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گفتمان انقالب اسالمی و مواجه با
ش بدیلسازی
چال 

چکیده
گفتمان انقالب اســامی با اتکای بر نقطه ّقوت ماهیت اســامی به پیروزی رسید و نظمهای
ســکوالر را به چالش کشــید .اما از ُبرههای به بعد ،این نقطه ّقوت به آنتیتز این گفتمان تبدیل
گردید و آن را با چالش مواجه ســاخت .حال ،این سؤال مطرح است که اسالم سیاسی به عنوان
نقطه ّقوت گفتمان انقالب اســامی در ایجاد انقالب و نظامســازی ،چگونــه بهعنوان عاملی
تهدیدگر و تضعیفکننده آن در جهان اسالم تبلور یافت؟(مسئله) .با روش توصیفی-تحلیلی و
بهرهگیری از نظریه گفتمان الکال و موف (روش) ،این فرضیه به بحث گذاشــته شده که گفتمان
سلفی تکفیری ،با وجود وحدت پارادایمی ،اثبات هویت خود را در نفی گفتمان انقالب اسالمی
ّ
معنادهی متغایر به دالهای مشــابه و مفصلبندی آنها حول حکومت/خالفت
تعریف نمود و با
ِ
مسلمان اصیلتر ،متشرعتر
اسالمی و در سایه حمایت و هدایت نظام سلطه ،توانست الگویی از
ِ
به ّ
مســلمان معترض القا نماید
اجتماعی
نیروهای
به
ا
ر
کفار
ابر
ر
ب
در
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متخاص
و
نبوی
ت
ســن
ِ
«غیر» واجبالجهاد جایگزین «غیر»های صلیبی و یهود
و گفتمان انقالب اســامی را بهعنوان ِ
نماید(فرضیه) .فرجام آن ،تبدیل نقطه ّقوت گفتمان انقالب اســامی به آنتیتز و تضعیفکننده
آن است که جهان اسالم را به تقابل بینمسلمانی خشونتبار مبتال ساخته است(یافته).
ِ
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مقدمه
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وقوع انقالب اســامی رجعت دین به عرصه اجتماع و سیاست بود .با پیروزی انقالب ،گفتمان
ّ
انقالب اســامی بهمثابه مســیری جدید برای حرکتهای اجتماعی در جوامع مســلمان تجلی
«غیر» پهلویســم ،غرب لیبرالسرمایهداری و شرق
یافت .این گفتمان هویت خود را براســاس ِ
کمونیســتی شکل داد که ویژگی مشــترک همه آنها ،سکوالریسم بود .گفتمان انقالب اسالمی با
مفصلبندی نشــانههای مختلف پیرامون دال مرکزی حکومت اسالمی (مبتنی بر والیت فقیه)،
یزاده )17 :1386 ،نقطه ّ
قوت انقالب اسالمی،
در پارادایم اسالم سیاسی قابل فهم است( .حسین 
ج نیروهای اجتماعی در طرد و فروپاشی گفتمان پهلویسم
ماهیت اســامی آن بود که ضمن بسی 
و نیز خردهگفتمانهای ســکوالر پــس از انقالب در داخل ،نظامی دینی را در غیریتســازی با
ّ
سکوالریسم مسلط بر نظام بینالملل تأسیس کرد و آن را به چالش فراخواند .با فروپاشی شرق در
ِ
اواخر دهه  ،1360هویت گفتمان انقالب اســامی در غیریتسازی با غرب لیبرالسرمایهداری
غیر هویتبخش خود تبدیل نمود.
استمرار یافت و آن را به ِ
شــدن یک گفتمان در قالب پارادایم اســام
این تجربۀ متفاوت در تکوین ،تثبیت و هژمون
ِ
ّ
مسلمان مستأصل و ناامید از مکاتب مدرن و ســنتی ناکام را به تبعیت از آن به
سیاسی ،انســان
ِ
تکاپو انداخت و امید رهایی از اســتبدادهای وابسته در پرتو تمسک به اسالم را ّقوت بخشید .در
این راستا جریانهای اســامگرا به بازبینی اندیشههای سیاسی در اسالم پرداختند و با بازخوانی
کاربســت در قدرت سیاســی ،حول دال مرکزی حکومت
دالهای شــناور اســام ،آنها را برای
ِ
اسالمی مفصلبندی کردند .اما با وجود حرکت جریانهای اسالمگرا در چارچوب یک پارادایم،
برخی از آنها هویت خود را در غیریتســازی با گفتمان انقالب اسالمی تعریف کرده و به ستیز
با آن پرداختهاند که مهمترین آنها ،جریان ســلفی تکفیری اســت .در بررسی موضوع فوق ،این
سؤال مطرح میشود که اسالم سیاســی به عنوان نقطه ّقوت گفتمان انقالب اسالمی در انقالب
و نظامســازی ،چگونه بهعنوان عاملی تهدیدگر و تضعیفکننده آن ظهور یافت؟ در پاســخ ،این
تالقی گفتمان ســلفی تکفیری با نظام سلطه ،این گفتمان بدیل ،با
فرضیه بررســی میشود که با ِ
ّ
«غیر»
وجود تکاپو در ِ
قالب پارادایم اسالم سیاسی و دالهای مشابه ،گفتمان انقالب اسالمی را ِ
اصلی خود تعریف نمود و با بازتعریف دالهای شــناور اسالم و معنادهی متغایر،
هویتبخش
ِ
تثبیت خود را در نفی و فروپاشــی آن رقم زد .ظهور این گفتمان بدیل ،نقطه ّقوت گفتمان انقالب

اسالمی ،یعنی اســامگرایی را به عامل تهدیدکنندۀ آن تحویل نمود و با تعریف گفتمان انقالب
ّ
اسالمیبهعنوان «عدو قریب» ،اولویت جهاد را به ستیز با آن و طرد آن داد.
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تحلیل گفتمان

1. Discourse
2. Nodal Point
3. Floating Signifiers
4. Element
5. Moment
6. Antagonism
7. Otherness
8. Equivalence
9. Articulation
10. Hegemony

