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 هاي مفهومی آناسالمی و بدیل» اییبنیادگر«

  

  **، سارا شریعتیهادي درویشی

  

  )15/12/99 ، تاریخ پذیرش مقاله13/05/99 (تاریخ دریافت مقاله

  

 چکیده

دهندگی قدرت توضیح ه وشدسانکش، هاي مختلف استفاده در حوزه از فرطگاه برخی مفاهیم 

. شوندبه حجاب واقعیت تبدیل می خود ،اي توضیح واقعیتجهدهند و ب خود را از دست می

 بنیادگرایی که چهآندهنده توضیح ،آیا این مفهوم ؟توان گفتدرباره مفهوم بنیادگرایی چه می

آیا مفهوم بنیادگرایی را خارج از  نمود؟ استفاده جایگزین مفاهیم از باید یا شود، استمی خوانده

   ؟کار بردهتوان بیم است مقرن بیست آمریکاي پروتستانِ که خاستگاه آن

 و مخالف (قائالن به کفایت مفهوم بنیادگرایی) موافق گروهدو در پاسخ به این سواالت، 

(قائالن به عدم کفایت) وجود دارند. الرنس، ریزبروت، آلتمیر، سامرز، شوارتز و لیندلی جزء 

هاي هنگدسته اول و از معتقدان به تعریف بنیادگرایی بر اساس تشابهات در ادیان و فر

مختلف هستند. در مقابل، قائالن به عدم کفایت مانند روتون، هانتر، سعید، بروینسن و 

دنبال جعل معادل به ها و ادیان بوده وفریدمن منتقد استفاده از بنیادگرایی در سایر فرهنگ

   براي این مفهوم هستند.

برد اصطالح بنیادگرایی در کار ، جهان اسالم و دین اسالم است.ها و ادیان فرهنگیکی از این 

هایی را براي بنیادگرایی در جهان اسالم شود؟ و چه معادلزمینه اسالمی چگونه ارزیابی می

عمل آمده و از ، مصاحبه بهمتخصص 18توان پیشنهاد داد؟ جهت پاسخ به این سوال با می

 یسم،اسالم گرایی،اصول ،گراییافراط گرایی،ها مفاهیم نصخالل تحلیل محتواي این مصاحبه

پس از نقد که دست آمده هاي بنیادگرایی اسالمی بهعنوان معادلبه گراییو جزم رادیکالیسم

 
 شناسی (نویسنده مسئول)آموخته دکتري جامعهدانش                                hadidarvishi26@gmail.com 

 smazinani@ut.ac.ir                شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران عضو هیأت علمی گروه جامعه **
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  » گرایی تکفیرينص«و  »جهادي گرایینص« ،»سلفی جهادي«مفهوم  ها سهو بررسی آن

  اند.هپیشنهاد گردید هاي کم و بیش نزدیک به بنیادگرایی اسالمی،عنوان معادلبه

  

گرایی گرایی جهادي، نصاسالمی، سلفی جهادي، نص بنیادگرایی، بنیادگرایی اهیم اصلی:مف

 تکفیري.

  

  گذاريناقشه نامطرح مسأله: م

شناسان ایرانی هاي نظري در باب مفاهیم در میان جامعهبیش از یک دهه است که ضرورت کنکاش

 1ضرورت، تاکنون چهار همایش ملیشناسی ایران جهت پاسخ به این برجسته شده است؛ انجمن جامعه

در این زمینه برگزار کرده است. یکی از دالیل ضرورت تأمالت مفهومی، بازار ترجمه در ایران است که 

گیرند طور گسترده مورد استفاده و استناد قرار میها و مقاالت بهمفاهیم، بالفاصله پس از ترجمه کتاب

و ... نسبت » مدرنیته«، »ایدئولوژي«، »سکوالریزاسیون«انند رسد برخی از این مفاهیم ماما به نظر می

  به زمینه جامعه ایرانی و فرهنگ اسالمی، گنگ هستند و نیازمند تأمل و بازاندیشی.

 جایگزین مفاهیم از باید در این باره، آیاشده است. نیز از سنخ مفاهیم گفته» بنیادگرایی«

 است آمریکا نوزدهم قرن دوم دهه فرهنگی و اجتماعی زمینه مختص مفهوم، این آیا نمود؟ استفاده

  ؟ ودنم استفاده دیگري بافت و زمینه هر در را آن توان می یا آمد جودوبه جاگرایی در آنبنیاد که

که باید میان آورد یا اینتوان از بنیادگرایی اسالمی سخن بهعنوان مثال آیا در جوامع اسالمی میبه

  بدیل، متناسب با فرهنگ اسالمی اندیشید؟ به مفاهیم جایگزین و

  کار گرفته شد اما آغاز در زمینه مسیحی و پروتستانی بهدر بنیادگرایی اصطالحی بود که 

ایی و رادیکالیسم در همه ادیان و مذاهب اطالق گردید. این مفهوم، امروزه گرتدریج به انواع افراطبه

 1389،تونورکه از بنیادگرایی بازار (طوري، بهانددینیکه غیر شوداستفاده میدیگري  هايدر حوزه

) هم سخن گفته 57 :1385(دیویس،  و بنیادگرایی علمی )106: 2011، 3و وندنبرگ 2و گریبینز 46:

  هایی براي بنیادگرایی ها و ادیان، اندیشیدن به بدیلشود، از این رو عالوه بر تفاوت فرهنگمی

دلیل هبرسد نظر میبه کند چرا کهها، ضرورت بیشتري پیدا مییر حوزهدلیل استفاده از آن در سابه

دهندگی خود قدرت توضیح آن، این مفهوم شدنسانهاي مختلف و کش در حوزهبنیادگرایی استفاده 

  شده است.خود به حجاب واقعیت تبدیل  ،اي توضیح واقعیتجهو ب دادهرا از دست 

 
شناسی توسط انجمن جامعه 1398هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران در خردادماه رمین همایش کنکاش. چها 1

  ایران برگزار گردید.
2 . Gribbins 
3 . Vandenberg 



  هاي مفهومی آن  اسالمی و بدیل» بنیادگرایی«

5 

) و 1380تکرار عصر حاضر بدل شده (برگر، ز اصطالحات پرامروزه اصطالح بنیادگرایی به یکی ا

خصوصاً در مورد جغرافیاي خاورمیانه و کشورهاي اسالمی و مشخصاً ایران پرکاربرد بوده است. از 

  ، ضروري است و اولین گام در این زمینه، بحث مفهومی در باره موضوعاین  این رو پرداختن به

هاي مراد ما در این مقاله، کنکاش مفهومی درباره معادله است. گذاري و مشارکت در این مناقشنام

شوندگان است تا شاید در پایان بنیادگرایی اسالمی در ادبیات پژوهشی و همچنین از دید مصاحبه

هایی را تري دست یابیم. بنابراین سوال اصلی این است که چه معادلهاي دقیقبتوانیم به معادل

رغم تعاریف متعدد و گاه به ذکر است کهالزم به پیشنهاد داد؟ رایی اسالمیگبنیاد جايتوان بهمی

 گراي مخالف بانصفرد یا گروه  هر«مخالف از بنیادگرایی اسالمی، تعریف ما از این مفهوم این است 

از  ،شریعت است و در راه رسیدن به این هدف مبناي بر جامعه ساخت خواستار که دنیاي مدرن

مهم بنیادگرایی چهار شاخص  در نتیجه،. )1399(درویشی و رضایی،  »کند می خشونت استفاده

و » جامعه بر مبناي شریعتساختن « ،»استفاده از خشونت«، »1گراییصن «اسالمی عبارتند از:

   ».دنیاي مدرنمخالفت و مبارزه با «

  

 پیشینه تحقیق

دسته اول،  :ته تقسیم نمودبه سه دس توان می آمده در بخش پیشینه داخلی رادستنتایج به

؛ 1396 ،روي(هاند بررسی بنیادگرایی در کشورهاي اهل سنت پرداخته هستند که بههایی پژوهش

دسته دوم نیز تحقیقاتی هستند که مربوط به )، 1391 و افشاري، 1387،مهاجرانی؛ 1385 ،شاکري

  سوم از  دسته ) و8913 ،بقالی( هستند درباره اهل سنت در جامعه ایران یبررسی بنیادگرای

  ؛ 1387(قجري،  است مربوط به بررسی بنیادگرایی در میان شیعیان در ایران ها همپژوهش

   ).1395 و زرجینی، 1393هاشمی، حاجی

 است نبوده بنیادگرایی مفهوم بررسی پژوهش، اصلی مسأله شده،ذکر تحقیقات از یک چدر هی

 هااغلب پژوهشهمچنین  .الت دیگري مطرح شده استسوا بلکه با پرداختن به مصادیق بنیادگرایی،

سنت بوده است و پژوهش انجام گرفته توسط زرجینی اهل مربوط به بنیادگرایی در کشورهاي 

در نظر گرفته اما  یعنوان مصادیق بنیادگرایی در ایران شیعهاي عزاداري را به اگرچه برخی از هیئت

. قجري، اسالم پیروز در انقالب ایران را بنیادگرایی ه استدرباره مفهوم بنیادگرایی بحثی ارائه نداد

پردازد. حاجی هاشمی می 1357شدن آن در انقالب خواند و به تکوین و هژمونیکشیعی می

اهللا داند. وي از شیخ فضلبرخالف قجري، منبع تغذیه نظري اسالم در انقالب را نوگرایی دینی می

 
تأکید » زمان«شود، بر که در جریان مقابل که جریان اجتهادي نامیده میاست درحالی» متن«گرایی، تکیه بر . در نص 1

  د.گردمی
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عنوان مصادیق حائري و محمد تقی مصباح یزدي بهنوري، سید مجتبی نواب صفوي، مرتضی 

  برد.  بنیادگرایی شیعی نام می

هاي بنیادگرایی در سال ادبیات در حال رشدتوان گفت که در مورد تحقیقات خارجی نیز می

  بنیادگرایی و زندگی اجتماعی را بررسی  میانروابط  آن،مطالعه ظهور  از گذشته، فراتر

 و نسلی در آموزشی خانوادگی، جنسیتی، طبقاتی، نژادي، ساختارهاي به عاتمطال از برخی  کند.می

، 5و توز 2004، 4؛ سرینیواسان1999، 3؛ لهرر2002، 2؛ دکتر2002، 1پردازند (کورنومی بنیادگرایی

