
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  یهوشنگ نیحس

  ییو سلف گرا ییادگرایرشد بن یاجتماع يها نهیزم

 در عصر مدرن در جهان اسالم
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 به ممستقی مراجعه با دینی ناب تعالیم فهم مدعی که اسالم جهان از هایی جنبش عام طور به مقاله این در

 ند،ا اسالمی میانه قرون سنتی علماي مرسوم هاي چارچوب از دور به و) سنت و قرآن( اصلی منابع و متون

  .گرفت خواهد قرار بررسی مورد

  مقدمه

 کار به امریکا رد پروتستان مختلف هايجنبش به اشاره براي بار نخستین و اصالتاً که است اي واژه بنیادگرایی

 مجدد ودوج شده، واحد عنوان این تحت شانگذارینام براي توجیهی که هاجنبش این غالب ویژگی. است رفته

 مدرنیته اثر در که است شوائبی از آن پیراستن و مسیحی سنت اولیۀ متون و منابع از ناب و سره فهمی به

 عریفت باب در نظر اختالف و باب این در مفهومی هاي خلط همه، این با. است گشته دینی سنت این عارض

 ایندر پراکندگی .است شده تبدیل بنیادگرایی به مربوط ادبیات و مکتوبات تمام در مکرر مضمونی به تقریباً آن

 احیاگري ،معاصر اسالمی هاي جنبش سیاسی، اسالم بنیادگرایی، چون هایی واژه با گاه که باالست چنان باب

 در دیدهپ این سیاسی ضلع غلبه دلیل به عمدتاً امر این که شود می یکسان اي معامله آن مانند و اسالمی

  :است ستهدان زیر گانه پنج مقاصد حصول براي تالش در جنبشی را بنیادگرایی احمد ممتاز. است معاصر جهان

  راشدین؛ خلفاي سنت و قرآن احیاي. 1

  ؛. ..و فلسفه کالم، فقه، هاي زمینه در خصوص به اسالم جهان میانه دوران در بعدي تحوالت نفی. 2

  سنی؛ گذشته علماي رأي خالف به اجتهاد ابواب انفتاح. 3

 زعم به که سنتی علماي نظر خالف به زندگی، براي جامع طریقی عنوان به اسالم از حداکثري تلقی. 4

  .دانند می حج و صدقه صوم، صالت، شهادت، به محدود را آن مودودي

  ).تاريرف و عقیدتی خلوص و تهذیب( کیشانه راست اسالم با صوفی یا عامیانه اسالم کردن جایگزین. 5

 ات جزیره شبه در وهابیت از است؛ مشاهده قابل اسالم جهان در بنیادگرایانه هاي حرکت اکثر در اخیر مورد

 افتی اسالم جهان در بنیادگرایانه حرکتی توان می سختی به. مصر در رضا رشید و عبده محمد سیدجمال،

  .باشد ویژگی این فاقد که

 عهمراج با دینی ناب تعالیم فهم مدعی که اسالم جهان از هایی جنبش عام طور به مقاله این در روي، هر به

 انهمی قرون سنتی علماي مرسوم هاي چارچوب از دور به و) سنت و قرآن( اصلی منابع و متون به مستقیم

 نهادهاي در ندرت به آنان هواداران و رهبران که هایی جنبش گرفت؛ خواهد قرار بررسی مورد اند، اسالمی

  .هستند دینی کالسیک تحصیالت فاقد حتی گاه و یافته پرورش سنتی دینی علمی

 دلیل مینه به و است متنوع بسیار نیز فرهنگی نظر از و وسیع و گسترده جغرافیایی، لحاظ به اسالم جهان

 ادگراییبنی پدیده چنین هم. کرد اجتناب آن در ظاهرشده هاي پدیده مورد در عاملی تک هايتحلیل ارائه از باید
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 هاي ینه زم مورد در همه، این با. است فراگیر نه و غالب نه جدید، تمامی به اي پدیده نه اسالم جهان در

 فقدان انندم محلی عواملی و مدرنیته و غرب تمدن با مواجهه اصلی عامل یک به توان می سلفیه و بنیادگرایی

 مدرنیته .کرد اشاره جوامع برخی در دینی باورهاي گرفتن اوج دینی، کالسیک تحصیالت فقدان دموکراسی،

 معجوا براي را اجتماعی و هویتی متعدد هايبحران اجتماعی، و فردي زندگی در دین نقش در تحول ایجاد با

 فرعی واملع چنین هم. دانست تحوالت این به واکنشی توان می را دینی بنیادگرایی. است کرده ایجاد سنتی

 آورينو وجه. دارد گوناگونی تأثیرات آن ظهور و بروز نحوه هم و واکنش این ضعف و شدت در هم نیز محلی و

 ارزیابی و راییبنیادگ گسترش در اصلی عامل عنوان به مدرنیته آفرینی نقش زوایاي از برخی بررسی مقاله، این

  .اند کرده تر ضیق یا تر فراخ مدرنیته شده یاد اثرگذاري براي را مجال که است دیگر محلی عوامل

 از دسته آن مؤید باید را بنیادگرایی رشد و بروز عوامل تریناصلی از یکی عنوانب مدرنیته با مواجهه نظریه

 حصولم را آن بدانند، اسالم مانند خاصی دین محصول که آن از بیش را بنیادگرایی که دانست هاییکاوش

 پیامدهاي زنی غیرمسلمانی دیگر جامعه هر در بروز صورت در که دانند می فراگیرتري اجتماعی تغییرات عامل و

 بنیادگرایی که است کرده استدالل النعیم احمد مشخص، طورب باب، این در. آوردخواهد وجودب را مشابهی

 عمیق ايه بحران به بومی پاسخ یک پدیده این بلکه نیست، اسالمی خاص مذهبی منابع ناگزیر محصول

 یزندگ اصول همان معرض در اسالمی جوامع او، نظر از. است اسالمی جوامع در اقتصادي و سیاسی اجتماعی،

 تالش عی،جم یا انفرادي طور به نیز مسلمانان. است حاکم نیز دیگر جوامع بر که هستند سیاسی و اجتماعی

 آنان. ورندآ دستب ها انسان دیگر چون هم را سیاسی ثبات و امنیت مسکن، غذا، به ابتدایی نیازهاي کنند می

 يقواعد یعنی است؛ حاکم انسانی جوامع تمام بر که دهند می انجام قواعدي و شرایط همان تحت را امور این

  .دهد می رارق تأثیر تحت را افراد زندگی که تحوالتی به واکنش در انطباق اصل نیز و اجتماعی تغییرات مثل

 در را نتس اضمحالل که کند می ایجاد جامعه در ساختاري تغییراتی مدرنیته اندیشمندان، از دسته این دید از

. ستنده تغییرات این ترین مهم از برخی ملت– دولت ایجاد مذهبی، و قومی پلورالیزم شهرنشینی، دارد؛ پی

 این أثیراتت نیز و بودن گرا شمول یا بودن انحصارگرا در مختلف ادیان استعداد به واقعیت، این کنار در چهاگر

  .کرد توجه باید نیز بنیادگرایی در دو

  آن از حاصل اجتماعی تغییرات و دین نقش تحدید: مدرنیته. 1

 روند به اعتراض نوعی بنیادگرایی حرکت جوهره که اند برآن اغلب  دین شناسی جامعه گران پژوهش

 یکی کم تدس که است جوامعی بر آن اقتصادي و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، وسیع تأثیرات و مدرنیزاسیون

 ینا خانوادگی حتی و اقتصادي سیاسی، اجتماعی، روابط و ها نظام عملی و نظري الهام منابع ترین مهم از

 دینی صلتیخ که است مدرنیته به اعتراضی هاي واکنش متعدد انواع از یکی بنیادگرایی. است بوده دین جوامع
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 ها، ارزش هب دهنده شکل و اثرگذار عوامل از یکی تنها دین چون که است این بر انتظار طبیعتاً بنابراین،. دارد

 نیمبت اقتصادي نظام مانند( دیگري متعدد عوامل و است بوده پیشامدرن دوران در اجتماعی نظامات و عمل

 بوده خیلد شده، نامیده سنتی جامعه چه آن گیري شکل در نیز) آن مانند و سیاسی قدرت روابط کشاورزي، بر

 طور به که اشدب مدرنیته عملی و نظري پیامدهاي از دسته آن صرفاً به دین واکنشی باید بنیادگرایی پس اند،

 ایفوظ در ظریفی کار تقسیم چنین عمالً اما. است کشیده چالش به را دین سنتی عمل و باورها مشخص

 مشخصاً هک را مدرن تأثیرات از متعددي عناصر بنیادگرایان هم و است نگرفته صورت مدرنیته به معترضین

 طور به هک نیز دیگري اعتراضی هاي جنبش هم و اند داده قرار اعتراض مورد اند، نداشته دین با وثیقی ارتباط

 هاي انگیزه که چنان هم. اند کرده دفاع دین مدرن جایگاه مقابل در سنتی دین از اند، نبوده دینی مشخص

