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   چكيده
ــال ــلمانان دچار جنگ داخل رياخ يهادر س ــده يمس ــش از  ياند كه ناش

 داعش ايموســوم به دولت اسلام شام و عراق  يســتيظهور گروه ترور
 ياز ســلف تريو افراط شــوديمحســوب م ســميگروه نوســلف نياســت. ا

آن در تفكرات امام  يو تجل عيتضاد داعش، با تش نيشترياست. ب انيگرا
ـــلام يورر قالب جمهد (ره)ينيخم ژوهش درصـــدد پ نياســـت. ا ياس

 سمياصول نوسلف نيب ييهاپرسش است كه چه تفاوت نيبه ا ييپاسخگو
ـــ ي(متمركز بر داعش) و اصـــول فكر ) يني(متمركز بر امــام خم عيتش

 عيو تشــ ســميتضــاد نوســلف دهديپژوهش نشــان م يهاافتهيهســت؟ 
 ريبه نظ رينظطور ول بهاص نيها است. اآن ياشهيبرگرفته از اصول اند

وحدت، توجه به  ،ييگرامانند اجتهاد، عقل ياصول يدارا عيمتضادند. تش
 سميمهم و عدالت است. در مقابل نوسلف-مكان، توجه به اصل اهم-زمان
ـــلف ياصـــول يدارا و لزوم  يينص گرا ر،يفراگ ريتكف ،يگر يمــاننــد س
ه نگاشت يلتحلي – يفيمقاله به روش توص نيها است. ادولت همه ينابود

. اندشــدهيگردآور اســنادي – ياها با روش كتابخانهشــده اســت. داده
اســتفاده افراد  ياول مانند ســخنرانشــده از منابع دســت همچنين تلاش

   .شود
 .، خشونتتكفيري(ره)، نيامام خم ،عيتش ،سمينوسلف ،داعش :واژه كليد

  
    13913955//1111//33  تأييدتأييد  خخييتارتار                                                                           13913955//99//2525  افتافتييدردر  خخييتارتار

نا یص ی -عل ژپو
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  مقدمه
ــال  ــوريه در س ــور ايجاد گروه 2011با آغاز بحران س ــلفي مختلف در اين كش هاي نوس

ـــدنـد كـه هركـدام ديـدگاه ـــتههاي اعتقادي، انگيزهش هاي ها و تاكتيكها، اهداف، خواس
ــلفي در حال حاين گروهترمهممبارزاتي متفاوتي دارند. ازجمله  ضــر داعش، جبهه هاي نوس

). گروه تروريســتي داعش 135 -130: 1393النصــره و جيش العدل هســتند (نبوي و نجات،
ادعاي خلافت جهاني كرده اســت و خود را دولت اســلامي شــام و عراق  2014كه از ســال 

ـــت. اين گروه به نـامد، بخشمي ـــوريه را به تصـــرف خود درآورده اس هايي از عراق و س
ترين ي كه داراي عقايد شــديد وهابي و ســلفي اســت، به راديكالســركردگي ابوبكر بغداد

يك گروه سلفي جهادي در عراق به  شـده است. داعش درواقع ادامهديلگرا تبگروه اسـلام
ي ابن تيميه گرفته هادرسرهبري ابو مصـــعـب زرقـاوي بود. زرقـاوي اعتقادات خود را از 

ــتيميه رهبر تمام گروه ابناســت.  ــت.لامهاي راديكال اس  عقايد از ابن نيا گرا و جهادي اس
ه نوســلفيســم كنوني به ارث رســيدو ســپس از وي به رهبران  عبدالوهابتيميه به محمد ابن 

ن بي ييهاتفاوتدر اينجا اين پرسـش اساسي مطرح است كه چه  .)35: 1395(نجات، اسـت
ا سؤال فوق بط بتشيع و نوسلفيسم وجود دارد؟ همچنين سؤالاتي فرعي مرت ياشهيانداصـول 

نظير  صورتهببين دو نوع تفكر نوسلفيسم و شيعه،  هاتفاوتآيا  مثال،عنوانمطرح اسـت. به
تشيع با  ديشهولي ان شوديمبه نظير است؟ چگونه اصول نوسلفيسم به خشونت افراطي منتهي 

صورت حكومت شيعي در ايران ظهور محوريت انديشـه امام خميني كه قريب چهار دهه به
يافته اسـت به خشـونت كشـيده نشـده اسـت؟ اين مقاله با اين فرض نگاشــته شــده است كه 

هاي افراطي اسلامي است و در اثر اصولي كه از ابن تيميه به ارث نوسـلفيسـم يكي از شـاخه
يميه و محمد دارد. ابن ت تأكيدگرايي شديد برده بر بازگشت به سلف گرايي، وهابيت و نص

ـــيد قطب (پايههابن عبد وهاب از نظري ـــم و س ـــلفيس ـــس پردازان س ـــونت و مؤس گذار خش
 حمدعنوان بهترين روش)، مكننده عملي خشونت بهنوسـلفيسم)، ابوالاعلي مودودي (توجيه

 پردازان نوســـلفيســـم هســـتند.نظريه از) عبدالســـلام فرج (مفســـر جهاد در قالب خشـــونت
ـــلفي گ36-29: 1395نجـات،( ـــيع را به) مقاله پيش رو ابتدا مفاهيم نوس و عنوان دري و تش

دهد. سـپس عقايد تشيع با تمركز بر اصول فكري امام مفهوم اسـاسـي اين مقاله توضـيح مي
ــه مي ــم با تمركز بر داعش مقايس ــلفيس ــعي درخميني را با عقايد نوس  كند. در اين جهت س

تفكيك نظير به نظير عناصـر متضـاد اصـول فكر دو تفكر تشـيع و نوسـلفيسم صورت گرفته 
  ست.ا
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  تعريف مفاهيم-1
  نوسلفي گري-1-1

در لغت  پذير نيست. سلففهم نوسـلفيسـم بدون بررسي لغوي و اصطلاحي سلفي امكان
اح كردند. تفاوت اصــلي اصــطلبه معناي پيشــين و كســاني اســت كه درگذشــته زندگي مي

نوسـلفيسم و سلفيسم در تعريف خاصي هست كه نوسلفيسم از مفهوم بدعت، تقابل سنت و 
ت و سرانجام ميل به تكفير همه مسلمانان غير از خود و خشونت افراطي عليه همه دارند بدع

). اصـطلاح نوسـلفيسـم بر مفاهيمي چون احياي خلافت اسلامي، 142: 1393(نبوي و نجات،
 ).42: 1395جهاد، دارالحرب و دارالسلام، تكفير، مبارزه باعقل استوار است (نجات،

 تشيع-1-2
ه شيعه به معناي دسته و گرو مفهوم لغوي و اصطلاحي است. واژهي دو شيعه و تشيع دارا
شود. نظر دارند شيعه گفته ميبه هر قومي كه بر يك امر اتفاق«گويد: است. لسان العرب مي

ـــتــه و از عــده ـــتنــد هر قومي كــه هــدف واحــدي داش ـــيعــه هس اي ديگر تبعيــت كننــد ش
ـــيع را به (ره)امـام خميني ).189-188: 1414الـدين،(جمـال كند كه اي تعريف ميگونهتش

خصـوصـيت اتحاد در درون اسـلام و مبارزه با دشـمنان اسـلام پيدا دارد. ايشان تشيع و اسلام 
پيرايه  هيچناب را همان اسلام حقيقي و اصيلي است كه از صاحب آن، پيامبر اكرم (ص) بي

ــ ــپس از آن حض ــي به اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (ع) و س ) به ائمه بعدي (ع رتو آرايش
 .)204 :21ج  خميني، امام صحيفه امام،( شده استمنتقل

 گرييسلفاصل مكان دربرابر  -مهم و مقتضيات زمان -همتوجه به اصول ا-2

مكان از -مهم و اصل مقتضيات زمان –اهم  اصل آمده:در اين بخش سـه اصـل توضيح 
 –مقتضيات زمان  لاص نوسلفيسم. تفكر تشيع كه در تضاد است با اصل سلفي گري از تفكر

ا پيوستگي زيادي ب (ره)مهم در تشـيع و خصـوصـاً در تفكر امام خميني -مكان و اصـل اهم
 واهم  لاصــ يكديگر دارد. اما برخورد نوســلفيســم با موقعيت كنوني اســلام چه بوده اســت؟

  ؟كندميچگونه به گسترش صلح در ميان مسلمانان كمك  (ره)در انديشه امام خميني مهم
خميني يك عالم  امام اصل تقدم اهم بر مهم درواقع علت اصل دعوت به وحدت است.

