
 پژوهشی -وع مقاله: علمین                                                       المللیفصلنامه مطالعات بین        
 1398 زمستان(، 63) 3، شماره 16سال  

 19/7/1398تاریخ دریافت:         
      27/9/1398تاریخ پذیرش:         

         23-52صفحات:              

: انهیدر خاورم بیرق یهاگفتمان یلیتحل-یقیتطب یبررس
 یاخوان ران،یا یانقالب اسالم یهاگفتمان یمطالعه مورد

 *یعربستان سعود یریتکف-یو سلف هیسکوالر ترک
 

 ***یدکتر محمدرضا قائد -**مقدم اینحسن دعباسیس
 *****سیرکیگارینه کشیشیان دکتر -****یریمحمدرضا دهش دکتر

 چکیده
 یدارا الملل،نیدر روابط ب یمطالعات دهیپد کیبه عنوان  ،یخارج استیها در عرصه سگفتمان

هر کشور، بر حول دال  یگونگشناور را از حوزه گفتمان یهاها، دالهستند. گفتمان گاهیجا
روابط  ب،یو رق ریآوردن غ دی. آنها با پدکنندیبه وقته م لیکرده و تبد یبندخود، مفصل یمرکز

را شناخته و رقابت با آنها را  ریغ یهاآنگاه، گفتمان کنند،یم تیهو یورها را داراکش یارجخ
تنش بوده، سه  یمنطقه همواره دارا نیا نکهیبا توجه به ا ،یامروز انهی. در خاورمدهندیشکل م

 یاز سو یریتکف-یو سلف هیترک یاز سو روانهیاسالم م ران،یا یاز سو یگفتمان انقالب اسالم
اند و در حال رقابت با هم هستند. از آنجا که هر کرده ییشناسا ریرا به عنوان غ گریکدین، عربستا

تا نفوذ  کنندیجهت، تالش م نیدر ا زیمذکور ن یهاهژمون شود، گفتمان کندیگفتمان تالش م
آنها  سهیمقامقاله،  نیهدف ا ،ییهاگفتمان نیبه حداکثر برسانند. با وجود چن انهیخود را در خاورم

گفتمان مذکور  یقیتطب سهیدر مقا»مقاله آن است که  نیا یپرسش اصل ن،یاست. بنابرا گریکدیبا 
چه موارد مشابهت و  شوند،یم تیو عربستان هدا هیترک ران،یا یاسه قدرت منطقه یکه از سو

 شو رو یمقاله، روش گفتمان قیسوال، روش تحق نیپاسخ به ا یبرا« وجود دارد؟ یتفاوت
                                                           

قابل مت ریتأث یپژوهندهیآ»ان مقدم با عنو اینحسن دعباسیس المللنیروابط ب یمقاله برگرفته از رساله دکتر نیا *
 است.« 2030تا   یجهان یو روندها بیرق یهاا گفتمانب یگفتمان انقالب اسالم

ایمیل:  / رانیا ش،یک ،یدانشگاه آزاد اسالم ،شیک یالمللنیواحد ب الملل،نیگروه روابط ب **
sayd.moghaddam@gmail.com 

ه آزاد دانشگاواحد شیراز،  الملل،نیروابط بعلوم سیاسی و گروه  یعمل اتیعضو ه اریاستادنویسنده مسئول،  ***
 ghaedi@iaushiraz.ac.irو  gmail.com1352ghaedi@ایمیل:  /نرایا راز،یش، یاسالم

 / ایمیل دانشکده وزارت امور خارجه المللنیگروه روابط ب یعمل اتیعضو ه اریدانش ****
dehshiri@yahoo.com_mohammadreza 

 :ایمیل /انریران، اته ،یدانشگاه آزاد اسالمواحد تهران جنوب،  ،علوم سیاسیگروه  یعمل اتیو هعض اریاستاد *****
@gmail.com71g.keshishiyan 

mailto:ghaedi1352@gmail.com


 

 

 

24    1398 زمستان(، 63) 3، شماره 16المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

 ،یگانه انقالب اسالمسه یهاگفتمان دهدینشان م زیمقاله ن یکل جهیاست و نت یاهسیمقا
شناور اسالم هستند، اما با توجه به  یهابرآمده از دال یهمگ ،یریتکف-یو سلف روانهیماسالم
و عربستان، به  هیترک ران،یسه کشور ا یخیو تار یاسیس ،یاجتماع ،یمذهب ،یفرهنگ تیوضع

 ب،یرا به عنوان رق گریکدیشده و  یبندمتفاوت، مفصل یمرکز یهابر گرد دال یناشکال گوناگو
 .کنندیطرد م

 
 کلیدواژگان
 کفیریت-، گفتمان، رقابت، انقالب اسالمی، اخوانی سکوالر، سلفیخاورمیانه

 
 مقدمه

قع با ای پیدا کرده است. در واویکم، شکل تازهمنازعه در خاورمیانه به ویژه از آغاز قرن بیست
، پدید آمده است که دین در حیات سیاسی 1979این وضعیت پس از انقالب اسالمی در سال 

های قدرت خاورمیانه جریان پیدا کرد و توانست در ایران بر اساس یک انقالب هژمون جریان
سیاسی، به این اندیشه افتند که  های فکری اسالمشود. وجود این الگو موجب شد تا دیگر جریان

های سیاسی برآمده از اسالم دین به عنوان یک گفتمان بهره برند. بنابراین، به بازپرداخت اندیشهاز 
های شناور اسالم، آنها را برای کاربردی شدن در قدرت سیاسی، بار پرداخته و با بازخوانی دال

های نبندی گرداندند. به این ترتیب، گفتماهای مرکزی بازخوانی شده، مفصلدیگر بر حول دال
توان به گفتمان اسالم سیاسی دیگری نیز به جز انقالب اسالمی پدید آمد که از جمله آنها می

رو یا سکوالر اخوانی اشاره کرد که در طول دو دهه، نخست میانهتکفیری و گفتمان اسالم-سلفی
ه و به ای تبدیل شدویکم، به سرعت به همراه گفتمان انقالب اسالمی به رقبای منطقهقرن بیست

ای دامن زدند. گفتمان انقالب اسالمی، چنان که روشن شد توسط ایران، گفتمان منازعات منطقه
شود. این تکفیری توسط عربستان سعودی هدایت می-رو توسط ترکیه و گفتمان سلفیمیانهاسالم

ا و پس از آن بهار عربی ی 2003ها در منازعات پس از اشغال عراق توسط آمریکا در گفتمان
بیداری اسالمی، روند رقابتی بیشتری به خود گرفتند و چهره خاورمیانه را دگرگون ساختند. بر این 

 سه سوی از که مذکور گفتمان در مقایسه تطبیقی» که است آن مقاله این اصلی مبنا، پرسش
چه موارد مشابهت و تفاوتی وجود  شوند،می هدایت عربستان و ترکیه ایران، ایمنطقه قدرت

 اسالمی، انقالب گانههای سهگفتمان»دهنده به این سوال آمده است که در فرضیه، پاسخ« رد؟دا
های شناور اسالم هستند، اما با توجه به تکفیری، همگی برآمده از دال-سلفی و رومیانهاسالم

وضعیت فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی سه کشور ایران، ترکیه و عربستان، به 
بندی شده و به این جهت، یکدیگر را های مرکزی متفاوت، مفصلل گوناگونی بر گرد دالاشکا

روش تحقیق این مقاله، یکی روش تحلیل گفتمانی است که طی «. کنندبه عنوان رقیب، طرد می
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ای است های مختلف یک گفتمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دوم روش مقایسهآن بخش
شوند. هدف مقاله نیز گانه مذکور با یکدیگر مقایسه میهای سهاز آن، این گفتمانکه با استفاده 

ها را با پرداختن تطبیقی به آنها مشخص نماید. های این گفتمانها و تفاوتآن است که شباهت
سازمان مقاله نیز چنین است که پس از این مقدمه، مبانی نظری، آنگاه تاریخچه و سپس آزمون 

 گیری خواهد آمد.د از آن، نیتجهفرضیه و بع
 

 پیشینه -1
ودی رتضی شیرتوان به آن اشاره کرد، مقاله میکی از آثاری که در زمینه موضوع این مقاله می

 یباتترت بر اخوانی-سلفی گفتمان و( شیعی) مقاومت گفتمان مواجهه»( با عنوان 1398و همکاران )
قاله نویسنده م(. در این 43-64: 1398ان، است. )شیرودی و همکار« آسیا غرب سنتی امنیتی

 با تقابل در شیعی مقاومت گفتمان قابتِ ر ماهیتِ از بینانهواقع اند با ارئه تحلیلیکوشیده
اند تا نها تالش کردهآ .ورزند مبادرت آسیاغرب راهبردی حوزه در اخوانی و سلفی هایگفتمان

آن  های آنان نیزفتهی نامبرد دیگر بسنجند. یاهاتأثیر گفتمان مقاومت اسالمی را بر دو گفتمان
 رد اسالمی کشورهای تا است نستههای دیگر تواگفتمان مقابل در شیعی مقاومتِ است که گفتمان

ن نقطه قوت ای .دهد قرار تأثیر تحت هدف و شعار روش، شکل، در را آسیاغرب راهبردی حوزۀ
 است که عف آنضمی است، اما در برابر نقطه مقاله در همین سنجش تأثیرات گفتمان انقالب اسال

 اند.ای نکردههای رقیب بر این حوزه راهبری، اشارهآنها به اثرات گفتمان
 گفتمان فرهنگی هایمؤلفه»( با عنوان 1397اثر دیگر، از مهدی ناظمی و صفرعلی خالدیان )

مایه این مقاله، به درون (.59-86: 1397است )ناظمی و خالدیان، « اسالم جهان در اسالمی مقاومت
 ا مدنظررالمی گفتمان انقالب اسالمی تا حدود زیادی پرداخته است و تالش کرده بر بیداری اس

 اسالم ایدئولوژی و ملی هویت دینی، اعتقاد که است آن از حاکی مقاله نیز هایقرار دهد. یافته
 استمرار و قویتت ایجاد، در که هستند اسالمی مقاومت فرهنگی هایمؤلفه ترینمهم سیاسی
 اساسی نقش دگرابنیا یا و غربی هایگفتمان بر غلبه همچنین و خاورمیانه در مقاومت گفتمان

ا است، ام های فرهنگی گفتمان مقاومت و بیداری اسالمیدارند. قوت این مقاله در بررسی زمینه
 است.  استفاده نکردههای گفتمانی برای تحلیل  گفتمان مقاومت ضعف ان این است که از روش

 ملی امنیت و مقاومت محور ژئوپولیتیک»( با عنوان 1397مقاله دیگر از بهزاد قاسمی )
(. این مقاله 5-33: 1397است )قاسمی، « اسالمی انقالب گفتمان براساس ایران اسالمی جمهوری
 جهان در مقاومت در خصوص آن گفتمان و انقالب صدور اسالمی، انقالب گذار بنیان به آرمان

 با اسالمی، انقالب پیروزی از پس مقاومت محور اسالم پرداخته و بیان کرده که ژئوپلیتیک
 نقش با جهانی استکبار و امریکا غرب، هایبرنامه و اهداف مقابل در جدید گفتمان تعریف

 بر عینی و بنیادی تاثیرات اسالمی انقالب گفتمانی ماهیت. شد تعریف ایران رهبری و محوری
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های درگیر با به این لحاظ این مقاله به گفتمان .است استکبار داشته مقابل در مقاومت ورمح
انقالب اسالمی در منطقه خاورمیانه نیز پرداخته است. قوت مقاله در بررسی اثر گفتمان انقالب 

 های رقیب با آن در منطقه است.ها گفتماناسالمی است و ضعف آن نیز در نپرداختن به توانایی
 

 تحلیل گفتمانمبانی نظری:  -2
 ییامبن رد،یگیشکل م یخارج استیکه در آن س ییچارچوب معنا» ،یگفتمان لیتحل هیبر پا

 سریمزبان  قیاز طر ،یذهننایب یمعان ،یگفتمان لی. بر اساس تحلشودیم یها تلقمنافع و هدف یبرا
و  منافع ،یاسیس یهاتیآن اولو یکه ط آورندیرا به وجود م ییمبنا هاگفتمان ب،یترت نیاست. بد

 . (262-263: 1393قوام، «)سازندیها را مهدف
 گفتمان لیشکل گرفته است، تحل یانتقاد یشناسکه در چارچوب زبان یگفتمان افتیره

