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 کید بر داعشبا تأ محتمل سناریوهای و سلفی هایگروه آینده
 

 (ع)آموخته دانشگاه باقرالعلوم دانشسیاسی،  کارشناسی ارشد علوم، 1هادی ترکی

 (ع)باقرالعلوم آموخته دانش سیاسی، علوم ارشد کارشناسیفاطمه امانی توانی، 

 چکیده
 گریسلفی. دارد وجود ترور به کامل اعتقاد ،آنها از فرقه یک در تنها ، حال آنکهآیندحساب میبه تروریست عموماً در نزد عامه، ی منطقه خاورمیانههاسلفی

 خارجی و اخلید املبه ع در طول تاریخ گریسلفی رشد .است تکفیر جهاد و صالح، سلف به بازگشت آنها بارز ویژگی و است قبل به بازگشت ،واقع در

در  کرد؟ دنبال توانمی آنها برای سناریویی چه و خوردمی رقم چگونهداعش  خصوصبه هاسلفی آینده که است این مقاله اصلی سئوال .داشته است تگیبس

 جامعه در ضورح برای را خود خاص هایرویه یک هر که دارد وجود "اصالحی" و "تکفیری" ،"سیاسی" گرییسلف نوع سهپاسخ به این سوال  باید گفت: 

 هایبحران به توجه با و هستند جوستیزه نوعی به تکفیری هایسلفی  و میانه روشی دارای و محور آموزش هااصالحی طلب،صلح سیاسی هایسلفی .دارند

 هب "هاتکفیری" کرد، خواهند پیدا نمود خود خاص صورت به سلفی جریان نوع سه آینده .یابندمی رشد انقالبی صورت به و کرده پیدا فعال حضور خاص

بیشتر  ،اول روهگ دو نسبت به "هاسیاسی" ودارند  فعال نیمه صورت به حضوری "اصالحی هایسلفی" ،هستند )سناریوی فروکشی(خاکستر زیر آتش مانند

خواهند از بین  سرکوب نباید انتظار داشت با ،بوده "داعش"تکفیری که نماینده فعلی آن سلفیجریان در میان این سه جریان،  اند.فعالصه سیاسی ردر ع

های داخلی و وجه به بحراند اما نابود نخواهد شد و با تنفراز و فرود دار و همچنین شاید شاهد حضور فعال آنها در جامعه نباشیم، لذا وجود دارند، ،رفت

  .کنندمیاندام از تاریخ عرض یهایدر برهه )عامل خارجی(حمایت دیگران

 

 داعش، وهابیت، دیوبندیه، اخوان المسلمین، تکفیری گریسلفی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه.1

ض قرآنی و اجتناب منطبق جلوه دهند، همه جا نیز مسلمین را به رجوع به توحید مح ،کوشد که همه امور قرآن را با علوم جدیدسلفیه می

اقوال  ی بهزامروهای هسلفی کنند.دعوت می ،استو در واقع پس از عهد سَلَف صالح در میان عوام مسلمین پدید آمده مرورهایی که بهاز بدعت

در میان متجددان مسلمان در  "ارالمن"مجله  توسط قبل در جدید دهلوی اعتماد فروان دارند. افکار سلفیهاهللولیالجوزیه و شاهقیمتیمیه و ابنابن

از اصالح دینی قصدشان از دعوت در آغدینی مصلحان  ؛. بدون شکاز مراکش تا جاوه طرفدارانی یافت کهشد میاسالمی منتشر  هایسرزمین

رهنگی و به ویژه فدهد که دالیلی که از سوی پیشگامان آن ارائه می شود بیشتر اجتماعی و های این نهضت نشان میولی بررسی ریشه ،بوده

های اسالمی و ارزش جامه عمل بپوشاند تا بدین وسیله تعالیم« اصول نخستین»بازگشت به  اب یدروحانی. این کار با سیاسی است تا اخالقی و

استدالل  لفیه است.سآن در میان مسلمین اعتبار و غنای سابق خود را باز یابند. اشاره مداوم به اوایل اسالم یکی از خصوصیات عمده نهضت 

استنباط شده  (7/،حشر59/اءسن))ص( ( و تعلیم رسول اکرم 59/،انعام38/،انعام3/کلیت اسالم)مائدهاز  بیشتر گرایینخستین درباره سلف

 .(261-258: 1390،)حلبیاست

 ،که از نظر زمانی یا فضیلت بر او مقدم هستندگر بر همه پدران و اقربای یک فرد معنی پدران گذشته دانسته و برخی دیآن را بهبرخی  ؛سلفیه

شود و هنگامی که صالح به آن اضافه معنی متداول سلف نزد عامه مسلمانان همان معنایی است که از ظاهر این لفظ استفاده می اند.اطالق کرده

در در بدعتی ریشه دارد که ابن تیمیه  ،اند. معنی اصطالحی سلفگان مایه افتخار و سربلندی بودهگردد به معنی گذشتگانی است که برای آینده

 بهتر "اسالم اول سه قرن"تیمیه می گوید: سلف کسانی هستند که در ابن تاکید دارند. «ابن تیمیه»ها امروزی بر و تکفیری هفتم ایجاد کرد نقر

 (31و30: 1393زاده ،موسوی علیتر از سایرین هستند.)زندگی می کردند و دارای تمامی فضایل بودند و آنان برای حل هر مشکلی، شایسته

قول به جسمانی و مرئی بودن خداوند و بی ثباتی نظر در رد  ظاهر گرایی، تمسک فراوان به احادیث، چنین است: تیمیهنابای از آرا و افکار پاره

یا پذیرش شفاعت. او با علوم عقلی و عرفانی و تصوف و به دنبال آن با تشیع و معتزله مخالفت ورزیده و اموری چون زیارت اهل قبور و 

                                                           
1. Email: haditorki1366@yahoo.com 

http://www.iiwfs.com/
http://www.iiwfs.com/


 Www.iiwfs.com                                                   1395ه آبانما 25و  24اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلتیکی جهان اسالم؛ 

 

 

نسبت  در صدر اسالم گری تکفیری را به خوارجتوان سلفیمی ،ایگونهبهالبته  (89: 1383،.)تابانصحت تاویل آیات متشابه را انکار نموده است

 ."دهد حکم تواند،بجز خدا نمی کسیهیچ "که  یداد و آن زمانی بود که خوارج تاکید به اصل

ریشه فکری به "عقاید" (93و92: قبلی،زاده)موسوی علی عقاید، سیاست و روش توجه کرد ؛به عواملی مانند باید گریسلفی شناسیهدر گون

که است هایی به معنای شیوه "روش"و  جامعه و نظامبه نوعی نحوه ورود به عرصه سیاسی و چگونگی تعامل با  "سیاست"، گرددباز می آنها

 اشاره کرد. یدیپلماتیک توان به جهاد، سازش و روشآنها میهای د که از جمله روشدهنفوذ خود را گسترش  ،داردسعی 

خصوص به "سیاسی"و  "اصالحی"، "تکفیری"های سه گانه توان برای سلفیسوال ما در این مقاله این است که چه سناریوهایی را می

پررنگ و تاثیر فروانی که داعش در منطقه و حتی شمرد؟ باید گفت؛ با توجه به حضور بر  (ان آتش زیر خاکستر نام بردوتکه از آن می)داعش

 "تاریخی"و  "ایاندیشه"که بیشتر بر بعُد  هام. در این سناریوو به آن بپردازی ترسیم هاسلفی، ما را بر آن داشت که سناریویی برای فرامنطقه داشته

