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    :يدهچك 
 در بسياري از كشورهاي عربـي        ميالدي به جريان اجتماعي عمده     80بنيادگرايي اسالمي كه از دهه      

شـود از طريـق تحليـل       در اين مقاله سعي مي    . هاي نظري بسيار  برانگيخته است     تبديل شد، تحليل  
سالمي را در زمينه    با وجود نقاط افتراق فراوان كه بنيادگرايي ا       .  گفتماني فرايند مزبور ارزيابي شود    

هاي سياسي حتي جريانـات     روش مبارزة سياسي، سازماندهي  و ساختار تشكيالتي از ديگر جنبش          
هاي پيشين، نقش   ترين وجه مميزة آن از جنبش     كند، به زعم اين مقاله مهم     طلب ديني جدا مي   اصالح

بـر  . ي آن مي باشـد    بندي عناصر گفتمان  ممتاز و منحصر به فرد دال اسالم در شكل بخشي و مفصل           
اساس مفروضة مقاله اسالم با بنيادگرايي اسالمي پا به عرصه معـادالت سياسـي در جوامـع عربـي                   

 " نقطه آجيدن  "ننهاد، بلكه به واسطه جريانات بنيادگرا به دال برتر يا آنچه كه ما در اينجا از آن به                   
ني صورت گرفته از ناسيوناليسم به      در اين راستا براي درك تحول گفتما      . ايم، تبديل شد  تعبير نموده 

بنيادگرايي به تشريح اجزاي متشكله دو گفتمان بنيادگرايي و پان عربيسم و مقايـسه دال مركـزي و                  
هاي سياسي شدن فزاينده اسالم و تبديل اسالم به دال برتر و به             محوري آن دو پرداخته؛ سپس زمينه     

عاصر عربي و هزيمت گفتمان ناسيوناليسم عرب       تبع آن رشد گفتمان بنيادگرايي اسالمي در جوامع م        
  .بر اساس مقوله قابليت دسترسي مورد بررسي قرار گيرد
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هاي سياسي بنيادگرا در كـشورهاي عربـي در طـول دو دهـه اخيـر                رشد و گسترش جنبش   
چرايـي ايـن امـر و       . صاحبنظران و پژوهشگران را به خود مشغول كرده است        اذهان بسياري از    

. هاي سياسي، اجتماعي و تاريخي آن تحقيقات و مطالعات بسياري را بـر انگيختـه اسـت                زمينه
انداز روند تحول عناصر گفتماني در جوامع عربـي بـه   مقاله حاضر نيز سعي بر آن دارد از چشم  

 . دور پاسخي مقتضي به آن دهدالمقاين مسئله بپردازد وحتي
اي كـه بطـور      يا اسالم سياسي را نوعـاً بـه عنـوان پديـده            1در تحقيقات موجود، بنيادگرايي   

ناگهاني و خارج از روندها و معادالت موجود در عرصه مناسبات سياسي سر بر آورده، ارزيابي          
انگـاري   نكرده؛و با ساده   رو آن را مودي به معرفت از مجراي طرق متعارف تلقي          از اين . كنندمي

 در نقطة مقابل ايـن قبيـل   .دهندالمللي احاله ميآن را در بسياري از مواقع به اين يا آن موج بين          
 تـوان  گرايـي را نمـي    ، مفروضة اين تحقيق بر اين امر استوار گـشته كـه، ظهـور اسـالم               نظريات
هاي پيشين نيز حضور    گفتمانالساعه به حساب آورد؛ بلكه دال اسالم در         اي دفعي و خلق   پديده

هاي فرهنگي موجود در جامعه بوده است و سياسي گـشتن متـاخر آن              داشته و مسبوق به سنت    
بـدين  .را نيز بايد در متن كشاكشات اجتماعي تاريخاً موجود در جوامـع مزبـور جـستجو كـرد                 
 گفتمـان   جهت تالش ما در اين مقاله معطوف به آن خواهد بود تا نشان دهيم حضور اسالم در                

سياسي معاصر عرب امري تازه نبوده؛ و آنچه كه در واقع بديع اسـت تغييـر در نقطـه مركـزي                     
در حقيقت در گفتمان هاي حاكم پيـشين اسـالم          . گفتمان سياسي در جوامع عربي معاصر است      

حضور دارد اما عنصر محوري و مركزي گفتمان را تـشكيل نـداده بلكـه تنهـا يكـي از عناصـر           
كننـده  مل مي شود، در حالي كه در وضعيت متاخر اسالم به جزء اساسي و تعيـين               گفتمان را شا  

رو پرسش اساسي فرا روي ما در مورد چرايي تفوق دال اسالم در             از اين . گفتمان بدل مي گردد   
   سـو و اسـتفاده از ايـن دال بـراي           بـدين  80گفتمان سياسـي معاصـر در جهـان عـرب از دهـه              

يابند ها در خالء زايش نمي    با توجه به آنكه گفتمان     .باشد شده مي  بندي مطالبات انباشته  صورت
و حيات آنها را بايست در امتداد خطوط مبارزات هژمونيك ميان نيروهاي متنازع سياسي كه هر 

هـا  هاي مردم هستند و همچنين اين مهـم كـه گفتمـان           يك مدعي نمايندگي مطالبات و خواسته     
سر بر مي آورند مورد فهم قرار داد؛ در اين پژوهش براي فهـم              نوعاً در پاسخ به گفتمان پيشين       

زمينه هاي عروج گفتمان بنيادگرايي، در آغاز به تجزيه عناصر برسازنده گفتمان اصلي رقيب آن    
       يعني ناسيوناليسم عرب پرداخته، سـپس اجـزاي گفتمـان اسـالم سياسـي مـورد بررسـي قـرار                    

                                                           

هايي از  در اينجا بنيادگرايي، اصولگرايي و  اسالم سياسي كه به طور مترادف بكار رفته اند در مقابل آن قرائت                   -۱

اسالم به كار مي روند كه دستيابي به قدرت سياسي و برقراري حكومت اسالمي و اجراي شريعت را در اولويـت                     

 .قرار نمي دهند 
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اي تحول و استحاله عناصر موجود در گفتمان پيشين و ايسهگيرد تا از رهگذر اين بررسي مق      مي
تغيير ماهيت آنها از طريق برجسته نمودن آن جزئي از گفتمان كه به همه عناصر گفتمـان معنـا                   

پـس از نـشان دادن      . زنـد روشـن گـردد     بخشد و رنگ و مهر خود را بـر كـل گفتمـان مـي              مي
گـشتن گفتمـان اسـالم سياسـي و بـدل           هاي هژمونيك   دگرديسي گفتماني صورت گرفته زمينه    

   .گيردگشتن اسالم به دال برتر و افق معنا بخش در عرصه سياسي مورد مداقه قرار مي
  

  گفتمان ناسوناليسم عرب 

رهـايي    و  اعراب كف رفته  عظمت از  عربي معاصر بازيابي مجد و    ناسيوناليسم   در گفتمان   
 رسيدن به قافلـة تمـدن كـه         در اين گفتمان  ؛  از وزنه سنگيني برخوردار است    حادث   ِ از انحطاط 

اعـراب بايـست بـه      . گـردد امري خطير بـدل مـي      اند به وظيفه و   آن عقب افتاده   اينك اعراب از  
بار ديگـر از حاشـيه    ساله را جبران كنند و صد فترت چند از فاصلة ناشي سرعت هرچه تمامتر  

ـ      به متن نظام جهاني بازگردند و      در پروسـة    گ وتاريخـشان را   نقش تاريخي فراخور غناي فرهن
اي كردن فتوحات گذشـته    در اين فضا اسطوره)62-69كرمي،بي تا ، صـص  ( .تكامل بشري ايفا كنند   
ه به هستة مركزي گفتمان تبديل گـشت        نياسباع و نويام ا نهايي چو متوك ح اعراب و قدر قدرتي   

نظر گرفته مـي شـد،      از آنجا كه در دوران معاصر غرب به عنوان كانون توسعه و تمدن در               . بود
 در  غـرب . در مفصلبندي گفتمان ناسيوناليسم عربي، غرب از اهميت بسزايي برخـوردار اسـت            

 دليل ماهيت استعماريش آماج نفرت و كينه گفتمان ناسيوناليـسم عربـي قـرار               به كه   عين حال   
 تمنـا و  گرفته است، از آنجا كه به سمبلي از توسعه و پيشرفت در جهان امروز بدل گشته، تواماً     

از اين رو غرب براي اين گفتمـان        .اميد همسان شدن با آن در سرتاسر اين گفتمان موج مي زند           
از آنجا كـه در زمينـة ايـن          .نمايد عمل مي  در راستاي تجديد حيات عربي     مثابه الگو و مدلي      به

 تـورم   از گفتمان هاي تجديد حيات طلبانه ناسيوناليستي در جهـان عـرب بـا انباشـتگي و        سنخ
هاي سـاختاري ِنظـري،     خوريم كه با وجود شباهت    هاي متعددي برمي  مواجه هستيم به  گفتمان    

در واقع گفتمان غالب و محـوري   .  قرار دارندتعارضدر  عملي با يكديگر     و در عرصه سياسي  
 "پـان عربيـسم   "حول محور وحدت ملت عـرب يـا         پس از جنگ جهاني دوم      در جهان عرب    

  بعثيـزم از  يافكري رقيب همچون ناصريسم   كه جريانات سياسي و سازمان يافته است   تشكل و 
كه همانگونه كه پيـشتر ذكـر شـد تقريبـاً همگـي از              (درميان اين جريانات    . ندست آن ه  مشتقات
 وابستگان به انديشة بعث منابع نظري بيشتري را توليد          ،) مشابهي برخوردارهستند  نظريساختار  
 .انـد  ناسيوناليسم عـرب گذاشـته      انديشه ري بر جريان عمومي   تاز اين رو تأثير گسترده     نموده و 

هرچند كه ناصريسم از نظر سياسي در مقطعـي خـاص از اهميـت بيـشتري نـسبت بـه بعـث                      (
 از اين قابليت برخوردار است كه به مالكي بـراي           هاي بعث  انديشه رواز اين .) برخوردار گشت 
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 ا اسـتفاده از واژة بعثيـزم بـيش از آنكـه            در اينج  .شناخت جريان ناسيوناليسم عرب تبديل گردد     
هـا و شـبه   ي خاص باشد، عنواني عام بـراي اطـالق بـه گـسترة وسـيعي از گفتمـان         ال د ناظر بر 
 گـسترش   غيريت ستيز و بعـضاً     هاي ايدئولوژيكي ناسيوناليزمِ تجدد خواه ِغيريت ساز و       گفتمان

صر به ايـدئولوژي رسـمي       و تنها منح   هاي پس از جنگ جهاني دوم است،      ، در سال  طلب عربي 
تـوان از طريـق    از اين رو بر ايـن بـاوريم كـه مـي    .باشدجريانات حاكم در عراق و سوريه نمي    

