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ABSTRACT 

Sunni-dominated areas in Kermanshah have become the base of various Islamic discourses, 

including Salafism. Considering the presence, activism and expansion of Salafism in these areas, 

the present study aims to analyze the lifestyle of Salafists through narrative analysis method. It 

was found that the leisure experiences of these people are limited but purposeful and health-

oriented, and they usually turn to the virtual space for the promotional reason.While observing 

simplicity and skepticism towards new foods, jurisprudence-based food abstinence and 

hospitality are the coordinates of Salafists' style, and their spending priority is focused on basic 

needs. In terms of clothing and makeup, while avoiding conspicuous consumption, they believe 

in the superiority of trimness over makeup, traditional clothing, biological and functional 

consumption. In body management, along with modern medicine and physical fitness, they 

emphasize conditional cosmetic surgery while prohibiting sterilization and avoiding 

abortion.In arranging their houses, they usually avoid luxury but pay special attention to 

functional aspects and cultural goods.In cultural consumption, they emphasize not to identify 

with Iranian television channels, have the dual acknowledgment of good and evil in the use of 

cultural means, the use of the Internet to establish religious identity, and targeted 

filtering.While avoiding the consumption of movies, cinema and music, they welcome 

multilingualism. According to the field data, the lifestyle of the studied Salafists has the nature 

of "jihadi", "return to tradition" and "resistance " .  
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INTRODUCTION  

Salafism is four-decade old in Iran’s Kurdistan region. For example, the cities of 

Javānrud, Ravānsar, Salas Bābājāni, Pāveh and Sarpol Zahāb are among the 

Sunni cities in Kermānshāh, which have become the bases of various Islamist 

discourses, including Salafism.The main topic of the current research is the 

analysis of the lifestyle of Salafists in Kermanshah province. Salafism is known 

as an Islamist discourse with a confrontational nature, whose followers have 

different ways of life and try to preserve them. A Salaf is immediately 

recognizable to others through distinct dress, social and religious habits, 

prayer postures, and the content and form of his speech (Haykel, 2014, 35). 

Beliefs, type of clothing, consumption pattern, type of orientation towards 

banking facilities, the way of holding various religious, ethnic and national 

ceremonies, communication, socializing offer a different lifestyle in Kurdish 

areas, which they seek to implement. Paying attention to meaning, value and 

lifestyle of Salafism have implications for social and cultural policy; the fact 

that Salafism is a historical, social and cultural reality and understanding it can 

help prevent the radicalization of Salafists. 

PURPOSE 

This research is aimed at analyzing the lifestyle of Jihadi Salafists in Iran’s 

Kurdistan. As jihad here has military connotation, Salafists in general assert 

that it will reverse the course of history and redeem adherents and potential 

adherents of Salafi-jihad ideology from their misery (Moghadam, 2008, 3). This 

branch of Salafism strives to consolidate the divine law and defines the armed 

struggle against the government in predominantly Muslim countries as jihad. 

Considering the aforementioned cases and the present one, activism and 

expansion of Salafism in the Sunni areas of Kermanshah, the present study 

seeks to analyze the lifestyle of well-known and active Salafi personalities. 

METHODOLOGY  

In this research, the narrative analysis method has been used to understand 

the lifestyle of Salafists.The study population includes Salafi men aged 23 to 62 

in the cities of Rāvānsar, Javānroud, Salas Bābājāni and Sarpol Zahāb in 

Kermanshah province. In order to access the studied field and select the 

samples, two methods of snowball and maximum diversity samplings were 

used. 27 Salafists who were in clerical positions were interviewed through a 

semi-structured questionnaire to collect the data. 

FINDINGS  

One of the most important components of lifestyle is leisure experience. The 

studied Salafists believe that going to carnivals, celebrations, occasions, 
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entertaining themselves with different aspects of art, etc., make them attached 

to worldly pleasures and cause them to distance from religious affairs and 

therefore they are opposing to such phenomenon. Taking into account the 

views of the interviewees in various fields such as Jihad, violence, the absence 

of the Islamic nation state etc., it can be said that the Salafists are trying to find 

their lost identity in the modern era. They consider jihad to be an alternative to 

modernism. Salafis do not deny the practical achievements of modernism such 

as new technology, and they are using this technology to spread their ideas and 

beliefs. For Salafists, extravagance and convenience are reprehensible and they 

warn themselves from drowning in the acquisition of pleasures and material 

things and insist on contentment and simple living. Consumption norms are a 

reflection of the symbolic differentiation. Salafis have adopted a special style 

for themselves by avoiding mixing in parties and separating men's and 

women's circles, having an Islamic face along with the customary clothing and 

full female hijab, and avoiding unconventional clothing for men. Living in a 

traditional way is one of the salient features of Salafists and they emphasize 

simplicity in food, functional consumption and avoiding conspicuous 

consumption and the superiority of trimness over makeup. Salafists seek the 

only way to truth in Islamic radicalism. They have drawn a null line on 

religious pluralism, feminism, left and right thoughts and consider other 

thoughts and religions invalid. And among Islamic beliefs, those who are 

outside their ideological boundaries are considered deviations. 

CONCLUSION  

In line with Marty (1988) and Esposito (1992), fundamentalist movements 

cannot be reduced to only a reaction to socio-economic problems. Thus, the 

lifestyle of Salafists in the Iranian Kurdistan region cannot be explained only 

through economic and social deprivation theories. Salafists have called the 

economic situation an ineffective factor in the tendency to Salafism, and they 

are less attached to worldly affairs and consider simplicity and contentment. 

According to the field study, the lifestyle of Salafists has the nature of "jihadi", 

"return to tradition" and "resistance”. 

NOVELTY 

Most of the previous studies conducted on Salafism have relied on a 
documentary method and with a political and security approach. The 
distinguishing feature of the current research is the qualitative approach it has 
taken while studying Salafism and understanding the lifestyle of Jihadi Salafists 
as a precursor to understanding the world and their semantic system. 
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 مقاله پژوهشی

  های جهادی روایت سلفی حلیل ت سبک زندگی؛   به مثابهسلفیت  
 استان کرمانشاه 

 

  2، کاوه عباسی 1*امید قادرزاده
   20/07/1401پذیرش:     ؛03/1401/ 06دریافت: 

 چکیده
گرا از جمله سلفیت تبدیل شددده اسددت. های مختلف اسالممناطق اهل سنت در کرمانشاه به پایگاه گفتمان

ق، مقالددح حا ددر درنظددر دارد تددا بددا روش تحلیددل طانظر به حضور، کنشگری و گسترش سلفیت در این من
ها محدود، هدفمند ها، تجارب فراغتی سلفیها بپردازد. بر مبنای یافتهروایت به واکاوی سبک زندگی سلفی

گرایی، تردیددد آورند. تنوع در عددین سددادهمحور است و با هدف تبلیغی به فراغت مجازی روی میو سالمت
داری از مختصات سددبک غددذایی غذایی فقه محور، ساده زیستی در مهمان  زینسبت به غذاهای جدید، پره

ها معطوف به نیازهای اولیه است. به لحدداس سددبک پوشدد  و ای آنآید و اولویت هزینهشمار میها بهسلفی
آرای ،  من پرهیز از مصرف تظاهری، بر برتری آراستگی بر آرایدد ، پوشدد  عرفددی، مصددرف زیسددتی و 

رند. در مدیریت بدن،  من همراهی با طب نوین و  رورت تناسب اندددام، بددر جراحددی ا دکارکردی تأکید  
ورزند. در چیدمان منددز ، سازی تأکید داشته و از سقط جنین اجتناب میزیبایی مشروط و حرام بودن عقیم

 رای دارنددد. در مصددرف فرهنگددی بدد  من پرهیز از تجمل به ابعاد کارکردی و کاالهای فرهنگی توجدده ویدد ه
گیری از های داخلی، تصدیق دوگانه خیر و شر در استفاده از وسایل فرهنگی، بهره ذات پنداری با شبکهناهم

اینترنت برای تثبیت هویت دینی و بر فیلترینگ هدفمنددد تأکیددد و  ددمن دوری از مصددرف فددیلم، سددینما و 
های مددورد ک زندددگیس سددلفیبسدد هددای میدددانی، نمایند. با نظر بدده دادهموسیقی، از چندزبانگی استقبا  می

 مطالعه، ماهیت »جهادی«، »بازگشت به سنت« و »مقاومت« دارد.
 سلفیت جهادی، هویت مقاومت، بازگشت به سنت، مخالفت با مدرنیسم ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1

کوشند مانند اسالف خددود زندددگی  سلفیت یک روایت بنیادگرایانه از اسالم است و پیروان آن می 
ف به معنای جد است و اشاره به سه نسل نخست مسلمانان دارد که از نظر اهل سنت،  ل س کنند. 

اند. شخص سلفی باید مانند اسددالف خددود در  ترین شیوه داشته تجربٔه زیست مسلمانی را اصیل 
،  2014  ، 1پرسددتد )هیکددل او را می خددود زندگی تالش کند تا به خود و خدا ثابت کنند که واقعددا  

تددوان بدده  جوینددد. از جملدده اقسددام سددلفیت می ا به کتاب و سنت تمسددک می ه ن ها ت (. سلفی 39
(  3،  1396نیا، و ترابددی، تکفیری )قربانزاده، فائضددی د جهادی  سلفیت  تنویری و د اصالحی  سلفیت 

سلفیت قدمتی به اندازٔه چهار دهه در ُکردستان ایددران دارد. بعددد از انقددالب اسددالمی   اشاره کرد. 
المسلمین ُکردسددتان  امنیتی عراق، ایران به پناهگاه امنی برای اعضای اخوان   ی ایران و فشار نهادها 

های اخوان در ُکردستان ایران از طریق روحانیون ُکرد عراق کدده  عراق تبدیل شد. آشنایی با اندیشه 
المسلمین ایران توسددط شددید عبدددالقادر توحیدددی و  وارد ایران شده بودند صورت گرفت. اخوان 

 .هان  از جمله ناصر سبحانی بنیاد نهاده شد ا ر چند نفر از هم 

منظور اتحدداد و  ( در اوایل انقالب اسالمی ایددران، بدده 1330-1396توحیدی )  عبدالقادر   
بدده   3و سددپش شددورای شددمش   2انسجام جبهح اهل سنت ایران زیر چتر حرکددت مکتددب قددرآن 

ت روبرو شد و  ی د فعالیت پرداخت. با رویدادهای اوایل انقالب، فعالیت مکتب قرآن با محدو 
منظور پیگیری مطالبات و احقدداق حقددوق اهددل سددنت ایددران، »حرکددت  عبدالقادر توحیدی به 

های  سنت و جماعت ایران« را با مشی مسّلحانه تشکیل داد. پش از رکود فعالیت اسالمی اهل 
های پیروان و همفکددران ایددن جریددان فکددری بدده مسدداجد،  تشکیالتی احزاب جهادی، فعالیت 

رد ایددران بدده  سددلفی  .وم دینی، فعالیت مجازی و تبلیغ فردی محدود شددد ل ع های  حجره  های کددُ
لحاس عقیدتی و فقهی به مذهب اهل حدیث وابسته هستند اما در مقطع کنونی به دلیل وجود  

ساز دانستن مسائل  اختالفات و تالش در جهت کاه  منازعات در مناطق ُکردنشین و حاشیه 
 دارند. منطقه شده و همسو با آن گام برمی   ج ها تابع مذهب رای فقهی، سلفی 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

1. Haykel 
  در   1356  سدا    در   ابتددا   حرکدت   ایدن   شدد.   نهداده   بنیدان   زاده مفتی   احمد   عالمه   توسط   انقالب   از   قبل   و   ایران   سنت   اهل   مناطق   در   قرآن   مکتب   . 2

 کرد. می   تالش   دین   حقیقت   با  مردم   آشنایی  برای   سنت   و  قرآن   مبانی   بر  تکیه   با   و  نمود   فعالیت  به  شروع  قرآن   مدرسح   نام   با   سنندج   و   مریوان 
 رفدع و شدورایی حکومدت برقدراری و  سدنت  اهدل  هویدت  از  حمایدت  هدف  با  1360  سا   در  شمش()  سنت  مرکزی  یشورا   .3

 شد. منع  فعالیت ادامه  از  1361 سا  در و  آغاز را  خود  فعالیت طبقاتی  و مذهبی ملی،  گانحسه  هایتبعیض
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ای دارد. مالحظددهجریان سلفیت در شهرها و مناطق اهل سنت کرمانشدداه پایگدداه قابددل
برای نمونه، شهرهای جوانرود، روانسر، ثددالب باباجددانی، پدداوه و سددرپل ذهدداب از جملدده 

وی ه گرا بددهمالهای مختلف اسشهرهای اهل سنت در کرمانشاه هستند که به پایگاه گفتمان 
 تصوف، سلفیت و جماعت دعوت و اصالح تبدیل شده است.

