
 جهان عاری از خشونت، گر چه آرزویی زیباست، لیکن یک اتوپیای غیرواقع بینانه 
بیشتر نیست. وجود اختالف در دریچه نگاه انسان ها به زندگی، تاریخ، آئین و ایده ها 
امری اجتناب ناپذیر است. به غیر از تفاوتهای نژادی، جنسیتی و جغرافیایی میان 

انسان ها و جوامع که می تواند خالق تفاوت های فردی و فکری باشد، شرایط متفاوت 
جوامع از دمکراتیک به استبدادی، از ثروتمند به فقیر، از سنتی به مدرن و سایر 

متغیرهای زندگی انسانی، قابلیت تعمیق شکافهای فکری و رفتاری را دارد

سیاست، حلقه واسطه تروریسم و مذهب 
   

ڕێناسکوردی



مدخل
جریان��ات، اح��زاب، س��ازمان ها و حکومت ها 
معم��ولً حول برخی اهداف و چش��م اندازهای 
مشروع یا نامش��روع شکل می گیرند و طبیعی 
اس��ت که برای رس��یدن به آن هدف گذاری ها 
باید مکانیس��م هایی را تعریف کنند. داوری در 
مورد مشروعیت مکانیسم ها، مقوله ای متفاوت 
از مشروعیت حرکت هاست. گاه حرکت مشروع 
و مکانیس��م آن نامشروع اس��ت و گاه حرکتی 
نامشروع از راه های متعارف و مشروع به دنبال 
تحصیل مقاصد خویش اس��ت. یکی از راه های 
نامش��روع و غیرمتعارِف رس��یدن به اهداف و 

مقاص��د، ترس��اندن و تصفی��ه و 
ح��ذف مخالفان ب��ر پایه ی اصل 
غافلگیری اس��ت ک��ه اصطالحاً 
ترور نامیده می ش��ود. قطع النظر 
از تفاوت بین ترور و تروریس��م، 
داش��تن تعریفی شفاف از ترور و 
شرایط وقوع آن و خشونت هایی 
که ذیل ای��ن مفهوم صورتبندی 
می ش��وند، پیش نیاز یک تحلیل 
درس��ت در ای��ن زمینه اس��ت. 
ت��رور )Terror( از واژه ی لتینی 
)Terrere یا Tras( مش��تق و به 
معنی ت��رس یا ترس��اندن بوده 
ب��ار در  واژه نخس��تین  ای��ن  و 

س��ال 1796 میالدی در متم��م فرهنگ لغات 
»فرهنگستان علوم فرانسه« و به معنی »رژیم 
وحش��ت« اس��تعمال گردید. در کنوانس��یون 
کشورهاي اس��المی تروریس��م چنین تعریف 
ش��ده اس��ت: »س��وء قصد، تهدید جان افراد 
بی گناه و تهدیدهاي دیگر، ایجاد رعب و ترس، 
آدم ربائ��ی، گروگان گیري، رفتار خش��ونت بار، 
اقدام مسلحانه علیه افراد غیرنظامی و بی گناه، 
تعدي ب��ه جان و مال و حیثی��ت دیپلمات ها، 
ایج��اد ناامن��ی و اخ��الل در نظ��م و امنیت و 
آسایش عمومی، مساعدت مالی به تروریستها، 
تخری��ب یا تهدید به تخریب اموال ش��خصی و 

عمومی و محیط زیس��ت]1[«. با توجه به اینکه 
در این نوشتار رابطه ی اسالم و تروریسم مورد 
بررس��ی قرار می گیرد، این تعریف از تروریسم 
که توس��ط یک نهاد اس��المی ارائه شده است، 
-علیرغم کاس��تی هایش- مبنا قرار گرفته و هر 
عملی که مش��مول این تعریف باش��د، از نظر 
نویس��نده یک کنش تروریس��تی است. برخی 
از وجوه مغفول در این تعریف از تروریس��م را 
می توانیم در سایر منابع پی  بگیریم. واژه نامه ی 
فرانس��وی »روبر«، اعمال مستمر خشونت در 
راه یک هدف سیاسی و یا رفتار و کردار حاکی 
از ع��دم م��دارا و دانش��نامه ی »لروس« ه��م 
سازمان های  اعمال خشونت آمیز 
ضددولتی علیه دولت مس��تقر و 
همچنین ش��یوه ی خشونت آمیز 
دولت ه��ا را تروریس��م می نامند. 
نظام��ی  اصطالح��ات  فرهن��گ 
و  ارت��ش  مش��ترک  )س��تاد 
وزارت دفاع آمری��کا( در تعریف 
و  مذهب��ی  اه��داف  تروریس��م 
ایدئولوژی��ک را نی��ز ب��ه اهداف 
سیاس��ی می افزای��د،]2[ گ��ر چه 
تروریسم  بس��یاری معتقدند که 
فاقد جنبه های ایدئولوژیک بوده 
و صرف��اً اب��زار اس��ت. برخی نیز 
سرکوب و ترس��اندن مخالفان از 
طریق بازداشت، شکنجه، اعدام و انواع آزارهاي 
غیرقانونی توسط پلیس سیاسی مخفی را ذیل 

تروریسم می گنجانند.]3[
خش��ونت در مق��ام کن��ش هرگ��ز توجیه 
اخالقی ن��دارد، لیکن بنا ب��ر تعاریف فوق، هر 
نوع خش��ونتی ترور نیست. خشونت و سرکوِب 
کنش��گرانه گر چه محکوم و غیراخالقی است، 
ولی لزوماً زیر عنوان تروریس��م قرار نمی گیرد. 
دردریان معتقد اس��ت که می��ان دو پدیده ی 
جن��گ و تروریس��م از نظ��ر تعری��ف تف��اوت 
هس��ت. جنگ، یک خشونت س��ازمان یافته از 
طرف دولت ها اس��ت، در حالی که تروریس��م 

در مورد 
خشونت هایی 
که در واکنش 

به شرایط ناعادالنه 
و خشونت های کور، 

استعماری یا 
استبدادی صورت 

می گیرد، 
تحلیل ها، 

قضاوت ها و 
آرای اخالقی متفاوتی 

وجود دارد
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کارب��رد نامنظم و پیش��بینی ناپذیر خش��ونت، 
براي دس��تیابی به اهداف گوناگون اس��ت گر 
چه می تواند س��ازمان یافته باش��د.]5[ در مورد 
خشونت هایی که در واکنش به شرایط ناعادلنه 
و خشونت های کور، اس��تعماری یا استبدادی 
صورت می گیرد، تحلیل ه��ا، قضاوت ها و آرای 
اخالق��ی متفاوت��ی وج��ود دارد و گاه��ی در 
طبقه بندی خش��ونت های سیاسی توجیه پذیر 
ق��رار می گیرن��د. البت��ه اگر ن��وع واکنش ها و 
اقدامات دفاعی صورت گرفته مش��مول تعریف 
و مش��خصه های تروریسم قرار گیرد، نمی توان 
از تس��میه ی آن به ترور خ��ودداری کرد، بلکه 

در این ش��رایط هم می توان آن 
را در رده ی ترورهای توجیه پذیر 
دس��ته بندی ک��رد. »تروریس��م 
معمول دارای این مش��خصه های 
اصلی است: 1. همراه با خشونت 
فیزیک��ی ب��ا هدف ایج��اد ترس 
و ارع��اب اس��ت. 2. نامنتظ��ره 
صورت می گیرد. 3. دارای هدف 
و انگیزه ی سیاس��ی است. 4. در 
فضایی خارج از جنگ رسمی بین 
دو گروه متخاصم اتفاق می افتد. 
لذا طبق بند اول اعمال عاری از 
خشونت فیزیکی، طبق بند دوم 
خشونت های رایج نظیر شکنجه و 

اعدام، و طبق بند چهارم شبیخون های جنگی 
غیرمنتظره و خش��ونت بار در ش��رایط جنگی، 
 جزو تعریف و مقوله ی اصطالحی ترور محسوب 
نمی گردند«.]6[ امروزه برخالف این ساختاربندی 
محدود، واژه ی تروریسم با ورود به عرصه های 
جدید قالب تازه ای پیدا کرده است. در گذشته 
س��وء قصد به جان شخصیت های سیاسی یک 
کشور ترور نامیده شده و به یک گروه تروریستی 
نسبت داده می ش��د، اما امروزه با ایجاد تغییر 
در رویکرد، وقوع تروریس��م جهان��ی در قالب 
یک عبارت جهانش��مول مصادیق گوناگونی از 
قبیل تروریسم سایبری، بیوتروریسم، تروریسم 

