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گاه رد  تی جاهل   آن  ر جهان اافامسوء و ارثات  یجهاد هی الف ن

*

 چکیده
اسـت. اوج  یجهـاد هیشده در سلف به کار گرفته یمبان نیتر  از مهم یکی «تیجاهل»واژه 

همچـون  یقطـب اسـت کـه بـر آن، اثراتـ دیپس از س یواژه در دوره زمان نیا ییبار معنا
کـه باعـث  -در غـرب  یهراسـ اسالم ،یمـذهب یها جنگ ،یر یتکف یها گسترش گروه

بار  -خشونت است نیعنوان د اسالم به  دندا تنزل اسالم در چشم مردم جهان و نشان
جماعـة  ن،یجماعـة المسـلم یتسیها، گروه ترور  گروه نیا نیتر  شده است. از جمله مهم

بـه اهـداف  دنیرسـ یبرا تیاز مفهوم جاهل نیالجهاد، ال اعده و داعش است که هر 
را  یتیلانـد. جـاه را بر آن مترتـب کرده ریخود استفاده، و احکام خاص خود از جمله تکف

بـر آن مترتـب کـرد باعـث لطمـات  یاحکـام جـهیمطرح و درنت یجهاد هیکه گروه سلف
جوامــع  یافتــادگ و ع ب یرانــیو گنــاه، یهمچــون کشــتار مســلمانان بــ ،یر یناپــذ جبران
 انیسـال دیـبـر جهـان اسـالم شـد کـه با ،یهراسـ اسالم ،یداخلـ یهـا جنگ ،یاسالم
 کرد. میترماز آن را  یا بگذرد تا بتوان گوشه یمتماد

   قطب، ال اعده، داعش. دیس ر،یجهاد، تکف ت،یجاهل ،یجهاد هیسلف :ها دواژهیکل

                                            
 و کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی. البیت پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهل *

Rasaaaaa16@gmail.com 



 

 

94 

سال 
پنجم

 ،
بهار 
 

1394
، شماره 

17
 

 هممقد

های بسیاری با ادعای داشتن تفسیر صـحی  از اسـالم روی  در این چهارده قرن، گروه
انـد. در  اند و هر ین با مبانی و تفسیر خاص خود از اسالم شروع به تبلی  آن کرده کار آمده

تری به خود گرفته  زده تر و شتاب ها شکل منسجم گونه افراد و گروه قرون اخیر، پیدایش این
ن گفــت افــرادی چــون محمــد بــن عبــدالوهاب در ُبعــد ع ایــد، و پــس از او تــوا اســت. می

های افراطی و رادیکالی که تحـت تـأثیر افکـار محمـد بـن عبـدالوهاب و سـید قطـب  گروه
اند، همچون گروه التکفیر والهجرة، گروه جماعة اسالمیة و جماعة الجهاد در مصر و  بوده

ناپـذیری  ر خاص خود از اسـالم لطمـات جبرانهای ال اعده و داعش با تفسی در ادامه گروه
اند. افکاری چون جاهلیـت  اند و اثرات مخربی بر جای گذاشته بر جوامع اسالمی وارد کرده

اصطالح خود، سلفی جهادی شکل بگیرد  جوامع اسالمی باعث شد گروهای تکفیری و به
ای  ا با اندک بهانهزنند و خون مسلمانان ر  که دست به چ اول اموال و ناموی مسلمانان می

دانند. این گروه برای جاهلیت احکامی مترتـب کردنـد کـه جـز ضـرر و زیـان چیـز  مباح می
برد اهداف اسالم کمکـی نکـرده، بلکـه باعـث  تنها به پیش دیگری در پی نداشته است و نه

افول و انزجار جوامع دیگر از دین اسالم شده اسـت. دشـمنان نیـز از ایـن فرصـت بـه نفـع 
طلب و  اند و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، اسـالم را دینـی خشـونت ستفاده کردهخویش ا

 اند. ریز معرفی کرده خون
این واژه  آثاردر سلفیه جهادی و « جاهلیت»هدف از این م اله بررسی سیر تطور مفهوم 

ورت ص  در جامعه اسالمی است. هرچند درباره افکار این گروه مطالبی نگاشته شده، اما به
مبسوط درباره این واژه تح ی ی صورت نگرفته است. لذا نیاز است در این زمینه به بررسی 

آن در جامعـه  آثـارقبـل از ال اعـده، ال اعـده، داعـش( و نیـز ) جاهلیت در سـه دوره زمـانی
 اسالمی ب ردازیم.
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 مفهوم جاهلیت
بـه جهـل به معنای منتسـب  2است و اسم منسوب 1جاهلیت از ماده جهل، ن ی  علم

سـوره  04گردد. در آیه  است. این واژه ریشه قرآنی دارد و استعمال آن به صدر اسالم برمی
َفحوكَم آمده است:  مائده ي ر  أَ لر وَن  َاْلجاهر ْحَسنو  َمْن  َو  بْیغو

َ
َن  أ ر  مر ْوم   َاّلله

َِ
 لر
كَا  وَن  حو نو  آیـا پـس» ؛ویقر

 از بهتـر داوری در کسـی د، چـهدارنـ ی ـین که قومی برای و! طلبند؟ می را جاهلیت داوری
شده است. ذیل همین آیه، مفسران به  نیز به این واژه اشاره  3در سه آیه دیگر «.است؟ خدا

اند، از جمله اینکه منظور از حکم جاهلیـت، حکـم بـه آیـین یهـود  نکات مهمی اشاره کرده
 حکم جاهلیت همـان احکـامی اسـت کـه مخـالف کتـاب خـدا و ،در بعضی تفاسیر 4است؛

سـید قطـب در کتـاب  6و حکم خداوند همان حکم به قرآن اسـت. 5حکم کتاب خدا است،
ای کـه در آن  تفسیر خود، جاهلیت و حکم به جاهلیت را در برابر ایمـان و اسـالم و جامعـه

محمـد  7حکم به جاهلیت شود جامعه جاهلی در م ابـل جامعـه اسـالمی قـرار داده اسـت.
 8کند. گیرد و تفسیر می همین معنا می قطب نیز جاهلیت در این آیه را به

رسد همه این معانی از باب تطبیق مصداق با مفهـوم اسـت؛ یعنـی مـواردی  به نظر می
شـده مصـادی ی از جاهلیـت اسـت نـه اینکـه  که در کتب تفسیری و در جاهای دیگر بیـان 

باشـد. زیـرا جاهلیـت معنـای واحـدی دارد کـه همـان ف ـدان علـم اسـت، جاهلیت مفهوم 
گونه که در معنای لغوی آن بیان شد و این ف دان علم در هر جـایی مصـداق خـاص  انهم

 خود را دارد.