ش بدیلسازی
گفتمان انقالب اسالمی و مواجه با چال 
محمداسماعیل نباتیان

برای تبیین متقن مسئله مقاله از نظریه گفتمان الکال و موفه بهره میگیریم .نظریه گفتمان ،کارآیی
ِ
مناســبی در تبیین چگونگی تکویــن ،تداوم ،منازعه و افول گفتمانها دارد( .ســلطانی:1387 ،
 )99در این مقاله بیشــتر بر آن بخشــی از گفتمان تأکید میشــود که با «غیریتسازی» مرتبط
اســت .گفتمان 1از مجموعهای از مفاهیم و عناصر تشکیل شده که ارتباط معناداری باهم دارند.
4
مهمترین عناصر هر گفتمان عبارت اســت از :نقطه کانونی(مرکزی) ،2دالهای شناور 3،عناصر
بــه وقتهها ،5ضدیت 6و غیریتها 7،زنجیره هــمارزی 8،مفصلبندی 9و هژمونیjorgensen( 10.
 )and Philips, 2002: 24گفتمانها یک سیستم مترتب بر پراکندگی است که دال مرکزی موجب
انســجام آن میشود .دال مرکزی ،دال برتر و نیروی جاذب سایر نشانهها و عناصر است که حول
یزاده )108 :1394 ،با
آن ،مفصلبندی میشــوند( .یورگنسن37 :1389 ،؛ حقیقت و حســین 
مفصلبنــدی ،عناصر پراکنــده در درون یک گفتمان با هم ارتباط میگیرنــد ،به گونهای که این
عناصــر هویت جدیدی مییابند( .مارش و اســتوکر )202 :1384 ،عناصر نشــانههایی تثبیت
نشــدهای هستند که گفتمانهای مختلف میکوشــند به آنها معنا دهند .برعکس ،وقتهها عناصر
مفصلبندی شــدۀ در درون یک گفتمان میباشــند که به هویت و معنای موقتی دست یافتهاند.
طی مفصلبندی ،دالهای اصلی در زنجیرۀ همارزی با یکدیگر ترکیب میشــوند و در برابر یک
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«غیر» که تهدید میکند قرار میگیرند( .منوچهری )114 :1384 ،از ویژگیهای ذاتی گفتمانها،
ت اســت .براین اســاس ،گفتمانها با «غیر» ،هویت یافته و نظام معنایی خود را
ضدیت و غیری 
تنظیم میکنند .در واقع ،بررســی نظام معنایی یک گفتمان مســتلزم تعریــف آن در تقابل آن با
گفتمان رقیبش و دســتیابی به نقاط تفاوتها و تعارضهای معنایی میانشــان است( .سلطانی،
ً
 )168 :1383به اعتقاد الکال و موف ،اساسا هویت تشکلهای گفتمانی در روابط غیریتسازانه
شکل میگیرد( .سلطانی113 :1387 ،؛ تاجیک)48 :1383 ،
نکته شــایان ذکر اینکه مسئله اصلی یک گفتمان ،تشخیص قدرت و اقتدار یک گروه ،مرجع
یا شــخص در تعریف و تنظیم قواعــد آن گفتمان و نیز تمیز مرزهای گفتمانی خود اســت تا به
عناصر مفصلبندیشــده معنایی نو بدهد .بنابراین اگر در مورد یک معنای خاص برای یک دال
در اجتماع ،اجماعی به دســت آید ،آن دال هژمونیک میگردد و با هژمونیک شدن دالهای یک
گفتمان ،کل آن گفتمان ،هژمون میشود( .سلطانی95 :1383 ،؛ تاجیک)48 :1383 ،

 .1گفتمان انقالب اسالمی

ّ
مرکزی
دال
گفتمان انقالب اســامی حاصل مفصلبندی نشــانههای اســامی و مدرن حــول
ِ
حکومت اســامی با ابتنای بر والیت فقیه اســت که در قالب پارادایم اســام سیاسی قابل فهم
میباشــد .در این گفتمان ،مفاهیمی چون والیت فقیه ،حکومت اسالمی(مردمساالری دینی)،
اشــتمال دین بر سیاست (تقابل با سکوالریسم) ،اجرای شریعت در جامعه ،امتگرایی اسالمی
(وحدت اســامی) ،دفاع از آرمان فلسطین و مبارزه با استکبار جهانی ،به تدریج برجسته گردید
یزاده)273 :1386 ،
و منظومه گفتمانی در غیریتســازی با سلطه غرب را شــکل داد( .حسین 
گفتمان انقالب اســامی با مفصلبنــدی مفاهیم فوق حول حکومت اســامی(والیت فقیه)،
«غیر»هــای خود را از صحنه رقابت طرد کرد و هژمونیک شــد .نکته شــایان ذکر اینکه گفتمان
ّ
انقالب اســامی در صدد نفی مظاهر تجدد نیســت ،بلکه از دســتاوردهای آن بهره میبرد؛ اما
با تأکید بر مفاهیمی نظیر جامعیت دین ،حکومت اســامی ،اشــتمال دین بر سیاست و اجرای
شریعت در جامعه ،از گفتمانهای مدرن ســکوالر متمایز میشود .در اینجا به دالهای گفتمان
انقالب اسالمی اشاره اجمالی میکنیم.
 .1دال مرکــزی عمود خیمه هر گفتمانی اســت که همه دالها با آن مفصلبندی شــده و در
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پیوند با آن معنا پیدا میکنند .دال مرکزی گفتمان انقالب اســامی ،حکومت اســامی مبتنی بر
والیت فقیه اســت .نخستین و مهمترین آرمان انقالب اسالمی تأسیس حکومت اسالمی بود که
ُ
استبدادی وابسته معرفی
سلطنت
جایگزین
نظام
عنوان
ه
ب
پیروزی،
از
پیش
ســال
ه
ن
امام خمینی،
ِ
نمودند (امام خمینی )7 :1385 ،و آن را بهســان قلمرو حکومــت پیامبر(ص) و ائمه(ع) و تنها
نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت قلمداد کردند.
معنادهی آنها در چارچوب
 .2دالهای شناور :دالهایی هســتند که هر گفتمان میکوشد با
ِ
منظومه گفتمانی خود ،حول دال مرکزی مفصلبندی کند .دالهای شــناور مهم گفتمان انقالب
اسالمی عبارت است از:
اشتمال دین بر سیاست ،از دالهای مهم گفتمان انقالب اسالمی است و آن را از گفتمانهای
ســکوالر متمایز میکند ،بلکه هویت آن را در تقابل با سکوالریسم شکل میدهد .براین اساس،
اسالم جامعیت داشته و همه وجوه دنیوی و اخروی حیات انسان را دربرمیگیرد و به دلیل اتکای
یزاده1386 ،
انســانی صرف ،برتر میباشد( .حسین 
بر وحی الهی ،از گفتمانهای متکی بر خرد
ِ
 )17:بنابراین ،حوزه عمومی و جامعه در دایرۀ دین و تعالیم آن تعریف میشــود ،به طوری که به
دلیل وجوه اجتماعی اســام ،تفکیک آن از جامعه امکانپذیر نمیباشد( .شجاعیزند:1386 ،
)39
از نشــانههای مهم این گفتمان ،اجرای شریعت و احکام شــرعی است .اجرای شریعت از
ً
اهداف حکومت اســامی بوده (امام خمینی )31 :1389 ،و اساسا یکی از وجوه تسمیه دولت و
حکومت اسالمی به شمار میرود( .عمیدزنجانی ،1370 ،ج )132-127 :1از این رو است که
در نظام جمهوری اسالمی ،قوانین بر مبنای احکام شرعی و به شرط عدم مغایرت با آن تصویب
و اجرا میشوند و نهاد شورای نگهبان بر این امر نظارت میکند .البته با عنایت به رویکرد عقلگرا
در فقه شــیعه ،در استنباط احکام شرعی و اجرای آن ،مصالح جامعه اسالمی و مقتضیات زمانه
مورد توجه قرار میگیرد.
امتگرایی از دیگر دالهای گفتمان انقالب اسالمی است .براساس آن ،آرمانشهری متشکل
از انسانهای همعقیده و متحد ،تحت عنوان امت اسالمی ،ترسیم میشود که به فراسوی مرزهای
ّ
ملی نظر دارد .امام خمینی از آغاز نهضت اســامی ،منادی وحدت مسلمانان و اتکای بر امت
اسالمی بودند (امام خمینی ،1389 ،ج142 :14؛ ج148 :11؛ ج163 :13؛ ج )90 :18و پس از
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پیروزی انقالب ،فاصلۀ دو روایت شیعی و ّ
سنی از تاریخ میالد پیامبر خدا(ص) را هفته وحدت
ِ
ّ
نامگذاری کردند .با این وصف ،در گفتمان انقالب اســامی ،به اقتضای زمانه ،مرزهای ملی به
رســمیت شناخته شــده ،و ضمن پذیرش ّ
ملیت به عنوان یك واقعیت اجتماعی و سیاسی ،آنها را
به عنوان كثراتی می بیند كه باید ذیل مفهوم توحید به وحدت برســند« :اســام در عین حالی كه
وطن را آنجایی كه زادگاه است احترام می گذارد ،لكن مقابل اسالم قرار نمیدهد .اساس ،اسالم
است»( .امام خمینی ،1389 ،ج  )168 :11در واقع وحدت امت اسالمی مبتنی بر نوعی پذیرش
ایمان و ّ
درونی تعمیمیافته اســت که این همدلی و اتحاد در برابر اســتکبار و نظام ســلطه
د
تعه
ِ
تعریف میگردد( .بای ســامی ،1382 ،ج )11 :1این رویکرد وحدتگرایانه در قانون اساسی
جمهوری اســامی (اصل یازدهم) و سیاســتها و اقدامات دولت جمهوری اسالمی در طول
چهار دهه پس از انقالب مشاهده میشود( .ایزدی 139 :1377 ،و )140
استکبارستیزی از دالهای مهم گفتمان انقالب اســامی محسوب میشود .از چالشهای
مهم جهان اسالم در دو سده اخیر ،سلطه قدرتهای بزرگ بوده است؛ از این رو در این دو سده،
ً
جنبشهای اســامی در کشورهای مســلمان غالبا هدف یا یکی از اهداف اصلی خود را مبارزه
با اســتعمار معرفی میکردند( .موثقی93 :1380 ،؛ مطهری )13-10 :1371 ،گفتمان انقالب
اسالمی هویت خویش را در غیریتسازی با استکبار و سلطه غرب تعریف کرد و با آرمان رهایی
ملتها از ســتم و سلطه اســتکبار به جذب نیروهای اجتماعی پرداخت( .نباتیان1397 ،الف:
 )239این دال به عنوان یک سیاست مهم و بنیادی در نظام جمهوری اسالمی اتخاذ شده است.
(قانون اساسی ،اصل سوم و نهم؛ دهقانی فیرزوآبادی)27-25 :1393 ،
از دالهای مهمی که با دال مرکزی گفتمان انقالب اسالمی مفصلبندی شده ،عدالتخواهی
ّ
اســت .عدالت از ارزشها و مالکهای ثابت در اندیشــه شیعه است ،به طوری که برای تصدی
مســئولیتهای اجتماعی مختلف از امام جماعت مسجد تا قضاوت ،حکومت و والیت ،شرط
ً
شــده است .اساسا اندیشه سیاسی شیعه بر مدار عدالت تکوین یافته و در آن ،هر نظم اجتماعی
و نظام سیاســی منهای عدالت ،نامشروع تلقی شده است .در گفتمان انقالب اسالمی ،با تاکید
بر عدالت و عدالتخواهی ،میان عدالت و سیاســت رابطهایی منطقی تعریف شده است .در این
راستا امام خمینی(ره) مشــارکت بهعنوان یک حق را یکی از شاخصهای عدالت سیاسی فرض
نموده است( .میراحمدی و شیری)839 :1388 ،

