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چکیده
بنیادگرای��ی دینی با ارائه قرائتهای افراطی ،ناقص ،رادی��کال و متنمحور از متون دینی در
مواجهه با بحرانهای دنیای جدید ،مس��لمانان را به س��وی افراطیگرایی سوق میدهد .این
پژوهش با اس��تفاده از روش توصیفی -تحلیلی تالش میکند ،به این پرس��شها پاسخ دهد
که بنیادهای فکری و نظری افراطگرایی در جهان اسالم چیست؟ و علل بازتولید این اندیشه
ها چه عواملی هس��تند؟ یافتهها حاکی از آن است که افراطگرایی حاصل دیالکتیک وهابیت
(سلفیگری) و اندیشههای رادیکال بنیادگرایانه است و به لحاظ فکری این جریانهای افراطگرا
از آموزههای ابنتیمیه و شاگردان مکتب او یعنی محمد بن عبدالوهاب ،ابواالعلی مودودی و
سید قطب تغذیه میکنند .در واقع افراطگرایان با تفسیر خود از جهاد و بازتولید اندیشههای
بنیادگرایی در قالب گروههای تروریستی چون طالبان ،القاعده و داعش ظهور نمودهاند.
واژگان کلیدی :ابنتیمیه ،افراطگرایی ،داعش ،سلفیگری ،طالبان ،القاعده.
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امروزه جریانهای افراطی به بازیگران کلیدی در سطح منطقه خاورمیانه و جهان اسالم تبدیل
ش��دهاند .این جریانها با تفس��یرهای خود از آموزههای اسالمی ،چهرهای خشن و وحشیانه از
اس�لام نش��ان میدهند .هرکدام خود را داعیهدار تشکیل دولت اسالمی و مصلح واقعی جامعه
میدانند .افراطگرایی به عنوان یکی از زیرش��اخههای بنیادگرایی اس�لامی ،اکنون به اوج خود
رسیده است .اصطالح بنیادگرایی دارای بار معنایی مثبت و منفی است که در پژوهش حاضر
به بعد منفی بنیادگرایی پرداخته شده که آبشخور فکری جریانهای افراطگرا است .مهمترین
نظریهپرداز بنیادگرایی ،ابنتیمیه ،بر اندیشمندان بعد از خود مثل مودودی تأثیر عمیقی گذاشت.
مودودی به گسترش و ترویج اندیشههای ابنتیمیه پرداخته که در آثار وی مشهود است .بعد
از مودودی آموزههای بنیادگرایی و افراطگرایی در اندیشههای سید قطب مصری به اوج رسیده
است ،سید قطب با صدور فتوای جهاد مسلحانه علیه حکومتهای اسالمی عربی ،افراطگرایی
را به اوج خود رساند.
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که بنیادهای فکری و نظری افراطگری در جهان اسالم و
علل بازتولید آنها چیست؟ یافتهها حاکی از آن است که افراطگرایی حاصل دیالکتیک وهابیت
(سلفیگری) و اندیشههای رادیکال بنیادگرایانه است و به لحاظ فکری این جریانهای افراطگرا
از اندیش��ههای ابنتیمیه ،عبدالوهاب ،مودودی و سیدقطب تغذیه میکنند .گروههای جهادی
تکفیری چون القاعده ،طالبان و داعش که دست به خشونتهای گستردهای در سرتاسر جهان
میزنند ،از این اندیش��مندان متأثر هس��تند و آرای این متفکران را وارد عملگرایی کردهاند که
این پژوهش به بررسی بنیادهای نظری افراطیگرایی پرداخته و استدالل میکند که استمرار و
بازتولید این اندیشهها از سوی متفکران و اندیشمندان اسالمی مذکور از جمله مهمترین دالیل
گسترش و افزایش افراطیگرایی است که با قرائت و تفسیر خود از دین ،دیگران را تکفیر کرده
و به قتل و از بین بردن مخالفان خود حکم میدهند.

مباحث نظری پیرامون بنیادگرایی و سلفیگری

اولیور روآ 1بر این فرض که «سنت» و «تجدد» دو مقوله ناهمساز و دیگرستیز هستند و همواره
1. Oliver Roa

1. Bernard Louis
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در کش��مکش با یکدیگر بودهاند ،اس��تدالل میکند که رویارویی س��نت و تجدد در جامعهی
شبکهایی ،به پیدایش بحران هویت در میان برخی گروهها همچون بنیادگرایان و سلفیگرایان
اسالمی شده است .از دید روآ ،هرچند بنیادگرایی تفاوت آشکاری با اسالم سیاسی دارد ،یکی
از چالشهای مدرنیته در جهان اس�لام اس��ت ،زیرا تجدد همواره نگاه به آینده دارد ،در حالی
که بنیادگرایی و اس�لام سیاسی به طبل بازگشت به زمان پیامبر(ص) کوبیده و از اسالم زمان
ایشان به عنوان اسالم اصیل یاد میکند .روآ استدالل میکند «:ناسازگاری میان اسالم سیاسی
و بنیادگرایی اسالمی (سنت) و تجدد» ناشی از وجود اشکال گوناگون اعتراض در روح تجدد و
نوگرایی است ،همانند بیشتر اعضای اصلی سازمانهای بنیادگرا و اسالمگرا که دانش آموخته،
متخصص و دارای تحصیالت عالی در غرب هستند»)9 :1378( .
از دیدگاه رضوان السید ،مهمترین مشکل جریانهای اسالمگرا مسئله هویت است و با تبدیل
شدن به محور اندیشه اصالح اسالمی در قرن بیستم به طور تدریجی موضوع اصلی نیمه دوم
قرن نوزده یعنی مسئله پیشرفت را به حاشیه راند« ،زیرا خالفت اسالمی زوال یافت و تشکیل
دولت ملی ،در وجدان و آگاهی نخبگان جهان اسالم بویژه هند و مصر بحران آفرید» .بروز مسئله
هویت درونگرا ،موجب ظهور جمعیتهای اس�لامی با هدف حفظ و احیا شخصیت اسالمی،
آیینها ،نمادها و رفتارهای اس�لامی و نقد تمدن غربی در چهارچوب اندیشه اصالت و تاصیل
(اصل بنیادی و رجوع مدام به آن) شد؛ و در نهایت نیز به نتایج از پیش تعیین شده درباره برتری
و فراتری تمدن اسالمی منجر شد( .السید)145 :2010 ،
برنارد لوئیس 1با الهام از رویکرد ذاتگرا ،البته با دید منفی ،بنیادگرایی را به ذات و گوهر دین
اس�لام نس��بت میدهد .به عنوان مثال ،برخی تبعیضات مورد تأکید اسالمگرایان علیه زنان را
ناشی از مفاهیم ذاتی اسالم دانسته و مینویسد« :طبق قانون و سنت اسالمی سه گروه از مردم
از اصل کلی برابری حقوقی و مذهبی برخوردار نبودند :غیرمؤمنان ،بردگان و زنان ،زنان آشکارا
در موقعیت بدتر از آن دو گروه قرار داش��تند ،برده میتوانس��ت به خواست اربابش آزاد شود و
غیرمؤمن میتوانست در هر زمان که بخواهد با انتخاب خود ایمان آورد و به موقعیت نابرابر خود
پای��ان دهد؛ اما فقط زن��ان بودند که محکوم به ماندن در آن وضعیت بودند»( .لوئیس:1384 ،
 )100بنابراین ،بنیادگرایی از دیدگاه روآ محصول تضاد س��نت و تجدد ،از نظر رضوان الس��ید
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پاسخی به بحران هویت در جوامع اسالمی و از منظر لوئیس ثمره ذاتی و گوهری دین اسالم
است .به عبارتی دیگر ،بنیادگراها اغلب دارای جهتگیری سیاسی و دینی و خواهان بازسازی
جامعه بر اس��اس مبانی و اصول دینی هس��تند .اما بنیادگرایی مذهبی محدود به جهان اسالم
نیس��ت ،زیرا نهضت بنیادگرایی مس��یحی در اوایل قرن بیستم در امریکا و اروپای غربی شکل
گرفت و با وجود اختالف نظرهای متعدد ،همه بنیادگرایان مذهبی به قطعیت متون مقدس و
تفسیر مجدد اصول و مبانی دینی اعتقاد دارند ،دارای جهتگیری سیاسی و اجتماعی هستند و
از سکوالریسم 1انتقاد میکنند( .خسروی)127-122 :1385 ،
بنیادگرایی اس�لامی نوعی طرز تفکر و ایدئولوژی است که قائل به برتری ذاتی عقاید ،افکار،
برنامهها و ایدههای دینی بوده و برنامه دینی را در مقایسه با مکاتب و طرحهای بشری ،مناسب
و برتر میداند و معتقد اس��ت تنها راه مطمئن و مطلوب برای نیل به س��عادت و خیر دنیوی و
اخروی تسلیم در برابر اراده ،خواست و قانون خداوندی است .لذا بنیادگرایان اسالمی برداشتی
حداکثری از دین دارند تا جایی که دین را قادر به حل معظالت و گرفتاریهای بشری معرفی
میکنند و تمایز و جدایی میان دین و سیاست را نوعی مرزبندی صوری و غیرواقعی میدانند.
(قطب )38 :1389 ،امروزه با توجه به برداش��تهای افراطی ،مفهوم بنیادگرایی معنایی منفی
به ذهن متبادر میکند ،درحالی اس��ت که چنین برداش��تی به هیچ وجه منطقی نیست ،زیرا
بنیادگرایی در اصل جریانی خیرخواه ،صلح طلب و خواهان سعادت دنیوی و اخروی بشر است
(بنیادگرای��ی مثبت) ،اما افکار و اعمال گروهه��ای رادیکال و منفعتطلب ،جریان مذکور را به
بیراهه برده اس��ت (بنیادگرایی منفی) ،تا جایی که اکنون از بنیادگرایی تحت عنوان نیروهای
خشونتطلب ،افراطگرا و سطحینگر یاد میشود.
بنیادگرایان اسالمی در رابطه با وضع موجود جوامع اسالمی ،چگونگی پیشرفت و برونرفت
آنها از عقبماندگی ،راهکارها و راهحلهای خاصی را ارائه میدهند که انحطاط و ضعف کنونی
دنیای اس�لام را نتیجه دوری مس��لمانان از تعالیم راستین و واقعی اس�لام میدانند .بنابراین
بنیادگرایان اس�لامی وض��ع موجود را مطلوب نمیدانند و راهحل مناس��ب برای عبور از وضع
موجود نامطلوب به سمت وضع مطلوب اسالمی را فعالیت و کوشش مسلمانان راستین معرفی
میکنند و در این راستا برای نیل به اهداف مدنظرشان برنامه و طرح ارائه میدهند که در بسیج
1. Secularism

