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چکیده
گرایشهای اسالم سلف ی از جلاه الا ر ریقلا ه از مشلر اسلالمی الا مرلرع بر لی ،گسلرره

لد اند؛

مرللرعزمین نیللز از حضلل و ه ا یرهللا (ه گللا رسللیب) سللف یگرایی ،ینصللیب نب ه اسلل ؛ هو جام لله
رانسلله نی لز ،حض ل و اندیشللهها ه نماههللای ظللاهری اسللالم سللف ی ه هنجاوهللای پ ش لی زنللاو ه مللرهاو
مسفماو ه اهاو ه م رقد ه رم ز های سف ی ،کم ه یش ،مشه ه اس .
مقاللله حاضللر ،ضللمن مللرهوی للر اباو ناس لی جریاوهللای سللف ی ،لله روس لی زمینللهها ه بفللر و للد
سللف یگری هو رانسلله میپللرهازه ه للا اشللریح ا لللام ملرفلل

جریللاو یاه للد هو ایللن کشلل و،

االشمیکنللد هویا للد کلله جریاوهللای اسللالمگرای سللف ی هو رانسلله ،از لله هیژگیهللایی هر مندنللد ،لله
اهللدا ی وا هنباممیکننللد ه للههیژ خاسللرها های لللری ه نظللری رنهللا هو خللاو از خللاس رانسلله
کجاسلل ف رضللیهای کلله هو ایللن پللژههش ،روسللی ه رزم وخ اهد للد ،ایللن اسلل د هوبینحالیکلله
سیاس های اب یضرمیلز رانسله نسلب ه مسلفماناو حاضلر هو ایلن کشل و ،ا یرهلایی وا لر واهیلام لدو
رنهللا رجاگذا رهاسل  ،نقللش ب امللر خللاوجی هو ایلن میلاو ،ازلحللان نظللری سلیاو پرونل ار اسل  .ایلن
پژههش هوواسرای احفیلر مبلانی للری ه و رلاوی سلف یگری هو رانسله له ایلن نریجله هسل مییا د کله
جری لاو سللف ی رانس ل ی ،اح ل
طی

ا ل یر هه ح ل ز جررا ی لایی «بر سللراو ه للمام ر ریقللا» قللراوهاوه ه سلله

بمد سلف ی سلن گرا ،سیاسلی ه جهلاهی هو هوهو رو امانلد .طیل

سلف ی سلن گرا کله له املر

ابفی لغ هی لن ه هب ل ا اهرمللامهاوه ،هو می لاو مسللفماناو رانسلله ،طر للداوانی یشللرر ها للره ،مسللاجدی وا هو
ایللن کشلل و هواخریللاوهاوه؛ للاهج هاین ،یشللررین پ للش وسللانهای از روِ سللف یاو جهللاهی اسلل

کلله

گرههی کم ماوند هلی سازماویا رهار بمرمیکنند.

واژگان کلیدی :سف یگری ،رانسه ،اسالم ،جهاه ،اباو ناسی.
........................................................................................................................
 - 1هانشیاو گره بف م سیاسی هانشها وازی (ن یسند مسئ م(mak392@yahoo.com -

 - 2بض هیئ

بفمی گره بف م سیاسی هانشها وازی

 - 3هانشج ی هکررای جام ه ناسی
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مقدمه
رانسلله للا هاوا ل هو للیش از للشمیفی و مسللفماو هو قفمللره سللرزمینی خ ل ه ،هو میللاو سللایر
کش ل وهای اوهپللایی ،یشللررین ا للداه مسللفماناو وا هو خللاس خ ل ه جایهاه اس ل ؛ اگر لله الللب
ایلللن مسلللفماناو هو زنلللدگی اجرملللابی خللل یش ،و راوهلللا ه گرایشهلللایی مسلللالم ج یانه وا
هوپیشگر رلله ،خ ل ه وا لله وبایلل

ق ابللد حیللاا سیاسللی ه اجرمللابی هو جام لله رانسلله مقیللد

میهاننلللد ،گره هلللایی از رنهلللا نیلللز هو قاللللب جریاوهلللای اسلللالمگرایی سلللف ی ،گرایشهلللایی
م اوضللهج یانه ه ا راطگرایانلله هاونللد .رانسلل یها ،مرهانللی مسللفماو للا للف اوهای ک اللا ،
بر

ین ه ویلش لدهو لاوع ه زنلانی از سلر الا له قلدم پ لید لا نقلاع ه رقلا هو جام له

خ ل ه وا مصللاهیقی از گرایشهللای سللف یگرایانه اسللالمی افقیمیکننللد؛ پدیللد ای کم للماو ،هلللی
ا جلله رانهیز کلله هو نهللن ه خللاطر هللر وههللذوی (ناخ هرگللا ) ا رمیگللذاوه؛ ا للری کلله سللره لله
م ق یلل  ،للاهو ه هانسللرههای ملاطللب ،مر للاها اسلل  .هو کنللاو حضلل و محسلل م ه مشلله ه
پدیللد اسللالم سللف ی هو رانسلله ،حضلل و رو هو للبلهها ه ضللای مجللازی ه وسللانههای خللره
(ماننللد سللای ها ،ه الگهللا ،حسللاعهای ا ل ئیرری ه للههیژ پس ل های هیللدئ یی ی ای ل ع) ،نیللز
محسلل م اسللل

کللله ایللد ویشلللههای رو وا هو خصلللف

هبلل ای ه ابفیرلللی جریلللاو سلللف ی

جسللرج کره؛ ازسلل یهیهر ،جام لله ه وسللانههای رانسلل ی نیللز هو روسللی مسللائر مر لل ط لله
ه یل

رانس ل ی ه راینللد جللذع ه حللر ه ی هللای مهللاجر ،ا ل جهی خللا

وا للر گره هللای

سللف ی مرمرکزسللاخره ،ا جلله وسللانهای یشللرری لله گره هللایی ه یلل خ ا ماننللد سللف یاو
اخرصللا

میههند ه رنهللا وا نماینللد اسللالم م جلل ه ه هوحامو للد هو رانسلله ه خبللری للرای

رینللد کشلل و ه انسللجام رو ه ه یلل
مرقللا فی میللاو هه طیلل

رانسلل ی قفمداهمیکننللد؛ لله یاوهیهر ،نیللاز ه ها سللرهی

ه یلل خ ا اسللالمی ه رانسلل ی ( هنماینللدگی واسلل

هید لللدو هو مناسلللباا سیاسلللی ه اجرملللابی پدیدرمد اسللل

کللله وسلللانهها گلللاهی ،لللههنبام

م ض ل بی ک للن ماننللد «مسللئفه حجللاع ،ندهمسللری ،نمللاز جماب ل
منللاو ه مسللجد» لله رو هامنمیزننللد ه للر ملل

ا راطللی) للرای

هو خیا للاو یللا سللاخ

اسالمهراسللی ،سلل او می لل ند ه هو راللش رو

میهمند .نیازی ههگانه ه ههسل یه له هیلدو ه هید لدو ،له ا لراز هجل ه ه احسلام خبلر کله هو
یللن نلرلله لله هللم میوسللندد ضللرهوا للازنهری هو هضلل ی
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طرحلللی نللل لللرای اسلللالمی رانسللل ی ه البرللله لللا هه جهللل گیری مر لللاهاد یللللی هوپلللی
هوسمی

للناخرن امللام ه کمللام حض ل و اسللالم هو رانسلله ه ه للام از للهرهنداو مسللفماو رو ه

و ا اب لیض از رنهلا ،ه هیهلری لههنبام مهلاو قلان نی رو هو لاو ع قلان و یئیسلیره له للفی
مدنی ه ا پاسدا

اقدم ه راری اوزشهای یئین جمه وی هو ح ز بم می.

هوهرحللام ،هجلل ه ه الیلل
اسلل

جریاوهللای اسللالمگرای سللف ی هو رانسلله ،هاق یرللی اجرمللابی

کلله للا ا جلله لله ضللرهواهای امللرهز جهللاو اسللالم ه اصلل یری نامناسللب کلله از

جه گیریهللا ه و راوهللای ا راطگرایانلله رخللی از ایللن جریاوهللا هو ا لللاو بملل می جهللانی
من لسمی للل ه ،ضلللرهواهاوه کللله مبال لللاا ه روسلللیهایی هقیلللر هوخصللل

ویشلللهها ه

زمینللههای لللرگیری رنهللا هبمرریللد اللا رل او گرایشهللا ه و راوهللای پیللرهاو ه طر للداواو ایللن
جریاوها وا اجزیههاحفیرکره.
پرسشهایی کله ایلن پلژههش ،هوصلده یلا رن پاسل هایی لرای رنهاسل  ،بباواانلد از اینلله
«ریللا سللف یگری للهبن او جریللانی هینللی هو رانسلله ،للهط و للام حضل وهاوهف للماو سللف یاو هو
رانسلله قللدو ررهوهمی لل هف هواصللر ،سللف یگری لله لله م ناسلل ف ه هو رانسلله لله
نم ههللای مشلصللی هاوهف مراکللز بمللد سللف ی هو رانسلله کجللا هسللرندف للی های ابفیرللی رنهللا
یس ل ف الی هللای هینللی ،اجرمللابی ه للهاحرمام (احیان لاً) ،سیاسللی رنللاو کللدام اس ل ف هجهلله
هینللی ه اجرمللابی ایللن جریللاو نللزه مسللفماناو رانس ل ی ه هیهللر للهرهنداو ه نلله اس ل ف ریللا
سازماو ههی خاصلی ( راالر از مسلاجد ه ملداوم) هاونلدف وها لج ایلن جریلاو ه وجلام سلف ی لا
جریللاو کفللی سللف ی هو خللاو از رانسلله (جریللاو سللف ی هو مصللر ه بر سللراو سل هی ه للهط و
مشلص ،هها ی ) یس ف
للرای پاس ل
م

لله ایللن پرسللشها ،نلس ل

هاخرصللاو لله ااویل لله حض ل و اسللالم هو رانسلله،

هللای مهللاجرا مسللفماناو لله رانسلله هو سللامهای پللس از جنل

رهنلل

لل می -مرر للی هو لللرگیری ه یلل

لللرگیری ه ی ل

جهللانی اهم ه ههم ،ه نقللش

مسللفماناو مهللاجر ا او خ اهد للد ه وهنللد

اسللالمی ه ررمللدو پدیللد اسللالم سللف ی از هوهو رو ه هو سللایه وهیللداههای

سلامهای نبلره ضداسلر ماوی ه وهلایی لش ه حراوهللای منبقلهای هو زملاو جنل

سلره ه پللس

از رو روسیخ اهد للد؛ سلل س هاخرصللاو لله م هلل م ه مبللانی ه اللاوی سللف یگری م اصللر،
ملرصللاا اسللالم سللف ی هو رانسلله ،نماینللدگاو رو ه گره هللا یللا لصللی های رجسللره رو
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خ اهیمپرهاخلل

ه اصللناس سللف یگری هو رانسلله م ر یخ اهند للد؛ هو پایللاو نیللز ،للهط و

اجمللالی ،لله حضلل و سللف یاو هو ضللای مجللازی رانسلل ی نهاهیخ اهیمانللداخ
طریر ،اص یری

اس از الی های رناو ههس هاه

اللا از ایللن

ه.

الف -پیشینه تحقیق
مبال للاای سللیاو هوزمینلله اسللالمگرایی هو جهللاو اسللالم ه خاهومیانلله هصلل وا بللام ،ه هو
للرع ه رانسلله هص ل وا خللا

انجام للد اند؛ للماو ایللن پژههشهللا پللس از وهیللداه یللازههم

سللل رامبر  2001لللهط وی شلللمهیر و دها رهاسللل ؛ لللاهج هاین ،پژههشهلللای انجلللام ه
منرشر لد هو للاع جریللاو سللف ی هو رانسلله ،سللیاو کم للماوند؛ للاید ایللن نقللص للا نظرها ل
اللداخر م للاهیم اسللالمگرایی ه سللف یگری قا ر شمپ للی ا للد؛ امللا للا ا جلله لله پی یللدگی
جریاوهللای اسللالمگرا هو ههلله اخیللر ه گسللررش الی هللا ه گرایشهللای رنللاو ،احفیللر ه مبال لله
این جریاوها ضرهوای یشرر وا میطفبد.

مهماللرین پللژههش منرشر للد هو للاع سللف یگری هو رانسلله ،کرللا ی للا بن ل او سللی گری
امروز :جنبشهلیی فرقلهگرا در غلر

1

له قفلم سلمیر امقلر 2اسل ؛ ایلن کرلاع هوهاقلا ،وسلاله

هکرللری ن یسللند هو و للره جام ه ناسللی اسلل

کلله زیللر نظللر اهلی یلله وها3مللدیر پژههشللی هو

مدوسلله بللالی بفل م اجرمللابی پللاویس 4گذواند د اسل  .کرللاع ،حاصللر پژههشللی هوخصل
پدیللد اسللالم سللف ی اسلل  .پژههشللهر هو خللالم نلله سللام (از  2002اللا  )2011للا  87ن للر از
ه اهاواو سلف ی (هو محلدهه سلنی  19الا  54سلام) هو منلاطر ملرفل

رانسله ه نیلز هو فژیلن،

انهفسللراو ،کانللاها ه ایایامرحللد مصاحبهکره اس ل  .هی همدینلله لله للبلههای سللف ی هو اوهپللا
ه رمریلای مالی هاوه لد  ،ه له گ رله خل ه ،وا بلهای ههگانله مبرنی لر محبل

ه ان لر همزملاو

نسللب ه رنللاو پیداکره اسلل ؛ هلللی للهبن او پژههشللهر بفلل م اجرمللابی ،اصللفه خلل ه وا للا
م ض م احقیر ح ظکره اس .
هو اه یاا م جل ه مبحلم مل وه مبال له ایلن پلژههش ،هم نلین میال او از هه کرلاع هیهلر،
........................................................................................................................
1. Le salafisme d’Aujourd’hui: Mouvements
Sectaires en Occident
2. Samir Amghar

3. Olivier Roy
4. Ecole Hautes Etudes des Sciences Sociales
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ی نی سی گری چیستف 1ا لر رنلاو وهییله 2،ه کرلاع سلی گری از خیلی ففلیر ت تلی ه مله
فپللیر]:ت :سللف یگری جهانی للد  3ا للر محمللدبفی اهواهی 4،نیللز یللاهکره کلله هو نا لشللیدو لله
هانسرههای م ج ه هوخص

جریاوهای اسالمگرای سف ی ،مؤ ر ه اند.

نلل رهوی مقاللله حاضللر هو مقایسلله للا سللایر پژههشهللای انجام للد هو ایللن زمینلله ،هو للاو
از ناس لی ویشللههای خللاوجی جریاوهللای اسللالمگرای سللف ی هو رانسلله اسلل

کلله منشلل ایللن

جریاوها وا ازلحان لری ه نظری (ائ وین) ،بر سراو س هی ه مام ر ریقا میهاند.