 یاسیس و اقتصادي اجتماعی، متعدد عوامل و نبوده ناب دین از دفاع خالص طور به و لزوماً نیز بنیادگرایان

 عنوان هب ،)دین یعنی( داراست را پردازي نظریه قوت ترین بیش که سنت از بخش آن به آنان تا شده موجب

 تهدید عرضم در اکنون که سنتی زندگی فقرات ستون مثابه به را آن کنند تالش و کرده رجوع سنت نماینده

 رایشاتگ موافق چندان سنتی علماي اینکه هاي علت از یکی شاید. کنند احیا است، گرفته قرار مدرنیته

 خالف به. ستا بوده دین هو بما دین و سنت بین تفکیک در آنان توانایی همین در نیز اند نبوده بنیادگرایانه

 تهدیدي را نتیس نظامات و روابط در تحول و تغییر هرگونه دینی، معارف به تضلع عدم دلیل به که بنیادگرایان

  .اند کرده می تلقی دین براي

 چگونه یتهمدرن است؟ برانگیخته تندي هاي واکنش چنین که کرده ایجاد جوامع در را تغییراتی چه مدرنیته اما

 دوباره بازگشت فکر به داران دین که است کرده متحول را سنتی جوامع در آن جایگاه و دین از سنتی تلقی

  اند؟ افتاده دینی اصیل منابع به

 به نتیس منسجم و یکپارچه زندگی شد موجب سنتی، جوامع اقتصادي ساختارهاي در تحول ایجاد با مدرنیته

 لزوماً که بود خود خاص و منحصر ارزش نظام داراي حوزه هر که شود تقسیم مختلفی و متعدد هاي حوزه

 اساًاس شد، می تعریف افراد براي مدرن جامعه در که جدیدي هاي نقش. نداشت دینی هاي ارزش با ارتباطی

 ینداريد میزان با دینی باورهاي نوع از نظر صرف کارخانه یک کارگر مثالً. نداشت پیوند دینی هاي ارزش با

 معیارهاي نیز تجارت و تولید کارهاي سازو دیگر در که چنان هم داشت؛ کاال تولید در خاصی نقش اش،

 بهداشت، ،آموزش نهاد مانند بود کلیسا کنترل در پیشتر که نهادهایی دیگر، سوي از. بود شده سکوالر ارزش

 نیز هایی اکلیس حتی دیگر. شد می خارج کلیسا دست از و شده سکوالر تدریج به ها دادگاه و اجتماعی تأمین

 از. ودندب سکوالر نهادهاي آموخته دانش که گرفتند می کار به را افرادي شدند، می مدرن امور این متولی که

 گیريشکل سیاسی، حوزه در. شدمی تضعیف هم موازات به دین و جامعه در قدرت هرمی الگوهاي دیگر، سوي
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 در کثرت و دموکراسی نوعی مدعی که پروتستانتیزم نهضت گسترش دین، حوزه در و دموکراتیک نهادهاي

 او فلط و آمرزش انتقال نیز و خدا مقصود فهم در پاپ ضروري و فرد به منحصر جایگاه و بود دینی معرفت

 خصوصب .کرد می مخدوش را سنتی جامعه در دین کلیدي جایگاه اساساً برد، می سؤال زیر را مؤمنین سایر به

 یجادا براي را راه کلیسا، مرجعیت و حجیت بودن سؤال زیر با که بود مهم نیز جهت این از لوتري اصالحات

 و نیدی تنوع واقعیت با را جامعه جهت این از و کرد می فراهم کلیسا درون مختلف انشعابات و متعدد فرق

 که بود دموکراتیکی هاينظام گیريشکل براي مهمی بسیار عملی ضرورت خود که ساختمی آشنا فرهنگی

  . نداشت جودو دینی حکومتی چنین براي الزم اعتقادي یکپارچگی دیگر اینکه چه باشند؛ نشده بنا دین بر

 به اسالمی کشورهاي در کرد، تقویت حل راه یک عنوان به را دموکراسی ایده مذهبی، اختالفات اروپا در اگر

 وحدت ات شد اجتماعی گران اصالح بسیاري براي قوي اي انگیزه به تبدیل مذهبی، اختالفات وجود عکس

 وعموض افتادن موضوعیت از توسط وحدت اروپا در. بکاهند اختالفات دامنه از و کرده تقویت را اسالمی امت

 الفاخت مانند دیگري اختالفات که بود این براي تالش اسالم، جهان در و آمد دست به دین یعنی اختالف

  .شود گرفته نادیده اسالم امت دینی وحدت سایه در آن، مانند و فرهنگ زبان، قومیت، در

 در را مطلق حقایق وجود که داشت را شناختی معرفت محسوس پیامد این علم، در تحوالت دیگر، سوي از

 ژوهشپ االذهانی بین هاي روش ارائه زیرا نیست، گرا نسبی اساساً جدید علم چه اگر. شد می منکر معرفت

 یافتن با هک واقعیت این لیکن بندد؛ می شکاکیت بر را راه علمی، نظریات مورد در نهایی قضاوت معیارهاي و

 در که دارد را نظري پیامد این یابیم، دست ها پدیده از تر دقیق و بهتر فهمی به ما است ممکن جدید شواهد

 به لمیع معرفت از اي تلقی چنین سرایت است؛ نهایی سخن مطلقاً این گفت توان نمی اي نظریه هیچ مورد

 دراز رد ـ سازد موجه را تعمیم این که معرفتی حوزه دو در مشابه منطقی شرایط بدون چه اگر ـ دینی معرفت

  .کشد می چالش به را دینی گرایی مطلق مدت

 ساخت، می اهمفر پیش از بیش دین گذاشتن کنار و سکوالریزاسیون براي را راه که مدرنیته دیگر تأثیرات از

 از نهدام پر هاي مهاجرت اما. شد اشاره دینی اصالحات از ناشی مذهبی تنوع به پیشتر. بود فرهنگی تنوع

 لشک. زد می دامن فرهنگی تنوع این به نیز ها ملت ـ دولت گیريشکل و کار جستجوي در روستاها و شهرها

 رد کشور یک کنترل تحت جدیدي جغرافیایی مناطق و مذاهب، اقوام، شد می موجب ها ملت ـ دولت گیري

 از یانتص ضرورت. شد می فرهنگی تنوع واقعیت درك واقع در و بیشتر ارتباطات و آشنایی مستلزم که آید

  .اختس می آشکار را فرهنگی و دینی اختالفات برابر در مسامحه لزوم کشور، ملی وحدت و یکپارچه ساختار

 هاي تمهاجر شرایط در البته است؛ بوده شهري گراي سنت حرکت یک همواره بنیادگرایی رایزبرات باور به

 تاییروس مهاجران که است ابزاري بنیادگرایی او، نظر از. شهرها افزون روز توسعه و شهرها به روستاها از کالن
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 و اجتماعی هاي پیوند رفتن از دست به باید چنین هم. گیرند می خو شهر با آن طریق از شهر به وارد تازه

 ولوژيایدئ که کرد اشاره جدید هویت یک با آن کردن جایگزین به نیاز و مهاجرت در سنتی جامعه فرهنگی

 فرهنگی راف شمول، جهان ماهیت بر معموال بنیادگرایان زیرا کند؛ می ارائه را بدیلی چنین معموالً بنیادگرایی

 مهاجرت با ار خود جغرافیایی فرهنگی، قومی، هویت که کسانی براي این و کنند می بسیار تأکید دین عام و

 ادغام ايه سیاست مقابل در( گرایانه فرهنگ چند هاي سیاست شاید. است مناسبی گزینه اند، داده دست از

 از بیم دلیل به ـ دهد می را خود هویت تقویت و حفظ اجازه آنان به که ـ مهاجران با برخورد در) فرهنگی

   .باشد آنان جغرافیایی ـ قومی هویت رفتن دست از صورت در بنیادگرایی به گرایش همین

  اروپاییان با اسالم جهان مواجهه و مدرنیزاسیون. 2

  مقدماتی مالحظات. 1-2

  :کرد اشاره نکته چند به باید اسالم جهان در مدرنیزاسیون فرآیند باب در

 و ومیق فرهنگی، آیینی، جغرافیایی، تنوع به باید اسالم جهان درباره گرایانه واقع مطالعه هر در نخست،

 هم ند؛نیست مسلمان کمتر جزیره شبه وهابیان از امروز چین در اویغوري مسلمانان. داشت توجه آن سیاسی

 التمشک از یکی. لندن هاي خوجه که اند مسلمان اندازه همان به نیز مصري هاي طریقت صوفیان که چنان

 حجاز، دتاًعم که( ها استریوتایپ به حد از بیش توجه گري، سلفی و بنیادگرایی هاي زمینه باب در تحقیق

 قدیرباورانت فعالیت نوع مثال، طورب. است حطیه این از خارج مسلمان اقوام از غفلت و) اند ترکیه و ایران مصر،

 درنیتهم استعمار، به واکنش نوعی هم هستند، »جماعت تبلیغی« پیروان آن اعالي مثال که هندي مسلمان

 واقعیغیر هايسازيساده از مانع ظرائفی چنینب توجه. گیردمی قرار توجه مورد کمتر که است آن هايپیامد و

