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 چکیده

دلیل سرایت این مفهوم  ۀ آمریکای پروتستان دهه دومِ قرن بیستم است، اما بههرچند خاستگاه بنیادگرایی، جامع

دینی، بنیادگرایی به یکی از مفاهیم کالن چند دهه گذشته های غیرچنین کاربرد آن در حوزهبه سایر ادیان و هم

بنیادگرایی اسالمی »ینکه تعریف دارد. اتبدیل شده است، در نتیجه از معنای اوّلیه خود دور افتاده و نیاز به باز

متخصص مراجعه شده  11سؤال اساسی مقاله است که برای پاسخ به آن به « هایی دارد؟چیست و چه شاخص

دست داده است که اگر چه بنیادگرایی اسالمی  شوندگان این نتیجه را بههای مصاحبهاست. تحلیل محتوای پاسخ

ساختن جامعه بر »، «استفاده از خشونت»، «گرایینص»ر شاخص توان چها های فراوانی است، اما میدارای شاخص

های آن دانست. بنابراین بنیادگرای اسالمی ترین شاخصرا اصلی« مخالفت و مبارزه با مدرنیته»و « مبنای شریعت

گرای مخالف با مدرنیته که خواستار ساخت جامعه بر مبنای شریعت است و در عبارت است از هر فرد یا گروه نص

 کند.  راه رسیدن به این هدف، از خشونت استفاده می
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 طرح مسئله: ضرورت تدقیق مفهوم بنیادگرایی

دهندگی شدن، قدرت توضیحسان های مختلف و کش دلیل استفاده در حوزه برخی از مفاهیم به

شوند. جای توضیح واقعیت، خود به حجاب واقعیت تبدیل می و بهدهند  خود را از دست می

یکی از این مفاهیم  1«بنیادگرایی»رسد. نظر می بنابراین اندیشیدن و بازتعریف آنها ضروری به

های دیگری چون اقتصاد، علم و... را نیز است که در ابتدا یک پدیده دینی بود، اما امروزه عرصه

و ( 12: 1819، 6که از بنیادگرایی بازار )روتون طوری اند، بهدینیشود که غیر شامل می

شود، بنابراین در تعریف  هم سخن گفته می( 0۵: 1810، 1و وین 8بنیادگرایی علمی )دیویس

ای دینی، اجتماعی، های آن باید توجه کرد که بنیادگرایی پدیدهبنیادگرایی و ارائه شاخص

های مختلف علمی مانند علوم  ی است، در نتیجه رشتهشناختی و اقتصاد فرهنگی، سیاسی، روان

های خاص خود به  شناسی، ادیان و مذاهب و... از دیدگاه الملل، تاریخ، روانسیاسی، روابط بین

های فراوان در زمینۀ  ها و کتاب پردازند که حاصل آن، پژوهشبررسی کالن واژه بنیادگرایی می

کتاب  655هر ساله حدود  1915ه است تا نیمه دهه طوری که برآورد شد بنیادگرایی است، به

: 1991دربارۀ موضوعات مرتبط با بنیادگرایی در انگلستان منتشر شده است )حداد و دیگران، 

Pix  ،هایی  سپتامبر و ظهور گروه 11(. بدیهی است که با توجه به حادثه 1819به نقل از روتون

های گذشته، این موضوع همچنان محل چون القاعده و داعش در کشورهای مختلف در دهه

 بحث و تحقیق پژوهشگران است. 

تواند از ابعاد گوناگون و  هایی است که میشناسی نیز یکی از رشتهدر همین رابطه، جامعه

شناسی سیاسی دین و جامعهشناسیشناسی معرفت، جامعههای مختلفی چون جامعه در حوزه

 شناسی دین بررسی شده است. ه، بنیادگرایی از دریچه جامعهبه بنیادگرایی بپردازد، در این مقال

آید که اغلب آثار، دست می از سوی دیگر، در حوزه مطالعات بنیادگرایی این نتیجه به

اند، بنابراین بیشتر، نقاط مشترک ادیان )مخرج وجود بنیادگرایی در همه ادیان پرداخته به

« 0شباهت خانوادگی»وضعیت، اصطالح  مشترک( مدّ نظر بوده است. برای توصیف این

مطابق  61و  65های دینی مختلف قرن تواند یاریگر ما باشد. اگرچه جنبش ویتگنشتاین می

توان اشتراکات و مخرج مشترک  اصطالح ویتگنشتاین، دارای شباهت خانوادگی هستند و می
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به همان اندازه یا حتی  ها نیزرسد افتراقات این جنبشمعناداری میان آنها یافت، ولی بنظر می

ها و یا هر ها یا بنیادگراییتوان به فهم بهتر این جنبش بیشتر مهم هستند، بنابراین زمانی می

های آنها نزد ادیان نیز نام دیگری دست یافت که عالوه بر اشتراکات، به تمایزات و خودویژگی

بنیادگرایی اسالمی است، هرچند که توجه گردد. بنابراین مراد ما در این مقاله، ارائه تعریفی از 

هایی داشته باشد، اما تواند با بنیادگرایی در سایر ادیان نیز شباهت های آن میتعریف و شاخص

و استثناگرایانه، بلکه از جنس  1گرایانهباید توجه کرد که تأکید بر تمایز ادیان نه از سنخ ذات

 . های ادیان استو تأکید بر خودویژگی 6گرایانهخاص

توان از دو رویکرد پیشینی و پسینی استفاده کرد. در  درباره نحوه تعریف بنیادگرایی می

های شوندگان معتقد به تعریف پسینی هستند، یعنی با توجه به ویژگیرو، مصاحبهمقالۀ پیش

شوندگان آنها را مصادیق که همه مصاحبه« بوکوحرام»و « داعش»، «القاعده»هایی مانند  گروه

های دیگر را  آورند، آنگاه گروه دست می هایی را به نامند، شاخصگرایی در جهان اسالم میبنیاد

 خوانند.  ها باشد، آن را بنیادگرا می سنجند و هر گروهی که واجد این شاخص ها می با آن شاخص

 پیشینۀ تحقیق

یم نمود: دستۀ توان به سه دسته تقس شدۀ دانشگاهی دربارۀ بنیادگرایی را می های انجام پژوهش 

اند )هروی؛ هایی هستند که به بررسی بنیادگرایی در کشورهای اهل سنت پرداخته اوّل، پژوهش

، دسته دوم نیز تحقیقاتی هستند (1891و افشاری؛  181۵، مهاجرانی؛ 1810، شاکری؛ 1892

و ( 1819که مربوط به بررسی بنیادگرایی دربارۀ اهل سنت در جامعۀ ایران هستند )بقالی؛ 

ها هم مربوط به بررسی بنیادگرایی در میان شیعیان در ایران است  دسته سوم از پژوهش

  (.1890)زرجینی؛ 

شده، مسئلۀ اصلی پژوهش، بررسی مفهوم بنیادگرایی نبوده یک از تحقیقات ذکر در هیچ

عنوان بنیادگرا، سؤاالت دیگری مطرح شده است.  هایی به است، بلکه با فرض یا تعریف گروه

ها مربوط به بنیادگرایی در کشورهای اهل سنت بوده است و پژوهش  همچنین اغلب پژوهش

عنوان مصادیق بنیادگرایی  های عزاداری را به انجام گرفته توسط زرجینی اگرچه برخی از هیئت

 در ایران شیعی در نظر گرفته، اما دربارۀ مفهوم بنیادگرایی بحثی ارائه نداده است. 
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 روش پژوهش

ای و مصاحبه با متخصصان های مطالعه کتابخانهها از طریق تکنیکاین تحقیق، دادهدر  

 آمده و در نهایت با روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شده است.  دست به

در سطح « تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم»در ابتدا با تعداد هشت نفر از اساتید درس 

زاده، حمید نی، حسن محدثی، سید حسین سراجهای تهران )سید محمود نجاتی حسیدانشگاه

فرد( با پارسانیا، سارا شریعتی، یونس نوربخش، غالمرضا جمشیدیها و سید مهدی اعتمادی

سؤاالت مشخص، مصاحبه عمیق انجام شد. در حین تحقیق، لیست متخصصانی در زمینۀ 

اعی در اسالم دربارۀ این با اساتید درس تاریخ تفکر اجتم دست آمد و در مصاحبه بنیادگرایی به

لیست مشورت شد. در پایان، براساس نظرات این اساتید و بر اساس دسترسی و پاسخ مثبت 

ها محسن کدیور، احمد پاکتچی، مصطفی ملکیان، داود فیرحی، هاشم آغاجری، شوندهمصاحبه

زند برای  عمادالدین باقی، ابراهیم فیاض، تقی آزاد ارمکی، سید محمد ثقفی و علیرضا شجاعی

 مصاحبه انتخاب شدند. 

نفر دانش 15آموخته دانشگاه و تعداد نفر، دانش 1شونده، تعداد نفر مصاحبه 11از مجموع  

شناس )یک نفر غیر جامعه 0شناس و نفر جامعه 18آموخته حوزه و دانشگاه هستند. همچنین 

، یک نفر استاد تاریخ نفر فیلسوف ]ملکیان[، دو نفر استاد علوم سیاسی ]فیرحی و کدیور[

 پژوهی ]پاکتچی[( هستند. ]آغاجری[ و یک نفر استاد دین

 ادبیات مفهومی بنیادگرایی

کار رفت و پس از آن  ها به بار در آمریکا برای توضیح گروهی از پروتستان واژه بنیادگرایی، اوّلین

رسد نظر می بنابراین بهها تسری یافت، های مشابه در ادیان دیگر و همچنین سایر حوزهبه پدیده

 که برای فهم بنیادگرایی باید به خاستگاه آن توجه کرد. 

