
 

 هاگری و وهابیت؛ چیستی، باورها و گونهسلفی

 *سیدمهدی علی اده موسویاالسالم والمسلمین حجت

 ه اشار 
ین و یتا آویتژه مستلمانان بتها و مذاه  مختلف، بتهآشنایی مردم دنیا با ف رقه

از ستوی  اعتقادات درست و صحیح دینی که از متن قرآن و سنّت نبتوی
باشتد. در ایتن لیه متیشود، از واجبات اوّ ار تبیین و تشریح میکعلمای پرهیز
انتد  های  اله برای مقابله با مسلمانان و مکت  اسالم به وجود آمدهبین، فرقه
متدعی  ،اشتد کته بته دروغبفرقه  تاله و گمتراه وهابیتت متی ،یکی از آنها

الزم استت مستلمانان  ،باشتند. بنتابراینبازگشت به سیره و سلف صالح متی
هاستت کته جهان آنها را ختوب بشناستند تتا دچتار انحتراف نشتوند. ستال

 و یتا مسلمانان مظلوم در حجاز، پاکستان، کشتمیر، افغانستتان، عتراق، لبنتان
 ،ای ستلفی و تکفیتریهتداران گتروهو طترف نتدگرفتار ایتن بتال به سوریه
اکنتون نیتز  اند که زبان قلم یارای نوشتتن نتدارد.یی را مرتک  شدههاجنایت

هتای دنیا شاهد ریخته شدن خون مردم سوریه و عراق به دست عوامل گتروه
هتای تکفیتری بتا حمایتت باشند. جنایات گروهسلفی و وهابیان تکفیری می

                                                           
 .میز تخصصی وهابیت دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم* ر یس 
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ام فاستد صهیونیستتی و حکّتآشکار مالی، سیاسی و نظتامی آمریکتا و رژیتم 
 گیرد. صورت می ،ویژه عربستان سعودیظاهر اسالمی، بهکشورهای به

گتری و وهابیتت و بیتان عقایتد، در این نوشتتار، بته بررستی عقایتد ستلفی

 پردازیم.ها و انواع آن میویژگی

 گری و وهابیتسلفی

ا  عتام و خت ،گری و وهابیت، مفاهیمی هستند که نستبت میتان آنهتاسلفی

هتا مفهومی کالن است و شامل طیف ،گریمطلق است  به این معنا که سلفی

 ،شتود کته مکتت  وهابیتتهتای مختلتف اعتقتادی و سیاستی متیو جریان

امتا چته از نظتر   گری اصول و مبانی عتامی داردمصداقی از آن است. سلفی

هتای آن هتای بنیتادینی میتان مصتداقاعتقادی و چه از نظر سیاسی، تفتاوت

 های تکفیری که خون و مال مسلمانان را بتهبه گروه طورکههمان .دود داروج

هتای شود، به جریاندانند، عنوان سلفی داده میعلت اختالف مذهبی مباح می

 د.وینگمیتر و غیر تکفیری نیز سلفی معتدل

 چیستی سلف 
تلفاً و ستلو»است و « پیشین»در لغت به معنای  ،«سلف» ُف، س 

، ی سل  ل ف   ،«فاً س 

 بته 1استت.« گرفتنپیشی»به معنای  شو مصدر باشدآن می های صرفیصیغه

 ،اصلی است که بر تقدم و سبقت داللتت دارد. پتس ،، سلف«فارسابن»گفته 

، با توجه به ایتن تعریتف، ستلف 2اند.سلف کسانی هستند که در گذشته بوده

ینده خود استت معنایی نسبی دارد  به این صورت که هر زمانی، سلف  زمان آ
                                                           

 .۲۵۱۰،   ۳ج   العربلسان   منظور بنا مکرم بن . محمد1
 .۱۵،   ۳ج   معجم مقا یس اللغة  ن فارسب . احمد2
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ل ف»و در مقابل آن،  دیگتر، متا نستبت بته آینتدگان، عبتارت قرار دارد  به« خ 

 1شویم.شمرده می« خلف»هستیم و نسبت به گذشتگان « سلف»

معنای متداول سلف نزد عامه مسلمانان، همان معنایی است که از ظتاهر ایتن 

بته معنتای  بته آن ا تافه شتود،« صتالح»شود و هنگامی کته لفظ استفاده می

انتد. از ایتن گذشتگانی است که برای آیندگان مایه افتختار و ستربلندی بتوده

هتای بعتدی )خلتف( و منظر، پیشینیان به سب  انتقال معارف اسالمی به نسل

انتد، دارای ارزش و هایی که برای حفظ کیتان دیتن متحمتل شتدهمجاهدت

، عتاملی امبرنزدیکی به عصر بعثت به سب  قداست پی ،شکاحترامند. بی

 برای احترام و عظمت گذشتگان شده است.

تیمیته در قترن هفتتم سلف، در بدعتی ریشه دارد که ابتن ،از نظر اصطالحی

« ستلف»پتردازی واژه به مفهتوم ،ایجاد کرد. وی بر خالف گذشتگان )سلف(

پرداخت و آن را در معنایی به کار برد که تتا آن زمتان، اندیشتمندان استالمی 

تیمیته ترین بدعتی که ابنیی را درباره سلف اراده نکرده بودند. مهمچنین معنا

و سپس سلفیان پس از او بنیان نهادند، گستترش منتابع تشتریح بته صتحابه، 

 2 تابعین و تابعین تابعین بود.

 گریپیشینه سلفی
دیدگاه سلفیان درباره سلف، سب  شده استت کته متذه  جدیتدی بتا نتام 

هتای گیرد. از نظر تاریخی، برختی از رگته شکل در قرون اخیر «گریسلفی»

                                                           
 .۱    ذه  اسالمیالسلفیة مرحلة زمینة مبارکة ال م  سعید رمضان البوطیمحمد .1

اقتضتان الصترا      همو۱۱،   ۴ج   مجموعة الفتاوی  تیمیه بن عبدالحلیم ابن . ر.ک: احمد2
 .۱۱۴و  ۱۱۳،   ۲ج   المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم
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دلیل تعارض با اندیشته  اما به  گری در قرن چهارم شکل گرفتاندیشه سلفی

متذه   ،تیمیتهدر قترن هفتتم، ابتن 1مسلمانان، در مدتی کوتاه خاموش شد.

