Characteristics, elements and components of Salafi
fundamentalists in Eastern Iran
Hamzeh Ali Bahrami, Assistant Professor, Faculty of Islamic
Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran

1400  پاییز، شمارۀ نهم، سال سوم،فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم

Ricivied:03/11/2021

6

Acceptance:08/03/2022

Abstract
The word fundamentalism is usually associated with the meaning
of traditionalism and contrary to the discourse of modernity, and
in the sense of returning to the original principles and the great
era of the past, referring to the text of the book and tradition.
Salafism is one of the contemporary sects, sometimes referred to
as Islamic fundamentalists. Contemporary Salafi fundamentalists
are divided into three sects: the Salafi fundamentalists of Africa,
the Salafi fundamentalists of the Hejaz and Yemen, and the Salafi
fundamentalists of the Indian subcontinent. Among these, the
Salafis of the Indian subcontinent are the least known. They are
parts of the subcontinent Salafis in the eastern neighborhood of
Iran, whose deep knowledge is more necessary from a security
and cultural point of view, especially in the current situation with
the Taliban.
Our aim in this study is to provide a definition of fundamentalism
and explain the main elements of Salafi fundamentalism in
eastern Iran. The research method is descriptive-analytical. The
results show that contemporary Salafi fundamentalists are not a
uniform movement with common beliefs. These movements have
potentials that, depending on their interactions with others, can
be an opportunity or a threat. Some of these characteristics and

positive aspects of Eastern fundamentalists are their view of the
global arrogance of the United States and Israel, as well as their
Sufi and mystical tendencies. Resistance to modern culture and
modernity and their anti-Westernism are other distinguishing
features of the fundamentalists of Afghanistan and Pakistan. The
tendency towards Abu Hanifa and Abu Mansour al-Matridi has
created an opportunity for rational dialogue and the acceptance of
international rational rules among them.
The Salafi current, with all its branches and differences, has
been and is a living, dynamic and influential current in the Islamic
society. however, the subcontinent Salafist current has a different
place. Despite its history, breadth and antiquity, and the dependence
of a large population on it in the eastern part of the Islamic world,
it has not been given the attention it deserves. Most studies have
focused on the Salafi currents in Egypt and the Hejaz. Perhaps the
unfamiliarity of researchers with languages such as Urdu, Pashtun
and Hindu and the non-translation of these works into Persian,
Arabic and English are the reasons for this lack of attention.
The Indian subcontinent is one of the demographic and ideological
poles of the Islamic world. The Indian subcontinent, like Egypt,
has long been the center of change and the origin of reformist or
extremist ideas. The political, social and religious condition of the
subcontinent, in general and Pakistan in particular, has become a
source of conflict between Islamic religions after the division of the
subcontinent with the intervention of the Hejazi Wahhabis, so much
so that extremist Wahhabi Salafis consider this region their paradise.
Wahhabis have made takfir a common practice in the region. Such
an atmosphere has been exploited most of all by Saudi extremist
Salafism, which makes good use of it by trying to converge the
existing Salafi movements in the region.
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The need for a deep understanding of contemporary Salafis,
especially sub-continental Salafis, the need to pay attention to the
ideological and theoretical issues of the Middle Eastern people,
which in turn leads to political and military issues and actions, the
need for inter-sectarian and inter-religious issues, and opposition
to the Shiites and the re-emergence of fundamentalists such as
the Taliban in eastern Iran, as well as the need to recognize them,
are factors that have led to the focus on this issue for research.
Iran’s several thousand kilometers of neighborhood with these
fundamentalists doubles the need for the issue.
Numerous articles have been written about the Salafi movement
and Wahhabism and the term fundamentalism, but in our search
we did not find any research that addressed the issues and elements
of Salafi fundamentalists in eastern Iran, so from this point of
view the subject of this study is a research gap has it. We chose
“fundamentalism” as one of the salient features of this type of
movement in order to study it in depth. Hence, the question arises
as to what are the elements and elements of the fundamentalism
of the Salafis of eastern Iran? We conducted this research by
documentary-analytical method. To answer the research question,
we first explain the concept of Salafi fundamentalism in Eastern
Iran and in the next stage, the main elements and characters of the
fundamentalists in Eastern Iran.
The results of this study show that current Salafi fundamentalists
can be divided into Wahhabi and Najdi fundamentalists, Yemeni
fundamentalists, Syrian and Iraqi fundamentalists, Egyptian
fundamentalists, and subcontinental and oriental fundamentalists.
Contemporary Salafi fundamentalism is not a uniform movement
with common beliefs. Their internal differences are such that they
have repeatedly confronted each other and excommunicated and

massacred each other.
Eastern fundamentalists benefit from aspects that, by focusing
and highlighting them, make it possible to take advantage of
capacity and opportunity in international and cultural interactions.
Some of these characteristics and positive aspects of the Eastern
fundamentalists are their view of the global arrogance of the United
States and Israel, as well as their resistance to modern culture
and modernity and their anti-Westernism are other distinguishing
features of the fundamentalists of Afghanistan and Pakistan. Having
mystical and mystical tendencies is another of their characteristics.
The tendency towards Abu Hanifa and Abu Mansour al-Matridi has
created an opportunity for rational dialogue and the acceptance of
international rational rules among them.

9

ویژگیها ،عناصر و مؤلفههای بنیادگرایان سلفی شرق ایران
مقالۀ پژوهشی

دریافت1400/08/12 :

صص9-34 :

پذیرش1400/12/17 :

چکیده

ً
واژۀ بنیادگرایــی معمــوال همنشــین بــا معنــای ســنتگرایی و متضــاد بــا گفتمــان مدرنیتــه و بــه
مفهــوم بازگشــت بــه اصــول اولیــه و دوران باعظمــت گذشــته بــا رجــوع بــه متــن کتــاب و ســنت
بـهکار رفتــه اســت .ســلفیه از فرقههــای معاصــری اســت کــه گاهــی از آنهــا بــا نــام بنیادگرایــان
اســامی یــاد میشــود .بنیادگرایــان ســلفی معاصــر بــه ســه گرایــش بنیادگرایــان ســلفی آفریقــا،
بنیادگرایــان ســلفی حجــاز و یمــن و بنیادگرایــان ســلفی شــبهقارۀ هنــد تقســیمپذیرند .از ایــن
میــان ســلفیان شــبهقارۀ هنــد کمتــر شــناختهشــده هســتند .بخشــی از ســلفیان شــبهقاره در
همســایگی شــرق ایـران هســتند کــه شــناخت عمیــق آنهــا از دیــد امنیتــی و فرهنگــی بهویــژه در
شـرایط کنونــی بــا رویکارآمــدن طالبــان ضــرورت بیشــتری دارد.
هــدف مــا در ایــن پژوهــش ارائــۀ تعریفــی از بنیادگرایــی و تبییــن اصلیتریــن عناصــر
بنیادگرایــی ســلفی شــرق ایــران اســت .روش پژوهــش توصیفیتحلیلــی اســت .نتایــج
پژوهــش نشــان میدهــد کــه بنیادگرایــان ســلفی معاصــر جنبشــی یکدســت و یکپارچــه بــا
باورهــای مشــترک نیســتند .ایــن جنبشهــا از ظرفیتهایــی بهرمنــد هســتند کــه بســته بــه
تعامــل بــا دیگ ـران میتوانــد فرصــت باشــد یــا تهدیــد .برخــی از ایــن ویژگیهــا و جنبههــای
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مثبــت بنیادگرایــان شــرقی نــوع نــگاه آنهــا بــه اســتکبار جهانــی آمریــکا و اسـرائیل و همچنیــن
داشــتن گرایشهــای صوفیانــه و عارفانــه اســت .ایســتادگی در برابــر فرهنــگ مــدرن و مدرنیتــه
و غربســتیزی آنهــا نیــز از دیگــر وجــوه متمایــز بنیادگرایــان افغانســتان و پاکســتان اســت.
گرایــش بــه ابوحنیفــه و ابومنصــور ماتریــدی فرصتــی ب ـرای گفتوگوهــای عقلــی و پذیــرش
قواعــد عقالنــی بینالمللــی در میــان آنهــا بــه وجــود آورده اســت.
کلیدواژهها :القاعده ،بنیادگرایی ،سلفیان ،شبهقاره.
مقدمه

