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گری  چارچوب های هنجاری پایه در گفتمان سلفی و تحول در کنش
 های افراطی گروه
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 چکيده
ترین مسائل امنیتی در جهان گری و خشونت افراطی در قالب تکفیرگرایی از مهمسلفی

ای گرایی مستلزم مطالعهاسالم و فراتر از آن در سطح نظام بین الملل است. فهم افراط
 گرایی سلفی در بستری تاریخی متأثر از تحوالتیابی افراطروشمند و با نگاه به هویت

پذیرد. بر همین اساس، پرسش اصلی مقاله این است که سیاسی و اجتماعی صورت می
ای دارد؟ و بر این اساس، تحول کنشی و های هنجاریگفتمان سلفی چه چارچوب»

چه اینکه جریان سلفی « شود؟های سلفی افراطی چگونه تبیین میپذیری گروهنقش
های شترک پایه اما به واسطة اداراکگیری از هنجارهای مافراطی معاصر، ضمن بهره
ِرو، دچار تحوالتی در نوع و شیوة کنشگری شده است.  متفاوت از وضعیت پیش

چارچوب هنجاری درونی گفتمان سلفی مبتنی بر »گردد که فرضیه اصلی چنین طرح می
معانی؛ توحید، فهم دینی سلف و ... باورهایی نظیر؛ بدعت، جاهلیت و ... قواعد رفتاری 

مبارزه برای کسب قدرت شود و بر این اساس، آنان مبتنی بر تکفیر و جهاد تعریف می
خالفت اسالمی را احیا اند تا را از طریق کاربرد خشونت و حربه تکفیر پی گرفته

تحوالت عینی بیرونی باعث  -رغم ثبات عناصر هنجاری درونیعلی -. اما نمایند
لب سه نسل سلفی افراطی از القاعده تا گیری سه نوع کنشگری متفاوت در قا شکل

 «داعش شده است.
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 مقدمه

های اسالمی در مقابل استبداد داخلی و استعمار غربی در گیری جنبشهمزمان با شکل
افراطی نیز در جهان اسالم هایی در قالب جریان سلفی با کنش جهان اسالم، گرایش
های تکفیری، در قرن گذشته با اندیشه« دیوبندی»و « وهابی»های ظهور کردند. جنبش

المللی شده که نماد تروریسم بینتبدیل « القاعده»هایی نظیر های اخیر به سازماندر دهه
 های سلفی و اقدامات افراطی مباحث نظری دربارةتشدید گرایش آیند.به حساب می

های آن را بیش از گذشته دچار پریشانی مفهومی های اسالمی، ابعاد و ارزشجنبش
نموده است. در واقع، متناظر با فرایند اجتماعی مبتنی بر ایجاد اسالم هراسی، در سطح 

فقهی، فلسفی، رفتاری و  با تمام تکثر معرفتی،مطالعات دانشگاهی در غرب نیز، اسالم 
گرایی و حتی جریان شود. در حالی که اسالمفروکاسته می ... به جماعت سلفی افراطی

های تاریخی و مبانی هنجاری متفاوت سلفی دارای تنوع فراوانی هستند که از ریشه
 شود. ها ناشی می آن

آمیز آنان هنجارهای مشترکی دارد که رویکرد خشونتگرایی سلفی  از سوی دیگر، افراط
های سلفی افراطی یابی گروهتوجه به کنشگری و نقشکند. در عین حال، را تغذیه می

های آشکاری میان تفاوت -رغم مبانی هنجاری مشترکعلی –دهد که معاصر نشان می
ای های بیرونی در سطوح مختلف ملی، منطقهسازهآنان وجود دارد که ناشی از تأثیرات 

های درونی بر سازه و بین المللی است. بنابراین آنچه ضرورت دارد فهمی عمیق مبتنی
های های گروههنجاری است که بتواند ضمن تبیین گفتمان سلفی، تفاوت -هویتی

گرایانه نیز نگردد. هدف سلفی را نیز توضیح دهد. ضمن اینکه دچار تحلیل های تقلیل
 تبیینهای هنجاری مشترک جریان سلفی افراطی و اصلی این مقاله تشریح چارچوب

باشد. لذا پرسش اصلی چنین ها میپذیری آندرونی از منظر نقشها و تحوالت تفاوت
ای دارد؟ و بر این اساس، های هنجاریگفتمان سلفی چه چارچوب»گردد که طرح می

چرا که « شود؟های سلفی افراطی چگونه تبیین میپذیری گروهتحول کنشی و نقش
رک پایه، به واسطة گیری از هنجارهای مشتجریان سلفی افراطی معاصر، ضمن بهره

 «.های متفاوت از وضعیت، دچار تحوالتی در نوع و شیوة کنشگری شده اندادراک
دهی پژوهش بر برای پاسخ به این پرسش، تعدادی پرسش فرعی طراحی شده و سامان

های جنبش»ها صورت گرفته است. در گام نخست، با طرح این پرسش که اساس آن
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شوند و چه نسبت لحاظ تاریخی چگونه تعریف میگری به اسالمی معاصر و سلفی

گردد تا چارچوب مفهومی پژوهش تبیین و نسبت تالش می« مفهومی با یکدیگر دارند؟
گری و بنیادگرایی های اسالمی و اسالم گرایی با مفاهیمی چون سلفیمفهومی جنبش

-مؤلفه گری چهجایگاه تاریخی سلفی»روشن شود. پرسش بعدی به این می پردازد که 

برای « اند؟های سلفی معاصر به عنوان منبع ظهور جریان افراطی کدامهایی دارد و سنت
گری صورت پاسخ به این پرسش، ابتدا تبیینی از جایگاه تاریخی اسالم حدیثی و حنبلی

گری در معنای عام و خاص آن، سه سنت سلفی گرفته و ضمن ارائه تعریفی از سلفی
جزیره عربستان، جنبش دیوبندیه شبه قاره هند و سلفی همعاصر شامل: وهابیت شب

های شود. بخش بعدی پژوهش، با تمرکز بر چارچوبجهادی شمال آفریقا بررسی می
های رفتاری جریان سلفی افراطی می پردازد که هنجاری، به نظام معانی، باورها و کنش

له نیز، بر در برگیرندة بخش نخست پرسش اصلی پژوهش است. در بخش آخر مقا
های سلفی پذیری گروهتحول کنشی و نقش»اساس این پرسش اصلی پژوهش که 

های سلفی افراطی از ، تحوالت ادراکی و کنشی گروه«شود؟افراطی چگونه تبیین می
 شود.دوران جهاد در افغانستان تاکنون در قالب تحول سه نسل بررسی و تبیین می

 
 پیشینة پژوهش

تر گرایی و به شکل خاصی در حوزة کالن مطالعات اسالممنابع پژوهشی فراوان
بندی نمود: ها را در سه دسته تقسیمجهادی وجود دارد که می توان آن -گری سلفی

های شناسی کلی گروهتحلیلی، به جریان-دسته اول منابعی هستند که به شکل توصیفی
جریان »ی در مقالة پردازد. در این دسته، یحیی فوزسلفی و توصیف وضعیت آنان می

بندی گرایان را در پنج جریان مهم دستهاسالم« شناسی فکری جنبش بیداری اسالمی
های مهمی در نوع نگاه به اسالم، جامعه، سایر مسلمانان و ... دارند. نماید که تفاوتمی

این مقاله جریانات سلفی را به وهابیت تکفیری عربستان، سلفی دیوبندی در شبه قاره 
م،  80-1970های افراطی مصری در دهه نظیر گروه -سلفی تکفیری جهادی هند،

القاعده و سپاه صحابه پاکستان، جریان نوسلفی در احزابی چون حزب سلفی النور مصر 
-گرایی )افراطی( و سلفیگری، اسالمیوهابی» (.1392قابل تقسیم می داند )فوزی، 

گرایی )افراطی(، گفتمانِ اسالمیسه ای است که عنوان مقاله« گری: دشمن کیست؟
، معتدل/ افراطی منطقهای ها در زمینهگری را تشریح و تمایزات آنوهابیت و سلفی
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 و سنتی/ مدرن، گراکثرت/ تکفیری آمیز،مسالمت/ جهادی انفعال داشتن،فعال بودن/ 
 ةهم هستند اما ها جهادیتکفیریدهد و تأکید دارد همه توضیح می منطقی/غیرمنطقی

القاعده و وابستگان آن: چشم انداز » (.Moussalli،2009نیستند ) تکفیری جهادگران
گزارش ویژة مرکز « تاریخی، نقش جهانی و پیامدهای آن بر سیاست ایاالت متحده

پردازد و توضیح های کنگره آمریکاست که به بررسی سازمان القاعده میپژوهش
به عنوان یک سازمان مشخص، منفرد و سپتامبر،  11دهد این سازمان ، پس از  می

-منسجم تروریستی دیگر وجود ندارد. بلکه به یک شبکه جهانی و جنبش فکری
 های پراکنده با درجات مختلف استقالل، بدل شده استتروریستی متشکل از گروه

(Rollins،2009.) 
 هایبه دنبال شناخت ریشه تبیینی -دستة دوم منابعی هستند که به شکل تحلیلی

پردازند. احمد محقر و گری در سطح فکری فرهنگی میگیری و علل ظهور سلفی شکل
بررسی رابطه مدرنیته و بنیادگرایی اسالمی بر اساس مفهوم »محمد خطیبی در مقالة 

-ای که باعث پدید آمدن حس نوستالژی در جوامع اسالمی می، چهار مؤلفه«نوستالژی

طالیی اسالم )دوران پیامبر اعظم)ص( و خلفای  کنند: توجه به عصرشود را معرفی می
راشدین(، مبنا قرار دادن قرآن به جای هر قانون بشری، کاربرد مفاهیم اسالمی )شورا، 

گیرند که اجماع، امت، جهاد و ...(، ایجاد حکومت اسالمی آرمانی. لذا چنین نتیجه می
برخورد با  گیری غم غربت و حس حسرت در جوامع اسالمی نتیجة مستقیمشکل

مدرنیته بوده که به دلیل گذشتة درخشان این جوامع و ناکامی و سرخوردگی در مقابل 
-بررسی عوامل اندیشه»(. 1391دستاوردهای مدرنیته پدید آمده است )محقر و خطیبی، 

