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چکیده
نوسلفیه یکی از جریانات کالمی دوران معاصر است که ضمن تحفظ بر اصول سلفیگری ،با نقد سلفیه،
به دنبال جرح و تعدیل برخی از مبانی آن است .نوسلفیها با عبور از باورهای جزمی سلفیگری و ارائه
اسالمی اهلسنت ،دیدگاههای معتدلتری از اسالم
ادایمی
ِ
برداشتهای نو و متفاوت از جریانهای درون پار ِ
بنیادگرا را به نمایش گذاشتند .آنها در برابر سلفیان جدید (جهادی-تکفیری) درپی آنند تا با احیای توحید و

از روشهای اعتدالگرایانهتری همچون دعوت و کادرسازی و تعلیم و تربیت جامعه ،به حکومت اسالمی
َ
برسند .بر اساس دیدگاه افرادی چون مرحوم فیرحی ،بابی سعید ،سمیر امقر ،کری ِگلین و  ...از نوسلفیه به
جریانی غیرعقالنی و متمایل به خشونت افراطی و نظامیگری تعبیر میشود؛ اما این پژوهش با تأکید بر
نظرات مودودی و قرضاوی ،داعیهداران گفتمان نوسلفی ،تالش دارد تا نشان دهد بر خالف تعبیرات رایج از
نوسلفیه ،این جریان از گفتمانی عقالنیتر و اعتدالیتر نسبت به دیگر جریانات سلفی برخوردار است .براین
اساس باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که چه شاخصههایی موجب تمایز جریان نوسلفیه از دیگر سلفیان
معاصر میشود؟ برای دستیابی به این مهم از روش تحلیلی-توصیفی متنمحور بهره گرفته شده و گردآوری
دادهها بر اساس شیوه کتابخانهای و از طریق فیشبرداری از کتب مرجع و مقاالت علمی-پژوهشی صورت
گرفته است.
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طرح مسئله

مفهوم سلفیگری از جمله مفاهیم کالمی اسالمی است که در دوران معاصر ،کاربرد
فراوان یافته است .پدیدۀ سلفیگری در منظومۀ معنایی اسالم ،به معنای بازگشت و رجوع به
گذشته است .سلفیگری در اصل بازخوانی نقش دین در دنیای مدرن برپایۀ تفسیری است که
خود بر جامعیت و کمال دین استوار شده است و در برابر دنیای متالطم و مبانی نوشونده
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تمدن غربی ،بازگشت به سلف صالح و تجدید دعوت را پیش پای انسان مسلمان در دنیای
مدرن میگذارد .به عبارت دیگر ،سلفیه در برابر مسئلۀ انحطاط و زوال تمدن اسالمی ،ضعف
جوامع اسالمی را در مقابل جوامع غربی ،در سایۀ دوری کشورهای اسالمی از پایههای دعوت
نبوی و سیرۀ سلف صالح معنا میکند و بازگشت به اصول و مبانی و تجدید دعوت به شکل
خالص را ،راه رستگاری مسلمانان در دنیا و آخرت میشمرد .این جریان ،دارای طیفهای
متفاوتی است ،از سلفی افراطی تا سلفی محافظهکار؛ جریانات مختلف سلفی به تناوب بر
روی این طیف تعریف میشوند؛ اما آنچه امروزه در میان جریانات سلفی ،جهان معاصر را
تحت تاثیر خود قرار داده است ،خرده گفتمان نوسلفی است؛ اما آنچه که در منابع پژوهشی
از برونداد عملی نوسلفیه ارائه میشود ،مبتنی بر نوعی نگاه افراطگرایانه توأم با ارهاب و
خشونت است و مصداق بیرونی آنرا القاعده و داعش شاهد میآورند ،درحالیکه چنین
برداشتی از لحاظ مفهومی دارای اشکال است ،بر همین سیاق ،برخی از پژوهشگران حوزۀ
اسالمی با یکسانانگاری نوسلفیه با سلفیهای جدید ،معتقدند که این گروه از سلفیها با
تغییر انگارههای سلفی سنتی و تبدیل آن مؤلفهها به ابزارهایی جدید ،خط مشی خود را از
حوزه کالم به عرصه کنشگری تغییر دادهاند .آنها معتقدند که این گروه از سلفیان در دوران
معاصر اگرچه از حیث شناختشناسی و روش استنباط ،تفاوت زیادی با سلفیهای سنتی

ذاتی سلفیگری ،به سمت فرآیندهای رادیکالیستی و کنش-
ندارند؛ اما بنا به استعداد درونی و ِ
گری مسلحانه (جهاد) حرکت کرده و نام خود را با حرکتهای افراطگرایانه و خشونتآمیز

پیوند زدهاند .آنها به مانند سلفیهای سنتی ،با نگاهی قشریگرایانه به ظاهر آیات و روایات
تمسک میجویند و برداشت سطحی از متون مقدس را به عنوان اصلیترین مکتب روش-

سلفیه ،اصطالح مهم فقهی در فقه اهلسنت است که البته با وضعیت چند معنایی و
با ابهام مفهومی روبروست .در فهم این اصطالح ،یکی از شیوههای رایج ،تقسیم سلفیه به
سلفیۀ جدید و قدیم است .اگرچه سلفیۀ قدیم و جدید از حیث روش ،تفاوت چندانی باهم
ندارند؛ اما به نظر میرسد که سلفیه جدید بیشتر به رادیکالیسم تمایل یافته یا به اعتبار
استعداد درونی خود چنین تمایالتی دارد  ...وجه تمایز سلفیان قدیم و جدید ،تعریف
خاصی است که نوسلفیان از مفهوم بدعت؛ یعنی تقابل سنت و بدعت و سرانجام میل به
تکفیر غیرسلفیان از مسلمانان دارند( .فیرحی)79 :1393 ،

او در ادامه معتقد است ،دوگانه توحید و شرک ،نقطۀ آغاز افتراق سلفیۀ قدیم از سلفیۀ
جدید یا همان نوسلفیه در حوزۀ نظری است؛ چراکه نوسلفیها برخالف مشرب سلفیهای
قدیم ،نه تنها بر غیر مسلمانان به دلیل نگاه متفاوتشان به مسئلۀ توحید ،بسیار سختگیرانه
رفتار میکنند؛ بلکه با اتکا و استناد به تکفیر ،به غیریتسازی و خشونت در درون جوامع
اسالمی حکم میکنند .او دراین رابطه مینویسد:
بدینسان ،نوسلفیها ،مفهوم توحید را در مقابل دو مفهوم بدعت و شرک قرار میدهند،
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شناختی خود برگزیدهاند .در واقع آنها سلفیه را به دو دسته سلفیه جدید و قدیم تقسیم میکنند؛
ً
مثال مرحوم فیرحی دراینباره مینویسد:

که یکی (بدعت) مستلزم خشونت در درون جوامع اسالمی است و دیگری (شرک) خشونت
را در بیرون از جوامع اسالمی پایهریزی میکند .در واقع گفتمان نوسلفی ،نوعی از ایمانگرایی
اسالمی است  ...بدون توجه به هیچ تفسیری است ،نوعی جزمیگرایی و ظاهراندیشی صرف
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وافراطی ،که هیچ معنا و مفهومی را در پس معنای حرفی نصوص دینی نمیبیند ،در نتیجه نیز
هیچ نیازی به همترازی ادله شرعی و اجتهاد در نصوص نمیبیند .در این جریان ،برای
نوسلفیها ،تنها چیزی که اهمیت دارد ،اجرای ظاهری این نصوص ،به هر طریقی،
بالخصوص با استناد به جهاد است ،ابزاری که مشروعیت آنرا خود ّ
نص ،تضمین و توصیه
کرده است .این روششناسی نتایج مهمی را در جهان اسالم بهدنبال دارد که یکی از مهمترین
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آنها تعطیل فقه یا حداقل تقلیل آن به جمعآوری و تبویب احادیث از یک سو و باز تولید
ناگزیر خشونت به نام جهاد از سوی دیگر است( .فیرحی)83 :1393 ،
عالوه بر حوزۀ نظری ،فیرحی معتقد است ،سلفیۀ جدید یا نوسلفیان در حوزۀ عملی نیز
متفاوت از سلفیه قدیم یا سنتی عمل میکند .او معتقد است ،عملگرایی نوسلفیان و افراط-
گرایی سیاسی آنها ،باعث تمایزشان با سلفیه سنتی است ،در واقع حرکت سلفیه جدید به
سمت آرمان تشکیل خالفت اسالمی که با الزامات نظامی نیز همراه بود ،تفاوت میان این دو
ً
دسته را آشکارتر کرد و بنیانهای افراطی که بهواسطۀ این نگاه خصوصا با «سازمان التکفیر و
الهجره توسط شکری مصطفی و منشعب از اخوانالمسلمین بنیان گذاشته شد ،این جریان
[نوسلفی] را به سمت کنشهای نظامی همراه با خشونت و ارعاب سوق داد».

