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The aim of the present study is to investigate the formation of
"founded identity" and "constructed identity" in Salafism and political
Islam. The research method is descriptive-analytical and it is
hypothesized that Islamic currents have followed the process of
revivalism with two different assumptions, namely finding identity
and constructing it; Salafism represented the first group, and political
Islam represented the second group. The results indicate that the Salafi
movement followed the process of identity revival through: "constant
reference to the text", "ignoring the accumulated knowledge of
Muslims" and "emphasizing the appearance of texts"; In contrast,
political Islam has sought to revive Muslim identity in innovative
ways by emphasizing "interpretation of religious texts," "referring to
another while differentiating with it," and "returning to everyday life."
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احمد عزیزخانی
هدف پژوهش حاضر بررسی روند شکلگیری «هویتِ یافته» و «هویتِ برساخته» در سلف یه
و اسالم سیاسی است .روش پژوهش توصی ی -تحفیفی است و این فرضیه مطرح میشلود
که جریانهای اسالمی با دو فرض مت لاو

یعنلی یلافتن هویلت و برسلاختن ن ،فراینلد

دوم بودهاند .نتایج حاکی از ن ،است که جریا ،سف ی فرایند احیلای هویلت را از طریل :
«رجوع مداوم به نص» «نادیدهگرفتن دانش انباشتهی مسفمانا »،و «تاکید بر ظاهر نصوص»
پی گرفته؛ و در مقابل اسالم سیاسی با تاکید بر «ت سیر نصوص دینی» «رجوع به دیگلری
در عین تمایزگذاری با ن »،و «رجوع به زندگی روزمره» احیلای هویلت مسلفمانی را بله
شیوهای نونورانه دنبال کرده است.

کلیدواژهها :احیاگرایی ،هویت یافته ،هویت برساخته ،اسالم سیاسی ،سلفیه.
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احیاگرایی را دنبال کردهاند؛ سف یه نمایندهی گروه اول و اسالم سیاسلی نماینلدهی گلروه
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هویت جمعی در مقام مخزنی از معانی که امکان تعریف «ما»ی جمعی و فاصلهگذااری از
«دیگری» را فراهم میسازد ،ضرورتی انکارناپایر در جوامع انسانی است .این ضرورت بذه
هنگام هجوم هویت متخاصم دوچندان میشود؛ مسالهای که دنیای اسذالم در دو سذدهی
اخیر با آن مواجه بوده است .تهاجم مدرنیسم کشورهای مسلمان را با بحران هویت مواجه
ساخت .احیای هویت اسالمی واکنش جوامع مسلمان به این تهذاجم بذود .در ایذن میذان،
قذذانالن بذذه احیذای هویذت اسذذالمی دو دسذذته شذذدند« :پیذروان اصذذالت» و «طرفذذداران
معاصرت» .دستهی اول با تاکید بر دوران صدر اسالم ،فرایند احیا را با رجوع به بنیادها پی
گرفتند و بدون توجه به اقتضانات عصر حاضر در صدد استخراج کامل عناصر هویتساز از
دوران صدر اسالم برآمدند.
اهتمام طرفداران اصالت در این مواجهه ،بازگشت به گاشته و بازسازی روزگذار صذدر
اسالم (عمدتاً سه قرن نخست) بود .این دسته بهدنبال «یذافتن هویذت» از روزگذار صذدر
اسالم بودهاند و با یک «برش تاریخی» ضذمن نادیذدهگذرفتن تذاریخ جوامذع اسذالمی و
تجربیات آن ،تمامی پاسخها را در صدر اسالم جستوجذو کذردهانذد .مشخصذههذای ایذن
جستوجو عبارت بوده است از« :مخالفت با تاویل نصوص»« ،مرجعیذت نذ » و «تنذزه
سلف صالح» .در مقابل ،طرفداران معاصرت بر ماهیذت «برسذاختگی» هویذت و از جملذه
هویت اسالمی تاکید داشتهاند .از نگاه قانلین معاصرت ،عناصر ساخت یک هویذت متکثذر
هستند؛ دین ،فرهنگ ،تاریخ ،زندگی روزمره و حتی برخی از ارزشهای هویتهای مغایر،
تار و پود این هویت برساختهاند .در ایدهی اصلی این دسته« ،یافتن» همذهچیذز در صذدر
اسالم ممکن نیست؛ هویت امری برساخته است که با تکیه بر مصالحی از «گاشذته» تذا
«امروز» قوام مییابد .امانونل کاستلز مینویسد:
یک هویت جدید در حال برساختهشدن است ،اما نه با بازگشت به سنت ،بلکه با کار بر روی
مواد و مصالح سنتی ،بهمنظور تحققبخشیدن به دنیایی الهی و برادرانذه کذه در آن تذودهای
محروم و روشنفکران ناراضی ممکن است معنای جدیدی را بر سازند؛ که بدیل جهانشمولی
است برای نظم جهانی طردکننده( .کاستلز ،0033 ،ج ،1ص)03 .
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طرفداران معاصرت ضمن پرهیز از سنگوارهکردن سنت گاشته ،به آن رجوع کرده و از
آن بهره میبرند .این جریان در یک فرایند مداوم رجوع و به شیوهای نوآورانه بهدنبال حل
بحران هویت و بحرانهای دیگر جهان اسالم بودهاند.

این پژوهش با تمرکز بر این دو پاسخ ،یعنی سلفیسم (به نمایندگی از جریان اصالت) و
اسالم سیاسی (به نمایندگی از جریان معاصرت) ،بر این باور است که سلفیه پاسخ بحذران
هویت را در یافتن عناصر هویتی از دل صدر اسالم جستوجو میکند ،اما اسذالم سیاسذی
با قبول ایدهی هویت برساخته ،با رویکردی ارجاعی و در بسذتری روایذی ،احیذای هویذت
اسالمی را در صورتی ممکن میداند که فرایند رجوع از «گاشته» تا «امروز» ،از «آنجا»
تا «اینجا» و از «خود» تا «دیگری» دنبال شود.
 .1چارچوب مفهومی؛ هویت فرانهاد سنت و تجدد
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برخورد جوامع اسالمی با بیگانگان ،بهویژه آنگاه که به شکست مسذلمانان مذیانجامیذد،
موجب بروز واکنشهایی در دنیای اسالم میشد که فصل مشترک تمامی این واکنشهذا،
بازیابی هویتی بود (نصر ،0030 ،ص .)011 .اگرچه جنبشهذای اسذالمی در ایذدهی بازیذابی
هویتی همنظر بودند ،اما در نحوهی بازیابی دچار افتراق شدند؛ بهگونهایکه برخی بهدنبال
یافتن هویت بهسرقترفتهی مسلمانی بودنذد و دسذتهای بذه سذاختن آن مذیاندیشذیدند.
مسالهی مهم همواره این بوده است که اساساً آیا هویت امری یافتنی اسذت یذا سذاختنی؟
بهباور کریج کالهون هویت نهادهای ساده و بسیط نیست ،بلکه امری پویاست که تنهذا در
بستری روایتی قابل فهم است؛ بههمینجهت یکسانپنداری هویتی با ذاتانگاری گزارهای
خطاست (کالهون ،0031 ،ص .)40 .از این منظر هویت تنها با رجوع به گاشته قابذل بازیذابی
نیست ،بلکه ارجاع به طیف وسیعی از موضوعات تذاریخی ،فرهنگذی ،سیاسذی و  ...بذرای
ساخت هویت الزامی است.
آلبرتو ملوچی اندیشمند دیگری است که به موضوع هویت و اهمیت آن در شکلدهی
به جنبشهای اجتماعی اشاره کرده است .از نگاه وی برساختن هویت جمعذی مهذمتذرین
وظیفهی جنبشهای جدید اجتماعی است؛ زیرا این مساله وسیلهای برای رسیدن به یذک
هدف استراتژیک نیست ،بلکه هدف کنش جمعی است (مشذیرزاده ،0030 ،صذ .)130-130 .
چگونگی شکلگیری این هویت برساخته مسالهی مهم دیگری است کذه ملذوچی بذه آن
پرداخته است.
آلبرتو ملوچی در علتیابی جنبشهذا ،بذیش از همذه بذه عامذل «شذبکههذای شذناور
نامحسوس» در جریان زندگی روزمره تاکید میکنذد .از نظذر وی جوامذع امذروز جذوامعی
پیچیده هستند که اطالعات در آن نقش اساسی دارد .این مساله باعث میشود که افراد در
زندگی خود تجربیات جدیدی را خلق و با هم رد و بدل کنند کذه ایذن مسذاله در سذاخت
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هویت تاثیرگزار است (جالییپور ،0030 ،ص .)43 .ملذوچی در تشذریح پیوسذتگی دو مفهذوم
اطالعات و هویت مینویسد:
هویت فردی و جمعی باید همواره با ناامنی ناشی از جریان بیوقفهی اطالعات ناشی از این
حقیقت که افراد بهطور همزمان به نظامهای متعدد تعلذق دارنذد ،مقابلذه کنذد .هویذت بایذد
پیوسته بازتاسیس و منتقل گردد .کوشش برای هویتیابی راه چارهای علیه ابهذام و تیرگذی
نظام است( .ملوچی ،0033 ،ص)001 .
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از این منظر باید راهی میانه برای عبور از تهدید تغییر بذیوقفذهی ارزشهذا ناشذی از
جریان اطالعات و همچنین تاکید رادیکال بر رجوع به ارزشهای قدیم یافت؛ «برسذاخت
هویتی نو» با مصالحی از دیروز تا امروز ،همان راه میانه است.
در نزد امانونل کاستلز نیز هویت مرکز ثقل ایدههای جنبشهای اجتماعی است .بهباور
وی ،ساختار شبکهای جهان مدرن به تبادل اطالعات در سطح جهذانی مذیانجامذد؛ ایذن
ویژگی باعث میشود کنشگران اجتماعی در فضای جامعهی شبکهای ،معذانی جدیذدی از
فرهنگ را خلق کنند .این امر هویتهای مستقر در جوامع مختلف را تهدیذد مذیکنذد .در
نگاه کاستلز هویت که بهشدت از مفروضات ماهبی تأثیر پایرفته است ،در عصر ارتباطات
با چالش جدی مواجه شده و از تاریخ ملتها و اقوام جدا شده است؛ ایذن مسذاله مقاومذت
هویتهای بومی را برمیانگیزاند (کاسذتلز ،0033 ،ص .)10 .بهباور کاستلز «هویت مقاومذت»
بهدست کنشگرانی ایجاد میشود که از طرف منطق سلطه ،بیارزش دانسذته مذیشذوند؛
بههمینجهت سنگرهایی را برای مقاومت و بقا بر مبنای اصول متفاوت یا متضاد با اصول
مورد حمایت نهادهای سلطه میسازند (کاستلز ،0033 ،ج ،1ص .)10 .بدیهی است که در ایذن
مرحله ،حفظ ارزشهای پیشینی در مقابل ارزشهای پسینی مطمحنظر کنشگران اسذت.
اما یک نظام اجتماعی کارآمد در این مرحله نمیتواند متوقف شود.
فاز دوم عملیات جنبشهای اجتماعی نوین ،برسذاخت هذویتی نذو در قالذب «هویذت
برنامهدار» است .در این مرحله کنشگران اجتماعی با استفاده از هرگونذه مذواد و مصذالح
فرهنگی قابل دسترس ،هویت جدیدی میسازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف
میکند و تغییر شکل کل ساخت اجتماعی را هدف قرار میدهد (کاستلز ،0033 ،ج ،1ص.)10 .
در این فاز ساختن یک هویت مد نظر است؛ بذرخالف هویذت مقاومذت کذه در آن یذافتن
هویت مالک اصلی است .هویت برنامذهدار در ایذن مرحلذه عذالوه بذر حفذظ ارزشهذای
پیشینی ،در جهت دگرگونی جامعه و ایجذاد فضذای جدیذد ،دسذت بذه گذزینش و سذسس