های گری با اندیشهای است که ترکیب وهابیپایان نامه« گیری القاعدهای و عینی شکل
به عنوان  -منجر به برآمدن تفسیری افراطی از مفهوم جهاد گردیدکه -سید قطب را 

کند که وقوع انقالب اسالمی در ایران و اشغال گیری القاعده تلقی میعامل اصلی شکل
اند )بخشی افغانستان توسط شوروی نیز به عنوان عوامل عینی در این امر دخیل بوده

 (.1385شیخ احمد، 
-ای بر شکلای بر عوامل بین المللی و منطقهبه شکل ویژهدستة سوم، منابعی هستند که 

 رویارویی اسالم و غربفیصل ابونصر در کتاب گرایان سلفی تمرکز دارند. گیری افراط
کند. ابونصر ناامیدی و خشم مسلمانان از آمریکا را بر هژمونی بدخیم آمریکا تأکید می

جهاد در کتاب  (1378)ابونصر،  داندنقطه عطفی در بازخیزی بنیادگرایی اسالمی می
مسلمان  هدف اصلی مبارزان» بر این تأکید دارد که غرب: خیزش سلفی گری نظامی



 

 

 

 

 دکتر عبداله مرادی 5

 
ای که از دوران پروژه به عقب راندن غرب مهاجم است؛ غلبه نیست، بلکه هدف

از سوی  تحقیر و به حاشیه راندن اسالم صلیبی و دوران استعمار با هدف های جنگ
اتمام این پروژه می  همچنان نیز سیاستمداران غربی به گردیده وجهان غرب آغاز 

در عنوان کتابی است که  جنبش جهانی؛ القاعده فراتر از (.Egerton ،2011اندیشد )
تروریستی جهانی را این گونه معرفی  تهدید چهار منبعمؤسسه رند انتشار یافته و 

به طور  که ممکن است تروریستیهای اول شبکه جهانی القاعده. دوم گروهکند:  می

، که باشد جذب القاعده شده بینیجهان نباشند، اما از نظر القاعده بخشی از رسمی
های قرار دارند. سوم گروه تهدید تروریستی گرانش مرکزها در امروزه این گروه

 ارتباط میان تروریسم وو چهارم  غیر اسالمی و اسالمی شورشی تروریستی و
Rabasa)یافته است سازمان جرائم

 چرا؛ دشمن دورفواز جرجیس در کتاب   2006).،.
های جهاد فراملی ارزیابی دانه هجنگ در افغانستان را به مثابه کاشت جهاد جهانی شد؟

سپتامبر نقطة اوج ظهور آن است. نویسنده جنگ در عراق را نیز به عنوان  11کند که می
چرا مسلمانان »  Gerges،.(2005)کند معرفی میهای نسل دوم القاعده  کاشت دانه

است که علت این است که  2ای کوتاه از جان اسپوزیتوعنوان مقاله« رادیکال می شوند؟
کنند، غرب روندی تهدیدآمیز نسبت به سیاست و ها بیش از همه احساس میرادیکال

دارند اسالم را سبک زندگی آنان اتخاذ کرده است. چرا که سیاستمداران غربی تالش 
به عنوان یک دین تروریستی به تصویر بکشد و این روند تهدیدآمیز، رادیکالیسم را در 

Espositoشود )جهان اسالم موجب می
،

.(2006 
وجیهه زارع در پایان نامه خود تأکید  

گرایی و آمریکا نقش بسیار می کند که بسترهای فرهنگی هویتی در رویارویی اسالم
کند. هویت خاص آمریکا با مشخصات لیبرالی، مسیحی و خودبرتربینی مهمی بازی می

گردد تا تعامل اسالم گرایی و همواره در جستجوی دگر و بازتولید آن است، باعث می
گرایان نمی آمریکا به سوی دشمنی میل کند در حالی که این امر ذاتی اسالم و اسالم

 (.1390باشد )زارع، 
اند رویکردی جامع و با لحاظ حداکثر متغیرهای ره نتوانستههیچ یک از منابع مورد اشا

گرایی داشته باشند. بر همین ذهنی و عینی، داخلی و خارجی، به موضوع سلفی و افراط
اساس، ویژگی این پژوهش به واسطة کاربست همزمان عوامل هویتی درونی و ادراک 

گرایی را با تحوالت حوزة  های فکری ظهور افراطتواند ریشهاز تحوالت بیرونی که می

                                                           
2
 John Esposito 
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گردد. به ویژه اینکه این پژوهش بر اساس تحول سیاسی تلفیق نماید، برجسته می
 دهد.ادراکی، شکل گیری سه نسل از جریان سلفی افراطی را مورد شناسایی قرار می

 
 چارچوب نظری 

گرایی با توجه به اینکه تالش دارد تا چیستی افراط  -چارچوب نظری این پژوهش نیز 
 3«سازه انگاری»مبتنی بر  -های معنایی و هویتی تشریح نمایدسلفی را بر اساس شبکه

انگاری چارچوبی تحلیلی و عمدتاً یک رهیافت و فرانظریه است که  سازهخواهد بود. 
شناسی معرفت و مباحث فرانظری در کل پیش از طرح در روابط بین الملل در جامعه

( و در آن بر ساخت اجتماعی واقعیت 21: 1386ینکلیتر، علوم اجتماعی مطرح بوده )ل
ساختارهای هنجاری و فکری انگاری این است که ترین نکتة سازهشود. مهمتأکید می

انگاری سطح واحد سازه در این زمینه به ویژه به اندازة ساختارهای مادی اهمیت دارند.
گیری هویت کنشگران شکلبر هنجارها و ارزش های اجتماعی داخلی و تأثیر آن بر 

باید به « افراط گرایی سلفی»لذا برای فهم چیستی (. Wiener،245:2003کند )تأکید می
گرایی، رجوع نمود. بر ترین مبانی هویتی قوام دهنده افراطمنابع سلفی ، به عنوان اصلی

 های جریان سلفی افراطی از وضعیت کنونیاساس این نظام معنایی، باورها و انگاره
حاضر گردد. پژوهش گیرد و نهایتاً کنش رفتاری آنان تعریف میجهان اسالم شکل می

 ای خواهد بود.تبیینی با روش جمع آوری اسنادی و کتابخانه-از نوع توصیفی
  

 چارچوب مفهومی پژوهش
 هاي اسالمي معاصراستعمار و جنبش 

فکری و سیاسی ناشی های های اسالمی به لحاظ تاریخی ریشه در بحرانظهور جنبش
ای که برنارد از نفوذ استعمار و سقوط خالفت عثمانی در قرن گذشته دارد. به گونه

تاریخ جنبش های اسالمی را با آغاز تاریخ نوین تأثیرگذاری غرب در جهان   4لوئیس
 Mohamedکند )به نقل از:تر، امپریالیسم اروپایی تعریف میاسالم یا به عبارت دقیق

khir،507:2004)  فروپاشی خالفت و از بین رفتن امت اسالمی، به ویژه اینکه با
دغدغة رو شدند. در این شرایط و در مقابل مسلمانان با نوعی بحران هویت روبه
در یک تقسیم بندی کلی که  حل ارائه گردیدانحطاط، نظریات متفاوتی به عنوان راه
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 اصلی هایمشخصه خالصه کرد. ها را دو جریان کلی غیردینی و اسالمیتوان آن می

عبارت بود از تدارک یک نظریة زندگی و « سکوالریسم» مبتنی بر های غیردینیدیدگاه
(. اما Tamimi ،22:2000)« نحوة سلوک اجتماعی بدون اینکه به آسمان رجوع شود

ها ، آن5هرایر دکمجیان ظهور کردند که« های اسالمیجنبش»های مختلفی در قالب طیف
دانست که خواهان جایگزینی وضع موجود با یافته میهایی مردمی و سازمانحرکت»را  

دستورهای شرع اسالم در همة ابعاد فکری، اعتقادی و سیاسی  مطلوب بر اساس
آمیز و غیرمسالمت آمیز در جوامع اسالمی های مسالمتاجتماعی، از طریق شیوه

 غرب، انحطاط فکری، استبداد داخلی  که متأثر از عوامل عینی مانند استعمار« هستند.
اند  بخش پدید آمدهو ... با تکیه بر اسالم به عنوان خاستگاه فکرى و الگوى نجات

 (. 52-42: 1383)دکمجیان، 
 

 اسالم گرایی سیاسی
بر این باور است که  اسالم سیاسی، دین و سیاست در جهان عربدر کتاب  6نزیه ایوبی

سیاست و   نهضتی است که اعتقاد دارد اسالم دارای نظریه گرایی یا اسالم سیاسیاسالم
گرایی محصول (. در واقع، مفهوم اسالمNaim ،147:1995 حکومت است )به نقل از:

تفاوت نهادن میان اسالم به عنوان یک هویت و اسالم به عنوان یک مذهب و اسالم به 
جان  همین علتبه (. Cox & Marks ،5:2003)مثابه یک ایدئولوژی سیاسی است 

احیا یا تجدید حیات »ترین شکل آن یعنی اسپوزیتو نیز مفهوم اسالم سیاسی را در عام
(. واضح 6: 1386کند )انصاری، تعریف می« مذهبی در زندگی خصوصی و عمومی

های درونی گفتمان اسالمی مشترک است، اما این است چنین نگرشی در تمامی گرایش
گرایی گرایان نیست. در واقع از منظری گفتمانی، اسالمالمبه معنای یکدست پنداشتن اس

ها در غرب ای از مکاتب و نگرشکند که مدرنیسم برای مجموعههمان نقشی را ایفا می
های حکومت رغم همه مشترکات، اسالم گرایان دربارة ویژگیلذا علی کند.ایفا می

ای باید آن کند و به چه وسیله اسالمی، چگونگی ادارة آن و اینکه چه کسی آن را اداره
 (.161: 1380 )هانتر، درا مستقر کرد، اختالف نظر دارن
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های بندى کالن بازگشت به ارزشبه تمام کسانی که در یک تقسیم« 7سلفی»مفهوم 
الق خود شود، یعنى سلفى در اولین اطکنند، اطالق مینخستین اسالم را تجویز می

)البوطی،  ( و اصوالً واژه ای با بار ارزشی مثبت است1392عام )برومند،  کامالًمعنایی 
(. این معنای سلفی، با توجه به تجربة دوران بیداری اسالمی، در 256-259: 1375

الدین اسدآبادی،  نظیر سیدجمال« اصالح دینی»حقیقت اشاره به پیشگامان حرکت 
عبدالرّحمان کواکبی، اقبال الهوری و ... دارد که از این شعار استفاده کردند. لذا اسالم 

که در قالب بازگشت به  -ست که با مفهوم سلفی در معنای عام آن گرایی مفهومی عام ا
که با  -سلفی 8ترمعنایی بسیار نزدیک دارد. اما معنای خاص -شوداسالم تعریف می

بازگشت به  -توجه به تحوالت اخیر افراط گرایی در جهان اسالم واجد ابعاد منفی شده
سه قرن نخست اسالمی(، در قالب ) تعالیم اسالم با الگوبرداری کامل از دورة سلف

های حداکثری از دین و  ( ظاهرگرایی، خوانش245: 1382انفتاح باب اجتهاد، )حلبی، 
-بر جریان عقلگری را توان سلفیلذا میمخالفت با تفلسف، تصوف، تشیع و ... است. 

