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الظاهرة السلفية: التعددية التنظيمية والسياسات یکی از جدیدترین کتابها در شناخت سلفيه
تقليدی در کشورهای اسالمی است. این کتاب توسط چهارده نفر از پژوهشگران تهيه شده و
نقطه شروع و گسترش سلفيه وهابيه را مورد بررسی قرار می دهد. کتاب در سال 2014م

توسط شبکه الجزیره منتشر شده است.
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دگرگونیهای منطقهای  و تحوالت جهانی،  زمينهای برای فعاليت جنبشهای اسالمی ایجاد
باب اجتهاد، از استعمار، فتح  بود. گفتمان رهایی  تاریخ اسالم بی سابقه  کرد که در طول 
بازگشت به کتاب وسنت و مبارزه با مظاهر مدرنيته، برخی از مسلمانان را برآن داشت تا در
صفوف سلفيه گرد هم آیند و در پی رسيدن به این آرمان هرآنچه دارند، هزینه کنند. سلفيه با
گونههای متفاوت آن، از جمله اصالحی، جهادی، تقليدی و.... نظر اندیشمندان را به خود جلب
کرده تا جایی که آنان را برآن داشت تا قلم فرسایی کرده ودر نتيجه کتب ومقاالت بسياری

آفریده شد.
کتاب الظاهرة السلفية: التعددية التنظيمية والسياسات (سلفيه ظاهرگرا، گستردگی سازمانها
و سياستها) گزارشی توصيفی از سلفيه سنتی (تقليدی) است.  این جریان الگویی از وهابيت
عربستان است که دارای جهت گيري فكري محافظه كارانه است و در رتبه زمانی پيش از دیگر
سلفيان ظهور کرده است. اینان دغدغه ای جز اجرای شریعت آنهم در نوع فردی آن ندارند و در
پی ارائه اصالحات سياسی و اجتماعی نيستند. شعار آنان «من السياسة ترك السياسة»
را نتيجه فساد مردم می تاکيد می کنند و فساد حاکمان  از حاکم  بر لزوم اطاعت  است و 
دانند.[1] قرضاوی آنان را «التيار الظاهری» ناميد.[2] اینان گاهی سخن از نفی تقليد و انفتاح
و دانند  اعتقادی مسلمانان می  را تصفيه  و رسالت خویش  آورند  به ميان می  اجتهاد  باب 
بزرگترین جبهه را در تقابل با تصوف و تشيع گشوده اند و  پربسامدترین واژه در ادبيات دینی اینان
سنت و بدعت، و در برخی مواقع شرک و کفر است. احمدبن حنبل و تقيالدين ابنتيميه، به
عنوان منبع الهام و پدر معنوي اینان شناخته شده و محمد بن عبدالوهاب بنيانگذار حکومت
سياسی این جریان در جزیره العرب است. متداولترین کتابهای در بين  اینان اصول السنه ابن
حنبل، العقيدة الطحاوية، العقيده الواسطيه و منهاج السنه ابنتيميه، کتاب التوحيد و کشف
الشبهات ابن عبدالوهاب است.[3] بزرگترین نماینده این مکتب، جنبش وهابيت در عربستان
است که توانست طي یک دوره قدرتهاي سياسي ناپايداري مانند دولت طالبان در افغانستان

را پديد آورد و موفق به توسعه اینگونه برداشت از سلفيه در برخی از مناطق جهان گردید.
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این کتاب در پی شناسایی خاستگاه فکری سلفيه سنتی، تحوالت اجتماعی سياسی آنان،
پراکندگی جغرافيایی احزاب و گروههای سلفی و احيانا  نقش آنها در جریانهای سياسی
کشورها است. مجموعه مقاالت این کتاب توسط چهارده نفر از دست اندکاران شبکه الجزیرة
 تهيه شده است که توسط بشير موسی نافع (استاد تاریخ و جنبش های اسالمی)، عزالدین
از (یکی  تقيه  الحواس  الجزیره)،  پژوهشکده  مدیر  و  علوم سياسی  (دکترای  عبدالمولی 

است. تحریر شده  الجزیره)  پژوهشگران 
این کتاب در یک مقدمه و پانزده فصل تنظيم  شده است. در مقدمه این کتاب چندین سوال
از چه این گروه  اند؟  از کجا نشات گرفته  مطرح شده است. سلفيه چه کسانی هستند؟ 
کسانی الگو گرفته اند؟ رابطه آنان با دیگر گروههای اسالمی چيست؟ شخصيت های تاثيرگذار
آنان چه کسانی هستند؟ در مقاالت بعدی این کتاب گروههای سلفی را در کشورهایی نظير
عربستان، مصر، یمن، عراق، سوریه، اردن، سودان، کویت، فلسطين، تونس و مغرب بررسی

میکند.
محتوای کتاب در مجموع خوب و اطالعات آن فراگير است، البته گاهی در تدوین مطالب کمی

شتابزده عمل کرده است و در برخی گزارشات از دقت کافی برخودار نيست.
درختواره سلفيه تقليدی در کتاب در زیر مورد اشاره قرار گرفته است.
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