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 چکیده
 یخاست کوه کول توار یو ذهن یفکر یافتره ینتراستم فعال یخدر تار گرییسلف یشهاند

 یشوهموان، اندگفت یولتحل یپژوهش با استفاده از الگو ینقرار داده است. ا تأثیراستم را تحت 
 یوتبوا محور ی اهل حد یشهاند یخیبر سه دوره تار یهرا با تک یسلف یهاو جناش گرییسلف

 یخدر توار گورییعاودالوهاب و سولفمحمودبن گورییسلف یمیه،تحنال و ابندوگانه احمدابن
 کرده است. یمعاصر بررس

 یری،تفسو یووبمع یهواموتن و روش توأثیرتحت  یهاست که سلف ینپژوهش ا ینا یادعا 
 یهووااز جناووه یکوویآورده اسوت.  یووداسووتم پد یخرا در تووار یویگراو فرقووه یوورتکف هووایینوهزم

 یاسوتم یهوافرقوه یورو فتوا به تکف یاتبه حوزه اله یاانتقال جدال فرقه ،یهسلف یزبرانگچالش
 است. 
از  یعیوسو یفعنوان مفهوم عام در نظر گرفته شده است که طبه گرییسلف ،یقتحق ینا در
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 . گیردیمعاصر را دربرم یخدر تار یهسلف
و با  کندیاست که با روش متعادانه به متن مراجعه م یفکر یالگو گری،یسلف یطورکلبه 
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  مقدمه
هوای شناسی، تاارشناسی و زمینهگانه روشتوان با تکیه بر رویکرد سهفتی را میهر افق معر

شناسوی ها خوارد نموود. دانوش فرقوهداد و از قلمرو ابهام و نااندیشه تاریخی مورد تحلیل قرار
مفهوومی  ،عنووان یوک مونهج فکوریگری بهتاریخی است. سلفیو  بخشی از مهارت تحلیلی

 دهد. های سلفی در تاریخ استم و معاصر را پیوند میعی از جناشای دارد که طیف وسیشاکه
بوه موتن « تعاد افراطی»گری نوعی شناسی سلفی دارای این ایده کلی است که سلفیروش

گرایی در چالش با یکودیگر گرایی افراطی و عقلاست. در تاریخ استم همواره دو رویکرد متن
سه ساحت تحلیلی الگوی فهم و تایین بستر تواریخی، بوه اند. این تحقیق با تفکیک قرار داشته

در بازتولیود  ،هوای پیشوینموتن توأثیراین باور عمق بخشیده است کوه جریوان سولفیه تحوت 
 گرایی و تکفیر نقش اساسی داشته است.فرقه

 شود:سه ادعا در این پژوهش پیگیری می
یخ اسالمنایافتگی متننظام .1  های روایی تار

ای در حاوی سیره، تواریخ، کوتم، فقوه و تفسویر اسوت کوه نقوش عموده، های رواییمتن
ای از لحواظ اعتاوار فرقوهو  های روایویشناسی دینی دارند. متنبندی اعتقادی و هستی صورت
قطعیوت  بنوابراین، ؛انودای و از لحاظ صوری، گسسوته تودوین شودهمناساات فرقه تأثیرتحت 

 شوند.تاریخی ندارند و از ادله  نی شمرده می
( و زمان تدوین و همچنین شراکت ذهنیت راوی بوا فاصله تاریخی میان گوینده )پیامار

. یکوی از فتکه باید روایت را فقط با پشتوانه پوذیربر اینند هست روایت، دالیل آشکار و پنهانی
تاریخ استم حضور عمار یاسر در  برای نمونه در .است های مهم، شناسایی قطب برترپشتوانه

 ای، قطب برتر و نشانه حقانیت بود. امویان با الگوسازی، زمینه طرد خاندان پیامارجاهههر 
 نمودند.آن را فراهم کردند و الگوهای معیوب را جایگزین 

در دوره کتابت، بیشوتر بوا سونت الگوهوای معیووب یادشوده  هامتنکه باید توجه کرد الاته 
سنت  عملی پیشوینیان اسوت  و گفتار، فتوا، روایت هرگونه نوشتار، ،ترکیب گردید. بنابراین متن

 که مورد مراجعه برای کشف احکام حیات سیاسی و اجتماعی است.
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سلفیه الگوهای ثابتی از تحلیل و تفسیر متن دارد. هر پرسشی درباره تواریخ اسوتم بودون  
ت؛ در حیات سیاسی و اجتماعی گذشته مسولمانان کامول نیسو« متن» تأثیرآگاهی از نقش و 

اند و با چه ابزاری بوه تفسویر موتن گرایان چه کسانیاند و متنها چگونه تدوین شدهمتن مانند:
 شود؟ زمان چگونه برقرار می اند و ارتااط متن بارفته

نامیدنود و یکی کتم الهوی کوه آن را قودیم موی :در پیشینه تاریخ استم دو متن وجود دارد
هوا در  متن .(10:   1359)صدر، نامیدند ]خار[ می« = نو حدی »که آن را  دیگر کتم پیامار

 اند. از موقعیت شفاهی به متن تلییر وضعیت یافته ،آغاز قرن دوم
 مراجعه فراوان قرار مورد ،پیشینگی خاطرهایی هستند که بهمتن کتسیک ]سنتی[ هایمتن

 اضافه و قابل حذف و ،اندشده مکانی خا  تولید زمانی و بستر چون درها گیرند. این متنمی
 لزوموا یا نهایت ونه بی وو  های بسیارخوانش استعداد واژگان آنها و مفاهیم و دستارد نیستند یا

موردشوان  اند که پیوسته درهاییکتسیک کتاب آثار .(37  :1388 )قادری،دارند  را و  حداکثری
 سویک کشوفی اسوت هماننودکت بوازخوانی اثور هور. «خووانمشدارم دوباره می» :شنویممی

   .(23و  21  :1381 )کالوینو، خواندن نخستین بار
گوذارد و هور مفهووم، در موتن و سویاق شرایط و بافت تاریخی پا به عرصه موی هر متن در

(contextخا  خود معنا پیدا می ) .بوه عرصوه  که پوا زمانی ،ها در هر دوره تاریخیمتن کند
 ند.یاببازمی را نی خودشکل گفتماند، گذارمیگفتاری زبان 

روایت را از جهوت انطاواق بوا  ،پایانی که به سلف )پیشینیان( دارندگرایان با اعتماد بیمتن
کنند. آنها بویش از آنکوه بوه صوحت اصول کلی دین و عناصر زمانی و مکانی، نقد درونی نمی

گذرند و با رویکرد میکنند، از هیچ متنی نبه فرد گوینده )سلف( استناد می ،کنند گفتار اعتماد
از  بیب التها یتها در  یعتموه عسوقتن ،نمونوه بورایاند. توجه اهرگرایانه به نقد راوی بی

ن ی  از ثقوات، روات و توابعیرا در نقل حد یت نقل کرده است. عسقتنی ویسعد رواعمربن
 نداشوته ت یوفاسق، هنری جز بلض خاندان اهول ب سعد  بنکه عمریشمرده است؛ درحال

   .(167و  166  :ق1405)غفاری، است 
سوعد عنووان توابعی را کسوب نمایود؛  عمورکوه شوود رویکرد متعادانه به متن سواب موی

که خار فاسق حجیت ندارد. در واقع تابعی شمردن عمر سعد پیامد تعاد به متن اسوت درحالی
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و در هور دوره  هوا قابول تلییور و دسوتارد ناوودهشود. این متنکه نوعی تنزل اختقی شمرده می
 آفرینند.تاریخی بحران می

 کسب هویت گفتمانی مفاهیم موجود در متن با پا نهادن به عرصه زبان  .2
های وقتی که آموزه ،با توجه به نحوه مراجعه سلفیه به متن با رویکرد متعادانه و  اهرگرایانه 

و ذهنی ساخته و ایجواد ای را وارد قلمرهای فرقهارزش ،گرددمتنی وارد زبان عرفی و شرعی می
 نماید. اختتف می

های اخیر در عرصه تحلیل سیاسی بسط داده شده اسوت، ریشوه مفهوم گفتمان که در سال
که صورفا معطووف بوه اموور است تحلیل خش استعتیی در فلسفه جدید دارد نوعی از در چر

 پردازد. بلکه به شرایط امکان آنها نیز می؛ واقع نیست
یوک دوره  منسوو یا یک مفهوم در چگونه یک متن متروک و که کندتایین  دتوانگفتمان می

 و بگیردشکل گفتمانی  ،طریق زبان معنا از کسب هویت و با د ووتاریخی به حوزه زبان وارد ش
هوا را هوای حقووقی و عاوادی فرقوهارزش« قالب روایت»کند. متن در  آفرینیاجتما  نقش در

 کند. تایین می
یخی .3  برای بستر گفتمانی  شواهد تار

توان به سوه الگوو و نمونوه تواریخی ها و بستر تاریخی چنین فرایندی میبرای بررسی زمینه
 اشاره کرد:

سولفی قابول و  فهم عقتنی دین در عصر نهضت ترجمه که برای جریان حنالویالف( 
بوه سورکوب مخالفوان « بودعت »سوازی دال بوا برجسوته ،بنوابراین ؛فهم و درک ناوود

 ختند.داپر
  ملوالن که ساب فعال شدن کانون جریان ضدشیعی شد. وسیله بهسقوط بلداد  ( ب

انتقال ختفت عربی به ترکان عثمانی و تتش برای احیای خواطره عربوی از سووی د( 
هوای دیوبندیوه و عادالوهاب که ساب تجدیود گفتموان تکفیور شود. جنواشمحمدبن

 آیند. لوهاب به شمارمیعادانااله جناش سلفی محمدبنراق عتکفیری های 
گری با تکیوه بور موتن چوه نقشوی در اندیشه سلفی»این تحقیق در پاسخ به این پرسش که 

ذهنیت سلفی در »گذارد: ، این فرضیه را به آزمون می«گرایی و تکفیر داشته است؟بازتولید فرقه
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به خشونت و تکفیور  کند وموقعیت بحرانی با رویکرد متعادانه و  اهرگرایانه به متن مراجعه می
کموک بوه فهوم منصوفانه دیون در برابور قرائوت  ،تحقیوقاین هدف از  .«دهدعنوان شرعی می

 گرایی و تکفیر است.متصلاانه و در نتیجه دستیابی به انسجام جمعی در برابر فرقه
 بخش یکم: رهیافت تحلیلی

 :گرددبرای دستیابی به چارچوب نظری پژوهش به موارد ذیل اشاره می
 گریهیافت سلفیر  .1

گوری پیوروان گری است. رویکرد سولفیمفهوم سلفی و سلفی ،یکی از معضتت پژوهش
دهد. مکتب دیوبندیه که اکثر پیروان آن ماننود مختلف مذاهب را در یک ایده مشترک پیوند می

یک جریان سولفی اسوت. در مصور اکثور شوافعیان و  ،اندسپاه صحابه و طالاان حنفی مذهب
اند. داعش که یوک جریوان تکفیوری و تروریسوتی ان سید قطب دارای گرایش سلفیبیشتر پیرو

)روتوون، کنود داند و عملیات تروریستی خود را به سید قطب مستند میخود را سلفی می ،است

ترین جریان سلفی جناش وهابی است. وهابیوت توتش در تاریخ معاصر فعال .(109  :1391
هوای سولفی بوه ایوده ،اند و در کتم اشوعریشافعی و حنفی ،قهسنت ایران را که در فدارد اهل

 .(43  :1393)هرسیج، ند کمنتقل 
هوای میانوه و در منابع روایوی و حودیثی زاده شود. در سوده ،مفهوم سلف به معنای پیشینیان 

هوایی از اصوحاب حودی  و شد و تنها طیفاقوال سلف مرجع مستقیمی محسوب نمی ،متاخر
 ،2د :1972)قرطاوی، کیود داشوتند أبور اهمیوت آن ت ،ب برآمده از اصحاب حدی نیز پیروان مذاه

بوه کتواب و سونت مراجعوه کنود  ،ویل و تفسویرکه بدون تأشود سلفی به کسی گفته می .(213 
سلف اصلی است که بر تقدم و ساقت داللت دارد. پس سولف » .(446  :م1960المعجم الوسویط،)

هوای ها به گروهبا آنکه سلفی .سلف(»ق، مادة 1404فارس، )ابن« ندا کسانی هستند که در گذشته بوده
 اند.تیمیه بوده و مشرب فکری او را پذیرفتهابن تأثیراما بیشتر آنان تحت  ،شوندمتفاوتی تقسیم می

گری دارای ویژگی دستکاری و تلییر است. دستگاه دهد که سلفیتجربه تاریخی نشان می 
کرد متصلاانه، قابلیت تصورف و دسوتارد دارد. از ایون جهوت طیوف فکری سلفیه به دلیل روی

کوه وهابیوان، است اند؛ مفهوم عامی خود را به آن منتسب نموده ،وسیعی از گرایشات مختلف
کننود. از ایون جهوت جریوان داعش خود را در ذیل آن بازتعریف موی و دیوبندیه، سپاه صحابه
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تکفیری و بیشتر هواداران سوید قطوب و بخوش های گری طیف وسیعی از وهابیت، گروهسلفی
 گیرد. می بزرا مهاجران مسلمان در اروپا را دربر

)هوشونگی، متفواوت اسوت « انقتب استمی ایوران»و « اخوان المسلمین»سلفیه با جریان 

هوای عرفوانی ]تصووف[، فلسوفی و کتموی گوری بوا اندیشوهسلفی .(21و  20  :1390پاکتچی،
هراسوی عقول»کند و در واقع دچوار نووعی سازی میو اجتهاد غیریتمخالف است و با عقل 

گوری فاقود کوتم سولفیکوه دهود گری نشان مویهای سلفیاست. پژوهش در آموزه« بنیادین
[Logose است؛ زیرا کوتم، هویوت عقلوی و اسوتداللی دارد ] ،اهول  ) 89  :1384)جارئیلوی

اشوعری –در نظوام فکوری سولفی شناسوند.را به رسمیت نمیحدی  و به تاع آنان سلفیه، عقل 
خوانش بنیادگرایانه موتن براسواس تایوین روایوی بور  که،بل،معنا تابع استدالل شکل نمی گیرد 

 شود.استدالل منطقی مقدم می
)صوابری، کورد تعایر می« امام»حنال که از بزرگان سلفیه است، از متن )روایت( به احمدابن

ای که در آن، امام )خار( وجود ندارد، له: از تکلم در مسهگفتاو به شاگردانش می .(158 :1381
 «حدی  ]خار[ ضعیف در نوزد مون، از رأی ]اجتهواد[ بهتور اسوت»گوید: بپرهیزید. وی می

 .(33و  29  :1389)علیزاده، 
گرایی تعادی که به منزله تقلید صورف از سولف بوود، جودال دائموی بوا اجتهادگرایوان و متن

 گرایی نامید.گرایی و نقلتوان جدال عقلتاریخ استم را می ،کرد. از این جهت گرایان ایجادعقل
گری، فهم تاریخی است؛ زیرا  اهرگرایی الگوی ادراک موتن تواریخی نیسوت. فهم سلفی 
ّلی نیستند. تاریخ مدل فراگیر برای استنتاد تولید نمیتایین  ،کند. بنوابراینهای تاریخی از نو  ع 

وردهای ذهنوی و فکوری اسلفیه نسات به دست ،قابل تعمیم نیستند. از این جهتنتایج تاریخی 
با مراجعه بوه موتن و بوا  ،موضع انکار دارد. نهوسلفیان با رویکرد  اهرگرایانه ،هر دوره تاریخی

 .(125  :1391)پاکتچی، کنند الگوی معیوب فتوا صادر می
کارگزاران سولفی  ،( پدید آمده استeventبه طورکلی هرگاه در تاریخ استم رویداد حاد )

تکفیور و  ،نمووده و بوا الهوام از موتن  اهرگرایانه و تعاد بوه نصوو  متنوی مراجعوهبا رویکرد 
 اند. گرایی را تجویز نمودهفرقه

در  ،(eventفهم موتن(، موتن )نصوو ( و رویوداد ) تحلیل و گانه روش )ابزارترکیب سه
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گرایوی شوده اسوت. ترکیوب ران تکفیور و فرقوهسنت رفتاری سلفیه موجب پدیودار شودن بحو
و بوین بورد هوای دینوی را از بوین مویهای متنی و روش متصلاانه، نگاه معقوول بوه آمووزهآموزه

گردد. در واقع تفسویر تفصیل قائل نمی ند،و احکام که تقلیدمحور ندمحوراعتقادات که اجتهاد
گیوری ه شده که تقلیودی اسوت. شوکلقرار داد« خار پیشینی»بر عهده  ،اند اعتقادات که عقلی

هوای متعادانوه و متصولاانه، نگواه و هوای خاوری بوا روشو مراجعه به متن« گرایی نقل»نوعی 
 تابد.های متعدد و هرگونه کشف و درک اجتهادی را برنمیدرک

 روایت به مثابه متن  .2
و در آغواز  تا یک قرن به شکل شوفاهی بوود بر پیشینه تاریخی استم، روایات پیامار بنا

 به متن و کتابت تادیل شد. مسلما بین گفتار و نوشتار تفاوت وجود دارد.  ،قرن دوم
 دیود از. داردگورایش  تواری خوودفنوشتاری بوه بازگشوت بوه اصول گ هر ،افتطون دید از

 نودارد گفتوارآن را توأثیرقووت  ،نوشوتاری مکتووب هور حقیقت است و  هور گفتار ،افتطون
دیدگاه افتطون بر این ایده تمرکز دارد که بیان و گفتار قابول تفسویر  .(29و  22 :1378 گران، )ریخته