اطالق نمود ریشه در فقه حنبلی و کالم اشعری دارد، گرایی که گریز و متصلب اسالم
گری جریانی مذهبی به طور کلی، به گفتة برنارد هایکل، سلفی(. 34: 1386)بهروز لک، 

و اجتماعی است که به دنبال بازگشت به اعتقادات و شیوة عمل صحیح سه نسل اول 
ها به مفهوم ویژة توحید یا وحدانیت خداوند، در مقابل شرک مسلمانان هستند. آن

دانند و مخالف هر گونه بع اصیل قانون و قدرت میمعتقدند و قرآن و سنت را تنها منا
ای گفته می شود که سایر بدعت هستند که اغلب به رفتارهای فرهنگی اجتماعی

گری با استفادة تفسیری گزینشی سلفی(. Haykel،38:2009)اند مسلمانان در پیش گرفته
نادیده گرفتن بسیاری و البته ظاهرگرایانه از وحی و سنت پیامبر اسالم)ص( و سلف با 

جویی است و از خشونت پرهیزی ندارد )رهبر و از اصول اخالقی، مستعد ستیزه
هایی (. لذا افراط گرا صفتی است که به آن دسته از افراد یا گروه132: 1388مهاجرانی، 

های اخالقی دهند که به طور معمول به منظور تحمیل باورها، ایدئولوژی یا ارزشمی
  (.Baqai،242:2011شوند )ران به خشونت متوسل میخود به دیگ
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 حنبلي -اسالم حديثي 
دو دیدگاه مهم در نگرش به نصوص دینی وجود دارد که هر یک، پیامدهای مهمی در 

اجتماعی و حتی راهبرد نیل  -قبال نوع برداشت از دین و ارائه الگوهای مطلوب سیاسی
(. دیدگاه نخست )عقلی 162-158: 1389)فوزی، گذارد به اهداف بر جای می

داند که باید فراتر از ظاهر آن با نگاهی استنباطی( نص دینی را امری فراتاریخی می
استنباطی تفسیر و تأویل شود. دیدگاه دوم )نقلی ظاهرگرا( هرگونه توجه به عقل به 

این دو گروه کند. از متن را به شدت منع می عنوان منبعی برای استنباط احکام شریعت
های  ها را با عنوانهاءالدین خرمشاهی آنهستند که بدو تفسیر از اسالم در واقع 

پیشوایان شاخة نواعتزالی، سید »کند: از هم جدا می« گری نواشعری»و « گرینواعتزالی»
ایرانی هستند که  جمال الدین اسدآبادی و محمداقبال و نیز طبعاً همه مصلحان شیعی

ها گرایش به علوم عقلی، اعتقاد به اختیار و ... است. پیشوای شاخة ویژگی آن
شان به ابن  عبدالوهاب و محمد رشیدرضا است و نسبت فکری  گری محمدبن نواشعری

بر این مبنا ، (. 20: 1364)خرمشاهی، رسد  تیمیه و از آن طریق به احمد بن حنبل می
های اصیل گرا از سلف، بازگشت به ارزشتفسیر جریان اسالمی عقلباید تأکید کرد که 

)معنای عام سلفی( و در عین حال، توجه به شرایط زمان و مکان و استفاده از عقالنیت 
(. در مقابل، نگرش ظاهری به نصوص دینی، منجر 78: 1389است )علیزاده موسوی، 

-سلفی»به لحاظ تاریخی،  .به ارائه تفسیری مضیق و منفی از مفهوم سلف شده است

در قرن دوم هجری « احمد بن حنبل»ها که چهرة محوری آن -گرایی با حدیث« گری
شمردند  پیوند دارد که در حوزة فقهی و کالمی اساساً استدالل عقلی را حرام می -است

گری به گیری سلفی(. یکی دیگر از نقاط تاریخی شکل114-133: 1367)پاکتچی، 
گردد. در خالل ت فکری و سقوط خالفت عباسی در قرن هفتم باز میگسترش مجادال

العقیدة تیمیه، رهبر بزرگ سلفی ظهور کرد. وی در کتاب معروف خود آن احمد ابن
« سلفیه»چنین مکتبی با عنوان   یاد کرد و این« سلف»، به کرّات از عقیدة الحمویة الکبری

تیمیه این بود ترین دیدگاه ابن(. مهم80: 1388نمود )فرمانیان،  راه خود را در تاریخ باز
ها ها، فلسفه که آرمان اصلی اسالم، یعنی توحید، تحت تأثیر اختالط مسلمانان با فرهنگ

های دیگر از بین رفته است و بهترین شیوه احیای این آرمان، احیای تفکر رایج و عرفان
تیمیه: مخالفت ر اندیشة ابندر عصر پیامبر اکرم)ص(، صحابه و تابعین است. وجوه دیگ

با حاجت خواستن، تبرک یافتن، نفی هر گونه تعقل در فهم معنای کالم خدا و حمل 
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: 1389ها بر معنای ظاهری و همچنین مخالفت شدید با شیعیان می باشد )موثقی، آن
161-170.) 

 
 

 سنت های سلفی افراطی در تاریخ معاصر
گری معاصر های سلفیدر کالم و ... ریشه گرایی در فقه، اشعری مسلکینگرش حدیث

گری ، جز در دو قرن اخیر، هیچگاه به عنوان یک جنبش هستند. با این حال، سلفی
وهابی  -ها را می توان در قالب سه سنت: سلفیسیاسی اجتماعی در نیامده بود که آن

 مود.جهادی شمال آفریقا معرفی ن -عربستان، سلفی دیوبندی شبه قاره هند و سلفی
 

 سلفي وهابي عربستان
گری هرگز به عنوان یک مذهب مطرح نبود تا دهد که سلفیمطالعة تاریخی نشان می 

تیمیه و مکتب ساکن نجد، نظرات ابنم( 1792–1703اینکه محمد بن عبدالوهاب )
های اصلی آموزة ابن عبدالوهاب، را  فقهی حنبلی را با خشونت پیگیری کرد. ویژگی

مؤلفة مهم جای داد: اول آموزه توحید که بر اساس آن بسیاری از رسوم  توان در سه می
انگاشت؛ دوم آموزه امر به معروف  معمول نزد فرق مختلف اسالمی را مصداق شرک می

نظامی در اتحاد با  -اندازی جریان فعال سیاسی ای برای راه و نهی از منکر که آن را زمینه
« اخوان من اطاع اهلل»ید آورد که خود را آل سعود قرار داده و سازمانی را پد

خواندند. سوم اطالق وضع موجود مسلمانان به جاهلیت و مقایسة عملکرد خود با  می
(. او با 246-241: 1377عملکرد پیامبر اسالم)ص( در مقابله با رسوم جاهلی )فقیهی، 

به زبان جاری رغم اینکه شهادتین را  به -کرد که مسلمانان پیرامونش  صراحت اعالم می
(. در مقطع کنونی، 18: 1387کفرشان از یهود و نصارا شدیدتر است )الگار،  -سازند می

توان مالی و تبلیغاتی دولت عربستان سعودی که حامی وهابیت بوده است، باعث 
گسترش عقاید وهابی به سایر نقاط جهان اسالم شده است. مؤسسات و نهادهای 

داراالفتاء »، «الرابطه االسالمیه»، «لدعوه و االرشادمجلس شورای ا»متعددی مانند: 
و ... این کشور به عنوان مرکز اعالم اندیشة صحیح « هیئه کبار العلماء»، «السعودیه

شود. همچنین متأثر از وهابیت سعودی، جریانات و نهادهایی در اسالمی معرفی می
. این جریان در هند در سایر مناطق جهان اسالم شکل گرفته است« اهل حدیث»قالب 
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و در اندونزی « جمعیّة الدّعوة إلی القرآن و السنّة»، در افغانستان «جماعة أهل الحدیث»
شوند که نامیده می« جماعة أنصار السّنة المحمّدیّة»و در مصر « جمعیّه المحمّدیة»

بر اساس دعوت به توحید خالص های فرهنگی، عمرانی و تبلیغی معطوف به فعالیت
 (.Racimora،6:2013) شده است تأسیس

 
 جنبش دیوبندی در شبه قاره هند

-های اصلی ترویج و رشد سلفیهای اخیر، یکی از کانونشبه قاره هند در طول قرن 

م( از علمای هند و 1762-1703گری و افراط بوده است. چه اینکه شاه ولی دهلوی )
اینکه مبارزات خود را متوجه همدرس محمد بن عبد الوهاب در مدینه مانند او به جای 

دشمن استعماری انگلستان نماید، خواهان زدودن خرافات از دین و معتقد به اصالح 
های شاه ولی اله (. بر اساس آموزه193: 1389امت اسالمی از درون بود )موثقی، 

در شمال هند « 9دیوبند»مدرسة علمیه شهر  برگرفته از« دیوبندی»دهلوی، جنبش سلفی 
هایی که مؤسسان آن پرورش  ترین سازمانم شکل گرفت. یکی از مهم1867 در سال

