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به همراه داشته است .در میان جریان های مختلف سلفی ،جریان تکفیری بیش از سایرین با
شیعه و سایر مذاهب اسالمی دشمنی میکند و اکنون نیز توانسته است به مدد حمایتهای
خارجی و جذب افراطیون در جهان اسالم به اهدافی نیز دستت یابتد .در ایتن مقابته بتا
بهرهبرداری از نظریه پخش ،تأثیرات سلفیه تکفیری بر بیداری اسالمی بررسی شتده استت.
سلفیه تکفیری در حوزه افکار سبب گسترش قرائت سلفی از بیتداری استالمی ،گستترش
فرهنگ تکفیر و رادیکابیزم ،تغییتر کتانون علمتی بته کتانون جاهلیتت  ،گستترش متو
اسالمهراسی و اسالمستیزی ،گسترش مو شیعههراسی و شتیعهستتیزی و تتروین نظریت
احیای خالفت شده است و در حوزه رفتتار نیتز موجتب رشتد خ تونتگرایتی ،ورود

بررسی تأثیرات سلفیگری تکفیری بر بیداری اسالمی

جریان سلفیه تأثیرات و پیامدهای عمیقی در دو حوزه افکار و رفتار برای جهان اسالم

نیروهای خارجی به جهان اسالم ،تضتعیف استرائی ستتیزی در جهتان استالم و پیتدایش
چابشهای فزاینده فرا روی بیداری اسالمی گردیده است.

کلید واژگان :سلفیگری تکفیری ،جهان اسالم ،تأثیرات سلفیه.
* دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
** دکتری علوم سیاسی.

.

19

مقدمه

سال هفدهم /شماره شصت و پنجم /بهار 39

محتواي بيداري اسالمي ،اسالمخواهي و بازگشت به اسالم است .مردمي که از حضوور
غرب و نگاه تحقيرآميزش و انديشههاي غيراسالمي به تنگ آمده بودند و از طور ديگور
درپي هويت ازدسترفته خود بودند ،مسلماناني که به اصل «االسوالم هوو الحول» ايموا
داشتند ،در انقالبهايي که در منطقه شکل گرفت ،موفق شدند قدرتهاي مستبد و وابسته
را به زير بکشند؛ اما پس از پيروزي با اين پرسش مهم روبرو شدند که چه بايود کوردر راه
عملياتيکرد فرما ها و آموزههاي اسالمي که بتواند جامعه بيمار را به جامعهاي اسوالمي
تبديل کند ،چيستر
چنين وضعيتي سبب شد انديشه سلفي با شعار اسالمگرايي و قرابت و شوباهتي کوه بوا
اهدا و انگيزههاي انقالبهاي منطقهاي و تحوالت معاصور داشوت ،توالش کنود عنوا
بيداري اسالمي را در دست گيرد .سلفيه با شعار جذاب خود که هما بازگشت بوه اسوالم،
اما از طريق تمسک بدو قيد و شرط به سلف و نفي مذاهب اسالمي و دعوت بوه اسوالم
بال مذهب بود 9،کوشيد عنا بيداري اسالمي را در دست گيرد .چنين رويکردي سبب شود
سلفيه تأثيرات بسياري بر روند بيداري اسالمي بر جاي بگذارد و رشود وگسوترش آ را بوا
موانعي جدي روبرو سازد.
يکي ازمهمترين و تأثيرگذارترين جريا هايي کوه در بيوداري اسوالمي حضوورِ فعوالي
بهخود گرفت ،سلفيگري تکفيري است که قرائتوي افراطوي ،فرقوهگرايانوه و ارتاواعي از
اسالم اراية ميکند و توانسته است در برخي کشورهاي اسالمي بر رونود بيوداري اسوالمي
تاثيرات زيادي بر جاي گذارد .البته بايد گفت گفتما سولفيگوري نيوز گفتمواني بسوي و
منسام نيست؛ بلکه در دل خود خردهگفتما هاي بسوياري دارد؛ بوراي نمونوه در جريوا
اخوا المسلمين که بسياري آ را در رديف جريا هاي سلفي قرار ميدهند ،به سه جريوا
سکوالر ،معتدل و افراطي تقسويم مويشوود؛ 0همچنوين سولفيا عربسوتا نيوز خوود بوه
جريا هاي مختلف فکري همانند ملکيوه ،نوسولفيا  ،اخووا التوحيود ،جاميوه و  ...تقسويم

 .1برای آشنایی با مکتب سلفیگری ر.ک :سعید محمد رمضان البوطی ،السلفیه مرحلة زمنیة مبارکةة
المذهب اسالمی ،دمشق3002 ،م.
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 .3برررای آشررنایی بررا جریررانهررای دایلرری ایرروان المرررلمیی ر.ک :سررید هررادی یرر شرراهی،
ایوانالمرلمیی چه میگویند چه مییواهند ،بوستان کتاب.1233 ،

ميشوند (ر.ک :نعیمیان ،1831 ،ص  ،113 – 11جریانشناسی وهابیت .)1811 ،که هرچنود
تمام آنها به اصول مشترکي پايبندند ،تفاوتهاي بنياديني در ميا آنها ديده ميشود.
در عين حال يکي از مباحث اساسي و پيشيني در تقابل يا تعامل با سلفيه شناخت ابعاد
و ميزا تأثيرات سلفيه بر بيداري اسالمي است که بودو آ  ،هور گونوه سياسوتگذاري و
تبيين راهبرد و راهکار براي مقابله ناتمام خواهد بوود .درايون مقالوه توالش مويشوود بوا
بهرهگيري از نظريه پخش تأثيرات سلفيه تکفيري بر بيداري اسالمي بيا گردد.
نظريه پخش ()Diffusion

 ،1813ص )118؛ همچنين در نظريه پخش از جريا اشاعه فرهنگي به وامگيري فرهنگي
ياد ميشود که جوامع ديگر هناارهاي فرهنگي يوک جامعوه را پوذيرا مويشووند (فورارو،
 ،9931ص  .)20پخش خود به انواع گوناگوني تقسيم ميشود:
پخش جاباايي :اين پخش زماني رخ ميدهد که افراد يا گروههواي داراي يوک ايوده
مخصوص بهطور فيزيکي از مکاني به مکا ديگر حرکت کنند و به اين طريق ،ابوداعات و
نوآوريها در سرزمين جديد گسترش يابند (هما  ،ص .)969
پخش سلسله مراتبي :در اين نوع از پخش ،پديدهها و نوآوريها در قالب سلسلهمراتب
 .1تأثیرات ر شی مانند اینکه ر ند جریان اسالمی را به سروی یشرونو رسریدن بره اهردا
طریق کشتار سوق داده اسو.

ا
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تأثيرات جريا سلفي بر بيداري اسالمي را ميتوا در سطوح مختلف بررسي کرد؛ بوه
اين معنا که گاه سلفيه بر بيداري اسالمي توأثيرات روشوي 9داشوته اسوت و گواه توأثيرات
محتوايي ،همچنين گاه سنخ تأثيرات در حوزه فرهنگي و اعتقادي بووده اسوت و گواهي در
حوزههاي سياسي و امنيتي .بررسي اين تأثيرات روشي مناسب ميطلبد .به نظر مويرسود
براي مصداقپژوهي تأثيرات سلفيه بر بيداري اسالمي ،نظريه پخش يا اشواعه پاسوخگوي
پرسش در اين زمينه باشد .نظريه پخش قدرت تبيين و توضيح هرگونه نوآوري فکري يوا
فيزيکي را دارد و هم علت اشاعه ،نحوه گسترش و مسيرها و مااري پخش آ و هم علل
توقف آ و علل گسترش مادد آ و نيز پايداري برخوي از اموواو و زوال برخوي ديگور را
توضيح ميدهد(Haggett, 1983, p.303-304) .؛ بوه عبوارت ديگور اشواعه يوا پخوش
فرايندي است که بر طبق آ يک امر فرهنگي که عالمت مشخصه يک جامعه اسوت ،در
جامعة ديگري به عاريت گرفته ميشود و مورد پذيرش قورار مويگيورد (پاانو و پارون،
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و از طريق توالي منظم دستهها و طبقات منتقل ميشود و گسترش مييابد .ايدهها از يوک
فرد مهم به فرد ديگر يا از يک مرکز شهري مهوم بوه مرکوزي ديگور گسوترش موييابود
(هما ) .برخي اين پديده را «انتشار ريزشي» نيز گفتوهانود؛ يعنوي فراينودي کوه از مراکوز
بزرگتر و مهمتر به مراکز کوچکتر سرازير ميشود (.)Hagget, 1983, p.305
پخش سرايتي يا واگيردار :اين پخش در مقابل پخش سلسلهمراتبي است .در اين نووع
پخش ،گسترش عمومي ايدهها بدو درنظرگرفتن سلسلهمراتب صوورت مويگيورد؛ ماننود
اشاعه بيماريهاي مسري .اين فرايند بهشدت تحت تأثير فاصله قرار دارد؛ بنابراين افوراد و
نواحي نزديک نسبت به افراد و نواحي دوردست احتمالِ تماس بيشتري دارند (.)Ibid
دو نوع پخش سلسلهمراتبي و سرايتي از نوع پخشهايياند کوه داراي سورعت انتشوار
بااليياند .در اين دو نوع پخش ،اين افکار ،انديشهها و مفاهيماند که از سرزمين ميزبا بوه
سرزمين ميهما و جديد هارت ميکنند و چوو فيزيکوي نيسوتند داراي سورعت انتشوار
بااليي است .درواقع هر دو از نوع پخش انبساطي تلقي شدهاند (جردن و راونتاری،1831 ،
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درماموع با بهرهگيري از نظريه پخش تأثيرات سلفيگري تکفيري را ميتووا در دو
حوزه افکار و رفتار بهصورت زير مورد بررسي قرار داد:
 .1-2افکار

