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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثير گفتمان جهانی شدن بر گفتمانهای حاکم در جهان اسالم
و چگونگی ظهور اسالم سياسی سلفی جهادی در پرتو امواج جهانی شدن است .فرضيه مورد آزمون نيز
عبارت است از اینکه« :جهانی شدن ،با به چالش کشيدن هویت رسمی حاکم بر دولتها ،ضزم همزوار
کردن بستر ظهور گفتمان اسالم سياسی سلفی جهزادی ،چالشزی بنيزادی در تزداوم مناسزبات زدرت
سنتی محسوب میشود» .نتایج حاصل از پژوهش که با روش تحليل گفتمان و بزا اسزتمداد از نیریزات
ارنستو الکال و شانتال موف به دست آمده ،نشان میدهد که جهانی شدن در برخی کشورهای اسالمی با
به چالش کشيدن گفتمانهای حاکم و تک گفتار ،ضرورت هویتیابی و عطش جستجوی معنا را تشدید
کرده است .سلفیگری ،یکی از پاسخهایی است که به ای نياز داده شده است .آنهزا بزا گز ینش معنزا و
انحصاری کردن آن ،انرژی خود را صرف به کار بست معانی و ویژگیهای برگ یده مزیکننزد .بازسزازی
معنا توسط گروههای سلفی ،با تکيه بر مفاهيم جمعی همچون شزریعت ،رهبزری ،جهزاد ،خزدامحوری،
تفاسير دینی حداکثری و اجتماع صورت می پزییرد .ایز مسز له آینزده مناسزبات زدرت را در برخزی
کشورهای اسالمی به شدت تحت تأثير رار داده است.
کلید واژهها
گفتمان ،جهانی شدن ،اسالم سياسی سلفی جهادی ،هویت ،معنا
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مقدمه
به طور کلی در چند سال اخير خاورميانه به عنوان چالش برانگي تری منطقه جهان به
شمار رفته و تحوالت آن به گونهای مؤثر ،تمامی جهان را تحت تأثير رار داده است .از جمله
جریانهایی که در دهه أخير نقش بسياری در منطقه ایفاء کرده و هر روز ني بر دامنه نفوذ آن
در منطقه اف وده میشود ،جریان «اسالم سياسی سلفی جهادی» است .ا دامات نیامی و
تروریستی ای گروهها ،به ویژه «داعش و طالبان» در کشورهای مسلمان و آنچه از سوی ای
جریانها انجام میشود و حمایتهای رسمی و غيررسمی کشورهای عرب منطقه از ای جریان
ها ،یکی از ب رگتری چالش های دنيای اسالم است .امروزه یکی از مسائل مهم در ارتباط با ای
جریان های تندرو سلفی ،نحوه بوجود آمدن آنها است .یکی از فرضياتی که میتوان در ای باره
مطرح ساخت نقش و تأثير جهانی شدن است .به عبارتی ،به نیر میرسد تأثير جهانی شدن بر
زوال گفتمان حاکم در برخی کشورهای اسالمی ،زمينهسازی جهت ظهور ای جریانهای سلفی
و جهادی و در نهایت ل وم تغيير نوع مناسبات درت تا حدود زیادی میتواند به دغدغههای
فکری در ای زمينه پاسخ دهد .بخصوص متأخرتری چهره جهانی شدن که در پی خاتمه جنگ
سرد ظهور یافت ،منجر به تغييراتی بنيادی گشت و متفکران را بر آن داشت تا از ظهور دنيایی
نوی سخ به ميان آورند .زیرا با ظهور و گسترش ف اینده امکاناتی همچون رایانهها،
ماهوارههای ارتباطی و اینترنت ،شهروندان به شيوهای اساساً متفاوت رویدادها را درک میکنند.
بر همي اساس ،به نیر میرسد تعامل ميان آنها و حکومتهایشان تا حدود زیادی دگرگون
گردیده است.
در ای ميان ،فناوری های نوی ارتباطی ،نحوه سازماندهی و سلسله مراتب درت ،شربندی
های اجتماعی ،ارزشها و هنجارها را دگرگون ساخته است .از همي رو ،بسياری از متفکران
همانند اولریش بک ،1زیگموند باوم  ،2مانوئل کاستل  3و جيوانی واتيمو 4در الب مفاهيمی هم-
چون مدرنيته دوم ،5مدرنيته سيّال ،6جامعه اطالعاتی 7و جامعه ارتباطی ،8ای تحول را در عالم
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ارتباطات مبدأ عصر جدیدی میدانند .با ظهور ف اینده امکاناتی همچون رایانهها ،ماهوارههای
ارتباطی و اینترنت؛ تغييرات بنيادینی شکل گرفت که دسترسی گسترده به اطالعات و حضور
مستمر رسانهها از یکسو و شالوده شکنی و فروپاشی معيارهای کلی از سوی دیگر ،نمود چني
تغييراتی است .جهانیشدن با تقویت فردگرایی ،هویتهای حاکم و تکگفتار را با بحران مواجه
کرده است .گستردگی ای بحران با به چالش کشيدن ثبات و امنيت دنيای گیشته ،موجب
ظهور هویتهای مقاومی شده که در برابر روند سلطهجویانه جهانی شدن ،دست به مقاومت می
زنند .گفتمان اسالم سياسی سلفی جهادی و نهضتهای بنيادگرا ،امروزه یکی از مهمتری
هویته ای مقاومی است که با آفرینش معنا و ایجاد هویت جمعی ،وعده ایجاد دنيایی آرمانی را
به اعضای خود میدهند و آنها را در برابر بحرانهای هویت و معنا یاری میکنند؛ زیرا فرآیند
جهانیشدن با به چالش کشيدن هویتهای تکگفتار ،نياز به هویت و معنا را تشدید کرده است.
اسالمگرایی سلفی جهادی ،یکی از پاسخهایی است که به ای نياز داده شده است .بازسازی
معنا توسط گروههای سلفی جهادی ،با تکيه بر مفاهيم جمعی همچون شریعت ،میهب ،جهاد،
خدامحوری و اجتماع صورت میپییرد.
ای جماعتها ،هویتهایی را میسازند که کارکردشان ایجاد انسجام و حمایت از افراد در
برابر دنيای به ظاهر خصمانه بيرونی است .بنابرای  ،به نیر میرسد بتوان گسترش هویت سلفی
گری در دنيای نوی را برآیند شتابان جهانی شدن دانست .در ای چارچوب ،آنها تکثر هویتی
را منفی دانسته و هویتهای دیگر را به حاشيه میرانند .ليک با ظهور فناوریهای نوینی که
نوید آغاز عصر جدیدی را میدادند ،ای نوع هویت دچار بحران گردید و به تبع آن مشروعيت
حاکمان ای کشورها ني با مشکل مواجه شده است .عالوه بر ای  ،فرآیند جهانیشدن با رها
کردن امر اجتماعی از چارچوب و حوزه استحفاظی دولت ز ملت ،عامل تغيير و تعدیل
ساختارهای اصلی دولت است .تشدید فرآیند جهانیشدن ،کارایی و تأثير اب ارهای سنتی
سياست چون اتکا به هویت های ایدئولوژیک و خود ساخته را در اعمال نفوذ کاهش میدهد.
ضعف برخی دولتهای اسالمی ،با توجه به سابقه ناکام نفوذ دولتهای غربی و خصوصاً استعمار
و همچني ملیگرایی ناکارآمد و مستبد ،فضای مناسبی را جهت ظهور هویتهای بنيادگرا و
گفتمان اسالم سياسی سلفی-جهادی فراهم میکند .در همي راستا ،درتیابی روزاف ون ای
جریانها و ضعف دولت مرک ی در تقابل با آنها ،ای سؤال اساسی را بوجود میآورد که
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«جهانیشدن چه تأثيری بر گفتمان های حاکم در جهان اسالم و چگونگی ظهور اسالم سياسی
سلفی جهادی دارد؟»
در ای تحقيق ،بررسی رابطه جهانیشدن با ت ل ل هویتهای حاکم در برخی کشورهای
اسالمی ،خي ش سلفیهای تکفيری و آینده مناسبات درت ،از آنرو اهميت دارد که در نیام
آینده جهانی یکی از مهمتری ر يب و دگر 1مدرنيته و عصر جهانیشدن ،فرهنگ اسالمگرایان
سياسی سلفیجهادی است .هر چند جنبش اسالمگرایی به مفهوم دفاع از هویت دینی
مسلمانان ،گسترش تفکر دینی در حوزه سياست و اجتماع و باالخره بازخوانی و اصالح اندیشه
دینی ،دارای دمت تاریخی طوالنی است ،اما طرح مجدد ای مقوله در چارچوب گفتمان
جهانیشدن ،حکایت از چالش جدی مجدد اندیشههای دینی و اسالم سياسی بخصوص در
شاخههای سلفی آن ،در برابر همينه طلبی سياست و فرهنگ عصر جهانی شدن و بسط گفتمان
هژمونيک مدرنيته بر سراسر جهان و به ویژه کشورهای اسالمی است.
 -1ادبیات پژوهش
شهریار فرجاهلل زاده در پایاننامهای با عنوان «جهانیشدن فرهنگ و بنيادگرایی اسالمی» بر
ای باور است که بنيادگرایی جریانی سازنده در پاسخ به هجوم فرهنگ غرب بوده است و از ای
منیر به گسترش ای جریان در سه دهه اخير پرداخته است .در ای چارچوب ،جهانیشدن به
عنوان یک پروژه در نیر گرفته شده است که در حقيقت همان غربی شدن یا آمریکایی شدن
فرهنگ ،با تحميل ارزشهای غربی به سراسر جهان است .بنيادگرایی اسالمی در حقيقت
پاسخی است به تالش غرب در الب جهانیشدن برای تحميل مولفههای فرهنگ غربی چون
سکوالریسم و افول ارزشهای اخال ی است .بنابرای بنيادگرایی اسالمی واکنشی در مقابل تعقل
و خردگرایی نيست بلکه جریانی برای بازیابی هویتی خویش در مقابل جریان سرکوبگر فرهنگی
غرب است (فرجاهلل زاده.)1388 ،
زاهد غفاری و هاجر صاد يان در اثری با عنوان «نقش جنبشهای اسالمی در تقویت هویت
اسالمی در عرصه جهانیشدن با تأکيد بر جنبشهای اسالمی فلسطي » ،معتقدند که در نتيجه
عدم کارایی ایدئولوژیهای ناسيوناليستی و سوسياليستی ،فلسطينیها بيشتری ا بال را به احيا
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و تقویت هویت اسالمی خود نشان دادهاند و گروههای مقاومت ني در مبارزه خود عليه دشم
اشغالگر موفقيتهایی را کسب کردهاند .از جمله آنها میتوان به دستاوردهای انتفاضه اول،
انتفاضه مسجداال صی و مقاومت گروههای حماس و جهاد اسالمی در جنگ  22روزه و
همچني حمایت دنيای اسالم از آنها اشاره کرد .ای گونه مبارزات تنها در احيا و تقویت هویت
اسالمی فلسطينیها بلکه در تقویت هویت و همبستگی مسلمانان ،رشد و گسترش جریان
بيداری اسالمی در کشورهای عربی در عصر جهانی شدن مؤثر بوده است (غفاری هشجي و
صاد يان.)1333 ،
فرهاد حصاری و همکاران در مقالهای با عنوان «نقش جهانی شدن و هویت اسالمی در
جنبشهای اسالمی منطقه» ،با استفاده از روش پيمایش به بررسی تأثير متغيرهایی مانند
خودباوری فرهنگ اسالمی و جهانی شدن آن ،الگوگيری از انقالب اسالمی ایران ،ناکارآمدی
دولتهای دست نشانده و وابسته به غرب ،گسترش ارتباطات ميان بخشهای از هم جدا افتاده
امّت اسالمی بر جنبشهای اسالمی منطقه پرداختهاند .آنها برای سنجش پایایی و اعتبار
پژوهش به ترتيب از روشهای کرونباخ و اس .اچ الوشه استفاده نمودهاند .هدف تحقيق آنها
بررسی نقش جهانی شدن و هویت اسالمی در جنبشهای اسالمی مصر ،ليبی ،یم و بحری از
دیدگاه جوانان  15تا  23ساله (کاربران اینترنتی) کشورهای یاد شده است (حصاری.)1332 ،
ترکل بریک در کتابی با عنوان «بنيادگرایی :رسالت و اعتراض در عصر جهانی شدن »،به
بررسی ریشههای بنيادگرایی ،ترسيم ویژگیهای آن و تاریخ جنبشهای بنيادگرایانه کليدی در
سراسر جهان ،با توجه به نمونههایی از مسيحيت ،اسالم ،بودیسم ،هندوئيسم میپردازد .او در
ای کتاب استدالل میکند که بنيادگرایی به ای خاطر ظهور پيدا ميکند که میخواهد رهبران
میهبی غير مدرن را کنار گیاشته و ا تدار دولتهای سکوالر و برخی از مؤسسات میهبی را به
چالش بکشد .آنها ارزشها و اعمال میهبی را به تمام حوزه ،به ویژه حقوق ،سياست ،آموزش و
پرورش ،و علم تحميل میکنند .از منیر نویسنده ،بنيادگرایی یک پدیده کامالً مدرن و جهانی
است ،زیرا مستل م جهانیشدن ایدهها و شيوههای مربوط به رهبری میهبی ،و همچني
تغييرات جهانی در ارتباط با رابطه دی با جوامع و دولتهای مدرن است (.)Brekke, 2012
ن ت سوگوک ني در کتابی با عنوان «جهانی شدن و اسالمگرایی ،فرابنيادگرایی» میگوید
امروزه اسالم وهابيت توجه افکار عمومی جهان را به احکام و دستوراتی که از طریق ترس و
وحشت القا و اجرا میشود جلب نموده است .در مقابل ،اسالم ترکيه و اندون یهای ،که
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دینداری تعدیل یافته با دموکراسی مدرن و ال امات سکوالر جهانی را با خود همراه نموده است،
توجه اندکی را به خود جلب مینماید .ای کتاب تنشی را که از تولد جنبش وهابيت از یک سو
و وعده دینداری کثرتگرا در مکانهایی مانند ترکيه و اندون ی در طرف دیگر ،بوجود آمده
است گوش د میکند .تضاد و اختالفات ابل توجه است .ایدئولوژی وهابی تاریخ غنی اسالمی-
عرب را به نفع شخصيتی دگم و متحجر به تحليل برده و همه دستاوردهای تمدن غرب را رد
میکند .ای جریان فکری توسط ممنوعيتهای اطعانه و ایجاد محروميتها در جامعه سياسی
اداره میشود .با ای حال ،در ترکيه و اندون ی ،آرمان ليبرال غربی به طور کلی به عنوان
مسيری غير و بيگانه پییرفته درک نشده و نمیشود .اما در امت آرمانهای سياسی ،عموماً از
طریق حساسيتهای ظاهری اسالمی فيلتر و محدود شده است (.)Soguk, 2011
 -2چارچوب روشی و نظری
 -1-2گفتمان