                                            
 .231ص ،3ج ،معجم مقتئیس اللغة . احمد ابن فاری،1

 .162-164ص ،3ج ،شر  الرضی علی شتفیه ابن حتجب . رکن الدین استرآبادی،2
 .27 آیه سوره فت ، ؛11 آیه سوره احزاب، ؛302آیه  عمران، . سوره آل3

د ثعلبی. 4  .134ص ،تفسیر مجتهد ؛ مجاهد ابن جبر،61ص ،2، جالکشف والبیتن عن تفسیر القرآن ،أحمد بن محم 

 .12ص ،2ج ،لقرآن العزیزتفسیر ا . ابن ابی زمنین،5

 .3302ص ،2ج ،تفسیر القرآن العظیم . ابن ابی حاتم رازی،6

 .111ص ،2ج ،فی ظالل القرآن . سید قطب،7

 .34ص ،جتهلی  قرن بیستم . محمد قطب،8
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 ؛ جاهلیت نوینستمیبمفهوم جاهلیت قرن 
 کیفیـت و نفسـانی بنا به دیدگاه گروه سلفیه جهـادی، جاهلیـت عبـارت اسـت از حالـت

 بـه زنـدگی مسـائل در را خـدا حکومـت و زنـد می سـرباز الهـی هدایت و پیروی از که روانی
شناسد. طبق دیـدگاه ایـن گـروه، جاهلیـت در م ابـل توحیـد و احکـام دیـن و  نمی رسمیت

ــرار می ــدا ق ــت خ ــرد؛ حاکمی ــه گی ــی در جامع ــام و  یعن ــت احک ــت اس ــه در آن جاهلی ای ک
دستورهای خدا و یکتاپرستی جایی ندارد. از دید سلفیه جهادی، جاهلیـت قبـل از اسـالم و 

مفهوم یکی است و ف ط در مصـداق و کیفیـت و  ( همه در ماهیت ونوین) جاهلیت کنونی
 1نه در ماهیت. ها با هم تفاوت دارند برخی از ویژگی

 شود: در نگاه سلفیه جهادی، جاهلیت به سه دوره مهم ت سیم می

 الف. جاهلیت نخستین
 جاهلیت خود مصادی ی دارد: نیا

ای پیش از اسالم  به معنای دورهجاهلیت عرب قبل از اسالم: این قسم از جاهلیت . 3
گری و  گیرد. از مصادیق این نوع جاهلیت وحشی است که در م ابل علم و فرهنگ قرار می

بـه ایـن نـوع  11در سوره احزاب آیـه  2سوز قبل از اسالم در اروپا است. های خانمان جنگ
 3شده است. جاهلیت اشاره 

قسـم جاهلیـت، دشـمنی بشـر بـا جاهلیـت قـدیم(: در ایـن ) جاهلیت یونان باستان. 2
نظـر  ازاز اندازه به ع ل دادن از مصادیق این جاهلیـت اسـت.  خدایان خیالی و بهای بیش 

 آورد یآتش معرفت را از چنگ خدایان بیـرون مـ، بشر از راه غصب و دزدی، جاهلیت یونان
صف خدایان وارد تا در پرتو دزدی پی به اسرار آفرینش و زندگانی ببرد و از این راه خود را در 

 4.دکن

                                            
 ؛ محمد قطب یکی از پدران معنوی این گروه است.31-3ص . همان،1

 .32 و 14-6ص . همان،2
 .130-132ص ،0ج ،فی ظالل القرآن . سید قطب،3

 .23ص ،جتهلی  قرن بیستم . محمد قطب،4
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جاهلیت روم جاهلیت مـاده و جاهلیـت حـوای جاهلیت قدیم(: ) جاهلیت روم  قدیم. 1
انحرافـات جاهلیــت روم، ایمـان محکـم ایـن جاهلیــت بـه مـاده اســت و  ینتـر  مهم. اسـت

 1قتل از ثمرات این نوع جاهلیت است. و . لذت درندگیآن به روح انسانی اعتنایی یب

 اوسط  قرونب. جاهلیت 
یـد و فـروش جهــنم و خر ها و دیرهــا و  طغیـان کلیسـا و گســترش فسـاد آن در صـومعه

  بـه منحصرهای  یژگیوو  ها مشخصه جمله ازهای مغفرت و غفران،  بهشت و ت سیم برات
 2این قسم از اقسام جاهلیت است. فرد

 نوین تیجاهل ج.
ت کـه بـه نظـر گرفتـه اسـ  این قسم جاهلیت در قرن نوزدهم و بیسـتم مـیالدی شـکل

وسطا  یونان و روم( و جاهلیت قرون ) محمد قطب جاهلیت کنونی ترکیبی از جاهلیت قدیم
اند همـان معنـایی  معنایی که سلفیه جهادی برای این قسم از جاهلیت مطرح کرده 3است.

از همـه  یا جاهلیت نوین هم خالصه 4شده است. است که برای اقسام دیگر جاهلیت ذکر 
 5.است یدا شدهانحرافات جدید که در این عصر پ رشته  یناضافه   است، به ها یتاین جاهل

طبق این دیدگاه و برداشت از جاهلیت، این مفهوم در م ابـل علـم و فرهنـگ قـرار  5.است
یل وسـانظیـر علمـی اسـت کـه در ایـن راه یکـی از بـارزترین  یشرفت سریع و بیپگیرد.  نمی

 یشرفت مادی خـویشپبه علم و  ندغرورشمی و خودخواهاست،  انحراف مردم از خدا شده
گسیختگی زنان،  نیاز است، عنان و پیدایش این تصور غلط که انسان قرن بیستم از خدا بی

 6.استهای این جاهلیت  یژگیوی فرهنگی، از خودباختگ

                                            
 .21-27ص . همان،1

 .36 و 01-23ص . همان،2
 .22-23 و 17ص . همان،3

 .63ص . همان،4

 .01ص ،جتهلی  قرن بیستم . محمد قطب،5

 .31-36ص . همان،6
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ــد گفــت واژه  در جمع ــه « جاهلیــت»بنــدی مفهــوم جاهلیــت، بای طــور عــام در زمــان  ب
مردم قبل از اسالم و جوامع آن زمان به این واژه متصـف وجود داشته است و  پیامبر
هـای مختلـف بـا ماهیـت واحـد امـا بـا شـکل  و دوره هـا استعمال ایـن واژه در زمان .بودند

نتیجه معنایی خاص خود،  اما ورود این واژه در عصر مدرن با بار مختلف ظهور کرده است؛
های غربی و  ها اندیشه است. آن 2و شاگردش ابوالحسن ندوی 1العلی مودودیاابو  اندیشه

 3جاهلی نامیدند. ،ولو اینکه در درون جوامع اسالمی باشدرا،  کمونیستی

 ی سلفیه جهادیها گروهمفهوم جاهلیت در  بررسی
مـرور زمـان   های سلفیه جهادی به با توجه به اینکه استفاده از مفهوم جاهلیت در گروه

در ادوار زمـانی مختلـف بررسـی و ن ـد کنـیم تـا فرق کرده است لذا الزم اسـت ایـن واژه را 
های زمانی مختلف چه تغییری کـرده اسـت. بـا تتبـع  روشن شود مصادیق جاهلیت در دوره

های رهبران این گروه، جاهلیت در سه دوره زمانی مصادیق متغیـری داشـته کـه  در نوشته
 شود. در ادامه به آن اشاره می

 قبل از القاعده ی جهادیها گروهالف. جاهلیت از نگاه 
افراد رادیکـالی کـه  به دست ،های سلفی جهادی مختلفی قبل از تشکیل ال اعده گروه

در ذیل به بررسی تـأثیر مفهـوم جاهلیـت در  .تشکیل شد ،تحت تأثیر مفهوم جاهلیت بودند
 پردازیم. ها می افکار رادیکالی این گروه

 4می ارتش با رهبری صال  سریهآکادحزب التحریر یا 
 .ن گروه به رهبری صال  سریه تمام جوامع اسالمی کنـونی را جـاهلی دانسـته اسـتای

  فـرای  بـه نـدادن نزد این گروه، خودنمایی زنان و مردان، رقـ ، تـوهین بـه دیـن، انجام
                                            

 .32-33ص ،اسالم و جتهلی  . ابواالعلی مودودی،1

 .223 و 212-211 و 223ص ،لم بتنحطتل المسلمینمتذا خسر العت ،أبوالحسن ندوی. 2
 و 212-211 و 223ص ،خسر العتلم بتنحطتل المسالمین متذا ؛ ندوی،32-33ص ،اسالم و جتهلی  . ابواالعلی مودودی،3

223. 