( amghar,

)2001:15
برخی از پژوهشگران دیگر این حوزه نیز تحت تاثیر این دستهبندی از جریانات سلفی،
ً
نوسلفیه را جریانی جهادی و افراطی تعریف میکنند؛ مثال مروان شحاده ،مهمترین
خصوصیت جریانات نوسلفی را جهادگرایی آنها تعریف میکند و معتقد است ،جهاد
مهمترین دال گفتمانی نوسلفیان است و القاعده را نمونۀ بارز این جریان توصیف میکند .او
برای این گفته خود به جزوهای از ابوبکرالبغدادی تحت عنوان «چرا ما میجنگیم؟» اشاره

میکند و مینویسد« :هر مؤمن باید با دشمنان خداوند متعال بجنگد .اگر از میان کافران کسی
اقدام به تجاوز و تهاجم به مقدسات مسلمانان کند ،جهاد ،واجب عینی خواهد بود1».
(شحاده )163 :1395 ،بر اساس این دیدگاه ،نوسلفیگری جریانی است که بر مبنای مؤلفه-
های سلفیگری و البته تفاسیر جدید از برخی اصول و مؤلفههای آن ،بازتولید شده است« .این
ً
جریان جدید (نوسلفیه) از نظر زمانی پس از شکست طالبان در افغانستان و دقیقا در بطن
است( ».سیفی و سیفی)128 :1396 ،
علیرغم این دستهبندیها این پژوهش در پی آن است که نشان دهد نوسلفیه دارای
مفهومی متفاوت از آنچه که فیرحی و دیگران ارائه دادهاند ،است .در واقع این تقسیمبندیها،
بدون توجه به مفهوم ذاتی پیشوند «نو» در کلمه نوسلفیه و فقط با اتکا به معنای ظاهری این
کلمه و به صرف حضور این خرده گفتمان در میان جریانات کالمی معاصر ،به پر
سروصداترین و پرطمطراقترین جریانات سلفی حال حاضر یعنی القاعده و داعش نسبت
داده میشود .بهطور مثال آیا جریاناتی مانند نولیبرالیسم یا نومحافظهکاری نسبت به گفتمان
مادر یعنی لیبرالیسم و محافظهکاری جریانهایی افراطی و ساختارشکن تعریف میشوند یا
اینکه در سلسله مفاهیم سیاسی-فلسفی این جریانات را خردهگفتمانی منتقد و اصالحگرا
نسبت به گفتمان مادر تعریف میکنند؟ در مفاهیم سیاسی یا فلسفی یا حتی اقتصادی ،به
دلیل وجود انسداد و مشکل در گفتمان مادر یا جریان اصلی و به منظور برطرف شدن آن
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جنبش بیداری اسالمی بازتولید شده و براساس شرایط جدید ،فعالیت خود را گسترش داده

انسدادها یا مشکالت ،گفتمان مادر بازتعریف میشود و با نگاهی نو و با هدف اصالح ،خرده
گفتمان جدید با حفظ اصول کلی گفتمان مادر پدید میآید که این خرده گفتمان جدید را با
 .1البغدادی" ،لماذا نقاتل؟" ،الملف الجامع لتنظیم القاعده فی بالد الرافدین.
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پیشوند نو تعریف می کنند ،در مورد خرده گفتمان نوسلفی نیز باید همین اصول و قواعد کلی
را مراعات کرد و آنرا یک جریان اصالحگرا و با دیدگاهی انتقادی به گفتمان مادر تعریف کرد.
باید نوسلفیه را خرده گفتمانی دانست که با بازتعریف گفتمان مادر و با دیدگاهی جدید در پی
رفع انسدادها و مشکالتی است که بر اثر گذشت زمان بر پیکرۀ سلفیگری نشسته است .در
واقع نوسلفیگری جریانی است که ضمن تحفظ اصول کلی سلفیگری با دیدگاهی انتقادی
مطالعات اندیشه معاصر مسلمین ،سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان 1400
188

و تجدیدنظرطلب نسبت به گفتمان سلفیگری و با هدف پیراستن اسالم سلف از خرافات و
پیرایهها به وجود آمده است .آنها با گذر از اندیشههای ابنحنبل و ابنقیم و ابنتیمیه ،اجتهاد
را در برابر اتباع قرار میدهند ،اجتهادی که رگههایی از عقالنیت در تفسیر نصوص در آن دیده
میشود ،آنها بر خالف سلفیهای تکفیری که فقط به ظاهر آیات و روایات تمسک میجویند
و آنها را تاویلناپذیر میدانند ،به عقل به عنوان ابزاری جهت تفسیر متن به منظور تطبیق آیات
و روایات با مقتضیات زمان و مکان بها میدهند .به دلیل همین تفاوت در روششناسی نیز
برونداد و خروجی نوسلفیان با سلفیان جدید یا تکفیریها متفاوت است .بهطور مثال ،سلفیان
جدید (جهادی-تکفیریها) از طریق جهاد در پی تشکیل خالفت اسالمی ،همچون امویان
هستند؛ در برابر نوسلفیان معتقد به تشکیل حکومتیاند که بر پایۀ کادرسازی یا اصالح و
تربیت جامعه نضج میگیرد و نه حکومتی برآمده از کنشهای هیجانی و غیرعقالنی ،بر این
اساس نوسلفیان با نگاهی اصالحگرایانه در برابر جهادگرایی سلفیۀ جدید به دعوت و امر به
معروف همت گماشتهاند و در برابر وجوب تشکیل خالفت اسالمی به برپایی حکومت
اسالمی و احیای توحید اعتقاد دارند.
در واقع آن دسته از سلفیان که فیرحی و دیگران از آن یاد میکنند به زعم این پژوهش،
ً
نباید با عنوان نوسلفیه دستهبندی شوند بلکه آنها را باید صرفا سلفی تکفیری یا جهادی یا در

بهترین حالت سلفیه جدید نامید و در برابر ،آن گروه از سلفیان معاصر که بجای اندیشه
تکفیری ،مباحث کالمی و امر به معروف را سرلوحه قرار دادهاند و دعوت و اصالح جامعه را
دغدغه خویش ساختهاند و تغییرات سیاسی-اجتماعی را بر اساس یک راهبرد بلند مدت و بر
اساس کادرسازی یا تربیت افراد در دستور کار دارند را نوسلفیه تعریف کرد.
یکی از جریانهای کالمی معاصر ،جریان نوسلفیه یا سلفیه متعادل است که علیرغم
برخی از تندرویها و افراطیگریهای سلفیه را تعدیل کرده است  ....این جریان میکوشد
مباحث توحید اسالمی را از توحید قبوری و تکفیر دیگران به توحید عملی و جنبههای گوناگون
آنان در جامعه بکشاند و از احیای توحید به حکومت اسالمی -در برابر حکومت جاهلیت-
و نیز توحید در قانونگداری و توحید در حاکمیت راه یابد( .امیرخانی)143 ،1389 :
چهارچوب نظری تحقیق

الف -نظریه نوسازی-بازسازی
در میان گفتمانهای مبتنی بر اندیشه بازگشت به سلف صالح ،دو گونه تفکر و دیدگاه به
صورت غالب وجود دارد .گروهی از گفتمانهای سلفی ،به اصالح و نوسازی امور از طریق
فرآیند مدیریت و کنترل معتقدند.
آنها برای بازگشت به سلف صالح ،بدون توجه به رفتارهای انقالبی و هیجانی و افراطی،
در پی اصالح تدریجی امور برمیآیند .از نگاه آنان ابتدا باید به خودسازی پرداخت و سپس
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پذیرش اصول ،روش و کلیات سلفیگری ،بعضی از مسائل سلفیۀ سنتی را به نقد کشانده و

