
 

 
 

لس  ممج  ش   ش 
يان لکچگونگی ش  ها در دهه اخیر  يابی آن و داليل قدرت فیریکهای ت گیری جر

 فیریکهای ت گیری جریان لکچگونگی ش

 ها در دهه اخیر یابی آن و دالیل قدرت

 *مهدیفرمانيانترکداالسالموالمسلمينحجت

مقدمه

ورود فرهنم غرب به جهان اسالم و فروپاشی امپرااوری عامانی، بازااب فراوانی در 
صدد سدال  کدر ی كهارین مسائلی است  اساسی جامعه اسالمی داشت. خالفت از

. در همدین زمینده، كدردسنت را به خود مشدغول  ر مسلمانان اها گذشته، ذهن و ف
یا شدد.  ها حزب و گروه سیاسدی اشد تاب نگاشتند و دهكران اسالمی صدها  متف

خالفت اسالمی از دست رفته بود؛ جهان اسالم گرفتار فرهندم غدرب شدده بدود و 
 شد.  میدی دیده نمیهید بارقه ا

رفدت از ایدن  ار اصدلی بدرای برون دسنت مصری، راه ران اها اعدادی از متف
دغدغه دین داشدتند و  كه ای دانستند. عده را، بازگشت به سل  می کوضعیت اسفنا

خدود را سدلفی  كندد خواستند فرهنم غرب بدر ادار و پدود مسدلمین سدایه اف نمی
اندداز شدد و محمدد عبدده،  نامیدند. بازگشت به سل  نخستین بدار در مصدر  نین

الدین خطیب و سید محمد رشید رضا نخستین افرادی  بی، محبكواكعبدالرحمان 
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ند، امدا وهابیدان از ایدن شدعار سدوء كردشعار بازگشت به سل  را مطر   كهبودند 
ار سدل   دایمیده را بده عندوان اف ار ابن و افند و خود را سلفی نامیدند كرداستفاده 
ایمیده  ار ابن دای از دردمنددان مسدلمان بده دام اف چندین عدده ندد؛ و اینكردارویج 
  1افتادند.

ومت اسالمی  م، اأسیس حك ها برای احیای خالفت اسالمی یا دست این گروه
اسدالم  فیدر را در جهدان م جهداد، ا دگاه با ح 2ه،كرد کایمیه امس به فتواهای ابن

فیری از  های ا همه جریان كهاوان با قا عیت گفت  بنابراین، می 3ند.كرد نهادینه می
اند. به  ایمیه اند و همه سلفیان احت اأثیر ابن ری  سلفیه بیرون آمده های ف دل گرایر

به اسم سل   كهروست  ایمیه روبه ای به نام ابن عبارای، امروزه جهان اسالم با پدیده
 دهد. فر دیگر مسلمانان فتوا میكو به  كند  خشونت را ارویج می گری، و سلفی

فیری،  های ا وااه درباره جریانكبنابراین، در این نوشته در پی آنیم اا با بیانی 
 م. یبه بحث بپرداز

یگریخچهسلفیتار

 آرای به اوجه هشتم، قرن در ایمیه ابن اهور از قبا ااروش:  کگرایی به ماابه ی سل 
 محددثان میدان در حددیث، اصدحاب ری دف هدای روش از ی دی ماابده بده سل ،

ار  دگان اصدحاب حددیث مقیدد بودندد ادا از افبزر از  یفی و بود مطر  سنت اها
ادوان  . فقهای اثرگرای مدینده در دو قدرن اول هجدری را می نندسل  خود عدول ن

حنبا دانست. خدود  های پیر از احمد بن گرایی در سده سلفی  ردقراوالن روی پیر
 ر اصحاب اثر مدینه انظیم  اساس ف حنبا بسیار مقید بود عقاید خود را بر  احمد بن

                                                           

 به بعد. 248 ، صمبهب یا  بدع ؛ سلفیه. نک: محمد سعید رمضان البو ی، 1
 ، امام كتاب.الخالفة واالمامة العظمی . نک: سید محمد رشید رضا،2
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. در زمدان محددثان قدرون سدوم ادا هشدتم، ن ندداز آن عددول  م اناال و حتی كند
ار گذشتگان و  ه افگرایی معنایی به غیر از معنای لغوی نداشت؛ یعنی اوجه ب سلفی

 کس از محدثان به حدیث خیرالقرون امسدكاین اوجه، مقید به زمانی نبود و هید 
، هر روز به اعدداد افدرادی «سل »لمه ك. بنابراین، با اوجه به معنای لغوی كرد نمی

 1شد. گرفتند، افزوده می قرار می« سل »احت پوشر مفهوم  كه
ایمیده و اسدتدالل بده حددیث  با اهدور ابن تب:کم کگرايی به عنوان ي سلف 

خیرالقرون، محدوده زمانی سل  مقید به قرون فاضدله )قدرن اول ادا سدوم( شدد و 
مفهوم سل  از معنای لغوی به معنای اصطالحی اغییر معناشناختی یافت. در ایدن 
نگاه، فهم ااهرگرای سل  )صحابه، اابعین و اابعین اابعین و ائمده اربعده( از فهدم 

 کگرایی ی گرای خل  )اشاعره و مااریدیه( برار شد. در این زمان، دیگر سل  ااأوی
تب در مقابا اشداعره، اصدحاب  م کم خود را به عنوان یك  مك  هنبود، بل  ردروی

ایمیده در حدال  . امام این احدوال  بده دسدت ابنكرد حدیث و مااریدیه معرفی می
تبی به ندام  برای نخستین بار از م برىكال ةالفتوى الحموی تابكانجام بود. وی در 