پــس از قتــل خلیفــۀ ســوم «عثمــان» ،جامعــۀ مســلمانان بــه دو گــروه علــوی و عثمانــی تقســیم
شــد .تفکــر عثمانــی بــا گذشــت زمــان بــا نامهایــی ماننــد اهــل اثــر ،اهـل حدیــث ،حنابلــه،
مقاتلیــه ،کرامیــه ،مجســمه ،مشــبهه ،حشــویه و ظاهریــه تجلــی یافــت .تــا اینکــه بــا ظهــور
ابنتیمیــه در قــرن هفتــم هجــری ایــن جریــان فکــری نــام ســلف و ســلفی را بــرای خــود
علــم کــرد .احمــد بــن عبدالحلیــم بــن تیمیــه حرانــی ،متوفــی  728یکــی از سرشــناسترین و
تأثیرگذارتریــن و پرتألیفتریــن عالمــان حنبلیمذهــب جریــان ســلفی اســت .قبــل از ابنتیمیــه
در کتابهــای «ملــل و نحــل» فرق ـهای نظاممنــد بــا نــام ســلفی مطــرح نبــوده اســت .واژۀ
ســلفی بیــش از ســیصد بــار در آثــار ابنتیمیــه بــهکار رفتــه اســت .ابنتیمیــه واژۀ ســلف را
نظاممندتــر و قاعدهمندتــر کــرد تــا اینکــه عنــوان بنیانگــذار رســمی ســلفیه بــه او داده شــد.
او مظهــر دفــاع از عقایــد ســلف شـــد .از دیــدگاه ابنتیمیــه ،ســلفی اصطالحــی اســت کــه
بــه ســه قــرن نخســت اســامی گفتــه میشــود .ســبک زندگــی عملــی و نظــری و فهــم دینــی
مردمــان ایــن عصــر بایــد الگــوی زندگــی قرنهــای بعــدی جهــان اســام باشــد .گروهــی
کــه امــروزه بــا نــام ســلفیها از آنهــا یــاد میشــود بــا ابنتیمی ـه و انـــدیشههای او پیـــوندی
عمیــق یافتهانــد.
ابنتیمیــه در رابطــۀ میــان عقــل و نقــل همــواره جانــب نقــل را میگرفــت و در خطــای علــوم
متافیزیکــی و عقلــی آثــار فراوانــی ماننــد درء التعــارض بیــن العقــل و النقــل ،رســاله عرشــیه،
نقــض المنطقییــن را نوشــته اســت .شیخاالســام مشــهورترین لقــب او اســت .ابنتیمیــه بــر
ـلف
ایــن بــاور بــود کــه مســلمانان گرفتــار بدعــت و خرافــات شــدهاند و بایــد بــه ســیرۀ سـ ِ
صالــح یعنــی ســبک زندگــی ســه قــرن نخســت اســامی بازگردنــد .در فراینــد تاریخــی پــس
از ابنتیمیــه در قــرن یــازده هجــری ســه خوانــش و تفســیر از اندیشــههای ابنتیمیــه در
10
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ســه نقطــۀ جهــان اســام پدیــدار شــد ،بــا داشــتن جنبههــای مشــترک جنبههــای اختالفــی
فراوانــی نیــز داشــتند .نخســت ،خوانشــی در شــبهقارۀ هنــد بــا اندیشــمندانی ماننــد شــاه
ولیاللــه دهلــوی کــه بــه ســلفیۀ شــبهقاره یــا ســلفیۀ صوفیــه معــروف شــدند .خوانــش دوم
در ســرزمین حجــاز و نجــد بــا افـرادی ماننــد محمدبنعبدالوهــاب بــه نــام ســلفیۀ نجدیــه یــا
همــان وهابیــت یــا ســلفیۀ تکفیــری و ســلفیۀ ســنتی بــه وجــود آمــد .بعدهــا خوانــش دیگــری
از ابنتیمیــه در آفریقــا و مصــر بهوســیلۀ افــرادی ماننــد رشــیدرضا ،ســیدقطب بــه وجــود
آمــد کــه بــه نظــر نــام ســلفیۀ مصــر یــا ســلفیۀ جهــادی یــا همــان اخوانالمســلمین شایســتۀ
آنهاســت .گفتنــی اســت شــبیه ایــن خوانشهــا جریانــی در جامعــۀ شــیعی ای ـران معاصــر
بهوســیلۀ اف ـرادی ماننــد ســید ابوالفضــل برقع ـهای شــکل گرفــت کــه بــه وهابیــان شــیعه یــا
مکتــب قرانیــان معــروف شــدند.
جریــان ســلفیه بــا همــۀ شــعبهها و اختالفهایــش ،جریانــی زنــده و پویــا و تأثیرگــذار در
جامعــۀ اســامی بــوده و هســت .امــا جریــان ســلفیۀ شــبهقاره جایــگاه دیگــری دارد .بــا وجــود
پیشــینه و گســتردگی و قدمــت آن و وابســتگی جمعیــت زیــادی بــه آن در شــرق جهــان اســام،
آنگونــه کــه شایســته و بایســته اســت بــه آن توجــه نشــده اســت .بیشــتر پژوهشهــا بــه جریــان
ســلفی مصــر و حجــاز پرداختهانــد .شــاید ناآشــنایی پژوهشــگران بــه زبانهایــی ماننــد اردو
و پشــتون و هنــدو و ترجمهنشــدن ایــن آثــار بــه زبانهــای فارســی و عربــی و انگلیســی از
عوامــل ایــن کمتوجهــی باشــد.
شــبهقارۀ هنــد ،یکــی از قطبهــای جمعیتــی و اندیشـهای جهــان اســام اســت .دیرزمانــی
اســت کــه شــبهقارۀ هنــد همچــون مصــر مرکــز تحــوالت و خاســتگاه اندیش ـههای اصالحــی
ً
یــا افراطــی شــده اســت .فضــای سیاســی ،اجتماعــی و مذهبــی شــبهقاره ،عمومــا و بهویــژه
پاکســتان پــس از تقســیم شــبهقاره بــا دخالــت وهابیــان حجــازی بــه خاســتگاه ســتیز میــان
مذاهــب اســامی تبدیلشــده اســت تــا آنجــا کــه ســلفیهای افراطــی وهابــی ،ایــن منطقــه را
بهشــت خــود میداننــد .وهابیــان ،تکفیــر در ایــن منطقــه را بــه امــری رایــج تبدیــل کردهانــد.
از چنیــن فضایــی ،بیــش از همــه ،ســلفیگری افراطــی عربســتان بهرهبــرداری کــرده اســت
و بــا تــاش ب ـرای همگرایــی جریانهــای ســلفی موجــود در ایــن منطقــه ،بهخوبــی از ایــن
جریانهــا اســتفادۀ ابــزاری میکنــد.
ضــرورت شــناخت عمیــق ســلفیان معاصــر بهویــژه ســلفیۀ شــبهقاره ،ضــرورت توجــه
بــه مباحــث عقیدتــی و نظــری مــردم خاورمیانــه کــه بهتبــع ،مباحــث و کنشهــای سیاســی
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و نظامــی را بهدنبــال دارد ،ضــرورت مباحــث بیــن فرق ـهای و بیــن دینــی ،ضــرورت شــناخت
چگونگــی تعامــل بــا دیگــر فرقههــای اســامی بهویــژه فرقههــای معانــد و مخالــف بــا
شــیعه و ظهــور و خیــزش دوبــارۀ بنیادگرایانــی ماننــد طالبــان در شــرق ایــران و همچنیــن
ضــرورت شــناخت آنهــا عواملــی هســتند کــه موجــب توجــه و تمرکــز بــه ایــن موضــوع بـرای
پژوهــش شــد .همســایگی چنــد هـزار کیلومتــری ایـران بــا ایــن بنیادگرایــان ضــرورت موضــوع
را دوچنــدان میکنــد.
دربــارۀ جریــان ســلفی و وهابیــت و اصطــاح بنیادگرایــی مقــاالت متعــددی نوشــته شــده
اســت ،امــا در جس ـتوجو ،پژوهشــی ندیدیــم کــه بــه موضــوع عناصــر بنیادگرایــان ســلفی
شــرق ایـران پرداختــه باشــد ،بنابرایــن از ایــن دیــدگاه موضــوع ایــن پژوهــش ،خــأ پژوهشــی
اســت کــه پرداختــن بــه آن جنبــۀ نوآورانــه دارد« .بنیادگرایــی» را یکــی از ویژگیهــای بــارز
ایــن نــوع جنبشهــا انتخــاب کردیــم تــا آن را عمیــق بررســی و مطالعــه کنیــم .از ایـنرو ،ایــن
پرســش مطــرح میشــود کــه مقومــات و عناصــر بنیادگرایــی ســلفیان شــرق ای ـران کدامنــد؟
ایــن پژوهــش را بــه روش اســنادیتحلیلی انجــام دادیــم .ب ـرای پاســخ بــه پرســش پژوهــش
ابتــدا مفهــوم بنیادگرایــی ســلفی شــرق ای ـران و در مرحلــۀ بعــد عناصــر اصلــی بنیادگرایــان
شــرق ایــران را تبییــن میکنیــم.
مفهومشناسی بنیادگرایی
بنیادگرایــی برگرفتــه از ریشــۀ التیــن  fundamentumبــه معنــای بنیــاد اســت .واژۀ بنیادگرایــی
كــه از تاریــخ و فرهنــگ اروپایــی گرفتهشــده ،بــه معنــای بازگشــت بــه اصــول و بنیادهــای اولیــه
و دوران باشــكوه و طالیــی گذشــته اســت و هــدف پیــروان آن ،بازگشــت بــه متــن كتــاب مقدس
و ســنت اســت .از ایــن نظــر ،بنیادگرایــان گرایشهــای ضدمدرنیتـه و ضدســرمایهداری دارنــد.
بنیادگرایــی بــه دو صــورت در نظــر گرفتــه میشــود :منفــی ،بــه معنــی انعطافناپذیــری،
تعصــب و اقتدارگرایــی و مثبــت كــه بیانگــر ازخودگذشــتگی و فــداكاری نســبت بــه عقیــدهای
خــاص اســت ).)Mohaghegh, 2012: 20
واژۀ بنیادگرایــی ،نخســتین بــار در دهــۀ  1920بـرای توصیــف برخــی گروههــای اصولگرای
مســیحی بـهکار بــرده شــد .ایــن گــروه از مســیحیان ،ســخت بــر وابســتگی و دلبســتگی خــود
بــه اصــول ســنتی و ارتودکــس انجیــل پایبنــد بودنــد .بدیــن ترتیــب ،اصطــاح «بنیادگرایــی»
در اصــل مربــوط بــه جنبشهایــی در تاریــخ مســیحیان و کاتولیکهــا بــوده و در میــان
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پروتســتانها بیشــتر بــه معنــای کهنهپرســت ب ـهكار میرفتــه اســت .از اصطالحــات مت ـرادف
بنیادگرایــی واژههایــی ماننــد اصولگرایــی ،ســنتگرایی ،واپسگرایــی یــا ارتجــاع اســت.
اصولگرایــی بیشــتر در حــوزۀ مســائل اجتماعــی و اخالقــی ،ســنتگرایی در حــوزۀ مســائل
ایدئولوژیــك و واپسگرایــی در حــوزۀ مســائل سیاســی ب ـهكار م ـیرود.
سیر تحول بنیادگرایی سلفیه در شبهقارۀ هند و شرق ایران
فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ،سال سوم ،شمارۀ نهم ،پاییز 1400

