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 مقدمه

تکفیشری بشه    -هشای سشلفی   رو با هدف مطالعه هویت معرفتی و معنایی گشروه  نوشتار پی 

پردازد. گستره بحث محدود به مطالعه نحشوه   نسبت به متن نص میبررسی رویکرد ایاان 

هشای   ها به متن نشص اسشت. نوششتار  شمن بررسشی پیوسشتعی       جهادی -مراجعه تکفیری

تاریخی این نحله با سلفیسم تاریخی، نحوه بروز کن  و کردار متفاوت ایاان را در جهان 

متضشمن و مسشتل     گمشان توجشه بشه مشتن نشص و  شدیث        معاصر رصد نموده است. بشی 

هشایی   گری ی و روی نهادن به تکفیر، نفی و انکار غیشر نیسشت بلکشه اتخشار نعشر        ق 

هشای معرفشت و ششناخت باشری و رای بشه       گرایی انجمادی، بسته دیدن راه همچون نص

سشلفیان را بشه سشوی تکفیشر     های نشوگرایی و اشاهرگرایی، نشو    تعطیلی خرد و بستن رو 

هایی، از آنها کناشعرانی   ر به کار بستن نص، ری  چنین نعر کااند و نهایتا تط  د می

جویی از نص را دسشتمایه توجیشه کشن   شوفی و      سازد. از طرف دیعر آنها بهره خان می

 دهند.  بار خود قرار می انکار و خوی خاونت

 رصشه سیاسشت    در سیاسشی  پایعاه به دستیابی راستای در گرا خطفت تکفیری جریان

 فقهشی،  های ارز  به توجه بول بدون جریان این. کند نمی فروگوار دامیاق هیچ جهانی از

 در رویکشردی  چنشین . زند می  م  به دست اسطمی های سنت تاریخ در اخطقی و  قوقی

 استناد و رجوع نحوه مطالعه با توجه به این مهم،. است سابقه بی اسطمی های جنب  تاریخ

 مشن ،  و ها رفتار نوع واقع در. است برخوردار چنداندو  اهمیت از اسطمی منابع به ایاان

است. با توجه به  گردیده شعفتی موجب شده، شناخته  رف و اخطقیات به پایبندی از فارغ

بار از دیدگاه منشابع اسشطمی ناپشویرفتنی اسشت،     های خاونت اینکه در پی  گرفتن کن 

تط  و اد شای آنهشا در نسشبت    مطالعه نحوه رویکرد جهادگرایان متاخر به متن مقدس و 

 دادن رفتارهایاان به منابع دست اول، بایسته و  روری است.

های غالب اسطمی  ر ه متن بر شرایب بیرونی، در  ها برخطف جریان تط  این گروه

 وض  ر ه شرایب بیرونی برمتن مقدس است. در این مجشال پرسش  از چنشد و چشون     

ت بششه مششتن نششص، ریشش  اندیاششه اصششط / تکفیششری نسششب -هششای سششلفی رویکششرد گششروه

رو با هدف بررسی این مهم، فر یه زیر را بشه   گردد. نوشتار پی  گرایی، مطر  می بازگات

ها، با توجه به منابع فکری و کن   ملی آنان، نسبت  گوارد که رویکرد این گروه بحث می

ای معطوف بشه   تفسیری و برآمده از اندیاه -های  لمی به متن نص و به دور از پیچیدگی
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توان برآیند اتخار نعشر    بخ  را می  م  است. توس  به متن به مثابه اید ولوژی رهایی

تدافعی در برابر  ضور مدرنیسم به مثابه جریانی مهاجم دانست. ایشن ایشد ولوژی در مقشا     

دفاع از تغییرات مبتنی بر اندیاه مدرن در سا ت اندیاه و  مش  از یشس سشو، و فضشای     

المل  از سوی دیعر است. چرا که به باور ایشن ایشد ولوژی نشه چنشدان      هان بینداخلی و ج

زدایی از  های مدرنیسم برآمده از اندیاه غربی فارغ از دین، درصدد دین دیرپا،  ضور مولفه

های گوناگون زندگی باری است و این مهم در ارتباط با دنیشای اسشط  بشا ششدت      سا ت

بخ  است که  ی جهادگرایان متاخر، واجد وجهی رهاییشود. اید ولوژ بیاتری ا ساس می

دستاوی  تهیج ا ساسات و جشو  نیشرو از جهشان مشدرن گردیشده اسشت.  شطوه بشر ایشن          

محشور، بشه تشط  در     جهادی  من در پی  گرفتن رویکردی رسالت -های سلفی جریان

انشد.   برآمشده  راستای دفاع از میراث خود ری  ارا ه فرا روایت بازگات/ مراجعه به متن نص

هشای غربشی از    ایاان این ایده محوری را به مثابه راهکاری کارآمشد جهشت زدودن پیرایشه   

 اند.  چهره دنیای اسط  معرفی نموده

فکری، توقع از  -هایی  ملی تکفیری به مثابه گروه -های سلفی براساس اندیاه گروه

گسشترده و طیفشی   داششتی   متن فراتر از توقعی  بادی، فشردی یشا گروهشی اسشت و چاشم     

  ای که متن و یانی، جامع پاسشخ  دهد. به گونه ای جهانی را پوش  می  داکثری در گستره

فرض سترگ، مراجعشه بشه مشتن راهکشار      به همه نیازهای ابنای بار است و ری  این پی 

آلشی کشه مطشابت مشتن نشص       بازگات به جامعه آرمانی سلف صالح خواهد بود؛ جامعه ایده

تکفیری ری  رجوع بشه مشتن   -های سلفی ت. نکته این جاست که جریانسامان خواهد یاف

داننشد   نیاز از تمسس به هرگونشه فشرآورده و دسشتاورد خشرد باشری مشی       مقدس، خود را بی

 .(019،ص0111)برکه،

توان در گور زمان به سوی گوششته   دوره ططیی تحقت این جامعه آرمانی سیال را می 

گردد، امکان دسترسی  سوی دوره نخستین اسطمی بازمیرصد نمود. هرچه تاریخ اسط  به 

ای رو به ت اید میان  به دوره ططیی سلف صالح بیاتر است. چرا که طی گور زمان فاصله

فهم متن و متن نص در میان مسلمانان پدیدار گاته و این دوری و پیدای  پیچیدگی ها 

ی از متن و یانی و در نتیجه های مراجعه به متن، راه به سوی دوری جهان بیرون در رو 

افول یا انحطاطی که با تسلب  .(9،ص0699، مودودی)افول ت ایدی جوامع اسطمی برده است 

های فکری و رفتشاری مدرنیسشم غربشی در زنشدگی      غر  در  رصه جهانی و  ضور مولفه

 .(11-1،ص 0791)سید قطب،  مسلمانان تکمی  شده است
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ت در بلنشدای گفتمشان اصشط  و شعیت موجشود      راه چاره برای انحطاطی از ایشن دسش  

