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ـ  ن ،)روش(افته  ي  سامان ـ   شـدن  يدهـد کـه جهـان      يشان م انـه بـا    ي خاورم ة در منطق
 را تـشديد    ي غلـط   معنـا  يجوو   حاکم، ضرورت جست   يها تيکشيدن هو  چالش به

آنهـا  . ن نياز داده شده است    ي است که به ا    ييهااز پاسخ نيز  ،  يگر يسلف. كرده است 
، جهاد،  يعت، رهبر يمي چون شر  يه بر مفاه  ي، با تک  چنين معنايي  کردن   يبا انحصار 

ـ ا سکوالر بازگشت به سلف و تقابل ب      ـ هودر صـدد ايجـاد      سم  ي ظـاهر    بـه  يهـا  تي
ـ جاد انـسجام و حما يااند که بيش از آنکه به     يمقاوم ـ ت از افـراد در برابـر دن  ي  ياي

 ).يافته (شکند گرا را مي ي باشد، اسالم مقاومتروني بةخصمان

  واژگان کلیدي
 ي عربةاني، خاورميت سلفيل گفتمان، هويبحران معنا، تحل شدن، يجهان

 

  مهمقد. 1
 امروز منجر شده و متفکـران       ياين، در دن  يادي بن يراتييشدن به تغ   يگفتمان جهان از سويي   

ن ي نـو  يهـا  يفناور، و از سوي ديگر،      ندگوين سخن   ي نو ييايرا بر آن داشته تا از ظهور دن       
هـا و     و ارزش  ي اجتماع يها ي، قشربند ي سازمانده چگونگي ي دگرگون سبب،  يارتباط

 و يارتبـاط  يهـا  مـاهواره  هـا،  انهيرا مانند يامکانات ندهيفزا ورظه با. هنجارها شده است  
ـ  که گرفت شکل ينياديبن راتييتغ نترنت؛يا  حـضور  ،اطالعـات  بـه  گـسترده  يدسترس

در  .است راتييتغ ناي نمود ،يکل يارهايمع يفروپاش و يشکن شالوده و ،ها رسانه مستمر
.  است  را با بحران مواجه کرده     ي جمع يها تي، هو ييگرا ت فرد ي با تقو  شدن يجهانواقع،  

ـ ت دن يدن ثبات و امن   يکش چالش  ين بحران با به    ا يگستردگ  گذشـته، موجـب ظهـور       ياي
. ننـد ک يشدن، مقاومت م   يانه جهان يجو قاومي شده كه در برابر روند سلطه       م يها تيهو

 يهاي مقـاوم   ترين هويت  ، از مهم  ـ تکفيري   سلفي گراي  اسالم يها امروزه خرده گفتمان  
، ي اطالعـات  ي و استفاده مـؤثر از تکنولـوژ       يت جمع يجاد هو ي ا نش معنا، ي که با آفر   است

ر برابـر   گويـد کـه د      ن مـي  آنـا به   و   ،دهند يموعده   شان ي را به اعضا   ي آرمان ياييايجاد دن 
 !ندنک ي مشان ياريت و معنا ي هويها بحران
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 یارچوب روشهچ. 2
 نقـاط   يي و بازنمـا   ، ـ تکفيـري    فيسل ياسيشدن و اسالم س    يز دو گفتمان جهان   ي تما يبرا

ـ نـه تعامـل بـا ز      ين دو خـرده گفتمـان در زم       ياشتراک و افتراق ا     و  ي،ست جهـان کنـون    ي
ـ ، روش تحل  يگـر يا در مقابـل طـرد د      ي ي،ستير تعامل و همز   ي تدب چگونگي ل گفتمـان   ي

صـورت   ها در آن بـه   ١از دال اي اي است که مجموعه گفتمان، حوزه.  دارديکاربرد مناسب
 در  ٢ تثبيت معنـاي يـک نـشانه       .شود شان در آنجا، تثبيت مي     يآيند و معنا   مياي در  شبکه

ــالي ــاني احتم ــر مع ــرد ديگ ــق ط ــي درون گفتمــان از طري ــورت م ــشانه، ص ــرد آن ن   گي
 (Laclau & Muffe, 1985: 138) .دو کـم  دسـت هـا و   اي ازگفتمـان  البته هر جامعه از مجموعه 

 يهـا  گفتمـان  ي از خـرده   ا  مجموعـه  ،زيمان ن  و درون هر گفت    ،استشده  ل  يتشکگفتمان  
 يهـا   منظومه دال  بارهتوانند در  ي، م ي اشتراک در دال مرکز    با وجود ب وجود دارد که     يرق

اي از   از مجموعـه   نيـز    هر گفتمـان  .  داشته باشند  چشمگيريگر با هم تفاوت     ي د يگفتمان
دال  « درمقـام  ک گـزاره  ها، ي  است که در ميان اين گزاره     شکل گرفته   ها،    يا نشانه  ،ها گزاره

از » شـناور  هـاي  دال «با تعبير هاي ديگر که      و گزاره  ،در هسته و مرکز قرار دارد     » مرکزي
ـ و درون هـر گفتمـان ن      در جامعـه    . اند ، پيرامون دال مرکزي حلقه زده     شود  آنها ياد مي   ز، ي

ن ييق تع يهاي گفتماني يا نزاع براي تفسير جهان از طر         ها، نزاع  گفتمان يان خرده پيوسته م 
مارش و استوکر، (کند  سرنوشت جامعه را تعيين مي  و اين نزاع،، هر دال برقرار است٣مدلول

  .)٢١٩ و ٢١٨: ١٣٨٩
 گفتمـان مقابـل بـه       ي و طرد معنا   يش،کردن معنا  د با برجسته  وشک يم هر خرده گفتمان  

ن  و از رهگـذر همـي      ، ها، معناي متناسب بـا دال مرکـزي خـود ببخـشد             امور و پديده   همه
 ي کـه معنـا    ي هر نشانه تـا زمـان      ٤به باور الکال و موفه،    . کند ميکسب  تعارضات نيز هويت    

ـ  ي که حامل معناي اما زمان؛ است٥»عنصر«ک ي ،ک گفتمان را نداشته باشديمورد نظر    ک ي
                                                       

1. ignified. 
2. Sign. 
3. Signifier. 
4. Laclau & Mouffe. 
5. Element. 
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ـ  ن يا گر، وقته نـشانه   ي به عبارت د   ؛شود يل م ي تبد ١»وقته«گفتمان شد، به      يمنـد و دارا    تي
ن يا. )Laclau & Mouffe, 1985: 110 (ستيشده ن يت تثبيته هنوز واجد معناموضع است، اما وق

هـا،  نمـودن آن     عملي است كه ضمن متعادل و تعريـف        ها، حاصل كنش و     دال يت معنا يتثب
ايـن عمـل را   الكـالو و موفـه   . آفرينـد  هـا را مـي   مجموعه و ساختي ويژه و خـاص از دال  

هاي ديگر    روابط دال   مجموعهبه  بندي   عمل مفصل براثر  ها    دال. اند  ناميده ٢»بندي مفصل«
 اي   گفتمـان حـول نقطـه      هـر  يها  دال البته .شوند   تبديل مي  هاي آن گفتمان   و به وقته  وارد،  

ـ              يتر حرکت م    و با ثبات   يکانون ـ  ٣يکنند، کـه الکـال و موفـه آن را نقطـه گره  ٤ا دال برتـر   ي
اشـاره  ، به دال برجسته و ممتـازي    اخذ شده است   ٥اين اصطالح كه از ژاك الكان     . اند دهينام

  .بخشد هاي ديگر را حول خويش ثبات مي دارد كه معناي زنجيره دال
شه متأثر  ي هم ،ها در کنار هم    نش گزاره يها و چ    متفاوت دال  يتوان گفت معناده   ياما م 

 ي؛ دوم ابزارهـا   ينـه و تحـوالت اجتمـاع      ي نوع واکنش بـه زم     نخست: از دو عنصر است   
 گفتمـان  نظريـه  از اسـتفاده  بـا  موضوع، اين بررسي ن پژوهش براي  اي. يمعرفت شناخت 

 ظهـور،  وهشـي  موفـه  و الكـال  گفتمـان  نظريـه . كنـد  مـي  دنبال را بحث اين موفه و الكال
ـ  ما بـر ا    .دهد مي توضيح را ها گفتمان قراري بي و شدن هژمون گسترش، م کـه   ين بـاور  ي

