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 های فکرِی صهیونیسِم سیاسی در تفّکر سلفیان تکفیریبنیان
1رحیم دهقان

 

 چکیده
هاایی توان دریافت کاه بنیاانهای سلفیان تدفیری میتأّمل در رفتار و اندیشه با تحقیق و

ها را تغییار ها، خواسته یا ناخواسته هوّیت تدفیرییهودی در تفّدر آنها وجود دارد. این بنیان
داده و آنها را باه ابازاری جهات تارویت و تحقاق اهاداف صهیونیساِ  سیاساِی برخاساته از 

توان با تبیاین مباانِی فدارِی دو جریاان سالفیان ه است. این اّدعا را مییهودّیت، مبّدل ساخت
هاای مشاترآ آنهاا از جملاه حربای تدفیار، تدفیری و صهیونیسِ  سیاسی و نیز بررسی ایده

برگزیدگی، ترور، خونریزی و...، و نیز از طریق تحلیل نقش سیاسی یهودّیت صهیونیس  در 
های فدری یهودّیت صهیونیس  ات رساند. بررسی بنیانها به اثبترویت و حمایت از تدفیری

و رّد پای این تفّدر در اندیشی سلفیان تدفیری، مؤّید استفادۀ ابازارِی صهیونیسا  از سالفیان 
شایعی اسات. ایان بشصوص تدفیری، جهت تبلیغ یهودّیت و نیز براندازی تفّدر اسالمی و 

کوشد تصویر روشانی از ایان  تدفیری می های مه  در تفّدر سلفیانمقاله ضمن تبیین مؤّلفه
های ایان دو جریاان، نقاش صهیونیسا  یهاودی در ها ارائه نموده، ضمن بیان همسانیبنیان

هاا در جهات تحقاق اهاداف صهیونیساِ  کارگیری تدفیاری حمایت از سلفیان تدفیری و به
 -محتوا، تحلیلی سیاسی را نشان دهد. روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادی و در تبیین

 انتقادی است.
 

 سلفیان، تدفیر، برگزیدگی، یهودّیت، صهیونیسِ  سیاسی، ترور. واژگان کلیدی:

                                                 
     .R_dehghan@sbu.ac.irالمللی المصطفی . پژوهشگر همدار پژوهشگاه بین 1
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 مقدمه
امروزه پس از و وع جریان بیداری اسالمی در کشورهای منطقه برای بازگشت باه اساالم 

سعی های سلفی وهابی هستی  که با افدار و عملدردشان ناب، از طرفی شاهد حضور گروه
ترین جنایات را در در تحریف این بیداری عظی  دارند و به نام اسالم و جهاد مقدس، سشت
شاوند و از طرفای حق شیعیان عراق، سوریه، لبنان، بحرین و دیگر مناطق جهان مرتدب می

را در  ی مشاابهدیگر شاهد حضور یهودّیت صهیونیس  هستی  که باا هماین هادف، جنایاات
دهناد. ایان دو از جمله فلسطین و مناطقی از خاورمیانه انجاام مای مناطق دیگری از جهان

کنند. هدف عمدۀ آنها ناابودی اساالم و ایجااد جریان در راستای اهدفی مشترآ حرکت می
در کشاورهای  و تفر ه هرج و مرجهرچه ی أمن برای رژی  صهیونیستی است؛ چراکه حاشیه

و مناابع انساانی و ماادی خاود را هادر  مسلمانان همادیگر را بدشاند ،بیشتر شوداسالمی 
هاا تدفیری در راستای تحقق این هدف مشترآ،. تر خواهد بودپایدار، امنّیت اسرائیل بدهند

هستند  صهیونیسِ  سیاسی اسرائیلِی ا  آمریداییعربی ا محور  ی در دستها ابزارو انتحاری
 ایدر هر نقطهی، آنها را صهیونیست محور. این کننددر راستای منافع این محور حرکت می و

گاهی به افغانستان و پاکستان و زمانی به عراق و سوریه و در برهاه  کند؛اعزام می بشواهد که
اناد و در ماورد بهارهاز عقل و منطاق بایها ها و تدفیریتروریست و ازآنجاکهدیگر به لبنان 
ناد از آنهاا در جهات تواکنند، این محور به خاوبی مایآمیز خود اندیشه نمیاعمال شرارت

 .برداری کند های خود بهرهاهداف و خواسته یافتن به دست
هاای یهودّیات هاا را در اندیشاهباید بنیان جنایات تدفیریرسد به نظر میبر این اساس 

هاای ریشای اصالِی جنایاات در اندیشاه 1صهیونیس  دنبال کرد؛ چراکه به تأیید  رآن کاری ،
تارین افاراد نسابت باه دشامنن رو،  ارآن کاری  یهاود را صهیونیست است. از ایا یهودّیت

آنها محداوم »داند: می یحدوم به ذلت و خواررا م و آنها، (12)مائده: مسلمانان معرفی کرده 

                                                 
. خداوند در  رآن کری  در آیات متعاددی دشامنان اساالم را معرفای یهود است را ن دشمن اسالمتری سرسشت کری   رآن ،اساس همین بر . 1

اِس  َأَشد  »کند که در میان آن یهود با خطاب  می ِذیَن  ةَعَداَو  الن  ل  یُهود َءاَمُنوا   لِّ ( به عنوان خطرناآ ترین دشمن مسالمانان معرفای و 82)مائده، « ال 
یت( را در مرتبه ی دوم و سوم از دشمنی  رار داده اسات.) حامادی، دشامنان مهادویت چارا و چگوناه ، ص سپس مشرکین و نصاری )مسیح

