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 چکیده
کـه  پـردازد این مقاله به تحلیل سه جریان مخالف و متفاوو در تفکر مدرن اسالمی می

ــه ــ ب ــع شــده و از آن ب ــا هــم جم ــالم»ن اویعنــ ااشــتباه ب ، «بنیــادگرایی»، «گرایی اس
ــلف» ــلفنئو»، «گرایی س ــت»، «گرایی س ــادگرایی»، «وهابی ــی»، «جه ــالم سیاس ، «اس
 شود. و ... بحث می «اسالم رادیکالسم»

   گرایی، بنیادگرایی کلیدواژه: وهابیت، سلفیت، اسالم
  

                                                
 شناختی اصل این اثر چنین است: . مشخصاو کتاب1

Moussalli, Ahmad, "Wahhabism, Salafism and Islamism: Who Is The Enemy?", A 

Conflicts Forum Monograph: Beirut-London-Washington, January 2009. 
های متعـدد وی، در  دکتر احمد مصلی، استاد علوم سیاسی و م العاو اسالمی در دانشگاه آمریکایی بیروو اسـت. نوشـته *
هایی از آن  کتـاب منتشـر کـرده کـه نمونـه 30وی همچنین بـیش از  است.ها مجله و مجموعه در سراسر دنیا منتشر شده  ده

نامیه  اانش(؛ 2446) های قانون اسیالمی تاریخ نظریه(؛ 244۲) های اسالمی سیاست خارجی  مریکا و سیاستاند از:  عبارو
جهرا ثبرا سیاسری  هایاسالمی:تأثیربررجنبش(؛ 2440) های اسالمی ار انیای عرب، ایران و ترکیه جنبش
مطالبر  مورراسری (؛4002)تصویراسالم   نیایغربوتصویرغرب   نیایاسرالم(؛4002)عرب
اعتراا و(؛4004)هرایبرررا رکرری  جهرا عررب یشر (؛4002)گراییوحقوقبشراسالمیتکثر

بنیرا گرایی(؛4002)وجرویما نیتر  مشرروعیتو ولرتاسرالمیبنیا گراییارراطیاسالمی:  جست
 (.2111)هاهاوواقعیتاسالمی:ارسان 

 و کارشناسی ارشد فلسفه و کالم.  البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهل **
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 مقدمه
های فعال اسالمی و با تمرکز خاص بر روی  شناسی تفکراو عمده جریان از طریق نو،

ــلف ــت، س ــت، نئووهابی ــوگرایی وهابی ــلف ، نئ ــالم س ــی و اس ــا را،  ،گرایی گرای ــم از اینه اع
و  هـا یانشـناخت ایـن جر  .کـردم ییکدیگر مقایسـه خـواه اب ،های معتدل و رادیکال جریان

اران، دانشـگاهیان، روشـنفکران، کارشناسـان ذگـ سیاسـتهای دنیا،  مباحثاتشان به قدرو
تمییـز قائـل  هـا انیبـین ایـن جر دهـد تـا  نگاران و بسیاری دیگر اجازه می روزنامهتروریسم، 

تکفیـری و طلـب،  جهـادی و صـلحگرا،  عملگرا و بیر  د و من ق افراط و اعتدال، عملونش
ایــن مقالــه  ،من قــی را درک کننــد. همچنــینمن قــی و بیرانـدیش، مــدرن و ســنتی، آزاد

از نگاران، دانشگاهیان و روشنفکران  روزنامهگران، تحلیلاران، گذ گی استفاده سیاستآشفت
هـای اسـالمی در بیـان باورهایشـان از  حالی که همـه جریـان سازد. در آشکار می راواژگان 

 «سـنت نبـوی»یـا  «شـریعت»، «دولـت اسـالمی»، «جهاد»مفاهیم و الفاظ مشابهی چون 
هـای  مفهوم این عباراو بین یک جریان با جریان دیگر تفاوو کنند، در مراد و استفاده می

العمل و درک بنیادی از ایـن  عکسی جدی در عمل، پیامدها امرای وجود دارد. این  عمده
 له به دنبال خواهد داشت.ئمس

های انگیزشی مذهبی بسیار متنو، و پیچیـده  گرایی به لحاظ ایدئولوژی و جریان سلف
بنا نشده است. به عنوان یـک اصـل،  یتفکر، گروه یا قدرو خاص به دست ،بنابراین است.

گرایی نیـز  ها لزومـا  وهـابی نیسـتند. اسـالم سـلفیامـا همـه  ،ها سلفی هسـتند همه وهابی
تنهـا  نـهامـا اسـت، های اعتـدالی و افراطـی  جریان پیچیده دیگری است که شامل جنبش

گرایی،  واقـع نق ـه مقابـل آن اسـت. در حـالی کـه اسـالم بلکـه در ،مانند وهابیـت نیسـت
رنـد، بـه لحـاظ هـای دینـی و فکـری دا گرایـی، اشـتراکاو انـدکی در آموزه وهابیت و سلف

و هجـوم بـه عـراق  2443سـپتامبر  33ند. هرچند پس از ا مذهبی و سیاسی بسیار متفاوو
ها و  سـلفیند و در نتیجـه نئوگرایان افراطی ادبام شد ها با اسالم ها و سلفی برخی از وهابی

 ها راهر شد جهادی -ها را به وجود آوردند. سپس این تلفیق در تکفیری جهادی -تکفیری
ذکـر شـایان گراهـای افراطـی بودنـد.  مها و اسـال سـلفینئوها،  وهابید ترکیبی از نئوکه خو
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درک ایـن منظـور است که لزوما  هر تکفیری، جهادی و هر جهادی، تکفیـری نیسـت. بـه 
عین حال پیچیدگی مذهبی، ایدئولوژی و رهوراو سیاسی ایـن  های راهری و در شباهت
های مباحث اصلی هـر  یح هر ایدئولوژی و سرفصلاین مقاله به تفکیک به توض ها، جریان

هـای اصـولی و تفسـیری  ها و تفـاوو ای، شباهت سپس به رو  مقایسه .پردازد جریان می
و ها  دهد که چگونه این جریان این مقاله، نخست نشان می در واقع،دهد.  آنها را نشان می

کـاری  مختلـف، دسـتدولتـی دولتـی و بیر  های وسـیله قـدروه ها و انشعاباتشان بـ جنبش
ثیراو أهـا و تـ جهادی -هـا و تکفیـری ها، نئووهابی سـلفیوتصـویری از نئسپس، اند و  شده

 کند. های حال حاضر دنیا ترسیم می عملی آنها بر سیاست

 . وهابیت1
کنـد.  اجازه دهید با وهابیـت آبـاز کنـیم کـه خـود را جنـبش سـلفی واقعـی قلمـداد می

بش اصالحاو دینی و با هدف دعوو مردم بـه بازگردانـدن وهابیت کار خود را با عنوان جن
ــد  ــی توحی ــای واقع ــدهمعن ــردن آموزه و نادی ــین ب ــرفتن و از ب ــیوه گ ــنتی و ش ــای س  های ه

یافته در تاریخ اسالم از قبیل الهیاو، فقه و سـنت زیـارو قبـور اشـخاص محتـرم و  تکامل
رتـداد و بـدعت قـرار گرفـت. ها در رده شـرک، کفـر، ا ها و شیوه مقدس آباز کرد. این آموزه

( مـردم را بـه پیوسـتن بـه تفسـیر 3632-3641) مؤسس وهابیت، محمد بـن عبـدالوهاب
کـه خـود  ،پرستی و مبارزه با شرک وادار کرد. پیروان اوگیرانه و محدود از یکتا لفظی سخت
از  ،گونه نبودنـد( الخصوص مسلمانان این دیگران علی به این معنا که) نامیدند را موحد می

 جانب دیگران وهابی خوانده شدند.
عبـدالوهاب مـدعی بـود صـرف در حالی کـه توحیـد مفهـوم اصـلی اسـالم اسـت، ابـن

واحد به عنوان اعتقاد صحیح کافی نیست، بلکه پیوند این اعتقـاد بـا رفتـار  یشناخت خالق
، ا قـرون وسـعالمـان  ی ازتیمیه، یکـ به پیروی از ابن ،اسالمی نیز الزم است. عبدالوهاب

کـه حتـی ارهـار داشـت و های پیامبران و اشخاص پرهیزکار را شرک دانسـت،  زیارو حرم
پرستی است. او نتیجـه  مصداق بتو  یستاسالمی ن یعمل ،کردن ساختمان در زیارتگاهبنا 
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ی اسـالمی عملـی ناشایسـت و حتـی گرفت که این قبیل عاداو و رسوم در تمـام کشـورها
 ،شد که سایر مسلمانان بدان مشغول بودنـد یری از اعمالآمیز است. وهابیت مانع بسیاکفر 

دادن به نوعی موسیقی خاص، نقاشـی انسـان یـا هـر موجـود صـاحب رود،  گو از قبیل 
(، پیروی از مـذاهب فقهـی (ص)از جمله قبر حنرو محمد )خواندن در مقابل مقبره نماز 

ماسالمی، که در واقع م  بودند. انهکیش راستسنی مذهب  قو 
او را رد  های دیـدگاه ،بزرگان و شیوخ معاصـر و پـس از عبـدالوهاب این، بیشترد وجوبا 

کردند و برخی حتی او را مرتد دانستند. تکفیر مسلمانان عملی ناپسند و نامشرو، است. بـه 
دانشـمندان مسـلمان  بیشترها را کافر دانستند.  محققان مکه و مدینه وهابی ،همین دلیل

شرک را نپذیرفتند. دین وهابی قرآن و حـدیث را متـون اصـلی و  تعریف وهابیت از توحید و
های گونــاگون  از طریــق دیــدگاهگونــه کــه ســلف و صــحابه آن را فهمیدنــد و  بنیــادی، آن

هاب و آثار عبدالو التوکیدکند. کتاب  عبدالوهاب توسعه یافته، تلقی می اشخاصی چون ابن
با  ها ز منابع اصلی وهابیت است. وهابیا ،قیم جوزی تیمیه و ابن محققان پیشین، مثل ابن

دانند، با این پندار و تصور  های واقعی متمایز می خواندن خود، خویش را از سایر سنی سلفی
که آنها پیرو صحابه پیامبر، تابعین و تابعین تابعین هستند. پس سلف و صـحابه الگوهـایی 

 1هستند که مسلمانان باید از آنها تقلید کنند.
هسـتند. آنها حامل واقعی اسالم ناب از زمان سلف  معتقدندسنیان واقعی از یک سو، 

چهار مکتب فقهـی  ،آنها ریشه در سلف دارند. هرچند امروزه به نمایندگی از سلف ،اینبنابر 
ند از: حنفی، شافعی، مالکی و حنبلـی. امـا در طـرف  که عبارو ،اسالمی معتبر وجود دارد

گویند دین سنی که مـا دریافـت می ،اسالم سنی هستند که مدعی دفا، از ،ها دیگر وهابی
ایم حاوی اشتباهاتی است که حاصل بـیش از ده قـرن اسـت، و در جاهلیـت پـیش از  کرده

و این انحـراف از زمـانی اتفـاق افتـاد کـه آنهـا از رو  سـلف فاصـله  ؛برد اسالم به سر می

                                                
؛ 37، ص26تیمیه، ج؛ کتب و مقاالو فقهی ابن2۲2بنام، تاریخ نجد، ص؛ ابن6زینی، فتنه وهابی، ص احمد بن ،دحالن 1.