است که در حال م( 1926)تاسیس  «10جماعت تبلیغی»یافته مدارس دیوبندند، سازمان 
جمعیت العلمای اسالم »ترین سازمان تبلیغ دینی جهان است. همچنین  حاضر فعال

ضت دیوبندیه تأسیس گردید م به عنوان جریان سیاسی توسط نه1945در «  11پاکستان
جمعیت به دالیل اختالف  این (.250-232: 1370ی، ( )هارد312-308: 1389)موثقی، 

تقسیم شد که « سمیع الحق»و « فضل الرحمان»م به دو شاخة 1980فکری در اوایل دهه 
-های انتخاباتی گردید، اما شاخه سمیع الحق که دیدگاهشاخه فضل الرحمن وارد مبارزه

را در ایالت سرحد پاکستان ایجاد کرد « دارالعلوم حقّانیّه»راطی تر ارائه می کرد، های اف
هایی چون ترین مراکز آموزشی گروه ای افراطی و مهمکه همین مدرسه تبدیل به شبکه

های تروریستی کنونی شبه قاره نیز مانند سپاه صحابه، لشکر گشت. سایر گروه« طالبان»
: 1382)عارفی،  های افراطی جنبش دیوبندی مرتبط هستنداخهجهنگوی و... عمدتاً به ش

126.) 
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روند، سنت سلفی هایی سنتی به شمار میبر خالف سلفی وهابی و دیوبندی که گرایش 
جهادی شمال آفریقا ریشه در جریان روشنفکری دینی و منشعب از جریان اخوان 

های اخوانی به شمار ترین چهرهم( از معروف1966-1906)المسلمین است. سید قطب 
-رفت که متأثر از سرکوب اخوان المسلمین توسط جمال عبدالناصر و تحمل شکنجهمی

(. او 1387های شدید در زندان، الهیات و فقه سیاسی افراطی را تدوین کرد )موصللی، 
اری حکومت اسالمی، های مسالمت آمیز اخوان را رها و برای برقراصل دعوت و روش

های جاهلی و ساخت های قهرآمیز برای برانداختن حکومتجهاد و تمسک به روش
( 27-22: 1379جامعه بر اساس شریعت اسالمى را اجتناب ناپذیر دانست )سیدقطب، 

(Kepel ،27:2002 قطب همه جوامعی را که در آن حاکمیت الهی استقرار نداشت .)
همین  (.88: 1378قطب، آورد، ولو مسلمان باشند )سیدمصداق جامعه جاهلی به شمار 

های دوگانة قطب در اسالم و جاهلیت، زمینة اصلی توسل به خشونت از تصویرسازی
-های منشعب از اخوان المسلمین و بعدها القاعده را فراهم آورد. لذا گروهسوی گروه

جماعه »ه، گروه به رهبری صالح سری« التحریر االسالمی»های جهادی متعددی نظیر؛ 
به رهبری عبدالسالم فرج و « الجهاد االسالمی»به رهبری شکری مصطفی، « المسلمین

تر به هدف غایی خود که همان برپایی ...، برای ایجاد انقالبی از باال و نیل هرچه سریع
(. در واقع، با سید قطب، 6: 1389حکومت اسالمی است، دست یابند )اخالقی نیا، 

صالحی اخوان از حالت فرهنگی به رویکرد سلفی جهادی تغییر شکل گرایش اسالم ا
یافت و لذا بسیاری به همین علت سید قطب را به عنوان پدر جنبش افراطی معاصر 

 (.Tibi،92:1990کنند ) معرفى مى
 

 گونه شناسی جریانات سلفی افراطی
و « به دیگرانمبانی نگرش »ها دو مفهوم بندی آنها و دستهبرای تبیین تفاوت سلفی

را می توان طرح نمود. در مورد مبانی نگرش به دیگران باید « راهبرد نیل به اهداف»
های فقهی، فلسفی، کالمی، مذهبی تأکید کرد جریان سلفی ضمن عدم پذیرش نگرش

سایر مسلمانان اما در میزان این مخالفت با دیگر مسلمانان دارای تفاوت جدی هستند، 
تقسیم نمود. از طرف « تکفیری»و « تقریبی»ها را به دو دسته وان آنای که می تبه گونه

های سلفی برای نیل به جامعة اصیل اسالمی راهبردهای مختلفی را پی دیگر، گروه
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 اشاره نمود« تبلیغی»، «سیاسی»، «جهادی»توان به سه دسته گیرند که می می

(Wiktorowicz ،219:2006.) 
های سیاسی معاصر مشارکت هستند که در فعالیت کسانی «سیاسی –سلفی تقریبی»

آمیز دارند و هدف شان تشکیل یک دولت اسالمی مدرن و دفاع از آن است. از مسالمت
بلکه به  دهند، ای از خود بروز نمیسوی دیگر، در تعامل با سایر مسلمانان گرایش فرقه

 رهبری به مسلمینال اخوان جنبش. گرایی در جهان اسالم هستند دنبال تقریب و هم

 این رأس در مودودی، رهبری ابواالعلی به اسالمی جماعت و البناء حسن
 (.119: 1382دارند )پاشاپور،  قرار سیاسی خواهی اصالح

های خود را  گری است که محور فعالیت نوعی از سلفی« تبلیغی –گری تقریبی سلفی»
توان در  این جریان را می مصادیقدهد.  گری قرار می ها و مبانی سلفی تبلیغ اندیشه

های مذهبی بسیاری از جوامع اسالمی در آسیای میانه، بالکان وآسیای جنوب  تشکل
ترین یکی از مهم« جماعت تبلیغ»سازمان  (.161: 1389)فوزی،  شرقی مشاهده کرد

 گری تبلیغ است که در بیش از صد کشور جهان شعبه دارد. های سلفی شاخه

راهبردهای خشونت آمیز را برای نیل به اهداف خود پیگیری « گری جهادی سلفی»
سازی سرنگونشان، کنند و در عین حال الویت اصلی آن در راهبرد جهادی می

و همچنین دشمنان متجاوز خارجی و نهایتاً های فاسد و مورد حمایت غرب حکومت
توان یز میهای سلفی جهادی را ناست. نمایندة اصلی گروه های اسالمیتشکیل دولت

تر )کشورهای غربی متجاوز به جهان هایی دانست که مبارزه با دشمن دور و بزرگگروه
ترین گروه سلفی جهادی سازمان القاعده دانند. با این تعبیر، مهممی اولویتاسالم( را 

 است.

ترین جریانی است که ماهیتی گری وهابیت اصلیسلفی «تبلیغی -تکفیری  سلفی» 
ای جز اجرای شریعت در سطح فردی ها دغدغهآنتکفیری و رویکرد اعتقادی دارد. 

رسد، نهادهای به نظر میداند. ندارند و رسالت خود را تصفیه اعتقادی مسلمانان می
ها در ها و مؤسسات حدیثی مرتبط با آنرسمی تبلیغات در حکومت سعودی و جماعت

جهان اسالم که نگرشی تبلیغی برای ترویج توحید خالص وهابی دارند، اما  سایر نقاط
های تکفیری تبلیغی کنند، از جمله سلفیهمزمان اعتقادات سایر مسلمانان را تکفیر می

 هستند.
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رویکرد جهادی را در زدودن ارتداد در میان « جهادی و ارهابی -سلفی تکفیری»
« سلفی جهادی»تکفیری جهادی هستند. بر خالف های کنند، سلفیمسلمانان دنبال می

کنند، ها را به واسطه عدم اجرای شریعت و وابستگی به غرب تکفیر میکه دولت
های تکفیری، جوامع مسلمان را به جهت کاستی در اعتقادات تکفیر و علیه آنان سلفی

و ... « بهسپاه صحا»، «داعش»توان به گروه زنند. در این میان، میدست به ارهاب می
 اشاره نمود.

 
 
 
 

 های هنجاری در گفتمان سلفی افراطیچارچوب
شود که به  گرایی سلفی، نوعی سازه معنایی و برساختة اجتماعی محسوب می افراط

های هویتی، هنجاری، فرهنگی و تاریخی تحکیم و استحکام  تدریج و متأثر از محرک
شامل مجموعه باورها، تصورات، یافته است. چه اینکه ساختارهای ذهنی ـ فکری 

طرز »و   ای خاص گسترش یافته های کلی ذهنی و ایدئولوژی است که در جامعه طرح
(. در این سازة فرهنگی، طبق چارچوب 222: 1380دهند )بیرو،  آن را تشکیل می« تفکر

ها و  دهند. بر اساس آن، ارزش انگاری مفروضات هستة اصلی را تشکیل مینظری سازه
های فرهنگی و نهایتاً مصنوعات گفتاری، رفتاری آنان شکل گرفته و در تعامل با هنجار

 ساختارهای پیرامونی قوام می یابد.
 
 ها معانی و پیش فرض 

گرایی است که به عنوان یک مبانی اندیشه و تعلقات ایدئولوژیک، مؤثرترین منشأ افراط
مفاهیم توحید، ن میان، های افراطی است. در ایعنصر کارگزاری، هویت بخش گروه

قرآن و سنت و ... مبانی سازمان دهنده، مفاهیم راهنما، سازوکارهایی برای ایجاد مواضع 
، Wiktorowicz)دهد رسمی جریان سلفی افراطی را در مورد مسائل معاصر شکل می

208:2006.) 
ایشان، رسد که در اندیشه   دهد. به نظر میها را شکل میتوحید محور اعتقادی سلفی

نگر یک روش و ایدئولوژی  اعتقادی صرف، که بیا -تنها یک اصل کالمی توحید نه
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(. 1392های عرفانی و فلسفی باشد )لبّانی مطلق،  تواند حامل پیام سیاسی است که نمی

لذا با این تلقی عمده مسلمانان به واسطة توسل، شفاعت، بنای قبور، زیارت، نذر و ... 
بر  (. اما14: 1377)فقیهی،  در دایرة شرک و کفر قرار داده شدندتوسط ابن تیمیه داخل 

که مسئله توحید را در سطح مبانی اعتقادی و  -دیوبندی( -خالف سلفی سنتی )وهابی
های جهادی متأثر از سید قطب، توحید را عمدتاً در سلفی -کنندعبادی مطرح می

ز نظر سید قطب، در کتاب اکنند. حاکمیت قانون الهی در جامعه و حکومت تلقی می
، تنها حکومت قانونی و مشروع، ناشی از حاکمیت خداوند معالم فی الطریقتفسیری 

ریشة مشکل جهان القاعده نیز رهبر کنونی « ایمن الظواهری»(. 62: 1383است )کپل، 
داند اسالم در نبود توحید در حاکمیت به ویژه در حاکمان سعودی وابسته به آمریکا می

کند، فتنه  ای که توحید و عقیده اسالمی را تهدید می ترین فتنه مهم»ویسد: و می ن
(. 24-22: 1423)الظواهری، « انحراف از دوستی با مؤمنان و دشمنی با کافران است

گری را شکل می های سلفیبعد دیگری از پیش فرض« نگرش خاص به قرآن و سنت»
و اجماع صحابه، مسلمانان را از راه از منظر سلفی، منابع خارج از قرآن، سنت  دهد.

