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ت آن بر امنی ریتأثنفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان و 

 ملی جمهوری اسالمی ایران
 
 1 مسلم بامری

 * 2 حقیقی علی محمد
 

 چکیده

ی های زالل الهاای در مقابل باا حریفاا اندفشا های ناب اسالمی، عدهدر کنار درخشش ارزش

هاا با  تشانهان  حاضی شدند. افن جیفانهای سلفی افیاطی در عصی اقدام ب  شکل نهادن جیفان

هاای تایش روی جهاان چالش نفحیمهمادبیات فقهی و شبک  معنافی گسنیده حهانسن  ب  فکی از 

های جناهب شای  معاصی حبدفل شهد. جمههری اسالمی افیان درسالیان منمادی از طیفق اسانان

یسانان سمین راسنای، اسنان . در هکندیمهای افیاطی و سلفی دست و تنج  نیم کشهر با جیفان

ا ب، امیوزه ای بیقیار بهدو بلهچسنان ک  در ادوار گذشن  میان اهل سنت و حشیع حعامالت شافسن 

، ن فک حهدفدازآن سهی میز حهانسن  ب  عنها منأثیهای افیاطی های حفیق  انگیی سلفینفهذ اندفش 

ئهال ضی ب  دنبال تاسخ ب  افان سادار کند. در تژوهش حاامنیت ملی جمههری اسالمی را خدش 

مهاهری هسنیم ک  نفهذ حفکی سلفیت در اسنان سیسنان و بلهچسنان چ  حاثییی بی امنیت ملای ج

یفاق فیضی  مطیح شده در تاسخ افن است، نفهذ حفکای سالفیت از طاسالمی افیان داشن  است؟ 

، مبارزه ی خارج از کشهرهای حکفییهای افیاطی داخل اسنان و ارحباط آن با گیوهتیدافش جیفان

امنیات  های قهمینی و مذهبی حهانسن  بیایو افجاد شکاف با نظام مقدس جمههری اسالمی افیان

آوری کشهر حهدفد جدّی ب  شمار آفد. افن تژوهش با روفکید حهصیفی و حرلیلی با شایهه جماع

 .یدفده استای و مشاهدات عینی ارائ  گاطالعات ب  صهرت میدانی )مصاحب (، کنابخان 
 

سلفیت، سلفی گیافای افیاطای، امنیات ملای، سیسانان و بلهچسانان، جمهاهری  :واژگان کلیدی

 اسالمی افیان

 مقدمه

                                                           
 علهم سیاسی، دانشکده علهم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد المید، المید، افیان دانشجهی دکنیی گیوه. 1

 رشن  علهم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد المید، المید، افیاناسنادفار . 2
*  am.haghighi@yahoo.com 
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جمههری اسالمی افیان ب  لراظ مهقعیت ژئهتلینیکی نقش حساسی در منطق  اففا نماهده 

است؛ کشهرهای همجهار ب  لراظ نفهذ جمههری اسالمی در منطق ، درصدد ضایب  زدن 

و دو مقهل  مذهب و قهمیت را مهرد هدف قیار دادند. از  باشندیمب  امنیت و آرامش آن 

ماذهبی و قاهمینی  یهاابریانآنجافی ک  کشهرهای همجهار تاکسنان و افغانسنان کانهن 

 هاشا فاندمذهبی افیاطی و سلفی در میاکز دفنی و اننقال افن  یهاانفجیهسنند با افجاد 

سالفی و افیاطای خاهد  یهااآمهزهاسالمی باا هادف حایوف   یاکشهرهب  اقصی نقاط 

 یهااسانانسیسنان و بلهچسنان فکی از  اسنان .باشندیمدرصدد فیاگیی نمهدن افن افکار 

میزی در شی  کشاهر اسات کا  با  لرااظ قاهمینی، ماذهبی، زباانی و فیهنگای دارای 

فضای مذهبی شب  قاره ک  . باشدیمهمجهار تاکسنان و افغانسنان  یکشهرهااشنیاکاحی با 

سیاسی، اعنقادی و کالمی است حبدفل با  فکای از  یهاش فانداکنهن خاسنگاه بسیاری از 

میاکز اصلی در حرهالت جهان اسالم شده است. اسنان ب  دلیل همجهاری با افن کشهرها 

و حرصیل اکثی علمای اهل سنت اسنان در میاکز دفنی شب  قاره مسنعد تذفیش جیفانات 

 یهاشا فاند. بعد از تییوزی انقالب اسالمی، نفهذ باشدیم کشهرهاهنگی و مذهبی آن فی

 یهاشا فاندسلفی افیاطی ب  داخل اسنان ب  شدت رواج فافات و در بسایاری از ماهارد 

مذهبی و دفنی رنگ خشهنت ب  خهد گیفت و امنیت کشهر را حهدفد نمهدناد. از طایف 

 نیحاأمو  باشادیماولیا  جامعا   یازهااینفکیی و  یهادغدغ  نفحیمهمدفگی، امنیت از 

. امنیات در گذشان  بیشانی رودیمب  شمار  هاحکهمتو  هادولتامنیت از اهداف اصلی 

نظامی آن در مرافل ماهرد براب باهد اماا امایوزه امنیات در ابعااد مخنلاا  یهامؤلف 

کدام از ابعااد فیهنگی، سیاسی، اجنماعی و اقنصادی حقسیم شده است و دشمن بیای هی 

خاصی حدوفن نمهده است. در افن نهشنار بیشنی سعی شاده با   یهابینام امنیت نقش  و 

بعد فیهنگی امنیت تیداخن  شهد زفیا حفکیات افیاطی و سلفی از طیفق مذهب و قهمیت 

. حهدفاداحی همواهن دهنادیمک  بیشنی جنب  فیهنگی دارند امنیت را مهرد حهدفاد قایار 

افیاطای اسانان باا  یهااانفجیافیاطی و سلفی در اسنان، ارحباط گییی  یاهانفجیافجاد 

جیفانات سلفی حکفییی خارج از میزها، مباارزه باا نظاام مقادس جمهاهری اساالمی و 

قهمینی و مذهبی و در نهافت فیار سیماف  از اسنان ماهرد  یهاشکافحشیع، فعال نمهدن 

 بیرسی قیار گیفن  است.
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ب  نفهذ روز افزون حفکیات سلفی ب  اسانان، ضایورت دانسان   در افن مقال  با حهج 

آن بی امنیت ملی جمهاهری اساالمی افایان را ماهرد  ییحأثنفهذ حفکی سلفیت در اسنان و 

واکاوی قیار دهیم و از آنجا کا  در افان مهضاها حااکنهن تاژوهش علمای و کااربیدی 

 ینهادهاااو سااافی  صاهرت نگیفناا  و مااهرد نیاااز تژوهشاگیان، حهزوفااان، دانشااگاهیان

فیصات را مغنانم شامیده در حاد بضااعت علمای  باشدیمفیهنگی، امنینی و اجنماعی 

 خهفش ب  مطالع  و حرقیق افن مهضها بپیدازفم.

 

 مفهوم شناسی. 1

حبیین مفاهیم کلیدی تژوهش، نقش بسزافی در روشنگیی مباحاب مطایح شاده دارد. از 

سلفیت را در ابعااد گهنااگهن ماهرد بیرسای امنیت و  حهانمیمفاهیم اساسی افن جسنار 

قیارداد. واژه سلا و سلفیت در ادبیات فقهی اهل سانت از شابک  معناافی گسانیده ای 

مهم تیش روی مسلمانان و جهان معاصای حبادفل  هایچالشبیخهردار بهده و ب  فکی از 

 شده است.

 

 سلفیت. 1-1

ماذهبی اهال سانت ارائا   یهاانفجیاز سلفیت حعارفا بسیار زفادی بیاساس نها نگاه 

شده ک  در مجماها تیاکنادگی و ابهاام در حعیفاا سالفیت بیهمگاان عیاان و مهجاب 

سیدرگمی تژوهشگیان در افن عیص  شده است. لذا ب  حعارففی از سلفیت بیاساس منابع 

 :امینمائمهجهد اشاره می 

معناای  سلا در معنی فعنی تیش افناد و سالا با : سلف در معنی و لغت. 1-1-1

. سلفی در لغت، از سلا ب  معنای تیشین است، ابن منظاهر باشدیمتیشین، قبلی و سابق 

: سلا، فسلفاٌو سلهفاً، فعنی تیشی گیفت؛ سالا، فعنای تیشای گییناده. سالا، دفگهیم

: دفگهیم(. ابن فارس 331:1414سلیا و سلف ، فعنی جماعت تیشی گیینده )ابن منظهر،

لت بی حقّدم و سبقت دارد تس سالا کساانی هسانند کا  در سلا: اصلی است ک  دال»

 (95:  1401ابن فارس،«)اندبهدهگذشن  
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ب  باور و اعنقاد صراب ، حابعین ک  ب  نیکای از افشاان : سلفیت در اصطالح. 1-1-2

دفن ک  میدم آنان را با  امامات قباهل دارناد و بزرگای  ائم تییوی نمهدند، حبع حابعین، 

ن مشههر است و علمای نسل در نسل سخن افشان را تذفیفن  و نقال افشان در عیص  دف

، مسالم، اصاراب 2، ابان مباار ، نخعای، بخااری1. مانند: ائم  اربع ، سفیان ثهریاندکیده

سنائی، حیمذی، ابهداوود، ابن ماج  و...( سلفیت گهفند. هیگاز با  اندفشا  و بااور ) سنن

، همانناد: اندشادهنی نااخهش آفناد مشاههر آنان ک  منهم ب  ب  بدعت هسنند و فا ب  صف

 (1395:16بکی،) گهفند.، میجئ ، جبیف ، جهمی  و معنزل  سلفیت نمی3خهارج، روافض

 اهل سانت سالا را گیوهای از مسالمانان،: سلف در اصطالح اهل سنت. 1-1-3

لیال نزدفکای افن سا  نسال را با  د هاآن. دانندیمشامل صراب ، حابعین و حابعین حابعین 

 دانند.زمانی و مکانی و در ننیج ، حلقی بهنی وحی، بهنیفن میدم )خییه( می

ماا هماهاره سلا، در نگاه شیع  نیز اعنبار دارد؛ ا :سلف در اصطالح شیعه. 1-1-4

ما  ه)سلا صالح( با آن همیاه است. بیخالف اهل سنت ک  قائل ب  عدالت « صالح»قید 

را از  هااآنکا   انادداده  کارهاافی انجاام صراب  هسنند، ب  نظی شیع ، بیخای از صاراب

 هما  صاراب  را عاادل دانسات و چشام و حاهانینمعدالت ساقط کیده است؛ بنابیافن، 

 (28:1389علیزاده مهسهی،) گهش بسن  و بدون دلیل از آنان تی روی کید.