سلیمان، فصل الخ اب فـی رد  ،عبدالوهاببناگری افراطی؛ ها و نقش الگوهای اسالمی ابیت: شناخت ریشهزبیر، وه ،قمر
 .0بن عبدالوهاب، ص محمد
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نیز مـتهم  ،کردند زندگی میکه تحت خالفت عثمانی را، گرفتند. آنها اکثر مسلمانان سنی 
کننــد. حتــی خــود خلفــای عثمــانی را هــم بــه لحــاظ بــدعت و کفــر مســتحق ســرزنش  می
 شده نبود. برای سلف شناختهدانند، زیرا نظام سیاسی خالف عثمانی  می

و بـه عنـوان الگـوی خـود  ، که عبدالوهاب او را ستایش کرد(312۲-3271تیمیه )ابن
و عبادی از مسـیر سـنت واقعـی منحـرف شـد و مـتهم بـه  برگزید، در مسائل مهم عقیدتی

 ی رابرانگیـز و خـالف سـنت مذهب بحثبدعت و حتی کفر گردید. برخالف اکثر مسلمانان، 
و  . رــاهرگرایی3د: کــر خالصــه  هــاتــوان در این میبنــا نهادنــد، هــا  تیمیــه و وهابیکـه ابــن

وجـود، خـدا را شـبیه دادن ایـن صـفاو م در نتیجـه نسـبت ؛بودن صفاو خـدا اللفظی تحت
. مخالفـت بـا 2؛ مانـد و ادعای اینکه آنچه خدا خلق کرده تـا ابـد بـا خـدا می کند انسان می

له توسـل ئمخالفـت بـا اعمـال سـنیان راسـتین در مسـ .1 ؛موضـو، طـالق اجما، علما در
 ادعای اینکه خداوند .2 ؛اند( نی که از دنیا رفتهامنؤدادن م)درخواست از خدا با واس ه قرار 

همچنـین ایـن اعتقـاد  است. داند یا اینکه بر کرسی نشسته خود  می فق حدی دارد که 
ادعای اینکه خدا  .0 ؛کند تا در کنار او بنشیند که خدا فنا را برای حنرو محمد خالی می

بندی توحید در عبادو به توحید الوهی و توحیـد  تقسیم .7؛ آید به صورو فیزیکی پایین می
 بندی سابقه نداشته است.سلف صالح این تقسیمربوبی که هرگز در 

ها  ها خود را از دیگر مسلمانان و حتی سـلفی له، مهم است که وهابیئکید بر این مسأ ت
 مؤمن و فهم راهری از صـفاو خـدابه فهم خاصشان از بیردانند و این مربوط  متمایز می

جسـته و روحـانی بـاز، محقـق بر ست، بـا اعتـراف بـه اینکـه خـدا صـفاو بشـری دارد. بـنا
گوید صحابه و تابعین پیامبر بـرای خـدا یـک جهـت قائـل  رتبه وهابی قرن بیستم، می عالی
یـک  کـردن م ردبـدون  ؛هم جهت علو و استقرار بـر تخـتش )کرسـی( بـود که آن ،بودند

مثال یا بیان شیوه این علو. دانشمند وهابی دیگر محمد صالح العثیمین هم قائل به تشبیه 
گونـه  با بیان این م لب که معنای استقرار خدا بر تختش این است که همان ؛شود خدا می

در حـالی کـه  بر تخت خـود نشسـته اسـت،نشیند او نیز  که یک انسان روی تخت خود می
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شود و نه محل. در نگاه سنی واقعـی، خـدا بـدون  سنی مؤمن برای خدا نه جهت قائل می
 گزیند. نمیمکانی برای خود بر مکان، نیاز به مکان همیشه هست، و او پس از خلق 

عبـدالوهاب همـه شـیعیان را کـافر و رافنـی نامیـد. زیـرا کفـر آنهـا  ، ابـنعالوه بر این
کـه همـه  ،علمای بغـداد از تفکـر وهـابی 1شد. مستقیما  به از دست دادن ایمان مربوط می

نکتـه را مـد نظـر باید این  ،در نهایت 2انتقاد کردند. ،دانست مسلمانان را مشرک و کافر می
 .استها  وهابیدر نئوشان و امروزه  ها در شکل اولیه قرار داد که تکفیر صفت ثابت وهابی

خ ر بیشتر ورای این دیدگاه دوگانه در توحید و شرک، مربوط به هجرو یـک شـخت 
عبـدالوهاب از آن بـرای  تحت عنوانی که ابـناز جامعه خود و جهاد با مردم خود  است، 

و عبـارو بـود از مبـارزه بـا جوامـع جـاهلی  ؛کـرد یفه کـافر عثمـانی اسـتفاده میمبارزه با خل
تیمیـه،  ابـن بـه پیـروی از ،عبـدالوهاب ابنمستقل. و  یدولتتشکیل جزیره عربستان و  شبه

قیام، شور  و طغیان مقابل امام قانونی و بحق را مشـرو، دانسـت، حتـی اگـر ایـن امـام 
کـه اعتقـاد حـال آنحـافد دیـن اکثریـت مـردم اسـت،  وابسته به خلیفه و سل انی باشد که

خصوصـا  بـرای نیروهـای  دیـدگاهاسـت. ایـن [ سنیان واقعی ]در اطاعـت از چنـین امـامی
بـه  ای سعود بن عبدالعزیز نامه تند و زننده 3.م لوب بود ،که م یع شریعت بودند ،انقالبی

به اسـالم دعـوو  وساخت  خلیفه عثمانی نوشت و در آن او را به کفر، شرک و ارتداد متهم
 بــه راه انــداخت و بیشــتر یبــار  خشــونتو درپــی اعــالم تکفیــر، او عملیــاو نظــامی  4کــرد.
ها نوشت و آنها را به اسـالم دعـوو  ها نامه به عثمانی یو عربستان را فتح کرد.  جزیره شبه

                                                
 ,Gilles؛ اصوس اهیل سینت ار برابیر جنیبش سیلفیجمال ،  ،؛ زهاوی03ص ،ةالرا علی الرافضعبدالوهاب، بن . محمد 1

Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, p. 72 

شییخ محمید بین بـاز، عبـدالعزیز بـن عبداللـه،  بن ؛ةطبقیات الجعفریی فی ةالعقبات العنبریمحمد الحسین،  ،الغ اء. کاشف2
 www.alinaam.org.za/library/hist_bio/Ibnwahhaab.htm ، در:عبدالوهاب

هیای  رهای اسالمی اهل سنت: انکار بیدعتاصوس و باو کبانی، الام هش؛ 202-204، ص2، جفتاویال مجموعیمیه، ت . ابن3
 .33و ، عربستان سعودی: م البه دائمی امنیت، صاند ،؛ سفران3، جها سلفی

 .63، صالتوکید ةاعو ةرسائل امعل السعود فیصل، شم. ابن4
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از  حیـاتی و اساسـی یبخشـ ،ها دولت او را برانداختند. پـس تکفیـر عثمانی ،کرد. در مقابل
 شکل اولیه وهابیت است.

زمانی که عبدالعزیز بـن عبـدالرحمن  ؛مجددا  جنبش وهابی راهر شد ،3342در سال 
یافته را برای گستر  وهابیـت و تأسـیس سری تهاجماو سازمان  از کویت بازگشت و یک
 هـا اخوانی -عبـدالعزیز بعـدها بـا وهـابی هرچنـدوهابی بنـا نهـاد.  -سومین دولت سعودی

لتوحید[، که به دنبـال ادامـه گسـتر  وهابیـت و جهـاد مقابـل دیگـر مسـلمانان اخوان ا]
ای  المللـی و من قـه ثبیـت حکومـت و بهبـود روابـ  بـینتبه منظـور  او رخورد کرد.ب ،بودند

ی بـرای او هنـوز از وهابیـت بـه عنـوان عـامل بـا ایـن همـهتهاجماو خود را متوقـف کـرد. 
ایـن رفتـار او باعـث انتقـاد شـدید  .بـرد هره میبخشیدن به اهداف سیاسی خود ب مشروعیت

از نگاه اخوان التوحید[ به جهت چند اشـتباه مقصـر بـود: ] ها از او شد. او وهابی -اخوانی
معامله با کافران با فرستادن پسر  سعود به مصـر  ؛کردن آل احساء که شیعه بودند حملت

کـردن سیاسـت  و دنبـال ازآوردن تلفن و تلگراف به حجـ ؛و پسر دیگر  فیصل به انگلیس
مناقشـه،  حـلترین موضـو، م اتحاد و تسلیم در برابر انگلستان اسـتعمارگر. اگرچـه اصـلی

ها این بود  وهابی -کردن اخوان التوحید از ادامه جهاد بود. پاسخ او به اتهاماو اخوانی منع
نده در مسائل گیر  او را به عنوان تنها تصمیمکه او فتوای علمای وهابی را در دست دارد که 

سیاسـتش را  3323زمانی که فتوا مؤثر واقع نشـد در سـال  1.مربوط به جهاد معرفی کردند
دولتـی تبـدیل  یها، وهابیت را بـه نهـاد دادن اخوانی او پس از شکست به مقابله تغییر داد.

کننـده تکفیـری بـه جدا جهادی و مـذهب  -جنبش انقالبی نوعیکرد. پس وهابیت قویا  از 
کار اجتماعی، سیاسی، دینی و مذهب دعوو و تأییدکننده نهادهای  ش محافظهنوعی جنب

 وابسته، حامی و وفادار به خانواده سل نتی سعودی، تغییر یافت.
مشخت بـه جایگـاه و احتـرام بـاالیی در جامعـه  ای وریفه ادایهای وهابی با  روحانی

کنتـرل مسـائل شـرعی، نظـارو و  ،آنها امامت جمعـه و جماعـت نمـازگزاران .دست یافتند
وفـاداری خـود را در جریـان  و هـای دینـی را بـه دسـت گرفتنـد آموز  و پرور  و آمـوز 

                                                
 .263صعلما و سل نت،  عبدالله، ،. انور1
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، جنـگ دوم 3363الحرام در د، اشغال مسج3324 ها در دهه مسائلی چون شور  اخوان
، بـه 2443الدن و حملـه آمریکـا بـه افغانسـتان و طالبـان در ، موضو، بـن3333 خلیر در

وابسته به دولـت، در هـر مسـئله و بیر  های اساسی وهابی های دیدگاهتی اثباو رساندند. ح
هـای وهـابی اسـت. در نتیجـه امـروزه شـاهد  ای منشـعب از رژیم موضو، به نحو گسـترده

هـای اصـلی وهابیـت و سـلفیت هسـتیم کـه  وهابی در شـکلئوبازگشت به دیدگاه اخوانی ن
 بدان اطالق کنیم. را «سلفینئو»و « نئووهابی»هر دو عنوان  توانیم می

