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چيستی افراط گرايی در اسالم سياسی: ريشه های هويتی و كنش هنجاری

علی آدمی1
استادیار روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی)نویسنده مسئول(

عبداهلل مرادی2
دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

تاریخ دریافت: 1394/06/03             تاریخ پذیرش: 1394/08/15

چکيده
اندیشه سلفی گری و پدیده خشونت افراط گرایی از جمله مسائل پربسامد در مطالعات سیاسی و بین المللی 
به شمار می رود. درحالی که با یک نگرش تقلیل گرایانه و متأثر از این همانی اسالم با بنیادگرایی، تالش 
می شود اسالم با همه تنوع و تکثر فکری، فقهی، فلسفی و سیاسی آن به افراط گرایی فروکاسته شود، 
اما به نظر می رسد شناخت ماهیت افراط گرایی مستلزم مطالعه ای عمیق تر در الیه های شکل گیری اسالم 
سیاسی معاصر است. براین اساس، هدف اصلی در این مقاله تشریح مفهوم نظری و جریان های عینی 
»افراط گرایی در اسالم سیاسی« است. ازاین رو، پرسش اصلی این مقاله این است که، »ریشه های هویتی و 
عناصر هنجاری مفهوم افراط گرایی در اسالم سیاسی چگونه تبیین می شود؟« براین اساس، فرضیه اصلی 
این گونه طرح می شود که، گروه های سلفی ـ حدیثی که مبارزه سیاسی و حتی فرهنگی برای کسب 
قدرت را تنها از طریق کاربرد خشونت و حربه تکفیر علیه مخالفان و براندازی خشن حکومت ها می دانند 
تا خالفت اسالمی را احیا و قانون شریعت را اجرا کنند، جریان »اسالم سیاسی افراطی« تعریف می شوند. 
برای تکمیل فرضیه فوق، نمودارهای درختی، مفهومی از نسبت های فکری و جریانی گروه های سلفی 
با یکدیگر در چارچوب اسالم سیاسی و همچنین شاخصه های هنجاری اسالم سیاسی افراطی به عنوان 

منبع اصلی قوام دهنده دروني هویت افراط گرای، ارائه می شود.

واژه های كليدي: جنبش اسالمی، سلفی، اسالم سیاسی، افراط، تکفیر، جهاد، توحید

1. aliadami2002@yahoo.com
2. moradi.abdolah@gmail.com
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مقدمه
به واسطه وقوع  مباحثي گسترده و مجادله  برانگیز است که  »اسالم  سیاسی« دربرگیرنده 
تحوالت متعدد سیاسی و بین المللی، پیوسته در معرض مطالعه نظری و پژوهش های علمی 
قرار گرفته است. اسالم سیاسی از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، به دلیل به چالش کشیدن 
روابط  موضوع  به عنوان  خویش،  هویتی  ـ  اسالمی  دال  به  ارجاع  و  غربی  بین المللی  نظم 
بین الملل و کنشگر در نظام بین الملل قلمداد شده است. روند حوادث طی چهار دهه گذشته 
برابر  به عنوان معارضي در  به وضوح مي توان »دعاوي اسالمي« را  بوده است که  به  گونه اي 
قدرت  هاي مسلط یا مانند رقیبي براي گفتمان هژمونیک گرایي لیبرالـ  دموکراسي مشاهده کرد 
)سیمبر و قربانی، 1389: 102ـ89(. هم زمان با فرایند اسالم خواهی در مقابل دهه ها ملی گرایی 
و مدرنیزاسیون غربی، گرایش هایی در قالب جریان سلفی با کنش افراطی نیز در جهان اسالم 
ظهور یافته اند. ازاین رو، پیدایي افراط گرایی اسالمي و کنش هایی مانند عملیات انتحاری و 
حمالت تروریستی و ...، از مهم ترین دگرگوني هاي اسالم گرایي بوده که اینک به جریانی 
بین المللي، بدل شده است. تشدید گرایش های سلفی و  پربسامد در تحوالت منطقه اي و 
اقدامات افراطی، مباحث نظری درباره اسالم سیاسی و ابعاد و ارزش های آن را بیش از گذشته 
دچار پریشانی مفهومی کرده است. در-واقع متناظر با فرایند اجتماعی مبتنی بر اسالم هراسی، 
در سطح مطالعاتی نیز اسالم و اسالم سیاسی با تمام تکثیر معرفتی، فقهی، فلسفی، رفتاری 
و ...، به جماعت سلفی افراطی فروکاسته می شود. درحالی که اسالم سیاسی و حتی جریان 
سلفی دارای تنوع و گوناگونی فراونی هستند که ناشی از ریشه های تاریخی و مبانی هنجاری 

متفاوت در درون آن هاست. 

پرسش های پژوهش
براین اساس، هدف اصلی در این مقاله، تشریح مفهوم نظری و جریان های عینی »افراط گرایی 
در اسالم سیاسی« است. بنابراین، پرسش اصلی این مقاله این گونه طرح می شود که »ریشه های 
هویتی و عناصر هنجاری مفهوم افراط گرایی در اسالم سیاسی چگونه تبیین می شود؟« برای 
پاسخ این پرسش، تعدادی پرسش فرعی طراحی شده است که سامان دهی پژوهش بر اساس 
این آن هاصورت گرفته است. در گام نخست، با طرح این پرسش که »اسالم سیاسی به لحاظ 
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تاریخی و مفهومی چگونه تعریف می شود؟« تالش می شود تا جنبش های اسالمی و اسالم 
سیاسی تعریف شود. پرسش بعدی ضمن گونه شناسی انواع اسالم های سیاسی به این موضوع 
می پردازد که »معیار مطلوب برای مطالعه فهم تقسیم بندی های درونی اسالم سیاسی چیست 
این  به  با توجه  از گرایش های اسالم سیاسی شناسایی می شود؟«  بر اساس آن چه نوع  و 
پرسش می توان تصویر شفافی از چارچوب جریانی اسالم سیاسی و جایگاه جریان های سلفی 
)به معنای عام و همچنین خاص آن( به دست آورد. تا بدینجا فرایند مفهومی از شکل گیری 
جنبش های اسالمی به عنوان کل تا جریان سلفی به عنوان جزء مشخص می شود. پس پرسش 
بعدی به »ریشه های تاریخی و سنت های فکر سلفی معاصر« می پردازد. با توجه به پاسخ این 
پرسش، می توان الگوی مفهومی تلفیقی از »سنت های سلفی« و گونه شناسی »اسالم سیاسی« 
به دست داد که جایگاه گروه های افراطی را مشخص و مفهوم »افراط گرایی در اسالم سیاسی« 
را تبیین می کند. درنهایت، پرسش آخر به نظام معانی، باورها و کنش های هنجاری »افراط-

گرایی در اسالم سیاسی« می پردازد.

چارچوب نظری و روش تحقيق
چارچوب نظری این پژوهش نیز با توجه به اینکه تالش دارد تا چیستی افراط گرایی اسالمی 
را بر اساس شبکه های معنایی و هویتی، تشریح کند، مبتنی بر »سازه انگاری«1 خواهد بود. 
از طرح  پیش  که  است  فرانظریه  و  رهیافت  یک  و عمدتاً  تحلیلی  سازه انگاری چارچوبی 
اجتماعی  علوم  کل  در  فرانظری  مباحث  و  معرفت  جامعه شناسی  در  بین الملل،  روابط  در 
مطرح بوده است )لینکلیتر، 1386: 21( و در آن بر ساخت اجتماعی واقعیت تأکید می شود. 
مهم ترین نکته سازه انگاری این است که ساختارهاي هنجاري و فکري به اندازه ساختارهاي 
مادي اهمیت دارند. در این زمینه، به ویژه سازه انگاری سطح واحد، بر هنجارها و ارزش های 
)وینر2، 2003:  می کند  تأکید  کنشگران  هویت  بر شکل گیری  آن  تأثیر  و  داخلی  اجتماعی 
245(. پس برای فهم چیستی »افراط گرایی در اسالم سیاسی« باید به منابع سلفی به عنوان 
اصلی ترین مبانی هویتی قوام دهنده افراط گرایی رجوع کرد. بر اساس این نظام معنایی، باورها 

1. constructivism
2. Wiener
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و انگاره های جریان سلفی افراطی از وضعیت کنونی جهان اسالم شکل می گیرد و درنهایت 
کنش رفتاری آنان تعریف می شود. نوع پژوهش حاضر توصیفی ـ تبیینی خواهد بود؛ زیرا 
تشریح مفاهیم و ابعاد گوناگون اسالم سیاسی و گونه شناسی سنت های سلفی در جهان اسالم، 
مستلزم رویکردی توصیفی است و نیز برای نسبت سنجی مفهومی اسالم سیاسی و سنت 
سلفی و استخراج الگوی هویت هنجاری افراط گرایی )معانی، باورها، هنجارها( از رویکردی 

تبیینی استفاده خواهد شد. روش جمع آوری دادها نیز اسنادی و کتابخانه ای خواهد بود.
 