 يهـا  گفتمـان   درون آن، خـرده     و ،ستيکپارچه ن ي ي گفتمان ، عرب ياي در دن  گرايي  اسالم
ـ  تثب ي برا افراطيکال و   يراد  دارالحـرب و     چـون جهـان    گونـاگون  يهـا   دال يت معنـا  ي

شـدت از نـوع      يـز، بـه    متفـاوت ن   ين معناده يا. وجود دارند ... دارالسالم، جهاد، صلح و   
ـ ي ي،نه اجتماع يواکنش آنها به زم    ـ  و ن،تـه ي بحـران مدرن  يعن ي ابزارهـا از ز تفـاوت آنهـا   ي

 و  ـ تکفيـري    سلفي ياسيهر کدام از دو گفتمان اسالم س      .  متأثر است  شان  يشناخت معرفت
ين دو گفتمـان  ااز کدام ها دارند و هر  از داليا رهين دو عنصر زنجي شدن، متأثر از ا يجهان

                                                       
1. Moment. 
2. Articulation. 
3. Nodal Point. 
4. Master Signifier. 
5. points de caption. 
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 يدهي خـاص، معنـا    ا گونـه  هـا را بـه     م و دال  ين مفـاه  ي ا شان  يشناخت در منظومه معرفت  
  .ي استاسي و نوع کنش آنها در عرصه سيگريد -خودز يکنند که حاصل آن، تما يم

  تکفیريـ  سلفی یاسی س  اسالم شدن و گفتمان ی جهان.3
ـ جهادي به اجمال بررسـي        شدن و گفتمان اسالمي سياسي      در اين بخش، گفتمان جهاني    

  .شود مي

  شدن یگفتمان جهان. 3-1
 اي  دهيپد نه و ،پندارد يم يضرور و يجبر اي  دهيپد را آن نه شدن يجهان يگفتمان ليتحل

   از نينــو اي يبنــد صــورت گفتمــان، مثابــه بــه را آن بلکــه ر،يناپــذ زوال و شــده تيــتثب
هـاي    گفتمـان  يسـو  از چالش و زوال معرض دراو را    همواره و پندارد  مي قدرت روابط

   فرهنـگ  و اقتـصاد  اسـت، يس چـون  ييها مفهوم و ها نشانه روابط نيا در. نديب يم بيرق
 ،هـا  نـشانه  نيا. شود يم داده ارجاع خاص يمعان به ،گفتمان نيا يمرکز دال گردگردا در

ـ براليل يبودگ يجهان يمرکز دال گرد ـ  يبنـد  مفـصل  سم،ي ـ ا در. شـوند  يم  گفتمـان،  ني
ـ  قرار يمرکز دال گاهيجا در سميبراليل ـ گ يم  ،يمحـور  انـسان  ماننـد  ييهـا  نـشانه  و ،ردي

ـ  از د  ير حـداقل  ي و تفـس   يبـاور  ، مـردم  يـي گرا صـلح  سم،يسکوالر ،ييگراتجدد    از ،ني
ـ براليل يمرکـز  دال بـه  استناد با که ندا  يشناور يها دال جمله ـ  داده معنـا  سمي   ، شـوند  يم

 گفتمـان  هـر  گـر، يد يسـو  از. شوند يم ييبازنما ،ريفراگ و شمول جهان يمعان درمقام و
ـ هو خود به ،با آن  که دارد زين يسلب وجهي ـ  تي ـ ريغ. بخـشد  يم ـ ا تي  همـه  گفتمـان  ني

ـ سکوالر ،يبـاور  مـردم  ازرا   بـرال يل يمعنا که است ييها گفتمان  و يـي گرا سم، صـلح  ي
  .کند يم ينف يعرف استيس
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     شدني گفتمان جهانيبند مفصل. ١ نمودار شماره
 بـرال يل يبـودگ  يجهـان  آن يمرکـز  دال کـه  يشدن در قامت گفتمان    ين، جهان يبنابرا

ـ يطب و يعـاد   کارآمد، ييالگو در مقام  ار براليل يهژمون است،  گـر يد و نمايانـد،   مـي  يع
  .دهد يم قرار خودحمله و تخريب  معرض در را ها گفتمان

  ـ تکفیري سلفی یاسی اسالم س  گفتمان.3-2
م ي تقـس  يجهـاد   و ي اصـالح  ،يسـنت سـه دسـته       بـه  يبند مي در تقس  يان سلف گراي  اسالم

بـه بـاور    .  اسـت  يجهـاد  يان سلف گراي  اسالمر  سندگان ب يد نو ين مقاله تأک  يدر ا . شوند يم

تفسير حداقلي از 
 دين

 

  دموکراسي
 باوري و مردم

 گرايي صلح

 تجددگرايي

 انسان

 سکوالريسم

 ليبراليسم



  ٩٥     يانه عربي در خاورمـ جهادي سلفي ياسيو ظهور اسالم سشدن  ي جهانيل گفتمانيتحل

هـاي    ب در سال  قط سيد ظهور جهادي، افتن گفتمان سلفيه  ي  ، نقطه شروع و نضج    ياريبس
تفـسير  گفتمـان   يـن خـرده   ايدال مرکـز  (Bulos, 2014, 12) شمسي است ١٣٤٨ تا ١٢٨٥

ن ياهري  و ظا  يراموني پ يها دال نيتر يادي، بن رو  باشد؛ ازاين   ميعت اسالم   يشرخاص از   
، خدا  ين، بازگشت به سلف، رهبر    ي از د  ير انحصار يسم، تفس يتقابل با سکوالر   گفتمان،

  .است  و جهاديمحور
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  ـ تکفيري سلفي ياسي ساسالم گفتمان يبند مفصل. ٢ شماره نمودار
    
در   و ،شوند يم م يجاهلي تقس  يا اسالمي دو گونه  به يجوامع فعل  د قطب يس ديدگاه از

 ضـعف  ،يه اعتقاد و  يپاي و بر  م بند ين تقس يبراساس ا . وجود ندارد  وسطي حدين ميانه   ا

 از تفسير انحصاري
 دين

 

 رهبري

 جهاد و ترور

 بازگشت به سلف

 خدامحوري

تقابل با 
 سکوالريسم

 شريعت
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 :Terrence, 2014(سـازد   مـي  جنگ مستحق و ،جاهل را جامعه ديني، اصول زوال و عقيده

ـ اند نيا با جهاد و مبارزه   ،ي جهاد يها يسلف مکتب کانون ن، در يا بنابر .)23  يونـد يپ شهي
ــستن ــروزه. دارد يناگس ــعيتر  و دام ــوض ــ ني فعل ــز، اي ــن جري ــري ــب يان فک  در قال

، شـان   يتي هـو  يها يساز يتري غ ي داعش و جبهه النصره، در راستا      مانند ييها گروهک
 دعـوت  را جهاد سبب اي علت آن،ودن  ت اعتبار اسالم و در دسترس ب      يد بر قابل  يضمن تأک 

ـ اکـه امـروزه       ؛ درحـالي  داننـد  يم کردن مسلمان و اسالم به ـ  تکف يهـا  ن گـروه  ي  بـا   يري
خـصوص   ي جهان و بـه     ناامن ي عامل اصل  شان  طلبانه ساز و خشونت    تيري غ يکردهايرو

  .)Abi-Habib, 2014: 32(ند ا ه و دور کردن مردم از گرايش به اسالمانيمنطقه خاورم

  یهاي سلف تیشدن، بحران معنا و ظهور هو یجهان. 4
 بعـد  در شـدن  يجهـان کـه   گفـت د ي بانشد ي بحران معنا در عصر جهان   ي چگونگ درباره

ـ اهم کـم  بسـب  که است خورده گره معنا بحران با جهت بدان ١يافزار سخت  شـدن  تي
  .است شده مکان

ـ جغراف بـا  که است ياجتماع ييفضا ،مکان از مراد نجايا در ـ  ياي . دارد ونـد يپ يخاص
ـ  جـاب يا را ياجتماع خاص يفضا ،ييايجغراف مکان  ارتبـاط  شـدن  فـراهم  بـا . کنـد  يم