بنیادگرایی هم یک جریان نظری است و هم جریان اخالقی که پس از جنگ جهانی اوّل، 

عمومی شد، اما جنبشِ آن قبالً هم وجود داشته است. این جریان در آمریکا در برابر جریان 

 وجود آمد.  به 1910تا  1915های  لمدرنیسم الهیاتی بین سا

و  1915های  هایی بین سالواسطه انتشار جزوه مسیحیان پروتستان لفظ بنیادگرایی را به

جلد و  16ها مشتمل بر برخود نهادند، این جزوه 1«ها: گواهی حقیقتبنیاد»با عنوان  1910
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یت دو تاجر ثروتمند و با مقاله الهیاتی بود که در تیراژ سه میلیون نسخه با حما 155حدود 

تأکید مجدد بر بنیادهای مسیحیت سنتی برای جلوگیری از گسترش ارتداد در کلیسا»هدف 

ها، پروتستان و متعلق به منتشر گردید. همه نویسندگان جزوه (Hunter, 1986: 45)« ها

تی چندین جریان بودند که برخی معتقد بودند پیشرفت مدرنیته و لیبرالیسم، محتوای سن

ها جنبشی علیه تفسیر مدرن از متن دیگر، این جزوه عبارت کند. به ایمان مذهبی را تهدید می

دنبال اصول الیتغیر بودند تا از اصول ایمان دفاع  )مدرنیسم الهیاتی( بود. این نویسندگان به

 .(Fath, 2010) برد گذاری نموده و از بین میچیز را مین کنند؛ چراکه تفسیر مدرن، همه

، «ناپذیری انجیلخطا»های انجیل یا همان باورهای بنیادین الیتغیر عبارت بودند از: آموزه

تولد »، «داشتن معجزهواقعیت»، «خلق مستقیم کائنات و بشریت از هیچ، توسط خداوند»

تاوان»، «شدن جسمانی ویزنده»، «داشتن تصلیب عیسیواقعیت»، «عیسی از مادر باکره

الوقوع عیسی برای قضاوت و بازگشت قریب»، «های گناهکار ی انسانجا کشیدن مسیح به

واقعیت گناه و نجات بر اساس رحمت الهی )در »(، 60: 1819)روتون، « حکومت بر جهان

 (. همان« )مقابل الهیات عمل صالح(

شویم که هدف آنها متوجه می 1های کلیسای انجیلیبا توجه به باورهای بنیادین پروتستان

یا حقیقت نص کتاب مقدس در برابر تفسیرهای جدید از مسیحیت بود،  6بر خطاناپذیریتأکید 

 توان یکی از اصول مهم بنیادگرایی پروتستانی در نظر گرفت.  را می 8گراییدر نتیجه، نص

بردن حقایق مسیحی اساساً الهیاتی بود و های بنیادگرایان در ابتدا به فرایند زیر سؤال اعتراض

عی و سیاسی نداشت، بنابراین بنیادگرایی عمدتاً جریان الهیاتی بوده است. جنبه اجتما

های آشکار سیاسی صورت  آوری به پروتستانتیسم انجیلی از طریق فعالیتروی»دیگر،  عبارت به

ساالری، اتخاذ نگرفت، بلکه در قالب تحوالت ژرف فرهنگی مانند احیای نهاد خانواده، نفی مرد

، اما  (Marty & Applleby, 1991: 57)های جدید حادث شد ری و نیز اولویتاصول اقتصادی و کا

 در ادامه، بنیادگرایی پای خود را از درون کلیسا بیرون گذاشت و وجه اعتراضی و رادیکال گرفت. 

و با افزایش اختالفات میان اصول کتاب مقدس و علم جدید و فعالیت بنیادگرایان،  

نگار معروف آمریکایی در دهۀ روزنامه– 1طوری که اچ. ال. منکن هطرفداران آنان بیشتر شد، ب
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مرغی را از پشت امروزه تقریباً در هرکجای ایاالت متحده که باشید و تخم»ـ نوشت  1965

 (.10: 1819)روتون، « پنجره قطار به بیرون پرتاب کنید به یک بنیادگرا اصابت خواهد کرد

ادیان دیگر، تعاریف گوناگونی از آن صورت گرفت. لغتبا ورود مفهوم بنیادگرایی به حوزه 

ها و تأکید بر صحت و درستی آن بازگشت دوباره به سرچشمه»نامه آکسفورد، بنیادگرایی را 

تعریف می« بنیادها و در نتیجه، تأیید دوباره رفتارها و ادراک سنتی در محیطی کامالً متفاوت

داند  نیادگرایی را دفاع از سنت به روش سنتی میآنتونی گیدنز، ب. (Rafeh, 1988: 52)کند 

: 1811کند )کاستلز،  هم آن را یک جنبش هویتی تعریف می 1و کاستلز( 12: 181۵)گیدنز، 

نماید که خود را در قالب یک مثابه یک شیوه مذهبی معرفی می (. روتون، بنیادگرایی را به69

های  سعی دارند با توجه به آن، هویت دارانِ در معرض حمله کند که دین استراتژی بیان می

کردن قرار کردن و سکوالریزهروی مدرنیزه در هایی که رو عنوان افراد یا گروه متمایز خویش را به

استیو بروس، بنیادگرایی را یک رادیکالیته معترض (. 61: 1819اند، حفظ کنند )روتون، گرفته

 . (Fath, 2010)کند بالقوه یا بالفعل انقالبی تعریف می

آورده که در آن، دین پیوند شمار ، بنیادگرایی دینی را یک ایدئولوژی به6ووداندرو هی

هایی است در راستای تجدید حیات و ناگسستنی با قانون و سیاست دارد و بازتاب آن در تالش

(. وی همچنین بحران اواخر قرن بیستم شامل 192: 1812 بازسازی کامل جامعه )هی وود،

کردن را از استعمار، شکست سوسیالیسم انقالبی و روند جهانیکردن، عصر پساغیر مذهبیروند 

 (. 191داند )همان : آمدن بنیادگرایی دینی میعوامل اصلی بر

دانند گرایی را گرایش و عادتی ذهنی در میان اجتماعات مذهبی میمارتی و اپلبی، بنیاد 

واسطۀ آنها معتقدان  کنند که بهها قلمداد میستراتژیای از ا که خود را استراتژی یا مجموعه

کنند از هویت مستقل و خاص گروهی خود محافظت نمایند. با این حس  زده سعی می مصیبت

ای از  کنند با استخدام مجموعه که در دوران معاصر، هویت آنها تهدید شده است، سعی می

های بازیابین را مستحکم کنند. این بنیادها، باورها و رفتارها از گذشته مقدس خود، آدکترین

عنوان سد محکمی  اند. آنها بهگرایی زیرکانه، پاالیش، تعدیل و تأیید شدهشده در سایه یک عمل

دینی و  گیرند که درصددند تا مؤمنان را به ورطه بددینی، بی در برابر تعدیات دیگرانی قرار می

 . (Marty & Appleby, 1991: 835)فضای فرهنگی، اجتماعی غیردینی بکشانند 

                                                           
1 Manuel Castells 

2 Andrew Heywood 
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کند که داللت بر  الرنس، بنیادگرایی را بهترین وجه در قالب ایدئولوژی مذهبی تصور می

ها و مفروضات قطعی و غیرقابل پرسش دارد که مجموعاً موجب  ای از باورها، نگرش مجموعه

ارد های دیگر در آن وجود دشود که قابلیت طرح همه پرسش گیری چارچوبی می شکل

(Lawrence, 1989: 95) گرایی را مخالفت با اشخاص و ترین مخرج مشترک بنیادو تنها و محکم

های روشنگری هستند و پرچم سکوالریسم یا مدرنیسم را  داند که طرفدار ارزشنهادهایی می

ادبیات »توان فصل مشترک  و ترس از مدرنیسم را می که تنفر طوری دهند؛ به تکان می

 (. ۵1دانست )همان :  «بنیادگرایی

بر آن است  بودن تعریف جوهرگراکاپالن نیز همچون مارتی و اپلبی و الرنس دربارۀ پوچ  

تعریف کرد که دائماً در تضاد و درگیری « غیر»واسطۀ اهمیت  که یک جنبش بنیادگرا را باید به

بی و اصحاب مذهب های سکوالر غر از نظر رافه، مدرنیته، ارزش (Caplan, 1987: 9).  با اوست

گرایی را صرفاً از یک بنیاد وی (.65: 1819، 1سنتی، غیرهای بنیادگرایی هستند )زیلبرشتاین

. از نظر الستیک، (Rafeh, 1988: 55)داند واکنش منفی علیه مفهوم مشهور دهکده جهانی می

غیرقابل شکلی  جانبه است که به بنیادگرایی نوعی کنش سیاسی معطوف به تغییر سریع و همه

 . (Lustick, 1988: 133) شود وبیش مستقیم ابراز می مصالحه، کیهانی و در قالب دستورات کم

داند )هی وود،  مضمون اصلی بنیادگرایی را عدم تمایز میان دین و سیاست می، هی وود

همین دلیل، دستور کار بنیادگرایانه، بازگرداندن خدا به سپهر سیاسی است  به (؛056: 1812

و تبدیل ساختارهای موجود سیاست، جامعه، فرهنگ و اقتصاد به یک ( 665: 1819ون، )روت

دیگر، بنیادگرایان در تضاد  عبارت به(. 050: 1812نظام کامل مبتنی بر اصول دینی )هی وود، 

اش، زندگی بر مبنای کتاب مقدس است به حمایت از  با یک درست آیین افراطی که هدف اصلی

دهد تا پیچیدگی و عمق یک  اند که به آنان امکان میانه از متونی برخاستهگراییک قرائت عمل

همین دلیل است که  کتاب مقدس را به سطح یک طرح دینی ـ سیاسی تقلیل دهند و به

گفتۀ جان  بنیادگرایی دینی، همواره با رهبری کاریزماتیک مرتبط بوده است. از همین منظر، به

6گاروی
کند وع دین تعمیر شده است که سبکبار و سریع سفر میبنیادگرایی، موجد یک ن 

دانند که  سری از اصول اوّلیه میدیویس و وین هم بنیادگرایی را معتقدان به یک(. 051)همان، 

  (.0۵:  1810آید )دیویس و وین،  حساب می منابع قدرت و مشروعیت به

                                                           
1 . Laurence J. Silberstein 

2 . John Garvey 
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پذیر ی واحد از بنیادگرایی امکانتوان دریافت که ارائه تعریف شده، میبا توجه به تعاریف گفته

گرایی را در ادبیات مفهومی از آن نیز امکان ندارد. بنیاد 1گرایانهنیست، چنانچه تعریف ذات

در کل، « غیر»توضیح داد که منظور از « غیر»عنوان پدیده مدرن در ارتباط با  توان به می

شدن یته، سکوالریسم، جهانیهای آن شامل روشنگری، مدرن ایدئولوژی غرب و تمامی فرآورده

 و... است. 

