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ناسازگاری افراطگرایی و خشونت با مفهوم جهاد در اسالم

چکیده

توحید محرمی

1

افراط گرایی و خشونت گروههای افراطی به نام دین و به ظاهر اسالمی در سالهای اخیر فجایع زیادی را به
بار آورده است و مردم مناطق مختلفی از جهان به ویژه خاورمیانه از ناحیه افراطیگری مصائب زیادی را
متحمل شدهاند .فارغ از اینکه این منازعات که در منطقه و جهان بر پایه باورهای دینی شکل گرفتهاند یا نه،
برخی تالش میکنند با ترویج اسالم هراسی ،و همانندسازی خشونت و افراط گرایی با جهاد اسالمی ،دین
الهی و رحمانی اسالم به عنوان مکتبی خشن معرفی شود .بر همین اساس ،مقاله پیشرو در چارچوب
تحلیلی «سازهانگارانه» با هدف اصلی بازخوانی مفهوم جهاد اسالمی و ماهیت آن و تبیین افتراق
انگارههای جریان افراطگرایی و خشونت در قالب دین درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که؛
ناسازگاری افراطیگری و خشونت با مفهوم اصیل جهاد اسالمی چگونه است؟ دادههای بهدست آمده از
مطالعۀ موضوع تحقیق و منابع و نظرات اندیشمندان دینی تأیید میکنند که؛ فقدان درک صحیح از مفهوم
نظری جهاد اسالمی موجبات تصور نادرست و عملی در مشروع بودن اعمال افراط گرایان و کاربرد
خشونت علیه دیگران شده است و این در حالی است که «نسبتی بین افراط گرایی و جهاد اسالمی وجود
ندارد» .لذا اقدامات و اعمال خشونتآمیز گروههای افراطیگرا همچون القائده که برای احیای خالفت
اسالمی و اجرای شریعت به عنوان نئوجهادیسم انجام شده است به لحاظ دینی مردود بوده و با آن
ناسازگار است .نوع تحقیق کاربردی ـ توسعهایی بوده و روش آن اسنادی و کتابخانهایی است.
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مقدمه

افراطگرایی در سالهای اخیر کام بسیاری را تلخ کرده و مردم مناطق مختلفی از افغانستان تا
شمال آفریقا و حتی اروپا با تهدیدهای افراطیگری درد و رنج فراوانی را تجربه کردند .با وجود

ناهمگونیهای قومی ،نژادی و مذهبی در خاورمیانه ،افراطیگری و گسترش خشونت،
کشورهای منطقه را با چالشهای فرهنگی و اجتماعی روبرو ساخته و در بعضی مناطق امنیت
و هویت جوامع درگیر را با مخاطره جدی مواجه کرده است .بدینرو در وهلۀ اول با ترکیبی از
مسائل امنیتی روبرو هستیم که پیامدهایی همچون فروپاشی دولت ـ ملتها ،در معرض خطر

قرار گرفتن هویت فرهنگی ،گسترش نسبیگرایی ،سیطره فرهنگ غربی و بیگانه ،افزایش

تروریسم و شکافهای اجتماعی و ظهور منازعات قومی قابل ذکر است .البته تهدیدهای

افراطگرایی میتواند فرصتی هم برای بازخوانی مفاهیم دینی اسالمی ،بصیرتیابی ملتهای
منطقه ،و گسترش تبادل فرهنگی باشد .هرچند برخی افراطیگرایی و خشونت را با
پیشفرضهای امنیتی و منفعتطلبانه دانسته و زمینهسازی برای وهن و مخدوش شدن چهرۀ

اسالم ،آموزههای رحمانی پیامبر اسالم(ص) و مسلمانان را از پیامدهای آن میدانند و از نظر

ایشان اساساً دستکاری فرهنگی و اجتماعی 1برای ایجاد تغییرات ژئوپلتیکی در دنیای معاصر
بهطور هدفمند بوده و امروزه از مؤلفهها و عناصر توسعهطلبانه مؤلفههای منطقهای و
فرامنطقهای محسوب میشود .2بهطوریکه این دسته از دولتها برای گسترش حوزۀ نفوذ خود،
با ترویج خشونت و افراطیگری بین اتباع و جوانان کشورهای اسالمی و توسعۀ فعالیتهای

رسانهای خود ،افراطیگری را برای آشفتگی و اغتشاش در منطقه خاورمیانه تشویق میکنند.

همچنین از سویی دیگر بسیاری از پویاییهای سیاسی اجتماعی که در دهههای اخیر به نام دین

و اسالم بهوجود آمده ،خاستگاه ،ماهیت ،عملکرد و نتایج متفاوت از یکدیگر داشتهاند و
بنیادگرایی اسالمی ،اسالمگرایی رادیکال ،اسالم سیاسی ،بیداری اسالمی و افراطگرایی دینی،
عناوینی است که برای تعریف این جنبشها بکار رفته است و شناختن پروژه الهی ـ سیاسی
افراطیگرایی اسالمی از طریق فهم جوهر الیتغیر دین امکانپذیر نیست ،بلکه نیازمند تحلیل
این امر است که چگونه بینشهای الهیاتی مختلف در مواجهه با قدرت ،اشکال مدرنی به خود

گرفتند .همانگونه که ممدانی میگوید؛ بنیادگرایی معاصر یک پروژۀ سیاسی مدرن و نه یک
 .1طرح خاورمیانه بزرگ و دستکاری عامدانه هویت عربی ـ اسالمی و قدس اشغالی با تغییر بافت جمعیتی این
شهرتوسط صهیونیستها نمونههای قابل ذکر هستند.
 .2مبنای خالفت شام و عراق مشابهت زیادی با طرح بزرگ خاورمیانه کاندو لیزا رایس و برنادلوئیس دارد .نقشه
مشابه ایی که با تغییر مرزها و نقشه منطقه ،تأمین امنیت اسرائیل و ناامنی برای بقیۀ کشورها و  ...را در پی دارد.
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پسماند فرهنگی سنتی است (کاونا .)313 :1397 ،در حالیکه چرایی و چگونگی جهاد

الله الرحمن الرحیم» بهعنوان شعار اصلی مسلمانان قابل تبیین است .آیهای که مسلمانان در
آغاز هر سخن و عملی آن را بکار میگیرند و بیانگر روح حاکم بر باورها و آموختههای پیروان

دین محمد رسولالله(ص) است« .بسمالله» یادآور صفات رحمانی1و رحیم بودن 2خداوند متعال
است و با بازکردن باب گفتوگو رابطهای مبتنی بر عدالت ،برادری و برابری و صلح و محبت
بهویژه با موحدان را برقرار میکند .نکته مهمی که برای فهم متقابل بین ادیان الهی و همزیستی
شایسته و دینمدارانه بین جوامع مختلف الزم و ضروری است.

بنابراین مشروع دانستن خشونت و اشاعه تعمدی افراطگرایی بنام سنت اسالمی جهاد
(کاونا )313 :1397 ،بدون در نظر داشتن فهم درست و درک معرفتی الزم از مفاهیم و احکام
دینی اسالم صورت گرفته است (بهنساوی 25-36 :1392 ،و .)39-40با توجه به شرایط

پیچیده و توسعه ابزارهای نوین رسانهای ،فقر منابع نظری ،تجربی ،اندیشهای و سیاستی
پیرامون مباحث اصیل دینی ،انجام مطالعه حاضر را ضروری میسازد و میطلبد با پژوهش
دربارۀ مفهوم اصیل جهاد اسالمی ،شناخت و درک درستی از جریان افراط گرایی و تعارض
مفهومی آنها ،بهویژه در کشورهای درگیر در منطقه خاورمیانه ارائه شود.