انقالبی، تروریس��م دولتی و... دارد. هم اکنون 
با طراحی یک بدافزار رایانه ای و انتش��ار آن در 
سیستم های زیرساختی و حیاتی یک کشور در 
قالب تروریسم سایبری و همچنین ایجاد انواع 
ش��رکت های هرمی به منظور اخالل در اقتصاد 
یک کشور، انتشار سالح های میکروبیولوژیکی 
و انتش��ار عمدی میکروارگانیسم های مختلف 
در قال��ب بیوتروریس��م و انج��ام اقدامات��ی از 
 ای��ن دس��ت، وجه تروریس��م نوی��ن را مطرح 
می نماید.به هر روی و ب��ا امعان نظر به تعریف 
کالسیک از تروریسم، توزیع ناعادلنه ی قدرت 
سیاس��ی، نظامی یا اقتص��ادی در یک جامعه، 
گاه مح��رک نیروها و اقلیت های 
تحت ستم در افتادن به ورطه ی 
تروریسم است و حتی در جوامع 
دمکراتی��ک ه��م گاه��ی تمرکز 
ق��درت در گروه ها یا بخش هایی 
از جامع��ه، گروه ه��ای ناراضی را 
ب��ه ترور وام��ی دارد. و گاهی نیز 
قدرت برتر حاک��م در نظام های 
اس��تبدادی با هدف کاس��تن از 
نفوذ سیاس��ی یا ق��درت نظامی 
جریان��ات اپوزیس��یون، اقدام به 
ترور س��ران یا چهره های متنفذ 

و کاریزماتیک مخالفان می کند.
چنانک��ه از تعاری��ف مذکور 
در ابت��دای مقال��ه برمی آی��د، ت��رور در غالب 
حالت کنش��ی سیاسی اس��ت و لذا ترورهای 
منتس��ب به پیروان ادیان زمان��ی رخ می دهد 
که پیروان آن آیین در ش��رایطی نابرابر از نظر 
توازن نیرو، قصد کنش سیاس��ی داشته باشند. 
با توجه ب��ه این که معمول ی��ک ایدئولوژی و 
اهداف سیاس��ی ایدئولوگ ها مشوق انجام ترور 
است، غالباً اس��تانداردها و برخوردهای دوگانه 
ب��ا آن ص��ورت می گی��رد و به عب��ارت دیگر 
»آن ک��س که به چش��م بعضی ها تروریس��ت 
اس��ت، به نظر دیگ��ران رزمن��ده ی راه آزادی 
است]7[«. ایدئولوژی ها نقش توجیه گر جنایات 

 بنیادگرایی اسالمی 
رادیکال 
ملهم از 

اندیشه ها و آراء
 کسانی چون ابن تیمیه، 

ابن حزم، مودودی و رشید 
رضا بود. اما مهم ترین 
شخصی که نظریاتش 

پایه گذار گروه های 
اسالمی رادیکال در 

دوران معاصر بود بی شک 
سیدقطب بود
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تروریس��تی را بازی می کنن��د و تفکرات دینِی 
سیاس��ی شده، فقط بخش��ی از ایدئولوژی های 
انس��انی را تش��کیل می دهند که دامان شان به 
ترور، توجیه و ارزش بخش��ی به آن آلوده شده 
است و بررسی تاریخی پدیده ی ترور مؤید این 
نکته اس��ت که قطع النظر از ارزش های حاکم 
بر جوامع، بس��یاری از ایدئولوژی ها حداقل در 
مقطعی از تاریخ خود، به ورطه ی ترور کشیده 
شده اند. واضح ترین نمود تروریسم در سده های 
گذش��ته، دوره ی انقالب کبیر فرانسه است که 
ط��ی آن تدبیره��ا و اعمال روش های س��خت 
علیه ضدانقالبیون اش��رافی و محتکران بورژوا 
ص��ورت گرفت. ای��ن اقدام��ات در دو دوره ی 
مجزا صورت گرفت؛ نخس��ت دوره ی تقس��یم 
قدرت بین شورای اجرایی موقت و کمون های 
شورشی و دوم دوره ی تس��لط ژاکوبن ها. پس 
از حاکمیت دوره ی ترور و وحش��ت در فرانسه، 
تروریسم بخشی از زبان سیاسی اروپا شد و در 
ط��ول زمان معانی، کارب��رد و کارکرد جدید و 

متفاوت تری یافت.]8[
دوران انق��الب فرانس��ه ب��ه دوره ی رژیم 
وحشت و عصر ترور مشهور شده است، گر چه 
قبل از آن دوران هم همیش��ه ت��رور، ارهاب و 
ارعاب وجود داش��ته است و برخی، قتل هابیل 
توس��ط قابیل را نخستین ترور تاریخ می نامند. 
در ی��ک بررس��ی تاریخ��ی، س��وابق اقدامات 
تروریستی تا دوران باس��تان نیز کشانده شده 
است. اقدامات تروریستی امپراطوري های روم 
نظیر تیبریوس در س��رکوب مخالفان سیاسی، 
ش��کنجه، اع��دام، تفتیش ش��دید عقاید مردم 
در هلن��د و اس��پانیا در طول قرون وس��طی و 
استفاده ی آش��کار و رسمی حکومت فرانسوی 
رابیس پیر از تروریس��م برای سرکوب مخالفان 
سیاس��ی از جمله موارد تروریسم دولتی است. 
استفاده ی جنبش های سیاسی از راست افراطی 
تا چپ افراطی نظیر ببرهای تامیل سریالنکا و 
سازمان های شبه نظامی آمریکا از تاکتیک های 
تروریس��تی نیز زی��ر عنوان تروریس��م انقالبی 

طبقه بندی می ش��ود. نوع دیگری از تروریسِم 
تاریخی، تروریسم مذهبی است که دانشنامه ها 
و فرهنگ ها به اقدامات تروریستی کاتولیک ها 
و پروتس��تان ها در ایرلند ش��مالی ب��ه عنوان 
نمونه ه��ای آن اش��اره می کنن��د. حرکت های 
اس��تقالل طلبانه نظیر جدایی طلبان ایرلند در 
بریتانی��ا، باس��کی ها در اس��پانیا و کبکی ها در 
کانادا نیز گاهی ذی��ل مفهوم ترور طبقه بندی 
می ش��وند و از تروریسم در این حوزه به عنوان 
اب��زاری ب��رای تغیی��ر ژئوپولیتیک اس��تفاده 
می گردد.]9[ اس��ماعیلیان )باطنیان( که یکی از 
فرق شیعه هستند در قرون پنجم و ششم ه.ق با 
استفاده از خشونت و ترور در مرزهای حکومت 
سلجوقیان، سعی در به کرسی نشاندن منویات 
خلف��ای فاطمی مصر علیه خلفای تش��ریفاتی 
عباس��ی داش��تند. طی ای��ن دوره باطنیان به 
خون ریزی و کش��تن مخالفان خویش و ارعاب 
مردمان پرداختند. پش��توانه ی داعیان سخنور 
باطنی، فداییان بی پروایی بودند که مهابت آنان 
چنان در دل ها جای گیر افتاده بود که بزرگان 
دین، دانش��مندان، پادشاهان و سرداران از بیم 
کارد ایشان خواب راحت نداشتند، تا جایی که 
زیر لباس زره می پوشیدند.]10[ تروریسم هر بار 
در قالبی نو و توس��ط اف��راد و جریاناتی دیگر 
ادامه ی حیات یافته و در دوران معاصر نیز این 
مار، گاه از آستین سکولریسم سربرآورده است 
و گاه از آس��تین رادیکالیسم یهودی، مسیحی، 

اسالمی، بودایی و... .

تروریسم، اسالم سنتی و اسالم سیاسی
نس��بت تروریس��م با اس��الم س��نتی و اسالم 
سیاس��ی دارای تفاوت اساس��ی است. گر چه 
کمت��ر امکان دارد که یک آئی��ن یا ایدئولوژی 
با واقعیت های زیس��ت جهانی تعامل و ارتباط 
داشته باش��د و بتواند به صورت کلی خود را از 
خش��ونت برکنار دارد، لیکن اگر بتواند تعاملی 
نظام مند با مس��ئله ی خش��ونت ایجاد کند و با 
کانالیزه کردن آن به س��وی خش��ونت دفاعی 
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و رعایت اخالِق خش��ونت، آن را کنترل کرده 
و از خش��ونت رها بپرهی��زد، می توان گفت که 
کارنامه ی موفقی داش��ته است. جهان عاری از 
خش��ونت، گر چه آرزویی زیباست، لیکن یک 
اتوپیای غیرواقع بینانه بیش��تر نیس��ت. وجود 
اخت��الف در دریچه نگاه انس��ان ها ب��ه زندگی، 
تاریخ، آئی��ن و ایده ه��ا ام��ری اجتناب ناپذیر 
اس��ت. به غیر از تفاوتهای نژادی، جنس��یتی و 
جغرافیایی میان انسان ها و جوامع که می تواند 
خالق تفاوت های فردی و فکری باش��د، شرایط 
متفاوت جوامع از دمکراتیک به اس��تبدادی، از 
ثروتمند به فقیر، از س��نتی به مدرن و س��ایر 
متغیره��ای زندگی انس��انی، قابلی��ت تعمیق 
ش��کافهای فکری و رفتاری را دارد و حتی گاه 
علیرغم وح��دت زمینه و زمانه، تعامل متفاوت 
والدین ب��ا فرزندان می تواند به ش��کل-گیری 
ش��خصیت های مختلف میان آنان منجر گردد. 
از س��ویی دیگر ه��م در دنیایی ب��ا محدودیت 
منابع، تضاد منافع امری طبیعی است و تالقی 
شخصیت ها و منافع متفاوت و متضاد، تنش و 
اصط��کاک را در پی دارد. اگر به این تنش های 
فردی، تنش های جمعِی حاصل از تضاد منافع 
می��ان مل��ل و دول را نیز اضاف��ه کنیم، اذعان 
خواهیم کرد که خشونت قابل اجتناب نیست. 
لیکن نوع تعامل با خش��ونت است که تفاوت ها 
را خل��ق می کند. از نظر اس��الم کالس��یک و 
س��یره ی پیامبر اس��الم.ص. »خش��ونت شری 
اس��ت که گریزی از آن نیس��ت«، لیکن اسالم 
سیاسی »خش��ونت مقدس« را تبلیغ می کند 