ـ ن ياجتمـاع  يفـضا  ،يارتباط يها يتکنولوژ قيطر زا ها انسان  و يابـد   مـي  گـسترش  زي
 رو  يـن ازا ؛)٨٩ : الـف  ١٣٨٠ کاسـتلز، ( است شده خارج پيشين يمکان تيمحدود از کم  دست

ـ هو بحـران وجودآمـدن     بـه  سـبب  ،اش يافزار سخت خصلت ليدل به شدن يجهان  تي
ـ هو شدن يجهان صرع درطبع    به،  گويد  مي که کاستلز    گونه   همان يعني ؛دشو يم  يهـا  تي
ـ جد وضـعيت  بـا  شدند، يم فيتعر يمحدود ياجتماع يفضا و مکان با که نيشيپ  يدي

                                                       
هاست که خود محـصول گـسترش         زندگي انسان وضعيت  شدن، تغيير و تحول در       افزار جهاني  مراد از سخت  . ١

ژي هاي پيشرفته ارتباطي و در کل رشد و گسترش دانش بشري در زمينه علـم و تکنولـو                   دانش و تکنولوژي  
  .است
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ـ  کم يافزار سخت بعد از را ها فاصله نيا شدن يجهان يوقت .شوند يم مواجه  بـا  کنـد،  يم
 شـود  يم گوناگون يها فرهنگ بيتخر موجب اش ييهمگرا و يکنندگ ادغام سميمکان

ـ  موجـب  مکان شدن تياهم کم و مرزها شدن اشتهبرد .)٣١: ب ١٣٨٠کاسـتلز،   (  کـه  شـود  يم
 نفع به نيشيپ ياجتماع يفضا جهيدرنت و ،ابدي گسترش ها انسان انيم ييهمگرا و تماس

 بعـد  نيبنابرا. شود حذف جيتدر بهو   ،دريگ قرار الشعاع تحت تر، بزرگ ياجتماع يفضا
ـ  بحـران  منـشأ  شـدن  يجهان يافزار سخت همـواره   کـه  يانـسان  وقتـي    زيـرا  ،شـود  يم

ـ  آن بـه  يخاص وهيش به و ،است ديسف اي اهيساي    دهيپدپنداشت    مي ـ نگر يم  مطلـع  ست،ي
ـ ا ،گريد يجا در کنند، يم يزندگ او مثل که ي،گريد يها انسان شود يم ـ پدن  ي  بـه  را دهي

ـ  واقعـاً  ايآ که ديآ يم شيپ پرسش و ديترد ابهام، نيا  او براي ند،يب يم گريد يشکل  رشنگ
نگتون يکـه هـانت   گونه    همان ؟ درست است  نديب يم يگريد آنچه ااست ي  بوده درست من

 دربا يکـديگر     ها، انساننوعي    به که شود  مي موجبي  تيهو يمرزها رفتن ني ازب ديگو يم
 نيا و ،)١٧٥: ١٣٨٠ نگتون،يهانت( رنديبگ قرار ها فرهنگ و ها تمدن نزاع در اي اصطکاک و تضاد

ـ بگ شـکل  تيهو بحران و معنا بحران هک شود  مي سبب دهيپد ـ  ز ؛ردي ـ هو بحـران را  ي  تي
ــالزم ــران م ــت بح ــابرا .)Loader, 1998, 35-65( معناس ــصلتن يبن ــخت خ ــزار س  ياف

 يشـوک  سـاز  نهيزم ،يجهان ريفراگ فرهنگ درها    تمدن وها    فرهنگ ادغام با شدن، يجهان
  .اند کرده ريتعب  و معناتيهو بحران بهرا  آن که دوش مي

 بـا  کـه  نقـش دارد   معنا بحران جاديا در سبب بدان شدن يجهانز  ين يافزار نرم بعددر  
 افـول  بـا  زين يبحران نيچن علت درواقع .است خورده ونديپ مسلط معنابخش نظام افول
 ؛اسـت  خـورده  ونـد يپ پـسامدرن  ياه انيجر ظهور و يغرب تهيمدرن ييمعنا مسلط نظام

 يسـو  بـه  را ما مقدماتموضوع،  اين   به توجه .ميمسلط ييمعنا نظام فاقد ما امروزه يعني
ـ دل بـه  شـدن،  يجهـان  وضـعيت  در ها انسان که شود يم رهنمون ييفضا  بـا  مواجهـه  لي

ـ  يرو شيپ مشکالت و ها بحران ـ  نجـات  ازمنـد ين و تـشنه  عمـالً  ،انش  بتـوان  ديشـا . دان
: ١٣٧٨ ز،دنيگ( دانست نآنا ييمعنا نظام ختنيفرور را ها انسان يرو شيپ بحران نيتر بزرگ
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 و داده دسـت  از را نـانش ياطم و آرامش يانه عرب يجامعه خاورم  وضعيتي نيچن در .)٢٨٠
ـ   اضـطراب  و هـا  بحـران  خوش دست ـ  ياه ـ ز شـده اسـت؛    يدرون ـ را در ا  ي ن منطقـه،   ي

ـ       هاي حاکم و تك    شدن، هويت  جهاني  مـشکالت   بـا  را   يگفتار در منطقه خاورمانـه عرب
 ي را بـرا   ي مـشترک  يتي و هـو   ييد نظـام معنـا    نقادر يسخت و آنان به   ،كردهمواجه   يفراوان
 دو ديجد يايدن در ،وضعيتن  يرسد در ا   ي به نظر م   رو  ازاين ؛نديف نما ي تعر شان ياعضا

 يباورهـا  بـه  بازگـشت . ١ :اسـت  داده رخ سـلطه  تحـت  يکشورها و اقوام يبرا مسئله
ـ  فرهنـگ  فـراوان  فـشار   جهينت، و در  در دسترس بوده   که يخود مـت  و نـوع حکو    يغرب

 گراي  اسالم يها امروزه جنبش  و ،ديآ يشتر به چشم م   ي ب يستيونالي ناس گاهي و   ياستبداد
دانند که   يرا م ي ز ؛دکنن اياح راشان   اندکناقص و    يها هداشت تااست   هداشت آن بر را يافراط
 انيجر در .٢ ؛شوند يحذف م  و رود  مين  ي آنها از ب   يت و هژمون  يهو ن صورت، ير ا يدر غ 

ـ  ز ؛ه است داد رخ افراط بازگشت، نيا ـ  ي ـ ش از ا  يرا پ ـ ونالين، ناس ي ـ  ي  ي بـا نـوع    يست عرب
 ان،يجر نيا تيعموم نشانه. دشز متحمل شکست    يت ن ينها، و در   همراه بود  يباور غرب

 مـسلمانان  يخصوص برخ  به و انيحيمس ان،يهودي هندوها، انيم ييگرا  افراطشدن    ديده
انه در برابر امواج    يدر منطقه خاورم   يجهاد -ي مقاوم و سلف   يها تين هو ياامروزه   .است
اين دوگانگي، ناشي از تأثيرات هويتي اين       . ندا  هستاديکال ا ي راد ييشدن و فردگرا   يجهان

 هاي تا پيش از ورود به چنين روندي، بيشتر ايدئولوژي. (Bauman, 1998: 78-55)پديده است 
شدن،  ما با تشديد جهاني   دادند، ا   مي و شكل    ،تعيينهويت و معنا را     رايج و حاکم سياسي،     

هـاي    و پيروان را در برابر امواج سهمگين ناشـي از بحـران            ،اين مكانيسم رو به افول نهاد     
 مانند داعش و جبهه النصره سرسـختانه        يهاي امروزه نهضت . هويت و معنا تنها گذاشت    

ـ د ي تـدارک   بـرا  ي تا قدرت کـاف    اند  شان  در محدوده مقاومت   يخواهان خودمختار  دن ي
  .)(Jones, 2014: 34 ابنديشه را بيپ زعم خودشان ستم ي بهه نهادهاهجوم ب

  شدن تضاد معانی با گفتمان جهانی  وتکفیريـ  سلفیگفتمان اسالم سیاسی . 5
ـ دهد که ر   يته نشان م  ي و مدرن  يخ تقابل سنت اسالم   ي تار يواکاو  بـا  مـسلمانان  ييارووي
 گفتمـان  سـه  بـه  توسـل  قالـب  در استبداد، و استعمار دهيپد دو از حاصل يماندگ عقب
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 يهـا  تجربـه و داده    ن همـه،  يبا ا  .شد ييجو چاره گرايي  اسالم و ييگرا يمل ،ييگرا غرب
ـ جغراف و مـسلمانان  ياعتقـاد  يژرفا به توجه با دهد که  يم نشان يخيتار ـ  يياي  يفرهنگ

