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ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ:
ّ
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﮑﻮﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻠﻔﯽ رادﯾﮑﺎل ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﭼﮑﯿﺪه

ﺷﺎﻫﯿﻦ زرعﭘﯿﻤﺎ
ﻣﯿﻨﺎ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ

١
٢
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻗﺮن از درﮔﺬﺷﺖ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،ﻣﯿﺮاث ﻓﮑﺮی او ﮐﻤﺎﮐﺎن زﻧﺪه
و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﻠﻔﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ؛ ﻣﯿﺮاﺛـﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﺪایوارهﻫﺎی ﺳﻠﻒ ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ
ﻗﻮاره اﺧﻼﻓﺸﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺣﺮﺑـﻪای دﺳـﺖ ﯾﺎزﯾـﺪه و از ﻫـﯿﭻ اﺟﺘﻬـﺎد
ﺗﻌﺐزاﯾﯽ )وﻟﻮ آﻧﮑﻪ ره ﺑﺪﻋﺖ ﺟﻮﯾﺪ( در ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿـﻖ و ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﻗـﻮای ﺗﺸـﺮﯾﻌﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﮔﺮده ﺧﻠﻖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻟﻖ رویﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻼﺷﮏ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ
اﯾــﻦ ﻣﯿــﺮاث ،ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت و ﺗﻌــﺎﻟﯿﻢ ﻓﻘﻬــﯽ و اﻟﻬﯿــﺎﺗﯽ ﺻــﺮف ،ﻓــﺎرغ از
ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻀﺞ آن در ﻫﺮ ﺑﺮﻫﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )و ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ( ،ﺑـﻪ

۲۱۱

۲۱۲
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ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰاﻧﻪای در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺣﺎﻣـﻞ ﺗﺤﻔـﻪای
ﺟﺰ اﻧﻘﯿﺎد و ﺗﻌﻠﻞ ﻗﻮه ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺿـﻤﻦ ﺑﯿـﺎن
اﻫﻢ اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،ﺳﯿﺪﺟﻤﺎل ،ﻋﺒﺪه ،رﺷﯿﺪرﺿـﺎ
و ...ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻧﺌﻮﺳﻠﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺎده ،ﻧﻘـﺶ ﺑﺤـﺮانﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ﺑـﺎ ﻏـﺮب در ﯾـﮏ ﺳـﺪه اﺧﯿـﺮ و ﻣﻔﻬـﻮم
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺎوﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،آﻧﭽﻪ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻓﮑﺮی و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در ﭘـﯽ ﺗﺒﯿـﯿﻦ آن اﺳـﺖ ،ﺗﺸـﺮﯾﺢ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺶﻗﺮاوﻻن ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻠﻔﯿﻪ ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺘﺄﺧﺮ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺤﻤﻞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﻮﯾﻦ آن در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺟﻬــﺎن اﺳــﻼم و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ارﺗﺒــﺎط آن ﺑــﺎ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻣﻌﺎﺻــﺮ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎن ،ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ،ﺑﺤﺮانﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺗﮑﻔﯿـﺮ،
وﻫﺎﺑﯿﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ واﺟﺪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﻠﻔﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﺪﻋﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺧـﺎص
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن/ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﭘﯿﺮو ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺻﺤﺎب »ﺳﻠﻒ« ﯾﺎ »ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ« ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
رﻫﺎﯾﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺟﻮاﻣﻊ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ »اﺳـﻼف« ﯾـﺎ ﮔﺬﺷـﺘﮕﺎن ﺧـﻮﯾﺶ
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﮑﻮﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از ﻗـﺮون اوﻟﯿـﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ -۱ :ﺑﺴـﯿﺎری از اﺣﮑـﺎم ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﻣﺘﺮوک ﻣﺎﻧﺪ  -۲ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻧﻮع ﺑﯿﻨﺶﻫﺎ و ﻧﻮع ﺗﻠﻘﯽﻫﺎ از اﺻﻮل و ﻓﺮوع
دﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ  -۳ﺧﺮاﻓﻪ و ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت و ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﺟﺎﻫﻠﯽ و ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ
وارد اﺳﻼم و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺷـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘـﯽ ﻧﻬﻀـﺖ ﺳـﻠﻔﯿﻪ را از ﺑـﺪو ﺗﮑـﻮﯾﻨﺶ
واﮐﺎوی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی زاﯾﺸﺶ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﯿﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐـﻪ ﻇـﺎﻫﺮا
ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺻﻼحﮔﺮاﻧﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺳﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫـﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ دﺳـﺖ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐـﻪ -۱ :اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ﻋـﺰت در اﻋﺘﻘـﺎد و اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ذﻟـﺖ در ﻋﻤـﻞ ﻧﺎﺷـﯽ از
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ﭼﯿﺴﺖ؟  -۲اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺷـﮕﻔﺖ از ﮐﺠﺎﺳـﺖ؟ از اﺳـﻼم اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ؟  -۳دﻻﯾـﻞ
اﻧﺤﻄﺎط ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ...در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ ﻗﺒﻞ از
ﻇﻬﻮر ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ،ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن »ﺣﺮﮐﺖ وﻫﺎﺑﯽﮔﺮی« ﮐﻪ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،اﻣـﺎ در ﻋﻤـﻞ ﻣﺸـﯽ ارﺗﺠـﺎﻋﯽ،
ﻣﻨﺤﻂ و ﺗﻔﺮقزاﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﻮﺳﯽﻫـﺎ« در
ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﻨﻮﺳﯽ ادرﯾﺴﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و
ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ،
در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری
ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮی ﻧﻮﯾﻦ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪ آﺑـﺎدی و ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑـﺮای
اﺣﯿﺎی اﺣﮑﺎم ﻣﺘﺮوک اﺳﻼم ،اﺻﻼح و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻋﺘﻘﺎدات اﺻﯿﻞ و ﺑﯽ ﭘﯿﺮاﯾـﮥ آن ،ﻧﻔـﯽ
ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎی ﺑﯿﻨﺸﯽ و ﺧﺮاﻓﻪ زداﯾﯽ از ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،روﯾﮑﺮد اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
و ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻋﻘﻼﯾﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺮ دو ،ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺑـﻪ اﺳـﻼم
ﺻﺪر اﺳﻼم و ﭘﯿﺶ از ﻧﻔﺎق ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ زﻣـﺎن ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ )ﮐـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﻣﻨﻈﺮ او ارﺗﺠﺎع ﻣﺤﺾ و اﺻﻮﻻ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﻮد( )ﻣـﻮﺛﻘﯽ .(۹-۸ :۱۳۸۰ ،ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻣﺘﺪﯾﮏ و »روﺷﻤﻨﺪ« ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ »وﺿﻌﯽ« و
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺳﻮق داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﺳـﻼم را
ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ آورد .اﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄوﯾﻞﻫﺎ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از وی )ﺧﺎﺻـﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ( از ﻣﻔﻬﻮم ﺳـﻠﻔﯽ ﮔـﺮی ﺷـﺪ ،ﻣﺴـﯿﺮ آن دﮔﺮﮔـﻮن و داﻣﻨـﻪ آن ﺗﻨـﮓ و
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺮن اول ﺣﯿﺎت اﺳﻼم) ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻـﺤﺎﺑﻪ ،ﺗـﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺗـﺎﺑﻌﯿﻦ ﺗـﺎﺑﻌﯿﻦ( ﺷـﺪ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻠﻔﯿﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻨﺎزﻋﺎت و ﺗﻔﺎﺳـﯿﺮ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن از آرای آﺑـﺎی ﻧﻬﻀـﺖ ﺳـﻠﻔﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺘﻠﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده .در اﯾـﻦ
ً
ﺑﺤﺚ ،ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ »ﻓﮑﺮی« و »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻇﻬﻮر ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺗﺒﻌﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
آن را در ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﻫﺎﺑﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ )ﻫﻤﭽﻮن داﻋﺶ( ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻟـﻮای
اﺳﻼم ﺑﻨﺎی ﺗﺮور و ارﻋﺎب را ﭘﯽ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص( و اﮐﻨﺎف ﮔﯿﺘﯽ )ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم( ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

 -۱ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻫﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻫﺪاف و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ و
۲۱۴
ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ دو
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﯾـﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻨﺒﻌﺚ از آن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اوﻟﻮﯾـﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از -۱ :ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻓﮑـﺮی
ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭘﺪران ﻓﮑﺮی ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟  -۲ﻧﻘـﺶ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ در ﻇﻬﻮر ﺟﺮ ﯾﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ١ﺗﮑﻔﯿـﺮی و ﺳﻠﻔــــﯽ ﭼﯿـــﺴﺖ؟
 -۳ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﺮور و ارﻋﺎب و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟  -۴ﻣﻔﻬﻮم
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳـﻠﻔﯽ اﺳـﻼمﮔـﺮا ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ؟

 -۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

در ﺣﻮزه ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ )ﯾـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ آن( ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﻞ و
ﻣﻨﻔﮏ از ﻫﻢ ﮐﺘﺐ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟﻨـﺒﺶﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ) ،(۱۳۹۰ﺣﻤﯿـﺪ اﺣﻤـﺪی ،ﻧﺸــﺮ
داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ،hﺧﺎﺻـﻪ ﻣﺒﺤـﺚ اﺳـﻼمﮔﺮاﯾـﯽ و ﻣﺴـﺄﻟﮥ ﺧﺸـﻮﻧﺖ  -۲ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﭘﻨﺎه ﻧﺺ ﮔﺮاﯾﯽ )ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﯾﯽ( در اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﻔﯽ ﮔـﺮی
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ) ،(۱۳۹۴روح اﻟﻠﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ دﻫﺴﺮﺧﯽ و ﺳﯿﺪ ﻋﻠـﯽ ﺣﺴـﻨﯽ،
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ادﯾﺎن  -۳ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺳﻠﻔﯽ ﮔـﺮی ﺗـﺎ ﻧﻮﺳـﻠﻔﯽ ﮔـﺮی
1. Social movements.

۲۱۵

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

) ،(۱۳۹۲ﺣﺠﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮدﮐﯽ و ،...ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣـﺎه ﺗـﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ -۴ﭘﯿﺎﻣـﺪ ﺳـﻠﻔﯽ
ﮔﺮی اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ) ،(۱۳۸۵ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒـﺮدی ﺟﻬـﺎن
اﺳــﻼم  -۵ﻗــﺪرت و ﺧﺸــﻮﻧﺖ در اﺳــﻼم ﺳﯿﺎﺳــﯽ ) ،(۱۳۸۹آرش رﯾﯿﺴــﯽ ﻧــﮋاد ،رﺳــﺎﻟﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ،داﻧﺸــﮑﺪه ﺣﻘــﻮق و ﻋﻠــﻮم ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﻬــﺮان  -۶رﯾﺸــﻪﻫﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺮورﯾﺴﻢ :ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ )،(۱۳۸۸
آذر ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد ،رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان
 -۷ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻮﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از دﻫﻪ ،(۱۳۸۶) ۱۹۹۰
ﻣﺤﻤـﺪ ﺻـﺎدق ﺟﻮﮐـﺎر ،رﺳـﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ،داﻧﺸـﮑﺪه ﺣﻘـﻮق و ﻋﻠـﻮم ﺳﯿﺎﺳــﯽ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  -۸ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آراء ﺳـﻠﻔﯿﻪ درﺑـﺎره ﺗﻮﺣﯿـﺪ و ﻧﺒـﻮت ) ،(۱۳۸۲ﻋﻠـﯽ اﻟﻠـﻪ
ﺑﺪاﺷــﺘﯽ ،رﺳــﺎﻟﻪ دﮐﺘــﺮی ،داﻧﺸــﮑﺪه اﻟﻬﯿــﺎت ،داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﻬــﺮان و ...روﯾﮑــﺮد ﮐﺘــﺐ،
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻮق را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد -۱ :ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﻧـﺪ  -۲ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ
ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺎرغ از ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﻧـﺪ
ﻣﺜﻞ -۳ :ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺳﻌﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑـﯿﻦ اﺳـﻼم،
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳـﻼﻣﯽ و ...ﺑـﺎ ﻣﻔﻬـﻮم »ﺧﺸـﻮﻧﺖ« ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋـﺎم و ﮔﺴـﺘﺮده و ﻧـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم
»ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ« داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻓﻮق در ﺣﻮزۀ ﻓﻘﻪ ،ﮐﻼم ،اﻟﻬﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻣﺤﺒﻮس اﺳﺖ و ﭘﺎی در ﺣﻮزه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .آﻧﭽـﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ آن
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ ،ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ» :ارﺗﺒـﺎط ﺳـﻠﻔﯽﮔـﺮی و ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠ ﺰا و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ و ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑـﺎ ﻣﮑﺘﻮﺑـﺎت ﻣﻬـﻢ و ارزﺷـﻤﻨﺪ ﻓـﻮق
ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﮏ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺣﯿـﺚ ﻣﻮﺿـﻮع و روش،
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از آﻧﻬﺎﺳﺖ.