1

واژه «گفتمان» که سابقه آن در برخی منابع به رن .14م میرسد ،از واژه فرانسوی
 Discoursو التي  Discurs-usبه معنی گفتگو ،محاوره ،گفتار ،و از واژه  Discursumو
 Discurrerبه معنی طفره رفت  ،از سر باز کردن ،تعلل ورزیدن و  ...به کار گرفته شده است
(مک دانل .)11 :1381 ،گفتمان و تحليل گفتمان به مثابه یک اصطالح تخصصی برای اولي بار
در زبان شناسی توسط زليگ هریس به کار گرفته شد و از آن زمان تا به حال تحليل گفتمان در
حوزه زبان شناسی مراحل مختلفی را پشت سر گیاشته است (در ای نگرش هيچ گونه توجهی
به درت و ایدئولوژی نشده است) (سلطانی .)25 :1384 ،از بعد تحليلی ،مفهوم گفتمان از سه
اصل معرفت شناختی الهام گرفته است که ابعاد و وجوه مفهومی آن را به شدت تحت تأثير رار
داده است:
 -1فراروایتهای ژان فرانسوا لیوتار :فراروایت یا روایتهای ب رگ رهاییبخشی ،2نقد
روایتهایی چون تاریخ نگاری هگلی یا مارکسی یا حتی هابرماس است که بر اساس نگرشی
کلگرایانه ،عينيت ،حقيقت ،دانش جهانشمول و عقالنيت واحدی را به همگان و همه جا
تحميل می کردند .ليوتار معتقد است که در عصر مدرنيته تحليل سياسی و اجتماعی عمدتاً با
Discourse
Meta-Narratives or Grand Narratives Emancipation
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توسل به اب ارهای مشروعيتبخش کالن و جامع صورت میگرفت؛ در حالی که ظهور اندیشه-
های فرانوگرایانه ای فرآیند را با چالش جدی روبهرو کرده است .به عنوان مثال در نوگرایی
همواره دیدگاه های کالن از درت مد نیر بوده ،اما در فرانوگرایی توجه عمده آن به
ميکروفي یکهای درت است (صالحیاميری.)173-175 :1386 ،
 -2موضع ضد بنیادگرایی 1ریچارد رورتی :ریچارد رورتی عملگرای آمریکایی معتقد است
که فلسفه و نیریه سياسی غرب به گونه ای طراحی شده است که فا د هرگونه بنياد عينی و
محکمی است که حقيقت یا دانشی درباره جهان خارج از ذه را تضمي نماید .به نیر رورتی
جستجو در بنيادهای نهایی (از افالطون تا کانت و هابرماس) دو لمرو وا عيت و اندیشه را
مفروض گرفته و چني میپندارند که اندیشههای ما رینه تام جهان «وا ع» است .مخصوصاً از
دکارت به بعد تالشی در جهت ابدی کردن بازی زبانی و عمل اجتماعی صورت گرفته است .ای
نگرش که بر کل دیدگاه های متفکران تاثير گیاشته است ،تاریخمندی یا شخصيت متحول علم
و اعتقادات را نفی کرده است .همي بنيادها مورد انتقاد اندیشههای فرانوگرایانه وا ع شد ،به
گونه ای که در فرانوگرایی وابستگی دانش به زمان و مکان و اصالت تاریخيت مورد تأکيد رار
گرفت (فيرحی.)54 :1384 ،
 -3جریان ضد-جوهرگرایی 2ژاک دریدا :دریدا اندیشمند مکتب شالودهشکنی 3فرانسه،
معتقد است که تالش برای تعيي ویژگیهای عنصری مفاهيم و اشياء ،به ویژه در لمرو علوم
اجتماعی ،بسيار دشوار است .دریدا در تقابل با جوهرگرایان ،مسأله هویت را با توجه به چند
معنا بودن کلمات و ني «بازی تمای ها» مورد بررسی رار میدهد .او به نقد متافي یک غرب
پرداخته و عدم امکان تعيي حدود جوهر اشيا و عدم اثبات هویت کلمات و پدیدهها را بيان می
کند .از نیر دریدا ،تالش برای تعيي جوهر اشياء همواره به شکست منتهی شده است .لیا
نمیتوان استدالل کرد که همه دانشها دارای جوهر و ذات یکسانی هستند ،پس دانش شالوده
یکسانی ندارد بلکه وابستگی به زمان و مکان عنصر اجتنابناپییر آن است و اینگونه از کليت-
گرایی میگری د (هوارث .)117-118 :1335 ،از منیر شالودهشکنانه دریدا ،تاریخ نشانی از هيچ
پدیده مجردی نيست ،بلکه صرفاً در یک رابطه همنشينی ،جانشينی و هم مانی و درزمانی است
Anti-Foundationalism
Anti-Essentiallism
De Constructionism
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که پدیدهها هویت مییابند .در اینجا منیور از شالودهشکنی یک مت به معنای ویران کردن و
از ميان برداشت شالوده نيست که نشان دهيم مت معنا ندارد ،بلکه میخواهد نشان دهد که
گفتمانهای استعالیی از درون آسييبپییرند و هویت و موجودیت خود را مدیون غيریتسازی
و تقابل با یکدیگرند (حقيقت .)463 :1387 ،دریدا معتقد است که تثبيت یک معنا از طریق
غيریت سازی و به تعویق انداخت احتماالت و معانی جایگ ی صورت میگيرد .اگر مفاهيم،
هویت و معنای خود را مدیون غير هستند ،پس ،غير را باید ج ئی از هویت آنها تلقی نمود.
زمانی که یک معنا برای یک نشانه تثبيت شد ،معانی دیگری که ای واژه میتوانست داشته
باشد ،به تعویق میافتد .ن د دریدا ،گفتمانها ،نیامهای زبانی ناتمامی هستند که توسط نمایش
یا بازی تمای ات توليد میشوند و نقش واسطه را برای فهم ما از جهان ایفا میکنند و تجربه ما
از جهان را سامان می دهند .بر همي اساس ،تثبيت کامل معنا و رسيدن به یک نیام بسته
گفتمانی امکانپییر نيست (ضيمران.)115-113 :1386 ،
 -2-2گفتمان الکال و موف
الکال و موف برداشتی از گفتمان ارائه میدهند که مؤید شخصيت رابطهای هویت است.
معنای اجتماعی کلمات ،گفتارها ،اعمال و نهادها را با توجه به بافت کلی که اینها خود بخشی از
آن هستند می توان فهميد .هر معنایی را تنها با توجه به عمل کلی که در حال و وع است و هر
عملی را با توجه به گفتمان خاصی که آن عمل در آن رار دارد ،باید شناخت .گفتمان فرایندی
است که بر اساس آن ،ای توانایی در فرد ایجاد میشود که با به کارگيری نمادها ،نشانهها و
زبان مشترک به عمل با یکدیگر بپردازند (نیری و سازمند .)31 :1387 ،بر ای اساس ،گفتمان
به جای فرهنگ مینشيند و همانگونه که همه چي ملفوف در گفتمان فرض میشود ،همه
چي ني فرهنگی فرض می شود .گفتمان در ای معنا ،هم سازنده است و هم برساخته ،و نه تنها
در توليد و بازتوليد ساختارهای اجتماعی دخيل است ،بلکه منعکس کننده آن ني هست .هر
گفتمان به مسائل ،موضوعات و اهداف معينی میپردازد و مفاهيم و مضامي خاصی را مورد
توجه رار می دهد ،در حالی که مفاهيم دیگری را کنار میگیارد (تاجيک57 :1383 ،؛ ادیب-
زاده .)11 :1387 ،یک گفتمان اغلب برخی انتخابها را به عنوان انتخابهای اشتباه ،بیمعنا یا
غير مناسب (از منیر خود گفتمان) کنار میگیارد .تحليل گفتمان به بررسی راههایی میپردازد
که در آن ساختارهای معانی ،نحوه خاصی از عمل سياسی را ممک میسازند .برای ای کار،
تحليلگر سعی در درک چگونگی توليد ،کارکرد ،و تحول گفتمان هایی میکند که فعاليت
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اجتماعی کارگ اران را ساخت میدهند .بنابرای  ،برای درک ای موضوعات پژوهشی مفاهيمی
مانند ضدیت ،1عامليت ،2درت و سلطه اهميت مرک ی مییابند(مارش و استوکر.)136 :1378 ،
 -1-2-2ضدیت یا خصومت و غیریتسازی
ایجاد و تجربه ضدیت اجتماعی ،امری محوری برای نیریه گفتمان تلقی میشود و از سه
جهت دارای اهميت میباشد :نخست اینکه ،ایجاد یک رابطه خصمانه که اغلب منجر به توليد
یک «دشم » یا «دیگری» می شود ،که برای تأسيس مرزهای سياسی ضروری است .دوم اینکه،
شکل گيری روابط خصمانه و تثبيت مرزهای سياسی امری محوری برای تثبيت بخشی از هویت
صورتبندیهای گفتمانی و کارگ اران اجتماعی است .و سوم اینکه ،تجربه ضدیت نمونهای است
که حدوثی بودن هویت را نشان میدهد .ضدیت حول ایجاد یک مرز ميان مستکبری  3و
مستضعفي  4متمرک می شود .برای تحقق چني امری تمام میاهر گوناگون استعمارگر مانند
زبان ،سنتها و نهادها و ...به عنوان دشم تلقی میشود (مارش و استوکر.)216 :1378 ،
غيریتسازی عملکرد دوسویه ای دارد :از یک سو سازنده هویت و عامل انسجام گفتمانی
است و از سوی دیگر مانع عينيت و تثبيت گفتمانها و هویتها است .غيریتسازی همواره
تداوم ندارد و از طریق مداخله هژمونيک محو میشود .مداخله هژمونيک وضعيتی است که به
مفصل بندی وضعيتی مبهم و بازسازی گفتمان به کمک زور انجام میگيرد و بدی ترتيب باعث
بازسازی ج ئی معنا میشود .ضدّیت در نیریه گفتمان به ای دليل رخ مینماید که اثبات یک
هویت کامل و اثباتی برای کارگ اران و گروههای اجتماعی ناممک است .حضور بيگانه در یک
رابطه خصمانه است که مانع تحصيل یا تحقق هویت توسط خودی و دوست میگردد .بنابرای
ضدیتها موضوع جریان ساختسازی و شالودهشکنی هستند و ای همان چي ی است که الکال
و موف آن را «منطق تمای » 5ناميدهاند (فيرحی؛  .)57 :1384هویت جمعی و گروهی د يقاً
مانند هویت سوژه یا هویت فردی حاصل میشود .در اینجا ني غيریتسازی اجتماعی نقش
اصلی را ایفا می کند .هر گفتمانی ضرورتاً نياز به گفتمان ر يب دیگری دارد تا به واسطه آن
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هویت یابد و از ای جهت جامعه بدون غيریتسازی ،وجود خارجی ندارد (سلطانی:1384 ،
.)111
 -2-2-2مفهوم هژمونی
مفهوم هژمونی در اندیشه آنتونيو گرامشی نقش محوری دارد؛ زیرا هدفش ای است که
ماهيت درت در جامعه مدرن را از نو تعریف کند و اهميت بيشتری برای مبارزهای که در
سطوح ایدئولوژیک ،سياسی و فرهنگی اتفاق میافتد ائل شود .رهيافت گرامشی بيشتر بر بعد
رهبریت 1درت هژمونيک تأکيد میکند تا بر جنبه به کارگيری درت ( درت مادی) توسط
دولت هژمونيک .بنابرای  ،ای رهيافت نه تنها درت عينی و ظاهری هژمونی 2یعنی حاکميت و
سلطه ا تصادی و سياسی را در نیر میگيرد و الزم میشمارد ،بلکه تأکيد زیادی بر درت
معنوی 3و رهبری معنوی و مطلق 4نيروهای اجتماعی دارد( .گرامشی.)37 :1383 ،
هژمونی زمانی تحقق مییابد که یک برنامه یا نيروی سياسی واعد و معانی را در صورت-
بندی اجتماعی خاص تعيي کند .مفهوم هژمونی ای نکته را که سرانجام چه کسی مسلط می-
شود ،در بط خود دارد .ای درت سياسی است که درباره اشکال مسلط رفتار و معنی در مت
اجتماعی معيّ تصميم میگيرد .در دستگاههای هژمونيک نوع خاصی از عمل مفصلبندی شده
است که در درون آن ،واعد مسلطی که هویتهای گفتمانی و صورتبندیهای اجتماعی ساخت
مییابند ،تعيي میشوند .هدف اعمال هژمونيک ایجاد یا تثبيت نیام معنایی یا صورتبندی
هژمونيک و نحوه سازمان یافت ای صورتبندیها در اطراف یک دال مرک ی است .در آثار
متأخر ،الکال تمام پروژههای هژمونيک و ساختارهای اجتماعی را تصادفی میبيند به طوری که
همواره در معرض تهدید از سوی سوژهها و گفتمانهای غير رار دارد (پوراحمدی.)41 :1383 ،
تبدیل شدن یک گفتمان به گفتمان هژمون را باید زمانی دانست که واعد و نیام معانی
آن گفتمان در الب نهادها و واني و هنجارها درمیآید و همي زمان است که گفتمانی چون
اسالمگرایان سلفی جهادی با رویکرد اسالم سياسی در صورت مساعد بودن شراط ،به گفتمان
هژمون تبدیل میشود .البته در همي راستا ني  ،ای گفتمان به مثابه «پارادایمی معنابخش» ،با
ترسيم نیامهای داللت ،نشانهها و نمادهای خاص خود به شکلبندی نوع ویژهای از نیام
1
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سياسی و در انداخت الگوهای هنجاری-فرهنگی ویژهای ا دام نموده است .مفاهيمی مانند
جهاد ،عدالت ،ظلم ستي ی ،مبارزه با استکبار و استعمار ،از عناصر درونگفتمانی اسالمگرایان
سياسی سلفی جهادی هستند.
 -3-2-2ایدئولوژی
در ميان نیریات موجود ،فقط نیریه گفتمان است که بي عناصری مانند درت،
ایدئولوژی ،زبان و فرهنگ رابطه بر رار میکند .به عقيده فرکالف زبان صورت مادی ایدئولوژی
است و در وا ع با آن آغشته است .گفتمان و ایدئولوژی دارای وجود مادی و کاربستهایی
هستند که موجب انقياد و سوژهسازی میشوند .ایدئولوژی به مثابه گفتمان آن چي ی است که
الکال و موف از آن استفاده میکنند .بنابرای با به کار بردن گفتمان به جای ایدئولوژی صحبت
از گفتمان های مختلف در عرصه اجتماع است که دیگر نه بحث از درست یا نادرست بودن ،بلکه
بحث بر سر چگونگی ر ابت آنها است (سلطانی118 :1384 ،؛ حقيقت .)483 :1387 ،هر
گفتمان در ساختار خود دارای ایدئولوژی میباشد که میتواند به عنوان مجموعهای از رم گان،
ساختار نیام یا «صورتبندی روابط معنایی» مشخص یا هنجارمند و مقيد به تاریخ خاص،
مبنای عمل رار گيرد .چنانکه پل ریکور 1میگوید «ایدئولوژی دیگر آن چي ی نيست که ما
درباره آن فکر میکنيم ،بلکه آن چي ی است که ما در درون آن فکر میکنيم» (نیری و
سازمند.)33 :1387 ،
هنجارهای ایدئولوژیک در عملکرد دستگاههای ایدئولوژیک دولت ،نه تنها درک ما از جهان
بلکه همچني درک ما از خودمان ،هویتمان و از ارتباطمان با دیگران و به طور کلی با جامعه
را شکل می دهد .در همي راستا ،الکال و موف همه آنچه در اجتماع اتفاق میافتد را گفتمانی
(گفتمان به مثابه ایدئولوژی) میبينند (کاظمی و محسنی.)25 :1387 ،
 -4-2-2جایگاه سوژه
الکال و موف ميان فردیت ،2عامليت اجتماعی 3و سوژهگی سياسی 4تفاوت ائل میشوند.
الکال و موف دیدگاه آلتوسر را مبنی بر اینکه سوژهها به شکل گفتمانی ساخته میشوند را می-
پییرند اما داللت ضمنی دیدگاه او بر جبرگرایی را انکار میکنند .آنان بي مو عيت فرد و
P. Rcoeur
Subjectivity
Social Agency
Political Subjectivity
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فردیت سياسی تمای ائل میشوند .مفهوم مو عيت سوژه مربوط به اشکال متعددی است که
توسط آن کارگ اران خودشان را در درون گفتمانها به عنوان کنشگران اجتماعی تصور می-
کنند و مفهوم فردیت سياسی مربوط به زمانی است که کنشگران به شکلهای بدیع عمل می-
نمایند ،یا به اتخاذ تصميم میپردازند .زمانی که بی راری گفتمانهای هویتبخش آشکار می-
شود ،امکان ظهور سوژگی سياسی فراهم میشود .بنابرای در شرایط فروپاشی هژمونی گفتمان
امکان اتخاذ تصميم ،بيرون از گفتمان ها و در مورد آنها برای افراد فراهم شده و در ای شرایط
فرد به عنوان یک عامل اجتماعی و سوژه سياسی مطرح میشود .ای تلقی  -نفی سوژه
خودمختار -را میتوان در اندیشههای نيچه ،هایدگر ،فروید و ...ني پیجویی نمود که سوژه را به
مو عيتهای سوژگی که گفتمانها برای خود فراهم میکنند تقليل میدهند و از ای طریق
سوژه خودمختار با هویت و منافع ثابت را طرد مینمایند (حقيقت .)547 :1387 ،سؤالی که
مطرح میشود ای است که گفتمانها چگونه تغيير میکنند؟ و افراد و سوژههای انسانی چه
نقشی در روند ای تغييرات دارند؟
الکال و موف برای توضيح ای سؤال مفهوم ازجاشدگی 1را به خدمت میگيرند .ازجاشدگی
حوادثی هستند که حاصل رشد خصومت و ظهور غيریت و تکثر در جامعهاند .ای وضعيت،
تمایل به فروپاشی نیم و به هم ریخت گفتمان موجود دارد و جامعه را به بحران هدایت می-
ک ند .بنابرای ازجاشدگی هرچند متضم نوعی تغيير است ،اما تغييری که جهت آن مشخص
نيست .بوروکراسی ،جهانیشدن و  ...همه و همه با کليدواژه ازجاشدگی تبيي میشوند.
ازجاشدگی امکان ظهور سوژهها و مفصلبندیهای جدید را فراهم میکند؛ چرا که در شرایط
بی راری و ازجاشدهگی گفتمانها و ساختارها سوژهها امکان عامليت را به دست میآورند
(حقيقت .)541-542 :1387 ،واگراییِ گفتمانها زمانی اتفاق میافتد که آشوب ا تصادی و
اجتماعی فراگيری حاصل میشود و یا چني آسيبهایی موجب میشود تا سوژهها احساس
بحران هویت نمایند .در چني شرایطی سوژهها تالش میکنند تا از طریق مفصلبندی و تعيي
هویت با گفتمانهای جایگ ی  ،هویتها و معانی اجتماعی خود را بازسازی نمایند.