 2د.نمتوور گری را احیا کرد و آتش اختالف را میان جهان اسالم شتعلهسلفی

قیم، برای زنتده نگتاه داشتتن ایتن اندیشته بستیار ابن ،ردششاگ ،پس از وی

گتری در هتای ستلفیکوشید  اما کاری از پیش نبرد. در قرن دوازدهم، جریان

هتای دلیتل حمایتت هایی آغاز شد کته بتهقاره، با تفاوتنجد و حجاز و شبه

در دوران کنتونی نیتز  .ویژه در نجد و حجاز، توانست رشد کنتدانگلستان، به

های خود در گری به اهرمی در دست آمریکا برای پیشبرد هدفیان سلفیجر

هتا و گتری شتاخهستلفی ،کشورهای استالمی تبتدیل شتده استت. امتروزه

ها و باورهای مختلف را تشتکیل های مختلفی دارد که طیفی از دیدگاهجریان

 دهد.می

 گذارانعقاید بنیان
و دعتوت مستلمانان بته  ترین ویژگی این مذه ، نفی متذاه  استالمیمهم

پیروی محض و بدون اندیشه و تفکر از گذشتگان استت. وهابیتان و ستلفی

کننتد. در ایتن متذه  دعتوت متی« اسالم بالمتذه »گران، مسلمانان را به 

شتود و صترفاً یک از مذاه  اسالمی بته رستمیت شتناخته نمتیجدید، هیچ

                                                           
  جعفتر ۲۰۵،   ۳ج   وفیات االعیان و ابنان ابنان الزمتان  خلکان بن محمد ابن . ر.ک: احمد1

 .۲۷۱،   ۱ج   مذاه  اسالمیفرهنگ عقاید و   سبحانی

  ۱۵۵۰، مقالته «تیمیتهابتن»، متدخل ۳ج   دا رة المعارف بزرگ اسالمی  . ر.ک: عباس زریاب2

 .۱۱۷    الفتاوی الحمویة الکبری  تیمیه بن عبدالحلیم ابن احمد
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ستلفیان در  دهد.یمحتوای اصلی آن را شکل م 1(مفضلهتقلید از سلف )قرون 

کننتد کته ختود حالی مسلمانان را به کنار گذاشتن مذاه  خود دعتوت متی

ای اند  بدعتی که هتیچ پیشتینهایجاد کرده« گریسلفی»مذه  جدیدی به نام 

 در میان مذاه  اسالمی ندارد.

گری با نادیده گرفتن عقل، نگاهی افراطتی بته نقتل دارد. بترای مذه  سلفی

ف مسا ل و معارف دینی، تنها روش نقلی مشتروعیت دارد. نگاه سلفیان، کش

تفاوتی که این گروه با دیگر مسلمانان دارند، در نگاه عام و استتفاده مطلتق و 

هتای الزم روش بدون قید و شر  از این روش است  به این معنا کته شتر 

، الحتدیثةو درای روایت نقلی، مانند بررسی و عیت ناقل و شرایط نقل، سند

 ی ایشان اهمیت ندارد.برا

در نگاه سلفیان، احادیث بر قرآن تقدم دارند  به ایتن معنتا کته اگتر تعار تی 

 ،بته گفتته اشتعری .شتودمیان قرآن و روایات باشد، سنّت بر قرآن مقدم متی

تواند سنّت را نسخ کند  ولی سنّت توان نسخ قترآن قرآن نمی»ند: ابرخی قا ل

هایی وجود دارد که بتر مقتدم بتودن قترآن بتر در این میان، روایت 2«.را دارد

انتد بتا اما سلفیان ناچار شتده  روایات و عر ه روایات بر آیات داللت دارند

یا اعالم کنند کته  نمایندها را جعلی تلقی این روایت وجود اهتمام به حدیث،

و تتا آنجتا پتیش  1ت، بیش از احتیاج ستنّت بته قترآن استتقرآن به سنّ  نیاز

احادیث بر قرآن، خطایی است کته زنادقته  عر ه داشتن»اند: ه گفتهاند کرفته

                                                           
سلفیان، به سه قرن نخست اسالم که شتامل سته گتروه: صتحابه، تتابعین و تتابعین تتابعین  .1

 گویند.قرون مفضله می شود،می
 .۱۵۰    مقاالت االسالمیین واختالف المصلین  بن اسماعیل االشعری . علی2
 .۳۳۰ت  ۳۳۱،   ۲ج   جامع بیان العلم وفضله  عبدالبر بن . یوسف1
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هتا و حتتی در فتروع، قیتد، در زمینته اعتبتار خبتر واحتد 1«اند.آن را ساخته

کته تأکیتد بتر حتدیث، شرایطی ذکر شده که باید به آنها توجه کرد  درحتالی

گیری در شرایط پذیرش حدیث، و مقتدم داشتتن حتی نوع  عیف آن، آسان

چنان بته احادیتث  ،این گروه 2بر رأی و نظر، از جمله مبانی سلفیان است. آن

تنهتا در فتروع فقهتی، بلکته در مستا ل دهند کته نتهصورت مطلق بها می به

 شمارند. اعتقادی نیز که جوالنگاه عقل است، نقل را معتبر می

از دیگر منابع شناخت در نگاه سلفیان، عملکرد صتحابه و تتابعین استت. در 

است  اما عملی کته  احکام کنندهنگاه این گروه، عمل صحابه و تابعین، تشریع

« بتدعت»ای نداشته باشد، از نگاه ایتن گتروه، در سنّت و عمل صحابه سابقه

ورزی در شود که هرگونه اندیشتهگرایی افراطی آنان، موج  میسلف 1است.

عملکرد ستلف و حد و مرز دین و معارف صرفاً در  گردد حوزه دین ممنوع

خالصه شود. چنین نگرشی، نوعی مرجعیت سیاسی و علمی بته ستلف داده 

سنّت وجتود دارد، در تفاوتی که میان سلفیان در این بخش و دیگر اهل است.

