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هایسلفیتکفیریدرجهانگیریجریانبررسیعللشکل
اسالم

 

 1حسین عموریعبدال

 2علی شیرخانی 

 چکیده
کاه در  الاب جریاان  ،جریان فدری و اعتقاادیدر  الب تدفیری، نه سلفی ی ها جریان

کاه  ،هاا این جریاان. المللی مورد توجه افدار عمومی ج انی  رار گرفته است بین ستیتروری
کناد، باا تدفیار ادیاان ال ای و  جو میو ی انحرافی خود را در تااریخ اساالم جساتها ریشه

 اصال ج ااد کارده و ناوعی ایادئولوژیرا جاایگزین مذاهب اسالمی، اصل ترور و هاراس 
دلیال  هاا باه المللی عرضه نموده است. این جریان بینی تروریستی از اسالم به افدار عموم

هاای تقویات  کاریدااتوری از اساالم اصایل، زمیناهآلود و  غیروا عی، وه تصویری  ی ارائه
باه  تدفیریی ها جریانو گسترش  گیری . شدلوجود آورده استه در غرب برا  هراسی اسالم
 از نقاش ماؤثری در جلاوگیریهاا  آن است که شناسایی و بررسای وابسته چندسویه یعوامل

، فقادان حاکمیات هاای ایان پاژوهش براساس یافتهاست. داشته  ها جریانهای این  فعالیت
حمایات  ماذهبی، دخالات عوامال خاارجی و -هاای  اومی ساالر، تعارض های مردم نظام

ها به  گیری این جریان از عوامل اصلی شدلتدفیری،  سلفیهای  های بزرگ از جریان  درت
 رود.  شمار می

 

 های تدفیری  تدفیر، جریان  هراسی ، گری، اسالم سلفی واژگان کلیدی:

                                                 
 الملل  روابط بینی  رشتهارشد کارشناسی  ی آموخته دانش .1

  واحد   . ر گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمیدانشیا -2
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 مقدمه
ای ایفاا  های منطقاه های اخیر نقش بسازایی در سیاسات یی که در سالها جریانیدی از 

 سلفی تدفیریی ها جریانشود،  نفوذ آن افزوده میگسترش و  ی و هر روز بر دامنهاست کرده 
 یایااست که دن یمسائلیدی از  ،ن تفدریبر ا یمبتن یها و کنش یتدفیر یان هایجر. است
خاورمیاناه به ویژه  ج ان اسالم،  ،ها ن جریانی. اروست هبا آن روب ،ژه خاورمیانهیبه و ،امروز

جان و مال مردم را  ،یجاد ناامنیبا ا ،سوق داده یریرا به خشونت و درگ یالملل و مناسبات بین
در کاه  ،جریاان فداری و اعتقاادیدر  الب ، نه سلفی تدفیریی اه . جریانبرد یبه غارت م

ایان . المللی مورد توجه افدار عمومی ج انی  رار گرفتاه اسات بین جریان تروریستی الب 
کند، با تدفیر ادیاان  جو میو های انحرافی خود را در تاریخ اسالم جست که ریشه ها، جریان

سالف، تمساک باه ظاواهر  ازپیاروی  و ساتیزی ال ی و مذاهب اسالمی با محوریت عقال
معنایی و مصدا ی شر  و گسترش نصوص  رآن و سنت، جمودگرایی و مشالفت با دانش و 

از اساالم باه افداار   اصل ج اد کرده و ایادئولوژی تروریساتیرا جایگزین کفر، اصل ترور 
 دشاه باهخهای این جریان،  ها و کنش ند فعالیتیابر. استنموده المللی عرضه  عمومی بین

های فرهنگای،  ، نشسات باه صاورت زمیناهیسالففدار . تاست اسالم یالملل نیب ی هوج 
. به صورت دستگاه فدری پدیدار شد ،های دینی سیاسی و ایدئولوژیک، سپس به شدل زمینه

 ها جریاناین  گیری شدلساز  زمینه یدهد که علل و عوامل مشتلف تاریشی نشان می ی تجربه
 نمایناد ورا متزلازل وحدت ج ان اسالم که  اند دنبال این بوده ،موارهه ،شمناند. بوده است

باوده به میادان مقابلاه  انمسلماناز جنس هایی  انسان ، فراخوانیبرای این منظور کارب ترین 
آسانی و با استحدام  کنند، مسلمانان به وارد   ج ان اسالماز خارج عواملی را اگر  زیرا است،

اساتفاده از اختالفاات فداری و اعتقاادی ماذاهب  سوء. دهناد بیشتری مقاومات نشاان می
های ثابت اساتعمارگران و  یدی از برنامه ،همواره ،افدنی بین آنان گوناگون اسالمی و اختالف

در ساالیان . مستدبران به منظور تضعیف ج ان اسالم و کسب منافع نامشاروع باوده اسات
اماواج بیاداری اساالمی در ا صای تشدید پس از پیروزی انقالب اسالمی و ویژه اخیر و به 
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نیاز بیشاتر  مسلمانانضد های تدفیری و ا دامات آنان  های گروه فعالیت ،نقاط ج ان اسالم

تا از ج ل و تعصابات است استقبال ج انیان از اسالم، استدبار را میدان کشیده . شده است
یر، کار ج اان اساالم را تدف ی هایی ب ره بگیرد و با حربه وحشی فر هو  خشن ی روحیه ،کور

 . خود یدسره کند ظنبه 
هاای تدفیاری در ج اان  سااز پیادایش جریان این پژوهش درصدد بررسی عوامل زمینه

 اسالم است. 

 مفاهیم 
 تکفیر. 1

چنانوه کسی مسلمانی را کاافر  .تدفیر یعنی دیگری را به کفر نسبت دادن ،در اصطالح 
در صورتی که  -را ها مسلمانان دیگر  تدفیری ،ر وا عد. را تدفیر کرده استوی بداند، گویند 

کنند و از چارچوب دارالسالم خارج  میکافر و مرتد اعالم  -مورد  بولشان نباشدها  آن اعمال
و  آناان ایان نگارش را در ماورد مسالمانان دارنادشاوند.  میجناگ دانند و با آناان وارد  می

د امام محم»( 155، 1387، )پارسا. دانندمرگ می ی شایسته غیرمسلمانان را کافر برشمرده،
کند و آنوه  نویسد: بدان که توضیح آنوه انسان را کافر می می هالتفرقتفیصلدر کتاب  «غزالی

به بیان آرا  ،کند، مفصل است و سشن را به درازا کشانده ی اسالم خارج نمی انسان را از دایره
گنجاد و فرصات  ر چند جلاد کتااب میکه خود د  ی مذاهب نیاز دارد و نقد و نظرات جمله

کن :  ای بسانده مای رو، به ذکر یک سافارش و  اعاده  از این  ؛اند  مرا چنین مجالی نیست
ه  »تا زمانی که  ،سفارش من این است که زبان خود را از تدفیر اهل  بله بازداری الَّ اللَّ َلَه إ  ال إ 

