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 مقدمه
 امروزه.استهاي جديد در عرصه روابط بين الملل مي يكي از پديدهپديده بنيادگرايي اسال

ميبرخي گروه . كنندهاي بنيادگراي اسالمي براي دسترسي به اهداف از ابزار تروريسم استفاده

هاي مذهبي دين اسالم توجيه با توجه به اينكه اين گروه ها اقدامات خود را با استفاده از آموزه

ب چهمي كنند اين سوال به و خشونت كه رابطه بين اسالم مي شود راي بسياري از افراد مطرح

به ترويج خشونت مي پردازد؟ يا اينكه دين اسالم صرفا از سوي صورت است؟ آيا دين اسالم

بنيادگرايان افراطي به عنوان يك توجيه مورد استفاده قرار مي گيرد؟ هدف نويسنده در اين 

و عوامل ظهو و مقاله بررسي علل و تحوالت مربوط به آن و گسترش بنيادگرايي اسالمي ر

مي باشد و خشونت با تمركز بر اصل جهاد به اينكه. همچنين بررسي رابطه بين اسالم با توجه

به مذهب سني تعلق دارند بحث مقاله نيز عمدتاً  روي گروه هاي اسالم گراي افراطي عمدتا

. بنيادگرايي سني متمركز خواهد بود

و ريشه  هاي بنيادگرايي اسالمي عوامل
و عوامل بنيادگرايي اسالمي را به شرايط تاريخي دورة استعمار غربي اكثر محققان ريشه ها

كه.گردانندمي باز به بنيادگرايي اسالمي هراير دكمجيان در اين خصوص گفته است در پاسخ

پيب. شرايط بحراني جهان اسالم در سه قرن اخير شكل گرفته است ه نظر او سقوط پي در

و تفكرات امپراطوري عثماني در رويارويي با اروپا ضرورت مداوم بررسي مجدد انديشه ها

جامعه اسالمي يك پاسخ فرهنگي بومي به اين شرايط داد كه عبارت. اسالمي را مطرح ساخت

و اصول بنيادين آن به اسالم .)٢١ص،١٣٧٧دكمجيان،( بود از بازگشت

به دو پاسخ نخبگ و رهبران مذهبي به اين تغيير روابط قدرت ان سياسي، روشنفكران

و سكوالريسم گرايان در برابر تحوالت جديد بر پذيرش ارزش غرب: صورت بود هاي غربي

كه همان روشنفكران مذهبي نيز بودند طرفدار اسالمي كردن. تاكيد داشتند نوگرايان مذهبي

و آموزشي بودندهاي نهادي غرب مانند نهادهاي مدل . سياسي، حقوقي

و علماي مذهبي واقع نشد . نوگرايي اسالمي هرگز واقعاً مورد قبول نخبگان سياسي

به لحاظغراما ايده. هاي دوگانه غلبه كنند نوگرايان نتوانستند بر اين مخالفت ب گرايان كه

و مورد حمايت دولت هاي استعماري غر بي قرار داشتند قدرت سياسي موقعيت برتر را داشتند

و در اثر اتحاد قدرت. رايج شد اري غرب با نخبگان بومي طرفدارم استع هايبه مرور زمان

كه سياست س غرب بروالريزاسيون را در پيش گرفتندكهاي  دولت هاي جديد مبتني

و شمال آفريقا به عنوان جايگزين امپراطوري عثماني در سراسر خاورميانه ناسيوناليسم سكوالر

و سكوالريزاسيون.به وجود آمدندپس از جنگ جهاني اول تا  اما در واقع فرايند غربي شدن



و خشونت  111)با نگاهي بر القاعده(بنيادگرايي اسالمي

و اجتماعي ناكام ماند و عدالت اقتصادي در دولت. در ايجاد دمكراسي هاي سكوالر مستبد

و ثروت در دست يك عده كم انباشته شد  ,Davidson, 1998).كشورهاي نوظهور حاكم شدند

pp. 10, 11) 
و نفـوذ،هاي مهم تجربه استعمارياز پيامد ـ ملـت هـاي گـسترش ارزشو ظهـور دولـت

روند افزايش آگاهي اسـالمي كـه در واكـنش بـه چنـين. سكوالر غربي در جوامع اسالمي بود 

ها  نـوزايي، اصـالح طلبـي،ي متعدد از جمله احيا گري مـذهبي،يشرايطي شكل گرفت به نام

مي شود  و غيره خوانده است كـه»بنيادگرايي اسالمي«اد ما از اسالم گرايي همانمر. بنيادگرايي

و بنيادهـاي ايمـان اسـالمي اسـت  ،ياسـالم بنيادگرايـان از نظـر. به معنـي جـستجوي اصـول

و بنيادهـاي دينـي مطـابق به اصول و بازگشت و قاعده است سكوالريسم يك انحراف از اصل

و خلفاي چهارگانهعجام و»خلفاي راشدين«ياه اسالمي نخستين زمان پيامبر  بازگشت به اصل

 به تدريج تبـديل بـه گفتمـان اسالميگرايانه بنيادواكنش. (Azzam, 2006, p.1120) قاعده است

سه دهه پاياني قرن بيستم شد .مسلط سياسي در اغلب كشورهاي اسالمي در

دگي مانـ گرايـي پاسـخ بـه آگـاهي عميـق از عقـب بنيـاد موضوع محوري در بيشتر ادبيات

و سياسي جوامـع اسـالمي در مقابـل غـرب اسـتعمارگر مـيو مسلمانان .باشـد افول اقتصادي

به عبارتي واكنشي به گسترش مدرني بنياد گرايـي بنياد. هاي سكوالر غربي استو ارزشتهگرايي

كه قرن  ها توسط مسيحيان غربي همچنين پاسخي است به احساسات عميق بخشي از مسلمانان

19هاي استعماري قـرن گرايان اين روند شامل جنبش از نظر اسالم. اند واقع شده مورد سركوب 

م20و م. شود مسيحي مي بلغان همراه با فعاليت م آنها فعاليت را طرحي براي جدايير زبوبلغان

مي   نـسبت بـه صهيونيـسم اسـت؛ از نظـريگرايي همچنين واكنش بنياد. دانند مسلمانان از اسالم

را ها قصد ريشه ها تحت حمايت مسيحي صهيونيست،گرايان بنياد و مـسلمانان كن كردن اسـالم

و دارند  گرايي واكنـشي نـسبت بـه سياسـت بنياد،و باالخره. از سرزمين مقدس فلسطين داشته

و» دوگانه معيارهاي« به طور كل جهان اسالم است غرب در خاورميانه  در روابط مثالً غرب. يا

و اعراب مي بر اساس معيارهاي متفاوتخود با اسرائيل هـا گرايان، غربـي بنياداز نظر. كندعمل

و عمل دولت. با اسالم مشكل دارند  بـسيار هاي غربي بويژه آمريكا فاصله آنها معتقدند بين ادعا

و علي  و حقوق بـشر قربـاني منـافع ملـي آن كـشور،الظاهر عدالت است  حق تعيين سرنوشت

.اند شده

داطرفداران اسالم سي يكرنداسي اعتقاد رهنمودهاي نظام عقيدتيكه اسالم به عنوان

كه بايد در جهان اسالم معاصر به اجرا درآيددرمناسب را و جامعه دارد .باره سياست

و سياسي،هاي اقتصادي هاي سياسي براي چالش داراي پاسخبنيادگرايي اسالمي  اجتماعي

به آينده بر اساس احياي سنتجوامع اسالمي از طريق به تصوير كشيدن يك هاي گذشته

مي مفهوم رمانتيك عصر طاليي اسطوره . (Denoeux, 2002, p. 61) باشد اي اسالم نخستين
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وه نيزگرايي يك ايدئولوژي سياسي بنابراين بنياد . صرف نيستيك سازه مذهبيفقط ست

