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مباني فكري خشونت سیاسي در بنیاد گرایي اسالمي
*

دكتر علی اكبر امینی

**

قاسم حزباوي

چکیده

در این مقاله تالش شده است تا ضمن آشنایی با نگرش بنیاد گرایان به دولتت و
جامعه ،خاستگاه خشونت و مبانی فكري آن مورد بررسی قرار گیرد.
آنچه امروزه از بنیاد گرایی اسالمی در برداشت هاي مختلف دریافت متی شتود،
پرداختن به این پدیده از منظر رفتاري است .درحالی کته بنیتاد گرایتی از ریشته
هایی در گفتمان دینی و در واقعیت معاصر تغذیه می کند .اگر چه این ریشه هتا
در بسترسنت اسالمی داراي کارکرد هاي دیگري بوده اما با تفسیرهاي متودودي،
ندوي ،سید قطب و عمرعبدالرحمان این کارکرد ها جهتی خشونت زا بته ختود
می گیرند.

واژگان كلیدي :بنیادگرایی ،خشونت ،تکفیر ،جهاد ،جامعـه جـاهلی ،جامعـه
مسلمان
* استادیار دانشكده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي ،گروه علوم سیاسی ،تهران ،ایران
** دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
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مقدمه
فروپاشی خالفت و تشكیل دولتت ملتی و ستر بتر آوردن ناسیونالیستی نظریتات و
باورهایی را به وجودآورد که در رویارویی با مدرنیستی بتراي ختود تتوجیهی در بستتر
اسالم می جویند .متفكران و اندیشمندان نخستین چون سید جمتا ،،عبتده و رشیدرضتا
اگرچه پایه تحلیل و استدال ،و موضع گیري شان اسالم بود با این حا ،نیی نگتاهی نیتز
به مدرنیسی ،تجدد و نگاهی آشتی جویانه به دیگر پدیده ها داشتند ولی با گذر زمتان و
شكل گیري دولت سكوالر و پر و با ،گرفتن تشكیالت ،سازمان و ساز و کار دولت بته
عنوان نمودهایی از مدرنیسی ،رابطه گروه ها و جنبش هاي استالمی بتا آن دچتار تتنش
شده و به تضاد منتهی شد.
اندیشمندان جدید برآمده از این شرایط ،نظیرحستن البنتا ،در نظریته پتردازي و اندیشته
ورزي در پی آلترناتیوي براي دولت مدرن ،برآمدند .این تكتاپو بتاور حكومتت استالمی یتا
دولت اسالمی را که زمانی توسط رشیدرضا طرح شده بود با ،و پر داده و فربه تر میسازد.
"دولت اسالمی" البنا براي تحقق خود از اقدامات صرف تئوریک فراترمی رود و بته
راهكارهاي عملی روي می آورد و براین اساس اخوان المسلمین پاي متی گیترد و ایتن
نخستین بارقه هاي بنیادگرایی اسالمی دردوره پس از ورود مدرنیسی است .اخوان پتس
ازحسن البنا ،که داراي رویكتردي مستالمت جویانته بتود ،متگتلب گردیتد و گرایشتی
خشونت آمیز به خودگرفت.
ترورحسن البنا این رویكترد را سترعت بخشتید و ستید قطتب او اندیشته ورزي
تگلب خشونت علیه نظام حاکی بود که با کتاب ها و نوشته هاي ختود چتون پیتامبري
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براي گروه ها و جنبش هاي بنیاد گراي خشتونت طلتب هتاهر متی شتود چتون بتراي
اقدامات خشونت گراي آنان غذاي توجیه فراهی می آورد.
نظریات قطب دوگانه خیر و شري دارد که با آن جامعه را می سنجد و بر مبناي ایتن
سنجیدن ،دوست را از دشمن باز می شناسد .این بازشناسی که براساس دوگانه پنتداري
استوار است; باعث شد تا جامعه به دو کرانه جاهلی و مسلمان تقسیی بندي گردد .ایتن
تقسیی بندي نمودي ستیزه جویانه دارد .این تقسیی بندي یعنی مبارزه جتویی و همتاورد
طلبی با هرآنچه که بوي غیریت دهد.
سید قطب راه را براي دیگران هموارکرد تا برخالف فقه رایج و متداو ،سنی که قیام
و شورش علیه حاکی و یا اعالم جهاد بر او را بر نمی تابد ،با ستلطه حتاکی برستتیزند و
حاکمان و جامعه را تكفیر کنند.
بنیاد گرایی اسالمی اندیشه اي نو ارائه نمی دهد بلكه اندیشه هاي کهن را از نو بتاز
تفسیر می کند و این است که مشروعیت خود را در میان هواداران سنتی خود از دستت
نمی دهد.

پارادوكس خشونت و سیاست
رابطه دین و سیاست در جوامع عربی -اسالمی بسیار پیچیده و در هی تنیده و گاهی
پرتناقض است .بسیاري ازجنبش ها وگروه هاي اسالمی ،در تالشند تا جامعه خود را از
این فرایند پرتناقض خار سازند و براي برآورده ستاختن ایتن منظتور ،برختی از ایتن
گروه ها در پی مشارکتند و برخی دیگر در رسیدن به اهداف خود عزلت و کنار کشیدن
از جامعه را در پیش گرفتند.
کنار کشیدن و عزلت از جامعه را می توان درگروه هایی مشتاهده کترد کته از مفتاهیمی
چون جامعه جاهلی ،دوري و هجرت بهره می گیرند و با استفاده از این مفاهیی توانستتند بتر
پیروان خود تاثیري ژرف بگذارنتد .ایتن مفتاهییردوري،هجرت) ناشتی از ستاختار اندیشته
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ورزي آنها بوده و بر همین اساس بر شیوه تعامل و رفتارآنها نیز تاثیرمی نهد.
این مفاهیی دایره دیدشان را محدود می کند و در نتیجه به افرادجامعه بته دیتده بیگانته
می نگرد .این بیگانه انگاشتن آحاد جامعه ،باعث می شود هتی رغبتتی بته گفتت وگتو و
آمیختگی با آنها از خود نشان ندهند و کوچكترین اختالفی نه تنهتا در اندیشته ورزي ،کته
حتی در موضع گیري هاي ساده سیاسی نیز حالتی دشمنانه را برمی انگیزاند .بر این اساس
است که عزلت به مثابه یكی از عوامل اصلی پیدایی گروه هاي تكفیري هاهر می شود.
این گروه ها دیگر مسلمانان نا همگترا و نتا همگتون بتا ختویش را در زمینته هتاي
مذهبی ،فكري و حتی سیاسی تكفیرو آن ها را منافق و فاستق نامیتده و هتی رغبتت و
تمایلی به مشارکت با این کافران و فاسقان و منافقان از خود نشان نمی دهنتد چترا کته
کفر و فسق و نفاق خط و نشان آشكاري میان مسلمانان حقیقی با دیگران است.
درادبیات اینان "شهروند" تنها برمسلمانان اطالق و نسبت به پیروان دیگر ادیان لفظ
"اهل ذمه" به کار برده می شود .حتی اگر برخی ازآن ها از نظر دیتن مستیحی ،ولتی از
نظر فرهنگی و تمدنی در دایره اسالم قرار بگیرند صفت "ذمی" مناسب ترین عنتوان از
نظرگروه هاي اسالمی براي آنان است.
در باور این گروه ها ،اصالح جامعه نه از راه مسالمت آمیز که تنها ازگتذر اقتدامات
خشونت آمیز حاصل می شود در این نگاه ،گروه هاي اسالمی نقش قیی مآبانه اي را ایفا
می کنند که وهیفه راهبري جامعه بته ستوي ستعادت و خوشتبختی اختروي و نجتات
مسلمانان از منجالب فساد دنیوي را برعهده دارنتد .ایتن احستاس یتک بتاور تئوریتک
صرف نیست بلكه همراه با حالتی از قیی پنداري مطلق گونه اي است کته باعتث گشتته
تاگروه هاي خشونت گرا خود را جایگزین نظام حتاکی دانستته و در ایتن امتر ختود را
ذیحق ترین در اداره مملكت بدانند.
خشونت بنیادگرایانه کته در ادبیتات سیاستی و فرهنگتی انتدن زمتانی روا یافتته،
درحقیقت خشونتی است که گروه ها و جنبش هاي بنیاد گرا براي رویارویی بتا ستلطه
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دولت و اجبار آن براي پذیرش مطالبات ودرخواست ها و تاستیس آلترنتاتیوي استالمی
به کار می برند.

چیستی خشونت
تعریف اصطالح خشونت در سه رویكرد مطرح است:
نخست :خشونت استفاده عینی از قدرت مادي بتراي ضترر و آستیب رستاندن بته
خو یش یا دیگران و تخریب دارایی ها براي تاثیرگذاري بر طرف مقابل است بتر همتین
اساس رفتار خشونت آمیز متضمن قهر و اجبار از سوي فاعل است و مقاومت و تستلیی
از جانب طرف مقابل است.
دوم :خشونت همان استفاده از قدرت مادي یا تهدید بته استتفاده از آن استت ایتن
تعریف، ،مفهوم خشونت را گسترده ساخته وشامل تهدید بالقوه وبالفعل درگفتار وکردار
می شود.
سوم :این رویكرد به خشونت به عنوان مجموعه اي از اختالف هتا و تنتاقض هتاي
پنهان در ساختارهاي اجتماعی و اقتگادي و سیاسی جامعه می نگرد و بر همین استاس
برآن ،نام کلی خشونت می نهد و عوامل آن را به شرح زیر بر می شمارد :نبتود تكامتل
کشور داري درجامعه ،تالش برخی گروه هتا بتراي جتدایی از دولتت ،فقتدان عتدالت
اجتماعی و محرومیت گروهی مشخص درجامعه از برخی حقوق سیاستی و محرومیتت
بسیاري از شهروندان از نیازهاي اساسی چون آمتوزش ،بهداشتت ،تغذیته...و وابستتگی
خارجی ».رتوفیق ابراهیی.)29994 :24،

