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گرایی چهه  در پی استقرار چه نوع حكومتی است و از منظر سنتسلفی  یاسیاسالم س
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 مقدمه
امها   ،پهی بهرده اسهت    هایی است  ه بشر از دیربهاز بهه نن  وجود حكومت از ج له ضرورت

 اخهتال  بهوده اسهت.   های  مح  ه واره چگونگی اع ال رارت و  ینتی حا م و  ارویژه

دادن،  هردن، دسهتور  بهه معنهی روهاوت   « حكهم »اي برگرفتهه از ریشهه عربهی    حكومت واژه

این واژه با  ل ه حك هت بهه    در ض ن،. استزدن اسب  ردن و دهنهجلوگیري،  ردنداوري

(. معادل انگلینهی واژه حكومهت   572 :5۹22ال نتانی، )افرام ریشه استمعناي دانایی نیز هم

Government تهر، بهه   ال ته در معنی گنترده اجرایی دولت دارد و  ه داللت بر شاخه است

در انایشهه سهنتی    شوناگان داللت دارد.مفهوم هیات حا  ه و فرمانروایان در برابر حكومت

شهود. حكومهت   نیا نیز ه ین معنا منهتفاد مهی  اسالمی هر جا سخن از حكومت به میان می

حكومتی است  ه به نهوعی اتصهال بهه خهاا و منهاب        ،هاي اسالمیاسالمی نزد ا ثر گرای 

ماورایی دارد. در وار ، عقیاه هالب بین منل انان پیرامون دولت و حكومت ایهن اسهت  هه    

چهون  هارش، اساسهاج اجهراي شهریعت اسهت و خهود را مطیه  امهر خهاا           ؛ ریشه الهی دارد

وعی حكومت دینهی اسهت  هه    ن»باین ترتیب، حكومت اسالمی  .(Kerr, 1966: 4دانا)می

حكومت اسالمی متص  به  چون«. ي احكام و معار  اسالمی باشاحاار ، روانین نن بر پایه

ورزي داري و سیاسهت بهین دیهن  نه تنها شود، در انایشه سنتی اسالمی ي الهی تلقی میاراده

و به یه   شونا و هر دبلكه دیانت و سیاست عین هم پنااشته می ،هیچ انفكا ی وجود ناارد

 یابنا.میزان رااست می

 ه منازعات عقیاتی و سیاسی و تشكی  حكومت بین بنیادگرایان  ،در شرای  موجود منطقه

هاي سیاسی و مذه ی جاي شهاه و فوهاي اجت هاعی وسیاسهی را شهایااج      سلفی و دیگر نحله

بنیهادگرایی    ه سوژه هنتنااین پرس   در پی پاسخ گان این مقالهملتهب ساخته است، نویننا

و الزامات تئوری   ه نوع حكومتی استسلفی چینت و مراد بنیادگرایان از حكومت اسالمی چ

بنیهادگرایی و   این نوشتار ض ن تشریح سهوژه در راستاي پاسخ به این پرس ، نن  اام است؟ 

د گرایهان اسهالمی مهور   منظر سهنت  هاي این نظریه را ازسیاسی بنیادگرایان سلفی،  استی نظریه

 توجه ررار خواها داد.
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پی  از ورود به بحث اصلی، توضیحاتی اج الی پیرامون بنیادگرایان سلفی و است الزم 

گري نامی است است. سلفی يگري  ار دشوارتعریف دریق سلفیگرایی اسالمی داده شود. سنت

 ننا. براي بازگردانان اسالم به اص  نن اطالق می اصالحی حر ت گروهی از اه  سنت به  ه

 توحیا بر معنی خاصی از هاي معاصر، سلفیشوناشان مط ئن بودن اسالم ه از خالصبراي نن

به نن تلقی گردنا. ننان ه چنین « نامعتقا»شود افراد بنیاري  ه باعث می ،تأ یا زیادي دارنا

شود اع ال دینی راب  ر ول بنیار محاود شود. دارنا  ه باعث می باعت از تعریف بنیار مفصلی

ننان به تأثیرات مناب  دان  هیر از  تب مذه ی در  نب معلومات مذه ی بنیار با احتیاط 

را گري  م سه گونه سلفیدر تاریخ معاصر دست. Lauziere, 2010): 369–389( نگرنامی

 :مت ایز  ردتوان می

مح ا بن  و ابن تی یه خصوصه و ب اه  حایث پیرو نراي ه  ،گري ظاهراگراسلفی. 5

 ؛است ع االوهاب

در نهاز ررن بینتم  وگري ظاهرگراست رویكردي مت ایز از سلفی  ه ،گري جایاسلفی .7

با ها   مح ا ع اه و الاین اسانباديسیا ج ال هاي هرب توس در وا ن  به پیشرفت

گذاري شا. نزادسازي امت اسالم از تقلیا و ج ود و احیاي اخالری، فرهنگی و سیاسی بنیان

، مردود سنت بر بازگردانان تفكر اسالمی به اص  خالص نن، ت عیت از ررنن و این دسته

 ننا و را نفی می تقلیا داننتن تفنیرهاي جایا و حفظ اتحاد امت اسالمی تأ یا دارنا. ننان

گرفته از هاي الهامسازگاري اسالم و دان  جایا را نشان دهنا. مشهورترین گروه دارناتالش 

  ؛هنتنا ج اعت اسالمی و ال نل یناخوان این رویكرد،

 هاي منلح ماننابخ  بنیاري از گروهالهام هاي اخیر ه طی سال ،جهادگراگري سلفی. ۹

در  چیز ه معو  اصلی جامعه اسالمی را بی  از هر ها بوده است. این گروهو داع   القاعاه

را رد خودشان هیر از هاي دیاگاهداننا، هاي اسالمی میهدوم بیگانگان به سرزمین استع ار و

 رده و خشونت را راهی مناسب و ضروري براي مقابله با ح الت هرب علیه اسالم 

و   ردهها متون اسالمی و تاریخ را بازتفنیر این گروه . (Meijer, 2007: 422–459)داننامی

 . بر نیات نظامی ررنن و تاریخ نظامی اسالم تأ یا بنیار دارنا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87


 59زمستان  74فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 63

با رطعیات و یقینیّات عق  مخالفت  رده و هر  نى گروه اخیر تحت عنوان بنیادگرایان سلفی 

هاي تكفیري نیهز  را گروه هاننرو، . از اینانگارنامی  ه با عقایاشان مخالف باشا را  افر و فاسق

 حدهت ورتهى   هها این معتقانا ،شان براي ررنن و سنت اصی ض ن حدت رات  هانن انا.خواناه

 .ایمگرفته هاننما نیین خود را از  ه  معتقانازیرا  ؛انه راه باش «سلف» ه با فهم  شوناتلقی می

اسالم سیاسی سلفی، اسالم سنتی ررار دارد  ه سابقه م تاي در تهاریخ منهل انان    در مقاب 

سیاسی سلفی، نوعی ت ن  نگاهانه و  پاي رشا بنیادگرایی و اسالمدارد. اما در ررن بینتم، هم

گرایان اسهالمی یهاد    ه از این طیف به عنوان سنت ،عال انه به اسالم سنتی صورت گرفته است

هاي یكهی از پیامها    هه ماننها بنیهادگرایی    جایاي است گرایی باین شیوه پایاهسنتشود. می

سهنتی را نگاهانهه    ع ه  شهیوه    نی اسهت  هه   گرااننان سنتدر وار ،  شود.می مارنیته تلقی

گذشهته   در مه  أتفكهر و ت بهه   ،ههاي گونهاگون زنهاگی   نشنایی با شیوه ض ن او برگزیاه است.

. ن ایناگان شاخص ایهن  (۹۱3-۹67 :5۹35یان،ك)مل  ناو عال انه سنت را تقای  می پرداخته

یهن پهژوه ،    ه در ا ؛حنین نصر جریان اسالمی ع ارتنا از رنه گنون، فریتیو  شووان و سیا

تهرین  حنین نصر  ه امروزه به عنوان بزرگ مورد اخیر بیشتر مورد توجه ررار گرفته است. سیا

اهلل نوري ره ر جریهان  به شیخ فو مادر  هاز ناحیشود، گراي اسالمی شناخته میفیلنو  سنت

و امهروز ره هري    وفهادار مانهاه   ننهب  ایهن  . وي بر اسلوببردمیننب خواه و مشروعهسنتی 

فكهري خهود را   مانیفنهت   او .انها رههگرایهان اسهالمی شه   دار است  ه به سهنت مكت ی را عهاه

نت فكهري  سه دانا و بر این نظر است  ه هیچ    نخواهها تواننهت   می «معنویتمعرفت و »

گونه  ه ههیچ  ه  بها    ه ان ،انااز تفكري بیگانه به درستی بنگردسرزمین  را از دریچه چشم

است  ه بتوانا بها منطهق    روشیاو به دن ال  ،با این تفكر .یگري خودش را نخواها دیاچشم د

و از ه ین زاویه بهه تحلیه ،    موزش دهاننیر  رده و فرا تاسالمی  درونی، فلنفه و سنتفهم 

 ي اسالمی چون بنیادگرایی سلفی بپردازد.هانابررسی و نقا سایر جری

 

 سلفي( شناسي)انسان سوژه بنيادگرايي الف.
 بنیاري از  شورهايفواي نظري و فرهنگی  درورفه و با سرعت زیادي گري بیامروزه سلفی

هاي فقها و روشنفكران دینی سیاسی در طیف ،است. در این رونادر حال پیشروي اسالمی 
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در تالشنا تا از  هاننبرنا. نا و جن   مزبور را راه میهنت مختلف فكري و مذه ی فعال

، تحقق این ها  در راستايحاشیه به متن نینا و از خطر انزوا و طردشاگی مصون ب اننا. 