يفقط جذابيت اصلي آن براي طرفدارانش كه و به خاطر اين واقعيت نيست ك فضاي معنوي

گويي به مشكالت سياسي بلكه به خاطر ظرفيت آن براي پاسخ كند ديني خاصي را پيشنهاد مي

به مدرنيته بنياد.و اجتماعي معاصر كشورهاي اسالمي است كه پاسخي گرايي به همان اندازه

.باشد است محصول آن هم مي

ياسالمگرايي بنياداصول
داشتهيگرا در سراسر جهان اسالم روند رو به گسترش بنياد هاي جنبش20از نيمه اول قرن

و اختالف اين جنبش. اند و زماني داراي اشتراكات به شرايط مكاني براي فهم. هستنداتي ها بسته

هاي بنيادگرايي اسالمي با استفاده از بحث لورنس ديويدسون به اصول مشترك بين جنبش

به طور خالصه زبوم :پرداخته مي شودر

بي اول اينكه اغلب جنبش كه جهان اسالم در يك حالت هاي بنيادگرا بر اين نظر هستند

و اخالقي در طول قرن و اغتشاش در اثر زوال سياسي مي نظمي اين زوال درست. برد ها به سر

كه ارزش و يا مورد،ها از زماني شروع شد به فراموشي سپرده شد و تعاليم دين اسالم  اصول

شدبي احترامي .واقع

شد دوم اينكه اين زوال منجر به تهاجم غرب به سرزمين ازههاي اسالمي  كه يك حالت

به خود بيگانگي غير اخالقي را با تزريق ارزش و ناسيوناليسم هاي سكوالر مبتني بر ماترياليسم

به وجود آورد .ه استجهان اسالم

و تهاجم فرهنگي دم جهان اسالم بايد دوباره اسالميمر،سوم اينكه براي مبارزه با اين زوال

حل.دنشو و شريعت اسالمي راه گرايان براي حل معضالت كشورهاي بنياداحياي اسالم

. اسالمي است

از نظر آنها اسالم. سياسي كردن دوباره خود اسالم است،چهارم اينكه تنها راه احياي اسالم

و فاسد شروع مي و غربغر. شود با رد طاغوت يا خدايان باطل گرايان در جهان كنوني نمادب

و فسادند و شر ال آنها معتقدند اجراي صحيح قوانين اسالمي برگرفته از جامعه ايده. طاغوت

و و خلفاي چهارگانه پس از او بر اساس متن صريح قرآن ديثاحااسالمي زمان پيامبر اسالم

و اج و برابري اقتصادي و ايجاد عدالت تماعي در جوامع اسالمي منجر به حل مشكل فساد

.(Davidson, 1998, pp. 12, 13) خواهد شد

ويژگي هاي مشترك جريان هاي بنيادگرا از نگاهي ديگر عبارتند از تاكيد بر عدم جدايي

و نيز خلفاي راشدين، فراتر رفتن از  و سنت پيامبر، صحابه دين از سياست، تاكيد بر قرآن

و روزهشهادتين، نماز،(اركان پنجگانه اسالم به معناي(و تاكيد بر اصل جهاد) زكات، حج



و خشونت  113)با نگاهي بر القاعده(بنيادگرايي اسالمي

و استقرار حاكميت الهي به عنوان ركن ششم اسالم) تالش براي ساختن جامعه ايده آل اسالمي

ص 1377دكمجيان،(و تاكيد بر برقراري عدالت اجتماعي در ضمن همه گروه هاي بنياد گرا.)88،

ش مي و تضاد با غرب شناخته بنيادگرايان مخالف سلطه فرهنگي، سياسي. وندبر اساس دشمني

و ارزش هاي غربي را رد مي كنند ،»صليبي« اصطالحاتي نظير.و اقتصادي غرب هستند

يا»اسرائيل آلت دست غرب«،»هاي صليبيجنگ« از»غرب آلت دست اسرائيل«و بسيار

مي شود و غيره آنها فرهنگ غرب را سرتاپا انحراف،. سوي بنيادگرايان مطرح انتحار، الكليسم

مي كنند ص 1378روا،( معرفي ،216(.

گرا كه اكنون در بيشتر كشورهاي اسالمي فعاليت دارند بر اساس بنيادهاي مختلف جنبش

و اصول عمل مي ها صدها ميليون بايد تاكيد شود كه هر چند اين جنبش. كنند همين تصورات

و اصالًشو مسلمان را در سراسر جهان اسالم شامل مي ند اما همه آنها خشونت طلب نيستند

و راديكال هاي ميانه ها شامل طيف وسيعي از گروه اين گروه. همه آنها سياسي نيستند رو

.شوند مي

از جنبش نمونه  هاي بنيادگراي اسالمي هايي
 بنيادگرايي اسالمي،يكي از محققان اسالم شناس،)2002( نزو اوليوتيچبر اساس ديدگاه وين

به دو جنبش تقسيم كرد در اسالم سني را در سطح كالن مي :توان

 سلفي/ جريان وهابي-1

و عقايد سنت شكنانة واعظ نجدي عربستان بن محمد،مكتب وهابيت ريشه در افكار

مي،)م1703-87(عبدالوهاب كه ادعا او معتقد بود. ها پاك شود كرد اسالم بايد از بدعت دارد

كه به به مردم رسيده است در اثركه پيام خدا و و كامل بر پيامبر نازل شده  طور اصيل

به. هاي زياد در طول قرون خلوص خود را از دست داده است بدعت او عمالً مخالف توسل

و ياران او و وساطت اولياء،پيامبر و اين قبيل اعمال بود كه در شبه،ها زيارتگاه، شفاعت  حرز

به عرف و بسياري از موارد ديگر را شرك. شده بودجزيره عربستان تبديل او همه اين موارد

از،دانست؛ مانند رقص مي و،جواهراتاستفاده  او مسلمانان را به)1364سبحاني، ....( موسيقي

و نو از اسالم بر اساس منابع اصيل اسالمي يعني قر ميآتفسير تازه و سنت پيامبر دعوت كردن

ه اسالمي عادالنه بايد تمام قوانين اسالمي به طور دقيق مانندو معتقد بود براي تحقق جامع

و خلفاي چهارگانه رعايت شود جامعة ايده به. آل اسالمي نخستين در زمان پيامبر بر اين اساس

 ). گذشتگان(گويند؛ يعني پيروان اسالف آنها سلفي هم مي
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و به تبع1970سه عامل در اوايل دهه و ترقي عربستان شد باعث رشد اول: آن وهابيت

 دوم موفقيت تحريم نفتي اعراب بعد، ايدئولوژي پان عربيسمناكاميو جمال عبدالناصرمرگ 

به 1973از جنگ و در نتيجه درآمد عظيم نفتي دولت عربستان و سوم افزايش قيمت نفت

خ. عنوان حامي وهابيت . صورت گرفت1979زش در گسترش وهابيت در ساليو اما آخرين

و از طرف ديگر بنيادگرايي شيعي در اثر از  طرفي در اين سال شوروي به افغانستان حمله كرد