اســام در قــرن اول هجــری وارد شــبهقارۀ هنــد شــد .غزنویــان حنفیمذهــب و مغــوالن
ترکتبــار در گســترش اســام حنفــی در ایــن منطقــۀ جغرافیایــی بســیار تأثیــر گذاشــتند .شــیخ
ِّ
بدرالدیــن احمــد فاروقــی ســرهندی (۱۰۳۴-۹۷۱ق۱۶۲۵-۱۵۶۴ /م) ،معــروف بــه «مجــدد
الــف ثانــی» ،عــارف و متکلــم مشــهور هنــد در قــرن یازدهــم قمــری و بنیانگــذار طریقــۀ
«مجددیــه» یــا «احمدیــه» در سلســلۀ نقشــبندی از رهبــران تأثیرگــذار در جریــان ســلفی
شــبهقارۀ هنــد اســت.
شــیخ احمــد ســرهندی ،از سـران بــزرگ طریقــت نقشــبندیه اســت کــه در زنــده نگهداشــتن دین
اســام در ســرزمین هنــد بســیار تــاش کــرده اســت .او ب ـرای پیادهکــردن اندیش ـههای اســامی
و عرفانــی خــود از موضعگیــری سیاســی در برابــر ســاطین بهــره بــرد .همچنیــن تفکــرات و
نظریههــای ابــن عربــی در مــورد «وحــدت وجــود» را بــه چالــش کشــید و از دل آن مبانــی «وحدت
شــهود» را بــه وجــود آورد .ایــن نظریــه ،ســبب نزدیکشــدن رابطــۀ میــان عقلگرایــان و صوفیــان
شــد .برخــی اقدامــات ســرهندی متأثــر از ابنتیمیــه بــود .بــه همیــن دلیــل ســلفی و پیــرو ابنتیمیــه
شــناخته شــده اســت .بـرای نمونــه ،او ماننــد ابنتیمیــه ،مخالف کارهــای صوفیــان ،ماننــد برگزاری
جشــن میــاد پیامبــر بــود .او طریقتهــای صوفیانــه غیــر از نقشــبندیه را انــکار میکــرد .توســل
و کمــک از اولیــای الهــی را شــرک و گمراهــی میدانســت .نــذری و ذبــح حیوانــات در کنــار قبــر
مشــایخ را جایــز نمیدانســت(دایره المعــارف اســامی.)1399 ،
دومیــن شــخصیت تأثیرگــذار در شــکلگیری جنبــش بنیادگــرای ســلفی شــبهقاره ،شــاه
ولیاللــه دهلــوی اســت .در ســال  1114اواخــر حکومــت اورنــگ زیــب ،پادشــاه مغولــی متولــد
شــد .بهظاهــر در ســفر حــج بــه مکــه بــا محمدبنعبدالوهــاب دیــدار و گفتوگــو کــرده اســت.
ماننــد ســید جمالالدیــن و نزدیکانــش بــه انحطــاط اســام و در نتیجــه ،ضــرورت بیــداری
مســلمانان توجــه و اهتمــام کــرده اســت .نوگرایــی و مبــارزه با امپریالیســم غــرب در هنــد ،مدیون
اندیش ـههای محــدث دهلــوی اســت .او پــس از  ۶۲ســال عمــر ،در ۲۹محــرم ۱۱۷۶فــوت
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کــرد و در گورســتانی در دهلــی بــه خــاک ســپرده شــد .او متأثــر از اندیش ـههای ابنتیمیــه بــود.
بنابرایــن مخالــف توســل و اســتغاثه و طلــب شــفای ام ـراض از غیــر خــدا بــود .نــذری ب ـرای
ی و سیاسـیای کــه او و پســرش
غیــر خداونــد را جایــز نمیدانســت .جنبــش فرهنگــی ،اجتماعـ 
عبدالعزیــز و شــاگردانش بــه پــا کردنــد« ،جنبــش ولیاللهــی» نــام گرفــت .عصــر شــاه ولــی
اللــه مصــادف بــود بــا دورۀ فروپاشــی امپراتــوری اســامی و حضــور اســتعمار انگلســتان در
هنــد ،همچنیــن رشــد اندیش ـههای هندویــی و ســیکی در میــان مســلمانان و تهدیــد جامعــۀ
مســلمانان و رشــد و توجــه بــه حدیثگرایــی در حــوزۀ تمــدن اســامی.
شــاه ولیاللــه ،علــت انحطــاط دیــن و پیدایــش خرافــات را دوری از منابــع حدیثــی
میدانســت .از ای ـنرو ،کوشــید بــار دیگــر نــگاه بــه حدیــث را در میــان مســلمانان شــبهقاره
زنــده کنــد ) .)Alizadeh Mousavi, 2012: 111دربــارۀ ارتبــاط شــاه ولیاللــه بــا
محمدبنعبدالوهــاب دو دیــدگاه وجــود دارد .عــدهای بهدلیــل برخــی شــباهتهای فکــری
میــان اندیشـههای شــاه ولیاللــه ووهابیــت ،ماننــد حمایــت از ابنتیمیــه ،مخالفــت بــا برخــی
اعمــال صوفیــان ارتبــاط میــان او و محمدبنعبدالوهــاب را بعیــد ندانســتهاند و او را نســخۀ
هنــدی وهابیــت و اهلحدیــث هنــد را گروهــی نزدیــک بــه وهابیــت دانســتهاند .برخــی
دیگــر بنــا بــر شــواهدی ماننــد حنفــی و ماتریــدی بــودن شــاه ولــی و توجــه او بــه علــم کالم،
ارتبــاط شــاه ولیاللــه بــا ابنعبدالوهــاب را بعیــد دانســتهاند()Alwahabiyah,2016
هماکنــون پیــروان شــاه ولیاللــه گروههــای متعــددی هســتند کــه برخــی از آنهــا بهعنــوان
گــروه ســلفیه و اهلحدیــث مطــرح هســتند .ایــن گــروه بــه وهابیــان حجــاز نزدیکترنــد.
گــروه دیگــری از پیــروان شــاه ولیاللــه بــه دیوبنــدی مشــهور و در تقابــل بــا ســلفیان وهابــی
هســتند ،امــا در همــان حــال ،تفکــر ســلفی بــه میــان آنــان نیــز راه یافتــه اســت.
ســومین شــخصیت تأثیرگــذار در شــکلگیری جریــان بنیادگــرای ســلفی شــبهقاره ،شــاه
عبدالعزیــز دهلــوی ،فرزنــد شــاه ولیاللــه اســت .شــاه عبدالعزیــز بــه مبانــی مصطلــح
ســلفیگری نزدیکتــر شــد .او بیــش از پــدر بــه حدیــث گرایــش داشــت و عقــل نیــز در
نگاهــش اهمیــت کمتــری داشــت .او ماننــد پــدر ،صوفیمســلک و معتقــد بــه مکتــب کالمــی
«ماتریدیــه» بــود .جنبــش ســلفی در دورۀ شــاه عبدالعزیــز بهســوی افراطیشــدن پیــش
رفــت .او بــا نوشــتن کتــاب «تحفــه اثنــی عشــریه» بــه اختالفهــای شــیعه و ســنی دامــن
زد .میرحامــد حســین ،کتــاب «عبقــات األنــوار» را در رد ایــن کتــاب نوشــته اســت .ویژگــی
دیگــر ســلفیگری شــاه عبدالعزیــز ،ورود سیاســت بــه اندیشــۀ ســلفیگری در دورۀ او اســت.
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ویژگیها و عناصر بنیادگرایان شرق ایران
ســلفیۀ شــبهقاره و شــرق ای ـران بــا وجــود اشــتراکها بــا ســلفیۀ حجــاز تمایزهایــی دارنــد .در
ادامــه ویژگیهــای اختصاصــی آنهــا را بیــان میکنیــم.
مطلقانگاری

مطلقبــاوری از ویژگیهــای بنیادگرایــان شــرقی اســت .مطلقانــگاری بــه معنــای بــاور بــه
ـس معنــای نســبیگرایی
وجــود حقیقــت مطلــق ،مخالــف بــا روح مدرنیســم اســت .بــر عکـ ِ
اســت .پیامــد نســبیگرایی تحملپذیــری و تســامح و تســاهل اســت .بــه تعبیــر عامیانهتــر
از دیــدگاه بنیادگرایــان قضایــا شــبیه صفرویــک یــا سیاهوســفید هســتند .بهصــورت مطلــق
صحیــح یــا بهصــورت مطلــق باطــل اســت .از پیامدهــای امــروزۀ مطلقگرایــی اقتدارگرایــی
و نظــارت اخالقــی بــر جامعــه اســت .مطلقگرایــان کمتــر در صداقــت و حقانیــت خویــش
شــک میکننــد .مطلقگرایــی بنیادگرایــان ســلفی در شــریعتگرایی و فقهمحــوری و
اصالــت و حاکمیــت فقــه و فقهــا بــر دیگــر علــوم ،تجلــی پیــدا میکنــد .مطلقانــگاری از آن
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وی صاحــب فتــوای جهــاد علیــه ســیکها و انگلیســیها اســت .بــا اســتفاده از دو مفهــوم
«داراالســام» و «دارالکفــر» ،هنــد را بهدلیــل حضــور انگلیســیها و جایگزینــی قوانیــن
آنهــا بــا شــریعت اســامی دارالکفــر نامیــد و وظیفــۀ هــر مســلمانی را در ایــن ســرزمین،
جهــاد یــا هجــرت دانســت.
عبدالعزیــز ،ســازمان «جنبــش مجاهدیــن» را شــکل داد .ایــن جنبــش ،حرکتــی ســازمانیافته
و مســلحانه بــود کــه اوج فعالیتهــای آن در ســالهای  1824تــا  1831بــود .ایــن ســازمان،
ســیکها را بــه عقــب رانــد و پیشــاور را فتــح کــرد .انگلیســیها ایــن حرکــت را بهدلیــل
مبارزهجویــی بــه حرکــت محمدبنعبدالوهــاب تشــبیه میکردنــد .در ســالهای بعــد نیــز او
نمــاد مبارزههــای مکتــب ســلفیگری شــبهقاره معرفــیشــده اســت .پــس از شــاه عبدالعزیــز
پیروانــش مکتبــی ســلفی در شــبهقاره بــه وجــود آوردنــد کــه بــه مکتــب دیوبندیهــا مشــهور
شــد .از میــان دیوبندیهــا گرایشهــای بنیادگ ـرای دیگــری منشــعب شــد ماننــد اهلحدیــث،
القاعــده ،ســپاه صحابــه ،لشــکر جهنگــوی ،لشــکر طیبــه ،طالبــان ،جریــان حقانــی ،دولــت
اســامی خراســان یــا همــان داعــش ،حرکــت اســامی ازبکســتان .در ادامه بــه برخــی از اصلی
تریــن شــاخصهای آنهــا اشــاره میکنیــم ).)Farmanian, 2007: 670
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روی بهعنــوان ویژگــی بنیادگرایــان شــرق ای ـران نــام بــرده میشــود کــه ایــن بنیادگرایــان قائــل
بــه تقلیــد از ابوحنیفــه هســتند و بــه درســتی ســخنانش اطمینــان و بــاور مطلــق دارنــد .ولــی
دیگــر بنیادگرایــان ســلفی ماننــد حجــاز و مصــر و شــام معتقــد بــه تقلیــد از مذاهــب اربعــه
نیســتند .بــا پذیــرش اجتهــاد شــخصی بهنوعــی فهــم اشــخاص و نســبیت آن را پذیرفتهانــد.
بــه دیگــر ســخن ،بــه آنهــا حنفــی یــا شــافعی یــا مالکــی یــا حنبلــی گفتــه نمیشــود ،بلکــه
ســلفی گفتــه میشــود و یکــی از شــاخصهای ســلفی تقلیدنکــردن و باورنکــردن صحــت
کالم ائمــۀ مذاهــب اربعــه اســت ()Ibn Taymiyyah, 1988: 5/556
توجه به عرفان و تصوف