 یتمانعمال گفاو کارکرد کردارها و  تارساخ فیگفتمان، فراتر از توص لیتحل». شودیم دهینام
 ییهاولهمق یبررس به یگفتمان یو کردارها یزبان یهادهیپد نییتب یبرا لینوع تحل نی. ارودیم

 یهاندیفرآ ک،یدئولوژیا یهافرض شیو قدرت، پ یچون مناسبات قدرت و زبان، هژمون
، انیم نیدر ا کردیرو نیترمهم. (50-51: 1392فیروزآبادی، دهقانی«)پردازدیو... م کیدئولوژیا

 مثابه هب فتمانگ اگر» است. پدید آمده هو موف الوتوسط الک ارد،که تحلیل گفتمان را مد نظر د
 تحوالت رد و هاگفتمان گسست جمله از آن هایفرض به باید ابتدا شود، گرفته کار به روش
 یا تمانگف و مسلط گفتمان بعد مرحله در. شود توجه جوهرگرایی نفی و تاریخی خطیتک

. شوندمی ناساییش گفتمان هر های وقته و عناصر و یمرکز دال همچنین و غیرمسلط، هایگفتمان
 به هافتمانگ دیگر عناصر جذب و ارزش هم زنجیره تشخیص به توجه با هاگفتمان بین ارتباط
 (. 536-537: 1394حقیقت، «)پذیردمی صورت قبلی مفاهیم با آنها بندیمفصل و ها،وقته عنوان

 تعریف گفتمان -2-1
ل ریق تقلیها از طیک گفتمان، تالشی برای تبدیل عناصر به وقته»: الکالو و موفه معتقدند

. (Jorgensen and Philips, 2002: 24)«مالً تثبیت شده استشان به یک معنای کاچندگانگی معنایی
های خترون ساامور اجتماعی و سیاسی و به طور کلی جهان واقعیت تنها در د»در دیدگاه آنان 

رای (. ب85: 1382موفه، «)دهندها به فهم ما از جهان شکل میو گفتمان گفتمانی قابل تحلیل است
 این انیگفتم تحلیل آنچه»های مختلف آن بررسی شود. اما شناخت این نظریه، نیاز است تا بخش

 جامعه به فلسفه و فرهنگ ۀحوز از گفتمان تسری کند،می متمایز گفتمانی هاینظریه سایر از را دو
 .(194: 1383 زاده،ینیحس)«است سیاست و
 های شناور و مدلولدال -2-2

های مختلف هستند که گفتمان 1«های شناوریدال»ها و مفاهیم، نشانه»در تحلیل گفتمانی، 
                                                           

1 - Floating Signifiers 
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های دالی است که مدلول آن شناور است و گروه« دال شناور»کوشند به آنها معنا دهند. می
: 1383، سلطانی«)کنندآن با هم رقابت می مختلف سیاسی بر انتساب مدلول مورد نظر خود به

های ها اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی هستند که در چارچوب(. دال157
کنند. معنا و مصداقی که یک دال بر آن داللت گفتمانی خاص، بر معانی خاصی داللت می

 (.108: 1394زاده، حقیقت و حسینی«)شودنماید، مدلول نامیده میمی
 دال مرکزی -2-3

دال »شوند، بندی میبه شخص، نماد یا مفهومی که سایر دال ها حول محور آن جمع و مفصل
شود. دال مرکزی به مثابۀ عمود برای یک خیمه است که اگر برداشته شود، گفته می 1«مرکزی

دهد. دال شکیل میهسته مرکزی منظومه گفتمانی را دال مرکزی ت»ریزد. بنابراین، خیمه فرو می
گیرند.مفاهیمی که در یک گفتمان ها حول آن نظم میای است که سایر نشانهمرکزی، نشانه

کنند. دال مرکزی، به حالتی شوند، حول یک مفهوم یا دال مرکزی شکل پیدا میبندی میمفصل
: 1394ده، زاحقیقت و حسینی«)اشاره دارد که در آن معنای نشانه به حالت انجماد درآمده است

108 .) 
 بندیمفصل -2-4

عمل گردآوری اجزای مختلف و ترکیب آنها در یک هویت » 2بندی،مقصود از مفهوم مفصل
 (. 202: 1384مارش و استوکر، «)جدید، اشاره دارد

 گونگیگفتمانوقته، عنصر و حوزه -2-5
و انسجام  شودیاد می 3«تسلط»چیزی است که از آن تحت عنوان »رابطه بین دال و مدلول، 

هایی را که حول دال مرکزی ها با دال مرکزی وابسته است. دالیک گفتمان به ثبات رابطۀ دال
نامند. هر نشانه ممکن است چندین معنا داشته باشد. به طور طبیعی هر می 4،«وقته»آیند گرد هم می

و مابقی را طرد  خوانی با نظام معنایی خود تثبیتگفتمان یکی از آن معانی را بر حسب هم
یک وقته تا پیش از ورود به یک گفتمان و ». در واقع، (Laclaue and Mouffe, 1985: 111)«نمایدمی

 5«عنصر»بندی شدن و تثبیت معنا در چارچوب آن، در حوزۀ گفتماگونگی قرار دارد و مفصل
 (. 78: 1387سلطانی، «)شودنامیده می

ای از معانی بالقوه در بیرون از منظومه گفتمانی هگونگی عبارت است از محفظحوزه گفتمان
های جدید مهیا بندیاند و از طرف دیگر، مواد خامی برای مفصلخاص که توسط آن طرد شده

                                                           
1 - Nodal Point  
2 - Articulation 
3 - Hegemony 
4 - Moment 
5 - Element 
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اند، هیچ هویت ثابتی وجود ندارد، بلکه ها نسبی و ارتباطیکنند. از آنجا که هویتمی
های بندیآورد. همه چیز به مفصلدید میهای تصادفی و هژمونیک است که آنها را پبندیمفصل

حقیقت و «)شوند، بستگی داردگونگی اخذ میامکانی و تصادفی که مواد خام آن از حوزه گفتمان
 (.114: 1394زاده، حسینی

 ارزیهم منطق تفاوت و منطق -2-6
یاد 1«منطق تفاوت»آورد که از آن به عنوان غیریت مفهومی دیگر را نیز در پی خود می

های میان منطق تفاوت به ویژگی متکثر بودن جامعه اشاره دارد و بر تمایزها و تفاوت»شود. می
ها و تنوعات و به کند. منطق تفاوت می کوشد از راه تأکید بر تفاوتنیروهای اجتماعی تأکید می

 موجود را به هم بریزد. در 2«ارزیزنجیرۀ هم»تبع آن اختالفات موجود در عرصۀ اجتماعی، 
سازی طق یا زنجیرۀ هم ارزی، منطق سادهشود. مناینجاست که خصومت و غیریت برجسته می

بندی، نشانه های اصلی فضای سیاسی است. زنجیرۀ هم ارزی بدین معناست که در فرایند مفصل
رسد شوند و در مقابل یک غیر که به نظر میدر یک زنجیرۀ معنایی با نشانه های دیگر ترکیب می

هر » در مورد غیریت،وه، الع هب .(De-Vows, 2003: 165)«کند، قرار می گیرندتهدید می آنها را
 .(184: 1396علیخانی، )«قابل تعریف است« دگر»رتباط با یک ، تنها در ا«خود»هویت 

 غیریت و ضدیت -2-7
یابی یک ناممکن است. هویت 4«غیریت»و  3«ضدیت»فهم نظریۀ گفتمان بدون فهم مفاهیم 

ها مشروط به پذیر است. هویت تمامی گفتمانهای دیگر امکانگفتمان، تنها در تعارض با گفتمان
غیریت در واقع،  کنند.سازی میها همواره در برابر خود غیریتگفتمان رووجود غیر است. از این

به معنای گفتمان « آنها»و گفتمان « خودی»به عنوان « ما»در گفتمان به معنای آن است که گفتمان 
 با ارتباط در ویژه به که دارند کارکرد دو هاگفتمان سازی،غیریت منظر شود. ازشناخته می« غیر»

 تولید شامل همواره که سازغیریت رابطه خلق» یکی، است. اهمیت دارای کشورها میان روابط
 روابط تشکیل دوم،. دارد سزاییبه اهمیت سیاسی مرزهای تاسیس برای و است دیگری یا و دشمن
 کارگزاران و گفتمانی هایتشکل هویت جزیی تثبیت برای سیاسی مرزهای تثبیت و سازغیریت

  (.130: 1395 تقوی، و ابوالحسنی محسنی،)«ستا اهمیت با اجتماعی،
 رقابت -2-8

رانی غیر هر نمایند. اما حاشیهرانند و خود را برجسته میها همواره غیر را به حاشیه میگفتمان
تواند رقیب را به طور کامل از رقابت حذف نماید. بنابراین همیشه اندازه نیز شدید باشد، نمی

                                                           
1 - Logic of Difference 
2 - Chain of Equivalence 
3 - Antagonism 
4 - Otherness 
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وجود دارد. الکالو و موفه در این زمینه از مفهوم  1«رکوب شدگانبازگشت س»امکان بازسازی و 
شود دشمن به رقیب و خصومت به رقابت تنزل برند. چنین رویکردی سبب میبهره می 2«رقابت»

ها برای تبدیل خصومت به رقابت بیشتر باشد، موقعیت آنها بیشتر یابد و هر چه ظرفیت گفتمان
ها را بدون سرکوب از بین ها در برخی شرایط قادرند خصومتگفتمان»تثبیت خواهد شد. البته 

شود. دخالت هژمونیک نوعی بازسازی انجام می« مداخلۀ هژمونیک»ببرند. این کار به وسیلۀ 
بندی جدید است که با تکیه بر ابزارهای قدرت و اقناع ایدئولوژیک صورت گفتمانی و مفصل

 (.94-95: 1387سلطانی، «)شودمیگیرد و مانع از فروپاشی هویت گفتمان می
 ساختارشکنی -2-9

برای اینکه یک گفتمان بتواند به صورت هژمون درآید، باید دست به ساختارشکنی بزند. در 
از جمله مفاهیم این نظریه است که معنای آن ذیل مفهوم هژمونی قابل فهم  3ساختارشکنی»واقع، 

ی، از میان بردن ثبات معنا و شکستن هژمونی شکن( هدف از ساختار95: 1387سلطانی، «)شودمی
گفتمان رقیب است؛ چرا که این عمل، در نهایت به از میان رفتن هژمونی آن گفتمان منجر خواهد 

 شود.گردند و معنایی جدید به آنها نسبت داده میها باز تعریف میشد. در ساختارشکنی، دال
 هژمونی و قدرت -2-10

 نوانع تحت آن از که است امری مدلول، و دال بین رابطۀ تثبیت»در تحلیل گفتمانی، 
 با استفاده از هژمونی است که گروهی حقیقت (. در48: 1383تاجیک، «)شودمی یاد «هژمونی»

توانند نمی هانتماآورند. با این حال، گف در غالب صورت به را خود اندیشۀ توانندخاص می
رصه عد، در بتواند در عرصه ذهنی هژمونی پیدا کنهمواره هژمون باشند. چنانچه یک گفتمان 

 توانمی را تواند هژمونی یابد و قدرت حامی آن را نیز، هژمون کند. قدرتعملی نیز می
ود بی پیروز خواهد در منازعات سیاسی، آن گفتمان .دانست گفتمان نظریۀ در مفهوم تریناساسی

دن، هژمون ش ها در تثبیت معنا وتوان گفتمان»که به ابزارهای قدرت بیشتری دسترسی داشته باشد. 
شت یک پکند. قدرت وابسته به میزان قدرتی است که پشت آنها وجود دارد و از آنها حمایت می

کند و با تولید اجماع، آن را ای خاص معنا میها را به گونهسازی، نشانهگفتمان به وسیلۀ برجسته
 (.112: 1387ی، سلطان«)سازددر افکار عمومی هژمونیک می

 
 های اسالم سیاسیپیدایش گفتمان تاریخچه -3

توان آغاز سیاسی را با از پیدایش اخوان المسلمین در مصر، می گفتمان اسالماز منظر تاریخی 
سازمان اخوان المسلمین مصر را  1928البنا پدید آمد، که در آن را شناسایی کرد، به وسیله حسن