هذ منظاهر از سالفیت در اسانان نفا: منظور از سلفیت در پژوهش حاضرر. 1-1-5

نت کا  از درون گیافشاات فکایی اهال سا باشدیمهبی افیاطی و حندرو مذ یهاش فاند

  عناهان اسالم بیاساس مبانی فکایی گذشانگان با یهاآمهزهظههر تیدا کیده و با حفسیی 

خهفش  مذهبی و اعنقادی یهاتیفعالفک حفکی در میان حعدادی از مذاهب اهل سنت ب  

 اقدام نمهده است.

 امنیت ملی. 1-2

                                                           
 .باشدیماز مردثان بیجسن  اهل سنت و صهفی مسلک در قین دوم هجیی قمیی . 1

 .دفآیمب  شمار « صریح بخاری». نهفسنده معنبیحیفن کناب حدفب نزد اهل سنت ب  نام 2

ن شیعیان و تییوان مذهب امامی  هسنند ک  ب  دلیل عادم تاذفیش . مقصهد از اصطالح روافض از نگاه اهل سنت، هما3

 .کنندیمخلفای س  گان  افن کلیدواژه را اهل سنت ب  شیعیان اطال  
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جامعا   ت حعارفا مننهعی ارائ  شده ک  بیاساس نها نگاه، ساطهح و ابعااداز مفههم امنی

 :نمافیممیمنفاوت است ک  در ذفل ب  بیخی از مفاهیم اشاره 

، «افمن شدن» معنیامنیت از لراظ لغهی در زبان فارسی ب  : امنیت در لغت. 1-2-1

باان عیبای با  (. درز354:1371معاین،) اساتحعیفا شده « بی بیمی»و « در امان بهدن»

ماهرد اعنمااد »و « حمافات»، «ضامانت ومرافظات»، «در اماان باهدن»، «اطمینان»معنای 

 (. در زباان انگلیسای افان مفهاهم از وازه الحاین48:1371داللت دارد )سیاح،« واطمینان

securitas رفش   ازsecures  ،مشنق شده ک  ب  معنای رهافی از حیس فاا نگیانای، اماان

 (.Guralnik,1982: 1288صیانت ب  کار رفن  است )اطمینان، حفاظت و 

عقیاب حامنیات ملای شاامل »امنیت ملی از نظی رابایت منادل: : امنیت ملی .1-2-2

 دهایحهدفملی است حا از  هایحکهمتروانی ومادی افمنی است واصهال جزء مسئهلیت 

وندان هی، نظام شهیوندی وشیهة زندگی شاهارژفممسنقیم ناشی از خارج نسبت ب  بقای 

 (.52:1379)ماندل،« خهد ممانعت کنند

ییی است کا  امنیت ملی حعب»: نمافدمیعمید زنجانی امنیت ملی را افن چنین حعیفا 

عبارت از  ومفههم آن رودمیدر مقابل امنیت دسن  جمعی در سطح جهانی ب  کار  معمهالً

ساسای مناافع ا یملی وفقدان خطی جدی بایا هایهدفامکان حعقیب آزادان  ومسنقالن  

 (.31:1384)عمید زنجانی،« فک کشهر است احیوحی

ب  عنهان فکی از بنیانگذاران مکنب کپنها  )مکنبی نظایی در  1«باری بهزان»تیوفسهر 

زمین  امنیت( بیافن عقیده است ک  حرلیل امنیت در س  سطح جهانی، منطق  ای و داخلی 

 هایسیاسات  حرلیال عملکاید و صهرت گیید ک  در سطح جهاانی، بیشانی با حهاندمی

بزرگ، در سطح منطق  ای، ب  حیط  قلمیو حرلیل مرادود شاده و در ساطح  هایقدرت

)عزفازی  شاهدمیو عملکید داخلی و حأثیی آن بی امنیت در نظی گیفن   هاسیاستداخلی، 

 (.7:1390و همکاران،

در معناای . کننادمیحقسایم « سالبی»و « افجاابی»بیخی دفگی امنیت را ب  صاهرت  

افجابی امنیت، وجهد احساس رضافت و اطمینان خاطی نزد دولت میدان و شاهیوندان و 

                                                           
 .دفآیمار از بنیانگذاران مکنب کپنها  و نظیف  تیداز گفنمان امنیت ب  شم .1
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در معنای سلبی امنیت، نبهد حیس، اجبار و حهدفاد را با  عناهان فاک شااخن در نظای 

 (45:1377افنخاری،) گییندمی

 

 پیشینه تحقیق. 2

ط دفگی انجام شاده کا  ب  صهرت تیاکنده و در نقا فیهاتژوهشدررابط  با افن مهضها، 

امّا منناسب باا افان تاژوهش  شهدیمدر کنب، رسال  و مقاالت ب  صهرت مردود فافت 

حاکنهن ب  صهرت جامع در اسنان سیسنان و بلهچسنان حرقیق میدانی انجام نشده اسات. 

، کناااب بااا مهضااها حااهانیممنناسااب بااا افاان مهضااها  یهارسااال از مجماها کنااب و 

، نهشان  مرماد بااقی 1391سال « در اسنان سیسنان و بلهچسنان ییگسلفی یهاش فاند»

در اسانان و  گییسالفیمخنلا کناب ردّ تاای  یهابخشحیدری نسب ک  نهفسنده در 

سیاسای،  یهاازهیانگرا ماهرد براب قایار داده و دالفال آن را در  گییسالفیعلل نفهذ 

. کنااب دانادیمدفن و..... وابسنگی فکیی اهل حسنن اسنان ب  دفهبند، فعالیات غیای مقلا

، اننشارات 1395نهشن  مهدی فیمانیان و مرمد معینی فی، سال « سلفی  از گذشن  حا حال»

قبل از ابان حیمیا ،  گییسلفیب  تیدافش  دانشگاه ادفان و مذاهب، نهفسنده در افن کناب

هاب در زمان مرمدبن عباداله گییسلفیزمان ابن حیمی  و ظههر مکنب سلفی ، بازگشت 

رسال  کارشناسی ارشد علهم سیاسای دانشاگاه  .دفنمایمو گسنیش آن درافن دوره اشاره 

و عهامل رشد و حکهفن سلفیسم در جناهب شای   هاش فربیرسی »خهارزمی، با مهضها 

نهشن  مسعهد جمالزافی، افن « کشهر با حمیکز بی اسنان سیسنان و بلهچسنان در ده  اخیی

اطالعاات با  صاهرت کنابخهانا  ای و حهزفاع تیسشانام  تژوهش با شیهه جماع آوری 

و عهامل رشد و حکاهفن سلفیسام در  هاش فردرصدد تاسخگهفی ب  افن سئهال است ک  

جنهب شی  کشهر با حمیکز بی اسانان سیسانان و بلهچسانان در دها  اخیای کدامناد؟ و 

باعب رشد و فیضی  اصلی مقال  آن است ک  حهسع  نیافنگی و شیافط نامناسب اقنصادی 

 ییحأث»گسنیش جیفان سلفیسم در اسنان سیسنان و بلهچسنان شده است. مقال  با مهضها 

« اقلیت گیافی مذهبی بی امنیت ملی جمههری اسالمی افیان )با حاکید بای نقاش سالفیت(

(، نهفسانده 92 زیتائنهشن  مرمد جهانی، فصلنام  آفا  امنیت، سال ششم، شماره بیسنم )

بیای رصد و حقیفی حرلیلی و نظام مند افن مسئل ، نخسات امنیات ملای  در افن تژوهش،
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جمههری اسالمی افیان را در چارچهب الگهی جامع امنیت نیم افزاری و سخت افازاری 

ناشی از فعالیات  یامدهایتمهرد واکاوی و مطالع  حرلیلی قیارداده و سپس ب  بیان آثار و 

سلفی فعاال در کشاهر بای  یهاانفجیفکی از ب  عنهان  1بخش افیاط گیافی مکنب دفهبند

 امنیت ملی جمههری اسالمی تیداخن  است.

جدفد در حاهزه نفاهذ حفکای سالفیت در اسانان  یهامهضهاتژوهش حاضی فکی از 

 وو قباال از آن کااار مساانقل  باشاادیمسیساانان و بلهچساانان و حااأثیی آن بیامنیاات ملاای 

ظیفیات  فن اساس نگارنده با اسانفاده ازسهدمندی در افن عیص  ارائ  نگیدفده است. بیا

یات علما و فیهیخنگان اهل سنت حهدفدهافی ک  ناشی از نفهذ حفکی سالفیت منهجا  امن

طای ملی شده است را بیرسی و راهکارها و تیشنهاداحی در راسنای کااهش حفکایات افیا

دانشاگاهی کز افن حرقیق بیای میاکز حهزوی حشیع و حسنن، میا یهاافن ف. دفنمایمارائ  

 ادفان و مذاهب، نهادهای فیهنگی، سیاسی و امنینی و...مهرد نیاز است.