ها در استان کرمانشدداه اسددت. مو وع اصلی مقالح حا ر، واکاوی سبک زندگیس سلفی 
هددا را بدده کددار وبی  جامع از عملکردهددا اسددت کدده فددرد آن ای کم»سبک زندگی، مجموعه

نماید، بلکه روایت خاصی را هددم کدده می   فقط نیازهای جاری او را برآوردهگیرد؛ چون نهمی 
سددازد« )گیدددنز، وی برای هویت شخصی خود برگزیده است، در برابر دیگددران مجسددم می 

زندگی، فرض استوار است که با بررسی و تحلیل سددبک(. این مقاله بر این پی 31،  1385
ور و کددردار ابدد های پنهان که در ذهددن، ها، نظام معنایی، هنجارها و ارزشتوان به نگرش می 

هددا پددی بددرد. هددای کددرداری آن گیری های هویتی و جهت ها وجود دارد و به مرزبندیسلفی 
شددود. ایددن گفتمددان در گرا با ماهیت تقابلی شددناخته می عنوان یک گفتمان اسالمسلفیت به

 سازی از باال،وهلح او ، با دنیای مدرن در ستیز است و در برابر اقتصاد نئولیبرالی و جهانی 
کند. به قددو  رود و در برابر آن مقاومت می شدن از پایین به شمار می بخشی از پروژه جهانی 

دیدنددد، گرایان که خود را با زوا  حاکمیت اسالم و تسلط غددرب روبددرو می شرابی، »اسالم
 (.1369کردند« )شرابی، احساس تحقیرشدگی می 

شددود بلکدده عددالوه بددر نمی   های مدددرن محدددودناسازگاری این گفتمان صرفا  به گفتمان 
های مذهبیس متنوع اهل سنت در کردستان، با اسالم شیعی نیز سر ستیز ناسازگاری با گفتمان 

دارد. سلفیت از حیث دارا بودن شیؤه زندگی متفاوت و تالش برای حفظ آن حددائز اهمیددت 
عادات   ،زیلباس متما  قیطر  از  ی سلفافراد    نماید،گونه که هیکل خاطرنشان می همان   است.

است   شناسایی قابل    گران ی د  یو شکل سخنان برا  محتوانماز،    ت یو ع  ،ی و مذهب  ی اجتماع
گیری نسددبت بدده (. عقاید، نوع پوش ، الگوی مصرف، نددوع جهددت 35،  1393  ،1کلی)ها

های مختلف آئینی، قومی و ملی، ارتباطددات، سددبک تسهیالت بانکی، شیؤه برگزاری مراسم
کنددد و ل، سبک زندگی متفاوتی در مناطق ُکردنشین عر ه می یبمعاشرت و مواردی از این ق

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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نظام معنددایی، نظددام ساختن آن در مندداطق ُکردنشددین اسددت. توجدده بددهدنبا  اجرا و عملی به
گذاری اجتماعی و فرهنگی دارد؛ هایی برای سیاست زندگی سلفیت، داللت ارزشی و سبک

توانددد بدده اسددت و فهددم آن می  ی که سلفیت یک واقعیددت تدداریخی، اجتمدداعی و فرهنگدد این
 .ممانعت از رادیکالیزه شدن سلفیت کمک کند

زندگی سلفی جهادی است. سلفی جهادی، یک برنامه  این مقاله معطوف به واکاوی سبک 
(.  3، 2008، 1)مقدددم  دانددد می آخرین راه در مسیر جهاد را  عملی به نام جهاد دارد و شهادت  

کنددد و مبددارزٔه مسددلحانه علیدده  تددالش می   الهددی   این نحله از سلفیت بددرای تحکددیم شددریعت 
گفتدده و  نامد. با لحاس موارد پی  های وقت در کشورهای عمدتا  مسلمان را جهاد می حکومت 

نظر به حضور، کنشگری و گسترش سلفیت در مناطق اهددل سددنت کرمانشدداه، مقالددح حا ددر  
 . شده و فعا  سلفی است های شناخته دنبا  واکاوی سبک زندگی شخصیت به 

 
 ادبیات تجربی و نظری   . 2

مروری بر ادبیات تجربی گویای آن است که اغلب مطالعات داخلی به روش اسددنادی و بددا 
انددد. در برخددی از شناسانه و از منظر سیاسی و امنیتی به واکاوی سلفیت پرداختهنگاه آسیب 

یت شمار اسددت، از منظددر اجتمدداعی و فرهنگددی بدده سددلفها انگشت مطالعات، که تعداد آن 
 اند. داختهپر

خود با عنوان »بررسی سازوکارهای تأثیرگذار دین بر هویت   حنام پایان ( در  1391بقالی )
های بندی انواع سلفیت مطالعه موردی سلفیسم در کردستان«  من دسته:  اجتماعی کردها

 حالدد در مقزاده و همکدداران  ها را ترسیم نموده است. سددراجبینی و روایت زنانح آن ُکرد، جهان 
مل به چال  کشیده شدن عا  «،موردمطالعه جوانان شهر سنندج:  های زیست دینی ال چ »

های متفاوت از دین و دینددداری از قبیددل خددوان  زیست دینی جوانان ُکرد را عر ح خوان 
 (.96 ،1395زاده و همکاران، )سراجگری ذکر کرده است سلفی 

تبیددین  جوی رسددتگاری:وسددت زاده در مطالعددح خددود بددا عنددوان »در ج بیددانی و سددراج
های اجتماعی دنبا  واکاوی زمینهشناختی بنیادگرایی اسالمی در کردستان ایران«، بهجامعه

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ها، مؤثر در پیدای  و گسترش بنیادگرایی اسالمی در ُکردستان بوده است. بددر مبنددای یافتدده
عقیددده  »تقدددم»تلقی حداکثری از دین«، »بحران معنی«، »خوان  غیرتاریخی از اسالم«، 

هایی هسددتند کدده در گددرای  بدده خددوان  ترین زمینددهسددتیزی«، برجسددتهبر جان« و »غرب 
های پ وه  کیفی یافته  (.9،  1400زاده،)بیانی و سراجبنیادگرایانه از اسالم مؤثر بوده است 

مثابح سبک زندددگی در تحلیل تماتیک، به واکاوی بنیادگرایی بهزاده که به روش بیانی و سراج
جای تعقیددب اند، مؤید آن است که بنیادگرایان اسالمی، بهردهای سنی ایران پرداختهیان کُ م 

کردن و عملددی سدداختن، باورهددا و رفتارهددای دنبا  پیددادهگرایی و عملگرایی نظامی، بهافراط 
کیددد بددر مثابه سبکافراطی اسالمی به زندگی در زندگی فردی و اجتمدداعی خددود هسددتند. تأ
هددای مثابه سبک پوش  اسالمی در زندگی روزمره، اجتناب از وامبهتران  حجاب زنان و دخ 

شده، مقاومت دلیل ربوی بودن آن، روابط فردی و خانوادگی بسیار محدود و کنتر  بانکی به
)بیددانی و رودشددمار مددی زندگی مدرن از مختصات سبک زندددگی یادشددده بددهدر برابر سبک

 (.2، 2021زاده، سراج

باشد و عمدتا  معطددوف با سلفیت در مطالعات خارجی اندک می رتبط  ادبیات تجربی م 
به چیستی و چرایی بنیادگرایی دینی و اسالمی اسددت. بددرای نموندده، مختصددات بنیددادگرایی 

شناختی و فرهنگی جذابیت هویددت بنیددادگرا در زندددگی شخصددی های روان جهانی و زمینه
عنددوان فصددل مشددترک هیتدده بدد (؛ ماهیددت تقددابلی بددا مدرن10-15، 1400مددردم )هریددوت،

گرایی به عنددوان سددومین جنددب  مقاومددت رادیکددا  در کنددار مارکسیسددم و ناسددیونا  اسالم
 (.371و  370، 1400سوسیالیسم )نولته،

سددازی بنیددادگرایی دینددی )جهدداد  من مفهددوم  ورلد در برابر جهاد،مکباربر در کتاب   
شدددن ت تقددابلی آن بددا جهددان ماهیدد   زندددگی( بددههددای  عنوان فرایندها، کردارهددا و سددبکبه

های مدنی و تهدیدکنندۀ جامعح مدنی و پردازد و این دو روند را دشمن آزادیورلد( می )مک
 (.205، 1996داند )باربر،های دموکراتیک می آرمان 

، بنیددادگرایی چالش بنیادگرایی، اسالم سیاسی و نابسامانی جهان جدیددددر کتاب    1تیبی 
ای سیاسددی( و شدن )پدیدددهاشی از دو پدیدۀ همزمان جهانی الت ندینی را پاسخی به مشک

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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زعددم او، بنیادگرایددان دینددی در پددی بدده دانددد. بددهای فرهنگددی( می شدددن )پدیدددهتکهتکدده
 (.6و  5، 1995کشیدن مدرنیته فرهنگی هستند )تیبی،چال 

 سددالزمنجویانح بنیادگرایی معطددوف بددوده اسددت.  برخی از مطالعات به ماهیت هویت  
کنددد کدده شدددن، بنیددادگرایی دینددی و نیدداز بدده معنددی« اشدداره می »جهانی   ح( در مقال2008)

کنددد و اکنددون سازی منبع ا طراب است؛ زیرا منابع سنتی معنا و ارزش را تهدید می جهانی 
عدالتی، نابرابری، فساد و خشونت جهددانی تبدددیل شددده اسددت. فرهنددگ، به منبع اصلی بی 

عنوان یک دفاع روانشناختی در برابر ا طراب و ادی دینی بهاعتق هایها و سیستمایدئولوژی
در مقالددح »بنیددادگرایی   1مددارتین مددارتی   کننددد.وحشت موجود در شرایط انسددانی عمددل می 

دلیددل جویی بنیادگرایانه و ازجمله بنیددادگرایی دینددی را بددهعنوان پدیده اجتماعی«، هویت به
وگو یددا سددازش بددا غیرمعتقدددان، ارتجدداعی گفددت   اتکای آن بر ایمان به حقیقتی مطلق و رد 

ها همواره افراد داند. به باور مارتی، بنیادگرایان همیشه جنگجو و یا تروریست نیستند. آن می 
ای نیستند که از طریق جنب  مذهبی، شرایط ناامیدکننده طبقح پایین را فقیر و تحصیل نکرده

اعتبددار ای بددی بطه با بنیددادگرایی نظریددهدر رارو، امروزه نظریح محرومیت  توجیه کنند؛ از این
 (.20و  19، 1988است )مارتی، 

گرایی و هویت ملی در ُکردستان عراق« نشان گری، فرقهدر مقالح »سلفی   2جال  و اهرم
اند سلفیت در اقلیم کردستان توانسته است که خود را بددا ناسیونالیسددم وفددق دهددد و در داده

دار اسالم را با هویت ُکردی تطبیق دئولوژی اولویت ت ایسا های مختلف تالش کردهعرصه
 (.394-395، 2021دهد )جال  و اهرم، 

 هویت مقاومت  ۀ مثاب . بنیادگرایی دینی به 1-2

گرایی  توان اسالم ، براین باور است که نمی تهدید اسالمی: اسطوره یا واقعیت در کتاب  3اسپوزیتو 
گرایددی،  اجتماعی تقلیددل داد؛ بلکدده اسددالم د دی اقتصا العملی در برابر مشکالت  را تنها به عکش 