این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که ناسازگاری افراطیگری و خشونت با مفهوم

جهاد اسالمی چگونه است؟ بهرغم تالش افراطگرایان در این همانی 3جهاد اسالمی با

اندیشههای افراطی و خشونت ،مشروع جلوه نمودن افراطی گرایی و کاربرد خشونت علیه
دیگران؛ اینکه «نسبتی بین افراط گرایی و مفهوم اصیل جهاد اسالمی وجود ندارد» فرضیه

اصلی مقاله است و برای پاسخ به سؤال مقاله از روشهای رایج علمی توصیفی ـ تبیینی

تحقیق بهرهبرداری شده است.

 .1رحمن؛ یکی از نامهای خداوند تبارک و تعالی است ،بهمعنای بسیاربخشنده و بخشایشگر ،مهربان است و
اشاره به آن رحمت بى حسابى است که همه جا کشیده شده است و مؤمن و کافر و حتى انسان و جماد و نبات و

حیوان ندارد.

« .2رحﻴم» اشاره به رحمت خاص پروردگار دارد كه وﻳژه بندگان مطﻴع است و به عالم آخرت اختصاص ندارد.
 .3هم ذات پنداری ،یکی بودن.

❖ سال بیست ویکم ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

فیسبیلالله مبتنی بر دعوت به دین الهی بوده و تالشی برای رفع ستم و تجاوز کافران و ظالمان
به حقوق دینداران و دیگر انسانهای مظلوم و تحقق صلح عینی است که با آیه مشهور «بسم
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مبانی نظری و روش پژوهش

این پژوهش بر چارچوب تحلیلی «سازهانگاری» استوار است تا با استفاده از آن چیستی
افراطیگری و خشونت در خاورمیانه را تشریح کند .سازهانگاری چارچوبی تحلیلی و رهیافتی

است که در آن ساختارهای هنجاری و فکری به اندازۀ ساختارهای مادی اهمیت دارند .در این
زمینه ،موضوع هویت در تفکر سازهانگارانه نقش محوری دارد و سازهانگاری بر هنجارها و

ارزشها و تأثیر آن بر شکلگیری هویت برساخته تأکید میکند و افرادی همانند الکساندر ونت
موضوع آن را با هویت پیوند دادهاند .در این ارتباط ونت اعتقاد دارد که تنها شکل تعامل ،در
درون جامعه و دولت نیست .بلکه در میان پارهای از کنشگرانی قرار دارد که با یکدیگر احساس

همبستگی نموده و هویت مشترکی را تولید میکنند ) .)A.Wendt: 2000، 160–165پس برای

تحلیل و تبیین افراطگرایی و خشونت باید به مفهوم و نظریه جهاد در منابع دینی به عنوان
اصلیترین مؤلفههای هویتبخش به جریان افراطگرایی مراجعه نمود که برای درک معنایی از

انگارههای افراطگرایانه بر پایه آنها شکل میگیرد و در نهایت کنش رفتاری آنان تعریف میشود.

البته از سویی دیگر در سطح واحد سیاسی وقتی صحبت از رویکرد سازهانگارانه میشود ،الزم

است طیف متنوعی از مؤلفههای هنجاری ،ادراکی و رفتاری مورد توجه قرار گیرد .که وجود
«دولتهای قوی »1را میتوان از نشانههای آن دانست .دولت قوی براساس نشانههای نظامی
مفهوم پیدا نمیکند .حتی حکومت قوی براساس دیکتاتوری ،سرکوب و سلطه نیز شناسایی

نمیشود .حکومت قوی انعکاس نشانههایی از همبستگی و قاعدهپذیری است که در تحلیل
تفکر و شناخت سازماندهی افراطگرایی کاربرد دارد .تشریح مفاهیم و ابعاد جهاد اسالمی و

جریان شناسی افراطگرایانه ،مستلزم رویکردی توصیفی است و برای نسبتسنجی مفهومی

جهاد اسالمی و افراطگرایی و استخراج الگوی هویت (معانی ،باورها ،هنجارها) از رویکردی
تبیینی استفاده خواهد شد .روش جمعآوری دادهها نیز اسنادی و کتابخانهای خواهد بود.

رویکرد صلح آمیز اسالم

(ص)

اسالم نام شریعت محمد رسول الله

است که در لغت برگرفته از «سلم»« ،سالم» به معنای

صلح و آشتی (راغب اصفهانی1412 :ق )421 :و مسالمت ،سازش و از بین بردن کدورت و

نفرت بین مردم است .پیامبر گرامی اسالم(ص) در هر مرحله از دعوت خود به دین اسالم،
تسلیم در برابر حق و ایجاد و برقراری صلح را با اخالقی نیکو به عنوان علت و معنای اصلی
(ص)

دین اسالم معرفی کرده است .قرآن کریم اخالق نیکوی محمد رسول الله

را رحمت الهی

1. Strong State
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دانسته و بر بخشش و طلب مغفرت برای مسلمانان تأکید میکند .1درواقع نرمخویی و اخالق

فراهم آورد .2در دعوت به حق؛ نخستین گام ،استفاده از منطق صحیح و ارائه دلیل حساب
شده برای بیدار کردن عقلهای خفته است و دومین گام نیز بهرهگیری از عواطف انسانها

است؛ چراکه موعظه و اندرز بیشتر جنبه عاطفی دارد .سومین گام ،مناظره با روش نیکو و دور
از هرگونه ناراستی است (مکارم شیرازی 71 :1387 ،و .)281

همچنین در قرآن کریم تأکید شده؛ «به خدا تقوا بورزید و میان خود صلح برقرار کنید »3و

«اسالم را برای شما به عنوان آئینی (استوار و پایدار) پذیرفتم .»4در دین اسالم؛ آزار و اذیت و
کشتن هیچ موجود بیگناهی مجاز نیست ،و در شریعت اسالم تجاوز به حقوق یک فرد،
تهدید امنیّت جامعه است یعنی؛ هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین

بکشد ،چنان است که گویى همه انسانها را کشته و هر کس ،انسانى را از مرگ و تباهی رهایى
بخشد ،چنان است که گویى همه مردم را زنده کرده است درواقع تجاوزگر زمینۀ جسارت و

تجاوز به حقوق همگان را در خود ایجاد کرده است 5و ارزش زندگی بخشی به یک انسان
همانند جاری ساختن حیات دوباره در کالبد بشریت است .بنابراین کشتن فردی به معنای

کشتن بشریت است و نجات یک فرد به معنای نجات بشریت است )نایب .)1385 ،برای

فهم افراطگرایی و شناساندن اسالم با معرفی اصول و عقاید بنیادین این دین توحیدی ،سوء

تعابیری که در راستای منافع خاص برخی از افراد به وجود آمده از بین میروند و معلوم میشود

اسالم دین صلح و رحمت است و خشونت در آن جای ندارد (سیدشابیر )1385 ،بهنظر

تیجانی امام جمعه سیرالئون؛ انسانها در سایه اسالم هیچ تفاوتی جز در تقوا ندارند ،ولی

انسان در سایه نظام کفر خوار و حقیر شده است و این درحالی است که مسلمانان وقتی

همدیگر را میبینند سالم میکنند و نماز را با سالم به پایان میرسانند .هرچند اسالم خواستار

 . 1فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظَّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضَُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَْْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَکََّلْ عَلَى اللََّهِ إِنََّ اللََّهَ یُحِبَُّ الْمُتَوَکَِّلِینَ (آل عمران ،آیه .)159
 . 2ادعُ إِلى سَبیلِ رَبَِّکَ بِالحِکمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجادِلهُم بِالََّتی هِیَ أَحسَنُ إِنََّ رَبََّکَ هُوَ أَعلَمُ بِمَن ضَلََّ عَن سَبیلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بِالمُهتَدینَ
(نحل ،آیه )125
 .3فَاتََّقُوا اللََّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ (انفال ،آیه .)1
 .4و رضیت لکم االسالم دینا (مائده ،آیه .)3

 .5مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى بَنى إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بَِْیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِى الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعا وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما
أَحْیَا النَّاسَ جَمیعا وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (مائده.)32 ،
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نبی(ص) عالوهبر مال و ثروت خدیجه و شمشیر علی(ع) یکی از علتهای اصلی پیشرفت اسالم
بوده است و همین ویژگی اخالقی زمینه دعوت به سوی خداوند را با حکمت و اندرز نیکو
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صلح برای همه است و قرآن کریم نیز بشر را به صلح دعوت میکند و با تکیه بر برابری،

ارزشهای عشیرهای و فقر مادی را نفی میکند (احمدتیجانی .)1385 ،در حالیکه برخی
تالش میکنند با نگرش سلبی ،با این ـ همانی و الزم و ملزوم دانستن تعالیم دین اسالم و

افراطیگری خشونتآمیز ،آن را در جایگاهی تَرّتببی به دین اسالم نسبت دهند.

