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 شکافی جهاد کالبد
 روان تا خشم تندرواناز َرْحِم میانه

 
اندرکار در جایزه کلک زرین در کابل، کتاب اخیرم، بیم موج، را سزاوار نکوداشت دیروز چهارشنبه، دوستان دست)

کنم. عنوان باالست، خدمت دوستان تقدیم میضمن سپاس از ایشان، بخش پایانی نخستین فصل آن کتاب را که با  .یافتند
ان روام میان نظرات فقیه داعش در باره جهاد و نظرات قرضاوی به عنوان نماینده میانهای کردهدر این فصل، مقایسه

 (.کالسیک در این زمینه
 .ندرا به خود جلب ک تواند توجه خوانندهبا بررسی دیدگاه این دو نویسنده، و بلکه دو جریان فکری، چند نکته می...

گوی راستین اسالم شمرده و برداشت خود را حکم کوشند خود را با قاطعیت نماینده و سخننخست این که هر دو می
خواهند اصل را بر اندیشی گرفتارند زیرا نمیکرد به نوعی جزمقطعی اسالم معرفی کنند. از این نظر، هر دو روی

تا جا برای رقبای دیگر شان باز شود، بلکه تاکید دارند که تنها یک برداشت از آن ها از اسالم بگذارند، تکثر قرائت
خواهد نمایندگی انحصاری اسالم را دارد. هر گروه میدرست است و آن همان برداشتی است که آن گروه ارائه می

جسته نشود، یکی از های متصلب اندیشی و داوریای به جزمدر چنگ خود بگیرد. این در حالی است که تا چاره
هر گروه به نمایندگی از خدا و پیامبر است، همچنان  هٔ گنانجوامع اسالمی که سخن گفتن قطعی و خشم هٔ مشکالت عمد

 .پا بر جای خواهد ماند
کنند. هر دو گروه کوشش می کنند دعوای شان را دوم، هر دو برای اثبات ادعای خود به یک سرچشمه مراجعه می

به پیش ببرند، چه متون درجه اول مانند کتاب و حدیث و چه متون درجه دوم مانند منابع فقهی، شروح  در درون متون
اند. هر دو در هنگام ضرورت به استدالل عقلی نیز احادیث، و تفاسیری که بر قرآن از گذشته تا حال نوشته شده

شود و به هیچ رقی بر متن مطرح میشوند، اما این استدالل عقلی صورت جزئی دارد و به شکل پاومتوسل می
توان گفت مبنای عقالنی مستحکمی که جدا از تکیه بر متن بتواند بست مستقل از متنی تکیه ندارد. از این نظر میپای

شود. حال آن که به رسمیت شناختن عقل، و به زبان دینی، باور به بر پای خود بایستد در کار هیچ کدام دیده نمی
بنیاد، دست کم متوازن با دستگاه وحیانی  تکوینی، مستلزم دستگاهی عقالنی است که، اگر نه خودها و آیات سنت

 .دیگر باشندهم هٔ عمل کند، و هر دو تکمیل کنند
های مختلفی است و هر کس با هر شود که فقه سنتی قابل خوانشچه دیدیم، به آسانی دیده میسوم، بر اساس آن

های اصلی در جوامع اسالمی رسد، و این یکی از دشوارهکم و بیش به هدف خود می فرضی که به سراغش برودپیش
 ها را. ازترین دیدگاهها را از این منابع استنباط کرد و هم معتدلتوان تندترین دیدگاهدر دنیای امروز است. هم می

بع آموزش این منا هٔ است، نحو جایی که مرجعیت فکری اکثریت قریب به اتفاق جوامع اسالمی منابع سنتی دینیآن
منابع سنتی صورت نگیرد امکان کشیده  هٔ یابد. اگر کار علمی مهمی روی روش آموزش و مطالعاهمیتی ویژه می

محتمل است. کتاب ابو عبد هللا المهاجر که از منابع  ها کامالً شدن بخشی از عالقمندان این مباحث به تندترین گرایش
های حاکمیت طالبان در افغانستان به نگارش در های پیدایش این گروه بلکه در سالر سالمهم فقهی داعش است نه د