بدا  2تبی با عنوان سلفیه در جهان اسدالم اأسدیس شدد. چنین م سلفیه نام برد و این
ن یداز نویسندگان ا کهید ی كهرسیم  بررسی امام آثار ملا و نحا، به این نتیجه می

 اند. ه ردتبی به نام سلفیه یاد ن اثر از م
د در            عیار است  سلفی امام کخود ی كه  د یوس  قرضاوی  كهجالب است بدانیم 

لمده سدلفیه، ك كدهاصدریم دارد  الی الرشد ةالصحوة االسالمیة من المراهقتاب ك
 گوید: لفظی جدید است و به اازگی در ادبیا  جهان اسالم وارد شده است. وی می

چه زمدانی در جهدان دانم از  ها( اعبیر جدیدی است. نمی اعبیر سلفیون )سلفی
                                                           

هدای ف دری سدلفیه در جهدان  گرایرمقالده »؛ درس ستلفیه، آشنایی با فرق تسنن. مهدی فرمانیان، 1
 .104 ، شمشكات، مجله «معاصر

 .40-34 ، صفتوى الحمویة الكبرىایمیه،   بن. ا2
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گفتندد  ها، اها حدیث، اها اثر یا حنابلده می اسالم شایع شده است. قبالا به سلفی
رفدت. دعواهدا و  ار میكدالم در عقایدد و اهدا رأی در فقده بده كددر مقابا اها  كه

مشاجرا  علمی و عملی زیادی میان حنابله و اشداعره و مااریدیده در  دول اداریخ 
 1اافاق افتاده است.

 رفتن محاق به با زیرا ؛است واقع با منطب  و دقی  بسیار قرضاوی یوس  گاهدید
فیه خبدری سدل تدب م از سكد هدید حاضدر، عصدر اا هشتم قرن از ایمیه ابن ر ف

الدین خطیب و سدید  را در شمال آفریقا، محب« سلفیه»نداشت و نخستین بار لفظ 
ند. وهابیت در این هشتاد سال گذشته از ایدن اسدم بده كردمحمد رشید رضا مطر  

تدب سدلفیه ندام  تب خدود را م و خود را به عنوان سلفی و م كردنفع خود استفاده 
 دائرة المعارف اسالم« سلفیة»نویسنده مدخا  كهنهاد. شاید به همین علت است 

(encyclopedia of Islam) هدای  بده جریان  هچاپ لیدن، سلفیه را نه به وهابیت بل
 2ه است.كردسلفی شمال آفریقا ا الق 

فيریدرعصرحاضرکهایتجریان

 شدورهایك در فیری ا های جریان از متنوعی و متعدد های گروه اخیر، سال سی در
هتاى استالمی در جهتان  جنبشتداب كمجیدان در كد كهاند  جود آمدهو به اسالمی

 غالبداا  كه است هكرد اشاره ها جریان این از گروه صدها به گسترده، صور  به ،عرب
 سدلفیه و  البدان، و صدحابه سدپاه وهابیدت، فیدری ا اصدلی جریان سه از ی ی به

مقتضدیا  زمدان بده  و شدرایط ادابع هدا گروه این اركا. اند وابسته( القاعده) جهادی
اندد و گداه اصدالا سدلفی  های دیگدر بوده سلفیه جهادی پیوسته، اگرچه قبالا از  ی 

جهداد را واجدب دانسدته،  كهارین گروه سلفیه جهادی است  اند. بنابراین، مهم نبوده
                                                           

 .201 ، صالصحوة االسالمیة من المراهقة الی الرشد. یوس  قرضاوی، 1
 .987-976 ، ص9 ، جدائرة المعارف اسالم. 2
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 صدها گروه به آن متعل  است.

فيرمسلمانانکوهابيتوت

امام مسلمانان را به خا ر اوسا بده اروا   ایمیه، ار ابن وهابیت احت اأثیر آرا و اف
بدر كفدر اكافر بده كدجلدی و  کبده شدر کبزرگان و احترام به قبور اولیای الهی، مشر

ان زمان رسول كمشر کمسلمانان در عصر حاضر از شر کداند و معتقد است شر می
ار است. بندابراین، مسدلمانان بایدد دوبداره اسدالم بیاورندد،  بیشتر و بزرگ خدا
و از آبا و اجدداد خدود ابدّری بجویندد. در غیدر ایدن  كنندداین را به زبان جاری شها

شتن آنها در صور  امتنا  كصور ، مهدورالدم بوده، جان و مالشان احترام ندارد و 
از پذیرش دوباره اسالم واجب است و اموال و زنان و فرزندانشان به عنوان غنیمدت 

د بده  میلیارد و پانصد میلیون مسدلمان  کدر نگاه وهابیت، ی 1شود. جنگی اخذ می
و مهدورالددم هسدتند و حتدی  کافر و مشدركددد همگدی  ان ایشدان مسل غیر از هم

گذارند و بایدد  نیستند، بدعت کالمسلمین و  البان اگرچه مشر سلفیانی ماا اخوان
 2از بدعت دست بردارند.

