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  چكيده
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تناوب اين  جويانه در سطح جهان اسالم بوده است. تاريخ جهان اسالم به بيداري
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  مقدمه. 1
 بسـياري هـاي درونـي و بيرونـي     گذرد، بـا چـالش   جهان اسالم در قروني كه از حيات آن مي

ها باعث شد موضوع احياي اسالم همـواره جايگـاه مهمـي در     رو شده است. اين چالش هروب
 ةبا تشديد و تعميق تهاجم غـرب اسـتعمارگر بـه گسـتر    متفكران مسلمان داشته باشد.  ةانديش

نـويني شـد كـه بـا گذشـته       ةتمدني جهان اسالم در قرن نوزدهم، بيداري اسالمي وارد مرحل
هاي دروني جهان اسالم كـه بـا موضـوع بيـداري      داشته است. يكي از چالش يتفاوت بنيادين

گـري   تجلـي آن يعنـي سـلفي    تـرين  قالب مهم گرايي در گسترش افراط اسالمي پيوند خورده،
اي طوالني در  گري ريشه گري جديد) است. اگرچه سلفي گري سنتي گرفته تا سلفي سلفي  (از

اما با پيوند اين جريان با عوامل خارجي در قرن نوزدهم جغرافياي فكري و  ،تاريخ اسالم دارد
  شدت دچار قبض و بسط شده است. هاي اسالمي به نظامسياسي 

گري نشان داده  سلفي گوناگونقالب طيفي از رويكردهاي  خود را دراين قبض و بسط 
گرايـي حـداقلي نظيـر     گـري بـا افـراط    هـاي سـلفي   گونـه  ،است. در يك سوي اين طيـف 

گرايـي حـداكثر    گري بـا سـطح افـراط    نوسلفي ،ديگر اين طيف وياصالحي و در س  ةسلفي
گري در  سير تطور گفتمان سلفياين رويكردها در  يست كه تماما  حالي  اين در وجود دارد.

انـد. گرچـه پيونـد     ويژه در سه قـرن اخيـر) خـود را بازنمـايي كـرده      طول تاريخ اسالم (به
تعديل اين شكل  باعثهاي سياسي مدرن  اصالحي با برخي تحوالت جديد و نظريه  ةسلفي

گـري بـا    اي جديـد از سـلفي   گونـه   از اواخـر قـرن بيسـتم شـاهد گـذار بـه       اماسلفيه شد، 
 ةآخـر قـرن بيسـتم در عرصـ     ةگرايي هستيم. تحوالت دو ده هاي حداكثري افراط شاخص

اتحاد جماهير شوروي بـه   ةيكم (ازجمله حملو شده از قرن بيست هاي طي المللي و سال بين
 را الزم ةقبال برخي كشورهاي اسالمي) زمين افغانستان و رويكرد تهاجمي اياالت متحده در

د. گسـترش ايـن شـكل از    كـر در جهان اسـالم فـراهم    اييگر براي تقويت اين شكل افراط
بر جهان اسـالم در سـطح كلـي و بـر       جدي يگري آثار قالب نوسلفي گرايي نوين در افراط

گرايي  هاي اسالمي داشته است. بررسي آثار ناشي از گسترش افراط روابط موجود بين دولت
ناشي  ةهاي پديدارشد رفت از اين چالش كارهاي برون چنين راه نوسلفي بر جهان اسالم و هم

مهـم   هـاي  موضـوع گري (در ساحت فكري و ساحت عملي) به يكي از  گسترش سلفياز 
بـا اسـتفاده از    كهاين مقاله آن است هدف از نگارش مدنظر پژوهشگران تبديل شده است. 

گرايـي نوسـلفي    ترش افراطكه گس پاسخ داده شود روشي توصيفي و تحليلي به اين پرسش
گرايـي   ه با اين شـكل افـراط  هكارهايي براي مواج چه آثاري بر جهان اسالم داشته و چه راه

گرايـي   پـس از بررسـي مختصـر سـاختارهاي فكـري افـراط       ،وجود دارد؟ در اين پژوهش
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 گونـاگون هـاي   ر جهان اسالم در حـوزه دگرايي  ثيرات گسترش اين شكل افراطأنوسلفي، ت
گونـه   ه با ايـن هبراي مواج گوناگونيكارهاي  مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان نيز راه

  گرايي ارائه شده است. افراط
  

  گرايي تجلي افراط منزلة گري جديد به گذار به سلفي. 2
تبع آن ورود حجم انبوهي از مفاهيم غربي به ادبيات سياسـي   بهآشنايي مسلمانان با غرب و 

د و مشكالتي را نمايـان كـرد   كرآنان را با نوع جديدي از نگرش به جهان مواجه مسلمانان، 
تـرين   جديد داشت. يكـي از مهـم   ةخواني جهان سنت با اقتضائات دور كه حكايت از ناهم

هايي كه ورود مفاهيم و الگوهاي جديد به جوامع ديني ايجاد كرد مناسـبات مفـاهيم    دغدغه
نـاگزير   مفاهيمي كه در بستر متفاوتي شكل گرفته بودند به ،عيطور طبي نوپديد با دين بود. به

ويژه كه اين مفاهيم  هايي را در پي داشتند، به كار گرفته شدند ناسازه در فضاي جديدي كه به
 ،رو هاي ديني وارد شدند. ازاين و الگوها از بستري فارغ از دين به فضايي سرشار از دغدغه

در » گـري  سـلفي «هاي متنوعي پديد آمد كه  و جريان ،ها نديشهها، ا براي عبور از اين ناسازه
گيـري گفتمـان    ). شـكل 300: 1393شـود (فـالح    اين بـين، جريـان مهمـي محسـوب مـي     

از  ،)Skeikh, 2003: 157داننـد (  گرايي نوين مي اي از افراط كه برخي آن را گونه ،گري سلفي
  شود. ميترين رويدادهاي فكري در تاريخ اسالم محسوب  مهم

