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 950-963،صص1399(تابستان 10سوم،شماره دوم)پیاپی   شناسی سیاسی ایران، سالپژوهشی( جامعه ـفصلنامه علمی )مقاله علمی 

 های سید قطب بر سلفیون جهادیبررسی تأثیر اندیشه

  1 نظری شاه  مریم

 2)نویسنده مسئول( قاسمیان  علی

 چکیده

گرا است که به لحاظ تفسیری که از جامعه اسالمی دارد و نیز با خلق یااا تیییاار بردازاات از گرایی، جریانی افراطسلفی

های مختلاا  زمااان و در برهااهبرخی مفاهیمی چون جهاد، تکفیر، هجرت، کفر، زرک، دارالکفر و جاهلیاات، در لااو  

نقااف فراواناای در تزااوریزا زاا ن و گسااتر  تفکاارات   قطاا    ساای های  ان یشااه  دچار تیییر و تحوالتی زاا ا اساات 

 و افکااار    و ، ترکیهمصر پاکستان، افیانستان، مانن  اسالمی کشورهای از بسیاری در که جایی تا  گرایی دازته است سلفی

زناخت تفکرات گروا های سلفی با توجه به نقف مؤثر آنهااا در برخاای    زودمی  ادی   وضوح  به  قط    سی   هایان یشه

حوادث منطقه ای اهمیت فراوانی دارد  با توجه به این موارد، مقاله پیف رو به دنبا  پاسخگویی به این پرسف است که 

های ساای  ان یشهپژوهف حاضر بر این باور است که  ی سی  قط  چه تأثیری بر سلفیون جهادی دازته است؟هاان یشه

-جهادی توسط برخی متفکرین اسالمی باز تولی  ز ا و دستمایه حرکت   –های سلفی  قط  به عنوان منبع تیذیه گروا

 و ایکتابخانااه منااابع از استفادا با و تحلیلی – توصیفی زیوا به پژوهف اینهای افرالی سلفیون جهادی گردی ا است  

  است  درآم ا  نگار  به  اسنادی

 

 حسن البنا لکفر،ابن تیمیه، دارا، کلی واژا: سلفیون، سی  قط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ایران ،اباد خرم اسالمی، آزاد دانشگاه  ،اباد خرم واحد  ،علوم سیاسی گروه دکترای دانشجوی 1

 .ایران اباد، خرم اسالمی، آزاد دانشگاه  اباد، خرم واحد سیاسی، علوم گروه  استادیار،2

 12/1398/  12: افتی در خی تار
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 مقدمه

 اسااالمی  کشااورهای  از  بسیاری  در  که  جایی  تا  بود  اسالم  عظمت   احیای  فریاد  و  اسالمی  بی اری  پیشگامان  از  قط    سی 

 حساان عقاد، محمود  زود می دی ا وضوح به قط   سی  های  ان یشه  و  افکار     و  ترکیه  مصر،  پاکستان،  افیانستان،  مانن 

 چگونااه اینکه  دازتن  سهم او های ان یشه در و بودن  قط   سی  های ان یشه  در  تأثیرگذاران  از  مودودی  ابوالعلی  و  البنا

 متفاااوتی هااای نظریااه امااا دارد،  بحث   جای  ز ،  تب یل  سنتی  گرا  اسالم  یک  به  سکوالر  لل    اصالح  یک  از  قط    سی 

 و ها زکنجه زاه  و بود زن ان در که 1964 تا 1954 های سا   در  که  است   این  اساسی  های  نظریه  از  یکی   دارد  وجود

 چنااین از تااوان ماای زاارعی مااوازین رعایاات  بااا تنها که رسی  نتیجه  این  به  بود،  المسلمین  اخوان  علیه  بسیاری  جنایات

 دیگر  سوی  از  ناصر  های  سیاست   و  سو   یک  از  آمریکا  در  او  تجارب  که  است   این  دیگر  تزوری   کرد  جلوگیری  حکومتی

 باارای  جاا ی  خطااری  را  آن  او  کااه)  خطرناک   و  ق رتمن   نادانی  جادوی  دلیل  همین  به  و  نبودا  غربی  ض   کافی  ان ازا  به

 نعماات  همه از و کرد ارائه را «راا در معلمی» نظریه نهایت   در  قط  .سکوالر  فکر  لرز   است   آوردا  وجود  به(  دانست می

 ،بااود اسالم حکومت  به معتق  قط   سی . ز  برخوردار جهان در نهفته «های گنجینه» به اجتماعی و فردی آرامف های

 کوزاان  ماای کااه اساات  اسااالمی متفکااران و متفکران  بردازت   این   است   اسالم  زریعت   اساس  بر  قوانینف  که  حکومتی

 کااه) زااورا بحث  از روزنفکران دموکراتیک تلقی  گیرن  کار به را  اسالم  و  دموکراسی  مانن   حاکمیتی  غربی  های  ان یشه

  اساات  حاااکم متوجه تنهایی به زورا امر در قرآن که است  ز ا ذکر کنن نمی قبو  پذیرد نمی را( است  قرآن تایی   مورد

 کااه  دیاا می  پیشگام  مسلمانی  را  خود  قط    سی    ن ارد  حکومت   نوع  و  انتخابات  به  ربطی  این  و  مشاور  چن   با  مشورت

 از جاااهلی هااای حکوماات  مقامااات و هاسازمان سرنگونی دیگری  و  گستر   او :  کن   مبارزا  جهل  با  جهت   دو  از  بای 

 در را آن سپس  و  ده   تشکیل  را  واقعی  اسالمی  جامعه  یک  تا  کن   رز   بای   مترقی  جنبف   «جهاد  و  ب نی  ق رت»  لریق

  نیساات  آسااان مبااارزا ایاان که کن  می  تاکی   قط     ده   گستر   جهان  تمام  در  نهایت   در  و  مسلمان  کشورهای  سراسر

 غیاار مساالمانان   باارد  ماای  بااین  از  نیست   اسالمی  که  را  چیزی  هر  و  کن   می  دگرگون  را  زن گی  ززون  همه  واقعی  اسالم

  زاا  خواهن  متح  و جنگی   خواهن   نادانی  و  جهل  رفتن  بین  از  از  جلوگیری  برای  جاهل  های  غربی  و  یهودیان  واقعی،

 .بگیرن   آغو  در زوق  و زور  با را  «ف اکاری عذاب، ناامی ی، سختی، فقر،» توانن  می واقعی  مسلمانان
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 تااأثیر و جهااادی ا  ساالفی هااایگروا تشااکیل دالیاال و اصااو  قطاا ، ساای  هایان یشه زناسایی ه ف با پژوهف  این

 ویااژا بااه ها، سلفی و ها تکفیری موضوع به توجه با  است  ز ا انجام هاگروا این ان یشمن ان بر  قط    سی   هایان یشه

 از  کاا ام  هاار  کااه  زمینه  این  در  نظران  صاح    و  نویسن گان  نظران،  صاح    از  بسیاری  و  فراوان  تالیفات  گذزته،  دهه  در

 و  تأثیرات  بررسی  به  توجه  با  حاضر  پژوهف  اما     ان   پرداخته  تکفیری  های  سلفی  موضوع  و  موضوع  به  منظری  و  زاویه

 نظااری چااارچوب از اسااتفادا بااا همچنین و سلفی معاصر متفکران آرای  و  هاان یشه  بر  قط    سی   هایدی گاا  کارآم ی

 یااک  ایاان  کااه  گفاات   تااوان  ماای  و   دارد  مقوله  این  به  نو   و  تازا  نگاهی  ارائه  در  سعی  «بن یقال  »  برای  انگیزبحث   کمتر

 در موجااود موانااع و جامع تحقیق های کاستی و ها کاستی به را تحقیق  این  توان  می  راستا  این  در  و  است   ج ی   تحقیق

 تحلیلی -توصیفی آن،  نظری  ماهیت   و  تحقیق  محتوای  به  توجه  با  تحقیق  این  در  تحقیق  اصلی  رو    پرداخت   زمینه  این

  است 

 پژوهشپیشینه -1

 ان یشه  در  اسالمی  حکومت   مفهوم  بررسی»  عنوان  با  ای  مقاله  در(  1397)  حامتی  و  صالح  -1:  ها  نامه  پایان  و  مقاالت  در

: کودتااا» کتاااب  در(  1396)  علیاازادا  موسوی  -3 «  تکفیری  های  گروا  اعتقادات  در  کافر  تفکر  مبنای   «قط    سی   سیاسی

 ساالفی: عنوان با کتابی - ال (  ( 1383) البولی -4 «داعف محوریت  با تکفیری های  جریان  فکری  مبانی  بررسی  و  نق 