 .2سلفیسم و مساله هویتیابی

سلفیسم به جریان فکریای گفته میشود که به ریشهی «سلف» بذهمعنذای پیشذین بذاز
میگردد و از حیث اصطالحی به «گروه پیشین» اطالق مذیگذردد؛ منظذور از ایذن دوره،
دورههای آغازین اسالم یعنی «سه قرن نخست حیات اسالمی» یا همان «قرون طالیی»
است .با این فرض که این دوره براساس حدیثی از پیامبر که فرمود« :بهتذرین مذردم،
مردم زمان من هستند؛ سسس مردمی که پس از آنان میآیند»؛ نمایانگر و نمذود تصذویر
درخشان و صحیح از فهم احکام دین و قوانین و برنامههای اسالم اسذت (ابذو رمذان،0011 ،
ص.)03 .
جریان سلفیه به گروههای مختلفی چون اخباری ،تکفیری و جهادی تقسیم مذیشذود؛
اما یک فرض مشترک ،تمامی این گروهها را به هم پیوند میدهد و آن باور به تنزه صذدر
اسالم است .در کنار این مورد ،فرض دوم این جریان آن است که مسلمانان به هر میذزان
که از این دورهی طالیی فاصله گرفتهاند ،از فهم صحیح اسذالم (آنگونذه کذه مسذلمانان
نخستین درک میکردند) دوری جستهاند .این دو فرض ،یک نتیجهی اصذلی کذه همذان
بازگشت به دورهی صدر اسالم است ،و چند نتیجهی فرعی بهشذر ذیذل در پذی داشذته
است:
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استخدام ارزشهای دیگری میزند .این مساله بهمعنای عدم رجوع به گاشته نیست ،بلکه
ارزشهای پیشین در ساخت هویت برنامهدار ،جایگاه ویژهای دارنذد؛ امذا مسذالهی مهذم،
چگونگی تفسیر این ارزشها از یذک طذرف و بهذرهگیذری از هویذتهذای دیگذر (حتذی
هویتهای متخاصم) ازسویدیگر است که خروجی آن ،بر ساخت هویتی نو است (کاسذتلز،
 ،0033ج ،1ص .)13 .این مساله همانگونه که سید حسین نصر (نصر ،0030 ،ص )033-031 .
و بسام طیبی (طیبی ،0031 ،ص )11 .تاکید میکنند ،در مورد جریان اسالم سیاسذی محقذق
شده و جریان اسالم سیاسی بهویژه در دوران بلوغ خود هویت برنامهدار را مد نظر گرفته و
در کنار رجوع به گاشته ،به عناصری از هویتهای دیگر هم مراجعه کرده و هویتی نذو را
ساخته است .مفروض پژوهش پیشرو آن است کذه جریذان سذلفیه در مرحلذهی هویذت
مقاومت باقیمانده و در فرایند هویتیابی ،راه ارتجاع را در پیش گرفته است؛ امذا جریذان
اسالم سیاسی ضمن تاکید بر مفهوم «هویت برساخته» فرایند رجوع را از گاشته تا امروز و
از اینجا (خود جغرافیایی) تا آنجا (دیگری جغرافیایی) در نظر گرفته و بنابراین به مرحلهی
هویت برنامهدار رسیده است.
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 .0رجوع ارتجاعی به ن ؛
 .1مخالفت با تاویل و تفسیر؛
 .0ظاهرگرایی؛
 .0برش تاریخی.
 .2.1رجوع رادیکال به نص
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تبعیت از ن مقدس بنیاد فکری اندیشهی سلفیسم است؛ بهگونهای کذه معرفذتشناسذی
جریان سلفیه متکی بر نصوص دینی است (ابو زهذره ،0031 ،ص .)410 .در نگذاه سذلفیهذا،
احیای هویت اسالمی و در نهایت اصال جهان پیرامون تنها با رجوع به ن امکانپذایر
است .سلفیسم عناصر هویتساز مسلمانی در دوران معاصر را از دل نصوص دینی میکاود
و در این مسیر به این ایده باور دارد که در گاشته ،عناصر مقوم فرهنگ و تمدن اسذالمی
متکی به نصوص دینی بودهاند؛ بنابراین همین عناصر امروزه نیز توانایی بازسذازی مجذدد
جوامع اسالمی را دارند .راشد الغنوشی (در دورهای که به سلفیه متمایل بود) در ایذنبذاره
میگوید« :تاریخ ما حرکت و پیشرفت خود را از ن مقدس آغاز کرده است و اینک هیچ
نوسازی و احیای مجددی جز در چارچوب همان ن و با سرچشمهگذرفتن از آن ممکذن
نیست» (غنوشی ،0030 ،ص  .)43-43 .مسالهای که پیش روی سلفیه قرار دارد این است که
با توجه به اقتضانات دنیای نو ،آیا رجوع به نصوص دینی جهت احیای هویت مسخشذدهی
جوامع مسلمان کفایت میکند؟
از نگاه سلفسیم نصوص دینی چنان جامعیتی دارند کذه «محذیط بذر افعذال عبادنذد»
(ابنتیمیه ،بیتا ،ص .)041 .اعتبار نصوص برای تمام زمانها و مکانهاست؛ بذههمذینجهذت
مراجعه به غیر ن  ،کاری عبث و بیهوده است (ابنحزم ،بیتا ،ص .)33 .اگر چه باور به نذ
در میان تمامی مسلمان امری پایرفته است ،اما این امر در میذان سذلفیهذا بذه شذیوهای
رادیکال دنبال میشود ،بهگونهای که پاسخ هر سوالی را از ن مقذدس طلذب مذیکننذد.
ابنتیمیه بهعنوان پدر معنوی سلفیها بر این باور بود که در نبود نقل ،عقل حتی قادر بذه
درک سود و زیان امر معاش هم نیست (ابنتیمیه0011 ،ق ،ج ،01ص)033 .؛ بذههمذینجهذت
الزمهی داشتن زندگی سعادتمند ،رجوع مداوم به ن مقدس است.
این نگرش به جریانهذای اسذالمی معاصذر نیذز تسذری یافتذه اسذت .بذرای نمونذه،
اخوانالمسلمین ،اسالم را بهمثابه راه حل نهایی برای همهی عرصهها معرفی کرده اسذت
که تنها از دو منبع قرآن و حدیث ارتزاق میکند (عنایت ،0011 ،ص .)030 .حسن البنا ،رهبذر

قرآن کریم و تفسیر آن اولین منبع فرهنگی و روشنگری در نزد اخوان است؛ البته با تاکیذد
بر اینکه تفاسیر سلف ،مقدم بر دیگر تفسیرهاست و سنت ،دومین منبذع و مأخذای اسذت
که برای شر صحت آن بایستی به انمهی معتبر حدیث مراجعذه شذود( .قرضذاوی،0030 ،
ص)00 .