بنیادگرایان وخشونت
رانده شدن گروه ها و جنبش هاي بنیاد گرا به سمت و سوي اسلحه و اعتالم جهتاد
براي رویارویی بانظام سیاسی را نبایتد تنهتا بته حستاب رغبتت و تمایتل آن هتا بتراي
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آفرینش خشونت و افراط گرایی گذاشت .بلكه این موضوع نیاز به شناخت علتت هتا و
انگیزه هاست بویژه واقعیاتی که بنیادگرایان درتعامل باآنهاسیاست خودرا پی ریتزي متی
کنند .علت ها و انگیزه هاي توسل به خشونت را به صورت زیر خالصه می کنند:
« )2اندیشه انقالبی
 )4سرکوب اندیشه دینی و نبود آزادي براي فعالیت هاي مشروع و علنتی و فقتدان
گردش مسالمت آمیز قدرت.
 )3خروش جوانان و یاس و سرخوردگی آن ها از تغییر مسالمت آمیز.
 )2نبود عدالت اجتماعی و افزایش گروه هاي حاشیه نشین تحت تاثیر بحران هتاي
اقتگادي و اجتماعی ».رالحیاه)26703 :
بیشترپژوهشهایی که به تحلیل گرایش بنیادگرایان به سوي خشتونت پرداختته اندبته
این عوامل بسنده کرده واز کناربرخی ازموضوعات اساسی گذشتندنظیر:
 )2برخورد میان اسالم وسكوالریسی ،دولت سكوالر در جامعه استالمی سرچشتمه
نگرانیها وبرخوردها بوده است.
 )4تراوشات سكوالریستی دولت که باز تولید آن استتبداد سیاستی ،از میتان رفتتن
آزادیهاي فردي ،محرومیت شهروندان از حق مشارکت در قدرت که احزاب ،سازمان ها
ونهاد هاي مدنی او را نمایندگی کنند ،بوده است .به سخنی دولتت اقتتدارگرا ختود بته
عنوان محرن و کاتالیزور اساستی خشتونت از راه استتفاده از قتوه قهریته ،قلتع وقمتع،
شكنجه و زندان نمود پیدا کرده است».رالربیعو)2992 :
« )3در کنار دولت سكوالر و استبداد و اقتدارگرایی آن و پیروي مفترط از قتدرت و
فرهنگ بیگانه و ناتوانی در برآورده کردن انتظارات و انجام وهتایف و مستئولیت هتاي
بنیادین خود ،فقدان مشروعیت نیز افزون برآن عوامل ،نمودي دو چندان دارد .این امتر
باعث شده تا دولت سكوالر بیشتر به غرب تكیه کنتد تتا بتوانتد بقتا و امنیتت ختود را
تضمین نماید ،در نتیجه ازجامعه جدا گردید و در هراس از آن در برخورد بتا متردم بته
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سوي اعما ،قدرت عریان پیش رفت».رابوعامود)2996 :
این موضوع که شكل گیري و زایش دولت در حوزه جغرافیایی عربی و استالمی از
دهه هاي نخستین قرن گذشته الگویی سكوالر داشته و نه استالمی اجمتاع نظتر وجتود
دارد«.این دولت الگو و مشروعیت خودرا از غرب که میان دین و دولت را کتامال جتدا
می سازد ،می گیرد»رموسی نافع )2992 :و این موضوع خود نخستین آغازگر«دشتواره
بنیادین مشروعیت دولت شد» رسعدالدین)29377342 :
شرایط زایش و عوامل پدید آورنده دولت مدرن به صورتی کامال غیرارادي آن را بتا
فرهنگ و قدرت بیگانه پیوند داد این دولت را «نخبگانی تحگیل کرده بر اساس الگتوي
غربی که همیشه آمادگی به کارگیري زور داشتندرهبري می کردند در این اوضاع بود که
دولت به مثابه قدرتی بیگانه براي سیطره بر جامعه هاهر می شود و دولت ابزاري بتراي
برآورده کردن خواسته هاي نخبگان وابسته به غترب جلتوه گتر متی شتود و نته ابتزار
برآورده ساختن مگالح عامه ».رنورعوض)2994 :
این شرایط ،مبارزه و رویارویی با دولت را به امري محتوم تبدیل کرد به ویتژه آنكته
مردم براي پاسداري و پشتیبانی از هویت و اعتقادات خود و پس از آزمودن ایتدئولوژي
هاي مختلف، ،به اسالم روي آوردند.
اگر الگوي دولت غربی ،درراه دموکراتیزاسیون ،احترام بته متردم ،گتردش قتدرت و
التزام به قانون اساسی تالش کرد دولت سكوالر در جهان عرب هی گاه در راه پایبندي
به قانون و التزام به آن و تاثیریذیرفتن از راي مردم تالشی نكرد بلكته ختود را صتاحب
اختیار ممات و حیات مردم می دید و براي راي مردم نیز ارزشی قائل نبود بلكه خود را
متعهد به بازسازي اجتماعی وفرهنگی می دانست که باید جامعه از سنت و سلف ختود
جدا گشته مدرن گردد .و این مدرنیزاسیون نیز همراه با استالم ستتیزي و بته کتارگیري
وسیع خشونت بود.
دولت تنها قدرت نخبگان و آن هی در برابرقدرت مردم را نماینتدگی متی کرد.چته،
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تافته اي جدا ازجامعه بوده و برحمایت خارجی استواربود .و در این حالت بتراي متردم
حق آزادي بیان در ایدئولوژي سكوالر خود قائل نبتود .بلكته تنهتا فروتنتی و تستلیی و
سازش تجلی می کرد.
چنان که ذکر شد سكوالریسی در کشورهاي عربتی و استالمی ایتدئولوژي نخبگتان
غرب گرا بود و براي اقشار بزرگ اجتماعی مورد تایید نبود بنابراین بخش هتاي وستیع
مردم به سكوالریسی بته عنتوان ستمبل دیتن ستتیزي و خترو از دایتره شتریعت متی
نگریستند که به عنوان آلتوناتیو دشمن امت عمل می کند «متردم شتریعت دیگتري جتز
شریعت اسالمی رابرنمی تابند در حالی که دولت ستكوالر قتوانین ختود را از شتریعت
اسالمی و یا ارزش هاي امت نمی گیرد .نخبگان حاکی نیز ایتن موضتوع را بته درستتی
دانسته برهمین اساس دربحرانهابه اسالم چنگ زده و از موسستات و نهتاد هتاي دینتی
خواستار موضع گیتري بته سودشتان بودنتد تتا بتراي آن هتا مشتروعیتی را بته همتراه
آورد».رموسی نافع)2992 :
قدرت حاکی حتی شكل قبیله گراي آن ،براي مقابله با اتهتام جتدایی دیتن و دولتت
تالش کرد «تامشروعیت نظام خویش را براساس ترکیب مشترکی میتان قبیلته گرایتی و
اس الم ارائه کند که در این زمینه نیز ناکام ماند .چترا کته دولتت ارزش هتاي اجتمتاعی،
سیاسی و متافیزیكی اسالم ر ابه کناري نهاد و قرآن و سنت؛ که سرشت دین را تشتكیل
می دهند از زندگی سیاسی جدا کرد فرجام چنین اقدامی شتد کته متردم بتا یتک نظتام
اخالقی بیگانه اي روبرو شدند نظتام اختالق گتراي دولتتی کته از بنیادهتاي شترعی و
اسالمی کامال به دور بود ،نهاداخالقی جامعه را ازهی گسست».رالموصیللی)2994 :
نتیجه چنین وضعیتی واکنش جامعه به قدرت حاکی بود «دولتی که قتدرت ختود را
به واسطه سیستی نفرت آور سرکوب و منطق زور مشروعیت خود را به دست متی آورد
در چنین سیستمی ،مردم تنها به نام ،شهروندخوانده می شوند و مردم هی اراده اي نته
تنها برتگمیی گیري ها و تگمیی سازي ها که حتی بر سرنوشت خویش ندارند .سیستی
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حكومتی نیز آمیزه اي از نظام اربابی و بوروکراسی به ارث رستیده از استعماراستت ...و
این براي یک شهروند ،شري است خارجی کته بتر او تحمیتل شتده و مشتارکت حتتی
اگردر قانون اساسی نیز بته آن تگتریح شتده باشتد ،امتري محتا ،استت».رشترابی:72،
)2937
مع الوصف به رغی تمام این بحران ها« ،دولتت ستكوالر ،چته درشتكل جمهتوري،
پادشاهی و یا قبیله ایش توانست با وجود هتر و متر هتاي اقتگتادي ،بحتران هتاي
سیاسی و دور شدن مردم ،تالش هاي انقالبی و حتی شكست هاي نظتامی پتا بتر جتا
بماند».رشرابی)74 :
آنچه را که بنیادگرایان ،بدان می خوانند«همان است که مردم خواهان آن هستتند کته
آن هارا از زمان نوزایی به شور آورد؛ اصالت گرایی در برابرغترب گرایتی ،استتقال ،در
مقابل سلطه بیگانه ،عدالت در برابر هلی ،شورا و نظام امت در رویارویی با استبداد بتود
و به این دلیل است که این گروه هاي جوان نا راضی علتی استالم افراشتته انتدچرا کته
اسالم همیشه در بحران هاي پیچیده و شرایط مگیبت بار پناهگاه امت است...استالم در
معناي سیاسی _ اجتماعی ،پیش از معناي فقهی و عقیدتی ،شمشتیري استت کته گتروه
هاي نا راضی در برابرنظام هاي مستبد برمتی کشتند .استالم انقالبتی در پنداشتت ایتن
گروهها از کرانه اقیانوس تا خلیج [جهان عرب] ایدئولوژي و مشروعیت جایگزین براي
نظام هاي حاکی ناتوان و ایدئولوژي شكست خورده آنان بتود».رتوفیتق ابتراهیی)222 :
زین پس ،قدرت حاکی از گروه هاي اسالمی به هراس افتاد و به سرکوب روي آورد.
و اینجاست که اسالم گرایان در رویارو شدن با این واقعیت راهی جز اجراي امر بته
معروف و نهی از منكرنمی بینند و جز اجرا شدن شریعت اسالمی و عمل به چیزي جتز
آن را برنمی تابند.
تمام پژوهش هایی که بنیادهاي فكري پدیده خشونت سیاسی گروه هاي بنیتادگرا را
رصد کردند«به شرایط مگیبت بار و دردنان تولد و فعالیت اخوان المسلمین در مگر و
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تاثیر بسیار ژرف نوشته هاي سید قطب به ویژه در کتاب معالی فی الطریق و فتی هتال،
القرآن اشاره می کنند که در تشكیل گروه هتاي استالم گتراي جدیتد منشتعب شتده از
اخوان المسلمین نقش داشته و راه و سیاق دیگري جز پیشینیان خود ،یعنی تغییر انقالبی
را در پیش گرفتند.