 در  ،(1391)  مناایف  عرفااان  و  پارسااانیا  -6:  ساالفی  اصولگرایی  کتاب  در(  1392)  هوزنگی  -  5  دین  یا  ها  ب عت   گرایی

 ساالفی عنااوان بااا کتااابی در( 1390) رضوانی  -7  ،   قط    سی   اجتماعی  معرفت   اساسی  زناسی  رو   عنوان  با  ای  مقاله

 بررساای" عنااوان بااا خود تحقیق در( 1390) برومن  - 8 سلفی های ان یشه و ها دی گاا بررسی و  انتقادی  گیاا  در  گری

 حمیاا   و  قطاا    آقااای  هااای  دی گاا  بر  تمرکز  با  )"کشور  این  اخیر  تحوالت  در  مصر  اسالم  علمای  های  ان یشه  بازتاب

 المللاای  بین  نظم  و  جهادگرایی  «گری  سلفی:  جهانی  جهاد  های  ریشه  و  دینی  ان یشه»  کتاب  در(  2016)  ترنر-9  ،«ابوزی 

 ابومحماا   تااأثیر  و  ایاا ئولوژی:  آرام  جهاااد»  عنااوان  بااا  خااود  کتاب  در  آلمانی  نویسن ا( (  2012)  ووچه  سازن گان   10»

  پردازد می قط   سی  های ان یشه  و آراء بررسی به «مق سی

 تاریخچه جریان سلفیون جهادی-2

  زاا  اب اع متح ا ایاالت در 2000 دهه در بار اولین اصطالح این  است  ز ا گرفته «بنیاد» التین کلمه از  «بنیادگرا»  کلمه

 Primary نااام بااه را ها جزوا از ای مجموعه 1912 تا 1910 های سا  بین  که  کرد  ازارا  ها  پروتستان  از  گروهی  به  او

 نااه انسااان، روح رسااتگاری  اساات  ایاان مسیحیت  واقعی  ه ف  که  است ال   این  با  ،(36:  1377)دکمجیان،    کردن   منتشر

 آموزا  و  «رستاخیز  »است   دستیابی  قابل  نیز  مق س  کتاب  اللفظی  تحت   تفسیر  و  توضیح  لریق  از  که  اجتماعی،  امر  تیییر،

 ایاان باار  کردناا  حرکاات  جامعااه ساامت  به آنها، مق س می باز  کتاب اللفظی تحت  منطق لریق از را  «یتیم  پ ر  تول »

 مااورد  در  را  برزخ  اصطالح  بتوان  زای   و  کردن   حذف  کلیسا  پ ران  سنتی  تفسیرهای  و  تفاسیر  تفاسیر،  از  را  دین  اساس،

 ارادا بااا متناس   تعابیری مختل ، هایگروا  و  احزاب  تفکر  راستای  در  اصولگرایی  اصطالح  زمان،  آن  از   برد  کار  به  آنها

 هراسی بیگانه دانستن یکسان برای بنیادگرایی اصطالح  از  کاران  محافظه  مثا   برای   کرد  پی ا  هاگروا  آن  سیاسی  و  فکری

 گرایاای  سنت   و  تعص    گرایی،  افراط  معنای  به  را  آن  ها  لیبرا   و  کردن   استفادا  گرایی  افراط  و  گری  نظامی  با  غیرمنطقی

 به  که  است   سیاسی  انفعا   و  مذهبی  لجاجت   تعص ،  تصویر  بر  مبتنی  بنیادگرایی  اصطالح  رادیکا   تعبیر   گرفتن   نظر  در

: 1370)صاااحبی،  کنن  می رد را صنعتی انقالب  و  روزنگری  عصر  نوسازی  تاریخ،  علم،  و  دارن   گرایف  پیشینیان  عقای 

36 ) 
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 در  بیشااتر  بااود،  همااراا  کاتولیااک  و  مسیحیت   تاریخ  در  ایپوسته  هایجنبف  با  ابت ا  در  که  بنیادگرایی،  اصطالح  بنابراین،

  زاا می اسااتفادا مق س کتاب و مق س کتاب متون اساس بر مسیحی سنتی باورهای حفظ معنای  به  پروتستان  اصطالح

 و  سادگی  همان  با  خواه   می  اصولگرایی  یا  اصولگرایی  دیگر  عبارت  به   است   تضاد  در  ج ی   های  پ ی ا  و  امور  اکثر  با

 ( 49: 1370  صاحبی،)  است  م رن و انقالبی  اجتهادی،  مثبت، دی  فاق  و  بازگردد اولیه  مبانی و  اصو  به اولی  خلوص

 دنبااا  به جنبف  مخالفن  لیبرالیسم و م رنیسم  هجوم  با  و  ناپذیرن   انعطاف  آمریکایی  پروتستان  بنیادگرایان  نگاا،  یک  در

 بااود پروتسااتانی ایمان از بنیادگرایانه درک  و مطلق و خشک ایمان اساس بر موروثی دینی رفتار  از  خاصی  زکل  از  دفاع

 ( 37:  1366)مطهری، 

 گرای اسالمیجریان های بنیاد-2-1

 برمی هفتاد دهه به اسالمی ان یشه بر جریان این تسلط آغاز   دارد  وجود  خشن  و  معت    های  جریان  اصولگرایان  بین  در

 جااان   دارد  وجااود  متضااادی  نظاارات  ان یشاامن ان  بااین  در  هژمااونی  این  پی ایف  دالیل  و  آن  ماهیت   مورد  در  اما   گردد

 بااازیگران باارخالف کااه داناا می اسااالم جهان در بازیگرانی گیریزکل برای ایدهه را گذزته قرن  هفتاد  دهه  اسپوزیتو 

 سااایر  ناکارآماا ی  در  را  هااا  جریااان  ایاان  ظهااور  وی   بودن   نو   هایان یشه  دوبارا  زایف  و  فعالیت   منشأ  پیشین،  مسلمان

 رویکااردی بااا و خاااص نوع از البته سیاسی، مشارکت  لرف ار های گروا را آنها و دان  می اسالم جهان  های  ای ئولوژی

 للبانااه اصااالح رویکرد آنها مفاهیم  انطباق در سیاسی نوان یشان مانن  ها جریان این است   معتق   زیرا  دان ،  می  متفاوت

: 1389)اسپوزیتو،    کنن   می  استفادا  اسالمی  کامالً  های  رو   از  سیاسی  ق رت  کس    برای  و  کنن   نمی  دنبا   را  غرب  به

 و  اصاال  از  انحااراف  را  سکوالریساام  و  است   اسالمی  دین  مبانی  و  مبانی  دنبا   به  بنیادگرایی  دکماجیان،  نظر  از(   23-26

-21: 1390)دکمجیااان،   کناا  ماای مطاارح صالح خلفای و  پیامبر  بار  اولین  برای  را  جامعه  به  بازگشت   و  دان   می  هنجار

 کتاااب اساااس باار زناا گی آنها اصلی ه ف که ارت وکس اسالم خالف بر  بنیادگرایان  که  است   معتق   هیوود  ان رو(   40

  دهناا   تقلیاال  سیاساای  نظام  این  و  سیاسی  -دینی  لرح  یک  به  را  کتاب  تا  ان   کردا  عملی  حمایت   متون  از  است،  مق س

-)هاای  اساات   استب ادی  و  انحصاری  جزمی،  خشن،  خطاناپذیر،  لیبرا ،  ض   م رن،  ض   عقالنیت،  ض   اجتماعی  ساختار

 عنااوان  به  را  گرایی  اسالم  و  گرایی  اسالم  از  دینی  ان یشه  عنوان  به  را  اسالم  بوگز،  مانن   افرادی(   496-495:  1379وود،  

 از منطقاای لااور بااه کااه اساات  سیاساای و اجتماعی مفروضات از ای مجموعه ایجاد دنبا   به  که  سیاسی  ای ئولوژی  یک

 را گرایاای اسااالم سااعی  بااابی دیگاار، سوی از  (Boggs, 1986: 21) ان  کردا متمایز زود، می استنباط تاریخ فلسفه

 نکتااه دو ذکاار کلاای لااور بااه(  33: 1382  )سااعی ،   اساات   کردا  تب یل  ای ئولوژی  به  را  آن  القاع ا  که  دان   می  گفتمانی

 منسااجم کاال  یک  را  اصولگرایی  های  زاخه  همه  توان  نمی  ثانیاً  و  نیست   ج ی ی  پ ی ا  اصولگرایی  اوالً  ;است   ضروری

  دارد  وجود چشمگیری های تفاوت آن  مختل  های  گرایف بین و  دانست 

 ساالفی  دسته  دو  به  را  جریان   کن   نمی  بن ی  لبقه  را  آنها  و  است   معتق   گوناگون  اصولگرایان  وجود  به  اولزوتی  وینچنزو