اش مدرک ماستری/ کارشناسی ارشد رشته شرعیات را پیش از آن از دانشگاه اسالم آباد حاصل کرده آمده و نویسنده
 .دهد که آدمی مسلط بر متون فقهی استبوده است، و کتابش نشان می

هر دو جریان از نظر ایدئولوژیک به سپهر اسالم سیاسی تعلق دارند. در اسالم سیاسی موضوع قدرت  کهچهارم این
آیند. پرسش اساسی در آن و در نسبت با آن به میان می هٔ های معرفتی در حاشیو حاکمیت نقش کانونی دارد، و تالش

میل ای به نام دین در پی تحستی بیرونی است که عدهاو بلکه تطبیق خوا هٔ اسالم سیاسی نه آزادی آدمی و انتخاب آزادان
کنند، خواستی که در بنیاد خود ابزار حاکمیت یک گروه آن هستند و از آن به خواست خدا یا تطبیق شریعت تعبیر می

که آدمی حق داشته باشد خودش سرنوشتش را به دست بگیرد و حق خطا کردن داشته باشد و بر مردم است. اما این
فکری غایب است. جریان اسالم  هٔ یت خطاهایش را خودش بر دوش بکشد، از مباحثی است که در این منظوممسئول

اش بر سر چگونگی انجام تکالیف اختالف نظرهای درونی هٔ موجود مکلف پنداشته و هم هٔ سیاسی انسان را به مثاب
تکلیف و مسئولیت با تکیه بر حق و در است و نه بر سر اصل تقدم حق بر تکلیف. تنها در جهان مدرن است که 
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مداری مدار باور ندارد، بلکه انسان مطلوب او انسان تکلیفکند. اسالم سیاسی به انسان حقتعادل با آن معنا پیدا می
شود، و اگر حقی به او تعلق های او در چگونگی انجام تکالیف تعیین شده از بیرون خالصه میپرسش هٔ است که هم
نظر جهاِد طلب، یعنی فتح دهد. از همین رو است که هر دو صاحبتکالیفی است که انجام می هٔ شیگیرد در حا

شمارند اما یکی با سالح گرم و دیگری با سالح نرم. هر دو برخورداری از های دیگر، را فریضه میسرزمین
و یکی برای بازدارندگی و شمارند یکی برای حمله بر دشمن های کشتار جمعی را از نظر شرعی واجب میسالح

 .های ضروریاستفاده در حالت
 هٔ داعش، بر زبان شیخ الدوسری، الزم هٔ پنجم هر دو جریان موضعی خشن در برابر دیگراندیشان دارند. نویسند

خوانند و چون گری میداند که از نظر وی به الحاد و اباحیعبودیت خالص برای خدا را قتل و ترور کسانی می
ها و تبلیغات خود را بر ضد دین به کار زنند و قلمدهند گویا در وحی الهی طعنه میرداشت آنان نظر میخالف ب

خورد که شوند علمای درباری خوانده و افسوس میدست میها همگیرند. قرضاوی نیز علمایی را که با حکومتمی
ها، ارتداد چنان گسترده شده که روزنامه هٔ منکسی نیست حکم شرعی ارتداد را در حق شان اجرا کند. به نظر او دا

که دلیلی آشکار شود، و با آنها را شامل میها و قانونها، رسم و رواجها، تحلیلها، بحثها، سینماها، تلویزیونمجله
گاه شود و جهاد در برابر شان فرض است، و هر تر شناخته میها نیست اما از ارتداد عریان خطرناکبر ارتداد آن

دار های دینها این مسئولیت را ادا نکردند باید به خشم عمومی مردم حواله شان داد تا در برابر آتشفشان تودهحکومت
وبت گوید، وقتی نخاکستر شوند. هر دو نفر، بر خالف سرشت فقه و اصول فقه که با زبان قاعده و ضابطه سخن می

و  های عریضگوییزبان انشا و خطابه را در پیش گرفته و با کلی رسد زبان فقه را رها کرده وبه دگراندیشان می
های مسلمان مذاهب و فرقه هٔ آورند. ابو عبد هللا المهاجر همطول زمینه را برای حذف بسیاری از دگراندیشان فراهم می