و در دوران اگري را بنيان نهاد.  مند سلفي شكلي روش تيميه نخستين فردي بود كه به  ابن
كـرد. در آن دوره، جهـان اسـالم شـاهد      حكومت مملوكيان در مصـر و شـام زنـدگي مـي    

ده بودنـد و  كرها بر برخي از شهرهاي شام سلطه پيدا  زيرا صليبي ؛رويدادهاي دردناكي بود
اطق اسالمي مورد يـورش تاتارهـا قـرار گرفتـه بودنـد. ركـود اقتصـادي،        برخي ديگر از من

فرق متصوفه آميخته با خرافات و توهمـات در آن   ةو اشاع ،هاي نژادي و مذهبي كشمكش
پارچه  سلف صالح، داراالسالم را يك ةآن شد تا به شيو تيميه بر   دوران حاكميت داشت. ابن

كـه بعـدها در    ،تيميـه    ثيرات فكري ابنأترين ت هم). يكي از م24- 23: 1391د (اسماعيل، كن
ـ    ويژه افراط گري و به سلفي گوناگونگسترش رويكردهاي  ـ أگرايـي نوسـلفي ت سـزايي   هثير ب

صراحت اعالم كرد كـه اگـر كسـي     تيميه به   بود. ابن» تكفير«مفهوم  ةالعاد بسط فوق ،داشت
دادن آن فقـط   رت انجامچون شفادادن مريض از كسي درخواست كند كه قد حاجتش را هم

شـدن   براي خداوند تعالي باشد، اين شرك اكبر است و بايد توبه كند وگرنه سـزاوار كشـته  
شمار  و آن را كفر به داند نميو توسل به اولياي الهي و اموات را جايز ا ،است. با اين رويكرد
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اسباب كفر قرار داده و  وو طلب از غير را جز ،نذر ،زيارت قبور، قرباني ،چنين آورد. هم مي
  ).31: 1393نژاد،  د (فاطميكردين خارج  ةبسياري از مسلمانان را از داير ،رو ازاين

و را اتـوان   تكفير داشـت و مـي   ةتيميه نقش مهمي در بسط داير   عبدالوهاب پس از ابن
 عمـدتاً از اين دوره اصطالحي است كه » وهابيت«گري سنتي دانست.  سلفي ةترين چهر مهم

 ةدهنـد  گري اطـالق شـد و نشـان    جريان سلفي ةز طرف مخالفان اين جنبش به بخش عمدا
است. وهابيت  هدورگري در اين  جايگاه مهم محمدبن عبدالوهاب در گسترش جريان سلفي

گـري سـنتي    شده اسـت. ايـن سـلفي   ممزوج گري  شكل جدي با سلفي پس از اين تاريخ به
اصـالحي تـا حـدي      ةسـلفي  نـام ي از سلفيه با ا گونه از سويگرچه در مقطع زماني خاص 

ده كرنوسلفي بازتوليد  ةگرايان قالب رويكرد افراط در دوران جديد خود را در اماتعديل شد، 
  .)Mohammad Nia and Seifi, 2015: 94است (

گري و تفاسير جديد از برخـي   هاي سلفي مبناي مؤلفه گري جرياني است كه بر نوسلفي
آن بازتوليد شده است. اين جريان جديد از نظر زماني پس از شكسـت  هاي  اصول و مؤلفه

در بطن جنبش بيداري اسالمي بازتوليد شده و براسـاس   دولت طالبان در افغانستان و دقيقاً
تشابهات بسيار زياد  اوجودگري ب شرايط جديد، فعاليت خود را گسترش داده است. نوسلفي

شناسـي   شناسي و روش دارد. اگرچه ازحيث شناختسنتي، اختالف متعددي با آن  ةبا سلفي
جديد   ةرسد كه سلفي نظر مي اما به ،هاي قديم و جديد وجود ندارد سلفي بينتفاوت چنداني 

اعتبار استعداد دروني خود، چنين تمايالتي را  تر به راديكاليسم تمايل يافته يا حداقل به بيش
جديد  ةسلفي نامآميز امروزه با  گرايانه و خشونت اي كه بسياري از اقدامات افراط گونه به ؛دارد

  .شناخته شده است
يعنـي تـرجيح نقـل بـر عقـل       ،»گرايي نقل«گرايي  شناسي نوسلفي ترين اصل معرفت مهم

هم با  مستقيم به نصوص ديني و سنت (آن ةشناسي، مراجع است. براساس اين اصل معرفت
نظـر   يابي به حقيقت ديني اسـت. بـه   دستها براي  كار سلفي ترين راه معيار فهم سلف) مهم

باط احكام الهي موضوعيت ندارد و نقل در حيات انسـاني  نها، كاربرد عقل در فهم و است آن
است كه ميزان تـدين و   مهمچنان  گرايي آن گرايي نوسلفي، نقل كند. در نزد افراط كفايت مي

ها، عقل در شـئون دينـي    آن نگما شود. به گرايي سنجيده مي خلوص ايمان افراد با معيار نقل
  ).138: 1389(سيدنژاد،  نداردصالحيت 

گرايي نوسلفي، عقل در معرض خطـا و درك اشـتباه بسـيار قـرار دارد و      افراط ةعقيد به
 يد ابليس بـود. ابلـيس تمـام   كركار برد و از آن استفاده  فردي كه قياس فاسد را به نخستين

 هـاي  هـاي شـيطاني بـدعت    ثر از وسوسـه أگرايان انداخت و آنان مت شبهات را در ذهن عقل
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دند. بنابراين، درصورت تعارض عقل و نقل بايـد عقـل را مـتهم    كردر اسالم ايجاد  بسياري
كرد و مدركات آن را متشابه پنداشت و نصوص شرعي را محكم قرار داد و گرنه همكار و 

هد رفت. آنان قصد دارند اثبات كنند كه عقـل خطاپيشـه اسـت و    شمار خوا هميار ابليس به
  ).131: 1393زنند (سعادت،  را كليد مي» ستيزي عقل« ةپروژ

گرايي نوسـلفي فاصـله    از افراط ،معرفت ديني اضافه شود ةگرايي در حوز هرچه بر عقل
اين  عمالًا زير ؛برتري يافته است قرآنخود  در مقايسه بافهم سلف  ،شود. درعمل گرفته مي