رد فقه حکومتی (السلطانی)
فقه سیاسی اهل سنت نسبت به قیام علیه حاکی حتی اگرهلی و ستی نمایتد محافظته
کارانه برخورد می کند و اینجاست که اندیشه گروههاي تندرو استالم گترا نظیرالجهتاد
االسالمی و الجماعه االسالمیه عگیانی علیه فقه سیاسی رایج و متداو ،بته حستاب متی
آید کتاب الفریضه الغائبه محمد عبدالسالم فر که در جریان ترور ستادات اعتدام شتد
شاهدي بر این مدعاست که «باپیشگیران از اجراي شتریعت استالمی بایتد جنتگ کترد.
افزون برآن نیز الفریضه الغائبه از جملته کتتاب هتایی استت بتراي آگتاهی از بنیادهتاي
تئوریک زایش خشونت در بنیادگرایی اسالمی بته عنتوان کتتاب مرجتع بته شتمار متی
رود».رالحیاه)26707 :
عناصري نظیرحاکمیت ،تكفیر ،انجام صوري فرائض مذهبی ،امر به معتروف و نهتی
از منكر ،جهاد عناصري هستند که شاکله اصلی بنیادهاي فكري بنیادگرایتان را تشتكیل
می دهند .این اندیشه ها به شكلی سرنوشت ساز بر موضع عملی اسالم گرایان در برابتر
نظام سكوالر که برخوردي خشونت آمیز با اسالم گرایان دارد ،تأثیرگذاشت گروه هتاي
اسالم گرا در این اندیشه اختالفی با یكدیگر ندارند جز آن که برخی در استتفاده از زور
براي تغییرحاکی پایبند آن شرطی هستند که فقهاي پیشتین تعیتین کترده انتد ،آن شترط
پرهیز از فتنه است .چرا که اهریمن انقالب و پس رویتدادهاي منفتی آن بتر پتیش آمتد
ناگوار هلی می چربد.
این امر میان اسالم گرایان اختالف بزرگی را پدیدآورده استت چته«،احكتام فقهتاي
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پیشین اوضاع عینی یعنی انتساب حاکی به خاستتگاه فكتري استالمی را حتتی اگرهتالی
باشد مد نظرخویش قرار می دادند و اطاعت از آن را جایز می شمردند لیكن امروز ستر
پیچی از اوامر حكومت را تحت شرایطی مجاز می شمارند.
فقه حكومتیرالسلطانی) در جلتوگیري از ایجتاد تغییتر بته عنتوان ستدي در برابتر
مسلمانان هاهرشد ،زیرا حكومت مورد اطمینان شریعت بوده و حتی اگر مرتكتب گنتاه
کبیره و یا از احكام و شریعت تخطی کند این فقه پشتیبان اوست پتس حكومتت هرگتز
ازموضع خود نمی هراسید و براین اعتقاد بود که قانون طبیعتی در کنتار قتانون شترعی
پشتیبانان آن خواهند بود به همین علت براي اینكه کفرآشكار بر او منطبق نشده تتا قیتام
برآن مترتب نگردد تنها به اداي نماز و شهادتین اکتفاء می کرد.
درنتیجه ،فقه حكومتی و موضع نهاد دینی که عادتا همراه با مگالح حكومت بتوده و
شریعت را بر مبناي آن مگالح و نه عكس آنردولت پیروشریعت) تفسیرمی کند کته از
عمده علت هایی است که بنیادگرایان را بروضتع موجتود برمتی شتوراند .درواقتع فقته
اسالمی غناي الزم را از نظر انقالب و تغییر نظام حكومتی داراست ،غلبه فقته حكتومتی
و اهما ،نسبت به متون فقه انقالبی باعث شد تا متردم و مگتلحت گرایتان بتدان ستو
سوق داده شوند که پنداشته شود تغییرتند روانه ،فراتراز فقه رایج سیاسی است.
کفرحاکی و انكار ضروریات دین شرط انقالب است و این موضتوع باعتث شتد تتا
همپیونتتدي نهتتاد استتالم رستتمی و بتتا استتالم ستتنتی گتتروه هتتاي استتالم انقالبتتی را در
تكفیرحاکی تخطئه و امر به معروف و نهتی از منكرمستتقییررفتاري) را اشتتباه بداننتد.
لیكن این نهادها هیچگونه آلترناتیومناسبی را براي زنهار دادن حاکی نسبت به سواستفاده
فردي از قدرت و جدایی دین از دولت و تمایل به سكوالریسی ارائه نمی کنند و افتزون
برآن نیز روش هاي مناسب براي محدود ساختن قدرت در اعما ،سیاستت هتا و روش
هاي متناقض با اسالم در امور مختلف را برمردم نمی نمایانند .بلكه تمام آنها را به قضتا
و قدر سپرده و مشروعیت را به حاکی می بخشاید چرا که او نه کافراستت و نته مرتتد،
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بلكه مسلمان است و شایسته نگیحت و دعا .این پاسخی قانع کننده بتراي گتروه هتاي
اسالمی بنیادگرا نیست چرا که مبناي شكل گیري این گروه ها اعتقادي بتوده و اندیشته
ورزي خار از دایره اسالم را رد می کنند.
اسالم ستنتی کته مشتروعیت حكومتت ر ااز البته الي کفرحكومتت متی نگترد در
برابرعلمانیت دولت و عدم التزام به شریعت خاموش می ماند و تنها به ساختن مستاجد
و قرائت قرآن و پخش اذان و پایبندبودن به برختی متتون استالمی توستط نظتام حتاکی
استناد می کند .فرجام این دیدگاه ها اینكه داعیان این گفتمان همتراه بتا نخبته ستكوالر
حاکی از نظام سیاسی موجود حمایت می کنند
جریان اسالمی که درجهت مقابل ،دعوت به تغییرمی کند این تقابل در موضع گیري
به سمت برخورد و رویارویی کشیده می شود.
اطاعت از حاکی در این گفتمان فرض است ولی«تامادامی که پایبند به شرع و قتانون
باشد در غیر این صورت ،برمسلمانان فرض است که نخست به او تذکر و سپس امر بته
معروف و نهی از منكرکنند و زین پس او را به دادگاه کشانند و چنانكه حتاکی تتوجهی
نكند قیام بر او واجب می شود».رحنفی)2930 :304،
تغییرخشونت آمیز به عنوان آخرین راه حل براي تغییرواقعیت اقتدارگرا جلوه متی نمایتد
اینجاست که خشونت واکنشی براي دفاع از خویشتن و تالش براي اعتاده حقتوق از دستت
رفته و مگادره شده اي چون حق مشارکت در قدرت و ایجاد دولتی مشروع می شود.
این ،همان بحران حاضردرجوامع عربی و اسالمی است هرجا ،جنبشیراسالمی) که
دولت نیز از آن بهراسد وجود داشته باشد ،خشونت نیز در فضتاي سیاستی آن رم متی
نماید .ازالجزایرگرفته تامگر ،تونس ،پاکستان و ...البته این بحران درتمتام ایتن کشتورها
تفاوتی با یكدیگر ندارد جزآن که انتدن تفتاوتی در شتیوه و شتكل استت و برحستب
شرایط سیاسی و اجتماعی خاص هرکشور.
در باور اسالم گرایان ،حقیقت تلخی وجود داردوآن ،دولت مدرن ،نهادي غربتی کته
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فلسفه وجودي آن اقدام علیه امت است .درستی این نظر را می توان در حمایتت غترب
از این دولت در رویارویی با نیروهاي تحو ،خواه و به ویژه اسالم گرا مشتاهده کترد و
این اقدام یعنی اینكه دولت چیزي جز برنامه غربیان علیه جهان اسالم نیست.