های اخیر و محقق دولتی برجسته عربستان، قدرو مذهبی عمده  باز، یکی از مفتی بن
گستر  وهابیـت تحـت رهبـری او از پشتیبان در گستر  باورهای وهابی بود. این درصد 

های او بود. او مسلمانان بیروهابی را کافر، مرتد و  صورو گرفت و نتیجه مستقیم سیاست
هـا بودنـد، آمـاج  وهابی های دیـدگاهکـه مخـالف را د و دانشمندان و محققانی منحرف نامی

ــانون او قــرار داد. اوئــافترا سیاســی را  گــذاران و آزادی نهادهــای مشــاوره و توصــیه بــه ق
دار بـاز رکـورد بنقانونی اعالم کرد. به عنوان رئیس سابق اداره افتـاء، دعـوو و ارشـاد، بیر 

. اســت «دانســتن قیــام مــردم فلســ ین بیراســالمی»ن واقــب اعــالم یــک فتــوا بــا عنــواع
 1گونه همکاری با کفار شوروی ممنو، است. اعالم کرد هر 3374 در اواخر دهه ،همچنین

مســلمان در مقابـل عــراق را بـه دلیــل نیروهـای بیر مبــارزه ،3334امـا در اوایــل دهـه 
ــا حنــور نیروهــای ــان وهــابی ب ــی  ضــرورو، شــرعا  جــایز دانســت. در حــالی روحانی ارتش

مســلمان و بیگانــه در کشورشــان موافقــت کردنــد، کــه مخــالف حکومــت اکثریــت در بیر
ــدهــای دموکراتیــک بود نظام ــا  دموکراســی را  ن ــه عنــوان آیینــی مخــالف خــدا و و متعاقب ب
جــایی بـرای بــروز شــرک و  صــرفا  هـا  پارلمان» گفتنــد: هــا میآندنـد. کر پرسـتی م ــرد یکتا

های مخالف، حامی اصول بنیـادی و  ی رژیم، هنوز جنبشبه دنبال سرنگون 2.«اندلیتهجا
ــن جنبش ــد، ای ــت بودن ــداف وهابی ــت از  اه ــعاباو وهابی ــوان انش ــه عن ــا، ب ــای  رو ه ه

                                                
 د.الخوانیین من علماء النج ةسعید یوسف، در سایت نصیح ،. الرفاعی1

، ییک میذهبه مثابیه اموکراسیی بیمحمد عاصم،  ،؛ المقدسی04-22، صشورای غیر اموکراتیکرضا، محمد ،. النحاوی2
 .2ص
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بهره بردند، و پس از  ،طلبی خشونتطلبی و هم در مسیر  هم در مسیر صلح ،طلبانه اصالد
بـا آنهـا مخالفـت برخـی  ؛هایی با هدف و موضع متفـاوو تبـدیل شـدندتکامل به زیرجنبش

هـا،  بخـش وهابی عامل الهامتیمیه همچنان به عنوان  اما ابن و برخی وفادار ماندند. ندکرد
های اصیل و  گراهای افراطی باقی ماند. وهابیها و اسالم ها، نئووهابی سلفینئوها،  سلفی

هـای  بشتیمیـه بـه عنـوان منبـع اولیـه جن از ابن ها امروزه دیدگاه مشترکی دارند. نئووهابی
ن کـرد ، متهم33۲3 تـرور انـور سـاداو در اعمالی چونشود تا  سنی افراطی، نقل قول می

کــردن رهبــران  ت، و حتــی بــرای محکـومهــا و مسـلمانان بــه کفــر و جاهلیـ سـایر حکومت
 1سعودی و دعوو برای سرنگونی آنها، توجیه گردد.

ها در مقابل نظام  ای از مخالفت های نصیحت، نمونه یعنی یادداشت مذکراو النصیحة
، آن هـم دادنـد میروحانیون برجسته به ملـک فهـد  3331حکومتی سعودی است، که در 

هـای کـافر در جنـگ دوم  مخالفت با تصمیماو دولت سعودی در کمک به آمریکاییبرای 
جایزشـمردن حنـور و اعتراض به فتـوای علمـا بـر  3333 فارس[، مقابل عراق در] خلیر

وهابیـت  این گروه به احیـای 2ان در جریان عملیاو طوفان صحرا.مسلمانان در عربستبیر
کرد که از مسیر اصلی خود منحرف شده و ابـزاری در دسـت قدرتمنـدان  اصیل دعوو می
نجـد  ن و محققـان مـذهبی دراز محافـل روحانیـان بود. وهابیت اصیل ابرای مهار روحانی

بـر تقاضـای اصـالد سیسـتم از نـد مبنـی عرضـه کردای  ت گرفته بود. آنها متن اولیـهنشئ
، بازنگری ت ابق قوانین با شریعت اسـالم، توزیـع اطریق چند مرحله: تشکیل مجلس شور 

مسلمانانی که شر، و دوری از بیر ها و سیاست خارجی المال و بازسازی رسانه بیت عادالنه
 3.کند میتأیید نآنها را 
ها را خ ـا و گنـاه  هـا و مشـورو تگونـه یادداشـ در آن اینای صادر کرد که  باز بیانیهبن

خوانده و همه را بـه اطاعـت از رهبـران جامعـه فراخوانـد. مقامـاو دولتـی بسـیاری از ایـن 
                                                

 .2، صیک مذهبه مثابه اموکراسی بمحمد عاصم،  ،. المقدسی1

 .132، صعلما و سلطنتعبدالله،  ،. انور2

 .77 -7، صتغییر هویتها. یمانی، 3
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ــروه ــا را بازداشــت کرد گ ــروان آنه ــدهــا و پی ــف ن ــر متوق ــد ب ــال تعه ــی را در قب  کردن و برخ
به لندن محمد المساری از عربستان گریخت و  ،هایشان آزاد کردند. به همین دلیل فعالیت

این گروه به سـه  ،پناه برد، جایی که اولین تریبون عمومی سلفیت را بنا نهاد. در مرحله بعد
. جنـاد محمـد 2؛ التوحیـد[] جناد سعد الفقیه، نماینده شاخه اخوان .3جناد تقسیم شد: 

. جنـاد اسـامه بـن الدن کـه 1 ؛دهنـده کمیتـه حقـوق قـانونی در لنـدن تشکیلالمساری، 
 ،این جناد، آخـرین جنـاحی بـود کـه مبـانی وهـابی خـود را ؛ب مخالفان بودخواستار انقال

جنـاحی کـه بـه آزادی افغانسـتان از اشـغال  ؛گستر  داد ،ها افغان در میان عرب خصوصا  
به علت فهمیدن ایـن م لـب  فق شوروی کمک کرد. هزاران نفر از مجاهدین این جناد، 

سـت، بـه ا هـا مستقیما  تحـت اشـغال آمریکایی که دو پناهگاه آنها )افغانستان و عربستان(
بـه دولـت  ای نامـه سرگشـاده 3336الدن در بـن ،سرزمین خود برگشتند. در همـین راسـتا

سعودی نوشت و سرخوردگی احساسی ایـن گـروه از وهابیـان مخـالف را توضـیح داد. ایـن 
لقاعــده اساســی در زمینـه جنــبش انقالبــی مســلحانه آنهـا شــد و ســازمان ا ای نامــه ،نامـه

 سلفی متولد شد.نئو -نئووهابی
هـا و صـلیبیون را  الدن تأسیس جبهه اسالمی برای جهاد مقابـل یهودیبن ،333۲در 

هـا و متحدانشـان بـر مسـلمانان واجـب اسـت.  اعالم کرد و فتـوا داد کـه کشـتن آمریکایی
و عملیاو  333۲ ها در کنیا و تانزانیا در سازمان او حامی حمالو تروریستی علیه آمریکایی

 سـپتامبر 33ن و مرکز تجارو جهـانی در نیویـورک در روریستی مقابل پنتاگون در واشنگتت
 در قبــالچنـدین شـیخ و امـام ســعودی از موضـع دولـت  ،الدنبـود. عـالوه بـر بــن 2443

بـه جهــاد مقابــل  ،رهبـر روحــانی ،عقــالء الشــعیبی هـا انتقــاد کردنـد. حمــود بـن آمریکایی
کـه کفـار را در را ، همچنین همـه کسـانی وینش در من قه فتوا داد. ها و متحدا آمریکایی

نتیجه این عمـل ایـن بـود کـه الشـعیبی از  1دانست. ، کافر میکردندمقابل مسلمانان یاری 
البـراء النجـدی دیگر فتوایی ندهد. شـیخ ابـی ندکنار شد و از او خواستعلما بر  شورای عالی

منتشر کرد که  کواشف الجلیة فی کفر اولة السعوایةالحامی دیگر القاعده کتابی با عنوان 
                                                

 .30/34/2443. روزنامه سفیر، تاریخ 1
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در آن به توضیح تفکراو صحیح وهابیان مخالف در برابر خـانواده آل سـعود و حامیانشـان 
خواست خود را از اتحادیه عرب و سازمان  آنهاپرداخت. او دولت سعودی را مرتد خواند و از 

بکشـند. او  د، کنـارکننـ اداره مـیکفـار  راکـه ایـن دو سـازمان  کنفرانس اسالمی، مـادامی
 ،که برای مبارزه آموز  دیـده و بـه کشورشـان برگشـته بودنـد ،های سعودی را افغان عرب

کردنـد  زیرا آنهـا بـه همـه کسـانی کـه حاکمـان سـتمگر را تمجیـد می .کرد ستود و حمایت
 1اعتماد شده بودند.بی

نرفـت. هـم  ان خـوب پـیشاصول دموکراسی به نظام عربسـت یفشار آمریکا برای القا
مؤسساو مذهبی وهابی و هـم خـانواده سـل نتی هـر گونـه تغییـر دموکراتیـک حقیقـی را 

اعالم کردند که دموکراسی آیینی جدای از  ،محمد مقدسی، مثل ابوکردند. شیوخ سلفی رد
بخشی از کفر و شرک و  اند وضع کردهمردم او قوانین دموکراتیکی را که  خدا و شرک است.

