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  فصلنامه مطالعات سیاسی  
1392 تابستان، 20، شماره پنجمسال   

  113-136صفحات: 
  24/3/1392 ؛ تاریخ پذیرش نهایی: 25/1/1392 تاریخ دریافت:

  

  
  و غرب یاسالم ییادگرایگفتمان بن يهاچالش

  
  

  ***يمختار دکتر علی /  **دکتر جهانبخش مرادي/  *ادکتر حامد محقق نی
  

  چکیده
الملل بوده اسالمی، یکی از موضوعات چالش برانگیز در چند دهه اخیر در مناسبات بین بنیادگرایی

، آرام آرام جایگاه خود را تحکیم 1980است. این گفتمان، با فروپاشی بلوك کمونیسم در اواخر دهه 
سپتامبر که جهانیان را شگفت زده کرد، نشان از گسترش قدرت عملگرایی این  11بخشید. حادثه 

بنیادگرایان  مان بود. در واقع، بنیادگرایی اسالمی از عرصه فکر و اندیشه به عرصه عمل رسید.گفت
پی  تقابل با  ، دربرخالف دیگر گروههاي اسالمی مانند اسالم گرایان میانه رو یا اسالم گرایان سکوالر

هستند و سعی  (حقوق بشر، دموکراسی، جهانی شدن، تروریسم و سکوالریسم) ي مکاتب غربیهاآموزه
 که آن است نوشتار این در اصلی پرسشمی کنند تا تسلط و قدرت فائقه غرب را به چالش بطلبند. 

 بکشد؟ چالش به را غرب هژمونی غیر، گفتمان یک عنوانبه. است توانسته چگونهاسالمی  بنیادگرایی
 حقوق يهاانگاره قدن جهت در موفه و وئال الك گفتمان رویکرد تحلیل از پرسش این به پاسخ براي
  است. شده استفاده اسالمی بنیادگرایی سکوالریسم بر پایه و تروریسم دموکراسی، شدن، جهانی بشر،

  
  هاواژه کلید

تروریسم، جهاد،  حقوق بشر، جهانی شدن، دموکراسی، دال مرکزي، ،گفتمانبنیادگرایی اسالمی، 
  .سکوالریسم

                                                
  mohagheghnia7877@gmail.com     علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز و استادیارعلمی عضو هیأت *

  تحقیقات ایالم پردیس علوم و ،علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی و استادیارعلمی عضو هیأت **
                jmoradi7877@yahoo.com                                                                                            

  amokhtari1392@yahoo.com            دانشگاه یاسوج                         ،علمی گروه علوم سیاسیعضو هیأت ***
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  مقدمه
ي گوناگونی بوده است. بعد هاو تقابل هاداراي چالش تمدن غرب از دیرباز با تمدن اسالمی

از گسترش اسالم در خاورمیانه، مسلمانان به دروازهاي اروپا (اندلس و اسپانیاي کنونی)  
ي صلیبی بین هاي مکتب اسالم را در آن جا نهادینه کردند. جنگهارسیدند و شاخص

 هااسالم را رقم زد. این جنگ مسلمانان و مسیحیان خونبارترین دوران چالش بین غرب و
موجب کشتار افراد زیادي از هردو سو شد و کینه و عداوتی سخت را بر جاي گذاشت. آشنایی 
دو تمدن و شناخت بیشتر از همدیگر از مهمترین نتایج این نبرد دینی بود که باعث ایجاد 

تنها امپراطوري عثمانی   روابطی عمدتاً اقتصادي میان اسالم و اروپا شد. با پیشرفت مغرب زمین،
اش مرزهایش را گسترش داده و یکی از که داعیه دار مکتب اسالم بود به واسطه قدرت فائقه

  هاي برتر در میان استعمارگران اروپایی بود، اما با ضعف و سستی این امپراطوري، غربیهاقدرت
گرفت. این روند ادامه  بر کشورهاي اسالمی استیال یافته و دوران فترت مطلق مسلمانان شکل

داشت تا اینکه با فروپاشی استعمار، موزائیکی از کشورهاي اسالمی برآمده از منافع  غربیان در 
خاورمیانه و افریقا  ایجاد شد و این امر زمینه ساز تفوق روزافزون غرب بر کشورهاي اسالمی 

انی نمود و شوروي شد. جنگ سرد نیز به خودباختگی مسلمانان در تحوالت جهانی کمک شای
سابق و ایاالت متحده به عنوان مأمن و پناهگاهی براي این کشورها نقش مهمی ایفا کردند. با 

عنوان یک دگر کم کم در برابر غرب سر برآورد و در فروپاشی بلوك شرق، بنیادگرایی اسالمی به
بنیادگرایی  سپتامبر، جهان به درستی دریافت که القاعده و طالبان که نماینده11 حمالت

متحده آمریکا) هستند. بعد از این اسالمی بودند، در پی مبارزه جویی با هژمونی غرب (ایاالت
ي ناب اسالم از دیدگاه فکري خشن خود، در پی هاواقعه، بنیادگرایان اسالمی با رجوع به اندیشه

و  هاچه شاخصبایست به این فهم رسید که بنیادگرایان ي غرب بودند. حال میهاچالش آموزه
اند؟ آیا بنیادگرایی اسالمی توانسته است به مفاهیمی از مکتب غرب را مورد سؤال قرار داده

تواند این مثابه یک دگر و فراروایت در برابر هژمونی غرب قد علم کند؟ چه گفتمان و نظریه می
ري این گیزمینه ساز شکل هانقش بنیادگرایی را در عرصه جهانی تبیین کند؟ این پرسش

  نوشتار شدند تا نقش بنیادگرایی اسالمی و جایگاه آن را بررسی نمود.
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  چارچوب نظري تحقیق اول: گفتار
نظریه تحلیل گفتمان است. انتخاب روش تحلیل، به این دلیل  ،چارچوب نظري این پژوهش

اهیم اعتبار خونیستیم. نمی هاو انگاره هاصورت گرفته است که در پی درستی یا نادرستی آموزه
صورت بی طرفانه تبیین و را به هاکوشد تا مفاهیم و انگارهرا بسنجیم. این پژوهش می هاشاخص

  گیرد.تحلیل نماید و در این مسیر از تئوري گفتمان الکالو و موفه بهره می
و و موفه با تأثیرپذیري از میشل فوکو، گفتمان، نظام معنایی است که ئبر اساس نظریه الکال

پذیر و در را امکان هاو سوژه هاکان فهم و صحبت کردن درباره جهان یا بخشی از جهان و ابژهام
و و موفه این ئباشد. در نظر الکالسازد و در برگیرنده عناصر زبانی و فرا زبانی میها را میواقع آن

انونی، و دقایق است که به شیوه خاصی حول نقاط ک هااي از دالگفتمان متشکل از مجموعه
 هاو سوژه هاها به دالبنديگردند و بر اساس این مفصلبندي میي برتر یا تهی مفصلهادال

ما کلیتی را که ناشی از «نویسند: ها می. آنشودمیي خاصی تخصیص داده هامعانی و هویت
  .)Laclau & Mouffe, 1985: 106( »نامیمعمل مفصل بندي است، گفتمان می

 هاي سیاسـی اسـتدهند کـه مخـتص فراینـدمفهومی از گفتمان را بسط میو و موفه ئالکال
). از منظر آنان قدرت و سیاست دوروي یک سکه هستند بـدین معنـا کـه 85: 1384(احمدوند، 

یی همچون جامعه و هویت اشاره دارد. سیاست ناظر بر محتمـل هادر حالیکه قدرت به تولید ابژه
  ).Jorgensen & Philips, 2002: 138( ستهابودن همیشگی این قبیل ابژه

  
  گفتمان تحلیل تئوري الف) 

  گفتمان عناصر نظریه 
  1نقطه مرکزي (دال مرکزي) 

اي است که سایر اند. دال مرکزي نشانهو و موفه از الکان وام گرفتهئاین مفهوم را الکال
دهد، تشکیل میگیرند، هسته مرکزي منظومه گفتمانی را دال مرکزي حول آن نظم می هانشانه

دهد، مفاهیمی که کند و سامان میرا به خود جذب می هانیروي جاذبه این هسته سایر نشانه
کنند. دال شوند، حول یک مفهوم یا دال مرکزي شکل پیدا میبندي میدر یک گفتمان مفصل

ر به مرکزي به حالتی اشاره دارد که معناي نشانه به حالت انجماد درآمده است ولی دال شناو
                                                