1

. Dislocation
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 -5-2-2مفصلبندی و نقش آن در شکلگیری گفتمان
مفهوم مفصلبندی 1جایگاه برجستهای در نیریه گفتمان دارد .عناصر متفاوتی که جدا از
هم شاید بی مفهوم باشند ،و تی در کنار هم در الب یک گفتمان گرد میآیند ،هویت نوینی را
کسب می کنند .الکال و موف برای ربط دادن و جوش دادن ای عناصر با هم از مفهوم مفصل-
بندی سود میجویند .به عبارتی دیگر ،مفصلبندی به گردآوری عناصر مختلف و ترکيب آنها در
هویتی نو میپردازد .الکال و موف به ای نتيجه میرسند که هویتی که به کارگ اران اجتماعی
داده میشود ،تنها با مفصلبندی در درون یک صورتبندی هژمونيک به دست میآید( .سلطانی،
73 :1384؛ حقيقت.)535-536 :1387 ،
گفتمانها بيشتر به یکپارچه کردن عناصر و اعمال بخشهای مختلف جامعه میپردازند که
به آن مفصلبندی می گویند .ای اصطالح ناظر به هر عملی است که عناصر مختلف را با هم
پيوند میزند .اما ای مفصلبندی در اطراف یک دال مرک ی 2به هم پيوند میخورند؛ دال
مرک ی نشانهای است که سایر نشانهها حول آن نیم میگيرند .بنابرای میتوان «حکومت
اسالمی» را دال مرک ی اسالم سياسی سلفی جهادی تلقی کرد که مفاهيم متعددی مانند
جهاد ،نفی سلوالریسم و مدرنيته ،مبارزه با استکبار و  ...در اطراف آن مفصلبندی شده است.
ای مفاهيم در زنجيره همارزی و تفاوت 3با سایر نشانههایی که آنها را از معنی پر میکنند
ترکيب میشوند و در مقابل هویتهای دیگری رار میگيرند که به نیر میرسد آنها را تهدید
میکنند (حقيقت.)541-533 :1387 ،
 -6-2-2در دسترس بودن و قابلیت اعتبار
به طور کلی ،برای تبدیل یک اسطوره به تصور اجتماعی عالوه بر نياز به خلق فضای استعاری،
وجود دو شرط دیگر ني الزم است .نخست باید به مفهوم « ابليت دسترسی» اشاره کرد که
خود دو جنبه دارد :اول اینکه ادبيات و مفاهيم آن گفتمان ساده و همه فهم باشد یا دستکم با
زبان ساده و عاميانه بيان شود .دوم اینکه آن گفتمان در زمينه و مو عيتی در دسترس افکار
عمومی رار گيرد که هيچ گفتمان دیگری به عنوان ر يب و جایگ ی به شکلی هژمونيک در
عرصۀ ر ابت حضور نداشته باشد ).(laclau,1990: 66
1

. Articulation
Nodal Point
3
Equivalence And Difference
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الکال به وسيله مفهوم « ابليت دسترسی» 1تبيي میکند که چگونه در طول بحرانها،
بعضی از گفتمانها نسبت به دیگران با استقبال و موفقيت بيشتری روبهرو میشوند .اگر بحران
اجتماعی به اندازه کافی شدید باشد ،به طوری که سراسر نیم گفتمانی را مت ل ل کند ،مفهوم
ابليت دسترسی کمک میکند تا پيروزی گفتمان خاصی تضمي پيدا کند .الکال ابليت
دسترسی و اعتبار را برای توضيح چگونگی موفقيت گفتمانها به کار میبرد .ویژگی در دسترس
2
بودن با نيازی که به معنابخشی به دالهای شناور وجود دارد تعریف میشود .دالهای شناور
نشانههایی هستند که گفتمانهای مختلف سعی میکنند به آنها به شيوه خاص خود معنا
ببخشند .وجود دال های شناور که فا د معنای مشخص هستند به سردرگمی و ابهام میانجامد؛
در ای شرایط گفتمانهایی که بتوانند با جیب ای دالها به خأل و ابهام معنایی موجود پایان
ببخشند ،در دسترس عامالن اجتماعی رار میگيرند؛ و امکان هژمونيک شدن آنها فراهم می-
شود (حقيقت.)537 :1387 ،
3
دومي مفهوم « ،ابليت اعتبار » یعنی سازگاری اصول پيشنهادی گفتمان با اصول بنيادی
جامعه است .همواره در تمامی جوامع ،اصول عامی وجود دارد که مورد پییرش اکثریت است .به
عنوان نمونه ،میهب به طور کلی در خاورميانه همواره یک اصل عام و معيار اعتبار بوده است و
گفتمانهایی که ضدیت با میهب را در پيش گرفتهاند ،اعتبار خود را از دست داده و از جانب
مردم طرد شدهاند .همچني میتوان به خردهگفتمانهای درون گفتمان اسالم سلفی اشاره کرد
که تنها راه مقبوليت و فراگير شدن آنها ،پییرش اصول و ارزشهای معنوی است .بنابرای ،
ابليت اعتبار برای یک گفتمان ،یعنی ای که بتواند پاسخ فضاها و نيازهای اجتماع به معنای
عام را بدهد.
تحليل گفتمان که یکی از روشهای کيفی مطرح در حوزههای مختلف ارتباطات،
زبانشناسی انتقادی ،علوم سياسی و اجتماعی به شمار میرود ،سعی دارد رابطه بي تشکيل
ایدئولوژی و تشکيل گفتار و شرایط را توليد کند .ای مسأله نشان دهنده تأثيرپییری واضعان
ای ف از مطالعات آلتوسر است که رسانهها را «دستگاه ایدئولوژیک دولت» میدانست .روش
تحليل گفتمان بر پایه اصولی چون آمادهسازی و تج یه گفتار ،جست و جوی وابستگیهای
1

Availability
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3
Credibility
2
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کارآمد در عبارات و بي عبارات ،بررسی وابستگیهای کارآمدی داخل جملهها و تبدیل جملهها
به واحدهای کوتاه ،طبقهبندی و رم گیاری روابط دوگانهجمالت و تحليل وابستگیها استوار
است .در حقيقت ،باید گفت روش تحليل گفتمان به دليل ناکارآمدی روشهای دیگر تحليل
محتوا در دستيابی به الیههای پنهان مت و فراتر رفت از سطح عينيتها وارد حوزه بررسی
پيامهای ارتباطی شد و ای را باید برخاسته از مقتضيات زمان و توجه متفکران معاصر به
بحثهای انتقادی در مورد رسانهها دانست.
 -3گفتمان جهانی شدن

به عبارتی روش تر ،تحليل گفتمانی جهانیشدن نه آن را یک پدیده جبری و ضروری می-
پندارد و نه یک پدیده تثبيت شده و زوال ناپییر ،بلکه آن را به مثابه گفتمان ،یک صورتبندی
نوی از روابط درت تلقی کرده و همواره در معرض زوال و چالش از سوی گفتمانهای ر يب
میبيند .در ای روابط ،نشانهها و مفهوم هایی چون سياست و فرهنگ که ای پژوهش بر آنها
تمرک دارد ،در گرداگرد دالمرک ی ای گفتمان به معانی خاص ارجاع داده میشود .ای نشانه-
ها گرد دال مرک ی جهانی بودگی ن و ليبراليسم ،مفصلبندی میشوند .در ای گفتمان،
ن وليبراليسم در جایگاه دال مرک ی رار میگيرد و نشانههایی چون؛ انسان محوری،
تجددگرایی ،سکوالریسم ،صلحگرایی ،مردمباوری و تفسير حدا لی از دی از جمله دالهای
شناوری هستند که با استناد به دال مرک ی ن وليبراليسم معنا داده میشوند و به عنوان معانی
جهان شمول و فراگير بازنمایی می شوند .از سوی دیگر ،هر گفتمان دارای یک وجه سلبی ني
هست که از راه آن به خود هویت میبخشد .غيریت ای گفتمان همه گفتمانهایی است که
معنای ليبرال از مردمباوری ،سکوالریسم ،صلحگرایی و سياست عرفی را نفی میکند.
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نمودار  :1مفصلبندی گفتمان جهانیشدن

بنابرای  ،جهانی شدن در امت گفتمانی که دال مرک ی آن ن وليبراليسم است ،هژمونی
ن وليبرال را با عنوان الگویی کارآمد ،عادی و طبيعی جلوه داده و دیگر گفتمانها را در معرض
خود رار میدهد .از ای منیر ،گفتمان جهانیشدن همانند تجدد ،نتيجه بر هم خوردن نیم و
نسبت سنتی ميان مکان ،فضا و زمان است .در چني فضایی بشدت مرک یتزدایی شده ،نباید
انتیار ابليت باالی هویتسازی دولتی در چارچوب نگرش کالن و جهان شمول ایدئولوژیک را
داشت .جهانی شدن در ای چهره ،هویتسازیهای سنتی را دشوار و فضایی فراسوی مدرنيته
گشوده است (هانتينگتون .)175 :1381،هویتهای شفاف و مواضع مستحکم دولتی در برخی
از کشورهای جهان سوم را با هویتهای کدر ،موزائيکی و مواضع اختالطی و پيوندی روبرو و در
فرایند هویتسازی ،فرد را جایگ ی دولت کرده است .حریمهای دسی را با فروپاشی،
فراگفتمانهای جهان شمول را با وجود روند یکسان ساز ،با خرده گفتمانهای محلی و مطلق
گرایان را با بحران اصالتها و انگارهها مواجه ساخته است (تاجيک .)113-121 :1377 ،در
همي راستا ،با مسأله دار کردن معنا ،به بحرانیشدن آن و زوال هویتهای مشترک منجر شده
است.
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 -4گفتمان اسالم سیاسی سلفی جهادی
نقطه شروع و نضج یافت گفتمان سلفيه جهادی ،ظهور سيد طب ( )1366-1316است.
دال مرک ی ای خرده گفتمان شریعت اسالم است .بر همي اساس ني  ،بنيادیتری دالهای
پيرامونی ای گفتمان ،تقابل با سکوالریسم ،تفسير انحصاری از دی  ،بازگشت به سلف ،رهبری،
خدا محوری و جهاد است.