 مبین نظری سی گری -1م یهیم
للرای رنللله م ه ل م سللف یگری( 5رن نانللله ایللن های هو ز للاو ه رهن ل
وایل اسل ) همید ل ه ،هرلر اسل
م هلل م هو رهنلل

سیاسللی رانسلل ی

لله ضلای م هل می ه م لاهیم همبسلره رو وج م ل ه؛ ایللن

سیاسللی امللرهز رانسلله ،هو هوهو م للاهیم کللالو «سللن

گرایی 6،نیللاهگرایی7،

ا صللب 8یللا امامیلل خ اهی 9ه ا راطیگللری 10یللا واهیلالیسللم »11ه هو بللن م للاهیم جزئیاللر
«اسالمگرایی12،جهاهگری 13ه طالبانیگری »14مبال همی ه.
اصللبالب نیللاهگرایی لله گرایشهللایی اطال می لل ه کلله هو را للر ایللدئ ل یی یللا الهیللاا
لیبللرام ،هصل وای محا ظهکاوانلله للا وجل م ه اوجللام لله اصل م لللری (ه للهط و بمل می هینللی)
مشلللص ،رمریلل

رنهللا وا میپذیرنللد؛ ایللن اصللبالب للا هجلل ه «خصللف

هینللی» ،لله اسللالم ه

جریاوهللای اسللالمی اخرصاصللینداوه .هو ایللن میللاو ،اصللبالبهای ا صللب ه امامیلل خ اهی،
یشللرر هجلله هینللی ه سللن خ اهی هاون لد .هوحالیکلله ا صللبگرایی للر للی حمای ل
ا لللاو هاوه ،امامیللل خ اهی لللر ح لللظ کفیللل

از سللن

رو (هو را لللر اصلللالبگرایی )15اطال می للل ه؛

........................................................................................................................
? 1. Qu’est-ce que le Salafisme
2. Bernard Rougier
3. Du Golfe aux Banlieues : le Ssalafisme
Mondialisé
4. Mohamed-Ali Adraoui
5. Salafisme
6. Traditionalisme
7. Fondamentalisme

8. Fanatisme
9. Intégrisme
10. Extrémisme
11. Radicalisme
12. Islamisme
13. Djihadisme
14. Talébanisme
15. Réformisme
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سللن گرایی (هو را للر نلل گرایی )1نیللز هو م هلل می بللام لله جریللانی اطال می لل ه کلله لله
پاسدا للل

سلللنری هینلللی ،سیاسلللی ه اجرملللابی اهرملللاممیهوزه .ا راطیگلللری (هو را لللر

ابرللدامگرایی) لله جریللانی گ رهمی ل ه کلله گرایشللی انللدوه ه پرخاشگرانلله هاوه ه هوپللی ارییللر
خشلل ن او ،سللریا ،انقال للی ،جللذوی (واهیلللام) ه راندازانلله اسلل

ه یشللرر هوزمینلله سیاسللی

هکاومیوهه.
اسللالمگرایی لله جریللانی اطال می ل ه کلله لله هخال ل
سیاسللی للاهوهاوه ه للرای اجللرای للری

هیللن (اسللالم) هو حلل ز بملل می ه

اسللالمی ه رپللایی حل ملل

مسالم رمیز یا قهلری اسلر اه میکند .جهلاهگرایی ،یلانهر جریلانی اسل
سیاسللی ،للرای رپللایی حل ملل

مبرنی للر للری

اسللالمی ،از وهشهللای
کله لا ابرقلاه له اسلالم

اسللالمی ،لله کاو سلل

خشلل ن

نظامی ا رماو جهلاه (ضلد کلا راو) ،مر سلر می ل ه .طالبلانیگری ،لی خلا
جهاهیِ پیاه لد هو ا رانسلراو اسل
همرا

کله لا اجلرای لری

 ،جنل

ه نیللرهی

اسلالم سیاسلیِ

هاخفلی ه رقلهای ه قل می،

ه.

سللف یگری ،جریللانی اصلل مگرا ه اسالمگراسلل

کلله میا انللد سیاسللی ا للد؛ هوحالیکلله

للهط و بملل می ،یرسیاسللی اسلل ؛ جریاوهللای سللف ی سیاسللی نیللز میا اننللد للرای اجللرای
ری

ه رپایی حل م

اسلالمی ،لر رم ز هلای جهلاهی یلا حز لی الیهکننلد ه له نبلره نظلامی

یا کاوزاو حز لی لرای هسلریا ی له قلدوا ،مر سلر ل ند .ایلن نلرله وا ایدهونظرها ل
سللف ی هضللرهوا ،جهللاهگر نیس ل

کله هلر

ه هللر جهللاهگر مسللفماو هللم ،لزهمللا سللف ی نیس ل ؛ هر نللد

جریاوهللای جهللاهی سیاسللی م اص لرِ للام هو ح ل ز اهللر سللن  ،للهط و بم ل می از رم ز هللای
سللف ی ،سللیراع للد اند .للماو ه گسللرر

الیلل

سللف یاو مللذهبی (انز طفللب) ،للیش از هیهللر

گره هاس ل ؛ هر نللد گره هللای هیهللر لله هییللر وه للن سیاسللی ،هو وسللانههای جم للی ،یشللرر
هید می ند.
 1-1سی گری بهمثیبه اند]شه

بیزگشت2

سلللف یگری لللهبن او پدیلللد ای نللل هو برصللله احللل یا اجرملللابی ه سیاسلللی هو اوهپلللا،
مجم بللهای از اندیشلله ه بمللر اسل

کلله مبللانی ه انهیلرللههایی کهنلله ه نل للرای اجدیللد حیللاا

هو گسللرر گیرللی یا رهاسل  .للرایج ینالمففللی هو جهللاو ،پللس از وهیللداه یللازههم سل رامبر 2001
........................................................................................................................
1. Modernisme

2. Idée de Retour

114

تحلیل جریانهای اسالمگرای سلفی در فرانسه

ه حمالا انرحلاوی له ر هلای مرکلز اجلاوا جهلانی هو نی یل وس ،له ارییلر م لاهیا سیاسلی
هو سبح جهلانی ه منبقلهای انجامیلد؛ ایلن هگرگل نی هو خلو وهینلداه؛ فلله هو الاوی سیاسلی
منبقللله جنللل ع رع رسلللیا ه لللمام ر ریقلللا ( لللههیژ هو رن للله خاهومیانللله نامید می للل ه)،
زمینههایی نظری ه بمفی ها رهاس .
اندیشلله سللف ی وا ایللد هو للماو «اندیشللههای ازگشلل » هسللره ندی ه م نللاکره .هیژگللی
اصللفی اندیشللههای ازگشلل  ،خصللف
هضا م ج ه ه ازگشل

ایللدئ ل یین ه ی ا پیللایی رنهللا هو ابرللراب نسللب ه

له هضل یری م قل ه ه مبفل ع اسل

کله لهجای رنلله هو رینلد ا لد،

هو گذ للره قللراوهاوه؛ نللین اندیشللهای ،یشللرر هو ههواو گللذاو ه ههواو بللدم اسللرقراو ،پدیللداو
می لل ه ه خلل ه ،نشللانهای از هجلل ه حللراو (هو ه یلل
اجرمللام) اسلل ؛ هو هاقللا ،مر فللر ایللن ازگشلل
مشلللصمیکندد ازگش ل

اسلل

یللا هو ح ز هللای رهنلل  ،سیاسلل

ه

کلله وهیلللره کفللی ه واهبللره رو وا

لله خ ل ه (خ یشللرن خ ل یش) هو وهیلللره ه ل یری؛ لله سللن

( همثا لله

گنجینلله قا راالللا هو وهزگللاو گللذاو؛ منبللا اوزشهللا ،هانشهللا ه وهشهللا للرای مقا فلله للا حللراو)
هو وهیلللره سللن گرا ،ه لله مبللد یی اللاویلی (ماننللد صللدو اسللالم یللا خال ل
خال ل

وا للدین یللا حرللی

بثملانی لهبن او رخلرین وملز هحلدا اسلالمی ه نملاه جلاما هیلن ه هنیلا) هو وهیللره

نیاهگرا یا اجدیدنظرطفب (هو اصبالب مثب ).
اگللر سللف یگری وا جریللانی للرای ازگشلل
اسالم ( ا ه ا بیر خ ه رنلاو وجل م له سلیر سلف

لله الهلل ه وهش زیسلل

مسللفمانی هو صللدو

صلالح) لدانیم ،میال او پرسلشهای یسلری

ه رایللی رو وا هو هه مرحفلله لللرگیری ه ظهلل و اندیشلله یللا جریللاو ه ازا لیللد رو رکشللید ه
پرسیدد «اندیشه یلا جریلاو سلف ی هو پاسل

له له حرانلی لرگر رهاسل ف» ه هر لاو لا ظهل و

رو هو هر محیج ااز  ،پرسید که « ه ب امفی ه ازا لید رو کمنکره اندف».
هوهاقللا ،هوای مبللانی لللری ،از منظللر اللاوی اندیشلله اجرمللابی پدیللد های هینللی ،ازا لیللد
سللف یگری هاکنشللی انزیهطفبانلله یللا ارییرطفبانلله هو را للر هاق ی ل

یرهنللی ه اجرمللابی -سیاسللی

احمیرکنند اس ؛ هاق یرلی کله هو ز لاو هینلی از رو له حل اهه هاق له ا بیرمی ل ه؛ ایلن حاه له
یا هاق ی

میا انلد حرانلی مقب لی ،ماننلد حمفله نظلامی یلا وهیلداهی نملاهین ماننلد رهپا لی ه
اسلالمی (هو زملاو حمفله مرل یو هو سلام  . . 555یلا الرلای خال ل

بثملانی هو

الرای خال ل

سلام  )1922یلا وهیلاوهیی للا لرع ( همثا له کللر) ا لد .سلف یگری همثا لله ازگشل

له اسللالم
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سلف  ،پاسلللی لله حللراو سیاسللی ،اقرصللاهی یلا اجرمللابی اسل

کلله هو رو ،نسللبری میللاو اقل ای

صالح ه ر حلاا نظلامی رنلاو ،رقلراو می ل ه ه ازگشل

ه سلیر رنلاو،

سف

ومللز ازگشلل

له اقل ای سلف

لله بصللر ر حللاا نظللامی ه خللره از حللراو مره می لل ه

.(Amghar,

)2011:14-15
مدونیرلله همثا لله وهیللداه للزوگ هنیللای مرجللده ه هوهه بناصللر یهانلله للا سللن

(مللدوو) هو
ه

سللاخراو جام لله سللنری ،الشللی پدیللدمیرهوه کلله لله ازمیللاوو رن انسللجام هوهنللی سللن

ناکاورمللدی رو هو پاس ل گ یی لله نیازهللای زمانلله میانجامللد .اندیشلله ازگش ل  ،سللازهکاوی للرای
ازگشل

له انسللجام هوهنلی ه ه یل

خل هی ه وسلیدو لله رواملش ه امنیل

نهنلی ه اجرمللابی

اسل  .اندیشللهای کلله هو رو ،احسللام خبللر ه نللاامنی ه ازهسل هاهو میللراه کهللن ،ر لللاو اسل
ه للا ابللالم ینیللازی ه اسللررنا از بناصللر ن ل همللرا اس ل ؛ از ایللن منظللر ،سللف یگری (هو سللبح
جم لی ه لرهی) ،یلاو احسللام بلدم اطمینلاو لله رینلد ه نیلاز له نقبلله االلایی ملاهوایی للرای
گذو از حراو م نا (هو سبح رهی ،خان اهگی ،جم ی ه ااویلی) افقیمی ه.
هاکنش سف یگری ه هنیای ملدوو وا میال او لا الیله لر م هل م لدب
نیللز همیللد .هو رها ل

سللف ی ،هررن لله هو سللن

ه اقا لر رو لا سلن

پیشللینیاو نشللانینداوه ،امللری یویشلله ه للدیا

مره می ل ه ه هو هللر لدبری ،ضللاللری ،نه رله اسل

ه ضلالل

للا ک لر ه اواللداه ،را لر اسل .

ن لی املر نل لا اوجلام له ویشلهها ،سلن ها ه ازسلازی روهلا ،یلاهرهو نقلش ویشله ه ابلاو هو
ج اما بشیر ای ا وها ج مسرحلم خان اهگی ه قبیفهای نیز میا اند ا د.
این نلره وا نیز نبایلد از نظلر ههوها ل

کله وهیللره سلف ی ،لزهملا ،ضلد ملدوو نیسل ؛ حرلی

للربلس ،وهیلللره سللف ی لله مقلل یا کهللن ه مظللاهر مللاهی ،رها للری مدونیسللری اسلل
هونهایل  ،لله حاکمیل
فلل

وهیلللرهی میانجامللد کلله لله سللبب کللاو ره ا راطللی ا زاوهللای مللدوو ( للا

از اب للاا رهنهللی رو) ،سللن

وا از مظللاهر مللاهی رو جللدا ه نا همیکنللد ه لله امللری

نهنللی ه م هلل م دممیسللازه؛ کللاوی کلله (هو رها لل
سللللللن

یللا

مدونیسللری ه پ زیری سللری) ،مدونیرلله للا

انجاممیههللللللد ه رو وا از هوهو اهیمیکنللللللد ه (رو وا) هو اللللللاوی ه م ز هللللللا

محص ومیسازه؛ لا ایلن ا لاها کله اندیشله انزیهلی ه ا حیلدی ،لا ایلدئ ل یی ارقلی (هو م هل م
مللدوو رو) ،جللایهزین د اسلل  .مناسللباا سللف ی للا امللر کهللن ،از مناسللباا رو للا امللر نلل ه
وهزرمللد ،پی یللد ار اسل ؛ هوهاقللا ،للالش اصللفی وهیلللره سللف ی ،الشللی هل یری اسل
116

کلله هو

تحلیل جریانهای اسالمگرای سلفی در فرانسه

الهیللاا رو ه رها ل

خللا

از م هل م ا حیللد ویشللههاوه .للا اقللدم امللر کهللن ( لله نللام للرس)

مباوز میکنللد؛ هو را للر اصلل یر سللنری

هللای للرسرل ه ،اصلل یری یامثیللر از خداهنللد وا

رمیکشللد امللا ازروس ل  ،هو را للر امللر نل ه مظللاهر رو ،نرمشلی یشللرر نشللاومیههد؛ هگ نهایکلله
الهیاا جزمی خل ه وا له مناسلباا قلدوا مبرنی لر رم ز هلای هینلی اقفیرمیههلد؛ له ایلن م نلا
کلله رها ل

ظللاهری ه صل وی از م للاهیم ا حیللد ه للرس ه مصللاهیر رو ،هندسللهای از مللذهب،

هنجاوهللا ه مناسللباا قللدوا پدیللدمیرهوه کلله هو رو ،راسللام اصللر انر للام ه اصللر ن للی سللفبه،
کللاو ره مظللاهر نیللاهوی ر للی هو خللدم

رم ز هللای هینللی پذیر رهمی لل ه؛ هو ایللن میللاو،

للاخهای از اندیشلله سللف ی (ی نللی جنللاب جهللاهی رو) هوپللی هوس مناسللباا اسللر ماوی ه
له نظلام خال ل