 هانندر حالی  ه پیشتر،  ؛ررار گرفته است هانن ار هاي ساختارشكن در دستورشیوه

هاي باور بوده و براي ساختارهاي سیاسی و اجت اعی ارزش بنیار رات  بودنا. دهاههساختار

اي را به پناساختارگرایان نزدی  ساخته است و عاه هاننفرهنگی ه راه با شیوه ع   سیاسی، 

، هاننوا هنتنا. نمارنینم همبه این امر رهن ون شانا  ه به هل  تصور  ننا با پنت هانناز 

پی تح ی  ایاه مطلوب خود بر ساحت عینی اجت اعی و هویت  ، دريبی  از هر زمان دیگر

 .هنتناسیاسی 

تاریخی است  ه  هویتی ناب با پیشینه روي ،ها در پی ساختن نن هنتناهویتی  ه سلفی

زعم ننان، منل انان به علت ه ین در جهان جایا مورد تعر  جاي ررار گرفته است و به

انا. از این رو، سوژه بنیادگرایی سلفی تعارضات نابهنگام دچار نوعی سرگشتگی و حیرانی شاه

 ،نوعی هویتی محال است. بنیادگرایی سلفی در تقاب  با سوژه جایا ماتریالینماستقرار 

اي  ه ال ته ر   از انقالب اومانینتی جایا و سوژه ؛دیالكتی  سوژه خود را سامان داده است

مهري ررار گرفته بود و پ  از نن به حالت اه ا درنماه پی  از تهاجم ماتریالینم مورد بی

د ادعاي ماتریالینم دیالكتی  م نی بر این  ه اننان مصار و سرچش ه ها با راست. سلفی

براي مقابله با نن اعالم  هنتنا،اي  ه رات  به ن ود حقیقت مطلق حقیقی حیات است و انایشه

ماعی اراته شیوه زناگی و انایشه بر محور شریعت الهی و ط یعت  هاننعالوه، جهاد  ردنا. به

 ناو اوي در اوضاع جهان و »(. ابوالحنن ناوي در 2۱ :5۹33)موصللی،  بشري هنتنا

 :نوینامیدر تحلی  وضعیت منل انان در دنیاي مارن چنین « انحطاط منل انان

)هیرسیاسی( است  بر  ارشناسان باهوش مخفی نینت  ه خطر نیناه و مصی ت فردا، اسالم

هاي دیگر به زراناوزي امت ناماندانم  ه این امت ررنن را ترك ن وده و نه   ونینم. من می

دانم  ه ا نون شب شرق تاری  و ظل انی است و عل ا و شیوخ دنیا شیفته شاه است. می

ها را بزدایا و جهان را منور گردانا، نینتنا؛ اما با این اسالم داراي یا بیوایی  ه تاریكی

عصر، امت اسالمی را بیاار این  دهناههاي تكانها و صحنهبیم دارم از این  ه نابنامانی ،وصف

 (.۹76 :5۹۳7)ناوي،  )ص( متوجه گردانا  نا و نن را به سوي شریعت مح ا
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گیرد  ه نتیده می« ن فیهوانفقوا م ّا جعلكم منتخلفی»سوره حایا  2ناوي با استناد به نیه 

نن پادشاهان و سالطین. اموال و امالك هم متعلق به خااست و زمین ازنن خااست نه از

انا. به زعم ناوي، این امر در داران و و الي اموال الهی ان ثروت و دارایی فق  امانتصاح

دها  ه خود حال حاضر مورد فراموشی ررار گرفته است. به ه ین دلی ، منل انان را انذار می

دارد  ه گویا تاریخ بلكه جهان را از این وضعیت ندات دهنا. وي صریحاج بیان می ،را دریابنا

ندات جهانیان از چنگال  برايشته است و به ماننا نن روزي شاه است  ه منل انان برگ

 (.۹72 :5۹۳7ناوي، پرستی جاهلیت از جزیره خوی  بیرون نمانا )بت

سوژه بنیادگرایی سلفی تأ یا بر ماهیت بشر به مثابه پایااري ساختگی و مخلوق است  ه 

ع لی  ه براي جامعه مفیا فایاه  ؛گرایی استنخنتین ویژگی نن ع   ،به تع یر  رینتوفر بري

واجب و  به ننخواسته الهی حق است ع    چونباشا و خاا از او طل یاه وخواسته باشا. 

شاعر  ،گونه  ه هوری رطعی است. بنابراین، ماهیت بشر خارج از اراده خودش است. ه ان

(. بنیادگرایی سلفی در ادامه 2 :5۹32ست )بري، گویا: صیا اسیر سرپنده صیاد امعرو  می

ناپذیرترین رسنا  ه هویت منل انان را به عنوان برترین و زوالاي مینقطه»این تحلی  به 

سوژه  ،(. بنابراین۹۱ :5۹۳۹)فیرحی، « ان نهویت در تاریخ ع ومی بشر تلقی و تث یت می

یابا. از ی  طر ، بر ارتاا به ی استناد میگرایی و نوگرایبنیادگرایی سلفی بر دو پایه دیرینه

یعنی بر وحات معرفت نظر دارد و هرگونه نونوري  ،پیشینیان و تام و ت ام پنااشتن نظر ننان

. از طر  دیگر، نن ت به تأثیر و تأثر  نانظري و انایشگی را انحرا  از منیر اصلی تلقی می

بر این باور است  ه بین انایشه اننانی و ع   بر جامعه در زمان، نگاه تأییانفرینی دارد و 

 اوضاع تاریخی ارت اط متقاب  وجود دارد. 

ي درصاد استقرار حكومتی ت اماج دینی با محوریت امیري اهانزرگرایی نظروچنین ع  

و امارت منل ین را   نا ه حاار  در ظاهر، بر اسلوب سنت واصول الهی حر ت  استمقتار 

هاي بازتابناه الگوي ع لی و رفتاري براي منل انان در ت ام عرصه اي راه ب رد  هبه گونه

 عقیاتی و سیاسی باشا.
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 در جستجوي امارت اسالمي ب.

گرایان سیاسی سلفی پیرامون ساحت عینی سیاست، اه یهت ننهان را در حهوزه    هاي اسالمبین 

سوژه راههی بهه سهوي فههم       نا. در وار ، مفهوم بنیادگرایانهنظر )یا نظریه سیاسی( نشكار می

رهیافت ع لی نن به دنیاي سیاست است. سوژه در چارچوب انایشه سلفی دچار فقاان اسهت  

سیاسهی شهناخته    -انگاري با موضوعات اجت هاعی و این فقاان از رهگذر وابنتگی نن به ه ان

قهام  عقیهاتی بنیهادگرایی سهلفی، ت    -هاي فكهري توان گفت مطابق دادهمی ،شود. به تع یريمی

بایهی فر  شاه است. در عین حال، بنیادگرایی سلفی میه   « ذهنی»بر ساحت « عینی»ساحت 

مهن )اننهان    ،هها انگارانه از وارعیت اجت اعی دارد. از نظهر سهلفی  شایاي به برداشت ضاعینی

انگاري بها  بلكه در تالش براي  نب این هویت از رهگذر ه ان ،منل ان( هویت  املی ناارد

 ه ظاهراج  ام  است نیز نا ام است. در این انایشه، ساحت وجودي مهن دچهار    دیگري بزرگی

وارعیتی است  ه به زعم  شان نیز لزوماج  امیاب نینت. این« من»و در تالش براي  استفقاان 

گوینا  ه ال ته سراندام، شهانی  سخن می« امر وارعی محال»از  هاننها بایا پذیرفته شود. سلفی

 گردد.  و م كن می

مانا. علت نینت، براي ه یشه چنین ن ی گر، چیزي  ه در ابتاا راب  دسترسبه ع ارت دی

اش نینت، بلكه به دلی  وجود مانعی بیرونی است  ه در امتناع ذاتی به ننعام دسترسی 

ورزي بنیار مهم . نق  ابژه در  نب و حفظ می  نامی دسترسی را سخت و حتی محال

رام باشا و بنیار بكوشا تا شایا بتوانا به است. او بایا بخواها و در این خواستن بایا ثابت

نشكار و « امكان»به « امتناع»و نیز نحوه گذر از « فقاان»و « می »رابطه  ،مقصود برسا. در ایندا

را پنهان  نا و در مقاب ، وعاه « فقاان» نا  ه ار میشود. ابژه تالش بنیع لیاتی می

گونه دها؛ وارعیتی  ه به تع یر بنیاري، وجود خارجی ناارد و یا ننبازگردانان وارعیت را می

 نا  ه در ایندا، با نوعی ابژه او تصریح می«. وارعیت دچار فقاان است» نا  ه سولر مطرح می

ابژه با فقاان سوژه مواجه است و از طر   ،ز ی  طر ا»فانتزي و فقاان سوژه مواجهیم: 

( و به بازسازي تاریخ، Soler, 1995: 267« ) نادیگر، ابژه فقاان را در سوژه برطر  می

بازسازي تاریخ و یا  برايگ ارد. تالش بنیادگرایان سلفی پنناد ه ت میگونه  ه خود مینن

بازن ایی وارعیت از طریق ن ادپردازي، رویارویی و مواجهه با وارعیت را در پی خواها داشت 
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 ، معناي از دست دادن عرصه وارعیتگونه  ه هنتنن ورود به دنیاي اجت اعی و در مقاب ،