 ترهممهاي تشيع بر تمام فرق اسلامي برتري دارد. ولي شـيعي بود. وي باور داشت كه آموزه
از اين براي ايشـان حفظ كل امت اسـلامي از گزند كسـاني بود كه دشمن كل اسلام هستند. 

فرمودند ين امر اهم كه ايشان تقدم آن را بر ساير امور پيوسته يادآوري ميتربنابراين اساسي
دعوت به وحدت از اهم اموري است « حفظ نظام اسـلامي در پرتو حفظ وحدت بوده است:
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ــند و همفكر  ــته باش ــرهاي اين ملت وحدت نداش ــت و تا قش كه امروز در جامعه ما لازم اس
  .)536 : 1ج نور، امام خميني، يفهصح(»نباشند به مقصد نخواهند رسيد.

هاي جديد اهم را نابود كردن تمام فرق اسلامي در مقابل تفكر تشـيع امام خميني، سلفي
قي كرده اســت كه داعش را نپذيرند هايي تلامامي و ســنيها، شــيعيان دوازدهو در صـدر آن

  .)1392(فراتي، 
هم و مهم، اجتهاد و جواز شدت با اصولي مانند امكان به-اصـل توجه به مقتضيات زمان

تفسير متن در ارتباط است. تشيع با اجتهاد و تفسير متن توانسته پويايي فقه خود را حفظ كند 
و براي مسائل جديد احكام مربوطه را استخراج كند. امام كه از فقيهان نوانديش دوره خود 

تر از پيشينيان ملرا كا فقيه در تشيعبود، با اجتهاد و تفسـير متون ديني توانسـت نظريه ولايت
يك مدل حكومتي براي شرايط زماني فعلي در محدوده جغرافيايي ايران مطرح كند و از آن

ــان درباره  ــايت زمان و مكان با حل منازعات در رابطهتبيين نمايد. ايش نياي د توجه به مقتض
مان و ش زيكي از مســائل بســيار مهم در دنياي پرآشــوب كنوني نق«:اندجديد چنين فرموده

هادند. كننده در اجتهاست. زمان و مكان دو عنصر تعيينگيريمكان در اجتهاد و نوع تصميم
ـــئله ـــت بهمس ـــئله در روابط حاكم بر اي كه در قديم داراي حكمي بوده اس ظاهر همان مس

 امام، هيفصح(»سـياسـت و اجتماع و اقتصـاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند.
  .)218 و 217 : 21 ج خميني، امام

ايشـان همچنين در مورد اهميت پويايي حكومت اســلامي در حل مســائل امروز با جامعه 
ــفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي « فرمودند: حكومت در نظر مجتهد واقعي فلس

دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضــلات هدف بشــريت اســت، حكومت نشــان
 ،امام يفهصح( ».كه ما بتوانيم براي حل معضلات جامعه جواب داشته باشيماساسي اين است 

  .)389 :21 ، جخميني امام
ـــتر حل  ـــتـاوردهـاي اهميـت به مقتضـــيات زمان و مكان، فراهم آوردن بس يكي از دس

هاي بشـر با قوانين ديني و گسـترش صــلح بين تضـادهاي دنياي امروز و حوادث و پيشـرفت
هاي تشيع درصدد حل معضلاتي بود كه امام خميني بر اساس آموزه مسـلمانان است. درواقع

هاي مختلف فنّاوري غرب از يكســو و فروپاشــي قلمرو متحد مســلمانان به علت پيشــرفت
  اند.ها مواجه شدهتكه شدن كشورهاي اسلامي از سوي ديگر، با آناسلامي و تكه
بزرگان فقه اهل ســنت  رســد كه ازهاي ســلفي گرايي به فقهاي اهل حديث ميريشــه

شـــدت ترين اين افراد بود كه با اســـتدلال عقلي بهاند. احمد ابن حنبل ازجمله برجســـتهبوده
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مخالف بود و رهبر فكري و معنوي اهل حديث اســت. همچنين او بر برتري وحي بر عقل و 
كه  ياناتيمين ترتيب جركرد. به همي تأكيدعنوان رفتار خود نص گرايي و حديث گرايي به

گذاري شد و بعد از چند قرن توسط اشخاص ديگران همچون احمد ابن حنبل پايه وسـيلهبه
اولين شــخصــي كه  .)136: 1393(نبوي و نجات  ابن تيميه و شــاگردانش گســترش يافت

) است. او 1966-1906ات كاملاً متفاوتي بر حوزه سـلفي گرايي گذاشـت سـيد قطب (تأثير
 مهم بر سلفي گرايي گذاشت تأثيراسـت. وي دو » طي معاصـرپدر جهادگرايي افرا«درواقع 

هاي واردكردن عنصــر مبارزه با دولت تأثيرگيري نوســلفيســم شــد. اولين كه موجب شــكل
ه كرد. ها زندديگر روح انقلابي گري را در سلفيعبارتفاسـد در كشـوهاي اسـلامي بود. به

نوســـلفيســـم بود. پس از وي  كارگيري خشـــونت و رواج آن درســـيد قطب به تأثيردومين 
در قوانين اجتماعي داراي نوعي عنصـر بازگشت  ) داعش1979 -1903ابوالاعلي مودودي (

هم در هاي مشود. يكي از مثالبار عليه مردم ميبه گذشته است كه موجب اقدامات خشونت
روشي فدهداري و برمورد تضاد نوسلفيسم داعش با مقتضيات زندگي امروز بشر، احياي برده

ـــت. آن ـــبب كافر بودن بـه قانوني اس ها زنان و دختران مناطق تحت تصـــرف خود را به س
ـــا در نقاط مختلف جهان ميبـه ـــندفروعنوان برده بين جنگجويان خود يا به مراكز فحش  ش

(Winter,2015:28-37)  .ــونت محور خود، دليلي براي ايجاد  داعش با توجه به رفتار خش
ــترهاي فرهنگي و تعليما نوعي از مدت براي مجاب كردن مردم به بازگشــت بهت طولانيبس

دگي بينند. اين تضاد افكار سلف گرايي با نوع زنزندگي شـبيه زندگي سلف صالح نيز نمي
بار با كنوني بشـر به همراه روش سريع و فاقد بسترسازي لازم، موجب شده برخورد خشونت

ان را عدم هاي مسلمانلفيسم علت شكستنوسـلفيسم مانند س شـود.اجتناب ميمردم غيرقابل
رد. بايسـت نوعي بازگشت به گذشته صورت گيداند. بنابراين ميتبعيت از سـلف صـالح مي

