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مطالب این بولتن صرفاً جهت اطالع 
رسانی می باشد.
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پای�گاه خبری تحلیلی مش�رق: یک��ی از جریان هایی که در س��ال های 
اخیر نقش بس��زایی در سیاس��ت های منطقه ای ایفا ک��رده و هر روز بر دامنه 
گس��ترش نفوذ آن در منطقه افزوده می ش��ود، جریان "سلفی" است. نظر به 
انحراف های گس��ترده اندیشه سلفیان در جهان اس��ام ، در گزارش زیر به 

معرفی این جریان انحرافی و سیر تحول و اندیشه های آن پرداختیم.
نظر به انحراف های گسترده اندیشه سلفیان در جهان اسام که متاسفانه دامنه 
آن به حوزه عقاید دیگر مذاهب ش��ناخته ش��ده اس��امی نیز سرایت کرده، 
تاش  می ش��ود، در مطلب زیر به معرفی این جریان انحرافی و سیر تحول و 

اندیشه های آن بپردازیم.

"سلفیه" در لغت و اصطالح
س��لفی گری در معنای لغوی به معنی تقلید از گذش��تگان، کهنه پرس��تی یا 
تقلید کورکورانه از مردگان اس��ت، اما "س��لفیه" در معنای اصطاحی آن، 
نام فرقه ای اس��ت که تمسك به دین اسام جسته، خود را پیرو سلف صالح 
می دانن��د و در اعم��ال، رفت��ار و اعتقادات خود س��عی بر تابعی��ت از پیامبر 

اسام)ص(، صحابه و تابعین دارند.

آنان معتقدند که عقاید اس��امی باید به همان نحو بیان ش��وند که در عصر 
صحابه و تابعین مطرح بوده اس��ت، یعنی عقاید اس��امی را باید از کتاب و 
س��نت فراگرفت و علم��ا نباید به طرح ادله ای غیر از آنچ��ه قرآن در اختیار 
می گ��ذارد، بپردازند. در اندیش��ه س��لفیون، اس��لوب های عقل��ی و منطقی 
جایگاهی ندارد و تنها نصوص قرآن، احادیث و نیز ادله مفهوم از نص قرآن 

برای آنان حجیت دارد.
 

آشنایی با مکتب "سلفیه"
از آغاز قرن چهاردهم هجری بود که مکتب "س��لفیه" بر س��ر زبان ها افتاد و 
گروهی آن را به عنوان "دین" برگزیدند و خود را "سلفی" نامیدند و برخی 

آن را "روش فکری" برای رسیدن به حقیقت اسام دانستند.
س��لفی ها خود را پیرو مکتب "اهل حدیث" می دانند که در عصر عباسیان و 

پس از اختاف با معتزله و اهل کام و شیعیان پدید آمدند.
پس از درگذش��ت "احمد بن حنبل" در سال۲۴۱ ه�.ق که بنیانگذار مذهب 
اهل حدیث اس��ت، این شیوه در میان "حنابله" ادامه داشت. حنابله در اصول 
و ف��روع و عقیده و احکام، خود را پیرو اهل حدیث می دانس��تند و تا مدتی 

خلفای عباسی به ترویج این مکتب پرداختند.
در س��ال ۳۰۵ "ابوالحسن اشعری" تحت عنوان "احیای مکتب اهل حدیث" 
باالخص احمد بن حنبل، مکتبی را پایه گذا ری کرد و خواست اصاحاتی 
در عقیده اهل حدیث ایجاد کند، زیرا عقیده آنان با خرافات زیادی آمیخته 
شده بود و پیوسته می گفتند "قرآن، قدیم است" و بشر در زندگی خود فاقد 
"اختیار" است و خدا دست و پا و چشم و دیگر اعضا دارد. او برای اصاح 
ای��ن مکتب، قد علم کرد و تاحدی توانس��ت اصاحات��ی انجام دهد، ولی 

متعصبین اهل حدیث او را از خود طرد کردند.
با پیدایش مکتب اش��عری ش��کاف عمیقی بین اهل حدی��ث و این گروه از 
اهل س��نت پدید آمد و این دو پیوسته در جنگ و جدال بودند که گاهی به 
خون ریزی می انجامید، زیرا همان طور که گفته ش��د، اشعری اصاحاتی در 
عقیده اهل حدیث انجام داد و برای خود در مسائل عقیدتی مقامی قائل شد.

ظهور ابن تیمیه حرانی
یکی از نقاط عطف تفکر س��لف گرایی ظهور "ابن تیمیه حرانی" اس��ت. او 

بعد از آنکه به جای پدرش بر کرس��ی تدریس و اس��تفتاء نشست، عقایدی 
در مسائل توحیدی و جانبداری از اهل حدیث و پیروی از سلف و مخالفت 
با س��ایر گروه های فکری و فرقه های کام��ی و فقهی بیان کرد که در میان 
مسلمانان اختاف ش��دیدی درباره افکار او پدید آمد تا جایی که برخی او 
را ب��ه عنوان رهبر فکری خویش پذیرفتند و برخی نیز او را به ش��دت انکار 

کردند و عقاید او را بدعت دانستند و فتوا به قتل یا حبس او دادند.
در تم��ام ای��ن دوران که اهل حدی��ث در یك طرف و اش��اعره در طرف 
دیگر بودند، هرگز "س��لف" و "سلفیه" به عنوان مذهب مطرح نبود تا اینکه 
ابن تیمیه دعوت به ش��یوه سلف را ش��عار مکتب خود ساخت، ولی در عین 
حال از کلمه "س��لفیه" به��ره نمی گرفت و می گفت، ما تابع "اهل س��نت و 
جماعت" هستیم که در سه قرن نخست )از سال ۱۱ تا ۳۰۰ ه�  ق( زیسته اند.

سلفیه پس از ابن تیمیه: احیا توسط محمد بن عبدالوهاب
پس از درگذش��ت ابن تیمیه و هجوم فقیه��ان همه مذاهب بر ضد او دعوت 
ب��ه پیروی از اهل حدیث، آن هم به ش��یوه این گروه محدود چندان رونقی 
نداش��ت و برخی از ش��اگردان او، مانند "ذهبی" و "ابن قی��م" و "ابن کثیر" 
نتوانستند، ش��یوه او را ترویج و گسترش دهند و پیروانی فراهم آورند، زیرا 
او در نقط��ه ای این فکر را مطرح ک��رد که مرکز علم و دانش و قله فقاهت، 

مانند شام و مصر بود.
چهارصد س��ال بعد از ابن تیمیه در اواس��ط قرن دوازدهم هجری ش��خص 
دیگری به نام "محمد بن عبدالوهاب" س��اکن نجد حجاز مس��ائل ابن تیمیه 
و نظ��رات وی را پیگیری کرد. محم��د بن عبدالوهاب چون از علم وافر ابن 
تیمیه بهره مند نبود، راه عمل و اقدام را برگزید و رساله های کوچك و قاطع 

پ��ر از آیه و حدیث ب��دون اصطاحات علمی برای تعلی��م عوام به نگارش 
درآورد و به شمش��یر متوسل شد و راه تندی و خشونت را پیش گرفت. وی 
تابعین برنامه اش را مسلمین و موحدین و مخالفینش را کفار و مشرکین نامید 
و شروع به تبلیغ عقاید خود کرد که آنها را "مُّر قرآن و حدیث" می پنداشت 

 سلفی کیست و چه می گوید؟
 چرا سلفی گری بزرگترین خطر پیش روی جهان اسالم است؟
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و بر سر آن با قبایل همسایه خود به جنگ پرداخت.
محم��د بن عبدالوهاب س��رانجام به کمك و با ام��ارت رئیس قبیله ای به نام 
"محمد بن سعود" دولت کوچکی را در شهر "درعیه" از شهرهای نجد بنا 
ک��رد و احکام ش��رعی را برابر نظریات خود ک��ه از حنبلی ها و اهل حدیث 
آموخته بود، به اجرا گذاش��ت و تبلیغات خود را بر تبیین ش��رك و توحید 
متمرکز کرد و به ویران کردن مقبره ها و بناهای ساخته شده بر قبور پرداخت. 
برخاف ابن تیمیه که به وحدت جهان اس��ام بر گرد اندیش��ه های س��لف 
می اندیشید که مسلك ناب اهل س��نتش می دانست، محمد ابن عبدالوهاب 

بیشتر به پیروزی گروه تحت فرمان خود می اندیشید.
بعد از ابن عبدالوهاب تا مدتی نزدیك به ۲6 سال اساس دستگاهی که او به 
همیاری محمد بن سعود و عبدالعزیز پسرش پایه ریزی کرده بود، پابرجا بود 
و حتی در نقاطی از جهان اس��ام چون یمن و آفریقا و و هند و عراق نیز به 

روش سلفیان تبعیت می کردند.
نام ابداعی "وهابی" که از طرف معاندین این جماعت بر آنها نهاده شده بود، 
به عنوان بدعت گذار و بی دین و توهین کننده به مقدس��ات در سراسر جهان 
اس��امی آن روز شایع شد و لذا س��لطان عثمانی و شاه ایران برای سرکوب 
آنها لشکرها تدارك دیده و روانه کردند. سرانجام در سال ۱۲۳۲ یا ۲7 سال 
بعد از فوت محمد بن عبدالوهاب سپاهیان "محمد علی پاشا"، والی مصر به 
اشاره سلطان عثمانی مرکز آنها یعنی شهر درعیه را به تصرف خود درآورده 
و کانون سیاسی و نظامی این جماعت را درهم شکستند، ولی پس از مدتی 
وهابی ها باز امارتی مجدد را در ریاض تاس��یس کردند که آن هم در س��ال 

۱۲۵۰ با کشته شدن "ترکی بن عبداهلل" دچار ضعف و فروپاشی شد.
مقارن جنگ جهانی اول بار دیگر خاندان سعود طی کشمکش های سیاسی 
و قبیله ای بعد از یك دوره طوالنی غیبت بیش از صد س��اله دوباره بر اریکه 
قدرت حجاز تکیه زدند )۱9۲۱( و این بار تمام شبه جزیره را به تصرف خود 
درآوردند و شهرهای مقدس مکه و مدینه را هم به تصرف خود درآوردند.