مفهوم شناسی اسالم سياسی 
الف: شکل گیری جنبش های اسالمی معاصر

ظهور جنبش های اسالمی به لحاظ تاریخی ریشه در بحران های فکری و سیاسی ناشی از 
نفوذ استعمار و سقوط خالفت اسالمی)عثمانی( در قرن گذشته دارد؛ به گونه ای که »برنارد 
لوئیس« 1تاریخ جنبش های اسالمی را با »آغاز تاریخ نوین تأثیرگذاری غرب در جهان اسالم 
یا به عبارت دقیق تر، امپریالیسم اروپایي« تعریف می کند )به نقل از: محمدخیر2، 2004: 507(. 
نهاد خالفت عماًل به »پادشاهی ستمگرانه« تبدیل شده بود، اما به هرحال، خالفت  برای بیشتر 
مسلمانان، تجسم چارچوب سیاسی اصلی دینی  به شمار می آمد. با فروپاشی خالفت و از بین 
رفتن امت، مسلمانان با نوعی بحران هویت روبه رو شدند. با توجه به اینکه اندیشه سیاسی 
به طور کلی به دوره بحران معطوف است )اسپریگنز، 1389: 15(، درباره دغدغه انحطاط، 
نظریات متفاوتی به عنوان راه حل ارائه شده است )برومند، 1392( که در تقسیم بندی ای کلی 

می توان آن ها را در دو جریان خالصه کرد:
ـ جریان های غیردینی )غرب گرایی، سکوالریسم و ملی گرایی(.

ـ جریان اسالمی تحت عناوین متعددی مانند اسالم سیاسی، احیاگری، بنیادگرایی، اصالح 
طلبی دینی و ... .

مشخصه  هاي اصلي دیدگاه های غیردینی در پیوند با تفکر مدرن »سکوالریسم«3 بود که عبارت 
است از: »تدارک یک نظریه زندگی و نحوۀ سلوک اجتماعی بدون اینکه به آسمان رجوع 

1. Bernard Lewis
2. Mohamed khir
3. Secularism
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شود« )تمیمی1، 2000: 22(. در مقابل جریان سکوالر، در جهان اسالم، طیف های مختلفی در 
قالب »جنبش های اسالمی«2 ظهور کردند که »هرایر دکمجیان«3 آن ها را »حرکت هایی مردمی 
و سازمان یافته می دانست که خواهان جایگزینی وضع موجود با مطلوب، بر اساس دستورهاي 
با شیوه هاي مسالمت آمیز  اجتماعی،  و  اعتقادي، سیاسی  ابعاد فکري،  در همۀ  اسالم  شرع 
و غیرمسالمت آمیز در جوامع اسالمی هستند« )دکمجیان، 1383: 52ـ42(. همه جنبش های 
باوجوداین،  اما  هستند،  اسالمي  شرع  و  اخالق  اساس  بر  جوامع  ایجاد  خواستار  اسالمی 
اسالم گرایان درباره ویژگی های حکومت اسالمي، چگونگي اداره آن و اینکه چه کسي آن را 

اداره کند و به چه وسیله اي باید آن را مستقر کرد، اختالف نظر دارند )هانتر،1380: 161(. 
ب: اسالم سیاسی

با توجه به مطالب فوق، »اسالم سیاسي«4، اصطالح جدیدی است که در برابر اسالم سنتي 
و سکوالریسم مدرن قرار دارد. بر همین مبنا، »نزیه ایوبي«5 در کتاب اسالم سیاسي، دین و 
سیاست در جهان عرب6 ، بر این باور است که اسالم سیاسي نهضتي است که اعتقاد دارد 
اسالم داراي نظریه  سیاست و حکومت است )به نقل از: نعیم7، 1995: 147(. ریشه هاي این 
نظریه سیاسي در قرآن و سنت پیامبر اسالم)ص( ــ به مثابه نمونه عملي ارزش هاي سیاسي 
قرآن ــ قرار دارد که در طول تاریخ جوامع اسالمي، راهنماي عمل سیاسي مسلمانان بوده 
است )محمدخیر8، 2004: 505(. درواقع، مفهوم اسالم سیاسی محصول تفاوت نهادن میان 
»اسالم« به عنوان هویت و »اسالم« به عنوان مذهب و »اسالم« به مثابه ایدئولوژی سیاسی است 
)کاکس و مارکس9، 2003: 5(. به همین علت، »جان اسپوزیتو«10 نیز مفهوم اسالم سیاسي را 
در عام ترین شکل آن، یعني »احیا یا تجدید حیات مذهبي در زندگي خصوصي و عمومي« 

1. Tamimi
2. Islamics Movement
3. Richard Hrair Dekmejian
4. Political Islam
5. Nazih Ayubi
6. Political Islam: Religion and Politics in the Arab World
7. Naim
8. Mohamed khir
9. Cox & Marks
10. John Esposito
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تعریف می کند )به نقل از: انصاری، 1386: 6(. بنابراین، اسالم سیاسي1 را مي توان گفتماني 
شمرد که دارای گزاره های ذیل است )سعید، 1379: 20(: 

ـ ابعاد فراگیر دین و جدایی ناپذیري دین و سیاست
ـ تشکیل دولت مدرن بر اساس اسالم

ـ استعمار غرب به عنوان عامل عقب ماندگي مسلمانان
واضح است چنین نگرشی در تمام گرایش های درونی گفتمان اسالم سیاسی مشترک است، 
اما این به معنای یک دست پنداشتن اسالم گرایان نیست. درواقع از منظری گفتمانی، اسالم 
سیاسی یا اسالم گرایی همان نقشی را ایفا می کند که مدرنیسم برای مجموعه ای از مکاتب و 

نگرش ها در غرب ایفا می کند. 

گونه شناسی اسالم سياسی 
»نص« دین و نحوه نگرش به آن، محور اصلی تمام استنباط هاي فقهی ـ کالمی است که 
درنهایت، گرایش های مختلف اسالم سیاسی را سبب می شود. در مجموع، سه دیدگاه مهم 
درباره نحوه نگرش به نصوص دینی وجود دارد که هر یک، پیامدهاي مهمی در قبال نوع 
برداشت از دین و ارائه الگوهاي مطلوب سیاسی ـ اجتماعی و حتی راهبرد نیل به اهداف بر 
جا می گذارد )فوزی، 1389: 162ـ158(. دیدگاه نخست )عقلیـ  استنباطی( نص را فراتاریخی 
و الزم االجرا براي همیشه می داند که البته باید فراتر از ظاهر آن، با نگاهی استنباطی تفسیر و 
تأویل شود. دیدگاه دوم )نقلی ـ ظاهرگرا( موردنظر جریانات اهل حدیث است که برعکس، 
هرگونه عقل گرایی به عنوان منبعی براي استنباط احکام شریعت از متن را به شدت منع می کند. 
این جریان، نص را نه متن، بلکه موضوعی فراتاریخی تصور می کند که نیازي به تفسیر ندارد 
و ظاهر آن کاماًل واقعیت وحی را مکشوف می کند. دیدگاه سوم )تجددگرایی( نص را متنی 
تاریخ مند می داند که باید با نگاهی انتقادي، قداست زدایی و محدود و عقل بشري جایگزین 
آن شود. این گرایش به دلیل اعتقاد نداشتن به هم نشینی دین و سیاست در چارچوب اسالم 
سیاسی قرار نمی گیرد، اما دو گروه نخست به معنای دو تفسیر از اسالم هستند که »بهاءالدین 
می کند؛  هم جدا  از  »نواشعری گری«  و  »نواعتزالی گری«  عنوان های  با  را  آن ها  خرمشاهی« 
1. در این پژوهش، مفهوم عام اسالم سیاسی مدنظر است، اما در عین حال مفهوم خاصی نیز وجود دارد که صرفًا 

درباره جریانات اسالم گرایی اصالح طلب و مردم ساالر آمده است.
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»پیشوایان شاخه نواعتزالی، سید جمال الدین اسدآبادی و محمداقبال و نیز طبعاً همه مصلحان 
شیعی ایرانی هستند که ویژگی آن ها گرایش به علوم عقلی، اعتقاد به اختیار و ... است. پیشوای 
شاخه نواشعری گری محمدبن  عبدالوهاب و محمد رشیدرضا هستند و نسبت فکریشان به ابن 
تیمیه و از آن طریق به احمدبن حنبل می رسد. ویژگی مهم نواشعری گری، تقدم نقل بر عقل، 
اعتنای بیش از حد به حدیث، ظاهرگرایی و تمایل به جبر است« )خرمشاهی، 1364: 20(. 
پس در جمع بندی با توجه به محوریت تولید گفتمان سیاسی بر اساس موضع تفسیری نسبت 
به نصوص، می توان دو دسته کلی »حدیث گرا ـ افراطی« و »عقل گرا ـ اصالحی« را به عنوان 

دو گونه کلی جریان اسالم سیاسی معرفی کرد. 
مفهوم »سلفی«1 به تمام کسانی که در تقسیم بندی کالن قائل به »الحُی فیاالسالم« هستند 
که باید به ارزش های نخستین اسالم بازگشت، اطالق می شود؛ یعنی سلفی در نخستین اطالق 
خود معنایی کاماًل عام )برومند، 1392( و اصوالً واژگانی با بار ارزشی مثبت است )البوطی، 
1375: 256-259(. این معنای سلفی با توجه به تجربه دوران بیداری اسالمی، در حقیقت 
اشاره به پیشگامان حرکت »اصالح دینی« مانند »سیدجمال الدین اسدآبادی«، »عبدالّرحمان 
کواکبی«، »اقبال الهوری« و ... دارد که از این شعار استفاده کرده اند. با این توضیحات می توان 
بیان داشت که، اسالم سیاسی مفهومی عام است که با مفهوم سلفی در معنای عام آن که در 
قالب بازگشت به اسالم تعریف می شود، معنایی بسیار نزدیک به هم دارند، اما معنای خاص تر 
2سلفی که با توجه به تحوالت اخیر افراط گرایی در جهان اسالم واجد ابعاد منفی شده هست، 