در مورد اصــل اهم و مهم نيز نوســلفيســم نابودي مســلمانان مخالف خورد را در اهم اهداف 
ــتند كه فتنه كردندگذارد. زيرا معتقدند اينخود مي ــمنان نزديك هس ها نو نابودي آ ها دش

تقدم بر نابودي غيرمســـلمانان دارد. روش داعش اين اســـت كه با اعمال مجازات ســـنگين 
ــلط خود تحميل كند و اين امر  ــته را به مردم تحت تس اعتقادات خود در بازگشــت به گذش

مد وآخصوص در رفتشـود. زنان بهشـدت به تضـاد و برخورد با جوانان و زنان منجر ميبه
هاي زيادي را بايد تحمل كنند و عدم رعايت اين ومي جـامعـه، محـدوديتدر فضـــاي عم

  .)Kneip,2016:89-(101باري را به همراه دارد قوانين مجازات سنگين و خشونت
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ــير متن، اجتهاد و عقل-3 ــول تفس ــول اص ي و نص گرايگرايي در مقابل اص
  ظاهرگرايي

ــه ركن نقطه مقابل ارند. پيوســتگي دا با يكديگرگرايي تفســير متن، اجتهاد و عقل ين س
. سؤال اردوجود داعتقاد به نص گرايي در اهل سـنت بخصوص در نوسلفيسم  ي،عيتفكر شـ

ي و فوق در تفكر تشيع در مقايسه با نص گراي گانهسهمهم اين است كه تفاوت نتايج اصول 
ظاهرگرايي نوســـلفيســـم چگونه اســـت؟ در اين بخش ابتدا اصـــول تفســـير متن، اجتهاد و 

 يررســموردبگرايي از تشــيع و ســپس نص گرايي و ظاهرگرايي از اصــول نوســلفيســم عقل
  است. قرارگرفته

اي دارد. تفسـير قرآن و ســخنان امامان معصوم منبعي براي تفسـير در تشـيع جايگاه ويژه
ـــوعـات جديد در جامعه يـافـت احكـام دين امروز تلقي در نظر گرفته  و بخصـــوص موض

  شود.مي
ــنده نميدر بعد فقهي د ــلام ناب، تنها به ظواهر احكام بس ــمن حفظ ر اس ــود، بلكه ض ش

يرد گظواهر و پايبندي و عمل به احكام ظاهري، به اسرار احكام نيز توجه جدي صورت مي
ـــوراي نگهبان نيز كه وظيفه نگهباني از قانون 1381اي، فروردين خـامنـه( ) اركـاني مانند ش

علماي اسلام براي كشف شرعي يا غيرشرعي بودن اسـاسي و شرع مقدس را دارند از تفسير 
جب فن آن، موكنند. تفســير متون توسط علما و مراجع و اهلمصـوبات مجلس اسـتفاده مي

و  تنم تفسيرجواز  .شودايجاد وحدت و جلوگيري از اختلاف و خشـونت بين مسـلمانان مي
ـــوعات جديد فراهم احكـاماجتهـاد زمينـه را براي اتخـاذ   براي .كندمي جـديد براي موض
ـــلـامي امروزه، ـــائلي جمهوري اس هاي گرايي، جنبشگرايي جوانان، قوميتنظير غرب مس

ـــبكـه ـــوعات و  ازجملهاي، جنـگ نرم و بحران هويت اجتمـاعي جـديـد، جـامعـه ش موض
هاد و اجت تفسير نيازمند هاآنهاي جديد هسـتند. اتخاذ راهكار ديني مناسب در مورد چالش

  .)3: 1392لك محمدي و قلجي،م( در متون ديني است
ه گرايي عبارت است از اعتقاد بگرايي در اصـول فقه شـيعه متبلور شـده است. عقلعقل

ـــرعي و پذيرش اجتهاد به معني حجيـت عقل به عنوان يكي از منابع فقه و مدارك احكام ش
تلاش فكري و كوشـش عقلاني براي اسـتخراج و استنباط حكم شرعي موضوعات و مسائل 

 329ث از راه شرعي. جايگاه عقل از گذشته موردتوجه شيعه بوده است. ابن عقيل (مسـتحد
ر دوره ق) براي اولين بار د 1405ق)، الكراجي ( 413ق)، ابن جنيد اســـكافي، شـــيخ مفيد (

ــيح داده غيبت جايگاه عقل در حيطه ــرع را توض ــفيعي، اندش ات قرآن ياز آ .)10: 1387(ش
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و  وجود دارد. عقل يكنزد يمان و عقل ارتباطيان ايه مكرد كاســتفاده  روشــنيبه توانمي
 برسد خود يمالكداشته است تا به اهداف  يه خداوند به بشر ارزانك اندالهين دو موهبت يد
ي در تأثيرگرايي چه ســؤال مهم در اين بخش اين اســت كه عقل ).131: 1388،زادهحســن(

  ده است؟جلوگيري از تضاد يافتن تشيع با دنياي كنوني ش
يا عَلي اَلعَقلَ مَا « فرمودنـد: (ع)در مورد جـايگـاه عقـل بـه حضـــرت علي (ص)پيـامبر 

ي الرَّحمنِ؛ ــَ بَت بِهِ الجَنَّةُ و َطُلِبَ بِهِ رِض ــِ ــت و  اكتُس ــت كه با آن بهش يا علي عقل چيزي اس
  .)369 :4من لايحضره الفقيه، ج  (شيخ صدوق، »ديآيخشنودي خداوند رحمان به دست م

 سعادت و رستگاري واقعي انسان از طي صراط مستقيمخود  انديشـهدر  (ره)م خمينياما
ــت تفريط  و رهايي از افراط ــرع  ديآيمبه دس ــتند:  عقلو و ش ياء انب« معيار اين حركت هس

نازل شد كه جلوگيري از  هاآنآسماني بر  يهاكتابآوردند و  هاقانونآمدند؛  السلامهميعل
ــرع وط يروادهيزاطلاق و  ــاني را در تحت قانون ش  .درآوردند  عقل  بيعت كنند و نفس انس

هر نفسي كه با قوانين الهيه و موازين عقليه ملكات خود را تطبيق كرد، سعيد است و از  پس
 .)17 (ره):امام خميني(شرح چهل حديث » هستاهل نجات 

ول ه محصــگرايي به مقدار زيادي با عنصــر اجتهاد مرتبط اســت. عقلانيت مردم كعقل
ـــي و جامعه ـــي از طريق كاركرد نظام فرآينـد تـاريخي و درازمـدت آموزش ـــياس پذيري س

سياسي،  نوعي با توسعهگرايي بهود. عقلشدار ميسـر ميآموزشـي و تربيتي منسـجم و هدف
ــاركت مردم در حل بحران ــونت و افزايش مش ــازيزمينهها، كاهش خش ــاي تعامل و  س فض

س در سازندگي نفاعتمادبه و نفي تقديرگرايي، دنيا پذيري و تفاهم مرتبط است. جبرگرايي
يري شده گمطلوب تخصـصي جمعي و درنتيجه غيرتخصصي شدن سياست و تصميم جامعه

ــبب مي ــاركت را فراهم آورده و س ــباب حل بحران مش ــود تا بيو اس ــتواري ش ثباتي و نااس
لانيت ياسي را مترادف با عقســ توان توســعهبندد. بدين ترتيب ميسـياسـي از جامعه رخت بر

د انتقال گيري، نهادينه شدن فرآينسـياسـي، نهادينه شـدن نظام سياسي، بهبود فرآيند تصميم
ان در عمومي و گفتم رش عرصهقدرت سياسي و غيرشخصي شدن سياست و درنهايت گست

ــعهترمهما اين بيان تعريف كرد. ب جامعه ــاخص توس ــي، عقلانيت (عقل ين ش ــياس  رايي)گس
شـود. نظام اعتقادي شـيعي براي انسان كمال ذاتي قائل است و عقلانيت رفتارها و معرفي مي

 شوداط باكمال ذاتي وي سنجيده ميها در ارتباعمال رفتارها و اعمال حكومت ديني و انسان
خورد ســياســي پيوند مي گرايي با مفهوم توســعهبراين عقلبنا .)65 -40: 1377(كريمي مله،
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اي و قههاي فردوراز جنجالآن ايجاد فضــاي گفتگو براي حل مشــكلات جامعه به كه نتيجه
  ديني است.