احیای مجدد سلفی گری
ب��ه این ترتی��ب بار دیگ��ر نهضت س��لفی رونق ت��ازه ای گرفت و ش��یوخ 
س��لفی و ساطین آل س��عود دست در دس��ت هم به ترویج مسلك خویش 
پرداختند اولین س��لطان س��عودی )ملك عبدالعزیز( علی رغم تندروی ها و 
قش��ری گری های سلفی های احساس��اتی در قبال توازن نیروهای سیاسی در 

سطح عالم اسام مشی مصلحت گرایانه ای در پیش گرفت.
س��لفی گری در نج��د موجی از تند روی و س��خت گیری ب��ه راه انداخت و 
آنان کم کم به تکفیر همه مس��لمانان پرداخت و گاهی برای ساکت کردن 
مخالفان، ش��یعه را تکفیر کرده و اش��اعره و صوفی��ه و مذاهب دیگر را اهل 
بدعت  خواندند و مدعی  شدند که اسام ناب محمدی در اختیار سلف بوده 
و فهم آنان از کتاب و سنت برای همگان حجت است و هر کس از این راه 

عدول کند، بدعت گذار یا خارج از اسام است.

سلفی گری در مصر
مصر سرزمین  کهنی است که اواخر قرن دهم هجری عثمانی ها بر آن مسلط 
ش��دند و س��ال ۱۱77 هجری شمس��ی به تصرف ناپلئون درآمد. هفت سال 
بع��د عثمانی با کمك انگلی��س ناپلئون را از مصر بیرون کرد و "محمد علی 
داودی" را حاکم مصر کرد تا مصر را آرام کند. او سلسله  خدیو ها )پاشاها(  

را در مصر پایه گذاری و آرام آرام مصر را از عثمانی مستقل کرد.
حمله  ناپلئون به عثمانی و تصرف مصر ضعف امپراتوری عثمانی را آش��کار 
و جنبش های اس��امی را فعال تر کرد. از اوایل قرن سیزدهم هجری شمسی 

هرچه نفوذ عثمانی در مصر کم می ش��د،  نفوذ اروپایی ها بیشتر شد تا جایی 
که حدود سال ۱۲6۱ هجری شمسی انگلیس کنترل همه  امور مالی و اداری 
مصر را در دس��ت گرفت و مصر را مس��تعمره خود کرد. در چنین دورانی 
"سید جمال الدین اسد آبادی" به مصر آمد و جوانان مصر را به مبارزه علیه 

انگلیس دعوت کرد.
سید جمال مسلمانان را دعوت می کرد، به اسام دوران پیامبر باز گردند. در 
عالم مبارزات سیاسی، او اولین کسی است که سلطه استعماری را برای مردم 
مس��لمان آن زمان معنا کرد، قبل از سیدجمال چیزی به نام سلطه استعماری 
برای مردم مس��لمان حتی شناخته شده نبود. شیخ محمد عبده، سعد زغلول، 

ابراهیم هباوی، فتحی زغلول و بسیاری دیگر از نویسندگان لبنانی، سوری 
و مصری دور س��ید جمال جمع ش��دند و با مقاالتشان به خصوص در مصر 
جنبش های اعتراضی علیه استعمار انگلیس به راه انداختند که مهمترین آنها 

در تاسیس "انجمن وطنی" و قیام "اعرابی پاشا" نمود پیدا کرد.
دولت مصر س��ید جمال را از این کش��ور اخراج کرد، تا بعد ش��اگردانش 
راه��ش را ادام��ه دهند. یکی از مهمترین ش��اگردان س��ید جم��ال در مصر 
"محمد عبده" بود. او که س��ال ها با س��ید جمال هم��راه بود، وقتی به مصر 
بازگش��ت روش انقابی و حماسی س��ید را کنار گذاشت و برای رسیدن به 

آرمان های او روشی آرام را پیش گرفت.

سیدجمال الدین اسد ابادی در عالم مبارزات سیاسی، او اولین کسی است که 
سلطه استعماری را برای مردم مسلمان آن زمان معنا کرد، قبل از سیدجمال 
چیزی به نام سلطه استعماری برای مردم مسلمان حتی شناخته شده نبود.
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ه  عبد
ه  ا ر

نجات مسلمانان را بازگش��ت به  اسام دوران پیامبر و اسام سلف می دید، 
ولی بر عقل و آگاهی تأکید می کرد و می گفت، اگر دین را درست درك 
کنیم، می بینیم در دین ماك شناخت عقل است و ایمانی که بر عقل استوار 
نباشد، پذیرفته نیست. او می گفت باید بازگشت به گذشته یعنی سلفی گری 
دس��ت برداریم و س��عی کنی��م، دی��ن را همانگونه بفهمیم که گذش��تگان 

می فهمیدند.
عب��ده با نص گرایی و تقدیرگرایی مخالف ب��ود و تاش می کرد، دین را با 
دنیای جدید مطابقت دهد و نظام خافت را نظام مطلوب سیاس��ی در اسام 
می دانس��ت و می گفت، اگر مردم ببینند خلیفه اشتباه می کند، می توانند علیه  

او قیام کنند.
محمد عبده شاگردان بس��یاری تربیت کرد که "رشید رضا" از مشهورترین 
آنان بود. وی اهل س��وریه بود و در م��دارس دینی مخالفان خافت عثمانی 
درس خوانده و با خواندن "عروه الوثقی" با س��ید جمال و عبده آش��نا شده 
بود. زمانی که عبده از تبعید برگش��ت، رشید رضا به مصر رفت و شاگرد و 

همراه او شد.
رشید رضا سلفی متعصب و تا حدودی متمایل به وهابیت بود که مبارزه طلبی 
و انقابی گری س��ید جمال را با روش فرهنگی و تربیت��ی عبده تلفیق کرد. 
رش��ید رضا ابتدا تاش کرد، نش��ان دهد خلیفه مقدس نیست و از ایده  چند 

حکومت اسامی به جای یك امپراتوری اسامی دفاع کرد.
 هنوز مدتی از بحث های رش��ید رضا نگذش��ته بود ک��ه امپراتوری عثمانی 
منحل و مقام خافت برچیده ش��د و کش��ور های جدیدی شکل گرفتند که 

مهمترین سوال آنها سیستم حکومتی جایگزین خافت بود.
در مصر آن زمان سه گرایش ملی گرا، غرب گرا و اسام گراها با هم رقابت 
می کردند تا با کس��ب مقبولیت میان مردم خود را جایگزین مناس��بی برای 
سیستم گذشته معرفی کنند. در این میان اسام گراها می گفتند، باید از اسام 

سلفی اطاعت کرد تا به دوران شکوه اسام در صدر اسام باز گردیم.
در میان شاگردان رش��ید رضا، "حسن البنا" ۱9۲7 در شهر "اسماعیلیه" مصر 
جمعیتی اسام گرا بنیان گذاشت که خیلی زود از تأثیرگذارترین گروه های 

اسامی در آفریقا، اروپا،  آسیا و حتی آمریکا شد.

آغاز مهمترین تشکل سلفی
البنا در قاهره س��ازمانش را گس��ترش داد. برای س��ازمانش قانون اساسی و 
آیین نامه داخلی نوشت. نش��ریه  "االخوان الملسمین" را منتشر و تشکیاتش 

را تقویت کرد تا هر روز بر تعداد هوادارانش بیشتر شود.
اخوان الملس��مین هدف اصلی خود را تش��کیل حکومت اسامی در مصر و 
تمامی کشور های جهان اسام اعام کرد، اما در این راه بر تشکیل حکومت 
اسامی مسالمت جویانه تاکید و کودتا را رد می کرد. جوانان پرشور اخوان 
روش معتدل او را نمی پسندیدند و بارها از او انتقاد کرده و خواستند درباره  
برخی مس��ائل مالی، کمك ه��ای دریافتی و روابطش با پادش��اه و دولت و 
حتی انگلیس��ی ها توضیح دهد. توضیحات البن��ا هوادارانش را قانع نکرد و 

محمد عبده از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی عبده راه نجات مسلمانان 
را بازگشت به  اسالم دوران پیامبر و اسالم سلف می دید،  ولی بر عقل و 

رشید رضا، از پایه گذاران جریان سلفی در مصر او از شاگردان مشهور عبده آگاهی تأکید می کرد
بود  رشید رضا سلفی متعصب و تا حدودی متمایل به وهابیت بود  که 

مبارزه طلبی و انقالبی گری سید جمال را با روش فرهنگی و تربیتی عبده 
تلفیق کرد.
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موجب ش��د در س��ال ۱9۳8 از اخوان جدا ش��ده و گروه "جمعیت جوانان 
محمد" را تشکیل دادند.