که لجرم به ترور نیز منجر می شود.
تا قبل از هزاره ی سوم و واقعه ی تروریستی 
11 س��پتامبر، نق��ش مس��لمانان به نس��بت 
غیرمس��لمانان در رویدادهای تروریستی بسیار 
کمرنگ بود. لیکن در بیس��ت س��ال نخس��ت 
هزاره ی جدید، هم بر حجم تروریس��م مذهبی 
منتسب به اس��الم گرایان رادیکال افزوده شده 
و هم بس��یار بیش از حد نرمال به آن پرداخته 
شده اس��ت و این مس��ئله به اسالم هراسی]11[ 

دام��ن زده اس��ت. القاع��ده که مج��ری انجام 
عملیات 11 س��پتامبر بود، در س��ال 1988 و 
با هدف مبارزه با حضور شوروی در افغانستان 
پایه گذاری شد، لیکن تا سال 2001 و عملیات 
معهود، کمتر شناخته شده بود. بعد از تخریب 
برج های دوقلوی نیویورک، این سازمان بسیار 
م��ورد توجه رس��انه ها ق��رار گرف��ت و در یک 
تعمیم غیرکارشناس��ی، »اس��الم به طور کلی 
متهم به ترویج آموزه های تروریس��تی شد. در 
حالی که القاعده تنها به گروهی از بنیادگرایان 
اس��المی]12[ رادیکال تعلق دارد. بدین صورت 
تروریس��م مذهبی، که یکی از زیر ش��اخه های 
تروریس��م اس��ت بعدی جهانی به خود گرفت. 
تروریست-های مذهبی اعمال خود را با اصول 
مذهبی توجیه می نمایند. بنیادگرایان اسالمی 
رادیکال با دیدی قش��ری و تفس��یری ظاهری 
از آموزه های اس��المی نظیر جهاد، دارالسالم 
و دارالح��رب رس��الت خود را ناب��ودی کفار و 
برپایی حکومت اس��المی معرفی نمودند. اینان 
حت��ی حکومت ه��ای اس��المی موج��ود را نیز 
در ع��داد جوام��ع جاهلی معرف��ی نمودند که 
بای��د حذف می-ش��دند. بنیادگرایی اس��المی 
رادیکال ملهم از اندیش��ه ها و آراء کسانی چون 
ابن تیمیه، ابن حزم، مودودی و رش��ید رضا بود. 
اما مهم ترین ش��خصی ک��ه نظریاتش پایه گذار 
گروه های اسالمی رادیکال در دوران معاصر بود 
بی ش��ک س��یدقطب بود. وی تأثیر مستقیمی 
بر رهبران القاع��ده، بن لدن و ایمن الظواهری 
گذاش��ت. این عده با اقداماتش��ان نه تنها خود 
بلک��ه کلیت جهان اس��الم را نی��ز در معرض 
اتهام رواج تروریس��م قرار دادند]13[«. جریانات 
رادیکال موس��وم به اسالمی در دهه های اخیر 
ه��م در میان اهل س��نت و ه��م در میان اهل 
تش��یع توس��عه ی فراوانی یافته و تحت اسامی 
متف��اوت اع��الم وج��ود نمودن��د و کریه ترین 
چهره ی این جریانات »دولت اس��المی عراق و 
شام« مش��هور به داعش بود که تمام حدود و 
ثغور اخالقی را زیر پا نهاد و باعث شکل گرفتن 
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اجم��اع و ائتالف��ی جهانی علیه رادیکالیس��م 
اسالمی گردید.

این تفکرات محصول صورت بندی جریانی 
مدرن به نام اس��الم سیاسی اس��ت که بعد از 
سقوط خالفت عثمانی شکل گرفت. این جریان 
در واقع تعقیب کننده ی سیاس��ت های هویتی 
بوده و اطالق اصطالح پان اسالمیسم، می تواند 
برای آنان زیبنده تر باش��د. تش��کیل حکومت 
واحد اس��المی و احیای خالفت، دفاع از هویت 
یکپارچه ی اسالمی و بیرون کشیدن این هویت 
و س��رزمین های متعلق ب��ه آن از زیر هژمونی 
کف��ار و غرب به هر قیمتی و با هر وس��یله ای، 

ج��زو اه��داف اصلی و اساس��ی 
اسالمگراست.  رادیکال  جریانات 
البت��ه »تش��کیل حکومت واحد 
و احی��ای خالف��ت، در برخی از 
المسلمین  اخوان  نظیر  جریانات 
]فلس��طین[  تحری��ر  ح��زب  و 
چشم انداز بلند مدت است و برای 
رسیدن به آن باید مراحل زیادی 
طی گ��ردد و در کوتاه مدت، در 
قالب هم��ان م��دل دولت-ملت 
فعالی��ت می کنن��د]14[«. تعقیب 
ای��ن اه��داف ب��ا ای��ن روش ها 
ب��ه معن��ی ایدئولوژی��ک کردن 
از  دی��ن اس��ت و چشم پوش��ی 

مشروعیت اس��باب تحصیل مقصود نیز منجر 
به ش��یوع ماکیاولیس��م و مشروعیت بخشی و 
بلکه مقدس سازی خشونت ش��ده و دروازه ای 
به سوی ترور است. اسالم نبوی و سنتی امری 
فرهنگی و اخالقی اس��ت. پیامبر اس��الم .ص. 
ه��دف از بعثت خویش را تکمیل مکارم اخالق 
و توسعه ی زندگی اخالقی معرفی می نماید.]15[ 
تعامل نبوی با سیاس��ت گر چه منکرانه نیست 
و آن را نفی نمی کند، لیکن قدرت و سیاس��ت 
را ی��ک امر پیش��ینی و هدف تلق��ی نمی کند، 
بلکه آن را مکانیسمی می داند که تحصیل آن، 
توفیق اجباری است و هرگز صلح قربانی جنگ 

و رحم��ت قربانی خش��ونت نمی گردد و حدود 
اخ��الق و انس��انیت نادیده گرفته نمی ش��ود. 
آئینی ک��ه انتخاب دی��ن را آزاد می گذارد]16[، 
اصل را بر صلح و پرهیز از جنگ می گذارد]17[، 
ویران ک��ردن اماک��ن مذهبی پی��روان ادیان 
را ح��رام می کن��د]18[، از تج��اوز ب��ه حقوق و 
حدود غیرمؤمن��ان و جنگ های تهاجمی نهی 
می کند]19[ و در صورت مورد تجاوز قرارگرفتن 
نی��ز اخالق جنگ را فراموش نک��رده و به غیر 
از م��ردم مدنی، حتی به حفظ محیط زیس��ت 
و حقوق حیوانات در س��رزمین دشمن توصیه 
می کند]20[، تجاوز به زنان را به ش��دت محکوم 
می کند]21[، اسیران جنگی لشکر 
متجاوز را در قبال س��وادآموزی 
به مردم ع��ادی آزاد می کند]22[، 
کشته شدن حتی یک بی گناه را 
برنمی تابد و آن را معادل کشتن 
بش��ریت می دان��د]23[، و حت��ی 
دش��منی و بی عدالت��ی دیگران 
باع��ث نمی ش��ود ک��ه پایبندی 
ب��ه عدالت را فرام��وش کند]24[، 
مول��د  ک��ه  اس��ت  غیرممک��ن 
محصولتی نظیر القاعده، داعش، 
حزب اهلل و الحشدالشعبی باشد.