به جامعهپردازی و اصالح جامعه روی آورد .با تغییر و اصالح جامعه ،میتوان به اصالح در
حاکمیت دست یافت .آنها با مدیریت عقالنی و کنترل آگاهانه ،اصالح و نوسازی تدریجی
امور را بهصورت یک پروسه در نظر میگیرند و معتقدند که اصالح جامعه ،امری یکباره و
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دفعی نیست؛ بلکه جریانی است که نیاز به آگاهی و تخصص دارد)Brown,2003: 36( .
آنها در راه نوسازی و اصالح امور ،به کادرسازی و تربیت و پرورش افراد جهت انجام
امور اجتماعی-سیاسی معتقدند .معتقدان و پیروان این نظریه را میتوان نوسلفی نامید.
اندیشه آنها در واقع بر یک سری اصالحات ساختاری پایهریزی شده است.
در برابر نظریه نوسازی ،نظریه بازسازی یا تأسیس قرار میگیرد« .نظریه بازسازی ،ضمن
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اعتقاد به بازگشت به سلف صالح معتقد است ،این بازگشت ،یک امر تدریجی نیست؛ بلکه
باید بهصورت دفعی و با حرکتی انقالبی به سمت رجعت حرکت کرد .مهمترین ویژگی اندیشه
ً
بازسازی ،افراطی بودن آن است .در بازسازی ،مدیریت افراطی و ظاهرگرا عمال به صورت
افسارگسیخته و بدون هیچ کنترلی ،اعمال میشود» (حیدری )69 :1388 ،این مدیریت
افراطی ،موجد رادیکالیسم و خشونت بیش از حد میشود .در واقع امروز این نظریه بهصورت
عملی ،در کنشگری گفتمانهای جهادی نظیر القاعده و داعش به چشم میآید.
براساس این نظریه ،باید میان نوسلفی با سلفی تکفیری-جهادی تمایز قائل شد .طرفداران
نظریه نوسازی ،در قالب جریان نوسلفی قابل تبییناند و سلفیهای تکفیری یا افراطی در قالب
طرفداران نظریه بازسازی.
ابواالعلی مودودی

سید ابواالعلی مودودی 1از متفکران دینی در حوزۀ شبه قاره هند در دوران معاصر است.
مودودی از جریان سلفی شبه قاره هند در قرن بیستم تاثیر پذیرفته است که توسط شاه ولیالله
دهلوی بنیان گذاشته شد؛ اما این جریان سلفی بعد بهواسطه اخالف دهلوی به افراط کشیده
شد و تالی سلفی وهابی گشت؛ اما در این میان ،مودودی به دلیل اعتقاد جدی به اجتهاد و
 1903 .1تا  1979میالدی 1282 /تا  1358شمسی.

مطالعۀ گسترده در قرآن و سنت و نداشتن تعصب نسبی ،موفق شد جریان موجود سلفی در
شبه قاره هند را تهذیب کند و آن را از حالت افراطی و تند در مسائل اعتقادی و مذهبی بیرون
آورد و جریان آن را به سمت مسائل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بکشاند .در واقع
مودودی در دوران حاضر اولین کسی بود که توانست با اندیشههای خود ،سلفیگری را تا
حدودی تعدیل و از تندرویهایی که در واکنش به مدرنیته و استعمار در جریان سلفیگری
یاد میشود.
مودودی اندیشه خود را حول انگاره توحید فصلبندی میکند؛ توحید مهمترین دال در
منظومه گفتمانی جریانات سلفی است و اساس بنیان فکری-معرفتی جریان سلفیه را نشان
میدهد .توحید نقطه آغازین اشتراک و افتراق میان جریانات سلفی است« .جایگاه ویژه این
دیدگاه اعتقادی در ساختار فکری سلفیان موجب شد آنان عنوان «الموحدون» یا «اهل
التوحید» را مختص خود بدانند و بهطور ضمنی دیگر مسلمانان را آلوده به شرک بدانند».
(الگار )13 :1386 ،مفهوم توحید در صدر اندیشههای سلفی موجب شده است که تعبیر این
مفهوم نقطه آغاز ایمان یا کفر باشد ،نوسلفیان نیز از سایر سلفیها مستثنی نیستند و مفهوم
توحید سرمطلع اندیشههای نوسلفی است؛ اما آنها توحید را مهمترین معروف میدانند ،نه
ابزاری جهت تعریف هویت دگر نسبت به سایر مسلمانان.
مودودی نیز مانند دیگر متفکران سلفی نقطه آغازین بحث خود را با مفهوم توحید شروع
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رشد کرده بود ،جلوگیری کند .بر همین اساس از مودودی به عنوان پدر معنوی نوسلفیگری

میکند .در دیدگاه وی اسالم ،نظامی جامع ،کامل و فراگیر است که تمام شئون زندگی انسان-
ها را در برمیگیرد ،در این نظام فکری کامل و جامع ،اساسیترین و مهمترین مسئلۀ اعتقادی
«مسئلۀ توحید» است که در روند زندگی فردی و اجتماعی مسلمین تاثیر مستقیم و
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حیاتبخش دارد .بر این اساس مودودی در پی احیای همه جانبه اندیشه توحیدی است.
مودودی ،آغازگر راه مصلحانه سلفیگری در عصر جدید ،معتقد است ،کنه ذات دعوت
به معروف در دعوت به توحید نهفته است .او معتقد است ،نقطه ثقل دعوت انبیای الهی حول
محور «توحید ربوبی» در برابر «شرک ربوبی» بوده است که مشرکان به آن اعتقاد داشتند.
نوع نگرش مودودی به جامعه و حکومت نیز بر اساس مفهوم توحید شکل میگیرد ،در
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واقع توحید مدار مرکزی اندیشه سیاسی و عبادی مودودی را شکل میدهد .در نگاه وی بنیاد
نظام سیاسی اسالم بر حاکمیت انحصاری الله و عبودیت او و نفی هرگونه شرک و جاهلیت
بنیانگذاری شده است.
به باور وی هدف غایی انبیا در دنیا برپایی حکومت الهی و اجرای نظام زندگی الهی است
و تمامی مفاسد اجتماعی ریشه در حکومتها دارد .بر اساس همین باور به انتقاد از کسانی
میپردازد که لزوم تشکیل حکومت اسالمی را جدی نمیانگارند و مینویسد« :کسانی که
چنین تصوری دارند نمیدانند که اجرای عملی دین خدا احتیاج به تشکیل حکومت دارد».
(مودودی )41 :1388 ،اما این حکومت در نگاه وی مبتنی بر فلسفۀ توحید است؛ بر این
اساس او «ریشۀ همۀ مفاسد و آفتهای جامعه را در حاکمیت غیرخدا میداند و هدف نهایی
اسالم و پیامبر اکرم را نیز از بین بردن حاکمیت انسان بر انسان و برقراری حکومت مطلق
خداوند یگانه بر همه عالم برمیشمرد( ».مودودی)304-303 :1986 ،
مودودی در نوشتههایش به آیۀ  55سورۀ مبارکۀ نور 1به دفعات استناد میکند و از آن،
نظریه حکومت اسالمی را با شرایطی خاص نتیجه میگیرد؛ از جمله اینکه ،حاکمیت فقط از
آن خداست؛ اما در باب حکومت همه مؤمنان شایسته امر خالفتاند؛ اما شخصی میتواند
ْ َ َ َّ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
َ
َ
َّ
ْ َْ
َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ
ض ک َما ْاس َتخلف الذی َن ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم.
 .1وعد الله الذین آمنوا ِمنکم و ع ِملوا الص ِال ِ
حات لیستخ ِلفنهم ِفی اْلر ِ