 گفتمـان  بـه  افتني  دست فقط ن مسئله مسجل شده است که     ي ا ياري بس ياسالم، برا  جهان
گفتني است کـه    البته  . برساند يينها اهداف به را آنان ،مبارزه نيا در تواند يم گرايي  اسالم

ـ با هيبرپا و ،نبوده دست کي و همگن يگفتمان زين گرايي  اسالم گفتمان  زمـان،  يهـا  ستهي
ـ تاکت با گفتمان نيا. است کرده يط را گوناگون تطور مراحل  بـا  امـا  ،متفـاوت  يهـا  کي

د و  ن ک يپرداز ين راستا داده   در ا  نمايد، و  يساز معنا توانست ان،کسي ييراهبرد و استراتژ  
 هـا  نهـضت  نيت ا ينهادر .دآور فراهم را ياسالم يها نهضت حرکت يبرا الزم افزار نرم

 عرصه در هم و ،کشورها يداخل عرصه در هم را اي   سازنده و کمتر  يبيآثار تخر  توانستند
ـ در ا . گذارند يبرجا يالملل نيب عرصه در هم و ،اسالم جهان  چـون   ين راسـتا، گفتمـان    ي

ظـاهر    بـه کند که    ي م يدهرا معنا م  ي مفاه يا گونه به ـ تکفيري   سلفي ياسيس اسالم گفتمان
 يل مرکز اگفتمان در تقابل با د    اين   .رديگ ي قرار م  يمسلط جهان  گفتمان با يمعان تضاد در

ـ  »شـريعت  «مرکـزي  شـدن، دال   يسم در چهـارچوب گفتمـان جهـان       يبراليل ا تفـسير   ب
 بنـدي   مفـصل  شـريعت  دال کنـار  در کـه  ي دارد ديگـر   متعـدد  يها دال وهنجارشکنانه  

  .شود يم

  شریعت .5-1
 و هـا   ريـشه  بـه  رجـوع  مفهوم عت به ي شر ـ تکفيري   سلفي ياسيس اسالم از منظر گفتمان  

 حرکت از متأثر زيادي اندازه تا جريان اين«.  است ياصول اعتقاد  کهن و اصيل بنيادهاي
 اصـطالح . اسـت  مدرنيتـه  تحـوالت  و غـرب  بـا  هماوردي تعارض در اسالمي بيداري

 اشـاره  ]داعش و النـصره    [اخير جريان اين به معاصر هاي  نوشته در ...ي جهاد يها يسلف
ـ گرا به اعتقاد گفتمـان اسـالم      .)٢٣٣: ١٣٩١آقانوري،  (» دارد  ، احکـام  ــ تکفيـري   سـلفي ان  ي

. کند  نمي رييتغ مکان و زمان رييتغ با عتيشر و   ندارد اجتهاد يبرا ييجا ياسالم عتيشر
ـ تجد سـنت،  در عتيشر احکام فيتخف و ها بدعت سرکوب از مقصوددرواقع    خـود  دي
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ـ د نيب رايز ؛است نيد با امت رابطه ديتجد بلکه ،ستين نيد  وجـود  تفـاوت  نيتـد  و ني
 که است يحالت نيتد اما و تجديدناپذير است،   ثابت نيگفتمان، د  ين خرده به باور ا  . دارد

 اختـصاص  ديتجد يبرا را يمحمد رسالت  خداوند .رنديپذ يم را آن نيد يبرا مردم
 حـوادث  و،  محـدود  عتيشـر  متون نکهيا نخست :دارد وجود ديتجد يبرا ليدو دل  .داد

 عتيشر و ياسالم تيشمول دوم و ؛دهد يم گسترش را ها بدعت و است يروزگار طوالن 
ـ تغ با ي کنونوضعيتدر  عتي شر،ني بنابرا.)(Kais, 2014: 67است  مکان و زمان  و زمـان  ريي

ـ  کـه  يکـس  و ،ستين اجتهاد يبرا يمحل عتيشر کند، ينم رييتغ مکان ـ گو يم ـ  دي  يبرخ
ـ ز ؛اسـت  افتـاده  اشـتباه  به ابد،ي  يم رييتغ زمان رييتغ با احکام ـ تغ يمبـاد  و اصـول  راي  ريي

  .ابندي ينم
 شابعـاد  همه در شريعت کامل طبيقت طريق از خدا حاکميت به ن، دعوت ي بر ا  افزون

 -ي سـلف  يگـرا  گفتمـان اسـالم    مهـم  شاخصه امر، اين در خويي نرم و سستي از پرهيز و
 و اجتمـاعي  احکام بخش در ويژه به شدن يگفتمان جهان  با را آنان تقابل که است يجهاد

 ايـن  شـدن  يدر چهارچوب گفتمان جهان   . دهد  مي نشان ابعاد ديگر از بيش حقوقي نظام
 جامعه و انسان درباره مدرنيته رهيافت با تناقض در و رفتگي پس ها نوعي  يسلف شوشک

 نقـض  درباره شدن يبرال در گفتمان جهان   يبرال و نئول  يمتفکران ل همواره  رو،   ناي از ؛است
 ابراز شريعت،اجراي   درپي ديني هاي  اقليت و کودکان و حقوق زنان  ويژه به ،بشر حقوق

ـ       ين امر سنگسار  امصداق  . کنند  مي نگراني گنـاه توسـط     يکردن زنان و کشتن کودکـان ب
 کنارگذاشـتن  ن گـروه،  يبه باور ا  .  داعش و جبهه النصره است     ي سلف يگرا گفتمان اسالم 

 را اسالمي جوامع د،يدر عصر جد   ويژه به مذهبي هاي  ارزش و اسالمي قوانين و شريعت
 بـه  جاهليـت  اطالق از. است برده فرو گمراهي و جاهليت در اسالم از پيش دوران مانند

 معنـاي  بهـ   غيراسالمي هاي  حکومت همه که شود  مي گرفته نتيجه ينچن اسالمي جوامع
 ريشه که وسيع کاربرد اين. اند  نامشروع ـ ر آنها يشريعت مورد تفس   مخالف هاي  حکومت

 گونـه  ايـن  در مـسلمانان  کهنماياند    چنين مي  ،دارد آنها قرآنينادرست   هاي  برداشت در
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 قطـب، (شـوند    درگيـر  حکومـت  با و ،کنند مبارزه حاکم دولت با ندا موظف شرعاً امعجو
  .)٢٣٩ و ٢٣٨: ٧ج ،١٤١٢

م يمفاه در  قيعم  يشکاف  دهنده   به آن، نشان   يبندين نوع پا  يعت و ا  ي از شر  يفيتعرچنين  
ـ يو گفتمـان اسـالم س       شـدن  يجهان گفتمان   يبـرا  گـر يد سـوي  از و ،  اسـت  ي سـلف  ياس

  آورده  فراهم  يفرهنگ  ييروين اند،  بوده  ونيزاسيبراليل  يمنف  يامدهايپ ريدرگ  که  ييها يسلف
  يـي گرا  لـذت  و  يـي فردگرا با  مقابله  يبرا ،  براليل  شدن يجهان برابر در  مقاومت  يعني ؛  است

 کهش،  سخنان از يبخش در يالبغداد ابوبکر ؛ مثالً است  گرفته خود  به  يفرهنگ  شکل ،  يغرب
ـ د ييبرپا يبرا ميا افتهي فرمان ما «:شد يمدع د،کشي طول قهيدق ١٥ دودح  دشـمنان  بـا  ن،ي

 .)١٣٩٣ تيـر    ١٤خبرگزاري العالم،   ( »شود ينم محقق قدرت و روين با جز کار نيا و... ميبجنگ خدا
  يها هجنب  به  که  يا گونه به شود، يم  تهيمدرن  نيجانشرياکارانه   ينداريد ، مفهوم  نيا  قالب در

ـ   نيمواز بر  يمبتن اجتماعِ  يريگ  شکل در  آن  گاهيجا و  شرفتيپ يرماديغ   ياسـالم   ياخالق
 کند  يم  يبانيپشت  يدار  هيسرما  يالملل  نيب  نظام  ينوع از  شدن يکه جهان  يدرحال؛  دارد  توجه