 

 چارچوب نظری. 3

هری امنیت ملی از مفاهیم مهم در مطالعات سیاسی و اسنیاحژفک است. در گفنمان جمها

 یهاسااحتاسالمی افیان، امنیت دارای ابعاد گهنااگهنی اسات؛ حنای حماامی عیصا  و 

مهاهری ج. دلیل افن امی آن است ک  میکز ثقل مفههم امنیات در یدیگیمزندگی را در بی 

مکنبی اسات »و مطابق افن افده، اسالم  باشدیماسالمی افیان، افده اسالم ب  مشاب  مکنب 

ک  در حمام شئهن فیدی و اجنمااعی، ماادی و معناهی، فیهنگای، سیاسای، اقنصاادی و 

ساان و بسایار نااچیز کا  در حیبیات ان ، دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکن  وله«نظامی

 ج جامع  و تیشیفت مادی و معنهی نقش دارد، فیوگاذار ننماهده اسات. )صاریف  ناهر،

 ی، اقنصاادیامنیت افزافش فافن  و حمامی ابعاد سیاسی، فیهنگا یهامؤلف ( امیوزه 167:4

خاش . مطالعات جدفد امنیت بیانگی آن است ک  بشهدیموحنی قهمی و مذهبی را شامل 

ارحبااط آن  وو فیهنگ جهامع  هاارزشامنیت ملی در  یهان یزمقابل حهجهی از عهامل و 

 (.45:1395لکزافی و دفگیان، )رفش  دارد  هاحکهمتو  هادولتبا 

                                                           
شامال کیلاهمنیی  150. دارالعلهم دفهبند حهسط مرمدقاسم نانهحهی در روسنای دفهبناد، ناحیا  ساهارنپهر واقاع در 1

 دهلی بنیان نهاده شد و ب  فک مکنب فکیی در شب  قاره هند حبدفل شده است.
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در تژوهش حاضی با حهج  ب  اهمیت امنیت ملی جمههری اسالمی افیان و ارحباط آن 

ب و بیرسی شده است. افدة امنیات تافادار در بر« امنیت تافدار»در حمامی ابعاد، از منظی 

امنیات »آسنان  قین بیست و فکم و در بیابی افده امنیت واقع گیا فاا ساننی کا  از آن با  

صهرت بندی شد و مفیوضش افن بهد ک  امنیات واقاع گایا فاا ملای  ،شهدیمفاد « ملی

معا  بشایی حرت سیطیه روفکید کننیلی شکل گیفن  و از افان رو، در حاأمین امنیات جا

رهیافنی است ک  در مطالعات نهفن امنینی ب  عناهان « امنیت تافدار»ناحهان است. بنابیافن 

(. امنیات تافادار با  مفهاهم 17: 1393)تهرسعید، شهدیمجافگزفن تارادافم کننیل مطیح 

و  هااچالششیافط باثبات و اوضااعی اسات کا  عمای نظاام سیاسای حاداوم فاباد و باا 

  مهاج  نشهد. همونین ب  امنیت هم  سطهح فا میاجع و امنیت هما  حریفکات بیاندازان

امنیات حهمماان بافاد  یها فسااجانب  حعیفا شده است؛ در امنیت تافدار حمامی ابعااد و 

(. بناابیافن، 5-8: 1391تدفد نیافد )حاجیاانی، هاآنمرقق شهد و حناقض و حعارضی میان 

اسائی امنیت ب  مشاب  مفهاهم هما  جانبا  و حیکیب مفههم امنیت و تافداری، حاکی از شن

همگانی است و افن بیداشنی است ک  مفههم امنیت در گفنمان جمههری اسالمی نیاز در 

چاچهب آن شکل گیفن  است. ابعاد اجنماعی امنیت شامل گسنیش عادالت اجنمااعی و 

کاهش حبعیض، حقهفت همبسنگی و انسجام جمعی و ابعااد فیهنگای شاامل، ضایافت از 

هفت ملی و مذهبی، حیوف  الگههای ملی و اسالمی در جامع ، مقابل  با ابنذال و حهاجم ه

اعنقادی جامع ، فیق  گیافی مذهبی و نفهذ حفکی سالفی  یهاانیبنفیهنگی غیب، حقهفت 

اساالمی  و افن دو منغیی اجنماعی و فیهنگی بای امنیات ملای جمهاهری باشدیمافیاطی 

قدر حفکی سلفیت در جامع  رشد نمافد باعاب حهدفاد بایای . هیچگذاردیمحأثیی مسنقیم 

امنیت ملی خهاهد شد و بی اسااس نظیفا  امنیات تافادار، منغییهاافی همواهن حقهفات 

همدلی ملی، فقدان فاا کااهش حعارضاات، حقهفات وانساجام و احرااد ملای، همزفسانی 

اد امنیات مننها ملی با فکدفگی، حقهفت حاس اسانقالل و... در حهلیاد و افجا یهاتفهه

 گذار دارد. ییحأثتافدار نقش مسنقیم و 

در تژوهش حاضی، امنیت تافادار از بعاد فیهنگای و اجنمااعی شاامل فیقا  گیافای 

 مذهبی، ههفت ملی و نفهذ حفکی افیاطی سلفیت مهرد بیرسی قیار گیفن  است.
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 مبانی فکری سلفیت. 4

ا رفکایی و اعنقاادی آن نها نگیش  ستفبایمقبل از بیرسی هی مذهب، نرل  و مکنبی 

کا   شناخت. فکی از تیشگامان حفکی سلفیت در جهان اسالم، ابن حیمی  است و عقافادی

 . ماهاردیباشدیمبی روش شناسی سلفی  حاثییی انکارناتذفی گذاشن ، بیگیفن  از افکار او 

 :میکنیماز مبانی فکیی سلفی  را در ذفل اشاره 

 

 مخالفت با برهان عقلی. 4-1

ائال با  بنیادهای فکیی ابن حیمی ، مخالفت با بیهان عقلی است. بیای خداوناد ق فکی از

جسم شده است و چهن حس گیاست، جمهد بی ظاهاهی کایده و از افان میحلا  فیاحای 

ی بااقی . وی با بی اعنبار کیدن قیاس بیهانی، بیای عقل در گسنیش علهم، مجالرودینم

 (324:الا 1406ابن حیمی ، ) .داندیم« اءفعال مافش»و حس و اسنقیار را  گذاردینم

 

 نقل گرایی افراطی. 4-2

و مسالمانان  حاازدیمب  شدت ب  فلسف  و منطق  1«الیدعلی المنطقیین»ابن حیمی  در کناب 

ابان حیمیا ، داند )یمو خاسنگاه منطق را فهنان  کندیمرا از فیاگییی فلسف  و منطق نهی 

نهی الرمهفا  الکبایی، با  ساخنی باا علام کاالم (. وی همونین در دارلف159:ج 1402

کا  قاهل خلاا را بای قاهل سالا حایجیح  کنادیمو منکلمان را منهم  کندیممخالفت 

 نفحاییانیحشده است. ب  عقیده افشان،  هاآنو افن امی مهجب نادانی دو چندان  دهندیم

 (.195:ب 1404ابن حیمی ،اند )کالممیدم در هنگام میگ، اصراب 

 

 عصبات ناشایستت. 4-3

از باورهای دفگیی ک  اثیی مسنقیم بیافکار سلفیت دارند و بیگیفن  از ابن حیمیا  اسات، 

دفادگاه خاهد را علیا  شایع  دردو کنااب  نفحیمهم. وی باشدیمحعصبات شدفد مذهبی 

آورده اسات و منهااج  «منهاج السن  فی نقض علی الیافض  و القدرفا  و رمس الرساین»

                                                           
 .باشدیم. کنابی ب  زبان عیبی، در ردّ منطق و حألیا ابن حیمی  1
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منهاج الکیام  عالم  حلی است کا  با  شادت با  شایع  حملا  کایده و السن  در مقابل 

 (.57:ب 1404ابن حیمی ،دهد )یمناروافی ب  شیع   یهانسبت

در اثی همین حعصبات و باورهای نادرست بهد کا  مرمادابن عبادالههاب ماهجی از 

ا حندروی و سخت گییی ب  راه انداخت و هم  مسلمانان را حکفیی کید و مذاهب دفگای ر

 اهل بدعت خهاند و مدعی شد اسالم ناب در اخنیار سلا است.

 

 گریاقسام سلفی. 5

 گییسالفیبیاساس نها نگایش فکایی با  انشاعاباحی حقسایم شاده اسات.  گییسلفی

 حکفییی، جهادی، حبلیغی و سیاسی

 

 گری تکفیریسلفی. 5-1

و  خهاننادیمحکفییی، گیوهی از سلفیان هسنند کا  مخالفاان خاهد را کاافی  گییسلفی

بیافن باورند ک  میان افمان و عمل حالزم وجهددارد. بنابیافن اگای کسای با  خادا افماان 

 داشن  باشد و میحکب گناهان کبییه شهد، از دفن خارج شده و کافی است.

حکفییی، مسلمانان را ب  علت انجام دادن امهر مذهبی، در ردفا مشیکان  گییسلفی

ناها سالفی حکفیایی،  فنحایمهم. خهانندیم« مهدورالدم»ن را ، در ننیج  آنادهندیمقیار 

 (68:1381وهابیت است )قیضاوی، 

 

 جهادی گریسلفی. 5-2

 هایفشا اندجهادی، رفش  در اندفش  منفکیان مصایی دارد و بافاد آن را در  گییسلفی

مصی جسنجه کید. وی معنقد بهد ماا « اخهان المسلمین»رهبی شاخ  انقالبی « سید قطب»

؛ فماشادهامیوز در جاهلینی همانند تیش از اساالم و بلکا  وحشاننا  حای از آن گیفناار 

، منابع فیهنگی و...ساخن  همین جاهلیت هاآن یدهایحقلو  هاعادتو عقافد میدم،  هافدها

 است.

کا  در افان وضاعیت مسالمان  کندیمرا مطیح « جهاد»سید قطب در چنین شیافطی 

دفن چ  با کفاار و چا  باا حاکماان دسات نشاانده کشاهرهای وظیف  دارد بیای بیتافی 
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جهادی، هنگاامی آغااز شاد کا  افان  گییسلفیاسالمی، جهاد کند. انریاف در اندفش  

و « القاعده»مانند  فیهاسازمانسلفیان حکفییی قیار گیفت و  یهاهدفجیفان در خدمت 

 قیادحی درون دفنای شادند.ع یهاامبارزهب  جای مبارزه با کافیان، وارد « حزب النریفی»

 (73:1381قیضاوی،)

 

 تبلیغی گریسلفی. 5-3

است.  گییسلفیو مبانی  هافش اندحبلیغی، حبلیغ  گییسلفی یهابینام و  هایتفعالمرهر 

در عصی جهانی شدن، باا بهایه بایداری از فان آوری هاای  کهشدیمحبلیغی  گییسلفی

ی ساازد. آناان در بااب حبلیاغ در دو مراهر را جهان گییسلفیتیشیفن  ارحباطی، گفنمان 

 :کنندیمفعالیت 

: سلفیان حبلیغی، معارف و مبانی خهد را در قالاب گییسلفیمرهر اول حیوف  مبانی 

 ، مانند: حدفب گیافی، گذشن  گیافی و...کنندیمنهفن ب  جهانیان عیص   یهاروش

نان، مراهر دفگای مرهر دوم شبه  افکنی: القای شبه  بایای حخیفاب عقافاد مسالما

عزاداری مطایح  یهاشبه عنهان مثال در افام مریم،  ب  سلفیان حبلیغی است. هاییتفعال

( و فا درباره طیفقت کا  شامار فیاوانای از اهال سانت با  آن 65:1391بامیی،شهد )یم

 .سازندیماعنقاد دارند، شبه  

 