درگیری های سلفی ها در مصر
اخ��وان در س��ال ۱9۴۴ در انتخابات پارلمان مصر ش��رکت کرد، اما دولت 
با تقلب نگذاش��ت، هیچ یك از نامزد های اخ��وان رای بیاورد. این موضوع 
اخوانی ه��ا را به ش��دت خش��مگین کرد و آنه��ا را به خیابان ها کش��اند که 

درگیری آنها با هواداران حزب کمونیست "وفد" را درپی داشت.
برافروخته ش��دن آتش جنگ علیه اس��رائیل تاحدودی درگیری  بین آنها را 
آرام کرد. اما پس از جنگ بار دیگر این اختافات دوباره از سر گرفته شد، 

تا اینکه در سال ۱9۴8 دولت مصر اخوان الملسمین را منحل کرد.
البنا خیل��ی پیگیر قضیه انحال جماعت نش��د، اما اخوانی ها نمی توانس��تند 
انحال جماعت را بپذیرند. آنها بیست روز بعد "نقراشی پاشا"، نخست وزیر 
مصر را به جرم خیانت به وطن و انحال اخوان ترور کردند. دولت جدید از 
البنا خواس��ت ترور پاشا را محکوم کند تا با هم مذاکره کنند، او این کار را 
کرد. این موضوع اخوانی ها را عصبانی تر کرد. در س��ال ۱9۵۰ پادشاه مصر، 
البنا را ترور و تش��ییع را ب��رای او ممنوع کرد، در مقابل اخوانی ها هم تاش 
کردند، رئیس نمایندگان مجلس و نخست وزیر را ترور کنند که نتوانستند.

س��ال بعد دولت مصر استعفا داد و دولت جدید با اخوانی ها کنار آمد و این 

جماعت را قانونی اعام کرد، اما اخوانی ها که اواخر دوران البنا متفرق شده 
بودند، دیگر نمی توانستند دور هم جمع شوند؛ به خصوص که مدتی مرشد 

هم نداشتند و این موجب بروز انشعاباتی در اخوان شد.

افراط گرایی سلفی های مصر
سید قطب معلم بود و دولت مصر او را به آمریکا فرستاد تا درباره شیوه های 
آم��وزش و پ��رورش در آمریکا تحقیق کند، او دو س��ال در آمریکا ماند و 
وقتی برگش��ت چنان عوض ش��د که خودش می  گفت، دوباره متولد ش��ده 
اس��ت. سید در آمریکا بود که حس��ن البنا ترور شد و از نزدیك خوشحالی 
مطبوعات آمریکایی از کشته شدن البنا را دید و تصمیم گرفت در بازگشت 

به اخوان بپیوندد.
قطب از گذشته با اس��ام گراها و سلفی های متمایل به رشید رضا آشنا بود. 
وی در بازگش��ت از آمری��کا از کارهای دولتیش اس��تعفا کرد و مطالعاتش 
را درباره اس��ام س��لفی ادامه داد و از مودودی بس��یار متأثر شد، هر چند از 

وهابی ها انتقاد می کرد که در عربستان به قدرت رسیده بودند.

حسن البنا، پایه گذار جماعت اخوان المسلمین در مصر

حسن البنا در غزه در سال 1950 پادشاه مصر، البنا را ترور و تشییع را 
برای او ممنوع کرد
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س��ید قطب در توحید و تفسیر قرآن از ابن تیمیه پیروی کرد و تقدیر گرایی 
و نص گرای��ی را پذیرف��ت و مانند البنا و مودودی مس��لمانان را به تش��کیل 

حکومت اسامی دعوت کرد.
قطب برای رس��یدن به حکومت اسامی جهاد و انقاب علیه حاکم وقت را 
توصیه می کرد و برای همین او را اولین کس��ی می دانست که مفهوم انقاب 
را وارد ادبیات سیاس��ی اهل س��نت کرد. به نظر قط��ب جامعه ای که خدا را 
قبول دارد، ولی به قوانین دینش عمل نکند جامعه  جاهلی اس��ت. او بر جهاد 
خیلی تأکید می کرد و می  گف��ت، در چنین جامعه ای باید علیه حاکم جهاد 

کرد.
موضع گیری های س��ید قطب علیه آمریکا و صهیونیسم از تمایزات مهم سید 

قطب نسبت به دیگر اندیشمندان سلفی است. او اولین کسی بود که از اسام 
آمریکای��ی گفت و مس��لمانان را به اتحاد دعوت کرد و تفرقه را خواس��ت 

استعمار دانست.
س��ید قطب توسط ناصر زندانی شد تا  پنج س��ال بعد با وساطت "عبدالسام 
عارف"، رئیس جمهوری عراق از زندان آزاد شود. پس از آزادی از زندان 
مقاالت س��ید قطب تند تر و انتقادی تر شد و سلفی ها هم جدی تر سخنان او 
را پی گرفتند. این موجب شد، دولت ناصر دوباره سید قطب را دادگاهی و 

به اعدام محکوم کند.
اخوانی ها که دوران البنا بارها منش��عب شده بود، بعد از او هم چند بار دیگر 
منشعب شدند که مهمترین انشعاب هایش سازمان آزادیبخش اسام، جامعه 
مس��لمانان و سازمان  الجهاد بودند. این سه گروه به شدت از سید قطب متأثر 
بودن��د و هر کدام تعبیر و تفس��یر خاصی از س��خنان قطب داش��تند و راهی 

متفاوت را در پیش گرفته بودند.

جامعه مسلمانان
"جامعه مس��لمانان" با رهبری "ش��کری مصطفی" گرایش س��لفی  شدیدی 
داش��ت و جامعه  امروزی مس��لمانان را جامعه  کفار  نامید و می گفت، باید از 
چنین مس��لمانانی کناره گرفت تا پاك شد و بعد برای پاك کردن دیگران 

جهاد کرد.
ش��کری مصطفی معتقد بود، تمامی جوامع اس��امی بع��د از دوران پیامبر و 
چهار خلیفه کافر ش��ده اند و نج��ات پیدا نمی کنند، مگ��ر آنکه به گروه او 
بپیوندن��د. آنه��ا که به "تکفیری ه��ا" یا "گروه تکفیر و جه��اد" هم معروف 
بودند، دیگر مس��لمانان را تکفیر می کردند و می گفتند، بیرون از جمعیتشان 
راهی برای نجات نیس��ت. آنها می گفتند، مس��لمانان  باید با پیروی از پیامبر 
ابتدا یك هسته  نیرومند و قوی از مؤمنان تشکیل دهند و بعد با تمامی کفر 

سلفی های تکفیری 

سید قطب، از چهره های سرشناس جریان سلفی در مصر دولت ناصر، سید 
قطب را دادگاهی و به اعدام محکوم کرد.
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سازمان آزادیبخش اسالمی
"س��ازمان آزادیبخش اسامی" انش��عابی دیگر بود که گرایش های سلفی 
معتدل تری داش��ت، اما از جامعه کناره گیری نمی کرد. رهبر سازمان "صالح 
س��ریه" فلس��طینی االصل بود که روش مایم تری نسبت به شکری داشت و 
در شورایی دوازده نفره برای گروهش تصمیم می گرفت. آنها دنبال استقرار 
حکومت اسامی در مصر بودند و برای رسیدن به قدرت بین اعضای ارتش 
نفوذ می کردند. این س��ازمان در سال  ۱977 درصدد کودتا علیه دولت مصر 
برآمد که دولت آن  را منحل ک��رد. مطبوعات مصر این گروه ها را خوارج 
قرن بیستم نامیدند. بیش��تر اعضای این دو گروه از فارغ التحصیان دانشگاه 

بودند.

سازمان جهاد
"س��ازمان جهاد" فرمانده و رهبر خاصی نداشت و به صورت شورایی اداره 
می ش��د و میان ارتش��ی ها، نیرو های امنیتی و مأموران دولتی نفوذ می کرد تا 
اهداف��ش را پیش بب��رد. عدم تمرکز انعطاف پذیری آنه��ا در تصمیم گیری 
و عملی��ات ب��اال را برده ب��ود. جهادی ها به ش��دت از "خالد فرج"، مرش��د 
روحی اش��ان که س��لفی بود و همچنین ابن تیمیه و س��ید قطب متأثر بودند. 
خالد فرج می گفت چون حاکمان مس��لمان را مس��یحیان، کمونیس��ت ها و 
صهیونیست ها آموزش داده اند، مسلمانان باید علیه آنها اعام جهاد کنند. او 
همکاری با فرمانروای کافر را که ادعای مسلمانی دارد، حرام و مجازات او 
را مرگ و تنها ش��کل جهاد را مبارزه  مسلحانه و دیگر  راه های مسالمت آمیز 
مثل ش��عار دادن و حزب داشتن را نشانه ترس و حماقت می دانست و معتقد 
بود، اس��ام تنها با نیرو ی اسحله پیروز می شود، اما برای پیروزی اسام ابتدا 

باید با کفر داخلی )حکومت( و سپس با کفر خارجی مبارزه کرد.

سلفی ها در دوره انور سادات و حسنی مبارک
ب��ا روی کار آمدن "انور س��ادات" به جای ناصر فعالیت اس��امگراها علیه 
دولت و مس��یحیان شدت گرفت. او با دس��تگیری اعضای التکفیر و نهضت 
آزادیبخش تاش کرد، اس��امگراها و مساجد را کنترل کند. توجه غرب و 
اسرائیل به سادات، تهدید های او نسبت به ملی گراها واسامگراها و سرانجام 
کنار آمدن با اس��رائیل او را میان مصری ه��ا و حتی اعراب منفور کرد و در 
نهایت س��ال ۱98۰ "خالد اس��امبولی" از اعضای جهاد، او را اعدام انقابی 

کرد.

