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  مقدمه
ای خشن، ارتجاعی و چهره های اخیرجهان اسالم در دهه گری درجریان سلفی

سه گروه القاعده و طالبان  ،های اخیرناپذیر از دین اسالم عرضه کرده است. در دهه انعطاف
گری و کید بر سلفیأت :ندا ههای ایدئولوژیک به جهان بودحامل پیام ،و داعش در غرب آسیا

 . بنابرمخالفان جهاد برای برپایی خالفت و امارت اسالمی و اجرای ظواهر شریعت و تکفیر
ریشه در اسالم راستین دارد و  و رفتارها، هااین آموزه ۀهم ،هاادعای رهبران این گروه

  همین فهم از اسالم است که نجات بخش مسلمانان از وضعیت نابسامان کنونی است. 
ر بشوروی سلطۀ  ۀدر بحبوحو القاعده به رهبری اسامه بن الدن در پیشاور پاکستان 

ترین حکم از احکام اسالمی  سیس شد. رهبران این شبکه، جهاد را مهمأتافغانستان 
دانستند و رسالت خود را برقراری حاکمیت خداوند بر زمین و مبارزه با کافران و  می

- ستیزی و شیعهگری، غربهای این گروه عبارت بود از سلفیترین آموزهبیگانگان. اصلی
 ،وهابی بنیاد گذاشته شد -قهی و فکری حنفیستیزی. گروه طالبان که بر اساس تفکر ف

های خود را بر تکفیر مخالفان و اجرای ظواهر شریعت اسالمی و برقراری حاکمیت آموزه
 ،م 2003در  آن کشوراشغال یورش آمریکا به عراق و . قرار داداسالمی  ۀدینی در جامع

فراهم کرد. داعش  اسالمی عراق و شام)دولت= (  گیری گروه داعشزمینه را برای شکل
همچنان گیرد، های افراطی یا جهادی قرار میکه هچون دو گروه پیشین در ردیف سلفی

، سیمایی مخالفان ۀو با کشتارهای وحشیان استستیزی ستیزی و شیعهبه غربمعتقد 
  .نشان داداز اسالم و مسلمانان به جهانیان  وحشتناک

سلفی جهادی در های  گروهد و باورهای عقایاین است که  یاصل ۀلأمس ،این مقالهدر 
؟ همچنین آبشخور اصلی ایدئولوژی از کجا ریشه می گیرد و چه بنیادهایی داردعصر حاضر 

فکری معاصر است؟ در های  و جریانیک از اندیشمندان های تکفیری در آراء کدام این گروه
رویکردهای  ، به ویژههای سلفی در تاریخاندیشه ۀنگارندگان ضمن اشاره به ریش راه،این 

بندی گذاری و  صورت های میانی برای پایهتیمیه در سدهاصحاب حدیث و نیز نقش مهم ابن
فریقا و مهدویه در سودان آالعرب، سنوسیه در ةاز مبانی فکری وهابیت در جزیر ،سلفی گری

دوم  ۀنیم هایی از جریان سلفی جدید درو در ادامه به معرفی نمونه به میان می آورندسخن 
بر نقش بسزای ابواالعلی مودودی و سیدقطب  ،پردازند و در این میانقرن بیستم در مصر می

  . شدخواهد تأکید ریزی تفکر سلفی جهادی در پایه
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  واژه شناسی سَلَفی .1
سلف به معني گذشتن و نیز گذشته آمده است و از این رو به پیشینیان و  ،در لغت

 البستانی، 9/158لسان العرب،  منظور، ابن :ـ (نک شودق مياطال» سلف«هاي گذشته نسل
 ،سلف و سلفی اختالف نظر است. در مفهوم عام ،). در معنی اصطالحی447 ؛ عرب،949

پیروی از پیامبر اکرم و در که به دین اسالم تمسک جسته و خود را  کسی استسلفی 
حابه و تابعین و برخي از داند. گاهی سلف صالح تنها بر صمیملزم صحابه و تابعین 

، سلف ١محمدسعید رمضان بوطي به نظر). 14 (طبسی، شده استپیروان تابعین اطالق 
 ٢از منظر سید عبدالعزیز سیلي .نخست تاریخ اسالمۀ مسلمانان و عالمان سه سد یعنی

می  خواندهسلفی پای بندی دارند، اهل سنت  ۀاصول فقهی امامان چهارگانبه کسانی که 
با این توضیح که  ،حنبل دانسته استنیز سلفیه را وهابیان پیرو احمدبن ٣ابوزهرهشوند. 

ق با 12در قرن آن افکار، و  دادو توسعه کرد ازسازی را باحمد بن حنبل  ءآراابن تیمیه، 
 ).16- 14، (رضوانیظاهر شد محمد بن عبدالوهاب در شکل جنبش وهابیت  کوشش

این فکر، به گذشته و  حاکی از تعلق خاطرست گری اصطالحی اسلفیت یا سلفی ۀواژ
کند. این واژه در کتابها  جویی میپی »ســلف صالح«افکار و اعمال مشروعیت خود را در 

آوردن به گذشته و  به معنای رویو غالبا و آثار فقها و محدثان کاربرد بسیار دارد 
الفتوی الحمویه ه در  کبود تیمیه ابننخستین بار گویا  .آموختن و اقتباس از آن است

 زادهقره و (عزیزیکرد وارد ادبیات جهان اسالم به معنای خاصی این اصطالح را  الکبری
یعنی  اندیشه  است، ی خاص آنامقصود از سلفیه معن ،). در این مقاله12-11 شربیانی،

تیمیه و ابنهای  ثر از اندیشهأمیان اهل سنت که متدر و جریانی اجتماعی و مذهبی 
جدید  ۀسلفی ،جهادیهای  با تشکیل گروه ،عبدالوهاب است و در عصر حاضر بن حمدم

  مقاله). ۀ: ادامـ خوانده می شوند (نک
  

  های سلفی  خاستگاه اندیشه.2
های سلفی در جهان معاصر و عصر جدید خاستگاهی تاریخی دارد.  تردید اندیشه بی
ای اصحاب حدیث و اولین رویایی هدیدگاهدر را آ گری معاصرهای سلفی ریشه توان می