به معنای بازگشت به تعالیم اسالم با الگوبرداری کامل از دوره سلف)سه قرن نخست اسالمی(، 
در قالب تشویق به انفتاح باب اجتهاد، )حلبی، 1382: 245( خوانش های حداکثری از دین و 

مخالفت با تفلسف، تصوف، تشیع و ... است. 
الف: اسالم سیاسی عقل گرا ـ اصالحی

»هاشم  که  دانست  سیاسی  اسالم  جریان  اصلی ترین  می توان  را  اصالحی  گرایش های 
شرابی« آن را جنبش »نوارتدکسی« و »عقل گرا« به شمار می آورد؛ زیرا »حرکت آنان فراخوانی 
برای تدوین دوباره اصول عقاید نبود، بلکه دعوتی بود برای بازگشت به ارزش های اسالم 
نه  سلف،  از  عقل گرا  سیاسی  اسالم  جریان  تفسیر  درواقع،   .)32 )شرابی، 1368:  راستین« 
1. Salafi

2. در این پژوهش کاربرد مفهوم سلفی اشاره به معنای خاص و مضیق این واژگان دارد.
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بازگشت به مواضع صحابه و تابعین )معنای خاص سلفی(، بلکه بازگشت به ارزش های اصیل 
)معنای عام سلفی( و در عین حال، توجه به شرایط زمان و مکان و استفاده از عقالنیت است 

)علیزاده موسوی، 1389: 78(.
اسدآبادی«  »سیدجمال الدین  اصالحی  ـ  اسالمی  گیری  جهت  در  شخصیت  بارزترین 
)1897- 1839م( بود که وضع مسلمانان را »در بقا و حیاتشان، اهل عالم مأیوس اند و در 
خانۀ خود، زیردست و توسري خور اجانب اند« توصیف کرده است و با طرح این پرسش  که 
»کجا رفت آن حشمت و اجالل؟« )اسدآبادی، 1358: 170( به »ایجاد وحدت سیاسی از راه 
بازسازی فکر دینی« به عنوان راه حل می اندیشید )عنایت، 1370: 100(. اندیشه هاي سیدجمال 
تأثیر بسیاري بر اندیشه »محمد عبده«، روحانی مصری )1905-1849( نهاد و سپس »محمد 
رشیدرضا« )1935ـ1865(، اندیشمند سوری، انقالبی گری سیدجمال را با روش فرهنگی عبده 
تلفیق کرد و در اوج بحران سقوط عثمانی در کتاب الخالفۀ او االمامۀ العظمي به نظریه پردازی 
درباره چگونگي احیاي خالفت و ماهیت آن بر مبنای شورا پرداخت. نکته مهم در اندیشه 
رشیدرضا این است که او با گرایش به ابن تیمیه، اندیشه اسالم سیاسی ـ اصالحی را به 

سلفي گري )به معنای خاص آن( نزدیک کرد )رنجبر، 1386(. 
اصلی ترین جریان اسالم سیاسی ـ اصالحی را نیز متأثر از اندیشمندان فوق، »حسن البنا« 
)1949ـ1906م(، تحت نام »اخوان-المسلمین«1 در 1928 به عنوان »دعوتی سلفی، طریقتی 
سنی، حقیقتی صوفیانه، سازمانی سیاسی، حلقه ای علمی ـ فرهنگی و اندیشه ای اجتماعی« 
)یوسفی اشکوری، 1367: 273ـ271( ایجاد کرد. اخوان المسلمین به دنبال ایجاد دگرگونی های 
اعتقاد به قدرت تفوقناپذیر اسالم و حل مسائل اجتماعی و  با  اساسی در جوامع اسالمی 
سیاسی مسلمانان بود )عنایت، 1370: 107(. جریان اصلی اخوان پس از دهه ها فعالیت سیاسی 
و مواجه با سرکوب دولتی، پس از انقالب مردمی مصر در فوریه  2011، یک حزب سیاسی با 
نام »الحریۀ و العدالۀ« تشکیل داد و با اعالم »برپایی حکومت مدنی با مرجعیت اسالم« )متقی، 

1392: 102( مدتی قدرت را به دست گرفت. 
ب: اسالم سیاسی حدیث گرا و افراطی 

»سلف« در لغت به معنی »پیشین« است. این اصطالح از آن جهت که به وابستگی به 
گذشتگان اشاره دارد، بر کسانی داللت می کند که جمود بر اندیشه   سلف، به ویژه سه نسل 

1. Muslim Brotherhood
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اّولیه اسالم دارند. چنان که »محمدسعید رمضان البوطی« اشاره می کند جریان سلفی منشأ این 
اصطالح را به حدیثی از پیامبر اسالم)ص( می رسانند که فرمود: »خیر امتي قرني ثم الذین 
یلونهم ثم الذین یلونهم.../ بهترین مردم، مردم دوره  )نسل( من هستند؛ بعد کسانی که در پی 
ایشان می آیند؛ سپس دیگرانی که در پی آنان می آیند« )صحیح بخاری، حدیث 2562(. از این 
منظر، سبب برتري مسلمانان سه قرن نخستین آن است که آنان به سرچشمه نبوت و تعالیم 
رسالت از دیگران نزدیک ترند و تمام آموزه هاي دیني را بی واسطه و پیراسته از شائبه هاي 

بدعت، از پیامبر اسالم)ص( دریافت نموده اند )البوطی، 1375: 20(.
با حدیث گرایی و اشعری گری که چهره  از همه  بیش  تاریخی، »سلفی گری«  به لحاظ 
محوری آن ها »احمد بن حنبل« در قرن دوم هجری است، پیوند دارد )رک: پاکتچی، 1367: 
133ـ114(. اهل حدیث خود را پیروان انحصاری سنّت پیامبر اکرم)ص( و بر اساس حدیث 
»االعتصام بالّسنۀ نجاٌۀ«، اهل نجات می نامیدند و در حوزه فقهی و کالمی، استدالل عقلی را 
حرام می شمردند. یکی دیگر از نقاط تاریخی شکل گیری سلفی گری، به گسترش مجادالت 
فکری ـ فقهی و رشد طریقت های صوفیانه و سقوط خالفت عباسی به دست مغوالن در قرن 
هفتم بازمی گردد که در خالل آن، »احمد ابن تیمیه« بنیان گذار نظری سلفی ظهور کرد. وی در 
کتاب معروف خود العقیدۀ الحمویۀ الکبري، بارها از عقیده »سلف« یاد کرد و این چنین مکتبي 
با عنوان »سلفیه« راه خود را در تاریخ باز کرد )فرمانیان، 1388: 80(. مهم ترین دیدگاه ابن 
تیمیه این بود که آرمان اصلی اسالم، یعنی توحید، تحت تأثیر اختالط مسلمانان با فرهنگ ها، 
فلسفه ها و عرفان های دیگر از بین رفته و بهترین شیوه احیای این آرمان، احیای تفکر رایج 
در عصر پیامبر اکرم)ص(، صحابه و تابعین است. وجوه دیگر اندیشه ابن تیمیه، مخالفت با 
بدعت ها، حاجت خواستن، تبرک یافتن، نفی هر گونه تعقل در فهم معنای کالم خدا و حمل 

آن ها بر معنای ظاهری و مخالفت شدید با شیعیان است )موثقي، 1389: 170ـ161(.
بر این مبنا، به گفته »برنارد هایکل«، سلفی گری، جریانی مذهبی و اجتماعی است که به دنبال 
بازگشت به اعتقادات و شیوه عمل صحیح سه نسل اول مسلمانان است. آن ها به مفهوم ویژه 
توحید یا وحدانیت خداوند، در مقابل شرک معتقدند و قرآن و سنت را تنها منابع اصیل قانون 
و قدرت می دانند و مخالف هرگونه نوآوری یا بدعت هستند که اغلب به رفتارهای فرهنگیـ  

اجتماعی ای گفته می شود که دیگر مسلمانان آن ها را در پیش گرفته اند )هایکل1، 2009: 38(.