حضور داشته و البته، خیلی نقش و جایگاه موثری در جامعه در طول تاریخ اسالم  "های اصالحیسلفی"که  ایمبه این نتیجه رسیده؛ شدهتاکید 

. اند، خواستار روشی مسالمت آمیز هستندکه در تحوالت سیاسی مسلمین حضور تقریبا دائمی داشته "های سیاسیسلفی"اند. اسالمی نداشته

الزم به توضیح  ،اندداشتهبرجایی ها ظهور کرده و تاثیر خود را بیشتر در بحران ؛توان از آنها آتش زیر خاکستر یاد کردمی که "های تکفیریسلفی"

که اگر  بر رشد آنها موثر بوده است هم عامل داخلی و هم عامل خارجی که بیشتر بر آن تمرکز داریم، گری تکفیریدر گسترش سلفی است؛

وهابیت و داعش امروز نگاه دیوبندیه، داشته است، اما اگر به  خوارج را نیز در این دسته قرار دهیم نقش عامل داخلی بیشتر بر افکار آنها تاثیر

 رشد آن تاثیر بسزایی داشته است.تاریخی داشته باشیم، متوجه این امر خواهیم شد که نقش عامل خارجی)استعمار و غرب( در 

-سلفی"، می توان به کتاب پرداخته نشدهها برای سلفی ضوع پرداخته شده اما به سناریوهاسازیاین مو راستایاز جمله کارهایی که در

فقهی به رد این  کرد که بیشتر از منظری اشاره( جمکران مقدس مسجد نشر ، قم،1384 اصغر،علی رضوانی،) "شبهات به پاسخ و( وهابیت)گری

اشاره کرد که ایشان  "(1جلد) تبارشناسی: وهابیت و گریسلفی "موسوی با نام  زادهعلی مهدی توان به کتاب سیدمی، نیز فرقه پرداخته و

 معرفتی و فلسفی رویکردشناسیتوان به؛ ها( وجود دارد که میهمچنین مقاالت بسیاری در این زمینه)سلفی نوع سلفی وجود دارد. 5معتقداند 

 نوسلفی تا گری سلفی از خاورمیانه سیاسی های جنبش (،11 شماره 1390 زمستان و پاییز دین فلسفه ،ادسید باقر سیدنژگری) سلفی جریان

 ،سلف((15 تا 4 از - صفحه 12)،185 ،شماره1392جغرافیا،مهر و تاریخ ماه کتاب ؛صیامیان،زهیر؛ برومند اعلم،عباس؛ جودکی،حجت اهللگری)

همچنین روش  اشاره کرد. ((19 تا 7 از - صفحه 13) 609 شماره - 1390 بهمن«  اسالم مکتب از درسهایی: مجله؛ سبحانی،جعفرگری)سلف و

 .باشدای و اسنادی میتحلیلی است و گردآوری اسناد به صورت کتابخانه-مقاله به صورت توصیفی

 

 

 نوین تسلفی.2

گری منظور ما از سلفی پردازیم.می ،در حوزه عملی و نظری داشتهنوین گریدر سلفی فراوانیکه تاثیر  بنیادگرامهم  جنبش سهدر اینجا به 

 . یعنی؛اند قدرت را در دست گیرندبه نوعی سعی کرده های اسالمیاستعمار در سرزمین نفوذگری است که با توجه به سلفی نوین در واقع

 در کسب قدرت دارند.سعی  ،داشتن دانش با ای کهگونهبه

 هابی تکفیریو. 2-1

و  ، ریشه در آراء ابن تیمیه داشتهافکار وی است.کردهبنیانگذاری یسته زهجری میکه در قرن دوازدهم  "هابعبدالومحمدبن"وهابیت را 

فهم سلَف از فهم  است؛معتقد  "سلفی" کفیری می شناسند.توهابیت را در شمار سلفی (60: 1367،)سبحانیسرزمین نجد مهد آن بوده است.

 ایکه  ددانیم "یکافر جل"و  "مشرک"را  اهیو خصوصا صوف یو سن عهیهمه مسلمانان اعم از ش کسی است که "یریتکف"و  خلَف برتر است

و فتاوای عجیبی سر  بوده از علوم جدید فهمشان دوراند و خشکو نظر فکری متعصب وهابیت از کشته شوند.  ای اورندیدوباره اسالم ب دیبا

 .نباشد چون تشبه به کفار است یلیفوتبال مستط نیزم ایگرد باشد، چون تشبه به کفار است.  دیوپ فوتبال نباگویند: تدهند به عنوان مثال میمی

بیشترین تاثیر را از ابن تیمیه گرفته و بیشترین ضدیت  وهابیت .سزایی داردریشه وهابیت در عبستان است و عامل خارجی در توسعه آن نقش به
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وهابیت در ظاهر دعوتی اعتقادی است اما بررسی آن بدون  را در عقاید،سیاست و روش با شیعیان به خصوص شیعیان دوازده امامی دارند.

 (313: 1393، موسوی علی زاده).، امری ناتمام استسیاسین با قدرتآپرداختن به پیوند 

 با قدرت شمشیر و عامل خارجی که انگلیس بوده توانسته است در برخی مناطق اسالمی ریشه بدواند. از وهابیت تعبیر گسترش وهابیت

زمام امور در دست افراد غیر دینی است و آنان هستند که سیاست گذار  ؛ به این معنی که(314و313)قبلی:استفاده می نمایند را« اسالم دولتی»

ولی با  شتدر عربستان نیز جایگاهی نداحتی  در ابتدا وهابیت و قدرت اشاره کرد. دانشتبارشناسی وهابیت باید به نقش اند. در امور دینی

 افول ،رشد وهابیت درست نفوذ خود را به مرور در عربستان گسترش دهد. نتوا )عامل خارجی(قدرت شمشیر و زور و همچنین کمک انگلیس

این کشور بر  ایهای عربستان و ساختار قبیلهضعف عشیره است. همچنین بی تاثیر نبودهشیعه در ایران دولت  وجود امپراتوری عثمانی و

  های تکفیری است.حامی سلفیکشور  نیبزرگتر عربستانامروزه  .ه استوهابیت افزود گرفتنقوت

 یوبندید تیسلف. 2-2

یافته  رشد در هند بودههاب معاصر عبدالو که یاهلل دهلو یشاه ول از کهو نیکنار دهل در ییروستا وبندی. دهستندها دیوبندی ،دوم سلفی فیط

: 1392،ترکی)دور شدن خود را از سلف، راه انحطاط مسلمانان می دانند.به وجود آمد و  )انگلیس(استعمار بامخالفت در  این نوع سلفی .است

وهابیت نقش استعمار به عنوای  سلفیت در نفوذ و گسترش پیدا کرده است و حال آنکه در این نوع از سلفیت نسبت به ترد استعماردر واقع  (86

 بازو و اهرمی برای گسترش بوده است.