 هٔ ر او در همشناسد، و قرضاوی بسیاری از دیگراندیشان را که از نظرا به شمول مرجئه از دشمنان خطرناک می
 .اندها حضور دارند و ارتدادی گسترده را به نمایش گذاشتهعرصه

شود، آیا تالش قرضاوی را نباید بهاد داد؟ معلوم است که چنین هایی میان این دو جریان دیده میحال که چنین شباهت
 انی مانند قرضاوی براینیست. موضوع جهاد و تبعاتی که در پی دارد موضوعی پیچیده و حساس است، و تالش کس

جهاد با تکیه بر منابع سنتی تالش قابل قدری است، زیرا پاسخ  هٔ پیش نهادن قرائتی متفاوت از قرائت تندروان در بار
ر نیست. پذیای بر فقه و منابع سنتی امکاندادن به دیدگاه تندروان جهادی در جوامع اسالمی بدون چنین تسلط گسترده

تن بازگشت به خویش هٔ های وسیعی از مسلمانان بازگشت به این منابع به مثابت که در نظر طیفاهمیت آن از این جاس
ای که نگذارد این بازگشت به خویشتن تبدیل به بازگشت به خویشتن داعش و های عمدهشود. یکی از راهتلقی می

 هٔ هم هایی ببندد وبر چنان برداشت طالبان شود آشنایی با منابع سنتی در حدی از شایستگی است که بتواند راه را
های درونی آن را برای اجتناب از کشیده شدن به آن سو به کار اندازد. قرضاوی، غزالی و شماری دیگر تالش امکان

 .اندقابل ستایشی در این راستا به خرج داده
ای برای ای ریشهاند چارهتر این است: آیا روشی که قرضاوی و کسانی مانند او در پیش گرفتهاما پرسش اساسی

خشونت و ترور امیدوار شد؟ به نظر  هٔ توان به باز ایستادن چرخمشکل جهادیسم افراطی است و آیا با ترویج آن می
ت. پس هایی اسرغم نگارش چنین کتابخشونت علی هٔ ترین دلیل آن افزایش پدیدرسد که پاسخ آن مثبت باشد. مهمنمی
ها َروان چیست؟ به نظر صاحب این قلم، این دست از تالشاکامی یا کارایی اندک گفتمان میانهتوان پرسید که علت نمی

دینی آن این است که میزان اعتبار درون هٔ تر. علت عمدگر دانست و نه بیشیک روند ستیزه هٔ توان تلطیف کنندرا می
 سانهای تندرو یکار درون دینی برداشت گروهَرو از این منابع با میزان اعتبهای میانهبرداشت قرضاوی و گروه

اجتهادی و ظنی دارد، و هیچ اجتهاد و ظنی در ذات  هٔ است. یعنی، اگر به زبان فقه سخن بگوییم، هر دو برداشت جنب
تواند به عنوان حکم قطعی اسالم شناخته شود. تنها با قراین خود بر اجتهاد و ظن دیگری دارای برتری نیست و نمی

 .کندمل بیرونی است که یک اجتهاد بر دیگری رجحان پیدا میو عوا
ای دیگر است زیرا معطوف تاویلی رو به رو هستیم و هر دو متعلق به زمانه هٔ اصل قضیه این است که ما با دو سامان

ین خود را ها حق نداشته اند دای دیگر است. در سپهر فکری آن زمانه انسانها، نیازها و ابزارهای زمانهبه پرسش
رسیدند قابل کشتن بودند. در سپهر فکری آن زمانه دین می هٔ انتخاب کنند، و اگر به هر دلیلی به باوری دیگر در بار

شد یکی داراالسالم و دیگری دارالکفر، و باز دارالکفر شامل دو بخش بود به نام جهان به دو یا سه کشور تقسیم می
دارالعهد را توسعه ببخشد تا حتی شامل ایاالت  هٔ کند دامنقرضاوی کوشش میدارالحرب و دارالعهد. درست است که 

رغم رفتارش با مسلمانان اویغور بشود، اما مبنای این ذهنیت که جهان را بتوان متحده، روسیه و حتی چین هم علی
گیری ها و شکلترفت علمی و در هم تنیدگی روابط کشورها و ملبه این گونه فهمید با کلیت ترقی فکری و پیش