ها و بافت فرهنگی آنچه گفته شد تعاریف دربارۀ بنیادگرایی بود که بدون توجه به زمینه

توان از  عبارتی مخرج مشترک بنیادگرایی است و این در حالی است که می جوامع و به

 بنیادگرایی مسیحی، یهودی، اسالمی و... سخن به میان آورد. 

روتون، نخستین ارجاع به واژه بنیادگرایی مرتبط به اسالم در زبان انگلیسی مربوط به  از نظر

بار از  باشد. بروس الرنس هم معتقد است که اصطالح بنیادگرای اسالمی اوّلینمی 198۵ ماه می

او ـ که بعداً عنوانش  8«محمدانیسم»شناس سرشناس( در کتاب شرق) 6سوی اچ. ای. آر. گیب

  (.18: 1819تغییر یافت ـ ابداع و مطرح شد )روتون،  1«اسالم»به 

« حسن البنا»المسلمین و دو شخصیت  فهم بنیادگرایی اسالمی بدون شناخت جریان اخوان

بنیادگرایی اسالمی در قرن بیستم با تأسیس جنبش »ناپذیر است؛ چراکه امکان« سید قطب»و 

ابن »های رچند که نباید از تأثیر اندیشه(، ه011: 1812اخوان المسلمین آغاز شد )هی وود، 

 نیز غفلت کرد. « رشیدرضا»و « تیمیه

گیری این گروه، به رهبری حسن البنا تأسیس شد. شکل 1961المسلمین در سال اخوان

زاییده مقتضیات سیاسی و اجتماعی مصر و شرایط جهان اسالم )کشورهای اسالمی( در سطح 

دنبال شکست در جنگ جهانی اوّل، روز به  س از چند قرن و بهالمللی بود. خالفت عثمانی پ بین

تر شد. با جنبش ترکان جوان به رهبری مصطفی کمال )آتاتورک(، نهاد خالفت در روز ضعیف

های جدید فروپاشید و کشور 1961جهان اسالم با حکم مجلس کبیر ملی ترکیه در سال 

                                                           
( و مارتی )مارتی، 611: 1919(، الرنس )الرنس، 1: 191۵اکثر قریب به اتفاق محققین مانند کاپالن )کاپالن،   1

کردن به این اعتبار که به دنبال مجزا( Essentialist Approachگرایانه )( با طرد و رد رویکرد ذات10: 1991

دهند از های بنیادگرا است، با اشاره به مباحث ویتگنشتاین ترجیح میهای جوهری و ذاتی مشترک جنبشویژگی

 های بنیادگرا سخن بگویند. جنبش« شباهت خانوادگی»

 
2 H.A.R.Gibb 

3 Mohammedanism 

4 Islam 
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ای فراوانی دربارۀ بدیل آن در کشورهای ه وجود آمدند. پس از الغای خالفت، بحث اسالمی به

ای همچون رشید رضا معتقد به حکومت اسالمی شدند و در مقابل هم، اسالمی در گرفت. عده

 خواهان حکومت عرفی و سکوالر گردیدند. « علی عبدالرازق»خواهانی مانند تجدد

ان در پی شدن صهیونیسم و احساس خطر از یهودیمسئله عمده دیگر در آن زمان، مطرح 

، مهاجرت روزافزون یهودیان به فلسطین و تشکیل کانون ملی یهود بود. 191۵اعالمیه بالفور 

توان آن را نقطه  ای اهمیت داشت که میویژه اعراب، به اندازه این مسئله برای مسلمانان و به

 خواهی آنها دانست.  عطفی در جنبش قومی اعراب و هویت

ه فلسطین نباید از عامل استعمار کشورهای اسالمی در شکلدر کنار الغای خالفت و مسئل 

گیری بنیادگرایی اسالمی غفلت ورزید. بسیاری از کشورهای اسالمیِ حاصل از فروپاشی خالفت 

 عثمانی مانند مصر، لبنان، سوریه و اردن مستعمره کشورهایی چون انگلیس و فرانسه شدند. 

دینی میان روشنفکران و درسرواج بی»چون  توان به عواملی در داخل کشور مصر هم می 

شدن احساسات  خواندگان، گسترش فکر سکوالر )علمانیت( پس از پیروزی آتاتورک، برانگیخته

برضد انگلیس و آرزوی همگانی برای اصالح اوضاع  1919سیاسی مصریان در پی انقالب سال 

المللی بود که  داخلی و بین( اشاره نمود. در چنین شرایط 615: 1802)عنایت، « داخلی مصر

حاکمیت تعالیم اساسی اسالم بر زندگی »گروه اخوان المسلمین فعالیت خود را با دو هدف 

های اروپایی به وطن  اجتماعی و سیاسی مصر و تحقق یگانگی عرب در برابر تجاوز قدرت

ا ناکامی حزب آغاز کرد و مورد استقبال فراوان مردم مصر قرار گرفت و ب( 611)همان: « اسالمی

 1985های  در مواجهۀ با سلطه انگلیس و ناامیدی حاصل از آن در دهه« وفد»گرای  سکوالر ملی

لحاظ ایدئولوژی و سازمانی برای »که از  طوری ، اخوان المسلمین رشد کرد، به1915و 

  (.111: 1898، 1)اسپوزیتو« های اسالمی دیگر الگو شد جنبش

ها های ابتدایی، فرهنگی و اجتماعی بود و محل این فعالیت لهای اخوان در ساعمده فعالیت

های ورزشی و مساجد بود و بیشتر مخاطبان آنها ها، باشگاه ها، بیمارستان خانه بیشتر قهوه

وقتی رژیم نظامی جدید حول عبدالناصر، قدرت  1905جوانان و محرومان بودند. در اوایل سال 

شش نفر از  1901ین تقریباً نابود شد و در دسامبر سال دست گرفت، اخوان المسلم مطلق را به

 رهبران آن اعدام شده و هزاران نفر از اعضایش روانه زندان شدند. 

های اسالمی کشورهای عربی، تحصیالت سنتی حسن البنا همانند رهبران سایر جنبش 

همین دلیل  های متعدد، بهدانست و نه داللتحوزوی نداشت. وی نص را دارای یک داللت می

                                                           
1 John Esposito 
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داند که باید در فلسفه سیاسی و فلسفه حکومت، محور قرار  قرآن را منبع قانون و اصل ثابتی می

گیرد. بنا معتقد بود که قدرت حقیقی و واقعی از آن خداست، بنابراین حکومت اسالمی یکی از 

یی، ارکان اسالم است و وظیفه آن، اجرای شریعت است، در نتیجه، تمام امور مدنی، جزا

حکومتی و تجاری باید مبنایی در شریعت داشته باشد؛ زیرا اسالم فقط احکام نیست، بلکه 

 (.118ـ  11۵: 1811)موصللی، « دین، اجتماع، مسجد، حکومت، دنیا و آخرت است»

با ظهور مکتب ناسیونالیسم عرب به رهبری جمال عبدالناصر پس از جنگ جهانی دوم،  

اخوان می»سالم پدیدار شد که قبل از آن آشکار نبود؛ زیرا اندک تعارض عربیت با ا اندک

خواستند که بر بنیاد اصول اسالمی، یگانگی عرب را تحقق بخشند، حال آنکه طرفداران ناصر، 

دیگر، دلیل  عبارت به( 611: 1802)عنایت، « دانستند اسالم را فقط وسیله تأمین یگانگی می

دنبال تأسیس دولت اسالمی نیست، بلکه در  به»صر مخالفت اخوان المسلمین این بود که نا

در نتیجه، فاصله ( 869: 1898)اسپوزیتو، « صدد توسعه ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم است

 اخوان با ناصر و ناسیونالیسم عرب روز به روز افزایش یافت. 

ب و از سوی دیگر، عدم موفقیت ناصر در حل مشکالت مصر، موجب افول ناسیونالیسم عر 

 های غربی توسعه )مدرنیزاسیون( نزد مصریان گردید. شک و تردید دربارۀ برنامه

گرای سکوالر، عدم موفقیت های ملی هایی؛ یعنی شکست حکومتدر بستر چنین زمینه 

های پی در پی  های غربی همچون سوسیالیسم، شکستها در مشکالت، افول ایدئولوژیدولت

عنوان یکی از  المقدس بهدادن بیتو از دست 192۵ژه در جنگ وی )سه مرتبه( از اسرائیل به

عنوان تنها جایگزین  ایدئولوژی اسالم به 1925های مقدس مسلمانان بود که در دهۀ مکان

« دولت اسالمی»عنوان نمایندگان این ایدئولوژی به ایده  ها را به مطمئن مطرح شد و اخوانی

 رهنمون ساخت. ( 11: 1898)اسپوزیتو، « عنوان دولت عنوان دین و هم به اسالم هم به»یعنی 

کردن قدرت به قدرت رسید، وی برای کند 19۵1انور سادات پس از ناصر در سال  

توسط ناصر منحل شده بود ـ،  1901ها ـ که در سال  گرایان از اخوانیها و چپناصریست

داد، از ظهور مجدد جنبش ها آزاد کرد، مسجدسازی را توسعه  حمایت کرد؛ آنها را از زندان

های دانشجویی مسلمان  های مبارز اسالمی و سازمان اسالمی استقبال نمود، در نتیجه سازمان

، «تکفیر و الهجره»، «جماعت مسلمین»، «بخش اسالمیسازمان آزادی»متأثر از اخوان مانند 

ان سادات نبود؛ زیرا و... پا به عرصه وجود گذاشتند، اما این همه ماجرا در زم« جماعه الجهاد»

دیوید، حمایت از شاه ایران و  ها پس از دیدار سادات از اسرائیل و امضای قرارداد کمپاخوانی
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محکومیت آیت اهلل خمینی و همچنین اصالحات قانون خانواده، به مخالفت با سادات پرداختند. 