 دها. شود، را میگونه  ه تصور مینن

در  شود.متوالی بازتولیا و تكرار میصورت  هباین امر دربردارناه تنارواتی است  ه 

توان دیا  ه چیزي خارج از انگارانه سلفی از وارعیت، لحظه خاصی را میعینی برداشت ضا

نهفته در « بحران» سازد. این لحظه، به تع یريساخت اجت اعی حوور خود را ن ایان می

ت وارعیت در جامعه و رسالت ما را به منظور ساخ  ردهساخت اجت اعی را ن ایان 

(Holnzer, 1968دوچناان می ) .براي بنیادگرایان سلفی ناشی « ساخت اجت اعی وارعیت» نا

(. ساخت Wrong, 1994: 45هاي نظم اجت اعی از جانب ننان است )پذیرياز تصایق نسیب

 نا و این نیاز زمانی ضرورت هاي جایا وارعیت را منلم فر  میاجت اعی نیاز به ساخت

بینی بنیادگرایی جهان بلكه مفیا و سازناه تلقی گردد. ،یابا  ه انهاام اجت اعی نه تنها م كنیم

ث اتی هاي اجت اعی، انحطاط اخالری، بیاسالمی، جهان امروز را در اضطراب، ویرانی ناهنداري

(  ه بر 2-3 :5۳3۹؛ رطب، 5۹5-5۹7 :5۳37)بناء،  بیناارتصادي و ورشكنتگی روحی می

 ه در نه این ،شود براي ندات بشریت از این ه ه ظلم و جور ریام  ننامنل انان واجب می

 جاهلیت نن هرق شونا.

گرایی رادیكالی افتاده است  ه بها شهعار   رهیافت بنیادگرایی سلفی به سیاست در سیر تاریخ

. شهاه اسهت  ي جامعه اسالمی، خود به شك  بحرانی براي دنیاي اسالمی ن هودار  هاناح  بحر

به دن ال عنصر سیاسی رارت ناي است  ه ساخت اجت هاعی را دگرگهون  هرده و     این رهیافت

سهازي فوهاي سیاسهی و    از طریهق سهاده   ه چنین،بر سازناگی امر سیاسی تأ یا فراوان دارد. 

سازي معنا در سطح گنهترده  سازي سیاسی و جایگزینعرضی، در پی بای بكارگیري منطق هم

سازي جامعه متفهرق اسهالمی و بلكهه جامعهه متشهتت      یكپارچه ،نیادگرایی سلفیاست. منئله ب

جهانی زیر پرچم سلف صالح است  ه توس  نن برافراشته شهاه اسهت. ایهن گهرای  تدلیه       

گرایهان سیاسهی   تدربه مشتر ی است  ه در تاریخ  صار اسالم رخ ن وده است و براي اسهالم 

سهازي و  یاسی است. این جامعه سیاسی  ه بر یكپارچهه العاده سسلفی داراي معنا و مفهوم فوق

شود و رابطه این دو بخ  جن ه دو بخ  نخ ه و توده تقنیم می به ،برابري ه گانی تأ یا دارد

اي، جامعهه  ای انی دارد و از نظر روانشناسی رابلیت تحلی  بنیار دارد. در واره ، چنهین جامعهه   
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صورت انفهرادي بها خلیفهه منهل ین یها      ه از اعواي نن ب  اام متحاالشكلی است  ه رابطه هر

 شود.  امیرال ومنین به مثابه نقطه  انونی معنادار می

 ،وحات جامعه در وجود نقطه مرج  است و در صورت فقاان یا هی ت این نقطهه  هانونی  

 پاشا. این نقطه، معنا را تث یهت و عناصهر  میتحا فروگنلا و ج عیت به ظاهر متوده از هم می

ه ان اسهتعاره مر هز اسهت  هه ه هواره در ایهاتولوژي        نورد. اینفرق را حول خود گرد میمت

(. مردمهی  Lefort, 1986: 219) «شهود دا سازماناهی میحیات اجت اعی از نن»منتقر است و 

 ننها.  احناس نیاز مهی  به ننفه نا و نا نن را میهنت هاي مطلق ه بنا به عادت در پی ساخت

 ه دولت و حكومهت و حتهی جههان  نهونی     ه نگاه بنیادگرایان سلفی برهم اینهبباین ترتیب، 

شود چناان متفاوت از استخراج می هانناما ساختی  ه از بطن ایاتولوژي  ،شكنانه استساخت

ساختار موجود رهارت در  شهورهاي اسهالمی را فارها اننهدام الزم و داراي       هانننن نینت. 

« خردانهه ظال انه و بی»هاي بشري را پناارنا و بلكه ه ه حكومتعناصر گفت انی است اادي می

ی ، درصاد حذ  شخصیت منفی سلطان و جایگزینما متناسب با ه ان سازمان ارتاارداننا. امی

  ارنا.نن با خلیفه یا امیري مقت

 هه   ؛رانون .7حكومت و  .5شود: بر دو عنصر تأ یا می ،در نظریه سیاسی بنیادگرایان سلفی

داننها، امها   رادر وارعی و حا م حقیقی را خااونا مهی  هاننر اختیار بشر نینت. داین دو اصالتاج 

 هه  شهریعتی   ؛دهنا  ه شرع الهی را مدهري باشها  اع ال اراده الهی را در  ف حا  ی ررار می

. حا  ی مقتار باینت تا استا    و اتم و م ناي ع   منل انان در ت ام امور و در هر لحظه 

شهریعت اصه  اسهت و    »بهه بیهان حنهن ال نهاء     از اجراي دریق شریعت اط ینان حاص  نیها.  

 «چه نگه هان نااشهته باشها، ت هاه گهردد     چه اص  ناارد نابود است و نننن .حكومت نگه ان نن

 (.۹72 :5۳37)ال ناء، 

انا  ه ش ردهلهی شرای ، وظایف و اختیاراتی بربنیادگرایان سلفی براي حا م مدري اوامر ا

اي  ه  ام بنیادگذاري لحظه ؛دهارجوع به لحظه بنیادگذاري اسالم را تشویق و نویا می

 هاننبخشا و منل انان نا ام در بنتر مارن را حاار  به صورت تصوري و خیالی تنكین می

تا ساحت ن ادین را در   نادار میرا وا هاننن ایا. باین ترتیب، ز لحاظ روحی ارضا میرا ا

را به  هاننها، هاي خیالی در دنیاي عام رطعیتساحت وار  بازسازي  رده و از طریق ساخت



 59زمستان  74فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44

عصر ای ان و رطعیت رهن ون گردد تا نرمان وارعی نهفته در نص صریح سلف صالح را احیا 

شود نه گرایان سلفی طرح میسیاسی اسالم -اي  ه در رل رو نظرياین اساس، منئلهن اینا. بر 

مقوالتی چون نقا انحرافات سیاسی، اجت اعی و فرهنگی جامعه منل ین و حتی جامعه بشري، 

شكنی از طریق شالوده یان سلفیشناختی و بنیادهاي اساسی نن است. بنیادگرابلكه وض  هنتی

هاي دینی و سیاسی گذاري شالودهانه دنیاي جایا، درصاد طراحی و پایهباورهاي مطلقجن ه

شهر ابراز می  به نرمان»گرایانه دارد. باورانه و نرمانهاي ع یقاج تاریخهنتنا  ه ریشه خود

 نا  ه بنت تلقی میورزي موجود را در بن( و سیاستLevitas, 1990: 8) «بودن استبهتر

 م عاج  صورت گیرد.بایا براي ندات نن اراا

به راستی  هه جههان اسهالم بایها در     »گونه توصیف  رده است: شهر را اینناوي این نرمان

انتظار و نرزوي در اختیار گرفتن این مقام بزرگ )ره ري جهان( باشا... هر منهل انی بایها در   

روز  راه چنین هافی با جان و مال خوی  پیكار  نا؛ زیهرا ایهن وظیفهه م هار ی اسهت  هه از      

هاي امت اسالم در شان نخنتین هنتهي روزگار و از روز ن ایانپیاای  امت اسالم در صحنه

 (.۹7۹ :5۹۳7)ناوي، « عربنتان بر دوش  گذاشته شاه است جزیرهش ه

گرایی حكایت از ابتناء نن بهر دونلینهم دارد. دوگانهه نرمهان/ اههری ن از      نرمان ت ارشناسی

در جنهتدوي  »توجه بنیاري ررار گرفته است.  وهن در  تهاب   ج له مفاهی ی است  ه مورد

به خهوبی ایهن   « گرایی دینیافراط»و یوسف ررضاوي در  تاب « هزاره و اهری نان درونی اروپا

ایهاه تههذیب   »اي چهون  هها بهه پایهاه اجت هاعی    نا. این  تاباهسازي را به تصویر  شیامقابله

نظ هی و شهر انگاشهته     هه عامه  فنهاد و بهی     بشریت از طریق نابودي برخی مقوالت بشهري 

هاي هیرراب  انكار در رونها تهاریخی ا ثهر جوامه  اذعهان دارنها. از       به مثابه وارعیت« شونامی

باورانهه از سهوي   و سرخوشهی ههزاره   ،سهو دیاگاه  وهن، نشفتگی و نانرامی اجت اعی از یه   

شهونا،  اهر دینهی افنهون مهی   دیگر، ه پوشانی دارنا. ورتی مردم فقیر به دست ره رانی بهه ظه  

امر منلم است  ه اهری نهان بایها    این هانناحت ال ی  فاجعه اننانی دور از نظر نینت. براي 

و رل رو عهاري از رنهو و گنهاه را      ننامیپادشاهی خوی  را بنا  هانننابود شونا. پ  از نن، 

استاالل در فهرازي از یوسهف ررضهاوي     این(. Cohn, 1993: 14-15) د رریزي خواهنا پایه