جنبش اسالمی تونس برخالف همتای ترک خود ،پیگیذری سیاسذتهذای هذویتی را
بدون رجوع به ن امری ناممکن میدانسذت .در ایذن معنذا سذوال از چیسذتی (هویذت)،
پاسخی در بطن اندیشههای اسالمی مییافت و رجوع به سلف صالح و میراث آن (متذون
مقدس و سنت) ،همپای امر احیای هویت دانسته میشد .بهباور رهبران جنذبش اسذالمی
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جنبش اخوانالمسلمین ،بر مرجعیت شریعت در آموزههای خود تاکید میکرد .وی متذاثر از
جمالالدین اسدآبادی و محمد عبده ،احیاگرایی اسالمی را در قالبی محافظهکارانه و متکی
بر سنت اسالمی پی گرفت (اچ جانز والهور ،0031 ،ص .)01 .وی شعار اصلی اخوانیها را این
جملهی معروف قرار داد« :قرآن ،قانون ما و پیامبر ،راهبر و اسذوهی ماسذت» (البنذا،0031 ،
ص .)03 .تاکیذذد بذذر نصذذوص و مرجعیذذت شذذریعت نذذزد حسذذن البنذذا و بذذه تبعیذذت آن
اخوانالمسلمین ،سویههای بنیادگرایانه یافت و شرع بر عقل اولویت پیدا کذرد (البنذا،0031 ،
ص  )01-03 .و سلف صالح از اعتبار زیادی برای امروز مسلمانان برخوردار شد؛ بهگونذهای
که البنا مسلمانان را به این امر دعوت کرد که همانگونهای به اسالم بنگرند کذه یذاران و
نزدیکان پیامبر و پدران امین و درستکار ما در سالهای طلوع فجر اسذالم مذینگریسذتند
(حسینی ،0034 ،ص  .)000- 000 .چنین نگذاهی گاشذته را منذزه و امذروز را مکذدر فذرض
میکرد و راه چاره را بازگشت به گاشته ،جهت تنزیه کدورت امروز میدانست .از این منظر
جنبش اخوانالمسلمین را میتوان در زمرهی جنبشهای بنیادگرا و سلفی قرار داد .حسذن
البنا در اینباره میگوید« :میتوان بذه آسذانی گفذت کذه اخذوانالمسذلمین یذک دعذوت
بنیادگرایانه است و خواستار بازگشت به اسالم بر اساس قرآن و سنت پیامبر است» (بهنقذل
از :غنوشی ،0031 ،ص.)00 .
رویکرد ن گرایانهی اخوانالمسلمین همواره بر فضای فکری ایذن جنذبش حاکمیذت
داشته و پیگیری سیاستهای هویتی توسط اخوانیها همواره بذا رونذد احیذای شذریعت و
اعتباربخشی به نصوص دینی همراه بوده است .این روند همواره «گاشته» را در موقعیتی
فربهتر از «حال» و فهم نخستین را برتر از درک واپسین قرار داده است .یوسف القرضاوی
در تصدیق این گزاره مینویسد:
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تونس« ،انسان همواره برای شناخت هویت و تبیین شیوهی زنذدگی خذود و بذرای انجذام
رسالت خالفت الهی ،نیازمند رهنمودهای پیامبران بوده اسذت» (غنوشذی ،0031 ،ص )10 .و
همین رهنمودها در قالب نصوص دینی« ،وجدان خفتهی جوانان را بیدار کذرده و آنذان را
آمادهی پایرش مسئولیت میکند» (نیفر1300 ،م ،ص  .)030-033 .بنابراین احیای هویذت و
رجوع به ن در جنبش اسالمی تونس ،دو روی یک سکهاند.
بهباور اعلیه العالنی مرجعیت ن در ساختار جنبش اسالمی تونس امری پایرفتهشده
بود .بنابراین طر مباحث مختلف در درون این جنبش تنها زمانی ممکن بود که ارجذاعی
در نصوص اسالمی مییافت؛ در غیراینصورت بهمثابه یک پدیدهی غیر قابذل اعتبذار بذه
حاشیه رانده میشد (عالنی1300 ،م ،ص  .)113-101 .راشد الغنوشی این حقیقت را اینگونه
بیان کرده است:
نوسازی دینی تنها در چارچوب سلفیه امکانپایر است؛ یعنی آنکه نوسازی و تجدیذد ،تنهذا از
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رهگار احساس افتخار امت اسالمی به تمدن و فرهنذگ اصذیل خذویش و تنهذا بذا اطمینذان
کامل مسلمانان به دین و میراث فرهنگی خویش مسیر میشود .تاریخ مذا حرکذت و پیشذرفت
خود را از ن
همان ن

مقدس آغاز کرده است و اینک هیچ نوسازی و احیای مجددی جز در چذارچوب
و با سرچشمهگرفتن از آن ممکن نیست( .غنوشی ،0011 ،ص )43-43 .

تاکید رادیکال بر رجوع به ن نزد سلفیسم تا بدانجا پیش میرود کذه بزرگذان ایذن
جریان رجوع به منابعی دیگر را کفر تلقی میکنند .عبدالقادر بن عبذدالعزیز از فرمانذدهان
جهادی مصر ،ضمن تاکید بذر ضذرورت مراجعذه بذه شذریعت در تمذامی مسذانل زنذدگی
مسلمانان ،عدم رجوع را بهمنزلهی کفر تلقی میکرد (شحاده ،0014 ،ص.)033 .
رادیکالترین وجه ارتجاعی رجوع به ن

نزد سلفیسم ،اولویتدادن روایات نسبت بذه

آیات قرآن کریم است .از نگاه اکثریت مسلمانان ،قرآن در میان نصوص دینی مرجع نهایی
است و نصوص دیگر با محک قرآن اعتبار مییابند .بهنظر میرسد در میان جریان سلفی،
روایات پیامبر اولویت یافتهاند .تاکید رادیکال بر روایات نبی از آثار سلفیان کالسیک چذون
ابنتیمیه (ابنتیمیه0000 ،ق ،ج ،0ص )0 .تا سلفیهای معاصر چون ناصرالدین آلبذابی (البذانی،

0034ق ،ج ،00ص )133 .قابل مشاهده است .اما برخی از علمای سلفی به شیوهای عریانتذر
این مساله را بیان کردهاند .بهعنوان مثال القرطبی ،صراحتاً بر این نکته تاکید میکنذد کذه
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قرآن محتاجتر است به سنت تا سنت به قرآن (قرطبی0134 ،م ،ص.)00 .