سلفيه در حوزه افکار تأثيراتِ عميقي بر جريا بيداري اسالمي داشته است .درحاليکوه
بيداري اسالمي به دنبال گسترش اسالم اعتدالي و بازگشت به ارزشهوا و اصوول اساسوي
اسالم و تقويت زمينه هاي همگرايي ميوا جهوا اسوالم اسوت ،جريوا سولفي در ابعواد
روش شناسي ،اعتقادات و نظام سياسي تغييرات بنياديني ايااد کرده اسوت .در ايون زمينوه
ميتوا به موارد زير اشاره نمود:
 .2-1-1گسترش قرائت سلفي از بيداري اسالمي
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بيداري اسالمي بيترديد هنگامي ميتواند در تحوول جهوا اسوالم و هودايت آ بوه
سوي تعالي موفق باشد که بر اساس خردورزي و اجتهاد حرکت کند و عليرغوم پايبنودي
به اصول و انديشه حياتبخش اسالم به نفي دستاوردهاي مادي بشر نپردازد .چنين روشي
در انديشة مصلحا بزرگ همانند حضرت امام  ،سيد جمال ،محمد عبده ،عالمه اقبوال
ديده ميشود که هماره عنصر عقل و انديشه را در کانو انديشة خود لحاظ کردهاند.
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پخش قرائت سلفي در فضاي بيداري اسالمي از نوع سرايتي است و به سبب شوباهت
ظاهري آ با اصل بازگشت به اسالم در انديشه بيوداري اسوالمي توانسوته اسوت رشود و
گسترش بسياري داشته باشد .فاصله يکي از ويژگيهاي پخش از نوع سورايتي اسوت؛ بوه
اين معنا که هرچه جامعه به مرکز بيماري نزديکتر باشود ،قودرت رشود و گسوترش ايون
انديشه افزايش مييابد .به همين سبب قرائت سلفي از بيوداري اسوالمي در منواطقي کوه
مستقيماً درگير مباحث بيداري اسالمي بودهاند ،بيشتر مشاهده ميشود.
تونس نخستين کشوري بود که درگير انقالب شد و اسالمخواهي يکي مطالبات موردم
مسلما اين کشور بود .دليل بر اسالميبود انقوالب توونس افوزايشِ فزاينوده محبوبيوت
حزب اسالمگراي النهضه ميباشد .پس از پيروزي انقالب تونس حوزب النهضوه توانسوت
زمام امور را در دست گيرد؛ اما به موازات گسترش اسالمگرايي ،جريا سلفي نيوز در ايون
کشور فعال شد و به فعاليتهاي تبليغاتي و همچنين مووسواري بر بيداري اسالمي در اين
کشور پرداخت .گروههاي سلفي تندرو از جمله انصارالشريعه قرائتي سولفي از انقوالب ايون
کشور ارائه دادند تا آناا که راشد الغنوشي (رهبر حزب النهضه) آنا را تهديدي جدي براي
انقالب اين کشور تشخيص داد و رسماً آنا را خوارو زمانه ناميد؛ به گفته وي «هر کااي
زمين که اين جهاديها که خوارو زمانه هستند ،حضور داشته باشوند ،خوونريزي و ويرانوي
فرود ميآيد .تا کنو هيچ دولتي وجود نداشته است که سلفيها در آ به موفقيوت دسوت
يافته باشند .آيا سومالي و عراق و افغانستا دولتهايي با ثبات دارندر» (سولفيهوا خووارو
زمانه هستند.)19/9/6 ،
وي در تفاوت جريا معتدل و جريا افراطي ميگويد« :فرق بوين جنوبش النهضوه و
جهاديها اين است که ما تندرو و افراطگرا نيستيم و خواهوا منوافع کشوورما هسوتيم؛
درصورتيکه سلفيهاي جهادي اينگونه نيستند .تا کنو هيچ يک از اين سلفيهاي تندور
در زمينه اقتصاد ،علوم ،قانو و علوم اجتماعي هيچ دانشمند و عوالمي نداشوتهانود و قشور
بزرگي از ملت بر اثر افراطگراييهاي برخوي گوروههواي سولفي از اسوالم واهموه دارنود.
(هما ).
چنين وضعيتي در مصر نيز ديده ميشوود .پوس از انقوالب مصور ،گوروههواي سولفي
کوشيدند انقالب را به نفع خود مصادره کنند .احوزاب سولفي النوور ،الفضويله ،االصوالح و
االصاله که طيف هاي مختلف سلفيه در کشور مصورند ،در فورداي انقوالب مصور قرائتوي
سلفي از انقالب مصر ارائه دادند و کوشيدند انقالب را به نفع خود مصادره کنند تا آناا کوه
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حزب سلفي النور با حمايت هواي عربسوتا سوعودي کوشويد خوود را بوه جريوا معتودل
اخوا المسلمين که برآمده از مطالبات ديني مردم بود ،نزديک کنود و ديودگاههواي سولفي
خود را ديکته نمايد .بيشک نزديکي اخوا المسلمين به احزاب سلفي از يک سوو در کنوار
عوامل ديگر موجبِ سرنگوني مرسي گرديد.
البته جداي از قرائت رسمي سلفي فعال در عرصه سياسي مصر شاهدِ فعاليت گروههاي
سلفي افراطيتر و راديکالتر در صحراي سينا هستيم؛ گروهي کوه بوه کشوتار نظاميوا و
مردم اين منطقه و انفاار تأسيسات نفتي ميپردازند .گروههوايي ماننود «مالوس شووراي
مااهدين در اکنا بيتالمقدس» و هستههاي اولية جماعت «انصوار بيوتالمقودس» کوه
9
بيشتر آنا از بقاياي التوحيد و الاهاد هستند.
هما گونه که گفته شد نوع پخش در رشد قرائت سلفي در حووزه بيوداري اسوالمي از
نوع سرايتي است؛ به اين معنا که همانند يک ويروس که بهسرعت منتشر ميشود ،قرائوت
سلفي نيز در فضاي بيداري اسالمي زمينه رشد دارد .هياانوات ،اصول کلوي بازگشوت بوه
اصول و مباني اسالم و دشمني با غرب عواملي اسوت کوه موجوب بهوره بورداري و سوو
استفاده جريا سلفي از فضاي بيداري اسالمي شده است.
مشکل ديگر اين بود که بيداري اسالمي در حالي در کشورهاي اسالمي شکل گرفوت
که ادبيات و مباني و اصوول آ حتوي بوراي نخبگوا روشون نبوود و در باموداد پيوروزي
انقالبها هيچگونه مدلي براي راهبري و خروو اين کشورها از بحرا ها ارائه نشد و همين
وضعيت سبب شد جريا هاي سلفي از خأل بهوجودآمده براي ارائه و گسترش قرائوت خوود
از بيداري اسالمي تالش کنند ،بهويژه آنکه غرب کشوورهايي هماننود عربسوتا و قطور
براي محودود سواختن توأثيرات فراگيور بيوداري اسوالمي در جهوا اسوالم راه حمايوت از
گروههاي سلفي تندرو را امتحا کردند.
 .2-1-2گسترش فرهنگ تکفير و راديکاليزم

روند بيداري اسالمي ازآنااکه در بسياري از کشورها ماهيت انقالبي داشت ،مناور بوه
ناآراميها و مخالفتهاي فيزيکي با نظام حاکم گرديد؛ در کشورهايي مانند توونس ،مصور،
يمن و ليبي چنين اتفاقي افتاد .به عبارت ديگر روندِ تحوالت جها اسالم بهگونوهاي بوود
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1. http://www.mehrnews.com/news/3534443

که انديشههاي اصالحگرايانه نه ميتوانست پاسخگوي مطالبات مردم باشود و نوه ماوالي
براي بروز و ظهور داشت .شعار «الشعب ،يريد اسوقاط النظوام» کوه در کشوورهاي درگيور
بهسرعت فراگير شد ،بهخوبي نشا ماهيت انقالبي اين روند اسوت (مارد مرار و شاعار
«الشعب یرید اسقاط النظا ».)1831/11/22 ،