با ترور س��ادات، حسنی مبارك، جانش��ین وی با کمك آمریکا و اسرائیل 
مب��ارزه  ش��دیدی را علیه اس��ام گراها آغاز کرد که ب��ه درگیری و جنگ 
مس��لحانه با آنها انجامی��د. اخوانی ها تا مدت ها در زمان مبارك س��رکوب 
شدند، اما س��رانجام بعد از سه دهه حاکمیت حسنی مبارك اسام گراها در 

۲۵ ژانویه ۲۰۱۰ شکست خورد و حکومتش برچیده شد.

منابع و مآخذ:
1- المذهب السلفی: "ابن قیم الجوزیة و شیخه ابن تیمیة" 

فی النحو و اللغة
2- الدیمقراطیة السلفیة

24907/http://www.talabanews.net/node

شکری مصطفی" گرایش سلفی  شدیدی داشت و  جامعه  امروزی مسلمانان را جامعه  
کفار  نامید !

صالح سریه فلسطینی االصل بود و  روش مالیم تری نسبت به شکری داشت

 سادات و جانشین بعدیش )حسنی مبارک( با کمک آمریکا و اسرائیل مبارزه  شدیدی را 
علیه اسالم گراها آغاز کردند
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3- الحركات السلفیة في مرآة خبراء عرب وأوروبیین
http://www.noormags.com/view/fa/

356951/articlepage
4- الالتاریخیة السلفیة )مشاریع األسالف أم إفالس 

المشاریع(
15/http://abdolkarimahwazi.persianblog.ir/post

5- الظاهرة السلفیة
http://www.alhiwaraldini.com/Portal/Cultcure/

aspx.71310/106839/Arabic/CaseID
6- تامنهج السلفی الوهابی

blog-post./07/2011/http://mogradfekr.blogspot.co.uk
html

7- المصلح الكبیر محمد رشید رضا من الصوفیة إلی السلفیة
htm.17/http://www.saaid.net/feraq/el3aedoon

8- تاریخ اإلخوان المسلمین)2(: جمال الدین 'اإلیراني' 
وخلیفته عبده

view.aspx/272/http://almezmaah.com/articles
9- المقارنة بین السلفیة واالخوان المسلمین

http://www.paldf.net/forum/showthread.
430626=php?t

10- »االخوان المسلمون« بین السلفیة والصوفیة
http://digital.ahram.org.eg/articles.

891=eid&632963=aspx?Serial
11- ما بین االخوان المسلمین والسلفیة الجهادیة

http://assawsana.com/portal/pages.
124523=php?newsid

12- نشأة محمد بن عبد الوهاب والحركة الوهابیة السلفیة
.30_blog-post/10/2011/http://asalafy.blogspot.co.uk

html
13- عقیدة الشیخ محمد بن عبدالوهاب السلفیة وأثرها في 

العالم اإلسالمي
http://majles.alukah.net/showthread.

-84%D9%85%AD%D9%D8%-24745?php
-A9%AF%D8%8A%D8%D9%82%D9%B9%D8%
AE-%8A%D8%D9%B4%D8%84%D9%A7%D8%

AF-%D8%85%AD%D9%D8%85%%D9
AF%D8%A8%D8%B9%D8%-86%D9%A8%%D8

A%D8%87%D9%88%D9%84%D9%A7%%D8
D9%B3%D8%84%D9%A7%D8%-A8%D8%7
D%88%D9%-A9%8A%D8%D9%81%D9%84%
-A7%D8%87%D9%B1%AB%D8%D8%A3%8

B9-%D8%84%D9%A7%8A-%D8%D9%81%D9%
D%84%D9%A7%D8%-85%D9%84%D9%A7%D8%
%D9%85%D9%A7%D8%84%D9%B3%D8%A5%8

AD-%D8%84%D9%A7%D8%B5%D8%84%8A-%D9
%D8%88%D9%A8%D8%B9%D8%84%D9%A7%%D8

AF-pdf

14- دراسة: السلفیة تخترق جماعة اإلخوان المسلمین في 
أكبر هزة تنظیمیة

.127653/27/11/2010/http://www.alarabiya.net/articles
html

15- تاریخ نجد و دعوة الشیخ محمد عبد الوهاب )السلفیة( 
3.1.2

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.
=q&72113:jsf?PID=DAF-Job

16- عصر التكفریین الجدد
140997/http://www.al-akhbar.com/node

17- أمیركا والغرب یقفان وراء التكفیریین فی سوریا
http://ar.jamnews.ir/NSite/FullStory/

1=Serv&4014=News/?Id
18- هل تخلی اإلخوان المسلمون عن أفكار سید قطب؟

http://www.muslm.net/vb/showthread.
-84%D9%87%D9%-463536?php

A%D8%-89%D9%84%AE%D9%AA%D8%D8%
A7%D8%88%AE%D9%D8%A5%D8%84%D9%7

D9%B3%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%-86%D9%
-86%D9%B9%D8%-86%D9%88%D9%85%D9%84%

-B1%D8%A7%D8%83%D9%81%D9%A3%D8%
AF-%8A%D8%D9%B3%D8%

9F%D8%A8%D8%B7%D8%82%%D9
19- قراءة في أفكار السلفیة اإلصالحیة ورؤاها

http://alghad.com/index.php/article2
%A7%D8%B1%D8%82%D9%/33186/
8A-%D9%81%D9%-87%D9%A1%D8

D8%-B1%D8%A7%D8%83%D9%81%D9%A7%%D8
8A%D9%81%D9%84%D9%B3%D8%84%D9%A7%

D9%B5%D8%A7%D8%84%D9%A7%D8%-87%%D9
88%D9%-87%8A%D9%AD%D9%D8%A7%D8%84%
D8%A7%D8%87%D9%A7%D8%A4%D8%B1%D8%
AC-%D8%88%D9%B1%AE%D8%D8%84%D9%A7%
D9-%88%AA%D9%D8%A7%D8%-86%D9%85%%D9
BA%D8%86%D9%A7%D8%84%D9%A7%D8%-86%

0=html?section_id.82%D9%A7%D8%84%%D9
20- القاعدة بیدق بید السعودیة في سوریا

%D9%A7%D8%/4823/http://albadee.net/news
AF%D8%D8%B9%D8%A7%D8%82%D9%84
-82%AF%D9%8C%D8%DB%A8%D8%-A9%
%A7%AF-%D8%8C%D8%DB%A8%D8%
%D8%88%D9%B9%D8%B3%D8%84%D9
8A-%D9%81%D9%-A9%8C%D8%AF%DB

A7%8C%D8%DB%B1%D8%88%D9%B3%%D8
م القوانین 21- أقوال العلماء السلفیین في حكم من حكَّ

7005=http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t
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پای�گاه خبری تحلیلی مش�رق: تحوالت عارض بر جریان س��لفی را تا 
کنون می توان به چهار مرحله تقسیم کرد:

� مرحله اول: حالت تئوریك که توسط "ابن تیمیه" در قرن هشتم بنیانگذاری 
شد.

� مرحل��ه دوم: حالت تطبیق و اجرا که توس��ط "محمد  اب��ن عبدالوهاب" و 
جانش��ینانش در اواس��ط قرن دوازده و اوایل قرن س��یزده هجری در محیط 

محدود حجاز به آزمایش درآمد.
� مرحله س��وم: تبدیل ش��دن به یك جریان نیرومن��د و تأثیرگذار در جهان 
اسام که توسط نوادگان امرای سعودی و شیوخ عربستان سعودی به مرحله 

اجرا درآمد.
� مرحله چهارم: تبدیل اندیشه سلفی به یك ایدئولوژی انقابی در آغاز قرن 
پانزدهم هجری و ظهور پدیده تش��کیل گروه های س��لفی سیاسی � جهادی 
در مصر و افغانس��تان و کش��میر و فیلیپین و جمهوری های تازه استقال یافته 

شوروی سابق و یمن.

رشد جریان تکفیری در عربستان سعودی
سلفی های نجد یك دست نیس��تند، بلکه گروهی "سلفی تبلیغی" هستند که 
قائل به جهاد و اقدام خش��ونت آمیز نیستند و گروهی دیگر گام فراتر نهاده، 
"س��لفی جهادی" می باش��ند که با تشکیل جنبش های مس��لحانه زیرزمینی 

معتقدند، باید دولت ها را سرنگون و اسام اصیل را پیاده کرد.