براساس کدهای معین و پیدا و آشکار متن و یانی مطر  گردیشده اسشت. ایشن رویکشرد را     

گرایی، ری  نعر  مبتنی بر اصط  و ع موجشود، در   توان خوانای از گفتمان بازگات می

کشرد  گرایشی اسشطمی دانسشت. در واقشع بشه بشاور سلفیسشم روی        هشای بنیشاد   جریان جنب 

ااهرگرایانه این مهم ج  از طریت توس  به متن نص )متن واژگشانی در دسشترس کتشا (    

ها و خصایصی  های سلفی، متن و ی  اوی ویژگی پویر نیست. مطابت رویکرد گروه تحقت

مثابه متنی زنده  بخاد. نص به است که به آن توانایی  ضور همیاعی و بدون شرط را می

پشرده بشرای    هشای بشی    ش   دهنشده راه  گیرد و ارا ه   قرار میو پاسخعو مورد تخاطب متقاب

در پس این تخاطب، فهمشی ویشژه اتفشا      .(11،ص 0716)مودودی، معضطت هرزمانی است 

محوری، براساس مشتن نشص، در برابشر    « کلمه»افتد که در  ین فردی بودن، به  لت  می

ای ایشد ولوژی   هگیشری گونش   محوری، براساس رهن مخاطب، راه به سوی شک « تفسیر»

مدار بودن اید ولوژی و توامشانی   گرایی فردمحور ری  باور به تلکیف بر رسالت جمعی، مبتنی

تس باورمندان به  ای که تس اید ولوژی .(11،ص0669)ابن تیمیه،برد  کن  فردی و جمعی، می

گیری  آن،  من دسترسی به کتا  آسمانی و در امتداد آن کسب تکلیف از نص ری  بهره

 چشه  .(Gauvain,2012,p131)کار بستن آن هستند مارو یت فهم فردی از نص، مجاز به از

 ایشن   ملشی  و فکشری  گفتمان گیری شک  چارچو  مثابه به توان می را ای رویه چنین بسا

. داد قشرار  شناسایی مورد المللی، بین و داخلی های  رصه و  ملی و نظری ابعاد در ها، گروه

 مثابشه  بشه  ،متن به پرده بی و مستقیم مراجعه رو   به تکفیری -سلفی های گروه وفاداری

و  لیشرغم  شد  وجشود     هشا  گشروه  ا ضای پراکنشده ایشن   میان در ساری و جاری راهکاری

 ریش  ماشابه را   های اقدا  انجا  امکان و ماترک  م  منطت آنها به ،سازماندهی متمرک 

 .است بخایده و قاب  پویر  مومی  توجیهی
گرایی را باید  من مطالعه  افراطی انعاشته استوار است که شناسایی بر این پی نوشتار 

گرفت، و این مهم را ری  تج یه و تحلی   های فهم ایاان پی های معرفتی و رو  نعر 

نحوه مراجعه جهادگرایان متاخر به متن مقدس بررسی کرده است. کاف و تحلی  فراینشد  

نده نحوه اثرگواری این مهشم در ششیوه  ضشور و نحشوه     ده تواند تو یح مواجهه با متن می

های اندیاه و  م   واقع مولفه در .(Saeed, 2013, p16)مداخله ایاان در جهان معاصر باشد

های جهادی با توجه به آرای  و نحوه قرارگیری آنها در ارتباط با متن نص قاب   سلفیست

فهم است. متن مقدس از سوی ایاان متنی گویا است که ارتبشاط بشا آن بشدون نیشاز بشه      
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ن بشه  بر این اساس، مشت  .(Abu-Rabi, 2006, p260)پویر است  هرگونه کانال واسطی امکان

تشوان بشه ششک      ها برجای مانده و صدای آن را می ای زنده در درازنای سده مثابه هستنده

مستقیم و فردی شنید. در این رویکرد، مطابت رویکرد ایاان متن از تفسیر، دان  و مفسر 

هشا منجشر بشه     نیاز است. چرا که تط  متولیان فهم و تفسیر متن در درازنای این سشده  بی

گردیده است که در نهایت راه به سوی نهان ماندگی و فراموششی پیشا     گیری فهمی شک 

بشر   مرک ی متن مقدس برده است و آنها چاره این دشواره را در فهم ااهرگرایانشه )مبتنشی  

 . (Asthana, Nirmal, 2009, p59)دانند  واژه( از متن می

 جهادی -تبار معاصر جریان سلفی

پاسخی به  افول و انحطاط جوامع اسطمی در برابشر غشر    توان  بنیادگرایی اسطمی را می
تر غر  در جهان اسط  بود. در دانست. افولی که نتیجه آن  ضور هرچه بیاتر و پر رنگ

گرایی  واقع بنیادگرایی رو  تقاب  با مدرنیته بسان نیرویی مهاجم است. به این ترتیب بنیاد
د )اندیاشه غربشی( بشه تعریشف و ارا شه      تطشی تدافعی است که با هدف نفی اندیاه نوآمش 

ای اید ولوژی جایع ین فراگیر روی آورده است. پایه اید ولوژی این جریشان بشر ایشن     گونه
اندیاه استوار است که  یات بیرون از پیا  و یانی اسط  فاقد مارو یت است و بر همین 

جهت که بیشرون   های خرد ورزانه،  قطنی، دانای و نهایتا مدرنیسم، از آن اساس کوش 
 ,Al-Rasheed, 2012)  گردد های اسطمی است، معتبر و ماروع قلمداد نمی از قلمرو آموزه

p195) .جشویی   کلیه دستاوردهای مدرنیسم در فضای زیستی، مسلمانان بنیادگرا را به چاره
سشازی در جهشان    ملشت  -ها، فرایند نارس دولشت  بیاتر و بیاتر واداشت. از جمله این قالب

های پسا استعماری در جغرافیشای   گیری دولت   است. در آغاز سده بیستم شاهد شک اسط
ملت، به مثابه پدیده و قالب سیاسی مدرن، کمتر  -مسلمانان هستیم، در این جغرافیا دولت

انشد   موفت  م  کرده است. کاورهای اسطمی درپی فروپاشی خطفت اسشطمی نتوانسشته  
پیاشرو مطشر  کننشد و ایشن مسشحله ا سشاس افشول را در         خود را به  نوان قدرتی وا د و

 .Akbar, 2002, p xvi) (های مختلف اسطمی تقویت کرده است گروه
مثابه  ضشوری تهشاجمی    های غربی در جوامع اسطمی به  ضور مادی و معنوی دولت

 -فهم شد و به شک  هم مان برداشت تهاجمی بودن  ضور غر ، در قالب فشر  سیاسشی  

المل  و نی  تجوی  ساختارهای سیاسی و  کومتی در داخش    ها در  رصه بین  قوقی دولت

نهان، در پس  ضور  ڍهایی جهت بازیابی خو گیری اندیاه جامعه مسلمانان، منجر به شک 

 های غربی، در جوامع اسطمی گردید.  کننده دولت ااهری و تعیین
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ویی بشا مدرنیسشم مطشر     های گوناگونی در تط  برای    این دشواره رویشار  دیدگاه