                                                                                                                                        
  یةزمن لةمرح یةالسلف کتاب. 1
  السفلیة العقیدة کتاب. 2
  یةالمذاهب االسالم تاریخ کتاب. 3
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 "اصحاب رای"و  "اصحاب حدیث": مدخل ـ (نکجو کرد  و جست یأایشان با اصحاب ر
). پس از گسترش امپراتوری اسالمی در عصر عباسی و دایره المعارف بزرگ اسالمیدر 

علوم اوایل به زبان عربی و رشد  ۀهای دیگر و ترجمهای جدید از تمدنورود اندیشه
اما مکتب اعتزال از منظر سیاسی نتوانست  ،های اعتزالی رونق گرفت اندیشه ،راییگعقل

از  .الرشید، معتصم و واثق، جلب کندحمایت خلفای عباسی را بجز دورۀ کوتاه مأمون
مردم از اصحاب  ۀمقاومت اصحاب حدیث در برابر اندیشۀ معتزله و پیروی عام ،رو این

حنبل به بن حمد ا ،و در این میان مؤثر افتاد متوکلدر جلب حمایت خلیفه حدیث، 
ویژه یافت.  ی) جایگاه140-133، 1: صابری، جـ (نک عنوان قهرمان ماجرای محنه

 ،حنبل که نقش مهمی در ایجاد مکتب فقهی و فکری وی داشتند پیروان احمدبن
 هایفکری و فقهی در مرکز خالفت عباسی در سدههای  توانستند نقش فعالی در حوزه

فضای  ،سقوط خالفت عباسی اسالمی وهای  میانی ایفا کنند. هجوم مغوالن به سرزمین
فکری و اجتماعی جدیدی رقم زد و آثار و پیامدهای عمیقی پدید آورد. در سرزمین شام 

 ند،متحمل نبردهای صلیبی شده بود ق پنجم تا هفتمهای  و مصر که مسلمانان در سده
 ،شدند. در این میانرو  بهبه جهان اسالم رور مغوالن ویرانگیورش با ق هفتم  ۀدر سد

و بازتولید  خویش شأنی قائل بودبرای  ،ها و انحرافاتاصالح جامعه از کژیدر  ١تیمیهابن
و های وی  که کوشش را مقصد خود قرار داد؛ چندانحنبل  بن های احمداندیشه

های بعد و تاریخ دههای سلفی در سجوزیه توانست مبنای حرکت قیمشاگردش ابن
حسن انند محمد عبده، مودودی، مگری برخی از رهبران جنبش اصالح :معاصر باشد

  . هستنددار او البناء و رشید رضا وام
خالفت عباسی در بغداد  :زیستهای تاریخ میترین دورهابن تیمیه در یکی از بحرانی

اما در  داشتند،شام سوی روی به و  گذشتههالکو از فرات  سپاهیانسقوط کرده بود؛ 
اتحاد صلیبیان با مغوالن  ،جالوت از ممالیک شکست خوردند. از سوی دیگرنبرد عین

اقتصادی و معیشتی  ۀ). وضع آشفت22-16 دشمنان را تقویت کرده بود (موسی، ۀجبه
هاي سیاسی، اجتماعی، مذهبي مسلمانان در شام و مصر و گسترش مردم، کشمکش

اسالمی  ۀر رکود و انحطاط جامعبهمگی  ،بودآمیخته که با خرافات های صوفیانه طریقت

                                                                                                                                        
  ابـي  بـن  عبـدهللا  بـن  عبدالسالم مجدالدین بن عبدالحلیم الدینشهاب بن احمد ابوالعباس الدینتقي. 1

راني الخضر بن محمد بن الخصر بن محمد مالقاس  سـال  در علمـاء  مشـاهیر  از الحنبلـي،  الدمشقي الحّ
  .درگذشت دمشق در ق 728 سال در و شد متولدشام،  حران شهر درق  661
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تیمیه به زعم خود بر آن بود تا از طریق ابن). 23: اسماعیل،ـ (نک داشت داللتآن روزگار 
(ص) پیامبر ۀصالح که از سنت و سیرهای اسالم راستین بر مبنای تفکر سلفاحیای اندیشه

؛ 27 : موسی،ـ (نک گرداندبازقدرت مسلمانان را  عظمت و ،دکر فهم مینخستین و خلفاي 
متکلمان نظام تیمیه عقیده داشت که ). ابن282، 4 علیخانی، ج؛ 25-24 نیز اسماعیل،

به راه اند، محدثان بر حدیث و متصوفه بر اراده و هر سه را بر عقل بنا کردهخود  فکري
صالح بنیان گذاشته شود.  اساس روش سلفی مسلمانان برباید نظام فکر: اند خطا رفته

مگر  ،دانستکننده مي را گمراهبلکه آن  ،سلف صالح به عقل صرف اعتنا نداشت ،نظر او به
     ).29-28 : زاهدی،ـ (نک آنکه آیات قرآن به آن رهنمون کرده باشد

در او  و در مبارزه با مخالفانش گذشتابن تیمیه حیات علمي و اجتماعي و سیاسي 
های او به ساحت ). مبارزه171: زریاب،ـ (نک تکس باك نداش از هیچ ابراز عقاید خود

حضور یافت و سالطین مملوکی  صلیبیانبا وي در میدان جهاد  :عملی نیز کشیده شد
دیني و علوم شرعي  ۀدر ساحت نظري کوشید تا اندیشاو ضد مغوالن برانگیخت.  مصر را

خود می پنداشت  ۀهای زمان بدعت چهو با آن کندرا از انحصار فقهیان و متصوفه رها 
گوناگون داشت و بارها به زندان افتاد طبقات رو مخالفانی جدی از  از این ؛بستیزد

در سراسر عمر خود جز به او و  گذشت میابن تیمیه زاهدانه زندگی  ).24(اسماعیل،
و  وایانفرمانرکار دیگري نپرداخت، ازدواج نکرد، از  بحث و مطالعه و تصنیف و مبارزه به

). در برابر کسي کرنش 41 (عبدالحمید، بود عنقااندک روزی شاهان هدیه نپذیرفت و به 
ود را در شریعت و خپروا سخن می گفت. کرد و با امرا و صاحب منصبان استوار و بي نمی

پروا بود و گاه بر علماء دانست. در داوري نسبت به بزرگان دین بيميسرامد فقه حنبلی 
تیمیه بر حضور و نقش مردم در ). ابن177: زریاب،ـ (نک گرفتآوازه خرده ميو فقهاي پر