"س��لفی های جهادی" با اعام تش��کیل جبهه جهانی اس��ام برای جهاد با 
یهودیان و صلیبی ها به رهبری "اسامه بن الدن" سعودی و "ایمن الظواهری" 
مصری بیش از پیش توجه به گرایش های مبارزاتی را مورد توجه خود قرار 

داد.
بی تردید حادثه ۱۱ س��پتامبر نقطه عطف در تاریخ تحوالت معاصر اس��ت. 
جریان سلفی که بعد از عربستان سعودی در قالب جنگجویان طالبانی ظاهر 

شد، منافع بسیاری از رژیم های منطقه را به خطر انداخت.
قرائت خش��ن و متحجرانه از س��نت نبوی و برداش��ت های ظاهری از آیات 
قرآن، طالبان را بر آن داش��ت که حتی برای مخالفان فکری و سیاسی خود 
نی��ز تعیین تکلیف کند و رس��التی فراتر از قد و اندازه  خ��ود در نظر بگیرد. 
ای��ن جریان فکری خود را در محدوده جغرافیایی افغانس��تان محدود نکرد، 
بلکه برای خود مس��ئولیت اشاعه تعالیم اس��ام مبتی بر قرائت سلفی به سایر 

کشورهای منطقه را نیز در نظر گرفت.
این گروه ضمن اختاف نظر با س��ایر گروه های س��نی، سرسختانه نسبت به 
شیعیان کینه می ورزد و به همین خاطر به مراتب سیاستی خشن در قبال آنان 

به کار می برد.

حوادث ۱۱ س��پتامبر باعث ارتقای جایگاه راهبردی گروه های نظامی و شبه 
نظامی و محوریت تفکر القاعده شد. چنین پدیده ای از زمان پیدایش عمدتا 
از سوی تفکر استراتژیك کاخ سفید مورد حمایت قرار گرفت، اما بعدها با 
توج��ه به اصطحکاك منافع آنان در منطقه نزاعی عمیق میان آنان درگرفت 

و در نهایت باعث تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان شد.

نفوذ جریان سلفی  به کشورهای منطقه
الف( لبنان

عاوه بر افغانستان، یکی دیگر از مراکز رشد سلفی گری لبنان است. جریان 
س��لفی شام در دمشق توس��ط "ناصرالدین االلبانی" ظهور کرد. تفکر سلفی 
در اواخر دهه ۵۰ توس��ط تعدادی از طاب مراکز دینی عربستان به لبنان راه 
یافت. مهمترین این افراد "ش��یخ سالم الش��هال" و "شیخ عبدالرزاق الزغبی" 
بودند. این دو نفر طرابلس را به مرکز گسترش و ترویج تفکر سلفی در تمام 

مناطق لبنان تبدیل کردند.
فعالیت س��لفی ها در لبنان از طرابلس شروع شد. از سال ۱977 جریان سلفی 
به نحو چش��مگیری فعال شد. در س��ال ۱98۱ به صورت تشکیات منظم و 
س��ازمان یافته فعالیت خود را ش��روع و جمعیت "نواه الجیش اس��امی" را 

جریان شناسی سلفی گری معاصر

شیخ عبدالعزیز بن عبداهلل آل الشیخ - مفتي وهابی عربستان سعودي

سرشناس ترین شیوخ وهابی سعودی
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بنیانگذاری کرد. این تشکیات در کنار سایر تشکیات و نیروهای اسامی 
س��نی از جمله "جنبش توحید اس��امی" یا "جماعت اس��امی" حضور کم 

رنگی داشت که عرصه را تحت سیطره خود داشتند.
با فروپاش��ی جنبش توحید اس��امی در سال ۱98۵ س��لفی ها امکان توسعه 
و گس��ترش بیشتری یافتند و توانس��تند، به عنوان یك جماعت مستقل ابراز 
وجود کنند. حضور آنان به طور متمرکز و قوی در طرابلس و برخی مناطق 

شمال از جمله "عکار" و "الضنیه" به چشم می خورد.
در کل مناطق ش��مال لبنان به علت اس��تقرار اکثر ش��خصیت  ها و موسسات 
س��لفی لبنانی برای وجود س��لفی ها اهمیت خاص��ی دارد. همچنین حوادث 
سال های اخیر که در این مناطق بین دولت و سلفی ها روی داده، شمال را به 

پایگاه و مرکز تجمع سلفی ها تبدیل کرده است.
از شخصیت کلیدی و موثر سلفی های لبنان باید از "سالم الشهال" نام برد که 

جنبشی اسامی به نام "نواه الجیش اسامی" را بنیانگذاری کرد. با فروکش 
کردن فعالیت این تش��کیات در س��ال ۱98۵ فعالیت منظم جریان س��لفی 
متوقف ش��د و هریك از سران جنبش خود به تاسیس یك نظام و جمعیت 
خاص تحت پوش��ش جمعیت های دینی و مراکز آموزش دینی پرداخته و 

خود را به عنوان امیر آن معرفی کردند.
در اواس��ط دهه نود جنبش س��لفی دس��ت خوش بحران ها و حوادث تعیین 
کننده ای ش��د که به تضعیف فعالیت آن انجامید. زیرا دس��تگاه امنتیی لبنان 
به علت بمبگذاری ها و جنایات و ترورهایی که پیروان این جنبش مرتکب 
می شدند، آنها را تحت فشار قرار داد. پس از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر در 

سال ۲۰۰۱ فشارهای امنیتی بر گروه های سلفی تشدید شد.
جریان مش��کوك "فتح االس��ام" در لبنان و تحری��کات نظامی این گروه 
در اردوگاه "نهر الب��ارد" نیز ناش��ی از تاش های جریان ه��ای افراطی اهل 
س��نت برای تاثیرگذاری در تحوالت منطقه به خصوص لبنان بود. رهبری 
ای��ن جریان به عهده ف��ردی به نام "ابوخالد العلمه" بود که س��ابقه عملیا ت 
تروریستی در عراق و همکاری با ایمن الظواهری و "ابو مصعب الزرقاوی" 
را داشت. وی به دلیل برخی اقدامات خرابکارانه علیه شیعیان تحت تعقیب 

قرار گرفت و مدتی نیز در سوریه زندانی شد.
ابوخالد العلمه بعد از آزادی از زندان با همکاری یك اردنی فلس��طینی تبار 
به نام "شاکر العبیسی" اقدام به تاسیس گروه "فتح االسام" و در سال ۱97۰ 
وارد س��ازمان فلس��طینی فتح ش��د، اما بعدها جزو گروه های شورشی علیه 

عرفات در آمد و در سال ۱99۰به القاعده پیوست.
ای��ن گروه اقدام��ات تروریس��تی متعددی را در این کش��ور مانن��د انفجار 
مینی بوس حامل مس��افران، بر هم زدن اعتصابات ضد سینوره و اختاف بین 

شیعه و سنی انجام داد.
پرونده گروه فتح االسام در نهایت با دخالت دولت سینیوره و خویشتنداری 
حزب اهلل لبنان بسته شد، اما کارشناسان و صاحنظران سیاسی این تاش ها را 

در راستای کاهش اقتدار حزب اهلل ارزیابی کردند.

تکفیری ها در عراق
از دیگ��ر نقاطی که جریان تکفیری ها به صورت فعال در حوادث سیاس��ی 

نقش آفرینی می کنند سرزمین اشغال شده عراق است.
درحال حاضر یك دولت ش��یعی در ع��راق در راس امور اجرایی آن قرار 
دارد، ام��ا حض��ور عناصر ش��یعی منافع برخی از س��ران منطق��ه، بعثی ها و 
گروه های تندرو س��نی مذهب این کش��ور را به مخاطره انداخته اس��ت. به 
همین دلیل اتحادی اس��تراتژیك میان س��نیان ناراضی و عناصر حزب بعث 
علیه دولت ش��کل گرفت و از س��وی دیگر رژیم ه��ای عربی حوزه خلیج 
فارس که منافع خود را با تغییر نظام در عراق در خطر می دیدند، زمینه نفوذ 
القاعده را در این کش��ور فراهم کردند. این موجب شد تا روند خشونت ها 
در عراق ش��تاب بیش��تری به خود بگیرد و تکفیری ها در این کشور عرصه 
را ب��رای اقدامات خود مناس��ب ببینند. یکی از بهانه ه��ای مهم علمای اهل 
س��نت برای به کارگیری حربه تکفیر برای ش��یعیان بحث غلو درباره ائمه 

اطهار است.

شیخ سالم الشهال، بنیانگذار جریان سلفی در لبنان

جریان سلفی شام در دمشق توسط "ناصرالدین االلبانی" ظهور کرد.
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شاکر العبیسی

سلفی های تکفیری )القاعده( در عراق

 پرچم سیاه سلفی های تکفیری )القاعده( در عراق

یکی از اعضای مسلح گروه فتح االسالم در اردوگاه نهرالبارد

ابو مصعب الزرقاوی از برجسته ترین چهره های جریان سلفی و رهبر 
القاعده در عراق بود

زرقاوی توسط نیروهای آمریکایی کشته شد
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روش فکری سلفیه
مس��ئله مهم، آگاهی از روش فکری سلفی هاس��ت، آنها ب��ه طور عام از دو 

روش فکری بهره  می جویند که به هم نزدیك است:
- گروهی فقط کتاب و سنت را حجت دانسته و از داوری های عقل کمك 

نمی گیرند.
- گروهی دیگر می گویند قرآن و س��نت وقتی برای ما حجت اس��ت که با 

فهم "سلف" همراه باشد، زیرا ما آیین خود را از آنها گرفته ایم.
آن��ان در تعبد ب��ه نص )کتاب و س��نت( بین خبر واحد و خب��ر متواتر فرق 

نمی گذارند؛ حتی خبر واحد را در تبیین عقاید و معارف حجت می دانند.