در تلقی س��نتی، سیاس��ت 
امری پس��ینی و ابزاری اس��ت و 
اصل بر تربیت انسان و تزریق اخالق به زندگی 
و اصالحات از پایین اس��ت، که اگر با حکومت 
دینداران همراه ش��ود، توفیقی اجباری و امری 
مطلوب خواهد بود. حاکم در جامعه ی اسالمی 
از م��ردم و جامعه مش��روعیت می گیرد. طبق 
معیارهای عرفی زمان صدر اس��الم، ش��ورایی 
ب��ه نام اهل حل و عقد بای��د خلیفه را انتخاب 
می کردن��د و هیچ نص غیرقابل تغییری نیز در 
ابدی بودن این س��ازوکار وجود ندارد و لذا در 
زمین��ه و زمانه های مختلف، س��ازوکار انتخاب 
حاکم بر اساس عرف زمان قابل تغییر است و لذا 
حکومت و شیوه ی انتخاب حاکم امری زمینی 

 از نظر
 اسالم کالسیک و 

سیره ی
 پیامبر اسالم.ص. 

»خشونت 
شری است که 

گریزی از آن نیست«، 
لیکن اسالم سیاسی 

»خشونت مقدس«
 را تبلیغ می کند که 

الجرم به ترور نیز
 منجر می شود
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و ش��خص حاکم نیز غیرمقدس است. »ابوبکر 
نخستین جانشین پیامبر.ص. در نخستین نطق 
بعد از نشس��تن بر مسند خالفت، از حاکمیت 
خودش قدس��یت زدایی کرده و مردم را مکلف 
به اطاعت از خود در هر شرایطی نمی داند بلکه 
ایش��ان را ناظر بر چگونگ��ی حکمرانی خویش 
می کن��د و از آن ه��ا می خواهد ت��ا زمانی از او 
اطاعت کنند که از موازین درست حکومتداری 

تخطی نکرده است]25[«.
تلق��ی س��نتی از دی��ن، خش��ونت مقدس 
را تبلی��غ نمی کن��د و اصل را ب��ر کار فرهنگی 
و تربی��ت اخالق��ی می گ��ذارد. دیوید ش��وارتز 

می نویس��د: »این تصور که غرب، 
اسالم را مش��وق اوج گیري فعلی 
خش��ونت در خاورمیانه یا سهیم 
در آن می داند کامال خطاس��ت، 
چرا که ش��ریعت اسالمی توصیه 
ب��ه تج��اوزکاري نمی کن��د]26[«. 
س��نت گرایی به معن��ی توقف در 
زمینه و زمانه ی خاصی نیس��ت، 
بلکه تعهد به نسبت اهداف است 
ب��دون چشم پوش��ی از اب��زار. در 
سنت گرایی گر چه اهداف وجود 
دارند، لیکن مس��یر رس��یدن به 
اهداف نیز مهم اس��ت و حصول 
اهداف، قربانی نمی گیرد. در این 

خوانش، دین برای انسان است و نه انسان برای 
دی��ن؛ و لذا هرگ��ز از امر دع��وت اخالق زدایی 
نش��ده و دین به دامان ماکیاولیس��م نمی افتد. 
»می��ان س��نت گرایی ناب که به ش��رط رعایت 
موازی��ن دمکراتیک خواس��ته ای موجه اس��ت، 
باید با ملغمه س��ازی های ایدئولوژیک میان امر 
س��نتی و مدرن تفاوت قائل ش��د. سنت گرایان 
فرقه ه��ای بی آزاری هس��تند ک��ه در گتوهای 
فیزیک��ی ی��ا معنوی به کار خویش س��رگرمند 
و از بی طرف��ی عقیدتی دولت برای پاسداش��ت 
آزادی های خویش بهره می برند. اما بنیادگرایی 
چیزی متفاوت از س��نت گرایی بوده و بلکه در 

تمامیت خواه��ی، تنه به تن��ه ی ایدئولوژی های 
ق��رن بیس��تمی نظیر فاشیس��م و کمونیس��م 
می زند]27[«. حدی��ث »َصلُّوا َخلَْف ُکلِّ بَرٍّ َوَفاِجٍر 
َوَصلُّ��وا َعلَی ُکلِّ بَرٍّ َوَفاِجٍر َوَجاِه��ُدوا َمَع ُکلِّ بَرٍّ 
َوَفاِج��ٍر]28[« که تبدیل به ی��ک اصل فقهی نیز 
ش��ده و دارای بعد حقوقی اس��ت، مبین اصول 
غیرایدئولوژی��ک برای تعیین حاکم در اس��الم 
س��نتی است. برآیند این بررسی کوتاه در مورد 
اسالم سنتی، تاکید بر اصالت اخالق در رسالت 
ادیان اس��ت و حص��ول عرفان و ایج��اد تعهد 
درونی از اساس��ی ترین اهداف آن است. اسالم 
س��نتی نیز قابلیت تبدیل ش��دن به ایدئولوژی 
را دارد و احتم��ال خش��ونت در 
آن منتفی نیست، لیکن تشکیل 
حکومت اس��المی اص��ل نبوده و 
برای رس��یدن به آن خش��ونت و 
ترور تقدی��س نمی گردد. و حتی 
به قول یورگ��ن تودنهوفر »ترور 
ب��ا اس��الم همان ق��در بی ارتباط 
اس��ت که تجاوز با عشق]29[«. در 
تلقی م��درن حکومت نه یک امر 
پس��ینی بلکه یک امر پیش��ینی 
اس��ت و اصل بر تشکیل حکومت 
اس��المی و انجام اصالحات از بال 
اس��ت که طی آن قرائتی رسمی 
از دین ش��کل گرفت��ه و دولت و 
حاکمیت متولی انحصاری دین و امور فرهنگی 
در جامعه اس��ت. این تلقی اس��ت که پتانسیل 
تولید خش��ونت مقدس را داش��ته و بستری را 
فراهم می کند که احتمال نشو و نمای تروریسم 
در آن منتفی نیست. زیرا دین اگر ابزار سیاست 
شده و تشکیل حکومت بر مبنای آن تبدیل به 
هدف اصلی ایدئولوژی گردد، ماکیاولی می شود 
و برای حصول آن از مشروعیت و اخالقی بودن 

ابزار، چشم پوشی می گردد.

اسالم سیاسی
بنابر تعریف اس��المگرایان »اس��الم سیاس��ی 

اسالم سیاسی 
گفتمانی است 

که هویت اسالمی را در 
کانون عمل سیاسی 

قرار می دهد. هدف نهایی 
اسالم سیاسی، 

بازسازی جامعه بر اساس 
اصول اسالمی است 
و در این راه به دست 

آوردن قدرت سیاسی را 
مقدمه ای ضروری تلقی 

می کند
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اصط��الح جدیدی اس��ت که در مقابل اس��الم 
سنتی پدید آمده و به دنیای مدرن تعلق دارد. 
بر اس��اس نظریه ی گفتمان، اس��الم سیاس��ی 
گفتمانی اس��ت که هویت اسالمی را در کانون 
عمل سیاسی قرار می دهد. هدف نهایی اسالم 
سیاس��ی، بازس��ازی جامعه بر اس��اس اصول 
اس��المی اس��ت و در این راه به دس��ت آوردن 
ق��درت سیاس��ی را مقدمه ای ض��روری تلقی 
می کن��د. اندیش��مندان دلی��ل مختلفی برای 
ظهور اسالم سیاسی از جمله شکست نخبگان 
سکولر، فقدان مشارکت سیاسی، بحران خرده 
ب��ورژوازی، دلرهای نفتی، توس��عه ی نابرابر و 
اثرات زوال فرهنگی برش��مرده اند]30[«. تفاوت 
اساس��ی اس��الم سیاسی با اسالم س��نتی، نوع 
نگاه آنان به چگونگی تشکیل حکومت اسالمی 
است. اس��الم در سرزمینی با ساخت اجتماعی 
قبیله ای متولد ش��د ک��ه دارای یک امپراتوری 
و ی��ا حتی یک حکومت مرک��زی نیمه-مقتدر 
نب��ود، و لذا از همان ابت��دا اقبال دولت داری و 
تش��کیل حکومت به مس��لمین رو کرد و این 
روند در روالی طبیعی ادامه یافت. مش��روعیت 
اجتماعی پیامبر اسالم.ص. باعث شد که ایشان 
به جای��گاه حکمیت میان پیروان همه ادیان و 
قبایل در شهر مدینه برسد و سپس مرجعیت و 
کاریزمای ایشان و زمینه و زمانه ی عصر بعثت، 
منجر به حاکمیت ایش��ان در س��رزمین حجاز 
گردید. ای��ن جایگاه تاریخی برای جانش��ینان 
ایشان نیز حفظ گردید، بدون اینکه نصی مبنی 
بر لزوم تش��کیل حکومت اسالمی برای ترویج 
این آیین وجود داش��ته باش��د. با این توضیح 
که حکومت سیاس��ِی جانشینان پیامبر.ص. از 
مردم و جامعه مش��روعیت می گیرد، ولی تنها 
یک نسل بعد از ایش��ان سلسله ی اموی، نظام 
سیاس��ی را تبدی��ل به ارثی و س��لطنتی کرده 
و مش��روعیت اجتماعی حاکمان زایل گردید. 
چن��د قرن بع��د و »پس از حمل��ه ی مغول به 
س��رزمین های اسالمی و شکس��ت های نظامی 
سختی که مسلمانان متحمل شدند، ابن تیمیه 