 که زمامداران ناشایست به قدرت رسیده بودند ای هزماندر  ، به ویژهحکومت تأکید داشت
و  )209 (العجم، به انتخاب حاکم از طریق شورا عقیده داشت ). وی29 : اسماعیل،ـ (نک

داری و امربه معروف و نهی از منکر و ترویج دین هدف از برپایی حکومت اسالمی را
  ).290، 4ج  (علیخانی،دانست  میتقرب به خدا 

  
  هاي رشد آنهاگری وهابی و سنوسیه و مهدویه و زمینه سلفی .3

های  تا اوایل سده بیستم م به سرزمین هجوم استعمارگران اروپایی از اواخر سده هجدهم
، قاجاریان و گورکانیان های بزرگ مانند عثمانیان درپی دولتهای پیاسالمی و شکست
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ها کشورهای اسالمی شد. هلندي موجب تحوالت و پیامدهای گسترده در ،از اروپاییان
و  کردندها برتري خود را در هندوستان تثبیت بریتانیایي وجاوا را اشغال  ۀجزیر

 میان یتزار ۀوسی. رچنگ انداختندفریقا آمناطقي از شمال و غرب بر ها فرانسوي
و  مرکزیآسیاي را در هاي مسلمان ، بسیاري از سرزمینم 1885 و 1846 هاي سال

استعمار انگیس و فرانسه جهانی اول،  خویش گرفت. پس از جنگ ۀقفقاز تحت سلط
ماندگی خود کردند. احساس عقب ۀمستعمر را امپراتوری عثمانیزیر سلطۀ های  سرزمین

های اندیشه اندک ، اندکنعتی غرب در میان جوامع اسالمیهای علمی و ص از پیشرفت
های اصالحی اندیشه ظاهر کرد.در میان نخبگان و اندیشمندان مسلمان را طلبانه  اصالح
تا  های گوناگون از سکوالریسم افراطیطلبی از طیفهای اصالحجریان را برای زمینه
تنها ، . در این مقالهپدید آوردهند  ۀارگرایی بنیادگرا از  غرب جهان اسالم تا شبه قاسالم

گیری که در شکل اشاره خواهد شد های نوزدهم و بیستم مدر سده به چند جنبش مهم
  د. مؤثر بوده انهای اخیر دههدر های سلفی جهادی و تکفیری جریان
  

  وهابی ۀ. سلفی1- 3
 توان آن رایآغاز شد و در واقع م م18العرب در قرن ةمشهورترین جنبشی که در جزیر

، وهابیت است. محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار تلقی کردهای سلفی جدید  پیشتاز جنبش
کردند، طرد را های وی دیدگاهنزدیکانش . فعالیت داشتاین جنبش در نجدِ عربستان 

پیوند  سعود با قدرت سیاسی آلبیابد. اندیشۀ او زودی طرفداران دیگری ه توانست باما او 
های فکری و پیدایش جریاندر  توسعه و گسترش فکر وهابی، ترتیب نیافت و بدی

العرب  ةجزیر ،. شگفت آنکهسخت مؤثر افتاداجتماعی و سیاسی در دنیای معاصر اسالم 
و دو  بودجهان اسالم  ۀهمواره در حاشی، اسالمو گسترش  ظهور غازهای آ سالجز در 

های اولین جرقه، در دورۀ معاصر ا، امداشتند تنها جایگاهی معنویشهر مکه و مدینه 
  . از همان جا ظاهر شدهای افراطی در جهان اسالم جنبش

گذرانید و به   علم اندوزی زنـدگي خـود را بـه  از  دراز  سالهایي  ١عبدالوهابمحمد بن
کردستان، همدان، اصفهان، دمشق  ها و شهرها مـانند بـصره، بغداد، بسیاري از سرزمین

ان رفت و به مـدت م) به اصفه1736نادرشاه ( گذاري تاج سال  کرد و در و قاهره سفر 
عبدالوهـاب  بن آن شهر فلسفۀ مشّاء، فلسفۀ اشراق و تصوف آموخت. محمد در  الس چهار

                                                                                                                                        
  .م1703 ق/1115زاده . 1
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اثر مهم و مشهور خود  سال   همان  بازگشت و در ١به زادگاه خودم 1740در حـدود سال 
) و از 75- 74طرح مذهبي وي بود (حائری،  بردارندۀ در که تألیف کرد را » کتاب التوحید«

مـذهب خود را تحت عـناوین اصـلي و کلي مبارزه با بدعت و خـرافه در  ، سـال  هـمان
نامید  از آلودگي اسالم مي چه وي سنتهاي واقعي، حقیقت و تهي بدان و بازگشت   اسـالم

و (ضیایی  پذیرفت  را درعیه دعوت وي سعود امیر  بن محمد  اعالم و تبلیغ کرد. به تدریج  
  برای اندیشۀپاسخ  نخستینعبدالوهاب بن های محمد). آموزه16- 15 رفیعی،
ازگشت ب). عبدالوهاب 78 (حائری، است یاسالم ۀوضعیت آن روز جامعدر طلبی  اصالح

بر توحید خاص تأکید را با (ص) پیامبر اکرمپیروی دقیق از سیرۀ کیشی و به راستي
های وهابیت که در اکثریت های اساسی آموزه). ویژگی12 (رجایی،کرد یغ ميتبل

  قرار است:این به  ،های سلفی تکرار شدهجنبش
 دانست.توحید که بر اساس آن بسیاری از اعتقادات سایر فرق اسالمی را مصداق شرک می. 1
خویش جنبش  ۀامر به معروف و نهی از منکر که از آن به عنوان قدرت محرک. 2

 بهره برد.
: پاکتچی، تعریف و رابطه دو ـ جاهلیت مصداق وضع کنونی جهان اسالم (نک. 3

  )36 مفهوم،
تیمیه و احمد های محمد بن عبدالوهاب، ابنمیان اندیشهگرچه که  کردباید اذعان 

بندی جدید از اصل امر به معروف صورت ،)24 (شیرودی، بسیار استحنبل شباهت  بن
پیروان تندرو و  اب در میانبه گسترش نظر محمد بن عبدالوه ،رو نهی از منک

  های افراطی اهل سنت در جهان اسالم شد. جریان
  

  سنوسیه ۀ. سلفی2- 3
فریقا بود. آجنبش سنوسی، حرکتی با خاستگاهی صوفیانه در برابر استعمار در 