ها دسترسي دارند. يـك فـرد مـؤمن عـادي در      مورد نظر آن حقيقت  كه به اند بزرگان سلفي
 ةاو اجـاز بـه  كـه   شود چه رسـد بـه ايـن    ها منع مي آن ةشد تعيين ةتفكر در خارج از محدود

قـدرت و   قـراردادن  سـؤال موردشركت در بحث آزاد با ديگران يا تفكر در امـور مـذهبي و   
يكـي از علمـاي نوسـلفي،     ،شـيخ ربيـع هـادي    ةگفت حاكميت تشكيالت ديني داده شود. به

  ).53: 1390اساس ممنوع است و جز در موارد ضروري جايز نيست (ميجر،  كردن از سؤال
گري با علوم عقلي  گري روش نقلي ظاهرگرايي نوسلفي در سلفي د تاشباعث اين اصل 

نيز با عرفان نظري و عملي مخالف باشد. مخالفت با روش مخالفت اعم از فلسفه و كالم و 
ايـن   شود. بـر  با علم را در پي دارد و مخالفت با علم مخالفت با عالمان آن علم را باعث مي

و عرفـا را   ،هاي ديگـر ماننـد فيلسـوفان، متكلمـان، صـوفيان      ها پيروان روش اساس، سلفي
كنـد.   تعبيـر مـي  » فتنـه «شكري مصطفي از علم بـه   ،كنند. براي نمونه گذار معرفي مي بدعت

ناظر و بيـانگر سـير    ،بار بر پيامبر نازل شد نخستينكه  ،علق را ةشكري مصطفي تفسير سور
و، خداوند در اين سوره با نام خويش بندگان را بـه  اداند. از ديدگاه  گيري اين فتنه مي شكل

علم از عبادت و  ةفتن ةواسط بندگان به اما ،خواند شود فراميمنجر به عبادتش  چه آنيادگيري 
كنـد   او تصريح مـي ». يراه استغن نَّإ يطغيلَ نساناإل انّ كال«پيمودن مسير حق منحرف شدند: 

علمي كه خداوند براي بشر قرار داد تا طغيان نكند و دانشـي كـه پيـامبر بـر هـر مسـلماني       
ر اسـت (فتحـي،   واجب كرد همانـا دانـش آخـرت اسـت و مقصـودش عبـادت پروردگـا       

1393: 161.(  
هـا در ايـن حـوزه توجـه      كنـد. آن  منطق نيز مخالفت مـي با  عمدتاًگرايي نوسلفي  افراط
را نوشت و نقدهاي  يينالمنطق يالرد عل رسالهًْتيميه    تيميه دارند. ابن   به تفكرات ابن بسياري

سـوي حقيقـت    تا نشان دهد منطـق راهـي بـه    كردبسياري را به قواعد و اصول منطق وارد 
ده است. پس كرمنطق اين است كه ارسطو منطق را وضع  رةاو دربا هاينظربرد. يكي از  نمي

اشكاالت  تر بيشاما  ،به وضع كسي نيست حقيقت منوط ،زيرا ؛تواند حقيقت باشد منطق نمي
تكرار اشكال قدماست: اشكاالت وارد بر حد و تعريـف، اشـكال    بسيارياو بر منطق تا حد 
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بودن بـداهت   نقد به نسبي ،چنين و مانند آن. هم ،شناخت پيشيني از حد و تعريف مربوط به
در افراد و نقد به تقسيم تصور به بديهي و نظري، نقد قياس منطقي با اين بيان كـه منطقيـان   

واقعيت عكس اين اسـت يعنـي شـناخت جزئـي      ودانند  ي ميئقياس را علم از كلي به جز
  ).111- 110: 1393و سيفي، مقدم بر كليات است (هوشنگي 

 اهميت يابـد  شود تا اجراي نصوص به هر طريق ممكن گرايي صرف سبب مي اين نص
هاي عبدالسالم  ويژه در انديشه گرايي با استناد به جهاد باشد كه به عملي آن خشونت ةو نتيج

  فرج و عبداهللا عزام تئوريزه شده است.
  

  اسالم گرايي نوسلفي بر جهان آثار گسترش افراط. 3
ر جهـان اسـالم   دتـوجهي   ثيرات قابلأگراي سلفيه در چند سال اخير ت گسترش شكل افراط

انگاري داخلي در  گرايي نوسلفي تفوق دشمن پيامد مهم گسترش افراط نخستينداشته است. 
ها و اهداف اصلي  جهان اسالم بر تمركز بر دشمنان بيروني است. چنين وضعيتي از خواسته

بـراي   گونـاگوني هـاي   پسااستعمار طرح ةاسالم است. جهان غرب از دورغرب عليه جهان 
هـا   اما ايـن طـرح   ،ها اجرا كرده است مسلمان بينشدن بحران  مجدد اسالم و نهادينه ةتجزي
آن معكوس بـوده و بـه    ةو در برخي موارد، نتيج است ها داشته براي آن يهاي بسيار هزينه

نظيـري بـراي    گرايي نوسلفي فرصـت بـي   ش افراطها منجر شده است. گستر اتحاد مسلمان
ترين سود را از  غرب ايجاد كرده است. در چنين وضعيتي، غرب بدون پرداخت هزينه، بيش

 بـراي توانـد   برد. در جايي كه منابع عظيم جهان اسالم مي ها مي ديني مسلمان درگيري درون
جهان غرب ماننـد صهيونيسـم   ها با  اختالف آن  مسلمانان و نيز كانون ةحل مشكالت عديد

شـود.   مـذاهب اسـالمي مـي    دينـي و  ونرصرف شود، اين منابع صرف نبرد بـا نيروهـاي د  
 هـاي  توانست تكليف برخي از بحران كه انرژي رهاشده از انقالب اسالمي ايران مي درحالي