کنند مطالعه می را گرایان بر این مفاهیمبنیادها یا تأثیرات دیدگاه، در حالی که برخی دیگر )2003

، 10؛ بندرز1999و همکاران،  9؛ فولتن1996، 8؛ فریدمن1996و همکاران،  7؛ الیسون1996، 6(هودفر

، 16گاالگر 1999؛ 2001، 15؛ اپل2000، 14و اسمیت 13؛ امرسون1999، 12و شرکت 11؛ دارنل1999

هاي قوي در زمینه خانواده و جنسیت مانند ). بخش دیگري از مطالعات به بررسی سنت2003

؛ مارتی و اپلبی، 1993پردازند (ریزبروت، ان و مردان در میان بنیادگرایان میپدرساالري و نقش زن

شناختی ). در زمینه مطالعات جامعه2004، 17و بارتوفسکی 2008؛ آنتون، 1999؛ بندرز، 1991

)، معدل و 2012( 19)، کاشیاپ2011)، گریبینز و وندنبرگ (2002( 18لیت توان بهکمی نیز می

  ) اشاره نمود.2020) و رزاقی و همکاران (2019انی و همکاران ()، قرب2019کارابنیک (

آمیز بنیادگرایان در سطح واسطه اقدامات خشونتهاي گذشته، بهرسد که در سالبه نظر می

اند جهان، نهادهاي دانشگاهی و پژوهشگران، بیشتر به مطالعات کمی در زمینه بنیادگرایی روي آورده

 
1. Coreno 
2. Doktor 
3. Lehrer 
4 . Srinivasan 
5 .Toth 
6 . Hoodfar 
7 . Ellison 
8 . Freedman 
9 . Fulton 
10 . Bendroth 
11 . Darnell 
12 . Sherkat 
13 . Emerson 
14 . Smith 
15 . Apple 
16 . Gallagher 
17 . Bartkowski 
18 . Laythe 
19 . Kashyap 
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هاي مختلف، بیشتر از ها در زمینهان یا نگرش افراد جامعه نسبت به آنو زندگی و رفتار بنیادگرای

   .خود بنیادگرایی مورد اقبال  قرار گرفته است

  

  پیشینه مفهومی

کارگیري بنیادگرایی کارگیري یا عدم بهها درباره کفایت بهبا نگاهی به ادبیات بنیادگرایی، دیدگاه

ین مفهوم را امخالفان تقسیم کرد. دسته اول معتقدند که توان به دو دسته کلی موافقان و را می

اوایل قرن بیستم به  مسیحی پروتستانِیعنی آمریکاي  یتوان خارج از خاستگاه اولیه بنیادگرای می

ها و ادیان مختلف به نقاط  ها در فرهنگبنیادگرایی گروه، ضمن اذعان به اختالف این .کاربرد

استفاده  ویتگنشتاین» 1شباهت خانوادگی«در این راستا از مفهوم کنند و کید میأها تاشتراك آن

هاي این معادلنسبت به  با همه انتقادات موجود، بنیادگرایی هنوز هم ،از نظر این گروه .کنند می

  .کارآمدتر و رساتر است مفهوم،

مسیحی نیز رهاي غی توان در مورد گروه که واژه بنیادگرایی را می الرنس از معتقدان این نظر است

ها ها جلب کرد که حاصل جمع آن هایی از این گروهکه نظرها را به ویژگیمشروط به آن ،کار بردهب

ریزبروت  در همین راستا )،25: 1989(الرنس،  ها باشدي آنعاداکارآمدتر از کارکرد پراکنده و مورد 

 بسیاريهاي مشترك یاز ویژگ کننده،کار مذهبی احیاهاي محافظهجنبش نیز معتقد است که

گرفتن نظر در با تواندسی میشناجامعه ها،جنبش این بین مهم اختالفات رغمبرخوردارند و به

در  ).2000(ریزبروت،  کندپیدا  تجربی و نظري توسعه شناختی،جامعه مقوله یک عنوان به بنیادگرایی

 3)، آلتمیر و هانسبرگر2003( 2آلتمیر توان الرنس و ریزبروت را به همراه محققانی چونواقع می

) از 2005( 6و لیندلی 5) و شوارتز2006( 4)، سامرز2018و  2013، 2008)، معدل و کارابنیک (2004(

  از معتقدان به تعریف بنیادگرایی بر اساس تشابهات (شباهت خانوادگی) در نظر گرفت.

  و  بوده خود اولیه گاهخاست به مربوط بنیادگرایی، که معتقدند اول گروه خالفبر دوم، وهگر 

- به هابنیادگرایی تفاوت که چرا کرد، استفاده دیگر ها و ادیانفرهنگ براي مفهوم این از تواننمی

شده و موجب خلط مفهوم بنیادگرایی  ،قاط اشتراكن و هاشباهت بر تأکید که است زیاد قدري

. ها براي این مفهوم استفاده کردبدیلها یا در نتیجه باید از معادل .شود نادیده گرفته می ،اختالفات

  توان به روتون، هانتر، بروینسن، سعید و فریدمن اشاره کرد.از قائالن به این نظر می

 
1 . Family resemblance 
2 . Altemeyer 
3 . Hunsberger 
4 . Summers 
5 . Schwartz 
6 .  Lindley 
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 سازمشکل اشاصلی محدوده فراسوي در را بنیادگرایی کاربردنبه روتون که همین دلیل استبه

 داند می بیستم سده اوایل روتستانپ آمریکاي خاص الهیاتی زمینه را آن ریشه که چرا داند،می

طور تر نیز معتقد است که بدون توجه به زمینه داخلی این مفهوم و همیننها )11: 1389(روتون، 

کاربرد  ،اي از عوامل دیگر مسلط باشد یا در اقلیت و مجموعهدین  آنخواه  ،تاریخ خاص آن دین

جا که گوید از آن فریدمن نیز می ).32: 1986، 1هانتر(وسیع آن در مقیاس جهانی ناموجه است 

توان این واژه را همواره در همین  نمی ه،مفهوم بنیادگرایی در بستر تاریخی مسیحیت شکل گرفت

 ).987: 1996 ،2فریدمن(برد  کارهمسیحی چون یهودیت و اسالم بقالب در مورد مذاهب غیر

 سرچشمه متفاوت مذهبی و فرهنگی زمینه یک از بروینسن نیز معتقد است که اصطالح بنیادگرایی

 داراي اسالم، جهان در تحرکات ، بنابراین)دارد و( داشت تريدقیق معناي که جایی گیرد،می

، ها براي فهم بهترصطالح براي آنا همان از استفاده و هستند متفاوتی سیاسی و فکري هايپیشینه

  ).159: 1995بروینسن، ( مفید نیست لزوماً

عنوان مبنایی هباز مفهوم بنیادگرایی توان  نمی که سازد می مطرح را انتقاد نای سعید هم بابی

ائتالف مسیحیان و غیره  ،اخوان المسلمین ،لیکود ،جاناتا اراتیابراي مقایسه معنادار میان مثالً حزب ب

- شباهت ،هاي مذهبی مختلف هر چند که واضح است در سنت) 19: 1379،بابی سعید(استفاده کرد 

 اسالمی را بنیادگرایی حتی. بن دور و پدازور هاي مذهبی وجود دارداطعی میان بنیادگراییهاي ق

در نتیجه، وودبري و اسمیت ) 74: 2004دانند (بن دور و پدازور، بزرگ می بسیار تحلیل واحد یک

 ننددامی ضروري موضوع را بهتر درك براي اصطالح این تردقیق گیرياندازه و ترواضح سازيمفهوم

ها هر چند که در همین زمینه، معدل و کارابنیک تفاوت بنیادگرایی	،)1998 ،4اسمیت و 3وودبري(

مورد بنیادگرایی  در نظري انتزاع و تجربی تعمیم به لحاظ تاریخی در ادیان را یکی از دالیل عدم

 غنی د ادبیاتبا وجو معتقدند که 8و پدازور 7بن دور) و 1: 2019:  6و کارابنیک 5دانند (معدلمی

حتی نتوانسته است تعاریف و این ادبیات  پدیده هنوز روشن نیست این واقعیت اما بنیادگرایی درباره

  ). 74: 2004(بن دور و پدازور، خوب و جهانی قابل قبول ارائه دهد

 مختلف ادیان و هافرهنگ با متناسب را هاییمعادل بنیادگرایی، مفهوم عدم کفایت قائالن به

 با جستجو در ادبیات بنیادگرایی. داده است رخ نیز اسالمی بنیادگرایی درباره امر این اند، کرده ارائه

 
1 . Hunter 
2 . Freedman 
3 .  Woodberry 
4 . Smith 
5 . Moaddel 
6 . Karabenick 
7 . Ben-Dor  
8 . Pedahzur 
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)، 244: 1373؛ فراستخواه، 1362گرایی (عنایت،اصل چون یهای توان به معادل می در زمینه اسالمی

)، 5: 1389مذهبی (زیلبرشتاین،  گراییتعصب )،1986؛ هانتر، 5: 1389رادیکالیسم (زیلبرشتاین، 

)، 78: 1395غفاري،  شیعی (حسین و اسالمی اصیل )، بنیادگرایی1387روا،  نوبنیادگرایی (اولیویه

؛ 120: 1380شرابی،  گرایی (هشام )، اسالم21: 1393غالمی،  (نجفعلی اسالمی اصیل بنیادگرایی

دکمجیان،  و هرایر 177: 1397شرفی،  ؛ عبدالمجید20: 1379سعید،  ؛ بابی1378روا،  اولیویه

و  1393اسپوزیتو،  سیاسی (جان )، اسالم274: 1366کپل،  اسالمی (ژیل )، جنبش95: 1366

دمنت،  5: 1389؛ زیلبرشتاین، 1388العطاس،  مذهبی (فرید گرایی)، افراط150: 1390دمنت، 

دمنت،  1390، 32: 1986؛ هانتر: 496: 1386وود،  )، احیاگري (هی51: 1988و رافه،  152: 1390

 گرا (طارقنص سیاسی )، سلفیه496: 1386وود،  ارتدوکس (هی آیینی )، درست152: 1390

) دست یافت. 11: 1381کاشانی،  (حنایی )گراییشریعت( شریعت اهل ) و اسالم34: 1386رمضان، 

گرایی مذهبی، گرایی مذهبی، نوبنیادگرایی، افراطالزم به ذکر است که مفاهیم رادیکالیسم، تعصب

طور عام (بنیادگرایی اسالمی و دیگر آیینی ارتدوکس براي بنیادگرایی بهو درست احیاگري

  طور خاص جعل شده است. ها) و بقیه مفاهیم براي بنیادگرایی اسالمی بهبنیادگرایی

  

  شناسیروش

ها، مصاحبه عمیق با متخصصان بوده و نتایج از روش پژوهش حاضر، کیفی و ابزار گردآوري داده

تاریخ تفکر «نفر از اساتید درس  8دست آمده است. در ابتدا با تعداد یل محتواي کیفی بهطریق تحل

هاي تهران (سارا شریعتی، سید محمود نجاتی حسینی، حسن در سطح دانشگاه» اجتماعی در اسالم

زاده، حمید پارسانیا، یونس نوربخش، غالمرضا جمشیدیها و سید مهدي محدثی، سید حسین سراج

در حین تحقیق، لیست متخصصان و  عمل آمد.فرد) با سواالت مشخص، مصاحبه عمیق بهاعتمادي

هایی چون تألیف کتاب، نوشتن مقاله و ایراد سخنرانی اساتید دیگري در زمینه بنیادگرایی با شاخص

با اساتید درس تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم درباره این لیست مشورت  دست آمد و در مصاحبهبه

ها شوندهدر پایان، براساس نظرات این اساتید و بر اساس دسترسی و پاسخ مثبت مصاحبه شد.