 .241-241ص مصر، آشنتیی بت کشورهتی جهتن اسالم؛ برای شناخت صال  سریه، نن.: مصطفی قاسمی، .4
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صورت علنی، و وجود دیگر رذایل از مصادیق ایـن   صورت علنی، وجود خمر و زنا و قمار به
ها را به جهل و کفر  ه جهل و کفر افراد نیست و ف ط حکومتجاهلیت است. البته او قائل ب

 1د.کن متهم می
بلکه با  ،کرد تنها حمایتی برای مبارزه با جاهلیت نمی به نظر رهبران این گروه، دولت نه

جلـوگیری هـا  شـد و از فعالیـت آن مواجـه میمسلمانانی که قصد م ابله با جاهلیت داشتند 
با به دست آوردن حکومت و تشکیل دولت اسـالمی بـا  ندد بودکرد. لذا این گروه درصد  می

 2د.نجاهلیت مبارزه کن

 8گروه التکفیر و الهرره به رهبری شکری احمد مصطفی
)از این گروه در دهه هفتاد میالدی با رهبری علی اسماعیل و شکری احمـد مصـطفی 

بـرای رهـایی از  تحت تأثیر افکار سـید قطـب ها آنالمسملین( شکل گرفت.  جوانان اخوان
بـرای  واحدهای مسـکونیهایی از شهر قاهره، اسکندریه و جیزه،  جامعه جاهلی، در گوشه

هـا و  بـه کوه 3361کردنـد و در سـال  اعضای خود اجاره کرده بودنـد و در آنجـا زنـدگی می
تمـام کسـانی کـه تـابع ایـن گـروه نبودنـد کـافر  ،دنـد. در نظـر ایـن گـروهکر غارها مهاجرت 

قمـری عصـرهای جاهلیـت شـناخته  شدند. تمام عصرها بعـد از قـرن چهـارم محسوب می
شـد کـه  ترین عنصر در قاموی این گروه شناخته می شد. هجرت از جامعه جاهلی مهم می

خوبی در کـالم سـید  عنصـری کـه بـه ؛شـده بـود  برای رهایی از جامعه جاهلی تدارک دیده
 4عنوان یکی از مفاهیم ظهور و بروز دارد.  قطب به

عنـوان   داند و شـکری مصـطفی بـه گروه مذکور دوران کنونی را شبیه دوران پیامبر می
 دانسـت کـه بایـد مـردم را نجـات دهـد. شـکری رهبر این گروه خـود را شـبیه پیـامبری می

خواهد با کمن گروه خود جامعـه را  داند که او می مصطفی دوران خود را دوران جاهلی می

                                            
 .23 و 13ص وثی ه رسالة االیمان نوشته صال  سریه(،) (،1) النبی المسلح . سید احمد رفعت،1

 .241-241ص مصر، آشنایی با کشورهای جهان اسالم؛ مصطفی قاسمی،. 2
 .241-330برای آشنایی با شکری احمد مصطفی، نن.: همان، ص. 3
 .117-110ص ،2ج المعاصرة،الموسوعة المیسرة فی االدیان و المذاهب و االحزاب  . مانع بن حماد الجهنی،4
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. او مؤسسات و لشکر و دیگر تشکیالت را جاهلی و کندایت سوی اسالم هد  از جاهلیت به
 1داند. غیراسالمی و دارای فسق و فجور می

 2فرج عبدالسالمگروه الرهاد به رهبری محمد 
 این گروه نیز در دهه هفتاد پا به عرصه وجود گذاشت و با کمترین افراد شـروع بـه کـار

شکیالت منسجم شهرت یافت. تها  گاهکرد. رشد این گروه زمانی بود که در مداری و دانش
صـاحب  ،جمله افراد شاخ  در این گروه محمد عبدالسالم فرج های آن بود. از از ویژگی

تیمیـه  ابن این گروه آثارنامه  رامترین م عنوان مهم  توان به است. می ،الفریضة الغتئبةکتاب 
 3و سید قطب را نام برد.

کـه خالفـت اسـالمی از بـین رفـت،  3322 پـس از سـال ،بنا به گفته عبدالسالم فرج
 از بـین رفـتن احکـام اسـالم و او علـت ایـن بازگشـت را .جامعه دوباره به جاهلیت بازگشت

د. درنتیجـه ایـن تغییـر، جامعـه کنـونی کنـ شـدن احکـام غیراسـالمی اعـالم مـی جایگزین
ی را بـه های اسـالم او در ادامه حاکمـان سـرزمین .ده استشن تبدیل به دارالکفر انامسلم

کـردن جامعـه بـه  مـتهم 4د.کنـ بـه ارتـداد و کفـر مـی  دن، محکـومکر  دلیل حکم به جـاهلی
بـه بار دیگـر  عملیـات خشـونت 9و  ،جمهـور مصـر رئیس ،جاهلیت باعث ترور انـور سـادات

 5مبارزه با حکومت جاهلی آن زمان شد. منظور

 6العرب با رهبری عبدالله عزام گروه افغان
بـه  در دوره دوم ،ترین رهبـران سـلفیه جهـادی عنوان یکی از برجسته  به ،عبدالله عزام

عنوان نمونه بارز   کند و به رفتن جامعه در گرداب مشکالت اشاره می مسئله جاهلیت و فرو
                                            

 .31-33ص اعترافات و اقوال شکری مصطفی(،) . همان1

 ،نژاد سعید عدالتبه ن ل از م اله  ،12-13ص (: الثتئرون،2النبی المسلح )نن.:  ،محمد عبدالسالم فرج . برای آشنایی با2
 ، در: «؟دی دارندیتکفیری چه کسانی هستند و چه ع ا انیسلف»

http://www.khabaronline.ir/detail/295703/culture/religion 
 .102-121ص ،2ج المعاصرة، االحزاب و المذاهب و االدیان فی المیسرة الموسوعة حماد الجهنی، بن . مانع3

 .7-2ص ،الجهتد الفریضة الغتئبة . محمد عبدالسالم فرج،4
 .12-13ص ،(: الثتئرون2المسلح ) النبی سید احمد رفعت،. 5

 .عزام الله عبد للشیخ الذاتیة السیرة نن.: ،عبدالله عزامیی با . برای آشنا6
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که اعتـراف بـه  ،او به سخنانی از دانشمندان غربی و آمریکایی 1.پردازد به جوامع غربی می
به نظر او، جامعه کنونی  2کند. اشاره می ،نسانی دارندس وط جامعه خود و دوری از مسائل ا

رفـت از ایـن مشـکل، چیـزی جـز اسـالم و  برون راه 3ور در ضاللت و جاهلیت است. غوطه
های سید  های اسالم نیست. نباید از تأثر افکار عبدالله از افکار و اندیشه کردن برنامه جاری
شـود کـه  د خصوصـا  وقتـی دیـده میغافل شـ ،عنوان پدر معنوی سلفیه جهادی  به ،قطب

 4نویسد. های سید کتاب می عزام در تحلیل و تبیین اندیشه
شود مصداق حکم جاهلیت و تحـت آیـه  واسطه بشر وضع می در نظر او، حکمی که به 

 وَن غو ْ يَّ ر بیَ لر اهر
َفحوْكَم اْلجَ و هر کسی که چنـین حکمـی کنـد کـافر، و از دایـره  5گیرد. قرار می أَ