ول   ٌد َرس  َحمَّ ه   َو م 
تداذیب رساالت  ،منظاور از نقاض؛  ض نیساتندگویناد و آن را ناا می« اللَّ

چاه، در تدفیار خطار اسات و در سادوت ؛ خواه از روی عذر باشد یا عمد ،است پیامبر
ای مربوط به اصاول  واعاد و  اند: گونه که بدانی نظریات دو گونه  اعده: این، اما خطر نیست

 ،راتی فاروع و متایا ... در حاوزهای دیگر با فروع و احداام پیوناد دارد عقاید است و دسته
را  یدر مورد فردی که ثوابت و اصول بنیادین شریعت محماد  جز  تدفیر جایگاهی ندارد،

 (89، 1424 ،غزالی). دروغ شمارد
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یان2  گری تکفیری  لفیسی ها . جر
شود که مشالفان خود را کاافر  ون گفته میسلفیگری تدفیری به گرایش گروهی از  سلفی

کاه  معناابه این  ،ایمان و عمل تالزم وجود داردبین  ،ی فدری آنانبراساس مبنا. شمارند می
شامرده برداشته باشد و مرتدب کباائر شاود، از دیان خاارج و کاافر ایمان اگر کسی به خدا 

، 1389 ،علیازاده موساوی). ای داشاتند چنین عقیادهخوارج تن ا  ،در ج ان اسالم. شود می
وهابیات  ؛وهابیات اسات ،دفیر مسالمانان(گری تدفیری )ت سلفینوع  ترین م   (89 -77

صالیبیون، نشست داند:  تدفیری در توجیه وضع عراق، آن را در تسلط چ ار گروه می  سلفی
دوم رافضیون، که ماراد شایعیان عاراق ؛ یی و غربی هستندامریداکه منظور آن ا، اشاالگران 

؛ بر عراق تسالط دارناد سوم صفویون یا همان شیعیان ایرانی هستند که به گمان آنان؛ هستند
ایان بار . کنناد چ ارم مرتدین، یعنی اهل سنت عراق هستند که با دولت شیعه همداری می

کشتن و کشته شدن در این راه را موجب سعادت  ،پایه نیز به ج اد با این چ ار گروه فتوا داده
نی ایان یی و مسالمانان شایعه و ساامریدااکافران اشاالگر فر ی بین آنان هیچ . شمارند می

آنان همونین فتواهایی مبنی بر کافر بودن . دانند کشور  ائل نیستند و همه را مستحق مرگ می
، یدای از «عبادالرحمن ناصار البارا »چنان کاه  ،اند شیعیان و دیگر مسلمانان صادر کرده

. داند که تمایالت صوفی دارند، کافر و مشر  می ،علمای وهابی، شیعه و بیشتر اهل سنت را
بان »کاه  ،فتاوای علماای وهاابی. دارد  ریشاه سلفیهای وهابیان  فتواهایی در اندیشه چنین

موجب  ، نییشیعیان و تشریب  برهای امامین عسدری  ، دربارهدر رأس آنان بود« جبرین
باه جاز وهابیاان، . شاد یانعیی اماام شا از شیعیان و تشریب دو مقبارهشماری ش ادت 

در پاکساتان « دیوبنادی» سلفیهای وابسته به مدتب  گروه های تندرو دیگری نیز مانند گروه
« لشدر طیباه»و « جیش محمد»، «لشدر ج نگوی»، «سپاه صحابه». چنین اعتقادی دارند

ی افراطی دیوبندی هستند که به طور رسمی،  وابسته به شاخه سلفیهای  از گروه -همگی -
 ،علیازاده موساوی). دهناد جام میهای فجیعی ان هر بار جنایت ،کرده مشیعیان را کافر اعال

1389 ،77- 89) 
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یانعلل گسترش   لفی تکفیری در جهان اسالم های س جر

های  مذهبی و حمایات  ادرت ، ومی های ساالر، تعارض مردمهای  حاکمیت نظامنبود 
 رود کاه در اداماه، به شمار مایتدفیری  َسلفیی ها جریان گیری شدلعلل  ترین م  بزرگ، 

 شود. میبررسی 

 ساالر در برخی کشورهای عربی و اسالمی های مردم فقدان حاکمیت نظام. 1
کشاورهای در  تدفیاریی هاا جریانو تقویات  گیری های شادل ترین ریشه یدی از م  
نباود باا  ،در وا ع. ستکشورها در این ساالر مردمهای  حاکمیت نظامنبود  ،عربی و اسالمی

 حدوماات پاادرمیراثیای و   بیلااه دموکراساای در کشااورهای منطقااه و تااداوم فرهنااگ
ی ها جریانظ ور و تداوم  ی همیشه زمینه ،گراهای سلطنتی و ا تدار و رژی  (ستییالیمونیپاتر)

نگ تأثیر فره ،از سوی دیگروجود دارد.  هادر محیط ایدئولوژیک حاک  در این کشور سلفی
 یهاا اکمیتاساتقرار حنباود مادهای آ پیگاردد  موجاب می ها سیاسی حاک  بر این کشاور

حدوماات پاادرمیراثی ای و  لااهیفرهنااگ  ب ،در ایاان میااان. شااود  ساااالر تقویاات مااردم
ی یهاا ژگیین ویتر دی از م  ی، کشورهای عربی و اسالمیحاک  بر مردم  تی(سیالیمونیپاتر)

ای  لهیسنت زندگی  ب. ز به خود جلب کرده استیشناسان را ن که توجه شرقرود  به شمار می
 ی نهی، زماستز همراه یت نیکه با آمر ،كیزماتیهای کار شیت و گرایوخشیرش اصل شیو پذ

کاه باه  ،ن کشورهایخ در ایا شیرش شاه یفرهنگ پذ. دهد ن منطقه را شدل مییذهنی مردم ا
ز یت را نیری و آمریاستبدادپذ  ی هیوجود آمده، روح  های حاک  بر آن به خ دولتیتار ی واسطه

تی یزدی باا مااهیان نگرش، پادشاه، مظ ر  ا تدار ملی و فاّر ایادر . د آورده استیدر مردم پد
نش با دموکراسی به آسانی جماع ین بیاشک،  بی. کردپیروی د از او یك است که بایزماتیکار

شه م ا  یشه و نقد اندیکه اند از آناین کشورها، پیش در  (26)علوی، کتاب بند، شود.  نمی
ز شاوکت یادی و نیساف شیبودن و ر ناپذیر دسترس، ویباشد، فرد، ا تدار، حضور  درتمند 

که افرادی عادی هستند،  ،شمندان غربییبرخالف دولتمردان و اند. مطرح است اش وجودی
فرهنگ شاهان  ،کنند که در وا ع انه، چنان خود را در عاج ا تدار تصور مییدولتمردان خاورم