ی بنیانگذار این جنبش در واکنش به رکود و عقب ماندگ ٢السنوسیعلیمحمدبن
رد و در ک میسفر بسیار ). وی 28 نو دراندازد (صالبی، یطرحقصد داشت مسلمانان 

سپس به مغرب بازگشت و  ،های محمد بن عبدالوهاب آشنا شدحجاز با افکار و اندیشه
 یادگار مانده است (صالبی، کتاب به 40ر کرد. از او در حدود دعوت خویش را آشکا

                                                                                                                                        
  .عیینه. 1
  .الجزایر مستغنام در ق1202 زاده. 2
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توان گفت که این جریان  هابیت مینوسیه و و). در باب پیوند میان اندیشۀ س129
را با  های صوفیانه خود زیرا سنوسیان آموزه داشت،بینی بیشتری  انعطاف و روشن

های وهابیت درهم آمیختند. سنوسی دریافته بود که پیروی از نظام سنتی تصوف اندیشه
و تربیت و زندگی رو با تمرکز و تاکید بر تعلیم  از این ،فریندانمی توان تحولی جدید بی

ه از اصل اجتهاد در اسالم و و با استفادرا بازخوانی کند مفاهیم اسالمی  کوشیدزاهدانه، 
. وی با همت گماشتتربیت نسل جدیدی از پیروان خود  درمندی از علوم جدید  بهره

فضای مناسبی برای تربیت شاگردان خود  ،ها) در بیرون شهرها ها (خانقاه تاسیس زاویه
). سنوسیان و رهبرانشان بعدها در مبارزه با استعمارگران 169- 151 : صالبی،ـ نک( یافت

کشور لیبی ایفا کردند. شایسته یادآوری به ویژه فریقا آاروپایی نقش مهمی در شمال 
مانند  دیجد یسلف یها جنبش ، توجهمراکز نیا یابتکار یمیتعل یها وهیشاست که 

   برداری کنند.  بهره را جلب کرد و کوشیدند از آن طالبان
  

  مهدویه ۀ. سلفی3- 3
ن آ در سودان شکل گرفت و بنیانگذارم 19های سلفی در اواخر قرن  یکی از جنبش

: البکری، ـ نک( استعمار بریتانیا قیام کرد در برابردعوی مهدویت با  ،محمداحمدسودانی
گران و نفوذ های حاکمان مصری و استعمار). ظلم و ستم حاکمان محلی و نیز دخالت25

 القدال، :ـ (نک آوردسودانی فراهم فرهنگ غربی در سودان زمینه را برای رشد قیام مهدی
های صوفیانه بود و از سوی دیگر با  شیخ یکی از طریقت ،. وی پیش از رهبری قیام)46

ثر از أرو جنبش وی مت از این ؛المهدی جانشین محمد بن علی سنوسی پیوند داشت
ی او را به و اندیشۀ تکفیری وستعماری سنوسی بود. پیکارجویی د اجنبش اصالحی و ض

های صوفیانه و نیز ادعای مهدویت و انحصار  گرایشاما کرد،  جنبش وهابیت نزدیک می
(در باره اشتراکات و افتراقات این جنبش با بود از وهابیت  وجه تمایز اورهبری در خود، 

سازی مفاهیم و ). مهدی ساده49-48: اسماعیل، ـ نک ،های عصر خود بشدیگر جن
دانست  زگشت مسلمانان به اسالم حقیقی میانگارهای مذهبی را یکی از عوامل موفقیت با

و نیز اجتهاد را به عنوان یکی از ارکان دعوت خویش اعالم کرد و از سایر مکاتب فقهی 
کرد. یید میأاو برخی از تفاسیر قرآن و کتب سایر مذاهب را ت ،تبری جست. با این همه

 ،هااسراف در جشنبود و برای جلوگیری از زیستی یکی دیگر از اصول مهم دعوت او ساده
که بعدها در  موضوعی)، 236-220 : الکردفانی،ـ نک(لغو شود مراسم عروسی داد تا دستور 
  شد.  دیدههم المسلمین ةمصطفی بنیادگذار جماع های شکریآموزه
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  اخیر  ۀسد پیشگامان سلفی جهادی در .4
  اصالح ،برخالف استادش شیخ محمدعبده م)1935-1865در مصر، محمدرشیدرضا (

تیمیه و ثیر ابنأت تحتوهابی کشاند. محمدرشیدرضا  از نوع گریا به سوی سلفیرگری 
توان از عبدالوهاب در ترویج تفکر سلفی بسیار کوشید. وی را میهای محمدبناندیشه
نهاد. از ثیر أگرایان قرن اخیر بسیار تسلفی دانست که بر اسالمگرای طلبان اسالماصالح
گذار ) بنیانم1949- 1906( البناءهای حسنمحمدرشیدرضا بر اندیشهتفکر تاثیر  جمله،
سی از رهبر و اولین مرشد عام أهای اولیه به ت. اخوانیاستمالحظه قابل المسلمین اخوان

های های بعدی با الهام از اندیشهروهی از نسلولی گ ،های اعتدالی داشتندخود دیدگاه
سرکوب تشدی . در دورۀ جمال عبدالناصر تمایل یافتندهای افراطی گرایشبه سیدقطب 

بازاندیشي بسیاري از پیروان به زندان افتادند و این موضوع،  گراو عموم فعاالن اسالمشد 
  اخوان المسلمین  را در پي داشت.