 (. 29،  1992  جویانه دارد )اسپوزیتو، تر هویت مهم ماهیتی سیاسی، دینی و از همه  
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، از مخالفت با فمنیسددم و کوشدد  بددرای انکار نظم مقدسدر کتاب    1سگا  و دیویش 
وی گددی مشددترک   سدده  حبمثاگرا و تلفیق دین و سیاست بههای کثرت کنتر  بدن زنان، رد نظام

 (.3-8، 1992کند )سگا  و دیویش، بنیادگرایی یاد می 
بنیادگرایی را عموما  واکنشی در برابددر سکوالریزاسددیون و مدرنیزاسددیون تلقددی   2کومپنش

کند. نتایج بررسی در ش  کشور آلمان، هلند، فرانسه بل یک، اتری  و سوئد نشان داد می 
ی در میان مسلمانان اروپای غربی نیست و بددا در نظددر اشیهای حاهکه بنیادگرایی دینی پدید

ند که مسلمانان هست  درصد موافق60های مهاجر متولد خارجی و بومی، تقریبا   گرفتن نسل
درصد تفسددیر واحدددی از قددرآن را بددرای هددر مسددلمان 75های اسالم برگردند.  باید به ریشه

دینددی مهمتددر از قددوانین )سددکوالر(  احکامدرصد از افراد   65دانستند و برای  االجرا می الزم
 (.2014کنند )کومپنش، کشوری است که در آن زندگی می 

هدددف اصددلی : »نویسددد، می گری مبارزجهاد در غرب، ظهور سلفیدر کتاب   3اگرتون  
عنوان غربددی متجدداوز جویان اسالمی فتح نیست، بلکه شکست آن چیزی است که بهستیزه 

هددای صددلیبی و که در طو  جنگ  تکمیل کند  ای راند پروژه کمی   پندارند که ظاهرا  تالش می 
پردازی های استعماری برای تحقیددر اسددالم و تفرقدده آغدداز شددده اسددت. وی در نظریددهدوره 

ازخودبیگانگی، به ذکر دو گرای  فردی )نار ایتی و ناامیدی در نسل جدید( و سدداختاری 
 )اگرتددون،  .«ارز پرداخته اسددت ی مبرگن ادی( در سلفی د)محرومیت اقتصادی و طرد قومی 

2011، 40.) 
 زندگی . سبک 2-2  

رنددگ شدددن تددأثیر عددواملی چددون طبقدده  زندگی، محصو  جهان مدرن است کدده بددا کم سبک 
،  4دهددد. جنسددن ها و رفتارهای ذوقددی هویددت و هسددتی فددرد را شددکل مددی اجتماعی، انتخاب 

خددور هرسددطح، مفهددوم  ه فرا کند که ب سازی می زندگی را در چهار سطح مفهوم اصطالح سبک 
کننده  مصرف  ح زندگی جهانی با طبق زندگی با یک مفهوم دوقلو آمیخته شده است؛ سبک سبک 
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زندددگی در سددطح  زندگی در سطح سدداختاری بددا یددک ملددت )دولددت(، سددبک جهانی، سبک 
زندددگی در سددطح فددردی بددا هویددت شخصددی  فرهنددگ و در نهایددت سددبک موقعیت بددا خددرده 

زندددگی بدده الگوهددای مصددرف و اسددتفاده  (. سددبک 71،  2007  ، آمیخته اسددت )جنسددن درهم 
عنددوان  ها و طبقات مختلف اجتماعی اشاره دارد و به )کاالهای مادی و نمادین( مرتبط با گروه 

 (. 216،  1999  ، 1شود )ادگار و سدویک کانونی برای هویت فردی یا گروهی درک می 
یددن باورنددد کدده  بددر ا   بددا بررسددی مطالعددات جنددب  اجتمدداعی و مصددرف  2والن و المددانن 

تواند به سرنخی تبدیل شود که افددراد  های مصرف می ای از شیوه عنوان مجموعه زندگی به سبک 
سازی  کند و بینشی را در مورد چگونگی بومی سیاسی به هم متصل می  ۀ های روزمر را در پروژه 

  اخیددر   های عمومی دهد. برخالف اعتراض های زندگی مبتنی بر مصرف ارائه می و بسیج سبک 
های زندگی جایگزین اغلب کمتر قابل مشاهده یا پنهان هستند. با ایددن  مانند بهار عربی، شیوه 

  کنند )والددن و المددانن، های محدود تعریف می ها فضاهایی را برای مقاومت در زمینه حا ، آن 
دهد که نسبت به تعاریف مرسوم  زندگی ارائه می تعبیر دیگری از سبک   3اسلیتر (.  398،  2015

زندگی تمایل دارد یک الگوی صرفا  »فرهنگی« را نشان دهددد  ، سبک او زعم توجه است. به قابل 
همددان اندددازه تغییرپددذیر و  هددا سدداخته شددده اسددت و بدده هددا، رسددانه ها، بازنمایی و آن از نشانه 

توان از یک ویترین مغازه، کانا  تلویزیددونی، قفسدده سددوپرمارکت و  می   نظریه ناپایداراست. در  
ای از  عنوان جنبدده تا حدی بدده  « خود مدرن » گری تغییر مکان داد. بنابراین، ناپایداری ه دی غیره ب 

 (.  87،  1997  ، اسلیتر شود ) ثباتی اشکا  مدرن عضویت اجتماعی درک می بی 
زعددم کند. بهسازی می وطن مفهومزندگی فرامدرن را در قالب جهان ، سبک4اولف هانرز

گیددری موافددق نسددبت بدده تنددوع و همزیسددتی جهددت وطناندده، شددامل  های جهان ، خصلت او
فردی، تمایل به قددرار گددرفتن در کنددار غیددر و آمددادگی بددرای   حهای مختلف در تجربفرهنگ

 اسددت های دیگر از طریق گوش دادن، تماشا کردن، تفکر و تأمددل پذیرش و ورود به فرهنگ
 (. 239، 1990 )هانرز،
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داند کدده از دار می مشاهده و معنی ابلای از رفتارهای قزندگی را »مجموعهسبک  1سوبل
(. در این تعریف نق  اساسی عامل انسانی 31،  1981شود )سوبل،  سوی افراد تعریف می 

های زندگی از روی رفتار عینی و زندگی آشکار است و تشخیص سبکگیری سبکدر شکل
توجدده سددوبل رد  پذیر موجا که رفتارهای مشاهدهپذیر است. »از آن مشاهدۀ افراد امکان قابل

زندددگی های سبکاما انتخاب  ؛های مصرفی است بیشتر بر رفتارها و انتخاب  او  است تأکید
پذیرد، زیرا معتقد اسددت ایددن کاالهددا صددرفا  ثددروت برای مصرف کاالها و تجمالت را نمی 

 (.95، 2000، 2دارند )کرایکامپ و نیوبرتامادی افراد را بیان می 
 

 شناسی پژوهش . روش 3

رغم قدمت، ماهیت سیا  و چندددوجهی دارد و بدده فراخددور شددرایط و بسددترهای به  سلفیت  
ای از سددبک زندددگی کدده بددا ای پیداکرده اسددت؛ شددیوه رو، دگردیسی و ماهیت چندگانهپی 

استفاده تحلیل روایت  روش از ها،  شدن در تقابل است. برای فهم سبک زندگی سلفی جهانی 
در آن پ وهشددگر بدده مطالعددح تجربیددات و  کدده اسددت  ایشده اسددت. تحلیددل روایددت شددیوه 

هددا را معنددا پردازد و فحوای حکایاتشان را درک کرده و آن های موردنظر می های نمونهاندیشه
 هددا سددیر واقددع»روایددت  ،روایددنبخشد تا به ایدئولوژی مسلط بر آن متن دست یابددد. ازمی 

های آینده صددحبت بینی پی و    های حا کنند، بلکه در عوض از دیدگاهگذشته را دنبا  نمی 
 (.2016 ،3کند«)بیسکوپینگ و گازومی 

در این مطالعه، جهت دسترسی به میدان مورد مطالعدده و انتخدداب نموندده، از دو شددیوۀ  
هددای شددناخته گیری حداکثر تنوع بهره گرفته شد. پش از مراجعه به چهرهبرفی و نمونهگلوله

نامه دانشگاه و وص اهداف پ وه  و معرفی رخصشده سلفی و در اختیار نهادن اطالعاتی د
ای دست پیدددا کددردیم. بدده جلب اعتماد و قبو  انجام مصاحبه و همکاری، به فهرست اولیه

شوندگان،  من پیشنهاد افراد واجد شددرایط، برفی، هر یک از مصاحبهتأسی از روش گلوله
گیری از روش نموندده  ادهچنددین بددا اسددتفدار شدددند. هددمکار معرفی پ وهشگران را نیز عهده

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

2. Sobel 
3. Kraaykamp&Nieuwbeerta 

1. Bischoping&Gazso 
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شناختی نیددز در انتخدداب افددراد لحدداس گردیددد. ای و جمعیت حداکثر تنوع، مختصات زمینه
ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. برای دریافت حجم استانداردی از گردآوری داده

های عرفی دیت موانع و محدو با در جامعه  برا ی ارائه خود  توجه به اینکه این طیفنمونه با 
رو، از ایددن  .ای بزرگ اما پنهان دانست توان آن را جامعهمی   بنابراین،  هستند،  روبرو  و امنیتی 

در مطالعه بدده افددرادی کدده در کسددوت و جایگدداه روحددانی و طلبدده بودنددد مراجعدده گردیددد. 
های مشددهور و تر طیف سلفیت و کسانی که در مقام شخصددیت وسیع  حگیری از جامعنمونه

های جهددادی قددرار فراد مجاهد و رابط ارسا  نفرات به میدددان ها، اا، روحانیان، طلبهکاریزم 
 ساختاریافته استفاده شد.ها از مصاحبه نیمهداشتند انجام شد و برای گردآوری داده

استفاده  «برداری و انجام تحقیقیادداشت  ۀ برای اعتبارسنجی از »شرح نحودر این مقاله  
منظور تکمیددل سعی بددر آن شددد کدده بدده ،جگذاری بر نتایمد س صحه  شده است. در کنار این

هددای تحقیددق نظددارت یافتددههای مورد بررسی، یک نفر بددر از میان نمونهاعتباریابی تحقیق، 
. همچنددین در آن در تدوین گزارش نهایی لحاس گردیددد  هایو پیشنهادنظرات  و  داشته باشد  

 اند.ها نظارت داشتهتهبخشی یافتحلیل و انسجامها، استاد راهنما بر روند حین تحلیل داده
 شوندگان مشخصات مصاحبه  . 1-3

سدداله در شددهرهای روانسددر، جددوانرود،    62الددی    23میدان موردمطالعه از میان مردان سلفی  
ها  ، نمونه مطالعه ثالب باباجانی و سرپل ذهاب در استان کرمانشاه انتخاب شده است. در این  

دهددد و از  کثریت را مردان متأهددل تشددکیل می حا  ا ؛ با این شود می رد افراد متأهل و مج شامل  
منظور نیددل بدده  بدده  . لحاس اشتغا  و تحصیل در سطوح مختلف شغلی و تحصیلی قرار داشتند 

 عمل آمد. ه ها( مصاحبه ب اهداف تحقیق از مطلعین کلیدی )روحانیان و طلبه 
 

 شوندگان مشخصات مصاحبه .1جدول 

 تحصیالت  اشتغال فعالیت تأهل  سن کد
 لیسانش  دولتی روحانی أهلمت 35 1
 ابتدایی آزاد  روحانی متأهل 62 2
 دیپلم آزاد  طلبه متأهل 29 3
 لیسانش  دولتی طلبه متأهل 29 4
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 تحصیالت  اشتغال فعالیت تأهل  سن کد
 - آزاد  روحانی متأهل 48 5
 دیپلم آزاد  طلبه مجرد  23 6
 دیپلم آزاد  روحانی متأهل 30 7
 فوق لیسانش  آزاد  طلبه متأهل 28 8
 ش لیسان  آزاد  طلبه مجرد  27 9

 فوق لیسانش  دولتی طلبه مجرد  30 10
 لیسانش  دولتی  طلبه متأهل 28 11
 دیپلم آزاد  روحانی متأهل 40 12
 ابتدایی آزاد  روحانی متأهل 55 13
 دیپلم آزاد  روحانی متأهل 32 14
 دیپلم آزاد  طلبه مجرد  27 15
 دیپلم آزاد  روحانی متأهل 41 16
 دیپلم آزاد  طلبه لمتأه  38 17
 فوق لیسانش  آزاد  طلبه مجرد  30 18