نمودار  :2مفصلبندی گفتمان اسالم سلفی جهاد

از طرف دیگر ،گفتمان اسالم سياسی سلفی ،اسالم را نوعی ایدئولوژی تلقی میکند که
جامعيت داشته و دنيا و آخرت و همه وجوه زندگی انسان را در بر میگيرد .بر همي مبنا،
طرفداران ای گفتمان بر ای باورند که اسالم از نوعی نیریه و نیام سياسی برخوردار است که
به دليل پيوند با وحی الهی از دیگر مدلها و نیریهها کاملتر است .آنها ،با رویکرد جهادی
خود ،نیریهشان را با عمل درآميخته و با شيوههایی چون شهادت و جهاد ،بر ضرورت چني
حکومتی پای می فشارند و اف ون بر آن ،تشکيل حکومت اسالمی را تنها را چاره مشکلهای
جامعه مسلمان تلقی میکنند .اسالمگرایان سلفی جهادی ،همچني بر اسالمیسازی جامعه از
راه به دست آوردن درت سياسی و تشکيل حکومت اسالمی اصرار دارند .گفتمان میکور با
515
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تأکيد بر مفهوم هایی چون جامعيت دی  ،حکومت اسالمی ،ادغام دی و سياست و اسالمیسازی
جامعه از دیگر گفتمانهای اسالمی و مدرن متمای میشود .ای گفتمان در شرایط فعلی ،در
خاورميانه ،با به کارگيری استراتژیهای طرد و حاشيهرانی ر يبان ،به گفتمانی ر يب برای
گفتمان حاکم در برخی کشورهای اسالمی تبدیل شده است و ساماندهی هویتها ،نيروها و
حقيقتها را بر عهده گرفته است.
 -5جهانیشدن و گفتمانهای حاکم بر جهان اسالم
وا عيت ای است که همگام با گفتمان مسلط جهانیشدن ،گفتمانهای خاموش ،به حاشيه
رانده شده و گمنام ،ضم اختصاص دادن نیامهای معنایی خاص و انحصاری ،در تالش جهت
کسب محبوبيت و جیب حاميان خود هستند .در ای ميان ،خرده هویتها ،خرده گفتمانها و
خرده فرهنگهایی ني وجود دارند که تا پيش از ای  ،زیرمجموعهای از فرهنگ عمده جامعه به
شمار میرفتند اما در ای زمان در گوشه دیگری از دنيا طرفدارانی یافته و عدهای هویت گم-
شده خویش را در نگاه به آنها پيدا کردهاند .بنابرای  ،چنانچه گفتمان جهانیشدن را با د ت
بررسی کنيم میتوان مدعی ای مسأله گردید که دوران کنونی ،هم عصر ایدئولوژیها و ظهور یا
به مت آمدن گفتمانهای ایدئولوژیک است و هم عصر پایان ایدئولوژیهای تامگرا و گفتمان-
های تکگفتار که در باال به آنها اشاره گردید .به عبارتی در ای دوره ،واکنش به جهانیشدن
باعث بازگشت رمانتيک یا خشونت بار گروههایی از مردم به نیامهای معنایی و هویت بخش
پيشي میشود .یعنی سازمان یا نیامهایی که دیگران ساختهاند و آنها در سایه آن احساس
امنيت و هویت میکنند .ای مسأله در فصل بعد به تفصيل به بحث گیاشته میشود.
از طرف دیگر ،عصر پایان گفتمانهای ایدئولوژیک یا تک گفتار حاکم است ،زیرا به طریقی
که در ادامه خواهد آمد ،طعيت و معنا بخشی هویت و ایدئولوژیهای مختلف ،در جریان فرایند
سيال ،متکثر و التقاط نیامهای معنایی گفتمان جهانیشدن ،فرسوده یا ذوب شده است .از ای
رو ،ای گونه گفتمان و ایدئولوژیها ،دیگر واجد خصوصياتی چون هویت بخشی ،بسيج تودهها و
دیگر ویژگیهای خود نيستند و از آنها تنها الفاظی با ی مانده که در ميان رهبران و با ی مانده
هواداران آنها ردوبدل میشود .در همي راستا ،شاهد پيدایش و فروپاشی انواع ایدئولوژیهای
هویت ساز بودیم .سوسياليسم کوشيد با ایجاد چارچوبهای تازهای برای خودفهمی و هویت-
بخشی ،به کردارها و زندگی سياسی -اجتماعی مردمان تحت سيطره خود معنا و شکل ببخشد.
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فاشيسم ني در پی ایجاد خود فهمیها و کردارهای اجتماعی خاص خود بود .اما در چرخه
جدید و معناساز گفتمان جهانیشدن ،مفاهيم تغيير یافت و گفتمانها و هویتهای تک گفتارِ
حاکم ،تغيير معنا دادند .به عنوان مثال ،حاکميت معنای سنتی خود را از دست داد .مفهوم
حاکميت از دیدگاه سنتی ای است که دولت ،در همه ابعاد سياسی ،درت برتر در یک جامعه
است .هيچ درت و نيرویی مج ا از دولت ،نمیتواند مانع اجرای اراده دولت ملی باشد .به
عبارتی ،صالحيت همه امور به دولت برمیگردد.
ای درحالی است که تا پيش از ورود به چني روندی ،بسياری از اندیشمندان حوزه روابط-
بي الملل ،جنگ سرد را به مثابه بنيادیتری صورتبندی رن بيستم به حساب میآوردند .در
ای جنگ ،درت و معنا به وسيله ابر درتها شکل مییافت .در ای دوران ،هویت سيمایی
جهان شمول به خود گرفت که فضای ایدئولوژیک ،موجد آن بوده است .ليک پایان یافت
جنگ سرد به معنای افول ای نوع هویت و معنا در همه اشکال و اسطورههای آن بود ( وام،
 .)18-13 :1386اما با پيدایش شبکههای جهانی اطالعات و تأثيرپییری همه ابعاد زندگی بشر
از ای انقالب تکنولوژیک ،جهان شاهد ظهور جامعهای جدید است که برخی محققان آن را
«جامعهاطالعاتی» ناميدهاند .بافتِ اصلی چني جامعهای را اطالعات و نیام ارتباطات الکترونيک
تشکيل میدهد و شبکه ارتباطی یک حوزه عمومی مجازی پدید میآورد .ای امر بستر مناسبی
برای شهروندانی است که تا پيش از ای به حاشيه رانده شده بودند (loader, 1998: 35-
) .65بازسازی زمان ،مکان و فضا در چني جامعهای که به دنبال خود بحرانهای متعددی از
جمله هویت و معنا را در پیداشته است؛ بازگو کننده تعبير جدیدی از ای پدیده است که در
تاریخ بشریت بیسابقه است .تحت ای شرایط به واسطه تراکم زمان ،مکان و فضا دیگر نمیتوان
خود را در یک محيط بسته جغرافيایی تعریف کرد .فناوریهای نوی ارتباطی ،نحوه سازماندهی
و سلسله مراتب درت ،شربندیهای اجتماعی ،ارزشها و هنجارها را به گونهای دگرگون
ساخته که در آن ،شهروندان ل وماً به شيوهای اساساً متفاوت رویدادها را درک میکنند .به
طوری که تعامل ميان آنها و حکومتهایشان را از اساس ،دگرگون کرده است (روزنا:1384 ،
 .)137ای دوگانگی ،ناشی از تأثيرات هویتی ای پدیده است .تا پيش از ورود به چني روندی،
غالباً هویت و معنا توسط گفتمانها و ایدئولوژیهای رایج و حاکم سياسی ،تعيي و شکل می-
یافت .ليک با تشدید جهانی شدن ،ای مکانيسم رو به افول نهاد و پيروان را در برابر امواج
سهمگي ناشی از بحرانهای هویت و معنا تنها گیاشت .جهانیشدن در ای چهره ،هویت-
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سازیهای سنتی و گفتمانسازیهای تکگفتار را دشوار و فضایی فرا سوی مدرنيته گشود.
وحدت سوژه را مخدوش و تردید و عدم طعيت را به تمامی حوزهها رسوخ داد .لمرو روابط
زندگی اجتماعی را گسترش داد و دنيای اجتماعی افراد را بسيار ب رگتر از گیشته جلوهگر نمود
(تاجيک.)113-121 :1377 ،
 -6جهانیشدن و تضاد معانی با گفتمان حاکم در کشورهای اسالمی
مطابق آنچه بيان گردید ،دالها و نشانهای خاص و واضحی مربوط به حوزه سياست،
ا تصاد و فرهنگ در حوزه گفتمانگونگی جریانها و گفتمانهای مدعی جهانشمولی رار دارد.
در ای ميان ،گفتمان جهانیشدن و گفتمان تکگفتار حاکم در برخی کشورهای اسالمی بر سر
معنادهی به دالهای شناور حوزههای یاد شده باهم به منازعه و ر ابت میپردازند .در اوج ای
کشمکش گفتمانی در حوزه سياست مباحثی چون دموکراسی ،صلح ،حقوق شهروندی و حقوق
بشر و مقوالتی دیگر است که در ادامه به آن اشاره میشود .در حوزه ا تصاد ني  ،سخ از
کارآمدی ،سودمندی و توانمندی ای یا آن الگوی ا تصادی کانون گفتوگو و منازعه است .در
ای ميان ،گفتمان جهانیشدن و گفتمان حاکم در کشورهای اسالمی تالش میکنند تا نقایص
و کاستیهای گفتمان ر يب را برجسته نموده و ضعفهای خود را کتمان کنند .دالهای شناور
حوزه فرهنگ ني به مساله ارزشها ،باورها و هنجارهای اجتماعی اشاره دارد که گفتمان
جهانیشدن آن را بر محور دال مرک ی ن وليبراليسم مفصلبندی میکند و در گفتمان حاکم
کشورهای اسالمی ،بر محوریت جمهوری عربی معنا داده میشود.
بر ای اساس ،با توجه به مسایل و موضوعات رایج در سياست جهانی ،نشانههای سياست
(در معنای خاص) ،دموکراسی ،حقوق بشر ،صلح و امنيت ،ا تصاد جهانی ،عدالت ،آزادی ،روش
زندگی و ارزشهای فرهنگی و  ...مفاهيم سيال و شناوری است که در حوزه گفتمانگونگی رار
دارد (یاری .)32 :1378 ،بودن ای مفاهيم در حوزه گفتمانگونگی بدی معنا است که
گفتمانهای مختلف میتوانند با رار دادن ای مفاهيم در مفصلبندی خود به آن استغنای
معنایی ببخشند .در همي راستا ،بی راری معانی ای نشانهها ،بر محوریت دال مرک ی گفتمان
مسلط به رار و ثبات مو ت میرسد ،هرچند همواره احتمال تخليه معنایی و رار گرفت در
مفصلبندی دیگر وجود دارد .شناور بودن ای دالها و نشانهها به معنای فقدان مدلول محصّل