توجاه باه  ،ن منطقاهیات در اشاده اساسبب ن امر یا. ندینما و سلطنت را به ذهن متبادر می
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های صاحب  درت  گانگان تلقی شود و گروهیهمراهی با ب ی به منزله ،ساالری نمادهای مردم
و  ساالر مردمحاکمیت به دلیل نبود  ،از سوی دیگر. ن حرکات را ناکام بگذارندیا ،ن ب انهیبا ا

شود  دیده می ،همواره ،تیشداف مردم و حاکم ،اسییمشارکت اجتماعی در  درت سفقدان 
سابب ن شاداف یاابه وجاود آیاد. رونی یا عامل بیناکارآمدی دولت که ممدن است در اثر 

مردم به حاکمان و عدس آن  یاعتماد بی. اعتماد متقابل مردم و حاکمان سلب گرددشود  می
ز یان حاکماان باه ماردم یاعتماد بی. اسی شرکت ندنندیندهای سیمردم در فراشود  سبب می

اجتماعی در های  ویژگیدی از ی ،بنابراین ؛دنریفرصت مشارکت را از مردم بگ گردد میسبب 
باا  ،اسی حاک  در منطقهیساختار س. استانه، ضعف مشارکت اجتماعی در  درت یخاورم

لای در یای و ا رهیگارا و مردسااالر اسات )سااختار عشا لاهی ب ،شی آنیتاار ی نهیشیتوجه به پ
ن یاا. شود مراتبی اعمال می در ساختاری سلسلهدیگران ه له بیس  بیگذشته( و دستورها از رئ

داند و  درت به شدل مطلق  ه نمیداری را موج دردهای مدرن حدومتیورسرباز زدن از امر 
 ی دیگارهاا  درت در دستان گروه خاصی است که بر گاروهاز این رو، کند و  با آن مقابله می
 (14 ،1379، ی)امام. شود حق و حقو ی اعمال می چیبدون داشتن ه

منابع ثروت و  درت را در ی  همهکه  ،های مستبد و مطلقه وجود حدومت ،از سوی دیگر
کنند، عاملی است تا به محاض  شان و مشالفان را از آن محروم مییاند و دگراند ار گرفتهیاخت

 ،اماروزه. ده شاوندیطلاب کشا های خشاونت انیبه سمت جر ،وجود ضعف در  درت ملی
مناابع  ی باه واساطه ،ها در حال جنگ در خط مقادم هساتند انین جریه در اشتر افرادی کیب

من، سودان و ین افراد از یشتر ایب. ندیز دست بشویاند از جان خود ن مالی و پولی حاضر شده
بحران . ی هستندیز از کشورهای اروپایادی نیار زیی و حتی تعداد بسیقایگر کشورهای افرید

 ،مت کاالهاا شادیش  یمت نفت و افزایتن ا سبب کاهش    ا تصادی در کشورهای عربی نه
های  هیت ا تصادی بر ورود سرمایامننبود . دنبال آورد  داری و فقر اجتماعی بهیکه موجی از ب

فارق ار ین بحاران بسایاپاسخ کشورهای عربای باه ا. ار منفی گذاشتیر بسیثأز تیخارجی ن
تی یهاای حماا استیها و س فارس بستهج یخل ی هیبرخی از کشورهای ثروتمند حاش. کند می

ه، اردن، مراکش، مصار، لبناان و یفی مانند سوریکه کشورهای ضع  حالی در ،طراحی کردند
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شدت سابب   ها به استین سیا. ل ا تصادی شدندیهای تعد استیر مجبور به اتشاذ سیالجزا

 (107، 1391، انی)حافظ. ن کشورها شدیش فقر ا تصادی مردم ایافزا

روی کار یربومی بودن نیموارد مشابه هستند. غبیشتر جتماعی، کشورهای منطقه در از نظر ا
ج فارس، شداف طبقات اجتماعی یخل ی ژه در کشورهای منطقهیو  به ،و نامتجانس بودن مردم

ن یااز صافات اگونااگون، هاای  نهیدر زماز نقش خاص طبقات خاص و اشراف برخورداری و 
ت  ااانون و آزادی یااو ی مااردان و زنااان، فقاادان حاکمبرابری حقاانااان یکشورهاساات. هموناا

کشاورها، شاداف بیشتر اسی برای زنان در یت اجتماعی و سیمطبوعات و احزاب، فقدان مو ع
ز وجاود یاباا توجاه باه سااخت اجتمااعی و ن یمشارکت مردمانبود افتگی و ین مذهبی، توسعه

ن منطقاه را یاکشاورهای ات اجتمااعی یع، وضعیت و بحران توزیبحران هومانند ی یها بحران
باه  ، ینادازیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه نگاهی بیخ سیه ه  ساخته است. اگر به تاریشب

های اجتماعی در ساختار  ادرت باوده  مشارکت گروهفقدان ل یدلبه   که یخور منازعاتی برمی
. رساد به نظر میهای اجتماعی  ت برخی گروهیت شناخته نشدن هویبه رسم ،ل آنیاست که دل

شاان در  نییشاعاع سارزم ی حتی در بعضی از کشورها طارح مشاارکت در  ادرت باه انادازه
خواه نتوانست  تیهای تمام گروه فتنریپذنز به علت ین طرح نیاولی شده است، اجرا افاانستان 

حدوماات مرکاازی بااه عال گاای  ؛ از ایاان رو، بین کشااور شااودیاات در ایااجاااد امنیاساابب 
 ،ن در برابار  اانونیهاای صااحب  ادرت باه تمدا گاروهشالفت من یری و همونیپذ مشارکت

آن عضاویت برخای از ماردم در  ی تی را در منطقاه دامان زده اسات کاه نموناهیهای امن بحران
 (106، 1391، انیکشورهای منطقه است. )حافظبیشتر در  تدفیری های سلفی جریان

 های قومی و مذهبی تعارض. 2
تحت تاأثیر  ها هاین منا شبسیاری از  و بوده فراوانی یها شاهد جدال، همواره، خاورمیانه

اسات. اساساًا باه دلیال وجاود  ومی و ماذهبی در ایان منطقاه شادل گرفتاه  های تعارض
ی هاا جریان ومی و مذهبی در خاورمیانه، زمینه برای ظ اور و تاداوم فعالیات  های تعارض

  اومی و ماذهبی از آنهای  وجود ا لیت ،در سطح ملی. ت شده استسلفی در منطقه تقوی
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را باه خاود جلاب  هاا آید، توجه دولتشمار وحدت ملی به ضد تواند ت دیدی  جایی که می
هاا  اناد، دولات پذیر و شدننده آسیب ،انسجام ملیدلیل نبود هایی که به  در کشور. نماید می

 به ویژه منازعاات  اومی، ،منازعات داخلی. ورزند کید میبیش از هر چیز بر وحدت ملی تأ
از زماان . المللای هساتند ای در حال تبدیل شدن به موضاوعات بین به نحو فزاینده ،مذهبی