1. Bat Ye Aver
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و سازماندهی منابع نیز نقش بسزایی دارند( .رامیار )85 :1394 ،همچنین بنیادگرایی اسالمی
اراده معطوف به عمل دارد و صرفاً خود را محدود به نظریهپردازی نمیکند ،زیرا دگرگونی وضع
موجود و گذار به وضع آرمانی ،همواره مستلزم داشتن برنامه و عمل است .این نوع نظریهپردازی
به نوبه خود زمینه افراطگرایی را فراهم آورد ،مثل طالبان که تفکری متحجرانه را در افغانستان
ایجاد نمود.
صاح��ب نظران غربی اغلب با نگ��رش منفی ،بنیادگرایی را جزء ذات جدایی ناپذیر اس�لام
میدانند .بات یه آور ،1تاریخدان انگلیسی ،اسالمگرایی را به عنوان بازگشت به اصل ذاتی دین
معرفی میکند که همان خش��ونت ،شمشیر ،جهاد و ش��هادت است .همچنین برنارد لوئیس
بنیادگرایی را به ذات اس�لام نسبت میدهد( .رامیار )86 :1394 ،با گذشت چند دهه ،مفاهیم
بنیادگرایی دینی و افراطگری اسالمی با مفهوم تروریسم تلفیق شد .با وقوع حوادث  11سپتامبر
 2001و باز تعریف مفهوم تروریس��م جهانی شده از سوی ایاالت متحده آمریکا ،نگاه منفی به
بنیادگرایی اسالمی تشدید شد .علت نگاه منفی و بدبینی به بنیادگرایی در کشورهای اسالمی
این اس��ت که با ادبیات زور و افراطگرایانه ظهور پیدا کرد و با عناوینی چون س��لفی و وهابیت
داعیهدار بازگشت به سنت اصیل دینی با زبان زور و افراط و طرفدار خشونت علیه کسانی شدند
که با اعتقادات آنها همراه نبودند.
از نظر ممتاز احمد پنج ویژگی بنیادگرایان اس�لامی عبارت اس��ت از :احیای قرآن و س��نت
خلفای راش��دین؛ انتقاح ابواب اجتهاد برخالف رای علمای گذش��ته سنی؛ نفی تحوالت دوران
میانه جهان اس�لام بویژه در زمینههای فقه ،اس�لام و فلسفه؛ جایگزین کردن اسالم عامیانه یا
صوفی با اس�لام راستکیشانه و تلقی حداکثری از اسالم به عنوان طریقی جامع برای زندگی
برخالف نظر علمای س��نی که به نظ��ر آنها زندگی محدود به نماز ،روزه ،صدقه و حج اس��ت
(هوشنگی )1389 ،بنیادگرایی و بازگشت به اصول اولیه اسالم ذاتاً باعث بروز خشونت نمیشود،
اما افزوده شدن اندیشه «جهاد تهاجمی» و «تکفیر» به مبانی فکری برخی از گروههای بنیادگرا
برای اجرا اسالم راستین و پاک شدن تمام کشورهای اسالمی از هرگونه کفر و فساد ،باعث روی
آوردن به اقدامات خشونت آمیز و تروریستی شده است( .رامیار)13 :1394 ،
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س��لفیه 1در تاریخ فرهنگ اسالمی لقب معروف کس��انی است که عقایدشان را به احمد بن
حنبل ( 855م 234/.ش ).منس��وب کردهاند ،البته اندیشههای سلفیه در قرن هفتم هجری با
طرح مسائل کالمی بیسابقه از سوی ابنتیمیه و شاگردش ابنقیم جوزی ( 728-670ش ).و
در قرن دوازدهم از سوی عبدالوهاب احیا گردید( .علیخانی و دیگران )20 :1390 ،سلفیگری
یک ش��کل و یک گونه نیس��ت ،بلکه نامها و اقسام گوناگونی دارد؛ از جمله سلفیگری سنتی،
س��لفیگری جهادی نظری و س��لفیگری جهادی تکفیری .این دستهبندیها در واقع تالشی
روشمند برای سهولت درک این پدیده و تحلیل آن است( .سادات )175 :1394 ،تقریباً اشکال
مختلف س��لفیه به طور انحصارطلبانه مدعی مس��لمانی است و تمامی فرق را به جز خود کافر
میداند .فرقهایی که با پوشیدن جامه انتساب به سلف صالح و با ادعای وحدت میان مسلمانان
به بنیان وحدت میتازد .سلفیه مدعی است که اصالتاً هیچ مذهبی وجود ندارد و باید به عصر
سلف؛ یعنی دوران صحابه و تابعین بازگشت و اسالم بدون مذهب را برگزید .سلفیان از طرفی
مردم را به کنار گذاشتن همه مذاهب و گام برداشتن به سوی وحدت دعوت میکنند ،ولی با
دست دیگر شمشیر تکفیر را کشیده و با حذف یا راندن دیگران از جامعه اسالمی ،جامعه را به
چند دستگی و تشتت میکشانند( .محمدی و بحرانی)81 :1392 ،
برخی لغت «سلف» را «درگذشته»« ،گذشتگان» و «پیشینیان» معنا کردهاند .از این رو واژه
سلفیت یا سلفیگری اصطالحی است که به طور کامل به گذشته برمیگردد و مشروعیت خود
را در تعبیر تاریخی س��لف صالح میجوید .این واژه در کتب و تألیفات فقها و محدثان کاربرد
بسیاری دارد که به معنای روی آوردن کامل به گذشته و آموختن و اقتباس کردن از آن است.
(حجازی )2006 ،برخی دیگر از جمله رضوان السید معتقدند که «سلفیت یک جریان عقیدتی
اسالمی است که هدف آن در اصل تصحیح عقاید و عبادات و پیراستن باورها و اعمال مسلمانان
از بدعتهای گذشته و حال است»( .السید )2010 ،پس نهضت سلفی بازگشت به دوران حیات
پیامب��ر و صحابه را م��ورد تأکید قرار میدهد( .قادری )107 :1392 ،س��ردمداران افراطگرایی
توانس��تهاند س��لفیگرایی را از گرایش اعتقادی و فقهی به ایدئولوژی تمام عیار س��تیزشگر و
طردکننده تبدیل کنند .طبق این ایدئولوژی ،افراطگرایان چه بکشند و چه کشته شوند ،پیروزند
و سایر طیفهای مذهبی در صورت مخالفت با مبانی آن تکفیر میشوند .مهمترين شعار پيروان
1. Salafism

اين ايدئولوژي در انگاره «شريعت يا شهادت» تبلور مي يابد)Borum, 2007: 40( .