 2ف دین اسالم خواند.برخال

 . سلفیت2
جریانی است که در مفهوم سلف صالح به دنبال ابزاری بـرای  مثابهپیدایش سلفیت به 

های جوامع اسـالمی اسـت. در  کردن انبوه تجربهرد فهم تفسیر و عمل صحیح به اسالم یا 
قـه و کردن مسلمانان از واقعیـت، تـاریخ، دیـن، ف برای خالتیک معنا، کاربرد این مفهوم 

دادن آنـان بـه گذشـته و عقبـه مـذهبی، اخالقـی،  ه منظور حرکتهای حال حاضر ب زمینه
هـا( اسـت. یـا بـه جهـت  ماننـد وهابیـت و سـایر گروه) شـان اجتماعی و خ  سـیر سیاسـی

تمـا، و خـ  سـیر سیاسـی ست به جلو و بـه سـمت مـذهب، اخـالق، اجا دادن آنهاحرکت
 الـدین افغـانی جمـالاسالمی یا مدرنیسـم و آیـین  طلبیرونده )مانند اصالد مترقی و پیش

اسدآبادی[، محمد عبده، محمد اقبـال، رشـید رضـا و مریـدان سکوالرشـان(. در نتیجـه ]
صـرف  بـه ،را به جلو یا عقب ببرد. بنابراین ای تواند شخت، گروه یا جامعه مفهوم سلف می

برند،  فهوم سلف را به کار میطلب یا معتقد به مدرنیته م مانان اصالداینکه بسیاری از مسل
                                                

 .ةالسعوای لةفی کفر الدو  ةالکواشف الجلیعبدالبراء،  ،نجدیال. 1

 .۲، صیک مذهبه مثابه اموکراسی بمحمد عاصم،  ،. المقدسی2
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شناسان مغفول مانده است. به  نزد کثیری از اسالمشوند. واقعیتی که  سلفی محسوب نمی
الدین افغانی و عبده را پدران سلفیت معرفی اشتباه جمال ، برخی از محققان بههمین علت

سلفیت وهابی حال آنکه دقیقا  خالف این است و تمام فکر و تال  آنها دوری از  ،کنند می
 .استگرای اهل سنت  و تفکر سنت

گرایی و از بـین بـردن  طلبان مسلمان برای حل مشکالو دینی، حقوقی و فرقه اصالد
خواسـتار بازگشـت  ،له تکفیر، که از پیدایش اسالم میان مکاتب مختلف صورو گرفتئمس

ایـن کـار  زیـرا .به سلف بودند. محققان سلفی سنتی مقابـل ایـن جریـان ایسـتادگی کردنـد
که بـرای مشـروعیت  ،این ابزار .برد قدرو آنها را به عنوان متولیان فقه اسالمی از بین می

ن چهـار مکتـب فقهـی امؤسسـ از طریـقرفـت،  شخصی، اجتماعی و سیاسـی بـه کـار می
 یطلبان، فقه را عامل اصالد حنبل و شافعی. ابنحنیفه، مالک، : ابواصلی، اعتبار یافته بود

خالف بر دیدند.  شونده با مسائل و مشکالو اجتماعی و سیاسی می تعدیلا  اصالحی و دائم
 هایشـان در سـه نسـل اول اسـالم  ئالو اید ندطلبان جمود در تاریخ نداشتها، اصالد سلفی

وسـیله ابـزار مـدرن ه الدین افغانی یا محمد عبده و دیگران بـسلف( وجود نداشت. جمال)
های اجتمــاعی، آزادی بیــان و  لــوژی، ســازمانرفتنــد: علــم، تکنو  تمــدن بــرب پــیش می

دموکراسی. هدفشان احترام و تعامل برابر با برب بود. آنها بیشتر خواستار پیشرفت و ترقـی 
بـه دنبـال مناقشـه مـذهبی و معنـوی بـا بـرب  و از طریق مشارکت در تمدن جهانی بودند

 بود. ،ریالیسممتمرکز بر استعمار و امپ ،با سیاست فق بلکه مخالفتشان  ،نبودند

های سلفی بر مبنای اصالد افراد و جوامـع در جهـت بازگشـت بـه اسـالم  همه تشکل
کرد، بنا شده اسـت.  فهمید و عمل می آنچنان که سلف صالح می ،ناب قرآن و سنت نبوی

خ  سیر جوامع اسالمی پس از سلف صالح  معتقدند ،ها مانند وهابی ،های دیگر هم سلفی
های نکوهیـده و خرافـاو، پـیش رفتـه اسـت.  گوناگون شرک، بدعتبیشتر به سمت انوا، 

بفلت از تفسیر صحیح سلف صالح از اسالم، معادل بفلت از خود اسـالم اسـت.  ،بنابراین
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ها، عقاید و تنادهای سیاسـی ناشـی از قصـور  بندی گروهدر نتیجه تمام مذاهب، تفکراو، 
 1در پیروی از سلف صالح است.
ها هسـتند کـه معتقدنـد تنهـا  تنها مسـلمانان واقعـی سـلفی اگر قنیه چنین است پس

ــوده و  2رو  ســلف، رو  اهــل حــدیث و اهــل ســنت ــد.ا ها فرقــه ناجیه فقــ  ســلفیب  3ن
جویانه و بـه  متمرکز بر رهنمودهای صلحخالف وهابیت، در شکل اصلی خود، بر  4،سلفیت

ذارد. تمرکـز سـلفیت بـر گـ دور از انحرافاتی است که بر عقاید و اعمال خالت و ناب اثر می
اسـت گویی به مشکالتی  پاسخ براید ع عقایآموز  اسالم صحیح با مراجعه به اصول جام

ن از نفـوذ عناصـر انابـرای ت هیـر باورهـا و اعمـال مسـلم ؛دنشو که جوامع با آن مواجه می
کـه از سـلف ] گونـه عقایـد و اعمـال صـحیح ، و اینکه بحث و منازعـه در ایـنبدعت و کفر

برای احیای سـنت پیـامبر و انتشـار پیـام وحـدو و اتحـاد جامعـه بـر  ؛[ اشتباه استرسیده
اصـل تـوال و تبـرا  5توال( و دشمنی با ارتداد و کفـر )تبـرا( اسـت.) اساس وفاداری به پیامبر

کوچک و بسته )جماعـت( را  ای آورد که زندگی در جامعه ها به وجود می مبنایی برای سلفی
و  ،چنینـی، آنهـا را در مقابـل بـدعت حفـد ای ایـن اند که جامعـه شده برگزینند. آنها متقاعد

 6کند. اتحاد آنها را در مقابل دشمنان تقویت می
                                                

1. Voll, John O., “From Apolitical Salafism to Jihadist Activism”; "Renewal and Reform 
in Islamic History: Tajdid and Islah", in: John L. Esposito, Voices of Resurgent Islam, p. 
32.   

 .استمنتشر شده  ها سلفیفتاوای اهل سنت که در  :به ، بنگریداند . برای اطال، از آنچه آنها م رود دانسته2

3. Thomas F. Michel, S. J., A Muslim Theologian’s Response to Christianity: Ibn 
Taymiyya’s al-Jawab al-salih, pp. 84-5.   

 .0۲-06، صگری اسالمیمواوای و اکیارضا نصر، ولی . سید4

5. See Benyamin Abrahamov, Islamic Theology: Traditionalism and Rationalism, p. 2, 
Chapter V 139. See also Fauzan Saleh, Modern Trends in Islamic Theological Discourse 
in 20th Century Indonesia, A Critical Survey, p. 68; “From Apolitical Salafism to Jihadist 
Activism,” 140.   

 ,www.salafist.net، از جملـه:ها یافـت شـود هـای مختلـف سـلفی معنای این واژه ممکـن اسـت در سـایت بارهدر  بحث

www.salafitalk.net, www.salafiduroos.net,  وwww.islamworld.net. 
6. Roel Meijer, From al-Da‘wa to al-Hizbiyya, Mainstream Islamic Movements in Egypt, 
Jordan, and Palestine in the 1990s; “From Apolitical Salafism to Jihadist Activism.” 144; 
See also Gerad Auda, ‘The Normalization of the Islamic Movement in Egypt from the 
1970s to the Early 1990s’, in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting 
for Fundamentalism: The Dynamic Character of Movements,pp. 367-377.   
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دارند که زندگی در جوامع خودشان روشی مؤثر برای جلوگیری از تشبه به کفار  آنها باور
ای هـ ، تئـاتر، مکانسـیقیمو ، مثـلآور بفلـت های تمـام سـرگرمی ،است. به همین دلیـل

 کننـد. آنهـا را طـرد می ،هـای رقـت ها، دیسکوها و کلوپ گذرانی و تفریح مثل کافه خو 
ها  سـلفی 1.«و عکاسـی بخشـی از فرهنـگ کفـر اسـت ع ر، سینما، تلویزیون» گویند: می

کشـیدن  برای عقبکید دارند که انتخاب این سبک جامعه، ریشه در اراده و خواست آنها أ ت
ی م ابق سلف صالح دارد. آنها به جـای اینکـه حرکتـی انقالبـی ها و زندگ از فساد و بدعت

 دهند. برای ایجاد جامعه اسالمی همگانی داشته باشند، این سبک را ترجیح می
د. کر تیمیه بیان یادآور افکاری است که ابن دادندها توسعه  اصل توال و تبرایی که سلفی

اقتضیاء الصیرا  توسعه داد. در کتـاب  ها میان مسلمانان و کفار را آوری تفاوو جمع او ایده
که مسلمانان در مواجهه با بیرمسـلمانان بایـد در نظـر داشـته را هایی  تمام جنبه المستقیم

مـثال  مسـلمانان در مقایسـه بـا هـر زبـان  ،است. بر این اساس باشند با جزئیاو بیان کرده
وتـاه کننـد و ریششـان را های خود را کباید مو آنها .دیگر باید صحبت عربی را ترجیح دهند

 ای که از یهودیان و مسیحیان متفاوو باشند. پیروان ایـن دو مکتـب به گونه ،بلند بگذارند
تیمیـه از عوامـل فعـال کفـری بودنـد کـه تهدیـدی بـرای اسـالم  ر ابـناهل کتاب( در نظـ)

 2شد. محسوب می
ه سیاسـت دادن بـنـ سیاسی و اولیتبا ماهیت بیر  ها های اصیل، سلفی خالف وهابیبر 

ست که معتقدند بایـد بـه یگـانگی ا ها ها مانند وهابی متمایزند. اما باور توحیدی سایر سلفی
را بـه سـه بخـش  -ناپذیر تقسـیم - خدا و قدرو م لق او ایمان داشت. سپس آنهـا توحیـد

کنند: توحید عبودی، بـه ایـن معنـا کـه بنـده واقعـی خـدا بایـد در تمـام اعمـال  تقسیم می
در عباداتش صداقت کامل و م لـق  فق خدا را در نظر داشته باشد و باید  فق   ا عبادی

داشته باشد. توحید ربوبی به این معنا که مسلمان مؤمن باید خدا را به عنـوان خـالق همـه 
سـت. ا متعلـق بـه او فقـ چیز باور داشته باشد و اینکه سل ه و حاکمیت همـه موجـوداو 

                                                
1. Voll, John O., “From Apolitical Salafism to Jihadist Activism”, 146.   

 .133، ص1، جةالقدری ةالشیع فی نقد کالم ةالنبوی ةالسن منهاجد، احم ،تیمیهالدین ابن. تقی2



 

 

141 

یوهاب
 ت،

 تیسلف
الم

 اس
و

ییگرا
ن ک

شم
: د

ی
ت؟

س
 

کـه  ،ت اسماء و صفاو خـدامعتقد اسلمان واقعی توحید اسماء و صفاو بدان معنا که مس
بدون هـر یـک از  یمسلمان هرم ابق معنای عربی آن است.  ،در قرآن و سنت موثق آمده

 یاطاعـت از خـدا عملـ ،این سه بخش، اعتقاد واقعی خود را از دست خواهد داد. بنـابراین
امعه مسـلمانان را کانونی است که تمام اعنای ج ای بلکه نق ه ،فردی یا اجتماعی نیست

بودن  شخصی یا اجتماعیگیرد. در نتیجه تمایز بین  شان در بر می های زندگی در همه جنبه
حـالی  شـود. ایـن در بودن، جایگزین می مذهبی بودن و بیر ، با تمایز بین مذهبییک عمل