 -۳ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﻔﯿﻪ و ﻧﺌﻮﺳﻠﻔﯿﻪ را ﻣﯽﮐـﺎوﯾﻢ و
۲۱۶
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻈﺮی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﻠﻔﯿﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻘﻪ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ ﺣـﺎﺋﺰ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﯿﺰ ﮔﺸـﺘﻪ اﺳـﺖ .در ﺗﻌﺮﯾـﻒ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم در ﺑـﺎدی اﻣـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط
ً
ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ آن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ،اﺳﺎﺳﺎ ﺳـﻠﻔﯿﻪ ﯾـﺎ ﺳـﻠﻒﮔﺮاﯾـﺎن در ﻣﺒـﺎﻧﯽ
اﭘﯿﺴﺘﻤﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﺮادف ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ اﺻﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﻧﺼﻮص و ﻣﺘﻮن ،ﻓﺎرغ از ﺑﻄـﻮن ﺑﺨﺸـﯿﺪه ،ﺑـﻪ ارﺟـﺎح ﻧﻘـﻞ ﺑـﺮ ﻋﻘـﻞ،
اﻧﺴﺪاد ﺑﺎب اﺟﺘﻬﺎد و اﻧﺠﻤﺎد رأی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﮑﺮی ﮔﺮﻓﺘـﺎر آﻣـﺪهاﻧـﺪ.
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح از واژه ﻋﺮﺑﯽ »ﺳﻠﻒ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﮔﺬﺷﺘﻪ« اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻠﻒ ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﺧﺎص ﻧﺰد ﺳﻠﻔﯽﻫﺎ ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﯿﺮ
اﻟﻘﺮون ،١ﻣﺤﺪوده دوره ﺳﻠﻒ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٢و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺒﺎﻧﯽ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﻬﺎ را در ﺗﻔﻬﯿﻢ اﺣﮑﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳـﻠﻔﯿﺎن ﺑـﺮ اﺑﺘﻨـﺎی
ﻗﻮه ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﺮ ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺮه ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اواﯾـﻞ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ زﯾـﺎدی داﺷـﺘﻪ و آن را
»ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺣﺎﻃﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ در ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺧﻂ اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ ﺳـﺘﺒﺮ
ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯿﻪ و »ﻧﺌﻮﺳﻠﻔﯿﻪ« اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﺻـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺌﻮﺳﻠﻔﯿﻪ از ﻣﻔﻬﻮم »ﺑﺪﻋﺖ« ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑﺪﻋﺖ و ﻣﯿﻞ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺳﻠﻔﯿﺎن،
وﻟﻮ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دارﻧﺪ .اﺻﻮل ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﻠﻔﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﺌﻮﺳﻠﻔﯿﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗﺤﻔـﻆ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ
ُ ّ
 .١ﻗﺎل َر ُﺳﻮل اﻟﻠ ِﻪ » :ﺧﯿﺮ اﻟﻨﺎس ﻗﺮﻧﯽ ،ﺛﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻠﻮﻧﻬﻢ ،ﺛﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻠﻮﻧﻬﻢ ،ﺛﻢ ﯾﺠﯽء أﻗـﻮام ﺗﺴـﺒﻖ ﺷـﻬﺎده
أﺣﺪﻫﻢ ﯾﻤﯿﻨﻪ و ﯾﻤﯿﻨﻪ ﺷﻬﺎدﺗﻪ« :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ،ﻣﺮدم زﻣـﺎن ﻣـﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺳـﭙﺲ ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از آﻧـﺎن
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت و ﺳﻮﮔﻨﺪ آﻧﺎن ارزﺷﯽ
ﻧﺪارد )ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،اﺣﺎدﯾﺚ .(۳۴۲۹ ،۳۶۵۱ ،۲۶۵۲
ً
 .٢ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﻨﺒﻌﺚ از آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﺻـﺤﺖ ﺣـﺪﯾﺚ ،اوﻻ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻟﻐﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،واژه ﻗﺮن در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ
ً
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﺎص زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ راﺟﻊ اﺳﺖ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد
در ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﯿﺺ وﺟﻮد دارد و اﻻ ﺻﺎﻟﺢ و ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﯿﺪی ﻟﻐﻮ و ﻋﺒﺚ
ً
اﺳﺖ ،ﺛﺎﻟﺜﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺮن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا اﺋﻤﻪ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ آنﻫـﺎ را
در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ؟ )ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ.(۱۸-۱۷ :۱۳۹۳ ،
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ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

ﻣﻮاردی را ﺑﺮ آن اﻓﺰودهاﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺰﮐﯿﻪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﺮک ،ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﻧﻘـﻞ ﺑـﺮ
ﻋﻘﻞ ،رد ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ )أﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﺑﺎب اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻻﻧﻬﺪم اﻟﺪﯾﻦ( ،ﻓﺮاواﻧـﯽ اﺳـﺘﻨﺎد
ﺑﻪ آﯾﻪ و ﺣﺪﯾﺚ )ﺣﺪﯾﺚﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ( ،اﺗﺒﺎع ﻣﺤﺾ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﺘﺪاع/ﺑـﺪﻋﺖ و ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ِ
دوﮔﺎﻧﻪی »اﺗﺒﺎع« » -اﺑﺘﺪاع« ﺑﻪ دوﮔﺎﻧـﻪ »اﺗﺒـﺎع« » -ﺗﻘﻠﯿـﺪ« .ﺗﻮﺿـﯿﺢ آﻧﮑـﻪ در اﻧﺪﯾﺸـﻪ
ﺳﻠﻔﯿﻪ ﻗﺪﯾﻢ »اﺗﺒﺎع« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ و ﻣﻄﻠﻖ و و اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻧـﺺ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
»اﺑﺘﺪاع« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪﻋﺖ ﻗـﺮار داﺷـﺖ ،ﮐـﻪ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﻌﻘـﻞ ،ﺗﻌﻠﯿـﻞ و ﺗﻔﺴـﯿﺮ آزاد از
ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻏﯿﺮﻓﻠﺴﻔﯽ دوره ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺗﺒﺎع در ﺳـﻠﻔﯿﻪ
ﻣﻨﻄﻖ اﺗﺒﺎع در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ
ﻓﻘﯿﻪ
ﻗﺪﯾﻢ ،اﺗﺒﺎع
ِ
اﺟﺘﻬﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ِ
ِ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ِ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺤﻠﻞ و واﺳﻄﻪای ﻧﻘﺶ ﺳﯿﻼن اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ را در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾـﺪا و ﭘﻨﻬـﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮﻓﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد روشﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ» ،ﺗﻘﻠﯿـﺪ«
از اﯾﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻟﯿﮏ ﺳﻠﻔﯿﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﺌﻮﺳﻠﻔﯿﻪ ،اﺗﺒﺎع را ﻧﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎ »اﺑﺘﺪاع« ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺗﻘﻠﯿﺪ« ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ و ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﻨﻄـﻖ ،ﻧﻘـﺶ
ﻣﺠﺘﻬﺪ را ﻧﯿﺰ ﺣﺬف و ﺗﻘﻠﯿﺪ از وی را اﻣـﺮی ﻣـﺬﻣﻮم و ﻧﮑﻮﻫﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻤﺎرد و ﺗﻨﻬـﺎ راه
ﻧﺠﺎت را ﺑﺎزﮔﺸﺖ »ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ« ،ﻓـﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺄوﯾـﻞ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺼﻮص ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧـﺎزل ﺷـﺪه و ﺑـﺮ
ﻗﻠﺐ و روح او ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﻣـﺘﻦ و
ﺑﻄﻦ و ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻘﺼﻮدی ﻓﺮاروی دﻻﻟﺖ ﻟﻔﻈﯽ و ﻇﺎﻫﺮی اﻟﻔـﺎظ و ﻧﺼـﻮص ﻣﻮﺟـﻮد
ﻧﯿﺴــﺖ ،در ذات ﺧــﻮﯾﺶ ﻣﻮﻟــﺪ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴــﻤﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻗــﺎﻣﻮس ﻫﻮﯾــﺪای »ﺟﻬــﺎد
ﺑﺎﻟﺴﯿﻒ« ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ارﺗﺰاق ﻧﺎﺻﻮاب از دو ﻣﻔﻬﻮم »ﺷﺮک« و »ﺑـﺪﻋﺖ« ﺑـﻪ ﺗﮑﻔﯿـﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن »درون دﯾﻨﯽ« و »ﺑﺮون دﯾﻨﯽ« ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮن و اﺻﻮل ﻓﻘﻬﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ ﺑﻞ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺗﺒﻮﯾﺐ اﺣﺎدﯾﺚ از ﺳﻮﯾﯽ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺗﺤـﺖ ﻟـﻮای ﺟﻬـﺎد از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ )ﻓﯿﺮﺣﯽ.(۸۷-۸۳ :۱۳۹۴ ،
در ﺑﺎب ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻈﺮی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ رادﯾﮑﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫـﺎی ﺧﻮرﺷـﯿﺪ اﺣﻤـﺪ در ﺑـﺎب
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻧﻮﺳﺎزی در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ادواری
ﻫﺮاﯾﺮ دﮐﻤﺠﯿﺎن اﺷﺎره ﮐـﺮد ،در اﯾـﻦ ﺑـﺎب ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺣﻤﯿـﺪ اﺣﻤـﺪی ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮی

ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن »ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه« و »ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه«ای
در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴـﻢ اﺳـﻼﻣﯽ دﺧﯿـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ آنﻫـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ:
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ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ارزﺷﯽ و ﻫﻨﺠﺎری ،ﺳﻨﺖ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ،اﻗﺘـﺪار ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴـﻢ،
ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺸﺎر ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﺻـﻼﺣﺎت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وﺣﺪت ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد )اﺣﻤﺪی (۷۵-۷۴ :۱۳۷۷ ،آﻧﭽﻪ ﻣـﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در
رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی ادواری ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺸﺎر و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿـﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دول ﺧﺎرﺟﯽ )آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻓﻮق ﺑﺮ آن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارﻧﺪ( ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.

 -۴روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺗﮑﻨﯿﮏ و روش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ آن
در ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوری دادهﻫـﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪهاﯾﻢ ،روش »ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ« ای و »اﺳـﻨﺎدی« اﺳـﺖ؛ و
ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺗﺮﺳـﯿﻢ اﻫـﺪاف ،ﻣﺎﻫﯿـﺖ و ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑـﻪ
ﭼﺮاغ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺳﻌﯽ
ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎدی اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﻫﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰی ﺗﺤﻘﯿـﻖ را
ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﮐﻨﺪوﮐﺎوی دﻗﯿـﻖ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ آﺛـﺎر و اﺳـﻨﺎد ﻣﮑﺘـﻮب و ﻏﯿـﺮ
ﻣﮑﺘﻮب اﻋﻢ از ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻓﮑﺮی و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪاﻧﺤﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻏــﺎﯾﯽ و اﺻــﻠﯽ ﭘــﮋوﻫﺶ واﺑﺴــﺘﮕﯽ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ دارﻧــﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﻮد و
ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﻠﺨﯿﺺ ،ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ آنﻫـﺎ در ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ در ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد .ﺑـﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗـﺮﺟﯿﺢ و ﺗﻘـﺪم اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﺳـﻨﺎد )اﻋـﻢ از ﻣﮑﺘـﻮب و ﻏﯿـﺮ آن( در راﺳـﺘﺎی
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻘﻦ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖاول و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )اﻋﻢ از ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ﻋﺮﺑــﯽ( ﮐــﻪ ﺣــﺎﺋﺰ درﺟــﻪ ﻓﺰونﺗــﺮی از »اﺻــﺎﻟﺖ«» ،اﻋﺘﺒــﺎر«» ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧــﺪﮔﯽ« و »ﻣﻌﻨــﺎ«
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﯿﮑﺮه اﺻﻠﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪه و از ﺗﻘـﺪم ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﻨﺎد
دﺳﺖدوم و ...ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

 -۵ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻓﮑـﺮی آﺑـﺎی ﻧﻬﻀـﺖﻫـﺎی ﺳـﻠﻔﯽ )ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻌﻀـﺎ ﻋﻤﯿـﻖ آﻧﻬـﺎ( و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﻧﺴـﻞﻫـﺎی ﭘـﺲ از ﺧـﻮد ،ﻧﻘـﺶ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی ﺗﮑﻔﯿـﺮی و ﺳـﻠﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻـﺮ و ارﺗﺒـﺎط آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻔﻬـﻮم ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣﻌﮑـﻮس )ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾـﺎن و
ﭘﻨﻬﺎن( رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آن در اداﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۱۹

 -۱-۵ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﮑﺮی ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ

1. Essentialistic.
2. Context.
3. Time.
4. Historicity.

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

ﺳﻠﻔﯿﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﻧﺌﻮﺳﻠﻔﯿﻪ ،ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸـﯿﺐ ﻣﺠـﺎدﻻت ﻓﮑـﺮی ﻋﻠﻤـﺎ،
ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮق و ﻧﺤﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در ﺑﺴـﺘﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺧﺎص ﻫﺮ دوره ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه و در ﻫﯿﺄت ﮐﻨﻮﻧﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺶﻫـﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻠﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ واﺣﺪ و ﺗﺤﺪﯾﺪ آن در ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود،
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺸﺮیﻧﮕﺮی ذاتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ١اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﻣﯿﺖ ﻣﺘﻘﻦ ﻣﻀﻤﺮ و ﻣﺴﺘﺘﺮ در آن،
راه را ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻨﮑﺎش ژرفﻧﮕﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺳـﻠﻔﯿﻪ وﺣـﺪت را ﺑـﺮ
ﻧﺘﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﺜﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺗﺒﺎﯾﻦ آن ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ و اﯾـﻦ ﺧـﻮد دﻟﯿـﻞ
وﺛﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل »ﻧﻬﻀﺖﻫﺎ« در ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺑﺤﺚ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﺳـﻠﻔﯿﻪ در
ﻣﻌﻨﺎی اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ،ﻓﻘﻬﯽ و ﮐﻼﻣﯽ آن ﻣﺪﻋﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﮑﺮی آﻧﻬﺎ ﻧﯿـﺰ
 ﮐﻪ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑـﻪ رﻧـﮓ و ﺑـﻮﯾﯽ ﺻـﺮﻓﺎ ﻓﮑـﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺣـﺎﺋﺰ ﺻـﺒﻐﻪایاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ -در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﺒﺪل و ﺗﻄﻮر آن در ﮔـﺬر ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﺷـﻮد؛
آﺑﺸﺨﻮری ﮐﻪ از ﺧـﺎک »زﻣﯿﻨـﻪ« ٢و »زﻣﺎﻧـﻪ« ٣ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﺮﺟﻮﺷـﯿﺪه و ﺑـﺮ ﺑﺴـﺘﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺑﺮﺟﻬﯿــﺪه و ﺗــﺎرﯾﺦﻣﻨــﺪی ٤ﻇﻔﺮﻣﻨﺪاﻧــﻪ ﺧــﻮﯾﺶ را در اﺷــﮑﺎل و ﺻــﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔــﻪ در ادوار
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه و ﺗﻌﯿﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
واژه ﺳﻠﻒ ﮐﻪ در ﺑﺎدی اﻣﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ارﺗﺠﺎع و ﮐﻬﻨﻪﭘﺮﺳﺘﯽ را در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﺒﺎدر

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﺷﻘﯽ )ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻟﻐﻮی دارد( در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎل و ﺑﻪ ﺷﻘﯽ دﯾﮕﺮ )ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﺟﻨﺒﻪ اﺻﻄﻼﺣﯽ دارد( در ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻫﺮ دو ﺷﻖ ،ﻫﺮ ذﻫﻦ ﻣﺘﺠـﺪد
۲۲۰
و آﺗﯿﻪﺟﻮﯾﯽ ﭼﺮاﯾﯽ رﺟﻌﺖ را ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﺟﻮﯾﺎﮔﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا؟ ﺑﻪ ﭼﻪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﻫـﺮ
ﺳﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﺻﺎﻟﺢ و ﻓﺎﺳﺪی را در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿـﺎز دوام
دارد .اﺻﻮﻻ در آن ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻓﺤـﻮی ﻧﻬﻔﺘـﻪ در ﻣﻔﻬـﻮم ﺳـﻠﻔﯿﻪ را )در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻘﻮق و
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی آن( ﻣﯽﮐﺎوﯾﻢ و ﺑﻪ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ در آن ﻣﯽﭘـﺮدازﯾﻢ ،در ﮐﻨـﻪ آن/آنﻫـﺎ ﻧـﻮﻋﯽ
»ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ« ﮐﻬﻨﻪ و ﻋﻤﯿﻖ )ﮐﻪ ﮔﺎه ره اﻓﺮاط ﭘﯿﻤﻮده و ﺑﻪ اﻧﺰﺟﺎر ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ( را از وﺿـﻊ
ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳـﺖ را ﻣـﯽﯾـﺎﺑﯿﻢ ،ﺳـﻠﻔﯿﺖ )ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در اﺳـﻼم ﻣﺤـﺪود و
ﻣﺤﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان رد آن را در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ،ﯾﻬﻮدﯾـﺖ و ﺣﺘـﯽ
ﺑﻮدﯾﺴﻢ و ...ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ و ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز و ﻧﺸـﻮ
و ﻧﻤﺎ دارد( زﻣﺎن ﺣﺎل را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ آن ﻣـﺘﻬﻢ ﺑـﻪ اﻧﺤـﺮاف و
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و راه رﻫﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺨﻼص ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﻋﺼـﺮ
ﻃﻼﯾﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .در ﺳﻠﻔﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ،ﻋﺼـﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم jﺑﻨﯿﺎﻧﺶ را ﻧﻬﺎد و ﺻﺤﺎﺑﻪ وی ﺑـﻪ ﺗﮑـﻮﯾﻦ و ﺗﮑﻤﯿـﻞاش ﻫﻤـﺖ
ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺼﺮی ﮐﻪ »ﺑﺪﻋﺖ« در آن راه ﻧﺪاﺷﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺒـﺪأ اﻋﻤـﺎل و ﮐـﻨﺶ
ﺑﻨﺪﮔﺎن و راﻗﻢ و واﺿـﻊ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻮد .ﻋﺼـﺮی ﮐـﻪ ﻋـﺮب ﺑـﺪوی
ﺟﺎﻫﻠﯽ ،آﻧﭽﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﺎﻟﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻞ ﮔﯿﺘﯽ را ﺑـﻪ
ارث ﺑﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻋﺼﺮ »ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ« ،ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،jﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺗـﺎﺑﻌﯿﻦ
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،ﻗﺎﺋﺪان و ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﺳﻠﻔﯿﺴﻢ )ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻧـﺎﻓﯽ
اﻃﻼق اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ( از اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺣﺮاﻧﯽ ﺗﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی )ﻓﺎرغ از ﺻﺤﺖ
و ﺳﻘﻢ آرا و اﻋﻤﺎلﺷﺎن( ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ زﺑﺎن داﻋﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑـﻪ ﻗـﺮآن ،ﺳـﻨﺖ و ﺳـﯿﺮه رﺳـﻮل
اﻟﻠﻪ jو ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ را دارﻧـﺪ .ﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﺠـﺎل ﺑـﺮ آﻧـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان
ﮐﻠﯿﺪی و اﺛﺮﮔﺬار ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻠﻔﯿﻪ ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺘﺎﺧﺮ را ﮐﻪ ﻧﻘﺸـﯽ ﺑـﻪ ﻏﺎﯾـﺖ ﻣﻬـﻢ در ﺗﺠﺴـﺪ
ﻋﯿﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ١رادﯾﮑﺎل را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ:
1. Social movements.

 -۱-۱-۵اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ) ۶۶۱-۷۲۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی(:

١

ً
ً
 .١ﻗﻄﻌﺎ ﺑﯿﻦ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
آنﻫﺎ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر او ﺑـﻪ
ﻧﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻃﺮد ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای رﺷﺪ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮی اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻬﯿﺎ
ﮐﺮد.
 .٢ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ) ۱۶۴ﻫﺠﺮی ﻗﻤـﺮی( اﻗﺘـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﻧﺺ رواﯾﺎت و آﯾﺎت ﺗﻮﺟﻪ واﻓﺮ و ﺳـﺨﺖﮔﯿﺮاﻧـﻪای دارﻧـﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪاد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .۱ :اﻧﮑﺎر رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪا  .۲ﺷﺮک ﺑـﻪ ﺧـﺪا  .۳ﻧﻔـﯽ ﺻـﻔﺘﯽ از
ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ  .۴اﻧﮑﺎر ﻧﺒﻮت  .۵دﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل  .۶ﺗﺮک ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﯾﮑﯽ از ﻋﺒـﺎدات ﭘﻨﺠﮕﺎﻧـﻪ )ﻧﻤـﺎز،
روزه ،ﺣﺞ ،زﮐﺎت ،ﺟﻬﺎد( از روی آ ﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻨﺎد  .۷اﻧﮑﺎر ﻣﺤﺮﻣﯽ از ﻣﺤﺮﻣﺎت  .۸ادﻋﺎی ﻧﺒﻮت  .۹ﺗﺎﯾﯿﺪ
و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﻮت )وﻻﺋﯽ.(۶۸ :۱۳۹۳ ،
 .٣در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺿﺪ ﺷﯿﻌﯽ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿـﺰ اﺷـﺎره ﮐـﺮد ،ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺣﻤﻠـﻪ
ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻤﯽ در اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا در ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ
وزﯾﺮ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﮐـﻪ وی
ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن وارد ﮐﻨﺪ ،ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﺛﺎر او و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﻪ ﺟﺎری اﺳﺖ.

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

ﺑﻼ ﺷﮏ اﺑـﻦ ﺗﯿﻤﯿـﻪ از ﭘﯿﺸـﮕﺎﻣﺎن اﺻـﻠﯽ ﻧﻬﻀـﺖ ﺳﻠﻔﯿﺴـﻢ و ﭘـﺲ از اﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ
)ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ( ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎدی ﻧﺌﻮﺳﻠﻔﯿﺴﻢ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﻃﺮﻓـﺪاران و
ﭘﯿﺮوان وی او را »ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم« ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .وی در ﮐﺸـﺎﮐﺶ ﺟـﺪال اﺷـﺎﻋﺮه و
اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﯿﺮق ﺳﻠﻔﯿﺴﻢ را ﻋﻠﻢ ﮐﺮد و داﻋﯿﻪ ﭘﯿﺮوی از »اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ« را ﮐﻪ
در ﺳﻪ ﻗﺮن اول ) ۱۱اﻟﯽ  ۳۰۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی( ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ داﺷﺖ .او ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﺰماﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ
و اﻧﺤﺼﺎرﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻘﻬﯽ دﯾﮕﺮ را ﺟﺰ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ٢،ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﺮ اﺟﺘﻬﺎدی
را »ﺑﺪﻋﺖ« ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﻮﺳـﻞ و زﯾـﺎرت ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﺷـﯿﻌﯿﺎن ﺷـﺎﯾﻊ ﺑـﻮد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﯾﺪ ،وی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻐﻮﻻن ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﻋﻠﻮﯾﺎن و دروزﻫﺎ اﻋﻼم ﺟﻬـﺎد ﮐـﺮد،
ﺟﻬﺎدی ﮐﻪ آن را از ﻧﻤﺎز و روزه واﺟﺐﺗﺮ ﻣـﯽداﻧﺴـﺖ )دﮐﻤﺠﯿـﺎن .(۸۰-۷۹ :۱۳۹۰ ،وی در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﮑﺮاﻣﺔ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﺛﺮ ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ )ﻣﺘﻮﻓـﺎی  ۷۲۶ﻫﺠـﺮی
ﻗﻤﺮی( ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻓﯽ ﻧﻘـﺾ ﮐـﻼم اﻟﺸـﯿﻌﺔ اﻟﻘﺪر ﯾـﺔ را ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾـﺮ
درآورد ﮐﻪ ﺑﺮاﻫﯿﻦ و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ٣.ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را )ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎی ﻧـﻮﯾﻦ ﺗﮑﻔﯿـﺮی و ﺳـﻠﻔﯽ ﻧﯿـﺰ ﻧﻤـﻮد و ﻧﻔـﻮذ واﻻﯾـﯽ دارد و
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﻬﺎ را ﺿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻣـﯽﺗـﻮان در ﭼﻨـﺪ اﺻـﻞ ﺑـﻪ وادی ﺗﻠﺨـﯿﺺ

۲۲۱

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﮐﺸﯿﺪ -۱ :اﻣﺎﻣﺖ اﺻﻮل دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ  -۲ﻧﻔﯽ ﻣﻬﺪوﯾﺖ )در اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ(  -۳ﻧﻔﯽ وﻻﯾﺖ
اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺼﻮص اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hو ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﻔﺎﺳﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش در ﺷﯿﻌﻪ  -۴ﻧﻔﯽ ﻋﻠـﻢ ﺗـﺎم و
۲۲۲
ﮐﻤﺎل اﻫﻞ ﺑﯿﺖ :وی ﻣﺎﻟﮏ ،اوزاﻋﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ را داﻧﺸـﻤﻨﺪﺗﺮ از اﻣﺎﻣـﺎن ﺷـﯿﻌﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،hﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ hو ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ hﻣـﯽداﻧـﺪ
 -۵ﻧﻘﺪ ﻋﺼﻤﺖ اﺋﻤﻪ :در رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﯽ أﺻﺤﺎﺑﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ وی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :اﻫـﻞ
ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و اﺋﻤﻪ دﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ،jﯾـﺎ
ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن در دﯾﻦ و ﯾﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« )اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ -۶ .(۱۵ :۱۳۹۵ ،ﻧﻘﺪ
ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت در ﺷﯿﻌﻪ )ﻋﻨﺎﯾـﺖ (۷۴-۷۱ :۱۳۹۲ ،وی در ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﻣﻨﻬـﺎج
اﻟﺴﻨﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﯿﻌﯿﺎن را )ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را رواﻓﺾ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( ﮐﺬاب ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
»رواﻓﺾ ،از دروﻏﮕﻮﺗﺮﯾﻦ اﻗﻮام ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...ﺟـﺎی ﻫـﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﮏ و ﺗﺮدﯾـﺪی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻼﻧﯽ ﭼـﻮن ﻃﻮﺳـﯽ و ﻣﻔﯿـﺪ در ﻣـﺪح زﯾـﺎرت ﻗﺒـﻮر ﻣﻄـﺮح
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻗﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻃﻞ و ﮐﺬب اﺳﺖ و ﻣﻦ ﮐﺬب و دروﻏﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎن دﯾﺪم،
در ﮐﺘﺐ ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎری ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪم« )اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ.(۲۰ :۱۳۸۶ ،
او در اداﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ»:ﺧﺪا را ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮاوان و اﻃـﻼع ﺑـﺮ
اﻗﻮال و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺮدم ،ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿـﻪ ﻣـﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻣـﺖ
اﺳﻼﻣﯽ از او ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻣـﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿـﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ«)ﻫﻤﺎن.(۲۳ :
اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ او در ﻗﺒﺎل ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎرش از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻨﻬـﺎج اﻟﺴـﻨﻪ ﻧﻔـﻮذ
دارد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و در زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺗﺶ ﻋﺪاوت و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی را ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘـﻪ و ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘـﻞ ،ﻓﻠﺴـﻔﻪ و ﺗﺼـﻮف را ﻧﯿـﺰ ﻧـﻮﻋﯽ
ﺑﺪﻋﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮد )اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ .(۱۸۴ :۱۳۹۴ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸـﻬﻮد و ﻋﻤﯿﻘـﯽ در
اﻓﮑﺎر و ﮐﺘﺐ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ )ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ( ﺷـﺎﮔﺮد
ﺳﻮری ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه و ﻣﺆﺳﺲ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻟﻤﻨﺎر )ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮش اﻓﮑﺎر اﺑـﻦ ﺗﯿﻤﯿـﻪ در ﺷـﻤﺎل
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺖ( در ﺳﺎل  ۱۸۹۷ﻣﯿﻼدی داﺷﺖ ،رﮔـﻪﻫـﺎﯾﯽ از اﻧﺪﯾﺸـﻪ
وی را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در آرای اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی و ﺳﯿﺪ ﻗﻄـﺐ )اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ ذﮐـﺮ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎی

ً

ﺑﻌﻀﺎ رﯾﺸﻪای( ،ﺷﮑﺮی ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻓﺮج و ﺟﻬﯿﻤﺎن اﻟﻌﺘﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ )دﮐﻤﺠﯿﺎن،

 .(۸۲ :۱۳۹۰از ﻣﯿﺎن ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت وی ﮐﺘﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸـﺮﻋﯿﺔ ﻓـﯽ إﺻـﻼح اﻟﺮاﻋـﯽ واﻟﺮﻋﯿـﺔ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺳﻠﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از وی و ﺗـﺎ ﻇﻬـﻮر ﻣﺤﻤـﺪ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻫﻤﭽﻮن ذﻫﺒﯽ ،اﺑﻦ ﻗﯿﻢ و اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ در ﺗﺮوﯾﺞ اﻓﮑﺎرش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻮدﻧﺪ.

۲۲۳

 -۲-۱-۵ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ) ۱۲۰۶-۱۱۱۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی(

 .١ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﯿﺮق ﻧﺪای »ﺟﻬﺎد« اﺳﻼﻣﯽ وی
ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻠﻔﯽ ﺧﻮﯾﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﻗﺒﺎ و دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮخ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﻓـﺎﺋﻖ
آﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﺟﺬاب ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺎﻟﺴﯿﻒ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای اﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ او را ﺑﺮ ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد )ﻫﺎوس.(۲ :۱۳۹۴ ،