دانـد کـه حکـم  را جـوامعی می او همچنین در تعریفی جوامـع جـاهلی 6خارج است.اسالم 
کـه ) نهادن به احکام قومیت همچون قوم ایرانی و کـردی گردن 7خدا در آن اجرا شود.غیر 

دهـد و درنتیجـه آن تمـام احکـام  مصداق جاهلیت است(، شخ  را در زمره کفار قرار می
به ع یده او، باید حکومـت اسـالمی را بـر  8.شود کافر بر روی آن شخ  پیاده می شخ 

 9با جامعه جاهلی مبارزه کرد.بتوان تا در زیر سایه آن  نیمروی زمین برقرار ک
دوره قبـل از تشـکیل ال اعـده( ) در ایـن دوره زمـانی از سـلفیه جهـادی ،طـور کلـی  بـه

اجـرا توان چنین گفت کـه بـه نظـر رهبـران ایـن دوره، احکـامی کـه در جوامـع جـاهلی  می
طور کامل در کفر و جاهلیـت   زیرا آن جامعه یا به .شود همه برخالف احکام الهی است می

مانند جوامع غربی و یهودی و مسیحی کـه بایـد گفـت ایـن جامعـه ممحـ  در  ،فرو رفته

                                            
 .6ص ،االسالم و المستقبل البشریه )اسالم و آینده بشری ( . عبدالله عزام،1
 .33-31. همان، ص2

 .2ص . همان،3

 .قطب( سید الشهید) االسالمی الفکر عمالق . همو،4

 .12ص ،الجیل بنتء فی وأثرهت العقیدة . همو،5

 .36ص مان،. ه6

 .22ص ،القومیة العربیة . همو،7

 .27ص . همان،8

 .30ص ،واألجوبة الجهتدیة األسئلة . همو،9
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ای اسـالمی دارد و خبـری از اجـرای احکـام اسـالمی در آن  جاهلیت است یا ف ـط پوسـته
هـای  جـای اجـرای فرمان  یعنـی بـه امعه، جامعه جاهلی است؛نیست که درنتیجه باز آن ج

 ،توانـد بعضـی از احکـام زیرا نمی اسالم دست به دامن احکام جاهلی و غیراسالمی شدند؛
جامعــه جــاهلی  هــا رهبــران ایــن گروه اســالمی و بعضــی دیگــر جــاهلی باشــد. در اندیشــه

سـت کـه بـا اگـذار بشـر  ونقان ،شدن با احکام اسالمی نیست. در جامعـه جـاهلی جمع قابل
به وجود آورده و آن را جـایگزین احکـام الهـی کـرده اسـت. تشـریع و  ی رادست خود قوانین

هــا، بــدحجابی و  گــذاری بــه شــیوه غربی تحلیــل محرمــات، تبعیــت از حــاکم جــور، قانون
 1با آن مبارزه شود. دحجابی در جوامع همه از احکام جاهلی است که بای بی

سران بر ها،  در این دوره بیشتر تمرکز رهبران این گروه ،شود ده میطور که مشاه همان
ای از مـوارد پـا را  بودند. هرچنـد در پـاره ها آنو به فکر براندازی  بودهای اسالمی  حکومت

 دند.کر عنوان مصداق جاهلیت اشاره   و آمریکا نیز به های غربی به حکومت ،فراتر گذاشته

 القاعده ب. جاهلیت از نگاه گروه جهادی
بـه های اسالمی در افغانسـتان  گروه ال اعده ابتدا با داعیه جهاد برای دفاع از سرزمین

تشکیل شد. هدف این گـروه مبـارزه بـا دول غربـی و  2الدن عبدالله عزام و اسامه بن دست
شـده  (زمان افغانستان)در آن شده بود که وارد خاک کشورهای مسلمان   ای اعالن بیگانه

گروه با پیوستن ایمن الظواهری و زرقاوی و جذب نیروی بیشتر قـدرت بیشـتری  . اینندبود
ــی و حاکمــان  یافــت. ــا دول غرب ــن گــروه تشــکیل حکومــت اســالمی و مبــارزه ب هــدف ای

های این گروه بـه  دامنه فعالیت 3اسالم به تمام جهان بود. اندنکشورهای اسالمی و گستر 
و برخـی دیگـر از کشـورهای آفری ـایی نیـز جمله یمن، سودان  دیگر کشورهای اسالمی از

                                            
ترجمـه:  ،حجاتب ؛ همـو،33-6ص تئاوری اخاالق اساالمی،همـو،  ؛14-6ص ،اساالم و جتهلیا  . ابواالعلی مـودودی،1

ترجمـه: محمـود محمـودی،  (،هتی راه هنشاتن) معتلم فی الطریاق . سید قطب،311 و 321 و 323ص الله شهرستانی، نعمت
 .326ص، 1، شمجله معرف  کالمیدر:  ،«ابواالعلی مودودی و جریان نوسلفی» ؛ علی امیرخانی،223-243و  76-00ص
 .26ص فرد، قلی عباسی عبای ترجمه: ،استمه بن الدن اسامه بن الدن، نن.: پیتر ال. برگن، . برای آشنایی با2
ام»تفکر جهادی  ریتأث» طاهر رفیعی، محمد. 3 مجموعه مقتال  کنگاره ، در: «ی ال اعدهها خشونتدر گسترش « عبدالله عز 

 .23-26ص ،3ج ،ی افراطی و تکفیری ا  دیدگته علمتی اسالمهت تنیجر جهتنی 
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نامـد بـه عملیـات نظـامی علیـه  کشانده شده است. این گروه که خود را سلفیه جهـادی می
ــه فعالیــت خــود ادامــه می نظامیــان و غیرنظامیــان دســت می  برخــیدهــد.  زنــد و هنــوز ب

ال گـذاری در هتـل عـدن در سـ بمب عبارت اسـت از: تروریستی گروه ال اعده های فعالیت
هـا عملیـات  گذاری در مرکز تجاری جهانی، کشتن نوزده سرباز آمریکایی و ده ، بمب3332

 1خرابکارانه دیگر.
تــرین رهبــران ال اعــده، در نامــه خــود بــه فهــد بــن  عنــوان یکــی از مهم  بــه ،الدن بــن

او  ،همچنـین 2داند. از مصادیق حکم به جاهلیت می غیر ما انزل الله را عبدالعزیز حکم به
 3د.کن ها را متهم به کفر و ارتداد می خواند و آن کمان جامعه اسالمی کنونی را جاهل میحا 

گذارد و  او فرقی بین حاکمان کشورهای اسالمی و حاکمان کشورهای غربی و آمریکا نمی
به همین علت،  4د.کن هر دو را به علت مانع از اجراشدن احکام اسالمی به کفر منتسب می

او  5سـت.اکفار بلکه علیه مرتدان و حاکمان جامعـه اسـالمی نیـز واجـب  تنها علیه جهاد نه
بـاره بـه کالمـی از   ایـن الدن در د. بـنکنـ تمام افراد جامعه را به جهاد علیه کفار دعوت می

وجـه در یـن مسـیر  هی  نویسد جاهلیت با اسـالم به کند که او می سید قطب استشهاد می
، جاهلیت چه در صدر اسالم و چه در زمـان کنـونی و شود هم جمع نمی گیرد و با قرار نمی

هـا  سـای دولتالدن کفـر و جهالـت را بـه رؤ بـن 6کنـد. هـم نمی چه در زمان آینده فرقی با
سـت. بـدین معنـا اپارلمان، دین جاهلیت در م ابل دین اسـالم  ،به نظر او 7دهد. نسبت می