یشان ك قه حتی به هماین فر كهرسیم  با مراجعه به ااریخ وهابیت به این نتیجه می
ه و بیشدتر مقتدوالن دوره اول  دردان اعتقدادی خدود هدم رحدم ن مسدل فقهی و هم

اند، اهدا سدنت  بدا فتداوای محمدد بدن عبددالوهاب بده قتدا رسدیده كدهوهابیت، 
فیر مسدلمانان، هدم در آثدار  ا 3اند. اصحاب حدیث بوده  ردمذهب با روی حنبلی

                                                           

، کشتف سدید محسدن امدین ؛ مانندد:آثار متعددی كه در نقد وهابیت نوشته شده اسدت :. بنگرید به1
 .، رویكرد عقالنی به باورهاى وهابی الدین  بسی ؛ نجموهابی  آیین؛ جعفر سبحانی، االرتیاب

، امام كتاب و مقدمه ربیع مدخلی بر آن. اضواء السلفیة علی الجماعة االخوانیة. نک: نورة بنت حسن غاوی، 2
اوان به آثار ربیع مدخلی، از بزرگان وهابیت، مراجعده كدرد كده همده را مشدرک و كدافر یدا  می ،در این زمینه

 داند. گذار می كم بدعت تدس

كده هدر دو را وهابیدان  المجد فی تتاریخ النجتد؛ ؛ عامان نجدی،تاریخ نجد غنام،  حسین بن. نک: 3
 اند.  عصر او نوشته  رفدار محمد بن عبدالوهاب و هم
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شود و هم در رفتار وهابیان در دوره پیدایر  عبدالوهاب به وضو  دیده می محمد بن
 نیم.ك در ادامه به برخی از آنها اشاره می كهشود  و دوره اهور مجدد دیده می

، ده چیز را ناقض اسالم دانسته، االسالم نواقضعبدالوهاب در رساله  محمد بن
ن برای كرددر عباد  خدا، مانند ذبم  کم؛ شر داده است: ی ب آن فتوا فر مراكبه 

امام   هبه عقیده او بسیاری از مسلمانان مشمول آن هستند! و حال آن كهغیرخداوند 
 میدان خدود و خداوندد كده كسدیدانندد. دوم؛  مسلمانان نذر را مخصوص خدا می

، بده اجمدا  كندد ای قرار دهد و آن واسطه را بخواند و از وی  لب شفاعت  واسطه
عبددالوهاب از اجمدا  یادشدده،  افر است! البته معلوم نیست مراد محمد بن كعلما 
فیر مسلمانان  ا كهنظر فقهای اسالمی است یا فقط خودش منظور است! چرا اافاق

اافاق و اجمدا  فقهدای اسدالم  به خا ر شفاعت از اولیای الهی، به هید وجه مورد
یا  ن ندفیر  ان را اكمشر كه یكسفیر شهر  دارد. سوم؛  قول به عدم ا  هنیست، بل

بده  کمكافر است! هشتم؛ كیا عقیده آنها را درست بپندارد،  كند فرشان اردید كدر 
فر است. البته ااهراا منظور محمد كمسلمانان،  ان و یاری رساندن به آنها علیهكمشر

 كهمسلمانان غیروهابی، به ویژه صوفیان و شیعیان است  ان،كعبدالوهاب از مشر  بن
 1مسلمانان نظر داشته است! ! ... او در همه این موارد انها بهكنند به پیامبر اوسا می

 نویسد:  ربال میكی از نویسندگان وهابی درباره حمله وهابیت به  بشر، ی ابن
ری گران از امام ا راف نجد  هجری آغاز شد، عبدالعزیز لش 1216وقتی سال 

ت داد. این سپاه بر اهالی شدهر كحر ربالكو جنوب حجاز به قصد اصرف سرزمین 
بدر روی قبدر  كهشت و گنبدی را كها  ربال وارد شد و بیشتر آنها را در بازارها و خانهك

و اشدیائی را  كردو آن ه را در ضریم و حوالی آن بود، غار   كردحسین بود، خراب 
شمارش قابا  كهبا زمرد و یاقو  و جواهرا ، زینت شده بود و دیگر چیزهایی را  كه

                                                           

 .243-231 ، ص1 ، جرساله نواقض االسالم، مجموعة الرسائل. محمد بن عبدالوهاب، 1
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ندد و حددود اهدر بدا امدام  ردنیست، همه را برداشتند. آنها در آنجا زیاد درندم ن
ربال را كحدود دو هزار نفر از اهالی  كه حالی  برداشته بودند گریختند، در  كهاموالی 

 1شتند.ك
ادرین  از قبیمنویسدد:  جمیا صدقی زهاوی درباره حمله وهابیان بده  دائ  می

صدور    هنگام وارد شدن به شدهر  دائ ، مدردم را بده كهارهای وهابیان این بود ك
سان از دم ای   ی ند و همگی را به  ردو بزرگ رحم ن کوچكشتند و به كجمعی  دسته

های مادرانشدان  هدای شدیرخوار را بدر سدینه شمشیر و نیدزه گذراندندد و حتدی  فا
ری قرآن بودند نیز به قتا رساندند و مشغول فراگی كهای را  ن عدهیبریدند. هم ن سر 

سراها و مساجد بردند،  اروانكدرون خانه بودند به بیرون و به  كهوقتی همه افرادی را 
و  و سدجود بودندد كدر مساجد در حال ر كهسانی را كهمه را به قتا رساندند. حتی 

بداقی  كسیبه جز بیست و چند نفر از اهالی آن شهر، دیگر  كهشتند، به حدی كنیز 
ای را بده قتدا رسداندند و در  در روز اول عده كه ور بود  شتن اینكنماند ... و نحوة 

هدا وارد شددند  ر و خدعه به مردم امان دادند و چدون بدر آن روز دوم و سوم از راه م
ای دیگدر را ادا وادی  ها را از آنها گرفتند و همگی را به قتا رسداندند، و عدده اسلحه

گاه در سرما برهنه و عریان و بددون هدید لباسدی آنهدا را رهدا  آنامان دادند و « وّج »
هدا را  تابكهای نقد و اثاث منزلشان را به غار  بردندد. حتدی  ند و اموال و پولكرد

 كدههایی  تابك؛ كرد بادها آنها را ورق ورق می كهوچه و بازار ریختند كروی زمین و 
هدای حددیث و فقده و  تابكقیده های بخاری و مسدلم و ب ها و نسخه در بینشان قرآن

 1217رسدید. ایدن عمدا فجیدع در  به هزاران األی  می كهدیگر علوم وجود داشت 
 2قمری به وقو  پیوست.