 به غربی اندیشمندان هم و اسالم جهان متفکران میان در هم اکنون که شد خواهد عاملی تک هايتبیین و

 مختلف اقوام در اسالم گونه دو بین ها تفاوت گاه. شود می مشاهده وفورب بنیادگرایی پدیده تحلیل در خصوص

  .ندا آورده میان به اي خاورمیانه اسالم مقابل در آفریقایی اسالم مثالً از صحبت برخی که باالست چنان

 واکنش گستردگی و شدت بر هم اجتماعی و سیاسی آیینی، فرهنگی، هاي تنوع وسیع طیف این بنابراین،

 جهان در یبنیادگرای مثال، طور به. است بوده گذار اثر آن کیفی هاي ویژگی و شکل بر هم و بنیادگرایانه هاي

 و دتش که است عرب قومیت شکوه به بازگشت آنها از یکی قطعاً که بوده مختلفی عوامل محصول عرب

 رد قطعاً قومی ـ فرهنگی عوامل مثالً یا است؛ متفاوت دیگر منطقه به اي منطقه از هم عامل همین ضعف

 یا صريم مسلمانان میان در آن به اقبال عدم و افغانستان در طالبان سلفی اسالم به پشتون اقوام گرایش

 هاي رتقد گیري شکل از بیم قبیل از( اي منطقه ژئوپولیتیک مالحظات که چنان هم. است دخیل ایرانی

  .است مؤثر جزیره شبه وهابیون عمل نحوه بر نیز) شیعه اي منطقه
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 توانمی جهت یک از. نیست پیشینه بدون و ظهورنو امري اسالم جهان در گريسلفی با بنیادگرایی پدیده دوم،

 در. رساند قرآن تفسیر سر بر اختالفات و هجري اول قرن در گرا ظاهر و گرا نص گرایشات به را آن سابقه

 ظاهري مفه و قرائت بر صرفاً و بوده قرآن تبیین یا تفسیر گونه هر مخالف) قراء( صحابه از برخی اول قرن

 پیرو حابهص قراي صفین جنگ در داشت؛ نیز سیاسی هاي پیامد البته گرایش این. کردند می تأکید نص

 ینجاستا جالب و بودند؛ عباس ابن حکمیت خواستار) السالم علیه(امیرالمومنین و اشعري ابوموسی حکمیت

 »هللا اال کمالح ان« به توسل با و گذشته اعتراض بر را بنا نبود، یکی قرا خواست با حکمیت نتیجه چون که

 سلفی انبنیادگرای مسلمانان، میان در اي عده اینکه دلیل شاید. کردند خروج) السالم علیه(امیرالمومنین بر

 گردی از. است نهفته مسلمانان تکفیر و ظاهرگرایی در نحله دو هر اشتراك در اند، دانسته خارجی را مدرن

 حنبلی، زرگب عالم تیمیه ابن هجري هفتم قرن در. کرد اشاره تیمیه ابن به توان می سلفی گرایشات سوابق

. خشدب نجات عامیان خرافات و عرفا فالسفه، هاي بدعت از را اسالم سنت، و قرآن به بازگشت با کرد تالش

 عربستان جزیره شبه اسالمی گر اصالح مجدد عبدالوهاب بن محمد عقاید الهام اصلی منبع تیمیه ابن تعالیم

 واکنش در همواره اسالم جهان در سنت و قرآن به بازگشت اندیشه که دهد می نشان امر همین. است بوده

 در باید را معاصر جهادي بنیادگرایانه گرایشات از وسیعی طیف اصلی ریشه. است نداده روي اروپا استعمار به

 ودهب همزمان اروپا گسترش و اسالمی تمدن افول دوران با تقریباً چه اگر اساساً که جست وهابیت جنبش

 که عبدالوهاب. است نبوده اسالم جهان کالن هاي روند به واکنش بالذات و اوالً هایش اندیشه لیکن ، است

 هب اعتراض در را خود احیاي جنبش بود، شده متولد حنبلی مذهب به و عربستان جزیرهشبه در نجد منطقه در

 جزیرهشبه بر سرانجام جنبش این. کرد آغاز منطقه صحرانوردان و بومی مردم دینی انحرافات و هاپرستیخرافه

 مذاهب یرتکف و طرد براي خوبی دستاویز که بود توحید عبدالوهاب دعوت اصلی مضامین از یکی. شد مسلط

 بوابا بودن مفتوح از شدت به سنی بنیادگرایان دیگر چون هم او چنینهم. شد اسالمیامت از متعددي نحل و

 همخوانی اسالمی مذهب سنتی علماي تعالیم با که را اشعقیدتی هاينوآوري واقع، در تا کرد دفاع اجتهاد

 وجهت مورد دلیل بدین عمدتا آموزه این. سازد مستحکم روایات و آیات ظاهري تفسیر به توسل با نداشت،

 روش به پایبندي با که دهدمی را احکامی صدور و پردازي نظریه امکان آنان به که گرفته قرار بنیادگرایان

  .است مکننام تمامی به یا و دشوار یا احکامی چنان به رسیدن امکان گذشته، علماي معمول فقهی استنباطات

 بمحسو اروپاییان با مقابله براي جنبشی که طور همان عرب جهان در احیاگري گذشت، که همچنان سوم،

 تحت موارهه تقریباً امیه، بنی عربی طالیی دوران سیادت از غیر اعراب. داشت نیز گرایانه قوم دالیل شد، می

 راباع بین برابري اندك مواردي در تنها که عباسیان دوران در هم اعراب. اند داشته قرار دیگر اقوام حکومت

 ايه سرزمین بر عثمانی خالفت سیطره طوالنی هاي سده در هم و شد، می نقض اعراب نفع به موالیان و
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 مناطق رد اسالمی اعتالجویی بنابراین، بودند؛ امیه بنی دوران گري عربی به بازگشت پی در همواره عربی،

 برخی هاي اندیشه به استشهاد شاید و بوده نیز عروبت طالیی دوران بازگشت آرزوي در حدي تا عربی

 محب. اشدنب مدعا این براي نامربوطی توجیه نیز اند دانسته می عربی پدیده یک را اسالم که عرب متفکران

 است فرادا این جمله از کرد، اندازي راه را السلفیۀ مطبعۀ بعدها و بود المنار سردبیر ها سال که الخطیب الدین

 حمایت و صريم ناسیونالیزم به حمله با نیز سلفی جریانات برخی ضمن در. دارد تأکید عروبت بر شدت به که

  .داشتند نقش عبدالناصر جمال رسیدن قدرت به در عربیزم، پان از

 الماس جهان در است، بوده مرحلهب مرحله و همگن تدریجی، بسیار اروپا در مدرن تغییرات که حالی در چهارم،

 پادشاهی زا سیاسی نظام تغییر انگلستان در مثال، طور به. است بوده غیرمتوازن و نظمبی ناگهانی، مواجهه، این

 دویست حدود م1832 در راسل اصالحات قانون تا م1649 در اول چارلز اعدام از پارلمانی دموکراسی به فئودال

 م،1983 سال در اینترنت ابداع تا م1672 سال در بخار ماشین اختراع زمان از یا و است کشیده درازا به سال

 و زنمتوا طور به تغییرات این با ابعاد تمام در آن روابط و جامعه فاصله این در و دارد وجود فاصله سال 311

 تکنولوژیک محصوالت آخرین اسالم، جهان مناطق برخی در که است حالی در این. است شده ساز هم مالیم

 هايواکنش امر این که است واضح و شود می وارد غرب، در آن شدن رایج از اندك اي فاصله با نظري حتی یا

 نیز یسنت جامعه واکنش خشونت بیشتر، تغییرات سرعت چه هر که است آشکار و. کند می ایجاد را تندي

 بوده لیتحمی یا اسالم، جهان به غرب از تکنولوژیک و فکري واردات این از اندکی چون دیگر طرف از. بیشتر

 اتوارد این عمده البته. است زده پس را واردات این جامعه مدتی از بعد است، نبوده ضرورت احساس سر از یا

 صورت روزمره زندگی هاي ضرورت به بنا و مسلمان گران اصالح یا مردان دولت خود اراده و خواست اثر بر

  .نیست مواجهه این بودن طبیعی غیر نافی نیز ضرورتی حس چنین حتی حال، هر به. است گرفته

  مدرنیته مولود استعمار. 2-2

 پیامدهاي و اروپاییان با مواجهه اسالم، جهان در بنیادگرایی پدیده علل ترین مهم از یکی ها، تبصره این تمام با

 را اییاروپ برتر قدرت با مواجهه و اند برده نام شدن تحقیر تر عام عامل از محققان برخی البته. است بوده آن

  .اند کرده بررسی آن ذیل

 رارق مغول امپراتوري آسیا جنوب در: دارد قرار بزرگ امپراتوري سه سیطره تحت هفدهم قرن در اسالم جهان

 در. تاس گرفته دست به را جزیره شبه سراسر کنترل شانزدهم قرن در و کرده تأسیس را آن بابر که دارد