از سویی دیگر زندگی صلحآمیز بدون قدرت و اقتدار ممکن نیست و خداوند مسلمانان را

به آماده سازی قوا برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی امر میکند؛ هر نیرویی در قدرت
دارید ،برای مقابله با آنها دشمنان] ،آماده سازید 1.یا در آیه دیگری به فرستاده خود امر
میکند؛ «پیامبر ،با كافران و منافقان به جهاد برخیز و بر آنان سختگیرى كن و درشتخو

باش] »2و در این آیه با ضرورت باور قلبى برای کسب و درک حقیقت دین ،منافقان را

اظهاركنندگان دروغی ن دانسته و آنها را در ردیف كفّار قرار داده است .با اینکه در دین اسالم
همواره بر مهربانی و عطوفت بین مومنان به وحدانیت خداوند متعال و انسانهای حقجو

تأکید شده است .3افراط در صلحطلبى نیز امر پسندیدهایی نیست .چه بسا اصرار بیش از حد
در صلح و روابط نسنجیده با دیگران و حتی امتیاز دادن به آنها ،الزاماً تهدیدها را رفع نمیکند

و برعکس امنیت را به مخاطره میاندازد و دیگران را براى حمله به كسى كه از خود دفاع
نمىكند ،تشوی ق کند و جنگ و ناامنى را در پی داشته باشد .بنابراین ،در اسالم بر نرمش و
صلحطلبى توأم با اقتدار و قاطعیت تأكید شده است.
مفهوم شناسی جهاد اسالمی

«جهاد» از ریشه جهد و در لغت به معنای تالش و کوشش است و مطـابق اصـول و مبـانی دیـن
الهی اسالم بـه اصـطالح کوششـی اسـت کـه هـدایت و تعـالی انسـان را بـه همـراه داشـته باشـد.

بهلحاظ فقهی جهاد ابتدایی فقط در زمان حضور نبی خدا(ص) و امامـان معصـوم(ع) مجـاز بـوده
است و در دوران غیبـت معصـومین(ع) تنهـا جنبـۀ دفـاعی دارد و مسـلمانان در ایـن دوران فقـط
برای حفظ جان ،مال و ناموس خود میتوانند در مقابل متجاوز دست به اسـلحه ببرنـد و جهـاد

نمایند (مکارم شیرازی .)1397 :اما برخی دیگر از فقهاء امامیه نظری خالف دارند و معتقدنـد

حکم جهاد منحصر به حضور امامان اثنیعشری و معطوف به اذن امام معصوم(ع) نیسـت .بلکـه

 .1وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ( ....انفال.)60 ،
 .2یَا أَیُّهَا النَّبِى جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ ( تحریم.)66،9 ،
 .3مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَُْونَ فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانا سِیمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِ ْ
ن
أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْإِنجِیلِ کَ زَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَْْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَِْیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّْْفِرَة وَأَجْرا عَظِیمًا (فتح.)29 ،48 ،
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اذن امــام عــادل (ولــی فقیــه عــادل) در زمــان غیبــت بــرای جهــاد بــا جــائران کفایــت میکنــد

اختیارات است (امامخمینی 66 :1357 ،و صحیفه نور ،ج.)170 :2
الف) جهاد در قرآن

قرآنکریم (کتاب مقدس مسلمانان) ،برخورد محبتآمیـز بـا دیگـران را بـرای تـألیف قلـوب،

حتی با کسانی که به خداوند متعال ایمان ندارند ،توصیه کرده اسـت .محمـد رسـول اللـه(ص) بـا
همین روش نخستین دولت اسالمی در مدینه را با وجود یهودیان این شهر تأسـیس کـرد و همـه
ساکنان آن را با هر دین و مسلکی تحت پوشش قرارداد و تا زمانیکه تابع دولت اسالمی بودنـد

از ایشان حمایتهای الزم را به عمل آورد .لذا در قرآن کریم جواز مبارزه و دفاع از خود نه تنهـا
برای دفاع از مسلمانان از آزار و شکنجه اعطـا شـد ،بلکـه بـرای دفـاع از مسـیحیان ،یهودیـان و
افرادی از همه اعتقادات از اقدامات تروریسـتی ماننـد مـواردی کـه امـروز توسـط داعـش انجـام

میشود داده شده است (.(Rashid, 2017

1

البته دین اسالم طرفدار صلح اسـت ،قـرآن هـم میگویـد؛ صـلح بهتـر اسـت  ،امـا بایسـتی

طرفدار جنگ هم باشد ،در جائیكه طرف مقابل حاضر به همزیسـتی شـرافتمندانه نیسـت و بـه
حکم اینكه ظالم است و میخواهد به شکلی شرافت انسانی را پایمال كند ما اگر تسـلیم بشـویم

ذلت را متحمل شدهایم و بیشرافتی را به شکل دیگری متحمل شدهایم .اسالم میگویـد؛ صـلح
(بهتراست) ،در صورتی كه طرف آماده و موافق با صلح باشد؛ اما جنگ ،درصـورتی كـه طـرف

میخواهد بجنگد (مطهری .)223 :1391 ،یعنـی چنانچـه مخالفـان دیـن الهـی عنـاد بورزنـد و
منطق توأم با عطوفت اسالم را نپذیرند ،مبارزه با فتنهجویان ،جنگافروزان ،ظالمان و جلوگیری
از اشاعه کفر واجب شمرده شـده و از اهـداف «جهـاد» اسـت .شـیوهایـی كـه رسـول اللـه(ص) در
برخورد با مشركان ،منافقان و یهودیانی که مانع گسترش دین اسالم بودند ،اتخاذ کرد 2و در آیه

دیگری قرآن کریم ادامه میدهد؛ با آنان بجنگید تا فتنهاى بر جاى نماند و فقـط دیـن خـدا بـاقی
بماند و چنانچه اگر به فتنهگری و جنگ ادامه ندادند به جنگ با آنان پایـان دهیـد و ادامـه جنـگ

جز بر ضد ستمکاران جایز نیست .3از سویی دیگر قرآن کریم مسـلمانانی را کـه در جنـگ در راه