                                                           

 .258و  257 ، ص1 ، جعنوان المجد فی تاریخ النجد. عامان نجدی، 1

 .20-19 ، صالفجر الصادق فی الرد علی الفرقة الوهابیة المارقة. جمیا صدقی زهاوی، 2
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سعود در دوره اول اهور  سیاسی آل کمكآن فتاوای محمد بن عبدالوهاب با 
وهابیت عینیت یافت و قتا بسیاری از مسلمانان را رقم زد. همین روش و سدیره، 

عایمدین و  بداز و ابن در آثدار بن كدهشیوه و روش وهابیت در عصر حاضر اسدت 
 شود.  جبرین از علمای بزرگ وهابیت در دهه اخیر دیده می بن

فيرشيعهکسپاهصحابهوت

در قدرن دوازده . گدردد بداز می 1ری دیوبندیده ری سپاه صحابه به جریان ف ف پیشینه
الله  ولی ایمیه بود. شداه ار ابن حاما برخی از اف كه كردهجری در هند فردی اهور 

بعدها بدا عندوان  كه كردتبی ایجاد  دهلوی با الفی  اصوف و مااریدیه با سلفیت، م
ی از  داوان سلفی یدا ی ا به هید وجه نمیدیوبندیه ر شناخته شد.« دیوبندیه»تب  م

گاه به برار بدودن فهدم سدل  بدر فهدم  های سلفی دانست، زیرا این فرقه هید جریان
ایمیده را قبدول  فیدری ابن ار ا دبرخی از اف كهخل  معتقد نیست، اما از آن جهت 

 شود. های سلفی یاد می ی از جریان دارد، از روی اسامم از دیوبندیه به عنوان ی
فیدر  بده ا كدهستان به وجود آمدد كفیری سپاه صحابه در پا جریان ا 1985ر د

فیدر  اری به غیرشیعه نددارد، زیدرا بزرگدان دیوبنددی قائدا بده اكپردازد و  شیعه می
بدودن برخدی اعمدال  کالله دهلوی در عین اعتقاد به شر ولی مسلمانان نبودند و شاه

افر ندانسته و بدر مسدلمان كمسلمانان، برخالف وهابیت آنها را به خا ر این اعمال 
فر شیعه، كید دارد، ولی برخی از فتواهای بزرگان دیوبندیه مبنی بر كبودن مسلمین اأ

فیر شیعیان و به شهاد  رسداندن شدیعیان شدده  ی برای سپاه صحابه بر ا مستمس
سدتان بایدد از حضدور شدیعیان كپا كهای سپاه صحابه آمده است ه در بیانیه 2است.

                                                           

؛ سدیدمهدی علیدزاده موسدوی، 13 ، شطلتو ،«دیوبندیده»نک: مهدی فرمانیدان،  ،. درباره دیوبندیه1
نامده  ، پایان«های كالمدی دیوبندیده یشدهنقدد و بررسدی اند»؛ محمدد اهر رفیعدی، مكتب دیوبنتد

 كارشناسی ارشد مؤسسه امام خمینی.
 .11 ، شسراج منیر، «گرایی دیوبندیه سپاه صحابه نماینده افراط». نک: علیرضا میرزایی، 2
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خدواهیم. لدذا در ایدام عدزاداری اباعبداللده  سدتان بددون شدیعه میكخالی شود و پا
در  1رسانند. ه، شیعیان را به شهاد  میكردجا  عزاداری حمله  به دسته الحسین

دیگدر نیدز در  فیدری نار سپاه صحابه، چندین گدروه افرا دی و اكسه دهه اخیر در 
ارین  ر  یبه و جیر محمد از مهم ر جهنگوی، لش ا گرفته است. لش ستان شكپا

  2ستان هستند.كفیری در پا های ا گروه
شورهای كستان و كفیری علیه شیعه در پا های ا ی از عواما گسترش گروه ی

سدنت  دیگر، رفتار برخی از شیعیان در اوهین و اهانت به مقدسا  و بزرگان اها
بیت، آقدای یاسدر الحبیدب در لنددن در  اها  هاست؛ ماا آقای اللهیاری در شب

 كهای سخنی به این مضمون داشتند  الله خامنه ای متعدد. آیت های ماهواره  هشب
های   هایی و لندنی، اشیع واقعی نیسدت. ایدن سدخن اشداره بده شدب اشیع آمری

 ا و لندن است.  شونده از آمری ای پخر ماهواره

جهادیوگسترشخشونتوقتلبهاسماسالمسلفيه

از دل آن،  كدهجهدادی اسدت  ۀفیدری، جریدان سدلفی ارین جریدان ا سومین و مهم
تابی از سدید قطدب بده ندام كالقاعده و داعر بیرون آمد. پیدایر سلفیه جهادی به 

مدا در  كهتاب بیان داشت كگردد. سید قطب با نگارش این  باز می معالم فی الطری 
اسدت، زنددگی  بددار از جاهلیدت زمدان پیدامبر كهان جاهلیت قرن بیستم، دور
جای  همان فرهنم غرب است از بین ببریم. اا این كهنیم و باید این جاهلیت را ك می

، كدردایشدان مطدر   كدهای  الی نداشت، اما دومدین مسدئله سخنان سید قطب اش
س بده ایدن جاهلیدت كدهدر  كدهجهان اسالم را به اال م انداخت. وی بیان داشت 

                                                           

 نامه كارشناسی ارشدد، پایان ،«های كالمی دیوبندیه نقد و بررسی اندیشه» . نک: محمد اهر رفیعی،1
 فصا آخر.