                                            
 .61ص ،القتعده ا  پندار تت پدیدار حمیدرضا اسماعیلی،. 1

 .www.alaqideh.wsفته از: ، برگر 1ص ،نتمه به فهد بن عبدالعزیز . اسامه بن الدن،2
www.tawhed.ws .، در: 32ص نامه اول، ،األرشیف الجتمع لکلمت  و خطتبت . همو، 3

. www.tawhed.ws ، در:32ص ،حلهإلی  والسبیلالمسلمین و آل سعود بین حکام  النزاع . همو،4
 .16ص . همان،5

 ،3222 ذوال عدة 32( تاریخ نامه: ریض و الحث علی الجهتدالتح: )سالمیةال الستدسة إلی األمة ا الرستلة اسامه بن الدن،. 6
. www.tawhed.wsدر: 
ورسـالة إلـی أمـة  وتذکیر بالح ائق واألحکام، بشائر النصر،) :الرابعة إلی أهل العراق خاصة و المسلمین عامة الرسالة . همو،7

. www.tawhed.ws ، در:260ص وبیعة أبو مصعب الزرقاوی أمیرا  لل اعدة فی بالد الرافدین(، االسالم،
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گـذاری اسـت و در کـار  نکه مجلس در م ابـل خداونـد و قـوانین خداونـد مشـغول بـه قانو
 کند. خداوند دخالت می

مصــداق جاهلیــت، ســران کــه رســیم  الدن بــه ایــن نتیجــه می بــا دقــت در کــالم بــن
کشـورهای غربـی و نیـز کننـد و  که بـا آمریکـا همکـاری میهستند های اسالمی  حکومت

 میهـای اسـال دارد مردم را تحرین به جهاد برای مبارزه با سران حکومت آمریکا. او سعی
هایی که در کشورهای اسـالمی  یعنی آمریکا و غربی ،با نظام طاغوتمبارزه خصوصا   کند؛

در مرحلـه  ؛دکنـ مست ر شدند. لذا در دو مرحله مواضع و دشمنی خود را با آمریکا اعالم می
روی سخن او با نظامیان اروپایی و آمریکایی است که در افغانستان مسـت ر هسـتند و  ،اول

هـا  ها در هر منط ه از جهان است کـه بـه آن روی سخن او با تمام آمریکایی در مرحله دوم
دهد دشمن او و مصداق جاهلیت در نظر او  د. از شواهدی که نشان میکن اعالم جنگ می

جملـه ایـن مـوارد  از دهی کـرد، سـامانآمریکا است، انفجارهایی است که او علیـه آمریکـا 
 1.استر کشور افغانستان نفجار بمب در م ابل سفارت آمریکا دا

اجرای احکام اسـالمی در  ،از دیگر رهبران این گروه 2،ایمن الظواهری عبدالرحمن ابو
داند و فرق بین جامعـه جاهلیـت و  جامعه را شرط الزم برای تبدیل جامعه به داراالسالم می

الهـی  جـای قـانون  ای که قانون بشریت به در جامعه 3داند. جامعه اسالمی را در همین می
 ای جامعـه، گذاری کند، آن جامعـه حاکم شود و بشریت برای جامعه تصمیم بگیرد و قانون

کشورهای اسالمی بالد کفر هستند، زیرا احکـام اسـالمی در  ،در نظر او 4شود. جاهلی می
ظاهر اسالمی حکـام  نشدن احکام اسالمی در کشورهای بهاجرا علت و 5شود آن پیاده نمی
 6.ا باید برای عزل این حکام جهاد کرد و این جهاد بر همه واجب اسـتلذ ند.کافر آن هست

                                            
 .23-33ص ،التعریف بتلشیخ استمه ،نام بی. 1

 .http://edition.cnn.com .ان. به آدری: انی.سصفحه  ، نن.:ایمن. برای آشنایی با 2
 .www.tawhed.ws ،31ص ،اعزا  رایة االسالم ،. ابو عبدالرحمن ایمن الظواهری3
 .36-37ص . همان،4

ت ستین فی المسلمین المر االخوان الحصتد . ایمن الظواهری،5  .www.tawhed.ws ،21ص ،عتم 
 ،1-2الجهـاد، ص جماعـة مطبوعـات از - والادعتة الادعوة مقبارة الطواغیا  ماع الحاوار . تحت نظارت ایمـن الظـواهری،6

www.tawhed.ws .
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بـا ایـن تفـاوت  ،خوبی مشهود است بر سخنان سید قطب در کالم ایمن الظواهری به  تکیه
اما ایمن الظواهری ف ط حکومت را متهم به  ،داند که سید تمام جامعه را جامعه جاهلی می

 2مختلف خود به این مسئله اشاره دارد.ها و کتب  او در نامه 1کند. جهالت می
اسـت. او دهـه هشـتاد مـیالدی را دهـه  3سـوری ابومصـعباز دیگر رهبران ایـن دوره 

بـردن جاهلیـت مجاهـدت  بین داند که به پیروی از سید قطب برای از مبارزه با جاهلیت می
راهـه رفتـه د به بیکنکس مشارکت بشر را در حکم خداوند تجویز  هر ،به نظر او 4.کردند می

جـای قـانون اسـالم و حکومـت اســالمی را از   واقـع اجـرای قـوانین بشـری بــه اسـت و در
کنـد کـه  در جای دیگری به کـالم سـید قطـب استشـهاد می 5.داند های جاهلیت می طرح

مجتمع اسالمی تشـکلی غیـر از تشـکل جوامـع جـاهلی دارد کـه ایـن مجتمـع متشـکل از 
او ع یـده دارد جوامـع  6کنـد. ل جاهلیـت مجاهـدت میها اسـت کـه در م ابـ نیروها و گروه

لذا برای رهایی از این جاهلیت بایـد سـالح بـه دسـت  .اسالمی دوباره به جاهلیت برگشتند
 7گرفت و با آن جنگید.

کیشان  است. او نیز مثل دیگر هم 8م دسی ابومحمداین دوره  برجستهاز دیگر رهبران 
 ،بلکه بدتر از آن ،تی همچون جاهلیت دوران پیامبرخود جامعه کنونی را فرورفته در جاهلی

جاهلیـت  ،رسوم، حتی بعضی از علـوم همچـون فلسـفه و  ع اید، آداب ،داند. به نظر او می
 جهـاد بـا کفـار و ،در نظـر او 9نویسد باید بـر ایـن جامعـه جـاهلی چیـره شـویم. ست. او میا

                                            
 .13ص . همان،1

 .الظواهری أیمن الشیخ ورستئل لکلمت  الجتمع الکتتب. نن.: 2

برگرفتــه از:  ،تعریااف الشایخ المجتهااد ابومصاعب سااوری ایی بـا ابومصــعب سـوری نــن.: مرکـز رزیــز قنـدهار،بـرای آشــن. 3
www.tawhed.ws .

. www.tawhed.wsبرگرفته از:  ،01ص ،الثورة االسالمیة الجهتدیة فی سوریت . ابومصعب سوری،4
 .20ص یة والیهود،همو، اهل السنة فی الشام فی مواجهة النصیریة والصلیب ؛17-10. همان، ص5

 .221ص . همان،6

 .270ص . همان،7

 های ال اعده و داعش است. . او به عنوان یکی از رهبران فکری سلفیه جهادی در دوره8
. www.tawhed.wsبرگرفته از:  ،14-23ص ،بهجر فستد المدارس القتدة الفوارس عداد ،محمد عاصم م دسی . أبو9
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دعـوت و جهـاد مکمـل در اندیشـه م دسـی  1حاکمان مرتد جامعه اسـالمی واجـب اسـت.
 2یکدیگرند و هر ین مسئولیتی را در اعمال توحید به دوش دارند.