کردن تشبیه و در رد  سلفی، )خصوصا   -های بیر وهابی مذهبی ابلب گروه است که دیدگاه
تر  یید نظر اکثریت متکلمان از قبیل اشعری و ماتریدی( بـه دیـدگاه سـنی واقعـی نزدیـکتأ

 است.
کننـد.  داننـد محکـوم می انحراف از اصول توحید میکه  راها هر آنچه  سلفی ،عالوه هب

سـنیان واقعـی نـزد شـده  تثبیت شده و را، که اصلی پذیرفتهمثال  آنها تقلید از مذاهب اربعه 
سـت. ا خـدابـه معنـای تبعیـت از بیر  تقلیـد[] ها ایـن اصـل ند. برای سلفیکن رد می ،است

گویند تمام مسائل دینـی بایـد در پرتـو می زیرا ،آنها اجما، و قیاس را نیز منکرند ،همچنین
آنهـا اجتهـاد را بـه عنـوان  ،تـر اینکـه د. از همـه مهـمسنت نبوی و حدیث حل و فصل شـو

پذیرند. از نظـر  ، نمیگویند میطلب مانان اصالدگونه که مسل استدالل شرعی مستقل، آن
آنهـا  ،ای اسـت کـه هـی  نقشـی در مسـائل دینـی نـدارد. بنـابراین اجتهاد شامل ادله ،آنان
گرایی اسالمی، را به باد انتقـاد گام اصالد رضا، پیش گرایی افغانی، عبده و حتی رشیدعقل
گـرای اسـالمی کـه از مکاتـب عقـل ،معتزلـهی ها گویند این افراد با بدعتو می ؛گیرند می

 1آلوده شدند. ،الشعا، خود قرار داد نقش سنت را تحت
در عـین  ها کید کرد ایـن اسـت کـه سـلفیأ اینجا باید بر آن ت ای که درلهئترین مس مهم

 ؛کید بر اهمیت توحید به عنوان رکـن اسـالم، در پـی حـذف معنـای سیاسـی آن هسـتندتأ 
ها  گویند: سیاسـت می انان بدان باوردارند متعارض است. آنهاعملی که دقیقا  با آنچه مسلم

                                                
1.  Madelung, W., ‘Imama’, Encyclopedia of Islam, III: 1169b, v.10; Dekmejian, R. Hrair, 
Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World, p. 37; Voll, John O., “From 
Apolitical Salafism to Jihadist Activism,” 148.   
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 نـددان مـیاهمیت  سیاسی را کم های در نتیجه فعالیت .راه مناسبی برای زندگی بهتر نیست
ایمان به ایـن سـه بخـش توحیـدی معتقدند  و در مقابل بر دعوو مذهبی تمرکز دارند. آنها

های نکوهیده اسـت، و ضـمانتی بـرای  بدعت تنها راه برای آزادی افراد و جوامع از شرک و
 1ایمان به اسالم حقیقی و مبنایی برای زندگی اسالمی واقعی است.

کنند. اصلی تـاریخی و مشـهور  ها هی  بیعتی را تأیید نمی گرایان، سلفی خالف اسالمبر 
گوینـد  می ها که نیازمند پیمان وفاداری همه اعنای یک جنبش به رهبرشان است. سلفی

زیرا الزمـه بیعـت اعـالم  .ممکن است مستلزم انحراف جدی از اصل توال و تبرا باشدبیعت 
حتی اگر رهبر گروه مرتکب گناه و معصیت  ؛وفاداری به رهبر گروه تحت هر شرای ی است

پوشی از هرگونه نقشی  صل توال و تبرا باید منجر به چشمها معتقدند ا سلفی ،عالوه هشود. ب
هــای  های حزبـی، خصوصـا  جنبش شـدو سیاسـت بـه هـاآن. های حزبـی شـود در سیاسـت

 یهای حزبـی را دعـوت کننـد. سیاسـت دهنـد رد می کـه بـه سیاسـت اولویـت میرا اسالمی 
داننـد.  تر می بینند و آن را به بدعت و نقض توال و تبرا نزدیک متعصبانه و مخالف سلف می

ی خاص به جـای وفـاداری های حزبی وفاداری به یک رهبر و ایدئولوژ  زیرا اساس سیاست
 2به قرآن و سنت است.

های حزبـی بـه رهـور  سیاسـت، معتقدنـد گرایـانخالف اسـالم، بر ها سلفی ،همچنین
هـای متعصـب  اندازی گروهرساندن شرک است. احزاب از اسالم به عنوان ابزاری برای راه

شـود.  یکنند که منجر به تجزیه و ضـعف مسـلمانان م با عالئق سیاسی خاص استفاده می
ترین و نخستین جنبش اسالمی در دنیای مـدرن، یکـی از  المسلمین به عنوان مهماخوان

. آنهـا اخـوان را بـه بـدعت مـتهم انـد کردهنقـد  آن راها  سلفی ،هایی است که ابلب جنبش
 دادن حمایت طرفدارانش به سـمت رهبـری، خـاص اسـت جهت کنند و اینکه به دنبال می

د. بر همین نده ای از سلف صالح قرار می ز قرآن و سنت و نمونهطرا حتی آن رهبر را[ هم]
                                                

 .22۲گذاری و سیاسی در پادشاهی عربستان سعودی، ص احمد ، سیستم قانون ،باز. بن1

 Adams, Charles J., "Mawdudi and the Islamic؛252 صبنیا گراییاسالمیارراطیمصلی .احما2

State", in: John L. Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam, p. 105.  . 
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باز، مثـل محمـد ناصـرالدین البـانی، العثیمـین و صـالح طراز بن اساس، علمای سلفی هم
 اند. های مشابه آن فتوا داده ها با اخوان و جنبش الفوزان به منع ابراز همدردی سلفی

یای خالفت، ماهیت سیاسی داشـته و المسلمین در اح خواست اخوانها،  از دید سلفی
چراکــه ایــن خواســته  ؛بــرای دعــوو اســالمی محــض و خــالت منــر و خ رنــاک اســت

مسلمانان باید با پافشاری  ،شود. در مقابل های خونین بین مسلمانان را موجب می درگیری
و با هر  شان را حفد کنند شان خلوص اعمال و باورهای مذهبی های اصلی بر دستورالعمل

کننـد.  می را احیـا در حالی که سـنت نبـوی ،ه مظاهر شرک و بدعت و انحراف بجنگندگون
باب خالفت منجر به حمایت از انقالب ایران شده اسـت کـه  خواست اخوان در ،همچنین

ها به تمام اشکال شرک و خصومت طرفداران این انقـالب بـا اصـول  به این واس ه اخوانی
وحدو شیعه و سـنی کـامال   ،ها اند. در نظر سلفی سنت و جماعت مشروعیت بخشیده اهل

اند. در نتیجه آنها سیسـتم  زیرا شیعیان مشخصا  از اسالم واقعی منحرف شده .اشتباه است
 1دانند. کفر می کردهالله خمینی ایجاد  آیتکه را  ای سیاسی

در گرایـان، های حزبی و روحیه انقالبـی اسـالم ها، اثراو ویرانگر سیاست از نظر سلفی
های جهادی در مصر، در ترور انور سـاداو  شود که گروه هایی راهر می ها و شور  طغیان

 مرتکب شدند یـا در حملـه جهیمـان العتیبـی بـه مسـجدالحرام در مکـه، یـا انتقـاد محمـد
العابـدین و عبـدالرحمن عبـدالخالق از خـانواده سـل نتی سـعودی و  سرور النایف زیـن بن

در )جبهـه نجـاو اســالمی(  FIS یـا پیـروزی ،ایـن خانــدان نهادهـای مـذهبی وابسـته بـه
در قبـال  یموضـع معتـدل صـرفا  ها به خـالف مسـلمانان،  سلفی، الجزایر. به لحاظ تاریخی

، اعم از عادل و بلکه معتقدند مسلمانان باید از حاکمان آنهاکنند،  عرضه نمیحکام موجود 
را بـه ارتکـاب گنـاه امـر نکننـد. حتـی اطاعت کنند، تا جایی که این حکام مردم  ،عادلبیر 

 فقـ شـوند، نـه قیـام و نـه انقـالب، بلکـه  زمانی که حاکمـان مرتکـب خ ـا یـا رلمـی می
                                                

 گرریاسرالمیمرو و یواحیرا ضانصرر ولی؛سیا251 صبنیا گراییاسالمیارراطی.احمامصلی 1
 See also؛ Voll, John O., “From Apolitical Salafism to Jihadist Activism,” 148؛66-61ص

Victor E. Makari, Ibn Taymiyyah’s Ethics, p. 124. 
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 ،رفتار حاکمان است. تنها این نیسـت ورو راه صحیح برای اصالد این سوءنصیحت و مش
 یاز حـاکم انتقادمعتقد بودند باز و الفوزان  بناز قبیل ا ،بلکه علمای برجسته معاصر وهابی

ایـن عمـل کـامال  انحـراف از  دادن مشرو، ممکن است منجر به هرج و مرج شود و انجام
ای اسـت کـه تحـت تیمیـهانقالبی هم ابنبیر  منهر و رو  سلفی است. مرجع این نظریه

در حـالی کـه مـردم را از انجـام هـر  ،کرد و در زندان مـرد رالم زندگی می یحکومت حاکم
 1کرد. نونی زمان منع میفعالیتی علیه حاکم قا

ها این است که کاربرد محـض شـریعت و اطاعـت از  سیاست عمده سلفی ،با این حال
ایـن تنهـا قــانونی اسـت کــه  ،آن امـری واجـب و الزامــی اسـت. بـر اســاس توحیـد الــوهی

کنند تکفیر  مسلمانان باید از آن اطاعت کنند. در نتیجه حاکمانی که شریعت را اعمال نمی
ــابراین 2شــوند. می ــهدر  ،بن ــوان از تکفیــر حاکمــانی کــه شــریعت را رد  ســلفیت نمی نظری ت
کـردن آنهـا بـه  فق  محدود به متهمکردن حاکمان هرچند این رد  کنند، خودداری کرد. می

ب کـت. مر کفر اعتقادی و کفر عملـی :کنند شود. آنها کفر را به دو بخش تقسیم می کفر می
امـا مرتکـب کفـر عملـی هنـوز مسـلمان  ،شود دیگر مسلمان محسوب نمی ،کفر اعتقادی

 شود. مسلمانی که مرتکب گناه کبیره می ؛است
شـریعت منجـر بـه رد دموکراسـی و  دربـارهها  گرایان، دیدگاه سلفیخالف اکثر اسالمبر 

از اراده و خواسـت خـدا تبعیـت  فقـ ها  سـلفی زیـراشـود.  های بشـری می سایر ایـدئولوژی
 ،ند. در عـوضا کـه اکثریـت عمومـا  در اشـتباه؛ چرا خواهـد کنند نـه آنچـه اکثریـت مـی می

عقـد یـا گروهـی از  و اهـل حـل و اشـدگزینند که حـامی شـریعت بها رهبری را برمی سلفی
اعتبـار و  3د.نباشکرده انتخاب او را علمای مذهبی برجسته و فرماندهان نظامی و سیاسی 

                                                
 Peters, Rudolph, Jihad inنیر نر:.:؛56-51نگوصلح  قرانو اسرالم صمجیا ج .خاو ی1

Classical and Modern Islam, pp. 3-17. 
2. Ibid., pp. 115-27. See also: Vell, jhon O., “From Apolitical Salafism to Jihadist 
Activism,” 154. See his book, particularly chapter on jihad, Zad’ al-Ma‘ad fi Hady Khayri 

al-‘Ibad; 401-405ص بنیا گراییاسالمیارراطیمصلی احما .   