 هرمنوتیکی نیست و فهم آن به سهولت ممکن است.
 از .اسوت دانسوته زبوان متوقوف بوررا  گفتگوو و گفتگو متوقف برنوشتار را فهم نیز  گادامر 

پرسش ، لب به وضعیت حیاتمندوضع متص درآوردن متن از تفسیربه   شهون یکی از ،ه اودیدگا
گفتواری نوشوتار  بوه صوورت ،بوه بیوان دیگور. است پاسخ ]یعنی وضعیت دیالوا حقیقی[ و

ایون  ال اصلی متن دست یافوت وؤبه س باید دیدگاه گادامر زاست. ا (335 :1385 حقیقوت،رسید)
 بور گفتوارافتطون به برتوری چنانکه  ؛درآورد صورت گفتاربه متن را اینکهمگر  ؛ممکن نیست

 .(137و  135  :1391 )بلیکی،است  کرده کیدأت نوشتار
چگونگی تدوین اسوت کوه چورا روایوات و  ،های تاریخ استمنکته مهم درباره تنظیم متن

از ساختار شفاهی در قرن اول به مرحله کتابوت گوام نگذاشوت؟  پیامار توراتسخنان و دس
این ممانعت کرد.  یاد یات پیامارارو رشنگاحکومت در ممانعت از  باید از فرمان در پاسخ

 و (37  :1390)شهرسوتانی،آغواز  خلیفوه اول وسویله بوه عمت بوا سووزاندن احادیو  پیوامار
 .این ممنوعیت تا یک قرن ادامه یافت .(54  :)همانشد نامه حکومتی اجرایی صورت بخشبه

ارش سونت ناووی نگودر کراهوت نوعی  غلاه فرهنگ شفاهی و از ،اموی زهری فقیه عصر 
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 ده استنموقرن دوم اشاره  غازآ به برداشتن این ممانعت در کرده و یادسنت شفاهی  تأثیرتحت 
تووان موی ،در آغاز قرن دوم هجری پس از رفوع ممنوعیوت در نگوارش احادیو  .(326 :)همان

 !حدس زد که روایات با چه دستاردهایی به نگارش درآمده و چه جعلیاتی صورت گرفته اسوت
 هزار صدبین یک ازدارد، روایت کمتر از بیست هزار که  را الصحیحبخاری کتاب  ،ای نمونهبر

وی از حدود بویش از  .(578رقم ،556 : تابی )ذهای،گردآوری کرده است  ،هکه حفظ بودحدی  
 گذرد. خاطرجعلی بودن میبه ،هشتاد هزارحدی  دیگر

 توان به موارد ذیل محدود کرد:ا را میهگیری متنگزار در شکلتأثیرعوامل  ،طورکلیبه
 الف  پارادایم قدرت 

 توأثیرانود. حامی نوعی اقتدار تنطیم شده های تاریخ استم اقتدارگرایانه هستند وبیشتر متن
یا « لمن غلب ةالقدر»در بروز قواعدی مانند  را، سنتاین رویکرد در متون فقهی و کتمی اهل

ر.ک: محمود ابون مسولم،  ،)بورای نمونوهتووان مشواهده کورد می« خرود بر سلطان جائر زعدم جوا»

هورکس علیوه سولطان  اسوت کوه حنال آوردهجوزی در فتاوای احمدابنابن .(1476  :ق1407
تیمیه کتاب ابن .(176  :ق1399جووزی، )ابنبه مرا جاهلی مرده است  ، الم قیام نماید و بمیرد

کم نوشت کوه دناالوه اقتودارگرایی تواریخی شومرده را بر مانای اطاعت از حا السیاسة الشرعیه
 .(28  :م1951تیمیه، )ابنشود می

 جبرباوری ب  
عنصور  ،زیادی در تعیین سرنوشت سیاسوی مسولمانان داشوت تأثیرهایی که مؤلفهیکی از 

جار بود. جارگرایی با عقتنیت، عدالت و اختیوار ناسوازگاری منطقوی دارد. در تواریخ اسوتم 
 :1387 ،)شوهیدیمشروعیت خود را با جار توجیه کرد  ،که با زور استقرار یافته بودختفت اموی 

 .(29  :1389)فیووا ، کووه شوویعیان و معتزلووه بووا جارگرایووی در سووتیز بودنوود درحووالی ؛(163 
 عطوان،)های تاریخی گردید و در عقاید اهل حدی  و اشاعره انعکاس یافت  جارگرایی وارد متن

نوو   هوای مسوتاد تواریخی اسوت کوه بوا هورجارگرایی اسوتمرار قودرتپیامد  .(100  :1371
هوای آن سعود، طالاان و داعش نمونوه ساالری و حقوق اساسی در تضاد است. دولت آلمردم

 هستند.
 دوگانگی خالفت و امامتج  
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 :توا)اشعری، بی بر سر جانشینی آن حضرت اختتف پدید آمد، پس از وفات پیامار استم

« اند نکشیده هیچ موضوعی همچون موضو  امامت بر روی هم شمشیر مانان درمسل» .(39 
 ،دوگوانگی تشویع و ختفوت شوکل گرفتوه تأثیرهایی که تحت متن .(24   :م1975)شهرستانی، 

 نگاری دارند. اغلب ساختار فضایح
 گفتمان تحلیل .3

خوود یی شناسوی معنواهسوتی کند؟  گوادامر دریک متن چگونه گفتمان جدیدی تولید می
بنودی اصولی صوورت به ،بگذارد زبان پا هرگاه متن به ساحت اجتما  وتوضیح داده است که 

کنود. . وقتی یک متن پا به عرصه زبان و اجتما  گذارد، انرژی ژرفوی ایجواد مویرسدمی خود
هوای خواسوته و هوامطابق میل خودشان دارند که معموال چنان انرژی ازی یک متن گاه هاواژه

بوه موتن هوم  کنج پستوی متون بیرون آمده و ی که ازیهاواژه؛ کنندپژوهشگران عمل نمیدقیق 
 .(21  :1391 )روتون، مانندنمی وفادار

گیرنود کوه انورژی زمان خود در بستر زبوانی قورار موی های تاریخی غیرها گاه در دورهمتن
شوفاهی  ،گفتموان کوه گفتوه شودهمتن مکتوب  میان گفتمان و کنند. در تعاملعظیمی آزاد می

 .(Hawt horn,1992:189) تن غیرتعاملیم تعاملی است و ،گفتمان؛ مکتوب است، متنو  است
های متنی بر زبان جواری شوده و دهد که آموزهرویکرد گفتمانی با تکیه بر زبان توضیح می

شوف کید شده است که برای کأنظریه گفتمان ت در نمایند.ذهنیت پیشین تاریخی را تجدید می
رای سوخن بو بازشناسی مفواهیم مطورح در آن و تاریخ و های تولیدشده درو زبان متن ساختار

نظریوه گفتموان بوه . ها را با ساخت قدرت زمان آنهوا دریافوتدرآوردن آنها باید رابطه این متن
  .تاریخ استم را دریافت متون تولیدی در آنها توان با تکیه برکه می توجه دارد یهایدوگانگی

موتن یعنوی بافوت  بوه عوامول بیورون از ،للوی نحوی و عناصر تحلیل گفتمان عتوه بر در
 توجوه قورار اقتصادی مورد و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، (context of situation) موقعیتی

منسووو یوا  چگونه یک متن متروک وکه  کندتایین  تواندگفتمان می .(8 :1379 )فرکتف، گیردمی
طریق زبان  از ،معنا کسب هویت و با دوره تاریخی به حوزه زبان وارد شده و یک یک مفهوم در

 . آفرینی نمایداجتما  نقش در شکل گفتمانی یافته و
کوه  ستشده اهایی ساختاربندیگفتمان این است که زبان دارای چارچوب قالب از منظور
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تاعیوت  هااین قالب از خود گفتار در ،های مختلف اجتماعیحوزه مردم به هنگام مشارکت در
؛ پوردازدموی شودمی صورت طایعی ادازبان شفاهی که به به ساختار ،تحلیل گفتمان .کنندمی

 ،تحلیل متن .بینیممی گفتار گزارش و مصاحاه، هایی چون مکالمه،گفتمان یعنی چیزی که در
 Crystal , 1987:116)) کندمی زبان مکتوب تمرکز روی ساختار

شوده از ارزش برابور برخووردار نیسوتند و بوه انووا  بندیهای مفصلنشانه ،در یک گفتمان
هوا حوول آن ها دال مرکوزی اسوت کوه دیگور دالترین این نشانهشوند. مهممختلفی تقسیم می

 کنیم.های را مرور مییابند. در ادامه برخی از این نشانهانسجام می
   دال مرکزیالف  

بنودی مفصول آن جموع و محوور بور هوادال کوه سوایر اسوتمفهومی  یا نماددال مرکزی 
هوا را . گفتمان منظومه منسجم است و دال برتر، هسته مرکزی است کوه سوایر نشوانهشوندمی

