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 یجها  هی الف  دگاهیخالفت از  

*

 دهیچک
افراطـی از سـلفیه اسـت کـه در نـیم قـرن گذشـته بـا  یگرایشـ ،یهن جهـادیسلفجریان 

 ماننـد ییها گروهرهور کرده و مبنای فکری  ق ب یدسافکار رخی ی تند از بها برداشت
یهن جهـادی بـا فهـم ناقصـی از سـلفهـای  القاعده، داعش و ... قرار گرفتـه اسـت. گروه

ی رهن فرهنـگ سـن و مبـارزه بـا انازگشت به عزو اولیه مسـلمحقیقت اسالم و با شعار با
برب بر جوامـع اسـالمی، در پـی احیـای خالفـت اسـالمی هسـتند تـا بـه گمـان خـود 

بـا . آنـان کنندمحقق را وامع بشری در جاجتماعی عدالت  حاکمیت و عبودیت خداوند و
حاکمـان و و  نـددان مـیهای موجود را حکومـت جـاهلی  گرایی افراطی، حکومتاجتهاد 

سپس برای نجـاو مـردم از  .کنند که راضی به حکومت آنها هستند تکفیر میرا مردمی 
ــه هجــرو تربیــب  بردگــی حکومت ــا پــس از تمرکــز و ک مــیهــا پیــروان خــود را ب ــد ت نن

 ن خود برخیزند و خالفت اسالمی را برپا کنند.ایافتن، به جهاد با مخالف قدرو
 .تیو عبود تیجهاد، حاکم ر،ی، خالفت، تکفق ب دیس ،یجهاد هیسلف: ها دواژهیکل

  

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

morteza19mohiti@gmail.com 
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 مقدمه
زو صدر اسالم آور شکوه و عی مسلمانان در اندلس اسالمی، یاددوران حکومت طالی

حکومت اسالمی را  ، خألتوری عثمانی نیز پیروان مکتب خلفاپاشی امپرابود. تا قبل از فرو
هـای  و اسـتیالی دولـتکردند، اما با فروپاشی سل نت عثمانی از یـک سـو،  احساس نمی

 ،های مسلمانان که همراه با نفوذ فرهنگ بیگانه به مرز و بوم اسالمی بود بربی بر سرمایه
، محمـد عبـده و الدین اسدآبادی سید جمال مانند مسلمانمتفکران از سوی دیگر، بعنی 

زدگـی و احیـای حکومـت اسـالمی برآمدنـد و بـه منظـور  در پی مبارزه با بـرب ،حسن البنا
و  ندهایی در راستای تقریب بین مـذاهب اسـالمی برداشـت قق امت واحده اسالمی، گامتح

هـای دینـی در  تعصـباو قـومی بـر ارز  بلبـهن اما با  ،حزبی را آباز کردند -فعالیت سیاسی
 1جامعه اسالمی ناکام ماندند.

هـای سـلفی  کـه ابلـب گرایش ،هایی از جوانـان مصـری در نیمه دوم قرن بیستم گروه
های انقالبـی سـید ق ـب، از فعالیـت آرام حزبـی فاصـله  یرپـذیری از اندیشـهتأثبا  ،ندداشت
یـهن تکفیـر و جهـاد بنـا پابـر  را افراطـی یو با ایـده ایجـاد حکومـت اسـالمی، حرکتـ ندگرفت

بخـش نبـود، و بسـیاری از رهبـران  نتیجـه ی ایـن حرکـت افراطـی،ها تال اما  ،گذاشتند
و گروهی نیز  ندحسن البنا، یعنی مدارا با حکومت، بازگشت یوهن شالمسلمین به  فکری اخوان

 یفنـا ای جز ایجـاد یجهنتکید کردند که احیای خالفت تأ بر اجرای عملیاو نظامی برای 
هــای نخســت خــود را در مصــر  کــه گام ،ایــن حرکــت جهــادی 2نداشــت. ینــاآرام اجتمــاع

ی کشـورهاتشـار در بیشـتر فکری تبدیل شده و با ان یی اخیر به جریانها سالدر  ،برداشت
توجـه بـه نابسـامانی بـا امـروزه  ه است.شدامنی و بروز مشکالو فراوانی باعث نا اسالمی،

و  یـیدربـاره چرا یهن جهـادیسـلففکـری  یمبـان اوضا، کشورهای من قـه، ضـروری اسـت
ها واقف  جنبش ینتعامل با ا یفیتسو به ک یکتا از  دشو یبررس یخالفت اسالم یچگونگ

 یو از سـو  یمکن گیری یشپ انسانی یمعظ یرویآنان، از هدر رفتن ن یدعقا یلا تعدم و بیشو
                                                

 .76-72، ص3، جفی الوطن العربی ةالحرکات االسالمیعبدالغنی،  ،. عماد1

 .73، ص3، جهمان. 2
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 ق حکومـت یکپارچـهن تحقـ یراه را بـرا هـا و اصـالد آن، یانجر  یـنا یشناس یببا آس یگرد
 .یمتمام مسلمانان جهان هموار ساز  یفرا رو  ی،اسالم

 بخش اول؛ مفاهیم و مبانی فکری

 «جهادی سلفیه  » مفهوم
است، تعـاریف مختلفـی از آن  یاص الد جدید « یهن جهادیسلف»ه اص الد از آنجا ک

 یهن سـلفگویـد  یموی  دارد. 1ین تعریـف را عبـدالغنی عمـادتر  جـامعشده، اما بهترین و  داده
شود که مدارا و تساهل با حاکمان موجود و تغییـر  یمیی از سلفیه گفته ها گروهبه  جهادی،

و جهاد و عملیاو نظـامی را تنهـا راه  اند فت را نپذیرفتهتدریجی افکار مردم برای ایجاد خال
 2دانند. احیای خالفت اسالمی می

و برای برپایی خالفـت  رنددا میآنان با فهم ناقصی از اسالم، جهاد را بر هر چیز مقدم 
تمام مسلمانان بـه دلیـل پـذیر  یـا  ،از نظر آنان کنند. ستیز میاسالمی، با مخالفان خود 

و  کـافرکننـد،  حکم می «بیر ما انزل الله»بر فرهنگ برب و حاکمانی که به سکوو در برا
دشـمن دور( ) یدبعشوند و آمریکا و اسرائیل، عدو  )دشمن نزدیک( خوانده می 3عدو قریب
 4نام دارند.