 فوق لیسانش  آزاد  طلبه مجرد  29 19

 دیپلم آزاد  طلبه متأهل 34 20
 لیسانش  دولتی طلبه متأهل 32 21
 لیسانش  آزاد  طلبه متأهل 34 22
 فوق لیسانش  آزاد  ماموستا مجرد  28 23
 لیسانش  دولتی روحانی متأهل 32 24
 دیپلم آزاد  طلبه متأهل 32 25
 لیسانش  آزاد  طلبه متأهل 41 26
 دیپلم آزاد  روحانی متأهل 40 27

 
 ها تحلیل و تفسیر یافته   . 4

شود. ها پرداخته می های روزمرۀ سلفی در این بخ  به چگونگی گذراندن فراغت و فعالیت 
 وری اسددتخراجمقوله محدد   4خرده مقوله و    50مفهوم،  230های حاصل از مصاحبه،از داده
 گردید.
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 . کدگذاری باز و محوری تجارب فراغتی 2جدول 

 مقوله محوری  واحدهای معنایی
عدم اعتقاد به فراغت برای مسلمانان؛ ارتباط با همه افکار؛ ارتباط با عموم مردم؛ دوستان همفکدر؛ 

واده؛ امامدت در ریش معدارف دیندی بدرای خدان ارتباط با افراد ملتزم به دین؛ ارتباط با خانواده؛ تدد
مسجد؛ مطالعه؛ دعوت؛ اصالح و رسدیدگی بده مشدکالت مدردم؛ برگدزاری کدالس در مسداجد؛ 
همراهی با همفکران؛ ارتباط مشروط؛ طلب علم شرعی؛ فعالیدت مجدازی؛ اختصداص وقدت بده 

یندی؛ حضدور مطالعه و عبادت؛ دین محور تمام امور؛ انجدام امدور خیریده؛ تحقیدق و پد وه  د 
 ار، حضور کم در بازار.هدفمند در باز

فراغت محدود و  
 هدفمند 

 

های نزدیک؛ مشغله و نبود برنامه؛ مسافرت خانوادگی بدا دوسدتان؛ مسافرت باهمفکران؛ مسافرت
 هدف دعوت؛ سیاحت با خانواده و دوستان؛ مسافرت کم؛ نداشتن توان مالی مسافرت کاری و با

 مسافرت محدود

شتن فعالیت ورزشی؛ شدنا و کوهندوردی بده سدبب آمدادگی سازی؛ ندا ؛ بدنمحورمت سال  ورزش
جسمانی و آمادگی در حاالت خطر؛ عدم فعالیت ورزشی به سبب مشغله؛ فعالیت ورزشدی کدم؛ 
کشتی؛ توصیه به خانواده؛ ورزش ایروبیک جهت سرحا  بودن؛ فوتبا ؛ توصدیه بده ژیمناسدتیک؛ 

هددای مخددرب و دوری از ورزشسددازی؛ ورزش رزمددی و بدن هددای اسددتقامتی؛توصددیه بدده ورزش
 مثابه تکلیف دینی.سواری و شنا بهزا؛ تیراندازی، اسب تشنج 

فراغت ورزشی  
 محور سالمت 

 

احدزاب  علمدا؛ کاندا   پیگیری اخبار داخلی و خارجی؛ رصدد تفکدرات دیندی و غیردیندی؛ کاندا 
تدارید اسدالم؛ لف فکری؛ زبان انگلیسدی؛  های مخاهای دینی و خبری، رصد کانا کردی؛ کانا 

رصد کانا  مرتبط با شغل؛ مدیریت گروه و کانا ؛ داشتن گدروه خیریده؛ داشدتن کاندا  شخصدی؛ 
 کانا  مناسبتی

فراغت مجازی؛  
 تبلیغیدکارکرد تفهیمی

 تجارب فراغتی . 1-4

راغددت و شوندگان، انسان مسلمان نبایددد وقددت فاز منظر مصاحبه.  فراغت محدود و هدفمند 
بخ   به فعل و عمل دیگری مشغو  شود.    ،شدن از یک کارد بلکه با فارغبیکاری داشته باش

دهی دینی بدده فعالیددت جهت   ،وسیعی از اوقات افراد مورد مطالعه، به مطالعه و امور عبادی
مجازی، برگزاری کالس دینی و غیردینی و رسیدگی به امور و مشکالت مردم معطوف بددود. 

های عمومی ظدداهر خور اقتضای شغلی در بازار و عرصهرت نیاز روزانه و به فراها در صوآن 
 دانند.شوند و حضور بدون هدف در اماکن عمومی و بازارها را غیرمجاز می می 

طرف دین جذبشون کددنم و ا ن در  خوام به بیشتر وقتم رو با مطالعه یا تعامل با کسانی که می 
ن قبل از این که شما بیدداین کالسددی  ا   . گذرونم قرار دارن می های اشتباهی بینی تفکرات و جهان 

 (. 1)کد    کنم این کالس رو برگزار می   3تا    2داشتم با همسر و دخترم و هرروز ساعت  
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گردم: کسانی که دیندار هستند برای اینکه ایمان خودم رو باال ببرم و  »من بیشتر با دو قشر می 
 (. 20ها تأثیر بگذارم«)کد  آن   ند برای اینکه بتونم روی دوم کسانی که از دین زیاد سر در نمیار 

 (. 25»خیلی کم. اگر در هفته ده جلسه وقت فراغت داشته باشم شاید یک جلسه بازار برم«)کد  

ها اعتراف  ها بسیار محدود بوده و گاها  بعضی از آن در نزد سلفی  مسافرت   . مسافرت محدود 
خانوادگی محدود را نیز صرفا    های اند و مسافرت نرفته  کردند که تاکنون به مسافرت خانوادگی می 

 اند. عنوان وظیفح شخص مسلمان و لزوم تنوع و تغییر روحیح خانواده ذکر کرده به 
بله ولی نه زیاد. البته در حد استان، بیشتر با خانواده. هدف بیشتر کار و فعالیت دینددی بددوده  »

ن دارم یکی اهل شددهر...  مثال  من دو تا ز   . م هست رحم و تفریح و غیره ه ح منظور صل ولی ا ن به 
های دینددی  کنم خالی از فعالیت و دیگری ... و سفرهایی به این مناطق داریم ولی بیشتر سعی می 

 (. 12ام« )کد  نباشه سفره 
ام طوری نیست کدده بتددونم فرصددتی ا ددافه بددر  »با خانواده تقریبا  کم چون من شرایط زندگی 

ببددرم. هدددفمان از مسددافرت بیشددتر کارهددای   ام رو بدده مسددافرت خانواده سازمان داشته باشیم که 
 (. 26خدمتی، تبلیغی یا دعوت بوده« )کد  

شوندگان به ورزش با هدف سالمتی و تندرسددتی مصاحبه  .محورفراغت ورزشی سالمت
ها بر لزوم آن  حاند. توصیآور آن و نوعی گذران فراغت نگریستهح و نشاط و همچنین جنبح مفّر 

منظور کنندددۀ بنیددح بدددن و آمددادگی جسددمانی بددهزشی تقویت های ورزش و انتخاب رشتهور
 های رزمی و استقامتی بوده است.سالمتی و توانایی دفاع از خود نظیر رشته

اندام رو شروع کددردم، هدددفم از ورزش  های تناسب رم. جدیدا  هم ورزش »شنا و فوتسا  می 
 (. 22سالمتی است« )کد  

کردم هم برای سالمتی و هم بددرای  ال  بوکش کار می شرایط  را ندارم قب   چون   تونم »ا ن نمی 
 (. 27دفاع شخصی« )کد  

بخشی از فراغت افددراد مددورد مطالعدده معطددوف بدده  . فراغت مجازی؛ کارکرد تفهیمی و تبلیغی 
گیرند. تقریبددا  نیمددی از  ساعت از این فضا بهره می   2روز حداقل  فراغت مجازی است و در شبانه 

های مذهبی مجازی برخوردار بودنددد و  جاد و مدیریت کانا  و گروه شوندگان از سابقح ای حبه مصا 
 .های متنوع دینی و نشر افکار و عقاید خود در فضای مجازی بودند پیگیر اخبار در کانا  
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»قبال  گروهی برای سددخنان ماموسددتا ... داشددتیم کدده در آنجددا مدددیر گددروه بددودم، مددن اکثددر  
 (. 22ی هست« )کد  هایم مذهب کانا  
دانم ولی فراز و نشددیب دارد میددانگین حددداقل چهددار، پددنج سدداعت در فضددای  نمی »دقیق   

 (. 7مجازی فعالیت دارم{« )کد  
هایشان را دنبددا  کددنم همچنددین کانددا  افکددار  »سعی کردم از همه افکار مطلع باشم و کانا    

 (. 23کنم که ببینم چه خبر است« )کد  مخالف خودم را هم دنبا  می 
 داری ه مهمان سبک غذایی و شیو  . 2-4

هددای خریددد، عالیددق غددذایی و شددیوۀ ُمراد از هنجارهای مصددرف، سددبک غددذایی )اولویت 
 حمقول  4مقوله و خرده  48مفهوم،    242های حاصل از مصاحبه،  . از دادهاست مهمانداری(  

 دست آمد.همحوری ب
 

 داری . کدگذاری باز و محوری سبک غذایی و شیوه مهمان3جدول 

 له محوریمقو  واحدهای معنایی
مثابده اولویدت هزینده؛ اولویدت فقدرا؛ معیشدت خوراک و پوشاک؛ اجاره مسکن؛ خرید کتاب به

خانواده؛ خرید کتاب؛ خرید از همفکر و منصف؛ ارائه خدمت معیار خرید؛ خرید از افراد ملتزم 
 به دین.

عنوان  نیازهای اولیه به
 ای های هزینهاولویت 

های جدیدد؛ تمایدل بده پیتدزا بدا گوشدت حدال ؛ مصدرف ا؛ مصرف کمتر غذاثر غذاه مصرف اک
های سنتی؛ رفدتن محددود بده حداقلی غذای جدید به دلیل مالحظات بهداشتی؛ میل به خوراکی

 ها و شلوغی.شاپ به جهت هنجارشکنیرستوران و کافی

تنوع غذایی در عین  
گرایی و تردید نسبت  ساده

 به غذاهای جدید 
پرهیز از غذا خوردن در امداکن شدلوغ و پرجمعیدت؛ مخالفدت بدا   دادن و مهمانی رفتن؛  انیمهم

حضور در مراسمات غیرشرعی؛ عدم تمایل به عروسی به دلیل فضای ناشرعی؛ عددم مشدروعیت 
 جشن تولد؛ اختالط در جمع خانوادگی؛ عدم اختالط مهمان زن و مرد.