ازآنااکه انقالبها و تحوالت اجتماعي در دل خود ،ناآرامي و بيثباتي را دامن ميزنود
و حداقل در دورة گذار ،جامعه شاهد التهابات و مشکالت ناشي از اعتراضات و مخالفوتهوا
با نظام حاکم است (مشیرزاده ،ص ،)11زمينه رشد و گسوترش انديشوههواي افراطوي نيوز

 .1در یکی ا اظهار نظرها ،عدنان در شبکه مجد رسماً اعالم کرد که دشرمنانمان ممررلمانانر را در
چرخ گوشو یواهیم ریخو گوشو چرخکرده آنان را به سگها یواهیم داد.
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مستعد ميشود.
مفهوم تکفير در بيشوتر قرائوتهواي سولفي ،وجوود دارد؛ اموا ميوزا و غلظوت آ در
انديشههاي سلفي به يک اندازه نيست؛ به همين سبب هرجا انديشههاي سولفي ورود پيودا
کرده است ،به سوبب ماهيوت آ  ،نووعي پراگماتيسوم و جزميوت مبتنوي بور مخالفوت بوا
انديشههاي مخالف شکل گرفته است که ميزا آ با توجه به نوع سلفيگري متنوع است.
چنين ويژگيهاي دوسويهاي سبب شده است که سلفيه در رشد خشونت ،افراطگرايوي
و انديشههاي تکفيري در فضاي بيداري اسالمي نقشِ بيبديلي بازي کند.
متأسفانه در فضاي بيداري اسالمي ،سلفيه نه فق نکوشيد دشمنا مشترک و عوامول
اصلي عقبماندگي مسلمانا را هد بگيرد ،بلکه فرقهگرايي و اختالفات درونوي را دامون
زد .سلفيه از فضاي بهوجودآمده در عصر بيداري اسالمي ،قرائتي تکفيري و افراطوي ارائوه
نمود و واژههاي مهم و کليدي همانند کفر ،شرک و بدعت را بهسادگي در مورد مسولمانا
به کار برد .در سخنا و فتاواي فرماندها فکري تکفير همانند عدنا عرعوور ،قرضواوي،
عبدالرحمن دمشقيه ،ناصر العمري ،عادل الکلباني ،بوهسوادگي حکوم تکفيور و اباحوه دم و
اموال صادر مي شود و به ادني دليلي فرد متهم به کفور و زندقوه مويگوردد و پوس از آ ،
9
گروههاي تکفيري سلفيه اين احکام را اجرا ميکنند.
از طر ديگر درحاليکه در حوزه انديشه و افتا در طول قورو گذشوتة اسوالم کمتور
شاهد فتاواي تکفيري بودهايم ،امروزه در فضاي بهوجودآمده ،شاهدِ رشد و گسترش چنوين
وضعيتي هستيم .گروههاي سلفي مذاهب مختلف را تکفير ميکنند که از آ جمله ميتوا

13

به تکفير شيعيا عراق ،علويهاي سوريه ،حوثيهاي يمن ،مالکيهاي نياريوه ،صووفيا
مصر اشاره کرد (علیزاده موسوی ،1818 ،ج ،1ص . )223 – 288
نوع پخش در اين محور بيشتر سلسلهمراتبي يا ريزشي است؛ به اين معنا که اين فتواوا
يا ديدگاههاي تکفيري را مفتيا سلفي صادر ميکنند و سپس پيروا به کار ميگيرند؛ بوه
عبارت ديگر چو رهبرا ديدگاههاي تکفيري دارند ،اين ديدگاهها به گروههاي نازلتور و
پايينتر نيز منتقل ميشود .پخش يا اشاعه ريزشوي يوا سلسولهمراتبوي سوبب شوده اسوت
فرهنگ تکفير و افراطگرايي در ميا اليههاي مختلف جريا ها و طيفهاي سولفي نفوو
کند و گسترش يابد و همچنين فرايند بيداري اسوالمي را بوه سووي راديکواليزم ،تکفيور و
صحنه بازي را از تقابل با غرب به تقابل با مسلمانا تغيير دهد.
 .2-1-3تغيير کانون علمي به کانون جاهلي
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بيداري اسالمي در طول تاريخ خود شاهد رهبرا وارسته و فرهيختهاي بووده اسوت .از
قرو گذشته که افرادي همانند طهطاوي و خيرالدين تونسي نخستين جرقههاي بازگشوت
به اسالم را زدهاند تا در قر گذشته که افرادي همانند سيد جموال ،محمود عبوده ،عالموه
اقبال و حضرت امام و رهبري اين جريا را به عهده داشتهاند ،بيداري اسوالمي همواره در
فضاي عقالني ،تخصصي و علمي پيش رفته است؛ بهويژه آنکه بيداري اسالمي که مرکب
از بازگشت به اصول اساسي اسالم و تعامل منطقي با دنيواي جديود اسوت ،خوود نيازمنود
آگاهي و آشنايي با معار و آموزههاي اسالمي از يک سوو و مقتضويات زموا و مکوا از
سوي ديگر است.
اما هما گونه که گفته شد ،بيداري اسالمي در سالهاي معاصر با شتاب پويشرفوت و
توالي حوادث و رويدادها ،که با توجه به فقر داشتههاي علمي و عدم وجوود سياسوتهواي
راهبردي ،بهگونهاي بود که قدرت برنامهريزي را گرفت و موجب شد جريا سلفيه عوالوه
بوور اينکووه زمينووههوواي افووراطگرايووي و تکفيوور را در جهووا اسووالم بگسووتراند ،بووه نوووعي
سطحينگري و آرا و انديشههاي سخيف متوسل شود؛ به عبارت ديگر رهبري جريا هواي
سلفي فعال در فضاي بيداري اسالمي به جاي آنکه در دست رهبرا بنام ايون جريوا هوا
باشد ،به دست رهبرا جهادي افتاد که معموالً از نظور علموي ضوعيفانود و بيشوتر نخبوه
ابزارياند .شاهد بر اين ادعا انزواي رهبرا تکفيري مانند عدنا عرعور ،قرضواوي و حتوي

9

گاه اتخا مواضع مخالف با جريا هاي سلفي تکفيري است.
اين وضعيت سبب شده است ،رهبرا جهادي جاهل افکارِ بسيار سخيف و فتاواي شوا
و نادري بيا کنند که با فقوه و کوالم هويچ يوک از موذاهب اسوالمي همواهنگي نودارد.
دستورها و فرما هاي اين افراد نشا اين واقعيت است که رهبري علمي اين جريا هوا از
کانو علما و انديشمندا به سوي کانو نوعي عملگرايي غيرعلمي در حال تغيير اسوت و
اين وضعيت شراي را در تعامل با جريا هاي سلفي دشوارتر ميکند 0.فتواواي مربووط بوه
جهاد نکاح و سپس عمليشد اين فتوا در سوريه و عراق و برخي از کشورهاي ديگر نيوز
معلول چنين وضعيتي است.
نوع پخش در اين حوزه بيشتر بر اثر پخش جابهجايي است؛ به اين معنا که رفتوهرفتوه
رهبرا علمي سلفيه با فعاليتهاي افراطي جريا هاي سلفي کنار گذاشته شدهانود و جواي

ایدئولوگ فکری آنان بود ،موضع گرفو؛ همچنیی هیئو کبارالعلمای عربرتان که ا حامیان اصرلی
جریانهای سلفی در بیداری اسالمی بودند ،در کنفرانس اسالم تر ریزم در  32/13/6در شهر مکه
در قبال آنان موضع گرفتند.
 .3بریی ا فتا ا عبارت ا  :ممنوع بودن نشرتی نان بر ر ی صندلی کشریدن سریگار قلیران
سط محکوم میشود؛ در صورت تکررار بره

کری که مرتکب آن شود به قطع د انگشو سبابه

هشتاد ضربه شالق محکوم با ادامه آن اعدام یواهد شد .آرایشگاه های مردانه بایرد بررته شرود
کوتاه کردن مو ممنوع اسو مخالفوکردن با ایی قوانیی شرعی حکم اعدام دارد .گذاشرتی لبرا
نانه در فر شگاهها درمألعام ممنوع اسو لبا

نانه را باید ن بفر شرد .در امراکنی کره لبرا

نانه د یته میشود ،نباید مردان حضور داشته باشند؛ درغیر ایی صورت برته یواهند شد .استفاده
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 .1برای نمونه عدنان عرعور در شبکه قطر رسماً در برابر داعش جبهةة النرةر کره یرود مرانی

ا تصویر نان در تبلیغات ممنوع اسو؛ همچنیی نان در صورت نیا به درمان تنها بایرد بره دکترر
نان مراجعه کنند .آرایشکردن ،مدل دادن مو استفاده ا موادی مانند ژل برای مو توسرط جوانران
ممنوع اسو مخالفو با آن هشتاد ضربه شالق در پی یواهد داشو .هر کس کلمه «داعرررش» را
به کار ببرد به هفتاد ضربه شالق محکوم یواهد شد .پوشیدن هرگونره شرلوار جریی تریشررت
آرایش صورت برای دیتران ممنوع اسو آنها باید لبا

عبرا داشرته باشرند .گرر ه تر ریررتی

موسوم به د لو اسالمی عراق شام مداعررشر فتواهای عجیبی را کره در برا ذکرر آن رفرو ،برا
عنوان قوانیی شرعی برای اجرا به شهر رقه به شرمال شررق سروریه ابرال کررد
پانزدهم نوامبر یواستار شد مبه نقل ا سایو یردادر.