خدا برای رهایى مردان و زنان و كودكان مستضعف از یوغ ظالمان و ستمکاران سستی میکنند
 .1وَ اَلصُّلْحُ خَیْرٌ (نساء.)128 ،
 .2وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن
قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِکَ جَزَاءُ الْکَافِرِینَ (بقره.)191 ،
 .3وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى الَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَالَ عُدْوَانَ إِالَّ عَلَى الظَّالِمِینَ (بقره.)193 ،
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(المنتظــری1409 ،ه.ق )117-121 :و در ســطحی عــالیتر اختیــارات ولــی فقیــه را در دوران
غیبــت همــان اختیــارات رســولاکرم (ص) و اماممعصــوم(ع) میداننــد کــه امــر جهــاد جزئــی از آن
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با لحنی عتابآمیز مورد سـرزنش قـرار داده و حتـی یـاوری و سرپرسـتی آنهـا را پـس از نـابودی
ظالمان واجب می داند(1مکارم شیرازی .)1397 ،تأکید بر مبارزه با فتنهگران در عـالم از چنـان
اهمیتی برخـودار اسـت کـه خداونـد متعـال هیچگونـه درنگـی حتـی جنـگ در ماههـای حـرام در

نابودی را جایز نمیداند .2بنابراین ،آنچه در این آیات بیان شده و در سیرۀ پیامبر اسالم ،محمـد

رسول الله(ص) نیـز قابـل مشـاهده اسـت ،در جهـت تـأمین و تضـمین امنیـت جامعـه اسـالمى و
مسلمانان در برابر تهدیدها و توطئـههـای سـازمان یافتـه داخلـی و خـارجی و حتـی رفـع ظلـم و
تعدی از غیرمسلمانان مستضعف و مورد ستم واقـع شـده اسـت .در قـرآن کـریم هـیچ آیـهای را

نمیتوان یافت که بـرای گسـترش قلمـرو جغرافیـایی اسـالم یـا مسـلمان کـردن مـردم ،جنـگ یـا

خشـــونت تجـــویز شـــده باشـــد(علیخانی .)99-122 :1385 ،بهطوریکـــه اکـــراه و اجبـــار

غیرخشونتآمیز نیز در این راه رد شده است .3خداوند به نبی خود یادآوری میکند که تـو هـیچ
سیطره و تسلطی بر مردم نداری تا به ایمان و اسالم مجبورشان کنی ،4و به اکراه ایمان بیاورنـد.
بلکـه قـرآن بــه پیامبراسـالم(ص) امـر میکنــد کـه مـردم را از راههــای معرفتـی و عقلـی ،موعظــه و

نصیحت و بحث و جدل به بهترین نحو (گفتوگو) ،به راه خدا فرا بخواند.5
ب) جهاد در سنت و سیره پیامبراسالم

(

)

(ص)

بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان اخالقحسنه محمد را به قرآن مجسـم تشـبیه کـرده-
اند .ایشان در هر زمان و مکـان و هـر وضـعیتی حتـی در هنگـام جنـگ و جهـاد حقـوق مـردم و
اخالق حسنه را رعایت میکردند و خود را به آن مقید میدانستند .رسولالله قبل از ابـالغ وحـی
به دیگران ،خودش مکلف و عامل به انجام فرامین الهی بود و همـین الگـوی رفتـاری ،بـا ناکـام

گذاشتن مقاومتها و مخالفتها ،رمز توفیق ایشان در گسترش دین اسالم بود و ایـن درحـالی
است که رسولالله(ص) برای ترویج وگسترش دین اسالم ،با هیچکس بـه نبـرد نپرداختـه اسـت و

در تمــامی جنگهــا پیــامبر اســالم(ص) بــا شــجاعت پیشــگام در دفــاع از مســلمانان بــوده اســت

(محمود عویس )224 :1386 ،و البته هیچگاه آغازگر جنـگ بـا دشـمنان خـویش نبـوده اسـت.

 .1وَمَا لَکُمْ الَ تُقَاتِلُونَ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ نَصِیرا (نساء.)75 ،
 .2یَسْأَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِندَ اللَّهِ
وَالْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّى یَرُدُّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِکَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْیَا وَاآلخِرَةِ وَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ (بقره.)217 ،
 .3الاکراه فیالدین قدتبیّنالرشد منالْیّ (بقره.)256 ،
 .4فذکَّر إنمّا انت مذکَّر لست علیهم بمسیطر .سوره غاشیه 21-2 ،و افأنتَ تکره النَّاس حتَّی یکونوا مؤمنین (یونس.)99 ،
 .5اُدعُ الی سبیل ربّکَ بالحکمة و الموعظة الحَسنَه و جاد لهُم بالَّتی هی أحسن (نحل.)125 ،
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برخالف فضاسازیهای غیرواقعی درخصوص دین اسالم و سیره جهادی پیـامبراکرم(ص)؛ اوالً،

كننـده طــرف مقابــل بـوده اســت .ثانیـاً ،در رســالت پیامبراسـالم ،جنبــههای اخالقــی و انســانی؛

رحمت ،گذشت ،پایبندی به عهد و پیمان محمـد(ص) حتـی بـا دشـمن بسـیار بـارز اسـت .ثالثـاً،
ایمان آوردن افراد به دین و آئین اسالم ،با اعمال زور و خشونت حاصل نمیشود ،بلکه مسلمان
شــدن بــا فــراهم آوردن زمینــۀ شــناخت و تمایــل قلبــی آنهــا محقــق میشــود ،بنــابراین بــا چنــین

رویکردی دیگر جایی برای خشونت و جنگ باقی نمیماند.

(ص)

همچنین با واکاوی بیشتر واقعیتهای تاریخی صدر اسالم میتوان دریافـت کـه محمـد

در جامعهای بدوی و منحط ،به رسالت الهی مبعوث شد که پرستیدن چوب و سنگ و مجسـمه
بهعنوان خالق و خدا مرسوم بود و جنگ و خشونت بـه سـبب تعصـبات جـاهلی ،زنـده بـه گـور
كردن دختران و آلودگیهای اخالق فردی و اجتماعی بسـیاری رواج داشـت و در ایـن میـان کـه

بزرگان قبایل با گسترش و توسعۀ دین تازه اسالم ،منافع خود را در خطر میدیدند به این نتیجه

رسیدند كه با اعمال زور و خشونت جلوی پیشرفت محمدرسولالله(ص) و پیروانش را بگیرند و
بر غم هجرت ایشان و یارنش به شهر یثـرب ،مخالفـانِ بـتپرسـت دسـتبردار نبودنـد و بـرای

جنگ با او به مدینه یا همان یثرب آمدند و حتی پس از فتح مکـه توسـط مسـلمانان ،جنگهـای
مختلف و پراكندهایی با برخی قبایل عرب رخ داد.1

مطالعۀ جنگهای صـدر اسـالم 2نشـان مـیدهـد کـه بـا وجـود جنگهـای متعـدد در دوران

زندگی پیامبر اسالم(ص) ،کشتههای این جنگها به حدود  500تن نمیرسد و برخـی از جنگهـا

همچون فتح مکـه ،اصـالً تلفـاتی نداشـته اسـت .ایـن درحـالی اسـت کـه در شـرایط فرهنگـی و
اجتماعی آن زمان ،قتل و خشونت جزء طبیعت مردم شده بود و به آسانی و بر سر مسائل جزئی

و تعصبات جاهلی افراد زیادی كشته میشـدند و كشـتن و كشتهشـدن امـری عـادی شـده بـود و
تصور و تصویر و احساسی كه ما امروزه از كشتن و كشته شدن یك نفر داریم در عرف فرهنگی
و اجتماعی آن زمان وجود نداشت (صالحی نجف آبادی 20 - 35 :1382 ،و عمـاره:1383 ،

 .)30-41شــیخ محمــدجواد بالغــی و شــیخ محمــد رشیدرضــا بــه ایــن امــر اشــاره داشــتهاند و
 .1مجموع اﻳن درگﻴریها ،به اضافه مأمورﻳتهاﻳی شناساﻳی ،ﻳا كسب اطالع از وضعﻴت ﻳك گروه و قبﻴله،

حدود 70مورد است ،كه حداكثر سی مورد از آنها به درگﻴری نظامی منجر شد و پنج مورد از آنها درگﻴریهای
جدی بوده است.