 است: شاهگونه بیان این



 49 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گرايي سلفيگرايي و نقد اسالمسنت

 نی را  ه مرتكب گناه و نافرمانی شود و بر نن اصرار ورزد و از نن توبه نكنها،  اینان هر »

 ، ننها ن هی « ب ا انهزل ا... » ه حكم مردان منل ان را به خاطر اینا. حكام و دولت ننتكفیر می

 .انها مهردان تهن در داده   ننا، زیرا به حكم این دولهت ز تكفیر می ننا. محكومین را نیتكفیر می

 ،چون این عل ا، حكام و محكومین را بنا به دالی  یادشاه ،ن ایناعل اي دین... را نیز تكفیر می

خود نیز در ورطه  فر افتهاده   ، ننا. ]در دیا ننان[ هر  نی  ه  افري را تكفیر نكناتكفیر ن ی

شان بر او عرضه گردد و او از پذیرش نن سر بهاز زنها   را  ه ایاه و انایشه نی  است. ننان هر

 ننا و اگر  نی تفكرشان را هم بپذیرد، اما وارد و در حلقه فكري ننان داخ  نگردد، تكفیر می

 (.67 :5۹36)ررضاوي،   نناتكفیر می ،ج اعت ننان نشود

سهازي زمهین از   گیرد. پاكصورت میاي از رااست در هاله نگري و تكفیرپناارياین اهری ن

بهه  »اري خیر است. رربانیان بنیادگرایان سلفی بهه تع یهر بهاومن    نفنه زمینه استوفی هانناشرار نزد 

شونا چون ]تقایر الهی چنین  شته می هاننرسنا. شان به رت  ن یرصا تصاحب زمین و اموال

نابودي نینت، بلكه نفرین  است.  ،هاننگندیانا.  شتن بود[ و در چارچوب جامعه  ام  ن ی

تهر و  نابود شانا تا امكان تأسی  دنیاي بشري بهتري  ه به لحاظ عینهی  هاراتر، اخالرهی    هانن

 (. Bauman, 1989: 93فراهم شود ) ،زی اتر باشا

بنیادگرایان سلفی در تالش براي ایداد جامعه نوین خود، خواهان استقرار دولتی هنتنا  ه 

نظر  ام  باشا. در هنگام تاسی  چنین دولتی اراام به جابدایی رارت مطلقهه فاسها بها     هراز 

 ننا  ه ماننها سهابق ه هه امهور مت ر هز اداره      رارت مطلقه صالح و به زعم خود، اسالمی می

بی  از این  ه دهاهه اصالح سازمان دولت و مكانینم اندهام  هار    هاننخواها شا. بنابراین، 

و طراحی ارتااري اسالمی هنتنا. چنهین دولتهی بهه    در تالش براي اصالح حا م  ،داشته باشنا

بهودن چنهین    االختیهار طور مطلق از ت ام اختیارات دولت مت ر ز برخوردار است. ضرورت تام

حا م اسالمی منهتظهر   ،روحفظ نظم اجت اعی و پاسااري از  یان اسالم است. از این ،حا  ی

دهاههه شهریعت    بهه دلیه  داشهتن    چنین دولتهی  .انی مردمی استهاي الهی و پشتی به ح ایت

 نهایت او برخوردار است. رده خااست و از لطف و عنایت بی، نظراسالمی

است  هه منهتظهر    یترتیب، نظریه سیاسی بنیادگرایی سلفی منتعا نظام سیاسی جامعباین

به پشتی انی ایاتولوژي اسالمی در پی بیشترین ه نانی و ه اهنگی بین افراد جامعهه و خلیفهه   
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پاالی  اجت اعی و تالش براي ایداد شناسی، درصاد ین نظامی از نظر جامعهمنل ین است. چن

 اي  هه در شهناخت متافیزیه  و فیزیه  رهارت     جامعه ؛بهترین جامعه به هر نحو م كن است

 وشا و در این راسهتا مطیه  محهض خهاا و خلیفهه خااسهت. خلیفهه منهل ین یها          بنیار می

اطاعت از او ع ادت است و به  امیرال ومنین تا هنگامی  ه در خامت ایاتولوژي اسالمی است،

شكرانه اعطاي چنین شخصیت  اریزمایی از طر  خاا به امت اسالمی، منل انان بناگی خهاا  

، تنلیم در برابهر  نته یاري خلیفه هنتنا. بنابراین، از نظر بنیادگرایان سلفیجاي نورده و   رببه

رو، مفهوم توحیها  . ازایناستبلكه تنلیم سیاسی نیز  ،فق  منوط به منات  عقیاتی نینتخاا 

 د.شوهاي سیاسی میرنگ سیاسی به خود گرفته و معیار سند  فعالیت

از این اصه  )توحیها(    هاننلی استوار است. منطق بنیادگرایان سلفی بر توحیا نظري و ع 

گیرنا و در ادامه بهه  هاي فاسا و خشونت علیه هر نوع سینتم هیرالهی بهره میبراي محو رژیم

)ص( تأسهی  نظهام اجت هاعی     ترین وظیفه امهت پیهام ر  رو، مهمشونا. از اینجهاد متوس  می

بهه ایهن هها  توسه  بهه زور مدهاز       اي  ه براي رسهیان  گونهبه ؛م تنی بر فلنفه ن وت است

ت ام جهان،  ،ربانی است  ه میاان ع   نن ینظرگاه». مطابق این منطق، دیاگاه اسالمی شودمی

 :5۳3۹)رطهب،   «شهود جهادي است  ه به صلح خهتم مهی   ،اننان و راه و روش نن ،موضوع نن

اسهالمی صهرفاج بهه    انا  ه اسالم بهراي ح ایهت از امهت    (. بنیادگرایان سلفی بر این عقیاه527

هرچنا گام نخنت براي انتشار اسالم دعوت است، اما گنترش ایهن   .دعوت ا تفا نكرده است

دعوت و پذیرش نن نیازمنا ض انت اجراست. توه ین نزادي دعهوت، درگیهري و م هارزه بها      

دن ال خواهها داشهت. از   ه ب ،ناهنت هاي طاهوتی زمان  ه مان  از رسیان دعوت اسالمیرارت

استقرار حا  یهت الههی در زمهین و احیهاي  ل هه اهلل راحهت بهه  هف          ،بنیادگرایان سلفی نظر

 ههایی اسهت  هه سها راه اسهالم     بلكه نیازمنا مداهات با ه ه تداوزگران و طهاهوت  ،نیان ی

اصول فكري، عقیاتی و تاریخی دارد  ه راهن هاي ع ه     اي ازنا. این امر ریشه در سلنلههنت

امهان بها  مفاسها    م ارزه بی توان گفتمی ،رو. از ایناستدر مواجهه با سیاست و اجت اع  هانن

سیاسی و اجت اعی و توس  به خشونت در ابعاد گنترده، در نظام انایشگی بنیهادگرایی سهلفی   

 .اخالری و م تنی بر الزامات نظري است یضرورت
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 فيلوازم تئوريك دولت و جامعه مدنظر بنيادگرايان سل ج.

عیهار  هاي اجت هاعی در دسهتگاهی ت هام   بنايطرح بنیادگرایان سلفی بر انحالل ه ه نوع تقنیم

شود. ایهن جامعهه سیاسهی  هه بهر      وار ح ایت میسیاسی استوار است  ه از جانب جامعه توده

شهود. رابطهه   بر دو بخ  نخ ه و توده تقنیم مهی  ،سازي و برابري ه گانی تأ یا داردیكپارچه

گیري و پاسخگویی چنین اي است. شك )خلیفه و مردم( داراي جن ه ای انی ویژه این دو بخ 

 اي به نیازهاي زمانه م تنی بر لوازمی است  ه بیشتر جن ه نظري و تاریخی دارد.جامعه

 

 ايمان به نص  .4

 هه   ستي خااواسطه. وحی به معناي  الم مطلق و بینظام معرفتی اسالم م تنی بر وحی است

و  هها نا. اطالق نن براي ت ام زماستتأوی  و تفنیر  فراتر از هر گونه ،زعم بنیادگرایان سلفیبه

چون ررنن به تع یهر    ننا؛از ررنن پیروي  ،گونه  ه هنتتنها بایا ه ان هاناست و اننهانامك

به زبان عربی ساده و  امالج روشن براي هر منل انی نازل شاه است و نیهازي  »شكري مصطفی 

گرایان سهلفی، ت هامی تفاسهیر    نظر نص.  بر اساس  (zeidan, 2001: 45)«به تفنیر نن نینت

ي تفنیري اهناساخته، جاهلی و از درجه اعت ار سار  است و ره ران این جریاراته شاه، اننان

م ناي معرفتی بنیادگرایان سلفی چون  (.۳6: 5۹۳7انا )د  دیان، نیز خود به طاهوت بال گشته

اول صهار   ت ن  به من ه  دسهته   ض ن هانننامنا. نیز می« نصوصیه»را  هانن ،است« نصوص»

 گونه اجتهاد مخالفت ورزیاه و حتی اجتهاد فقههاي طهراز اول و ره هران مهذاهب    اسالم، با هر

اخهتال  بهین    هانن(. ۳6: 5۹36)ررضاوي،  نگرناچهارگانه اه  سنت را نیز با دیا انتقادي می

بلكه با توجه بهه سهاختار    ،داننامذاهب را اختال  شیعه و سنی یا مالكی، حنفی و شافعی ن ی

مهذهب راسهتین و مهذهب انحرافهی و      مذهب به دو رنهم  لهی   هانن شناسیفكري و شناخت