و پاكستان بر اساس يك اتحاد نانوشته،پيروزي انقالب در ايران رشد يافت؛ آمريكا  عربستان

المللي عليه براي كنترل تهديد شوروي از ايدئولوژي وهابي براي ايجاد جنگ نيابتي بين

و مدارس اسالمي عربستان تأمين كننده مالي پايگاه. كردندت شوروي حماي هاي آموزشي

و سلفي براي دعوت به جهاد بين با. ها بود المللي عليه روس وهابي اين اقدامات براي مقابله

.ايدئولوژي رقيب بنيادگرايي شيعي در ايران تشديد شد

مكههاوهابي وندهيتنها يك درصد از جمعيت مسلمانان را تشكيل تر جنبش بزرگنيزد

بي سلفي آنگونه كه تصور مي و خشن نيستند بلكه فقط محافظهشود و بنيادگرا هستند رحم . كار

بيآنها عموماً كشتار انسان تنها مردمي كه به اين امر معتقدند. دانندمينگناه را مجاز هاي

ب هاي تكفيري سلفي مياند كه اقليت بسيار كوچكي را در بين جنبش . دهند زرگ سلفي تشكيل

:هاي تكفيري به موارد زير معتقدند سلفي

مي: تكفيرـ1 به خودشان اجازه كه اعمال آنها كه عليه مسلمانان ديگر نيز در صورتي دهند

و مرتد اعالم جنگ دهند آنها. چه رسد به غيرمسلمانان. آنها مورد قبول نباشد به عنوان كافر

ك ميغيرمسلمانان را به عنوان .دانند فار فقط شايسته مرگ

اسالم سنتي حاكمان مشروع خاص خود را دارد كه فقط بايد: رد اقتدار سياسي-2

هر تكفيري. مخالف شريعت نباشند اقتدار سياسي را كه از عقايد آنها پيروي نكند صاحب ها

و قتل آن را واجب مي .دانند نامشروع

قر: رد قواعد جهاد-3 به اتفاق مسلمانان جهانبه اعتقاد اكثريت در اسالم جهاد وقتي يب

و تهديد قرار گيرد شود كه سرزمين واجب مي جهاد). تدافعيدجها.(هاي اسالمي مورد تهاجم

ها به هيچ تكفيري. استهمچنين داراي قواعد خاص خود از جمله عدم كشتار غير نظاميان 

بي گن و كشتار مردم ميكدام از اين قواعد پايبند نيستند به عنوان مثال. دانند اه را نيز مجاز

كه تكفيري است در جنگ)Islamic Army Group(»يگروه مسلح اسالم« آن الجزاير هاي داخلي

بي گناه حمايت كرد اما گروه كشور از كشتار ده » اسالميجبهه آزاديبخش«ها هزار انسان

(Islamic Salvation Front)ميكه سلفي است فقط كشتار افراد .دانست دولتي را مجاز

و يهوديت خودكشي گناه نابخشودني، در اسالم: رد حرمت خودكشي-4  مسيحيت

مي شود در حاليكه تكفيري محسوب مي .دندان ها خودكشي براي كشتن دشمنان خدا را شهادت
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به اقدامات انتحاري دست مي كه و مستقيماً وارد بهشت از نظر آنها افرادي  زنند شهيد هستند

.شوند مي

مي تكفيري: تروريسم-5  از نظر.دانند ها براي كشتن دشمنان خدا تروريسم را مجاز

به لحاظ مذهبي به عبارت ديگر. (Oliveti, 2002, pp. 43-48) اند تكفيري،اوليوتي گروه القاعده

كه استفاده از خشونت معتقدندها يك شاخه كوچك راديكال در اجتماع سلفي يعني تكفيري

كه بر اساس اسالم حقيقي حكومت نمي كنند يك وظيفه اسالميو ترور براي بركناري رهبراني

. (Wiktorowicz, 2003, p. 78) است

كه بن و طرفداران او خود را وهابي البته نبايد فراموش كرد ) يا سلفي يا تكفيري(الدن

و سنت وهابي الهام گرف،كنند توصيف نمي ايدئولوژي. ته باشند اگر چه ممكن است از روح

به وضعيت باشدوهابي يا سلفي قبل از اينكه الدن بن  يك ديدگاه سياسي است نسبت

هاي سركوبگر در كشورهاي مسلمان يا دولت آمريكا به اين خاورميانه؛ مبارزه القاعده با رژيم

عليه هاي سركوبگرانه بلكه آنها از سياست. علت نيست كه آنها در زمرة كفار قرار دارند

و مباني مذهبي استفاده. كنند مسلمانان انتقاد مي البته آنها براي توجيه اقدامات خود از اصول

. اصل ايدئولوژي القاعده سياسي است بعالوه توجيهات مذهبيپسكنند؛ مي

 المسلمينـ اخوان2

و اجتماعي تاريخ معاصر»المسلمين اخوان«جنبش مصر را اصوال بايد زاييده اوضاع سياسي

و ناسيوناليسم براي اصالح اوضاع اين كشور در دوران اختناق بعد در پي رواج سكوالريسم

و صفوي،( مصر بر ضد انگليس دانست1919از انقالب  ص1365آقايي اين گروه به تدريج.)9،

به  شدي بسياري از جنبشالگوتبديل .هاي بنيادگراي اسالمي در سراسر جهان اسالم

و مدني اين كشور پرداختبريتانيا در . دوره استعمار مصر به غربي كردن نهادهاي قانوني

و آموزش سكوالر به رقابت با به طور فزاينده جاي قوانين اسالمي را گرفت قوانين غربي

و مدارس مذهبي پرداخت هاي فرهنگ مصر مورد تهاجم ارزش، اكثريت مردماز نظر. مكاتب

ال.مي در حال افول بودو ارزشهاي اسال قرار داشتغربي -49(اءبندر چنين شرايطي حسن

دغدغه اصلي او افول. را تأسيس كرد» المسلمين اخوان« جامعه 1928در سال)م1906

و. هاي اسالمي بود ارزش او با انتقاد از شرايط موجود مصر بر اصالحات اساسي اسالمي

. (quoted from Mitchell, 1993, pp.223-229) مبارزه با استعمار تاكيد داشت

به اسالم راستين را و انحراف از اسالم، اخوان راه حل بازگشت در شرايط فساد، انحطاط

و جهان. مطرح كرد و همه امور زندگي در اين جهان از ديد اخوان قوانين اسالمي جامع است

مي شود شعار.هدف نهايي اخوان برقراري نظام اسالمي مطابق شريعت است. ديگر را شامل
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و طرفداران او اين بود  ,quoted from Davidson, 1998, pp. 21)». قانون اساسي ماستنقرآ«: بناء

و تشكيل خالفت نيز از ديگر اهداف اخوان (22  تشكيل حكومت اسالمي، اتحاد جهان اسالم

ص1375موسي الحسيني،( رودبه شمار مي و شيوه.)84، اي بنابراين اخوان جنبشي سلفي است

.نيادگرا داردب

او سازمان. كنديهاي خود تالش زياد كرد تا نظريه خود را عمل بناء براي اجراي برنامه

به مردم معرفي كرد به عنوان يك الگوي عملي به گام بود.خود را به سياست گام . او معتقد

مي،اين سياست او شامل تبليغ و نتيجه گيري و عمل و تفسير ايدئولوژي .)83ص، همان(شد بيان