شاید این تاکید ،جهت رفع پارادوکس عقالنیت حاکم بر قذرآن بذا باورهذای ارتجذاعی
سلفیسم باشد .عقالنیت ،فضای حاکم بر قرآن کریم است و علیالقاعده رجذوع بذه قذرآن
نمیتواند ارتجاعی باشد (ر.ک :ردونسون .)0043 ،از این جهت سلفیسم برای تکمیل پروژهی
ارتجاعی خود ،بههنگام رجوع به ن  ،به روایات اولویت داده و به تعبیری قذرآن کذریم را
نیز دور میزند.
 .2.2مخالفت با تاویل
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تاکید بر احیای هویت مسخشدهی مسلمانی با متدولوژی ن گرا ،سلفیه را به مخالفت بذا
هرگونه تاویل و تفسیر کشانید؛ زیرا در تفسیر ،بهجز ن مقدس ،مفسر و موضوع تفسذیر
نیز موضوعیت مییابند .بر این مبنا جریان سلفی دانذش انباشذتهی مسذلمانان ،کذه خذود
حاصل تاویل و تفسیر نصوص مقدس در گار زمان بوده است ،را رد میکند و بهجذای آن
با ایدهی پیراستن سسهر اندیشهی اسالمی از افزونههای تاویلی ،با هرگونه تفسیر و تاویذل
متن مقدس مخالفت ورزیده و بازگشت مستقیم و شخصی به نصوص را مرز گفتمانی خود
قرار میدهد.
ابنتیمیه تاویل را حاصل باور به تعارض عقل با نقل میداند (ابنتیمیه0130 ،م ،ص.)03 .
وی بر موافقت عقل با نصوص دینی تاکید داشته و بر آن بود که با عدم تعذارض عقذل و
نقل موضوع تاویل و تفسیر منتفی است؛ چون عقل مخالفتی بذا نذ نذدارد و در نتیجذه
برگرداندن معنای ظاهری به معنای دیگر نافی حقیقت است (موسذوی بجنذوردی ،0013 ،ج،0
مدخل ابنتیمیه) و این برگردان هیچگاه در میان سلف صالح گزارش نشده اسذت (ابذنتیمیذه،
بیتا/ب ،ص .)034 .ابنقیم جوزی ،شاگرد برجسذتهی ابذنتیمیذه ،تاویذل را امذری نوظهذور
میداند که مخالف شیوهی سلف صالح است و بدعت تلقی میشود (ابنقیم جذوزی0011 ،ق،
ص.)33 .
نکتهی مهم در باور به عدم تعارض عقل و نقل در سلفیهی کالسیک ،تبعیت عقذل از
نقل است نه بالعکس (غراوی ،بیتا ،ص .)13 .بهبیاندیگر عقل مقید بر ن است و مسذتقالً
وجاهتی ندارد .بنابراین عقل از نگاه سلفیهی کالسیک ابزار تایید نقل است و در بیان آخر،
نقل بهعنوان منبع نهایی شناخت باقی میماند .این باور ،به تقابل سلفیسم با جریانهذایی
انجامید که عقل را بهمثابه منبع شناخت تلقی میکردند؛ از فالسذفه گرفتذه تذا متکلمذین،
شیعیان و معتزله .بهباور ابنتیمیه هر آنچه از دیدگاههای متکلمذین و فالسذفه از ادلذهی
عقلی بر معارف الهی رسیده ،در قرآن بلیغتر و کاملتر و بذدون خطذا و گمراهذی موجذود
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است .این در حالی است که دیدگاههای اهل عقل پر از خطا و گمراهی است؛ بهگونهایکه
«گمراهی آنان از هدایتشان و جهلشان از علمشان بیشتر است» (ابنتیمیه0011 ،ق ،ج،1
ص.)014 .
فراتر از گمراهی و جهل ،ابنتیمیه فالسفه را به دروغگویی متهم میکند .از نگذاه وی
فالسفه دروغگویانی هستند که آموزههای کفار (یونانیها) را به انبیای الهی چون ادریذس
نسبت میدهند (ابنتیمیه ،بیتا/الف ،ج ،0ص .)31 .این مساله بدین معناست کذه فالسذفه نذه
تنها خود در گمراهیاند ،بلکه عامدانه دیگران را نیز به گمراهی میکشانند .وی میگویذد:
«از زمانی که فلسفه و منطق در میان مسلمانان رواج یافت ،موجب الحاد بسیاری از ایشان
شد» (ابنتیمیه0010 ،ق ،ص.)001 .
نگاه ارتجاعی سلفیهی کالسیک به عقل ،در میان نوسلفیستها رادیکالتر هذم شذد.
اگر سلفیهی کالسیک به عدم تعارض عقل و نقل و تبعیت عقل از نقل رأی میداد و عقل
را بهعنوان ابزاری در دست نقل میپایرفت ،نوسلفیستها حتی عقل را بهعنوان موید نقل
نسایرفتند .مخالفت با عقل نزد نوسلفیستها تا بدانجاست که حتی تایید نقلیِ عقل را انکار
میکنند .محمد ناصرالدین البانی ذیل روایاتی که موید فضیلت عقل هستند ،بیان مذیکنذد
که «من تمامی آنچه در کتاب العقل و فضله آمده را بررسی کردم و این احادیذث را فاقذد
حجیّت تشخی دادم» (البانی0034 ،ق ،ج ،1ص .)40 .نوسلفیها با نفی عقل مبتنی بر نقذل و
با شعار «ضرورت بازگشت بیواسذطه بذه قذرآن» مفهذوم اتبذاع را کذه در نگذاه سذلفیهی
کالسیک بهمعنای تبعیت از تفسیر مبتنی بر ن بود ،بذه مفهذوم «ابتذداع» (بذدعت) کذه
بهمعنای عدم تقلید از مجتهد و درک بیواسطه از نصوص دینی است ،حمل کردند (فیرحی،
 ،0013ص .)30 .شیخ البانی در این زمینه میگوید« :اسالم دینی است که خودبهخود کامل
است و نیازی به شر و تفسیر ندارد؛ تنها کافی است کذه اقذدام بذه پذاالیش آن از آراء و
نظریههای اجتهادی کنیم که در طول تاریخ به آن چسبیده است» (شحاده ،0014 ،ص.)30 .
بااینوجود در مجموع ،سلفیسم ،تاویل کالم خدا و رسول را شایسذته نمذیدانذد .زیذرا
«اکثراً تاویل نصوص به مغایرت ن ِ تاویلشده با قصد مولف مذیانجامذد؛ بنذابراین امذر
شایسته ،تبعیت از ظاهر کالم خدا و رسول است ،تا اینکه مومنین به دام تحریف نیافتنذد»
(ابنتیمیه0001 ،ق ،ص.)00 .
جریان سلفی با تاکید بر خودبسندگی ن مقدس و مخالفت با دسذتآوردهذای خذرد
بشری ،فرایند رجوع به گاشته را به بیراههی ارتجاع کشانید .این نگاه ارتجاعی بذه مذتن

 .2.2ظاهرگرایی

مخالفت با تاویل نصوص دینی نزد سلفیسم ،یک نتیجهی مشخ در پی داشت :تعامذل
بیواسطه و ساده با متن یا همان ظاهرگرایی .ازآنجاییکه سلفیسذتهذا خذوانش معتذدل
نصوص دینی را «ره به ترکستان» میدانستند ،بذه ایذدهی «پذایرش ظذاهر نذ » روی
آوردند .از این منظر متون مقدس واجد ویژگیهایی چون :شفافیت ،جامعیذت و قدسذانیت
است که هر سه ویژگی ،مومنین را از تاویل و تفسیر آنها بینیذاز و بلکذه بذاز مذیدارد و
خوانش ظاهرگرایانه از متون مقدس را تنها خوانش مطلوب و ممکن معرفی میکند.
از نگاه سلفیها متن بهمثابه موجودی زنده ،حیات خود را در طول تاریخ حفظ کذرده و
بههمیندلیل بینیاز از تفسیر و تاویل است؛ بنابراین مومنین با مراجعهی مستقیم به ظاهر
نصوص مسیر زندگی خویش را مییابند .از نگاه سلفیها حتی شیوهی درسذت تابعیذت از
سنت پیامبر در ظاهر قرآن موجود است ( ،1333 ،Duderijaص.)110 .
بهباور ابن تیمیه برگرداندن معنای ظاهری قرآن به معنای دیگر ،امری غلذط و منذافی
حقیقت است (موسوی بجنوردی ،0013 ،ج ،0مدخل ابنتیمیه)؛ زیرا اصوالً تقسیم الفاظ قرآن بذه
حقیقت و مجاز ،بدعت در دین محسوب میشود .این تقسیم مخذالف عقذل سذلیم اسذت؛
چراکه برای استعمال لفظ در غیرموضع آن نیاز به اثبات وضع سابق برای استعمال لفظ در
مورد آن دارد که چنین امری عقالً محال است (ابنتیمیذه0001 ،ق ،ص .)33 .عذدم بذاور بذه
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مقدس از دو منظر قابل نقد است .اول عدم توجه به ظرفیتهای درونی متون مقدس کذه
در پی فرایند تاویل و تفسیر میتوانست شکوفا شود و گرهگشای بحرانهذای پذیش روی
جوامع اسالمی باشد .دوم غفلت از دستآوردهای بشری در حوزههایی است که بذهتعبیذر
شهید صدر «منطقۀ الفراغ»اند؛ جایی که ن مقدس سکوت کرده و به بسط ید عقل رأی
داده است .سلفیسم به این اصل تفسیر توجذه نکذرده اسذت کذه رسذالت اساسذی مفسذر:
بازنمایی منطق ،عالیق ،دادههای فکری و در مجموع جهان مولذف اسذت (،0113 ،Hirsch
ص)101 .؛ زیرا اصوالً الفاظ بدون قصد متکلّم و مؤلِّف هیچگونه معنایی را منتقل نمیکنند
(کوزنز هوی ،0030 ،ص .)34 .تفسیر متون مقدس رمزگشایی از قصد مولف اسذت ،نذه خلذق
معانی مغایر با آن توسط مفسر؛ بههمینجهت اعتبار تفسیر در تالش مفسر جهذت کشذف
قصد مولف است که خود بهمعنای رجوع به ن مقدس ،اما بهشیوهای غیر رادیکال است.
این در حالی است که سلفیسم تفسیر را بهمعنای عدول از نذ تلقذی کذرده و حکذم بذه
تحریم آن داده است.
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تاویل (بهویژه آیات متشابه) و تاکید بر ظاهر ن  ،کار را به تجسیم الوهیذت در سلفیسذم
کشانید .این باور از سلفیهی کالسیک و در آثار افرادی چون ابنتیمیه و شاگردش ابنقیم
جوزی ،تا آثار نوسلفیهایی چون ابنعثیمین قابل مشاهده است .بهباور ابنتیمیذه موجذود
قانم به نفسِ غیرقابل اشارهی حسی و غیرقابل رویت اصالً وجود خارجی ندارد و بیشتذر
ساختهی ذهن بشر است (موسوی بجنوردی ،0013 ،ج ،0مدخل ابنتیمیه)؛ وی قانل بذود کذه در
روز قیامت مومنین بهصورت واضح و شفاف میتوانند خداونذد را رویذت کننذد (ابذنتیمیذه،
0011ق ،ج ،4ص .)131 .همین دیدگاه به ابنقیم جوزی نیز تسری کذرد تذا جذایی کذه وی
مدعی شد «رسول خدا وقتی که پروردگارش را دیده است ،خذود را میذان دو شذانهی
خداوند گااشت» (امین ،0033 ،ص .)000 .محمدبن صالح العثیمین از علمای معاصذر سذلفی
نیز بر مفهوم تجسیم تاکید ویژه دارد و همان ویژگیهایی که در ظاهر آیات برای خداونذد
نقل شده ،مثل استواء بر عرش و یا داشتن دست و چشم را واقعذی مذیدانذد (ابذنعثیمذین،
0030ق ،ص .)1-4 .
 .2.2برش تاریخ