اجتهاد آخرين عنصـر از عناصـر تفكر تشيع با تمركز با تفكرات امام خميني است كه با 
نص گرايي و ظاهرگرايي تضــاد دارد. اجتهاد يعني اســتفاده از نيروي ذهن براي دســتيابي به 

ه عنوان متدولوژي و ابراز استفادان منابع و با كمك علم اصــول فقه، بهاحكام شـريعت از مي
ـــت كه ما چگونه 34: 1381از اين منـابع (حلاق، ـــي بخش پيش رو اين اس ـــاس ). هدف اس

ــول محكم فقه را در عمل فرد و مي ــلات  جامعهخواهيم اص امروزي پياده كنيم و براي معض
  دنياي اسلام، پاسخ داشته باشيم؟

همه ترس اسـتكبار از همين مسـئله است كه فقه و «ي در مورد اجتهاد فرمودند:امام خمين
  ).289 : 21خميني، جلد  امام امام، صحيفه( »اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا كند

ايشــان توجهي بســيار به اســلام در قالب حكومت و اجراي قوانين در جامعه داشــت و 
ـــاختن اي قائجهـت براي اجتهـاد جـايگـاه ويژهازاين ل بود. درواقع اجتهاد را براي عملي س

ـــلام در زمان فعلي و در قالب قوانين ا ـــتمروز لازم ميقوانين اس امام  امام، صـــحيفه( دانس
ـــت و ). درواقع اجتهاد راه466 : 2، جلد (ره)خميني ـــلام اس حل براي حفظ پويايي دين اس

توان از گذشته تلقي كنند ميشـود دشـمنان اسلام نتوانند دين اسلام را براي زمان موجب مي
توان اسـتفاده كرد كه در زمان پيامبر، ايشـان براي معضلات اجتهاد براي تصـويب قوانين مي

. در فقه شــيعه )171 -110: 1413(شــعكه،كردند خاص و اتفاقات جديد از آن اســتفاده مي
ن باورند بر ايآيد چراكه شيعيان غالبًا هرگز به وجود نمي »بست باب اجتهاد«بحث در مورد 

باشــند. نكته داراي اهميت آن اســت كه شــيعيان نيز مانند كه اجتهاد يك فرآيند مســتمر مي
ـــنت، قرآن را به ـــتين منبع قانون مياهل س ـــند، ولي بر احاديث نيز تكيه عنوان نخس ـــناس ش

ـــب به دوازده امام معصـــوم (ع) را منبع مي ـــيعيان روايات و احاديث منتس كننـد، درواقع ش
  شمارند.برميحقيقت 

به دنبال اين هدف بود كه ضــمن حفظ اركان فقه ســنتي، اين مســئله را  (ره)امام خميني
توانيم اصول محكم فقه را در سطح فرد و جامعه پياده كنيم و توضيح دهد كه ما چگونه مي

: 1387بتوانيم براي معضـلات زندگي جمهوري اسلامي جواب مناسب داشته باشيم (فيرحي،
يكي از مســـائل بســـيار مهم در دنياي «فرمايند:درجايي ديگر پيرامون اجتهاد مي). ايشـــان 5

ها است. زمان و مكان دو گيريپرآشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم
ظاهر اي كه در قديم داراي حكمي بوده است بهكننده در اجتهاد هسـتند. مسئلهعنصـر تعيين
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ــئله در روابط حاكم ــت حكم  همان مس ــاد يك نظام ممكن اس ــت اجتماع و اقتص ــياس بر س
جديدي پيدا كند بدان معنا كه با شـناخت دقيق روابط اقتصـادي و اجتماعي و سياسي همان 
موضوع اول كه ازنظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است. واقعًا موضوع جديدي شده است كه 

  .)289 :21 ، ج1378(امام خميني،» طلبدي ميقهرا حكم جديد
مســدودكنندگان باب اجتهاد هدف ســياســي خود را كه چيزي جز اطاعت مطلق و كور 

ـــش ريـاكارانه دفاع از متون مقدس ـــه مردم نبود، در پوش  ديني و جلوگيري از ورود انديش
  .)15- 14: 1385غيرخودي به جوامع اسلامي ارائه (محقق داماد،

دهي و ن، ساماناي پيشــيهاي علمدرمجموع يكي از نمادهاي فقاهت شـيعي و مجاهدت
اجتهاد بر اساس روشمندي مطلوب از سوي امامان معصوم است تا از ورود  مندي شيوهقانون

به عرصــه دين هاي التقاطي و باورهاي غيرمعقول و مشــروع هاي انحرافي، شــيوهصــناعت
ــيوه .)82 -81: 1387(ميرخاني، جلوگيري به عمل آيد  و هاي انحرافي اگر اجتهاد نباشــد ش

 شــد وبار ميهاي مذهبي و فجايع خشــونتغير عقلي موجب چنددســتگي در جامعه و نزاع
 اجتهاد در سبب كاهش نزاع پس كند.هاي داخلي مسلمانان باز ميزمينه را براي بروز جنگ

 )29 -25: 1387شود (شفيعي،آميز ميو تضاد و به دنبال آن كاهش برخوردهاي خشونت

توضيح  مقابل نص گرايي هستند كه جملگي نقطهم از تشيع تاكنون سـه اصل مرتبط باه
طور افراطي به وهابيت و ســلفي داده شــد. نص گرايي يكي از منابع اهل ســنت اســت كه به

گرايان و سـپس به نوسـلفيسم به ميراث رسيده است. نظير آنكه باوجود اشارات مكرر قرآن 
ــمانيت خداوند، روند افراطي ــارات  تري را به خودبه عدم جس گرفت نظير آنكه باوجود اش

ــدند.  ــفات خيريه بر معناي ظاهري آن ش ــمانيت خداوند و حمل ص مكرر قرآن به عدم جس
اد و ي در تضتأثيرسـؤال اسـاسـي در اين بخش اين است كه نص گرايي و ظاهرگرايي چه 

  هاي اسلامي يا جوامع غير اسلامي دارد؟نزاع اين گروه با ساير فرقه
هاي زيادي ســتقيم به نص وجود دارد آن اســـت كه نص واجد نشـــانهآنچه در ارجاع م

شـــتار تواند به ككند و اتكاي به فهم غير اجتهادي مؤمنان مياســـت كه توليد خشـــونت مي
شروع و  »واسطه به قرآنضـرورت بازگشـت بي«اين رفتار كه با توجيه ديگران منجر شـود. 

