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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 
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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 
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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.
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ویژگی ها، عناصر و مؤلفه های بنیادگرایان سلفی شرق ایران

اصفهان،  دانشگاه  اسالمی  معارف  دانشکه  معارف،  گروه  استادیار  بهرامی1،  حمزه علی 
اصفهان، ایران

دریافت: 1400/08/12                                                             پذیرش: 1400/12/17
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چکیده 
 هم نشــین بــا معنــای ســنت گرایی و متضــاد بــا گفتمــان مدرنیتــه و بــه 

ً
واژۀ بنیادگرایــی معمــوال

مفهــوم بازگشــت بــه اصــول اولیــه و دوران باعظمــت گذشــته بــا رجــوع بــه متــن کتــاب و ســنت 

بــه کار رفتــه اســت. ســلفیه از فرقه هــای معاصــری اســت کــه گاهــی از آن هــا بــا نــام بنیادگرایــان 

اســالمی یــاد می شــود. بنیادگرایــان ســلفی معاصــر بــه ســه گرایــش بنیادگرایــان ســلفی آفریقــا، 

ــن  ــیم پذیرند. از ای ــد تقس ــبه قارۀ هن ــلفی ش ــان س ــن و بنیادگرای ــاز و یم ــلفی حج ــان س بنیادگرای

ــبه قاره در  ــلفیان ش ــی از س ــتند. بخش ــده هس ــناخته  ش ــر ش ــد کمت ــبه قارۀ هن ــلفیان ش ــان س می

همســایگی شــرق ایــران هســتند کــه شــناخت عمیــق آن هــا از دیــد امنیتــی و فرهنگــی به ویــژه در 

شــرایط کنونــی بــا روی کارآمــدن طالبــان ضــرورت بیشــتری دارد.

ــر  ــن عناص ــن اصلی تری ــی و تبیی ــی از بنیادگرای ــۀ تعریف ــش ارائ ــن پژوه ــا در ای ــدف م ه

بنیادگرایــی ســلفی شــرق ایــران اســت. روش پژوهــش توصیفی تحلیلــی اســت. نتایــج 

ــا  ــه ب ــت و یکپارچ ــی یکدس ــر جنبش ــلفی معاص ــان س ــه بنیادگرای ــد ک ــان می ده ــش نش پژوه

ــه  ــته ب ــه بس ــتند ک ــد هس ــی بهرمن ــا از ظرفیت های ــن جنبش ه ــتند. ای ــترک نیس ــای مش باوره

تعامــل بــا دیگــران می توانــد فرصــت باشــد یــا تهدیــد. برخــی از ایــن ویژگی هــا و جنبه هــای 

1. bahrame1918@gmail.com
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مثبــت بنیادگرایــان شــرقی نــوع نــگاه آن هــا بــه اســتکبار جهانــی آمریــکا و اســرائیل و همچنیــن 

داشــتن گرایش هــای صوفیانــه و عارفانــه اســت. ایســتادگی در برابــر فرهنــگ مــدرن و مدرنیتــه 

ــان افغانســتان و پاکســتان اســت.  ــز بنیادگرای ــز از دیگــر وجــوه متمای و غرب ســتیزی آن هــا نی

ــرای گفت وگوهــای عقلــی و پذیــرش  ــه ابوحنیفــه و ابومنصــور ماتریــدی فرصتــی ب گرایــش ب

ــت.  ــود آورده اس ــه وج ــا ب ــان آن ه ــی در می ــی بین الملل ــد عقالن قواع

کلیدواژه ها: القاعده، بنیادگرایی، سلفیان، شبه قاره.

مقدمه 

پــس از قتــل خلیفــۀ ســوم »عثمــان«، جامعــۀ مســلمانان بــه دو گــروه علــوی و عثمانــی تقســیم 

شــد. تفکــر عثمانــی بــا گذشــت زمــان بــا نام هایــی ماننــد اهــل اثــر، اهــل  حدیــث، حنابلــه، 

ــا ظهــور  ــا اینکــه ب مقاتلیــه، کرامیــه، مجســمه، مشــبهه، حشــویه و ظاهریــه تجلــی یافــت. ت

ــود  ــرای خ ــلفی را ب ــلف و س ــام س ــری ن ــان فک ــن جری ــری ای ــم هج ــرن هفت ــه در ق ابن تیمی

علــم کــرد. احمــد بــن عبدالحلیــم بــن تیمیــه حرانــی، متوفــی 728 یکــی از سرشــناس ترین و 

تأثیرگذارتریــن و پرتألیف تریــن عالمــان حنبلی مذهــب جریــان ســلفی اســت. قبــل از ابن تیمیــه 

ــت. واژۀ  ــوده اس ــرح نب ــلفی مط ــام س ــا ن ــد ب ــه ای نظام من ــل« فرق ــل و نح ــای »مل در کتاب ه

ــلف را  ــه واژۀ س ــت. ابن تیمی ــه اس ــه کار رفت ــه ب ــار ابن تیمی ــار در آث ــیصد ب ــش از س ــلفی بی س

ــه او داده شــد.  ــوان بنیان گــذار رســمی ســلفیه ب ــا اینکــه عن ــر کــرد ت ــر و قاعده مندت نظام مندت

ــه، ســلفی اصطالحــی اســت کــه  ــدگاه ابن تیمی ــد. از دی ــد ســلف شـ ــاع  از  عقای او مظهــر دف

بــه ســه قــرن نخســت اســالمی گفتــه می شــود. ســبک زندگــی عملــی و نظــری و فهــم دینــی 

ــی  ــد. گروه ــالم باش ــان اس ــدی جه ــای بع ــی قرن ه ــوی زندگ ــد الگ ــر بای ــن عص ــان ای مردم

ــا ابن تیمیــه  و انـــدیشه های او  پیـــوندی   ــاد می شــود ب ــام ســلفی ها از آن هــا ی ــا ن کــه امــروزه ب

ــد. ــق  یافته ان عمی

ابن تیمیــه در رابطــۀ میــان عقــل و نقــل همــواره جانــب نقــل را می گرفــت و در خطــای علــوم 

متافیزیکــی و عقلــی آثــار فراوانــی ماننــد درء التعــارض بیــن العقــل و النقــل، رســاله عرشــیه، 

نقــض المنطقییــن را نوشــته اســت. شیخ االســالم مشــهورترین لقــب او اســت. ابن تیمیــه بــر 

ــلِف  ــیرۀ س ــه س ــد ب ــده اند و بای ــات ش ــت و خراف ــار بدع ــلمانان گرفت ــه مس ــود ک ــاور ب ــن ب ای

صالــح یعنــی ســبک زندگــی ســه قــرن نخســت اســالمی بازگردنــد. در فراینــد تاریخــی پــس 

 از ابن تیمیــه در قــرن یــازده هجــری ســه خوانــش و تفســیر از اندیشــه های ابن تیمیــه در 
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ــی  ــای اختالف ــترک جنبه ه ــای مش ــتن جنبه ه ــا داش ــد، ب ــدار ش ــالم پدی ــان اس ــۀ جه ــه نقط س

ــاه  ــد ش ــمندانی مانن ــا اندیش ــد ب ــبه قارۀ هن ــی در ش ــت، خوانش ــتند. نخس ــز داش ــی نی فراوان

ــش دوم  ــدند. خوان ــروف ش ــه مع ــلفیۀ صوفی ــا س ــبه قاره ی ــلفیۀ ش ــه س ــه ب ــوی ک ــه دهل ولی الل

در ســرزمین حجــاز و نجــد بــا افــرادی ماننــد محمدبن عبدالوهــاب بــه نــام ســلفیۀ نجدیــه یــا 

همــان وهابیــت یــا ســلفیۀ تکفیــری و ســلفیۀ ســنتی بــه وجــود آمــد. بعدهــا خوانــش دیگــری 

ــود  ــه وج ــیدقطب ب ــیدرضا، س ــد رش ــرادی مانن ــیلۀ اف ــر به وس ــا و مص ــه در آفریق از ابن تیمی

آمــد کــه بــه نظــر نــام ســلفیۀ مصــر یــا ســلفیۀ جهــادی یــا همــان اخوان المســلمین شایســتۀ 

ــر  ــران معاص ــیعی ای ــۀ ش ــی در جامع ــا جریان ــن خوانش ه ــبیه ای ــت ش ــی اس ــت. گفتن آن هاس

ــا  ــان شــیعه ی ــه وهابی ــد ســید ابوالفضــل برقعــه ای شــکل گرفــت کــه ب به وســیلۀ افــرادی مانن

مکتــب قرانیــان معــروف شــدند.

جریــان ســلفیه بــا همــۀ شــعبه ها و اختالف هایــش، جریانــی زنــده و پویــا و تأثیرگــذار در 

جامعــۀ اســالمی بــوده و هســت. امــا جریــان ســلفیۀ شــبه قاره جایــگاه دیگــری دارد. بــا وجــود 

پیشــینه و گســتردگی و قدمــت آن و وابســتگی جمعیــت زیــادی بــه آن در شــرق جهــان اســالم، 

آن گونــه کــه شایســته و بایســته اســت بــه آن توجــه نشــده اســت. بیشــتر پژوهش هــا بــه جریــان 

ــه زبان هایــی ماننــد اردو  ســلفی مصــر و حجــاز پرداخته انــد. شــاید ناآشــنایی پژوهشــگران ب

ــی از  ــی و انگلیس ــی و عرب ــای فارس ــه زبان ه ــار ب ــن آث ــدن ای ــدو و ترجمه نش ــتون و هن و پش

ــن کم توجهــی باشــد. عوامــل ای

شــبه قارۀ هنــد، یکــی از قطب هــای جمعیتــی و اندیشــه ای جهــان اســالم اســت. دیرزمانــی 

اســت کــه شــبه قارۀ هنــد همچــون مصــر مرکــز تحــوالت و خاســتگاه اندیشــه های اصالحــی 

ــژه   و به وی
ً
ــا ــی شــبه قاره، عموم ــا افراطــی شــده اســت. فضــای سیاســی، اجتماعــی و مذهب ی

ــان  ــه خاســتگاه ســتیز می ــان حجــازی ب ــا دخالــت وهابی پاکســتان پــس از تقســیم شــبه قاره ب

مذاهــب اســالمی تبدیل شــده اســت تــا آنجــا کــه ســلفی های افراطــی وهابــی، ایــن منطقــه را 

بهشــت خــود می داننــد. وهابیــان، تکفیــر در ایــن منطقــه را بــه امــری رایــج تبدیــل کرده انــد. 