 کناا   ماای  تقساایم  تناا رو  و  کااار  محافظه  دسته  دو  به  را  وهابی  ا   سلفی  حا   عین  در  و  کن   می  تقسیم  اخوان  و  وهابی  ا 

(Oliveti, 2002: 12-14)   
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 اندیشهسید قطب؛ قدرت -3

 ؛ زود می تقسیم  دورا سه به  او فکری زن گی  یا قط   سی  های  نوزته تاریخی،  سیر  اساس بر  کلی، لور به

  نوزت  را  خود انتقادی و  ادبی آثار  بیشتر قط    بود ادبی منتق  آن در که  است  1930 دهه  دورا اولین 1

 و معنویاات  اثبااات باارای کااه زاا  کسااانی لرف ار قط   سی  دورا، این در(: 1946-1935) اسالمی  سکوالر  رویکرد   2

  کردن  می تال  امین احم  مانن   غرب گرایی  مادی  برابر در زرق  معنویت 

 ایاا ئولوژیک مقالااه  اولااین  ،«عربی  الخط  مکت  »  مقاله  قط    سی   1946  سا   در(:  1956-1946)  معت    گرایی  اسالم-3

 ساافر   کرد  منتشر  «اسالم  در  اجتماعی  ع الت   کتاب»  نام  به  را  خود  اسالمی  ای ئولوژیک  اثر  ترین  مهم  و  اولین  و  اسالمی

 (.17( ص 1934مه  17نشریة االهرام ) )( 1948)  آمریکا به

 در  را  زناا ان  روزهااای  بیشااتر  و  زناا ان  در  را  دوران  ایاان  بیشااتر  قطاا    ساای (:  1956  -  66مرحله رادیکا  اسالمى)-4

   گذران  زن ان  بیمارستان

 هسااتی ،«اهلل اال الااه ال» اصاال باار تأکی  با( سلم و آله و علیه اهلل صلی) اسالم پیامبر دعوت آغاز نقطه قط ، سی  نظر  از

 یااک عنوان به را خود های گام اولین اسالم اگر که است  معتق  او  (26: 1378)قط ،   ده   می  تشکیل  را  اسالم  زناسی

 نماای کاارد، ماای برافرازااته را دیگااری پاارچم زناسی هستی این کنار در یا دازت  برمی اخالقی اجتماعی، قومی،  م افع

( 12: 1345)قطاا ،  کاارد معرفی اسالم امتیاز مهمترین را توحی  رو این از ( 36)همان،   باز  ناب حرکت  یک  توانست 

 1378)قطاا ،    اساات   الوهیاات   آن  و  است   حکم  یک  اسالم  دین:  گوی   می  اسالمی  زناسی  هستی  توضیح  در  قط    سی 

 کااامالً و محکااوم همیشااه جهااان و خ اساات  مخلااوق هستی تمام که گیرد می زکل اساس این بر اسالم دی گاا ). 37:

 را آن کااه قااانونی و آورد ماای در حرکاات  بااه را آن کااه نیرویاای کن ،  می  ریزی  برنامه  را  آن  که  است   هایی  ارادا  تسلیم

 زناساای هسااتی بااا قطاا   ساای  رویکاارد پیوناا  منشأ «توحی » اصل رو، این از )128 :1378قط ، « ) کن   می  هماهنگ

 ادامااه  در   داد  گسااتر   خااود  علمی  گسترا  در  را  قاع ا  این  جامعه،  و  تم ن  جهاد،  ایمان،  تعری   در  وی   است   اسالمی

 میااان در «افعااالی وحاا ت» اصل به که کرد بیان را جامعه یک در الهی عرف ت اوم از حاصل  علم  قط    سی   بحث،  این

  گردد برمی  متکلمان

 زااریعت  رو، ایاان از و اساات  نهادا  را  زریعت   او،  لبیعی  حیات  با  انسان  اختیاری  حیات  ساختن  هماهنگ  برای  خ اون 

 ساای (  130 :1378قط ، ) «است  حاکم هستی کل خلقت   و  انسان  خلقت   بر  که  است   الهی  کلی  زرافت   همان  از  بخشی

 قاارآن  باار  تکیااه  با  صحابه  قرآن،  ب یل  بی  نسل  خلق  با  که  گفت   سخن  پاک   گروهی  از  هستی  اسالم  دین  اساس  بر  قط  

  بسازد اسالمی تم ن و جامعه  کردن  آغاز را  خود  اجتماعی عظیم  حرکت 

 های سید قطب بر سلفیون جهادیبررسی تأثیر اندیشه-4

 عاماال مهمتاارین  اساات  بااارزتر هویتی تضادهای دارد، وجود مذهبی و  قومی  نژادی،  زبانی،  های  تفاوت  که  جوامعی  در

 گونااه ایاان  اساات   ایاا ئولوژیک  برتااری  و  مااذهبی  ادعاهااای  یااا  ها  اقلیت   داخلی،  قومی  های  درگیری  هویتی،  خشونت 

 تااال  کااه گفاات  بای  هویت  انگیززی بع  به توجه با و است  هویت  با تقابل  نوع  ترین  رایج  و  ترین  خشن  ها  درگیری

 بااا  اسااالمی  هویت   بازگردان ن  برای  جهادی-سلفی  های  جریان  مانن   اسالم  جهان  مذهبی  های  جریان  و  ها  گروا  برخی

 آن، پیاماا های و مساالمان جوامااع  باار  م رنیته  تسلط   اسالم  جهان  با  غرب  جهان  رویارویی  با   ان   خوردا  پیون   یک یگر
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 از  گروهاای  سااوی  از  ناامیاا ی  و  ضااع   احساااس  و  غاارب  ماا رن  دنیااای  بااه  نسبت   مسلمان  کشورهای  مان گی  عق  

 دیگاار  تم ن  و  فرهنگ  با  گروهی  که  راستی  به   بازیابن   را  خود  هویت   جهاد  بر  تکیه  با  تا  دازت   آن  بر  را  آنان  مسلمانان،

 ز ت به را آنان که است  امری ان ، ز ا مسلط آنان امور همه بر و  ز ا  مسلط  آنان  بر  اسالمی  فرهنگ  با  تضاد  در  گاا  و

 ماای رو  دو از حاا اقل قط ، سی  جهادی،-سلفی جریانات رابطه بررسی برای ) 157: 1390  )جمالی، ده  می آزار

 میااان  در  مفاهیم  این  آثار  جستجوی  سپس  و  قط    سی   مفاهیم  و  اصو   پیشنهادها،  تعری   نحوا:  او    کرد  استفادا  توان

 و  التقااالی  هایدیاا گاا  هااا،فرضپیف  به  توجه  با  و  ان کردا  لی  بسیاری  که  است   مسیری  این  واقع  در   جهادی  ا   سلفی

 دیگاار راا امااا  یابناا می دساات  کلی گاا و متضاد حتی و متفاوت نتایج به گاا  دارد،  وجود  لرف  دو  زبان  در  که  ابهاماتی

 ماای  رو   ایاان  کااه  رساا   می  نظر  به   است   قط    سی   جهادی-سلفی  جریانات  به  مستقیم  ارجاع  برای  علنی  جستجوی

 ماای  همچنااین  و  برسااان   موضااوع  این  مورد  در  آزکاری  ازکا   هیچ  ب ون  و  سادا  نسبتاً  گیری  نتیجه  یک  به  را  ما  توان 

 ساای  های ان یشه تأثیرات تبیین و بررسی دنبا   به  فصل  این  در   کن   کمک  موضوع  این  های  گرا  از  برخی  رفع  به  توان 

  بودیم  جهادی  ا  سلفی  جریان بر ال ین قط  

 تفکر جهادی سید قطب-4-1

  اساات  جهااادی ا  ساالفی های جریان گیری زکل در تأثیرگذار های چهرا از یکی قط    سی   ز ؛  ذکر  قبال  که  همانطور

 اصاال   کاارد  ایفااا  جهااادی-ساالفی  هااویتی  های  جریان  بازیابی  یا  زناسایی  در  مهمی  بسیار  نقف  او  های  ان یشه  و  افکار

 را  آن  او  کااه  اساات   چیاازی  برقااراری  در  اسااالم  جهااان  در  مسااتمر  انقالباای  مثابه  به  جهاد  قط ،  سی   ان یشه  در  اساسی

 درک  مبنااای این  هستن  متصور جهان برای را ج ی ی نظم  اسالمگرایان   نام   می  جهانی  اصو   اساس  بر  خ ا  حکومت 

 ایاان   اساات   اسااالمی  نظام  با  وستفالیایی  سکوالر  نظام  جایگزینی  آن  ه ف  و  است   ز ا  اصالح  زریعت   از  گرایان  اسالم