محسن کدیور، احمد پاکتچی، مصطفی ملکیان، داود فیرحی، هاشم آغاجري، عمادالدین باقی، 

  ابراهیم فیاض، تقی آزاد ارمکی، سید محمد ثقفی و علیرضا شجاعی زند براي مصاحبه انتخاب شدند.

  نفر  10آموخته دانشگاه و تعداد نفر، دانش 8شونده، تعداد نفر مصاحبه 18ع از مجمو 

شناس (یک نفر غیر جامعه 5شناس و نفر جامعه 13آموخته حوزه و دانشگاه هستند. همچنین دانش

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

  پژوهی [پاکتچی]) هستند.ستاد دینیک نفر ا
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 هاتحلیل مصاحبه

توجه با  .گذاري استمناقشه و جدال نام ،بنیادگراییطور که گفته شد، اولین نکته درباب همان

در باب کفایت مفهوم «این بخش در دو قسمت  ،شدهشوندگان به مناقشه یادهاي مصاحبه به پاسخ

  آمده است. »هاي بنیادگرایی معادل«و  »بنیادگرایی

  

  کفایت مفهوم بنیادگرایی بدر با

دسته  سهتوان به در مجموع می راشوندگان نظرات مصاحبه ،کفایت مفهوم بنیادگراییدرباره 

  :تقسیم نمود

 قائالن به نقص مفهوم بنیادگرایی -1

 اییگرقائالن به بدیل مفهوم بنیاد  -2

 قائالن به کفایت مفهوم بنیادگرایی  -3

 

 م بنیادگراییقائالن به نقص مفهو 

نقایصی دارد اما نسبت به  بنیادگرایی شوندگان بر این نظرند که مفهوماین گروه از مصاحبه

  .دیگر سودمندتر استهاي بدیل

آن را  ،محسن کدیور ضمن اذعان به نقایص مفهوم بنیادگرایی براي استفاده در جوامع اسالمی

  .داند تر می هاي دیگر مناسببدیلنسبت به 

  (کدیور). » ر پی جعل اصطالح نیستمچندان د«

داند و معتقد به انتخاب لفظی دیگر  میایهام   خوشستبنیادگرایی را دلفظ مصطفی ملکیان  

  .بیندمینآن را ناتوان  ،دلیل غلبه معنی بنیادگرایی بر سایر معانیهاما ب ستا

هاي دیگري هم وجود دارد  که بنیادگراییبینم ولی این [من مفهوم بنیادگرایی را] ناتوان نمی« 

کند، قبول دارم. ولی به نظر من از بس معناي بنیادگرایی  خوش ایهام میکه کمی این لفظ را دست

خواستیم که ایهام وجود نداشته باشد  کشد ولی اگر می بر سایر معانی آن غلبه دارد خودش را باال می

  (ملکیان).» کردیم به نظر من باید لفظ دیگري انتخاب می

  ها و هبودن مفاهیم به زمینوابستهو ادیان  یکید بر تفاوت تاریخأحسن محدثی ضمن ت 

هاي  ویژگیبر تعصب نورزد و  ،دهد که بر روي واژه هاي اجتماعی مختلف ترجیح میجهان

  تر مناسب ،ر کلماتایرا نسبت به س گراییبنیاد کلمهبنابراین استفاده از  ،بنیادگرایی تمرکز کند

  .داندمی

اي از یک کنم که ما طبیعتاً باید تفاوت تاریخی ادیان را لحاظ کنیم و وقتی از واژه من فکر می«

هاي هاي اجتماعی مختلف، ویژگیها را ببینیم، چون جهانکنیم تفاوتزمینه دیگر، استفاده می
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را در همه  توانند منحصر به فرد باشند و شاید نتوانیم یک مفهوم خاص خود را دارند و از جهاتی می

ها تمرکز کنیم،  کار ببریم. نگاه من این است که اوالً روي واژه، تعصب نورزیم و بر ویژگیها به زمینه

هایی وجود دارد که معموالً از آن تحت عنوان که بیندیشیم که در دین چه ویژگی یا ویژگیدوم این

بودیسم بوده، حتی من دیدم در  شود که در مسیحیت، یهودیت و اسالم بوده، در بنیادگرایی ذکر می

  (محدثی).» تر استکنم خود کلمه بنیادگرایی مناسبآیین شینتو هم بوده ... اما گمان می

 است اما همچنان این واژه را گویاکه به دنبال معادل براي بنیادگرایی یونس نوربخش با این 

  .داندمی

ایم اما به هاي خودمان نساخته اي پدیدهاصل فاندامنتالیسم در غرب بوده و ما معادل جدیدي بر«

  (نوربخش). »نظر من با یک توضیحاتی، واژه بنیادگرایی، واژه گویایی است

  

   اییگرقائالن به بدیل مفهوم بنیاد

مفهوم بنیادگرایی را رسا و متناسب با فرهنگ شیعی و بومی ایران  ،شوندگانتعدادي از مصاحبه

دین جامعه ایرانی  ، بوم وفرهنگ ،ا بدیل آن باید نسبتی با تاریخدانند و معتقدند که معادل ی مین

  .داشته باشد

اطالق آن را به حوزه  ،مفهومی مسیحی است ،که بنیادگراییسارا شریعتی با اذعان به این

از نظر وي  .عنوان بنیادگرایی وجود ندارد اب لفظی ،اسالم در اسالمی قبول ندارد و معتقد است که

ویژگی دلیل خودههمچنین ب .است عمومیت یافتهها یی اسالمی توسط ژورنالیستلفظ بنیادگرا

باید از نام و  باهم نسبت دارند،سیاسی و مرجعیت دینی  رهبري، قدرت ،جامعه ایران که در آن

  .هاي زنده جامعه ایران استفاده نمودمفهومی جدید براي پدیده

رایج  مفهومکه این دلیل اینهگذارم و مسامحتاً بمن همیشه لفظ بنیادگرایی را داخل گیومه می«

به این دلیل که فکر  کنم اما اطالق این لفظ را به حوزه اسالمی قبول ندارمشده از آن استفاده می

متعلق به  ،گرایی ترجمه شدهکه به بنیاد لیسمنتاافاندام ،کنم ما این لفظ را در تاریخ اسالم نداریممی

چیزي با عنوان بنیادگرایی  ،ست و در اسالمیانات دینی در مسیحیت ایسم یکی از جرپروتستان

، ژورنالیسم در ها این جریانات را به عنوان بنیادگرایی اسالمی نامیدند و در واقعژورنالیست...  نداریم

ویژگی دارد چون ایران یک خود اي داشت ...کنندهبخشیدن به آن نقش تعیینگسترش و عمومیت

مختص زمینه  ،این پدیده و با یکدیگر نسبت دارند مرجعیت دینیو سیاسی  رتقد ،رهبريکه 

  (شریعتی). » پیدا کنیم يباید نام جدید ،ما براي این واقعیت زندهبنابراین  ،استایرانی 

هاست و غربی داند چرا که معتقد است این عنوان از آنِحمید پارسانیا بنیادگرایی را دقیق نمی

  .ها باشدگوي پدیدهتواند پاسخجامعه ایران نمیدر ست که مسیحیت ا ،منشأ آن
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این  ،پسندمرفتن را نمیدقیق نیست بنابراین ذیل این عنوان [بنیادگرایی]، به نظرم این لفظ«

به دالیلی شاید  ،کنندرا درست می بنیادگرایی نام، بهیک مفهومیها غربی... عنوان براي ما نیست 

ها وجود داشتند که ها و آمیشباپتیست کهکما این حیت هم بوده باشدیک مصداق مسی ،منشاء آن

، گو باشدتواند پاسخجا نمیاما آمدن این مفهوم در این ... شوندگرا نامیده میبنیاد ،در ادبیات غرب

  (پارسانیا). » دانممن این مفهوم را نارسا می

بنیادگرایی  ضیحو معتقد است که براي توداند  آمریکا می محمد ثقفی نیز خاستگاه بنیادگرایی را

  .باید از مفاهیم فرهنگ خودمان استفاده کنیم

من معتقدم که نباید دقیقاً همان اصطالحاتی که در آمریکا مطرح شده، در جامعه خودمان «

چه استفاده کنیم زیرا هر مفهومی، خاستگاه خاص خود را داراست، ما نباید تالش کنیم که دقیقاً آن

  (ثقفی). » جا مطرح کنیمشود، در اینب مطرح میدر غر

دلیل استفاده هدهد از اصطالح بنیادگرایی استفاده نکند زیرا ب ترجیح می هماحمد پاکتچی  

این واژه را در حوزه مطالعات فرهنگ مفهوم و  ،هاي مختلف بیش از حد از این مفهوم در حوزه

عنوان یک محور جدي هسپتامبر ب 11ادگرایی بعد از وي بنینظر  از سوي دیگر از ،داندکارآمدي نمی

 هاي اسالمگرا تبدیل شده و این در حالی است که ما واقعاً اي جریان براي بمباران فکري و رسانه