ـ  در دن   گسـسته  هـم از و  نينش  هيحاش ،  رشدهيفق رامونيپ  بخش ثروتمند و البته     شامل  که  ياي
ـ   يسـلف   يهـا   در مقابل، تـوده    . است مدرن ـ  و مخـالف حاکم     شـده  يننـش   هي و حاش در  تي

ـ  يگر از کشورها  ي د يه و برخ  ي عراق و سور   يکشورها  در  ييهـا  حـل   راه  ، خواهـان  ي عرب
 ،  اسالم  جهان در  ياجتماع  راتييتغ و  يساز  نينو  دهه  چند .ندا  مذهبظاهر    به  چهارچوب

 اقتـصاد  در  ياقتـصاد   ييگرا  هم  زمان  هم ،  گرفته  صورت  يغرب  يالگوها  براساس بيشتر  که
 ,Los Angeles Times) اسـت،   داشـته   همـراه   بـه  را  غـرب  از  يفرهنگ  گرفتن فاصله و  يجهان

  بـه  ، شـدن  يجهـان   گذشته ، دريان جهاد يخصوص سلف  يان و به  را، به باور سلف   يز؛  (2014/9/2
  شحاصل  که شد  يمنته  ييگرا  يعرف بر  يمبتن  يها شيگرا و  يمذهب  يها يريدرگ استعمار،

ـ د   اکنون رو  ؛ ازاين بود  نيد  ژهيو به ،  ياخالق  يمحتوا از  محروم و  مدرن  جهان جاديا   يدارين
ـ   يهـا   مشخـصه  از ،  تـه يمدرن  نيجانش درمقامبه سبک داعش و النصره         يکـشورها   يبرخ

  .(Rahman, 1982: 87) استشده   ياسالم
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  يرهبر. 5-2
 شـما  نيبهتـر  کـه  هرچند هستم، شما رهبر من «:ديگو ي که ميابوبکر البغداد سخن  ن  يا
 کـردم،  اشـتباه  ديديد اگر و ،ديکن تيحما مرا کردم عمل حق به که ديديد اگر پس. ستمين

 در  ي رهبـر  فقـط دهد که نـه      ي نشان م  ،)١٣٩٣ مهـر    ١٥خبرگزاري جمهور،   ( »ديکن حتينص مرا
قدر قدرتمنـد     آن بلکه   ،گذار است رثا ي مهم و شاخص   ي دال ـ جهادي   سلفيان اسالم   گفتم

 د،ننحت ک ينصتوانند وي را      مي فقطروانش  يگران و پ  يصورت خطا نمودن، د   است که در  
ـ يگفتمـان اسـالم س     هـاي  آموزه منظر از کلي طور هب. توانند با او مقابله نمايند      و نمي   ياس
: نمـود  خالصه امر چهار او را در   وظايفي محدوده و برره نقش توان مي ،ـ جهادي   سلفي

و بدعت   تحريف از جلوگيري و آن هاي ارزش و معارف و اسالم دين تبليغ و حفاظت. ١
ـ و سـنت پ    منـابع  از اسـتفاده  بـا  اسالمي احکام تبيين و افتا. ٢ ؛در آن  ، صـحابه و    امبري

 اسـالمي  جامعه رپرستيس. ٤ ؛الهي حدود و قضايي احکام اجراي و قضاوت. ٣ ؛اسالف
ـ مـصداق ا  توان   مي. نظامي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، گوناگون ابعاد در ن ي

 يها، رهبـر   ن گروهک يدر ا . کردد  يي داعش و جبهه النصره تأ     يدر گروهک سلف  را  مقوله  
 يروهـا ين عملکرد بر نظارت تيمسئول فرماندهان. دارد يا رانهيگ سخت مراتب سلسله

اسـتفاده از    يچگونگ و يانتحار يها بمب ونقل حمل جمله از خاص مناطق در ياتيعمل
ـ  ييتوانا گروه آن ارشد رهبران به يارتباط منظم ساختار نيا. دارند بر عهده  را آن  يخاص

 در پژوهــشگران يحتــ و يغربــ لگــرانيتحل از ياريبــس کــه يدرحــال، اســت دهيبخــش
ـ واقعدند، اما   تمسخر کر  را يبغداد خالفت اعالم ،ياسالم يکشورها  کـه  آن اسـت   تي

سـال   يسخنران در او. است کرده ميترس را ياستراتژيک   داد نشان کار نيا با داعش رهبر
 تـا  شان بيفزاينـد   بر کوشش  که کرد هيتوصبه آنان    ،داعش ياعضا به خطاب خود، ١٣٩٣

 اسالم  ان گفتمان يحام  آنچه درباره  ،نيبنابرا .ابندي دست   شان يها  خواسته همهبه   بتوانند
خود  ن است که آنها   يا ،باشد يروشن م  کامالً خصوص داعش   به ـ تکفيري   سلفي ياسيس

  .(Mahmood & Black, 2014: 38)دانند  ي مشان را متعهد رهبران
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ـ يس ثبـات  مـدل  نيشدن، بـدتر   يکه در چهارچوب گفتمان جهان     يحالدر گـره   ياس
ـ تغ هرگونـه  زيراناصالح است؛    يفرد سرنوشت به ياسيس ينظام سرنوشتخوردن    ريي

ـ تهد و بحران به را نظام ساختار تيكل نظام، رأس در ـ دچـار    دي ـ  ا .كنـد  يم  در مـسئله  ني
در  پادشاه اقوام اي فرزند انتخاب و يموروث سلطنت سميمكان جاديا با يپادشاه يها نظام
ـ يطب يروال عهديول ينيجانش و پادشاه فوت و ،است شده حل ينوع به عهد،يول مقام  و يع

 نظـام  سـاختار  در امـا  كند، ينم ديتهد را نظام ساختار تيكل و دوش مي محسوب عمشرو
ـ مكان نه ،ـ جهادي   سلفيگفتمان اسالم     نـه  و ،دارد وجـود  يمـوروث  سـلطنت  يهـا  سمي

فـه  ي خـود را خل    ي در حال  ي، بغداد مثالً ؛ديجد رهبران انتخاب كيدموكرات يها سميمكان
 نيـي تع در و ، حضور يه و يانتخاب مجلس در ناش ندگانيا نما يداند که مردم     ين م انامسلم
 ي رهبـر  ي و حت  يو رهبر تيمقبول و تيمشروع اصل رو  ؛ ازاين اند نداشته ي نقش يرهبر

صـورت  يـن، در   بـر ا   افـزون  ؛اسـت ترديدپـذير    كامالً يفعل ساختار پس از او در    ديجد
ـ شـدن با   ي در گفتمان جهان   يک، رهبر يه و روال دمکرات   ي بر پا  يرش رهبر يپذ هـوش  د  ي

ن گفتمان،  يرا در چهارچوب ا   ي ز ؛ باشد داشته يساز قو  يت هماهنگ ري و مد  ، باال يفرهنگ
 مراتب شده است، به   رفتهيپذ کامالً بشر يزندگ ابعاد همه در تفاوت و تنوع که اي  دوره در

ـ . ي وجود داشته باشـد    فرهنگ نيب اثرگذار رهبرانشود بايد     مي احساس شيپ از شيب  يب
 روزافزون يفرهنگ تنوعات تيريمد ييتوانا رهبران، نيا يها يژگيو نيتر مهم از شک

 و ارتقاء براي شکوش و يفرهنگ هوش به توجه ان،يم نيا در .(Manning, 2003: 20-32) است
ـ  سوم، هزاره پرآشوب جهان در ديترد يب. دارد تياهم شبهبود  خواهنـد  قـادر  يرهبران

 درجـات  کـه  باشـند  اثرگـذار  يجهـان  مـشترک  تيريمـد  و يرهبر ،يدار سکان در بود
منطق مـشورت و    خوبي    به و   ،باشند داده توسعه خود در را يفرهنگ هوش از چشمگيري

  .دنافته باشينها را درآ مردم و قدرت انتخاب يحق رأ

  سلف به بازگشت. 5-3
 طوالني هاي    دوره به  مسبوق ي عرب ي کشورها يطور کل  خاورميانه و به   کشورهايبيشتر  