ستنّت کلیتات و اصتول را هنگتام نبتود نتص، از صتحابه آن است کته اهتل

ی امتا هرگتز بته مواقتف و عملکردهتای متوردی آنتان در زنتدگ  گیرنتدمی

نگرند و آن را منبع تشریع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به دیده تشریعی نمی

کترد آمیز است  یعنی کتارگری، نگاهی تشریعکه نگاه سلفیدانند  درحالینمی

حتی عملکردهای متوردی و انفترادی را   نگردعنوان تشریع می صحابه را به

 داند.منبع تشریع می
                                                           

 .۲۱۳۴،   ۲ج   داودعون المعبود فی شرح سنن ابی  آبادی. ابوعبدالرحمن عظیم1
 .۲۳۴    فجر االسالم  . احمد االمین2
 .۲۱۱،   ۰ج   جزیرة العرب فی قرن العشرین  . ر.ک: حافظ وهبة1
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 گریظاهرگرایی سلفی
 کته  درحتالیشناستی، ستلفیان قا تل بته ظتاهرگرایی هستتندمعنتادر حوزه 
عتد در دو بُ  ،. ظتاهرگراییکنتداز رابطه میان لفظ و معنا بحث می ،معناشناسی
ی ا)معنت« ی متؤّولامعنت»در برابتر « ی ظتاهریامعنت»شود: نخست مطرح می
سلفیان در بختش «. ی مجازیامعن»، در برابر «ی حقیقیامعن»شده(  دوم تأویل
 داننتد  بتهمعتقد به معنای ظاهری هستند و تأویل آیات را درستت نمتی ،اّول

مگتر آنکته بتا حتدیث، قابتل   نتدابا هرگونه تفسیر قرآن مخالف ،همین دلیل
مطلقتاً  ،کتس تفستیر قترآنبرای هیچ» ،تخصیص یا تفسیر باشد. در نگاه آنان

رده در ادله، وی دانشمندی ادی  و دارای اطالعاتی گستهرچند جایز نیست  
، صتحابه و تواند به روایات پیتامبرفقه، نحو، اخبار و آثار باشد و فقط می

موج  شده است کته  ،ظاهرگرایی در آیات و روایات 1«تابعین استناد جوید.
پایته را کته بتا توحیتد و عظمتت سلفیان، بسیاری از باورهای سخیف و بتی

حمتل صتفات خبتری بتر  خداوند متعال سنخیت و همگونی ندارد، بپذیرند.
هایی است که بته محتذورات فراوانتی بترای ستلفیان معانی ظاهری، از نمونه

انداخته استت. حمتل آیتاتی از « تشبیه و تجسیم»دامن زده و آنان را در دامن 
ِِ اْسَتَ ن»قبیل  ْحَيُ  َعَلى اْلَعْر بتر عترش استتیال یافتته  ،ختداى رحمتان 2 الرَّ
تن خدا بر عرش است و یتا حمتل معنتای نشس ،که معنای ظاهری آن «است
باشد، مشکالت بستیاری را بترای آنهتا « دست»بر معنای ظاهری که « ی ُد اّلل  »

 1به وجود آورده است.

                                                           
 .۱۰۳،   ۱ج   التفسیر والمفسرون  . محمدحسین ذهبی1

  .1. طه: 2

  ۱۲۴،   ۳ج   فتتاوی للجنتة الدا متة للبحتوث واإلفتتان  عبدالرزاق دویش بن . ر.ک: احمد1

 .۱۰۵    جواب أهل السنة  هبدالوهاب بن محمد بن عبداّلل 
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ای کته در اند هر کلمتهبه نبود مجاز در قرآن باور دارند و بر این عقیده ،سلفیه

ان بتا مجتاز، معنای حقیقی شده است. علت مخالفت آن قرآن آمده، از آن اراده

گونه بیان شده است که مسلمانان، بسیاری از صفات الهی را کته در قترآن این

آمده و در ظاهر نشانگر تشبیه خداوند به موجودات ت از جمله انسان ت بتود، 

کوشتیدند تتا از کردند و آنان چون با تأویل آیات مخالف بودند، میتأویل می

در حتالی استت  ،ایتن 1ت مقابله کنند.رهگذر انکار مجاز، با تأویل آیات  صفا

کته که مجاز در قرآن وجود دارد  چنتانباورند که اندیشمندان مسلمان بر این 

 نویسد:باره میپژوه معروف، دراینالدین سیوطی، قرآنجالل

لته ختود استتعمال یعنی لفظی کته در مو توع ،حقیقت [ورود]اختالفی در »

نحتو حقیقتی  قرآن بته [الفاظ بیانات و]در قرآن نیست  بلکه اکثر  ،شده است

اما درباره مجاز، جمهور علما قا ل به وقتوع مجتاز در قترآن  انداستعمال شده

، برخی از شافعیه و مالکیه، منکر وقتوع مجتاز «ظاهریه»ای هم مثل ند و عدها

   2«ند.هست در قرآن

ستیارند  باشتند نیتز باز سوی دیگر، آیاتی که نشانگر وجود مجاز در قرآن می

َواْخِفْض َلُهَيا َجَناَح »یا  و (22 آیه یوسف،« )َواْسَأِل اْلَقْريةَ »مثاًل در آیاتی مانند 
ْحَيةِ  لِّ ِمَ  الرَّ   مراد، گشودن آغوش مهر و عطوفت استت ،(24آیه اسران، « )الذُّ

 بال ندارد. ،کردن بال  زیرا انسان مانند پرندگان نه باز

 گریگرایی سلفیحس
گراست  یعنی متالک آن در وجتود، شناسی، حسری در حوزه هستیگسلفی

                                                           
 .۰۱ت  ۰۱    نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن  . محمدعلی راغبی1

 .۱۵۵۷    اإلتقان فی علوم القرآن  الدین سیوطی. جالل2
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چیزی است که با حواس ظتاهری قابتل درک و لمتس باشتد  بترای نمونته، 

کنتد. وی معتقتد استت بر حس مشهود تأکید می« نقض المنطق»تیمیه در ابن

توان به یک امر واقعی خارجی شناخت پیدا کرد. او بتا که تنها از راه حس می

ار کردن قیاس برهانی، بترای عقتل در گستترش علتوم، مجتالی بتاقی اعتببی

هتای یافتتهدانتد. وی تعمتیممی «ال ما یشانفعّ »گذارد و حس و استقرا را نمی

جز ی حسی را نیز کار قیاس تمثیل دانسته است که آن نیتز در حتس ریشته 

 1دارد.

گرایتی ستلفی، نزدیتک شتدن ایتن مکتت  بته مکتت  مد حتسیانخستین پ

گرایان معموالً در ردیف ملحدان قترار گرایی است. اثباتتیویسم یا اثباتپوزی

هتای شان، به اثبات وجود خدا و ویژگتیدارند و از این نظر، با توجه به مبانی

آن نیازی ندارند  زیرا اساساً چون بسیاری از مباحث دینی با حواس ظتاهری 

گرایتی متد دیگتر حتسا. پیپذیر نیستند، آنان این موارد را قبتول ندارنتداثبات

هتا پتس از مترگ، سلفی، انکار وجود مجردات است. از دیدگاه آنان، انستان

 ،حتتی روح پیتامبر ،همتین دلیتل، ارواحهیچ ارتباطی با دنیا ندارنتد و بته

موج  شده کته ختدای  ،گرایی افراطیحس 2توانند صدای ما را بشنوند.نمی

دهنتده کارهتای شم، گوش و انجامسلفیان، شبیه انسان باشد  دارای دست، چ

چراکه ختدای غیرمحستوس بتا   بشری، مانند نشستن، نگاه کردن و راه رفتن

 حواس ظاهری، برای آنان تصورنشدنی است. 