و مورد حمايت اقشار مختلف جامعه از جمله علما ، صوفيان،سازمان او به سرعت رشد كرد

پروژه اجتماعي او شامل ايجاد. معلمان وحتي برخي دولتمردان قرار گرفت، قبايلنسرا

مي،مسجد و اجتماعي مختلف و خدمات اقتصادي .شد بيمارستان

ب و حمايت از مبارزات مردم اهداف سياسي اخوان از جمله مبارزه ا استعمار بريتانيا

يعني دولت ملك دولت طرفدار بريتانيا با فلسطين عليه صهيونيسم باعث برخورد آن سازمان

و نشريات آنها توقيف 1941از سال.شدفاروق و ديگر رهبران اخوان بازداشت شدند  بناء

مانند جمال(» فسران آزادا«تحت عنوان اي از افسران ارتش مصر بناء از طريق اتحاد با عده. شد

و انور سادات كه)عبدالناصر به راه انداخت  در نهايت پادشاهي مصر را در سال جرياني را

بين. ترور شده بود1949البته خود بناء قبل از آن توسط افراد دولتي در سال. ساقط كرد1952

و افسران آزاد پس از روي كارآمد برناخوان سر كيفيت نظام سياسي اختالف دولت ناصر

و اين امر باعث برخوردهاي فراوان آينده اخوان با دولت. وجود داشت هاي ناصر، سادات

.حسني مبارك شد

به هاي بنيادگراي اسالمي توسط افراد نسبتاً ميانه دهد كه سازمان تجربه اخوان نشان مي رو

بي عدالتي،آيند وجود مي ا در پاسخ به و ميهاي اقتصادي به سرعت رشد در جتماعي و كنند

مي،نهايت برنامه كاري آنها  مردم ساالرهاي عمدتاً غير دولت. دهد آنها را در مقابل دولت قرار

و اين خالء در اكثر كشورهاي اسالمي به سركوب رهبران بنيادگرا مي افراد خشونت را پردازند

به اقدامات ميانههضال عيل حسن اسما،البته در مصر پس از بناء.دكنن طلب پر مي رو ادامه يبي

و همچنين امضاي پيمان 1970داد اما در اواخر دهة   در اثر پيروزي انقالب اسالمي ايران

را»كمپ ديويد« و آمريكا شد، زمينه به پيوند فزاينده دولت مصر كه منجر و اسرائيل  بين مصر

كه»جهاد اسالمي«و»ماعت اسالميج«گرا يعني گروه براي رشد بنيادگرايان اسالمي خشونت

البته بدنه اصلي. بود1981اوج اين روند ترور سادات در اكتبر.شداز اخوان جدا شدند فراهم

و در دهه رو اخوان همچنان به فعاليت ميانه  در انتخابات1990و1980هاي هاي خود ادامه داد
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 دست يافت قابل مالحظههاي اي به پيروزي حرفهوهاي دانشجويي اتحاديهمجلس،

(Katherford, 2006, p. 720) .

مي المسلمين جريان اصلي اسالم اخوان  يوسف قرضاوي.شود گرايي سياسي محسوب

و معتقد است كه اخوان المسلمين نه تنها بزرگ ترين حركت اسالمي معاصر است بلكه مادر

فعاالن سياسي.)�٧ص،١٣٨١قرضاوي،( محور ديگر حركت هاي اسالمي نيز محسوب مي شود

و رعايت قواعد بازي سياسي تاكيد دارندكه از اين گروه الهام مي از. گيرند، بر اصول دمكراسي

وترين جنبش اسالمي در جهان اسالم اخوان سازمان يافته1970دهة مي شود  محسوب

و جنوب شرقي، آسياي مركزي،هاي محلي در خاورميانه عربي شعبه . دارد جنوبي

و وابستگان آن مثل» المسلمين اخوان«بين و» جبهه عمل اسالمي«مصر  جماعه«اردن

و» االصالح و الهجره«يا»جماعت اسالمي«كويت از يك طرف ،»جهاد اسالمي«،»التكفير

و» جبهه مسلح اسالمي«،مصر» القطبيون« ؛ گروه اول اساسي وجود داردتمايز» القاعده«الجزاير

و مشاركت در روندهاي به اسالمي كردن جامعه از طريق ابزار مسالمت)نوابستگان اخوا( آميز

به گروه دوم. هاي خشونت آميز اعتقاد دارندو گروه دوم فقط به شيوهمعتقدند مردمساالرانه

مي» جهادگرايان«يا» گرايان افراط«،»جنگ طلبان« .گويند نيز

 هاي شاخص بنيادگرايي اسالمي چهره
)م1328-63( تيميهبنـ احمد1

و حتي نيروهاي جهادگراي معاصر يك عالم سني ترين الهام بخش جنبشمهم هاي بنيادگرا

كه انديشه از سلفي در عصر قرون وسطي به نام احمدبن تيميه است هاي او در بسياري

مي هاي اسالم بيانيه به امروز يافت ه در زمان ابن تيمية سوري منطق. شود گرايان راديكال تا

و حكومت عباسي خاورميانه امروزي مورد هجوم مغول شدها قرار گرفت كه مغول. برچيده ها

ك به طور و. مل نپذيرفتندابه اسالم گرويدند اسالم را و آداب به قوانين آنها براي اداره جامعه

مي. رسوم محلي خود رجوع كردند كرد كه يك تهديد نسبت ابن تيميه در اين شرايط احساس

ا به اسالم اصيل نخستين را مورد تاكيد. سالم خالص سنتي در حال وقوع استبه او بازگشت

كردند واجب از نظر او جهاد عليه حاكمان مغول كه به شريعت اسالمي عمل نمي. داد قرار مي

اوآ. (quoted from Laqueur, 2004, p. 388) بود؛ هر چند آنها اسماً اسالم را پذيرفته باشند راي

شديها قرندر مسلمان تندرواناي راهنم را. بعد گرايي اسالمي افراطپدر معنوي«برخي او

مي»سني . (Burke, 2004, p. 29) آورندبه حساب



 1388زمستان،4شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست 118

)م1703-87( محمدبن عبدالوهاب-2

و از چهره او پايه در گذار مكتب وهابيت آن باره هاي شاخص بنيادگرايي اسالمي است كه

 در عربستان ظهور كرد اما18تفكر سني سلفي است كه در قرن وهابيت يك نوع.بحث شد

مي تا مدت از دهه.شد ها به همان مناطق بياباني داراي جمعيت پراكنده شبه جزيره محدود

 چشمگير در جهان سنيي به دنبال افزايش ثروت نفت دولت عربستان وهابيت رشد1970

.داشته است

)م1839-97(الدين اسدآباديـ سيد جمال3

مي19هاي جديدتر بنيادگرايي اسالمي به قرن ريشه سيد جمال مساله اصلي براي. گردد باز

و عقب ماندگي مسلمانان بود معتقد بود كه شكست مسلمانان در برابراو. بحث استعمار

ازياستعمار غرب به باز. استرويگرداني آنها از اسالم ناشي او بر اين اساس مسلمانان را

ا به و انسجام براي دفاع از سرزمين هاي اسالمي در گشت و همچنين به اتحاد سالم اصيل

مي كرد ص 1347چهاردهي،( برابر استعمار دعوت ،47(.