دیدگاه فقهاي اهل سنت نسبت به انقالب
اکثرفقهاي پیشین اهل سنت ،به رغی اعتقادشان مبنی بر وجتوب امتر بته معتروف و
نهی از منكر ،انقالب علیه حاکی هالی را رد می کنند .انقالب نیزتنها در کفرآشكار حاکی
و یا انكار یكی از ضروریات دین مجتاز متی شتمارند و اغلتب نیتز ،بته صتبر و تغییتر
مسالمت آمیز فرا می خوانند.
محمد عماره می گوید« :علماي اسالم در وجوب امتر بته معتروف و نهتی از منكتر
اختالفی ندارند و بر وجوب تغییرمسالمت آمیز نیز اجماع کردند اما اختالف میتان آنهتا
در استفاده از خشونت در انقالب و به عبارتی در استفاده از شمشیراست ،اینان از تغییتر
نفرت ندارند بلكه در برآورد استفاده از خشونت در ایجاد تغییر هراس دارنتد کته البتته
شرایط زمانی و روش هاي اندیشه ورزي ،درایتن اختتالف نقتش بستیاري را ایفتا متی
کند».رعماره)2994 :
در نوشته هاي بنیادگرایان از قو ،اشتعري آمتده استت« :اهتل حتدیث بترآن اتفتاق
نظردارندکه[استفاده از]شمشیر باطل است حتی اگرمردانی کشته و نستلی دربنتد شتوند،
امام عاد ،باشد یا نباشد برکناري او روا نیست احمد بن حنبل نیزمی گوید کسی کته بته
نیروي شمشیرغلبه کند و امیرالمومنین خوانده شود برکسی کته بته ختدا و روز قیامتت
ایمان دارد ،روا نیست که شب را به صبح برساند و اورا امام خود نخواند حا ،نیكوکتار
باشد یا ستمكار ،او امیر المونین است.
ابن تیمیه نیزدر منها السنه می گوید :مشهور استت کته متذهب اهتل ستنت قیتام
برحاکمان و نبرد با آنها راحتی اگر هالی باشند روا نمی دارد چرا که فستاد نبترد و فتنته
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حاصل از آن بسی بزرگتر از فساد حاصل ازهلی است».رعماره)2935 :253،
در شرح صحیح مسلی ،نووي می گوید :به اجماع مسلمانان قیام و نبرد علیه حتاکی
حرام است حتی اگر فاسق و هالی باشد و احادیث دراین مورد بسیار و اهتل ستنت بتر
این امر اجماع دارند که حاکی با فسق برکنار نمی شود و علت نیتز فرجتام ناخوشتایند
قیام و برکناري ،فنته و خونریزي و فساداست ،فستاد ناشتی از برکنتاري بستی ببیشتتراز
بقاي حاکی است.
تنها اندکی از فقهاي سنی قیام برحاکی فاسق را واجب دانسته اند از جمله اینان ،ابتن
حزم است که فتوا به قیام علیه حاکی هالی داده است چرا که اعتقاد دارند« :احتادیثی کته
اذن به قیام علیه فاسق هالی داده اند ،احادیث صبرو دعوت را نست متی کننتد .چنانچته
خداوند می گوید :وان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینمهمافان بغت احتدا همتا
علی االخري فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ الی اهللرالحجرات )9بترهمین استاس برطترف
ساختن منكر برهرمسلمانی واجب و بر معگیت اطاعتی نیست»رعماره)2935 :294،
عبدالكریی زیدان درکتاب"الفرد والدوله فی الشریعه االسالمیه"می نویستد :جایگتاه
قانونی حاکی همان وکیل براي امت است و بدیهی است که این حق براي امت محفتو
است که اگروکیل از حدود وکالت و یا از انجام وهایف نتاتوان و یتا در بترآوردن آنهتا
کوتاهی نماید او را عز ،کند چرا که انتخاب کننده حق عز ،را نیزدارد.
ابن حزم نیزمی گوید« :حاکی در راهبري جامعه باقرآن وستنت ،اطتاعتش واجتب و
اگراز هریک از آن ها سرپیچی نماید اطاعت از او جایز نیست و جز با عتز ،او حتق ادا
نمی شود و نمایندگان امت که همان اهل حل و عقد هستند می توانند اعتماد خود را از
او سلب و او را برکنارکنند».رعماره)2935 :
درصورتی که حاکی به تگمیی اهل حل وعقد عمل نكند کاربرد زور براي برکنتاري
آن جایز خواهدبود .پس براي امت کاربرد زور بسته به شرایطی است .این پنتاه جستتن
به زور به فراهی آمدن شرایط ،توانایی و امكان موفقیت بستگی دارد در غیراین صورت،
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کاربرد زور جایزنیست چرا که از شرایط امر به معروف و نهی از منكترآن استت کته از
یک منكرخودبه منكربزرگتري منجرنشود».رزیدان)2973 :56،
یوسف القرضاوي درکتاب"الحل االسالمی فریضته وضتروره"متی نویستد« :فقهتاي
مسلمان زدودن منكر در مرحله استفاده از دست را برکسی واجب می دانند کته توانتایی
تغییر را داشته باشد و شرطی را نیتز بتر آن متی افزاینتد .کته زدودن منكتر ختود منكتر
بزرگتري را درپی نداشته نباشد .واجب آن است کته بازبتان و د ،حستب توانتایی ایتن
فریضه انجام شودتا امكان مرحله دیگرآن فراهی شود»رالقرضاوي)2977 :259،

هویت شناسی خشونت بنیادگرایی اسالمی
در بررسی هویت خشونت بنیادگرایی سنی ،عنگري اساسی وجود دارد که می توان
از آن به عنوان بنیاد و اساس خشونت یاد کرد و آن تكفیراست.تكفیر ،اگر چه در استالم
ریشه اي کهن دارد ولی در دوره هاي مختلف تاریخی حیات اسالمی برحستب شترایط
و مقتضیات زمانه تفسیرهاي متعددي از آن شده است.
تكفیر در دوره هاي گذشته تاری اسالمی صرفا اعتقادي بود و بیشتر از تأویل هتاي
کسانی چون خوار زاده شد ولی در دوره معاصر این امر بیشتتر بته یتک امتر سیاستی
تبدیل شده است .به عبارتی در حالی که درگذشته این امر بته فرقته هتا و گتروه هتاي
خاص و یا از جانب دستگاه خالفت به برخی از معارضان اطالق می شد اینتک ،تكفیتر
به ابزاري براي گروه هاي بنیادگرا براي رویارویی بتا حكومتت ازیتک ستو و انگیتزش
جامعه براي همراهی در راه مبارزه ونبرد با جاهلیترحكومت) مبد ،شده است.
تكفیر یا همان نسبت کفر دادن ،برکسانی اطالق متی شتود کته بنیتادي ازدیتن و یتا
شریعت و یافریضه اي را انكارکنند ولی در تكفیرسیاسی ،حتی اگرفردي مسلمان و تمام
شرایع و بنیادهاي دین را پذیرا باشد ولی در برابر قدرت فاسد غیر مشتروع واکنشتی از
خود نشان ندهد ،طرد و کافر قلمداد می شود.
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شاید بتوان ریشه چنین اندیشه و باورهایی را نخستتین بتار در تفكترات ابتن تیمیته
جستجو کرد اگرچه این ختوار بودنتد کته از تكفیتر بتراي مبتارزه بتا مخالفتان ختود
مددجستند .ولی این ابن تیمیه بود کته بتراي آن نظریته پتردازي کترد .درحقیقتت ایتن
اندیشمند همیشه مخالف حاکمیت که تقریبا تمام عمرخود را درایتن راه ستپري کترد و
انواع شكنجه ها و زندان ها کشید ،به حق می توان نظریه پرداز تكفیر خواند.