                                                           
 .۲۵۵ت  ۲۵۵    نقض المنطق ،تیمیهابن  عبدالحلیم بن . ر.ک: احمد1

  اخنفیة الستاداتاآلیات البینات فی عدم سماع االموات عند   محمد اآللوسی بن . ر.ک: نعمان2

  ۳۷. 
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 گری معاصرهای سلفیویژگی
در واکنش بته شترایط زمتان و مکتان شتکل  ،گری معاصرهای سلفیویژگی

گری در ابعاد د در مسیر سلفیهای موجوبحران ،به عبارت دیگر  گرفته است

گری امروز در محتوا، نگرش سیاستی و نیتز در مختلف، موج  تحول سلفی

هتای گتری معاصتر، اختتالفروش و هدف شده است. ویژگی دیگر ستلفی

گتری، امتروز هتای کتالن ستلفیگترایش درونی آن است. افزون بر اختالف

ه رویتارویی بتا گتری در نتیجتهتای ستلفیهای درونی مکت شاهد اختالف

تی آن، هماننتد گونته ستنّ  ،گتری معاصترشرایط پیش روی آنها هستیم. سلفی

هتایی استت کته آن را از صرفاً مکتبی اعتقادی نیستت  بلکته دارای ویژگتی

 کند.گری اعتقادی صرف جدا میسلفی

هتای گری امروز، مفهتومی بستیط و منستجم نیستت و دارای گترایشسلفی

کفتر نفتی  هتای دیگتر را گتاه تتا سترحدّ گرایشگوناگونی است که هریک، 

ای تسامح بر طیف گستترده گری امروز، بهمفهوم سلفی ،دیگر بیانبه   کندمی

شود که لزوماً همته آنهتا از نظتر مبتانی کالمتی، های تندرو گفته میاز جریان

 یکسان نیستند.  ،خاستگاه اجتماعی نیز سیاسی و و اعتقادی

گتری چنان است که حتی در یک جریتان ستلفی گری معاصرتنوع در سلفی

هتایی بنیتادین بتا یکتدیگر شود که اختتالفهایی دیده میریزجریان ،خا 

هتای گری دوره کنتونی بته لحتاظ عقیتدتی از دورهکه سلفیایگونهدارند  به

از مکتت  ستلفی ،برای نمونه، شاخه اهل حدیث  تر شده استگذشته متنوع

های خود نیز پس از فعالیت ،منشع  شد و سپس« یاّلل دهلوشاه ولی»گری 

 ،های وابسته به آن، موج  انشعاب داخلی گردید. همونتینبرخی شخصیت
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های مختلفی تقسیم شده است کته گری وهابی در دوره کنونی به شاخهسلفی

بنتدی توان آنها را در یک مفهوم دستتههای خود را دارد و نمیهریک ویژگی

کته  1هتاتی ماننتد اختوانیهای بسیار تندرو و ستنّ ه از گروهای کگونهکرد  به

تا طیف تنتدرو، روشتن ،اعتقاد دارند« عبدالوهابمحمدبن»های صرفاً به باور

   2گیرد.فکر و جریان سکوالر و ال یک را دربرمی

تعریف دقیق و مشتخص نبتودن  گری معاصر، نبود  های سلفییکی از ویژگی

عبارت است از پیتروی کامتل  ،گریتی سلفینّ حد و مرز آن است. تعریف س

در « تیمیتهابن»های از مسلمانان سه قرن نخستین اسالم و نیز پیروی از دیدگاه

لیته استالم طبتق روایتت پیتروی از سته نستل اوّ  ،گریمبانی. حال آیا سلفی

و روح حتاکم بتر  یا پیروی از کتاب و سنّت پیامبر ؟)خیریه( است پیامبر

های جتدی روبتهگری معاصر را با چالشمی در مفهوم، سلفیآن؟ چنین ابها

گتری بته رو کرده است  تا آنجا که خود سلفیان نیز در تبیتین مفهتوم ستلفی

ها که از ظهتور ایتن گترایش متیاند و پس از سالدرمانده ،عنوان یک مکت 

های فراوانی برای بازتعریف و تعیین حد و مترز آن ها و همایشگذرد، جلسه

الستلفیة: المفهتوم، المراحتل، »برای نمونه، همایشی با عنتوان   کنندار میبرگز

در ریاض عربستان با حضور اندیشمندان مختلف برگزار شتد کته  «التحوالت

گری و مبهم بتودن آن تی سلفیپاشیدگی مفهوم سنّ بسیاری از آنها درباره ازهم

                                                           
مصر استت. بترای آشتنایی بتا اختوان « اخوان المسلمین»های عربستان، غیر از . اخوانی1

های استالمی معاصتر در جهتان اسالم در انقالب  جنبش  عربستان، ر.ک: هرایر دکمجیان

 .۲۵۵ت  ۲۳۴    حمید احمدی :ترجمه  عرب )بررسی پدیده بنیادگرایی اسالمی(

جریتان»  زاده موستویهای داخلی وهابیتت، ر.ک: ستید مهتدی علتییی با جریان. برای آشنا2
 .۳نشریه سراج منیر، ش   )مصاحبه(« شناسی وهابیت
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 1در عصر حا ر سخن گفتند.