در ايـن مـسير   . بررسي عناصر گفتمان بعثيسم به درون نظام فكري ناسيوناليسم عرب ره يافـت            
 نبـه بنيـا   وده و   خراج نمـ  هاي بنيادين آن را است    سعي برآن داريم تا با تجزيه گفتمان بعث مؤلفه        

هاي ناسيوناليستي عرب در سال هاي بعد از جنـگ دوم جهـاني بـر               نظري مشتركي كه گفتمان   
  .پاية آن استوار بود دست يابيم

  

  عناصر متشكله گفتمان ناسيوناليستي بعث 

   موقعيت ناسيوناليسم ومقوله ملت در گفتمان بعث-1

 كه در انديشه احيـاي آگـاهي قـومي          با رواج مفاهيم ناسيوناليسم در غرب، متفكران عرب        
در بيـان و     هاي فرهنگي، زباني اعراب با ديگر مسلمانان بودند،       اعراب و برجسته نمودن تفاوت    

هاي در اين ميان بررسي    .فرموله نمودن نظرات خويش از عقايد رايج در غرب مسئلت طلبيدند          
گرايانـه در بـين ايـن       وميـت مالط اوليه را براي گرايـشات ق       مصالح و  شناسان نيز تاريخي شرق 

طريـق آن    مورخين شرق شناس اسالم را به عنوان دين قوم عـرب كـه از             . متفكران فراهم آورد  
اعراب اختالفات را كنار گذاشته، با يكديگر متحد شده و به سروري جهان دست يافتند معرفي                

ملت عرب   م و  در اين ميان درك خاص حزب بعث از ناسيوناليس         )106، ص 1376امامي،  ( .نمودند
 بنيانگـذار حـزب بعـث،    .تأثير قاطعي بر جريان عمومي ناسيوناليسم عرب برجاي گذارده است     

دهنـد و   عفلق معتقد بود كه كليه اعراب در سراسر جهان يك ملت واحد را تـشكيل مـي              ميشل
. مرزهايي كه آنها را به طور مصنوعي از هم جدا كرده است از سـاخته هـاي امپرياليـسم اسـت          

ـ  هاي تجزيه شـده جهـان عـرب بايـد ادامـه           راين مبارزه تا اتحاد بخش    بناب  بـود او معتقـد    . د ياب
دار درونـي اسـت كـه نگهدارنـده         ناسيوناليسم عرب يك واقعيت جاوداني و يك نيروي ريـشه         

حزب بعث راه نجات اعراب را در آن مي داند كه اعراب با مبارزه بـا                . كشور و حافظ آن است    
اين امر در اساسنامه حزب     .  از ميان بردارند و يك ملت واحد تشكيل دهند         امپرياليسم مرزها را  

ايـن   اعراب يك ملت را تشكيل مي دهند      :  اصل اول مي گويد      .بعث نيز منعكس گرديده است    
كنـد كـه   در ادامـه تـصريح مـي   . ملت داراي حق طبيعي براي زيستن در يك كشور واحد است       

تواند جدا از سـاير     ر است و هيچ كشور عربي نمي      سرزمين پدري عرب يك واحد تقسيم ناپذي      
كشورهاي عرب به حيات خود ادامه دهد و اين سرزمين پدري متعلق به اعراب اسـت و فقـط                   
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اصـل هـشت    .  شـت خـود را تعيـين نماينـد        آنها حق دارند كه امور خود را اداره كنند و سرنو          
در بخـش اصـول عمـومي     .  تكند كه زبان رسمي كشور تنها عربي اس       اساسنامه نيز تصريح مي   

اساسنامه گفته شده كه حزب بعث قائل بر اين است كه ناسيوناليسم يك واقعيت زنده و ابـدي                  
  )101، ص1369پارسادوست، ( . ]نه تاريخي و قراردادي[است 

  

   اسالم در ايدئولوژي بعث   جايگاه-2

سرتاسـر   نها در  كمتر به عنوان پيامي جهانـشمول كـه همـة انـسا            اسالم در ايدئولوژي بعث   
    نظـر گرفتـه    رسالتش رستگاري كـل بـشريت مـي باشـد در           جهان را مورد خطاب قرار داده و      

  عنـوان   يـا بـه   بلكه به عنوان ابزاري كه سيادت عرب بـر جهـان را موجـب گرديـد و                  . شودمي
هـاي   بعث و ديگر نحلـه     ايدئولوژي. باشد مطرح مي  ،اي براي بسيج توده ها عليه استعمار      وسيله

دارنـد كـه اسـالم بخـشي غيرقابـل           نظـر     در اين پيش فرض اساسي اشتراك      ناسيوناليسم عرب 
 نـوع كنـشي در جامعـه بايـست آن را     براي هر  انكارناپذير از فرهنگ جامعه است و       و اغماض

پرواضح است كه با وجود عدم غيبت اسالم در اين گفتمـان درك آنهـا از اسـالم                  . منظور نمود 
يعني بـرخالف  گفتمـان جريانـات اسـالمي برقـراري جامعـه              . ي است لاصافهمي ابزاري و نه     

گشت و اسـالم تنهـا      اسالمي و اجراي قوانين اسالمي به عنوان غايت آرماني آنها محسوب نمي           
طريقيـت   از قابليت اسـتفاده برخـوردار بـود؛ بنـابراين            ها  در راستاي اهداف خاص اين جنبش     

ترين تصوير زبان و ادب اعراب است، الم درخشاناس"ديدگاه بعث  در. نه موضوعيت داشت و 
 دوران صدر اسالم را به عنوان دوراني كه عرب           عفلق ."ترين بخش تاريخ ملي آنها است     بزرگ

  عفلق حتي معتقد است كـه اعـراب مـسيحي           .كندخود را بهتر از هر زماني شناخت معرفي مي        
 .ليزم خـود بداننـد و آن را دوسـت بدارنـد           ترين عنصر ناسيونا  نيز بايد اسالم را به عنوان ارزنده      

اسـالم يـك جنـبش       .دهدعرب و عربيت يك پيكره كل است كه اسالم روح آن را تشكيل مي             
عفلق با توجه بـه عاليـق       . انقالبي عربي بود كه احياي عربيت در معنا و مضموم آن نهفته است            

   كنـد و اظهـار     مـي  ي معرفـ  هاي فرهنگي عـرب   ارزشرا  ميراث فرهنگي اسالم    ،  عمومي اعراب 
دارد كه دين اسالم در اساس خود يك جنبش عربي بوده كه توجه اساسي  آن احياء عربيزم                  مي

 اسـالم   : مي نويـسد   »پيامبر عرب « به نام    1943اي در   عفلق در مقاله   .1و واقعيت دادن به آن بود     
الترين احساسات براي اعراب صرفاً اعتقادي مذهبي و مربوط به آخرالزمان نيست بلكه تجلي با       

                                                           
قرآن را به زبان عربي وحي نمود و مسلمانان جهان كتـاب خـدا را بـا                خداوند  : نويسد درهمين راستا عفلق مي    -2

محمـد رسـول    « حزب بعث در كتابي كه به نـام         . خوانند و نماز را به زبان عربي به جاي مي آورند          زبان عربي مي  

يـد زيـرا    عنوان نمود كه خداوند قادر بود اسالم را بر ملل ديگر نازل كند امـا اعـراب را برگز                  . انتشار داد   » عرب  

  .125به نقل از محمدعلي امامي، ص  .اعراب شايسته ترين قوم بودند 
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 حـزب بعـث از ديـن        مجمـوع در    )310 ، ص  1370الخليل،  (. » جهان نگرانه و بينش زندگي است     
اسالم به شكل كلي به عنوان يك پديده دقيقاً ملي كه معرف عظمت و اصالت ناسيوناليزم عرب     

لكه اين كوشيد ذهن اعراب را متوجه جنبه مذهبي اسالم ننمايد ب مي رواز اين  .است ياد مي كرد   
دهد كه اسالم در زمان خود وسيله اي بود كه جـدايي و نفـاق               انديشه را در ذهن آنان جاي مي      

 ولي در شرايط امروز اسالم بايد خود ؛ به اوج اقتدار رساند ان را   آن اعراب را از ميان برداشت و     
 مقتـضيات   هـايي از اسـالم را كـه بـا         را با عربيزم تطبيق دهد، زيرا رستاخيز عرب فقط آن جنبه          

بـه  . كنـد ها را با تغييرات الزم قبول مـي       شود و ساير جنبه   دنياي جديد سازگار است، شامل مي     
همين جهت اسالم بايد به نحوي تغيير يابد كه بتواند خود را با مقتضيات عـصر جديـد تطبيـق        

توانـد  او معتقد است كه ناسيوناليزم عرب نيروي محرك مردم عرب است و اسـالم نمـي               . دهد
. دانـد چرا كه اسالم را داراي ظرفيت ايجاد تشتت در صفوف ملت عرب مي             .اي آن را بگيرد   ج
خواهند كه ناسيوناليزم آنان مذهبي شود، زيرا مـذهب واجـد جنبـه ديگـري               امروز اعراب نمي  «

دهد بلكه بر عكس بين يـك ملـت واحـد           عاملي است كه افراد ملت را به هم پيوند نمي         . است
    )98-99 ،صص1369پارسادوست، ( .»افكندجدايي مي

  

   بعث ل نظري جايگاه اسالم در گفتمانتحلي

 گفتمان توسعه و پيشرفت از اهميت اساسي ايندر همانگونه كه احتماالً تاكنون معين گشته 
 اين عقيده اند كه با توجه بـه ريـشه دوانيـدن             هاي آن بر   تئورسين  است و   برخوردار محوري و

هـايي كـه در مقابـل     براي كـاهش هزينـة اجتمـاعي و مقاومـت    عربي امعواسالم در تاروپود ج  
يـا    و تجديد حيات اجتماعي صورت مـي گيـرد، اسـتفاده از گفتمـان اسـالمي و                 مدرنيزاسيون

ايـن جـا بـراي صـورتبندي         در.  ِكم برخورد توأم با حزم و احتياط با آن ضروري اسـت           دست
 فردريك جيمـسون    "محوشوندهة  واسط" رويكرد گزينشي اين جريانات نسبت به اسالم مفهوم       

    پيـدايش او ايـن اصـطالح را در توصـيف نقـش پروتـستانيزم در            .توانـد مفيـد واقـع شـود       مي
جيمـسون پروتـستانيزم     .داري با رويكردي انتقادي نسبت به نظريه وبر وضع كرده است          سرمايه

پروتـستانيزم   :گويدسون مي جيم. داندداري مي سرمايه پديد شونده بين فئوداليسم و     نا را ميانجي 
كاتاليزگر يا واسط است كـه امكـان مبادلـه بـين دو              در معناي دقيق آن يك عامل شتاب دهنده،       