 ان یشااه مهمتاارین قطاا   ساای   (Tibi, 2008: 13) است  سیاست  دین اری بر مبتنی و ز  آغاز اسالم با ج ی  دنیای

  اساات  فااردی  به  منحصر  های  ویژگی  دارای  کتاب  این  و  است   کردا  بیان(  راا  در  معلمی)  کتاب  در  را  خود  جهادی  های

 جامعااه» قطاا ، ساای  گفتااه بااه  زود پرداخته قط   سی  جهادی ای ئولوژی ارکان مهمترین به است  ز ا سعی ادامه  در

 نبایاا  انسااان دیگر، عبارت به است، اجتماعی نظم در حتی خ متگزاری وظیفه  بلکه  نیست،  خ ا  عبادت  در  تنها  اسالمی

 دیاان  آوردن  و  خاا ا  غیاار  به  خ اون   صفات  و  صفات  دادن  "   است   معتق   خ ا  وح انیت   به  کن ،  دخالت   خ ا  حکم  در

 «اساات   زن گی  اساس  ارکان  همه  تقریباً  و  رسوم  و  آداب  و  ها  سنت   و  ها  ارز   و  قوانین  زامل  نظام  این  از  که  حاکمیت 

 اسااالمی قااانون یا برنامه که سرزمینی در قط ، گفته به  گیرد می وام ما کفر از را خوارج ان یشه او  (1983:  101)قط ،

 در و تشااریع در مااردم بااه نساابت  مااردم عبادت قط   تعیین در جهل اگر   ن ارد  وجود  اسالمی  دین  نباز ،  حاکم  آن  بر

 چیست؟ اسالمی  جامعه یا  اسالمی جامعه پس است، ن ادا  اجازا خ اون  که  است   اموری

 کااار بااه رفتار و حکومت  تشریع،  عبادت،  اعتقاد،  در  آن  در  اسالم  که  است   ایجامعه  اسالمی  جامعه»  قط ،  سی   گفته  به

 زناا گی باارای کامل لور به را آن قوانین و اسالم که ای  جامعه»  اینکه  یا (  1983:  116  )قط ،  «زود  عمل  و  زود  گرفته

  (1992: 193  « )قط ،کن  انتخاب

 مأموریاات   مااا   ،(11:  1993  )قطاا ،  «زویم  غافل  نیاز  این  از  توانیمنمی  ما  و  نیازمن ن   انسانها  همه: »گوی می  قط    سی 

  هستیم خ اون   واقعی  برگزی ا ملت  و داریم  بشریت  برای  بزرگی

 تقسیم حکومت به داراالسالم و دارالحرب -4-2
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 خ ا  قانون  و  زود  برپا  اسالمى  حکومت   آن  در  که  است   سراى  آن  و  است   سرا  یک  تنها  اسالم  که  است   معتق   قط    سی 

 کااه است  ای جامعه ایجاد ضرورت به  معتق   قط    سی    یک یگرن   یاور  و  دوست   مسلمانان  و  زود  حاکم  الهى  ح ود  و

  باز   کافی  قاضی  و خ ا حکم و  قانون فقط و  زود اجرا اسالم  دستورات و اصو  همه آن در

 جز  به  هستن   بشری  جوامع  قط ،  سی   قو   به  همه  و  دارد  وجود  نیز  دیگری  جوامع  جاهلی،  جامعه  یا  دارالحرب  از  غیر

 ماای خااود کامناات  در او  نیست  یگانه خ ای به منحصر آنها عبادت که  هستن   جوامعی  دیگر،  عبارت  به  اسالمی،  جامعه

 :گوی 

 را خاا ا فقط و نیست  اسالم کلمه واقعی معنای به حکومت  و زود  نمی  اجرا  آن  در  خ ا  احکام  و  احکام  که  ای  جامعه» 

 دریافاات   و  اناا از  پااس  اساااس  بر  صلح   جنگ  یا  است   جنگ  یا  آن  با  مسلمانان  رابطه  و  است   جاهلی  جامعه  پرستن   می

 :کرد خالصه زیر  زرح به توان می را قط    سی  مبانی و عقی تی مبانی  اساس، این  بر(  35: 1392  نژاد،« )فالمیخراج

 سیستم اجتماعی غیراسالمی، سیستم جاهلیت است؛

  کن   احیا جاهالنه جامعه تیییر  برای  جهاد و  دعوت با را اسالم که  است   مؤمن  مسلمان یک وظیفه -1

 . است  مخلص و پیشگام  مسلمانان  عه ا بر اسالمی  جامعه به  جاهلی جامعه  تب یل  مسزولیت  -2

 و  دردهااا  و  گناهااان  همااه  تااا  اساات   زمین  روی  بر  کلمه  واقعی  معنای  به  اسالمی  حکومت   برپایی  نهایی  ه ف  اینکه  -3 -3

 زخصاایت  از یکاای عنااوان بااه فرج عب السالم راستا، همین در  (37 :1392نژاد،    )فالمیکن  برلرف را انسان مصائ  

 همه  از  و  کرد  تاکی   اسالمی  حکومت   تشکیل  ضرورت  بر  مصر  در  جهاد  سازمان  و  جهادی  ا   سلفی  جریان  برجسته  های

 حکومت  وی   اسالمی حکومت   گیرن   کار  به  اسالمی  حکومت   تشکیل  برای  را  خود  تال   نهایت   تا  خواست   مسلمانان

 و هسااتن  غاارب کنتاار  تحت  آنها که بود  معتق   بلکه،  دانست   نمی  اسالمی  تنها  نه  را  اسالمی  کشورهای  در  مستقر  های

 و کاارد منااع را ها حکومت  این  فرج  رو  این  از   کردن   جایگزین  غرب  تایی   مورد  های  ارز   با  را  اسالم  مبانی  و  اصو 

  کنن  مبارزا ظالمان و ظالمان با و بردارن  اسلحه به  دست   ها  حکومت   این  سرنگونی  برای  که  خواست   مسلمانان  همه  از

 صهیونیساام  و  غاارب  کااه  دور  دزمنان  و  اسالمی  های  حکومت   یعنی  نزدیک  دزمنان  دسته  دو  به  را  دزمنان  جهاد  گروا

 خااارجی کفااار با توانن  نمی نشون ، اصالح درون از اسالمی کشورهای که زمانی تا بودن   معتق   و  کردن   تقسیم  هستن 

 کشورهای بر اسالم  نام  به  که  باز   هایی  حکومت   سرنگونی  بای   اولویت   جهاد،  سازمان  گفته  لبق  بنابراین     کنن   مبارزا

 نماای اجاارا را اسااالمی احکام و کنن  نمی عمل اسالمی دستورات از یک هیچ به واقع در اما کنن ، می  حکومت   اسالمی

 تااأثیر جهادیااان-ساالفی باار چگونااه الاا ین قط   سی  های ان یشه که بینیم می رو، این از) 18-15 :1981  )فرج، کنن 

    است  دازته  بسزایی

 های سلفیون جهادی تاثیر اندیشه های تکفیری سید قطب بر گروه-5

 و مختلاا  هااایگروا حاکمااان، فقهااا، عقایاا  در  همااوارا  داد،  رخ  اسااالم  تاریخ  در  تیمیه  ابن  کفر  کفارا  رو   در  آنچه

  کردن می  استفادا یک یگر  علیه  ابزارها این از یک یگر  با جنگ در  اسالمی مختل   هایفرقه

 خااود، پیااروان میااان بیشااتر انسااجام برای و کردن   می  استفادا  ابزار  این  از  مسلمین  خلیفه  با  جنگ  زمان  در  ها  فرقه  این

  کردن  می تب یل  ای ئولوژیک  مبارزا به را  خود  سیاسی  مبارزا

  کن  ت وین را آن نظری مبانی و کن  پردازی نظریه( تکفیر)  زمینه این در  توانست  که  فردی تنها اسالم تاریخ در  اما
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 کاارد  ایجاااد  را  ج ی ی  زرایط  هابحران  این  و  کرد  سپری  را  عباسی  خالفت   فروپازی  و  ویرانگر  فتح  روزهای  تیمیه  ابن

 پیااروان توسط آن اعما  برای را  زمینه  ها  بردازت   این   داد  را  آن  تفسیر  باز  پیشنهاد  و  بود  سابقهبی  اسالمی  جامعه  در  که

  کرد فراهم ها  وهابی  ویژا به  حنبلی،

 بنیادگرای  های  گروا  تیذیه  منبع  و  دانن   می  خود  های  پایه  اساس  و  پایه  را  تیمیه  ابن  که  وهابیانی  میان  معاصر،  تاریخ  در