 گریاختالف در مبانی سلفی
هتای موجتود در های بسیاری دارد، چتالشگری که ابهاماز مفهوم سلفی جدا

بترای  استت  رو کتردهگری نیز آنان را با انشقاق و انشعاب روبتهمبانی سلفی

نمونه، نگاه و رویکرد آنان به عقل و نقل، در چند دهه گذشتته متحتول شتده 

صتلی استت و زمتانی ویژگتی ا« حنبتلاحمدبن»گرایی که میراث است. نقل

رو شتده استت. های جدی روبتهشد، امروزه با پرسشگری شناخته میسلفی

کنتد: گتری را در دو حتوزه بررستی متیهای فراروی سلفیچالش ،«عوسی»

باور او، دو گتروه  گرایی غربی. بهو دیگری عقل ،گرایی اسالمیعقل ،نخست

ننتد: کگرایتی استالمی در جهتان معاصتر را نماینتدگی متیاز مسلمانان عقل

های استالمی تکیته کترده و گرایی خود بر میراث فرقهمسلمانانی که در عقل

دهند، و گتروه دیگتری کته بته علتت شترایط با استناد به آنها به عقل بها می

موجود و  رورت نگاهی عقالنی به شریعت در دوره کنونی، از عقل ستخن 

برای نمونته،  2 اننددمبارزه با عقل را تحجر و ارتجاع می ،گویند. این گروهمی

که دولت بترای عقالنتی کتردن متذه  گری وهابی، درحالیدر حوزه سلفی

های رادیکتال، کند، طیفهایی را برگزار میهمایش ،کوشد و بر این اساسمی

گرایتان افراطتی کته حتدیثکنند و یا درحالیشدت با عقل مبارزه میهنوز به

 ،«احستان الهتی ظهیتر»نیستتند، گونه جایگاهی قا تل پاکستان برای عقل هیچ

                                                           
 .۱۵۲۴۱ش   . جریدةالریاض1
وار گتری در عصتر حا تر را فهرستتروی سلفیهای پیش. وی در خاتمه این کتاب، چالش2

ف المعاصر من المنهج الستلفی فتی بتالد العربیتة الموق  سلیمان القوسی بن کند. )مفرحبیان می
 (۳۳۵ت  ۱۵۳    )دراسة النقدیة(
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 گرایی استوار است، ایجاد کرد.انشعابی را در جریان اهل حدیث که بر عقل

گری نیز چنین مباحثی وجتود دارد  بترای شناسی سلفیهای معرفتدر حوزه

راه رسیدن به واقع نیستت، جایگتاه حتدیث بته عنتوان یگانه « نقل»، اگر مثال

ود؟ شرایط اعتبار آن چیستت؟ اگتر عقتل شمنبع معرفت، چگونه تعریف می

گرایی حاکم خواهتد شتد شناسی، عقلبه منزله روش پذیرفته شود، در هستی

شناسی، مباحث تأویل و مجاز در قرآن و حمتل نکتردن صتفات او یا در معن

 خبری بر معنای ظاهری آنها، اهمیت خواهد یافت؟

توحیتد و شترک،  در حوزه مبانی کالمی نیز اگر در گذشته مباحثی هموتون

بخشید، امتروز ایتن گری انسجام میایمان و کفر، و سنّت و بدعت، به سلفی

برای نمونته، دولتت عربستتان   اندرو شدههای جدی روبهها با چالشمبحث

هتای برای پرهیز از انزوا و ایجاد ارتبا  با دیگر مسلمانان، چندان بته دیتدگاه

 ،لی است که شتاخه افراطتی وهابیتتدر حا ،تی وهابیت پایبند نیست. اینسنّ 

هتای داخلتی دیگتر ورزد و بتا گتروهتی خود اصرار میهمونان بر عقاید سنّ 

بتا شتعار انحتراف ، «جهیمان العتیبی»کند. گروه اخوان به رهبری مخالفت می

دولتت شتورید و در   تدّ  های راستین وهابیت، بتردولت از عقاید و دیدگاه

 1ت دو هفته اشغال کرد.مسجدالحرام را به مد 1212سال 

گذشتته دارد و  مکتبتی استت کته دل در گترو   ،گتریستلفی ،از سوی دیگر

کوشد جامعه را به هزار و اندی ستال پتیش بازگردانتد. شتعار اصتلی آن، می

مرجعیت سلف در همه امور اجتمتاعی، دینتی و سیاستی جامعته استت. در 

ر تمتدن و وری و رشتد علمتی استت. مظتاهامقابل، جهان امروز، عصتر فنت

                                                           
 . ۲۵۳ت  ۲۵۲    ما هی السلفیة وتاریخهاحمید،  بن . صالح1
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ختورد. و تع کنتونی، های زندگی بشر بته چشتم متینوآوری در همه جنبه

هایی از ستلفیگری معاصر داشته است. طیفتأثیری دوسویه بر جریان سلفی

وری روز، کاماًل شرایط جدیتد را اگری با تأثیرپذیری از فضای مدرنیسم و فن

بتا  ،اند. این گروهردهنشینی کتی خود، عق ت سنّ  پذیرفته و از موا ع اعتقادی

انتد  های توسعه و نوسازی، پای در مسیر غرب گذاشتتهالگوبرداری از نظریه

هتای های افراطی در واکنش به شرایط امروز، همونان دیدگاهکه گروهدرحالی

به رویارویی مستقیم و غیرمستقیم بتا و تع عصتر  ،تی خود را حفظ کردهسنّ 

ایگاه زن و حد و مرز حضتور او در جامعته، ، جمثالبرای   اندکنونی پرداخته

 ،گری باید به آن پاستخ دهتد. در ایتن زمینتهاز جمله مسا لی است که سلفی

تترین مصتداق شود. دولت عربستتان کته مهتمکاماًل افرا  و تفریط دیده می

کند، نگرشی غربتی بته زن را گری وهابی( را نمایندگی میگری )سلفیسلفی

عنا که فقط در حرمین شریفین حجاب وجود دارد، امتا به این م  پذیرفته است

در شهر جده در نزدیکی شهر مکه، از حجاب هتیچ خبتری نیستت و یتا در 

حجتابی بستیار فتراوان های صدا و سیمای تولیدی دولت عربستان، بیبرنامه

اما در مقابل، نگاهی کاماًل افراطتی بته زن وجتود دارد کته متعلتق بته  ،است

گونه حضتور اجتمتاعی را بترای هیچ ،ی است. این جریانجریان افراطی سلف

کنیتزی بترای  پذیرد و فعالیت او را صرفاً در خانه و آن هم بته مثابتهزن نمی

 1کند.مرد فرض می

هتتای علمتتی و گتری، یافتتتههتای فتتراروی ستتلفیای دیگتتر از چتتالشدستته

                                                           
های اسالمی معاصر در جهان عرب )بررستی اسالم در انقالب  جنبش  . ر.ک: هرایر دکمجیان1

 .۲۷۵    پدیده بنیادگرایی اسالمی(
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ده ها، موجت  شتوری است. مرجعیت سلف در همه زمینهابرداری از فنبهره

هتای های علمتی بشتر و واکتنش بته نظریتهوردااست کیفیت استفاده از دست

علمی، گاه بسیار سخیف و مضحک شود. در میان فتواهتای عالمتان ستلفی، 

کنتد  فتواهتایی زده متیشود که هتر انستانی را بهتتگاهی مواردی دیده می

قطعتی  وری، مبارزه با نتایج علمتیادرباره حرمت استفاده از ثمرات علم و فن

مانند کروی بودن زمین یا گردش آن به دور خورشید که بستیاری از عالمتان 

 سلفی، حا ر به پذیرش آن نیستند.