1- Nodal point 
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هاي متفاوت براي تثبیت معنا شناور و ناکند که نشانه در میدان مبارزه گفتمحالتی داللت می
  ).517- 518: 1385معلق است (حقیقت، 

اي از معانی که تحت پوشش نقطه مرکزي هستند، شان را در مجموعهي شناور هویتهادال
به لحاظ تاریخی میدان گفتمانی آورند. این نقطه با هماهنگ ساختن معانی عناصر دست میبه

  ). 153: 1379بخشد (سعید، را سازمان می
  

      2دال شناور
ها به شیوه کنند تا به آني مختلف تالش میهااند که گفتمانییهاي شناور نشانههادال

آیند، ولی تفاوت ي شناور به حساب میهاخاص خودشان معنا ببخشند. نقاط مرکزي هم دال
نقطه مرکزي به حالتی اشاره دارد که معناي نشانه به حالت انجماد و انسداد در این است که 

هاي نادرآمده است ولی دال شناور به حالتی اشاره دارد که نشانه در میدان مبارزه گفتم
  ).Jorgensen & Philips, 2002: 28متفاوت براي تثبیت معنا، شناور و معلق است (

  
   3مفصل بندي

  کنند:گونه تعریف میبندي را اینلو و موفه مفصئالکال
که هویت این عناصر در ما هر عملی را که منجر به برقراري رابطه بین عناصر شود، به نحوي«

گفتمان نتیجه  »نامیم.بندي میبندي تعدیل و تعریف شود، مفصلنتیجه عمل مفصل
 &Laclau رقرار سازد (اي میان عناصر بعنوان عملی تعریف شود که رابطههبندي بوده و بمفصل

Mouffe, 1985: 105 .(  
  

   4حوزه گفتمان گونگی
شوند، حوزه گفتمان گونگی را که از گفتمان طرد می هاو و موفه معانی احتمالی نشانهئالکال

شوند؛ یعنی اي است که از یک گفتمان سرریز میحوزه گفتمان گونگی در واقع معانی نامند.می

                                                
2- Floating Signifiers 
3- Articulation 
4- Field of Discoursivity  
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گفتمان دیگري دارد و یا داشته است، ولی از گفتمان مورد نظر حذف  اي که یک نشانه درمعانی
  ).Ibid: 111اند تا یکدستی معنایی در آن گفتمان حاصل شود (و طرد شده

اي از معانی اضافه و بالقوه در بیرون از پس، حوزه گفتمانگونی عبارت است از محفظه
دیگر، مواد خاصی براي مفصل منظومه گفتمانی خاص که توسط آن طرد شده اند. از طرف 

  ).518: 1385کنند (حقیقت، بندیهاي جدید مهیا می
و و موفه یک مفهوم محدود نیست، بلکه مفهومی گسترده ئسیاست در نظریه گفتمان الکال

کنیم، را طرد می هاطور دایمی واقعیت را می سازیم و دیگر شیوهاي که ما بهاست و به شیوه
ي هاموفه سیاست را به معنی سازماندهی جامعه به شیوه خاصی که شیوه و وئاشاره دارد. الکال

  ).Jergensen & Philips, 2002: 35کنند (، تعریف میکندمیدیگر را طرد 
  

   سازيغیریت
ها براي نظریه گفتمان داراي اهمیت زیادي هستند. در آن سازیهاي اجتماعی و تجربهغیریت

اي منفی و ناسازگار در درون روابط اجتماعی را معرفی ایدهي اجتماعی هاسازيآغاز، غیریت
ها معانی اجتماعی به چالش ي جامعه که توسط آنها، محدودیتهاسازيکنند. غیریتمی

بندي یک جبهه سازند. غیریت سازي، نشانهتواند تثبیت شود را آشکار میشود و نمیکشیده می
  بندي سیاسی است.صورت
ند که هویت دیگر در یک نظام، تثبیت شده نیست؛ بلکه توسط نیروهاي دهها نشان میآن

توان به منافع از پیش تعیین شده . غیریت سازیها را نمیشودمیخارج از نظام به چالش کشیده 
و خود  هاي سیاسی تا حدودي سازنده هویتهاسازي و ایجاد جبههکارگزاران تقلیل داد. غیریت

ساز، مانع امکان ضرورت و منطق تعیین کنندگی در تاریخ روابط غیریتهستند. ایجاد  هاواقعیت
سازد. فضاي سازي، خالء را در دل جامعه آشکار میشود. به اصطالح الکان، غیریتو جامعه می

طور کامل یک عینیت تواند بسته و بهشود که هرگز نمیجامعه به مثابه قلمرویی ظاهر می
شود، زیرا هر چیز در آن با طور کامل جامعه نمیبه حضور یافته باشد. جامعه هرگز

شود. عنوان یک واقعیت عینی میشود و مانع شکل دادن خودش بهیش فهمیده میهامحدودیت
بندي ي تهی را ضروري و این تولید به نوبه خود مفصلهااین عدم امکان است که تولید دال

  ).Hawrith, 2002: 10سازد (گفتمان سیاسی یعنی تثبیت جزیی معنا را میسر می
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گیرد. غیریت به رابطه شکل می» غیر«تردید، هر هویت و گفتمانی با حضور تعارض آمیز یک بی
یک پدیده یا چیزي بیرون از آن اشاره دارد که نقشی اساسی در هویت بخشی و تعیین آن 

و آن را در  شودمی گیري کامل یا تثبیت گفتمان. غیر از یک سو، مانع شکلکندمیپدیده ایفاء 
 کندمیدهد و از سوي دیگر، نقشی اساسی در شکل گیري آن ایفا معرض فروپاشی قرار می

  ).136- 137: 1384(تاجیک، 
کنند که ها سعی مینارانی، سازوکاري است که به واسطه آن گفتمسازي و حاشیهبرجسته
ه ببرند و پنهان کنند و را برجسته سازند و نقاط ضعف خود را به حاشی» خود«نقاط قوت 

یا دشمن را به حاشیه ببرند و نقاط ضعف او را برجسته سازند. در هر » غیر«برعکس، نقاط قوت 
سازي و حاشیه رانی، سازو کاري براي تقویت خود و تضعیف غیر است و صورت، برجسته

ی براي برجسته ي مختلفهاها، بسته به شرایط و امکاناتی که در اختیار دارند، از شیوهگفتمآن
ي اجتماعی، تظاهرات خیابانی، اعتصابات، هاگیرند. جنبشرانی غیر بهره میسازي خود و حاشیه

ي جمعی و غیره هاها، سازوکارهاي اقتصادي و قانونی، نیروي انتظامی، رسانهترور شخصیت
  سازي و حاشیه رانی هستند.همگی ابزارهایی براي برجسته

  
  بنیادگرایی اسالمی ب)
توان به به معناي شالوده و بنیان است. از اصطالحات مترادف بنیادگرایی، می 5نیادگراییب

اصولگرایی یا واپس گرایی و ارتجاع اشاره کرد. بنیادگرایی اسالمی از نگاه فرهنگ علوم سیاسی، 
اصطالحی مورد اختالف در اروپا و آمریکا است که به هر جنبش طرفدار اجراي دقیق تعالیم قرآن 

ي جهان هاویژه پویشه. در غرب این اصطالح مترادف با پویش مذهبی، بشودمیو شریعت اطالق 
  ).251-252: 1380ي اسالمی تبدیل شده است (کیلی و مارفیلت، هاسومی و جریان

از بنیادگرایی تعاریف متعددي ارائه شده است که تعریف ذیل به شکل ساده و مبرهن این 
بنیادگرایی اسالمی به معناي بازگشت به اعتقادات اصولی و اولیه  .کندمیاصطالح را مشخص 

دستبرد، تحریف یا ها معتقدند که باید به منابع دینی بدون اسالمی (قرآن و سنت) است. آن
  توجیه مبتنی بر دیدگاه شخصی، التزام نمود.

                                                
5 - Fundamental 
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اصلی و ناب آن بنیادگرایی به معناي به کار گرفتن قوانین به گونه «نویسد: نتر میهاشیرین
است. از این دیدگاه، بنیادگرایی اسالمی به راستی بنیادگرا هست. اما این تنها ویژگی آن نیست. 