 .«لش ر جهنگوی و  یبه»، فصا گرایی در پاکستان افراطجواد جمالی،  ک:ن .2
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افر است و امام شهرهای اسالمی، شدهرهای جداهلی اسدت و كراضی باشد او هم 
افر شدند. سید قطب كم سید قطب  ها به ح چنین امام مسلمانان و شهرهای آن این

 النبی مدیندةجداهلی بده   دهاز م هم دون پیدامبر كده كردبه پیروان خود اوصیه 
یا  دهندد و سدپس بدا جهداد بدرای اشدیا  شهر اسالمی اشد کو ی كنندهجر  

 1وشند. ومت اسالمی ب ح
را   دالمسلمین به اف در همان زمان، اعدادی از جوانان اندرو و افرا ی اخوان

شدورهای عربدی كفیدری متعدددی را در مصدر و  های ا سید قطب پیوستند و گروه
فیدر و  التاند از: جماعه المسلمین یا گروه  ها عبار  ارین گروه ند. مهمكرداأسیس 

ری مصطفی و گروه الجهاد به رهبری محمد عبدالسالم فدرج.  الهجره به رهبری ش
هدا در گسدترش  تابكی از اأثیرگدذارارین  ی كهتابی است كعبدالسالم فرج مؤل  

، جهداد را الغائبته الفریضتةتاب كر جهادی در میان جوانان مصر است. وی در  اف
اند، لذا بایدد آن را دوبداره  هكردها آن را فراموش  مسلمانان قرن كهداند  ای می فریضه

. ایشان جهاد را ماا نماز، واجب عینی برای هر مسلمان، اعم از زن و مرد، كرداحیا 
هْم »م آیه  مان اسالمی را به حكدانسته، امام حا

َ
ْوَلِ هَك یَوَمهن ّل

ُ
نهَزَل الّلهُ  َفل

َ
ْحُكهم ِبَمها أ

داند. به نظر وی،  و جهاد علیه آنان را واجب می كند  افر معرفی میك 2«ُهُم اْلَكاِفُروَ  
ام مسلمان، بر دشمنان خارجی، یعنی  جنم و جهاد علیه دشمنان داخلی، یعنی ح

ر غدرب را در داخدا از بدین  دبار جهانی، مقدم است و اا مدافعان اف غرب و است
ضدای مخالفدت بدا ارایب ف معناسدت. بددین  نبریم، پرداختن به دشمن خدارجی بی

  3ا گرفت. غرب، به داخا جهان اسالم برگشت و جنم میان مسلمانان ش
افر بده كدجنم افغانستان فرصت خوبی بدرای سدلفیان جهدادی بدود. شدوروی 

                                                           

 .169-160 ، صهاى سیاسی حكوم  اسالمی در تشیع و تسنن زمینه. نک: محمد مسجد جامعی، 1

 .44مائده: آیۀ  .2

 ، امام كتاب.عرض و نقد ةالغائب ةالفریض. نک: محمد عماره، 3
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و دفا  از اسالم و مسلمانان با فتواهای جهادی علمدای  كردشوری اسالمی حمله ك
سنت و وهابیت واجب شد. این احلیا باعث شد بسیاری از سلفیان جهادی به  اها

مشدغول جهداد علیده « عدرب د افغدان»یدا « العرب افغان»افغانستان رفته، با عنوان 
غبدت ایدن شوروی شوند. فتاوای جهاد علمای وهابیت و دیوبندیه در ایدن زمینده، ر

و اسدامه بدن الدن پدس از آشدنایی بدا عبداللده َعدّزام، رهبدر  كدردافراد را دوچنددان 
جا به عنوان  م جهاد علمای وهابی، راهی افغانستان شد و در آن ها و ح العرب افغان

 1هایی از خود نشان داد. ار شد و رشاد كمعاون عبدالله عزام مشغول به 
های ا العداای  الله عّزام به دسدت سدرویسبعد از جنم افغانستان و ارور عبد

بار  1994الدن به سودان رفت. در  ه شدند و اسامه بنكند ها پرا العرب ا، افغان آمری
الدن را بده عندوان رهبدر خدود  دیگر سلفیان جهادی دور هم جمع شدند و اسامه بن

شدد؛ ستان اأسدیس كفیری القاعده در پیشاور پا ارایب گروه ا ند. بدینكردانتخاب 
، یعنی بعد از اامام جنم افغانستان، باز 1988البته برخی اأسیس القاعده را به سال 

ادرین  مهم كدهبا اأسیس القاعده،  2افی برای آن وجود ندارد.كشواهد  كهگردانند  می
ا در آفریقدا مدورد  دهای آمری خانه هدا و سدفار  ا بود، پایگاه هدفر مبارزه با آمری

ایی بده  دها نفدر از نظامیدان آمری لقاعده قرار گرفت و دهی و انتحاری ا حمله موش
نیدا و كا در  های آمری خانه گذاری در سفار  دست القاعده به قتا رسیدند. با بمب

ایی در خلیج عدن، القاعده به عنوان گروه اروریستی  شتی آمریكاانزانیا و حمله به 
الدن  و از بن كردتان اهور ا معرفی شد. در این زمان  البان در افغانس از سوی آمری

الدن از سدودان بده  برای حضدور در افغانسدتان دعدو  بده عمدا آورد و اسدامه بدن
                                                           

؛ سلسدله مقداال  وحیدد مدژده بتر بتام جهتانغوغایی نک: ابوولید مصری،  ،ها العرب . درباره افغان1
 )بیست مقاله( در خبرگزاری آوای افغان.