در درون و بيرون جهان اسلام  »سلاميراديكاليســم ا«شـده اسـت در ذات، خود مولد تقويت
 »كشر«و  «بدعت«را در مقابل دو مفهوم »توحيد«سـان مفهوم بوده و هسـت. نوسـلفي بدين

ون خشونت در بيردهند كه يكي مستلزم خشونت در درون جوامع اسلامي و ديگري قرار مي
باط در نگاه نخســت ممكن اســت وجود ارت). 83-82: 1390(فيرحي، جوامع اســلامي اســت
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يابي و بررســـي چرايي اعمال ميان نص گرايي با بروز خشـــونت ملموس نباشـــد، اما ريشـــه
ن گرفته است. گوياي ايخشونت در بسياري از وقايع سده اخير، كه در پوشش مذهب انجام

ساز اسـت كه تمايل به تحليل نص گرايانه در اسـتنباط از متون اســلامي علل برجسته و زمينه
اراي مند و دسان يك آموزه ديني قاعدهرا به »تكفير«وده است. هرچند هاي افراطي بحركت

توان يافت، اما ظاهرگرايي و نص گرايي در ضوابط مشخص شرعي، در بسياري از اديان مي
در دوران  راطساز خشونت و افكنار بهره جستن از عنصر تكفير به يكي از عوامل مهم زمينه

ها بر انطباق و تقليد موجب وهابي تأكيد). 46-42: 1394(دهسرخي، شده استحاضر تبديل
ـــده كــه ظــاهر و رفتــار فرد، جلوه و بيــان ملموس ايمــان دروني او تصـــور گردد.  چهره ش

بلند، پوشيدن لباس بلند و محلي و عدم موردقبول براي شهروندان ازنظر داعش داشتن ريش
ــتفاده اســت لباس ــاير گروههاي غربي اســت. در اين ميان زنان بيش ااس ها مورد ظلم و ز س
عنوان نمونه اجبار زنان به پوشش روبنده و منع آنان از بيرون آمدن اند. بهخشونت قرارگرفته

ـــتگـان مذكر و همچنين اجبار آن هايي كه تحت عنوان جهاد ها به ازدواجبـدون يكي از بس
مسلمان  همه ليفطي در ميان نوسلفيسم، تكشـده اسـت. بنا بر ظاهرگرايي افرانكاح شـناخته

 اش او را به راهاسـت كه رفتار همسـايگان خود را نيز زير نظر داشـته و در صورت گمراهي
  .Marks,2015: 5)- 12راست هدايت كند (

ـــونت مي ـــديد به دو علت موجب خش ـــود. درمجموع نص گرايي و ظـاهرگرايي ش ش
ــتگاطرف، كافر خواندن گروهازيك ــل ميهايي را به همراه دارد كه به گذش ند يا كنن توس

ـــتبراي فهم نصـــوص بـه علما رجوع مي هايي كه بدون وجود كنند. از طرف ديگر برداش
فاوت ها متشـود بنا به طرز تفكر و ســطح فهم انسانمرجعيت و متخصـصـان دين از نص مي

  شود.جز خود ميافكني و كافر دانستن همه بهاست و همين موجب اختلاف
خالفت هرگونه منين در مقابل اصل كفر دانستن اصل انصاف در اجراي قوا-4

  و دگرانديشي
ــب خطا و  ــم عدم تناس ــلفيس ــيعي و نوس ــوعات مورد اختلاف بين تفكر ش يكي از موض

همواره بر رعايت انصاف و عدالت در برخورد با مجرمان و  (ره)خميني امام مجازات است.
ا عفو و دستگاه قضايي كشور بهمچنين هرسال با صلاحديد  شانيا .اندداشـته تأكيدمخالفان 

 رسـد بين اهل سنت و. اين مورد به نظر ميكردنديمتخفيف مجازات برخي مجرمان موافق 
نوسـلفيسم نيز مورد اختلاف باشد. زيرا بسياري از اعمال نوسلفيسم كه تحت عنوان مجازات 

رح ن سؤال مطگيرد با نص صريح قرآن تناقض دارد. در اينجا ايمجرمان و مخالفان انجام مي
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رانديشــي شــكنان يا دگشــود كه چه تفاوتي ميان نوســلفيســم و تشــيع در برخورد با قانونمي
 مخالفان فكري خود است؟

در قالب جمهوري اســلامي در ايران سنگ بناي  (ره)در حكومت شـيعي كه امام خميني
با  نه مخالفگونه نيست كه هرگوآن را نهاد، سـرپيچي از قانون را حرام اعلام شـد، ولي اين

ا در ها شود. زيرقوانين يا انتقاد به عملكرد نظام موجب كافر دانسـتن شـهروندان و اعدام آن
ت. شــده اس تأكيداسـلام موردنظر امام خميني بر انصـاف، عدالت و برابري جرم با مجازات 

مســائلي دارد كه  اســلام« فرمودند: هاانســان همهايشــان در مورد لزوم رعايت عدالت بين 
طور نيست كه يك اين اسلام مربوط به همه بشـر اسـت، هيچ مملكتي دون مملكتي نيسـت،

 سلاما وخويشي با يك ُقطري دوِن ُقطري ندارد،مملكت داشـته باشـد تمام بشـر را، هيچ قوم
، خواهد درآورديك دين الهي است، يعني آمده است كه همه بشر را به اين صورتي كه مي

  .)450 :4 خميني، ج امام امام، يفهصح(» وردبه يك صورت عادلانه درآ
 شدهاصلاحبر عفو و آزادي زندانياني كه مشـمول شــرايط عفو و توبه و  (ره)امام خميني

اي به هيئت عفو براي ايشان در نامه كه باركياست  معروف فراوان داشتند. تأكيدبودند نيز 
ــوي بر ييهامخالفتكردند،  تأكيدزنداني  400آزادي  ــده بود. از س از  يكيخي مقامات ش

ـــئولـان بـه امام گفته بود، هيئت عفو، زندانيان را آزاد مي ـــعود مس كند و زندانيان هم به مس
شــوند. امام گفتند، اگر چهار نفر هم به آقاي رجوي ملحق شــده باشــند ما رجوي ملحق مي

مه به پشــت گردنشان داريم، امام در ادانفر را در زندان نگه 400نبايد به خاطر آن چهار نفر، 
ـــحيفهزدنـد و گفتنـد، برويـ رهبر  .)387 :20 امام خميني، ج د آزاد كنيد، به گردن من (ص

ــلامي كه به ــتورات دولت اس ــت مخالفت با قوانين و مقررات و دس طور انقلاب نيز معتقد اس
اند و هشوراي نگهبان قرارگرفت تأييدشده و مورد مستقيم توسط مجلس شوراي اسلامي وضع

ر كس جايز نيست و داند، براي هيچشـدهيا با اسـتناد به اجازه قانوني نهادهاي مربوطه وضـع
صـورت تحقّق مخالفت توسـط فردي در اين خصوص، بر ديگران تذكر و راهنمايي و نهي 
ـــرپيچي از  از منكر لازم اســـت (البته باوجود شـــرايط نهي از منكر). باآنكه اكثريت علما س

ـــلـامي حرام ميقوانين را جـايز نمي  دانندداننـد و تخلف از قوانين را در نظـام جمهوري اس
تخلف از قوانين در نظامي كه امام خميني طراحي  درواقع) 1987(اجوبة الاستفتائات، سؤال 

رائم ه تمام جشود نه اينكآن را صـورت داد بر اسـاس جرمي كه فرد مرتكب شده تعيين مي
بار ون، كفر ورزيدن به خدا تلقي و مجازات خشونتاسـلامي خلاف قان مسـلمانان در جامعه

  .مانند بريدن اعضاي بدن يا مرگ در پي داشته باشد
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گروه نوســلفيســتي داعش به لزوم اطاعت از خليفه معتقد اســت كه البته اين ولي امر هم 
كســي جز ابوبكر بغدادي نيســت و انكار علني اعمال وي حرام و مســتوجب تكفير و مرگ 