روش ابن تیمیه در تکفیر
تقی الدین ابوالعباس احمد بن شهاب الدین در بحران حمله تاتارهتا متولتد شتد در
او جور و هلی وکشتارمغوالن .پس پدر به همراه همسرو فرزندان به دمشتق مهتاجرت
کرد.تقی الدین دراین زمان کودکی شش یاهفت ساله بود .وي پس از ورود به دمشق بته
کسب علی پرداخت و درهمان سنین کودکی قرآن را حفظ و به آموختن حدیت ،فقته و
ادبیات عرب همت گماشت و تا آخر عمر نیز جز به این کار نپرداخت.
اگر گفته ها وگفتارهاي ابن تیمیه در شناخت کفر و تكفیر کته ارتبتاطی مستتقیی بتا
موضوع ارتداد دارد را واکاوي کنیی بایستی ابتتدا تعریتف ارتتداد و گفتته هتاي فقهتا و
احكام مرتبط با آن را مشخص کنیی.
نخست :تعریف ارتداد
ارتداد در لغت به معناي تحو ،است وقتی که می گوییی کسی مرتد شده به معنتاي
تحو ،آن است .اما ارتداد در شرع یعنی بازگشت از اسالم به سوي کفر است.
برخی نیز در این باره اههار داشتند :که به سخن صریح ،یابه لفظی که چنتین امتري
را تحقق بخشد ،یا کرداري که متضمن آن باشد همانند آلوده ستاختن قترآن و یتا زنتار
بستن و ...که کفر یک مسلمان حاصل می شود.
دوم :مجازات مرتد
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« بنابرقو ،پیامبرو اجماع صحابه مرتد باید با شمشیر گردن زده شود چرا که شمشتیر
ابزار قتل است و نباید به آتش سوزانده شود و بازگشت مرتتد نته باجزیته و نته بتاچیز
دیگري ،پذیرفتنی نیست حتی اگر تمام مردم یک شهر مرتد شوند پذیرفتن دوبتاره آنهتا
جز با توبه و یا قتل ممكن نیست.رسالی بن عبداهلل)45 :2997،
سوم :شروط ارتداد
دو شرط در مرتد باید تحقق یابتد ،بلتوو وعقتل .اگتر کستی پتیش از بلتوو ،ایمتان
بیاورد -اگرچه عاقل باشد–و سپس مرتد شود کشته نمی شود .چه ،ایمتان او در زمتانی
بوده که هنوز بالغ نشده بود.
چهارم :توبه مرتد
مذاهب چهارگانه اهل سنت در به توبه واداشتن مرتد اجماع دارند اما در مدت توبته
اختالف نظردارند:
«مالكی ها می گویند مرتد ،چه بنده و چه آزاد ،مردیا زن ،باید او را بته توبته واداشتت و
چگونگی آن نیز باید سه مرتبه متوالی توبه کند .ابن قاسی می گوید :سه بار بایتد توبته کنتد
اگرچه این سه در یک روز باشد مالک نیز می گویتد کته یتک بتار توبته کنتد در غیتر ایتن
صورت بی درنگ کشته می شود ...همچنین گفته اند :از روز اثبات ارتدادونته وقتوع آن،سته
روزشمارش می شود.همچنین شافعی گوید :اگرمرتدازتوبه کردن امتناع ورزددرلحظه اي کته
ازاههارایمان سرباززندکشته می شودولی اگر پس ازچنتدروز ایمتان خودرااشتكار کنتدخون
اوریخته نمی شود.ابوحنیفه نیز همان گفته هاي شافعی راگوید جزآنكته متی افزایتد :مرتتد
می تواند مرگ خودرا درصورت درخواست،سه روزبته تتاخیر انتدازد .حنبلتی هتا هتی متی
گویند :کشته نمی شود تا اینكه سه بار توبه کند ».رسالی بن عبداهلل)40 :
پنجم :چگونگی توبه مرتد
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توبه مرتدهمان أشهدأن الالته االاهلل وأشتهدأن محمدارستو ،اهلل استت.ودرتبري جستتن
ازهردینی جزاسالم ،که در وجوب یا استحباب آن محل اختالف است.شافعی آن رابستته بته
شرایط می داند ومعتقد است که بتراي منكتر رستالت تبتري جستتن مستتحب استت ولتی
اگرازاهل کتاب باشدتبري جستن براوواجب بوده وجزباانجام آن اسالم او پذیرفته نیست.
ششم :توبه زندیق وتکرارارتداد
زندیق آن است که اسالم رانشان دهدولی کفرراآسان ومهیاستازد.نظرمالكی هادربتاره
زندیقی که اسالم را آشكارکندوکفرخودرا ادامه دهدحدبراو جاري وبدون توبه کشته می
شود.اگردردوره اي که زندیق بودن اوآشكارشتودتوبه کنتد،ازاو پذیرفتته نخواهتد شتد
چراکه دراین دوره توبه باطنی او مشخص نمی شود.اما اگرپیش ازروشن شتدن ماهیتت
او،توبه کنداز او پذیرفته شده،کشته نمی شود.
اما شافعی می گوید :توبه زندیق پذیرفته می شود اگرچه به کترارا تكترار شتودتنها
تعزیر می شود.حنبلیها وحنفی ها نیز چنتین نظتري داشتته واعتقتاد بته پتذبرفتن توبته
زندیق حتی در صورت تكرار آن دارند.
هفتم :ارتدادمسلمانی كه مجبوربه اسالم آوردن شده
برقبو ،عذرآنكه مجبورشده تااسالم بیاورداجماع نظروجتود داردمتالكی بتراین بتاور
است که عذرچنین کسی ت کافري که بافشاروجبراسالم آورده وستپس مرتدشتده باشدتت
پذیرفته می شود.وي دراین باره می گوید« :کسی که بافشار،یاترس ازکشتته شتدن،زندان
رفتن،یاسلب ما ،ویاهراس ازهلی،اسالم بیاوردوپس اززدودن ایتن عوامتل ،مرتتد شتود
عذرا و پذیرفته می شود .امااگرپس ازبتین رفتتن عوامتل جبروفشار،براستالم خودبتاقی
بماندوپس ازآن مرتدگرددازاوپذیرفته نخواهد شدوبایدسه روزتوبه کندواگر توبته نكترد
کشته می شود».رسالی بن عبداهلل)49 :
حنبلی ها در این باره دیدگاهی همانندمالكی ها دارند ولی حنفی هامعتقدنتد :کشتته
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نمتتی شتتود چتترا کتته استتالم بتتراي اوپوششتتی بتتوده وبتته اعتقتتاد تبتتدیل نشتتده
بودوزورشمشیربرهانی بربی اعتقادي اوست.
هشتم :آنچه را كه ارتداد باطل می كند
ارتداد اعمالی همانند نماز،زکات وحج که پیش ازارتداد به جاآورده شده بتود را ازبتین
می بردبه عبارتی ثواب آنهاراباطل متی ستازدواگر دوبتاره بته استالم بتازگردد بایدقضتاي
آنهارابه جابیاوردهمچنین،نذري را که پیش ازارتداد نذر کرده بود پتس ازبرگشتت دوبتاره
به اسالم نیازي به اداي آن نیست درزمینته ازدوا نیتز مالتک اعتقادداردکته ازدوا بتدون
طتتالق فست متتی شتتوددرحالی کتته شتتافعی معتقداستتت کتته اگتتر عتتده همستترمرتدتمام
گرددومرتدبه اسالم بازنگشت ازدوا میان آن دو بدون طالق فس می شود.
نهم :فرزند مرتد
مالكیها،شتتتتافعیهاوحنبلیهادرباره فرزندمرتتتتتداتفاق نظردارندکتتتته اگرمرتدکشتتتتته
شودوازاوفرزندي مسلمان بر جاي ماندکه پیرو دین پدر خویش نباشتدپس ازبلتوو اگتر
کفرخود را آشكار سازد حكی ارتدادبراوجاري می شود.
دهم :دارایی مرتد
میان مالكی هاوشافعی هاوحنبلی هااجماع وجود دارد که دارایتی مرتتدغنیمت بیتت
الما ،مسلمین است اگر برارتدادخود پافشاري کرده وکشته یافوت کنددرزمینه نفقته زن
و فرزندان نیزاختالف نظر دارند:
متتالكی هتتا متتی گوینتتدامام بتته محتتض ارتداد،مرتدراازتگتترف درمتتا ،بتتاز متتی
داردوتنهادرحدنیازودرزمان توبه مقداري رابه آنهامی بخشدوبه همسروفرزندان اوچیتزي
نمتتی دهداگردرارتتتدادبمیرددارایی اوغنیمتتت استتت امتتا اگرتوبتته کتترده وبتته استتالم
بازگرددهمانند گذشته ،دارایی اش به او،بازگردانده می شود.
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وشافعی نیز گوید :اگر مردي درشهرحاضر بوده ومرتد شودوهمستر وکاتتب وغتالم
وما ،وحیوان داشته باشد اختیار تمام آنها از او گرفتته متی شتود واگریكتی ازهمستران
وفرزنتتدان اوبیمارشتتوداز محتتل دارایتتی مرتدبتته آنهاانفتتاق متتی شتتوددرغیر ایتتن
صورت،فرزندان ذکور بایددرپی پیشه اي رفته،ازمحل آن ارتزاق نمایند.
امااگرغائتتب بتتوده یتتافراراي باشتتددارایی آن فروختتته متتی شودوتنهاهمستتران اوکتته
مادرباشندفروخته نمی شوند.حنبلی هانیز این اعتقادرا دارند.حنفی هتا نیتز معتقدنتد کته
دارایی اوبه ورثه مسلمان اومی رسد.

