابیتهمچنین.اندنهادهبنیان

.کردندمنتشرراالعریضهالخطوطعنوانباالخطیباثرسنی،وشیعهناپذیریسازشاثباتبرای

6231فواد،)استنمودهمعرفیاسالمازمتفاوتدینیراتشیعکتاب،ایندرالخطیب :62.)

ماقبلهایدورهبهنسبتویافتشدتبسیارتکفیراندیشهوهابیت،تفکرگیرینضجبابنابراین

.یافتتداومبیشترخشونتبابعضاوتروسیعمقیاسیدرآن

جریانیافتگیسازمانوخارجینیروینقشپیشین،هایدورهباگسستدورهایندربنابراین

بهمعطوفتکفیرموضوعگذشته،هایدورهدر.باشدمیاهمیتحائزدولتیکدروندرتکفیر

هایدورهبهنسبتدورهیناهایپیچیدگیوتحوالتامابود؛اسالمجهانداخلیفرآیندهای

ونظریمبانیفرآیند،اینتشدیدبااستعمار.شدتکفیرمقولهازجدیدقرائتیارائهساززمینهقبل،

ارائهاسالمجهاندرپدیدهاینازجدیدخوانشیوریختبهمراموضوعاینخصوصدرفکری
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بود؛همراهنیزاستعمارعاملحمایتبابعضاکهتکفیراندیشهیافتگی،سازمانبراینعالوه.کرد

.آوردبوجودپیشینهایدورهبهنسبتدورهایندرتکفیرتباردررابارزیتمایز


 اسالمی معاصر دوره در دگرستیزی و دگرپذیری تبارشناسی -ث

تمدناشاعه.شدغربعنوانباجدیدی"دیگری"ظهورسبباسالم،جهانبهمدرنیتهورود

کهطوریبهشد،فراوانیمعرفتیوفکریهایچالشبروزباعثدورهایندراسالمایدنیبهغرب

وکردهتلقیمنعطف"دیگری"عنوانبهراغربایعدهاسالم،دنیایدرغربمسالهخصوصدر

معاصروعینیمصداقعنوانبهراآننیزدیگرایعدهوگرفتنددرپیشراغربباهمسوییراه

مواجهه،ایناثردرلذا.کردنداتخاذآنقبالدررارادیکالیمواضعونمودهقلمدادرکافمفهوم

یابیرونیدگرباتقابلمقابلدروگرفتخودبهایستاییحالتحدودیتاخوددگرسازیفرآیند

یافتشدتغربهمان آن،برغرباستیالیوعثمانیخالفتزوالمساله،اینکناردر.

کردتشدیداسالمجهاندرراحوزهایندرورزیاندیشهضرورت دستگاهکهاینموازاتبه.

واحیاوغرببامواجههجهتدرمصردرهاییزمزمهبود،فروپاشیبهروعثمانیخالفت

کهشدگرفتهپیشدرغربباتعاملروشایران،در.نمودرشداسالمجهانعظمتشکوفایی

خالفتاحیایسودایوگرفتخودبهرادیکالوجهیمصر،درامابودمشروطهآننمونه

گرفتشتاباسالمی نفیخوددگرسازی،تشدیدفرآینددرعمدهمسائلازیکیبنابراین.

بهبازگشتواسالمیاصیلخالفتایجادنوستالژیواسالمیجوامعبرحاکمهایحکومت

.کردپردازینظریهاشسلفیدیشهانازدفاعدرقطبسیدفضایی،چنیندر.استصالحسلف

محضتوحیدمنادیراخوداندیشهاینکهاستاینبرمتکیاوگریسلفیاندیشهاصول

مصادیقشناختبلکهنیستتوحیداثباتدنبالبهروایناز.استگراییعقلمخالفوداندمی

(.6231:613هوشنگی،)داندمیخودوظیفهراشرک

تقسیم.استبودهتاثیرگذاراسالمدنیایدرسلفیافکارگسترشدرنیزطبقسیدهایاندیشه

پیکارجویانهجهادضروتو"راستینجامعه"و"جاهلیجامعه"نوعدوبهجهانسیاسیهاینظام

ازخداوندحاکمیتاستقرارجهتدراسالمیراستینجامعهبرقراریواسالمحیاتتجدیدبرای

6233ابراهیمی،)استقطبسیدیشهاندزوایایترینمهم :363 لممنو»آیهبرتاکیدبااو(.