نيست ،زیرا در ای حال نمیتوان آن را به کار بست و سياليت و بیثباتی یاد شده با هژمونيک-
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شدن گفتمان به انجماد مو ت میرسد .بنابرای  ،در سياست جهانی ،همواره نشانهها و مفاهيم
یاد شده را به کار میبریم ،اما معانی آن نه ذاتی است و نه ال اما به وسيله ما ایجاد شده است.
دموکراسی ،صلح ،عدالت ،حقوق بشر ،الگوی ا تصادی و روش زندگی ،معنای ،حاکميت ،کنش
تابعان و  ...ثابت و ذاتی ندارد؛ بلکه ای انسانها هستند که با کمک گفتمان جهانیشدن یا بر
پایه گفتمان حاکم ،ای مفاهيم را آنگونه که بازنمایی میشود میفهمند ،میفهمانند و یا به کار
میبندند.
در گفتمان جهانیشدن ،ليبراليسمِ عموميتبخش ،هنوز هم همراه و همذات فرهنگ جهانی
نیام جهانی مدرن است .در نقطه مقابل ،صورتهای فرهنگی مقاومت در بعضی کشورهایی
اسالمی پيش از بحران ،در مواجهه با سلطه نیام جهانی ،به اميد رهایی ،از سوی حاکمانی
صورت میگيرد که میخواهند با فرهنگ همگراساز و جهانگير ليبراليسم که در نشانهها و
دالهای مطرح شده ،معناسازی متفاوتی ارائه میدهند ،مقابله کنند (یاری .)78 :1378 ،زیرا به
نیر میرسد به همان مي ان که طرفداران ليبراليسم درصدد مسلط ساخت الگوی جهانشمولی
ليبراليستی هستند ،گفتمان حاکم در برخی کشورهای اسالمی؛ نيروهای مقاومتی غير و مهم
در چهرههای منطقهای هستند و صرف همي مقاومت آنان ،چالشهایی جدی در برابر گفتمان
جهانیشدن است .اما در ای منازعه از ای وا عيت نباید غفلت کنيم که فرهنگ و گفتمان
جهانیشدن هنوز عرضه کننده مشروعيت فرهنگی وی است و اب ارهای ارتباطی جدیدی جهت
جهانگستری در اختيار دارد .بر همي اساس ،در منازعات معنایی با گفتمانهای ر يب ،او ني
چالشی جدی و نيرومند برای گفتمانهای تکگفتار و سنتی خواهد بود .عوامل مختلفی در ای
زمينه دخيل میباشند از جمله -1 :مردمساالری  -2حقوق مردمی  -3امنيت  -4ا تصاد -5
رسانه  -6آموزش  -7سواد سياسی  -8مشروعيت  -3سمتگيری شهروندان.
 -7فرسایش گفتمان حاکم در جهان اسالم و اعتباریابی نسبی گفتمان جهانیشدن
همانطور که اشاره شد ،گفتمان جهانیشدن در ن اع معنا با گفتمانهای حاکم در کشورهای
اسالمی در صدد معنا بخشی به مفاهيم نوی سياسی و تقریر آن بر حسب مفصلبندی خود
هستند .در ای ميان ،پییرش معانیای که گفتمان جهانیشدن به دالهای مورد نیرش داده
است ،از سوی برخی از مخالفان دولتها بخصوص طبقه متوسط ای کشورها با کمتری چالش-
ها مواجه است .دالهایی از بيل مردمساالری ،حقوق بشر ،مشروعيت انونی و عدالت
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اجتماعی ،سمتگيری مستقل تابعان ،ا تصاد ليبرال و ...اگر چه با فرهنگ ،سنت و باورهای
دینی مردم ،همخوانی کاملی ندارد و هنوز به عنوان تنها درمانگر وضعيت کشورهای اسالمی
شناخته نمیشود و لیا به همي دليل ني در دسترس آنها به صورت کامل رار ندارد ،اما فا د
شرط اعتباری که الکال و موف برای موفقيت یک گفتمان بيان میکنند ني نيست .زیرا اصول
پيشنهادی آن ،درميان برخی از گروههای اجتماعی ،از اعتبار برخوردار است.
محدودیت مبارزات في یکی و معنایی خرده گفتمانهای اسالمگرای داخلی ر يب با گفتمان
جهانی شدن ني  ،بل از بحران داخلی کشورها ،مسير اعتباریابی را در ای زمينه هموار نموده
بود .به تعبيری ،عالوه بر همخوانی معانی دالهای گفتمان جهانیشدن با اصول حقو ی و
سياسی بنيادی شهروندان جوامع اسالمی بل از بحران ،گفتمانهای ر يبی چون گفتمان
اسالم سياسی سلفی جهادی در شالوده شکنی و تضعيف گفتمان جهانیشدن نقش عمدهای تا
آن زمان نداشتند .زیرا در حوزه گفتمانگی ،هنوز موفق به اعطای معنا به دالهای خود نشده
بودند .دال «دموکراسی» از سوی گفتمان جهانیشدن که بر اصول تقریباً وا عی استوار است و
در آن از احترام به مردم سخ به ميان میآید ،در برابر جمهوری عربی مرسوم از سوی گفتمان
حاکم رار دارد .ای گفتمان که در طی سالها فرهنگ مردم را شکل داده ،در زمانهای دورتر
و بل از بحران های خاورميانه ،اعتباری نسبی ن د برخی از شهروندان و طبقات سودبرنده از
گفتمان حاکم داشته و تا حدودی دارد .عالوه بر ای  ،دال «حقوق بشر» ني اگر چه بخاطر
بافت میهبی مردم ،شاید از منیر برخی باعث دوگانگی یا هرج و مرج ارزشی در جامعه می-
گردید ،اما برای مردمی چون کردها و برخی ا ليتهای میهبی که ساليان سال ظلمهای دولت-
های تک گفتار و گفتمانهای متصلب حاکم را تحمل کرده بودند از جاذبههای خاصی برخوردار
است .زیرا در پرتو نبود ای حق و حقوق ،تاکنون مقوالتی چون آزادی در ابهام کامل رار داشته
است .مشروعيت سنتی ني دیگر توان و درت توجيهگری خود را از دست داده است.
عالوه بر ای  ،مفاهيمی چون رسانه ،سمتگيری تابعان و سواد سياسی ،ثابت نمود که الزم
است گفتمان حاکم در برخی کشورهای اسالمی در معانیای که به دالهایی چون رسانه دولتی،
سمتگيری تحميلی تابعان و القای سواد سياسی همگام با دولت داده و در تقابل با گفتمانهای
میکور از آن بهره میبرد ،تجدید نیر اساسی نماید .زیرا در چارچوب گفتمان جهانیشدن،
حاکميت فعلی و مسلط در ای کشورها به معنای دیمی و کالسيک آن ،اینک به نحو ف اینده-
ای به مفهومی ناممک و منسوخ تبدیل شده است .دولتهای ملی دیگر نمیتوانند به راحتی
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برخالف مسير تحوالت سياسی به فرهنگی جهان ،تصميم گيری کنند .از طرف دیگر ،استيالی
کامل دولت بر شيوه زیست فرهنگی مردم خود با توجه به گسترش ارتباطات و اطالعات در هر
سطح جهان دیگر ممک نيست و در نتيجه هژمونی ایدئولوژیک و فرهنگی اليگارشهای محلی
تضعيف میشود (صاد ی.)1333 ،
 -8گفتمان جهانیشدن به مثابه فرآیندی بیدارساز و بحرانزا
مطابق آنچه پيش از ای گیشت ،گفتمان جهانیشدن با صدور دالهای مدرن که حول
محور ن وليبراليسم مفصلبندی شده ،ضم به چالش کشيدن ساختارهای معانی در ابعاد
سياسی تماميتخواه و تاحدودی ا تصاد دولتی گفتمانحاکم بر دولتهای اسالمی ،نقش مهمی
در بيدارسازی ا شار و تفکرات متنوع مردم در کشورهای اسالمی داشته است .زیرا گفتمان
جهانیشدن شرایطی متفاوتی از گیشته را پيش روی انسانها و جوامع بشری رار داده است.
ویژگیهای ای دوران به اجمال عبارتند از-1 :مکان و زمان اهميت پيشي خود را از دست
دادهاند  -2يد و بندهای جغرافيایی حاکم بر روابط اجتماعی و فرهنگی از بي رفته و مردم به
طور ف ایندهای از کاهش ای يد و بندها آگاه هستند  -3شرایطی را بوجود آورده است که بر
پایه آن ،همه ساکنان کره زمي در جامعهای واحد و فراگير به هم میپيوندند (luhan,1994:
) -4 ،53دورانی جدیدی به نام عصر دانایی بوجود آمده است .زیرا در چارچوب فرایند گفتمان
جهانیشدن نه تنها کاال ،خدمات و سرمایه بي ملّتهای گوناگون جهان مبادله میشود ،بلکه
افکار و دانش بشری ني آسانتر از گیشته در اختيار ملّتها رار میگيرد (تافلر-5 ،)12 :1388 ،
ای فرایند با تأکيد بر اف ایش شمار پيوندها و ارتباطات متقابل ،از نیم نوی جهانی حکایت
می کند که از طریق آن تصميمات و ا دامات یک بخش از جهان بتواند نتایج پراهميّتی برای
افراد و جوامع در بخشهای دور کره زمي داشته باشد (مارک -6 ،)83 :1373،مردم به صورتی
نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانی واحد ادغام میشوند (گل محمدی -7 .)21 :1381،جهان به
سان سلسله اعصاب مرک ی انسان ،کوچک ،متمرک و حساس شده است؛ تحولی که منادی
ارزشهای همگ در دهکده جهانی است( .کيانی-8 ،)34 :1381،کمرنگ شدن يد و بندهای
جغرافيایی و ایدئولوژیکی حاکم بر روابط فرهنگی و سياسی-3 ،از بي رفت تقدم و تأخر
تاریخی-11 ،درهم تنيدن زمان و مکان؛ -11تبدیل جامعه به زنجيرههایی از شبکههای
اجتماعی -فضایی همپوش و متقاطع-12 ،ساماندهی کنشها و واکنشها ،به عرصه مناسبات و
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روابط جهانی -13 ،فرسایش و نفوذپییر کردن مرزهای ملی و رها ساخت امر اجتماعی از
سيطره دولت -14 ،مسأله دار کردن معنا و بحرانی شدن آن از طریق تضعيف و تخریب عوامل و
منابع سنتی هویت-15 ،تأکيد بر فرهنگ شخصی و متنوع کردن سبکهای زندگی-16 ،کاهش
نفوذ کليتهای سياسی و ایدئولوژیک بر هویتسازیهای فردی-17 ،حاکمشدن نگرش جدید
بر روابط انسانها و فروپاشی تمامی حوزههای انحصاری و ممنوعه (تاجيک.)87 :1381 ،
 -9گفتمان جهانیشدن؛ بحران معنا و ظهور گفتمان اسالم سیاسی سلفی جهادی