ال متفاوت است و اكثر غزوهها و
 .2به نظر معنای اصطالحی جنگ و درگﻴری ،با معنای غزوه و سرﻳه كام ً

سرﻳههای پﻴامبراكرم(ص) بهرغم اینکه مأمورﻳت نظامی تلقی میگردیدند ،به درگﻴری منجر نشدند.
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در صدر اسالم ،برای ترویج و گسـترش آن هیچگـاه جنگـی صـورت نگرفتـه و تمـامی جنگهـای
رسولالله جنبۀ دفاعی داشتهاند .در تمام این جنگهای صدر اسالم ،مسبب ،مقصـر ،یـا شـروع
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جنگهــای رســول اکــرم(ص) را صــرفاً دفــاعی دانســتهاند (بالغــی ،الرحلــه المدرســیه 212 ،و

رشیدرضا ،بیتا )215 :و حتی رشیدرضا در ادامه بیـان دیـدگاههای خـود ،در تـرجیح صـلح و
دوستى بر جنگ ،آن را اصلى میداند كه مردم باید به آن پایبند باشند و خداوند به ما فرمان داده
است كه آن را بر جنگ برگزینیم (رشیدرضا .)312 :1408 ،ترجیحی که حسین ابن علی(ع) نوه

پیامبراسالم(ص) در واقعه عاشورا ( 10محرم  61هجری قمری) در کربالء اعالم کـرد ،ولـی او

و یارانش را در جنگی نابرابر شهید کردنـد و خـانوادهاش را هـم بـه اسـارت گرفتنـد .در واقـع
نهضت امام حسین(ع) در اعتراض به خشونت و افراطیگری بود که تعالیم اسالمی را مخـدوش
و جامعۀ مسلمانان را به انحراف برده بود .وی با یزید سازش نکـرد و حقـوق الهـی و انسـانی و

پایمال شـده مـردم زمانـه خـود را مطالبـه نمـود .در همـین راسـتا برخـی از صـاحبنظران سـنی

مذهب عالوه بر علماء شیعه ،معتقدند؛ اهداف دین با خشـونت و جنـگ حاصـل نخواهـد شـد
(عبده ،1972 ،ج2؛ 733ـ 732و ج  .)396 :5و اساساً برای افـزایش نفـوذ باورهـای دینـی بـه
جان و دل افراد بین جوامع مختلف نیاز به کنشهای معرفتی ،فکری و علمی اسـت و خشـونت

گروههای افراطی ماهیت عقیدتی و دینی نداشته است و زور و اجبار و نبرد مسـلحانه کـاربردی

ندارد.

پ) اصول و آداب جهاد اسالمی

(ع)

گفتیم که جهاد ابتدایی در دوران حضور معصومین

(ص)

یعنی رسولخدا

و امامان شیعه مجاز

است و جهاد دفاعی زمانی واجب میشود که متجاوزان ،جان ،مال و ناموس مسلمانان را مورد
تهدید و هجوم قرار دهند .فرد مسلمان میباید برای حفظ امنیت خود ،خانواده و جامعهاش به

عنوان یک تکلیف الهی دفاع نماید .اصلی که در همه جوامع پذیرفته شده و بر آن اتفاقنظر
دارند .دفاع از جان ،مال و حیثیت در همۀ ادیان و مذاهب بشری مشروع بوده و خشونت تلقی

نمیشود؛ بلکه برای مقابله با خشونت و برقراری صلح است .البته شریعت دین اسالم بهرغم
تأیید جهاد دفاعی با رویکرد اصالحی ،محدودیتهایی برای کاهش و کنترل خسارت و

زیانهای وارده در منازعات مقرر کرده است ،محدویت زمانی برای کاهش جنگ و خشونت در
جوامع مسلمان یکی از این قواعد برای جهاد است .بهطوریکه اسالم جنگ در ماههای رجب،

ذیقعده ،ذیحجه ،محرم هجری شمسی را که نزد عرب قبل از اسالم ،ممنوع بوده پذیرفته است

و مسلمانان مکلفند حرمت جهاد ابتدایی را در این ماههای مذکور به استناد آیات  217سوره

بقره و آیه  5سوره توبه قرآن کریم رعایت کنند و از منازعه پرهیز نمایند .مگر آنکه دشمن
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آغازگر جنگ باشد و بر ادامۀ آن در ماههای حرام اصرار داشته باشد( 1رب،1392/7/12 :

تجاوز به حقوق دیگران و محیط زیست است .برای مثال ،هیچکس حق ندارد در جریان جهاد

و دفاع درختی را بشکند ،باغ و مزرعهای را به عمد نابود کند و آبی را آلوده کند یا معبد و مکان

مقدسی را تخریب و منهدم نماید ،فارغ از اینکه این مکان مقدس مروج چه دین و مذهبی
باشد و همچنین برای حفظ حرمتها و امنیت انسانی ،مجاهد اسالم حق ندارد به بزرگان دینی

و علمی ،سالخوردگان ،کودکان و زنان تعرض کند .مجاهدان مسلمان ،در جهاد نباید مکان
فرهنگی یا کتابخانه و آنچه که برای بشریت مفید است تخریب نماید (الجبعی العاملی

«شهیدثانی»،1387 :ج)392-396 :2؛ بلکه از وظایف دینی مجاهد فیسبیلالله امان دادن به
افراد ،مدارا با اسراء و حفظ شعائر ،آثار توحید و وحدانیت از قبیل مساجد ،معابد ادیان الهی

 ...در سرزمینهای فتح شده است (جوادی آملی 424 :1391 ،ـ  423ـ .)397
زمینههای افراطیگرایی

پس از حادثۀ یازده سپتامبر  ،2001امریکا با همراهی برخی از دولتهای غربی و منطقهای به

بهانه مبارزه با تروریسم و گسترش دموکراسی ،عراق را اشغال (2003م) کردند و با این اتقاق

زمینۀ رشد و جهش افراطگرایی در خاورمیانه فراهم گردید .افراطگرایی به معنای روشنتر

ریشه در نوعی برداشت از اندیشههای سلفی دارد و آن به معنای بازگشت به تعالیم اسالم با

الگوبرداری کامل از دورۀ سلف )سه قرن نخست اسالمی( ،در قالب تشویق به انفتاح باب

اجتهاد (حلبی ،)245 :1382،خوانشهای حداکثری از دین و مخالفت با تفلسف ،تصوف،

تشیع و ...است (آدمی و مرادی .)35 :1394 ،درواقع سلفیگری جریانی است که به آموزه و
کردار سلف اعتبار ویژه میدهد و نجات را در پیروی از آن میداند و بازگشت به اصول و

تعالیم ناب نخستین از لوازم آن است  ...و نفی آنچه از اسالم فهمیده میشود  ...بنابراین آنچه

از اندیشۀ علمای انباشته شده از نگاه سلفی پیرایه است و مانع از رسیدن به دین خالص

محسوب میشود .به نظر ایشان باید به اصطالح میراث فرهنگی را کنار گذاشت و دنبال یک

خوانش ناب از دین بود که البته سلفیون شرط الزم بازگشت به تعالیم خالص و ناب را حاضر

شدن به پرداخت هزینه این بازگشت میدانند )پاکتچی )1393 :و اگر به معناى تعصب ،تحجر

و خشونت میان ادیان یا مذاهب اسالمى ترجمه شود ،با نوگرائى ،سماحت و عقالنیت که

 .1البته به نظر برخی از علمای اهل سنت حرمت کارزار در ماههای حرام نسخ شده و جهاد در همه مکانها و زمانها جایز است.
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.)wikishia.net
از دیگر اصول و آدابی که در جنگ و دفاع الزم است توسط مجاهدان رعایت شود ،عدم
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ارکان تفکر و تمدن اسالمیاند سازگار نخواهد بود و خود باعث ترویج سکوالریزم و بیدینى