 «خالفت» مفهوم
در اداره تمـام امـور دینـی و  به معنـای نیابـت از پیـامبر اکـرم ،خالفت در اص الد

شـود. در واقـع امامـت و  یمنیـز تعبیـر « امامـت کبـری»ه است، کـه از آن بـه دنیوی جامع
و امامـت در  اسـتخالفت، معنایی نزدیک به هم دارند با این تفاوو که کاربرد امامت عام 

                                                
 ها و حرکاو اسالمی در مصر است. های جریان سی و مدیر مرکز بررسینویسنده و کارشناس مسائل سیا ،. عبدالغنی عماد1

 .3۲، ص3، جهمان. 2

آمریکـا و  ،هـای جهـادی اسـت کـه یکـی از گروه ،. درباره دشمن نزدیک و دور بین سلفیه جهادی اخـتالف اسـت. القاعـده3
 داند. اسرائیل را دشمن نزدیک می

 .23-2۲، صگری تاریخ تفکر سلفی. فرمانیان، مهدی، 4
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جامعـه  یاستو ر  یامامت کبر  یبه معنااما خالفت،  ،شود یمنماز یا یک علم را نیز شامل 
الم کـ ایـن تعریـف را از ،تفکـران سـلفی معاصـر اسـتکه از م ،رشید رضا 1است. یاسالم
 2کند. یمیید تأو آن را  ،نقل یماوردو  یتفتازان

تشـکیل حکومـت اسـالمی بـه جـای  باط خالفت با حکومت نیز بایـد گفـتدر بیان ارت
های  ای بود که پس از انحالل خالفت عثمـانی و تبـدیل سـرزمین خالفت اسالمی اندیشه

 یاسـالم یشـهرها دولـت یلبـا تشـک تـا ای کوچـک م ـرد شـداین امپراتوری به کشوره
 3ند.جبران ک یرا تا حدود یخالفت بزرگ اسالم خسارو نبودی 

 مبانی فکری سلفیه  جهادی
های افراطی مانند داعش شـده  امروزه آبشخور جریان که ،یهن جهادیسلفی فکر  یمبان

 .دارد خالفـت اسـالمی کارهای آنان برای ایجـاد و راه اهداف یمدر ترس ینقش مهم ،است
 د.شوارزیابی  آنان یفکر  یمبان ینتر  رو الزم است مهم یناز ا

 سالفیه فکاری مبناای تارین مهام خداوناد؛ بارای عبودیات و حاکمیت انحصار
 جهادی

االعلی مـودودی در نیمـه اول را ابـو له حاکمیت خداوند با خالفت اسـالمی مسئارتباط 
توحید، رسـالت و خالفـت سـه  ،از نظر او .دکر  قرن بیستم وارد مباحث اجتماعی و سیاسی

وی هـدف از ایجـاد خالفـت  .سـتا رکن اصلی دین اسالم است و حکومت فق  حق خـدا
متفکـر بـزرگ  ،سـید ق ـب 4دانست. کردن به موجباو رضایت خداوند می عملاسالمی را 

را از جـای آثـار  حاکمیـت خداونـد  در جـاییرپذیری از مودودی، تأثیهن جهادی نیز با سلف
 یبشـر  یفکر  یها نظام یسهبا مقا های الوهیت و اساس دین معرفی کرد و بارزترین ویژگی

                                                
 .2۲2، ص3ج ،معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهیة ،. عبد الرحمان، محمود1
 .36، صالعظمی ةاو االمام ةالخالفرضا، محمد،  . رشید2

 .31۲6، اردیبهشت مجله شهرونددر: ، «پیش به سوی حکومت اسالمی»رسول ،  ،. جعفریان3
 .24-33، صنظام الحیاة فی االسالمابواالعلی،  ،. مودودی4
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 یهـا یبرتـر  یسـت، داراخداونـد ا یـترا کـه تبلـور حاکم یالهـ یناسالم، قـوان یعتبا شر 
 ز:ند اا که عبارو دانستمنحصر به فرد 

 بشر است. یف ر  م ابق با نیازهایدارد و  یمبدأ اله .3
 شده است. تفصیل بیانقابل  ی و البتهاصول کل به صورو .2
 مصالح فرد و جامعه و اساس حکومت است. شامل .1
 است. یشرفتبنا شده که قابل پ یاجتماع های اساس ارز بر  .2

 1نـدک میاسالم را تنها راه سعادو بشر قلمداد  یمآوردن به تعال یرو رو سید ق ب  ناز ای
 یبـر مـردم داشـته باشـد، ادعـا یـتحـق حاکم یخود  ادعا یشکس از پگوید هر  یمو 

ملیــت، هــوا و هــوس، عقــل بشــری،  ،معیــار حاکمیــت از نظــر او 2کــرده اســت. یــتالوه
ست ا سخن خدا و پیامبر او ،بودن نیست، بلکه تنها معیار حاکمیت بودن یا اجتماعی انسان

سـید ق ـب  ،بـر همـین اسـاس 3سـت.ا که اصل اولی دیـن، یعنـی پـذیر  عبودیـت خـدا
بودیت خداوند را شامل تمام موجوداو عالم بیب و شهود در دنیا و آخرو دانسته و آن را ع

ذوَن َةذ َّ یـهن آو در تفسـیر  4دانـد قاعده اساسی تمام تصـوراو اسـالمی می َِّنم ذال اَل يمأ ََ َحَم م َفذ
 َّ ِسِه أ َةَرَجُّ ّمم نفم