22،23). 
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 «نادین درآین خدا و عهد مسلمیبه د هستند به هر کجا متوسل شوند، مگر یبه ذلت و خوار
 .(112عمران:  )آل

ها ابزاری در دست رژی  صهیونیستی هستند، نیاز اسات یریبرای تبیین این اّدعا که تدف
ها و های فدرِی آنها، مشابهتماهّیت صهیونیسِ  سیاسی و نیز جریان سلفیان تدفیری، بنیان

ها و اهداف مشترآ آنها مورد تحلیل  رار داده شود. بر این اساس پرسش عمده این مشی خط
ا در این دو جریان چیست و اهاداف مشاترآ هترین همسانی پژوهش آن خواهد بود که مه 

آنها چیست  برای پاسخ به این مسلله ابتدا اشارۀ مشتصاری باه هوّیات جریاان تدفیاری و 
هاای فداری  صهیونیسِ  سیاسِی برخاسته از یهودّیت خواهی  داشت؛ سپس ضمن بیان بنیان

 هر دو جریان، به اهداف مشترآ این دو جریان خواهی  پرداخت.

 صهیونیسم سیاسی و سلفیان تکفیری. هوّیت 1
 . یهودیت و صهیونیسم سیاسی1-1

اساات و جناابش  اورشاالی ای در  ، نااام تپااه«صااهیون»برگرفتااه از  1«صهیونیساا »واژه 
ترین هدف آن، تشدیل کشوری برای  است که عمده یهودی گرای ملیصهیونیس  یک جنبش 

تقسی   2«صهیونیس  سیاسی»و « صهیونیس  مذهبی«  دو شاخه به این جنبشودیان است. یه
پایه، یعنی بازگشت یهودیان به فلسطین و تشدیل دولت  ٴ. هر دو شاخه، در عقیدهه استشد

پیروان صهیونیس  ماذهبی، روحیای ماذهبی  (.37، ص1369دی، اند )گارو مشترآ یهودی
روان خواهناد موعاود  معتقدند هنگام ظهور موعود، تمام بشریت به سوی سرزمین و داشته،

هاای محادودی رایات اسات، باه دشامنی باا  شد. صهیونیس  مذهبی که فقط در بین گاروه
وامع یهاودی و ماردم عارب در مسلمانان برنشاسته و رفتاری دال بر عال ه به درگیری بین ج

مایالدی باا  19اّما پیروان صهیونیس  سیاسای کاه در اواخار سادۀ  اند )همان(؛پیش نگرفته

                                                 
1 . Zionism. 

یاد خواهی  کرد و آن را در مقایسه با جریان سلفیان تدفیری مورد بحث  ارار « یهودّیت صهیونیس ». آنچه در این مقاله ما از آن تحت عنوان  2
 است.« صهیونیس  سیاسی»ن خواهی  داد، همی
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طورکامل به خادا شاداآ  های مذهبی بهصهیونیستشدل گرفت، بر خالف  1تلودور هرتزل
ت هاا مبتنای اساهای آن بر روحیی نژادپرساتی و نگااه حقیراناه باه دیگرمّلاتبوده و اندیشه

(. به باور طرفداران صهیونیس  سیاسی، سرزمین ]فلسطین[ به آنها 39، ص1369)گارودی، 
  2.دارند  به عنوان  وم خاص خدا، وعده داده شده لذا ادعای مالدّیت بر فلسطین

 . سلفیان تکفیری2-1
گاذار  . بنیااناساتمشابه جریان مذکور در یهودیت، جریان سلفیان تدفیری در اساالم 

فی جریاان فداری سال. ( است728 – 661« )احمد بن تیمّیه حرانی دمشقی» تفدر سلفی
محماد بان »تیمیه، یعنی در  رن دوازده  هجری توساط حدود چهار  رن پس از ظهور ابن

های زیادی کرد، احیا شد. او بدعتتیمیه حمایت می که از اندیشه و عقاید ابن« عبد الوهاب
هاای وی مشالفات کردناد و ه حتی پدر و برادرش با بدعتکایگونه به ؛را در اسالم بنا نهاد

را در رد عقاید  الوهابّیه یالصواعق اإللهیة فی الرد علعبدالوهاب کتاب  بن برادرش سلیمان
هجری از شهر عیینه توسط مردم اخراج  1160او در سال  .(3، ص1376)امین،  وی نوشت
د( را با وعاده سالطنت تطمیاع نماوده، سعو حاک  آن شهر )جد آلشد و « ُدرعیه»و رهسپار 

ی ساپس باه وسایله ؛(424-420ص، 1ج ،1372)بنی حسینی، مرید و پیرو خود گردانید 
آورد؛ ، آنها را به تصرف خویش درور شدهسعود به دیگرشهرهای نجد حمله بن سپاه محمد

حاالل  دانسات و ماال و جاان آنهاا راین وهابیت را کاافر حربای مایبا آی زیرا وی مشالفان
 به کمکهجری پیروانش  1207پس از مرگ او در سال   .(421-420ص، همان)شمرد  می
حمله به شهر کربال  مرتدب جنایات فراوانی از جملهسعود، راه و روش او را ادامه دادند و آل

و نیاز هجاوم باه شاهر  -هجری 1216 در -و تشریب حرم حسینی و  تل عام مردم این شهر
 1222ی  برساتان بقیاع در ساال مام بناهای تاریشی و بقاء متبرکهنجف اشرف و تشریب ت

 .(18ص ،1376)امین، شدند  ها جنایات دیگر هجری و ده
ساه  بسازایی  یا سالفیان تدفیاری سلفیان جدیدابزاری که در پیشبرد اهداف ترین  مه 

                                                 
1 . Theodor Hertzl. 