توانيم بگـوييم كـه   پس مي .آوردزنند فراهم ميحدي را كه بدون حضور آن يكديگر را پس مي    
مل مي كند كه تغييـر      فراگير يا چارچوبي ع    ثابه نوعي پرانتز  م خود به    ةكل نهاد مسيحيت به نوب    

 .ن را برچيد يا حـذف كـرد       آتوان  افتد و وقتي ازحيز انتفاع خارج شد مي       درون آن اتفاق مي    در
   ست كـه گـذار بـين دو مفهـوم متـضاد را وسـاطت                ا  شونده مفهومي  محوبنابراين يك ميانجي    

   )56-57، صص1385مايرس،  (. شودسپس ناپديد مي كند ومي
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 بـه   گـردد كـه صـرفاً      مطرح مي   اسالم به عنوان فرم ونه محتوا      ث نيز گفتمان بع در واقع در    
 محـو   ةدر اين گفتمان اسالم بـه عنـوان واسـط          .آيدعنوان ابزاري براي گذار و انتقال به كار مي        

ر د  مدرن و توسـعه يافتـه      ة عقب افتاده و مستعمره به جامع      ةشونده ابزاري براي انتقال از جامع     
قت غايت يا همان محتواي جنبش هاي بعثيستي ايجاد دولت ملـي            در حقي  .نظر گرفته مي شود   

اما براي كاهش هزينه مدرنيزاسيون از پوشش و ادبيات اسالمي بـه        ،  و مدرنيزه كردن جامعه بود    
 يكـي از وابـستگان بـه يكـي          به طرزي شگفت اين امر مورد اذعان       .ندكردمثابه فرم استفاده مي   

عمـار  " .ي جبهه آزاديبخش الجزاير قـرار گرفتـه اسـت         ديگر از احزاب ناسيوناليست عرب يعن     
بيني سياسي و فاعليت انقالبي ايجـاب       روشن :نويسد ايدئولوگ جبهه آزادي بخش مي     "اوزگان

ي كـه بتواننـد     يهـا ارزش هاي معنـوي و روحـاني بـرآئيم،       ارزش كند كه به تدارك نظامي از     مي
 اينجا او جمله برينگتون مور را براي در.نوزايش و تجديد حيات صنعتي پيشرو را ممكن سازند    

دگرگوني بنيادي،در درون چهارچوب مظاهر رمز هاي يـك   به طور كلي،: " تاكيد نقل مي كند
نظام اجتماعي آسان تر از دگرگوني و تغييري است كه درخـارج ايـن چـارچوب و مقابلـه بـا                     

  )396 قمري ، ص1292،  اوزگان.( "آيدمي رمزها و مظاهر به عمل

  

  يل نظري موقعيت ناسيوناليسم در گفتمان بعث تحل

هاي ناسيوناليـست مفهـوم نقطـة       براي جمعبندي از موقعيت عناصر گفتماني در ايدئولوژي       
از نظـر ژيـژك در      .  دهد اسالووي ژيژك ابزار نظري سودمندي در اختيار ما قرار مي          "آجيدن"

افق معنا بـراي بقيـه آن نظـام تعيـين     نظام تفكر به مثابه بنيان يا  هر نظام گفتماني يك  بخش از     
 هميشه يكي از گونه هـاي       )genus (نسجعاريت گرفتن از هگل و بيان اينكه         ژيژك با . شودمي
)species ( ،كند به عبـارت ديگـر مفهـوم كلـي يـك چيـز              بندي مي  راجمع  امر اين خودش است

ديگر كـل يـك چيـز    به بيان  .شودهمواره توسط مورد جزئي يا خاصي از آن مفهوم تعريف مي       
در واقع در رابطه     .يابدتحقق مي  )excess( تنها از طريق به هم خوردن تعادل آن كل با يك مازاد           

 نقطـه   بـه عنـوان يـك    ودهـد  تـشكيل مـي   رايك عنصر از كل بنيان بقيه كـل   و كل،ءجز بين
م چفـت و  كار رفته در جملـه را بـه هـ   مي كند و بقيه كلمات به عمل )point de caption(آجيدن
دهـد  دالي است كه اجازه نمي     بنابراين نقطة آجيدن،   )112و113، صص 1385مايرس،(. زندمي  بست

به عبارت ديگر نقطـة آجيـدن يـك         .  آن سوبلغزد   و درون بافت ايدئولوژيك به اين سو      معنا در 
  شـمار  )89، ص 1385مـايرس،   (. بخـشد به آن هويت مـي     كند و يكپارچه مي  عرصة ايدئولوژيك را  

ـ يعنـي كث  موجود در يك پيكره گفتماني      هاي سيال   ر دال كثي ر عناصـر ايـديولوژيك آغـازين از        ي
ـ يابگاه يا نقطه آجيدن درون يك حوزه يكپارچه سامان مي         طريق مداخله نوعي گره    اي د، نقطـه  ن

كنـد  ها جلوگيري ميكند و به همين دليل از سياليت و سرريز شدن دال        ها را روكش مي   دال كه  
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 اسـت، يعنـي نـوعي گـره         "گـره گـاه   " نقطه آجيدن يك     براينبنا.  كندن را تثبيت مي   و معنايشا 
اي است كه در مقام يك كلمه و در سطح خـود دال،              كلمه  به عبارت ديگر   خوردن معاني است،  

پس مي تـوان گفـت كـه نقطـه     . سازدبخشد و هويتش را برمياي مشخص را وحدت مي  حوزه
كنند تا از اين طريـق  به آن رجوع مي  هاي موجود در گفتمان     دالاي است كه    آجيدن، همان واژه  

، 1385مـايرس،   ( . بازشناسـند   در درون يـك پيكـره گفتمـاني        خودشان را در شكلي وحدت يافته     

بـر   همچنين از اين خصيصه برخوردار است كه خود را از زنجيرة داللتي خارج كرده و               )143ص
ه زنجيرهاي وابستگي خود را بـه مفهـومي ديگـر           گونبدين. نشيند فراز مناسبات متعارف داللي   

بقيـه   گردد كه در عـين وابـستگي ديگـر عناصـر بـدان، از             به موجودي بدل مي    سازد و قطع مي 
تواند اين  با اين توصيفات پيرامون نقطه آجيدن به نظر مي آيد آن عنصري كه مي             . استقالل دارد 

به عبارت ديگر ناسيوناليسم كه بـه       . باشدجايگاه را در گفتمان بعث اشغال كند ناسيوناليسم مي          
نفـرت   گسترش طلبي ارضي،   مقابله با حقارت ملي،    اقتدار ملي،  اشكالي چون  توسعه خواهي،    

 آن جزء از ايدئولوژي بعثيستي اسـت كـه بـا وجـود              ؛گرددبيگانه ستيزي متظاهر مي    از ديگري، 
كند يا ر ديگر آن كل سرريز مياز همه عناص   آنكه به ظاهر جزئي از كليت اين ايدئولوژي است،        

و  ناپـذير ضمناً اين عنـصر در ايـن گفتمـان  بـه مثابـة موجـوديتي تعريـف                  .مازاد بر آنها است   
در واقع ناسيوناليسم به مدلولي اسـتعاليي تبـديل         . گرددگر به مفهومي ديگر مطرح مي     غيراحاله

 دال ِهـيچ مـدلولي      ،ند اما خـود   يابها به واسطة آن معنا مي     شود كه در عين حال كه تمام دال       مي
 هـاي در نوشته هـاي ايـدئولوگ      .وابسته به هيچ مدلولي نيست     نيست؛ يعني براي معنا محتاج و     

پـذير كـردن ناسيوناليـسم بـه شـدت         در مقابل هرگونه تالشي در جهـت معرفـت          بعث گفتمان
اسـت كـه قـرار      نقطه آجيدن مركزي     چرا كه ناسيوناليسم آن هسته بنيادين و      . گرددمقاومت مي 

توانـد  بنابراين ديگر نمـي . است به عناصر ديگر موجود در گفتمان معنا، هويت و اصالت بخشد 
 ، تقـدس و  متعـارف دِاللـي  غلتيدن به وادي معادالت چرا باشد و با در معرض چون و  خود در 

عفلـق در راسـتاي تأكيـد بـر ايـن وجـه             از اين روست كـه      . معنا بخشي خود را از دست دهد      
ترسم كه ناسيوناليسم در نزد ما به شناخت ذهنـي و تحقيقـات             از آن مي  « :گويدناليسم مي ناسيو

تـو  . لفظي تنزل پيدا كند و با اين عمل نيروي صميمي و گرمي عاطفه خود را از دسـت بدهـد                   
   هايـشان منـوط   گويي روشنفكران عقيده به ناسيوناليسم را بـه درجـه دقـت و قـدرت تعريـف                

ب جـ مقدم اسـت و ايـن عقيـده اسـت كـه مو             هاه عقيده بر تمامي شناخت    اند در حالي ك   كرده
آن ناسيوناليسمي كه ما جويايش هستيم قبل از هر چيز عـشق و             . گرددروشن شدن شناخت مي   

 بايد جاي هر گونه     عشق بر ملت عرب   .گرددكسي كه عاشق باشد دنبال دليل نمي      . محبت است 
آيد و تعريف ملـت و مليـت        عشق اول مي  . ا بگيرد اعتقاد يا قبيله اي خاص ر      ،تمايل به مذهب  
ناسيوناليسم يك  : گويددر همين زمينه باز عفلق مي       )299 ، ص  1370الخليل ، (  »آيندبه دنبال آن مي   
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 هر تالشي در نابود كردن اين احـساسات و           بنابراين .علم نيست بلكه يك خاطره زندگي است      
هاي بيگانه هاي مجرد و ملتها و انديشه از كتابكه)  تعقل(بازسازي آن از طريق فرايند ذهني 

»  نياد ابديب« ناسيوناليسم به منزله ايمان و رو عفلق  ازاز اين. شمردبه عمل مي آيد را مردود مي   
گونه به نظر مي آيـد در       بدين.   تعبير مي نمايد   كه نه دگرگون مي شود و نه جايگزين مي گردد         

 از اين رو براي آناني كه  از         ؛شودتصور مي  آيينيتجربه هاي   ة  گفتمان مزبور ناسيوناليسم همپاي   
بـا دسـتيابي    .  خواهد بـود   تبيينناپذير وغيرقابل   فموضعي بيروني نسبت به آن مي نگرند، تعري       

آن معناي خـاص خـود را        ناسيوناليسم به جايگاه مركزي در گفتمان، مابقي عناصر تنها در پرتو          
داري  سرنگون كردن جامعه سرمايه    ييدئولوژي طبقه كارگر برا   پس سوسياليسم ديگر ا   . يابندمي
اي پيش از كمونيسم نيست، بلكه در خدمت وحدت عربـي            مالكيت خصوصي يا مرحله    الغاءو  
ديگر نه آرمان يك طبقه خاص بل ايده آل تمام ملت  عـرب               توسعة اقتصادي كشور است و     و