های اسالمی را ممنوع  گیری کرد و فعالیت آنها و گروهها سختپس از آن، دولت مصر بر اخوانی

های اسالمی نیز سادات  نفر از فعاالن اسالمی را دستگیر نمود. در مقابل، گروه 1055ساخت و 

  (.886 همان:وی را به قتل رساندند ) 1911را فرعون جدید نام نهادند و در سوم اکتبر 

ی مصر گرا حیات سیاسفعالیت سه گروه اسالم 19۵5پس از سرنگونی ناصر، در طول دهه 

را به لرزه انداخت. این سه گروه که از نظر ایدئولوژیک و سازمانی، فرزندان مستقیم اخوان 

جماعت »، «بخش اسالمیسازمان آزادی»آمدند، عبارت بودند از  شمار می المسلمین به

  (.181: 1822، 1)دکمیجان« جماعه الجهاد»و « مسلمین

و (Lane, 2016: 37)  ی رادیکال سنی استهسته اصلی بنیادگرای 8«قطبیسم» 6از نظر لین

کند )دمنت، بندی میهای وی تقسیم موج اوّل بنیادگرایی اسالمی را تحت تأثیر آموزه 1دمنت

1895 :125 .) 

سید قطب قبل از سفر به آمریکا ادیب و روشنفکری نامدار در محافل ادبی و روشنفکری 

تواند تحت تأثیر دو عامل باشد: عامل اوّل،  سمت نظرات رادیکال می مصر بود، اما چرخش وی به

دلیل روابط آزاد  بود. وی در این سفر از فرهنگ غرب به 1905تا  1911سفر به آمریکا در سال 

جنسی در آمریکا و حمایت از اسرائیل نفرت پیدا کرد. عامل دوم هم، اقدامات ناصر در سرکوب 

 ها بود.  و اعدام اخوانی

آشنا شد و کتاب « ابواالعلی مودودی»ید قطب با افکار و آثار در زندان ناصر بود که س

الطریق( را به رشته تحریر درآورد. کتابی که به )معالم فی« های راهنشانه»نام  معروف خود به

های جهان اسالم در قرن بیستم  ترین کتاب مانیفست بنیادگرایان اسالمی و به یکی از مهم

در جهان اسالم همچون  19۵5های بنیادگرای دهه  گروه تبدیل شد. این کتاب، دروازه فهم

 التکفیر، الهجره و گروه جهاد اسالمی است. 

توان به دو موج متأخر بنیادگرایی در جهان اسالم؛ یعنی موج اوّل در  های اخیر میدر دهه

موج  رهبری اسامه بن الدن و ایمن الظواهری( و)به« القاعده»و « طالبان»افغانستان با محوریت 

)به رهبری ابومصعب زرقاوی و بعد از آن ابوبکر بغدادی( اشاره « داعش»دوم در عراق با محوریت 

دعوت به مقاومت جهانی »نوشته ابوبکر ناجی و « مدیریت توحش»نمود. در این دوره دو کتاب 

  های بنیادگرایان اسالمی درنظر گرفت.توان مانیفست نوشته ابومصعب السوری را می« اسالمی

                                                           
1  Richard Dekmejian 
2 Jan-Erik Lane 

3 Qutbism 

4 Peter R. Demnat 
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های بنیادگرایی اسالمی احصا در ادامه، با رجوع به متخصصان، تالش گردیده تا شاخص

 شده و سپس تعریفی از آن ارائه گردد. 

 هایافته

 شوندگانتعریف بنیادگرایی از نگاه مصاحبه

توان  می« تعریف شما از بنیادگرایی چیست؟»ها به سؤال با توجه به پاسخ مصاحبه شونده

 بندی کرد:ها را در چهار دسته کلی زیر تقسیمپاسخپاسخگویان و 

 ناپنداران/ مسئله نبودن بنیادگرایی مسئله -

 نرسیدگان )تعلیقیان(/ تعلیق در تعریف بنیادگراییبه تعریف  -

 تشابهیان/ از آنِ دیگران بودن مفهوم بنیادگرایی  -

 بودن بنیادگراییکنندگان/ قابل تعریفتعریف -

 شوندگان بر مبنای تعریف بنیادگراییحبهبندی مصا: تقسیم1جدول 

 قائالن به آن موضع در باره تعریف بنیادگرایی نام دسته

 جمشیدیها مسئله نبودن بنیادگرایی ناپنداران مسئله

 نجاتی حسینی تعلیق در تعریف بنیادگرایی نرسیدگان )تعلیقیان(به تعریف 

 تشابهیان

از آنِ دیگران بودن مفهوم 

های  کردن جریاندنبالبنیادگرایی و 

 مشابه در جهان اسالم

 پارسانیا، پاکتچی

 بودن بنیادگراییقابل تعریف کنندگانتعریف

شریعتی، آزاد ارمکی، کدیور، ملکیان، 

زاده، باقی، فیاض،  آغاجری، سراج

فیرحی، شجاعی زند، ثقفی، محدثی، 

 فردنوربخش و اعتمادی

 ییمسئله ناپنداران/ مسئله نبودن بنیادگرا

ها بنیادگرایند. از نظر این گروه، بنیادگرایی همیشه بوده و  ای که معتقدند همه انساندسته

خواهد آن را به مرحله اجرا در آورد، در نتیجه،  معنایش این است که هر فردی اصولی دارد و می

بنیادگرایی مسئله و موضوع جدیدی نیست و چندان اهمیتی در طرح و بحث آن وجود ندارد، 

رچند که بنیادگرایی، اخیراً رنگ سیاسی به خود گرفته است. جمشیدیها از قائالن به این نظر ه

 دربارۀ بنیادگرایی است. 
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ها  توانم بگویم این است که همه انسان شناسی میلحاظ نظریه انسان نکته نظری که من به»
یادگرایی این است بنیادگرایند. یعنی هیچ انسانی نیست که بنیادگرا نباشد، معنی ساده بن

خواهد آن را کند و میکه هر کسی، اصولی را به هر دلیلی قبول دارد و بر آن پافشاری می
خود گرفته است  گویند رنگ سیاسی بهگرایی که االن میاجرا کند یا گسترش دهد، اما بنیاد

د روی خواهنروند و میو از این منظر، بنیادگرایی اسالمی یعنی کسانی که به گذشته می
 )جمشیدیها(. « که بنیادگرایی همیشه بوده است اصول گذشته، پافشاری کنند، درحالی

گشاید و انداز جدیدی در برابر ما نمی این نوع نگاه به بنیادگرایی در واقع، هیچ چشم 

داند و  دهد؛ چراکه اساساً بنیادگرایی را مسئله مهمی نمیپاسخی به مسئله بنیادگرایی نمی

که بنیادگرایی همیشه بوده است. در اینکه افرادی در همیشه تاریخ به اصولی  معتقد است

اند، هیچ شکی وجود ندارد، اما سؤال این است که چرا گروهی در زمانه کنونی به معتقد بوده

اصولی معتقدند که دیگران به آن معتقد نیستند و در سایه این اصول، نگاه دیگری دارند و در 

مبنای آن اصول هستند، جهانی که اینها در پی ساختن آن هستند، با  پی ساختن جهان بر

جاست که بنیادگرایی در جهان امروز به یک  جهان کنونی متفاوت و ضد آن است و همین

 شود.  چالش و مسئله تبدیل می

گر نکته دیگری است و آن نکته این است که شده، تداعیمعنای گفته تعریف بنیادگرایی به 

کنیم و اتفاقی در جهان ذهنی و عملی )واقعی(  در جهان قبل از مدرن زندگی میگویی ما 

گونه که  ای با جهان مدرن ندارند و همانداران، مسئله داران اتفاق نیفتاده است و دین دین

که وقایع موجود در جهان  اند، االن هم اصولی دارند، درصورتیها همیشه اصولی داشته انسان

جهان اسالم، گویای مسائل بسیار جدی و مهمی است و فهم این مسائل خصوص  امروز و به

طوری که بنیادگرایی امروزه  پذیر نیست؛ بهگرفتن بنیادگرایی و تبعات آن، امکانبدون در نظر

 ویژه اسالم تبدیل شده است.  های اصلی ادیان و به به یکی از چهره

 بنیادگرایینرسیدگان )تعلیقیان(/ تعلیق در تعریف به تعریف 

نامید. این افراد به « تعلیقیان»یا « نرسیدگانبه تعریف»توان  دسته دیگری از پاسخگویان را می 

دلیل  ها وقت برای تحقیق دربارۀ آن، به دانستن بنیادگرایی و صرف سالرغم مهم و مسئله

عنوان  )بههای فراوان میان بنیادگرایی مسیحی  بودن این مفهوم و اشتراکات و تفاوتپیچیده

ویژه شیعی(، هنوز به تعریف جامع و دقیقی از بنیادگرایی  خاستگاه بنیادگرایی( و اسالمی )به

توان یکی از افراد این گروه  اند. نجاتی حسینی را می نوعی در حالت تعلیقی مانده اند و بهنرسیده
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کتاب مقدس رغم اینکه بنیادگرایی در جهان مسیحیت را بازگشت به  در نظر گرفت. وی به

داند و بنیادی در جهان اسالم )اهل سنت( را عالوه بر بازگشت به کتاب مقدس، بازگشت به  می

 داند.  زمینۀ می

بنیادگرایی )فاندامانتالیسم( در جهان مسیحیت، بازگشت به کتاب مقدس )تکست( با »
هل سنت(، الهیات خود مسیحیت و نه مثالً با الهیات یونانی است، اما در جهان اسالم )ا

خواهند به سلف صالح برگردند، سلف ها میبازگشت به زمینۀ )کانتکست( نیز هست. سلفی
 )نجاتی حسینی(. « صالح هم مدینه النبی است؛ یعنی صدر اسالم

با این حال، نجاتی حسینی معتقد است که تاکنون به تعریفی در باب بنیادگرایی نرسیده و 

 در حالت تعلیق وبری مانده است. 