س می بیشتر از منازعات ج انی به خود اختصاص داده  ،پایان جنگ سرد، منازعات داخلی
؛ اناد المللی باه خاود گرفتاه ی خود شدل بین بسیاری از این منازعات داخلی به نوبه. است

تاوج ی  بیای برای درگیاری در ایان منطقاه وجاود دارد کاه  سیار گستردهپتانسیل ب ،بنابراین
خاورمیاناه نیاز گویاای ایان ی  نگیز باشد و گذشاتهابر تواند چالش ها به این مقوله می کشور

نقاش  ،های منطقه امتیازگیری از کشوربا هدف ی بزرگ نیز ها ها و  درت مسلله است. کشور
این دیدگاه به نظر افرادی،  ،سویی چند از هر. می دارندبسزایی در دامن زدن به موضوعات  و

های دیگر اسات  شواهد گویای وا عیت ،ی توه  توطله همشوانی داشته باشد شاید با نظریه
 .خواهی  پرداختباره های بیگانه در این  ها و بنیاد به بعضی از ا دامات کشور ،که در ادامه

)http://www. tisri. org/default-aspx( 

 در کشورهای اسالمی و عربی قومی  تعارض. 2-1
هاا در هار دو   ومیت. چالش حول محور  ومیت در خاورمیانه در جریان اسات ،امروزه

دو عنصر  ومی عرب و . رو هستند تنیدگی روبه زای مذهب و  وم با نوعی دره  شدل چالش
در ایان . اناد درست همانند عنصر مذهب رویااروی ها   ارار گرفته ،سوریهکرد در عراق و 

بار در  ارن اخیار در ماو عیتی  ارار گرفتاه اسات کاه نشستین عنصر  ومی کرد برای  ،میان
جاسات کاه عنصار  مشدل در این، ولی کند مطالبات  ومی خود را در دسترس احساس می

رد تن ا در سوریه و عراق بحران بر چالش با عنصر  ومی عرب، باا افزون ت و زده نیس  ومی ک 
تابند و در راه تحقق آن ساد و  ا برنمیر  می و ی که تجزیه روست ایران و ترکیه نیز روبه درت 

اش باه آن رساید و  در زندان انفرادی «عبدالله اوجاالن»فرمولی که . خواهند کردایجاد مانع 
گاهانه به صبوری و پی باا  ،کناد چاارچوب ترکیاه تشاویق می گیاری مطالباات در کردها را آ

ارد. نظرداشت همین وا عیت است تشادیل کردساتان  ،هرچند هدف ن ایی عنصر  اومی ک 
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 ایان فرماول باه. بندی شده است  بینانه طراحی و مرحله وا ع« اوجاالن»بزرگ است، فرمول 

حل   راه ،رمولدر این ف. تواند خود را با شرایط سازگار سازد پذیر است و می  در کافی انعطاف 
ارد دهد؛ ارائه میای  ساده در نشساتین  و نظام فدرالی برای کشورهای درگیر عنصار  اومی ک 

 (1390،5 ،و همداران یشانیعل) .تحقق مطالبات  ومی کردها و انتظار برای آینده ،گام
ای  گوناه های خودمشتاار را به توانند حدومت کردها در عراق و سوریه می ،در این فاصله

دسات   دهی نمایند که حداک ر امتیازات را بدون درگیر شدن با عنصر  ومی عرب باه نسازما
اعالم استقالل ها  آن ،اگر بحران در کشور تا مرز فروپاشی  درت مرکزی پیش رفت ؛بیاورند

گاهانه فرمول فدرالی  ادرت را باا حاداک ر امتیااز خواهناد پاذیرفت و  خواهند کرد، وگرنه آ
ارد در محاور تحاوالت  ،در چنین برداشتی. هند ماندمنتظر آینده با ی خوا عنصر  ومیات ک 

اهمیت این موضاوع در . پیش بیفتداز عنصر مذهب تواند  میگیرد و حتی  خاورمیانه  رار می
 آن است که جنگ و چالش  درت در سوریه و عراق و در سطح کمتری در یمن و بحرین، در

حضور داعاش باا ادعاای . ه نشده استحال تشدید است و به عنصر  ومی و مذهبی خالص
یاد  «هالل شیعی»نام   اش و ر ابت شدید با آنوه در اصطالح از آن به گرایانه خالفت وحدت

حال و   اگر راه. المندب کشیده شده، مؤید این امر است و از سواحل مدیترانه تا بابشود  می
 اومی و  ی تجزیاهاست  ممدن، گرددرو  فدرالی  درت به هر دلیلی با شدست روبه ی گزینه

عراق، . در نظر گرفته شود ی بدیل گزینه ،آنآمدهای  پینگرانی از با وجود مذهبی خاورمیانه 
اند که بازسازی  درت در  الب تمرکز  رو شده سوریه و یمن در درجه اول با این وا عیت روبه

ین در چنا. پاذیر نیسات امدان -چه در شادل ماذهبی و چاه در شادل  اومی آن -گذشته 
 ممدان اسات ،رو  از ایان؛ ناپذیر خواهد شد احتمااًل فدرالی کردن  درت اجتناب ،شرایطی

ارد  ،های محلی  ومی یا مذهبی سوریه و عراق و حتی یمن با حدومت حول محور  ومیت ک 
ارد»در واحادهای خودمشتاار  ،دیگارسوی از  ،و مذهب شیعه و سنیسویی و عرب از   «ک 

 (http://www. tisriorg/default-aspx)دهی شوند.  ن سازمادوباره سنی و شیعه 
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 در کشورهای اسالمی و عربی مذهبی های تعارض. 2-2
ا ،های بسیار دور خاورمیانه از گذشته رق محل سدونت بسیاری از جواماع، ماذاهب و ف 

را  آنو شاده اسات های تدفیری طارح  گروه گیری شدلبوده و برخالف آنوه این روزها و با 
 شااهدها  ساده ،اساتای  هاای فر اه تنششاهد سطح بااالیی از نامند که  جزو مناطقی می

دشامنان کیاد أتمرکاز و ت. اسات باوده یدادیگر کنار در متعدد مذاهب و ملل ا وام، زیست
آمیاز  زیسات مساالمتی  شایوهبه  ،هایی گرایی، ما را بر آن داشت با ارائه نقشه بر فر همنطقه 

 . های گذشته و در کنار یددیگر بپردازی  در  رن -یعیان و اهل سنتاع  شمسلمانان ا 
یددسااتی الزم و  ،مااذهبیاز نظاار بحراناای خاورمیانااه  ی وا عیاات آن اساات کااه منطقااه

چناد  عنصر مذهب در نوعی ر ابت  رار گرفته است. هار ،. در چندین زمینهای ندارد دهنده ثبات
خاصایت  ،عامال ماذهب ،وجاود خاورمیاناهدر هر حاال در شارایط م ،این امر جدیدی نیست