بر همین اس��اس خدا را با صفات بشری توصیف می کنند و برای او خنده و 
گریه و آمد و رفت و نشستن و پا نهادن در جهنم و صدای جرجر تختی که 

روی آن می نشیند مانند صدای کجاوه، قائل هستند.
اما بنیان اندیشه های سلفی با توجه به رسایل ابن تیمیه و محمد  بن عبدالوهاب 
و منظومه "هدایت  المرید" ش��یخ "عوض  العب��ادی" و توحید عام  الغیوب 
"عبدالقادر اهدل" و شروح متعدد کتاب التوحید "محمد ابن عبدالوهاب" و 
موجز عقیدة  السلف نوشته تنی چند از علمای سعودی و دائره المعارف فرید 

وجدی و باقی آثار قلمی سلفی ها به شرح زیر خاصه می شود:
۱ � قرآن به عنوان منبع قطعی و بنیادین عقاید و معارف و ارزش ها و احکام 
تلقی می ش��ود، ولی قرآن جز با تبینات نبوی که آن هم تنها از راه احادیث 

صحیح السند به دست می آید، قابل فهم و استناد نیست.
اس��امه بن الدن، رهبر القاعده و از برجسته ترین چهره های جریان سلفی ۲ � 
در رجوع به قرآن و س��نت هم که شعار همیشگی سلفی ها می باشد، باید از 
فهم سلف صالح اس��تفاده کرد و سلف صالح صحابه و تابعین و تابع تابعین 
هس��تند که فهم آنان نیز از ذخایر معرفتی س��لفیه و از مراجع غیر قابل تردید 
آنها محس��وب می شود، آنان همان سه نسل نخستین مسلمانان هستند که در 

زبان احادیث ستایش شده اند و به عنوان قرون برتر یاد شده اند.

۳ � در فقه تابع مذهب خاصی نیستند و بر احادیث تکیه دارند، گرچه بعضی 
از آنها هم التزامی مشروط به مذهب دارند.

۴ � از افکار و ارزش های وارداتی به میان مس��لمانان بدون بررسی و گزینش 
گریزانند.

۵ � تم��ام بدعت ها و امور نوظهور در اس��ام چه در حوزه عبادات و چه در 
ح��وزه اخاق و احکام را منکر هس��تند و به تقس��یم بندی بدعت به دو نوع 
حس��نه و س��یئه باور ندارند، تنها به تقس��یم بندی دنیوی و اخروی و لغوی و 

شرعی باور دارند.
6 � دع��وت به توحید از اهتمامات جدی آنهاس��ت، ام��ا توحید را فقط در 
محدوده اس��تغاثه )فریادرسی( و اعمال عبادی و عدم تقدیس اولیاء و امامان 
و قدیس��ین تعریف می کنن��د و کمتر به جوانب و ابعاد فلس��فی و روحی و 

اجتماعی توحید می پردازند.
7 � در تفسیر آیات متشابه و اسماء و صفات الهی توقف بر نص را می پسندند 
و تأوی��ل و تعطیل و تش��بیه و تکییف )چگونگی( را روا نمی ش��مارند و در 
حقیقت راه اس��تدالل عقلی و زبان شناسانه را در تفسیر نصوص درباره امور 

غیبی و در کل الهیات می بندند.
8 � در راه گزین��ش احادیث و روایات و در عقاید و در سیاس��ت راه برهان 
عقل��ی را نمی پیماین��د، ولی در زمینه فق��ه متمایل به آس��ان گیری و ترك 

ریزه کاری ها و پیچیدگی ها و تکلفات هستند.
9 � الگوی فکری و اعتقادی و علمی و روحی همه سلفی ها ابن تیمیه حرانی 

می باشد که با اختصار به او لقب "شیخ االسام" داده اند.
۱۰ � عموم س��لفی ها دش��من فلس��فه و منتقد علم کام و بی مباالت به علوم 

باغی و علم اصول فقه می باشند.
۱۱ � اطاع��ت از حاک��م ظالم را نیز مانند علمای مذاهب اس��امی متأخر در 
غیرمعصی��ت نه تنها جایز بلکه واجب می دانند و قیام علیه ایش��ان را در غیر 

"کفر بواح" )کفر آشکار( حرام می دانند.
۱۲ � در مبالغ��ه در تکفیر و ناس��ازگاری با غیر مس��لمانان از دیگر فرقه های 

اسامی تشدد بیشتری دارند.
۱۳ � ش��ناخت آنها به نس��بت دنیای جدید و س��از و کارهای آن بسیار کم 
اس��ت. نادرند عالمان س��لفی که در معرفی و نقد فرقه ه��ای جدید و قدیم 
اس��امی تحقیق کنند ولی به نسبت ادیان قدیمی مانند مسیحیت و یهودیت 
و زردش��تی گری و بودایی و ... و فلس��فه های جدید غربی و مکاتب سیاسی 
و ادبی معاصر آثاری از آنها در دس��ت نیست و در این زمینه ها سلفیه معتدل 
و منصف به آثار دیگر متفکران اس��امی اس��تناد کنند. ت��ا جائیکه در آغاز 
تش��کیل کشور سعودی بر س��ر ورود تکنولوژی همچون تلگراف به مناقشه 
پرداختند و امروزه نیز عکس علمای سلفی در مجات مربوط به آنها چاپ 

نمی شود.
۱۴� به احادیث صحیح آحاد نیز در همة ش��ئون دین حتی در عقاید اس��تناد 

می کنند و راه استنتاج عقلی را تا حد امکان باریك می نمایند.
ب��ا تمام این اح��وال مواض��ع و دیدگاه هاي گروه هاي س��لفی از نخس��تین 
روزهاي شناس��ایی این جماعت ها تا عصر حاضر، با توجه به ش��رایط زمانی 
و مکانی یا الزامات سیاس��ی اجتماعی، در معرض تغییر و تحول بوده و گاه 
این دگرگونی ها موجب تعارضات جدي میان اعضاي گروه هاي س��لفی در 
جهان اهل س��نت شده است. این نکته شامل عقاید و آراي سیاسی جماعت 
اخوان الملسمین به عنوان یکی از سرچشمه هاي مهم زایش گروه هاي سلفی 

جدید نیز می شود.
از ب��دو تأس��یس جماع��ت اخوان الملس��مین و پس از مرگ مؤس��س آن 
دیدگاه هاي سیاسی و اجتماعی و در برخی موارد اعتقادات مذهبی جماعت 

ایمن الظواهری، از برجسته ترین چهره های جریان سلفی 

ارادت وهابی ها به بن الدن
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دچار تحول ش��ده اس��ت. این تحوالت به جدایی افراد و ایجاد انشعاب هاي 
گوناگون در جماعت انجامیده است. بدین ترتیب، گروه ها و افراد تندروتر 
و بنیادگراتر در جامعه آزاد شدند و به تدریج جماعت هاي جهادي کوچك 

و بزرگی همچون جماعت "جهاد اسامی" در مصر شکل گرفتند.
این جماعت ها و گروه هاي س��لفی که مش��خصه اصلی آنها جهادگرایی و 
تکفیرگرایی بود، بعدها هس��ته و پایه اصلی بزرگترین گروه سلفی جهادگرا 
در جهان به نام "سازمان القاعده" را تشکیل دادند. از آنجا که فکر و اندیشه 
عامل انگیزه بخش مهم براي هر حرکت و جنبش اجتماعی اس��ت، بررسی 

اندیشه سیاسی سلفی ها از اهمیتی خاص برخوردار است.

الف( حکومت اسالمی
در ارتباط با اندیشه سیاسی و دیدگاه  سلفی ها درباره حکومت اسامی آنچه 
اهمیت می یابد، شاخصه هایی چون نوع و جنس حکومت، تحزب و رقابت 

سیاسی و نقش و جایگاه امت و ملت در حکومت است.
درب��اره نوع و جنس حکومت، س��لفی ها تاش دارند با انقاب به س��رعت 
جامع��ه کافرش��ده را به جامعه اي مس��لمان تبدیل و حکومت اس��امی را با 
جهاد م��داوم احیا کنند. آنان به طور معمول با رهب��ر )ولی امر( خود بیعت 
می کنن��د و عما نوعی خلیفه گري کوچك ش��ده را به نمایش می گذارند. 
اوج ای��ن نوع رفتار را میتوان در بیعت گروه هاي مختلف جهادي و تکفیري 
در سراس��ر جهان عرب با "اسامه بن الدن"، رهبر تشکیات القاعده مشاهده 
ک��رد. درحالی ک��ه اخوانی ها در این قضیه بر تغیی��ر آرام جامعه و به دور از 

خشونت و در واقع بر ارشاد تکیه می کنند.

ب( تحزب و رقابت سیاسی
یکی دیگر از مباحث مهمی که در اندیش��ه سیاسی، گروه هاي اسامگراي 
س��لفی را به خود مشغول کرده، مسئله تحزب و کثرت گرایی است. اگرچه 
دیدگاه هاي س��لفی چندان تفاهم و توافقی با حضور و نقش آفرینی احزاب 
در حکومت اس��امی ندارد، اما گذر زمان و مقتضیاتش س��بب شده، زاویه 
دید برخی گروه هاي س��لفی، از جمله جماعت اخوان المس��لمین به تکثر در 
جامعه اس��امی تغییر کند، بگونه اي که عمًا موافقت خود را با کثرتگرایی 
و تحزب در جامعه اس��امی اعام کرده اس��ت. برخاف جماعت اخوان، 
گروه هاي جهادي و تکفیري از اس��اس مفهوم تح��زب و کثرتگرایی را در 

جامعه اسامی و حکومتداري رد می کنند.
سلفی هاي جهادي و تکفیري و در رأس آنها سازمان القاعده با تفسیر خاصی 
که از دموکراسی و تکثر ارائه می دهند، آن را مطلقاً خاف شرع می دانند و 

بدین علت با هرگونه تحزب و آزادي بیان به شدت مخالف هستند.