                                                           
1 - Return of Repressed 
2 - Adversary  
3 - Deconstruction  
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آن، تا حدودی مسأله بازگشت به اسالم و اتحاد مسلمانان در جهان، تاسیس کرد. البته پیش از 
الدین اسدآبادی در نقاط مختلف جهان اسالم، از جمله در ایران، عثمانی و مصر توسط سید جمال

ها رواج یافته بود. های متعدد وی به این سرزمین)که زیر فرمان عثمانی بود( و به علت مسافرت
البنا، نخستین کسی دانست که تالش کرد از اسالم در قرن بیستم حسنتوان پیش از وی را می

 متفکران اساسی هایپرسش از یکی به پاسخ در سیاسی اسالم رواج»استفاده سیاسی کند. در واقع 
( به این ترتیب، این 65: 1381سیدباقری،«)اندمانده عقب مسلمانان از غرب چرا که بود اسالمی

 از کوشید تامی برآورد و سر اسالم جهان به استعمار ورود با زمان مه را که گفتمان اسالمی»
 چیرگی شصت میالدی دهه نیمه شود و تا روروبه استعمار و نوسازی پدیده دو با اسالمی موضعی

( که اخوان المسلمین آن را 27: 1379اسماعیلی، «)نامید اسالمی قدیم توان گفتمانداشت، می
ثار سیدقطب، تحول یافت و به صورت تکفیری درآمد. این دو نحله، کرد و سپس با آهدایت می

یعنی نحله اخوان المسلمین که تالش دارد، در نظام سیاسی دین و سیاست را به هم نیامیزد و 
حکومت را عرفی یا سکوالر باقی بگذارد، و نحله تکفیری که سپس با وهابیت ترکیب شده است، 

المسلمین در قدرت، طوری که امروز و پس از سقوط اخوان اند، بهبه حیات خود ادامه داده
راند که در سیاست گفتمان اخوانی سکوالر را حزب عدالت و توسعه در ترکیه به پیش می

گری را پیشه کرده است و عربستان سعودی نیز با ترکیب تکفیری و خارجی خود نوعثمانی
 کند.تکفیری را هدایت می-وهابیت، گفتمان سلفی

ر ی هم حضواند، گفتمان انقالب اسالمکنار این دو گفتمان، که از اسالم سنی نشأت گرفته در  
ها قبل از هگیری گفتمان انقالب اسالمی، به دهدارد که از اسالم شیعی سرچشمه یافته است. شکل

. بود تاریخی نابسامان وضعیت یک به کنشیانقالب، وا»گردد. این رویداد این انقالب باز می
 رخدادی. بود رانیانای واقعی هویت احیای پس در و کشاند متن به حاشیه از را ایرانیان که قالبیان

 رخ جهان و منطقه سطح در عمل و نظر درحوزه درپیپی تحوالت شد، سبب که
ه بر اساس از جمله آنکه در ایران حکومتی اسالمی پدید آید ک .(74: 1390پورپزشک، «)دهد

مار و استع تکباراینکه در عرصه خارجی هم منجر به استقالل ایران از اس اصول شیعه باشد و دوم
به  و منجر یابد گردد و هم در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن، گفتمان انقالب اسالمی بازتاب

 گردد.پیدایش مقاومت اسالمی در راستای ایجاد امت واحده اسالمی
اسیر ه وجود داشته باشد که تفسرای این های رقیب دیگری نیز بالبته ممکن است گفتمان

نجا ه در ایدو نکت فرهنگی، اما -دیگری از اسالم ارائه دهند برای نمونه گفتمان اسالم عرفانی
به  های رقیب اصلیمطرح است، یکی اینکه در جهان حاضر این سه گفتمان هستند که گفتمان

ند د در پیورفتن بوده و در تالش هستنین سه گفتمان در پی قدرت گروند، و دوم اینکه اشمار می
 با قدرت، هژمون شوند و کل جهان اسالم را در برگیرند.
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گانه انقالب اسالمی ایران، های رقیب سههای گفتمانقی بخشمقایسه تطبی -4
 کفیری عربستان سعودیت-اخوانی سکوالر ترکیه و سلفی

ش شد، تال شارهال گفتمان به آنها در این بخش، در ابعاد گوناگونی که پیشتر در نظریه تحلی
 گانه نامبرده، مورد مقایسه و بررسی تطبیقی قرار گیرند.های رقیب سهشود تا محتوای گفتمانمی

 
 رقیب ای سه گفتمانمقایسه محتو -1-4

 انقالب اسالمی -1-1-4
 بر اساس یاسالم انقالب گفتمان»رود، هر گفتمان به شمار میمایه از منظر محتوایی، که درون

، پورپزشک«)رفتهگایرانی شکل  -فرهنگی اسالمی هویت حفظ جهت در نوین گراییاسالم
های ست دالاگرایی نوین، خوانشی انقالبی از اندیشه سیاسی شیعه ( و در واقع این اسالم74: 1390

نوعی  ت، درشناور شیعه را که در تاریخ حیات ایرانیان از صفویه به این سو شکل گرفته اس
به  گرایی نوین یا همانابندی کرده است. این برداشت از اسالم، اسالمایدئولوژی انقالبی مفصل
 که شودمی گفته اسالمی هایجریان از دسته آن به سیاسی اسالم»شود. اسالم سیاسی شناخت می

 دهکر تأکید سیاست و دین یناپذیر تفکیک بر کند ومی معرفی اجتماعی - سیاسی دینی، را اسالم
 بر تکیه لیلد به و است برخوردار سیاست و دولت درباره جامع ای نظریه از اسالم است مدعی و

(. در 62: 1393پورگرجی، علی«)است برتر انسانی، خرد بر متکی سیاسی های نظریه دیگر از وحی
 بلکه ر،دیگ سیاسی نظام به سیاسی نظام یک تغییر نه اسالمی انقالب نهایی هدف»حقیقت، 

 بود. چنانچه در عقالنیت و علم اخالق، دین، پایه بر جدید عالمی زدن رقم و نو طرحی نداختندرا
 اقتصادی، جزائی، مالی، مدنی، مقررات و قوانین کلیه»است:  آمده اساسی قانون چهارم اصل

: 1397بین، )جهان«باشد اسالمی موازین اساس بر باید اینها غیر و سیاسی نظامی، فرهنگی، اداری،
از  ت قانونیگرایی یکی از اجزای پیشرفت تمدنی است، این برداش( بنابراین، از آنجا که قانون1

 دهد. اسالم، فهم تمدنی در گفتمان انقالب اسالمی را نشان می
 اخوانی سکوالر -2-1-4

 دو در مداوم و باثبات صورت به قدرت این و برسند قدرت به ترکیه در گرایان اسالم اینکه
 به مذهبان، سنی میانه در را سیاسی اسالم غرب، جهان در کارشناسان از بسیاری یابد، ومتدا دهه

 های بخش و سنتی المسلمین اخوان تجربه میان باید اگرچه. شناختندمی بنیادگرا اسالم عنوان
 گذاشته ایعمده تفاوت آمدند، می شمار به جدید اسالمگرایان که المسلمین اخوان از جداشده

 بنابراین بودند، نگرفته دست به را قدرت سر جرم سنتی، المسلمین اخوان که آنجا از اما شد،می
 میان زیادی تفاوت جهت این به و گرفت می قرار توجه مورد بیشتر بنیادگرا اسالمگرایان عمل

 احزاب تبلیغات که جا آن از نیز ترکیه خود در. شد نمی گذاشته بنیادگرا اسالم و میانرو اسالم
 تبلیغات گرایان، اسالم علیه شدت به مختلف هایدوره کودتاچیان و کشور این الییک الیستکم
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 و بنیادگرا اسالمگرایان میان که نداشت وجود نیز آنجا در فرصت این بنابراین دادند،می انجام
 هترکی در توسعه و عدالت حزب آنکه از پس اما .شود گذاشته زیادی تفاوت رومیانه گرایان اسالم

 به تلقی این کرد، پیشه را روی میانه و گرفت دست در اسالمی حزب یک عنوان به را قدرت
 که باشد، اسالمی داشته وجود حکومت برای تواندمی نیز رو میانه اسالم از الگویی که آمد وجود

باید توجه کرد که در  .باشد پایبند دموکراسی بازی به دیگر سوی و کند تضعیف را بنیادگرایی
ای قایسه با گفتمان انقالب اسالمی که این دو ویژگی را داشت، در جهان سنی، چنین تجربهم

 داد.وجود نداشت و حزب عدالت و توسعه، اولین تجربه در این زمینه را ارائه می
ین است کند ارائه دهد اآنچه به عنوان محتوای این گفتمان حزب عدالت و توسعه تالش می

 ویژه به و درنم های ارزش خود، خاص هایویژگی به توجه با اسالم زا رومیانه قرائت»که 
 هایقلب در ذهبم باالی گذاری تأثیر و نفوذ به توجه با پذیرفته و زیادی حدود تا را دموکراسی

 موکراتیزاسیوند مسیر در کننده تسهیل و کننده همراهی عامل مثابه به تواندمی مسلمانان
 (.37: 1389موثقی و نیری، «)باشد

 تکفیری-سلفی -3-1-4
یف ز است تا نخست، اصطالح سلفی تعرتکفیری، نیا -برای بررسی متحوای گفتمان سلفی

تار شود که خواساصطالح سلفی به طیف وسیعی از جریان های اسالمی اهل سنت گفته می»شود. 
نای . معندیعنی پیشوایان اهل سنت در قرن های اولیه اسالم هست سلف صالحبازگشت به روش 
رین گردد که ابن تیمیه، در قرن هفتم هجری ایجاد کرد. ... مهمتآنچه برمی اصطالحی سلف به

 ا کافر،نان رداند و سایر مسلماجنبه اجتماعی سلفی آن است که فقط پیروان خود را بر حق می
ری، یفشه تککند. سلفیان جدید نیز به کاربرد گسترده خشونت و اندیگمراه و مشرک محسوب می

 (. 100: 1394بصیری و باقری، «)همچون ابن تیمیه اعتقاد راسخ دارند
تیمیه بسیار اثرگذار بوده است که در قرن هفتم هجری در در واقع در این گفتمان نقش ابن
زیسته و به مقابله با آنان بر اساس جهاد پرداخته است، وی به دوره حمله مغوالن به جهان اسالم می

اند و آنها را جهان اسالم پرداخته که به تفسیر اعمال سلف صالح پرداختهتکفیر کسانی در 
 اول، عقل»آرای ابن تیمیه ، به این قرار است:  و عقائد همۀ محور اصل داند. چهارگذار میبدعت

 و حکما سوم،  عقلیات .است حدیث و قرآن موافق نیست. دوم، عقل معارض حدیث و قرآن با
 با خالص و صریح و درست چهارم، عقل .است باطل باشد، معارضى سنت و نقل با که متکلمان

 بر تکیه بدون عقلى استدالالت با تیمیه ابن دیگر عبارت به .است مخالف متکلمان و حکما اقوال
به این ترتیب وی را باید کامال اخباری یا اهل حدیث دانست، با این  .است مخالف حدیث و قرآن

ن شیعه در آن است که با کاهش دادن جایگاه عقل، نص و سنت را حال تفاوت وی با اخباریا
داند. از آن شمرد، بدعت رافضی در دین میبرکشیده است و بسیاری از آنچه که شیعه، مقدس می
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 وفات از پس .است حرام قبور بر سایبان و پناه هرنوع .است حرام پیامبر زیارت برای جمله سفر
 آنها به خدا دادن سوگند یا و قرآن و پیامبر به سوگند .است شرک و بدعت او به توسل پیامبر

رود. همین عقاید را مى شماربه بدعت پیامبر تولد در شادى و جشن مراسم برگزارى .است شرک
بنابراین عقاید ابن تیمیه را باید  .(171: 1387خویی، زریاب«)با شدت بیشتر درباره ائمه نیز دارد. 