مسیر بازگشت به بنیادها در جریان سلفیسم ،بهمثابذه نفذی تذاریخ اسذالم (پذس از قذرون
نخستین) تلقی شده است (فیرحی ،0030 ،ص .)41 .در باور سذلفیه «تبعیذت» اصذل اساسذی
دینداری است و منظور از تبعیت پیروی از رسول اکرم و سلف صذالح (صذحابه ،تذابعین و
تابعینِ تابعین) است؛ اصلی که پس از «خیرالقرون» (سه قرن نخست) در میذان مسذلمین
رو به ضعف نهاد و پیروی از مااهب فقهی جای آن نشسذت (شذحاده ،0014 ،ص )13-11 .و
رهآورد آن دوری از هویت اصیل مسلمانی شد.
ترسیم فضای آرمانی از صدر اسالم در کنار تاکید بر انحطاط جامعهی اسالمی پذس از
آن ،یک نتیجهی مشخ داشت :بازگشت به قرون نخستین و بذرش قذرون پذس از آن؛
اگر قرون نخستین اسالمی ،عصر شکوفایی جامعهی اسالمی با ابتنای به عناصر هویتساز
اسالمی فرض شود و فاصلهگیری از آن به انحطاط جامعذهی اسذالمی بیانجامذد ،بذدیهی
است که بازگشت به عقب و کمکردن فاصله با صدر ،درمان انحطاط جوامع اسالمی است.
تالش رادیکال جهت نادیدهگرفتن تاریخ جوامع اسالمی تا بدانجا پیش رفت کذه از نگذاه
سلفیه «هر رسم تازهای که صحابه و تابعین بر آن نبوده باشند و دلیل شرعی آن را اقتضا
نکرده باشد» ،بدعت خواهد بود .ابنتیمیه گروههایی از مسلمانان را که به سذیرهی سذلف
صالح پایبند نبوده و به منابع دیگری چون عقل باور داشتند (مثذل شذیعیان و فالسذفه) را

مسئول عقبماندگی و سقوط جوامذع اسذالمی معرفذی مذیکنذد (ابورمذان ،0011 ،ص.)03 .
بههمینجهت مالک اصلی اجتهاد برای وی رجوع به سلف صالح است ،بهگونهایکه تقریباً
برای پاسخ به هر مسالهای به سلف رجوع میکند .مثالً در پاسخ به امکذان زیذارت قبذور،
قرانت قرآن بر سر قبور مومنین (ابنتیمیه ،بیتا ،ص ،)01 .امکان قرانات مختلف قرآن ،امکان
صلوات بر علیبن ابیطالب (ابنتیمیه ،بیتا ،صذ  )43-01 .و  ...با رجوع به سلف ،حکم جواز
یا عدم جواز صادر میکند.
بهاینترتیب سلفیسم ،تجربه و علوم انباشتهی مسلمانان در طول تاریخ (به جز سه قرن
اول) را نادیده گرفته و بهدنبال زدن پلی از امروز به دوران نخستین تمدن اسالمی اسذت.
این مساله بهمعنای تالش سلفیسم جهت یافتن هویت مسلمانی در صدر اسذالم و سذسس
تثبیت آن در دوران معاصر است .بدیهی است که این روند بهجهت عدم توجه به نیازهذای
متغیر دنیای امروز ناکارآمد خواهد بود.

از دههی  ،0133نقش سیاست در جهان اسالم بهنحو بسذیار چشذمگیذری دچذار تغییذر و
تحول شد .گروههای اسالمی نه در مقام واکنشی ساده در درون جامعهی اسذالمی ،بلکذه
بهصورت منبع دیدگاههای جدید و بدیع جهت ترسیم مرزهای نوین ظاهر شدند (اسسوزیتو و
وال ،0011 ،ص .)10 .ضعف ایدنولوژیهای حاکم چون ناسیونالیسم و لیبرالیسذم و شکسذت
رویکردهای سلفی در مواجهه با بحرانهای پیش روی جوامع اسالمی ،که نتوانسته بودنذد
همزمان به دو معضل «ناکارآمدی» و «مسخ هویت مسذلمانی» پاسذخی در خذور دهنذد،
جوامع اسالمی را بهسمت پایرش الگوی اسالم سیاسی سوق داد؛ الگذویی کذه در مسذیر
احیای هویت مسلمانی از کارآمدی و انطباق با دنیای مدرن غفلت نکرد و هنگام تامذل در
مفهوم کارآمدی ،هویت مسلمانی خود را از یاد نبرد .هرچند اسالم سیاسی به هنگام رشذد
در بسترهای مختلف ،الگوهای متنوعی یافته و از تاکید بیشتر بر انطباق با جهان نو (مانند
الگوی ترکیه) گرفته تا اصرار بیشتر بر بازگشت بذه ارزشهذای اسذالمی (ماننذد الگذوی
ایران) را شامل میشود ،اما در یک نکته اشتراک نظر دارد و آن برساخت هویتی نو است؛
بهگونهای که به رجوع همزمان به گاشته و حال و همچنین خود و دیگری میاندیشد.
بهباور جان اسسوزیتو و جان وال اسالمگرایان سیاسی در پی استقرار ساختارهایی بودند
که بتواند در بطن فرهنگ مدرن به شیوهای کامالً اسالمی عمل کند (اسسوزیتو و وال،0011 ،
ص )10 .زیرا آنها کامالً متوجه شده بودند که «اگر با خشکاندیشی در برابر مدرنگرایذی
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مقاومت شود ،موجودیت مسلمانان بهعنوان جامعهای کارآمد به خطر خواهد افتذاد» (بوتذو،