در مقعطي، جنگ تحميلـي ايـن فرصـت تـاريخي را از      .با ديگران حل كندرا جهان اسالم 
ـ  هاي اخير نيز كه بيـداري اسـالمي بـه    اسالم گرفت و طي سالجهان  مولـود انقـالب    ةمثاب

گـرا   د، نوسـلفي افـراط  كنتوانست بسياري از معادالت ايران و غرب را دگرگون  اسالمي مي
بـر مـذهب    نظير را از جهان اسالم گرفته است. اگرچه انقالب اسالمي مبتني اين فرصت بي

 .اي جهان اسالم و مقابله با دشـمنان جهـان اسـالم بـوده اسـت     دنبال احي اما به ،شيعه است
  :در اين باره تصريح كردند (ره) خميني  امام

كـالم و   قـدم و هـم   هاي طوالني است كه دنبال اين هستيم كه مسلمين را با هم هـم  ما سال
هاي اجنبي،  دست قدرت ي كه مسلمين دارند و بهيها كه تمام گرفتاري مجتمع كنيم براي اين
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ر يخواهنـد ذخـا   ي كـه مـي  يهـا  گيري كننـد، آن  هخواهند از بالد مسلمين بهر ي كه مييها آن
هاي اسالمي را در زير يوغ سلطنت خودشان  خواهند دولت ي كه مييها مسلمين را ببرند، آن

كه تفرقه بين مسلمين ايجـاد   اند خودشان و عمالشان به اين ها كوشش كرده قرار بدهند اين
 بايد يد واحده بر ماسوايشان باشند و ال تنازعوا فتفشلوا و تـذهب ريحكـم   كنند... مسلمين

  .)164- 163 :1389 امام خميني،(

چنين سـبب ايجـاد قطبيـت شـديد در جهـان       گرايان نوسلفي هم گسترش فعاليت افراط
 با ها عمدتاً اسالم شده كه اين مسئله نيز آثار مخربي براي جهان اسالم داشته است. نوسلفي

بندي جديد در اين جامعه  اسالمي نوعي قطب ةفرق ديگر جامع بينها  سازي تفاوت تهبرجس
گرايي نوسلفي  افراط اما ،هايي وجود دارد مذاهب اسالمي تفاوت بيناند. گرچه  را شكل داده

بندي بر ضد مخالفـان خـود    ويژه تشيع) قطب نمايي مذاهب ديگر (به تالش دارد با برجسته
تـاريخي و   ةاهـل تسـنن رابطـ    ةجامعـ  ةحـالي اسـت كـه بخـش عمـد     ند. اين در كايجاد 
 يپي تقريب تمام كيد بر مشتركات بين فرق اسالمي، درأو با ت دارندآميزي با شيعيان  محبت

  اند. مذاهب اسالمي بوده
ر جهان اسالم و مسلمانان دسزايي  هثير بأگرايي نوسلفي كه ت اثر مهم ديگر گسترش افراط

بار و  اقدامات خشونت دادن هراسي است. انجام اسالم ةرشد پديد رددادر اقصي نقاط جهان 
بنيادين در تصويرسـازي   يهراسي سلبي است كه نقش ترين ابزار گسترش اسالم شديد عمده

هـاي   گـروه منفي و بازنمـايي منفـي از تحـوالت جوامـع اسـالمي در دنيـاي خـارج دارد.        
و بـراي مبـارزه بـا آن، دسـت بـه اقـدامات       بر مفهوم جاهليت  با تكيه  گراي نوسلفي افراط

در قلب مردم جهان باعـث تـرس و     اسالم  برد و رسوخ جاي پيش باري زدند كه به خشونت
حقيقـي آشـنايي چنـداني     اسـالم   شدند كه بـا  جوامع غربي هراس جوامع بشري خصوصاً

خشـونت  بر  و برخي از انديشمندان سياسي غرب با تكيه  ،ها، احزاب سياسي . رسانهندارند
و   هراسـي  اسـالم   اساسـي در گسـترش   يچون جاهليـت، نقشـ   شده از مفاهيمي هم منشعب
ي نامناسـب  شـود جـو   ديـده مـي   بنـابراين، انـد.   ستيزي در اين قـاره داشـته   اسالم  درنهايت

  .وجود آمده است و برخي از ساكنان مسلمان در جوامع اروپايي به  اسالم  براي
 بـارة درشـدن اروپـا و اخطـار     اسـالميزه  ةبـه پـروژ  زدن  اين فضا باعث دامـن  ،چنين هم

يكي از سناريوهايي كه با توجه به حضور روزافزون مسـلمانان در  پيامدهاي آن شده است. 
هـاي   جملـه واژه  يورابيـا از  .است) URABIA» (يورابيا«ارائه شده است  آن ةبراي آيند اروپا

كه متشكل  ،ه است. يورابياشداع حضور مسلمانان در اروپا ابد بارةسياسي جديد است كه در
بر اين مفروض اشاره دارد كه در آينده، ، (عربي) است »عربيا«(اروپا) و  »يوروپ« ةاز دو واژ
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اروپا با گسترش بيش از پيش جمعيت مسلمانان، عمدتاً عرب، متحد دنياي عرب يـا حتـي   
ـ  ،گيرد. بر اين اساس آن قرار مي ةزيرمجموع ه تـداوم مهـاجرت و   مسلمانان اروپا با توجه ب

بـات يعـور،    راشد. اين واژه  هندباالي زاد و ولد، طي چند دهه تبديل به اكثريت خواميزان 
اوريانا فاالچي،  مانند د و افراديكرد مطرح كرمنتشر  2005در كتابي كه در  ،يهودي ةنويسند

  .)2: 1390عيلي، ا(پوراسم اند كرده استنادبه آن  گسترده طور به …و  ،رابرت اسپنسر
گراي نوسلفي را تقويت كرده  هاي افراط فعاليت گروه ةهراسان عد اسالمموضوع ديگري كه ب

 ايـن اسـاس،    د شعار احياي خالفت اسالمي است. بركن جدي به جهان اسالم وارد مي يو آسيب
. شـعار اصـلي   دگـري ظرفيـت احيـاي مجـدد خالفـت را دار      بيداري اسالمي ازنظـر نوسـلفي  