 املش اسالمی هاي سرزمین غرب و آفریقا شمال عرب، جهان سرتاسر در و است حاکم صفویه سلسله ایران

 علمی ابعاد در اروپا تحول رغمعلی هجدهم قرن در .راند می حکم عثمانی امپراتوري نیز بالکان جزیره شبه

 دریجت به اما نیست، اروپا مقهور نظامی و سیاسی لحاظ به اسالم جهان هنوز قدرت، ساختارهاي و فرهنگی و
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 ضعف هاينشانه استعمار، عصر و اروپا توسعه آغاز و قرن همین اوایل از عثمانی امپراتوري نهادن افول بهرو با

 در.افتندی آگاهی اروپاییان با مقایسهدر خود ناخوشایند وضع از نیز مسلمانان و شد آشکار اسالمجهان در فتور و

 هايورکش استعمار به یا شده مستقل تدریجب آن ضعف اثر در عثمانی امپراتوري اقماري هايسرزمین ،19قرن

 1881 سال در و تپرداخ الجزایر اشغال به 1830 در فرانسه. شد مستقل 1882 سالدر مصر. آمدنددر اروپایی

 قرار هفرانس الحمایه تحت رسماً بیستم قرن اوایل در نیز مراکش و کرد تبدیل خود مستعمره به را تونس

 صربستان، دند؛ش خارج کنترل از تدریج به یونان استقالل پی در نیز عثمانی امپراتوري اروپایی سرزمین. گرفت

 مناطقی و گرجستان و ارمنستان و بالکان جزیره شبه در آلبانی گوین، هرزه و بوسنی بلغارستان، مولداوي،

 به فرانسه را کویت و لبنان و گرفتند قرار بریتانیا قیمومیت تحت کویت و عدن. قفقاز در امپراتوري از دیگر

 آگاهی خود .کرد تصرف را سودان 1898 سال در نیز انگلیس. بود لیبی نیز ها ایتالیایی سهم. آورد دست

 راه ايدهع شد موجب گذشته، در اسالمی تمدن رشد و تعالی ایام با آن مقایسه و وضعیتی چنین از مسلمانان

 سستی و خمودگی علت و ببینند اسالم ناب و اصیل تعالیم به زدن چنگ در را پیشین شکوه این تکرار حل

  :است وشتهن چنین اسالمی تمدن طالیی عصر درباره کرامر مارتین. بدانند تعالیم این از گرفتن فاصله را امت

. .. دباش حقیقی معرفت داشتن مدعی توانست نمی دانست، نمی عربی زبان کسی اگر. .. ،1000 سال در«

 سال رد اگر... بودند روز آن اقتصادي و نظامی سیاسی، هاي قدرت ابر اسالمی، هاي سلسله که نیست شک

  .»رفتگ می تعلق مسلمانان به انحصاري طور به جوایز این تمام تقریباً داشت، می وجود نوبلی جایزه 1000

 از یکی صاحب خود زمانی که مسلمانان طرفیاز. گذاشت جايبر اسالمجهان در گانهدو تأثیري استعمار

 یافته اهیآگ خود فرودستی به نسبت و کردند می زبونی و خواري احساس. بودند جهان هايتمدن قدرتمندترین

 وجه همین فقط اسالمجهان مسئله اگر بود آمیزتحقیر بسیار برایشان شدناروپاییان مستعمره خصوصبو بودند

 را مشکل استعماري،ضد مختلف هايجبهه سریع گیريشکل با بسا چه بود، هااروپایی زورگویانه و استعماري

 کهس دیگر روي با را مسلمانان اسالمی، هاي سرزمین درون به اروپاییان گسترده ورود اما کرد، حل شد می

 پیچیده بسیار ار اروپاییان به ها واکنش امر همین و بود ساخته آشنا بود، صنعتی و علمی شکوفایی که استعمار

 مثل( مرتبط فنون دیگر و نظامی صنایع در خود باالي دست مددب هااروپایی که بود واقعیت یک این. کردمی

 تحت اروپا هب مسلمانان سفر چنین هم. شوند چیره مسلمانان بر بودند توانسته ،)غیره و آهن راه رانی، کشتی

 غفولم تاکنون واقعیت یک با را آنان دیپلماتیک، هاي مأموریت و تحصیل تجارت، از اعم مختلف عناوین

 و وبمجذ اغلب بودند، کرده مشاهده نزدیک از را اروپا جامعه که کسانی خصوص به. ساخت آشنا اروپا یعنی

 ها، انشگاهد و پرورش و آموزش حوزه در ها پیشرفت یعنی صنعتی هاي پیشرفت صرف از بیش چیزي شیفته

 ستعمارا طریق از نظامی اروپاي با که مسلمانانی براي که بودند شده داري حکومت نظم و قوانین و ها دادگاه
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 اروپا صنعتی و نظامی وجه با که مسلمانان از اي دسته که بود دلیل همین به. بود ناشناخته تقریباً بودند، آشنا

 سخت و نظامی صنایع و فنون آوردن دست به پی در بیشتر) مردان دولت و حاکمان مانند( بودند شده مواجه

  .داشتند تأکید سیاسی و اجتماعی اصالحات بر عمدتاً فرنگ در کردگان تحصیل که حالی در بودند،

. است مشهود اربسی سلفی و بنیادگرا جریانات رشد در استعماري حاکمیت تأثیر نیز قاره شبه در مثال، طور به

 عنوان هب مسلمانان نفس به اعتماد نخست: داشت قاره شبه مسلمانان میان در مهم تأثیر دو استعمار حاکمیت

 دتأکی با دوم، و کرد سلب آنان از را بودند کرده حکومت جهان از عظیمی هاي بخش بر ها قرن که کسانی

 سلطت رغم علی مسلمانان که واقعیت این. ساخت دار خدشه را حیانی و حقایق جایگاه علم، به حد از بیش

 با( ندشد می محسوب اقلیت یک قاره شبه در اکنون گذشته، در هندوستان بر خود گذشته ساله صد چند

 براي صیلا اسالم به گرایش در نیز بودند، ها انگلیسی تسلط تحت فرهنگی نظر از نیز و ،)هندوها اکثریت

  .است نبوده تأثیر بی شکوه با گذشته به بازگشت

  اسالم جهان در ها واکنش بندي دسته. 3-2

  :کرد تقسیم توانمی دسته چند به را اروپا با اشمواجهه در شده توصیف شرایطب اسالمجهان واکنش کلی،طورب

 اندیشمندان، زا دسته این مسئله. کردند می پیشنهاد را اسالمی مدرنیزم تلفیقی حل راه که اي دسته ،نخست

 آنان ردیگ موارد اکثر در و بود آن استعماري سیاسی وجه اروپا، با مسلمان مردان دولت و فعاالن یا احیاگران،

 راکث. جوید تمسک بدان باید خود اعتالي براي اسالمی امت که دانستندمی پیشرفت و ترقی مظهر را اروپا

 در هک کسانی این، بر عالوه. بودند دسته این از استعماري، ضد مبارزات جریان در خصوصب اولیه مصلحان

 نخبگان ویژه به داشتند، قرار اسالم جهان مناطق روزمره حاکمیتی امور در محسوس هاي آمديناکار معرض

 و فنون ها، روش از گرفتن وام اخیر دسته این براي. گرفتندمی جاي دسته این در عمدتاً نیز دولت در سیاسی

 یزن گروه همین اتفاقاً و بود ضرورت یک آنان نظامی قواي به مقابله براي کمتدس غربی داريحکومت قواعد

 آهنذوب انندم آن به وابسته صنایع و نظامی فنون زمینه در ویژهب اصالحات براي را ها گام نخستین که بودند

 باید بلکه و توانندمی مسلمانان و ندارد تعارضی هیچ غرب تمدن با حقیقی اسالم دسته، این نظر از. برداشتند

 بر تأکید زانمی میان، این در البته. بپذیرند نیز را اروپایی تمدن مظاهر از بسیاري خود، اصیل دینداري حفظ با

 فکري، طخ این. است داشته تفاوت متفاوت، زمانی هاي دوره در و مختلف متفکران در غربی یا اسالمی تعالیم

  .است داشته اسالمی جهان در بسیاري طرفداران همواره امروز تا اسالمی احیاگري دوران آغاز همان از

 انمسلمان روزي تیره و بدبختی عامل را اسالم و بودند امور کلیه کردن غربی به معتقد که گروهی ،دوم

 جدي سیارب مقابله با کرد تالش و بود اندیشه این سخت سر هواداران از) آتاتورك( کمال مصطفی. دانستندمی

 میان در نیز هندوستان در. برساند پیشرفت به را مدرن ترکیه غرب، به گشودن آغوش و اسالمی مظاهر با
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 و کرده درنیتهم با متنافر دینی مناسک نهادن کنار به تشویق را خود کیشان هم که اند بوده کسانی مسلمانان

 فتمخال روي و رنگ با گروه این. اند کرده حمایت نیز کشور این در ها انگلیسی حضور تداوم از حتی گاه

 دهی شکل رد چندانی تأثیر و اند بوده اقلیت در همواره اسالم جهان نقاط بیشتر در اسالم، مبین دین با صریح