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

وی ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻼواﺳﻄﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻗﺮن و از
ﻧﺠﺪ ﺣﺠﺎز ﺳﺮ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ اﻋﺎده و اﺣﯿﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧـﻮاﻧﺶ اﺑـﻦ ﺗﯿﻤﯿـﻪ
ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد .ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب آن ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻣﻐﻮل ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮد دارا ﺑﻮد .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ١از وی ﮐـﻪ
ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ در ﺷﻬﺮ درﻋﯿﻪ ﻧﺠﺪ ﺷﺪ ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳـﯽ را ﺑـﺎ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳـﻠﻔﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ زد و ﻗﺪرﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ او ﺑﺮای ﻧﺸﺮ و ﮔﺴـﺘﺮش اﻓﮑـﺎرش ﺑﺨﺸـﯿﺪ ،وی ﺗﺤـﺖ ﻟـﻮای
ﺷﺮک و ﺑﺪﻋﺖزداﯾﯽ از ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در راﺳﺘﺎی ﺗﻔﻮق و ﺗﻐﻠﺐ اﻓﮑﺎر و آرای ﺗﻮﺣﯿـﺪی
ﺧﻮﯾﺶ ،از ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺪی و ﺧﺸـﻮﻧﺘﯽ ﭘـﺮوا ﻧﺪاﺷـﺖ و از ﻫـﯿﭻ ﺗﻌﺼـﺐ و ُ
ﺳـﺒﻌﯿﺘﯽ روی ﺑـﺮ
ﻧﻤﯽﺗﺎﻓﺖ .او ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آﺷﮑﺎر ﺑـﺪﻋﺖ ،ﺷـﺮک و
ﮐﻔﺮ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻇﺎﻫﺮی و ﻧﺺﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮﺣﯿـﺪ
ﺧﺎﻟﺺ اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻤﭽﻮن :ﺗﻌﻮﯾﺬ ﺑﺴﺘﻦ ،ﻏﻠﻮ در زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر ،ﺗﺒﺮک ﺟﺴﺘﻦ از
ﻣﺎدﯾﺎت و اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﻦ دون اﻟﻠﻪ در اﻣﻮر و ...ﻃﺮد و ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐـﺮد )ﻋﻨﺎﯾـﺖ ۶ :۱۳۷۰ ،؛ ر ،ک،
ﺑﻪ ﺳـﻘﺎف .(۶۳-۶۲ :۱۳۸۷ ،وی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ از ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
آﯾﺎت )اﺳﺮاء) ،(۵۷/زﺧﺮف۲۶/و ) ،(۲۷ﺗﻮﺑﻪ) ،(۳۱/ﺑﻘﺮه (۱۶۵/در ﺑﺎب ﺣﺐ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻦ دون اﻟﻠﻪ
)ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ او ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ آﻧﺎن ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ( اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ»:ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﺪا را و ﻫﻢ ﻣﻌﺒﻮدان ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد را از اﻟﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﯾﺎ ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺧﺪا را ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ و از دوزخ
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ؟« )ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب.(۳۴ :۱۳۸۹ ،
۲۲۴
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣـﺪﯾﺜﯽ از ﺻـﺤﯿﺢ ﻣﺴـﻠﻢ ﺻـﺮف ﺷـﻬﺎدﺗﯿﻦ را ﻣﻮﺟـﺐ اﺳـﻼم
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻻزﻣﻪ آن را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻌﺒﻮدان ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را از اﯾﻦ دو داﯾﺮه ﭘﺎی ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺑﻞ ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺶ را ﻧﯿﺰ ﻫـﺪر ﻣـﯽداﻧـﺪ )ﻫﻤـﺎن:
 .(۳۵اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻓﮑﺮی ﭘﺲ از ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در دﻫﻪ ﺳﻮم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ
ﻧﺠﺪ و ﺣﺠﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫـﺪ .ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ وﻫﺎﺑﯿـﺎن )ﻟﻘﺒـﯽ را ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن اﻧﺪﯾﺸـﻪای ﻣﺤﻤـﺪ اﺑـﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان وی ﻧﺴﺒﺖ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ( ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ و ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎرﺿـﻪ ﻗﺸـﺮی و
ﺟﺰماﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ ﭘﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷـﺖ ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ و
اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ آﻧﺎن در ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ( و
ﻫﺘﮏ و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻃﻌﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﺨﻄﺌﻪ آﻧﺎن ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻗﻠﺖ ﻋـﺪدی
آﻧﻬﺎ زﺧﻢ ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑـﺮ ﭘﯿﮑـﺮ اﻣـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ وارد ﺳـﺎﺧﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿـﺰ
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ )ﻋﻨﺎﯾﺖ.(۸۰ :۱۳۹۲ ،

 -۳-۱-۵ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪ آﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه و رﺷﯿﺪ رﺿﺎ
اﺗﺼﺎف »ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻠﻔﯿﻪ« ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪ آﺑﺎدی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر
اﻧﺪﮐﯽ ﺷﮕﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﯿﮏ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﭼﺸـﻢ ﭘﻮﺷـﯿﺪ ،وی
در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺒﺪه آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ( و ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﺿﻊ ﻣﻨﺤﻂ
و ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﻋﺼﺮش ،ﺑﺎ درد و ﺗﺄﺳـﻔﯽ درﯾـﻎﻣﻨﺪاﻧـﻪ و ﻧﻮﺳـﺘﺎﻟﻮژﯾﮏ ﮐـﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻢ ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب و ﻣﯿﺮاث ﺳﻠﻒ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺮای
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﺠﺎ ﻫﺴـﺘﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ای ﻣﺮدان رﺣﻤﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﻌﺼﺐ و ﺷﻔﻘﺖ؟ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ای ﻣﺮدان ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺮوت
و اﻧﺼﺎف؟ ای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪان ﺑﺰرگ؟ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ و ای ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳـﺨﺘﯽ و ﺷـﺪت؟ ﮐﺠـﺎ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ای ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ اﻣـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻋﺒـﺮت
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﯾﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ ﻧﯿﮑـﯽ و اﺣﺴـﺎن اﻣـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ و آنﻫـﺎ را از زﺷـﺘﯽﻫـﺎ

 .١رﺷﯿﺪ رﺿﺎ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﯿﻌﺔ أو اﻟﻮﻫﺎﺑﯿﺔ واﻟﺮاﻓﻀﺔ« ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ داﻋﯿﻪی اﺳﺘﻤﺮار راه ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل را
در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﻮب ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻞ وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم دارد ،ﻋﻤﻼ زﺑﺎن ﻃﻌﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ اﻣﺎﻣﯿـﻪ
ﮔﺸﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻏﺎﻟﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺤﺎدی آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗـﺮآن و...
ﻫﺴﺘﻨﺪ) .رﺷﯿﺪ رﺿﺎ (۱۴-۱۲ :۱۹۴۷ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی وی را ﻣﻐﺮض ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺴـﺎد و اﻧﺤـﺮاف ﻧﻬﻀـﺖ اﺣﯿـﺎی دﯾﻨـﯽ در ﺟﻬـﺎن
اﺳﻼم ﺷﺪ) .ﻣﻄﻬﺮی.(۴۶-۴۵ :۱۳۶۸ ،

۲۲۵

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

ﺑﺎزدارﯾﺪ؟ ...ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ای ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﻣﺖ ﻧﯿﮑﻮ؟ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ]ﻓﺮزﻧﺪان و اﺧـﻼف
ﺷﻤﺎ[ از ﺳﻨﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و از راه ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ؟«)ﻣﻮﺛﻘﯽ.(۱۶ :۱۳۸۰ ،
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﻌﺪ وی ﺗﺤـﻮﻻﺗﯽ ﻋﻈـﯿﻢ را در ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻧﻮﺳﺎزی و اﺣﯿﺎﮔﺮی اﺳﻼﻣﯽ/ﻋﺮﺑﯽ رﻗﻢ زد .ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘـﺎن در ﺑـﺎب
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻧﮕﺮش و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی وی دارﻧﺪ ،ﺷﺨﺼـﯿﺖ او را در ﻫﺎﻟـﻪای
از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار داده اﺳﺖ .وی از ﺳﻮﯾﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ
ﺧﺎن ﻫﻨﺪی و در ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺼﻠﺢ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻠـﻢ ﻣـﺪرن ﮐﻮﺗـﺎه ﺑﯿﺎﯾـﺪ )ﻋﻨﺎﯾـﺖ،
 (۹۵-۸۷ :۱۳۷۰و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻔﻞ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮﻫﺎ )ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ( ﺷـﺮﮐﺖ ﮐـﺮده و در
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن ،آﻧﭽﻨﺎن از ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه دﯾﻨﯽ و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﻋﺪم ﻫﻢ
ﺳﻨﺨﯽ و ﺗﺠﺎﻧﺲ آﻧﻬﺎ دم ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺠﺪدی ﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(۱۰۹-۱۰۴ :اﯾـﻦ
ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺎﮔﺮدان وی ﻧﯿـﺰ ﻇﻬـﻮر و ﺑـﺮوز ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺷﺎﮔﺮد وی و رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﻋﺒﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ،در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻣﯿـﺮاث ﻋﻈـﯿﻢ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ،دو ﻧﺤﻠـﻪ ﯾـﺎ
روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت را ﭘﺲ از ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺪ دو ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﻣﺘﻔـﺎوت در ﺟﻬـﺎن
اﺳﻼم ﺷﺪ .ﻋﺒﺪه در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن ﺗﺎ ﺑﺪآﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﻘﻞ ﺑـﺮ ﻧـﺺ در
آﺛﺎرش )و ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآﻧﺶ( ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق اﺳﺖ و رﺷﯿﺪ رﺿـﺎ در ﺗـﺮوﯾﺞ ﻋﺮﺑﯿـﺖ،
ﺧﻼﻓﺖ )اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ( و در ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ ١ﺗﺎ ﺑﺪآﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه در
ﻫﯿﺄت ﻣﺘﻔﮑﺮی ﻣﺘﻌﺼﺐ و وﻫﺎﺑﯽ در اذﻫﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﻮرد ﺳـﯿﺪ
ﺟﻤﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی از دو ﻣﺠﺮای دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ -۱ ،ﻣﺤﻤـﺪ
ﻋﺒﺪه و اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری  -۲رﺷﯿﺪ رﺿﺎ و اﺑﻮاﻻﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی .ﻣﺘﻔﮑـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ از

ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی و دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺳـﯿﺪ ﺟﻤـﺎل را از زاوﯾـﻪ دﯾـﺪ اﻗﺒـﺎل ﺑـﻪ اﯾـﺮان وارد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و اﻋﺘﺪال ﻋﻀﻮ ﻻﯾﻨﻔﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ او ﺑـﻮد ١.اﻣـﺎ از ﺳـﻮی
۲۲۶
دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺴﻨﻦ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل را ﺑﺎ آرای رﺷﯿﺪ رﺿﺎ و ﻣﻮدودی و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء و ﺗﺒﻌﺎ
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﺬاری دوﺳﻮﯾﻪ دو ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت از اﻧﺪﯾﺸـﻪ
وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﻻزم ،ﺑﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎل در
ﺻﺪد ﻗﻀﺎوت ارزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺪ ﺟﻤـﺎل و ﺷـﺎﮔﺮدان وی ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑـﻪ داﻣﻨـﻪ وﺳـﯿﻊ
ً
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﮔﺎﻫــﺎ ﻣﺘﻨــﺎﻗﺾ وی را در ﺟﻬــﺎن اﺳــﻼم و ﺑـﺮ ﻧﻬﻀــﺖﻫــﺎی ﺳــﻠﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻــﺮ
ﻣﯽﭘﻮﯾﯿﻢ.

 -۴-۱-۵اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ رﯾﺸـﻪ اﺳـﻼم ﺳﯿﺎﺳـﯽ )اﻻﺳـﻼﻣﯿﻪ( در
ﻗﺮن ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ در ﺳـﺎل  ۱۹۲۲و اﻟﻐـﺎی ﺧﻼﻓـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ در
ﺳﺎل  ۱۹۲۴ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ از ﻫـﻢ ﮔﺴـﯿﺨﺘﮕﯽ
ﻓﮑﺮی و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ دﭼﺎر ﺷﺪ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﯿﺪ ﺑـﺎ ﻇﻬـﻮر ﻣـﻮج ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﺗﺠـﺪد در
ﻋﺼﺮ دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖﻫﺎی ٢ﻣﺪرن ،ﮐﻪ آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﻪ ﻗﻮت ﺗﺎم ،ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آن را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و اﻗﺒﺎل
ﻻﻫﻮری ﺑﺮآن ﺻﺤﻪ ﻣـﯽﮔﺬاﺷـﺖ )ﻋﻨﺎﯾـﺖ (۱۱۴ :۱۳۹۲ ،دﯾﮕـﺮ اﺣـﺮاز وﺟـﻮب و ﺿـﺮورت
ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ در اﺑﺘﺪا در ﭘﯽ آن ﺑﻮد اﻣﺮی ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻟﺬا وی در ﻃـﺮح
ﻧﻈﺮی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠـﯽ اﻟﺒـﺪل ﻧﻈـﺎم ﺧﻼﻓـﺖ ﻣﻄـﺮح
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ وی ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء در ﺗﮑﻮﯾﻦ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳـﯽ
داﺷﺖ .ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺸﻮش و ﻣﻐﺸﻮش ﭘـﺲ از
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﺎ ﺗﻬﯿـﯿﺞ ﻋﻮاﻃـﻒ ﺗـﻮدهای در ﻣﺼـﺮ در ﭘـﯽ اﻧﻘـﻼب  ۱۹۱۹ﺑـﺮ ﺿـﺪ
 .١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻗﺒﺎل از اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و اﺑﻦ ﺣﺰم ﻫﻢ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺳﻠﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ را ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﮐﻮشﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و واﻋﻈﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬـﻮم
آزادی اﺟﺘﻬﺎد و در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ اﺳﻼم ،ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ ﻣﮑﺎﺗﺐ ارﺑﻌﻪ ﻓﻘﻬﯽ را ﭘﺎﯾـﺎن داد .وی
روح ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد او از ﺷﻨﺰارﻫﺎی ﻓﻼت ﻧﺠﺪ ﺳﺮ ﺑﺮآورد را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﭙﺸﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐـﻪ
در ﻗﻠﺐ ﺣﯿﺎت ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ) .اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری.(۲۵۵-۲۵۴ :۱۳۸۸ ،

2. Nation-State.

1. Secularism.

۲۲۷

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

اﻧﮕﯿﻠﺲ ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،رواج ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن،
ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻤﺎﻧﯿﺖ ١ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ آﺗـﺎﺗﻮرک و ...ﻫﻤـﺮاه ﻣـﯽﺷـﺪ ،اﺧـﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء در ﺳﺎل در  ۱۹۲۸در اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ و از ﺳـﻮﯾﯽ
در ﭘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﭘﯽ
ﺗﺤﻘــﻖ وﺣــﺪت و ﯾﮕــﺎﻧﮕﯽ ﻋــﺮب و اﺳــﺘﻌﻤﺎرزداﯾﯽ ﻏــﺮب از ﻣﻤﺎﻟــﮏ اﺳــﻼﻣﯽ ﺑﺮآﻣــﺪ،
ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور آن ﺑﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ و ﺗﺸـﮑﯿﻞ اﺗﺤـﺎد ﺷـﺒﺎب اﻻﺣـﺰاب و اﻟﻬﯿﺌـﺎت در
 ۱۹۴۸ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺞ ﺷﺪ )ﻋﻨﺎﯾﺖ .(۲۴۱-۲۴۰ :۱۳۷۰ ،ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء )ﺷﺎﮔﺮد رﺷﯿﺪ رﺿﺎ( در ﭘـﯽ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ رؤ ﯾﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل را در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸـﺪ.
او ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﻮاده و واﺑﺴﺘﻪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻧﯿـﺮوﯾﺶ را ﺑـﺮای ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﯾــﮏ ﺣﮑﻮﻣــﺖ اﺳــﻼﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐــﺰ ﺳــﺎﺧﺖ )اﺑﺮاﻫﯿﻤــﯽ .(۱۸۱-۱۸۰ :۱۳۹۴ ،او ﺑــﺮای ﺗــﺮوﯾﺞ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺧﻮان ﻃﺮح ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﭘـﯽ رﯾﺨـﺖ :اﺳـﻼم
ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف و ﻣﺘﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﯿﺎت را در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﻣﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪه ،اﺳﻼم ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﻼم ﮐﺎرﮐﺮدی ﻓﺮازﻣﺎﻧﯽ
و ﻓﺮاﻣﮑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑـﺎنﻫـﺎ اﺟﺮاﯾـﯽ اﺳـﺖ .ﺣﺴـﻦ اﻟﺒﻨـﺎء از ﻟﺤـﺎظ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎذق ﺑﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻋﻀـﻮ و
ﭘﯿﺮو داﺷﺖ .وی در ﺳﺎل  ۱۹۴۹و ﭘﺲ از ﺗﺮور ﻧﻘﺮاﺷﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﺗﺮور ﺷـﺪ و ﺣﺴـﻦ اﻟﻬﻀـﯿﺒﯽ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﺷﺪ .ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺧﺒـﺮ ﺗـﺮور وی و
ﺳﺮور و ﺷﺎدی ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑـﻮد و ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﻧﻘﻼب/ﮐﻮدﺗـﺎی
اﻓﺴﺮان آزاد ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۵۲ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ و ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ
ﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻓﺎروق از ﻗﺪرت اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ( ﺷﺎﻟﻮده اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﺧﻮان و ﻧﺎﺻـﺮ رﯾﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ ،ﺗـﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺑﻪ وی در ﺳـﺎل  ۱۹۵۴ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی از اﺧﻮاﻧﯿـﺎن دﺳـﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .اﺧﺘﻼف اﺻﻠﯽ اﺧﻮان ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺧﻮان ﺑـﻪ رﻫﺒـﺮی
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻗﻮﻣﯽ/ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺷـﺪت ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﯾـﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۶۵اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺑـﺎر ﺑـﻪ اﻋـﺪام