1. Haykel



38

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
94

ییز
م، پا

سو
ره 

شما
م ، 

نج
ل پ

سا

افراط گرايی در اسالم سياسی
الف: افراط گرایی و سلفی گری

جنبش سلفی تالش می کند با بازگشت به سنت ها و اندیشه های افراد در صدر اسالم، دین 
خالصی را معرفی و گذشته را در حال حاضر و آینده احیا کند. عمده جریانات سلفی این 
مهم را با خشونت و تندوری محقق می سازند؛ زیرا طبق نظر »یوسف قرضاوی«، عالم اخوانی، 
افراط گرایی خود را به صورت این اشکال شش گانه نشان می دهد: »تعصب ورزیدن بر رأی 
خویش و اعتراف نکردن به نظر دیگران؛ الزام جمهور مردم به آنچه خداوند آن ها را بدان ملزم 
نساخته است؛ سخت گیری نابجا در عمل به امور دینی؛ اعمال غلظت و خشونت؛ گمان بد 
داشتن نسبت به مردم؛ و سقوط در ورطه تکفیر« )به نقل از: موسوی، 1391: 99(. درواقع، 
سلفی گری با استفاده تفسیری گزینشی و البته ظاهرگرایانه از وحی و سنت پیامبر اسالم)ص( 
و سلف، با نادیده گرفتن بسیاری از ویژگی های اخالقی اسالم، مستعد ستیزه جویی است و از 
خشونت پرهیز ندارد )رهبر و مهاجرانی، 1388: 132(. البته افراط، یکي از صورت هاي پدیداري 
سلفی گری است که حاصل افزودن بعد خشونت به آن است. بنابراین، افراط گرا صفتی است که 
به آن دسته از افراد یا گروه هایي مي دهند که به طور معمول برای تحمیل باورها، ایدئولوژي یا 

ارزش هاي اخالقي خود به دیگران، به خشونت متوسل مي شوند )بقای1، 2011: 242(.
ب: سنت های سلفی افراطی در تاریخ معاصر

سلفي وهابي عربستان: مطالعه تاریخی نشان می دهد که هرگز سلفی گری به عنوان یک 
مذهب مطرح نبود تا اینکه ابن تیمیه دعوت به شیوه سلف را شعار مکتب خود ساخت، و 
مهم تر از آن، »محمد بن عبدالوهاب« )1792ـ1703م(، ساکن نجد عربستان، نظرات ابن تیمیه 
و مکتب فقهی حنبلی را با خشونت پیگیری کرد. ویژگي هاي اصلي آموزه ابن عبدالوهاب را 
مي توان در سه مؤلفه مهم جاي داد: اول، آموزه توحید که بر اساس آن، بسیاري از رسوم 
معمول نزد فرق مختلف اسالمي را مصداق شرک مي انگاشت و از همان رو، یارانش خود را 
»اهل التوحید« مي خواندند. دوم، آموزه امر به معروف و نهي از منکر که آن را زمینه اي براي 
راه اندازي جریان فعال سیاسیـ  نظامي در اتحاد با آل سعود قرار داد و سازماني را پدید آورد 
که خود را »اخوان من اطاع اهلل« مي خواندند. سوم، نامیدن وضع موجود مسلمانان به جاهلیت 

1. Baqai
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و مقایسه عملکرد خود با عملکرد پیامبر اسالم)ص( در مقابله با رسوم جاهلي )فقیهی، 1377: 
241-246(. در مقطع کنونی، توان مالی و تبلیغاتی دولت عربستان سعودی که حامی وهابیت 
است، باعث گسترش عقاید وهابی به دیگر نقاط جهان اسالم شده است. مؤسسات و نهادهای 
متعددی مانند »مجلس شورای الدعوه و االرشاد«، »الرابطه االسالمیه«، »داراالفتاء السعودیه«، 
»هیئه کبار العلماء« و... این کشور به عنوان مرکز اعالم اندیشه صحیح اسالمی معرفی می شود. 
همچنین متأثر از وهابیت سعودی، جریانات و نهادهایی در قالب »اهل حدیث« در دیگر 
مناطق جهان اسالم شکل گرفته است. این جریان در هند »جماعۀ أهل الحدیث«، در افغانستان 
»جمعیّۀ الّدعوۀ إلی القرآن و السنّۀ«، در اندونزی »جمعیّۀ المحّمدیۀ« و در مصر »جماعۀ أنصار 
الّسنۀ المحّمدیّۀ« نامیده می-شوند که معطوف به فعالیت های فرهنگی، عمرانی و تبلیغی بر 

اساس دعوت به توحید خالص تأسیس شده است )راکیمورا1، 2013: 6(. 
جنبش دیوبندی در شبه قاره هند: شبه قاره هند در طول قرن های اخیر، یکی از کانون های 
اصلی ترویج و رشد سلفی گری و افراط بوده است؛ زیرا شاه ولي اهلل دهلوی )1762ـ1703م( 
از علمای هند و هم درس »محمد بن عبدالوهاب« در مدینه، مانند او به جای اینکه مبارزات 
خود را متوجه دشمن استعماری انگلستان نماید، خواهان زدودن خرافات از دین و معتقد 
به اصالح امت اسالمی از درون بود )موثقی، 1389: 193(. بر اساس آموزه های شاه  ولی اهلل 
دهلوی، جنبش سلفی »دیوبندی« برگرفته از مدرسۀ علمیه شهر »دیوبند«2 در شمال هند، 
در 1867 شکل گرفت. یکی از مهم ترین سازمان هایی که مؤسسان آن پرورش یافته مدارس 
فعال ترین  )تأسیس 1926( است که در حال حاضر  تبلیغی«3  دیوبندند، سازمان »جماعت 
سازمان تبلیغ دینی جهان است. همچنین بعضی از علمای دیوبندیه به همراهی حزب »مسلم 
لیگ« به رهبری محمدعلی جناح، از ایجاد کشور پاکستان حمایت می کردند، »جمعیت العلمای 
اسالم پاکستان«4 را در 1945به عنوان جریان سیاسی دیوبندیه تأسیس کردند )موثقی، 1389: 
اویل  در  فکری  اختالف  دالیل  به  این جمعیت  )هاردی، 1370: 250-232(.  308-312(؛ 
دهه 1980 به دو شاخه »فضل الرحمان« و »سمیع الحق« تقسیم شد که شاخه فضل الرحمان 

1. Racimora
2. Deoband
3. Tablighi Jamaat
4. JUI
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وارد مبارزه هاي انتخاباتي شد، اما شاخه سمیع الحق که دیدگاه هاي افراطي تری ارائه می کرد، 
»دارالعلوم حّقانیّه« را در ایالت سرحد پاکستان ایجاد کرد که همین مدرسه تبدیل به شبکه ای 
افراطی و مهم ترین مرکز آموزشی گروه هایی چون »طالبان« شد. گروه هاي تروریستي کنونی 
شبه قاره نیز عمدتاً به شاخه های افراطی جنبش دیوبندی مرتبط هستند مانند سپاه صحابه، 

لشکر جهنگوي و ... که همه، رویکردي کاماًل خشونت گرا دارند )عارفی، 1382: 126(.
سلفی جهادی شمال آفریقا: بر خالف سلفی وهابی و دیوبندی که گرایش هایی سنتی 
آفریقا ریشه در جریان روشن فکری دینی و  به شمار می روند، سنت سلفی جهادی شمال 
منشعب از جریان اسالم سیاسیـ  اصالحی اخوان المسلمین است. »سید قطب« )1966ـ1906( 
از معروف ترین چهره های اخواني به شمار می رفت که متأثر از سرکوب اخوان المسلمین توسط 
»جمال عبدالناصر« و تحمل شکنجه های شدید در زندان، الهیات و فقه سیاسی افراطی را 
تدوین کرد )موصللی، 1387(. او اصل دعوت و روش هاي مسالمت آمیز اخوان را رها و براي 
برقراري حکومت اسالمي، جهاد و تمسک به روش هاي قهرآمیز را اجتناب ناپذیر دانست 
)سیدقطب، 1379: 27ـ22(. شاید بتوان گفت که تفاوت اساسی که میان سید قطب و رهبرانی 
چون سید جمال و البنا، فاصله می اندازد، این بود که آن ها به این پرسش می اندیشیدند که 
چگونه می توان به پیشرفت دست یافت؟ در-حالی که پرسش اساسی سیدقطب این بود که 
ــ در شرایط بحران کنونی ــ اصاًل چه گونه می توان مسلمان باقی ماند )السید، 1383: 51(. 
استفاده  به فرهنگ غربی و جاهلیت موجود در جهان اسالم،  تنفر شدید نسبت  ازاین رو، 
از جهاد برای برانداختن حکومت های جاهلی و ساخت جامعه براساس شریعت اسالمی، 

محورهای اندیشه قطب به شمار می رفت )کپل1، 2002: 27(.
قطب نه تنها جوامع غیرمسلمان، بلکه همه جوامعی را که در آن حاکمیت الهی استقرار 
رسمیت  به  را  جامعه  نوع  دو  تنها  »اسالم  آورد:  به شمار  جاهلی  جامعه  مصداق  نداشت، 
می شناسد: جامعه جاهلي و جامعه اسالمي. جامعه اسالمي، جامعه اي است که عقیده، عبادت، 
قانون، نظام و اخالق و رفتار آن مطابق با اسالم باشد. جامعه جاهلي، جامعه اي است که به 
اسالم عمل نمي کند. نه اعتقادات و تصوراتش از اسالم است و نه ارزش ها و ضوابطش و نه 
نظام و قوانینش و نه سلوک و اخالقش. جامعه اسالمي، جامعه اي نیست مرکب از افرادي 