َ
حَدأ ِِف ُ دم َّ اَل يجِ

م
أ ُث َر َ يهََنم وک ِفَمَی َشجَ ُم َمَی يََم ِِ ذ وَدأ ََسأ ُم ِم  ،به پروردگارو قسم» 5؛ُّ َقَضيَت َحیَسذ
بـه حکـم تـو گـردن نهنـد و  یشانها در اختالف ینکه، مگر اشوند یآنان مؤمن محسوب نم

 یکه با نام مسـلمان در جامعـه اسـالمرا  یخداوند افراد یدگو یم« به حکم تو باشند یراض
حاکمیت خداوند به معنـای پیـروی از قـوانین اما  ،اقرار دارند ینکنند و به شهادت یم یزندگ

 6.داند یمسلمان نم کنند یم یتتبعو از قوانین بشری  اند الهی را نپذیرفته

                                                
 .1۲، صسالمیاال نحو مجتمع ، ق ب سید .1
 .3۲3، صاالسالمی مقومات التصور، همو. 2
 .364. همان، ص3
 .۲3. همان، ص4
 .70آیه ، (2) نساءسوره . 5
 .373، صمقومات التصور االسالمی. سید ق ب، 6
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ه با بیان اینکه سید ق ب از  یا جاهلیت امروز، حاکمیت را به بشـر واگـذار کـرده و عـد 
ه آن انـد و د هـا را حکومـت کفـر می سـاخته اسـت، ایـن حکومتدیگـر  یا ها را معبـود عـد 

حاکمیـت و سـل نت تحقـق  ،الهـی یو اسـاس دعـوو همـه انبیـا هـدف اسـالم گوید یم
 1ست.ا اوانسان در برابر  یبندگ خداوند در همه شئون زندگی بشر، و

ترین نتـایر تحقـق حاکمیـت  اساسـیاز را یکـی  یبه عدالت اجتماع یدنرسسید ق ب 
 یتو هـدا یم برنامـه کامـل زنـدگم لب که اسـال ینبر ا یهبا تک داند و خداوند در زمین می

باور به  آورندهن یدبلکه پد یست،صرف ن یتاسالم فق  هدا دگوی یاست، م یتهمه بشر  یبرا
بـا رود اسـالم  یعـدالت یو بـ یضاسـت. تبعـ انو دشـمن رالمـ یفانضـع یو حام یتمعنو

 2اسـت. یاسالم ضـامن گسـتر  عـدالت در جامعـه انسـان ینقوان یناسازگار است و اجرا
عدالت در اقتصاد نیست، بلکه اسالم، عـدالت انسـانی را  فق ر از عدالت اجتماعی، منظو

قلـب و وجـدان انسـان کـه بـر  دو رکن محکم استوار است؛ یکی،آورد که بر  یمبه ارمغان 
گذاری صحیح در محـی  اجتمـا،، کـه بـه ایجـاد یـک  ، قانونو دیگری ؛مدار تقوا کار کند

و پیدایش چنین عـدالتی در گـرو ایجـاد نظـام حکومـت  3انجامد نظام اجتماعی متعادل می
 4اسالمی است.

 .های وی رونـق بیشـتری گرفـت یهن جهـادی، اندیشـهسلفپس از سید ق ب و با رهور 
ترین  ییـد اندیشـه سـید، حاکمیـت را اصـلیتأرهبر فکری القاعـده نیـز بـا  ،ایمن الظواهری

 6ا از حاکمیـت شـریعت نیسـت.گویـد توحیـد، جـد یمو  5ددانـ مـیویژگی الوهیـت خداونـد 
یهن جهادی، توحید و حاکمیـت خداونـد سلفاز رهبران فکری  ،محمد مقدسیابو ،همچنین

                                                
، در سـایت منبـر 2ص، بیین ککیام  س سیعوا والمسیلمین النزاع ،؛ بن الدن، اسامه32و  20، صمعالم فی الطریق، همو. 1

 .التوحید والجهاد

 .07، صسالمیاال نحو مجتمع سید،  ،ق ب ؛27. همان، ص2
 .36و  37، صعدالت اجتماعی ار اسالم، سید ق ب. 3

 .332. همان، ص4
 .، در: سایت منبر التوحید والجهاد3، صاالسالم ةاعزاز رایایمن،  ،. الظواهری5
 .، در: سایت منبر التوحید والجهاد3، صلشیخ ایمنالکتاب الجامع لکلمات و رسائل ا، همو. 6
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آن رای هـا در دنیـا بـ داند که همه نزا، می و بعثت انبیارا اصل اصول دین و هدف آفرینش 
های جهادی با چنـین مبنـای فکـری، و بـا توجـه بـه وضـعیت  سلفی 1صورو گرفته است.

حاکمیت بارز کفر اسـت، احیـای خالفـت اسـالمی را  ، که از نظر آنانجهان اسالم موجود
 دانند. رورو میض

 یاسالم خالفت احیای ضرورت
یهن جهادی، احیای خالفت اسالمی تنها راه برای تحقـق حاکمیـت خداونـد سلفاز نظر 

ک د یـوجـو ، خـألداشـته اسـت یجهـاد یهن بر افکـار سـلف یادیز  یرکه تأث ،مودودی .است
نـه معاصـر را  یمشکل جوامـع بشـر  خوبی احساس کرده و حکومت یکپارچه اسالمی را به
 یشـهمحـور اند 2.دانـد یحاکمان فاسـد م یتدادن به حاکم عبادو اصنام و اوثان، بلکه تن

 او نیـز .اسالم بـود قوانین یمبنا بر یحکومت اله یجادا یزق ب ن یدس یاجتماع -یاسیس
تحقـق  یبـرا ،قلمـداد کـرده یمشـکل جامعـه جهـان ینتـر  یرا اساسـ یالهـ یفقدان رهبر 

 3.کند یم یدکأ ت یامت اسالم یایخداوند، بر اح یتحاکم
 یرا اجمــاع یخالفــت اســالم یجــادلــزوم ا ،«الجهــاد»رهبــر گــروه  ،عبدالســالم فــرج