ابنتیمیه پایهگذار نهضت سلفی و افراطگرایی در جهان اسالم

مهمتری��ن الهامآور جنبشهای بنیادگرا و حتی نیروهای جهادگرای س��لفی معاصر ،یک عالم
سلفی سنی به نام «احمد بن عبدالحلیم عبدالسالم بن عبداله بن خضر بن تیمیه» (عبدالحمید،
 )18 :1995معروف به ابنتیمیه 1و متولد 661ق 641/.ش1263/.م .در حران شام در نزدیکی

دمش��ق (ابنکثیر 241 :1407 ،و ابوزهره )17 :1991 ،اس��ت که رگههایی از اندیش��ه وی در
بسیاری از بیانیههای اسالمگرایان رادیکال تا به امروز یافت میشود .زندگی ابنتیمیه به دلیل
هجوم مغول از روال عادی خارج و تا آخر در س��تیز و کش��مکش گذشت .مهمترین اثر وی در
اندیشه سیاسی السیاسة الشرعیه فی اصالح الراعی الراعیه نام دارد که بین سالهای 714-709
ق .به رشته تحریر درآمد(.قادری)105 :1392 ،
1. Ibn Taymiyyah

تاثیر اندیشههای ابنتیمیه بر خطوط فکری و خطمشي گروههای سلفی  -تکفیری

بنابراین ،بنیادگرایی و سلفیگری در دل مذهب تسنن به موازات هم تفکر افراطگرایی را در
جهان اسالم شعلهور ساخته و با تغذیه فکری گروههای افراطی ،رویکرد جهادی را در برخورد با
دشمنان ،تجددگرایی و بازسازی هویت خویش انتخاب میکنند .تکفیر و جهاد رایجترین مفاهیم
گروههای س��لفی ـتکفیری اس��ت که به عنوان مرزهای تعیینکننده دوست و دشمن در نظر
گرفته ش��ده و هر کدام به مقتضیات زمان و مکان کارکردها و کاربردهای گوناگون و متفاوت
داش��ته است(.اخالقی نیا )10 :1389 ،ایدئولوژی سلفی ـ تکفیری بر جهاد ابتدایی (تهاجمی)
با رویکرد شبکه جهانی تأکید دارد .بر این مبنا ،اسالم بیش از هر چیز به مجاهد نیاز دارد ،نه
عالم و دانش��مند( .جمالی )162 :1390 ،تکفیریها معتقدند که جهاد ،جنگ و ترور دشمنان
خدا امری ضروری و مکمل دعوت مس��المتآمیز به تشکیل حکومت اسالمی است و جهاد به
عنوان یکی از فروع دین اسالم ،به اصلی درجه اول بدل میشود .آنان با تمسک به آیات الهی،
آرای فقهای سلفی و وهابی و تفسیرهای خاص خود ،جهاد ابتدایی ،یعنی هرگونه خشونت علیه
هر کسی (چه مسلمان ،چه کافر و  )...را موجه جلوه میدهند و آن را جهاد در راه خدا تفسیر
میکنند ،لذا در ادامه چگونگی تأثیرپذیری گروههای افراطی از اندیشهها و نظرات ابنتیمیه و
شاگردان مکتب او بررسی میشود.
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مهمترین ویژگی شخصیتی ابنتیمیه ،روحیه ستیزهگری اوست که در بحث و جدل با رفتار
تند نه تنها دیدگاههای مختلف را تحمل نمیکرد ،بلکه خشمگین شده و با بیادبی طرف مقابل
را به دروغ و کذبگویی متهم میکرد( .عبدالحمید )39 :1995 ،ترس در دل مردم را ش��رک
قبلی آنها میدانست (ابنتیمیه )35 :1995 ،و نسبت به زنان بدبین بوده و آنها را عامل اصلی
فساد حکومتها قلمداد میکرد (ابنتیمیه ،بیتا الف )234 :و شاید به همین علت ازدواج نکرد.
(مسجد جامعی )10 :1380 ،از سویی دیگر ،ابنتیمیه با کسانی که در انجام احکام شریعت و
فرایض دینی کوتاهی و کاهلی میکردند خیلی تند و افراطی رفتار میکرد ،به عنوان مثال معتقد
بود که اگر مرد بالغی یکی از نمازهای واجب روزانه را به جا نیاورد و پس از آن توبه نکند ،باید
کشته شود(.همتی )37 :1367 ،از نظر وی قیام و جهاد در مقابل حاکمانی که به شریعت اسالم
عمل نمیکنند جایز نیست ،هر چند که ظالم باشند .ابنتیمیه استدالل میکند« :نباید علیه
حاکمان قیام کرد و با آنان به جنگ پرداخت ،هرچند که ظالم باشند» (ابوزهره)294 :1991 ،
زیرا پیامبر به اطاعت س��ردمداران امور با وجود ظلم آنها دستور داده است( .ابنتیمیه:1421 ،
 )100ابنتیمیه هرچند که جدایی حکومت و دین را موجب فساد میدانست (ابنتیمیه:1960 ،
 )168اما همانند احمد بن حنبل و شافعی معتقد بود که اطاعت از رهبر پیروز و غالب واجب
است تا اینکه بدون فتنه تغییر کند( .ابوزهره.)291 :1991 ،
ابنتیمیه خصومت ش��دیدی نسبت به ش��یعیان دارد و در نوشتههايش از مواردی به عنوان
مشترکات بین شیعه و یهودیت نام برده است .او شیعیان را دشمن سنیها و با استناد به شافعی
آنه��ا را نمونه بارز دروغ و تزویر میداند (ابنتیمی��ه 400 :1995 ،و عبدالحمید)247 :1995 ،
بدبینی و نفرت او از شیعیان به حمله مغولها به دمشق برمیگردد که تصور میکرد شیعیان
باطنی نصیری کوههای اطراف دمش��ق حامی و جاس��وس تاتارها هس��تند ،در نتیجه با یاران
خود به آنها حمله کرد (ابوزهره )41-40 :1991 ،همچنین ابنتیمیه با توسعه مفهوم عبادت،
بسیاری از عقاید و اعمال مسلمانان بویژه شیعیان مانند توسل به پیامبر و ائمه( ،العاملی ،بی تا:
 )216-215زیارت قبور پیامبر و صالحان (ابنتیمیه ،بیتا ب )21-4 :و شفیع قرار دادن انبیاء،
امامان و صالحان (موس��ی ،بیتا )285-284 :را از مصادیق شرک میداند .او در آثارش بارها از
الفاظ تداعی کننده تکفیر مثل کافر ،یقتل ،مرتد و «وجب توبت و االقتل» استفاده کرده است.
یکی از وجوه بارز اندیش��ه ابنتیمیه تأکید و بازگش��ت به قرآن و س��نت پیامبر و پرهیز از

نظریهپردازان برجسته مکتب ابنتیمیه
الف) محمد بن عبدالوهاب بنيانگذار وهابیت

افراطیگرايي به مانعی عمده در راه وحدت و پیش��رفت مسلمانان تبدیل شده و مصیبتهای
زیادی را به بار آورده که فرقه وهابیت مهمترين آن است .این فرقه با تعصبات جاهالنه در شبه
جزیره عربستان و در نزدیکی حرمین ،مرکز اصلی جغرافیای جهان اسالم ،پدیدار شد و دستیابی
پش��تیبانان س��عودی آن به ثروت عظیم نفتی در سده بیستم موجب قدرتیابی آن شد .فرقه
وهابیت در قرن دوازدهم هجری قمری توسط محمد بن عبدالوهاب (1171-1082ش1206-/.
1115ق1792-1703/.م ).بر اس��اس آرای ابنتیمیه و تئوريزه کردن مجدد آنها طراحی ش��د
(حس��ینی قزوینی 57 :1387 ،؛عليخاني )271 :1390 ،و در پیوند با آل س��عود ،ضمن فراهم
کردن زمینههای نظری سلطنت آل سعود ،اندیشه را به یک رفتار رادیکال تبدیل کرد .شاکله
فکري عبدالوهاب را ضديت با همه مذاهب اس�لامي و اعتقاد به اصل اجتهاد آزاد و عدم تقليد
از مذاهب چهارگانه تشکيل ميداد .او با همه مذاهب سني بجز حنبلي مخالفت کرد (عنايت،
 )7 :1376و در برخي موارد مذهب حنبلي نيز زير پا گذاشت(.امين )13 :1979 ،عبدالوهاب به
تفسير ابنتيميه از مذهب حنبلي اعتقاد داشت(خسروي )190 :1390 ،و همچون پدر فکري
خود يعني ابنتيميه ضد تشيع بود و اعتقادات شيعه مانند زيارت پيامبر و شفاعت و توسل به
ايش��ان را موجب ش��رک و کفر ميدانست و ضريح را بزرگترين بت معرفي ميکرد که با انجام
اين اعمال ،جان و مال فرد حالل ميش��ود( .آدونيس )8 :1993 ،در این راس��تا کتابهای ضد