اسدت  واخواتهتا ةالقاعدكتاب مفید  ،آثار فراوانی نوشته شده است. ی ی از این آثار ،. درباره القاعده2
مصاحبه كرده و سپس این اثدر را كه كمیا  ویا، نویسنده آن، با بیر از بیست نفر از سران القاعده 

 األی  كرده است.
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الدن را بده عندوان رهبدر گدروه اروریسدتی  ا، اسامه بن . آمریكردافغانستان عزیمت 
با مخالفت  البان مواجه شدد. یدازده سدپتامبر  كه كردالقاعده از  البان درخواست 

های دوقلوی اجار  جهانی به اسم القاعده امدام  اد و حمله به برجاافاق افت 2001
.پس از آن كده بدن الدن در سدال كردا به افغانستان و سپس عراق حمله  شد و آمری

مصدری و رهبدر گدروه  کمدن الظدواهری پزشدی ا كشته شد. ایبه دست آمر 2010
 1الجهاد مصر، رهبر القاعده شد.

ا  حمله به عراق، گروه جدیدی در عراق شا در خلیج فارس و  با حضور آمری
رهبری آن را ابومصعب زرقاوی بر عهده داشت. زرقاوی بیشترین حمال   كهگرفت 

از آن  كده كرد های خود استدالل می خود را به سمت شیعیان نشانه گرفت و در بیانیه
دسدت شدده و بده قتدا مسدلمانان  افر همكدای  با آمری کافر  مشركشیعۀ  كهجهت 

وشد، لذا بیشترین ك شور عراق میكن فرهنم جاهلی در كردپرداخته و برای نهادینه 
ا به هدفر برسدد و  ومت شیعه در عراق باشد اا نه آمری حمال  ما باید متوجه ح

 . كند نه شیعه بتواند در عراق جای پایی پیدا 
اسدالمی و اافاقدا  سدوریه، القاعدده شدورهای كبا اهور بیداری اسدالمی در 

 کمكو دیگر پیروان القاعده را به  كرداعالم موجودیت  جبهة النصرةسوریه با عنوان 
ندار جبهده كر البغدادی بده سدوریه رفدت و در   لبید. القاعده عراق به رهبری ابوب

هدای مختلد   النصره به جنم علیه دولت سوریه پرداخت. اختالفا  داخلی گروه
ر البغدادی از فرامین رهبر القاعده سوریه، یعندی  ه در سوریه باعث شد ابوبالقاعد

محمد جوالنی، سرباز زند و اختالفا  به قتا میان اعضای جبهه النصره و القاعدده 
عراق منجر شود. مسئله به ایمن الظواهری، رهبر القاعده، گزارش شد و وی دسدتور 

گوش فرا دهد، اما  جبهة النصرةنی رهبر ر البغدادی به فرامین محمد جوال داد ابوب
                                                           

 الدن در ها در زمان قتا اسامه بدن نک: خبرگزاری جمهوری اسالمی و دیگر خبرگزاری ،. در این زمینه1
 .م2010 سال
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ر البغدادی از بیعت ایمن الظواهری خارج شد و داعر )دولت اسالمی عراق  ابوب
 كهفیری جدیدی به وجود آمد  . بنابراین، در این زمان گروه اكردو شام( را اأسیس 

ارین مخالفان خود را  ومت در عراق و شام است و مهم یا ح ارین هدفر اش مهم
  1داند و با دولت سوریه و عراق در جنم است. عیان عراق و شام میشی

خدود  كدهفیری جهان اسالم هسدتند  های ا ارین جریان این سه جریان، مهم
شوری با نام خاصدی كاند و در هر  ار اقسیم شده کوچكدام به صدها گروه كهر 

 اند.  اهور یافته

هایسلفیگيریجریانلکچراییش

گرای بدیا در صدحنه  م ر اسال اف کگری، فقدان ی بستر رشد سلفیارین  شاید مهم
سدنت بده دنبدال  جهان اسالم باشد. بعد از فروپاشی امپرااوری عامانی، جهان اها

. از كدردایجاد بدیلی برای امپرااوری عامدانی بدود و در ایدن زمینده ادالش فراواندی 
بدر پدذیرش خالفدت اندازی جنبر خالفت در هند، پیشنهاد رشید رضدا مبندی  راه
المسدلمین و  مذهب یمن از سوی مسلمانان اا اأسیس اخوان م قریشی و زیدیكحا

حزب التحریر همگی در راستای احیای خالفت اسالمی بود. حمید عنایدت در دو 
سنت  ران و مصلحان اها اثر معروفر درباره اندیشه سیاسی مسلمانان و االش متف

علمدای  كدهسالمی، به خدوبی نشدان داده اسدت اندازی مجدد امپرااوری ا برای راه
هدایی  حا سنت در زمینه اندیشه سیاسی با وضعیت فعلی جهان اسدالم چده راه اها

هدا جدواب  حا ایدن راه كدهار از آن بود  اند؛ اما مسائا جهان اسالم پی یده ارائه داده
 دهد. 

الم ری متعددی در جهان اسد های ف ؟ جریانكرد حال باید جهان اسالم چه می
                                                           

 ، مجلده«جبهة النصره الهدا الشدام مدن التأسدیس الدی االنقسدام ». نک: حمزه مصطفی مصطفی، 1
 م.2013، نوامبر 5 ربی لالبحاث و دراسا  السیاسا ، ش، مركز العدراسات السیاسیة
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از  ک، امدا هدید یدكندد ماندگی و احقیر مسدلمانان را جبدران  ا گرفت اا عقب ش
 اری از پیر نبردند. كها  جریان

سید جمال و محمد عبدده آن را در  كهشعار بازگشت به سل ،  كهجا بود  در این
ای ماا وهابیت و سید محمد رشید رضا  ه بودند، از سوی عدهكردانداز  جهان  نین

ای یافدت و  ایمیده ایمیه مصدادره شدد و بازگشدت بده سدل  افسدیری ابن ابنبه نفع 
گری محمد عبدده سدرعت  رفت به سمت اصال  می كهر جهان اسالم،  چرخر ف