ا شناختی گفتموان رای بودن نظام نشانهرابطه هموف و الکت .(54  :1386 )خلجی،کند  جذب می
 دریودا از این خصوو  در و پذیرندنمی ل رامدلو ثابت بودن دال و اما ؛اندوام گرفته سوسور از

ای مجموعوه زبان را و شکنددرهم می را مدلول سوسور وگانگی دال و، ددریدا. کنند تاعیت می
 ،براساس نظریه الکت و موفه . (298و  297  :1390،یک)سجو پنداردهای بدون مدلول می دال از

 بین دال و مدلول رابطه اختیاری برقرار است. 
دارای هژمونی است که اعتاوارخود و « سنت سلف»حنال، دال فتمان سلفی احمدابندر گ

اموا دال مرکوزی در گفتموان سولفی  ؛کنودنظام معنایی خود را در ذهنیت جمعی تحمیول موی
عادالوهاب و سید قطوب، شورک، دال گری محمدبنتیمیه، بدعت است. در گفتمان سلفی ابن

قرار دارند. در تفکر سلفیت جهادی، جهاد بوا شورک، در ها حول آن مرکزی است که سایر دال
 اند.جاییتعامل و جابه

 های شناوردالب  
، دعوت، ختفت، بدعت، کفر و شرک است. جهاد، سنت سلفهای شناور، از جمله دال

ماننود دال بودعت کوه در اندیشوه  ؛)غیرثابت( است دالی است که مدلول آن شناور دال شناور
 شود. گاه به دیگر فرق استمی نسات داده می فتمانی گاه به شیعه امامی وسلفی تحت بستر گ

هوای بنودیمفصول های رقیب وامکان سوژه تضعیف هژمونی گفتمان مسلط، قراری با بی



 (143) ............. گرایی و تکفیر با تکیه بر متن و الگوی فهم   نقش گفتمان سلفی در بازتولید فرقه

 

 ازو بازسوازی  را خود تا دکنترغیب می گفتمان حاکم راو از سوی دیگر  دکنفراهم می را جدید
 .دکنجلوگیری  هاقراری دالبی تزلزل معانی و

یتج    سازیغیر
قالب  اندیشه کارل اشمیت دردوگانگی در کارگیری موفه به تتش فکری الکت و بخشی از
 .فهم گفتمان ناممکن است ،غیریت بدون مفاهیم ضدیت و .(9  :1391 )موفه، گفتمان است

و بوا دال سازی با عقل و مشی اجتهوادی اسوت. احنال در غیریتدال مرکزی سلفی احمدابن
بهره گرفت.  ،مرکزی سنت سلف، از هژمونی سنت در کنار زدن گفتمان طرف مقابل که عقل بود

تیمیوه بوا  سازی با تشویع اسوت. ابونتیمیه با دال مرکزی بدعت، در غیریتدر گفتمان سلفی، ابن
هاب را عادالواما وی راه محمدبن ؛برجسته نمودن دال بدعت، مصادیق آن را تشیع امامی قرار داد

عادالوهاب در گفتمان سلفی که دال مرکزی آن تکفیور برای تکفیر مخالفان هموار نمود. محمدبن
   سازی کرده است.با همه باورهای اعتقادی مذاهب استمی غیریت ،و شرک است

 ،وسیله قودرتها بهگفتمان. است گفتمان تنها از طریق اعمال قدرت میسر گیری هرشکل
 پیوروز یکودیگر وسیله اعمال قودرت بورکوشند بهمی آنها. کنندرا تثایت می خود طرد و غیر را
بقوا یوا  نقش اساسوی قودرت در نشده است،پیش تعیین  یک ازکه پیروزی هیچ آنجا از. شوند

قودرت عاوارت اسوت از ،هموف و الکوت بوه تعایور. شوودمشخص میتر بیش ها نابودی گفتمان
یوون تعریووف دربرابوور هرآنچووه آن را نفووی مووی وتحمیوول اتعریووف کووردن  [توووانقوودرت  ]»

 (1385:48)نش،«نماید
 حنبلبخش دوم: گفتمان سلفی احمدابن

گوری در تواریخ مفهوم سولفیه اسوت. سولفی ،برانگیز در تاریخ استمیکی از مفاهیم چالش
انس، عنوان یک رهیافت فکری در نظر گرفته شده است. اشخا  بسیاری مانند مالکابناستم به

 ،پردازان تاریخ کوتماما نظریه ؛اندگری بودهحنال، شافعی و غزالی دارای رهیافت سلفیابناحمد
 .(278  :3د :1410)عسکری، دانند سلفیه را جریانی برخاسته از درون باورهای حنالیه می

رجوب قویم، ابونبندی گردید. به تاوع وی ابونتیمیه صورتابن وسیله بهگری جریان سلفی
انود. در تواریخ معاصور تیمیه در باب سولفیه را بسوط دادهران مفهوم مورد نظر ابنحنالی و دیگ

 و عادالوهاب، جناش فکری دیوبندیوه در هنود )شوامل سوپاه صوحابهجناش وهابی محمدبن
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گوری ریشوه در رهیافوت سولفی ،های سلفی تکفیری عراق )داعش و النصره(طالاان( و جناش
 تیمیه دارند.حنال و ابناحمدابن

در رأس ایون گفتموان  ،عنوان یک گفتموان در نظور گرفتوه شوودگری بهاگر رهیافت سلفی 
دارد. گفتمان سلفی گفتمانی است که کل دستگاه عظیم دین و شوریعت را  حنال قراراحمدابن

های سیاسی، اجتماعی و علمی جدید را با روایوت نگرد و پدیدهاز دریچه روایت و حدی  می
 . سنجدو سنت سلف می

هوای مختلوف شورعی، جوو اسوت و در عرصوهگرا و مداخلهشناسی سلفی، توسعههستی
مفتوی اعظوم عربسوتان  ،نمونوه بورایدهد. دیدگاه خود را تسری می ،علمی، فلسفی و تجربی

علی جریان الشمس و سکون االر  و امکان  ةو الحسی ةالنقلی ةاالدل»با نگارش رساله  ،باز بن
گردش زمین به دور خورشوید را انکوار کورد؛ چوون در سونت سولف  ،«الصعود الی الکواکب

 .(243  :ق 1415آبادی، )عظیم باره ذکر نشده استچیزی در این
مختلوف فکوری اسوت.  هوایپذیر بوده و دارای گرایشگری گرایشی است که تجزیهسلفی

ی ل مرکوزدوره هوای مختلوف دا هوای ثابوت و شوناور اسوت کوه درگفتمان سلفی دارای دال
-عنوان یک دال برتر و نقطوه کوانونی مویبه« سنت سلف»شود. گفتمان سلفی به بازنمایی می

برای رهایی از اندیشه و تفکر  ،نگرد. تفسیر جهان و هستی از طریق گفتمان و دال کانونی سلف
-شود. چنین تجویزی اندیشه و باورهای غیرسلفی را در زمره بودعتانسانی و عقلی انجام می

 ،هوای پیشوینها و تلقوین موتنآموزه تأثیرکند. گفتمان سلفی تحت یف و تعریف میگزار توص
 د. کنمااح  خود را ساماندهی می

ال قابل طرح است کوه ابعواد مختلوف موضوو  را ؤسه س ،های یادشدهبا جناشارتااط در 
 سازد:روشن می

به شناسوایی فضوای  ال نا رؤاند؟ این سسازی کردهها با چه جریانی غیریت. این جناش1 
 تخاصم است.

گیوری گفتموان ی در شکلتأثیرو حادثه ماتنی بر بستر زمان، چه  (event). سهم رویداد 2
بخوش ال نا ر به تایین بستر تواریخی و کنوونی جریوان الهوامؤگرایی دارد؟ این ستکفیر و فرقه
 تکفیر است.