تاثیر اندیشههای ابنتیمیه بر خطوط فکری و خطمشي گروههای سلفی  -تکفیری

تفسیرهای کالمی و فلسفی برای درک و توسعه و شناخت اسالم بود( .پوالدی .)1385 ،از این
رو میتوان او را بنیانگذار افراطگرایی در جهان اس�لام و پایهگذار نهضت سلفی نامید ،به این
دلیل که نه تنها در آموزههای خود برای مقابله با انحطاط مسلمانان ،بازگشت به صدر اسالم و
زدودن اضافات شعایری ،کالمی ،و فلسفی در طول تاریخ را واجب تلقیکرده( ،قادری:1392 ،
 ،)107بلکه آراء و نظرات او بعدها مورد س��وء استفاده افراطگرایان قرار گرفت ،به طوري که او
را «پدر معنوی افراطگری اس�لامی س��نی» مینامند( .رامیار )83 :1394 ،بیشترین تأثیر را از
اندیشه ابنتیمیه در میان مسلمانان سنی مذهب ،عبدالوهاب و وهابیون پیرو او پذیرفتهاند که
در ذیل به آن پرداخته میشود.
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شیعه همچون کلمات فی کشف االباطیل و االفترائات نوشته عبدالفتاح ابوغده ،الشیعه و تحریف
القرآن نوشته محمد مال اله ،و جاء دور المجوس نوشته عبداله محمد الغریب و وجاووا یرکفون
نوشته ابوبکر جابرالجزایری در عربستان چاپ و در سراسر دنیا توزیع میشود( .محمدی بحرانی،
)81 :1392
فقیهان اهل س��نت به دو دس��ته اصحاب رأي و اصحاب حديث تقسیم میشوند :گروه اول
به رهبری ابوحنیفه (متوفی 15ق ).و مرکزيت عراق براي یافتن حکم شرعی افزون بر قرآن و
س��نت از عقل نیز به گس��تردهترین وجه استفاده میکردند تا جایی که قیاس را در فقه معتبر
ش��مرده و حتی در برخی موارد بر نقل تقدم میداش��تند .گروه دوم به مرکزیت حجاز تنها بر
ظواهر قرآن و حدیث تکیه کرده و عقل را به طور مطلق انکار میکردند .بنيانگذاران گروه مالک
بن انس( ،متوفی 179ق ).محمدبن ادریس شافعی (متوفی 204ق ).و احمدبن حنبل (متوفی
241ق ).با هرگونه بحث عقلی پیرامون احادیث اعتقادی مخالف بودند( .سرلک)153 :1387 ،
به لحاظ روشش��ناختی حدیثگرایان اهل سنت با انکار نقش عقل و تأکید بر نصوص دینی،
هرگونه نوآوری و تجدیدنظر در آموزههای سیاسی را رد و به سیره سلف صالح و خلفای راشدین
به عنوان الگوی آرمانی عمل و نظام سیاس��ی اس�لام تمسک ميکنند .آنها با پذيرش رهیافت
اقتدارگرایان��ه در عرصه حیات سیاس��ی و نقش محوري حاکم و عوامل غی��رارادی در زندگی
سیاسی ،به تسلیمپذیری مردم در برابر اراده نظام سیاسی تأکيد ميکنند.
مع الوصف ،اهل حدیث که در قرن دوم و سوم هجری توسط علمای اهل سنت شکل گرفت،
بعدها از طریق آراء و افکار ابنتیمیه و ابنقیم جوزی به عبدالوهاب رسید .وی نیز با الهامپذیری
از آموزههای ابنتیمیه و بازس��ازی آنها جریان اهل حدیث را تجدید بنا کرد« ،از این منظر آرا
و اندیش��ههای وهابیت را می توان دقیقاً تداوم عقاید سیاس��ی اهل حدیث دانست»( .فیرحی،
 )155 :1387بنابراین میتوان دغدغه اصلی جریان وهابیگری را حفظ اصالت اسالمی از طریق
تمس��ک به نصوص دینی دانست که در این راستا با نفی حجیت عقلی ،تنها راه نیل به چنین
اصالتی را در متون دینی به همراه سیره سلف صالح معرفی میکند( .جمشمیدی راد:1389 ،
 )183البته وهابیون تنها به گفتن و نوشتن اکتفا نمیکنند ،بلکه برای پیشبرد اهداف خود اقدام
عمل��ی هم انجام میدهند ،به نحوی ک��ه پس از جنگ دوم جهانی این جریان با کمک امریکا
و اسرائیل به نقشآفرینی در منطقه خاورمیانه پرداخته است .ارتباط پیدا و پنهان میان منابع

ثروت و قدرت غربی بویژه امریکا و رژیم اس��رائیل با ش��یوخ وهابی وجود دارد( .گلی:1387 ،
 )182هدف اصلی وهابیت حمله به شیرازه امت اسالمی برای نابودی همه مذاهب و اندیشههای
ناهمخوان با اسلوب افراطیگرایی است.

ابواالعلی مودودی1358-1282(1ش1399-1321/.ق1979-1903/.م ).متفکر هندوس��تاني
اولین شخصی است که به صورت روشمند واژه جهاد را وارد ادبیات سیاسی معاصرکرد .از نظر
وی اس�لام يک نظام جامع ،کامل و فراگير و یک ایدیولوژی انقالبی اس��ت که به دنبال برپایی
نظم اجتماعی در کل جهان و بازسازی آن بر پایه اصول و ایدهآل خود است(.خسروي:1390 ،
 )9-198که هدف نهايي آن از بين بردن سلطه و حاکميت انسان بر انسان و برقراري حکومت
مطلق خداوند بر عالم اس��ت( .مودودي )4-303 :1377 ،مودودي معتقد است که دين اسالم
براي تضمين سعادت و خير حقيقي انسان در پي از بين بردن نظامهاي ناصالح حاکم و جايگزين
کردن خود به جاي آنها تالش ميکند( ،المودودي1389 ،ق )31 :.زيرا اس�لام شيوه زندگي و
طرز تفکر و عمل در همه حوزه بوده و از نظر قرآن هم تنها شيوه صحيح و درست زندگي کردن
است( .مودودي ،بي تا ب )6 :بنابراين بسياري از انتقادات از احکام اسالم مثل رجم و قطع دست
س��ارق را محصول جزئينگري و عدم توجه به کليت ش��ريعت ميداند( .المودودي ،بي تا الف:
)165-159
مودودي براي برقراري نظام سياسي مبتني بر دين مبارزه و پيکار سياسي را توصيه ميکند
و در اين راستا بر فريضه جهاد تأکيد ميکند و بر خالف اصالح طلبان ديني اواخر قرن نوزدهم،
اي��ن نبرد و مبارزه مقدس را محدود به ميدان نبرد ميان مس��لمانان و کفار محدود نميکند،
بلکه تمام حوزههاي فکري ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي را شامل ميشود( .خسروي:1390 ،
 )261هر چند او به طور مستقيم به کاربرد قوه قهريه و خشونت در مبارزه به طور صريح اشاره
نميکند ،اما انديش��ههاي او مواد خام و اوليه الزم براي گروههاي بنيادگرا را فراهم س��اخت تا
جايي که از او به عنوان فيلسوف تروريسم و پدربزرگ جنبشهاي اسالمي ياد ميشود( .مبروک،
)73 :2000
1. Abul A’la Maududi