ن اسر ماوی ،هوصلده ارییلر نظلام سلفبه ه ازگشل

اسل

کله خل ه ،یشلررین

سللهم ه انر للام وا از ایللن مناسللباا هو حللدهه ه قللا للره ه می للره؛ نللین ازگشللری لله للی
زیسل

سلف

صلالح ،نان له لا ههابللی سیاسلی ه جهلاهی یلامیزه ه از لل ازم اندیشله ه مظللاهر

هنیلل ی مللدوو ،ا للر لل ه ه هللر ای خشلل ن او ه ان ررمیللز وا از اسللالم لله ا لللاو بملل می
جهللانی برضللهکند ،سللرانجام لله طرحللی (پللرهی ای) سیاسللی للرای پیشللبره سیاس ل های مقب للی
نظللام سللفبه دممی ل ه .اللاوی گره هللای سللف ی جهللاهی هو ا رانسللراو ،سللنی ،بللرا  ،لیبللی،
س ویه ،یمن ه هیهر نقاط حراو هو سه ههه گذ ره ،این امر وا ا ییدمیکند.
 2-1سی گری بهمثیبه الگ ی ز]ست مسیمین
سف یگری هواصر ،ازخ انی نقلش هیلن هو هنیلای ملدوو رپایله ا سلیری اسل
جام ی ل

ه کمللام هیللن ،اسللر او د اس ل

ر ی ،ازگش

له سلف

کله خل ه لر

ه هو را للر هنیللای مللرالطم ه مبللانی ن لل ندة امللدو

صلالح ه اجدیلد هبل ا وا پلیش پلای انسلاو مسلفماو هو هنیلای ملدوو

میگللذاوه .للهبباواهیهر ،هو را للر مسللئفه انحبللاط ه زهام امللدو اسللالمی ،ضلل

ج امللا

اسللالمی وا هو مقا للر ج امللا ر للی ،هو سللایه ههوی کشلل وهای اسللالمی از پایللههای هبلل ا
نب ی ه سیر سف

صلالح م نامیکنلد ه ازگشل

له اصل م ه مبلانی ه اجدیلد هبل ا له للر

خللالص وا وا وسللرهاوی مسللفماناو هو هنیللا ه رخللرا می للمره .اگللر وسللرهاوی ،مسللئفه اصللفی
وهیلللره سللف ی ا للد ،پاسل رو ،ازگشل

اسل  .رسیب ناسللی سللف ی ،ههوی از الهل ی زیس ل

اسللالمی اصللیر وا للهبن او هلیللر مبربمیسللازه ه للرای وسللرهاوی شللر ،ازگشلل
صالح یا ها بیری ،ازگرهاندو مناسباا صدو اسالم وا طفبمیکند.
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رااللر از نماههللای یرهنللی ،سللف یگری ،گرایشللی لللری ه بقیللدای اسلل
رم ز های هینلی کهلن نا د اسل
ه منه سف

ه نلهانها لر هملی خلا

کلله رپایلله

از اسلالم له وهش ه سلیر صلحا ه

صالح پایمی شلره ،فلله هملرا ایلن هلم ،نل بی الهل ی و رلاو اسلالمی منببلر لا

سبن زنلدگی مسلفماناو صلدو اهم وا لهبن او لی زیسل

مسلفمانی ،پلیش پلای زنلاو ه ملرهاو

پیللره ریلین سللف ی قراومیههللد ه هگ نللهای جزمللی للر اصللال

ه حقانیل

لللر ه الهل ی زیسللری

خلل ه للاهوهاوه؛ ااجاییکلله مرزهللای مشلللص بینللی ،نهنللی ،بقیللدای ه سللف کی وا للرای رنللاو
ارسیممیکند .للرهاهو جام لهای صلالح مرشللر از مسلفمانانی کله اندیشله ،بقیلد  ،بملر لرهی
ه جم ی لاو راسللام ملنه سللف

ه وهش ه ق ابللد خلا

زنللدگی رگر رله از زنللدگی صللحا ه

ه اا ین ا د ،هدس ایی هب ا سف ی اس .
رم ز مرکلزی سلف یگری ،ا حیلد اسل  .لی ابیلین خف

گرایانله از ایلن رمل ز  ،هوبملر

لله ا س ل ه م ه ل م للرس انجامید اس ل ؛ لله ایللن م نللا کلله نللهانها هو ح ل ز ابرقللاهی ،اقللراو لله
یهللانهی خداهنللد ه یللاو رو لحان د اسلل  ،فللله الرللزام بمفللی لله للل ازم ا حیللد نیللز هو
للازا ری

رو ،اوین ینانلله (مداقلله) مللدنظر قراوگر رهاسلل ؛ ااین یللاو ،یرمرللدیناو لله اهیللاو

رسمانی ،مؤمناو ه هیانل
(هحدانی

بیسل ی ه م سل ی ،ه نیلز مسلفمانانی کله لا هجل ه اقلراو له لهاهاین

خداهنلد ه وسلال

نبلی اسلالم) له بقایلد ه و رلاوی مرلایر ا حیلد ( له ا بیلر سلف ی)

مفرزمانللد یللا حرللی اگللر سللاه بقیللد ندا ره ا للند ،للر گناه لاو للزوگ ه کبیللر اصللراومیهوزند،
همهی هو وهی
م هلل م سللن

مشرکاو قراومیگیرند.
(هو را للر للدب ) هو کنللاو اصللر بقیللدای ا حیللد ،الهلل ی زیسلل

سللف ی وا ابیینمیکنللد .هللر رن لله هو سللن

خللالص صللدو اسللالم نیسلل

اا او قرینهای لرای ا ییلدش هج هنلداوه ،لدب

اسل

ه هو مللنه صللحا ه ه

ه هلر لدبری ،مایله ضلالل

ه هو حلم ک ر ه لرس اسل  .سلنری کله لا رمل ز مرکلزی ا حیلد ،هماهنل
مشرکانه ( ه ا بیلر سلف ی) ،ههو ا لد ،اسلالم نلاع ،ه هینلی خلالص اسل

مسللفماو
ه گمراهلی

ا لد ه از مظلاهر

کله للب لبلاع هبل ا

سللف ی اس ل ؛ هایللر ایللن للرس م سللا (از منظللر ا حیللد سللف یانه) ،للماو سللیاوی از للی های
هیهللر مسللفمانی ازجمفلله اشللیا ه اص ل س وا میگیللره ه هنهامیکلله للا هابیلله ا هللد ه مس لئ لی
پاسداوی از هیلن حنیل

ه ریلین ا حیلد میرمیلزه ،له صلدهو رل ای ال یلر ه قرلر مسلفماناو له

نللام جهللاه للا مشللرکاو میانجامللد« .سللف یگری جهللاهی» ،راسللام رها ل
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ال یللر ه قرربللام ا للراه ه گره هللای م للاوب خ ل ه (ابللم از گرهشگللراو ه للهرهنداو ر للی اللا
للی یاو ه مسللفماناو یرسللف ی ه م اوضللاو سیاسللی ه وقبللای سللف ی جهللاهی) وا ا جیهمیکنللد ه
البره هو این بملر ،لر رل ای لماوی از بالملاو سلف ی اسلرناهمیکند؛ هر نلد هو نلین مل اوهی،
لللص سللف ی هو میللداو بمللر ،خ ل ه اشلللیصههند ه اببیرههنللدة حلللم ،مصللدا ه مجللری
رو اس

ه ر ای پیشینی یا پسینی نقش امهید یا ا جیه امر هاقا وا ازیمیکند

ج -تبیرشنیس اند]شه سی

معیصر

اباو اهلیه یشلرر گرایشهلای سلف ی اهلر سلن

ه جمابل  ،له جریلاو اهلر حلدیم هو قلرو

سلل م هجللری للازمیگرهه (کلله قرا هللایی للا جریللاو اخبللاوی هو اسللالم للی ی هاوه) .اهللر
حللدیم هو را للر اهللر و ی ،هو منللا ا اسللرنباط احلللام للر ک ای ل
حجیل

نقللر (کرللاع ه سللن ) ه بللدم

و ی ه اجرهلاه لصلی (ه هرگ نله اسللرقالم بقفلی لرهو نصلی ه قیلام) حلممیهاهنللدد

ا للاهای کلله میللاو ا للابر ه م رزللله ه هه ملرللب قهللی -وهائللی مدینلله ه ک لله نیللز هید می ل ه.
نللین گمللانی هج ل ههاوه کلله ظه ل و ایللن ملااللب ،هاکنشللی خف ل
جام یل

هیللن ،نسللب ه لللرگیری نهضل

گرایانلله ه از سللر اسللررنا ه

ارجملله هو بصللر بباسللی ه هوهه فسل ه ه حلمل

ی نانی ه منظ مه لر مسفمانی هو قرو س م هجری ا د.
وهش صحا ه ،اا لاو ه اا لاو رنلاو هوبملر له رم ز هلای اسلالمی ،واهنملای بمفلی سلف یاو
هو هللم ه بمللر لله اسللالم اسلل ؛ وه للی کلله رو وا سللیر یللا مللنه سللف
سللف یگری هو هوهو ملرللب قهللی حنبفللی (از مللذاهب او لله قلله اهللر سللن

صللالح مینامنللد.
ه جمابلل ) ه

رپایلله روا احمللد للن حنبللر ( ). . 241-164پدیدرمللد ه للا روا ا للن ایمیلله ( ). . 728-661ه
للاگرهش ،ا لللن قللیم الجللل زی ( ). . 751-691قلل ام ه ههامیا للل ؛ امللا ظهللل و رو هو ههواو
م اصللر للهبن او جریللانی هینللی ه سیاسللی ،مرهلل و روا محمللد للن ببللدال هاع (1115-1206
 ). .اس .

د -ه زههیی جغرافیی] جر]ین سی
سللف یگری هو ههواو م اصللر ،هو هجلله نظللری ه منللا ا لللری ه مللالی ،یشللرر للا جریللاو
ههللا ی هو بر سللراو سلل هی ه گره هللای للام اسللالم اجرمللابی ه سیاسللی هو مصللر (ماننللد
اخ اوالمسللفمین) گر خ وه اس ل ؛ امللا للرای مبال لله جریللاو سللف ی م اصللر ه اباوهللای لللری ه
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ح ز هللای گسللررش جررا یللایی رو ،ایللد از پدیللد امللرهزی سللف ی ه نماههللای یرهنللی رو (ماننللد
القابللد ) رااللر و لل

ه للا وهیلللرهی اللاویلی رنهللا وا هاکاهیللد اللا از ا میمهللای ناکاورمللد

پرهیزکللره ه اصلل یری هوسلل

از سللف یگری م ضلل م حللم ه اباوهللای لللری رو ههسلل هاه.

سه ح ز جررا یایی پیدایش ه گسررش اندیشه سف ی بباوااند ازد

 -1سی یه در شبهجز]ره عربستین
جریاو اللب سلف ی م اصلر ،سلف یاو ههلا ی هسلرند کله هو نهاههلای وسلمی هینلی بر سلراو
ماننللد هیئلل

بفمللای کبللاو ،ن نهاونللد .هو للاع اسللمیه هها یللاو لله سللف ی ،اشلللینهایی

د اسلل ؛ امللا نظللر لله مصللاهو ه منللا ا اندیشلله ههللا ی ه للباه ها ه ا للرراسهای رو للا
جریاوهللای سللف ی م اصللر ،نللین امللری از حقیقلل  ،ههو نیسلل  .هو کنللاو رو ،از جریاوهللای

سف ی زیلدی ه نیلز مصلاهو ه وجلام یرههلا ی اندیشله سلف ی هو لبهجزیر  ،ماننلد محملد لن
بفلللی للل کانی ( ) . 1250-1173نبایلللد ا لللر للل ه ( رمانیلللاو1388،د  .)82لللدینارایب ،هو
روسللی جریاوهللای سللف ی م اصللر ،گرایشهللای سللف ی هو کللر للبهجزیر (ماننللد جامیلله ه
سرهویه) نیز از جایهاهی مهم هر مندند.

 -2سی یه در شبهقیره هند
للا هلللیاهلل ههفلل ی ( ،) . 1114 – 1176احلل

الل یر روا ا للن ایمیلله ،رسللیله الت هیللد

خ ه وا نها ل  .ا للر سلف ی هو لبهقاو  ،هو را لر ا للر صل ی ه اشلیا لالی هو هوهو ه ضلد
کم انی هنلد لرقی هو لرهو پدیدرملد؛ ااجاییکله لا ببلدال زیز ههفل ی ( رزنلد لا هللیاهلل)،
هنللد وا سللرزمین ک للاو ه هاوالحللرع ابالمکللره .ا سللیس سفسللفه مللداوم بفمیلله هی نللد (پللس از
 ،) . 1283هو گسللررش اندیشلله سللف ی (مرمایللر لله ههللا ی) هو للر ه جنل ع رسللیا ه للبهقاو
(ازجمفلله هو ا رانسللراو ه للر ایللراو) ،مللؤ ر ه اس ل  .لله سللبب هج ل ه گرایشهللای ص ل یانه
هو هی ندیلله ،انرقاههللایی ازسلل ی بفمللای ههللا ی سلل هی للر هی ندیلله هاوه د اسلل

(همللاو،

.)87

 -3سی یه در شمیل آفر]قی
اگر للله ر لللاز سلللف یگری م اصلللر وا هو مصلللر از روا محملللد و یدوضلللا ()1935-1865
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هانسللرهاند (همللاو ،)94 ،امللا نهضلل

سن سللیه هو لیبللی ه جنللبش مهدیلله هو سلل هاو وا هو قللرو

ن زههم نباید از نظر ههوها ل  .جنلبش سن سلی ،حرکرلی اصلالحی لا اباوهلای صل یانه ل ه کله
هو را للر اسللر ماو هو لیبللی قیللامکره ه پاه للاهی لیبللی وا اللا ک هاللای م مللر قللذا ی هو سللام 1969
ربهد ها لل  .جهللاه ه اجرهللاه ،هه پایلله هبلل ا اجدیللدی سن سللی هنللد ه سللازماو جنللبش
سن سللی للر للانههای زاهیلله (خانقا )هللای ص ل یانه ( للا کللاوکرهی سللنری للرای رم ل زش ا للالیم
هینللی ه ملربخانللهای) نا للد ه .زهایللای سن سللی هو نبللره للا اسللر ماو ایرالیللا نقللش اصللفی وا
رههشها للرند ه بمرالملرللاو ،خ ل ه از للی و زاهیلله ل ه .جنللبش مهدیلله نیللز هواصللر ،جنبشللی
اصللالبگرایانه ضللد اسللر ماو حل م ل
گرایشهللای ص ل یانه ه اندیشلله مهللدهی
سیاسللی ه جهللاهی سل

خللدی او مصللر (بثمللانی) ه س ل س انهفللیس ل ه .ارکیللب
ه للرایج سیاسللی ،ایللن حرک ل

وا لله سللم

جنبشللی

هاه .سن سللیه ه مهدییلله ،جنبشهللایی هینللی للا کللاوکره سیاسللی هنللد کلله

هو پاو ای هج (ماننلد مبلاوز لا یهانهلاو ه اجلرای لری

ه امسلن له م لاهیم هینلی کهلن)