قریبعدو)رامسمانان«الکافرونهمفاولئکاهللانزلبمایحکم عدو)رااسرائیلوامریکاو(

اسالممقابلدرراامریکاییاسالممفهومهمچنیناو(.6232:623ورجانی،قاسمی)دانست(بعید
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کهداشتتوجهبایدالبته(.226-6333:222خالدی،)نمودمطرحدولتینیروهایطردبرایناب،

سامیزمینههمیندر.کندمیتکفیرراهادولتبلکهدهدنمیجامعهتکفیربهحکمقطب،سید
قائلاوکهکردهنقلهابازجوییدررااواعترافاتوسخنان،"یتکلمونالموتی"کتابدرجوهر

استدولتیکعنوانبهجامعهتکفیربهناظرویاقوالوسخنانونیستجامعهادافرکفربه

جامعهبهجاهلیجامعهاطالقبانیزمصردرشکریمصطفیهایاندیشه(.6233:622البهنساوی،)

شاملبیشترقدیم،سلفیاننزدکفروشرک(.6221:31کوپل،)نمودتکفیرراآنحکومتمصر،

شدمیقبورزیارتوشفاعتنذر،اولیا،بهتوسلمانندفردیایدعقوعبادات وشرکولی.

شئونهمهتقریباکنند،میتعبیرجدیدکفربهآنازومعتقدندآنبهجدیدسلفیانکهکفری

.گیردمیبردرراشخصمدنیواجتماعیزندگی

عضویتفلسفی،وفکریمکاتببهگرویدنیانوهایاندیشهازپیرویجدید،سلفیاننظردر

اینسلفیان،آرایوهااندیشه.آیدمیحساببهمشرکانوکافراناعمالاز...وسیاسیاحزابدر

گفتنی.جهادیعملیاتهرگونهانجامبرایاستجوازیتکفیر،حربهکهکندمیتصدیقرانکته

حکمیاکبر،کفریاشرک.استراکبکفرکنند،میمتهمآنبهرادیگرانسلفیهکهکفریاست

این.گیردمیلقبمرتداصطالحا،وشودمیخارجاسالمدینازآنواسطهبهمتهمفردکهاست

اینتشریحبهاالیمانرسالهدرسریهصالح.دارداسالمازخروجازغیرتریسنگینتبعاتحکم،

مرگازپسشود؛میحرامویبههمسرشاست؛حاللکافرفردخونریختن.پردازدمیحکم

بهاموالازتنهانهشخصیچنین.کرددفنمسلمانانگورستاندرراویوخواندنمازاوبرنباید

:6336رفعت،)نداردهمراخویشاموالدردخالتحقبلکهبردنمیارثدیگرانازماندهجای

مشابه.دهدمیخبرزکاتتارکانارتدادوکفربرصحابهاجماعازاثراینمقدمهدرحتیاو(.22

زمانشاسالمیحاکماندرباره،الغائبهالفریضهرسالهدرفرجعبدالسالممحمدرااحکامهمین

بهرااسالمیکشورهایوهاسازمانهمهسریه،همچنین(.6231:632نژاد،عدالت)کندمیبیان

راجدیدکفراینوکردمیتلقیکافرسنت،وکتابقوانینازغیرقوانینیوهاروشاتخاذسبب

نزدیکبرایجاهلیتعصرمشرکانزیراپنداشت؛میجاهلیتعصرمشرکانکفرازشدیدتر

اهللجایبهرادیگریخدایاناخیر،دورانکافرانولیکردندمیپرستیبتخدا،بهشدن

(.6336:22رفعت،)اندبرگزیده

مسلمینجوامعقوانینواحکاموی.دهدمیامروزحاکمانتکفیربهحکمنیزفرجعبدالسالم

احکامشدنمنسوخو6332درخالفتانحاللازپسکهدلیلاینبهداند،میکفاراحکامرا
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حاکماناونگاهاز.گرفترااسالمقوانینجایبود؛شدهوضعکافراندستبهکهقوانینیاسالم،

هستندآنمصادیقتوسعهوکفرگسترشعاملمسلمان، گوید،میسخنآنازفرجکهکفری.