، شودمیسازد و مایه تهدیدآمیز بودن آن در واقع، آن چه بنیادگرایی اسالمی را متمایز می
 ).Hunter, 2007: 189( »برداشت یکسره سیاسی و ایدئولوژیک آن از اسالم است

بنیادگرایی اسالمی از عوامل و علل چندي ریشه گرفته است که متفکران و اندیشمندان 
ي پیاپی امپراطوري عثمانی هادانند. شکستدالیل گوناگونی را در گسترش این مکتب مؤثر می

ي دست نشانده و دیکتاتوري در خاورمیانه هادار مبارزه با غرب بود، ایجاد دولتکه زمانی طالیه
یی مانند حقوق بشر، دموکراسی و هاآفریقا، گسترش مدرنیسم در قالب اندیشه و شمال

سکوالریسم نیز از دیگر عواملی بودند که نوعی یأس را در میان مسلمانان ایجاد کرد و 
اندیشمندان جهان اسالم را به ایجاد راهی براي نجات مسلمین واداشت. اسالم میانه رو و اسالم 

ي قرآن و سنت، هاگرایانه از آموزه ند که سعی داشتند با تفسیري کثرتیی بودهاسکوالر شاخه
به باز اندیشی و ترمیم وجهه مسلمانان کمک کنند. اما در این میان، گروهی از متفکران اسالمی 

ي هابا رد نظریات دو مکتب پیشین، تنها راه رستگاري جوامع اسالمی را در بازگشت به انگاره
دانستند. سید جمال، محمد عبده و رشید رضا از دلبخواهانه از اسالم می اولیه و رد هر تفسیر

و حسن البنا، سیدقطب و ابواالعلی مودودي از متفکران بنام در قرن  19اندیشمندان قرن 
اند. نکته مهم معاصر هستند که زمینه فکري دیدگاه بنیادگرایان اسالمی معاصر را شکل داده

، که این دسته بندي از سوي شودمیمی به چند گروه تقسیم این است که بنیادگرایی اسال
ي  هاوي صورت گرفته است. ایشان بر این باور است که گونهساولیور ري اسالم شناس فران
  بنیادگرایی اسالمی عبارتند از:

اسالمگرایان سنتی: اینان طرفدار رجوع به نصوص اصلی از طریق تفسیرند. اصل بنیادي  - 1
اي نظارتند و بر نقش علما و روحانیون در تقلید است. این دسته خواهان گونهها نظریه آن

 ).Oliver, 2003جامعه تأکید می ورزند (
اصالح طلبی: این جریان با هدف مبارزه با انحطاط و عقب ماندگی داخلی و نیز مبارزه با  - 2

دبن عبدالوهاب : یکی اصالح طلبی سلفی که محمشودمیغرب مطرح شد. به دو دسته تقسیم 
به راه انداخت. آموزه اصلی این گروه رجوع به گفتار و کردار پیامبر و سلف صالح است که 

ترین علماي سنی مورد توجه سرانجام مایه رسیدن به تجدد است. غزالی و ابن تیمیه از برجسته
، از شودیماین گروه هستند. شاخه دوم اصالح طلبی دینی که اسالمی گري انقالبی نیز نامیده 
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سیدجمال آغاز شده و در میان اهل سنت به اخوان المسلمین و جماعت اسالمی پاکستان 
رسد. ادعاي این جریان، باور داشتن به هماهنگی  عقل و دین، علم و ایمان براي پیاده کردن می

ها انقالب سیاسی و اسالم اصیل در جهت پاسخگویی به نیازها و مقتضیات زمان است. آن
ي خود می دانند، آمیزش اسالم و تجدد غربی را باور هابه قدرت سیاسی را از اهم برنامه رسیدن

ولی از غربی شدن ي صنعتی و علمی غرب باید بهره جست، هادارند و معتقدند که از پیشرفت
 ).39-40: 1387ري، کنند (پرهیز می

شیدن، عبادت کردن، روابط با نوبنیادگرایان: این جریان تازه، شیوه زندگی، تغذیه، لباس پو - 3
گیرد و هدف آن اسالمی کردن جامعه از پایین می بر جنس مخالف، آموزش فرزندان و... را در

است. نوبنیادگرایان، رفتار اسالمگرایان هوادار اقدامات قانونی در چارچوب قوانین عرفی را 
ز اسالمگرایی انقالبی با زمان ي سلفی را از فراهادانند. آنان نگرشانحرافی از اصول اسالمی می

گیرند. این زنند و از بسیاري مفاهیم سلفی در توضیح شرایط کنونی بهره میکنونی پیوند می
ي انقالبی براي دستیابی به قدرت را کنار گذاشته و تالش خود را معطوف به هاگروه، طرح

  .)58: 1370اجراي شریعت و اسالمی ساختن دوباره جامعه کرده اند (کیپل، 
 توانمی چنین آن را از برخاسته هايناو جری اسالمی بنیادگرایی يهاویژگی ،در کل

 خواستار اسالمی بنیادگرایاند. تابنمی را بر غربی سبک به دتجد اسالمی، بنیادگرایی :برشمرد
 اندبوده نزدیکتر نبوت عصر به زیرا آنان ،اسالمند صدر مسلمانان یعنی صالح اسالف بازگشت به

 دینی، سمقد متون به پایبندي بر اسالمی بنیادگرایید. انفهمیدهمی بهتر را رو دین همین از و
 به اکنون و آمده پدید گذر زمان در که دینی معارف و تاریخی اسالم و هم بر نو بر تفسیرهاي

 و کامل احیاي اسالمی خواهان دارد. بنیادگرایی بسیار تأکید ،شودمی شناخته تسن صورت
 د.کنمی پشتیبانی شریعت کامل اجراي براي شرعی دولت از و است شریعت چون و چرايبی

 دارند، را شریعت اجراي احکام و طرح شایستگی شناسان، شریعت که تنها آنجا از است، گفتنی
 غرب با مبارزه بنیادگرایان اسالمی آید.می در شرعی حکومت صورتبه اسالمی حکومت ناگزیر

 همکاري غرب با جوامع اسالمی در که را ییهاحکومت و غربی کافر هايولتو د مدرن جهان و
 و هاي غیردینیحکومت و نظامها این برانداختن هدف با هستند، هاآن خدمت در و کنندمی

یوسفی اند ( داده قرار خود کار دستور در را حکومت دینی، کردن برپا و دینی جامعه ساختن
  .)1388اشکوري، 
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 به موظف اسالمی، دولت تأسیس به محض اسالمی تام که برآنند اسالمی بنیادگرایان
 از جهان اسالمی، دولت شدن برپا با است، زیرا جهاد راه از جهان در خود ترویج ایدئولوژي

 دارالکفر، و دارالسالم می شود؛ بزرگ تقسیم بخش دو به جغرافیایی، نه و دیدگاه ایدئولوژیک
 خواهد مجاز س،مقد راه دراین ابزارها همه کاربرد و شود تسخیر ادجه راه از بخش باید این که
شریفه  آید، آیۀمی بر دارالسالم با رویارویی درصدد و نفاق شرك و جبهه کفر که هنگامی. بود

 شودمی حاکم» رسوله و الهحرم ما یحرمون ال و االخر بالیوم ال باله الیومنون و قاتلواللذین«
  ).23-24(سیدقطب، 

 هايبیشتر دگرگونی و دارند باور امروز جهان در ویژهبه تاریخ، درادگرایان به نظریه توطئه بنی
و  اسالم دشمنان ویژهبه و کفار شده حساب يهاو نقشه توطئه از برآمده را اجتماعی و تاریخی

 نهگو ینا اند. توطئه و دشمنی این هم پیمانانش عامل و آمریکا امروزه که دانندمی مسلمانان
 مطلوب شریعت، ظواهر حفظ بنیادگرایان اسالمی، دید ازد. دار معرفتی يهاریشه به تاریخ، نگرش
 از دینی تکالیف و شرعی و فقهی احکام و چراي بی چون اجراي یعنی ظواهر این است و نهایی
 منکرات ترك و حجاب و رعایت دیانت و حدود اجراي و فقهی و شرعی تشکیل حکومت و یکسو

مطرح  اقتصادي و علمی اجتماعی و توسعه هم اگر ظواهر، این حفظ کنار در البته دیگر. سوي از
  .)53: 1390اسدي و غالمی، خواهد ماند ( حاشیه در باشد،

  
  بنیادگرایی اسالمی به عنوان گفتمانج) 