خواهد شد (خامنهای.)1390 :
دامنۀ تأثیرگذاری جریانهای افراطی از مرزهای کشورهای اسالمی ،همچون؛ پاکستان،

افغانستان ،چچن ،جاکارتا ،عراق ،سوریه و حتی اروپا ...فراتر رفته است .باورهای این

جریانهای افراطی که از افکار و اندیشههای سلفی به خصوص از عقاید وهابیت عربستان

سعودی نشأت گرفته و با پدیده گروههای تکفیری عینیت یافته به اعمال ضدانسانی خود
پرداختهاند (محرمی .)155 :1396 ،از طرفی امریکاییها در سالهای اخیر تالش میکردند با
طرح خاورمیانه بزرگ واحدهای سیاسی منطقه غرب آسیا را کوچکسازی کنند و اهدافی

چون؛ حل درگیری اسرائیل و فلسطین ،مشارکت کشورهای خاورمیانه در ساختن یک «جامعه

مدنی» در منطقه ،پیوند کامل منطقه با اقتصاد جهانی از طریق لیبرالی کردن و برنامه تطبیق
ساختار ،جلوگیری از پیدایش قدرتهای نظامی که با سلطۀ امریکا بر منطقه خاورمیانه به

رویارویی برخیزند ،به مورد اجراء گذارده شود ( .)Robinson، 2004در واقع امریکاییها با این

طرح کاندو ل یزا رایس و برنادلوئیس که؛ مشابهت زیادی هم با مبنای خالفت شام و عراق
داشته است با تغییر مرزها و نقشه منطقه ،ضمن تثبیت ارزشهای سرمایهداری و غربی با تغییر
فرهنگ هویت و افکار مسلمانان در منطقه ،به دنبال تأمین امنیت رژیم اسرائیل و ناامنی برای

بقیه کشورها و  ...بودند ،که در عمل با مقاومت گروهها و جریانهای مختلف مواجه شدند که

برخی از آنها زمینهساز افراطگری در منطقه خاورمیانه و دیگر مناطق گردید.
الف) نگرش گروههای افراطی خاورمیانهای به جهاد اسالمی

نوع برداشت جریانهای افراطی از دین یکی از شاخصترین مؤلفههای شناسایی و تمایز آنها با
مؤمنان واقعی است .برای فهم صحیح از باور جریانهای افراطی ناگزیر از مطالعۀ اهداف و

راهبردهای اعالمی آنها هستیم ،که به لحاظ معرفتی ریشه در سلفیگری دارد؛ اندیشهایی که بر

تقدم نقل به عقل و ظاهرگرایی استوار است که معنای باطنی آیات قرآن را رد میکند و بر
معنای ظاهری آنها تأکید دارد و تفسیر عقالیی آیات را حرام ،بدعت و شرک میداند (رب؛

فیرحی .)246 :1387 ،ریشۀ تاریخی این جریان به گرایشهای خردگریز موجود تاریخ اسالم

باز میگردد و باید آنان را پیرو و ادامه دهنده مسیر خرد گریزی در جهان اسالم دانست.
مهمترین این گرایشها در تاریخ تمدن اسالم ،فقهای اهل حدیث ،متکلمان اشعری و خوارج

هستند (اسماعیلی .)24-32 :1386 ،در این میان ،سلفیهای افراطی بیش از سایرین به آثار
ابنتیمیه استناد میکنند که ادامه اندیشه سلفی احمدابنحنبل است ،و آرای این دو بر اندیشه
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سلفی تأثیر فراوان داشته و مبانی نظری تفکرات افراطی دینی گروههایی همچون القائده را در

در خاورمیانه است که اعالم جهادبینالمللى کرده است؛ بهنظر القاعده درگیرى بین

جهان اسالم و امریکا و متحدانش است و مسلمانان الزم است برای دفاع از خود به خودباورى
و اتحاد برسند و برای تحقق این اتحاد میباید بهدنبال رهبرى باشند که در بازگشت به دوران
شکوه دولتهای اسالمی ،استقرار خالفت را در پی داشته باشد( 1مهدیبخشی.)95/7/13 :
در واقع در اندیشۀ سیاسی سلفی بهویژه بعد از فروپاشی خالفت عثمانی و تقسیم سرزمینهای

اسالمی بهعنوان قیمومیت و مستعمره بین دول غرب و پیروی دولتهای جوامع اسالمی از
الگوی غربی مبتنی بر ناسیونالیسم و سکوالریسم ،موضوعاتی از قبیل ضرورت تشکیل دولت،
امارت ،خالفت یا حکومت اسالمی اهمیت بیشتر یافت (قربانزاده ،فائضینیا ،ترابی:1396 ،

.)8

2

بنالدن رهبر القاعده همانند ابنتیمیه نخستین وظیفۀ اصلى و شرعی مسلمانان بعد از

ایمان آوردن را جهاد مىداند و به نظر او مسلمانان میباید برای پایان بخشیدن به استعمار
دیرینۀ ملتهای مسلمان توسط دولتهای غربی ،در گام نخست با جهادی مقدس براى تثبیت

حاكمیت خداوند بر روى زمین ،نسبت به اخراج کفار از جزیرهالعرب اقدام کنند و چنانچه
امکان بیرون راندن دشمن به غیر از جنبشهاى گروهى مسلمانان نباشد ،وظیفه ایشان این است
كه اختالفات ناچیز بین خودشان را كنار بگذارند ،راهبردی که ابنتیمیه نیز در مقابل تهدید

اصلى بر آن تأكید مىكند به نظر رهبران القاعده استمرار اشغال تحقیرآمیز مقدسترین

سرزمینهاى اسالم (شبه جزیره عربستان) ،تحمیل تحریم علیه مردم عراق كه در نتیجۀ آن بالغ

بر یك میلیون نفر كشته شدهاند و حمایت از دولت یهودى و منحرف كردن افكار عمومى از

 .1گروه القاعده فلسفه وجودی و مواضع خود را در دو اعالمﻴه عمومی منتشر کرده است .نخستﻴن اعالمﻴه در

 26آگوست  1996و با عنوان «اعالمﻴه جهادى علﻴه امرﻳکا كه سرزمﻴن دو مکان مقدس را اشغال كرده است» و
دومین اعالمیه خود که در  23فورﻳه  1998باعنوان «جبهه جهانى اسالمى براى جهاد علﻴه ﻳهودﻳان و نصرانﻴان»

صادر شده است که بن الدن حکومت عربستان سعودی را متهم کرده که شریعت را کنار گذاشته و به نﻴروهاى

خارجى؛ ﻳعنى صلﻴبى هاى امرﻳکاﻳى اجازه داده است تا كشور را که دو شهر مقدس مکّه و مدﻳنه هم مشتمل برآن

هستند ،اشغال كنند.