اجررای آن را ا

11

خود را به رهبرا جهادي عملگرا که با فضاي علم و معار ديني آشنايي نداشتند ،دادنود؛
براي نمونه چهرههايي مانند ايمن الظواهري ،ابومحمد مقدسي ،ابوقتاده فلسطيني در ميوا
طيفهاي سلفي تکفيري جايگاه خود را از دست دادهاند و افرادي همانند ابوعمر شيشواني،
ابو علي شيشاني ،ابومصعب زرقاوي و رهبراني که از سرزمينهاي خود به سوي کانو هاي
بحرا هدايت شدهاند ،جايگزين شدهاند .اين رهبرا نيز به جاي آنکه بور اسواس مبواني و
تفکرات اصيل سلفي فعاليتهاي خود را ساما دهند ،رويکردي سطحي و هيااني به خود
گرفتند و در بسيج نيروهاي تکفيري نقش مهمي ايفا کردند.
 .2-1-4گسترش موج اسالمهراسي و اسالمستيزي
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اسالمهراسي و متعاقب آ اسالمستيزي سابقهاي ديرينه حداقل به اندازه شرقشناسي
دارد .در آثار مستشرقا  ،هماره نوعي سياهنمايي و ترسيم چهرهاي غيورواقعوي از اسوالم و
مسلمانا مشاهده ميشود .ريشه اين مسئله را جداي از تقابل نظامي در جنگهاي صليبي
و اسپانيا بايد در تقابلهاي فکري و عقيدتي جسوتاو کورد؛ بوه گفتوه ادوارد سوعيد ،نگواه
استثناگرايانه غرب يا هما غيريتسازي موجب شده است که براي معرفوي غورب خووب،
9
اسالم يا مسلمانا ِ بد مالک قرار گيرند.
ريشة ديگر اسالمهراسي و اسوالم سوتيزي غورب رشود و گسوترش شوديد اسوالم در
کشورهاي غربي است؛ به گفتة اسپوزيتو ،اگر در گذشته شهرهايي مانند مکه ،مدينه ،قاهره
شهرهايي اسالمي شمرده ميشدند ،امروز شهرهايي مانند مارسي ،ليو  ،واشنگتن و لنود
را بايد جز کشورهاي اسالمي شمرد ،چه اينکه در کنار هر کليسا گلدسوته مسوادي نيوز
افراشته شده است .بر پاية آمار ،سرعت گسوترش اسوالم در کشوورهاي اروپوايي حتوي از
مسيحيت بيشتر است و شوايد در دهوههواي آينوده مسولمانا از نظور جمعيوت ديگور در
کشورهاي غربي در اقليت نباشند 0.چنين وضعيتي سبب شده اسوت اسوالمسوتيزا از هور
مستمسکي براي مقابله با اسوالم اسوتفاده کننود و يکوي از مهومتورين اهورمهواي آنوا ،
 .1برای آشنایی با نظریه اد ارد سعید ر.ک :شرق شناسی ،ترجمره عبردالرحیم گرواهی ،دفترر نشرر
فرهنگ اسالمی.
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 .3برای آشنایی با ضعیو مرلمانان در ار پا امریکا ر.ک :گر هی ا نویرندگان ،مسلمانان اروپا
و امریکا ،ترجمه سید مهدی علیزاده موسوی ،کیش مهر.1231،

.)91
محمد صالح (نويسنده عرب) در سايت الازيره بهتفصيل به عللوي کوه موجوب شوده اسوت
جريا هاي سکوالر ،ليبرال و مليگرا به جريا هاي اسالمگرا حمله کننود و اسوالمهراسوي را در
تحوالت بهار عربي به وجود بياورند ،اشاره کورده اسوت .وي بور اسواس مودل مصوداقپژوهوي
اخوا المسلمين را بررسي کرده است .صالح تأکيد ميکند که ترساند از اخوا المسلمو عمومواً
با عناويني نظير تروريسم ،افراطگرايي ،واپسگرايي يا صفاتي مانند ضدآزادي و ضدحقوق زنا يا
عناوين ديگري مانند ديکتاتور به اسم دين نمود پيدا ميکند؛ اين تبليغات حتي در برخي مووارد از
متهمکرد به مزدوري براي کشورهاي ديگر و فرصتطلبي و عودم قودرت بوراي ارائوه برناموه
9
واقعي مديريت کشور و ترتيبداد به مناسبات خارجي نيز خالي نيست.
هرچند صالح در اين مقاله کوشيده است اتهاماتي را که به اخوا المسلمين نسوبت داده
شده است ،غير واقعي قلمداد کند و رفع اتهام از اخوا نمايد ،بايد به اين نکته ا عوا کورد
که برخي از اعمال شاخه افراطي اخوا المسلمين به چنين وضعيتي دامون زده اسوت ،کوه
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بهرهبرداري از شراي امروز جها اسالم است.
نکتهاي که در عملکرد سلفيه در تحوالت معاصر جها اسالم قابل توجوه اسوت ،ايون
واقعيوت اسوت کووه سولفيه بوا عملکوورد خوود در چنود سوال گذشوته بهانوه الزم را بووراي
اسالمستيزي و اسالمهراسي بهشدت فراهم کرده است؛ بوه عبوارت ديگور اگور غورب در
سالهاي  0111تا  0119براي مقابله با اسوالم از کاريکواتور ،آتوشزد قورآ  ،مقابلوه بوا
گلدسته ،مناره و مقاالت آتشين ضداسالم استفاده ميکرد ،جريا هاي سولفي در تحووالت
اخيرِ جها اسالم بهانة بهتري در اختيار اسالمستيزا قرار دادند .سلفيه تکفيري در شراي
حاضر بهشدت غرب را در پروژه اسالمهراسي ياري نمود .رشد و گسترش بيداري اسوالمي
بر اساس اسالمِ معتدل خطري جدي براي غرب محسوب ميشود؛ ازايونرو غورب پوروژه
«اسالم عليه اسالم» را آغاز کرد و با انعکاس اعمال خشونتبوار و ضودانسواني سولفيه در
رسانهها بهخوبي توانست به اهدا خود برسد .در يکي از پوژوهشهوايي کوه بوه بررسوي
ضريب القائات اسالمهراسي و اسالمستيزي در غرب پرداخته است؛ به صورت مووردي بوه
بررسي روزنامه تايمز پرداخته؛ اين روزنامه با آورد ِ نمونههاي بسيار از عملکرد گروههواي
افراطي اسالمهراسي و اسالمستيزي را القا کورده اسوت( .حسا خاانی ،1833 ،ص – 24
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1. http://www.daikondi.com/islambidari.htm

نهايتاً عملکرد منفي اين حزب که يک کارش حمايت از احوزاب و گوروههواي تنود سولفي
مانند النور بود ،موجب سرنگوني آ گرديد.
اين نوع اشاعه از طريق ماهواره ها ،مطبوعات ،فضاي ماازي و ساير رسوانههاسوت.
مخاطبا اصلي جريا اسالم هراسي نيز بيشتر غير مسلمانا  ،بهويژه غربويهاينود .پيوام
اين فکر اين است که اسالم به شدت در غرب در حوال پيشوروي اسوت و ايون خطوري
اساسي براي جها غرب است؛ وقتي مسلمانا به خود رحم نمي کنند ،در صورت يوافتن
قدرت به پيروا ديگر مذاهب هم رحم نخواهند کرد (.)trust 2005, p.60
 .2-1-5گسترش موج شيعههراسي و شيعهستيزي
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مفهوم هالل شيعي ) (Shiite Crescentدر ادبيات آلمواني سوابقه طووالني دارد؛ اموا
سخن ملک عبداهلل دوم و پادشاه ارد و بود کوه توجوههوا را بوه طورح هوالل شويعي در
خاورميانه برانگيخت 9.کاربرد اين واژه مقار با بهقدرترسيد شيعيا در انتخابات عوراق،
پس از حملة امريکا در سال 0119م به اين کشور بود .بور ايون اسواس بوهقودرترسويد
شيعيا در عراق تکميلکنندة هاللي از حوزههاي نفو شيعه است کوه کشوورهاي لبنوا ،
سوريه ،عراق ،ايرا  ،پاکستا و افغانستا را در بر ميگرفت؛ به اين معنا که شيعيا ايرا
و در لبنا و در عراق و سوريه از جايگاه تعيينکنندهاي در منطقه برخوردارند.
حسني مبارک (رئيس جمهور اسبق مصر) در ضرورت شيعههراسي گفت« :شويعيا در
جها عرب به ايرا وفادارترند تا کشور خود» .به گفته وي شيعيا کشورهاي اسالمي که
از نظر ملي و ظاهري تبعه آ کشورهايند ،بيش از آنکه به پيوندهاي خوني و ملوي پايبنود
باشند ،به پيوندهاي مذهبي اعتقاد دارند؛ پس آنا نيروهاي ايرا در اين کشورها هسوتند.
همچنين او بار ديگر به شکلگيري هالل شيعي و تأثير آ بر مناسبات منطقهاي به سوود
ايرا هشدار داد (العربیه ،اوریل .)2111
شواهزاده مقور و وليعهود دوم عربسوتا و نيوز اعوالم کورد ديگور سوخن گفوتن از
هاللشيعي درست نيست ،چه اينکه هالل شيعي در حال تبديل به بدر کامل است و ايون