تاثیر اندیشههای ابنتیمیه بر خطوط فکری و خطمشي گروههای سلفی  -تکفیری

ب) اجتهاد و نظریهپردازی مودودی
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م��ودودی معتقد اس��ت که جهاد بر نم��از ،روزه ،حج و زکات تقدم دارد (م��ودودي:1377 ،
 )7-296و به منزله نبرد انقالبی مس��لمانان در برابر دش��منان اسالم براي برقراری حاکمیت
خداون��د بر روی زمین اس��ت(،مودودي )285 :1377 ،زيرا فرمانرواي واقعي خداس��ت و حق
فرمانروايي و حکمراني به اهلل تعلق دارد(.مودودي1990 ،م1411/.ق )14 :.لذا این نبرد به سبب
خواسته خود شخص نیست ،بلکه برای به دست آوردن رضایت خداوند میباشد و هدف استقرار
عدالت و برابری اجتماعی در بین بشریت است که در این راه مسلمانان همهی داراییها حتی
زندگ��ی خود را صرف کنند( .مودودي )121-120 :1343 ،همچنين مودودي تقس��يمبندي
جنگ بر تهاجمي و دفاعي را قابل اطالق بر جهاد اسالمي نميداند ،زيرا آنها مختص جنگهاي
قومي و وطني و مخصوص يک کشور تلقي ميکند( .مودودي1405 ،ق)211-210 :.
مودودي استدالل ميکند که مادهگرايي تمدن غرب را به تباهي ،ضاللت و گمراهي کشانده
اس��ت و مس��لمانان نبايد از اين تمدن پيروي کرده و از ارزشها و هنجارهاي آن تقليد کنند،
بلکه در برابر نفوذ آن مقاومت کنند( .مودودي 44-40 :2536 ،و  )22بنابراين با اين پيشفرض
معتقد است که جهان اسالم نيازمند بازيابی هويت خويش است .در چنين شرايطی ،شناخت
انسان ،هدف و سرنوشت او بيشترين اهميت را پيدا میكند .انسان ،خليفه خداوند ،حكمران و
فرمانروای عالم اس��ت و مسئوليت دارد كه زمين را كه همچون امانتی به او سپرده شده است
بر پايه قرآن و س��نت پيامبر اسالم متحول سازد( .موتن )190 :1388 ،ویژگی نظریه سیاسی
و کالمی مودودی اس��ت که اندیش��ههای وی از شبه قاره هند فراتر رفته و به اندیشه سیاسی
اسالمگرایانی همچون سید قطب تاثیر مستقیم داشته است .آثار و اندیشههای مودودی سرشار
از آراء و نظریات ابنتیمیه است و اندیشههای سلف خود را بازتولید و گسترش داده است.
مودودي از بنيانگذاران «بنيادگرايي اسالمي» و «اسالم سياسي» محسوب ميشود (حنفي،
 )12-9 :1986که به دنبال پذيرش آموزههاي مدرنيته و تلفيق آن با شريعت نيست ،بلکه به
صورت انتقادي با ارائه تفسيري جامع از اسالم بازگشت به اصول اوليه اسالم را ميخواهد (ضاهر،
 )372 :1994و جدايي دين از سياست را جهالت عصر مدرن تلقي ميکند( .مودودي:1333 ،
)16-14
مودودی معتقد اس��ت برای تجدید و احیای دین ،صرفاً احیای علوم دینی و زندهسازی روح
پیروی از ش��رع کافی نیس��ت ،بلکه نیاز به یک حرکت و جنبش فراگیر اس�لامی است که به

ج) سید قطب آموزگار تکفیر در سده بیستم

س��يد بن قطب بن ابراهي��م (1345-1285ش1386-1324/.ق1966-1906/.م ).معروف به
سید قطب(1زرکلي ،)147 :1990 ،نویسنده و نظریهپرداز مصری ،به دلیل بازنگری و تأثیر در
برخی از مفاهیم اسالمی مانند جهاد میان پژوهشگران اسالمی مشهور است .همچنین وی را
آموزگار تکفیر در س��ده بیستم نامیدهاند .س��ید قطب با استفاده از مقولههای خاص همچون
مفاصله (ترک رابطه)( ،جاهلیت) ،استیال (تفوق و برتری) و دارالحرب (سرزمین جنگ) ،آگاهانه
راه را ب��رای گروههای جه��ادی رادیکال هموار کرد( .موحد و هم��کاران )138 :1391 ،وی نه
تنها معتقد بود که وضعیت کنونی مس��لمانان را جاهلی است ،بلکه بسیاری از اجزای فرهنگ
اسالمی ،مراجع اسالمی ،فلسفه اسالمی و اندیشه اسالمی را نیز جاهلی میدانست و معتقد بود
که اینها اس�لامی نیستند ،بلکه اسالمی نامیده شدهاند( .چلونگر و همکاران )125 ،1394 ،در
کتاب عدالت اجتماعی در اسالم میگوید" :فلسفه واقعی و حقیقی اسالم را نباید نزد ابن سینا،
ابن رشد ،فارابی و امثالشان (از کسانی که «فالسفه اسالم» خوانده میشوند) طلب نمود ،فلسفه
اینان همه س��ایههایی از فلسفه یونان اس��ت که به حسب حقیقت با روح اسالم بیگانه است".
(قطب )34 :1378 ،عالوه بر این ادیان غیر اسالم را نیز باطل تلقی میکند« :مسیحیت خواب
و رویایی است در عالم نقش و خیال محض که از افق آسمان ،به طور اشاره خود را به بشریت
نش��ان میدهد و اسالم همان صبر جاویدان انسانیت است که در حقیقتی مجسم گشته و در
زمین زندگی میکند»( .قطب)42 :1378 ،
1. Sayyid Qutb

تاثیر اندیشههای ابنتیمیه بر خطوط فکری و خطمشي گروههای سلفی  -تکفیری

همه علوم ،افکار و صنایع و تمام ابعاد زندگی تأثیرگذار باش��د و آن مهم به نیروهای اجتهادی
تازهای نیاز دارد .از این رو خود او در جهت احیای اجتهاد اسالمی ،عالوه بر مبارزه با روحیهی
جمودگ��ری و تقلید با ترویج و احیای روحیه اجتهاد ،عم ً
ال وارد حوزه اجتهاد و نظریهپردازی
شده است( .امیرخانی )1389 ،مودودي زياد به اختالفات و تکفير مذاهب و فرقههاي اسالمي
تأکيد نميکند ،هر چند که نهادهاي ديني شکل گرفته در اواسط نيمه دوم قرن  20در پاکستان
مثل جماعت اجراي شريعت محمدي تحت نفوذ انديشههاي مودودي در نهايت به ظهور طالبان
و القاعده کمک کرد( .امین)28 :1949 ،
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همچنین سید قطب جهاد را اینگونه تعریف میکند" :جهاد در اسالم هیچگاه برای تحمیل
عقیده به مردم نبوده اس��ت ،بلکه برای در هم شکس��تن اقتدار بش��ر به جای اقتدار خداست
(".قط��ب )81-80 :1378 ،و "حرکت آزادیبخش جهادی تا وقتی که دین همهاش از آن خدا
نشود ،هیچ گاه متوقف نمیگردد ،آزاد ساختن عموم انسانها در زمین از طریق رهانیدن آنان
از عبودیت بندگان و درآوردنشان به عبودیت بی انباز خداوند ،انگیزه و آرمانی است که جهاد
اسالمی را کام ً
ال توجیه میکند و همین توجیه برای آن کافی است( ”.قطب )87 :1378 ،کتاب
معالم فی الطریق س��ید قطب به منزله ش��الودهای برای جنبشهای اسالمگرای معاصر است،
گروههای اس�لامگرای سرتاس��ر دنیا این کتاب را به عنوان اصلیترین ایدئولوژی خود معرفی
میکنند .تأثیر او بر ادبیات اسالمگرایان معاصر چشمگیر است ،آنها جهاد را به عنوان تنها راه
پیشروی در نظر گرفتهاند .آرای س��ید قطب برای جنبشهای اس�لامگرا سه کارکرد داشت:
اول اینکه ،توجیه فکری براي تمایالت ضدغربی را در بعد فرهنگی و سیاسی فراهم کرد .دوم،
دالیل اس��تقرار جامعه اسالمی طبق موازین اسالمی را ارائه کرد .سوم ،کارکرد هسته دولتها
را با استفاده از جهاد سازماندهی کرد .قطب بر اين اعتقاد بود که بيشتر دولتهاي جهان عرب
جاهلي و منحرف از تعاليم اسالمي و کافر هستند و بايد هستهاي از پيروان واقعي جهاد کنند
و حاکميت اهلل را پايهريزي کنند (موحد و همکاران )138 :1391 ،و خیزش اسالمی با استفاده
از جماعت «انداموار جنبش��ی» یا «گروه مؤمنین» یا «نس��ل انسانی قرآنی» یا گروه نخستین
تأسیکننده به نسل صحابه ميسر ميشود( .مهدی بخشی)1385 ،