بنیادگرایــان ســلفی نجــدی نهتنهــا میانــۀ خوبــی بــا عرفــان و تصــوف ندارنــد ،بلکــه بــه
صراحــت عرفــا و متصوفــه را جاهــل و منحــرف و بدتــر از جهــود نصــارا و حتــی کافــر
میداننــد ) .)Ibn Taymiyyah, 2005: 2-143, 7/590بــرای نمونــه ،ابنتیمیــه اثــری
ویــژه بــا نــام «الفرقــان بیــن اولیاءالرحمــن و اولیاءالشــیطان» دارد کــه در آن فالســفه ،عرفــا
و متصوفــه را نقــد میکنــد .امــا برخــاف بنیادگرایــان نجــدی بنیادگرایــان شــبهقاره و شــرق
ای ـران نــگاه مثبتــی بــه عرفــان و تصــوف دارنــد .ب ـرای نمونــه ،شــاه ولیاللــه دهلــوی معتقــد
بــود کــه دیــن از دو بخــش شــریعت و طریقــت تشــکیلشــده اســت و هیچیــک از ایــن
دو ،بهتنهایــی نمیتوانــد ســعادت و رســتگاری انســان را فراهــم کنــد .او پیــرو «طریقــت
نقشــبندی» بــود و گرایشهــای وحــدت وجــودی صوفیانــه را بــا اعتقــادات مذهبــی آشــتی داد
(.)Jabraili, 2012: 221
شــاه ولیاللــه آثــاری در علــم تصــوف نیــز نوشــته اســت ماننــد «التفهیمــات االلهیــه و
خیرالکثیــر» .بنابرایــن جریانهــای بنیادگ ـرای شــرق ای ـران نوعــی از تصــوف در خــود دارنــد
کــه از پیامدهــای ایــن ویژگــی احتـرام و زیــارت قبــور بــزرگان و مشــایخ و بزرگداشــت و تکریــم
ایــام والدت و وفــات آنهاســت .گــواه بــر صحــت ایــن ادعــا وجــود مقبــره و زیارتگاههــای
متعــدد در افغانســتان و پاکســتان و هندوســتان اســت .برخــی از ایــن مکانهــا عبارتانــد
از :زیارتــگاه ســخی شــاه مــزدان در مرکــز والیــت بلــخ ،زیارتــگاه ســخی در غــرب کابــل،
زیارتــگاه امــام خــرد (یحیــی بــن زیــد بــن علــی بــن الحســین) در مرکــز والیــت ســرپل،
مقبــرۀ ابوالقاســم یــا قاســم بــن جعفــر و عبداللــه بــن معاویــه در هـرات ،معــروف بــه زیــارت
شــاهزادگان ،زیارتــگاه خرقــۀ شــریف در قندهــار ( ،)Tavousi, 2013: 78زیارتــگاه
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یکــی از ویژگیهــای بنیادگرایــان ســلفی شــرق ایــران نقلگرایــی عقلمحــور آنــان اســت.
حدیثگرایــی یــا نقلگرایــی یــا متنمحــوری یــا نصبــاوری اصطالحــات رایــج ایــن
ویژگــی اســت .شــاه ولیاللــه دهلــوی ب ـرای مبــارزه بــا خرافــات هندوهــا و صوفیــان و ادیــان
محلــی و مبــارزه بــا اســتعمار انگلیــس روش حدیثگرایــی عقلمحــور را پایهریــزی کــرد
( .)Alizadeh, 2012: 110ایــن مبنــا رفتهرفتــه در شــبهقاره گســتردهتر شــد .اســاس و
مبنــای اعتقــادات حدیثگرایــان قــرآن و ســنت اســت و دیگــر منابــع جنبــۀ تکمیلــی و
تأییــدی دارد .جریانــی کــه شــاه ولیاللــه پایهگــذاری کــرد در یــک گــروه افراطــی آن ،موجــب
شــکلگیری و پیدایــش فرقــهای بــا نــام «اهلحدیــث» در شــبهقاره شــد .اهلحدیثیهــا بــه
رهبــری صدیقخــان و ماننــد حســین مبنــای ایمــان را صــرف اعتقــاد بــه حدیــث میداننــد.
پیــروان ایــن جنبــش بــه هیچیــک از مذاهــب اربعــۀ فقهــی توجهــی ندارنــد .از ایــن جنبــش
گاهــی بــه نــام «غیرمقلدهــا» یــاد میشــود .باورمنــد بــه اجتهــاد بــوده و اجتهــاد را امــری
فراگیــر در بیــن مســلمانان میدانســتند .ایــن جنبــش بــه وهابیــت بســیار نزدیکترنــد.
بنابرایــن مخالــف آموزههایــی ماننــد توســل و زیــارت قبــور و جشــن میــاد نبــی [ص] و
زیــارت قبــر آن حضــرت هســتند .از مهمتریــن مدرسـههای آنهــا مدرســۀ ســلفیه و محمدیــه
اســت ).)Jabraili, 2012: 337
از دل مکتــب اه ـل حدیــث ،مکتــب دیگــری بــه نــام اهــل قــرآن یــا قرآنیــان بــه رهبــری
غــام نبــی عبداللــه جکرالــوی در ســال  1902متولــد شــد .آنهــا فقــط قــرآن را بهعنــوان منبــع
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صوفیــان در الهــور پاکســتان ،آرامــگاه شــاهرکن عالــم صوفــی رکنالدیــن ابوالفتــح در
مولتــان پاکســتان ،زیارتــگاه نعمتاللــه شــاه قــادری در کشــمیر ،مقبــره و زیارتــگاه صوفــی
ســید محمــد نظامالدیــن اولیــا معــروف بــه شــاه نظامالدیــن در دهلــی .از شــواهد دیگــر
تصوفگرایــی بنیادگرایــان شــرق ایــران همیــن بــس کــه بــا وجــود اماکــن متعــدد تاکنــون
گزارشــی از تخریــب مقبرههــا داده نشــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بنیادگرایــان
حجــازی و وهابــی بســیاری از آثــار باســتانی و مکانهــای مقــدس حجــاز و ســوریه و ع ـراق
ماننــد مولــد النبــی ،مصالهــای پیامبــر و مقبــرۀ بقیــع را نابــود کردنــد و در اصــول بــا ســفر
ب ـرای زیــارت قبــر پیامبــر [ص] و ائمــه [ع] و بــزرگان بهشــدت مخالــف و حتــی ایــن کار را
حــرام میداننــد ))Ibn Taymiyyah, 2005: 4/520, 27-20
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اعتمادبخــش میپذیرفتنــد .مــاک تشــخیص درســتی یــک حدیــث را قــرآن میدانســتند
) .)Ahmad, 1987: 19ماننــد وهابیــان اعتقــادی بــه شــفاعت و عصمــت پیامبــر و حیــات
برزخــی نداشــتند ) .)Jabraili, 2012: 307از مظاهــر جنبــش نقلگرایــی بنیادگرایــان
شــرقی بیتوجهــی آنهــا بــه علــوم عقلــی و فلســفی و کالمــی بهویــژه کالم جدیــد اســت.
تاکنــون فیلســوف یــا متکلــم مشــهوری در میــان ایــن گروهــا گـزارش نشــده اســت .اینــان بــا
مباحــث کالم جدیــد رابطــۀ خوبــی ندارنــد .بنابرایــن نســبت بــه مباحثــی ماننــد پلورالیســم
دینــی ،تجربــۀ دینــی ،زبــان دیــن ،کارکــرد دیــن ،فلســفۀ دیــن و رابطــۀ علــم و دیــن کمتوجــه
یــا بیتوجــه هســتند .بهاســتثنای افــرادی ماننــد مــودودی و اقبــال کــه در گــروه بنیادگرایــان
ق ـرار نمیگیرنــد ،بیشــتر روشــنفکران دینــی در حــوزۀ ســلفیان مصــر طبقهبنــدی میشــوند.
همچنیــن از نــگاه تاریخــی حــوزۀ خراســان بــزرگ و شــرق ایــران همــواره محــل تمرکــز
اندیشــۀ حدیثــی و نقلــی بــوده اســت .ب ـرای نمونــه ،نویســندگان کتابهــای حدیثــی اهــل
ســنت (صحــاح الســته) ماننــد بخــاری و مســلم و ترمــذی و نســایی و همچنیــن شــیخ طوســی
مؤلــف دو کتــاب حدیثــی از کتابهــای اربعــۀ شــیعه وابســته بــه حــوزۀ خراســان هســتند.
آنچــه گفتیــم دربــارۀ اثبــات اصــل و کلیــت حدیثگرایــی ســلفیان شــرق ای ـران بــود .امــا
ـی بنیادگرایــان ســلفی شــرق ای ـران یــک وجــه ممیــزهای از
شــایان توجــه اینکــه حدیثگرایـ ِ
دیگــر ســلفیان دارد .اینکــه در رفتــاری تناقضآمیــز همزمــان بــا حدیثگرایــی بــه مباحــث
کالمــی و عقلــی نیــز توجــه دارنــد
) .)Farmanian, 2007: 668شــاید بنیادگرایــان شــرق بهنوعــی بــه رابطــه و آشــتی میــان
عقــل و نقــل رســیده و توجــه داشــتهاند ،برخــاف بنیادگرایــان نجــدی کــه حدیثگرایــی آنهــا
بههیچوجــه ســر ســازگاری بــا مباحــث عقلــی و کالمــی نــدارد .بــه بیانــی ،حدیثگرایــی
بنیادگرایــان شــرق خالــص نیســت ،بلکــه آمیختــه بــا چاشــنی عقالنیتبــاوری و اجتهــاد
اســت .بــه همیــن دلیــل ،عنــوان حدیثگرایــی عقلمحــور را انتخــاب کردیــم.
توجه به مباحث عقلی و کالمی

همچنــان کــه در مبحــث پیشــین گفتیــم از ویژگیهــای حدیثگرایــی بنیادگرایــان شــرق
آمیختگــی آن بــا مباحــث عقلــی و کالمــی اســت کــه در اینجــا آن را توضیــح میدهیــم.
بنیادگرایــان شــبهقاره برخــاف بنیادگرایــان حجــاز بهنســبت عالقهمنــد بــه مباحــث عقلــی
و کالمــی و علمــی و معتقــد بــه اجتهــاد و مســائل مســتحدثه هســتند .حجیــت نســبی عقــل
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را میپذیرنــد .بــرای نمونــه ،شــاه ولیاللــه بهعنــوان یــک متکلــم ،آثــار کالمــی بــه زبــان
عربــی و فارســی ،نوشــته اســت ،آثــاری چــون «تأویــل االحادیــث»« ،المســوی» «عقدالجیــد
فــی احــکام االجتهــاد و التقلیــد» .او ب ـرای عقــل و اجتهــاد اهمیــت نســبی قائــل بــود .شــاه
ولیاللــه عنصــر اجتهــاد را ضــروری میدانســت و پیــروی صــرف و بــدون اندیشــه از
گذشــتگان را بــدون درنظرگرفتــن شــرایط روز ،نمیپذیرفــت
).)Farmanian, 2007: 668
بنیادگرایــان شــرقی پیــرو ابوحنیفــه هســتند .او بــه مســائل کالمــی و عقلــی توجــه ویــژهای
داشــت .تقســیم فقــه بــه فقــه اکبــر و فقــه اصغــر و ترجیــح مســائل کالمــی بــر مســائل فقهــی
منســوب بــه ابوحنیفــه اســت .در مــرام ابوحنیفــه ،فقــه اکبــر همــان مســائل اصــول دیــن و
کالم و اعتقــادات اســت و منظــورش از فقــه اصغــر ،همــان فــروع دیــن یــا مباحــث فقهــی
و حقوقــی اســت .از ایــنرو ،بنابــر قاعــده ،حنفــی مســلکان نمیتواننــد بیگانــه از مباحــث
عقلــی و کالمــی باشــند .در توجــه بنیادگرایــان شــرقی بــه مباحــث کالمــی ،همیــن انــدازه
بــس کــه آنهــا خــود را در فقــه پیــرو ابوحنیفــه و در کالم پیــرو ابومنصــور ماتریــدی میداننــد
).(Saharnpuri, 2006: 33ابومنصــور متکلمــی عقلمحــور بــود .کتــاب کالمــی
«التوحیــد» او کتابــی بــه ســبک معتزلــی و عقلــی اســت .تفســیر مشــهورش بــا نــام «تأویــات
اهــل الســنه» از باورمندیــش بــه تأویــل آیــات خبــری و تشــبیهی و تجســیمی قــرآن حکایــت
میکنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بنیادگرایــان نجــدی در اصــول منکــر و مخالــف بــا ابومنصــور
ماتریــدی و ابوالحســن اشــعری و مخالــف بــا فالســفه ،عقلیــون ،منطقیــون ،کالمیــون و
مباحثــی ماننــد تأویــل هســتند ) .)bahrami, 2018معنــای دیگــر تبعیــت از فقــه حنفــی
یعنــی پذیــرش قیــاس و مفهــوم دیگــر قیــاس همــان پذیــرش حجیــت عقــل در فقــه و حقــوق
اســامی اســت .پذیــرش عقــل در فقــه و حقــوق اســامی نوعــی نزدیکــی بــه حقــوق
اومانیســتی و الئیکــی و ســکوالر و حقــوق زمینــی اســت .بــه بــاور نگارنــده ،فقــه قیاســی
ابوحنیفــه ظرفیــت همراهــی بــا مدرنیتــه را بیشــتر از دیگــر مکاتــب حقوقــی و فقهــی دارد.
توجــه بــه ســرعت مدرنیزهشــدن کشــورهای حنفــی ماننــد مالــزی ،اندونــزی ،بنــگالدش،
پاکســتان ،ترکیــه ،ازبکســتان گواهــی بــر ایــن مدعاســت.
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پذیرش تقلید