910

 .1ملک عبداهلل در سفر به آمریکا در دسامبر سال  3005در مصراحبه برا ر نامره اشرنگتی پررو
هالل شیعه را مطرح نمود.

9

خطري است که کشورهاي اسالمي را تهديد ميکند.
با آغاز بيداري اسالمي و نشانههاي تأثيرپذيري انقالبهاي عربي از جمهوري اسالمي
ايرا  ،ضريب اين نوع القائات به اوو خود رسيد .در اين ميا جريا هواي سولفي بويش از
همه از فرصت بهدستآمده براي تصدير انقالبها از حربه مد شويعي اسوتفاده مويکردنود
(سلفیهای خشمگی .)18/12/2 ،

 .2-1-6ترويج نظريه احياي خالفت در سايه بيداري اسالمي

نمونه آرماني حکومت در نگاه اهل سنت مدلِ خالفت است که يادآور خالفوت راشوده
در صدر اسالم ميباشد .نظريه خالفت در انديشة سني ناظر به نظريات قديم (سنتي) اهول

بررسی تأثیرات سلفیگری تکفیری بر بیداری اسالمی

احمد خالد (نويسنده مصري) در مقالهاي با عنوا «طورح ايورا بوراي تحقوق رؤيواي
هالل شيعي» 0به بررسي طرحها و مواضع جمهوري اسالمي ايرا در قبوال انقوالبهواي
عربي پرداخته است .همچنين افرادي چو فهمي هويودي ادعواي عايوب شوکلگيوري دو
بلوک شيعي و يهودي در برابر يکديگر را دارند که بلوک شيعي متشکل از کشورهاي شيعياند
9
و بلوک يهودي اسرائيليها و همپيمانا آنها.
سلفيه از پروژه شيعههراسي چند هد عمده را دنبال مويکنود .9 :همگرايوي متشوددا
اهل سنت با خود در فعاليتهاي ضد شويعي  .0کنتورل نفوو انديشوه شويعي در کشوورهاي
اسالمي ،بهدليل گوزارش هواي متعوددي از رشود و گسوترش انديشوه شويعي در کشوورهاي
اسالمي در سالهاي اخير  .9شکا زي بود جريا هاي افراطي و تکفيري ،به اين معنا که
در دل شکا هاي مذهبي و اجتماعي رشد ميکنند و هرچه عمق اين شکا ها بيشوتر باشود
زمينة رشد و گسترش انديشههاي افراطي بيشتر خواهد بود .البته چنوين سياسوتي صورفاً بوه
ستيز با شيعه محدود نميشود؛ بلکه اهل سنت شريعتمحور و طريقتمحور (ميوا احنوا و
شوافع و حنابله) را هم شامل ميشود (همان).

1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930111000274.
 .3احمررد یالررد ،المشررر ع ا یرانرری حیرراش الهررالل الشرریعیhttp://www.al-:20012/5 ،
/tagheer.com
 .3فهمی هویدی ،هاللشیعی ستاره دا د به نقل ا فار
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سنت ميباشد که در برابر نظريات جديد قرار ميگيرد که معمووالً شوورامحورنود 9.بيوداري
اسالمي ،به زعم سلفيه ،ظرفيت احياي مادد خالفوت را دارد .شوعار اصولي سولفيه بوراي
تأثيرگذاري در ميا اهل سنت از دو رکن تشکيل شوده اسوت :خالفوت مهومتورين رکون
انديشه سياسي سني است و در بيداري اسالمي بايد به دنبال احياي اين نهاد مهم باشويم؛
خالفت عباسي با همکاري شيعيا سرنگو شده است و ازهمينرو بايود شويعه را دشومن
0
اصلي احياي خالفت قلمداد کرد و با تمام توا در برابر آ ايستاد.
پوشيد لباس مشکي و پرچم مشکي براي احياي فرهنوگ عباسويا اسوت .بوه نظور
ميرسد يکي از مهمترين خطرهاي سلفيه که اموروزه جريوا بيوداري اسوالمي را تهديود
ميکند ،گسترش و ايده خالفت سنتي در ميا اهل سنت است که سالهوا آرزوي احيواي
آ را داشتهاند و سعادت دنيا و آخرت خود را در احياي آ ميبينند؛ به همين دليل از نگواه
سلفيا بيداري اسالمي زمينه تشکيل و احياي مادد خالفت اسالمي است؛ داعش بر پاية
همين تفکر ابوبکر بغدادي را خليفه اسالمي معرفي کرد و عنوا بغدادي را به وي داد کوه
يادآور خالفت عباسيا در بغداد باشد .چنين رويکردي در افريقا در کشورهايي مانند ليبوي،
تونس و مصر نيز دنبال ميشود؛ براي نمونه عبدالرزاق اجحا (شيخ سلفي مغربي) که پيشتر
بازداشت شده بود ،به جوانا مغرب ،تونس ،سودا  ،موريتاني و کساني که خواها پيوستن
به داعشاند ،گفت :کساني که به سبب بُعد مسافت نميتوانند به سرزمين شام سفر کننود،
به سلفيا ليبي بپيوندند؛ زيرا ايناا نيز سرزمين خالفت است .به گفته وي «در واقع جنگ
داعش با جها  ،جنگ اسالم اصيل و اسالم تغيير يافته و جنگ علمواي اسوالم و علمواي
درباري و وابسته به حاکما است» 9.در منطقه آسياي ميانه نيز حزب التحرير پيگير احياي
1
خالفت اسالمي است.
درماموع نظريه خالفتي که سلفيه در جها اسوالم تورويج مويدهنود ،داراي شوراي
مستعدي است .نخست آنکه احياي اسالم در نگاه اهل سنت به احياي خالفت گره خوورده
است؛ ثانياً تالش براي ايااد حکومت اقتضاي بنيا بهترين نووع حکوموت را کوه هموا
 .2برای اطالعات بیشتر :ر.ک :دا د فیرحی ،نظام سیاسی د لو در اسالم ،انتشارات سمو.
 .1برای آشنایی با ایی دیدگاه ر.ک :ابو نریبه ،دولة االسالمیة فةی الرةراو و المةا  ،مممةرو الالفةة
الموعود ،الموصل3013 ،م.
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3. http://fa.alalam.ir/news/1680564.
4. http://vista.ir/article/ 335036.

خالفت در انديشه اهل سنت است دارد ،ثالثو ًا توالش مضواعف سولفيه بوراي کشواند بيوداري
9
اسالمي به سوي نظريه توهمي احياي خالفت توانسته است موافقاني در جها سني بيابد.
پخش در اين حوزه نيز از نوع جاباايي ،سلسله مراتبي و سرايتي است؛ به اين معنا که
حضور افرادي همانند ابوبکر بغدادي در مناطق سلفي زمينه شکلگيري اين ايده را تقويوت
ميکند .انديشه خالفت در افواه و اظهار نظرهاي بزرگا اهل سنت وجود دارد و ايون امور
موجب تبعيت عامه از آنها ميشود 0و اين نگورش از سووي کوانو هواي سولفي در سواير
9
مناطق جها اسالم در حال رشد و گسترش است.
 .2رفتار

جريا هاي سلفي افزو بر تأثيرات فکري و انديشهاي ،تأثيراتِ فيزيکي و رفتاري نيوز
داشتهاند؛ به عبارت ديگر در فضاي بيداري اسالمي نوعي فرهنگسوازي سولفي در حووزه
رفتار در حال شکلگيري است که در صورت عدم برنامهريزيهاي صحيح تأثيرات عميقي
بر فرايند بيداري اسالمي خواهد گذاشت.