رویکرد گروههای سلفی-تکفیری به جهاد

جهاد از صدر اس�لام تاکنون جزء جداییناپذیر اندیشه اسالمی بوده و بهرغم اهمیت متغیر در
نزد مسلمانان ،نقش آن در طول تاریخ اسالم بنا به وضعیت زمانی و مکانی کم یا زیاد شده ،اما
هیچگاه از این فرهنگ جدا نشده است( .چلونگر و همکاران )110 :1394 ،در نگاه کلی ،جهاد
در اسالم به معنای جهد و کوشش در راه خدای متعال است و از این نظر ،سراسر حیات انسان
مستلزم نوعی جهاد است و در واقع عمل به تمام عبادات و دوری از گناه و خطا جهاد محسوب
میشود( .نصر ) 314 :1383 ،اما جهاد مدنظر در اینجا ،نبردی تهاجمی یا دفاعی علیه کفار و
متجاوزان به داراالسالم یا فراتر از آن نبرد علیه هر کسی است که علیه مبانی دینی و اسالمی

تاثیر اندیشههای ابنتیمیه بر خطوط فکری و خطمشي گروههای سلفی  -تکفیری

عامدا ً و مستمرا ً عمل کند و با قوای قهریه و ابزارهای مشابه ،اصل شریعت یا بالد اسالم را هدف
قرار دهد .از این نظر ،جهاد به معنای جنگ یا دفاع مقدس است.
گرایش موسوم به سلفیهای جهادی یا تکفیری ،گزینههای پیشروی امت اسالمی را در یک
گزینه اجتنابناپذیر یعنی جهاد مسلحانه خالصه میکند ،یعنی جهاد را برای مسلمانان واجب
عینی شمرده و تأخیر در آن را جایز نمیدانند ،زیرا عبودیت خدا بدون جهاد محقق نمیشود
و جهاد باالترین مرتبه عبودیت خداوند است .جریان مذکور با استناد به اقوال و تألیفات علمای
حنفی ،شافعی ،مالکی و حنبلی مسئله جهاد را برجسته کرده و در این راستا ترور و عملیاتهای
انتحاری را یک جهاد فردی و واجب توصیف میکند .سلفیها نه تنها ترور کافران محارب ،بلکه
ترور حامیان و همکاران آنها را جایز میدانند (س��ادات )173 :1394 ،که با هدف رس��یدن به
اعتبار و جاودانگی دس��ت به عملیات انتحاری زده و کش��تن و کشته شدن را به ویژگی اصلی
ایدئولوژی سلفیت تبدیل کردهاند( .جمالی )164 :1390 ،سلفیها در نظرهای فقهی مرتبط با
جهاد عمدتاً تابع یا متأثر از عقاید ابنتیمیه هستند که جهاد را علیه کفار ،منافقان و مشرکان
واجب دانسته و خون آنها را حالل شمرده است .وهابیت با گسترش مفهوم جهاد ،شمار زیادی
از مس��لمانان سنی را نیز مش��مول این حکم دانست .سید قطب با تشریح مفهوم جهاد ،تداوم
بسط اندیشه تکفیر از طریق روشهای مسالمتآمیز اخوانالمسلمین را کنار نهاد و برای برقراری
حکومت اسالمی ،جهاد و تمسک به روشهای قهرآمیز را اجتنابناپذیر دانست .اما جهاد از نظر
جماعتهای سلفی تکفیری ،بویژه سازمان القاعده ،چیزی بیش از یک حکم فقهی فرعی و در
ردیف اصول اولیه دین اس�لام اهمیت یافته است .تکفیریها بر این عقی دهاند که جهاد ،جنگ
و ترور دش��منان خدا ،امری ضروری و تکامل بخش دعوت مس��المتآمیز به تشکیل حکومت
اسالمی است( .اخالقی)13 :1389 ،
در رابطه با گروههای سلفی جهادی باید توجه داشت که این نامگذاری (تعبیر سلفی) در واقع
توصیف��ی بود که مردم ب��رای گروههای جهادی به کار بردند ،زیرا آنان به عقیده ،عمل و جهاد
سلف صالح پایبند بودند و در این راستا سلفیت جهادی جریانی است که دعوت به همه ابعاد
توحید و جهاد برای آن را به طور همزمان در خود دارد و میتوان گفت که این جریان از طریق
جهاد با طاغوتها درصدد تحقق توحید است و این هویت اصلی جریان سلفی جهادی است که
آن را از دیگر جنبشهای تبلیغی و جهادی متمایز میکند( .سادات )173 :1394 ،با توجه به

49

مبانی مذکور ،جریانهای جهادی به دنبال آن هستند تا برای بحران کنونی کشورهای اسالمی
راهحلی بیابند و بر این اساس گمشده خود را در روش تکفیر یافته و عصر جاهلیت پیش از اسالم
را ب��رای توصیف جهان کنونی ب��ه کار میبردند ،از این رو پیروان این تفکر هیچ نوع اصالحات
مرحلهای و تدریجی را نمیپذیرند و اعتقاد دارند که در مقابله با جامعه جاهلی و نظامهایی که
از نگاه آنها کافر به شمار میآیند ،راهی بهجز جهاد و ویران کردن آنها وجود ندارد.

مهمترین جریانهای افراطی در جهان اسالم
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اکنون با توجه به شناس��ایی مبانی نظری افراطیگرایی و س��لفیگری ،نظریهپردازان و آراء و
رویکردهای جهادی آنها میتوان پی برد که آبشخور فکری گروههای افراطی از جمله القاعده،
طالبان و داعش را باید در کجا جس��توجو کرد .ای��ن گروهها با برقراری پیوندهای پیچیده و
انعطافناپذیر تفس��یرهای متعصبانه و بنیادگرا از اسالم سنی و کاربرد جهاد در برابر مخالفان
ایدئولوژی خود به قدرت و نفوذ گستردهایی در خاورمیانه و شمال آفریقا دست یافتهاند که در
این قس��مت افراطیگرایی در حوزه عمل و در قالب گروههای تروریس��تی بررسی میشود که
مهمترین آنها القاعده ،طالبان و داعش هستند.

 -1القاعده

القاعده نام تش��کیالت شبکهای بینالمللی تروریس��تی و بنیادگرا است که در راستای کاهش
تأثیرات و دخالت غیرمس��لمانان بر دنیای اس�لام و در جهت گسترش اسالم در جهان مبارزه
میکنند .اکثر شبکه القاعده پیرو مسلک سلفی هستند و رهبر آن اسامه بن الدن بود .بنالدن
نیز با تأثیرپذیری از اندیش��مندان س��لفی ،اولین وظیفه اصلی مسلمانان را بعد از ایمان ،جهاد
میدانس��ت .او جهاد را تهاجمی و برای ثبیت حاکمیت خداوند بر روی زمین میداند و آن را
جنگ مقدسی میشمارد که مشروعیت دارد( .شفیعی و مهرور )152 :1391 ،رهبران القاعده
جه��اد را از نم��از ،روزه و حج مهمتر میدانند و معتقدند که مس��لمانانی که در عمل و نظر به
جه��اد نپرداختهاند ،اس�لام را درک نکردهاند ،حتی ایمن الظواهری در ای��ن باره در مقام فتوا
اعالم کرده اس��ت« :جوانان مس��لمان نباید منتظر اجازه گرفتن از کس��ی باشند ،زیرا جهاد با
آمریکاییها ،یهودیها و متحدانشان یعنی منافقان مرتد واجب عینی است»( .جمالی:1390 ،

