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Weber, Max ،The sociology of religion, Boston, Beacon Press،1963 ،
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 ۱۴۰۰)، بهار و تابستان ۱۲۳اسالمی، سال بیست و هفتم، شمارۀ اول (پیاپی های اجتماعی پژوهش

 : گری و خشونت سیاسی سلفی
 های اجتماعی در تکوین بحران تأثیرلی بر تأّم 

  های اسالمی سلفی رادیکال معاصر در خاورمیانهجنبش
  ١پیما شاهین زرع  
 ٢مینا جهانشاهی  

 چکیده
میراث فکری او کماکان زنده ، ابن تیمیه رگذشتدبا گذشت حدود هفت قرن از 

راثـی می؛ های متنوع سلفی در خاورمیانه و سایر جهـان اسـتو الهام بخش جنبش
سلف بر قامت نه چندان هم  هایوارهخالفت خدای مهکه به سودای پوشاندن جا

ای دسـت یازیـده و از هـیچ اجتهـاد اخالفشان در جهان مدرن به هـر حربـه قواره
تحمیـل قـوای تشـریعی در جهت تطبیـق و ) ولو آنکه ره بدعت جوید( زاییتعب

بالشک تجزیـه و تحلیـل . گردان نیستخلق و به نام خالق روی خویش بر گرده
ــراث ــن می ــاتی صــرف، ای ــالیم فقهــی و الهی ــبات و تع ــر مناس ــی ب ــارغ از ، مبتن ف
بـه ، )عکسو بـال( تاریخی رهای اجتماعی نضج آن در هر برهها و بسته چارچوب
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ای ل تحفـهای در مسیر پژوهش خواهد انجامیـد کـه حامـگرایی خردگریزانهتقلیل
ضـمن بیـان ، در مسیر این تحقیق بنابراین. تعلیل نخواهد بود جز انقیاد و تعلل قوه

رضـا رشید، عبده، جمالسید، عبدالوهاب، اهم افکار متفکرانی همچون ابن تیمیه
هـای نقـش بحـران، م بر نئوسلفی معاصر مؤثر افتادهکه مستقیم یا غیر مستقی ...و

اجتماعی خاصه در تعامل جهـان اسـالم بـا غـرب در یـک سـده اخیـر و مفهـوم 
آنچه ، به عبارتی دیگر. شودخشونت سیاسی معکوس به نحوی ترکیبی کاویده می

تشـریح ، شـناختی در پـی تبیـین آن اسـتاین تحقیق با رویکردی فکری و جامعه
شـناختی متقدم و متأخر و تحلیـل جامعـه قراوالن نهضت سلفیهپیشنی فکری مبا

سیاسـی و  فرهنگی، های اجتماعیدر بستر بحران های اجتماعی تکوین آنمحمل
ــا خشــونت سیاســی معاصــر در  جهــان اســالم و در نهایــت کیفیــت ارتبــاط آن ب

 . های تکفیری و سلفی استجنبش تحت سیطره، خاورمیانه و جهان
، تکفیـر، هـای اجتمـاعیبحران، های سلفیجنبش، گریسلفی لیدی:واژگان ک
 .خشونت سیاسی، وهابیت

 مقدمه
است که گاه در تعارض با  گری در سیر تاریخ واجد تعاریف گوناگونی بودهسلفی

ای که مدعای این تحقیق است محدود بـه مفهـوم خـاص اما سلفیه. گیرندهم جای می
شود که خود  هایی اطالق میری به جریان/جریانگیسلف، در این مفهوم، خویش است

دانند و بر ایـن باورنـد کـه بـرای  می» سلف صالح« یا» سلف« را پیرو پیامبر و اصحاب
یـا گذشـتگان خـویش » اسـالف« رهایی از وضعیت نابهنجار جوامع اسـالمی بایـد بـه

قـرون اولیـه علت اصلی تکوین این پدیده و جریان اجتماعی ایـن بـود کـه از . بازگردیم
بسـیاری از احکـام سیاسـی و  -۱: سه فاجعه بزرگ در عالم اسالمی پدید آمد، اسالمی

ها از اصول و فروع  ها و نوع تلقی تحریف در نوع بینش -۲اجتماعی اسالم متروک ماند 
خرافه و موهومات و باورهای سنتی موروثی جاهلی و ضد اسالمی  -۳دین به وجود آمد 

لفیه را از بـدو تکـوینش بنـابراین وقتـی نهضـت سـ. مسـلمین شـد وارد اسالم و زندگی
بریم کـه ظـاهرا  بدین نکته پی می، شکافیم های زایشش را می کنیم و انگیزه واکاوی می

هـایی از ایـن دسـت  گرانه و تکاملی و مترقی است و در پاسخ به پرسشحرکتی اصالح
ت در عمـل ناشـی از ایـن همـه عـزت در اعتقـاد و ایـن همـه ذلـ -۱: شکل گرفته کـه
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دالیـل  -۳این تضاد شـگفت از کجاسـت؟ از اسـالم اسـت یـا مسـلمین؟  -۲چیست؟ 
در قرون اخیر قبل از  ...و انحطاط عقیدتی و فکری و علمی و عملی مسلمین چیست؟

که » گریحرکت وهابی« همچون، هایی بدین نام ظهور یافتحرکت، ظهور سید جمال
، امـا در عمـل مشـی ارتجـاعی، ابن تیمیه به وجود آمدمتأثر از محمد بن عبدالوهاب و 

در » هـاجنبش سنوسی« توان از پس از آن نیز می. زایی را در پیش گرفتمنحط و تفرق
شمال آفریقا و الجزایر نام برد که به رهبری محمد علی سنوسی ادریسی به وجود آمد و 

، ها که لیبی را اشغال کردند اما در نهایت بواسطه ایتالیایی، هدفش بازگشت به اسالم بود
 بنیان گذاری، مورخین و صاحب نظران ۀاما در نهایت به اذعان هم. در هم شکسته شد

گری نوین در قرن بیستم به سید جمال الدین اسد آبـادی و محمـد عبـده نسـبت سلفی
خواست بـرای  ان بر این باورند که سید جمال میبرخی از صاحب نظر . داده شده است

نفـی ، آن ۀاصالح و بازشناسی اعتقادات اصیل و بی پیرایـ، حکام متروک اسالماحیای ا
رویکرد انتقادی به سنت و مدرنیته ، های بینشی و خرافه زدایی از تفکر اسالمی تحریف

مسـلمین بـه اسـالم ، انسانی و مفید هر دو، عقالیی، های منطقیو ترکیب و تلفیق جنبه
کـه چنـین ( د و نه به زندگی مسـلمین زمـان پیـامبرگردن صدر اسالم و پیش از نفاق باز

بـه  .)۹-۸: ۱۳۸۰ ،مـوثقی() بازگشتی از منظر او ارتجاع محض و اصوال غیر عملی نیز بـود
و » وضعی« بود و نه بازگشتی» روشمند« عبارتی دیگر سید به دنبال بازگشتی متدیک و

بلکه بایـد اسـالم را ، دادوی معتقد بود که نباید زمانه را به صدر اسالم سوق ، ارتجاعی
خاصـه از ( ها و تفاسیر گونـاگونی کـه پـس از ویاما مبتنی بر تأویل. به این زمانه آورد
آن تنـگ و  مسـیر آن دگرگـون و دامنـه، از مفهوم سـلفی گـری شـد) جانب رشید رضا

در . شـد) تـابعین تـابعینو  تـابعین، یعنی صـحابه(، محدود به سه قرن اول حیات اسالم
نهضـت سـلفی  یآبـا یتنازعات و تفاسـیر گونـاگون از آرانوین حاصل  سلفیهحقیقت 

در ایـن . های متنوعی را بنا نهادههای متلون اجتماعی برساختاست که در بطن بحران
 تأثیر ظهور سلفی گری معاصر و تبعاً » اجتماعی« و» فکری« ما بر آنیم که مبانی، بحث

که تحت لـوای ) همچون داعش( ی و افراطیهای اجتماعی ارهابآن را در ظهور جنبش
اند تحلیل و پیوند آن را با مفهوم خشونت سیاسی  اسالم بنای ترور و ارعاب را پی ریخته

 . تبیین کنیم) طور عامهب( و اکناف گیتی) طور خاصهب( در خاورمیانه
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 های پژوهشپرسش -۱
های اصلی و هر تحقیق و پژوهش علمی در مسیر خویش به ترسیم اهداف و پرسش

های این مقاله نیـز بـه دو پرسش، آیدگویی به آنها بر میفرعی پرداخته و در صدد پاسخ
پرسش اصلی این پـژوهش ایـن اسـت : شوند های اصلی و فرعی تقسیم میه پرسشگون

گری و خشونت سیاسی موجود است؟ به عبارت که اساسا چه ارتباطی بین مفهوم سلفی
چگونه باعث ظهور خشونت سیاسـی در ، های منبعث از آنگری و جنبشسلفی، دیگر

 اند؟ منطقه خاورمیانه و کشورهای دیگر شده
مبـانی فکـری  -۱: های فرعی این مقاله نیز بـه ترتیـب اولویـت عبارتنـد ازو پرسش

نقـش  -۲گری معاصر چه کسـانی هسـتند؟ گری چیست؟ و پدران فکری سلفیسلفی
١های اجتماعییانی در ظهور جر ـهای اجتماعبحران

ست؟ ـــی چیــــتکفیـری و سلف 
مفهوم  -۴گری چگونه منتج به ترور و ارعاب و خشونت سیاسی شده است؟ سلفی -۳

خشونت عریان و خشونت پنهان و به عبارتی دیگر خشونت معکوس چیست؟ و چگونه 
گذاشـته  تـأثیرگـرا های تکفیری و سـلفی اسـالمنهای سیاسی معاصر جریابر خشونت

 ت؟اس

 پیشینه تحقیق -۲
صـورت مسـتقل و هبـ) یـا نزدیـک بـه آن( گری و خشـونت سیاسـیدر حوزه سلفی
ها و مقاالت گوناگونی نگاشته شده است کـه مطـابق بـا پایان نامه، منفک از هم کتب

 : تحقیق نگارنده برخی از آنها عبارتند از
نشــر ، حمیـد احمـدی، )۱۳۹۰( هـای اجتمـاعیجامعـه شناسـی سیاسـی جنـبش -۱

خشـونت  -۲خشـونت  ۀمسـألگرایـی و خاصـه مبحـث اسـالم، دانشگاه امام صادق
کید بر سلفی گـری ؛ در اسالم و مسیحیت) ظاهرگرایی( مذهبی در پناه نص گرایی با تأ

، روح الله شهامت دهسرخی و سید علـی حسـنی، )۱۳۹۴( اسالمی و بنیادگرایی مسیحی
 یانه از سلفی گـری تـا نوسـلفی گـریهای سیاسی خاورم جنبش -۳مجله معرفت ادیان 

                                                 
1. Social movements. 
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پیامـد سـلفی -۴مجله کتـاب مـاه تـاریخ و جغرافیـا ..، .حجت الله جودکی و، )۱۳۹۲(
مطالعات راهبـردی جهـان ، حمیدرضا اسماعیلی، )۱۳۸۵( گری القاعده در جهان اسالم

رســاله ، آرش رییســی نــژاد، )۱۳۸۹( قــدرت و خشــونت در اســالم سیاســی -۵اســالم  
های  ریشــه -۶دانشــگاه تهــران ، دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی، دکارشناسـی ارشــ

، )۱۳۸۸( با تمرکز بر ایدئولوژی القاعده به عنوان مـورد مطالعـاتی: ایدئولوژیک تروریسم
دانشگاه تهـران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، رساله کارشناسی ارشد، آذر علی نژاد

، )۱۳۸۶( ۱۹۹۰اسالمی پس از دهه سیاست خارجی آمریکا و گسترش نوبنیادگرایی  -۷
، دانشـکده حقـوق و علـوم سیاســی، رسـاله کارشناسـی ارشـد، محمـد صـادق جوکـار

علـی اللـه ، )۱۳۸۲( نقد و بررسی آراء سـلفیه دربـاره توحیـد و نبـوت -۸دانشگاه تهران 
ــری، بداشــتی ــات، رســاله دکت ــران و، دانشــکده الهی ــب ...دانشــگاه ته ، رویکــرد کت

برخی از آنها صـرفا بـه  -۱: توان به سه دسته تقسیم کردمقاالت فوق را میها و  نامه ایانپ
برخـی از آنهـا صـرفا بـه  -۲انـد گری پرداختـهمبانی فکری بنیادگرایی اسالمی و سلفی

انـد گری پرداختـهفارغ از ارتباط آن با مفهوم سلفی، مبحث خشونت یا خشونت سیاسی
، ردی تلفیقی سعی در تبیین ارتباط بـین اسـالمها یا مقاالتی که با رویککتاب -۳: مثل

 بـه طـور عـام و گسـترده و نـه مفهـوم» خشـونت« بـا مفهـوم ...بنیادگرایی اسـالمی و
 . اند داشته» خشونت سیاسی«

الهیات و علوم سیاسـی ، کالم، فقه ۀرویکرد مکتوبات فوق در حوز عالوه بر این 
آنچـه . ماعی نگذاشته اسـتشناسی و علوم اجتمحبوس است و پای در حوزه جامعه

ها و مقاالت مزبور متمایز ساخته و بـر اهمیـت آن نامهپایان، این مقاله را از سایر کتب
گـری و خشـونت ارتبـاط سـلفی«: تحدید و تخصیص موضـوع بـه، تقلیل، افزایدمی