یی است که هاو نشانه هاعنوان یک هویت؛ مجموعه اي از احکام، گزارهبنیادگرایی اسالمی به
نوع نظام متمایز را شکل می دهد. این گفتمان، نه تنها از گفتمان لیبرالیستی، مارکسیستی  یک

ي اصالح طلبی درون هاي خارج از حوزه اسالم متفاوت است، بلکه از گفتمانهاو دیگر گفتمان
ي این گفتمان هااسالمی نیز جداست. بنیادگرایی داراي هویتی مستقل است. از مهمترین تفاوت

تابد و مخالف هرگونه تفسیر نمی ي اسالمی آن است که آشتی با غرب را برهایگر گفتمانبا د
رود، متناسب با نظام یی که در بنیادگرایی به کار میهاگرایانه از احکام اسالم است. نشانهکثرت

عنوان مصداق، تروریسم، حقوق زنان و . بهشودمیمعنایی و هویت این گفتمان تعیین 
ها چارچوب حقوق منبعث از نظام هویت بخش بنیادگرایی اسالمی است. از دید آندموکراسی 

و  باشدمیزنان  در قرآن و سنت مشخص شده است. براي مثال، دیه یک زن نصف دیه یک مرد 
  هیچ گونه تفسیر و تغییري در این حکم روا نیست.
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  گفتمان بنیادگرایی و فرایند غیریت سازيگفتار دوم: 

. ایده بیرون گیردمیحلیل گفتمانی، هر گفتمان در فرایند غیریت سازي شکل از منظر ت 
گیرد. گفتمان بنیادگرایی و و و موفه قرار میئدر کانون نظریه گفتمان الکال »دریدا«سازنده 
ي هاو حرکت ها. جنبششودمیسازي بررسی ي وابسته به آن، براساس منطق غیریتهاگفتمان

اند. از ي انحطاط داخلی و تهاجم مدرنیسم غرب ایجاد شدههاجهه با بحرانبنیادگرایانه، در موا
سازي در برابر غرب مدرن و گرایی رادیکال، اساساً در غیریتتاریخی اسالماین رو خاستگاه 

گرا منحصر ي غربهاها بوده است. البته فرایند غیریت سازي به گفتمانوابستگان داخلی آن
درونی اسالم مانند اسالم سکوالر، اسالم سیاسی لیبرال و اسالم  يهانیست، بلکه گفتمان
سازي اسالم بنیادگرا، در پی شالوده شکنی مفاهیم و . غیریتگیردمیبر  سیاسی چپ را نیز در

و در پی ایجاد هویتی نو  کندمیها را به کلی رد ي گفتمان غرب است. نظام معنایی آنهاانگاره
سنت،  ي غرب به دال مرکزي قرآن وهابنیادگرا با تقلیل آموزه ست. اسالمهابه این شاخص

مفاهیمی چون سکوالریسم و دموکراسی را به کلی رد کرده و از مفاهیمی چون حقوق بشر و 
دهد. بنیادگرایی اسالمی در پی به حاشیه تروریسم تفسیر و روایتی برخاسته از شریعت ارائه می

ترور  .گیردمیبه این هدف از ابزارهاي مختلفی بهره  راندن گفتمان غرب است و براي حصول
کارگیري نیرویی به ي جمعی همچون ماهواره و اینترنت، جذب و بههامخالفان، استفاده از رسانه

ي انقالبی از مهم ترین ابزارهایی است که بنیادگرایی هاداري از جنبشحاشیه رانده و بهره
عنوان زوي کند و به حاشیه براند. القاعده بهکوشد تا گفتمان غرب را مناسالمی، می

ي خود براي هاگراي بنیادگرایی حمالت تروریستی را در صدر برنامهترین گروه عملشاخص
کوشد تا با استفاده از المسلمین میمقابله با هژمونی غرب قرار داده است. جنبش اخوان

اند، هویت بنیادگرایی را سترش یافتهي انقالبی که در بهار عربی گهاي جمعی و  جنبشهارسانه
سازي گفتمان غربی دست زند. با توجه به این در جوامع اسالمی تسري داده و به نفی و غیریت

سازي در گیري از ساز و کارهاي مختلف، نوعی غیریتکوشند تا با بهرهمصادیق، بنیادگرایان می
ایی اسالم را جایگزین آن نمایند. در ي نظام معنهامقابل گفتمان غرب را شکل دهند و انگاره

  ست.هااین نظام معنایی، هویت اسالمی است که اثبات و برتري تقابل میان گفتمان
  دال مرکزي؛ قرآن و سنت الف)
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ي و باورهاي اسالم که منبعث از قرآن و سنت است، هابنیادگرایان بر این باورند که آموزه
دم باشد. هرم اصلی اسالم ناب است و تفسیرهاي گیري در امور مرباید کانون اصلی تصمیم

ها موجب انحراف از مسیر صحیح است. قرآن و سنت مفهوم نهایی و دالی دلبخواهانه از دید آن
ي شناور است. حقوق بشر، دموکراسی یا صلح و هااست که باعث تولید معنا براي مفاهیم یا دال

 هاتفسیر کرد، ولی از دید بنیادگرایان، این دالي متفاوت تعبیر و هاتوان به گونهامنیت را می
ها بر این باورند که سنت و بندي شوند. آني قرآن و سنت باید صورتهافقط بر اساس انگاره

اند و براي ایجاد گفتمانی منسجم باید به اصل اسالم قرآن تکلیف همه امور را مشخص کرده
گفتمانی است. نیروي جاذبه و کشش رجوع شود. قرآن و سنت، هسته مرکزي این منظومه 

خواند. مفهوم آزادي یا صلح و امنیت از نگاه را به سوي خود فرا می هااسالم است که سایر نشانه
را از نگاه سایر  هابندي این شاخصها صورت. آنکندمیبنیادگرایی تنها از دید اسالم معنا پیدا 

کنند و هر گونه تفسیري که کسیسم رد میي مرکزي مانند لیبرالیسم، اومانیسم، مارهادال
اي دارد، برنمی تابند. اسالم ناب همچون نقطه مرکزي دایره هاسعی در آشتی با این گفتمان

  .کندمیرا تنظیم  هااست که چگونگی شکل گیري و ویژگی آموزه
  

  ي شناورهادال ب)
  حقوق بشر - 1

غرب است، زیرا غربیان بر این  حقوق بشر یکی از موضوعات چالش برانگیز بین اسالم و
که اند که منشور و تفسیرشان از حقوق بشر محق است و باید جهان شمول شود، حال آنعقیده

ي قرآن و هامسلمانان و باالخص بنیادگرایان مخالف این دیدگاه هستند و بر این باورند که آموزه
ه تعالیم حقوق بشر غربی در سنت حقوق انسان را به درستی بیان نموده است و نیازي نیست ک

کشورهاي اسالمی اجرا شود. اعالمیه جهانی حقوق بشر از مهمترین منابع حقوق بشر غرب 
ي اجتماعی از موضوعات مناقشه برانگیز بین هاباشد. حقوق زنان، قصاص، حقوق آزاديمی

قی برابر با . در حقوق بشر غربی براي زنان حقوباشدمیبنیادگرایان اسالمی و کشورهاي غربی 
ها حق دارند بدون اجازه از والدین زندگی کنند یا همسر خود را مردان تعیین شده است. آن

انتخاب کنند. زنان داراي دیه برابر با مردان هستند، محدودیت چندانی بر پوشش زنان اعمال 
پا) حکم و در انتخاب نوع پوشش آزادند. در زمینه قصاص، کشورهاي غربی (اتحادیه ارو شودمین

خواهند که در این مورد از کشورهاي و از دیگر کشورها جهان نیز می اندکردهاعدام را ملغی 
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ي ایاالت متحده آمریکا حکم اعدام را هاعضو اتحادیه اروپا تبعیت کنند، گرچه تعدادي از ایالت
ادمنشانه . کشورهاي غربی نسبت به آزادیهاي اجتماعی دیدگاهی کامالً آزکندمیهمچنان اجرا 

خواهند، زندگی کنند، تفریح کنند و هیچ توانند هر طور که میها، مردم میدارند. از دید آن
  ها روا نیست.محدودیتی بر آن

اما بنیادگرایان با این نوع حقوق و آزادي مخالف هستند. نظر بنیادگرایان اسالمی درباره 
ها به  وانین الهی را تغییر دهد. آنتواند قحقوق بشر منبعث از قرآن و سنت است و بشر نمی