ــت  ــرده اس ــرداری ک ــتان بهره ب ــی عربس ــلفی گری افراط ــه، س ــش از هم ــی، بی ــن فضای از چنی

ــن  ــی از ای ــه، به خوب ــن منطق ــود در ای ــلفی موج ــای س ــی جریان ه ــرای همگرای ــالش ب ــا ت و ب

ــد.  ــزاری می کن ــتفادۀ اب ــا اس جریان ه

ــه  ــرورت توج ــبه قاره، ض ــلفیۀ ش ــژه س ــر به وی ــلفیان معاص ــق س ــناخت عمی ــرورت ش ض

ــع، مباحــث و کنش هــای سیاســی  ــه کــه به تب ــی و نظــری مــردم خاورمیان ــه مباحــث عقیدت ب
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و نظامــی را به دنبــال دارد، ضــرورت مباحــث بیــن فرقــه ای و بیــن دینــی، ضــرورت شــناخت 

ــا  ــف ب ــد و مخال ــای معان ــژه فرقه ه ــالمی به وی ــای اس ــر فرقه ه ــا دیگ ــل ب ــی تعام چگونگ

ــن  ــران و همچنی ــرق ای ــان در ش ــد طالب ــی مانن ــارۀ بنیادگرایان ــزش دوب ــور و خی ــیعه و ظه ش

ضــرورت شــناخت آن هــا  عواملــی هســتند کــه موجــب توجــه و تمرکــز بــه ایــن موضــوع بــرای 

پژوهــش شــد. همســایگی چنــد هــزار کیلومتــری ایــران بــا ایــن بنیادگرایــان ضــرورت موضــوع 

ــد.  ــدان می کن را دوچن

دربــارۀ جریــان ســلفی و وهابیــت و اصطــالح بنیادگرایــی مقــاالت متعــددی نوشــته شــده 

ــان ســلفی  ــه موضــوع عناصــر بنیادگرای ــم کــه ب ــا در جســت وجو، پژوهشــی ندیدی اســت، ام

شــرق ایــران پرداختــه باشــد، بنابرایــن از ایــن دیــدگاه موضــوع ایــن پژوهــش، خــأ پژوهشــی 

ــارز  ــای ب ــی از ویژگی ه ــی« را یک ــه دارد. »بنیادگرای ــۀ نوآوران ــه آن جنب ــن ب ــه پرداخت ــت ک اس

ایــن نــوع جنبش هــا انتخــاب کردیــم تــا آن را عمیــق بررســی و مطالعــه کنیــم. از ایــن رو، ایــن 

پرســش مطــرح می شــود کــه مقومــات و عناصــر بنیادگرایــی ســلفیان شــرق ایــران کدامنــد؟ 

ــه پرســش پژوهــش  ــرای پاســخ ب ــم. ب ــه روش اســنادی تحلیلی انجــام دادی ــن پژوهــش را ب ای

ــان  ــی بنیادگرای ــر اصل ــد عناص ــۀ بع ــران و در مرحل ــرق ای ــلفی ش ــی س ــوم بنیادگرای ــدا مفه ابت

ــم. ــن می کنی ــران را تبیی ــرق ای ش

مفهوم شناسی بنیادگرایی
بنیادگرایــی برگرفتــه از ریشــۀ التیــن fundamentum بــه معنــای بنیــاد اســت. واژۀ بنیادگرایــی 

کــه از تاریــخ و فرهنــگ اروپایــی گرفته شــده، بــه معنــای بازگشــت بــه اصــول و بنیادهــای اولیــه 

و دوران باشــکوه و طالیــی گذشــته اســت و هــدف پیــروان آن، بازگشــت بــه متــن کتــاب مقدس 

و ســنت اســت. از ایــن نظــر، بنیادگرایــان گرایش هــای ضدمدرنیتــه  و ضدســرمایه داری دارنــد. 

ــری،  ــی انعطاف ناپذی ــه معن ــی، ب ــود: منف ــه می ش ــر گرفت ــورت در نظ ــه دو ص ــی ب بنیادگرای

تعصــب و اقتدارگرایــی و مثبــت کــه بیانگــر ازخودگذشــتگی و فــداکاری نســبت بــه عقیــده ای 

.)Mohaghegh, 2012: 20) خــاص اســت

 واژۀ بنیادگرایــی، نخســتین بــار در دهــۀ 1920 بــرای توصیــف برخــی گروه هــای اصولگرای 

مســیحی بــه کار بــرده شــد. ایــن گــروه از مســیحیان، ســخت بــر وابســتگی و دل بســتگی خــود 

بــه اصــول ســنتی و ارتودکــس انجیــل پایبنــد بودنــد. بدیــن ترتیــب، اصطــالح »بنیادگرایــی« 

در اصــل مربــوط بــه جنبش هایــی در تاریــخ مســیحیان و کاتولیک هــا بــوده و در میــان 
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ــه اســت. از اصطالحــات متــرادف  ــه کار می رفت ــه معنــای کهنه پرســت ب پروتســتان ها بیشــتر ب

ــت.  ــاع اس ــا ارتج ــی ی ــنت گرایی، واپس گرای ــی، س ــد اصولگرای ــی مانن ــی واژه های بنیادگرای

ــائل  ــوزۀ مس ــنت گرایی در ح ــی، س ــی و اخالق ــائل اجتماع ــوزۀ مس ــتر در ح ــی بیش اصولگرای

ــی رود.  ــه کار م ــی ب ــائل سیاس ــوزۀ مس ــی در ح ــك و واپس گرای ایدئولوژی

سیر تحول بنیادگرایی سلفیه در شبه قارۀ هند و شرق ایران
ــوالن  ــب و مغ ــان حنفی مذه ــد. غزنوی ــد ش ــبه قارۀ هن ــری وارد ش ــرن اول هج ــالم در ق اس

ترک تبــار در گســترش اســالم حنفــی در ایــن منطقــۀ جغرافیایــی بســیار تأثیــر گذاشــتند. شــیخ 

د 
ِّ

بدرالدیــن احمــد فاروقــی ســرهندی )971-1034ق/ 1۵۶4-1۶2۵م(، معــروف بــه »مجــد

ــۀ  ــذار طریق ــری و بنیان گ ــم قم ــرن یازده ــد در ق ــهور هن ــم مش ــارف و متکل ــی«، ع ــف ثان ال

ــلفی  ــان س ــذار در جری ــران تأثیرگ ــبندی از رهب ــلۀ نقش ــه« در سلس ــا »احمدی ــه« ی »مجددی

ــت.  ــد اس ــبه قارۀ هن ش

شــیخ احمــد ســرهندی، از ســران بــزرگ طریقــت نقشــبندیه اســت کــه در زنــده نگه داشــتن دین 

اســالم در ســرزمین هنــد بســیار تــالش کــرده اســت. او بــرای پیاده کــردن اندیشــه های اســالمی 

ــرات و  ــن تفک ــرد. همچنی ــره ب ــالطین به ــر س ــی در براب ــری سیاس ــود از موضع گی ــی خ و عرفان

نظریه هــای ابــن عربــی در مــورد »وحــدت وجــود« را بــه چالــش کشــید و از دل آن مبانــی »وحدت 

شــهود« را بــه وجــود آورد. ایــن نظریــه، ســبب نزدیک شــدن رابطــۀ میــان عقل گرایــان و صوفیــان 

شــد. برخــی اقدامــات ســرهندی متأثــر از ابن تیمیــه بــود. بــه همیــن دلیــل ســلفی و پیــرو ابن تیمیــه 

شــناخته شــده اســت. بــرای نمونــه، او ماننــد ابن تیمیــه، مخالف کارهــای صوفیــان، ماننــد برگزاری 

جشــن میــالد پیامبــر بــود. او طریقت هــای صوفیانــه غیــر از نقشــبندیه را انــکار می کــرد. توســل 

و کمــک از اولیــای الهــی را شــرک و گمراهــی می دانســت. نــذری و ذبــح حیوانــات در کنــار قبــر 

مشــایخ را جایــز نمی دانســت)دایره المعــارف اســالمی، 1399(.

ــاه  ــبه قاره، ش ــلفی ش ــرای س ــش بنیادگ ــکل گیری جنب ــذار در ش ــخصیت تأثیرگ ــن ش دومی

ولی اللــه دهلــوی اســت. در ســال 1114 اواخــر حکومــت اورنــگ زیــب، پادشــاه مغولــی متولــد 

شــد. به ظاهــر در ســفر حــج بــه مکــه بــا محمدبن عبدالوهــاب دیــدار و گفت وگــو کــرده اســت. 

ــداری  ــرورت بی ــه، ض ــالم و در نتیج ــاط اس ــه انحط ــش ب ــن و نزدیکان ــید جمال الدی ــد س مانن

مســلمانان توجــه و اهتمــام کــرده اســت. نوگرایــی و مبــارزه با امپریالیســم غــرب در هنــد، مدیون 

ــوت  ــرم117۶  ف ــر، در  29مح ــال عم ــس از ۶2 س ــت. او پ ــوی اس ــدث دهل ــه های مح اندیش



14

کــرد و در گورســتانی در دهلــی بــه خــاک ســپرده شــد. او متأثــر از اندیشــه های ابن تیمیــه بــود. 

ــرای  ــذری ب ــود. ن ــر خــدا ب بنابرایــن مخالــف توســل و اســتغاثه و طلــب شــفای امــراض از غی

غیــر خداونــد را جایــز نمی دانســت. جنبــش فرهنگــی، اجتماعــی  و سیاســی ای کــه او و پســرش 

ــام گرفــت. عصــر شــاه ولــی  ــد، »جنبــش ولی اللهــی« ن ــا کردن ــه پ ــز و شــاگردانش ب عبدالعزی

ــتان در  ــتعمار انگلس ــور اس ــالمی و حض ــوری اس ــی امپرات ــا دورۀ فروپاش ــود ب ــادف ب ــه مص الل

ــۀ  ــد جامع ــلمانان و تهدی ــان مس ــیکی در می ــی و س ــه های هندوی ــد اندیش ــن رش ــد، همچنی هن

ــی در حــوزۀ تمــدن اســالمی.  ــه حدیث گرای مســلمانان و رشــد و توجــه ب

شــاه ولی اللــه، علــت انحطــاط دیــن و پیدایــش خرافــات را دوری از منابــع حدیثــی 

ــان مســلمانان شــبه قاره  ــه حدیــث را در می ــگاه ب ــار دیگــر ن ــن رو، کوشــید ب می دانســت. از ای

زنــده کنــد (Alizadeh Mousavi, 2012: 111(. دربــارۀ ارتبــاط شــاه ولی اللــه بــا 

ــری  ــباهت های فک ــی ش ــل برخ ــده ای به دلی ــود دارد. ع ــدگاه وج ــاب دو دی محمدبن عبدالوه

میــان اندیشــه های شــاه ولی اللــه و  وهابیــت، ماننــد حمایــت از ابن تیمیــه، مخالفــت بــا برخــی 

ــخۀ  ــته اند و او را نس ــد ندانس ــاب را بعی ــان او و محمدبن عبدالوه ــاط می ــان ارتب ــال صوفی اعم

ــی  ــته اند. برخ ــت دانس ــه وهابی ــک ب ــی نزدی ــد را گروه ــث هن ــت و اهل حدی ــدی وهابی هن

دیگــر بنــا بــر شــواهدی ماننــد حنفــی و ماتریــدی بــودن شــاه ولــی و توجــه او بــه علــم کالم، 

)Alwahabiyah,2016(ارتبــاط شــاه ولی اللــه بــا ابن عبدالوهــاب را بعیــد دانســته اند

هم اکنــون پیــروان شــاه ولی اللــه گروه هــای متعــددی هســتند کــه برخــی از آن هــا به عنــوان 

ــد.  ــاز نزدیک ترن ــان حج ــه وهابی ــروه ب ــن گ ــتند. ای ــرح هس ــث مط ــلفیه و اهل حدی ــروه س گ

گــروه دیگــری از پیــروان شــاه ولی اللــه بــه دیوبنــدی مشــهور و در تقابــل بــا ســلفیان وهابــی 

هســتند، امــا در همــان حــال، تفکــر ســلفی بــه میــان آنــان نیــز راه  یافتــه اســت.