یکی از افرادی ب��ود که به تهییج مردم و علما 
برای مقاومت در مقابل متجاوزان می پرداخت. 
او اسالم را دینی سیاسی دانسته و شرکت فقها 
و علم��ای دین را در امور سیاس��ی و اجتماعی 
امری لزم می ش��مارد]31[«. ابن تیمیه متأثر از 
وضعیت فجیع مس��لمانان، با ارائه ی تفاس��یر 
جدید از برخی نصوص اسالمی، برای نخستین 
ب��ار به تولید تئوری برای سیاس��ی جلوه دادن 

اسالم و لزوم تشکیل حکومت اسالمی نمود.
مدت ه��ا بع��د از ابن تیمی��ه، محم��د ابن 
عبدالوه��اب تح��ت تأثی��ر تعلیم��ات او و ب��ا 
همکاری مالی و نظامی محمد ابن س��عود، در 
حجاز علیه دس��تگاه خالفت خروج کرد و شبه 
جزیره و قس��مت اعظم عراق و قسمت هایی از 
سرزمین ش��ام را تحت سیطره ی خود درآورد، 
گ��ر چ��ه بعده��ا توس��ط محمدعل��ی مصری 
س��رکوب ش��د.]32[ او با نامیدن حکومت خود 
به دولت اس��المی، برای خود از اس��الم کسب 
مشروعیت کرده و همزمان حکومت خالفت را 
غیراس��المی و نامشروع جلوه می داد. این برای 
نخستین بار در تاریخ اسالم بود که یک حرکت 
سنی مذهب، مش��روعیت خالفت را زیر سؤال 
می ب��رد و حکومت های دیگر در قلمرو خالفت 
و در دوران ضع��ف آن بع��د از حمله ی مغول، 
مشروعیت خود را از خلیفه ی بغداد گرفته و به 
نام او خطبه می خواندند. خروج علیه خلیفه، به 
معنی جواز جنگ نظامی در دارالسالم و علیه 
حکومت های اسالمی و صدور فتوای جهاد علیه 
مس��لمانان بوده و تحول خطرناکی علیه صلح 
داخلی و امت واح��ده بود. »از مهم ترین وقایع 
این سال ها حمله به طائف و لشکرکشی به مکه 
مکرمه، قتل عام مردان و به اسارت بردن زنان و 
کودکان و سربریدن اطفال شیرخوار، جسارت 
به قبر پیامبر اسالم.ص. و تخریب گنبد و محل 

ولدت ایشان ... بوده است]33[«.
بع��د از جنگ جهانی نخس��ت و س��قوط 
خالفت عثمانی، تقسیم سرزمین های اسالمی 
ب��ه کش��ورهای کوچک تر و در دس��ت گرفتن 
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حکومت توس��ط حکام ظاهراً س��کولر و غالباً 
نظامی، جریانات تندروی اسالم گرا تحت تأثیر 
آموزه های تئوری��ک ابن تیمی��ه و پراگماتیک 
محمد بن عبدالوهاب، ولی با ادبیات و ش��کلی 
نوین به س��ازماندهی مجدد خود پرداخته و در 
قالب اح��زاب و جریانات مدرن س��ربرآوردند. 
معروف تری��ن و مؤثرترین این احزاب، جماعت 
اخوان المس��لمین است که در سال 1928 در 
مصر توسط حس��ن البنا تأسیس شد و اکنون 
دارای ش��اخه های سیاس��ی در دهه��ا کش��ور 
اس��المی است که از نظر اس��می متفاوت ولی 
از نظ��ر مب��ادی، س��ازمانی، اه��داف و مقاصد 
دارای وحدت رویه هس��تند. هژمونی تئوریک 
اخوان المس��لمین و س��یطره ی فک��ری آن بر 
غالب احزاب و جریانات فوندامنتال موس��وم به 
اس��المی که بعد از اخوان المس��لمین تأسیس 
ش��ده اند، غیرقابل انکار اس��ت و برخی از آن ها 
حاصل انشقاق مستقیم جریانی از این حزب و 
یا حداقل انشقاق رهبران فکری آن جریانات از 
اخوان المس��لمین و تشکیل احزاب و جریانات 
جدی��د هس��تند. اخ��وان المس��لمین خود در 
دوران بع��د از انقالب 1952 مصر، زیر هژمونی 
فکری س��یدقطب قرار گرفت. آثار س��یدقطب 
ب��ا اس��تقبال فراوانی در میان تم��ام گروه ها و 
جریانات اس��الم گرا روبه رو گردید. تفسیر »فی 
ظالل القرآن« و کتاب  »دراس��ات السالمیه« 
بارها تجدید چاپ ش��دند. لیکن کتاب »معالم 
فی الطری��ق« که مهم تری��ن اث��ر ایدئولوژیک 
اسالم سیاسی است، تا زمان حاضر نیز نه تنها 
اخوان المس��لمین، بلکه مانیفست فکری تمام 
جریانات بنیادگرا و رادیکال موسوم به اسالمی 
محس��وب می گ��ردد. »زینب الغزال��ی یکی از 
اعضای برجسته اخوان المسلمین، دلیل اعدام 
س��یدقطب را نگارش کتاب معالم فی الطریق 

می داند]34[«.
اس��الم سیاس��ی ش��یعِی معاصر نیز کاماًل 
از ایدئول��وژی اخ��وان المس��لمین و تفک��رات 
س��یدقطب متأثر شده اس��ت و رویه و اهداف 

و ادبیات ای��ن ح��زب، در دوران مبارزات بعد 
از کودتای 28 مرداد و س��پس انقالب س��فید، 
دوران انقالب و استقرار جمهوری اسالمی ایران 
به وضوح مش��هود است. ارتباط مستقیم میان 
روحانیت تش��یع با جمعیت اخوان المسلمین 
و متأثر ش��دن از آن��ان نیز علنی بوده اس��ت. 
»تاس��یس دارالتقریب اس��المی توس��ط شیخ 
شلتوت و با حمایت آیت اهلل بروجردی و قمی، 
نامه نگاری بین س��یدقطب و کاش��انی، دعوت 
س��یدقطب از نواب صف��وی]35[ برای کنفرانس 
اردن و ارتباط تنگاتنگ نواب با جماعت اخوان 
المس��لمین و نش��ریه اخوان یعنی المسلمون، 
مالقات طالقانی و ش��لتوت، ترجمه و انتش��ار 
سریع مهم ترین آثار سیدقطب در ایران توسط 
آیت اهلل خامنه ای، هادی خسروشاهی، محمد 
خامن��ه ای و دیگران و اعت��راف و تصریح مکرر 
مؤلف��ان و مترجم��ان و ایدئولوگ های انقالب 
اس��المی در ای��ران ب��ه اهمی��ت فوق العاده ی 
آثار سیدقطب برای پوش��ش خالءهای فکری 
ایدئولوژی��ک اس��الم سیاس��ی ش��یعی در   و 
ایران]36[«، همگی نش��ان دهنده ی عمق ارتباط 
این دو جریان است. خسروشاهی میزان اهمیت 
تفکرات س��یدقطب ب��رای نیروهای انقالبی در 
دوران پهلوی را بس��یار خ��وب منعکس کرده 
و نش��ان می دهد که نوش��تارهای س��یدقطب 
موتور محرک��ه ی آن ها بوده اس��ت: »برادرانی 
ک��ه در آن روزه��ای بحرانی خواس��تار چاپ 
مس��تقل این مق��الت بودند، هر کدام نقش��ی 
در مبارزه با طاغوت و پیروزی انقالب اسالمی 
داش��تند. بعضی ش��هید ش��دند و برخی امروز 
مس��ئولیت هایی در نظام دارن��د. معتقد بودند 
که »ما چه می گوییم]37[« بیان گر خواسته های 
آن هاست. این کتاب مانیفست بچه ها شد و به 
همی��ن دلیل ده ها بار در قطع کوچک چریکی 
چاپ و در سراس��ر کش��ور توزیع شد. عالوه بر 
نقش و تاثیر این کتاب در روش��ن کردن ذهن 
جوان��ان ایران، در پاکس��تان و افغانس��تان نیز 
مورد توجه گروه های اسالمی قرار گرفت]38[«.
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احزاب و جریانات بنیادگرای اسالمی مردم 
را در جامع��ه ای که دارای حاکمیت س��کولر 
اس��ت به س��ه دس��ته تقس��یم می کنند: الف: 
حاکم��ان که کافر و طاغوت ان��د. ب: پیروان و 
همکاران ش��ان که آن ها نی��ز کافرند. پ: مردم 
عامی ک��ه آن ها نیز چون حاض��ر به تکفیر دو 
دس��ته اول نیستند، کافر می گردند. لذا به غیر 
از خود و همفکرانشان هیچ مسلمانی در جامعه 
باقی نمی ماند.]39[ این جریانات هرگز حاضر به 
اعتراف به مخالفان فکری و اعتقادی خود نبوده 
و »هر جریان، تفکر یا شخصی که مخالف خود 
را نف��ی کن��د، مقدم��ه تروریس��م در او وجود 