نامند، حال میمثابه یک گفتمان که هویتی مستقل دارند، دال مرکزي خود را قرآن و سنت 
کننده حقوق بشر که، دال مرکزي غرب انسان است. انسان گرایی و مرکزیت انسان، تعیینآن

ولی بنیادگرایان اسالمی ، کندمیاست. قوانین و دستورات الهی جایی در گفتمان غرب ایفا ن
 معتقدند که خداوند برتر از عقل انسان است و دستورات حقوق بشري در قرآن و سنت مشخص

دهند و از این طریق میعقل بشري) را مورد نفی قرار ها دال مرکزي غرب (شده است. آن
  کنند.میي شناور غربیان  را یکسره رد هاتفسیر دال

نگاهی سخت گیرانه دارند و با غیرمسلمانانی که تحت کنترل  هابنیادگرایان در مورد اقلیت
کردند. گروهاي تروریست بنیادگرا در می، به شکل سرکوب گرانه رفتار اندکردهمیزیست   هاآن

پاکستان با حمالت خود به کلیساها بسیاري از عبادت کنندگان را به قتل رساندند. در عربستان 
ي خود را برپا دارند و حتی هاتوانند، کلیساها یا کنیسهمیسعودي، یهودیان و مسیحیان ن

ممکن است، تعطیالت مذهبی خاص خود را نداشته باشند. طالبان در کنار تحمیل قوانین خود 
دادند و فقط میبه مردم تفسیري وهابی از دین را به کار گرفته و به زنان اجازه کار و رانندگی ن

  ).38: 1389ي غیردولتی همکاري کنند (طیبی، هامانتوانستند در سازمیزنان خارجی 
نیز در بسیاري از جوامع اسالمی اهمیت بسیاري دارد. قرآن مردان و  مسأله پوشش زنان

طور دقیق نوع پوشش را . با اینکه بهکندمیزنان را به پوشش و رفتار معتدل و میانه رو توصیه 
اعضا و جوارح خود از نگاه نامشروع و  : حفظکندمیدهد، ولی دو توصیه مهم میتوضیح ن

وضعیت پوشش با توجه به سنت و رسوم محلی. از دید بنیادگرایان حجاب یک حکم و دستور 
خواهد که نگاه خود را میاز زنان مؤمن «کنند که قرآن میها با تبلیغ این آیه اشاره است. آن

مردان « کندمیگیرند که توصیه میولی بقیه آیه را نادیده  ).31آیه ،نورسوره ( »حفظ کنند
  ).30آیه ،نورسوره ( »مؤمن نیز باید از نگاه به نامحرم بپرهیزند
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 هاي خود را متوجه زنان ساخته و خود را از آن توصیههااز این رو، بنیادگرایان بیشتر توصیه
یی هاایتبا تبلیغات در وب س اندکردهدارند. در هر صورت بنیادگرایان رادیکال تالش میمعاف 

چون نداي اسالم، موضوع حجاب را سیاسی جلوه دهند. همان گونه که یک صاحب نظر در این 
  سازد.میخصوص خاظرنشان 

حجاب، نماد بنیادگرایی و سنت گرایی گشته و به معناي دقیق کلمه سیاسی شده است و 
ان صورت دست گروهاي ضدغرب از ترکیه گرفته تا مالزي و دیگر کشورهاي جهاین کار به

اي در خصوص متحده آمریکا باید از هرگونه اشارهي غربی، به ویژه ایاالتها. دولتگیردمی
به مثابه حق ساده دموکراتیک خودداري کنند. بنیادگرایان  »حقوق زنان براي پوشیدن حجاب«

. این امر بیش از هر جا در کندمیها را محدود نبر این عقیده اند که جوهره حقیقی اسالم آن
آویختند، مجازاتی که با قانون میافغانستان با ظهور طالبان آشکار شد. طالبان زنان را به دار 
کردند و یا با بدترین شکنجه از میحقیقی اسالم سازگاري ندارد. همچنین افراد زناکار را اعدام 

احمد رشید، (دادندمیافراد خاتمه  ها به زندگی اینجمله عبور دادن بولدوزر از روي بدن آن
ي مختلف همانند مصرف مشروبات ها). قانون شریعت براي جرم1999، و عفو بین الملل، 2000

، در حالی که که افکار عمومی و جامعه بین الملل کندمیالکلی فقط مجازات شالق را تعیین 
از  ).41- 43: 1389بی، طیپذیرد (میامروز مجازات این چنینی را حتی در شکل متمدن آن ن

نگاه بنیادگرایان در جوامع اسالمی، باید قوانین شرع اجرا شود، حقوق بشري که زاییده ذهن 
تواند متناسب با کشورهاي مسلمان باشد. مسلمانان هویتی مستقل دارند که بر میانسان است، ن

نه را در آن جوامع توان ساز و کارهاي هویتی یک گفتمان بیگامیهاست و نگرفته از آیین آن
  جاري کرد.

  
  دموکراسی -2

ي شناور است که در گفتمان بنیادگرایی اسالمی، مورد مناقشه هادموکراسی از دیگر دال
ها، مشروعیت باشد. از نگاه غربیان حاکمان جامعه باید از سوي مردم انتخاب شوند و رأي آنمی

ي فیلسوفانی همچون ژان ژاك هااندیشه .  این نظر برگرفته ازکندمیمجریان حکومت را تعیین 
دانند و آن را به مینتسکیو، دوتوکویل است که حکومت را حق مردم وروسو، جان الك، م

کنند. تحسین دموکراسی و رأي مردم از سوي این اندیشمندان میحاکمان جامعه تفویض 
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ي زمین حکومت کنند واکنشی به دیدگاه کلیسا بود که اعتقاد داشت نمایندگان خدا باید بر رو
  و مشروعیت حاکمان باید با تأیید کلیسا برسد.

 .کندمیاز نگاه بنیادگرایان اسالمی، دموکراسی هیچ نقشی در ایفاي مجریان جامعه اجرا ن
 ي قرآن و سنت انتخاب شود.هاحاکم جامعه اسالمی باید از سوي علما و بر اساس آموزه

مبر به عنوان اولین حاکم جامعه اسالمی، از سوي خدا بنیادگرایان معتقدند که  مشروعیت پیا
 اهللا است.ها به قرآن و سیره رسولباشد و حکمرانی خلفاي چهارگانه منبعث از نگاه آنمی

نگرد که ایدئولوژي اش اسالم است، در میحزبی سیاسی «التحریر که  خودش را  به مثابه حزب
جمهوري باشد، زیرا نظام  تواند:میو ن »باشند پهنه حکومتداري قانون و شریعت باید اسالمی

باشد. در نظام اسالمی میجمهوري برپایه اي دموکراتیک استوار است و به عبارتی نظام کفار 
حاکمیت از آن شریعت است نه امت. قانونگذار اهللا است. فقط خلیفه داراي حق حکومت است و 

یامبر تطبیق دهد. از این رو جایز نیست که اهللا و سنت پ تواند قوانین شریعت را با کتابمی
بگوییم نظام اسالمی یک نظام جمهوري است و یا از جمهوري اسالمی سخن بگوییم (داوودي 

  مهاجر، سایت حزب التحریر افغانستان).
ي مشترکی درباره دموکراسی و هابن الدن، ایمن الظواهري و ابومصعب زرقاوي بحث

بن الدن این نظر را  2004سالمی دارند. در بیانیه دسامبر اصالحات سیاسی در سرزمینهاي ا
ي اسالمی، هاي مبتنی بر قانون اساسی و پادشاهیهااعالم می کند که دموکراسی و حکومت

ها حاکمیت، حاکمان اند؛ زیرا آنهمگی به یک میزان براي جوامع اسالمی غیرقابل پذیرش
  نظام حقوقی اسالمی تحکیم می بخشند.انسانی و نظام حقوقی انسان ساخته را به جاي 

و به  شودمیدموکراسی و حکومت بر اساس رأي مردم دال شناوري است که به کلی رد 
نهادند تا کسی حتی توقع  »امارت«همین دلیل طالبان نام حکومت شان را نه جمهوري؛ بلکه 

 »امیرالمؤمنین«یا  »امیر«دموکراسی و مفاهیمی از قبیل را از آن نداشته باشد. رهبر طالبان 
شد. امیرالمؤمنین از نظر طالبان کسی است که امیر، پیشوا و صاحب اختیار مؤمنان میخوانده 

و  کندمیاست. امیر مؤمنین کسی است که قدرت آسمانی خداوند را در افغانستان نمایندگی 
خواست باشد. طبق اندیشه سیاسی طالبان، میاراده او مظهر اراده الهی در روي زمین 