  دارد وجود تفاوت دانن ، می  خشن

 توسااط  گذزااته  قاارن  پنجاااا  دهااه  دوم  نیمااه  در  ز ،  آغاز  بیستم  قرن  درالبنادر دهه    حسن  توسط  که  اسالمی  حکومت »

 «نامی   مذهبی  دولت   یا  مذهبی  دولت   مانن   مستعار  اسامی  با  بای   را  البناء  حسن  اسالمی  دولت    ز   سرنگون  القط  قط  

  (2004:  191)بلقزیز،

 و  سیاساای  هااای  رقاباات   بااه  ورود  از  مانع  حکومت،  یک  عنوان  به  اسالم  زناخت   و  دین  اصل  ،البنا و زاگردانف    حسن

  یاباا   نمی  توجیه  جز  چیزی  توان ،  نمی  ق رت  و  سیاست : »که  جمله  این  با  دولت   و  نش   م رن  حکومت   با  مثبت   تعامل

 نماای  مساالمانان  بازاا ،  دولاات   و  دین  حا   عین  در  اسالم  اینکه  برای «  جاهلی  جامعه  با  رابطه  در  مگر  دارد  وجود  دیگر

 حاااکم انسااان وج ان بر قانونی وقتی زیرا باز ،  وابسته  دین  از  غیر  دیگری  چیز  به  حاکم  نظام  که  بازن   جایی  در  توانن 

 ( 16:  1992)قط ، زود می  آسی    دچار باز ،  حاکم او  فعالیت  بر دیگری  قانون  و باز 

  «دهاا   ماای  افسااانه  خااود  حامیااان  بااه  و  داناا   ماای  انتخاااب  حااق  و  آزادی  حق  مشروعیت،  مبنای  را  مردم  قط    سی   »

  (11:  1993)قط ،

 خااود عقایاا  و عقایاا  صاا اها، با که دانست  المسلمین اخوان جنبف دوم موج آغازگر توان می درستی به را قط    سی 

  کرد فراهم خود از پس  افرالی های  بردازت   برای را زمینه و  ساخت  توانمن  را  رادیکالیزاسیون  جریان

 بااا 1940 دهااه در المسلمین اخوان که است  ای ویژا  تشکیالت  در  قط    سی   ان یشه  های  پایه:  گوی   می  البشری  لارق

 فعالیاات   از  همچنااین  او   کاارد  تأساایس  حکومت   سرکوب  از  سیاسی  سازمان  از  حمایت   و  جلوگیری  برای  امنیتی  اه اف

 وجااود زیااادی فاصااله قطاا   ان یشه و البناء ان یشه بین  (1996: 33)البشری، «گرفت  فاصله اخوان  قانونی  سیاسی  های

 ان یشااه امااا کاارد، درک  تااوان می را عصر این دانست  می که داد پیون  آنجا تا  را  زکاف  این  توان  نمی  که  آنجا  تا  دارد،

 کااارد، ماای  دانااه  کااارد،  ماای  خاک   ذهنف  در  البنادر  حسن  است   دیگران  لرد  یعنی  فکر   است   اختالف  تفکر  قط    سی 

 و بلناا  دیوارهااای بااا هااایی قلعه و کن  می قلعه ذهنف در ستون اما وزد، می باد و خورزی   کن ،  می  آبیاری  را  درختی

 زاا ،  پذیرفتااه  نماین گی  دموکراتیک  هایرو   و  اساسی  قانون  و  ز   تصوی    سیاسی  واقعیت    سازد  می  بلن   های  برج

  (33)البشری:  «ز   گذازته  کنار  کامالً  سیاسی  واقعیت  تقبیح و لالق یعنی  اخوان، للبیاصالح میراث قط    اما

 جریان های متأثر از سید قطب-6

 زااکل گذزااته قرن زصت  و پنجاا دهه در مصری گرا اسالم جوانان میان در «قط  » به موسوم جریان های  هسته  اولین

 قطاا   ساای  هااای ان یشه  از  متأثر  اینها   ز ن   دستگیر  قنالر  زن ان  در  تروریستی  های  گروا  با  ارتباط  اتهام  به  که  گرفت 

 بااه را کفااار و مصر جمله از اسالمی جوامع  بر  حاکم  حاکمان  و  مردم  و  زمردن   می  جاهلیت   در  را  خود  جامعه  و  بودن 

 در  قطاا    ساای   های  ان یشه  تأثیر  تحت   متع دی  های  گروا  ت ریج  به   کردن   می  محکوم  زریعت   اجرای  و  رعایت   ع م

 :از عبارتن  آنها  مهمترین  که  گرفت   زکل زمان همان
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 جماعت التکفیر و الهجره-6-1

 اوقاف  سابق  وزیر  الذهبی،  حسین  محم   زیخ  قارا  این  در  تن رو  مسلمانان  از  گروهی  آنکه  از  پس  هجرت  و  کفارا  گروا

 ای  سااادا  تعری    نامی ن   هجرت  و  کفارا  گروا  مصری  های  رسانه  کردن ،  ترور  و  ربودن   1977  جوالی  در  را  االزهر  و

 ماای مااتهم کفاار بااه را[ خااائن و ظاهرا]  مسلمانان که گروهی»: است  روزن آن  معنای  اما  ن ارد،  وجود  عبارت  این  برای

 ازااارا( هجاارت) «الهجاارا» به امروز مصر  کنن  می دعوت الحاد سرزمین ترک  به را[ واقعی]  مسلمانان و(  تکفیر)  «کنن 

 توجه  کردن ،  انتخاب  گروا  این  برای  مصری  مقامات  که  نامی   کرد  انتخاب  خود  برای  گروا  که  نبود  نامی  این  اما  کن ،می

 سیاساای جوامااع بااه بایاا  واقعی مسلمانان: بود مصر مردم توجه مورد کمتر که کرد جل   گروا این اصل دو به  را  عموم

 زناا گی قاارآن با که کسانی و است  دور سکوالر  کنن  فرار ها مصری کفر جو  از و کنن  مهاجرت مسلمانان سلطه  تحت 

  هستن   کافر  بلکه نیستن   مسلمان کنن  نمی

 تاارور واقعی عامالن با 1978 مارس 29 در که دازت  عه ا بر( 1942 متول )  مصطفی  احم   زکری  را  گروا  این  رهبری

 فقااط  و   هسااتن   غیراسالمی  امروزی  جوامع  همه  که  بود  استوار  فرض  این  بر  زکری  های  آموزا   ز   اع ام  الذهبی  زیخ

 ساااخته  بلکااه  نیساات،  خ ا  کالم  زیرا  کرد،  رد  را  اسالم  سنتی  فقهی  نظام  بای   و  هستن   واقعی  مسلمان  گروا  این  اعضای

 عقایاا  و اجماااع و پیشااین علمای اجماع فقها  پذیریم نمی را عقای  و پیامبر معاصران به  منسوب  سخنان  ما: »است   بشر

 ( 139 :1980؟« )ابوالخیر،  باز  الهی  ه ایت  مایه توان  می  پاک  فانی  سخنان چگونه پذیریم نمی را  قیاس مانن  دیگر

 در حتاای زااکری  اساات  قرآن استثنای به اسالم، نفی نتیجه در و احادیث  و فقه کامل تقریباً رد از  حاکی  اقوا   گونه  این

 زااناخته اسالم تاریخ مورد در که  را  آنچه  زکری   است   ز ا  منتقل  ازتباا  ب ون  قرآن  نیست   مطمزن  که  کرد  تاکی   دادگاا

 مساالمانان  هااای  آمااوزا  بااا  هااا  نظریااه  این  تفاوت   کرد  توصی   «اصالت   به  مشکوک   های  داستان»  عنوان  به  است،  ز ا

 تواناا  نماای هسااتن ، خصوصاای و عمااومی  زن گی  در  اسالمی  سنتی  قوانین  کامل  اجرای  دنبا   به  که  امروزی  بنیادگرای

 تفاااوت  1970  و  1980  ،1970  هایدهااه  در  اسااالمی  بنیااادگرای  ترسنتی  هایجنبف  با  جنبف  این  واقع،  در   باز   بیشتر

 جنبف  ز ،  قیمتی  هر  به  و  اسالمی  قوانین  کامل  اجرای  خواستار  افرالی  اسالم  اصلی  جریان  که  حالی  در   دازت   اساسی

  ز  آن سنتی  زکل به اسالمی  قوانین  گذازتن  کنار  خواستار  زکری

  بودن  اسالم جهان در حاکم  نخبگان  سیاست   از  دین  ج ایی  سیاست   به  لبیعی  واکنشی  زکری  جنبف  مانن   اصولگرایان

 ترین زایسته و بهترین دست  در را م رن دولت  ق رت  که  هستن   آن  پی  در  پیروانف  و  زکری  مانن   اسالمی  بنیادگرایان