در»عروه الوثقي«از جمله اقدامات او در اين خصوص انتشار نشريه در پاريس بود كه

به ويژه خاورميانه مخاطبان بسياري داشت از. كشورهاي اسالمي اين طريق مردم مسلمان را او

و  و تالش براي احياي اسالم ناب از طريق بازگشت به قرآن و استعمار به مبارزه عليه استبداد

مي كرد و سيره سلف صالح دعوت .)137-125، صص 1375صاحبي،( سنت

و آن را يك كه»تكليف فراموش شده«سيد جمال بر اصل جهاد تاكيد داشت  مي دانست

مي باشداز نظر او عا در. مل بزرگي براي انحطاط مسمانان و مسيحيت را او تفاوت اسالم

مي دانست  چون مسيحيت بر مسالمت تاكيد گذاشته است در حاليكه بنيان؛همين اصل مهم

ص1360به نقل از حسيني،( اسالم بر جهاد قرار دارد كه روح.)34، مي داد او به مسلمانان هشدار

م به صليبي همچنان در غرب به خصوص استعمار انگليس زنده است لذا مسلمانان بايد سيحي

ص 1375به نقل از صاحبي،( مبارزه عليه آن بپردازند ،148(.

و محمددشاگر محمد عبده، در،و زندگي نامه نويس عبدهدشاگر رضا، رشيد سيد جمال

به اسالم اصيل نسل  تالش فراواني هاي ابتدايي اسالم ترويج عقايد او در خصوص بازگشت

 مبني بر بازگشت را براي توصيف عقايد خود»هفيسل«ين كسي بود كه واژه نخستعبده. كردند

. (quoted from Henzel, 2005, pp.70-76) به كار بردبه اسالم اصيل
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)م1906-49(البناءـ حسن4

مين را المسل اخوان1928كه در سال است گرايي سياسيء چهره شاخص اسالمحسن البنا

در. تاسيس كرد اي؛ين نسل مسلمانان نهفته استنخستاز نظر او كمال مطلوب اسالمي  دوره

به نظر او جوامع كنوني اسالمي از اسالم فاصله.كه اصول قرآني مورد مالحظه قرار مي گرفت

و همين امر موجب عقب ماندگي آنها شده است او اعتقاد داشت كه اسالم براي. گرفته اند

به تمام نيازهاي خلق هاي در راه پيشرفت كافي استپاسخ وءبنا. گويي به اصول  بر بازگشت

و بازسازي زندگي جديد بر پايه اصول اسالمي تاكيد داشت .موازين اسالمي

)م1906-66(ـ سيد قطب5

به اين لحاظ.ه است بر جاي گذاشتافراطيگرايي بر اسالمن نيز تأثير فراواسيد قطب برخي

.دانندمي» معاصرافراطيپدر معنوي جهادگرايان« او را (Gerges, 2005, p. 7) از نظر قطب جامعه

به دورة و جامعه» جاهليت« مصر غرب هم به تشديد اين وضعيت» جاهليت«برگشته است

كه بر اساس شريعت»جاهليت قرن بيست« او در كتاب. كند كمك مي  همه آن جوامعي را

از.، جوامع جاهلي خوانداسالمي عمل نمي كنند او اسالم را به عنوان تنها عالج رهايي

»صهيونيستي-استعمار صليبي«او در اين كتاب به مقابله بين. جاهليت هاي جهان معرفي كرد

و اسالم پرداخته است .) 1351سيد قطب،( به رهبري آمريكا، پرچمدار جاهليت نوين

في«،قطب در آخرين كتاب خود  نوشت ادعا كرد كه 1964 كه در سال،»الطريق معالم

و مدلآجامعه اسالمي مطابق تفسير صحيح قر و جانشينان او وظيفه دارد عليه جامعهن  پيامبر

م. مبارزه كند» جاهليت«نيروهاي ور به رد مفهوم رايج جهاد در اسالم يعني جهادزباو در كتاب

وكه جنگ استدالل كرده استودفاعي پرداخته هاي اوليه حكومت اسالمي در زمان پيامبر

و براي برداشتن موانع مادي مثل  خلفاي چهارگانه براي گسترش پيام اسالم در سراسر جهان

به هيچ وجه جنبه دفاعي نداشته است نظام و يك. هاي سركوبگر سياسي بوده از نظر او جهاد

ح كه و خارجي است سيد قطب،( اكميت خدا را غصب كردندانقالب دائم عليه دشمنان داخلي

.باشدميافراطيگراي هاي اسالم كتاب او الهام بخش بسياري از گروهاين.)1378

كه اسالم«قطب با تاكيد بر جدايي ناپذير بودن جهاد از اسالم اعتقاد داشت كه آنهايي

و براي اعتالي كلمه  و دل در راه خدا كه با جان حق حقيقتا مي آورده اند كساني هستند

مي. جنگند وو نام خدا وقتي سراسر زمين را فرا و زورگويي از بين برود و ستم گيرد كه ظلم

و مساوي باشند ص 1372 سيد قطب،(» همه مردم با هم برابر او مي گفت اسالم بر ما واجب.)39،

و اين مهم را بايد از سرزمين و ستم را از بشريت دور سازيم كه ظلم  هاي خودمان كرده است

در«: او در جاي ديگر گفته است.)101ص همان،( آغاز كنيم و غرب در يك صف تمام اروپا
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به قوت خود باقي است. برابر جهان اسالم قرار گرفته اند از. روح صليبي گري همچنان خون

و ضربه ميجراحات به پيكر اسالم وارد شده است در همه جا و غرب ايستاده هايي كه و ريزد

ص 1377سيد قطب،(»كندتفريح مي به ويژه آمريكا را دشمن درجه يك اسالم.)331،  او دول غربي

مي. دانستمي دهند، او بر خالف آنها كه آمريكا را بر قدرت هاي استعماري اروپا ترجيح

كه  و چه در آمريكا«معتقد بود چه در اروپا باشند »مردم سفيد پوست دشمن اول ما هستند

ص 1370خالدي،( ،50(.

)م1903-79( مودودياالعليـ ابو6

كه تأثير االعليهاي شاخص بنيادگرايي اسالمي ابو از ديگر چهره  مودودي پاكستاني است

جماعت«او كه موسس. گذاشت1960هاي انقالبي جنوب آسيا در دهه فراواني بر سلفي

كه) 1941(» اسالمي و شمشيرهاسلمانان قرنم«پاكستان هم بود اعتقاد داشت  با قلم

و روح جهاد در آنها سرد شد به تدريج خسته شدند در. فرمانروايي كردند اما قدرت اجتهاد

و مردم مغرب زمين در ميدان  و پيشرفت آنها متوقف شد و در نتيجه رشد آنها به سستي گراييد

و بر جهان چيره شدند و عمل پيش افتادند ص 1383مودودي،(»علم  به نظر او همه ملت هاي.)42،

به يك خيزش و نياز و ماديگري غرب اند مسلمان دچار بيماري ناشي از نفوذ فرهنگ الحاد

تنها روش صحيح اصالح نيز باز آفريني جامعه صدر اسالم بر اساس. اسالمي جديد دارند

و سنت است امه او معتقد بود كه اسالم فقط يك عقيده محض نيست بلكه يك برن. قرآن

او. زندگي نيز هست  يك نظام)پاكستان(بايد ابتدا در كشور خود طبق نظر او اعضاي گروه

به جها و سپس وداسالمي ايجاد كنند  در سراسر جهان غير مذهبي عليه حاكمان سركوبگر

.)همان( اسالم بپردازند

به تشريح كيفيت نظام اسالمي مطلوب پرداخته است به. او در كتاب هاي خود  عنوان او

چون در دمكراسي حاكميت سرانجام با مردم. مثال معتقد بود اسالم يك نظام دمكراتيك نيست