ابن تیمیه ومساله تکفیر
تكفیر از احكام شرعی بوده ونمی توان از روي هوا وهوس یاقیاس عقلی و هماننتد
آن برکسی اطالق کردبلكه این حق خداورسو ،اوست وبراین اساس است که ابن تیمیه
می گوید« :پذیرش [اعما ]،و بی نگیب کردن و ثواب وعقاب و تكفیتر و فستق بستتن
ازآن خداورسو ،اوست وکسی را دراین امرحكمی نیست و برمردم است که آنچه راکته
خدا و رسو ،او واجب کرده بپذیرند و آنچه را که حرام ساخته ،ردکننتد ».رمحمتد ابتن
القاسی)525 :
ابن تیمیه میان امورشرعی وعقلی تمایزقائل می شتودوتكفیرراازاحكام شترعی برمتی
شماردکه جزبادالیل شرعی برگرفته ازقرآن یاسنت اثبات نمتی شتود.وعقل هتی نقشتی
درآن نتتدارداودراین بتتاره متتی گویتتد« :انتستتاب کفررتكفیتتر) وازراه حتتق دورومنحتترف
شدنرفسق) ازاحكام شرعی است واز احكامی نیست کته عقتل درآنهتاحكی کنتدکافرآن
است که خداوپیغمبرش اوراکافرشمرده اندوفاستق نیزخداورستو ،او،فاستق نامیتده انتد
همچنان که مومن ومسلمان آن است که پروردگاروپیامبرش اورا مومن ومسلمان خوانده
اند...تمام این مسائل درشرع تزلز ،ناپذیرودائمی هستندامااموري کته عقتل درآنهتاحكی
می کند همانندامور طبیعی،مثالبراي یک بیماري فالن دارو کارستاز استت،چنین دانشتی
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برپایه تجربه،قیاس وتقلید است».ررشادسالی)94 :
پس مخالفت باامورعقلی انسان راکافرنمی کند بلكه آنچه راکه کتافرمی کنتدمخالفت
باپیامبراست .ابن تیمیه اعتقاددارد« :کفرازاحكام شرعی استت وچنتان نیستت کته هرکته
بتتاعلی مخالفتتت کندکافرباشتتداگربا بتتدیهی تتترین معقتتوالت وروشتتن تتترین اذهتتان
درافتدوآنهارامنكرشودکفرنخواهدبودتامادامی کته ایتن اعمتا ،درشتریعت کفرنباشتدولی
اگرازروي آگاهی،باآنچه که پیامبرآورده مخالفت ورزد ،بدون هی تردیتدي کافراستت».
رمحمدابن القاسی)545 :
وي همچنین می گوید« :اگرچنین باشدکه مومن وکافروعاد ،وفاسق بتودن ازمستائل
شرعی ونه از مسائل عقلی است پس چگونه کسی که باآنچه پیامبرآورده باشد مخالفتت
کرده ،کافر نباشد ».ررشادسالی)93 :
روش ابتتن تیمیتته در تكفیتترآن استتت کتته میتتان امورشتترعی وعقلتتی خطتتی متتی
کشدوبراساس این خط کفتر را از غیتر آن مشتخص متی کنتد.وي شتیوه اهتل بتدعت
را،تكفیر هر چه مخالف عقایدشان باشد دانسته که خون آنهارانیزمباح متی داننتدودراین
زمینه می گوید« :اهل بدعت،گفتاربدعتهایی رادردیتن وارد متی کننتد و آن راازواجبتات
معرفی کترده وبتل آنترا از ایمتان دانستته کته راهتی جتزآن نیستت ومخالفتان ختودرا
تكفیروخون آنهارامباح می دانند همانند خوار ،جهمیه،رافضیان ومعتزله و...این درحالی
است که خوار بااینكه عثمان وعلی وپیروان آنهتاراتكفیر وریختتن ختون مستلمانان را
حال ،می دانندکسی آنها راتكفیرنكرد».ررشادسالی)95 :
اوهمچنین کسانی را که بواسطه اجتهاد در مسائل عقیدتی،دیگران راتكفیر متی کننتد
تقبیح ومحكوم کرده و دراین باره می گوید« :واما تكفیرکسی کته ایمتان ختودرا اشتتباه
شناخته[گناهی]بس عظیی است آن چنانكه درصحیح ازقو ،ثابت بن الضتحان ازرستو،
اکرم نقل شده است ...:لعن مومن همانند کشتن اوستت،وهرآن کتس کته متومنی رابته
کفربنامداورا کشته است ...در این صحیح همچنین آمده است هرکس به برادرخودبگوید
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اي کافر،این صفت به یكی ازآنهابرمی گردد ».رسالی بن عبداهلل)22 :
اگرتكفیرنامیدن کسی چتون کشتتن اوباشتدپس تكفیریتک فردبرپایته اعتقادچگونته
خواهتتد بتتود «هرکتتافري قتتتلش مبتتاح استتت وچنتتین نیستتت کتته هرکتته قتتتلش مبتتاح
باشدکافراستتت متترو بتتدعت بتته ختتاطر گمراهتتی متتردم وفستتادآوري کشتتته متتی
شودوشایدنیزمغفرت وغفران خداونددرآن جهان،شامل حا ،اوشود تا مادامی کته ایمتان
همراه اوباشد چه،دراحادیث،متواترآمده است که ازآتش خار خواهدشدهرآن کس کته
درقلب او ذره اي ایمان باشد ».ررشادسالی)2262 :205، :
ابن تیمیه درنوشتارهایی که نگاشته به کردارها وگفتارهایی که کفربترآن مترتتب متی
شودمفگل پرداخته است :آنكته میتان خودوختداي اوواستطه اي گتذاردوازآنها طلتب
حاجت کند،ترن کردن کامل اسالم،ردتمام یا بخشی از شترع خداوند،ستب یااستتهزاءبه
خداونتتد،قرآن ویتتا یكتتی ازپیتتامبران،حال ،شتتمردن چیتتزي برمبنتتایی جزبتته آن کتته
خداوندفرودآورده است،نفی صفات ونامهاي خداونتدویا تشتبیه اوبته آفریتده اش و یتا
توصیف کسی به صفتی که تنهاصفت خداوند است،رابطه مسلمانان باکفتار کته موجتب
کفرشودومباح دانستن قتل مسلمان براي دین او.
 )1واسطه گذاشتن میان خود وخدا
اسالم،یعنی دوري ازشرن وخلوص عبادت براي ختدا .بترهمین استاس ابتن تیمیته
توحیدرادرراس دعوت خودقرارمی دهد.ازعواملی که باعث شدتا این اصتل درنظتر ابتن
تیمیه شكل گیردوتفسیرجدیدي ازآن ارایه شودانتشارتگوف درعگراین فقیه استت کته
به قبوروآرامگاهها بهاداده ودعوت به عبادت آنهامی شتد.ابن تیمیته بتراي مقابلته بتااین
جریان،براصل توحیدپافشاري وبرداشت هاي جدیدي ازآن ارائه کرد.
 )2ترک كردن كامل اسالم
«مستتلمانان درایتتن مستتاله اتفتتاق نظردارندکتته اگرکستتی شتتهادتین رانگویدکافراستتت
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بنابرنظرفقهاوعلمتتاو ائمتته پیشتتین اگتتر کستتی چنتتین نباشتتد اودرهاهروبتتاطن کتتافر
است»محمدابن القاسی )069 :همچنین «این اجماع میان آنهاوجودداردکه اگرکسی وجوب
یكی از ارکان چهارگانه رامنكر شودکافراست»رمحمدابن القاسی )232 :ابن تیمیته دربتاره
ترن ارکان چهارگانه باعلی به وجوب آن سه تقسیی بندي رااعما ،می کند:
«صتتتنف او :،کستتتی کتتته ارکتتتان چهارگانتتته راقبتتتو ،نكتتترده امتتتاوجوب آن را
منكرنشودویاازروي تكبروحسدویا دشمنی باخدا و پیامبر یتا ازروي تعگتب نستبت بته
دین سابق خود به جا نیاورد که به اجماع فقها اوکافراست...
صنف دوم :که درتكفیرآن تردیدومحل مناقشه است که البته بته اتفتاق نزدیتک تتر
است وآن،کسی است که نمازرا ترن کرده وبه وجوب آن اقرار نكترده باشتد همچنتین
وجوبش را منكرنشود لیكن ازحیث گفتار به اسالم اقرار کرده باشد.ابن تیمیه دراین باره
می نویسد :بسیاري ازنوشته هاي پیشینیان برکفراوتوافق شده است...اومی افزایتد :بتراي
انسان اقراربه شهادتین کافی نیست وایمان بایدبروجه مفگل ونه مجمل باشتد چترا کته
اسالم بر این بنیاد وصف شده است.
صنف سوم :میان علمادراین مورد مناقشه اي وجود نداردولی بایتداقرارکرده وبتدان
التزام داشته باشدجزآنكه ازروي کسالت وتنبلی ویااشتغا ،به کارهایی که ازانجام آن اورا
باز می دارندهمانند اینكه قرضی را داشته وبه برحق بودن آن اقرار وبته اداي آن التتزام
داشته باشدلیكن به واسطه بخل یاسستی دفع الوقت کند که علمادرتكفیر او در چنتدقو،
اختالف نظر دارند:
قو ،نخست :به یكی از ارکان چهارگانه،یعنی حج ،کفر بورزد.
قو ،دوم :به چیزي از ارکان کفر نكرده وبه وجوب آنها اقرارکرده باشد.
قو ،سوم :کفري نورزدجزآنكه نمازراترن کند.
قو ،چهارم :تنها در ترن نماز وزکات کفر می ورزد.
قو ،پنجی :درترن نماز وهمچنین درصورتی که بخاطرزکات باامام بجنگدبدون آنكه
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روزه وحج راترن کند،کفر ورزیده است.که مشهور از علماي پیشتین نقتل شتده استت
تارن نماز تكفیر شود»رسالی بن عبداهلل)02 :
 )3ردتمام یا بخشی ازشرع خداوند
ابن تیمیه اعمالی راکه بواسطه مخالفت باقرآن وسنت باعث کفرمی شتوندرابه شترح
ذیل دسته بندي کرده است:
*چنین افرادي شایدهنوزرسالت درذهنشان شكل نبخشیده باشتدوازآن غافتل مانتده
ومومن بدان نباشند .براین اساس خداوند تكذیب را باغفلت پیوند داده است.
*افتترادي باشتتندکه رستتالت راکامالدریافتتت کتترده امتتاازآن منحتترف شتتدندوباآنچه
پیامبربدان مبعوث شدند مخالفت می کنندلذاهرآن کس که بدانچه پیامبربراي آن مبعتوث
شدند ایمان نداشته باشد مسلمان نیست بل کافر است.
که در اینجا طرف سخن ابن تیمیه فالسفه است کته درنظراو،فالستفه چتون اعتقتاد
دارند آنچه را که خداوند بررسو ،خویش فروفروستاده برخی حق وبرخی دیگربرباطتل
است،کافرهستند.
 )4سب یااستهزاءبه خدا،قرآن ویا یکی از پیامبران
ابن تیمیه در این مورد به مساله کفرِسب پیامبران اهتمام بیشتتري داده استت چراکته
درآن دوري ازخدا و پیامبر وجوددارد هرگفتتاري کته متضتمن استهزاءوستبک شتمردن
نسبت به خداوندیاآیات قرآن باشدسب به خداوند است.وبه اجماع،چته ازروي آگتاهی
باشدوچه نداندآن فردکافراست.اگربكارگیري قرآن به هر کاري که درآن متضمن تتوهین
بدان باشداین عمل کفر است همچنین کسی که انبیاء را سب کرده وآنهارااستهزاءوباآنها
دشمنی کندکفر ورزیده است.افزون برآن اگر کسی برمادرپیامبریتا یكتی از همستران آن
حضرت افترا ببندد ،بنابر کتاب،اجماع وسنت کفراست.
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 )5حالل شمردن برمبناي غیرشرعی
آنچه راکه خداوند فردآورده است جداي ازآنكه ازامور اعتقتادي باشتدیاازامورعملی
برهرفردمسلمان واجب است و هرآن کس که بته آن التتزام نداشتته باشتد کتافر استت.
اگرفتتردي اعتقادبتته حكمتتی جزآنچتته خداونتدناز ،کتترده ،داشتتته باشتتدوآن رابتترحكی
خدابرتري دهدوبه وجوب حكی خداونداعتقادي نداشته باشد کافراست.
 )6نفی صفات ونامهاي خداوند
ابن تیمیه کسی راکه منكرصفات خداونتدباریتعالی شتودکافرمی دانتد«بتراین اعتقتاد
هرفردي که صفات خالقش را منكر شود یا ادعانمایدکه آنهامخلوق بتوده ویابته بنتدگان
خدااین صفات رانسبت دهدیاخدا راانكارنمایداوکافرمرتداستت کستی کته ادعانمایدکته
نامهاوصفات خداوندهمه مانندهی بوده ومعنایی ازآنها گرفته نمی شودکفرورزیده استت
آنچنان که کسی صفتی ازصفات خداوندرا که تنهازیبنتده پروردگاراستت بته آفریتده اي
ازآفریدگان نسبت دهد».رسالی بن عبداهلل)222 :
 )7رابطه مسلمانان باكفار
دراین زمینه ابن تیمیه این موضوع رادر سه بخش تقسیی بندي کترده است.نخستت:
تشبه مطلق به کفار.دوم :تكفیرنكردن یهودونگاري یا تردید درکفر آنها.ستوم :هتواداري
مطلق از کفار.
این پتیش گفتته هانشتان از آن داردکته برداشتت وچیتنش ایتن مواردکامالبرگرفتته
ازواقعیتهاي عگرابن تیمیه بوده است.حمله تاتارها وههور فرقه هتاي گونتاگون درایتن
مرحله ازتمدن اسالمی رم متی دهتد و مستیحیان نیتز در ایتن دوره در تكتاپوي بستط
وگسترش عقایدخودبودند.
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 )8مباح دانستن قتل مسلمان
اگرکسی قتل مسلمانی را مباح بداندکفراست همانندنگرانی هاکه قتل مسلمانان رابته
خاطردینشان،مباح می داننداینها کافر حربی است همانندکفاري که با پیامبر واصحابشتان
جنگیدند.