دانست، البته دوری از منابع حدیثی می راگرایی را برگزید، وی علل انحطاط دین و پیدایش خرافات حدیث وشدر واقع ر دهلویاهللولیشاه

توانند پذیرفت و معتقد بود عالمان اسالمی میمطلق او نبود، اصل اجتهاد را می به معنی عقل ستیزیگرایی وی در مباحث شرک و توحید حدیث

آنچه  برای عقل ارزشی قائل نبود. ،محدود و در مسائل اعتقادی را در امور فرعیاهلل اجتهاد ولیالبته شاهپای مسلمین قرار دهند. راه حل پیش

های چهارگانه بسیار سطحی و است. از نظر وی اختالف مکتب بوده به یکدیگر اسالمیاهمیت داشت، تالش برای نزدیکی مذاهب وی برای 

ظاهری است که با رجوع به کتاب و سنت رفع شدنی است به همین دلیل تقلید از مذاهب چهارگانه)حنفی،حنبلی،مالکی و شافعی( را جایز 

وی را از  ،و این مساله هبود« طریقه نقشبندیه»پیرو ای که شاه ولی را از دیگر سلفی ها جدا می کند توجه به تصوف است، وی نکته دانست.می

 (111و110: 1393،موسوی علی زاده) ساخت.سلفی وهابی جدا می

 تروریستی.های : گروه معتدل، گروه تندرو و گروهمکاتب دیوبندیه را می توان به سه دسته تقسیم کرد

اتی پیش می الرحمن است که هدف خود را در قالب مبارزات انتخابشاخه فضل« جمعیت العلمای اسالم»گروه معتدل؛ وابسته به حزب الف(.

 برد.

ن طالبا که گاهی به نسبت افراطی دارنددباشد که دیدر پیشاور پاکستان می «سیمع الحق»شاخه « جمعیت علمای اسالم»گروه تندرو؛ حزبب(.

طیف افراطی عامل خارجی نقش موثری در گسترش آن دارد و باید در نظر در  طور که گفته شدکه همان عملکرد این گروه است صولمح

 که عامل خارجی محسوب می شود، رشد داشت. "آمریکا"و کمک تسحلیاتی  "عربستان"طالبان از تبلیغات داشت که 

لشکر "و  "لشکرجهنگوی"، "سپاه صحابه"هایی مانند هنان را کافر می دانند و شامل گرودیگر مسلما ،گروه های تروریستی؛ این گروهج(.

 (116قبلی: ) که رویکردی خشونت آمیز دارند را در بر می گیرد. "طیبه

دین و همچنین عامل نفوذ خارجی)که این عامل باعث شده است مردم در  به دلیل پشتیبانی عالمان هایدیوبند و افزایش سرعت رشد مکتب

وجود دشمن اما ، ردنیز مخالفت با شیعه وجود دا یندهر چند در مبانی دیوب است.افتهیش های مختلف هند گسترمنطقه صحنه بیایند(

 (93و92قبلی: )ها می شد.مشترک)هندوها و انگلیس ها( موجب بروز نیافتن اختالف

 عهیش علیه هیوبندید یتا امروز، همه علما اهللیولاز شاه چرا که ،عهیخصوص نسبت به شبه ،اندیافراط، اما ستندین یریها عموما تکفدیوبندی

اروپا و  ،افغانستان ،پاکستان به هاعلیه شیعهدیوبندی نوشت.  یبه فارسعلیه شیعه  (هیعشر یتحفه اثنبا نام ی)کتاب اهللیولاند. پسر شاهنوشتهکتاب 

مثال در  بیشتر است. "اعتقادی"در مباحث  به وهابینسبت اشترکات دیوبندیه با شیعه  کردند.می غیرا تبل یوبندیرفتند و تفکر دمی انهیم یایآس

امام  به این حدیث شانیهاهستند. در کتاب شیعهمثل  اری. در نبوت، جبر و اختاندیهیتشب ونیهابکه و یهستند در صورت یهیخدا، تنز هیباب تنز
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این موضوع را  ونیهابو در صورتی کهاصل توسل را قبول دارند.  همچنین ."نیاالمرنیبل امر ب ضیالجبر و التفو" اند کهاشاره داشته )ع(صادق

ا هیهابها و ودیوبندی "نذر "موارد مثل یاالبته در پارهشمرند. یآن را شرک م اهیهابدانند، ویرا بدعت م یها عزاداردیوبندی دانند.شرک می

 هستند اهل سنت یاز علما یشبه نظام یگروهاول سپاه صحابه) دیوبندیه دو طیف افراطی به وجود آمد؛ در واقع در دانند.یهر دو آن را شرک م

 (87: 1392ترکی، )است.طالبان  می باشند،ها دیوبندی تیاقل طیف دوم که ( ودر تضادند عهیو با ش کشندیم عهیش مایکه مستق

 توان این چنین برشمرد؛را می گری وهابیگری دیوبندی و سلفیهای سلفیتفاوت

ل است دهلوی برای عقل و اجتهاد اهمیت نسبی قائاهللولیشمارند، درحالی که شاهوهابیون جایگاهی را برای عقل نمی؛ توجه به عقلالف(.

 دانست.اجتهاد را ضروری میو عنصر 

نها دانست و خون آمسلمین را کافر می عبدالوهاب دیگر معتقد است، درحالی کهدیوبندیه به ضرورت تقریب مذاهب  ؛تقریب مذاهبب(.

 شمارد.را مباح می

 .داندطریقت را مکمل شریعت می اهللولیشاه؛ طریقتج(.

 تصوف سر جنگ دارد. لی وهابیت به شدت باآیند ودیوبندیه اهل صوفی به شمار می ؛تصوفد(.

 ها پیرو ابوحنیفه هستند. دانند در حالی که دیوبندیها خود را پیرو احمد بن حنبل میوهابی ؛مذهب.ه(

 (118و117 قبلی:،موسوی علی زاده)ها پیرو هیچ مکتب کالمی نیستند.بود اما وهابی« ماتریدی»دهلوی اهللولیشاه ؛کالمز(.

توان گفت که بنابراین می (87و86: 1393ترکی،)اند.دیوبندها و وهابیون علیه هم کتاب نوشتهذکر این نکته شاید خالی از فایده نباشد که 

ها باعث نزدیکی برخی از دیوبندی ،ها که به انجام عملیات تروریستی روی آوردهاما گروهی از دیوبندی ،ها از هم دور هستندها و وهابیدیوبندی

 شکل گرفته است.شیعه علیه  شده و این امر بیشتر در ارتباطبه وهابیت 

 نیاخوان المسلم. 2-3

اخوان المسلمین اولین  ها،دیدگاهبرخی از است.  نیالمسلماخوان ،داشته یک قرن اخیرحدود قش بسیار مهمی را در گروه سلفی دیگری که ن

 این جنبش(187: 1392،معدل .)یابی به حکومت اسالمی در قرن بیستم ابراز وجود نمودمسلمانان جهان است که با هدف دستجنبش سیاسی 

یابی به یک سنت( برای دستسنت)عمدتا با تفسیر اهل که با استفاده و الهام از قرآن وینی مسلمانان است د-از مهمترین جنبش های سیاسی

ش در کشورهای دیگر از جمله سوریه، یمن،عراق،عربستان به هدفیابی برای دست اخوان المسلمین.حکومت اسالمی در مصر تالش نموده است

 شعبه دارد.