 .30۲-307، صبنیااگرایی اسالمی افراطی. احمدمصلی، 3
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آید. نتیجتا  مردم باید  خداوند می یا مستقیما  از جانباست قدرو حاکمان یا به نحو خالفت 
توانند دلیلی برای مخالفـت بـا آنهـا  خواه عادل یا مستبد، اطاعت کنند و نمی ،از حکامشان
 1داشته باشد.

هـای  ها آنهـا را از مسـیر اصـلی سـایر جنبش سـلفیاز سوی کردن دموکراسی رد  نتیجه
متمــایز  ،اکسـتانالمسـلمین در جهـان عـرب و جماعـت اسـالمی پمثـل اخـوان ،اسـالمی

آن را  زیـرا .کننـد ها در انتخاباو عمـومی شـرکت می های معتدل این جنبش کند. گروه می
، داننـد شـریعت می کـردن عملیدست گرفتن قدرو و امکاناو برای ه راهی قانونی برای ب

 ها را از جرگـه آمیز و از طریق انتخاب مردم. جنبه دیگری که سلفی آن هم به نحو مسالمت
جهـاد دو  ،کند، نظریه جهاد است. به طـور سـنتی گرایان و مسلمانان سنتی جدا می اسالم

جهاد اکبر که مربوط به ت هیـر رود انسـان اسـت و جهـاد اصـغر کـه دفـا، و  :بخش دارد
 بلکـه در مقابـل هـر ،در مقابل دشمنان خارجی نیسـت فق مبارزه بیرونی است. این جهاد 

هرچند خود او هـم مسـلمان باشـد. اگـر جامعـه  ،کند کسی است که به مسلمانان رلم می
 ،اینبنـابر گزیننـد.  میرود رو  انـزوا را برسـازی  ها برای ت هیر و پـاک فاسد باشد، سلفی

کـم و بـیش خـود را از جامعـه فاسـد کنـار  ،خودشـان به امید برپاکردن جامعه فاضـله ،آنها
 ورو گیرد.کشند، بدون اینکه در مقابل جامعه سابق قیام و انقالبی ص می

عنایـت  حـلها و منـارراو م مقدس در بحث یجهاد در معنای خود  به عنوان نبرد
خاص فقها و حقوقدانان مسلمان است. آنها جهاد را به دو بخش تهاجمی و دفاعی تقسیم 

کنند. جهاد تهاجمی به معنـای جنـگ در مقابـل کفـار و تـال  بـرای گسـتر  قلمـرو  می
بیشتر مـردم تحـت قـانون اسـالم اسـت. شـرکت در ایـن  مسلمانان به منظور آوردن هرچه

داوطلبانه است تا زمانی کـه تعـداد کـافی از  یبه این معنا که امر  .جهاد واجب کفایی است
اند. جهاد دفاعی  مردم در آن شرکت کنند، و اگر انجام نشود همه مسلمانان معصیت کرده

و شـرکت در مواجـه شـود ن دشـمنا مههج باگیرد که سرزمین مسلمانان  زمانی صورو می

                                                
1. Paz, Reuven, “salafist -Jihadi Responses to Hamas' Electoral Victory,” Published on 
Wednesday, November 01, 2006, Current Trends in Islamist Ideology vol. 4.    
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یعنی بر تمام مسلمانانی که توان جنگیدن دارند واجب اسـت.  .این جهاد واجب عینی است
گروهـی کـه از سـوی هر دو نو، جهاد نیازمند تأیید حاکم شر، است و ایـن تأییـد همیشـه 

 1گیرد. امتیاز اخالقی و قانونی ویژه دارند صورو می
مثل محمد عبده و رشید رضا بر طبیعت  ،لمانبرخالف فقهای سنتی، روشنفکران مس

اسالمی و  آمیز بین کشورهایکید داشتند. در نظر آنان همزیستی مسالمتأ دفاعی جهاد ت
العملـی در مقابـل تجـاوز بیگانـه رخ ه عنوان عکسفق  باسالمی، معمول بود و جهاد بیر 
از قبیـل حملـه  ،شـتندداد. آنها اشکال گونـاگونی از تهـاجم بـه مسـلمانان را در نظـر دا می

مستقیم به سرزمین مسلمانان یا رلم به مسلمانانی که در خارج از مرزهـای دول اسـالمی 
گونـه کـه مـد نظـر فقهـای سـنتی  آن ،جهـاد تهـاجمی )ابتـدایی( ،ند. در نظـر آنـانا ساکن

در عین اینکه بر ماهیت دفاعی جهـاد پافشـاری  آنهااسالمی بود، جایی در اسالم نداشت. 
تـا شـامل تمـام انـوا، مبـارزاو اخالقـی و معنـوی نیـز  نددند معنای آن را توسعه دادکر  می

 2بشود.
دفـاعی بـود کـه  یوهابی به جهاد، بـه عنـوان نبـردنگاه سلفیان بیر لحاظ تاریخی،  از

داد. ماهیت جهاد سـلفی کـامال  متفـاوو از  مسلمانان به مسلمانان رخ میبیر مقابل حمله
مان در مبـارزه مقابـل حاکمـان مسلمانشـان بـه راه انداختنـد. جهادی است که قبایل مسـل

معنای شور  نیست. از نظر آنها، با اینکـه جهـاد مقابـل هجـوم، بـرای  مجهاد معادل و ه
ها  زمینـهمسلمانان ضرورو است، اما کماکان بر نیاز به تأیید و فرمان حاکم شـر، در ایـن 

توانـد بـه هـرج و مـرج  یید حاکم باشـد میجهادی که بدون تأ ،کنند. در نظر آنان کید میتأ 
کیـد تأ منجر شود. در این معنا، مفهوم آنها از جهـاد متفـاوو از فقهـای سـنتی نیسـت کـه 

تواند برپا شود. هرچند زمانی کـه حـاکم  تحت رهبری یک امام مشرو، می فق دارند جهاد 

                                                
 . درباره حماس و القاعده همچنین نک.: 1

Paz, Reuven, “Hamas vs. al-Qaida: The Condemnation of the Khobar Attack,” PRISM 
Special Dispatch, vol. 2, no. 4 (June 2004); see online at  
http://www.eprism.org/images/PRISM_Special_dispatch_no_3-2.pdf.   

The Doubts Regarding the Ruling of Democracy in Islam, No author.برایمثا  ن:.:2
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بـه ربـم  گویند میا ه به سمت کفر منحرف شود، یا اینکه حقیقتا  نابکار و معاند باشد سلفی
چراکـه تأییـد حـاکم کـافر دیگـر الزم ؛ تواند برپا شـود تأیید حاکم، کماکان جهاد می فقدان

منصـوب کننـد کـه آنهـا را متحـد  یتوانند امام موقت مسلمانان میخصوص نیست. در این 
 1کند.

راحتـی  بـه« الـدعوه» سیاسـیبیر  های د سـلفیشوزمانی که توحید نقض  ،با وجود این
، توحیـد نیـاز بـه جهـادی شـوند. در تفسـیر آنهـا -هـای سیاسـی سـاز حرکتبستر  وانندت می

ی پذیر  اسالم[ به عنوان تعهـد بـه بـاور بـه ] جانبه از خدا دارد، که در ابتدا اطاعت همه
دهنـد، در نظـر گرفتـه  وسیله دوری از همه عناصـری کـه بـوی شـرک و بـدعت میه خدا ب

و جنبـه اجتمـاعی هـم  یسـتفا  محدود به حوزه فردی ناین تعهد صر  ،شود. با این حال می
کـردن اعتقادهـای  پـاکاست کـه خـود را وقـف  یایمانمسلمان با نیازمند مسئلهدارد. این 

د. زمـانی کـه ایـن هـدف بـه دسـت بیایـد دعـوو کنمذهبی و اعمال مردم از عناصر فساد 
ای بــرای  کــردن باورهــا و اعمــال مســلمانان، زمینــه ؛ چراکــه خــالتمحقــق شــده اســت

 آورد. وجود میه گیری شکوه اسالم ب بازپس
ه طوالنی برای بـ ییند آن مرحله آباز فر اناکردن باور و اعمال مسلم خالت ،با این حال

شوند  گرفته می ای است که پیروان به کار آمیز است. این مرحله ی موفقیتدست آوردن پایان
بـه ایـن  و تبـراه ورود اصـل تـوال ند. موفقیـت در کسـب اجـاز کنتا جوامع توحیدی را متحد 

کیـد اسـت و موجـب أ ت حـلشدو م به ،به عنوان یکی از ارکان اعتقادی مسلمانان ،جوامع

                                                
کـرد.  توان مشـاهده می http://www.alhesbah.org/v/showthread.php?t=48196. این فهرست را در سایت 1

توان به  می ،اند؛ همچنین ه درباره دموکراسی و انتخاباو قلم زدههایی است ک جهادی -این فهرست بهترین مجموعه از سلفی
  : مراجعه کرد« التوحید والجهاد منبر»سایت المقدسی با عنوان بخش دموکراسی در وب

http://www.tawhed.ws/c?i=91  
شد آخرین کتابش  کشته در همان جا نیز 2440عمر سیف که یک روحانی اردنی پشتیبان داوطلبان عرب در چچن بود و در ابو

است؛ حامد  موجود  http://www.tawhed.ws/r?i=3639نوشت که در سایت  نظام الدموکراتیک نظام الکفررا با عنوان 
 26در تـاریخ  http://www.alhesbah.org/v/showthread.php?t=49903العلی، معنل حماس، کـه در سـایت 

ـــه  ـــه اشـــتراک گذاشـــته شـــده  2447ژانوی ـــه در ســـایت اســـت. هب ـــوان رســـالت علمـــاء جهادی ـــا عن ـــی ب ـــین م لب مچن
www.alommh.net/forums/  است.از ایشان منتشر شده 
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ها بیعـت موجـود را  د. اگرچه سـلفیشو ن به یکدیگر میاناشدن مسلمتر  پیوستگی و نزدیک
وامع، بـه شناسند، ولی اصل توال و تبرا برای ایجاد وفاداری پیروانشان به ج به رسمیت نمی

قدر کافی کارایی دارد. حتی وفاداری آنها با اعتقاد به دکترین اهل سنت و جماعت، بیشـتر 
آنهـا  وقتـیشود پیروان کامال  متقاعد شوند که  شود. باور به این اصل موجب می تقویت می

 همان مسلمانان فرقه ناجیه هستند. اند وابسته به جامعه اهل سنت و جماعت
و تبرا، تمایز دقیق بین اعنای این جامعه و بیگانگان قابل ترسـیم  بر اساس اصل توال