؛ مائده، 6.  رآن کری  نیز در آیات متعددی نژادپرستی را به یهودیت نسبت داده و آن را امری نادرست دانسته است. دراین رابطه رآ: )جمعه، 2
 (.169 -168؛ اعراف، 80؛ بقره، 18
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یان سالف»تاوان از آنهاا باه و به همین جهات مای توسعه معنایی و مصدا ی کفر است دارد،
کسای ییار از خودشاان را  اند که هار کفر را گسترده ۀای دایراندازه  . آنها بهیاد کرد« تدفیری

از شاروع لذا  ؛گیرد. حربه تدفیر، جوازی برای انجام هرگونه عملیات جهادی است می دربر
های  گاذاری هاای عماد، بمب میالدی تاکنون سوریه شااهد  تل 2011ها در مارس  درگیری

کاردن افاراد  ساربریدن و مثلاه ،نتحاری، کشتار کودکان نوپا از طریاق بریادن گلاوپایان ا بی
آنها ناشای از  همهاست که   بوده های بسیاریو جنایتدستگیرشده، کشتار شیعیان در الر ه 

عبادات و عقاید فاردی باود،  درشرآ و کفر نزد سلفیان  دی ، بیشتر  همین تفّدر بوده است.
یاا  ولی شارآ و کفاری کاه سالفیان جدیاد ؛ر، شفاعت، زیارت  بورمثل توسل به اولیا، نذ

گیارد.  می به آن معتقدند، تقریبًا همه شلون زندگی اجتماعی و مدنی ششص را دربر تدفیری
های ناو یاا  پیاروی از اندیشاه تدفیریدر نظر سلفیان ( 183ص ، 1390عدالت نژاد و همداران، )

اشاتغال در ادارات و  ر احازاب سیاسای،گرویدن به مداتب فداری و فلسافی، عضاویت د
از اعماال  هاای سالفی نباشاد، های دولتی چنانچه در جهت اهاداف و مناافع گروه سازمان

 آید.  کافران به حساب می
ان تدفیاری یاا سلفی ان  دی  با سلفیان تدفیری این است کهسلفی ی عمدهدروا ع تفاوت 

های مسالحانه ز هستند و با تشدیل جنبشآمیل به جهاد و ا دام خشونتفیه،  ائموج دّوم سل
ها را سرنگون و اسالم اصیل را پیاده کرد. خطر جریان تدفیری زیرزمینی معتقدند باید دولت

از سلفیان  دی  بیشتر است؛ چراکه بر اساس استنباط خویش از توحید، شرآ و کفر، ساایر 
  زنند.می عماًل دست به مبارزه و کشتار آنها ،مسلمانان را تدفیر نموده

 های فکری سلفیان تکفیری و صهیونیسِم سیاسی. بنیان2
 تکفیریسلفیان  های فکری: بنیان1-2

 برشمرد: موارد ذیل توان دررا می 1تدفیریسلفیان  و مبانی فدری ترین نظریات مه 

سالفی، هاای  برخی رهبران گروه های نوین علمی:جزمیت گرایی و مشالفت با دانش. 1

                                                 
، ص 1390فیان تدفیری یا الجهادیون؛ خاستگاه و اندیشه ها، تاریخ و تمدن اساالمی، . برای مطالعه بیشتر رآ: عدالت نژاد و همداران، سل 1

 .198ا  165
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بندگان به واسطه فتنه عل ، از عبادت و پیمودن مسیر تعبیر کرده و معتقدند  «فتنه»به از عل ، 
علماِی ناوین  های پیاروی از اندیشاه. در نظر آنها، (124)همان، ص شوندمیحق منحرف 

و  بار هماین اسااس، علا  جدیاد. (46 -42ص همان،) شود. می نوعی کفر و شرآ محسوب
 کنند.گرایی اعتقادی اکتفاء میجزمیت را تشطله نموده و به دستاوردهای آن

اند کاه هار  سلفیان تدفیری، به  دری دایره کفر را گساترده :شرآ و کفرمفهوم . توسعه 2
های اساالمی را کاافر  ، همه دولت. آنهاگیرد را در بر می خود آنها و مّتحدانشانکسی ییر از 

هاای  ا بارای انجاام عملیاتبا ایان توساعه معناای کفار، راه ر .(44-39ص  همان،) دندان می
 اند.انتحاری و خشونت علیه مظلومان جهان هموار ساخته

مشالفات باا تأویال و و ظاهرگرایی سلفیان  دی ،  فدرِی مبانی  جملهاز  :.  ظاهرگرایی3
در سالفیان  روش ظاهرگرایی در فه  متون و تبعیات محاا از سالف صاالح .استتفسیر 

اظر باه جهااد بعضی کلماات نا از های سلفی،جریان تا برخی رهبرانباعث شده  جدید نیز
 ،ب1991رفعات، رآ: ) .1کامال ظاهرگرایانه داشته و معنایی ناموّجاه بار آن باار کنناد برداشتی

 .(131-129ص
سلفیان برخی مفاهی  دینای را از جایگااه  :تحویل مفاهی  مقّدس به مفاهیمی عرفی. 4

جهاانی و دنیاوی و چاه بساا ضدارزشای ایانخود منحرف ساخته و آن را به مفهومی کاماًل 
هر شدل و با  تدفیری جهاد را درسلفیان اند. از جمله این مفاهی ، جهاد است. تحویل برده

 آیاتی از  ارآن از جملاهبا استناد به رهبران این جنبش افراطی،  2.دانند ای جایز می هر وسیله
تنهاا  (216)بقره: « خیر لد  ا و هوکتب علید  القتال و هو کره لد  و عسی أن تدروهوا شیل»
ایان نظار کاه شاّدت باا  و به دانسته تال و جنگ   را ه صحیح و شرعی ا امه دولت اسالمیرا