ــاه  ــبه قاره، ش ــلفی ش ــرای س ــان بنیادگ ــکل گیری جری ــذار در ش ــخصیت تأثیرگ ــومین ش س

ــح  ــی مصطل ــه مبان ــز ب ــاه عبدالعزی ــت. ش ــه اس ــاه ولی الل ــد ش ــوی، فرزن ــز دهل عبدالعزی

ــز در  ــل نی ــت و عق ــش داش ــث گرای ــه حدی ــدر ب ــش از پ ــد. او بی ــر ش ــلفی گری نزدیک ت س

نگاهــش اهمیــت کمتــری داشــت. او ماننــد پــدر، صوفی مســلک و معتقــد بــه مکتــب کالمــی 

»ماتریدیــه« بــود. جنبــش ســلفی در دورۀ شــاه عبدالعزیــز به ســوی افراطی شــدن پیــش 

ــن  ــنی دام ــیعه و س ــا ی ش ــه اختالف ه ــریه« ب ــی عش ــه اثن ــاب »تحف ــتن کت ــا نوش ــت. او ب رف

زد. میرحامــد حســین، کتــاب »عبقــات األنــوار« را در رد ایــن کتــاب نوشــته اســت. ویژگــی 

دیگــر ســلفی گری شــاه عبدالعزیــز، ورود سیاســت بــه اندیشــۀ ســلفی گری در دورۀ او اســت. 
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ــوم  ــتفاده از دو مفه ــا اس ــت. ب ــی ها اس ــیک ها و انگلیس ــه س ــاد علی ــوای جه ــب فت وی صاح

ــن  ــی قوانی ــی ها و جایگزین ــور انگلیس ــل حض ــد را به دلی ــر«، هن ــالم« و »دارالکف »داراالس

ــرزمین،  ــن س ــلمانی را در ای ــر مس ــۀ ه ــد و وظیف ــر نامی ــالمی دارالکف ــریعت اس ــا ش ــا ب آن ه

ــا هجــرت دانســت. جهــاد ی

 عبدالعزیــز، ســازمان »جنبــش مجاهدیــن« را شــکل داد. ایــن جنبــش، حرکتــی ســازمان یافته 

ــازمان،  ــن س ــود. ای ــا 1831 ب ــال های 1824 ت ــای آن در س ــه اوج فعالیت ه ــود ک ــلحانه ب و مس

ــن حرکــت را به دلیــل  ــرد. انگلیســی ها ای ــح ک ــاور را فت ــه عقــب رانــد و پیش ــیک ها را ب س

ــز او  ــد نی ــال های بع ــد. در س ــبیه می کردن ــاب تش ــت محمدبن عبدالوه ــه حرک ــی ب مبارزه جوی

ــز  ــی  شــده اســت. پــس از شــاه عبدالعزی نمــاد مبارزه هــای مکتــب ســلفی گری شــبه قاره معرف

ــب دیوبندی هــا مشــهور  ــه مکت ــد کــه ب ــه وجــود آوردن ــی ســلفی در شــبه قاره ب ــش مکتب پیروان

ــد اهل حدیــث،  ــان دیوبندی هــا گرایش هــای بنیادگــرای دیگــری منشــعب شــد مانن شــد. از می

ــت  ــی، دول ــان حقان ــان، جری ــه، طالب ــه، لشــکر جهنگــوی، لشــکر طیب القاعــده، ســپاه صحاب

اســالمی خراســان یــا همــان داعــش، حرکــت اســالمی ازبکســتان. در ادامه بــه برخــی از اصلی

.)Farmanian, 2007: 670) ــم ــاره می کنی ــا اش ــاخص های آن ه ــن ش تری

ویژگی ها و عناصر بنیادگرایان شرق ایران 
ســلفیۀ شــبه قاره و شــرق ایــران بــا وجــود اشــتراک ها بــا ســلفیۀ حجــاز تمایزهایــی دارنــد. در 

ــم.  ــان می کنی ادامــه ویژگی هــای اختصاصــی آن هــا را بی

مطلق انگاری

ــه  ــاور ب ــای ب ــه معن ــگاری ب ــت. مطلق ان ــرقی اس ــان ش ــای بنیادگرای ــاوری از ویژگی ه مطلق ب

وجــود حقیقــت مطلــق، مخالــف بــا روح مدرنیســم اســت. بــر عکــِس معنــای نســبی گرایی 

ــر  ــر عامیانه ت ــه تعبی ــت. ب ــاهل اس ــامح و تس ــری و تس ــبی گرایی تحمل پذی ــد نس ــت. پیام اس

ــق  ــورت مطل ــتند. به ص ــفید هس ــا سیاه وس ــک ی ــبیه صفروی ــا ش ــان قضای ــدگاه بنیادگرای از دی

ــی  ــی اقتدارگرای ــق باطــل اســت. از پیامدهــای امــروزۀ مطلق گرای ــا به صــورت مطل ــح ی صحی

ــر در صداقــت و حقانیــت خویــش  ــان کمت ــر جامعــه اســت. مطلق گرای و نظــارت اخالقــی ب

و  فقه محــوری  و  شــریعت گرایی  در  ســلفی  بنیادگرایــان  مطلق گرایــی  می کننــد.  شــک 

اصالــت و حاکمیــت فقــه و فقهــا بــر دیگــر علــوم، تجلــی پیــدا می کنــد. مطلق انــگاری از آن 
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روی به عنــوان ویژگــی بنیادگرایــان شــرق ایــران نــام بــرده می شــود 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 

ــد.  ــرش اجتهــاد شــخصی به نوعــی فهــم اشــخاص و نســبیت آن را پذیرفته ان ــا پذی نیســتند. ب

بــه دیگــر ســخن، بــه آ ن هــا حنفــی یــا شــافعی یــا مالکــی یــا حنبلــی گفتــه نمی شــود، بلکــه 

ــت  ــردن صح ــردن و باورنک ــلفی تقلیدنک ــاخص های س ــی از ش ــود و یک ــه می ش ــلفی گفت س

Ibn Taymiyyah, 1988: 5/556)( ــت ــه اس ــب اربع ــۀ مذاه کالم ائم

توجه به عرفان و تصوف 

ــه  ــه ب ــد، بلک ــوف ندارن ــان و تص ــا عرف ــی ب ــۀ خوب ــا میان ــدی نه تنه ــلفی نج ــان س بنیادگرای

ــر  ــی کاف ــارا و حت ــود نص ــر از جه ــرف و بدت ــل و منح ــه را جاه ــا و متصوف ــت عرف صراح

می داننــد (Ibn Taymiyyah, 2005: 2-143, 7/590(. بــرای نمونــه، ابن تیمیــه اثــری 

ــا  ــن اولیاء الرحمــن و اولیاء الشــیطان« دارد کــه در آن فالســفه، عرف ــان بی ــام »الفرق ــا ن ــژه ب وی

ــرق  ــبه قاره و ش ــان ش ــدی بنیادگرای ــان نج ــالف بنیادگرای ــا برخ ــد. ام ــد می کن ــه را نق و متصوف

ایــران نــگاه مثبتــی بــه عرفــان و تصــوف دارنــد. بــرای نمونــه، شــاه ولی اللــه دهلــوی معتقــد 

ــن  ــک از ای ــت و هیچ ی ــده اس ــکیل  ش ــت تش ــریعت و طریق ــش ش ــن از دو بخ ــه دی ــود ک ب

ــت  ــرو »طریق ــد. او پی ــم کن ــان را فراه ــتگاری انس ــعادت و رس ــد س ــی نمی توان دو، به تنهای

نقشــبندی« بــود و گرایش هــای وحــدت وجــودی صوفیانــه را بــا اعتقــادات مذهبــی آشــتی داد 

.)Jabraili, 2012: 221(

ــه و  ــات االلهی ــد »التفهیم ــت مانن ــته اس ــز نوش ــوف نی ــم تص ــاری در عل ــه آث ــاه ولی الل ش

خیرالکثیــر«. بنابرایــن جریان هــای بنیادگــرای شــرق ایــران نوعــی از تصــوف در خــود دارنــد 

کــه از پیامدهــای ایــن ویژگــی احتــرام و زیــارت قبــور بــزرگان و مشــایخ و بزرگداشــت و تکریــم 

ــره و زیارتگاه هــای  ــن ادعــا وجــود مقب ــر صحــت ای ــات آن هاســت. گــواه ب ــام والدت و وف ای

ــد  ــا عبارت ان ــن مکان ه ــی از ای ــت. برخ ــتان اس ــتان و هندوس ــتان و پاکس ــدد در افغانس متع

ــل،  ــخی در غــرب کاب ــگاه س ــخ، زیارت ــت بل ــزدان در مرکــز والی ــگاه ســخی شــاه م از: زیارت

ــرپل،  ــت س ــز والی ــین( در مرک ــن الحس ــی ب ــن عل ــد ب ــن زی ــی ب ــرد )یحی ــام خ ــگاه ام زیارت

مقبــرۀ ابوالقاســم یــا قاســم بــن جعفــر و عبداللــه بــن معاویــه در هــرات، معــروف بــه زیــارت 

شــاهزادگان، زیارتــگاه خرقــۀ شــریف در قندهــار )Tavousi, 2013: 78(، زیارتــگاه 
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صوفیــان در الهــور پاکســتان، آرامــگاه شــاهرکن عالــم صوفــی رکن الدیــن ابوالفتــح در 

ــی  ــگاه صوف ــره و زیارت ــمیر، مقب ــادری در کش ــاه ق ــه ش ــگاه نعمت الل ــتان، زیارت ــان پاکس مولت

ــر  ــواهد دیگ ــی. از ش ــن در دهل ــاه نظام الدی ــه ش ــروف ب ــا مع ــن اولی ــد نظام الدی ــید محم س

ــون  ــدد تاکن ــن متع ــود اماک ــا وج ــه ب ــس ک ــن ب ــران همی ــرق ای ــان ش ــی بنیادگرای تصوف گرای

ــان  ــه بنیادگرای ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــا داده نش ــب مقبره ه ــی از تخری گزارش

حجــازی و وهابــی بســیاری از آثــار باســتانی و مکان هــای مقــدس حجــاز و ســوریه و عــراق 

ــا ســفر  ــد و در اصــول ب ــود کردن ــع را ناب ــرۀ بقی ــر و مقب ــی، مصالهــای پیامب ــد النب ــد مول مانن

ــی ایــن کار را  ــزرگان به شــدت مخالــف و حت ــر ]ص[ و ائمــه ]ع[ و ب ــر پیامب ــارت قب ــرای زی ب

 )Ibn Taymiyyah, 2005: 4/520, 27-20) حــرام می داننــد 

نقل گرایی عقل محور

ــت.  ــان اس ــور آن ــی عقل مح ــران نقل گرای ــرق ای ــلفی ش ــان س ــای بنیادگرای ــی از ویژگی ه یک

حدیث گرایــی یــا نقل گرایــی یــا متن محــوری یــا نص بــاوری اصطالحــات رایــج ایــن 

ویژگــی اســت. شــاه ولی اللــه دهلــوی بــرای مبــارزه بــا خرافــات هندوهــا و صوفیــان و ادیــان 

ــرد  ــزی ک ــور را پایه ری ــی عقل مح ــس روش حدیث گرای ــتعمار انگلی ــا اس ــارزه ب ــی و مب محل

)Alizadeh, 2012: 110(. ایــن مبنــا رفته رفتــه در شــبه قاره گســترده تر شــد. اســاس و 

ــی و  ــۀ تکمیل ــع جنب ــر مناب ــت و دیگ ــنت اس ــرآن و س ــان ق ــادات حدیث گرای ــای اعتق مبن

تأییــدی دارد. جریانــی کــه شــاه ولی اللــه پایه گــذاری کــرد در یــک گــروه افراطــی آن، موجــب 

ــه  ــا ب ــد. اهل حدیثی ه ــبه قاره ش ــث« در ش ــام »اهل حدی ــا ن ــه ای ب ــش فرق ــکل گیری و پیدای ش

ــد.  ــث می دانن ــه حدی ــاد ب ــای ایمــان را صــرف اعتق ــد حســین مبن ــری صدیق خــان و مانن رهب

پیــروان ایــن جنبــش بــه هیچ یــک از مذاهــب اربعــۀ فقهــی توجهــی ندارنــد. از ایــن جنبــش 

ــری  ــاد را ام ــوده و اجته ــاد ب ــه اجته ــد ب ــود. باورمن ــاد می ش ــا« ی ــام »غیرمقلده ــه ن ــی ب گاه

فراگیــر در بیــن مســلمانان می دانســتند. ایــن جنبــش بــه وهابیــت بســیار نزدیک ترنــد. 