بـر ایـن کننـد و  است. اعنای این جامعـه، مـردم دیگـر را بـه شـرک و بـدعت منتسـب می
زندگی خودشان از توحید واقعی برداشـت شـده اسـت. اکنـون، میـرا  قـرون که ند ا گمان
مسـلمانان و مسـیحیان توسـعه یافتـه که در دوره تنش بـین  ،تیمیه ا از ایدئولوژی ابنوس 

کردن جامعه مصـونیت  که خالت بود، بعد جدیدی یافته است. امروزه باور ایشان این است
 کند. شوند، تنمین می اعنای آن را در برابر نفوذ کفاری که یهودی و مسیحی معرفی می

ی فرصتی از دید آنها یهود و مسیحیان دو دشمن عمده مسلمانان هستند که دائما  در پ
 انـد ها برگزیده ند. الگوی پوششی و رـاهری خاصـی کـه سـلفیا برای براندازی امت اسالم

خوبی بیانگر تهدیدی است که آنها دائما  از نفـوذ بیگانگـان و دشـمنان اسـالم احسـاس  به
 1کنند. می

شود چیزی نیست که  کید میویت و راهری که در اینجا بر آن تأ باید توجه داشت که ه
ها دارنـد بتواننـد در آن شـریک  ل و حتی کسانی کـه اشـتراکاو مـذهبی بـا سـلفیدیگر مل

ــه موضــو، حــزب باشــند. ســلفی ــا توجــه ب ــی، اعنــای خــود را از ســایر اعنــای ها ب گرای
ند. انتقـاد کن که اصول و ایدئولوژی مشترکی با آنها دارند، متمایز می ،های اسالمی جنبش

ها تعهـداو  است. سـلفی این جنبش، بدل شدههای سیاسی به ایدئولوژی اصلی  از جنبش
کـه بـه عنـوان گروهـی  انـد جـایی ادامـه داده گیرنـد و ایـن را تـا سیاسی را به باد انتقـاد می

کننـده مصـونیت آنهـا از  تنـمینایـن ادعـا،  ،شـوند. بـا ایـن حـال سیاسی شـناخته میضد
                                                

و  33تاریخ  ةالحیاروزنامه و ، االسالم والدموکراسیةفهمی،  ،الهویدی ؛االسالم االمة فیکریة القنوشی، نک.:  . برای مثال1
 .37اکتبر  32
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و دوگانگی معنـایی  چراکه برخی عناصر ایدئولوژی آنها ابهام ؛شدن به سیاست نیست هآلود
 دارد خصوصا  در نظریه شریعت و جهاد.

گرایـی اسـت. تعهـد سیاسـی موجـود در توضیحاو فوق کامال  جدای از اسالم تعابیر و
گرایـان از توحیـد ریشـه دارد کـه مسـتلزم اطاعـت از ایدئولوژی اسالمی، در تفسـیر اسـالم

میـت او بـه معنـای تثبیـت حاکمیت(. نظریه یگانگی خداوند و انحصار حاک) شریعت است
سیاسی است. این ]انحصـار حاکمیـت[ شـبیه م لبـی اسـت کـه  یاسالم، به عنوان نظام

کـه ؛ چرا شان ملتزم نیسـتند کید دارند. ولی آنها به لوازم من قی ایدئولوژیأ ها بر آن ت سلفی
 ها توحیـد حاکمیـت(. سـلفی) تبعیت از شریعت مستلزم تأسـیس حکومـت اسـالمی اسـت

ای است مربوط به آینـده کـه  دانند. دولت اسالمی، وعده ضروری میمی را بیر دولت اسال
 قدم بمانند. ق شوند در مسیر صراط مستقیم ثابتکه موف کند خداوند به کسانی اع ا می

فهم مشترکی « تبعیت از شریعت»های اسالمی از اص الد  اعنای سایر گروه هرچند
وگردانی از حاکم به منظور تبعیت از شریعت، کمی له ر ئها در مواجهه با مس دارند، اما سلفی

أکیـد دارنـد کـه شـر، له تئشدو بر ایـن مسـ در مباحثاتشان به کنند. آنها متفاوو عمل می
مگـر اینکـه کفـر آن حـاکم بـدون  ،بخشی به انقالب علیه حکام را ندارد امکان مشروعیت

ن نظــر مفهــوم کــه در ایـ؛ چرا اسـتمهــم هـی  شــک و تردیـدی اثبــاو شـود. ایــن نظریـه 
شان عدول کنند. با لحاظ  سازد از مواضع اولیه ها را قادر می مشخصی وجود دارد که سلفی

های سیاسی و نظامی کـار دشـواری  ها به فعالیت گانه، تصور برگشت سلفیاین موقعیت دو
کردن بـین جهـاد و دعـوو و اسـتدالل بـه اینکـه برقرار نیست. آنها این بازگشت را، با پیوند 

ل و عـاری از نفـوذ و ئاای ایـد کردن جامعـهبنـا ، نوعی تبلیغ و انتشار اسالم به منظور جهاد
فهم درسـتی به دست دادن کنند. هدف از این جهاد  کنترل فرهنگ برب است، توجیه می

جهـاد( بسـیاری از )خصـوص از مفهوم عقیده، عبـادو و تعامـل اجتمـاعی اسـت. در ایـن 
هـای  گرایی افراطی شدند و در نتیجه بسـیاری از گروه مها وارد اسال ها و حتی وهابی سلفی

 های اسالمی تنـدرو ایجـاد شـد. ایـن دقیقـا   جهادی، نئووهابی، نئوسلفی و گروه -تکفیری
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جهادی اتفاق  -های سلفی ها، القاعده و سایر گروه افغان همان چیزی است که برای عرب
 افتاد.

ای بود که در فرهنگ سیاسی  برجستهموفقیت حماس در پیروزی انتخاباو آزاد رویداد 
داد. فرآینـد دموکراسـی بـرای اولـین بـار در انتخابـاو آزاد  منحصر به فرد دنیای عـرب رخ

( حـائز FIS) آن جبهـه نجـاو اسـالمی دردر جهان عرب آباز شد، کـه  3332 الجزایر در
 ،عمـل یی انتخاباو در اردن ادامه یافـت کـه در آن جبهـه اسـالم 3331شد. در  اکثریت آرا

های پارلمـان را بـه دسـت بیـاورد. در  سوم کرسـی ، توانست یکالمسلمین وانوابسته به اخ
ــر ــامبر  ،مص ــت ،2440در دس ــوج دس ــود م ــا وج ــا و تاکتیک گیری ب ــه  ه ــاب ک ــای ارع ه

خوبی  بــهانتخابــاو،  بردنــد، میقــدرو اخــوان بــه کــار  کردن مــردان بــرای محــدود تدولــ
 -حـزب اسـالمی -مسـلمانان اخـوان ،ت کـرد. در عـراقالمسلمین را در کشور تقویـ اخوان

هـای جهـادی شورشـی  جامعه اهل سنت و حمـالو گروهچشمگیر های  ربم مخالفت علی
 1، از انتخاباو حمایت کرد.این حزببه اعنا و بناهای 

دموکراسـی در مصـر  انتخاباو نیمهانتخاباو در عراق، تشکیالو خودگردان فلس ین، 
توجـه  در خورهای  های اخوان، باعث ایجاد بحث مریکا و فعالیتهای آ و خصوصا  سیاست

هــای  جهــادی شــد. القاعــده و جنبش -و نگرانــی از دموکراســی بربــی در محافــل ســلفی
بلکه برای جریـان  ،های عرب دولت تنها برای برب و نهجهادی نشانگر تهدید،  -نئوسلفی

هـا  جهادی ،است. در عـراقالمسلمین  اسالمی وابسته به مکتب اخوان های اصلی جنبش
صرف نظر از اینکه این الگو از کجا آمده باشد، به اجمـا،  ،یند دموکراتیکآدر مقابل هر فر 

در  فقـ جهادی، هرچنـد بـا اهـداف محلـی و  یجنبش -اند. اما پیروزی حماس دست یافته
. عرضـه کـردمخالفـت بـا دموکراسـی نـو، اسالمی بـرای ایـن  یجایگزین -مقابل اسرائیل

 رد.به وجود آو جهادی  -های نئوسلفی جدی برای جنبش یچالش ،براینبنا
باعـث  -دو گروه از معانـدترین دشـمنان اسـرائیل - رقابت شدید بین حماس و القاعده

کید بیشتر القاعده بر دشمنی عمیق با دموکراسی و هـر جامعـه حزبـی شـده اسـت. ایـن أ ت
                                                

 .32، ص3331سپتامبر  20، الدیار؛ روزنامه 34، ص3331 ،سپتامبر 20، السفیر. روزنامه 1
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حماس است که در سه یا اجع به ر  جاری یتردید این انعکاس،  .له جدیدی نیستئتنش مس
کـه از اصـول جهـادی  از یک سو حماس در حالی 1چهار سال گذشته جریان داشته است.

بـرد و بـا  هـای جهـادی خـود را علیـه دولـت یهـود بـه کـار می کند، ابلـب فعالیت دفا، می
ن یاالگویی از فـدای اند گذاری انتحاری انجام داده بعملیاو بم 244شهدایی که متجاوز از 

گرایـان فلسـ ین نشـان دهد. در طرف دیگر، همسویی نزدیک با ملی میبه دست جهادی 
 -دهنـد نـه بـرای خـدا. بسـیاری از نئوسـلفی دهد کـه جهـاد را بـرای مـیهن انجـام می می

نـد. دان ها حماس را مانعی برای نفوذ القاعده در تشکیالو خودگردان فلس ین می جهادی
بخـش  ،کنـد. همچنـین اللـه همکـاری میران و حزبحماس، جنبشی است که با شیعه ای

ینـد دموکراسـی در آالمسلمین است که تمایل شـدیدی بـه حمایـت از فر ناپذیر اخوانجدایی
 جهان عرب دارد.

 جهادی اهمیت کلیدی دارد. آنها -های نئوسلفی تعامل اسالم با دموکراسی برای گروه
 یرا بـه نفـع اصـول شـریعت، اصـلکردن دموکراسی برب و هر قانون ساخته دست بشـر رد 

شمارند. قدرو برگرفته از بشر به جای خدا، برای آنها نوعی کفر و ارتداد اسـت.  مقدس می
هـای آمریکـا بـرای آوردن  ها در پاسخ به تال ها و نئووهابی ها، وهابیها، نئوسلفی سلفی

ــه جهــان عــرب، مدعی ــد دموکراســی ب ــداد نیســتصــرفا  دموکراســی  ان ش کــه بخــبل ،ارت
ای تـاریخی علیـه  های صـلیبی جدیـد در لشکرکشـی اسـتعمار و توطئـه ناپذیر جنگ جدایی

ن و اتر اسـالمی در جهـان عـرب، خصوصـا  روحانیـ جهان اسالم است. حتی عناصر مدرن
ند که به بحث پیرامـون انتخابـاو اخیـر عـراق ا علمای عربستان و مصر، حامی این دیدگاه

 است. کمک کرده
ــه  ،هــای اخیــر در ســال چنــدین فتــوای مشــهور از علمــای نئوســلفی و نئووهــابی علی

است. محققان و فعاالن سلفی از این فتواهـا بـه منظـور  دموکراسی و انتخاباو صادر شده
شرکت در ایـن انتخابـاو،  دلیلبه  ،مخصوصا  از حماس ،انتقاد از اصل انتخاباو فلس ین

                                                
1. Marquand, Robert, The Tenets of Terror: A Special Report on the ideology of Jihad and 
the Rise of Islamic Militancy.   
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کتـر هـانی د المقرینـی در لنـدن، کـه سـایت  مدیر وب 2447 ژانویه 3۲استفاده کردند. در 
د، در انجمـن الحسـبی، نـام ده تـن از کن گرای افراطی مصری، اداره می الصباحی، اسالم

 1اند به اشتراک گذاشت. علمای سلفی را که با دموکراسی مخالفت کرده
 

 در شماره آینده انتشار خواهد یافت... مقاله ادامه این
 

  

                                                
 .2446 سپتامبر 33، 12  ،اندازها چشم، نشریه «هدید القاعده و متحدانش در لبنانت»شائول،  ،. شی1



 

 

111 

یوهاب
 ت،

 تیسلف
الم

 اس
و

ییگرا
ن ک

شم
: د

ی
ت؟

س
 

 مناب 
1. "A New Face of Jihad Vows Attacks on U.S.," The New York Times, 16 March 2007. 