ـ  را گرايي واپس و رکود و افول دوره کنونا که اند تمدني  تمـدن  قافلـه  از و ،گذراننـد  يم
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 شـان  دهمان عقب جامعه که کنند  مي احساس بنيادگرايان ،فضايي چنين در. اند  مانده عقب
و عـصر    مدرنيتـه  در ريـشه  دو هـر  که است خارجي استعمار و داخلي استبداد محصول

 خـارجي  استعمار و داخلي استبداد وريخته،فر تمدن يعني ،عامل سه اين. ارتباطات دارد 
 کهـن  خـورده  دسـت  و اصلي خويشتن به بازگشت اسطوره قالب در احياگري، نوعي به

  :کنند شان را چنين تعريف مي گروهان جبهه النصره ي مثال حام؛ براياست زده دامن
ـ  وکنار گوشه از را نيمجاهد نيبهتربا رويکردي سلفي که      که مقدس يا جبهه  نيزم

 و منفـور  اسـد  بـشار  تـا  اسـت  آورده هـم  گـرد  ترانهيمد شرق در واحد گروه کي رد
 فقـط  نـه  امـا ،  کنـد  جاديا ترانهيمد شرق در را... ا حکومت و ببرد نيب از را سربازانش

ـ يل و تـونس  مصر، من،ي در آنچه مانند ي،اسام و افراد در يظاهر يرييتغ  ،داد رخ يب
ـ س کل که است نيا جهاد نيا از جبهه اهداف بلکه ـ تغ را يحکـومت  ستمي  و دهـد  ريي

 کنــد، برقــرار کــشور در را] بــا يــک تعريــف خودســاخته[ يبرابــر و يآزاد عــدالت،
ـ  جيتـرو  غرب که گونه آن نه داد، دستور خداوند که  گونه همان خبرگـزاري  ( کنـد  يم
  .)١٣٩٣ مهر٢٠انصار، 

 کـه  کردنـد  آغـاز را    داخلـي  يجهـاد آنـان   عوامل  اين   با   براي مقابله ن راستا،   يدر هم 
 اين از  مدنظرشان نتيجه البته. آن را يافت   گناه يکشتار مردم ب   چون هايي  نمونه درتوان    مي

 از پـس  پديدآمـده  سازي  جهاني شرايط از متأثر بعد، مرحله دراما   ،نيامد دست به جريان
 همـه  ريـشه  و داخلـي  استبداد اصلي عامل که يگريسمت د  به آنان شرق، بلوک سقوط

 را شـان  مقـدس ظـاهر     بـه  جهـاد  و رفتند شد، يمحسوب م  بنيادگرايان نظر از مشکالت
 بهبـود  حـل  راه شـدن  يکه گفتمان جهـان    يدرحال ؛کردند آغاز مدرنيته و غرب با مستقيم

  .بيند مدرن مي دموکراسي ليبرال هاي نظام تطبيق با در را جامعه مشکالت
 اسـالم  مخـالف  را هـا   نظـام  يـن ا از بسياري ـ تکفيري   سلفيان  يگرا مقابل، اسالم در  

از  هـا   نظـام  ايـن  غفلـت  از اشين را اسالمي جوامع هاي  ناکامي و ها  شکست و دارشم مي
از  رويکرد اين گاه و خوانند  مي جديد عصر جاهليت را مدرنيته رو ازاين ؛دانند  مياسالم  

 تقابـل  در آنهـا  رو  ازايـن  ؛رود  مـي  شمار  به الحاد و کفر  مصداق ي سلف هايتندرو ديدگاه
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 کامـل  نظـام  دربردارنـده  را سـلف  اسـالم  ونـد،   برگزيد را سـومي  راه مدرنيتـه،  و سنت
 راانطبـاق بـا آن       و معرفي کردند  آن فرهنگي و اقتصادي و سياسي ابعاد همه در اجتماعي

را اعـالم    غـرب  تمـدن  از نيـازي   بـي  نيـز  جااين در رو  دانستند؛ ازاين  بشر سعادت ضامن
ـ  هاي غربي اهداف خود را پي مـي  ي مدرن و ساير پشتيباني    ها  د اما با سالح   کنن  مي   !دگيرن

 (Mortada, 2014: 19).  

  سکوالریسم با تقابل. 5-4
.  است ـ جهادي   سلفي يگرا ي گفتمان اسالم   اساس يها سم از جمله دال   يتقابل با سکوالر  

 رد مـستقيم  اثرگـذاري  از ديـن  کنارزدن و اجتماعي هاي  نظام سازي ين مبنا، عرفي  بر هم 
 آن بـا  اسـاس  و ريـشه  از  و بنيـادگرايي   ي سلف يها اني است که جر   ياز جمله مقوالت   هاآن

 را دين و نمايند   مي وجو جست سنت و قرآن متن در را اجتماعي شئون همه و اند مخالف
 ي سـلف  ياسيان گفتمان اسالم س   ي حام .دندان  مي فراگيري و جامع اجتماعي رسالت داراي

 متـون  در او سـخن  و خداوند اراده تابع بايد دولتي و قانوني ايفرآينده که باورند اين بر
 حکم قرآن گفته به اينکه چه باشد؛ خداوند تابع بايد دولت سخن، يک در و ،باشد مقدس

 .»)٥٧: انعـام (؛ هيچ حکمي بجز حکم خـدا نيـست          هل）ل ال２إ مکْحالْ نإ«: است خداوند آن از تنها
 اختالفـات  وجود ها با  يو سلف  بنيادگرايي هاي طيف ر بيشت رو نازاي ؛)٤٩  و ٤٨: ١٤١٢ قطب،(

بدون پنهان کـردن     و رنددا نظر اشتراک سياسي و اجتماعي عمل به گرايش، در گوناگون
؛ اند  کرده حفظ خود در را سياسي يجنبش و حرکت هاي  شاخصه همواره ،شان تمايالت

 يـي زدا  سـکوالر و سـنت     ينـدها ي به فرا  ي ناراض يها ه  بنيادگرايي واکنش گرو   ،رو  ازاين
 آنها با رجوع به .(Derrida, 1998: 13)اند  ده نامي١» شدنيني الت-جهان«را است که برخي آن 

، ييکوشند سلطه آن را در امور قضا       يگذشته و تأكيد بر معنايي انحصاري از دين اسالم م         
جبهـه   همچـون داعـش و       ـ تکفيـري    سلفيهاي   گروه. گردانندي و حکومت باز   اقتصاد

 با هابنيادگرايان افراطي اين كشور. تأثير استنوع ه و عراق مثال بارز اين       يالنصره در سور  
                                                       

1. Globalatinization. 
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تفاسـير مـذهبي خـاص       پايـه ، خواسـتار تـشكيل حكومـت اسـالمي بر         اي ديني  داعيه
 خـود را از تـوهم نـابودي ديـن و            يزه مبارزه و ترورها   يانگکنند    ادعا مي آنها  . ندا  خويش

  .(Paraszczuk, 2014: 28) گيرند  عصر جديد مي درسنت پيامبر اسالم
 وخـشک    ييتعبـدگرا  روح،  ي جهاد يها گروهک نشيباساسي  از اين منظر ويژگي     

 صـدر  دوران نآنـا . است انينيشيپ يفقه و يکالم يدستاوردها بهخشن   يبخش قداست
ـ تفا دربـاره  و نمايند  مي يتلق خطا نوع هر از مصون و ييطال دوره را انهيم و اسالم  و ريس

 را  ين خاص يز قوان ين راستا ن  ي در هم  .دندار انهيگرا جزم اعتقاد ،دوره نيا ينيد يها ليوأت
  :اند وضع نموده

 يهرکـس . است واجب زنان يبرا داشتن نقاب و ،است حرام گاريس و انيقل استعمال
ـ  مجـازات  يسخت به کند، مخالفت داعش اعتقادات با که  داعـش  عناصـر . شـود  يم

 سـرقت  آنهـا  يادعـا  بـه  کـه را   يکسان دست و ؛زنند يم شالق درسهم در را دختران
 يکسان يحت آنها. زنند  مي آتش را انيقل حامل يخودروها و کنند يم قطع ،اند کرده

  .(Bar'el, 2015: 2)د کنن  ميمجازات ،شود دايپ نزدشان در گاريس کي کهرا 
 بيـشتر  مـردم  و نـدارد  يگـاه يجا نـوين،  استنباط و اجتهاد مکتب نيا درن  ي بر ا  افزون