ادامهدروی.کندمیاومتوجهراخاصیاحکاموخارجاسالمدینازراشخصکهاستکفری

غیرشریعتیواسالمازغیردینیکهکسیکفربراندمتفقمسلمانان:»گویدمیتیمیهابنازنقلبه

)کندپیرویرامحمدیشریعتاز 621-6336:633رفعت،« باتاریخیپیوستیدراو(.

ارتدادبهحکممغوالن،خصوصدرتیمیهابنارتدادحکمبراتکاباتکفیریپیشینهایاندیشه

(.6231:633نژاد،عدالت)دادقرارتوجهموردراآنانباجهادضرورتومسلمانحاکمان

کهبودمعتقدجهاد،نشریهانتشارباپاکستانبهستانعربازمهاجرتباعزامعبداهللوی،ازپس

:6233مستقیمی،)نداردجهادجزراهیاسالم،جهاناونگاهاز.استمسلمانفردهروظیفهجهاد

ازرااسالمکردنحاکموکفارتسلطازجلوگیریهویتی،دگرسازیقالبدرهمچنیناو(.223

موردرامردمدینکهکسیبود،باوراینبرونمودکرذجهادتداومبرایعمدهدالیلجمله

6232رفیعی،)شودکشتهبایدباشد؛مسلمانکهاینولودهدمیقرارتجاوز :21-22 تاسیس(.

.استالظواهریایمنهایاندیشهبااوشدنآشناوعزامعبدهللازالدنبنجداییمحصولالقاعده،

جنبهالظواهری،ایمنتفسیراماکردمیدفاعسنتیبنیادگرایییمباناساسبرجهادماهیتازعزام

گرفتمیبردرراتریافراطی خشونتباتوامسرنگونیخواهانهمراهانش،وظواهری.

همفکرانش،وعزاماماپنداشتندمیکافرومرتدراهاآنکهچرابودند؛اسالمجهانهایحکومت

فرآیندراستایدرالقاعده(.6231:637برگن،)کردندمینفیرامسلمانانمیانبرخوردهرگونه

در.پرداختمنافقانومشرکانکافران،عناوینبادشمنانشدایرهترسیمبهدگرسازی،وتکفیر

برخی.گیرندمیقرارکافرانگروهدردیگرادیانپیروانهمراهبهیهودیانومسیحیانراستااین

قرارمشرکانگاهومنافقاندرگروهگاهنیزشیعیانوهستندمنافقانجملهازسنتاهلپیروان

6231،33اسماعیلی،)گیرندمی اسالم،ازسطحیدرکمبنایبرطالبانفکریهایبنیان(.

بودهاسالماحکاماجرایدرخشونتوتعصبگری،قشرینگری،سطحیمذهبی،گیریسخت

است بابرابرراخودنظرموردشریعتازانحرافهرگونهاهآنتاشدهباعثبرداشتیچنین.

وپرداختهآنفکریمبانیوشیعهمذهببامخالفتبهطالبانمبناهمینبر.نمایندتلقیگمراهی

(.6232:66الوقت،)دانندمیرافضیوکافرراشیعیانجهتایناز

توامدیدگاهالزرقاوی،چنانچه.شدبامیترگستردهالقاعدهبهنسبتداعشدردگرسازیدامنه

حالیدراین.دانستمیکافرراشیعیاناو.پذیرفتنمیشیعهخصوصدرراالدنبنمدارایبا
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وغربینیروهای)هاخارجیباجنگشرایطدرراگروهدوبیناتحادالدن،بنکهاست

(.6232:33ورجانی،اسمیق)بودمخالفسنیوشیعهدرگیریباودانستمیمهم(امریکایی

داعش،گیریشکلازقبلتاکهاستآنتکفیریهایگفتماندگرسازیدراهمیتحائزنکته

کشتاربرویژهتاکیدوسلفیهایگروهمیاندرمسلمانوغیرمسلمانزنانبهنسبتخاصیموضع

بهاجبارشیعه،زناننبودحاللمسئلهداعش،تکفیری-سلفیگفتماندراماشودنمیدیدههاآن

استمطرحهاآنکودکاناعدامحتیوتجاوزبودنآزادونکاحجهاد درداعشهمچنین.