نگارش سالفیان باه  متأسافانه .(136ص هماان،) ند.مشالف جهاد در اسالم، جنبه دفاعی دارد
ارزشاِی خاود را از که باعث شده جهاد باار  ترور شبیه است ی هجهاد، بیشتر به اید یللهمس

دگاه اسالم یترور در د این در حالی است که .دست داده و به هوّیت ضدارزشی به خود گیرد

                                                 
 .176. برای مطالعه بیشتر رآ: عدالت نژاد و همداران، ص  1

 .179ا 178 صص ق،1428البراق،  ضحی الشطیب، ضوابط التدفیر بین األمس و الیوم، بیروت، دار. برای مطالعی بیشتر در این رابطه رآ:  2
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گوناه  چیه ،باوده یالها یواال یهاا اهاداف و ارزشو مشاالف  یرانساانیل نامشروع، یعم
 بار یاصالح جامعه بشار یمه  اسالم برا یها یاز استراتژ یدیضه جهاد که یبا فر یتیسنش

  ساالم باا کشاتار انسااناو بشردوستانه اسات نادارد.  یو انسان یاخال  یها زمیمداناساس 
ا یااز هار فر اه  -گناه  یب یها کشتن انسان. از نظر اسالم اصیل، اواًل مشالف است، گناه یب

حرام  کردن و مثله انینایکشتن زنان، اطفال، معلوالن و نابو  -که باشد یمذهب و در هر مدان
ان فاتح یادر جر رسول مدارم اساالملذا  ؛اصل بر عدم خونریزی و  تال استثانیًا .  است
فاتح ؛ فرماود فرماندهان خاود خطاب به مده شوند،ان اسالم وارد یده لشدرش از آنیمده پ
د باه یبا از به ضرب و جرح است،یکه ن یموارد ثالثاً  1.ردیصورت گ یزیبدون خونرباید مده 

کاه  ییلاذا ترورهاا .ردیعظام صورت پذ یبت، فقهایر یا در عصیو  ا ائمهی امبریپ اذن
ا بادون کساب اجاازه از مقاام یا یو بدون پشتوانه احدام فقه یاسیل سئبه جهت مسا صرفاً 
 ل اللاهیسب یا  تال فیجهاد عالوه بر اینده  ؛ستی، مورد  بول اسالم نگیردت صورت یمرجع

ب یاا نایازم وجاود اماام مستل ییتدامبادرت به جنگ ابو  بوده یجنبه تدافع ی، دارادر اسالم
 .(443ص ،1376)سبحانی،  خاص اوست

 های فکری صهیونیسِم سیاسی. بنیان2-2
 اساتوار «کشاتن اصل»بر  ، هموارهلیاست دفاعی اسرائیس. سیاست ترور و خونریزی: 1
اسات کشاتار یتواناد بادون اتشااذ س ن باور است کاه نمییو بر ایآوگر تل   افراطیرژو بوده 

این رویدرد مبتنی بر اعتقادات دینی یهودی اسات.  .گناه، وجود داشته باشد و فه مردم بی بی
چون  وم آواز َکِرّنآ را شنیدند، حصار شهر به زمین افتاد و  وم شهر را » در تورات آمده است:

 آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر و حتی گاو و گوسفند و االغ را به دم گرفتند و هر
ه را گرفت و آن و مِلدش را به دم شمشیر زده  َو در آن روز یوشع مّقید شمشیر هالك کردند...

نفوسی را که در آن بودند، هالك کرد و کسی را با ی نگذاشت و به طوری که با  هایشان و هم
 (.28: 10؛ 21 -20: 6)یوشاع، « ه نیز رفتار کارد َملك اریحا رفتار نموده بود، با مِلك مّقید

                                                 
 .443، ص سبحانی، جعفر، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم برای آگاهی بیشتر در این باره ر.آ: . 1
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ای پرسشنامه توراتکه سالیان زیادی در اسرائیل زیسته، بر مبنای این فراز از  1جورج ماراتین
فار  »، نفر از دانش آموزان خود داد. در آن پرسشنامه آمده است 1066طراحی نموده و به 

کنید بهتار اسات باا آنهاا هماان کنید که ارتش اسرائیل یک ِده عرب را تصّرف کند، فدر می
 95لحان   «کرد یا نباید چنین کناد  چارا  [و مقیده]دند که یوشع با مردم اریحا عملی را ب

ها باوده ها برای اسرائیلیها تسشیر سرزمینها این بود که هدف از این جنگدرصد از پاسخ
نداشت که صرف ُاسرا  فرصتو بنابراین کشتن ساکنان شهرها صواب بوده است و یوشع ه  

آمده باود ها  در یالب این پاسخ .(59: 1356)ایوانف،  کشتا را میکند و لذا باید تمام آنه
چون اعراب  ؛در رابطه با ِده عرب باید همان کاری را بدند که یوشع کردنیز که ارتش اسرائیل 

دهاد یهودیات صهیونیسا  این نوع پاسخ نشاان مای .(59ص ،)هماندشمنان ذاتی ما هستند 
آناان را باه  ،آموزان نهادینه ساختهی را در بین دانشروحیی کشتار و خونریز تالش کرده است

 توز تبدیل کند.موجوداتی خونشوار و کینه
. خودبرتربینی و نژادپرستی: رژی  اشغالگر اسارائیل خاود را مّلات برگزیاده دانساته و 2

(. ایان عقیاده 40، ص1389)هرتازل، «  یهسات خداوند دهیبرگز انیهودی ما»معتقد است 
 3مقدس های مشتلفی از کتابدر بشش که 2و مّتشذ از تورات است گزیدگیناشی از ایده بر

تارین برداشات از  فراطایبیان شده و به اطاعت از خدا و دوری از گناه مشروط شده است. ا
 4.های یهودی است ، برداشِت صهیونیستیده برگزیدگیا

-هاا و فتناه: تاریخ همواره شاهد شارارتانگیزی و اضمحالل وحدت مسلمانانفتنه. 3

های مه  در صهیونیسا  یهاودی همین روحیه از جمله خصیصه ،های یهودّیت بودهانگیزی
                                                 

1 . George R. Tmarin. 