 با تمخالف اسالم، جهان جوامع قاطبه در اساساً. اند نداشته اسالم جهان متفکران و روشنفکران گفتمان به

 مصلحان از بسیاري حتی که شرایطی در. است شده داده آن به مجالی اساساً نه و یافته اقبالی نه دین اصل

 هاي اذیت و آزار مورد اند، فشرده پاي اسالم مبین دین هاي استوانه به خود اعتقاد بر صراحت به که دینی

  .است نشده تحمیل گاه هیچ ها آموزه این با صریح و علنی مخالفت. اند گرفته قرار بسیار

 ینا نظر از. »الحل هو االسالم« که بود شده خالصه مشهور اشعار این در عقایدشان که دیگري گروه سوم،

 عالیمت از جستن دوري در باید را اسالم جهان فالکت هاي ریشه مسلمان، نظران صاحب و متفکران از دسته

 و همف با ـ اسالمی احکام شرط و قید بدون و سریع اجراي بر گروه این اصرار. دانست سنت و قرآن اصیل

 عديب تغییرات و اصالحات قیود، گرفتن نظر در بدون آنان زعم به و روایات و آیات از ظاهري کامالً اجتهادي

 یب ناپذیر، انعطاف روشی با ـ است شده اعمال بعدي هاي سده سنتی علماي سوي از عمدتاً که احکام در

 پیشینه .است ساخته نتیجه به معطوف و سیاسی نیرویی به تبدیل موارد اکثر در را آنان بدوي، و مصالحه

 هفتم قرن رد تیمیه ابن این به بعدها و حنبلی، مذهب، امام حنبل، ابن به ضعیف هاي پیوند با هایی باور چنین

 از متعدد هایی گزارش چنین هم. رسد می دوازدهم قرن در عبدالوهاب ابن محمد و هجري هشتم و

 ساختن پیراسته براي تکفیر ابزار با همراه و خشن تالش نیز و تیمیه ابن از ظاهرگرایانه و تند برخوردهاي

  .دارد وجود عبدالوهاب توسط اسالمی غیر شوائب ـ او زعم به ـ از اصیل اسالم

 یغیتبل گروه این اعالي نمونه سیاست؛ از دوري با فردي تزکیه و دینی تهذیب گزینی، عزلت چهارم،

 مخالف لکهب است، خنثی سیاست به نسبت تنها نه که است هند قاره شبه در) التبلیغ جماعت همان یا( جماعت

  .است خود گروه اعضاي سیاسی فعالیت گونه هر

 از اعضا و بود کرده تعریف مذهبی صرفاً را خود رسالت نیز الجزایر در »الجزائریین السلمین العلماء جمعیۀ«

 اندازي اهر الجزایري سلفیان از جمعی توسط گروه این. شدند می منع آن در سیاسی فعالیت یا بحث گونه هر

 در »الجزائریین السلمین العلماء جمعیۀ. «بودند کرده ایجاد را الشهاب نشریه 1925 سال در پیشتر که شد

  .گرفت شکل گروه این با مخالفت و واکنش

  بنیادگرایی ساز زمینه ساالري، مردم فقدان. 3

 هاي دهه در خصوص به اسالم جهان در سلفی خشن هاي جنبش گیري شکل در مهم هاي زمینه از یکی

. است بوده سنتی و مدرن ساالرانه مردم ها بنیان و نهادها فقدان و خودکامه هاي حکومت وجود اخیر،
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 و صرم در عبدالناصر جمال پاکستان، در خان ایوب ایران، در خان رضا ترکیه، در آتاتورك کمال دیکتاتوري

 فزایشا را بنیادگرایانه و رادیکال هاي راه جذابیت که است هایی دیکتاتوري از هایینمونه اندونزي در سوکارنو

 کودتاهاي رغمعلی آزاد، مطبوعات و مستقل احزاب مستقل، قضاییه قوة وجود دلیلب پاکستاندر مثالً. اندداده

 همین هب. اند داشته وجود سیاسی فعالیت و نظرات بیان براي آمیزي مسالمت هاي راه همواره بسیار، نظامی

 الس در خان ایوب دولت که هنگامی مثال، طور به. است نشده رو روبه عمومی اقبال با خشونت نیز دلیل

 هالبت. کرد صادر دولت رأي خالف به نظري عالی دیوان کرد، اعالم ممنوع را اسالمی جماعت فعالیت 1964

  :تاس کرده تشریح را آن از اي نمونه خوبی به احمد که دارد هم دیگري متعددي دالیل خشونت به توسل

 کعبه کنترل 1979 سال در که سعودي ناراضیان و مصر »الهجره و التکفیر« گروه خالف به گذشته، این از«

 اندیشه اصلی جریان در بلکه اند، نداشته قرار اقلیت در پاکستان اسالمی هاي جنبش گرفتند، دست به را

 رقهف و اقلیت اي حاشیه هاي جنبش اغلبِ که اند نبوده طرد عقدة دچار بنابراین، و اند داشته قرار مذهبی

   ..»کند می وادار خشن هاي روش اتخاذ به را مانند

 در اخیر هاي خشونت برخی دالیل از توان می را است کرده یاد »طرد عقدة« عنوان به آن از احمد چه آن

  .اند داده دست از را عمومی اقبال تدریج به ها جنبش این دهد می نشان ضمن در که دانست پاکستان

 صالحا را رسالتشان که هایی حرکت درباره شدید، سرکوب صورت در بنیادگرایانه هاي حرکت شدن خشن

 اشاره دانسو تجربه به توان می مثال، طور به. است توجه قابل بسیار اند، کرده عنوان کشور داخلی وضعیت

 یونالیست،ناس جمهور رئیس النمیري، جعفر توسط مخالفان خشن هاي سرکوب عدم دلیل به کشور این در. کرد

 یک در و دش اجرا ملی آشتی طرح سودان، المسلمین اخوان رئیس الترابی، حسن دکتر با تفاهم به رسیدن و

 انمخالف بر ها گیري سخت مصر در هرگاه مشابه، نحو به. شد جلوگیري خشونت از توجه قابل زمانی دوره

 نسبی انامک هاي وضعیت در و اند رفته تر بیش خشونت سمت به ها ه گرو -ناصر دوره مانند– یافته افزایش

 تجماع به باید روشی تغییر چنین اخیر نمونه از. اند آورده روي مدنی هاي روش به ها گروه این فعالیت،

 خشونت رسماً 2003 سال در االزهر علماي با متعدد مذاکرات پی در آن رهبران که کرد اشاره مصر اسالمی

 گروه ینا به که خارجی هاي تروریست کشتار به مصر جامعه منفی بسیار هاي واکنش البته. نهادند کنار را

  .اندبوده ؤثرم روش تغییر این در نیز -بود شده تلقی حرام گروه این دید از جهانگردي صنعت– شده داده نسبت

 کرسی چهار فقط ملی مجلس پست سیصد میان از ،1970 دسامبر انتخابات در پاکستان اسالمی جماعت وقتی

 نانچ هم. کرد همکاري الحق ضیاء کودتاي رژیم با و برگرداند روي دموکراسی از تدریج به آورد، دست به را

 روزمره وضعیت به ملموس غیر گرایانه آرمان شعارهاي جاي به پس این از گرفتند تصمیم جماعت رهبران که

  .دهند نشان تر بیش توجه مردم عادي مسائل و
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 سیاست لیعم صحنه از آنان بودن دور اسالمی، کشورهاي برخی در بنیادگرایان به نسبی اقبال دالیل از یکی

 جذابی و پاك سابقه هم شان نانوشته دیکته دلیل به شده موجب که است کشور روزمرة اجرایی امور و ورزي

 دولت هاي تسیاس به ناراضیان میان از بتوانند تندشان و گرایانه آرمان انتقادهاي دلیل به هم و باشند داشته

 لیلد به عمدتاً( شوند نمی دولت تشکیل به موفق معموالً چون آنان طرفی از. بیابند هوادرانی حاکم، هاي

 هب موفق آنان که مواردي در البته. کنند می حفظ را جذاب و معصوم چهره این ،)سرکوب فضاي و استبداد

 و گرایانه آرمان و افراطی شعارهاي تعدیل و گرایی عقل سوي به سرعت به یا اند، شده قدرت به رسیدن

 حبوبیتم سرعت به ناکارآمدي دلیل به یا و اند کرده حرکت اجرایی دستگاه اداره عرفی لوازم و اسباب پذیرش

 دولت در که کرد اشاره پاکستان اسالمی جماعت به توان می اخیر گروه نمونه از. اند داده دست از را خود

 ها کتشر کلیه مسئولیت( ملی تولید برق، و آب سیما، و صدا و اطالعات خانه وزارت چهار الحق ضیاء 1978

 وزارت سه هر خانه وزارت یک از غیر مدتی از بعد. آوردند دست به را توسعه و برنامه و طرح و) عمومی بخش

 و داده بورع دولت بروکراتیک کانال از را گذاري سیاست حوزه در عمل ابتکار یک نتوانستند حتی دیگر خانه