1. Kepel
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که خود را »مسلمان« نامیده اند حال آنکه شریعت قانون آنان نیست؛ هر چند نماز بخوانند و 
روزه بگیرند و به حج روند« )سیدقطب، 1378: 88(. او برخالف اندیشه سنتی سیاسی اهل 
سنت درباره لزوم اطاعت از حاکمان، از مفهوم انقالب دفاع کرد؛ زیرا پایه سیاست در اسالم 
را عدالت می دانست که در صورت نبود آن، اطاعت مردم از حاکم به خودی خود لغو می شود 
)سیدقطب، 1379: 27ـ22(. تصویر سازی های دوگانه قطب در اسالم و جاهلیت، زمینه اصلی 
توسل به خشونت از سوی گروه های منشعب از اخوان المسلمین و بعدها القاعده را فراهم 
آورد. بنابراین، گروه هاي جهادي متعددي مانند »التحریراالسالمی« به رهبری صالح سریه، 
گروه »جماعۀ المسلمین« به رهبری شکری مصطفی، »الجهاد اسالمی« به رهبری عبدالسالم 
فرج و ...، برای ایجاد انقالبی از باال و نیل هرچه سریع تر به هدف غایی خود که همان برپایی 
حکومت اسالمی است، پدید آمدند )اخالقی نیا، 1389: 6(. درواقع، با سید قطب، گرایش 
اسالم سیاسیـ  اصالحی اخوان از حالت فرهنگی به رویکرد سلفی جهادی تغییر شکل یافت 
و ازاین رو، بسیاری سید قطب را به عنوان پدر جنبش افراطی اسالمی معرفی می کنند )تیبی1، 

 .)92 :1990
پ: افراط گرایی در اسالم سیاسی: از القاعده تا داعش

با  با یکدیگر داشتند،  آنچه باعث شد این سنت های سلفی که شرایطی کاماًل متفاوت 
هم ارتباط برقرار کنند، اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی به بهانه حمایت از دولت 
کمونیستی بود که اسالم گرایان را به غلیان درآورد؛ زیرا این کشور تبدیل به دارالحربی شده 
بود که بسیاری از مسلمانان نسبت به جهاد برای آزادی آن از چنگ کافراِن خارجی احساس 
تکلیف دینی می کردند. چهره محوری در تالقی سنت های سلفی جهان اسالم در افغانستان، 
»عبداهلل عّزام« )1989ـ1941م(، یکی از سخنرانان توانمند سلفی اخوانی اهل فلسطین بود. او 
که استاد دانشگاه سعودی جده بود، پس از آغاز جهاد به پاکستان مهاجرت کرد و با انتشار 
مجله جهاد و نوشتن کتاب هایی مانند دفاع از سرزمین های مسلمان: اولین وظیفه پس از ایمان، 
به فراخوان جهاد در افغانستان پرداخت: »جهاد، مهم ترین وظیفه اي است که در عصر حاضر 
به دست فراموشي سپرده شده است و علت اصلي وضعیت فالکت بار مسلمانان، عمل نکردن 
به جهاد است« )عزام2، الف2012: 13(. او همچنین، »مکتب الخدمات المجاهدین« را برای 

1. Tibi
2. Azzam
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هماهنگی انتقال مجاهدان عرب به افغانستان تأسیس کرد. بر اثر این تالش ها، طیف گسترده ای 
از جهادگران فرامرزی برای جهاد ایجاد شد که در اصطالح »عرب ـ افغان« نامیده می شدند 

)هگامر1 ، 2010: 62(.
جنگ افغانستان به سه طریق بر افراطی شدن جریان اسالم گرایی تأثیر نهاد: اول اینکه، 
جهادگرایان در افغانستان آموزش دینی و تجربه نظامی مناسبی کسب کردند. دوم اینکه، جنگ 
فرصت بزرگی را برای آشنایی جریان های افراطی از کشورهای مختلف عربی، آسیای جنوبی 
و مرکزی، آفریقا و ... فراهم آورد و سوم آنکه، پیروزی بر ابرقدرت بلوک شرق، یعنی شوروی، 
باعث تقویت و تشجیع این نیروها شد و آنان به این جمع بندی رسیدند که هر ابرقدرتی 
با تقویت  را می توانند شکست دهند )پیالر ، 2001: 46(؛ زیرا پس از فروپاشی شوروی، 
انگاره های ابرقدرت غربی پیروز و لطمه مادی به اسالم گرایان که با تند شدن نگرش سیاسیـ  
اجتماعی شان توأم بود، حرکت سلفی جهادی ها به سوی موازنه سخت با نظام جدید تک قطبی 
به رهبری آمریکا آغاز شد )هنسن، تافت، ویول، 1390: 133(. همین تالقی شکل گرفته در 
در  - جهادی  آمدن  به وجود  باعث  آمریکا،  تجاوزگرانه  نقش  از  آن ها  ادارک  و  افغانستان، 
قالب سازمان »القاعده« شد که ثمره پیوند وهابیت جهادی از طریق شخص »اسامه بن الدن«، 
اندیشه هاي دیوبندیـ  مودودي از طریق مدارس اسالمي پاکستان و درنهایت، اندیشه هاي سید 

قطب از طریق »ایمن الظواهري« بود )هانزل2، 2005(؛ )جرجیس3، 2005: 87(.
بر  ناعادالنه بودن مناسبات سیاسي ـ اجتماعي درک مبتنی  به  باور اسالم گرایان سلفی 
»تجاوزگری صلیبی«، و »مظلومیت جهان اسالم« به عنوان قربانی )بورم4، 2004: 27( در کنار 
این احساس قدرت که در مجاهدان عرب افغان پس از شکست شوروی پدیدار گردید، باعث 
شد آن ها در اینکه صحنه بین الملل را »جهادی« ببینند، تردیدی به خود راه ندهند که باید یک 
جماعت مؤمن و نسل قرآنی پیشتاز سامان دهی شود که از غیرمؤمنان در جامعه جهانی فاصله 
بگیرند و برای جهاد به نسل نخست صحابه تأسی کنند )شوویتزر و شای5، 2003: 17(. پس 
»بن الدن« رهبر وقت القاعده به همراه دیگر رهبران جهادی، در فوریه ،1998 ایجاد »جبهه 

1. Hegghammer
2. Hanzel
3. gerges
4. Borum
5. Schweitzer & Shay
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اسالمی جهانی علیه ائتالف صلیبی ـ یهودی« را اعالم و فتوای »کشتن آمریکاییان و متحدان 
آن ها، چه شهروندان و چه نظامیان را به عنوان واجبی عینی« )بن الدن1، 2004: 74( صادر 
کرد. بر همین اساس، القاعده عملیات متعددی مانند 11 سپتامبر را در قالب »مقابله به مثل« 

علیه دشمن غربی صورت داد. 
تهاجم آمریکا به افغانستان و عراق در 2003، به شکل مؤثری بر ادراک سلفی و الگوهای 
افراطی تأثیرگذاشت. ادراک سلفی از بحران های منطقه ای در غرب آسیا و افزایش رقابت ها 
بر سر کسب قدرت سیاسی در عراق اشغال شده و نوعی بازسازی تاریخی در قالب ائتالف 
خصمانه »شیعی ـ صلیبی« شکل گرفته است که اشغال عراق را حاصل توطئه مشترک ایران 
شیعی و آمریکای صلیبی برای تسلط بر سنی های منطقه می داند؛ به گونه ای که »ابومصعب 
نظراتش  تبیین  در  بن الدن،  مانند  القاعده  رهبران  بر خالف  عراق،  القاعده  امیر  زرقاوی«، 
سخنرانی های مشهوری با عنوان »هل اتاک حدیث الرافضه« ایراد و اعالم کرد که »مسلمانان 
هیچ گاه بر کافران متجاوز مانند یهودیان و مسیحیان پیروزی نخواهند یافت، اال اینکه ابتدا 
)رک:  هستند«  رافضیه  مرتد  پیروان  آنان،  از جمله  که  نابود شوند  آن ها  همه طرف-داران 
الزرقاوی، 1427: 11( »ابوبکر بغدادی« نیز که بعدها القاعده عراق را به خالفت »داعش« تبدیل 
کرد، بارها از جوانان مسلمان خواسته است تا علیه »رافضی های صفوی« به جهاد برخیزند 

)البغدادی2، 2012(.
ت: گونه شناسی جریانات سلفی افراطی

برای تبیین تفاوت سلفی ها و دسته بندی آن ها، دو مفهوم »مبانی نگرش به دیگران« و 
»راهبرد نیل به اهداف« را می توان طرح کرد. درباره مبانی نگرش به دیگران باید تأکید کرد که 
جریان سلفی ضمن نپذیرفتن نگرش های فقهی، فلسفی، کالمی و مذهبی دیگر مسلمانان، در 
میزان این مخالفت با دیگر مسلمانان دارای تفاوت جدی هستند؛ به گونه ای که می توان آن ها 
را به دو دسته »تقریبی« و »تکفیری« تقسیم کرد. از طرف دیگر، گروه های سلفی برای نیل به 
جامعه اصیل اسالمی، راهبردهای مختلفی را پی می گیرند که می توان به سه دسته »جهادی«، 

»سیاسی«، »تبلیغی« اشاره کرد )ویکتورویچ3، 2006: 219(. 