ا وهیللره سلف ی باه هاییها لرند؛ املا لا پلذیرش املر هاقلا ه ههوی از ال یلر مسلفماناو ،له
ان نظری هینی رناو مبرال نشدند.
اللالش و یدوضللا هو مصللر للرای جمللا اص ل س ه سللف یگری ه سیاس ل

(هماننللد هی ندیلله)

هو کنللاو الیلله للر بقللر ه اجرهللاه ،از اوابللاط ه اللداهم وگللههای اندیشلله جمللالی هو هنللد ه مصللر
نشللاوهاوه؛ امللری کلله للیش از وگللههای سللف ی ههللا ی هو روا اه نمایللاو اس ل

(السللفماو1988،د

 .)56ملرب المناو ،هوهاقا ،الداهم حرکرلی للری ل ه کله لا سلید جماماللدین اسلدر اهی ه لی
محملللد ببلللد ر از لللد ه ههاسلللبه محملللد و یدوضلللا ،للله حسلللنالبنا وسلللید ه هو جنلللبش
اخ اوالمسفمین ،پدیداو د .نقلش سلید جملام وا لهبن او باملر یلا حاملر اندیشله احیلای اسلالم
هو هند ،ایراو ،بثمانی ه مصلر نبایلد از یلاه ره؛ یرنلله هو طلرب (پلرهی ) سیاسلی «ااحلاه اسلالم»
هی( ،حرللی للا هجل ه اندیشلله هحللدا خال ل

اسللالمی) ،نشللانههایی از وگللههای سللف یگری (هو

مقام بمر ه نظر) هج هها ره ا د.
هوحالیکللله جنلللبش اخ اوالمسلللفمین ،هاکنشلللی ایجلللا ی هو را لللر اله هلللای ررملللد از
ایلللدئ ل ییهای کم نیسلللری ،س سیالیسلللری ،ناسی نالیسلللری ه قللل می لللرای سلللازماوههی ه
نظامسللازی اجرمللابی ل ه ه نظللامی جللاما از هب ل ا ه حرکرللی سللازمانی ررمللد از للری

وا

هوزمینلههای ابفیرلی ه اجرملابی ،پللیش پلای ج املا اسلالمی (ه للهط و مشللص مصلر) مینهللاه،
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هاکلنش سللرک عگرانه حل مل  ،هو کنللاو للرایج ینالمففلی ه منبقلله ( لههیژ قضللیه فسللبین هو
زمانه جن

سلره) ،حرکل

هبل ای اخل او وا له سلم

(ه س ل س مسللفحانه) للا نظامهللای سللرک عگر س ل

ه سل ی سیاسل هوزی ه مبلاوز سیاسلی
هاه .اسللالمگرایی همثا لله ایللدئ ل یی مبللاوز

انقال للی ،زاه سللرک ع اخ ل او ه ظه ل و جریللاو انقال للی لله وهبللری سللید محمللد قبللب (-1966
 )1906هو ههلله  1960ل ه .کرللاع نشللینههیی راه 1ه ا سللیر هو سی]هسللیر قللرآن 2اه ،مبنللای بمللر
انقال ی وا هو میاو اخ انیاو هو ههههای  50ه  60میالهی راهممیکرهند.
م للاهیم جام لله جللاهفی ،طللا ا ه ضللالل
اهمی هاونللد .ا بیللر جاهفی ل

ه ال یللر ،هو وهیلللره اجرمللابی -سیاسللی سللف ی

قللرو یسللرم 3للرای نلسللرین للاو هو ن للرهها ه اندیشللههای سللید

محملد قبللب یاو لد؛ ا بیللری کله اه للرای املدو ر للی ه ج املا اسللالمی زیلر سللفبه حاکمللاو
جللائر (سللرملاو) للهکاو ره ه زمینللههای نظللری کللاو ره خشلل ن

ه لللرگیری جنبشهللای

مسللفحانه وا هو هوهو ه للرهو کش ل وهای اسللالمی ،للا هاوالحرعخ انللدو رنهللا ( هسللبب حاکمی ل
جهلر ه جل و) ،راهمکللره .لا هجل ه اخرالسهللای امللرهزین جریاوهلای سللف ی ه اخل او ،جریللاو
جهللاهی ه ال یللری سللف ی ،هامللداو سللید قبللب ه ایللدئ ل یی اه هسللرند؛ ااجاییکلله گرایشهللای
سف ی جهاهی وا «قببیه» مینامند.
سازماو لباع اسلالمی ( له وهبلری صلالح سلریه لا کرلاع رسلیله اال]ملین) ،جهلاه اسلالمی
( لله وهبللری محمللد ببدالسللالم للر للا کرللاع ال ر]ضللا الغی بلله ه للا ایللد جهللاه مسللفحانه)،
جمابةالمسللفمین یللا الرل یللر ه الهجللر ( لله وهبللری لللری مصللب ی ه للا ایللد ال یللر جام لله ه
لللزهم هجللرا از رو ه للا ابرقللاه لله مهللدهی

وهبللر رو) ،هو زمللر گره هللای جهللاهی مصللری

ه لماومیوهند ( رمانیلاو1388،د  )82کلله لا ا لزاو اللرهو ( هصل وا مل وهی ماننللد الرهو سللاهاا،
یللا هص ل وا هامنللههاو ،ماننللد اللرهو گرهشگللراو اوهپللایی للرای ضللر هزهو لله اقرصللاه مصللر ه
زمینگیرکللرهو ههل ل  ،یللا هص ل وا رنامللهویزی للد  ،ماننللد کشللراو قببیللاو مصللر للرای ابهیللر
هینللی ه نللژاهی) ،هوصللده رانللدازی حل م ل

مصللر ه رپللایی حل م ل

اسللالمی رپایلله للری

هو رو ررمدنللد .نانللله پیشاللر گ ره للد ،هلل اهاواو اسللالم جهللاهی ه ال یللری لله «قببیلله»
........................................................................................................................
 .1ا سیر ی ظالم القررو اللریم

 .3جاهفیة القرو ال شرین

 .2م الم ی البریر
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م رهساند .گره های م رقلد له ارییلر مسلالم رمیز ه از طریلر کلاو حز لی (ماننلد حلزع النل و)،
ه نام «سف یه حز یه» ناخرهمی ند.

 -4سی گری در فرانسه
هللم پدیللد سللف یگری هو رانسلله ه جایهللا رو ،لله للناخ
رانسلله ه الهلل ی الللب زیسلل

زمینللههای حض ل و اسللالم هو

مسللفمانی هو رو ،نیازمنللد اسلل  .نانللله یاس ل گلل س 1هو

مقدمه کراع تلیر] اسل و و مسلیمینین در فرانسله از قلرون میینله تلی روزگلیر ملی 2میگ یلد،
هلم وا بله مر لاوب میللاو اسلالم ه رانسله ،مسلرفزم هللم الاوی حضل و مسلفماناو هو رانسلله ه
ا امللر رنللاو للا اللاوی ه رهن ل

رانس ل ی اس ل  .حل م ل

ام ل ی انللدلس هو جنلل ع رانسلله

(حاکمنشللین نر نله یللا نللاو و 3امللرهزی) ،هاق یرللی هشراهسللاله ها رهاسل ؛ امللا ه یل
هوبمللر ،رپایلله اسللب و شللیرل میرت ل  4ه لس ل

رانسل ی

مسللفماناو هو نبللره ا ل ل ز ( 721م ).ه نبللره

پ اایه 732( 5م ).اسر او د اس .
سن

نلای املدنی ه ه یل

سیاسلی رانسله (سلرزمین لشگ ش فلی) ،اسلب و

لسل

مسفماناو اسل  .نبلره پ اایله ،م ضل م صل واگری نقا لانی مشله و ل ه  ،قف لههای جنهج یلاو
مسللفماو مهللاجم 6،هو جررا یللای رانسلله ه م مللاوی رو ،اللاکن و هجل ه ه هاق یل

یرهنللی هاونللد.

جریللانی کلله للا وهیهن یسللیهای کالمللی مسللیحی ضللد اسللالم (ماننللد ارجملله یاللین قللررو ا سللج
پییللر بالیقللدو 7هو صلل م ه کفلل نی )8ه اشلل یه هللر پیللامبر اسللالم (

) ر ازمی لل ه؛ وهیلله

هیهللر ایللن وهیلللره خصللمانه ،لله گ رلله ل گ ل س ،بشللر پنهللاو لله هانشهللای اجر للی ه م للاوس
انسللانی ررمللد یللا پرهوه للد هو سللرزمینهای اسللالمی اسلل

کلله ههاسللبه مللداوم اسللالمی

انللدلس لله انرقللام هانللش ی نللانی لله مللداوم مسللیحی یاویوسللاندند .هه پللاق قللرهو هسللبی،
پیشاللر هو ملرللب طفیبفلله 9،بر للی رم خره هنللد ه ههاسللبه رو للا فسلل ه ی نللانی ه کللالم
اسالمی ،ر نا د هند؛ هم نانله ارجمله قلین ن بل عی الا قلرو هجلدهم لهبن او ملرن هوسلی
هو مللداوم پز لللی رانسلله ادویسمی د اسلل  .گزاوشهللایی از سلل رنامههای مسللفماناو لله
........................................................................................................................
1. Jacques Le Goff (1924-2014
2. Histoire de l'Islam et des Musulmans en
France du Moyen Age à Nos Jours
3. Narbonne
4. Charles Martel

5. Bataille de Poitiers
6. Château des Sarrasins
7. Pierre Le Vénérable
8. Abbaye de Cluny
9. Ecole de Toledo
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رانسللله هج ههاونلللد؛ املللا حضللل و جملللابری از مسلللفماناو سلللاکن رانسللله (هوای هیئ هلللای
هی فمااین) اا قرو ن زههم ،ا

نشد اس .

وهنللد ر للنایی للا اسللالم ه ج امللا مسللفماو ،از طریللر رملل زش ز للاو ه امللدو للرقی هو
مؤسسلللاا ر

ناسلللی (ماننلللد مدوسللله السلللنه لللرقی 1،میلللاو سلللامهای  1700الللا )1726

ر ازمی ه که یشلرر لرای لررهوهو نیلازی هی فماایلن لرای مقاصلد سیاسلی ه ارجملانی اسل .
رناملله اسللر ماوی رانسلله ،للا اکرشللاسهای نللاپفئ و هو مصللر (هو سللام  ،)1801هه هجلله حمفلله
ر

نظللامی ه کش ل

ناسللانه ه رهنهللی وا هو خ ل ه ه للا خ ل ه هاوه .ا للرام الجزایللر ه الحللا

رو لله خللاس رانسلله ( ،)1830ملل ق یری وا پدیللدرهوه کلله میالل او از رو لله ر للاز هید للدو ه
حضلل و جم یلل
مقللاطا ملرفل

مسللفماو هو خللاس رانسلله ( للامر الجزایللر) ا بیرکللره .م ق یلل
هو سللرزمینهای اسللالمی (ماننللد رپللایی نظللام قیم میل

از رهپا للی خال ل

رانسلله هو

للر سل ویه ه لبنللاو پللس

بثمللانی اللا اسللرقالم ه نیللز نظللام اح الحمللایهی هو ا ل نس ه مرللرع) لله

این پدید یاویمیوساند.
-1-4زمینههی و عی رشد سی گری در فرانسه

ا روسلی م

هلای مهلاجرا مسلفماناو له رانسله ،شلماندازی از ه یل

هینلی ه سیاسلی

ه اجرمابی مسلفماناو هو رانسله ههسل میرید .لا ا جله له ارکیلب جم یرلی ه پیشلینه الاویلی،
میا او نلین اسلرنباطکره کله ه یل

هینلی مسلفماناو هو رانسله ،لا جریلاو سلف ی هو روسل ی

مدیررانلله ،هگ نللهای لللری ه ه ل یری اوابللاطهاوه کلله للا للرایج خللا
مقب لللی رو (ماننلللد مشلللاوک

هو ائلللرالس ینالمففلللی ه جنللل

رانسلله ه سیاس ل هللای

هو سلللرزمینهای اسلللالمی-

ر ریقلایی) اشدیدمی ل ه .هوهاقلا ،زمینلههای و للد سلف یگری هو رانسلله وا ایلد هو نللد بامللر
جسرج کرهد
 -گرایشهللای ه یلل خ اهی اقفیلل

مسللفماو ،میللر لله امللایز ه مقاهملل

هو را للر سللفبه

رهنهی ه هنجاوی سبن زندگی یلساوکنند یئین؛
 زمینللههای سیاسللی ماننللد مسللئفه الجزایللر (نبللره اسللرقالم هو ههللههای  50ه 60ه وهاارهو نیرههای یراسالمی ه یهانه ه س س نبره سفبه اسالمگرایاو هو ههه )90؛
 زمینللههای ینالمففللی حللراو هو جهللاو اسللالم (هو ا رانسللراو ه بللرا ) ه لللرگیری........................................................................................................................
1. Ecole des langues Orientales
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گره های جهاهی ا هابیه رپایی ری

اسالمی ه جهاه ضد ک او؛

ه حل م

هو کنللاو ایللن ب امللر ،نقللش جریللاو سللف ی سیاسللی ه ابفیرللی وا هو سللرمایهگذاوی مللاهی ه
م نل ی هو میللاو مسللفماناو رانسلله ه هو منللاطر محللرهم اطللراس للهرهای للزوگ (ماننللد پللاویس)
هو سامهای اخیلر نبایلد ناهیلد گر ل  .پلاو ای از ایلن سلرمایهگذاویها زیلر نظلر ههلل

رانسله

للرای ا للررامزهایی ه محرهمیلل زهایی صلل وامیگیرند؛ امللا للماوی هیهللر ،زیللر نظللر هابیللاو
مسللاجد ه ار یلل

سللف ی ه هو قالللب سللاخ

امامللاو جمابلل

انجاممی لل ند .سللرمایهگذاوی

بر سللراو سل هی ه قبللر هو سللامهای اخیللر (همزمللاو للا هللاو بر للی) هو ایلن زمینلله ،قا را جلله
اس ل  .للماو هابیللاو سللف ی هومخ انللد هانشللها اسللالمی مدینلله ،یللا نسللر ههم للاگرهاو ایللن
مداوم ،هو مقایسه ا مداوم سف ی سنری هو الجزایر ،وه ه ازهیاه اس .
ه نظر امقلر ،هضل ی

اجرملابی ج انلاو مسلفماناو هو اوهپلا ه رانسله ،لرای پلذیرش هبل ا

سللف ی رمللاه اسلل ؛ راکلله هو ایللن هبلل ا ،پیللامی نه رلله اسلل

کلله للرای ج انللاو محللالا

قیرنشین پاویس ه ح مه کله هو جسلرج ی م نلای زنلدگی هسلرند ،هلنشلین اسل

ه له نیازهلای

زمینی للاو پاسلل میههد .رهگرایللی قلل ی هبلل ا سللف ی ،للا خ اسلل های ایللن جهللانی ایللن
ج انللاو همس ل ییهاوه .لله یاوهیهر ،سللف ی  ،م ن ل یری اس ل