گتری معاصتر، سیاستی بتودن آن استت. در های ستلفییکی دیگر از ویژگی

امتا امتروزه در قلمترو   گری صرفاً در حوزه عقاید مطرح بتودگذشته، سلفی

تیمیته و هتای ابتندر اندیشته اگرچهور دارد. سیاست نیز به همان اندازه حض

های سیاسی وجود دارد، معموالً آغاز حضور سیاستت عملتی قیم، اندیشهابن

عبتدالوهاب و آل ستعود به آغاز همکاری میان محمدبن ،گریدر حوزه سلفی

و سوی آن در دوران معاصر، با  شود  اما نوع سیاست و سمتنسبت داده می

عبدالوهاب مطرح بود، متفاوت استت. سیاستت ه محمدبنسیاستی که در دور

عبدالوهاب، تقسیم ساده قدرت سیاسی و قدرت دینی بود در دوران محمدبن

عبتدالوهاب( تقستیم که میان خاندان آل سعود و آل شیخ )فرزنتدان محمتدبن

هتا گری پیویده شده است. تحولشد  اما در این دوره، رابطه سیاست و سلفی

گتری را در حتوزه سیاستت در شترایط ای جدید و بنیادگرا، سلفیهو نظریه

گری در عصر حا ر، معلتول جدیدی قرار داده است. و عیت سیاسی سلفی

 چند علت است: 

شتود  زیترا اگتر به شمشتیر دو لبته تعبیتر متیاز آن اه گ بیداری اسالمی:. 1
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 هدایت بیداری اسالمی در دست جهان اسالم قترار گیترد، موجت  عتزت و

اما اگر در دست سلفیان افتد، به بنیادگرایی و فرقته  اقتدار اسالمی خواهد شد

   .گرایی افراطی خواهد انجامید

شتدت از تتأثیر و نفتوذ آن در گری بهجریان سلفی انقالب اسالمی ایران:. 2

هراستد، تتالش بستیاری بترای محتدود کتردن دامنته کشورهای اسالمی می

می نمتوده و همته همتت ختود را مبتارزه بتا تأثیرات آن بر کشورهای استال

گسترش و نفوذ آن به کشورهای دیگتر و مبتارزه مستتقیم بتا شتیعیان ستایر 

 ه است.کشورهای اسالمی قرار داد

شتدت نگتران فعالیتتآمریکا که به گری:استفاده ابزاری آمریکا از سلفی. 9

روهتا از ایتن نی .های کمونیستت در منطقته بتودخواهیهای شوروی و زیاده

تجهیتزات و  ،(ISI) را برد و با کمک سازمان اطالعات پاکستتان بیشترین بهره

هتا با کمونیستت ،های پیشرفته در اختیار آنان قرار داد تا به جای آمریکاسالح

توانمنتد  بسیارها از نظر مالی و تسلیحاتی و به همین دلیل، این گروه 1بجنگند

ه بتا کفتار در افغانستتان از میتان شدند. پس از شکست شوروی، مسئله مبارز

 اما مشکل دیگری به وجود آمد  به عبارت دیگر، جریتان ستلفی  تدّ   رفت

هتای افراطتی در منحرف گشت و موجت  تشتکیل بستیاری از گتروه ،کفار

گرایتی و سراسر جهان اسالم شد که به جای مبارزه با دشمن، در گرداب فرقه

 کشی فرو رفتند.مسلمان

ها از نظر مدل حکومتت، قا تل بته نهتاد سلفی سیاسی سلفی:های اندیشه. 4

                                                           
هتای برداریها در جنگ مقدس )افغانستان( و بهرهبا کیفیت حضور عرب افغان . برای آشنایی1

 .یابی و بازخوانی تحوالت معاصرریشهافغانستان،   زاده موسویآمریکا، ر.ک: سیدمهدی علی



   911   هاگری و وهابیت؛ چیستی، باورها و گونهسلفی

 

هتا هماننتد رشتید خالفت هستند و در دوره کنونی، از اندیشه برختی چهتره

پس از رشید ر ا، اندیشمندان متتأخر نیتز در هویتت  1اند.ر ا تأثیر پذیرفته

هتایی در مبتانی اعتقتادی نه تنها بتدعت ،گریاند. سلفیگری مؤثر بودهسلفی

هتای برختی از اندیشتمندان بلکه با تحریف دیتدگاه ه،می به وجود آورداسال

ستید ابتواألعلی متودودی، ستید  :اسالمی، به آنان نیز جفا کرده استت  ماننتد

 تجماعت و المستلمیناختوان هموتونهتایی قط ، عبدالسالم فرج و گروه

 .جهاد مصر

 گریشناسی سلفیگونه
مبتانی مشتترک، دارای تنتوع و  گری بتا وجتودشکی نیست که عقاید سلفی

هایی که در برخی حد و مرز حضتور در سیاستت، اختالف  گوناگونی است

گیتری در برابتر مخالفتان، و نیتز روش چگونگی تعامل بتا دولتت و مو تع

 ها شده است.ها سب  اختالفات درونی سلفیرسیدن به هدف

 گری تکفیری. سلفی۱

کته مخالفتان ختود را کتافر متی شتودبه گرایش گروهی از سلفیون گفته می

به   درتالزم وجود دا ،میان ایمان و عمل ،شمارند. بر اساس مبنای فکری آنان

و مرتک  کبا ر شود، از دیتن دارای ایمان به خدا باشد این معنا که اگر کسی 

سب  شده که مستلمانان  ،شود. چنین دیدگاهیخارج شده و کافر شمرده می

 ،بی خود، در ردیف مشرکان قرار دهند و در نتیجتهرا به علت انجام امور مذه
                                                           

های بحران خالفت عثمتانی را تجربته م(، از کسانی است که سال۱۱۳۵ت  ۱۰۱۵. رشید ر ا )1
 های خود را افزون بتر نشتریهبازگشت به مدل خالفت بود. وی دیدگاه کرد و همونان، قا ل به

 المنار، در کتاب الخالفة أو السیاسیة العظمی عر ه کرد.
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 1شمارند.« مهدورالدم»آنان را 