 ،0033ص  .)004-000 .البته این نحوهی عمل بهمعنای تحریف اصل دیذن نیسذت ،بلکذه
همانگونه که راشد الغنوشی بیان میکند ،تعاملی میان شریعت و تحوالت واقعذی زنذدگی
روزمره است ،بهگونهای که این تعامذل «لطمذهای بذه متذون نمذیزنذد ،ولذی خذود را در
محدودهی تعابیر و تفاسیر موروثی نیز محدود نمیکند .در عین حال از اهمیذت عالیذق و
زندگی همراه با رفاه برای مسلمین نیز نمیکاهد» (غنوشی ،0031 ،صذ  .)14-10 .بنذابراین
فرایند برساخت هویتی در اسالم سیاسی گسترده بوده ،و همزمان ن مقدس ،دیگذری و
زندگی روزمره را در بر میگیرد.
 .2.1اسالم سیاسی و رجوع به نص
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اسالم سیاسی بهعنوان روایتی حذداکثری از دیذن ،اسذالم را واجذد جنبذههذای سیاسذی-
اجتماعی گستردهای میداند که توجه به آنها میتواند از آالم مسلمانان بکاهد .از طرفذی
همان گونه که گراهام فولر ( ،1331 ،fullerص )04 .و برنارد لونیس (لونیس ،0033 ،ص -00 .
 )14بیان میکنند ریشههای زبان سیاسی اسالم همانند جنبههای دیگر آن باید در قرآن و
سنت پیامبر جستوجو شود .این مساله بدانمعناست که این جریان برای ترسذیم خطذوط
کلی اندیشهی خود به ن مقدس رجوع میکند ،اما بهخالف جریان سلفی فرآیند رجذوع
به ن در اسالم سیاسی هیچگاه سویههای ارتجاعی نیافته است.
اسالمگرایان سیاسی دو هدف اصلی را از فرایند رجوع به نذ دنبذال مذیکننذد؛ اول
احیای هویت اسالمی مسخشده توسط موج هجوم مدرنیسم ،و دوم کارآمذدی و عمذل در
بطن ساختارهای مدرن .بذهتعبیذر دیگذر ،اسذالم سیاسذی هذمزمذان دو رونذد بذه ظذاهر
پارادوکسیکال «حفظ» و «تغییر» ارزشهای دینی را پی میگیرد؛ رونذدی کذه هذم بایذد
ارزشهای اسالمی را جهت بازیابی هویتی حفظ نمایذد ،و هذم عناصذری از آن را جهذت
کارآمدی تغییر دهد (یاووز ،0011 ،ص .)03 .اسالم سیاسی با رجذوع بذه نذ هذدف اول را
دنبال میکند و با تفسیر آن مبتنیبر نیازهای زمانه هدف دوم را پی میگیرد.
اسالمگرایان وفادار به جریان اسالم سیاسی ،متون مقدس را جامد و بیرو ندانسته و
به وجود ساختارهای منعطف و قوانین سیال در شذریعت اسذالمی بذاور دارنذد .انعطذاف و
سیالنی که در پی تفسیر متون مقدس بر مبنای نیازمنذدیهذای دنیذای معاصذر صذورت
میپایرد (غنوشی ،0030 ،ص .)004 .همانگونه که جان اسسوزیتو و جان وال تاکید میکننذد
رجوع به نصوص دینی در میان جریان اسالمی سیاسی منجر به بازگشت به شرایط ماقبل

 .2.2اسالم سیاسی و فرایند رجوع به دیگری

زوال جوامع اسالمی (بهویژه در دورهی معاصر) که بذا شکسذتهذای نظذامی کشذورهای
مسلمان و همچنین استعمار آنها عیان گشت ،لزوم احیای عظمت گاشته را گوشزد کرد.
اینگونه سوال از انحطاط در جوامع اسالمی مطر شد و پاسخهایی را بهسمت خود روانذه
داشت .برخی پاسخ این پرسش را در اخا تمدن و تفکر غربی یافتند .جایگزینی نهادهذای
غربی بهجای اسالمی ،جانشینسازی قانونگااری غیردینی بهجذای شذریعت و در نهایذت
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مدرن نمیشود ،بلکه هدف حامیان این جریذان از رجذوع بذه نذ و تفسذیر آن ،اسذتقرار
ساختارهایی است که بتواند در بطن فرهنگ مدرن به شیوهای کامالً اسالمی عمذل کننذد
(اسسوزیتو و وال ،0011 ،ص.)10 .
راشد الغنوشی اسالم را واجد دو رکن اساسی میداند؛ «ن » و «شذورا» .بذهبذاور وی
ن که شامل کتاب و سنت میشود ،تنها به اهداف و دورنماها میپردازد و این شذورا یذا
همان عقل جمعی است که با تامل در نصوص ،روندهای حذاکم بذر جامعذهی اسذالمی را
تعیین میکند .بههمینجهت غنوشی حکومت اسالمی را معادل حکومذت شذورا مذیدانذد
(غنوشی ،0030 ،ص.)014 .
عالوه بر تاویل و تفسیر نصوص دینی ،راهبذرد دیگذر جریذان اسذالم سیاسذی جهذت
کارآمدی بیشتر ،قبض ن ّ ازیکسو و بسط منطق ۀالفراغ از سذوی دیگذر بذوده اسذت.
جنبش النهضه تونس بهعنوان یکی از جنبشهای مهم در جریان اسالم سیاسی ،در سذند
منتشرشده از کنگرهی خود در سال  1333ضمن تاکید بر وحی بهمثابه الگویی کذه بذرای
همیشهی تاریخ معتبر است ،بر گسترهی وسیع منطقۀالفراغ تاکید میکند؛ زیرا مسذلمانان
«با آن زندگی خود را نظام بخشند ....و با تحوالت زمانه همراه شوند و فطرتی را که از این
تحول روبهرشد در طول زمان نشأت میگیرد ،دفع نماینذد( .از ایذن منظذر) منطق ۀالفراغ
بیانگر توان دین اسالم در همراهی با دورههای مختلذف تذاریخی اسذت» (قومذانی،0010 ،
ص.)034 .
تاکید بر رجوع به ن در کنار باور به تفسذیر نصذوص دینذی و هذمچنذین گسذترش
منطقۀالفراغ باعث شد تا جریان اسالم سیاسی روند برساخت هویتی را بهشذیوهای دنبذال
کند که علیرغم احیای هویت مسلمانی ،چارچوبهای اسالمی را کارآمد جلوه دهد؛ زیذرا
مسلمانان با تکیه بر امکان تفسیر نصوص دینی ،ظرفیت کاربرد آن را در دنیای امذروز دو
چندان کرده و همزمان به دو بحران مسخ هویت و ناکارآمدی ،پاسخی در خور میدادند.
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حاکمیت سکوالریسم در چنذین فضذایی صذورت پذایرفت .امذا دیذری نساییذد کذه تفکذر
«پیشرفت بهمثابه غربیشدن» ترک برداشت .پیگیری روند غربیسازی ،دو بحران را برای
جوامع اسالمی به ارمغان آورد :ناکارآمدی و مسخ هویت .بهبیاندیگذر اگذر پذیش از ایذن،
جوامع اسالمی از بحران ناکارآمدی رنج میبردند ،غربیسازی ،بحران دیگری بهنام مسذخ
هویت هم بدان افزود .در چنین روندی اعتبار و سندیت هویت مسلمانی مورد دستبرد قرار
گرفت (یذاووز ،0011 ،ص .)10 .بروز این بحرانها تمایل به پایرش ارزشهای اسالمی را در
جوامع اسالمی شدت بخشید؛ زیرا همانگونه که برنارد لونیس تاکید میکند ،مسلمانان در
مواقع بروز بحران ،تمایل بیشتری به پایرش ارزشهای اسالمی مییابند (لذونیس،0033 ،
ص.)11 .
جریان احیاگری اسالمی تقریباً تمامی مناطق اسالمی را در نوردیذد ،امذا ایذن جریذان
بهجهت اینکه واکنشی به روند مسخ هویت مسلمانی توسط غربیها بود ،در بسیاری موارد
به تقابل با کلیت دنیای غرب و حتی دستآوردهای آن انجامید .بنیادگرایان مسلمان غرب
را بهمثابه «دیگری» تمدن اسالمی معرفی کردند و فاصله از آن را شرط مسذلمانی تقلذی
کردند .درواقع این جریان تمدن غرب را یک «غیرمطلق» معرفی کذرد کذه چذالشهذای
هویتی را برای دنیای اسالم به ارمغان آورده است ( ،1334 ،Dagiص.)0 .
درواقع ،رجوع به صدر اسالم در کنار عدم رجوع به دیگریِ غیرمسلمان ،مذرز گفتمذان
اسالمی معرفی شد .بدیهی بود که این روند رجوع به گاشته و پرهیز مطلق از رجذوع بذه
دیگری ،دستآوردی جز ناکارآمدی به همراه نداشته باشد .اسالم سیاسی در پی دو بحران
رجوع در دنیای اسالم ظهور کرد .بحران رجوع کامل به غرب توسط غربگرایان و بحران
رجوع بیقید و شرط به گاشته توسط سلفیسم.
اسالمگرایان سیاسی برای پاسخ به بحران اول یعنی رجوع کامل به غرب که خود بذه
بحران هویت انجامیده بود ،به فرایند غیریتسازی با غرب روی آوردند .حسنالبنا بهعنوان
یکی از پیشتازان جریان اسالم سیاسی ،از انجمن جوانان مصر که در سال  0113بههمراه
تعدادی از همفکران ایجاد کرده بود ،خارج شد و تصمیم به تاسیس جنبش اخوانالمسلمین
گرفت .وی دلیل این اقدام را کمتوجهی انجمن به تربیذت اسذالمی و عذدم رویذارویی بذا
بزرگترین تهدید علیه اسالم یعنی مجاوبیت افراطی جوانذان تحصذیلکذرده نسذبت بذه
فرهنگ و رسوم غربی اعالم کرد .برونیار لیا تاکید میکند غیریتسازی بذا تمذدن غذرب،
نقش اساسی در شکلگیذری جنذبش اخذوانالمسذلمین داشذته اسذت (لیذا ،0033 ،ص.)33 .