ساده زیستی در  
 داری مهمان

تیاط در مناطق غیرمسلمان؛ مصدرف گوشدت و مدرغ هل حق؛ اح بح در شهرهای اتوجه به شیوه ذ 
نشین؛ عدم مصرف گوشت ذابح غیرمسدلمان؛ عددم تمایدل بده مصدرف گوشدت مناطق مسلمان

منجمد؛ مصرف مرغ کشتار روانسر به دلیدل ذبدح بدا دسدت؛ عددم مصدرف مدرغ کشدتار روز بدا 
عددم اسدتفاده  ی؛ پرهیز از غذاهای چدرب؛دستگاه؛ پرهیز از سوسیش و کالباس به جهت بهداشت

 ها و کنسرویجات.شدهاز فراوری

 پرهیز غذایی فقه محور 

 
شددوندگان بددرای بخ  عمدۀ درآمد مصاحبه  .ایهای هزینهعنوان اولویتنیازهای اولیه به

شددود. در کنددار معیشددت خددانواده، بخشددی از خورد و خوراک، مسکن و پوشاک صرف می 
 شود.یریه می ب، کمک به فقرا و امور خ درآمد صرف خرید کتا
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کنم  شه ولددی سددعی مددی من چون درآمدم محدودیت خاصی داره برای خانواده مصرف می »
 (. 12قسمتی از اون رو برای امور خیریه صرف کنم«)کد  

 (. 10من خوراک، خریدن کتاب و پوشاک« )کد   »اولویت 

 (. 11شود«)کد  خانه و خوراک می »صرف کرایه 
شوندگان توجه و مصاحبه.  د نسبت به غذاهای جدید گرایی و تردیر عین سادهتنوع غذایی د

کید وی ه  دلیل فست فودی ای بر مصرف غذاهای سنتی و خانگی دارند. غذاهای جدید بهتأ
بودن، عدم رعایت نکات بهداشتی و شرعی در پخت آن و سازگار نبودن با طبع و میددل الزم 

صددورت خددانگی هی اوقددات بههای غذایی گددااین نمونه  به اجتناب است و براین باورند که
شدداپ و رسددتوران تمددایلی بدده حاکم بر محیط کافی   دلیل فضا و جّو ها بهپخت شود. سلفی 

 دارند.نحضور در این اماکن 
پخددت  را    ح کم، بیشتر به ایددن خدداطر کدده سددنتی نیسددتند و چددون طریقدد »غذای جدید خیلی 

امددا در    . رم وقتددی مددی هددم رفددتم ولددی معددذب هسددتم    شدداپ بینم خیلی دوست ندارم. کافی نمی 
 (. 8شاپ کمتر معذب هستم« )کد  رستوران به نسبت کافی 

هاست یا مکانی بددرای نامزدهددا از نظددر مددن  شاپ چون جای جوان »رستوران رفتم ولی کافی 
 (. 26جای خوبی برای خانواده نیست« )کد  

یستی در مهمانساده زیدداد   هددا نسددبتا  در میان سلفی   مهمانی دادن و مهمانی رفتن  .داریز
دهد و از زنددان و مددردان ها رخ نمی آن   است. جز با اقوام نزدیک و محرم، اختالطی در میان 

ها این امر را شرعی و به نوعی بازگشددت بدده عددرف و کنند. آن های جدا پذیرایی می در مکان 
ها ها در مراسماند. شرعیت مالک و معیار اصلی شرکت آن عادات صحیح ملت ُکرد خوانده

کدده در هایی  مراسددمهای دیگر همانند تولد، سالگرد ازدواج و سایر  است. جشن  هاو جشن
 دانند.دین اسالم اصل و اساسی ندارند را حرام و غیرشرعی می 

های اعضای درجدده یددک خددانوادگی مخددتلط هسددتیم امددا غیددر  »مثل مردم عادی در مهمانی 
 (. 10)کد   روند« ن به اتاق دیگر می نشینیم و زنا خانوادگی جدا از هم می 

ها که اختالط نددداره مشددکلی  های مختلط حرامه، اما با سایر مهمانی »جشن تولد و عروسی 
 (. 24ندارم«)کد  
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 محور . پرهیز غذایی فقه 2-4

ها در شهرها و مناطقی که اکثریت آن مسلمان و اهل قبله )اهل سنت و یا اهل تشیع( سلفی 
و همجددوار بددا محددل زندددگی 1هددل حددقد. در شددهرهای اکننده می وی استفا  حباشد از ذبیح

های مردم غیرمسلمان نهایت احتیاط را رعایت کنند و در شهرهایی ها نسبت به ذبیحهسلفی 
هددا را ورزند چراکه آن همانند کوزران، داالهو و گهواره از مصرف گوشت و مرغ اجتناب می 

ی منجمددد پرهیددز هاها از مصرف گوشددت . آن دهندکافر دانسته و نیز از اهل کتاب قرار نمی 
ای در ذبددح، از مصددرف گوشددت مددرغ دلیل استفاده از دستگاه و ادوات کارخانهکنند. بهمی 

 .کنندمی کشتار روز پرهیز 
ذبح شرعی ندارم ولددی اگددر در جددای دیگددر  به  »چون اکثر شهرها مسلمان هستند زیاد توجهی  

 (. 18شود«)کد  خورده نمی  اهل حق اصال    ح ثال  ذبیح دهم م باشم قطعا  حساس هستم و اهمیت می 
 (. 7دانم چون سبک ذبح کردن  شرعی نیست«)کد »مرغ کشتار روز رو جایز نمی 

 سبک پوشش و آرایش . 3-4

خریددد اتومبیددل، وسددایل منددز  و همچنددین نددوع   از دیگر ابعاد هنجارهای مصرف، اولویت 
صل شد که پش مفهوم حا 159غ بر ده بالدست آم باشد. از متون بهپوش  و شیوۀ آرای  می 

 مقوله عمده به شرح زیر استخراج شد. 3خرده مقوله و  30از ترکیب مفاهیم،
 

 . کدگذاری باز و محوری سبک پوشش و آرایش 4جدول 

 محوری  ۀمقول  واحدهای معنایی
اهمیدت  اسراف؛ مخالفت با مددگرایی؛ حمثاب عدم تعویض وسایل در صورت کارایی؛ تعویض وسایل به 

نبدودن ندوع باال به دلیدل امنیدت و رفداه نده پرسدتی ؛ مهدمکاال؛ تمایل به ماشین مد   کیفیت و ماندگاری
 ماشین؛ سالمت اجتماعی و فرهنگی، آرام بودن و داشتن همسایه خوب شاخص انتخاب محل زندگی.

پرهیز از مصرف  
 تظاهری

ردیو شخصیت جای لباس ماموستایی؛ جاافتادگی پوشیدن لباس ُکردی به ؛ محجبده و بخشدی لبداس کدُ
مالک پوش  زن؛ تنگ و نازک نبودن لباس؛ بالاشدکا  دانسدتن آشدکار شددن   حمثاب نما نبودن بهانگشت 

 خاص ادیان دیگر.گردی صورت و مچ دست؛ عدم شباهت با پوش  
 پوش  عرفی 

ایشدی آرده لوازمبخشدی؛ اسدتفاانکارد هفتگی؛ آنکارد سروصورت به دلیل تدأثیر در دعدوت و شخصیت 
زیتون، تافدت مدو، ژیلدت و مدوزر، حدرام مانند سواک، مسواک، عطر شامپو، ژ ، کرم و روغن  بهداشتی

 دانستن تراشیدن ری .

برتری آراستگی بر  
 آرای  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

  مسدلک   ایدن   منشأ   مورد   در   است.   ان مسلم   متصوفه   های اندیشه   انضمام   به   باستان   ایران   ادیان   های اندوخته   از   ای آمیزه   حق،   اهل   فرقه  . 1
  بیشدتر   بداور   بده   اما   (. 1371  سلطانی، )   داند می   شیعه   مذهب   از  منشعب  را  حق  اهل  مینورسکی،  ندارد.  ود وج  نظری  اتفاق  محققان  بین 

 (. 1387  زاده، صفی )  خورد می  چشم  به  حق   اهل  در   دیگری  دین  هر   از   بی    زرتشتی  و   آریایی  ادیان   عناصر   پ وهشگران، 
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هددا تنهددا در صددورت تعددویض وسددایل منددز  در نددزد سددلفی   .تظاااهری  پرهیز از مصرف  
یض چنددد مدددت ید وسددایل غیر ددروری و تعددوازکارافتادن و نداشتن کارایی معنا دارد. خر

بار کاالهای مصرفی، اسراف و مخالف بددا مددوازین اسددالمی و تددرویج مدددگرایی تلقددی یک
ها برای برند و مارک کاالها اهمیتی قائل نیستند. در انتخدداب محددل زندددگی بدده شود. آن می 

از   مختصات اجتماعی و فرهنگی، همسایگان خوب و حضور در محیطی خلوت و بدده دور
باال را در جهددت نمددای  پایگدداه نمایند. استفاده از وسیله نقلیه مد فساد اخالقی توجه می 

 دانند.اجتماعی و پرستی  اجتماعی امری ناپسند می 
کنیم. خب من وقتی این فرش رو دارم چرا عو   کددنم مددثال    »الحمدالله ما عو   نمی 

 (. 2میگن این کار ُمده ولی من اهل مد نیستم« )کد  
محیطی آرام باشم ولی اگر شرایط برام مهیددا نشدده و ددعیت مددالی  »خیر ولی دوست دارم در  

 (. 9شینم« )کد  خوبی نداشته باشم هرجایی باشه می 
جهت که کارایی بهتری دارند نه به خدداطر کددالس و مقددام«  »ماشین مد  باال مهمه برام ازآن 

 (. 14)کد  
ند. مالک کنوخه رانک( استفاده می ها از پوش  متعارف ُکردی )چ سلفی   .پوشش عرفی

برای پوش  همسران و سایر اعضای اناب خانواده، حجاب شرعی است که شامل پوشیدن 
ها با بیرون بودن گردی صددورت و شود. اکثر سلفی چادر و در موارد معدود مانتوی بلند می 

ود فتندده و ها نیز با اسددتدال  بدده وجدد مچ دست همسران مشکلی ندارند اما تعداد کمی از آن 
امددروز و همچنددین میددل بدداطنی خددود، داشددتن نقدداب و دسددتک  را بددرای   فساد در شرایط
 پسندند.همسرانشان می 

»چوخه رانک چون چوخه رانک یک تیپ رسمی است دوست دارم، به نظر من لباسی مثددل  
شدده... بددرای مددن یددک لبدداس زیبددا و  لباس عربی خوب نیست اصددال  چددون لبدداس شددهرت می 

 (. 18است همین« )کد    ای متشخصانه 
دانم، ولی فقط چادر را برای همسر خددودم قبددو  دارم مددچ  ها را هم درست می یر پوش  »سا 

 (. 19دست و گردی صورتم مشکل ندارد که بیرون باشد«) 
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مؤثرتر از  حمقول  حمثابشوندگان بر نظافت و بهداشت بهمصاحبه.  برتری آراستگی بر آرایش
داری و عامل جذب در دعوت و دیددنعنوان یک  رد صورت را بهنظر دارند. آنکاآرای  اتفاق

آرایشی نظیددر کددرم، عطددر و مسددواک اسددتفاده ها از لوازم  دانند. آن نشانح بهداشت فردی می 
کنندۀ پوست و از سواک و مسددواک بددرای بهداشددت دهددان و های محافظت کنند. از کرممی 

 کنند.اده می مو استف تون برای تقویت زی عنوان خوشبوکننده و از روغندندان و از عطر به
گر کسی با ظاهر ژولیده و ری  نامنظم و زننده ظاهر بشه، به نظر مردم نظافت رو رعایددت  ا » 

 (. 26العاده مهمه حتی نسبت به درون هم تأثیر داره«) نکرده پش ظاهر فوق 
طددور بددوده.  ن »بله تروتمیز بودن ظاهر برایم مهم و بعد امر پیامبر خدا برای اصحاب هم همی 

کنم و  کنم عطر زیادی هم اسددتفاده مددی ورت هم به خاطر حساسیت استفاده می کرم دست و ص 
 (. 25کنم« )کد  وسایل بهداشتی هم از ژیلت و موزر استفاده می 

 . مدیریت بدن 4-4

اندام و سددالمت جسددمی و گیری نسبت به جراحی زیبایی، تناسددب در این قسمت به مو ع
شددود. از متددون بدده ای مدیریت بدن پرداخته می هلفهؤعنوان م انواده بهفرزندآوری و تنظیم خ 

 4مقولدده و خرده 20مفهوم حاصل شد که پددش از ترکیددب مفدداهیم، 151دست آمده بالغ بر  
 عمده به شرح زیر استخراج شد. حمقول 

 
یت بدن5جدول   . کدگذاری باز و محوری مدیر

 مقوله محوری  واحدهای معنایی 
اندام، تر  تغذیه؛ تنظیم خدواب بدرای تناسدب ثابت؛ کنآن؛ داشتن وزن    ورزش و توصیه به

 مثابه رسانه اندام؛ بدن بهتناسب  اندام همسر.اندام؛ اهمیت تناسب اهمیت تناسب 

حرام بودن جراحی زیبایی؛ حرام بودن خالکوبی و تاتو کردن؛ جراحی زیبایی مشروط بده 
 جراحی زیبایی مشروط رفع عیب.