های متفاوتی پیانهاد نمودند. رویکردهایی که در طیفی ششام    گردیدند و هریس راه   

سازگاری با مدرنیسم، پویر  ماروط و رد تعام  با مدرنیسم، به طور کلشی و مشوردی، و   

هشای داخلشی و    های فشردی و  مشومی و در  شوزه    به لحاظ  ملی و نظری، در  رصه نی 

گرایشی   از ایشن روی جریشان بنیشاد   . (Khan, 2012, p3)قابش  شناسشایی اسشت     المللشی  بشین 

 اسششطمی معطششوف بششه  مشش ، جریششانی پیاششامدرن، بالیششده در سششنت و واجششد  -اصششط ی

کطسششیس نیسششت، بلکششه در شششمار امششوام  ششدیت بششا مدرنیسششم قششرار دارد        تششاریخ

(Kenney&Moosa, 2013, p28)  .        موجی کشه بشا ورود تجشدد بشه جهشان اسشط  از سشوی

ای جهادی آمیخته بشا خاشونت خودنمشایی     های مختلفی رخ نمود و امروزه در چهره چهره

کند. با توجه بشه زمانشه و زمینشه پدیشداری و ماهیشت متقابش  دو اندیاشه مدرنیسشم و          می

ای مشدرن و فشرآورده    پدیدهمثابه  توان به گرایی اسطمی را می بنیادگرایی، این ایده که بنیاد

 .(Geaves, 2005) جهان جدید دانست، از سوی برخی محققان مطر  گردیده است 

هشای   هشا و گشرای    چندان بلند  ضور خود ری  خوان  بنیادگرایی اسطمی در دوره نه

ای رخ نموده است. طیفی که از یس سو، راه به مدارا با جهان  متعدد و درون طیف گسترده

تهشاجمی در   –برد و از سوی دیعر، دست به کن  جهشادی   هره جهانی نو میمدرن در چ

گرایی به شک  توامان جریانی شام  طیف  داقلی و یا  شداکثری،   زند. بنیاد مقاب  آن می

های اسشطمی و   ای در راستای ایجاد سازگاری و یا ستی  میان آموزه دربردارنده وجه اندیاه

در مسیر دستیابی به جامعه کمال مطلو  مبتنشی بشر    جهان جدید و وجه  رکتی و  ملی،

 گفتمان خود است. 

محشور و   گرایی، در معنای  ا  آن دربردارنده طیفی شام  گرای  سشاز   در واقع بنیاد

کند. هدفی که  باور است، هدف اصلی خود را اجرای ا کا  اسط  ا ط  می - نعر  ستی 

بر ساز  بشا مدرنیسشم در    الب گفتمان مبتنیهای اجرایی متفاوت، و در ق در شک  و شیوه

هشای   کنشد. اندیاشه   درجاتی متغیر و ستی  با آن به طور ماروط یا مطلشت، خودنمشایی مشی   

توان در آرای  بده، کواکبی و اقبال سراغ گرفت که خود مامول  سازگار با مدرنیسم را می

در نقطه مقابش  ایاشان    های مدرنیسم هستند. هایی متغیر از می ان سازگاری با مولفه درجه

باوری و در قامت اندیاه  -جهادی برمبنای ستی  -طیف بنیادگرایی اسطمی گرای  سلفی

های اید ولوژی وفاداران بشه   گرایانه ااهر شده است. مبانی و پایه تکفیری و کن  بازگات

نه نص گرایا های  م  گرایی، برمبنای آموزه توان ری  باور به ایده اصط  این نعر  را می
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 رصشه   –تشر   به طور اخص در جغرافیای اسطمی، و به شک  ا شم در جغرافیشایی فراگیشر   

 های  ملی رصد نمود. در قالب کن  -المل  بین

بازگاشت بشه سشلف      های متاخر ایده پایه دیعر اندیاه معطوف به  م ، ن د جهادیست

دهنشده ششیوه    را همثابه تصویری آرمانی، از و عیت مطلو  و همچنین ا صالح است که به

کن  مجاز و مقبول و یا  م  معیار، تعریف شده است. این جریان نواهور ریش  نعشر    

بر اصط  و عیت کنونی براساس کدهای قاب  ارجاع به نص و با هشدف برسشاختن    مبتنی

زند. در امتداد امتش ام دو   های سلف صالح، دست به اقدا  می جامعه آرمانی منطبت با سنت

گرایی باید گفت، این گرای   گرایی و بازگات اندیاه سلفیسم در قالب اصط مولفه اصلی 

بر اصط  بنیادین و عیت موجود شک  گرفتشه و در   گرایی مبتنی براساس نعر  بازگات

جهادی انجامیشده اسشت. در    -های سلفی یابی گروه درازنای تطور خود به پیدای  و هویت

گرایانه رادیکال کوشیده است با تمسس بشه    م   ین  ال، این رویکرد برمبنای تمایطت

 هشای جامعشه مطلشو  خشود بشردارد       گامی در مسیر  ملی نمودن مولفشه « جهاد»مفهو  

(Sagema, 2010, p149). آل خود را، به لحشاظ نظشری و  ملشی، از     که تحقت ایده کوشای

م تکفیری بشه  نماید. نکته  قاب  تام  اینکه سلفیس طریت اصط  و عیت موجود دنبال می

مثابه گرای  معطوف به  م  ری  گفتمان ویژه معرفتشی خشود توانسشته اسشت  ضشوری      

تاثیرگوار و در  ین  ال مخر  داشته باشد. شناخت گفتمان معرفتی ایاان از  این جهت 

-هشای سشلفی   گاای فهم رهنیت و شیوه تعامش  گشروه   تواند راه واجد اهمیت است که می

گیشری   یابی فهم و ششک   معاصر باشد. تعاملی که ری  ریخت جهادی با ساختارهای جهان

خواست و اراده معطوف به  م ، براساس دریافتی سه  و به دور از پیچیدگی از متن نص 

جهشادی معاصشر  شاوی     -جریشان سشلفی   نعر  .(Gauvain, 2012, p296) گیرد شک  می

گرایشی تکشاملی بشا     تقاب یی و جو ستی هبودن،  انقطبیای همچون  گرایانه های  م  ویژگی

 . (Lia, 2007, p163)است  محور المل  غر  نظم بین

مثابشه چهشره رادیکشال بنیشادگرایی اسشطمی در بلنشدای        جهادی به -های سلفی جریان

های مدرنیسم در جوامع مسلمانان  پاسخی به ورود و  ضور و به تعبیر ایاان هجو ، مولفه

.  (Marranci, 2010, p79)شریعت رخ نموده است  و انطبا   داکثری سا ت زندگی با قامت

 ششیوه  ها دستیابی به این هدف را  شمن مراجعشه بشه مشتن تحشوری ه نمودنشد و       این جریان

واسشطه   توان از آن ری  نا  گفتمان مراجعشه بشی   ای را جهت فهم متن برمط ساختند که می ویژه

 یاد نمود.
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 های برآمده از  وضعیت موجود با توجه به مولفه اصالحمراجعه به نص)گفتمان 