به عنوان رهبر انتخاب شود که از اعتماد کامل عموم مسلمانان برخوردار باشد و اساس
مشروعیت خلیفه ،رضایت مسلمانان است .اساس واقعی دمکراسی در اسالم در همین
خالفت همگانی نهفته است ،همچنین فکر تشکیل حکومت انتخابی در اسالم از همینجا
نشأت گرفته است( .امیرخانی)152-151 :1389 ،
مودودی معتقد است ،جهت ایجاد حکومت اسالمی یک رشته عملیات مقدماتی و
است .ایدۀ انقالب از جایگاه خاص و ویژهای در اندیشۀ سیاسی مودودی برخوردار است .در
گفتمان مودودی ،ایجاد حکومت اسالمی تنها از طریق انقالب اسالمی امکانپذیر است؛
انقالبی که اوج تقابل اسالم و غیراسالم است.
انقالب مورد نظر مودودی« ،ظهور حرکت و جنبشی است بر اساس فکر و نظریۀ حیاتی
اسالم و بر پایه قواعد و ارزشهای اخالقی و عملی که موافق و مالیم طبیعت آن باشد؛
ازاین رو ،انقالب مدنظر او یک انقالب روحانی مبتنی بر تعلیم و تعلم است ،نه یک انقالب
فیزیکی خشونتآمیز( ».امیرخانی)152 :1389 ،
از نظر وی ،انقالب اسالمی؛ یعنی «تعلیم و تربیت افراد جامعه ،در واقع او معتقد است،
قبل از تشکیل دولت میبایست جامعه اسالمیزه شود؛ به این دلیل که موفقیت جامعه در
مشروعیت آن از نظر مردم است( ».حمیدی و کامرانی)202-201 :1397 ،
در واقع آنچه باعث تمایز اندیشههای نوسلفیان با سلفیان جدید میشود در همین نحوۀ
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محرکات اجتماعی و مقتضیات فطری الزم است تا حکومت پدید آید که آن انقالب اسالمی

دست یابی به تشکیل حکومت نهفته است ،نوسلفیان روندی عقالنی و میان مدت یا بلند
مدت را مدنظر دارند؛ اما سلفیان جدید ،به یک حرکت انقالبی غیرعقالنی و یکباره معتقدند
که طومار وضع موجود را درهم بپیچد.
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سلفیان معتقد به نظریه نوسازی ،ابتدا معتقد به ایجاد کادرسازی
بهطور کلی نوسلفیان یا
ِ

و آموزش و تعلیم و تربیت و سپس به دنبال تشکیل حکومت اسالمی هستند؛ اما سلفیان
جدید یا تکفیریها برآنند که تشکیل حکومت بر سایر امور اولویت دارد و باید از طریق قدرت
و استیال جامعه را اسالمی کرد.
مودودی نیز به عنوان آغازگر راه نوسلفی در دوران جدید ،معتقد به یکسری اقدامات و
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زمینهسازی جهت تشکیل حکومت است .حکومتی که علیرغم ایدئولوژیک بودن هیچجایی
برای دیکتاتوری و استبداد ندارد و اساس مشروعیت حکومت ،رضایت عامۀ مسلمانان است
و به همین جهت مودودی از عنوان خالفت همگانی یاد میکند( ،عراقچی)88 :1378 ،
حکومتی که خلیفه در صورت سلب اعتماد عموم مسلمین از منصب خالفت عزل میگردد.
اسالمی میگذرد که مبتنی بر قواعد و اصول اخالقی
حکومت اسالمی او از رهگذر انقالب
ِ

و انسانی است .یک انقالب روحانی مبتنی بر تعلیم و تعلم و نه یک انقالب فیزیکی خشونت-
بار .حتی اندیشه جهاد نزد وی از همین رهگذر حاصل میشود و این یکی از مهمترین وجوه

افتراق اندیشه مودودی با اندیشههای معتقدان به نظریه بازسازی یا همان جهادی-تکفیری-
هاست .او گاهی از این انقالب اسالمی با عنوان جهاد علمی و فرهنگی نیز یاد میکند و
معتقد است ،این کار یک انقالب ذهنی ،معنوی و علمی مبتنی بر الگوی تربیت و تعلیم
اسالمی است که گام به گام تحقق مییابد« .در واقع انقالب از دیدگاه مودودی ،تغییر
تدریجی بنیادین در جهان هنجاری ،ارزشی ،ذهنی ،روحی و معنوی تک تک افراد جامعه و
بازسازی آن بر مبنای اندیشهها و جهان بینی اسالمی است( ».علیخانی ،1384 ،ج)51 :2
بر این اساس ،نمیتوان جهاد را در اندیشه او بر قیام بالسیف تعبیر کرد؛ بلکه جهاد را باید یک
ً
عمل فرهنگی برای آگاهی و رشد جامعه که نهایتا به حاکمیت خداوند بر زمین میانجامد،

ً
دانست و این اندیشه دقیقا نقطۀ مقابل نظریۀ بازسازی و اندیشههای جهادی-تکفیری است.
نقطۀ افتراق دیگر مودودی با سلفیان جدید به بحث اجتهاد و روششناسی در اندیشههای

)154 :1389
یوسف القرضاوی

قرضاوی از بقایای نسل اول جنبش اخوان المسلمین است ،کسی است که حضور حسن
البنا مؤسس اخوان و سید قطب پدر معنوی جریانات تکفیری را درک کرده است .او پس از
اخذ مدرک دکتری از دانشگاه االزهر مصر ،به ریاست دانشگاه شریعت و علوم اسالمی قطر
منصوب شد .در تالش برای احیای اندیشۀ اصیل اسالمی ،مرکز «البحوث السنة و السیرة
النبویة» را در این دانشگاه تاسیس کرد .او بیش از صد جلد اثر در حوزه علوم اسالمی و
سیاست دارد و از چهرههای تاثیرگذار در عالم اهلسنت است .او ریاست سازمان علمای
اهلسنت را نیز برعهده داشت .وی در اندیشه و روش ،عالمی میانهرو شناخته میشود که
ضمن اعتقاد به سنت به اصول تجدد در عالم سیاست نیز توجه خاصی دارد بهطوریکه:
«همین ویژگی میانهرو بودن قرضاوی باعث شده تا برخی از پژوهشگران اندیشه ،او را راه حلی
برای خروج از بنبست تحمیل شده بر حرکت اسالمی بدانند( ».معرضاحمد)103 :2001 ،
قرضاوی مانند دیگر سلفیان ،اسالم را دارای برنامهای جهانشمول برای همۀ انسانها و
همۀ دورانها میداند و فقه ،مبانی اندیشه سیاسی وی را تشکیل میدهد؛ زیرا معتقد است،
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او بازمیگردد ،درحالیکه تکفیریها هیچگونه تفسیری در نصوص را نمیپذیرند و معتقدند
ً
که باید مستقیما به اصل نص رجوع کرد ،مودودی معتقد است ،برای تجدید و احیای دین،
ً
صرفا احیای علوم دینی و زندهسازی روح پیروی از شرع کافی نیست...؛ ازاینرو ،خود او
ً
جهت احیای اجتهاد اسالمی عمال وارد حوزۀ اجتهاد و نظریهپردازی شده است( .امیرخانی،
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اسالم بدون سیاست دین دیگری است؛ اما وی نگاهی نوگرایانه و پویا به فقه دارد و با پذیرش
نهادهای مدنی در قالب فقه سیاسی ،برخی از سازوکارهای دمکراسی از قبیل قانون اساسی،
پارلمان و انتخابات را مقبول میشمارد .او با تأکید بر اجتهاد ،راه را برای نوگرایی در فقه
اهلسنت میگشاید .اندیشه سیاسی وی مبتنی بر مفهوم خالفت و عدم نصب الهی است و
بر مفهوم میانهروی ،تأکید فراوان دارد 1.بر اساس همین شاخصها میتوان قرضاوی را نوسلفی
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خواند« .قرضاوی که از سردمداران جریان نوسلفی محسوب میشود ،نظرات جدیدی در
ارتباط با ایجاد حکومت اسالمی و پذیرش نهادهای مدنی مدرن ارائه داده است( ».ناقد،
)77 :1385
قرضاوی نیز مانند سایر سلفیان ،مبانی کالمی و نظری خویش را از توحید آغاز میکند.
او میگوید« :حقیقت و روح توحید ،در واقع شورش و نهضتی است در راستای تحقق آزادی،
مساوات و برادری بشری( ».قرضاوی )140 :1999 ،او مانند دیگر سنتگرایان اسالمی
معتقد است ،حاکمیت تنها از آن خداست؛ اما حاکمیت در تشریع و قانونگذاری و نه
حاکمیت در نصب؛ چراکه حاکمیت در نصب و عزل از آن مردم است .او از همینجا به
اندیشههای مودودی نیز نقب میزند و معتقد است ،جهان اسالم در بیان مفهوم حاکمیت
خداوند از زبان مودودی دچار سوء برداشت شده است« ،او با استناد به سخنان مودودی در
ً
باب حاکمیت ،معتقد است ،او صراحتا حکومت انتصابی و تئوکراسی را رد کرده است و این
واژه را در معنای جدید بکار برده است؛ بنابراین ،حاکمیت در تشریع تنها از آن خداست».