« .2احمد بن عبدالحلیم بن تیمیّه حنبلى» متولّد سال  661و متوفاى سال  728هجرى قمرى است .در شهر

«حران» (شهرى است در شام) متولّد شد که آیین وهابیت در قرن  12هجری بر اساس افکار و آراء او پیریزی
گردیده است.
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سالهای اخیر شکل داده است.
گروه القاعده به رهبری اسامهبنالدن یکی از اصلیترین جریانهای افراطی دهههای اخیر
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اشغال اورشلیم و قتل عام مسلمانان آنجا از دالیل مشروعیت جهاد مذکور است(مهدیبخشی:

.)95/7/13
از لحاظ اندیشۀ سلفی ریشه در دو مکتب فکری اواخر قرن بیستم دارند :اوّل ،اخوان

المسلمین مصر که در سال  1928توسط حسن البنا با هدف یک جنبش سیاسی ،به منظور در

اختیارگیری قدرت و دولت و نفوذ در جامعه تأسیس شد ،ولی به هیچوجه دکترین خشن و

خشکی را که امروز سلفیها دارند ،نداشت .دوّم ،از اندیشه افراطی سیدقطب1و ایمن
الظواهری نشأت میگیرند و از خشونت شریعت استفاده میکنند (توکلی.)161 :1393 ،
سیدقطب به دلیل بازنگری و تأثیر در برخی از مفاهیم اسالمی مانند جهاد میان پژوهشگران

اسالمی مشهور است و او را آموزگار تکفیر در سدۀ بیستم نامیدهاند ،با استفاده از مقولههای

خاصی چون مفاصله (ترکرابطه)( ،جاهلیت) ،استیال (تفوقوبرتری) و دارالحرب
(سرزمینجنگ) ،آگاهانه راه را برای جهادی رادیکال هموار کرد (علیپور ،قیطاسی ،دارابی،

 )47 :1396و ایمنالظواهری با اشاره به اختالفات القاعده با گروه سلفی -تکفیری داعش؛
القاعده را قبل از اینکه یک گروه با اهداف جهادی و مادی بداند ،یک رسالت اعالم میکند

(ایمنالظواهری .)1393 ،رسالتی که اگر با استدالل و بیان محقق نشد ،برای خارج کردن
مردم از ظلمات و وارد کردن آنها به دین خدا ،جهاد شرعی واجب میشود و تا از بین رفتن فتنه
و دفاع از حوزۀ اسالم ادامه مییابد (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،کتاب

الجهاد و الحسبه ،ج1419 ،12ه1998 -م .)13-14 :

مطابق ایدئولوژی القاعده ،تشکیل خالفت جایگاه مهمی دارد و مرز میان انسانها را اعتقاد

و عدم اعتقاد به اندیشۀ آنان مشخص میکند و کسانی که از مکتب فکری آنان پیروی نکنند

باعنوان «کافر ،مشرک ،منافق» مشمول قوانین وضع شده سختی قرار میگیرند .رهبران القائده

جهاد را از سایر عبادتهای دینی مانند نماز و روزه و حج مهمتر میدانند .آنها معتقدند؛
مسلمانانی که در عمل و نظر به «جهاد» نپرداختهاند ،اسالم را درک نکردهاند ،نظریهای که
عبدلله عزام علل جهاد را در عمل مواردی چون؛ جلوگیری از تسلط کافران بر مسلمانان ،ادامه
راه سلف صالح ،استقرار جامعه اسالمی ،حفظ حرمت امت ،امنیت مکانهای مقدس ،بهترین

نوع عبادت و شهادت اعالم میکند (اسماعیلی )93-96 :1386 ،که برای نیل به این اهداف

ایدئولوژیک ،بنیانهای شبکۀ چندملیتی القائده در بیانیه ( )1998ریخته شد و جبهه جهانی

اسالمی جهاد علیه یهودیان و مسیحیان شکل گرفت (محمودیان .)69 :1390 ،القائده در
 .1سیدبن قطب بن ابراهیم (1345 -1285ش1386-1324/.ق1966-1906/م ).معروف به سیدقطب،
نویسنده و نظریه پرداز مصری است.
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ادامۀ حرکتهای جهانی خود در اعالمیه  24آوریل  2002با پرداختن به دالیل شرعى حمالت

تردید قرار گرفتند ،بنابراین سازش مذهبى نمىتوانست معقول باشد؛ دوم ،ایاالت متحده

جنگى علیه اسالم به راه انداخته است ،پس خشونت ،جهاد دفاعى بوده و وظیفه همه مسلمانان

است و سوم ،هیچ شرطى در مورد ممنوعیت كشتن شهروندان در اسالم وجود ندارد .و
شهروندان را تحت شرایط خاصى كه وضعیت فعلى دارا است ،مىتوان مورد هدف قرار داد.

ب) زمینههای افراطگرایی اسالمی در اروپا

افراط گرایی پدیده ایی که محدود به زمان ویا جغرافیای خاصی نیست .برخی از تئوریسینهای

غربی با دیدی كامالً منفی اسالمگرایی را مترادف خشونت تصویر میكنند و این درحالی است
که در امریکای شمالی و اروپای غربی ،جمعیتهای قابل مالحظهای از مسلمانان زندگی
میکنند که تنها تا حدودی با جوامع میزبان خود همراه و هم رنگ شدهاند .پس از جنگ جهانی

دوم میلیونها مسلمان از خاورمیانه ،ترکیه ،مغرب و جنوب آسیا که از رژیمهای دیکتاتوری و
فشارها و تعصبات فرقهای به ستوه آمده بودند به امید یافتن آزادی سیاسی و رفاه اقتصادی به

جوامع دموکراتغربی مهاجرت کردند .بسته به علت ترک کشورهای عربی یا مسلمان خود و

نحوۀ پذیرش آنها درکشورهای مقصد ،این گروه از مهاجران افکار و احساسات متفاوتی
داشتند .در حالی که مهاجران مسلمانی که قبل از سال 1973وارد اروپا شده بودند عموماً از

منظر سیاسی و گرایشهای مذهبی محافظهکار و میانهرو بودند ،در میان موج دوم مهاجران و

نیز دانشجویانی که از کشورهای مسلمان برای تحصیالت عالیه به اروپا آمده بودند ،رگهای از

افراد شورشی و ناسازگار پدیدار شد .برخی از آنها در گفتار راه افراط در پیش گرفتند
( (Schmid, 2014: 2و در جریان اتفاقات جنگ بوسنی نخستین شبکۀ جهادی در منطقه بالکان

شکل گرفت و این گروه جهادی برای میزبان هزینهای نداشتند ،اما مشکل این بود که این افراد
شاخهای از اسالم یعنی وهابیت را پیاده و تبلیغ می کردند که برای بالکان غریبه بود .با سقوط

رژیم میلوسوویچ (اکتبر )2000و نگرانی از سرایت درگیریهای کشورهای همسایه به منطقه
در دهه  ،90سختگیریهای امنیتی کاهش یافت و وهابیت صرب در منطقه پدیدار گشت .در

 .1اعالمﻴه  24آورﻳل  2002القائده درباره؛ «حکم قهرمانان و مشروعﻴت عملﻴاتهاى اﻳشان در نﻴوﻳورك و
واشنگتن».
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 11سپتامبر ،1روشهاى غیرخشونتآمیز را بهطور بنیادین ،مورد سؤال قرار میدهد و به سه
بحث مهم دامن میزند :اول اینکه ،روشهاى غیرخشونتآمیز مقابله با ایاالت متحده مورد
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حالیکه وهابیت صرب همانند خواهرخواندهاش در جامعۀ بوسنی تحت حمایت مالی آل سعود
بود

(.)Kovacic, 2014

بنابراین ،پس از حوادث یازده سپتامبر و حتی فراتر از آن ،و دخالت امریکا در عراق نوعی

تروریسم «خانگی» در برخی از کشورهای غربی شکل گرفت که اغلب افراد منزوی دارای

اصالت مسلمان یا تازه مسلمان بودند ،لیکن برخی مواقع نیز این افراد دستهای از مردم بودند

که تحت تأثیر جهادیهایی که از مناطق جنگزده برگشته و تا حدودی تحت تأثیر رهبران
وهابی و سلفی دنیای عرب قرار داشتند .و بهنظر اِشمید ،استاد و پژوهشگر مؤسسۀ مبارزه با