ذیده بده عندوان سدالمت جسدمی؛ گدردش و بهداشدت و تغ ب خدانوادگی؛سالمتی؛ چکا
 همنوایی با طب نوین مطالعه به عنوان سالمت روحی

حرام بودن عقیم کردن دائمدی؛ بالاشدکا  دانسدتن بدارداری موقدت؛ مضدر بدودن قدرص 
 دبارداری؛ مجازبودن وسایل پیشدگیریس قدرص و کانددوم؛ تدوافقی بدودن پیشدگیری از 

 انب زوجین.بارداری از ج 
و حرام بودن   پیشگیری موقت

 سازی عقیم

جنین قبدل از جنین؛ سدقط ارجاع به رأی علما در صورت نقص جندین؛ اجتنداب از سدقط 
 جنین اجتناب از سقط  چهار ماه.
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امانددت خدددادادی   حمثابدد ها بدده جسددم انسددان بهسددلفی .  مثابه رسااانهاندام؛ بدن بهتناسب
عنددوان بسددتری بددرای تددرویج یبا بهها برای حفظ این امانت و نمای  ظاهری زنگرند. آن می 

پردازنددد. بددا اندام، ورزش، تنظیم خواب، رژیم غذایی و کنتر  تغذیدده مددی باورها به تناسب 
ها را اندام همسران، اما چاقی یا الغری مفرط آن اذعان به عدم حساسیت در رابطه با تناسب 

داننددد بددا واده مهددم می ای زیبا و اخال  در انجددام امددور عبددادی و خددانجلوه   دلیل نداشتنبه
 حا  میل به صحبت کمتری در این زمینه داشتند.این

اندام همسددر  رم... تناسددب رم با دوستان کوهنددوردی مددی کنم فوتبا  می »بله مهمه ورزش می 
طوری کدده دغدغدده بشدده    کنم که نسبت به بدن خودش حساس باشه اما نه برام مهمه و توصیه می 

 (. 3براش« )کد  
قدر چاق و زننده باشد نه خیلی الغر باشد که نتواند به اعمددا   سرم( نه این »دوست دارم )هم 

 (. 13عبادی بپردازد« )کد  
یبایی مشروط ها، عمل زیبایی در صورت عدم مخالفت با شرع از منظر سلفی   .جراحی ز

پزشک و یا بازسازی حالت اولیه عضددو جددایز   و انجام آن به دالیلی مانند رفع عیب، تجویز
هددا تدداتو و داننددد. آن جام جراحی بدون دلیل شرعی را تغییددر خلقددت و حددرام مددی ان  است و

 دانند.دانند و انجام آن را حرام و ناشرعی می را نیز ناشایست و ناپسند می  خالکوبی 
باشددد و  ددرورت    »جراحی زیبایی اگر بدون دلیل و فقط به خاطر همددراه شدددن بددا مددد روز 

کنم امددا اگددر بددرای رفددع عیددب  اهم داد و به کسی توصیه نمی را انجام نخو نباشد جایز نیست و آن 
دلیل باشد تغییددر خلقددت اسددت و از نگدداه علمددا  حددرام  باشد به نظرم اشکالی ندارد ولی اگر بی 

 (. 10است« )کد  
 (. 16»خالکوبی و تاتو کردن هم شرعا  لعنت شده و جایز نیست«)کد 

ت بدداالیی برخددوردار اسددت تددا هددا از اهمیدد سالمتی بددرای سددلفی . همنوایی با طب نوین
ها در دعا و اذکار بعد از ایمان، سالمتی را از خداوند خواستارند. اگرچدده توجدده که آن جایی 

 گیری معنای کناره شود، دارند اما این بهکه طب سنتی را نیز شامل می  ،ای به سنت نبویوی ه 
ل از درمددان اسددت و ها، چکاپ پزشکی همانا پیشگیری قبدد یست. به باور آن از طب نوین ن

 بینند.را  روری می انجام آن 
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کددنم و بابددت آن  که همددواره از خداونددد طلددب عافیددت و سددالمتی مددی »بسیار زیاد، تا جایی 
 (. 10شکرگزار هستم«)کد  

 (. 17آمده که انجام هم بدیم«)کد  »بله مشکلی با چکاپ{ ندارم و پی  
ام بددرای مراجعدده.  را مقددرر نکددرده له یکی دوباری هم چکاپ انجام دادم ولی وقت معینی »ب 

 (. 19مردم این منطقه التزامی به چکاپ در وقت معین ندارند« )کد  
شوندگان کثرت فرزند را امری هرچند مصاحبه  .سازیپیشگیری موقت و حرام بودن عقیم

منظور تنظددیم خددانواده، اسددتراحت و د امددا بددهانپسندیده و از سفارشات پیامبر اسالم دانسته
از همسر و همچنین امکان نقص در روند رشد تربیتی فرزنددد، پیشددگیری موقددت از مراقبت  

کید بر پیشگیری طبیعی، با توجه به مضددرات قددرص بارداری را بالاشکا  می   دانند.  من تأ
اه رحددم زنددان  دبارداری در ناباروری زنان و ایجاد کیسددت تخمدددان و مشددکالت دسددتگ

هددا بددر تاط بود و در صورت توان از آن پرهیز نمود. آن معتقدند که باید در استفاده از آن مح
سازی دائمی اتفاق نظر دارند و عمل وازکتومی بدون دلیل شرعی را حرام و حرام بودن عقیم

 دانند.ناجایز می 
ر و زمان کمی تربیت  »من خودم دوست دارم که بچه زیادی داشته باشم ولی چون در این دو 

ه اگر کسی پیشددگیری کندده مخددالفتی باهدداش ندددارم، عقددیم   عیف شده و جامعه هم همراه شد 
 (. 6کردن دائمی اشتباهه چون مخالف سنت پیامبره« )کد  

»عقیم کردن ابدی هم اشتباه و هم مرفو ه، هم شرعا  و هم عرفددا  امددا دارو مثددل اون قددرص  
 ( 14 رر داره حرام نیست{« )کد    کنه تر می مشهور چون رحم رو  خیم 

شددوندگان سدده روایددت در خصوص سقط جنین در نزد مصدداحبه.  ینجن  اجتناب از سقط 
قددوی توسددط   یقین و یا ظّن وجود داشت: دسته او ، کسانی بودند که در صورت رسیدن به  

ماندگی ذهنی و یا دارا بودن بیماری نادر بر پزشکان مجرب دربارۀ نقص عضو فاح ، عقب 
دلیل عدددم حضددور روح در بدددن به  جنین زیر چهار ماهساس رأی علما مبنی بر جواز سقطا

ها ارجحیت داشت. دسددته دوم، بدده جنین بودند. این روایت نزد سلفی نوزاد حا ر به سقط
جنین و رغبت درونی بر اجتناب از این اقدام و ترس از آلوده دلیل اختالفی بودن جواز سقط

، ت روحی و معنویباره مردد بودند. دسته سوم، نظر به حاال، در اینشدن به گناه و معصیت 
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بیننددد آزمایشی از جانب خداوند می  حمثابرا بهجنین نبوده و آن در هیچ شرایطی قائل به سقط
 که باید بر آن صبر نمود و به خداوند توکل کرد.

اوال  آگدده بچدده  پرسم که این کار شرعی است یددا نددهدم می »به رأی علما شرع ارجاع می 
اش رو نداشددته اینقدر هولناک نیسددت کدده توانددایی سئله  دم چون این م سالم باشه انجام نمی 

گدده ندددادن صددبر ا ،گه جددواز دادن کدده هددیچاباشیم اما اگر بچه ناقص باشه تابع شرع هستم  
 (.1برم« )کد کنم و اجر می می 

قددرار گددرفتن    آزمای  ورد  »راست  من سقط کردن خیلی برام سخت است چون امکان داره م 
خودش رو آزمای  کنه اما اگر جان نگرفتدده باشدده    ۀ دا بخواد این بند از جانب خدا باشه و شاید خ 

 (. 13گن مشکلی نداره«)کد  ینه که می ا دیدگاه بعضی از علما  
 . چیدمان منزل5-4

 یددابی این بخ  شرایط چیدمان و دکوراسیون منز  و رویکرد نسبت به این عمددل و اولویددت 
شود. از متون به دست آمده بالغ ل می عنوان اجزا  هنجارهای مصرف را شام خرید وسایل به

مقولدده عمددده بدده   2خرده مقوله و    20مفهوم حاصل شد که پش از ترکیب مفاهیم،    135بر  
 شرح زیر استخراج شد.

 
 . کدگذاری باز و محوری چیدمان منزل6جدول 

 مقوله محوری واحدهای معنایی
تفداوتی بده مدد روز؛ تدزئین اعتدا ؛ پرهیز از تجمالت؛ بی به چیدمان منز  درحدبها دادن  

سادگی منز ؛ عدم نصدب تدابلو در مندز ؛ حدرام   های خانگی؛وسایل منز ؛ نگهداری گل
 روح؛ نصب تابلوی منظره، آیات قرآن و شعر.دانستن نصب عکش ذی

ترجیح ابعاد کدارکردی بدر 
شدددددددددناختی در زیبایی

 چیدمان منز  
شناسدی و اب روانشناسی، فلسدفه، جامعهشغلی، آموزشی و تبلیغی از کامپیوتر؛ کت  ۀاستفاد

ادبی در کتابخانه شخصی؛ کتاب فکری، دینی، سیاسی، انگیزشدی در کتابخانده شخصدی؛ 
وجددود کتددب، اجتمدداعی و روانشناسددی در کتابخاندده شخصددی؛ مطالعدده مکاتددب غربددی؛ 

 ای دانستن رمان و اتالف وقت.افسانه

کاالهددددای فرهنگددددی و 
سددرمایه فرهنگددی عینیددت 

اولویددت وسددایل یافتدده در 
  روری منز  

یبایی پددرداختن بدده تددزئین و   هدداسلفی   .شناختی در چیدمان منزلترجیح ابعاد کارکردی بر ز
گرایی نداشددته و ای به تجملها عالقهپندارند. آن چیدمان منز  را در حد متعارف طبیعی می 

روح مانند لوهای ذیاند. نصب تابزیبایی و هنری دارد پرهیز نموده  حنباز وسایلی که صرفا  ج 
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دلیل جاندار بودن این موجودات و توصیه شرع به پرهیز از عکش یا نقاشی انسان و حیوان به
داننددد و از آن اجتندداب نصب چنین آثاری در منز  و سایر اماکن، را حرام و غیرشددرعی مددی 

 ورزند.می 
بخددورم. مددن شم نمیاد، خودم برام فرقی نداره در چدده لیددوانی آب »از تجمالت زیاد خو

ای از بددین نددره خودم با همسر قبلیم وبا این همسرم هم از مد پیروی نکردیم و من تا وسددیله
 (.2عوض نکردم« )کد 

دهم چون نهی شده و جایز نیست اما عکددش طبیعددت و آیدده  »نخیر؛ عکش را هم اجازه نمی 
 (. 13قران مشکلی ندارم« )کد  

 (. 17کد »تابلو{ نداریم، عکش جاندار باشه حرام هست«) 
هددا سلفی  .کاالهای فرهنگی و سرمایه فرهنگی عینیت یافته در اولویت وسایل ضروری منزل

عنوان ای، از این وسایل بههای رایانهتاب، تلفن همراه و برنامه من آشنایی با کامپیوتر، لب 
مددور نویسددی، انجددام اها بددرای مطالعدده، برنامهد و از آن برن ملزومات خانه و خانواده نام می 

شددوندگان کنند. اکثددر مصاحبههای اجتماعی استفاده می شغلی و درسی و حضور در شبکه
هایی با مو وع عقیده، فقه، تفسیر و حدیث در کتابخانددح کتابخانه شخصی داشتند و کتاب

عی و تخصصددی مربددوط بدده رشددته ها موجود بود. در کنار گرای  دینی، به مو وعات فرآن 
 پردازند.قه نیز می تحصیلی یا مسائل موردعال

هددای صددوتی تصددویری  منظور امور درسی، مشاهده مستندات و ایجدداد فایل »از لب تاب به 
 (. 23کنم« )کد  استفاده می 

کنم، باألخص در ایددن دوران مکاتددب فکددری  »کتابخانهبله دارم. همه جوانب رو مطالعه می 
 (. 14غربی«)کد 

 مصرف فرهنگی .6-4

های ه و میددزان اسددتفاده از اینترنددت، مدداهواره و شددبکهاین بخ  به مصرف فرهنگددی )نحددو
دست آمددده بددالغ بددر داخلی( و مو وع فیلترینگ فضای مجازی معطوف است. از متون به

مقوله عمده به شرح   4خرده مقوله و    28مفهوم حاصل شد که پش از ترکیب مفاهیم،    187
 اج شد.زیر استخر
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 . کدگذاری باز و محوری مصرف فرهنگی 7جدول 

 مقوله محوری واحدهای معنایی
اینترنت برای تحقیق و پ وه ، مسدائل کداری، فعالیدت دیندی، آگداهی از اخبدار و جریاندات روز 

 دینی؛ استفاده از واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، فیسدبوک؛ درج کلیدپ  جامعه؛ تماشای فیلم و کلیپ
 .در توییتر 

اینترندددت و تثبیدددت 
 هویت دینی

ماهواره؛ تأثیرگذاری منفی مداهواره؛ شدر بیشدتر مداهواره؛ اسدتفاده حدداقلی از مندی صحیح از  بهره 
، آموژگداری(، مدذهبی )کلمده(؛ مشداهده k24های خبری کدردی )روداو،  ماهواره؛ پیگیری کانا 

 سی، صدای امریکا، الجزیره و العربی.بیبی

خیدر  دوگانه  تصدیق 
و شددر در اسددتفاده از 

 وسایل
های داخلی بدرای کودکدان؛  درورت اجتنداب از ای داخلی؛ مناسبت شبکههعدم استفاده از شبکه

های دروغدین بسدیار از های داخلی مانند عقیده؛ پیگیری اخبدار بداوجود وعددهجوانب منفی شبکه
 شبکه داخلی.