ترين  خالفت مهم«اهل سنت از دو ركن تشكيل شده است:  بينثيرگذاري در أها براي ت نوسلفي
دنبال احياي اين نهاد مهم باشيم و خالفت اسالمي  ركن سياسي است و در دوران حاضر بايد به

پوشيدن لباس مشكي و  .»ها ايستاد مقابل آن رو بايد در سرنگون شده و ازاين با همكاري شيعيان
تـرين خطـرات    رسـد يكـي از مهـم    مي  نظر پرچم مشكي براي احياي فرهنگ عباسيان است. به

خالفت سـنتي در   ةدادن ايد گرايي نوسلفي جديد براي جهان اسالم تالش براي گسترش افراط
اند و سعادت دنيا و آخـرت خـود را    وي احياي آن را داشتهها آرز اهل سنت است كه سال بين

هاي اخيـر در جهـان    از نگاه نوسلفيان تحوالت و خيزش علت،بينند. به همين  در احياي آن مي
تشكيل و احياي مجدد خالفت اسالمي است. داعش برمبناي همين تفكـر ابـوبكر    ةاسالم زمين

و داد كه يادآور اعنوان بغدادي را به  ،همين اساسد و بر كرمسلمانان معرفي  ةالبغدادي را خليف
و  ،خالفت عباسيان در بغداد باشد. چنين رويكردي در افريقا در كشورهايي مانند ليبـي، تـونس  

عبدالرزاق اجحا (شيخ نوسلفي مراكشي) به جوانان مراكش، تونس،  مثالًشود.  مصر نيز دنبال مي
تواننـد   د كـه اگـر نمـي   كـر توصيه  اند تن به داعشو كساني كه خواهان پيوس ،سودان، موريتاني

جـا نيـز    زيـرا ايـن   ؛به نوسلفيان در ليبي بپيوندند ،نندكعد مسافت به سرزمين شام سفر ب علت به
  ).104: 1391سرزمين خالفت است (ستوده و عليزاده، 

جهـان   گونـاگون گـراي نوسـلفي در منـاطق     هاي افراط گسترش فعاليت گروه ،چنين هم
خطر انداختـه و باعـث    توجهي سطح امنيت انساني در اين كشورها را به شكل قابل اسالم به

جايگـاه   ةكشورهاي اسالمي شـده اسـت. ايـن تنـزل رتبـ      بيننزول جدي اين شاخص در 
كه  ،و عراق ،كشورهايي نظير سوريه، ليبي بارةامنيت انساني در ةكشورهاي اسالمي در حوز

بسـيار حـادتر    نـد، گرايان نوسلفي در سـرزمين خود  ر حضور افراطتري درگي شكل جدي به
سـازي و   ناكـام  ةهاي اسالمي را درگير چرخ ها دولت رسد حضور اين گروه نظر مي است. به

 شـدن  هاي نوسلفي باعث تبديل اند. گسترش فعاليت گروه كردهتضعيف سطح امنيت انساني 
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مسـئله سـطوح امنيـت انسـاني در ايـن      هاي ناكام شده و ايـن   هاي اسالمي به دولت دولت
شكل متقابل تضعيف سطوح امنيت انسـاني   دهد و در همين حال و به كشورها را كاهش مي

گرايـان   تالش افـراط  ،ها را تسريع بخشيده است. از سوي ديگر سازي اين دولت روند ناكام
هـا بـراي سـرنگوني     خالفت اسـالمي سـبب تـالش ايـن گـروه      كردننوسلفي براي ايجاد

الزم براي تشكيل خالفت ادعايي خود را مهيا كنند.  ةهاي اسالمي مستقر شده تا زمين دولت
هاي اسالمي شد و حتي باعث شد تا  گرايان نوسلفي سبب تضعيف دولت اين اقدامات افراط
 ةدهند كه نمونبهاي خود را از دست  ها كنترل خود بر برخي از سرزمين برخي از اين دولت

سـازي   اين اقدامات سبب ناتوان ،چنين د. همكرتوان در سوريه و ليبي مشاهده  بارز آن را مي
  مين امنيت شهروندان مسلمان خود شده است.أهاي اسالمي در ت دولت
بـراي جهـان    يگرايي نوسلفي سبب ايجاد چالش مهـم ديگـر   گسترش افراط ،چنين هم

طبيعي ترسيم  ةود. نتيجش جهان اسالم در بين جهانيان مي ةسازي چهر اسالم يعني مخدوش
اهريمني از ايـن ديـن رحمـاني موجـب      ةمخدوش جهان اسالم نزد جهانيان و ترسيم چهر

هاي اسالمي در تمامي سطوح در دستوركار غرب قرار گيرد.  شود كه مبارزه با تروريست مي
 ثابت در دستوركار هاي هاي اخير، سوريه يكي از موضوع اي كه براي نمونه طي سال گونه به

هايي كه طي سه سـال اخيـر در سـازمان ملـل      نامه المللي بوده است. بررسي قطع بين ةجامع
جغرافيـايي و   ةبـه حـوز   هـا  نامـه  اين قطع ةآن است كه بخش عمد ةدهند تصويب شد نشان

فريقـا را  اهـا از ليبـي تـا سـوريه و      نامـه  ايـن قطـع   شـود.  مربـوط مـي  جهان اسـالم   ةانديش
هـاي   سـالح  ةساخت و توسـع  بارةمريكا درانشدن ادعاهاي  اثباتكه  گيرند. درحالي دربرمي

مريكـا بـراي   اافـروزي دولـت    دولت عراق موجب شـده بـود جنـگ    دست بهكشتارجمعي 
جهـان اسـالم در    گراي نوسلفي موجب شد كـه مجـدداً   افراط .كشورهاي جهان اثبات شود

دنيـا و تحليـل    گونـاگون  هـاي  رسـانه  ةالملل قرار گيرد. بررسي برنامـ  بين ةدستوركار جامع
اسالم   ها موجب شده جهان گرايي نوسلفي ها نيز مؤيد اين ديدگاه است كه افراط محتواي آن