  .گویندمی )فاندامنتالیسم(ها به چه چیزي بنیادگرایی دانیم آن نمی

به عنوان یک مفهوم در حوزه  شناختی و کنم این مفهوم به عنوان یک مفهوم دین من فکر می« 

طی تقریباً یک قرن گذشته، این قدر صحبت از ... مطالعات فرهنگ، مفهوم کارآمدي نیست 

به  فاندامنتالیسمبودایی و در اسالم، بعد از یازده سپتامبر که  فاندامنتالیسمیهودي،  فاندامنتالیسم

ها گرا تبدیل شد ... براي آني اسالمهااي جریان عنوان یک محور جدي براي بمباران فکري و رسانه

ها به چه دانیم آن است ولی ما واقعاً نمی فاندامنتالیسمگرفتن انقالب ایران به عنوان ظهور و قدرت

گویند، بنابراین با دیدگاهی که مخالف استفاده از این اصطالح هستند، می فاندامنتالیسمچیزي 

  پاکتچی).  » (شود کار کردها می موافقم ولی با شاخص

شان دارند و کلمه ها ربط مستقیمی به خاستگاه اصلیداوود فیرحی معتقد است که واژه 

  .هاستبنیادگرایی نیز یکی از این واژه

شان را باید با توجه به خاستگاه اصلیها باورم این است که واژه ،شناسیمن به لحاظ روش«

  (فیرحی).» تحلیل کرد تعریف و

بر این باور است که اما  قائل است گراییبراي بنیاد یهای هم هرچند معادل مهدي اعتمادي فرد 

  .معناي تحت اللفظی نیست ،کنند دلیل رواج آن استفاده میهکه از بنیادگرایی ب یمنظور پژوهشگران

کنند،  لفظ بنیادگرایی رایج شده و منظور خیلی از کسانی که راجع به این کلمه بحث می« 

  (اعتمادي فرد).» آن نیست اللفظی معناي تحت
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 و دلیل رواجهاز باب مسامحه و ب ،اندها اعتباريگذاريکه نامبه ایناذعان  عمادالدین باقی با 

هاي دیگري  عادلبرد هر چند که بر این نظر است که م را به کار می گراییواژه بنیاد ،آشنایی دیگران

  .انتخاب کرد واژهباید براي این 

 »فاندامنتال« معادل لغت در »بنیاد« چون اند،داده قرار فاندامنتالیزم برابر رد را بنیادگرایی«

 ابعاد مفهومی به کمتر و شد پذیرفته سرعت به بود، درست لغوي نظر از معادل این چون و است

 بر مفاهیم برگردان از بیش که است ایران در ترجمه مشکل هايجلوه مسأله از این کردند. توجه

برم از باب مسامحه و دارد ... من هم از این پس هرجا بنیادگرایی را به کار می تمرکز نواژگا ترجمه

گرایی به دلیل رواج و آشنایی دیگران با آن است وگرنه منظورم از آن، همان چیزي است که جزم

  (باقی).» خوانممی

 نظر او ا که ازهاي اسالمی نیست چر جریان براي بنیادگرایی از استفاده هم موافق زند شجاعی

مربوط به تجربه تاریخی مسیحیت در یک موقعیت خاص است که این تجربه در مورد  ،این واژه

  .اسالم انطباق ندارد

هاي جامعه ایران و در واقع جریانات اسالمی مشکل دارم ... من با انطباق این اصطالح با واقعیت«

مسیحیت در یک برهه و موقعیت خاص  این اصطالح مربوط به دنیاي مسیحی است و تجربه تاریخی

اعتنایی یک اصل بوده،  اعتنایی به دنیا کردند، یعنی بی ها کسانی هستند که ترك بی... در واقع این

هاي فرعی بودند  ها یک شاخهبوده فاندامنتال 1ها یک جریان اصلییک فرض و  قالب اصلی بوده، این

شود به  ند. این در مورد اسالم انطباق ندارد ... پس نمیاعتنایی نسبت به دنیا را ترك کرد که این بی

  (شجاعی زند).» جا استفاده کردراحتی با آن مفهوم با آن عقبه با آن معانی مورد نظر را در این

بندي قرار داد، هر چند که وي هنوز به معادل دقیقی توان در این دستهنجاتی حسینی را هم می

  یابی براي بنیادگرایی است.ما از قائالن به معادلبراي بنیادگرایی نرسیده است ا

 تکفیري، گري،سلفی بنیادگرایی، مفاهیم و ام قرار داده زمرکاسالم سیاسی را  ،در تحقیقاتم«

گري عین سلفی ،وان مثالعن به که این اما امداده قرار آن اطراف در رادیکال را گراییافراطی

هنوز براي من مشخص نشده  ،گرایی یا قرائتی از بنیادگراییاي از بنیاد بنیادگرایی است یا شاخه

  (نجاتی حسینی).» است

  

  قائالن به کفایت مفهوم بنیادگرایی

 کند.و کفایت میاست  بنیادگرایی رسااین دسته معتقدند که مفهوم  

 
1. Main Stream  
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احد و یمفهوم را بنیادگرایی که قرار داد تهوان در این دستمی را آزاد ارمکی و فیاض ،زاده سراج

  .دانند ه در همه ادیان میبهاي مشابراي همه جریان

کار ها را بههاي پیشنهادي خیلی گویا نیستند و اگر این واژهواژه«زاده معتقد است که سراج

ها را توضیح دهیم. مثالً مخالفت با جهان شده، آنهاي گفتهببریم باز دوباره باید با همین ویژگی

است و در سنت دینی آن زمان که جهان مدرنی نبوده تا بتوانیم از  مدرن، مربوط به دوران جدید

خوبی کنم مفاهیمی که در سنت دینی وجود دارند، به مخالفت سخن بگوییم ... در نتیجه من فکر می

هاي بنیادگرایی را پوشش دهند و به این مفهوم از بنیادگرایی باید به عنوان مفهوم  توانند ویژگی نمی

  زاده).(سراج» شدنده جدید صحبت کرد، همچون سکوالرجدید و یک پدی

کارگیري این مفهوم را در همه ادیان کند، بهآزاد ارمکی با توجه به تعریفی که از بنیادگرایی می

  داند.  موجه می

 یعنی ،دهد و چیز دیگري بیش از این نیستعبارتی یک ارتدوکسی را توضیح میهبنیادگرایی ب«

در مقابلِ یعنی ، شوندسري کاشف آن میشده که یکفراموش متقنِ محکمِ برگشت به یک اصولِ

بنیادگرایی، نظر من به...  بریمکار میبهتعبیر بنیادگرا را  ،گذارندکسانی که ارتدوکسی را کنار می

  (آزاد ارمکی).» ها در همه ادیان استجریان مفهوم واحدي براي همه

 :شده در جدول زیر آمده استداده اتبندي و توضیحخالصه تقسیم

  

  نظر در مورد کفایت مفهوم بنیادگرایی سه: 1جدول 

  پژوهشگران متعلق به گروه  نام گروه  گروه

  نوربخش حدثی،م ،ملکیان ،کدیور  قائالن به نقص مفهوم بنیادگرایی  1

اقی، شجاعی شریعتی، پارسانیا، ثقفی، فیرحی، اعتمادي فرد، ب  اییگرقائالن به بدیل مفهوم بنیاد  2

  زند، آغاجري، نجاتی حسینی

  زاده، آزاد ارمکی، فیاضسراج  قائالن به کفایت مفهوم بنیادگرایی  3

  

 هاي مفهوم بنیادگرایی معادل

شونده در مورد کفایت مفهوم  در قسمت قبل توضیح داده شد که تعدادي از پژوهشگران مصاحبه

انتقاداتی به این مفهوم دارند و قائل به ساختن  ،رانویژه جامعه ایهبنیادگرایی در جوامع اسالمی و ب

مطرح و بررسی شده و در  ،هاي پیشنهاديادلعم، در ادامه. بدیل یا معادل براي بنیادگرایی هستند

  .واژه پیشنهادي در این زمینه ارائه گردیده است ،نهایت

یکی از معیارهاي وي  .کند میهاي بنیادگرایی ذکر گرایی و رادیکالیسم را معادل سارا شریعتی افراط

   .دین جامعه داشته باشدو  بوم ،فرهنگ ،استفاده از الفاظی است که نسبتی با تاریخ ،سازيدر معادل
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 ،معادل دیگر ،گرایی استهایی براي بنیادگرایی وجود دارد که یکی از آنها افراطمعادل«

یکی از معیارهاي معادل باید این  ... ها قابل بحث هستندم است که البته هر یک از آنسرادیکالی

  (شریعتی).» دین ما داشته باشد ، بوم ونسبتی با تاریخ، فرهنگ ،باشد که این لفظ

، کند پیشنهاد میرا » غالیان« ،»ارجوخ« اندیشیدن و بحث در مورد مفاهیموي  ،در همین زمینه

  .ددهقرار نمیبنیادگرایی  ها را معادلهرچند آن، از مفاهیم تاریخی شیعیان استکه و مفهومی د

را  »تکفیر«و » غالیان«، »غلو« ،»خوارج« ،»خروج«مثل  ،بهتر است مفاهیم تاریخی خودمان«

با این کار در ساخت مفاهیم جدید  و هایی دارند امروز چه صورت ،بکاویم و ببینیم که این مفاهیم

  (شریعتی).» کنیم اقدام 

دهد اما از  را معادل قرار نمی آن اگر چند ،کند نهاد میحمید پارسانیا واژه ظاهرگرایی را پیش 

  .باشداي به بنیادگرایی نزدیک می گرایی و ظاهرگرایی تا اندازهصن، نظر وي ظاهرگرایی

معادل  ،گراییدهم. یعنی ظاهر اما معادل قرار نمی ،کنمظاهرگرایی را پیشنهاد می ،بنده«

ذیل این عنوان قرار  ،گویند مانند طالبان ها میرا که آن هایی مصداقبنیادگرایی نیست اما برخی از 

همین اهل  ،شودمی ها نزدیکمقداري به آندر جهان اسالم، به نظر من چیزي که  ... گیردمی

  (پارسانیا).» گرایی استگرایی و ظاهرنص ،حدیث

  .اصولگرایی است ،قفی براي بنیادگرایی در جهان اسالمثمعادل مد نظر 

معناي بنیادگرایی در عالم مسیحی که ضد عصر داروینیسم است و بعد هم، اصول یعنی من آن «