شرعینظرازکنند،خودداریمابابیعتازکهعلماییکرد،اعالمالمتصرخبریپایگاهدرایبیانیه

بایدیامسیحیانداعشاهنگاز.آیندمیحساببهمرتدوزندیقوکردهخروجمسلمینخلیفهبر

633-6232:623ورجانی،قاسمی)شوندکشتهیاوبدهندجزیهیابیاورنداسالم حائزنکته(.

.دهندمیقرارکفارزمرهدرراشیعیانها،آنکهاستاینداعشدگرسازیفرآینددراهمیت

از.شوندمیبَردهحکمولمشمحربیکافرباجنگدرشدهگرفتهاسارتبهافرادنیزاسالممطابق

استدانستهمجازراشیعیانگرفتنبردهبهداعشروهمین تفکرمعرفتیهایگسستازیکی.

استشدهمنعصراحتبهتجاوزکارانههایجنگاسالمدرکهاستایندرپیامبردورهباداعش

قرارحملهموردعمدتابلکهنزدتجاوزکارانهنبردبهدستگاههیچاسالمپیامبرکهطوریبه

گرفتندمی مناطق،تمامبهگسیختهافسارایگونهبهپیامبردورهبامعناداردرگسستیداعشاما.

(.6232:337تودنهوفر،)کندمیحملهپیرامونشروستاهایوشهرها

فرآیندِتشدیدبهطالبانوالقاعدهقالبدراسالمجهاندرنوبنیادگراییظهوربنابراین

و"دیگری"عنوانبهغربجهانکلیتاگرآنازقبلتاکهایگونهبهانجامیددیگردگرسازی

وترخاصدیگریبهنسبتهویتیمرزبندیامریکا،کردنترپررنگباباراینشد،میتلقیکافر

شیعهقبالدرخصوصااسالم،جهاندروندرتکفیرنیزدورهایندرهرچند.شدبارترخشونت

.استتوجهموردبعیدعدوعنوانبهشیعهوقریبعدوبهامریکااما.داردجوو

هستیمدگرسازیخوددامنهگسترشوفرآینداینشدنمعکوسشاهدداعش،پیدایشبااما

کناردروهستنداصلیکافرانشیعیانتروریستی،گروهکاینگفتماندرکانونکهایگونهبه

داعشدیگر،عبارتبه.شوندمیتلقیکافرحکممشمولنیزکتاباهلوسنتاهلسایرهاآن

ونمودهتلقیکافرعنوانبهدارد،قرارنظرشمورداسالمیخالفتازبیرونکهراکسهرآن

دهدمیآنقتلبهحکم فرآینداوجنقطهشیعیان،خصوصدرداعشبردگیفتوایواقعدر.

پیشینهایدورهبابیشترگسستواسالمیفقهوقرآنصریحنصازعدولوخوددگرسازی
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استاطالققابلحربیکفارباجنگدراسرابهتنهابردهحکماسالمی،فقهمطابق.استاسالمی

6336نجفی،) :12 وحربیکافرقالبدرمسیحیانوسنتاهلشیعیان،دادنقرارباداعش(.

.استکردهصادرنیزراکودکانوزنانحتیوهاآنبردگیحکمراستین،دینازشدگانخارج

چشمبهاسالمتاریخقبلیهایدورهبهنسبتبیشتریمعرفتیگسستمعاصر،دورهدربنابراین

اسالمیفرقمشمولتکفیرحکمتنهاکهپیشینهایدورهخالفبرکهطوریبهخورد،می

تکفیرحکممصداقنیزاسالمیهایدولتبرخیفرآیند،اینتداومبرعالوهدورهایندر.شدمی

تاریخیتباردرمعرفتیگسستهاینمونهبارزترینجملهازکودکانوزنانکشتار.گرفتندقرار

قبلی،هایدورهباگسستدردورهایندرچنینهم.یافتبروزدورهایندرکهاستاسالمجهان

گرفتقرارتوجهدموربیرونیدگرعنوانبهکتاباهلباستیزش ازگرفتنبهرهاین،برعالوه.