گذاری شد و به سرعت البناء و شش تن از یارانش پایهمیالدی در شهر اسماعیلیه مصر توسط حسن 1928المسلمین در سال جنبش اخوان

اسالمی را پس از موضوع حکومت از افراد مهم اخوانی است. وی رشیدرضا (350و349: 1380زواره، گلی.)در اقصی نقاط مصر نفوذ نمود

مبانی خالفت را در نظریه و نگرشی  اول؛؛ گیردمی حکومت شکلو معتقد است در سه مرحله  کشدپرداختن به مسائل خالفت به پیش می

اندیشه خود را راجع به  سوم؛ دهد ونان سنی نشان میمیان مسلما درشکاف بین آن نظر و عملکرد سیاسی را دوم؛  کند،سیاسی پی جویی می

 سازد. اینکه حکومت اسالمی چگونه باشد مطرح می

و این به خاطر مهارتش در فقه،  را قبول داشت "یحیی یمنیامام"بود و فقط  "مکیحسین شریف"رضا مخالف به خالفت نشستن رشید

این موارد نشان رط می داند شو بیعت مردم حجاز، تهامه و نجد برای او را و نسب قریشی اوست  صالحیت اخالقی، کفایت، استقالل سیاسی

آورد و اسالمی روی میمترضا از مساله خالفت به مساله حکورشیدهای آن اینگونه نیستند. چند همه طیف، هر داردها روحیه علمی اخوانی از

دهد ، اول؛ حاکمیت مردم و دوم امکان کند. وی در پایان برای بازسازی خالفت دو پیشنهاد مییاد می« االسالمیهالدوله االسالمیه یا حکومه»از 

المنار شاگرد عبده ریرضا، صاحب تفسدیرش (254و253: 1390،)موسوینامدمیاشتراع یعنی وضع قوانین  قوانین از جانب بشر که آن راوضع 

 ریغ یاما سلف ام،یمن سلف ؛است صراحتا گفته و شد یسلف ه،یمیاما با خواندن کتب ابن ت ،جمال بوددیعبده و س ریاولش تحت تاث که هبود

محترم است، اما  شانیدهند، مسلمان مشرکند. آبرو یها را انجام مکار نیکه ا یمعتقدم توسل و ... شرک است، اما مسلمانان یعنی. امیریتکف

 یاست اما چون برا یهستند. جل یاخف یمسلمانان مشرک، مشرک به شرک جل دیگویرضا است. او مدیهم تابع رش یقرضاو وسفی مشرکند.
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پذیرد و نگاهی تقریبی ال نشر داد. وی تکفیر را نمیس 25به مدت را  یمجله المنار، تفکرات سلفدر رضا  دیرش است. یاخف ست،یعلما روشن ن

 «.داشته باشندوحدت  دیمسلمانان با» گوید:می و  خوبی ندارددید  "هاایرانی"و  "عجم"البته به  که دارد

بوده و  یصوف اشییکه دا نیخاطر ا، اما بهسلفی او تاثیر پذیرفتهرضا بوده و از تفکرات  رشید شاگردحسن البناء)موسس اخوان المسلمین( 

به نوعی گفته. یم انهیالبنا تا آخر عمرش ذکر صوفبه تمام معنا است. حسن یصوف کیکرده شرکت می هیصوف یهادر حلقه یخودش درجوان

البنا عضو حسن است.  یاسالمدنبال حکومت آورد که با رویکردی سیاسی به یبیمعتدل تقر یسلفرا در شمار  نیاخوان المسلم توان گفت؛می

مذهب  کیهم  عهیها را ول کن. شحرف نیا گفتیم ،یسن عهیش یدعواگفتم یگوید هرگاه به البنا ممی "یالتلمسان"مصر بود.  بیدارالتقر

 در گفتگو با خبرگزاری تسنیم( ،1392تیر26،فرمانیان)مانده است.المسلمین اخوان  یاصول اساس انیدر مرویکرد  نیا و است یاسالم

گردد و به علمی بودن آنان بر میدر محافل علمی،سیاسی و اجتماعی است که ریشه  این تشکل حضور ؛درباره اخوان المسلمین نکته مهم

تر هم عمل کرده و بسیار منسجمها وهابیت و دیوبندیالمسلمین نسبت به اخواندر کل  این امر نسبت به وهابیت و دیوبندیه جای تامل دارد.

 است. رقابتی های مختلفحضور آنها در صحنهدیپلماتیک و ، روش صبغه علمیتواند عمل نماید و این بیشتر به دلیل هم می

 

 گریعوامل رشد سلفی .3

 پردازیم.آنها میهریک خارجی و داخلی دانست که به  عاملِ دو مرتبط با عوامل رشد سلفی گری را باید

 عوامل داخلی. 3-1

عوامل داخلی در رشد طورکلی به .استبوده  موثر گریرشد سلفیشرایط اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی هر منطقه در شکل گیری و 

 ضعف نظام سیاسی برشمرد.ظلم به مسلمین،  ،در امور خود مسلمینها، سستی گری را می توان، انحطاط حکومتسلفی

از آن چیزی است که اندیشه  رتدرست ؛بنابراین ،الهی است ،معتقد است؛ چون حکومت در اسالم سلفی؛ رشید رضا به عنوان شخصیتی

تواند دریافت کند و با توجه به اینکه این اصول به درستی اجرا نشده تقصیر خود مسلمین است که از اصول حقوق عام تدوین شده انسانی می

می جلوگیری در زمان خلفای راشدین منحرف شدند و چنانچه این اصول به دستی اجرا شده بود از تمامی مصائب وارد شده بر امت اسال

را حکومت اسالمی و  خلفای راشدین حکومت داند وهمچنین رشیدرضا سراشیبی سقوط را در زمان معاویه می (267: 1390:حلبید)شمی

 .(268و267:قبلیداند)درست می

 "تعالیم رسول اکرم)ص(دوری از " و "دوری از کلیت اسالم" را سه جنبش فوقگری در توان عامل داخلی در رشد سلفیمی طور کلیبه 

 به شمار آورد.

 عوامل خارجی. 3-2

داشته باشند،  هاین عوامل ممکن است دو جنب تاثیر نبوده است.شت به آیین اولیه اسالم نیز بیگگری و بازعامل خارجی نیز در رشد سلفی

بیشتر برای تضعیف اسالم و اهداف استعماری خودشان بوده و جنبه دیگر عامل خارجی در گسترش  ؛وهابیت ای مانندعامل خارجی در فرقه

را سر  "بازگشت به اسالم"شعار و وهابیت  هدیوبندیدر واقع  .است )دیوبندیه(در هند نمونه آنکه  استعمار است و مبارزه با طرد ،گریسلفی

 کنیم.خارجی در آنها متفاوت است که در ذیل به دو مورد آنها اشاره می برخورد و نقش عاملاما روش  اندداده

در اویل قرن هفدهم میالدی کمپانی هندشرقی از امپراتوری گورکانی اجازه تاسیس کارخانه را در سورات گرفت و سپس با خرید قطعه 

در همین سال  .م. نواحی پهناوری از بنگال به چنگ آنان افتاد1757شهر مدرس را بنیان نهاد. پس از نبرد پالسی در سال  ،زمینی در جنوب هند

محدود به « عالمشاه»شجاع الدوله شکست خوردند و به این ترتیب مسلمانان به شدت تحقیر شدند و حکومت  1764الدوله و در سال سراج

های به دروازه "تیپوسلطان"های محلی و شکست چند منطقه را تصرف کرد و با سرکوب مقاومت 1765سال  ریتانیا درحکومت ب گردید.« آباداهلل»

استفاده از  ، همچنینها بسیاری از رسوم هند را سرکوب کردند که از جمله اقدامات آنان ترویج زبان انگلیسی در هند بوددهلی رسید. انگلیسی

ای هدفمند برای از بین بردن فرهنگ ملی و دین شان تلقی توطئهلمانان این اقدام را مس. ها ممنوع شدزبان فارسی در ادارات دولتی و دادگاه
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سرانجام در  هکه مدرسه دیوبندیو این امر باعث شد، روحانیون پراکنده شدند انانمپس از سرکوب قیام مردم هند و قتل تعدادی از مسل نمودند.