ان تواي از آمار كشتار مخالفان توسط داعش، ميبيان نمونه براي ).44: 1395اسـت (نجات،
ــازمان  ــمي س ــاره كرد. بنا بر گزارش رس ــماري دولت عراق اش ــرش ــازمان س به گزارش س

(قبل  2015تا دسامبر  2003منتشر شد، از مارس  2016ژوئن  1سرشماري اين كشور كه در 
هزار  170قدرت اين گروه در عراق) بيش از از اعلام رسمي داعش تا دوره اوج گستردگي 

گزارش ســازمان  (اندشــدهگروه تروريســتي داعش كشــتهشــهروند عراقي توســط اعضــاي 
ـــمــار ـــرش ـــتــه يس برگفتــه از:  2016، ژوئن 2015تــا  2003از  يعراق يهــاعراق از كش

https://www.iraqbodycount.org/(.  ـــتارها و ـــيع و همچنين كنار نوع كش ـــتـار وس كش
ها تضاد آشكار با متون و احكام اسلامي دارد. در اسلام انصاف و رأفت اسلامي بسيار شكنجه

هاي غصب شده به دور هرگونه انصاف است ولي رفتار داعش با مردم سرزمين تأكيدمورد 
  و رأفت اسلامي است.

هاي ديني و دعوت به وحدت بين مسلمانان در اصـول عدالت بين اقليت-5
  گيرتكفير فرامقابل اصل 

هاي مختلف مســلمانان و گســترش فضاي برادري بين مسلمانان ايجاد وحدت بين گروه
ـــت. عدالت و روابط بـه (ره)در نظر امـام خميني ـــيعي بـه جايگاه مهمي داش عنوان عـالم ش

آميز نيز با غيرمسـلمانان موضوعي است كه در اسلام توجه بسيار زيادي به آن شده مسـالمت
ين زمينه با تشـيع در تضـاد آشـكار اســت. در اينجا اين سؤال اسـت داعش از دو جهت در ا

  اين تكفير فراگير توسط داعش چيست؟ ود كه علت اين سطح تضاد و نتيجهشمطرح مي
ـــلامي امـام خميني در طول رهبري خود همواره بر وحـدت فرقـه  تأكيدهاي مختلف اس

وان تمامي رسد بتبه نظر ميدانستند. داشـتند. ايشـان شـيعه و اهل سـنت را بردار يكديگر مي
اقدامات امام را با اصـل دعوت و گسـترش اسلام توضيح داد. تمامي اقدامات قبل از انقلاب 

طلبان دعوت رژيم پهلوي به بازگشـت به آغوش اسـلام و قطع رابطه با استعمارگران و سلطه
ــتي را ميبه ــهيونيس ــلمتوان در قالب دعوت به وحدت بين مويژه آمريكا و رژيم ص انان و س

بسـيج شـدن نيرو عليه دشـمنان اسـلام توضـيح داد. چنانكه سران كشورهاي اسلامي را نيز به 
صــدور «همين امر دعوت كرده بودند. پس از انقلاب نيز مقصــود اصــلي حضــرت امام از 

 -132: 1387(لك زايي، ي اســلام به مردم ديگر كشــورها بودهاي معنوصــدور پيام» انقلاب
 به اين امر اساسي چنين اشاره دارد: 57بهمن  23در پيام خود در تاريخ  حضـرت امام .)135
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ما با مسـلمين اهل تسـنن يكي هسـتيم؛ واحد هسـتيم كه مسـلمان و برادر هستيم. اگر كسي «
ساني ها بشود، بدانيد كه يا جاهل هستند يا از ككلامي بگويد كه باعث تفرقه بين ما مسـلمان

  .)133 : 6، ج 1378(امام خميني، »مانان اختلاف بيندازندخواهند بين مسلهستند كه مي
در سـطوح اجتماعي نيز مبارزه با ظلم و برقراري عدالت اجتماعي لازم است. ازنظر امام  

در عدالت اســـلامي همه افراد در برابر قانون مســـاوي هســـتند. امام خميني در مورد عدالت 
ملكت برقرار كنيم. اسلامي كه آن شخص خواهيم در اين معدالت اسـلامي را مي« فرمودند:

  .)424 : 9 جلد امام، يفهصح»(اول با آن فرد آخر همه علي السواء در مقابل قانون باشند.
هاي ديني غيرمســلمان را توصيه افراد ازجمله اقليت ايشـان رعايت عدالت در مقابل همه

ـــتند. امام خميني در موردكردنـد. و هرگز آنمي اعمال فرايض مذهبي و  هـا را كـافر ندانس
هاي مذهبي در ايران براي اجراي كليه تمام اقليت«هـاي مـذهبي فرمودنـد: اجتمـاعي اقليـت

داند تا از حقوق و امنيت آنان دفاع كند خود آزادند و حكومت اسلامي، خود را موظف مي
يز قايد خود نها در بيان عو آنان هم مثل ساير مردم مسلمان ايران، ايراني و محترم هستند. آن

  .)290 :11صحيفه امام، امام خميني، ج ( »آزادند.
ايشــان اين تناســب جرم و مجازات در كنار پذيرش انتقادات از ســوي مخالفان موجب  

  شود.ها ميآميز در جامعه و كاهش تنشنوعي فضاي مسالمت
كافر  ااسلامي است و به معناي صدور حكم كافر شدن و ي تكفير يكي از مفاهيم انديشـه

رده است. اي را پيداكبودن فرد اسـت؛ اما اين مفهوم در گفتمان نوسـلفيسـم جايگاه برجسته
ول كه اعمالشان موردقبدهند كه عليه مسلمانان ديگر درصورتيبه خود اجازه ميها نوسـلفي

در ا هعنوان كافر و مرتد اعلام جنگ دهند، چه رســد به غيرمســلمانان. نوســلفينباشــد، به
يه ند و اين عمل را فرضــشــوويژه شــيعيان، به هر ابزاري متوســل ميها، بهغير ســلفيكشــتار 

ـــيع،آموزه ). مطـابق45 -40: 1395(نجـات، داننـدمي ـــلـام تش كافران از نگاه نوع  هـاي اس
اند: شماري از سر دشمني، اذيت و آزار مسلمانان را پيشه برخوردشـان با مسـلمانان دودسـته

اهد در خوگركسـاني هستند كه خصلت تجاوزكارانه ندارند و مياند و دسـته ديخودسـاخته
 اســت. و قائلمحدوده خويش به زندگي عادي ادامه دهند. اســلام بين اين دو گروه، تفاوت 

ــوب و خون ــدد آش ــلام، آنان كه درص ــند و بخواهند زندگي از ديد اس ريزي و تجاوز نباش
 ندارد، بلكه به مســلمانان سفارشجنگ تنها سـر ند، اسـلام نيز نهآميزي داشـته باشـمسـالمت

باكساني كه  « فرمايد:اما درباره دسته اول خداوند مي .كند كه با آنان به نيكي رفتار كنندمي
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خدا بجنگيد ولي تعدي نكنيد زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست  درراهبا شما جنگ دارند 
  .)190(بقره،»ندارد

طور . هماناندزايش اختلاف بين مسلمانان شدهنوسـلفيسـم با كافر دانستن همه موجب اف
ــت كه به هيچ ــاني اس ــلمانان، تنها به نفع كس ــت اختلافات بين مس ــلم اس ك از فرق يكه مس