 سیاسی گریسلفی. 5-4

. از کنادیماعنقاادی دنباال  یهاهادفنار سیاسی را در ک یهاهدفسیاسی،  گییسلفی

ب  حیکت اسالمی ک  قائل ب  ارحباط دفان باا سیاسات باشاد، عناهان  هایغیبسهفی نیز، 

، در غایب با  عناهان «حازب جماعات اساالمی ماهدودی». دهندیمسیاسی  گییسلفی

مصاطلح سالفی، در آن  هایفادگاهد، درحالی کا  شهدیمشناخن  « حزب سلفی سیاسی»

 (72:1389علیزاده، ) .شهدینمدفده 
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 بزرگان سلفی اهل سنت. 6

در عبارات بسیاری از اصراب اثی و حدفب  حهانیمتییوی از سلا را  حهج  ب  آثار و فا

( در قین چهارم، تنجم و ششم در آثار 179:1393قین دوم و سهم فافت )ابن قیم جهزی،

ظیف  تیدازی سلفیت در افکار بسیاری از اصراب حدفب آمده است اما اوج گسنیش و ن

و مرمد بن عبدالههاب افن نگیش را در عیصا  نظاام سیاسای  شهدیمابن حیمی  شکهفا 

سلفیت در اهل سنت اشااره  . در همین راسنای ب  بیخی از مدافعان اندفش دهدیمشکل 

 :مفینمایممخنصی 

 

 ق( 240احمد بن حنبل )م . 6-1

نت در گیافش با  سالفی و گذشان  گیافای با  احمد بن حنبل از نخسنین وعاظ اهل س

. وی از علمای اهل حدفب است ک  با اسندالل عقل، مخالا بهد و حمساک دفآیمشمار 

شدفد ب  شیهه سلفی  داشت؛ مانند افنک ، علم کالم و حهج  ب  ظاهی الفاظ قایآن و سانت 

اباان اباای ) .خهاناادیمو هیگهناا  ساائهالی را باادعت  دانسااتیمنبااهی را حاایام 

اثی حدفثی اهل سنت نیز مسند اوست ک  سی هزار حدفب را  نفحی( مهم294:1402علی،ف

 در بیدارد.

 

 (ق 329ابو محمد حسن بربهاری )م . 6-2

سالفیان در اواخای قاین  یهاتیشخصا نفحیشاخنبعد از احمد بن حنبل، بیبهاری از 

بدون کیاا و  سنت و حصدفق رسهل خدا»سهم و اوائل قین چهارم بهد. وی معنقد بهد: 

در مهضاهعی،  هیگااه از چگهنگی و چیافی سخن گفت. هاآنشیح است و نبافد درباره 

اثیی از آرای اصراب رسهل خدا فا فکی از علما فافنی، ب  آن حمسک کن و اگی نیاافنی، 

 .(19:1402ابن ابی فعلی،)«سکهت کن و در افن باره چیزی مگه

 

 (ق 728ابن تیمیه )م . 6-3

در  مد بن عبدالرلیم، معیوف ب  ابن حیمیا ، مانکلم و فقیا  مشاههر حنبلایابهالعباس اح

و ظههر  شهدیمفاد  هایسلفحیّان منهلد شد و در دمشق فهت کید. از وی ب  عنهان امام 
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مکنب سلفی  در قین هشنم با افکار افشان وارد میحل  جدفدی شد و با اجنهادات نهبنیاد 

ر آورد. او کناب الفنهی الرمهفا  الکبایی را در خهد، سلفیت را ب  صهرت فک مکنب د

تاسخ ب  تیسش دفدگاه ائم  دفن، درباره آفات صافات نهشات و در آن بارهاا از عقیاده 

در عقل صیفح و نقل صریح، چیزی کا  مخاالا طیفقا  »: سدفنهیمو  کندیمسلا فاد 

 (46:ج 1402)ابن حیمی ،«. سلفی  باشد، وجهد ندارد

 

 ق( 1205م وهاب )عبدالمحمدبن . 6-4

مرمدبن عبدالههاب از خانهاده اهل علم در شهی نجد ب  دنیا آمد. تدرش از علمای شهی، 

حفسیی و حدفب بهد. او فق  حنبلای را نازد تادر آمهخات و  یهاکنابفیدی اهل مطالع  

آرای وی بیگیفن  از ابن حیمی  بهد و با حاکید بی افیاط گیی، در کفاار براب نظایی، با  

لی نیز روی آورد. فکی از جیفانات سلفی عصی حاضی ک  ب  احیای حفکی سلفی حیط  عم

ابن حیمی  انجامید، ظههر فیق  ای با عنهان وهابیت ب  وسیل  مرمدبن عبدالههاب در قین 

دوازدهم ب  کمک آل سعهد حأسیس گیدفد. میام و مسلک افشان مبننی بی افیاط گیافی و 

نفنی عیبسنان، ضیبات مهلکی بی اندفش  نااب و اصایل  حکفیی بهد و ب  تشنهان  دالرهای

اسالمی وارد ساخن  و حفیق  در جهان اسالم را گسنیش داد. آنان با  بهانا  بازگشات با  

و ناهامیس آناان را با  فغماا  حفکی سلا، عمهم مسلمانان را حکفیی نمهده و خهن و ماال

نظایی خاهد را در  یها فتا (. وی کنابی ب  نام حهحید نهشت و58:1395فیمانیان،بیدند )

 ((17:1384آن معیفی کید. )زراعت تیش ،

 

 سلفیت در استان سیستان و بلوچستان. 7

اسنان سیسنان و بلهچسنان ک  در ادوار گذشن  میان اهل سنت و حشیع حعامالت شافسان  

ی ازآن ساه مناأثیافیاطی  هایسلفیحفیق  انگیی  هایاندفش امیوزه با نفهذ  ای بیقیار بهد

. میز حهانسن  ب  عنهان فک حهدفاد، امنیات ملای جمهاهری اساالمی را خدشا  دار کناد

خاسنگاه نفهذ حفکیات افیاطی و سلفی با  درون اسانان از کشاهرهای همجاهار نشاأت 

کشاهرهای  هاایفتحماو از طیفق ابزارهای مخنلاا حبلیغای و جهاادی و باا  گییدیم

ناطق میزی افیان اننقال فافن  اسات. بایای حاشی  خلی  فارس گسنیه نفهذ افن حفکی ب  م
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اندفش  سلفیت نیاز ب  بیرسی حارفخی و خاسنگاه نفهذ آن ب  درون اسنان  حبیین و آشنافی

 :امینمائدارفم ک  در ذفل اشاره می 

 

 پیشینه تاریخی تفکر سلفیت. 7-1

شاد ر تیشین  حارفخی نفهذ حفکی سلفیت در اسنان با  چهاار دوره حفکای صاهفیان ، دوره

 .شهدیمشیفعت گیافی، دوره حفکی سلفی بنیادگیا و دوره شکهفافی مذهبی حقسیم 

 یهاسانتا افن دوره، دوره درهم آمیخنگی آنیمیسم ب: دوره تفکر صوفیانه. 7-1-1

ان قبال از دور) یالدیما 1920 یهاسالقبل از  باًفحقیصهفیان  است و  یهادر مرلی و 

در  نگیش مذهبی حا آنجاا کا  باا اساالم رابطا  داشات، .یدیگیمحسلط تهلهی( را دربی 

بلهچسنان فک نگیش صهفیان  بهد و خصلت آنیمیسانی داشات. خصالت آنیمیسانی آن 

، قباهر هاصاخیهو  هاچشم درافن بهد ک  ارواح، جنّ و تیی در آن نقش مهمی داشت و 

ال ناهان مثا(. با  ع64:1395)جماالزافی، گیفتیمافیاد مقدس وغییه مهرد سنافش قیار 

ر دالم رسهل بقع  مبارک  امامزاده سید مهدی در شهیسنان افیانشهی و امام زاده غ حهانیم

 چابهار را ب  عنهان جافگاه مقدس نام بید.

مایالدی  1920 یهاساالافان دوره از : دوره رشد و تسلط شریعت گرایی. 7-1-2

زه علمی  دانش آمهخنگان حهافیان ادام  فافت. با ورود  1979و حا انقالب  شهدیمشیوا 

سایبازی  دفهبند هندوسنان، اولین حهزه علمی  در اسنان تاف  گذاری شد. مهلهی عباداه

در  هاایمهلهتدر مهلهی عبدالعزفز، اولین فاید شاناخن  شاده ای باهد کا  از نسال اول 

 را از افان دوران حاهزه فعالیات خاهد یهایمهله. بیشنی شهدیمبلهچسنان از افشان فاد 

 کیدندیمن و فا ناگزفی آن را ب  خاطی فشارهای دولنی تنها دانسنندیماحکام سیاسی جدا 

اخت سادفنای علماای اهال سانت،  یهاتیفعال نفحیمهمو اغلب شیفعت گیا بهدند. از 

 (.67:1390نهرائی،بهد )مساجد مرلی، مساجد جامع جمع ، عیدگاه و مدارس دفنی 

 1326دوره سهم با اسانقالل تاکسانان، در ساال : دوره تفکر سلفی بنیادگرا. 7-1-3

. باا شاهدیمه.ش و ورود اهل سنت اسنان ب  مدارس اقماری دفهبند در تاکسانان همایاه 

 هااحهزهسلفی در مدارس تاکسنان، فضای فکیی فارغ النرصیالن افن  یهاش فاندرواج 
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. مهلاهی شهدیم  و... نهشن 1هموهن شمشیی بیان فیهاکنابنیز ب  همان سمت هدافت و 

نساال دوم و شااافد بنااهان افشااان را از  یهااایمهلهاز  حااهانیمعباادالعزفز مااالزاده را 

علمیا  اهال سانت در افان  یهااحهزهافیاد افن نسل ب  شمارآورد. حعاداد  نفحیشاخن

 .دیرسینمدوران ب  ده عدد 

ن در دورة چهارم با تییوزی انقاالب اساالمی افایا: شکوفایی مذهبی دوره. 7-1-4

. فضای حاکم بی انقاالب اساالمی، مهجاب شاکهفافی شهدیمشمسی همیاه  1357سال 

)مصااحب  باا مهلاهی  گایددیممذهبی در اسنان و سپس رشد روزافزون مادارس دفنای 

عبدالغنی دهانی کارشناس مدارس دفنای نهااد رهبایی در اماهر اهال سانت سیسانان و 

 یهاشا فاندفضای جدفد بیای نفهذ  1362(. بیافن اساس در سال 17/06/98بلهچسنان، 

در  2سلفی در اسنان افجاد شد و ننیج  آن راه انادازی اولاین حاهزه علمیا  غیای مقلادفن

دانش آمهخن  دانشگاه مدفنا  در روسانای سندسای از حهاباع « سیاد»اسنان حهسط مهلهی 

مصاااحب  بااا آقااای رئیساای از طااالب مدرساا  دارالساان  ) زرآباااد کنااار  اساات.