اشتمال دین
بر سیاست
اجرای
شریعت
استکبار
ستیزی

امت گرایی

حکومت
اسالمی
(والیت فقیه)
جمهوریت
و مردم
ساالری

عدالت خواهی

عقل گرایی
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از نشــانههای بنیادی گفتمان انقالب اسالمی ،جمهوریت و مردمســاالری است .گفتمان
انقالب اســامی مدرنیته را به طور کامل نفی نمیکند ،بلکه میکوشــد از دستاوردهای آن که با
اسالم سیاسی تضادی ندارد ،بهره گیرد .مردمساالری دینی ناظر بر الگویی از حكمرانی است كه
بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم استوار بوده و حاكم در چارچوب مقررات الهی ،حقمداری،
خدمتمحوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی ایفای نقش میكند( .نوروزی،
 )69 :1382در این گفتمان ،انســان ،خلیفه خداست ،ولی محور عالم نیست و ارزشهای برتر
از او نیز وجود دارند(.ایوبی)30-29 :1380 ،
دال مهــم دیگر گفتمان انقالب اســامی ،عقلگرایی اســت .این گفتمان بــا بهرهگیری از
ظرفیتهای اســام شــیعی و اجتهاد ،برای عقل جایگاه ویژهای قائل است .عقل اجتهادی با به
دســت آوردن مالکهای مصالح و مفاسد قوانین ،نســبت به ثبات و تغییر احکام شرعی و نقش
مقتضیــات زمان نظر میدهد و با اثبــات تغییر مالک حکمی ،حکم نیز دچار تغییر میشــود.
(سیدباقری )85 :1390 ،گفتمان انقالب اسالمی با استمداد از عقلگرایی ،متغیرات را براساس
ثابتات بررســی و احکام آنها را اســتنباط میکند .به همین دلیل ،در برابر مسائل نوپیدا متوقف
نمیشود و در مسیر حرکت انقالبی و نظامسازی ،در مواجه با مسائل مختلف ،مالحظات عقلی
و مصالح جامعه و مقتضیات زمان را مدنظر میگیرید.
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اصطالح ســلفی به جریانهایی از اهلسنت اطالق میشــود که در پی بازگشت به روش سلف
صالح در قرون اولیه اســام میباشند؛ چراکه به نظر آنها تنها روششناسی برای تشخیص تفسیر
درست شــریعت ،ابتنای آن بر قرآنّ ،
سنت و سیره مســلمانان صدر اسالم است .این جریانها
آرمان خود را در گذشــته و صدر اسالم جســتجو میکنند( .الکنانی )5 :1427 ،گفتمان سلفی
جهادی تکفیری در قالب پارادایم اسالم سیاسی قابل فهم میباشد.
گفتمان بدیل ســلفی تکفیری در بستر اسالم سیاسی ّ
سنی با اقتباس از دالهای شناور اسالم
در گفتمان انقالب اســامی ،کوشــید منظومه معنایی متفاوتی در قالب پارادایم اسالم سیاسی
ســامان دهد و با تمسک به دادههای زبانی و غیرزبانی (گفتارها ،گزارشها ،حادثههای تاریخی،
اسالمی اشغال
ســازمانها و  ،)...و بهرهگیری از فضای اجتماعی تحقیرشــدۀ در سرزمینهای
ِ
شــده توســط قدرتهای بزرگ و در عین حال ،هدایت و حمایت این قدرتها ،در مسیر جذب
و هژمونیک شــدن حرکت نماید( .فرمانیان )1395 ،در واقع ،گفتمان ســلفی تکفیری از تالقی
ســه زمینه اندیشهای (اعتقادی) ،جامعهشــناختی و نقش نظام سلطه ،تکوین یافت و در برههای
هژمونیک گردید( .عماد )23-20 :2003 ،در این مقاله ،تأکید اصلی بر ابعاد اعتقادی و نقش
قدرتها در تکوین و تسلط یافتن گفتمان بدیل میباشد؛ اما ُبعد جامعهشناختی و نقش نیروهای
اجتماعی تحقیرشــده بر اثر چندین سده ســلطه قدرتهای بیگانه و حکومتهای وابسته و نیز
اشغال سرزمینهای اسالمی توسط قدرتها را نمیتوان در ظهور و بهویژه هژمونی یافتن گفتمان
بدیل سلفی تکفیری نادیده انگاشتKfir,2015,233-252. Bunzel,2015 Jabreen, 2015.( .؛
احمدی)1390 ،
دالّهای مهم گفتمان بدیل سلفی تکفیری عبارت است از:
 .1دال مرکزی حکومت/خالفت اسالمی که دالهای شناور این گفتمان حول آن مفصلبندی
میشــوند و معنا پیدا میکنند .مراد از خالفت اسالمی در گفتمان سلفی تکفیری ،تمرکز قدرت
در خالفــت و توزیع قدرت از طریق آن میباشــد .خالفت تنها نظام مشــروع در این گفتمان به
شــمار میرود ،زیرا از صدر اسالم برجای مانده و ّ
سنت محسوب میشود( .قادری22 :1392 ،
ّ
ّ
و  )25به عبارت دیگر ،حقیقت دولت فقط در الگوی اســامی تجلی مییابد« :إن حقیقۀ دولۀ
ّ
الدعوۀ [االسالمیۀ] التتجلی إال فی التجربۀ االسالمیۀ»( .رفاعی سرور )95 :1433 ،خالفت با
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مسلمانان غیرسلفی تکفیری را «غیر»
رویکردی ظاهراگرایانه خود موظف است غیرمسلمانان و
ِ
تلقی کرده و از اســام خارج بداند کــه در این صورت ،ریختن خون آنهــا حالل خواهد بود و
جهاد علیهشان واجب میشود( .علی ،2005 ،ج138 :2؛ گروهی از نویسندگان )2004 ،براین
اســاس ،مراجعۀ به حاکمان سکوالر و طواغیت را از نواقض اســام قلمداد کرده و در استدالل
بــر آن ،به آیه «و َمن لمیحکــم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون» اســتناد میکنند( .فرمانیان،
567 :1395؛ علی ،2005 ،ج )138 :2الغای خالفت عثمانی در ســال 1924م ،جریانهای
اسالمگرای ّ
سنی را با چالش مشروعیت نظامهای حاکم بر سرزمینهای مسلمان مواجه ساخت