دهی تحاوالت متاأثر از چاالش  ادرت  ساز خود را از دست داده و به نحو مؤثری در ج ت ثبات
نی نگاه دو حول  درت مذهبی، چالش شود تصور اگر بود خواهد اشتباهدخالت کرده است.   و س 

 و طلباناه دتوح نگااه دو اسات کاه درسات. اسات یافتاه تمرکاز انحصااری صاورت به  شیعه
مسلولیت را به گردن دیگاری ی  همهاند و هر کدام   درت شده چالش وارد مذهب در افدنانه تفر ه

باطال را باه ی  هماهحق را به جاناب خاود و ی  همهگرای حق و باطل،  و در نگاه مطلقاندازد  می
ا تن اا از گرایی ر چنین نگاه مطلاقتوان  نمیولی حقیقت آن است که  ،دهد طرف مقابل نسبت می

یاابی باه آن،  تر،  ادرت، چگاونگی دسات رق اسالمی توضیح داد. بح  اصلیطریق عقیدتی ف  
هاای  انحصاری کردن آن در نگاهی ایدئولوژیک و یاافتن مشاروعیت بارای آن در شارع و ارزش

افدنانه را  طلبانه و نگاه تفر ه نگاه وحدت ی اسالمی است. مشدل د یقًا در همین جاست و فاصله
است. اگر این وا عیت را در  الاب نموده گونه توافقی را محال  سازد که هر  در عمیق و دور می آن

ساوریه، عاراق و یمان در محاور  ،اسالمی شیعه و سنی مورد توجاه  ارار دهای  دو مذهب درون
دوباااره دهاای  ای متحااول شااده اساات کااه سااازمان گونااه  گیرنااد و شاارایط بااه تحااوالت  اارار می

افدنانه حرکت نمایند و به ساختار  ادرت و بازساازی  فراتر از نگاه تفر هوانند بتهایی که  حدومت
غایات دشاوار   باه ،که وحدت ملی و ارضی کشورهای درگیر حفظ شاود کنندآن در شدلی ا دام 
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هاای  شاود و ا لیت اسالمی خالصاه نمی که مذهب به این دو جناح درون ویژه آن  به ،خواهد بود

نحاوی در تحاوالت   ها هر کدام به ها و ایزدی ها، مسیحی ها، دروزی یمذهبی دیگر شامل آشور
روی اخوانی تاا رادیداال  ها از میانه گرایش ،سنی ی در جب ه ،نمایند. گذشته از این ایفای نقش می

 ناپاذیرک  در ساوریه و عاراق اندار دساتهاا  آن و جنگ  ادرت دردارد تدفیری نوسان  -سلفی
تن ا بششی از مشادل چاالش  ،و النصره (داعش)دولت اسالمی  بار های خشونت است. درگیری

اگر عامل دخالت خارجی را  ،گذارد. در کنار این وا عیت شده را به نمایش می  درت ایدئولوژیک
 (1390،5 و همداران  یشانیعل)تر خواهد شد. مشدل، روشن ی ابعاد پیویده ، رار دهی 

  های بزرگ و نقش قدرت یعوامل خارج دخالت. 3
تارین عوامال اساتمرار و  و برجساته تارین م   واخیار جاز ی از دیگر عواملی که در دهه

های  عوامال خاارجی و حمایات  ادرت ،رود به شامار مای تدفیری سلفیگسترش جریان 
هاا، امریداا و برخای  . پشاتیبان اصالی ایان جریانبوده اسات ها جریاناز این نوع  خارجی

 ورهای عربی، از سوی دیگر، هستند. کشورهای اروپایی از سویی و برخی کش
ای و  هاای منطقاه  ادرت  پشاتیبانیدون هاا، با هایی همانند این جریان ، جریانتردید بی
های بزرگ خاارجی،  ی  درت پشتیبانی و مداخله. ند ادر به ایفای چنین نقشی نیست ،ج انی

رود. از ساوی  به شامار مایب ترین گزینه برای فرسایش و تضعیف ج ان اسالم ترین و  م  
و  تربیاتباا هادف هاای منطقاه  افدنانه برخای  ادرت های تفر ه کارگیری سیاست بهدیگر، 

های  منطقه، به تأثیرات تشدید فعالیت این جریاان در دهاهدر این   سلفیهای  تقویت جریان
 (264، 1383اخیر دامن زده است. )دکمیجان 

طاور ه باهاا  آن تارینعمادهکاه کارد  حمایات می سالفیی هاا جریانغرب از  در ابتدا،
. لجسااتیدی و آموزشاای بااود ،ا اادامات اطالعاااتیدر  الااب نامحسااوس و غیرمسااتقی  و 

 ،حامیانی مانند عربساتان ...مالی، تسلیحاتی، لجستیدی، اطالعاتی، آموزشی و یها کمک
. جنگ و ویرانی در سوریه شده است ی  طر و ترکیه به همراه چند کشور غربی، موجب ادامه

پس از کشف اجساد یا دساتگیری اعضاای ایان  سلفیی ها جریانو هویت اعضای  تابعیت
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هاای  هاا باا همدااری برخای طارف دهاد کاه بیشاتر تروریسات نشان می ،گروه تروریستی
 . اند دهی شده آوری و سازمان از عربستان، لیبی، یمن و چند کشور دیگر جمع ،ای منطقه

 ای  های فرامنطقه الف. قدرت
هاای  اصالی در گساترش جریان های خارجی مانند امریدا س   بسزا وی کشور مداخله

 سلفی تدفیری داشته است. 
و سواری رایگانی اسات کاه آمده  دست بهاستفاده از مو عیت  امریدا،نقش  ،در این میان

این ی  هخورد دست آورد، هر چند خود نیز در موا عی زخ ه در جریان جنگ داخلی سوریه ب
در  ،کردیاد در  الب سیاسی توان از آن  میکه بیشتر  داری امریدا از منطقه،بر . ب رهمیدان شد

طلبای در ساوریه باود کاه در  ههای تدفیری و مباارز های )مادی و معنوی( گروه نوع حمایت
 . از آن در هراس است امریداچیزی که  ؛ضدیت با هالل شیعی  رار داشتند

هاای اساالمی،  و چه بسا دیگر گروه در ضدیت با شیعه سلفیی ها جریانمواضع علنی 
مستقی  یا غیرمستقی   ها در حمایت ا دامات غربی ، ولیغرب را تا حدودی خشنود ساخت

تاوان باه آساانی از آن  متضمن دو ندته اساسی است که نمی ،های تروریستی یادشده از گروه
پاس از به ویژه که  ،مبنی بر مبارزه با تروریس  در خاورمیانه امریدااین ادعای ؛ چش  پوشید