 گری جهادی. سلفی۲

ریشه در اندیشه دانشتمندان مصتری  ،گری جهادیپردازی درباره سلفینظریه

ستید »هتای گری را نخست باید در اندیشتهدارد. سرچشمه این نوع از سلفی

وجتو کترد. ستید مصر جستت« لمسلمینااخوان»رهبر شاخه انقالبی  ،«قط 

با برشمردن مفاسد عصر حا ر، جهان امروز را جامعه جاهلی معرفتی  ،قط 

ای وجتود هتای فرقتهها و اختتالفهای سید قط ، جنگاما در دیدگاه  کرد

متورد حملته و کشتتار  ،ردم و علما به علت اختالف عقایتدم نداشت و عامه

هنگامی آغاز شد کته  ،گری جهادیسلفی گرفتند. انحراف در اندیشهقرار نمی

سلفیان تکفیری کوشیدند این جریان را به نفع ختود مصتادره کننتد. ستازمان

به جای مبارزه با کتافران، وارد مبتارزه ،«التحریرحرب»و « القاعده»هایی مانند 

دینی شدند. این انحراف که تقریبا پس از جنگ افغانستتان های عقیدتی درون

گرایی خود افتزود و بته های فرقهرفته بر جنبهق آغاز شد، رفتهبا شوروی ساب

 2های تکفیری سلفی تبدیل شد.در دست متعصبان و گروه ایحربه

 گری تبلیغی. سلفی۳

شود. ستلفیگری تکفیری مطرح میبیشتر در برابر سلفی ،گریسلفیاین نوع 

ود را تبلیتغ هتای ختگری است که محور فعالیتنوعی از سلفی ،گری تبلیغی

گتری دهد. در ماهیت این نوع از ستلفیگری قرار میها و مبانی سلفیاندیشه

                                                           
التتاریخ   التدین مختتار  صتالح۳۴۱    جزیرة العرب فی قرن العشرین  . ر.ک: حافظ وهبة1

 .۷۳،   ۳ج   المملکة العربیة السعودیة فی ما یها وحا رها
  .Wright, Lawrence, The Looming Tower: AI-Qaeda and the Road to 11/2. P. 112ک: . ر.2
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اما در ظتاهر نستبت بته جهتاد و مبتارزه بتا   شودنیز تکفیر مخالفان دیده می

کوشتد تتا در عصتر جهتانی گری تبلیغی میمسلمانان کمتر تأکید دارد. سلفی

گتری را ارتباطی، گفتمتان ستلفی های پیشرفتهوریابرداری از فنشدن، با بهره

ای، مستئولیت جهانی سازد. چندین هزار سایت اینترنتی و چند شبکه ماهواره

در بتاب تبلیتغ نیتز  گری را به عهده دارند که معمتوالً های سلفیتبلیغ دیدگاه

افکنتی فعالیتت گتری و شتبههها در دو محور ترویج مبانی ستلفیاین جریان

 1کنند.می

 یاسیگری س. سلفی۴

هتای با دشتواری ،گریگری سیاسی نسبت به انواع دیگر سلفیتعریف سلفی

هتای ستلفی، هتدفبیشتری همراه است  زیرا از یک سو بسیاری از جریتان

 کننتد و از ستوی دیگتر،های اعتقادی دنبال میهای سیاسی را در کنار هدف

باشد، عنتوان ها به هر حرکت اسالمی که قا ل به ارتبا  دین با سیاست غربی

« استالم سیاستی»و « بنیادگرایی»تعبیرهایی مانند  ،دهند. در این نگاهسلفی می

توان گری سیاسی میشود. در تعریف سلفینیز مترادف این مفهوم شمرده می

هتای اعتقتادی، گری است که با وجتود داشتتن هتدفنوعی از سلفی :گفت

سیاستی استت.  های سیاستی و بته دستت آوردن قتدرتبیشتر در پی هدف

هتای های دیپلماتیک به هتدفکوشند از راه روشهای سلفی میبرخی گروه

در پاکستتان « العلمای استالم حزب جمعیت»اعتقادی خود دست یابند  مانند 

گیتری پاکستتان و شترکت در کوشد از راه حضتور در مراکتز تصتمیمکه می

ذ ختود را در هتای بیشتتر، نفتوانتخابات مجلس برای به دست آوردن کرسی
                                                           

 . همان.1
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 پاکستان افزایش دهد.

 گری اصالحی. سلفی۵

گتری های دیگر سلفیبا گونه ،از نظر مفهومی و روشی ،گری اصالحیسلفی

در واکنش بته و تعیت استفناک جهتان  ،گریمتفاوت است. این نوع سلفی

در پاستخ بته ایتن  ،گتری اصتالحیاسالم و مسلمانان شکل گرفتت. ستلفی

هتای گذشتته و حتال، بته جهان اسالم در قترنپرسش شکل گرفت که چرا 

کته گذشتته بستیار درحالیاست   مانده و  عیف تبدیل شدهکشورهای عق 

در پاستخ بته ایتن پرستش،  ،گری اصالحیاند؟ پیروان سلفیدرخشانی داشته

ماندگی جهتان استالم را فراموشتی میتراث استالمی و عمتل های عق علت

ند. هدف این گروه، نه ایجاد اختالف و دامن انکردن به تعالیم دینی بیان کرده

به این  ،روگرایی، بلکه تقری  و همگرایی جهان اسالم بود. ازاینزدن به فرقه

 الدین اسدآبادی.شود  مانند سید جمالنیز گفته می« مصلحین» ،گروه

های تکفیتری گرایی که به غلط به جریانمعنا و مفهوم واقعی سلف ،تردیدبی

 همین نوع است. ،شودگفته می گراو فرقه

 گریقلمرو فعالیت سلفی
ی بتود. در ایتن نقطه عطفی در اندیشه سیاسی جهان سنّ  ،دهه دوم قرن بیستم

دهه، طومار آخرین خلیفه عثمانی در هم پیوید و نظام خالفت کاماًل برچیتده 

ای خالفت در دوره امپراتوری عثمانی وجود داشت و این ختود، از شد. مسمّ 

ی با یکدیگر و از ستویی، تجستم هرچنتد سو حلقه پیوند کشورهای سنّ یک 

امتا در اواختر قترن   ستنّت بتودظاهری نظام سیاسی خالفت در میتان اهتل

رفتته رو بته امپراتوری پیر عثمانی، رفتهنوزدهم و دو دهه آغازین قرن بیستم، 
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 .از بین رفت با تبعید خلیفه عثمانی، 1224 عف نهاد و در سال 