ام که چون مرا مال ات کردی و حتای  گوید به ذات خود  س  خورده خداوند می»فرشته خداوند از آسمان ابراهی  را صدا زده، به او گفت:  . » 2
.. اگر اوامر خداوناد شمار گردند. های دریا بی پسرت را از من دریغ نداشتی، تو را چنان برکت ده  که نسل تو مانند ستارگان آسمان و شن یگانه

را اطاعت کنید و در راه او گام بردارید، او نیز شما را  وم مقدس خود خواهد ساخت. آنگاه تمام مردم جهان خواهند دید کاه شاما  اوم خااص 
: 28تثنیاه «. ) د هستید... اما اگر شرارت ورزیده، خدا را ترآ کنید، خداوند شما را لعنت کرده و به اضطراب و ناکامی دچار خواهد کردخداون

 .(20ا 9

 .3: 2؛ عاموس، 27ا 25: 4؛ تثنیه، 19 -6: 3. خروج،  3

نسته و مغتقدند این پندار یلط آنها را آلوده انواع جنایات کرده . برخی اساسًا منشا پیدایش کشور یاصب اسرائیل، را روحیه نژادپرستی یهود دا 4

 (324، ص1 است. )مدارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج
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پراکنای کنناد ن مسالمانان تفر اهایامدر  کننادامروزی نیز هست و آنها نیز همواره تالش می
در به ه  زدن رابطاه جمعای از طایفای اوس و خازرج یهودیان  فتنه .(101ص ،1389)نگارش، 

گااه  ایان مسالمانان را از ،پیامبراین موارد است که با مدیریت  ای ازنمونه فتنای دشامن آ
حضاور هادف  اساتی بایونی  صهیامروز رژ .(463، ص2، ج1366مدارم شیرازی، رآ: ). شدند

به بیاان  .کندتالش می انگیزی در میان مسلمانانو فتنهانه یکشورهای یربی در منطقه خاورم
هاا بارای شدسات ابار  ادرتضع سیاسی دنیا طوری است که امروزه و» :امام خمینی )ره(

باین برادرهاا هاا آن اسات کاه تارین طارحف و  شرهای دیگر طرح دارند و مه ی طوایهمه
ایشاان بار هماین اسااس،   .(130ص، 13ج ،1379)موسوی خمینای، .« اختالف ایجاد کنند

الهای خاویش  سیاسی ا امهدر وصیت ن و. (4، ص16، جهمان) کندهمواره بر وحدت تأکید می
ویژه در عصار حاضار آن نب به مسلمین و خصوص ایرانیان بهجاتوصیه این»دارد که بیان می

 .(177، ص21)همان، ج «ود، به هر راه ممدن، افزایش دهند.به انسجام و وحدت خاست که 
 اناد مسالمانان و پیاروانافدنی در میان مسلمانان: یهودیان همواره تالش داشته. شبهه4

جمعای از »این آیه از  رآن کاه اسالم را از اسالم دور کرده و آنها را دچار شک و شبهه کنند. 
 توانند شامااهل کتاب )یهود( دوست داشتند شما را گمراه کنند. ]اّما آنها باید بدانند که نمی

ه نااظر با (109)بقاره: « فهمنادکنند مگر خودشاان را و نمایرا گمراه سازند( آنها گمراه نمی
 شبهه افدنی یهودیان در جوامع اسالمی است. دسیسه

 های مشترک سلفیان تکفیری و صهیونیسِم سیاسی . ایده3
تاوان رویدردهاای مشاترآ دو جریاان صهیونیساِ  سیاساِی مای بر اساس مبانی مذکور

برخاسته از یهودیت و سلفیان تدفیری را که هر دو در دوران معاصر، تهدیدی برای اساالم و 
جنبش سلفیان تدفیری، بیشتر ابازاری در  ، به دست آورد. البتهشوندنان محسوب میمسلما

هوّیت آنهاا را تغییار داده و اند ها تالش کردهدست یهودیت صهیونیس  است و صهیونیست
رو اهداف و اصاول مشاترکی باین ایان دو ایناز ؛اصول و اهداف خود را بر آنها یالب سازند

 له:شود از جمجریان دیده می
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یزی، خط و مشی یهود و سلفیان تکفیری 3-1  . ترور و خونر
کاردن آن، کمیت جهانِی نژاد یهود و عملیااتیبه اهداف خود و حایهود به منظور رسیدن 

روشن اسات تدفیار و  تال و  .(36ص ،1387)حامدی، پردازد به ترور و تدفیر ییر یهودی می
مشِی سلفیان تدفیری نیز ه د یقًا در خطمشی یهود است ککیش از خط ییر ه ی خون اباحه

با فتوایی جان، ماال و نااموس  ،نمود یافته است. آنها مسلماناِن مشالف با خود را کافر پنداشته
-ورزیدن به تدفیر مسلمان و بای که در کتاب و سنت از شتاب حالی؛ دردارندآنان را مباح می