 (145) ............. گرایی و تکفیر با تکیه بر متن و الگوی فهم   نقش گفتمان سلفی در بازتولید فرقه

 

گرایوی و تکفیرگرایوی ی در فرقهرتأثی. مراجعه به متن با ابزار و رویکرد تحلیلی سلفی چه 3
 دارد؟ 
 حنبل. جنبش سلفی احمدابن1

نقش زیادی در تدوین و سواماندهی عقایود اهول حودی   ق(241و  164) حنالاحمدابن
 ؛داشوتحنال اساتیدی بسیاری احمدابنگزاران مکتب سلفی شمرد. دارد. احمد را باید از پایه
بوه  احسن التقاسیم مقدسی در .(235  :م 1962ن،)امی شافعی است ،اما مشهورترین استاد وی

 مختلوف شوهرهای در بزرا اهل حودی  رامود  جلرافیای زیستی پیروان احمد اشاره نموده و
 :گویودطاوری موورو، موی .(407و  365  :م1906 لیودن، )مقدسوی،اسوت  عراق یاد کرده ایران و

 :1377 )طااطاوایی،« داشوتاموا در حودی  مهوارت  ؛احمد فاقد مهارت اجتهادی و فقهی بود»

گوری محمد ابوزهره رهیافت حدیثی احمود را محول زایوش و تکثیور اندیشوه سولفی .(322 
 .(10  :ق1367 )ابوزهره،رد شم می

 الف  شناسایی فضای تخاصم 
حناول بوا چوه جریوانی ال قابل طرح اسوت کوه جنواش سولفی احمودابندر اینجا این سؤ

شناسایی دو گفتموان متخاصوم  ،ای تایین نظریه گفتمانسازی کرده است؟ اولین قدم برغیریت
 اند. کرده سازانه برقراراست که با هم رابطه غیریت
های ختفت، سنت سلف، حدی ، جاور، تعاود و حنال دارای دالگفتمان سلفی احمدابن

داشوته و بوا  تسلیم است. گفتمان سلفی اهل حدی  در برابر دو جریان اجتهادی و عقلی قورار
 اند. سازی کردهکتم ]شیعه و معتزله[ و اهل اجتهاد ]رأی[ غیریتاهل 

در واقع اهل حدی  با تکیه بر سنت سولف کوه گفتموان سولفی خوود را در پنواه ختفوت 
هوای دینوی[ و رأی رسمیت بخشیده بودند، با استدالل عقلی در قالب کتم ]فهم عقلی گوزاره

 حنال پیشوای سلفیهابناحمدم قرار گرفتند. ]اجتهاد فقهی[ مخالفت کردند و در فضای تخاص
فقهوی عدم نگارش نظریات  کید برأت فتاوای فقهی و دعوت به سلف و گریز از به نفی اجتهاد و

   .(321و  319  :1377 )طااطاایی،پرداخت می
 :توابوی )ابون خلودون، به رویکرد حنابله در نفوی اجتهواد اشواره نمووده اسوت نیز ابن خلدون

دشومن سونت و حودی   و گوزار، گموراهی بدعتأرحنال، اصحاب ظر احمدابنبه ن .(448 
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داننود کنند و ابوحنیفه و امثال او را امام مویجرمشان این است که حدی  را باطل می هستند و
مخالفت اهل حودی  بوا اهول رأی و اصوحاب اجتهواد در  .(71  :ق1417)ابوالحسن ابن محمد، 

 حنال به شدت دناال شده است.نوشتار و گفتار پیروان احمدابن
خووبی انعکواس داده اسوت. بوه نظور او ها را با اهل رأی بهانصاری هروی تضادهای حنالی 

انود و اصوحاب رأی« سردسوته گمراهوی»انود، هموان افرادی که صاحاان فکر جدیود و متفواوت
 :1)هموان، دد او را بکشوی ،هورکس بوه رأی عمول کنود :گویدوی می  (85، 1د :م1979)انصاری هروی، 

 100).   
 حنبل شناسی دوره احمدابنب  بحران

حنال چه بحرانی روی داده کوه موجوب خیوزش احمدابن ال مهم این است که در عصرؤس
انود. در هایمان تعادی به ایمان تعقلی دانست از گذار احمد را عصر گری شده است؟ دورهسلفی

الوا همگانی، مااحثات جناه فلسوفی نهضت ترجمه با گسترش فضاهای آموزشی و ایجاد دی
 پیدا کرد و فهم استداللی در برابر فهم نقلی و تعادی قرار گرفت. 

فهوم  وهای دینوی( )فهم و توجیه نقلی گزاره گرایی افراطیحدی  رویکرد دودر این شرایط 
 در چالش با یکدیگر قرار گرفتند.  ،های دینیاستداللی گزاره

 حدی  قابل درک ناود. چنین فضای فکری برای اهل 
نهضت ترجمه کارکرد طایعی عقل را در محیط فرهنگی، همگانی کرد. از منطق ارسطویی 

هوای شد. علوم الونفس ارسوطویی زمینوهکلیدی فهم و درک نحو عربی یاد می عنوان عناصربه
لوم فوارابی بوا اسوتخدام ع ای کوهگونهداد؛ بهشناسی قرآنی را به نحو مطلوب توضیح میانسان

وان حودی  و پیوراهول  .(101  :1386)فواخوری، النفس ارسطویی بوه تایوین ناووت پرداخوت 
گاه با عقل کتمی و اجتهاد فقهی کنار نیامدند و هرگز عقول فلسوفی را کوه حنال هیچحمدابن

به رسمیت نشناختند. هرچند از شواخه انشوعابی اهول حودی ، اشواعره  ،صاله یونانی داشت
ولوی  ،(351و  350:  )هموانوان طردکننوده عقول فلسوفی یواد شوده اسوت عنوویژه غزالی بوهبه
هوای گردد کوه زمینوهوی بازمی کرانفو همحنال ستیزی به احمدابنهای عقل طورکلی ریشهبه

   .(225  :1384 )زیااکتم،اند انحطاط تمدن استمی را فراهم آورده

 ج  روش مواجهه با متن 
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روش مراجعوه.  و هوای موورد مراجعوهکیوک نموود: موتندر اینجا میان دو موضو  باید تف
نه  ،یشناسنی  در دیش اهل حدیگرا»اهل حدی  با ابزار نقلی است.  از سویمراجعه به متن 

را در اصوول و  ینوید یهوابه نقل است. آنان  اهر گزاره یبلکه متک ،به استناد عقل و استدالل
دهنود و یت و حق تقدم را به نقل مویاولو ،کنند و در تعار  عقل و نقلیم یفرو ، معتار تلق

است  ی  در حدیکنند. ارزش عقل نزد اهل حدیانکار م ینیق دیعقل را در درک حقا ییتوانا
ن امور دخالت کند و ید در ایعت بکشاند. پس از آن ناایو شر ین و وحیکه انسان را به آستانه د

   .(886و  885  :1380،ی)مطهر« بدعت است یهر نو  سؤال عقل
رویکورد  پیوروی از ،معرفوت دیون و فهم عقایود درحنال ابنهای احمدبارزترین ویژگی از

کنود. متوکل عااسی را با خود همراه  در درگیری با معتزلیان توانست نظر. او حدیثی یا نقلی بود
تواریخ  فصول جدیودی در (312  :1377 )طااطاوایی، رسمیت شناخته شدن رویکرد نقلوی با به

دولت عااسی از یواری معتزلوه » است: باره نوشتهشد. احمد امین در این استم آغاز اندیشه در
 :م1961)اموین، « های ضداعتزال پیوسوتنددست کشید و با بازداشتن مردم از اعتزال، آنان به گروه

رویکورد  انود وعاوور کوردهنوامعتاری  مسیر هم احادیثی که از آن ،حدیثی رویکرد .(66  ،4د
. نمونه سلفیت اوسوت ،مقدم داشتن حدی  ضعیفی که برختف عقل باشد در لحناابناحمد

 .(239  :ق1367 )ابوزهره، دارمی مقدم میأر بر من حدی  ضعیف را :وی مدعی است
گیوری نووعی نکته مهم ایون اسوت کوه مراجعوه بوه موتن بوا رویکورد نقلوی سواب شوکل

گری که  اهرگرایانه و بوا تعاود فیشود. مراجعه به متن با رهیافت سلورزی و جمود می تعصب
شوود و هوای عقلوی، اجتهوادی و فلسوفی مویبه نقل همراه است، موجب عودم درک دیودگاه

فقودان  دالیل عدم توانایی فهم شریعت وکند؛ زیرا به های فتوا به شرک و کفر را فراهم میزمینه
استدالل و پایه ضعف  شود و خشونت نشانه عدم اقنا  وایجاد می خشونت ،ابزارهای فهم دین
 اهل سلف است.

 تیمیه . جنبش سلفی ابن2
گوری در قورن هشوتم هجوری اسوت. ق( احیاکننده و مجدد سولفی728و  661تیمیه )ابن

هوای گرایانه و نوشوتهتیمیه دارای گرایشات شدید ضدشیعی است. لحن فرقهگفتمان سلفی ابن
ال مهم این اسوت کوه چورا ؤاینجا س رد. دراش نشان از بحران عصر او دانگارانهسراسر فضایح
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 حنالی را هرچه بیشتر در تعار  با تشیع امامی سوق داد؟و  تیمیه دستگاه سلفیابن
های بزرا فکری مانند معتزله و زیدیه جذب تشویع اموامی تیمیه دریافته بود که جریانابن 

ان بوزرا اسوتمی ماننود همچنین فیلسووف .(25  ،1372)جعفریان، شده و در آن انحتل یافتند 
تیمیوه جریوان بوزرا تصووف در سینا دارای تمایتت شیعی بودند و در روزگار ابنفارابی و ابن

حنالوی را هرچوه و  تیمیه جنواش سولفیابن ،حال جذب و انحتل در تشیع بود. از این جهت
 بیشتر در تعار  با تشیع امامی قرار داد. 

مرا وی محل مراجعه سلفیان پسوین اسوت. از پس  ای است کهتیمیه احیاگر اندیشهابن
های بعدی همچوون وهابیوت، دیوبندیوه و سولفی بخش جریانهای سلفی وی الهاماندیشه

هوای ختفوت، سیاسوت شورعیه و تیمیوه دارای دالتکفیری عراق است. گفتمان سلفی ابون
 بدعت است.