 آنها انهيدگرايتقل فقط برداشت. باشند يم سلف يعلما گفتار و کلمات از يرويپ به موظف
  درکـل  .اسـت شـدن ديـن      زنـدگي غربـي و عرفـي       با آنان يدشمن و ينيبدب سبب،  نيد از

ـ  گـروه  همـه  ياساس يشعارها از ،يغرب تمدن و فرهنگ مفاسد با مخالفت ــ    سـلفي  ياه
  .)٢٠٤: ١٣٧٨اكرم عارفي، ( !گيرند مفاسد اخالقي و فرهنگي خود را ناديده ميت اما اس جهادي

ــالي ــان   درح ــان جه ــارچوب گفتم ــه در چه ــدن، دال سکوالر يک ــش ــ،سمي ي  دال
 محـدود  كه يمادامن  ين دال، مذهب و د    يکرد معناساز ا  يدر پرتو رو  . ر است يناپذ اجتناب

از  نـسازد،  دخيـل  يمعمـو  يهـا  سياسـت  وضـع  در را خـود  و ،باشد يشخص حوزه به
 سكوالريـسم شـدن،    ين در گفتمان جهـان    يابنابر.  است محترم و   شود  ميها رها    يآلودگ
 مبارزه و جنگ سر آن با كه استقاللي نه اما ،است دين از حكومت استقالل  خوانش درپي
 را اديان همهدر قاموس معناساز خود،      بلكه ،باشد تفاوت  بي دين به آنكه نه و ،باشد داشته
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 و ،باز گرايي مذهب و گرايي  قوم تعصب، از جامعه رهايي براي را راه و شمارد  مي ترممح
بـا هـدف حفـظ نظـام         را دينـي  هـاي   ارزش و مـدني  جامعـه  ميـان  تفاهم و تعامل بستر

برخالف  سكوالر، حكومت دران داشت که    يتوان ب  ين م يبنابرا. كند  مي مهياداري    سرمايه
 دينـداري  در هرگـز  دولـت در بعـد نظـري      ،  ي جهاد اني سلف ي مورد ادعا  يدولت اسالم 

 دولـت  حاكميت و ساختار در نيز دين كهگونه    همان ؛كند  نمي دخالت اجتماعي و فردي
  .ندارند سيطره و تسلط ديگري بر يك هيچ و ،ندارد نقشي

  جهاد. 5-5
 ـ جهـادي    سلفي ياسي مهم گفتمان اسالم س    يها و خشونت از جمله دال    » جهاد «مفهوم

 عـراق،  گوناگون مناطق در بشر حقوق نقض در داعش،  چون ييها گروهک قداما. است
 هيعل گروه نيا اتيجنا نيهمچن و کرکوک از ييها بخش و نيالد صالح موصل، جمله از

 بـار  خشونت ن اقدامات يا. ستي ن شدنينه انکار ين زم يدر ا  ها شَبک ها، يزديا ها، ترکمن
 اهداف لحاظ به که است خود اعالي سطحدر   خشونت از خاصي نوع جديد، و گسترده 

 متمـايز  گذشـته  در يـان گرا  اسـالم  آميـز  خشونت اقدامات ديگر از را آن  تلفات، تعداد و
  .)٦٥ :١٣٩٣ مکاکس،يس( سازد مي

ـ  بـه د   يآور ي اسـت کـه رو     يشـدن مـدع    يگفتمان جهـان   ـ  در مقـام   يموکراس ي  دال
 تحـول  رو  ؛ ازايـن  دارد هـا   لتدو انيم صلح تيتثب و جاديا با يماهو يارتباط ،بخشمعنا
 يهـا  نـه يزم شـدن،  يجهان نديفرآ گرو در يمل تيهو و تيحاکم چون يميمفاه ييمعنا

ـ  يمرزهـا  يفراسـو  به ي غربي دموکراس بسط يبرا يمناسب  ؛اسـت  سـاخته  فـراهم  يمل
 همه يبرابر به معتقددر بعد نظري     که يوطن جهانگسترده و    يدموکراس يالگو ور نيااز

 شمار به براليل يدموکراس يالگو يبرا ليبد نيتر  مناسب ست، خشونت ا  يف و ن  ها  انسان
 يـي گرا ملـت  بـا  آنکـه  از شيب يدموکراسشدن،   ي جهان يدر چهارچوب گفتمان  . رود يم

ـ ز ؛دارد يهمـسان در قاموس غرب     بشر حقوق مفهوم با ،باشد منطبق  يشـمول  جهـان را  ي
ـ  يجهان تيبولمق با همراهبخش آن،   يان معنا و جر  بشر حقوق شهياند  بـستر  ،يدموکراس
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 فـراهم بـه مفهـوم غربـي        يجهـان  صلح حفظ و جاديا يبرا را يمناسب ياسيس و يحقوق
 يجهـان  صلح به را يدموکراس بشر، حقوق ،شدن يجهانگفتمان   ارچوبهچ در. کند يم
ـ  طرح به هم يجهان سطح در بشر حقوق شهياند بسط. زند يم ونديپ  يجهـان  يدموکراس

 مفهـوم   مانند بشر حقوقجديد   نسل قيمصاد. يجهان صلح به هم و ،نمود خواهد کمک
 دسـتيابي  و دارند تنگاتنگارتباط   گريکدي با ستيز طيمح حق و توسعه حق صلح، حق

ـ ا ن،يبنـابرا . شـود   شمرده مـي   ديجد يتيامن داتيتهد نيرت  مهم کننده  برطرف هاآن به  دهي
 را يجهان تيمسئول احساس است، ييگرا وطن جهان يمحور مفهوم که يجهان شهروند

  .(Barmaki, 2011: 33)زند  ي گره ميمل و يمذهب ،يقوم يها تيهو فيتضع با
ي سـاز  يـت ريگـر و بـا غ     ي د يا گونه  به ـ تکفيري   سلفي گفتمان اسالم    ،در نقطه مقابل  

 باورند اين بر اسالمي انيگرا يسلف را عموم ي ز ؛پردازند يم م ي به خوانش مفاه   يتر خشن
ـ  ديدگاه از. دارد وجود يجهاد روند نوعي مذهبي نصوص در که  گـران،    تحليـل  يبرخ

 فـضاي  بـاز  باشـد،  نداشـته  وجود  نيز جهاد به توصيه نوعي مذهبي نصوص در اگر حتي
 ـ تکفيري سلفي يگرا اسالم رو گفتمان ازاين ؛است آن گوياي مقدس متن کلي و عمومي

 و کنـد  مـي  توليـد  خـشونت  رخودکـا  طـور  به معموالً معاصر، متکثر دنياي وضعيت در
 بنيـادگرايي  گونـاگون  هـاي   نمونه در راديکاليسم و يگر يسلف بين تالزم نوعي بنابراين
ـ  هـر حـال، ا     بـه . )١٠٩،  ١٣٨٩ فيرحـي، (خـورد     مـي  چشم به اسالمي  خـرده   يتين دال هـو   ي
شـدن دوبـاره     ي گفتمـان جهـان    يامدهاي و پ  يدئولوژي با ا  مواجهه در   ي سلف يها گفتمان

  .(Janos, 2011: 58)اند  شدهد يبازتول
ـ يب دانـش و جهـان     سطوح لحاظ ، به رو  ازاين  در کـه  جـوي  اکنـون  آگـاهي،  نـوع  و ين

 گذشته به  و رجوع  يگر يسلف اي  گونه است، گيري قدرت حال در اسالم جهان هاي  دانش
 باعـث  امـروزه  کـه  واژگـاني  همـه  ؛است داده قرار کار دستور در را گرا  نقل هاي روايت با

 اعتمـاد  و ،گيـرد  قـرار  شديد اتهام معرض در اسالم سياسي انديشه و اسالم جهان دان  شده
ــسلمانان ــشورهاي و م ــب ک ــت از را مخاط ــد دس ــوعي ،ده ــت ن ــنتي، رواي ــي س  و قياس

ـ پراگمات و اندرز به و ،نيست نگر  واقع چندان که گراست  آرمان در . دارد اعتقـاد  سم بـسيار  ي
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 يهـا   ــ تکفيـري     سـلفي شـدن،    يساز گفتمان جهان   يتريند غ ين راستا و در تقابل با فرا      يا
 و از  اسـالم  از راديکـال   با بازنمايي  رو  طلبند؛ ازاين   را مي  هويت ايجاد براي تمايز مسلمان،