 واقعی ربهتج تنها سال یک این بنابراین، و بودند ناکارآمد شدت به ها خانه وزارت این. برسانند تصویب به

 در و هشد مسلمان تکنوکرات گروه یک به تبدیل عمالً اخوان نیز مصر در. بود جماعت دست به کشور ادارة

 از انعم سرکوب، و بسته فضاي ایجاد با قدرت به رسیدن از پس گرایان اسالم نیز دیگر کشورهاي برخی

 وجود صورت در کند می تقویت را فرضیه این ها، واقعیت این. شدند خود ناکارآمدي با ها مخالفت اظهار

 افق یک در قدرت، دموکراتیک فرآیندهاي به ها گروه بودن پایبند و اسالمی کشورهاي در فراگیر دموکراسی

 خود یا و بود خواهند حکومت عقالیی و عرفی سازوکارهاي پذیرفتن به مجبور بنیادگرایان یا طوالنی، زمانی

 م،اسال جهان مناطق برخی در که است واضح البته. شد خواهند رانده حاشیه به ساالري مردم چرخه در خود به

 اسیدموکر که افزود باید هم را مسئله این ضمن، در. بود خواهند دموکراسی میدان پیروز مدت کوتاه در آنان

 دینی و فرهنگی تکثر پذیرفتن آن حداقل که است فرهنگی بلکه دانست؛ گیري رأي فرآیند یک صرفاً نباید را

 که ستا این دموکراسی از بنیادگرایان برخی اولیه حمایت علت که اینجاست جالب. است آن حقوقی لوازم و

 سالما اقبال این. بود خواهند میدان پیروز گرایان اسالم حال، هر به دموکراتیک نظام یک در کنند می گمان

 ابزاري نهات بنیادگرایان براي دموکراسی که شده تفسیر چنین غربیان برخی سوي از دموکراسی به گرایان

  .قدرت تصاحب براي است

 که تمعناس این مؤید نیز مختلف هاي دهه طول در المسلمین اخوان گرایشات هاي نشیب و فراز سرگذشت

 که چنان. اند هرفت تربیش هاي خشونت سمتب آنان است، گرفته شدت بنیادگرایان به سیاسی فشارهاي هرگاه

  .شد تهبس ناصر مخوف هاي زندان در الجهاد و التکفیر مانند مصري خشن بنیادگراي هاي گروه اصلی نطفه
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  اعضا تحصیالت و اجتماعی طبقه. 4

 گسترده التتحصی پیشینه نداشتن بنیادگرا، و سلفی اسالم طرفداران و رهبران در معمول هاي ویژگی از یکی

 حرفه که هستند افرادي معموالً بنیادگرا هاي جنبش رهبران. است علمیه هاي حوزه در موجود شکل به دینی

 سنت از دور به و انفرادي و شخصی مطالعات حاصل شان دینی معارف و نیست دین مطالعه ها آن اصلی

. شود می تکرار نیز پیروان میان در الگو این. است سنتی یادگیري نهادهاي در معمول شاگردي و استادي

 تا رفتهگ مصر در قطب سید و البناء حسن از برشمرد؛ توان می اي مسئله چنین از متعددي بسیاري شواهد

 ودخ زعم به که اسالمی جماعت نه قاره، شبه در مثال، طور به .پاکستان در اسالمی جماعت مؤسس مودودي

 علماي با یک هیچ است، تر سنتی بسیار که »جماعت تبلیغی« نه و است سنت و مدرنیته بین ترکیب مدعی

 را تیسن علمیه مدارس مودودي خود .شوند می محسوب غیرروحانی هایی گروه و ندارد وثیقی ارتباط سنتی

 شتال محصول او اسالمی دانش و نکرد تحصیل ها آن در هرگز و دانست می مرده و باستانی سنتی داراي

 سنتی علماي با که بود هاییشخصیت از متأثر عمدتاً مودودي ضمن،در .است بوده اش شخصی مطالعات و ها

 خستن آزاد ابوالکالم بود، علمیه مدارس منتقد شدت به نعمانی شبلی مثالً داشتند؛ شدید نظر اختالف

 هاي شهاندی خوبیب الهوري اقبال و بود آورده روي بنیادگرایانه و ظاهري تفسیر به سپس و بود مدرنیست

 تأثیر هاکمونیست از شدتب عقیدتی خلوص و سازمانی هايروش در چنین هم مودودي. بود آموخته را غربی

 تنها اش شده منتشر اثر 12 مجموع از مودودي. نشد آنان هاي اندیشه مجذوب گاه هیچ چهاگر بود؛ پذیرفته

 داراي آیات عمدتاً نیز القرآن تفهیم جلدي شش تفسیر در حتی او. دارد کالمی محض موضوع با کتاب یک

 براي مودودي دعوت به که نفري 45 حدود از دیگر، سوي از .است داده قرار بحث مورد را سیاسی پیامدهاي

 موالنا انی،نعم منظور موالنا( داشتند وجود برجسته عالم چند تنها دادند، مثبت پاسخ اسالمی جماعت تشکیل

 فضاي یک هیچ سال چند از پس که) فلواري جعفر موالنا و اصالحی احسن امین موالنا ندوي، علی ابوالحسن

  .شدند جدا آن از تدریج به همگی و ندیدند سازگار خود باورهاي و روحیات با را جماعت

 سنتی قسواب با افراد که دهد می نشان پاکستان اسالمی جماعت رهبران شغلی و تحصیلی سوابق بررسی

 میان در 1975 سال در که تحقیقی در. اند نداشته را گروه این باالي هاي رده به صعود شانس دین، تحصیل

 درصد 52 بودند، جماعت وقت تمام کارکنان که کسانی از غیر گرفت، انجام پاکستان اسالمی جماعت رهبران

) آن مانند و حسابدار پزشک، دان، حقوق( اي حرفه مشاغل صاحبان درصد 28 مستقل، تاجران آن، رهبران از

 نهادهاي از مدارجی داراي که اي حرفه مشاغل صاحبان تعداد ،1983 سال تحقیق در. بودند معلم درصد 12 و

 میان از چنین هم. یافت افزایش درصد 57 به نیز مستقل تاجران تعداد و درصد 32 به بودند سکوالر تعلیمی

 مشاغل صاحبان درصد 25 تاجر، درصد 37 ایالتی، و ملی مجالس در جماعت سوي از شده نامزد کاندید 106

  .بودند معلمان درصد 5 و علما درصد 7 داران، زمین درصد 8 جماعت، وقت تمام کارکنان درصد 10 اي، حرفه
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 نیست، کیی بنیادگرایان ترکیب با لزوماً القاعده به منتسب سیاسی رادیکال هاي گروه اعضاي ترکیب چه اگر

 شانن بنیادگرا هاي گروه اکثر میان را اي شونده تکرار الگوهاي افراد، این روي بر شده انجام هاي پژوهش اما

 ستیترروری هاي شبکه بررسی نام با سخنرانی یک در جنایی پزشک سیجمن مارك مثال، طور به. دهد می

 خود هاي پژوهش درباره) 141-133 صص ،1387 امریکا، دفاع وزارت نیروي تحول مرکز( جهان، در سلفی

 نای در. است گفته سخن القاعده زندانی هشتصد حدود مطالعات و شغل و طبقاتی هاي خاستگاه درباره

 اکثر زیرا ؛شده رد طبقاتی منشأ و فقر نظریۀ. است گرفته قرار بررسی مورد تروریزم هاي نظریه تمام پژوهش،

 نظریه د؛ان داشته سکوالر پیشینه اعضا غالب زیرا شده؛ رد مذهبی زمینه نظریه اند؛ متوسط طبقه از اعضا

 درس مدارس در افراد این درصد سیزده تنها که این چه شود، می رد القاعده هاي »مدرسه« در تحصیل

 نظریه نیست؛ صحیح اعضا ساله 26 سن متوسط به توجه با هم بودن خام و سال و سن کم نظریه. اند خوانده

 حالی در دارند، دانشگاهی تحصیالت افراد این درصد 62 اینکه چه نیست؛ درست وجه هیچ به نیز سوادي بی

 به آنان ورود نرخ اینکه تر جالب و روند می دانشگاه به مردم درصد 10 حداکثر آنان بومی کشورهاي در که

 حرومیتم نظریه شغلی، هاي فرصت فقدان نظریه است؛ باالتر هم ها امریکایی ورود نرخ میانگین از دانشگاه

 ارايد متأهلین سوم دو( خانوادگی هاي مسئولیت از فراغت نظریه ،)اند کرده ازدواج افراد این چهارم سه( سنی

 توجه جالب یافتۀ این به پژوهش این چنین هم. شوند می رد نیز داشتن جنایی سابقه نظریه و) هستند فرزند

 سالم یزن روانی نظر از بلکه خود، جامعۀ افراد ترین باهوش و بهترین تنها نه افراد این« که است رسیده نیز

 درصد هس از کمتر بسیار که است درصد یک آنان میان در روانی هاي ناراحتی نرخ زیرا ؛»اند بوده افراد ترین