 از اينهـا گذشـته ديگـر        )302و  300،  صـص   1370الخليـل،   (. 1دهدبراي تجديد حيات را تشكيل مي     
 سوسياليسمي كه در     يعني . دارد تبرانترناسوناليسم داللت ندارد بلكه به ناسيوناليسم عربي اشار       

اسالم هـم   )107، ص1369پارسادوسـت،  ( دامان آن ناسيوناليسم عرب ريشه گرفته و بهتر رشد يابد     
هـا را بـه ايمـان بـه آن و           كه تمـامي انـسان    نه به عنوان رسالتي جهاني       در اين گفتمان ها ديگر    

 ،عظمـت اعـراب    بلكه به علت تقارنش با دوران مجـد و        ،  قوانينش دعوت كند   اجراي حدود و  
كند، زنده نگـه   نمادي كه  گذشته پرشكوه ملت عرب  را تداعي مي وبه عنوان نشانه آن را   بايد

  و تظاهراحتياط حفظ  ومراعات ناچار به، فرهنگ مردم داشت و يا به عنوان ايدئولوژي خلق و     
 در ارتبـاط    آزادي نيز نه در معناي متعارف سياسي وحقوقيش در جامعه مدني          . دبونسبت به آن    

 بلكه در مفهـوم رهـايي از سـلطه و دخالـت خـارجي و                با حق آزادي انديشه و بيان و تشكل         
حزب نيـز در    . ردد گ دولت ملي استعمال مي    دستيابي به استقالل و امكان تجلي ناسيوناليسم در       

نقطه نظرات مشترك     به منزله تجمعي از افراد كه داراي عاليق و          نه  گفتماني ديگر  مناسباتاين  
 هايي از جامعه را بـاز نمـايي        هاي بخش ديدگاه اجتماعي بوده و منافع و     هاي سياسي و  در زمينه 

ابـزار تحقـق آنهـا       عه و آرزوهاي جام  رو نمايندة آمال و   از اين   تجسم تمام ملت و    بلكه ،كندمي
 ريشة اين اختالف در معناي اوليه و داللت متاخر در نظام گفتماني را بايـد                .مي شود   محسوب  

در اين واقعيت پيش گفته جست كه ناسيوناليـسم عنـصري همچـون ديگـر عناصـر در داخـل                    
ع بـه   هاي ديگر با ارجـا    از جايگاه ممتازي برخوردار است به شكلي كه دال        بلكه  گفتمان نيست   

كردند و اين رابطه داللي پايان سير ميا در تالطم بيّلايابند واين دال است كه مدلول خود را مي       
                                                           

براي عرب ها سوسياليسم  در حكم ثمره و نتيجه قوميت عربي است؛ بنابراين    : در همين زمينه عفلق مي نويسد     . 1

گيـرد و   الهام مي ) اليسم  ناسيون(تواند به عنوان سنگ پايه و جهان بيني آنها قرار گيرد ، بلكه از انديشه قوميت                 نمي

  101به نقل از تقي كرمي ،پيشين ، ص . از آن پيروي مي كند 
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 رد تـصور همگـوني      ،تـوان بـه آن رسـيد      نتيجة فرعي كه از اين بحـث مـي        .  گشتتثبيت نمي 
 و  تـوان در آن حـضور عناصـري از ايـدئولوژي            همواره مي  ايدئولوژي گروه حاكم است، زيرا    

 بـا دو دشـمن       هـاي بعثيـستي    گفتمـان . هاي رقيب را يافت   هاي اقشار تحت سلطه و گروه     باور
ملتي در آغـاز     زعم عفلق شرط پيروزي هر    به. هااسالمگرايان و كمونيست  : داخلي مواجه بودند  

و مسلماً مبارزه با اين دشـمنان صـرفاً بعـد            )308، ص 1370الخليل ، (  .غلبه بر دشمن داخلي است    
اينـان كـه    . ايـدئولوژيك نيـز برخـوردار اسـت        ي ندارد بلكه از ابعاد فرهنگـي و       سياسي و نظام  

به ترتيب مرتجعين و ترقيخواهان يا انترناسيوناليستهاي        مخالفين اسالمگرا و كمونيست خود را     
 آنها  گفتمانيتهديد آنها برخي عناصر       براي كم اثر كردن دايره نفوذ و       ،كردندكاذب  خطاب مي   

قيق شده در كالبـد ايـدئولوژي خـود وارد نمودنـد تـا بـدين ترتيـب در مقابـل                     را البته بطور ر   
وجـود ايـن عناصـر عـاريتي درون ايـن           . هاي رقيب مـصونيت يابنـد     جويي ايدئولوژي معارضه
ها منجر به مشتبه و مردد شدن بسياري از هـواداران بـالقوة آن جريانـات كـه قـادر بـه                      گفتمان

ي ايـدئولوژيك جريـان التقـاطي نبودنـد و پيوسـتن آنهـا بـه                گفتارها ها و رمزگشايي دقيق پيام  
هاي رقيـب   خاص بودگي گفتمان   ضمناً اصالت و  . گرديد مي صفوف جريان ناسيوناليستي حاكم   

. گفتمان عليه گفتمـان ديگـر بـود   يك كاربرد ديگر، استفاده از  . دادمينيز مورد تخديش قرار      را
 و  شدندغربزده محسوب مي   وطن و بي دين و ها بي فناتيك و كمونيست   گرايان، مرتجع و  اسالم

شعارهاي ديگري عليه آن استفاده كرده وخود در  يك از آنها از ادبيات و هر در هنگام منازعه با
مسلماً اين سياسـت كجـدار و       . دا د  مي تعادلي شكننده ميان اين دو گفتمان به حيات خود ادامه         

-دير يا زود بناي متزلزل ايدئولوژيك نظام فرو مـي         توانست ادامه يابد و     مريز براي هميشه نمي   

اي كه نظام را    گشت و تنها استوانه   هاي مختلف بالاثر مي   پاشيد و تمام تشبثات آن به ايدئولوژي      
گذشته از اين هـا شكـست ناسيوناليـسم عـرب در تحقـق              . بوده  يداشت، قوه قهر  سرپا نگه مي  

و از حيز انتفاع سـاقط گـشتن آن در اذهـان            اعتباري  اهداف موعود نيز بيش از پيش موجب بي       
هايي از اين دسـت بـا       بندي از پان عربيسم  بايد گفت كه گفتمان        در جمع . هاي عرب شد    توده

بخش وجود آنكه ممكن است در مراحلي در بسيج وسيع اجتماعي باالخص در مبارزات رهايي             
تماميت ارضي از كـارايي     ملي حول برخي مطالبات عام نظير كسب استقالل سياسي و يا حفظ             

اقتضا شدن وحدت   اي برخوردار باشند،  اما پس از تحقق آن اهداف عمومي و بي            قابل مالحظه 
هاي موجـود در جامعـه و عـدم تـوازي سـوية             ها و گسل  اقشار جامعه و آشكار گشتن شكاف     

هاي مختلف اجتمـاعي پـس از مـدتي  دچـار بحـران مـشروعيت                ها و مطالبات گروه   خواست
در واقع اين نام    . ماندميآن نامي باقي    گردد و تنها از     ده و هستة ايدئولوژيك آن تجزيه مي      گردي

از طريق گره خوردن با تجربه اولية مبارزاتي و آزاديخواهي و از طريق تكرار و تذكار آن سعي                  
بندي اين گفتمـان محـصول تـوازن        اما از آنجا كه مفصل    . نمايددر حفظ مشروعيت گفتمان مي    
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توان حتي با تداعي و تكرار مستمرِ ِارتباط آن بـا     ِ متفاوتي است، نمي   "ديگري" اجتماعي و  قواي
       هاي مـورد اجمـاع ملـي، ايـن گفتمـان را از خطـر تهـي شـدن از معنـا و                   برخي مقاطع و برهه   

  .اعتباري نجات بخشيدبي
يـدئولوژي در   اكنون كه عناصر گفتماني ايدئولوژي پان عربيسم و  فضاي ذهني كـه ايـن ا                

توانيم اجزاي متشكله   گرديد مورد بررسي قرار گرفته، بهتر مي      بستر آن باليده و از آن متغذي مي       
  . گفتمان رقيب آن يعني بنيادگرايي اسالمي و داليل تفوق يابي آن را مورد فهم قرار دهيم

  
  گفتمان بنيادگرايي اسالمي

 از تكثـر سياسـي و نظـري برخـوردار           مسلماً بنيادگرايي اسالمي جرياني يكپارچه نيست و      
با اين وجود تقريباً تمامي جريانات بنيادگرا متاثر از انديشه گروه اخوان المسلمين هستند           . است

در واقع  . و اصوالً گفتمان بنيادگرايي به نحو پررنگي وامدار تفكر جريان اخوان المسلمين است            
 از ايـن . اي رهبران اخوان المسلمين جـست هترين جزء نظري بنيادگرايي را بايد در انديشه      مهم

  .رو بررسي انديشه آنها بهترين مجرا براي دستيابي به عناصر گفتماني بنيادگرايي است
جنبش اخوان هدف از تأسيس خود را احياي اصول اساسي اسالم و تـشكيل يـك جامعـه                  

 .اعالم كـرد   ند،سياسي مبتني بر اصول اسالم كه با تهديد هاي فرهنگي و سياسي غرب مقابله ك              
هـا قابـل    ها و مكان  در همه زمان   كه   اسالم سيستمي است بالذات جامع و متكامل      از نظر اخوان    

هاي عربـي پيـشين شـاهد تغييـري عمـده در             گفتمان  با مقايسه خوان در گفتمان اِ  در. اجراست
ر يـابي عنـص   خصلت نه عربيت مبناي هويت و     اينجا اسالم و   در. ديگري هستيم  تعريف خود و  

ز نظر بنيادگرايي به عصبيت جاهليت پيش       ابدين ترتيب ناسيوناليسم    . دهدخودي را تشكيل مي   
آن مـسلمان    سـرزميني كـه در     گويد هـر  همين راستا مي   سيدقطب در  .شوداز اسالم تحويل مي   

جوامـع عربـي بـا آن مواجهنـد مثـل            از نظر اخوان تمام مشكالتي كه        .زندگي كند وطن ماست   
بـه دامـان مكاتـب       اسـالم و   فقر همه ناشي از دوري جـستن از        جهل و  تبداد،اس سلطة اجانب، 

هـاي  تـرين تفـاوت   يكي از مهـم   . سكوالريسم است  سوسياليسم و  غيرالهي نظير ناسيوناليسم و   
دنيـاي عـرب جهانـشمولي پيـام و          در بنيادگرايي با اسالف ناسيوناليست ورفورميـست خـود         

 اسالم نظـامي  از نظر انديشه اخوان. نها به اعراب استمحدودشدن آ عدم تقيد و   مخاطبان آن و  
گونـه نيـست كـه ماننـد        هاي زندگي انسان برنامـه دارد و ايـن        جامع است كه براي تمام عرصه     