 متن وحیانی( 

توان گفتمان برآمده از ایده رجشوع مبتنشی بشه مشتن نشص دانسشت.        سلفیسم جهادی را می
گیری از متن نص،  گفتمانی که استوار بر اندیاه و  م  اصط ی مبتنی بر مراجعه و بهره

 داق  رساندن فاصله جهان بیشرون و   با هدف بازگات به دوره ططیی برآمده از آن و به
 ریاه اما است، نوآیین و دگرگون  ضوری اگرچه نوین  ضور متن نص و یانی است. این

. دارد رادیکشال  گشرای  بنیشاد  اسطمی های جنب  و جهادی های گروه پیاینی های آموزه در
 خشور  در مشودودی  و  بدالوها  ابن قطب، سید  نبلی، فقه های اندیاه به ایاان وفاداری

 .است توجه

 مراجعه به متن

 اجتما ی، جهت ارا ه -های سیاسی های فکری و جنب  اسط ، جریان اناندیامندان جه

جهان اسط   رویاروییدر ری  التفات به تحوالت رخ نموده  نوین، پاسخ به مطالبات زندگی

 دمدنشششجشششویی برآ درصشششدد چشششاره، بشششه مثابشششه دششششواره نواهشششور، و ارمغشششان تجشششدد

(Azra, Hudson, 2006, p139) .چاره شرایب متعارض زمانه خشود را در  هایی از ایاان  گروه

زمانی دین با تکیه بر متن به مثابه راهنمای جاوید و منبع اصلی دین یافتند.  جامعیت و بی

هشایی   های اسشطمی بشا تنشوع    های مختلف جنب  گیری از متن و یانی در میان گروه بهره

جهادی، رویکردی ویژه جهت مراجعه به کتشا    -های سلفی ان گروههمراه بود. در این می

های  تواند منتهی به شناخت اندیاه و  م  گروه اند که مطالعه آن می آسمانی اتخار نموده

 از گیشری  بهشره  از خشود  دیشدن  نیشاز  بشی  ویژگشی  در آن یعانعی که م بور گردد. رویکردی

 سشوی  از کشه  هشایی  رو  اسشت؛  نهفتشه  اسطمی دان  سنت در متداول  لمی های رو 

 به اسطمی، های جنب  در فعال های گروه دیعر نی  و دانای های سنت  لمی، های جریان

 برگشرفتن  ریش   جهشادی  -سشلفی  های گروه. است گرفته قرار استفاده مورد تاریخی شک 

 داناشی  سشنت  از منفشس  دانای لحاظ به را خود متن، به مراجعه جهت متفاوت رویکردی

معرفتی متمای ی ری  ششیوه تعامش  بشا     -نمودند، و هویت دانای بندی طبقه اسط  جهان

روششی منتهشی بشه سشبس      -نص و مراجعه به متن مقدس برساختند. این رویکرد داناشی 

ها گردیده است. مطشابت   المل  از سوی این گروه ای از کن  در  رصه  مومی و بین ویژه

یخی  لشم و بشه ششک  ویشژه تفسشیر نشص و سشنت        های ایاان، انباشته ششدن تشار   آموزه

دستاوردی ج  دورتر شدن از بنمایه اصلی دین راستین نداشته است. چه بسشا  لشم دینشی    
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کارانشه خشود    ای ناراست بر قامت پیا  آشکار الهی است که ری  ویژگی محافظه خود پیرایه

آن دورتشر ششدن   منجر به نهان گاتن این پیا  اصی  در درازنای زمان گردیشده و نتیجشه   

مسلمانان از اسط  راستین طی گور زمان بشوده اسشت. ایشن گفتمشان برمبنشای مخشدو        

«  خود مشتن »دانستن فرایند تاریخی  لو  اسطمی چاره  بور از پیرایه  لم را در توس  به 

آنهشا بشا هشدف    . (Shavit, 2015, p6)فارغ از تفسیر و فهم  المان در طول تاریخ دیده است

اند  تر از نص پی  رفته  لم آلود نمودن متن به سوی فهم و خوان  هرچه ساده اجتنا  از

اند که خشود منتهشی بشه     و در قالب اتخار چنین رویکردی، از سنت دان  اسطمی دور شده

دستاوردی ویژه در خوان  نص از سوی آنها گردیده است. خوانای که  من وفاداری به 

هشای جهشان بیشرون را در مشتن جسشتجو       و دشواری متن در  الی که پاسخ و چاره نیازها

دارد و درصدد انطبا  این دو از  کند، در وهله نخست متن را به جهان بیرون  ر ه می می

ایم اگر اد ا نماییم دغدغه ایاان ساختن  آید. پر بیراه نعفته زاویه کدهای آشکار متن بر می

فشارغ  مراجعه به متن است. « ژگانیبه لحاظ وا»جهان بیرون در قالب متن و انطبا  با آن 

غفلتی آگاهانه رویارویی با متن و جهت  های دانای گیری از رو  ا ساس نیاز به بهره از 

گیشری   موجشب ششک    و یشانی متن  فهمتفسیر و  ی مربوط بهجویی از انباشت دانا بهره از

ن از اتشو  ای که مشی  رویهپرده به متن و یانی شده است. رو  و  رو  رجوع مستقیم و بی

با جهان پیرامون  چعونعی رویارویی سازوکار تعیینجویی از نص به مثابه  آن به مثابه بهره

هشای زنشدگی فشرد     نیازها و چشال   در مواجهه با کهرهیافت آن است  . هدف اینیاد نمود

 ،دانشد   ملی یا نظری بر دین نخستین می ای اف ودهآن را  هرآنچه مسلمان، و در  دیت با

 درصدددین راستین مراجعه نماید و منبع به متن کتا  به مثابه سرچامه پاک و نخستین 

 . (Qasim Zaman, 2012, p75)کسب پاسخ از آن برآید

در تو یح این مهم باید به مفهو  بد ت بپردازیم. بد ت ن د اه   شدیث و سشنت از   

فهمی کشه در انطبشا  بشا     ای دیرینه برخوردار است. این مفهو  به هر نوع خوان  و سابقه

گردید.  المان این سنت فکری همچون ا مد ابشن   خوان  آنها از سنت نباشد، اطط  می

 نب  برای تثبیت سنت، ناگ یر از مبارزه با بد ت بودند. بد ت که در ادبیات اه   دیث و 

شود، ناشانه دوری از امشت اسشطمی و سشنت      نی  از آن یاد می«  وادث»سنت، ری  واژه 

های بد ت در  لم خودنمایی کرد.  لمشی کشه بشه     لف و منهج نبوی بود. نخستین جوانهس

باور سلفیان، در جایعاه دان  رقیب در مقاب  نص قرار گرفت و راه بشه دوری از آن بشرد.   