 تاینجاس جالب. است مذهبی تحصیالت دیگر بررسی مورد هاي ویژگی از یک. است روز جوامع در متوسط

 رشته در تاًعمد اند، رفته دانشگاه به کسانیکه افراد این میان از. اند نداشته مذهبی تحصیالت هرگز آنان که

 تروریست هامهندس چرا که شودمی مطرح پرسش این اکنون« :اند کرده تحصیل پزشکی و مهندسی هاي

 که کنندمی تصور بخوانند، را متون توانندمی کنندمی فکر که هستند خودبین قدرآن هامهندس. ..شوند؟می

 ودند،ب برخوردار مذهبی تحصیالت از نوعی به هاآن اگر اتفاقاً. بخوانند را قرآن کمکی هیچ بدون توانندمی

 در وقتی و ندارند مذهبی دانش هاآن اما. یافتندمی مصونیت قرآن طلبانه خشونت هاي قرائت برابر در احتماالً

 آنقر غیرمعمول هاي قرائت دام به مذهبی، تحصیالت نداشتن خاطر به آورند، می رو مذهب به سالگی 25

 رسیمت دنبال به بالفاصله چیزي، هر فهمیدن براي و هستند گونه این معموالً ها مهندس واقع، در. افتند می

 فراموش یعنی است؛ آن دنبالب سلفی اسالم که است کاري همان دقیقاً این. روند می اصول یافتن و نقشه

 رکزم. (»مسئله همین به دادنبها تنها و حدیث و قرآن اصول به بازگشت و تأویل و تفسیر قرن14 کردن

 شد، اشاره نیز مقاله همین در مختلفی موارد در که طورهمان )147ص،1387امریکا، دفاع وازرت نیروي تحول

  .شودمی دیده بنیادگرا هايجنبش اکثر در تقریباً الگوها این
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 تونس به عبده سفر. کرد اشاره تونش به توانمی سنتی، علماي از بنیادگرایان گرفتن فاصله موارد دیگر از

 عدم الیلد از یکی. نگرفت قرار بودند، مالکی مذهب پیرو که زیتونه شیوخ استقبال مورد چندان1885 سالدر

 صمت قدن نیز و دینی علوم کنار در جدید علوم آموختن بر او تأکید زیتونه، علماي میان در عبده از استقبال

  .کرد هابیتو به متهم را عبده ،شریف شیخ زیتونی عالم اینکه دیگر جالب نکات از و. بود توکل و صوفیانه

  جوامع برخی در دینی باورهاي گرفتن اوج. 5

 سلسله از سپ جوامع برخی در معنویت به عام گرایش به توان می بنیادگرایی تقویت محلی هاي زمینه دیگر از

 تا که تپیوس وقوع به اي زمینه پیش یک در معنویت و دین به اشتیاق و اقبال این. کرد اشاره حوادث از اي

 اي منطقه و بومی عوامل چند هر. بود آورده پدید را آن مدرن فرهنگ گراي مادي و سکوالر سطوح حدي

 در مهمی حوادث. داشت وجود شرایطی چنین هفتاد دهه اواخر در مصر در مثال، طور به. داشتند مدخلیت هم

 مهم دشای. داشت دنبال به مصر جامعه در را گرایی اسالم موج گسترش که پیوست وقوع به هفتاد دهه اواخر

 1967 ژوئن روزه شش جنگ در اسرائیل از) ناصري عربیسم پان درواقع و( اعراب شکست رویدادها این ترین

 تمحبوبی هاي زمینه آمدن فراهم موجب قطب، اعدام خصوص به گرایان اسالم بر ناصر دولت فشارهاي. بود

 ادي،اقتص وخیم وضعیت و جنگ از ناشی فشارهاي. شد جنگ در شکست از سرخورده عمومی افکار نزد آنان

 این متعاقب. نمود امریکا، خارجه امور وزیر راجرز، ویلیام وساطت به صلح قرارداد امضاي به وادار را ناصر

 سرتاسر در لح راه عنوان به دین به توجه مصر، مسائل حل در عربیسم پان بست بن و ها سوسیالیست ناکامی

 زیتون سايکلی رویداد به توان می دین به دوباره تشنگی این تاریخی نمودهاي از. یافت گسترش مصر جامعه

 هاي یقتطر یا سنتی دین به بازگشت معناي به دین به بازگشت این البته. کرد اشاره 1968 سال آوریل در

 آثار در همه از یشب که بود اسالم از سلفی ظاهرگرایانه تفاسیر پذیرفتن معنی به تر بیش بلکه نبود، صوفیه

  :گرفت صورت سطح چهار در دوره این در مصر در دین به بازگشت کلی، طور به .بود یافته تجلی قطب سید

 ینید مشروعیت طریق، بدین و بزند پیوند اسالم با را خود کرد تالش آشکارا که سادات دولت خود نخست،

 شاید البته و کند تقویت را اسالمی مدرنیسم کوشید جد به چنین هم او. برساند حداقل به را دولت با مخالفت

  .نماید مقابله سلفی گرایان افراط با بتواند که نیز دلیل این به

 تخابان و جمعه نمازهاي محسوس شلوغی زیتون، حادثه نمونه عنوان به جامعه سطح در دین به بازگشت دوم،

 هبیمذ مبلغانو نویسندگان میان، ایندر. بود آن نمودهاي از زنانو مردان میان در حجابو اسالمی هايپوشش

 هايطیف زا مبلغان این. آورند گرد خود حول را فراوانی جمعیت توانستند آمده، دستب نسبی آزادي یمن به نیز

 مدرنیتهو اسالم سازگاري تبلیغهب اکنون بود، مارکسیست یک ترپیش که محمودمصطفی:بودند بنیادگرا مختلف

 مسالمت بنیادگرایی بود، سادات مذهبی امور وزیر 1978تا1976 سال از که الشعراوي متولی محمد پرداخت؛می

 جهادگرایی انبنیادگرای از نیز کشک، عبدالحمید االزهر، التحصیل فارغ نابیناي شیخ و کرد؛ می تبلیغ را آمیز

  .بود یافته بسیاري هواداران و بود ساخته خود افکار تبلیغ محل را قاهره الحیات عین مسجد که بود
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 و کوچک سیاسی هاي گروه سطح در ناصر، مرگ از پس مصري جامعه در دین به بازگشت سطح سومین

 زا بسیاري. بودند افزوده خود هاي فعالیت شدت بر مجدداً برهه این در که بود نمودار اخوان مثل بزرگی

 صوصخ به -اخوان وقت رهبر – الحضیبی تعالیم تأثیر تحت و ناصر هاي زندان در که اخوان قدیمی اعضاي

 معطوف و آرام روشی بودند، گردانده روي قطب سید انقالبی و تکفیري هاي اندیشه از او قضاه ال دعاه کتاب

 تا کمابیش و التلمسانی عمر زمان در و الحضیبی از پس رویه این. بودند گرفته پیش در اجتماعی تغییرات به

 ویهر همین. اوست آرام اجتماعی تغییرات در البناء حسن رویه ادامه نیز زیادي حد تا و داشته ادامه نیز امروز

 درباره الظواهري ایمن که طوري به شده، اخوان به القاعده گرایان افراط سوي از بسیاري انتقادات موجب

 ار آنان کند، صف به جهاد براي را جوانان اینکه جاي به). .. المسلمین اخوان: «(است داده نظر چنین اخوان

  .»فرستد می انتخابات هاي صف به

 عالیتف آنان نظر از که بود جوانی سیاسی فعاالن و زندانیان به مربوط دین، به بازگشت از سطح چهارمین

 هاي دستگیري خصوص به ناصر برخوردهاي خشونت با متناسب پاسخی الحضیبی، اجتماعی و مدنی هاي

 مبارزه هاي هآموز از بیش قطب سید انقالبی و آرمانی کیشانه، راست باورهاي. نبود گرا اسالم فعاالن گسترده

 مینه در اسالمی جماعت. کرد می برآورده را جوانان این بلندپروازانه هاي شوق و شور حضیبی، آرام اصالح و

 اهمفر و دانشجویان جنسیتی جدایی خواهان گروه این. یافت توسعه ها دانشگاه در 1970 دهه اوایل در فضا

 عضو دانشجویان انقالبی، هاي جنبش دیگر چون هم. بود ها دانشگاه در بانوان مختص تجهیزات آوردن

 هایی یريدرگ ایجاد موجب که ها فعالیت این باشند، اسالمی نظري مسائل پیگیر که آن از بیش نیز جماعت

 به رمص امنیتی نیروهاي و نشد تحمل سادات سوي از بود، شده قبطی مسیحیان با هم و ها دانشگها در هم

 چنین. کردند سرکوب را حرکت این زیادي حد تا تقریباً ،1981 ژوئن در الحمراء زاویه غائلۀ از پس خصوص

 را آن توان می و داده روي نیز دیگر اسالمی جوامع از بسیاري در بیستم قرن دوم نیمه در دین به رویکردي

  .دانست بنیادگرایی عوامل از یکی

  اسالم جهان در کنونی شرایط. 6

 هب مناطقِ از وسیعی طیف در ها فرهنگ و اقوام از متنوعی گستره شامل اسالم جهان گذشت، که طور همان