و پيامبر او وجود داشته. است اما اسالم بر حاكميت خدا تاكيد دارد وقتي فرمان صريح خدا

به. باشد هيچ رهبر يا قانونگذاري حق ندارد كوچكترين تغييري در آن ايجاد كند دولت بايد

به احكام قانون الهي ايمان داشته باشندد منابع اين حكومت نيز. ست كساني اداره شود كه

و فتاواي مجتهدين و خلفاي راشدين .)1351و 1357مودودي،( عبارتند از قرآن، احاديث پيامبر

)1982متوفي(ـ محمد عبدالسالم فرج7

به معنايفر.پرداز گروه جهاد اسالمي مصر بود نظريهعبدالسالم فرج ج را مفسر جهاد

به. دانند واقعي كلمه مي و يك مهندس الكترونيك بود فرج كه تحصيالت مذهبي هم نداشت
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و فعاليت،تبليغ جهاد در مساجد هاي زيرزميني براي سرنگوني رژيم مصر جذب جهادگرايان

و غير راهنماي جهادگرايان مصري»تكليف فراموش شده«كتابچه او تحت عنوان. پرداخت مي

مي1990و 1980مصري در دهة م. شود محسوب ور جهاد را به عنوان تكليفزباو در كتابچه

و همچنين ركن ششم دين اسالم معرفي مي و( كند فراموش شده از سوي مسلمانان به نقل از پولي

ص 1380دوران،  به علت مشاركت در ترور انور سادات در سال.)35، شد1982او . اعدام

)1938متولد(خ عمر عبدالرحمانشي-8

هايو مانند فرج از شيوهاست رهبر معنوي گروه جماعت اسالمي مصر عمر عبدالرحمان

و تأسيس دولت اسالمي خشونت مي كندآميز براي اسالمي كردن جامعة مصر شيخ نابينا. دفاع

درو در رسالة دو هزار صفحها.مي باشدكرده االزهر تحصيل ، خصوص جهاداي دكتراي خود

او در رساله خود. گذاري كرد كامالً متفاوت از جهاد پايهي جديد بر اساس تحليليمكتب

مي استدالل  و اكبر نقل كه احاديثي كه از پيامبر در خصوص جهاد اصغر شود كذب كرده است

به پذيرش دين. محض است و آن هم وادار كردن كفار به نظر او جهاد تنها يك معنا دارد

و قرار دادن آنها تحت فرمان حاكميت الهي استاسال او بقيه تحليل.م ها در مورد جهاد از نظر

و قدرت ناشي از و دوران،( هاي استعمارگر است ترس از حاكمان در.)34،ص 1380به نقل از پولي او

به مبارزه عليه دولت مصر در آنجا ادامه داد1990سال  و به. به آمريكا رفت اتهام اكنون نيز

به سر 1993گذاري ساختمان تجارت جهاني نيويورك در سال دست داشتن در بمب  در زندان

.برد مي (Davidson, 1998, p. 102) 

از دهة  به بعد1970تحوالت بنيادگرايي اسالمي
 سال احياي،هاي متحد عرب از اسرائيل شكست خوردند كه در آن ارتش1967جنگ

، مشكالت،ها در واقع شكست در اين جنگ تجلي همه ضعف. شود اسالم سياسي محسوب مي

و نااميدي در عمده كشورهاي اسالمي بويژه كشورهاي عرببي عدالتي و در نتيجه يأس ها

. خاورميانه بود

م  مطرح شده از غير مذهبيهايحل اي ديگر ناكامي راه ور همچنين از زاويهزبشكست

د وهب،ر اين كشورهاسوي مكاتب مختلف دوره پسا استعماري ويژه پان عربيسم ناصر

زد،سوسياليسم به عنوان يك ايدئولوژي سياسي از سوي جنبش. را رقم هاي در نتيجه اسالم

و تحول گرايان به بعد احيا1970بدين ترتيب از دهة. گرا مورد توجه قرار گرفت اصالح طلب

به طور كل جنبش و اص مذهبي به نيروي سياست كشورهاي عرصهلي در هاي اسالمي تبديل

.مسلمان شدند
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به افغانستان 1979دو حادثة مهم در سال و تجاوز شوروي  يعني انقالب اسالمي ايران

به راه انداختگرايي موج جديد اسالم م.را در خاورميانه  عمده در ايجاديور تأثيرزب حوادث

و همچنين اروپا، قفقاز،ا آفريق، آسيا،بيش از يكصد جنبش اسالمي معاصر در خاورميانه  بالكان

شد اسالميگراييبنيادبه بعد روند افراطي شدن 1970از اواخر دهة. داشت از اين. نيز آغاز

و تروريسم براي از بين بردنبه سمت اقدامات خشونتبنيادگراي افراطيهاي پس گروه آميز

وه در مصر گروه. روي آوردندهاي فاسد در كشورهاي اسالمي رژيم اي خشونت طلب

م رو اخوان گراي منشعب از جنبش نسبتاً ميانه نظامي به حمالت زبوالمسلمين در دهه ر شروع

كه اوج آن ترور سادات آن وقت رئيس جمهور،خشونت بار عليه مقامات دولتي نمودند

20در. گراي اسالمي ظهور كردند هاي نظامي در عربستان نيز گروه. بود1981 در اكتبر،كشور

الاگرا به رهبري جهيم شورشيان مسلح اسالم1979نوامبر هاي اطراف كنترل سرزمين،هعتيبن

و مدينه را به دست گرفتند را يك هزار اسالم، يك ماه بعد.مكه مكه گراي نظامي مسجد بزرگ

و خواستار آزادسازي كشور از دست پادشاهي سعودي شدند از جمله اهداف. تصرف كردند

و جلوگيري از صدور ريشه،ي يك دولت واقعي اسالميآنها برقرار كني نفوذ فرهنگ غربي

به آمريكا بود . نفت

جنگ شوروي عليه: گرا رخ داد باز تحول مهم ديگر در تاريخ جنبش اسالم1970در دهة

كه در سال  به 1979افغانستان  شروع شد هزاران داوطلب جنگجو را از سراسر جهان اسالم

به مجاهدين افغان كشاندجهاد عليه شور و كمك كه به آنها. وي » اعراب افغان«اين داوطلبان

م نيز گفته مي هاي چريكي ور تجربه نظامي فراوان كسب كردند؛ جنگزبشد در جريان جنگ

مي سلفيراهبردي مهم در توسعهايها مرحله آنها عليه روس جنگ. شود هاي انقالبي محسوب

به بينزبم به سمت خشونتلي شدن جنبش اسالمالمل ور در واقع چه بيشتر آن و تمايل هر  گرا

هايبه وطن خود بازگشتند گروه)1989( بسياري از داوطلبان كه در پايان جنگ. انجاميد

به سمت بنياد شدن هر چه بيشتر پيش افراطي گراي موجود در كشورهاي خود را

در تجربه اسالم. (Rubins, 2002, p. 25)بردند و الجزاير در دهة گرايي به1990 مصر، سودان

. خوبي نشان از روند افراطي شدن اسالم گرايي دارد

كه باز هم تحول تر جديد در جهتيو اما عامل مهم ديگر هاي كردن جنبشافراطي

مي هاي بينو تحريم)1991(فارس گرا ايجاد كرد جنگ خليج اسالم حضور. باشد المللي عراق

م خليجمستقيم آمريكا در  به ويژه عربستان در جريان جنگ و ور در واقع اين برداشتزبفارس