يكـي از علـل اصـلي    اي جهان تبـديل شـود.    هاي خبري و رسانه ترين سوژه به يكي از مهم
علـت بحـران    بهكه  اند مسلمانان ساكن كشورهاي اروپاييها در اروپا  فعاليت شديد نوسلفي

هـا فعـال شـده اسـت.      نآاند، هويت مقاومت  هويتي كه در جوامع اروپايي به آن مبتال شده
ها  آن ،رو سفانه اين هويت مقاومت مسلمانان با گسترش نئوسلفيسم مصادف شد و ازاينأمت
  شوند. بندي و سركوب مي عنوان نوسلفي نظامي دسته با

جهـان   هـاي  تـرين موضـوع   برخي از مهـم  گرايي نوسلفي سبب شده تا افراط ،چنين هم
ترين  د. فلسطين همواره مهمگيرويژه موضوع مهم فلسطين تاحدي در حاشيه قرار  به ،اسالم
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همواره  بسيارهاي  جهان اسالم پس از جنگ جهاني دوم بود كه با وجود فرازونشيب ةمسئل
ـ  سـالم تحـت  درگيرسازي دروني در جهان ااين، مدنظر مسلمانان بوده است. با وجود   ثيرأت

اين مسئله در برخي از مقـاطع زمـاني و    دنران حاشيه به باعثگرايي نوسلفي  گسترش افراط
  اسالمي شده است. گوناگونها در كشورهاي  با اين گروه هايجاد اولويت براي مقابل

  
  گرايي نوسلفي در جهان اسالم با گسترش افراط هكارهاي مواجه راه. 4

ويـژه در زمـان    بـه  .هاي مهمي مواجه بوده اسـت  تاريخ خود با چالشجهان اسالم در طول 
انـد.   هاي احياگرايانه در جهان اسالم سعي در مقابله با ايـن بيـداري داشـته    گسترش جنبش

هاي بشري  پديدهديگرنوين اين احياگرايي است. بيداري اسالمي مانند  ةبيداري اسالمي گون
مواجه بوده است. در امـواج گذشـته بـه فراخـور     چالش در دوران خود  گوناگونبا اشكال 

هاي مسلط متفاوت بود كه موج كنـوني   المللي و انديشه هاي بين شرايط زماني، نقش قدرت
كـه بـا تحـوالت سـريع و      ،بيداري اسالمي نيز از آن در امان نبوده است. اين مـوج جديـد  

رات شـگرف در  اي از تغييـ  گيـري سلسـله   دورازانتظار در تونس آغاز شـد، موجـب شـكل   
هـا و   ريشـه  كـه د. اين موج از بيداري اسالمي شفريقا اعربي و شمال  ةكشورهاي خاورميان

گـر و اقتـدارگرا، سـركوب هويـت دينـي مردمـان        هاي سـركوب  علل گوناگوني نظير نظام
همـه   داشتند ايجاد حقارت و شرم از سياست خارجي كشورهاي عربيو كشورهاي عربي، 
از اعتراض را موجب  اي هاي جديد اجتماعي، سونامي پيدايش شبكهشدن و  در عصر جهاني
ونيم قرن از موج اول  اي بيش از يك  كه موج دوم بيداري اسالمي به فاصله شدند. پس از آن

هـاي   ونيم پس از موج دوم تكـوين يافـت. اگـر محـدوديت     دهه آغاز شد، موج سوم نيز سه
كه تمايـل   ،انقالب اسالمي در جهان عرب ةستردبازتاب گ ابس چه ،المللي نبود داخلي و بين

و ايـن،  وجـود    د. بـا كر محقق ميرا هاي اسالمي بود، زودتر اين موج  ها با ارزش طبيعي آن
هـاي پيشـين بـا تحـوالت و      كه اشاره شد موج سوم بيداري اسالمي نيز مانند مـوج  چنان آن

ـ ثير بسيار أهاي دروني و بيروني متعددي مواجه شد كه ت چالش جـاي   ر مهمي بر روند آن ب
بلكـه   ،اسـالم   تنها جهان هاي اين موج نه كه چالش آن سبب به اما .گذاشته و خواهد گذاشت

، است ثير قرار دادهأت المللي را تحت بشري و بسياري از معادالت و روندهاي بين ةكل جامع
  ه است.توجهي مورد توجه قرار گرفت شكل قابل هاي اين موج به شناخت و بررسي چالش

 است كه فراروي بيداري اسالمي در جهان اسالم ايجاد شده اي هاي اصلي يكي از چالش
 ،گري جريان اصيل اسـالمي نيسـت   است. سلفي  گرايي نوسلفي گسترش شكل جديد افراط

چنـين   ثيرگـذار خـارج از جهـان اسـالم و هـم     أثير عوامل تأت در حيات خود بارها تحت اما
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، اين ده است. با وجودكربازتوليد  گوناگونهاي دروني جهان اسالم خود را به انحاي  پويش
اصـالحي و حتـي بسـيار     ةشكلي ارجاع بـه سـلفي پـيش از سـلفي     كه به ،نوع جديد سلفيه

چـالش جديـدي فـراروي جنـبش بيـداري      منزلة  بهتر از آن است، در دوران جديد  راديكال
دروني  ةجهان اسالم را در هر دو حوز ةگران حوز نظر پژوهشتوجهي  شكل قابل اسالمي، به

كـه، برخـي بـا مخالفـت بـا اصـل        ده است. درحاليكرو بيروني جهان اسالم به خود جلب 
داننـد،   جهادي مـي  ةبيداري اسالمي آن را موجد گسترش شكل جديد سلفيه يا همان سلفي

وازات بيداري اسـالمي و حتـي   گري جرياني است كه در م رسد كه اين نوع سلفي نظر مي به
 ةمقابل جريان بيداري شكل گرفته و اساساً با روح بيداري اسالمي ضديت دارد. اين نحل در

انداختـه   راه به قشري با مذاهب اسالمي در سرتاسر جهان را ةترين مبارز جديد سلفيه بزرگ
فرق  ةت عمدييد و حمايأكه مورد ت شتهدار اصل مهم وحدت اسالمي دثيرات شديدي أكه ت