 (20-8 :1391ودورانی،پیری)که هزینه اداره مدرسه توسط عموم صورت گرفت. گشایش یابد« چته»مسجد 

-نمحمدب ویقدر تش انگلیسیمستر همفر نقش .گری تاثیر داشته وهابیت استدر عربستان که عامل خارجی، در رشد سلفی نه دیگرونم

 دست به اسالم روزی که دارم امید بسیاری : منگفتممی )عبدالوهاب(او گوید: بهمی ی. واستبرای تشکیل حکومت بسیار برجسته عبدالوهاب 

در تفسیر  که با محمد قرار گذاشتم .یابد نجات سقوط از این وسیله تو اسالم به امید است که هستی ایدهنده تو تجدید شود، زیرا تو تنها نجات

و در  خواندیمرا می با همدیگر قرآن منوال باشیم و بدین نداشته اسالم و بزرگان افکار مذاهب به ، و کاریکنیم بحث افکار خودمان طبق قرآن

 روشنفکری آنکه برای مرتب ـ و محمد هم اندازم محمد را به دام بود که این بحث سبک از این ـ و منظور من کردیممی بحث از آن هائیقسمت

 عبدالوهابمحمدبن نسبی آئین وهابیت، رشدپس از (39: 1380،همفر)پذیرفتمی دادممی من که کند بیشتر نظریاتی را ثابت خودش و آزاد فکری

 خالفت و ریاست و باشد تو فرزندان و تو دستان در دنیا امامت و ریاست که اساس این بر کنممی بیعت تو با من: گویدمی سعود محمدبن به

سعود است که؛ قضیه عبدالعزیز بن همچنینو  (595: 1388الفتح،)ابدالدهر تا باشد فرزندانم دست در من از بعد و من دست در مردم دینی

 او مادرم، هم و بود پدرم هم کوکس پرسی آقای که کرد اعالم او .افتاد "کوکسسرپرسی" پای به عربستان، حکومت رئیس سعودبن عبدالعزیز

 به را عربستان نصف که دهد دستور اگر نیست، مشکلی من برای ،(هستم حجاز منطقه رئیس که) رساند مقام این به هیچ از را من و ساخت مرا

 (281:  1990،دیکسون ).کنم تقدیم او به را عربستان تمام بلکه بدهم، او

رسیم که عامل خارجی نیز در رشد سلفیت تاثیر مستقیم داشته هر چند نباید تاثیر عمده که توجه به وهابیت و دیوبندیه به این نتیجه میبا 

 . در هر حال داعش در ادبیاتش ازگری به سادگی عبور کردداخلی است در نظر نداشت، اما به هر حال نباید از عامل خارجی در رشد سلفی

 .را نیز در نظر دارد« خصمِ دور»و در عین حال  (www.iran-newspaper.com،1395)فیرحی داود،بردنام می «نزدیک خصمِ»

 

 گریشناسی سلفیگونه.4

 پردازیم.گری میشناسی سلفیدر اینجا به گونه 

های به و لشکر جهنگوی در راستای گروههای گوناگونی بوده که سپاه صحابه،لشکر طیها دارای فرقهطور که ذکر آن رفت، دیوبندیهمان

بسیار حائز اهمیت است، که در این میان نقش عامل خارجی  است "رعب و وحشت"و   ،"ترور"گیرند که روش آنها سلفی تکفیری قرار می

شدن این کشورهای غربی و همسوو با توجه به اهداف رو هستند بهخواهند پیاده کنند با فشارهای زیادی روکه با روشی که در جامعه میچرا

های مستقیم و غیرمستقیم های خود در منطقه حمایتکنند. در حال حاضر عربستان با توجه به سیاستکمک می کسب قدرت در آنها اها بسیاست

 .داردهای تکفیری از سلفی

کنند. را تکفیری محسوب می "حسن حنفی"ها از جمله برخی چهره نیز، البته در اخوان ای دیگر استالمسلمین وضع به گونهدر اخوان

های بارزی در مورد هویت المسلمین، واکنشتحت تأثیر فضاهای فکری دنیای عرب از جمله اخوانکه مصری  یاندیشمند "حسن حنفی"

دانسته است « گریه مظلومان»را داشت و بنیادگرایی مبارز جهان اسالم میخواهی، عدالت جویی، چپ گرایی اسالمی و چالش با غرب را بیان 

ید، مسلمانان باید غرب را مورد بررسی دقیق قرار دهند و معتقد آدرست نیست غرب به عنوان مرکزیت فرهنگی جهان به حساب  هو اعالم نمود

 قطبسید فکری یروان( همچنین برخی از پ1383،دانش پژوهان)است برای پیشرفت باید برخود آگاهی و زایش درونی و توسعة بومی توجّه کرد

را نیز جز www.khosroshahi.org) ،بررسی نفش اخوان المسلمین در مصر یافتند) پرورش ناصر ایهگاهشکنجه و هازندان در که اغلب

 یهاها به شهرشهر نیکه اسالم باشد، و از ا ییهابه جا دیهجرت کن" ه است؛قطب گفت دیسطور که آروند، همانبه شمار می تکفیری هاسلفی

 (81و80.)ربیعی فر،بی تا: ". جهاد واجب استدیحمله کن یجاهل

های اسالمی را پیشنهاد ها با بحران خالفت عثمانی تشدید شد، در مصر، اندیشمدان مصری بازگشت به آموزهبا توجه به اینکه رشد سلفی

گری شبه قاره متفاوت بود و هرگز به مواضع و رفتار موردی صحابه و یوهابی و حتی سلفگری با سلفی گریکردند که  اساس این نوع سلفی
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های مصری تشکیل حکومت اسالمی کردند. دغدغه اصلی سلفیکردند و بیشتر بر روح دین و مبانی اسالمی تاکید میتابعین استناد نمی

 (130: 1393موسوی علی زادهاست)

رسد که این سه . اما به نظر میدبرنام می اصالحی، جهادی و تبلیغی ،تکفیری، سیاسی ؛شامل ،گونه سلفی پنجبرخی مانند آقای موسوی از 

و  دانندمی یعنی تکفیری، سیاسی و اصالحی هم روش تبلیغی خاص خود را دارند و هم کار خود را به نوعی جهاد در راه خدا سلفی؛ گونه

  پردازیم.بریم که در ذیل به آنها میگری نام میگونه سلفیاز سه. به هر حال ما در اینجا توان سه نوع سلفی را بازشناختمی

 گری تکفیری سلفی. 4-1

از  از رهبران این گروهبرخی  .شماردنها را کافر میآکند و را تکفیر می دیگر فرق مسلم ،طور که از نامش پیداستگری تکفیری همانسلفی

 یَلُونَکُم الَّذِینَ قَاتِلُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا»کنند که؛ سوره توبه اشاره می 123و به آیه آورند دور و دشمن نزدیک سخن به میان میاصطالح دشمن 

 دشمن و! )کنید پیکار نزدیکترند، شما به که کافرانی با! ایدآورده ایمان که کسانی ای؛ الْمُتَّقِینَ  مَعَ اللّهَ أَنَّ وَاعْلَمُواْ غِلْظَةً فِیکُمْ وَلِیَجِدُواْ الْکُفَّارِ مِّنَ

در واقع آنها . «است پرهیزگاران با خداوند بدانید و کنند احساس قدرت و شدّت شما در باید آنها! نکند غافل نزدیک دشمنان از را شما دورتر،

 .گری تکفیری دانستتوان داعش امروزی را نمونه اعلی سلفیو می برنداصطالح خصمِ نزدیک به کار می

ر نیز در شما (96: همان،موسوی علی زادهصحابه، لشکر جهنگوی،لشکر طیبه که شیعیان را تکفیر می کنند)مانند سپاه یدیوبندهایهمچنین 