ج( نقش و جایگاه امت و ملت
س��لفی ها در آغاز چندان اهمیتی به مفه��وم و جایگاه امت و 
ملت نمی دادند و همواره بر مفهوم امت در مقابل ملت گرایی و 
ملی گرایی تأکید می ورزیدند. آنها ملت گرایی و ملی گرایی 
را مفهومی وارداتی و غربی می دانند که مخدوش کننده قوام 
امت اس��امی اس��ت و آن را نش��انه جاهلیت تلقی می کنند. 
اخوانی ه��ا مفه��وم ام��ت را پررنگ تر از مفه��وم ملت دنبال 
کرده ان��د، اما می ت��وان رگه هایی از ملی گرای��ی عربی را در 

دیدگاه هاي سرکردگان آنها یافت.
گروه هاي س��لفی جهادي تکفیري تمرکز خ��ود را بر مفهوم 
امت اسامی و داراالس��ام معطوف کرده اند و همانطور که 

گفته ش��د در ذات فکري گروه هایی همچون القاعده چیزي به عنوان تکثر 
جایگاه��ی ندارد، خ��واه این تکثر در عرصه ذهن و بیان باش��د یا در صحنه 

دیانت یا دولت ملت.

د( تکفیر و تکفیرگرایی
در ی��ك نگاه��ی کلی باید گف��ت، جماعت اخوان الملس��مین به هیچ وجه 
خواهان درگیر ش��دن در ادبیات تکفیرگرایانه نیس��ت و تمام تاش خود را 
می کن��د ک��ه در جامعه و با جامعه مس��لمان )ولو جاهل��ی و آلوده به برخی 
مس��ائل کفرآمی��ز( کار و فعالی��ت کن��د و راه اصاح تدریج��ی جامعه را 
برگزین��د. برخاف آنان، جماعت هاي تکفی��ري جهادي به رهبري القاعده 
از تکفی��ر براي توجیه اعمال خود علیه دیگران بهره می برند و تاش دارند، 
به طوري گس��ترده از این واژه و مفهوم فقهی ب��راي توجیه جهاد خود علیه 
دیگران )مسلمان و غیرمسلمان( بهره برداري و بدین ترتیب، مرز بین خودي 
و غیرخودي را مش��خص کنند. از همین زاویه، ایدئولوژي جهادگرایی در 
متن و بطن ادبیات تکفیري القاعده، راه خود را از سلفی هاي اخوانی جدا و 

نگاهی متفاوت به جهاد ایجاد می کند.

ه�( جهاد و جهادگرایی
س��لفی ها در نظرهاي فقهی مرتبط با جهاد و تکفیر به روش��نی جهاد را علیه 
کفار، منافقین و مشرکین واجب دانسته و خون آنها را حال شمرده است.

جماعت اخوان به رغم تأکید بر مفهوم جهاد، مخالف خشونت عریان است 
و تاش دارد جهاد را در مفهوم عمومی آن یعنی تاش و کوش��ش در راه 
خدا )به هر وس��یله و در هر ش��رایط نه فقط با تکفیر و نبرد( تفس��یر و بدان 

عمل کند.
اما جهاد از نظر جماعت هاي سلفی تکفیري، به ویژه سازمان القاعده، چیزي 
بیش از یك حکم فقهی فرعی اس��ت. آن��ان معتقدند، جهاد، جنگ و ترور 
دش��منان خدا امري ضروري و تکامل بخش دعوت مسالمت آمیز به تشکیل 

حکومت اسامی است.
جه��اد در ایدئولوژي القاع��ده از اهمیتی واال برخوردار اس��ت و برخاف 
اخوان که اص��اح و اعتدال را عنصر کلیدي می داند، س��لفی هاي جهادي 
تکفیري یکی از مهمتری��ن و کلیدي ترین مفاهیم ایدئولوژي خود را عنصر 

جهاد و حتی بعضا آن را از واجبات اسامی دیگر مهمتر می دانند.
"ایمن الظواهری" و "ابو مصعب الزرقاوی" مهمترین و شاخص ترین افرادی 
هستند که نسبت به مس��لمانان دیگر که با عقاید القاعده همراهی نمی کنند، 

اعام انزجار و در مواردی علیه آنان اعام جهاد کرده اند.

تخریب بقیع توسط وهابی های سعودی در عربستان
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پدیده سلفی گری، رقیب انقالب های عربی
درحال��ی که امواج نیرومند حرکت ملت ها در بهار عربی، چهره جدیدی به 
خاورمیانه و کشورهای عربی منطقه بخشیده است، دنیای عرب شاهد ظهور 
برخی حرکت های ارتجاعی و فرقه های مطرود است که برای موج سواری 
و سوء اس��تفاده از فرصت های به دست آمده وسوسه شده اند. امروزه شاهد 
فعالیت گس��ترده و پردامنه گروه ها و فرقه هایی هستیم که تا پیش از این در 
ان��زوای کامل به س��ر می بردند و حتی زمینه ای برای ظه��ور و بروز افکار و 

اندیشه های واپسگرایانه ای که آنها مروج آن بوده اند، وجود نداشته است.
آنچه در این میان بس��یار با اهمیت و حتی حساس��یت برانگیز اس��ت، تاش 
گس��ترده ای اس��ت که برخی گروه های سلفی برای موج س��واری در پهنه 
نهضت های اخی��ر مصر، اردن، لیبی، یمن وحتی س��وریه و کویت صورت 
داده اند و انگیزه های بیش��تری از خود نش��ان می دهند که چهره ای وارونه از 

اسام را به نمایش درآورند.
فرصت طلبی س��لفی ها و عربده های مس��تانه ای که برخی گروه های منحط 
سیاس��ی - عقیدتی در دنیای عرب می کش��ند، دقیقا از همین زاویه است که 
معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند. در واقع، آمریکا و صهیونیست ها 
با مانور سیاس��ی - تبلیغاتی پیرامون این حرکت ها سعی دارند، چنین وانمود 
کنند که گویا نهضت عظیم ملت های مس��لمان در بهار عربی، نهایتا به سود 
س��لفی ها تمام ش��ده و این س��لفی ها هس��تند که میوه های قیام و شهادت و 

پایداری ملت ها را می چینند.

اکنون س��لفی ها به برکت ریخت و پاش های آل سعود، فرصتی برای دلسرد 
و نومید کردن ملت های ع��رب یافته اند که این حرکت های پرخروش علیه 
مظالم رژیم  های منحط عرب را به انحراف بکش��انند و به ملت ها نشان دهند 

آن چیزی که به خاطر آن قیام کرده اند، لگدکوب شده است.
در واق��ع باید گفت، از زمان خیزش  جهان عرب در س��ال ۲۰۱۱، س��لفی ها 
به عنوان ش��بکه ای زیرزمینی و بزرگ از متعصب��ان مذهبی، به نیرویی قوی 
و پرس��روصدا تبدیل ش��ده اند. عامل این رشد چش��مگیر را باید "عربستان 
سعودی" دانس��ت. آنان در لیبی و مالی سرگرم ویرانی زیارتگاه ها و مراکز 

مذهبی مسلمانان میانه رو همچون صوفیان هستند.
همفکران آنها در تونس در تاش برای خفه کردن میانه روها و زدودن آثار 
هنری هس��تند که به نظرشان کفرآمیز می رسد و هر روز فتنه جدیدی را در 

این کش��ور برپا می کنند که به خش��ونت و درگیری می انجامد. لبنان عرصه 
دیگر تاخت و تاز سلفی هاس��ت که به ویژه در بخش های شمالی این کشور 

و توسط شیخ اسیر هر روز آتش فتنه ای را برمی افزوند.
اردن عرص��ه دیگر جوالن پیروان این جریان اس��ت و به نظر می رس��د، در 
آس��تانه انتخابات پارلمانی این کش��ور که آن را تحریم کرده اند، در اندیشه 
برافروختن فتنه ها در این کش��ور باش��ند. در سوریه نیز حضور فعاالنه برخی 
هس��ته های سلفی محرز ش��ده و نقش آنها در بحران این کشور چنان واضح 
و عیان اس��ت که جایی برای توضیح نمی گذارد ک��ه البته در جای خود به 
آن پرداخته می ش��ود و آمریکا و رژیم صهیونیستی که زمانی با انقاب های 
عربی جایگاه و موقعیت خود را در منطقه از دست داده بودند، هم اکنون با 
حمایت از جریان تاش می کنند، از یك سو انقاب های عربی را به ناکامی 
بکش��انند و از سوی دیگر موقعیت و نفوذ گذش��ته خود را در این کشورها 

بار دیگر بازیابند.
اما چیزی که کمتر به آن پرداخته ش��ده، آن اس��ت که چه کسانی پشت سر 
سلفی ها هستند. کار شناسان منطقه ای، دیپلمات ها و سرویس های اطاعاتی، 
عربس��تان سعودی و دالرهای نفتی به ظاهر بی پایان را حامی سلفی ها عنوان 

می کنند.
"س��میر امغار" نویسنده کتاب "س��لفی گری معاصر؛ جنبش های فرقه ای در 
غرب" می گوید: "مس��تندات قابل اثبات بسیاری گواهی می دهند، عربستان 