کلله هو رو جنبللههای مللاهی ه للرهی

نسللر ج ل او للر هو محرهمیل  ،پامها رهمی ل ند .هو ایللن ا لللر ،جمابل
که اهمی هاوه؛ ایلن لره اسل
سللیر سللف

کله مرکلز م نلایی زنلدگی ه هویا

یللا جام لله نیس ل

کننلد هلم هینلی مرناسلب لا

اسلل  .وسللرهاوی ه نجللاا للرهی هو رو ،للر طربهللای (پرهی هللای) سیاسللی ه

اجرملللابی نجلللاا جم لللی ه اجرملللابی اهل یللل هاوه .ازسللل یهیهر ،سلللف یگری لللا وهب
مصللرسگرای ر للی ،للهط و نااللی ملال
اسللالم وبای

نللداوه .ااجاییکلله اخللال اسللالمی ه وهب ا للالیم

ل ه ،اسللر اه از مظللاهر هنیل ی (ماننللد پ للیدو ک شهللای نایللن ،ها للرن وایانلله

خ ع ه خانله زیبلا) ،ممنل م نیسل  .البرله ،نقلش لبلههای ملاه او ای سلف ی ه اه یلاا ملرل ع
گسللرره ای وا کلله للهط و بمللد ازس ل ی بالمللاو سللف ی هو بر سللراو سلل هی پلشمی لل ند ه
پللای خلل ه وا للله خانللهها ه خان اه هلللای اوهپللایی ازکره انللد ،هو و لللد سللف یگری نبایلللد
رام شکره.
مالللن للبر هو حا للیه اظللاهراا ضللدرمریلایی سللف ی هو پللاویس (هو را للر سل اوا رمریلللا
هو س ل رامبر  )2009م رقداس ل

کلله «جریللاو سللف ی (سیاسللی) راسللام انحللراس للدید لللری ه
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هس ل کاوی وهانللی ه ایللدئ ل یین لرگر رهاس ل
میللاو ج انللاو ،رنللاو وا ضللد ههل ل

ه میک للد للا للرانهیلرن احسللام گنللا هو

رانسلله ش ل واند ه للا اظهللاواا هوهغ ،مللرهم سللاه هم وا لله

اظاهراا لشاند اا خل ه وا نیرهمنلد جف ههلد .له نظلر لبر ،سلف یاو لا س اسلر اه از لرایج
ناپایداو اقرصاهی ج انلاو مسلفماو ح مهنشلین ،نلین القا میکننلد کله رنهلا هرگلز یلن رانسل ی
ا حق

را ر لا هیهلر رانسل یاو نل اهند لد؛ پلس ،هرلر اسل

الا له اسلالم سلف ی ازگرهنلد.

سل ک للی سللف یاو هو هب ل ا ه اسللر اه از ا زاوهللایی ماننللد هبللظ ،مسللجد ،هوهم اسللالمی،
مجللالا ه همایشهللای (کن رانسهللای) هینللی هو کنللاو للی و رللاوی ه پ شللی ه نیللز القللای
حللس گنللا  ،هو پیشللبره سللف یگری ،مللؤ ر ه اسلل  ».هی هم نللین ،نقللش ایللدئ ل یی ههللا ی
سل هی وا هو گسللررش اندیشلله سللف ی ،از طریللر پرهاخ هللای مللالی ه سللاخ
امامللاو ،رجسللرهمیکند ه م رقللد اسلل

کلله «نظامهللای هم کراایللن هو جنلل

مسللجد ه ار یل
م ر رللی ه مهللاو

ایللدئ ل ییهای رقللهگرا ،بقبماند انللد؛ ایللدئ ل ییهایی کلله للیش از هملله لله مسللفماناو
رسیبوساند اند ه وا به رناو ا هیهراو وا رل ه کره اند» ).(Le Point, 18/9/2012
 -2-4مسیجد و امیمین جمیعت سی
 -1-2-4مسیجد سی

در فرانسه

در فرانسه

زندگی هینی مسللفماناو هو رانسلله ،ر گره مسللاجد لللرمیگیره .هوصللد زیاهی از مسللفماناو
یربامر یا جذع د هو ها ضمه رهنهی  -اجرمابی ران س ی ،از این قابد م سرثنا ه سرند .میزانی
قا را جه از مسللفماناو نیز ه اسللالمی رهی ه یرمسللجدی یا صللفی ( ا رهزهای مقب ی مانند ما
مباوس ومضللاو) م رقدند .اهج هاین ،هوصللد مسللفماناو بامر ه هین (هو رها ل

سللنی ،که هو رو

ا س ) ،یش از هو صد بامالو ه هیان

م سیحی ا س .

م شاوک

هو نماز جم ه ه بیدین از سن

نا راین ،هم پدید سف یگری هو رانسه ،مسرفزم هم ساخراو مسجد هبن او مح و اسالم هو رانسه
اسللل  .این هاق ی  ،هو سلللام  2005ه هو زماو ا سلللیس « للل وای رانسللل ی ریین اسلللالم» 1نیز
لحان د ا س ؛ راکه انرلا اا این

وا ،نه را سام و ی هرهنداو م سفماو ،که را سام م ساجد

مسفماناو ه ملاوهای بباهی رناو ساماو هاه د اس  .ضریبی از مساح
هو هزو و ی مساجد رای ویاس

مسجد ه ماو نمازگزاواو،

وا هونظرگر ره د اس  .هو ههو های گذ رة این

وا ،سف یاو

نمایند ای هو رو ندا رهاند.
........................................................................................................................
)1.CFCM (ConseilFrançaisduCulteMusulman
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م ه م مسجد هو رانسه ،ابم از نمازخانه ه مسجد ،ربی ه بر ی اس  .ماو مساجد رانسه هو
سام  2014از س ی هزاوا ک ش و ه اهیاو 2368 ،م سجد گزاوش د ا س

که  2052م سجد رو هو

سللرزمین اصللفی رانسلله قراوهاوند ه  316مسللجد هیهر ،هو اسللراوها ه سللرزمینهای ماهوا حاو رو
قراوهاوند .یشرر قریب هاا ا این مساجد ،پس از سام  2000ساخره د اند ه ماوی اندس از رنها هو
خالم ههههای  70اا  90میالهی نا د

اند.

((https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_mosqu%C3%A9es_de_France .

هه مشلللر اصللفی هو سللاخراو مسللجدمح و ،هو جمابری اقفیری هو کشلل وی یئین رهزمیکندد
نلس  ،مشلالا اهاوی ه مالی ساخ

مسجد ه هیهری ،ار ی

اماماو جماب .

گ رهمی ل ه کلله پنجللا مسللجد از هههللزاو مسللجد ه نمازخانلله للام هو رانسلله ،لله جریللاو
سف ی گرایشهاونلد )(Sauvaget,21/9/2012؛ ایلن رملاو لا ا جله له لناهو هو م هل م مسلجد ه
جا للهجایی امامللاو میا انللد لله م نللای رو ا للد کلله پنجللا امللام سللف ی هو رانسلله الی هاونللد.
نهللاهی لله وهمهللای اینررنرللی میا انللد هرسللری اقریبللی از مسللاجد سللف ی ه پراکنللدگی رنهللا وا
هو رانسلله ههسلل ههد .للرای نم نلله ،هو لل وهمی سللف ی ،مسللاجدی هو لیلل و ،ا وکلل ئن 1ه
هاارل ؛ سله مسلجد هو ماوسلی (ازجمفله مسلجد لی ببلدالهاهی)؛ فلزهنس( 2مسلجد ن والهلدی)
ه هو ح مه پاویس (م نررهی ،م وه 3،ساوارههیر 4ه کرایی )5نکر د اندد
)(http://www.Planete-islam.com

سللایری هیهللر ،مشلصللاا سللی مسللجد سللف ی وا هو للهرهای ملرف ل

رانسلله ازجمفلله هو

ح ملله للهرهای پللاویس ،لل وهه ه للهط و مشلللص هو هه منبقلله مام للر (ا وکلل ئن ه
وه للله )6ه جن ع لللر
ر مره اس

رانسللله (ماوسلللی ه رجللل م )7لللا نلللام لللماوی از اماملللاو سلللف ی

.
)(http://Salafiactu.Wordpress.com/les-mosquees-salafi

 -2-2-4امیمین جمیعت سی

هصلل وا سللنری ،اماملل

جمابلل

هو رانسلله ،صللالحیری خللا

نمیطفبللد .سللیاوی از

اماماو جماب  ،مؤمنلاو مرلدینی هسلرند کله مبال لاا لربی هو ملداوم اسلالمی ندا لرهاند ه لا
........................................................................................................................
1. Tourcoing
2. Belsunce
3. Les Mureaux
4. Sartrouville

5. Créteil
6. Roubaix
7. Fréjus
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الیلله للر مللدوکی هانشللهاهی هو و للرهای یرمللرابج یللا هجاه ل
حسللن خفللر ه مللرهمهاوی ه م قیلل
للربی) لله امام ل

ه مقب لی ل

مرهمللی (نا للی از

نسللبی هو زنللدگی اجرمللابی ه حللداقرهایی از هانللش

مسللجد وسللید اند .للماوی قا را جلله از امامللاو مسللاجد نیللز از کشلل وهای

الجزایر ،ا نس ،مرلرع ،نیجریله ،م ویرلانی ،سلنهام ه ارکیله ( له هوخ اسل

جمابل

مسلفماو یلا

زیللر نظللر اهقللاس ایللن کشل وها) ،لله خللاس رانسلله میرینللد .ایللن امامللاو ،هظی لله اللداهم انسللجام
جم یری ،هل یری ه هینلی جمابل

مهلاجر لا جام له مرجلا وا راهممیکننلد .مشللر اصلفی ایلن

ی  ،نار لنایی مبفرلاو ه اماملاو مهلاجر لا ز لاو ه رهنل
مهللاجر مسللفماو هو رانسلله اسلل

رانسله ه مسلائر ه مشللالا جام له

کلله لله ابفیللغ اسللالمی یر لل می ه نللاهمل او للا رهنلل

ه

هنجاوهللای رانسل ی ه نیازهللای مسللفماناو مهللاجر یللا مقللیم رو میانجامللد .هامللنزهو لله مسللائفی
ماننللد ندهمسللری ،انبیلله همسللراو ه پ للش نقللاع ه رقللا للرای زنللاو مسللفماو هو سللامهای
گذ للره ،حسام للدو مقب للی گره هللای واس ل

ا راطللی هو رانسلله ه اسللر اه ا للزاوی از رنهللا وا

للرای پیشللبره اهللداس انرلا للاای ه سیاسللی هوازمللدا ه ک اا مللدا خلل ه از طریللر ابفیرللاا
اسالمهراسللانه ،سللبب د اسلل ؛ ابفیرللاای کلله هو مسللئفه نمللاز خیا للانیِ مسللفماناو ه سللاخ
مسجد ه م ننه نیز الراو د اس .
ا اشلیر ل وای رانسل ی ریلین اسلالم ،مسلئفه ار یل

اماملاو مسلاجد نیلز مبلرب لد؛ املا

نللداو اسللرقبالی از ایللد اشلللیر ههو هللای رم ز للی للا اببللای هیل فم وسللمی هبمرنیامللد .قللراو
لل ه مسللجد پللاویس للا همراهللی هانشللها سلل و ن ،ههو هللایی ههسللاله وا للرای ار یلل
جمابلل

طراحیکننللد کلله ضللمن ر للنایی هاهطفبللاو للا ز للاو ،رهنلل

ه اللاوی

امللام
رانسلله،

رم زشهای مدنی وا نیلز هو لاع یئیسلیره را هیرنلد؛ املا ایلن طلرب لهمرهو کناوگذا ره لد لرا
کلله ایللن امللر ازسلل ی مسللفماناو ،هخاللل

هو امللر هینللی ه للها بیری ،نقللض اصللر یئیسللیره

محس عمی للد .هو ایللن میللاو ،م هللدالرزالی (هانشلللد ای ها سللره لله مؤسسلله اسللالمی مسللجد
پللاویس) کلله اللاویلی لله هوازی مسللجد پللاویس هاوه ،هو رنامللهای پاو هقل  ،لله رمل زش امامللاو
مللره ه زو ( للا امرکللز للر رم زشهللای قررنللی ه ا سللیری ه اللدویس اه یللاا بللرع ،اللاوی ه
حللدیم ه قلله احلللام) ،هظی للهی ار ی ل

امامللاو ل می (از میللاو مسللفماناو مهللاجر نسللر ههم ه

ااز مسلفماناو) وا ربهد گر رلله اسل  .للا ا جلله له نیللاز مسلاجد م جل ه لله املام ه بللدم ک ایل
اوغالرحصلللیالو م هلللدالرزالی ،مؤسسلللاای هیهلللر لللا هزینللله ههل هلللای بر سلللراو ه ک یللل
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وا اندازی للد اند ،کلله هو ایللن زمینلله الی میکننللد .للاهج هاین ،جریللاو هبلل ا از امامللاو
الجزایللری ه ار ی

للدگاو هانشللها اسللالمی مللله ه مدینلله ،للام اسلل ؛ ه لله همللین جهلل ،

یشللرر امامللاو سللف ی رانسلله یللا ررمللد از ایللن هه جریللاو یللا للاگرهاو نسللر ههم وجللام هینللی
سف یاند.
در فرانسلله :از نظلر قللان نی ،هرگ نله رمللاوگیری ،سر للماوی ه

 -3-2-4شلمیر مسللیمینین سلی

نظرسللنجی مبرنی للر ا فللر مللذهبی ه قلل می هو رانسلله ،ممنلل م اسلل  .للاهج هاین ،رماوهللایی
المینی از ماو این ا لراه هجل ه هاوه کله ا فلب ازسل ی خل ه رنلاو یلا اهاو پفلیس هوخصل
اجماهللای ایللن ا للراه اهیلله می ل ه .پللژههش امقللر هو سللام  ،2011للماو سللف یاو وا هو رانسلله
 12000اا  15000ن لر ررهوهکره اسل

کله یلن سل م ایلن ا لراه از میلاو مسلیحیاو (کاا لیلن یلا

پرهاسللرانی) هسللرند کلله اللاز لله اسللالم گرهید انللد؛ ین هللاوم اللا ینسلل م از ااز مسللفماناو
سللف ی ،از رانس ل یاو اصللیر یللا رانس ل یاو سللرزمینهای مللاهوا حللاو (مجمللاالجزایر رنریللی )1یللا
سرزمینهای رانس یز او مسر مر سا ر رانسه (مانند کنه ه زئیر) هسرند.
راسللام رمللاو سللام  2010هو رانسلله ،حللدهه سللی ملللاو ببللاهی سللف ی هو منللاطر ملرف ل
رانسلله (ازجمفلله هو ح ملله پللاویس ،لی ل و ،ماوسللی ه زانس ل و) هج هها رهاسل

کلله ههازه هللزاو

ن للر ،لله رو جذع للد ه اند .لله بقیللد امقللر ،ازرنجاکلله ن ل م و رللاو سللف ی ااحللدههی ،سللره ه
هوهوگرههی اس  ،خبلر سلرای
للا ههللل

رو له هیهلراو کمرلر اسل

ه منبلر سلف ی ،هوصلده وهیلاوهیی

رانسلله نیسلل  .هو سللام  2005راسللام رمللاو منرشر للد ازسلل ی هزاوا کشلل و

رانسلله ،قللج صللد ن للر از سللف یاو هو للاو ع رناملله مبللاوز للا ارهویسللم ،احلل

ا قیللب

ه اند.
هنظرمیوسللد هو خللالم سللامهای  2011اللا  ،2014للا انرقللام کللان و حللراو از بللرا ه
ا رانسراو ه مام ر ریقلا ه نزهین لدو له مرزهلای جنل ی اوهپلا ه حل ز مدیررانله ،ایلن رملاو،
هگ نللهای قا را جلله و دها رهاسلل  .للا ا جلله لله مشللاوک

رانسلله هو سللرنه نی قللذا ی ه

اه گللر رن حللراو هو س ل ویه ،للبلههای سللف ی جهللاهی هو اوهپللا ه للههیژ هو رانسلله ،للامار
للد اند ه اینلله لله جفللب ،اسللرلدام ه ابللزام نیرههللای سللف ی (زو ه مللره) للرای رن لله جهللاه
........................................................................................................................
1. Les Antilles
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مینامنللد ،اقداممیکننللد .اگر لله هسللبب کللاهش مشللاوک
ههللل

ظللاهری ه مداخفلله نظللامی مسللرقیمِ

رانسلله ه ائللرالس ینالمففللی هو حراوهللای منبقلله ،منبللر وهیللاوهیی مسللرقیم للا

ههل هللای ر للی ،کمرللر لللرگر ره ه ه سللا هو رخللی حراوهللا ه جبهللهها ه هصلل وا
مقب للی ،منللا ا جهاهگرایللاو سللف ی ه ههل هللای ر للی ،همس ل
ضر ه مؤ ر این نیرهها هو ازگشل
اخیر ( )2017ب

ه مشاهد

د اس ل ؛ للاهج هاین ،احرمللام

له خلاس اوهپلا یشلرر لد ه مل اوه مر لدهی نیلز هو ماههلای

د اند.