و تأسیس خالفت را به آرمانی مهم در آثار و آرای متفکران مسلمان تبدیل کرد( .عنایت:1372 ،
 100-99و 155-154 131-128و  )188-181آرای ســیدقطب در این زمینه یک نقطه عطف
محسوب میشــود و با بازتعریف آن در اندیشــه القاعده از دهه  1360و هســتههای وابسته به
القاعــده از دهه  1370به بعد ،تالزمی میان نیل به خالفت و فریضه جهاد ایجاد شــد( .عماد،
)1319-1324 :2013
نخســتین تجربه حکومتی گفتمان ســلفی تکفیری ،تأسیس امارت اســامی افغانستان به
دســت گروه طالبان در سال  1375اســت .طالبان حاصل تالقی گفتمان سلفی تکفیری و منافع
قدرتهای غربی در دهه  1360در افغانســتان است .این گروه با اتکای بر دالهایی چون اجرای
شــریعت و تأمین امنیت در پرتو شریعت در جامعه بحرانزده افغانستان و با هدایت نظام سلطه،
توانست بر نیروهای اجتماعی افغانستانی تأثیر بگذارد و با مفصلبندی دالهای اسالمی پیرامون
امارت اســامی ،هژمونیک گردد( .عماد1318-1322 :2013 ،؛ شیرزاد)150-175 :1393 ،
امــارت طالبان از بدو ظهــور ،هویت خویش را در غیریت با گفتمان انقالب اســامی تعریف
کرد که شــهادت دیپلماتهای ایرانی در مزارشریف نقطه عزیمت این تخاصم قلمداد میشود.
(میراحمدی و ولدبیگــی )402 :1393 ،از دیگر تجربههای حکومتداری این گفتمان ،امارت
الشــباب و محاکم شریعت در ســومالی است که در سایه اشغال این کشــور به دست امریکا و
متحدانش شــکل گرفت( .عماد )2013 ،اما مهمترین و فراگیرتر تجربه تشکیل حکومت توسط
گفتمان ســلفی تکفیری ،خالفت داعش (الدولۀ االســامیۀ فی العراق و الشــام) است .داعش
«غیر»
بهعنوان نسل دوم القاعده ،آرمانهایش افراطیتر و مسیر نیل به آنها بسیار خشونتبارتر و ِ
واجباالجهاد آن ،متفاوت تعریف شــده اســت Mortada,2014( .؛ نباتیان1397 ،ب)453 :
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پس از ســقوط صدام در ســال 2003م ،القاعده با داعیۀ مبارزه با نیروهای اشغالگر امریکایی،
«تنظیم القاعده فی بالد الرافدین» را تأســیس کرد که در ســال 2010م ،به الدوله االسالمیه فی
العراق تغییر نام داد .القاعده عراق با بهرهگیری از شرایط اجتماعی ناشی از اشغال عراق و بحران
ســوریه و داعیۀ مبارزه با صلیبیها ،به جذب نیروهای اجتماعــی از اقصی نقاط دنیا پرداخت.
( )Astin, 2014این گروه با ورود به ســوریه و تصرف شــهر الرقه ،دولت اسالمی عراق و شام را
حکومت «بما أنزل
در آن اعالم کرد )Jabreen, 2015 ( .داعش در صدد ارائه نمونهای آرمانی از
ِ
الله» و بازگشت به سلف صالح برآمد( .األثری ،بیتا8 :؛ نباتیان)413 :1393 ،
 .2دالهای شــناور :پیوند دین و سیاســت از دالهای مهم گفتمان بدیل به شــمار میرود.
پارادایم اســام سیاسی و غیریتسازی گفتمان بدیل با مدرنیتۀ سکوالرّ ،
مبین اعتقاد آن به پیوند
دین و سیاســت و نفی سکوالریســم و تلقی همه نمادهای مدرن به عنوان مصداق کفر و شــرک
ً ًّ
کفریا یتناقض مع دین االســام جملۀً و
اســت« :یعتبر الجهادیون الدیمقراطیۀ فلســفۀً و نظاما
ً
تفصیال»( .السوری ،بیتا )794 :طرطوســی ،از متفکران تکفیری ،دموکراسی را فتنه این دوران
میداند که معتقد و داعی به آن و حکومت براســاس آن ،موجب کفر و ارتداد اســت ،گرچه در
زبان ،از مســلمانان تلقی شود( .الطرطوسی )2 :1435 ،حتی قانونگذاری و حکم براساس آن را
نیز از اسباب کفر و خروج از اسالم میدانند ،گرچه ارکان خمسه اسالم را به جا آورند( .گروهی
از نویسندگان128 :2004 ،؛ الطرطوسی ،بیتا5 :؛ فرمانیان 566 :1395 ،و )259
از دالهای شناور گفتمان بدیل و بلکه مهمترین هدف اعالمی آن ،اجرای شریعت میباشد.
(نباتیان ،1393 ،ج )412 :2در این گفتمان ،حکومت به غیر شریعت اسالم ،کفر و شرک است،
هرچند در آن به مناسک و احکام شرعی عمل شود« :الحکام الذین الیحکمون بشریعةاالسالم
ّ
َ َ
فی کثیر من بلدان المسلمین فهؤالء کفار  ...و کل من شارک فی وضع القوانین الوضعی ة أو حکم
ّ
ً
ً
بها فهو کافر کفرا أکبر ُمخرجا من ملة االسالم و إن أتی بأرکان االسالم الخمسةو غیرها؛ (گروهی
از نویسندگان )128 :2004 ،حاکمان بسیاری از کشورهای اسالمی که براساس شریعت اسالم
حکومت نمیکنند ،کافر هســتند ...و هر کسی که در وضع قوانین وضعی و اجرای آنها مشارکت
کند ،کافر اســت ،کفری که موجب خروج از دین اسالم میباشد ،حتی اگر ارکان خمسه اسالم
و دیگر احکام شــرعی را به جا آورد» .اقدامات گروههایی نظیــر القاعده ،طالبان ،داعش ،جبهه
النصره ،الشــباب ،بوکوحرام و  ...در ایام سلطه بر مناطقی از سوریه ،عراق ،افغانستان ،سومالی،
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نیجریه ،بیانگر تأکید و اصرار آنها بر اجرای احکام شــرعی با برداشــتی ســطحی و ظاهرگرایانه
از آیات و احادیث اســت و اقداماتی چونُ :مثله کردن ،ســربریدن ،فروش دختران غیرمسلمان
حتی شــیعه ،نبش قبر صحابه ،تخریب مساجد و مقابر و ...را به احکام و روایات از پیامبر(ص)