ــی ]ص[ و  ــالد نب ــن می ــور و جش ــارت قب ــل و زی ــد توس ــی مانن ــف آموزه های ــن مخال بنابرای

زیــارت قبــر آن حضــرت هســتند. از مهم تریــن مدرســه های آن هــا مدرســۀ ســلفیه و محمدیــه 

 .)Jabraili, 2012: 337) اســت

ــه رهبــری  ــان ب ــا قرآنی ــام اهــل قــرآن ی ــه ن از دل مکتــب اهــل  حدیــث، مکتــب دیگــری ب

غــالم نبــی عبداللــه جکرالــوی در ســال 1902 متولــد شــد. آن هــا فقــط قــرآن را به عنــوان منبــع 
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ــتند  ــرآن می دانس ــث را ق ــک حدی ــتی ی ــخیص درس ــالک تش ــد. م ــش می پذیرفتن  اعتمادبخ

(Ahmad, 1987: 19(. ماننــد وهابیــان اعتقــادی بــه شــفاعت و عصمــت پیامبــر و حیــات 
برزخــی نداشــتند (Jabraili, 2012: 307(. از مظاهــر جنبــش نقل گرایــی بنیادگرایــان 

ــت.  ــد اس ــژه کالم جدی ــی به وی ــفی و کالم ــی و فلس ــوم عقل ــه عل ــا ب ــی آن ه ــرقی بی توجه ش

تاکنــون فیلســوف یــا متکلــم مشــهوری در میــان ایــن گروهــا گــزارش نشــده اســت. اینــان بــا 

ــد پلورالیســم  ــه مباحثــی مانن ــد. بنابرایــن نســبت ب ــد رابطــۀ خوبــی ندارن مباحــث کالم جدی

دینــی، تجربــۀ دینــی، زبــان دیــن، کارکــرد دیــن، فلســفۀ دیــن و رابطــۀ علــم و دیــن کم توجــه 

ــان  ــروه بنیادگرای ــه در گ ــال ک ــودودی و اقب ــد م ــرادی مانن ــتثنای اف ــتند. به اس ــه هس ــا بی توج ی

ــوند.  ــدی می ش ــر طبقه بن ــلفیان مص ــوزۀ س ــی در ح ــنفکران دین ــتر روش ــد، بیش ــرار نمی گیرن ق

ــز  ــل تمرک ــواره مح ــران هم ــرق ای ــزرگ و ش ــان ب ــوزۀ خراس ــی ح ــگاه تاریخ ــن از ن همچنی

ــل  ــی اه ــای حدیث ــندگان کتاب  ه ــه، نویس ــرای نمون ــت. ب ــوده اس ــی ب ــی و نقل ــۀ حدیث اندیش

ســنت )صحــاح الســته( ماننــد بخــاری و مســلم و ترمــذی و نســایی و همچنیــن شــیخ طوســی 

ــان هســتند. ــه حــوزۀ خراس ــی از کتاب هــای اربعــۀ شــیعه وابســته ب ــاب حدیث ــف دو کت مؤل

آنچــه گفتیــم دربــارۀ اثبــات اصــل و کلیــت حدیث گرایــی ســلفیان شــرق ایــران بــود. امــا 

ــزه ای از  ــه ممی ــک وج ــران ی ــرق ای ــلفی ش ــان س ــِی بنیادگرای ــه حدیث گرای ــه اینک ــایان توج ش

ــث  ــه مباح ــی ب ــا حدیث گرای ــان ب ــز هم زم ــاری تناقض آمی ــه در رفت ــلفیان دارد. اینک ــر س دیگ

کالمــی و عقلــی نیــز توجــه دارنــد

(Farmanian, 2007: 668(. شــاید بنیادگرایــان شــرق به نوعــی بــه رابطــه و آشــتی میــان 
عقــل و نقــل رســیده و توجــه داشــته اند، برخــالف بنیادگرایــان نجــدی کــه حدیث گرایــی آن هــا 

ــی  ــی، حدیث گرای ــه بیان ــدارد. ب ــی ن ــی و کالم ــث عقل ــا مباح ــازگاری ب ــر س ــه س به هیچ وج

ــاد  ــاوری و اجته ــنی عقالنیت ب ــا چاش ــه ب ــه آمیخت ــت، بلک ــص نیس ــرق خال ــان ش بنیادگرای

ــم.  ــاب کردی ــور را انتخ ــی عقل مح ــوان حدیث گرای ــل، عن ــن دلی ــه همی ــت. ب اس

توجه به مباحث عقلی و کالمی

ــرق  ــان ش ــی بنیادگرای ــای حدیث گرای ــم از ویژگی ه ــین گفتی ــث پیش ــه در مبح ــان ک همچن

ــم.  ــح می دهی ــا آن را توضی ــه در اینج ــت ک ــی اس ــی و کالم ــث عقل ــا مباح ــی آن ب آمیختگ

ــی  ــث عقل ــه مباح ــد ب ــبت عالقه من ــاز به نس ــان حج ــالف بنیادگرای ــبه قاره برخ ــان ش بنیادگرای

و کالمــی و علمــی و معتقــد بــه اجتهــاد و مســائل مســتحدثه هســتند. حجیــت نســبی عقــل 
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ــان  ــه زب ــی ب ــار کالم ــم، آث ــک متکل ــوان ی ــه به عن ــاه ولی الل ــه، ش ــرای نمون ــد. ب را می پذیرن

عربــی و فارســی، نوشــته اســت، آثــاری چــون »تأویــل االحادیــث«، »المســوی« »عقدالجیــد 

فــی احــکام االجتهــاد و التقلیــد«. او بــرای عقــل و اجتهــاد اهمیــت نســبی قائــل بــود. شــاه 

ولی اللــه عنصــر اجتهــاد را ضــروری می دانســت و پیــروی صــرف و بــدون اندیشــه از 

ــت ــرایط روز، نمی پذیرف ــن ش ــدون درنظرگرفت ــتگان را ب گذش

 .)Farmanian, 2007: 668)
بنیادگرایــان شــرقی پیــرو ابوحنیفــه هســتند. او بــه مســائل کالمــی و عقلــی توجــه ویــژه ای 

داشــت. تقســیم فقــه بــه فقــه اکبــر و فقــه اصغــر و ترجیــح مســائل کالمــی بــر مســائل فقهــی 

ــن و  ــول دی ــائل اص ــان مس ــر هم ــه اکب ــه، فق ــرام ابوحنیف ــت. در م ــه اس ــه ابوحنیف ــوب ب منس

ــی  ــث فقه ــا مباح ــن ی ــروع دی ــان ف ــر، هم ــه اصغ ــورش از فق ــت و منظ ــادات اس کالم و اعتق

ــث  ــه از مباح ــد بیگان ــلکان نمی توانن ــی مس ــده، حنف ــر قاع ــن رو، بناب ــت. از ای ــی اس و حقوق

ــدازه  ــن ان ــی، همی ــث کالم ــه مباح ــرقی ب ــان ش ــه بنیادگرای ــند. در توج ــی باش ــی و کالم عقل

بــس کــه آن هــا خــود را در فقــه پیــرو ابوحنیفــه و در کالم پیــرو ابومنصــور ماتریــدی می داننــد  

کالمــی  کتــاب  بــود.  عقل محــور  متکلمــی  (Saharnpuri, 2006: 33).ابومنصــور 
»التوحیــد« او کتابــی بــه ســبک معتزلــی و عقلــی اســت. تفســیر مشــهورش بــا نــام »تأویــالت 

اهــل الســنه« از باورمندیــش بــه تأویــل آیــات خبــری و تشــبیهی و تجســیمی قــرآن حکایــت 

می کنــد.

ــا ابومنصــور  ــان نجــدی در اصــول منکــر و مخالــف ب ــی اســت کــه بنیادگرای ــن در حال ای

ــون و  ــون، کالمی ــون، منطقی ــفه، عقلی ــا فالس ــف ب ــعری و مخال ــن اش ــدی و ابوالحس ماتری

ــی  ــه حنف ــت از فق ــر تبعی ــای دیگ ــتند (bahrami, 2018(. معن ــل هس ــد تأوی ــی مانن مباحث

یعنــی پذیــرش قیــاس و مفهــوم دیگــر قیــاس همــان پذیــرش حجیــت عقــل در فقــه و حقــوق 

ــوق  ــه حق ــی ب ــی نزدیک ــالمی نوع ــوق اس ــه و حق ــل در فق ــرش عق ــت. پذی ــالمی اس اس

ــی  ــه قیاس ــده، فق ــاور نگارن ــه ب ــت. ب ــی اس ــوق زمین ــکوالر و حق ــی و س ــتی و الئیک اومانیس

ــی دارد.  ــی و فقه ــب حقوق ــر مکات ــتر از دیگ ــه را بیش ــا مدرنیت ــی ب ــت همراه ــه ظرفی ابوحنیف

ــگالدش،  ــزی، بن ــزی، اندون ــد مال ــی مانن ــورهای حنف ــدن کش ــرعت مدرنیزه ش ــه س ــه ب توج

ــت. ــن مدعاس ــر ای ــی ب ــتان گواه ــه، ازبکس ــتان، ترکی پاکس
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پذیرش تقلید 

یکــی از مؤلفه هــای عــام ســلفی بودن 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 بســته اند. البانــی بــه محمدبن عبدالوهــاب انتقــاد می کــرد 

ــت  ــل اس ــد احمدبن حنب ــی مقل ــر فقه ــی از نظ ــت، ول ــلفی اس ــی س ــر حدیث ــه او از نظ ک

 )Mohammad,2020:12)
ــب  ــب در مذاه ــار مذاه ــت. انحص ــد اس ــف تقلی ــه مخال ــت ک ــانی اس ــه از کس ابن تیمی

  Ibn Taymiyyah,اربعــه را نکوهــش می کنــد. تقلیــد از ائمــۀ اربعــه را کفــر می دانــد

ــتند. ــد هس ــف تقلی ــز مخال ــیعه نی ــان ش (556-5 :1988(. اخباری
یکــی از ویژگی هــای بنیادگرایــان ســلفی شــرق ایــران کــه آن هــا را از بنیادگرایــان حجــازی 

ــن  ــه در عی ــاه ولی الل ــه، ش ــرای نمون ــت. ب ــد اس ــرش تقلی ــوع پذی ــد، موض ــز می کن متمای

 Ghaffar,( ــت ــز می دانس ــه را جای ــب اربع ــد از مذاه ــی تقلی ــل حدیث گرای ــه اص ــدی ب پایبن