االطـراف و   اسالم آيينـي جـامع    . بقيه را رد نماييم    هايي از آن را پذيرفته و     التقاطيون  تنها بخش   
  )129- 131 ، ص1373كديور،(.  مكاتب ديگر ندارندمسلمين نيازي به مراجعه به دقيق است و
 تـر  اينك بـه بررسـي تفـصيلي   المسلمينخوان ذكر كلياتي از محتواي نظري گفتمان اِ    پس از 

  . پردازيمعناصر اين گفتمان مي
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   هويت عربي ناسيوناليسم و -1

ن در  هـاي پيـشي    دقيقاً نقطه مقابل اولويت محوري  ناسيوناليسم و عظمت ملي در گفتمـان            
گـردد و اگـر در گفتمـان        اي برخـوردار مـي    اين گفتمـان مـيهن و ملـت از جايگـاهي حاشـيه            

شـود  ناسيوناليستي اسالم ابزاري در خدمت اعتالي كشور و آگاهي از هويت ملي محسوب مي             
ملت مجرايي براي تحقق بخـشيدن بـه اسـالم و            شاهديم و ميهن و    در اينجا دقيقاً عكس آن را     

. باشـد شوند و ناسيوناليسم واجد هيچ اصالتي نمـي       هي در زمين محسوب مي    استقرار شريعت ال  
 سيدقطب معتقد است كه كشور و      .هاي مفصلي دارند  اين زمينه مودودي و سيدقطب تحليل      در

سرزمين ارزش ذاتي ندارند، بلكه از نظر اسالم  ارزش كشور بدان جهـت اسـت كـه شـريعت                    
 يعني از آن جهت كه زمين در برگيرندة عقيده، ميدان ر آن حاكم باشد،    د هاي او الهي و خواست  

 حمايـت   حقيقتِ. پياده شدن نظام اسالمي، خانه اسالم و نقطه صدور اعالن آزادي انسان است            
 رواز اين ست كه  قانون اسالم در آن حاكم است،           ا اياز خانة اسالم حمايت از عقيده و جامعه       

چـرا كـه حمايـت      . مي حمايت از وطن نيـست     هيچگاه منظور اصلي و هدف نهايي جهاد اسال       
پايگـاهي   مزبور تنها وسيله تشكيل سرزمين و نظام الهي در زمين است تا اسالم آنجا را نقطه و                

پس انسان موضوع اسالم است،     . دفاع از نوع انسان قرار دهد      براي آزاد ساختن سراسر زمين  و      
هـاي  غير خداست آزاد ساخته و ارزش     بندگي هر چه     بدين معني كه بايد او را از نيروي كفر و         

 )106 و 107، صص1359سيدقطب، ( .زمين ميدان اين سازندگي است  راستينش را به او بازگرداند، و     
و مـسلمان    هويت تاريخي اعـراب و     مودودي  نيز تلقي از اسالم به عنوان بخشي از فرهنگ و           

نـه محـصور در      جهـاني و  نام ديگري براي عرب را مردود شمرده و پيام و رسـالت اسـالم را                
 اگر اسـالم     :گيرداي براي نيل به اهداف اسالم در نظر مي        زهاي ملي دانسته و جهاد را وسيله      رم

هـا بـدانيم كـه در       مسلمين را ملتي  مانند ساير ملت       را مذهبي به معني آداب و رسوم خاص و        
عنـوان يكـي از   مزايـاي خـود را بـه      توسعه طلبند پس جهاد مفهـوم و       مواردي ناسيوناليست و  

حقيقت قرآن هيچ يك از اين دو تعريف را          اما در .  دهدبزرگترين عبادات اسالمي از دست مي     
تمي است انقالبي كه هدف آن درهـم        سزيرا اسالم تفكر و سي    . مسلمانان قبول ندارد   از اسالم و  

   مترقـي اسـت كـه بتوانـد      هـاي فاسـد حـاكم و ريخـتن شـالوده نظـامي عـادل و       ريختن نظـام  
هـاي خـود از     برداشـت  اقتـصادي را طبـق روش و       اجتماعي و  هاي روابط سياسي و   نابساماني

جوامـع   مـساوات را در    مسائل مزبور برطرف كرده، مشكل اختالفات طبقاتي را حـل نمـوده و            
بنابراين واژه مسلمان تعريفي است براي كـسي كـه عـضو حـزب جهـاني                 .بشري برقرار نمايد  

ايـن انقالبيـون بايـد      . دهندة جبهه انقالبيون آن اسـت     سازمان آن و حزبي كه اسالم طراح     . است
اي باشند كه اسالم آن را براي تجديد بناي جهان و ساختن            هاي سازنده وسيله پياده كردن برنامه   

اي كـه اينجـا از جهـت تفـاوت در           مـسئله ) 17، ص 1359مـودودي،   ( جامعه توحيدي آورده است؛   
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فتمان اخوان و اصوالً بنيـادگرايي  گ، درك متعارض   1هميت دارد نمادينه كردن امر واقع تاريخي ا     
بـرخالف رويكردهـاي    . بنـدي تـاريخي اسـت     مرحلـه از مي با گفتمان هاي ناسيوناليـستي     اسال

آورند، ايـن جريـان   بخش عربيت به حساب مي   ناسيوناليستي كه اسالم را به مثابة احياگر و قوام        
كند، در نظـر    گرايي اعراب كه از آن به جاهليت تعبير مي        قبيله كنندة قوم پرستي و   اسالم را زائل  

گرفته و اسالم را نه تنها مكمل و پشتيبان ناسيوناليسم عرب ندانسته، بلكه در اين گفتمان اسالم       
  پيش از اسالم كه چهره خود را در تفاخرهـا و تعـصبات و              به عنوان نقيض ناسيوناليسم عرب ِ     

هاي ناسيوناليـستي   در حاليكه در گفتمان   . شودداد، معرفي مي  هاي عصر جاهليت نشان مي    جنگ
شـود، در گفتمـان     اي تكاملي در تاريخ جوامع محسوب مي      احساس ملي و آگاهي از آن مرحله      

گرايانه به عنـوان حركتـي ارتجـاعي و واپـسگرا كـه بطـور مـشخص         اسالمگرا احساسات قوم  
به . شود قرار داده است، در نظر گرفته مي       رجعت به دوران پيش از اسالم را در دستور كار خود          

 بـه فلـسفة وجـودي لفـظ         لّغـه مودودي براي اثبات اين نقطه نظر با استفاده از فقه ال          اين جهت   
اي اي و قبيلـه هاي عـشيره پردازد تا بدين طريق گسست قاطع اسالم از سنت       جهاد در اسالم مي   

اي بـراي انقطـاع كامـل       ه عنوان قرينه  اين موضوع را ب     و اكم در دوران جاهليت را نشان دهد      ح
قـرآن از كلمـة      «. كنـد هاي فرهنگ عرب پـيش از اسـالم ذكـر مـي           اسالم از رسوبات وجرثومه   

دهد اجتناب كرده و از لفظ جهاد اسـتفاده كـرده           ستيز مي   يا امثال آن كه بوي جنگ و       "حرب"
اي اداي مقصود خود    چرا اسالم  لفظ جهاد را بر      . كوشش است  كه معني آن بذل نهايت سعي و      

شـد كـه بـه خـاطر        هـايي اطـالق مـي      در زمان جاهليت به جنگ     "حرب"برگزيده است؟ زيرا    
و از آنجـا كـه اسـالم        . شـد هاي مختلف واقع مـي    ملت منافع شخصي بين طوايف و     اغراض و 

جنگ در راه    شمرد براي احتراز از مشتبه شدن مبارزه و       جائز نمي  هايي را مشروع و   چنين جنگ 
هاي قديم كه كماكان در حافظه مردم حضور داشت از استعمال واژه حرب براي              م با جنگ  اسال

  ) 18و 17صص  ،1359مودودي،(» .جهاد را بكار برد ناميدن اين اعمال خودداري و
  
  حكومت اسالمي ضرورت درك سياست بنياد از جامعه و -2

لـة اول شـاهد دسـت بـاال         مرح حتي در انديشه اخوان در      و  ديني گرايانهدر گفتمان اصالح  
بـه   تربيـت و  كه معتقد به انجام اصالحات  اجتماعي از طريـق تعلـيم و        هستيم  داشتن گرايشي   

؛ در اين مرحله هنوز به دست گرفتن قدرت سياسي جايگاه روشـني             استاصطالح كارفرهنگي   
-يهاي اخالقي و مـذهبي مـ  اين انديشه نداشت و اين تصور حاكم بود كه از طريق آموزش    در

                                                           
 غلبة يـك نـوع نمادينـه كـردن           و هاي متفاوت نمادين شود،    هر منظومة تاريخي خاص مي تواند به شيوه        اصوالً «. 1

يـن واقعيـت هميـشه بـا        تجربـة ا   روش ما در  .. داشبمينتيجه مبارزه براي كسب هژموني ايدئولوژيك        خودحاصل و 
  )184-5، صص1384ژيژك، (» .ميخته استآگري شيوه هاي متفاوت نمادينه كردن درميانجي
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اما آنها در عمل  با مانع حاكميت روبرو گشته و دولت حاكم را              . توان جامعه را متحول ساخت    
اين مسئله بيش از پيش اولويـت امـر سياسـي بـر امـر               . سنگ خارا مقابل اهداف خويش يافتند     

 در انديشه اخوان و بعدها بنيادگرايي اسالمي موجب گـشت؛ تـا بـدان جـا كـه در                     را اجتماعي
وجـه تـسميه    . شـود بنيادگرايي اسالمي به اسالم سياسي تعبير مـي        راجع و منابع از   بسياري از م  

گرا بيش از هر چيز دستيابي به قـدرت سياسـي را         بنيادروست كه گرايشات    اسالم سياسي از آن   
اند و تحقق اسالم و اصول شـريعت را منـوط بـه برقـراري دولـت                 وجهة همت خود قرار داده    

 راستا آن درك از اسالم را كه اسالم را روشي اخالقي براي زنـدگي               در همين . داننداسالمي مي 
 .كند از سوي اسالم سياسي به چالش كشيده شده است         نه شيوه مطلوب حكومت ارزيابي مي      و

آن تشكيك در اسـالمي   تأكيد بر بعد سياسي در گفتمان بنيادگرايي نتيجه مهمي در پي داشت و      
 اطبه مردم بـه مناسـك و شـئون اسـالمي و  رواج و              دانستن جوامع مسلمان به صرف تمسك ق      

چرا كه مالك اسالمي خطاب كردن يك جامعه        . حضور گفتار و ادبيات اسالمي در جامعه است       
پيـاده شـدن قـوانين شـريعت در      در اختيار گرفتن قدرت توسط ملتزمان به اسالم و اسـتقرار و  