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ در ﺳﺎل  ۱۹۶۶اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،اﻋﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻣﯿﺨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت
ﻧﺎﺻﺮﯾﺴﻢ ﺑﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی رژﯾﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪن اﻋﻀـﺎی ﻧﺴـﻞ
۲۲۸
دوم اﺧﻮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺖ  ۱۹۶۷ﻧﺎﺻـﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﯿﺒـﺖ وی و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﭘﺎن ﻋﺮﺑﯿﺴﺘﯽ( و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺷﮑﺴـﺖ و ﺑـﻪ
ﺗﻮﺳﯿﻊ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﻼﻣﯿﺰه ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﺮﺑﯽ/اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﺻـﻪ ﭘـﺲ از ﻣـﺮگ او در
ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﻣﻨﺘﺞ ﺷﺪ )دﮐﻤﺠﯿـﺎن .(۱۵۷-۱۴۹ :۱۳۹۰،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﺻـﺮزداﯾﯽ اﻧـﻮر ﺳـﺎدات
)ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ( در ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺧﻸ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻣﺼﺮ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ ،ﺧﻠﺌـﯽ ﮐـﻪ
ﺟﺎی آن را رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﻞ دوم اﺧـﻮان ﮔﺮﻓـﺖ ،ﻫﻤـﺎن ﻧﺴـﻠﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل
 ۱۹۸۱وی را در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﺛﻼﺛﻪ ﺟﻬﺎدی ١ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮور ﮐﺮد .از
آﻏﺎز دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻣﯿﻼدی و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﺎﺻﺮ ،اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻟﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺧـﻮد را
ﻧﻤﻮد ،داﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ واﮐﻨﺸـﯽ ارﺗﺠـﺎﻋﯽ و ﺗـﺪاﻓﻌﯽ ﻧﺒـﻮد ،ﺑـﻞ در ﻣﻘـﺎم ﻧـﻮﻋﯽ آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗﯿﻮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﺎل و اﻫﺪاف ﺑﺪﯾﻌﯽ را در ﺑـﺎب ﺗﻮﺳـﻌﻪ و دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ و
اﺳﺘﺨﻼص آن از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻤﯿﺪه و ﺧﻤﻮده و اﺳﺘﺮداد ﻋﺰ و ﺟـﻼل اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺤـﺖ
ﻟﻮای ﺳﻠﻔﯿﺖ و ﺳﻠﻒﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد )اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ و وال .(۲۴-۲۳ :۱۳۹۳ ،ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻓـﺮاد و
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴـﻞ اول ﺳـﻠﻔﯿﻪ ﺧﻮاﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻟﻬـﺎم ﺑﺨـﺶ ﻧﺴـﻞﻫـﺎی
ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه ﭘﺲ از دﻫﻪ  ۷۰ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﮐﻨـﻮناﻧـﺪ )ﮐـﻪ در
ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶرو ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺪان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ( ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی و اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎن
در ﭼﻬﺎر اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻌﻘﯿﺪهاﻧﺪ -۱ :ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی اﻣـﺖ و ﭘﯿﺮاﺳـﺘﻦ ﻋﻘﯿـﺪه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ )ﺳﻠﻔﯽﮔـﺮی(:
٢
ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖ ،ﺳﻨﺖ ﺳﻠﻒ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺗﺎﺑﻌﯿــﻦ ،ﺗﺎﺑﻌﯿــﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿــﻦ ،اﺟﺘﻤﺎع رﺳـﻮل اﻟﻠـﻪ
 .١ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی» :اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ«» ،اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ و اﻟﻬﺠﺮه« و »اﻟﺠﻬﺎد« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳـﻪ از ﺑﻄـﻦ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻣﺼﺮ زاده ﺷﺪﻧﺪ.
 .٢ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﯾﯽ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ،ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر ،رأی
ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺎدره از آﻧﺎن )ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺗﻄﺒﯿـﻖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﮐﺘـﺎب اﻟﻠـﻪ ،ﻗـﻮل و ﻓﻌـﻞ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺚ اﻫﻞﺑﯿﺖ( اﺳﺖ) .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ(۴۶ :۱۳۵۶ ،

j

 -۲ﻃﺮﻓﺪاری از ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﯾﯽ و ﺟﻬﺎد در دﻓﺎع از اﺳﻼم  -۳ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ  -۴آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ اﻗﺘـﺪار
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﻼم )دﮐﻤﺠﯿـﺎن ۸۳-۸۲ :۱۳۹۰ ،؛
١
ﻣﻮﺛﻘﯽ.(۱۲۶-۱۲۳ :۱۳۹۳ ،

۲۲۹

 -۲-۵ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
 -۱-۲-۵ﻧﻘﺶ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻇﻬﻮر ﺟﻨـﺒﺶﻫـﺎی ﺗﮑﻔﯿـﺮی و ﺳـﻠﻔﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮ

 .١ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻠﻔﯿﺴﻢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺒﺴﻮط اﻓﮑﺎر و اﺣﻮال اﻓﺮاد و
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮده و از ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪار اﮐﺘﻔـﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،اﻓﮑﺎر و ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ از دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻣـﯿﻼدی ﺑـﺪﯾﻦ
ﺳﻮ )ﮐﻪ ﭼﺮﺧﺶﻫﺎی ﭘﺎراداﯾﻤﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺷﮕﺮﻓﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼف ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ( ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺑﺨﺶ ﺑﻌـﺪی )ﺑﺤـﺮانﻫـﺎ و ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎ(
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .٢در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ  ۴ ،۲ ،۱و  ۶را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ  ۳و  ۵را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ
ﮐﻪ داﻣﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﺎﺻﻪ ﻧـﯿﻢ
ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻀﺞ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ارﻫﺎب و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ در ﻗﺎﻟﺐ و ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﻣﻔﻬـﻮم اﺳـﻼم
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻠﻒ ﺑﺤﺮانﻫﺎ داﻧﺴـﺖ ،ﺑﺤـﺮانﻫـﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی،
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ...ﮐﻪ در ﺗـﻮاﻟﯽ اﻋﺼـﺎر ،ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ ﺧﯿـﺰش و ﺟﻬﺸـﯽ اﻧﻘﻼﺑـﯽ در
ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و آﻧﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻮدای ﺑﺎزﯾـﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾـﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﻪ ﺟﻨـﺒﺶ و
ﺗﮑﺎﭘﻮ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺋﺰ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻇﻬـﻮر و ﺧﺼـﻠﺖﻫـﺎی وﯾـﮋهای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎن و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬـﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎ ﯾﮑﺴــﺎن اﺳــﺖ» .اﺳﻤﻠﺴــﺮ« ،ﺷــﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨــﻪﻫــﺎی ﺗﮑــﻮﯾﻦ و ﺗﻄــﻮر ﻫــﺮ ﺟﻨــﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد -۱ :آﻣـﺎدﮔﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎری  -۲ﻓﺸﺎرﺳـﺎﺧﺘﺎری  -۳ﻋﻘﺎﯾـﺪ
ﺗﻌﻤﯿــﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ  -۴ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه و ﻣﺤﺮک  -۵ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ،رﻫﺒـﺮی و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
 -۶ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﮐﻨﺘــﺮل اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ )ﻏﻔــﺎری و اﺑﺮاﻫﯿﻤــﯽ ﻟﻮﯾــﻪ ٢.(۱۳۹ :۱۳۹۲ ،از ﻣﻨﻈــﺮ »ﮐﯿﻠــﯿﻦ«

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -۱ :اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ارزشﻫﺎ ،اﻫـﺪاف
و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮک  -۲اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺗﻨﻔـــﺮ ﺷﺪﯾـــﺪ از
۲۳۰
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن  -۳ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺘــﺮک اﻋﻀـﺎی
ﺟﻨﺒــﺶ  -۴وﺟﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑـﯿﻦ رﻫﺒـﺮان و اﻋﻀـﺎ )ﻫﻤـﺎن .(۱۳۵-۱۳۴ :در ﺑـﺎب ﺷـﺮاﯾﻂ
اﻣﮑﺎن ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ ذﯾﻞ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﻄﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗـﻮدهای ١ﮐـﻪ اﮐﺜـﺮ ﺟﻮاﻣـﻊ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺮﮔﻪ آن ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺮاه ﻧﯿﺴﺖ .از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮدهای را در ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪﻧﯽ ٢ﻗـﺮار داد ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻓﺤـﻮی
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﻓﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن اﺳﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ اﮐﻤـﻞ از ﻇﻬـﻮر و ﺑـﺮوز ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣـﯽآورد .ﺑﺮﺧـﯽ از وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﺟﻮاﻣـﻊ ﺗـﻮدهای را
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد -۱ :ﻫﻤﺴﺎن ﺳـﺎزی ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ  -۲ﮐـﻢ رﻧـﮓ ﺷـــﺪن ﺗﻤـﺎﯾﺰات
ﮔﺮوﻫــﯽ و ﺻﻨﻔــﯽ  -۳ﻋﺎرض ﺷﺪن »آﻧﻮﻣﯽ« ﯾﺎ ﺑـﯽﻫﻨﺠـﺎری )ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ
دورﮐﯿﻤﯽ(  -۴ﺑﺤﺮان و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺻﻨﻔﯽ ،ﺷـﺌﻮﻧﺎﺗﯽ و
٤
٣
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ  -۵ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  -۷ﺟﻨـﺒﺶ ﺗـﻮدهای و ﺑﺴـﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ -۸
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﻋﺎﻃﻔﯽ  -۹ﺗﻮﺳﯿﻊ رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ  -۱۰ﺗﺴـﻄﯿﺢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ  -۱۱ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴـﺘﯽ  -۱۲اﺣﯿـﺎی ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺳـﻨﺘﯽ،
٥
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﮐﻪ ﺧﺎﺻﻪ در ﺳﻠﻔﯿﻪ در ﻫﯿﺄت اﺳـﻼم رخ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ( -۱۳
ﺟﺬب و ﻫﻀﻢ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻫﻤﭽـﻮن :ﺧـﺮده ﺑـﻮرژوازی ،ﻣﻬـﺎﺟﺮان ،ﮐـﺎرﮔﺮان،
ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﯿﮑﺎران ،ﺳﺮﺑﺎزان از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و -۱۴ ...ﺧـﻼء ﻣﻌﻨـﻮی و اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،از
1. Mass society.
2. Civil society.
3. Mass movement.
4. Political mobilization.

 .٥ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص و اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺴـﺒﺘﯽ ﯾـﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﮑﺜﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ دﯾـﻦ ﻧﯿـﺰ اﻓﮑﻨـﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻤﻞ اﺻﻄﻼح راﯾﺞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻻﻧﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ از آن ﺳﻮا )ﺑـﻞ
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آن( ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﺎرﺳﺎﻧﯿﺎ (۴۷-۴۵ :۱۳۹۴ ،ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮔـﺎم ﻧﺨﺴـﺖ در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧﺴـﺒﺖ دﯾـﻦ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ.

1. Social alienation.
2. Authoritarianism.

۲۳۱

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

ﺧﻮدﺑﯿﮕــﺎﻧﮕﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،١ﻓﺸــﺎر و اﺿــﻄﺮاب روﺣــﯽ و اﺣﺴــﺎس ﻧــﺎاﻣﻨﯽ  -۱۵ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ٢و) ...ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ (۳۳۵-۳۳۳ :۱۳۹۲ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔـﺬرا ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ در ﯾـﮏ
ﻗﺮن و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،وﺟﻮد اﮐﺜـﺮ وﺟـﻮه ﻓـﻮقاﻟـﺬﮐﺮ را ﺗﺼـﺪﯾﻖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺮاﯾﺮ دﮐﻤﺠﯿﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ »اﻟﮕﻮی دوری« اﺧﺬ ﺷﺪه از »اﺑﻦ ﺧﻠـﺪون«
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻇﻬﻮر و اﻓﻮل ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ» :در واﻗﻊ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎن آﺷﻔﺘﮕﯽ روﺣـﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻇﻬـﻮر ﺟﻨـﺒﺶ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ« )دﮐﻤﺠﯿـﺎن (۳۶ :۱۳۹۰ ،او دو ﺷـﺮط
اﺳﺎﺳﯽ ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ را اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﯽﺷـﻤﺎرد -۱ :ﻇﻬـﻮر ﯾـﮏ رﻫﺒـﺮ
ﻓﺮهﻣﻨﺪ  -۲ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺑﺤﺮان اﺳﺖ .وی ﺑﺤﺮانﻫـﺎ را از ﺻـﺪر
اﺳـﻼم ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ واﮐـﻨﺶﻫـﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧـــﻪ در ﺗﻘﺎﺑــﻞ ﺑـﺎ آن را ﭼﻨﯿـــﻦ ﺑــﺮ
ﻣﯽﺷﻤﺎرد -۱ :ﺳﻘﻮط ﺑﻨﯽ اﻣﯿـــﻪ  -۲اﻧﺤﻄـﺎط ﻋﺒﺎﺳـﯿﺎن )ﻇﻬـﻮر اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ( -۳
ﺳﻘﻮط ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ )ﻇﻬـﻮر اﺑـﻦ ﺣـﺰم(  -۴ﻧـﺎﺑﻮدی ﻋﺒﺎﺳـﯿﺎن و ﻓﺘﻮﺣـﺎت ﺗﺮﮐـﺎن و
ﻣﻐﻮﻻن )ﻇﻬﻮر ﻧﻮوی ،اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،اﺑـﻦ ﻗـﯿﻢ و اﺑـﻦ ﮐﺜﯿـﺮ(  -۵ﺳـﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗـﻮری ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ
)ﻫﻤﺎن .(۳۷-۳۲ :در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﻟﮕﻮی دوری و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ وی ،ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳـﯽ
در ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﻔﯿـﺮی و ﺳـﻠﻔﯽ ﻧـﻮﯾﻦ ﮐـﻪ در
ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿـﺮ )ﺧﺎﺻـﻪ از  ۱۹۷۰ﺑـﺪﯾﻦ ﺳـﻮ( در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ ﻇﻬـﻮر ﯾﺎﻓﺘـﻪ و رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴـﻢ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﻫﺸﺘﻨﺎک ،ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳـﻼم ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﺋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ وادی،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻈﺮی در ﺑﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
از ﻧﻘﺶ »ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« در ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﺎﻓـﻞ ﺷـﺪ ،ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺤﻮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ رادﯾﮑﺎل در ﺟﻬـﺖ
اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮق و اﺧﺘﻼف دﺧﯿﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻫـﻢ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻧﻔﻮذ دول ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺑﻌﻀـﯽ از اﯾـﻦ ﺟﻨـﺒﺶﻫـﺎ دﺧﯿـﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣﻀـﺎﻋﻔﯽ را ﮐـﻪ در ﻗﺒـﺎل ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ در

ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ آﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
۲۳۲

١

 -۲-۲-۵ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺛﻼﺛﻪ :از اﻟﺘﺤﺮﯾﺮاﻻﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺼﺮ ﺗـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻻﺳـﻼﻣﯿﻪ در
ﻋﺮاق

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎرد ﻟﻮﺋﯿﺲ آن را» :اوج ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺮوی ﻏﺮب« )ﻟـﻮﺋﯿﺲ (۳۵۴ :۱۳۹۳ ،ﻣﯽداﻧـﺪ ،ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ ،اﻧﻌﻘـﺎد
ﻗﺮارداد ﺳﺎﯾﮑﺲ-ﭘﯿﮑﻮ ٢در ﺳﺎل  ۱۹۱۶ﺑﯿﻦ دول ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ و ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮر٣ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) ۱۹۱۷ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺑﯽﺣـﺪوﻣﺮز
ﯾﮏ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑـﻮد( و درﻧﻬﺎﯾـﺖ اﺿـﻤﺤﻼل اﻣﭙﺮاﺗـﻮری ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ٤ﺑﻪﻣﺜﺎﺑـﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﻼﻓﺖ در ﺳﺎل ) ۱۹۲۲ﮐﻪ ﺣـﺪود ﺷـﺶ
ﻗﺮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻗﺮن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ دوام آورده ﺑﻮد( ،ﻧﻈـﻢ ﮐﻬـﻦ و
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸـﺮوع و ﻣﻘﺒـﻮل ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم از ﻫـﻢ ﮔﺴﺴـﺖ .ﮔﺴﺴـﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺮ ﻧﺸﺴـﺘﯽ
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﯿﻤﻦﮔﺎه ﭘﺮ ﻧﺸﯿﺐ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻨﺎزﻋـﺎت ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ و اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و از ﻗﻠﺐ و در »ﭘﺎﺳﺦ« ﺑﻪ آن ،ﺳـﻪ ﻧﻬﻀـﺖ ﯾـﺎ ﺟﻨـﺒﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ »ﺳـﮑﻮﻻر«،
»ﻣﻠﯽﮔﺮا« و »اﺳﻼمﮔﺮا« ﺳﺮ ﺑﺮﮐﺸـﯿﺪ .ﺑـﺎ ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ ﺟﻨـﺒﺶ ﺳـﮑﻮﻻر ﮐـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی
ﮐﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻗﻮﻣﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ
ﻧﻘﻄﻪی اﺗﮑﺎی ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺷﺪ ،دﯾـﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی ﻧﺎدرﺳـﺖ وی در ﻗﺒـﺎل
اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀـﺤﺎﻧﻪاش از اﺳـﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻨـﮓ
ﺷﺶ روزه  ،۱۹۶۷ﺷـﮑﻮه و ﺟـﻼل وی را در ﻫـﻢ ﺷﮑﺴـﺖ و دﮔـﺮﺑـﺎره ﺳـﺮﺧﻮردﮔﯽ و
ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﺮ روح و روان اﻋﺮاب ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮐﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘـﺲ از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻫﺰﯾﻤﺖ و اﻣﺤﺎی ﻧﺎﺻﺮﯾﺴﻢ در ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان
 .١ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺤـﺮانﻫـﺎ و
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی رادﯾﮑﺎل ﺳﻠﻔﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،ﻟﯿﮏ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی ﻣـﻮﺟﺰ ﺑـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

2. Sykes–Picot Agreement.
3. Balfour Declaration.
4. Ottoman Empire.

۲۳۳

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ ﺣﻤﻠـﻪ اﺗﺤـﺎد ﺟﻤـﺎﻫﯿﺮ ﺷـﻮروی ﺑـﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻠﯽ را ﺑﺮای ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻄﻔـﻪ ﺗﮑﻔﯿـﺮ و
ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ( در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺣﺎدﺛـﻪ  ۱۱ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و
ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق روز ﺑﻪ روز وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﻧﺎﺻﺮ در ﺳـﺎل  ۱۹۷۰ﻧﻬﻀـﺖﻫـﺎی ﺛﻼﺛـﻪ -۱ :ﺳـﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨـﺶ اﺳـﻼﻣﯽ )اﻟﺘﺤﺮﯾـﺮ
اﻻﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺮﯾﻪ  -۲اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ و اﻟﻬﺠﺮه )ﺟﻤﺎﻋـﺔ اﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ( ﺑـﻪ رﻫﺒـﺮی
ﺷﮑﺮی ﻣﺼﻄﻔﯽ  -۳ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﺠﻬﺎد ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻓﺮج  -ﮐـﻪ ﻫـﺮ
ﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺧﻮان و ﺧﺎﺻــﻪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ( ﺑﻮدﻧـﺪ
 ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دو ﺟﺮﯾﺎن اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۶و  ۱۹۷۸در ﻫﻢ ﺷﮑﺴـﺘﻪﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﺠﻬﺎد )در ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﺳﻼﻣﺒﻮﻟﯽ ،اﻧﻮرﺳﺎدات را ﺗـﺮور
ﮐﺮد( ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۸۰ﻣﯿﻼدی در ﺳﺎزﻣﺎن »اﻟﺠﻬﺎد اﻹﺳـﻼﻣﯽ اﻟﻤﺼـﺮی« ﺑـﻪ
َ
رﻫﺒﺮی اﯾﻤﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮی )رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه( ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی
ﮐﻪ از دو ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ داﺷﺖ ،دوام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان ﺧـﻮﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از -۱ :ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﻮی  -۲اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ
ﻧﻔﻮذ در ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع  -۳اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺷﻮراﯾﯽ و دﺳـﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯽ  -۴ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧــﯽ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ،رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻨــﻮی )ﺷـﯿﺦ ﻋﻤـﺮ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ(
 -۵ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺰم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ )دﮐﻤﺠﯿﺎن.(۱۷۷-۱۷۳ :۱۳۹۰ ،
رﻫﺒﺮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺴـﻼم ﻓـﺮج )ﭘـﺪر ﻓﮑـﺮی
اﻟﻘﺎﻋﺪه( در ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺮﯾﻀﻪ اﻟﻐﺎﺋﺐ )واﺟﺐ ﻣﮑﻨﻮن( ﻃﺮح رﯾﺨﺘـﻪﺷـﺪ ،آﻣـﻮزهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺟﻬﺎد )ﺟﻬﺎد ﺑﺎﻟﺴﯿﻒ ﯾﺎ ﺟﻬﺎد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻦ ﺷﺸﻢ ﺑـﻪ ارﮐـﺎن ﺧﻤﺴـﻪ اﺳـﻼم
اﻓﺰود و آن را در راه »اﻗﺎﻣﻪ دوﻟــﺖ اﺳﻼﻣــﯽ« و »اﻋـﺎده ﺧﻼﻓـــﺖ« ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ واﺟـــﺐ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ را از اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ روی ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﻓﺖ »ﮐﺎﻓﺮ« ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐـﺮد )ﻓـﺮج،
 .(۵-۳ :۱۹۸۱ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﻣﻮزهﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ رﻫﺒﺮان ﻏﺮب و
ﺷﺮق زده ﺧﻮد ﺧﻮد اﻋﻼن ﺟﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ،واﺟﺒﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه،
رﻫﺒﺮان ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم را ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺪﻧـﺪ» .آﻧﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﻃﺒﻖ وﺣـﯽ اﻟﻬـﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻧﮑﻨﻨـﺪ ﮐﺎﻓﺮﻧـﺪ« ،ﻣﺠـﺎزات ﭼﻨـﯿﻦ رﻫﺒـﺮی ﻣـﺮگ اﺳـﺖ و

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ وی ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎد داﺋﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐـﺎﻓﺮ ﻋـﺎﻟﯽﺗـﺮﯾﻦ و اوﻟـﯽﺗـﺮﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راﺳﺘﯿﻦ اﺳﺖ» ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺟﻬﺎد اﺳﺖ و...
۲۳۴
)دﮐﻤﺠﯿــﺎن ۱۸۱-۱۷۹ :۱۳۹۰ ،؛ ﻓــﺮج (۸-۶ :۱۹۸۱ ،ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫــﺎی ﻓــﻮق )ﻋﻠــﯽرﻏــﻢ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻤﯿـﻖ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( را ﻣـﯽﺗـﻮان در ﺟﺮﮔـﻪ»ﻧﺴـﻞ« اول ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎی
ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﭘﺲ از دﻫﻪ  ۷۰ﻣﯿﻼدی ﻗﺮار داد .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﺗﺎ
اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۸۰ﻣﯿﻼدی دوام آوردﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﺠﻬﺎد ،ﺣﺘﯽ ﭘـﺲ از اﻋـﺪام ﻋﺒﺪاﻟﺴـﻼم
ﻓﺮج ﻧﻬﻀﺖ ﻓﮑﺮی ﺧﻮﯾﺶ را اداﻣﻪ داد ،ﻧﻬﻀﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄـﻒ ﺧـﻮﯾﺶ را در ﺟﻨـﮓ
ﺷﻮروی و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﺳﺎل  ۱۹۸۸ﺑﺎزﺟﺴﺖ .ﻋﻠﺖ
اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻦﻻدﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در اﻋﻤﺎل ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺷـﻮروی در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑـﻦ ﻻدن ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ( ﺣﻀـﻮر آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽﻫـﺎ در
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن )ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣـﺖ از ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘـﺪس ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑـﻮد( در ﺧـﻼل
ﺟﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺮاق
ﺟﺴﺖ )ﻟﻮﺋﯿﺲ.(۱۴۶ :۱۳۹۴ ،
ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻣﺘﻮاری ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر )اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ،
اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ و اﻟﻬﺠﺮة و اﻟﺠﻬﺎد( ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی ،ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد ﻧـﻮﻋﯽ ﭼـﺮﺧﺶ ﭘـﺎراداﯾﻤﯽ
ﻋﻈﯿﻢ در ذﻫﻦ و ﺿﻤﯿﺮ ﻗﺎﻃﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﺷﺪ .ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻘﺮ ﯾﺒﯽ ﻗﻄﺒﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻃﻮاﻏﯿﺖ و ﺳـﻠﻄﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎری را در ﺑﺴـﺘﺮ ﺳـﻠﻒﮔﺮاﯾـﯽ ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ
ﺗﮑﻔﯿﺮی وﻫﺎﺑﯿﺴﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای »ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺒـﻮر«» ،ﺗﻮﺣﯿـﺪ ﻗﺼـﻮر« را ﺑـﺮ
ﻃﺎق ﻧﺴﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ اﻟﻘﺎﻋـﺪه
ﭘﯿﺸﺎور و اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﻪ ﻧﺌﻮ ﺳـﻠﻔﯿﻪ اﻟﻘﺎﻋـﺪه ﻋـﺮاق ﻣـﯽاﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ .ﺑـﻪ ﻫـﺮ روی ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎی
ﺟﻬﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه ،ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻓﮑﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺰام و رﻫﺒﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻦ ﻻدن و
ﭘﺲ از او اﯾﻤﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﻞ دوم ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎی ﺗﮑﻔﯿـﺮی و ﺳـﻠﻔﯽ داﻧﺴـﺖ.
ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن روﺣﯿﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑـﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮق ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺣﻔـﻆ ﮐـﺮده ﺑﻮد/اﺳـﺖ و ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ آﻣﺮﯾﮑـﺎ و اﺳـﺮاﺋﯿﻞ را اوﻟﻮﯾـﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﺗﺤﻮل ﻋﻈـﯿﻢ ﺑـﺎ ﻇﻬـﻮر ﺷﺨﺼـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﺑﻮﻣﺼـﻌﺐ
اﻟﺰرﻗﺎوی رخ داد .ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘـﺲ از آن ﻋـﺮاق ،ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﺑﯿﻌـﺔ
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ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

اﻹﻣﺎم ﻓﯽ اﻷردن ) (۱۹۶۶ﺑﻪ رﻫﺒﺮی زرﻗﺎوی ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋـﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿـﺪ واﻟﺠﻬـﺎد ) (۲۰۰۱و
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺎد ﻓﯽ ﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ ) (۲۰۰۴ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻦ
ﻻدن و اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ آن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ .زرﻗﺎوی در راﺳﺘﺎی اﻋﺎده ﺧﻼﻓﺖ و اﻗﺎﻣﻪ
دوﻟﺖ ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۶دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق را اﻋﻼن ﮐﺮد ،ﻫﻤﺎن دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣـﺮگ
وی در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،اﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻐﺪادی و ﭘﺲ از او اﺑﻮ ﺣﻤﺰه اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ از دﺳـﺘﯿﺎران ارﺷـﺪ
او ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۰آن را دوام ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن و ﺑﺎ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۳در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﻣﻼﻟﺖﺑﺎر دﭼﺎر ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ از ﻋـﺮاق در ﺳـﺎل
 ۲۰۱۲ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ دﮔﺮ ﺑﺎره ﺑﺴـﺘﺮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪای ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد ﮐﻪ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻃﺮح
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻇﻬﻮر اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ ﻓﯽ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی در
ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮد ).(bunzel, 2015: 5
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ١ﺑﺎﯾﺪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮد :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻠﻔﯽ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ و روﯾﮑﺮد ﺧﺸﻦ و ﺑـﻪ ﺷـﺪت اﻓﺮاﻃـﯽ آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺎر و ﺧﺎﺻﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﻋﻼدرﺟﻪ از اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد و دﻟﯿـﻞ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮاﺋﺖ اﯾﻤﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮی از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﭘـﺪر ﻓﮑـﺮی دوﻟـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ زرﻗـﺎوی
اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داﻋﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻦ ﺳﻠﻔﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎدی ﺧﻮﯾﺶ را از وی اﻗﺘﺒﺎس
ﮐﺮده اﺳﺖ ،زرﻗﺎوی اﺑﺘﺪا ﻧﺰد اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺪﺳﯽ )ﮐـﻪ آرای ﻣﻼﯾﻤـﯽ در ﺑـﺎب ﺷـﯿﻌﯿﺎن
ﻧﺪارد( اﺳﺘﺎد و ﻣﺮﺷﺪ ﺧﻮد آﻣﻮزش دﯾﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻌﻪﺳـﺘﯿﺰی اﻓﺮاﻃـﯽاش
ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ از وی ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺴﺖ .ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺘﯿﺰی و اﻋﺎده ﺧﻼﻓﺖ ،ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،دو رﮐﻦ رﮐﯿﻦ آرا و ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻓﺮاﻃﯽ وی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﺎن آراﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻋﯿﻨﯽ آن را ﻣﯽﺗﻮان در اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻋﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫـﺎ
و ﻣﺘﻮن دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎری از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -۱ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راﺳﺘﯿﻦ )ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﯿﺮق
ﺧﻼﻓﺖ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدآﻣﺪهاﻧﺪ( ﮔﺮوﯾﺪه ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻤﮑﺎری و ﻫـﺮ ﮐـﻪ در