و صحابه مســتند میکنند( .المهاجــر ،بیتــا270-279 ،254-257 ،234 ،163 ،119:؛
میراحمــدی و ولدبیگــی )370-400 :1393 ،بهویژه که با نمایش این اعمال ضد انســانی در
رســانهها ،چهرهای رعبانگیز و خشــن را از دولت اســامی خود به نمایش میگذارند و آن را
ُ
مصداق «ترهبون» در قرآن (انفال :آیه )60میدانند( .المهاجر ،بیتا)234 ،163 ،119:
امتگرایی از دالهای مهم گفتمان بدیل است و با اعتقاد بر امتگرایی ،بر وحدت مسلمانان
تحت خالفت و امامت واحد تأکید دارد و ملتگرایی را محصول مدرنیســم شــرکآلود میداند
( )Jabreen, 2015که برخالف تعالیم و ّ
ســنت اســامی اســت .رویکرد امتگرایی با حذف
ّ
مرزهای ملی ریشــه در اندیشه متفکرانی چون سیدقطب دارد( .سیدقطب )106 :1378 ،داعش
در خالفت عاجل خود ،با تقبیح معاهده ســاکس -پیکو که ناظر بر تقســیم جهان اسالم پس از
جنگ جهانی ّاول و فروپاشــی خالفت عثمانی اســت ،وحدت امت اسالمی را مستلزم از میان
برداشتن مرزهای ملی ناشــی از این معاهده و تأسیس خالفت اسالمی با مرزبندی عصر خلفا،
و بیعت همه مســلمانان با خلیفه داعش میدانســتMabon, 2017( .؛  )Mccants,2015نکته
مهم اینکه در این گفتمان ،دایره «امت» بســیار محدود تعریف شده و تنها شامل مسلمان سلفی
تکفیری میشود و مسلمانان غیرسلفی به عنوان «غیر» تلقی میشوند.
جهاد از مفاهیم کلیدی در گفتمان سلفی تکفیری است ،بهطوری که فریضه جهاد تنها طریق
گذار از جامعه جاهلی به حاکمیت اسالمی ،و اساس اسالم عملی محسوب میشود( .فیرحی،
 )80 :1393برخی متفکران تکفیری ،تشــکیل دولت اسالمی بر اساس شریعت را جز از طریق
جهاد امکانپذیر نمیداننــد( .عبدالحلیم ،ط1435 ،ب ،ج )1 :7فریضه جهاد باالتر از ســائر
عبادتها نظیر نماز و روزه و حج اســت و مالک درک اسالم میباشــد (الزرقاوی)4 :1427 ،
ً
و اساســا جهاد با امریکاییها ،یهودیان و منافقان مرتد(شیعیان) به عنوان واجب عینی ،نیازمند
کســب اجازه از کسی نیست( .الظواهری )28 :1423 ،سلفیها با تقسیم دشمن واجب الجهاد
ِ
«عدو قریب» ،آمریکا و یهود را ّ
«عدو بعید» و ّ
بــه ّ
عدو بعید و حکومتهای مســلمان و گفتمان
انقالب اسالمی و مسلمانان غیرسلفی را دشمن قریب تلقی نمودند( .عبدالسالم فرج ،بیتا5 :؛
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فرمانیان )345 :1395 ،نکته شایان توجه اینکه گرچه در دهه  1360به مقابله با ّ
عدو بعید گرایش
داشتند ،اما از دهه 2000م ،اولویت به مقابله با دشمن قریب تغییر یافت( .المهاجر ،بیتا-75 :
196؛ میراحمدی و ولدبیگی)405-372 :1393 ،
مقابله بــا صلیبیها و صهیونیســم ،بهعنوان ّ
عدو بعیــد  ،از دیگر دالهای گفتمان ســلفی
تکفیری به شــمار میرود .غیریتسازی گفتمان سلفی تکفیری با نظام سلطه و مدرنیته ریشه در
اندیشههای سیدقطب دارد( .سیدقطبّ )25 :1387 ،
حس تنفر و تضاد با استکبار و صهیونیسم
در سیاســتهای اعالمی گفتمان ســلفی تکفیری به صورتی افراطی مشاهده میشود و خود را
داعیهدار اصلی مبارزه بــا صلیبیها و یهودیها میدانند Jabreen, 2015) .و (Kfir,2015,نقطه
عزیمت گفتمان ســلفی تکفیری مواجه آن با اشــغالگری شــوروی در افغانستان در دهه 1980
(عمــاد 1211 :2013 ،و 1320-1318؛ ّ
عزام ،بیتا الف9 :؛ همــو ،بیتا ب )13 :و در ادامه،
جهاد بــا آمریکا در حجاز در دهه 1990م اســت( .عمــاد1329-1316 :2013 ،؛ فرمانیان،
 )535 :1395در این راستا با تشکیل شبکه گسترده در کشورهای مختلف (از فیلیپین تا مغرب)،
مکان ممکن در پیش گرفت تا زمینه احیای خالفت فراهم گردد.
استراتژی تأسیس امارت را در هر ِ
(عطوان )58-55 :1391 ،تشکیل «الجبهةاالسالمیة العالمیة لمواجهة الصلیبیین و الیهود» در
1997م ،و انفجار سفارت امریکا در کشورهای کنیا و تانزانیا و همچنین عملیات یازدهم سپتامبر
 2001در خاک امریکا از جمله اقدامات منتســب به ســلفی تکفیری در مخاصمه با ّ
عدو بعید
اســت (عماد1317-1316 :2013 ،؛ فرمانیــان )402-403 :1395 ،که برای گفتمان بدیل،
جذابیت اجتماعی زیادی در میان مســلمان ایجاد کرد( .عماد )1309-1310 :2013 ،اشغال
عراق به دســت نیروهای امریکایی در ســال 2003م ،را باید نقطه عطفی در قوام گرفتن گفتمان
ســلفی تکفیری و تغییر اولویت آن به جهاد با ّ
عدو قریب دانست ،به طوری که در دهه 2000م،
بیش از یکصد گروه وابسته به این گفتمان در عراق ّفعال بودند( .فرمانیان)525 :1395 ،
ّ
از دالهای شــناور گفتمان ســلفی تکفیری ،اتباع و تقدم نقل بر عقــل و ظاهرگرایی افراطی
اســت .به نظر ســلفیها تنها روششناسی برای تشخیص تفسیر درست شــریعت ،ابتنای آن بر
قرآنّ ،
سنت و سیره مســلمانان صدر اسالم است .یکی از پیامدهای اعتقادی این روششناسی،
تعریف خاص از «بدعت» و براســاس آن ،تکفیر مسلمانان غیر سلفی و رویکرد رادیکالیسم در
ّ
سلفی تکفیری اســت( .فیرحی 78 :1393 ،و « )79اتباع» در برابر تقلید از مجتهد است که با