ــت.  ــی می دانس ــۀ اله ــی از ناحی ــه را رحمت ــۀ اربع ــد از ائم ــه تقلی ــاه ولی الل 56 :1999(. ش
بنیادگرایــان شــرقی خــود مقلــد ابوحنیفــه و حنفــی مذهب هســتند. اگــر بپرســید کــه بنیادگرایان 

نجــدی نیــز مقلــد و پیــرو احمــد حنبــل هســتند، گفتــه می شــود کــه ســلفیان حجــاز احمــد را 

نــه یــک فقیــه بلکــه یــک محــدث می داننــد. مســند احمــد، حجیم تریــن و معتبرتریــن کتــاب 

حدیثــی اهــل ســنت اســت. بــه بیانــی، احمــد را در عــرض بخــاری و مســلم می داننــد نــه در 

.) Mohammad,2020:12)عــرض شــافعی و ابوحنیفــه و مالــک

توجه به مبحث احترام به صحابه

بنیادگرایــان نجــدی شــیعه را از بــاب انحــراف در توحیــد عبــادی و بدعت گــذاری و در 

ــرای  ــت دار ب ــی و اولوی ــئلۀ اصل ــا مس ــد؛ ام ــر می کنن ــی تکفی ــرف و گاه ــادت منح ــرک عب ش

ــه به ویــژه تکریــم و افضل دانســتن شــیخان اســت. ایــن  بنیادگرایــان شــرقی احتــرام بــه صحاب

بنیادگرایــان اگــر شــیعه را هــم تکفیــر یــا منحــرف می داننــد بیشــتر از بــاب آموزه هایــی ماننــد 

برائــت از شــیخان و ســب صحابــه اســت. گفتنــی اســت بنیادگرایــان شــبه قاره، آثــار فراوانــی 

ــی  ــن ف ــره العینی ــاب »ق ــوی کت ــه، دهل ــرای نمون ــته اند. ب ــیخان نوش ــه و ش ــم صحاب در تکری

ــه شــبهات  ــه الخلفــا« را در پاســخ ب ــه الخفــاء عــن خالف ــاب »ازال ــل الشــیخین« و کت تفضی

ــد. ــرف می دان ــا منح ــب خلف ــل س ــیعه را به دلی ــار ش ــن آث ــت. او در ای ــته اس ــیعیان نوش ش
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غرب ستیزی و مبارزه با استعمار و استبداد

ــرای  ــای بنیادگ ــتر جنبش ه ــترک بیش ــوه مش ــب از وج ــه به تقری ــان مدرنیت ــا گفتم ــت ب مخالف

ــث  ــه مباح ــه ب ــش از آنک ــی بی ــه بنیادگرای ــد ک ــی ش ــوان مدع ــی می ت ــت. به راحت ــالمی اس اس

ــن  ــی ای ــا مدرنیســم شــکل گرفته اســت. ول ــل ب ــوط باشــد در تقاب ــدی مرب خداشناســی و توحی

ویژگــی نیــز در میــان بنیادگرایــان شــرق مفهــوم خاص تــری از دیگــر ســلفیان بنیادگــرا دارد. اگــر 

بــرای بنیادگرایــان نجــدی مشــکالت داخلــی جهــان اســالم و انحــراف مســلمانان از آموزه هــای 

ــرای  ــوازی ب ــی و ج ــل عقب ماندگ ــادی عام ــرک عب ــت و ش ــان در بدع ــاری آن ــالمی و گرفت اس

اصالحــات و جهــاد اســت؛ در مقابــل بــرای بنیادگرایــان شــبه قارۀ هنــد بیشــتر دشــمنان خارجــی 

و تهاجــم فرهنگــی غــرب عامــل اصلــی بدبختــی مســلمانان شــناخته شــده اســت. 

در تاریــخ بنیادگرایــان شــبه قاره، ســابقۀ مبــارزۀ افــراد زیــادی بــا اســتعمار انگلیــس و آمریــکا 

ــر از مهاتماگانــدی مســلمانانی ماننــد جواهــر لعــل  ــده می شــود، غی و هندوهــا و بودایی هــا دی

ــا عبدالــکالم ازاد، محمدعلــی جنــاح کــه افــرادی آشــنا در ســابقۀ  نهــرو، ســردار پاتیــل، موالن

مبــارزه بــا اســتعمار هســتند. در ســال 1842 جنــگ بزرگــی میــان مســلمانان افغــان بــا کمپانــی 

ــربازان  ــر از س ــزار و ۵00 نف ــدود 4 ه ــه در ح ــد روی داد ک ــا در درۀ هلمن ــرقی بریتانی ــد ش هن

انگلیســی و هنــدی کمپانــی هنــد شــرقی بریتانیــا بــه همــراه 12 هــزار نفــر از مــردم و خانواده های 

وابســته بــه اردوگاه انگلیــس، توســط جنگجویــان قبائــل افغــان کشــته شــدند.

 اگــر در تاریــخ بنیادگرایــان وهابــی حتــی یــک مــورد پشــینۀ مبــارزه بــا غــرب و 

ــدۀ  ــان و القاع ــد طالب ــرق مانن ــلفی ش ــان س ــا بنیادگرای ــود؛ ام ــت نمی ش ــلمانان یاف غیرمس

ــد.  ــارزه می کنن ــا مب ــه آمریکایی ه ــد و علی ــکا می دانن ــود را آمری ــی خ ــمن اصل ــتان دش پاکس

ــا  ــم ها و غربی ه ــی صهیونیس ــا همراه ــرام ب ــش و بوکوح ــره و داع ــۀ النص ــان و جبه ــر وهابی اگ

علیــه مســلمانان حجــاز و ســوریه و عــراق و آفریقــا فعــال بــوده و معنایــی درون دینــی از آمــوزۀ 

ــاد و  ــی از جه ــی برون دین ــرق، معنای ــان ش ــل، بنیادگرای ــد؛ در مقاب ــات دارن ــاد و اصالح جه

ــرب  ــکا و غ ــم و آمری ــوی صهیونیس ــان به س ــی آن ــکان مبارزات ــوک پی ــد و ن ــات دارن اصالح

هدف گیــری شــده اســت. بــرای نمونــه، القاعــده از گروهــای بنیادگــرای ســلفی پاکســتان بــه 

رهبــری بــن الدن کفــر و دشــمن را بــه دو قســم، کفــر و دشــمن نزدیــک و کفــر و دشــمن دور 

ــتی  ــک و سوسیالیس ــرمایه داری و دموکراتی ــای س ــاب و نظام ه ــل کت ــد. از اه ــیم می کردن تقس

ــوت  ــرک و طاغ ــار ش ــه گرفت ــد ک ــاد می کردن ــمن دور ی ــوان دش ــرا به عن ــتی و ملی گ و کمونیس

شــده اند. و از دو جهــان عــرب و اســالم به عنــوان دشــمن نزدیــک یــاد می کردنــد کــه گرفتــار 
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ــا  ــا ب ــرد م ــه نب ــرد ک ــالم ک ــود اع ــمی خ ــۀ رس ــن الدن در بیانی ــده اند. ب ــراف ش ــت و انح بدع

 .)Shahadeh, 2016: 275-307( دشــمن دور یعنــی آمریــکا و اســرائیل و انگلیــس اســت

بــن الدن در ســال 199۶ بــا ورود بــه افغانســتان جنــگ مقــدس خــود علیــه غــرب را آغــاز 

کــرد )Burger, 2011: 220(. بــن الدن و ایمــن الظواهــری )رهبــران القاعده( در ســال 1998 

یــک بیانیــۀ رســمی صــادر کردنــد. براســاس ایــن بیانیــه، همــۀ گروه هــای جهــادی گردآمــده 

ــد. در  ــاز می کردن ــکا آغ ــه آمری ــی را علی ــادی بین الملل ــم جه ــک پرچ ــر ی ــتان زی در افغانس

ــه ســه دلیــل دشــمن اصلــی القاعــده آمریــکا اعــالم شــد: 1. اســتمرار حضــور  ــه ب ایــن بیانی

ــتار  ــازی و کش ــکا در ویران س ــعودی؛ 2. ارادۀ آمری ــتان س ــکا در عربس ــی آمری ــروی نظام نی

مــردم عــراق؛ 3. هــدف آمریــکا تضعیــف کشــورهای اســالمی و حمایــت از اســرائیل. پــس 

 از ایــن بیانیــه رهبــران دینــی گروهــای بنیادگــرای جهــادی القاعــده فتواهایــی صــادر کردنــد، 

ــک  ــهروند ی ــی و ش ــم از نظام ــان اع ــا و هم پیمانانش ــتن آمریکایی ه ــه کش ــون ک ــن مضم بدی

واجــب عینــی بــرای هــر فــرد مســلمانی در هرکجــای دنیــا اســت. بــر همــۀ مســلمانان واجــب 

عینــی اســت تــا بــا جهــاد، مســجدالحرام و مســجداالقصی را از وجــود کفــار و صهیونیســم ها 

پــاک کننــد. پیــش از آنکــه نــام القاعــده بــر  گروهــای جهــادی پاکســتان و افغانســتان گذاشــته 

شــود، نــام ایــن جنبــش »الجبهــه االاســالمیه العالمیــه الجهــاد ضــد الیهــود والصلیبیــن« بــود 

.)Wright, 2008: 311(

آموزش های سنتی

ــا  ــروش آن ه ــوزش و پ ــاد آم ــدی در نه ــا نج ــرقی ب ــان ش ــز بنیادگرای ــوه متمای ــی از وج یک

ــا  ــدوم و ب ــنتی را مع ــای س ــه ها و آموزش ه ــۀ مدرس ــازی هم ــان حج ــت. بنیادگرای ــه اس نهفت

ــدارک  ــا م ــال ب ــی، م ــیخ، مفت ــاب ش ــد. الق ــن کرده ان ــی جایگزی ــدرن و غرب ــگاه های م دانش

ــوم  ــالب عل ــتادان و ط ــوند. اس ــن می ش ــانس جایگزی ــوق لیس ــر و ف ــد دکت ــگاهی مانن دانش

ــوزۀ  ــا در ح ــتند. ام ــی هس ــای نظارت ــدیدترین تدبیره ــت و در ش ــر دول ــالمی حقوق بگی اس

ــی به صــورت ســنتی حفــظ  شــده  ــوز بافــت و ســاختار آموزش هــای دین ســلفیان شــبه قاره هن

ــهرتی  ــت، ش ــنتی اس ــۀ س ــک مدرس ــه ی ــد ک ــوم دیوبن ــۀ دارالعل ــه، مدرس ــرای نمون ــت. ب اس

جهانــی همپایــه األزهــر مصــر دارد و به تقریــب همــۀ بنیادگرایــان شــبه قاره از دانش آموختــگان 

ایــن مدرســه ها هســتند؛ ســاختار آموزشــی آن به صــورت کامل ســنتی و غیردانشــگاهی اســت. 