 در  امااا   کاارد  ماای  خطرناااک   زاا ت  بااه  مقامات  نظر  از  را  آن  حکومت،  ق رت  به  مشیولی  د   این   دهن   قرار  مسلمانان

 برای  هرگز[  دازت   دینی  هایآموزا  به  که  ایویژا  عمل  و  آگاهی  دلیل  به]   مصطفی  زکری  که  است   روزن  قبلی،  بررسی

  بود فرقه  یک نماین ا واقعی،  احیاگر  جنبف یک  جای به هجرت و تأمل و نکرد پی ا پیروانی  هاتودا

 تاثیر اندیشه های سید قطب بر جماعت التکفیر و الهجره-6-2

 اصاارار آن باار  و  زااود  کبیاارا  گناااا  مرتک    کس  هر  اساس،  این  بر   است   هجرت  و  کفارا  او  های  ان یشه  بنای  سنگ  دو

 ساکت  او برابر در و باز  راضی او از و نکن  قضاوت را «تعالی اهلل انا  ما»  که  کس  هر  و  است   کافر  نکن ،  توبه  و  ورزی ا

 خااود  گله  به  و  پذیرن   نمی  و  کنن   می  ارائه  او  به  را  خود  عقای   که  را  فردی  همچنین  آنها   زود  می  محسوب  کافر   باز 

 لرفاای از  دانناا  ماای جاهلیاات   و  کفاار  عصاار  را  هجااری  چهارم  قرن  از  بع   اسالمی  دوران   دانن   می  کافر  پیون ن   نمی

 جاهاال امااروزی جوامااع همااه آنهااا نظاار از و است  جاری  آنها  برای  است   جاهلی  جامعه  از  انزوا  معنای  به  که  مهاجرت
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 از پااس گااروا ایاان بازمان گان که است  ذکر به الزم  زود انتخاب آنها از فکری و فکری و فضایی انزوای  بای   و  هستن 

 ( 53-109: 1991)رأفت،  هستن  فعا  همچنان  سینا صحرای در  تحرکات و  فشار  سالها

 جماعت اخوان المسلمین-6-3

 در  البنااا  حساان  توسااط  و  پیوساات   وقااوع  بااه  1928  سا   در  که  است   اجتماعی  سیاسی  جنبف  یک  نام  المسلمین  اخوان

 یااک باار مبتناای کااه آن ماهیاات  و  ماهیاات   اما  است،  مصری  سازمان  یک  جنبف  این  اگرچه   ز   تأسیس  مصر  اسماعیلیه

 باارای  اخااوان   کاارد  تباا یل  جهانی  و  ای  منطقه  مقیاس  در  فراملی  انگیزا  به  را  آن  بود،  الهی  حاکمیت   و  ملت   یک  جهان،

 اسااالم  بااا  1930  دهااه  اواخر  در  و  کرد  ایجاد  اسالم  جهان  سیاسی  جیرافیای  در  را  قلمرویی  خود  نهایی  ه ف  به  رسی ن

 جمااع اینترنت  از و مکتوب منابع  از  الالعات  تحلیلی،  فرا  مطالعه  این  در   کرد  برقرار  ارتباط  اسالم  و  عرب  جهان  گرایان

 سیاساای جیرافیااای در المساالمین اخااوان زاا ن ای منطقه علت  اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ  در  وی   است   ز ا  آوری

 از دفاااع و اسااالمی اماات  بی اری برای اسالمی جریان این عقی تی باورهای در توان می را امر این چیست، اسالم  جهان

 تساالط  عثمااانی،  خالفاات   فروپازاای  کااه  اساات   آن  از  حاکی  پژوهف  این  نتایج     کرد  جستجو   مسلمین  و  اسالم  عظمت 

 اسااالمی  کشورهای  در  سیاسی  استب اد  و  صهیونیستی  رژیم  استقرار  مسلمانان،  به  آنها  ظلم  اسالمی،  کشورهای  استعماری

 آزاافته اوضاااع بااه زما  آنها به را آن  است  دادا  قرار  تأثیر  تحت   ز ت  به  را  المسلمین  اخوان  که  است   عواملی  جمله  از

  ای   دادا پاسخ اسالم  جهان

  از تفکرات سید قطب عبداهلل عزامتاثیر -6-4

 عب اهلل  انکارناپذیر  نقف  زک  ب ون  ب انیم،  سلفی  جهاد  سرآغاز  را  افیانستان  اعراب  ویژا  به  افیانستان  جهاد  بخواهیم  اگر

 مجاهاا ین  رهباار  نفوذترین  با  را  عزام  عب اهلل  واقع  در   ز   خواه   نمایان  جنبف  این  به  بخشی ن  الهام  و  رهبری  در  عزام

  اساات   آوردا  افیانسااتان  جهااان  بااه  را  الدن  باان  اسااامه  کااه  اوست   و  دانن   می  افیانستان  در  افیانستان  اعراب  یا  خارجی

 قطاا    ساای   بااه  او(   175:  1378،  الملااه  ریاااض  محماا )   کنیم  زروع  عزام  عب اهلل  با  که  رس   می  نظر  به  خوب  بنابراین

 و  کاارد  منتشاار  پیشاور  در  و  نوزت   را(  قط    سی   زهی )  اسالمی  ان یشه  غو   کتاب  او  دربارا  و  دازت   خاصی  وفاداری

 اگاار   نسل این مورد در و  بین  می  اسالمی  جهاد  در  را  سی   های  ان یشه  عمیق  تأثیر  زود  افیانستان  وارد  هرکس: »گفت 

 سی  نام او: ده  می  ادامه  اعظم    خواه   می  را  قط    سی   های  کتاب  اما  اسلحه، «  خواه   نمی  تو   از  باز   ن ازته  اسلحه

 عملیاااتی باارای  ریزی  برنامه  حا   در  حسن،  صالح  فلسطین،  جهاد  در  ما  بزرگ  استاد  که  است   این  زیبایی   دارد  را  قط  

 استاد   رسی   زهادت  به  ز   انجام  که  زبی  همان  در  مرداد  8  در  که  بود  این  زگفتی  اما  بود،  قط    سی   نام  به  فلسطین  در

 ( قط    سی  زهی ) اسالمی ان یشه  غو  عزام، عب اهلل

 نتیجااه  عاازام(   همانجااا)  کن   برجسته  را  تیمیه  ابن  و  قط    سی   ازتراکات  تا  است   کوزی ا  رساله  این  در  نیز  عزام  عب اهلل

 مرا نووی و  کرد،  ه ایت   را  قیم  ابن  معنوی،  نظر  از  تیمیه،  ابن  فکری،  نظر  از  مرا  قط    سی   ز ،  باز  قط    سی :  گیرد  می

 الملااه، ریاااض محماا « )گذازتن  تأثیر من زن گی  بر  دیگران  از  تر  عمیق  که  هستن   نفر  چهار  این  کرد،  راهنمایی  فقه  در

1378 :175 ) 
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 اسامه بن الدن و تطبیق رویکرد سید قطب-6-5

 بااود قط    سی   دست   در  هنوز  القاع ا  تشکیل  دوران  در  بود،  درآم ا  م ینه  در  اخوان  عضویت   به  جوانی  در  که  الدن  بن

 القاع ا  به  نزدیک  جهادی  های  دی گاا  قال    در  هایی  نامه  پایان  مختل ،  های  سا   در   کرد  می  یاد  او  از  اظهاراتف  در  و

: 1430  المصااری،)  دانسااتن   می  قط    سی   های  دی گاا  عملی  تجسم  را  او  سازمان  و  الدن  بن  واقع  در  که  ز   می  نوزته

 عباا الرحمن احماا  ابااو » نوزته «الدن بن اسامه برجسته زیخ با قط   سی  زهی   ارتبالی  نقاط»  ها  پیام  این  جمله  از(   1

 جهااادگران  اقاا امات  انتشااار  مساازو   کااه  نهادی  ،«والجهاد  التوحی   منبر»  توسط  1430  سا   در  پیام  این   است   «المصری

 مقالااه سااا  همااان در  ز  ارائه مق سی توسط و م یریت  مق سی  ابومحم   توسط  که  ز   منتشر  بود،  القاع ا  به  نزدیک

 قلاام  بااه(«  هااال  زاااگردان)  الدن  باان  اسامه  زیخ  مجاه   و  قط    سی   زیخ  مجاه   بین  اسالمی  نهضت »  عنوان  با  دیگری

 تااال  و است  قبلی تز  مشابه  نامه  این   است   قبلی  پیام  نویسن ا  المصری   آ   عب الرحمن  احم   ابو   نوزته  اللیبی  ابوحجر