تکفیری دانست که هم بازگشت به سلف صالح را -ده گفتمان سلفیمحتوای اصلی ایجاد کنن
اند و وی اندیشیدهمورد توجه قرار داده است و هم تکفیر دیگر مسلمانانی که همچون وی نمی

دانسته است، در این میان تکلیف غیرمسلمانان به عنوان کفار از گذار در اسالم میآنها را بدعت
 با آنان به عنوان ساکنان دارالکفر جهاد کرد. نظر وی کامل روشن است و باید

 خشونت»که  اما پس از ابن تیمیه، نقش محمد بن عبدالوهاب بسیار دارای اهمیت است. چرا
 تاریخ شود؛می معاصر دیده دوره های اسالمینهضت تاریخ در وهابیت هایگروه جانب از بیشتر

 مسلمانان سایر به نسبت ایخشونت فرقه زا سرشار بعد به میالدی هجدهم قرن اواخر از وهابیت
 در یتوانم را دیگران تکفیر و عقاید خود داشتن حقیقت به نسبت وهابیون تعصب. است بوده

 به عبده مدمح و از سیدجمال پس اصالح مدعیان کرد. مشاهده بیشتر تشیع به نسبت آنها نگرش
. شدند گرفتار سلکم این محدود هایاندیشه تنگ دایره در و کردند پیدا سوق گریوهابی سوی
 از پیروی حد تا را سلف سنت از و پیروی کردند تبدیل «سلفیگری» نوعی به را نهضت این اینها
 (.13-14: 1395بردبار، «) دادند تنزل تیمیه ابن

ر دهه دطب، در سوی دیگر، گفتمان تکفیری را باید در قرائت افراطی جستجو کرد که سید ق
ن که آهبران روانی در مصر ارائه داد و با فاسد دانستن جوامع اسالمی و از گفتمان اخ 1960

دید ه عصر جبیمیه تسرسپرده غرب هستند، این وضعیت را جاهلین نوین خواند و با انتقال آثار ابن 
، تکفیر های تازه برای آن، یعنی غرب، جوامع مسلمان و رهبران این جوامعو مشخص کردن مثال

 هاد را راه مقابله با این وضعیت دانست. را پیشه ساخت و ج
 
 رقیب  رکزی سه گفتمانممقایسه دال  -2-4

 انقالب اسالمی -1-2-4
بندی شده و تبدیل به های با آن مفصلدال مرکزی، ستون اصلی هر گفتمان است که همه دال

رای پذیرش خواهند شد. این دال مرکزی، در گفتمان بر مفهوم حق بودن استوار است که دا وقته
 و حل خود، تئوریک سامانه در را حق مفهوم بایستمی دینی انقالب یک»شود. بنابراین عامه می

فراتی، «) بودند، حکومت برای افراد ترینشایسته فقها یا فقیه ایران، دینی انقالب در. کند فصل
ها ی شایستگی( بر این اساس در این انقالب، آن فقیهی که از همه فقهای دیگر دارا1: 1397

قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز  110بیشتری بود و این امر در گفتمان انقالب اسالمی در اصل 
توانست قدرت را در اختیار گیرد و به تعبیر گفتمانی انقالب به صورت یک وقته ثابت درآمد، می
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 اسالمی والیت بر کل جامعه و مسائل آن پیدا کند. 
 ساس نظراشود، بر انقالب سیاسی به عنوان دال مرکزی شناخته می والیت فقیه که در گفتمان

و  ص()بسان قلمرو حکومت پیامبر»، دهد که از منظر قدرتحکومتی تشکیل می )ره(امام خمینی 
گیری صمیمت و تامامان، تام است. به طوری که ولی فقیه، در تدبیر کشور در همه امور حق دخال

د به امور ست: تقیاعانی مالیت مطلقه فقیه بود. مطلقه بودن فقیه به این دارد. لذا ایشان، معتقد به و
دم یه، ععمومی و حکومت و سیاست، تقید به مصلحت مجتمع اسالمی، عدم تقید به امور حسب

ب ر چارچوصور دتقید به چارچوب احکام فرعیه الهیه اولیه و ثانویه، یعنی اختیارات حکومت مح
ت دم است، بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج مقاحکام الهی نیست. پس حکوم

ر اساس همین نظر در ذیل عنوان والیت فقیه در مقدمه ب (.68-69: 1396شاهسوند و دیگران، «)
 رهبریتحقق مینهز اساسی قانون مستمر، امامت و امر والیت براساس»قانون اساسی نیز آمده است: 

 ءالعلما بید االمور مجاری) شودمی رهبرشناخته عنوان به مردم فطر از که را الشرایطیجامع فقیه
از  مختلف هایانسازم انحراف عدم ضامن تا کندمی آماده( حرامه و حالله علی االمناء باهلل

 ( .16: 1396منصور، «)باشد خود اسالمیاصیل وظایف
کومت حیمه عمود خ. بر این اساس هم باید گفت در گفتمان انقالب اسالمی والیت فقیه که 

ی مه اجزایب، هاست، باید عقالً دارای همه اختیارات و کلیت قلمرو حکومت باشد و به این ترت
 ه گردد. بندی شده و تبدیل به وقتگفتمانی دیگر اسالم سیاسی، بر این محور اصلی باید مفصل

 اخوانی سکوالر -2-2-4
مه رود که هگفتمان به شمار میدال مرکزی در هر گفتمان، ستون اصلی برپا دارنده آن 

بندی شده و تبدیل به وقته گونگی گرد آن مفصلهای شناور موجود در فضای گفتماندال
آن  گردند. دال مرکزی گفتمان اخوانی سکوالر که حزب اسالمی عدالت و ترکیه بر پایهمی

رایی، برآیند دو محور گانست. این اعتدالد« گرایی اسالمیاعتدال»توان یافته است، را می هویت
د را تجدی وعمودی و افقی است و در مرکز برخورد آنها قرار دارد. در سوی محور افقی سنت 

ی و نیادگرایباسالمی و مدرنیته غربی، و در دو سوی محور عمودی نیز  قرار دارد، به عبارتی سنت
گرایی(. ا اسالمیت بلیسم )ضدالئیسیته، به عبارت بهتر بنیادگرایی اسالمی و الئیسیته ترکی یا کما

حت در ترکیه، ت»برد، برای نمونه گرایی ترکی نیز بهره زیادی میاین گفتمان به عالوه از ملی
 گرا، کردها از بسیاری از حقوق خود،حکومت احزاب مختلف، حتی عدالت و توسعه اسالم

 شوند. ان غیر طرد می. آنها به عنو(Koolaee and Hafezian, 2017: 75)«محروم بوده و هستند
 تکفیری-سلفی -3-2-4

تکفیری، خالفت است. به این معنا که باید فردی را که به  -دال مرکزی در گفتمان سلفی
وعقد، شورا، استیال، وراثت و... در این استخالف، حل»عنوان خلیفه حال به هر طریقی از جمله 
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-ی و دال مرکزی خیمه گفتمانی سلفی(، ستون اصل22-27: 1392قادری، «)گیردجایگاه قرار می
تکفیری به شمار آورد. البته باید به این امر اشاره کرد که باید میان سلفی و تکفیری و ترکیب این 
دو در میان اهل سنت تفاوت قائل شد. در گفتمان سلفی که بر پایه وهابیت در عربستان سعودی 

دارد که هرگز ادعای خالفت را  سعود وجودهژمون است، یک قدرت سلطنتی در خاندان آل
مطرح نکرده است و از اولین پادشاه یعنی ملک عبدالعزیز تا آخرین پادشاه امروزی، ملک سلمان، 
از عنوان خادمین حرمین شریفین استفاده کرده و خود را چنین در جهان اسالم 

د و به این جهت به اند.گفتمان سلفی تا حدود زیادی در گرو عقاید عبدالوهاب قرار دارشناسانده
 شود. آن وهابی نیز گفته می

 کنند شرکت آن در مردم که آزادی انتخابات معنایی هیچ به تکفیری، سلفی گفتمان در
 این یسیاس رهبر به که است مشورتی مجلس یک شودمی تشکیل که مجلسی و ندارد وجود

 مجلس یک جودو با یسعود عربستان در توانمی را وضعیتی چنین. دهدمی مشورت گفتمان،
 زیر در را آنها توانمی حدودی تا که طالبان مورد در. کرد مشاهده خوبی به غیرمنتخب مشورتی
 داعش و داشت وجود وضعیتی چنین نیز القاعده مورد در یا و آورد شمار به گفتمان این مجموعه

 . کردمی استفاده شکل همین از نیز
 
در سه  هایها و وقتهبندیگونگی، مفصلفتمانهای شناور، حوزه گدالمقایسه  -3-4

 رقیب گفتمان
 انقالب اسالمی -1-3-4
گونگی قرار دارند و هر گفتمان با هایی هستند که در حوزه گفتمانهای شناور، دالدال

بندی کرده و با این عمل آنها را به وقته برگزیدن آنها، آنها را بر گرد دال مرکزی خود مفصل
شوند. در واقع برداشتی که هر ، تا پیش از تبدیل به وقته، آنها عنصر نامیده میکندتبدیل می

آورد. یکی از ها را پدید مینماید، وقتههای شناور، یعنی عناصر گفتمانی میگفتمان از این دال
های شناور گفتمان انقالب اسالمی، حکومت بوده است که با برادشت از آن به ترین دالمهم

بندی شده و وقته حکومت اسالمی را پدید آورده که به دال اسالمی، مفصل شکل حکومت
برای نظام  بندی شده است. در شعارهای انقالبی،مرکزی این گفتمان یعنی والیت فقیه، مفصل

 را مردم حاکمیت یعنی باشد، اسالم براساس که کردندمی درخواست را جمهوریتی مردم»آینده  
 ادارۀ اینکه بر عالوه که بودند سیاستی خواستار آنها زیرا نداشتند؛ بولق اسالم حاکمیت بدون

 حاصل آن در هم تعالی سوی به مردم هدایت شود، محسوب آن اساسی ارکان از یکی جامعه
(. در واقع باید به این نکته نیز در اینجا اشاره کرد که در 5: 1388بزرگی و دیگران، )جهان«گردد

ئولوژی که فقط به عرصه نظری تعلق دارد، به دو عرصه ذهنی و عینی توجه گفتمان، بر خالف اید
شود و بر این مبنا است که عینیت خواست مردم در گفتمان انقالب اسالمی نیز دارای اهمیت می
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هم در گفتمان انقالب اسالمی، به وقته « استقالل و آزادی»است، بر این مبنا است که دال شناور 
 شده است. بندی حاکمیت مفصل

 تمامی پیروزی برایحرکتی که ایران انقالب اسالمی محتوای به باتوجه اساسی قانون»
 کندمی فراهم کشور خارج و داخل در را انقالباین تداوم زمینه بود، مستکبرین بر مستضعفین

 لشکیت تا راه کوشدمی مردمی و اسالمی هایجنبش دیگر با المللی،بین روابطگسترش در بویژه
قرآن کریم، سوره )(فاعبدون ربکم انا و واحده امه امتکم هذه ان) کند هموار را جهانی واحد امت

 قوام هانج تمامی در ستم وتحت محروم ملل نجات در مبارزه به استمرار و (92انبیا، آیه 
های خواهد به جنبشب، وقته صدور انقالب که میبه این ترتی .(14-15: 1396منصور، «)یابد
بندی فصلومت ممی در راستای ایجاد امت واحده اسالمی یاری رساند، خود را با مفهوم مقااسال

بیت ی، تثکرده و به شکل وقته مقاومت اسالمی یا محور مقاومت، در گفتمان انقالب اسالم
 شود که ابزار اصلی هژمون شدن گفتمان انقالب اسالمی در خاورمیانه است.می

 اسالمی هوریاسالمی با تثبیت خود در مرزهای ایران، نظام جم از آنجا که گفتمان انقالب
بندی مهم یک مفصلایران را به عنون یک نظام سیاسی دارای حاکمیت تام، پدید آورده است. 

 یجمهور اب انقالب گفتمان نسبت»دیگر، رابطه میان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی است. 
 افتدمی اتفاق اسالمی جمهوری در چهآن الزاماً که معنا ینا به باشدمی اخص و اعم نسبت اسالمی،

 اسالمی جمهوری در هک مسایلی از بسیاری اما نیست، افتدمی اتفاق اسالم در که چیزی همان عین
فراتی، «)است سالمیا جمهوری از اعم انقالب، یعنی. است گفتمان این از بازتابی افتدمی اتفاق
آید، رابطه این نظام حکومتی و بندی دیگری که پدید میأله مفصل(، به این واسطه، مس1: 1397

 مشروعیت آن است، چرا که بدون مشروعیت، دیگر نهادهای زیرمجموعه حکومت، درون
 گفتمان انقالب اسالمی قرار نخواهند گرفت.