نبایدد  كدهایمیه چرخید و اافداقی  بگیرد، به وسیله شاگردش رشیدرضا به سمت ابن
نهدا روش خدروج جهدان ایمیه به عندوان ا ار ابن بیفتد افتاد و جهان اسالم در دام اف

 وجودآمده، افتاد. بست به اسالم از بن
ری جهان اسالم بده وهابیدت )بدرای  در این زمان برخی از مسائا سیاسی و ف 

شور مهدم عربدی، یعندی مصدر، سدوریه، ك. پنج كرد کمكایمیه(  ر ابن گسترش ف
 شدورهایكشرق گرایر یافتند و جریان چپ در  کاردن، عراق و لیبی، به سمت بلو

  1اسالمی گسترش یافت.
گری در جهان اسالم، خود شعار بازگشت بده سدل   عاما دیگر گسترش سلفی

قداست خاصی دارد و یادآور دوران خالفت خلفا « سل »لمه كسنت،  بود. نزد اها
سدنت، دو چیدز در قددر   و صحابه و اوج قدر  خالفت آنهاسدت. در نگداه اها

دار خالفددت؛ و دیگددری گسددترش سیاسددی مهددم اسددت؛ نخسددت امپرااددوری و اقتدد
شور اوحیددی. مهدم كو ابدیا آن به  کشورهای مشركهای اسالمی و فتم  سرزمین

مهم ابهت و اقتدار خالفت است. حال اگدر   هم االم باشد یا نه، بلكحا كهنیست 
ای نباشد و بازی ه دست دیگران باشد مهم نیست، مهم اقتددار  ارهكخود خلیفه هم 
باقی باشد. اگر قریشی باشد بهتر و اگر نباشدد مهدم نیسدت؛ باید  كهخالفت است 

سدنت، ایدن اقتددار در  افی است. در نگاه اهاكاقتدار امپرااوری وجود داشته باشد، 
                                                           

 .2 ، شسراج منیر ،«نقر سازمان كنفرانس اسالمی در گسترش وهابیت ». نک: حسن اس ندری، 1
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ها اجلی یافته اسدت. لدذا  امیه بیر از دیگر خالفت دوره خلفا و سپس در دوره بنی
 1بازگشت به سل ، یعنی بازگشت به اقتدار گذشته.

بدا دسدتگاه  كهاوحیدی سلفیان است   ردر سلفی، روی گسترش اف دلیا دیگر
سنت، اعم از اشاعره، مااریدیه و اصدحاب  سنت سازگار است. امام اها ری اها ف

 كدهسدنتی  سب هستند. یعندی امدام اهاكحدیث، قائا به نظریه خل  افعال عباد یا 
الله، خلد  خددا و  امام افعال اختیاری اولیاء كهاند  احت اأثیر اصوف نیستند، قائا

اواند حتی افعدال اختیداری خدود را  نمی كهسب عبد است. با این افسیر، پیامبری ك
اساس  و مریض را شفا دهد؟ بنابراین، بر  كند اواند مرده را زنده  بیافریند، چگونه می

دهندد، َمجداز  بت میالله نس خل  و شفا را به اولیاء كهسنت، آیاای  ااب اها امام م
م است. لذا استغاثه كبر امام آیا  قرآن، حا« ا شیءكخل  »است نه حقیقت و آیه 

دهدد  می کسدنت، بدوی شدر سب نزد همه اهاكبه اروا  اولیای الهی، بنا بر نظریه 
 2اللده را بپدذیرد. وینی اولیاء دصوفیانه داشدته باشدد و والیدت ا  ردروی كه مگر این

اری از اهدا سدنت موجدب شدد یاز غدرب و روشدنف ری بسدی برخاسدته یگرا عقا
ز ی، بل ده از مقولده خرافدا  جداک  شدریاوسال  و اضرعا  را نه از مقوله مصاد

خی ین، اف ر اداریگری هم نوا شوند. بنابرا یت و سلفینه با وهابین زمیندانند و در ا
ا بدرای نه مسداعدی ریا كننده است و زمیان روشنف ری اسهیخل   افعال عباد و جر

 آورد. رش اف ار سلفی به وجود مییپذ
بر  كهگری در سلفیان است  ر اموی گری، حضور اف عاما دیگر گسترش سلفی

ه است و اگدر جریدان كند سنت سایه اف الم اهاكر و  ااریخ و رجال و حدیث و ف
  سنت رشد می های عامانی در اها ردسنت رخت بربندد، یقیناا روی اصوف از اها

                                                           

 .247  ، صبدع  یا مبهب ؛سلفیه. نک: محمدسعید رمضان البو ی، 1
، نظریده اشاعره و ماتریدیتهدرس ، سن  نامه فرق و مباهب کالمی اهل درس. نک: مهدی فرمانیان، 2

 كسب و نقدهای وارده به محتوای آن.
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ری، در اهانت بده  رفتار اشتباه  ی  مخالفان اقریب در شیعه، به این  ی  ف. كند
د امدوی اأثیرگدذار    ر عامانی سنت، به شد  در گسترش اف مقدسا  و بزرگان اها

گری در جهان اسالم است  ر ناصبی ر اموی، باعث گسترش اف است. گسترش اف
د سنی بده شدد    دعوای شیعهشود.  گری در جهان دیده می هایی از ناصبی  نشانه كه

 سنت اأثیر بگذارد. گری در میان اها اواند بر گسترش سلفی می
گری، به قدر  رسدیدن شدیعه در ایدران و  دیگر عاما مساعد در گسترش سلفی

سدنت بده مراادب بیشدتر از  شورهاست. خالفت اسالمی، نزد اهاكسپس در دیگر 
شدده امپرااددوری و خالفددت سددنت در  ددول ادداریخ همی شددیعیان اهمیددت دارد. اها