نسبتاسالمدنیایدرتکفیرفرآینددرتاریخیگسستنقاطدیگرازبردهعنوانبهجنگیاسیران

باشدمیپیشینهایدورهبه استعمارترسواسالمیانقالببرجستهنقشدورهایندرهمچنین.

واسالمیانقالبوقوع.استپیشینهایدورهبامعرفتیگسستبارزهایجلوهازآنازغرب

مغناطیسدررااسالمجهانعمومیافکارتارفتمیکهاسالمازجذابورحمانیایچهرهارائه

امریکا)نواستعماردهد،قرارخودمعرفتی وافراطیهایگروهتقویتباتاداشتآنبررا(

عرضهجهانیانبهرابشرحقوقمخالفوخشنسالمیاداعش،وطالبان-القاعدهمانندتکفیری

.دارد

 

  گیری نتیجه
بروشودبررسیهاگسستتاریخی،فرآینددرکهکندمیاقتضاگونهاینتبارشناسی،هرچند

یکدرکهاستآنامرواقعِامایابندمعناخودزمانیبستردرحوادثواتفاقاتاساساین

حاکممنطقاساسبرویابدمیانتقالبعدهایدورهبهپیشینماندهایتهازبرخیتاریخی،فرآیند

قالبدرمبنااینبرویابدمیظهوروبروزمتمایزینحوبهآننمودشیوهوجزئیاتزمانه،هربر

هایگروهدگرسازیِخودیاتکفیرعنوانباامروزآنچهپس.شودمیفهمقابلتبارشناسیمنطق

پیشادورهدرریشهتبارشناسی،حیثازدارد؛ادامهترتمامچههرشدتباکفیریت–افراطی

مشاهدهبرآندالپیامبر،مدینهدرنهوقرآننصدرنهمدرکیهیچودارد(جاهلیت)اسالمی

رسوموآداببهبازگشتبلکهنیستاسالمصدراندیشهبهبازگشتتکفیر،تفکرلذا.شودنمی

مرزبندیدگرستیزیمبنایبرجاهلیعربایقبیلهمنطقدرواستشاپیامبرپیجاهلیعصر
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وغارتوقتلجنگ،مانندهاییشیوهدرتمایزافکنیاینکهطوریبهشد؛می نمایانراخود...

ساختمی ساختاروقدرتمنطقازکهشدایجادایدورهاسالم،ظهورباتبارشناسیمنظراز.

بودبرخوردارخودازپیشدورهازمتمایزمعرفتی خویشالهیارشاداتبا(ص)اسالمپیامبر.

راجدیدیسازهپیشااسالمی،دورهازمتمایزدانشیوقدرتساختارایجادباتابرآمددرصدد

زمانهاقتصادیِوفرهنگیاجتماعی،سیاسی،کردارهایازبسیاریاساس،اینبرایشان.کندایجاد

ونهادهکناریبهراجاهلیرسوموآدابتاشدندآنبرودادندقرارازتعریفبموردراخویش

مبنایبرراخوداسالمیدولت،(ص)پیامبر.کنندبنااسالممبنایبراعراببرایجدیدیهویتی

مبادرتآنانباهویتیمرزبندیبهونمودندمتمایزجریاناتوهاگروهدیگرازهویتیرویکردی

بیرونیدگرباگاههیچامانمودندتعریفرادگرهاییاسالمی،دولتبرایهرچندایشان.ورزیدند

بکارآنانمورددررامداراوتساهلهموارهوننمودندبرخوردآمیزغیرمسالمتوخشنشیوهبه

رجخااسالمدینازکهکسانیتکفیربرمبنیشرعیقواعدکهاینوجودباپیامبردورهدر.بردند

بودشدهترسیمشوند؛می دگرسازیخودجهتابزاریعنوانبهدینیتدبیراینازگاههیچاما.

بهاماکننداستفادهابزاراینازمنافقانبهنسبتتوانستندمیایشانهرچند.نکردنداستفاده(تکفیر)

رفتارمداراوساهلتنهایتدرهاآنبابود،کارشانسرلوحههموارهکهمداراییوتساهلدلیل

نمودند رفتارمدارابادگربیرونیبهنسبتبودند،پیامبرسیرههمانبرعمدتاکهخلفادورهدر.