با استشهاد به کالمی از سید قطـب  ،عنوان دیگر رهبر ال اعده  به 3،ده فلسطینیابوقتا
داند که مزین به نیرنگ و دورویی است که درنتیجه  امعه جاهلی نوین میججامعه کنونی را 

اهـل اسـالم نسـبت بـه دیـن  ،در نظر ابوقتـاده 4.نهان مانده استآن ح ی ت در پشت آن پ
رفتـه اسـت،  او با این ع یده که اکنون امت اسالم در شرک و جهل فـرو 5ند.ا اسالم جاهل

آن  دنوظیفه گروه سلفیه جهادی را نجات کامل دین اسالم از جهالـت و شـرک و بازگردانـ
ــامبر ــان دوران پی ــه هم ــحابه می ب ــد. و ص ــمن 6دان ــران  دش ــود و س ــر او یه ــه نظ ب

 «چـرا جهـاد واجـب اسـت؟»که  پرسشاین به  پاسخاو در  7د.هستنهای اسالمی  حکومت
 8«.جهاد برای مبارزه با جاهلیتی است که جامعه به آن مبتال شده است»نویسد:  می

های رهبران این گـروه، مصـداق بـارز جاهلیـت در ایـن دوره، آمریکـا و  با توجه به گفته
زیـرا ایـن کشـورها  .درنتیجه باید برای رهایی از این جاهلیت مبارزه کرد .جوامع غربی است

لذا رهبران این گروه، آمریکا و کشورهای غربی  .شده بودند  های جوامع اسالمی وارد خاک
 هو جوانـان کشـورهای اسـالمی را بـنامیدنـد غانستان را جامعه جاهلیت متجاوز به خاک اف

 دعوت کردند. ها مبارزه با آن

 9داعش جاهلیت از نگاه گروه جهادی ج.
هایی که تحت تأثیر افکار سید قطب و محمد بن عبدالوهاب پا به عرصـه  دیگر گروه از

                                            
. www.tawhed.wsفته از: برگر  ،10-12ص ،هذه عقیدتنت . همو،1
. www.tawhed.wsبرگرفته از:  ،34ص ،وقفت  مع ثمرا  الجهتد . همو،2
 او یکی از رهبران ال اعده است.. 3

. www.tawhed.ws، برگرفته از: 2ص ،احسن الحدیث . ابوقتاده فلسطینی،4
. www.tawhed.wsبرگرفته از:  ،2ص ،عندمت تکّفر القری . همو،5
. www.tawhed.wsبرگرفته از:  ،324ص ،واالجتهتد الجهتد . همو،6
. www.tawhed.wsبرگرفته از:  ،3ص ،حکم االعداد العسکری . همو،7
. www.tawhed.wsبرگرفته از:  ،1ص ،لمتذا الجهتد . همو،8
 .داعش؛ دول  اسالمی عراق و شتم نژاد، . برای آشنایی کامل با این گروه نن.: محمد ابراهیم9
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میـت اسـالمی را زنـده و بـا خواهـد اسـالم و حاک ظهور گذاشت و باز به با این ادعا کـه می
جاهلیت مبارزه کند گروه تروریستی داعش اسـت کـه اکنـون بیشـترین فعالیـت تروریسـتی 

رحمـی  ایـن گـروه بـا بی .بر روی دو کشور مسلمان سوریه و عراق تمرکز داده اسـت خود را
ین دو تر و به نام اسالم و مبارزه با کفر و جاهلیت در حال کشتار مردم مسلمان ا تمام  هرچه

بـا  ،دشـمن خـود را مسـلمانان دانسـته ،جـای قتـال بـا بیگانگـان و کفـار  کشور است و بـه
ها و چ اول ناموی و مال و به یغما بـردن ثـروت ایـن  عام آن قتل تر به تمام  رحمی هرچه بی

 1پردازد. کشورها می
د است. زرقاوی نیز همچون سـی 2زرقاوی ابومصعبترین رهبران این دوره  یکی از مهم

کنـد ماننـد جـاهلیتی  داند. جاهلیتی کـه او معنـا می فرورفته در جاهلیت می قطب جوامع را
جـای عبودیـت خداونـد و تشـریع   خـدا بـه؛ یعنـی عبودیـت غیر دکنـ است که سید معنا مـی

 اجاهلیت به سه دوره اول، وسط ،اند. در نظر او احکامی که به دست خود، آن را جعل کرده
صـورت  بشـر به دسـتدر جاهلیت کنونی تشریع  .شود ( ت سیم مینوین) و جاهلیت کنونی

او متولیان حکومـت در کشـورهای  3شود. حالل خدا حرام و حرام خدا حالل می گیرد و می
ورشـدن مـردم  و علـت غوطه 4،کنـد حکـم جاهلیـت می  دن بـهکر  حکم  متهم به اسالمی را

داند. دعوت بـه مبـارزه بـا  میکشورهای اسالمی در جهل و دوری از احکام را همین حکام 
گـاهیرافضه را متهم به  وی 5ست.اوسیله جهاد از راهکارهای او   طاغوت و شرک به از  ناآ

بـاره   ایـن دانـد و در خبـر از دنیـای اسـالم می هـا را بی کنـد و آن اسالم و احکام اسالم می
شـمن اصـلی د او روافـ  را 6خواستار اتحاد علمای اهل سنت در م ابله با روافـ  اسـت.

                                            
 .. نن.: همان1

 .33 -36صبرای شناخت ابومصعب زرقاوی، نن.: همان، . 2
www.tawhed.ws. 3 ،6ص ،کلمت  مضئیه . ابومصعب زرقاوی،

 .23ص . همان،4
 .040ص . همان،34
 برگرفته از:  ،30ص عطیة الله، ،«الشیخ أبومصعب الزرقاوی من معانی استشهاد» . ابومصعب زرقاوی،6

www.tawhed.ws  
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رسد اسـتفاده  به نظر می 1داند. کند و برای اسالم، آنان را بدتر از آمریکا می خود معرفی می
 ست.ااو از مفهوم جاهلیت برای بخشی از جامعه اسالمی یعنی شیعه 

شیعه و شیعیان و هر فـردی از  ،داعش( مصداق بارز جامعه جاهلیعصر ) در این دوره
 وا باشد.ن که با شیعه هماست اهل سنت 

 جاهلیت بر جوامع اسالمی آثار
که این واژه بـر جوامـع اسـالمی  آثاریباید دید  ،پس از بررسی جاهلیت و بار معنایی آن
 شود: اشاره می آثارگذاشته چه بوده است. در ذیل به اهم این 

 ی تکفیریها انیجر گسترش  .الف
کردن آن و داعیه مبـارزه  َلممفهوم جاهلیت و عَ  بر  با تکیهویکم،  و بیست در قرن بیستم

های تروریستی در سراسـر جهـان، خصوصـا  در کشـورهای  تعداد این گروه رروز ب با آن، هر
هـا در ایـن سـه  تـرین ایـن گروه د. جا دارد در اینجا به برخی از مهموش افزوده می ،اسالمی

 شود: دوره زمانی اشاره
 2.تکفیر و هجرت() المسلمین تگروه جماع. 3
 3الجهاد(. ةجماع) جماعت اسالمیه در مصر گروه. 2
 4.(... ال اعده افغانستان، ال اعده عراق و) گروه تروریستی ال اعده. 1
 5.گروه تروریستی داعش. 2