ایدئولوگ  س��یدقطب  دارد]40[«. 
اس��الم سیاسی در کتاب »معالم 
فی الطریق« که مانیفس��ت آنان 
محس��وب می گردد به این نکات 
تصری��ح ک��رده و ش��کاف بی��ن 
اسالم سنتی و سیاسی را روشن 
می سازد. سیدقطب معتقد است 
که در سیس��تم سیاسی اسالم، 
چندصدایی مرفوض اس��ت و به 
جز ی��ک حزب که الهی اس��ت، 
سایر احزاب ش��یطانی محسوب 
می گردند.]41[ نزدیکان ش��خص، 
پدر و م��ادر و برادر و همس��ر و 
طایفه اش نیستند، بلکه همفکران 

در اولویت اند.]42[ جغرافیایی که در آن حکومت 
اسالمی -آن هم به شرط موافقت آن حکومت 
با طبع ایشان- برقرار است دارالسالم و غیر از 
آن درالحرب اس��ت و به جز دو گزینه ی جنگ 
و هدن��ه، هیچ ارتباط دوس��تانه ای بین این دو 
جغرافیا وجود ندارد؛]43[ یعنی دولت اس��المی 
به محض اس��تقرار باید به همسایگانش حمله 
کند. هر نوع دلبستگی به قبیله و ملیت و نژاد 
و جغرافیای خاص، دلبستگی ای جاهلی است؛  
در حالی که تمام این دلبس��تگی ها را قرآن در 
آیه 13 س��وره حجرات به رسمیت می شناسد 
و به آن احترام می گذارد. اس��الم در سرزمینی 

که حکومت اس��المی نداش��ته و شریعت اجرا 
نمی ش��ود، وجود ندارد؛  و این به معنی تکفیر 
هر مس��لمانی اس��ت که در کش��وری سکولر 
زندگ��ی می کن��د، در حال��ی ک��ه پیامبر.ص. 
یاران��ش را ب��ه هجرت نزد نجاش��ی تش��ویق 
می نم��ود که حاکمی ع��ادل از اهل کتاب بود. 
س��یدقطب در تفس��یر »فی ظالل القرآن« نیز 
مکرراً از اصطالح جوامع جاهلی استفاده کرده 
و آن را به س��رزمین های غیرمسلمانان یا حتی 
مسلمانان غیرهمفکر تعمیم می دهد و سلوک 
دولت اس��المی با جوامع جاهلی و غیراسالمی 
هم در ادبیات ایشان مشخص است و جز جنگ 
ی��ا هدنه ای ک��ه از موضع قدرت 
است، هیچ انتخاب دیگری وجود 

ندارد.
آن چه ای��ن تفکر و جریانات 
متأث��ر از این تفک��ر را خطرناک 
می کن��د، ای��ن نکته اس��ت که 
رس��یدن ب��ه ه��دِف نخس��تین 
یعنی تش��کیل حکومت اسالمی 
چنان مهم و مقدس اس��ت، که 
از مش��روعیت یا عدم مشروعیت 
وسیله ی آن استنطاق نمی شود. 
و ای��ن ب��ه معن��ی اخالق زدایی 
از ام��ر دعوت و کنش سیاس��ی 
ماکیاولیس��م  افت��ادن در دام  و 
اس��ت. و همین طرز تفکر است که راه ارتکاب 
خش��ونت رها و ترور را در قاموس سیاسی این 
جریانات می گشاید. در تفکر اخوان المسلمین، 
گر چ��ه چگونگ��ی تش��کیل ح��زب و چارت 
سازمانی آن مشخص اس��ت، لیکن »مکانیسم 
تبدیل حزب به دولت، حلقه ی مفقوده اس��ت 
و ای��ن ابهام به رواج ماکیاولیس��م در این تفکر 
دام��ن می زند]46[«. یعنی گ��ر چه گاهی ابزار و 
مکانیسم آن مش��روع و از راه مراجعه به آرای 
عمومی اس��ت، لیکن به هیچ عدم مشروعیتی 
ب��رای مکانیس��م هایی نظیر کودتا یا ش��ورش 
نظام��ی اقلی��ت، در این پ��روژه ی ایدئولوژیک 

جریانات 
تندروی 
اسالم گرا 

تحت تأثیر آموزه های 
تئوریک ابن تیمیه و 
پراگماتیک محمد بن 
عبدالوهاب، ولی با 

ادبیات و شکلی نوین 
به سازماندهی مجدد 

خود پرداخته و در قالب 
احزاب و جریانات مدرن 

سربرآوردند
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اشاره نشده است و این ابهام یا اخفاء به معنی 
بازگذاش��تن دس��ت اعضا در ارت��کاب چنین 
اعمالی اس��ت. گر چه تفکر اخوان المسلمین، 
غیرمس��لمانان و حتی مس��لمانان غیرسیاسی 
را قب��ول ندارد و حکم های س��خت برای آنان 
ص��ادر ک��رده و داوری ها س��همناکی را نیز در 
مورد آنان انجام می ده��د، لیکن برای حصول 
مقصودهای سیاس��ی حتی حاض��ر به پذیرش 
اعضای غیرمس��لمان اس��ت]47[، به شرطی که 
دارای نفوذ، قدرت یا ثروت باشند. حتی عصام 
حسون یکی از شخصیت های اسالمگرا معتقد 
است که کشتن مسلمانان هم اگر تابع مصلحت 

باشد، جایز است.]48[
در دهه ه��ای اخی��ر تفک��ر 
قال��ب  در  جه��ادی  س��لفیت 
جریان��ات و تش��کیالت متفاوت 
نظیر القاعده، طالبان، الش��باب، 
مصر،  جهاداس��المی  بوکوحرام، 
 ... و  داع��ش،  النص��ره،  جبه��ه 
این جریانات  اس��ت.  سربرآورده 
از نظر مانیفست سیاسی از تفکر 
متأثر شده اند،  المسلمین  اخوان 
ب��ا این تفاوت که در تفکر اخوان 
المس��لمین، سیس��تم حزب��ی و 
ترکیب��ی از راه ه��ای مش��روع و 
نامش��روع ب��رای تحصیل قدرت 

سیاس��ی وج��ود دارد، لیک��ن جریان��ات فوق، 
غالباً با سیستم میلیش��یایی تشکیل شده و با 
تفسیری رادیکال و التقاطی از باب جهاد، برای 
تحصیل قدرت سیاس��ی، راهی جز جنگ های 
نامنظم نظامی، خشونت و ترور نمی شناسند. از 
نظر اعتقادی نیز اعتقاد وهابیت نقطه ی تالقی 
تمام این احزاب و جریانات اس��ت. »س��لفیت 
جهادی حاضر است از هر تاکتیکی برای فریب 
دش��من و استفاده از آن در جهت مقاصد خود 
به��ره بگیرد و پس از موفقی��ت، آن را به خدا 
نسبت دهد، تا از این طریق هم خود را معتقد 
و فداکار نش��ان داده و هم موفقیت خویش را 

حمای��ت اله��ی معنی کنند. در واقع ریش��ه ی 
چنین تفکری در اندیشه ی اخوان المسلمین و 
بطور کلی در جنبش اس��الم سیاسی به آسانی 