جنبــش طالبــان نــام خــود را از طلبه بــودن در مدرســه های ســنتی دیوبنــدی بــه عاریــت گرفتــه 
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اســت. امــروزه ده هــا مرکــز آمــوزش ســنتی علــوم اســالمی در پاکســتان و افغانســتان مشــغول 

ــا  ــران جنبش هــای بنیادگــرای ســلفی شــبه قاره ب ــوز هــم اســتادان و رهب آمــوزش هســتند و هن

القــاب دینــی ماننــد شــاه، شــیخ و مــال یــاد می شــوند، ماننــد شــیخ احمــد ســرهندی، شــاه 

ــل  ــوی، شــیخ فض ــوب نانوت ــد یعق ــیخ محم ــوی، ش ــز دهل ــاه عبدالعزی ــوی، ش ــه دهل ولی الل

الرحمــان عثمانــی دیوبنــدی، شــیخ ذوالفقــار علــی دیوبنــدی، موالنــا قمــر احمــد عثمانــی، 

ــیر  ــی ش ــوی عل ــن، مول ــام الحس ــا انع ــف، موالن ــد یوس ــا محم ــاس، موالن ــا محمدالی موالن

ــا حــق نــواز جهنگــوی. حیــدری، موالن

داشتن ظرفیت تقریب 

بنیادگرایــان نجــدی بنیــان کار خــود را بــر فرقه گرایــی و تکفیــر مســلمانان گذاشــته اند. 

محمدبن عبدالوهــاب بــا کافــر خوانــدن مســلمانان، خــون آنــان را مبــاح دانســت و بــه کشــتار 

آن هــا پرداخــت. کاربــرد واژۀ تکفیــر در بنیادگرایــان نجــدی فــراوان دیــده می شــود. کتاب هــای 

زیــادی در عربســتان علیــه ابوحنیفــه تألیــف شــده اســت.1 امــا بنیادگرایــان شــبه قاره، اختــالف 

مذاهــب اربعــه را ســطحی و تقلیــد از امامــان چهارگانــه را جایــز می داننــد. حتــی در آثارشــان 

ــه  ــاه ولی الل ــته اند. ش ــر ندانس ــیعه را کاف ــت ش ــیعه، به صراح ــتن ش ــرف دانس ــود منح ــا وج ب

بــرای نزدیکــی بیشــتر، کوشــید تــا مشــرب فلســفی وحــدت وجــود ابــن عربــی را بــا مشــرب 

.)Spear, 2008: 2-517( عرفانــی وحــدت شــهود شــیخ احمــد ســرهندی پیونــد دهــد

تاریــخ معاصــر شــبه قاره نیــز حکایــت از وجــود فضاهــای تقریــب می کنــد. در دهــۀ پنجــم 

ــدت  ــب و وح ــب تقری ــی ها( موج ــا و انگلیس ــترک )هندوه ــمن مش ــود دش ــتم، وج ــرن بیس ق

شــیعه و ســنی و فراموشــی اختالف هــای آنــان شــده بــود. در ســال 1947 محمدعلــی جنــاح 

کــه شــیعه بــود، رهبــری مشــترک شــیعیان و ســنی ها را در اســتقالل و جداشــدن پاکســتان بــر 

ــزاداری  ــروه ع ــی گ ــاله در کراچ ــز، هرس ــتقالل نی ــتین اس ــال های نخس ــت. در س ــده داش عه

ــد. ــز آن هــا را همراهــی می کردن حســینی تشــکیل می شــد و اهــل ســنت نی

ــی  ــی و صوفیان ــه های عرفان ــه اندیش ــی ک ــرب و مکتب ــر مش ــه ه ــد ک ــی ش ــوان مدع می ت

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، 

ــرای  ــزوا خواهــد شــد. ب ــر و ان ــد و تکفی ــار تبعی ــد و گرفت ــدا می کن مرزبندی هــای برجســته پی

1. بنگرید به الماتریدیه و موقفهم من الصفات الخبریه، شمس سلفی افغانی.
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ــتند، از  ــی هس ــن عرب ــی اب ــه های عرفان ــف اندیش ــدت مخال ــدی به ش ــان نج ــه، بنیادگرای نمون

ــتند. ــالمی هس ــای اس ــر فرقه ه ــا دیگ ــف ب ــر و مخال ــل تکفی ــدت اه ــر، به ش ــوی دیگ س

دشمنی نظری و غیر تکفیری با شیعه

یکــی از مظاهــر تقریــب، پذیــرش دیگــر فرقه هــای اســالمی اســت. نظــر بــه اینکــه بنیادگرایــان 

ــا مذهــب شــیعه مطــرح اســت. تکفیــر  ســلفی از اهــل ســنت هســتند ایــن تقریــب بیشــتر ب

ــوارج و  ــیلۀ خ ــالم به وس ــی علیه الس ــام عل ــر ام ــد تکفی ــت مانن ــتداران اهل بی ــیعه و دوس ش

ــرن  ــت ق ــۀ نخس ــه نیم ــن دارد و ب ــابقه ای که ــالم س ــین علیه الس ــام حس ــدن ام ــی نامی خارج

ــا  ــه ب ــم ابن تیمی ــرن هفت ــی، در ق ــد تاریخ ــد. در فراین ــه می رس ــیلۀ بنی امی ــری به وس اول هج

ــرد.  ــد ک ــن زد و آن را نظام من ــر دام ــدت تکفی ــه ش ــه« ب ــنه النبوی ــاج الس ــاب »منه ــتن کت نوش

شــهید اول و شــهید ثانــی از قربانیــان عملــی ایــن آمــوزه بودنــد. ســلفیان حجــاز بــا رهبــری 

افــرادی ماننــد محمدبن عبدالوهــاب آمــوزۀ تکفیــر را عملیاتــی و هــزاران نفــر از مســلمانان را 

بــه جــرم کافربــودن کشــتند. امــا بنیادگرایــان و ســلفیان شــبه قاره و شــرق ایــران آمــوزۀ تکفیــر 

ــا  ــد ت ــه می کنن ــوزه توج ــن آم ــری ای ــای نظ ــه جنبه ه ــتر ب ــته و بیش ــری نگریس ــۀ دیگ را از زاوی

ــودن« در حــوزۀ  ــی کــه شــاهد کشــتار شــیعیان »بماهــو شــیعه ب ــه میزان جنبه هــای عملــی، ب

ــیعه  ــدن ش ــاهد کشته ش ــدرت ش ــی به ن ــتیم؛ ول ــامی هس ــازی و ش ــدی و حج ــان نج بنیادگرای

ــم.  ــبه قاره بوده ای ــان ش ــوزه بنیادگرای ــیعه در ح ــد ش ــتن عقای ــرف داش به ص

 گفتنــی اســت در زمــان حاضــر گزارش هایــی از کشته شــدن شــیعیان در پارچنــار پاکســتان 

و شــهر مزارشــریف افغانســتان وجــود دارد کــه جــای انــکار آن نیســت. شــایان توجــه اینکــه 

کشته شــدن ایــن شــیعیان بیشــتر جنبــۀ سیاســی داشــته اســت تــا عقیدتــی. یکــی از اصلی تریــن 

عوامــل کشته شــدن شــیعیان دخالــت شــیعیان در حکومــت و همراهــی بــا حاکمیــت و شــرکت 

آن هــا در جنــگ علیــه نیروهــای نظامــی حاکــم و همچنیــن دخالــت کشــورهای خلیــج فــارس 

ــپاه  ــد س ــی مانن ــری وهاب ــای تکفی ــت از گروه ــبه قاره و حمای ــوزۀ ش ــتان در ح ــد عربس مانن

ــران و در کل،  ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــتان ب ــت پاکس ــعودی ها و وهابی ــمنی س ــه و دش صحاب

ــی.  ــی و عقیدت ــک عامــل ذات ــا ی ــک عامــل عارضــی، فرعــی، ســطحی و سیاســی اســت ت ی

منظــور نگارنــده ایــن اســت کــه بــا گفت وگــو و رایزنــی سیاســی در شــبه قاره می تــوان امنیــت 

ــان حجــاز و نجــد  ــا بنیادگرای ــه ارمغــان آورد، ولــی گفت وگــوی سیاســی ب ــرای شــیعیان ب را ب

ــازوکاری  ــه س ــل از اینک ــاز قب ــیعیان حج ــرای ش ــی ب ــت. امنیت آفرین ــن اس ــختی ممک به س
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ــا ارتباطــات علمــی و حــوزوی و دانشــگاهی و گفت وگوهــای  ــد ب سیاســی داشــته باشــد، بای

عقیدتــی و مذهبــی و پاســخ بــه شــبهات کافردانســتن شــیعه صــورت بگیــرد.

ــت  ــی مخالف ــادات و حت ــبه قاره در اعتق ــیعیان ش ــتن ش ــود منحرف دانس ــا وج ــن ب بنابرای

ــه  ــب محمدی ــان مکت ــا و جری ــان فرایضی ه ــد جری ــادی مانن ــای بنی ــی گرایش ه ــی برخ عمل

ــان  ــا شــیعه (Jabraili, 2012: 320( شــاهد دوگانگــی محسوســی می نهضــت مجاهــدان ب

کفــر اعتقــادی بــا کفــر عملــی در شــبه قاره هســتیم. در نــگاه بنیادگرایــان شــرقی بــه ضــرورت 

کفــر اعتقــادی منجــر بــه کفــر عملــی نمی شــود. شــاید یکــی از عوامــل ایــن دوگانگــی تکفیــر 

ــه  ــا تفاوت گــذاری در فق ــه داشــته باشــد. او ب ــدگاه ابوحنیف ــه دی در نظــر و عمــل، بازگشــت ب

اکبــر و فقــه اصغــر حــوزۀ مســائل فقهــی و عملــی را از حــوزۀ مســائل اعتقــادی و فکــری جــدا 

کــرده اســت. 

همچنــان کــه بیشــتر گفتیــم شــاه ولی اللــه دو کتــاب »قــره العینیــن فــی تفضیــل الشــیخین« 

و »ازالــه الخفــاء عــن خالفــه الخلفــا« را در انحــراف شــیعه نوشــت، ولــی به تصریــح فرزنــدش 

هرگــز بــر کفــر و قتــل شــیعه فتــوا ندادنــد.

ــز دهلــوی  ــی عشــریه« شــاه عبدالعزی ــر »تحفــه اثن ــا شــیعه در اث امــا شــدت مخالفــت ب

اســت. گفتنــی اســت کــه کتــاب تحفــه اثنــی عشــریه شــاه عبدالعزیــز دهلــوی موجــب خلــق 

آثــار دایره المعارف گونــه علمــای شــیعه در پاســخ بــه کتــاب دهلــوی و دفــاع از عقایــد شــیعه 

ــین در  ــد حس ــوار« میرحام ــات االن ــاب »عبق ــن کت ــه و همچنی ــا ردی ــه، ده ه ــرای نمون ــد. ب ش

ــی  ــه میالن ــت الل ــوار« آی ــات األن ــه عبق ــی خالص ــار ف ــات األزه ــاب »نفح ــد و کت ــا جل ده ه

در 20 جلــد و کتــاب »فیــض القدیــر فیمــا یتعلــق بحدیــث الغدیــر« شــیخ عبــاس قمــی، در 

دفــاع از شــیعه و پاســخ بــه تحفــه اثنــی عشــریه اســت. 

تقابل با بنیادگرایان نجدی 

بنیادگرایــان شــرقی اشــتراک هایی بــا بنیادگرایــان نجــدی دارنــد و حتــی گرایشــی از دیوبندیــان 

ــتند.  ــروف هس ــبه قاره مع ــت ش ــام وهابی ــا ن ــا ب ــا مماتی ه ــث ی ــل  حدی ــت اه ــام جمعی ــا ن ب

عربســتان و کشــورهای خلیــج فــارس بــه بهانــۀ کمــک بــه جهــاد اســالمی علیــه شــوروی وارد 

ــن  ــود ای ــا وج ــا ب ــده اند. ام ــش ش ــن گرای ــت از ای ــت و حمای ــب تقوی ــده و موج ــبه قاره ش ش

گرایــش، رویکــرد غالــب بنیادگرایــان شــرقی مخالفــت بــا بنیادگرایــان وهابــی حجــازی اســت. 