1. bin Laden
2. Al-Baghdadi
3. Wiktorowicz



44

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
94

ییز
م، پا

سو
ره 

شما
م ، 

نج
ل پ

سا

سلفی تقریبی ـ سیاسی: سلفی های سیاسی کسانی هستند که در فعالیت های سیاسی 
معاصر، مشارکت مسالمت آمیز دارند و هدفشان تشکیل دولت اسالمی مدرن و دفاع از آن 
است. از سوی دیگر، در تعامل با دیگر مسلمانان، گرایش فرقه ای از خود بروز نمی دهند،  بلکه 
به دنبال تقریب و هم گرایی در جهان اسالم هستند. جنبش اخوان المسلمین به رهبري حسن 
البنا و جماعت اسالمي به رهبري ابواالعلي مودودي، در رأس این اصالح خواهي سیاسي قرار 

دارند )پاشاپور، 1382: 119(.
محور  که  است  سلفی گری  از  نوع  تبلیغی  سلفی گری  تبلیغی:  ـ  تقریبی  سلفی گری 
فعالیت های خود را تبلیغ اندیشه ها و مبانی سلفی گری قرار می دهد. سلفی گری تبلیغی به عنوان 
جنبش فرهنگی و کمتر سیاسی فعال است و عمدتاً ماهیتی محافظه کارانه دارد و تالش می کند 
توده مردم را با اسالم آشنا کند و ارزش هاي دینی و فقهی را در جامعه گسترش دهد. مصادیق 
این جریان را می توان در تشکل هاي مذهبی بسیاري از جوامع اسالمی در آسیاي میانه، بالکان 
و آسیاي جنوب شرقی مشاهده کرد )فوزی، 1389: 161(. سازمان »جماعت تبلیغ« یکی از 

مهم ترین شاخه های سلفی گری تبلیغ است که در بیش از صد کشور جهان شعبه دارد.
سلفی گری جهادی: مشخصه اصلی سلفی جهادی آن است که راهبردهای خشونت آمیز 
را برای نیل به اهداف خود پیگیری می کند و در عین حال، اولویت اصلی آن در راهبرد 
جهادی اش، سرنگون سازی حکومت های فاسد و مورد حمایت غرب و همچنین، دشمنان 
متجاوز خارجی و درنهایت تشکیل دولت های اسالمی است. تکفیر در نگرش این گروه فراتر 
از توحید در عبادات، ناظر به توحید در حاکمیت و دولت ها می شود. برای همین، »محمد 
قطب« مفهوم جهادی »توحید قصرها« را در برابر نگرش وهابی »توحید قبرها« مطرح کرد. 
نماینده اصلی گروه های سلفی جهادی را نیز می توان گروه هایی دانست که مبارزه با دشمن 
دور و بزرگ تر )کشورهای غربی متجاوز به جهان اسالم( را اولویت می دانند. با این تعبیر، 

مهم ترین گروه سلفی جهادی سازمان القاعده است.
سلفی  تکفیریـ  تبلیغی: سلفي گري وهابیت اصلی ترین جریانی است که ماهیتي تکفیري 
تبلیغی  ـ  وهابی  این جریان سلفی  برای  آنچه  در حوزه سیاسی  دارد.  اعتقادي  رویکرد  و 
اهمیت دارد، وجوب اطاعت از حاکم کشور اسالمی )مانند وهابیت در کشور سعودی( است. 
آن ها دغدغه ای جز اجرای شریعت در سطح فردی ندارند و رسالت خود را تصفیه اعتقادی 
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مسلمانان می داند. به نظر می رسد، نهادهای رسمی تبلیغات در حکومت سعودی و جماعت ها 
و مؤسسات حدیثی مرتبط با آن ها در دیگر نقاط جهان اسالم که نگرشی تبلیغی برای ترویج 
توحید خالص وهابی دارند، اما هم زمان اعتقادات دیگر مسلمانان را تکفیر می کنند از جمله 

سلفی های تکفیریـ  تبلیغی هستند.
سلفی تکفیری ـ جهادی و ارهابی: گروه های سلفی که نگاه غلیظی در حوزه اعتقادی 
دارند و متأثر از نگرش وهابی یا دیوبندی به تکفیر جامعه مسلمانان می  پردازند و مهم تر از 
آن، رویکرد جهادی را در زدودن ارتداد در میان مسلمانان دنبال می کنند، سلفی های تکفیری 
ـ جهادی هستند. بر خالف »سلفی جهادی« که دولت ها را به واسطه اجرا نکردن شریعت و 
وابستگی به غرب تکفیر می کنند، سلفی های تکفیری، جوامع مسلمان را به علت کاستی در 
اعتقادات تکفیر می کنند و علیه آنان دست به ارهاب می زنند. در این میان، گروه تروریستی 
بودن گرایشات  پررنگ  به علت  دارای ریشه های سلفی جهادی است،  نیز هرچند  داعش 
تکفیری در آن، گروهی تکفیری ـ جهادی است، اما گروه های افراطی دیگری که گرایش 
تکفیری و کنش خشونت آمیز دارند، اما وابسته به مکتب سلفی »دیوبندی« هستند نیز در قالب 

سلفی تکفیری ـ ارهابی قرار دارند.
با توجه به این توضیحات، در شکل شماره 1 می توان جریان شناسی گروه های سلفی در 
جهان اسالم را با توجه به ریشه های تاریخی ـ جغرافیایی آنان و همچنین گرایش فکریشان 

را مشاهده کرد.
با توجه به شکل 1 و همچنین موارد پیش گفته، می توان به شکل دقیق تری جریان های 
عینی افراط گرایی را مشخص کرد. در-واقع، گروه های سلفی ـ حدیثی که مبارزه سیاسی 
و حتی فرهنگی برای کسب قدرت را تنها با کاربرد خشونت و حربه تکفیر علیه مخالفان 
و براندازی خشن حکومت ها می دانند تا خالفت اسالمی را احیا و قانون شریعت را اجرا 
کنند، جریان »اسالم سیاسی افراطی« تعریف می شوند. براین اساس، شکل شماره 2، الگوی 
مفهومی از تعریف افراط گرایی در اسالم سیاسی را نشان می دهد. درواقع، افراط گرایی در 
اسالم سیاسی به دو طیف سلفی تکفیری ـ ارهابی و سلفی جهادی منحصر می شود که در 

طیف بندی درون اسالم به حدیث گرایی تمایل دارند.
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شکل شماره 2ـ الگوی مفهومی افراط گرايی در اسالم سياسی

شاخصه های هنجاری افراط گرايی در اسالم سياسی
اجتماعي شمرده مي شود که  برساخته  معنایي و  نوعي سازه  افراط  گرایي در اسالم سیاسی 
به تدریج و متأثر از محرک هاي هویتي، هنجاري، فرهنگي و تاریخي تحکیم و استحکام یافته 
است؛ زیرا ساختارهاي ذهني ـ فکري شامل مجموعه باورها، تصورات، طرح هاي کلي ذهني 
و ایدئولوژي است که در جامعه اي خاص گسترش یافته است  و »طرز تفکر« آن را تشکیل 
مي دهند )بیرو، 1380: 222(. در این سازه فرهنگی مفروضات هسته اصلی را تشکیل می دهند 
و بر اساس آن، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و درنهایت مصنوعات گفتاری و رفتاری آنان 

شکل می گیرد و در تعامل با ساختارهای پیرامونی قوام می یابد.
الف: مبانی و معانی اندیشه سلفی 

مبانی اندیشه و تعلقات ایدئولوژیک، مؤثرترین منشأ افراط گرایی است که به عنوان عنصر 
کارگزاری، هویت بخش گروه های افراطی است. بنابراین، بخشي از اقدامات افراط گرایي به 
جاي واقعیات عیني، عمدتاً بر تفاسیري ذهني از جهان مبتني است. درواقع، فهم انگیزشی از 
آنچه که برخی تفسیر »حنبلیـ  قطبی« از اسالم می خوانند، موجب توسعه تروریسم افراط گرای 
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اسالمی می شود )بخشی شیخ احمد، 1387: 193(. مفهوم ویژه توحید، قرآن و سنت و...، مبانی 
سازمان دهنده، مفاهیم راهنما و سازوکارهایی برای ایجاد مواضع رسمی، جریان افراطی اسالم 

سیاسی را درباره مسائل معاصر شکل می دهد )ویکتوروویچ1، 2006: 208(.
اندیشه  اعتقادی سلفی ها را شکل می دهد. به نظر مي رسد که در  توحید محور  توحید: 
ایشان، توحید نه تنها یک اصل کالمي-اعتقادي صرف، که بیان  کننده یک روش و ایدئولوژي 
سیاسی است که نمي تواند حامل پیام هاي عرفاني و فلسفي باشد )لبّاني مطلق، 1392(. چنانکه 
آمد، عمده گرایش سنتی در میان سلفی ها در زمینه توحید، بر لزوم پرستش خداوند، »توحید 
عبادی« استوار است. با این تلقی، ابن تیمیه عمده مسلمانان به واسطه توسل، شفاعت، بنا بر 
قبور، زیارت، نذر و ...، داخل در دایرۀ شرک و کفر قرار داده شدند )فقیهی، 1377: 14(. بر 
خالف سلفی سنتی )وهابی ـ دیوبندی( که مسئله توحید را در سطح مبانی اعتقادی و عبادی 
مطرح می کنند، سلفی-های جهادی متأثر از سید قطب، توحید را عمدتاً در حاکمیت قانون 
الهی در جامعه و حکومت تلقی می کنند. از نظر سید قطب در کتاب تفسیری معالم في الطریق، 
حکومت و حاکمیتی در جامعه اسالمی قانونی و مشروع است که حاکمیت خداوند باشد )کپل، 
1383: 62(. »ایمن الظواهری« رهبر کنونی القاعده نیز ریشه مشکل جهان اسالم را نبود توحید 
در حاکمیت، به ویژه در حاکمان سعودی وابسته به آمریکا، می داند: »مهم ترین فتنه ای که توحید 
و عقیده اسالمی را تهدید می کند، فتنه انحراف از دوستی با مؤمنان و دشمنی با کافران است...، 
اما حاکمان اسالمی هم به دستورات و شریعت الهی پشت پا زده اند و هم با یهودیان و مسیحیان 