 سایر و اه رسانه به دسترسی معیشتی، و اقتصادي وضعیت این، بر عالوه. است مختلف جغرافیایی لحاظ

 اندیشه به گرایش چگونگی بینی پیش هرگونه بنابراین،. است متفاوت اسالم جهان در نیز دیگر هاي شاخص

 این که عواملی گفت توان می کلی، طور به اما. دارد بستگی متنوع بسیار عوامل این به بنیادگرایانه هاي

 ظرن از مثالً. دارند حضور جهان در دیگري منطقه هر از بیش اسالم جهان در کنند، می تشدید را گرایشات

 الس در اکونومیست دموکراسی شاخص اساس بر. ندارد قرار مناسبی وضعیت در اسالم جهان ساالري، مردم

 رد سنگاپور. دارند قرار دموکراسی داراي اول کشور هفتاد میان در اندونزي و مالزي کشورهاي تنها ،2008

 در پاکستان. دارند قرار 87 و 86 ،85 هاي رتبه در ترتیب به ترکیه و هرزگوین و بوسنی فلسطین، ،82 رتبه
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. دارند قرار بررسی مورد کشور 167 میان از 161 عربستان و 146 سودان ،138افغانستان ،119 مصر ،109 رده

  .است تأمل قابل بسیار عربستان و مصر مورد در مسئله این خصوص به

 نسانیا توسعه گزارش طبق. ندارد قرار خوبی وضعیت در نیز انسانی توسعه هاي شاخص نظر از اسالم جهان

 وقطرکویت،سنگاپور، کشور4 تنها باال، انسانی توسعه هايشاخص با کشور38 میان ازملل، سازمان 2007سال

 ،123 رده در مصر ،59 رده در نفتی باالي درآمدهاي رغم علی عربستان. دارند حضور اسالم جهان از امارات

 قرار) دارد قرار جدول انتهاي در که نیجر از باالتر رده یک(181 رده در افغانستان و 150سودان ،141 پاکستان

 و واديباس نرخ(آموزش و دانش زندگی،امید شاخص سه از ترکیبی ملل سازمان انسانی توسعه شاخص .دارند

 اسالم جهان کشورهاي معنادار تفاوت این.است)GDP(داخلی ناخالص تولیدو ،)متوسطهتا  ابتدایی تحصیالت

 براي حلی راه تواندنمی کنونی نظم که است کرده ایجاد را باور این اسالمجهان در بسیاري براي غرب، با

 ر،دیگ سوي از. درانداخت نو نظمی و کرد رجوع اولیه منابع و اصیل هاي آموزه به باید و باشد اسالم جهان

 آنان خانواده مالی تأمین و هاآن به پول پرداخت تروریستی، هاي گروه به افراد شدن جذب مهم دالیل از یکی

 نیز هانج سیاسی کالن صحنه همچنین .اند داده خبر شغل یک به تروریزم تبدیل از برخی که چنان است؛

 مثال، طور هب. است کرده بنیادگرایانه و سلفی باورهاي به گرویدن مستعد را اسالم جهان که است اي گونه به

 کیی است، گرفته خود به مذهبی رنگ کامالً اخیر دهه در خصوص به که صهیونیستی رژیم و اعراب منازعه

  .است سیاسی منازعه این براي حل راه یک عنوان به اولیه منابع به بازگشت در مهم عوامل از

 اسالمجهان تلفمخ مناطق بین بسیاري هايتفاوت کنونی، وضعیت تبیین هرگونه در همچنان باید وصف، این با

 نمی را بانطال بنیادگرایی با ترکیه در شده واقع اقبال مورد بنیادگرایی ماهیت که همچنان گرفت؛ نظر در را

 اوتمتف یکدیگر با اجتماعی هاي زمینه و عمل شدت باورها، توجیه لحاظ به هم دو این. دانست یکی توان

 مطرح تر پیش که روست پیش هایی افق اکنون هم مدرنیته، یا غرب با مواجهه مورد در خصوص به. اند

 فراوانی أثیرت اسالم جهان در بنیادگرایی بر آینده گرایش یا گیري شکل نحوه بر تواند می خود این و اند نبوده

 نترنتای و همراه تلفن اي، ماهواره هاي تلویزیون از اعم ارتباطی ابزارهاي گسترش مثال، طور به. باشد داشته

 هم. کنند رگوندگ کامالً را بنیادگرایی به گرایش در پیشین رویه توانند می که هستند هایی پیشران جمله از

 با همقایس در قاره این در آنان باالي بسیار رشد نرخ با همراه اروپا، به مسلمانان وسیع هاي مهارجت چنین

. باشد ؤثرم پردازان نظریه توجیهات هم و بنیادگرایی به گرایش چگونگی در هم تواند می نیز بومی، جمعیت

 توسعه اب خصوص به اند؛ کرده بسیاري هاي تفاوت بنیادگرایی بر مؤثر عوامل نیز اسالمی کشورهاي داخل در

 ایجاد رفیع دولت طرفداران و بنیادگرایان میان جدي شکافی متوسط، طبقه گسترش و کشورها این اقتصادي

 کومتح کشوري در اگر خصوص به. نیست روشن چندان گسترش حالِ در شکاف این پیامدهاي که است شده

  .داشت اهدخو تري بیش هاي هزینه و بوده تر بغرنج بسیار شکاف این پیامدهاي باشند، حاکم بنیادگرا هاي
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 نام به »دیگري« یک با مواجهه اصلی عامل یک از ناشی عمدتاً معاصر دوران گري سلفی و بنیادگرایی

 اب اسالم جهان فرهنگی هاي بوم زیست از کدام هر نسبت به که است دیگري محلی عوامل و مدرنیته

 ضحوا اما. دارد روي اسالمی فتوحات دوران در ابتدا اسالم، جهان در »دیگري« با مواجهه. اند متفاوت یکدیگر

 عصبت و غیرت دلیل به سپس و نظامی امور در مسلمانان باالي دست دلیل به نخست مواجهه این که است

 اعتماد اب مسلمین. نشد مسلمانان فتور موجب و نبود منفعالنه هرگز اسالمی، دعوت ابالغ در مسلمانان قوي

 را یگراند هاي اندیشه ورود راه تنها نه بودند، آورده دست به اسالمی ناب تعالیم به استظهار از که نفسی به

. بستند کار هب اسالمی تمدن توسعه و تقویت راه در تمامی به و شده پذیرا را آن گشاده رویی با که نکردند، سد

 استداللی هب فلسفه ابزار همین با و پذیرفتند باز آغوشی با را یونان فلسفه و اوائل علوم آنان مثال، طور به

. ادد روي امري چنین کمابیش نیز معرفت هاي حوزه دیگر در که چنان هم پرداختند؛ اسالمی باورهاي کردن

 هاي سده براي را آن و شده اسالمی میانه هاي سده در اسالمی تمدن شکوفایی و باروري موجب امر این

  .ساخت تبدیل جهان تمدن ترین بزرگ و شکوفاترین به متوالی

 تدافعی هایی العمل عکس بروز موجب مسلمین ضعف غرب، تمدن با مسلمانان اخیر سده دو مواجهه در اما

 چنین زا برخاسته عمل. بود آن خلوص شدن مشوب و دینی هویت فروپاشی از ترس آن اصلی ویژگی که شد

 وفق بر کردن عمل موارد برخی در و بود گزینی عزلت و خود دور به کشیدن دیوار موارد برخی در ترسی

 برخی هک خصوص به. پردازند می تهاجم یا تدافع به تعامل، جاي به صحنه بازیگران آن در که جنگ استعاره

 ایینپ موضع همین واقع، در. گرفت می انجام جنگ منطق همین با نیز) ها اروپایی یعنی( باالتر دست اعمال

 اب مسلمانان مواجهه دو تفاوت رمز حال، هر به. گرفت می مسلمانان از نیز را انتخاب جسارت بودن، دست

 رمعاص دوران در آنان ضعف منظر و فتوحات دوران در مسلمانان باالدست منظر همین در باید را »دیگري«

 فضع موجب دیگري و شد مختلف هاي فرهنگ ادغام و جذب طریق از تمدنی شکوفایی موجب اولی جست؛

  .اسالمی امت بیشتر انحطاط و روزافزون

 قدانف دموکراسی، فقدان عربی، عصبیت مانند عواملی به مقاله این در نیز بنیادگرایی محلی عوامل از

 شد، شارها که چنان هم. شد برده نام دین به بازگشت به منجر رویدادهاي برخی و کالسیک دینی تحصیالت

 این بقاي و تداوم موجب همین و دارند حضور اسالم جهان مختلف مناطق در کمابیش هنوز عواملی چنین

  .بود خواهد آینده هاي سال در ها جنبش

 احمد ردکت و هوشنگی حسین دکتر کوشش به دینی، هاي جریان از طیفی بازشناسی سلفیه و گرایی بنیاد: منبع

  .ش1390 صادق، امام دانشگاه انتشارات پاکتچی،