هسلرهیری لبلههای سللف یِ جلذع ه ابللزام نیلره ه بمفیللاا ن ل ن ه ناسللایی ایلن للبلهها،
از اقلدامهای م مل م اطالموسانی للدة هسلرها های امنیرللی ،طلی سلامهای اخیللر هو رانسله اسل .
هه ملل وه بمفیللاا اللرهو هو ا للل ز ( )2012ه هو رهکسللر ( )2014نشللاومیههند کلله هسللرههای
سلللف ی لللههیژ هو زنلللداوها امانلللد ه از میلللاو ن ج انلللاو ه ج انلللاو زهللللاو خان اه هلللای
رسیبپذیر ،ا راهی وا رای جهاه هو هوهو یا رهو خاس رانسه انرلاعمیکنند.
 -4-2-4نقش سی گری در تح ل جی]گیه اس و در فرانسه

ظه ل و ه گسللررش ا لللر ه جریللاو سللف ی از هه منظللر هو اح ل م للی زیس ل
رانسلله ه جایهللا اسللالم نقشها رهاسلل د نلسلل

مس لفمانی هو

رنللله پدیللد سللف یگری للهبن او پدیللد ای

هینلللی ه اجرملللابی ،نمللل ه ه نملللای یرهنلللی مسلللفماناو وا هو جام للله رانسللله یشلللررکره ه
لها بیرهقیرار ،لله رنللاو قللدوا هید للدو یشللرر ه ا انللایی خ هنمللایی هو حل ز بمل می ه بللدم
احسللام احقیللر لله هلیللر مسللفماو هو هاه اس ل

ه للرخالس خ اس ل

ابالم حض و یروسمی لا املایز هو لبلام ه لی زیسل

سللاخراو وسللمی ،ن ل بی

ل ه کله البرله حساسلی هایی ر ریلد

ه للههیژ هو مسللئفه حجللاع هخرللراو هانشرم ل ز ه نقللاع هو ح ل ز بم ل می ،پللای قان وگللذاو وا
نیز همیاوکشید اس .
لله گ رلله امقللر ،سللف یگری ،خ ل ه وا للر ا لللام هیهللر اسللالم سللنری ویشللهههاند هو رانسلله
احمیلللرکره ه گللل ی سلللبق

وا از رنلللاو و ه اسللل  .از هیژگیهلللای سلللف یگری ،ا انلللایی

هون وهیللدو مرزهللای اجرمللابی ،طبی للی ه خللان اهگی اس ل

ه ا انسرهاس ل

هو للهرهای ک للن

ه للزوگ ه وهسللراها ،للبله خ ل ه وا گسللررشهاه  ،از میللاو خان اه هللای اللرس ،ک م ل وی ه اهللر
گینللللله یلللللا ملللللالی ،لللللا املللللام ا اهاهلللللای رهنهلللللی ه خلللللان اهگی ،ا لللللراهی وا
جذعکنللد) .(Amghar,2011:73للدینارایب ،اسللالم سللنری هو را للر اسللالم سللف ی هو رانسلله
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جاماند اسلل

ه نماینللدگاو رو از انرظاوهللای نسللر جدیللد اصللفهگر رهاند؛ نسللفی کلله هوپللی

اسللالمیکرهو مجللده مناسللباا اجرمللابی اسلل

ه هنجاوهللای اوز للی وه للنی وا طفبمیکنللد ه

رو وا نلله هو «اخ اوالمسللفمین» ه نلله هو «نهضل

ابفیللغ» کلله هو سللف یگری مییا للد .اسللالم سللنری

هو رانسه هو حام گذاو ه پیری اس

ه حام رنله سف یگری ،جنبشی ج او اس .

هیهر رنله سلف یگری ،وا بله خل ه لا اجرملام ه رها ل
جام هی ر لی

خل ه از راینلد جلذع ه هضلم هو

رانسل ی وا راسلام قرائرلی انرقلاهی ه گلا سلیاو خشلن از جام له ه مناسلباا

رو ا ری کره اسل  .منبللر رنللاو للیش از رنللله له بمللر مسللرقیم ه بمللرگرایی سیاسللی ،نزهیللن
ا لد ،هو لاو ع منبلر ابرلراب نملاهین ،قا لر هم اسل  .سلف یگری اندیشلهها ه اصلاهیری
سللاه ه سللیج لله اهومنللداو خ ل ه اوائهمیکنللد کلله مرضللمن نهللاهی نلبهللانی ه اسللر الیی لله
هیهلراو ه جهلاو اسل

ه رنللاو وا رگزیلدگانی هاوای وسلال

هیللژ جف میههلد .جمابل

سللف ی

هو را ر وسالری کله له لره سلف ی میههلد ،ضلمان هایی وا ماننلد لی پ لش ،للر خلان اه
ه وها لج خللان اهگی میطفبلد کلله له نظللاوا گللره لر زنللدگی لرهی ه خللان اهگی میانجامللد .از
این حیلم ،سلف یگری له مرزهلای رقلهای نزهیلن می ل ه؛ ااجاییکله بفملای سلف ی بر سلراو
سللل هی از جمابللل

سلللف ی رانسللل ی خ اسلللرهاند الللا هو را لللر مسلللفماناو یرسلللف ی ه

یرمسللفماناو رانسلل ی ،نللرمش ه ان بللا ی یشللرر از خلل ه نشللاوههند اللا لله هللر اجرمللابی
جریللاو سللف ی رسیبینرسللد .ایللن وهیلللره ،لله گشللایش یشللرر ه منبللر خللره از رقللهگرایی
م ج ه کمنمیکنلد؛ ی نلی ،یرنلله منبلر ه نظریله سلف ی ،هسلرل ش ارییلری ل ه ،لماوی از
مؤمنللاو سللف ی لله اندیشلله للاو ج یی ه یللا رن وا هللایی میللانی ،للین و رللاو سللف ی ه بللرس باملله
مسللفماناو هو رانسلله ه بللرس اجرمللابی رانس ل یاو وهیمیرهونللد ه راسللام مرزهللای سللیام ه
بر ی ااز  ،خل ه وا لا جام له اببیرمیههنلد .لر ایلن اسلام ،هیهلر ملرزی (بر لی) هج هنلداوه
کلله نرلل او از رو گذ لل ؛ للرای نم نلله ،پیللدایش مللد سللف ی میا انللد از ایللن منظللر ،همیللد ه
احفیر ل ه .نللین اح ل لی لله خللره از منبللر رقللهگرایی (ه البرلله ناهو للدو مرزهللای رقلله)
میانجامد ه اص یر سره ه مرصفب از اسالم سنری ه سف ی وا هگرگ ومیکند.
رهللاه خسللرهخاهو (جام ه للنام ایرانللی -رانسل ی) م رقللد اسل
ه للدا سن گراسلل

کلله «سللف یگری ،جریللانی

کلله لله ا سللیر صللریح ه ظللاهری قللررو ه ازگشلل

مرصفب سامهای ر ازین ،مفرلزم اسل  .سلف یاو ،هابیلههاو گسسل
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هسللرند ه هرگ نلله انحللراس و رللاوی ،ماننللد ن للیدو مشللرهعهای اللفللی ه کشللیدو سللیهاو وا وه
میکننللد .سللف یها ،یشللرر ،ج انللانی زیللر سللی سللام هسللرند کلله قللج هو جسللرج ی وا نجللاا ه
وسللرهاویاند؛ رنهللا هو جسللرج ی خف ل

(اسللالم نللاع) یللا هو گسس ل

للا مدونیرلله ،لله اسللالم

انللدوه وهیمیرهونللد .لله نظللر هی ،سللف یگری ،لللفی از رقللهگرایی نلل اسلل
گسسللل

نهنلللی (از هاق یللل

کلله املللاو

اجرملللابی) ه للله خللل ه مشر م لللدو ( لللا انلللزها ه ان لللزام) وا

راهممیکند» ).(Lagarde,2012

رنللاو گل هاو 1،کاو للنام او للد پفللیس رانسلله (ن یسللند کرللاع «مسللفماناو هو رانسللهد للرب
هض ل ی

جریاوهللا ،مؤسسللاا ه جمابللاا» 2ه طللراب اصللفی ل وای ریللین اسللالم هو رانسلله ه

هم نین ،م لرهس له »رقلای اسلالم» )3هو لاع سلف یگری هو رانسله ،م رقلد اسل

کله «سلف یاو

للرخالس اخ اوالمسلللفمین ،لله اوزشگلللذاوی ه پیشپاگذا للرن نظریلللههای سیاسللی ،نیازمنلللد
نیسللرند؛ نللا راین ،هللیس س ل ه ه من رللی للرای رقللراوی اوابللاط ه اطالموسللانی نداونللد .سللف یاو،
گرههی نامشللص ه ا ری نشلد وا للرمیههند کله انهلا خلج هلاهی ه هاصلر رنلاو ،اقفیلد از
سللف

صللالح ،مشللای ه نظللام ههللا ی سلل هی هو قللرو هجللدهم اسلل  .سللف یاو (هو رانسلله)

وهبللری هوسمی

رانسلله) ،ملللاطبی مشللرهم ه

للناخره نداونللد ه از همللین وه ،مللا (ههللل

مقبلل م ،پللیش وه نللداویم» ) .(Bonzon, 2012هی کلله مسللئ لی

پرهنللد اسللالم وا هو ه رللر

مرکللزی اهیللاو (هو هزاوا کشلل و رانسلله) هو کا ینللههای لی نللر یهسلل ن ه نیللل ی سللاوک زی
ربهد ها رهاسلل  ،هو للاو نلسللرین مالقللااش للا للرهی سللف ی هو للیش از سللی سللام گذ للره
نللین میگ یللدد «هو رو زمللاو ،مللا للا اینهللا صللحب میکرهیم؛ امللا رهمهللایی نب هنللد کلله س ل ظنی
رانهیزند؛ هنل ز له رنهلا سلف ی نملیگ ریم؛ یشلرر ملا رنهلا وا نیاهگرایلانی میهانسلریم کله قرائرلی
اح الف ظی از قررو ها رند» ).(Bonzon, 2012
سللمیر امقللر ،ر للاز ظه ل و سللف یگری وا هو رانسلله هو ههلله  80مللیالهی میهانللد کلله بللد ای
خ ه وا ه این نام نامیدند؛ ه نظلر امقلر ،ایلن گلره  ،یشلرر سلن گرایانی هنلد کله اسالمشلاو له
مهللاجراو نسللر اهم باه ها لل ؛ اسللالمی کلله میللاو هاق یلل

اجرمللابی ه م ر رللی ،گسسللری

هاق للی ها ل  .هو رو زمللاو ،للی ا ل لر جزایللری ،نللین هبظمیکللره کلله للرای مسللفماو ،هرللر
........................................................................................................................
1. Bernard Godard
2. Les Musulmans en France: Courants,

Institutions, Communautés : Un Etat des lieux
3. Monsieur l’Islam
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هو هاوایسلالم زندگیکنللد راکله زنللدگی هو کشل وی ر لی ،کللم ه لیش لله گنلا نزهیللن

اسل

اس ل ؛ بللامفی کلله لله انللزها ه ان للزام یشللرر ایللن گللره هو جماب ل

خ ل ه میانجامیللد ه املللاو

اواباط وا ه اومیکره .نلرلهای کله از هیلد سلمیر امقلر ،مل لی ماند اسل  ،اشلا ه گ رلاو هابظلاو
سف ی مانند جزایلری لا گ رملاو جهلاهی ه ال یلری سلف یاو نسلر ههم ه لاگرهاو سلید قبلب هو
مصللر اسل ؛ گره هللایی ماننللد «الرل یللر ه الهجللر » کلله للا امسللن لله همللین ایللدئ ل یی ه سللبن
خبللا ی ،نلسلل

لله جاهفیلل

ال یللر حاکمللاو ه امامیلل
راوسللیدو جنلل

جام لله ه لللزهم هجللرا ه خ هسللازی حلمهاهنللد ،ه سلل س لله
جام لله پرهاخرنللد ه للهمنظ و ارییللر رو ،لله سللالب هسلل رهند.