انديشه سلفي تکفيري در طول حيات خود هماره با خشونت و ارهاب پيش رفته اسوت.
رشد و گسترش وهابيت از سال  9929قمري تا کنوو  ،هموواره در سوايه شمشوير بووده

 .1برای آشنایی با نفوذ اندیشههای یالفو سلفی در میان اهل سرنو ،ر.ک :محمة عمةار  ،ریر ةة
الخالفة ،السفینة ،الثورة ،الفرواالسالمی ،المؤسسةالرربیة لل رسات والنمر.6891 ،
و آرمانی مورد نظر اهرل سرنو را برا مفهروم یالفرو در نرزد یرود تصردیر
 .3البته سلفیان یالف ِ

بررسی تأثیرات سلفیگری تکفیری بر بیداری اسالمی

 .2-2-1رشد خشونت در جهان اسالم

کردهاند؛ به ایی معنا که یالفو سلفی بیشتر یادآ ر یالفو به مفهوم یروارجی آن اسرو؛ ایری نکتره
پس ا رفتارهای شنیع آنان بر علمای اهل سنو نیز پوشیده نمانده اسو.
 .2برای نمونه گر ه داعش با استفاده ا ایده یالفو توانرته اسو در بخشهای مر ی افغانرتان
پاکرتان نیز نفوذ کند .به گفته امیر رعنرا متحلیلگرر نظرامیر در پاکررتان «گرر ههرای گونراگون کره در
بخشهای قبایلی پاکرتان جود دارند ا داعش الهام یواهنرد گرفرو دنبالرهر سیاسرو ایری گرر ه
یواهند شد هرچند گر ه داعش ممکی اسو کمکی به ایی گر هها نکند» .بریی بر ایی با رند که مینه
نفوذ داعش در بخش های مر ی افغانرتان پاکرتان فرراهم اسرو؛ یررا  325گرر ه هررا

افکری در

پاکرتان فعالیو دارند حداقل شصو گر ه آن که تندر گفته شدهاند ،تمایل به داعش را دارند.

912

سال هفدهم /شماره شصت و پنجم /بهار 39

است 9.در تاريخ معاصر نيز بهجز دهه نود که سلفيها در الازاير قريب دويست هزار نفر را
قتل عام کردند (دوست محمدي و زحمتکش ،9999 ،ص  ،)010 – 019در سالهاي اخير
متأسفانه بار ديگر چنين وضعيتي در مقياس گستردهتر و فايعتر در عوالم اسوالمي شوکل
گرفته است.
از باب نمونه مصر پس از انقالب شاهد رشد خشونتهاي سوازما يافتوه بوود؛ احوزاب
«النور» و «االصاله» بهويژه پس از بهقدرترسيد اخوا از شراي سود جستند و به تقابل
با تصو و شيعه در اين کشور پرداختند .اوو گسوترش خشوونت و افوراطگرايوي در مصور
شهادتِ شيخ حسن شحاته در استا جيزه بود .همچنين سلفيها از فضاي بوهوجوودآموده
استفاده کردند و بسياري از اماکن مقدس مصور ماننود ر سالحسوين و مقوام حضورت
را تهديد به تخريب نمودند که با واکنش شوديد مفتوي مصور «علوي الامعوه»
زينب
روبرو شدند 0.در اين مقطع حملة جريا هاي سلفي بهويژه گروه «انصار بيوتالمقودس» در
صحراي سينا بوه نيروهواي ارتوش و پلويس مصور شودت يافوت؛ «ايمون الظوواهري» از
تکفيريها خواست نيروهاي ارتش مصر را هد حمالت خود قرار دهند .چنوين وضوعيتي
سبب شد احمد الطيب (شيخ االزهر) به خطر جريا هاي سلفي واکنش شديد نشا دهود و
اعالم کند« :تکفيريهاي جها معاصر ما از خوارجي که از دايرة ايما خارو شده بودند و
9
کفر ورزيده خو مسلمانا را مباح دانسته بودند ،خطرناکترند».
جريا هاي سلفي در يمن نيز تا قبل از سقوط علي عبداهلل صالح فعال بودند؛ اما بعد از
سقوط وي بر فعاليت خود افزودند و عالوه بر تبليغات بسيار عليه شوافع و شويعيا زيودي
دست به خشونت زدند؛ بوراي نمونوه گوروه «آل احمور» ،هنگوامي کوه شوهرهاي حووث،
الخمري و دنا را تصر کردند ،حتي به کودکا نيز رحم نکردنود و هنگوامي کوه گوروه
«انصار اهلل» وابسته به جريا ِ حوثي توانست ايون شوهرها را بواز پوس گيورد ،آثوار شوديد

 .1برای آشنایی با جنایرات هابیرو ر.ک :صرالح الردیی مخترار ،تةار المملکةةالرربیةةالسةرود ة،
ریاض1520،ق.
 .3ی در قطعهای یدئویی ا تهدید هدم آثار اسالمی در مصر سخی میگوید رسرماً کررانی را
که به دنبال تخریب ایی آثار هرتند ،نفریی میکند که یدا ند دستان پاها
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بان چنیی افرادی را قطع کند.
www.youtube.com.

3. http://www.entekhab.ir/fa/news/158546

9

شکناه بر بد قربانياني که تعداد زيادي از آنها کودکا بودند ،هويدا بود.
سلفيها در تونس متأثر از سلفيا افراطي در الازاير هسوتند؛ اموا در دورا بورقيبوه و
بنعلي ،بوهشودت سورکوب شودند؛ اموا پوس از انقوالب  91ژانويوه  0199و فضواي بواز
بهوجودآمده و آزادي زندانيا  ،بار ديگر اين جريا در توونس فعوال شود و کوشويد عنوا
تحوالت تونس را در دست بگيرد .در اين دورا جريا سلفي در قالب سه حوزب سياسوي
اصالح به رهبري «محمد خوجه» ،اصالت به رهبوري «مولوودي مااهود» ،و الرحموه بوه
رهبري «سيد الازيري» و چندين مامع از جمله ماموع «انصوار الشوريعه» بوه رهبوري
ابوياض (رهبر پرنفو جهادگرايي سلفي در تونس) و مامع «مليگراي آگواهي و اصوالح»
به رهبري «ال علمي» تشکيل شد و به فعاليت پرداخت (هوشنگ عزیزی.)11/12/9 ،

اما در مقابل ،سلفيهاي جهادي تحت هدايت مامع «انصار الشريعه» گروهي فعوال و
در حال رشد و گسترشاند .سلفيهاي جهادي جهاد را يک وظيفه و تکليف مويشناسوند و
جهاد را تنها محدود به مرزهاي تونس نميدانند تا جايي که جهادگرايا سولفي در جنوگ
داخلي سوريه نيز حضور دارند .سلفيهاي جهادي به دو دسته تقسيم ميشووند؛ گوروه اول
مستقلاند و گروه دوم با القاعده ارتباط دارند و تا حد زيادي به اين گروه وابسته ميباشوند.
سلفيهاي جهادي در شمال پايتخت در شهرهايي مثل بيوزرت ،جنودوبا ،کواروا  ،مهوديا،
سوس ،سفاکس ،تزور و ژربا حضور دارند .شمار جهاديها قبل از انقالب تونس صدها نفور
بود؛ اما امروزه شمار آنها بين هفت هزار تا نوه هوزار نفور اسوت (ر.ک :هوشانگ عزیازی،
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فعاليت سلفيها در تونس پس از انقالب را ميتوا در دو قالب ارزيابي کورد؛ نخسوت
جريا اصالح طلب و دوم جريوا جهوادي .سولفيهواي اصوالحطلوب يوا علموي کوه در
اکثريتاند ،خشونت را نفي و دموکراسي را رد ميکنند و خواها اجراي شريعتاند و تعوداد
آنها در حدود بيست هزار نفر است .بيش از نيمي از حاميا «النهضه» روابو نزديکوي بوا
سلفيهاي اصالحطلب دارند .همين مسئله باعث شده است النهضه بوا وجوود اختالفوات و
اقدامات خشن و نقض قوانين توس سلفيها از تقابول بوا آنهوا بپرهيوزد .النهضوه جنوبش
سلفيها را يک متحد براي دورا سخت و زما انتخابات ميببيند (همان).