یکــی از مؤلفههــای عــام ســلفیبودن نفــی و انــکار تقلیــد از مذاهــب اربعــه اســت .ســلفیان
بــر ایــن باورنــد کــه بایــد مســتقیم بــه کتــاب و ســنت مراجعــه کــرد .بــه بیانــی ،بــاب اجتهــاد
را گشــوده و بــاب تقلیــد را بســتهاند .البانــی بــه محمدبنعبدالوهــاب انتقــاد میکــرد
کــه او از نظــر حدیثــی ســلفی اســت ،ولــی از نظــر فقهــی مقلــد احمدبنحنبــل اســت
))Mohammad,2020:12
ابنتیمیــه از کســانی اســت کــه مخالــف تقلیــد اســت .انحصــار مذاهــب در مذاهــب
اربعــه را نکوهــش میکنــد .تقلیــد از ائمــۀ اربعــه را کفــر میدانــدIbn Taymiyyah,
) .)1988: 5-556اخباریــان شــیعه نیــز مخالــف تقلیــد هســتند.
یکــی از ویژگیهــای بنیادگرایــان ســلفی شــرق ای ـران کــه آنهــا را از بنیادگرایــان حجــازی
متمایــز میکنــد ،موضــوع پذیــرش تقلیــد اســت .بــرای نمونــه ،شــاه ولیاللــه در عیــن
پایبنــدی بــه اصــل حدیثگرایــی تقلیــد از مذاهــب اربعــه را جایــز میدانســت (Ghaffar,
 .)1999: 56شــاه ولیاللــه تقلیــد از ائمــۀ اربعــه را رحمتــی از ناحیــۀ الهــی میدانســت.
بنیادگرایــان شــرقی خــود مقلــد ابوحنیفــه و حنفــی مذهب هســتند .اگــر بپرســید کــه بنیادگرایان
نجــدی نیــز مقلــد و پیــرو احمــد حنبــل هســتند ،گفتــه میشــود کــه ســلفیان حجــاز احمــد را
نــه یــک فقیــه بلکــه یــک محــدث میداننــد .مســند احمــد ،حجیمتریــن و معتبرتریــن کتــاب
حدیثــی اهــل ســنت اســت .بــه بیانــی ،احمــد را در عــرض بخــاری و مســلم میداننــد نــه در
عــرض شــافعی و ابوحنیفــه و مالــک).) Mohammad,2020:12
توجه به مبحث احترام به صحابه

بنیادگرایــان نجــدی شــیعه را از بــاب انحــراف در توحیــد عبــادی و بدعتگــذاری و در
شــرک عبــادت منحــرف و گاهــی تکفیــر میکننــد؛ امــا مســئلۀ اصلــی و اولوی ـتدار ب ـرای
بنیادگرایــان شــرقی احت ـرام بــه صحابــه بهویــژه تکریــم و افضلدانســتن شــیخان اســت .ایــن
بنیادگرایــان اگــر شــیعه را هــم تکفیــر یــا منحــرف میداننــد بیشــتر از بــاب آموزههایــی ماننــد
برائــت از شــیخان و ســب صحابــه اســت .گفتنــی اســت بنیادگرایــان شــبهقاره ،آثــار فراوانــی
در تکریــم صحابــه و شــیخان نوشــتهاند .بــرای نمونــه ،دهلــوی کتــاب «قــره العینیــن فــی
تفضیــل الشــیخین» و کتــاب «ازالــه الخفــاء عــن خالفــه الخلفــا» را در پاســخ بــه شــبهات
شــیعیان نوشــته اســت .او در ایــن آثــار شــیعه را بهدلیــل ســب خلفــا منحــرف میدانــد.
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مخالفــت بــا گفتمــان مدرنیتــه بهتقریــب از وجــوه مشــترک بیشــتر جنبشهــای بنیادگــرای
اســامی اســت .ب هراحتــی میتــوان مدعــی شــد کــه بنیادگرایــی بیــش از آنکــه بــه مباحــث
خداشناســی و توحیــدی مربــوط باشــد در تقابــل بــا مدرنیســم شــکلگرفته اســت .ولــی ایــن
ویژگــی نیــز در میــان بنیادگرایــان شــرق مفهــوم خاصتــری از دیگــر ســلفیان بنیادگـرا دارد .اگــر
بـرای بنیادگرایــان نجــدی مشــکالت داخلــی جهــان اســام و انحـراف مســلمانان از آموزههــای
اســامی و گرفتــاری آنــان در بدعــت و شــرک عبــادی عامــل عقبماندگــی و جــوازی بــرای
اصالحــات و جهــاد اســت؛ در مقابــل بـرای بنیادگرایــان شــبهقارۀ هنــد بیشــتر دشــمنان خارجــی
و تهاجــم فرهنگــی غــرب عامــل اصلــی بدبختــی مســلمانان شــناخته شــده اســت.
در تاریــخ بنیادگرایــان شــبهقاره ،ســابقۀ مبــارزۀ افـراد زیــادی بــا اســتعمار انگلیــس و آمریــکا
و هندوهــا و بوداییهــا دیــده میشــود ،غیــر از مهاتماگانــدی مســلمانانی ماننــد جواهــر لعــل
نهــرو ،ســردار پاتیــل ،موالنــا عبدالــکالم ازاد ،محمدعلــی جنــاح کــه اف ـرادی آشــنا در ســابقۀ
مبــارزه بــا اســتعمار هســتند .در ســال  1842جنــگ بزرگــی میــان مســلمانان افغــان بــا کمپانــی
هنــد شــرقی بریتانیــا در درۀ هلمنــد روی داد کــه در حــدود  4هــزار و  500نفــر از ســربازان
انگلیســی و هنــدی کمپانــی هنــد شــرقی بریتانیــا بــه همـراه  ۱۲هـزار نفــر از مــردم و خانوادههای
وابســته بــه اردوگاه انگلیــس ،توســط جنگجویــان قبائــل افغــان کشــته شــدند.
اگــر در تاریــخ بنیادگرایــان وهابــی حتــی یــک مــورد پشــینۀ مبــارزه بــا غــرب و
غیرمســلمانان یافــت نمیشــود؛ امــا بنیادگرایــان ســلفی شــرق ماننــد طالبــان و القاعــدۀ
پاکســتان دشــمن اصلــی خــود را آمریــکا میداننــد و علیــه آمریکاییهــا مبــارزه میکننــد.
اگــر وهابیــان و جبهــۀ النصــره و داعــش و بوکوح ـرام بــا همراهــی صهیونیس ـمها و غربیهــا
علیــه مســلمانان حجــاز و ســوریه و عـراق و آفریقــا فعــال بــوده و معنایــی دروندینــی از آمــوزۀ
جهــاد و اصالحــات دارنــد؛ در مقابــل ،بنیادگرایــان شــرق ،معنایــی بروندینــی از جهــاد و
اصالحــات دارنــد و نــوک پیــکان مبارزاتــی آنــان بهســوی صهیونیســم و آمریــکا و غــرب
هدفگیــری شــده اســت .ب ـرای نمونــه ،القاعــده از گروهــای بنیادگ ـرای ســلفی پاکســتان بــه
رهبــری ب ـنالدن کفــر و دشــمن را بــه دو قســم ،کفــر و دشــمن نزدیــک و کفــر و دشــمن دور
تقســیم میکردنــد .از اهــل کتــاب و نظامهــای ســرمایهداری و دموکراتیــک و سوسیالیســتی
و کمونیســتی و ملیگــرا بهعنــوان دشــمن دور یــاد میکردنــد کــه گرفتــار شــرک و طاغــوت
شــدهاند .و از دو جهــان عــرب و اســام بهعنــوان دشــمن نزدیــک یــاد میکردنــد کــه گرفتــار

21

بدعــت و انحــراف شــدهاند .بــنالدن در بیانیــۀ رســمی خــود اعــام کــرد کــه نبــرد مــا بــا
دشــمن دور یعنــی آمریــکا و اس ـرائیل و انگلیــس اســت (.)Shahadeh, 2016: 275-307
بـنالدن در ســال  1996بــا ورود بــه افغانســتان جنــگ مقــدس خــود علیــه غــرب را آغــاز
کــرد ( .)Burger, 2011: 220بـنالدن و ایمــن الظواهــری (رهبـران القاعده) در ســال 1998
یــک بیانیــۀ رســمی صــادر کردنــد .براســاس ایــن بیانیــه ،همــۀ گروههــای جهــادی گردآمــده
در افغانســتان زیــر یــک پرچــم جهــادی بینالمللــی را علیــه آمریــکا آغــاز میکردنــد .در
ایــن بیانیــه بــه ســه دلیــل دشــمن اصلــی القاعــده آمریــکا اعــام شــد .1 :اســتمرار حضــور
نیــروی نظامــی آمریــکا در عربســتان ســعودی؛  .2ارادۀ آمریــکا در ویرانســازی و کشــتار
مــردم ع ـراق؛  .3هــدف آمریــکا تضعیــف کشــورهای اســامی و حمایــت از اس ـرائیل .پــس
از ایــن بیانیــه رهب ـران دینــی گروهــای بنیادگ ـرای جهــادی القاعــده فتواهایــی صــادر کردنــد،
بدیــن مضمــون کــه کشــتن آمریکاییهــا و همپیمانانشــان اعــم از نظامــی و شــهروند یــک
واجــب عینــی بـرای هــر فــرد مســلمانی در هرکجــای دنیــا اســت .بــر همــۀ مســلمانان واجــب
عینــی اســت تــا بــا جهــاد ،مســجدالحرام و مســجداالقصی را از وجــود کفــار و صهیونیسـمها
پــاک کننــد .پیــش از آنکــه نــام القاعــده بــر گروهــای جهــادی پاکســتان و افغانســتان گذاشــته
شــود ،نــام ایــن جنبــش «الجبهــه االاســامیه العالمیــه الجهــاد ضــد الیهــود والصلیبیــن» بــود
(.)Wright, 2008: 311
آموزشهای سنتی