اخوانالمسلمین معتقدند که تنها راه اصال  ،آن است که مصذر بذه تعذالیم اسذالم و اجذرای
صحیح آن بازگردد [ولی در عین حال] از هر ایدهی قدیم و یا معاصر شرقی یا غربی ،آنچذه
را که با اسالم منافات نداشته باشد ،اقتباس میکند و در این امر خیر و سذودی بذرای امذت
نهفته است( .البنا ،بیتا ،ص)013 .

نحوهی نگاه البنا و اخوانالمسلمین به غرب ،که پیش از او در آرای اندیشمندانی چون
محمد عبده نیز وجود داشت( ،خدوری ،0011 ،ص )34 .به دیگر اندیشذمندان جریذان اسذالم
سیاسی نیز تسری یافت .راشد الغنوشی ،رهبذر جریذان اسذالمی تذونس ،کذه در ابتذدا بذه
نقدهای صریح از غرب روی آورده بود ،بر این نکته تاکید کرد که مدرنیتهی غذرب واجذد
نتایج مثبتی بوده است که مدرنیته رایج در کشذورهای اسذالمی فاقذد آن اسذت (غنوشذی،
0111م ،ص .)001 .وی ضمن پایرش نقاط مثبت مدرنتیه بر این نکته تاکید میکند که باید
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تاکید بر غیریتسازی با غرب در اندیشهی دیگر رهبران جریان اسالم سیاسی چون سذید
قطب (سید قطب ،0001 ،ص  ،)033-033 .راشد الغنوشی (غنوشی ،0030 ،ص  ،)3-3 .یوسذف
القرضاوی (قرضاوی ،0030 ،ص )3 .و  ...قابل مشاهده است .اما این نحوهی مواجهه در میان
رهبران جریان اسالم سیاسی هیچگاه به طرد تمامیت غرب نیاجامید و رهبران این جریان
ضمن درک اقتضانات دنیای نو ،به «تعامل انتقادی» با دنیای غرب میاندیشیدند.
اگرچه جریان اسالم سیاسی در ابتدا جهت ترسیم مرزهای گفتمذانی «خذود» ،فراینذد
«غیریتسازی با غرب» را دنبال میکرد؛ اما پس از تثبیت خود ،روند «رجوع انتقادی» به
غرب را پی گرفت .درواقع اسالمگرایان میان «غربیشدن» و «مدرنشدن» تفذاوت قانذل
شدند .آنها در پی آن بودند که مفاهیم مدرن را از میان تجربهی زیست اسالمی استخراج
کنند.
حسن البنا به «مجاوبیت افراطی جوانان تحصیلکذرده نسذبت بذه فرهنذگ و رسذوم
غربی» نقد داشت ،نه تعامل و بهرهبرداری از آن .وی دیدگاه خود را نسبت بذه تعامذل بذا
غرب اینگونه بیان میکند ...« :در اوضاع و احوال فعلی  ....ما نیاز داریم از سرچشمههای
فرهنگ خارجی سیراب شویم ،تا آنچه را که برای نذوزاییمذان ضذرورت دارد ،اسذتخراج
کنیم» (البنا ،0031 ،ص .)003 .وی تاکید میکرد که رأی و نظر همهی انسانها بهاسذتثنای
معصوم (پیامبر) قابل پایرش و یا عدمپایرش اسذت (البنذا ،0031 ،ص .)03 .حسذن البنذا در
نامهای خطاب به نخستوزیر وقت مصر ،دیدگاه اخذوانالمسذلمین را نسذبت بذه نحذوهی
رجوع به اسالم و غرب اینگونه بیان میکند:
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از دروازهی اسالم وارد دنیای مدرن شد (همان ،ص .)043-001 .
این نگاه در میان اسالمگرایان ترک نیز طرفداران جدی داشت .سعید نورسی یکذی از
پیشگامان اسالم اجتماعی در ترکیه ،موضع اسالم را در برابر اخذا تجربیذات تمذدنهذای
دیگر ،موضعی باز تلقی میکند .بهباور وی «هیچنوع پیشذرفتی در زمینذهی تمذدن وجذود
ندارد که اسالم ،بهصورت علنی و یا ضمنی ،از آن حمایت نکرده باشذد،0130 ،Seyhan( ».
ص .)41 .بهباور هاکان یاووز جاابیت پروژهی نورسی در جامعهی ترکیه بهدلیذل توسذعهی
یک پل مفهومی جدید برای انتقال ترکیه از سنت به مدرنیته بود .وی برای مردمی که در
حال تحمل گاار از یک اجتماع (گمینشافت) بذه یذک جامعذه سذکوالر ملذی (گزلشذافت)
میباشند ،به طر چارچوبی مفهومی دست یازید کذه ایذن مفذاهیم بذه تاسذیس نقشذهی
معنایی جدید منجر گردید که با بازتعریف مفاهیم اسذالمی ،پذروژهای را بذرای تعامذل بذا
چالشهای مدرن مهیا ساخت (یاووز ،0011 ،ص .)111-113 .
چنانچه مالحظه میشود ،اسالمگرایان از مصر گرفته تذا تذونس و ترکیذه بذر تعامذل
انتقادی با غرب و ضرورت بهرهبرداری از دستاوردهای آن همنظر بودند .فواز جرجیس بذر
این نکته تاکید میکند که اسالم سیاسی نهتنها ضد مدرن نیست ،بلکه فهذم آن تنهذا در
متن مدرنیته امکانپایر اسذت و امکذان سذازگاری بذا غذرب را داراسذت (جذرجیس،0031 ،
ص .)11 .این مطالب گویای آن است که اسالم سیاسی در فرایند برساخت هویتی خذود ،از
عناصر «دیگری» نیز بهره میبرد.
 .2.2نقش رجوع به زندگی روزمره در برساخت هویتی در اسالم سیاسی

از حیث معرفتشناختی ،اسالم سیاسی در کنار مفهوم «زیسذتن بذرای» (عقذل معذاد) بذه
مفهوم «زیستن در» (عقل معاش) نیز میاندیشد .این مفهذوم اخیذر بذه حذوزهی زنذدگی
روزمره نظر دارد که خود نهایتاً به عملگرایی میانجامد .بههمینمنظور رجوع بذه زنذدگی
روزمره جزء الینفک اندیشهی اسالم سیاسی است .بهبیاندیگر اسالم سیاسی با عنایت به
واقعیات زندگی روزمره ،استراتژیهای عملیاتی را در پیش میگیرد .این نگرش به دو دلیل
در جریان اسالم سیاسی ایجاد شده است :اول روایت حداکثری از این که از مسذانل کلذی
تا جزنیات زندگی بشر را دربر میگیرد؛ و دوم محتوای ن مقدس که به الیههای زیرین
زندگی بشر چون ازدواج( ،روم ،)10 ،معاش( ،ملک ،)04 ،خوراک (عبس )33 ،و  ...مذیپذردازد.
البته پرداختن به مفهوم «زیستن در» بین اندیشمندان جریان اسالم سیاسی به بیعملی و
واکنشهای انفعالی نیانجامید؛ زیرا اسالم بهعنوان چارچوب کلی زیستن را بذرای اهذدافی

آییننامهی اسالم برای زندگی بشر با تمام واالیی و پاکی و ربانی و نمونهبودن آن ،برنامه و
نظامنامهی زندگی برای همین بشر و در حدود و درخور توانایی واقعی اوست .همین بشذری
که میخورد ،میآشامد و در کوچذه و بذازار راه مذیرود ،زناشذویی و زاد و ولذد دارد و دارای
احساسذذاتی چذذون حذذب و بغذذض و بذذیم و امیذذد اسذذت( .سذذید قطذذب ،0011 ،صذذ .
)130-134