 انقالب گفتمان»بندی دیگر، میان مشروعیت و دال مرکزی صورت گرفته است. مفصل
 باب در اینظریه است، نامشروع بنیان از پهلوی رژیم که کرد تأکید کهاین از بعد رانای در اسالمی

 فرض این بر مبتنی فقیهوالیت تئوری یعنی بود، فقیهوالیت نظریه آن که داد ارائه دولت مشروعیت
فراتی، «)باشد مشروع تواندمی فقیهولی نظارت تحت فقط که گرفت خواهد شکل دولتی که بود

بنابراین، نظام جمهوری اسالمی در اثرر حضور دال مرکزی والیت فقیه است که تسلط  .(1: 1397
 )ره(امام خمینی عقلی استدالالت»بندی مشروعیت و حکومت، بر ملت ایران یافته است. در مفصل

 جامع: است شرح این به فقیه والیت سیاسی اندیشه از برآمده سیاسی نظام مشروعیت اثبات جهت
 در حکومت اصل، تاسیس آنها، اجرای برای اسالمی احکام در حکومت بایستگی سالم،ا بودن
 رویه و سنت خداوند، توسط مسلمان امت رهاسازی بودن محال فقهاست، آن از که غیبت عصر

 پایان تا اسالمی انقالب پیروزی از اند. ... پسداده حکومت تشکیل که (ع)امیرمومنان و (ص)رسول
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 سیاسی مصلحت عنصر ورود با و شده تکمیل ایشان فقیه والیت سیاسی نظریه خمینی امام حیات
 در و انقالب پیروزی زمان در ایشان اینکه یکی آید:فراهم می تغییر چند برای زمینه آن، در

 نظام مشروعیت جهت این از و آورده جمهوری نظام شکل به روی اسالمی حکومت تاسیس
 واسطه به فقهاست، آنِ از حکومت غیبت، عصر در کنندمی اتاثب اینکه وجود با حتی را سیاسی
 پذیرش در را حاضران حضور که کندمی رجوع (ع)علی به امر این در و دانسته مردم حضور

 گرفتن نظر در و مردمی مشروعیت با ایشان فقیه والیت رو،این از. داندمی دخیل حکومت،
 جمهوری حیات برای که سختی شرایط به توجه با ایشان آنکه دیگر. خوردمی پیوند الناسحق

 کردن معطل رواین از و یافته گرایش نیز مصلحت عنصر گرفتن نظر در به آید،می پدید اسالمی
شاهسوند و «)داندمی جایز فقیه ولی حکم با مصلحت و ضرورت صورت در را اسالم ثانویه احکام

قالب اسالمی در چارچوب اصالح قانون بندی مصلحت در گفتمان ان(. مفصل72 :1396دیگران، 
کند، هم ، هم مصلحت را تبدیل به یک وقته می1368اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال 

های رقیب، به دهد، به ویژه در برابر گفتمانپویایی این گفتمان و نظام اسالمی شیعی را نشان می
 تکفیری که به علت اخباری بودن ایستا است. -خصوص سلفی

 خوانی سکوالرا -2-3-4
توسط  1928گفتمان اخوانی سکوالر نخست در مصر و توسط اخوان المسلمین که در سال 

مت البنا تأسیس شد، به وجود آمد. اخوان المسلمین سنتی، تالش داشتند در مصر حکوحسن
سلمین، به وان المپس اخاسالمی برپا کنند و در کنار آن از مزایای مدرنیته نیز بهره ببرند. اگرچه س

ه آنها بم که وسیله سیدقطب دچار انشعاب شد و جوانان تندروی مسلمان مصری و نیز جهان اسال
امه کار خود ادروی اسالمی و محافظهپیوسته بودند، تکفیری شدند، اما اخوان سنتی به مشی میانه

روه تا گاین ها با غرب هم همکاری کرد. در مصر افغان-داد، و حتی در مواردی مثل جریان عرب
حکومت را  که یکسال در قدرت قرار گرفتند و سپس به وسیله کودتا سرنگون شدند، 2011سال 

ه بود شد یافتمی ردر اختیار نداشتند. اما طرز تفکر اخوان المسلمین سنتی در کشورهای دیگر اسال
 . ه بودندمدد آو احزاب اسالمی بر پایه گفتمان آنها با تطبیق شرایط با کشورهای خود به وجو

در این  2002های مورد فوق، حزب عدالت و توسعه در ترکیه است که از سال یکی از نمونه 
 گفتمان این با نزدیکی همگنی حاکم بر ترکیه اسالمی جریان»کشور قدرت را در اختیار دارد. 

عرف دولت این کشور را اختیار دارند، م توسعه که و عدالت حزب دمکرات گرایاناسالم دارد،
 اصل پنج بر تأکید با سکوالر ترکیه -اخوانی گراییگفتمان اسالمی سکوالر هستند. مدل اسالم

 -لیبرال نظام الزامات پذیرش سیاست، و میان اسالم حداقلی هایرابط یا و سیاست از دین جدایی
 آزاد، ارباز اقتصاد مسیر در حرکت جهان، در عدالتیو بی ظلم با انقالبی برخورد عدم دموکراسی،

 اثرگذاری از بلکه تا است، گرفته قرار آمریکا ویژه به و غرب استقبال مورد ترکی گرایانهملی نگاه
 عدم اسرائیل، و آمریکا برابر در اسالم جهان وحدت اصل چهار بر که ایران سیاسی مدنظر اسالم
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مظلومین  از دفاع نهایت در و دموکراسیلیبرال نظام الزامات پذیرش عدم سیاست، از جدایی دین
های شناوری که توان دال(. بنابراین، می14-15: 1395بردبار، «)بکاهند است، مبتنی ظلم برابر در

بندی به وقته مبدل گردیده است را اخوانی ترکیه، از طریق مفصل -در گفتمان اسالمی سکوالر
 انقالبی برخورد عدم سی،دموکرا لیبرال نظام الزامات پذیرش سیاست، و میان اسالم حداقلی رابطه

ترکی دانست  گرایانهملی نگاه آزاد، و بازار اقتصاد مسیر در حرکت جهان، در عدالتیو بی ظلم با
 عدالت حزب ترکیه در که سکوالر اخوانی گفتمان در سیاسی، اسالم هایگفتمان دیگر برخالف

 هستند شناوری دال دو یتمقبول و مشروعیت برد، می پیش به را آن اردوغان رهبری به توسعه و
 دال از دیگر یکی آزاد، انتخابات که است آن معنای به این و اند شده بندیمفصل یکدیگر با که

 در. است گردیده وقت به تبدیل و شده بندیمفصل گفتمان این در که است ای شناور های
 صورت به که هستند شناوری دال دو مقبولیت و مشروعیت دیگر، سیاسی اسالم هایگفتمان

 دهند.می تشکیل را هم از جدا هایوقته واقع در و اندشده بندیمفصل مرکزی دال با جداگانه
ه، به رو و مدرنیتاز نظر محتوایی در این گفتمان، تالش بسیاری شده است تا میان اسالم میانه

وند شبه کار گرفته های شناور این دو به گونه های غربی، تلفیق به وجود آید و دالعبارتی ارزش
ها و ها، این گفتمان حکومتی را بپذیرند و آن مخالف ارزشهای ترکیه و غربیکه کمالیست

ها در گفتمان بندی این گونه وقتههای مفصلهای عام حقوق بشری نشناسند. یکی از نمونهآزادی
ت. اس اخوانی سکوالر حزب عدالت و توسعه، در صنعت گردشگری این کشور قابل مشاهده

 الگوهای شپذیر یمن به که دارد ایویژه جایگاه ترکیه اقتصادی توسعه در گردشگری صنعت
 بر ،ترک اسالمگرایان چند هر است، آمده وجود به ترکیه مردم زندگی در فرهنگی غربی

 توسعه، و عدالت حاکم زبح توسط حتی ها،ارزش این اما کنند،می فشاری پا اسالمی هایارزش
 ویژه به و اجتماعی هایآزادی جلوی است، آمده وجود به اسالمی هایارزش هپای بر که

 . است نگرفته را خارجی گردشگران هایآزادی
 تکفیری-سلفی -3-3-4

 سیاسی مسلمانان ترینسرسخت و کارترین محافظه معموالً هااسالمی یا سلفی بنیادگرایان
 دین های«بنیاد» به مجدد بازگشت خواهانتکفیری است، -هستند. گفتمان آنان که گفتمان سلفی

 گریتواند این نوع از سلفیمی که عنصری تنها». است سنت و کتاب شامل اسالم باشد که درمی
قرائت  بودن ناپذیرآشتی و غیرمنعطف کرده، چنین نیز عمل در و بزند، پیوند خشونت به را

 دیگر از اسالم هایقرائت نیز و های غیر اسالمیایدئولوژی دیگر با دین از آنها تکفیری
 فقر اقتصادی گسترش اسالم، از خوارجی و افراطی هایقرائت». در واقع، (63 :1389 آریا،)«است

های اندیشه گسترش جهان شاهد تا است گردیده سبب اسالم دنیای در استعمار حاکمیت و
-وان گروه معروف سلفیالقاعده، به عن نظری بنیادهای و فکری هایریشه. باشد تکفیری-سلفی
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 زمانی هایشباهت لحاظ به هم این مسأله. رسدتیمیه و سیدقطب میابن به تکفیری قبل از داعش،
 وجود لحاظ به هم تیمیه )سیطره مغوالن بر جهان اسالم و نابودی خالفت( وابن عصر موقعیتی و

 خصوص به اسالمی، راییگبنیاد و تیمیهابن گفتمان در زبانی نشانگان تنگاتنگ شباهت بسیار
رسد. سید قطب نیز با اثر جاهلیت قرن بیستم، بار دیگر بر می نظر به روشن زیادی حدی القاعده، تا

کند، چرا که غرب موجب از میان رفتن خالفت عثمانی شده است، وجود چنین فضایی تأکید می
 ستیزیشیعه گری،افراطی گری،سلفی رکن چهار بر است قرائت بارز این نماد که القاعده گفتمان

 (. 14: 1395بردبار، «)استوار است ستیزیغرب و
بندی شده و های شناوری دانست که در گفتمان سلفی مفصلتوان دالاین چهار مورد را می

یندگی گشته است. گفتمان دیگری که این شیوه از تفکر و عمل اسالمی را نما مبدل به وقته
 های شناور داعش با القاعده این استداعش است. اما تفاوت دال کفیریت-کند، گفتمان سلفیمی

به این  ده بود وشتوانایی بعثیسم باقیمانده از دوره صدام تلفیق  تکفیری آن با-که ایدئولوژی سلفی
شد، در یمترتیب، سازماندهی مدرنی را برای داعش رقم زده بود که موجب پیشروی سریع آن 

 ماندهی مدرن برخوردار نبود. برابر القاعده از این ساز
 
 رقیب مقایسه غیریت و رقابت در سه گفتمان -4-4

 انقالب اسالمی -1-4-4
توان درباره غیریت و رقابت در گفتمان انقالب اسالمی به وضوح درک کرد، این آنچه می

سوسیالیسم و  مانند خود، رقیب هایگفتمان با در کلیت اسالمی، انقالب گفتمان»است که 
 های منتج به وقوع انقالب اسالمی،دارد. برای نمونه در سال تفاوت داریسرمایه ونیسم،کم

 که تفکری تنها و است انقالب یک برای ایدئولوژی فاقد اسالم که بودند معتقد هامارکسیست
 انقالبیون ودر مقابل. است. چپ ایدئولوژی یا مارکسیست ایدئولوژی کند، ایجاد انقالب تواندمی
(، به این 1: 1397فراتی، «)باشد انقالب یک تولید به قادر تواندمی دین که رسیدند نتیجه این به

توانند بر گونگی قرار دارند، چنان میهای شناور اسالم شیعی که در حوزه گفتمانمضمون که دال
ای هبندی شوند که در برابر گفتمانگرد دال مرکزی انقالب اسالمی، یعنی والیت فقیه، مفصل

رقیب، به پیدایش گفتمان انقالب اسالمی، منجر گردند. تا پیش از وقوع انقالب اسالمی، در اثر 
های سیاسی مختلف برای سقوط رژیم شاه، رقابت درون گفتمانی برای اسالم اتحاد میان گروه

 پس»های آن به میزان پس از انقالب، متصلب نشده بود، اما سیاسی، چندان روشن نبود و مرزبندی
 مقابل در فقاهتی و چپ لیبرال، روشنفکر سیاسی اسالم گفتمان سه ایران اسالمی انقالب از

 فقیه، والیت بر و خمینی امام اندیشه بر مبتنی فقاهتی سیاسی اسالم گفتمان .گرفتند قرار یکدیگر
آمد به عنوان مفسر اصلی گفتمان انقالب اسالمی در شریعت اصلی مفسر عنوان به روحانیت و فقه
(. بنابراین دو 61: 1393پورگرجی، علی«)بود فقهی هایآموزه ها،شاخص همه در آن عزیمت که
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های رقیب داخلی انقالب اسالمی، از صحنه خرده گفتمان اسالمی لیبرال و چپ، به عنوان گفتمان
 خارج شدند و گفتمان انقالب اسالمی هژمون شد.