زعمبهکهافتادمیاتفاقنادریبسیارموارددرارتداد،قالبدرنیزخوددگرسازیوشدمی

دورهدرحالهربه.عتقادیانهوداشتهسیاسیصرفادالیلآنانارتدادپژوهشگران،ازبسیاری

تاشدباعثامرهمینوبودخوداوجدراسالمیجامعهانسجامووحدتخلفا،حاکمیت

.نگیردقراراستفادهموردمحدودیموارددرجزدگرسازی،خودمکانیزمگونههیچ

آنبهدرستیبهاگرکهشدپدیداراسالمیجامعهدرسیاسیهایشکافپیامبر،ازپساما

هاییقالبدرخوددگرسازیمکانیزمکاربستآغازِبرشروعینقطهموضوعهمینشود،توجه

تکفیرابزارازاستفادهآغازگرانجملهازهاییبرداشتچنینباخوارج.بودارتدادوتکفیرچون

غیررکسهکهبودندباوراینبردینیهایگزارهازافراطیهایبرداشتباوبودندمسلمانانعلیه

هایشکافپدیدارشدنبااسالمیمیانهدورهدربعدها.استتکفیرحکممشمولبیندیشد،آناناز

بهپیامبرهوشمندانهرهبریباکهعربجاهلیافکاروهاگرایشمسلمانان،صفوفدرترگسترده

.برآوردسر،خوددگرسازیوتکفیرشکلبهواسالمیهایگزارهقالبدردوبارهبود،رفتهمحاق

بسیاروضعیتدراسالمدنیایمغوالن،واروپاییصلیبیونچونبیرونیهایگروهفشارافزایشبا
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وتکفیربذرهایرفت،زوالبهروعباسیامپراتوریکهشرایطیچنیندروگرفتقرارایآشفته

.یافتبروزمجالدگرسازیخود

قبلیهایدورهباگسستدرخوددگرسازیبهمتمایزیجلوهتیمیه،ابنوحنبلابنافکار

راتکفیرفرآیندوهابیون،نیزعثمانیدورهدر.کردمطرحگذشتهازترعمیقبسیارراآنوبخشید

بهبودند،شدهمستقرانگلیساستعماریعنیبیرونیدگرحمایتباکهآنان.دادندگسترشبسیار

بهاستعماراشارهباکنند،معطوفآنبامقابلهوغربراستعمابهبیشترراخودتوجهکهاینجای

زدنددستشیعیانعلیهبویژهوسیع،کشتاروآفرینیبحران بسیارطرزبهوهابیون،واقعدر.

هاینگرشنیزمعاصردورهدر.شدندمعطوفدگرسازیخودبهدگرسازیدیگرازمحسوسی

نمودنلحاظوتکفیردامنهگستراندنبااو.شدلورمتبقطبسیدافکاردروهابیتدگرسازانهخود

.بخشیدخوددگرسازیبهایویژهمعنایدایره،ایندراسالمیجامعهحاکم

برآندوبارهآنان.داشتبارزیتمایزپیشین،دگرسازانهخودرویکردهایباالقاعدهنگرش

وتشیعیعنیاسالمدنیایداخلایدگرهبامبارزهبرراغربیعنیبیرونیدگربامبارزهتاشدند

دیگرترجیحدوبارهداعش،پیدایشبااما.دهندترجیحنیستند،همسوآنانباکهسنتاهلبقیه

همآن،(غرب)بیرونیدگرراهنماییباخوددگرسازیباراینورفتحاشیهبهغربدگرسازی

بهنسبتداعشخوددگرسازی.برآوردسرگذشتهازتروحشتناکوتربسیارگستردهمقیاسدر

رسدمینظربهبارترفاجعهبسیارفرآیند،اینگذشتهسوابق هایتودهداعش،دگرسازیخود.