حکم ابن تیمیه درمورد فرقه هاي اسالمی
ـ خوارج :ابن تیمیه اعتقاددارد که بنابرحدیثی ار امتام علتیرع) ،ختوار کتافرنبوده
وتكفیرنشدند ویابه نوعی به صراحت به این امرپرداخت نشتده استت.وي ازطتارق بتن
شهاب می نویسد :پس ازجنگ نهروان بتا [امتام] علتیرع) بتودم بته اوگفتته شتدآنان
مشرکند گفت :ازشرن فرارکردند.گفته شد :منافقند گفت :منافقان خدارابته جتز انتدکی
یاد نمی کنند.گفته شد :پس چیستند گفت :مردمی هستند که ازماسرپیچی کردندوبا آنان
جنگیدیی.به نظرابن تیمیه بااستنادبه گفته هتاي امتام علتی ختوار نبایدتكفیرشتوندبلكه
بایدآنهارااهل بدعت خواند.
ـــ شــیعه :ابتتن تیمیتته پتتس از برشتتمردن پتتنج طایفتته ازشتتیعه نظیرستتلیمانیه
یاجریریه،صتتالحیه والبتریه،نعیمیه،یعقوبیتته وزیدیتته یمتتن دربغدادبتته شتترح آنهتتا متتی
پردازد.ومی گوید« :به نظرفقها وعلماي پیشین هی اختالفی درمورد عتدم تكفیتر شتیعه
وجودندارد.رسالی بن عبداهلل)342 :
ابن تیمیه ازفرقه هاي اسالمی نظیرمرجئه،کالبیه،اشاعره و..راتكفیر نمی کندتنهابته آن
دسته ازمعتزلی ها که قرآن رامخلوق می دانندنسبت کفرمی دهدهمچنین فالسفه نظیرابن
سیناوفارابی،جهمیه،باطنی،رافضی هاو صوفی هاراتكفیرمی کند.

سیدقطب؛ باز تفسیر اندیشه هاي كهن تکفیر
آنچه گذشت روش ابن تیمیه درتكفیروکفربودتكفیردرتاری اسالمی همیشه حضتوري
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پررنگ درباورفقیهان وحاکمان داشته وگروههاي مختلف وفرقه هتاي گونتاگون استالمی
درجنگ بایكدیگرازاین ابزارعلیه همدیگر بهره متی بردنتد.خوار ازنخستتین فرقته هتاي
اسالمی درکاربست تكفیربه عنوان یک شیوه مبارزه با گروههاي دیگر بودند.
این فرقه درست درزمانی ازاین ابزار مددجستند که درحا ،جنگ با خلیفته مستلمین
بودندوبراي انسجام بیشتر میان پیروان خود به مبارزه سیاسی ختود صتبغه ایتدئولوژیک
دادندبه پیروي ازآنها نیزاشاعره ،معتزله ،مرجئه و دیگر فرقه هاي استالمی از ایتن حربته
براي مبارزه با خگی خود از تكفیر استفاده کردند.
امادرتاری اسالمی تنهاکسی که توانست دراین زمینتهرتكفیر) نظریته پتردازي کترده
وبراي آن بنیانهاي نظري تدوین نمایدابن تیمیه بوداین فقیه،تكفیرراازحالت ایتدئولوژیک
فرقه اي به یک موضوع اعتقادي تبدیل کرداوروشمندي خاصی را براي این منظوربكتار
بردبه ویژه در باب رابطه بامخالفان وتغذیه ازشرایط عینی.
ابن تیمیه درروزگار حمله ویرانگرمغو ،وفروپاشی خالفتت عباستی متی زیستت وایتن
بحرانها شرایط جدیدي را فراهی آورد که پیش از ایتن درجامعته استالمی ستابقه نداشتت
برهمین اساس است که ابن تیمیه با بسط دادن تكفیتر بته زمینته هتاي اجتمتاعی واعتقتادي
وحتی در مورد شیوه رابطه با دیگر مردمان غیرهی آیین بازتفسیر جدیتدي ازآن مطترح کترد.
این برداشتها زمینه کاربردي کردن آنهارا توسط پیروان حنبلی به ویژه وهابی ها فراهی آورد.
درتاری معاصرجداي ازوهابیون که به ابن تیمیته بته مثابته استاس بنیادهتاي ختودمی
نگرند.سیدقطب اندیشمندمگري بااستفاده ومددجستن ازاندیشته هاوباورهتاي ابتن تیمیته
وبهتتره گیتتري ازتقستتیی بنتتدي ابوالحستتن ن تدوي هنتتدي–جامعتته جتتاهلی ومستتلمان-
وباورحاکمیت گراي ابواالعلی مودودي،طرح جدیتدي رابتراي فعالیتت سیاستی استالمی
مطرح کردکه تابه امروز مرجع ومنبع تغذیه دهنده گروههاي خشونت طلب بنیادگرااست.
سیدقطب دریک ختانواده ستنتی درروستتاي موشته ازتوابتع استیوط در 2960زاده
شدپدراو عضو کمیته حزب وطنی بوداودر 22سالگی به قتاهره رفتت وبته دانشستراي
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تربیت معلی براي ادامه تحگتیل وارد شتدوپس از فراغتت از تحگتیل بته کتار معلمتی
درمدرسه ابتدایی همت گماشت.
سیدقطب ازمیان احزاب،حزب وفدرا براي فعالیت هاي سیاسی خود انتخاب کرد که
درآن اندیشتتمند مشهورمگتتري عبتتاس محمودالعقادوهمكتتاران نویستتنده آن عضتتویت
داشتند.قطب ارتباط صمیمی ونزدیكی رادراین دوره باالعقاد داشت.
ازابتداي دهه 26سیدقطب به وزارت معارف منتقل شدسپس درسا2922،به عنتوان
بتتازرس دوره ابتتتدایی انتختتاب شتتددراین دوره برجستتتگی ادبتتی اوپررنتتگ تتتر
است.بعدازپایان جنگ جهتانی دوم فع الیتت اختوان المستلمین بته واستطه بتدتر شتدن
وضعیت اقتگادي،اجتماعی و سیاسی مگربیشترشد سیدقطب دراین دوره وبعتدازجنگ
او ،اعراب واسراییل واشغا ،فلسطین در  2923به سوي اخوان گرایش پیتداکرددراین
راستابودکه قطب کتاب عدالت اجتماعی دراسالم راتالیف وبته اختوان اهتدا کترد پتس
از آن به آمریكا مسافرت کرد که در بازگشت اختوان المستلمین استتقبا ،گستترده اي از
اوکردندتااینكه به عنوان یكی ازاعضاي آن پذیرفته شد.در2956در دفتتر وزیتر معتارف
مشغو ،بكارشتدامادر 2954استتعفاودر 2953ازطترف اختوان بتراي شتوراي مرکتزي
دعوت شد.زان پس وازسا2952،محنت ومشكالت آغازشدتااینكه در 2900اعدام شد.
«دولت اسالمی که حسن البنادردهه سی قرن بیستی آغازکرده بتود درنیمته دوم دهته
 56باسیدقطب به انحراف کشیده شد .دولت اسالمی حستن البنتاء بانامهتاي مستتعاري
چون دولت دینی یا دولت تئوکرات خوانتده شتود.دولتی کته البنتا وشتاگردانش بتراي
بطالنش جهد بسیار کردندتا دولت اسالمی از آن متمایز شود».ربلقزیز)4662 :292،
حسن البناوشاگردانش،اصل دین ودولت دانستن اسالم رامانعی بتراي واردشتدن بته
رقابتهاي سیاسی ویاتعامل مثبت بادولت مدرن دربرابرخودقرارندادندبلكه بتاقبو ،قتانون
اساسی و پذیرفتن واقعیت سیاسی واولویتت بنتدي مطالبتات والتتزام بته فعالیتت درآن
چهارچوب وارد رقابتهاي سیاسی پارلمانی شدندو براي آن نظریه پردازي کردندامانستل
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قطبی دراصل اسالم هی دین و هی دولت چیزي نمی یابتد جزآنكته بتراي آن تتوجیهی
فراهی آورد که بگویند«سیاست وقدرت جزباقطع ارتباط بتا جامعته جتاهلی پایتدارنمی
شود .براي آن که اسالم هی دین باشد و هی دولت ممكن نیست که مستلمانان درجتایی
بزیند که نظام حاکی جز به دین،به چیزدیگري وابسته باشدچون هنگامی کته برضتمیر و
وجتتدان انسان،شتتریعتی ستتلطه داشتتته باشتتد و برواقعیتتت فعالیتتت اوشتتریعت دیگتتري
فرمانروایی کندفردبه بیماري اسكیزوفرنی مبتالمی شود»رقطب.)20 :2994،
« سیدقطب مردم را بته عنتوان بنیتاد مشتروعیت بخشتی،حق آزادي وحتق انتختاب
راخرافه می داندوبه طرفدارانش نسبت به آن زینهار می دهد».رقطب)22 :2993،
به حق سیدقطب را می توان آغازگر مو دوم جریان اخوان المسلمین دانست که بتا
آراء ،اندیشته هاوباورهتاي خود،جریتان رادیكالیستی را توانمنتدوراه برداشتتهاي افتراط
گرایان پس ازخویش را هموارکرد.
طارق البشري می گوید« :بنیادهاي اندیشه سید قطتب در"التنظتیی الختاص"[ستازمان
سري] است که اخوان المسلمین دردهه26آن رابراي اهتداف امنیتتی درجهتت جلتوگیري
وحمایت سازمان سیاسی ازسرکوب دولت ایجادکردندکته درگتذرزمان بته یتک ستازمان
بسته نظامی تبدیل شتدوتعداد بستیاري از جوانتان اختوان درفعالیتهتاي امنیتتی غوطته ور
شدندوکی کتی ازفضتاي فعالیتهتاي سیاستی قتانونی اختوان نیزدورگشتتند».رالبشتري:33،
)2990
میان اندیشه البنا واندیشه قطب،فاصله بسی گسترده است به میزانی که امكان ارتبتاط
دادن این گسست وجود ندارد تا آنجایی که می توان این دوراکامالجدا از هی دانست.
دراندیشه البناآنچنان که طارق البشري می گوید« :اندیشه نشرواشاعه وارتباط بتامردم
بودومی تتوان آن رااندیشته تحكتیی پیونتدها دانستت ولتی اندیشته ستیدقطب اندیشته
تفاوتهاست.اندیشه امتناع ازدیگران است حسن البنادراندیشه اش زمینی می کارددانته اي
می افشاندودرختی راسیراب می کندوباآفتاب و باد سیرمی کنتداما قطتب دراندیشته اش
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سنگري می کَندوقلعه هایی بادیوارهتاي بلنتدوبرجهاي برافراشتته متی ستازدقلعه هتاي
سیدقطب قلعه هاي ممنوعه اند.تفاوت ایتن دو،تفتاوت میتان جنتگ وصتلح استت.البنا
بانوعی اصالح گري،واقعیت سیاستی راتوجیته وقتانون اساستی وراههتاي دموکراتیتک
نمایندگی راپذیرفت ولی قطب تمام میتراث اصتالح گرایانته اختوان راکنتاري نهادوبته
عبارتی طالق دادوواقعیت سیاسی راتكفیرکردوباوران به اندیشه نمایندگی وقتانون را بته
سخره گرفت».رالبشري)33 :