در ارتباط با چگونگی بحران معنا در عصر جهانی شده باید بيان داشت که گفتمان جهانی-
شدن در بعد سخت اف اری بدان جهت با بحران معنا گره خورده که موجب کم اهميت شدن
مکان شده است .مراد از مکان در اینجا فضای اجتماعی است که با جغرافيای خاصی پيوند دارد.
مکان جغرافيایی ،فضای خاص اجتماعی را ایجاب میکند .با فراهم شدن ارتباط انسانها از
طریق تکنولوژیهای ارتباطی ،فضای اجتماعی ني گسترش یافته است و حدا ل از محدودیت
مکانی بلی خارج شده است .از ای جهت ،جهانیشدن به دليل خصلت سختاف اری خویش،
سبب بحران هویت میگردد .یعنی همانطور که کاستل ني بيان میدارد ،هویتهای پيشي که
با مکان و فضای اجتماعی محدودی تعریف میشدند ،طبعاً در عصر جهانیشدن با شرایط
جدیدی مواجه میشوند .جهانیشدن و تی ای فاصلهها را از بعد سختاف اری کم میکند ،با
مکانيسم ادغامکنندگی و همگرایی خود موجب تخریبِ فرهنگهای مختلف میشود (کاستل ،
 .)31 :1385برداشته شدن مرزها و کم اهميت شدن مکان موجب میشود که تماس و
همگرایی ميان انسانها گسترش یابد و در نتيجه فضای اجتماعی پيشي به نفع فضای
اجتماعی ب رگتر و جدیدتر ،تحت الشعاع رار گرفته و به تدریج حیف شود .بنابرای  ،بعد
سخت اف اری جهانیشدن از ای جهت منشأ بحران میشود که برای انسانی که هميشه فکر
میکرد بسياری از مقوالت ارزشی و هنجاری سياه یا سفيد است و به شيوه خاصی به آن می-
نگریست ،و تی مطلع میشود انسانهای دیگری که مثل او زندگی میکنند ،در جای دیگر ،آنها
را به شکلی دیگر میبيند ،ای ابهام ،تردید و سؤال پيش میآید که آیا وا عاً نگاه م درست
بوده یا آنچه دیگری میبيند صحيح است؟ ای از بي رفت مرزهای هویتی ،همانطور که
هانتينگتون میگوید ،موجب میشود که انسانها ،به نوعی در تعامل و اصطکاک یا در ن اع
تمدنها و فرهنگها با هم رار بگيرند (هانتينگتون )175 :1381،و خود ای پدیده سبب می-
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شود که بحران معنا و بحران هویت شکل بگيرد .بنابرای  ،بحران هویت مالزم بحران معنا است
( .)loader, 1998: 35-65به عبارتی ،خصلت سخت اف اری جهانیشدن ،با ادغام فرهنگها و
تمدنها در یک فرهنگ فراگير جهانی ،زمينه ساز یک شوک شده که از آن به بحران معنا تعبير
کردهاند.
 -11گفتمان اسالم سیاسی سلفی جهادی و تضاد معانی با گفتمان جهانی شدن
آنچه ظهور و همچني وامیابی گفتمان اسالم سياسی سلفی جهادی را سبب میشود،
عالوه بر مسأله معنا ،در تشریح ن اع گفتمانی و تضاد معانی ای گفتمان با گفتمان جهانیشدن
ابل تببي است .همانطورکه ذکر آن رف ت ،واکاوی تاریخ تقابل سنت اسالمی و مدرنيته نشان
میدهد که رویارویی مسلمانان با عقب ماندگی حاصل از دو پدیده استعمار و استبداد ،در الب
توسل به سه گفتمان غربگرایی ،ملیگرایی و اسالمگرایی چارهجویی شد .با ای همه ،تجربه و
دادههای تاریخی نشان میدهد که با توجه به ژرفای اعتقادی مسلمانان و جغرافيایی فرهنگی
جهان اسالم ،برای بسياری ای مسأله مسجل شده است که فقط دست یافت به گفتمان اسالم-
گرایی میتواند آنان را در ای مبارزه به اهداف نهایی برساند .البته گفتمان اسالمگرایی ني
گفتمانی همگ و یک دست نبوده و بر پایه بایستههای زمان ،مراحل تطور گوناگون را طی
کرده است .ای گفتمان با تاکتيکهای متفاوت اما با راهبرد و استراتژیی یکسان ،توانست
معنیسازی نموده ،در ای راستا داده پردازی کرده و شرایط الزم برای حرکت نهضتهای
اسالمی را فراهم کند .در نهایت ای نهضتها توانستند آثار تخریبی یا سازنده درخور مالحیه-
ای را هم در عرصه داخلی کشورها و هم در عرصه جهانِ اسالم و هم در عرصه بي المللی
برجای گیارند .در ای راستا ،گفتمانی چون گفتمان اسالم سياسی سلفی جهادی به گونهای به
مفاهيم معنادهی میکند که در تضاد معانی با گفتمان مسلط جهانی رار میگيرد .گفتمان
میکور در تقابل با دل مرک ی «ن وليبراليسم» در چارچوب گفتمان جهانیشدن ،دارای دال
مرک ی «شریعت» و دالهای متعدد دیگر است که سعی در مفصلبندی آنها در پيرامون دال
شریعت داشته و اميدوار است بتواند بدیلی مناسب را در دسترس شهروندان رار دهد .در ادامه
با تفصيل در جدول ذیل به ای مسأله پرداخته میشود.
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جدول  :1منازعه دالهای گفتمان جهانی شدن و گفتمان اسالم سیاسی سلفی جهادی
ردیف