  شوند.محسوب می تکفیری هایسلفی

 آوریم، حساب به سلفیه چهارم نسل را آن توانیممی محسوب کنیم، "سلفی جریان" امتداد را داعش اگر برخی مانند آقای فیرحی معتقدند؛

 القاعده نظیر جریاناتی درچارچوب را سوم نسل هستند، هاوهابی دوم نسل دهد،می نشان تیمیه ابن نظایر درادبیات را خودش ،آن اول نسل که

 که این است آن و دارند هاسلفی یبقیه با مشترک ویژگی یک تکفیری هایجریان. هستند نظیر داعش تکفیری هایجریان آن چهارم نسل و

. البته باید www.feirahi.ir)، داعشی شدن دشوار نیست)گردندبرمی قرآن و سنت به یعنی نص، به و سلف به شانروزمره زندگی تاسیس برای

طور سنت)پیامبر( و قرآن دارند. لذا در جریان سلفی همانهای مسلمان حتی خود شیعه نیز رجوع به نص پیامبر)ص(، در نظر داشت که همه فرقه

 فرماید:می است که قرآن کریم این مدعا با توجه به آیه شریفه دلیل توجه نمود. نیز و شرایط زمان که ذکرش رفت باید به عامل خارجی

شَفا حُفرَةٍ  لَیکُم إِذ کُنتُم أَعداءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلوبِکُم فَأَصَبحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوانًا َوکُنتُم عَلىوَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَال تَفَرَّقوا وَاذکُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَ »

 و زنید چنگ( وحى آورندگان و کتاب و دین به) خدا ریسمان به همگى و ؛ لِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُم آیاتِهِ لَعَلَّکُم تَهتَدونَ کَذمِنَ النّارِ فَأَنقَذَکُم مِنها 

 برادر او نعمت به پس افکند، الفت شما هاىدل میان پس بودید دشمن هم با که گاه آن آرید یاد به خود درباره را خدا نعمت و نشوید، پراکنده

 را خود(حکمت و قدرت و توحید)هایینشانه چنین این خداوند. برهانید آن از را شما پس بودید آتش از گودالى لب بر شما و. شدید یکدیگر

که داعش از این امر غافل مانده و لذا در اینجا عامل خارجی نقش فعالی را  (103،آیهعمرانآل) «یابید هدایت شاید کندمى روشن شما براى

 کند.ایجاد می

، "طریق حتی ترور عمل گرایی از هر"، "به سلف و نصحد ازبیشتمرکز و توجه " ازجمله؛گری تکفیری چند ویژگی مهم سلفی ؛بنابراین

با توجه به دسترس  )خصمِ نزدیک(کشورهای اسالمی و حمله به دشمن نزدیکتوجه به مرز "، "خود به مثابه یا پارادایم افراطی برترانگاری"

 .توان اشاره داشتمی ")خصمِ دور( یعنی صلیبیوننبودن دشمن دور

 سلفی گری سیاسی. 4-2

و بعضاً به صورت  گری بیشتر در شکل احزاب. این نوع سلفیسیاسی و مبارزاتی وارد شودهای گری سیاسی سعی دارد از راهسلفی

چند احزاب تندی نیز در میان آنها هر توانند در جامعه عرض اندام نمایند،تر مینسبت معتدلسعی دارند قدرت را قبضه نمایند و به آمیزمسالمت

  شود.پیدا می

 در از راه سیاسی برای کسب قدرت سیاسی های سیاسیهای اعتقادی، بیشتر در پی هدفداشتن هدفگری سیاسی با وجود در واقع سلفی

 برخی از افراد در بینبعضاً المسلین نماینده تمام عیار آن است، اعتقاد به سازمان نظامی نیز هرچند حتی در این گروه که اخوان .هستندتالش 

 (102و101: همان،لعلمای پاکستان اشاره کرد)موسوی علی زادهرادا وان به حزب جمعیتتسیاسی میگری های سلفیاز نمونه شود.آنها دیده می
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 اتحاد همگرایی و تاکید بر افزایش"، "توجه به مسائل بین المللی"، "وش مبارزاتی قانونی آنهار"ن به توامیها های بارز این نوع سلفیاز ویژگی

 اشاره کرد. "و توجه به قوانین جامعه قانون مداری"و  "بین کشورهای اسالمی

 سلفی گری اصالحی. 4-3

دوم اگر کاستی در نظام و پذیرد و میرا حکومت حاضر ، یعنی اوال هستندجامعه اسالمی  امور اصالح گری در واقع به دنبالاین نوع سلفی

دهد که در برخی موارد هم در عقاید و هم در مسائل سی قرار حکومت باشد سعی دارد آن را اصالح کند و در واقع آن را مورد نقد و برر

گری اصالحی در پی یافتن و همچنین رفع این سوال است که علت عقب .در واقع سلفیدنشووارد می اقتصادی سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و

سید جمال، شیخ شلتوت را در زمره  عبده، اندیشه های اقبال، ؟و چگونه می توان آن را اصالح کرد ؟ماندگی مسلمین چه مواردی است

 گیرد.های اصالحی جای میاندیشه

توان نماینده سه ای میگونهبهسیاسی اصالحی ودر نظر داشت که هر سه گونه سلفی، یعنی؛ تکفیری، ها باید شناسی سلفیبا توجه به گونه

اند. داده در عمل اینگونه نشان داد اما تا حدودی ارائهبرای آنها مرزبندی دقیقی را توان دانست، هرچند نمیهابیت، دیوبندی و اخوانی و جنبش

 قرار داد. توان مورد تدقیقالبته در مورد دیوبندیه این دقت کمتر می

 

 

  هاسناریوهای محتمل سلفی .5

توان پی برد کند و هرگز نمیشرایط تغییر می ،. پس از اتخاذ یک تصمیماهمیت نیستسازد، امری کمخوب را می یچیزی تصمیمچهاینکه 

خواهان رسیدن به اهداف خود است و نیاز به  )گروه(در تحلیل نهایی سناریو، سازمان د.اافتمیم اتخاذ شده متفاوت بود چه اتفاقی میاگر تص

در افراد سازمان است به نحوی که کل  راهنمای رفتار فردی ،هاارد. هدف راهبردسازی توسعه سیاستانطباق منحصر به فرد با محیط تغییر د

 پژوهی هست.توجه به آینده سناریوسازیدر (39و35: 1391وندر هیدن، ن را حفظ کند.)آنظام به انطباق خوب و منحصر به فرد برسد و 

بیشتر هایی را در سطح جهان به وجود آورده، چالشباشد و نماینده امروزی آنها میداعش که های تکفیری با توجه به اهمیت سلفیاینجا در 

 یم.دهمیقرار بررسی  مورد آنها را

 اسالمی تشکیل حکومت سودای .5-1

های ریزیهای قبل با برنامهاند که از سالگری تکفیری در خاورمیانهاز عوامل رشد سلفی )عامل خارجی(خصوص آمریکاغرب و به ،شکبی

ترکیبی از از سه  است که فتنهترین و بهترین نفوذ در جریان اسالم خارجی از طریق فتنه مذهبی به عنوان کم هزینهعامل  .اهدافشان هستنددر پی

، شیخ نباتیان.)است که دو ضلع تکفیر و انغالق از نظر تئوریک بوده و ارهاب جنبه عملیاتی آن است "تکفیر"و  "انغالق" ،"ارهاب"ضلع 

 استدالل روی کارآمدن دولت شیعی در عراق بود که عربستان و آمریکا از این امر احساس خطر کرده بودند.ادعای این (23و22: 1393حسینی،