 شود.  منح  تقنیم می

فرازمانی و فرامكهانی و   يزعم ننان، ررنن و احادیث ن وي به عنوان راهن ایان متقن و امربه

گشاست و اتفاراج مشكالت وارعی منل انان از زمهانی  گونه تفنیري، امروز نیز  امالج راهباون هر

(. چنهین  66-6۳ :5۹67)رطهب،   ر نصهوص روي نوردنها  به تأوی  و تفنهی  هاننایداد شا  ه 

گونهه  اسهت و هر اه ی، سلفیون را به س ت گریز از عق  و تعطیلی  ام  نن  شانشناسیمعرفت
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 ننها و  ت ن  به عق  را نوعی باعت و شرك تلقی  رده و با نن تحت عنوان  فر م ارزه مهی 

باون  ،ای انی و شناخت متكی بر عقیاه ننان، معرفت از نظرپناارنا. نن را در تقاب  با ای ان می

رجوع  ننا و به عق  نارص خود چناان  به ننخاشه و متقن است و بر منل انان واجب است 

  نناه است. ه فری ناه و اهفال ،اعت اد نااشته باشنا

 

 اعتقاد به سلف صالح .4

به معنی پیشگامان درستكار و عادل است. در اصهطالح خهاص اسهالمی،     سلف صالح سلف یا

بنیادگرایهان سهلفی، اننهان     .شهود اطهالق مهی   صحابه، تابعین و تاب  تهابعین سلف به سه گروه 

ههاي  داننا  ه خود هاف  از نن است. جوام  جهاهلی و دولهت  امروزي را هرق در جاهلیتی می

علهت گنهترش جاهلیهت در ابعهاد   هی و  یفهی،        انها. ده رجاهلی    ار  الهی را اشغال 

م تهاز  فراموشی حق الهی و انحرا  از منیر درست ن ی مكرم اسالم و خلفاي راشاین اسهت.  

اراتهه   چنین گرایشیچنا معیاربراي تشخیص  (Mumtaz Ahmad, 1991: 462-463اح ا )

 از:ع ارتنا  هاننترین مهم ه   رده است

 احیاي ررنن و سنت خلفاي راشاین؛ -

 هاي فقه،  الم، فلنفه و...؛خصوص در زمینهنفی تحوالت بعاي در دوران میانه اسالم به -

یشهانه )تههذیب و خلهوص عقیهاتی و       ردن اسالم عامیانهه بها اسهالم راسهت    جایگزین -

 رفتاري.(

 

 فقدان مشروعيت مناسبات مدرن .6

اجت اعی اننان امروز  ه حاص  مارنیته است نزد بنیادگرایان سهلفی،  مناس ات اخالری، سیاسی و 

رو، موض  بنیادگرایی سلفی نهوعی  یكنره بر بطالن وعصیان استوار است و بایا نابود گردد. ازاین

گرایهی،  شورش بر ضا مارنیته و مناس ات جایا و هرگونه رهاورد مارن نظیهر فردگرایهی، عقه    

د. جریان سلفی شوگرایی تلقی میمااري و نن یی، تكثرگرایی، انناندنیاگرایی، تناه ، دمو راس

گرایی، ارتاارگرایی و نظارت اخالری بر جامعهه و  در مقاب  این دستاوردهاي مارن از نوعی مطلق

نا  هه دگردینهی در   هنهت  ایهن نظهر   بهر  هها نن.  نها مهی گیرانه پشتی انی انو اط اجت اعی سخت
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دینی  ه محصهول دوران مهارن اسهت،     گرفتن اصول منلم اخالریهندارهاي اجت اعی و نادیاه

 هاي حا م بر امت اسالمی را مورد تهایا ررار داده و جامعهه زناگی سنتی و عقایا و ارزش شیوه

ي متعاد هویتی، توادهاي شخصیتی و تعارضات رفتاري سهاخته اسهت   هانااسالمی را دچار بحر

بهار )فصهام النكها(    رطب جاایی شوم و نك هت  ریشه در سكوالرینم یا به تع یر سیا ،و این ه ه

ی بشري است  هه منهیري   گانفكاك راه خاا از زنا این جاایی دربردارناه دین از سیاست است.

 هردن راه  گهم  ،رطعهی نن  ( و نتیدهه 557-557 :5۳3۹)رطهب،   شودپرمخاطره و هولناك تلقی می

 (.  567 :5۳۳7)رطب،  هال ت است روانین و سنن الهی و سقوط در درّهندات، دور افتادن از 

داننا. بنیادگرایان براي مارنیته هیچ وجهی رات  ن وده و نن را نوعی باعت و شرك می

 ن دینی و بازگردانان رطار حر ت جهاد بنیان ،مواجهه با شرك نیز ی  راه بیشتر ناارد و نن

 بشري روي ری  درست اسالمی است.

 

 جهاد .4

مطابق انایشه و مرام بنیادگرایی سلفی، جهاد براي احیاي نام، یاد و حا  یت خاا در زمین و 

اخالری،  یبلكه اصل ،م ارزه با هرگونه شرك و طاهوت صرفاج جنگ علیه دش نان اسالم نینت

 شود  ه در ابعاد مختلف اعتقادي، متافیزیكی وحكم الهی تلقی می ضرورتی اجت اعی و

هاي ع یق تاریخی و وحیانی دارد. پناارنا جهاد ریشهمی هانن.  ناسیاسی خود را ن ایان می

، نزول وحی نوعی اعالن جهاد علیه وض  موجود و مقابله با ت ام مناس ات هانناز منظر 

ناپذیر و هاي سازش نناگان وحی یعنی ان یا، خود شخصیتظال انه و طاهوتی است. دریافت

هاي منح  اخالری، ارتصادي، اجت اعی و سیاسی بودنا. ه به جهاد و برانااز نظام ننادعوت

اصالج جنگ و جهاد علیه ناپا ی و ناخالصی در ذات اسالم و مناوي با اسالم است و در 

رولوا ال اله اال »نخنتین اص  از اصول دین اسالم یعنی توحیا و در اولین دعوت اسالمی یعنی 

از رااست خاصی برخوردار است  ،رو(. از این527-525 :5۳3۳)رطب،  است نهفته« اهلل تفلحوا

 . استو دال برتر گفت ان بنیادگرایی 



 59زمستان  74فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 94

متو ن ح ایت مادي و معنوي از امت اسالم  .5 :هاي بنیاري دارداین دال برتر  ارویژه

ي هامتكف  نزادي منل انان و بلكه نوع بشر از هرگونه ظلم، جور و ستم حكومت .7 ؛است

منتو به استقرار حا  یت اهلل در زمین و م ارزه با  .۹ ؛بشري است هايطاهوتمتكی بر اننان و 

گذاري راتلنا. بنابراین، جوامعی  ه  ه براي خود حق رانون ،شودمتداوزان به حقوق الهی می

جهادي  ه حق  هنتنا؛ اهللمنتحق جهاد فی س ی  ،نن دور شاه باشنا از اسالم و مفاهیم حقه

جهادگرایان سلفی، ت ن  به  خاا را بنتانا و بشریت را از جاهلیت مارن ندات دها. به نظر

در وار ، ابزاري است براي  حیران و جهاد روشی است براي ندات بشر از این سرگشتگی و

روست  ه فراخوان اي طراز نوین با سازو ارهاي  امالج دینی و الهی. از اینایداد جامعه

شود: پذیرش اسالم در گام نخنت، نل انان به نامنل انان طی سه مرحله ع لیاتی میم

رتال یا جنگ مقاس  ه نخرین و  ،پرداخت جزیه در فاز دوم و در صورت عام تحقق این دو

اي بُعا سوم از اه یت و الویت ویژه ،شود. نزد سلفیون جهاديموثرترین حربه ش رده می

 برخوردار است.

 

 امارت اسالميگرايي و نظريه سنت د.
 نا. این تقاب  خود را در مقاب  بنیادگرایی تعریف می ،گرایی به مثابه ی  ایاتولوژيسنت

 اناماعی  گرایانتوان در نثار متعادش دیا. سنتحنین نصر می ایاتولوژی  را از زبان سیا

برنامه جامعی درباره هنتی، وجود و جهان دارد و در پی ت یین  .5: (7۱7 :5۹37)لگنهاوزن، 

گیري و منیر برنامه عامی درباره جهت .7 ؛جایگاه اننان در این گردونه )هنتی/ جهان( است

ها علیه خود موض  گرفته و خود را در مقاب  موج یورش .۹ ؛ ناسیاسی و اجت اعی تاوین می

 ردن طرفااران درصاد متقاعا .7 ؛بینازناه و پایاار میدر مقاب  ه ه نن ح الت و تهاج ات 

دانا. مخاط ان خود را ه ه افراد می .۱ ؛خود و نیز به دن ال جذب عناصر وفادار و صادق است

 :5۹3۹)نصر،  «گرا هنتناهنوز سنت»است  ه « بیشتر منل انانی»ها  نن جذب در وار ، 

   است.تبراي نخ گان و روشنفكران نق  ویژه ره ري را -6 ؛(577
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رسانا. گرایان را به اث ات میانایشی سنتنكات فوق مفروضاتی است  ه ایاتولوژي

 دهنا. نصرهاي تعاملی و تقابلی به منات  مختلفی ارجاع میدر حوزه گريگرایی و سلفیسنت

ها و گفتگوهاي و نیز مصاح ه« لب اسالمر»، «اسالم سنتی در جهان مارن»ویژه در  تب به

است. وي ض ن اشاره به   ردهگري تالش زیادي گرایی و سلفیمختلف در ت یین نن ت سنت

هاي این دو نحله فكري و ع لی نیز وجوه مشترك خود با بنیادگرایان سلفی، به تفاوت

 ع ارتنا از: گريگرایی و سلفیپردازد. وجوه مشترك سنتمی

بخ  یعنی اعت اد به ررنن و حایث ن وي به مثابه مناب  اصی  و مشروعیت ،نصوثارت . 5

 ؛ع   منل انان

گرایان شریعت را و نداب دینی. سنت ي و تأ یا بر اجراي رواعا، مناس محورشریعت. 7

 ؛دانناالزم و بنیادگرایان نن را واجب می

گراها و بشر. سنت ذهن ساختن جایگاه خاا درمخالفت با مارنینم به خاطر مخاوش. ۹

)نصر،  «انارد جایگزینی ملكوت اننان به جاي ملكوت خااونا برنماه»صاد بنیادگراها در

 هاي انقالبی نظیر ترور، براناازيبنیادگرایان به شیوه .با دو شیوه متفاوت ال ته ؛(5۹۳ :5۹3۹

هاي سنتی و نگه انی هاي نموزشی و تعلیم نموزهگرایان با شیوهصاور فتاواي رت . سنت و

 از حك ت الهی.