رجوع به زندگی روزمره ،جریان اسالم سیاسی را از ایدهآلیسم دینی -فلسفی صرف ،به
رنالیسم سیاسی رسانید (ابو اللوز1300 ،م ،ص .)001 .علیرغم تاکیدات اولیهی جریان اسذالم
سیاسی بر احیای ارزشهای اسالمی و بازیابی هویتی ،ایذن جریذان در ادامذه بذه انطبذاق
هرچه بیشتر با دنیای مدرن روی آورد؛ هرچند در فرایند منطبقسذازی ،حفذظ چذارچوب
کلی شریعت ،دغدغهی اسالمگرایان باقی ماند.
بهباور ناتان براون و عمرو حمذزهای جنذبشهذای اسذالمی معاصذر (از جملذه اسذالم
سیاسی) بهصورت گامبهگام عملگرایی سیاسی را در گفتمان و عمذل سیاسذی خذود وارد
کردهاند .این فرایند در شرایطی شکل گرفته است که این جنبشها چارچوب ایدنولوژیکی
مرجع و کلی خود را که همان اسالم است ،حفظ کردهاند .بنابراین اسالمگرایان ازیکسذو
جهت پیشبرد برنامههای فراگیر و توسعهی فعالیتها و کارایی خود مواضع عملگرایانذه را
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متعالیتر در نظر میگیرد که این مساله وجه هنجاری اسالم سیاسی را پررنگ میکند .اما
در مجموع ،توجه به زندگی روزمره رکن اساسی این جریان است.
احمد حسن الزیات نویسنده و روزنامهنگار مصری به عنوان نذاظری مسذتقل ،جنذبش
اخوانالمسلمین را اینگونه توصیف میکنید« :آنان (اخوانالمسلمین) به اسذالم بذهعنذوان
جزنی مهجور و دور از زندگی واقعی نمینگرند ،بله برای آنها مسجد و بازار یکی اسذت»
(حسینی ،0034 ،ص.)030 .
همچنین عبدالوهاب االفندی از پژوهشگران مرکز مطالعات دموکراسذی لنذدن هذدف
جنبشهای جدید اسالمی را اجرای اسذالم و قذوانین آن در زنذدگی عمذومی و شخصذی
مسلمانان میداند بهگونهایکه «چارچوب رجوع در زندگی عمومی را بذه چذارچوبی تغییذر
دهند که اسالم و تفسیرهای مختلف آن ،نیروی اولیهی شکلدهی به زنذدگی را تشذکیل
دهد» (خضندر ،0013 ،ص.)001 .
ایدهی رجوع به زندگی روزمره حتی در میان طیف رادیکال جریان اسالم سیاسی هذم
رواج دارد .سید قطب نمایندهی اصلی این طیف میگوید:
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در پیش گرفتهاند و ازسویدیگر در تالش بودهاند تا چارچوبهای ارجاعی خود را که پیش
از این بر مبنای ارزشهای اسالمی تعریف شده است ،حفظ نمایند (براون و حمذزهای،0011 ،
ص.)14 .
رجوع همزمان به ارزشهای اسالمی و زندگی روزمره که به عملگرایذی و در نهایذت
پایرش جنبههایی از مدرنیسم در اسالم سیاسی انجامیده ،برخی از متفکران را به این باور
رسانیده است که اسالم سیاسی در فرایند عملگرایی و جهذت کارآمدسذازی خذود ،دچذار
استحاله شده و شکست خورده است .اولیویه روآ رویکرد عملگرایانهی اسذالم سیاسذی را
بهمثابه شکست آن میداند و به نوعی به استحالهی جریان اسذالم سیاسذی از اسذالم بذه
مدرنیته باور دارد ( .)0110 ،Royدر مقابل ،اندیشمندانی هستند که به امکان تعامل اسالم
با دست آوردهای نوین رأی دادهاند؛ محمد ارکون یکی از نامدارترین آنهاست .بهباور وی
«تا به امروز شخصذیتهذای علمذیای در صذحنه هسذتند کذه از سذطح علمذی بذاالیی
برخوردارند و توانایی آشتیدادن جدیدترین دستاوردهای عقذل نذوین و عقذل اسذالمی را
دارند» (ارکون ،0014 ،ص .)01 .بنابراین بهلحاظ نظری امکان بهذرهمنذدی از دسذتاوردهای
نوین عقل بشری در کنار باور به ارزشهذای دینذی میسذر اسذت کذه اسذالم سیاسذی بذا
دغدغهی بهبود زندگی روزمره ،بهدنبال تحقق این هدف است .اینگونه اسالم سیاسی بذا
رجوع به زندگی روزمره و بهرهمندی از آن ،چارچوبهای هویتی نوین را میسازد و ضمن
تاکید بر حفظ ارزشهای اسالمی ،بر ارتقای کیفیت زندگی تمرکز میکند.
نتیجه

مواجههی دنیای اسالم با ارزشهای دنیای مدرن و متعاقب آن توسعهی فرهنگ غربی در
جوامع اسالمی ،موجب ایجاد بحران هویت در این جوامع شذد .ظهذور جنذبش احیذاگرایی
اسالمی واکنش دنیذای اسذالم بذه ایذن بحذران بذود .بنذابراین ،خواسذت احیذای هویذت
مسخشدهی مسلمانی وجه مشترک جنبش احیاگرایی اسالمی بود ،اما طریقهی این احیا به
دو گونهی متفاوت دنبال شد« :احیای مبتنی بر اصالت» در قالب سلفیه ،و احیای با تاکیذد
بر معاصرت در قالب اسالم سیاسی .گونهی اول ،هویت را مقولهای «یافتنی» تلقی میکند
که با رجوع به گاشته و مشخصاً روزگار صدر اسالم قابل بازیابی اسذت .بنذابر ایذن مبنذا،
فرایند احیا از رهگار رجوع مداوم به نصوص دینی عبور کرده و با تاکید بر فهم ظاهری از
نصوص توام است؛ تجربهی زیست مسلمانی در طول قرون متمادی و ضرورتهای دنیای
نو نیز نادیده گرفته میشود .گونهی دوم ،هویت را امری «برساخته» تلقذی مذیکنذد کذه

روند شکلگیری هویت «یافته» و هویت «برساخته» در سلفیه و اسالم سیاسی

عناصری از گاشته تا امروز در ساخت آن دخیلاند؛ بهگونذهایکذه در سذاخت هویذت نذو،
ضمن رجوع به گاشته ،اقتضانات دنیای نو نیز مورد توجه قرار میگیرد .اسالم سیاسذی در
مسیر برساخت هویتی ،همزمان به نصذوص دینذی ،زنذدگی روزمذره و حتذی ارزشهذای
دیگری نیز رجوع میکند تا هم هویذت مسذخشذدهی مسذلمانی را بازسذازی کنذد و هذم
گفتمانی کارآمد را پیریزی نماید.
در مجموع ،پایرش همزمان ارزشهای اسذالمی و برخذی ارزشهذای دنیذای مذدرن
توسط جریان اسالم سیاسی واقعیتی غیرقابلانکار است؛ اما محل مناقشه اینجاست که آیا
این جریان در مقام جریانی اسالمی ارزشهای مدرن را پایرفته یا بهعنوان جنبشی مدرن،
به ارزشهای اسالمی بازگشته است؟ پاسخ این پرسش در الگوهای متکثر اسالم سیاسذی
در جهان اسالم مختلف است .الگوی اسالم سیاسی مصری از منظر اسذالم بذه مدرنیسذم
مینگرد ،درحالیکه الگوی ترک اسالم سیاسی ،مدرنیسم را نقطذهی عزیمذت خذود قذرار
میدهد .بدیهی است که الگوی اول به فرایند هویتیابی اولویت میدهد و الگوی دوم بذه
فرایند انطباق با دنیای مدرن .بهنظر میرسد اگر اسالم سیاسی بتواند توازنی منطقی میان
این دو فرایند ایجاد کند ،به احتمال فراوان بسیاری از جنبشها در جهان اسذالم ،اهذداف
خود را از طریقی مشابه به این الگو پی خواهند گرفت .بنابراین موفقیت یا شکست جریان
اسالم سیاسی یکی از مسانل اساسی در آیندهی جهان اسالم اسذت و بایذد مذورد اهتمذام
جدی اندیشمندان و کارگزاران سیاسی در دنیای اسالم قرار بگیرد.
در این زمینه چند سناریو را میتوان مدنظر قرار داد .در سناریوی اول اگر جریان اسالم
سیاسی دو روند منطبقسازی و هویتیابی را در چارچوب هویذت برنامذهدار و بذهصذورت
متعادل دنبال کند و همزمان احساس اطمینان از حفظ هویت پیشین و کارآمدی در دنیای
نو را در جامعه ایجاد کند ،به احتمال فراوان گروههای رادیکال در جوامع اسالمی تضذعیف
شده و گروههای میانهرو تقویت خواهند شد .در سناریوی دوم ،اگر جریان اسذالم سیاسذی
روند هویتیابی را بهشیوهای رادیکال دنبذال کنذد و از رونذد منطبذقسذازی غفلذت کنذد،
ناکارآمد شده و جای خود را به گذروههذایی خواهذد داد کذه مذدعی کارآمذدی در دنیذای
مدرناند؛ این مساله بهمنزلهی تقویت گروههای رادیکال غربگرا است .نهایتاً در سناریوی
سوم ،اگر جریان اسالم سیاسی روند منطبقسازی را بر هویتیابی ترجیح دهذد ،احسذاس
انزوای اسالم را در میان اسالمگرایان تقویت کرده و به تقویت گروههذای افراطذی منجذر
خواهد شد .بنابراین راه نجات جوامع اسالمی ،دنبالکردن سناریوی اول است.
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