ها گـروه سـلفیه جهـادی اسـت کـه بـه نـام اسـالم و مبـارزه بـا  بخشی از ده ف طها  این
ن به وجـود آمدنـد و فعالیـت نابودی اسالم و مسلمانا برایجاهلیت در کشورهای اسالمی 

 کنند. می
                                            

 .www.tawhed.wsبرگرفته از:  ،33-32-32ص ،«مع الشیخ أبی مصعب الزرقاویالحوار » . همو،32
 .117-110ص ،2ج ،الموسوعة المیسرة فی االدیتن و المذاهب و االحزاب المعتصرة . مانع بن حماد الجهنی،2

 .102-121ص ،2ج . همان،3

 .61ص ،القتعده ا  پندار تت پدیدار حمیدرضا اسماعیلی،. 4

 (.دول  اسالمی عراق و شتم) داعش نژاد، اهیم. نن.: محمد ابر 5
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 هراسی در غرب اسالم .ب

بـر مفهـوم جاهلیـت و بـرای مبـارزه بـا آن، دسـت بـه   های سلفی جهادی با تکیـه گروه
برد و رسوخ اسالم در قلب مردم جهـان باعـث  جای پیش  باری زدند که به اقدامات خشونت

م ح ی ی یعنی جوامع غربـی که با اسالشدند تری و هرای جوامع بشری خصوصا  کسانی 
هـای سـلفی  وجـود آمـدن گروه آشنایی چندانی نداشـتند. صهیونیسـت جهـانی پـس از بـه

زدند از این فرصت  جهادی که به اسم اسالم دست به کشتار فجیعانه مردم و مسلمانان می
 دند.کر هراسی استفاده  برای تخریب اسالم و اسالمخوبی  به

خشـونت  بـر  ی از اندیشـمندان سیاسـی غـرب بـا تکیـهها، احزاب سیاسی و برخـ رسانه
هراسـی و  ن ـش اساسـی در گسـترش اسـالمشده از مفاهیمی همچون جاهلیـت،  منشعب

شود جوی نامناسب برای اسـالم  اند. لذا دیده می ستیزی در این قاره داشته درنهایت اسالم
 1وجود آمده است. و برخی از ساکنان مسلمان در جوامع اروپایی به

، سـیمای جهـان 3337در سال  ،هت رستنهاسالم و  ،کتاب خود م دمهدر  ،وارد سعیداد
ذیـل معرفـی  های شاخصـهغربی در دوران پس از جنـگ سـرد، بـا  های رسانهاسالم را در 

ــرای غــرب و کنــد می ــن تروریســتی، تشــنگان خــون، خطــر ب : متحــدان داراالســالم، دی
مطالعات دربـاره چگـونگی تصـویر اسـالم در از زنان. یکی از جدیدترین نمونه  سوءاستفاده

 های شـبکهدر « چهره خشن و تضادگرایی اسالم»آلمانی، پژوهشی است به نام  های رسانه
درصد  14که بیش از  گیرد میآلمان به مدیریت کی حافظ صورت  ZDF و ARD تلویزیونی

 ، درآمـده عمل به و طبـق ارزیـابی داردهراسـی  اسالم، بار منفی اسالم بارههای او در  برنامه
 2شده است.  های تکفیری استفاده درصد از آن، از مسئله گروه 22

دادن  حضور مسلمانان و ارتبـاط از، حزب جبهه ملی، توانست با ایجاد هرای فرانسهدر 
 3گذشته کسب کند. های سالدر  فرانسهدر ی آنان با تروریسم، جایگاه سیاسی درخور توجه

                                            
 .www.peace-ipsc.orgالمللی مطالعات صل ، در:  مرکز بین . نجمیه پوراسماعیلی،1
 . همان.2

 . همان.3
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های دوقلو  در جریان حمله ال اعده به برج 2443ازدهم س تامبر هراسی از ی اوج این اسالم
ه اقـدام بـآن مسئوالن مختلف بلـوک غـرب  از به اسم مبارزه با جاهلیت اتفاق افتاد که بعد

 1.خود کردند ها و م االت خنرانیس درآن دادن  به اسالم و وارونه نشانتوهین 
هراســی برگرفتــه از همــین  مدر اســال تــوان گفــت بیشــترین عامــل مــؤثر جرئت می بــه

... بـه  بر مفاهیم غلطی چون جاهلیـت جوامـع و  های سلفیه جهادی است که با تکیه گروه
ای به دست دشمنان بـرای  بار و متحجرانه و ضدبشریت دست زدند و بهانه اعمال خشونت

 دادند.هراساندن جهانیان از اسالم 

 جنگ مذهبی و تفرقه .ج
به اسـم مبـارزه بـا جاهلیـت و دشـمنان  ،های سلفیه جهادی شود که گروه گاه دیده می

خواننـد و  می جمله شیعه فـرا ای مبارزه با دیگر طوایف مسلمانان ازاهل سنت را بر  ،اسالم
کـه  ،م ابله با خطر شیعه ت اضای اتحاد دارند که درنتیجه به اهـداف دشـمن برایها  از آن

بین جوانان خام و مغرور و جاهـل   این کمن بیشتری کنند. در ،همان جنگ مذهبی است
اسـتکبار اقـدام مـد نظـر  واقـع بـه برادرکشـی   و در افتنـد میبه ح ی ت مسئله به دام آنـان 

هـای سـلفی  گروهبه دسـت های مذهبی علوی و شیعی در سوریه  ترور شخصیت کنند. می
سیاسی  جهادی، راه را برای رودررو قراردادن اهل سنت و شیعه و درنتیجه آن تبدیل جنگ

به تخریب اماکن مذهبی شیعه و توهین به م دسات شیعه  2کند. به جنگ مذهبی مهیا می
علمـای اهـل سـنت باعـث از سـوی نـدادن واکـنش شایسـته  دست گـروه داعـش و نشـان

 3زدن به این مسئله خواهد شد. دامن

                                            
هراسی غرب و بیداری جهـان اسـالم  بر گفتمان اسالم یلیتحل» ،هاشمی دیحم ؛www.rohama.org، «رحماء». پایگاه 1

 .27ص ،264ش، پگته حو هدر:  ،«یم و بیداریدر م ابل آن/گفتمان ب

 .www.khabaronline.irدر:  ،«جنگ مذهبی در انتظار خاورمیانه» زاده، هانی . حسن2
، (2114ژوئینه   6) «از جنگ مذهبی در خاورمیانه گیری پیش»)هیئت سردبیری(،  مانیتورکریسچن ساینس . 3

 www.foreignmedia.farhang.gov.irدر: 
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 برداشت سوء از مفاهیم اسالمی .د

 تکفیر. 1

رفته است.  کار  ن نیز بهآبغه اسالمی دارد و در قر هایی است که ص از واژه «تکفیر»واژه 
گروه سلفیه جهادی با استفاده از این مفهوم به اعمال خالف انسانیت و رویه اسالم دسـت 

به نظر این گروه، احزاب و کسانی که در این احزاب عضـو هسـتند و تمـام  زنند. زدند و می
احکام اسالم و مطابق بـا جاهلیـت  ها برخالف اسالم و زیرا روش آن تشکیالت آن کافرند؛

و هر قانونی کـه بـا کافرند تمام کسانی که به احکام اسالم اعتراض دارند  ،است. همچنین
اسالم برای مبارزه بـا  ،در نظر این گروه 1شود. قانون اسالم مخالف باشد کفر محسوب می