یافت می شود]49[«.
این جریانات حت��ی در امور کم اهمیت تر 
نظی��ر حج��اب زنان نی��ز به تبلی��غ و دیالوگ 
قناع��ت نکرده و ب��ه خش��ونت و اعمالی نظیر 
اسیدپاش��ی پناه می برند که یکی از زشت ترین 
انج��ام عملیات  وج��وه تروریس��م اس��ت.]50[ 
انتحاری در اماکن عمومی و میان افراد مدنی، 
نیز یک��ی دیگر از روش های مورد اس��تفاده ی 
رادیکالیس��م اس��المی اس��ت ک��ه در ادبیات 
فوندامنتالیس��ت ها از آن تح��ت 
نام  استش��هادی  عملیات  عنوان 
ب��رده می ش��ود، ول��ی در غالب 
موارد قربانیان این عملیات ها نه 
افراد نظامی دشمن، بلکه زنان و 
بیگناِه مسلمان هستند  کودکان 
و حت��ی در س��ال های اخیر دو 
مورد انتحاری در مس��جدالحرام 
ش��هرهای  در  مس��جدالنبی  و 
مک��ه و مدین��ه رخ داد. اقدام به 
بمب گذاری و انفج��ار در اماکن 
عمومی، تاریخ��ی و مذهبی نیز 
عمل��ی اس��ت که مکرراً توس��ط 
می گیرد.  انج��ام  جریان��ات  این 
بس��یاری از مواق��ع مردمانی که در مس��جدی 
مش��غول عبادت هس��تند، قربان��ی این اعمال 
تروریس��تی می ش��وند. در منظوم��ه ی فکری 
رادیکالیسم اس��المی، کافر حق زندگی آزادانه 
ندارد و حکم مرتد نیز قتل اس��ت و لذا تکفیر 
مخالفان و حکم به ارتداد آنان در غالب حالت 
مستمسک اینگونه اعمال تروریستی است. در 
ص��ورت قبضه ی قدرت و دولت داری از س��وی 
فوندامنتالیس��ت ها نی��ز اس��تفاده از واژگان��ی 
نظیر محارب یا مفس��د فی الرض برای حذف 
و قل��ع و قمع مخالفان کافی اس��ت. و منفجر 
ک��ردن اماکن مق��دس مس��لمانان نظیر مرقد 

هر چقدر
 که القاعده نمونه ی 

جهش یافته ی اخوان 
المسلمین بود،

 به همان اندازه نیز 
داعش نمونه ی جهش 
یافته ی القاعده است. 

»داعش به 
لحاظ فکری نتیجه ی 

مشکالت داخلی 
سلفیت جهادی و القاعده 

است
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نبی-یونس در موصل که توس��ط داعش انجام 
گرفت، مستند به حکمی فقهی به نام سدذرائع 
اس��ت، چون از نظر تندروهای مذهبی زیارت 
قبور ش��رک اس��ت و لذا انفج��ار زیارت گاه ها 
کم��ک به مردم برای دوری از اعمال فاس��د و 
شرک آمیز است. ترور نخبگان سیاسی و فکری 
نیز یک��ی از تاکتیک های ای��ن جریانات برای 
تحصیل مقصود اس��ت؛ ترور و قتل کس��روی 
نویسنده ی دگراندیش، هژیر وزیردربار و رزم آرا 
نخست وزیر پهلوی توسط گروه فدائیان اسالم 
که تحت رهبری نواب صفوی روحانی ش��یعه 
فعالیت می کردند، از این جمله است.]51[ البته 
شیوه های ترور و خشونت توسط افراط گرایان، 

منحصر در این چند روش نیست.
شاید ژینوس��اید ایزدی های شنگال توسط 
داعش در سال 2014 و کش��تار بی رحمانه از 
مردان و به گ��روگان گرفتن زنان و کودکان و 
حتی فروش آنان به عنوان کنیز و برده و تبدیل 
زنان ب��ه بردگان جنس��ِی داعش��یان، نقطه ی 
عطف جنایات و فجایع رادیکالیس��م موسوم به 
اس��المی و بزرگ ترین عملیات تروریستی آنان 
باش��د. در حالی که طبق موازی��ِن فقه جهاد، 
آنان کافر غیرحربی محس��وب شده و حمله به 
آنان جایز نیس��ت. هم چنی��ن در بعد تئوریک، 
ق��رآن در آی��ه 256 بقره، به-صورتی ش��فاف 
آزادی ه��ای دین��ی و مذهبی را به رس��میت 
می شناس��د و وجه پراگماتیک آزادی مذهبی 
را نیز باید در تاریخ اس��الم سنتی و همزیستی 
میان مسلمانان با غیرمسلمانان و حکومت های 
همسایگان ش��ان جس��تجو  ب��ا   اس������المی 
کرد.]52[ ش��اهد آزادی مذهبِی غیرمس��لمانانی 
ک��ه در مرزهای اس��الم نیز زندگ��ی می کنند، 
س��ِر پا ماندن و باقی ماندن کنائس یهودیان و 
کلیساهای مسیحیان و آتشکده های زرتشتیان 
و... در طول 14 سده بعد از ظهور اسالم است، 
که هرگ��ز متعرض تخری��ب و انفجار و غصب 
نش��ده اند و حتی عمر، خلیفه ی دوم، به هنگام 
تسلیم ش��دن بیت المقدس، از نماز گزاردن در 

کلیس��ای مرکزی این شهر پرهیز می کند، که 
روزی مس��لمانان ناآگاه این کلیسا را به برکت 
نمازخواندن خلیف��ه ی دوم، غصب نکرده و به 
مس��جد تبدیل نکنند.]53[ این مقایسه ها، عمق 
تفاوت اسالم س��نتی و اسالم سیاسی را نشان 

می دهد.
ه��ر چقدر ک��ه القاع��ده نمون��ه ی جهش 
یافته ی اخوان المس��لمین بود، به همان اندازه 
نیز داعش نمونه ی جهش یافته ی القاعده است. 
»داعش به لح��اظ فکری نتیجه ی مش��کالت 
داخلی سلفیت جهادی و القاعده است. میدان 
عمل القاعده افغانستان بود، در حالی که کلیت 
س��لفیت جهادی و تروِر توجیه شده با اسالم، 
زاده ی عق��ل و فرهنگ عربی اس��ت. تفکرات 
ابومصع��ب الزرقاوی حلقه ی واس��طه ی جهش 
القاع��ده به داعش ب��وده و زرقاوی پدر معنوی 
داعش است، گر چه قبل از صورت بندی داعش 
کشته ش��د. بعد از زرقاوی، ابوعمر البغدادی و 
س��پس ابوبکر البغدادی که زمانی عضو اخوان 
المسلمین بود، رهبری این حرکت را در دست 
گرفتند. این جریان که »دولت اسالمی عراق« 
نام داش��ت، بعد از ناآرامی های سوریه با تغییر 
نام به »دولت اس��المی عراق و شام« و سپس 
»دولت اسالمی«، دایره ی فعالیتهایش را توسعه 
بخشید و از نظر استراتژیک نیز برخالف مشی 
کالس��یک القاعده نوک پیکان حمالت خویش 
را از دش��من دور به سوی دش��من نزدیک]54[ 
تغییر داد. برای نخس��تین بار به لزوم تشکیل 
خالفت تصریح کرده و عماًل آن را اعالم نمود. 
و حت��ی برخی از رهبران اخوان المس��لمین را 

مرتد دانست]55[«.
این نکته ی اساسی نباید نادیده گرفته شود 
که نسبت دادن بنیادگرایی، رادیکالیسم و ترور 
به دین یا ادیانی خاص و مترادف دانس��تن این 
واژگان با همدیگر، یک نوع ضعف در تحلیل و 
نگرش تقلیل گرایانه به مس��ئله است. احتمال 
ظه��ور و ب��روز بنیادگرایی در ه��ر ایدئولوژِی 
دینی و غیردینِی تاریخی وجود دارد که دارای 
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متون کالس��یک و تاریخ درخش��ان در دوران 
سابق باشند. نگاه نوستالژیک به تاریخ و آرزوی 
احیای مجد و س��روری با تکیه بر بازگشت به 
مت��ون، منجر به بنیادگرایی می گردد که لزوماً 
هم خش��ونت زا نیس��ت، بلکه ضعف گفتمان و 
موضع فرودس��ت صاحبان ایدئولوژی است که 
می توان��د بنیادگرای��ی را بدل به رادیکالیس��م 
نماید و منافذ تروریس��م را به روی آن بگشاید. 
کش��تار بی پروا و خش��ونت رهای بوداییان به 
نسبت مس��لمانان روهینگیا، خشونت بی پایان 
آتئیست ها و چپ گرایان چین به نسبت اقلیت 
مسلمان اویغور، اس��تراتژی تروریسم سیاه در 
ایتالیای اواخر قرن بیستم، میلیشیای میشیگان 
در ایالت متحده و گروه تروریستی شین ری-