ومت رسدیده،  گذار به ح شیعۀ بدعت كهبینند  از منظر خود می كهنون كاند. ا داشته
ومت برسد، این پرسدر بدرای آنهدا  در   ح  است نتوانسته به ح كهای  اما سنی

گدردان شدده و شدیعه  سدنت روی خددا از اها كدهجاسدت كا از  مشد كهشود  می
گدردان  ادرین دلیدا روی است. در نگداه آنهدا، مهم افر را قدر  دادهكگذار و  بدعت

سنت، دور شدن آنها از ایمان و عما سل  است. لذا بازگشت به  شدن خدا از اها
ایمیده  شود و بده شدد  احدت ادأثیر ابن ها مطر  می فقط از سوی سلفی كهسل  

جوانان  كهشود  رفت جهان اسالم از این وضعیت مطر  می حا برون است، انها راه
 1پذیرند. ز آن را مینی

دههاخيرکفيریدریکهایتیابیجریاندالیلقدرت

ای، حضور  و شبهه کفیری، بدون هید ش های ا یابی جریان ارین عاما قدر  مهم
ر سدید قطدب، همده  اساس اف دهه اخیر است. بر  کا در منطقه در ی نظامی آمری

ال  ما از جاهلیت قرن بیستم است و جاهلیت قرن بیستم چیدزی بده غیدر از  مش
                                                           

 .198-165 ، صنقد و بررسی اندیشه تكفیر. نک: سالم بهنساوی، 1
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ا با امام  آمری كهدهه است  کحال ی 1راسی و اومانیسم نیست.كفرهنم غرب و دمو
. كندد د آمده است اا این فرهنم را در منطقه نهادینده   د حتی به صور  نظامی  اوان

چیست؟ جنم و جهاد علیه آنها مسلمان متدین غیرامند  کدر این صور  وایفه ی
 گان به آنها در منطقه.كنند کمكو مسببان و 

افر اسدت و فرقدی كدمان اسدالمی، كسعود هم ماا بقیه حا در نگاه القاعده، آل
 کمدكومت شیعه عراق رسماا بدا  اما ح 2ها نیست؛ ومت سعود و دیگر ح میان آل

نین در  دول اداریخ همیشده چ . همكردار آمده و باید با او مخالفت كا بر سر  آمری
وخدان كسنت بوده و امروز، هم ون زمدان حملده هال ومت عراق در دست اها ح

ای  دبار دیگدر آمری کمغول به بغداد به همراهی خواجه نصیرالدین  وسی شیعه، ی
به فتم بغداد دست زده و وایفه هدر مسدلمانی  کافر و مشركدستی شیعه  افر با همك

، لدذا همده كندد ا احق  عملی پیددا  نگذارد این پیمان میان شیعه و آمری كهاست 
رار  دپیمانی را گرفته، از ا باید جلوی این هم  د  د حتی با عملیا  انتحاری  مسلمانان 

 .كنندااریخ جلوگیری 
بده  كهالتبلی ،  جماعةا در افغانستان باعث شد بسیاری از جوانان  حضور آمری

هدای  اری به سیاست نداشتند، جذب گروهكی مشغول بودند و ابلی  مذهب دیوبند
اوان جهان اسالم را از ور ده  امروز دیگر با ابلی  نمی كنندفیری شوند و احساس  ا

هدا را  فیدری پیوسدتند و وزنده ایدن جریان هدای ا سقوط نجا  داد. لدذا بده جریان
 ند.كردار  سنگین

های جهدادی عدزم  روهومت در مصر باعث شد گ از ح« محمد مرسی»سقوط 

                                                           

 .143  ، صمعالم فی الطری . نک: سید قطب، 1
كه به نقد اف درا  سدلفیه  السلفیة الجامیةعقیدة الطاعة وابدیع المختل  . نک: جمعی از محققان، 2

های ابوولیدد مصدری بده محقد  اسدترالیایی  نامده ،سعود پرداخته است. هم نین  درباره آلجهادی 
 درباره القاعده و جواب ایشان درباره حاكمان عربستان و ایران در اینترنت. 
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مانده برای احقاق ح  خدود، فقدط  انها راه باقی كنند، اصور دنكخود را بیشتر جزم 
ار سلفیه جهادی و  جهاد و مبارزه مسلحانه است. یقیناا سقوط مرسی به گسترش اف

شدورهای دیگدر، مادا ادونس و ك. اگر این اافاقا  در كرد کمكفیری  های ا گروه
یابی  والر در رأس امدور قدرار گیرندد، یقینداا بده قددر  د سدلیبی، هم بیفتدد و افدرا

 .كردخواهد  کمكهای سلفی  جریان
هدا شدد. بدا  فیری ر ا باعث گسترش اف كهمسئله سوریه از دیگر اموری است 

بدده رهبددر معنددوی  كددهفتددوای جهدداد از سددوی افددرادی ماددا یوسدد  قرضدداوی، 
المسلمین یا فقیه اخوان معدروف اسدت، بسدیاری از جواندان اندد اخدوانی و  اخوان

فیدری در سدوریه شددند و بعدد از  هدای ا غیراخوانی به سوریه رفتند و جذب گروه
ندار داعدر بده كنون در كای از همین جوانان، ا اختالف داعر با جبهه النصره، عده

به جنم مدذهبی دامدن  كهدانند  پردازند و نمی می ومت عراق مبارزه مسلحانه با ح
علت  كه كرداوان به صراحت بیان  . بنابراین، میكنند ا بازی می زده و در زمین آمری

ا در منطقده  ددهه اخیر، حضور آمری کفیری در ی های ا یابی جریان اصلی قدر 
 است.