ــن  ــک از ای ــته اند. ی ــت نوش ــد وهابی ــیاری در رد عقای ــای بس ــبه قاره کتاب ه ــان ش بنیادگرای
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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 

ــان  ــارزان و مانع تراش ــا از مب ــتین آن ه ــژه نخس ــان به وی ــت. دیوبندی ــرده اس ــه ک ــی ترجم فارس

ــوزاندند  ــان را می س ــای وهابی ــد. کتاب ه ــبه قاره بوده ان ــدی در ش ــت نج ــار وهابی ــی انتش اصل

)Salafy, 1998: 1/ 369) و بــا مبلغــان آن هــا برخــورد شــدیدی می کردنــد

ــت؛ از  ــده اس ــت گزارش ش ــزرگان وهابی ــه ب ــادی علی ــنام های زی ــرق، دش ــان ش از بنیادگرای

ــا  جملــه در مــورد ابن عبدالوهــاب عنوان هــا و تعبیرهــای زیــر را بــه کار برده انــد: »شــخصی ب

عقایــد فاســد و نظریه هــای باطــل«، »قاتــل بســیاری از مســلمانان و علمــای ســلف آن هــم بــا 

هــدف اجــر و ثــواب«، »ظالــم«، »فاســق«، »بدتــر از یهــود و نصــارا«، »ســب کنندۀ  علمــای 

ســلف«، »کم عقــل«، »جاهــل«، »عجــول در صــدور حکــم تکفیــر«، »خــوارج«، »جنایتــکار 

ــراط در  ــبهه«، »اف ــم المش ــنت«، »زعی ــلمانان و اهل س ــوس مس ــال و نام ــان و م ــر ج در براب

ــد« و  ــت محم ــتن ام ــر دانس ــرک و کاف ــان و مش ــوال آن ــارت ام ــلمانان، غ ــون مس ــن خ ریخت

ــزاج«  ــط« و »تندم ــا تفری ــت ی ــراط اس ــار اف ــا دچ ــه ی ــی ک ــه »عجول ــه ب ــن از ابن تیمی همچنی

ــراه«،  ــۀ گم ــاء« و »فرق ــة الخبث ــه الخبیث ــه »الوهابی ــت ب ــن از وهابی ــر ای ــزون ب ــد. اف یادکرده ان

ــدن  ــه »نمازخوان ــد ک ــر کرده ان ــی« تعبی ــت و گمراه ــات و جهال ــکیکات و تلبیس ــل تش »اه

پشــت ســر آنــان تنهــا در حــال اضطــرار و آن هــم از بــاب اکل میــت جایــز اســت.

حاکمیت و اسالم سیاسی

ــت  ــن و سیاس ــتنی دی ــد ناگسس ــه پیون ــه ب ــت ک ــن اس ــرقی ای ــان ش ــوه بنیادگرای ــی از وج یک

ــای  ــال احی ــرض و به دنب ــدرن معت ــان م ــن در جه ــش دی ــدن نق ــه کم رنگ ش ــد، ب ــاد دارن اعتق

ــات  ــۀ نج ــر دو اندیش ــرقی ه ــدی و ش ــان نج ــتند. بنیادگرای ــه هس ــن در جامع ــی دی نقش آفرین

مســلمانان و احیــای آموزه هــای اســالمی را در ســر دارنــد بــا ایــن تفــاوت کــه بخــش عمــدۀ 

کیــد بــر توحیــد در عبــادت و در پــی اســالم ســنتی، اســالم  بنیادگرایــان حجــازی و وهابــی تأ

دربــاری، اســالم مرجئــه ای و اســالم علمــی هســتند )Shahadeh, 2016: 57(، امــا 

کیــد بــر توحیــد در حاکمیــت و در پــی اســالم سیاســی و اســالم  بنیادگرایــان شــرقی بیشــتر تأ

ــردگان و  ــور و م ــا قب ــارزه ب ــادت و مب ــد در عب ــر توحی ــا ب ــز حجازی ه ــتند. تمرک ــی هس انقالب

توحیــد القبــوری اســت، امــا تمرکــز شــرقی ها بــر توحیــد در حاکمیــت و توحیــد القصــوری 

ــه  ــای حاکمیــت و والیت الل ــی احی ــا حاکمــان و کاخ نشــینان مفســد اســت و در پ ــارزه ب و مب
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هســتند. گــواه ایــن ادعــا ایــن اســت کــه امــروزه بیشــتر یــا همــۀ گروهــای بنیادگرایــی شــرق 

ــه  ــه، هم ــکر طیب ــه، لش ــپاه صحاب ــوی، س ــکر جهنگ ــده، لش ــان، القاع ــد طالب ــران مانن ای

اســلحه به دســت و بــه هــدف تشــکیل دولــت و در حــال مبــارزه بــا دولــت مرکــزی پاکســتان 

ــرای  ــای بنیادگ ــه گروه ــی ب ــا نگاه ــد. ام ــاد می کنن ــمیر جه ــتان و کش ــتان و هندوس و افغانس

ــه همــراه  ــن بازی ــه، ب ــه، البانی حجــاز نشــان می دهــد کــه جنبش هایــی ماننــد ســروریه، جامی

ــد و  ــال تأیی ــم در ح ــان و دائ ــه و جه ــور و منطق ــعود در کش ــت های آل س ــا سیاس ــگام ب و هم

ــتند. ــلمان هس ــن س ــت های ب ــروعیت سیاس ــوا در مش ــدور فت ص

به نظــر کتــاب »المصطلحــات االربعــه فــی القــران« ابواالعلــی مــودودی پاکســتانی و آثــار 

ســید قطــب، نقــش برجســته ای در خلــق روحیــۀ جهــادی و سیاســی در شــبه قارۀ هنــد داشــته 

اســت. مــودودی بــه مفهــوم حاکمیــت اللــه در برابــر حاکمیــت طاغــوت اشــاره  کــرده اســت. 

از نظــر او نظام هــای طاغوتــی شــامل نظام هــای دموکراتیــک، سوسیالیســت، ســکوالر و 

 .)Shahadeh, 2016: 106( ملی گــرا می شــود

ــد و  ــبه قارۀ هن ــلفی گری ش ــت را وارد س ــه سیاس ــت ک ــمندانی اس ــز از اندیش ــاه عبدالعزی ش

ــا ســیک ها و انگلیســی ها شــد. مفاهیمــی  ــارزه  ب ــران کــرد. اندیشــه هایش موجــب مب شــرق ای

ماننــد داراالســالم و دارالکفــر از نــوآوری سیاســی او اســت. به دلیــل حضــور انگلیســی ها هنــد 

ــاد  ــا جه ــرت ی ــرایط هج ــلمانان را در آن ش ــۀ مس ــد. وظیف ــرب می نامی ــا دارالح ــر ی را دارالکف

ــام ســید احمــد بارلــی  ــه ن ــه همــراه یکــی از هم فکــران خــود ب ــز ب می دانســت. شــاه عبدالعزی

ســازمانی بــه نــام »جامعــۀ مجاهــدان« تشــکیل داد. ایــن ســازمان در ســال 1381 ســیک ها را از 

.)67 :0991 ,ydraH( ــح کــرد مناطــق مسلمان نشــین اخــراج و ســرانجام پیشــاور را فت

ــت.  ــی اس ــوز باق ــران هن ــرق ای ــبه قاره و ش ــز در ش ــاه عبدالعزی ــه های ش ــای اندیش پیامده

ــا و  ــا هندوه ــارزه ب ــغول مب ــوز مش ــتان هن ــۀ پاکس ــکر طیب ــرای لش ــروه بنیادگ ــه، گ ــرای نمون ب

ــیاری از  ــا بس ــت. ی ــتان اس ــیطرۀ هندوس ــمیر از س ــتقالل کش ــال آزادی و اس ــا و به دنب بودایی ه

نیروهــای طالبــان و القاعــده از سراســر جهــان بــا تمســک بــه آمــوزۀ هجــرت و جهــاد بــا کفــار 

ــده اند.  ــرازیر ش ــمت س ــن س ــه ای ــتان، ب ــدن افغانس ــرب نامی و دارالح

احیای خالفت اسالمی

یکــی از وجــوه اســالم سیاســی و از ویژگی هــای بنیادگرایــی ســلفیان شــرق، اندیشــۀ احیــای 
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ــامی و  ــری و ش ــان مص ــان بنیادگرای ــی در می ــه خالفت گرای ــت. البت ــالمی اس ــت اس خالف

ترکیــه ای ماننــد اخوان المســلمین و داعــش و اردوغــان هــم دیــده می شــود. امــا ایــن ویژگــی، 

ــدی حجــازی  ــان نج ــه، بنیادگرای ــرای نمون ــت. ب ــلفی نیس ــی عــام همــۀ جنبش هــای س ویژگ

ــی  ــت عثمان ــی خالف ــان اصل ــد و از مخالف ــالمی ندارن ــت اس ــکیل خالف ــه تش ــی ب تمایل

بوده انــد، بلکــه بیشــتر نزاع هــا و جنگ هــای محمدبن عبدالوهــاب بــا خالفــت عثمانــی 

.)Farmanian, 2020: 42( ــت ــوده اس ب

بنیادگرایــان شــرقی از مدافعــان حفــظ و پایــداری خالفــت اســالمی عثمانــی و مغولــی در 

ــای  ــزوم احی ــد به ضــرورت و ل ــه به شــدت معتق ــه، شــاه ولی الل ــرای نمون ــد. ب شــبه قاره بوده ان

خالفــت جهانــی بــود. خالفــت را حــق ویــژه و انحصــاری قریــش می دانســت. او نظــر مثبــت 

بــه امپراتــوری مغولــی هنــد و عثمانــی داشــت. خالفــت را مانــع نفــوذ غــرب و ازهم پاشــیده 

) Mohammad,2020:17)شــدن یکپارچگــی جهــان اســالم می دانســت

ــی،  ــی دموکراس ــاختار سیاس ــکار س ــا ان ــان، ب ــد طالب ــی مانن ــروه بنیادگرای ــم گ ــروز ه ام

انتخابــات مردمــی را نامشــروع می دانــد و از مــدل خالفتــی بــا نــام احیــای »امــارت اســالمی« 

ــد . ــخن می گوی س

جایگاه زنان

ــت.  ــان اس ــگاه زن ــه جای ــا ب ــگاه آن ه ــوع ن ــرقی، ن ــلفی ش ــان س ــای بنیادگرای ــی از ویژگی ه یک

ــلفیان  ــگاه س ــوع ن ــا ن ــد، ام ــان ندارن ــه زن ــی ب ــگاه مثبت ــرا ن ــای بنیادگ ــۀ جنبش ه ــب هم به تقری

ــه  ــری دارد ک ــامی و مص ــدی، ش ــازی، نج ــان حج ــا بنیادگرای ــی ب ــرق، تفاوت های ــرای ش بنیادگ

ــاور اســت کــه بنیادگرایــان شــبه قاره  ــر ایــن ب آن هــا را از دیگــران متمایزتــر می کننــد. نگارنــده ب

دیــدگاه انقباضی تــر و دینی تــری از دیگــر بنیادگرایــان دربــارۀ حقــوق زنــان دارنــد. شــیخ عبداللــه 