گيري يك بازنمـايي نادرسـت و بنيادگرايانـه از اسـالم در      شدت به شكل اسالمي است و به
  ده است.كرسطح جهان كمك 

گذاران جهـان اسـالم    بايد به شكل جدي مورد توجه انديشمندان و سياست امروزهچه  آن
گسـترش   ةواسـط  بـه سامان كنـوني ايجادشـده    هرفت از وضعيت ناب كارهاي برون قرار گيرد راه

كيد قرار أگرايي نوسلفي در جهان اسالم است. موضوعي كه در ابتدا بايد مورد توجه و ت افراط
بايد  ،گرايي نوسلفي با كل جهان اهل تسنن است. درحقيقت افراط نكردن انگاري سان گيرد يك

ج از تسنن و در خـار   اهل ةگري جديد در درون جامع نوعي مرزبندي بين اهل تسنن و سلفي
صرفاً يك   گرايي نوسلفي كيد قرار گيرد كه افراطأآن صورت پذيرد. اين نكته بايد دائماً مورد ت

علماي  بينبرداشت انحرافي در درون اهل تسنن است و با روح تسنن تعارض دارد و در اين 
اهـل  جهان تشيع در كنار بايد  ،له دارند. درحقيقتئي نقش مهمي در ترويج و تبليغ اين مسسنّ

  نند.كگرايي مقابله  ديگر با اين شكل افراط تسنن با يك
كه درنظر گرفته شود اي انحرافي  فرقه مثابة  گرايي نوسلفي به شيعيان نيز بايد افراط بيندر 

. پاسـخ  انـد  اهـل تسـنن از آن خـارج    ةبا اصل مذهب اهل سنت در تعارض است كه عمد
مسـائلي   بـارة گـري جديـد در   ات سلفيصريح و جمعي علما و فقهاي شيعه و سني به شبه

 ،چنـين  جدي در جلـوگيري از گسـترش ايـن نحلـه دارد. هـم      يجهاد نيز نقشو نظير كفر 
گرا را تا حدي  هراسي برگرفته از اين جريان افراط تواند عوارض ناشي از گسترش اسالم مي

  ند.كمهار 
تر و  ي، تالش بيشگرايي نوسلف كار مهم ديگر در مهار گسترش فكري و عملي افراط راه
پوشـي نيسـت كـه     تر براي تقريب مذاهب اسالمي است. ايـن حقيقـت قابـل چشـم     جدي
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هـاي اسـالمي در درون    اختالفات بين فرق اسالمي فضاي مناسبي را براي گسترش جريـان 
گرايـي   كارهاي مقابله با افراط ترين راه يكي از اصلي ،رو ده است. ازاينكرجهان اسالم ايجاد 

تر مذاهب اسالمي  هاي تكفيري در دوران معاصر تالش براي تقريب بيش جريان و  نوسلفي
 ندك ، حل اختالفات بين مذاهب اسالمي از طرق علمي نقش مهمي ايفا ميبارهاست. در اين 

هـاي   بـراي گسـترش جريـان   را و اين مسئله فضا  شود مي شدن اختالفات مانع راديكاليزه و
  ند.ك گري تنگ مي نوسلفي مانند گرا افراط

هـاي اسـالمي بايـد صـورت گيـرد.       هاي تقريبي در سطح دولت تالشاز  يديگر ةحوز
كنشـگران اصـلي روابـط     در مقـام ها در دنيـاي معاصـر    دولت ناپذيرتوجه به نقش انكار  با

جانبه از ظرفيت  همه ةشكل جدي صورت گيرد. استفاد المللي، تالش براي تقريب بايد به بين
گيـري از ابـزار    طور كلـي بهـره   كاري اسالمي و به ويژه سازمان هم المللي به هاي بين انسازم

سـازي تحركـات    نقش مهمـي در خنثـي   بارههاي اسالمي در اين  ديپلماسي در سطح دولت
گيري از اجتماعات  بهره ،چنين ها دارد. هم آن ةزدايان گرايي نوسلفي و اقدامات وحدت افراط

بخشي از گسترش مخاطرات  عنصر مهم آگاهي منزلة عظيم حج به ةكنگر ويژه مسلمانان و به
  ند.كمسلمانان نقش مهمي ايفا  ةسازي تود تواند در آگاه تكفير مي
در گسـترش  را  ،هـاي جديـد   ويژه رسانه به ،ها چنين نبايد نقش مهم و اساسي رسانه هم
هـاي جديـد و    گرفت. رسانهگري ناديده  هاي تقريبي و شناسايي مخاطرات نوسلفي فعاليت
و   گرايـي نوسـلفي   تـرين ابزارهـاي گسـترش تفكـرات افـراط      هاي اجتماعي از اصلي شبكه

رسد استفاده از اين ابزارها تا  نظر مي اند. به ها از اقصي نقاط جهان بوده عضوگيري اين گروه
جلـوگيري   ،ويژه جوانـان  به ،ها در جوامع اسالمي بخشي توده آگاهي ازتواند  حد زيادي مي

  .ستها ها براي جذب در اين گروه ترين اهداف اين گروه كه از اصليكند 
ينـد  اگـري ورود و تسـريع فر   از الزامات مهم براي جلوگيري از گسترش نوسـلفي  ييك

روندهاي دموكراتيك در كشورهاي جهان اسالم اسـت. ايجـاد اصـالحات دموكراتيـك در     
هاي مردم در جوامع اسالمي شـده و   تر خواسته درون جوامع اسالمي نيز باعث تحقق سريع

كنـد.   هـا جلـوگيري مـي    شـدن آن  و اقتصادي از راديكال ،با توجه به نيازهاي سياسي، ديني
ابزاري   گري به نوسلفي ،ها در بسياري از كشورهاي اسالمي رسد با وجود مونارشي مي  نظر به

يل شـده اسـت و اصـالحات    دادن نارضايتي بخشي از جمعيت اين كشورها تبد براي نشان
  هاي مدني بازگرداند. تواند روند بروز اعتراضات را به مجاري و شيوه دموكراتيك مي