تاثیر اندیشههای ابنتیمیه بر خطوط فکری و خطمشي گروههای سلفی  -تکفیری

 )163همچنین ابوبکر بشیر ،رهبر سازمان جماعت اسالمی اندونزی و بخشی از شبکه بینالمللی
القاعده ،میگوید« :شهادت در راه جهاد فریضه ایست بنیادی و پذیرش دیگر اصول دین منوط
به اجرا و پذیرش اصل جهاد و ش��هادت اس��ت»  )Atran, 2006,139(.در حقیقت این تفسیر از
اسالم ،اظهار ایمان به خدا و پیامبر را با جهاد برابر میداند.
اشغال عراق از سوی آمریکا در آوریل  2003فصل تازهای در تاریخ فعالیت گروههای سلفی
در عراق گشود که از لحاظ گستردگی و اثرگذاری ،قابل مقایسه با دورههای پیش از آن نبود و
این فرصت را برای سلفیهای بیرونی فرآهم آورد که خود را در صف پیشتاز شورشیهای عراق
قرار دهند .هر چند بخشی از این گروهها ،سلفیهای بومی بودند ،اما جدا کردن آنها از سلفیهای
بیرونی بسیار دشوار اس��ت؛ بویژه که نابسامانیهای ساختاری عراق ،اثر بسزایی در پیچیدگی
تحوالت آن بازی میکند .در این میان ،عراق رفته رفته به کانون اصلی رشد سلفیهای تندرو
و س��رانجام به جبهه مرکزی القاعده به رهبری ابومصعب زرقاوی ( )2006-1966تبدیل شد.
(عمادی)70 :1394 ،
ایدئولوژی القاعده بر چهار رکن سلفیگری ،افراطگرایی ،شیعهستیزی و غربستیزی استوار
اس��ت و از آنجا که دو رکن آخر برآمده از ویژگی س��لفیگری اس��ت ،به اختصار میتوان آن را
ایدئولوژی س��لفی رادیکال نامید .مطابق ایدئولوژی القاعده ،مرز میان انسانها را اعتقاد یا عدم
اعتقاد به اندیشه این گروه مشخص میکند و کسانی که از این مکتب پیروی نکنند کافر ،مشرک
و منافق نامیده میش��وند .براین اس��اس همفکران ایدئولوژیک “دوست” و کسانی که اندیشه
دیگر دارند« ،دش��من» تلقی میشوند( .ش��فیعی و مهرور )155 :1391 ،هدف نهایی القاعده
دس��تیابی به حکومت جهانی است که ریشه در سلفیگری و وهابیت دارد و راهکار القاعده در
این است که ابتدا کشورهای اسالمی با مرکزیت عراق فتح شوند و سپس با تشکیل سرزمینهای
اسالمی (داراالسالم) جنگهایی به منظور برپایی حکومت جهانی اسالمی با کافران آغاز گردد.
(اسماعیلی )27 :1386 ،پس میتوان ریشه افراطیگرایی این گروه تروریستی را در اندیشههای
رادیکال ابنتیمیه و اندیش��ههای جهادی سید قطب جس��ت وجو کرد .این گروه اندیشههای
نظریهپردازان فوق را به عنوان مبنایی برای جهاد قرار داده و در راستای آن اقدام به ترور و قتل
مخالفان خود میکند .تا قبل از ظهور داعش ،این گروه یکی از بزرگترین گروههای تروریستی
بود که نام اسالم را در جهان بدنام و به دنبال خود میکشید.
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طالبان 1يک گروه ش��به نظامی مخالف دولت افغانستان و وابسته به مکاتب حنفی و وهابی
اس��ت که در فاصله س��الهای  )2002-1994( 1380-1372از جنوب افغانستان پديد آمد.
گروهی از طالب علوم دینی که از افزایش ناامنی در سراسر افغانستان توسط دستههای مسلح
به نام مجاهد پس از فروپاش��ی حکومت نجیب در س��ال  )1991( 1370به ستوه آمده (رجاء،
 )286 :1387و گروه طالبان را پایهریزی کردند .کالبد ش��کافی طالبان بیانگر این اس��ت که
ستون فقرات نیروهای آن را سه گروه تشکیل میدهند .گروه نخست ،همان سلفیها هستند که
در مواقعی به آنها وهابی نیز میگویند ،اما خودشان ترجیح میدهند سلفی نامیده شوند .گروه
دوم ،مولویهای تندرو هستند .آنها کسانی هستند که با خطدهی تشکیالتی و ایدئولوژیکی به
مؤسسان طالبان به این گروه پیوند خوردهاند ،این گروه در سرتاسر افغانستان در حلقه فکری
با طالبان ،ش��بکه ارتباطی زیادی دارند .گروه س��وم صوفیها هستند .هر چند آنها در روزهای
مبارزه علیه شوروی زیر پرچم حمایت جبهه ضد کمونیسم فعال بودند ،اما امروزه نقش کمتری
ایفا میکنند .دلیل این امر نیز بسته شدن مدارس آنها در افغانستان و مهاجرت دسته جمعی
آنها به پاکستان در بیست سال گذشته میباشد( .جوادی ارجمند )45 :1387 ،تفکر طالبانیسم
را میتوان ش��یوه به روز ش��ده جریان فکری ابنتیمیه و پیروان آن دانست که براحتی به قتل
مخالفان حکم میدهند ،از نظر آنها جنگ با مسلمانان غیرسلفی بخصوص شیعیان واجب است،
قتل این گروهها از نظر طالبان مباح و اموال آنان باید غارت شود .کشته شدن صدها نفر شیعه
که به مناس��بتهای مختلف قربانی این تفکرات میشوند ،نمونهای از اقدامات این گروه تندرو
است که بازتاب این عقاید و اعمال نیز «اسالم= خشونت» را تبلیغ نموده است.
در یک رویکرد کلی میتوان گفت که اندیشه دینی طالبان بر تفسیر سنتی و غیرقابل انعطاف
از ش��ریعت اسالم اس��توار اس��ت .تأکید بر جنبههای صوری و ظاهری شریعت و جهتگیری
مذهبی و عدم توجه به شرایط و اوضاع زمانه ،اساس زندگی مذهبی طالبان را تشکیل میدهد.
بنابراین س��ختگیری طالبان در تمام مواضع دینی ،اجتماعی و سیاس��ی از جایگاه خاصی در
اندیش��ههای دینی آنها برخوردار است .اهتمام جدی به ظواهر قوانین و بر شریعت در قالب بر
پایی اجباری نماز جماعت در معابر و مساجد ،تطبیق احکام اولیه اسالم بدون در نظر گرفتن
1. Taliban

قوانین ثانویه و ضرورتهای زمان ،نمونه آشکاری از سختگیری افراطی آنان محسوب میشود.
(رجاء)289 :1387 ،

-3دولت اسالمی عراق و شام (داعش)

)1. The Islamic State of Iraq and Syria/Levant (ISIS or ISIL

تاثیر اندیشههای ابنتیمیه بر خطوط فکری و خطمشي گروههای سلفی  -تکفیری

تاریخچه دولت اسالمي عراق و شام/سوريه (داعش) 1به سال  2004باز میگردد که ابومصعب
الزرقاوی شبکهایی را به نام جماعت توحید و جهاد تأسیس و رهبری آن را برعهده گرفت و با
شبکه القاعده به رهبری اسامه بن الدن بیعت کرد .الزرقاوی پس از آن به عنوان نماینده شبکه
القاعده در منطقه موس��وم به ش��بکه القاعده در بالد الرافدین مطرح شد ،تا اینکه الزرقاوی در
س��ال  2006در اظهاراتی به صورت مصور از تش��کیل شورای مجاهدین به سرکردگی عبداله
رشید البغدادی خبر داد و در پایان همین سال گروه داعش به ریاست ابوعمرالبغدادی تشکیل
شد( .کریمی )1394 ،در سال  2010ابوبکر البغدادی بیعت خود با اسامه بن الدن ،رهبر سابق
القاعده را اعالم کرد .با شروع بحران سوریه داعشیان و جبهه النصره هم پیمان شدند ،اما در سال
 2014از النصره جدا و سپس از القاعده نیز دور شدند .داعش در اوت  2014اعالم خالفت کرد.
داعش و القاعده هر دو با امریکا ،غرب ،تشیع و چهار مکتب حنفی ،شافعی ،مالکی و حنبلی اهل
سنت مخالفند( .عمادی )69 :1394 ،به عبارت دیگر ،این گروهها بجز خودشان هیچ کسی را
قبول ندارند .در دنیای غرب ،همه را طرد میکنند ،در دنیای شرق هم با مذهب تشیع و تسنن
(حنفی ،شافعی ،مالکی و حنبلی اهل سنت) مخالف هستند .هر چند تبارشناسی داعش حاکی
از این است که ریشه در اندیشههای سید قطب دارد ،اما نظام فکری داعش از مکتب اهل حدیث
و جریان فقهی حنبلی گرفته شده است که امتداد فراگردی است که از احمد حنبل شروع ،با
ابنتیمیه نظریهپردازی و با عبدالوهاب که به قدرت سیاسی دست مییابد و از اندیشههای قرن
بیستمی اخوانی بویژه سیدقطب تغذیه مینماید.
داعش سازمانی پیکارجو و یکی از رادیکالترین گروههای اسالمگرا در خاورمیانه است که در
حال حاضر مناطق وسیعی از شرق سوریه و غرب و شمال عراق را در تصرف دارد .این سازمان
در مناط��ق نام برده اعالم خالفت کرده و تمام مس��لمانان را به هج��رت به آن دیار فرا خوانده
است .داعش به لحاظ ایدئولوژیکی در درون جریان سلفیگری جهادی قابل بررسی و بازشناسی
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است .این جریان شیوه مسالمتآمیز را نمیپسندد و بر افراشتن پرچم جهاد ،خشونت و مبارزه
مس��لحانه را بهترین فعالیت علیه مخالفان قلمداد میکن��د .امروز داعش در جبهه تکفیر قرار
دارد و به هیچکس رحم نمیکند و اکثر مسلمانان را به بهانه مختلف از دایره مسلمانی بیرون
میداند( .صالحی )1392 ،اهمیت مبارزه با تش��یع در ایدئولوژی داعش به اوضاع خاص بومی
عراق و سوریه برمیگردد که در هر دو کشور حکومت در دست شیعیان است .به سخن دیگر،
س��لطه دیرپای شیعیان علوی بر نظام سیاسی س��وریه و سلطه شیعیان بر دولت عراق پس از
حمله آمریکا به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین ،مایه پاگرفتن گروهی سلفی شده که
در پی کسب هویت است .البته ناتوانی دولتهای مرکزی در عراق و سوریه در زمینه برقراری
ثبات و امنیت در این سالها را به عنوان عاملیکارساز در پاگرفتن داعش نباید از نظر دور داشت.
(عباسزاده)60 :1394 ،
جدول شماره  :1سیر تحول دولت خالفت اسالمی (داعش) ()Zelin, 2014: 1