عــزام، از نزدیــکان بــن الدن و بنیان گــذار 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 می دانــد. مشــارکت زنــان 

در جهــاد ابتدایــی در صورتــی مشــروع اســت کــه یــک محــرم همــراه آن هــا باشــد یــا در پشــت 

جبهــه از مهاجــران پرســتاری و بــه آن هــا کمــک کننــد (Shahadeh, 2016: 191 (. با بررســی 

ــژه ای از  ــتند و وی ــزارش مس ــون گ ــتان تاکن ــتان و افغانس ــع در پاکس ــادی واق ــای جه جنبش ه

حضــور زنــان در جهــاد و همراهــی آن هــا بــا جهادگــران بــه دســت نیامــده اســت، اما بــا مالحظه 
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در جنبش هــای بنیــادی در فلســطین و عــراق و ســوریه، شــاهد حضــور متعــدد زنــان در گــردان

هــای استشــهادی و جهــادی و پشــتیبانی روحــی و معنــوی و مــادی از جهادگــران هســتیم. زنــان 

ــور  ــتیکی حض ــای لجس ــی و کمک ه ــی و تبلیغات ــازی و اینترنت ــانه ای و مج ــای رس در عرصه ه

گســترده ای دارنــد (Shahadeh, 2016: 193(. ایــن ســخن بدیــن معناســت کــه در موضــوع 

ــان عــراق  ــگاه بنیادگرای ــان ن ــدی از حقــوق زن ــان در عرصه هــای اجتماعــی و بهره من حضــور زن

ــتردۀ  ــرد گس ــن رویک ــت. ای ــبه قاره اس ــان ش ــگاه بنیادگرای ــر از ن ــترده تر و آزادانه ت ــام گس و ش

ــا  ــتر ب ــالت بیش ــی و تعام ــی جغرافیای ــل نزدیک ــاید به دلی ــالم ش ــان اس ــرب جه ــان غ بنیادگرای

ــر از جنبش هــای فمینیســتی باشــد. ــه و متأث غــرب و مدرنیت

ــه و تشــویق شــده اند.  ــع توصی ــد و برق ــاب و روبن ــرای پوشــیدن نق ــان ب ــه حنفــی زن در فق

حجــاب خانم هــا بــرای آن هــا بســیار مهــم اســت. بــرای نمونــه، طالبــان اعالمیــه ای منتشــر 

کــرد کــه زنــان بایــد برقــع و چــادر بپوشــند و بــدون محــرم در خیابان هــا و میدان هــا و بازارهــا 

حاضــر نشــوند و گشــت وگذار نکننــد. حتــی در ســال 2001، ســال حکمرانــی طالبــان، زنــان 

ــده  ــروم ش ــدرن مح ــگاه های م ــه زایش ــن ب ــردن و رفت ــس و کارک ــل و تدری ــت تحصی از فرص

ــاری تشــویق می شــدند  ــه ازدواج هــای زودهنــگام و اجب ــان ب ــد. زن بودن

در جامعــۀ بنیادگرایــان وهابــی و حجــازی نوعــی سودســاالری و نســبی گرایی دینــی دربــارۀ 

ــازار  ــاق و ب ــی و قاچ ــکاح، بردگ ــاد ن ــد جه ــی مانن ــه، پدیده های ــرای نمون ــم. ب ــان می بینی زن

فــروش دختــران و زنــان دستگیرشــده، امــری مرســوم اســت )jomhour News,2014(. ایــن 

ــم  ــی ه ــای وهاب ــن فقه ــوزی از تندروتری ــت کم مج ــد، دس ــتیزی نباش ــر شریعت س ــار اگ رفت

ــکوها،  ــتوران ها، دیس ــا، رس ــا، هتل ه ــترش مکان ه ــاهد گس ــر روزه ش ــن ه ــدارد. همچنی ن

ــای  ــتودیوها، توره ــا، اس ــنواره ها، کلوده ــتیوال ها و جش ــگاه ها، فس ــا، باش ــالن ها، تاالره س

ــه  ــی ک ــتیم. در حال ــی هس ــه ای و خلیج ــان ترکی ــوزۀ بنیادگرای ــیقی در ح ــص و آواز و موس رق

ــت. ــه نیس ــبه قاره این گون ــان ش ــان بنیادگرای ــۀ زن ــای جامع فض

جهادگرایی با دشمنان دور

ــر آن اســتوار اســت.  ــن مفاهیمــی اســت کــه ســلفی گری جهــادی ب مفهــوم جهــاد از مهم تری

ــای  ــون فعالیت ه ــوزه مدی ــن آم ــای ای ــت. بازاحی ــر نظام هاس ــزار تغیی ــن اب ــاد مهم تری جه

افــرادی ماننــد ابن تیمیــه، محمدبن عبدالوهــاب، مــودودی و ســید قطــب اســت. جهــاد 
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جایــگاه برجســته ای در اخوان المســلمین دارد. حســن البنا بنیان گــذار اخــوان، رســالۀ الجهــاد 

را نوشــته اســت. امــا جهادگرایــی بنیادگرایــان شــرق بــا جهادگرایــی دیگــر بنیادگرایــان اســالمی 

ــود. ــرح ش ــرق مط ــلفیان ش ــاص س ــی خ ــوان ویژگ ــد به عن ــب ش ــه موج ــی دارد ک تفاوت های

از نظــر ابوقتــاده )از رهبــران جهــادی عــراق و شــام( نبــرد بــا دشــمن نزدیــک )مرتــدان( بــر 

ــر  ــت دارد. کف ــکا( اولوی ــم و آمری ــادرزاد و صهیونیس ــری و م ــار فط ــمن دور )کف ــا دش ــرد ب نب

ــه اجمــاع از کفــر کافــران فطــری ســنگین تر اســت. زیــرا مرتــدان بســتر حاکمیــت  مرتــدان ب

ــه  ــاده، آی ــی ابوقت ــتند قرآن ــد. مس ــم می کنن ــلمان را فراه ــورهای مس ــری در کش ــران فط کاف

»یــا ایهــا الذیــن امنــوا قاتلــو الذیــن یلونکــم مــن الکفــار... توبــه/123 مؤمنــان بــا کافــران 

هم جــوار پیــکار کنیــد« اســت. ابوقتــاده می گویــد: جهــاد در راه خــدا بایــد پیــش از دیگــران 

بــا مرتــدان انجــام شــود، چراکــه حفــظ ســرمایه، مقــدم بــر کســب ســود و ارزش افزوده اســت. 

حاکمــان فاســد و مفســدان فــی االرض کشــورهای اســالمی دوســتی بــا یهودیــان و مســیحیان 

ــا مؤمنــان ترجیــح داده انــد. پــس جهــاد  و کمونیســت ها را بــر شــریعت خداونــد و دوســتی ب

بــا آنــان یــک واجــب عینــی اســت. 

ابوقتــاده پــس از تقســیم جهــاد بــه جهــاد دفاعــی و ابتدایــی در تقســیمی دیگــر، جهــاد را 

ــد. جهــاد  ــی تقســیم می کن ــر ایذای ــی و جهــاد غی ــه دو دســته جهــاد ایذای ــج آن ب از نظــر نتای

ــت.  ــمنان خداس ــر دش ــر س ــه ب ــض و کین ــن بغ ــدف آن ریخت ــه ه ــت ک ــادی اس ــی جه ایذای

ــان از آزار مســلمانان و  در حــد خشــم و آزار و اذیــت دشــمنان و مرعــوب کردنشــان و منــع آن

نجــات گروهــی مســتضعفان یــا آزادی اســیران اســت. ایــن جهــاد موجــب شکســت دشــمن 

نمی شــود، ولــی عملــی مشــروع اســت. مفهــوم دیگــر ایــن جهــاد همــان عملیــات انتحــاری 

.)Shahadeh, 2016: 129) اســت

بــا توضیحــی مختصــری کــه دربــارۀ جهــاد از نــگاه بنیادگرایــان شــامی در بخــش 

غرب ســتیزی دادیــم، بایــد متوجــه تفاوت هــا و ویژگی هــای جهــاد از نــگاه بنیادگرایــان 

ــری و  ــران فط ــمن دور و کاف ــا دش ــرد ب ــن الدن نب ــده و ب ــگاه القاع ــیم. از ن ــده باش ــرقی ش ش

 Burger, 2011:( صهیونیســم و آمریــکا بــر نبــرد بــا دشــمنان نزدیــک و مرتــدان اولویــت دارد

ــت  ــان دول ــت. طالب ــا آمریکاس ــرد ب ــل، نب ــت در اص ــا حاکمی ــان ب ــروز طالب ــرد ام 220(. نب
ــا  ــراج آمریکایی ه ــرای اخ ــاد ب ــی جه ــد و مدع ــکا می دان ــاندۀ آمری ــی را دست نش ــرف غن اش

از افغانســتان اســت. برخــالف ابوعمــر قتــاده، بــن الدن در بیانیــۀ رســمی خــود اعــالم کــرد کــه 

نبــرد مــا در افغانســتان و پاکســتان بــا دشــمن دور یعنــی آمریــکا و اســرائیل و انگلیــس اســت 
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(Shahadeh, 2016: 275-307(. گزارش هــای فراوانــی از همراهــی طالبــان بــا شــیعیان و 
ــه عــزاداری سیدالشــهدا وجــود دارد. ــرام آن هــا ب احت

نتیجه 

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه بنیادگرایــان ســلفی کنونــی بــه بنیادگرایــی وهابــی و 

ــان  ــان مصــری و بنیادگرای ــی، بنیادگرای ــان شــامی و عراق ــی، بنیادگرای ــان یمن نجــدی، بنیادگرای

شــبه قاره ای و شــرقی تقســیم پذیرند. بنیادگرایــی ســلفی معاصــر، جنبشــی یک دســت و 

ــه  ــت ک ــدی اس ــه ح ــا ب ــی آن ه ــای درون ــت. اختالف ه ــترک نیس ــای مش ــا باوره ــه ب یکپارچ

ــد.  ــام کرده ان ــر و قتل ع ــر را تکفی ــه و همدیگ ــر قرارگرفت ــا رودرروی همدیگ باره

ــا  ــته کردن آن ه ــز و برجس ــا تمرک ــه ب ــتند ک ــد هس ــی بهره من ــرقی از وجوه ــان ش بنیادگرای

امــکان بهره منــدی از ظرفیــت و فرصــت در تعامــالت بین المللــی و فرهنگــی ایجــاد 

ــا  ــگاه آن ه ــوع ن ــرقی ن ــان ش ــت بنیادگرای ــای مثب ــا و جنبه ه ــن ویژگی ه ــی از ای ــود. برخ می ش

ــدرن و  ــگ م ــر فرهن ــتادگی در براب ــن ایس ــرائیل و همچنی ــکا و اس ــی آمری ــتکبار جهان ــه اس ب

مدرنیتــه و غرب ســتیزی آن هــا نیــز از دیگــر وجــوه متمایــز بنیادگرایــان افغانســتان و پاکســتان 

ــش  ــت. گرای ــای آن هاس ــر ویژگی ه ــه از دیگ ــه و عارفان ــای صوفیان ــتن گرایش ه ــت. داش اس

ــد  ــرش قواع ــی و پذی ــای عقل ــرای گفت وگوه ــی ب ــدی فرصت ــور ماتری ــه و ابومنص ــه ابوحنیف ب

ــت.  ــود آورده اس ــه وج ــا ب ــان آن ه ــی در می ــی بین الملل عقالن
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