، حال ود دارند وغیریت آن هستند. درهراگرچه این دو نوع خرده گفتمان هنوز هم وج
گونگی تقسیم کرد که توان به چند حوزه گفتمانها برای گفتمان انقالب اسالمی را میغیریت

ترین آنها هستند و پیش از دوره حاضر، گرایی در حال حاضر مهمغرب، اسالم غیرشیعی و ملی
مهمی برای  نیستی نیز غیریتهای کموکرد، جریانزمانی که شوروی کمونیسم را رهبری می

گونگی در دو سطح تاحدودی به های گفتمانرفت. این حوزهگفتمان انقالب اسالمی به شمار می
ان ه عنوبهم پیوسته داخلی و خارجی برای گفتمان انقالب اسالمی قابل شناسایی هستند و 

های دیگر از اسالم خوانشروند. البته باید های رقیب گفتمان انقالب اسالمی به شمار میگفتمان
 اینیروه بین رد»قرار داد. « در گفتمانی»ها اضافه کرد و آن در حوزه شیعی را نیز به این غیریت

 از قرائتی سلمان،م سکوالرهای یا نواندیش روحانیان و دینی روشنفکران ها،سنتی از اعم مذهبی
 انقالب خلق در هااین همه بودند، جدی هایتفاوت دارای یکدیگر با که داشت وجود اسالم

 انقالب از رسمی قرائت به تبدیل و کندمی پیدا رسمی جنبه قرائت یک تنها اما کردند مشارکت
ا متصلب ر( که گفتمان انقالب اسالمی با دال مرکزی والیت فقیه 1: 1397فراتی، «)شودمی مطرح

 سازد.و هژمون می
 مدرنیته هب اعتقاد عین در اسالمی انقالب». است های اصلی انقالب اسالمی، غربیکی از غیر

 انقالب رو، مینه از. اسالمی است اصیل هایسنت احیای دنبال به پیشرفت، و توسعه معنای به
 قدیم و یدجد نظریات بین در را بسیاری مناقشات کننده، متحول پدیدۀ یک عنوان به اسالمی
رار ماعی مورد توجه دوباره قکرد و نقش دین را در تحول اجت ایجاد غرب در انقالب

ین اسیاسی،  الم(. در برداشت گفتمان انقالب اسالمی از دال شناور اس74: 1390پورپزشک، «)داد
 مثبت وردهایدستا از گیری بهره کنار در که است جامعۀمدرن نوعی ایجاد پی در اسالم سیاسی»

 گرایان، سنت و یادگرایانبن خالف بر سیاسی باشد. اسالم دور به آن هایآسیب از غرب تمدن
 نشان سازگار مدرن امعهج با را اسالم تا کوشدمی بلکه کند،نمی نفی کامل طور به را مدرنیته

 (.65: 1393پور، )علی« دهد
 اخوانی سکوالر -2-4-4

راند، دارای گفتمان اخوانی سکوالر که در ترکیه حزب عدالت و توسعه آن را به پیش می
در »رقابت «. از گفتمانی»است و هم « در گفتمانی»ت، که این رقابت هم چند رقیب گفتمانی اس

آید. ها به وجود میها و گروهشود که درون همان گفتمان میان جناح، به رقابتی گفته می«گفتمانی
خواهد هژمونی یک ساز است، چرا که وابسته به قدرت، میبه شکلی غیریت« از گفتمانی»رقابت 

حزب عدالت « در گفتمانی»ن ببرد و گفتمان رقیب را هژمون کند. نخستین رقیب گفتمان را از میا



 

 

 

41  ... بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمانهای رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی 

 

و توسعه، خود گفتمان گروه اخوان المسلمین در مصر است، اخوان المسلمین مصر که جریان 
 تا 2012 از ساله یک کوتاه دوره جز به اصلی اخوان المسلمین در جهان اسالم هستند، اگرچه

 و دارند اختیار در را گفتمان این رهبری فکری، نظر از اما نداشتند، راختیا در را حکومت  2013
 . بگذارد توانندمی فکری رهبری این با را اسالم جهان بر اصلی اثر

 حاضر حال در که هستند روروبه مشکل با مصر در چنان المسلمین اخوان این حال، این با
 نینچ که این به توجه با خواهندنمی یا و ندارند را ترکیه در سکوالر اقبالی گفتمان با رقابت توان

در »قابت ر .کنند رقابت آن با است شده حجیم و گرفته قرار قدرت در کشور یک در گفتمانی
ست، در گرایی اسالمی ادیگر برای گفتمان اخوانی سکوالر که دال مرکزی آن اعتدال« گفتمانی

اهلل تحفای طوالنی با اردوغان برای دوره»د دارد. اهلل گولن امکان وجوترکیه از سوی طرفداران فتح
فی کیه معرر ترگولن در ارتباط بود و او را به عنوان متحد و رهبر فکری گفتمان اخوانی سکوال
ز اگرفته  نشأت کرده بود، اما به دلیل خواست بیشتر تمرکز قدرتی که اردوغان دارد و این امر

، های غیردموکراتیک هم دارداشد که برخی ویژگیتواند بخاصیت قدرت در هر گفتمانی می
الت و زب عدحموجب شده میان اردوغان و گولن شکاف به وجود آید، دامنه این شکاف البته به 

ن ، باباجاهایی همچون گل، داووداغلوتوسعه نیز گسترش یافته است، به طوری که اردوغان، چهره
، حزب گولن فته است که آنها با پیوستن بهو... را کنار گذاشته است و این احتمال قوت گر

، در ترکیه رقبایی برای «گفتمانی از»اما از منظر  .(Gumrukcu, 2020: 1)«ای به وجود آوردندتازه
 به نآ های غیریت حقیقت در که دارد وجود توسعه و عدالت گفتمان اخوانی سکوالر حزب

 در سکوالر اخوانی فتمانگ از تاریخی لحاظ هب تر طوالنی ایسابقه ها،گفتمان این. آیند می شمار
 اسالم به که ستا کمالیسم همان یا ترک گرایی ملی گفتمان ها،گفتمان مهمترین. دارد ترکیه

 آن به بخشیمعنا جهت زیادی اعتبار از آن برای اسالم جهان و باشد می الئیک ندارد، توجهی
 وقته به تبدیل فتمانگ این در که رودمی ارشم به شناور دال یک عنوان به تنها و نیست برخوردار

 ترکیه در غیراسالمی سکوالر هایگروه حتی است، افراطی گراییملی آن مرکزی دال و شودنمی
 کمتری بسیار قدرت زا البته که ترکیه در دیگر رقیب گفتمان. گیرندمی جای گفتمان این در نیز

چنانکه ارتش »دارند،  باور آن به ترکیه چپ احزاب که است سوسیالیسم گفتمان است، برخوردار
های افراطی که در گرایان افراطی و چپبه علت افزایش اختالفات میان ملی 1980ترکیه در سال 

ظر بیرونی (. از من42: 1396زاده، ولی«)سیاست کشور تنش ایجاد کرده بودند، دست به کودتا زد
فوذ نمنطقه  ان درن اسالم انقالبی که توسط ایرو در جهان اسالم، گفتمان انقالب اسالمی یا هما

تان از بستکفیری که عر-پیدا کرده است و محور مقاومت را شکل داده، و همچنین گفتمان سلفی
های غیر و رقیب، ای پدید آورد، از گفتمانکند و تالش دارد برای آن نفوذ منطقهآن حمایت می

  گفتمان اخوانی سکوالر ترکیه هستند.
 فیریتک-لفیس -3-4-4

تکفیری، یکی از غیرها مسلمانانی هستند که مذهبی به جز مذهب سلفی -در گفتمان سلفی
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دارند و رقابت با آنها بر قرار است. این غیرها دیگر مسلمانان سنی و انواع شیعیان هستند که تا 
 حدودی به تاریخ سلفی نیز ارتباط دارند. 

 به ریدیگ شخص هجری دوازدهم قرن اواسط در تیمیه ابن از بعد سال در حقیقت چهارصد
. کرد ریپیگی را وی نظرات و تیمیه ابن مسائل حجاز نجد ساکن «عبدالوهاب بن محمد» نام

 و برگزید را اقدام و عمل راه نبود، مندبهره تیمیه ابن وافر علم از چون عبدالوهاب بن محمد»
 نگارش به وامع تعلیم برای علمی تاصطالحا بدون حدیث و آیه از پر قاطع و کوچک هایرساله

 را اشامهبرن تابعین وی. گرفت پیش را خشونت و تندی راه و شد متوسل شمشیر به و درآورد
 کمک به نجامسرا عبدالوهاب بن نامید. محمد مشرکین و کفار را مخالفینش و موحدین و مسلمین

 شهرهای از «رعیهد» شهر در را کوچکی دولت «سعود بن محمد» نام به ایقبیله رئیس امارت با و
 به بود، آموخته حدیث اهل و هاحنبلی از که خود نظریات برابر را شرعی احکام و کرد بنا نجد
 اندیشیدمی سلف هایاندیشه گرد بر اسالم جهان وحدت به که تیمیه ابن برخالف. گذاشت اجرا

 فرمان تحت روهگ پیروزی به بیشتر عبدالوهاب ابن محمد دانست،می سنتش اهل ناب مسلک که
 به او که دستگاهی اساس سال 26 به نزدیک مدتی تا عبدالوهاب ابن از اندیشید. بعدمی خود

نام وهابی از سوی  وبود  پابرجا بود، کرده ریزیپایه پسرش عبدالعزیز و سعود بن محمد همیاری
وی هی از سرماندفپاشا، به خلیفه عثمانی و پادشاهی شیعه ایران بر آنها گذارده شد، و محمدعلی 

یز در نعیان )که پیشتر از میان برد. به این جهت، تکفیر عثمانی و شی 1232خلیفه عثمانی آنها را در 
 دتیم از سپمورد شیعیان به شدت وجود داشت(، در این مذهب قوت بیشتری گرفت. اما دوباره 

 شدن کشته اب 1250 سال در هم آن که کردند تاسیس ریاض در را مجدد امارتی باز هاوهابی
 سعود ندانخا دیگر بار اول جهانی جنگ مقارن .شد فروپاشی و ضعف دچار «عبداهلل بن ترکی»

 بر دوباره الهس صد از بیش غیبت طوالنی دوره یک از بعد ایقبیله و سیاسی هایکشمکش طی
 و درآوردند ودخ فتصر به را جزیره شبه تمام باراین و( 1921) زدند تکیه حجاز قدرت اریکه

فتن امپراتوری ردرآوردند که مقارن با از میان  خود تصرف به هم را مدینه و مکه مقدس شهرهای
 (.53-54: 1397، لوهلکر«) گرفت ایتازه رونق سلفی نهضت دیگر بار ترتیب این عثمانی بود. به

 هایسلفی هایگریقشری و هاتندروی رغمعلی( عبدالعزیز ملک) سعودی سلطان اولین
 پیش در ایگرایانهمصلحت مشی اسالم عالم سطح در سیاسی نیروهای توازن قبال در احساساتی

 ساکت براى گاهى و انداخت راه به گیرىسخت و روىتند از موجى نجد در گرىگرفت. سلفى
 و خواندند عتبد اهل را دیگر مذاهب و صوفیه و اشاعره و کرده تکفیر را شیعه مخالفان، کردن
 حجت انهمگ براى سنت و کتاب از آنان فهم و بوده سلف اختیار در اسالم که شدند مدعى
 .است

های دیگر غرب است و هر نوع گفتمان ترین غیریتتکفیری، یکی از مهم -در گفتمان سلفی
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گرایی شود. البته باید توجه کرد که باید میان مصلحتبرآمده از غرب، با عنوان رقیب شناخته می
رهبران عربستان »های سلفی تا حدود زیادی تفاوت قائل شد. بران عربستان سعودی و اندیشهره