اجرای
شریعت

نفی
سکوالریسم
و پیوند دین با
سیاست

حکومت
اسالمی(خالفت)

مقابله با
صلیبیون
و یهود

امت گرایی

نقل گرایی،
ظاهرگرایی
افراطی ،نفی
عقل گرایی

جهـــاد

 .3رویکردهای بدیل سلفی تکفیری در تقابل با گفتمان انقالب اسالمی

در نظریه گفتمان ،با یک اثبات و یک نفی مواجه هستیم و هر گفتمان ،در عین اثبات خود« ،غیر»ها
گفتمان هویتســاز برای اثبات هویت خود بــه نفی «غیر» میپردازد.
را نفــی میکند .در واقع
ِ
(تاجیک )12 :1384 ،براین اســاس ،گفتمان انقالب اســامی برای اثبــات هویت خویش به
«غیر» نظامهای ســکوالر غرب (سرمایهداری) و شرق(کمونیسم) و در مقابل ،تقریب میان
نفی ِ
مسلمانان پرداخت .اما گفتمان بدیل سلفی تکفیری با وجود وحدت پارادایمی(اسالم سیاسی)،
در اثبات هویت خود به نفی گفتمان انقالب اســامی پرداخت و با احیای اختالفات مذهبی و
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محمداسماعیل نباتیان

توجیه «ضرورت بازگشت بیواسطه به قرآن» ،به نوعی خودمرجعی افراد منجر شده و رادیکالیسم
«غیر» این گفتمان،
اسالمی رقم زده است( .فیرحی )82 :1393 ،براســاس این روششناسیِ ،
همه مســلمانان غیرسلفی تکفیری را شامل میشــود( .همان )83 :در واقع با دغدغ ه دین ناب و
خالص ،و با تمسک به ظاهرگرایی افراطی ،به جز معنای لفظی نصوص دینی ،به معنا ،مصلحت
و قصدی فکر نمیکند ،از این رو به همســنجی ادله شرعی و اجتهاد در نصوص نیازی احساس
نمیکنــد؛ بلکه تنها امر مهم ،اجرای این نصوص ،به ویژه با اســتناد به جهاد اســت؛ ابزاری که
مشــروعیت آن را خود ّ
نص تضمین و توصیه کرده است .از پیامدهای این روششناسی ،بازتولید
ناگزیر خشونت تحت عنوان جهاد است( .همان)
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تاریخی شیعه – ّ
ســنی و معنادهی متفاوت به دالهای مشابه و اتکای بر روششناسی ظاهرگرای
افراطی بهویژه در تفســیر مفاهیمی چون بدعت ،خود را نماینده اســام سیاسی ّ
سنی القا نمود.
با وجود این بســتر اندیشهای غیریتســاز در گفتمان بدیل ،نقش برجسته قدرتهای بزرگ در
جبههگیری آن علیه گفتمان انقالب اســامی را نمیتوان نادیده انگاشــت .فرجام تالقی گفتمان
بدیل و نظام ســلطه در استخدام اســام ،تضعیف گفتمان انقالب اســامی میباشد .تقابل و
تخاصم گفتمانی بدیل سلفی تکفیری با انقالب اسالمی در رویکردهای زیر قابل مشاهده است.
 )1تضعیــف منزلت ایدئولوژیکی گفتمان انقالب اســامی :از وجوه تمایز گفتمان انقالب
اســامی با دیگر جریانهای اســامگرا ،توانایی ایدئولوژیک آن در ایجاد انقالب و نظامسازی
اسالمی اســت که در پرتو رویکرد تقریب و وحدت اســامی ،الهامبخش جریانهای اسالمی
در برونرفت از رخوت چند قرنی و حرکت در تقابل با ســلطه غرب و دولتهای وابســته و نیز
تضعیف شــکافهای ّ
سنی – شیعه و عرب -فارس ،و برجستهسازی تضاد اسالم – غرب و اسالم
– صهیونیســم بوده اســت( .حقی )24-23 :1398 ،نمونه بارز آن ،در مسئله فلسطین و گذار
جنبشهای آزادیبخش از رویکردهای ســکوالر به اسالم سیاســی و توانایی آنها در مهار نسبی
رژیم اســرائیل ،قابل مشــاهده اســت .این توانایی ایدئولوژیکی ،منزلت و مکانت رفیعی برای
گفتمان انقالب اســامی در میان ملتهای مســلمان رقم زد .اما گفتمان بدیل با غیریتسازی
گفتمان انقالب اســامی ،مهمترین ّ
مزیت و نقطه ّقوت آن ،یعنی منزلت ایدئولوژیک در جهان
اسالم را به چالش کشید .گفتمان بدیل با ارائه خود به عنوان نماینده اسالم اصیل ّ
سنی ،با احیای
اختالفات مذهبی و تاریخی شــیعه – ّ
ســنی و اتکای بر روششناسی ظاهرگرای افراطی و تفسیر
مفاهیمی چون توحید و بدعت ،آن منزلت ایدئولوژیک انقالب اســامی در جهان اســام را به
چالش کشــاند و الگوی سلفی تکفیری را نماینده اســام در مبارزه با کفر و شرک و بدعت القا
نمود( .پورسعید )824 :1385 ،گرایش نسبی جوانان ّ
سنی به این گفتمان در کشورهای مختلف
و حضور در جهادّ ،
مبین این انتقال منزلت میتواند باشد.
 )2امتگرایی افراطی در تقابل با امتگرایی واقعگرایانه :گفتمان انقالب اسالمی با ابتنای بر
نظرداشت نقش تخریبی شکافهای مذهبی ،قومی ،زبانی و سیاسی میان
تعالیم قرآنی و نبوی ،و
ِ
ّ
مسلمانان بر وحدت و تقریب میان مسلمانان با حفظ مرزهای ملی تاکید داشت و دال امتگرایی
را با رویکرد اتحاد در تقابل با سلطه غرب حول حکومت اسالمی مفصلبندی نمود .اما گفتمان