معرفت شناسی  ترین اصلمهم (.Wiktorowicz،209:2006)کند مستقیم منحرف می
به معنای ترجیح نقل بر عقل و التزام به لوازم آن  «نقل گرایی»فرض، ناشی از این پیش

کند میگری تصریح است. به گونه ای که ابن تیمیه در مقام نظریه پردازی و تبیین سلفی
: 1386داند )ابو زهره، گری به عقل ایمان ندارد، زیرا آن را گمراه کننده میکه سلفی

مصر با تأکید بر تقدم نقل « جماعه المسلمین»رهبر « شکری مصطفی»همچنانکه (. 593
(. 181: 1390الدینی،  نژاد و نظام کند )عدالت می« فتنه»بر عقل، از علوم جدید تعبیر به 

مبتنی بر  یگر پیش فرض مطلق گرایانة اندیشه سلفی است. چه اینکه آناند« فهم سلف»
نگرش توحیدی و لزوم بازگشت به سنت، اندیشه سلفی، حدود درک و فهم افراد 

کند که صحابه عصر پیامبر اسالم)ص( در مکه و مسلمان را محدود به آن چیزهایی می
فهم »بر اساس همین لزوم . (14-11: 1377)فقیهی، مدینه فهمیده یا عمل کرده بودند 

، تکفیر افراد و زدودن اندیشه های التقاطی فلسفی، کالمی، مذهبی و « نخستین پاکدینانه
در « جامعه نخستین»... معنا پیدا می کند و همچنین برای نیل به این هدف و ایجاد یک 

 (.Haron & Hussin،16:2016)قالب خالفت، اصل جهاد نیز مطرح می شود 
 

 ها باورها و انگاره
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گیری هویت سلفی، آگاهی شکل گرفته  در کنار وجود مفروضات به عنوان بستر شکل
-به گونهدهی به رفتارها نیز بسیار تأثیرگذار است. در تعامل با محیط و جامعه در شکل

ای که افراد از محیط اجتماعی سیاسی اطراف نوعی طرح شناختی یا چارچوب ذهنی 
(. این باورهای ایجاد شده را Borum ،2004 :14سازند )میخاص در ذهن خود 

 و ... مشاهده نمود.« حاکمیت»، «جاهلیت»توان در مفاهیم  می
ترین مفاهیمی هستند که در چارچوب فکری مفاهیم بدعت، شرک و جاهلیت مهم

رود. از این منظر، جاهلیت به عنوان توصیفی از وضع جهان اسالم، به سلفی به کار می
های سلفی به کار می رود. چرا که طبق نظر وان یک انگاره جمعی در میان جریانعن

بریم مشابه جاهلیتی که به هنگام ظهور اسالم  امروز در جاهلیتی به سر می»سیدقطب، 
تر از آن. تمامی آنچه در اطراف ماست، جاهلی است... حتی  وجود داشت و بلکه تاریک

می، منابع اسالمی، فلسفه اسالمی و تفکر اسالمی بسیاری از آنچه را که فرهنگ اسال
 -های سلفی وهابیاز منظر گروه(. 11: 1378)سیدقطب، « شماریم جاهلی است می

های صوفیان، شیعیان و حتی برخی از گرایش های اهل دیوبندی نیز جاهلیت در بدعت
محوری سلفی دیگر انگارة « حاکمیت الهی» است.نظیر نذر، توسل، عزدارای و ... سنت 
به تجدید حیات در واقع، حاکمیت الهی در جامعه ناظر به احیای دین است که  است.

اگر اسالم بخواهد نجات بخش باشد، باید »چرا که اسالم و جامعه اسالمی نظر دارد. 
ها بر اساس نگرش به حاکمیت الهی، سلفی (.53: 1360)سیدقطب، « حکومت کند

گذاری طبق شریعت اسالمی را به علت عدم قانونحکومت های موجود در کشورهای 
که به  -اسالم، مقدم کردن قوانین غربی بر قوانین شرعی، توجه به اصل دموکراسی

(. 8-4: 1412تکفیر می کنند )الظواهری،  -معنای نشاندن مردم در جایگاه خداست
ن و نگرش سلفی افراطی در میان نظام های سیاسی موجود به تأسی از خلفای راشدی

حکومت اموی و عباسی همچنان نظام مونارشی را بهترین نظام حکومتی می داند 
گرایان سلفی به عنوان یک انگارة دیگر همواره بر مفهوم اسالم(. 17: 1386)اسماعیلی، 

های سلفی مانند القاعده، عمده تمرکز خود ورزند. به همین دلیل، گروهتأکید می« امت»
و داراالسالم معطوف داشته اند. در این زمینه، اسامه بن الدن را به مفهوم امت اسالمی 

ای یا شیرازه و پیوند مسلمانان اخوت ایمان است و نه انتساب به قبیله»گوید: می
خالفت بازسازی امت اسالمی در قالب  (. همین4: 1427)بن الدن، « کشوری یا گروهی
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به ی، رنگ پوست، زبان و ... یک زندگی اسالمی بدون توجه به تقسیم نژادبه عنوان 

 هویت معاصر، اصلی ترین عامل جذابیت برای جوانان مسلمان است.ویژه در جهان بی
 

 هنجارها و قواعد رفتاری
کنند و خود را با هنجارهای  ها را رعایت می اعضای یک گروه با هویت همبسته، ارزش

نمایند، به دلیل باورها و مفروضاتی است که شالوده و زیربنای این  فرهنگی منطبق می
( به همین علت، مفروضات، 1388دهد )نادری قمی،  ها را تشکیل می هنجارها و ارزش

-د و هنجاری رفتاری خاصی را بر افراط گرایان بار میباورها و انگارهای سلفی، قواع

 ها هستند.ترین آنمهم« جهاد»و « تکفیر»کند که 
با توجه به انگارة  (.1394 صرامی،)عبارت است از نسبت کفر دادن به مسلمان « تکفیر»

وضعیت جاهلیت در جهان اسالم و لزوم بازگشت به فهم و ساخت مجدد جامعة 
ها با تکفیر جامعه اسالمی و شود. سلفیجار تکفیر مطرح مینخستین اسالمی، هن

ها، ذات و ماهیت اسالمی از جامعه مسلمانان دهند که از دید آنهجرت از آن نشان می
رخت بربسته است و باید در راه اصالح آن به هر اقدامی متوسل شد. بنابراین، تکفیر در 

در مقطع  های بدعت آلود است.و اندیشهها ای بر پاکسازی اسالم از طاغوتواقع مقدمه
. برندای از تکفیر سایر مسلمانان بهره میهایی چون داعش به نحو فزایندهکنونی، گروه

جامعه را به دو فسطاط تقسیم برهمین اساس است که ابوبکر البغدادی ، خلیفة داعش، 
د ندارد و فسطاط فسطاط اول: سایبان ایمان که هیچ نفاقی در آن وجو»گوید: می کرده و

دوم: چادر کفر که هیچ ایمانی در آن نیست. قسم سومی هم وجود ندارد. تنها، مؤیدان 
ها، شوند. قسم دیگر: مسیحیان، یهودیان، متحدان آن داعش وارد قسم اول می

های مذهب که حکومت ها و همچنین بقیه مذاهب سنی های کافر، نصیری رافضی
: 1Dabiq« )کنند، همگی محکوم به کفر هستند ید میهای حاکم تأی دموکرات و رژیم

21:1435 .) 
از  ترین هنجار رفتاری ایشان است.از دیگر مبانی بنیادین اندیشه سلفی و اصلی« جهاد»

فقهای دین به ویژه ابن تیمیه » اصوالً واالترین فریضة اسالمی استاین منظر، جهاد 
به  .(Al-Salim، 2003« )یا نماز واالتر روزهدانند؛ حتی از ترین فریضه میبزرگ جهاد را

هایی مسلمانان واقعی آن»از نظر سیدقطب اسالم دین جهاد و مبارزه است همین جهت، 
-37: 1372)سیدقطب،  «اندهستند که در راه برتری و اعتال کلمه حق به جهاد مشغول
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جهاد است. به  قتال با شمشیر یعنی جنگیدن در راه خداوند مصداقهمچنین صرفاً (. 39
از کلمة جهاد در میان مسلمانان شکل  غلطیفهم » کند ای که عبداهلل عزام تأکید میگونه

کنند هر نوع تالش در راه خدا به معنای جهاد است. و جهاد را به گرفته که فکر می
کنند. در حالی که سحرخیز بودن و خواندن موعظه و یا خدمت به پدر و مادر تفسیر می

ظواهری در رسالة به همین جهت ال(. Azzam ،b2012« )ها به معنای قتال استجهاد تن
مقدمه ای بر استقرار خالفت بر اساس روش »جهاد را  جهاد های عمومیدستورالعمل

 (. al-Zawahiri،2013داند )می« پیامبر اسالم )ص(
 

 تحول در کنش افراط گرایی
شده، در تعامل با ساختارهای بیرونی به های ذکر هویت درونی افراط گرایی با شاخصه

کارگزار -گیرد و لذا این قوام متقابل ساختارای و ملی قرار میویژه در سطوح منطقه
های سلفی متفاوت شده و بر مبنای درک متفاوت، شود، ادراک گروهاست که باعث می