 - 1در جریان بیداری اسالالالمی (بهار عربی) از جنبشهای تونس و مصالالر و سالالوریه دفاع و حتی با برخی جریانات افراطی
سالاللفی همراهی کرد که این بخش از حمایتهای وی و همدلی با جریانات افراطی سالاللفی با اندیشالالههای میانهرو وی همخوانی
ندارد ،هرچند که در مرحله آخر از تش الکیل خالفت داعش انتقادهای فراوانی کرد و شالالاید همراهی وی با این جریانات را بتوان به
کهولت سن او و ناتوانایی در تشخیص صحیح نسبت داد.

(بحرانی)139 :1384 ،
او با نگاهی نوگرایانه به فقه ،بهطورکل راهش را از سلفیان جمودگرای سنتی جدا میکند
و باب جدیدی از فقه را در جهان اهلسنت میگشاد و همین دیدگاه وی باعث تمایز او از
دیگر سلفیان میشود« .دیدگاه قرضاوی در باب فقه با عنوان «فقه المقاصد» توصیف شده
است ،دیدگاهی که از یک سو بر نص و از سویی دیگر بر عقل که آشکار کننده مصلحت
افتراق اندیشههای نوسلفی قرضاوی با اندیشههای سلفی و تکفیری آغاز میشود .تأکید او بر
ضرورت استفاده از عقل در امر اجتهاد ،باعث تمایز اندیشههای او با دیگر هممسلکانش
است .او معتقد است ،عصر جدید نیازمند فقه جامع و کاملی است که تنها به نص بسنده
نکند؛ بلکه به عمق دین و مجهوالتش بپردازد .او در اینجا به دنبال پیوند میان سنتگرایی و
تجدد است .او در فقه و اجتهاد قائل به نوآوری و حرکت بر اساس مستحدثات روز است .او
معتقد است ،سنتگرایی و تجدد در شریعت لحاظ شده است:
«سنت گرایی در منابع اصلی یعنی کتاب خدا و سنت پیامبر جلوهگر است ،قرآن
سرچشمۀ اصلی و قانون اساسی است و سنت تفسیر نظری و بیان عملی قرآن است؛ اما
تجددگرایی در منابع اجتهادی جلوهگر است که میان فقهای مسلمان در میزان حجیت و اعتبار
استداللی آنها ،اختالفنظرهای فراوانی وجود دارد ( ». ...قرضاوی)348-345 :1379 ،
عصام تلمیه معتقد است« ،میانهروی و اعتدال از ویژگیهای فقه قرضاوی است».

نوسلفیگری در زیست جهان معاصر اسالمی با تأ کید بر اندیشههای مودودی و قرضاوی

عمومی زندگی مسلمانان است اتکا دارد( ».فیرحی )71-70 :1393 ،شاید از همینجا مبانی

(تلمیه )98 :1383 ،او مینویسد:
«فقه قرضاوی ،اجتماع بین سلفیت و نوگرایی با اصالت و تجدد است ،سلفیت و نوگرایی
با هم در فقه قرضاوی منافات ندارند؛ زیرا سلفیت واقعی این نیست که همۀ درها را به جز
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میراث گذشته برخود ببندند؛ بلکه برای همسو کردن خود با عصر جدید و واقعیات ،همواره
خود را نو و تجدید میکند( ».تلمیه)211 :1383 ،
قرضاوی معتقد به نوسازی دوباره اسالم راستین از طریق اجتهاد است ،او معتقد است،
باید با زدودن خرافات از اصالت دین ،به نوسازی اصول بر اساس مقتضیات زمان و مکان
ً
اقدام کرد .این نگاه به نوگرایی در فقه قرضاوی کامال محسوس و عیان است .بر همین سیاق
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نیز قرضاوی اندیشه خود را میانهروی اسالمی و شیوه سلوک علمی و عملی خود را «طریقه
وسط» مینامد و در همین رابطه میگوید:
«اندیشه ما اندیشۀ وسط است ،اندیشهای که دارای ویژگیهای زیر است :اعتدال میان
افراط و تفریط در دین ،میان ایدئولوژیگرایی شدید و بیدینی افراطی ،میان تصوف افراطی و
دشمنان تصوف ،میان موافقان و مخالفان نص» (القرضاوی)108 :1990 ،
او دین اسالم را دین عدالت ،میانهروی و توازن دانسته و افراطگرایی دینی را پدیدهای مضر
میخواند که مهمترین نشانۀ آن افتادن در ورطۀ تکفیر است .حال با این تفاصیل از فقه
المقاصد قرضاوی و تقبیح و رد تکفیر در اندیشۀ فقهی وی ،آیا میتوان او را نوسلفی خواند و
ً
سلفیان تکفیری را هم نوسلفی؟ قطعا نمیتوان هر دو اندیشه را در یک گروه و رده دستهبندی
ً
کرد .اگر براساس تأکید عصام تلمیه اندیشه قرضاوی را نماد نوسلفیت بدانیم ،قطعا نمیتوان
اندیشههای جهادی-تکفیری افرادی چون سیدقطب و عبدالسالم فرج و حتی نسل متاخرتر
چون بنالدن و ابوبکرالبغدادی را مصداق نوسلفی دانست.
در باب سیاست ،قرضاوی معتقد به اسالم حداکثری است که تمام جنبههای زندگی
بشری را فرامیگیرد و امر حکومت نیز از این موضوع مستثنی نیست .قرضاوی دین و سیاست
را وابسته به یکدیگر میداند و معتقد است ،اندیشه جدایی دین و سیاست یا به اصطالح

سکوالریسم محصول استعمار است و معتقد است ،اسالم در هیچ زمانی از تشکیل حکومت
بینیاز نبوده است و امروز الزمۀ یک زندگی خوب و سالم برای مسلمانان را تشکیل حکومت
اسالمی می داند .او حکومت اسالمی را با دید جهانی نگریسته و معتقد است ،این حکومت
منحصر به نژاد و فرهنگ و منطقۀ جغرافیایی خاصی نیست ،درهای آن به روی کسانی که
آزادانه به اصول و ارکان آن ایمان بیاورند ،باز است؛ زیرا بنیان حکومت در اسالم بر اعتقاد به
ً
او حتی بر خالف سلفیان جدید و تکفیریان که مشروعیت حاکمیت را صرفا از جانب

خدا دانسته و هیچ نقشی برای جمهور مردم قائل نیستند ،به مشروعیت مردمی حاکمیت
توجهی ویژه دارد و معتقد است ،حکومت اسالمی ،حکومتی مدنی است که بر مبنای اسالم،
مشروعیتش از بیعت و انتخابات و شورا حاصل میشود و معتقد است ،اسالم قرنها جلوتر
از غرب متضمن دموکراسی بوده و قواعد و مالکهای آن را مشخص کرده است؛ اما آنرا
نسخهای از دمکراسی غربی نمیداند؛ بلکه میگوید که روی دیگر نهاد ،شوراست.
«گفته شده است ،جان سخن قرضاوی آن است که اسالم با روح دمکراسی سازگار است
و می تواند مثل غرب ،ولی از مسیر توحید به آن دست یابد؛ زیرا اسالم با حقوق انسانها و
کرامت و آزادی بشر و داشتن احزاب و حقوق غیرمسلمانان و مخالفان سیاسی تضادی ندارد».
(علیخانی)182 :1385 ،
در جمعبندی اندیشههای فقهی و سیاسی قرضاوی و مقایسه روششناختی وی با اندیشه-

نوسلفیگری در زیست جهان معاصر اسالمی با تأ کید بر اندیشههای مودودی و قرضاوی

خداوند یگانه ،رسالت پیامبر و قرآن و تشکیل امت واحده استوار است.