بینم؛ گرایی را مشخص کرد. من این فضا را در اسالم سیاسی میباید فضای مفهومی بنیاد»
یعنی سعی کردم با مطالعۀ آثار اسالم سیاسی و تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم بتوانم 
تعریفی از بنیادگرایی ارائه دهم، نه اینکه این تعریف جامع و مانع باشد، بلکه از حیث 

ام  افتد، نزدیک باشد، اما تاکنون به آن تعریف نرسیده چیزی که اتفاق می عملیاتی که با آن
 )نجاتی حسینی(. « امعبارتی در یک حالت تعلیق وبری مانده و به

دربارۀ مفاهیم اجتماعی مانند بنیادگرایی، انتظار رسیدن به تعریف جامع و مانع که مورد  

تواند ارائه تعاریف گوناگون و  ا راه ممکن، میقبول همگان باشد، تقریباً محال است و شاید تنه

گونه که دربارۀ مفاهیم مهم دیگر، چنین  بحث و مشارکت پژوهشگران در این زمینه باشد؛ همان

دلیل پیچیدگی مسئله و موضوع شاید  راهی پیموده شده است. در نتیجه، وضعیت تعلیق به

 رسد. نظر نمی ناسب بهبرای ابتدای راه، مناسب باشد، اما برای باقی مسیر، م

 تشابهیان/ مفهوم بنیادگرایی از آنِ دیگران است 

دلیل مبهم  دانند، بنابراین لفظ را دقیق ندانسته و به ها میاین دسته، بنیادگرایی را از آنِ غربی

پردازند. حمید پارسانیا در همین کنند. در نتیجه به تعریف آن هم نمیبودن از آن استفاده نمی

 گوید:یزمینه م

شوم، منظور شما از بنیادگرایی دقیقاً چیست؟ به واقعیت این است که من متوجه نمی»
پسندم، این عنوان برای ما رفتن را نمینظرم این لفظ، دقیق نیست. بنابراین ذیل این عنوان

ها از این عنوان، یک نگاه بیرونی دارند. مراد آنها هر حرکتی است که دارای نیست و غربی
باشد، تقابل با جهان مدرن داشته باشد یا غیریتی داشته باشد. باید دید کارکرد این  لیاصو

دانم که با این لذا با ابهامی که این مفهوم دارد، بنده مناسب نمی مفهوم برای آنها چیست؟
 )پارسانیا(. « عنوان وارد بحث شوم
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دهد از آن ترجیح میاحمد پاکتچی نیز همچون پارسانیا با مبهم دانستن بنیادگرایی 

 استفاده نکند. 

دهند از اصطالح بنیادگرایی استفاده نکنند... اگر ما من با کسانی موافقم که ترجیح می»
های دینی و فرهنگی  عنوان یک مفهوم تحلیلی در حوزه مطالعات دین و جریان بخواهیم به

شود به اینکه  یعنی منجر می برد؛ نظر من، ما را به بیراهه می از بنیادگرایی استفاده کنیم به
آیند که هایی ذیل عنوان بنیادگرایی می حجم زیادی از خلط مبحث صورت گیرد و جریان

کنم این مفهوم  خودشان با همدیگر بین مشرق و مغرب فاصله دارند، بنابراین من فکر می
فهوم عنوان یک مفهوم در حوزه مطالعات فرهنگ، م شناختی و به عنوان یک مفهوم دین به

 )پاکتچی(. « کارآمدی نیست

دلیل ابهام مفهوم بنیادگرایی، تعریفی ارائه نداده است، اما با توجه به  پاکتچی هرچند به

توان جریان خالص های بنیادگرایی در معنای محدود اوّلیه از نظر وی، بنیادگرایی را میشاخص

اللفظی از متن مقدس  وی تحتنسبت به پیر  گیرانه ستیز و دارای نگاه سختگرای دینی مدرن

 خودی است. دانست که قائل به خودی و غیر

اش چه  اگر منظور شما از شاخص این باشد که آن بنیادگرایی در آن معنای محدود اولیه»
کنم خیلی روشن است. همان کلیسای بنیادگرایی که در آمریکا  هایی دارد؟ فکر می شاخص

آنها   گیرانه ستیزی یا جنبه نگاه سخت ن جنبه مدرنهای اصلی آوجود آمد که از ویژگی به
دیگرشان، بحث خودی و غیرخودی   اللفظی از متن مقدس بود. ویژگی نسبت به پیروی تحت

زدایی، بافتبودن با اضافات در دین؛ یعنی تاریخکردن دین و ضدسمت خالص بود... رفتن به
 (. )پاکتچی« زدایی ویژگی مهم دیگر استزدایی و فرهنگ

های نزدیک  دنبال جستجوی جریان نکردن از عنوان بنیادگرایی بهاین دسته ضمن استفاده

های مشابه  دنبال جریان عبارتی به ها هستند، به به آن در جهان اسالم و تعریف این جریان

 برای نامگذاری این گروه از پاسخگویان استفاده شد. « تشابهیان»همین دلیل از کلمه  هستند، به

ها نزدیک  تواند به بنیادگرایی مدّ نظر غربی ز نظر پارسانیا گروهی که در جهان اسالم میا 

 است. « ظاهرگرایی»باشد، جریان 

 ها نزدیکبه نظر من جریانی که در جهان اسالم، مقداری به بنیادگرایی مدّ نظر غربی»
 )پارسانیا(. « گرایی استگرایی و ظاهرشود، همین اهل حدیث، نص می

 بودن بنیادگراییکنندگان/ قابل تعریفتعریف

شوندگان که شامل شریعتی، آزاد ارمکی، کدیور، ملکیان، آغاجری، این دسته از مصاحبه 

زاده، باقی، فیاض، فیرحی، شجاعی زند، محدثی و نوربخش هستند، عمدتاً تعریف خود را  سراج

 اند. های بنیادگرایی ارائه داده بر مبنای شاخص
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 کند:  بار تعریف می گرایی به همراه خوانش اجتماعی خشونتشریعتی بنیادگرایی را نصسارا  

گرایی است؛ یعنی توجه به نص و معموالً اوّلین تعریف بنیادگرایی در خوانش مسیحی، نص»

شود؛  متن )تکست( بدون در نظر گرفتن زمان )تاریخ( و مکان. در نتیجه، متن بزرگ می

گرایی به گیرند و نه زمان و شرایط را. منتهی نص ن را در نظر میچراکه نه جغرافیای مت

سیاسی داریم اجتماعی و غیرگرایی در خوانش غیرتواند خشن باشد. ما یک بنیاد تنهایی نمی

شود و ممکن  گرایند، اما در خوانش سیاسی و اجتماعی است که جریان ساخته میکه نص

 )شریعتی(. « است خطرناک باشد

گوید بنیادگرایی، چیزی بیش از  کند و می رمکی نیز تعریفی مشابه شریعتی ارائه میآزاد ا 

عبارتی برگشت به اصول محکمِ متقنِ فراموش گرا و بهیک ارتدوکسی نیست؛ یعنی کامالً نص

 شده است:

دهد و چیز دیگری بیش از این نیست؛ عبارتی یک ارتدوکسی را توضیح می بنیادگرایی به»

شوند، شده است که یکسری کاشف آن میبه یک اصولِ محکمِ متقنِ فراموش یعنی برگشت

« بریمکار می گذارند، تعبیر بنیادگرا را بهیعنی در مقابلِ کسانی که ارتدوکسی را کنار می

 )آزاد ارمکی(. 

داند، می« بنیادگرایی اسالمی»تر از  را دقیق« بنیادگرایی مسلمانان»محسن کدیور که لفظ 

کند و معتقد است که بنیادگرایی، تعریف می« جویانه مدرنیته سکوالرطرد ستیزه»آن را 

اللفظی از متون اوّلیه دینی )کتاب  جریانی سیاسی در قالب و ظاهر دینی و مقید به تفاسیر تحت

 و سنت( است:

اً را ابتداء« بنیادگرایی اسالمی»یا با تسامح رایج « بنیادگرایی مسلمانان»توان پدیده می»

« فرهنگ و تمدن غربی و پیروان آنها»و خصوصاً « جویانه مدرنیته سکوالر طرد ستیزه»

تعریف کرد... بنیادگرایی در تفاسیر نظریِ دینی قشری، سطحی و معتقد به تفاسیر 

 )کدیور(. « اللفظی از متون اوّلیه دینی )کتاب و سنت( است تحت

ی را بازگشت به بنیادهای دینی در عصر گرایهاشم آغاجری نیز در تعریفی مشابه، بنیاد

 داند:  مدرن همراه با طرد مدرنیته می

بنیادگرایی[ نوعی بازگشت و بازآوری بنیادهای دینی در عصر مدرن همراه با واکنش »]

های تکنولوژیک  آمیز به مدرنیته و مبانی و دستاوردهای آن جز در زمینه تهاجمی و نفی

 )آغاجری(. « است

 کند که تأویل و تفسیر در آن راه ندارد: گرایی تعریف می بنیادگرایی را با نص حسن محدثی هم
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فهمم این است که  نظر من خیلی مهم است و من بنیادگرایی را با آن می ای که به نکته»

معموالً یک اصول اعتقادی و گاهی حتی یک متن وجود دارد که پیروان یک دین خاص 

شود که  نامیده می "نص"چون و چرا بپذیرند که د آن را بیعنوان متن مبنا و مقدس، بای به

عبارتی خرد، مبنای فهم نیست  کند، به تأویل در آن راه ندارد و لفظ، اهمیت اساسی پیدا می

 )محدثی(. « و ظاهر متن، مبنا است

از نظر داوود فیرحی بنیادگرایی یعنی بازگشت به اصل و نص با عبور از نهادهای واسط و  

 ی:تفسیر

معنای بازگشت به اصل یا عبور از نهادهای واسط و تفسیری در مذهب  فاندامنتالیسم به»

عبارت دیگر[ فاندامنتالیسم یعنی حذف نهاد  مثل اجتهاد یا مفتی به خود نص است... ]به

تفسیری واسط بین نص و عمل مؤمنان و مبنا این است که متن، معنا دارد و روشن است و 

 )فیرحی(. « واسط نیست نیازی به نهادهای

در همین راستا یونس نوربخش هم بنیادگرایی اسالمی را بازگشت به اصول دینی به همراه  

 نماید:گرایی قلمداد مینوعی انحصار

بنیادگرایی دینی یا بنیادگرایی اسالمی جریانی است که در حقیقت، اعتراضی به وضع »

زگشت به اصول دینی است و یک نگاه خصوص به مدرنیته دارد و قائل به با موجود به

نوستالژیک هم به گذشته دارد. بنیادگراها ضمن بازگشت به اصول، یک نوع انحصارگرایی 

هم دارند، یعنی معتقدند که حقیقت پیش آنهاست وگرنه صرف بازگشت به گذشته را 

« م باشدتوانیم بنیادگرایی بگذاریم، یعنی باید کنار بازگشت، یک نوع انحصارگرایی ه نمی

 )نوربخش(. 