استدادهقرارخودحمالتشدیدترینآماجراغیرمسلمانومسلمانازاعماسالمجهانمردمی

-افراطیهایگروهقالبردتریافراطینحوبهنیزآیندهدرفرآینداینکهرسدمینظربهو

.یابدتداومدیگریتکفیری
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 منابع

  فارسی -الف

 .مدرسهانتشارات:تهران،اسالم تاریخ اطلس،(6273)صادق،وند،آئینه -

:تهران،خاورمیانهامنیتشدنجهانیوگرینوسلفی،(6233)اهلل،نبیابراهیمی، -
 .راهبردیمطالعاتپژوهشکده

عبداهللکوششبه،حنبلبناحمداالماممناقب،(6233)علی،بنمانعبدالرحجوزی،ابن -
 .الخانجیمکتبه:قاهرهعمر،محمدعلیوترکیعبدالمحسنبن

مترجم،تکفیراندیشهبررسیونقد،(6233)سالم،البهنساوی، - :تهرانافسری،سالم:
 .احسانانتشارات

پدیدارتارپنداازالقاعده،(6231)حمیدرضا،اسماعیلی، - القاعده،خاستگاهبررسی)
اندیشهموسسه:تهراندوم،چاپ،(گراییاسالمبرآنتاثیروایمنطقهتحوالتدرآنجایگاه
.نورسازان
شناسیروش،«فوکوتانیچهازتبارشناسی»،(6236)زلیخا،شاد،اژدریانوموسیاکرمی، -
 .71شماره،63سالبهار،،انسانیعلوم

خیامشهرتتبارشناسی»،(6233)حسین،پور،حسنومراداسماعیلی،عیسی؛خانی،امن -
 .31شمارهیازدهم،سالنامه، کاوش،«غربدر

انتشارات:تهرانفرد،غفاریعباسقلیترجمه،الدنبناسامه،(6231)ال،پیتربرگن، -
 .اطالعات

 .نشرنیتهران:،هرمنوتیک،(6232)حسین،بشیریه، -

 .الجلیلهالمعارفوکاله:استانبول،6جلد،العارفینهدیه،(6336)پاشا،اسماعیلبغدادی، -

«اسالم»مقالهضمن،هجرینخستسدهدرکالمیهایاندیشه،(6217)احمد،پاکتچی، -
دیگران،وبجنوردیموسویکاظمکوششبهاسالمی،بزرگالمعارفدایرهازهشتمجلددر

 .اسالمیبزرگالمعارفئرهدامرکز:تهران

:تهران،اسالمیدولتدرروز61:داعشبهدرونازنگاهی،(6232)یورگن،تودنهوفر، -
 .مهراندیشانتشارات

،هرمنوتیکوساختگراییفراسویفوکومیشل،(6232)پل،رابینو،وهیوبرتدریفوس، -
 .نی:تهرانبشیریه،حسینترجمه

هایخشونتگسترشدرعزامعبداهللجهادیتفکرتاثیر،(6232)طاهر،محمدرفیعی، -
،«اسالمعلمایدیدگاهازتکفیریوافراطیهایجریانجهانیکنگرهمقاالتمجموعه»،القاعده



 (32)پیاپی69زمستان،32شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 112
 

 .بیتاهلالمدرسهداراالعالم:قماول،جلد

 .مرعشیاهللآیتکتابخانه:قم،اسالمیمیراث،(6277)رسول،جعفریان، -

سازمان:تهرانپاینده،ابوالقاسمترجمه،اسالمسیاسیتاریخ،(6271)حسن،،ابراهیمحسن -
 .جاویدانانتشارات

:دمشق،االستشهادالیالمیالدمنقطبسیدالشهید،(6333)عبدالفتاح،صالحخالدی، -
 .دارالکفر

وبیستافغانستان،شیعیانبهطالبانرویکرد ،(6232)الوقت،خبریتحلیلیخبرگزاری -
 .دیماههفتم

 .سمت:تهرانچهارم،چاپ،عباسیخالفتتاریخ،(6232)احمدرضا،خضری، -

 .النشرولکتبالریسریاض:لندن،الرافضون:المسلحالنبی،(6336)احمد،سیدرفعت، -

،«نبویسیرهدرمعاندبامبارزهومخالفبامدارا»،(6232)قاسم،سیدموسوی،رزاقی -
 .31شمارهبهمن،،معرفت

:تهرانچهارم،چاپ،(نبوتعصر)اسالمصدرتاریخ،(6233)غالمحسین،نژاد،زرگری -
 .سمت

بنگاه:تهراناعلم،الدینجاللترجمهممالیک،عصردردمشق،(6236)نیکال،زیاده، -
 .کتابنشروترجمه