المسلمین اخوانمیان او و تعدد حزبی، جلوگیری از در جمال عبدالناصر نظر 
). 28- 27(بیومی،  وی منتهی شد  ترور نافرجامکار به و سرانجام برحوردهایی پدید آورد 

از رهبران آن  یالمسلمین ممنوع اعالم گردید و بسیارهای اخوان فعالیتدر پی آن، 
ۀ ها از زندان در دهانیزندانی و گروهی هم اعدام شدند. با کاهش فشار و خروج اخو

کردند. را آغاز سید قطب  الطریقفی معالم ، جوانان سازماندهی براساس کتاب م60
م آغاز شد و 1965ها در تابستان  احساس خطر کرد و موج دستگیریبار دیگر حکومت 
 اسماعیل انجامید (بیومی،اعدام سیدقطب، محمدهواش و عبدالفتاح به، کار در نهایت

گرا،  های اسالم تاثیر عمیقی بر جنبش ،سید قطب نظریه پرداز اسالم گراییر آثا). 25-26
های  فهم و برداشتی انقالبی از آموزه ،وی ۀترین اندیشجهادی و سلفی گذاشت. محوری

اسالمی بود. وی متأثر از حسن البناء و ابواالعلی مودودي بود و بر مفهوم حاکمیت هللا 
مطرح  ینوین ۀبر حاکمیت هللا در برابر حاکمیت بشر، نگرتأکید داشت. مودودي با تأکید 

(عنایت، است  شین، محکوم به زوالیدولت اسالمي بدون انقالب پ ،کرد که بر اساس آن
حاکمیت هللا به این  ۀاندیشدر ). انقالبي بودن 131 اسالم معاصر، در سیاسي اندیشه

در این و  کردآن را تکفیر  و بایداست غیرشرعي  ،موجود ۀمعناست که رژیم و جامع
های مودودی ). سیدقطب اندیشه224(هیکل، است شورش ضد حاکمیت الزم شرایط، 

 یرا برای تحول زمینه ،مصری ۀتحلیل جامعبا و بومی کرد  الطریق معالم فيدر کتاب را 
بر آن . او با ترکیب تاکتیکی میان وضعیت فعلي و وضعیت آرماني، فراهم آوردبنیادین 
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به دست جهاد  ۀراهکاری جدید براي رهایي از مرحله استضعاف و رسیدن به مرحلتا  بود
انقالبي و جهادي نبود، بلکه اوج آن در  ۀسیدقطب، اوج اندیش ،با این حال دهد.

المسلمین تجلي یافت. به سازمان جهاد اسالمی و جماعت ۀجویانهاي مبارزه اندیشه
آن را  ،دي به سیدقطب ختم نشد، بلکه در عملانقالبي از مودو ۀعبارت دیگر، اندیش

انصاري پیگیري سریه، طاللمصطفي، صالحعبدالسالم فرج، عبودالزمر، احمدشکري
توان در ایجاد هویت ). دالیل رشد وسیع این نگرش را می351- 350 کردند (بحرانی،

(چه زمینی  زندگی بهتر ۀحل برای وضعیت موجود، ایجاد اطمینان و ارائراه ۀجدید، ارائ
). البته شکست ارتش مصر از رژیم اسرائیل در 99- 98 و چه بهشتی) دانست (دکمیجان،

م و سازش با اسرائیل از جمله عوامل دیگر رشد این نگرش انقالبی به شمار 1967نبرد 
  ). 87-83 رود (سیداحمد، می

بر چند موضوع و ها و تفاسیر گوناگونی گردید سیدقطب موجب برداشتهای  دیدگاه
هاي اعضا و رهبران آن، ماهیت دوری از جامعه و : نقش پیشتازها، ویژگيشدتکیه مي

گي است ندمشغول زروابط میان پیشتازان و مسلمان مؤمني که در نظام جاهلي 
ای دور از اسالمی و جامعه ۀفاضل ۀیابی به مدینبرای دست ،نتیجهدر ). 366(سوزنگر،

د روش مبارزه را تغییر داد و در تکاپوی برپایی دولت اسالمی بود. بای ،های جاهلیارزش
رژیم  در برابراز رهگذر اختالف دو نسل جوان و کهنسال که سیاستی محافظه کارانه 

مصر و انورسادات داشت و نسل جوان که در پی مواجهه انقالبی و سیاسی با نظام 
  جهاد اسالمی مصر سر برآورد. ، سازمان هایی چون جماعت المسلمین وبودجاهلی مصر 

  
  جماعت المسلمین .4-1

سید های  نوشته تحت تأثیروی  نهاد. مصطفی بنیان شکری 1970در سال را این گروه 
اسالمی سخن  ۀجاهلی مصر و برپایی جامع ۀاز نابودی جامع ،قطب و ابواالعلی مودودی

). 60 و جنبش (اعراب، می راند. روش این گروه بر سه اصل استوار بود: تکفیر، هجرت
های ها و ضرورتکرد و هجرت را یکی از شیوهاین سازمان نظام سادات را تکفیر می

آنها مصری های  رسانه .)77 (کوپل، خواند» التکفیر و الهجره« و خود را دانستمبارزه می
ن سه اصل خود بدی ۀ). دیدگاه جماعت در بار61 (ابوالخیر،خواندند خوارج قرن بیستم را 

حاکمیت بشر به جای حاکمیت هللا  هزیرا ب ،مصر جاهل هستند ۀقرار بود که تمام جامع
ای فرمانروایی جاهلی و کافر  اگر جامعه ،شوند. همچنین پس باید تکفیر اند، هگردن نهاد



  395  خاستگاه اندیشۀ سلفی جهادی و تکفیری در دورۀ معاصر

از این جامعه دوری و هجرت  ،از مکه به مدینهدر هجرت انند پیامبر م باید ،داشته باشد
  .)61باید گروهی و لو اندک این ساختار جاهلی را تغییر دهند (اعراب، ،و در پایان کرد

سرپیچی هللا مجید، صرف بر کالم ۀاهل سنت و تکی ۀمکاتب چهارگان طالناین گروه بر ب
ازدواج،  بطالننماز در مساجد، عدم همکاری با حکومت و  ۀاقامترک علماء و االزهر، از 

  ).100- 87(کوپل،  دمی کردنتشویق مهاجرت از مصر تأکید 
م با نیروهای پلیس در روستای شیبیه 1973به دنبال درگیری اعضای جماعت در سال 

ای  عده ١گرا های اسالمم با سایر گروه1976) و نیز درگیری پلیس مصر در 39فرد، (سلطانی
توجهی به  ها و بی ). با تبلیغات منفی رسانه69(ابوالخیر  از اعضای گروه بازداشت شدند

اعضا تصمیم گرفتند با رهبر گروه مبنی بر رفع اتهامات از اعضای گروه، برخی از های  یانیهب
گامی برای قبول  ،گری از منتقدان سرسخت سلفیو الذهبی وزیر اوقاف وقت  ربودن محمد

ذهبی انجامید.  اما نتیجه به سرکوب شدید جماعت و کشته شدن محمد ،تقاضاهای بردارند
سریع آنان و اعدام پنج نفر از سران جماعت از  ۀعضای گروه و محاکمبا دستگیری وسیع ا