واجـب مسـلمان  بـر هـراز اوامر خداوند است و  یاسالم خالفت اعادهن  یدگو یم و 4ددان می
 5نکند. یغدر  یتالش ی از ه ،ق آنتحق یبرا است

ــن ــران القاعــده ب ــزن ،الدن؛ از رهب ــه روا ی ــا استشــهاد ب ــاوب ــو  ی ــا راه اجــرا ی،نب  یتنه
ـچنانچـه  6.دانـد یم یدولـت اسـالم ییدر جامعه را برپا ینیدهای دستور  از  ،ه عـزامعبدالل 

که  ،ینیلس قتاده فو ابو 7داند یم یرا واجب شرع ینخالفت در زم ییرهبران القاعده، برپا
                                                

 .، در: سایت منبر التوحید والجهاد2، صالتوکید والجهاا. ابو محمد المقدسی، 1

 .33، صةفی السیاسی ةاالسالم و هدی ةنظریابواالعلی،  ،. مودودی2
 .3-3ص های راه، نشانهسید،  ،. ق ب3

 .0ص ،ةالجهاا فریضة الغائبمحمد،  ،عبدالسالم فرج ؛«الفة اإلسالمیة...ولقد أجمع المسلمون علی فرضیة إقامة الخ. »4
 .1، صهمان. 5
 .، در: سایت منبر االتوحید والجهاد7-1، ص1توجیهات منهجیة اسامه،  ،الدن . بن6
 .، در: سایت منبر االتوحید والجهادواالجوبة الجهاایة ةاالسئلعبدالله،  ،: عزام.. نک7
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 یگـاهجا یالهـ یـنله دولـت در دئمسـ گوید یم ،است یهن جهادیسلفرهبران فکری از  یکی
بـه  یدولـت اسـالم ییو برپـا 1نـدارد یا و ثمره شود یدارد و بدون آن اسالم بر پا نم یمهم

 2است. یحکم قرآن و سنت، واجب شرع
بـرای تشـکیل  حـزابا یرائـتالف بـا سـا یجهاد یهن سلفذکر این نکته نیز مهم است که 

 یرا بـه دولتـ چنـین ائتالفـی عبدالله عزام .بیند یدر تعارض م یاله یترا با حاکم حکومت
 3باشد. یامبرپ یر وز  آن ابوجهل و نخست یسکه رئ کند یم یهتشب

 کارهای سلفیه  جهادی برای احیای خالفت بخش دوم؛ راه

 کلی سیر
 کارهـای راه یکلـ یرس ،خالفت حققت یبرا یجهاد های یسلف یکارها راه بیان از لقب

 .کنیم یم  یانب را خالفت تحقق برای آنان
 :کـرد یاندر دو مرحله ب توان یاحیای خالفت را م یبرا یجهاد یهن برنامه متفکران سلف

خـود را در  یدانی. آنان ابتدا با توسعه مفهوم اجتهاد در دین،و مرحله م یساز  مرحله مفهوم
کنـونی  وضعیتو با مراجعه به رواهر متون دینی و ت بیق  نددشناس قرار دا جایگاه اسالم

از نظـر  4نـد.کردتحلیـل را جامعه با تـاریخ صـدر اسـالم، اوضـا، نابسـامان امـت اسـالمی 
فسـاد حکـام و سـی ره بـرب بـر بـالد  ،های جهادی، عامـل اصـلی ایـن نابسـامانی سلفی

حـل  تنهـا راهآنگـاه  5.اسـتاسالمی است که آن نیز معلول فقدان حاکمیت خداوند بر بشر 
با ایجاد خالفت اسـالمی  فق این بحران را بازگشت به بندگی خدا و حاکمیت او دیدند که 

                                                
 .، در: سایت منبر االتوحید والجهاد21، صالجهاا واالجتهاای، . ابو قتاده فلس ین1

 .323. همان، ص2
 .، در: سایت منبر االتوحید والجهاد33، صالتامر العالمیعبدالله،  ،. عزام3

شـکری احمـد  از سـویادعای اجتهاد به صرف م العـه چنـد کتـاب  ؛64و  73، ص3، جالنبی المسلح ،سید احمد ،. رفعت4
 .مص فی

، در: سـایت 2، صالکواشف الجلیة فی کفیر الدولیة السیعوایةابومحمد،  ،؛ المقدسی337، صهای راه نشانه، د ق بسی. 5
 .منبر االتوحید والجهاد
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ی به جامعه اسـالم یجامعه جاهل یلدر تبد اسالم یامبرعملکرد پآنان  1شود. یممحقق 
واندنـد و بر اساس اجتهاد خود، جوامع موجود را جوامع جاهلی خ 2ندرا الگوی خود قرار داد
فکـران همسـپس  3.تکفیـر کردنـدبه حکومت آنان باشد که راضی را و حاکمان و هر کس 

جوامـع موجـود( و ایجـاد جماعـت پیشـتاز توحیـدی دعـوو کفر )خود را به هجرو از بالد 
البتـه بایـد گفـت در میـان  5دند.کر و در اجرای این برنامه، بر جهاد و خشونت تکیه  4ندکرد

، سـید ق ـب تربیـت دینـی افـراد جامعـه را از ارکـان ایجـاد نظـام یهن جهـادیسلفمتفکران 
اما پس از وی، بـیش از آنکـه بـه مقولـه تربیـت توجـه شـود، جهـاد و  ،دانست یماسالمی 
 کار رفت.ه خشونت ب
 :از ندا عبارو جهادی هن یسلف برنامهن  ارکان

 اجتهاد باب بازکردن
امـا ابلـب  6اسـت،کـرده تربیـب ن به آدین اسالم  ی است کهبا اینکه اجتهاد از مباحث

و  نـدکرد مـیکیـد تأ سـلف  ائمـهن بـر تقلیـد از  ،خالف امامیـهخصوص، بر اهل سنت در این 
لـزوم اجتهـاد بـر  لهن ئمسـتیمیـه،  تا اینکـه ابـندانستند،  اجتهاد در دین را برای خود روا نمی