جاود تسالیحات و ی م( باه عاراق )باه ب اناه2003دوم ) ی در حملاهساپتامبر  11حمالت 
کاه در  را، ( و حمله باه افاانساتان )القاعاده(م1991اول ) ی ی حمله شیمیایی(، به پشتوانه

الشعاع  ارار  تحت ،خود گرفته ای بجمعی صورت علنی و رسانه ه الب سیست  امنیت دست
رود که سیست  مزبور در  باال آن از که داعش ه  گروه تروریستی به شمار می زیرا ،دهدمی

 (23 ،1393 ، )طبنا. کار افتاد و هیچ ا دامی ندرد
مبنای بار  امریداابینی نادرست یاا انتظاارات دور از وا عیات تحلیلگاران سیاسای  پیش

شیعی، همواون ساواری  هایی در مبارزه با شیعه و عقب راندن هالل پشتیبانی از چنین گروه
با اساتفاده از توان زع  کا  سفید میه گردد که برایگان )با چوب دوسر طالیی( ارزیابی می

، پردازی ایاران در منطقاه شاد مانع از  درت ،گرایان اسالمدرون گرای منطقه و  عوامل اسالم
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در نظار  انشاباا خودرا انگیز آنان، ضدیت احتمالی این گاروه تروریساتی بر ولی تفدر اوهام

و رژیاا   امریدااامااالی، سیاساای و تساالیحاتی  حمایاات. بیناای نداارده بااود نگرفتااه یااا پاایش
. ماادیریت بیشاتر آن اسااتبارای رفتااار سیاسای  ،تروریسااتی داعاشص یونیساتی از گاروه 

 (26/6/1393 )خبرگزاری جم وری اسالمی،
ه و باالفعلی یابی به اهداف خویش، مادامی که خطرات بالقو دولت امریدا به منظور دست

گر میدان است و گاهی خود را در میاناه انداختاه، منافع آن را مورد ت دید  رار ندهد، تن ا نظاره
طلبانه دارد، ناه در  های واشنگتن اگار چاه ظااهری صالح گیرد. سیاست تازی در پیش می یده

ج اان  ی خود را بر نقااط دیگار حمایت از بشریت، که بیشتر از آن روست که استیال و سیطره
ای بایش نیسات کاه در همونان پایدار نگاه دارد؛ از این رو، از دیدگاه امریدایی، بشار وسایله

خدمت دستگاه کا  سفید  رار دارد. برای دولتمردان و سیاستمداران این کشور ساه چیاز م ا  
است: ی ود، دالر و نفت و گاز، که برای رسیدن به این م  ، بنا به مقتضاای زماان و مداان، از 

هاای  کناد و بارهاا از گفتمان فروگاذاری نمی« صلح»و « حقوق بشر»هیچ کوششی در  الب 
زند و یدی باه یدی به نعل می»الم ل  نموده است؛ بنابراین، ضربای ب ره برداری تمامًا زیرکانه

طرفای یاا  ی بی کاماًل در مورد این دولت صادق است. این دولت با در پیش گرفتن جب ه« میخ
ماند. به این ترتیب و ی خود در ورای پرده، مترصد فرصت با ی می اختن موضع اولیهآشدار نس

های ر یب، کاه  های سلفی، میدان را نه به سود گروه هایی هموون جریان با شدل گرفتن پدیده
گر تحوالت است، باه  های معارض خالی گذاشته، خود در گوشه و کنار، نظاره در ج ت گروه

هاای تروریساتی در خاا  ساوریه و کماک  ت گروه داعاش یاا دیگار گروهای که با دخال گونه
گر آن بود و دورادور  ها، تن ا نظاره کشورهایی مانند  طر و عربستان در حمایت از این  بیل گروه

نشاینی نسابی و جساته و  بارد. از ساوی دیگار نیاز باا عقب در انتظار عا بت  منطقه به سار می
هاایی از  در موطن خویش، که با اشاال بششها  آن استقراری داعش از خا  سوریه و  گریشته

هاای ماذهبی، باه ویاژه  خا  عراق نیز همراه بود و جنایات فجیعی که در رفتار باا دیگار گروه
شیعیان، مرتدب شدند، چندان حرکتی از خود نشان نداد. نشستین حرکت و ا ادام امریداا در 

برنگاار انگلیسای و دو خبرنگاار دیگار از این باره و ضد داعش، پس از ماجرای بریادن سار خ
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، مقامات وزارت دفاع امریداا الم نیتلر ی به نوشتهامریدا بود که صورت عملی به خود گرفت. 
اند اطمینان دارند آموزش دادن و مسلح کردن شورشیان سوری سابب  به نمایندگان کنگره گفته

 گاردد میسبب   رار دهند و همین  های سلفی جریانتمرکز خود را بر مبارزه با ها  آن خواهد شد
برای خاود  جنگ داخلی سوریه، شریدی  ی امریدا ضمن احتراز از وارد شدن مستقی  به عرصه

 (17، 1393)فراهانی، در مبارزه با داعش بیابد. 
تاوان  های سالفی تدفیاری دارد، می از دیگر کشورهای که تأثیر بسزایی در گسترش جریان

عناوان  در وهابیات باه جریاان در شدل دادن و تعاین بششایدن  ستانگلانانگلستان را نام برد؛ 
ها و  اروپاییدیگر . آنان به هنگام ر ابت فشرده با ستبیشترین س   را داشته ا ،سرزمین مستقل

باا سااکنان سااحلی باه ناوعی مجبور بودناد م 19و اوایل  رن م 18ها در  رن  ویژه فرانسویه ب
آناان را واحادهایی مساتقل  ،متحد شوند و بدین ترتیابها  آن ابشاید خلیج فارس کنار آیند و 

هاا در هناد و  باا گساترش نفاوذ انگلیسایباه ویاژه  ،جریان نیبه رسمیت بشناسند. ابدانند و 
و نیز لزوم امنیت دیگر یان یاندازی اروپا های ورودی بدان از دست آن و راه ازیس ایمنضرورت 

امان با دزدان  درتمناد دریاایی را  که نبرد بی ،جاریدریایی برای حفظ جریان عادی مبادالت ت
، انگلساتان را باه شایو  گوناگونای از عوامل  مجموعه ،شد. به هر حال دیکرد، تشد ا تضا می

متحد ساخت. چه بسا اگار ها  آن به م ابه واحد سیاسی مستقل نزدیک و سپس بایادشده  بایل 
به این دست ک  گرفت یا  چک مستقل شدل نمیاین واحدهای کو یا اصوالً نبود نفوذ انگلستان 

ها براسااس اصال دیریناه و  یکاه انگلیسا آن ژهیاوه شد، با صورت و به این ک رت پدیدار نمی
رو شاوند تاا باا  ادرتی  ههای کوچک روب امیرنشینبا پیوسته مایل بودند  ،ناپذیر خویش تشلف