دوست شده اند« )الظواهری، 1423: 24ـ22(.
قرآن و سنت: از منظر سلفی، منابع خارج از قرآن، سنت و اجماع صحابه، مسلمانان را از راه 
مستقیم منحرف می کند؛ زیرا آن ها نمی توانند نماینده درستی برای وحی و الگوی پیامبر)ص( 
باشند. پس برای اجتناب از این، پیروانشان را به پایبندی به سنت و قرآن که پاک دینی را در 
اسالم تضمین می کنند، توصیه می کنند )ویکتوروویچ، 2006: 209(. در اصطالح، آنچه که 
از گفتار وکردار و سکوت پیامبر)ص( ثابت شده باشد، سنت گفته می شود. بنابراین از »اهل 
حدیث« تا جریان سلفی معاصر، مهم ترین اصل معرفت شناسی، »نقل گرایی« به معنای ترجیح 
نقل بر عقل و التزام به لوازم آن است؛ به گونه ای که ابن تیمیه در مقام نظریه پردازی و تبیین 

1. Wiktorowicz
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سلفی گری، تصریح می کند که سلفی گری به عقل ایمان ندارد؛ زیرا آن را گمراه کننده می داند 
)ابو زهره، 1386: 593(. برای مثال، »شکری مصطفی«، رهبر جماعۀ المسلمین، با تأکید بر تقدم 
نقل بر عقل، از علوم جدید تعبیر به »فتنه« می کند و با استفهام انکاری می پرسد: »محمد)ص( و 
اصحابش که شب ها را به عبادت و روز ها را به تالش در راه خدا می گذراندند، آیا نمی توانستند 
به دانش طبیعیات و ریاضیات، کاوش در فضا یا ساختن تمدن جدید بپردازند؟« )به نقل از: 

عدالت نژاد و نظام الدینی، 1390: 181(.
سلف: مبتنی بر نگرش توحیدی و لزوم بازگشت به سنت است. اندیشه سلفی، حدود درک 
و فهم افراد مسلمان را محدود به آن چیزهایی می کند که صحابه عصر پیامبر اسالم)ص( در 
مکه و مدینه فهمیده یا عمل کرده بودند؛ زیرا ایشان توحید را در بهترین صورتش در عمل پیاده 
کرده اند و ازاین رو باید در جزئی ترین موارد مورد تقلید قرار گیرند )فقیهی، 1377: 14-11(. 
بازگشت به اسالم زمان پیامبر)ص( و صحابه و تبعیت کردن از ایشان در همه شئون زندگی، نه 
فقط ایده ای اخالقی یا دینی، بلکه کنشی راهبردی به عنوان تنها راه احیای اسالم تلقی می شود. 
پس بیشتر جنبش های سلفیـ  افراطی، بر بازسازی تاریخ و رجوع به بنیادها تأکید می ورزند و 
تالش می کنند صرفاً از واژه ها و مفاهیم اسالمی مانند شورا، اجماع، امت، جاهلیت، جهاد و ... 
برای ارائه ادبیات سیاسی و اجتماعی خود استفاده کنند. بر اساس همین، لزوم »فهم نخستین 
پاک دینانه«، در تکفیر افراد و زدودن اندیشه های التقاطی فلسفی، کالمی، مذهبی و ... معنا پیدا 
می کند و همچنین برای نیل به این هدف و ایجاد یک »جامعه نخستین« در قالب خالفت، اصل 
جهاد نیز مطرح می شود. همین استدالل و توجیه ممکن است بر پیروانی که دانش دینی ندارند، 
ولی تعصب دینی فراوان دارند، برای گرایش به افراط تأثیر بگذارد )هارون و حسین1، 2013: 

.)16
ب: باورها و انگاره ها

در کنار وجود مفروضات به عنوان بستر شکل گیري و پرورش هویت ها، آگاهی شکل گرفته 
در تعامل با محیط و جامعه، در شکل دهي به رفتار بسیار تاثیر گذار است. به گونه اي که افراد از 
محیط اجتماعيـ  سیاسي اطراف نوعي طرح شناختي یا چارچوب ذهني خاص در ذهن خود 
مي سازند و این تصورات به جاي واقعیات عیني و بیروني، هویت و رفتار آ ها را تعیین مي کنند 

1. Haron & Hussin
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)بورم1، 2004: 14(. 
بدعت و جاهلیت: مفاهیم بدعت، شرک و جاهلیت مهم ترین مفاهیمی هستند که در 
چارچوب فکری سلفی به کار می رود و اساسا سلفی گری از دریچه این مفاهیم به شرایط کنونی 
جهان اسالم می نگرد. از این منظر، جاهلیت به عنوان توصیفی از وضع جهان اسالم، به عنوان 
به کار می رود؛ طبق نظر سیدقطب، »امروز در  انگاره ای جمعی در میان جریان های سلفی 
جاهلیتي به سر مي بریم مشابه جاهلیتي که هنگام ظهور اسالم وجود داشت و بلکه تاریک تر از 
آن. تمام آنچه در اطراف ماست، جاهلي است... تصورات و عقاید مردم، عادات و تقالید آن ها، 
منابع فرهنگشان، هنرها و ادبیاتشان، مقررات و قوانینشان. حتي بسیاري از آنچه را که فرهنگ 
اسالمي، منابع اسالمي، فلسفه اسالمي و تفکر اسالمي مي شماریم، جاهلي است« )سیدقطب، 
1378: 11(. بدعت نیز ویژگی زندگی فردی مسلمانان در دوران کنونی قلمداد شد؛ زیرا طبق 
حدیث »شر األمور محدثاتها وکل محدثۀ بدعۀ وکل بدعۀ ضاللۀ وکل ضاللۀ في النار«، بسیاری 
از رفتارها مانند نذر، توسل، عزدارای و ... در زندگی مسلمانان، طبق نظر جریان سلفی، ریشه ای 
در کتاب و سنت ندارد. در اندیشه سلفی جهادی نیز، حضور در مناسبات جدید حکومت ها، 

دموکراسی و انتخابات، مساوی با پذیرش طاغوت و نوعی بدعت تلقی شدهه است.
حاکمیت الهی: استقرار آنچه حاکمیت الهی و اجرای حدود خوانده می شود، در منطق سلفی 
به عنوان آرمان و هدف مشترک جمعی مدنظر است. درواقع، حاکمیت الهی در جامعه ناظر به 
احیای دین است که به تجدید حیات اسالم و جامعه اسالمی نظر دارد؛ زیرا »اگر اسالم بخواهد 
نجات بخش باشد، باید حکومت کند« )سیدقطب، 1360: 53(. سلفی ها بر اساس نگرششان 
به حاکمیت الهی، حکومت های موجود در کشورهای اسالمی را به علت فقدان قانون گذاری 
طبق شریعت اسالم، مقدم کردن قوانین غربی بر قوانین شرعیو توجه به اصل دموکراسی که 
به معنای نشاندن مردم در جایگاه خداست، تکفیر می کنند )الظواهری، 1412: 4-8(. نگرش 
سلفی افراطی در میان نظام هاي سیاسی موجود به تأسی از خلفاي راشدین و حکومت های 
اموي و عباسی، همچنان نظام مونارشی را بهترین نظام حکومتی می داند )اسماعیلی، 1386: 
17(. البته روند دستیابی به آرمان خالفت در همه گروه های سلفی افراطی یکسان نیست. برای 
القاعده بر ضرورت اخراج اشغالگران تأکید دارد و برای همین، الظواهری در رساله  مثال، 

1. Borum
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دستورالعمل های عمومی جهاد ضمن اینکه »توحید را مفهومی درباره اینکه حاکمیت تنها 
متعلق به خداست« معرفی می کند، جهاد را »مقدمه ای بر استقرار خالفت بر اساس روش پیامبر 
اسالم )ص(« می داند )الظواهری1، 2013(، اما مطالعه و تحلیل گفتارهای رهبران و نوشتارهای 

داعش نشان می دهد که آن ها خالفت ایجاد خالفت را مقدم بر جهاد جهانی می دانند. 
امت اسالمی: هرچند به لحاظ آموزه های دینی، گفتمان اسالم سیاسی، مرزهای جغرافیایی 
را اصیل نمی داند، در عمل، جریانات انقالبی اسالمی ناظر به تغییر سیاسی در داخل کشورهای 
خود بوده اند. اسالم گرایان سلفي همواره بر مفهوم امت در مقابل ملي گرایي تأکید مي ورزند؛ 
زیرا اصوالً روابط مسلمان با وطن، سرزمین و حتی خانواده اش براساس اعتقاد به خدا شکل 
می گیرد و »مسلمان اصوالً جز همان عقیده اش که او را به عضویت داراالسالم در می آورد، 
ملیت و نژادی ندارد« )سیدقطب، 1378: 114(. به همین جهت، هویت سلفی افراطی با زمینه 
امت گرایانه و در تقابل با تهاجم به جهان اسالم و مسلمانان شکل گرفت. برای همین، گروه هاي 
سلفی مانند القاعده، عمده تمرکز خود را بر مفهوم امت اسالمی و داراالسالم معطوف داشتند. 
در این زمینه، اسامه بنالدن می گوید: »شیرازه و پیوند مسلمانان، اخوت ایمان است و نه انتساب 
قبیله ای یا کشوری یا گروهی. مصلحت جماعت بر مصلحت فرد مقدم است و مصلحت دولت 
مسلمان بر مصلحت جماعت مقدم است و مصلحت امت بر مصلحت دولت! پس بایسته است 
که این معانی، واقعیتی عملی در زندگی ما باشد« )بنالدن، 1427: 4(. امت اسالمی شامل تمام 
مسلمانان داراالسالم می شود که پیش از انشقاق کشورهاي اسالمی در عصر مدرن، تحت لواي 