 الف  شناسایی فضای تخاصم 
های روایی اهل حودی  بوه جریوان دی در تادیل آموزهق( نقش زیا736تیمیه )متوفای ابن

تیمیه شورح و بسوط وسویعی های مذهب حنالی در اندیشه ابنپرتحرک اعتقادی داشت. آموزه
انوس ابنگرایی افراطی اهل حدی  که در آثار مالکپیدا کرد که پیش از آن سابقه نداشت. نص

تیمیه به جریوان قووی فکوری تاودیل ار ابندر آث ،گرایی تعایر شده بودحنال به سلفو احمدابن
نقوش  ،مقصود از سلفیه همان مذهب اصحاب حدی  است اینکهتیمیه با تصریح گردید. ابن

 .(203  :1971تیمیه، )ابنگری دارد جناش سلفی یبندی، تجدید و احیازیادی در صورت
تعار  با سونت های مخالف را در سازی گفتمان سنت سلف، اندیشهتیمیه با برجستهابن

 ،نه استداللی ،]نوعی فحاشی[ نگاریرویکرد فضایح با در این میان تیمیهبنکند. اتوصیف می
هوای لفتامخ ،های ضدشیعیبا نگارش متن داد و انکار قرار ماانی شیعی را مورد نفی و بیشتر

مصر به تحریک مملوکان  تحریص و ق با702 سال درکرد. او ساماندهی  یانفراوانی علیه شیع
با سولطان ایلخوانی  رودرروآنها را  ،[گذشتاستم ملوالن می ها ازمدت اینکه با] بهانه جهاد

 آنوان را موورد [ فوراهم نموود وسوریهضد نصیریان ] بر جرار لشکر ،آن مدتی پس از و قرار داد
 .(104  :1383 )قادری، داد قرارو حمله هجوم 

اکورام خانودان  یعنوی پیوروی و ،سوتراتژی شویعهتیمیه این بود کوه بوا حملوه بوه امشی ابن
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 دهد: حمله قرار زاویه مورد دو آن را از، پیامار
را موورد خدشوه  جانشینی علوی  نصو  مورد استدالل شیعه در مورد امامت و .1

 .به تضعیف آن پرداخت داد و قرار

 ،1د :ق1421 ،هتیمیو)ابونبدعت دانسوت علویان را  اکرام قاور شیعی، آثار با هدف محو .2

 ،ق1413 )کرکووش حلوی، عراق رفتوه بوود امامان در غازان خان به زیارت قاور ویژه کههب ؛ (149 

)شواانکاره ای  دکوروزیرخوود  ،غازان همچنین خواجه سعدالدین ساوجی را که شیعه بود .(83 

 93  :1348 )القاشانی، های نمازجمعه آورده شودخطاه م ائمه شیعه دردستور داد نا (1376:268،

 . نماند تیمیه دورابن نظر این تحرکات از. (100و 

در تحکویم باورهوای ختفوت های ضدشویعی فراوانوی این دوره توانست متن در ابن تیمیه
تشیع نسوات به   (575   :1368 )گروسه، . او سقوط بلداد و قتل خلیفه عااسی رادکنساماندهی 

تصمیم گرفته شوده بوود ،  بزرا منگوقاآن خان توسط پیشاپیش حمله به بلداد  کهدرحالیداد؛ 
 ،(99   :م1962 تیمیوه،)ابونو نسات الحاد بوه وی خواجه نصیرالدین طوسی او با متهم کردن اما

 ایجاد کرد. ضد تشیع  تحریکات جدیدی بر

 :م1961 قیم،)ابن های استاد خود پرداختنوشته ق( به تکرار751قیم جوزی )مشاگرد وی ابن

 ،خوارزمشواهیان به قلمرودر حمله تشویق ملول  چهره پنهان در سفانه ازأیه متتیمابن .(263 
 . عااسی هیچ یاد نکرده است یعنی خلیفه ناصر

هوایی گوری بوا چوه گوروهتیمیه برای تایین مسولک سولفیابن» :در پاسخ به این پرسش که
منهاا  ستناد به کتواب تیمیه با اباید به تشیع امامی اشاره کرد. ابن« سازی نموده است؟ غیریت
نوشته شوده  یوسف حلی که در مورد امامت و ختفت امیرالمومنین علی بنحسن الکرامه

 .(108و  107  :1380)الشیای، را نوشت  منها  السنهبود، کتاب 

    تیمیهب  بحران عصر ابن
 سوال درشود. دوره بحران ختفت عرضوه  در سقوط ختفت و تیمیه پس ازهای ابندیدگاه

سوقوط شودند. خلیفگوی مواجوه پیروان ختفوت بوا بحوران بوی ،قتل خلیفه عااسی ق با656
 ویژه کوهبه ؛تیمیه را با ترس گسترش تشیع مواجه ساختابن ،تسامح مذهای ملوالن ختفت و

تشیع، مود نگرانی را برای وی فراهم محمد خدابنده به  گرایش سلطان غازان و دستگاه ملول با
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 آورد.
اموا  ؛موذهای ناودنود مرود هویچ دیون و ،های اولیه حکومت خودن ملول در دههایلخانا 

عموق فهوم  خواجه رشیدالدین این گرایش وی را به مطالعه و .خان گرایش استمی یافتغازان
 ،بوا مسولمان شودن غوازان  .(1255  :1373 اللوه،رشیدالدین فضول )خواجه دهدسلطان نسات می

عراق  در و همان ابتدا گرایش شیعی خود را نشان داد غازان از. دندملوالن استم آور بسیاری از
 .(77  :1380 )الشیای، یین نمودبکری ]غیرشیعی[تع یک حاکم یک حاکم شیعی و

را نوشت. این کتواب مناوع  السیاسه الشرعیهتیمیه به دناال تجدید ختفت بود که کتاب ابن
 های سلفی معاصرمانند داعش است.الهام دولت

 روش مواجهه با متن  ج 
حدی  –تیمیه کوشید روحیه تعاد در برابر روایت گرا و متعاد به متن است. ابنتیمیه متنابن

شود. ایموان ایمان محقق نمی« ایمان جزمی»را شرح و بسط دهد. وی استدالل کرد که بدون 
بپوذیرد کوه  اگر کسی روایت را در صورتی ،جزمی یعنی ایمان بدون قید و شرط. بر این اساس

 .(24 :م1971تیمیه، )ابنمن واقعی نخواهد بود تف عقل نااشد، چنین شخصی هرگز مؤبرخ
 :م1977)الجابری، سیس مذهب جدید به نام خود بود تیمیه به دناال تأاز دیدگاه الجابری، ابن

ری گولفیباید اساس نامه سرا  منها  السنهکه دوست داشت آن را سلفیه بنامد. کتاب   (170 
گری شیعه، معتزله، فتسفه و باطنی ،او دانست. در این کتاب با شور و احساس ناشی از نفرت

تیمیوه، )ابونقورار دهود « فرقه ناجیه»تا سلفیت را در موضع حقانیت  دهدرا مورد هجوم قرار می

 .(8و  4  ،1د :ق1406
 ،تیمیه قورار گرفوتای که مورد تعر  و هتاکی ابندومین دسته ،طورکلی پس از شیعیانبه

حدیثی بودند. سومین جریوان فکوری کوه موورد و  ترین رقیاان سلفیهمعتزله بود. معتزله قدیمی
رسااله فای تیمیه واقع شدند، فلسفه و فیلسوفان استمی بودنود. وی کتواب ابن تندوتیزتعر  

الفتاوی در  خی نظرات اهل فلسفه نوشوت. اورا در رد بر الفرق بین المنها  النبوی و الفالسفه
منطق ارسطویی را  رساله الرد علی المنطقیین فتسفه را به کفر متهم کرد و در الحمویه الکبری

ای در گرفت. وی نوشوته عنوان چهارمین جریان فکری مورد طرد قرارمردود دانست. تصوف به
 .(190  ،1د :ق1403تیمیه، )ابنعربی دارد های صوفیه و هواداران ابنرد طریقت
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تیمیه باور ابن .(8 :  )هماناشاعره را مورد نقد قرار داد  الرساله الحمویهتیمیه با نگارش ابن
فاقد کسوب  ،اشاعره و ماتریدیه از سنت را قاول نداشت. وی این دو نحله را به دلیل اختتفشان

 .(22  :ق1428)ابن الصالح عثیمین، داد دانست و در زمره گمراهی جای میهویت سنت می
 تیمیههای سلفی پس از ابنسوم: جنبش بخش

تیمیوه جریوان تیمیه، سه جریان مهم تاریخی را پدید آورد. پس از ابنگری ابنجریان سلفی
 سعود، طالاانهای آل سلفیه تکفیری در سه نقطه جلرافیایی نجد، شاه قاره هند و عراق، دولت

 سیس کردند.أو داعش را ت
 عبدالوهاب جنبش سلفی محمدبن .1
 آغاز در بود، رسیده اود به تیمیهابن با و آغاز حدی  اهل فکری سنت در که سلفی یافتره