 گرایان( و بازگشت )سلفیون(.ق بازجُنت )سنتیاز طر . اشتیاق به احیاي گذشته7

   .)سلفیون( محوريو تكلیف گرایان()سنت باوريمنئولیت. ۱

هاي برخورداري از این وجوه مشترك، درحوزه گرایان و بنیادگرایان سلفی ض نسنت

نه این دو جریان اسالمی هاي فاوتتگیرنا. مختلف از هم فاصله گرفته و در مقاب  هم ررار می

در دو عام  نهفته است: بیشتر  ه  ،ن وت و معاد ،در اصول اعتقادي عام اسالمی از ر ی  توحیا

 هاننتوس  هر ی  از  مق ول منل ین ين ایی برخی باورهاخاص و بزرگ هاينخنت، تأ یا

 ها در محتواي باورها را بهشناسی خاص ننان در معرفت دینی  ه برخی اختال و دوم، روش

در موارد تط یق اصول و تشخیص موضوع  هاننبایا به تفاوت  ،دن ال داشته است. ه چنین

 .احكام نیز اشاره  رد
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گرایهی در  یی سهلفی را در مهواردي چهون ع ه     گرایان بر بنیادگراترین نقاهاي سنتع اه

انایشهی سیاسهی و اجت هاعی در    گري، اصهالح ورزي، ظاهرنگري در مقاب  باطنیمقاب  انایشه

مقاب  انایشه اصالح خود و تهذیب شخصی و در نهایت، درك متفاوت از اننان و تكلیهف او  

ههاي  بنیادگرایهان در حهوزه   گرایهان بهر  نقاهاي گوناگون سهنت  در ادامه به یادنور شا.توان می

 .دشوشناختی و سیاسی به تفكی  بیان میشناختی، روششناختی، اننانمعرفت

 

 شناختينقد معرفت .4

گرایی و بنیادگرایی سلفی م تنی بر نوعی شناخت پیشینی یا به تع یري، شناسی سنتمعرفت

شود. به ریاسی حاص  میهاي ع یقاج درونی دارد و به روش فطري است. این شناخت ریشه

جن ه اعطایی و لطف دارد. ، علم و معرفت لزوماج تاب  فرایناهاي ا تنابی نینت، بلكه هاننزعم 

توانا نن را احیا  نا یا بالعك ، خلیفه متناسب با ظرفیت وجودي خوی  می اننان ع ا

ت روشی وجود گرایی و بنیادگرایی تفاوبین دو جریان سنت ،سر وب  ن ایا. در این زمینه

 ه جریان نظري و  لی( استوار است، حال نن )عق  گرایی بر تعق شناسی سنتدارد. معرفت

بلكه تفهم  لی عق  ه راه با وا ن  نف  به این  ،داناسلفی شناخت را صر  فه یان ن ی

بنیادگرایان   ه هنتنا گرایان بر این نظردانا. سنتتفهم در عق  و ض یر را شناخت  ام  می

انا. توجهگرایی، نن ت به وجوه عقالنی، فلنفی، هنري و معنوي اسالم بیسلفی فارغ از ع  

هاي سنتی اساس نموزه مطابق منطق ارسطویی، تفاوت اننان با هیر اننان در عق  اوست و بر

سلفیون نه گرایان، زعم سنتدینی، این تفاوت در معناداري حیات از منظر الهیات دینی است. به

اعتنایی به عق  و فلنفه و سنت ارسطویی دارنا و نه توجهی به هنر و معنویت  ه باطن هر 

 دین و نیینی است. 

ههاي  گیهري توجه به ابعاد درونی اسالم و ت هان و فرهنهگ حاصه  از نن، جههت    بی هانن

 هنتناجامعه اسالمی ریزي پایه ننا و در ت ناي هاي مختلف حیات اتخاذ میصوري در حوزه

گرایان، زعم سنت ه م تنی بر هندارهاي اجت اعی و حقوری صوري و سطحی اسالمی باشا. به

احیاي اسالم از طریق تهذیب و ت ال شخصی و پاالی  نف  و برطر  ساختن موان  فكري و 

جهه  براي بنیادگرایان سلفی چناان محه  تو  ،فلنفی  ه سا راه بنیاري از جوام  اسالمی است
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 هارگیري  هگرایان به بنیادگرایان سلفی در فهم و بنقا دیگر سنت (.7۱۹ :5۹37)لگنهاوزن،  نینت

، امها  دهنها از فكر اه یهت مهی   ان و هم بنیادگرایان به ذ ر بی گرایچنا هم سنتاست. هر« ذ ر»

 تعقه   م  و تابر دارنا و از طریهق أگرایان در ذ رشان تبا هم متفاوت است. سنت هاننگفتن ذ ر

محابها   ننها و بهی  تحت هر شرایطی اراام به ع   ن ی هانن ننا. )توس  به عق   لی( اجتهاد می

جانب احتیهاط   و سندی  ردهشونا. حتی در اندام ع   صالح نیز مصلحتوارد  ارزار ع   ن ی

معنهوي   ثیرأویژه نصر بر این نظرنا  ه اگر بناست ع ه  صهالح ته   گرایان بهدارنا. سنتمی نگهرا 

 داشته باشا بایا بر حقیقت بنا شود نه بر باط .  

یهن معناسهت  هه بایها ع ه  بها وارعیهت ژر  و هویهت         ه ااستوار بودن ع   بر حقیقت به 

اي  ه رادر به شهناخت نن اراده هنهتیم، ه اهنهگ    موجودات و ه چنین با اراده خااونا به اناازه

 و رح ت باشا. اي بنا ندمی با نیات نی  وباشا. ع   بایا ه اهنگ با عاالت و متصف به خیر 

(. 757-777: 5۹۳7)نصهر،   تهرین عوارهب را بهه بهار نورد    اع الی را مرتكب شود  ه منفی ،مث ت

را بهی  از   هها ننگرایان را به الك انایشه، تأم  و تفنهیر فهرو بهرده و    چنین بینشی، نصر و سنت

بنیادگرایهان سهلفی  هه ماننها      در مقابه ، )ترس از خاا( بهار نورده اسهت.    اناازه محتاط و ترسو

اراام به جههاد و ع ه  انتحهاري را     ،داننار ول میگرایان وض  موجود را نابنامان و هیرراب سنت

تعله  در ایهن راه را نهوعی ه راههی بها  فهر، الحهاد، نفهاق و انحهرا            واجب شرعی داننهته و 

ناارد و ن ایها ورهت خهود را بهراي ارامهه      ورزي و تعق  پناارنا. از نظر ننان، اننان حق فلنفهمی

خود را به امهوري ع لهی و مفیها مشهغول      بایا، بلكه  نادلی  و برهان و یا تفنیر و توضیح ت اه 

 هها ننرایو بهین سهلفیون اسهت.     گرایی و ظاهرنگري پایاه(. ع  27-2۱ :5۳32)مارسی، سازد 

بایهیات الهی و هل هه هواههاي نفنهانی بهر     نموزي مناوي با انكار ورزي و فلنفهانایشه معتقانا

گهري  افزایها. ظهاهرنگري بنیادگرایهان و بهاطنی    نوع اننان است  ه چناان بر معرفت اننان ن هی 

 گرایان شایا دو روي ی  سكه باشنا.  سنت

از نظر هناسی هم موجها شهعاع    ،است  ه حقیقت به مثابه مر ز باوراین  حنین نصر بر سیا

هم خالق طریقت و هم واض  شریعت است. هم شریعت و ههم طریقهت    ؛است هم موجا محی 

ع ه  بهه شهریعت بهه معنهاي زنهاگی در        ،از نظر وي .هنتنا هاي مختلف بازتاب مر زبه شیوه

شریعت شرط الزم و  افی براي برخهورداري از زنهاگی    ،روبازتاب مر ز یا وحات است. از این
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شهان   نانی هنتنا  هه سهاخت و سرشهت بهاطنی     است. ولی ه وارهبودن « ندات» سالم و اه 

 ننا به مر هز برسهنا.   بلكه بایا سعی  ،تواننا در بازتاب مر ز زناگی  ننااي است  ه ن یگونهبه

ه یشه در حهال گهام برداشهتن در طریهق معنهوي بهه سهوي مر هز هنهتنا. در  نهار ایهن             هانن

 نهانی بهوده و هنهتنا  هه از پوسهته      پنهاارد ه یشهه   ، نصر میهاننباوران و به موازات طریقت

 ننا. در صورت سیطره این ظاهرگرایان بر جامعهه، تعهادل   شریعت و ضرورت مطلق نن دفاع می

 هه    نها هم خواها خورد. ال ته نصر اذعهان مهی  میان ساحات ظاهري و باطنی دین به نف  اولی به

سهت  هه پوسهت نن    سهان گردویهی ا  هبلكه ب ؛اسالم نه طریقت محض و نه شریعت صر  است

)نصهر،   حاضر نن، حقیقت است جاشریعت، مغز نن طریقت و روهن نادیانی و در عین حال ه ه

5۹۳7: 56۱-5۳۱.) 