نام گروه

سالهای فعالیت

جماعت توحید و جهاد

1379-1383

القاعده در سرزمین رافدین (مشهوربه القاعده عراق)

1383-1385

مجلس شورای مجاهدین

1385

دولت اسالمی در عراق

1385-1392

دولت اسالمی در عراق و شام

 1392تا کنون

گفتم��ان داعش در واقع س��عي نموده هر چه بهتر خود را ب��ه مثابه نيروي احياكننده نظام
خالفت اسالمي بويژه خلفاي راشدين و خلفاي عباسي جلوهگر نمايد .به همين دليل تمام تالش
خويش را جهت تداعيسازي پیوندهای تاريخي به كار گرفته است .از جمله:
 انتخاب نام ابوبكرالبغدادی برای خليفه كه ابراهيم عواد السامری نام دارد؛ خواندن خطبه به سبك خليفه اول (ای مردم من بهترين شما نيستم)؛ -پوشیدن لباس و جامه سیاه به سبک خلفای عباسی؛

شباهتها و تفاوتهای گروههای تروریستی القاعده ،طالبان و داعش

سه گروه تروریستی القاعده ،طالبان و داعش با مشترکاتی چون تأکید بر ایدئولوژی سلفی ،به
دنبال بر پا کردن امارت یا خالفت اسالمی برای احکام شریعت هستند .تفسیر افراطی ،متعصبانه
و بنیادگرا از آموزههای اس�لامی س��نی ،باور داشتن به منطق تکفیری و جهادی ،عملیاتهای
انتحاری و مردن برای پیروز ش��دن از دیگر اش��تراکات این گروههای تروریستی است که آنها
را به یک تهدید در س��طح خاورمیانه و جهان تبدیل کرده اس��ت .البته باید گفت اگرچه گروه
تروریستی القاعده گرایش ضد شیعی دارد ،هدف اصلی خود را مبارزه با سلطه غرب اعالم کرده
اس��ت؛ در حالی که هدف اصلی داعش به عنوان یک گروه نوس��لفی تکفیری ،تشیع است و با
مطرح کردن موضوع «دشمن دور و دشمن نزدیک» مبنا را ستیز با دولتها و عناصر متمایل
به جریانهای شیعی قرار داده است و شاید این مهمترین وجه تمایز این دو گروه باشد که دو
الگوی رفتاری متفاوت از آنها را شکل داده است .از دیگر ناهمسانیهای این دو گروه میتوان
از ریش��ههای فکری ،تأکید بر جهاد (القاعده) یا تکفیر (داعش) ،اولویت مبارزه با دش��من دور
(القاعده) و دش��من نزدیک (داعش) یاد کرد( .عباسزاده فتحآب��ادی و همکاران)54 :1394 ،
القاعده و طالبان به عنوان دو گروه بنیادگرای سلفی ،ایستارهای تعاملی خود با دیگر گروههای
همسنخ و هممسلکشان را با توجه به ارزشهای بنیادین که همان عالیق و باورهای مشترک و
جهانبینی یکسان است ،به گونهای میفهمند که نوعی هویت مشترک را میسازد و به نوعی به
«حس ما بودن» دست مییابند که باور داشتن به این «هویت مشترک» مایه انسجام بیمانند
آنها ش��ده اس��ت .القاعده و طالبان بر این نکته پافشاری میکنند که هویت مبتنی بر شریعت

تاثیر اندیشههای ابنتیمیه بر خطوط فکری و خطمشي گروههای سلفی  -تکفیری

 استفاده از القاب المؤمنين ،حسيني و بخصوص القريشي كه تداعيكننده حديث معروفسقيفه «االئمه من القريش» و فتواي فقهاي معروف اهل سنت همچون ،شافعي ،ماوردي ،ابن
جماعه و خنجي اس��ت( .صادقی )118 :1394 ،مهمترین ویژگیهای فکری و عملی این گروه
عبارتن��د از« :نصگرایی افراط��ی و مخافت با عقلگرایی»؛ «توجه نکردن به مقتضیات زمان»؛
«بیتوجهی به مبانی فقهی»؛ «ظاهرگرایی و بیتوجهی به عمق دین»؛ «ارائه تصویری خشن از
دین» و «بدعت در دین» .داعش بحث بازگشت به سنت سلف صالح را مطرح میکند .این گروه
سلفی جهادی و تکفیری از ابنتیمیه به عنوان «شیخ االسالم» خود یاد میکند.

55

جهادگرا باید به عنوان ارزشی هنجاری به رسمیت شناخته شود و نظم و ساختار قدرت جامعه
نیز تنها بر پایه آن شکل گیرد( .عباسزاده فتحآبادی و همکاران)65 :1394 ،
جدول شماره  :2شباهتها و تفاوتهای گروههای تروریستی القاعده ،طالبان و داعش

گروه تروریستی
القاعده
طالبان
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داعش

نتیجهگیری

مشترکات

تفاوت ها و شباهت ها

گرایش ضد غربی

تأکید بر ایدئولوژی سلفی ،بر
پاکردن خالفت اسالمی
گرایش ضد شیعی
تفسیرافراطی ،متعصبانهو
بنیادگرا از آموزههای اسالمی
گرایش ضد شیعی
سنی ،باور داشتن به منطق
تکفیری وجهادی ،عملیاتهای
انتحاری و مردن برای پیروز
شدن

تأکید بر جهاد
تأکید بر جهاد
تآکید بر تکفیر

امروزه پدیده افراطگرایی در جهان به اوج خود رس��یده اس��ت ،این جریانها با برداش��تهای
خش��ک ،ارتجاعی و انعطافناپذیر از دین ،چهره واقعی اس�لام را در جهان مخدوش کردهاند.
این جریانها که خود را نماینده اسالم میدانند به اسم دین و با برداشتهایی که خود از دین
دارند ،به اصطالح دس��ت به جهاد میزنند و براحتی قتل و کش��تار مخالفان خود را در جهان
توجیه کرده و به اس��م تکفیر و مرتد بودن به وحش��یترین اعمال علیه آنها دس��ت میزنند.
یافتههای این پژوهش نشان می دهد که افراطگرایی در قرن بیست و یکم ریشه در اندیشهها
و نظریههای متفکران رادیکالی چون ابنتیمیه دارد که او نیز با تأثیر بر اندیشمندان بعد از خود
در جهان اسالم مانند عبدالوهاب و همچنین آرای شخصیتهایی چون سید قطب و مودودی
یک چهارچوب نظری برای اندیشههای افراطی و بنیادگرایی پیریزی نمودند .اندیشمندان بعد
از آنها نیز با بازتولید ،بسط و گسترش این نظریهها ،موجب تقویت فکری و عملی جریانهای
س��لفی -تکفیری مانند القاعده ،طالبان و داعش شدهاند .آراء و نظرات این اندیشمندان مانند
ابنتیمیه ،مودودی و س��یدقطب در بیانیههای این گروههای افراطی یافت میشود .با توجه به
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بازتولید مجدد آنها و قدرتمند ش��دن القاعده ،طالبان و داعش ،این آرا از وادی فکر و نظریه به
وادی عمل منتقل شده و با عنوان جهاد اسالمی دست مایه افراطگرایی و خشونت این گروهها
شده است .افراطگرایی امروزي حاصل ترکیب نظریه و عمل درباره مفاهیمی چون بنیادگرایی،
جهاد ،سلفیگری ،تکفیر و وهابیت است که مهمترین مبانی نظری آنها را درالبهالی ایدهها و
فتواهای رادیکال اندیشمندانی چون ابنتیمیه و پیروان برجسته او بایستی جست.
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