ی بنیادین در اساالم،  اعده .(38ص ،1390)الششن،  1شدت نهی شده استخواندن او بهدین
هاا و ست و خداوند سبحان، کشتن یک فرد را با کشاتن تماامی انساانهابودن خونمحفوظ

اّما سلفیان تدفیری به جهات  2است؛ ها برابر دانستهاو را با زنده کردن همه انسان کردنزنده
بودن ، حد  بر کافرانداینده هوّیت خود را از دست داده و در خدمت صهیونیس   رار گرفته

ها و ها، هتک ناموسکنند و به این ترتیب، ریشتن خونهای اسالمی صادر میتمامی جامعه
عاراق، افغانساتان، الجزایار و دانناد. آنچاه در ها را باه ناام اساالم، مبااح ماییارت ثروت

  .(13)همان، صای بر این اّدعاست دهد، گواه زنده می کشورهای اسالمی رخ داده ودیگر
 . توسعۀ معنایی و مصداقِی کفر3-2

ساازد، رویدردهای سالفی جادا مایدیگر خصیصی عمدۀ سلفیان تدفیری که آنها را از 
 مطابق با ایدۀ برگزیادگی در تفّدار یهودیات صهیونیسا  اسات.که  توسعه معنای کفر است

 یو آرا هااش، هماواره بادعتیظاهرگرایانی خاو یهابرداشت یپنداربا حق سلفیان تدفیری
، 12تا[، جالحدید معتزلی، ]بیابی)ابن اندمطرح کرده امبریش را در عر  کتاب و سّنت پیخو

جااة ین اصاال، نتیهماا یدر راسااتا« خااوارج نهااروان» .(123، ص10ق، ج1397؛ امیناای، 274
رفتند و با تمسك به حربة یل کرده بودند، نپذیتحم ر مؤمنانیرا که خودشان بر ام یتیَحَدم

 یالباان 3اعاالم جهااد کردناد. ر مؤمناانیه امی، عل«ال حد  اال لله»و طرح شعار  ریتدف
                                                 

َقی ِلَمن   َتُقوُلوا   اَل  َو »فرموده است: . خداوند 1 اَلمَ  ِإَلیُدُ   َأل  َت  الس  ِمًنا َلس   (94)نساء، « ُمؤ 
َسا َ َتَل  َمن. »...  2 س   ِبَغیرِ  َنف  ِ   فِی  َفَساد   و  أَ  َنف  ر 

َ َما األ  اَس  َ َتَل  َفَدَأن  شود که آیه، هیچ  یدی نظیر اسالم یا ایماان را باه  ( مالحظه می32)مائده، ...« َجِمیًعا الن 
 رود.فراتر میهای دینی ها از تمامی محدوده دهد که پاسداشت خون کسی که کشتن او حرام است، نیفزوده و این به روشنی نشان می

تردیدی نیست که نگرش وهابیت در عصر حاضر، همان تفدر خوارج در صدر اسالم است. چنانده برخی از بزرگان و محققان اهل سنت،  . 3
را بر وهابیت اطالق و آنان را خوارج دوران معاصر  لمداد کرده است. )ابن عابدین، محمد امین، حاشیة رد المحتار علی الادر « خوارج»عنوان

 .(449، ص4المشتار، ج



 

17 

بن
ای

انه
ی

 
کر

ف
 ی  

صه
سم  

ونی
ی

س 
سی

یا
 

سلف
ّکر 

 تف
در

 یان
کف

ت
ری

ی
 

کهان  یاساالم یهاااز فر اه ایاست که فر ه یمیفتنة بزرگ و  د ر یمسلله تدف» سد:ینویم
  .(14ق، ص1420)البانی،  «آن را آشدار ساخت« خوارج»مشهور به 

در  و 2هیامیتلة ابانی رن هشت  به وسادر  1،توسط حنابله ین روند در  رن چهارم هجریا
افت. محمد بان عبادالوهاب همای یاستمرار  3 رن دوازده  به واسطة محمد بن عبدالوهاب

شاوند  نمود، به اّتهام اینده آنان متوّسل به پیامبر اسالم میمسلمانان را بدون استثنا تدفیر می
)رضاوانی،  کننادطلاب شافاعت مای و از اولیااسازند خود گنبد و بارگاه می یو بر  بور اولیا

در پی این رویدرد، در سلفیان تدفیرِی امروزی، حربی تدفیار باه اوج خاود . (25ص ،1387
ت، یاصادازدن م» د:یاگویمعاصار ما یریتدف یهایز بن باز از ُمفتیده است. عبدالعزیرس

 9امبریپرستان دورة پ از نوع شرك اکبر و جزء کردار بت جستن از او، همهو مدد یادرسیفر
یات دها  جریاان یهو اسات، باعاث شاده . این حربه(746، ص2ق، ج1428باز، )بن  «است

 در و باا ی افاراد 4گماان کنناد حاق باا خودشاان اساتصهیونیس  و ه  سلفیان تدفیری، 
با نهایت  گاهی را بدشند و حتی دیگران اند خود را مجاز دانسته آنها بر همین مبنا،. ندا اشتباه

 د.وارح تنشان را به نیش بدشناعضا و ج سنگدلی
 . ایجاد هرج و مرج در کشورهای اسالمی3-3

ایجاد ناامنی و هارج و مارج در کشاورهای اساالمی ها، از دیگر اهداف افراطی تدفیری
یافتن باه آن است و این د یقًا همان چیزی است که جریان صهیونیس  سیاسی به دنبال دست

                                                 
؛ همانا برخی از حنابلاه «ان بعا الحنابلة تعّصبوا و و عوا فیه، و تبعه  ییره ، فمنعوا من دفنه نهارا و دفن لیال بداره:» نویسد . ابن اثیر می 1