بـا نیـز  های جهـادی سلفی 7مبنای رجو، به رواهر متون دینی و فهم سلف را م رد کرد.
و افکـار خـود را در پوشـش  را وسـعت دادنـد تـا آرا تیمیه، مفهـوم اجتهـاد الهام از تفکر ابن

اجتهاد، مشروعیت ببخشند و راه را برای به دست گرفتن رهبری فکری جوانان مسلمان و 
 ند.کنایجاد خالفت اسالمی هموار 

                                                
 .32۲، صالنبی المسلحسید احمد،  ،. رفعت1

 .17و  10، صمعالم فی الطریق سید ق ب،. 2
 .13، صمبانی تفکر اسالمی، همو. 3
 .331، صهای راه نشانه، همو. 4
 .312، ص3، جالنبی المسلحسید احمد،  ،. رفعت5

6 . ینی ي الدِّ ُهوْا فی َیَتَفقَّ َفٌة لِّ ْنُهْم َطآئی ٍة مِّ
َ
ْرق ن ُکلِّ فی  .322(، آیه 3) توبه؛ سوره َفَلْواَل َنَفَر می

بتدعا  وإن کان ومن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعین وتفسیرهم إلی ما یخالف ذلک کان مخ ئا  فی ذلک، بل کان م. »7
 .173، ص31، جمجموع الفتاویابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم،  ؛«مجتهدا  مغفورا  له خ ؤه
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و  انـد فراتـر رفته یهن جهادی در بحث اجتهـاد و تقلیـد از مبـانی سـید ق ـبسلفرهبران 
ن اابلـب مجتهـد ،بـه همـین دلیـل .دانند شرای  حداقلی را برای اجتهاد کافی می شتندا

اند،  و کتاب معتبری در موضوعاو دینـی ننوشـته هستندآنان، فاقد تحصیالو دینی کافی 
هـای افتـائی کشـورهای اسـالمی، عنـو نیسـتند.  تعلمی یـا هیئ یها انجمنچنانچه در 

هبران آنان، صرف آشنایی بـا ادبیـاو عـرب و فهـم رـواهر متـون دینـی را حتی بعنی از ر 
با دعوو بـه تفکـر  ،رهبر حزب التحریر ،یهصالح سر چنانچه  1دانند، یمبرای اجتهاد کافی 

بـه که از قرن سوم تا  یاز مشکالت یکیمعتقد است ، سخنان فقهادینی و نهی از جمود بر 
رجـال  یو اعتمـاد بـه رأ یـامبرپان فلت از سـخناسالم شده، ب یعلما گیر یبانگر  امروز

 2داند. یمی جعل یثرا مملو از احاد یانمفسران و صوف یان،او آثار فقها، اصول .است یند
رسـوم ملـی و ن، و تحـریم بعنـی آداب و اناصدور حکم هجرو و جهاد، تکفیر مسـلم

 3ای است. مدهای چنین اندیشهاالمللی از پی بین

 موجود یها ملت و ها دولت خواندن جاهلی
 ورطـهن یـدن در خداوند را، فـرو بلتالوهیت و حاکمیت گردانی جامعه از  سید ق ب روی

در جامعـه بشـری رهـور کـرده  متعـددی هـا نظامو  به اشکال مختلفنامد که  یمجاهلیت 
اند، فرقـی بـا  مردمی که راضی به حاکمیت قوانین بشری بـر جامعـه شـده ،از نظر او .است

اسـالم را از اسـاس قبـول  و در صفت جاهلیت، شـریک هسـتندو همه  رنداحکام فاسد ند
از نظـر سـید ق ـب، احیـای  4.هـا قائـل نیسـت ندارند و اسالم نیز حق  موجودیت بـرای آن

                                                
آیا اجتهاداو مجاهدین که گاهی با سنت ق عی تعارض دارد » پرسد مییکی از افراد القاعده که به . ایمن الظواهری در پاسخ 1

الکتیاب الجیامع ایمن،  ،؛ الظواهری«انصاف م لوب است»گوید:  او، میبدون هی  ردی بر این اجتهاد «اعتبار شرعی داردت
 ، سایت منبر االتوحید والجهاد.2۲6ص لکلمات...،

 .16و  17، ص3، جالنبی المسلحسید احمد،  ،. رفعت2
 .16. همان، ص3

 .13، صمبانی تفکر اسالمی، سید ق ب. 4
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و از بـین بـردن جوامـع جـاهلی خالفت اسالمی و تحقـق حاکمیـت خداونـد بـدون مبـارزه 
 1پذیر نیست. امکان

از کتاب و  یلیدال  استناد بهبا  ،یهن جهادیسلففکری از رهبران  ،یهصالح سر  ،همچنین
ــد  ،ســنت ــهآمانن حَن  ی م َدلأمذذُِّفرم َلِاذذال ُهم حأ

م
م َفک َف َدّلله َُ رذذ

َ
ذذُّ ُ أ يَأمذذ  ِ َ َّْ َحََّذذن 

ــهن  یهــا حکومت 2  هم
حنــور  وی 3نامـد. یمی جـاهل یجــوامع را یکــافر و جوامـع اسـالم ی رااسـالم یکشـورها

 یتـرک علنـ یـن،دادن بـه خـدا و د آشکارا دشنام ،یمشترک مردان و زنان در اماکن عموم
را نشـانه  گری یلـهفرائض اسـالم، وجـود شـراب و قمـار و زنـا، گسـتر  دروغ و فسـاد و ح

ماننـد ایمـن  ،یهن جهـادیسـلفاز نظـر رهبـران معاصـر  4.شـمارد یجوامـع برم یـنا یتجاهل
بـر پایـه  بلکـه هـر حکـومتی کـه ،الظواهری نیز جاهلیت، یک دوره خاص تـاریخی نیسـت

 5امیال بشری اداره شود حکومت جاهلی است.