سيد قطب براي تحليل    . ي خواند توان جامعه مزبور اسالم   در غير اين صورت نمي    . جامعه است 
اين از نظر سيد قطـب در اختيـار داشـتن           بنا بر . اين جامعه از مفهوم جامعة جاهلي استفاده كرد       

بـا توجـه بـه      . رددقدرت براي پياده نمودن احكام الهي از اهميت و اولويت برخـوردار مـي گـ               
 بـراي   ه در مبـارزه   هايي از مومنان ك   اساسي گروه   به نقش خاص و    قطب سيد اهميت اين مسئله  

شكن را ايفا نمايند و آغازگر جهـاد        توانند نقش پيش قراوالن صف     مي تشكيل حكومت اسالمي  
     او مسلماناني را كه با اعتـزال از جامعـة جـاهلي بـه جهـاد بـا كفـر                    . هدنباشند تأكيد بسيار مي   

دكميجيـان،  (. داند مي برند برتر پردازند نسبت به آناني كه همچنان در جامعه جاهلي به سر مي           مي

در مقابـل    در تاييد نقش پيش قراوالني كه در اصالح جامعه بكوشند و          رو   از اين  )141، ص 1366
 هاي اطمينان اقـوام و اينان در واقع دريچه :گويدفساد قدعلم  كنند مي گردنكشي و بيدادگري و  

پروردگارشان را   برابر دين و  گونه كسان نه تنها وظيفه خود در        اين ......روندها به شمار مي   ملت
 .عـذاب گـردد    شوند كه قوم و ملت ايـشان دچـار هـالك و           آن مي  دهند بلكه مانع از   انجام مي 

    )94، بي تا ،ص سيدقطب(
  

   مقوله جهاد -3

    و تي بــرخالف رويكردهــاي ناسيوناليــسخــوان المــسلمينهمانگونــه كــه گفتــيم انديــشه ا
ايـن  . وسعه و تجديد حيات جوامع اسالمي رد مي نمايد        طلبي ديني مدل غربي را براي ت      اصالح

واقعيت به عالوه  اولويت سياست در منظومه فكري اخوان و تقدم فضلي كه براي مجاهدان در 
گردد  قائل به تـشكيل دولـت    منتج به آن مي،گيردمقابل كفر نسبت به مومنان عادي در نظر مي    
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اين انديشه التزام و تقيد به اسالم را از سـوي     . اسالمي براي حل مشكالت جوامع اسالمي باشد      
مومنان كافي ندانسته و با توجه به فلسفه وجودي اسالم به لزوم تشكيل دولـت اسـالمي قائـل                   

 كـه   گـردد  جهاد از ضرورت برخوردار مي     ، اسالم ي  در راه نيل به حكومت جهان       كه طبعاً گشته  
المسلمين اولين بار بطور    در گفتمان اخوان  جهاد   . به جايگاه ممتاز آن خواهيم پرداخت      در ادامه 

وي . يكي از متفكران نزديك به اخوان  بـود مطـرح گـشت        كه   جدي توسط ابواالعلي مودودي   
 ايـن دولـت توسـط       .تشكيل دولت اسـالمي اسـت      معتقد بود كه اولين گام براي احياي اسالم،       

ـ انـد بـه وجـود مـي    ادهاي از معتقدان به اسالم و وارستگان كه حزبي اسالمي تشكيل د        عده  .دآي
 از ماهيـت    محدود بـه سـرزمين    نا موسع و    مودودي همچنين براساس فهمِ    )135، ص 1373كديور،(

خواهـد  نمـي  اسالم مصلحت نژادي خاص و ملتي معين را در نظر نگرفتـه و             «:نويسداسالم مي 
. سـت سرزمينهاي ديگر را تصرف نمايد بلكه هدفش سعادت و رستگاي تمام ملل روي زمين ا              

سازنده اسالم، جامعه را در سير تكامل سعادت آميز قرارداده و            ايدئولوژي مترقي برنامة كامل و    
 ايـن  خيزد تا آنها را كامالً نابود سـازد و همگام با آن با مكاتب و رژيمهاي پوسيده به نبرد برمي      

اسـتوار  اسالم هدف نهائي و جهانشمول خود را برپا كردن حكومت عادل و  . ست معناي جهاد  ا
اين هدف عالي بـا در دسـت        . زيربناي ايدئولوژي توحيد قرار داده است      هاي آن بر  ساختن پايه 

شـود تـا اينكـه      شرك و فساد دنبال مـي      هاي كفر و  داشتن پرچم توحيد و عدل در مقابل پرچم       
 1359مـودودي،  (  .يا كشوري قناعت نمايد سراسر زمين را تسخير كند نه اينكه به ناحيه، منطقه و        

قـومي   پاي اغراض شخصي،    بنا براين در جهاد حتماً بايد رضاي خدا ملحوظ گشته و           .)18، ص 
اي نداشـته، بلكـه رسـالت       منطقـه  انقـالب اسـالمي خـصلت ملـي و        . اي در ميان نباشد   قبيله و

 )38، ص 1359مـودودي،   .( العـين خـود قـرار داده اسـت        نصب سازي را در سراسر جهان      دگرگون
به فلسفه وجودي جنـگ   در اين مسير  داشت  مقولة جهاد اهتمامي چشمگير     به نيز كه يدقطب  س

 .اسالم اگر جنگ را تجويز كند، تنها به منظور آزادي بـشريت اسـت     :پردازداز ديدگاه اسالم مي   
يـك   بشريت است نه خير    اسالم تحقق بخشيدن به رستگاري وخير      واقع موجبات جنگ در    در

 نهايتـاً برقـرار   هاي عالي اخالقي انسانيت وبخشيدن به نمونه  طور واقعيت   همين يا نژاد و   ملت،
با توضـيحات فـوق آشـكار        )51-56،صص1342سيدقطب،  ( .ساختن عدالت مطلقه درسراسر زمين    

هـاي بنيـادگرا در جهـان عـرب         المسلمين كه پدر معنوي جنـبش     گردد كه در گفتمان اخوان    مي
اجزاء درون گفتمان    تمام ديگر عناصر و    وگردد  شود اسالم به دال مركزي بدل مي      محسوب مي 

 دال مـيهن كـه غايـت القـصواي ايـدئولوژيك             به نحوي كه   .يابنداز طريق ارتباط با آن معنا مي      
جايگاهي براي   هاي پيشين بود، اينك صرفاً از آن روي واجد اعتبار است كه سرزمين و             گفتمان

  اسـتبعادي  چاز اين روي هـي    . ي است استقرار شريعت اسالم   در اهتزاز در آوردن پرچم اسالم و      
چـرا كـه مالـك هـر سـرزميني          . ندارد كه در شرايط متغير سرزمين ديگري جايگزين آن گردد           
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جبلي برخوردار نيست و وجه تفـارق   از امتيازي فطري و   خداست و هيچ مكاني بر مكان ديگر      
بـه   آن را اعطا نموده وو امتياز تنها اجراي حدوداهللا در هر سرزمين است كه به آن جايگاه برتر              

تراز با مـيهن    هاي ناسيوناليستي از موقعيت هم    ملت كه  نيز در گفتمان     . سازدداراالسالم بدل مي  
 نفـسه منجـر بـه هـيچ تفـوق و          فـي  برخوردار است در گفتمان اصولگرايي تعبير به نژاد شده و         

دن احكام اسالم است    تنها تالش در جهت پياده نمو      گردد و رجحاني بر ديگر نژادها و ملل نمي      
 نه در معناي متعارف ليبـراليش و  آزادي نيز. گرددكه سبب امتياز ابناء بشر نسبت به يكديگر مي     

نه در داللت ناسيوناليستيش در معناي تماميت ارضي و استقالل ملي بلكـه اشـاره بـه شـرايطي                 
پيام اسالم بـه     باشد و ترويج اسالم مرتفع شده      ذهني براي تبليغ و    دارد كه در آن موانع عيني و      

صـيانت از فرهنـگ      به همين ترتيب جنگ نيز نه به مثابة دفاع از ميهن و           . گوش جهانيان برسد  
نـه در    ملي، بلكه به عنوان ابزاري براي متحقق ساختن اهداف اسالم در نظر گرفته مي شـود و                

ن ترتيـب در گفتمـا    بـدين . يا حفظ و گـسترش منـافع و قـدرت ملـي            خدمت كشور گشايي و   
 را  اوليه خود محتواي مجرد و     آيند و  ارزش و    بنيادگرايي تمام مفاهيم  در خدمت اسالم در مي        

 اسالم جزئي از اجزاء گفتماني در كنار ديگر عناصر نيـست، بلكـه اسـالم در                 .دهنداز دست مي  
عناصـر اصـلي    . بخـشد مفهوم مي  از آن باالتر به اين عناصر معنا و        طول اين عناصر قرار دارد و     

 همه بالانقطاع در جهاد، شريعت، داراالسالم و دارالحرب همه و گفتمان اصولگرايي چون امت،   
يك از ايـن واژگـان بـه ترتيـب بـر             به عبارت ديگر هر   . سازدمتبادر مي  ذهن مخاطب اسالم را   

هاي مزبور به منزله    كنند و در حوزه   المللي اسالم داللت مي   وجوه سياسي، نظامي، حقوقي و بين     
  .شوند گر ميي از پرتو اسالم جلوهشعاع

هاي اي كه از اهميت برخوردار است دقت در داللت        بندي مباحث اين بخش مسئله    در جمع 
در حقيقت در اينجـا نظريـه بـاختين در          . هاي متعارض است  هاي مشابه در گفتمان   متفاوت دال 

ر مناسـبات سياسـي و   مورد تقدم گفتمان به عنوان نظامي خاص بر زبان به عنوان نظامي عـام د    
 مـورد   به نحـوي ديگـر     اي است كه   اين نكته  .)93-4، صص 1377تودوروف،  .(اجتماعي صادق است  

كـه  بر آن است    پردازد  پشو به نقد آن مي     كه   ديدگاهي. تعريض ميشل پشو نيز قرار گرفته است      
برند ر مي هر واژه معناي خاصي براي خود دارد كه براي همة افرادي كه در آن نظام زباني به س                 

ها معناي خود را از گفتمـاني بـه گفتمـان ديگـر         عكس معتقد است كه واژه      او بر  ؛يكسان است 
گفتمان هـاي    حتي در جايي كه زبان به اصطالح مشترك نيز وجود داشته باشد           . دنده تغيير مي 

 نيـست كـه معـاني       ]در مفهوم سوسوري   [در واقع اين زبان   . ورندآمتعارض و متضاد سر بر مي     
كند زيرا معاني هيچ ربطي بـه خـصوصيات         ها را تعيين مي   ه ها و عبارات موجود در گفتمان      واژ