گرایی کند، در عالم اسالمی معتقد نیستم اما به اصول هاي دینی را حتی فوق عقلی مطرح می اندیشه

ر دار رفتاگرایی یعنی ضابطهگرایی است. اصول معتقدم، بنابراین به نظر من بنیادگرایی غیر از اصول

کردن و داشتن ذهن باز در هر رفتار اجتماعی اما بنیادگرایان، نوعی خرافه و جمود را در مذهب بر 

  (ثقفی).» دهندعقل ترجیح می

کند اما از  گرایی را انتخاب میمعادل افراط شوندگان،مصاحبههمسو با برخی از هم اعتمادي فرد 

 طبلکه افرا مقابل تفریطدر  طبه معناي افرانه  یگرایطافرااز نظر وي  .گردنمیآن  همنظري متفاوت ب

را وي بنیاد در بنیادگرایی  .تواند خواسته شود مگر با چنین افراطیدر امري است که هیچ وقت نمی

  .با نظم معاصر متفاوت است يبنیادطور بهامري که  ،داندمر نشدنی میاکه بل ختاصول س نه

ادل بهتري از بنیادگرایی براي فاندامنتالیسم است ... گرایی مع کنم که کلمه افراطمن فکر می«

تواند  کردن در امري که هیچ وقت نمیگرایی نه به معناي افراط در برابر تفریط، بلکه افراطافراط

گردد که به لحاظ بنیادي،  خواسته شود مگر با چنین افراطی ... بنیادگرایی به یک امر نشدنی برمی

  معناي اصول بنیادي که ما به آن گرایش داریم، بلکه یک نظمی که  متفاوت است. بنیادي نه به

  (اعتمادي فرد).» طور بنیادي با نظم معاصر متفاوت استبه
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 »گريخارجی«وي  .دهد گرایی را معادل بنیادگرایی پیشنهاد میزمجزمیت و ج ،عمادالدین باقی

گري به یک جریان کلمه خارجی دلیل وابستگیهداند اما ب در فرهنگ شیعی را معادل جزمیت می

مانند تري عامبه همین دلیل از مفهوم  داند،نمی عمیمآن را داراي قابلیت ت ،خاص در تاریخ اسالم

  .کند جزمیت استفاده می

   گريآن خارجی به شیعی فرهنگ در بود، دگماتیسم گرایی،التین جزمیت و جزم معادل«

 همان که بود اسالم تاریخ خاص در جریان یک سته بهگري، وابچون اصطالح خارجی اما گفتندمی

 تريعام واژه که است این کرد و بهتراز نظر علمی قابلیت تعمیم پیدا نمی داشت، را مختصات

 (باقی).» شود انتخاب

چون از  ،کندعنوان معادل انتخاب میهرا ب )گراییاسالم( اسالمیسم معادل زند، شجاعی علیرضا

دین اسالم ایدئولوژیک در واقع معرفی  ، ایسم اسالمیسمبه یک ایدئولوژي استدین به مثاوي نظر 

هاي موسوم گروه استفاده شود که خود یهای دلعااین است که از م ترجیح شجاعی زندهرچند  .است

بودن نجاريدلیل ههها و مفاهیم بکنند اما این واژه گرا از آن براي معرفی خود استفاده میبه بنیاد

  .گیرند استفاده دانشگاهیان قرار نمی مورد

گرایی) به یک معنایی، همراهی بیشتري دارم هرچند آن هم دچار من با اسالمیسم (اسالم«

صورت، به اند. در اینها کسانی هستند که دین را به مثابه یک ایدئولوژي پذیرفتهکاستی است ... این

ها، معادل مناسبی نیستند. من  یک از این معادلنظرم اسالمیسم بهتر از اسالم سیاسی است ... هیچ 

نامند. ها خودشان را چه میمعتقدم که باید در ادبیات خود این جریانات جستجو کرد و دید که این

بودن است ... منتهی وقتی شما کنند مکتبیکنم استفاده مییکی از تعابیري که من فکر می

ید، باز دچار مشکالتی از نوع هنجاري ترویجی بودن را جایگزین کنخواهید تعبیر مکتبی می

کنند. به کارگیري تعابیري که صبغه هنجاري دارند امتناع می ها از بهشوید، چون آکادمیسین می

  (شجاعی زند).» دهند یک اصطالح ناشناخته التین را به کار ببرند همین دلیل ترجیح می

استفاده از  ،کند یی اسالمی استفاده میسلفی جهادي براي بنیادگرانو تعبیراجري از غهاشم آ

  گري که  سلفینو .هاي قبلی و کنونی است نسل  هايتفاوت سلفیدادن براي نشان »نو«کلمه 

  .شود عوامل نیمه دوم قرن بیستم مربوط می بهگیري آن شکل

توانم براي بنیادگرایان مسلمان (هم شیعی و هم سنی) از تعبیر نوسلفی جهادي استفاده  می«

گیري بندي و تضاد دارند. اساساً شکل هاي قبل تفاوت و تا حدي هم، صف هاي نسل کنم که با سلفی

گري جهادي به عوامل گوناگون نیمه دوم قرن بیستم مربوط است. عواملی مانند تأسیس  نوسلفی

نی اسرائیل، تهاجم شوروي به افغانستان، تهاجم امریکا به عراق و موقعیت اقتصادي و اجتماعی یع

ها و الگوهاي مدرنیزاسیون آمرانه و ماندگی، فقر و نابرابري، بحران هویت و همچنین اعمال مدل عقب

در پیوند با نظام جهانی،   هاي خودکامه هاي نظامی یا سلطنت بدون مدرنیته از سوي دیکتاتوري
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ي متعدد جهان ها منجر به نابرابري و فقر گردید و نوعی توسعه ناموزون را ایجاد کرد. به شکست

دار ساخت و یادآوري عظمت  اسالم از اسراییل هم باید اشاره کرد که وجدان جهان اسالم را جریحه

  (آغاجري).» گذشته اسالم و نوعی حس نوستالوژیک به نوعی اتوپیاگرایی منجر شد

هایی مانند القاعده و اسالمی براي جریان گراییطفراادل عااز م همحسینی  جاتیمحمود ن 

  .کند البان استفاده میط

» امگرایان اسالمی نام بردههایی مثل القاعده و طالبان را به عنوان افراطجریاندر تحقیقاتم] «[

  (نجاتی حسینی).

  ارائه مورد نظر را بنیادگرایی تنها داود فیرحی معادل  درمیان قائالن به بدیل براي مفهوم

  .پردازدتوسط دیگران می شدههاي پیشنهادمعادل ددهد و فقط به نقنمی

  آمده است. 2شوندگان در جدول شده مصاحبههاي گفتهمعادل

  

  شوندگانهاي پیشنهادي مصاحبه: معادل2جدول 

  معادل پیشنهادي  شوندهنام مصاحبه

  گراییرادیکالیسم و افراط  سارا شریعتی

  گرایی/ ظاهرگرایی/ اهل حدیثنص  حمید پارسانیا

  یگرایاصول  محمد ثقفی

  گراییافراط  مهدي اعتمادي فرد

  گرایی/ جزمیتجزم  عمادالدین باقی

  گرایی)اسالمیسم (اسالم  علیرضا شجاعی زند

  نوسلفی جهادي  هاشم آغاجري

  گراییافراط  محمود نجاتی حسینی

  

  هاي پیشنهاد شدهنقد و بررسی معادل

شوندگان در پیشنهادي مصاحبههاي چنین معادلها در ادبیات مفهومی و همبا توجه به معادل

  هاي توان از معادلکه میطوريها وجود دارد، بههاي فراوانی میان معادلیابیم که شباهتمی

گرایی گرایی مذهبی، اصولگرایی)، افراطآیینی ارتدوکس، احیاگري و شریعتگرایی (درستنص

  اند.در ادامه، بررسی و نقد شدهگرایی سخن گفت که گرایی)، اسالمیسم، رادیکالیسم و جزم(اصل
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  گرایی/ ظاهرگرایی صن

گیري از عقل یا تقدم نقل بر عقل در یعنی مراجعه به کتاب و سنت بدون بهره گراییصن 

مسائل الهی همه آسمانی است «گویند داران این نظریه می). طرف1385تعارض عقل و نقل (علوي، 

  ). 878: 1396(مطهري، » مان شنیدو خبر آسمان را تنها باید از خود آس

داستان  بوده است و بهدر طول تاریخ اسالم  یجریانات اصلی فکري و کالم یکی ازگرایی نص

اهل سنت و معتزله و اشاعره در  المیطوري که دو فرقه کهب ،رسدنسبت عقل و نقل می نکه

شکی نیست  .اند رفتهدر همین چارچوب شکل گ در تشیعاخباریون  و اصولیون دو دسته همچنین

مقابل ص اهمیت و جایگاه ندر کنند اما تفاوت  استناد میص هاي اسالمی به ن ها و فرقه که همه گروه

مقابل عقل  جایگاه بسیار مهمی براي نص ،تشیعدر اخباریون و در اهل سنت  عرهشا. اعقل است

ص ه اهمیت و جایگاه نو اصولیون چنین اعتقادي دربار یاندهند در حالی که معتزل اختصاص می

و اصولیون قائل به تفسیر  یانمعتزلص است. ن تفسیرِ ها در حقِعبارتی اختالف این گروهبه .ندارند

  .نیستندسیر ن قائل به تفواشاعره و اخباریولی  صن

 وبه کنش اجتماعی و سیاسی نداشته و فقط وجه فردي  ياعتقاد گرایاننص /اگر ظاهرگرایان

در  یچنین ظاهرگرایان .ها را معادل بنیادگرایان در نظر گرفتتوان آن نمی ر بگیرند،ر نظرا د عتقاديا

داري سنتی خود افراد سنتی باشند و دین توانند کامالًو دارند که می هوجود داشتاسالم طول تاریخ 

با اي مواجههها آن ،عبارتیسخت نیست یا به هبا مدرنیتها آندر نتیجه مواجهه  ،را ادامه دهند

 هتقدان بعکه م آیدمیمیان هسخن ب گراییکه در تعریف بنیادگرایی از نصندارند در حالی همدرنیت

خالصه اینکه اگرچه ظاهرگرایان با  ،کنند از خشونت استفاده میو مدرنیته هستند  آن، ضد