های اجتماعی است که تاکنون شناختی و مبتنی بر بحرانبا رویکردی جامعه» سیاسی
البته واضح و مبرهن اسـت کـه . زا و تخصصی بدان پرداخته نشده استصورت مجهب

ممکن است محتوای مقاله در برخی از جزئیات بـا مکتوبـات مهـم و ارزشـمند فـوق 
، لیک ماهیت کلیت موضوع مقاله از حیـث موضـوع و روش، پوشانی داشته باشد هم

 . متمایز از آنهاست
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 چارچوب مفهومی  -۳
کـاویم و طور خالصه ابتدا مفهوم سلفیه و نئوسلفیه را میدر چارچوب مفهومی به  

سلفیه اصطالح مهمی در فقه . کنیمبرخی از مالحظات نظری را در این زمینه تبیین می
اهل سنت است که به اعتبار زمان و مکان در طـول تـاریخ حـائز تعـاریف گونـاگون و 

امـر بایـد بـه ارتبـاط در تعریـف ایـن مفهـوم در بـادی . بعضًا متناقض نیز گشـته اسـت
گرایـان در مبـانی اساسًا سـلفیه یـا سـلف، ناگسستنی آن با مفهوم ظاهرگرایی اشاره کرد

، گیرنداپیستمولوژیکی و متدولوژیکی خویش در ترادف مستقیم با ظاهرگرایان قرار می
، بـه ارجـاح نقـل بـر عقـل، فارغ از بطـون بخشـیده، یعنی اصالت را به نصوص و متون

. انـداجتهاد و انجماد رأی و در نهایت تکفیر مخالفان فکری گرفتـار آمـده انسداد باب
معنی سلف بـه . اخذ شده است» گذشته« به معنی» سلف« عربی این اصطالح از واژه
آنان با استناد به حدیث خیر . تابعین و تابع تابعین است، صحابه، هاطور خاص نزد سلفی

و همین نیز یکی از  ٢کنند سه نسل محدود می سلف را به همین محدوده دوره، ١القرون
سـلفیان بـر ابتنـای ؛ شودشناختی آنها را در تفهیم احکام گوناگون شامل میمبانی روش

کیـد  سنت و سیره صحابه، تشریع بر قرآن قوه  داشـته و آن را زیـادیو مسلمین اوایـل تأ
ز و خط انفصالی سـتبر زمانی کنونی وجه تمای لیکن در برهه. نامندمی» علم به احاطه«

این وجه تمایز نیز منبعث از تعریف خاصـی و  ایجاد شده است» نئوسلفیه« بین سلفیه و
، تقابل سنت و بدعت و میل تکفیر به غیرسلفیان، »بدعت« است که نئوسلفیه از مفهوم

اصول نظری و عملی سلفیه که نئوسلفیان نیـز بـا تحفـظ بـر آنهـا . ولو از مسلمین دارند

                                                 
 شـهاده تسـبق أقـوام ء یجی یلونهم، ثم الذین یلونهم، ثم الذین قرنی، ثم الناس خیر: «الّلهِ  ُل َرُسو  قال. ١

 آنـان از پـس کـه گروهـی هسـتند، سـپس مـن زمـان مردم، مردم بهترین»: شهادته یمینه و یمینه أحدهم
 ارزشی آنان سوگند و شهادت که آیند می مردمی هستند، سپس بعدی  مرتبه در که کسانی آیند، آنگاه می

 ). ۳۴۲۹، ۳۶۵۱، ۲۶۵۲صحیح بخاری، احادیث ( ندارد
های منبعث از آن معتقدنـد کـه در صـورت صـحت حـدیث، اوًال  شیعیان در نقد این حدیث و برداشت. ٢

باشد، بلکه بـه  قرن در لغت به معنای معاصر آن یعنی صد سال نمی مبتنی بر مستندات لغت شناسی، واژه
کنند راجع است، ثانیًا منظور همۀ افراد  ده فرهنگی و اعتقادی خاص زندگی میافرادی که در یک محدو 

ها نیز تخصیص وجود دارد و اال صالح و غیر صالح قیدی لغو و عبث در یک قرن نیست بلکه در بین آن
هـا را است، ثالثًا اگر بنا است به این سه قرن استناد کنیم چرا ائمه و اهل بیت را در نظر نگرفته و حتی آن

 ). ۱۸-۱۷: ۱۳۹۳دهیم ؟ (سبحانی،  در مراتب بعدی قرار می
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تقـدیم نقـل بـر ، توحید در مقابـل شـرک، تزکیه: عبارتند از، اندرا بر آن افزوده مواردی
فراوانـی اسـتناد ، )أننا لو فتحنا باب التأویل النهدم الدین( رد تأویل کتاب و سنت، عقل

اتباِع محض در مقابل ابتداع/بـدعت و تبـدیل ، )گرایی افراطیحدیث( به آیه و حدیث
توضـیح آنکـه در اندیشـه  .»تقلیـد« -» اتبـاع« به دوگانـه» عابتدا« -» اتباع« یدوگانه
 به معنی تبعیت محض و مطلق و و اولویت دادن به نـص در مقابـل» اتباع« قدیم سلفیه

تعلیـل و تفسـیر آزاد از ، کـه نـاظر بـه نـوعی تعقـل، یعنی بدعت قـرار داشـت» ابتداع«
 این اتباع در سـلفیه، انه بودمی بر مکاتب فلسفی و غیرفلسفی دورهنصوص دینی و مبتنی 

باط احکام شرعی اتباع اجتهادِی مبتنی بر تفسیر فقیِه معتقِد به منطِق اتباع در استن، قدیم
های هویـدا و پنهـان ای نقش سیالن امر قدسی را در الیهمحلل و واسطه بود که به مثابه
» تقلیـد«، شـناختیدر این رویکرد روش. کرداجتماعی و سیاسی ایفا می، زندگی عرفی

اتباع را نه در تقابل ، نوین یا نئوسلفیه لیک سلفیه، شداز این فقها به رسمیت شناخته می
نقـش ، بدین طریـق و مبتنـی بـر ایـن منطـق؛ بیندمی» تقلید« که در مقابل، »ابتداع« با

شـمارد و تنهـا راه مجتهد را نیز حذف و تقلید از وی را امـری مـذموم و نکوهیـده مـی
فـارغ از هرگونـه تأویـل و ، »بی واسطه به نصوص قرآنی و اسـالمی« ت را بازگشتنجا

اجتماع مسلمان نـازل شـده و بـر  گویی این نصوص هم اینک بر پیکره؛ داندتفسیر می
 اندیشـد کـه هـیچ مـتن واین ظاهرگرایی افراطی که چنین می. نشیندقلب و روح او می

ظی و ظاهری الفـاظ و نصـوص موجـود داللت لف رویبطن و مصلحت و مقصودی فرا
جهــاد « در ذات خــویش مولــد رادیکالیســمی اســت کــه در قــاموس هویــدای، نیســت
بـه تکفیـر » بـدعت« و» شرک« تجلی کرده و با ارتزاق ناصواب از دو مفهوم» بالسیف
به  در این رویکرد نه تنها مراجعه. شودمتوسل می» برون دینی« و» درون دینی« مخالفان
صول فقهی عامل انحراف است بل ناگزیر خود علم فقه نیز تعطیل یا در بهترین متون و ا

نت تحـت لـوای جهـاد از حالت به تجمیع و تبویب احادیث از سویی  و بازتولیـد خشـو 
   .)۸۷-۸۳: ۱۳۹۴، فیرحی( انجامد سوی دیگر می

ای هـهای اسالمی رادیکال نیز نظریـهدر باب مالحظات نظری شکل گیری جنبش
هـای خورشـید احمـد در بـاب توان به نظریهها میآن ی موجود است که از جملهبسیار
ادواری  های اسالمی و همچنـین نظریـهجنبشاستعمار و نوسازی در شکل گیری  تأثیر

در ایـن بـاب همچنـین حمیـد احمـدی چـارچوب نظـری ، هرایر دکمجیان اشاره کـرد



 

ش
ژوه

پ
ان 

بست
و تا

هار 
ی / ب

الم
 اس

عی
تما

 اج
ای

ه
١٤
٠٠

 
ارۀ 

شم
 /

١٢
٣

۲۱۸

ای »کنترل کننده« و» تسهیل کنندههای متغیر« خاصی ارائه داده است که مبتنی بر آن
: تـوان بـههـا مـیدر شکل گیری رادیکالیسـم اسـالمی دخیـل هسـتند کـه از جملـه آن

، سکوالریسـم، اقتـدار سـازمانی، سنت و سوابق تـاریخی، توجیهات ارزشی و هنجاری
، اصـالحات و توسـعه اقتصـادی، مشـارکت سیاسـی، خارجی مداخله، سرکوب و فشار

آنچه مـا  )۷۵-۷۴: ۱۳۷۷، احمدی( فلسطین اشاره کرد لهأگرایانه و مسهای وحدت سیاست
های اجتمـاعی در بحران تأثیر، عالوه بر تبیین مبانی فکری، کنیمدر این مقاله دنبال می

های اسالمی معاصر است که بـه رادیکالیزاسیون و شکل گیری خشونت سیاسی جنبش
مسـتقیم و غیـر  ری سرکوب و فشار و مداخلهی ادواهابحران، ای با استعمارطور فزاینده

کید دارندآنچنان( مستقیم دول خارجی  . همخوانی دارد) که نظریه پردازان فوق بر آن تأ

 روش تحقیق -۴
مبتنی بـر چـارچوب مفهـومی آن ، تکنیک و روش تحقیقی را که ما در این پژوهش

و ؛ اسـت» اسـنادی« ای و» کتابخانـه« روش، ایم هـا برگزیـده در جهت گردآوری داده
  مثابـه به، پـژوهش لهأماهیـت و مسـ، ترسـیم اهـداف، که در این روش پژوهشی ازآنجایی

سعی ، انجامد متمرکز و متراکم در این مسیر می، هدفمند چراغ راهی است که به مطالعه
مرکـزی تحقیـق را  ا توجه به واژگان کلیدی که هسـتهبر آن بوده است که در بادی امر ب

وجو و کندوکاوی دقیـق در تمـامی آثـار و اسـناد مکتـوب و غیـر  ت به جستشامل اس
مختلف به اهداف  یانحا شناختی که بهفکری و جامعه مکتوب اعم از کتب و مقاالت

ــد ــتقیم دارن ــتقیم و غیرمس ــتگی مس ــژوهش وابس ــلی پ ــایی و اص ــود و ، غ ــه ش پرداخت
هـا در چـارچوب  تی آنشـناختدقیق و تحلیل جامعه، تلخیص، ترجمه، برداری یادداشت

بـدیهی . نظری مورد نظر که در تناظر با موضوع پژوهش است مورد استفاده قـرار گیـرد
در راسـتای ) اعـم از مکتـوب و غیـر آن( است که در تـرجیح و تقـدم اسـتعمال اسـناد

انگلیسی و ، اعم از فارسی( اول و مستقیم منابع دست، استحصال نتایج متقن و مستحکم
» معنــا« و» نمایانــدگی«، »اعتبــار«، »اصــالت« تــری از فزون درجــهکــه حــائز ) عربــی
اصلی پـژوهش را شـامل شـده و از تقـدم جایگـاهی نسـبت بـه اسـناد  پیکره، باشند می

 . برخوردارند ...دوم و دست
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 های پژوهشیافته -۵
 بـا همـه( هـای سـلفینهضـت ین پژوهش بـه ترتیـب مبـانی فکـری آبـادر مسیر ای

نقـش ، هـای پـس از خـودگـذاری آنهـا بـر نسـلتأثیر و ) عمیـق آنهـاهای بعضـا  تفاوت
هـای تکفیـری و سـلفی معاصـر و ارتبـاط آنهـا بـا های اجتماعی در ظهور جنبش بحران

خشـونت عریـان و ( مفهوم خشونت سیاسی که گاه متأثر از مفهـوم خشـونت معکـوس
 . دامه ذکر شده استهای آن در امورد کنکاش قرار گرفته و یافته، نماید رخ می) پنهان

 های سلفیتبارشناسی فکری نهضت -۵-۱
، ر فراز و نشـیب مجـادالت فکـری علمـاتاریخ پ برساخته، معاصر یا نئوسلفیه سلفیه

ی و متفکرانی است که در قالب فرق و نحل گوناگون و در بسـتر شـرایط اجتمـاع فقها
هـای تمامی گرایش تقلیل. ت کنونی درآمده استأخاص هر دوره سربرکشیده و در هی
، زمانی محدود ایش واحد و تحدید آن در یک برههموجود در گفتمان سلفیه به یک گر 

، است که جزمیت متقن مضمر و مستتر در آن ١گرایانهنگری ذاتناشی از نوعی قشری
تبیـین سـلفیه وحـدت را بـر ، به عبارت دیگـر. بنددنگرانه میراه را بر هر کنکاش ژرف

انجامـد و ایـن خـود دلیـل ق کثرتی است که گاه تباین آن به تضاد نیز مینتافته و مستح
پرداختن به اندیشـه سـلفیه در . در عنوان این بحث» هانهضت« وثیقی است بر استعمال

فقهی و کالمی آن مدعای این مقاله نیست و تبارشناسی فکری آنها نیـز ، معنای الهیاتی
ای حـائز صـبغه، ا فکـری داشـته باشـدکه بیش و پیش از آنکـه رنـگ و بـویی صـرف -

؛ شـوددر مسیر تبیین سیر تبدل و تطور آن در گـذر تـاریخ مطـرح مـی -اجتماعی است
خـویش برجوشـیده و بـر بسـتر تـاریخ  ٣»زمانـه« و ٢»زمینـه« آبشخوری که از خـاک