 ب انن   قط   سی  از ای نمونه را  او سازمان و الدن بن  زود می

 تاثیر بو محمد المقدسی از اندیشه های سید قطب-6-7

 ای  رابطااه  بااا  قط    سی   با  جهادی  گری  سلفی  های  ای ئولوگ  از  یکی  عنوان  به  مق سی  ابومحم   رابطه  که  نیست   زکی

 ساای  بااه را مق ساای رویکردهااای گااران تحلیل از برخی اگرچه  نیست  کرد، برقرار قط   سی  و  او  بین  عزام  عب اهلل  که

 زیرا  کرد تعبیر نیز «چوب با می» و «کاسه یک»  به  بای   را  ها  تحلیل  گونه  این  رس   می  نظر  به  اما  دهن ،  می  نسبت   قط  

 رواج  در  ویااژا  بااه  موضوع  این   است   تر  پیچی ا  کمی  قط    سی   و  مق سی  ابومحم   رابطه  که  یابیم  می  در  دقت   کمی  با

  اساات   نمایااان  قط    سی   «معلم»  با  آن  مقایسه  و  افیانستان  در  ویژا  به  جهادگران  میان  در  «ابراهیم  مال»  نام  به  مق سی  تز

 تااأثیر  بلکااه  ن ازاات،  افیانسااتان  جهااادگران  و  هاتکفیری  بر  مستقیمی  تأثیر  قط    سی   که  گوی می  قط    سی   و  مق سی

 عباا اهلل  سااخنان  بااا  گفته  این  البته     کرد  معرفی  سلفی  به  را  قط    سی   که  بود  مق سی  این  و  دازت   مق سی  بر  مستقیمی

 بهتاار  قطاا ،  ساای   و  مق ساای  رابطه  از  کلی  تحلیل  یک  در  رس   می  نظر  به   است   تضاد  در  مق سی  خود  سخنان  و  عزام

 نفااوذ  مق سی قال   در و ارگانیک رابطه در تا کنیم نگاا بع ی های رقابت  و افیانستان جهاد در دو این گفتمان  به  است 

 ضاامن کتاب این در  و  دازت   غلبه  او  جهادی  رویکردهای  بر  او  سلفی  رویکردهای  و  بود  کویت   در  دورا  آن  قط ،  سی 

 قط ،   فرستاد  محم   و  ال ویف  برای  را  او  های  نوزته  از  ای  نسخه  و  کرد  گوززد  نیز  را  سی   ازتباهات  داویف،  از  دفاع

 کناا ،  ماای  نقاال  اساات   دیاا ا  او  مااورد  در  که  را  عجیبی  خواب  حتی  و  کن   می  تمجی   بسیار  منتق   قط    سی   از  داویف

 بااود  جاا ی  بسیار  المطل     است   آم ا  المیزان  کتاب  در  قط    سی   دربارا  او  سخنان  از  برخی  که  است   گفته  بع اً  هرچن 

 نظاار تج ی  خود کتاب اصالت  در بع ها اگرچه بود، سنتی سلفیان تأثیر  تحت   ز ت  به  و  نوزت   دورا  آن  در  را  آن  زیرا

 المصااری،  )«قطاا     کاارد  نظاار  تج یاا   کرد  تلقی  «سی   چون  بزرگی  مرد»  به  احترامی  بی  توان  می  که  را  آنچه  اما  نکرد،

 از  یکی   بود  فراگرفته  کویت   در  عی   یوس   سی   دست   به  را  قط    سی   آثار  جوانی  در  مق سی  ابومحم   البته(   1:  1430

 ( 1: 1430 المصری،)  دارد  وجود وح ت بر داللت  که  است   اقوالی معرفی زبح قط ، سی  مق س نق های

 

 الظواهری و نگاا تاریخی سی  قط  -6-8

 عنااوان  بااه  قطاا    ساای   الااالق  بااه  او   باز   جهادی  جنبف  رهبر  ترین  قطبی  زای   الظواهری،  ایمن  القاع ا،  فعلی  رهبر

 دزاامن بااا جهاااد عنوان به آن از که دان  می جهادی هسته اولین را الرافف گروا و او بلکه کن ،  نمی  بسن ا  سی الشه ا

 تاااریخ  بااه  خود  نگاا  در  ویژا  به  خود،  مختل   های  سخنرانی  در  الظواهری(   10:  1431)الظواهری،   زود  می  یاد  نزدیک
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 در اماار  ایاان   اساات   دادا  نشااان  را  «اجتماعی  ع الت »  کتاب  ویژا  به  قط ،  سی   به  نزدیک  رویکردهای  تأثیر  اسالم،  اولیه

 ماای  بیااان  ایاان  در  و   اساات   مشهود  نیز  «اسالم  جنوب  آفریقا،  زرق»  عنوان  با  وی  بیانیه  مانن   الظواهری  سخنان  از  برخی

 ظلاام اساااس بر و مسلمانان مشورت حق سل   اساس بر تاریک پادزاهی  لریق  از  یافتن  تنز   دلیل  به  مسلمانان:  فرمای 

 منکر را روایت می کنن   از نهی و  افتادن   بایر  پادزاهی به معروف، به امر از نهی و مق سات به تع ی و ع التی  بی و

 تاثیر ان یشه های سی  قط  بر گروا جهادی داعف-6-9

 بااه بسااتگی اخااتالف  ایاان  از  جهاااتی  اتفاقاً   هستن   آگاا  القاع ا  و  داعف  های  تفاوت  از  خوبی  به  جهادی  سلفی  علمای

 سااطور در که تاریخی ان از چشم  دارد عب الوهاب بن  محم   و  تیمیه  ابن  یا  قط    سی   به  جریان  دو  این  وابستگی  میزان

 القاعاا ا،  رهبااران  از  یکاای  عنااوان  بااه  الظواهری  ایمن  که  حالی  در   باز   ها  جنبه  این  از  یکی  زای   ز   ازارا  آن  به  قبل

 و  قطاا    ساای   انتقااادی  دیاا گاا  کنااار  در  و  داناا   می  خود  اعضای  پادزاا  از  ای  نمونه  را  زام  و  عراق  در  اسالمی  دولت 

 یوساا  باان حجاج امارت با بی ادی  خالفت   عب الوهاب،  بن  محم   و  تیمیه  ابن   کن   می  مقایسه  تاریخی،  نظر  برخالف

 الگویی دورا  دو  این   خلیفه  و  حکام  بلکه  دانن ،  می  نامشروع  را  عباس  بنی  و  امیه  بنی  خالفت   ن ارد  مورخ  خود  و  ثقفی،

 یکاای در که( داعف) زام و عراق اسالمی دولت  گروا امیر البی ادی ابوعمر مثا ، عنوان به  زود  می  محسوب  آنها  برای

 قصااری خالاا  سرنگونی رئیس درهم بن جاد ز ن قربانی به ازارا با امیه بنی دولت   ز ،  کشته  خود  صوتی  اظهارات  از

 قربااان  کنناا  قربااانی قربان  سعی   عی   در  را  بی اری  اعضای  که  کرد  توصیه  عراق  اسالمی  حکومت   اعضای  به  کوفه،  امیر

 روز  در  قصااری  خالاا   ساانت   اساس  بر  داعف  خالفت،  دوران  در(   البی ادی  ابوعمر  کافران  بر  عب الملک  بن  هشام  عه 

  بااود «والیت » در جوانان از تع ادی ز ن قربانی آنها ترین خشن از یکی و کشت  را خود قربانیان بار چن ین  قربان  عی 

 خالاا  از الگااوبرداری بااا داعشاای یااک  فیلم  این  در   ز   اکران  1437  الحجه  ذی  تاریخ  در  «صنعا  توهم  »فیلم  در  «الخیر

 القاعاا ا  رهباار  که  گفت   توان  می  ها  نشانه  این  با: «   گفت   جع   ف اکاری  سعی   عی   خطبه  در  که  زود  می  ظاهر  القصری

   دان  می  او الگوی را  اموی  خالفت  او  مناجات  اما  است،  اموی خالفت  منتق  قط ، سی  از پس

 محل عثمانی دولت  با ها وهابی درگیری  تاریخچه   زود  نمی  ختم  جا  همین  به  القاع ا  و  داعف  بین  تاریخی  درگیری  اما

 نااوعی  بلکااه  مشروع،  تنها  نه  را  عثمانی  حکومت   القاع ا  که  حالی  در   باز   جریان  دو  این  درگیری  محل  توان   می  دیگر

 المهاااجر،  ساافیان)  بیناا   می  اسالمی  فتوحات  قال    در  صفویه  حکومت   برابر  در  حتی  را  آن  فتوحات  و  دان   می  خالفت 

 کتاااب دربارا ابوقتادا، فلسطین،) دهن  می عثمانی به عثمانی با وهابی درگیری  در  را  صحیح  و(  البصیرا  ،10  الفتوح  زهر