بنابراین، هر نوع دانای که  اوی نوآوری و فهمی نو باشد، و ری  رو  مراجعه مسشتقیم  
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 گشوار،  بد ت دیعری و آید. چنین تعبیری از بد ت، شمار می به متن نص نعنجد، بد ت به

 گسشتره  در در بلکه اسطمی دان  سنت درون در تنها نه جهادی سلفیسم گفتمان زاویه از

 .است شناسایی قاب  نی  باری دان  کلی

گمان دان  جدید آلوده به خشرد   ایاان، بد ت را در مقاب  سنت تعریف می کند، و بی

 کنشار  در بشد ت  از دوری و است آفرین دیعری بد ت ایاان داند. ن د میباری را بد ت 

 و سشنت  دار ططیه  نوان به را خود و انجامد می خود هویت آفرین  به سنت به پایبندی

سرانجا  سخن اینکه، از دیشدگاه   .(71،ص0611)ابن تیمیه، کند  می تعریف بد ت دربرابر

تشرین بخش  معرفتشی و داناشی میشراث،  شاوی        مثابشه مرکش ی   آنها نص و متن سنت، به

 ترین  الت زندگی است. تصویری کام  و نهایی از مطلو 

 مکانیزم تکیه بر متن

های داناشی و معرفتشی، ریش  بشاور بشه       بنیادگرایی سلفی جریانی است که فارغ از پاتوانه
گیری از کتا  آسمانی را در همه  گمان بهره مندی متن، صرفا بر نص تکیه دارد. بی کفایت
گرای اسطمی می توان یافت. چرا که متن  های بنیاد های نواندیای دینی و نی  گروه جریان

هشای  لمشی، معرفتشی و    قرآن مهمترین منبع اسطمی پویرفته شده از سوی همه جریشان 
های سلفی در این میان با اتکای به متن نص و فارغ  ن است. گروه ملی در میان مسلمانا

 انشد.   ای منحصشر بشه فشرد را در پشی  گرفتشه      از هر اف ونه  لمی، دانای و تفسیری، شیوه
های تاریخی ریش    ، اصط  و پیراستن و زدودن اف ودهبازگات به اسط  نخستیندر واقع 

هشایی کشه بشا یکشدیعر      ود تنشوع و تفشاوت  بشا وجش   ،اصط  محورگرا و  نا  گفتمان بازگات
 رای و هشم فکشر بودنشد و آن مراجعشه بشه نشص اسشت       اند، در یس ایده مرک ی هشم  داشته

(Ahmed, 2013, p41)  .هایی به ایده مراجعه مستقیم به متن  ها و گروه در این میان جریان
جهشه و خشوان    گرایی سشلفی موا  اند. این وفاداری در نسخه رادیکال متن نص وفادار مانده

گرایانه مبتنی بر معنای صوری واژه و نی  متن و یانی را در قالب فهمی فشردی نیش     ااهر
گرایانی که از آنها با نا  سلفیست یاد  که، بازگات/ اصط نمایند. جان سخن این توجیه می

مراجعه مسشتقیم بشه   رویکرد  جویند. شود، از رو  رجوع مستقیم به متن نص بهره می می
 رو مبنای مثابه  توان به را می جهادی -انه سلفیگرای بنیادهای  نص از سوی  رکتمتن 

این در نظر گرفت. در سا ت نظر و نی  منطت و سازوکار تعام  و رفتار  ملی  آنها معرفتی
های دانای، متن را به سا ت  شناسی دور از آمادگی برای مقدمات  لمی و رو رویکرد به

 پردازیم. در ادامه به بررسی چند و چون این مواجهه میکااند.   ملی زندگی می
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 واسطه به متن روش مراجعه بی

واسطه متن از منظر نظر، به مثابه روششی   این بخ  از پژوه   ا ر بر رو  خوان  بی

های فقه اه  سنت، و از منظر  م ، ناشی از رویکرد  ملعرایانه  معتبر  ن د برخی از چهره

های جهادی، متمرک  است. پیاینه رویکرد مراجعه مستقیم به نص  مبتنی بر ا طرار گروه

چه بسشا خصشلت    (Calder, 2006, p79).گرفت  یخ فقه اه  سنت پیتوان در پسِ تار را می

گیری و در  محوری نحله ااهرگرایانه در فقه اه  سنت در آغازگاه شک  گری ی و متن  ق 

مرا   نمو خود موجب گردید که این نحله قای  به اهمیت اندک و تنس  ق  در فقه شود 

باری بیانجامشد. در ایشن میشان بیشرون      ا تباری تفسیر برآمده از فهم گیری بی و به شک 

آلود از متن نص از سوی راندن  ق  از دایره فقه و  د  اقبال به تفسیر و ارا ه برداشت بار

ای قاب  توجه دارد و باید آن را در دوری از معت له و ن دیکشی بشه اششا ره      المان، پیاینه

نمایشد کشه    الی رخ مشی ا تمادی به فهم باری جهت تنقیح ا کشا  در  ش   سراغ گرفت. بی

 المان اه  سنت به ایجاد سازوکارهای جایع ین، که ناانی  داقلی از دخالت خرد و فهم 

 انباشششت گردیشششده در امتشششداد اسششتنباط ا کشششا  داششششتند، دسششت زدنشششد. سشششازوکاری    

 توان در ایشن ششمار قلمشداد نمشود. امشا جالشب آنجشا اسشت          همچون قیاس و اجماع را می

 ، -گیشرد  ستی  فقشه اهش  سشنت قشرار مشی      های  ق  ه در شمار چهرهک-که ا مد ابن  نب 

 گیری از آن را ماروع ندانسشت  مثابه راهکاری  قطنی/ باری، تاخت و بهره به قیاس، به

(Moaddel, 2004, p32)  .خوریم که در راسشتای   هایی بر می تاریخ فقه اه  سنت به نا  در

. ((Weiss, 1998, p36اند تفسیر آن کوشیده دوری از  ق  جهت ارتباط با متن نص و فهم و

 ابوالحسشن گرایی در تاریخ فقه اهش  سشنت  بارتنشد از     های گرای  ااهر شماری از چهره

 .(0،م0100، مشودودی، 99،ص0669)ابشن تیمیشه،   نب ، ابن تیمیه و ابن  بشدالوها    اشعری، ابن

قیم بشا مشتن نشص و    مثابه واسطه فهم، راه به سوی ارتبشاط مسشت   دوری از  ضور  ق ، به

خوان  ااهرگرایانه از مشتن و یشانی بشرده اسشت. اوم ایشن رویشه در درازنشای تشاریخ در         

 های سلفی جهادگرا نمایان است. گروه

 آغازین اسط  به اد ای پایبندی ری  معت له با تقاب  در و قمری دو  سده در سلفیسم

 و داد ادامشه  خشود  رششد  بشه  بیاشتری  پیاشروی  با جریان این سو ، سده در. پدیدار گردید

 منتهی  نب  ابن ا مد اهور. گرفتند فاصله اجتهاد و  ق  از بیاتر متأخر  دیث اصحا 

 سشوی  بشه  سشرانجا   و گردیشد  تاریخمنشد  معرفتشی  چارچو  و دانای نظا  از شدن دور به

 به ارتدکس پایبندی از رویه این. رفت پی  دانای ساختارمندی نفی و معارف سازی بدوی
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 هر و دنیاگرایی زندگی، نوین های شیوه کط ، گرایی،  ق  با مبارزه سوی به آغازین اسط 