خــویش را در اشــکال و صــور مختلفــه در ادوار  ظفرمندانــه ٤منــدیبرجهیــده و تــاریخ
 . یده و تعین بخشیده استگوناگون برکش

پرستی را در ذهن مخاطب متبادر ارتجاع و کهنه، سلف که در بادی امر گذشته واژه
                                                 

1. Essentialistic. 

2. Context. 

3. Time. 

4. Historicity. 
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کـه بیشـتر ( در برابر حال و به شقی دیگر) لغوی دارد که بیشتر جنبه( به شقی، سازدمی
هر ذهن متجـدد ، در هر دو شق. گیرددر تخالف با آن جای می) اصطالحی دارد جنبه
چرا؟ به چه؟ و چگونه؟ هـر ، جویی چرایی رجعت را کیفیت آن را جویاگر استتیهو آ

اند که تاکنون نیـاز دوام سه توالی صالح و فاسدی را در تاریخ این نهضت نمایان ساخته
در تمـامی شـقوق و ( اصوال در آن هنگامه که فحـوی نهفتـه در مفهـوم سـلفیه را. دارد

 هـا نـوعیدر کنـه آن/آن، پـردازیمان نظر در آن میکاویم و به امعمی) های آنگرایش
را از وضـع ) انجامـد ره افراط پیموده و به انزجار می هاکه گ( کهنه و عمیق» نارضایتی«

کـه نـه تنهـا در اسـالم محـدود و ( سـلفیت، یـابیمموجود و هر چه در آن اسـت را مـی
یهودیـت و حتـی ، های گوناگون مسـیحیتتوان رد آن را در شاخهمحصور نیست و می

یافت بلکه در مکاتب غیر دینی و ضد دینی نیز امکان ظهور و بروز و نشـو  ...بودیسم و
زمان حال را با تمامی شرایط و مناسبات حـاکم بـر آن مـتهم بـه انحـراف و ) و نما دارد

رهایی و استخالص خویش را بازگشـت بـه عصـر  داند و راهتحق تقبیح و تخطئه میمس
عصـری ، در سلفیسم اسالمی عصر طالیی. داندعظمت نهضت می طالیی شکوفایی و

اش همـت وی بـه تکـوین و تکمیـل بنیانش را نهاد و صحابه است که پیامبر اسالم
اعمـال و کـنش  أآن راه نداشت و شریعت الله مبـد  در» بدعت« عصری که، گماشتند

ب بـدوی عصـری کـه عـر . بندگان و راقم و واضـع قـوانین و مناسـبات اجتمـاعی بـود
آنچنان تحت سایه آن بالید که در کمتر از یک قرن فرمانروایی کل گیتی را بـه ، جاهلی
تابعین و تـابعین ، صحابه، پیامبر: یعنی، »سلف صالح« عصر، در نهایتو  ارث برد
کما اینکه خود نـافی ( قائدان و قائالن به سلفیسم، اندیشمندان، تمامی متفکران. تابعین

فارغ از صحت ( از ابن تیمیه حرانی تا ابوبکر البغدادی) خود باشند اطالق این صفت به
رسـول  رهسـنت و سـی، بازگشت بـه قـرآن حداقل بر زبان داعیه) شانو اعمال و سقم آرا

مـا در ایـن مجـال بـر آنـیم کـه برخـی از اندیشـمندان . و سلف صالح را دارنـد الله
که نقشـی بـه غایـت مهـم در تجسـد کلیدی و اثرگذار نهضت سلفیه متقدم و متاخر را 

 : اند برشماریمرادیکال را داشته ١های اجتماعیعینی جنبش

                                                 
1. Social movements. 
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 :  )هجری قمری ۶۶۱-۷۲۸( ابن تیمیه -۵-۱-۱
 ١بال شک ابـن تیمیـه از پیشـگامان اصـلی نهضـت سلفیسـم و پـس از ابـن حنبـل 

ران و طرفـدا، باشـدترین منادی نئوسلفیسم مـیبرجسته) گذار مکتب اهل حدیث بنیان(
وی در کشـاکش جـدال اشـاعره و . کننـدخطاب می» شیخ االسالم« پیروان وی او را

را که » اهل سنت و جماعت« پیروی از بیرق سلفیسم را علم کرد و داعیه، اهل حدیث
اندیشانه او به نحوی جزم. زیستند داشتمی) هجری قمری ۳۰۰الی  ۱۱( در سه قرن اول

کرد و هر اجتهادی نفی می ٢،گر را جز مکتب حنبلیو انحصارجویانه مکاتب فقهی دی
تر در شـیعیان شـایع بـود شمرد و با ستایش و توسـل و زیـارت کـه بیشـ می» بدعت« را

، علویان و دروزها اعالم جهـاد کـرد، اسماعیلیان، وی علیه مغوالن، ورزید مخالفت می
وی در  .)۸۰-۷۹: ۱۳۹۰، دکمجیـان( دانسـتتر مـیجهادی که آن را از نماز و روزه واجب

هجـری  ۷۲۶متوفـای ( معرفة اإلمامة اثر عالمـه حلـی یتقابل با کتاب  منهاج الکرامة ف
ة را بـه رشـته تحریـر یـعة القدر ینقـض کـالم الشـ یة فیکتاب منهاج السنة النبو ) قمری

خطوط اصلی این  ٣.هایش علیه مذهب تشیع را شامل استدرآورد که براهین و استدالل
هـای نـوین تکفیـری و سـلفی نیـز نمـود و نفـوذ واالیـی دارد و ر جریانکه د( کتاب را

تـوان در چنـد اصـل بـه وادی تلخـیص  مـی) کندخشونت آنها را ضد شیعیان توجیه می
                                                 

قطعًا بین ابن حنبل و ابن تیمیه و متعاقبًا محمد ابن عبدالوهاب اختالفات زیادی وجود دارد که برخی از . ١
تند؛ لیک باید به این مسأله توجه نمود که روش شناسی ابن حنبل و توجه بسیار او بـه ها بنیادین نیز هسآن

نقل گرایی و طرد عقل گرایی خواسته یا ناخواسته بسترهای مناسب را برای رشد سلفی گری افراطی مهیا 
 کرد. 

قتـدا هجری قمـری) ا ۱۶۴. مذهب حنبلی، یکی از چهار مذهب اهل سنت است که به احمد بن حنبل (٢
ای دارنـد. گیرانـهکنند. حنابله اهل حدیث بوده و به ظاهر و نص روایات و آیات توجه وافر و سـختمی

. نفـی صـفتی از ۳. شرک بـه خـدا ۲. انکار ربوبیت خدا ۱دانند:  آنها نه چیز را موجب کفر و ارتداد می
از عبـادات پنجگانـه (نمـاز، . ترک یا انکار یکی ۶. دشنام به خدا و رسول ۵. انکار نبوت ۴صفات الهی 

گاهی و عناد  . تایید ۹. ادعای نبوت ۸. انکار محرمی از محرمات ۷روزه، حج، زکات، جهاد) از روی آ
 ).۶۸: ۱۳۹۳و تصدیق مدعی نبوت (والئی، 

در تبیین گرایش ضد شیعی ابن تیمیه باید به بسـترهای اجتمـاعی نیـز اشـاره کـرد، بسـترهایی  بـا حملـه . ٣
الفت عباسی باعث ایجاد خشمی در ابن تیمیه شد، زیرا در نظر ابن تیمیه مغوالن با همدستی مغوالن به خ

وزیر معتصم یعنی ابن علقمی شیعی توانستند خالفت عباسی را ساقط کنند و همین باعـث شـد کـه وی 
 است.  نقدهای تندی به شیعیان وارد کند، نقدهایی که در سرتاسر آثار او و از جمله منهاج السنه جاری
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نفی والیت  -۳) در اعتقاد شیعه( نفی مهدویت -۲امامت اصول دین نیست  -۱: کشید
نفی علـم تـام و  -۴عه و برشمردن مفاسد این نگرش در شی الهی منصوص امام علی

اوزاعی شافعی و ابن حنبل را دانشـمندتر از امامـان شـیعی ، وی مالک: کمال اهل بیت
دانـد  مـی و محمد بن علی علی بن موسی، موسی بن جعفر: معاصرشان یعنی

اهـل «: لیف وی آمده است کهأت، یأصحاب یالله الله ف در رساله: نقد عصمت ائمه -۵
یـا ، یا نزدیکان پیـامبر، دین معتقدند که هیچ یک از صحابه سنت و جماعت و ائمه

نقد  -۶ .)۱۵: ۱۳۹۵، ابن تیمیه( »منان معصوم نیستندؤبقت جویندگان در دین و یا بقیه مس
وی در مقدمـه کتـاب مختصـر منهـاج  )۷۴-۷۱: ۱۳۹۲، عنایـت( جهل و خرافات در شیعه

 : خواندکذاب می) خواند که آنها را روافض می( السنه جمیع شیعیان را
گونـه شـک و تردیـدی جـای هـیچ ...از دروغگوترین اقوام عالم هستند، روافض« 

مفیـد در مـدح زیـارت قبـور مطـرح  نیست که مسائلی را که جاهالنی چـون طوسـی و
، من کذب و دروغی را که در کتب شیعیان دیدمو  کنند اقوالی باطل و کذب است می

  .)۲۰: ۱۳۸۶، ابن تیمیه( »مدر کتب یهود و نصاری هرگز ندید
گیرم که با وجود تحقیق فراوان و اطـالع بـر خدا را گواه می«:نویسد او در ادامه می

امـت و  شخصی را نیافتم که به مذهب شیعه امامیـه مـتهم باشـد، اقوال و مذاهب مردم
چه برسد به کسانی که از صمیم قلب به مـذهب امامیـه ، اسالمی از او به نیکی یاد کند

  .)۲۳: همان(»عتقدندم
این مواضع او در قبال شیعیان که در بسیاری از آثارش از جملـه منهـاج السـنه نفـوذ 

صر داشته است که های سلفی در طول تاریخ و در زمانه معامخربی بر جریان تأثیر، دارد
توزی را بین شیعه و سنی برافروختـه و یکـی از مهـم تـرین عوامـل هآتش عداوت و کین

فلسـفه و تصـوف را نیـز نـوعی ، وی همچنین عقـل. ونت سیاسی بوده استترویج خش
مشـهود و عمیقـی در  تـأثیرهای ابن تیمیـه نوشته .)۱۸۴: ۱۳۹۴، ابراهیمی( شمردبدعت می

شـاگرد ) های پیش رو به وی خواهیم پرداخـتکه در قسمت( افکار و کتب رشید رضا
ش افکار ابـن تیمیـه در شـمال که در گستر ( سس نشریه المنارؤ سوری محمد عبده و م
اندیشـه هـایی از رگـه، میالدی داشت ۱۸۹۷در سال ) ثر داشتؤ آفریقا نقشی به غایت م

هـای البتـه بـا ذکـر تفـاوت( ابواالعلی مودودی و سید قطـب یتوان در آراوی را نیز می
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 ،دکمجیان( عبدالسالم فرج و جهیمان العتیبی نیز یافت، شکری مصطفی، )ایبعضًا ریشه
ة یـة فـی إصـالح الراعـی والرعیاسة الشـرعیاز میان مکتوبات وی کتاب الس .)۸۲: ۱۳۹۰

تـا ظهـور محمـد و  پس از وی. بیشترین اثر را بر اندیشمندان سلفی معاصر داشته است
کثیر در ترویج افکارش تقریبا ابن قیم و ابن، شاگردانش همچون ذهبی، ابن عبدالوهاب

 . ناکام بودند

 )هجری قمری ۱۲۰۶-۱۱۱۵( بن عبدالوهابمحمد ا -۵-۱-۲
ابن تیمیه است که پس از حدود چهار قرن و از  خلف صالح و معنوی بالواسطهوی 

مبتنی بر خـوانش ابـن تیمیـه ، نجد حجاز سر برکشید و به اعاده و احیای مکتب حنبلی
لیـل ی را که ابن تیمیـه بـه د سیاس وهاب آن بستر اجتماعی و پشتوانهعبدال. همت گمارد

از وی کـه  ١حمایت تمام قد محمد بن سعود. بالمنازع مغول فاقد آن بود دارا بود سلطه
قدرت سیاسـی را بـا ایـدئولوژی سـلفی ، نجد شد تج به تشکیل دولتی در شهر درعیهمن

وی تحـت لـوای ، پیوند زد و قدرتی عظیم به او برای نشر و گسـترش افکـارش بخشـید
توحیـدی  یراستای تفوق و تغلب افکار و آرا درو  المزدایی از جهان اسو بدعت شرک
عیتی روی بـر از هـیچ تعصـب و سـبُ و  از هیچ تندی و خشـونتی پـروا نداشـت، خویش
شـرک و ، او عقاید سایر مسلمین را در زمان خویش مصادیق آشکار بـدعت. تافت نمی

ویج توحیـد آیات و روایات تحت نام تر  گرایانهشت و با نقل ظاهری و نصپنداکفر می
تبرک جستن از ، غلو در زیارت قبور، تعویذ بستن: خالص اسالمی رفتارهایی را همچون

 ؛ ر، ک، ۶: ۱۳۷۰، عنایـت( کـرد طرد و نفی می ...مادیات و استمداد من دون الله در امور و
با اتکا به ، وی در تفسیر خویش از توحید و مفهوم ال اله اال الله .)۶۳-۶۲: ۱۳۸۷، به سـقاف

 در باب حب هر کسی من دون الله )۱۶۵/بقره( ،)۳۱/توبه( ،)۲۷و ۲۶/زخرف( ،)۵۷/اسراء( اتآی
اینگونـه ) انجامـد میفی المثل اهل بیت که از منظر او به معبود انگاشتن آنان نزد شیعه (