 نامخالف تکفیر
را « کفـر»و « جهـل»کردن باب اجتهاد، مفـاهیمی ماننـد باز های جهادی پس از  سلفی
ی ایجـاد یـک تشـکل و پیـروان خـود را بـرا ندو جوامع موجود را جاهلی خواند ندتوسعه داد

بعـد،  مرحلـهن آنـان در  .عـوو کردنـدگـر بـه هجـرو از جوامـع موجـود، د انقالبی و اصـالد
و  دانسـتندهای فاسد را خروج از جاده توحید و عامل اصلی ذلت مسلمانان  حاکمیت دولت

کـه همانـا  ،ن خـود راه را بـرای مراحـل عملـی حرکـت خـوداهـا و مخالفـ با تکفیر حکومت
 6.گشودند ،هجرو و جهاد برای تحقق خالفت است

                                                
 .62، صهای راه نشانه، همو. 1
 ها حقا  ستمگرند. ؛ و هر که م ابق آیاو الهی داوری نکند، آن20، آیه (0) . سوره مائده2
 .24، ص3، جالنبی المسلحسید احمد،  ،. رفعت3

 .23. همان، ص4
 .، در: سایت منبر االتوحید والجهاد37، صاالسالم ةاعزاز رایایمن،  ،. الظواهری5

 .11ص ،3ج ،النبی المسلحسید احمد،  ،. رفعت6
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 بـر را در ابلـب مسـلماناناند کـه  فـر را گسـتردهک یـرهن دا یقـدر ه بـ های جهـادی یسلف
توسـل بـه  انندم ،یفرد یدعباداو و عقاهای وهابی شامل  یو کفر نزد سلف گیرد. شرک یم

به  های جهادی فیکه سل یشرک و کفر  اما ،شود یم، و ... قبور یارونذر، شفاعت، ز  یا،اول
 .گیرد یم بر ا درشخت ر  یاجتماع ی فردی وهمه شئون زندگ یبا  آن معتقدند تقر 

و  یبـه مکاتـب فکـر  یـدنگرو یـانـو  های یشـهاز اند یرویپ های جهادی، یسلف رنظ از
چنانچـه در  یدولت یها اشتغال در اداراو و سازمان یاسی، ودر احزاب س یتعنو ی،فلسف

همـه  آنـان 1شـود. یممنجر به کفـر شـخت  نباشد یسلف یها جهت اهداف و منافع گروه
 یـااز دولـت  یـتگونه حما و هر 2دانند یرا کافر م ،ز جمله دولت مصرا ،یاسالم یها دولت

ها و  سـازمان ،همچنـین 3.انـد را ممنـو، کردهی دولتـ ینقـوان یاجرا یو حت با آن یهمکار 
کتاب و سـنت، کـافر  یناز قوان یرب ینیها و قوان را به سبب اتخاذ رو  یاسالم یکشورها

 4پندارند. یم یتاز کفر مشرکان عصر جاهل یدتررا شد یدکفر جد ینو ا کنند یم یتلق
عبدالسالم فرج با ت بیق اوصاف سالطین مغول بر حکام کشورهای اسالمی، آنـان را 

 نیـز، یهسـر صـالح  5.شـمارد یمـو جهاد در مقابل ایشان را از واجباو شـرعی  ددان میکافر 
 د از:ان بندد که عبارو یمردم به کار م «یرتکف» یرا برا یقواعد 

اگـر بشـر از  حـال .اسـت یاله یعنظام و شرا یر پذ یبه خدا مقتن یماناول: ا قاعده
و  یگـذار  سـر بـاز زنـد و درصـدد قانون ،او مقرر کـرده یکه خداوند برا ،یاله برنامهن  یاجرا
 .شود یکافر م باشد یزندگ یبرا یدیجد برنامهن  یمترس

 یگـرو بخـش د یردپذاز آن را ب یکه بخش یاست و کس یکامل یند ،قاعده دوم: اسالم
 را رها کند کافر است.

                                                
 .22-22. همان، ص1
 .13ن، ص. هما2
 .22و  21. همان، ص3

 .11. همان، ص4
 .31-33، صفریضة الغائبةمحمد، . عبدالسالم فرج، 5
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بـا  کـه ؛یالتزام عملو  ی،اقرار زبان ی،قلب باور :شامل سه رکن است یمانقاعده سوم: ا
خون  یختنر  و کرداشخاص را به کفر محکوم  توان یارکان، م یناز ا کدامرفتن هر  یناز ب

 1.استحالل  یفرد کافر و مصادره اموال و 
را کـه بـا  یمفهوم کفر، هر حاکم با توسعهن پیروی از سید ق ب،  به ،اسامه بن الدن نیز

اسالم در  ینقوان یحداکثر  یاهتمام کامل به اجرا یا همکاری کندمسلمان یرب یها دولت
 2.داند یم او را واجب یهعل یامخواند و ق میکشور  نداشته باشد کافر 

 ،در واقع .ی خواهد بودروشن است که بر اساس این قواعد کمتر کسی از اتهام کفر، بر 
 یجـواز  یـر،تکف که حربـهن  کند یم یقنکته را تصد ینا های جهادی یسلف یو آرا ها یشهاند
، ایمـان رسـول خـاتماند از اینکه  آنان بافل .است یجهاد یاوگونه عمل انجام هر یبرا

از ایـن  .ددیـ ان میحاکی از باور باطنی آن پذیرفت و آن را یم شهادتین(افراد را با دو کلمه )
 3.پرسید نمی ها ینمسائل کالمی و فقهی و امثال ارو از 

 هجرت به یبترغ و تازیشپ جماعت تحقق
 یخود بـه هجـرو از بـالد یروانپ یبترب ی،جهاد یهن حرکت سلف یمراحل عمل یگرد از

 یـنو مردم در آن بـالد قـادر بـه ارهـار د شود یاداره م یاسالمیر نظر حکام ب یراست که ز 
بشـر در برابـر بشـر، تحقـق  یراه عالج خروج از بندگ یانق ب پس از ب یدس 4.دیستنخود ن
دار »کـه را،  یو هجـرو از جوامـع جـاهل کنـد یرا م ـرد م یقرآن یتتاز با تربیشپ ییتجمع