1. Field of Discursivity
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بدیل علیرغم تشــابه ظاهری در دا ل امتگرایی ،با برداشتی تنگنظرانه از مفاهیمی چون توحید
و بدعت ،دایره امت اســامی را بســیار محدود تعریف کرده و بسیاری از مسلمانان حتی ّ
سنی،
با برچســب شــرک و نفاق ،در بیرون از آن و به عنوان «غیر» تلقی میکند که جهاد با آنها واجب
میباشــد( .ابراهیمی )188 :1389 ،این رویکرد بــه امتگرایی ،برخالف نگاه گفتمان انقالب
اسالمی و فلســفه امت واحده در آموزههای قرآنی ،خود منشأ تشتت ،نزاع و خشونت سهمگین
میان مســلمانان گردیده اســت که جنگ سوریه ،عراق ،افغانســتان و حتی لیبی که هر دو طرف
منازعهّ ،
سنی هستند ،تبلور این امتگرایی متناقض میباشد( .حقی)24 :1398 ،
«غیر» گفتمان انقالب اســامی و شیعه :گفتمان انقالب اسالمی
«غیر» کفر به ِ
 )3گذار از ِ
«غیر» اســتکبار غرب و شرق پرداخت؛ هویتی که با رویکرد
برای اثبات هویت خویش به نفی ِ
تقریــب و وحدت ،همه مســلمانان با مذاهب مختلــف را دربرمیگرفت .امــا گفتمان بدیل با
ُ
تمسک به دال «نقلگرایی – نفی عقلگرایی و ظاهرگرایی افراطی» و تکیه بر جایگاه خودمرجعی،
برداشــتی از مفاهیمی چون توحید ،بدعت ،کفر و شــرک را ارائه نمود که براســاس آن ،گفتمان
انقالب اسالمی که بر بستر مذهب شیعه شکل گرفته بود ،در خارج از دایره هویتی گفتمان سلفی
«غیر» واجبالجهاد قرار میگرفت.
تکفیری و به عنوان ِ
گفتمان سلفی تکفیری با پارادایم اسالم سیاسی در حوزه گفتمانگی 1انقالب اسالمی تعریف
«غیر» انقالب اسالمی را جذب نمود تا آن را به یک وقته
میشد ،اما با
وجود این ،عنصر مقابله با ِ
ِّ
تبدیل نماید و دال کفر را با مدلول تشــیع و انقالب اسالمی ُپر کند .در واقع گفتمان بدیل ناچار
به غیریتسازی مستمر با گفتمان انقالب اسالمی برای تداوم حیات خود بود .در این راستا طرح
موضوع هالل شــیعی توسط حاکمان عرب ،راه را برای غیریتسازی و ضدیت سلفی تکفیری با
گفتمان انقالب اســامی و تمهید پذیرش آن در افکار عمومی اهلسنت هموار کرد .البته نقش
قدرتهای بزرگ در دگردیسی گفتمان بدیل بسیار پررنگ است ،به طوری که برخی محققان این
گفتمان را طرح و ساخته نظام ســلطه میدانند و نه برآمدۀ از ساختار مذهبی و شرایط اجتماعی
و سیاســی و فرهنگی جوامع مســلمان )Mortada,2014( ،و هدف اصلــی امریکا در هدایت و
تجهیــز این جریان را مهار ایران و ایدئولوژی انقالبی آن از طریق جنبشهای رادیکالیســت ضد
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شیعی ،مانند القاعده ،دانستهاند( .علییاری )129 :1394 ،حتی برخی متفکران ،هدف آمریکا
از حمایت و تجهیز گفتمان سلفی تکفیری را تولید جریان آنتیتز انقالب اسالمی در آینده دانسته
اند( .آشــکار )63 :1384 ،در این میان ،حمایت جمهوری اســامی ایران از دولت ســکوالر
ســوریه و شیعه عراق که بخشهایی از اهلسنت در مخالفت با آنها برخاسته بودندُ ،بعد اعالمی
ّ
و تبلیغی این غیریتســازی و تخاصم با محوریت ســلفی تکفیری را شدت بخشید .فرجام این
«غیر»
«غیر» صلیبــی و یهود به ِ
غیریتســازی ،دگردیســی در گفتمان بدیل و گذار از تقابل با ِ
انقالب اسالمی و شــیعه در دهه2000م ،میباشــد .این گذار بهروشنی در سخنان ابومصعب
زرقاوی ،مؤســس القاعده عراق و داعش ،دیده میشود .به اعتقاد او ،آمریکاییها ،کردها ،دولت
عراق و شــیعیان دشمنان آنها هســتند که در این میان ،شــیعیان کلید تحوالت سیاسی عراق به
حســاب میآیند؛ چراکه اگر ارزشهای مذهبی ،سیاســی و نظامی شیعیان هدف قرار گیرد ،آنها
تحریک میگردند و خوی حقیقیشان در قبال اهلسنت را به نمایش میگذارند و ّ
سنیهای غافل
ّ
به ّنیات واقعی شــیعیان آگاه میشــوند .او شیعیان را دشــمنان مکار و کینهتوز و شرور در لباس
دوســت میداند که عامل تفرقه در تاریخ اسالم بودند و هرگز با اسالم همخوانی نداشتهاند و بر
محور کفر اجتماع کردهاند( .زرقاوی)73-72 :1427 ،
نکته شایان ذکر در این دگردیسی اینکه گفتمانهای هژمون از طریق زنجیره همارزی ،تفاوتها
را میپوشــانند؛ از این رو با برجستهسازی تهدید گفتمان انقالب اسالمی ،همه گروههای وابسته
به گفتمان ســلفی تکفیری ،نظیر داعش ،جبهه النصره ،طالبان و  ...در زنجیره همارزی ســلفی
ً
تکفیری قرار میگیرند تا موقتا تفاوتهای خردهگفتمانهای ســلفی تکفیری با گفتمان هژمون به
حداقل برسد و انسجام میانشان استمرار یابد( .پورحسن و سیفی)14 :1394 ،
ّ
 )4مخدوش کردن چهره رحمانی اسالم با خشــونت عریان و نفی نمادهای تجدد :گفتمان
انقالب اسالمی گرچه در تقابل و غیریتسازی با مدرنیته و سکوالریسم شکل گرفت ،اما با اتکای
ّ
بــر دالهای عدالت و عقلگرایی و مالحظات و مقتضیات زمانه و پذیرش برخی دســتاوردهای
مدرن نظیر مردمســاالری ،انتخابات ،مشــارکت سیاســی و  ،...چهرهای رحمانی و عقالنی از
اســام را در معرض افکار عمومی جهان قرار داد .سیر تصاعدی گرایش به اسالم در کشورهای
مختلف پس از انقالب اسالمی میتواند شاهدی بر این باشد .اما گفتمان بدیل با فهم شریعت از
شناسی«نقلگرا – ظاهرگرای افراطی» و نفی عقلگرایی ،برداشتی سطحی
طریق تمســک به روش
ِ
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و تنگنظرانه از مفاهیمی چون بدعت ،کفر و شــرک ارائه کرده و آن را اسالم ناب و اصیل معرفی
نموده اســت .آنگاه بر مبنای این برداشت ،آحاد جامعه را به مسلمان و مشرک و کافر تقسیم کرده
ّ
ّ
است .خالفت اسالمی مکلف به اجرای متصل ِب شریعت در جامعه بر اساس این تقسیمبندی و
برداشت ظاهری و بدون هرگونه چشمپوشی و رحمت و مصالح جامعه میباشد .گفتمان سلفی
تکفیری این رویکرد متصلب در اجرای شــریعت را به عنوان اســام اصیلتر ،متشرعتر به ّ
سنت
نبوی ،و ّ
مقید و ّ
متعبدتر به شــریعت در افواه و افکار عمومی القا کرده اســت .اقدامات خشــن،
رعبانگیز و ســبعانه در اجرای احکام شــرع تحت عنوان حکومت اسالمی ،نظیر مثله کردن و
ً
سربریدن ،و رســانهای کردن آن ،عمال آن چهره عقالنی و رحمانی و انسانی از اسالم را گفتمان
انقالب اســامی منادی آن بود ،مخدوش نموده و در افکار عمومی دنیا ،حکومت و شــریعت
اسالمی را مساوی با سبعویت عریان القا نمودهاند.
 )5بیداری اســامی در جهان عرب با دالهای اســامی و مدرن علیه نظامهای ســکوالر
سیاسی متأثر از گفتمان انقالب
وابسته شــکل گرفت .این خیزش را باید آغازی بر احیای اسالم
ِ
اسالمی دانست؛ اما در ادامه این حرکت ،گفتمانهای بدیل ،آرمان و اهداف بدیلی را پیش روی
حرکتهای مردمی القا کردند و بخشهایی از نیروهای اجتماعی را به ســمت خود سوق دادند.
تزلزل در تداوم انقالب مردمی و اســتیالی جریانهای وابســته به نظام سلطه بر روند جنبشها
در برخی کشــورها نظیر مصر ،ســبب گردید که گفتمان بدیل سلفی تکفیری نیز راهی برای نفوذ
اجتماعی در این حرکتها پیدا کند .این گفتمان با تأکید بر اجرای شریعت و القای خود بهعنوان
متشــرع به ّ
ّ
مأیوس از تحوالت سیاسی
جامعۀ
از
هایی
ش
بخ
توانست
نبوی،
ت
سن
اسالم اصیل و
ِ
پــس از بیداری را به ســمت خود جذب نمــوده و با داعیه اســامگرایی ،جبههبندی جدیدی را
ایجــاد کند و به مصاف انقالب مردمی برود .تداوم بحران در ســوریه ،لیبی ،عراق ،تونس و ...و
خشونتهای رعبانگیز در این کشــورها را باید محصول این جبههبندی تلقی کرد .این شرایط
بحرانی ،اهداف اصلی بیداری اســامی را به فراموشــی ســپرد و مردمی را که ســودای آزادی و
اســتقالل تحت پرچم اسالم را داشتند ،در چکاچک شمشیرهای آخته تکفیر ،به امنیت به عنوان
مسئله اصلی ،قانع کرد و به بازگشت دیکتاتورها رضایتمند نمود.
 )6توجیه اشــغال در سایه شکاف شیعه – ّ
سنی :با عنایت به اینکه بخش عمدهای از اقدامات
دهشتناک و ســبعانه تکفیریها علیه شیعیان در سوریه ،عراق ،پاکســتان ،افغانستان و  ...انجام
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میگیرد و حتی در مقابل دوربین ،جگر یک ســرباز ســوری را به دندان کشیده میشود و سرها
بریده و بدنها مثله میگردند ،مخاطبان غربی در پرتو نمایش ُپرتکرار رسانههایشان به شکاف و
دشــمنی خونین میان شیعه و ّ
سنی سوق داده میشوند که این شکاف به دلیل ریشههای تاریخی،
اعتقــادی و جامعهشــناختی ،قابل ترمیم نیســت؛ از این رو برای مهار این تخاصم غیرانســانی
میان شیعه و ّ
ســنی ،در افکار عمومی جهان ،حضور قدرتهای بزرگ در سرزمینهای اسالمی
ضرورت و مشروعیت مییابد.