  ).87- 86 پاشید (کوپل، سازمان جماعت در عمل فرو ،مصطفیجمله شکری
  

  . جهاد اسالمی مصر4-2
حاکمه  ۀالسلمین عقیده داشت که جاهلیت فقط بر طبقاین سازمان برخالف جماعت

ترین اصل را گروه مهم این .)61 (اعراب،شود های مردم نمیمنطبق است و شامل توده
مردم  ،این گروه ۀفرضیبنابر دانند. جهاد و تنها راهبرد براي رسیدن به دولت اسالمي می

را آغاز کنند  جهاد اند تا رهبری مناسب و شایسته و منتظراند طرفدار جهاد هعمدطور  به
اما ، )73 احمدی،معنوی این گروه بود ( شیخ عبدالرحمان رهبر .)243 (حسینی،

مکتوم الجهاد: واجب«او کتاب . فرج بودموسس و رهبر اجرایی آن محمدعبدالسالم
جهادی های سلفیبخش جریانهای سیدقطب به سرعت الهامکتاب با ،»الغائیه) (الفریضه

 تفکری ۀاین گروه در پی ارائ ،کوپل . به نظر)179 دکمجیان، و 275 نبوی، :ـ گردید (نک
 رساند وروشی که جنبش اسالمی را به تعالی و پیروزی می ؛ز تاریخ اسالم استانتقادی ا

ولی برخالف  ،های اسالمی پند گرفته بودجنبش ۀهای گذشتاز شکست روشن است که
 کرد میشناختی نداشت و فقط قدرت حاکم را نقد دیدی جامعهالمعالم سید قطب در 

  ). 234-233 (کوپل،

                                                                                                                                        
  .را نپذیرد جاهل استاز نظر این گروه هر کسی که تعالیم این گروه . 1
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  سلفی جهادی تکفیری های  واالعلی مودودی در پیدایش گروهابهای  تاثیر اندیشه .5
 ،هند ۀم) از اندیشمندان و مصلحان شبه قار1979ـ1903سیدابواالعلی مودودی (

جدید داشت. وی از جریان سلفی شبه قاره  ۀنقش مهمی در شکل گیری جریان سلفی
در  ،ر عربستانهمزمان با جریان وهابیت د ،تاثیر پذیرفته بود که یک سده قبل از وی

بنیانگذار حزب جماعت  هللا دهلوی پدید آمده بود. مودودی شاه ولیبه کوشش شبه قاره 
اسالمی یکی از نخستین و تاثیرگذارترین احزاب اسالمی در شبه قاره و به ویژه در 

: مدخل جماعت اسالمی در دانشنامه جهان اسالم). افکار و ـ (نک پاکستان است
متعادل  ۀنوسلفی یا سلفیهای  اندیشه ۀتوان در رد  ا میمودودی رهای  اندیشه
با این  ،پرداخت افراطی در شبه قاره ۀکه به تعدیل و تهذیب سلفیکرد بندی  تقسیم
گرا با خط مشی مسلحانه و زیرزمینی های اسالمبرخی بر این باورند که ظهور گروههمه، 

 چوندر خصوص مسائلی های وی تحت تأثیر اندیشه و نگره در جهان عرب و مصر
  : به مطالب پیشین)ـ (نک اند بوده» تمدن غرب«و » جاهلیت«، »ندحاکمیت خداو«

و پیش کشید مودودی برای اولین بار بحث قیام علیه حاکم مستبد و ستمگر را 
صرف مسلمان  ،کرد. از نظر وی مطرحدر دنیای اسالم را جاهلیت مدرن  ۀمفهوم غلب

جاهلی نیست. در این نگره، سید قطب نیز تحت تاثیر او  ۀامعبودن به معنای جدایی از ج
هایش به قرآن تمسک بود. ابواالعلی برای اثبات ادعاهای خود و افزایش اعتبار استدالل

را بنیان منظور خویش بینی و نظام سیاسی جهانقصد داشت بر این اساس و  جستمی
نظر صرف ، این نظامدر عین حال ) و189نهد (عنایت، اندیشه سیاسي در اسالم معاصر، 

را کمتر  عالمان و فقهاي دین و انتقاد اشکال ،اي و مذهبيهاي گوناگون فرقهاز گرایش
شمارد و برای ترین نظام برمیترین و کامل. مودودی نظام اسالمی را جامعبرانگیزد

با او ). 31 هللا،دهد (مودودی، الجهاد في سبیل میپیشنهاد تمامی نیازهای بشر راهکار 
نو به مسائل دینی و مذهبی و با شکستن مرزهای باورهای جزمی سلفی، دگرگونی  نگاهی
تاریخی به  ه ایجاهلیت از دورمفهوم که به تبدیل  پدید آورددر مفاهیم سلفی  یعمیق

قیام علیه حاکمیت  ،برای اولین بار در فقه اهل سنت . اوشناختی گردیداندیشۀ جامعه
 منظور). سیاست 98االنقالب اسالمی،   (مودوی، منهاج پردازی کرد ظالم را نظریه
خلفای «بازتابی از دوران طالیی پیامبر و  ودین و سیاست است  شمودودی، آمیز

وی از ابن تیمیه و  گرفت: مدد می. اندیشۀ سیاسی مودودی از منابع مختلفی »راشدین
پیرایش و پاالیش  و در پییرفته ثیر پذأسلفی تهای  محمد بن عبدالوهاب و نیز اندیشه
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های  و نیز اندیشه ١هللا دهلوی شاه ولیهای  . از طرف دیگر، وی از اندیشهبوددینی 
مودودی گرچه از حیث نواندیشی و پذیرش علوم فکر . نیز تأثیر پذیرفته بودالصفا اخوان

ن ، از جهاتی مثل اعتقاد به پویایی دین به داشتشباهت  ٢غربی به سیداحمدخا
. مودودی از اندیشۀ تلفیقی شیخ محمد عبده و نیز از بودالدین نیز شبیه سیدجمال

ثیر پذیرفته بود. او عالوه بر اجتهاد، أدیدگاههای محمد رشید رضا در باب خالفت نیز ت
تفاوتی میان مدرنیسم  را ارزشمند می دانست و لمعتافت و میتفاسیر ادبی و عقلی را بر
سخت تأکید ). مودودی بر جاهلیت مدرن 202- 201(خسروی، و غربی شدن قائل بود 