.)1811
درماموع حمالت انتحاري و تقابل مستقيم نيروهاي امنيتي تونس که وابسته به حزب
913
 http://fa.alalam.ir/news/1562528و1. http://fa.alalam.ir/news/1562437

النهضه ميباشند ،پس از انقالب تونس بهشدت گسوترش يافتوه و حتوي بوه کشوتهشود
تعدادي از نيروهاي نظامي و سلفيها در شهرهاي «سيدي ابوزيد» و «غارالدما » انااميده
9
است.
شراي در سوريه و عراق بهمراتب دشوارتر و خطرناکتر است .از سال  0199تا کنوو
بيش از  091111نفر از مردم سوريه کشته شودهانود کوه بويش از دوازده هوزار نفور آنوا
کودکا زير  91سال بودهاند( .گفتگوی حضوری باا عدادالساتار الساید .)18/9/11 ،آغواز
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حرکت هاي مردمي در سوريه براي اصالح حکومت بشوار اسود بوا انقوالب آغواز شود؛ اموا
رفته رفته با ورود در حدود دويست هزار نفر از بيش از هشتاد کشوور دنيوا وضوعيت کوامالً
دگرگو شد و جنايتها و خشونتهاي اين افراد در مقابله با مردم بيگناه ايون کشوور بوه
جايي رسيد که حتي گروههاي مليگراي مخالف دولت نيز خطر اين گروههاي تکفيوري را
احساس کردند و در قبال آنها موضع گرفتند.
البته خشونت سلفيه تکفيري تنها به اين کشورها منحصر نميشوود؛ در نياريوه بوکوو
حرام ،در سومالي الشباب و در آسياي ميانه حوزب التحريور و در پاکسوتا سوپاه صوحابه،
لشکر جهنگوي ،لشکر طيبه دست بهچنين رفتارهاي خشونتآميز زده و ميزنند.
جريا هاي سلفي درماموع از دو بعد به امنيت و ثبات جواموع اسوالمي ضوربه مويزننود:
نخست با رفتارهاي خشونتآميز و تروريستي خود آسايش و امنيت را از جامعه سلب ميکنند و
دوم اعمال و رفتارشا موجب تضعيف دولت مرکزي ميشود و موو نواامني و بويثبواتي را در
جامعه گسترش ميدهد .چنين وضعيتي بهخوبي در کشور نياريه مشهود است .ايون کشوور از
يک طر گرفتار جريا تکفيري بوکو حرام است و از طر ديگر به علت هزينههواي بسويار
مقابله با اين جريا تکفيري ،قدرت مقابله با فساد و ناامني را ندارد (عطیه عیسوی.)2114 ،
نوع پخش خشونت و ارهاب در جها اسالم نيز جابهجايي است؛ به اين معنا که سلفيه
از نظر جغرافيايي مرزي براي خود نميشناسد و هرجا که احساس کند نياز به حضور است،
در آناا حاضر مي شود؛ بنابراين در کشوورهايي ماننود يمون ،سووريه ،مصور ،ليبوي ،عوراق
سلفيهاي تکفيري با مليتهاي مختلف ديده ميشوند؛ حتي تبعه کشورهاي اروپوايي نيوز
در ميا تکفيريا بهسر ميبرند .برخي کشورها در اين جابااييها نقش جابوهجواکننوده را
ايفا ميکنند؛ ترکيه در بحرا عراق و سوريه چنين نقشي را به عهده دارد.
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1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920803000126

 .2-2-2ورود نيروهاي خارجي به جهان اسالم

پس از انقالبهاي عربي در کشورهاي اسوالمي ،سولفيه بور فعاليوت خوود افوزود و از
فضاي متشنج بهوجودآمده جهت ايااد ناامني و بيثباتي بهرهجست .فعاليوت جريوا هواي
سلفي در عراق و سوريه رسماً پاي بيگانگا را به منطقه باز کورده اسوت و در کشوورهايي
مانند ليبي که پس از انقالب شراي بحراني را ميگذراند ،ايون کشوورهاي غربويانود کوه
سياستهاي خود را پيش ميبرند.
عملکرد بد اخوا و النور سلفي در مصر سبب شد مردم عليه آنا به پا خيزند و دفع افسد بوه
فاسد کنند و بار ديگر سيسي ،حاکم دستنشاندة غرب به حکومت مصر برسد .چنين وضعيتي در
يمن نيز مشاهده ميشود؛ حضور سلفيا در جنوب يمن تا پيش از تسل حوثيا بر صونعا سوبب
شد بارها هواپيماهاي بدو سرنشين غرب منطقه باب المندب و عد را بمبوارا کننود و دولوت
يمن نيز براي جلب مساعدت غرب امتيازاتِ زيادي را به آنها واگذار کند.
از طر ديگر ،غرب پس از آغاز انقالبهاي عربي و بيداري اسالمي براي جلوگيري از
گسترش و احياي اسالم در کشورهاي اسالمي بهشدت به جريا هاي سلفي اميودوار شوده
1. http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1543145333604556235.
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نقطه عطف حضور نيروهاي خارجي بهويژه غربي در جها اسالم پس از واقعه يازده سپتامبر
بود که اين واقعه ارتباط مستقيمي به جريا هاي سلفي و در ر س آنا القاعده داشوت .امريکوا از
فرصت بهدستآمده براي لشکر کشي به منطقه بهخوبي بهره برد .از آ زما هماره فعاليتهواي
سلفيه در جها اسالم بهنوعي تضمينکننده حضور نيروهاي خارجي در جها اسالم بوده اسوت.
طالبا و فعاليتهاي آنا در افغانستا بهانة حضور امريکا و همپيمانا آنا در اين کشوور شوده
است .فعاليت جريا هاي تکفيري در مناطق مرزي پاکستا هماره سبب شده است هواپيماهواي
بدو سرنشين امريکايي مناطق مرزي اين کشور بهويژه مناطق پشتو ستا را بمبارا کننود .از
سال  0119تا کنو تنها  9211غيرنظوامي در حملوه هواپيماهواي بودو سرنشوين امريکوا بوه
پاکستا کشته شدهاند 9.عراق نيز پس از سقوط صودام همواره بوا خطور جريوا هواي سولفي و
تکفيري روبرو بوده است و يکي از مهمترين توجيهاتي که بيگانگا براي حضور در عراق بوه آ
استناد ميکردند ،وجود ناامني و کشتارهاي بسياري بود که گروههاي تکفيوري بوهويوژه القاعوده
شاخه ابومصعب زرقاوي در عراق صورت ميدادند (بشیر نجفی.)1818/12/1 ،
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است؛ جريا هايي که ميتوانند از رشد و گسترش اسالم معتودل و انقوالب در کشوورهاي
اسالمي جلوگيري کنند و مردم را از بيداري اسالمي ،نااميد نمايند؛ غرب اين نووع اسوتفاده
از سلفيه در مقابل اتحاد جها اسالم را در جريوا وهابيوت داشوته اسوت؛ هنگوامي کوه
انگلستا از عبدالعزيز حمايت کرد و کوشيد وهابيت را بر عربستا سوعودي مسول کنود،
بهخوبي دريافته بود اين جريا نميتواند جها اسالم را در مقابل غرب متحد کنود ،بلکوه
وهابيت خود عامل تفرقه ،کشتار و ناامني در جها اسالم خواهود بوود و حضوور غورب در
کشورهاي اسالمي را استحکام ميبخشد( .علیزاده موسوی.)1833 ،
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چنين وضعيتي امروز در جها اسالم نيز وجود دارد .سلفيه عامل و سد بزرگي در برابور
رشد احياي اسالم اصيل و همگرايي جها اسالم براي مقابله با غرب و مودرنيزم اسوت و
اين وضعيت را غرب بهخوبي درک کرده است .شيوه پخش در اين مورد ،جاباايي است .از
يک سو حضور نيروهاي سلفي در مناطق مختلوف جهوا زمينوه حضوور غورب را فوراهم
ميکند و از سوي ديگر غرب با گسيل نيرو و بهرهبرداري از کارشناسا و نخبگا سياسي
خود زمينههاي حضور خود را در منطقه فراهم ميسازد.
 .2-2-3تضعيف اسرائيلستيزي در جهان اسالم

بيترديد يکي از مهمترين اهدا بيداري اسوالمي ،اعواده حيثيوت مسولمانا و آزادي
قدس شريف از سيطره رژيم اشغالگر اسرائيل است .در مطالبات انقالبوي موردم ،مقابلوه بوا
اسرائيل و رژيم صهيونيستي کامالً مشاهده ميشوود .موردم در مصور بوه اميود روزي کوه
بتوانند در برابر رژيم صهيونيستي که حيثيت و آبروي آنا را لکهدار کرده اسوت ،بايسوتند،
دست به مبارزه زدند 9.يکي از عوامل سرنگوني مرسي نيز عدم اعالمِ برائت و بيوزاري او از
 .1پژ هشی با عنوان «بیداری اسالمی در مصر چالش های هویتی امنیتی رژیرم صهیونیررتی در
منطقه» انجام شده اسو که درپی پاسخ به ایی پرسش اسو که قروع تحرولهرای انقالبری در مصرر
برکناری رژیم دیکتاتوری حرنی مبارک چه تأثیری بر جایگاه هویتی امنیتی رژیم صهیونیرتی گذاشته
اسو؟ در ایی تحقیق با استفاده ا نظریه گفتمان کال موفه ،شرکلگیرری هژمونیرکشردن گفتمران
بیداری اسالمی با دال مرکزی ضدیو با اسرائیل که به نوعی بیانگر علل تحرولهرای منطقره بروده بره
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صورت مرتقیم آیندة هویتی امنیتی رژیم صهیونیرتی را تهدید می کند ،به تصویر کشریده شرده اسرو
مسید محمد موسوی ،مطالعات جهان اسالم ،مقاله  ،4د ره  ،3ش  ،1تابرتان 1232ر.