کیو در ژاپن، بخش��ی از تنوع فراوان و ش��یوع 
تروریسم در میان پیروان ایدئولوژی های دینی 
و غیردینی اس��ت. بررسی داعش به عنوان نماد 
رادیکالیسم اسالمی نیز ش��اهد این مدعاست 
که نمی ت��وان صرفاً از طری��ق مفاهیمی چون 
سلفیت جهادی یا افراط  گرایی دینی به تجزیه 
و تحلی��ل این جریان مهیب پرداخت. داعش و 
کلیت رادیکالیسم اسالمی بسیار متأثر از تفکر 
ناسیونالیسم عربی بوده و خواهان احیای شکوه 
امپراطوری عربِی ماقبل حمله ی مغول است و 
تحقیر اعراب در دوران بعد از س��قوط خالفت 
عثمان��ی، این عقده ه��ا را به وضعی��ت انفجار 
رس��انید. این تفک��ر از نظر فکری و س��ازمانی 
نیز بس��یار زی��ر هژمونی مارکسیس��م انقالبی 
اس��ت. همچنین داعش برآیند وضعیت اسفبار 
و فرودس��ت س��نی ها، آزار آنان و کش��مکش 
مذهبی در س��وریه و عراِق بعد از صدام است و 
نقش افس��ران ارتش و دستگاه اطالعاتی صدام 
در آن مشهود است.]56[ ایدئولوژیک شدن دین 
از س��ویی و عقده ه��ای فروخورده ی ناش��ی از 
تاریخ طولنی استعمار و استبداد در میان ملل 
مسلمان از دگر سو نیز به شیوع رادیکالیسم در 
میان مذهبی ها دامن زده اس��ت.]57[ بر مبنای 
ای��ن داده ها، تأثیر عقده های روانی در ش��یوع 

خشونت و ترور نادیده گرفتنی نیست. »افرادی 
با توانایی ه��ا و ظرفیت های ش��خصی ناکافی، 
افرادی که همیشه احساس می کنند در اقلیت 
هستند و مورد خصومت و ظلم قرار گرفته اند، 
مبارزان جوان و افراد در سن بلوغ و افراد دارای 
اختالل مغزی و بیماران روانی، بیش از سایرین 
دارای پتانس��یل ابتال به تروریسم هستند]58[«. 
حبی��ب عل��ی الجفری از داعیان مش��هور اهل 
سنت در یادداشتی کوتاه در توییتر می نویسد: 
آنک��ه  از  بی��ش  افراطی گ��ری  و  »تروریس��م 
مسئله ای فکری باش��د، مسئله ای روانی است؛ 
شخص روان پریش اگر مسلمان باشد، داعشی 
می شود، اگر مس��یحی باشد، جیش الرب و اگر 
یهودی باشد، صهیونیست می گردد. روان پریش 
بودایی در میانمار آدم می سوزاند و روان پریش 
س��کولر تبدیل به هیتلر و استالین می گردد. 
روان پریش ه��ا همزمان با اصالح تفکر، نیازمند 

درمان روانی اند]59[«.
کارن آرمس��ترانگ بنیادگرایی را واکنشی 
به بح��ران معنویت در دنیای معاصر دانس��ته 
و معتقد اس��ت »رجع��ت بنیادگرایان به متون 
بنیادین، به معنی محافظه کاری و وابستگی به 
گذشته نیست، بلکه عقاید آنان اساساً مدرن و 
ابداع��ی بوده و رجعت به آثار کالس��یک را نیز 
ب��ه روش های کاماًل مدرن انجام می دهند]60[«. 
از  یک��ی  »بنیادگرای��ان  می نویس��د:  او  ه��م 
ترسناک ترین حرکت های اجتماعی اواخر قرن 
بیس��تم بودند که نمازگزاران را در مس��اجد به 
رگبار بسته و پزشکان و پرستاراِن سقط جنین 
را در بیمارس��تان ها به قتل رسانده اند. رؤسای 
جمه��ور خود را به گلوله بس��ته و حتی دولت 
قدرتمندی را س��رنگون کرده ان��د. این ها البته 
اقلیت کوچکی از بنیادگرایان بوده اند، ولی سایر 
بنیادگرایان نیز هیچ جایگاهی برای دموکراسی، 
کثرت گرایی، تسامح دینی، صلح طلبی، آزادی 
بیان و جدایی دین از حکومت قائل نیس��تند. 
بنیادگرایان مسیحی کشفیات زیست شناسی و 
فیزیک را در م��ورد مبدأ آفرینش رد می کنند 
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و یهودیان و مس��لمانان بنیادگرا هر دو جنگ 
اعراب و اسرائیل را که به طور یقینی غیردینی 
بوده، یکس��ره دینی تفسیر می کنند. همچنین 
بنیادگرایی محدود به یکتاپرس��تی نمی ش��ود. 
بنیادگرایان بودایی، هندو و حتی کنفسیوسی 
نی��ز وجود دارن��د که دیدگاه های با دش��واری 
بدس��ت آمده ی فرهنگ لیبرالیس��م را به دور 
می ریزند و به نام دین می جنگند و می ُکش��ند 
تا تقدس را به صحنه ی سیاست و فعالیت های 

ملی بازگردانند]61[«.
اسالم سیاسی با توجه به تأثیرپذیری از 
ناسیونالیس��م عربی و رادیکال بودن پیروان 

این تفکر، با ناسیونالیسم سایر 
ملل و بخصوص ناسیونالیس��م 
داشته  ناس��ازگاری  سر  کردی 
و تحت عنوان علمانیت کردی، 
آن را زیر تی��غ تکفیر می برند. 
آنان با مترادف گرفتن اس��الم 
و عربی��ت، توس��عه طلبی، پان 
اعراب  عربیس��م و شوونیس��م 
و  اس��الم  مج��د  احی��ای  را 
خدمت به اه��داف ایدئولوژیک 
تعبی��ر می کنن��د، لیکن در هر 
س��رزمینی که حتی اقلیتی از 
اعراب وجود داشته باشند، حق 
تعیین سرنوش��ت سایر ملل را 

خیانت به اهداف اس��الم و سعی در راستای 
اجرای پروژه ی ابرقدرت ها تفسیر می نمایند. 
ت��ا جایی که محمد حام��د ابونصر چهارمین 
مرشدعام اخوان المسلمین، در سال 1991 
و بعد از اج��رای منطقه پرواز ممنوع بر فراز 
اقلیم کردس��تان، با نادیده گرفتن فاجعه ی 
انفال و کش��تار ده ها هزار انس��ان بی گناه و 
تغیی��رات عمی��ق دموگرافیک در »باش��ور 
کوردستان«، طی بیانیه ای اعالم می کند که 
»جنبش شمال عراق با تحریک آمریکایی ها 
و علیه س��روری و یکپارچگ��ی عراق صورت 
می گیرد و درس��ت کردن منطقه ی آرام هم 

دخالت در امور داخلی کشورهاس��ت]62[«. و 
سروری سیاسی یک کشور عربی را مهم تر از 
ژینوساید نژادی و دموگرافیک و جغرافیایی 
ی��ک ملت می داند و حت��ی مأمون الهضیبی 
از ش��ناخته ش��ده ترین چهره ه��ای  یک��ی 
اخوان المس��لمین، پا را فراتر گذاش��ته و با 
نادی��ده گرفتن حق تعیین سرنوش��ت ملت 
ک��رد و قربانی کردن آن ب��ه پای آرمان های 
شوونیستی اعراب، در مجمع عمومی اخوان 
المس��لمین در کویت به تکفیر عمومی ملت 
کرد می پ��ردازد: »کردها افراد نژادپرس��تی 
هستند که عموماً از اسالم خارج شده اند]63[«. 
ش��یخ احمد یاس��ین بنیانگذار 
جنب��ش حم��اس نی��ز در یک 
مصاحبه ی تلویزیونی با شبکه ی 
الجزی��ره، ب��ا نادی��ده گرفت��ن 
غیرقابل ان��کار  ش��باهت های 
میان فلسطین و کردستان که 
هر دو س��رزمین هایی اش��غال 
ش��ده هس��تند، اعالم می دارد 
»آن چه اکنون در شمال عراق 
منطقه  دوِم  اسرائیل  می گذرد، 
است و ملت عرب باید مواظب 
ای��ن توطئ��ه باش��د]64[«. بعد 
از تش��کیل حکوم��ت صفوی، 
ایرانی  هویت ش��یعی و هویت 
به هم گره زده ش��ده اند و در اس��الم سیاسی 
شیعی، فاکتورهای تشیع و ایرانیت، جانشین 
فاکتورهای س��نی بودن و عربیت در اس��الم 
سیاسی سنی ش��ده اند و هر گونه جنبش و 
حرکت��ی در داخل مرزهای ای��ران نیز علیه 
هویت شیعی و ایرانی تعبیر می گردد و حتی 
گاه تس��لط فارس زبان��ان بر گفتمان اس��الم 
سیاس��ی ش��یعی تا حد شوونیس��م فارسی 
نیز گس��ترش می یابد. اعدام و ترور منجر به 
شهادِت نخبگان سیاسی ملت کرد و رهبران 
جنبش ه��ا و احزاب ک��ردی ایران��ی نیز در 

همین چارچوب قابل تحلیل است.

ایدئولوژیک شدن 
دین از سویی و 

عقده های 
فروخورده ی ناشی از 

تاریخ طوالنی
 استعمار و استبداد در 

میان ملل 
مسلمان از دگر سو نیز به 

شیوع 
رادیکالیسم در میان 

مذهبی ها 
دامن زده است
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