و بـر ايـن     پش. زباني محض ندارند در واقع معاني بخشي از حوزه يا فضاي ايدئولوژيك هستند            
واژه  معنـي هـر    .ورزد كه ماهيت مادي معنا در گرو تعيين آن توسط دالها نيـست            نكته تاكيد مي  
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ـ   مواضع متضاد در جريان مبارزه برمي      آن واژه نهفته نيست بلكه معني از      نيز در خود     ه خيزنـد، ب
 .دهندگيرند تغيير مي  ها معني خود را برحسب مواضعي كه مورد استفاده قرار مي          كه واژه  طوري

 در تعارضـات ايـدئولوژيك در بـسياري مـوارد شـاهديم كـه               )115و  117، صـص  1380مك دانـل،    (
هاي پردازند و خواسته  هاي متفاوتي مي  گيريهاي مشابه به جهت    با واژه  هاي معارض ايدئولوژي

ي هـا هـا و ماركسيـست    مثل سوسياليسم در گفتمـان ناسيوناليـست      . نمايندمتفاوتي را مطرح مي   
 دال اسالم در    ايم    همانگونه كه پيش از اين نشان داده        شصت ميالدي؛ يا    در دهة پنجاه و    عرب

كننـدة دال مركـزي يـا       در اينجا بار ديگر نقش تعيين      . يا اسالمگرايان  ناسيوناليسم عرب گفتمان  
گـردد و از    نقطه آجيدن در جهت بخشي و تعيين افق ساير عناصر موجود در گفتمان معين مـي               

    .گرددتر ميآن اهميت جايگشت صورت گرفته از ناسيوناليسم به اسالم روشن قِبل
  

  دگرايي اسالميبندي نظري داليل تفوق گفتمان بنياجمع

هاي متنازع ناسيوناليـست و بنيـادگرا  در جهـان            پس از برشمردن و تشريح عناصر گفتمان      
عرب و صيرورت تحقق يافته در نقطة آجيدن گفتمان معاصر عربي بار ديگر به سـوالي كـه در                   

 بـراي   در جهـان عـرب   چرايـي اسـتفاده از دال اسـالم      .آغاز مقاله مطرح گرديد، باز مي گرديم      
 فهـم چگـونگي     به عبارت ديگـر    يا    بدين سو  70ياسي از اواسط دهه     رت بندي مطالبات س   صو

هـاي اعتراضـي عليـه وضـع        جنبش مطرح گشتن اسالم به عنوان ساختار معنابخش براي بيشتر        
هـاي پيـشين از ايـن موقعيـت          مگر اسالم در گذشته موجود نبود پس چـرا در جنـبش            .موجود

 يكـي از     اسـت بـه موشـكافي      مناسـب اسخ به ايـن پرسـش        پيش از پ   ؟محوري برخوردار نبود  
 اسـت   فرمولـه گرديـده  بـابي سـعيد  نظريات مشهوري كه از موضع ضد شرق شناسـي توسـط         

تئوري بابي سعيد ظهـور     . كه نقد نظريه سعيد براي تحليل ما بسيار راهگشاست           چرا. بپردازيم  
بـا اسـتهالك نظـام گفتمـاني         مـيالدي بـه بعـد را در ارتبـاط            80اسالم گرايان از اواخـر دهـه        

طور مشخص ناسيونال مدرنيست پسا استعماري كه  سعيد از آن بـه      ه  ب هاي رقيب و  ايدئولوژي
بر اساس ايـن تئـوري بـا         .)82، ص 1379سعيد،  ( دنمايكند ارزيابي مي    عنوان عام كماليسم ياد مي    

هاي مزبـور نيـز از      انكردند، گفتم  مي يها را نمايندگ  احزابي كه اين گفتمان    ها و شكست دولت 
تا اينجا علـت    . ند وخصلت اجتماعي خود براي بسيج مردم را از دست داد          ندقيمت افتاد  قدر و 

اين ميان   اي كه در  هاي مدرنيست توضيح داده شده است اما مسئله       از ميدان خارج شدن گفتمان    
ل مدرنيـست   اعتبـاري گفتمـان ناسـيونا     ست كه چرا خالء ناشي از بـي        ا بايد بدان پرداخت اين   

پاسخ بابي سعيد بـه ايـن پرسـش اينـست كـه بـا بـي                 . توسط گفتمان اسالم بنيادگرا پر گرديد     
آن گفتماني از اقبال بيشتر براي  و سلب اعتماد مردم نسبت به آن،         اعتباري گفتمان ناسيوناليستي  

افتـة  جايگزين شدن با آن برخوردار بود كه از بيشترين فاصله و مرزبندي با گفتمـان هزيمـت ي              
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د؛ شـ گفتمان اسالمگرا مناسبترين گزينه براي اين منظور محسوب مـي          پيشين برخوردار باشد و   
چرا كه ديگر گفتمان هاي رقيب نظير ليبراليسم يـا كمونيـسم در بـسياري از اجـزاء ومقـوالت                    

 چرا كه تمام اينها را  مـي         د،گفتماني از شباهت وحتي همساني با گفتمان حاكم برخوردار بودن         
بـدين ترتيـب شكـست    . ن زير مجموعة گفتمان مدرنيستي در معنـاي عـام در نظـر گرفـت              توا

 )103،ص  1379سـعيد،   (. دشاي شكست آنها نيز محسوب مي     گفتمان ناسيوناليستي حاكم به درجه    
در اين ميان بايد به اين امر توجه داشت كه از نظر سعيد غيبت اسالم در گفتمـان كماليـسم بـه                   

 اسـالم بـه عنـوان آن غيريتـي كـه            ابي اسالم در اين گفتمان است و اّلـا        معناي عدم حضور ايج   
كند به نحو سلبي حضوري پررنگ و محـوري         مرزهاي گفتمان مدرنيستي كماليسم را معين مي      

از . چرا كه كماليسم هدف غايي خود را بر غربي شدن بنا كـرده بـود              . در گفتمان كماليسم دارد   
 در فـضاي جوامـع       از آنجـا كـه      و .امه اين نحله بدل شد    رو شرق زدايي به بخش جدي برن      اين

زدايي به معناي اسالم زدايي      بنابراين شرق  گرديد،اسالمي از نظر سعيد شرق با اسالم تداعي مي        
توانست نشانه و يا نمادي از سنت اسالمي باشد بايد بـه عنـوان               هرچه كه مي    از تعبير گرديد و  

، تقـويم هجـري     خط عربي، لباس سنتي   . شدگرفته مي دشمنان غربي شدن يا مدرن شدن انتقام        
در واقع با توجه به آنكه اسالم به       .  گرديد تا امكان مدرن شدن فراهم گردد      ميبايد منسوخ   .... و

نيـست  عنوان تجسم شرق و ضـد مدرنيتـه بـراي حفـظ انـسجام و مرزمنـدي ايـدئولوژيِ مدر                   
ري دائمي داشـت كـه بـه زعـم           حضو  در اين گفتمان   داشت،وغربگراي دولت تركيه ضرورت     

سعيد همين برخورد سلبي و انتفائي نسبت به اسالم النهايه منتج به دسترس پـذيري و عمـومي                  
 احتماالً  )74-90، صص 1379سعيد،   (.شدن گفتمان اسالمي و در مرحلة بعد سياسي شدن آن گشت          

ر ايجـابي آن را تعـين       اين گزاره اسپينوزايي كه امر سلبي از آنجا كه با تحديد مرزها و ثغور امـ               
با . تواند به مدد نظرية سعيد آيدبخشد، از اولويت نسبت به امر اثباتي برخوردار است نيز مي     مي

.  بيش از پيش مسائل اجتماعي را ساده نموده است         ،وجود جذابيت اين نظريه به اعتقاد نگارنده      
دئولوژي سياسي اسـت    هاي رسمي دولت كه در راستاي نفي يك اي        زيرا اين معادله كه سياست    

گردد با وجود آنكه مـصاديق  در نهايت به طور متناقض نمايي به تقويت آن ايدئولوژي منتج مي        
       نظـري چنـدان    ثبـاتي خـود در اختيـار دارد، از جهـت          تاريخي فراواني را به عنـوان پـشتوانه ا        

هـاي  لـب گفتمـان  گذشته از اين همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد موضـع غا . كننده نيست قانع
 بـسياري از    در ناسيونال مدرنيست نسبت به اسالم از جنس نفي مجـرد نيـست، بـالعكس آنهـا               

مواقع تالش برآن دارند كه دست كم اجزايي از گفتمان اسـالمي را ولـو بـه شـكل گزينـشي و           
 آيـد بـا  به نظر مـي  . ابزاري از آن خود كرده و در گفتمان و ايدئولوژي سياسي خود وارد نمايند             

ها در راستاي خطوط مبارزة هژمونيك به       كه بابي سعيد اصرار زيادي بر درك گفتمان        وجود آن 
آليسم گشته و با پيشني و ذاتي ديـدن         عنوان محصول فعاليت سياسي دارد اما اين بار دچار ايده         
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مناسبات بيناگفتماني براساس منطق الزمان والمكان تجريـدي، ناخواسـته بـراي فرآينـد تفـوق                
به نـوعي تـداعيگر سـاختارهاي       (پذير  وار و پيشبيني  ني ماهيت پيشيني و منطقي و رياضي      گفتما

البتـه  . و نه سياسي قائل گشته اسـت  ) فراتاريخي ذهن لوي استروس و همچنين منطق اگر، پس        
چـرا كـه اسـتفاده از آن بـه نحـو            . انتقاد از اين چارچوب نظري به منزله نفي مطلق آن نيـست           

در بـه موقعيـت برتـر        دستيابي يك گفتمان      چگونگي بزار مناسبي را براي فهم    تواند ا منقحتر مي 
 همانگونه كه در فهم عروج گفتمان اسالم سياسـي انـدكي بعـد از آن بهـره             .اختيار ما قرار دهد   

سعيد با مثالي كردن جريـان سكوالريـست حـاكم بـر تركيـه در      از سوي ديگر   .خواهيم جست 
به عنوان معيار عام براي تحليـل ناسيوناليـسم تجـددخواه در    هاي بعد از جنگ جهاني اول      سال

     زيـرا خاصـي را در مقـام عـام          . زنـد اسالمي به اشـتباه بزرگـي دسـت مـي          كشورهاي عربي و  
 صدق بـسيار    از دايره شمولِ   باشد و هاي عام مورد نظر نمي    نشاند كه بيانگر حداقل ويژگي    ميبر

هاي ناسيوناليـستي در كـشورهاي اسـالمي و         فتمانصرف اينكه گ  . باشدمحدودي برخوردار مي  
 را پذيرفتـه و بـه نوسـازي بـاور        )به تعبير سعيد ساختار وستفاليايي     (كماليسم واحد دولت ملي   

دهد تا ما كماليسم را داراي ظرفيـت كـافي بـراي پوشـش دادن               دارند، توجيه كافي بدست نمي    
اين سطح از شباهت كفايت      اگر.  آوريم بندي آنها به حساب   مفصل ها و عناصر اين قبيل گفتمان   