 

 شناختينقد انسان .4

  ابتنها دارد؛ اننهانی  هه صهورت    گرایی و جریان سلفی بر استك ال و استعالشناسی سنتاننان

جهور شهان را داراسهت. بنهابراین،     ه هه  ي اوست. این اننان ظرفیهت خااست و ع ا و خلیفه

گهرا در  تربیت و پرورش استعااد خااگونگی در اننان ضهروري اسهت. اننهان نصهر و سهنت     

تكاملی و تاریدی رو به اصالح درونی، دات ی و ه یشگی دارد. او فق  نیازمنا انا ی  يفراینا

محهاویت ع هر و    بها نگهاهی از   اما اننهان سهلفی و بنیهادگرا    ،مرار ه و محافظه شخصی است

زمانی  وتهاه   یابی در بازهناپذیري حوادث زمانه، اصرار بر   البینی وتاهی زمان حیات و پی 

 جاي اصالح طوالنی در زمان، به اصالح ننی وو معین دارد. نظام انایشگی بنیادگرایان سلفی به

دو جریهان   درك متفهاوتی از اننهان و تكلیهف او دارنها. ههر      هانن  یا دارد.أانقالب بر زمان ت

 نظهر  داننها  هه بهاون در   گري اننان را موجودي چنابُعاي و چناالیه میگرایی و سلفیسنت

 گرایان، اننان متشك  از دو الیهنظر سنت گرفتن این ابعاد، اننان نارص معرفی خواها شا. در

و سهطحی رهرار    نو باطنی و شر در رنه ت رویهی  هاي ع قی خیر و شر است  ه خیر در الیه

 دارد. 

نفنه موجودي پهاك  گرایان، اصالت با خیر است و شر اصالتی ناارد. اننان فینظر سنت از

احت هال ههاایت  دور    ،اگر تحت تعالیم پاك سنتی و دینهی رهرار گیهرد    و با فطرتی ناب است
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 اننانی اسهتوار اسهت  هه بهه عقیهاه       اري دات ی موجودشناسی سلفی بر گناهنینت. اما اننان

نهوع شهناخت از   .  نها  یشان نیهز سهرایت   توانا حتی به همگرایان، این باور نادرست میسنت

گرایان در پی اننان اخالری و معنوي هنتنا  هه   نا. سنت، تكلیف او را نیز مشخص میاننان

، صهاارت، امیها، عشهق و    ظرفیت این امر در او نهفته است. در عقیاه نصر خیرخواهی، تواض 

ترین نمال و تكالیف اننان محنهوب  از اساسی ترین مناب  سرمایه اجت اعی،ماارا به مثابه عظیم

شونا. این موازین اخالری، متو ن احترام به نراي دیگران، رعایت حقهوق طهر  مقابه  و    می

ر پی احیاي اننهان  . ولی بنیادگرایان سلفی داستنمیز با دیگران طور  لی ه زینتی منال تبه

مهوازین مهذه ی  هه بهراي      ؛منل ان متعها به نداب شرعی و تكالیف مذه ی خهوی  هنهتنا  

جانب درصاد اصالح منیر جامعه  به مذاهب و شرای  دیگر حقانیتی رات  نینت و با نگاه حق

 در راستاي اهاا  عالیه خود است.   هاناو سایر انن

 ارگیري خشونت علیه جامعه هماارانه، خود را مداز به باننان بنیادگرا و سلفی با نگاه حق

زعم خودش، در منیر  ه به ؛داناو حتی ساختارهاي سیاسی و  ارگزاران نن می هاناو انن

 .هنتنا باط 

 

 شناختينقد روش .6

امیا به ت ال شخصی و اصالح تاریدی اجت هاعی و سیاسهی بهه نصهر و ه راههان  ذهنیهت       

گهردد؟ بها   چگونه امكان تغییر فراهم می ال  هؤنصر در پاسخ به این س فرایناي بخشیاه است.

 ال ثه  بینا. ضهرب  امالج امیاوارانه می ولیچینی، پروسه تغییر را طوالنی  یال ثلاستناد به ضرب

شهود. نصهر در ایهن راسهتا توضهیح      گویا: سفر هزار  یلومتري با رام اول شروع مهی چینی می

منا نن اه یهت  زمانی یا رهاورد زمان ت و حقانیت راه مهم است. بازهدها  ه ای ان به اصالمی

)ماننها نلهودگی(    ايناارد. به تع یر نصر، اگر امروز  نی فق  ذهن ی  نفر را نن ت به منهئله 

اهلب مهردم جههان    خص دیگري را عو   نا، طی چنا دههتغییر دها و او روز بعا ذهن ش

انایشههی، (. پروسههه55۳ :5۹35)نصههر،  داشههت دیههاي متفههاوت ننهه ت بههه ط یعههت خواهنهها

دها. اما بهر ذهنیهت   تنزیهی در درازمات سوق می و گرایان را به اراامات عل ی، ارشاديسنت

هاي مص م به دن ال تغییهرات  با اراده هانناي هل ه دارد. بنیادگرایان سلفی، ع وماج انایشه پروژه
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فردا دیهر اسهت.    ، ه اگر امروز  اري اندام نشود هنتنا این تصور اي هنتنا و برننی و لحظه

فكهري خهود    تلقی، محی  را ه واره منتعا ع   سیاسی و اجهراي پهروژه   سلفیون با این طرز

نمیهز، تكفیهري و   هاي منلحانه، خشهونت با شیوهشان داننته و به دلی  ماهیت تدایانظرطل انه

    ننا.علیه نظم سیاسی موجود ریام میبراناازانه 

جاي ت ای  و تهذیب شخصی از عناصر اساسی بنیادگرایان سلفی  یا بر تغییر محی  بهأت

  نناگرایان ع وماج تالش می. در حالی  ه سنتاستگرایان است  ه سخت مورد انتقاد سنت

گرانی امور جامعه را ط یعی جلوه داده و در مقاب  نن موض  نگیرنا، بنیادگرایان  ن  ه ه

 گرایان در حوزه. سنتهنتنا   چیز و ه هگیري علیه ه هه در حال موض هنتنا  ه ه وار

گراها نن ت به روش بنیار فردگرا بوده و به ت ال شخصی و اصالح فردي اعتقاد دارنا. سنت

 نانی  ه تحت عناوین مختلف در مقاب  اع ال و اراامات متولیان دین موض  گرفته و 

خوشایناي  انا، مواجههسیاسی و اجت اعی دین برنماه اي از روناهايدرصاد اصالح پاره

 ننا و خود را مصرو  اصالح دین و روناهاي الهی می ته  ، این افرادهاننزعم ناارنا. به

 ه  ارشان  امالج خطاست. نصر  هنتنا؛درصاد بازگردانان رطار دین بر روي ری  اصلی 

صالح چیزي  ه فراتر از اوست. اما نه ا ،است اننان اصالح خود معتقا است  ه وظیفه

درصاد اصالح امور از طریق و بنیادگرایان سلفی، از ه ان گام نخنت سراغ حكومت رفته 

راي باون حكومت اسالمی را ابتر پنااشته و تالش ب جامعه هانن. هنتنا  نب رارت سیاسی

 ش ارنا.بلكه افو  ع ادات میتشكی  امارت اسالمی را ع ادت و 

 

 سياسي نقد .4

هاي اسالمی خود را دفاع از سنت ها، وظیفهبنیادگرایان سلفی  ه در رسیان به حاا ثر مطلوب

گرایی مواعف هاي اخیر دچار ع  در سالداننا، و م ارزه و جهاد با هر نوع ناخالصی می

ی انا و ه گان را دش ن خود پنااشته و خود را در محاصره نمریكا، اسراتی  و ایران تلقشاه

شاه و نقاهاي  هاننپاشنه نشی   شان،گرایی و روش فعالیت ننا. ه ین امر یعنی فعالمی

 اري بنیاري را برانگیخته است. اگر فلنفه سیاسی سنتی متهم به انفعال سیاسی و محافظه

انا. بنیادگراها ماننا راب  مهار شاهگرایی سیاسی هیرمواعف است، سلفیون دچار نوعی فعال
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انا و اوضاع انایشی پیشه  ردهگراها، در وضعیت مارن و شرای  موجود عالم بحرانسنت

براي  هانن ه طی فراینا عادي حادث شاه باشا.  ؛پناارنا نونی عالم را امري ط یعی ن ی

 ه به  ار فكري و ، بی  از ننپناارنا ه نن را مورتی و داخ  پرانتز می ،خروج از این وضعیت

ح  مناس ی براي خروج از م ادرت ورزنا و از راه تأم  و تاّبر جویاي راه ت رین انایشه

هاي اجت اعی و سیاسی خشن، منتقی اج سراغ اص  منئله بحران باشنا، ع وماج در رامت جن  

 انا.  م و  است شریعت الهیواسطه حا  یت اهلل و اجراي بیرفته و به دن ال استقرار بی

اي از نیات ررنن و انط اق نن با اهاا  و ن نصر، با گزین  نیهحنی به تع یر سیا هانن

 ،نیات خود و هال اج با تفنیري بیگانه و ناسازگار از نن نیه و باون توجه به  لیت متن ررنن