جامعه جاهلی وجامعه مسلمان
گفتمان سیاسی قطبی بردوگانه تنتد وحتادي استتوار استت )2 :جامعته جتاهلی )4
جامعه مسلمان.
قطب مسائل سیاسی رااز اندرون این دومفهوم می نگتردودر ایتن گستتره گستترده
احكام خودراصادر متی کنتد.اودرتعریف جامعته جتاهلی متی گویتد« :جامعته جتاهلی
جزجامعه مسلمان تمام جوامع است واگر بنا را بر تشخیص موضوع بگذاریی بایتدگفت
که جامعته جاهلی،جامعته اي استت کته در بنتدگی خداونتد اختالص نورزد.عبودیتت
وبندگی اي که دراعتقادات،شعائر،عبادات وشریعت هاي قانونی به نقش درمی آیتد.بااین
تعریتتف تمتتام جوامتتع موجتتود کنتتونی،برروي زمتتین درایتتن چتتارچوب قرارمتتی
گیرند».رقطب)2933 :93،
قطتتب جوامتتع جتتاهلی راجوامتتع کمونیستتتی،بت پرستتترهند،ژاپن،فیلیپین،آفریقا)
وجوامع یهودي ومسیحی می داندبرخی ازجوامع کته خودرامستلمان متی نامنتد نیتز در
شمار آنها قرارمی گیرند.شایدگمان برده شودکه قطب بااین سخن پسین خویش،ختودرا
گرفتار تناقض کرده است.پس چگونه ممكن است کته جوامتع استالمی نیزجزءجوامتع
جاهلی قرار گیرند
بنابرنظرسیدقطب«،اسالمیت جامعه تنهادرپرستش خداوندنیست بلكه التزام به بندگی
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حتتی درنظتام اجتمتاعی استت بته دگرسخن،بشترنبایددرحاکمیت خداونتددخالت داده
شودقرارگرفتن جوامع مسلمان درشمارجاهلی،بدان علت نیستت کته یكتاپرستت نبتوده
ویاشعائرخداوندرامقدم نمی شمارندبل بدان جهت ،دراین چتارچوب قرارمتی گیرندکته
درزندگی خوداطاعت راتنهامحدودبه خداوندنكردندبه عبتارتی بنتدگی غیتر ازختدارامی
کنندجزبتته وحتتدانیت خداونداعتقادداشتتته وویژگیهاوخگتتلتهاي ختتاص خداوندرابتته
غیرازخداواگذار وبه آیین حاکمیتی جزخداروي می آورندکه ازاین نظام ،قوانین ،ارزشها،
سنت ،عادات و تقریبا تمام عناصر اساس زندگی رادربر می گیرد».رقطب)2933 :262،
وي اندیشته ختوار دربتاره کفروایمتان را بته عاریتتت متی گیترد .بته نظتر قطتتب
درستترزمینی کتته بابرنامتته وقتتانون استتالمی اداره نشوداستتالمی وجودنتتداردجزایمان
ستاندن،کفراست وجزاسالم،پذیرش هرآیینتی جاهلیتت استت..وغیتراز حتق برگزیتدن،
گمراهی است.
اگر جاهلیت در تعریف قطب بندگی مردم براي متردم در قانونگتذاري،ودرچیزهایی
که خداوند به آن اذن نداده،می باشد پس جامعه مسلمان یاجامعه اسالمی چیست
درتعریف قطب؛«جامعه مسلمان،جامعه اي استت کته استالم درآن درعقیتده،عبادت
وقانونگذاري،حكومت و رفتاري کتاربردواجرایی شتود»رقطتب )2933 :220،و یتا آن
« جامعه اي استت کته استالم وقتوانینش راتمامتابراي زنتدگی برگزینتد ».رقطتب:293،
)2994
درنظرقطب«تمام بشریت به مانیازمندندومانمی توانیی نسبت بته ایتن نیتاز بتی تفتاوت
باشیی»رقطب )2993 :22،وماصاحب رستالت بتزرگ بتراي بشتریت هستتیی وبل،امتت
برگزیده حقیقی خداوندیی.این دوگانگی حاد،به اندیشه سیاسی اختوان المستلمین مربتوط
نمی شودهمان اندیشه اي که حستن البنتاطرح ریتزي وعبتدالقادرعوده پترورش دادبلكته
بایدمقدمات وبنیادهایآن رادرحوزه دیگري یافت.حوزه اي فراتر از اندیشه عربی اسالمی.
بنیادهاي اندیشه سیدقطب برگرفتته ازدواندیشمنداستالمی هنتدي یعنتی ابوالحستن
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ندوي وابواالعلی مودودي است،اگرندوي قطب رابه سویی راندکه میان جامعته جتاهلی
ومسلمان تمایزي ماهیتی قائل شتود ستیدقطب بته شتدت نیازمنتدمودودي بودتتامفهوم
حاکمیت خاص خودراپرورش داده وجوهرومایه اصتلی مستاله دولتت ونظتام سیاستی
رادرآن تشكیل دهد.ابوالحسن ندوي درباره تمایزجامعه جاهلی ومستلمان متی نویستد:
«براستتاس علتتل تتتاریخی ت عقالنتتی اروپتتاي مستتیحی بتته جاهلیتتت متتادي تحتتو،
پیداکردوازآموزه هاي روحانی،فضیلتهاي اخالقی ومبادي انسانیت به جامانده ازپیتامبران
عریان شتدوبه جتایی رستیدکه جزبته لتذت متادي ومنفعتت درزنتدگی ایمتانی نتدارد
ودرزندگی جزبه سلطه وقدرت».رندوي )453،براساس باور ندوي اروپا بواستطه نتوع
ارزشهایی که نظام اجتماعی اش برآن استوار است ،مستئو ،کشتاندن جهتان بته ستوي
جاهلیت است.
ندوي که باتاری معاصر ومیانه اروپا آشتنایی کامتل داردمنتادي پاکستازي جاهلیتت
است ولی نه دراروپا،بلكه درتمام جهان.وي براین نظراست کته «جهتان دریتک بحتران
روحی روانی،اخالقی و...قرار داردوبهترین مبارزه بتاچنین وضتعیتی تحتو ،درراهبتري
جهان است گرفتن قدرت ازدست ناپان،وجاهتل بتی فضتیلت وستپردن آن بته دستت
مسلمان وپان بافضیلت اخالق مدار».رندوي)404 :
بی تردیتدمفهوم جاهلیتت ستیدقطب خاستتگاهی نتدوي داردوستیدقطب بیشتترین
تاثیرراازآن پذیرفت ولی قطب بسان ندوي مفهوم جاهلیت راتنهادرمحكومیت متادیگري
اروپاي معاصربكارنگرفت بلكه فراتترازآن رفتت وازآن شتاه کلیتدي بتراي فهتی ودرن
جوامع اسالمی ساخت تاآنهارابه مرز تكفیربرده وباآنها به نبرد برخیزد.

نتیجهگیري
بنیادگرایی آن چنان که برخی می پندارنتددردایره بستته ختود گرفتتار نیستت بلكته
تاکنون توانسته با روشمندي خاصی سنتهاي خفته دربسترسنت اسالمی را به سود ختود
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تفسیر کن د .این امر عالوه برآن علقته هتاي ستنتی ختودرا حفتظ کترده پیتدایی نتوعی
ایدئولوژي متگلب گونه را فراهی آورده است.
این ایدئولوژي به نوعی حلقه هاي پیوستگی نیروهاي ستیزه گر استت وهتی چنتین
توجیه کننده ابزارهاي مدرنی است که این افراد در مبارزه با خگی خود از آنها بهره متی
گیرند.این ایدئولوژي زمانی خشونت زایی مضاعفی داردکته بتا ایتدئولواژي هتاي ایتن
جهانی به نقطه برخوردمی رسدچه،راه حلهاي دنیایی براي ستعادت بشتر را کفروالحتاد
دانسته ،اعالم جهاد می کند.
بهره وري بنیادگرایی اسالمی به مثابه نیرویی پویا در جوامع عربی واستالمی ختودرا
نمایان ک رده است.اگر نسل نخست متفكران بنیادگرا به نوعی در پی اقناع جامعته بتراي
وارد ساختن فشار هر چه بیشتر به حكومت بودند ،نسل هتاي جدیتددر یتک زمتان بته
جامعه وحكومت اعالم جهاد می دهند.
تز فكري تمام ستیزه گران به اندیشه متانوي خیتر وشتري ستید قطتب بستته استت
شگفت آنكه این اندیشه پس از گذشت تقریبا  56سا ،وحتی با تغییتر شترایط اقلیمتی
وجهانی هنوز کارایی الزم براي برانگیختن کنشگران ایدئولوژیک رادارد و این محگتو،
تتتالش ایتتتدئولوگهاي پتتتس از ستتتید قطتتتب در بتتتازآفرینی متتتدلهاي جدیتتتد از آن
استتت.ایدئولوگهایی نظیرعمرعبدالرحمان،عبتتداهلل عزام،ابوقتتتاده،ابو محمتتد مقدستتی و...
توانستند نسلی را تربیت کنند که بهشت رادرخاکستر ویرانه هاواجستاد کشتته شتده هتا
جستجو کنند.
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