كه غرب هدفش استعمار دوباره كشورهاي اسالمي را در گروه هاي افراطي اسالمي ايجاد كرد

يعني آمريكا در برابر(به تدريج روند به سمتي رفت كه در نهايت جهاد عليه كفر بزرگ. است

هاي تندرو در رأس برنامه گروه) فاسد مانند كشورهاي اسالميهاي تر يعني رژيم كفر كوچك
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و غير نتايج عملي روند مذكور در بمب. اسالمي قرار گرفت گذاري تروريستي عليه نظاميان

هاي آمريكايي پايگاه،)1993(هاي تجارت جهاني نظاميان آمريكايي در شهر عدن يمن، برج

و رياض عربستان و تانزانيا، سفارتخانه)1995(ظهران هاي برج،)1998(هاي آمريكا در كنيا

ده2001 سپتامبر11تجارت جهاني در  نمايان ها اقدام تروريستي ديگر در سراسر جهانو

.شد

مي1990گرايان تا قبل از دهة اسالم . هاي فاسد خود را سرنگون كنند خواستند دولت فقط

و افغانستان برخي مجاهدان عر و عربستان بودند به پس از جنگ شوروي ب كه عمدتاً از مصر

كه شديداً. هاي خود بجنگند وطن برگشتند تا عليه دولت اما وقتي با سركوب دولتهاي خود

و اجراي  مورد حمايت آمريكا بودند مواجه شدند بسياري از آنها زير چتر القاعده رفتند

ي تغيير رژيم در كشورهاي خود حمالت تروريستي عليه اياالت متحده را به عنوان تنها راه عمل

.(Timoty, 2004, p. 100) يافتند

تمركز) هاي فاسد كشورهاي اسالمي رژيم(دشمن نزديكبر 1970جهادگرايان از دهة

كفار غربي به رهبري(المللي شدن جهاد عليه دشمن دور بينبه 1990 اواخر دههازداشتند، اما 

و نظريه رهبر جهاد،الظواهري. پرداختند) آمريكا المللي عليه پراز اصلي جهاد بين اسالمي مصر

و سرنگوني رژيم1990و حتي نيمه اول دهه1980در دهة آمريكا،  بر مبارزه با دشمن داخلي

كه1990اما در اواخر دهة. مبارك تاكيد داشت ما بايد مبارزه را به سمت« به اين نتيجه رسيد

كه دستان آن در كشور ميدشمني هدايت كنيم آن كنند، هاي ما آتش افروزي را تا دستان

ـ. دشمن نزديك تمركز كنيمبرديگر ممكن نيست كه فقط .... بسوزانيم چون ائتالف صليبي

كه اسالم صهيونيستي به رهبري اياالت متحده اجازه نمي به دهد گرايان در هيچ جاي دنيا

. (quoted from Gerges, 2005, p. 26)»قدرت برسند

و متحدانال بن كه آمريكا و مسلمانان اعالم جنگ كردندشدن نيز معتقد است او. عليه خدا

، اريتره، سومالي، كشمير، لبنان، عراق،آمريكا را مسوول ريختن خون مسلمانان در فلسطين

و بوسني ـ يهودي اعتقاد راسخ. دانسته استو هرزگوينچچن او به توطئه ائتالف مسيحي

و تاكيد كرده  تقسيم، سرزمين مقدس مسلمانان، است آمريكا به دنبال اشغال عربستانداشته

و غارت ثروت . (quoted from Yonah & Suetnam, 2001) هاي آنهاست جهان اسالم

شد: دشمن دور«فواز جرجيس نويسنده كتاب كه باعث»؟چرا جهاد، جهاني شرايطي را

گرايي شد را در سه موردنرايي به جهاگ انگيز در درون جبهه جهادگرا از محلي شگفتچرخش

:كرده استخالصه 

و-1 كه باعث تقويت و فروپاشي شوروي متعاقب آن  اخراج ارتش شوروي از افغانستان

و بذرهاي جهاد بين .المللي را كاشت تشجيع جنگويان عرب شد
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و استقرار نيروهاي آمريكايي در عربستان سعودي جنگ خليج-2 .فارس

در وطن خود تا اواخر دهة) گرا يا جهادگرايان محلي( هاي مذهبي سيوناليستناناكامي-3

.)Gerges, 2005, p. 30( گرايان الجزاير؛ مانند اسالم1990

و جهاد  اسالم
و خشونت و ساموئل هانتينگتون بين اسالم برخي از انديشمندان غربي مانند برنارد لوئيس

 جهاد يك موضوع محوري در برداشت همه آنهااز نظر. به يك رابطه علي قائل هستند

و سنت،اكثريت قابل توجه علما«: گفته است لوئيس. باشد مسلمانان از جهان مي گرايان فقها

مي... اسالمي او همچنين. (Lewis, 1998, p. 72)»كنند وظيفه جهاد را در يك حالت مذهبي فهم

و ريشهخصوصدر»هاي خشم مسلمانان ريشه« تحت عنوانايدر مقاله هاي عوامل

يك...«: ربي در خاورميانه گفته استغاحساسات ضد  اسالم هم مثل ديگر اديان جهان گاهي

. (Lewis, 1990, p. 60)»كند حالت خشونت را در پيروان خود ترويج مي

 بحث كرده است كه مسئله،»ها برخورد تمدن«،ساموئل هانتينگتون در كتاب جنجالي خود

ب كه مردم عمده راي غرب بنيادگرايي اسالمي نيست بلكه خود اسالم است؛ يك تمدن مختلف

و حقير شدن قدرتشان آنها را  به برتري فرهنگي خود اعتقاد دارند  نگران كرده استآن
(Huntigton, 1996, pp. 209-218).

م و غير علمي بودن ادعاهاي و اساس بودن بي پايه كهزبدر خصوص ور بايد گفت

و يكپارچه نيستمقوله يك مانانمسل و فرقهند يكدست ميو شامل مذاهب كهنشو هاي متعدد د

و«: فرد هاليدي در اين خصوص گفته است. هر كدام عقايد خاص خود را دارند  بين اسالم

و روشن درباره مسائل؛ تفاوت وجود دارد»اسالم« به عنوان يك دين شامل عقايد خاص  اسالم

و مربوط و معنا است، به اخالقفوق طبيعي و دين. سرنوشت اين موضوعي براي معتقدان

يك»اسالم«اما در خصوص. شناسان است و سياسي نمي توان به  به عنوان يك نظام اجتماعي

و يكپارچه معتقد بود»اسالم« و نظام هاي سياسي»اسالم«اين. يكدست  شامل جوامع خاص

مي شود و مكاني و اعتقادات اسالمي قرار مي خاص با متغيرهاي زماني كه در آن نمادها

. (Holiday, 2003, p. 2)»گيرد

و با استفاده از بحث اوليوتي در اين خصوص سه رويكرد  همچنين به لحاظ ايدئولوژيك

ميكالن اول اسالم سنتي يا ارتدوكس كه همان شيوه مرسوم: توان از هم تشخيص داد را

ه و مي مه فرقهومتداول در تاريخ اسالم است ، مالكي، شافعي،حنفي(شود ها را نيز شامل

و زيدي، خوارج،حنبلي كه در سطح روشنفكران مذهبي بيشتر). جعفري دوم نوگرايي اسالمي

به تفسير مدرن از اسالم اعتقاد دارد و كه خواستار پياده. جريان دارد سوم بنيادگرايي اسالمي
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ميكردن شريعت اسالمي بر اساس مدل جامعه نخ و تشكيل دولت اسالمي  باشد ستين اسالمي

(Oliveti, 2002, pp. 10-12) .