 داند: ابراهیم فیاض، بنیادگرایی را بازگشت به دین با حذف زمان )تاریخ( و مکان )جغرافیا( می

شود... یعنی یک  گردد که در آن، زمان و مکان )جغرافیا( حذف می بنیادگرایی به دین برمی»

 )فیاض(. « بنیادگرایی این است  خودارضایی روانی بریده از زمان و مکان، کل قصه

 نامد: عقالنی مذهب را بنیادگرایی میهای ضدعقالنی و غیرمحمد ثقفی هم رفتن سراغ ریشه 

رود که بنیادگرایی مسیحی عقالنی مذهب میعقالنی و غیرهای ضد بنیادگرایی، سراغ ریشه»

 )ثقفی(. « کند ها مطرح می در قرن نوزدهم بر ضد تکامل داروینی

« تجددگرا»، «بنیادگرا»ادیان در مواجهۀ با مدرنیته به سه دسته  از نظر مصطفی ملکیان همه

و « تجددگرایانه»، «بنیادگرایانه»شوند، در نتیجه ما با سه اسالم تقسیم می« گرا سنت»و 

 داند:مواجهیم. ملکیان اسالم بنیادگرایانه را دارای یازده ویژگی زیر می« گرایانه سنت»

 گراستگرا و نقلشدیداً نص»



615 1155/ بهار  26 شماره /هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 ظواهر اسالم تأکید دارد و نه بر روح آن بر

 بودن مدار  معنای فقه اندیش است بهشریعت

 محور استمحور و فقهدنبال تأسیس جامعه شریعت به

 های غیردینی، سر ناسازگاری دارد و خواهان براندازی آنهاست نسبت به حکومت

 به تکثرگرایی دینی قائل نیست

 مخالف تکثرگرایی سیاسی است

 داندا برآورنده همه نیازهای بشر میدین ر

 تواند بهشت زمینی را پدید آورد معتقد است که با ایجاد حکومت دینی، می

 با فرهنگ غرب متجدد، مخالف است

ویژگی یازدهم که نتیجه ویژگی دهم است این است که بنیادگرا نسبت به جامعه خودی، 

 )ملکیان(. « کندیگران معطوف مینقد جدی ندارد؛ زیرا همه نقدها را به بیگانگان و د

 کند:  کردن سنت دینی تعریف میحسین سراج زاده، بنیادگرایی را ایدئولوژیک

 )سراج زاده(. « کردن سنت دینی استتوان گفت بنیادگرایی، ایدئولوژیک به تعبیری می»

عمادالدین باقی بنیادگرایی را در حالت کلی، تحمیل اصول خود به دیگران به همراه 

 داند: های دینی و غیردینی میکند و آن را شامل بنیادگرایی جزمیت تعریف می

بنیادگرایی[ تالش برای تحمیل اصول خود به دیگران است که قرین جزمیت، تعصب و »]

 )باقی(. « خودمرکزپنداری است

امر فر بنیادگرایی را مواجهۀ سرشار از نوستالژی با از زاویه و بُعدی دیگر، مهدی اعتمادی 

 کند: نشدنی تعریف می

با امر نشدنی است؛ یعنی امری که در یک   بنیادگرایی یک مواجهۀ سرشار از نوستالژی»

زمانی، راهبر یک نظم اجتماعی بوده و در حال حاضر، بدون توجه به ملزومات و بدون توجه 

نشدنی شود و چون این احضار،  به مقدورات اجتماعی حال حاضر، تنها طلبیده و احضار می

ای که معطوف به این نظم گذشته و دور از دسترس،  کننده گر یا مشارکت است، عمالً کنش

ها ها، نشدگیکند یا مشتاق است، دائماً در مواجهۀ با این نظم معاصر از سرخوردگیطلب می

کند که انتحار،  کردن امر موجود را میشود، بنابراین او هم عزم مفقود ها سرشار میو فقدان

 )اعتمادی فرد(. « خرین درجه یا اکستریم چنین اکتی استآ

اعتنایی به دنیا و اهتمام زند نیز از نقطه نظر دیگری، بنیادگرایی را ترک بیعلیرضا شجاعی 

 داند: به زندگی می
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اعتنایی به دنیا و اهتمام به محیط است... آنهایی که  ترین مشخصه بنیادگرایی، ترک بیمهم»

را فاندامنتالیسم نامیدند، منظورشان آن جریانی از مسیحیان پروتستان بود که  در واقع، اینها

خواستند  تفاوت باشند، می توانستند بی نسبت به محیط اجتماعی پیرامون خودشان نمی

گیری این عنوان است،  مداخله کنند، نظر داشتند، حرف داشتند، همین تعبیر مبنای شکل

 ند(. ز)شجاعی« عنوان فاندامنتالیسم

 شده در جدول زیر آمده است:خالصه تعاریف گفته

 شوندگان از بنیادگراییتعریف مصاحبه .2جدول 

 تعریف بنیادگرایی شوندهمصاحبه

 ها دارای اصولی هستند همه انسان جمشیدیها

 پارسانیا
شته باشد، تقابل با جهان مدرن دا ها از این واژه، هر حرکتی است که دارای اصولیمراد غربی

 باشد یا غیریتی داشته باشد

 بار گرایی به همراه خوانش اجتماعی خشونتنص شریعتی

 شده استدنبال برگشت به اصول محکمِ متقنِ فراموش گرا که بهجریانی کامالً نص آزاد ارمکی

 کدیور
اللفظی از متون اوّلیه دینی  جریانی سیاسی در قالب و ظاهر دینی و مقید به تفاسیر تحت

 جویانه مدرنیته سکوالرتاب و سنت( به همراه طرد ستیزه)ک

 پاکتچی
نسبت به پیروی تحت اللفظی   گیرانه ستیز و دارای نگاه سختگرای دینی مدرنجریان خالص

 خودی استاز متن مقدس که قائل به خودی و غیر

 بازگشت به بنیادهای دینی در عصر مدرن همراه با طرد مدرنیته آغاجری

 گرایی که تأویل و تفسیر در آن راه ندارد نص محدثی

 بازگشت به اصل و نص با عبور از نهادهای واسط و تفسیری فیرحی

 گرایی قلمدادبازگشت به اصول دینی به همراه نوعی انحصار نوربخش

 بازگشت به دین با حذف زمان )تاریخ( و مکان )جغرافیا( فیاض

 عقالنی مذهبغیر های ضدعقالنی ورفتن سراغ ریشه ثقفی

 محورگرا، مخالف با فرهنگ غرب متجدد و خواهان تأسیس جامعه شریعتجریانی شدیداً نص ملکیان

 کردن سنت دینیایدئولوژیک سراج زاده

 تحمیل اصول خود به دیگران به همراه جزمیت باقی

 سرشار از نوستالژی با امر نشدنی  مواجهه فراعتمادی

 عتنایی به دنیا و اهتمام به زندگیاترک بی زندشجاعی
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 های بنیادگراییشاخص

هاست. هنگامی که مصادیق های تعریف بنیادگرایی، اندیشیدن به آن از طریق مصداق یکی از راه

های آنها به  ها و تفاوتآوریم، از مقایسه و شباهتهای موسوم به بنیادگرا را در نظر می گروه

های پژوهشگران مختلف در زمینۀ بنیادگرایی متفاوت  اخصرسیم، هرچند شهایی می شاخص

آمده دست های بهتواند در فهم بنیادگرایی کمک شایانی کند. شاخص است، اما احصای آنها می

 ها در جدول زیر آمده است: از مصاحبه

 شوندگانهای بنیادگرایی از نگاه مصاحبهشاخص .3جدول 

 قائالن به آن شاخص بنیادگرایی ردیف

 گرایینص 1
زاده، محدثی،  شریعتی، آزاد، پاکتچی، سراج

 فیاض و ملکیان

 خشونت در عمل 6
زاده،  شریعتی، کدیور، آزاد، آغاجری، سراج

 نوربخش و فیاض

8 
رسمیت نشناختن تحوالت جهان مدرن و مخالفت  به

 با آن
 آزاد، آغاجری، پاکتچی، نوربخش و ملکیان

 زادهملکیان، کدیور و سراج ریعتتصرف قدرت سیاسی برای اجرای ش 1

0 
بودن و ارائه تفسیر واحد و در نتیجه، ضد تنوع و تکثر

 جزم اندیشی
 آزاد ارمکی، محدثی، ملکیان و باقی

 آزاد ارمکی حذف رقیب 2

 کدیور وارمدافع جامعه توده ۵

 کدیور گراییارتجاعی و گذشته 1

 اکتچیآغاجری، پ زدایی(گرایی )تاریخناتاریخیت 9

 آغاجری گراییگرایی(/ مسیحاموعودگرایی )آخرالزمان 15

 پاکتچی بندی خودی و غیرخودی تقسیم 11

 پاکتچی گراییناب 16

 فرداعتماد بودنای و گروهکیفرقه 18

 فرداعتمادی همدلی بسیار شدید با امر نشدنی و حتی ناموجود 11

 زندیان، شجاعیملک کفایت دین برای رفع همه نیازهای بشر 10

 زندشجاعی اعتنایی به دنیا و اهتمام به زندگیترک بی 12

  