کسانی که هم خدا را و هم معبودان باطل خود را از الله بیشتر دوست داشته «:نویسدمی
                                                 

اسالمی وی » جهاد«دید که زیر بیرق ندای . محمد بن سعود، محمد بن عبدالوهاب را به عنوان فردی می١
تواند بر رقبا و دیگر شیوخ عربسـتان فـائق  که مبتنی بر ماهیت سلفی خویش راجع به صدر اسالم بود، می

سبی را برای ابن سعود فراهم آید. به عبارت دیگر دعوت جذاب عبدالوهاب به جهاد بالسیف، فرصت منا
 ).۲: ۱۳۹۴کرد (هاوس، او را بر میدان سیاسی عربستان تضمین می جانبهساخت که چیرگی همهمی
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چگونه مسلمان گفته خواهنـد شـد و از دوزخ ، دوست بدارند و نه خدا را یا فقط آنها را
  .)۳۴: ۱۳۸۹، عبدالوهاب( »بیرون خواهند آمد؟

را موجـب اسـالم  عبدالوهاب مبتنی بر حـدیثی از صـحیح مسـلم صـرف شـهادتین
ن داند و هر که را از این دو دایره پای بیرو آن را تکفیر معبودان باطل می ندانسته و الزمه

: همـان( دانـدبل جان و مالش را نیز هـدر مـی، داند نه تنها مستحق مسلمانی نمی، کشد
این نهضت فکری پس از فراز و فرودهای بسیار در دهه سوم قرن بیستم توانست بر  .)۳۵

نجد و حجاز و سایر نقاط شبه جزیره عربستان مسلط شده و دولت عربستان سعودی را 
ای محمـد ابـن لقبـی را کـه مخالفـان اندیشـه( بیـانتـوان گفـت وهامـی. تشکیل دهـد

بزرگتـرین و شـدیدترین معارضـه قشـری و ) دهنـدعبدالوهاب به پیروان وی نسبت مـی
خشـونت و ، اندیشانه را با تشیع پی ریختند که در طول تاریخ اسالم سابقه نداشـتجزم

و ) جز حنابله به( گری بی حد و حصر آنان در تکفیر و تفسیق سایر فرق اسالمیافراطی
به رغم قلت عـددی ، آنان تحقیر و تخطئه، شیعه و طعن هتک و تخریب اماکن مقدسه

های جبران ناپذیری را بـر پیکـر امـت اسـالمی وارد سـاخت کـه تـاکنون نیـز آنها زخم
  .)۸۰: ۱۳۹۲، عنایت( پابرجاست

 محمد عبده و رشید رضا، سید جمال الدین اسد آبادی -۵-۱-۳
با توجه بـه مـوارد مـذکور ، به سید جمال الدین اسد آبادی» سلفیهنهضت « اتصاف

وی ، توان از آن چشـم پوشـیدلیک این حقیقتی است که نمی، نمایداندکی شگرف می
و متأثر از وضع منحط ) ساختکه به همراه عبده آن را منتشر می( در مجله عروة الوثقی

مندانـه و نوسـتالوژیک کـه ریـغبا درد و تأسـفی د، و فالکت بار مسلمانان هم عصرش
من برای «: نویسدنسبت به اصحاب و میراث سلف اینگونه می، ناشی از غم حرمان بود

کجا هسـتید ، کنمسرایی میکنم و به خاطر متقدمین نوحهگذشتگان مسلمین گریه می
شما ای مردان رحمت و صاحبان تعصب و شفقت؟ کجا هستید ای مردان مظهر مروت 

نیرومندان بزرگ؟ کجا هستید ای فرزندان نجابت و بزرگی و ای حامیان  و انصاف؟ ای
مظلومان در مواقع سـختی و شـدت؟ کجـا هسـتید ای بهتـرین امـت کـه بـرای عبـرت 

هـا هـا را از زشـتیجهانیان پدید آمدید تـا مـردم را بـه نیکـی و احسـان امـر کنیـد و آن
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بینید که [فرزندان و اخـالف  نمی گذاران امت نیکو؟کجا هستید ای بنیان ...بازدارید؟
  .)۱۶: ۱۳۸۰، موثقی(»اند؟شما] از سنت شما منحرف شده و از راه شما بیرون آمده

سید جمال شخصیتی چند بعدی بود که هر بعد وی تحـوالتی عظـیم را در تـاریخ  
تردیدها و تفسیرهایی که محققـان در بـاب . نوسازی و احیاگری اسالمی/عربی رقم زد

ای شخصـیت او را در هالـه، نگرش و سایر ابعاد وجودی وی دارند، مذهب ،محل تولد
استعماری انگلیس و سید احمد  وی از سویی در تقابل با سلطه. است از ابهام قرار داده

شود که به هیچ در نقش یک مصلح متعصب ظاهر می، ریهجخان هندی و در مذهب نی
، عنایـت( ل علـم مـدرن کوتـاه بیایـدوجه حاضر نیست از عقاید مذهبی خویش در مقابـ

شـرکت کـرده و در ) به هر دلیلی( و از سوی دیگر در محفل فراماسونرها )۸۷-۹۵: ۱۳۷۰
آنچنان از عقل و علم و تقابل آن با عقیده دینی و یا الاقل عدم هم ، نامه به ارنست رنان

ایـن  .)۱۰۹-۱۰۴: همان( زند که گویا مجددی سکوالر استسنخی و تجانس آنها دم می
از ، یابـد ر شاگردان وی نیـز ظهـور و بـروز مـیتقابل و چندگانگی به حدی است که د

در ، این هر دوو  باشدجمله اینکه محمد عبده شاگرد وی و رشید رضا شاگرد عبده می
 دو نحلـه یـا، همان حالی که خواهان بازگشت به قرآن و میـراث عظـیم اسـالمی بودنـد

ریختند که موجد دو گفتمـان متفـاوت در جهـان ش پیرویکرد متفاوت را پس از خوی
نجا پیش رفت که ترجیح عقل بـر نـص در آعبده در تفسیر علمی قرآن تا بد. اسالم شد

، محتمل الصدق است و رشید رضـا در تـرویج عربیـت) و خاصه تفسیر قرآنش( آثارش
در فت که گاه نجا پیش ر آتا بد ١در تضاد و تعارض با تشیعو  )ةیالدولة االسالم( خالفت

قابل تأمل در مورد سـید  نقطه. کندت متفکری متعصب و وهابی در اذهان جلوه میأهی
محمـد  -۱، جمال آن است که وی از دو مجرای دوگانه به جهـان اسـالم شـناخته شـد

متفکـرین مسـلمان ایرانـی از . رشید رضا و ابواالعلی مودودی -۲عبده و اقبال الهوری 
                                                 

ی استمرار راه سید جمال را ، ضمن آنکه داعیه»والرافضة أو الوهابیة والشیعة السنة«رشید رضا در کتاب . ١
جهان اسالم دارد، عمال زبان طعن به تشیع امامیـه در تألیف قلوب جمیع فرق مسلمان و تحصیل وحدت 

داند که افکارشان به تعالیم الحادی آغشته شده و قائل به تحریف قـرآن و... گشوده و آنها را غالیانی می
) شاید به همین خاطر است که شهید مطهری وی را مغرض متعصبی ۱۴-۱۲: ۱۹۴۷هستند. (رشید رضا، 

داند که موجب افسـاد و انحـراف نهضـت احیـای دینـی در جهـان هاب میمتمایل به ابن تیمیه و عبدالو 
 ). ۴۶-۴۵: ۱۳۶۸اسالم شد. (مطهری، 
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سـید جمـال را از زاویـه دیـد اقبـال بـه ایـران وارد ، تر شریعتیجمله شهید مطهری و دک
امـا از سـوی  ١.عقالنیت و اعتدال عضو الینفک اندیشه او بـود، که نواندیشی، ساختند

رشید رضا و مودودی و بعدها حسن البناء و تبعا  یگر جهان تسنن سید جمال را با آرادی
 اجتمـاعی متفـاوت از اندیشـه تهین اثر گذاری دوسویه دو برساخسید قطب شناخت و ا
بل ضروری است که ما در ایـن مقـال در ، الزم، البته ذکر این نکته. وی خواهد ساخت

وسـیع  بلکـه دامنـه، صدد قضاوت ارزشی در مورد سید جمـال و شـاگردان وی نیسـتیم
هــای ســلفی معاصــر گـذاری گاهــًا متنــاقض وی را در جهــان اســالم و بـر نهضــتتأثیر 
 . پوییم می

در ) االسـالمیه( اخوان المسلمین مصر به مثابه ریشـه اسـالم سیاسـی -۵-۱-۴
 قرن معاصر

و الغـای خالفـت اسـالمی در  ۱۹۲۲به دنبال فروپاشی امپراطوری عثمـانی در سـال 
ی از هـم گسـیختگی جهان اسالم بـه نـوع، به حکم مجلس کبیر ملی ترکیه ۱۹۲۴سال 

رسـید بـا ظهـور مـوج قدرتمنـد تجـدد در ینظر مبه، هویتی دچار شد فکری و استحاله
طلبید و اقبال تمامیت آن را می، که آتاتورک به قوت تام، مدرن ٢یهاملت-عصر دولت

دیگـر احـراز وجـوب و ضـرورت  )۱۱۴: ۱۳۹۲، عنایـت( گذاشـتمـی الهوری برآن صحه
 لذا وی در طـرح، نمودخالفت که رشید رضا در ابتدا در پی آن بود امری نامحتمل می

حکومت اسالمی را به عنوان علـی البـدل نظـام خالفـت مطـرح ، نظری متأخر خویش
اندیشه وی بر حسن البناء در تکوین اخوان المسلمین مصر نقشی اساسـی  تأثیر، ساخت
مبتنی بر مقتضیات اجتماعی و سیاسی که در فضای مشوش و مغشوش پـس از . داشت

بـر ضـد  ۱۹۱۹در پـی انقـالب  ای در مصـرجنگ جهانی اول با تهیـیج عواطـف تـوده

                                                 
ای کـه تفسیر اقبال از ابن تیمیه و ابن حزم هم از سایر متفکران سلفی معاصر متفاوت بوده است، به گونه. ١

نسته که در چـارچوب مفهـوم ترین نویسندگان و واعظان جهان اسالم داکوشابن تیمیه را یکی از سخت
فقهی را پایـان داد. وی  آزادی اجتهاد و در راستای بازگشت به اصول اولیه اسالم، خاتمیت مکاتب اربعه

داند کـه روح تعالیم ابن تیمیه که به تعبیر خود او از شنزارهای فالت نجد سر برآورد را نخستین تپشی می
 ). ۲۵۵-۲۵۴: ۱۳۸۸بال الهوری، در قلب حیات نوین اسالمی به وجود آمد. (اق

2. Nation-State. 
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، دینی میان روشنفکران و تحصیل کردگانرواج بی، فروپاشی خالفت عثمانی، انگیلس
اخـوان ، شـدهمـراه مـی ...سیاسی و فلسفی بـه واسـطه آتـاتورک و ١گسترش علمانیت

در اسماعیلیه سر برکشید و از سـویی  ۱۹۲۸المسلمین به واسطه حسن البناء در سال  در 
میت تعالیم اسالم بر زندگی اجتماعی و سیاسی مصر و از سوی دیگر در پی در پی حاک

، تحقــق وحــدت و یگــانگی عــرب و اســتعمارزدایی غــرب از ممالــک اســالمی برآمــد
هایی که به صدور آن به سـوریه و تشـکیل اتحـاد شـباب االحـزاب و الهیئـات در  شتال

در پـی آن ) شاگرد رشید رضا( حسن البناء .)۲۴۱-۲۴۰: ۱۳۷۰، عنایت( نیز منتج شد ۱۹۴۸
. یای سید جمال را در جهت ایجاد یک حزب اسالمی انقالبی تحقق بخشـدؤ بود که ر

همه نیـرویش را بـرای تشـکیل ، دانسترشید رضا می و وابسته که خود را از خانوادهاو 
او بــرای تــرویج  .)۱۸۱-۱۸۰: ۱۳۹۴، ابراهیمــی( یــک حکومــت اســالمی متمرکــز ســاخت

اسـالم : خوان طرح خویش را که مبتنی بر سه اصل اساسی بود پـی ریخـتایدئولوژی ا
هایش سامان حوزه ت که مسیر نهایی حیات را در همهاالطراف و متطور اسمکتبی جامع

اسالم بر دو پایه استوار قرآن و سنت بنا شده است و اسالم کارکردی فرازمانی ، بخشیده
حسـن البنـاء از لحـاظ . هـا اجرایـی اسـتانها و مکـو فرامکانی داشته و در همه زمان

وجود آورد که بیش از یک میلیـون عضـو و بسیار حاذق بود و سازمانی را به تشکیالتی
شا ترور شـد و حسـن الهضـیبی و پس از ترور نقراشی پا ۱۹۴۹وی در سال . پیرو داشت
وی و برد خبـر تـرور سید قطب که در این دوران در آمریکا به سر می. شد وی جانشین

بـا انقالب/کودتـای . ثر شـدأآمریکا را شاهد بـود و بـه شـدت متـ سرور و شادی مردم
که به خلع ( به رهبری محمد نجیب و جمال عبدالناصر ۱۹۵۲افسران آزاد مصر در سال 

تـا ، اختالف بین اخوان و ناصـر ریختـه شـد شالوده) ید ملک فاروق از قدرت انجامید
تعـداد زیـادی از اخوانیـان دسـتگیر  ۱۹۵۴ی در سـال جایی که به دنبال سوء قصد به و