 یـزعبدالسالم فـرج ن 5.داند یالزم م یتاز یشجماعت پ ینتحقق چن یبرا ،نامد یم« الحرب
و جهـاد را م ــرد  «یمـانبـه داراال  رالکفـردا»رو از بحـث هجــ ةالغائبی ةیضیالفر در رسـاله 

                                                
 .23-22ص، 3ج ،النبی المسلحسید احمد،  ،. رفعت1
، در: سـایت منبـر 2، صالنزاع بین ککام  س سیعوا والمسیلمیناسامه،  ،؛ بن الدن32، صمعالم فی الطریق، سید ق ب. 2

 .التوحید والجهاد
 .33، ص3، جمجموعه مقاالت کنگره تکفیرجعفر،  ،سبحانی. 3
 .312، ص3، جالنبی المسلحسید احمد،  ،. رفعت4
 .323و  336 ،337، صهای راه نشانه، سید ق ب. 5
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از  یگرید یر)تعب ای یهاول یها را متوقف بر وجود هسته یو تحقق خالفت اسالم 1کند، یم
 2دهــد. یلتشــک یدولــت اســالم یــدجماعــت با یــنکــه ا دانــد یتاز( میشــهمـان جماعــت پ

 یام جوامـع امـروز تم ،ق ب یدبا نقل سخنان س ،رهبر القاعده ،یالظواهر  یمنا ،ینهمچن
کفـر  ینو کفـر آنـان را بـاالتر  یـدهنام یجـاهل جوامـعخداوند  یعتنکردن شر اجرادلیل را به 

 3( کنند.رو)هج یواجب دانسته که از آنان دور  خوانده است و بر عقال

 جهاد از ابزاری استفاده
دادن بـه بنـدگی بشـر در برابـر بشـر را منـوط بـه  ، که آرمـان خاتمـههای جهادی سلفی

پس از تکفیر مخالفان و هجرو از بالد کفـر، از جهـاد  4دانند، یمشکیل خالفت اسالمی ت
یهن جهـادی حتـی سـلفدر تفکـر  .برنـد یمبه مثابه تنها ابزار بـرای سـرکوب مخالفـان بهـره 

از عقاید و مبانی آنهـا دانسـت، چنانچـه سـید  یبخشکار، بلکه  راهتوان جهاد را فراتر از  می
از طبیعـت برنامـه اسـالم  یبلکـه بخشـ ،را نـه ابـزار تحمیـل عقیـده ق ب جهاد در اسالم

، روشـن از نظـر او .رود کار میه خدا بز یوغ بندگی بیر ها ا داند که برای آزادکردن انسان می
کـردن حکـام فاسـد میسـر  مین، بـا تبلیـغ و نصـیحتکردن قوانین خدا در ز است که حاکم

 5شود و باید در این راه جهاد کرد. نمی
 یـدگو یمـو  ددان میینی جهاد را واجب عالجهاد مصر نیز،  گروهرهبر  ،دالسالم فرجعب

او  6اسـت. یدولـت اسـالم ییو برپـا یـدتوح یاعـتال یرو  بـرا ینجهاد تنهـا راه و بهتـر 
اسـالم  پیـروزیتاکنون سـبب عـزو و  یامبررا که از زمان پ یاریدانشمند بسیر ب انمجاهد

هنگـام  گویـد و دربـاره دلیـل ایـن برتـری میدهـد  یم یبرتر زهر اند، بر دانشمندان األ  شده

                                                
 .310 -32۲، صفریضة الغائبةالمحمد، . عبدالسالم فرج، 1
 .0ن، ص؛ هما«وإعالن الخالفة یعتمد علی وجود النوا  وهی الدولة اإلسالمیة. »2
 .، در: سایت منبر التوحید والجهاد1ص اعزاز رایة االسالم،ایمن،  ،. الظواهری3
 .62، صهای راه نشانهسید ق ب، . 4
 .67و  62، صهمان. 5
 .21، صالفریضة الغائبهمحمد،  ،. عبدالسالم فرج6
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 یسالد بـرا ینتر  پس برنده ید،نبخش یزهر سوداأل  یدانش علما ،هجوم ناپلئون به مصر
قـدر و ارز  علـم و  یـردرصدد تحق یو البته  !جهاد است نه علم ر،و مقابله با کفا یاروییرو

مثـل  یرا بـا پـرداختن بـه امـور  یالهـ یضفـرا یداست که نبا ینبلکه نظر  ا ،یستعلما ن
 1!طلب علم، ترک کرد

و  ددانـ میعبدالله عزام، جهاد را تنها ضامن حفد شعائر الهی و بندگی خدا  ،همچنین
م  یـهآ ،یمیـهت از ابـن یـرویبـه پ او 2کنـد. یمکیـد أ بر آن ت َلِاذال ُهم حأ

م
م َفک َف َدّلله َُ رذ

َ
ذُّ ُ أ يَأمذ  ِ َ َّْ َحََّذن 

حَن  َدلأمذُِّفرم
آنان  یکه امرا ینیکه بر اساس عاداو و قوان کند یمیق ت ب یلمانانرا بر مس 3

 یجـهمعاصـر را نت یاسـالم یهـا آنگـاه کفـر همـه حکومـت .کنند یمی اند زندگ دهکر وضع 
 آنـان را واجـب یـهجهـاد علو  ردپنـدا مـیآنان را مـانع تحقـق حکومـت اسـالمی و  در یگ می

 4.دشمر  یم
گری و  که قـوام دیـن را بـه هـدایت ،تیمیه ابند مقدسی هم با استناد به سخن ابومحم

بـا  ،که همان توحید است ،ترین اصل را خواهیم محبوب ما می»نویسد:  داند، می جهاد می
 5.«یعنی جهاد، یاری کنیم تا توحید در زمین اقامه شود ،ترین راه قوی