، «گرایینص»پوشانی دارند، بنابراین شده با یکدیگر همهای گفتهبرخی از شاخص

، «وارمدافع جامعۀ توده»، «تصرف قدرت سیاسی برای اجرای شریعت»، «خشونت»



  618 « ...   بنیادگرایی اسالمی»های  درمعنا و شاخص

 

کفایت دین برای رفع »، «شدنی و حتی ناموجودهمدلی بسیار شدید با امر ن»، «موعودگرایی»

های توان از شاخص را می« اعتنایی به دنیا و اهتمام به زندگیترک بی»و « نیازهای بشر

 شوندگان برشمرد. بنیادگرایی از دید مصاحبه

 گراییتأملی بر نص

است و تر  یک مهمشده، کدامهای مطرحشود این است که در میان شاخص سؤالی که مطرح می

 معرف بهتری برای توصیف و تعریف بنیادگرایی است؟

ترین شاخص برای فهم بنیادگرایی دینی است. نص برای  گرایی مهم رسد نص نظر می به 

داران سنتی  گرایان، دین عنوان مثال، سنت داران در همه ادیان، مهم و مقدس است. به همه دین

د و نص جایگاه مهمی در اندیشه آنها دارد. کنن و روشنفکران دینی هم به نص تمسک پیدا می

رود، بنابراین در اهمیت نص در داری زیر سؤال می دیگر، بدون توجه به نص، اساس دین عبارت به

داران جای شکی وجود ندارد، بلکه آنچه مهم است تفاوت نگاه بنیادگرایان به نص در  میان دین

 داران دیگر است.  مقایسه با دین

دگرایان یعنی التزام بدون قید و شرط به یک متن و آموزه مقدس در زمان نص، نزد بنیا 

 گذاران یک دین. گذشته در دورۀ بنیان

 دنبال دارد: چنین نگاهی به نص، پیامدهای زیر را به 

گرایی است؛ چراکه متن گرایی نزد بنیادگرایان، مالزم گذشتهنصگرایی: الف( گذشته 

خداوند نازل شده است در نتیجه، دوره و زمان نزول متن مقدس در زمان گذشته از سوی 

های دیگر، باطل. بنابراین باید به دورۀ مقدس در زمان زندگی  مقدس، مقدس است و همه دوره

شان گرا هستند و جامعه آرمانیهمین دلیل بنیادگرایان، گذشته بنیانگذار دین بازگشت، به

 همواره، جامعه گذشته است. 

به معنایی دیگر، فراموشی زمان )تاریخ( و مکان )جغرافیا( است. همه تالش گرایی گذشته 

بنیادگرایان، بازسازی گذشته در زمان کنونی است و در نتیجه، تجربه و دستاوردهای بشری 

همین  افتادن از آن گذشته مقدس است. بهبسا موجب دور تنها مهم و قابل اعتنا نیست، چه نه

عصر نزول دین، پوشید، خورد و زیست و سیستم اجتماعی، سیاسی و  دارانِ دلیل باید مثل دین

کار بست تا شریعت در جامعه پیاده شود  قضایی آن دوره را بازسازی کرد و تمام تالش خود را به
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های مادی و معنوی آن زمان باشد، به دور افکند و با آن  و هر آنچه در این میان، مخالف ارزش

 مبارزه نمود. 

است و اینکه زمان « مقوله زمان»آنچه باید محل تأمل جدی قرار گیرد،  بنابراین 

گرایی و تقدس آن است که مخالفت و ستیز با بنیادگرایان، چه زمانی است؟ همین گذشته

مدرنیته را نزد بنیادگرایان به یک اصل اساسی تبدیل کرده است؛ زیرا هر آنچه مخالف زمان 

 ، مخالف دین است و باید با آن جنگید. گذشته )عصر نزول متن مقدس( باشد

 کند؟حال سؤال این است که چه چیزی آن دوره گذشته مقدس را منعکس می

در بنیادگرایی مسیحی متن مقدس )انجیل( و در بنیادگرایی اسالمی متن مقدس )قرآن( و 

د که گردجامعه صدر اسالم، بنابراین در بنیادگرایی اسالمی، جامعه زمان پیامبر الگو می

بازگشت »داران باید به آن بازگردند و آن جامعه را در زمانه کنونی، بازسازی کنند که همان  دین

است. در بازگشت به سلف صالح، این نکته مستتر است که دین برای رفع « به سلف صالح

دیگر، دوره مدرن و  عبارت کند و هیچ نیازی به منابع دیگر نیست، به نیازهای بشر کفایت می

آمدن مشکالت برای بشر گردیده است، بنابراین با مبارزه با وجود ری از دین، موجب بهدو

مدرنیته و بازگشت به سلف صالح و با توجه به کفایت دین در همه امور، مسائل بشری مرتفع 

کار بست،  ای بهخواهد گردید، در نتیجه باید همه تالش خود را در راه رسیدن به چنین جامعه

داران )مسلمانان( است. در این بازگشت و گذشته ه ساختن آن تکلیف همه دینای کجامعه

شود که از صدر اسالم تاکنون مسلمانان از دوره طالیی صدراسالم، دور و  گرایی تصور می

 اند.  منحرف شده

معنای دیگر شناس: نخوانده دینب( حجیت نداشتن تفسیر یا ظهور جوانان دین

گرایی نزد بنیادگرایان است، حجیت نداشتن تفسیر است. اگر ت نصگرایی که از تبعاگذشته

یک متن مقدس وجود دارد که بر مبنای آن باید به گذشته بازگشت و آن را در زمانه کنونی، 

گونه بحث و نظری نیست مگر مراجعه مستقیم به متن مقدس،  ساخت پس دیگر جای هیچ

کنند در نتیجه، متن مقدس نیاز به مفسر ندارد؛ توانند به آن رجوع  متنی که همه مسلمانان می

ها و معارف جدید هم توان  زیرا زمان و مکان در تفسیر قرآن نباید مدخلیت داشته باشد و نظریه

 شوند.  برداشتن از متن مقدس را ندارند و چه بسا موجب تحریف در فهم آن میپرده

نخوانده دین»آمدن جوانان جودو پیامد چنین نگاهی، حذف تمامی نهادهای تفسیری و به 

همین علت است  گردد و شاید بهاست که موجب مخالفت علمای سنتی با آن می« شناسدین
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ها های دینی، بلکه از دانشگاهکه اغلب رهبران بنیادگرا در جهان اسالم نه از حوزه

 اند. التحصیل شده فارغ

اندیشی و دگماتیسم است، طبیعی زمآمدن روحیه جوجود پیامد دیگر نگاه عدم تفسیری، به 

های علوم اسالمی شخصاً به قرآن مراجعه نمایید و  است وقتی جوانی بتواند بدون گذراندن دوره

گردد، کردن فهم خاص خود میدنبال پیاده پندارد و به مقصود شارع را بفهمد، آن را حق می

یای( نزول قرآن و نظرات علمای واسطه و بدون توجه به زمان )تاریخ( و مکان )جغراففهمی بی

اسالمی و سایر معارف بشری. چنین فردی، فهم خود را ناب و خالص و پیراسته از معارف بشری 

کند و جامعه را به دو دسته  خودی قلمداد میداند و مخالفان خود را غیرو مطابق با حق می

د، بنابراین جامعۀ آینماید و در صدد حذف رقیب بر می کلی خودی و غیرخودی تقسیم می

تنوع و متکثر است و شاید اوّلین دشمن چنین ای یکدست، ضدمطلوب یک بنیادگرا جامعه

صد سال اخیر ای در زمانه کنونی، جامعۀ مدرن است که ماحصل اندیشه مدرنیته در چندجامعه

ز وظایف باشد. بنیادگراها با جامعۀ مدرن در همه اشکال و مظاهر آن مخالف هستند و یکی امی

ای، ساخت جامعه آرمانی دانند؛ زیرا با وجود چنین جامعه )تکالیف( اصلی خود را نابودی آن می

ناپذیر است، هرچند که در این راه ناچار به استفاده از بنیادگرایان و بازگشت به گذشته، امکان

 خشونت گردند. 

های مختلف زندگی، بکمسلمانان در کشورهای مختلف با اعتقادات و سای بودن: ج( فرقه

شوند؛  بندی میکنند و فقط تعداد و درصد اندکی از آنان، ذیل بنیادگرایان تقسیمزندگی می

گذاری و اقلیتی با صدای بلند. این اقلیت با اقدامات خشن خود در سطح جهان از قبیل بمب

دلیل پوشش  به ای فراوان دارد و همچنین کشتن افراد عادیِ کوچه و خیابان که قابلیت رسانه

اند و چهره مسلمانان،  های اخیر به خبر اوّل تبدیل شدهها و دهه های غربی در سال فراوان رسانه

 شده است.  های بنیادگرا بازنمایی بیشتر با این گروه

دهد که  صدساله بنیادگرایی در سه دین مسیحیت، یهودیت و اسالم نشان میتاریخچه یک 

دهد، اقلیتی منسجم در قلب  جوامع انسانی به خود اختصاص میاین جریان، اقلیتی را در 

جوامع متکثر. بنیادگرایان، جامعه را هم در سطح جهان و هم در سطح کشورهای اسالمی به دو 

نمایند که چه بسا بسیاری از مسلمانان دسته خودی )مؤمنان( و غیرخودی )کافران( تقسیم می

ها را اغلب دیگر، بنیادگرا عبارت گیرند. بهای میها جخودیدر کشورهای اسالمی ذیل غیر

ای که طرفداران خودی را مؤمن و ای در نظر گرفت، فرقه صورت گروهی و فرقه توان به می
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آید که آیا امکان دارد کند، در نتیجۀ این سؤال پیش میخودی قلمداد میمخالفان خود را غیر

معه، حکومت را در دست گیرد؟ تاریخ قرن یک گروه بنیادگرا بتواند با رضایت اکثریت جا

بودن بنیادگراها امکان وقوع نداشته ایدهد که این امر با توجه به خصلت فرقه گذشته نشان می

رسد که گروه بنیادگرا را پس از  نظر نمی فرض، چنین امکانی وجود داشته باشد، به است و اگر به

بودن و ایداری با خصلت فرقهالزامات حکومترسیدن به حکومت، همچنان بنیادگرا نامید؛ زیرا 

 های بنیادگرایی در تناقض است.  همچنین با ویژگی

ای زمانه سلف گرایان با چه ادلهرسد این است که بنیاد نظر می سؤالی که در این زمینه به 

ر دانند و در پی ساختن آن هستند؟ و آیا همدلی بسیا صالح را بهترین الگو برای مسلمانان می

شدید با آن زمانه، امر شدنی است؟ و یا حتی این همدلی با امر ناموجود نیست؟ سؤاالتی که 

 پاسخ آنها را باید در نوستالژی جست. 