کاه درصادد  گرفتناد بیاان راجلاو پیشارفت وها ،هایی از زماان در برههدلیل، بزرگ. به همین 
 درها بودناد. اهاداف انگلساتان  نشاین  لمرو خویش و تصرف برخای از ایان شایخ ی توسعه

ضاد از: تحریاف حقیقات اساالم و هجماه است  سلفی عبارت یها و ایجاد جریانپشتیبانی 
ج اد و فروکاستن دین باه نمااز، مانند مقدسات آن، خن ی کردن و به انحراف کشیدن  احدامی 

های وحادت و  ادرت سیاسای  یدی از نمودها و پایگاهکه  ،ها از تجمع در زیارتگاهلوگیری ج
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، ایجاد است مظاهر شر ی این که یدی از  به ب انهها  آن و تشریبرفت  به شمار میمسلمانان 

 (42 ، 1366 جامعیریزی بین مسلمانان. ) های داخلی و خون تفر ه و جنگ
هاای ایان  درصد بود، با فعالیات ش از ظ ور وهابیت، دهکه پی ،اختالف اهل تشیع و تسنن

دانساتند اگار مسالمانان  که می ،فر ه به نوددرصد افزایش یافته است. انگلستان و استعمارگران
دیگر تن به استحمار و است مار نشواهند داد، سیاست ظریفاناه و  ،اسالم حقیقی را در  نمایند

الم ل عربای   بنا بر ضرب ؛کاذب را در پیش گرفتندمؤثر تشریب اسالم حقیقی و تقویت اسالم 
َرد آهن را تن ا آهن می» استعمار انگلستان تششیص داد تن ا راه تشریاب اساالم ایان  ،«تواند بب 

 مبارزه با اسالم نماید.  ی همذهب، اسالم را وسیلضد مذهب  ی هاست که با توسل به حرب
هاا و  ینیگاذاری در آ الم، بادعتهای جدید وهابیت برای مشدوش نماودن اسا از حربه

و  ت رسول خادارگران با  رار دادن اصل اندار سنانگلستان و استعما ؛مناسک دینی است
نا کتاب الّله»تدیه بر شعار  نوظ اور، ی  هدر این فر ا« ...کتاب خدا ما را بس است ؛...حسب 

فتن تفسیر  رآن، در دست گر و باکردند  امبرمفتیان وهابی را جایگزین اوصیای رسمی  پی
. دهند فتوا به تدفیر مسلمانان میاز زبان آنان  ،خوارج عصر جدید را در دست گرفته هدایت

 (58  ،1392)ابراهیمی، 

 منطقه  های دولت .ب
کشاورهای گاری در  ساز گساترش تدفیاری که زمینه ،کشورهای منطقه ترین یدی از م  

ترین  توان اصالی عربستان را میاست؛ شود، عربستان سعودی  اسالمی و عربی برشمرده می
باا وجاود . گری در ج اان عارب دانسات سالفیتفدار پشاتیبان ای حامال و  بازیگر منطقه

ایان اعتقاادات ماانع از آن نیسات کاه  ،ها و رد تحاول و دموکراسای سلفیی  ویژهاعتقادات 
یگر ب اره ددر کشورهای اسالمی  سلفیی ها جریاندستگاه امنیتی و استشباراتی عربستان از 

مجاوز حضاور در  و تشادیل داده یدر هار جامعاه حزبا ،ها در صورت لزوم سعودینبرد. 
وضعیت حزب نور در مصر است که  ،بارز این سیاست ی نمونه. اند صادر کردهتظاهرات ه  

دستگاه استشباراتی و . نماید میآن حمایت از  ،عربستان با  درت نظامی، امنیتی و ا تصادی
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 ی در بششای از جامعاه سالفیدار باودن تفدار  ها و ریشاه سلفیاز حضور  امنیتی عربستان
روند تحوالت دید که منشأ ظ ور حزب است و و تی  ، استفاده کرداسدندریهویژه به  ،مصر

ایان، براسااس . ها را متحد کند سلفیکوشید رود،  مصر به سمت انتشابات و دموکراسی می
انتشاب طبیعی عربستان در تحاوالت . ت آوردندپارلمان مصر را به دس یآرا ٪25ها  سلفی

کاه  ،در کشاورهای مشتلاف اسات و دولات ساعودی سالفیمربوط به ب ار عربی، جریان 
ایجاد تحاول در ساوریه برای  م2011مشالف تاییرات در ج ان عرب است، از ابتدای سال 

بارداری از  هباا ب ردر کشورهایی که انقالبیون پیروز شادند، کوشد  میعربستان . تالش نمود
هاای  اساتفاده از ب رهو به شدل تشریاب دموکراسای یابد و حضورش حضور  سلفیجریان 

همین عملدرد به صاورت باارزتری در . شود دموکراسی است که در مصر این گونه عمل می
 (229 ،1390، )واعظی گردد. سوریه و عراق دنبال می

گری در  سالفیاز کوشاد  میاز عربستان سعودی،  طر کشور م   دیگری است کاه پس 
و تفدر  سلفی طر به طور رسمی جریان . استفاده نماید شاهدافبه منظور تحقق  ج ان عرب

وهابی است، مشاشص اسات کاه  ،مذهب رسمی  طرهر چند . کند وهابی را نمایندگی می
و بلده در ضدیت و ر ابت با عربستان اسات  ،پایبند نیستند سلفیها به تفدر وهابی و   طری

ها با مفاهی  جدید و مدرنیته و  سلفیآشتی دادن سود را به  سلفیبششی از جریان کوشد  می
 هاا اخوانی به که - «یوسف  رضاوی»مانند وجود ششصیتی  ،در وا ع. تجدد زیر نظر بگیرد

ییار و تحاول تا بارای هاا  طری تمایال ی دهنده نشان ، طر در پیش دهه یک از -دارد گرایش
 (230 ،1390، )واعظی. ستان استاساسی در وهابیت عرب

 گیری نتیجه
های سلفی تدفیری در ج اان اساالم  گیری جریان این مقاله، درصدد بررسی علل شدل

سااالر،  هاای مردم رسد نبود حاکمیت نظام بود. براساس آنوه در این نوشتار آمد، به نظر می
گیری  عوامال شادلتارین  های بزرگ، از م   های  ومی و مذهبی و پشتیبانی  درت تعارض
 های سلفی تدفیری در ج ان اسالم است.  جریان
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در تدفیااری  ساالفیی هااا جریانگیااری و تقویاات  لدهای شاا ریشااه تاارین م  یداای از 

در . در ایان منطقاه اسات ساالر مردمهای  حاکمیت نظامکشورهای اسالمی و عربی، فقدان 
ساتی و یالیمونیای و پاتر  بیلاهدموکراسی در کشورهای منطقه و تداوم فرهنگ فقدان با  ،وا ع

در محایط  سالفیی هاا جریانظ ور و تداوم  ی همیشه زمینه ،های سلطنتی و ا تدارگرا رژی 
 . وجود دارد هاایدئولوژیک حاک  در این کشور