ن رو، وی را شبانه بر طبری، تعصب به خرج داده و متعر  او شدند و دیگران از ایشان پیروی نمودند و از دفن او در روز جلوگیری کردند؛ از ای
 (.134، ص8األثیر، الدامل فی التاریخ، ج )ابن«. در منزلش دفن نمودند

در مورد توسل به پیاامبر)ص( و زیاارت  بار حضارت چناین  «الرد علی االخنائی»ابن تیمیه سر سلسله وهابیت )م.  رن هشت ( در کتاب .  2
افرت کند ،و علت اصلی سفر او رفتن به مسجد حضرت و توسل و زیارت و طلب هر گاه کسی به  صد زیارت و توسل به پیامبر مس: »گوید می

 (.18ص، ابن تیمیه ،الرد علی االخنائی«. )حاجتی از وی باشد مشرآ و از شریعت اسالم خارج است
دار است. در این رابطه به . افراط محمد بن عبد الوهاب در مسلله تدفیر و نسبت شرك به مشالفان فدری خود، در کتابها و نامه های وی آش 3

 بن  اس  حنبلی، رجوع کنید.  ، اثر عبدالرحمن بن محمد «الدرر السنیة» کتاب
ل یا ایها الذین هادوا ان زعمات  اندا  اولیااء للاه مان دون النااس فتمناوا الماوت ان کنات   »:فرماید کری  دربارة این ویژگی یهود می  رآن . 4

شود و کسی را جاز خادا ولای و  می  هرکس بد کند، کیفر دادهدارد که: ن ادعای گزاف را رد نموده و بیان می( تورات نیز ای6؛ جمعه«. )صاد ین
 (.15ااا  8: 3و  1تورات )عهد عتیق(، کتاب مزامیر، باب. )یاور خود نشواهد یافت
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 ،ی برای نفاوذ اساتعمار کشاورهای یربای بااز کاردهااست؛ چراکه ایجاد هرج و مرج زمینه
ان امات امنیت بیشتری را برای اسرائیل به ارمغان خواهد آورد. ایجاد اختالفات ماذهبی میا

ایان زدن اساتدبار جهاانی باه هن سلفیان تدفیری، همراه با دامنر اثر ا دامات مواسالمی ب
شود. ایجاد نااامنی در منطقه می ایهای فر هشدن آتش جنگاختالفات، منجر به برافروخته

ی مقاومت و ایستادگی مردم ی مناسبی برای تضعیف روحیهریزی، زمینهو پافشاری بر خون
خواهد بود و توجه کارگزاران نظام را از موضوعات کلیدی و اصالی باه موضاوعات فرعای و 

کشاور و اعتماادی نسابت باه دهد. سرد و ناامیدکردن مردم، ایجاد حس بایجنبی سوق می
سای، ا تصاادی و موانع و تنگناهای مشتلاف اجتمااعی، سیا ،نظام، اعالم وجود مشدالت

هاای انگیازینشادنی اسات، از دساتاوردهای فتناهنظامی و القای اینده این مشدالت حل
 .(104ص ،1389)نگارش،  هاستتدفیری

 های دینی و نظام الهِی اسالمزدایی از ارزش. تقدس3-4
ها در دو جنبش سلفیان تدفیری و انگیزهاز دیگرمقدسات دینی  اسالم و زدن به دینضربه

-های برناماهویژه رهبران مذهبی از روشفان بها دام به ترور مشالصهیونیسِ  سیاسی است. 

ها گونه ششصیت شده دائمی  وم یهود بوده و آنها همواره سعی در شناسایی و ترور اینریزی
رو  رآن کری  با اشاره به این ایناز ؛(36-22، ص1387)حامدی،  اندتهویژه انبیاء الهی را داشبه

ُتُلوَن ی َو » :فرمایدیهود خطاب به ایشان می مسیرۀ  و بِ  ق  َحق ر  یِبَغ  َن یالن  همان  این .(61)بقره:  «ال 
، ائمه ها  بل در توهین به مقدسات دینی اسالم شامل پیامبر اعظ  روندی است که از سال

 هادف ا، باهای مسلمانان در تمامی گوشاه و کناار جهاان  رآن مجید و  برستان، اطهار
های یربای رسانهروزه نیز در عرصی سینما و بردن مقّدسات اسالمی صورت گرفته و امازبین

 .به عیان  ابل مشاهده است
حمله و تشریب مقبره حجر بن  رویدرد در اندیشی سلفیان تدفیری نیز وجود دارد کهاین 
-، حاکی از آن است. سلفیان تدفیری، در وا ع ایدۀ تشریب و تقاّدسر حومه دمشقعدی د

یِجُب َهدِم » اند، چرا که ابن  ی  جوزیه بیان داشته است:زدایی را از سلف خود به ارث برده
الَمشاِهِد اّلتی ُبنیت علی الُقبور، و ال یجوُز ابقائها بعد الُقدره علای َهادِمها و ابطاُلهاا یوماًا 
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 1343ون در سال یوهاب( بر مبنای همین تفّدر، 661ها: ص  1412)ابن  ّی  جوزیه، « ِحداً وا
و  جاهی، خدطالاب ی، اب بر حضرت عبادالمطلب یدر مده گنبدها ی مر یهجر

را باه  یز گنبد منور نبوینه نیدسان کردند و در مدیرا با خاك  و فاطمه زهرا امبریزادگاه پ
س و یاء نفیاش عیب  بور مطهر ائمه بقیبا تشر 1343ن در شوال یها همچن آن .توپ بستند

احاد را باا خااك  یو شاهدا غما بردند و  بر حضرت حمازهیبا ارزش آن  بور مطهر را به 
گر  بور را ه  خاراب یو د امبریدسان و گنبد و مر د حضرت عبدالله و آمنه پدر و مادر پی