 و گرایی ااهر بر اصرار در را خود رفت و پی  داشت، قرار انعاریبد ت مظان در که آنچه

 طیشف  این بیاتر هرچه جدایی به که ای رویه. نمایان ساخت منکر از نهی و معروف به امر

 . گردید منتهی اسطمی مواهب دیعر از

 بشر  فقهیشان   مو  که چرا هستیم، سلفیسم بیاتر هرچه فراگیری شاهد پنجم سده در

 تیمیه ابن. فاردند پای تاوی  نفی و سلف ا مه های آموزه بر استناد نصوص، ااهر به توجه

 بشا  و نعاششت  بسشیاری  آثار صوفیه رد در وی. نهاد سلفیسم بر مهم تاثیری هاتم سده در

 بشا  مخالفشت  دربردارنشده  وی آرای. برخاسشت  مخالفشت  به شافعی و مالکی  نفی، مواهب

 تقلیشد   نفشی  و اجتهشاد  با  فتح بر پافااری منکر، از نهی و معروف به امر بر تاکید بد ت،

 ( اسشط   جهان دانای های دیدگاه دیعر با سلفیان دانای رویکرد تفاوت در مهم  نصری)

  سلفیسششم .(090،ص1م ،0101تیمیششه، ابششن) اجتمششا ی بششود  و سیاسششی تششاثیر  ششرورت و

 و دوازدهشم  سشده  در اینکشه  تشا  داد ادامشه  خشود  رشد به تیمیه ابن های اندیاه تسلب تحت

 بازسشاخت   بشدالوها   ابشن  محمشد  هشای  اندیاشه  در را خشود  نوین چهره هجری سی دهم

(DeLong-Bas, 2007,p266). 

توان توجیهی دو  جهت مراجعشه   جهادی را می -های سلفی گرایی جریان ویژگی  م 

گرایانه مبتنی بر رفتار جهادی اب اری جهت اجرا  مستقیم به متن دانست. چراکه کن   م 

گرایانشه کشه خشود را در هیشات      گرا است. نعرشی  مش   های گفتمان بازگات و تحقت ایده

موجود به ششک  فشوری،  اجش  و رادیکشال بشه       کن  جهادی معطوف به اصط  و عیت

هششای متششاخر ریشش  بششاور بششه  جهادیسششت .(DeLong-Bas,2007p21)نمشای  گشش ارده اسششت  

که در برابر ورود و  ضور زنند. چرا محدودیت فرصت جهت انجا  اصط  دست به اقدا  می

توجشه بشه    اند، و با های غیراسطمی در جوامع اسطمی ا ساس خطر کرده روز اف ون مولفه

گرایی سریع،  سر ت مدرنیسم، زمان واکن  به این خطر بسیار تنگ است. تمای  به  م 

وار  ری  التفات به تنعنای زمانی و  رورت ارا ه پاسخی صریح به استمرار  ضشور هجمشه  

ها را به سوی برداشت و خوانای هرچشه   های مدرنیسم در جامعه اسطمی، این گروه مولفه

ای از این دست، نه تنها دنباله میراث دانش    و  داده است. برمبنای رویهتر از دین س ساده

اند، بلکه در مراجعه به منابع اسطمی تنها به متن نص اکتفشا نمشوده و    اسطمی را رها کرده

اند. نکته قاب  توجه آنکه، آنها در مواجهه با نشص، از   شیوه مراجعه و فهمی ویژه را برگ یده

هشا و   ی گفتمان دان  اسشطمی پیشروی ننمشوده و تشن بشه سشبس      های  لمی و دانا رو 
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های متنوع خوان ، تاوی ، تفسیر و فهم متن نداده و بشا در پشی  گشرفتن روششی      رویکرد

انشد.   گرایانه از متن نص دست یازیده دستی به ارا ه رویکردی  م نوین، ساده، صریح و د 

، خوان  نص برمبنای دریافتی «درنگ متن  ملی نمودن بی»بر رسالت  ری  نعر  مبتنی

های تاوی  و تفسیر نص کارآمدتر خواهد بود. سلفیسم ری   سطحی، ساده و  اری از رو 

یافت. این رویکرد را  «متن به مستقیم مراجعه رویکرد»تطشی از این دست چاره کار را در 

 جهادی مورد مطالعشه قشرار داد.    -های سلفی مثابه مبنای گفتمان معرفتی گروه توان به می

جهششادی، ریشش  اندیاششه    -هششای سششلفی  مششان مطالعششه رو  مواجهششه گششروه    بششی 

هشای قابش  مطالعشه در     توان در شمار مهمترین مولفه گرایی، با متن را می صط /بازگاتا

 المللی، تلقی نمود.  بین -ای سیاسی مثابه پدیده گری، به زمینه سلفی
تفسیری -گیری از اب ار و اف ونه دانای سرانجا  آنکه، دریافت پاسخ از نص بدون بهره

هشایی   توان رویکردی مجرد به متن نص دانست که متضمن در نظر گرفتن ویژگشی  را می
 .پردازیم ها می چند برای نص است. در ادامه به تو یح این ویژگی

 های متن)نص( ذیل نگرش مبتنی بر روش مراجعه مستقیم به متن ویژگی

های منحصر به فردی برخوردار است کشه بشه آن اسشتعداد      متن نص، ن د سلفیان از ویژگی
بخاشد. در واقشع مشتن     های زندگی را مشی  ها و سا ت ه ضور و ایفای نق  در همه زمین

ای  باری جهت فهم آن است، بلکه هستندهنیاز از تفسیر و دخالت  ق   مقدس نه تنها بی
چشون و چشرا دارد. در  شین  شال،      گویا و صریح است که از باورمندان خود توقع  م  بی

فرستاده بر ششخص نبشی و  شد      مثابه و ی فرو ناپویری متن به فهممو و اتی همچون 
ن آن را در از سوی سلفیان زمینه به کار بست امکان استنباط ا کا  کلی از متن توسب فقیه

بشه مر لشه  مش     .  (Gauvain, 2012, p20)سشازد    م  به شیوه فردی و شخصی مهیا می
 درآمدن متن، نیارمند مقدماتی است که باید در نوع رابطه با متن لحاظ گردد. 