 (3/11/98سندسی،

 

 خاستگاه نفوذ تفکر سلفیت در اهل سنت. 7-2

حفکی سلفیت در اسانان سیسانان و بلهچسانان با  تشانهان  بافات اجنمااعی و ماذهبی، 

 همجهاری با کشهرهای همساف ، حمافت مالی کشهرهای خلی  نشاین نفاهذ تیاداکیده و

 .رودیمر افیاطی ب  شما یهاش فاندمریط مناسب بیای حهسع  فیق  گیافی و حیوف  

 :امینمائمهاردی از خاسنگاه نفهذ حفکی سلفیت در اهل سنت را اشاره می 

کشاهرهای : دعوت مستمر علما و طالب اهل سرنت بره منراطق سرلفی. 7-2-1

میلیاردی در جهت جذب افیانیاان با  وفاژه اهال سانت  یهابهدج حاشی  خلی  فارس 

 یهااروشاز  هااآنجاذب اخنصاا  داده اسات و بایای  اسنان سیسنان و بلهچسانان

. ب  عنهان نمهن ، بسیاری از اهل سنت اسنان بدون مجهز افایان کندیمگهناگهنی اسنفاده 

و با هزفن   شهندیمو در آنجا گذرنام  حهی  و راهی عیبسنان سعهدی  روندیمب  تاکسنان 

                                                           
 .دفنمایمرمدعمی سیبازی از عالمان اهل سنت اسنان است ک  ب  اثبات حهحید و نفی شی  و... اشاره . اثیمهلهی م1

 .کنندیم. فیق  ای از اهل سنت در اسنان ک  مخالا حقلید از ائم  اربع  هسنند و بیشنی ب  احادفب صراب  اسنناد 2
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ب  با و هیکدام ب  نهعی مبلغ عیبسنان سعهدی هسنند )مصاح گذرانندیمبسیار اند  ح  

آقااای شااییمرمدجهادی کارشااناس دفناای نهااادرهبیی در امااهر اهاال ساانت چابهااار، 

(. بیاساس شهاهد گهفا، افیادی از اسنان در اماکن مخنلا از جمل  قبیسنان 14/10/1398

مصاحب  با مهلهی احمد سپاهی امام جمعا  اهال سانت ) بقیع مشغهل ب  فعالیت هسنند.

 (12/01/99جالق سیاوان، 

 :و مردار  عربسرتان سرعودی هادانشرگاهب طرالب بره تحصریل در جذ. 7-2-2

درسالیان گذشن  ب  لراظ دفپلماحیک افیان و عیبسنان سعهدی در سطح وسیع باهم دچار 

نهعی حعارض هسنند. افن حقابل در سطح گسنیده مهجب شد ک  دو کشاهر بکهشاند در 

شی  عیبسنان سعهدی مذهبی شیعیان  یهاشفگیامهاضع ضعا فکدفگی نفهذ تیداکنند؛ 

فشاری است ک  افیان در دسات دارد و از ساهفی دفگای، عیبسانان  یهااهیمب  افیان، از 

سعهدی نیز اهل سنت جنهب شیقی افیان را مدنظی قیارداده و سیماف  گذاری وسیعی را 

(. بیشانی 127:1370میای، اسات )در افن منطق  ب  منظهر حیوف  حفکی خهفش آغاز نمهده 

عیبسنان سعهدی فارغ النرصیل شادند و  یهادانشگاهسلفی( اسنان در مقلد )طالب غیی 

مصااحب  باا مهلاهی عبادالغنی دهاانی کیدند )حفکیات سلفی را از آنجا ب  کشهر مننقل 

کارشااناس ماادارس دفناای نهاااد رهباایی در امااهر اهاال ساانت سیساانان و بلهچساانان، 

17/06/98.) 

درصد از بهدج   5ظا شده با درفافت مؤسس  ارحباطات اسالمی دولت عیبسنان، مه

و جذب طالب اهل حسنن و جهت دهی آنان در  گییسلفینفنی افن کشهر، ب  گسنیش 

حبلیغی بیای گسنیش نفهذ وهابیت و  یهاسازمانکشهرهای اسالمی بپیدازد. در اقدامات 

سانان حفکی سلفی در کشهرهای دفگی، با اسنفاده از فقی اقنصادی و جافگاه ژئهتلنیک عیب

سعهدی بیای مسلمانان ب  وفژه اهل سنت ب  ارمغان آورده است. افن کشهر اقدامات ذفل 

 را همهاره مهرد حهج  قیارداده است:

. اعطای 2 هاآنمالی ب   یهاکمک. ساخت مدارس و میاکز آمهزش قیآن و اعطای 1

اخت . سا4. حهزفع بلیط رافگاان حا  3بهرسی  حرصیلی ب  مرصلین کشهرهای مسلمان 

. اساانفاده از 5 شاهندیممساجد در شاهیها و روسااناها کا  حهسااط شایها وهااابی اداره 

 (.188:1394رفیع،) تیوهابحلهفزفهنی بیای حبلیغ  یهاشبک 
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در اسنان سیسانان و  گییسلفیمهلهی عبدالیحمان سیبازی، درباره افکار وهابیت و 

اباهاالعلی  یهاشا فاند : چند نفیی انگشات شامار در افان اواخای ازدفگهیمبلهچسنان 

و فک فا دو نفی نامقلد و شماری دانش آمهخنگاان  اندآمدهمهدودی منأثیشده و ب  منطق  

جامع  االسالمی  ب  رفاسات تادشااه عیبسانان ساعهدی، باا « مدفن  منهره» یدولندانشگاه 

 مدارکی معادل کارشناسی و کارشناسی ارشد در منطق  هسنند. اکثی افن دانش آمهخنگاان

مرمادبن »و « سایدقطب»، 1«ماهدودی» یهاشا فانداز  مناأثیبلهچ ب  علت وجهد عهامل 

در میان اساحید آن دانشگاه، با حفکیی مثلب از س  ضالع مهدودفات؛ « عبدالههاب نجدی

 (49:1395سیبازی،) .اندبازگشن ب  وطن  بی بند و باری در مذهب وهابیت

خاارجی  یهاطلبا : علمیره یهاحوزهبهره برداری از طالب خارجی در . 7-2-3

 گی هسننداهل سنت در سیسنان و بلهچسنان با سلفیان افیاطی منطق  دارای ارحباط حنگاحن

، نزدفک ب  خارجی مدارس دفنی اسنان یهاطلب و مناسفان  مجهز اقامت نیز دارند. شمار 

رد وا ده هزار نفی است و بیشنی از کشاهرهای تاکسانان، افغانسانان و عیبسانان ساعهدی

مصاااحب  بااا آقااای بنااافی ماادفی دفنیحبلیغااات شااعب  جنااهب شاای  ) .اندشاادهاساانان 

سالفی و  یهاشا فاند( درسال های آفنده هیکدام ب  عنهان مبلغ، میوج 29/01/99کشهر،

 .کنندیمافیاطی ب  شهیهای افیان و سافی کشهرها مهاجیت 

 

 کانون هدف سلفیت. 7-3

انشجهفان و دسنان و بلهچسنان اغلب قشی فیهنگیان، در اسنان سی گییسلفی یهاش فاند

ر فکایی و اعنقاادی خاهفش قایا یهاآمهزهدانش آمهزان را مهرد هدف جهت فیاگییی 

ل . نفهذ حفکی سلفی در میان افن اقشار رشد چشم گیایی داشان  اسات و در طاهدهدیم

. کننادیمبا مهضهعات مخنلاا ماذهبی بیگازار  فیهانشستمشهرحی و  یهابینام سال 

یت با  از نفهذ در بدن  فیهنگیاان و دانشاگاهیان حایوف  اندفشا  سالف هاآنهدف اصلی 

 صهرت زنجییه ای و شبک  ای و حبدفل آن ب  فک گفنمان بیای گسانیش روزافازون آن

 .باشدیمدر جامع  

                                                           
 و مؤسس جماعت اسالمی تاکسنان است. مذهبی . از اندفشمندان سدة بیست میالدی اهل سنت، طیفدار حفکی احیای1
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حبلیغای و  یهابیناما حضهر زفاد دانشجهفان و فیهنگیاان در  حهانیمب  عنهان مثال 

 یهااآماهزهعلمای،  یهااآمهزهشاره نمهد. درهمین راسنای عالوه بی فیاگییی جماعت ا

صایفن مصاحب  باا آقاای حشامنی از مسنب) .یندیگیمدفنی را همزمان با حرصیل نیز فاد 

 (12/10/98اسنان،

 

تاثیرنفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان برر امنیرت ملری جمهروری . 8

 اسالمی ایران

یفق سیاسی کشهرهای منطق  و کشهرهای غیبی در منطق  ک  اغلب از ط یهادگاهفدنفهذ 

خهد  ییثحأ، فضای سیاسی منطق  را حرت گیددیمسلفی وابسن  و واگیا حیوف   یهاگیوه

اخیای  یهاساالافیاطای ساخنارشاکن در  یهااگیوهقیار داده است. در همین راسانای، 

 انادکیدها امن یغی خهد قیارداده و منطق  را نحبل یهابینام راهبیدهای ضد انقالب را در 

هچسانان و عمده حمالت آنان علی  شیعیان منطق  ب  وفژه شیعیان در اسنان سیسانان و بل

یاز منفی گذاشن  است. تاژوهش حاضا ییحأثبهده و بیامنیت ملی جمههری اسالمی افیان 

ی ذ حفکای افیاطانگاه بعد فیهنگی امنیت شامل فیق  گیافی ماذهبی، ههفات ملای و نفاه

ده کا  سلفیت حهدفداحی ک  منهج  امنیت ملی کشهر گیدفده است را مهرد بیرسی قیار دا

 :مفینمایمب  بیخی از آن اشاره 

 