سعودی تا حدود زیادی به دلیل اینکه حکومت خود را مدیون غرب، سرهنگ لورنس انگلیسی 
که از سوی دولت انگلستان به آنها یاری کرد تا در جنگ جهانی اول در برابر نیروهای عثمانی 

آوردن استقالل خود ایستادگی کنند، هستند و همچنین مدیون شرکت آرامکو  برای به دست
عربستانی که برای آنها درآمد سرشار نفتی را به وجود آورده بود، هستند، روابط -آمریکایی

مستحکمی با غرب، به ویژه آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم جایگزین انگلیس شد دارند. 
تکفیری، این رهبران با غرب روابط  -دانستن غرب در گفتمان سلفیبنابراین با وجود این غیریت 

 (. 127: 1394یاری، )علی« دارند
ه پس از عربستان و هم در کل جهان اسالم، به ویژ تکفیری هم در-در برابر، رهبران سلفی
ه و برای مبارزه با آن دست تکفیری دانست-ترین غیریت گفتمان سلفیسیدقطب، غرب را بزرگ

ت و مقابله با تکفیری، رقاب-دانند. در حقیقت، گفتمان سلفیه هر خشونتی را مجاز میزدن ب
های صلیبی میان مسلمانان و مسیحیان های برآمده از غیرِ غرب را، در چارچوب جنگگفتمان

ن مسلمانا بینند و حتی رهبرانی را که با غرب در ارتباط هستند را در زمره خیانتکاران بهمی
با  صلح مصر ای موافقتنامهاز جمله گروه جهاد اسالمی که انور السادات را به علت امضدانند. می

انجام داد و در عراق  سپتامبر را به آمریکا 11اسرائیل و آمریکا، ترور کرد، یا القاعده که حمالت 
داعش  ند و یارداختپبه کشتن نیروهای آمریکایی پرداخت، امری که طالبان نیز در افغانستان به آن 

 ند.که مجموعه حمالت زیادی را به کشورهای غربی، به ویژه در اروپا به انجام رسا
تکفیری برای -در این میان باید توجه داشت که عربستان سعودی با کمک به گفتمان سلفی

 ه غرب، وکوشد، اما مسأله مهم این است که با وجود سرسپردگی رهبران عربستان بهدایت آن می
امی ربستان به چنین اقدعتکفیری، چرا -کار دانسته شدن توسط گفتمان سلفیدر واقع خیانت

ه ل یک شمشیر دولبه استفادتکفیری به شک-در واقع عربستان سعودی از گفتمان سلفی»پردازد. می
کنند تا شکل و تالش میسوهابی از یک -کند. رهبران سعودی با گسترش سلفیمی

تن جویانه دارند را تقویت کنند و از پیوسابیت نگاه مصلحتها را که به وهگرایانه سلفیمصلحت
کند با حمایت آن بخش ها جلوگیری کند و از سوی دیگر تالش میها به تکفیریبیشتر سلفی
تیمیه گرایش دارند، این نوع و بیش از عبدالوهاب به ابن تکفیری هستند-ها که سلفیتندور سلفی

وشت توان از سرنمرزهای عربستان معطوف دارند. این امر را می هایی خارج ازها را به بحرانگروه
 سعود بود، به خوبی دریافت.الدن، رهبر القاعده که تبعه اخراجی سعودی و مخالف دولت آلبن

ترین دشمنان دولت سعودی بود که توجه وی و گروه وی، القاعده، به الدن یکی از بزرگبن»
یاری، علی«)های جهادی مبارز با شوروی معطوف شدفغانا-افغانستان در جریان عرب بحران
1394 :133 .) 
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 رقیب نی در سه گفتمانمقایسه هژمو -5-4
 انقالب اسالمی -1-5-4

 اسالم از را خاص قرائت یک است، شده تبدیل مسلط گفتمان یک به امروزه» انقالب اسالمی
 به ار اسالم از هارائتق سایر توانسته هک بوده توانمند قدرآن و کرده مسلط ایران کنونی جامعه در

 سعی پیرامونی هایادهد تمامی که دارد اسالم شیعی نامبه و مرکزی نقطه گفتمان، این. ببرد حاشیه
البته اعتقاد اصلی بر  .(1: 1397فراتی، «)بیابند مرکزی دال این اساس بر را خود هویت تا کنندمی

ومت یان حکماسالمی والیت فقیه است، چرا که رابطه این است که دال مرکزی گفتمان انقالب 
بدیل بندی کرده و به یک وقته مسلط تدر این انقالب و قدرت سیاسی را والیت فقیه، مفصل

کند این وضعیت را در کند که امروز به صورت هژمونی در ایران در آمده است و تالش میمی
 .دهدهای مقاومت اسالمی، بسط منطقه نیز بر اساس جنبش

 سکوالراخوانی  -2-5-4
ن ژمون شدد. ههر گفتمانی تمایل به این دارد که در بستر اجتماعی خود تبدیل به هژمون شو

ر تواند این گفتمان را دکند و مییک گفتمان وابسته به میزان قدرتی است که از آن حمایت می
ز آن عی اتماجایگاه قدرت سیاسی قرار دهد. در واقع هیچ گفتمانی وجود ندارد که قدرت اج

 رخورداربمایت حمایت نکند، اما مسأله اصلی در این است که هر گفتمان به چه میزان از این ح
 تواند قدرت پیدا کند. است و می

مورد ها ؤلفهبا توجه به همین مدر ترکیه نیز باید هژمون شدن گفتمان اخوانی سکوالر را 
در  اد کرد وفاه را در ترکیه ایجرحزب اسالمی  الدین اربکان،از زمانی که نجم»بررسی قرار داد. 

ا رهای زیادی در پارلمان قدرت این کشور توانست با به دست آوردن کرسی 1996انتخابات سال 
روشن شد  به دست گیرد و یک سال بعد با تهدید به کودتا توسط ارتش، دولت وی سقوط کرد،

 ن گفتمانو گسترش است. اما اربکان، ای درت گرفتنگرایی در ترکیه در حال قکه گفتمان اسالم
گرایانه ارتش های غربگرایی را با عناصری تندروانه ترکیب کرده بود که ضدسیاستاسالم

د به وجو عه راکمالیست بود. با استفاده از تجربه شکست حزب رفاه، اردوغان حزب عدالت و توس
سترش دادن المی را شروع به گگرای اسروی یا اعتدالگرای میانهآورد که گفتمان اسالم

(. این گفتمان که نسخه بومی شده ترکیه گفتمان اخوان 51: 1396میدانی، زادهولی«)نمود
ه برخی بهای سکوالریسم را در خود جای داد و تالش کرد تا با توجه المسلمین مصر است، دال

ترکیه، نگاه به غرب و ظمت برای ها(، مبنی بر ایجاد عکمالیستگرایان ترک )های ملیخواسته
و ر.، میانهت و..سیاست پیوستن به اتحادیه اروپا و همکاری با ناتو، دخالت ندادن دین در سیاس

به آن  م فعالیتها تلقی نشود، تا آنها نیز اجازه تداوپیشه کرده و به عنوان تهدید برای کمالیست
ژمونیک ترکیه خود را به عنوان یک قدرت ضد ه»عالوه، این گفتمان موجب شده به بدهد. 

 .(Kamrava, 2018: 1)«طقه استغرب در منتب ارله مدرک کند که به دنبال تضعیف نظم و سلس
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کوالر آن رفت، گفتمان اخوانی سکه این حزب در قدرت قرار گ 2002پس از انتخابات سال 
های اقتصادی اردوغان و سیاست خارجی قدرت بسیاری به دست آورد و سپس با موفقیت

گرایان جامعه ترکیه نیز مقبولیت پیدا جویانه با غرب، در میان غیراسالمیآمیز و همکاریمسالمت
فتمان ، این گرتیببه این ت کرد و بنابراین در هر انتخابات توانست پیروزی بیشتری به دست آورد.

 های جدید که در انتخاباترسد با شکستدر ترکیه به گفتمان هژمون تبدیل شد، اما به نظر می
امعه در ج خورده است و با ایجاد شکاف در حزب، احتمال اینکه این گفتمان هژمونی خود را

 ترکیه از دست برود در میان مدت وجود دارد.
 تکفیری-سلفی -3-5-4

تکفیری، دال مرکزی که باید هژمونی بر کل جامعه اسالمی پیدا کند، -فتمان سلفیدر گ
در جامعه  )ص(خالفت است. در دید آنها، خالفت، یگانه نهادی بوده که پس از رحلت پیامبر

دهند، شکل یافته و دیگر نهادهای قدرت بر اسالمی که اکثریت آنان را سنی مذهبان تشکیل می
ای که خالفت در آن تداوم پیدا کرد، امپراتوری عثمانی ود. آخرین سلسلهگرد آن شکل گرفته ب

های بعدی برای ایجاد خالفت با به پایان رسید. تالش 1923بود که خالفت آن در نهایت در سال 
گرایی غربی در میان اعراب، منجر به پدید آمدن خالفت نشد. اما در توجه به هژمونی گفتمان ملی

یری، هژمونی اصلی با ایجاد خالفت برای امت اسالمی است. بنابراین، تکف-گفتمان سلفی
هایی در قرون معاصر، برای برپایی خالفت انجام شد که شکل عملی خود را در گفتمان تالش
توان با شخصیتی همچون البغدادی می 1تکفیری در میان طالبان در افغانستان و نیز در داعش-سلفی

 تر بود.یان داعش، نسبت به طالبان، بسیار پررنگدید. اصرار بر خالفت در م
ین ت که قدرت در اتکفیری آن اس-منظور از ایجاد دال مرکزی خالفت در گفتمان سلفی

 تکفیری دارای-مرکز متمرکز شود و از طریق آن توزیع گردد. این قدرت از نظر گفتمان سلفی
رده نت شمسم بوده و از جمله مشروعیت است، چرا که مقام برجای مانده از دوران صدر اسال

 وکت الزمششود. در این میان، بیعت با خلیفه حتی اگر توسط یک فرد باشد، اما این فرد از می
از طریق مقام  (. آنچه خلیفه باید22و 25: 1392قادری، «)برخوردار باشد، نیز قابل قبول است

م رای احکااسالمی و اج هایخالفت و توزیع قدرت توسط آن انجام دهد، هژمون کردن ارزش
وظایف  جمله اسالم در میان امت اسالمی است. همچنین وظیفه جهاد در برابر غیرمسلمانان از

م ها از اسالتکفیری-ای سلفیخلیفه است، در واقع هم غیرمسلمانان و هم مسلمانانی که به گونه
تیب حرام است. به این تر یر شده از اسالم خارجند و خون آناناندیشند، تکفدارند، نمیبیان می

درت، ردن از قاست تا علیه دارالکفر اعالم جهاد نماید تا با بهره ب تکفیری، مجاز-گفتمان سلفی
 خود را در میان امت اسالمی به گفتمان هژمون تبدیل کند.