لملل ترین تحوالت نظام بین اهای متفاوتی صورت دهند. در این راستا، مهمکنش
سپتامبر، اشغال نظامی افغانستان و  11گرایی آمریکا، معاصر، از دوران دوقطبی، هژمون

ای و ... های هویت پایه در سطح منطقهعراق، تحوالت انقالبی جهان عرب و رقابت
های افراطی مؤثر بوده و های ساختاری بر تحول ادراک گروههمگی به عنوان شاخصه

 ها شده است.ی و نسلی در آنباعث تحوالت ادراکی، کنش
 

 جهاد علیه شوروی و نضج افراط گرایی
های سلفی معاصر )دیوبندی، وهابی و جهادی( شرایطی کامالً متفاوت با یکدیگر سنت

داشتند، اما آنچه باعث گردید تا با هم ارتباط برقرار کنند، اشغال نظامی افغانستان توسط 
گرایان از دولت کمونیستی کابل بود که اسالمم( به بهانة حمایت 1989تا1981شوروی )

چرا که افغانستان تبدیل به دارالحربی شده بود  در تمام جهان اسالم را به غلیان درآورد.
که بسیاری از مسلمانان نسبت به جهاد برای آزادی آن از چنگ کافرانِ خارجی احساس 

هان اسالم در چهرة محوری در تالقی سنت های سلفی ج کردند. تکلیف دینی می
م( یکی از سخنرانان توانمند سلفی اخوانی اهل 1989-1941افغانستان عبداهلل عزّام )

پس از آغاز جهاد، به پاکستان  -که استاد دانشگاه سعودی جده بود -فلسطین بود. او 
های دفاع از سرزمینهایی نظیر  و نوشتن کتاب جهادمهاجرت کرد و با انتشار مجله 

به فراخوان جهاد در افغانستان پرداخت و تأکید  وظیفه پس از ایمانمسلمان: اولین 
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ای است که در عصر حاضر به دست فراموشی سپرده شده ترین وظیفهجهاد، مهم: نمود

، Azzamاست و علت اصلی وضعیت فالکت بار مسلمانان، عمل نکردن به جهاد است )

13:2012a.)  برای هماهنگی انتقال را « مکتب الخدمات المجاهدین»او همچنین
ای از ها، طیف گستردهمجاهدین عرب به افغانستان تأسیس کرد. بر اثر این تالش

شدند نامیده می« افغان-عرب»جهادگران فرامرزی برای جهاد ایجاد شد که اصطالحاً 
(Hegghammer ،62:2010 .) جنگ افغانستان به سه طریق بر افراطی شدن جریان

نهاد: اول اینکه جهادگرایان در افغانستان آموزش دینی و تجربه نظامی گرایی تأثیر اسالم
های افراطی مناسبی کسب کردند. دوم، این جنگ فرصت بزرگی را برای آشنایی جریان

از کشورهای مختلف عربی، آسیای جنوبی و مرکزی، آفریقا و ... فراهم آورد و سوم 
باعث تقویت و تشجیع این نیروها  آنکه پیروزی بر ابرقدرت بلوک شرق یعنی شوروی 

توانند شکست دهند گردید و آنان به این جمع بندی رسیدند که هر ابرقدرتی را می
(pillar،46:2001چه اینکه فروپاشی شوروی، با تقویت انگاره .) های ابرقدرت غربی

، شان توام بودگرایان با تند شدن نگرش سیاسی اجتماعیپیروز و لطمه مادی به اسالم
حرکت سلفی جهادی ها به سوی موازنة سخت با نظام جدید تک قطبی به رهبری 

شکل گرفته در همین تالقی (. 133: 1390آمریکا آغاز شد )هنسن، تافت، ویول، 
باعث به وجود آمدن جهاد جهادی ها از نقش تجاوزگرانه آمریکا افغانستان و ادراک آن

اسامه »پیوند وهابیت جهادی از طریق شخص گردید که ثمرة « القاعده»در قالب سازمان 
مودودی از طریق مدارس اسالمی پاکستان و نهایتاً  -های دیوبندی، اندیشه«بن الدن
، gerges) (Hanzel،2005) بود« ایمن الظواهری»های سید قطب از طریق اندیشه
2005 :87.) 

 
 نسل اول سلفی افراطی در« جهاد همبستگی»کنش 

درک مبتنی بر گرایان سلفی به ناعادالنه بودن مناسبات سیاسی ـ اجتماعی باور اسالم
( Borum ،27:2004)به عنوان قربانی « مظلومیت جهان اسالم»و « تجاوزگری صلیبی»

در کنار این احساس قدرت که در مجاهدان عرب افغان پس از شکست شوروی پدیدار 
ببینند، تردیدی به خود « جهادی»را ها در اینکه صحنه بین الملل شد، باعث گردید آن

از غیرمؤمنان دهی شود که جماعتی مؤمن و نسل قرآنی پیشتاز سامان بایدراه ندهند که 
و برای جهاد به نسل نخست صحابه تأسی کنند در جامعه جهانی فاصله بگیرد 
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(Schweitzer & Shay ،17:2003 در نظر آنان، سازمان القاعده  از همین ویژگی بسیج )
کنندگی و پیشتازی  برخوردار بود. لذا با توجه به حمله آمریکا به عراق در جنگ خلیج 

م(، حضور نظامی در سرزمین عربستان و حمایت مستمر از رژیم 1991فارس )
رهبر وقت القاعده به همراه سایر رهبران جهادی در فوریه « بن الدن»صهیونیستی، 

فتوای را اعالم و « تالف صلیبی یهودیجبهه اسالمی جهانی علیه ائ»م ایجاد 1998
ها، چه شهروندان و چه نظامیان به عنوان واجبی کشتن آمریکاییان و متحدان آن»

های بر همین اساس، القاعده عملیات ( را صادر کرد.bin Laden ،74:2004)«عینی
 کهعلیه دشمن غربی صورت داد « مقابله به مثل»سپتامبر را در قالب  11متعددی نظیر 

بن  ( نامید.bin Laden،224:2004« )نبرد موته، آغاز زوال آمریکا»بن الدن آن را به مثابه 
ها توازنی الدن بر این باور بود که می توان در ایجاد وحشت از طریق کشتن آمریکایی

به وجود آورد که نهایتاً آمریکا را مجبور به خروج از جهان اسالم سازد و آن را بر 
اگر کافران زن ها و بچه های شما را کشتند، بنابراین »اساس فتوای ابن قیم جوزی که: 

امری شرعی و (، bin Laden ،241:2004)« شما نباید از انجام مقابله به مثل شرم کنید
آنچه در یازدهم سپتامبر گذشت صورتحساب خودتان بود که »دالل بر اساس است

ایمن الظواهرى نیز ضمن تأکید بر اینکه: . توجیه نمود (1429)بن الدن، « مرجوع شد
-Al) «نبرد بین اسالم و دشمنانش نسبت به اختالفات داخلى در اولویت قرار دارد»

Zawahiri ،2001)  2013که در سال  برای جهادهای عمومی  دستورالعملدر رساله 
اقدامات نظامی »های منطقه ای القاعده منتشر شده، آورده است: خطاب به امیران شاخه

المللی( کفر، آمریکا و متحدش اسرائیل و دوم متحدان  القاعده در وهلة اول سران )بین
، al-Zawahiri« )دهد. اش را که در دیگر کشورها حاکم هستند، هدف قرار می داخلی
بر این اساس، واضح است که کنش جهادی سازمان مرکزی القاعده، بر ایجاد ( 2013

شود. چه اینکه همبستگی میان مسلمانان و برای مقابله علیه دشمنان خارجی تعریف می
امت »محقق می شود که « ائمه الکفر»ها اهدف اسالمی از مسیر جهاد با از منظر آن

 (Bin Laden ،17:2004) «وارد کرده اندهای سرگشتگی اسالمی را به بیابان
 

 ؛ نسل دوم سلفی افراطی«تکفیری و جهاد مکانی»کنش 
گیری ی سلفی افراطی به ویژه پس از اوجها هاز جمله تحوالت مهم در حوزه گرو

گیری شعبات محلی م، شکل 2001فعالیت های سازمان مرکزی القاعده و پس از سال 
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(. Jones, 2014: 13) ایجاد امارت اسالمی بوده استدر قالب آن در کشورهای مختلف 

یک  -که خود در بیعت با طالبان افغانستان بود -طبق این الگو ، سازمان مرکزی القاعده 
در « ابومصعب الزرقاوی»آمد و افرادی چون  های جهادی به شمار می مرکز برای گروه

سازمان القاعده در سرزمین « امیر»در یمن و ... نیز به نام « ناصر الوحیشی»عراق، 
در مناطق تحت کنترل خود به اجرای شریعت اسالمی و نیز   تا  مربوطه خوانده شده

در یک لذا (. Malka, 2015: 10)ایجاد پایگاهی سرزمینی برای تداوم جهاد بپردازند 
در  به عنوان مثال،های سلفی و جهادی افزوده شده است.  فرایند شتابان بر تعداد گروه

گروه افراطی قابل  50از دهه نخست قرن جاری فقط در مناطق قبایلی پاکستان بیش 
: 1392است )محبوبی و دیگران، « طالبان پاکستان»ها  ترین آنشناسایی بوده، که مهم

م به بیش از 2002تعداد حمالت انتحاری در این کشور نیز از یک حمله در سال (. 102
ترین تحول اما در مهم (Chicago Project, 2016). رسید 2009حمله در سال  90

گرایانی که از افغانستان پراکنده شده  م، سبب تمرکز افراط2003ق در سال اشغال عرا
عنوان شیوه غالب جهاد گردید.   بودند در عراق و تبدیل شدن عملیات انتحاری به

امرای مسئله مهم این بود که  (Pape & Feldman, 2010: 150)و  (32: 1387مهربان، )
ای با رقبای محلی خود درگیر شدند، در حالی که القاعده ای القاعده به نحو ویژهمنطقه

مرکزی همچنان بر تمرکز جهاد علیه آمریکا اصرار داشت. در این میان، القاعده عراق 
به  2003تهاجم آمریکا به افغانستان و عراق در سال موردی ویژه محسوب می گردید. 