های سلفیان جدید و تکفیری به وضوح مشخص میشود که قرضاوی را به جد میتوان در
میان سلفیان نوگرا با اندیشۀ نوسازی دستهبندی کرد .آنچه اندیشه نوسلفی قرضاوی را از دیگر
سلفیان جدید متمایز میکند ،تلفیق سنت و تجددگرایی است و پذیرش نهادهای مدرن در
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امر حکومت ،آنچه که دیگر سلفیان به هیچ روی برنمیتابند.
تفاوت نوسلفیه با سلفیه جدید یا تکفیری در کنش و نظر

آنچه تا اینجا بدان پرداخته شد شاهد آن است که میان نوسلفیگری و سلفیگری افراطی
ً
یا تکفیریون تفاوت صوری و ماهوی وجود دارد .عمال آنچه که بر اساس اندیشههای مودودی
و قرضاوی بدان میرسیم ،آن است که نوسلفیگری جریانی اعتدالگراست که با اعتماد به
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کارکرد عقل در کنار نقل ،با روششناسی متفاوت از دیگر سلفیان و اسالف پیشین ،به برونداد
عملی متفاوتی نیز دست یافتهاند.
الف -هستیشناسی و معرفتشناسی و روششناسی ،نقطۀ اشتراک و تفاهم اکثریت
جریانات سلفی است .نوسلفیه نیز با تحفظ به اصول سلفیگری و نقد برخی مبانی آن ،در پی
رفع انسداد در این جریان کالمی است .سلفیان در حوزه هستیشناسی جریانی محسوسگرا
تعریف میشوند که محصول این رویکرد ،تجردگریزی تام در حوزۀ توحید ذاتی است و
آنگونه که بیان شد ،تمامی سلفیان مهمترین معروف را توحید میدانند و سرفصل اندیشه خود
را از مفهوم توحید آغاز میکنند؛ اما تفاوت نوسلفیگری در تعریف موسعی است که از مفهوم
ً
توحید ارائه میدهد .دیگر جریانات سلفی خصوصا تکفیریها با ارائۀ تعریفی مضیق از
توحید ،هر کسی را که به تعریف آنها معتقد نباشد ،تکفیر کرده و در دایرۀ شرک قرار میدهند.
در حوزه معرفتشناسی نیز نقلگرایی و ظاهرگرایی ،از مفاهیم مشترک سلفیان است.
«اساسیترین مبنای معرفتشناسی آن ،نقلگرایی و ظاهرگرایی به معنای ارجحیت نقل
بر عقل است و اتکا بر لوازم این رویکرد ،ویژگی اصلی روششناختی سلفیه در تعامل با عقل
و نقل است  ...این جریان حجیت و استقالل عقل در هر دو حوزۀ عقل نظری و عملی را باطل
میداند  ...ماحصل این رویکرد معرفتشناختی در سلفیگری ،اتکای صرف به نص و ظواهر

کتاب و سنت براساس فهم سلف است( ».الهبداشتی و میرزاابوالحسنی)90-89 :1395 ،
به لحاظ روششناسی ،اتکا بر نقل و نقلگرایی ،منزلتی فراتر از حد متعارف نزد سلفیان
یافته و از هویتی بیقیاس و بیبدیل برخوردار گشته است .این رویکرد مبتنی بر کفایت نقل،
در همۀ عرصههای حیات انسانی ،بر تمام نگرشها و اصول سلفیگری حکمفرماست ،تا
جایی که مابقی اصول معرفتشناختی این جریان مبتنی بر اصل یاد شده و از فرضیات آن به
جریان نوسلفی در برابر این نحوه معرفتشناسی و روششناسی سلفیان ،نه روش تقابل
ً
و انکار را درپیش میگیرند و نه کامال آنرا میپذیرند؛ بلکه به راه حل سوم اعتقاد دارند و آن
ارزشگذاری بر کارکرد عقل در کنار نقل است .در جایی که سلفیان به هیچ وجه تفسیر و
تاویل در آیات را نمیپذیرند ،مودودی به تفسیر نص و متن اعتقاد دارد یا قرضاوی که از فقه
وی به فقهالمقاصد یاد میشود« ،دیدگاهی که از یکسو بر نص و از سوی دیگر بر عقل اتکا
دارد( ».فیرحی )73-70 :1393 ،عالوه بر آن ،قرضاوی معتقد است،
«وحی کاوش در بسیاری از موارد را بر عهده عقل گذارده است؛ از جمله -1 :در زمینه
اعتقادی از قبیل وجود خداوند و یگانگی او ،اثبات وحی و نبوت و معجزه؛  -2در زمینۀ فقه
و قانونگذاری که عقل آزاد است تا برای فهم نصوص به تالش و تکاپو بپردازد؛  -3در زمینۀ
اخالق و تشخیص خیر از شر و حالل از حرام؛  -4تعقل در هستی و افالک( ».بهرامی و
دیگران)37 :1394 ،

نوسلفیگری در زیست جهان معاصر اسالمی با تأ کید بر اندیشههای مودودی و قرضاوی

شمار میرود.

بر این اساس ،نوسلفیگری با نقد مبانی نظری اصول سلفیه با دیگر سلفیان به مرزبندی
میپردازد و ضمن تحفظ آن اصول ،به جرح و تعدیل آنها همت میگمارد تا سلفیه را از جمود
و انسداد و انحراف خارج کند.
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ب -از رهگذر روششناسی ،تفاوت معناداری که میان اندیشههای نوسلفی با دیگر
سلفیان وجود دارد اعتقاد به کارکرد عقل و در ذیل آن اجتهاد است که در برابر اتباع قرار می-
ً
گیرد .سلفیان جدید به اتباع اعتقاد دارند و معتقدند ،باید مستقیما و بدون واسطه به نص ارجاع
کرد و هرنوع تفسیر و تاویل را مردود میشمارند« .آنها مفهوم اتباع را در برابر واژه ابتداع به
معنای بدعت قرار میدهند که به نوعی عقلگرایی یا هر نوع تفسیر منصوص و مبتنی بر
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اندیشههای دوره میانه اسالم اشاره دارد( ».فیرحی )82 :1393 ،به نظر این گروه از سلفیان،
احکام و حقایق دینی را باید از منابع اصلی دین جستجو کرد .به نظر داوود فیرحی ،این نگاه
ً
بالواسطه به منابع اصلی دین و خصوصا قرآن ،در ذات خود مولد نوعی رادیکالیسم اسالمی
است که در درون و بیرون جهان اسالم بروز و ظهور مییابد؛ اما نوسلفیان از مفهوم اجتهاد
ً
استفاده میکنند و معتقدند ،در اموری که شریعت مستقیما بدان اشارهای نکرده است ،باید با
استفاده از عقل به اجتهاد پرداخت .مودودی نیز برای احیای اسالم معتقد به اجتهاد است؛
ً
ازاینرو ،خود او جهت احیای اجتهاد اسالمی عمال وارد حوزۀ اجتهاد و نظریهپردازی شده
است .قرضاوی نیز معتقد به نوسازی دوباره اسالم راستین از طریق اجتهاد است ،او در پیوند
میان سنت و تجدد قائل به نوآوری و اجتهاد بر اساس مقتضیات زمان و مکان است.
ج -تفاوت بنیادی دیگر نوسلفیگری با سلفیان ،در مفاهیم تبلیغ و دعوت نهفته است،
درحالیکه هر دو جریان بر ضرورت تشکیل حکومت/خالفت متفقاند؛ اما نوسلفیان همچون
مودودی و قرضاوی برای تشکیل حکومت اسالمی به برنامههای بلند مدت و میان مدت
معتقدند؛ اما در برابر سلفیان جدید به انگارههای هجرت ،تکفیر و جهاد تأکید میکنند،
درحالیکه سلفیان جدید به جهاد و قیام بالسیف به عنوان تنها مؤلفه برای مقابله با حاکمیت-
های موجود توجه میکنند .نوسلفیان به تبلیغ و دعوت و امر به معروف و نهی از منکر و