یکــی از وجــوه متمایــز بنیادگرایــان شــرقی بــا نجــدی در نهــاد آمــوزش و پــروش آنهــا
نهفتــه اســت .بنیادگرایــان حجــازی همــۀ مدرســهها و آموزشهــای ســنتی را معــدوم و بــا
دانشــگاههای مــدرن و غربــی جایگزیــن کردهانــد .القــاب شــیخ ،مفتــی ،مــا بــا مــدارک
دانشــگاهی ماننــد دکتــر و فــوق لیســانس جایگزیــن میشــوند .اســتادان و طــاب علــوم
اســامی حقوقبگیــر دولــت و در شــدیدترین تدبیرهــای نظارتــی هســتند .امــا در حــوزۀ
ســلفیان شــبهقاره هنــوز بافــت و ســاختار آموزشهــای دینــی بهصــورت ســنتی حفــظشــده
اســت .بــرای نمونــه ،مدرســۀ دارالعلــوم دیوبنــد کــه یــک مدرســۀ ســنتی اســت ،شــهرتی
جهانــی همپایــه األزهــر مصــر دارد و بهتقریــب همــۀ بنیادگرایــان شــبهقاره از دانشآموختــگان
ایــن مدرسـهها هســتند؛ ســاختار آموزشــی آن بهصــورت کامل ســنتی و غیردانشــگاهی اســت.
جنبــش طالبــان نــام خــود را از طلبهبــودن در مدرسـههای ســنتی دیوبنــدی بــه عاریــت گرفتــه
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اســت .امــروزه دههــا مرکــز آمــوزش ســنتی علــوم اســامی در پاکســتان و افغانســتان مشــغول
آمــوزش هســتند و هنــوز هــم اســتادان و رهب ـران جنبشهــای بنیادگ ـرای ســلفی شــبهقاره بــا
القــاب دینــی ماننــد شــاه ،شــیخ و مــا یــاد میشــوند ،ماننــد شــیخ احمــد ســرهندی ،شــاه
ولیاللــه دهلــوی ،شــاه عبدالعزیــز دهلــوی ،شــیخ محمــد یعقــوب نانوتــوی ،شــیخ فضــل
الرحمــان عثمانــی دیوبنــدی ،شــیخ ذوالفقــار علــی دیوبنــدی ،موالنــا قمــر احمــد عثمانــی،
موالنــا محمدالیــاس ،موالنــا محمــد یوســف ،موالنــا انعــام الحســن ،مولــوی علــی شــیر
حیــدری ،موالنــا حــق نــواز جهنگــوی.

بنیادگرایــان نجــدی بنیــان کار خــود را بــر فرقهگرایــی و تکفیــر مســلمانان گذاشــتهاند.
محمدبنعبدالوهــاب بــا کافــر خوانــدن مســلمانان ،خــون آنــان را مبــاح دانســت و بــه کشــتار
آنهــا پرداخــت .کاربــرد واژۀ تکفیــر در بنیادگرایــان نجــدی فـراوان دیــده میشــود .کتابهــای
زیــادی در عربســتان علیــه ابوحنیفــه تألیــف شــده اســت 1.امــا بنیادگرایــان شــبهقاره ،اختــاف
مذاهــب اربعــه را ســطحی و تقلیــد از امامــان چهارگانــه را جایــز میداننــد .حتــی در آثارشــان
بــا وجــود منحــرف دانســتن شــیعه ،بهصراحــت شــیعه را کافــر ندانســتهاند .شــاه ولیاللــه
بـرای نزدیکــی بیشــتر ،کوشــید تــا مشــرب فلســفی وحــدت وجــود ابــن عربــی را بــا مشــرب
عرفانــی وحــدت شــهود شــیخ احمــد ســرهندی پیونــد دهــد (.)Spear, 2008: 2-517
تاریــخ معاصــر شــبهقاره نیــز حکایــت از وجــود فضاهــای تقریــب میکنــد .در دهــۀ پنجــم
قــرن بیســتم ،وجــود دشــمن مشــترک (هندوهــا و انگلیس ـیها) موجــب تقریــب و وحــدت
شــیعه و ســنی و فراموشــی اختالفهــای آنــان شــده بــود .در ســال  1947محمدعلــی جنــاح
کــه شــیعه بــود ،رهبــری مشــترک شــیعیان و ســنیها را در اســتقالل و جداشــدن پاکســتان بــر
عهــده داشــت .در ســالهای نخســتین اســتقالل نیــز ،هرســاله در کراچــی گــروه عــزاداری
حســینی تشــکیل میشــد و اهــل ســنت نیــز آنهــا را همراهــی میکردنــد.
میتــوان مدعــی شــد کــه هــر مشــرب و مکتبــی کــه اندیشــههای عرفانــی و صوفیانــی
را پذیرفتــه باشــد ،ظرفیــت تقریــب و همگرایــی در آن بیشــتر اســت .برعکــس ،هــر مذهبــی
کــه ظرفیــت عرفــان و تصــوف نداشــته باشــد و تمرکــز آن بــر فقــه و شــریعت ظاهــری باشــد،
مرزبندیهــای برجســته پیــدا میکنــد و گرفتــار تبعیــد و تکفیــر و انــزوا خواهــد شــد .ب ـرای
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نمونــه ،بنیادگرایــان نجــدی بهشــدت مخالــف اندیش ـههای عرفانــی ابــن عربــی هســتند ،از
ســوی دیگــر ،بهشــدت اهــل تکفیــر و مخالــف بــا دیگــر فرقههــای اســامی هســتند.
دشمنی نظری و غیر تکفیری با شیعه

یکــی از مظاهــر تقریــب ،پذیــرش دیگــر فرقههــای اســامی اســت .نظــر بــه اینکــه بنیادگرایــان
ســلفی از اهــل ســنت هســتند ایــن تقریــب بیشــتر بــا مذهــب شــیعه مطــرح اســت .تکفیــر
شــیعه و دوســتداران اهلبیــت ماننــد تکفیــر امــام علــی علیهالســام بهوســیلۀ خــوارج و
خارجــی نامیــدن امــام حســین علیهالســام ســابقهای کهــن دارد و بــه نیمــۀ نخســت قــرن
اول هجــری بهوســیلۀ بنیامیــه میرســد .در فراینــد تاریخــی ،در قــرن هفتــم ابنتیمیــه بــا
نوشــتن کتــاب «منهــاج الســنه النبویــه» بــه شــدت تکفیــر دامــن زد و آن را نظاممنــد کــرد.
شــهید اول و شــهید ثانــی از قربانیــان عملــی ایــن آمــوزه بودنــد .ســلفیان حجــاز بــا رهبــری
اف ـرادی ماننــد محمدبنعبدالوهــاب آمــوزۀ تکفیــر را عملیاتــی و ه ـزاران نفــر از مســلمانان را
بــه جــرم کافربــودن کشــتند .امــا بنیادگرایــان و ســلفیان شــبهقاره و شــرق ای ـران آمــوزۀ تکفیــر
را از زاویــۀ دیگــری نگریســته و بیشــتر بــه جنبههــای نظــری ایــن آمــوزه توجــه میکننــد تــا
جنبههــای عملــی ،بــه میزانــی کــه شــاهد کشــتار شــیعیان «بماهــو شــیعه بــودن» در حــوزۀ
بنیادگرایــان نجــدی و حجــازی و شــامی هســتیم؛ ولــی بهنــدرت شــاهد کشتهشــدن شــیعه
بهصــرف داشــتن عقایــد شــیعه در حــوزه بنیادگرایــان شــبهقاره بودهایــم.
گفتنــی اســت در زمــان حاضــر گزارشهایــی از کشتهشــدن شــیعیان در پارچنــار پاکســتان
و شــهر مزارشــریف افغانســتان وجــود دارد کــه جــای انــکار آن نیســت .شــایان توجــه اینکــه
کشتهشــدن ایــن شــیعیان بیشــتر جنبــۀ سیاســی داشــته اســت تــا عقیدتــی .یکــی از اصلیتریــن
عوامــل کشتهشــدن شــیعیان دخالــت شــیعیان در حکومــت و همراهــی بــا حاکمیــت و شــرکت
آنهــا در جنــگ علیــه نیروهــای نظامــی حاکــم و همچنیــن دخالــت کشــورهای خلیــج فــارس
ماننــد عربســتان در حــوزۀ شــبهقاره و حمایــت از گروهــای تکفیــری وهابــی ماننــد ســپاه
صحابــه و دشــمنی ســعودیها و وهابیــت پاکســتان بــا جمهــوری اســامی ای ـران و در کل،
یــک عامــل عارضــی ،فرعــی ،ســطحی و سیاســی اســت تــا یــک عامــل ذاتــی و عقیدتــی.
منظــور نگارنــده ایــن اســت کــه بــا گفتوگــو و رایزنــی سیاســی در شــبهقاره میتــوان امنیــت
را ب ـرای شــیعیان بــه ارمغــان آورد ،ولــی گفتوگــوی سیاســی بــا بنیادگرایــان حجــاز و نجــد
بهســختی ممکــن اســت .امنیتآفرینــی بــرای شــیعیان حجــاز قبــل از اینکــه ســازوکاری
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تقابل با بنیادگرایان نجدی