امیرالمؤمنین، خواست خداوند بوده و اراده او مورد تأیید خداوند و در راستاي اراده ي خداوند 
است. با چنین فهمی از مقام و منصب امیرالمؤمنین، جایی براي مسائلی چون انتخابات آزاد، 

یان ماند. اعتراض در برابر عملکرد امیرالمؤمنین، عصمیحق رأي و حق اعتراض سیاسی باقی ن
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   ،در برابر خواست خداوند و بغی و طغیان در برابر شریعت اسالمی قلمداد خواهد شد (مهدوي
2010.(  

تمام افراد موظف به رعایت  -همانند امارت اسالمی طالبان - در سیستم سیاسی خدا محور
 حق اهللا است و بشر را حقی بیش از این نیست. از آنجایی که حکومت خود را نه نماینده مردم

داند، نه تنها خود را ملزم به رعایت مسائلی چون میکه نماینده جالل خداوندي بر روي زمین 
داند؛ بلکه بر عکس استفاده از قوه ي قهریه (زور) براي هدایت و تعلیم اخالقی میحقوق بشر ن

 داند. فرمانروایی خلیفه و علما بر طبق دیدگاه قرآن و سنتمیرا وظیفه خطیر خود  هاانسان
  .شودمیدال تفسیري گفتمان بنیادگرایی اسالمی 

. تفاوت مهمی کندمیباشد، نحوه حکومت مداري را تعیین میدال مرکزي که قرآن و سنت 
ي  شناورگفتمان بنیادگرایی و غرب وجود دارد، دیدگاه افقی و عمودي است. دال هاکه بین دال

رد؛ زیرا بر حول محور دال ت مداري داشناور غرب نگاهی افقی و هم ارز نسبت به مقوله حکوم
ا که باور بنیادگرایی اسالمی عمودي مانند است، زیرچرخد، حال آنمیعقل انسانی) ( مرکزي

دال مرکزي) اوست که برتر از عقل انسانی است. نکته مهم دیگر برگرفته از کالم خدا و رسول (
کلی آن را ی) جنبه سلبی دارد. بهاین است که گفتمان بنیادگرایی در مورد این دال (دموکراس

  دهد.میو بدیلی کامالً متفاوت ارائه  کندمیرد 
  

  جهانی شدن -3
مفهوم جهانی شدن که از اوایل دهه هفتاد وارد واژگان علمی شد، عمدتاً مناقشه 

. با این حال، به فراگیر و جهان شمول شدن گیردمیبرانگیزاست و تعریف واحدي را در برن
اسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی میان جوامع و کاهش حاکمیت دولتها در پرتو  تعامالت سی

ي زندگی بشر را درنوردیده و هاگویند. این مفهوم، تمام عرصهمیانقالب ارتباطات جهانی شدن 
  ها عمدتاً به سبک غربی دارد.سعی در یکسان کردن شیوه زندگی آن

ي هاها و فعالیتگیرياثر وقوع آن در تصمیمدر واقع، جهانی شدن پدیده اي است که بر 
یابد. در می، نقش مرزهاي جغرافیایی به حداقل کاهش هااقتصادي، اجتماعی و فرهنگی انسان

این رهگذر منافع تک تک مردم و کشورها بیش از پیش در منافع تمام مردم و تمام کشورهاي 
جاي خود را به واژه » ملی« . در دنیاي جهانی شده، واژه يشودمیجهان درهم تنیده 
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خواهد داد. در این محیط یگانه، قوانین جهانشمول است و جامعه جهانی باید از  »المللیبین«
  ).158: 1379آن تبعیت کند (نورانی، 

به خود  در مواجهه با جهانی شدن، بنیادگرایی اسالمی بیش از پیش خصلتی سیاسی
، یک حرکت سیاسی در شودمینامیده  »اسالم جهان«منظر تکیه بر آنچه  . از اینگیردمی

مقابل غربی شدن است. از دیدگاه بنیادگرایان اسالمی، جهان به سمت و سوي یک فرهنگ 
واحد جهانی اساساً غربی در حرکت است که باید با آن مقابله کرد. اسالم گرایان به سبب 

ستعماري، از آغاز به ي اهاشرایط استعمارستیزي و تالش براي جدایی از فرهنگ و ارزش
 نگریستند. پیشینه  استعماري غرب و هیمنهمیي جهانی با دیده تردید و دشمنی هاارزش

اقتصادي، نظامی و فرهنگی کنونی آن استعداد انطباق با غرب را از بین برده است. از این رو، 
ي غربی را هازشتوانند جهانی شدن و فراگیري ارمیبنیادگرایان اسالمی، جز با دیده تردید ن

  نظاره گر باشند.
یی در جهان اسالم شده که براي امنیت غرب هاجهانی شدن باعث آزادسازي طرفیت

، اسالم سیاسی است که به شدت از طرف غرب ها. از جمله این ظرفیتشودمیتهدیدآور تلقی 
اساس  مجموع، برگردد. لذا در میاي از تردید و تهدید از آن یاد لههاو همواره بر شودمیرد 

المللی پس از جنگ نتینگتون، مرشایمر و فوکویاما، مهمترین تهدیدات علیه ثبات بینها نظریات
 - از جمله پیروان اسالم -سرد از سوي کشورهایی است که بیشتر مردمان آن غیرمسیحی

 ).143: 1381هستند (وایت، 
نگاه  ( از دال مرکزي غربند که برخاسته دانمیبنیادگرایان، جهانی شدن را فرایندي 

ها باشد. که انسان محور و مرکز همه آن کندمییی را ترویج هااومانیستی) است و بالطبع ارزش
گرایی، تولید روزافزون ثروت، گسترش دیدگاه مادي گرایانه، نگاه ابزاري به انسان، نابودي مصرف
ایی منفی جهانی شدن است که ي اخالقی و انسانی از پیامدههاي بومی و فترت ارزشهافرهنگ

ها دارند. از نگاه بنیادگران، جهانی شدن دال شناوري بنیادگرایان سعی در برجسته نمودن آن
باشد تا به پذیرش گسترده آن کمک کند، اما میاست که غرب در پی تفسیري مثبت از آن 

نین الهی و مرکزیت ها و قوادلیل کنار زدن ارزشها بر این عقیده اند که این فرایند بهآن
دانستن انسان، باعث تباهی و فساد در جوامع بشري است. بنیادگرایان از این نکته در هراسند 
که جهانی شدن، مفاهیمی چون دموکراسی، لیبرالیسم، مذهب زدایی، تاریخ زدایی و فرهنگ 

هان اسالم ها را در جاي نرم و نامحسوس آنداري رادر خود جاي داده است و به شیوهسرمایه
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. در این شاخص، دال کندمیگسترش و فرهنگ قرآنی و پیامبرگونه مسلمانان را تضعیف 
، زیرا غرب تفسیر محق خود از دال گیردمیمرکزي بنیادگرایان مورد هجمه خطرناکی قرار 

و بمباران اطالعاتی در کشورهاي اسالمی پیاده  هاشناور (جهانی شدن) را با استفاده از رسانه
. ماهواره و اینترنت دو ابزاري هستند که مورد تنفر شدید بنیادگرایان هستند، زیرا با کندمی

ي غرب را فراگیر کنند و هویت مسلمانان را با هاکوشند تا ارزشمییی که دارند، هاجذابیت
ي غربی عجین نمایند و مردم نیز معموالً روي خوش به این دو تکنولوؤي نشان هاارزش

علت تمرکز بر دال مرکزي غرب (انسان گرایی)، استفاده از شیوه جهانی شدن به دهند. پسمی
ي غرب، تهی کردن هویت اصیل مسلمانان و سعی در جایگزینی هاجنگ نرم براي نفوذ انگاره

(قرآن و سنت)، دال  هویتی غربی به جاي آن و مخالفت با دال مرکزي بنیادگرایی اسالمی
  با آن به مخالفت برخاسته و سعی در کمرنگ کردن تأثیر آن دارد.شناوري است که بنیادگرایی 

  
  تروریسم و جهاد -4

ي مورد بحث بین بنیادگرایی اسالمی و غرب هااین دو مفهوم بی شک،  مهم ترین شاخص
هستند. تروریسم به معناي ترس و وحشت، و به معناي اعمال فرد یا گروهی است که از راه 