 عاودالوهابمحمودبن تکفیری سلفیت مجدد. گردید تجدید جدیدی شکل در هجری12 قرن
 عاودالوهابمحمودبن. اسوت بوده حنالی اعتقادات و فقه تابع نجد بیشتر منطقه. است نجدی

 اهول را وهوابی سولفی کوشویدجناش وی .(11  :ق1325 علووی،) بوود تمیمی و نجد اهل خود
 وی .(40  :1390پواکتچی،) اسوت صوالح سلف سنت یاحیا آن هدف که نماید معرفی توحید

 شمرد مااح را آنها مال و جان و نمود اعتم کافر ،ناودند او باورهای به معتقد که را کسانی همه
  .(39   :تابی عادالوهاب، ابن محمد)

 ،سواکنان نجود )مکوانی دورافتواده در نجود( آغواز شود. بیشوتر ُعَیینوههابیت در جناش و
هوای خوونین ها و رقابتمذهب بودند. عیینه خارد از قلمرو عثمانی قرار داشت. جنگ حنالی

بوا ریوا  ]مرکوز  میان امارت درعیه ناردطایعت مردم را به خشونت عادت داده بود.  ،ایقایله
  .(36  :م1967 )ریکی،ساله ادامه داشت 28دوره یک  صورت متوالی درهنجد[ب

های قابل قاولی انجام نشده است. هویت ق( پژوهش 1206) عادالوهابمحمدبندرباره 
ال را مطورح ؤاین س ،تتش انگلستان برای گشودن جاهه از پشت عثمانی و ای، تکفیرگراییفرقه

جنواش کوه ؟ در پاسخ بایود گفوت نموده که آیا وهابیت یک جریان سلفی است یا فرقه جدید
 گری در قالب بدویت صحرایی است. های سلفیدهنده آموزهوهابیت بازتاب

 الف  شناسایی فضای تخاصم
هوای صوورتهای متخاصم اسوت کوه بوهمعنایی میان گفتمان منازعات ،گذشتکه چنان
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گوری کنود. منازعوه میوان هویوت عربوی و ترکوی در گفتموان سولفیمختلفی نموود پیودا موی
 صورت پنهان وجود دارد. عادالوهاب بهمحمدبن

عنوان اصول مذاکره با قاایل مطرح شده اسوت. به« دعوت»، دال در گفتمان سلفی وهابیت
دال « دال توحیود»کنود. عنوان حاکمیت الهی تعریوف موی، قدرت را به«سیاست شرعی»دال 

ها  ازی مشرکان در توسل به بتسعادالوهاب است. وی با قرینهمرکزی گفتمان سلفی محمدبن
که کشف الشبهات حکم جهاد صادر کرد. وی در رساله ،با مسلمانان در توسل به اولیای الهی 

اهوالی نجود حکوم کورد کوه بیشوتر  به کفور ،سعود نوشته بودآن را برای امیر درعیه، محمدابن
 .(119و  93   :1392)کوثری، سنت بودند اهل

عاودالوهاب بنپیامار با مشرکان بازگشوت؟ بسویاری بوه محمودآیا وهابیت به عصر دعوای 
اند و هویچ نصوی بورای تکفیور و جهواد بوا یادآوری کردند که مسلمانان از این دوره عاور کرده

ب انگوارش کتو عاودالوهاب بوابوننام سلیمانه وی ب برادرمسلمان به بهانه شرک وجود ندارد. 
 نگرانوی کورده اسوت ا هوار، دانودموی کافر می رابرادرش امت است اینکه از لهیهانالصواعق 

اسوتم  :وی پرسوید ای که بورادرش سولیمان ازمنا ره در .(37  :م1998 )سلیمان ابن عادالوهاب،
 از و گویی هرکس وهابی نااشودمی ولی تو: سلیمان گفت. پنج رکن :وی گفت؟ رکن دارد چند

 .( 43و  42   ق،1422 )دحتن، ایاردادهرکن ششم استم قر این را و است کافر پیروی نکند تو
 ،پیروان وی در اواسط قرن بیسوتم از سویعادالوهاب در تکفیر مسلمانان میراث محمدابن

فضای منازعه را همچنان میان شرک و توحید قرار داده است. در منازعوه موحودان و مشورکان، 
 ا کفار درونی است که در صوورت  ها بدال جهاد، هژمونی دارد. الاته این جهاد به تعایر تکفیری

 کنند. نفاق زیست می مسلمانی و در سیرت  
 عبدالوهابب  بحران دوره محمدبن

 از را ثیوت تواریخی خوودیقوم عورب ح ،ترکان عثمانیتسلط  پاشی ختفت عربی وازهمبا 
یخی کرد تا حیثیت تارمی  هور جدیدیقدرت  دیگر بار بایدمی دیدگاهاین  از وبود دست داده 

عنوان میراث عرب در عادالوهاب با این بحران مواجه بود که ختفت بهرا احیا نماید. محمدبن
گرفته بود و عرب، مرکزیت خود را ازدست داده بود. وی تتش کرد با  اختیار ترکان عثمانی قرار

  درک سلفی از استم، سلطه تاریخی عرب از نو  اموی و عااسی را احیا کند.
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 نجد اولین حکومت وهابی درپیمانی با حاکم منطقه، در همم 18نیمه دوم قرن  در ،بنابراین
ای از پشوت بور . در این دوره اروپاییان درصدد بازگشایی جاههدش آن برقرار از حوزه فراگیرتر و

کنود. سیس أجزایرخلیج فارس پایگاه ت برخی از در موفق شده بود انگلیسضد عثمانی بودند. 
ای گرفوت. آنهوا در تموام دوره گری جوان توازهسلفی ،حکومت وهابی در نجد سیس اولینبا تأ

م بور کول شواه 19ها با اروپاییان، از این فرصت استفاده کردند و در آغاز قورن درگیری عثمانی
 ط شدند.لجزیره عربستان مس

 ج  روش مواجهه با متن 
تیمیوه و یکورد ابونعاودالوهاب دناالوه روگرایوی سولفی محمودبنطورکلی رویکرد نقلبه

شناسانه وی نفی و انکار اجتهاد و بوه های روشترین رهیافتهای اوست. یکی از مهمخواسته
حناول توا سونت اسوت. بزرگوان سولفی از احمودابناعتاار کردن ائمه اربعوه اهولبی ،دناال آن

حجیت فهوم های فهم دین در معتزله، فتسفه، شیعه و متصوفه را به بهانه عدم تیمیه، روش ابن
عاودالوهاب، فهوم اجتهوادی احکوام فقهوی، ولی در دیدگاه محمدبن ؛دانستندعقل مردود می

خودبنیانی در برابور شور  تلقوی شود. بنوابراین  –نقلی نوعی تجری –در برابر فهم روایی « رأی»
سونت و اجتهواد عادالوهاب مسلک سلفیت را با تکیه بور انکوار اماموان فقهوی اهولمحمدابن
 اده است. توضیح د

تایین این نکتوه ضوروری اسوت کوه  ،عادالوهاب درباره اجتهادبرای درک دیدگاه محمدبن
 سنت دارای دو دوره تاریخی اجتهادند:اهل

تا  هور امامان فقهی؛ در این دوره مکلفین با مراجعه به موتن  پس از وفات پیامار .1
 کردند.  قیه استخراد میروایت و حدی ، حکم شرعی را بدون مراجعه به فتوای مفتی و ف

ره نظریات فقهی و فتوایی براساس منابع قورآن، سونت، ودوره فقیهان بزرا؛ در این د  .2
 شد.عمل صحابی، قیاس، مصالح مرسله و سد ذرایع ارائه می

عادالوهاب با نادیده گرفتن ابزارهای تحلیل فهوم روایوت، مکلفوین را در مقابول محمدبن 
 :ق1425)عاصمی نجودی، نامد می« رد االمر الی الله و رسوله»وش را دهد و این رروایت قرار می

زمینوه حضوور مفتیوان  ،با حذف منابع معرفتی و ابزارهای فهم با تکیه بر  اهرگرایی .(4  ،4د
 سازد. مسلک را فراهم میعوام
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بَ عادالوهاب با استناد به آیه محمدبن ْر
َ
ْم أ ْهَباَنه  ْم َور  ْحَباَره 

َ
وا أ َخذ  هِ اَتِّ وِن الَلِّ ا ِمْن د   :)توبه اب 

سنت را ماننود پیوروی یهوود از احاوار کند و تقلید از مذاهب اربعه اهلاجتهاد را انکار می (31
فقه شما ]اهل سونت[ هموان احاار]گونوه وپوس چوون[ شورکی غیور :گویدشمارد. وی میمی

پیروی  ،مذاهب مختلف به نظر او پیروی از فتاوای علمای .(316، 1387رضووانی، ) خداوند است
 از .(174  ،4د :ق1425)عاصمی نجودی، و هوس است که شیطان آن را وضع کرده است  یاز هو