سلفی ها در تونس

ملک عبد العزیز، بنیانگذار پادشاهی وهابی در عربستان

شیخ احمد االسیر، رهبر سلفی ها در طرابلس لبنان
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تأمین کننده مالی گروه های سلفی است".
"آنت��وان بس��بو"، رئیس مرک��ز نظارت کش��ورهای عرب��ی در پاریس نیز 
می گوی��د: "آنچه ما درباره س��لفی ها در مالی و ش��مال آفریقا می ش��نویم، 
در واقع ش��کلی از وهابی گری اس��ت که مرکز آن در عربس��تان است و از 
دهه هفتاد ش��اهد تاش این کشور برای گسترش این تفکر بودیم. عربستان 
اکنون س��الیانه میلیون ها یورو برای حمایت از این سلفی ها در سراسر جهان 

هزینه می کند."
دالرهای عربستان س��عودی تنها در کمك های مستقیم به گروه های سلفی، 
مبلغان مذهبی و کانال  های ماهواره ای خاصه نمی ش��وند، س��هم زیادی از 
این دالر ها صرف محصان کش��ورهای عربی می شود که برای شرکت در 
دوره های مذهبی به ش��هرهای مکه، مدینه و ریاض می روند. "س��میر امغار" 
می گوید: "بس��یاری از محص��ان مدارس مدینه خارج��ی و از کمك های 
س��خاوتمندانه عربس��تان برخوردار هس��تند. بلیط هواپیم��ا و اقامت رایگان 
از جمل��ه این کمك هاس��ت. اینها زمانی ک��ه تحصیات خ��ود را به پایان 
می رس��انند، به کشورهایش��ان بازمی گردند تا مبلغان سلفی گری باشند و از 

همین رو جنبش سلفی های فرانسه نیز درحال شکل گیری است".
صدور اس��ام هدف دس��تگاه سیاس��ت خارجی عربستان نیس��ت، یکی از 
اصلی ترین اهداف این دستگاه، تحکیم و تشکیل شبکه ای از حامیان قادر به 
دفاع از منافع اقتصادی، ایدئولوژیك و استراتژیك پادشاهی عربستان است. 
از زمان آغاز بهار عربی، حامیان و مروجان سلفی گری کمك ها و هم چنین 

اهداف سیاسی خود را مستقیم تر به گروه های مورد نظر خود رسانده اند.
"محمدعلی ادروبی"، تحلیل گر سیاسی با اشاره به پیروزی چشمگیر حزب 
س��لفی "ن��ور" در مصر که توانس��ت در کم��ال ش��گفتی  ۲۴ درصدآرای 
پارلمان را از آن خود کند، می گوید: "با خروج دیکتاتور ها راه برای تثبیت 
و حضور احزاب س��لفی فراهم ش��ده و آنها اکنون مستقیم و به طور رسمی 
از عربس��تان کمك های مالی دریافت می کنند. وقوع بهار عربی عربس��تان 
س��عودی را حقیقتا دچار شگفتی کرد. پاس��خ ریاض اما تشکیل گروه های 

سلفی در این کشور ها بود تا بتواند نفوذ بیشتری در آنها داشته باشد".
اس��تراتژی عربستان س��عودی رقابت با قطر، دیگر کشور سلطنتی و ثروتمند 
خلیج فارس و إخوان المسلمین است و به همین دلیل هم اکنون بین عربستان 
و قطر رقابتی فش��رده برای جذب بیشتر س��لفی ها وجود دارد. عربستان هم 
اکنون پول های خود را در مناطق روس��تایی و فقیر سرمایه گذاری می کند، 
جایی که س��تون فقرات سلفی ها به شمار می آید و به نظر می رسد، رویکرد 
عربستان متحد کلیدی آمریکا در رابطه با گروه های سلفی بیشتر عمل گرایانه 

باشد.
همان طور که گفته ش��د، س��وریه از جمله مناطقی است که به عرصه تاخت 
و تاز س��لفی ها تبدیل شده است. سلفي هاي سوریه پیوندي گسترده و عمیق 
با اخوان المس��لمین س��وریه دارند و از آنجا که س��لفي ها نوعي وابس��تگي 
ب��ه وهابي هاي س��عودی دارند، لذا حلقه ارتباط آنها با وهابي های س��عودی 

سلفي هاي اردن و سوریه هستند.
این درحالی است که باید توجه داشت، سلفی های سوریه همواره علوی های 
این کش��ور را رد کرده و آنها را "رافضي" یعنی مس��تحق کش��تن می دانند. 

جماعت اخوان المسلمین سوریه مهمترین گروه سلفی فعال در سوریه است 
که از س��ال ۱98۲ مبارزات مس��لحانه خود را علیه علوي ها و نظام س��وریه 
آغاز کرد. در جریان یکی از این درگیري ها، درگیري ش��دیدي در حماه و 
برخی دیگر از ش��هرهای س��وریه روی داد که منجر به کشته شدن ۳۰ هزار 
نفر از طرفداران اخوان المس��لمین شد و اکنون نیز سلفي ها این کشتار را به 
جریان هاي حاکم فعلي ربط مي دهند و درصدد انتقام از طایفه علوي هستند.

عربستان سعودي از سال ۱98۲ عما سلفي هاي سوریه را تغذیه کرده است. 
این رویکرد نه تنها در سوریه بلکه در اردن و یمن نیز اتفاق افتاد. در سوریه 
عربستان کمك مالي فراواني در اختیار سلفي هاي سوریه قرار داده و حتي از 
طریق گروه ۱۴ مارس در لبنان به رهبري "سعد الحریري" ساح هاي زیادي 
نیز در اختیار گروه هاي سلفي قرار داد تا در ابتدا به بحران سوریه دامن بزنند 

و پس از دامن زدن به آن، موجبات سرنگونی نظام سوریه را فراهم کنند.
در این بین تش��ابه رویکرد اس��رائیل و آمریکا با رویکرد عربستان در سوریه 
ک��ه خواه��ان روی کار آمدن حکومتي وابس��ته به غرب در این کش��ور و 
تفکیك محور مقاومت هس��تند، موجب شده تا ضمن نزدیکی بیش از پیش 
ریاض - تل آویو - واش��نگتن، از هیچ فتنه ای در س��وریه فروگذاری نکنند و 
حمایت مالی و نظامی و سیاسی از سلفی های تکفیری بخشی از این رویکرد 
جهت براندازی نظام در سوریه و روی کار آوردن نظامی وابسته به غرب و 

عربستان سعودی در این کشور است.
این موضوع در کنار دیگر تحرکات س��لفی ها در کشورهای منطقه به ویژه 
کش��ورهایی که بهار عربی را به خود دیده اند، مل��زم می کند که به اهداف 
واقع��ی این جریان ویرانگر پی برده و آنه��ا را برما کنیم و اجازه ندهیم که 

انقاب های از مسیر واقعی خویش منحرف شوند.

منابع و مآخذ:
1- المذهب السلفی: "ابن قیم الجوزیة و شیخه ابن تیمیة" 

فی النحو و اللغة
2- الدیمقراطیة السلفیة

24907/http://www.talabanews.net/node

3- الحركات السلفیة في مرآة خبراء عرب وأوروبیین
http://www.noormags.com/view/fa/

356951/articlepage

4- الالتاریخیة السلفیة )مشاریع األسالف أم إفالس 
المشاریع(

15/http://abdolkarimahwazi.persianblog.ir/post

5- الظاهرة السلفیة
http://www.alhiwaraldini.com/Portal/Cultcure/

aspx.71310/106839/Arabic/CaseID

6- تامنهج السلفی الوهابی
blog-post./07/2011/http://mogradfekr.blogspot.co.uk

html

7- المصلح الكبیر محمد رشید رضا من الصوفیة إلی 
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8- تاریخ اإلخوان المسلمین)2(: جمال الدین 'اإلیراني' 
وخلیفته عبده

view.aspx/272/http://almezmaah.com/articles

9- المقارنة بین السلفیة واالخوان المسلمین
http://www.paldf.net/forum/showthread.

430626=php?t

10- »االخوان المسلمون« بین السلفیة والصوفیة
http://digital.ahram.org.eg/articles.

891=eid&632963=aspx?Serial

11- ما بین االخوان المسلمین والسلفیة الجهادیة
http://assawsana.com/portal/pages.

124523=php?newsid

12- نشأة محمد بن عبد الوهاب والحركة الوهابیة السلفیة
.30_blog-post/10/2011/http://asalafy.blogspot.co.uk

html

13- عقیدة الشیخ محمد بن عبدالوهاب السلفیة وأثرها في 
العالم اإلسالمي

http://majles.alukah.net/showthread.
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A%D8%87%D9%88%D9%84%D9%A7%%D8
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14- دراسة: السلفیة تخترق جماعة اإلخوان المسلمین في 
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.127653/27/11/2010/http://www.alarabiya.net/articles

html

15- تاریخ نجد و دعوة الشیخ محمد عبد الوهاب )السلفیة( 
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http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.
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16- عصر التكفریین الجدد
140997/http://www.al-akhbar.com/node

17- أمیركا والغرب یقفان وراء التكفیریین فی سوریا
http://ar.jamnews.ir/NSite/FullStory/

1=Serv&4014=News/?Id

18- هل تخلی اإلخوان المسلمون عن أفكار سید قطب؟
http://www.muslm.net/vb/showthread.
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19- قراءة في أفكار السلفیة اإلصالحیة ورؤاها
http://alghad.com/index.php/article2
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