جهـاد و مصـاديق واقعـي آن نيـز      مانندتعريف واقعي از احكام اسالمي  ةتالش براي ارائ
نقش مهمي در مقابله با سوءبرداشـت از ايـن احكـام مقـدس و سوءاسـتفاده از ايـن احكـام        
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 ةمذاهب اسالمي وظيف يعلما و انديشمندان تمام بارههاي تكفيري دارد. در اين  گروه يسو  از
. دارنـد هاي اجراي اين احكام مقـدس   تعاريف صحيح و تبيين حدود و شيوه ةخطيري در ارائ

بر شـناخت جهانيـان از ماهيـت واقعـي احكـام اسـالمي،        شود عالوه گري سبب مي اين تبيين
گرايان نوسلفي از احكام اسالمي موجب ايراد خدشه بـه جهـان اسـالم     نادرست افراط ةاستفاد

  ند.كهراسي در سطح جهان جلوگيري  اسالم ةنشود و تا حدي از گسترش پديد
هاي نوسـلفي همـواره    جا كه گروه . از آندارد بارهاي مهم در اين  جهان تشيع نيز وظيفه

نمـايي اقـدامات    اند با بـزرگ  ي داشتهاند، سع اصلي خود معرفي كرده» دگر« منزلة تشيع را به
تسـنن    اهـل  بـين در را فعاليت و يارگيري خود  ةنادرست افراد اندكي در جهان تشيع، حوز

، تالش براي مقابله بـا اقليـت غـالي در تشـيع نقـش مهمـي در       بارهگسترش دهند. در اين 
حيح احكـام و  ين صـ يگراي نوسلفي دارد. علماي تشيع با تب هاي افراط گروه ةزدن نقش برهم

  .دارند بارههاي شيعي نقش شاياني در اين  انديشه
گذاري خـارجي و فرهنگـي    متوليان سياست ةسنگيني برعهد ةدر سطح دروني نيز وظيف

با تالش بـراي گسـترش   بايد گذاري خارجي، وزارت امور خارجه  است. در سطح سياست
هـاي سياسـي،    در حـوزه  هـا  كاري چنين ارتقاي سطح هم روابط با كشورهاي اسالمي و هم

همـاهنگي و  ناگرايان نوسلفي در استفاده از فضـاي   و اقتصادي عرصه را براي افراط ،امنيتي
هـاي متـولي نظيـر     فرهنگي نيز سازمان ةند. در عرصكاختالف بين كشورهاي اسالمي تنگ 
كليـدي   يويژه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي نقشـ  مجمع تقريب مذاهب اسالمي و به

فرهنگي با اين پديده و تبيين عناصر كليدي نقش روابط فرهنگي در مقابله با ايـن   ةدر مقابل
شـكل   جريان دارند. رايزنان فرهنگي در كشورهاي اسالمي بايد رويكردهـاي شـيعي را بـه   

نند. رايرنـان فرهنگـي در كشـورهاي    كعلمي كشور معرفي  ةامعجعلمي و متقن به مردم و 
 از سـوي شـده   زدايـي از مسـائل مطـرح    ا معرفي دقيق اسـالم و شـبهه  ببايد غيراسالمي نيز 

  هراسي ببندند. گرايان نوسلفي، راه را بر گسترش اسالم افراط
  

  گيري نتيجه. 5
هاي اقتدارگراي عربي پس از گسترش جريان بيداري اسالمي اين اميد  درپي رژيم سقوط پي

گيري تقريب جوامـع و مـذاهب    پيفضاي جديدي براي  كهد كررا در بين مسلمانان ايجاد 
هاي نوع خاصي از  اين اميد ديري نپاييد و با گسترش زبانه اين، اسالمي ايجاد شود. با وجود

گيـري ايـن شـكل     د. شـكل شـ گرايي نوسلفي پاد اين جريان توليد  گرايي يعني افراط افراط
ظرفيت عظيم مقابله با دشمن بيروني از سطح خارج جهان اسـالم   دادن گرايي به سوق افراط
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مالي و جاني بـراي مسـلمانان و    بسيارهاي  شد و اين مسئله هزينهمنجر به درون اين جهان 
اي و  هـاي منطقـه   جهان اسالم داشته است. تعصبات جاهلي و حتي منافع برخـي از دولـت  

اري اسالمي به يك فرصت براي ارتقـاي  اي سبب شد تا ظرفيت اساسي تبديل بيد فرامنطقه
به يك تهديد براي امنيت وجودي و انساني  جايگاه جهان اسالم و كشورهاي اسالمي عمالً

  ها تبديل شود. اين دولت
جملـه   هاي جدي براي جهان اسالم از اد آسيبجگرايي نوسلفي سبب اي گسترش افراط

هراسـي در   فلسـطين، گسـترش اسـالم    ةمسائل اصلي جهان اسالم نظير مسئل دنران حاشيه به
ينـد تقريـب و   اويژه در غرب، گسترش بدبيني به مسـلمانان، اخـتالل در فر   سراسر جهان به

و ايجـاد   ،وحدت در جهان اسالم، ايجاد زمينه براي در دسـتوركارقرارگرفتن جهـان اسـالم   
ه با اين هجموا ،رو اين آسيب جدي به سطح امنيت انساني در بين ملل اسالمي شده است. از

ترين مسائل جهان اسالم تبديل  سازي آن به يكي از مهم گرايي و تالش در خنثي شكل افراط
  شده است.
هاي موجود در سطح كشورهاي اسالمي براي مقابلـه بـا ايـن جريـان و      بر تالش عالوه

در سـطح درونـي نيـز بايـد رويكردهـاي فرهنگـي       كـه  رسـد   نظر مي برداشت خطرناك، به
 گونـاگون هـاي   گاهت، نقش دسـ بينبراي مقابله با اين جريان اجرايي شود. در اين  گوناگوني
  بسيار پررنگ است. ،ويژه سازمان فرهنگ اسالمي به، فرهنگي
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