، گريسلفی (. نصر ماننا بنیاري از منتقاینNasr, 1990: 18)  ننااراام به م ارزه و ریام می

جهان اسالم  فكري و فرهنگی در گنتره یگري بی  از نن  ه جن شاین نظر است  ه سلفی بر

رهم می معطو  به رارت سیاسی است و بههاي اجت اعی و ارااباشا، جریان محرك توده

ج ر ایاتولوژیكی  م ارزه با است ااد سكوالر، ع الج به جریان است ااد سیاسی دینی و داعیه

ای ان رل ی و علقه باطنی نن ت به شریعت و  گرایی با ت ن  بهبخشا. سنتمشروعیت می

فواي سنتی، بنیادگرایی سلفی را به عام توجه نن ت به م احث ای انی و معنویت باطنی متهم 

هایی از احكام گري و اجراي ظاهري بخ از طریق رشري و معتقا است  ه این طیف رده 

دادن    جامعه اسالمی ان سوقدها و با اعت اد به نف  باال، خواهبه خود تنكین می ،شرعی

 تاب و بلكه ه ه مردم جهان به اجراي اوامر خود تحت عنوان امر دینی و الهی است. نصر در 

حریم زناگی شخصی تا  داست و دولت تا چه اناازه  با طرح این سئوال  ه« رلب اسالم»

ظایف دولت را و ( تلویحاج دایره۹67 :5۹۳7)نصر،  توانا در زناگی شخصی مااخله  نا؟می

 .  رده استگیرد و بیشتر بر وظایف اننانی و ای انی افراد تا یا چناان فراخ ن ی

 هارگیري زور فیزیكهی و   هجامعه بشري، از طریق ب هايصبنیادگرایان سلفی با ت ر ز بر نق

هها و پیشهگیري از اندهام گنهاه توسه       ایداد رعب و وحشت در تالش براي رف  ایهن نقهص  

خطهایی   و بهه تع یهري،   صهورت نگیهرد  بنیار مهم است  ه گناهی  هاننهنتنا. براي  هاناانن

این امر از راه ای ان و علقه باطنی باشا یها از راه ا هراه و اج هار،      همشاهاه و تدربه نشود. این

عوو جامعه اسالمی بایا شریعت و رواعها دینهی را    گرایی نیزمح  بحث نینت. از منظر سنت
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اي پا نگذارد. اما این منئله ن ه گانی پاس داشته و احكام الهی را در منظر عام زیردر مقام رانو

نیا و جامعه اسهالمی یها خلیفهه منهل ین     است  ه در رابطه بین فرد با خااي خوی  پی  می

 هها ناتوجه به  شتار وسی  انن با (.۹75 :5۹3۹)نصر،  «وادارد هاننتوانا  نی را به اندام ن ی»

هایی و بخ  5۹27دهه هاي افراطی در افغاننتان هاي به ظاهر دینی توس  گروهنموزهدر پرتو 

 هه خشهونت در ههر      هرده اسهت  حنین نصر بیهان   ، سیا5۹۳7هاي عربی در دهه از سرزمین

 رامت دارنا و به دلی  برخهورداري از ه هان فطرتهی  هه      هاناانن ه ه»شكلی م نوع است و 

)نصهر،   «نیها ش ار میشان مقاس بهنا، زناگیهنت شان حام  نندر ژرفاي درون هاناانن ه ه

5۹۳7: ۹۹2  .) 

هر  تفكر اسالمی )چه سنی و چه شیعه( امروزه جریان اصلی دارد  هصریحاج اذعان می نصر

افكهن شهود، بایها نهه تنهها      فه ی از حقوق بشر  ه در نیناه بر ذهن و فكر امت اسالمی سهایه 

 هاري  هه در پرتهو    -ي واجا حق بپنهاارد  هانارا انن هاننناازد و ینی را از رلم نیهاي دارلیت

یها   ه به ههیچ اصه  متعهالی     بلكه  نانی -ررننی و جامعیت وحی چناان دشوار نینت نموزه

 (.۹66 :5۹۳7نصر، ) را نیز در ش ار نورد درونی وراي اننان باور ناارنا

داننا. مواجهه با دنیاي مارن دچار نوعی پارادو   می گرایان، بنیادگرایان سلفی را درسنت

است و بهراي مقابلهه بها نن اعهالن     است  ه جریان سلفی از ی  سو، منكر مارنیته  نن نصر بر

گرایهان  اسهت. سهنت   تكنولوژي و مناس ات مهارن  از سوي دیگر، شایااج شیفته  نا وجهاد می

هاي جایا گرفته تا مفاهیم مارن سیاسی بها  فناوريارت اس بنیادگرایان در  شورهاي اسالمی از 

گرایهان،  (. بهه نظهر سهنت   Nasr, 1990: 21)  ننها را محكهوم مهی  « اسالم اصهی  »نام ظاهري 

هها و  دادن مفاهیم سنتی و دینی به سطح نگهاهی خهود و تهوده   بنیادگرایان سلفی از طریق تقلی 

ه و ه اننها تدهادگرایان اسهالمی،    پهاي مارنیته  فرو استن اص  دین به سطح منات  ساده، هم

حنین نصر دو  (. سیاNasr, 2010: 105) شوناتهایاي جاي براي اسالم سنتی محنوب می

ههاي   ه طهی سهال   ؛ ناخطر ع اه براي اسالم سنتی را مارنیته و بنیادگرایی سلفی معرفی می

 انا.گرفتهبر  اسالم و منل انان را در ،اخیر ماننا دو ل ه ریچی

گرایهی  جهاي واره   خواهی و رویاپردازي سلفیون براي حوزه حكومت و سیاست بهنرمان

زعهم  گرایان را به خود جلهب  هرده اسهت. بهه    سیاسی از ج له مناتلی است  ه توجه سنت
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 هم و  اسهت نن   گرایان، سلفیون در حال م ارزه براي احیاي گذشته نرمانی و انتقال بیسنت

ت و نیز بهترین دوران را در عصر طالیی اسالم یعنهی دوران  بهترین حكوم هاننانا. به نیناه

پردازي پیرامون نن هنتنا و در حال خیال ،ه ین اساس بر . نناخلفاي راشاین جنتدو می

داننهها. خهود را پیوسهته در حهال ش شههیرزدن در ر هاب پیهام ر و صههحابه نن حوهرت مهی       

خواهی سیاسهی بنیادگرایهان   نرماني اسالمی، نن ت به هاناگرایان ض ن پاسااشت نرمسنت

ناپهذیري تحقهق   گرایان  هه بهه امكهان   پناارنا. سنتسلفی نقا دارنا و نن را رویاپردازي می

بهتهرین شهك    » بهه  ،زعهم خهود  نظر بنیادگرایان سلفی اذعان دارنا، بهه  ي سیاسی ماهانانرم

روي « تیتهرین شهك  نن یعنهی نظهام پادشهاهی یها سهلطن       نقهص م كن حكومت یا الار   م

 (.576 :5۹۳7)نصر،  انانورده

 

 گيرينتيجه
هایی از سنت و مارنیته بهه  اي در دنیاي مارن است  ه از طریق گزین  بخ بنیادگرایی پایاه

داراي  اي اسهت  هه رویهاج تهاریخی و    داراي پهروژه  ،خود هویت بخشیاه است. از نظر سیاسهی 

گرایی نیز نهوت مخالفت با مارنیزاسیون است  هه مهاعی دفهاع از    سنت .است ریودات بنیار

باور مذه ی است  ه حنین نصر ن ایناه ننلی از انایش ناان سنت . سیااستسنت ه ه ادیان 

نگاهانه تص یم گرفت در برابر انایشه تداد و سكوالرینم تنهلیم نشهود. او خهود اذعهان بهه      

ي سیاسی بنیادگرایان سلفی سخت در نهزاع اسهت و   ولی با تئور ، نانااشتن فلنفه سیاسی می

هاي مختلهف معرفتهی،   گیرد. وي ض ن نقا بنیادگرایان سلفی در حوزهرا زیر تیغ نقا می هانن

را م تنهی بهر ج هر، خشهونت و اسهت ااد       هاننشناختی، تئوري حكومت اسالمی روشی و اننان

دانا  ه موج ات وهن اسالم را فراهم ساخته است. نصر در نقا جریان سلفی، بهی  از ههر   می

ههه بها مارنیتهه    جتوجه دارد. هرچنا خود نیهز در موا  هاننچیزي به تناروات فكري و رفتاري 

ي نظر، مارنیته را از اساس مهورد نقها   دچار نوعی دوگانگی نظري و ع لی است. او در حوزه

 هار و  اننهانی محافظهه   ،امها در ع ه    ،داردگونه اه اضی نن ت به نن روا ن یررار داده و هیچ

ریانی جهاي مارنیته است. وي بنیادگرایان سلفی را به لحاظ معرفتی سازگار با بنیاري از نموزه

 ورا بهابین ننه ت بهه ذات اننهان      هاننشناختی، از نظر اننان .دانامی عق  و ضا اجتهاد ضا
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، پناارنها  اري دات ی منتوجب عذاب نس انی و زمینهی مهی  را به دلی  گناه هانا نانی  ه انن

فارا میهاان ع لیهاتی اسهت و از    تئوري بنیادگرایان سلفی نصر،  نظر به . از نظر سیاسی،دانامی

هاي زورماارانه و فارا س حه و سهله در عرصه ع ه  سیاسهی و   را تاب  شیوه هانن ،نظر روش

 دانا.می رویكردهاي اجت اعی
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