حکومت اسالمی، خالفت تعریف می شدند )اخالقی نیا، 1389: 8(. 
پ: هنجارها و قواعد نگرش افراطی

هنجارهاي نهادینه شده در تعیین هویت و منافع بازیگران نقشي کلیدي دارد؛ زیرا کنشگري 
بازیگران بر اساس قواعد و هنجارها صورت مي گیرد که خود مبتني بر پیشینه اي از عوامل 
ذهني و تجربه تاریخيـ  فرهنگي است. اگر اعضای یک فرهنگ ارزش ها را رعایت و خود را 
با هنجارهای فرهنگی منطبق می کنند، به دلیل باورها و مفروضاتی است که شالوده و زیربنای 
این هنجارها و ارزش ها را تشکیل می دهد )نادری قمی، 1388( به همین علت، مفروضات، 
باورها و انگارهای سلفیـ  جهادی، قواعد و هنجار رفتار خاصی را بر افراط گرایان بار می کند. 

1. al-Zawahiri
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تکفیر و مقابله با شرک: تکفیر عبارت است از نسبت کفر دادن به مسلمان )صرامی، 
1394(. با توجه به انگاره وضعیت جاهلیت در جهان اسالم و لزوم بازگشت به فهم و ساخت 
مجدد جامعه نخستین اسالمی، هنجار تکفیر مطرح می شود. سلفي ها با تکفیر جامعه اسالمي و 
هجرت از آن، نشان می دهند که از دید آن ها، ذات و ماهیت اسالمي از جامعه مسلمانان رخت 
بربسته است و باید در راه اصالح آن به هر اقدامي متوسل شد. بنابراین، تکفیر درواقع مقدمه ای 
بر پاک سازی اسالم از طاغوت ها و اندیشه-های بدعت آلود است. شرک و کفر نزد سلفیان 
قدیم، بیشتر گونه ای از عبادات و عقاید فردی بود، ولی شرک و کفری که سلفیان جهادی متأثر 
از قطب به آن معتقدند و از آن به »کفر جدید« تعبیر می کنند، تقریباً همه شئون زندگی اجتماعی، 
سیاسی و مدنی را دربرمی گیرد. در این زمینه، سید قطب نیز با تقسیم جوامع به جاهلی و 
اسالمی، زمینه تکفیرگرایی گسترده اي را فراهم آورد که پیش تر نیز توسط محمدبن عبدالوهاب 
و ابن تیمیه در حوزه های اعتقادی ـ عبادی طرح شده بود. در مقطع کنونی، گروه هایی چون 
داعش به نحو فزاینده ای از تکفیر دیگر مسلمانان بهره می برند. »ابوبکر البغدادی«، خلیفه داعش، 
در شماره نخست مجله دابق، جامعه را به دو فسطاط تقسیم کرده و می گوید: »فسطاط اول: 
سایبان ایمان که هیچ نفاقی در آن وجود ندارد و فسطاط دوم: چادر کفر که هیچ ایمانی در 
آن نیست. قسم سومی هم وجود ندارد. تنها، مؤیدان داعش وارد قسم اول می شوند. قسم 
دیگر: مسیحیان، یهودیان، متحدان آن ها، رافضی های کافر، نصیری ها و همچنین بقیه مذاهب 
سنی مذهب که حکومت های دموکرات و رژیم های حاکم تأیید می کنند، همگی محکوم به کفر 

هستند« )دابق1، 1435: 21(.
جهاد: جهاد از دیگر مبانی بنیادین اندیشه سلفی و اصلی ترین هنجار رفتاری ایشان است. از 
این منظر، مشروعیت جهاد با استناد به کتاب و سنت اثبات می شود: »ُکتَِب َعَلیُْکُم الْقِتاُل« )قرآن 
کریم؛ بقره/ 216( و اصوالً واالترین فریضه اسالمی است: » فقهای دین به ویژه ابن تیمیه جهاد 
را بزرگ ترین فریضه می دانند؛ حتی از روزه یا نماز واالتر« )السلیم2، 2003(. ازاین رو، از نظر 
سیدقطب، اسالم دین جهاد و مبارزه است: »اسالم یا هست یا نیست. اگر هست، اسالم جهاد 
و مبارزه دامنه دار و سپس شهادت در راه خدا، عدالت و مساوات است و اگر نیست، نشانه اش 
آن است که همه به ورد و کر مشغول اند و به تسبیح و سجاده چسبیده و منتظرند از آسمان 
1. Dabiq
2. Al-Salim
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خیر، برکت، آزادی و عدالت ببارد... . مسلمانان واقعی آن هایی هستند که در راه برتری و اعتال 
کلمه حق به جهاد مشغول اند« )سیدقطب، 1372: 39ـ37(. همچنین، صرفاً قتال با شمشیر، یعنی 
جنگیدن در راه خداوند مصداق جهاد است؛ به گونه ای که »عبداهلل عزام« تأکید می کند، »یک فهم 
غلط از کلمه جهاد در میان مسلمانان شکل گرفته است که فکر می کنند هر نوع تالش در راه 
خدا به معنای جهاد است و جهاد را به سحرخیز بودن و خواندن موعظه یا خدمت به پدر و مادر 
تفسیر می کنند. درحالی که جهاد تنها به معنای قتال است« )عزام1، 2012ب(. موضوع انتخاب 
دشمنان در اولویت، یکی از اصلی ترین مسائل اختالفی میان گروه های سلفی افراطی بوده 
است. بن الدن و ایمن الظواهری در القاعده، اولویت مبارزه را به جهاد علیه صلیبی ها )دشمن 
دور( دادند که جهان اسالم را به اشغال درآورده اند. از منظر آن ها، اهدف اسالمی از مسیر جهاد 
با »ائمۀ الکفر« محقق می شود که »امت اسالمی را به بیابان های سرگشتگی وارد کرده اند« )بن 
الدن2، 2004: 17(، اما گروه های سلفی تکفیری مانند داعش، بر اساس آیه »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ 
ارِ« )قرآن کریم؛ توبه/ 123( بر اولویت جهاد علیه »دشمن نزدیک«  َن الُْکفَّ َقاتُِلواْ الَِّذیَن یَُلونَُکم مِّ

)شیعیان و ...( تأکید می کنند.

شکل شماره 3 ـ الگوی مفهومی شاخصه های هنجاری افراط گرايی در اسالم سياسی

1. Azzam
2. Bin Laden
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جمع بندی
در این پژوهش تالش شد تا مفهوم نظری و جریان های عینی »افراط گرایی در اسالم سیاسی« 
بررسی شود. براین اساس، اسالم سیاسی به مثابه تفکری که قائل به نوعی دخالت دین در 
سیاست و حکومت است، مورد بحث قرار گرفت و گروه هایی که از واژگان اسالمی در زبان 
سیاسی خود بهره می گیرند، در این قالب قرار گرفتند. بر اساس مواجهه با نص دین، اسالم 
سیاسی به دو طیف عقل گراـ  اصالحی و حدیث گراـ  افراطی تقسیم می شود. در این نوشتار، 
ضمن تعریف سلفی )به معنای عام و همچنین خاص آن( با توجه به ریشه های تاریخی ـ 
حدیثی، اشعری و حنبلی آن، تالش شد تا تصویر شفافی از جایگاه جریان های سلفی در قالب 
کالن اسالم سیاسی به دست آید که این نسبت ها )تقریبی، تکفیری، جهادی، سیاسی، تبلیغی( 
در اشکال موجود، در متن به شکل تصویری نشان داده شد. به عنوان فرضیه اصلی، تاکید شد 
که گروه های سلفیـ  حدیثی که مبارزه سیاسی و حتی فرهنگی برای کسب قدرت را صرفا از 
طریق کاربرد خشونت و حربه تکفیر علیه مخالفان و براندازی خشن حکومت ها می دانند تا 
خالفت اسالمی را احیا و قانون شریعت را اجرا کنند، جریان »اسالم سیاسی افراطی« تعریف 
می شوند. درنهایت نیز برای تکمیل فرضیه فوق، شاخصه های هنجاری اسالم سیاسی افراطی 
در قالب معانی سلفی )توحید، سنت، قرآن و سلف(، باورها و انگاره ها )بدعت، جاهلیت، 
حاکمیت و امت( و هنجارهای رفتاری )تکفیر و جهاد( به عنوان منبع اصلی قوام دهنده دروني 

هویت افراط گرایی )در قالب شکل 3( ارائه شد. 
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