ها مورد بررسی قرار  سلفیستهای متن را از دیدگاه نو در این بخ  از پژوه ، ویژگی
 دهیم. می

 ا جهان بیرونیمتن ب ارتباط-1

از یشس سشو    ،های جدید در معنشای متفشاوتی قابش  طشر  اسشت      قابلیت انطبا  متن با نیاز

ن به آمندی تطبیت متن و جهان نوین از سوی رهیافت وفادار به متن و پاسخعویی  امکان

 برسشاختن معنشا و مفهشو  آن   بشوده و  معنای ساز  با دستاوردهای نوین تمشدن انسشانی ن  

چشه بسشا مطشابت ایشن     های متن ساخته و پرداختشه گشردد.    اساس مولفهجهانی است که بر
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های  ای ماروع و معین، با هدف برساختن جهان مطابت آموزه مثابه شالوده رویکرد، متن به

چنین رهیافتی نه تنها امکشان برداششت   شود.  متن صریح نص به جهان بیرون،   ر ه می

زمان در نظر  بیو  ، ثابتمثابه امری منجمد را به بلکه متن ،گیرد آزاد و  المانه از متن را می

اساس متن  جهان بر هدف برساختن ،که العوی اصلی شیوه زیستن است. بنابراین گیرد می

هشای   ن با دستاوردآنیازی به تفسیر متن و نهایتا ساز  و یا انطبا   است و بر این اساس

هشای گونشاگون    سشا ت  نیست، بلکه صرفا متن و دسشتورهای صشریح آن در  تمدن مدرن 

 شود که بنا به باور وفاداران مطر  می جهتای از آن  . چنین دغدغهزندگی اجرا خواهد شد

در  ین ثبوت، توان پاسخعویی  به این رو ، رجوع مستقیم و فارغ از رو  به متن نص،

پاسخ همه نیازهای زندگی آدمشی در همشه   به نیازهای متغییر را دارد. براساس این نعر  

 هتعبیپرده و ری  پیا  و دستورهایی آشکار،  هایی بی در قالب واژه ، وها در درون متن اندور

گردیده است. این اد ا از سوی بسیاری از نواندیاان دینی در مواجهه با تجدد خودنمشایی  

بیاشتر   جهشت ن آگرایانه از  های نص ن در رویکرد وفاداران به اندیاهآاما اهمیت  کند، می

روه استعداد پاسخعویی متن را بدون نیاز به تفسیر و با ارجاع مسشتقیم بشه   است که این گ

را ششهری   اینشان آرمشان   ،توان گفت می ،بنابراین. (Samad, Sen, 2007, p43) دانند متن می

طرا ی نص برآمده از با توجه به العوی نخستین  -سلف در آسمان سنت-مماس بر متن 

 کنند. می

 جامعیت متن -2

ه پاسخ به دمتن کتا  دربردارن ،گرایان مطابت دیدگاه نصجامعیت متن به این معنا است که، 

 . (Rinaldo, 2013, p212) هشا اسشت   ها و مکان ها و نیازهای انسان در همه زمان همه پرس 

است، بلکه از به کاربسشتن فهشم    نیاز باری بیخود بنیاد از  ق   نه تنهابار  این اساس،بر

با نیاز است. در امتداد این نعر ، باورمندان به این ایده  ستای فهم متن نی  بیباری در را

مده و هماره امکان ساز  میشان مشتن و مدرنیسشم و نیش      آدر مخالفت در ازمظاهر تجدد 

چرا که گا  نخست سشاز  و  . (Yaser, 2015, p6) دان مدرنیته را امری ناممکن تلقی نموده

 وجوه معرفتی و دانای آن است.آشتی با جهان نوین، پویر  

 ویژگی خطابی متن -3

توان با متن به شیوه فردی وارد گفتعو و مفاهمه گردید و  گرایان بر این باورند که می نص

تکلیف نمود. چنین نعرششی معتقشدان ایشن آمشوزه را بشر آن       به شک  فردی از متن کسب

زیرا دریافت پیا  و ی از سوی فشرد   ،دارد که با آموز   لو  دینی به مخالفت برخی ند می
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گیشرد. مشتن ایشن     های دینی ا م از فقه و تفسیر انجشا  مشی   مسلمان بدون نیاز به آموز 

توانشد مشورد خطشا      قابلیت را دارد که با مخاطب خود سخن بعوید و هر فرد مسلمان می

در مشتن  کشه مواجهشه بشا     ،برخطف اندیاه سشنتی  .(Rinaldo, 2013, p212) دمتن قرار گیر

 لمای دین قرار داشت، این نوع از رویارویی با متن به فشرد مسشلمان ماشرو یت     انحصار

 بخاد. گیری براساس فهم فردی را می فهم و تصمیم

 مشتن  از مسشتقیم  ششیوه  بشه  مکلشف  فرد سوی از تکلیف کسب فردی مراجعه از منظور

 و فهشم  دخالشت  از فشارغ  ای ششیوه  به نص متن به مستقیم رجوع  قیقت در. است مقدس

 ابشن  ا مد و تیمیه ابن شیوه استمرار ای مراجعه  چنین از منظور و پویرد می صورت تفسیر

 به. بود دانسته مردود متن فهم در انسانی خرد دخالت مثابه به را قیاس  تی که است  نب 

 و دانش   بشه  آنکشه  از بی  که دانست نوسلفیانی را تکفیری های گروه باید تر، دقیت سخن

 براسشاس  مشتن  از هایی بخ  درآوردن  م  به در سعی باشند،  طقمند دانای های سنت

 سلفیان میان شدن قای  تفکیس رو، این از. دارند خود شده تعیین پی  از خواست و هدف

 مراجعه شیوه و سبس در گمان بی تفکیس این. است  روری سلفیسم نوین نحله و پیاین

 تفسشیر  و تاوی  از دوری در مانند بی اصراری نوین سلفیان و کند می خودنمایی نی  متن به

 و فکشری  مکاتشب  و هشا  گروه دیعر از روشی و معرفتی لحاظ به را ویژگی آنها این و دارند

 و ارتجا ی آنها خصلتی به که تفاوتی. سازد می متفاوت سنت اه  جهان  ملی های جنب 

. اسشت  سشاخته  مشردود  و ا تبشار  بشی  آنها ن د را جدید جهان اقتضا ات و بخایده گرا گوشته

 میدان  المان خود را و کنند می نقد را اسطمی  المان و  لمی جریان های تکفیری، سلفی

 فقه با  دیت به که آنها .نامند می ها هت  و فنادقه  المان را فقیهان و  المان دیعر و نبرد

 فقیهان از انتقاد به اسطمی، دان  تاریخی سنت از تبعیت دلی  به شهرت دارند، سازمانمند

 مطشابت . دهنشد  مشی  قرار انتقاد مورد را سلفیان نی  فقیهان و  المان مقاب ، در و پردازند می

 داناشی  نظشا   بشه  کشه  اندگروهی ها سلفی – جهادی سنت، اه  سنتی  قطنیت العوهای

 اسشط   جهشان  تکفیشری و  سلفیسم دوطرفه نقد .(Shavit, 2015, p6) اند نداده تن تاریخی

 .است گردیده دیعری سوی از یس هر پویر   د  به منجر

 زنده بودن متن -4

گرایشان   ای است که از سوی نص ویژگی همیاعی و جاوید بودن متن از باورهای  مومی

واقع شده است. اما چنین باوری از سوی گشروه مشورد بررسشی از     و تاکید نی  مورد پویر 

 انگرایش  نشص  .متفاوت اسشت  انان به آن ایمان دارند، مو  مسلم ، کهزمانی متن باور به بی
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در پشی   فرهنعی و اجتما ی زمان ن ول و شی  تاریخی،  شرایب را فارغ از رجوع به متن 

 .(Clinton Bennet, 2013, p261) گیرند می

و یح زمینه و زمانه مطابقت واایف فرد مسلمان با متن را بدون نیاز به ت در این راستا،