بنیادگرایــان شــرقی اشــتراکهایی بــا بنیادگرایــان نجــدی دارنــد و حتــی گرایشــی از دیوبندیــان
بــا نــام جمعیــت اهــل حدیــث یــا مماتیهــا بــا نــام وهابیــت شــبهقاره معــروف هســتند.
عربســتان و کشــورهای خلیــج فــارس بــه بهانــۀ کمــک بــه جهــاد اســامی علیــه شــوروی وارد
شــبهقاره شــده و موجــب تقویــت و حمایــت از ایــن گرایــش شــدهاند .امــا بــا وجــود ایــن
گرایــش ،رویکــرد غالــب بنیادگرایــان شــرقی مخالفــت بــا بنیادگرایــان وهابــی حجــازی اســت.
بنیادگرایــان شــبهقاره کتابهــای بســیاری در رد عقایــد وهابیــت نوشــتهاند .یــک از ایــن
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سیاســی داشــته باشــد ،بایــد بــا ارتباطــات علمــی و حــوزوی و دانشــگاهی و گفتوگوهــای
عقیدتــی و مذهبــی و پاســخ بــه شــبهات کافردانســتن شــیعه صــورت بگیــرد.
بنابرایــن بــا وجــود منحرفدانســتن شــیعیان شــبهقاره در اعتقــادات و حتــی مخالفــت
عملــی برخــی گرایشهــای بنیــادی ماننــد جریــان فرایضیهــا و جریــان مکتــب محمدیــه
نهضــت مجاهــدان بــا شــیعه ) )Jabraili, 2012: 320شــاهد دوگانگــی محسوســی میــان
کفــر اعتقــادی بــا کفــر عملــی در شــبهقاره هســتیم .در نــگاه بنیادگرایــان شــرقی بــه ضــرورت
کفــر اعتقــادی منجــر بــه کفــر عملــی نمیشــود .شــاید یکــی از عوامــل ایــن دوگانگــی تکفیــر
در نظــر و عمــل ،بازگشــت بــه دیــدگاه ابوحنیفــه داشــته باشــد .او بــا تفاوتگــذاری در فقــه
اکبــر و فقــه اصغــر حــوزۀ مســائل فقهــی و عملــی را از حــوزۀ مســائل اعتقــادی و فکــری جــدا
کــرده اســت.
همچنــان کــه بیشــتر گفتیــم شــاه ولیاللــه دو کتــاب «قــره العینیــن فــی تفضیــل الشــیخین»
و «ازالــه الخفــاء عــن خالفــه الخلفــا» را در انحـراف شــیعه نوشــت ،ولــی بهتصریــح فرزنــدش
هرگــز بــر کفــر و قتــل شــیعه فتــوا ندادنــد.
امــا شــدت مخالفــت بــا شــیعه در اثــر «تحفــه اثنــی عشــریه» شــاه عبدالعزیــز دهلــوی
اســت .گفتنــی اســت کــه کتــاب تحفــه اثنــی عشــریه شــاه عبدالعزیــز دهلــوی موجــب خلــق
آثــار دایرهالمعارفگونــه علمــای شــیعه در پاســخ بــه کتــاب دهلــوی و دفــاع از عقایــد شــیعه
شــد .ب ـرای نمونــه ،دههــا ردیــه و همچنیــن کتــاب «عبقــات االنــوار» میرحامــد حســین در
دههــا جلــد و کتــاب «نفحــات األزهــار فــی خالصــه عبقــات األنــوار» آیــت اللــه میالنــی
در  20جلــد و کتــاب «فیــض القدیــر فیمــا یتعلــق بحدیــث الغدیــر» شــیخ عبــاس قمــی ،در
دفــاع از شــیعه و پاســخ بــه تحفــه اثنــی عشــریه اســت.
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آثــار ،کتــاب «عقایــد اهــل ســنت و جماعــت در رد وهابیــت» اســت کــه عالــم بــزرگ دیوبنــد،
«موالنــا خلیــل احمــد ســهارنپوری» نوشــته و یکــی از روحانیــان بــه نــام اهــل ســنت ،آن را بــه
فارســی ترجمــه کــرده اســت .دیوبندیــان بهویــژه نخســتین آنهــا از مبــارزان و مانعتراشــان
اصلــی انتشــار وهابیــت نجــدی در شــبهقاره بودهانــد .کتابهــای وهابیــان را میســوزاندند
و بــا مبلغــان آنهــا برخــورد شــدیدی میکردنــد ))Salafy, 1998: 1/ 369
از بنیادگرایــان شــرق ،دشــنامهای زیــادی علیــه بــزرگان وهابیــت گزارششــده اســت؛ از
جملــه در مــورد ابنعبدالوهــاب عنوانهــا و تعبیرهــای زیــر را ب ـهکار بردهانــد« :شــخصی بــا
عقایــد فاســد و نظریههــای باطــل»« ،قاتــل بســیاری از مســلمانان و علمــای ســلف آنهــم بــا
هــدف اجــر و ثــواب»« ،ظالــم»« ،فاســق»« ،بدتــر از یهــود و نصــارا»« ،سـبکنندۀ علمــای
ســلف»« ،کمعقــل»« ،جاهــل»« ،عجــول در صــدور حکــم تکفیــر»« ،خــوارج»« ،جنایتــکار
در برابــر جــان و مــال و نامــوس مســلمانان و اهلســنت»« ،زعیــم المشــبهه»« ،افــراط در
ریختــن خــون مســلمانان ،غــارت امــوال آنــان و مشــرک و کافــر دانســتن امــت محمــد» و
همچنیــن از ابنتیمیــه بــه «عجولــی کــه یــا دچــار اف ـراط اســت یــا تفریــط» و «تندم ـزاج»
یادکردهانــد .افــزون بــر ایــن از وهابیــت بــه «الوهابیــه الخبیثــة الخبثــاء» و «فرقــۀ گم ـراه»،
«اهــل تشــکیکات و تلبیســات و جهالــت و گمراهــی» تعبیــر کردهانــد کــه «نمازخوانــدن
پشــت ســر آنــان تنهــا در حــال اضط ـرار و آنهــم از بــاب اکل میــت جایــز اســت.
حاکمیت و اسالم سیاسی

یکــی از وجــوه بنیادگرایــان شــرقی ایــن اســت کــه بــه پیونــد ناگسســتنی دیــن و سیاســت
اعتقــاد دارنــد ،بــه کمرنگشــدن نقــش دیــن در جهــان مــدرن معتــرض و بهدنبــال احیــای
نقشآفرینــی دیــن در جامعــه هســتند .بنیادگرایــان نجــدی و شــرقی هــر دو اندیشــۀ نجــات
مســلمانان و احیــای آموزههــای اســامی را در ســر دارنــد بــا ایــن تفــاوت کــه بخــش عمــدۀ
بنیادگرایــان حجــازی و وهابــی تأکیــد بــر توحیــد در عبــادت و در پــی اســام ســنتی ،اســام
دربــاری ،اســام مرجئــهای و اســام علمــی هســتند ( ،)Shahadeh, 2016: 57امــا
بنیادگرایــان شــرقی بیشــتر تأکیــد بــر توحیــد در حاکمیــت و در پــی اســام سیاســی و اســام
انقالبــی هســتند .تمرکــز حجازیهــا بــر توحیــد در عبــادت و مبــارزه بــا قبــور و مــردگان و
توحیــد القبــوری اســت ،امــا تمرکــز شــرقیها بــر توحیــد در حاکمیــت و توحیــد القصــوری
و مبــارزه بــا حاکمــان و کاخنشــینان مفســد اســت و در پــی احیــای حاکمیــت و والیتاللــه
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هســتند .گــواه ایــن ادعــا ایــن اســت کــه امــروزه بیشــتر یــا همــۀ گروهــای بنیادگرایــی شــرق
ایــران ماننــد طالبــان ،القاعــده ،لشــکر جهنگــوی ،ســپاه صحابــه ،لشــکر طیبــه ،همــه
اســلحه بهدســت و بــه هــدف تشــکیل دولــت و در حــال مبــارزه بــا دولــت مرکــزی پاکســتان
و افغانســتان و هندوســتان و کشــمیر جهــاد میکننــد .امــا نگاهــی بــه گروهــای بنیادگــرای
حجــاز نشــان میدهــد کــه جنبشهایــی ماننــد ســروریه ،جامیــه ،البانیــه ،بــن بازیــه هم ـراه
و همــگام بــا سیاســتهای آلســعود در کشــور و منطقــه و جهــان و دائــم در حــال تأییــد و
صــدور فتــوا در مشــروعیت سیاســتهای بــن ســلمان هســتند.
بهنظــر کتــاب «المصطلحــات االربعــه فــی القـران» ابواالعلــی مــودودی پاکســتانی و آثــار
ســید قطــب ،نقــش برجســتهای در خلــق روحیــۀ جهــادی و سیاســی در شــبهقارۀ هنــد داشــته
اســت .مــودودی بــه مفهــوم حاکمیــت اللــه در برابــر حاکمیــت طاغــوت اشــارهکــرده اســت.
از نظــر او نظامهــای طاغوتــی شــامل نظامهــای دموکراتیــک ،سوسیالیســت ،ســکوالر و
ملیگــرا میشــود (.)Shahadeh, 2016: 106
شــاه عبدالعزیــز از اندیشــمندانی اســت کــه سیاســت را وارد ســلفیگری شــبهقارۀ هنــد و
شــرق ای ـران کــرد .اندیش ـههایش موجــب مبــارزه بــا ســیکها و انگلیس ـیها شــد .مفاهیمــی
ماننــد داراالســام و دارالکفــر از نــوآوری سیاســی او اســت .بهدلیــل حضــور انگلیس ـیها هنــد
را دارالکفــر یــا دارالحــرب مینامیــد .وظیفــۀ مســلمانان را در آن شــرایط هجــرت یــا جهــاد
میدانســت .شــاه عبدالعزیــز بــه هم ـراه یکــی از همفک ـران خــود بــه نــام ســید احمــد بارلــی
ســازمانی بــه نــام «جامعــۀ مجاهــدان» تشــکیل داد .ایــن ســازمان در ســال  1381ســیکها را از
مناطــق مسلماننشــین اخ ـراج و س ـرانجام پیشــاور را فتــح کــرد (.)67 :0991 ,ydraH
پیامدهــای اندیشــههای شــاه عبدالعزیــز در شــبهقاره و شــرق ایــران هنــوز باقــی اســت.
ب ـرای نمونــه ،گــروه بنیادگ ـرای لشــکر طیبــۀ پاکســتان هنــوز مشــغول مبــارزه بــا هندوهــا و
بوداییهــا و بهدنبــال آزادی و اســتقالل کشــمیر از ســیطرۀ هندوســتان اســت .یــا بســیاری از
نیروهــای طالبــان و القاعــده از سراســر جهــان بــا تمســک بــه آمــوزۀ هجــرت و جهــاد بــا کفــار
و دارالحــرب نامیــدن افغانســتان ،بــه ایــن ســمت س ـرازیر شــدهاند.
احیای خالفت اسالمی

یکــی از وجــوه اســام سیاســی و از ویژگیهــای بنیادگرایــی ســلفیان شــرق ،اندیشــۀ احیــای
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خالفــت اســامی اســت .البتــه خالفتگرایــی در میــان بنیادگرایــان مصــری و شــامی و
ترکیـهای ماننــد اخوانالمســلمین و داعــش و اردوغــان هــم دیــده میشــود .امــا ایــن ویژگــی،
ویژگــی عــام همــۀ جنبشهــای ســلفی نیســت .ب ـرای نمونــه ،بنیادگرایــان نجــدی حجــازی
تمایلــی بــه تشــکیل خالفــت اســامی ندارنــد و از مخالفــان اصلــی خالفــت عثمانــی
بودهانــد ،بلکــه بیشــتر نزاعهــا و جنگهــای محمدبنعبدالوهــاب بــا خالفــت عثمانــی
بــوده اســت (.)Farmanian, 2020: 42
بنیادگرایــان شــرقی از مدافعــان حفــظ و پایــداری خالفــت اســامی عثمانــی و مغولــی در
شــبهقاره بودهانــد .ب ـرای نمونــه ،شــاه ولیاللــه بهشــدت معتقــد بهضــرورت و لــزوم احیــای
خالفــت جهانــی بــود .خالفــت را حــق ویــژه و انحصــاری قریــش میدانســت .او نظــر مثبــت
بــه امپراتــوری مغولــی هنــد و عثمانــی داشــت .خالفــت را مانــع نفــوذ غــرب و ازهمپاشــیده
شــدن یکپارچگــی جهــان اســام میدانســت)) Mohammad,2020:17
امــروز هــم گــروه بنیادگرایــی ماننــد طالبــان ،بــا انــکار ســاختار سیاســی دموکراســی،
انتخابــات مردمــی را نامشــروع میدانــد و از مــدل خالفتــی بــا نــام احیــای «امــارت اســامی»
ســخن میگویــد .
جایگاه زنان