اﯾﻦ ﺟﺮﮔﻪ ﻧﯿﺴﺖ را ﻃﺮد و ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ -۲ .ﻗﺼﻮر در اﺟـﺮای ﺷـﺮﯾﻌﺖ اﻟﻠـﻪ ﻣﺘـﺮادف ﮐﻔـﺮ
اﺳﺖ  -۳ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭙﺎﯾﻪ ارﺗﺪاد اﺳﺖ  -۴ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺮﺗﺪاﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺮﮔﻨﺪ
۲۳۶
 -۴اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺣﻤﺎس ،ﺧﺎﺋﻦ و دﺷﻤﻦ اﺳﻼم اﻧـﺪ و (Ibid: 9-10) ...زرﻗـﺎوی و
ﭘﺲ از او اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﺒﻐﺪادی ،در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ از دو ﺗﻦ از ﻓﻘﻬﺎی ﺗﻨﺪروی
ﺳﻠﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﻌﻨﯽ -۱ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧـﺎﺟﯽ ﺻـﺎﺣﺐ ﮐﺘـﺎب ادارة اﻟﺘـﻮﺣﺶ و  -۲اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ اﻟﻤﺼﺮی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﺠﻬﺎد )ﻓﻘﻪ اﻟﺪﻣﺎء( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺘﺒـﯽ ﮐـﻪ
اوﻟﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ راﻫﺒﺮدی و دوﻣـﯽ را ﻣﺎﻧﯿﻔﺴـﺖ ﻓﻘﻬـﯽ ﮔـﺮوه دوﻟـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ
ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴـﻢ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﻀـﺎﻋﻒ را آﻧﭽﻨـﺎن ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮدی
آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ-ﻧﻬﯿﻠﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺷﺮﻋﯿﺎت اﻧﻘـﻼب ١ﺳـﺮﮔﺌﯽ
ﻧﭽﺎﯾﻒ ٢و آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻤﯽ روﺳﯿﻪ ﻗﯿﺎس ﮐﺮد.
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ادارة اﻟﺘـﻮﺣﺶ ﺑـﺪﯾﻦ ﺷـﺮح اﺳـﺖ :ﻧـﺮﻣﺶ و
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رﺧﻮت ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺎدی اﺳﺖ ،آﻧﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ رﻓﺘـﺎری ﻧـﺮم

دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧـﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ ،ﻋـﺎرض ﺷـﺪن ﺳﺴـﺘﯽ و رﺧـﻮت و ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ

ﺳﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻒ ،ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ،ﺑـﺮای ﺳـﻮقدادن ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ

ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی آﻧﻬﺎ را ﺷﻌﻠﻪور و ﻣﺮدم را ﺧﻮاهﻧـﺎﺧﻮاه وارد

ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻦ اراﯾـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ؛ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای

رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺑﺮ ﻗﻠﻮب ﺟﺎری ﺷﺪه و ﺻﺪای ﻣﺮگ ،ﻗﻠﺐﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺗـﭙﺶ وادارد )ﻧـﺎﺟﯽ،

 .(۳۳-۳۱ :۲۰۰۴اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻧـﻮﯾﻦ ﮐﺘـﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳـﺔ اﻟﺸـﺮﻋﯿﺔ ﻓـﯽ إﺻـﻼح

اﻟﺮاﻋﯽ واﻟﺮﻋﯿﺔ اﺛﺮ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻂ و ﻣﺸﯽﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ راﻫﺒـﺮدی ﺑـﺮای

اداره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻓﻘـﻪ اﻟﺠﻬـﺎد )ﮐـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻘﻬﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ دارد( را ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﺗـﻮان

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد -۱ :داراﻻﺳﻼم و داراﻟﮑﻔﺮ :وی در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ

آﯾﺎت و رواﯾﺎت دوﮔﺎﻧﻪ داراﻻﺳﻼم و داراﻟﮑﻔﺮ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﺮ ﺑـﻼدی را ﮐـﻪ در آن
1. Catechism of a Revolutionary.
2. Sergey Nechayev.

اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺟﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،داراﻟﮑﻔﺮ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﺣﺮب ﻣﯽداﻧﺪ )اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ(۱۸ ،

 -۲ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس »ﺑﻤﺎ اﻧﺰل اﻟﻠﻪ« ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﺪﻧﺪ  -۳اﺳﻼم ﻓﻘﻂ
ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و روزه ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮف ﮐﻔﺮ ﻓﺎرغ از ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ﺟﻮاز

۲۳۷

و وﺟﻮب ﻗﺘﻞ را ﺻـﺎدر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ  -۴ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﺸـﺮﮐﺎن )اﻋـﻢ از ﺻـﻠﯿﺒﯿﻮن ،ﺟﻬـﻮد و

ﺷﯿﻌﯿﺎن( ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪاد اﺳﺖ  -۵ﺷـﯿﻌﯿﺎن و ﺧـﻮارج ﺟـﺰو ﻃﻮاﺋـﻒ و ﻓـﺮق ﺿـﺎﻟﻪ،
راﻓﻀﯽ و ﮐﺎﻓﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ :وی در ﺷﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺘﺨﺪام و اﺳﺘﻔﺎده )اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ( از ﺷـﯿﻌﯿﺎن در

ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧـﻮد ،ﺷـﯿﻌﯿﺎن )ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ وی رواﻓـﺾ( را

ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را اﻫﻞ ﻏﺪر ،ﺧﺪﻋﻪ ،ﻣﮑـﺮ ،ﺧﯿﺎﻧـﺖ و ﮐـﺬب و ...ﻣـﯽداﻧـﺪ )ﻫﻤـﺎن:

.(۳۶۰-۳۵۸

وی در ﻓﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸـﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺗـﺮور )اﻏﺘﯿـﺎل( ،ﻋﻤﻠﯿـﺎت

اﻧﺘﺤﺎری ،رﺑﺎﯾﺶ ،ﺳﻮزاﻧﺪن و ﻏﺮق ﮐﺮدن ﮐﻔﺎر ،ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯿـﺎن و ﻏﯿـﺮ آﻧﻬـﺎ در
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﺎدآوری و اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ اﺳﺖ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿـﺰ

ﺗﺒﯿﯿﻦ آن اﺳﺖ( ،ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗـﻮدهای
و ﺗﻌــﺎﻟﯿﻢ اﻻﻫﯿــﺎﺗﯽ و ﻓﻘﻬــﯽ ﻓﻘﻬ ـﺎی اﻓﺮاﻃــﯽ ﺳــﻠﻔﯽ و وﻫــﺎﺑﯽ در ﻃــﯽ ﻓﺮاﯾﻨــﺪی دوری و

دﯾــﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳــﺖ؛ در ﻫــﺮ ﻣﺮﺣﻠــﻪ از ﻓﺮاﯾﻨــﺪ دﯾــﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ،ﺻــﻮرت اﻧﻀــﻤﺎﻣﯽ ﺑﺤﺮانﻫــﺎی
ﭼﻨﺪﭘﺎره ،ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﻣﺘﻠﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻠﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺴـﻠﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ

ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ )ﻫﻤـﺎن ﮐـﻨﺶ دوﺳـﻮﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮥ ﻣﻨﺴـﺠﻢ ﺑـﻪ ﻫـﻢ آﻣﯿﺨﺘـﻪ ﺗـﺰوﯾﺞ

ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐـﻪ ﭼـﺎرﭼﻮب ﮐﻠـﯽ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﮑـﻮﯾﻦ

ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﺧـﺎص
ً
آن در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﻣﯽﺗﻮان آن

را ﺷﮑﺎﻓﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر از زرﻗﺎوی ﺗﺎ ﺑﻐﺪادی را ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﻧﺴـﻞ
ﺳﻮم ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ )ﯾﺎ ﻧﺌﻮﺳﻠﻔﯿﻪ( ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮﺟﯿـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ

در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺪف ،از دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی ﭘﺮوا ﻧﺪارد.

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

ﻗﺘﺎل ،ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻗﺘﻞ اﺳﺮا و ...ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾـﻦ ﻣﺠـﺎل ﻧﻤـﯽﮔﻨﺠـﺪ.

 -۳-۵ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
۲۳۸

 -۱-۳-۵ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

١
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ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﻮﻧﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻗـﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ٢ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺳﻮای اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ ٣اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﻗﻄﻌﯿـﺖ از ﺳـﺎﯾﺮ
اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻟﯿﮏ ﻣﯽﺗـﻮان داﻣﻨـﻪ آن را ﺑـﻪ ﺣـﻮزه ﺳﯿﺎﺳـﺖ و ﻗـﺪرت،
ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ در
ﺑﻄﻦ و ﻣﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﯾﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ -۱ :اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﻏﺼــﺐ ﯾﮏ ﻗـﺪرت
 -۲ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ و اﻣﺤﺎی ﯾﮏ ﻗﺪرت  -۳ﺣﻔـﻆ و اﺑﻘـﺎی ﯾـﮏ ﻗـﺪرت )ﻓﮑـﻮﻫﯽ(۳ :۱۳۷۸ ،
اﮐﺜﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﻠﻢ زدهاﻧـﺪ ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ
را ذاﺗﯽ و ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ،از
دان ﺗﺎ ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن و ﮐﺎﻟﻮرت ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دو اﺳﺒﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎره ﻋﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻨﺎن ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﭘـﺮدازان ﻧﻈﯿـﺮ رژی دﺑـﺮه ﺧﺸـﻮﻧﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺘﺎز ،ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﮐـﻦ اﻧﻘـﻼب
در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﮐﻮﻫﻦ .(۵۱-۵۰ :۱۳۹۲ ،ﺑﺮﺧـﯽ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎن
ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮا ﻧﻈﯿﺮ دورﮐﯿﻢ و ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻧﯿﺰ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺮوج اﻓﺮاد
اﺟﺘﻤﺎع از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهﻫـﺎ ﯾـﺎ
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺋﻤﯽ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ
ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﻧﻄﺒـﺎق ﺧـﻮد ﺑـﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾـﺪ )ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻟﻐـﺎی
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗـﺮس و ﺗﺸـﺘﺖ ﻓﺮاﮔﯿــﺮ دﭼـﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣـﺎﮐﻢ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﻪ
ﺳﻮی رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ )ﻓﮑـﻮﻫﯽ .(۷۹-۷۶ :۱۳۷۸ ،ﺑـﻪ ﻫـﺮ
روی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﻋﻤـﺎل
1. Political violence.
2. political power.
3. political authority.

 -۲-۳-۵اﺳﻼم و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ً
ﺳﺆال ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ :اﺳﺎﺳـﺎ ارﺗﺒـﺎط دﯾـﻦ اﺳـﻼم و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﯾﻦﮐـﻪ آﯾـﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ذاﺗـﯽ اﺳـﻼم ﯾـﺎ ﻣﻨﺒﻌــﺚ از
1. Sovereignty.
2. Holy war.

 .٣ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﻠﻔﯿﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺟﻬﺎدی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺸـﯽ ﺧﺸـﻦ و ﻧـﺺﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ از
آﯾﺎت و رواﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮق ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﻢ از ﺷﯿﻌﻪ و ﺳـﻨﯽ ﺳـﻨﺨﯿﺖ و ﺗﺠﺎﻧﺴـﯽ
ﻧﺪارد .ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان در ذﯾﻞ آﯾﺎت  ۳۵و  ۸۲ﺳﻮره ﻧﺤـﻞ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
ﮐﻪ :وﻇﯿﻔﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻓﻘﻂ »ﺑﻼغ ﻣﺒﯿﻦ« ﺑﻮده و آﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﻣﻠﺠﺄ ،ﻣﻀﻄﺮ و ﻧﺎﭼﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم آﻧﻬﺎ را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .وی ﻗﻠﻤﺮو رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮان را را ﻓﻘـﻂ اﻧـﺬار و ﺗﺒﺸـﯿﺮ ﻣـﯽداﻧـﺪ )ﺳـﺮوش ﻣﺤﻼﺗـﯽ،
(۱۰۱-۱۰۰ :۱۳۹۴

۲۳۹

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺳﺖ .ﭘﯿﺮو ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑﺨـﺶﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻦ
ﯾﮑﯽ از دﻋﺎوی اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻏﺮب ﺑﺎ ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم در ﯾﮏ ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رادﯾﮑﺎل و ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ( در
ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ داراﻟﮑﻔﺮ ﺑﻪ داراﻻﺳﻼم ،اﺳﺘﺮداد ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻏﺎﺻﺒﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ١اﻟﻠﻪ و
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻫﻤﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳـﺖ و ﭼﻨـﯿﻦ اﻣـﺮی در ذات ﺧـﻮﯾﺶ ﻣﺴـﺒﻮق و ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ
اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﻘﺎط ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﻮاﻏﯿﺖ و اﺿﻤﺤﻼل ﻗﻮای ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ آﻧﺎن از ﺳﻮﯾﯽ
و اﺑﺘﻨﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﻬﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻠﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻫﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻮای ﺟﺒﺮﯾﻪ و ﻗﻬﺮﯾﻪ )ﺑـﻪ
ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﻧﻮﻋﯽ اﻋﻢ از ارﻋﺎب ،ﺗﺮور ،ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری و (...در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑـﺎ دوﻟـﺖﻫـﺎی
ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﻞ ﮐﺎﻓﺮ )ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻬﻮر ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ( ،ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺟﻬـﺎد
ﻣﻘﺪس ٢ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺒـﯽ اﺳـﺖ ﻣﮑﻨـﻮن و ﻣﻐﻔـﻮل ﮐـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻧﺤﻄـﺎط اﻣـﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻧﺤﺮاف آن از ﺳﯿﺮه اﺻﺤﺎب ﺳﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎرﻧﻬﺎدن آن اﺳﺖ .ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ
ﺳﻠﻔﯿﻪ ﺟﻬﺎدی ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻫﺮ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻣﺤـﺎ ،اﺳﺘﺤﺼـﺎل و اﺑﻘـﺎی دوﻟـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ
واﺟﺐ و ﮐﺎرﺑﺮد زور و اﻟﺠﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ٣.از اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺟﻬﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد.