 پیدایش جریانات افراطی سلفیت در استان. 8-1

بعد از تییوزی انقالب اسالمی در افیان، دشمنان جمههری اسالمی افیان بایای مهاار آن 

افیاطی و ضد شیعی مخنلا از جمل  سلفیان شب  قاره شادند.  یهاانفجیدست ب  دامان 

بیاثی فعالیت افن طیا، اخنالف میان شیعیان و اهل سنت چنان شدت گیفات کا  حنای 

در تاکسنان از گشهدن تایوژه مقابلا   1گفن  شده است جیفان حندروهای سلفی و دفهبندی

(. از میاان 24:1392جهانی،) گشهد با غیب مسیری، علی  مذهب حشیع در تاکسنان جبه 

                                                           
اهل سنت در شب  قاره هند ک  تییوان آن در کشهرهای اسالمی حرت حأثیی حفکیات دفنای افان فیقا  قایار . مکنبی از 1

. همونین بیافن باورند هیانسانی ک  از اندفش  مجدد الا ثانی )احماد سایهندی(، شااه ولای اه دهلاهی و اندگیفن 

درصد اهل سنت اسنان سیسنان و بلهچسنان  90و بیش از  شهندیمیوی نمافند حمامی آنان دفهبندی شمیده نانهحهی تی

 حنفی دفهبندی هسنند.
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کشهرهای همساف ، تاکسنان ب  میکز ثقل افیاط گیافی فیق  ای و کاانهنی بایای تایورش 

(. ب  سخنی دفگی، بریان افیاط Hill, 2015: 17) استسلفی مبارز حبدفل شده  یهاگیوه

از جمل   گیافی و فیق  گیافی در تاکسنان، عمل افجاد حنش در ارحباط با همسافگان میزی

 ,Rafique) شاهدیممسانقل و مطایح در خاورمیانا   یهاقادرتافیان و هند ب  عنهان 

افیاطاای از خااارج کشااهر وارد  یهاااگیوهکجیفانااات و  اغلااب (.128-131 :2014

و درصدد حفیق  میان حشایع و حسانن و در نهافات وحادت و امنیات اسانان را  شهندیم

حماد ساالمی نمافناده مایدم اسانان سیسانان و مصاحب  با مهلاهی نذفیا) کنندیمحهدفد 

 (.17/06/1398بلهچسنان در مجلس خبیگان رهبیی،

کشهر تاکسنان با انبههی از مدارس مذهبی مهاج  است، مدارسی ک  بیشانیفن حاأثیی 

مدرسا   12000و در حال حاضای بایش از  اندداشن ونفهذ را در حهسع  حفکیات افیاطی 

می در تاکسانان وجاهد دارد. در افان مادارس، مرناهای مذهبی با گیافش رادفکال اساال

آمهزشی و حیبینی با  گهنا  ای اسات کا  داناش آماهزان تاس از فیاغات از  یهابینام 

)رفیاع،  ننادیبیمخهد را در دست بیدن ب  اسلر   یهاآمهخن حرصیل، راه عملی ساخنن 

ن سیسنان و (. خاسنگاه مشنی  و مرل حرصیل فکسان علمای اهل سنت اسنا190:1394

سلفی افیاطی در مدارس دفهبندی نهعی تیهناد عااطفی و در   یهاانفجیبلهچسنان و 

( از مانجالب افان 33:1378ب  وجهد آورد. )اکیم عارفی،  هاآنمشنی  از اسالم در میان 

حفکیات افیاطی و مسمهم، جیفانات مذهبی حندرو از جمل  سپاه صراب ، لشکی جهنگهی 

ر شب  قاره شکل گیفت و ب  حبع آن جیفانات افیاطی در جنهب شی  و طالبان تاکسنان د

کشهر مانند گیوهک جنداه، جیش العدل، سپاه صاراب  افایان، گیوهاک الفیقاان و .... 

 فعال شدند.

قبل از بیرسی احزاب و جیفانات افیاطی داخل اسنان، الزم اسات مباانی فکایی دو 

 یم:جیفان سپاه صراب  و لشکی جهنگهی را بشناس

با  طاهر  شاهدیمسنی مذهب تاکسنان است ک  ادعا  یهافیق فکی از  سپاه صحابه:

خشهنت بار علی  جامع  شیع  تاکسنان را در اولهفت کار خهد قایار  یهایییدرگمسنمی، 

مرهری افن جیفان، حبدفل دولت تاکسنان ب  فاک دولات سانی  یهابینام داده است. از 

و ب  عنهان واکنشی در قبال انقالب شایعی  داندینممان است سپاه صراب  شیعیان را مسل
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 نفحیمهم(. بیخی از حرلیل گیان، 95:1393غفهری و همکاران،) استشده  سیحأسافیان 

 داننادیمعامل اخنالف میان افیان و تاکسنان را منافع فیقا  ای و هاهفنی شایع  و سانی 

(Pant, 2009: 43-50.) 

م با  وسایل   1996لشاکی جهنگاهی در ساال  کننادیم: بیخی نقل لشکر جهنگوی

اعضای ارشد سابق سپاه صراب ، کسانی ک  معنقد بهدند سپاه صراب  از آرمان اولی  ضاد 

شده است. بیخی نیز مدعی هسنند ک  لشکی جهنگهی، با   سیحأسشیعی خهد دور شده 

یاسای س یهاجناحوسیل  رهبیان سپاه صراب ، ب  عنهان فک شاخ  نظامی فعال و جدا از 

اقدامات خشهنت باار  ادام شد حا ب  تیشبید اهداف سیاسی سپاه صراب  از طیفق  سیحأس

 (.Jamal,2012: 5) دفنمافیق  ای، کمک 

افیاطی اسنان ک  حاصل تیهند با جیفاناات حکفیایی حشاکیل و  هایجیفاناحزاب و 

 :اندشده مهجب ناامنی

لفیقاان اسات و در ساال افن گیوهک منشعب از حزب اگروهک جنداهلل: . 8-1-1

حهسط عبدالمالک رفگی حأسیس گیدفد. وی هدف از افجاد افن گیوهاک را دفااا  1381

، حملا  حاهانمیافن گیوهاک  هایجنافتاهل حسنن افیان دانست. از جمل   هایبلهچاز 

، حمل  اننهاری با  مساجد زاهادان در خایداد 85اننهاری ب  احهبهس سپاه در بهمن سال 

هاری ب  همافش معنمدان و سیان طهافا بلهچ در تیشین )شاهادت سایدار ، حمل  انن88

و ...اشااره نماهد. بایش از ناهد درصاد  88 ساالآباان  در( شهید شهشنیی و مرمدزاده

افیاطی و سلفی مهجهد در اسنان از کشهر همساف  تاکسنان ب  خا  کشاهر  هایگیوهک

علمای حقیفبای و حاامی نظاام را ماهرد و نظامیان، افیاد انقالبی، شیعیان و  کنندمینفهذ 

. )مصاحب  با نهروزی کارشناس امنینی و امهر میز اسنانداری سیسنان دهندمیهدف قیار 

 (18/06/1398و بلهچسنان، 

سایباز افیانای و  400مباارز در اخنیاار دارد و  1000گیوهک جنداه مدعی بهد ک  

نده است. افن گیوه همونین ارحباطاات حعداد بیشنیی از غیینظامیان افیانی را ب  قنل رسا

ضد شیعی مانند لشکی جهنگهی از  هایسازمانبلهچ دارد و  هایناسیهنالیستنزدفکی با 

 (.Alikhan, 2012: 130-132) کنندمیافن گیوه افیاطی حمافت 
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افن گیوهک بعد از نابهدی جناداه باا ساازماندهی  گروهک جیش العدل:. 8-1-2

میالدی اعالم مهجهدفت کید و فکای از  2013اعضای آن در سال  حشکیالحی حی بیخی از

دالفل اقدامات خهد علی  جمههری اسالمی افیان را حمافت از معارضاان دولات ساهرف  

افان  هاایجنافت. از جملا  دانادمیاعالم و خهدرا مدافع حقه  اهل سانت بلهچسانان 

، با  94فایوردفن  17ر در از میزبانان در منطقا  نگاه نفی 8ب  شهادت  حهانمیگیوهک 

، حمل  ب  احهباهس 97مهی  24میزبان در نقط  صفی میزی مییجاوه در  14اسارت گیفنن 

بهمن  24نفی از آنان در  27میزبانان سپاه در جاده خاش ب  زاهدان و ب  شهادت رساندن 

قصد حمل  اننهااری  98اسفند  18نام بید. جدفدحیفن جنافت افن گیوهک در حارفخ  97

عا ( خنثای ) زماانسیبازان گمنام اماام  هایحالشکالننیی زاهدان ک  خهشبخنان  با  ب 

 (98 اسفند 19خبیگزاری افینا،) گیدفد.