هویتی  یگانگی  عدم 
 با شبکه داخلی

تدر بده دلیدل اهدداف های اجتمداعی؛ مخالفدت بدا فیلسازی استفاده از شبکهفیلتر هدفمند؛ فرهنگ
 فیلترینگ هدفمند های فان، مستهجن، قمار.سیاسی و مصالح حکومت نه اخالقیات جامعه؛ فیلتر نمودن کانا 

 
شوندگان از فضای مجددازی بددرای پدد وه  و مصاحبه  .هویت دینیه  کنند تثبیت  ،اینترنت

یددت دیددن گیرند. وجه مشترک مصرف، محورو مسائل روز بهره می   آموزش و پیگیری اخبار
نماینددد. های اجتمدداعی کدداربردی اسددتفاده مددی مثابه شددبکهاست و از تلگرام و اینستاگرام به

گیگابایت در ماه اعالم نمودند که بیشتر صددرف   20میانگین حجم اینترنت مصرفی خود را  
هددای مجددازی، دعددوت و تبلیددغ، و حجره های آنالینتدریش و تعلیم، شامل تشکیل کالس 

ها ممنددوع بددوده و ایددن فضددا را در دستیابی به تألیفاتی که نشر و توزیع آن   تألیف و ترجمه و
 کارگیرند.جهت تثبیت و تقویت هویت دینی خود به

کنیم. یددک  های عربددی مطالعدده مددی »یک گروه دارم که مدیر گروه هستم و در آن گروه کتاب 
ران که چدداپ بشدده برامددون.  تا کتاب دانلود کردم و فرستادم ته   15یم که من فقط  ای دار گروه دیگه 

کنه و هددم  جویی می درصد وقت فعالیت دینی من در فضای مجازیه چون هم در وقت صرفه   70
 (. 24کنن«)کد مردم کمتر رجوع حقیقی می 

منظور خواندددن  م بدده کن گیددگ اسددتفاده مددی   20کنم؛ تقریبا  در ماه بیشتر از  »بله زیاد استفاده می 
های خددودم را  ند توییتر و اینستاگرام و تلگرام و در توییتر کلیپ های اجتماعی مان کتاب، رصد شبکه 

گذارم و چشم به راهم که خبری از امریکا، عراق و افغانستان درز کند. در فیسددبوک و اینسددتاگرام  می 
 (. 16کنم«)کد  ستفاده می کنم و از گوگل برای دانلود کتاب ا هم مطالب دینی را درج می 
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هددا مدداهواره از منظر سددلفی .هااستفاده از ماهواره و سایر رسانهتصدیق دوگانۀ خیر و شر در 
توان از آن برای نیل به خیر و هم در راه گناه و معصیت بهره گرفددت. ابزاری است که هم می 

هددا از وشددید. آن پهددای آن چشددم تددوان از  ددرر و زیان ماهواره منفعت بیشتری دارد اما نمی 
های خبری، مذهبی و ها و شبکهاخبار و دیدن برنامه  ماهواره برای کسب آگاهی و اطالع از

زبانس های فارسی ها برای پیگیری مو وعات مذهبی به شبکهکنند. سلفی سیاسی استفاده می 
بدده   های مذهبی ُکردزبانس پیام، آموژگاری و برای پیگیددری اخبددارکلمه و وصا  حق، و کانا 

و ُکردسددتان رجددوع   K24خبددری روداو و  های  سی و صدای آمریکا و کانا بی های بی شبکه
زبددان و های خبری عربی عنوان کانا های الجزیره، العربیه، صفا و العربی بهکنند. کانا می 

های دینی و مذهبی خارج از کشور به دلیل تسلط بر زبان عربی مددورد توجدده مشاهده برنامه
 رار دارد.سلفی ها ق

ه و چه گوشددی ایددن حرف چدداقوی دو لبدده بددودن{  ای چه ماهوار برای استفاده از هر وسیله »
 (. 15کند. پش هم خیر دارد هم شر« )کد  صدق می 

خصددوص  ه هددای کددردی ب های صفا، وصا  و بعد کانا  کنم از کانا  »بله ماهواره استفاده می 
 (. 13کنم« )کد  رو هم دنبا  می ها مثل آموژگاری و برنامه عدنان العرعور  اسالمی 

هددای هددا از شددبکهاتفاق سددلفی اکثددر قریددب بدده  .تالل در بازنماییهای داخلی و اخ شبکه
ها وجود مو وعاتی نظیر تبلیغات سو ، کنند. آن تلویزیونی جمهوری اسالمی استفاده نمی 

رار دادن تعلیمات ناپسند، عقاید انحرافی، کذب و تزویر را عامل دور شدددن و در حاشددیه قدد 
هددای عدم بازنمددایی هویددت دینددی خددود از شددبکه دلیلهاند و بتلویزیون داخلی اعالم کرده

 اند.داخلی فاصله گرفته
 (. 25کنم بذار ناراحت نشن« )کد  خندد( فقط فوتبالشون رو نگاه می »نه بابا )می 

و پرداختدده  های صدا و سیما تزویددر و کذبدده و سدداخته  »اعتقادی به  ندارم و معتقدم برنامه 
 ( 14دولته«)کد  

 (. 5کنم« )کد  ا نگاه نمی »من اصال  برنامه ایران ر 
ینگ هدفمند  کید  سلفی   .فیلتر ها، بددا فیلتددر زعم آن . بهکنندمی ها بر فیلترینگ هدفمند تأ

های اجتمدداعی و گددردش آزاد های موجددود در شددبکهمحتوای  د اخالقی و هنجارشددکنی 
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هددا در جهددت شددود. آن های اجتماعی بدداز مددی از شبکهراه برای استفاده صحیح    ،اطالعات
کید می به تسریع این روند بر اهمیت فرهنگ کمک  کنند.سازی تأ

شن امددا  های اجتماعی االن به خاطر مسائل سیاسی فیلتر می »شایدبگم البته بعضی از شبکه 
 (. 3اگر به خاطر مسائل اخالقی فیلتر بشه مشکلی با فیلتر شدن  ندارم«)کد  

کنم و  ها رو فیلتددر مددی ضی شبکه کنم البته قطعا  بع سازی می دست من باشد من فرهنگ   »اگر 
برنددد  شاید درحدی باشد که به مجازات فیزیکی افرادی که روح و روان دیانت مردم را از بددین می 

 (. 7متوسل شوم«)کد  
  . مصرف هنری 7-4

هددای خددارجی ان در این بخ  به مصرف هنری )موسددیقی، فددیلم و سددینما( و یددادگیری زبدد 
مفهوم حاصل شد کدده پددش از ترکیددب   241بالغ بر    شود. از متون به دست آمدهپرداخته می 

 عمده به شرح زیر استخراج شد. حمقول  2خرده مقوله و  25مفاهیم، 
 

 . کدگذاری باز و محوری مصرف هنری 8جدول 

 مقوله محوری واحدهای معنایی
 ط، اتالف وقت؛ جو حاکم برسینما، نبود محتدوای مفیدد؛نرفتن به سینما به دلیل جایز نبودن اختال

های مستند؛ سرگرم نشدن به فیلم و ترجیح اشتغا  بده امدور مندی به فیلمفیلم؛ عالقه  ۀعدم مشاهد
دهی به افکدار های با ژانر تاریخی؛ جهتدار؛ دیدن فیلمهای موردی و هدفمفیدتر؛ مشاهده فیلم

تن ن جانب تخریبی و تحریفی در نمدای  سدلفیت؛ حدرام دانسدعموم در راستای منافع خود؛ داشت
آالت موسیقی؛ حرام بودن موسیقی؛ عالقه به آوازهای محلی؛ گوش دادن بده سدرودهای اسدالمی 

 بدون موسیقی؛ عدم اجازه به شرکت فرزند در کالس موسیقی.

تجانددب از مصددرف 
 هنری 

زبدان عربدی؛ توصدیه بده یدادگیری   های کردی، فارسدی و عربدی؛ اولویدت یدادگیری تسلط بر زبان
 های خارجی.دار بودن یادگیری زبانهای خارجی؛ هدفزبان

چنددددددددزبانگی و 
 استقبا  از آن

 
ها،  ها به دلیل فضای نامناسب سددالن سلفی   . تجانب از مصرف هنری )فیلم، سینما و موسیقی( 

کننددد.  سینما اجتناب مددی   ها، نداشتن منفعت و اختالط در این اماکن از رفتن به محتوایی فیلم بی 
دلیددل تددأثیرات اخالقددی و عقیدددتی و جددایز نبددودن مشدداهده  سریا  به احتیاط در مشاهدۀ فیلم و  

ای غددرب بدده جهددت بازنمددایی منفددی و  ها از تولیدددات رسددانه است. آن  آمیز تحریک های صحنه 
هددا بددا  دنددد. آن کر ها انتقدداد مددی ها و سددریا  سازی خشونت در فیلم دهشتناک از اسالم و برجسته 
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وجدده  هیچ کننددد و به م آن از جانب شرع ارتباطی برقرار نمی موسیقی و ابزار موسیقی به دلیل تحری 
 های موسیقی و یادگیری آن نیستند. حا ر به شرکت فرزندانشان در کالس 

 (. 8هاش اختالط است« )کد  رم{ به خاطر جو سینما مثال  یکی از علت »نخیر سینما نمی 
ایددن فکددر را در نظددر  دهددد و فقددط تنددد و خشددن بددودن  سالم واقعی را نشان نمی »در سینما ا 

های خددوبی نیسددتند و اصددال  بدده خددود فکددر  ها تندرو و خشن هستند و انسددان اند که بله آن گرفته 
 (. 20شود«)کد  پرداخته نمی 

هددای خددارجی ها تمایددل بسددیاری بدده یددادگیری زبان سلفی   .چندزبانگی و استقبال از آن
عنددوان زبددان دیددن و زبددان بدده عالوه بر زبان ُکردی و فارسی بر یددادگیری زبددان عربددی دارند.  