اخوان بـه رهبـری  گرایانهناشی از مطالبات اسالم، اختالف اصلی اخوان با ناصر. شدند
با شـدت گـرفتن ایـن . های ناسیونالیستی و قومی/عربی ناصر بودسید قطب و سیاست

بـار بـه اعـدام  ایجاد شد که ایـن ۱۹۶۵ها در سال اختالفات موج جدیدی از دستگیری

                                                 
1. Secularism. 
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میخی بر تابوت ، توان گفتت میأاعدامی که به جر ، انجامید ۱۹۶۶سید قطب در سال 
های رژیم ناصر به رادیکالیزه شدن اعضـای نسـل از سویی دیگر شکنجه. ناصریسم بود

هیبـت وی و ، ناصـر در برابـر اسـرائیل ۱۹۶۷دوم اخوان منجر شد و در نهایت شکست 
و سوسیالیستی را در جهان عرب شکسـت و بـه ) پان عربیستی( ایدئولوژی ناسیونالیستی

توسیع و تسریع فرایند اسالمیزه شدن جوامع عربی/اسالمی خاصـه پـس از مـرگ او در 
 ناصـرزدایی انـور سـادات البته سیاست .)۱۵۷-۱۴۹: ۱۳۹۰،دکمجیـان( منتج شد ۱۹۷۰سال 

کـه  ئـیخل، ی داشتایدئولوژیک در مصر نقشی اساس در تکوین خأل) جانشین ناصر(
همـان نسـلی کـه در سـال ، جای آن را رادیکالیسم و خشونت نسل دوم اخـوان گرفـت

از . ترور کرد، نضج گرفته بودند ١های ثالثه جهادیوی را در عصری که نهضت ۱۹۸۱
عنوان دالی برتر خـود را  به، اسالم سیاسی، میالدی و پس از مرگ ناصر ۱۹۷۰آغاز دهه 

بـل در مقـام نـوعی آلترنـاتیو ، ها واکنشـی ارتجـاعی و تـدافعی نبـودتن دالی که نه، نمود
آمال و اهداف بدیعی را در بـاب توسـعه و دگرگـونی خاورمیانـه و ، سیاسی و اجتماعی

استخالص آن از این وضعیت خمیده و خموده و استرداد عز و جـالل اسـالمی تحـت 
راد و تمـامی افـ .)۲۴-۲۳: ۱۳۹۳، اسپوزیتو و وال( کرد گرایی عرضه می لوای سلفیت و سلف

هـای توان نسـل اول سـلفیه خوانـد کـه الهـام بخـش نسـل های فوق الذکر را میجریان
کـه در ( انـدمیالدی تا کنـون ۷۰تکفیری و سلفی به شدت رادیکالیزه شده پس از دهه 

هایی اوتالبته با ذکر تف، )ها بدان خواهیم پرداختها و پاسخیعنی بحران، روبخش پیش
مذکور با تمامی اختالفاتشان  های فکری و افرادجریان. انجامد گاه به تناقض نیز می که

تعهد به احیای امـت و پیراسـتن عقیـده  -۱: اندمشترک العقیده، در چهار اصل اساسی
: )گـریسلفی( های اسالمیها از طریق بازگشت به ریشهمسلمانان از خرافات و بدعت

 ٢اجتماع رسـول اللـه، نــن تابعیــتابعی، نــتابعی، ابهسنت سلف یعنی صح، سنت، قرآن

                                                 
 بطـن از سـه هر که باشند می» الجهاد« و» الهجره و التکفیر«، »االسالمی التحریر: «های سازمان . منظور١

 .شدند زاده مصر ۱۹۷۰ دهه های بحران
 مـذکور، رأی هـایجریان با شیعه اساسی اختالفات از تأویل، یکی به رغبت و ظاهرگرایی عدم بر . عالوه٢

 فعـل و اللـه، قـول کتـاب بـا آنهـا تطبیـق موارد در جز( آنان از صادره احادیث و صحابه حجیت عدم به
 )۴۶: ۱۳۵۶طباطبایی، . (است) بیتاهل احادیث یا پیامبر
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ترکیب ایدئولوژی بنیادگرایانه  -۳طرفداری از پیکارجویی و جهاد در دفاع از اسالم  -۲
آمادگی برای رویـارویی بـا اقتـدار  -۴با فعالیت اجتماعی و سیاسی در زندگی شخصی 

 ؛ ۸۳-۸۲: ۱۳۹۰، دکمجیـان( ممذهبی و سیاسی و تمایل به از خودگذشتگی به خـاطر اسـال
 ١.)۱۲۶-۱۲۳: ۱۳۹۳، موثقی

 ها ها و پاسخبحران -۵-۲

هـای تکفیـری و سـلفی های اجتماعی در ظهور جنـبشنقش بحران -۵-۲-۱
 معاصر

های تکفیری و سلفی در قالب و تحت لوای مفهـوم اسـالم شاید بتوان ظهور جنبش
، اقتصـادی، سیاسـی، اجتمـاعی هـاییبحـران، ها دانسـتسیاسی را فرزند خلف بحران

همـواره بـه خیـزش و جهشـی انقالبـی در ، که در تـوالی اعصـار ...فرهنگی و، نظامی
های مسلمین انجامیده و آنها را بـه سـودای بازیـابی هویـت خـویش بـه جنـبش و  نسل

ای هـای ویـژههر جنبش اجتماعی حائز شـرایط ظهـور و خصـلت. تکاپو واداشته است
های عام تمامی آنهـا اما شرایط امکان و ویژگی، شودها شناخته میاست که به واسطه آن
هــای تکــوین و تطــور هــر جنــبش شــرایط و زمینــه، »اسملســر« .تقریبــا یکســان اســت

عقایـد  -۳فشارسـاختاری  -۲آمـادگی سـاختاری  -۱: شمارداجتماعی را اینگونه برمی
 بـری و سـازماندهی ره، همـاهنگی -۵عوامل شتاب دهنده و محرک  -۴م یافته ــتعمی
» کیلــین« از منظــر ٢.)۱۳۹: ۱۳۹۲، غفــاری و ابراهیمــی لویــه( عملکــرد کنتــرل اجتمــاعی -۶

                                                 
فراد و ا احوال و افکار تمامی اشخاص مؤثر در گفتمان سلفیسم و تشریح مبسوط ذکر که است واضح پر. ١

 اکتفـا مقـدار ایـن به سبب است، بدین خارج بحث حوصله از و نبوده مقاله های مذکور، مقصودجریان
مـیالدی بـدین  ۱۹۷۰های سلفی معاصر، یعنی از دهه ها، افکار و نهضتکنیم. همچنین به شخصیت می

د) بـه دلیـل انـ های پارادایمی عظیم و شگرفی را نسبت به اسالف خویش تجربـه کـردهسو (که چرخش
هـا) هـا و پاسـخهای اجتماعی و سیاسی، در بخش بعـدی (بحـرانها و چالشپیوند تنگاتنگشان با بحران

 پرداخته خواهد شد. 
هایی نگریست را به منزله پاسخ ۵و  ۳ها و عوامل بحران را به مثابه ۶و  ۴، ۲، ۱توان عوامل در این بین می. ٢

اعم و منطقه خاورمیانه را به معنای اخص در طول تاریخ و خاصه نـیم  که دامان جهان اسالم را به معنای
های تکفیری و سلفی و ترویج ارهاب و خشـونت شـده نضج و بالندگی جنبش قرن اخیر فراگرفته و مایه

 است. 
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اهـداف ، هاارزش، ایدئولوژی -۱: های اجتماعی عبارتند ازهای مشترک جنبشویژگی
د از ـــر شدیـــاحساس تعلق شدید بین خود و به همـان نسـبت تنف -۲و عقاید مشترک 

 یرک اعضـاــی بر هنجارهای مشتــی مبتنــعیم کیفیت روابط اجتماترس -۳بیگانگان 
در بـاب شـرایط  .)۱۳۵-۱۳۴: همـان( جود تقسیم کار بـین رهبـران و اعضـاو  -۴ش ــجنب

های تکفیری و سلفی نیز ذیل آن تعریف که جنبش( های اجتماعیامکان ظهور جنبش
 کـه اکثـر جوامـع ١ایتـوده شناختی آنها در بطن مفهوم جامعهتحلیل جامعه، )شوندمی

از لحـاظ مفهـومی . بیراه نیست، گیرندآن جای می خاورمیانه در عصر حاضر در جرگه
قـرار داد کـه نـه تنهـا در فحـوی  ٢مـدنی ای را در تقابـل بـا جامعـهتوده توان جامعه می

کمـل از ظهـور و بـروز شـرایط خویش نافی جوامع سنتی و مدرن است بلکـه بـه نحـو ا
ای را هـای جوامـع تـودهز ویژگـیبرخـی ا. آوردمدنی نیز جلوگیری به عمل مـی جامعه
دن تمـایزات ـــکـم رنـگ ش -۲همسان سـازی عقیـدتی  -۱: توان اینگونه بر شمرد می

شناسـی مبتنـی جامعـه( هنجـارییا بـی» آنومی« عارض شدن -۳ی ــی و صنفــگروه
شـئوناتی و ، صنفی، مذهبی، محلی، های قومیبحران و فروپاشی هویت -۴) دورکیمی
 -۸ ٤و بسـیج سیاسـی ٣ایجنـبش تـوده -۷ترویج همگرایی ایـدئولوژیکی  -۵طبقاتی 

تسـطیح  -۱۰توسیع روابط غیر شخصی ایـدئولوژیک  -۹مشارکت برانگیخته و عاطفی 
، احیـای همبسـتگی سـنتی -۱۲گرایشات شدید پوپولیسـتی  -۱۱ی ــاجتماعی و فرهنگ

 -۱۳ ٥)نمایـدت اسـالم رخ مـیأکه خاصه در سلفیه در هی( یمبتنی بر ایدئولوژی سیاس
، کـارگران، مهـاجران، خـرده بـورژوازی: ای همچـونهای حاشیه جذب و هضم گروه

از ، خـالء معنـوی و ایـدئولوژیک -۱۴ ...سربازان از جنگ برگشته و، بیکاران، جوانان
                                                 

1. Mass society. 

2. Civil society. 

3. Mass movement. 

4. Political mobilization. 

وری است که نسبت دین به طور خاص و اسالم به طور عام با ایدئولوژی نسـبتی یـک ذکر این نکته ضر . ٥
جانبه نیست، به عبارتی تکثر مفهومی ایدئولوژی، انعکاس خویش را بر تعین مضمونی دیـن نیـز افکنـده 

آن سوا (بـل تواند در محمل اصطالح رایج ایدئولوژی النه کند و هم از  است، به صورتی که دین هم می
رسـد گـام نخسـت در تعیـین نسـبت دیـن و ) به نظـر مـی۴۷-۴۵: ۱۳۹۴(پارسانیا،  تقابل با آن) باشددر 

 ایدئولوژی تبیین و تشریح مفاهیم مزبور است. 
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یــاز بــه ن -۱۵فشــار و اضــطراب روحــی و احســاس نــاامنی ، ١خودبیگــانگی اجتمــاعی
نگاهی گـذرا بـه تـاریخ خاورمیانـه در یـک  )۳۳۵-۳۳۳: ۱۳۹۲، بشیریه( ...و ٢اقتدارگرایی

از . کنـدالـذکر را تصـدیق مـیوجود اکثـر وجـوه فـوق، قرن و بخصوص نیم قرن اخیر
» ابن خلـدون« اخذ شده از» الگوی دوری« سوی دیگر هرایر دکمجیان در این باب به

های بنیادگرا با توجـه بـه بسـترهای هور و افول جنبشمعتقد است که عبارت است از ظ
اجتمـاعی و ، در واقع رابطه علت و معلولی میان آشفتگی روحـی«: اجتماعی و سیاسی

او دو شـرط  )۳۶: ۱۳۹۰، دکمجیـان( »بنیادگرایانـه موجـود اسـت سیاسی و ظهـور جنـبش
ور یـک رهبـر ظهـ -۱: شـماردهای بنیادگرایانـه را اینگونـه بـر مـی اساسی ظهور جنبش

هـا را از صـدر  وی بحران. ای که عمیقا دچار آشفتگی و بحران استجامعه -۲مند  فره
ن بــر ـــه در تقابــل بـا آن را چنیـــنهـای بنیادگرایااسـالم تـا کنـون و همچنــین واکـنش

 -۳) ظهـور احمـد بـن حنبـل( انحطـاط عباسـیان -۲ه ـــسقوط بنی امی -۱: شمارد می
نـابودی عباسـیان و فتوحـات ترکـان و  -۴) ظهـور ابـن حـزم( اسقوط بنی امیه در اسپانی

 سـقوط امپراتـوری عثمـانی -۵) ابـن قـیم و ابـن کثیـر، ابن تیمیه، ظهور نووی( مغوالن
ها نقشی اساسـی بحران، در حقیقت در الگوی دوری و دیالکتیکی وی .)۳۷-۳۲: همان(

سـلفی نـوین کـه در  های اجتماعی تکفیـری وجنبش. کنندها ایفا میدر ظهور جنبش
در خاورمیانـه ظهـور یافتـه و رادیکالیسـم و ) بـدین سـو ۱۹۷۰خاصـه از ( نیم قرن اخیـر

ددمنشانه و بی سابقه در تاریخ اسـالم بازتولیـد ، خشونت سیاسی را به نحوی دهشتناک
، عـالوه بـر مطالـب ذکـر شـده در ایـن وادی. کنند نیز از این قائده مستثنی نیسـتندمی