تروریسم 1در اروپا درک افراطیگرایی در این منطقه از جهان را منوط به دانستن پاسخ سؤاالت
زیر میداند:

 .1در اجتماعات مسلمان در دموکراسیهای غربی چه کسی را میتوان یک
مسلمان«میانه رو» دانست؟
 .2مسلمانان در اجتماعات غربی تا چه حد عقاید بنیادگرایانه خود را حفظ میکنند؟
 .3آیا میتوان اسالم گرایان را در جوامع لیبرال دموکرات غربی «میانه رو» دانست؟
 .4آیا افراطیهای غیرخشن واقعاً از افراطیهای خشن متمایز هستند؟
 .5ستیزهجویی خشن به چه صورتی از مبارزه غیرخشن متمایز نیست؟

 .6روابط بین افراطی گری ،تندروی ،بنیادگرایی ،سلفیگری ،اسالمگرایی ،جهادیگری و
تروریسم کدامند؟

 .7چگونه میتوان افراطیگری را براساس شاخصها تشخیص داد؟

 .8آیا دولتها باید برای مقابله با تروریسم با افراطیهای غیرخشن همکاری کنند؟

و نتیجه میگیرد که تمایز بین«افراطیهای غیرخشن» مقبول و«افراطیهای خشن» مردود،

کاری نادرست و واهی است چرا که افراطیگری مذهبی (در تقابل با برخی اشکال تندرویی

سکوالرتر) ذاتاً خشن است و جوامع لیبرال دموکرات باید به جای همراهی و تسامح با
افراطگریی اسالمگرا با آن مقابله و مبارزه کنند ( .(Schmid, 2014: 4اشمید در نظرات خود از
عوامل محیطی همچون استعمار سرزمینهای اسالمی و دیگر عوامل خارج از اصل دین
اسالم غفلت می ورزد که در ادامه به برخی ازآنها می پردازیم:

1 .International Center for Counter-Terrorism
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ج( عوامل افراط گرایی

دریافت؛ به رغم اینکه دین اسالم نگاهی جامع به زندگی بشر و جنگ و صلح دارد ،افراطیگری
میتواند معلول چهار عامل ذیل باشد (خسروپناه)1393 ،؛ نفیگرایی و متنگرایی بدون

عقالنیت ،عدم رعایت مدارا با دیگران ،حاکمیت سیاست قدرت در عرصۀ بینالملل ،ترویج

مصرف بیشتر حتی در خصوص سالح و آالت خشونتزا که از ارکان مهم نظام سرمایهداری

است.

اول اینکه افراطگرایان؛ نفیگرایی و متنگرایی بدون عقالنیت ،بدون توجه به تحوالت

زمانه ،آموزههای دینی را به وقایع جاری پیوند میزنند .برای مثال از نظر سلفیها ،زنان امروز

میباید همانند زنان 1400سال قبل باشند ،منهای عقالنیت است و هر پدیدۀ تازهایی هم

بدعت نیست (خشن 210-217 :1391 ،و  .)126البته در مقابل ،عقالنیت منهای وحی و
نصگرایی میتواند عامل خشونت باشد که نازیسم در اروپا و ...را میتوان از این نوع تفکرات
نام برد .بنابراین عقل منهای وحی ،یا وحی منهای عقل هر دو میتوانند عامل افراطگرایی و
خشونت محسوب شوند.

دوم بیتوجهی به مدارا ،بهعنوان روش زندگی؛ در همۀ ادیان به مدارا توصیه شده است و

آموزههای اسالم هم به مدارا کردن با مردم ،همسنگ انجام واجبات تأکید دارد .1بهطوریکه
پیامبراکرم (ص) فرموده است؛ پروردگارم ،همانگونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده ،به

مدارا كردن با مردم نیز فرمان داده است (کلینی ،ج ،117 :2ح  ،)4و از نظر علی(ع) امام اول

شیعیان؛ عاقلترین مردم كسى است كه بیشتر با مردم مدارا كند( 2منالیحضره الفقیه ج:4
 ،395ح )5840و مدارا كردن با مردم ،را سرآمد حکمت میداند( 3غررالحکم.) 5252 ،
بنابراین مدارا در اسالم که دینی معتدل و میانهرو است یک قاعده و اصل است و افراط و

تفریط در هر چیزی را حتی عبادت خدای سبحان باشد ،نمی پذیرد (الخشن-189 :1391 ،

.)183

سوم حاکمیت سیاست قدرت در روابط بینالملل؛ دولتهای سلطهگر با تحریک

ال
شکافهای سیاسی ـ اجتماعی ،وقوع جنگهای خشونت بار را زمینهسازی میکنند و عم ً

نظریههای همچون؛ جنگ تمدنهای هانتینگتون بر گفتوگوی تمدنها ترجیح داده میشود.

 .1اَمشرشنى رشبّى بِمُداراةِ النّاسِ كَما اَمشرشنى بِاَداءِ الفَرائِضِ؛ پروردگارم ،همان گونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده،
به مدارا كردن با مردم نﻴز فرمان داده است.كافى(ط-االسالمیه) ج ،117 :2ح4
 .2عقَلُ النَّاسِ أَشَدُّهُم مُداراة لِلنَّاسِ؛ امام علی(ع)
 .3رَأسُ الحِکمَةِ مُداراةُ النَّاسِ امام علی(ع)
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از آنچه که دربارۀ مفهوم اصیل جهاد اسالمی و عملکرد افراطیون عصرحاضر بیان شد میتوان
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چهارم ترویج مصرف و کسب درآمد بیشتر ،از ارکان مهم نظام سرمایهداری است و از هر

طریقی ممکن و مباح است ،حتی اگر به ایجاد و گسترش افراطیگری یا هر نوع خشونت
دیگری منجر گردد.
بحث و نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد ناسازگاری افراطیگری و خشونت با مفهوم جهاد در اسالم بررسی و

با ارائه نمونههایی تبیین شود .جهاد به معنای «كوشش در راه خدا» ،یک حکم دینی است که
برای ترویج تعالیم الهی و گسترش و تحکیم صلح بین انسانها ،تکلیف شده است .فرد
مسلمان مکلف است برای حیات مطلوب مبتنی بر صلح و محبت تالش نماید .بازخوانی
مفهوم جهاد در سیره و سنت پیامبراکرم اسالم(ص) ،هم حاکی از آن است که جنگهای پیامبر

ماهیت اصالحی داشته و تالشی برای غلبه بر خشونت و مقابله با افراطیگرایی رایج در

جزیرهالعرب بوده است .لذا برخالف تفکر افراطگرایانه که برتریجویی برخی بر بعض دیگر
اصل و اساس قرار میگیرد ،رابطۀ انسانها در اسالم و دیگر ادیان الهی بر پایه برادری ،برابری
و صلح و مودت است .همچنین باید به این نکته توجه نمود که گروههاى افراطی با ارائه

تفسیرى خودخواسته و شخصی از مفهوم جهاد در پی مشروعیتسازى براى خشونتى هستند
که علیه اشخاص و دولتها بکار مىگیرند .اقداماتی که با شریعت اسالم منطبق نیست و

انگارههای افراطگرایانه برای تعریف کنش رفتاری و هویت بخشی به حکومت «خشونتپایه» با
هنجارها و ارزشهای جعلی ،انطباقی با تعالیم هنجاری ،ادراکی و رفتاراسالمی نداشته است.
بنابراین تالش برای شکلگیری هویت برساخته مبتنی بر افراط و خشونت از لحاظ دینی کامالً
مردود بوده و ایجاد حکومتی که میبایست انعکاس نشانههایی از همبستگی و قاعدهپذیری در

جوامع انسانی باشد با افراطگرایی غیرممکن و اثبات کننده فرضیه مقاله است.
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