تطبیت و ی بر شرایب زمانشه  ای دیعر  در مر لهو  خ دریافت و ی از سوی پیامبر)ص(تاری

ششود.   مثابه پیا   ی و  ا ر خداوند در نظشر گرفتشه مشی    نص به گیرند. کنونی در نظر می

توان مترادف بشا  ضشور همیاشعی مشتن دانسشت. از جملشه        انعاری متن را  مدتا می زنده

انعاری  نادیده انعاشتن پویایی متن ری  خصلت زنده گرایی سلفی های رویکرد نص تناقض

آن است. چراکه پویایی متن راه به سوی تنوع خوان  و برداشت از آن براساس تحشوالت  

انعاری در بلندای ثابت  کاد. ثابت انعاری متن را به پرس  می زمانه دارد و این ایده، ثابت

 اهری متن رخ نموده اسشت. در واقشع  بودن فهم ناشی از متن با توجه به نظم واژگانی و ا

انعاری متن در این رویکرد با نو ی انجماد متن همشراه اسشت؛ بشدان معنشا کشه مشتن        زنده

هایی یکسان بشه   تغییر با پاسخ ها همواره ثابت و بی ای سدهنگو در درازمثابه منبعی پاسخ به

 .(Herlihy, 2009, p112) های گوناگون است ه در زمانشدنیازهای ارا ه 

 نتیجه

هشا در جغرافیشای دانش  اسشطمی       ام  تفار  نعر  بایدمطالعه نحوه مراجعه به نص را 
دانست که فهم مسلمانان از متن مقدس، جهان و نی  خود را ششک  داده و نهایتشا منطشت    

بخاد که برمبنای آن ری  ایده مارو یت به زیست مبتنشی بشر فهشم      ملی به ایاان می
دارد تا نحشوه خشوان  نشص را از     . اهمیت این اتفا  ما را بر آن میزیند برآمده از متن می

ای متفاوت از شریعتمداری را در دسترس  گرانی مورد تام  قرار دهیم که نسخه سوی کن 
هشای گونشاگون خشوان  و فهشم      اند. پژوه   ا شر کوششید زاویشه    جهان امروز قرار داده

مشدار و   قرار دهد. فهشم فراتشاریخی و واژه  جهادگرایان افراطی از متن نص را مورد ارزیابی 
ااهرگرایانه طیف نواهور جهادگرایان را به سوی برداشت و اقدا   اجش  جهشت تطبیشت    

بشار و   برد؛ هدفی کشه  شمن کشن  جهشادی خاشونت      جهان بیرون با متن نص پی  می
 شود.  مسلحانه دنبال می

ره و ممتد به متن ثابت ها با متن را ارجا ی هما پژوه   ا ر نحوه برخورد جهادیست

در مواجهه با جهان مدرن متغیر، در نظر گرفته است. نکته آنجا اسشت کشه کاشف چنشد و     

تواند در فهم منطت درونی آن کارآمد  ای خود می چون ارتباط گفتمان با منابع و تبار اندیاه

منشابع آن  ای و  رو، توجه به شیوه رویکرد سلفیسم نسبت به تبشار اندیاشه   واقع گردد. از این
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دارای اهمیت است. چرا که این گفتمان هدف غایی خود را  ملشی نمشودن نشص تعریشف     

کوشد آن را از طریت  داند، می ترین بخ  دین می پیرایه کند. این گفتمان که نص را بی می

سازوکارهای منطبت با خوان  خود از نص و سلف  ملیاتی نماید. ارتباط گفتمان سلفیسم 

وان مرجع اصلی این گفتمان از اهمیت دوچندان برخوردار است. نص جهادی و نص به  ن

گر کن  جهادی در راستای محقت ساختن  مثابه منبع اید ولوژیس و توجیه از دیدگاه آنها به

 گیرد.  واسطه قرار می رسالت خود خوانده، مورد مراجعه بی



1شکل

گرایشی متمرکش     ی نشص ا گیری گونه در شیوه مراجعه این گفتمان به نص، شاهد شک 

مایشه  برد و نص را در  ین  ال که به  نوان بشن  هایی چندگانه می هستیم که از نص بهره

مثابشه   شناسد، بلکشه بشه مشتن بشه     اید ولوژی و منبع مارو یت و مرجع توجیه و تجوی  می

نعرد. رویکرد متمرک  به مشتن در گفتمشان سلفیسشم     دغدغه و هدف کن  جهادی نی  می

توجه به گسست آنها از جهان دانای سنت اسطمی، که نص را به  نوان منبع و جهادی با 

 گردد. دهد،  ملی می مرجعی یعانه در دسترس آنها قرار می



2شکل

هشای پسشینی و در انجمشادی تشاریخی و      از دیدگاه آنها، منابع نخستین بشدون افش وده  

های تاریخی، هویتی و فرهنعشی،  محور، به دور از توجه به بستر ای و واژه الیه خوانای تس

گشردد. در نهایشت بایشد     گیرد و تبدی  به مرجع توجیه  م  جهادی می مورد رجوع قرار می

(متن مقدس)نص   

•  گفتمان سلفیسم جهادی

 مرجع هویتی اتصال وحیانی

اعتقادی منبع  غایت آرمانی 

 نص
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گیری  گفت  د  پایبندی سلفیسم نوین به تفسیرهای تاریخی، از متن نص منجر به شک 

 بندی شده برمبنای راتمندی کن  جهادی گردیده است. فهمی منجمد و قالب

هشای   ری  رویکردی نوآورانه به تاریح این مهم پرداخت که چعونه گروهاین پژوه  

انشد. رو  مراجعشه    سازی مشتن مقشدس را در کشن  جهشادی بازیافتشه      جهادی اراده  ملی

شناختی و وجه تحوریس سلفیسم  ترین ویژگی رو  توان مرک ی مستقیم به متن نص را می

های دانای جهان اسط  است.  و مکتب ها دانست که وجه تمای  این گفتمان با دیعر گروه

 ای ویشژه  های جهادی نق  گروه ساختاری و ای اندیاه تکوین این شیوه رجوع به نص در

و به آنها این امکان را بخایده است که هویت خود را در مطزمت و انطبا  خطی با   داشته

نص تعریف کنند و کوش   ملی خود را در راسشتای بشه کاربسشتن فهشم سشاده ایشده در       

 دسترس، و امکان انتقال اسط  آغازین به جهان معاصر به کار گیرند. 

داکثری متن در جریان زندگی انسان سلفیسم به نص متضمن هدف  ضور  رویکرد نو

تشوان آن را ریش     امروز و کاستن فاصله میان متن و یانی و جهان بیرون اسشت کشه مشی   

 و عیت )اصط  نص به مراجعه گفتمان جهادی، -سلفی جریان معاصر مواردی چون تبار

 متن، بر هتکی مکانی   متن، به و یانی(، مراجعه متن از برآمده های مولفه به توجه با موجود

 رو  بشر  مبتنشی  نعشر   ریش  ( نشص )متن های ویژگی و متن به واسطه  بی مراجعه رو 

 متن مورد واکاوی قرار داد. به مستقیم مراجعه
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