هاخفللی هو ههلله  90هو الجزایللر ،لله ناخره للدو جریللاو سللف ی هو رانسلله

میانجاملللد .هو پایلللاو ههللله  90ملللیالهی ،هیلللدئ های لللی و سللل هی هو ح مللله پلللاویس،
هس ههس ل

می ل ند ه هو سللام  ،1998پدیللد للنیهو ،ظللاهر می ل ه .رنللاو گ ل هاو هو ایللن

زمینلله ابللالم مللیهاوه کلله «هو ایللن زمللاو ،مللا للههاقا ،میللاو جهللاهگرایی ه سللف یگری ،امللایزی،
قایر نب هیم؛ رای ما همه اینهلا هی انهلاو با لر اهلل هنلد کله لرای نیلر له هد شلاو الا انرهلای
خج میو رند» (هماو).
للا ظهلل و ه گسللررش اینررنلل  ،سللف یاو نملل ه ه للرهزی یشللرر ههسلل میرهوند .للا ظهلل و
خبیبللاو سللف ی هو هیللدئ های اینررنرللی ،امللایز میللاو سللف یگری جهللاهی ه انز طفللب (سللنری)،
نمایلللاوار می للل ه .از پلللس جلللدامهای کالملللی ه لللرهم قهلللی ه لللربی گلللا پی یلللد ،
لصللی های سللف ی خ هزبیمپنللداو ،للرای للرهز ،مجاممییا نللد .لله نظللر سللمیر امقللر ،امللام
کسللانیکه سللف یگری وا انهللا جنبشللی ا راطللی ه نیللاهگرا ه للماومیرهوند ،لله یراهلله و رهانللد.
سللف یگری جنبشللی للرای احیللای هینللی اسلل  .امللر بقیللدای-کالمللی هصلل وا انهاانلل
سیاس

للا

مرابج اس  .لرای هلم هکرلرین هینلی نمیال او ( له هییلر سیاسلی) وا وا لر رو سل ؛

نریجه هجلرا اینلاو ،پیلدایی امایلر ایلن گلره له ضلاهای رقلهای پلاس ه رل ه نشلد (ازسل ی
جام لله ر للی) لل ه .سللاخ

مسللجد ه مدوسلله خللا

 ،لله رقللراوی اوابللاط للا هسللرها اهاوی

رانسلله ،نیازها ل ؛ اینگ نلله ل ه کلله اوابللاط لله بللامفی للرای للناخ
انجامید.
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 -5-2-4اشکیل سی گری در فرانسه

امقللر ،سلله نلل م سللف یگری وا هو رانسلله مرمایزمیکنللدد سللف یگری هلل یری ،سیاسللی ه
د اس د

انقال ی؛ که هیژگیهای رنها هو جدهم زیر نشاو هاه

جدول  :1گونه شناسی سلفی گری در فرانسه
اصناف سلفیگری
سلفی انقالبی

سلفی سیاسی

سلفی هویتگرا

(جهادی)

(اصالحگرا)

(تنزهطلب)

سف ی

سف ی

سف ی

سف ی

سف ی

سف ی

سف ی

انقال ی

انقال ی

انقال ی

سیاسی

سیاسی

ه ی گرای

ه ی گرای

مدا هگر

ضد

مفی-

اهاو کنند

م ررب

یرانحصاوی

انحصاوگرا

ام ریالیس

اسالمی
منبع :امقر ،2011 ،ص235 .

 -1-5-2-4سی گری ه ]ت (تنزهطیب)

1

لله نظللر امقللر 95 ،هوصللد سللف یاو هو رانسلله ،لله للی سللنری ه هل یری هوپللی اسللالم نللاع ه
للله رم ز هلللای صلللدو اسلللالم ،للله سلللف یگری انز طفلللب

یپیرایللله ه لللا ه د للله ازگشللل

وهیرهوه انلد .ایلن جریلاو ،دنلله اصلفی سلف یگری وا لللرمیههد ه هو هه لاخه هبلظ ه ابفیللغ
هینللی ه رملل زش م للاوس هینللی هصلل وا للاخص ،للام اسلل  .هم نللین ،لله سللبب هجلله
یرسیاسللیاش ،یشللرر از رو انرقاه د اسلل

ه هرگ نلله اقللدام مسللفحانه وا ن یمیکنللد .للرای

نم نه ،ایلن لاخه از سلف یگری ،کله له وییلم بر سلراو سل هی نزهیلن اسل  ،بمفیلاا حمفله
ه ر های مرکز اجاوا جهانی وا هو یازههم س رامبر  2001محل مکره.
ههمینیللن ا مللا م رقللد اسل

کلله سللف یاو سللن گرا ه محا ظللهکاو للا یبالقهللی لله امللر

سیاسللی ،اسالمیسللازی جام لله وا از پلایین ( دنلله اجرمللابی) ه للا للی م و راوهللای سللل گیرانلله
مدنظرهاونللد؛ للرخالس سللف یاو سیاسللی کلله میخ اهن لد از للای ه از طریللر ا زاوهللای سیاسللی ،لله
ارییر هنجاوهای اجرمابی اقدامکنند

).(Raim, 2012

........................................................................................................................
1. Le Salafisme Piétiste ou Quiétiste
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 -2-5-2-4سی گری سییس

1

ه گ ره امقلر ،ایلن گلره از سلف یاو م رقدنلد کله لرای ه لام از ه یل
هو اوهپللا ،ایللد از ا زاوهللای قللان نی اسللر اه کره .از نظللر رنللاو ،کاو سل

اسلالمی هو رانسله ه

زهو ه خشل ن

مسللفحانه

هو هوهو نظامهای ر لی ،مجلاز نیسل  .ایلن گلره  ،اقفیرلی سلف ی لیش نیسلرند .رخلی پدیلد ها
ماننللد قللان و ضللد حجللاع یللا اظللاهراا هو را للر سل اوا رمریلللا (سل رامبر  )2012یللا اظللاهراا
ضللد انرشللاو کاویلاا وهللای پیللامبر هو مجیلله شللیرل ابللدو 2لله رانهیلره للدو احساسللاا ه
یداو دو هجداو ه هوس سیاسی این گره ها کمنکره اند.
له گ رله ههمینیلن ا مللا 3،ایلن گلره از سلف یاو اصللالبگرا 4،گشلایش یشلرر مؤسسللاا
سیاسللی وا نسللب ه ح ل ز هینللی خ اسللراوند ه اح ل
وا انللدازی احللزاع سیاسللی سللف ی ه مشللاوک

ا ل یر واهبللره جنللبش اخ ل او (هو مصللر)،

هو انرلا للاا وا میخ اهنللد .هنظرمیوسللد هو

ضای سیاسلی ه قلان نی م جل ه رانسله ،حرلی هو رها ل
احللزاع سیاسللی هینللی (حرللی للا مشللاوک

م سلا از یئیسلیره ،امللاو وا انلدازی

محللدهه هو انرلا للاا محفللی) هج هنللداوه

.(Raim,

)2012
 -3-5-2-4سی گری انق ب (جهیدی)

5

لله گ رلله امقللر ،سللف یاو انقال للی لله کاو س ل

خشلل ن

مسللفحانه للهبن او ا للزاوی للرای

پیشبره اهلداس هینلی ابرقاههاونلد .رنلاو جهلاه وا هاجبلی هینلی میهاننلد ه املایزی میلاو محلدهه
جررا یایی رو هو کش وهای اسالمی ه ر ی ،قایر نیسرند؛ این گره  ،سیاو کم ماوند.
ه ابرقلاه ههمینیلن ا ملا ،جهاهگرایلاو سلف ی (از سلام  1980له ایلن سل ) ،هلدس رزاهسلازی
همزملللاو امللل

اسلللالمی وا از یللل غ ا لللرالهراو یهانللله ه طا اهلللای هاخفلللی ،طفلللب ه

هنباممیکننللد) .(Raim, 2012مالللن للبر ( 6مرهم للنام هیللن ه مرللرجم قللررو لله رانسلل ی)،
کلله پی سلل

م رقللد اسلل

ه اللداهمی میللاو هها یلل  ،سللف یگری ه جهللاهگری هجلل ههاوه .اگللر

خبیب ه هابلظ سلف ی ،خل ه له جهلاه ه اقلدام خشل ن او هاوهنشل ه ،پیلرهاو اه ،ممللن اسل
وهزی هو م للرب ایللن اقللدام قراو هیرنللد؛ للههیژ اگللر مشلللالای ماننللد یلللاوی ه پریشللانی،
گریباوگیر او

ه .ه نظلر هی ،سلف یاو جهلاهگر لا جهلاه مقلدم هوپلی ازگرهانلدو نظلم قلدیم

........................................................................................................................
1. Le Salafisme Politique
2. Charlie Hebdo
3. Dominique Thomas

4. Réformiste
5. Le Salafisme Révolutionnaire
6. Malek Chebel
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ازهس و ره ه جهاو اسلالم (ه اجدیلد بظمل
للرک

اسلالم نلسلرین) هسلرند؛ لماوی از ایلن ا لراه لا

هو ههو هللای رم ز للی شللره هو ا رانسللراو ،رم زشهللای نظللامی ه ایللدئ ل یین وا

گذواند انللد ه للرای اقللدام نظللامی ااسللرحد للداکرهو خلل ه ،هو وا رومانشللاو رماه انللد

.(Le

)Point, 18.09.2012
جدهم زیر هاخرصاو ،گ نه ناسی سف یگری جهاهی وا نشاومیههدد
جدول  :2گونهشناسی سلفیگری جهادی

نظریهپرهاز

جهاد ملی

جهاد بینالمللی

جهاد مقاومتی

سید قبب

ایمن الظ اهری

ببداهلل ال زام

(سید قبب)

(سید قبب)

بمفیاا ان جاوی هو مصر

بمفیاا  11س رامبر

ه الجزایر هو ههه 1990

2001

ارییر سیاسی

اضحیه ( داکاوی)

هر مر هد رومانی

مجاهد

هید

مقاهم

ه من

ههل های اسر ه حامیاو

جام ه ه نظامهای ر ی

اواش ا رالهر

وهیداه نیاهین
سر

خش ن

هو ا رانسراو از

جن

سام 1979
مقاهم

ر ی رنها
هدس
ح ز هایگانی

رپایی حل م

اسالمی

یرمسفماو
نبره ا ام ریالیسم ر ی

طا ا ه ال یر

ح اظ

ال یر

از ام

اسالمی

حرع (نبره)

منبع :امقر233:2011،

سلللف یگری جهلللاهی هو خلللاس رانسللله ،الللداهم جهلللاهگری ههللله  90گره هلللای جهلللاهی
الجزایلللری هو ا رانسلللراو ه سللل س هو بلللرا اسللل ؛ املللا پلللیشازرو ،سلللازماوههی نیرههلللای
ضداسللر ماوی هو الجزایللر ه هیهللر مسللر مراا رانسلله ،هسللرههای مقللاهمری وا لللرهاه ه کلله
هو ضللای ههللههای  80ه  ،90خلل ه وا راسللام ایللدئ ل یی اخ اوالمسللفمین ه روا سللید قبللب
هوهزمیکرهنللد ه للا ههل هللای خلل ه للهبن او طللا ا ،وه للهوه می للدند .رنهللا للا ا للرام
ا رانسللراو ،للا حمایل

اطالبللاای ه اسللفیحاای رمریلللا ،بر سللراو ه پاکسللراو ،للبلهای جهللاهی وا

سللاماوهاهند کلله پللس از پایللاو جهللاه ا رانسللراو ه حاکمی ل

طالبللاو ،للا ازگش ل

لله کش ل وهای

خ ل ه ،هسللرههای جهللاهی وا هو کش ل وهای مبللد خ ل ه پایللهویزی کرهنللد .پللس از وهیللداه یللازه
سلل رامبر ،ایللن گره هللا للبلهای گسللرره للرای جللذع نیللرهی جهللاهی هو اوهپللا ه رمریلللا
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پدیدرهوه انللد کلله از مسللاجد اللا هانشللها ها ه زنللداوها گسرره للد اس ل  .هوگیللری رانسلله هو
جن های لمام ر ریقلا ( لهط و مشللص هو لیبلی ،ملالی ه نیجلر) ،ایلن کلان و جهلاهی وا لرای
اابللام رانسلله ه مسللر مراا پیشللینش جذاعکره اسلل  .هللاو بر للی از ایللن منظللر ،رصلل
اهدیللدی ا ل م للرای ناسللایی هسللرههای جهللاهی ،ن ل ن ه هللدای
خاوجی رانسه ه هوبینحام ،خال

ه

رنهللا هوواسللرای سیاس ل های

دو از نیرههای ا راطی سف ی جهاهی ه.

هو ضللای فللی ،هوگیللری گره هللای سللف ی جهللاهی للا یلللدیهر هو سلل ویه ه ام للدو
لبلههای سلف ی جهلاهگرا لرای ابلزام نیلره له سل ویه ،رصلری وا لرای هسلرها های اطالبلاای
ایللن للبلهها ه مهللاو رنهللا هو ازگشلل

لله خللاس رانسلله

ه امنیرللی رانسلله للهمنظ و للناخ

پدیدرهوه اسلل  .ایللن گره هللا میا اننللد للهبن او اهللرم مجللری سیاسلل

خللاوجی رانسلله

بمرکننللد ه للا هاسللبه ،نقللش نیللرهی نظللامی رانسلل ی ( للدهو هزینللههای سیاسللی ه مفللی) وا
ای اکننللد .ههو للدو رنللاو از خللاس رانسلله ،لله کللاهش خبللر بمفیللاا سللف ی هو خللاس رانسلله
میانجامللد ه کشره للدو رنللاو هو ایللن جن هللا نیللز لله کم ماو للدو ایللن کللان و للالق خبللر
ایللن ا للراه ،هامنهیللر سیاسلل

کمنمیکنللد .مشلللر اصللفی هو هنهللام ازگشلل

هاخفللی رانسلله

خ اهد د راکله ایلن ا لراه هو گذ لره یاجر له ،هصل وا جنهج یلانی رزمل ه لهاحرمام زیلاه
للا سللل های ارییللر سلللریا ه خشلل ن او ازخ اهندگشللل  .اللالش لللرای ناسللایی ه مهلللاو
للبلههای سللف ی خللاوجی هو رانسلله اهامللههاوه؛ امللا واهلللاو راگیللری للرای ایللن قضللیه
هج هنللداوه .اخللرا امامللاو سللف ی (کلله یشللرر لله جبهلله اسللالمی نجللاا ها سللرهاند) ،هسللرهیری
للبلههای هاخفللی ه خللاوجی ( للرای نم نلله

للن) جللذع نیللره ،از اقللدامهای پیشللهیرانه ههلل

رانسلله للرای مهللاو خبللر ارهویسللم سللف ی اس ل ؛ امللا مشلللر اصللفی هو صلل وا ندی هلل یری
اسلللالم رانسللل ی ه جایهلللا مسلللفماناو هو رانسللله ه مهمالللر از رو ،هو مشللللالا اجرملللابی،
اقرصللاهی ه م یشللری ییللههای اجرمللابی محللرهم ه ا فللب مسللفماو ،نه رلله اسلل