مفهوم یابی در مفهوم یابی در چارچوب
مفاهيم و دال-
چارچوب گفتمان گفتمان حاکم در نتيجه
های شناور
کشورهای اسالمی
جهانی شدن

1

شریعت

2

حکومت

3

رهبری

4

سلفیگری

5

سکوالریسم

6

انسان

7

مبارزه

8

تلقی دینی

3

ادیان

11

زنان

11

تعهدات مدنی

احترام به همه مرک یت
شریعت اسالمی
ادیان

انحصاری

 -1اعتبار یابی نسبی و ابليت
(حکومت
خالفت
دموکرات
دسترسی گفتمان اسالم
(حکومت مردمی) اسالمی)
سياسی سلفی جهادی بخاطر
آراء
محوریت
اصالت رهبر
رویکرد خش گفتمان حاکم
مردم
نسبت به اعتراض مردمی،
اهميت حال و
بازگشت به سلف
ناکارآمدی سابق دولتهای
آینده
ناسيوناليستی و استفاده
مرک یت زدایی
مرک یت دی
مناسب گفتمان سلفی جهادی
دی
از اب ارهای نوی جهت کسب
محوریت خدا
اومانيسم
اعتبار.
اولویت جهاد
اولویت صلح
-2تبدیل شدن گفتمان اسالم
تفسير انحصاری و
سياسی سلفی به گفتمانی
تفسير حدا لی
حداکثری
شبهه هژمون.
عدم تمای بي
-3شدت یابی جدال گفتمانی
ادیان و احترام به حقانيت انحصاری اسالم
-4ضروت اصالحات یا تغيير
همه ادیان
مناسبات درت در کشورهای
برابری حقوق زنان حقوق اسالمی زنان
اسالمی
امر به معروف و نهی از
مس وليت
منکر
اجتماعی