 ها است.این امر در واقع عامل خارجی در رشد تکفیری

شد. با منحل شدن ارتش و نهادهای سیاسی زمان صدام، آمریکا با تشکیل  یعراق و منطقه وارد مرحله جدید ،2003با سقوط صدام در سال 

 2005با تصویب قانون اساسی جدید در سال  هایی را برای تاسیس دولت و ساختارهای جدید عراق انجام داد.شورای حکومت انتقالی فعالیت

ورد که حاکمیت آشرایطی را به وجود  ،تماعی و تاریخیهای قومی، مذهبی زمینه های اجا شکافشکل گرفت امعراق هر چند دولت مردمی 

الدن در  و بیعت با اسامه بن 2004در سال  "الزرقاوی"شاهد حضور جدی  و (24و23: 1393،حسینیشیخ)این کشور تحت تاثیر قرار گرفت

های تکفیری توجه کرد که در واقع در اینجا باید به عامل داخلی در گسترش و نفوذ سلفی (10: 1393و دیگران، عراق بودیم)رنجبرشیرازی

که ساختار  نظر داشتدرباید  در عراق و منطقه هستند.گری تکفیری های داخلی از مهترین عوامل داخلی در رشد سلفی، بحرانهای قومیشکاف

عقیدتی، منابع مادی و انسانی و مسائل  که ریشه آن را باید درفکری و عملی داعش، مبتنی بر قرائتی تجهیزی و ایدئولوژیک از اسالم است 

  .(76: 1394،السمیری و )نظرییافت بودهسازی به دنبال دولتکه  آگاهی گسترده از عوامل جغرافیایی
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ومرج بیانگر این امر بود که حمایت جدی از شرایط هرج درواقع ،شود که عربستان با حمله به یمنتر میپررنگ وقتی خارجیتوجه به عامل 

و  حمایت معنوی و مادی در یمن از طریقگری تکفیری مل خارجی در رشد سلفیاحمایت عگونه منطقه دارد و سعی دارد از آن استفاده کند. 

ها و شاید به نظر آید که حمله غربی ها در یمن باید مدنظر قرار داد.الحوثی و انقالبی نیروهای مقاومت همچنین جلوگیری از روری کارآمدن

یمن معادالت را به  هروسیه به مواضع داعش نابودکننده باشد اما این امر نامحتمل به نظر می آید چرا که اتفاقات اخیر، یعنی حمله عربستان ب

  ها در یمن رو به افزایش است.با رشد سلفی گونه دیگر رقم زده و این جریان امروزه

های فکری آنها را تأمین ریاض با تأسیس و حمایت از مدارس وهابی در کشورهایی مانند سوریه، عراق،پاکستان، بحرین، یمن به نوعی زمینه

راستای حمایت از در واقع در هراسی هراسی، ایرانی.گسترش شیعهاستمحور مقاومت و شیعه  شدن ازهای مالی سعی در سدو با حمایت

ها در سوریه، و رشد این گروه هابرهم زدن نظم منطقه با تأمین ابزارهای جنگی برای تکفیری (69: 1392)ترکی، طقه می باشد.نها در مسلفی

راهبرد عربستان )سوریه -نمحور اتحاد ایرا است برای تضعیفاقداماتی  عراق و یمن و همچنین همراهی عربستان و قطر

،1393،www.eshraf.ir) این کشور حمایت  همچنین طراحی توطئه نفتی علیه ایران و با به منظور تقویت حکومت داعش است. عربستان حتی

، بازتاب انقالب اسالمی ی)نجاتیرژیم صهیونیسهمسو شدن با  برای به قیمت کاهش بهای نفت در دفاع از سهمیه اوپک در بازار جهانی

،(www.ensani.ir عربستان طقه است.نثبات کردن مو حمایت از بی)های چندسال اخیر در مصر، تونس و با توجه به انقالب )عامل خارجی

ایران برای همسایگان بالفصل خود در شبه جزیره عربستان و خلیج فارس، چارچوب  نسبت به ایران اتخاذ کرده و ایخصمانهسیاست لیبی، 

هر چند ممکن است در کوتاه مدت برای عربستان زیان آور  ،وجود داعشبنابراین (113: 1388اسپوزیتو،)داوری کامالً جدیدی آفریده است.

های صدمه زننده باشد غرب و عربستان از حمایتبحران سوریه برای ایران تا زمانی که  آنها ارزشمند است، لذا باشد اما عقاید تکفیری برای

البته در این رابطه  (210: 1394ی،سیف آبادشفیعی  و سمیعی اصفهانی)دارند و جریان تکفیری در سوریه و عراق خواهند ماندخود دست بر نمی

تی شدن قوی داعش برای چرخش صورت گرفته و ماندن داعش و تشکیالروسیه سیاست خارجی  در د کهباید به نقش روسیه نیز توجه کر

 بار است.زیان روسیه

، تقسیمی که اوال متناسب با جمعیت های معارض و ملی استگروهتقسیم سوریه بین داعش، دولت گیری تر از شکلجریان به نسبت خفیف

. شکی نماید(ه همگی به دولت سازی داعش کمک می)کدموکراتیک و ثالثا رهبری تشریفاتی بشار اسد باشدهر گروه و ثانیا بر اساس مکانیسمی 

است،  افزاو هزینه برها و نهادهای دموکراتیک در عراق و سوریه به سهولت صورت نخواهد گرفت و زماننیست که استواری و تثبیت ارزش

و آنهم با نفوذ در آینده پارلمان و  (15:  1393)ساسانیان، رسدتر به نظر میمحتمل تیکراجنبه دموک برای تشکیل حکومت داعش بنابراین

 افرادی مایل به این نوع طرز فکر.های فعلی بلکه های مدیریتی و آنهم نه توسط این مهرهپست

 تکفیریفروکش کردن جریان سلفی. 5-2

 ،داشته باشیم تاریخی دهلوی نگاهیاهللتیمیه، عبدالوهاب، شاه ولیاگر به خوارج، ابن. یعنی به آن پرداختباید با نگاهی تاریخی  سناریواین 

خود را تا به  موجودیتاند و هر چند هرگز به طور کامل از بین نرفته .ندمدتی فروکش کردای از زمان قدرت گرفته و بعد از بینیم در برههمی

توانند قدرت را با توجه به افراط نمیرود و نمییعنی به طور کامل از بین نرفته و  هستند، "خاکسترآتش زیر "اما به مانند  ؛اندحفظ کردهامروز 

ها هستیم و به نوعی می توان از آن به ای که در عربستان، شاهد رویکردهای چندگانه در تصمیم گیریبه گونه ،دست گیرندبهدر روندی آرام 

 داریجانب  امریکا اقدام از سوریه در. طقه دارندندر م متفاوت برخورد دو عربستانی ها سلفی یاد کرد. جریانسردرگمی و فروکشی عنوان 

اند و ریاض هماهنگی چندانی کرده سکوت است، گرفته اوج داعش علیه که جوی و دارد وجود که فشاری تحت فعال ،عراق در ولی ،کنندمی

از آنجایی که رشد سلفی گری دو جنبه داخلی  (peace-ipsc.org،1392مهر 12،عربی رویکردهای در اختالفبا واشنگتن در مسئله عراق ندارد)

گری فروکش کرده و هرگاه از آنها حمایت نها بردارد، سلفیدست از حمایت خود از آگری و خارجی دارد، هر گاه کشورهای حامی سلفی

گری به عامل خارجی نیز وابسته ی سلفیششود. بنابراین سناریوی فروکهای داخلی در عراق و سوریه رشد آنها میسر میزمینهنمایند با توجه به 

کند، رشد ایجاد  یشرایط(1394و محمدی، کوشکی )های مشارکتحفظ موازنه قوا و رهیافتبا توجه به  است و هرگاه کشوری مانند عربستان
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نوعی  در واقعدارد که بر میاز آنها یند دست از حمایت خود هر موقع الزم بب کند وشیوع پیدا میمنطقه مانند داعش و النصره  هایتکفیری

 شود.های تکفیری محسوب میشدن قدرت سلفیفروکش 

 نابودی سلفی تکفیری. 5-3

ول تاریخ در ط شاهد این امر هستیم که ببینم، در یک راستاممکن باشد. اگر تکفیر و ترور را امری شاید غیر یتکفیرسلفی نابودی کامل 

ها از بین شاید ممکن باشد اما بی شک طرز فکر این طیفهای تکفیری مانند داعش جود داشته هم تکفیر. نابودی گروههم ترور وبشریت 

روند تاریخی و عقیدنی این طرز فکرها از بین  با توجه دیگران)عامل خارجی(و حمایت  )عامل داخلی(عقیدتی نخواهد رفت چرا که دو عامل

 نخواهد رفت.