یدی دیگر از عواملی  ،کشورهای اسالمی و عربی ومی و مذهبی در  های وجود تعارض
و فرامنطقه در منطقه سلفی تدفیری ی ها جریانفعالیت  برای ظ ور و تداوم را زمینه است که

های تبعایض  سیاسات. ایفاای نقاش اساتعمارگران غربای را در اجارای اسات فراه  نموده
مردم کشاورهای اساالمی و  انباشت احساس ست  و محرومیت و نگرانی و نژادی،اجتماعی 
 اسی در غرب دانست. هر ترین دالیل گسترش اسالم ترین و م   توان جزو اصلی عربی، می

 ی در دهاه سالفیی ها جریاناز  ای غربی و منطقههای  عوامل خارجی و حمایت  درت
باه شامار  تدفیاری سالفیاستمرار و گسترش جریاان  موجودیت، ترین عوامل م  از  ،اخیر

مانناد ای  انگلستان و دیگر کشورهای غربی در کنار برخی کشورهای منطقه ، . امریدارود می
. ایان در خاورمیاناه هساتند تدفیاری سالفیتفدار پشاتیبان ترین بازیگران  اصلی ،عربستان
ای جز نفرت برای مردم مسلمان و انتقام آن از کشاورهای غربای و بعضای  ها نتیجه حمایت

 کشورهای مسلمان ندارد. 
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 منابعف رست 
 . کری   رآن .1

،  س تا ری یس ی  نامه فصل ،جتف رسیالتجت تدرتكشلری جتحلزهی توتمشروردسن  تنلگراش، 1379 ،محمدعلی ،امامی .2
 .  13مارهسال چ ارده ، ش

می تتاگیرجتنلسیلف تدرتا ورمی نیهتوتالزتیی جتشیکلتبررسی تزمینیه ش،1393 ،جاودانی مقدم، م دی و عبدالحسین عموری .3
 .  17اسالم و تدفیر(، ش ) شیخ طوسی ی ، مجموعه مقاالت جشنوارهسالم تادراناددپلم س تیمدلرجت

 .  یراهبرد مطالعاتی  پژوهشدده، ت ران   نهیا ورم در من زر ت و ی تچ لش ش،1388، اصار، یلدانو یجعفر .4

 دگاه علمای اسالم. یری از دیهای افراطی و تدف انیج انی جر ی مجموعه مقاالت کنگره ش،1392 ،محمد، لیخل .5

 ت ران: نشر.  ،یعفرج یمحمدم دترجمه: ، ید نتاسالمتجیارگرینده تب ش،1362 ،گرانیددنگا، حامد و  .6

د یا، ترجمه: حم( اسالمتد  دگرایبنتجتیهدپیت مع صرتدرتید نترربت)بررست اسالمتجی تینرش، ش1383 ر،یان، هرایدکمج .7
  ان. ی، ت ران، شرکت انتشارات کیاحمد

، ییروساتا یو صاار یه زارع زرد بلایمرضاترجماه: ، درتمصیرت اسالمتد  دگرایبنتجی تینرش ش،1379 ،داحمدیس ،رفعت .8
 .  1ن ضت، سال اول، ش

 .  2، ش5 ، دورهرللمتسی س  ی نامه ، فصلط لر نتادرانتوتپ كست ن ش،1377 ،سجادی، عبدالقیوم .9

 ش.1393خرداد  22طبنا،  .10

 شیطان.   : نشر رشید.  شا  ش،1389، عصیری، سیدمجتبی .11

ج ااد : ت اران ، فی ترثمی ناالت درتیدی نتاسیالمتازتفروپ شیت  سیستجتشهدانی ش،1384 ،اکبر و همدارانی، علیشانیعل .12
 .یو اجتماع یعلوم انسان ی ، پژوهشددهیدانشگاه

 .  دفتر تبلیاات اسالمی، پاد اندیشه  :  ،گرجتوتوی بی  تهر رشن س تسلف  ش،1389، علیزاده موسوی، سیدم دی .13

 ی. مخوارز . ت ران:ب اءالدین خرمشاهیمترج : ، سی س تدرتاسالمتمع صرتجتانیدشه ش،1372 ،عنایت، حمید .14
اساالم و  ) شایخ طوسای ی ، مجموعه مقاالت جشانوارهوتح می نتآنتگروهتدارشتالتیهشک ش،1393 ،فراهانی، محمدداود .15

 .  17تدفیر(، ش 

 ادیان.  نشر :   ،تسنن فرق ش،1386 ،یم د فرمانیان، .16

 های اسالمی.  احمد نیایی. مش د: بنیاد پژوهش مترج :، گرجتوی ب  ش،1387 ،حامدالگار،  .17

 .  ال ادی :   ،گرجتوتوی بی تسلف  ش،1389 ،سیدم دی ،ه موسویلیزادع .18

 .  9چ ،)ع(طالب بن ابی امام علی ی   : مدرسه ،برسرتدورای ت یوی ب ش،1384 ،مدارم شیرازی، ناصر .11

 .  64ش ،وید  راهبرد سال بیست. ب ورجتگراد توترینی تگراد  تمطلقت اجتدرتب بتنسرتدقیقه ش،1391 ،، محمدحسینمالیر .20

 المعارف بزرگ اسالمی.  رهیت ران: مرکز دا ،بزرگ اسالمی المعارف هریدا ش،1369 ،کاظ  موسوی بجنوردی، .21

 ، ت ران، نشر اخوت.  یوی بتجتخچهده ر ش،1394 ،منوچ ر ،موسیوند .22

 سرا.   صیده ،، ت رانمیرنیسمتپس  ش،1384 ،علی ،زاد مرشدی .23

 .42ش، مجله کی ان فرهنگی، شماره 1366مسجد جامعی، محمد،  .24

 .ش1385 ب من 15، یمشدرج .25

انتشاارات  ت اران: ، نیددتجیی ت ندازتیرت فییطت هتب زشن سیلفسوتتد  دگرایبن ش،1390، ین و احمد پاکتویحس، یهوشنگ .26
 .  )ع(دانشگاه امام صادق
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، دفتار مطالعاات ی توترونییی (تهد نهت)نظریدرتا ورمت ایتم رتجی توتینرشت  سیستجی تبحران ش،1390 ،محمود ،واعظی .27

 انتشارات وزارت امور خارجه.  :المللی، ت ران سیاسی و بین

 
28. http://www. tisri. org/default-. aspx. 

29. http://www. irna. Ir. 

30. http://islamtimes. org/fa/doc/article. 
31. http://tebna. ir/fa/news/view. 

32. http://www. bashgah. net/fa/content/show. 

33. http://www. mashreghnews. ir/fa/news. 
34. http://www. ir-psri. com. 
35. http://www. tisri. org/default-aspx. 

36. http://www. hamshahrionline. Ir.. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