 2.استلذا هر کس به مظاهر جاهلیت و کفر چنگ زند کافر  .جهل و کفر آمده است

 جهاد. 2

دن حکومتی کر برای از بین بردن جاهلیت و برقرار است جهاد ابزاری  ،در نگاه این گروه
 3دانـد. واجـب می یمـرد و زن مسـلمان اسالمی و جامعه اسالمی. این گروه جهاد را بر هـر

م ابلـه بـا جاهلیـت، بـه منظـور  ،ای از مفهوم جهاد با برداشت سلی ه، «سلفیه جهاد»گروه 
گونه جرمی و  کشتار مسلمانان و دیگر اقشار مردم از هر فرقه و مذهبی بدون هی  دست به

رفتن جان و مـال و نـاموی  تاراجگونه دادگاهی زده است و درنتیجه آن باعث به  بدون هی 
اند. البتـه بایـد گفـت  گنـاه شـده هـا انسـان بی شدن میلیون آوارهو و کشتار زنان و کودکان، 

امـا ایـن گـروه  ،زیرا جهاد علیه دشـمن و کفـار اسـت است نه جهاد؛ اعمال این گروه قتال
د تا با کفار. لذا این گروه مشغول به قتال و کشـتار مسـلمانان نبیشتر با مسلمانان جنگ دار 

 4است.

                                            
اهل السنة فی الشام فـی مواجهـة  ابومصعب سوری، ؛17-10الثورة االسالمیة الجهادیة فی سوریا، ص سوری،. ابومصعب 1

 .20ص النصیریة و الصلیبیة و الیهود،

. www.tawhed.wsبرگرفته از:  ،3ص ،حکم االعداد العسکری . ابوقتاده فلسطینی،2
 .22ص ( )صال  سریه(،3) النبی المسل  . سید احمد رفعت،3
 .102ص ،2ج ،الموسوعة المیسرة فی االدیتن والمذاهب واالحزاب المعتصرة مانع بن حماد الجهنی، .4
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 گیری از جامعه جاهلی هررت و کناره. 3
از  ایشـانو به دوران پیامبر و هجـرت است که از دیگر مفاهیم اسالمی  ،تفکر هجرت

گروه  ،گردد، یکی دیگر از مفاهیمی است که از آن برداشت سوء شد. برای نمونه برمی مکه
واحـدهای دانسـتن جامعـه و هجـرت بـه  ایـن واژه و جـاهلی بـر شکری مصـطفی بـا تکیـه 

شهر، شروع به جذب نیرو کرد. او در ادامه بـا تبلیغـات جـذاب و دروغـین  در کنار مسکونی
از  دور هـا را بـدون اجـازه پـدر و مـادر و بـه ا جمع کـرد و حتـی آنخود جوانان پسر و دختر ر 

 1خانواده به ازدواج یکدیگر درآورد.
تـرین رهبـر معنـوی  گیری از جامعه تفکری است که ایـن گـروه از مهم هجرت و گوشه

تفکری که با قیاسی اشتباه میان دوران سید قطـب بـا  ؛گرفته است ،یعنی سید قطب ،خود
جامعـه جـاهلی  رت گرفته است. او ع یده داشت پیامبر در زمان ضـعف ازدوران پیامبر صو

کناره گرفت و پس از تشکیل جامعه اسالمی به جنگ جامعه جاهلی آمد، درنتیجـه در ایـن 
دوران نیز باید از جامعه جاهلی فاصله گرفـت و پـس از تشـکیل و ت ویـت جامعـه اسـالمی 

 2سوی جامعه جاهلی آمد.  برای مبارزه به

 ی علمی و اقتصادیافتادگ عقبی سرزمینی و ها یرانیو .ه
اولین شرط پیشرفت جامعه، وجـود امنیـت و آرامـش اسـت. اگـر در جامعـه و کشـوری 

کنند بلکه  گذاری نمی گذاران خارجی در آن کشور سرمایه تنها سرمایه امنیت برقرار نباشد نه
لی آن ســرزمین را تــرک امنیــت جــانی و مــا نداشــتنگذاران داخلــی نیــز بــه دلیــل  ســرمایه

های  ن و دانشـمندان عرصـهاکـه متفکـر  ،تر از آن، سرمایه واقعی آن جامعه کنند. مهم می
کوچ خواهند کرد تا بتوانند  اند از آن جامعه به دیگر جوامع که دارای آسایش ،مختلف است

 که جوامـع اسـالمی بـه بـالی  نبوغ فکری و دانش خود را به عرصه ظهور برسانند. اکنون
سوز مبتال شده است و دیگر جای امنی بـرای هـی  طیفـی از افـراد مـذکور وجـود  خانمان

گذاری در  بمب عالوه بر این،توان توقع پیشرفت جوامع اسالمی را داشت.  ندارد چگونه می
                                            

 .346ص ،الغتئبة الحقیقة دائرة فی المسلمون االخوان . قاعود إبراهیم،1
 .071ص ،3ج ،فی ظالل القرآن؛ همو، 71ص ،معتلم فی الطریق سید قطب،. 2
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نیـاز بـه  هـا که ساخت هر کدام از آن ،های اداری، زیربناهای تجاری و راهبردی ساختمان
 ها است. مخرب این گروه آثاراز دیگر دارد، ی کالن ها زمان مدید و بودجه

 نتیره
نـی رآکـه ریشـه ق ،«جاهلیـت»واژه  ، ازهای مختلـف در دوره ،های سلفیه جهادی گروه
برای اهداف خود که مبـارزه بـا کفـر و حکـام کـافر و ایجـاد حکومـت اسـالمی و  ،هم دارد

به پیروی از سـید قطـب  ،سالمیجوامع ا ،در دوره اول .اعتالی اسالم بود، استفاده کردند
جاهلی شناخته شد و رهبران این دوره بـرای رهـایی از جامعـه جـاهلی، هجـرت و جهـاد را 

 عنوان دو عامل مهم پیشنهاد کردند. هرچند در عمل هی  منفعتی بـرای دنیـای اسـالم  به
شد  پیمان با آمریکا شناخته مصداق جاهلیت آمریکا و کشورهای هم ،نداشت. در دوره دوم

ن نداشـت و اناکه جهاد با آنان را در پیش گرفتند که باز هی  منفعتی برای اسـالم و مسـلم
نیـز جهـاد  هـا و راه مبـارزه بـا آن نددر دوره سوم مصداق بارز جاهلیت شیعیان شناخته شـد

 ها همه برای اعتالی اسالم و مسلمانان است! هرچند آنچه در عمـل دیـد معرفی شد. این
بینیم  تنها اعـتال و پیشـرفت اسـالم را نمـی یعنی نه ؛س این مطلب استشود عک شد و می

هــای ســلفیه جهـادی بــه انحطـاط رفتــه اســت.  بلکـه جهــان اسـالم در اثــر حمـالت گروه
بـا هـای تکفیـری  گروه افزایش تعـدادچون  آثاریسوءبرداشت از این واژه در جهان اسالم 

دشمن از دیرزمـان بـه دنبـال آن  هراسی که اسالماغراض شیطانی خود، به رسیدن هدف 
ها و  های مـذهبی، از بـین رفـتن فرصـت جنگ سمتشدن جوامع اسالمی به  هبود، کشید

کــه هــی  انســان اســت ناپــذیر بــه مــال، نــاموی و جــان مــردم  صــدمات و لطمــات جبران
 راحتی غم و اندوه آن را فراموش کند. توان به آزادمنشی نمی
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