یکــی از ویژگیهــای بنیادگرایــان ســلفی شــرقی ،نــوع نــگاه آنهــا بــه جایــگاه زنــان اســت.
بهتقریــب همــۀ جنبشهــای بنیادگ ـرا نــگاه مثبتــی بــه زنــان ندارنــد ،امــا نــوع نــگاه ســلفیان
بنیادگ ـرای شــرق ،تفاوتهایــی بــا بنیادگرایــان حجــازی ،نجــدی ،شــامی و مصــری دارد کــه
آنهــا را از دیگ ـران متمایزتــر میکننــد .نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت کــه بنیادگرایــان شــبهقاره
دیــدگاه انقباضیتــر و دینیتــری از دیگــر بنیادگرایــان دربــارۀ حقــوق زنــان دارنــد .شــیخ عبداللــه
عـزام ،از نزدیــکان بـنالدن و بنیانگــذار و رهبــر فکــری و معنــوی القاعــدۀ پاکســتان ،بــا تقســیم
جهــاد بــه دو قســم جهــاد دفاعــی و جهــاد ابتدایــی ،مشــارکت زنــان در جهــاد دفاعــی را حتــی
بــدون اجــازۀ ولــی و همســر مشــروع و در جهــاد ابتدایــی نامشــروع میدانــد .مشــارکت زنــان
در جهــاد ابتدایــی در صورتــی مشــروع اســت کــه یــک محــرم همـراه آنهــا باشــد یــا در پشــت
جبهــه از مهاجـران پرســتاری و بــه آنهــا کمــک کننــد ) .) Shahadeh, 2016: 191با بررســی
جنبشهــای جهــادی واقــع در پاکســتان و افغانســتان تاکنــون گــزارش مســتند و ویــژهای از
حضــور زنــان در جهــاد و همراهــی آنهــا بــا جهادگـران بــه دســت نیامــده اســت ،اما بــا مالحظه
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در فقــه حنفــی زنــان ب ـرای پوشــیدن نقــاب و روبنــد و برقــع توصیــه و تشــویق شــدهاند.
حجــاب خانمهــا ب ـرای آنهــا بســیار مهــم اســت .ب ـرای نمونــه ،طالبــان اعالمی ـهای منتشــر
کــرد کــه زنــان بایــد برقــع و چــادر بپوشــند و بــدون محــرم در خیابانهــا و میدانهــا و بازارهــا
حاضــر نشــوند و گشـتوگذار نکننــد .حتــی در ســال  ،2001ســال حکمرانــی طالبــان ،زنــان
از فرصــت تحصیــل و تدریــس و کارکــردن و رفتــن بــه زایشــگاههای مــدرن محــروم شــده
بودنــد .زنــان بــه ازدواجهــای زودهنــگام و اجبــاری تشــویق میشــدند
در جامعــۀ بنیادگرایــان وهابــی و حجــازی نوعــی سودســاالری و نســبیگرایی دینــی دربــارۀ
زنــان میبینیــم .بــرای نمونــه ،پدیدههایــی ماننــد جهــاد نــکاح ،بردگــی و قاچــاق و بــازار
فــروش دختـران و زنــان دستگیرشــده ،امــری مرســوم اســت ( .)jomhour News,2014ایــن
رفتــار اگــر شریعتســتیزی نباشــد ،دســتکم مجــوزی از تندروتریــن فقهــای وهابــی هــم
نــدارد .همچنیــن هــر روزه شــاهد گســترش مکانهــا ،هتلهــا ،رســتورانها ،دیســکوها،
ســالنها ،تاالرهــا ،باشــگاهها ،فســتیوالها و جشــنوارهها ،کلودهــا ،اســتودیوها ،تورهــای
رقــص و آواز و موســیقی در حــوزۀ بنیادگرایــان ترکیــهای و خلیجــی هســتیم .در حالــی کــه
فضــای جامعــۀ زنــان بنیادگرایــان شــبهقاره اینگونــه نیســت.
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در جنبشهــای بنیــادی در فلســطین و عـراق و ســوریه ،شــاهد حضــور متعــدد زنــان در گــردان
هــای استشــهادی و جهــادی و پشــتیبانی روحــی و معنــوی و مــادی از جهادگـران هســتیم .زنــان
در عرصههــای رســانهای و مجــازی و اینترنتــی و تبلیغاتــی و کمکهــای لجســتیکی حضــور
گســتردهای دارنــد ) .)Shahadeh, 2016: 193ایــن ســخن بدیــن معناســت کــه در موضــوع
حضــور زنــان در عرصههــای اجتماعــی و بهرهمنــدی از حقــوق زنــان نــگاه بنیادگرایــان ع ـراق
و شــام گســتردهتر و آزادانهتــر از نــگاه بنیادگرایــان شــبهقاره اســت .ایــن رویکــرد گســتردۀ
بنیادگرایــان غــرب جهــان اســام شــاید بهدلیــل نزدیکــی جغرافیایــی و تعامــات بیشــتر بــا
غــرب و مدرنیتــه و متأثــر از جنبشهــای فمینیســتی باشــد.

جهادگرایی با دشمنان دور

مفهــوم جهــاد از مهمتریــن مفاهیمــی اســت کــه ســلفیگری جهــادی بــر آن اســتوار اســت.
جهــاد مهمتریــن ابــزار تغییــر نظامهاســت .بازاحیــای ایــن آمــوزه مدیــون فعالیتهــای
افــرادی ماننــد ابنتیمیــه ،محمدبنعبدالوهــاب ،مــودودی و ســید قطــب اســت .جهــاد
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جایــگاه برجســتهای در اخوانالمســلمین دارد .حس ـنالبنا بنیانگــذار اخــوان ،رســالۀ الجهــاد
را نوشــته اســت .امــا جهادگرایــی بنیادگرایــان شــرق بــا جهادگرایــی دیگــر بنیادگرایــان اســامی
تفاوتهایــی دارد کــه موجــب شــد بهعنــوان ویژگــی خــاص ســلفیان شــرق مطــرح شــود.
از نظــر ابوقتــاده (از رهبـران جهــادی عـراق و شــام) نبــرد بــا دشــمن نزدیــک (مرتــدان) بــر
نبــرد بــا دشــمن دور (کفــار فطــری و مــادرزاد و صهیونیســم و آمریــکا) اولویــت دارد .کفــر
مرتــدان بــه اجمــاع از کفــر کاف ـران فطــری ســنگینتر اســت .زی ـرا مرتــدان بســتر حاکمیــت
کافــران فطــری در کشــورهای مســلمان را فراهــم میکننــد .مســتند قرآنــی ابوقتــاده ،آیــه
«یــا ایهــا الذیــن امنــوا قاتلــو الذیــن یلونکــم مــن الکفــار ...توبــه -123/مؤمنــان بــا کاف ـران
همجــوار پیــکار کنیــد» اســت .ابوقتــاده میگویــد :جهــاد در راه خــدا بایــد پیــش از دیگ ـران
بــا مرتــدان انجــام شــود ،چراکــه حفــظ ســرمایه ،مقــدم بــر کســب ســود و ارزشافزوده اســت.
حاکمــان فاســد و مفســدان فـیاالرض کشــورهای اســامی دوســتی بــا یهودیــان و مســیحیان
و کمونیس ـتها را بــر شــریعت خداونــد و دوســتی بــا مؤمنــان ترجیــح دادهانــد .پــس جهــاد
بــا آنــان یــک واجــب عینــی اســت.
ابوقتــاده پــس از تقســیم جهــاد بــه جهــاد دفاعــی و ابتدایــی در تقســیمی دیگــر ،جهــاد را
از نظــر نتایــج آن بــه دو دســته جهــاد ایذایــی و جهــاد غیــر ایذایــی تقســیم میکنــد .جهــاد
ایذایــی جهــادی اســت کــه هــدف آن ریختــن بغــض و کینــه بــر ســر دشــمنان خداســت.
در حــد خشــم و آزار و اذیــت دشــمنان و مرعــوب کردنشــان و منــع آنــان از آزار مســلمانان و
نجــات گروهــی مســتضعفان یــا آزادی اســیران اســت .ایــن جهــاد موجــب شکســت دشــمن
نمیشــود ،ولــی عملــی مشــروع اســت .مفهــوم دیگــر ایــن جهــاد همــان عملیــات انتحــاری
اســت ).)Shahadeh, 2016: 129
بــا توضیحــی مختصــری کــه دربــارۀ جهــاد از نــگاه بنیادگرایــان شــامی در بخــش
غربســتیزی دادیــم ،بایــد متوجــه تفاوتهــا و ویژگیهــای جهــاد از نــگاه بنیادگرایــان
شــرقی شــده باشــیم .از نــگاه القاعــده و بــنالدن نبــرد بــا دشــمن دور و کافــران فطــری و
صهیونیســم و آمریــکا بــر نبــرد بــا دشــمنان نزدیــک و مرتــدان اولویــت دارد (Burger, 2011:
 .)220نبــرد امــروز طالبــان بــا حاکمیــت در اصــل ،نبــرد بــا آمریکاســت .طالبــان دولــت
اشــرف غنــی را دستنشــاندۀ آمریــکا میدانــد و مدعــی جهــاد بــرای اخــراج آمریکاییهــا
از افغانســتان اســت .برخــاف ابوعمــر قتــاده ،بـنالدن در بیانیــۀ رســمی خــود اعــام کــرد کــه
نبــرد مــا در افغانســتان و پاکســتان بــا دشــمن دور یعنــی آمریــکا و اسـرائیل و انگلیــس اســت
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) .)Shahadeh, 2016: 275-307گزارشهــای فراوانــی از همراهــی طالبــان بــا شــیعیان و
احت ـرام آنهــا بــه ع ـزاداری سیدالشــهدا وجــود دارد.
نتیجه
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نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه بنیادگرایــان ســلفی کنونــی بــه بنیادگرایــی وهابــی و
نجــدی ،بنیادگرایــان یمنــی ،بنیادگرایــان شــامی و عراقــی ،بنیادگرایــان مصــری و بنیادگرایــان
شــبهقارهای و شــرقی تقســیمپذیرند .بنیادگرایــی ســلفی معاصــر ،جنبشــی یکدســت و
یکپارچــه بــا باورهــای مشــترک نیســت .اختالفهــای درونــی آنهــا بــه حــدی اســت کــه
بارهــا رودرروی همدیگــر قرارگرفتــه و همدیگــر را تکفیــر و قتلعــام کردهانــد.
بنیادگرایــان شــرقی از وجوهــی بهرهمنــد هســتند کــه بــا تمرکــز و برجســتهکردن آنهــا
امــکان بهرهمنــدی از ظرفیــت و فرصــت در تعامــات بینالمللــی و فرهنگــی ایجــاد
میشــود .برخــی از ایــن ویژگیهــا و جنبههــای مثبــت بنیادگرایــان شــرقی نــوع نــگاه آنهــا
بــه اســتکبار جهانــی آمریــکا و اســرائیل و همچنیــن ایســتادگی در برابــر فرهنــگ مــدرن و
مدرنیتــه و غربســتیزی آنهــا نیــز از دیگــر وجــوه متمایــز بنیادگرایــان افغانســتان و پاکســتان
اســت .داشــتن گرایشهــای صوفیانــه و عارفانــه از دیگــر ویژگیهــای آنهاســت .گرایــش
بــه ابوحنیفــه و ابومنصــور ماتریــدی فرصتــی ب ـرای گفتوگوهــای عقلــی و پذیــرش قواعــد
عقالنــی بینالمللــی در میــان آنهــا بــه وجــود آورده اســت.
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