کادرسازی اعتقاد دارند .حکومتی که با امر به معروف و نهی از منکر گسترش مییابد و رشد
پیدا می کند و در نقطه مقابل اندیشه هجرت و تکفیر و جهاد سلفیان قرار دارد .آنها «نظریه
بازگشت را مطرح میکنند و معتقدند ،باید با ایجاد تغییر و تحول در سیستمهای حاکمیتی
موجود ،به تاسیس نظامی اسالمی پرداخت و از آن طریق با قدرت حکومتی به اصالح جامعه
اقدام کرد( ».توکلی)30 :1389 ،
یکسانانگاری تمامی مسلمانان نمایان میشود .نوسلفیان بر اتحاد جهان اسالم و مسلمانان
تأکید میورزند ،درحالیکه سلفیان تکفیری تمامی فرق اسالمی را که برداشت مضیقی از
مفهوم توحید همچون خودشان ندارند ،به تیغ تکفیر مینوازند و حتی خون شیعیان را مباح
میدانند .از انگاره تکفیر به عنوان خطکشی برای مرزبندی خود با دیگر فرق اسالمی بهره
میبرند و هر کس غیر از خودشان را هویت غیر و دگر تعریف میکنند.
ً
مودودی به عنوان پدرمعنوی نوسلفیگری ،خط مشی کامال متمایز با سلفیان جدید در
پیش گرفته بود و بر اتحاد صفوف مسلمانان تأکید ویژه داشت و معتقد بود:
«هرآنکس قدرت اجتماع مسلمانان را متزلزل کند یا به نحوی به آن صدمهای وارد سازد،
جنایتی بس بزرگ مرتکب شده است[ ...هرآنکس] در صفوف مسلمانان گسستگی به وجود
آورد ،عمل او مستلزم جواز قتلش خواهد بود( ».مودودی)22-21 :1348 ،
او به صراحت از تئوری وحدت اسالمی در برابر استکبار جهانی حمایت میکرد و
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د -تفاوت بعدی نوسلفیان با دیگر جریانات سلفی در موضوع وحدت امت اسالمی و

مذاهب خمسه را به رسمیت میشناخت و تعصب را مهمترین آفت اتحاد جهان اسالم و
موجب گسستگی و شکاف میان مسلمانان میدانست.

ً
قرضاوی نیز مانند مودودی بر وحدت جهان اسالم تأکید دارد .مثال سیدهادی
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خسروشاهی در مقالهای مینویسد:
« ..رساله مبادی فیالحوار و التقریب بین المذاهب االسالمیه تالیف جناب شیخ
قرضاوی  ...اگر انسان نام مولف را از روی جلد این کتاب بردارد تصور خواهد کرد که مولف
آن یکی از شیعیان معتدل و مخلص است که در راه وحدت مسلمین و تقریب مذاهب اسالمی
گام برمیدارد( ».بهرامی و دیگران)53-52 :1394 ،
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ه -تفاوت مهم نوسلفیان با دیگر سلفیان در استفاده از مؤلفههای مدرن در امر حکومت-
داری و اداره جامعه است .درحالیکه سلفیان هیچ یک از مؤلفههای مدرن حکومت و شکل
دولت-ملت را نمیپذیرند و با فتوی به حرمت استفاده از این مؤلفهها آنها را به مثابه ابزاری
جهت تکفیر دیگران بکار میبرند ،نوسلفیان به صورت وسیع از این مفاهیم در مبانی فقه
سیاسی-اجتماعی خویش بهره میگیرند،
در اندیشه مودودی مفهوم آزادی و مشروعیت مردمی از جمله مفاهیم مهم و تاثیرگذار
است .او معتقد است« ،از بزرگترین مواهب خداوند بر انسان حق آزادی است و از ابتدایی-
ترین حقوق شهروندی در حاکمیت اسالمی است )aziz,1967: 32( ».مودودی بر خالف
دیگر سلفیان که حتی حکومت جائر را به شرط ایجاد امنیت دارای مشروعیت میدانند معتقد
است« ،احدی حق ندارد با زور و سلب آزادی بر مردم مسلط شود و اگر چنین شود حاکمیتش
هیچگاه دارای مشروعیت نخواهد بود( ».مودودی)26 :1348 ،
قرضاوی در بحث ضرورت تشکیل حکومت اسالمی همچون دیگر سلفیان میاندیشد
اما آنچه باعث تمایز وی از سایر سلفیان و سنتگرایان میشود پذیرش ارکان مدرن همچون
دمکراسی و شورا و انتخابات و حقوق زنان و حقوق بشر و  ...در امر حکومت و جامعه است.
ً
حکومت اسالمی موردنظر وی اکثر مؤلفههای مدرن را میپذیرد ،اوال که مشروعیت مردمی

را الزمه تشکیل حکومت میداند و دیکتاتوری و استبداد را مضمحل کننده حکومت و معتقد
است ،دین اسالم ،دمکراسی را به منزله توجه به نقش و رای مردم در حکومت قبول دارد و از
سوی دیگر وجود حزب را برای جلوگیری از استبداد فردی الزم میداند و در برابر وجوب
حرمت احزاب در اندیشۀ سلفیان تکفیری مینویسد« :برای تشکیل احزاب و اندیشه تعدد در
درون حکومت اسالمی هیچگونه مانع فقهی و شرعی وجود ندارد( ».قرضاوی)196 :1390 ،
سلفیه از جمله مباحث کالمی اهلسنت است که مفهومی مشکک و چندوجهی و دارای
مراتب است که در هر دوره زمانی ،متفکران بر اساس نیاز آنرا به گروهها و جریانات متفاوتی
دستهبندی کردهاند ،بر همین سیاق نوسلفیه نیز که از مراتب سلفیگری است با ابهام معنایی
ً
روبرو گشته است؛ اما تواتر در تعریف نوسلفیه خصوصا در دو دهه اخیر ،آنرا جریانی
متصلب ،عقلگریز و نصگرا معرفی کرده است که آرمان تاسیس خالفت اسالمی با اندیشه
جهادی-تکفیری گره خورده است .برخالف این تواتر در تعریف نوسلفیه ،این پژوهش به
دنبال اثبات این فرضیه بود که نشان دهد ،نوسلفیه با توجه به منظومه معنایی آن ،جریانی
اعتدالگرا در میان خرده گفتمانهای منتسب به سلفیگری است؛ نوسلفیه جریانی است که
ضمن حفظ اصول سلفیگری ،از لحاظ روششناسی عقل را منبعی برای تفسیر نص به
رسمیت میشناسد و در نتیجه جهت تطابق فقه با مستحدثات روز به اجتهاد اولویت میدهد
و همین تفاوت در روششناختی برونداد عملی متفاوتی از جریانات سلفی جدید را به نمایش
میگذارد .چه آنکه سلفیان جدید و تکفیریها با ِّرد هر نوع عقلگرایی در تبیین شریعت با
دستاوردهای مدرن و تجددگرایی در امر حکومت به مقابله با آن همت میگمارند .در نتیجه
آنچه را باعث تمایز نوسلفیان با سلفیان جدید و بهطورخاص تکفیریها میشود ،میتوان حول
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نتیجهگیری
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دو موضوع خالصه کرد :اول در روش شناسی و دوم در شیوههای تشکیل حکومت و نحوه
حکمرانی و اداره جامعه ،در نتیجه برای دستیابی به جواب سؤال اصلی پژوهش مبنی بر
شاخصههای نوسلفیگری و اثبات یا ِرد فرضیه پژوهش ،به اندیشههای ابوعلیاالمودودی و
شیخ یوسف القرضاوی به عنوان پدران معنوی نوسلفیگری استناد شد.
مودودی پایهگذار اندیشۀ نوسلفی در دوران معاصر ،متفکری است که اندیشه نوسلفی را
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در شبه قاره پیریزی کرد و سپس در جهان اسالم آنرا گسترش داد .او سلفیگری را از مباحث
توحید قبوری و اندیشههای تکفیری به مباحث اجتماعی و توحید در ربوبیت ،توحید در
حاکمیت و توحید در تشریع و قانونگذاری سوق داد .او بر ضرورت برپایی حکومت اسالمی
تأکید داشت و راههای دستیابی به آن را نه از طریق جهاد مقدس و انقالبهای هیجانی و
غیرعقالنی که توسط سیدقطب تئوریزه شده بود و از سوی افرادی همچون «عبدالسالم فرج»
و «عبداله عزام» و غیره تبلیغ میگشت؛ بلکه بر اساس یک انقالب روحانی مبتنی بر تعلیم و
تعلم امکانپذیر میدانست .حکومت اسالمی مورد نظر وی از طریق یک انقالب اسالمی
مبتنی بر یک رشته عملیات مقدماتی و فطری الزم تشکیل میگردد؛ حکومتی که او از آن با
عنوان "حکومت دمکراتیک الهی" یاد میکند .این انقالب اسالمی ،نیازمند جهاد و فعالیت
فرهنگی و آموزش است .انقالبی که مبتنی بر الگوی تربیت اسالمی و آموزش است و گام به
گام تحقق مییابد که در نقطه مقابل مفهوم جهاد نزد جریانات تکفیری است و مشروعیت آن
از طریق خالفت همگانی به دست میآید.
اگر مودودی نوسلفیگری را تئوریزه کرد ،یوسف القرضاوی نوسلفیگری را در میان خرده
گفتمانهای سلفیگری نهادینه کرد .به صراحت «عصام تلمیه» ،فقه قرضاوی اجماع بین
ً
سلفیت و نوگرایی است ،این اجتماع بین سنت و تجدد با تفسیر نسبتا موسع وی از اجتهاد