بترای جهتان  مد جدییاپ شاید از نظر ظاهری، ،میان رفتن خالفت عثمانیاز 

بتا  ی را در امتر حکومتت و نظتام سیاستی،اما جهان ستنّ   دربرنداشت اسالم

 ی،هتای سیاستی اندیشتمندان ستنّ رو کرد  زیرا در نظریهروبه اساسیچالشی 

م سیاستی ترین رکن نظتاترین نهاد جامعه اسالمی و مهممهم ،همواره خالفت

رو، پتس از فروپاشتی نهتاد سنّت( شمرده شتده استت. ازایتندر اسالم )اهل

ی طترح شتد کته کتدام متدل و نظتام خالفت، این پرسش در برابر جهان سنّ 

تواند جایگزین آن شود؟ مشتکلی کته در برابتر اندیشتمندان اهتلسیاسی می

شتد و یتا می نظام سیاسی بود. آیا نهاد خالفت باید احیا سنّت رخ نمود، خأل

هتای ها، نظریتهگرفت؟ در واکنش به این پرسشنظام جدیدی جای آن را می

های مارکسیستتی   از نظریهمختلف برای جایگزینی نهاد خالفت شکل گرفت

 گرایی. های اسالمهای لیبرالیستی و نظریهگرفته تا دیدگاه

شتی گتری وهتابی، همپتای انگلستتان، تتالش بستیاری را بترای فروپاسلفی

امپراتوری عثمانی به کار گرفت و در این زمینه، به اهرمی در دستت استتعمار 

گتری در منتاطق ستلفی ،انگلستان و دیگر کشورهای غربی تبدیل شد. اکنون

هتای هتای مختلتف، در عرصتهکوشتد بتا روشمختلفی فعتال استت و متی

 ها تأثیر بگذارد.اعتقادی، اجتماعی و سیاسی بر این منطقه

 هندشبه قاره 
ای جهتان استالم استت. های جمعیتی و اندیشتهشبه قاره هند، یکی از قط 

هتای دیرزمانی است که شبه قاره هنتد مرکتز تحتوالت و خاستتگاه اندیشته
اصالحی یا افراطی است. فضتای سیاستی، اجتمتاعی و متذهبی شتبه قتاره، 
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یتان بته خاستتگاه ستتیز م ه،قتارپس از تقسیم شتبه ،ویژه پاکستانعموماً، و به
های افراطی، این منطقته را   تا آنجا که سلفیاستمذاه  اسالمی تبدیل شده 

امتری طبیعتی استت و متذاه   ،دانند. تکفیر در ایتن منطقتهبهشت خود می
کنند. از چنین فضتایی، بتیش از همته، سادگی یکدیگر را تکفیر میمختلف به

ی همگرایتی برداری کترده و بتا تتالش بتراگری افراطی عربستان بهرهسلفی
هتا استتفاده ختوبی از ایتن جریتانهای سلفی موجود در این منطقه، بهجریان

   1کند.ابزاری می

 مصر
 در برابر دو چالش اساسی در جهان اسالم شکل گرفت: ،گری مصرسلفی

نخست، زوال تدریجی نهاد خالفت و فروپاشی آن در دهه دوم قرن بیستتم.  
مصتری در ختأل نظریته سیاستی،  اندیشتمندان موج  شد که ،این و عیت

   .پردازی بپردازندبرای ارا ه مدل حکومت جایگزین، به نظریه
 ماندگی و انحطا  جوامع اسالمی و چیرگی تمدن غرب بر آن. دوم، عق  

هتای هتا و آمتوزهها، بازگشت به ارزشاندیشمندان مصر در واکنش به بحران
افتتادگی و انحطتا  ت عقت به ایتن معنتا کته علت  اسالمی را پیشنهاد کردند

علتت،  بته همتین .هتای دینتی استتگردانی ایشان از آمتوزهمسلمانان، روی
هتای بار دیگر ارزش ،نگاهی به گذشته افکنده روری است که مسلمانان نیم

 دینی خود را زنده کنند. 
گری تنویری داشت. ماهیت و استاس ، ریشه در سلفیاگری به این معنسلفی

قاره متفتاوت گری شبهگری وهابی و حتی سلفیگری، با سلفیاین نوع سلفی

                                                           
جنتبش استالمی و     مشتیر الحستن۵۷،   ۱ج   حجة اّلل البالغه  اّلل دهلوی. ر.ک: شاه ولی1
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بود  زیرا در این گونه، هرگز به موا تع و رفتتار متوردی صتحابه، تتابعین و 
شد  بلکه مراد، روح دین و مبانی استالمی بتود کته تابعین تابعین، استناد نمی

در کتاب و سنّت ذکر شده بود و اینک با عنصر عقتل و شترایط روز عر ته 
گرایتی ارتجتاع و گذشتته یبه معنا ،گری مصربه عبارت دیگر، سلفی  شدیم

بترداری از او تاع روز نبود  بلکه بازگشت به هویت اصلی مسلمانان و بهتره
گری بنتامیم، مستلماً گرایی مصر را سلفیرو، حتی اگر روش اسالمبود. ازاین
فیتری وهتابی گتری تکترین مصداق آن، سلفیکه مهم گری اعتقادیبا سلفی
 ،گتری مصتربه زبان دیگر، دغدغه اصلی ستلفی اساسی دارد متفاوت  ،است

تشکیل حکومت اسالمی و تبیین راهی بترای توستعه و رشتد جهتان استالم 
گونته گری تکفیری، ترویج قرا تی است بدعتکه دغدغه سلفیاست  درحالی

بته هرچنتد شه  برای ترویج این اندی از محتوای دین، و استفاده از هر ابزاری
 1باشد. تکفیر مسلماناندنبال 

 سوریه 
هتای گونتاگون استالمی سرزمینی است که از دیرباز خاستگاه اندیشه ،سوریه

گردد. ستلفیبه قرن هفتم بازمی ،گری در این منطقهبوده است. پیدایش سلفی
 گری وهابی است و به همینروی سلفیگری کنونی در سوریه، ادامه و دنباله

های بتزرگ وهتابی در جهتان به عنوان یکی از چهره ،، ناصرالدین البانیدلیل
های او را در سراسر جهان استالم ها اندیشهاسالم شناخته شده است و وهابی

هتای توان سوریه را یکتی از خاستتگاهنمی دیگر امروزه البتهدهند. ترویج می
 .گری معرفی کرد  هرچند در گذشته چنین بوده استسلفی
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