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از آن )ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ( اﺳﺖ؟ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎب دﯾﻨﯽ/اﺳـﻼﻣﯽ« در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
۲۴۰
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﮐﻠﯿﺘﯽ اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ« ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ در
آن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ .آﻣﻮزهﻫﺎ ،ﻣﺘﻮن و ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ و آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﺷﺎره
دارﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻫﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﯿﻦ آﻣﻮزهﻫـﺎ
در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨـﺎدی ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻧﺒـﻮده ﺑﻠﮑـﻪ ﭘﯿـﺎمآور ﺻـﻠﺢ و ﻫﻤﺰﯾﺴـﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﺪن و ﺗﻌﯿﻦ
ﺑﺨﺸــﯿﺪن آﻣــﻮزهﻫــﺎ در ﭼــﺎرﭼﻮب و ﺻــﻮرتﺑﻨــﺪیﻫــﺎی ﺟﺎﻣﻌــﻪﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ و زﻣﯿﻨــﻪﻫــﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺨﺘﻦ از ﻧﮕﺎه ذاتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ١و ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ٢ﺑﻪ دﯾﻦ
اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﯾﺎن ،ﺧﺎﺻﻪ اﺳﻼم ﺑﯿﺶ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺷﺪهاﻧـﺪ
و آﻧﭽﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوزی ﻋﺠﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﮕﺎه ذاتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم در ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺴﻤﯿﻪ و ﻧﺎمﮔﺮاﯾﯽ ٣اﺳﺖ؛ و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻓﺮق و ﻧﺤـﻞ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻢ از رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺗﺮورﯾﺴـﯿﻢ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻓﺎﺷﯿﺴـﻢ اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ...را ﺑﻪ »اﺳﻼم« و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،اﺳـﻼم را ﺑـﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻠﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ داﻟﯽ واﺣﺪ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮلﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺎرغ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﻗﯿﻖ در آﻣﻮزهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و داﻣﮕﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻄﯿﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮ
ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ و اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را در ﺧﻸ زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﭙﻮزﯾﻨﻮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﻼم و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار
داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳـﻮء ﺑﺮداﺷـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎی ﺗﮑﻔﯿـﺮی و ﺳـﻠﻔﯽ از
ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده و در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺆﻣﻨﺎن
ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ
و ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑـﺮای اﻋﻤـﺎل ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﻬـﺮه ﻣـﯽﺑﺮﻧـﺪ«
1. Essentialistic.
2. Orientalistic.
3. Nominalistic.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﯿـﺰ ذﮐـﺮ ﺷـﺪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ آن ﺑـﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻮد .ﺗﺒﯿـﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘـﻮن و ﻧﺼـﻮص
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺳﻠﻔﯽ را ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪی دوری و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑﺤـﺮانﻫـﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آوﯾﺨﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﺪﭘﺎره و ﻣﺘﮑﺜﺮ آنﻫﺎ را در ﺗﺮوﯾﺞ ﺗـﺮور
و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺼـﻪ ﻇﻬـﻮر رﺳـﺎﻧﺪ .در ﺑﺮﻫـﻪ ﮐﻨـﻮﻧﯽ از ﺗـﺎرﯾﺦ،
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺷﺎﻫﺪ دﻫﺸﺘﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﺄت ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻋﺶ،
ُ
ﺟﺒﻬﺔاﻟﻨﺼﺮه ،ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ،اﻟﻘﺎﻋﺪه و ...و در ﻫﯿﺒﺘﯽ رﻋﺐاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮدای ﺗﺴـﺨﯿﺮ
ﺟﻬﺎن ﮐﻔﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ داراﻻﺳﻼم آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤـﻪ روزه ﺗﻬـﺎﺟﻢ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ رو ﺑـﻪ
ﺗﺰاﯾﺪی را در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﮐﻨﺎف ﮔﯿﺘـﯽ رﻗـﻢ ﻣـﯽزﻧـﺪ .ﺗﻬـﺎﺟﻢ و ﺗـﺮوری ﺑـﯽ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑـﺎ
روﯾﮑﺮدی آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮأﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺬوب ﺗﻮﺣﺶ ،ﺳﺒﻌﯿﺖ و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ،

۲۴۱

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

) .(Esposito, 2015: 1068ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ را در
ﺑﺎره ﻣﯿﺰان آﯾﺎت و آﻣﻮزهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ در ﻗﺮآن و اﻧﺠﯿﻞ اﻧﺠﺎم داد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
را در ﮐﺘﺎب ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺠﯿﻞ اﺳـﺖ ،وی در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻗﯿﺎس وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮن  ۲۱ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻗﺮن
 ۵ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺸـﻮﻧﺖﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺸـﻤﺌﺰﮐﻨﻨﺪهای ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه
ﺗﺤﺖ ﻟﻮای اﺳﻼم و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد
ً
در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻬﻢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ ) .(Jenkins, 2010: 56-58ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﺧﻮض در ﻧﻘﺶ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻧﮕﺮش ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ و ﺟـﺎﻣﻊاﻻﻃـﺮاف
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط اﺳﻼم ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ آن از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﻔﯽﮔـﺮی ﺟﻬـﺎدی
وﻫﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

اﯾﻦ ﺑﺎر )ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ( ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﻟﺨﺖ و »ﻋﺮﯾـﺎن« در
ﻣﻌﺮض دﯾــﺪ ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار داده و وﺟﺪانﻫﺎ و ﻋﻮاﻃــﻒ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺎ ﻧﻬﺎﯾـــﺖ ﺑـﯽرﺣﻤــﯽ
۲۴۲
ﻣﯽﺧﺮاﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻏﻠﯿﻆ و ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻮﺣﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮج اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎن ﮐـﻦ ﺗـﺮور» ،ﯾﮑﺴـﻮﯾﻪ« ﺑـﻮده و ﺑﯿﻬـﻮده و
ﺳﺮﮔﺮدان و ﮐﻮر و ﺧﻮدﺟﻮش ﺑﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑـﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻌﻄـﻮف و ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺷـﺪه
اﺳﺖ؟ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺳﺮور ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻠﻔﯽﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی از ﺑﻤـﺐﮔـﺬاری و
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻘﺪهﮔﺸﺎﯾﯽ وﺧﯿﻢ و ﺧﻮﻧﯿﻦ اﺳﺖ
ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺆال ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎب آن ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ
را ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد .ﺣﺪود  ۵۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺒﺮد اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﮐﺸﺘﺎر
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻟﺠﺰاﯾﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ،در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐـﻪ ﺑـﺮ دوزﺧﯿـﺎن روی
زﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻓﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان »ﻣﺤﺎﮐﻤـﮥ ﻏـﺮب« زد؛ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺟﺎﻟـﺐ از ﺧﺸـﻮﻧﺖ و
ﻗﺪرت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن اراﺋﻪ داد )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪﻫﺎ آرﻧـﺖ و آرون وی را ﺑـﻪﺧـﺎﻃﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ از آن ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ( ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ در ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳـﺎرﺗﺮ در آن ﻣﻘﺪﻣـﻪ از »ﺗﻘﺎﺑـﻞ
ﻗﻬﺮ« دم ﻣﯽزﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ »ﻗﺎرۀ ﭼـﺎق و رﻧـﮓ
ﭘﺮﯾﺪه« )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد او( را در ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻮردد،
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ :ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻮﺣﺶ و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻏـﺮب
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ را در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎری و
ﺗﺮﻓﻨﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮان از اذﻫﺎن ﻣﺤﻮ ﮐﺮد ﺟـﺰ ﺧﺸـﻮﻧﺖ )ﻓـﺎﻧﻮن .(۲۵-۲۲ :۱۳۶۷ ،او از ﮐـﺪاﻣﯿﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖ دم ﻣﯽزد ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﺧﻨﺜـﯽ ﺳـﺎزی آن را در ﮔـﺮو ﺧﺸـﻮﻧﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻣـﯽداﻧﺴـﺖ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾﺎن ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﭼﻪ ﺗﺠﺎﻧﺲ و ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑـﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬـﺎن ﻏـﺮب دارد؟
ﺑﻮدرﯾﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻔﯽ ﻫﻤـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ دول
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﺴﺤﻮر از اﻃﻼﻋﺎت ﺗـﻮدهﻫـﺎ را ﻫـﺪف ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ )ﺑﻮدرﯾـﺎر،
 (۸۱-۷۹ :۱۳۸۷و ژﯾﮋک و ﻣﯿﺸﻮ آن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﮐﺸﺸـﯽ دام ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﯽﻧﮕﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻮژه
ً
)ﺧﺎﺻﻪ ﻣﺮدم ﻏﺮب( در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آن و ﻣﺤﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺳﯿﺐزای آن ﺷﺪن -ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﺑـﺎ
ﺗﻘﺪم واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽاش ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ-

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﻧﺒﯽ اﻟﻠـﻪ  ،ﻧﻮﺳـﻠﻔﯽﮔـﺮی و ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن اﻣﻨﯿـﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ ،ﺗﻬـﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
راﻫﺒﺮدی.۱۳۹۴ ،
 .۲اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،اﺣﻤﺪ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺤﺎق دﺑﯿﺮی ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻘﯿﺪه.۱۳۸۶ ،
 .۳اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،اﺣﻤﺪ ،اﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﯽ ﺻﺤﺎﺑﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺘﯿﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻘﯿﺪه.۱۳۹۵ ،
 .۴اﺣﻤﺪی ،ﺣﻤﯿﺪ» ،آﯾﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ :ﻃـﺮح ﯾـﮏ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮی« ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ  - ۱۳۷۷ﺷﻤﺎره  ۱۴و .۱۳۷۷ ،۱۵
 .۵اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ ،ﺟﺎن و وال ،ﺟﺎن ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ )اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺠﺎع اﺣﻤﺪوﻧﺪ،
ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.۱۳۹۳ ،
 .۶اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ اﺳﻼم ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﻘـﺎﯾﯽ )ﻣﺎﮐـﺎن( ،ﺗﻬـﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات
ﻓﺮدوس.۱۳۸۸ ،
 .۷ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در زﻧـﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﺗﻬـﺮان ،ﻧﺸـﺮ ﻧـﯽ،
.۱۳۹۲
 .۸ﺑﻮدرﯾﺎر ،ژان ،در ﺳﺎﯾﻪی اﮐﺜﺮﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﯿﺎم ﯾﺰداﻧﺠﻮ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ.۱۳۸۷ ،
 .۹ﭘﺎرﺳﺎﻧﯿﺎ ،ﺣﻤﯿﺪ ،ﺳﻨﺖ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﻋﻠﻢ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.۱۳۹۴ ،

۲۴۳

ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽّ :
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در...

ﻗـﺪرت اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪن را از دﺳــﺖ داده و »ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬـﺎن« را ﮐــﻪ ﻣﻬــﻢ ﺗــﺮ از »ﺧﺸــﻮﻧﺖ
ﻋﺮﯾﺎن« و ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻣﯽ ﻣﺼﺎدره ﻣﯽﮐﻨﺪ )ژﯾﮋک ۱۲ :۱۳۹۴ ،؛ ﻣﯿﺸﻮ
 .(۵۹-۵۷ :۱۳۸۱ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﺎ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﺎﺻﻪ ﯾﮏ ﺳﺪه و ﺑﻪ ﻧﺤـﻮ اﺧـﺺ ﯾـﮏ دﻫـﻪ اﺧﯿـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﭼﺮاﯾـﯽ ﻇﻬـﻮر
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺪت و ﺣﺪت را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮی و ﺳﻠﻔﯽ در ﺧﻮد
ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾﺎن و ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ آن
ً
ﻫﺴﺘﯿﻢ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻏﺮب در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﯾﺎ ﻧﺼﻮص و آﻣﻮزهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ دﯾﻨﯽ و ﻓﻘﻬﯽ و ﺗﺨﺎﻟﻔﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﺗﻌﺎرﺿﺎت و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻔﺮد ،ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ و ﻣﻨﻔﮏ از ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﻠﯿـﻞ
و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻊﻧﮕﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم و ﻣﺮﻫﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ و
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ؛ ﺗﻼش اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﻠﯿـﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﺎرب ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﻼﺷـﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

۲۴۴

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

 .۱۰دﮐﻤﺠﯿﺎن ،ﻫﺮاﯾﺮ ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻤﯿـﺪ اﺣﻤـﺪی ،ﺗﻬـﺮان ،ﺷـﺮﮐﺖ
اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﯿﻬﺎن.۱۳۹۰ ،
 .۱۱رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ» ،اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﯿﻌﺔ أو اﻟﻮﻫﺎﺑﯿﺔ واﻟﺮاﻓﻀﺔ :ﺣﻘـﺎﺋﻖ دﯾﻨﯿـﺔ ﺗﺎر ﯾﺨﯿـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ إﺻـﻼﺣﯿﺔ«،
ﻗﺎﻫﺮه :ﻧﺸﺮة ﻓﯽ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎر.۱۹۴۷ ،
 .۱۲ژﯾﮋک ،اﺳﻼوی ،ﺧﺸﻮﻧﺖ :ﭘﻨﺞ ﻧﮕﺎه زﯾﺮﭼﺸﻤﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﺎﮐﻨﻬﺎد ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.۱۳۹۴ ،
 .۱۳ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی در آﯾﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ.۱۳۹۳ ،
 .۱۴ﺳﺮوش ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،دوﻟﺖ و اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ :ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت دوﻟﺖ و اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﺰام ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.۱۳۹۴ ،
 .۱۵ﺳﻘﺎف ،ﺣﺴﻦ ،ﺳﻠﻔﯽﮔـﺮی وﻫـﺎﺑﯽ :ﭼﺎﻟﺸـﯽ در اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫـﺎی ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ و رﯾﺸـﻪﻫـﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ آژﯾﺮ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﺸﺮ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۷ ،
 .۱۶ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﯿﻌﻪ در اﺳﻼم ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺠﺮت.۱۳۵۶ ،
 .۱۷ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺤﺎق دﺑﯿﺮی ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻘﯿﺪه.۱۳۸۹ ،
 .۱۸ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﺣﻤﯿﺪ ،ﺳﯿﺮی در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮب ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.۱۳۷۰ ،
 .۱۹ـــــ  ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺑﻬﺎءاﻟـﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸـﺎﻫﯽ ،ﺗﻬـﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات ﺧـﻮارزﻣﯽ،
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