های اجتماعی نبایـد بحران تأثیرمطرح شده در مالحظات نظری در باب  همچنین موارد
عـواملی کـه بـه ، در ظهور این خشونت غافـل شـد» عوامل ملی و بین المللی« از نقش

های اسالمی رادیکال در جهـت نحوی مستقیم یا غیر مستقیم در رادیکالیزاسیون جنبش
مبتنـی بـر شـواهد بسـیار هـم  ،بـه عبـارت دیگـر. ایجاد تفرق و اختالف دخیل هسـتند

هـا دخیـل مداخله و نفوذ دول خارجی در تکوین و جهت دهی بعضـی از ایـن جنـبش
قبـال کشـورهای اسـالمی در بوده است و هم استعمار و خشـونت مضـاعفی را کـه در 

                                                 
1. Social alienation. 

2. Authoritarianism. 
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 ١.پردازیم آتی به برخی از این موارد می که ما در بخش، انداخیر در پیش گرفته چند دهه

در  هیاز التحریراالسالمی در مصر تـا الدولـة االسـالم: های ثالثهنسل -۵-۲-۲
 عراق

نشینی اسالم در برابر  اوج عقب«: با شروع جنگ جهانی اول که برنارد لوئیس آن را
انعقـاد ، خاورمیانـه بالکانیزاسـیون منطقـه، دانـد می )۳۵۴: ۱۳۹۳، لـوئیس(» پیشروی غرب
٢پیکو-قرارداد سایکس

بـه رسـمیت شـناخته ، دول بریتانیـا و فرانسـهبین  ۱۹۱۶در سال  
حـدومرز  که مبتنی بـر تشـکیل بی( ۱۹۱۷واسطه بریتانیا در نوامبر  به٣بالفور شدن اعالمیه

مثابـه  به٤و درنهایـت اضـمحالل امپراتـوری عثمـانی) یک موطن ملی برای یهودیان بـود
حـدود شـش  که( ۱۹۲۲آخرین نظام سیاسی اسالمی مبتنی بر گفتمان خالفت در سال 

نظـم کهـن و ، )مدیترانه و بیش از چهار قرن در خاورمیانه دوام آورده بود قرن در منطقه
گسسـتی کـه بـه نشـر نشسـتی . تقریبًا مشـروع و مقبـول جهـان اسـالم از هـم گسسـت

گاه پر نشیب اختالفات و تنازعـات عقیـدتی و ایـدئولوژیکی شناختی بر نشیمن معرفت
، »سـکوالر« اجتمـاعیسـه نهضـت یـا جنـبش ، به آن» سخپا« انجامید و از قلب و در

هـای بـا ناکـامی جنـبش سـکوالر کـه سیاسـت. سر برکشـید» گرااسالم« و» گراملی«
گرایی جمال عبدالناصر ناسیونالیسم و قومیت، کوشیدکمالیستی در جهت تحقق آن می

بـال هـای نادرسـت وی در قدیـری نپاییـد کـه سیاسـت، ی اتکای جهان عرب شدنقطه
اش از اسـرائیل در جنـگ گرایان اخوان المسلمین و همچنین شکست مفتضـحانهاسالم

بـاره سـرخوردگی و ه و جـالل وی را در هـم شکسـت و دگـرشـکو ، ۱۹۶۷شش روزه 
شاید بتوان گفت که پـس از ، سرگشتگی عظیمی را بر روح و روان اعراب مستولی کرد

بزرگترین بحران  ۱۹۷۰صریسم در سال نا یهزیمت و امحا، فروپاشی امپراتوری عثمانی

                                                 
هـا و نتـوان تمـامی بحـراهای حاکم بر یک مقاله نمـیتوجه به این نکته ضروری که به دلیل محدودیت. ١

های رادیکال سلفی را تبیین کرد، لیک در این باب به نحـوی مـوجز بـه بسترهای اجتماعی ظهور جنبش
 کنیم. برخی از عوامل اصلی اشاره می

2. Sykes–Picot Agreement. 

3. Balfour Declaration. 

4. Ottoman Empire. 
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اتحـاد جمـاهیر شـوروی بـه  بحرانـی کـه ابتـدا بـا حملـه، شـودخاورمیانه محسوب می
تکفیـر و  وهای مجاهد مسلمان و تکوین نطفـهکه محملی را برای تجمیع نیر ( افغانستان
سـپتامبر و  ۱۱در کشاکش جنگ سرد و پس از آن با حادثـه ) گری فراهم ساختسلفی
پس از مرگ . شودتر میتر و گستردهراق روز به روز وسیعآمریکا به افغانستان و ع حمله

التحریـر ( بخـش اسـالمیسـازمان آزادی -۱: هـای ثالثـهنهضـت ۱۹۷۰صر در سـال نا
بـه رهبـری ) المسـلمین ةجماعـ( التکفیر و الهجره -۲به رهبری صالح سریه ) االسالمی

کـه هـر  - هبری ایدئولوژیک عبدالسالم فرج سازمان الجهاد به ر  -۳ شکری مصطفی 
 بودنـد) البته با ذکر اختالفاتی بنیادین( ه سید قطبــسه به نحوی متأثر از اخوان و خاص

در هم شکسـته  ۱۹۷۸و  ۱۹۷۶های شکل گرفتند که دو جریان اول به ترتیب در سال -
انورسادات را تـرور  ،به وسیله خالد اسالمبولی ۱۹۸۱در سال ( اما سازمان الجهاد. شدند
بـه » الجهاد اإلسـالمی المصـری« میالدی در سازمان ۸۰که بعدها در اواخر دهه ) کرد

های متمایزی نمود یافت به دلیل ویژگی) رهبری کنونی القاعده( الظواهری َایمنرهبری 
مضاعفی را بر پیروان خـویش  تأثیردوام بیشتری یافته و ، که از دو سازمان پیشین داشت

اعتقـاد بـه  -۲سازماندهی قوی  -۱: های آن عبارت بودند ازبرخی از ویژگی، تگذاش
اعتقاد به رهبری شورایی و دسـته  -۳نفوذ در همه ارکان حکومتی و حضور در اجتماع 

) شـیخ عمـر عبـدالرحمن( ویــرهبری معن، تفکیک قوا، یــساختار سازمان -۴جمعی 
  .)۱۷۷-۱۷۳: ۱۳۹۰، دکمجیان( سانترالیزم دمکراتیک -۵

پـدر فکـری ( های عبدالسـالم فـرجرهبری ایدئولوژیکی این سازمان مبتنی بر آموزه
هـایی کـه آمـوزه، شـدطرح ریختـه) واجب مکنون( در کتاب الفریضه الغائب) القاعده
را به عنوان رکن ششم بـه ارکـان خمسـه اسـالم ) جهاد بالسیف یا جهاد مسلحانه( جهاد

ب ـــنـه تنهـا واج» تـــخالف اعـاده« و» یــت اسالمــدول هاقام« افزود و آن را در راه
، فـرج( کـردقلمداد می» کافر« تافتروی برمی که را از این فریضه هر کهبل، دانستمی

مسلمانان راستین باید علیه رهبران غرب و : ها عبارتند ازبرخی از این آموزه .)۳-۵: ۱۹۸۱
، واجبی فراموش شده، ر آنها واجب استشرق زده خود خود اعالن جهاد کنند و این ب

آنهـایی کـه بـر « .مرتدنـد، کنند مانی که قوانین اسالم را عمل نمیرهبران به ظاهر مسل
مجـازات چنـین رهبـری مـرگ اسـت و ، »طبق وحـی الهـی حکومـت نکننـد کافرنـد
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تـرین تـرین و اولـیجهاد دائمی علیه حکومت کـافر عـالی، همکاری با وی گناه است
 ...تنها شکل قابل قبول جهاد است و» مسلحانه مبارزه«، مانان راستین استوظیفه مسل

ــان( ــرج ؛ ۱۸۱-۱۷۹: ۱۳۹۰، دکمجی ــازمان )۸-۶: ۱۹۸۱، ف ــامی س ــوقتم ــای ف ــی( ه ــم عل رغ
هـای اول جریـان» نسـل«تـوان در جرگـهرا مـی) های بعضا عمیـق ایـدئولوژیکی تفاوت

های سلفی تا اکثر این جنبش. ار دادمیالدی قر  ۷۰پس از دهه ، تکفیری و سلفی معاصر
حتی پـس از اعـدام عبدالسـالم ، اما سازمان الجهاد. میالدی دوام آوردند ۸۰اوایل دهه 

نهضتی که نقطه عطـف خـویش را در جنـگ ، فرج نهضت فکری خویش را ادامه داد
علت . بازجست ۱۹۸۸شوروی و افغانستان و در نهایت تشکیل سازمان القاعده در سال 

الدنیسم را باید در اعمال مداخله نظـامی شـوروی در تشکیل القاعده و ترویج بن اصلی
هـا در حضـور آمریکـایی) کنـدچنانکه خود بـن الدن تصـریح مـی( افغانستان و سپس

در خـالل ) که نمود نوعی هتک حرمـت از سـرزمین مقـدس مسـلمانان بـود( عربستان
تان سعودی برای حمله بـه عـراق جنگ خلیج فارس و همچنین استفاده ابزاری از عربس

  .)۱۴۶: ۱۳۹۴، لوئیس( جست
، التحریر االسالمی( های مذکورمهاجرت و متواری شدن بخشی از اعضای سازمان

دایمی بـه ایجـاد نـوعی چـرخش پـارا، به عربستان سـعودی) و الجهاد ةالتکفیر و الهجر 
گرایی سیاسی ادچرخشی که هم اینک جه. آنها منتج شد عظیم در ذهن و ضمیر قاطبه

گرایـی عقیـدتی اسـتعماری را در بسـتر سـلف یبی قطبیسم بر ضد طواغیت و سـلطهتقر 
را بـر » توحیـد قصـور«، »توحید قبـور« کرد که تحت لوایتکفیری وهابیسم تفسیر می

 ها بـه تشـکیل القاعـدهبود که بعدهمین تحول و دگرگونی عظیم . طاق نسیان نهاده بود
هـای بـه هـر روی جریـان. انجامیـدعـراق مـی القاعـده سـلفیه نئو فهنط پیشاور و انعقاد

به رهبری فکری عبدالله عزام و رهبری عملی بن الدن و ، جهادی نظیر سازمان القاعده
. هـای تکفیـری و سـلفی دانسـتتوان نسل دوم جریـانپس از او ایمن الظواهری را می

تقریبی خویش را بـا  کماکان روحیه، رسپتامب ۱۱رغم انجام اقداماتی نظیر علینسلی که 
مبـارزه بـا آمریکـا و اسـرائیل را اولویـت و  سایر فرق مسـلمان حفـظ کـرده بود/اسـت

اما تحول عظـیم بـا ظهـور شخصـی بـه نـام ابومصـعب . دانستهای خویش میفعالیت
عـة یجماعـت ب، پس از حمله آمریکا به افغانستان و پـس از آن عـراق. الزرقاوی رخ داد



 

فی
سل

 
 سی

ت
شون

و خ
ری 

گ
ر...

ی د
ماع

جت
ی ا

نها
حرا

یر ب
 تأث

ی بر
أّمل

ی: ت
اس

۲۳۵

و  )۲۰۰۱( د والجهـادیـابتدا به جماعـة التوح، به رهبری زرقاوی )۱۹۶۶( م فی األردناإلما
تغییر نام داده و در همین سال با بن  )۲۰۰۴( نیبالد الرافد یپس از آن به قاعدة الجهاد ف

 در راستای اعاده خالفت و اقامه زرقاوی. الدن و القاعده بیعت کرده و با آن متحد شد
همان دولتی که پس از مـرگ ، دولت اسالمی عراق را اعالن کرد ۲۰۰۶در سال ، دولت

ابو عمر البغدادی و پس از او ابو حمزه المهاجر از دسـتیاران ارشـد ، وی در همین سال
در ظاهر به  ۲۰۱۳پس از آن و با مرگ آنها تا سال و  آن را دوام بخشیدند ۲۰۱۰او تا سال 

نیروهـای نظـامی آمریکـا از عـراق در سـال  با خروج. گشته بود بار دچارتعلیقی ماللت
باره بسـتری  دولت اسالمی دگر، شدکه یک حرکت سیاسی بی اهمیت تلقی می ۲۰۱۲

ای همت گمارد که از شش سال پیش طرح تا به اجرای نقشه، مناسب برای ظهور یافت
دی در فی العراق والشام به رهبری ابوبکر البغدا هیظهور الدولة اإلسالم. ریخته شده بود

  .)bunzel, 2015: 5( ها و تحوالت پیشین بودمرهون بحران ۲۰۱۳سال 
شناخت جهادگرایی سلفی : باید در دو مرحله تفهیم شود ١ایدئولوژی دولت اسالمی

این گروه که مرکز ثقل تفکر سیاسی آن است و رویکرد خشن و بـه شـدت افراطـی آن 
سازد و دلیـل رجه از القاعده متمایز مینسبت به کفار و خاصه شیعیان که آن را به اعالد

پـدر فکـری دولـت اسـالمی کنـونی زرقـاوی . اصلی برائت ایمن الظواهری از آنهاست
به شدت خشن سلفیسم جهادی خویش را از وی اقتباس  کسی که داعش نسخه، است

مالیمـی در بـاب شـیعیان  یکـه آرا( زرقاوی ابتدا نزد ابو محمد المقدسی، کرده است
اش سـتیزی افراطـیولی پس از آن به دلیل شیعه، استاد و مرشد خود آموزش دید) ندارد