  عادل تواند موجب م مینکه عامل مهمی است اما این عامل  دمشترکن گرایینصدر  انبنیادگرای

هاي بنیادگرایی  ظاهرگرایی یکی از شاخصگرایی/ نص .دادن ظاهرگرایی براي بنیادگرایی باشدقرار

 .عنوان معادل بنیادگرایی استفاده نمودهتوان از این واژه ب بنابراین نمی ،است و نه همه آن

  

  گراییافراط

  زیر گفتنی است:گرایی براي بنیادگرایی نکات دادن افراطدر رابطه با معادل قرار

این  لول این است که دامنه شمیدبلزوم اندیشیدن به  و بنیادگرایی به واژهیکی از انتقادات  )1 

نیز هاي دیگري چون اقتصاد و علم  بسیار گسترش یافته و از حوزه دین و سیاست به حوزه کلمه،

یا بنیادگرایی علم  )گرااطلیبرالیسم افر(سرایت کرده است تا جایی که امروزه از بنیادگرایی بازار 

عبارتی استفاده از بنیادگرایی در حوزه دین و سیاست از حیز انتفاع ساقط هب ،شود گفته می سخن

گرایی نیز همچون کلمه گرایی نیز وارد است زیرا افراطاز این حیث همین انتقاد به افراط ،شده است
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 صحبت گرایی دینی و غیر دینیطاز افرا توان طوري که میهبنیادگرایی از حوزه دین خارج شده ب

 .گرددمینگرایی مرتفع  انتخاب کلمه افراط اشده بدر نتیجه مشکل یاد آورد، میانبه

شود که  بالفاصله این سوال مطرح می ،بریم ار میکهگرایی را بافراطلفظ وقتی  ،به سخن دیگر 

شود و همچنین به  گرا گفته می افراطنیز اري خوافراد خام گیاهبه عنوان مثال هب ؟در چه چیزي افراط

کودهاي شیمیایی و برخی افراد طرفدار محیط زیست که مخالف استفاده از ماشین آالت کشاورزي 

بسیار  ،ی در دین و سیاستایگرافراط از مرادو در حالی که منظور  ،شود گرا گفته می هستند نیز افراط

  .باشدنمی بنیادگراییمعادل مناسبی براي  ،ی از منظر یاد شدهگرای بنابراین کلمه افراط ،متفاوت است

را در حوزه دینی در  و آن پوشی کنیم چشم گراییطفرااشده قبلی در زمینه اگر از نکته گفته )2

کار هایی بهگرایی غالباً در معناي سیاسی یا دینی براي ایدئولوژيافراط«نظر گیریم، به این معنا که  

) و 2015، 1(وبستر» هاي جریان اصلی (مورد قبول) جامعه، بسیار خارج باشدگرایش رود که ازمی

شکل دیگري پیدا می شود و آن این است که در درون هر م گرایی اسالمی به آن بدهیمنام افراط

 یامثالً افراد  ،داند بنیادگرا نمیرا  هاکسی آن شویم که اطالق افراطی مواجه میبا هاي  دین به گروه

  دو ویژگی اساسی دارند، یکی بازگشت به شیوه زندگی و مرام سلف صالح و «که  هاي سلفی گروه

سال پیش، و دوم مبارزه با بدعت  1400خصوص سنت اهل مدینه در نهایت، سنت حجاز و بهدر

 )، شاید کنش371: 2010، 2(الزیر» دانندها، جدید و خالف سنت مییعنی هرچیزي که سلفی

هاي عزاداري  تأکنند یا هی که در انجام عبادات افراط می يافراد یا اشته باشندیاسی نداجتماعی و س

 ،دهند اعمال افراطی انجام می ،انجام مناسک عزاداريدر که  شاندر برخی از شهرهاي ایران مانند کا

کند زیرا نمیها را بنیادگرا قلمداد  شوند اما کسی این گروه گرا خوانده میها افراط این افراد و گروه

کنش اجتماعی و  کند و راه رسیدن به هدف خود از خشونت استفاده میدر بنیادگرایی دینی 

هاي گراي اسالمی تفاوتافراط یا گراي دینیافراطلفظ در نتیجه با استفاده از  ،دهدسیاسی انجام می

ما در حالی که هدف ماند  هایی چون داعش و القاعده پوشیده می گروها هاي ذکر شده بفاحش گروه

افراط در این لفظ شفافیت مفهومی و رهایی از ابهامات است و  ،یافتن معادل براي بنیادگراییاز 

دهنده توضیح ،گرایی در بهترین حالتکلمه افراط ،به دیگر سخن .کندکمک چندانی نمی، زمینه

کننده ضیحتو حد امکان بایدتا در حالی که لفظ معادل  ،نهمه آبخشی از واژه بنیادگرایی است و نه 

 هافرهنگ در همه ي کهطورهمتعلق به فرهنگ اسالمی است ب نه ییاگر افراط باشد. کامل بنیادگرایی

  .در مفهوم بنیادگراییهفته دهنده کنش اجتماعی و سیاسی نتوضیح نه گردد واستفاده می

گرفته از فرهنگ رین واژه که با .لو یا غالی نیز همین مشکل گفته شده را داردغاستفاده از لفظ 

مامان شیعه دادن به ایتهاولومعناي بهباشد و اعتقادات شیعیان میحیطه مربوط به  ی است،شیع

 
1 . Webster 
2 . Lauziere 
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همان  که یعمل ییگراطفراانظري و اعتقادي مواجهیم و  هبیشتر با وجو ،در نتیجه در این واژه. است

ترجمه  وبه غلگرایی را افراطاغماض  حتی اگر با، در آن غایب است ستکنش اجتماعی و سیاسی ا

جا که سابقه را دارد که برگرفته از فرهنگ اسالمی و شیعی است اما از آن سنح هرچند این ،کنیم

 غلومخالفت با مدرنیته است واژه  هاي آن،ویژگی یکی ازرسد و می رنیتهآن به دوره قبل از مد

به طریق  و گرایی است افراطمعناي اتوان از رساندن نغلو  بنابراین این وجه بنیادگرایی نیست يمایان

  .واژه بنیادگراییبا گرفتن قرار لادعم درتر ناتوان ،اولی

 فریعادر نظر بگیریم که با ترا  دگرایی را معادل بنیادگرایی مدنظر اعتمادي فراگر افراط )3 

 امر در طبلکه افرا یطتفر ابررب در طبه معناي افرانه گفته شده در نکات قبلی متفاوت است و آن را 

 گراییافراطدادن درباره معادل قرار بپذیریم مسامحتاً بنیادگرایی را از ، اگر این تعریفبدانیم نیشدن

 جايهتر ب مناسب ايواژه یجایگزینهدف ما از انتخاب معادل،  فت کهی باید گبنیادگرای برابر در

 چنین اعتمادي فرداست که  فریطان مخالف تواژه افراط هم از عمومیفهم  .ایی استبنیادگر

 آن نزداولین معناي  ،استفاده کنیمگرایی از کلمه افراطاز این کلمه ندارد ولی وقتی  قصوديم

از  يمراد چنینرسد  بنابراین به نظر می .افراط است ژهوامخاطب، همان معناي مرسوم و رایج 

دگرایی را حل نخواهد کرد چه بسا بر ابهامات گرایی نه تنها مشکالت استفاده از لفظ بنیا افراط

نکات پیشین در عالوه بر مشکالت قبلی که  ،گرایی مورد نظر استفاده از افراط ،عبارت دیگربه .بیفزاید

  .کند مضاعف می ،یابیمعادل امرذکر شد مشکل را در 

  

  گراییصولا

در آمریکا به معنی بازگشت به بنیادگرایی در معناي اولیه و اصیل خود در دهه دوم قرن بیستم  

این بازگشت بدون توجه به  که هر چند ،که در کتاب مقدس آمده بود یبنیادهای ،بود (اصول)بنیادها 

بازگشت به کتاب مقدس وه بر بنیادگرایی عال ،در جهان اسالم .بود) جغرافیا(و مکان  )تاریخ(زمان 

در دادن زندگی و روایات پیامبر و قرار و الگو همعناي توجهسلف صالح نیز بود که در تسنن ب )،قرآن(

  .شودپیامبر شامل زندگی و روایات امامان شیعه نیز می عالوه بر ،تشیع

، بودنگرا ی بنیادگرا بود و قرآن و پیامبر را الگو قرار داد و لتوان اصول اقعیت این است که میو

 گراییاصولگرا را عالوه بر یک اصول چهآن. چنین هستنددر جهان اسالم اینها سنتی طور کههمان

مخالفت با مدرنیته و استفاده از خشونت است یعنی داشتن کنش اجتماعی  ،تواند بنیادگرا نمایدمی

تواند لزوماً  گرایی نمیاصول هرگرا است ولی یک بنیادگرا حتماً اصول ،به عبارت دیگر .و سیاسی

هاي قرآن و پیامبر و ائمه شیعه است  ش بر طبق آموزهاگیبعنوان مثال فردي که زند .بنیادگرا باشد
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هرچند  ،ولی کنش اجتماعی و سیاسی ندارد غول استمش زندگی و در حوزه علمیه قم به تدریس و

  .گرا نیستگرا است اما بنیاداصول

طور که بارها گفته اما همان گرایی باشدتواند نصو یک بنیادگرا می گرااصولیک مشترك  جهو

  .آن هايخصاهمه ش و نه ستاهاي بنیادگرایی  تنها  یکی از شاخص گرایینص دش

گرفتن بنیادگرایی است قرار عادلیک نقص دیگر براي م ايگرایی داراصول اژهدر جامعه ایران و 

  هاي اخیر یکی از  در سال .در فضاي سیاسی ایران است لمهک رنگ و بوي سیاسی این و آن

   رابرد که دربمانگرا میاصول را خود ،د در جمهوري اسالمی ایرانسیاسی موجو هايجریان

بنیادگرایی در جامعه  جايگرایی بهاصول زااستفاده  .اند شکل گرفتهحکومت  درونطلبان در اصالح

بنیادگرایی در ابهام در فهم کند و موجب  سیاسی می ین جریانذهن را متوجه ا دي امر،ایران در با

  .رددگ معناي اصلی می

  :باشدمواجه نمیزیر گرایی بعنوان معادل بنیادگرایی به دو دلیل استفاده از اصول ،در نتیجه