گرایی و انکار زمان و مکان و دخیل ندانستن آنها در معرفت دلیل گذشته بنیادگرایان به 

توان گفت از زمان  ن اسالم میعنوان مثال در مورد دی بشری، بسان موجوداتی هستند که به

لحاظ ساختاری، اقتصادی و اجتماعی  ای که بهاند، زمانه یک پرتاب شدهوپیامبر به قرن بیست

طور کامل در زمانه  های بنیادین با زمان صدر اسالم دارد و احضار و ساختن آن جامعه به تفاوت

دانند، ولی دگرایان این کار را شدنی میناپذیر و امر نشدنی است، اما از آنجا که بنیاکنونی امکان

 یازند. مانند به نوستالژی گذشته دست میدر عمل، ناکام می

های  است. آیا تصورات و پنداشت« امر موجود»شدن یا نشدن، سؤال از  عالوه بر امکان  

، بلکه ها بنیادگرایان در مورد صدر اسالم، واقعیت دارد؟ پاسخ بنیادگرایان، نه بر مبنای واقعیت

دانند،  بر مبنای اعتقادات است. آنها با تمسک به متن، دوره و زندگی پیامبر را الگوی خود می

 های آن زمان و احیاناً مشکالت مسلمانان آن دوره.  بدون توجه به واقعیت

های دیگر ذکر رسد شاخص نظر می گرایی، بهشده در مورد نصبا توجه به توضیحات داده 

هایی چون حذف رقیب، ضدیت  گرایی، مستتر هستند. شاخص در معنای نص طور ضمنی شده به

گرایی، تقسیم گرا بودن، نابگرایی، گذشتهاندیشی، اهمیت شریعت، ناتاریخیتبا تکثر و جزم

خودی، همدلی با امر نشدنی، کفایت دین برای رفع همه نیازهای بشر و جامعه به خودی و غیر

 گردد. گرایی مستفاد مینصاعتنایی به دنیا از ترک بی

های مهم بنیادگرایی است، اما تنها شاخص نیست. یک مسلمان  گرایی از شاخص نص 

گرا گرا باشد، اما در زمره بنیادگرایان قرار نگیرد، مانند زاهدان که بسیار نصتواند بسیار نص می
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گرایان و روشنفکران  سنتها، شوند، چنانچه سنتیگرا هستند، اما بنیادگرا خوانده نمیو شریعت

های  گرایی بنیادگرایان مبتنی بر حذف تمام واسطهکنند، اما نص دینی نیز به نص استناد می

تفسیر متن مقدس است. زمانی که فرد یا افرادی برای رسیدن به اهداف خود عالوه بر نص

 شوند.  کنند، بنیادگرا نامیده میگرایی مبادرت به خشونت می

های بنیادگرایی عنوان شاخص توان چهار شاخص زیر را به شده میکات گفتهبا توجه به ن 

 برشمرد:

 گرایینص -

 استفاده از خشونت  -

 ساختن جامعه بر مبنای شریعت -

 مخالفت و مبارزه با مدرنیته -

رغم مخالفت بنیادگرایان با وجه فلسفی در رابطه با شاخص چهارم باید توجه کرد که به

چون حقوق بشر، دموکراسی، انتخابات و...، وجه تکنولوژیک آن آن هممدرنیته و دستاوردهای 

)مدرنیته تکنولوژیک( بسیار مورد استفاده بنیادگرایان است و از این نظر، مهندسین در میان 

 اند. بنیادگراهای اسالمی همواره جایگاهی رفیع داشته

 گونه تعریف نمود: ینتوان ا های ذکرشده، بنیادگرایی اسالمی را می با توجه به شاخص

گرای مخالف با مدرنیته که خواستار ساخت جامعه بر مبنای شریعت هر فرد یا گروه نص

 کند.  است و در راه رسیدن به این هدف، از خشونت استفاده می

 گیرینتیجه

بنیادگرایی از مفاهیم کالن و پیچیده زمانه کنونی است، هرچند خاستگاه آن، جامعه آمریکای 

ن دهه دومِ قرن بیستم است، اما این مفهوم عالوه بر سرایت در ادیان دیگر، وارد حوزهپروتستا

دینی مانند اقتصاد و علم نیز گردیده است، بنابراین اندیشیدن به این مفهوم، یکی از های غیر

 ضروریات برای فهم جهان کنونی است. 

یادگرایی در ادیان مختلف و های بن عمده تعاریف در ادبیات بنیادگرایی، معطوف به شباهت

نظر  پرداختن به مخرج مشترک آنها )شباهت خانوادگی به تعبیر ویتگنشتاین( است، اما به

ها  سازد، تفاوتهای فراوانی دارند، اما آنچه آنها را مهم می ها هرچند شباهترسد بنیادگرایی می
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ستثنی نیست، هرچند های آنهاست، بنیادگرایی اسالمی هم از این قاعده م ویژگیو خود

 تر نیز گردیده است.  ، مهم«داعش»و « القاعده»هایی مانند  واسطه ظهور گروه پرداختن به آن به

هایی  چنین گروهتوان در میان جوامع شیعی و سنی در جهان اسالم و هم هرچند می 

لی برای طور ک هایی را مالحظه کرد که قابل توجه هستند، اما به چون القاعده و داعش تفاوت

هایی را در  توان شاخص های دینی میفهم بنیادگرایی اسالمی و تفاوت آن با سایر بنیادگرایی

توان حکم کلی صادر نمود و از حصر  ها نیز نمی نظر گرفت. دربارۀ تعداد و اهمیت شاخص

ها در نظر گرفت ترین شاخص عنوان مهم توان چهار شاخص را به منطقی سخن گفت، اما می

 رتند از:که عبا

 گرایینص -

 استفاده از خشونت  -

 ساختن جامعه بر مبنای شریعت -

 مخالفت و مبارزه با مدرنیته -

گرای هر فرد یا گروه نص»توان چنین تعریف نمود؛  در نتیجه، بنیادگرایی اسالمی را می

مخالف با مدرنیته که خواستار ساخت جامعه بر مبنای شریعت است و در راه رسیدن به این 

توان بنیادگرای اسالمی  بنابراین هر گروه یا فردی را می«. کند ز خشونت استفاده میهدف، ا

طور کامل داشته باشد و نه تعدادی از آنها را. فرد یا  شده را بهنامید که هر چهار شاخص ذکر

ها را داشته باشد، هرکه باشد و هرچه نامیده شود، بنیادگرا گروهی که تعدادی از این شاخص

 نام خودشان خواند.  توان این واژه را به او اطالق کرد؛ چراکه چیزها را باید بهنمینیست و 
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 منابع 

های اسالمی معاصر )اسالم و دموکراسی(، ترجمه شجاع ( جنبش1898اسپوزیتو، جان و جان وال ) -

 احمدوند، تهران: نشر نی.

ان عربستان سعودی با رویکرد ( دالیل سیاست سرکوبگرانه در قبال شیعی1891افشاری راد، داود ) -

بنیادگرایی اسالمی، دوره کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، 

 دانشکده علوم سیاسی.

های تاثیرگذار دین بر هویت اجتماعی کردها )مطالعه ( بررسی ساز و کار1819بقالی، هاوژین ) -

ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم  موردی: سلفیسم در کردستان(، دوره کارشناسی

 اجتماعی و اقتصاد.

های اسالمی در جهان عرب )بررسی پدیده ( اسالم در انقالب، جنبش1822دکمجیان، هرایر ) -

 بنیادگرایی اسالمی(، ترجمه حمید احمدی، تهران: انتشارات کیهان.

الملل، ترجمه محمود سیفی پرگو،  ( بنیادگرایی، جهان اسالم و نظم بین1895دمنت، پیتر آر ) -

 تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.

( داروین و بنیادگرایی مسیحی، ترجمه شعله آذر، تهران: نشر 1810دیویس، داروین و مریل وین ) -

 چشمه.

 ( بنیادگرایی، ترجمه بیژن اشتری، تهران: نشر افکار.1819روتون، میلس ) -

یی شیعی )مطالعه موردی هیأت دیوانگان حسین )ع( کاشان(، گرا( افراط1890زرجینی، رسول ) -

 دوره کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

ای بر بنیادگرایی یهودی، مذهب، ایدئولوژی،  ( رویکرد مقایسه1819زیلبرشتاین، الورنس یت ) -

 گاه عالمه طباطبایی.بحران مدرنیته، ترجمه شجاع احمدوند، تهران: انتشارات دانش

شناختی پدیده بنیادگرایی اسالمی در کشور مصر در دو ( تحلیل جامعه1810شاکری، غالمرضا ) -

دهه اخیر، دوره کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده 

 شناسی و علوم اجتماعی. روان

 کبیر.، تهران: نشر امیر( سیری در اندیشه سیاسی غرب1802عنایت، حمید ) -

( عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ ج. دوم، ترجمه حسن چاوشیان و 1811کاستلز، امانوئل ) -

 احمد علیقلیان، ویراستار: علی پایا، تهران: طرح نو.

 ( فراسوی چپ و راست، ترجمه محسن ثالثی، تهران: نشر علمی.181۵گیدنز، آنتونی ) -
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گذار از سنت  بروز بنیادگرایی اسالمی اهل سنت در خاورمیانه با تأکید بر( 181۵مهاجرانی، مجید ) -

به مدرنیته )مصرف عربستان سعودی، پاکستان و افغانستان(، دوره کارشناسی ارشد، تهران: 
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