نتیجهگیری
با تضعيف شدید دولتها و وميتها در چارچوب گفتمان جهانیشدن ،اندیشهها و نهادهای
ابرملی از اهميت و نفوذ ف ایندهای برخوردار میشوند و به عنوان بخشی از ای روند ،میاهب
عمده جهان و متناسب با آن ،خرده گفتمانهای اسالمگرا ،فرصتی برای ظهور مییابند .نتيجه
ای امر ،فرایندی است که برخی چون هني در سال  1333آن را تجدید حيات میهبی
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میخواندند .نمونهای از ای مورد ،جنبشهای اسالمگرایانهای است که در منطقه خاورميانه و در
جهان عرب رشد یافته و در برخی از نواحی آفریقا و آسيای ميانه ني ظاهر شده است .تا پيش
از ای  ،مناسبات سلطهآمي درت در مناطق یادشده ،بر برداشتی یکجانبه و رائتی انحصاری
استوار بود که در آن مفاهيمی همچون حقوق شهروندی و جامعه مدنی ،بيگانه و کم ارزش
مینمود .از ای منیر ،جامعه مدنی ني ساختی انحصاری تلقّی میشد که تنها باید به تداوم
مناسبات درت در جامعه کمک نماید .بدی ترتيب سياست رایج در حکومتهای تک گفتار
خاورميانه ،بر بیاعتنایی به تحقق خواستههای مشروع شهروندان ،اختناق سياسی ،سرکوب یا
به حاشيهراندن هر نوع هویت متفاوت استوار بود .ليک با جهانی شدن اطالعات و ظهور جامعه
شبکهای ،معنایی جدید از مفاهيمی همچون جامعه مدنی و حقوق شهروندی ترسيم شد که در
آن نه تنها بر نفی معنای انحصاری تأکيد میشود؛ بلکه با گام نهادن به فراسوی مرزهای ملْی،
برداشتی نوی از آن ني ارائه میگردد.
اسالم گرایی در دنيای عرب گفتمانی یکپارچه نيست و در درون آن خرده گفتمانهای
رادیکال و اعتدالگرا برای تثبيت معنای دالهای مختلفی چون جهان (دارالحرب و دارالسالم)،
جهاد ،حقوق زنان ،شریعت ،صلح و ...منازعه دارند .ای معنادهی متفاوت ني به شدت از نوع
واکنش آنها به زمينه اجتماعی یعنی بحران تجدد و معانی تلقينی مدرنيته و ني تفاوت آنها در
اب ارهای معرفت شناختی آن متأثر است .متأثر از ای دو عنصر ،هر کدام از دو گفتمان اسالم
سياسی سلفی جهادی و جهانی شدن ،زنجيرهای از دالها دارند و هر کدام از ای دو گفتمان در
منیومه معرفت شناختی خود ،ای مفاهيم و دالها را به گونهای خاص معنادهی میکنند که
حاصل آن تمای خود-دیگری و نوع کنش آنها در عرصه سياسی است .در وا ع از ای رهگیر
است که کنشگران و مبتکرانِ گفتمانها میتوانند برای نيل به موفقيت بر مجموعهای ذخایر
فرهنگی تکيه کنند و مخاطبان را با خود همراه کنند و در عرصه سياسی و اجتماعی موفق
شوند.
تحليل گفتمانی جهانیشدن ،مقوله جهانیشدن را نه یک پدیده جبری و ضروری و نه یک
پدیده تثبيت شده و زوال ناپییر میپندارد ،بلکه آن را به مثابه گفتمان ،در الب صورتبندی
نوینی از روابط درت ترسيم نموده که همواره در معرض زوال و چالش از سوی گفتمانهای
ر يب است .در ای روابط ،نشانهها و مفهومهایی چون سياست ،ا تصاد و فرهنگ در گرداگرد
دال مرک ی ای گفتمان به معانی خاص ارجاع داده میشود .ای نشانهها به دور دال مرک ی
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ن وليبراليسم ،مفصلبندی میشوند .در ای گفتمان ،ن وليبراليسم در جایگاه دال مرک ی رار
میگيرد و نشانههایی چون؛ دموکراسی ،حقوق بشر ،سکوالریسم ،اومانيسم ،آزادی و ا تصادِ
ليبرال از جمله دالهای شناوری هستند که با استناد به دالِ مرک ی ن وليبراليسم معنا داده
میشوند و به عنوان معانی جهانشمول و فراگير بازنمایی میشوند .از سوی دیگر ،هر گفتمان
دارای یک وجه سلبی ني هست که از راه آن ،به خود هویت میبخشد .غيریت ای گفتمان همه
گفتمانهایی است که معنای ليبرال از دموکراسی ،آزادی ،حقوق بشر و سياست عرفی را نفی
میکند .بنابرای  ،گفتمان جهانیشدن فرایند غيریتسازی را با نفی معانی محتمل در گفتمان-
های اسالم سياسی و منطقه گرایی سامان میبخشد.
به رغم تنوع درونی گفتمان کالن اسالم سياسی سلفی و تقسيم آن به خرده گفتمانهای
متعدد ،که در اینجا ،گرایش سلفی جهادی مراد است ،توضيح داده شد که ای گفتمان ،دال-
های خاصی را در پيکرهبندی خود وارد کرده و به بازنمایی هویت خویش میپردازد .در ای
ميان ،دال مرک ی شریعت نقطه کليدی و هویت بخش گفتمان اسالم سياسی سلفی جهادی
است که نشانههای دیگر در سایه آن نیم پيدا میکنند و با هم در یک زنجيره هم ارزی مفصل
بندی میشوند .دال مرک ی شریعت خود با شاخصههای مهم تعریف میشود که برخی از مهم-
تری آن عبارتند از رهبری ،خالفت اسالمی ،جهاد ،خدامحوری و امر به معروف و نهی از منکر.
گفتمان اسالم سياسی سلفی با استناد به ارزشهای اسالمی ،شریعت و سنت اسالمی ،به
غيریتسازی با استعمار و و استکبار غربی و مکاتبی همچون ليبراليسم میپردازد و در مفصل-
بندی خود از دالهایی که بيان گردید جهت مقابله با ای غير بهره میبرد .دالهایی همچون
دموکراسی ،کثرت گرایی سياسی ،آزادیهای مدنی و سياسی ،حقوق بشر و ا تصاد آزاد با
رویکرد اومانيستی و ن وليبرال در مفصلبندی گفتمان جهانیشدن رار دارند که از سوی
هویتهای حاکم به عنوان دالهای غير و ناسازگار با سيستم سياسی برخی کشورهای اسالمی
طرد و نفی میگردید .گفتمان اسالم سياسی سلفی جهادی در برابر گفتمان جهانیشدن بر پایه
دال مرک ی شریعت اسالمی ،و با کمک حافیه تاریخی مردمی که از روند استعمار و حکومت-
های ناسيوناليستی پس از آن در سالهای گیشته ناراضی بودهاند ،موفق به کسب اعتبار و
دسترسی نسبی گردید .پس از آن ای گفتمان نه تنها موفق به جیب نيروهای داخلی شد ،که
در حامیپروری فرامرزی ني تا حدودی پيروز بود.
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در ای راستا ،دو گفتمان جهانی شدن و اسالم سياسی سلفی جهادی ،هر کدام با استفاده
از خالء بوجود آمده ،کنش خاصی را اتخاذ نمودند .توضيح آنکه از یک سو ،گفتمان جهانیشدن
با درک شرایط بی راری گفتمان حاکم و اسالم سياسی سلفی جهادی ،با استفاده از دالهای
مردمساالری ،آزادی و حقوق بشر ،عالوه بر شعارهای برابر اجتماعی و ا تصادی درصدد برآمد تا
با استفاده از اعتبار نسبی خود در ميان برخی از شهروندان ،پاسخی مناسب به بحران موجود
ارائه کند .از سوی دیگر ،گفتمان اسالم سياسی سلفی جهادی بر پایه اتکا بر دال مرک ی
شریعت اسالمی ،سعی در بازسازی فضای اجتماعی آرمانی خود داشت و از طریق مفصلبندی
مجدد دالهای سنتی ،به دنبال ایجاد یک عينيت اجتماعی بود .بنابرای  ،از آنجا که گفتمان
اسالم سياسی سلفی جهادی و گفتمان حاکم در برخی کشورهای اسالمی تحت تأثير ساخت
اجتماعی و فرهنگ ریشهدار سنت ،ومگرایی و میهب در ای جوامع رار دارند ،ناگ یر صورت-
بندی گفتمانی خود را با استناد به ای مؤلفهها انجام میدهند .به طور کلی ،در منطقه
خاورميانه تعداد اندکی از کشورها هستند که نهادهای جامعه مدنی در آنها شکل گرفته است.
در برخی از کشورها ،آزادیهای اوليه که امروزه به صورت پيشفرض در بسياری از جوامع تلقی
میشود هم وجود ندارد .از همه ای مسائل مهمتر ای است که هرگاه در برخی از ای کشورها
حرکتی برای بيرون آمدن از زیر سلطه استبداد وجود داشته است ،به سمت استبداد دیگری
حرکت کرده است .استبدادی که تنها ظاهری متفاوت دارد و تنها حرکتهای آزادیخواهانه
ثانوی در ای کشورها توانسته است گامهای جدیدی به سمت آزادیهای مدنی و ایجاد
نهادهای وا عی آن بردارد .بر همي اساس است که بيش از نيمی از کشورهای خاورميانه ،هنوز
با گفتمان تکگفتار داخلی دست به گریبان هستند .ای مسأله آنجا اهميت بيشتری پيدا می-
کند که ای حکومتها به جهت آنکه معموالً از پشتوانههای کافی داخلی برخوردار نيستند،
دچار ت ل ل هستند .از همي رو ،در صورت اراده وی مخالفان گفتمان حاکم جهت ایجاد
تغيير ،به شدت آسيبپییر میشوند.

513

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال سوم ،شماره  ،51پاییز 5318

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ادیبزاده ،مجيد ( .)1387گفتمان ،زبان و سیاست خارجه ،چاپ اول ،تهران :نشر اختران.
پوراحمدی ،حسي (« .)1383مفاهيم درت و هژمونی در پارادایمهای رئاليسم ساختاری و ماتریاليسم
گرامشی» ،فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی ،شماره  ،6صص.51-32
تاجيک ،محمد رضا (« .)1383جهانی شدن و هویت» ،فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی،
شماره  ،3صص .162 -141
تاجيک ،محمدرضا ( « .)1377درت و امنيت در عصر پارادایم» ،مجله گفتمان ،شماره  ،1صص -27
.42
تافلر ،آلوی ( .)1371موج سوم ،ترجمه شهي دوخت خوارزمی ،تهران :نشر نو.
حصاری ،فرهاد ،نوروزی ،ع الدی  ،منوچهرآبادی ،افشي « ،)1332( ،نقش جهانی شدن و هویت اسالمی
در جنبشهای اسالمی منطقه» ،فصلنامه مطالعات ملی ،دوره  ،14شماره  ،1صص .121 – 37
حقيقت ،صيد صادق ( .)1387روششناسی در علوم سیاسی ،م :انتشارات دانشگاه مفيد.
روزنا ،جيم ( .)1384آشوب در سیاست جهان ،ترجمه عليرضا طيب ،تهران :نشر روزنه.
سلطانی ،علیاصغر ( .)1384قدرت ،گفتمان و زبان :سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری
اسالمی ایران ،چاپ اول ،تهران :نشر نی.
صاد ی ،سعيد ( 18تير « .)1333تبارشناسی یک رائت افراطی از اسالمی سياسی» ،نقل شده در
سایت ،http://www.borhan.ir :بازنگری.1334/7/7 :
صالحی اميری ،سيدرضا ( .)1386مفاهیم و نظریههای فرهنگی ،تهران :قنوس.
غفاری هشجي  ،زاهد ،صاد يان ،هاجر (« .)1333نقش جنبشهای اسالمی در تقویت هویت اسالمی در
عرصه جهانی شدن با تأکيد بر جنبش های اسالمی فلسطي » ،فصلنامه دانش سیاسی و روابط
بین الملل ،جلد  1شماره  ،1صص .64-47
فرج اهلل زاده سنجبد ،شهریار (« .)1388جهانی شدن فرهنگ و بنيادگرایی اسالمی» ،پایان نامه مقطع
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
فيرحی ،داود ( .)1384قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم ،تهران :نشرنی.
وام ،عبدالعلی ( .)1386جهانی شدن و جهان سوم :روند جهانیشدن و موقعیت جوامع در حال
توسعه در نظام بین الملل ،تهران :دفترمطالعات سياسی و بي الملل.

511

گفتمان جهانی شدن و اسالم سیاسی ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کاستل  ،امانوئل ( .)1385عصر اطالعات؛ اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،قدرت هویت ،ترجمه حس
چاووشيان ،تهران :نشر طرح نو.
کاظمی ،عباس و محسنی ،ابراهيم (« .)1387تبعيض سنی :گفتمان سياست فرهنگی در هویت بخشی
به جوانان ایرانی» ،فصلنامه نامه علوم اجتماعی ،شماره  ،33صص .54 -23
کيانی ،داود (« .)1381فرهنگ جهانی ،اسطوره یا وا عيت» ،فصلنامه مطالعات ملی ،سال سوم ،شماره
 ،11صص .122 - 31
گرامشی ،آنتونيو ( .)1383دولت و جامعه مدنی ،ترجمه عباس ميالنی ،تهران :نشر اختران.
گل محمدی ،احمد ( .)1381جهانی شدن ،فرهنگ ،هویت ،تهران :نشر نی.
مارش ،دیوید ،و استوکر ،جری ( .)1378روش و نظریه در علوم سیاسی ،ترجمه اميرمحمد حاجی
یوسفی ،چاپ اول ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مارک ،ویليام (« .)1373باز اندیشی در مفهوم حاکميت :تاثير جهانی شدن بر حاکميت دولت» ،مجله
اطالعات سیاسی -اقتصادی ،شماره ،155-156صص .141-132
مکدانل ،دایان ( .)1381مقدمهای بر نظریه گفتمان ،ترجمه حسينعلی نوذری ،تهران :نشر فرهنگ
گفتمان.
نیری ،علی اشرف و سازمند ،بهاره ( .)1387گفتمان هویت و انقالب اسالمی ایران ،تهران :مرک
اسناد انقالب اسالمی ایران.
هانتيگتون ،ساموئل ( .)1381تمدن و بازسازی نظام جهانی ،ترجمه مينو احمد سرتيب ،تهران:
انتشارات کتابسرا.
هوارث ،دیوید (« .)1377نیریه گفتمان» ،ترجمه سيد علی اصغر سلطانی ،فصلنامه علوم سیاسی،
شماره ،2صص .156-182
یاری ،اکسفورد ( .)1378نظام جهانی ،اقتصاد ،سیاست و فرهنگ ،حميرا مشيرزاده ،تهران :دفتر
مطالعات سياسی و بي المللی.
ب) منابع انگلیسی
Brekke, Torkel (2012). Fundamentalism Prophecy and Protest in an Age of
Globalization, New York: Cambridge University Press.
Laclau, Ernesto (1990). New Reflections the Revolution of our time, London:
verso.
Loader, B.D (1998). the Cyberspace Divided, London: Routledge
Soguk, Nevzat (2011). Globalization and Islamism: Beyond Fundamentalism
Paperback, Publisher: Rowman and Littlefield.
511