گیرد تاویلی در میدانی صورت می هٔ خوانی ندارد. تقابل این دو سامانهای مختلفی از منافع و مصالح هیچ گونه همالیه
ای که اکنون وجود ای دیگر صورت گرفته است، زمانهکه در آن چینش نیروها و آرایش صفوف اساسا درخور زمانه

قرون وسطایی است که بسیاری از  هٔ انجامد. این همان ساماننونی به فاجعه میندارد و بازتولید آن در روزگار ک
مارد شهایی از ارتداد میها را نمونهای، تحقیقات علمی و مانند اینهای رسانهتولیدات سینمایی، تولیدات هنری، بحث

ت کند. این صورها جهاد تلقی میها را به قصد نقد آنو مطالعه سکوالریسم و پوزیتویسم و لیبرالیسم و مانند این
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های فکری عصر امروز است که اگر جدی گرفته شود به فاجعه، و اگر جدی گرفته کاریکاتورِی آشنایی با مقوله
 .انجامدنشود به طنزی تلخ می
مانند ها، مطالعات دانشگاهی و ها، روزنامهسازی، رسانههای فیلمشود کار شرکتباید یا میاین درست است که می

 هٔ ها را از مظاهر ارتداد گستردکه اینکه هم اینک این کاردر جهان با قوت جریان دارد. اما اینها را نقد کرد، چناناین
های پیشین است، های سدهها را تجویز کرد نفس کشیدن در میان چاردیواریجمعی به شمار آورد و جهاد در برابر آن

 .هایی با رنگ و بوی مذهبی قلمداد کنیمهایش را ساختن سلایرنامیم و نمونهحتی اگر این جهاد را جهاد مدنی ب
گاه مسئله این است: بیرون ماندن از عصر، تقدس بخشیدن به گذشته، سوء ظن داشتن به بشر امروز، و احساس گِره

 .غربت کردن در جهاِن جهانی شده
حدت  تواند از شدت وگرا، بیرون کشیدن روایتی معتدل از منابع سنتی میبرای مقابله با جهادیسم افراطی و خشونت

صداها را محو کرده و برداشت خود را به عنوان یگانه برداشت درست از  هٔ ها همقرائت تندروها بکاهد و نگذارد آن
کرد سنتِی به توان با روینقش مسّکن را دارند و نه دارو. می هادین عرضه کنند. اما در نهایت، این دست از تالش

اصطالح معتدل گفت که جنگ مسلحانه الزم نیست، و به جایش بهتر است جنگ نرم و غیر مسلحانه را به پیش برد، 
جنگ و خشونت  هٔ نفرین شد هٔ اما نتیجه یک چیز است و آن جنگ است. نیاز امروز بشر فرا رفتن از کلیت چرخ

های های همکاری برای غلبه بر چالشاست، از هر طرفی و با هر نامی که به راه افتد. نیاز امروز بشر یافتن راه
ها کند. رسیدن به همکاری میان انسانطبیعت را تهدید می هٔ زندگان و بلکه هم هٔ ها، همانسان هٔ ای است که همجهانی

 ها،. راه آن تالش برای تفاهم است، برای درک متقابل از فرهنگهای سخت و نرم ممکن نیستبا دامن زدن به جنگ
ها. برای سرزمین هٔ ها، و برای عذر نهادن به جنگ هفتاد و دو ملت در همبرای عبور از سیاه و سفید دیدن تمدن
، پیدا کنندتاویلی نوینی نیاز داریم که انسان و جهان در آن معنای دیگری  هٔ رسیدن به چنین آرزویی ما به سامان

شمول اخالق در های نوین درآن اعتباری به دست آورند، عقالنیت نوین در آن جایی داشته باشد، مبانی جهاندانش
 بخشسامان دادن به آن نقشی به عهده بگیرد، و در فرجام بازنمودی از دین از درون این سامانه بیرون آید که الهام

 .ناپذیرای تفرقه و خصومت پایانآمیز باشد نه مبنصلح و همزیستی مسالمت
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