مبتنـی بـر تعـالیم ، شیعه ستیزی و اعاده خالفت. حتی مقدسی نیز از وی برائت جست
یعنی ، و نظریات افراطی وی هستند دو رکن رکین آرا، ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب

هـا سخنرانی. ن در اقدامات کنونی داعش یافتتواهمان آرائی که تجلی عینی آن را می
تـرین دارند کـه مهـم زیادیکید أ عقیدتی تو متون دولت اسالمی بر شماری از مفاهیم 

که زیر بیرق ( تمامی مسلمین موظفند که به جرگه مسلمانان راستین -۱: ها عبارتند ازآن
کـه در  اری و هـربا آنان همیاری و همک، گرویده) اندخالفت دولت اسالمی گردآمده

                                                 
1. ISIS. 
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قصور در اجـرای شـریعت اللـه متـرادف کفـر  -۲. این جرگه نیست را طرد و نفی کنند
ند شیعیان مرتدانی مستحق مرگ -۴ست ارتداد ا مبارزه با دولت اسالمی همپایه -۳است 

زرقـاوی و  )Ibid: 9-10( ...و خائن و دشمن اسالم انـد، اخوان المسلمین و حماس -۴
 یدر اندیشه خویش به شدت متأثر از دو تن از فقهای تندرو، البغدادیپس از او ابوبکر 

ابوعبداللـه  -۲ابوبکر نـاجی صـاحب کتـاب ادارة التـوحش و  -۱: سلفی معاصر یعنی
کتبـی کـه ، هستند) فقه الدماء( المهاجر المصری صاحب کتاب مسائل من فقه الجهاد

فقهـی گـروه دولـت اسـالمی  توان مانیفست راهبردی و دومـی را مانیفسـتاولی را می
کتبی که رادیکالیسـم و خشـونت سیاسـی مضـاعف را آنچنـان بـا رویکـردی . برشمرد

سـرگئی  ١توان آن را با شرعیات انقـالبکند که فقط مینهیلیستی تبلیغ می-آنارشیستی
 . و آنارشیست دهقانی قرن نوزدهمی روسیه قیاس کرد ٢نچایف

نـرمش و : ة التـوحش بـدین شـرح اسـتهایی از محورهای اصلی کتاب ادار بخش
آنهـایی کـه رفتـاری نـرم ، رخوت یکی از عناصر عجز و ناتوانی هر عمل جهادی است

و هرگونـه  عـارض شـدن سسـتی و رخـوت، های خـود بماننـد دارند بهتر است در خانه
دادن جوانـان بـه  بـرای سـوق، باعث از بین رفتن قدرت ما خواهد شـد، سستی و ضعف

نـاخواه وارد  ور و مردم را خواه توزی آنها را شعله هایی هستیم که کینهجنگ نیازمند کار 
ای  بـه گونـه؛ صورت بسیار خشن ارایـه کنـیم ما باید این جنگ را به. عرصه جنگ کند

، نـاجی( ها را بـه تـپش وادارد قلب، ب و وحشت بر قلوب جاری شده و صدای مرگعر 

ة فـی إصـالح یاسـة الشـرعیکتـاب الستوان نسخه نـوین این کتاب را می .)۳۱-۳۳: ۲۰۰۴
هـای سیاسـی راهبـردی بـرای ة اثر ابن تیمیه دانست که بیشتر خط و مشییالراعی والرع

کـه ( خطوط اصلی کتاب مسائل من فقـه الجهـاد. دهداداره و مدیریت جامعه ارائه می
ان تـو را که در بیست مسأله بیان شده است را نیـز مـی) بیشتر جنبه فقهی و عقیدتی دارد

مبتنـی بـر  وی در مسأله اول کتاب خویش: داراالسالم و دارالکفر -۱: اینگونه برشمرد
داراالسالم و دارالکفر را مطرح ساخته و هر بـالدی را کـه در آن  آیات و روایات دوگانه

                                                 
1. Catechism of a Revolutionary. 

2. Sergey Nechayev. 
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 )۱۸، تابی، المهاجر( دانددارالکفر و مستحق تکفیر و حرب می، احکام اسالم جاری نیست
اسالم فقط  -۳کنند مرتدند  حکومت نمی» بما انزل الله« که بر اساسحاکمانی را  -۲

شهادتین و اقامه نماز و زکات و روزه نیست و صرف کفر فارغ از محاربه یا غیر آن جواز 
جهـود و ، اعـم از صـلیبیون( حمایـت از مشـرکان -۴کنـد و وجوب قتل را صـادر مـی

، رج جـزو طوائـف و فـرق ضـالهشـیعیان و خـوا -۵موجب کفر و ارتداد است ) شیعیان
از شـیعیان در ) االستعانة( وی در شرح مسأله استخدام و استفاده: رافضی و کافر هستند

را ) بـه تعبیـر وی روافـض( شـیعیان، خـود کهداند بلنه تنها آن را جایز نمی، نبرد با کفار
: نهمـا( دانـدمـی ...خیانـت و کـذب و، مکـر، خدعه، تکفیر کرده و آنها را اهل غدر

۳۵۸-۳۶۰(.   
عملیـات ، )اغتیـال( وی در فصول دیگر کتاب خود به مشـروعیت بخشـیدن بـه تـرور

عدم تفکیک بین نظامیـان و غیـر آنهـا در ، سوزاندن و غرق کردن کفار، ربایش، انتحاری
. گنجـدآنها در ایـن مجـال نمـی پردازد که پرداختن به همهمی ...تشریع قتل اسرا و، قتال

چنانکه یکی از اهداف پژوهش نیـز ( ل مستلزم یادآوری و امعان نظر استآنچه در این مقا
ای های اجتماعی در جوامع تـودهتلفیق و به هم آمیختگی الینفک بحران، )تبیین آن است

ــاتی و فقهــی فقهــو تعــالیم اال  ــدی دوری و اای افراطــی ســلفی و وهــابی در طــی فر هی ین
هــای  صــورت انضــمامی بحران، کتیکیدر هــر مرحلــه از فراینــد دیــال؛ دیــالکتیکی اســت

کلیت فرایند را در قالب ساختارهای مسـلط اجتمـاعی ، متکثر و متلون اجتماعی، چندپاره
تـزویج  منسـجم بـه هـم آمیختـه ۀپیوسـت  همـان کـنش دوسـویه( دهـد قرار می تأثیرتحت 
ارچوب کلـی فراینـد تکـوین این بدان معناست کـه چـ، )های اجتماعی ها و جنبش بحران

جزئی یا خـاص صورت بخشی از محتوای به، های تکفیری و سلفیظری و عملی جنبشن
توان آن می) شناسی سیاسیجامعه( شناختیبندی جامعهدر صورت اً آید که صرف آن در می
نسـل  تـوان بـه مثابـهتا بغدادی را مـی های مذکور از زرقاویها و جریانگروه. را شکافت
نسلی که با منطق توجیـه وسـیله ، نگریست) یا نئوسلفیه( یهای تکفیری و سلفسوم جریان

 . از دست یازیدن به هیچ جنایت خشونت آمیزی پروا ندارد، در جهت تحصیل هدف



 

ش
ژوه

پ
ان 

بست
و تا

هار 
ی / ب

الم
 اس

عی
تما

 اج
ای

ه
١٤
٠٠

 
ارۀ 

شم
 /

١٢
٣

۲۳۸

 گری و خشونت سیاسیارتباط سلفی -۵-۳

 ١خشونت سیاسی -۵-۳-۱
ای از خشونت است که در بستر مفهوم قـدرت خشونت سیاسی بنا به تعریف گونه 

است که مستلزم نوعی مشروعیت  ٣و این سوای اقتدار سیاسی  شودیف میتعر  ٢سیاسی
توان مفهوم خشونت سیاسی را به صراحت و قطعیـت از سـایر هر چند نمی. مدنی است

، آن را بـه حـوزه سیاسـت و قـدرت تـوان دامنـهلیک می، اشکال خشونت تمیز بخشید
ی از خشونت دانسـت کـه در اتوان گونهبه عبارتی خشونت سیاسی را می. محدود کرد

ب یک قـدرت ــو غص استحصال -۱: کندبطن و متن یکی از سه فرایند زیر تجلی می
 )۳: ۱۳۷۸، فکـوهی( حفـظ و ابقـای یـک قـدرت -۳یک قدرت  یسرنگونی و امحا -۲
خشـونت ، انـدهای سیاسی و خشونت قلم زدهنظرانی که در حوزه انقالبصاحب راکث

از ، طیف وسیعی از اندیشـمندان. دانندهای انقالبی میعیترا ذاتی و جزء الینفک وض
دانند که دو اسبی می ونت و انقالب سیاسی را به مثابهخش، دان تا هانتینگتون و کالورت

حتی برخـی از نظریـه پـردازان نظیـر رژی دبـره خشـونت . تازندهماره عنان بر عنان می
ترین رکـن انقـالب مرکزی و مهم تههس، سیاسی و ابزارهای آن را در قالب حزب پیشتاز

برخـی از جامعـه شناسـان  .)۵۱-۵۰: ۱۳۹۲، کوهن( داننددر جهت تغییر قدرت سیاسی می
خشونت سیاسی را محصول مستقیم خروج افراد ، کارکردگرا نظیر دورکیم و پارسونز نیز

هـا یـا برخی از گروه، در این نگرش. داننداجتماع از حالت تعادل و توازن اجتماعی می
های اجتماعی در جوامع ها و نقشارزش، افراد جامعه در کشاکش تغییر دائمی هنجارها

کـه منجـر بـه الغـای ( ارگانیکی نوین و عدم توانـایی انطبـاق خـود بـا وضـعیت جدیـد
ر دچـار ـبه نوعی تـرس و تشـتت فراگیـ) همبستگی و انسجام اجتماعی آنها خواهد شد

 توانـد جامعـه را بـه مـی، قدرت سیاسی حـاکم هشوند که در صورت سرکوب بواسطمی
بـه هـر  .)۷۹-۷۶: ۱۳۷۸، فکـوهی( سیاسی سوق دهد سوی رادیکالیسم و خشونت گسترده

خواسته یا ناخواسـته مسـتلزم اعمـال ، روی دگرگونی یک دولت مستقر و قدرت سیاسی
                                                 

1. Political violence. 

2. political power. 

3. political authority. 
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هـای پیشـین پیرو مباحث مـذکور در بخـش. خشونت سیاسی از جانب انقالبیون است
که در ارتباط غرب با جهان ( های تکفیری و سلفی معاصرکی از دعاوی اصلی جنبشی

در ) ای را تجربه کردنـدتغییرات اجتماعی رادیکال و گسترده، اسالم در یک سده اخیر
الله و  ١استرداد قدرت سیاسی از غاصبان حاکمیت، جهت تبدیل دارالکفر به داراالسالم

و چنـین امـری در ذات خـویش مسـبوق و منـوط بـه دین به خداسـت  بازگرداندن همه
وای تقنینی آنان از سویی انقالب سیاسی برای اسقاط حاکمیت طواغیت و اضمحالل ق

انسانی در راستای تبدیل  یق و تنفیذ شریعت الله در جامعهحاکمیت الهی و تطب یو ابتنا
بـه ( جبریه و قهریهکاربرد قوای ، در این رویکرد. اسالمی است جاهلی به جامعه جامعه

هـای در تقابل بـا دولـت) ...عملیات انتحاری و، ترور، هر شکل و نوعی اعم از ارعاب
تحت نام جهـاد ، )اندکه پیش از این با کمال تهور تکفیر شده( غیر اسالمی و ملل کافر

واجبـی اسـت مکنـون و مغفـول کـه دلیـل انحطـاط امـت  کهنه تنها مشروع بل ٢مقدس
مبتنـی بـر تعـالیم . آن از سیره اصحاب سلف نیز کنارنهادن آن است مسلمان و انحراف

اسـالمی دولـت  یاستحصـال و ابقـا، امحـا خشونت در هر سـه مرحلـه، جهادی سلفیه
از اینجاسـت  ٣.در جهت تسلیم خلق به شریعت جایز است واجب و کاربرد زور و الجا

ی در خاورمیانه و سایر گری معاصر با خشونت سیاستوان نتیجه گرفت که سلفیکه می
 . جهان ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد

 اسالم و خشونت سیاسی -۵-۳-۲
ارتبـاط دیـن اسـالم و  اساسـاً : مهمی که در اینجا مطرح است ایـن اسـت کـه الؤ س

ث از ـذاتـی اسـالم یـا منبعـ، کـه آیـا خشـونت سیاسـیخشونت سیاسی چیست؟ و این
                                                 

1. Sovereignty. 

2. Holy war. 

گرایانـه از تکفیری و جهادی نوین، منبعث بر خوانشـی خشـن و نـص الزم به ذکر است که تعالیم سلفیه. ٣
شیعه و سـنی سـنخیت و تجانسـی رسد با جمهور فرق مسلمان اعم از  آیات و روایات است که به نظر می

کنـد سوره نحـل تصـریح مـی ۸۲و  ۳۵ندارد. فی المثل عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیات 
بوده و آنان نباید مردم را ملجأ، مضطر و ناچار کنند که پیام آنها را » بالغ مبین«که: وظیفه پیامبران فقط 

(سـروش محالتـی،  نـدداران را را فقـط انـذار و تبشـیر مـیبگیرند و عمل کنند. وی قلمرو رسالت پیـامب
۱۳۹۴ :۱۰۰-۱۰۱ ( 
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است؟ حقیقـت ) های تکفیری و سلفیهای گروهنظیر قرائت( های خاصی از آنقرائت
شـناختی در زمینـه مباحـث جامعـه» خشونت ناب دینی/اسـالمی« آن است که مفهوم