و حتي در كليت دين اسالم، جهاد يكي از اركان اساسي اسالم در اسالم سنتي يا ارتدوكس

از. شودو همچنين يك ارزش اخالقي محسوب مي جهاد از اين ديدگاه شامل هر گونه تالش

جه. شود نوع مثبت مي . شودمي) جهاد با كفار(و جهاد اصغر) جهاد با نفس(اد اكبرجهاد شامل

به جهاد تهاجمي و جهاد تدافعي تقسيم) يا ابتدايي(همچنين از زاويه ديگر اسالم سنتي جهاد را

كند؛ اكثر علماي اسالم بر اين نكته توافق دارند كه پس از پيامبر خلفاي چهارگانه جهاد مي

و مفهومي ندا و در ضمن يك تكليف تهاجمي ديگر معنا و صرفاً جهاد تدافعي واجب است رد

كه جهادگرايان معاصر اعتقاد دارند تكليف شخصي يا  و آنگونه جمعي يا واجب كفايي است

. (Ibid) واجب عيني نيست

جنگ در اسالم حالتي اضطراري. از نظر اسالم، جنگ براي تحميل عقيده مجاز نيست

ضر؛دارد و بعد از در هم شكستن آن ديگر يعني پس از تهاجم دشمن مي كند ورت پيدا

ص 1382صالحي نجف آبادي،( ضرورت ندارد  بحث جهاد فقط در قالب ايدئولوژي بنيادگرايي.)16،

و آن هم شامل بخش كوچكي از آنها يعني جهادگرايان معاصر اسالمي قابل بررسي است

و سلفي. شود مي هاي مهم بنيادگرا محسوبان از جريكهچنانچه گفته شد جريان وهابي

و فقط سلفي مي كه بخش بسيار كوچكي از جريان شوند معتقد به خشونت نيستند هاي تكفيري

به كاربرد خشونت عليه دشمنان خود هستند بزرگ سلفي را تشكيل مي ييبنيادگرا. دهند معتقد

و تشويق عمليات تروريستي انتحاري پرد افراطي در دهه اما. اخته استهاي اخير به ترويج

و يهوديت خودكشي را حرام مي به اسالم سنتي هم مثل مسيحيت و آنرا يك گناه بزرگ داند

.آورد حساب مي

كه از اواخر قرن، اسالم شناس معروف،جان اسپوزيتو  كلمه جهاد20 استدالل كرده است

اهللا حزب،ر كشمي، جدايي طلبان چچن،مانند مجاهدين افغاني(هاي آزاديخواه از سوي جنبش

و جهاد اسالمي فلسطين،لبنان هاي تروريستي مانند القاعده برايو همچنين گروه) حماس

و ايجاد انگيزه در پيروان مورد استفاده قرار گرفته است به اقدامات خود . مشروعيت بخشيدن

. استجهاد از نظر او داراي معاني مختلفي است كه در تاريخ اسالم مورد استفاده قرار گرفته

كه آنها را تحت عنوان رامي» جهادگرايان«در سالهاي اخير برخي از مسلمانان خوانند، جهاد

مي يك وظيفه ديني جهاني و انسجام جهاني براي همه مسلمانان  انقالب،دانند تا با اتحاد

صص1384اسپوزيتو،( اسالمي جهاني را ايجاد كنند ،13-15(.

و آراء كساني چون مودودياقدامات جهادگرايان معاصر ريشه ، سيد قطب، در افكار

و امثال آنها دارد،عبدالسالم فرج آنها تفاسير متفاوت با جريان اصلي. عمر عبدالرحمان
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مي) المسلمين اخوان(گراييو اسالم) سنتي(اسالم جالب اينكه.دنده در خصوص جهاد ارائه

و مجريان نظري بسياري از اين نظريه ات آنها تحصيالت مذهبي كالسيك پردازان جهادگرا

به خانواده اي مذهبي تعلق داشتندارند؛ سيد قطب يك معلم ساده بود  عبدالسالم.كه صرفا

بن نيز الظواهري. بودفرج يك مهندس الكترونيك و مهندسي الدن در رشته يك پزشك جراح

....بود تحصيل كرده شهري

و طرفداران القاعده برميه از مباحث مطرح شده از سوي جهادگراياكچنان آيد ايدئولوژين

بن. آنها بيشتر سياسي است تا مذهبي الدن بيش از آنكه يك ايده مذهبي جديد باشد ايدئولوژي

به وضوح قابل رؤيت دو متغير مستقل در رشد اسالم. يك سازه سياسي است گرايي سياسي

و ديگري ساختار است؛ يكي ماهيت رژيم به ويژه قدرت بينهاي كشورهاي مسلمان و المللي

و علي سياست و در رأس آن آمريكا در سطح جهاني . الخصوص خاورميانه هاي دول غربي

به رشد اسالم سياسي مي به عنوان يك عامل يعني شرايطي كه به دين اسالم انجامد ربطي

و تفاسير مذهبي نيز كه در گفتمان گروه. اصيل ندارد و توجيهات جود دارد هايي نظير القاعده

و محبوبيت در توده .هاي مردم مسلمان است براي كسب مشروعيت

 نتيجه
به دو نكته اساسي اشاره كرد هاي اول اينكه فعاليت: با توجه به مباحث مطرح شده بايد

و بنيادگرا را نميهاي اسالمگروه كل جريان. توان با تكيه صرف بر عامل مذهب توضيح داد گرا

گفتمان صرف مذهبي. چنانكه از اسم آن پيداست يك جريان سياسي استگراي سياسي اسالم

و جهادگرايي معاصر مناسب از جريان اسالميتواند تبيين نمي گرايي سياسي، بنيادگرايي اسالمي

كه نتوان از زاويه مذهبي به پديده.و تحوالت آنها ارائه دهد البته اين بدان معني نيست

و بنيادگرايي اسالم و بنيادگرا از الهامات مذهبي هاي اسالمبه هر حال گروه. نگاه كردگرايي گرا

يك. گيرند براي توجيه اقدامات خود بهره مي و يا پس اسالم گرايي سياسي بيشتر يك ايده

و جنبه مي سازه سياسي است اما داراي ابعاد .باشد هاي مذهبي نيز

و يا بنيهاي اسالمنكته ديگر اينكه پديده . خشونت طلب نيستندادگرايي اسالمي ذاتاًگرايي

به بعد مالحظه كرديم بسياري از عوامل1970چنانكه در بحث تحوالت اسالم گرايي از دهة

خارجي در چرخش بنيادگرايي اسالمي به سمت خشونت تاثير گذار بوده اند؛ از جمله آنها

به سياست هاي آمريكا در خاورميانه، به ويژه حمايت مي و رژيم هاي توان از اسرائيل

م و مداخالت نظامي آن در منطقه و همچنين سياست هاي رژيم هايزبسركوبگر منطقه ور

بي توجهي به خواست هاي گروه هاي اسالم گرا اشاره كرد؛  و سركوبگر منطقه در سركوبي

و هاي سركوبگر در كشورهاي اسالمي يعني مبارزه عليه رژيم( گرايي تحول القاعده از محلي
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 گراييبه سمت جهان) سراسر جهان همچنين حمايت از قربانيان مسلمان در كشورهاي مختلف

. نمونه بارز چنين تحولي محسوب مي شود) يعني تروريسم ضد آمريكايي(
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