بایود از سونت سولف تقلیود کورد.  ،عادالوهاب به جای تقلید از فقیهان بزرادیدگاه محمدبن
ای فتوو ،مجهوول أگونه سیل مفتیان غیرمتخصص در جهان استم فراهم گردید که از ماودبدین

 کردند.تکفیر صادر می
 جنبش سلفی دیوبندیه  .2

اللوه های شواه ولویاندیشه تأثیرتحت  (استان اوتارپرادش هند محلی در) دیهمسلک دیوبن
مکتب دیوبندیه در شاه قواره هنود (. 1367:15)حسن،سیس گردیدأم ت1857 سال ی درودهل

اند. بوه ایون مذهبحنفی ،قههای بسیاری با وهابیت دارد. پیروان مکتب دیوبندیه در فشااهت
حنفی مذهب پیروان  نزد بلکه ،حنالدامن پیروان احمدابن درنه  ،نسخه هندی سلفیت ،ترتیب

 شد. بازتولید هند 
 و دشو قیم آشناابن تیمیه وهای ابناندیشه با سفرحجاز ق( در1176)م  الله دهلویشاه ولی

 کوهگفتوه شوده  .(856:  توابی ،عفانی)کرد را ترویج های سلفی اندیشه ،بازگشت به هند از پس
عنووان اللوه بوهشواه ولویکتاب حجه الاالله وی نوشته های ابن تیمیه است )فریوائی،بی توا(از 

که شاه  عادالوهاب این بودمحمدبن وی با تفاوت. شده است یاد هند نسخه هندی وهابیت در
 .متکلم خراسانی استماتریدی  کتم پیرو در حنیفه وواب فقه پیرو الله درولی

تعوالیم . گوری گردیودبخوش سولفیمکتب دیوبندیه الهوام هند، جدایی پاکستان از پس از
 لشوکر، سوپاه صوحابه)ماننود  هوای تروریسوتی شواه قوارهاغلب گوروه توان درمی دیوبندیه را
 .(101  :1389)علیزاده موسوی،  ( دیدطالاان جهنگوی و

 های تکفیری عراقجنبش .3
هوای اسوتادادی و دهنده اقتدار عرب سنی در عوراق بوود. دولوت ام بازتابدیکتاتوری صد

دانسوتند و از دیکتاتوری عرب، حضور یک دولت شیعه در جهان عرب را فاجعه تواریخی موی
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 ،سازی عوراق مخالفوت کردنود. پوس از سوقوط صودامجهات بسیاری با پروژه دولت و ملت
تار جدیود قودرت سیاسوی جوذب شودند. خدر سا ،ها تحت ستم بودندشیعیان عراق که سال

رو موود ناود. ازایون تحملسیس یک دولت شیعی در جهان عرب برای ارتجا  منطقه، قابل تأ
 به سوی عراق هدایت شد. ،گری تکفیری که دارای روحیه خشونت بودندسلفی

ر بواتیمیه بر ضد شویعیان، سوقوط بلوداد را نیوز ایوناین مود عظیم با بازخوانی نوشتار ابن
تیمیه سقوط ختفت عااسوی را توطهوه حاصل تاانی شیعیان با صلیایون آمریکایی دانستند. ابن

 .(223  :ق1414)ابن عمادحنالی، دانست وزیر را همدست ملوالن میعلقمی شیعیان عراق و ابن
علقمی و نوری المالکی، با اعتن جهاد بور ضود های عراق با برقراری نسات میان ابنتکفیری

 معرفی نمودند.  ان، نوری المالکی نخست وزیر شیعی عراق را همدست با آمریکاشیعی
 شناسایی فضای تخاصم  الف 

های بعودی تحوت ولی فرقه ؛تیمیه ایجاد شداندیشه ابن تأثیرجناش سلفی دیوبندیه تحت 
هوای اسوتم و غورب و رقابوت بوا انقوتب اسوتمی ایوران بوه وجوود آمدنود. دوگوانگی تأثیر

ابومصوعب الزرقواوی در  ،های عراق شاخه انشعابی از القاعده بودند. با سقوط صودام تکفیری
تیوک، سوازمان گفتموان ضدشویعی و هوراس از گسوترش ژئوپل تأثیرعراق مستقر شد و تحت 

سیس داعش بود. سازمان داعش برای تلییر ای بر تأسیس کرد که مقدمهتروریستی و تکفیری تأ
اعتاار شمرد و با ادغام دو کشوور توتش بین سوریه و عراق را بیمرز  ،در ترکیب جمعیتی عراق

 کرد، شیعیان عراق را در اقلیت قرار دهد.
 های سلفیو تکثیر جنبش ماندگیب  بحران عقب

 در ،ای را تحوت سویطره داردجلرافیایی گسترده استم به مثابه یک کلیت فرهنگی که بستر
بحرانی حادثه این . دشضمیمه دنیای مدرن  افت وحالت فرودستی ی ،برخورد با فرهنگ مدرن

دارد. تحقیر ناشی از ای مدرنیته اهمیت ویژه وچگونگی تعامل و نسات دین  را پدید آورد که در
گری را فراهم کرد؛ زیرا سلفیان بازگشوت زمینه گرایش به سلفی ،ماندگی در تاریخ معاصرعقب

 تند.دانسبه سلف را چاره مقابله با این مشکل می
های سلفی بورای بورآورده سواختن اهوداف خوود، قودرت و نکته مهم این است که جناش

های گرایی جناشد. دولتنگیرنظر می ماندگی درتسخیر دولت را بخشی از فرایند جاران عقب
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هوای سولفی وقتوی بوه جنواش ختفت بعد ایدئولوژیکی یافته است .سلفی در پیوند با مفهوم 
 گردد.آیند، دولت به شکل امارت طالاانی و داعش  اهر میرمیدناال تسخیر قدرت ب

شوود. ثر از متون پیشین در ذهنیت سید قطب با الهیوات توجیوه مویأدولت مت ،برای نمونه 
کتواب  گوذارد. وی درگری، اثرات نامطلوبی برجای میپیوند توحید با دولت در اندیشه سلفی

و سلطانی غیر از خداوند پیروی کند، مشرک است اگر کسی از حاکم  :گویدمی معالم الطریق
اموا سولفیت  ،هرچند سید قطب خودزنی داخلی را تجویز ننمووده بوود. (39:  تا)سیدقطب، بی

 تکفیری با تکیه بر مفهوم جهاد، درون مرزهای جلرافیایی استم را مورد حمله قرار داد.

 ج  روش مواجهه با متن 
هوای موورد کوشند هستی را از طریق روایت و موتنمیگرا هستند و های سلفی متنجناش

آنهوا را دچوار تنواقض و « بسوندگیقرآن»بح   ،های اخیراما در دهه ؛یید سلف تحلیل کنندتأ
های غیرعرب ایون های سلفیت اروپایی و ملتگرایی سلفی به بخشتعار  کرده است. قرآن

با تجزیه اجتهاد و عدم رسومیت موذاهب  امکان را داده است که وارد معرکه فتوایی گردند؛ زیرا
سونت را تواند اهل فتوا و اسوتنااط باشود؛ رویکوردی کوه جامعوه اهولفقهی، هر اهل زبان می

داری میان پیوروان موذاهب فقهوی و سولفیه پدیود آورده اسوت. دوقطای کرده و منازعات دامنه
حووزه  ،وهاب پیگیری شدعادالترکیب دو قلمرو نظریه اعتقادی و فقهی که در اندیشه محمدبن

 ی کرد. گپاشیدفتوا را دچار گسستگی و ازهم
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 گیری یجهنت 
کنود و بوه دیون مراجعوه موی ،گری اندیشه یا رویکردی است که با روش متصلاانهسلفی

گری نوعی نظام فکری است که در آن سلف و دهد. سلفیای از دین ارائه میقرائت متصلاانه
های بعودی اسوت. بخش نسلعنوان مرجع فکری الهامپیراسته به صحابه به مثابه یک کلیت

هوای هوا، موتن شده است. ایون روایوت مستند به روایت از پیامار  ،سنت و اندیشه سلف
 ،شده و در هر دوره تاریخی حجیت خود را تثایت و با پا نهادن به حوزه زبان وچراییچون بی

 گفتمان خاصی را تولید کرده است.
گیوری انسوجام و مانع شکل ،های متصلاانهفی در تاریخ استم به دلیل روشگفتمان سل

گری عناصور ذهنیت سلفیاست که های متن ساب شده یگانگی جمعی شده است. کاستی
دو نشوانه رهیافوت معیووب  ،گرایی و تکفیورتخریای خود را در مواقع بحران بروز دهد. فرقه

بوه تجوویز  ،سلفی است که در مواقع بحرانویهای بست فکری جناشروشی و در نتیجه بن
هوای آورد. گفتموان سولفی در هور دوره تواریخی بوا چرخوه دالخشونت و تورور روی موی

 سازد.ثر میأفضا و موقعیت تاریخی را مت ،های پیشینیمتن تأثیرگری، تحت سلفی
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