  )33-32: 1395اسلامي اعتقادي ندارند و درواقع دشمن تمام جهان اسلام هستند. (نجات،
  جهاد فراگيراصل منع جهاد ابتدايي در مقابل اصل -6

بتدايي و جهاد فراگير دو اصـطلاح كاملاً متضاد هستند كه اولي متعلق به تفكر منع جهاد ا
شـيعي و دومي متعلق به تفكر نوسـلفيسـم اسـت. حال اين پرسش مطرح است كه كدام نوع 

  شود؟جهاد موجب خشونت حداقلي و كدام نوع جهاد خشونت حداكثري مي
ترين اختلاف قالب داعش، نمايانبين تشيع در قالب تفكرات امام خميني و نوسلفيسم در 

 تبرخورد با عنصر جهاد است. اختلاف در چگونگي برداش چگونگي ازنظر ظهور خشونت،
هاي متفاوت تشيع و نوسلفيسم از عناصري است برداشت از جهاد، موضوعي است كه نتيجه

ــمت ــد.هاي قبل به آنكه در قس ــاره ش ــدن بحث به مواردي ها اش ــن ش  در اينجا براي روش
رد چند موشود. موارد جهاد در فقه شيعه شود كه در تشيع جهاد واجب ميپرداخته اشاره مي

است. يك مورد، جهاد ابتدايي است، يعني جهاد بر مبناي اينكه اگر ديگران مشرك و ظالم 
داشته ها ندهد كه مسلمين و لو اينكه سابقه عداوت و دشمني هم با آنباشند، اسلام اجازه مي

در اين نوع جهاد اســت كه اذن  .ظلم وها حمله كنند براي از بين بردن شــرك ه آنباشــند ب
امام يا منصـوب خاص امام شـرط اسـت. ازنظر فقه شـيعه اين نوع جهاد جز در زمان حضور 

ن تشــخيص آ رايز شــده باشـد جايز نيســت،امام يا كسـي كه شـخصــاً از ناحيه امام منصـوب
ــتباه به بايســت توســط امام معصــوم صــورت گيمي رد وگرنه ممكن اســت با تشــخيص اش

كشـورگشـايي ختم شـود. مورد دوم جهاد آنجايي اسـت كه حوزه اسلام موردحمله دشمن 
ه، در مبحث فقيخميني نيز در برشمردن اختيارات ولي امام قرارگرفته، يعني جنبه دفاع دارد.

ــ» معروف و نهي از منكرامربه« ــرايط را نايبان عام حض ــر (عج) رت وليفقيهان جامع ش عص
ـــين آن حضـــرت معرفي كرده كه در اجراي حدود و تعزيرات)، به جز جهاد ابتدايي، جانش

ــيله تحريرالو(اند ايشــان جهاد ابتدايي از وظايف فقيه در دوره غيبت حذف كردههســتند.  س
دوران دفاع مقدس ايشان بر مراقب فرماندهان نظامي در  در ).459 : 1ج  ،1379امام خميني،

ــم  انيرنظاميغد مور ــور متخاص ــت كردنديم تأكيدكش تح پس از ف كهيهنگام. معروف اس
خرمشهر فرماندهان نظامي تشخيص به ورود به خاك عراق دادند امام خميني اظهار نگراني 
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ـــيـب ديـدن مردم  ـــتنـد،  يرنظـاميغاز آس توجهي به اين  گونهچيهدولت عراق  بـاآنكهداش
  .)1393 ردادخ هاشمي رفسنجاني،( موضوعات نداشت

تحت  كند زيرا نظام اسـلاميجهاد ابتدايي تمايز مهمي بين تشـيع و نوسـلفيسـم ايجاد مي
هاي تبرداش تأثيراي بر حذر دارد كه ممكن اســت تحت تفكر شـيعي را از اقدامات سـليقه

  اشتباه از اوضاع سياسي داخلي كشورهاي ديگر صورت گيرد و صلح را به خطر بيندازد.
 خصــوص داعشفراگير كه ركن بســيار مهمي در انديشــه نوســلفيســم به در مورد جهاد

توان به نظريات ابوالاعلي مودودي اشــاره كرد. او يكي از متفكران و انديشــمندان اســت مي
دي ات زياتأثيرهاي اسلامي معاصر بوده و هاي او الگوي جريانجهان اسلام كه آرا و انديشه

ــ ــته اس ــلفي گري داش معتقد اســت جهاد بر تمام عبادات مقدم  وي ت.بر جريان فكري نوس
شــود. نگاه اســت و مؤمن واقعي از غيرازآن با ميزان التزام و اقدامش در جهاد تمييز داده مي

ـــويي و نقد بنيادي و براندازانه مودودي به مكاتب رقيب از  ايجـابي و افراطي و جهـاد از س
ـــوي ديگر، وي را بـه ـــوعنوان توجيـهس ن كند كه از آنت معرفي ميگر پيكارجويي و خش

  .)34-31: 1395(نجات، موده استعنوان جنگ مقدس تعبير نبه
  هامام دولتت نابودي مقابلدر هاكشورسياسياقتدار مرزها رسميت شناختنبه-7

هايي قبول يا رد مرزهاي كنوني بين كشورها و چگونگي برخورد بااقتدار سياسي دولت
ـــلام و خ ـــكلاكـه اكنون در جهان اس ـــيع و  اند ازجملهگرفتهرج از آن ش اختلافات مهم تش

  شود؟نوسلفيسم است. سؤال اصلي اين است كه اين تفاوت چيست و از چه منبعي ناشي مي
در تشيع امام خميني وحدت امت اسلامي هدفي حاكم بر روابط بين مسلمانان در جامعه 

مانان براي دولت اسلامي، از شـود. اعتقاد به امت واحد بودن همه مسلاسـلامي محسـوب مي
ــت خارجي از دولت ــياس ــت كه آن دولت را در س ــولي اس امام كند. هاي ملي ممتاز مياص

 ، اين نگرش خاصدادخميني داراي انديشه سياسي خاص بود كه اساس حكمراني را شكل 
 ي را در اين حوزه ايجادبه حوزه سياست، تبعاتي در حوزه روابط خارجي بوده و نگاه خاص

اســلام « داند:مخاطب پيام اسـلام را نوع بشـر مي شــانيا .)151: 1393شـكوهي،( رده اسـتك
د توانبراي بشــر آمده اســت، نه براي مســلمين و نه براي ايران... نهضــت براي اســلام نمي

تواند محصور باشد در حتي كشورهاي اسلامي... با تمام محصور باشد در يك كشور و نمي
 ،امام هفيصح» (و اين را بايد از اصـول سـياست خارجي خود بدانيم.وجود بايد تلاش نماييم 

  .)280: 13، ج 1378خميني،  امام
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ـــان فرمودند:عنوان هدفي غايي ميامـام خميني همچنـان امت گرايي را به  ما «دانند. ايش
براي دفاع از اسـلام و ممالك اسلامي و استقلال ممالك اسلامي درهرحال مهيا هستيم. برنامه 

ا كه برنامه اسلام است، وحدت كلمه مسلمين است، اتحاد ممالك اسلامي است، برادري با م
 فهيحص» (پيماني با تمام دول استعمارطلب.جميع فرق مسـلمين است در تمام نقاط عالم، هم

  .)280: 13، ج 1378خميني،  امام امام،
به  زهاي فيزيكيالبته براي مرحله گذار و رســيدن به وضــعيت مطلوب امت اســلامي، مر

شده است؛ چراكه در شرايط فعلي، مرزهاي طبيعي و جغرافيايي در معادلات رسميت شناخته
المللي بر آن استوار است و نظم جهاني بر پايه اين كند و تمام روابط بينجهاني حكومت مي