خواهد به اهداف سیاسی خود برسد. همچنین، کار بستن زور میایجاد ترس و وحشت و به 
ها براي سرنگونی مخالفان خود و ترساندن آنان نیز کارهاي خشونت آمیز و غیرقانونی حکومت

: 1377در ردیف تروریسم قرار دارد که از آن به عنوان تروریسم دولتی یاد میشود (علیزاده، 
274.(  

عنوان مصداق، در حالی که کنند. بهمیتروریسم را تعریف هر دو گفتمان از دیدگاه خاصی 
متحده آمریکا  سپتامبر را عملیات تروریستی و حمله به خاك ایاالت 11، حادثه هاغربی

نامیدند، بنیادگرایان تندرو، عامالن این رویداد را جهادگران اسالمی نامیدند و آن را تحسین 
ي هااقدام اسرائیل  در ترور رهبران حماس و دیگر گروه نمودند. به وجهی دیگر، از دیدگاه غرب،

ي اسالمی، مصداق ها، ولی به باور بنیادگرایان و همه گروهشودمیاسالمی، دفاع مشروع نامیده 
بارز تروریسم دولتی است. از این منظر، این دو گفتمان نگاهی مشترکی به مقوله تروریسم 

 نامند.میمخالف و غرب را یک نوع جهاد ي هاندارند و بنیادگرایان، کشتن گروه
اي به واژه جهاد پرداخت و بواالعلی مودودي، اولین شخصی است که به صورت روشمندانها

آن را وارد ادبیات سیاسی معاصر کرد. پس از وي، سید قطب به مسأله جهاد پرداخت و آن را 
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بود اسالم فقط با جهاد  است.  که معتقدطوريگرا کرد؛ بهي نظامی اسالمهاوارد ادبیات گروه
ي مسلمان تندرو معاصر بوده است. شاید بتوان گفت هاترین گفتمان گروهجهاد، یکی از اصلی

ي اسالمی، مثل مصر زمان سید قطب، هایی از تاریخ و در برخی از سرزمینهاکه حتی در برهه
اید، سرچشمه تفکر جهاد جهاد پیش از هرچیز، تنها نشانه مرکزي گفتمان اسالم سیاسی بود. ش

ها، به  ابن تیمیه عنوان یک پارادایم در تمام زمآندر جامعه جاهلی و مطرح کردن جاهلیت به
در قرآن، سنت واجماع آمده است که انسان باید «گفت: میبر گردد، زیرا این ابن تیمیه بود که 

» را نیز بگوید، بجنگدبا هرکسی که از قانون اسالم (شرع) سر باز زند، حتی اگر شهادتین 
  ).173: 1385(مهدي بخشی، 

ولی در ایدئولوژیک ساختن مفاهیم جهاد و جامعه جاهلی بدون شک سیدقطب نقش کلیدي 
عنوان یک مفهوم کلیدي دراندیشه سید قطب از جایگاه ویژه بر خوردار داشته است. جاهلیت به

تیمیه در نزد کسانی چون محمد بن است. البته مفهوم جاهلیت پیش از سید قطب و بعد از ابن 
عبد الوهاب، محمد عبده و رشید رضا مطرح بود. بعد از ایشان هم کسانی بودند که این مفهوم را 
وارد دنیاي مدرن کردند، مثل مودودي و شاگردش ابوالحسن ندوي، ولی تنها کسی که این مفهوم 

قطب بود. با این نگاه، القاعده و را به مثابه یک اصل در آورد که مبناي جهاد واقع شد، سید 
کنند. جهادي میطالبان، کشتن نیروهاي نظامی و غیرنظامی غرب را یک مبارزه مقدس قلمداد 

 ).17در راه خدا که پاداش اخروي عظیمی نصیب عامالن حمالت دارد (همان: 
دام قاتل، آید این است که اعدست میاي که با تأمل در آیات قرآن و احادیث معتبر بهنتیجه

مفسد و محارب، در صورت تحقق شرایط الزم، صرفاً به اذن امام عادل یا نایب خاص یا رهبر و 
منظور بازگرداندن امنیت عمومی انجام حاکم اسالمی به شکل آشکار، بدون پرده پوشی و به

و در شود گیرد. در حالی که ترور علیه مخالفان سیاسی و در نیل به اهداف سیاسی انجام میمی
آن اذن امام عادل وجود ندارد و اغلب، پنهانی و براي ضربه زدن و اخالل در نظم عمومی صورت 

 ).533: 1364پذیرد (طباطبایی، می
هِ «فرماید:  سوره نساء می 76از همین رو خداوند در آیه  الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّ

 ؛»فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا وَالَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ
جنگند و کسانی که کافرند در راه طاغوت اند در راه خداوند میکسانی که ایمان آورده

؛  5ق: 1416جنگند، پس بکشید اولیاي شیطان را که مکر شیطان، ضعیف است (ثانی، می
 ).78ش: ، 1365نجفی، ؛ 193ق: 1407البحرانی، 
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اعمال «در توجیه  هایان وهابی امروز در تبلیغ خود براي غربیاهنگامی که اسالمگر
، انسان به »شما زندگی را دوست دارید و ما مرگ را« گویندمیبمب گذاران انتحاري  »قهرمانانه

خداوند به امتی که «افتد. میب ذهنیت اوست یاد عبارت حسن البنا در رساله الجهاد او که بازتا
دهد. مطمئن باشید میاستاد هنر مردن باشد و قدر ضرورت مرگ شکوهمند را بداند، پاداش 

  ).56: 1389(طیبی،  »که مرگ اجتناب ناپذیر است، اما اگر در راه خدا بمیرید، مأجورید
 ها پیام آورند که جهاد آنکنمیاسالمگرایان سلفی، علیرغم تکریم خشونت شان، استدالل 

اندازد. اما چنین فهمیده میگردد که جنگ را براي صلح راه میصلح است. این مرام  به البنا باز 
ها از اسالم ممکن است. به زعم او غیر مسلمانان که صلح تنها تحت بیرق برداشت آن شودمی

: 1380مه باشند (صالح، اند که تحت شرایط اهل ذموحد تنها تحت هنگامی مجاز به زندگی
143.(  

و دال  کندمیکلی رد گفتمان بنیادگراي اسالمی، مفهوم دال شناور غرب (تروریسم) را  به
عنوان یک انگاره تفسیري غرب سلب نشاند. تروریسم بهمیشناور خود (جهاد) را به جاي آن 

دگرایی به جهاد امري . نوع نگاه بنیاشودمیو یک آموزه اسالمی (جهاد) جایگزین آن  شودمی
. گفتمان بنیادگرایی با شودمیمقدس و دفاعی است که موجب نجات مسلمانان از سلطه کفر 

زند. میو هم به غیریت سازي دست  کندمیایجاد شاخص جهاد، هم هویتی نو براي خود ایجاد 
و  نگردمیهویت جهاد چون معنایی متعارض با تروریسم غربی دارد، آن را به صورت یک غیر 

.  جهاد، دال شناوري است که از تفسیر بنیادگرایان از کندمیساختار معناییش را دچار چالش 
پذیرد تا هویت میو آگاهانه صورت  شودمی. تفسیري که گزینش شودمیقرآن و سنت اقتباس 

ب دهد گفتمان بنیادگرایی مورد هجمه غرمیاي است که نشان ها را شکل دهد. جهاد، انگارهآن
و یک دگر به حساب  کندمیاست. نظام معنایی غرب، جهاد را دشمن وجودي خود قلمداد 

آورد. دگري که منافع و هژمونی غرب را مورد هجمه قرار داده است. جهاد تکلیفی است که می
مسلمانان باید آن را مقدس بشمارند، زیرا تنها راه بیرون کردن کفار از بالد اسالمی از این 

. این دال کندمیاست. جهاد است که دگر معنابخش مسلمانان (کفار) را تضعیف  طریق ممکن
  .گیردمیحول قرآن و سنت شکل 
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  سکوالریسم و حکومت دینی -5
است. واژه سکوالر میي اسالهااست که مورد انتقاد  اکثر گروه میسکوالریسم نیز از مفاهی

این جهان در مقابل ابدیت اشاره دارد.  به معناي قرن و سده  و به زمان حاضر و اتفاقات
نخستین کاربردهاي این واژه در اواخر قرن سوم، براي توصیف آن دسته از روحانیونی به کار 