این وضعیت ای که به گونه شکل مؤثری بر ادراک سلفی و الگوهای افراطی تأثیر نهاد.
های مذهبی درون جهان باعث بازسازی الگوهای ذهنی تاریخی و ترواش مجددکینه

ها بر های منطقه ای در غرب آسیا و افزایش رقابتاسالم گردید. ادراک سلفی از بحران
سر کسب قدرت سیاسی در عراق اشغال شده، نوعی بازسازی تاریخی در قالب ائتالف 

شکل گرفته که اشغال عراق را حاصل توطئه مشترک ایران « صلیبی-یعیش» خصمانه
 (.Beehner ،2006های منطقه می دانست ) شیعی و آمریکای صلیبی برای تسلط بر سنی

، «اشغال عراق توسط رافضیان»در نتیجة این انگاره پردازی، تصوّراتی همچون 
و ... با شبیه سازی جنگ « اقهمدستی ایران با کفّار آمریکایی علیه اهل سنّت در عر»

ترین چهره سلفی افراطی مؤثر مهم(. 108: 1389های صلیبی را مطرح گردید )سیدنژاد، 
زرقاوی بود که ضمن بیعت با بن الدن، چندین گروه و نهایتاً در عراق ابومصعب 

به عنوان شاخه القاعده در عراق را تأسیس کرد « دولت اسالمی عراق»
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(Lister،2014:9 .)ایراد « هل اتاک حدیث الرافضه»های مشهوری با عنوان وی سخنرانی
پیروزی بر » :اعالم کردهای تاریخی شیعیان به اهل سنت و ضمن تأکید بر خیانت

کافران متجاوز نظیر یهودیان و مسیحیان امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه ابتدا جهاد 
جهاد »این کنشی تکفیری بود که  .(11: 1427الزرقاوی، « )علیه شیعیان صورت گیرد

« آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ» را با استناد به آیه:« دشمنان نزدیک»با « مکانی
اولویت دادن به جهاد  ( در دستور کار قرار داده بود.123)قرآن کریم، سوره توبه، آیه

ن القاعده عراق به عنوان نسل دوم سلفی ترین تفاوت راهبردی میاعلیه شیعیان اصلی
. (Bar & Minzili،2006 :41) افراطی با سازمان القاعده مرکزی به عنوان نسل اول بود

ها در در حالی که عملیات 2013تا  2007آمارها نیز نشان می دهد در فاصله سال 
است، عملیات در سال( بوده  10عراق، علیه دشمن آمریکایی تقریباً ثابت )حدود 

های سیاسی و مردم شیعه( در عملیات تروریستی علیه اهداف داخلی )دولت، گروه
 .(Jones ،2014 :36)مورد در هر سال رسیده بود  900روندی افزایش به بیش از 

 
 ؛ نسل سوم سلفی افراطی«جهاد فتح و خالفت»کنش 

د و در آغاز ش 2003ای که از زمان اشغال عراق در سال در ادامه رقابت منطقه
های  جهادی متعاقب انقالب -های سلفی تعداد گروه های عربی تشدید گردید. انقالب

تا  2010های  ای که تعداد پیکارجویان سلفی بین سالعربی به یکباره رشد کرد به گونه
  های سلفی به در این فرایند، گروه( Jones, 2014: 27)بیش از سه برابر شده بود.  2013

های بزرگ ایفای نقش کردند، چه  ای و قدرت سیاسی بازیگران منطقه عنوان ابزار کنش
اینکه آنان در دغدغه مقابله با ایران به عنوان دشمن اصلی با کشورهای عربی و غربی 

راستا بودند. به همین علت، اعتراضات در سوریه وضعیت خشونت آمیز پیدا کرد هم
ای بین سنی و علوی کشیده شد  فرقه  های سیاسی به ورطة درگیریاوالً مخالفتچرا که 

های سلفی  ها و اعراب به نفع گروهو ثانیاً حمایت خارجی نامتوازنی از سوی غربی
(. همین فرایند منجر به ظهور داعش به عنوان Lund ،2012افراطی صورت گرفت )

م 2014ژوئن  29پس از تصرف شهر موصل در گردید که « نسل سوم سلفی افراطی»
، Listerرا اعالم کرد )« پیکو-پایان قرارداد سایکس»با هدف « فت اسالمیخال»تشکیل 

داعش ، برعکس رویکرد جنبشی القاعده، اساساً به دنبال سرزمینی در عراق  (15: 2014
. بودو سوریه برای ایجاد دولت و هسته ای اولیه برای خالفت اسالمی فراملی 
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(Friedman ،2014 ) ترسیم خالفت اسالمی، آن است که عنصر جذابیت داعش در کنار

ابوذر »نظیر حدیثی به نقل از کند. های خود به شدت تبلیغ میهجرت را در رسانه
این وعده خداوند است که بزرگترین جمعیت »که در نشریه دابق آمده است؛ « غفاری

 «مهاجر تاریخ اسالم در سرزمین شام برای یاری دولت اسالمی گرد هم می آیند
(Dabiq ،Issue3 ،1435 :5-9) . باعث یارگیری فزاینده از میان همین جوانان همین امر

 (Barret ،2014 :23کشور جهان ) 81از « 12سوفان گروپ»به گزارش که  اروپایی گردید
ها اروپایی و آن 3000حدود « آژانس اطالعات مرکزی آمریکا»که طبق اطالعات 

 (. Sanderson & Barber & Russakis،55:2015آمریکایی بودند )
ویژگی دیگر کنش داعش تمرکز بر جهاد فتح برای کسب سرزمین و ایجاد خالفت بوده 
است که در این راستا جنگ علیه شیعیان به عنوان دشمنان نزدیک در الویت قرار 

بغدادی به شکل مکرر از جوانان مسلمان خواسته است ابوبکر گرفت. به همین سبب، 
(. این مسئله Al-Baghdadi ،2012به جهاد برخیزند )« صفوی رافضی های»تا علیه 

ترین تفاوت داعش به عنوان نسل سوم سلفی افراطی با سازمان مرکزی القاعده به مهم
عنوان نسل نخست است. در حالی که داعش بر ضرورت ایجاد خالفت و جهاد علیه 

هم علیه دشمنان دور  دشمنان نزدیک تأکید دارد،  القاعده همچنان بر تداوم جهاد آن
)آمریکا( تأکید دارد. بر همین مبنا نیز،  ابومحمد العدنانی، سخنگوی پیشین داعش، 

القاعده »روش برخورد با شیعیان را اختالف این گروه با القاعده عنوان می کرد که 
 (.Al-Adnani ،2014« )هاستمعتقد به موعظه شیعیان، اما داعش به دنبال جنگ با آن

 
 گیرینتیجه 

های هنجاری پایه در گفتمان سلفی و در عین هدف اصلی این پژوهش تبیین چارچوب
های سلفی ها و قواعد رفتاری متفاوت گروههای قرائتحال تحوالت درونی و تفاوت

افراطی در طول چند دهه گذشته بوده است. بر همین اساس، پرسش اصلی چنین طرح 
 های هنجاری ای است؟ و بر این اساس،بگردید که گفتمان سلفی واجد چه چارچو

این پرسش « های سلفی افراطی چگونه تبیین می شود؟پذیری گروهتحول کنشی و نقش
گیری از از آن جهت واجد اهمیت است که جریان سلفی افراطی معاصر، ضمن بهره

هنجارهای مشترک پایه به واسطه ادراک های متفاوت از وضعیت ، دچار تحوالتی در 

                                                           
12: Soufan Group  
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و شیوه کنشگری شده است. ارائه یک فهم عمیق و تبیین علمی در  ذهانیاال ک بینادرا
هنجاری صورت گیرد و به همین  -این زمینه، باید مبتنی بر سازه های درونی هویتی

دلیل، در این پژوهش از چارچوب نظری سازه انگاری استفاده گردید. سازه انگاری این 
بی و تعریف نقش و کنش سلفی افراطی مبتنی بر امکان را فراهم می سازد تا هویت یا

ها را نیز به عناصر مقوم درونی صورت پذیرد و در عین حال، تحول سلفی افراطی
دهد. در این پژوهش، به اسالم حدیثی و واسطه تغیر در ادراک بین االذهانی توضیح می

سالمی گری در قرون نخستین ا های تاریخی نضج سلفیگری به عنوان ریشه حنبلی
اشاره شد. بر این نکته تأکید گردید که سلفی گری در معنای مضیق و منفی آن در 

شامل: وهابیت شبه جزیره عربستان،  تاریخ معاصر خود را در قالب سه سنت سلفی؛
جنبش دیوبندیه شبه قاره هند و سلفی جهادی شمال آفریقا نشان داده است. بر همین 

« مبانی نگرش به دیگران»ر اساس دو مؤلفه مهم یعنی مبنا، گونه شناسی سلفی افراطی ب
در قالب پنج دسته تمامی جریانات سلفی صورت گرفت و « راهبرد نیل به اهداف»و 

تقسیم گردیدند. البته تمامی این گوناگونی جریان سلفی، واجد مشترکات پایه ای 
شد. در این راستا، های رفتاری تبیین نظام معانی، باورها و کنشهستند که در سه قالب 

های گفتمان سلفی را مفاهیمی چون؛ توحید، سلف و قرآن، معانی پایه و پیش فرض
تشکیل می دهند و مفاهیم جاهلیت، حاکمیت و امت نیز باورها و انگاره های سلفی را 

ترین در برخورد آنان با وضع جهان اسالم روشن می سازد. تکفیر و جهاد نیز مهم
رغم این چارچوب های پایه و مشترک در ن سلفی است. علیقواعد رفتاری جریا

های سلفی افراطی در طول چند دهه اخیر در برخورد با افراطی، گروه -گفتمان سلفی
تحوالت عینی سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، دچار تحوالت مهمی در ادراک 

ریشه در دوران جهاد  که همگی-های افراطی اند. در واقع، گروهشان شده االذهانی بین
و اعالم جهاد علیه « سازمان القاعده»از دوران تشکیل  -علیه شوروی در افغانستان دارند

های متفاوتی از تحوالت پیرامون خود پیدا کرده م تاکنون، درک1990آمریکا در دهه 
اند. بر همین اساس، القاعده به عنوان نسل اول جریان سلفی، برای خود ماهیتی جنبشی 