ممکن شده است .او اسالم را دینی جهانشمول و برای همۀ اعصار میداند و از آنجا که در
اندیشۀ وی سیاست در پیوند مستقیم با دیانت است در نتیجه نگاه نوگرایانه وی به فقه و پذیرش
اجتهاد در مستحدثات روز باعث شده است که به دنبال ایجاد نظریۀ جایگزین جهت خالفت
اسالمی برود؛ زیرا در عصر دولت-ملتها 1نظریۀ خالفت اسالمی دیگر جایگاهی از ِاعراب
ندارد؛ به همین دلیل نظریه دولت اسالمی یا حکومت اسالمی از سوی او ارائه شد.
دمکراسی را روی دیگر نهاد شورا میخواند و آنرا وسیلۀ دستیابی به زندگی با کرامت و همراه
با احترام برای مردم تعبیر میکند .او یکی از بنیانهای دمکراسی یعنی احزاب را برای جلوگیری
از استبداد فردی الزم و جایز برمیشمارد؛ در واقع مؤلفهها و بنیانهایی که در تضاد کامل با
اندیشههای سلفیگری و بنیادگرایانه است و سلفیان جدید با فتوا بر حرمت استفاده از این
مؤلفهها ،از آنها به عنوان ابزاری برای تکفیر هویتهای غیر استفاده میکنند.
درحالیکه سلفیان جدید بر نظریۀ حق حاکمیت الهی تأکید میکنند و مشروعیت خلیفه
و امام را از جانب خدا میدانند؛ نوسلفیان مشروعیت حکومت بعد از نبی مکرم اسالم را
ً
مشروعیتی الهی -مردمی تعبیر میکنند؛ مثال قرضاوی به صراحت حق الهی حکومت را نفی
می کند و معتقد است ،حکومت اسالمی ،حکومتی مدنی مبتنی بر بیعت ،انتخاب و
شوراست ،درحالیکه سلفیان جدید شریعت را بر تمامی جوانب زندگی سیاسی-اجتماعی
مردم در ذیل خالفت اسالمی محیط میدانند و والیت حاکم را بر تمام شئون زندگی مردم
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در جایی که سلفیان جدید هیچ یک از وجوه دولت مدرن را نمیپذیرند ،قرضاوی

مستولی فرض میکنند .قرضاوی شریعت را محدود کنندۀ اختیارات حاکم میداند و خارج
از شریعت و نص ،حاکم از اختیارات گستردهای برای قانونگذاری برخوردار است.
1. Nation-State.
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درحالیکه نگاه سلفیانتکفیری در باب فقه سیاسی نگاهی سلبی است ،نوسلفیان با استفاده
از کارکرد عقل در کنار نص و پذیرش اجتهاد ،نگاهی ایجابی به فقه سیاسی دارند.
اگر مودودی را پایهگذار و قرضاوی را متولی نهادینه کردن اندیشه نوسلفیگری بدانیم ،با
تاملی در اندیشههای این متکلمان معاصر جهان اهلسنت ،مشخص میشود که آن اندیشهای
که مرحوم فیرحی و دیگران از آن با عنوان نوسلفی یاد میکنند در بهترین حالت میتوان آنرا
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سلفیجدید خواند .نوسلفیان در تعریف فیرحی و همفکران وی ،با روششناسی مبتنی بر
اصالت نص و اتکا به نقل و بر همین سیاق با نگاه سلبی به فقه سیاسی ،جهاد را تنها راه ایجاد
خالفت اسالمی میدانند ،جهاد و انقالبی که بدون منطق و هیجانی است و نتیجهاش درهم-
پیچیدن نظم موجود و ایجاد چالش و هرج و مرج است .آنها در واقع باورمندان به نظریۀ
بازسازی یا تاسیساند؛ در صورتیکه در زیست جهان معاصر ،نوسلفیان در روششناسی،
عقل را به عنوان ابزار شناخت نص به رسمیت میشناسند و با نگاهی ایجابی به فقه سیاسی و
با دیدی اصالحی-تنویری ،جهت تشکیل حکومت اسالمی به آموزش و کادرسازی معتقدند،
به روشهای گام به گام و فرآیندی مدیریت شده و کنترل شده ،عملکردی عقالنی مبتنی بر
تعلیم و تربیت ،همچون برترین سلف صالح (نبی مکرم اسالم )که اسالم را پایهریزی
کردند .آنها باورمندان به نظریه نوسازی میباشند.
بهطورکلی مهمترین تمایزات نوسلفیان با سلفیان جدید را میتوان چنین خالصه کرد که:
مهمترین تفاوت ماهوی در روششناسی میان این دو جریان ،نهفته است .سلفیان جدید
با اتکا صرف بر نص و کفایت نقل ،اتباع را در برابر ابتداع معنا میکنند ،درحالیکه نوسلفیان
عقل را ابزاری برای تفسیر نص میپذیرند.
مهمترین تفاوت صوری میان این دو جریان را اعتقاد تام به اتباع نزد سلفیان جدید پدید

میآورد .این نگاه سلبی به نص ،به قول مرحوم فیرحی ،در ذات خود مولد نوعی افراطگرایی
اسالمی در داخل و خارج جهان اسالم است که به شکل جریانات تکفیری و ارهابی رخ
میکند.
تفاوت دیگر در مواجه با نحوه تشکیل حکومت/خالفت است .درحالیکه نوسلفیان
معتقد به حرکتی عقالنی ،فرهنگی و بلند مدت هستند سلفیان جدید تنها راه ایجاد حکومت
استفاده از ابزارها و مؤلفههای مدرن حکومت نزد نوسلفیان مانند دمکراسی ،انتخابات،
احزاب و  ...از جمله تمایزات اندیشه نوسلفیگری با سلفیان جدید است.
نوسلفیان با اعتقاد به وحدت جهان اسالم ،تنها راه برون رفت از وضعیت نابهنجار فعلی
را میانهروی ،اعتدال و عدم تعصبات قومی و نژادی معرفی میکنند ،درحالیکه سلفیان جدید،
هر نوع نگاه مغایر با خودشان را هویت غیر تعریف میکنند و حکم به تکفیر آنها میدهند.
نوسلفیان در ذیل نظریه نوسازی قرار میگیرند و سلفیان جدید با اندیشه جهادی-تکفیری
را میتوان در ذیل نظریه تاسیس یا بازسازی تعریف کرد.
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