کلله هو راینللد

اب للیض یروسللمی م ج ل ه ،واهللی للرای یللاو ه حرنمییا نللد ه لله رخلله زهلللاوی ،زنللداو ه
سللف یگری خرممی ل ند .زهلللاوانی ن جل او کلله لله هییللر اجرمللابی ه یلللاوی هزنداومیا رنللد
ه پللیشازرو ،از للنیدو پیللام اسللالم اجرمللابی سللف یگرا محللرهم ه انللد ،هو زنللداو ،ه هو اسللالم
سللف ی جهللاهی ،هومللاو هوه خلل ه ه جام لله ه انرقللام از ر ریننللدگاو هضللا م جلل ه وا مییا نللد.
ا لللر سللف ی هو اللداهم ه ازسللازی ا لللر ضداسللر ماوی ه صلل وا ندی رو هصلل وا گ رمللاو
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پسااسلر ماوی ه هبل ا للرای ارییلر هضللا م جل ه ( همثا له اللداهم نبللره لا اسللر ماوگراو کهللن ه
ن ) ،ناکام نب ه اس .
سللمیر امقللر هو کرللاع خ ل ه ،رانسلله وا هاوای للامارین للبله سللف ی ( للههیژ جهللاهی) هو
میللاو کش ل وهای ر للی می للمره .لله ن للره اه ،صللدها للام سللف ی هو قالللب رناملله مبللاوز للا
ارهویسللم ،طللی ه سللام گذ للره هو رانسلله هسرهیر للد اند .هوحالیکلله هو سللامهای ههلله ،1990
للماو سللف یاو هو اوهپللا ه رمریلللای للمالی از نللد ه ن للر اجللاهزنمیکره ،امللرهز  ،ظر یلل
سللی ایللن نیرههللا لله نللدین هللزاو ن للر میوسللد .راسللام رمللاو اطالبللاا رانسلله ،سللف یاو هو
خاس رانسه ،ههازه هزاو ن رند ه سی محر بباهی هاوند ).(Amghar,2011:11
از ایللن منظللر ،نریجللهگیری هی قا را جلله اسلل د « رانسلله قبللب سللازماو سللف ی هو اوهپللا
ه للماومیوهه .جریللاو سللف ی ماننللد للرک

نللدمفیری هینللی بمرمیکنللد ه هو حللام ه رینللد

اسللالم هو مرللرع زمللین ،للازیهری یرقا رانلللاو ه شمپ للی اسلل  .للاهج هاین ،،سللف یگری
هر لله یشللرر هو هم للرع ویشلله دهاند ،ر یاللر (یللا للها بیری رعزه اللر) می لل ه ه وهب ه
ناا خلل ه وا ازهسلل میههد .نللا راین ،وا حللر مشلللر ه م ضللر سللف ی ،حمفلله لله رو نیسلل
راکلله حمفلله ،رو وا نیرهمندارمیکنللد؛ امللا هونظرگللر رن رو للهبن او ملاطللب گ رهلل  ،هرللرین
وهش مهللاو ه وهیللاوهیی للا رو اسلل ؛ وه للی کلله لله ظهلل و سللف یگری مهاو للد میانجامللد»
).(Amghar,2011:18
 -4-5-2-4سی یین در فضیی مجیزی فرانس یزبین

للا بنای ل

لله اصللال

هب ل ا ه ابفیللغ هو ریللین سللف ی ،ضللای مجللازی وهش رسللانی للرای

جللذع ملاطللب ه ابفیللغ هبل ا اسل  .للا ا جلله لله محللدههی ها ه ه ل اوی الیل
ضلای بمل می رانسلله ( لله سللبب رها ل

هینللی هو

مضلیر از اصللر یئیسللیره) ،ضللای مجللازی ،رصللری

مناسللب وا للرای گسللررش پیللام سللف ی لله ز للاو رانس ل ی لله هس ل

راهممیکنللد کلله هو کنللاو

سللای های سللف ی بر یز للاو ،لله ابفیللغ رهازنللد .سللای ها ه وهمهللای ( ا للها های گ ره ل ه
اطالموسللانی) مر للده سللف ی لله ز للاو رانسلل ی هو ضللای مجللازی الی هاونللد .هم نللین،
ص ل حاا ه گره هللای مر للده سللف ی هو للبلههای اجرمللابی ماننللد یس ل س ه ا ل ئیرر امانللد.
اشلللیص اصللال
سللای ها للههق

ه ابربللاو ایللن سللای ها ه صل حاا ،نلداو وه للن نیسل ؛ راکلله یشللرر ایللن
ازسل ی سللازماوهای اطالبللاای رانسلله کنرللرم یللا اهاو می ل ند .قا للرنکر اسل
138

تحلیل جریانهای اسالمگرای سلفی در فرانسه

که هوصلدی قا رمالحظله از هیلدئ ها ه کفیپهلای اوائه لد هو ایلن سلای ها ،ضلد اشلیا اسل .
مقایسلله رنهللا للا کفیپهللایی کلله ضللد مسللیحی

ه یه هیلل

ه سیاسلل های ههللل

رانسلله

ساخره للد اند ،نشللاومیههد کلله للدا ه لحللن ایللن حمللالا لله اشللیا ،یشللرر اسلل  .للماو
کفیپهللای ضد للی ی نیللز للا مجملل م کفیپهللای ضدمسللیحی ،یهلل هی ه ضد رانسلل ی کللم ه
للیش را ریمیکنللد .امللامی ایللن کفیپهللا للا لحنللی جللدمانهیز ه للا اسللرناه لله مبالللب ه
رنامللههای للبلههای مللاه او ای للی ی (خللاو از ایللراو) ساخره للد اند .وه اشللیا ه ا بللاا
بللالو رم ز هللای للی ی ،ماننللد امامل  ،همللرا للا اسللرل اس ه ال هین لله للی یاو ه بقاید للاو،
مح و اصفی کفیپها وا لرمیههند.

نتیجهگیری
گللرایش سللف ی هو رانسلله ،لشللی از جریللاو سللف ی کفللی هو جهللاو اسللالم اسل  .سلله طیل
بمللد سللف ی سللن گرا ،سیاسللی ه جهللاهی هو هوهو ایللن جریللاو امانللد .للماو سللف یاو هو
رانسلله للین ههازه اللا پللانزه هزاو ن للر ررهوه د اس ل  .یشللررین گللرایش سللف ی ،از روِ جریللاو
سف ی سن گراس

که له املر ابفیلغ هیلن ه هبل ا اهرملامهاوه ه مسلاجد کم لماو سلف ی ،مرکلز

رو هسللرند .للاهج هاین ،یشللررین پ للش وسللانهای ،از رو سللف یاو جهللاهی اسلل

کلله گرههللی

اندس (مرشلر از ند صد ن ر) هسرند هلی سازماویا رهار بمرمیکنند.
یا رههای پلژههش ،رضلیه مبلرب هو ایلن مقالله وا ا ییدمیکننلد کله جریلاو سلف ی رانسل ی،
ازلحلان نظلری (ائ ویلن) ،احل

ال یر هه حل ز جررا یلایی بر سلراو ه لمام ر ریقلا قلراوهاوه.

هو ح ز هبل ا ،ابفیلغ ،رم زشهلای هینلی ه منلا ا ملرل ع ،نهلا رنلاو له بر سلراو سل هی ه
گللا مصللر اس ل  .سللف یاو سیاسللی از اجر لله اخ اوالمسللفمین مصللر ،طللی هشللراه سللام الیلل
هینللی ،اجرمللابی ه سیاسللی رو اسللر اه میکنند .ا ل یر ح ل ز
نظر جام ه ناخری ه سیاسلی ،یشلرر اسل

للمام ر ریقللا للر جریللاو سللف ی ،از

راکله پی نلدی الاویلی میلاو رانسله ه لمام ر ریقلا

هج ههاوه که له سلا قه اسلر ماوی ایلن کشل و ه حضل و طل ینی سیاسلی ،اهاوی ه نظلامی هو رو
قاو ازمیگرهه .ازینسل  ،م

هلای مهلاجرا سلاکناو ایلن منلاطر له رانسله ،پی نلدی مضلاب

وا میللاو هه سلل ی مدیررانلله رقراوکللره ه ازسلل یهیهر ،للی مسللفمانی ه الهلل ی زیسلل
مسللفمانی رو کش ل وها وا هو رانسلله ازا لیدکره اس ل  .ایللن م ل وه للههیژ هوخص ل
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مرر یابللاو ه هصلل وا خللا

 ،الجزایریابللاواو ،صللاه اسلل  .حضلل و اسللالم هو رانسلله ه

لللرگیری ه ل یری اسللالم رانس ل ی ،اح ل

ا ل یر مسللفماناو مرر یابللاو ه اس ل  .ازس ل یهیهر،

مسللائر اللاویلی حرنشللد ایللن کشلل وها للا رانسلله ،للهبن او م ضللفی اللاویلی هم نللاو
ح ظ د اسلل ؛ جمللا ایللن هه بامللر ،سللبب د اسلل

کلله للا اللداهم حللراو ه یلل

هینللی ه

سیاسللی للههیژ هو میللاو مهللاجراو ،مسللائر اللاویلی ه حراوهللای جللاوی میللاو رانسلله ه
مسللر مراا سللا ر رو ،لله صلل واهای ملرفلل

هو جام لله رانسلل ی نم هیا للد ه للر ا لللاو

بملل می رانسلل ی ه سیاسلل های حللاکم ،ا رگللذاو ا للد .هصلل وا مشلللص ،ا یرپللذیری
جریللاو سللف ی جهللاهی از گره هللای سللف ی للمام ر ریقللا ،اله ل گیری از رنللاو للرای سللازماوههی
هاخفللی ه مشللاوک

رانس ل یاو مسللفماو مرر یابللاو یللا ااز مسللفماناو ه ل اهاو سللف ی هو نبللره للا

نیرههللای رانس ل ی هو منللاطر ملرف ل

(هو نقللاط ح لراو ماننللد لیبللی ،مللالی ،نیجللر ه س ل مالی)،

محسل م اسل  .هر نلد للا ظهل و القابللد ه جهانی لدو پدیللد ارهویسلم ( لله م هل م گسللررش
جهللانی هسللرههای بمفیللاای) ،للی های بمفیللاای ه للبلههای مل للی ایللن گره هللا پی یللد ار
د اس

املا هصل وا سلنری ،نلسلرین املام هاهطفبلاو جهلاه لا لبلههای سلف ی جهلاهی هو

رانسلله ،للا للبلههایی اسلل

کلله راسللام الهلل ی الجزایللری (ماننللد گللره اواللش اسللالمی)

سازماوههی للد اند .ایللن للبلهها للا جذع للدو هو للبله بللرع  -ا رللاو ،هو لللرگیری
هسللرههای القابللد هو اوهپللا ه للمام ر ریقللا ،مللؤ ر ه انللد ه اکن ل و نیللز زیللر پللر م القابللد هو
مررع اسالمی ،الی میکنند.
للاوغ از اصلل یر اسللالم سللف ی جهللاهی کلله یشللرر نملل ههاوه ه نمللایش رو للرای ا جیلله
سیاسلل های هاخفللی ه خللاوجی (ازجمفلله هوزمینللههای رملل زش ه مهللاجرا ه امنیلل ) للهبن او
خبر ال لر لرای پلاو ای از احلزاع سیاسلی رانسل ی ،م یلد اسل  ،اسلالم سلف ی سلن گرا لا
اسللر اه از خللو اجرمللابی ه هلل یری ( للههیژ هو منللاطر ح مهنشللین للهرهای للزوگ ماننللد
پللاویس) ه ناکاورمللدی سیاسلل های رهنهللی ،اجرمللابی ه اقرصللاهی ههللل
ا لررام) ه لسل
للهروامی هو زیرپ سل

نسللبی سیاسل

رانسلله (هوزمینلله

کفلی جللذع ه هضلم رهنهلی مهللاجراو ( لههیژ مسللفماناو)،

للهرهای رانسلله و للدمیکند ه وا حللر هل یری ازگشل

لله سللیر سللف

صللالح وا پللیش پللای ج انللاو میگللذاوه؛ واهلللاوی کلله للاید مشلللر هل یری رنللاو وا حرکنللد امللا
مشلر اجرمابی ه اقرصاهی رنها وا یپاس میگذاوه.
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هم نللین ،للبلههایی ململلر للرای کاویللا ی ه همسللریا ی هو هوهو للبله مسللفماناو سللف ی
رانسلله لللرگر رهاند کلله هومجم ل م لله رو ماهی ل

سللره ه رقللهای میههللد ه خللره

للره از

بله وا ه ل اومیکند .هر نلد راینلد ابلدیر لره سلف ی له سلف ی جهلاهی ،له مقلدماای هیهلر،
نیازمنللد اسل

امللا جریللاو سللف ی هوبمللر ،للرخالس سیاسل

رهنهللی حللاکم هو جهل

هضللم ه

جذع 1مهلاجراو بمرمیکنلد؛ املری کله لا اسلر اه از ااز مسلفماناو رانسل ی ه اسلفج لر ز لاو
ه حق

هرهندی ،هوصلده ارییلر پلاو ای قل انین ن لره یلا نان لره حلاکم لر جام له رانسل ی

اسل  .هوهاقللا ،طللرب اسللالم سللف ی هو رانسلله ،وهی هیهللر ه ی سللازی ههلرللی للرای مسللفماناو
رانسلله از للای ه هو قالللب « لل وای رانسلل ی ریللین اسللالم» ه هو للاو ع طللرب «اسللالم
رانس ل ی» 2اسلل ؛ ی نللی بلسال مفللی اسلل
هللرم اجرمللابی کلله هو رو اله ل ی زیس ل

هوواسللرای لللرگیری هلل یری از پللایین ه قابللد

مسللفمانی ،راسللام سللیر سللف

صللالح ا یینمی ل ه.

صللرسنظر از پی نللدهای یرهنللی جریللاو سللف ی (هو بر سللراو یللا هو الجزایللر ه هیهللر کش ل وهای
ر ریقای مالی) ،اگلر اسلالم سلف ی از قاللب طلرب «اسلالم هو رانسله» 3یرهو یایلد ه لا پلذیرش
رایج ه سم

للرههی الهل ی مسلفمانی اصلیر لا لحلان لرایج زنلدگی املرهزی هو رانسله

پیش رهه ،ا ا جله له ناکامیهلای اقرصلاهی ه اجرملابی رناملههای احلزاع ،میا انلد له و لد ه
ن ل ن اجرمللابی روام خل ه کمنکنللد .هو یراینصل وا ،اقا للر میللاو اوزشهللای یئیللن ه اسللالمی
هو قالللب هه سللبن زنللدگی رانس ل ی ه اسللالمی ،لله اشللدید مقب للی حللراو ه ی ل
جایهللا اسللالم هو رانسلله میانجامللد ه هض ل ی

اسللالمی ه

زنللدگی رهنهللی ه اجرمللابی مسللفماناو م رللدم

وا للا خفللر م اجهمیکنللد؛ راکلله هو قالللب مسللائر حا للیهای (ماننللد حجللاع ،نقللاع ،رقللا ه
ندهمسللری) ،مشلللالا اصللفی اب للیض ه قللر اجرمللابی ،اقرصللاهی ،رهنهللی ه ا للررام وا
ه رام یمیسلل اوه ه للا اوائلله اصلل یری کاویلللاا وی از اسللالم قرهوهسللبایی ،هو خللدم
اهداس انرلا اای احزاع سیاسی هومیرید.
هو نهایلل  ،للا هونظرگللر رن جم یلل

اهللر سللن

م جلل ه هو ایللراو ،مبال لله ه احفیللر

راینللدهای ابللدیر گره هللایی از مسللفماناو مسللالم ج لله بناصللری واهیلللام ه خشلل ن طفب
هو ج امللا ملرفلل  ،ضللرهوای اساسللی پیللدا میکنللد ه پژههشهللایی از ایللن هسلل

میا اننللد

........................................................................................................................
1. Intégration
2. Islam de France

3. Islam de France
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