جهادی با هدف خروج آمریکا از جهان اسالم تعریف می کرد. در حالی که نسل دوم  و
های اسالمی وابسته به القاعده در کشورهای جریان سلفی افراطی در قالب امارت

مختلف؛ یمن، سومالی، عراق و ... به واسطه اقتضائات خاص خود به سوی ایجاد اقتدار 
به « داعش»منان نزدیک خود کشیده شدند. محدود سرزمینی و جهاد مکانی علیه دش
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سازی در قالب ایجاد خالفت و جهاد عنوان نسل سوم سلفی افراطی، کامالً به سوی نهاد

فتح با تمرکز بر دشمنان نزدیک خود درون جهان اسالم حرکت کرده است.این بررسی 
رونی و نشان می دهد، عناصر هنجاری درونی جریان سلفی، هنگامی که با اقتضائات بی

های ها و به تبع آن نقش ها و کنشگریشود، ادراکتحوالت پیرامونی مواجه می
متفاوتی را ایجاد می کند. با توجه به این توضیحات فرضیه اصلی این پژوهش چنین 

چارچوب هنجاری درونی گفتمان سلفی مبتنی بر معانی؛ توحید، »طرح می گردد که 
بدعت، جاهلیت و ... قواعد رفتاری مبتنی بر؛ تکفیر فهم دینی سلف و ... باورهایی نظیر 

مبارزه برای کسب قدرت را از طریق و جهاد تعریف می شود و بر این اساس، آنان 
. اما علی رغم خالفت اسالمی را احیا نمایندکاربرد خشونت و حربه تکفیر پی گرفته تا 

سه نوع  تحوالت عینی بیرونی باعث شکل گیریثبات عناصر هنجاری درونی، 
 «. کنشگری متفاوت در قالب سه نسل سلفی افراطی از القاعده تا داعش شده است

 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع
 (؛ سلفیان، ترجمه: علیرضا ایمانی، قم: ادیان.1386ابوزهره، محمد ) -
(، رویارویی اسالم و غرب، ترجمه: حجت اله جودکی، تهران: 1378ابونصر، فیصل ) -

 انتشارات وزارت امور خارجه.

های سلفی اخوان با سلفی های جهادی مقایسه اندیشه» (، 1389) مهدی اخالقی نیا، -
 .29-1، صص 44، مطالعات راهبردی جهان اسالم، شماره « تکفیری

، مطالعات منطقه ای « بازشناسی اندیشه سیاسی القاعده(» 1386اسماعیلی، حمیدرضا ) -
 29-7، صص 31و  30جهان اسالم، شماره 

: حسین صابری،  (، سلفیه بدعت یا مذهب، ترجمه1375محمّدسعید رمضان )البوطی،  -
 مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی.
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(، اسالم سیاسی در کشاکش هویت و تجدد، ترجمه مجید مرادی، 1383السید، رضوان ) -

 تهران: مرکز بازشناسی اسالم و ایران.

 بنیاد پژوهشهای اسالمی. (، وهابیگری، ترجمه: احمد نمایی، مشهد:1387الگار، حامد ) -

، پژوهشنامه متین، شماره «اسالم سیاسی: زمینه ها و پیشگامان»(، 1386انصاری، منصور ) -
35. 

( بررسی عوامل اندیشه ای و عینی شکل گیری القاعده، 1385بخشی شیخ احمد، مهدی ) -
 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

، «بش های سیاسی خاورمیانه از سلفی گری تا نوسلفی گریجن»(، 1392برومند، عباس ) -
 .15تا  4، صص185مصاحبه با کارشناسان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 

(، جهانی شدن و اسالم سیاسی در ایران، قم: پژوهشگاه فرهنگ 1386بهروزلک، غالمرضا ) -
 و اندیشه اسالمی.

 جمه: باقر ساروخانی، تهران: کیهان.(، فرهنگ علوم اجتماعی، تر1380بیرو، آلن، ) -

(، نهضت های اسالمی بازیگران جدید نظام بین المل، تهران: اندیشه 1382پاشاپور، حمید ) -
 سازان نور.

، دائرة المعارف بزرگ اسالم، ج «مدخل: اصحاب حدیث و رأی»(، 1367پاکتچی، احمد ) -
 ، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی.9

 های دینی ـ سیاسی معاصر، تهران:  زوار. (، تاریخ نهضت1382ر )حلبی، علی اصغ -

 (، تفسیر و تفاسیر جدید، تهران: کیهان.1364خرمشاهی، بهاءالدین ) -

(، جنبشهای اسالمی معاصر در جهان عرب، ترجمه: حمید احمدی، 1383دکمجیان، هرایر ) -
 تهران: کیهان.

اسی بنیادگرایی اسالمی در جهان هستی شن»(، 1385رهبر، عباسعلی، مجید مهاجرانی ) -
 .51های سیاسی و بین المللی، شماره  ، رهیافت«عرب

بررسی سازه انگارانه رویارویی اباالت متحده امریکا و اسالم گرایی  (،1390وجیهه )، زارع -
 ،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.2001سپتامبر  11بعد از حوادث 

بنیادین؛ اروپامدارى و ظهور اسالم گرایى، ترجمه: غالمرضا  (، هراس1379سعید، بابى ) -
 جمشیدیها و موسى عنبرى، تهران: دانشگاه تهران.

(، مقابله اسالم با سرمایه داری، ترجمه: سیدمحمد رادمنش، تهران: بنیاد 1360سید قطب ) -
 علوم اسالمی.

 (، ما چه می گوییم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.1372سید قطب ) -
(، نشانه های راه، ترجمه: محمود محمودی تهران: نشر احسان، نسخه 1378سیدقطب ) -

 الکترونیکی، بنیاد نشر افکار و اندیشه های سیدقطب.
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(، عدالت اجتماعی در اسالم، مباحثی در زمینه های جامعه، اقتصاد، 1379سیدقطب ) -

ان: کلبه و سیدهادی خسروشاهی تهر  سیاست و حکومت، ترجمه: محمدعلی گرامی
 شروق.

، «سلفی گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسالمی ایران»(، 1389سیدباقر )، سیدنژاد -
 .122-95، صص 47طالعات راهبردی، شماره م

، تهران: مرکز 8، دانشنامه جهان اسالم، جلد «مدخل تکفیر»(، 1393صرامی، سیف اله ) -
 دانشنامه بزرگ جهان اسالم.

(، جنبش اسالمی پاکستان، ترجمه: جمعی از مترجمان، قم: 1382)عارفی، محمداکرم  -
 بوستان کتاب.

سلفیان تکفیری یا الجهادیون: خاستگاه »(، 1390الدینی ) نژاد سعید و سیدحسین نظام عدالت -
 .198 - 165، صص13، تاریخ و تمدن اسالمی، شماره «ها و اندیشه

ابیت: تبارشناسی، جلد اول، تهران: گری و وه (، سلفی1389علیزاده موسوی، سید مهدی ) -
 پاد اندیشه.

( اندیشه سیاسی در اسالم معاصر، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، 1372عنایت، حمید ) -
 تهران: خوارزمی.

، فصلنامه مشکوت، «گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز»(، 1388فرمانیان، مهدی ) -
 .104 – 77، صص  104شماره 

 (، وهابیان، قم: اسماعیلیان.1377فقیهی، علی اصغر ) -

گونه شناسی فکری جنبش های اسالمی معاصر و پیامدهای » (، 1389فوزی یحیی ) -
 153، صص  4، شماره  13، مطالعات راهبردی، دوره  «امنیتی آن در جهان اسالم -سیاسی

-173 . 

 ، فصلنامه مطالعات«جریان شناسی فکری جنبش بیداری اسالمی»(، 1392وزی، یحیی )ف -
 .140-123، صص 33انقالب اسالمی، سال دهم شماره

های نوین اسالمی در مصر، ترجمه: حمید  (، پیامبر و فرعون: جنبش1383کپل، ژیل ) -
 احمدی، تهران: کیهان.

« های اسالمی جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش»(، 1392لبّانی مطلق، محمد صادق ) -
 .397811: پایگاه پژوهشی تخصصی وهابیت شناسی، کد مطلب

گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، ترجمه: علیرضا  (، نوواقع1386لینکلیتر، آندرو ) -
 طیب، تهران، دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه.

حضور نیروهای نظامی »(، 1392محبوبی، قربانعلی و شهراد شهوند و جعفر عظیم زاده ) -
، « 2011تا  2001ی در پاکستان  گرایی فرقه ا خارجی در افغانستان و گسترش افراط

 .30-1مطالعات جهان اسالم، سال دوم، شماره اول، صص 
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بررسی رابطه مدرنیته و بنیادگرایی اسالمی »(، 1391محقر، احمد و محمد خطیبی قوژدی ) -

، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم، سال اول، شماره دوم. «بر اساس مفهوم نوستالژی
 .55-35صص 

جنگ علیه تروریسم و افزایش حمالت انتحاری در عراق و »، (1387احمد)مهربان،  -
 .48، فصلنامه راهبرد، سال شانزدهم، شماره «افغانستان

 (، جنبش های اسالمی معاصر، تهران: سمت.1389موثقی، احمد ) -

، هفته نامه پگاه «جنبش های اسالمی در مسیر تعادل و تعامل»(، 1387موصللی، احمد ) -
 .229ه حوزه، شمار

، ماهنامه معرفت، «فرهنگ در نظریه سازمان و مدیریت»(، 1388نادری قمی، محمدمهدی ) -
 .137شماره 

 (، قلب اسالم، ترجمه: مصطفی شهرایینی، تهران:حقیقت.1383نصر، سیدحسین ) -

(، مسلمانان هند بریتانیا، ترجمه: حسن الهوتی مشهد: بنیاد پژوهشهای 1370هاردی، پی. ) -
 اسالمی.

(، آینده اسالم و غرب، ترجمه: همایون مجد، تهران: مرکز گفتگوی 1380ر، شیرین )هانت -
 تمدن ها.

(، سِلسِلَةُ مُحَاضَراتِ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الرَّافِضَةِ: الجُزءُ الثَّالِثُ، 1427الزرقاوی، ابو مصعب ) -
 https://archive.org/details/abumus3ab_doc_allقابل دسترسی در: 
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