 هايشاخصو  ستبسیار نزدیک ا گراییگرایی بنیادصگرایی به شاخص ناصول  -1

 د.دیگر را ندار

است  سیاسی موجود در جمهوري اسالمی ایران هايجریاناز  یگرایی یکاصول  -2

 .گرددمضاعف میابهام موجب  گرایی،عنوان معادل بنیادهن باستفاده از آ و

  

  )اسالمگرایی( سماسالمی

 چند دهه اخیر در زمینه مطالعات بنیادگرایی است هاي پرچالشسم یکی از واژهواژه اسالمی

بسیار مورد استفاده قرار  ییپس از پیروزي انقالب اسالمی و براي معرفی بنیادگرا ویژهبهکه اي واژه

 .اسالمی براي تصاحب قدرت سیاسی است هايتالش گروه سم،ترین ویژگی اسالمیمهم گیرد.می

گرا اسالم ،هر مسلمانی ولیان مسلمانند گرای اسالم دیگر، بیان به متفاوتند، مسلمانان با گرایاناسالم«

عبارت )، به177: 1397 ،شرفی( »گرایی یعنی تبدیل دین اسالم به یک ایدئولوژياسالم .نیست

میان  و میان اسالم به عنوان یک جماعت و دین ،بنا به تعبیر برهان غلیون نایگرااسالمدیگر، 

ها را به روش وشد واجبات دینی را تفسیر و آنکجنبش اسالمی به عنوان حریفی سیاسی که می

ها واژهمانند سایر  هم هرچند این واژه). 46: 1394(ابوزید، د نگذارفرق نمی ل کندأویسیاسی ت

مورد استفاده قرار نگرفته است اما تفاوت  ،گذاري خودبراي نام گراهاي موسوم به بنیادتوسط گروه

از  ستفادهو تثبیت ا علشده این است که محققان غربی در جهاي گفتهدلعام هبقیبا مهم این کلمه 

  .نداهآن نقش بیشتري داشت
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رو  از این این سوال نامید؟ توان بنیادگرا است میدنبال کسب قدرت هکه ب را میسالا روهگ یا هرآ

اگر یک گروه اسالمی به  .اشاره گردد سمشود تا به تفاوت ظریف بنیادگرایی و اسالمی مطرح می

آن را یکی از لوازم مهم اجراي شریعت بداند و در این راه به و دنبال کسب قدرت سیاسی باشد 

اسالمی همه  هروگاین  ست،فت با مدرنیته امخال ،د که معناي ضمنی آندرگخشونت متوسل 

 ايجامعهر گروه بنیادگرا است اما اگر شرایطی را د واقع یک را دارد و در بنیادگراییهاي  ویژگی

شود و انتخاباتی وارد صحنه می هايگروه اسالمی در چارچوب رقابتیک اسالمی در نظر گیریم که 

پردازد سازي شریعت در جامعه ب ا از طریق آن به پیادهخواهد قدرت سیاسی را در اختیار بگیرد تمی

رسیدن به زیرا این گروه در  ،خیر رسد به نظر می ؟بنیادگرا دانست این گروه را توان میآیا باز هم 

 ،خواهد قدرت سیاسی را تصاحب کنداستفاده نکرده و از طریق انتخابات می خشونتخود از  اهداف

 ي مدرنیتهي به نوعی با برخی دستاوردهاأصندوق رتفاده از این گروه اسالمی با اسهمچنین 

دلیل کسب قدرت اگر صحیح به هااین گروه به  سماسالمی اطالق ،موفقیت کرده است در نتیجه

 ،ل روشن در این مورد. مثارسد نظر نمیهمنطقی ب شده،ارائهاطالق بنیادگرا مطابق تعریف  ،باشد

محمد  بود که 2012خابات ریاست جمهوري مصر در سال شرکت اخوان المسلمین مصر در انت

 يجمهوریاست ربه سمت  صورت دموکراتیکبه  نماینده اخوان براي اولین بار در تاریخ مصرمرسی 

قرار گرفت و این  خوانقبول امورد  رن،جهان مد لیاتعنوان یکی از تجهب اتانتخابنهاد  .انتخاب شد

حال بود. کردن شریعت اسالمی ادهپی ،از رسیدن به قدرت هاخوانییکی از اهداف ا که درحالی بود

شوند، بنیادگرا آیا محمد مرسی و اخوان المسلمین مصر که اسالمیست نامیده میسوال این است که 

توان گفت که اصالً و به هیچ هایی مانند داعش و القاعده چه می گروه دربارهدر این صورت  بودند؟

گروه دو  ؟ در نتیجه، اطالق بنیادگرا بهدانند اسالمی میضد آن را و ندندار قبول ، انتخابات راعنوان

یا  المسلمین کنونی مصر اخوان گراهمچنین  ،باشد یتواند منطقمینفراوان  هايتفاوت بااسالمی 

را  سماسالمی با دادن بنیادگراییقرار معادل وقتست بدانیم، آنرا اسالمی النهضه تونسحزب 

  .م قابل قبول بدانیمتوانی نمی

آوریم در میان میبه را» ایسم«این است که وقتی  یسمنکته دیگر در مورد استفاده از واژه اسالم 

از بنیادگرایی نیز  استفادهانتقادي که به  ،کنیممیارائه بندي غربی از یک پدیده اسالمی  واقع صورت

معادل  شده،گفتهبا بنیادگرایی بنا به دالیل  سماسالمی زیادرغم تشابهات  که بهخالصه این .وارد است

   .رسد نظر نمیهبوجه م ،دادن این دو واژهقرار
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  رادیکالیسم

هاي بنیادي جامعه و نهادهاي اجتماعی معناي هواخواهی و طرفداري از دگرگونیرادیکالیسم به«

اي را د و سخت و ریشهگویند که اقداماتی تنهایی میموجود است، در علوم اجتماعی به آن اندیشه

هاي بنیادي را در امور سیاسی و اقتصادي و اجتماعی طلب در بهبود جامعه خواهانند و دگرگونی

مورد افکار پیدا کرده است بیشتر در تکوین در غرب  که این واژه). 78: 1397(آشوري، » کنندمی

از امروزه که هستند هرچند  اي جامعهرود که در صدد تغییر ریشهکار میهی بطافرا پهاي چ گروه

  .شود هاي راست نیز نام برده می رادیکال

غرب  ش کهعنوان یک ایدئولوژي با خاستگاههعنوان یک مکتب فکري و چه بهبچه رادیکالیسم 

مشکالت گفته  ،هایش کارگیري آن در جوامع اسالمی با خود ویژگیهب ،در نتیجه .داردنسبت ست ا

متناسب  یجعل مفهوم ،یابی براي بنیادگراییچرا که یکی از اهداف معادل ،شده قبلی را بدنبال دارد

  .سازدمنظور را برآورده نمیاین  هاي جوامع اسالمی است که رادیکالیسم با خود ویژگی

همان ویژگی بنیادگرایی  ،غیردینی باشد یاتواند دینی  رادیکالیسم نیز می ،گرایی افراط ونچهم 

ویژگی مربوط به خود در ثانی ،دینی باشدابتدائاً هستیم که  ايدنبال واژههبما است و  تقادکه مورد ان

  .کننده نظر ما نیستمینأدر این زمینه نیز ت مدین اسالم یا فرهنگ مسلمانان باشد که رادیکالیس

همچون بنیادگرایی با نهادهاي اجتماعی و سیاسی جوامع امروزي مخالفت  رادیکالیسمهرچند  

مدرنیته مخالف نیست و  باآنها است اما باید توجه نمود که رادیکالیسم  اينبال تغییر ریشهدارد و بد

 ،با مدرنیته که بنیادگرایی کالًاي است در حالی دنبال تغییرات ریشهههاي مدرنیته ب در ذیل آرمان

کند و  می تنهادهاي اجتماعی و سیاسی جوامع امروزي مخالف با مسدر نتیجه رادیکالی ،مخالف است

که بازسازي جامعه از دیدگاه خواستار بازسازي نهادهاي جامعه بر مبناي آینده است در حالی

که در حالی ،دهد ها قرار میدر اختیار آنص که ن ايگذشته ،مبتنی بر گذشته است  یان،بنیادگرا

 ،ن گردیدهادهاي آهها منجر به ساخت جامعه کنونی و ن از دید رادیکال گراییهگذشته و گذشت

مخالفت هر دوي  ،که اشتراك رادیکالیسم با بنیادگراییخالصه این. بنابراین باید با آن مخالفت کرد

 هاها با نهادهاي اجتماعی و سیاسی موجود در جوامع امروزي است با این تفاوت که رادیکالآن

  ز خشونت را ستفاده اتوان ادر برخی موارد هم می .مخالف مدرنیته نیستند یان،برخالف بنیادگرا

  .دانستمیان این دو مشترك عنوان دیگر ویژگی به

هاي بنیادگرایی  دهنده همه ویژگیتواند بازتاب رادیکالیسم نمی شده،با توجه به توضیحات داده

 .عنوان معادل بنیادگرایی در نظر گرفته شودهب ،باشد و در نتیجه
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  گراییزمج

  گري غیرانتقادي، اتیسم) عبارت است از روش اندیشهاندیشی یا دگم(جزم 1گراییجزم

مثابه شود، یعنی باورهاي ثابت را بهتاریخی و متافیزیکی که بر بنیاد باورهاي جزمی روایت میغیر

  ها را در روندهاي تاریخی که آناینانگارد، بدون جا درست میحقایق همیشه همان و همه

هاي عملی نوین به هاي تازه و آموزهرار دهد و بر بنیاد دانششده، مورد آزمون و آزمایش قشناخته

   ).459: 1390ها بپردازد (طلوعی، ها و ارزش معرفتی آنمایه حقیقت آنبازبینی درون

طور زیرا همان ،عنوان معادل بنیادگرایی نیز وافی به مقصود نیستهگرایی بزماستفاده از کلمه ج

ل آن بسیار گسترده و واین است که حوزه شم بنیادگراییادات به که بارها اشاره شد یکی از انتق

نیست  دهندهتوضیح ،هاي موسوم به بنیادگرا در ادیان مختلففراگیر است و اختصاص آن به گروه

   .گرایی وارد استزمکلمه جتر به ابعاد گسترده نقد در همین ،شده است دچار کشسانی که چرا

دینی نیز هاي مادي غیر مکتبو تواند شامل مرام  ست که میا دینیفرا واژه بسیار کلی و گرایی،مجز