که مسلمانان فعلی به دلیل کاهش ذوق عربی و زوال زبان عربی  بود وی بر آن می کرد.
  کنند و لغتهای هللا و رب را برخالف مسلمانان نخستین درک نمیی واژهامعن ،فصیح

د که با مفاهیم اولیه بسیار شناسان معنایی در حد بت و مربی برای این واژه ها قائلن
فعلی را به اجتماعی  ۀ). وی جامع50-44متفاوت است (مودودی، برنامه انقالب اسالمي، 

هاي اسالمي در  های گوناگون تشبیه کرده است (مودودی، اندیشهاز جانواران با شکل
ی از ) که به بیماری مبتال شده و باید با انقالب40-39سخنان امام ابواالعلي مودودي، 

-88(مودودی، برنامه انقالب اسالمي،  برخاست درون و بیرون به مقابله با این بیماری
(مودودی،  استحاکم های  دولت دراسالمی  ۀمشکالت جامع ۀریش ،ویاز نظر ). 90

  کند.  می ارائه طریق ،) و برای حل مشکالت در آثار خود70-68اسالم و جاهلیت، 
  
  نتیجه

های اسالمی و وضع آشفته و نابسامان بیگانان به سرزمین هجومه، میانهای  در سده
اصالحی و افراطی  های  زمینه را برای اندیشه ،سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسلمانان

چهار سده   .های خویش را بسط دهدتیمیه موفق شد اندیشهابن ،پدید آورد. در این میان
اسالمی، بار های  ران به سرزمینهمگام با ضعف حکومت عثمانی و هجوم استعمارگ ،بعد

غرب آسیا و  ۀهای ابن تیمیه مطرح و بازخوانی شد. سه گروه در منطقدیگر اندیشه
گرایان. وهابیت وهابی، سنوسی و مهدی :ها شکل گرفتفریقا بر اساس این نگرهآشمال 

بازگشت به دوران  ،آوردهای عقلیدستانکار با نوعی نگاه افراطی و ارتدوکسی ضمن 
حکومت کم دوامی را در  توانستندگرایان که مهدی در حالی ،اولیه را برنامه خود قرار داد

                                                                                                                                        
  .هند هجدهمترین روشنفکر مسلمان قرن  برجسته  ) 1762ـ 1703( دهلوی. 1
  هندی بود. اصالح طلب) دانشمند 1898-1817سید احمد خان هندی(. 2



 1400پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   398

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سودان دنبال کنند. طریقت سنوسی ای برنامه  ۀسای
کرد و  سیاست خودداری های  بیشتر به تربیت و کادرسازی پرداخت و از ورود به عرصه

فریقا ست. بعد از فروپاشی آبر جوامع شمال آن اثرگذاری  و رمز ماندگاریاین نکته، 
این بود که آیا الزم است الگوی  اصالحیسوال اصلی اندیشمندان  ،امپراتوری عثمانی

جایگزین خالفت  راسیاسی های  الگوی دیگری از نظامباید شود یا  ءخالفت اسالمی احیا
را خالفت اسالمی  ءاحیاو سخ داد . برای اولین بار رشیدرضا به این پرسش پاکرداسالمی 

و  کوشیدحکومت اسالمی  ۀاندیشدر بسط ابواالعلی مودودی  ،. پس از ویپی گرفت
 ۀمونتسیکو را با اندیشۀ اسالمی تطبیق داد و نظامی جدید برای ادار ۀگاناصول قوای سه

بینی و ایدئولوژی حکومت اسالمی حکومت اسالمی پیشنهاد کرد. شرح وی از جهان
. دیدگاه وی برای اسالم گرایان پدید آوردبازگشت به گذشته باب در  یرات نوینظن

اسالم خواه های  هم در زمانی که حکومت ناسیونالیست مصر گروه آن ،مصری جذاب بود
تعقیب قرار داده بود. این برخورد افراطی به رشد  و اخوان المسلمین را تحت فشار و

مصر در قالب کتاب  ۀهای مودودی را در جامعشهاندی ،شد. سیدقطبمنجر گری افراطی
مسلمان و ناراضی از حکومت بازخوانی کرد. برخورد  ۀبرای جامع الطریق فی معالم

شدیدتر حکومت ناصر و شکست این حکومت در جنگ سوم اعراب و اسرائیل و نیز 
های گرای پیرو اندیشههای اسالمهای وسیع به گروهمماشات سادات و دادن آزادی

 و یاری رساندمصر  ۀهای سلفی در جامعسیدقطب و مودودی به ایجاد نخستین گروه
های سلفی که به ترور سادات انجامید. به دنبال سرکوب جنبشم 1981کار در سرانجام 

جهاد را هدف غایی خویش برای تشکیل حکومت اسالمی تعیین کردند، فعالیت این 
المسلمین و سایر فعالیت به اخوان ۀاجاز ،ار آنبه محاق رفت. در کنتا مدتی ها  گروه

های اسالمی و نیز جهاد در افغانستان تحت اشغال اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری جنبش
. در کردو از فضای کشورهای عربی دور سوق داد به سمت افغانستان را از طرفداران جهاد 

به تقویت  ،مدارس ایجاد شدهها و نیز های سلفی و تکیههای جنبشاین کشورها با آموزه
و هنگامی که نظم حاکم بر منطقه با هجوم  داختندرپساختار عقیدتی و فکری خویش 

های آموزه ،. بنابراینرا آغاز کردندخویش هواداران ساماندهی ها  افراطیمریکا شکست، آ
های  مودودی، سیدقطب و الگوی عملی تکایای سنوسی و انقالب مهدیه و تشکیل سازمان

گیری به شکل ،جهاد افغانستان ۀنقالبی در مصر و سایر کشورهای عربی و تجربا
  .منجر شدهای سلفی جهادی تکفیری مانند القاعده و طالبان و داعش  سازمان
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 .1393، تهران:انتشارات سخنوران، چیستي، شاخصه ها و راهکارهاي مواجهه
 .1391، تهران: عابد، ماضي استمراري: سلفي گري در جهان اسالم از وهابیت تا القاعدهزاهدي، سعید، 
جلد سوم، تهران: مرکز دائره المعارف  ،، دایره المعارف بزرگ اسالميتیمهبن، ازریاب، عباس

 .1374بزرگ اسالمی، 
 .2012دارالساقي،  ناشر :، بیروتالحرکات و االحزاب االسالمیة و فهم اآلخرزَهرالدین، صَالح، 