که یکی از رهبـران فکـری  ،نیز یطرطوس یربصابوهای  همین موضع فکری در نوشته
 یفاسـد بـرا یهـا نظام یـهکـه جهـاد عل یدر پاسخ به کساناو  .شود می دیده ،اعش استد

در واقع اعتـراض  نااعتراض مخالف ینا»: گوید یمکنند  نقد میرا  یاسالم تحقق خالفت
را واجـب  یـانرهبران کفـر و طغ یهامت، عل یاماست که ق یو رد حکم شرع یامبربه خدا و پ
 6.«کرده است

                                                
 .310، صالنبی المسلح ،سید احمد ،. رفعت1
 .، در: سایت منبر التوحید والجهادقدمه، مللشیخ عبدالله عزام ةالذاتی ةالسیر . 2
 .22(، آیه 0) مائدهسوره . 3

 .، در: سایت منبر التوحید والجهاد71، صو اثرها فی بناء الجیل ةالعقیدعزام، عبدالله، . 4
 .، در: سایت منبر التوحید والجهاد2، صالتوکید والجهاامقدسی، ابومحمد، . 5
 .، در: سایت منبر التوحید والجهاد3، صلحرکات الجهاایة فی عملیة التغییرأسباب فشل بعض اطرطوسی، ابو بصیر، . 6
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و  اند ، جهاد هجومی )ابتدایی( را مانند جهاد دفاعی واجـب دانسـتههای جهادی سلفی
و  ،مظهـر قـدرو ینجهـاد را بـاالتر  ینیقتاده فلس ابو 1.شمرند یمیلهن نشر اسالم وسآن را 

دادن قـدرو بـه معرفـت،  ارتبـاط»: گویـد یو م ددانـ میبه معرفت  یدنرس یلهن اجتهاد را وس
ما ترک قوم اجلهاا  » ینبو  یتبا استناد به رواوی  2«.شود یم یرفراگ سل هن  یلمنجر به تشک

وا جهـاد  ،قتادهابو 3.داند یم ترک جهاد را سبب ذلت، و خروج از ذلت را در گرو جهاد «إال ذلَّ
در رد تعامـل  دانـد، و یم و آن را واجـب نـدک مـیقلمداد  یت اسالمخالف یایاح راهرا تنها 

چـه  ،شـود یم ثـروو در جامعـه یـدباعـث تولجهـاد  گوید یمی با جامعه جاهل یزآم مسالمت
بـه  یـابی پـس دسـت ،«قرار داده شـده اسـت ام یزهن یهرزق من در سا» فرمود: یامبرپ ینکها

 4ست.ا که همان جهاد در راه خدا شود یم آن واقع یحدر ررف صح یقی،حق یرهبر 
کـه بدانـد  یـدبا ینیز معتقد است هر موحـد  ،متفکران داعشدیگر  زا ،حمزه مهاجرابو

عمر ابـو 5.یسـتجز آن ن یاست که راه یریخ وریفه  ی،اعاده خالفت اسالم یجهاد برا
فإن دولة االسالم قامت  فتی ع ت  »نویسـد:  می ،های جهادی از دیگر رهبران گروه ،سیف

النبی صلی الله علیه وسلم بالکتاب والج اد، ولن تقوم متر  خرترإ  ال بالکتتاب والج تاد، 
یـهن قـرآن و پادولت اسالمی در زمان پیامبر بر »؛ «ا فق  ضل السبیلومن خراد قیام ا بغیرهم

شود مگر با تکیه بر قـرآن و جهـاد، و هـر کـس از  جهاد ایجاد شد و بار دیگر نیز ایجاد نمی
 6.«راهی جز این راه درصدد ایجاد آن باشد گمراه است!

 «ند بر بشرتحقق حاکمیت خداو» لهن ئمسناقت از اسالم،  یهای جهادی با فهم سلفی
ی رهن فرهنـگ بـرب بـر بـالد اسـالمی را در سـو برای تحقق آن مبـارزه بـا  ندرا م رد کرد

هایی مانند داعـش،  اما با گذشت زمان و با روی کار آمدن گروهند، دستور کار خود قرار داد
                                                

 .27، صةالفریضة الغائبمحمد،  ،. عبدالسالم فرج1
 .، در: سایت منبر التوحید والجهاد2، صالجتهاااالجهاا و فلس ینی، ابوقتاده، . 2

 .۲ص همان،. 3
 .72. همان، ص4
 .ر: سایت منبر التوحید والجهاد، د0، صةالدولة النبوی. ابوحمزه مهاجر، 5
 .، در: سایت منبر التوحید والجهاد1، صرسالة إلی العلماء وطالب العلم والتجارسیف، ابوعمر، . 6



 

 

11 

ز د
ت ا

الف
خ

ی
 دگاه

 هیسلف
هاد

ج
 ی

مـذهبی  -انـد، رویکـرد فرهنگـی شـیعی وهابیتضد یشهن انداز  متأثرکه ابلب  ،النصره و ...
 نحراف بیشتری یافت و کشتار مسلمانان، جای مبارزه با برب را گرفت.آنان ا

 نتیجه
با سردادن شـعار احیـای حاکمیـت خداونـد در پـی ایجـاد خالفـت  یجهاد یهن سلفتفکر 

 ،مفاهیم دینیاز درک درست فقدان های اسالمی و  آنان با انحراف از آموزه .اسالمی است
شرای  اجتهاد، حاکمان و مردم کشورهای اسالمی نکردن  تمانند ایمان و شرک، و با رعای

سـپس هجـرو از ایـن کشـورها و  .نامنـد ن را دارالکفر میاناو بالد مسلم نندک میرا تکفیر 
 .شمرند ن خود را تنها راه ایجاد حکومت اسالمی میاجهاد با مخالف

پـروژه  خـدمتدر  خشـن از اسـالم ای چهـرهترسیم  یهن جهادی از یک سو باسلفحرکت 
کردن آتش جنگ  با روشن ،قرار گرفته است و از سوی دیگر برب یریتبا مد یهراس سالما

 ویرانی و ایجاد ناامنی شده است. در من قه، باعث تفرقه،
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