2. "Clashes leave Fatah in poor position," The Daily Star, Beirut, 22 May 2003. 

3. "Fatah al-Islam snipers claim two Lebanese soldiers as fighting rages on," The Daily 

Star, Beirut, 26 June 2007.  

4. "Lebanon's New War," al-Ahram Weekly, 24-30 May 2007.  

5. "Radical Group Pulls In Sunnis As Lebanon's Muslims Polarize," The Washington 

Post, 17 June 2007, p. A16. "Fighting in Nahr al-Bared Splits Tripoli into Two Camps," 

The Daily Star, 3 July 2007.  

6. "There's a relationship between ourselves and Sheikh Saad [Hariri] when it's 

needed," Dai al-Islam al-Shahal told The Washington Post in June 2007.  

7. ‘Renewal and Reform in Islamic History: Tajdid and Islah’, in: John L. Esposito, 

Voices of Resurgent Islam, New York, Oxford: Oxford University Press, 1983.  

8. Abrahamov, Benyamin, Islamic Theology: Traditionalism and Rationalism, 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998.  

9. Adams, Charles J., ‘Mawdudi and the Islamic State’, in: John L. Esposito (ed.), Voices 

of Resurgent Islam, New York: Oxford University Press, 1983. 

10. Ahmad Bin Baz, The Political and Constitutional Systems in the Kingdom of Saudi 

Arabia, Beirut: Dar al-Matbouat al-Sharkiyya, 2004.  

11. Al-Ghannushi, Al-Hurriyyat al-‘Amma fi al-Islam. 

12. Al-Hayat (London), 27 August 2006. 

13. Al-Hayat (London), 27 May 2007. 

14. Al-Hayat (London), 8 November 2004.  

15. Al-Hayat, 11 October 1996, 21; 12 October 1996, 21.  

16. Al-Huwaidi, Fahmi, Al-Islam wa al-Dimocratiyya. 

17. Al-Makdissi, Muhammad Assem, Democracy As A Religion, London: Dar al-Saqi.  

18. Al-Najadi, Abul Barra, Al Kawashif al-Jaliya Fi Kufr al-Dawla al-Saudiya, London: 

Dar As Safa, 1994.  

19. Al-Safir, 25 September, 2993, p. 10 and Al-Diyar, 25 September, 1993, p. 14.  

20. Al-Saoud Fayssal, Ibn Machghal, “Rasael Aimmat Da‘wa t al-tawhid", Saudi 

Edition.  

21. Annahaoui, Mohammad Rida, The Non-Deomcratic Shura, Saudi Edition. 



 

 

118 

سال 
پنجم

 ،
پاییز 
 

1394
، شماره 

19
 

22. Anwar, Abdullah, Ulamas and the Throne, Beirut; Dar al-Rayhan.  

23. As Safir Newspaper, 15/10/2001.  

24. Auda, Gerad, ‘The Normalization of the Islamic Movement in Egypt from the 1970s 

to the Early 1990s’, in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for 

Fundamentalism: The Dynamic Character of Movements, Chicago and London: The 

University of Chicago Press, 1994. 

25. Bin Rainy Dahlan, Ahmad, The Wahhabi Fitna, Cairo: Madbouli Bookstore. 

26. Dekmejian, R. Hrair, Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World, 

second edition, New York: Syracuse University Press, 1995. 

27. Fuller, Graham E., "The Hizbollah-Iran Connection: Model for Sunni Resistance," 

The Washington Quarterly, Vol. 30, No. 1, Winter 2006-2007. 

28. Gambill, Gary C., “salafist-Jihadism in Lebanon,” Middle East Review for 

International Affairs (MERIA) Journal, Vol. 3 No. 1, January-March 2008.  

29. Gilles, Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam.  

30. Hamzeh, A. Nizar, "Lebanon's Islamists and local politics: a new reality," Third 

World Quarterly, Vol. 21, No. 5, 2000, pp. 739-759.  

31. Hersh, Seymour M., "The Redirection: Does the new policy benefit the real enemy?" 

The New Yorker, 5 March 2007.  

32. Hunt, Emily, "Can al-Qaida's Lebanese Expansion Be Stopped?" PolicyWatch 

#1076, Washington Institute for Near East Policy, 6 February 2006.  

33. Ibn Ghannam, The History of Najad.  

34. Ibn Taymiyya, Majmouat al-Fatawa, V. 4. 

35. Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Din Ahmad, Minhaj al-Sunna al-Nabawiyya fi Naqd 

Kalam al-Shia al-Qadariyya, vol. 3, Cairo: al-Qahira, 1962.  

36. Ibn Taymiyya's Books and Essays on Fiqh, the Ministry of Islamic Affairs, Waqf, 

Da‘wa and Irshad, the Kingdom of Saudi Arabia, V. 27.  

37. Kabbani, Hisham M., Islamic Beliefs and Doctrines According to Ahl al-Sunna: A 

Repudiation of “salafist” Innovations, Vol.  I. As-Sunna Foundation of America, 1996. 

38. Khadduri, Majid, War and Peace in the Law of Islam, Baltimore: The Johns Hopkins 

Press, 1955. 

39. Lacy, Robert, The Kingdom: Arabia & the House of Sa`ud. 



 

 

119 

یوهاب
 ت،

 تیسلف
الم

 اس
و

ییگرا
ن ک

شم
: د

ی
ت؟

س
 

40. Madelung, W., ‘Imama’, Encyclopedia of Islam, III: 1169b, CD-ROM Edition v.10, 

Leiden: Brill, 1999. 

41. Makari, Victor E., Ibn Taymiyyah’s Ethics, California: Scholars Press, 1983.  

42. Marquand, Robert, The tenets of terror: A special report on the ideology of jihad 

and the rise of Islamic militancy. 

43. May, Yamani, Mutating Identities, Cairo: Dar al-Rashad.  

44. Meijer, Roel, From al-Da‘wa to al-Hizbiyya, Mainstream Islamic Movements in 

Egypt, Jordan, and Palestine in the 1990s, Amsterdam: Research for International 

Political Economy and Foreign Policy Analysis, 1997. 

45. Michel, Thomas F. (ed.), S. J., A Muslim Theologian’s Response to Christianity: Ibn 

Taymiyya’s al-Jawab al-salih, New York: Caravan Book, 1984.  

46. Moussalli, Ahmad, Radical Islamic Fundamentalism, Beirut: AUB, 1992. 

47. Muhammad al-Hussein Kashif al-Ghataa, al-Aqabat al-Anbariyya Fil Tabaqat al-

Jaafariyya, Damascus: Dar al- Yaqtha al-Arabiyya. 

48. Muhammad Bin Abdul Wahhab, "Al-Radd Ala al-Rafida", Saudi Edition. 

49. Nasr, Seyyed Vali Reza, Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism, New 

York, Oxford: Oxford University Press, 1996.  

50. Paz, Reuven, “Hamas vs. al-Qaida: The Condemnation of the Khobar Attack,” 

PRISM Special Dispatch, vol. 2, no. 4, June 2004. 

51. Paz, Reuven, “salafist -Jihadi Responses to Hamas' Electoral Victory,” Published on 

Wednesday, November 01, 2006, Current Trends in Islamist Ideology vol. 4, Hudson 

Institute, Washington, DC, 2005.  

52. Peters, Rudolph, Jihad in Classical and Modern Islam, Princeton: Markus Wiener 

Publishers, 1996.  

53. Qamar, Zubair, “Wahhabism: Understanding the Roots and Role Models of Islamic 

Extremism”. 

54. Rougier, Bernard, Everyday Jihad: The Rise of Militant Islam among Palestinians in 

Lebanon, translated by Pascale Ghazaleh, Cambridge, MA: Harvard University Press, 

2007. 

55. Saab, Bilal Y.; Ranstorp, Magnus, "Securing Lebanon from the Threat of salafist 

Jihadism," Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 30, No. 10, pp. 825-855, 2007.  



 

 

160 

سال 
پنجم

 ،
پاییز 
 

1394
، شماره 

19
 

56. Safran, Nadav, Saudi Arabia: The Ceaseless Quest for Security, Ithaca, NY: Cornell 

University Press, 1988.   

57. Saleh, Fauzan, Modern Trends in Islamic Theological Discourse in 20th Century 

Indonesia, A Critical Survey, Leiden: Brill, 2001. 

58. Shay, Shaul, “The Threat of al-Qaida and its Allies in Lebanon,” Perspectives Paper 

No. 34, September 19, 2007. 

59. Suleiman, Bin Abdul Wahab, Fasl al-Khitab Fil Radd Ala Muhammad in Abd al-

Wahhab, Beirut: Dar al-Saqi.  

60. The Doubts Regarding the Ruling of Democracy in Islam, 2nd ed., London: al-

Tibyan Publications, 2004, No author.  

61. The Washington Times, 24 May 2007. 

62. Voll, John O., “From Apolitical Salafism to Jihadist Activism”  

63. Young, Michael, "Destruction and deceit in North Lebanon," The Daily Star, Beirut, 

24 May 2007. 

64. Zahawi, Jamal E., The Doctrine of Ahl al-Sunna Versus the ‘salafist’ Movement, 

Translated by Sheikh Muhammad Hisham Kabbani, As-Sunna Foundation of America, 

1966.  

65. www.alhesbah.org/v/showthread.php?t=48196 

66. www.alhesbah.org/v/showthread.php?t=49903  

67. www.alinaam.org.za/library/hist_bio/Ibnwahhaab.htm  

68. www.alommh.net/forums/  

69. www.biu.ac.il/SOC/besa/perspectives34.html  

70. www.eprism.org/images/PRISM_Special_dispatch_no_3-2.pdf 

71. www.islamworld.net 

72. www.salafiduroos.net 

73. www.salafist.net 

74. www.salafitalk.net 

75. www.tawhed.ws/c?i=91  

76. www.tawhed.ws/r?i=1508&c=1573  

77. www.tawhed.ws/r?i=3639 

 