ابوبکر بغدادي و مجروحان جبهةالنصره در سوريه توس تيمهاي پزشکي اسرائيل اخباري
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رژيم غاصب صهيونيستي بود .زمامدارا اسرائيلي نيوز بارهوا وحشوت خوود را از گسوترش
بيداري اسالمي و رشود و گسوترش اسورائيلسوتيزي در فضواي بيوداري اسوالمي اعوالم
9
کردهاند.
در چنين شرايطي هراس غرب و اسرائيل از کشيد انقالبهاي اسالمي به مقابلوه بوا
اسوورائيل بووه عنوووا هوود مشووترک تمووامي انقالبيووو وحشوتِ مضوواعفي را بووه سوورا
صهيونيستي تزريق کرد .اما جريا سلفيه اينبار نيز به فرياد اسورائيل رسويد .در شورايطي
که جها اسالم ميتوانست مسئله فلسطين را نماد مبارزة تمام جريا هاي اسوالمي کنود.
مسئله ،جريا سلفيه مسير را منحر کرد و شراي را به نفع اسرائيل رقم زد؛ بوه عبوارت
ديگر درگيري شديد جريا سلفي با نيروهاي خودي سبب شد مقابله با اسورائيل فرامووش
شود و تمامي قدرت و بنيه مسلمانا صر مقابله با جريا هاي سلفي تکفيري گردد.
از طر ديگر جريا تکفيري با ورود به سوريه ،به بهانه بيوداري اسوالمي ،درحقيقوت
زمينه را براي درهمشکستن مثلث مقاومت فوراهم کورد و غورب و اسورائيل نيوز از هويچ
کمکي به آنها دريغ نکردند؛ اسرائيل از شراي به وجود آمده بهخوبي استفاده کرد؛ اسرائيل
درحاليکه فکر و هن مسلمانا درگير داعش و گسترش سرزميني و فکري آ بود ،غوزه
را زير آتش توپخانه گرفت و از غفلت مسلمانا بهخوبي بهره جست.
داعش در برابر اين شماتت که چرا به جاي مقابله با اسرائيل بوا مسولمانا مويجنگود،
رسماً اعالم کرد هود اصولي آنوا دشومنا قريوب (مسولمانا )انود نوه دشومنا بعيود
0
(اسرائيل).
اسرائيل هما گونه که از سکوت خبري دربوارة حملوه بوه غوزه بهوره بورد ،ارتباطوات
گستردهاي با گروههاي تکفيري همانند داعش برقرار کرده است .اخبوار مبنوي بور معالاوه

 .1بندتا برتی در مقالهای تحو عنوان «بیداری عربی ماسالمیر رشد اسالمگرایی سیاسری» کره در
اندیش کده مطالعات امنیو ملی رژیم صهیونیرتی منتشر شده اسو به افزایش قدرت اسالم در منطقره
هرا

رژیم صهیونیرتی ا نفوذ اقتدار جمهوری اسالمی ایران اذعان میکند رسماً میگوید :ا آغا

بیداری عربی ماسالمیر هرا

اسرائیل ا رشد گر ههای اسرالمگرا در منطقره افرزایش یافرو .نتانیراهو

نگران افزایش قدرت ایران در منطقه اقبال انقالبیون منطقه به ایران اسو:
http://www.yjc.ir/fa/news/4263387.
2. http://javanonline.ir/fa/news/643402
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است که از حد تواتر گذشته است .به نظر ميرسد اسرائيل از وجود جريوا هواي سولفي در
فضاي بيداري اسالمي دو گونه سود ميجويد:
 .9هد اصلي بيداري اسالمي را که مقابلوه بوا رژيوم صهيونيسوتي اسوت بوه محواق
ميبرد.
 .0جنگ و رويارويي تکفيريها با مسلمانا موجوب ضوعف بنيوه دو طور مويشوود،
نتانياهو به اوباما گفته بود چندا به فکر عالو جنگ داعش و دولت عراق نبواش کوه هور
طر تضعيف شوند ،به نفع ماست؛ حتي نتانياهو رسماً در نيويورک اعالم کرد خطر ايورا
9
از داعش بيشتر است.
بنابراين بيترديد وجود جريا هاي تکفيري در فضاي بيداري اسالمي جبهة مقابلوه بوا
اسرائيل را تضعيف خواهد کرد و نگاهها را از اسرائيل به قلب کشوورهاي اسوالمي خواهود
کشاند .نوع پخش در اين مورد ،سلسلهمراتبي است که اين وضعيت شوراي را اسوفناکتور
مي کند؛ به عبارت ديگر نگواه نخبگوا و رهبورا از اسورائيل بوه فضواي درو معطوو
ميشود و اين امر در پيروا و اقشار و اليههاي مختلف اجتماعي نيز منتشر ميشود.
 .2-2-4سلفيه و چالشهاي بيداري اسالمي

شايد يکي از مهمترين مشکالتي که سلفيه در برابر فرايند بيداري اسوالمي بوه وجوود
آورد ،ناکامماند بيداري اسالمي در بسياري از کشورهاي اسالمي است .مسلماناني کوه در
طول قرو متمادي از تحقير و پيروي کورکورانه از غرب به تنگ آمده بودند ،با بهرهگيري
از آموزههاي ارزشمند اسالم و تاربيات مصلحا جها اسالم به دنبال بازگشت به اسوالم
اصيل بودند و دال مرکزي گفتما بيداري اسالمي نيز هما «االسالم هو الحول» طليعوة
اين انديشه بود؛ بهويوژه کوه در عوالم خوارو نمونوهاي ماننود ايورا شوکل گرفتوه بوود و
ميتوانست الگويي براي توده هواي مسولما باشود .اموا اسوالم سولفي بوا عرضوه خوود و
حمايتهاي داخلي (عربستا و قطر) و خارجي ،نووعي يوأس و دلزدگوي بوه وجوود آورد و
شراي آرماني بيداري اسوالمي را برورهم زد .ارائوه قرائوتهواي تنود و افراطوي از اسوالم،
نپذيرفتن شراي روز و عوامل توسعه ،نقولگرايوي و سولفگرايوي مفورط و دامونزد بوه

1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn= 12320403001641

9

اختالفات قومي مذهبي و فرقهاي فرايندِ بيداري اسالمي را ناتمام گذاشت.
اما تمام فشارها و مشکالتي که سلفيه متوجه بيداري اسالمي کردهانود ،يوک دسوتاورد
مهم داشته است و آ اينکه ماهيت جريا هاي سلفي را بوراي مسولمانا فواش و هويودا
کرده است .جنايتها ،تفکرات و انديشههاي جريا سلفي تکفيري آ چنا لخت و عريا
ارائه شد و صحنههايي را در جها اسالم آفريد که توده مسلمانا را از آنا منزجر کرده و
چه بسا از دل اين همه سياهي و تباهي ،بار ديگر گل زيباي اسالم معتدل و انقالبي سر بر
0
آورد.
نتيجه

بررسی تأثیرات سلفیگری تکفیری بر بیداری اسالمی

طيف هاي مختلف سلفي ،تأثيرات گوناگوني بور رونود و فراينود بيوداري اسوالمي بوه هموراه
داشتهاند .اين تأثيرات در حوزه افکار و رفتار بودهاند .تأثيرات عميق سلفيه در حوزه انديشه و رفتوار
سبب شد بيداري اسالمي از اهدا و آرما هاي اصلي خود فاصله بگيرد و روند بيداري اسوالمي
در بسياري از کشورهاي منطقه با رکود و چالشهاي فزاينده مواجه شود و در عمل انقوالبهواي
اسالمي – عربي ناتمام و ابتر بماند و زمينه براي بازگشت به شراي قبل از انقالب يا حتي بدتر از
آ شراي فراهم گردد.
از طر ديگر با توجه به نظريه پخش ميتوا تأثيرات مستقيم سلفيه را در دو حوزه افکوار و
رفتار بررسي کرد که اين افکار و رفتار از سويي متأثر از فضاي سلفيه بودهاند و از طرفي خوود بور
روند بيداري اسالمي تأثير گذاشتهاند .ترويج قرائوت سولفي از بيوداري اسوالمي ،رشود و توسوعه
فرهنگ افراطگرايي ،ترويج نظريه خالفت در سايه بيداري اسالمي ،تغيير کانو علمي به کوانو
جاهلي در رهبري حرکتهاي سلفي در حوزه افکار و رشود خشوونت و افوراط ،حضوور غورب در
جها اسالم ،تضعيف جبهه مقابله با اسرائيل و پيدايش چالشها و يا ناکامماند بيداري اسالمي
در حوزه رفتار از مهمترين تأثيرات مستقيم اين جريانات است.
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