نگریست که همـه چیـز در » کلیتی انضمامی« بلکه اجتماع را باید به مثابه، گنجدنمی
اشاره  متون و نصوص دینی و آیاتی که به جهاد، هاآموزه. آن ترکیبی و دیالکتیکی است

هـا ال اینجاست که چرا همین آموزهؤ اما س، های تاریخی موجود بودهبرهه دارند در همه
آور صـلح و همزیسـتی پیـام کـهدر مقاطعی از تاریخ نه تنهـا منـادی خشـونت نبـوده بل

نشاندن و تعین ، آمیز و انسانی بوده است؟ آنچه حائز اهمیتی بسیار حیاتی استمسالمت
هــای شــناختی و زمینــههــای جامعــهبنــدیر چــارچوب و صــورتهــا دبخشــیدن آمــوزه

به دین  ٢شناسانهو شرق ١گرایانهسیاسی و ژئوپلیتیکی و پرهیختن از نگاه ذات، اجتماعی
انـد وع نگاه شدهخاصه اسالم بیش از مسیحیت قربانی این ن، از آنجایی که ادیان، است

گرایانه به اسالم در قالب نگاه ذات، کنونی ظهور و بروزی عجیب یافته و آنچه در برهه
و همین نگاه است که تمامی رویکردهای فرق و نحـل ؛ است ٣گرایینوعی تسمیه و نام

، فاشیسـم اسـالمی، تروریسـیم اسـالمی، گوناگون اسالمی اعم از رادیکالیسم اسـالمی
م را بـا اسـال، و یا بالعکس» اسالم« را به ...بنیادگرایی اسالمی و، توتالیتاریسم اسالمی

های ه و به مدلولبه مثابه دالی واحد انگاشت، تمامی بار معنایی عریض و طویلی که دارد
ها پرداختن هـر چنـد کـه  فارغ از تبیین جامعه به تدقیق در آموزه. دهد مذکور تقلیل می

اما هرگز کافی نبوده و دامگه معرفت شناختی خطیر و خطرناکی اسـت بـر ، مفید است
هـای اجتمـاعی زمینـه مبتنی بر آن که مفاهیم را در خألهای استنتاج مسیر عقل سلیم و

اسالم و خشونت سیاسی این موضوع را مد نظـر قـرار  و در مقالهناسپوزی. کندتفسیر می
 هـای تکفیـری و سـلفی از بلکـه سـوء اسـتفاده جریـان، داده است و به سـوء برداشـت

در حالی که خیل کثیری از مؤمنان « :نویسدباره مینصوص قرآنی اشاره کرده و در این
گرایان مذهبی افراط، های تاریخی خویش هستندمشغول خواندن متون اسالمی در زمینه

 »برنـد تـوجیهی بـرای اعمـال خـویش بهـره مـی ها از این نصوص به عنوانو تروریست

                                                 
1. Essentialistic. 

2. Orientalistic. 

3. Nominalistic. 
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)Esposito, 2015: 1068(. در  سپتامبر پژوهشی را ۱۱جنکینز نیز که پس از حادثه  فیلیپ
های خشونت آمیز در قرآن و انجیل انجام داد و نتیجه کار خود باره میزان آیات و آموزه

اعالم کرد که با کمال تعجب دریافته است ، را در کتاب نبردهای عیسی منتشر ساخت
وی در ، که آیات خشونت آمیز و ستیزه جویانه در قرآن به مراتب کمتر از انجیل اسـت

با مسیحیت در قرن  ۲۱ اسالمی قرن یت اجتماعی خاورمیانهقیاس وضعکتاب خویش با 
ه ز ای کـه امـرو هـای سیاسـی مشـمئزکنندهکند که تمامی خشـونتچنین استنتاج می ۵

پذیرد های تکفیری و سلفی نظیر القاعده انجام میجریان تحت لوای اسالم و به واسطه
یانه اسالمی معاصر هم خاورمف در عالم مسیحیت نیز مسبوق به سابقه بوده است و اساساً 

بـا  .)Jenkins, 2010: 56-58( کند و بـالعکسمسیحی کمک شایانی می به فهم گذشته
های های اجتماعی در ظهور جنبشهای مذکور و خوض در نقش بحرانتوجه به تحلیل

االطـراف وجهی و جـامع نگرش چند، تکفیری و سلفی معاصر که پیش از این ذکر شد
گـری جهـادی باط اسالم با خشونت سیاسی و تفکیک آن از مفهوم سلفیدر تحلیل ارت

 . نمایدوهابی معاصر ضروری می

 گیرینتیجه
هـای تحقیـق نیـز ذکـر شـد تبیـین و هدف این پژوهش چنانکه در مقدمه و پرسـش

های تکفیری و سلفی معاصر در خاورمیانه تحلیل مبانی فکری و اجتماعی ظهور جنبش
تبیـین و تحلیلـی کـه متـون و نصـوص . آن بـا خشـونت سیاسـی بـود و پیوند تنگاتنگ

هـای اندیشمندان و متفکران سلفی را طی فرایندی دوری و دیالکتیکی به قامـت بحـران
ها را در ترویج تـرور ماهیت چندپاره و متکثر آن تأثیرتاریخی و اجتماعی در آویخت و 

، کنـونی از تـاریخ ر برهـهد. و خشونت سیاسـی در خاورمیانـه بـه منصـه ظهـور رسـاند
، های تکفیری و سلفی نظیر داعشت جریانأاند که در هی جهانیان شاهد دهشتی خونین

انگیز به سودای تسـخیر و در هیبتی رعب ...القاعده و، طالبان، بوکوحرام، جبهةالُنصره
است و همـه روزه تهـاجم و خشـونت رو بـه  جهان کفر و تبدیل آن به داراالسالم آمده

تهـاجم و تـروری بـی سـابقه بـا . زنـدایدی را در خاورمیانه و اکناف گیتـی رقـم مـیتز 
، سبعیت و بربریت خویش است، رویکردی آنارشیستی که توأمانی که مجذوب توحش
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در » عریـان« انگیز خویش را لخت وماهیت نفرت) های پیشینبر خالف نسل( این بار
ی ـرحمـت بـیـــف آنهـا را بـا نهایــواطها و عد همگان قرار داده و وجدانــمعرض دی

چیست؟ آیا این اما به راستی دلیل این حجم غلیظ و شدید تهاجم و توحش . خراشدمی
بـوده و بیهـوده و » یکسـویه«، خشونت و این سیل بنیان کـن تـرور موج افسار گسیخته

سرگردان و کور و خودجوش به کشـورهای غربـی و اسـالمی معطـوف و منتهـی شـده 
گـذاری و های تکفیری از بمـبلیل خوشحالی و سرور خاطر بسیاری از سلفیاست؟ د 

وخیم و خونین است گشایی ر ممالک غربی که گویای نوعی عقدهعملیات انتحاری د
هایی است که باید در باب آن به تأمل نشست و بیشتر از پیش آنها  الؤ ها سچیست؟ این

پل سارتر به دنبال نبرد الجزایر و کشتار  سال پیش  ژان ۵۰حدود . را مطمح نظر قرار داد
کـه بـر دوزخیـان روی  ای در مقدمه، هابیش از یک میلیون الجزایری به دست فرانسوی

تحلیلـی جالـب از خشـونت و ؛ زد» غـرب ۀمحاکمـ« تحت عنـوان نونفازمین فرانتس 
اطر خـهر چند که بعـدها آرنـت و آرون وی را بـه( قدرت پیچیده و متقابل آن ارائه داد

که ) به گرایش به خشونت یا حداقل تصدیق و تعریف از آن متهم کردند، همین تحلیل
تقابـل « سـارتر در آن مقدمـه از. شاید کمتر در حوادث اخیر مورد نظر قرار گرفته است

چـاق و رنـگ  ۀقار « ای نزدیک این یا خشونت معکوسی که در آینده، زنددم می» قهر
 ، نوردد در هم میرا ) به تعبیر خود او(» پریده

توحش و خشـونت غـرب  خاطره: سازد کهنشان میاو همچنین در آن مقدمه خاطر
با هیچ شیرین کاری و  استعمارگر را در قبال مسلمانان الجزایر و سایر ممالک اسالمی را

او از کـدامین  .)۲۵-۲۲: ۱۳۶۷، فـانون( توان از اذهان محو کرد جـز خشـونت ترفندی نمی
دانسـت؟  ی آن را در گـرو خشـونتی متقابـل مـید که تبعا خنثـی سـازز  خشونت دم می

های سلفی چه تجانس و نسبتی بـا خشـونت پنهـان غـرب دارد؟ خشونت عریان جریان
نهادهـای نماینـدگی دول  نفی همـه سی بنیادین تروریسم را به منزلهبودریار خشونت سیا

، بودریـار( ف گرفتـه اسـتهـا را هـدداند که سکوت مسحور از اطالعات تـودهغربی می
 نگرنـد کـه سـوژهکششـی دام گونـه مـی و ژیژک و میشو آن را به مثابـه )۷۹-۸۱: ۱۳۸۷

بـا  که تبعاً -زای آن شدن آسیب تأثیردر تقابل مستقیم با آن و محو ) خاصه مردم غرب(
 -اش همراه استهای منطقی و انتزاعیهای غریزی وی نسبت به استداللتقدم واکنش
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خشــونت « را کــه مهــم تــر از» خشــونت پنهـان« ندیشــیدن را از دســت داده وقـدرت ا
میشو  ؛ ۱۲: ۱۳۹۴، ژیژک( کند لل آن است به نفع دومی مصادره میو بلکه علت الع» عریان
رسد که تحلیل کیفیت ارتباط جهان غرب با جهـان اسـالم در نظر میبه .)۵۷-۵۹: ۱۳۸۱

اخیـر پاسـخ چرایـی ظهـور  یـک دهـهو به نحـو اخـص  هطول تاریخ و خاصه یک سد
های افراطی تکفیری و سلفی در خود خشونتی با این شدت و حدت را در قالب جریان

البته با ذکر این نکته که خشونت عریان و معکوسی که هم اکنون شاهد آن . حمل کند
های غرب در رابطه بـا مبتنی بر مفهوم خشونت پنهان و سیاست توان صرفاً هستیم را نمی

های خشونت آمیز دینی و فقهی و تخالفات و تعارضات جهان اسالم یا نصوص و آموزه
های سیاسی و اجتماعی تعارضات و بحران، برخاسته از آن و یا حتی در محمل مناسبات

بلکه تعلیـل ، تکه و منفک از هم به نحو جامع و شامل تفهیم کردتکه، به صورتی منفرد
بـی و ده بیش و پیش از هر چیز مستلزم و مرهون تحلیل ترکیاین پدی نگرانهو تبیین جامع
تالش این پژوهش در کلیـت ؛ موارد مذکور را شامل است ای است که همهچند متغیره

بیشـتر بـه چنـین تحلیلـی بـود کـه بالشـک نیازمنـد مطالعـات و  خویش تقارب هرچـه
 . تر در آینده استتر و گستردهتحقیقات وسیع

 نامه کتاب
پژوهشـکده مطالعـات  ،، تهـرانگـری و جهـانی شـدن امنیـت خاورمیانـهنوسـلفی ،می، نبی اللـه ابراهی .۱

 .۱۳۹۴، راهبردی
 .۱۳۸۶، ، ترجمه اسحاق دبیری، انتشارات سایت کتابخانه عقیدهمختصر منهاج السنه ،ابن تیمیه، احمد  .۲
 .۱۳۹۵، تابخانه عقیده، ترجمه عبدالمتین، انتشارات سایت کالله الله فی صحابی ،ابن تیمیه، احمد  .۳
، فصـلنامه »هـای اسـالمی در خاورمیانـه: طـرح یـک چـارچوب نظـری آینده جنبش« ،احمدی، حمید  .۴

 .۱۳۷۷، ۱۵و  ۱۴شماره  - ۱۳۷۷مطالعات خاورمیانه، تابستان و پاییز 
وند، ، ترجمه شجاع احمدهای اسالمی معاصر (اسالم و دموکراسی)جنبش ،اسپوزیتو، جان و وال، جان  .۵

 .۱۳۹۳، ران: نشر نیته
انتشـارات  ،، ترجمـه محمـد بقـایی (ماکـان)، تهـرانبازسازی اندیشه دینی اسالم ،اقبال الهوری، محمد .۶

 .۱۳۸۸، فردوس
، نشـر نـی ،، تهـرانشناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتمـاعی در زنـدگی سیاسـیجامعه ،بشیریه، حسین  .۷

۱۳۹۲. 
 .۱۳۸۷، نشر مرکز ،رجمه پیام یزدانجو، تهران، تهای خاموشی اکثریتدر سایه ،بودریار، ژان  .۸
 .۱۳۹۴، مؤسسه بوستان کتاب ،، قمسنت، ایدئولوژی، علم ،پارسانیا، حمید .۹
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شـرکت  ،، ترجمه حمیـد احمـدی، تهـرانهای اسالمی معاصر در جهان عربجنبش ،دکمجیان، هرایر .۱۰
 .۱۳۹۰، انتشارات کیهان

، »ةیة إصـالحیـة اجتماعیـخیة تار یـنیلرافضة: حقـائق دة وایعة أو الوهابیالسنة والش« ،رشید رضا، محمد .۱۱
 .۱۹۴۷، قاهره: نشرة فی مجلة المنار

یرچشمی ،ژیژک، اسالوی .۱۲  .۱۳۹۴، نشر نی ،، ترجمه علیرضا پاکنهاد، تهرانخشونت: پنج نگاه ز
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