                                                           
 و الشام العراق فی اإلسالمية دولت اسالمی عراق و شام،  به عربی: الدولة - 1
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 رقیب گفتمان در سهاسطوره و استعاره  مقایسه -6-4
 انقالب اسالمی -1-6-4

از  می، یکیاسال با عنوان اسطوره و استعاره وجود دارد. اسطوره امتدر نظریه گفتمان مبحثی 
القرای های گفتمان انقالب اسالمی است. امت اسالمی در این گفتمان، به دال امترین وقتهمهم

ا بر القراء ایران انقالبی است که اسالم ناب محمدی ربندی شده است و منظور از اماسالمی مفصل
. اهم آیندکند. امتی که باید بر گرد رهبری این انقالب، فرعی نمایندگی میهای شیاساس آموزه

 سیاسی ماندگیعقب»های برآمده از اسالم سیاسی، گفتمان انقالب اسالمی، همچون دیگر گفتمان
 هایحساسیت بر اشتنگذ دست با وسیله این به و داندمی غرب جدید استعمار زاییده را مسلمانان

(. 66: 1393پورگرجی، علی«)گوید پاسخ مسلمانان ماندگی عقب به خواهدمی اسالمی، امت
ریم، سوره )قرآن ک«خوَهإِإِنَّمَا المُومِنُونَ »گفتمان انقالب اسالمی ایرن اسطوره را بر اساس آیه 

وره انبیاء، قرآن کریم، س«)اعْبُدُونفَ رَبُّکُمْ وَأَنَا وَاحِدَۀً  أُمَّۀً  أُمَّتُکُمْ هَذِهِ  إِنَّ »( و آیه 10حجرات، آیه 
ساسی با بندی کرده است. در قانون ا( به مثابه یک دال شناور، به دال مرکزی خود مفصل92آیه 

 المیاس جمهوری دولت و اندامت یک مسلمانان همه»اشاره به این آیه در اصل یازده آمده است: 
 به کوشش و هدد قرار سالمیا ملل اتحاد و ائتالف پایه بر را خود کلی سیاست است موظف ایران
: 1396 منصور،«)بخشد تحقق را اسالم جهان فرهنگی و اقتصادی سیاسی، وحدت تا آورد عمل

یل به ا تبدر(. گفتمان انقالب اسالمی هم در قانون اساسی خود بر امت تأکید کرده و آن 10
ایستند تکبران ببرابر مسای از مردمانی کرده که باید همه قوای خود را فراهم آورند تا در استعاره

توان آورد که عنوان آن را میای دیگر را در گفتمان انقالب اسالمی پدید میکه این امر اسطوره
ست که بندی شده ااسطوره مقاومت اسالمی نام نهاد و این اسطوره به اسطوره مستکبران مفصل

ظام یان نکه پس از پااستعاره آن شیطان بزرگ و رهبری آن بر جهان، یعنی نظام سلطه است 
 شود.دوقطبی، به نظم جهانی مورد نظر آمریکا اطالق می

 اخوانی سکوالر -2-6-4
ها در گفتمان اخوانی سکوالر ترکیه، دوران خالفت عثمانی است که حزب یکی از اسطوره

 کند الگوی حکومتی خود را به عنواندهنده این گفتمان، تالش میعدالت و توسعه به عنوان بسط
ای از خالفت دوران عثمانی بازسازی کند. اینکه در پرتو خالفت عثمانی خاورمیانه دورانی استعاره

طوالنی از ثبات را به خود دیده بود و به عالوه اینکه مسلمانان با وجود این خالفت توانسته بودند 
وی کنند، به ایجاد رهای وین پیشتا هم روم شرقی را از میان ببرد و هم توانسته بودند تا دروازه

کند. همچون دوره عثمانی که در این امپراتوری همه اقوام، ادیان و این اسطوره کمک شایانی می
آمیز بودند، گفتمان اخوانی سکوالر در حال تالش است تا مذاهب در حال زیستن مسالمت

یقت تالش آمیز را میان سنت اسالمی و مدرنتیه فراهم آورد. در حقاسطوره همزیستی مسالمت
گفتمان اخوانی سکوالر حزب عدالت و توسعه بر این است که اسالم را نظام ارزشی عادالنه نشان 
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رو میانهدهد و هم از دستاوردهای مدرنیته برای توسعه استفاده کند. در حقیقت ارائه الگوی اسالم
از سوی دیگر، رود.  های گفتمانی حزب عدالت و توسعه در ترکیه به شمار مییکی از اسطوره

کند با ارائه چنین الگویی از حکومت، در یک تعادل، آشتی میان اسالم و این گفتمان تالش می»
ای ندارد و در دموکراسی در جهان سنی پدید آورد. بنابراین با بنیادگرایی اسالمی در ظاهر میانه

یز کمالیسم در ترکیه را کند از سوی دیگر نگرایی اسالمی را ترویج میروی و اعتدالبرابر میانه
دهد رها کرده و سکوالریسم که بر جدایی دین از که الئیسیته و ضدیت با دین را رواج می

کنند کند را سرحوله عمل ساخته است، با این حال، رهبران این حزب تالش میسیاست تکیه می
نژاد، نوروزیموثقی و «)تا در رفتار شخصی و اجتماعی خود، سلوک اسالمی را به جای آورند

ای به عنوان الگوی حکومتی، اسالم های استعاره(. به این ترتیب، همه این تعادل769: 1395
 رو را پدید آورده است.میانه

 تکفیری-سلفی -3-6-4
، به های اسالم سیاسیصدر اسالم، عصر طالیی اسالم و اسطوره سیاسی برای همه گفتمان

ها ای پاک است که در آن، نه تنسالم، استعاره از جامعهری است. صدر اتکفی-ویژه گفتمان سلفی
و  ص()های اسالمی رواج داشت، بلکه احکام اسالم نیز توسط حکومت اسالمی که پیامبرارزش

 ازگشت به گذشتهتکفیری، از ب-آمد. گفتمان سلفیپس از ایشان خلفای راشدین، به اجرا در می
 خود اعتقادات و در اعمال ی،تکفیر-سلفی گفتمان گوید. بنابراین، معتقدان بهطالیی سخن می

غیرمنعطف و  به عالوه اینکه یک برداشت .دارند تابعین و صحابه پیامبر، از تابعیت بر سعی
ظر بر ت است که ناتکفیری جاهلی-غیرتفسیری از قرآن دارند. اسطوره مهم دیگر گفتمان سلفی

تا  ه بودندرخاستبکفار با اسالم به مخالفت  وضعیت پیشااسالم در سرزمین عربستان است که در آن
لیه در این انان اومسلم آن را از میان ببرند، اما اسالم با قدرت معنوی خود و به یمن ایثار و شهادت

 زمان به پیروزی رسید.
ترین آثار خود، برای تسری این وقته، غرب را زیر عنوان جاهلیت سیدقطب، در یکی از مهم

نماید. این اثر، کنند، را با همین وقته توصیف میکه از غرب پیروی میبرده و همه جوامعی 
نامد و فساد را در همه چیز وی این وضعیت را جاهلیت نوین می»نام دارد. « جاهلیت قرن بیستم»

بیند. از جمله فساد در تصور، فساد در سلوک، فساد در سیاست، فساد در اقتصاد، فساد در می
(. راه حل 1-2: 1359قطب، «)ق، فساد در روابط جنسی، فساد در هنراجتماع، فساد در اخال

ای از جامعه، یعنی تکفیر جامعه، پرورش و سیدقطب برای مقابله با این وضعیت، جدا شدن عده
تزکیه نفسانی از طریق اسالم راستین، بازگشت به جامعه برای جهاد و اجرای احکام اسالمی در آن 

با جامعه کفار مکه کردند، یعنی هجرت به مدینه، پرورش مسلمانان  ()صاست. آنچنان که پیامبر
المسلمین راستین و سپس جهاد با کفار و فتح مکه. رواج این گفتمان در میان جوانان تندرو اخوان
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نامیده شد و  1«التکفیره و الهجره»در مصر چنان بود که گروهی به رهبری شکری مصطفی، 
 سیاست به طبیعی پاسخی شکری، جنبش نظیر بنیادگرایانی»بنیادگرایی تکفیری پرداخت. 

 نظیر اسالمی، بنیادگرایان. است بوده مسلمان جهان در حاکم نخبگان سیاست از دین جداسازی
 ترینشایسته و بهترین هایدست در را مدرن دولت قدرت که آنند درصدد او پیروان و شکری

 دینی، هرگز هایآموزه به نسبت خاصّش رداشتب دلیل به مصطفی، شکری. دهند قرار مسلمانان
 بیانگر باشد واقعی احیای جنبش یک اینکه جای به الهجره و التفکیر و نیافت مردم توده از پیروانی

توان در مورد القاعده و داعش نیز (. این وضعیت را امروز می66-67: 1388یانسن، «)بود فرقه یک
ها نداشته و اقدامات مسلمانان، دیدگاه مثبتی به این گروهمورد توجه قرار داد، در حقیقت اکثریت 

 دانند. آنها را تروریستی می
 

 گیرینتیجه
رو )اخوانی میانهگانه انقالب اسالمی، اسالمهای سهتحلیلی گفتمان -در مقایسه تطبیقی

تکفیری که به ترتیب توسط جمهوری اسالمی ایران، جمهوری ترکیه و -سکوالر( و سلفی
ای استفاده شود، از روش تحلیل گفتمانی و روش مقایسهشاهی عربستان سعودی هدایت میپادد

های این سه گفتمان گفت آن است که هر سه توان در مورد شباهتشده است. در کل آنچه می
گیرند و به این ترتیب ها از دین اسالم به عنوان یک سرچشمه فکری سنتی بهره میاین گفتمان

های برآمده از جهان اند، در کلیت به عنوان گفتمانهایی که داشتهرا با تمام نوآوری باید همه آنها
ها تالش دارند در رقابت با یکدیگر به سنتی مورد شناسایی قرار داد. همچنین هر سه این گفتمان

هژمون در منطقه خاورمیانه تبدیل شوند و منافع کشورهای حامی خود را در نفوذ بیشتر در 
انه تأمین نمایند، البته این امر، یعنی رقابت و تالش برای هژمون شدن، در ذات هر گفتمان خاورمی

های مختلف مذهبی از اسالم و تجربه ها، آنها بر اساس برداشتقرار دارد. اما از منظر تفاوت
گونگی های گفتماناند که حوزهتاریخی، سیاسی و اجتماعی کشورهای حامی خود پدید آمده

دهد. به این معنا، در ایران که بیشتر مردم آن شیعه هستند، گفتمان انقالب را تشکیل میآنها 
بندی شده است. در ترکیه و های شناور برآمده از مذهب شیعه مفصلاسالمی بر اساس دال
های شناور برآمده از تکفیری، بر اساس دال-رو و سلفیمیانههای اسالمعربستان اما، گفتمان

های شناور بر اساس پدید آمده است، با این تفاوت که در مورد نخست، دالمذهب سنی 
روانه از اسالم سنی عرفی اکثریت مسلمانان سنی به وجود آمده است و های اخوانی و میانهبرداشت

اند که در های وهابی از اسالم سنی به وجود آمدههای شناور بر اساس برداشتدر مورد دوم، دال

                                                           
تکفيری -های سلفیالتکفيره و الهجره به رهبری شکری مصطفی از جمله اولين گروه - 1

 هاد عليه جامعه مصر برخواست.تندرو بود که به ج
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های ها بر گرد دالها، این گفتمانبرند. همچنین از منظر تفاوتپیرامون آن به سر میمنطقه نجد و 
اند. دال مرکزی بندی، به وقته تبدیل کردههای شناور خود را پس از مفصلمرکزی متفاوتی، دال

و  گرایی اسالمیاعتدالگفتمان انقالب اسالمی، والیت فقیه، دال مرکزی گفتمان اخوانی سکوالر 
رو در این زمینه میانهتکفیری خلیفه است، به این ترتیب، گفتمان اسالم-ل مرکزی گفتمان سلفیدا

نوآوری بیشتری داشته، سپس در این مورد گفتمان انقالب اسالمی قرار دارد که فقیه را به عنوان 
 مدار بوده و در پی احیایتکفیری بسیار سنت-حاکم شناسانده است و در نهایت گفتمان سلفی

گونگی اجتماعی، دوباره خالفت از سنت است. تفاوت نهایی که برخواسته از حوزه گفتمان
بندی کرده و به وقته تبدیل های شناوری که مفصلتاریخی و سیاسی این کشورها است، دال

ها بوده است. گفتمان انقالب اسالمی که با های آنها در این حوزهنموده است بر اساس تجربه
رو بوده است، به شدت ار غیرمستقیم ایران در طول قرون هجدهم تا بیستم، روبهتجربه استعم

رو بر اساس تجربه عثمانی در تساهل میانهضدغربگرایی یا به عبارتی استکبار است. گفتمان اسالم
 های مختلف امپراتوری عثمانی و نوگرایی اخوانی در روی خوشدینی و قومی با مردمان سرزمین

های غربی مفید، همچنان اهل تساهل و مدارای بیشتری نسبت به دو گفتمان به فرآوردهنشان دادن 
تکفیری با توجه به آنکه از تجربه سرزمین اصلی وحی -دیگر است و در نهایت گفتمان سلفی

های خود، باور دارد و به گرایی صرف و اعمال سلف صالح مطابق برادشتخیزد، به سنتبرمی
ستعمار عثمانی بودن به مدت طوالنی و تجربه استعمار غرب در قرن بیستم و ویژه به علت تحت ا

باور به اینکه پایان خالفت موجب و هجوم غرب موجب زوال جوامع اسالمی شده است، در پی 
های اسالمی، بدون توجه به تغییرات ها و ارزشاحیای خالفت و بازگشت کامل به همه سنت

 واند گفت فرضیه مقاله به درستی آزمون شده است. تزمانی است. به این ترتیب می
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