نتیجهگیری

امعاننظر در دو گفتمان انقالب اســامی و ســلفی تکفیری ّ
مبین وحدت پارادایمی آن (اسالم
سیاسی) و تشابه ظاهری دالهای آن است ،به طوری که رسالت هر دو تشکیل حکومت اسالمی
برای اجرای شــریعت و مقابله با کفار ســکوالر در پرتو امت اســامی اســت .گفتمان انقالب
ّ
مرکزی حکومت اسالمی با
دال
اســامی حاصل مفصلبندی دالهای اســامی و مدرن حول
ِ
محوریت والیت فقیه است که اثبات خود را در نفی غرب و شرق سکوالر تعریف کرده است .در
مقابل ،گفتمان بدیل ســلفی تکفیری در بستر اسالم سیاسی ّ
سنی و با دال مرکزی خالفت ،اثبات
خود را در نفی و غیریتســازی با گفتمان انقالب اسالمی و صلیبیها و یهود رقم زده است؛ اما
ً
ً
«غیر» واجبالجهاد در
عمدتا
و
عمال
در ادامه ،با برجستهسازی تهدید گفتمان انقالب اسالمی،
ِ
منطقه را گفتمان انقالب اســامی القا نموده است .این گفتمان با رویکرد ظاهرگرایی افراطی در
تفســیر تعالیم اسالمی و نفی کلیت نشانههای مدرن ،داعیه نمایندگی اسالم اصیلتر و متشرعتر
به ّ
ســنت نبوی و ســلف صالح را دارد و در مقابل ،گفتمان انقالب اسالمی را به اعتبار اعتقادات
غیر مشرک و
شیعی ،بهرهگیری از دســتاوردهای مدرن و حمایت از دولتهای محور مقاومتِ ،
مبتدع تلقی کرده اســت که جهاد با آن اولویت دارد .در این راستا هدایت و حمایت نظام سلطه و
دولتهای وابسته منطقه بهویژه در طرح هالل شیعی در دگردیسی گفتمان بدیل از غیریتسازی
با صلیبیها و یهود به غیریتسازی با گفتمان انقالب اسالمی ،نقش تأثیرگذاری داشته است .در
واقع ،گفتمان بدیل در قالب پارادایم اســام سیاســی و بهرهگیری از ظرفیت آن در غیریتسازی
با گفتمان انقالب اســامی تکوین یافت و هژمونیک گردید؛ در حالی که اســام سیاســی نیز
نقطه ّ
«غیر» غرب و شــرق بود .نتیجه اینکه
با
ســازی
ت
غیری
در
اســامی
انقالب
گفتمان
ت
قو
ِ
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اسالم سیاســی بهعنوان نقطه ّقوت گفتمان انقالب اســامی بهعنوان آنتیتز و تضعیفکننده آن
در چارچوب گفتمان بدیل ســلفی تکفیری ظهور یافت و آن را به چالش کشید ،به طوری که در
میادینی چون عراق ،ســوریه ،افغانستان ،پاکســتان ،لبنان و ...شاهد جهاد گفتمان بدیل با داعیه
اســامگرایی علیه گفتمان انقالب اســامی و محورمقاومت با شدیدترین شیوهها هستیم که در
ســایه این تخاصم بینمسلمانی ،امنیت آمریکا و اسرائیل در منطقه تأمین میشود و مسلمانان در
پرتو آن ،تضعیف و تحلیل میروند.
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