  ).489:  1366رفت که گوشه نشینی رهبانی را براي زندگی در دنیا ترك گفتند (لوکاس، می
و قدسی از یک سو و دنیا،  سکوالریسم مبتنی بر فرهنگی است که میان امور دینی و معنوي

زندگی دنیوي و مادیگري از سوي دیگر تفکیک قائل است. در این تحلیل دین اصوالً مربوط به 
عالم معنوي است و تأثیري در عالم متغیرات ندارد، امور دینی مربوط به حوزه خصوصی هستند  

قانون نوشته انسانی  و نباید آن را در حوزه عمومی دخالت داد. امور دنیوي باید به دولت و
  ). 490سپرده شود (همان: 

حکومت دینی اساساً متفاوت از حکومت سکوالر است. رئیس حکومت در حکومت دینی به 
. در حالی که تعیین رئیس حکومت در شودمیطور خاص یا عام از طرف خدا و دین خدا تعیین 

با وراثت، کودتا و انقالب  و یا گیردمیرژیم سکوالر به دست مردم یا بعضی از مردم صورت 
یابد. حکومت دینی مبتنی بر احکام شرعی است که میاستقرار یافته و حداقل مشروعیت قهري 

توسط پیامبر (ص) در جامعه تشریح شده است. در حالی که قوانین حکومت سکوالر بر خرد و 
مدنی باشد، که فرض عقل بشري استوار است. اطاعت از حاکمان در دولت دینی، قبل از آن

فال و ربک ال «واجب شرعی است و چه بسا یک چنین اطاعتی معیار و محک ایمان است: 
یومنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم ال یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا 

اي در ). در حالی که در حکومت سکوالر چنین نیست و هیچ رابطه65(سوره نسا آیه  »تسلیما
عت از حاکم و ایمان و عصیان به خدا و دین خدا وجود ندارد. همچنین معارضه با آن، بین اطا

ي شرعی و نیز هارئیس حکومت دینی از مصادیق بغی و محاربه و نفاق است و مستلزم مجازات
که گناه شرعی ي بشري هرگونه معارضه و عصیان بی آنهاباشد. اما در دولتمیعقاب اخروي 

ب مجازات دنیوي است. در مجموع، اسالم سیاسی مبناي نوع خاصی از تلقی شود، حداکثر موج
حکومت است که در آن حاکمیت از آن خدا و شریعت است و از این حیث حکومت و حاکمان 

اسالمی دولتی اعتقادي است که شالوده و  -سهمی از قداست و معنویت دارند. دولت دینی
  ).149-150: 1389ود پناهی، محمله اي از عقیده و ایمان است (هاسیماي آن
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حکومت دینی، دالی است که قداست خود را مرهون قرآن و سنت است. احکام شریعت 
کنند. از نگاه بنیادگرایی، هویت حکومت اسالمی برخاسته میقوانین حکومت دینی را مشخص 

آن و سنت از دین است و به این دلیل  بشر و عقل انسانی نباید در احکام الهی دخالت نماید. قر
که دال مرکزي بنیادگرایان است باید در همه شؤون زندگی دخالت نماید و حیطه حکومت نیز 

شان را از اسالم  از این قاعده مستثنی نیست. از نگاه بنیادگرایان، در جامعه مسلمانان که هویت
جامعه به باشد، باید برخاسته از شریعت باشد؛ زیرا میگیرند، مهمترین رکن که حکومت میوام 

توان قوانین عرفی را در جامعه اسالمی پیاده کرد، زیرا هم خالف می. نشودمیتناقض دچار 
ماند. حکومت مشروعیتی جز میدستورات خدا عمل شده و هم مشروعیتی براي حکومت باقی ن

گفتمان قرآن و سنت ندارد و راه رستگاري بشر نیز در کتاب مقدس اسالم به وضوح بیان شده 
اسالمی است که عالوه بر منطبق بودن با هویت -پس بهترین راه، ایجاد حکومتی دینی است،

مسلمانان، برخاسته از دال مرکزي (قرآن و سنت) است. دال شناور حکومتی دینی است که بر 
ي قرآن و شیوه حکومت رسول اهللا (ص) و خلفاي هاپایه تفسیر بنیادگرایی از دال مرکزي (آیه

د. حکومت سکوالر نه با هویت مسلمانان سنخیتی ندارد و نه برگرفته از قوانین اسالم) قرار دار
الهی است، پس چرا باید دال شناوري که برخاسته از تفسیر اومانیستی و مرکزیت عقل انسانی 

باشد، به جوامع اسالمی تسري یابد؟ چرا باید کشورها و باألخص زمامداران اسالمی، قوانینی می
ع و اجرا کنند که سعی در کمرنگ کردن ریشه دین به عنوان رأس هرم هویتی را در جامعه وض
تا دال شناور غرب  شودمییی است که از سوي بنیادگرایان مطرح هاپرسش هامردم دارد؟ این

دهد، نوع میها شکل (سکوالریسم) را تضعیف کنند و با تفسیري دین مدارانه که به هویت آن
  .یین کنندشان را تع حکومت دلبخواه

  
  گیرينتیجه

بنیادگرایی اسالمی، یکی از موضوعات چالش برانگیز در چنددهه اخیر در مناسبات 
، آرام آرام 1980الملل بوده است. این گفتمان، با فروپاشی بلوك کمونیسم در اواخر دهه بین

از  سپتامبر که جهانیان را شگفت زده کرد، نشان 11جایگاه خود را تحکیم بخشید. حادثه 
گسترش قدرت عملگرایی این گفتمان بود. در واقع بنیادگرایی اسالمی از عرصه فکر و اندیشه 

  به عرصه عمل رسید.
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شد و بعدها میو کهنه پرستان مسیحی اطالق  هااصوال واژه بنیادگرایی در ابتدا به رادیکال
ر مورد بکار بردن ي تندرو و خشونت طلب اسالمی به کار رفت. دهااین اصطالح در مورد گروه

ي اسالم گرا و تعریف و تعیین مشخصات بنیادگرایی، باید گفت که میان هااین واژه براي گروه
  اندیشمندان همواره اختالفات زیادي بوده است و نظر یکسانی در این باره وجود ندارد.

ي مسلط غرب داشته است و هیچ هااین گفتمان همواره سعی در به چالش کشیدن انگاره
ها تن نداده است. بنیادگرایی اسالمی با ارائه مفاهیمی همچون جهاد، گاه به سازگاري با آن

شدن،  ي حقوق بشرغربی، دموکراسی، جهانیهاحکومت اسالمی و حقوق بشر اسالمی، آموزه
سکوالریسم و تعریف غرب از تروریسم را مورد چالش قرار داده است. این رویکرد با اتخاذ 

. کندمیي خود را بر این اساس تعریف هاسنت به مثابه دال مرکزي، انگاره محوریت قرآن و
گفتمان غرب که گفتمان مسلط در چند سده اخیر بوده است، بر محوریت عقل انسانی بنا شده 

ي این گفتمان برخاسته از عقل هاو دال مرکزي خود را انسان قرار داده است. بالطبع، آموزه
گیرند، مینشانگان دو گفتمان غرب و اسالم همواره در تصادم با هم قرار انسانی است. از این رو 

دهد و میها با هم متضاد است. یکی سنت الهی را دال مرکزي خود قرار زیرا پایه و اساس آن
  .گیردمیدیگري عقل انسانی را راهنماي خود. تفسیرها نیز بر اساس این دو محور متفاوت قرار 

ا اتخاذ رویکردي جزم اندیشانه از قرآن و سنت الهی، سعی در ایجاد گفتمان بنیادگرایی ب
دهد. دگري که به هیچ روي سر سازگاري با آن میغیریت سازي دارد و غرب را دگر خود قرار 

یش به بنیادگرایی ها. دگري که وجودش و نشانهکندمیندارد و متن و حاشیه آن را به کلی رد 
غیري است که هویت ساز بنیادگرایی اسالمی است. قدرت بخشد. غرب، میمعنا و مفهوم 

ش اي اساسیهامسلطی است که از سوي بنیادگرایی اسالمی مورد پرسش قرار گرفته تا آموزه
ي دیگر را بیاموزد و از سرکوب هافرو بریزد. غرب رویکردي است که باید احترام به دیدگاه

ي هاگفتمان بنیادگرایی  اسالمی با ارائه دیدگاهي به حاشیه رانده شده، دست بکشد. هافراروایت
  ي گوناگون به جد در پی به سرانجام رساندن این اهداف دارد.هانو در عرصه
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