 یمعلا یون متعصب در همان سال به کاربالیوهاب (261، 8ها: ج 1408)طهرانی،  .کردند
س حرم یاء نفیرا کندند و جواهرات و اش نیح مطهرحضرت امام حسیحمله کردند و ضر

ب به یار ارزشمند و گرانبها بود، یارت کردند و  رین و بسیسالط یایمطهر را که اکثرا از هدا
 (33 -30: 1387)رضوانی،  .نفر از علما، فضال و سادات و مردم را کشتند 7000

دهاد کاه وجود این اصول و اهداف به عنوان اهداف مشترآ ایان دو جریاان نشاان مای
جریان سلفیی تدفیری، هوّیت خود را از دسات داده، در جریاان یهودیات صهیونیسا  حاّل 

هاای سالفیان شده، و یهودیت صهیونیس  در جهت تحقق اهداف خود، هماواره از فعالیات
دشامن اصالی جهاان اساالم و »؛ سافیر ایاران در لبناانفتای کند. به گتدفیری حمایت می

های تدفیاری  مسلمانان، رژی  صهیونیستی است و اکنون این رژی  در سوریه باا تروریسات
ها در  کند و نتانیااهو باا افتشاار از ایان تروریسات همداری و مجروحین آنها را معالجه می

های انتحااری القاعاده از  ریساتطبق تحقیقات، دو ساوم ترو 1«.دکن بیمارستان عیادت می
از کشورهایی هستند که نیروهای صهیونیسا  آمریداایی از ساال  2004تا سال  1995سال 

( 77 -75: 1390اند. )اسااپوزیتو و مجاهااد،  داشااته جااّدیدر آن کشااورها حضااور  1990
ی آمریداا، عاراق در طاول  براساس اظهار نظر یدی از پژوهشگران آمریدایی، پیش از حمله

ی آمریدا،  ی تروریستی انتحاری نداشته است. اما از زمان حمله گونه حمله یخ خود هیچتار
ها از بیسات حملاه در ساال  تروریس  انتحاری به سرعت افزایش یافته و تعاداد ایان حملاه

                                                 
 :ر(. موجود در)اخبار کشو 3، صفحه 17/12/92به تاریخ  20729، شماره کیهانروزنامه .  1

»magiran.com/n2916005« 
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و بیش از پنجاه حملاه در تنهاا پانت مااه اول  2004به چهل و هشت حمله در سال  2003
هاای اخیار ایان آماار افازایش بسایار و طبعًا در سال (PAP, 2005: 130 )رسید  2005سال 

 چشمگیری داشته است.

 نتیجه
شود که جهالت گروههای تدفیاری، ایان فرصات را بر اساس آنچه ذکر شد، روشن می

برای صهیونیس  سیاسی فراه  ساخته تا از سلفیان تدفیری سوءاستفاده کرده و آنها را ابزاری 
هاای خاود صهیونیس ، تالش کرده تا ایده ارتش یاصبر گیرد. برای تحقق اهداف خود بدا

از جمله گسترش معنای کفر،  تل و خونریزی، تقاّدم اخاالق بار سیاسات و... را بار ذهان 
و در نهایات ارزشاهای  یدپارچدی مسالمانان سلفیان تدفیری مستولی کند تا از این طریق،

دیدات و ا دامات تروریستی در کشورهای تهاز این رو،  الهی موجود در تشّیع را پایمال کند.
ویاو آتل سران خرسندی نتیجی آنشود ولی اسالمی اگر چه به دست عوامل وهابی انجام می

کمترین مباارزه و  هاگاه در مقابل صهیونیست جریانات تدفیری هیچاست. بر همین اساس، 
ساال باه  70حادودینی زنان و کودکان مسلمان فلسطد و در حالی که ان ابراز ندرده یمشالفت

گیرناد، پیاروان  هاا  ارار می ترین جنایت شوند و مورد سشت ها کشته می دست صهیونیست
گاه در مقابل یهود برای جهاد و دشمنی  پردازان سلفیت وهابی هیچ جریانات تدفیری و نظریه

گوناه  در حال حاضر ها  باا اساتدبار جهاانی هایچ د. آنهاان ها و  وم یهود فتوایی نداده با آن
کنناد و ایان  خصومت و دشمنی ندارند بلده با مسلمانان و به ویژه مدتب شیعه دشامنی می

برای محدود کردن ا تدار و رژی  صهیونیستی ناشی از آن است که بازیچه و ابزاری در دست 
 د.  درت امت اسالمی هستن

رش اساالم مهمترین پیامد عملدرد افراطی وهابیان، به انزوا رفتن اسالم حقیقای و گسات
ی أمن برای رژی  صهیونیستی است و ایان هراسی و شیعه هراسی در جهان، و ایجاد حاشیه

مؤثرترین راهدار برای مقابله با این فتنی  چیزی است که یهودّیت صهیونیس  در پی آن است.
عظی ، اّتحاد مذاهب اسالمی است. در وا ع حربی تدفیار کاه ها  سالفیان تدفیاری و ها  
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فقادان انساجام اند، مهمترین مانع تقریب مذاهب است. اسی به آن دامن زدهصهیونیس  سی
تاا منحارف کاردن  دادهاسالمی به اسرائیل یاصب جرات جسارت به کشورهای اسالمی را 

های اصیل اسالمی از جمله جهااد و تبادیل کاردن آن باه تارور، و باا تحریاک برخی آموزه
جهت تشریاب و برانادازی مسالمانان و شایعیان  های تدفیری و پشتیبانی از آن ها، در گروه

 ا دام کند. 
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