افیاطای منطقا  از  هایسالفیحیورفسنی جنداه و جیش العدل همانند  هایگیوهک

 :زفمتیدامی هاآنک  ب  ذکی بیخی از  نمافندمیابزارهای مخنلفی در خشهنت اسنفاده 

. حملا  3 دورباینو سایبیفدن مقابال  هاانسان. ذبح 2روانی از طیفق فیلم  جنگ .1

فنهاهاای شابه   صدور .5 اسالمی. حیور مقامات و مسئهلین و حامیان انقالب 4اننراری 

 و..... هاآنانگیز مانند کشنار شیعیان و تاداش بهشت ب  

 

 مبارزه با نظام مقد  جمهوری اسالمی ایران. 8-2

ا تییوزی نظام مقدس جمهاهری اساالمی افایان، جیفاناات مخنلاا سالفی افیاطای و ب

بیخای از کشاهرهای غیبای و  یهاتفهاداو  هااتفحماهمجهار با  یکشهرهاحکفییی 

حهزه خلی  فارس در تی حضعیا آن بهدند. انقالب اساالمی افایان، حاأثییات سیاسای و 

ذاشات؛ افان حاأثیی گاذاری در اجنماعی زفادی در رواباط باا ساافی کشاهرها بیجاای گ

کشهرهای اسالمی ب  وفژه در جهامع شیعی قابل مشاهده بهد. آنان با احساس خهدباوری 

در جهت ارحقای نقش و جافگااه خاهد در کشهرهافشاان، با  افجااد و حقهفات احازاب 

(. تس از ب  قادرت Goldberg, 1986: 239سیاسی و مذهبی میبهط ب  خهد تیداخنند )

گسنیدة، سازمان فافن  و فیق  گیافان  در تاکسنان شاکل  یهاخشهنتلرق، رسیدن ضیاء ا

سیاسی آناان  یهاواکنشضیاء الرق ب  حریفک شیعیان دامن زد و  یهااستیسگیفت و 
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(. در همین راسانای، افجااد حشاکیالت و Gilles Kepel, 2006: 102را در تی داشت )

صب بیای مقابل  مکنب حشیع و انقاالب اطالعاحی تیویده ب  وسیل  علمای منع یهاشبک 

اسالمی افیان، مانند سپاه صراب  و لشکی جهنگاهی شاکل گیفات و مباارزه باا حشایع و 

قیار داشت و ظههر نییوهای ضاد شایع  ازجملا   هاآنانقالب اسالمی در رمس اهداف 

ادی جاه) آمادسپاه صراب  و اهل حدفب، ب  دلیل مقابل  با نفهذ افیان در منطق  ب  وجهد 

(. حشااکیالحی کاایدن علمااا و طااالب علااهم دفناای در جلسااات و 65:1391ارجمناادی، 

همجهار باعب گیدفد اهل سنت افایان  یکشهرهاسالیان  تاکسنان و بیخی از  یهانشست

و جیفاناات باا کاارکید  هااانجمن سیحأسااز فک روند سننی و غیی حشکیالحی ب  سهی 

 حشکیالحی و شبک  ای روی آورد.

فیاطی کشهرهای همساف  با حریفک اهل حسنن اسنان از طیفاق ماذهب و جیفانات ا

سالفی حکفیایی با   یهااگیوهالقای حفکیات سلفی حکفییی و عالوه بی آن مجهز کیدن 

. اندبهدهشیع   یهاش فاندسالح و مهمات در تی ضیب  زدن ب  نظام جمههری اسالمی و 

سعهدی با اهیم قیاردادن اهل حسانن از سهی دفگی بسیاری از کشهرها از جمل  عیبسنان 

مالی و جاذب طاالب  یهاتفحمااسنان در مقابل نظام جمههری اسالمی افیان از طیفق 

در گسانیش نفاهذ حفکای  اندحهانسان در دانشگاه مدفن  در ساالیان گذشان   و دانشجهفان

اهال سلفیت در اسنان مهفق باشند. ب  گهن  ای ک  در اسنان، بیشنی عالمان دفنی شاخن 

، اندشادهآن کشهر و فا میاکاز دفنای تاکسانان و... فاارغ النرصایل  یهادانشگاهسنت از 

همونین وابسنگی مالی ب  کشهرهای خلی  فارس و عیبی ب  منظهر کسب بهدجا  بایای 

علمی  از مبااحثی اسات کا  مهجاب نزدفکای و  یهاحهزهساخت و عمیان و مساجد و 

سیسنان و بلهچسنان شده است و افان امای باعاب  تیهند میان سلفیهن و اهل سنت اسنان

حهدفد نظام جمههری اسالمی و نفهذ و گسنیش روز افزون حفکی سلفیت در کشهر شاده 

ادعا نمهد احا  فیماان جیفاناات افیاطای و ماذهبی در اسانان در  حهانیماست. در واقع 

 .شهدیمبییون از میزها مدفیفت 

سالفی در  یهاشا فاندان سابب ورود از سهی دفگی حضهر طالب خارجی در اسان

علمیا  و  یهااحهزهبسایاری از  سیحأسامیاکز حهزوی گیدفده است. ب  عناهان مثاال، 
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مدارس دفنی با حفکیات سلفیت در سطح اسنان )زر آباد، کنار ، فنهج و سیاوان( و...باا 

 .باشدیمکشهرهای حهزه خلی  فارس مبین افن امی  یهاتفحما

 

 میتی و مذهبی در استانایجاد شکاف قو. 8-3

فکی از مسائلی ک  در جهامع بین المللی و در جهامع اسالمی حهانسن  است ابزاری بایای 

داخلی، هیج و مایج، و بای نظمای در کشاهر شاهد، ساهء  هایجنگبیاندازی و افجاد 

اسنفاده دشمن از ظیفیت اقهام و مذاهب در جهامع بشیی ب  وفژه جهامع اسالمی اسات؛ 

دشامن در  هایشایههافیاطی سلفی در منطق  فکی از کارآمدحیفن  هایجیفان فعال کیدن

. از نگااه بسایاری از اندفشامندان، آفادمیافجاد حفیق  و اخنالف در میان میدم ب  شامار 

اجنماعی قلمدادکید؛ امّا افن امی در صاهرت  هایظیفیتدفن را منشأ بسیاری از  حهانمی

اجنمااعی  هایشاکافب  عاملی در جهت افجاد  هاندحمیعدم شناخت اقنضائات مریطی 

 :Copeland, 2016) شهدمیو درنهافت حعارض سیاسی و نا امنی در سطح داخل منجی 

(. خشهنت سازمان فافن  حرت عناوفن افیاط گیافی فیق  ای نسابت با  مقهلاو ههفات 5

بایای سازی احساس حعهد کیده و در جهت افجاد آگاهی و گسنیش حشکیالت فیق  ای 

در  هافیقا ( و خطایی کا  Mori, 2016: 18) کنادمیبسط حهزة عملیاحی خهد اقادام 

، گسنیش حهدفد سازمان فافن  نسبت ب  گیوه فاا افایادی از کنندمیسطح اجنماعی افجاد 

(. منازعات فیق  ای در مریط امنینی جمههری اساالمی Abdo, 2015: 18جامع  است )

یای نهادفن  سازی وحدت و انسجام ملی ب  وجاهد آورد؛ در حهدفداحی را ب حهاندمیافیان 

اجنماعی ب  وفژه فعاال  هایشکافازمنن  اندحالشافیاطی در  هایجیفانهمین راسنای، 

قهمی و مذهبی حیکت نمافند و زمین  ساز اخنالفات مذهبی و قاهمینی  هایشکافکیدن 

 .آفندمیو درنهافت حهدفدی بیای امنیت کشهر ب  شمار 

سنان سیسنان و بلهچسنان از لراظ قهمی و ماذهبی دارای اقاهام بلاهچ و فاارس و ا

در میان اهل سنت  گییسلفی هایاندفش . با ورود باشدمی (مذهب حشیع و حسنن )حنفی

قهمینی و مذهبی فعال گیدفده و ما شاهد نهعی بادبینی و  هایشکافاز آن سهی میزها، 

ماذهبی و قاهمینی  هایههفتب  طهرفک   افمشده حعصبات بی جا نسبت ب  مسائل اسنان

در مقابل ههفت ملی و منافع کشهر ارجریات داشان  و افان امای سابب حقهفات انایژی 
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واگیافی افن مناطق نسبت ب  هسن  میکزی حکهمات و کشاهر و در نهافات حهدفاد نایم 

 بیای امنیت و وحدت کشهر شده است.

نی دفگیی مانناد بلاهچ شایعی و درو هایشکافعالوه بی شکاف قهمیت و مذهب، 

سالفی( در ادبیاات میدماان ) حادفبو مهدودی و دفهبنادی و اهال  1سنی، سنی بیفلهی

ماذهبی اسانان  هایفیقا با  درون  هاشکافاسنان حبدفل ب  فک گفنمان شده است. افن 

 هایفیقا علی الخصه  در بین مذاهب اهل سنت ورود تیدا کیده و حاصل آن بادبینی 

مصاحب  با مهلاهی عبادالیحمن ) باشدمیبت ب  بیفلهی، مهدودی و بالعکس دفهبندی نس

حین  زرمدفی حهزه علمی  مجددف  نعیمی  عهرکی دشانیاری و ازعلماای بیفلاهی اسانان، 

کا   باشایممی(. ماشاهد افن قبیل اخنالفات داخلی و درون ماذهبی در اسانان 10/12/98

هل حسنن و نفهذ حفکیات افیاطی سلفی در ، آسیب ب  وحدت اهافیق افن امی سبب حکثی 

سلفی ب  اسنان، مذاهب و فی  اهل حسنن و  هایاندفش اسنان گیدفده است. قبل از نفهذ 

وحدت بیشنیی داشنند و در بسیاری از میاسمات عازاداری، زفاارت و حهسال با   حشیع

ی با  اسانان سالف هایاندفشا اما باا ورود  تیداخنندمیائم  در کنار همدفگی ب  مناجات 

و در  را مرکاهم هااآنبسیاری از اعنقادات مذهبی و باورمند خهد را زفی سئهال بیدند و 

 (12/10/98مصاحب  با آقای حشمنی از مسنبصیفن اسنان،) بعضی مهارد بدعت نامیدند.

 

 ترور و تهدید. 8-4

منطقا ،  اخیی با حهج  ب  نفهذ روز افزون حفکی افیاطای سالفیت در هایسالمناسفان  در 

بسیاری بیای ضیب  زدن ب  امنیت جمهاهری اساالمی افایان اسانفاده  ابزارهایدشمن از 

. حیور مسنبصیفن، افایاد انقالبای و حقیفبای باشدمیو فکی از آن حیور و حهدفد  نمافدمی

اهل سنت، بسیاری از میدم شیع ، سیماف  گذاران، فیهنگیاان غیای باهمی، فیقا  بیفلهفا  

( و...در دسانهر کاار 13/12/98ا مهلهی حییگان از علمای بیفلهی اسنان،اسنان )مصاحب  ب

، حایور شاهید اساالم زوماک حهانمیافیاطی قیار گیفن  است. ب  عنهان مثال  هایجیفان

                                                           
دارای مسلک حصاهف و با  وسایل  احمدرضااخان بیفلای در دوره اسانعمار  باشندیم. فیق  ای از اهل سنت احناف 1

یسنان و بلهچسنان در مناطق دشنیاری و سیاوان فیق  بیفلهی وجاهد بیفنانیا در هندوسنان ب  وجهد آمدند. در اسنان س

 دارد.
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با  شاهادت  28/10/84زهی ک  ب  مذهب حشیع تیهسن  بهد در شب عیاد غادفی ماهرا 

در روسانای افنخاار آبااد  10/7/86رسید، حیور مهدی حهکلی روحاانی شایع  در حاارفخ 

خاش ک  منجی ب  شهادت وی شد، حیور ابیاهیم کیفمای معااون دادگسانیی سایاوان در 

ک  ب  شهادت رسید، حیور مهلهی جنگی زهای در راساک و بسایاری از  27/3/87حارفخ 

 حیورهای دفگی ک  مجال بیان آن نیست، اشاره نمهد.