 .دارانوارالهدی:قمدوم،چاپ،الحسینمقتل،(6236)محمد،سماوی، -

درروشیعنوانبهفوکوشناسیدیرینه»،(6233)قربانعلی،احمدی،آقاودمحمشیرازی، -
سوم،سال،اجتماعیعلومنامهپژوهش،«اجتماعیعلومدرمتداولتاریخیهایروشمقابل

 .2شمارهزمستان،

 .جامایران:تهران،اسالمدرانحرافوگریسلفیپیشینه،(6233)فاروق،زاده،صفی -

:الجهادیونیاتکفیریسلفیان»،(6231)حسین،سیدالدینی،نظاموسعیدد،نژاعدالت -
 .62شمارهتابستان،وبهارهفتم،سالاسالمی،تمدنوتاریخ،«هااندیشهوخاستگاه

الدینزینترجمه،الظاللمنالمنقذازبرگرفتهغزالیاعترافات،(تابی)محمد،امامغزالی، -
 .جابینژاد،کیائی

سهامیشرکت:تهرانسوم،چاپ،معاصرنواندیشیسرآغاز،(6277)مقصود،فراستخواه، -
 .انتشار

 .صنمانتشارات:تهران،اسالمسیاسیاندیشهدرمداراوتساهل،(6231)حسین،پور،فرزانه -

مورددررومیانهوگراسنتافراطی،وهابیونمتفاوتهایدیدگاه»،(6231)ابراهیم،فواد، -
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چهار،331شمارهشاهی،بهراممهدیترجمه،حوزهپگاهنامههفته،«وهابیوننگاهدرشیعه:عیانشی
 اسفند.

 .هرمس:تهرانضمیران،محمدترجمه،قدرتومعرفت،(6273)میشل،فوکو، -

قم،گریسلفیووهابیتتبارشناسی،(6233)مهدی،سیدموسوی،زادهعلی - معاونت:
 .قمعلمیهحوزهاسالمیتبلیغاتفتردتبلیغیوفرهنگی

،تکفیریسلفیتسیاسیذهنیتتبیین:داعشگفتمان،(6232)مهدی،ورجانی،قاسمی -
 .ستوس:تهران

:تهرانیزدانجو،پیامترجمه،نقدبوتهدرفوکو،(6231)دیگران،ودیویدهری،کوزنری-
 .مرکز

گیالنی،داعیفخرتقیمحمدسیدرجمهت،عربواسالمتمدن،(6232)گوستاو،لوبون، -
 .جاویدانانتشاراتسازمان:تهران

 .اساطیر:تهران،6جلد،طبریتاریخ،(6231)جریر،محمدبنطبری، -

:تهرانجعفری،مسعودترجمه،اسالمدرسیاسیاندیشهتاریخ،(6233)پاتریشیا،کرون، -
 .سخنانتشارات

 .کیهانانتشارات:تهراناحمدی،حمیدترجمه،فروعونوپیامبر،(6211)ویل،کوپل، -

شرکه:ریاض ،عبدالوهاببنمحمدالشیخدعئهوالسلفیه،(6216)عبدالحیم،علیمحمود، -
 .عکاظمکاتبات

 .سمت:تهران،معاصراسالمیهایجنبش،(6236)احمد،موثقی، -

،سیاستفصلنامه،«القاعدهسیاسیاسالممفاهیمومبانی»،(6233)بهرام،مستقیمی، -
 .2شماره،پاییز،21دورهسیاسی،علوموحقوقدانشکده

التراثاحیاءدار،1ج،اإلسالمشرائعشرحفیالکالمجواهر ،(6336)حسن،محمدنجفی، -
.هفتمچاپ:بیروتالعربی،
:تهرانسوم،چاپ،نگاریتاریخوشناسیروش:تاریخفلسفه،(6233)حسینعلی،نوذری، -
 .نوطرح

.نینشر:تهرانسوم،چاپ،اسالمدرارتداد،(6232)عیسی،والیی،-
.صادقامامدانشگاهانتشارات:تهران،سلفیوبنیادگرایی،(6231)حسین،هوشنگی، -
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