کید می عنوان زبان بینانگلیسی به هددای خددارجی را بدده هددا یددادگیری زبان کنند. آن المللی تأ
 دهند.نام فرزندان به زبان عربی اولویت می دیگران توصیه نموده ولی در ثبت 

  کنم های خارجی هم بلد باشی، بله توصددیه مددی وبه زبان »کوردی، فارسی و عربی. خیلی خ 
تونه انگلیسی صحبت کنه، عربددی در اولویتدده چددون  کنم براش. خانمم می بندی می ولی اولویت 

 (. 24زبان دینمه« )کد  
کنیم بعد از آن  زبان زندگی می کنم چون ما در کشور فارسی زبان فارسی را توصیه می »شیرین 

 (. 23  زبان جهانی است«)کد من است و زبان انگلیسی چون یک   زبان عربی که زبان دین 
 ها. مختصات سبک زندگی سلفی8-4

دست آمده، سبک زندگیس های بهنظر به گسترۀ فکر سلفیت و با توجه به تجزیه و تحلیل داده
 های مورد مطالعه، ماهیت »جهادی«، »بازگشت به سنت« و »مقاومت« دارد.سلفی 

ی راد مورد مطالعه خددود را در چددارچوب سددلفی جهددادی معرفدد اف .سبک زندگی جهادی
هددای وقددت( را بدده دور از راه و روش نوا بددا حکومت ها، سلفیت مدخلی )همنمایند. آن می 

دانند و بر این باورند که شایسته نیست جهاد را به دالیل سلف صالح و پیشگامان پیشتاز می 
کننددد و تحکددیم شددریعت الهددی تددالش مددی  این دسته از افراد برای غیر شرعی تعطیل نمود.

نامنددد. های عمدتا  مسلمان را جهدداد مددی های وقت در کشورعلیه حکومت مبارزۀ مسلحانه  
های جهادی را فارغ از گرایشات فکری، مجاهد خوانده و  من بیعت به حمایت ها گروهآن 

 پردازند.از آنها می 
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حکومت اسالمی ندانسددته و نبددرد  های فعلی راپیروان این اندیشه هیچ یک از حکومت  
دانند و از مجاری مختلددف ارگران و ظالمان را نبرد حق علیه باطل می مسلمانان علیه استعم

های مورد کنند. با اینکه بیشتر سلفی تبلیغی، مالی و اعزام نفرات دین خود را ادا می دحمایتی 
معنا نیست که با قرار گرفتن  اند اما این بدان پ وه ، خود را با هویت جهادی معرفی نموده

های مقاومتی و سنتی را وانهاده باشند. غالب پیروان سددلفیت در در یک سند، دیگر هویت 
هددای جهددادی نامیددد و حضددور بسددیاری از جوانددان توان سلفی مناطق ُکردنشین ایران را می 

ام، های القاعده، هیئت تحریددر الشدد های سوریه و عراق و عضویت در گروهسلفی در جنگ
 ن مدعاست.حرکت مهاجرین اهل سنت کردستان ایران دا  بر ای

های جهادی، قائل به وجود دو نوع »جهاد دفع« و »جهاد طلب« هستند. »جهاد سلفی  
دفع«، ناظر بر رفع ظلم و ستم تحمیلی و »جهاد طلب«، معطوف به نشر و گسترش سددلطح 

هددا، برپایی جهاد است. به زعم آن  دین در سایر نقاط بنا بر ظروف مکان و زمان و چگونگی 
اید از جهاد حزبی و گروهی دست کشید و بددا آگدداهی بخشددی و تقویددت برای آغاز جهاد ب

 جهادی به سمت جهاد امتی حرکت کرد. حروحی
های مذهبی موجددود در کردسددتان ایددران، در میان جریان   .سبک زندگی بازگشت به سنت

گیددرد. های نوگرا قددرار مددی را در برابر سایر گفتمان گگفتمانی رادیکا  و سنت   حمثابسلفیت به
دیدگاه این طیف فکری نسبت به بسیاری از ابعاد سبک زندگی مدرن )نظیر پوش ، آرای ، 
مدیریت بدن، مصرف هنری و فرهنگی( متفاوت و دارای تمایزات جدددی اسددت کدده شددرح 

 نت« دارد.های مصرف این تیپ فکری قرابت زیادی با بین  »بازگشت به سهنجار
ک قرآن و سنت، هر راه و روشی از زندگی سبک زندگی بازگشت به سنت، بنابر اصل در 

 ااین امر تناقضددی بدد  .داندرا که تطابقی مستند با زندگی سلف صالح نداشته باشد مردود می 
استفاده از تکنولوژی روز ندارد و آنچه را از علوم مختلف، ادبیات، هنددر و... کدده اصددحاب 

ی آن برحذر داشته و نسبت بدده آن )خیر القرون( مسلمانان را از استفاده و به کارگیر  پیامبر و
ها، سبک زندگی پیشددگامان جویند. سلفی می  دوریهشدار داده باشند کنار گذاشته و از آن 

انددد و از های موجود در آن با زندگی امروزی را در پی  گرفتهپارسا را با تمام سادگی و تن 
 نگرند.ها به قضایا می ن دریچح بین  آ
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به تفکرات غیراسالمی و مسلمانانی که منهجی غیر از قددرآن    قائلین   . سبک زندگی مقاومت 
اند، در دایرۀ »دیگری« سلفیت قرار دارند. پیددروان  گرفته و سنت به فهم سلف صالح را در پی  

هددا، هرگوندده  ظددر آن داننددد. از من ترین برنامه برای پیشبرد امور بشر مددی سلفیت، اسالم را کامل 
سایر ادیان وجود دارد، نمونح اعالی آن در اسالم موجددود    که در   ، مزایا، فرصت و خصایل نیکو 

های خود است، تفکر سلفیت در  است و از آنجا که فرهنگ غرب در پی سلطه و ترویج ارزش 
ری  دا ترین محور این تقابددل حکومددت ترین حالت ممکن نسبت به آن قرار دارد. اصلی تدافعی 

گذاری دموکراسی بدده معنددای حکومددت  انون ها ق ها است. آن مبتنی بر دموکراسی در این دولت 
د و به مبارزه با گسددترش ایددن نددوع  ن کن جای اعما  قانون اسالم را کفر تلقی می مردم بر مردم به 

داری در کشورهای اسالمی پرداخته و خواهان برپایی حکومت مبتنددی بددر شددریعت  حکومت 
رویی با تمام مظاهر  ددد  ها با ناقص پنداشتن فرهنگ غرب، قائل به رویا سلفی  . هستند اسالم 

ها بددا رد  تواند به تقابل نظامی یا فرهنگی تبدددیل شددود. سددلفی اسالمی آن بوده و این تقابل می 
افکار فمینیستی، ناسیونالیستی، مارکسیستی و.... بر ایددن باورنددد کدده ایددن افکددار هددر یددک بددا  

 . اند ای دیگر ظلم و اجحاف روا داشته امعه در حق عده حمایت از بخشی از ج 
 

 گیری. نتیجه5

سددازی و سددنت ُکردسددتان، غیریددت گرایانه در جامعح اهددلسلفیت با اتخاذ رویکردی سنت 
های موجددود و مقابلدده بددا دیگری ستیزی و مقابله معرفتی و عملی با مظاهر سددبک زندددگی 

عات مختلف از جمله دعوت، سیاست خوان  سایر جریانات مذهبی اهل سنت در مو و
ساز در مناطق ُکردنشین بد  گشددته اسددت. ایددن ه یکی از منابع هویت و تمایزات جنسیتی ب

تفکر با گسترش در منطقه، سبک زندگی و بین  جدیدی را عر دده نمددوده اسددت. واکدداوی 
، هددای فعددا  ایددن تفکددرویدد ه در یکددی از پایگاهها در غرب ایددران و بددهسبک زندگی سلفی 

هددا و محک جمیع ابعدداد زندددگی آن   دهد که سنگدست می های معرفتی بسیطی را بهنشانه
 است. ،یعنی کتاب و سنت  ،شان منبع اعتقادی

این نحله نسبت بدده امددر   . های سبک زندگی، تجارب فراغتی است لفه ؤ ترین م یکی از مهم 
سددرگرم شدددن بددا    هددا، هددا، مناسددبت هددا، جشددن که مشغو  شدن به کارناوا   د  فراغت متعارف 



 

 

 

سلفیت به مثابه سبک  
 ...   ل روایت  زندگی؛ تحلی 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

117 

های دنیوی و فاصددله گددرفتن از امددور عبددادی و  بسته لذت های مختلف هنر و... آنها را دل جنبه 
را خددالف  به شدت واکن  نشددان داده و آن د  کند  تالش در جهت سعادت و رستگاری بشر می 

های مختلددف  شددوندگان در زمیندده مصدداحبه   دانند. با نگاهی به دیدددگاه اهداف خلقت بشر می 
تددوان گفددت کدده  و... مددی ند جهاد، خشونت، مختصات دولددت اسددالمی، تحمیددل افکددار  مان 

ها دلیل خود برای اقدام  خود در عصر مدرن هستند. آن ۀ  شد ها درصدد یافتن هویت گم سلفی 
ها، دستاوردهای عملی مدرنیسم ماننددد  دانند. سلفی به جهاد را داشتن بدیل برای مدرنیسم می 

به نشر  ها  فناوری ین  کنند و با استفاده از هم و اطالعاتی را انکار نمی  های نوین ارتباطی فناوری 
هددا امددری مددذموم و  طلبی بددرای سددلفی پردازنددد. اسددراف و راحددت های خود مددی عقاید و باور 

نکوهیده است؛ با این وصف، خود را از غرق شدن در کسب تنعم و مادیات بر حذر نمددوده و  
این  های  . نکته قابل تأمل آن است که محرک فعالیت کنند می زیستی پافشاری و ساده  قناعت  ر ب 

 های اقتصادی تقلیل داد. توان به  عف و دشواری نحله را نمی 
اخددتالط پرهیز از ها با ها است. سلفی هنجارهای مصرف، بازنمای تمایز نمادین سلفی  

زنانه،  حجاب کاملو  ها و داشتن سیمای اسالمی به همراه پوش  عرفی جامعهدر میهمانی 
انددد. ای بددرای خددود اختیددار کردهسددبک ویدد ه   های نامتعارف برای مردان،و پرهیز از پوش 

هددای بددارز سددلفیت اسددت و بددر تنددوع غددذایی در عددین زیسددتن در قالددب سددنتی از وی گی 
گرایی، مصرف زیستی و کارکردی و پرهیز از مصرف تظدداهری و برتددری آراسددتگی بددر ساده

کید   .کنندمی آرای  تأ
ط مسددتقیم را در رادیکالیسددم بیننددد و صددراها یگانه راه حقیقددت را در اسددالم می فی سل 

که بنیادگرایی اسالمی در برابر مدرنیته قرار گرفته و مدعی جویند. با توجه به ایناسالمی می 
هددایی از تمددایز، سددنت و سددبک هددا و وی گی یک آلترناتیو است، طبیعی است که خصددلت 

اشدداره  گوندده کدده سددوبلها برجسته شود. البته سبک زندددگی همددان زندگی سنتی در میان آن 
گرایی صرفا  ثروت مادی افراد را بیان شود؛ زیرا مصرف گرایی خالصه نمی کند در مصرف می 
کند اما سبک زندگی در چارچوب تعامل بین افراد و معنایی که در این تعامددل رد و بددد  می 
هایی از این نمونه  مقاله،در این  .  (95  ،2000ا،  یابد )کرایکامپ و نیوبرتشود ظهور می می 

کیددد بددر فیلترینددگ هدفمنددد،  ۀ گیری نسبت به وام و بهراد  معانی مانند مو عتب بددانکی، تأ
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های خاص آنان در مسددائل عدیددده بدده بندیسازی و اولویت تجانب از مصرف هنری، عقیم
 دست آمده است.

هددای بنیددادگرا ( کدده تفسددیر جنددب 1992( و  اسددپوزیتو)1988همسو با دیدگاه مارتی)
سددبک   داننددد،گرایاندده مددی اجتماعی را تقلیددلدر برابر مشکالت اقتصادیمثابه واکنشی دبه

واسددطح نظریددات تددوان تنهددا بهزندگی و نظام معنایی سلفیت در میدان مورد مطالعه را نمددی 
یشددتی را هددا و ددعیت اقتصددادی و معمحرومیت اقتصادی و اجتماعی تبیین نمددود. سددلفی 

امور دنیایی نمددوده و   حخود را دلبست  ند و کمتراعاملی غیرمؤثر در گرای  به سلفیت خوانده
 دانند.می را عبادت قناعت زیستی و ساده
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