از خوارج و تا به امروز  تکفیری تا جایی که توانسته سعی کرده در امور سیاسی و اعتقادی نفوذ خود را به هر طریق ممکن سازد؛سلفی

به کفار)دشمن مسلمین( و کمک خواستن از آنها، هر نزدیک شدن های آنها چند ویژگی از جمله ترور، تعصب زیاد، . شیوهداعشو  وهابیت

 هایی ازدر برهه ها به مانند گذشتهیریباید این انتظار را داشت که تکف، اما شاید نتوان شواهد تایخی یافتچند در ارتباط با خوارج و ابن تیمیه 

گروه های  اند ثابت پیدا کنند و همیشهنتوانسته بیش از حدو تعصب به دلیل خشونت  و بعضاً اند حکومت خود را تثیبت نمایندزمان توانسته

تکفیری هیچگاه از بین رفتنی نیست. استدالل مورد ادعا در مورد بنابراین سلفی. داندهآنها برای مبارزات سیاسی وارد عرصه ش درون از متعدل تر

 بر مروری،1393فرورین 13باشگاه خبرنگاران جوان،)تحوالت منطقهرقبا و همچنین گرایی و نادیده گرفتن یکجانبه حکومت مرسی است که با

 نتوانست دوام بیاورد، اما همچنان طرفداران آن به طور کامل از بین نرفتند. مرسی( اخوانی حکومت سقوط دالیل

 

 نتیجه گیری .6

در بررسی  .های سلفی را مورد مداقه قرار دادجریاناخوانی داشته، این مقاله با توجه به دید تاریخی که به سه جنبش وهابیت، دیوبندی و 

. رای آنها قائل شدمرزبندی دقیقی ب تواننمیی هستیم که البته به طور دقیق هر سه جنبش شاهد حضور سه تیپ سیاسی، اصالحی و تکفیر

امل داخلی و با توجه به ع خودشاناند و در روند تاریخی های را برگزیده و تمرکز خود را بیشتر بر آن نهادهگفتمان ،هرکدام از سه جریان

 تشدیدخارجی)استعمار( در  ، عاملماسالت به گشها عالوه بر بازبه فرض مثال دیوبندی دهند.میهای مختلفی را در خود جای تیپخارجی 

تکفیری دیپلماتیک وارد می شود و یا جریان سلفیهای سیاسی و از راهتر و یا در جریان اخوان که به نظر علمی آن جلوه مهمی دارد ونقش 

 رسد.نقش ترور، رعب و وحشت همیشه در آن به چشم می

شود که تر میانی چشمگیرها باید به نقش عامل داخلی و خارجی توجه ویژه داشت و این امر زمنابراین در سناریوسازی برای سلفیب

 طقه و رفتن بشار اسد از سوریه یادآور شد.نبرای ماندن داعش در م های ژنوهای نظامی و سیاسی غرب را در نشستحمایت

به منظور  "دولت سازی"و  "هافروکش کردن سلفی"، "نابودی کامل"که شامل  ها(به خصوص تکفیری) هادر اینجا سه سناریو برای سلفی

دولت عناصر حقوقی از جمله؛ در تعریف باید این نکته را مدنظر قرار داد که  ،برای دولت سازی .گرفتمورد بررسی قرار  یابی آنهاقدرت

تکفیری به که در رابطه با سلفی و مقطعی دولت سازی روندی تاریخی دارد نه اجباریهمچنین  مهم است. حاکمیت،مردم، سرزمین و دولت

 یک و این به معنای این است که داعش به عنوان رسداین سناریو محتمل به نظر نمی یابی آنها به قدرت،و دست سازیخصوص داعش و دولت

ر کردن با نظام جهانی را نخواهد داشت و آن راتاب و تحمل رابطه برق سازی برسدبه مرحله دولتو اگر  تشکیل دهد تواند دولتپارادایم نمی

 یلذا سناریو .است و خارجی بوده رشد داشته به دو دلیل داخلی (نمونه آن یعنی داعش، )گری تکفیریسلفی اگر زدایی آنهاست.به دلیل امنیت

 برای داعش منتفی است.دولت سازی 

اما انهدام آنها کاری  ،شاید بتوان تضعیف آنها را دید .امری ناممکن است رسدبه نظر می که تکفیری استسلفی سناریوی دوم سرکوب کامل

 ،ایمها بودهترور و رعب از سوی فرقهبدانیم در تاریخ اسالم شاهد جریان تکفیری ترور و رعب را یکی از ابزارهای اگر  رسد.به نظر می ناشدنی

از  های تروریستیگروه،تر می شود که در عرصه جهانی شدناین مفروض وقتی کاملامروزه  وجود نداشته است.کامل آنها  سرکوبهیچگاه 

و با وجود قوانین سفت و سخت از سوی برخی کشورهای غربی  آوردنددر نظام جهانی به شمار می نفوذذیی هارا در شمار گروه جمله داعش
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مد نظر است.  )عامل خارجی(در این رابطه ارتباط مستقیم با منافع ملی کهها هستیم مانند آمریکا، شاهد حمایت خود این کشورها از این گروه

ممکن است به  ،ت خود سعی در معتدل سازی خود خواهند داشت و هرگاه عرصه را برای رقابت نابرابر بدانندها با حفظ هویبنابراین این گروه

 کارهای تروریستی روی آورند. 

؛ اول عرصه رقابت مهیا دهدرخ می زمان سهدهد و آن در در دل جریان سرکوب و فروپاشی سناریوی سوم یعنی فروکشی روی می بنابراین

و بیشتر سرگرم امورات جامعه  پردازندبه ایجاد رعب کمتر میکه در این صورت  تا حدودی بتوانند به اهداف خود در جامعه برسند شود و

و سوم آنکه هرگاه با توجه به شرایط جامعه  .نیست نص و سنت ،خالف عقایددر جامعه هرگاه احساس کنند که روند جاری  ؛دوم هستند،

می توان از آن  کهبرند بنتوانند کاری را از پیش   "تکفیر"و  "انغالق"، "ارهاب"با در جامعه دست یابند یعنی حتی نتوانند به اهداف خود 

فروکشی است  خصوص داعش به عنوان نماینده فعلی این گروه،به تکفیریترین سناریو برای جریان سلفیمحتمل لذا سرکوب موقت یاد کرد.

 هایتوجه به بحران شود که باوقتی ایجاد میخواهند داشت و به دنبال فرصت برای ورود هستند و این فرصت که به نوعی حضور همیشگی 

 مسیر هموار شود.خارجی کمک داخلی و 
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