 .ن. تلندن: دارالجابیه،  ،، الطبعه الرابعهجماعه المسلمینالعابدین، محمد سرور، زین
 .1392، قم: توحید، سلفي گري در آیینه تاریخسبحاني، جعفر، 

، تهران: دفتر مطالعات گرایي در مصرها و تاریخچه اصولریشهفرد، محمدحسین، سلطاني
  .1386المللي، سیاسي و بین

اندیشۀ سیاسی اکبر و همکاران، سوزنگر، سیروس، سیدقطب، جلد چهاردهم، به نقل از علیخانی علی
 .1390، جلد چهاردهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ندیشمندان مسلمانا

 .2002، الطبعه الثانیه، قاهره: مکتبه مدبولي، قرآن و سیفسیداحمد، رفعت، 
سلفي گري  - جستارهایي در نقد و بررسي جریان سلفي گري و وهابیتشریف حیدري، محمد، 

 .1390، قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه، سالمينوین در تقابل با راهبرد وحدت ا
 .1390، پژوهشکده تحقیقات اسالمی، هاي سیاسي معاصر، قم ها و نهضت جنبششیرودي، مرتضي، 
، چاپ هشتم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم تاریخ فرق اسالمیصابری، حسین، 
 .1391ها (سمت)، انسانی دانشگاه
 .1430، قم: ذکری، ، الطبعة الثالثهالسلف و السلفیونین، الد الطبسي، نجم

 .2009، بیروت: دارالمعرفه، تاریخ الحرکه السنوسیه فی افریقیهصالبی، علی محمد، 
 .1390، تهران: مشعر، کالبدشکافی عقاید وهابیتضیایی و رفیعی، رحمت هللا و حمیدهللا، 

 .1995بیروت: الغدیر للدراست و النشر، ، ابن تیمیه فی صورته الحقیقهعبدالحمید، صائب، 



  401  خاستگاه اندیشۀ سلفی جهادی و تکفیری در دورۀ معاصر

 .1393، قم: انتشارات مؤلف، جریان شناسي سلفي گري معاصرپور، حسن، عبدي
 .2003(حجه االسالم)، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون،  موسوعه مصطلحات ابن تیمیهرفیق،  العجم،

 .1390(القاموس الحدیث)، تهران: فرهنگ مکتوب،  فرهنگ نمونهعرب، محمدحسن، 
 .1389، قم: انتشارات پاداندیشه، گري و وهابیت سلفيزاده موسوي، سیدمهدي،  علي

زاده ، تهران: فرهاد قرهپژوهشی پیرامون وهابیتزاده شربیانی، بهروز و فرهاد، عزیزی و قره
 .1392شربیانی، 

 .1385، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر، سیري در اندیشه سیاسي عربعنایت حمید، 
الدین خرمشاهي، چاپ پنجم،  ، ترجمه بهاءاندیشه سیاسي در اسالم معاصر، حمید عنایت،

 .1389تهران: انتشارات امیرکبیر، 
 .1389، قم: انتشارات پاداندیشه، گري و وهابیت سلفيزاده موسوي، سیدمهدي،  علي

جلد ، مجموع مقاالت، اندیشۀ سیاسی متفکران مسلماناکبر، محمد عبدالوهاب،  علیخانی، علی
 .1390هفتم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

، مجموع مقاالت، جلد چهارم، تیمیه، اندیشۀ سیاسی متفکران مسلمانابناکبر،  علیخانی، علی
 .1390تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

ام و طالبان در تاریخ خالفت مدرن: تب خالفت داعش، دامس، القاعده، بوکوحرغالمي، رضا، 
  .1394، تهران: انتشارات آوای مکتوب، سپیده دمان قرن بیست و یکم

، چاپ دوم قم: مرکز های اسالمی معاصررهیافتی به علم سیاست و جنبشفراتی، عبدالوهاب، 
 .1392المللی ترجمه و نشر المصطفی، بین

 .1981، ن.م، ن.ل، الجهاد: الفریضه الغایبهالفرج، عبدالسالم، 
 .1992، بیروت: دارالجیل، االمام المهدی: محمد احمد بن عبدهللاقدال، محمد سعید، ال

 .1982، بیروت: دارالجیل، سعادة المستهدی بسیره االمام المهدیکردفانی، اسماعیل عبدالقادر، 
 .1382، مترجم: حمید احمدی، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات کیهان، پیامبر و فرعونکِوپِل، ژیل، 

، ترجمه مهدی رجبی، هاي اسالمي معاصر نگاهي تاریخي به جنبشپیدوس، آیرا ماروین، ال
 .1393مشهد: انتشارات مرندیز، 

، اسکندریه: مکتبه حقیقه العلمانیه و الصراع بین االسالمیین و العلمانیینمبروك، محمدابراهیم، 
 .2000و مطبعه االشعاع الفنیه، 

، ترجمه سیدغالمرضا سعیدی، تهران: کتاب فروشی لیتاسالم و جاهابوالعالء،  مودودی،
 .1333فردوسی، 
، ترجمه سالمی نذیر هاي اسالمي در سخنان امام ابواالعلي مودودي اندیشهابوالعالء،  مودودی،

 .1388احمد، تهران: نشر احسان، 
 تا. ، بی، غالمرضا سعیدي، اصفهان: خردبرنامه انقالب اسالميابوالعالء،  مودودی،
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 .ق1389العالمي للمنظمات الطالبیه، جا: االتحاد االسالمي بي هللا،الجهاد في سبیلابوالعالء،  ودی،مود
، جواد هشترودی، تهران: شرکت سهامي مرزهاي عقیده یا ایدئولوژي اسالميابوالعالء،  مودودی،
 .تا انتشار، بی
 .وي، ن.م: دارالفکر، ن.ت، تعریب: مسعود الندمنهاج االنقالب االسالميابوالعالء،  مودودی،

 .1962، القاهره: مکتبه مصر، ابن تیمیهموسی، محمدیوسف، 
، جلد چهارم، به نقل از حاتمي محمدرضا و بحراني مرتضي، البناءحسننبوی، سیدعبداالمیر، 

 .1392دایره المعارف جنبشهاي اسالمي، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 
 .1363کاظم موسائی، تهران: امیرکبیر، ، مترجم: محمدز خشمپاییهیکل، حسنیین، 