ــكل ــخنان و بيانات امام خميني (ره)، درميمرزبندي ش كه ابيم يگرفته اســت. با نگاهي به س
عنوان يك واحد ســياسي و اجتماعي، همانند ساير واحدهاي تنها با ملت و مليت بهايشـان نه

ن را عنوان يك ســـطح تحليل مخالفتي ندارند، بلكه آديگر نظير قوم، قبيله، طايفه و غيره، به
 شناسد. ايشان از نژادهايعنوان واقعيت موجود در جهان معاصـر پذيرفته و به رسـميت ميبه

 يك بر ديگري تفوق ندارند. ايشــانكند كه هيچياد مي» هاي شــانهدندانه«ف، همچون مختل
  .)280: 13، ج 1378 امام، فهيصح( شماردوطن و زادگاه را محترم مي

ــور بر مرزهاي خود نقش مهمي در ثبات و  ــناختن مرزها و حاكميت كش ــميت ش به رس
ـــام و عراق يا  ـــلامي ش ـــلح در يـك منطقه دارد. دولت اس همان داعش، مرزهاي كنوني ص

شــناســد. هدف آن، بازگشــت به مرزهاي زمان اوج كشــورهاي اســلامي را به رســميت نمي
ه ها از به رسميت نشناختن مرزها برگرفتشـكوفايي خلافت اسـلامي است. درواقع مقصود آن

ــلامي نيســت؛ بلكه  از حس برادري و مســلماني بين مســلمانان و تلاش براي وحدت امت اس
ـــي از نيت آن برعكس، ـــلمان منطقه خاورميانه ها و ملتها براي نابودي دولتنـاش هاي مس

» هاينوسلف«رآميز هاي اسراداند. ابوبكر ناجي يكي از چهرهها را كافر مياست كه داعش آن
وان ترا مي» مديريت توحش«پردازان جديد اين جريان است. كتاب وي با عنوان و از نظريه

ـــمار آورد. اين كتاب دنيايي را به تصـــوير ميگروه داعش  بيـانيـه ـــد كه در آن،به ش  كش
ه ومرج و توحش كشيده شدابرقدرتي امريكا از بين رفته و مرز كشـورهاي مسـلمان به هرج

 اندازيكشـــورهاي داراي حاكميت با راه توحش چنين اســـت: تجزيه ســت. اســـاس بيانيها
ــو هاي داخلي و ايجاد بحران در همهجنگ ــئولان آن طورير و يا منطقه، بهنقاط كش كه مس

كشــور تضــعيف شــوند و قدرت خود را از دســت بدهند. در چنين حالتي، مديريت توحش 
  .)36: 1395(نجات، باشد» خلافت اسلامي«ست خود يعني ساز هدف دوردتواند زمينهمي
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  طور نظير به نظيرتضاد اصول فكري تشيع و نوسلفيسم به :1جدول 
اصول فكري نوسلفيسم با محوريت داعشبا محوريت تفكرات امام خمينياصول فكري تشيع

 نص گرايي و ظاهرگرايي گراييتفسير متن، اجتهاد و عقل

 شكنيكفر دانستن هرگونه انتقاد و قانون انصاف در اجراي قوانين

 تكفير فراگير و شيعه ستيزي هاي ديني و دعوت به وحدتعدالت بين اقليت

 سلف گري مكان-مهم و مقتضيات زمان-اهمتوجه به اصل

 جهاد فراگير منع جهاد ابتدايي

 هانابودي تمام دولت به رسميت شناختن مرزها اقتدار سياسي كشورها

  گيرينتيجه-8
تضـادهاي اصـول تشـيع و اصـول نوسلفيسم است.  نچه در اين مقاله بحث شـد مقايسـهآ

شيع اينكه تضاد بين رفتار نوسلفيسم و رفتار ت لاو نوشـتار پيش رو داراي چهار نتيجه اسـت.
از اينكه  نظرصرف يعني كنند؛ميتبعيت  هاآنبرگرفته از اصـولي اسـت كه اين دو تفكر از 

نظام ( يشيعتشـيع و نوسـلفيسـم در قالب دولت  هايگرايشچه افرادي مجريان و متفكران 
ع تفكر دو نو اين ) باشند،گروه تروريستي داعش( نوسـلفيسـتيجمهوري اسـلامي) يا گروه 

داراي تضاد و دشمني هميشگي هستند. دوم اينكه گروه نوسلفيستي داعش در اصول داراي 
رسد و تفكر شيعي داراي اصولي است كه به خشونت مي در رفتارش ذاتاًعقايدي است كه 

ــلح و رفتار  ذاتاً ــالمتدر رفتارش به ص ــدمي آميزمس ــت كه عقاي نتيجه .رس ــوم اين اس  دس
ــلفيســم (با تمركز بر داعش جداگانه يا بعضــي در اتفاق يكديگر در مخالفت  هركدام) نوس

نظير به نظير با عقايد تشـيع (با تمركز بر امام خميني) است. يعني هريك از عقايد نوسلفيسم 
نظير به  طوربهمقابل دقيقي در عقايد شيعي است و اين تضاد در نوشتار پيش رو  نقطهداراي 
هاد نقطه مقابل ج قاًيدقممنوع بودن جهاد ابتدايي  مثـالعنوانبـهدر  .درآمـدنمـايش  نظير بـه

كه حكام اســـلامي از  شـــوديمبودن جهاد ابتدايي در تشـــيع موجب  ممنوع فراگير اســـت.
 زيآممسالمتصلح و فضاي  جهينتداراي  خودخودبهداشـته شـوند و  بر حذركشـورگشـايي 

گ با اسلامي را تشويق به جن حاكم وسلفيسم جهاد فراگير،است. اين در حالي است كه در ن
 .شـــوديممنجر به تنش و جنگ و خشـــونت  خودخودبهكند و اين عقيده مي هادولتتمام 

ع ها در نوسلفيسم بايد از درون جهان اسلام شروتوجه اينكه اين مبارزه با حكومتنكته قابل
لفيسم تفاوت نوسلفيسم با س ينترمهمينكه آخر ا نتيجهشود كه جنگ داخلي به همراه دارد.

برخورد افراطي موجب شــد در مدت  اين افراطي بودن آن در برخورد با حكم جهاد اســت.
ــنكوتاه ظهور خود، موجب  ــونت  ترينخش ــود و اين ميزان خش ــلام ش رفتارها در دنياي اس

  از پيشينيان سلفي خود است. شديدتر
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 ،يخيتار ري: سيعياجتهاد ش ").1385. (يمصطف ديداماد، س محقق -
مستان و ز زيي. پايحقوق قاتيفصلنامه تحق. "هاوهيها و شحوزه
 .44. شماره 1385

 يرو شيپ يهاچالش ".نيحس ،ي. قلجدرضايحم ،يمحمد ملك -
در  يو لزوم بازنگر شدنيدر عصر جهان يانقلاب اسلام

اب انقل افتيفصلنامه ره. "يمل تيكلان امن يگذاراستيس
 .18تا  3 . صفحه1392. تابستان 23. سال پنجم، شماره ياسلام

. "هاد توسعه مسائل زناناجت ").1387عزت السادات. ( ،يرخانيم -
 .28. شماره صادق يفصلنامه ندا

 يشناس انيجر").1393. (يعل دينجات، س ر،يعبد الا م ديس ،ينبو -
لنامه فص. "گفتمان ليدر بر اساس تحل هيسور ينوسلف يهاگروه
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