)مؤسسااه   دولاات  عرفااان بااا آن پیوناا   دان  می مشرک  و مرت  را عثمانی دولت  دعایشان  اما  ،(عثمانی  دولت   و  وهابیت 

 ماای  القاعاا ا  و  داعااف  ای  رسااانه  کار  در  ( 1438ه واح ا، رمضان  الوقار، حربه ترکیا علی التوحی ( و )والیه الفرات، أم

 عربسااتان  سااکوالرهای  تبلییاااتی  دسااتگاا  حا ،  این  با   ن ارد  وجود  قط    سی   به  ای  عالقه  هیچ  تقریبا  که  دریافت   توان

 مااثالً) کاارد برقاارار البیاا ادی ابااوبکر و قطاا   ساای  بااین نزدیکی رابطه مصر، احتماالً و  عربی،  متح ا  امارات  سعودی،

 عالقااه اما( األس  برج 14 – م2017 أغسطس 5 –ها 1438ذو القع ا  13)األخیرا(، السبت   درخواست  مرجع:  «ریاض»

 در هااا نوزته برخی از غیر به خود نامه دعوت  در  نویسن ا  و  ن ارد  وجود  تقریباً  داعف  ای  رسانه  تولی   در  قط    سی   به

 رهباار را قطاا   ساای  هرگااز( داعف)  زام  و  عراق  اسالمی  دولت    است   نکردا  یاد  قط    سی   از  کرکوک   نزدیک  حویجه

 کااه حااالی در اساات، ن انسااته خااود ای رسااانه تولی ات در خود  های  ای ئولوگ  یا  رهبران  از  یکی  یا  خود  ای ئولوژیک

 فکااری  رهبااران  از  یکاای  زناا گی   ان   کردا  ازارا  او  و  او  کارهای  قط ،  سی   به  بارها  آن  به  وابسته  های  گروا  و  القاع ا

 .آنها
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 نتیجه گیری-7

 علمای  نزد  او   کازت   زود  می  کازته  امروز  ج ی   جهادگران  در  که  را  سیاسی  اسالم  بذر  ناخواسته  یا  خواسته  قط    سی 

  اساات  ز ا زناخته جهاد مانن  سیاسی و اجتماعی تحوالت بر اسالمی مفاهیم برخی  تأثیر  بررسی  دلیل  به  سیاسی  اسالم

 اسااالمی های گروا و ها جنبف  ای ئولوژی  بر  ز ت  به  او  تفکر   نامی ن   می  بیستم  قرن  در  «تکفیری  گفتمان  معلم»  را  او

 کردا ایفا جاهلی جامعه در تکفیر و جهاد مفاهیم  ای ئولوژی  در  ای  عم ا  نقف  و  گذازته  تأثیر  سلفی  و  جهادی  تکفیری،

 امااا  زاا  مواجااه  ها  گروا  این  گستردا  استقبا   با  که  ز   تب یل  جهادی  های  گروا  بین  گفتمان  نوعی  به  او  ان یشه   است 

 رضا  رزی   عب ا،  محم   عب الوهاب،  بن  محم   چون  افرادی  و  بودا  تیمیه  ابن  از  بع   و  قط    سی   از  قبل  جاهلیت   مفهوم

 و  دانسااتن   ماای  جاهاال  تنهااا  را  غرباای  و  کمونیسااتی  جوامع  مودودی  امثا   اما   ان   کردا  استفادا  آن  از  مودودی  بع ها  و

 ایاان  وارد  را  معاصاار  اسااالمی  جوامااع  کااه  بود  کسی  اولین  قط    سی    کردن   می  خارج  مفهوم  این  از  را  اسالمی  جوامع

 زدا مساالمانان تاارور بااه دست  داعف مانن   افرالی  های  گروا  دیگر  و  القاع ا  امروز  که  است   دلیل  همین  به   کرد  مفهوم

 اساساای  مفاهیم  همچنین  دارد؟  جهادی  ا   سلفی  بر  تأثیری  چه  قط    سی   ان یشه  که  است   این  مقاله  این  اصلی  سؤا    ان 

 تیذیااه منبااع عنوانبااه  قطاا    ساای   هایان یشااه  کااه  است   استوار  فرض  این  بر  مقاله  این  چیست؟  قط    سی   ان یشه  در

 قرار  جهادی-سلفی  افرالی  هایحرکت   مبنای  و  ز ا  بازتولی   اسالمی  متفکران  از  برخی  توسط  جهادی-سلفی  هایگروا

  داد توسعه را  خود ان یشه     و  اجتماع  جهل،  جهاد، مانن  مفاهیمی از  استفادا  با همچنین او   است   گرفته

 

 و مآخذ  منابع

  نای نشر تهران، احم ون ،  زجاعی ترجمه ،معاصر اسالمی  های نهضت   (1389) وا   جان و  جان  اسپوزیتو، •

 باار  تمرکااز  بااا)  کشااور  ایاان  اخیاار  تحااوالت  در  مصاار  اسالم  علمای  هایان یشه  بازتاب  بررسی   (1390)  برومن ، احم  •

 زااعبه  مرکااز  اسااالمی،  آزاد  دانشااگاا  سیاساای،  علوم  ،ارز   کارزناسی  نامهپایان  ،(ابوزی   حمی   و  قط    سی   هایدی گاا

  تهران

  للمالیی دارالعلم:  بیروت ،(عربی به) العربی المعارف دائرة   (1980)  منیر بعلبکی، •

  االدبة  منشورات:  قم بیروت، ،البنا الحسن األصو   مجموعة   (1370) حسن  بنا، •

 بنیااادگرایی  پ یاا ا  بررساای)  عاارب  جهااان  در  معاصاار  اسااالمی  جنبشااهای:  انقالب  در  اسالم(،  1377دکمجیان، هرایر ) •
 ترجمه حمی  احم ی، تهران: انتشارات کیهان ، (اسالمی

  جمکران مق س مسج : قم  ،زبهات به  پاسخگویی و(  وهابیت )  گری سلفی   (1387) اصیر علی  رضوانی، •

  اسالمی  علوم  بنیاد بجا، رادمنف، محم  سی  ترجمه ،داری  سرمایه با اسالم  مبارزا   (1360) قط   سی  •

  للوع  للوع: تهران  خسروزاهی،  سی هادی و گرمی محم علی ترجمه ،اسالم در  اجتماعی ع الت    (1379) قط   سی  •

  اسالمی  نشر دفتر: تهران پنجم،  چاپ ای،  خامنه  حسینی علی سی  ترجمه ،اسالم  جهان در آین ا   (1389) قط   سی  •
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  احسان  انتشارات: تهران  محمودی، محمود ترجمه ،راا عالئم   (1390) قط   سی  •

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات کیهان های اسالمیان یشه اصالحی در نهضت (  1370صاحبی، محم  جواد ) •

 ،«قطاا    ساای   سیاساای  های  ان یشه  در  اسالمی  حکومت   مفهوم  بررسی»   (1397)  فتحعلی  حامتی،   محم مه ی  و  صالح •

  64-86 صص ،3  زمارا یازدهم، سا  ،ملی  منافع مطالعات مجله

  منجی ن ای نشر: قم  ،وهابیت  و سلفیه(   1396) مه ی سی   موسوی،  علیزادا •

  کتاب  بوستان: قم ،داعف  محوریت  با تکفیری  های جریان فکری مبانی نق :  کودتا   (1396) سی مه ی  موسوی،  علیزادا •

 بهرامینا، تهران: انتشارات احسان ، ترجمه جلیل  سی  قط  از والدت تا زهادت(، 1380عب الفتاح خل ی، سی  قط  ) •

  31-51 ص ،12  زمارا  ،منیر سراج مجله ،«قط   سی   جهادی های ان یشه»  (1392) مجی  نژاد،  فالمی •

 تابسااتان و بهااار  ،دیناای  زناساای  مااردم  مجلااه  ،«مسلمانان  جاهلیت   در  قط    سی   آرای  نق »   (1396)  امیر  سی   موسوی، •

  167-181 ص ،37   ،14   ،1396

 سا   پانزدا  در  خاورمیانه  بر  تمرکز  با  اسالم  جهان  ناامنی  بر  رادیکا   سلفی  سیاسی  ان یشه  تأثیر   (1392)  موسیون   مه ی •

  سیاسی  علوم و  حقوق  علوم دانشک ا  مرکزی، تهران واح  ،اسالمی آزاد  دانشگاا ارز ،  کارزناسیپایان نامه   گذزته،

 ص را   انتشارات: ، تهراناخیر سا  ص  در  اسالمی های نهضت  بر  مروری ( 1366مطهری، مرتضی ) •