هانتينگتون، (آورند    مي دست به را شان بشري، هويت  دانش از جستن دوري و تفکيک طريق
ـ ، ا ـ جهـادي    فيسل ياسيل گفتمان اسالم س   يجه ضمن تشک  ينتدر ؛)٨٥: ١٣٨٠ ـ ن جر ي  ان بـا  ي

 جهـان  ،دارد آنان ريشه  سطحي بسيار شناسي  معرفت در که نسنجيده اقداماتي و ها  انديشه
 رويکـرد  هيچ بدون آنها معرفتي لحاظ به. کنند يمدچار   تجزيه و آشوب تفرقه، به را اسالم

ـ  و رونـد   مـي  گذشته سراغ به نقلي روايتي سبک با انتقادي و اجتهادي  کتـاب  زا شاندانش
 از مدام  آنهاگفتني است که .(Spencer, 2013: 3)ند پندار مي خداوندي دانش را) قرآن( مقدس

 بـسيار  دانشي با معاصر دنياي متني الزامات و تاريخ نفي با و گويند مي خداوند سخن  زبان
 در قـدم  ،ي و عمل  ي جد ي عزم ،راسخ ايماني با ديدن معارف،  ق و يحقا شنيدن بدون اندک،

ــ راه ــسلمانان شتنک ــسلمانان و م ــوم و غيرم ــردن محک ــالم ک ــيحق اس ــييق ــد  م . گذارن
 کـنش  از ايمـاني  وجوهي ،متعارفير غ يها ها و ابراز خشونت     تروريست شناسي معرفت

 در بهـشت  سـاختن  بـه قـصد    دنيا کردن جهنمي با که زند  مي رقم برايشان را انديشه بدون
 کـه  يدرحـال  ؛(Brown, 2007: 68)کنند  ي ميرا رهبرخشن  يزاني پارتيها جنگ ،شانرؤياهاي

 و معيـشتي  هاي  زيرساخت و امکاناتکمترين   ه از ي عراق و سور   مانند ييها سرزمين مردم
 هـم  جنـگ  بـه  را مـسلمانان  سـو  يـک  از شان  يد سطح يعقا با آنها .برخوردارند اقتصادي

، مياسـال (کننـد   مـي دچـار   تفرقـه  بـه  را اسـالمي  کـشورهاي  ديگـر  سوي ازو  ،فرستند  مي
١٣٩٢:mardomsalari.com(.  

ــ   سـلفي شدن و اسـالم   ي در دو گفتمان جهانيمطابق آنچه در ارتباط با تعارض معان  
 مـد  يها دال به شدن يجهان گفتمان که اي  يمعان کردتوان استدالل    ي گذشت، م  تکفيري

 بـا  ،هـا  شيانـد  يخصوص سلف  ه و ب  يجامعه عرب  مردم بيشتر يسو از ،است داده نظرش
ـ  ي رهبـر  ينف ،سمياومان مانند ييها دال. است مواجه يجد يها چالش  و  يگـر  يخي، ش

 مردم ينيد يباورها و سنت فرهنگ، ،ييگرا و تقابل با سنت    ،سميج سکوالر يترو ،جهاد
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 و ردنـدا  يخوان هم ، مقاوم مستقر در آن    يها تي و هو  ي جهاد يها انه و گروهک  يخاورم
  .کنند يم انيب گفتمان کي تيموفق يبرا موفه و الکال که است ياعتبار تيقابل شرط فاقد

 درک بـا  بـاً ي تقر ـ جهادي   سلفي ياسيس اسالم گفتمانرسد   ين راستا به نظر م    يدر هم 
 چون جهـاد    ييشعارها از استفاده باانه،  ي حاکم در خاورم   يها گفتمان يقرار يب وضعيت

ـ  يپاسخ تا است صددم، در  و حفظ اسال   ي، حکومت شرع  ياسالم  وجـود م بحـران  رايب
ـ طر از و بپـردازد  ياجتمـاع  يفـضا  يآرمان يبازساز به و دبياب  مجـدد  يبنـد  مفـصل  قي

ـ جد ياجتماع تينيع جاديادر پي    ،متزلزل يها دال  اسـالم  گفتمـان  ،نيبنـابرا . باشـد  دي
 اسالم دار شهير فرهنگ و ياجتماع ساخت ريثأت تحت ييسو از ـ تکفيري   سلفي ياسيس

 بـه  اسـتناد  بـا  را اش  يگفتمـان  يبنـد  صـورت اسـت    ريزنـاگ  و ،دارد قرار جوامع نيا در
 يها نشانه و ها دال ،يجهان يها الزام بر اثر  گريد يسو از و ؛دهد انجام ياسالم يها آموزه

رو   بيند؛ ازايـن    ميبا گفتمان خود در تقابل       را براليل کرديرو با شدن يجهان مسلط گفتمان
ـ يس اتيح متن در را خود ،ياسيس اسالمخاص و منحصر به فرد       ميترس با کوشد  مي  ياس

 .دهد نجات ينينش هيحاش اي ،حذف از و وارد سازد ياسيس جامعه

  يریگ یجهنت
ـ شـدن، در ظهـور و گـسترش هو         يرات جهان ي تا تأث  کوشيديمن پژوهش   يدر ا   يهـا  تي

دهد کـه      نتايج حاصل از تحقيق نشان مي      .را بررسي کنيم  ن  ي نو ياي در دن  ـ تکفيري   سلفي
 ، انحـصاري  خـاص  فرهنـگ و رويکـردي     رکردنيفراگ با ييسو از شدن يجهان گفتمان

 دامن ها فرهنگ شدن دست کي به و ،کند يم تنگ ها   گفتمان گريد يها  ارزش بر را عرصه
؛ استغرب   يمصرف فرهنگ شود، يم ريگ جهان که يفرهنگ غالب وجهرو    ؛ ازاين زند يم

 تيهو ريفراگ بحران نوعي   ،يتسن يساز تيهو کردن مختل با شدن يجهان گريد يسو از
ـ پدخصوص خاورميانه عربي      ، به جهان گوناگون جوامع در  را معنا و در .  اسـت  آورده دي

 به آن، کردن يانحصار و معنا نشيگز با ـ تکفيري   سلفياين حالت گفتمان اسالم سياسي      
در  معنا يبازساز. کنند  يماقدام   و مورد تفسيرش   دهيبرگز يها  يژگيو و يمعان يبازساز



  ١١١     يانه عربي در خاورمـ جهادي سلفي ياسيو ظهور اسالم سشدن  ي جهانيل گفتمانيتحل

سلفيت و تقابل بـا      جهاد،رهبري،   ،شريعت همچون يجمع ميمفاه بر هيتک بااين گفتمان   
ـ هو يبازساز به ميمفاه نيادر نتيجه    ؛رديپذ  يم صورت سکوالريسم هـاي سـلفي و       تي

تصويري نامطلوب از مفاهيم اسـالمي و        جاديا کارکردشان که شوند  منجر مي  اي  جهادي
  . خاورميانه استتحميل ناامني در کشورهاي منطقه

 سـازي، بـا تقـسير خودسـرانه و افراطـي از اسـالم،           آنان در چرخه اين نوع از هويت      
 مقابـل  در سـلف  بـه  بازگـشت  قعـود،  مقابـل  در جهاد و اميق ،»باطل «مقابل در »حق«

ـ  حذف را آنها »ريغ «و مقابل طرف اگر که يدرحال ؛اند  را مدعي ... و جهالت مدرن   م،يکن
، بلکه با کمک رويکرد غالب دنياي غرب        ندارند همراه  به يقتيحق خود يخود به مينيب يم

ـ  هو يهـا  کوشند تا بر بحران    يهايي جمعي و معاني انحصاري، م      هويت جاديا با   و ت و  ي
 اما نه با بازگشت     ،شود ي ساخته م  يديت جد ي، هو گفتمانن  يدر ا  رو  ازاين ؛نديمعنا فائق آ  

دن بـه   يبخش منظور تحقق   ي، به واد و مصالح سنت   دن به م  يبخش، بلکه با معنا   به سنت منطقي  
 يي بـه معنـا    ي محروم و روشنفکران ناراض    يها تودهپندارشان    به ، که در آن   ي آرمان ييايدن
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