 

 بلوچستان مستقل. 8-5

تاکسنان در س  منغیی مذهب، زباان و قهمیات حجاانس دارد.  هایبلهچ قهم بلهچ افیان با

حیکیب افن سا  منغیای همساه بای همگیافای دو بخاش بلاهچ نشاین افایان و تاکسانان 

حأثییگذاشن  و آرمان سیاسی بلهچسنان بزرگ را در قالاب حاالش بیخای نخبگاان بلاهچ 

ساات )حاااف  تدفااد آورده ا« بلهچساانان آزاد»باایای کسااب ههفاات مساانقل سیاساای 

(. اسنان سیسنان و بلهچسنان ب  واسط  مهقعیت ژئاهتلنیکی، دسنیسای با  175:1379نیا،

میز آبی و خشکی و تیهندهای فیهنگی و مذهبی با همنافاان خاهد در آن ساهی میزهاا 

دست طمع و چنگ اندازی ب  آن دراز کنند و درسالیان اخیی  باعب شده همهاره بیگانگان

کا  فکای از افان  اناددادهتلید خهد درمنطق  انجام  هاینقش زی حریکاحی بیای تیاده سا

. آرماان باشادمیاز حکهمات میکازی « بلهچسانان مسانقل»و راهبیدها، مطالب   هابینام 

 1955سیاسی بلهچسنان بزرگ بیای کسب ههفت مسنقل سیاسی بلهچسنان آزاد از ساال 

قاهمی و ماذهبی در منطقا   جدافی طلبان  مسالران  هافیخیزشمیالدی مطیح گیدفد و 

 هاایجنبشالقاعاده و حفکای طالبانیسام در بیخای از  هایجیفان. نفهذ گییدمیصهرت 

حیورفسنی و احزاب ناسیهنالیسانی و بنیااد گایای  هایگیوهب  حبانی  حهاندمیقهمی بلهچ 

دفنی منجی شهد. واشنگنن در حکاتهی افجاد بلهچسانان بازرگ کا  منااطق بلاهچ نشاین 

؛ با  هماین باشادمیبخشی از افغانسنان را جدا خهاهد کاید،  احنماالًو افیان و  تاکسنان

بیای افجااد آشاهب و شاهرش در اسانان سیسانان و  هابلهچدلیل آمیفکا از ناسیهنالیسم 

 (.112:1388)چهسهدوفسکی،  کندمیبلهچسنان اسنفاده 

د نااهعی اشاانیاکات مااذهبی، قااهمینی و زبااانی ماایدم بلااهچ بااا همسااافگان و افجااا

همسهگیائی میان میدمان افن مناطق، باعب گیدفده ارحباطات و رفت و آمدهای دوساهف  
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در میز بین دو کشهر حقهفت شهد و اغلب میدم اسنان جهات انجاام اماهرات درماانی و 

خیفدهای مافرناج زندگی خهد ب  جاای سافی با  میکاز کشاهر با  تاکسانان مساافیت 

از ناهاحی شاهیی بلهچسانان  1370جی کا  در ساال . ب  عنهان مثال در نظی سنکنندمی

ب  حهیان سفی کیده باهد  هاآندرصد  7تیسش شهنده بلهچ، حنها  2300انجام شده بهد از 

تااتلی ) درصاد اسات. 58و  43امّا حعداد سفیهای افن افیاد ب  تیشاور و کهفن  ب  حیحیب 

 (34:1385فزدی،

 

 گیرینتیجه

اسالم و ب  وفژه کشهرهای شب  قاره هند چهیه ای نا  نفهذ حفکی سلفیت افیاطی در جهان

مهیبان و رادفکال از اسالم ب  دنیا مخابیه نمهده اسات. اسانان سیسانان و بلهچسانان با  

لراظ قیابت فیهنگی، قهمینی و مذهبی باا کشاهرهای همجاهار )افغانسانان و تاکسانان( 

 .باشدمیمریط مناسب و مسنعد تذفیش جیفانات افیاطی 

اه مشنی  و مرل حرصیل فکسان علمای اهل سنت اسنان با جیفانات سالفی خاسنگ

با   هااآنافیاطی در مدارس دفنی دفهبند، نهعی تیهند و در  مشنی  از اسالم در میاان 

وجهد آورد. بعد از حمل  آمیفکاا با  افغانسانان اندفشا  سالفی حکفیایی در تاکسانان و 

 هاایجیفانارحباطااحی فای ماابین  افغانسنان ب  شدت گسنیش فافت و مهجاب گیدفاد

ناراضای از وضاع مهجاهد و  هاایمهلهیمذهبی و افیاطی اهل سنت اسانان )بیخای از 

افیاطی کشهرهای همجهار مانند سپاه صراب ، لشاکی جهنگاهی،  هایجیفانحکهمت( و 

طالبان و ... بیقیار شهد و حاصل آن حشکیل گیوهای افیاطی و ساخنار شاکن در اسانان 

ب الفیقان، جنداه، جیش العدل و ...بهد. زافش افن حفکیات افیاطای در اسانان مانند حز

افیاطی خارج از میز، مهجب حهدفادات جادی بای امنیات  هایجیفانو  هاگیوهاز  منأثی

 آن مذهب حشیع شد. رمسملی جمههری اسالمی و در 

ی ساپاه صاراب  و لشاک) تاکسانانماذهبی حنادرو  هاایجیفانبیاساس مبانی فکیی 

، مبارزه با مذهب حشایع باهد و درصادد هاآناصهل اعنقادی  حیفنمهمجهنگهی( فکی از 

ضیب  زدن ب  امنیت جمههری اسالمی از طیفق حریفک جیفانات افیاطی منااطق مایزی 

قهمینی و مذهبی در میان جیفاناات ماذهبی اهال  هایههفت. ب  طهرفک  باشندمیاسنان 
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 رودماینافع کشاهر ارجریات داشات. لاذا اننظاار سنت اسنان نسبت ب  ههفت ملی و م

علمای حهزوی، نخبگان دانشگاهی و کنشگیان اجنماعی اهل سنت در مقام عمل نسابت 

خهد را در بصییت افزافای  رهنمهدهایب  نفهذ افن حفکیات مسمهم و جاهالن  مهاضع و 

ماذهبی  هاایجیفانو روشنگیی طبقات مخنلا میدم اسنان اعالم نمافند و با همکااری 

 هایبیناما اهل حشیع در راسانای خشاکاندن رفشا  حکفیای و افایاط گیافای در کشاهر 

راهبیدی و عملیاحی ارائ  دهند. رشاد و شاکهفافی و حهساع  اسانان و کااهش حفکایات 

افیاطی منهط ب  افجادآرامش روانی در جامع  اسنان، مقابل  با حعصبات قهمینی و مذهبی، 

 .باشدمیسبت ب  منافع قهمیت و مذهب ارجریت منافع و ههفت ملی ن

 

 پیشنهادات و راهکارها

آن بی امنیت ملای  حأثییبیاساس تژوهش حاضی با مهضها نفهذ حفکی سلفیت در اسنان و 

جمههری اسالمی افیان و مطالعات میدانی، کنابخان  ای و حجیبیات و مشااهدات عینای، 

 :گیددمیاشاره  اجماالًان بیخی از تیشنهادات و راهکارها جهت بهیه وری مخاطب

دفپلماسی سیاسی و مذهبی میان جمههری اساالمی افایان و کشاهرهای همجاهار -1

تیورش دهنده حفکی سلفی افیاطی جهت روشن نمهدن اهداف و اقدامات خهد از طیفاق 

 عالمان فیهیخن  و حقیفبی؛

اعالم مهضع علمای فیهیخن  اهل سانت در مقاام عمال نسابت با  جلاهگییی از -2

 گسنیش حفکیات افیاطی و سلفی ب  داخل کشهر؛

ورود نخبگان علمی اهال سانت در روشانگیی و بصاییت افزافای در مقابلا  باا -3

 مذهبی و افیاطی اسنان؛ هایجیفان

دفنی و اعنقادی علمای حقیفبی گیافشات فکیی فق  حنفای  هایظیفیتاسنفاده از -4

 اسنان؛

 ید سلفی اسنان؛ساماندهی جیفانات فعال مذهبی با روفک-5

افیاطای در اسانان و خاارج از  هایاندفشا شناسافی احا  فیمان عملیاات حزرفاق -6

 میزها؛
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و اقدامات و اظهاارات حانش زا و اخانالف بیانگیاز  هافعالیتتیهیز و بیخهرد با -7

 افیاد حندرو شیع ؛

 حقهفت فکیی و اعنقادی اقشار روشنفکی و دانشگاهی اهل سنت؛-8

 هااایراهاقنصااادی، آمهزشاای، بهداشاانی و  هایزفیساااختدر  ساایماف  گااذاری-9

 مهاصالحی اسنان؛

 حهسع  اسنان و رساندن آن ب  میانگین کشهری؛ هایشاخنارحقای -11

 علمی  غیی سلفی با روفکید حقیفبی؛ هایحهزهحقهفت -12

علمی  شیع  و اعازام مبلغاان قاهی با  اسانان و  هایحهزهحهانمندسازی حبلیغی -13

 ه بهدن ب  شبهات فقهی اهل سنت؛تاسخگ

 تافدار در اسنان؛ هایشغلمبارزه با فقی و بیکاری و افجاد -14

 دفنی وفیهنگی صدا و سیمای میکز اسنان. هایبینام بهمی سازی -15
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قم: اننشارات آشایان ، چاا  ع(، ) حسینشبهه شناسی قیام امام  .(1391) .بامیی، جهاد

 .هاگل

جیفان فیا مذهبی بهدن حاکم اسالمی از دفدگاه مذهب حنفی باا » .(1395) .بامیی، واحد

رسال  دکنایا، رشان  ماذاهب اساالمی، دانشاکده ماذاهب  ،«ی مکنب دفهبندیحاکید ب

 .اسالمی، دانشگاه ادفان و مذاهب، قم

، حیجما  اباه خالاد عباداه پیرامرون سرلفیت یهاپاسخپرسش و  .(1395) .بکی، عالء

 .مرمدی، چا  اول
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