 هاي گرا یا یکی از ویژگیزمعنوان ج اا را هم بهنازیست یا هاتوان مارکسیست بعنوان مثال می ،بشود

هاي که اشاره به ویژگی یبنیادگرای براي لادعم از یافتن هدف ما ،نتیجه . دردر نظر گرفت انآن مهم

  کید بر أمسیحیت و ت یادگرایی درهاي آن با زادگاه بنتفاوت و و اجتماعی جهان اسالم ايهآموز

   .گرددمحقق نمیگرایی، زمانتخاب جبا  اسالم و مسلمانان است هايویژگیخود

از دین  المین اسدز میمصل فه ن و دینیرغ و جداکننده دین نه ،گراییزمواژه ج ،عبارت دیگرهب

را ندارد  بنیادگراییبودن با معادل گرایی یارايمواژه جز ،از سوي دیگر .ادیان استمسیحیت و سایر 

گردد نمی مستفادمقصودي از مخالفت با مدرنیته و ساخت جامعه بر مبناي شریعت  ،زیرا در این واژه

 گرایانی در دنیاي مدرن بیابیم که مخالف مدرنیته نیستند و خواستار اجرايزمتوانیم جو ما می

ه الجرم به نه در عمل ک لیدر حوزه نظر بود و گرازمتوان جچنین میهم .شریعت نیز نیستند

 ،همسو باشد گراییمجز اتواند ب میبه نحوي شاخص بنیادگرایی که یا  . تنها ویژگیبینجامد خشونت

توضیح به معنی  گرایینص هايیویژگاز  یتواند یکمیگرایی مگرایی است هر چند که جزصویژگی ن

  .گرایی صدهنده تمام معانی نتوضیحنه شده از نظر بنیادگرایان باشد و داده

در نظر گرفته شود  دگراییبنیا عادلتواند منمیگرایی زمکلمه ج ،شدهگفته با توجه به توضیحات 

  .هاي بنیادگرایی باشد دهنده یکی از ویژگیتواند توضیحترین حالت می بینانهو در خوش

  

  

 
1 . Dogma 
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عنوان به ؛»گرایی تکفیرينص«و » جهادي یگرای نص« ،»جهادي فیسل«یري: گنتیجه

  ه بنیادگراییواژ هاي پیشنهادي برايمعادل

هاي مختلف و به تبع آن جدال مفاهیم، ها و حوزهها در زمینهرسد مفاهیم و کاربرد آننظر میبه

که این مفاهیم است و براي اینمسأله مهمی است که باید به آن اندیشید، بنیادگرایی نیز یکی از 

کند، بسازیم نیازمند بتوانیم ادبیات پژوهشی خود را که از تاریخ و فرهنگ جوامع اسالمی تغذیه می

   مند خود هستیم. ادبیات مرجع و خاص زمینه

باشد  پسینیباید  فی کهتعری آن است،تعریف  برمتوقف  ،بنیادگراییعنوان بدیل به يهر پیشنهاد

صورت  هامشترك آن هايویژگی دنشمربر وهاي بنیادگرا مصادیق گروه ءطریق احصااز یعنی 

ساخت «، »مخالفت با دنیاي مدرن«، »گراییصن« بنیادگرایی عبارتند از: شاخص کلیپذیرد. چهار 

اطالق  ،عبارت دیگربه». هدف استفاده از خشونت براي رسیدن به«و  »جامعه بر مبناي شریعت

خواستار ساخت  که شودمی مدرنبا دنیاي  مخالف گراينص گروههر  شامل المیاسبنیادگرایی 

  . کند جامعه بر مبناي شریعت است و در راه رسیدن به این هدف از خشونت استفاده می

 ها عبارت بودند از:این پیشنهاد هما پیشنهاد گردیدند. هاییلبدی ،متخصصان در مصاحبه با 

که بررسی و  گراییو جزم رادیکالیسم م،اسالمیس گرایی،اصول ،گراییافراط ،ظاهرگرایی گرایی/نص

هاي چهارگانه  تعدادي از شاخص هاهر یک از این معادلطوري که توضیح داده شد هب و نقد شدند

 دهنده بنیادگراییتواند توضیحمین هااستفاده از آن مادهند ا را پوشش میگرایی و نه همه آنها بنیاد

دلیل پذیرش بین االذهانی توان مسامحتاً و بهوند. در نتیجه، یا میل آن در نظر گرفته شو معاد بوده

استفاده کرد یا اینکه با توجه به تعریف » بنیادگرایی«رغم همه انتقادات و اشکاالت از مفهوم به

و  »جهاديگرایی نص« ،»سلفی جهادي« سه مفهوم رسد کهنظر میگرفته از بنیادگرایی، بهصورت

طور هب ،کنیم استفاده می این سه معادل وقتی از .دنند معادل بهتري باشنتوامی» گرایی تکفیرينص«

  کسی یا گروهی است که  فی،کنیم با این توضیح که سلشاخص اشاره می به همه چهارضمنی 

د نسوپ ،است دنیاي مدرنمخالف با  و در نتیجه،شریعت  معه بر مبنايگرا و خواهان ساخت جاصن

  ، تکفیري نیز باشداجتماعی و استفاده از خشونت می ،دهنده کنش سیاسینشانهم  ديجها

هاي خشونت، ساخت جامعه بر مبناي شریعت و مخالفت با دنیاي مدرن را در خود دارد. هر ویژگی

 هايلبرخالف معادسه معادل پیشنهادي، ریشه در فرهنگ و تاریخ جوامع اسالمی دارند و 

باشند. هر چند که تا رسیدن  شاخص بنیادگرایی مییا چهار ویژگی هر شامل  ،خصصانمت يپیشنهاد

نظر هاي مورد توافق همگانی، راه درازي در پیش و تحقیقات فراوانی مورد نیاز است، اما بهبه معادل

  تر است، زیرا استفاده از واژه جهاد، گرایی تکفیري نسبت به دو معادل دیگر، مناسبرسد نصمی

  تواند معانی جز خشونت و ترور هم داشته باشد.هاي غربی میخالف اکثر پژوهشرب
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   منابع

  ، ترجمه حسن فرشتیان، قم: موسسه بوستان کتاب.اسالم جهانی شده)، 1387روا، اولیویه (------  - -.

نگاه  ن:، تهراکالمترجمه محمد جواهر )،یک گفتگوي بلند(اندیشه و تکفیر )، 1394( نصر حامد ،ابوزید

  . معاصر

ترجمه شجاع  هاي اسالمی معاصر (اسالم و دموکراسی)،جنبش)، 1393اسپوزیتو، جان و جان وال (

 .1389احمدوند، تهران: نشر نی، چاپ اول، 

دالیل سیاست سرکوبگرانه در قبال شیعیان عربستان سعودي با رویکرد ")، 1391راد، داود ( افشاري

سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ارشد، تهران: دانشکده علوم مه کارشناسینا ، پایان"بنیادگرایی اسالمی

 تهران مرکزي.

 ، تهران: نشر مروارید.دانشنامه سیاسی)، 1351آشوري، داریوش (

، ترجمه افشار امیري، تهران: گر و سیاست جهانیافول سکوالریزم، دین خیزش)، 1380برگر، پیتر ال (

 نشر پنگان.

هاي تاثیرگذار دین بر هویت اجتماعی کردها (مطالعه موردي: سلفیسم بررسی ساز و کار " )،1389(بقالی، هاوژین 

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا."در کردستان)

در ایران با رویکرد هاي بنیادگرایی دینی )، شناخت مؤلفه1393محمد حاضري (هاشمی، مرضیه و علیحاجی

  .87-125، 2، شماره 1393، تابستان  15دوره  شناسی ایران،مجله جامعهبومی، 

تألیف  )،مجموعه مقاالت(آزادي بیان در اسالم  مقدمه کتاب )،1381( محمد سعید ،حنایی کاشانی

  . قصیده سرا :تهران ،ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی کمالی، محمدهاشم

فصلنامه هاي بنیادگرایی اسالمی، تهران: )، در معنا و شاخص1399احمد رضایی (درویشی، هادي و 

 .91-70، 6، شماره 1399، زمستان 16دوره  مطالعات فرهنگی و ارتباطات،

هاي اسالمی در جهان عرب (بررسی پدیده اسالم در انقالب، جنبش)، 1366دکمجیان، هرایر (

  تهران: انتشارات کیهان.ترجمه حمید احمدي،  بنیادگرایی اسالمی)،

، ترجمه محمود سیفی پرگو، تهران: بنیادگرایی، جهان اسالم و نظم بین الملل)، 1390دمنت، پیتر آر. (

  انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

پژوهشکده مطالعات  :تهران ،ترجمه امیر رضایی ،مسلمانان غرب و آینده اسالم )،1386( طارق ،رمضان

  .فرهنگی و اجتماعی

چی و حسین مطیعی امین، تهران: ، ترجمه محسن مدیر شانهتجربه اسالم سیاسی)، 1378وا، اولیویه (ر

  انتشارات بین المللی الهدي.

 ترجمه بیژن اشتري، تهران: نشر افکار. بنیادگرایی،)، 1389روتون، میلس (

، پایان "(ع) کاشان)گرایی شیعی (مطالعه موردي هیأت دیوانگان حسین افراط")، 1395زرجینی، رسول (

 نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم اجتماعی. 
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اي بر بنیادگرایی یهودي، مذهب، ایدئولوژي، بحران رویکرد مقایسه)، 1389زیلبرشتاین، الورنس یت (

 ترجمه شجاع احمدوند، تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. مدرنیته،

و  هاترجمه غالمرضا جمشیدی ادین، اروپاي مدرن و ظهور اسالم گرایی،هراس بنی)، 1379سعید، بابی (

  موسی عنبري، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

، "شناختی پدیده بنیادگرایی اسالمی در کشور مصر در دو دهه اخیرتحلیل جامعه"، 1385شاکري، غالمرضا (

وم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده روانشناسی و عل

  تهران مرکزي. 

 شده در جامعه عرب،اي در باب تغییرات تحریفپدرساالري جدید، نظریه)، 1380شرابی، هشام (

 ترجمه سید احمد موثقی، تهران: انتشارات کوي.

 .نگاه معاصرشر ن :تهران ،ترجمه سمیه سادات طباطبایی ،انسان و اسالم سپید )،1397( عبدالمجید ،شرفی
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