اساس  نقد اصلي بر  . استبعادي نداشت كه سعيد بجاي كماليسم از پرونيسم استفاده كند          كرد  مي
حضور سكوالريسم   ،هاي ناسيوناليسم عرب، برخالف كماليسم    اين واقعيت است كه در گفتمان     

 قاً عكس كماليسم كه اسـالم در      بلكه دقي .  غايب نيست   در شكل ايجابيش   قاطع ندارد؛ اسالم نيز   
ها اسالم بعدي سياسي مي يابد البتـه بـا          شود، در اين گفتمان   آن محدود به حوزة خصوصي مي     

در حقيقت نقيصة اصلي تحليل سعيد كه در نهايت منجر به در افتادن . گزينشي خاص روايت و
اسـت   ي است كه قـرار     اشتباه در انتخاب پديدة خاص      در همين  گردد،او به وادي ايده آليسم مي     

اين بدان  .  ؛ نهفته است   بازنماينده  آن باشد    هاي عام را بر آن مترتب سازد يا  بازتابنده و          ويژگي
 تواند به عنوان پديـده عـام، كـل بـار          معنا نيست كه بعثيسم كامالً از اين عيب مبري است و مي           

   كـه   چـرا (مـل كنـد       ح اسـالمي را   كشورهاي عربـي و   همه  معنايي ناسيوناليسم تجددخواه در     
دانيم هر عامي در نهايت چيزي جز خاصي كه خود را توانسته  به عنوان عام بقبوالند يا بـه                    مي

   الوصف از محـك آزمـون تجربـه موفـق تـر بيـرون         مع.)، نيستعنوان عام برنمايي شده است   
اي مـسئله . ها قابل اطالق استتري از گفتمانخصايصي است كه به سطح وسيع آيد و واجد  مي

آن  ديگري كه در نقد بر گزينش كماليسم از سوي سعيد وارد است، ايـن اسـت كـه سـعيد بـر                     
 اما مسئله اينجاست    ؛بنيادگرايي اسالمي استفاده كند    است از اين مفهوم براي درك فرايند ظهور       
 االصول اين كـشور را جـزء مراكـز بنيـادگرايي بـه            كه عليرغم وجود اسالمگرايي در تركيه علي      

آورنـد و از ايـن جهـت نيـز كماليـسم انتخـاب درسـت و بجـايي بـراي تحليـل                       حساب نمـي  
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.  فاقـد موضـوعيت اسـت      ايدئولوژيهايي كه پيش از بنيادگرايي شياع داشتند، مناسـبت نـدارد و           
مفصلبندي ويژه عناصر آن ابزارهاي مناسبتر و كارآمـدتري          مطرح نمودن گفتمان عام بعثيسم و     

      ايدر ايـن رويكـرد ديگـر اسـالم سياسـي پديـده            . دهـد تيار ما قـرار مـي     را براي تحليل در اخ    
خـوني  كـم  هـا و  گردد كه پس از ناكامي و ورشكستگي ناسيوناليست       الساعه محسوب نمي  خلق
زيرا همانگونه كه پيشتر     .در بحران به سر بردن كمونيسم به يكباره سربرافراشته باشد          ها و ليبرال

جايگاه قابـل    ايم اسالم به عنوان مقوم قوميت عرب از       تمان بعث ديده  بندي گف در تحليل مفصل  
    هــاي پيــاپي احــزاب و امــا پــس از شكــست. اي در ايــن گفتمــان برخــوردار اســتمالحظــه
 هـا كردند عناصر اسالمي اين دسته از گفتمـان       هايي كه گفتمان بعثيسم را نمايندگي مي      حكومت
در واقـع  . به حيات مستقل دسـت يابـد     شكافته و  ليسم را  پوستة تنگ و مختنق ناسيونا     توانستند

 چارچوب نظري و نهادهايش به عنـوان         به مثابة افق دوران و     گرايي تجددخواه پيش از اين ملي   
هـاي اسـالمي    رو بيشتر جنبش  از اين . شدندناپذير به منزلة ثوابت در نظر گرفته مي       امري تخطي 
اسـتانداردهاي ناسيوناليـسم تعريـف        معيارهـا و   كردند  كه خود را در چـارچوب       نيز تالش مي  

آشكارشـدن نـاتواني ناسيوناليـسم     بـا . نمايند و بر ايدئولوژي ملت و پيـشرفت صـحه گذارنـد           
ديگـر نـه تنهـا       هاي اسالم محور افـزايش يافـت و       درتحقق وعده هايش اعتماد به نفس جنبش      

هـا و سـنت      ارزش  از آن پـس     و محتوا بلكه فرم نيز از انقياد گفتمان ناسوناليستي خارج گـشته          
توان صرفاً در ارتبـاط بـا حـضور         البته ظهور اسالم سياسي را نمي     . كرداسالمي را نمايندگي مي   
هـاي ژرفتـر و   بلكه ايـن امـر ريـشه     هاي سياسي پيشين ارزيابي كرد،    عناصر اسالمي در گفتمان   

ابليت دسترسـي سـعي بـر آن        در ادامه با استفاده از مفهوم ق       .تنومندتري در بستر اجتماعي دارد    
  . هاي اجتماعي زنيم هداريم نقبي به اين ريش

 مكانيسم تبديل   جهان، با استفاده از استعاره هايدگر در مورد نوع برخورد انسان با              در اينجا 
 .مطالبات مـردم  مـورد بحـث قـرار دهـيم            ها و پيكرمند نمودن خواسته   اسالم به ابزار تجسد و    

 رائـ شرايط عادي كـه امـور د       با اشيا موجود در جهان زيستمان در       ردهايدگر معتقد است برخو   
اما آن هنگام كـه خللـي در جريـان           .ن است تفّط ناآگاهانه و بري از التفات و     ،  مدار تعادل است  

تر خواهد  تر وموشكافانه ماهيت آنها دقيق   روزمره و طبيعي كار اشيا حادث گردد، نگاه به اشيا و          
نجاري را در نظر بگيريد كه هـر روز بـا           . تر خواهد شد  ر قضيه روشن  از طريق مثال هايدگ    .شد

وظايفي را كه بطور عمومي از ايـن شـي انتظـار         كه كاربردها و   چكش به كار مشغول و از آنجا      
      در مـورد ماهيـت و هـستي چكـش بـه تأمـل               دهـد هيچگـاه نجـار     رود به خوبي انجام مي    مي
 .گيـرد ر كارگاه را به عنوان ماهيت طبيعي آن در نظر مي          احتماالً كاربست چكش د    پردازد و نمي

چكش پـيش    روزينة او از   سر راه استفادة هر    لي بر كگردد كه مش  جا منقطع مي   اما اين روند آن   
اينجاست كه چكش به واسـطة      .  مثالً دسته چكش بشكند يا از آن بدتر چكش مفقود گردد           .آيد
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نجـار   گيرد و جهان مورد عنايت خاص قرار مي      جهان بودگي و انتزاعش از     خروج از حيطة در   
هستي منتزع   اش ايجاد كرده است به اهميت و      كار روزانه  با توجه به اختاللي كه فقد چكش در       

انـداز  چـشم  با اين توصيفات مشخص مي گردد حداقل از       . انديشدجهان روابط اشيا مي    شي از 
 به چكش عـادي برخـوردار   هستي مستقلتري نسبت فاعل شناساگر چكش شكسته از شيئيت و 

كه با حدوث نقصان در كاركرد معمول آن توجه بيشتري بدان معطوف گشته اسـت                چرا .است
 اشـياء دم    "هايدگر از وضعيت اول بـه       . تا وقتي كه در كنار ديگر ابزار در كارگاه وجود داشت          

 وضعيت دم   در .كند ياد مي  " اشياء تودستي يا در دستي       " و از وضعيت دوم تحت نام        "دستي  
  )59-61، صص 1381 بيمل، (.نكه حضور دارند اما ظهور ندارندآدستي اشياء با وجود 

جوامـع اسـالمي     اسالم پيش از هجمة سياسي، ايدئولوژيك امپرياليسم بـا آنكـه وسـيعاً در             
هاي سياسي مطرح بود، البته اين گفته منافاتي        حضور داشت اما كمتر به عنوان خميرماية جنبش       

طور  هها بكه حكومت ده حكام در آن دوران به عنوان ابزاري براي مشروعيت ندارد چرابا استفا
فرهنگ حاكم در جوامع وخـود       هاي مرعي و   كه تشبث به سنت     بودند اين نكته آگاه   غريزي بر 

امـا  . نمايـد پاسدار آن قلمداد كردن به تثبيت و تحكيم قدرت آنها كمك شـايان مـي       حافظ و  را
 هنگامـة تأسـيس    تر از سطح استفاده ابزاري از اسالم در   فيه در اين تحقيق عميق     موضوع متنازع

هايي مواجه هستيم كـه اسـالم       اين جا با جنبش    زيرا ما در  . هاست بحران دورانيا   ها و حكومت
دهـد و دعـوي آن دارنـد كـه هـدف غائيـشان اسـتقرار                ستون فقرات فكري آن را تشكيل مـي       

رو بـراي فهـم آنهـا       از اين . منصوصات ديني است   تام قوانين و  اجراي   حكومت ناب اسالمي و   
 مواجهـه پـيش از     اسالم تا .  بايد موقعيت عمومي اسالم در اين جوامع را مورد بررسي قرار داد           

فرهنگي اين   شئون اجتماعي، سياسي،   ها و تمامي عرصه   در استعمار اروپاييان جوامع مسلمان با    
ها جريان داشت كه     مكتب خانه  قيطروزشي متداول از    نظام آم  .جوامع حضوري پررنگ داشت   

مفاهيم مـذهبي مـشغول      مجراي آموزش قرآن و    نوشتن از  آن روحانيون به تعليم خواندن و      در
محاكم قضات شرع وفق موازين و احكام اسالمي به قضاوت و رتق وفتق مرافعـات              بودند،  در  

نفـوذ وسـيعي     قـدرت و   االسـالم از  خشـي  در بـسياري از نقـاط        .پرداختنداختالفات مردم مي   و
.  آمـد برخوردار بود و پس از حاكم دومين شخصيت صاحب نفوذ در جامعـه بـه حـساب مـي                  

پود جوامع اسالمي حضور داشت كه حـضور آن حـداقل بـراي            وچنان در تار   بنابراين اسالم آن  
بـود اكـسيژن    ساكنان آن جوامع محسوس نبود به مانند هوا براي تنفس كه تنهـا در هنگامـة كم                

    كننـدة ايـن عنـصر      يابند و در شرايط بسامان به نقـش و اهميـت تعيـين            ها بدان توجه مي   انسان
توانست به   نمي هاي خويش صرفاً  دانيم استعمار براي تحكيم پايه    از سوي ديگر مي   . اندتوجهبي

ضايي، رو بـه جـد در پـي فـراهم سـاختن زيربنـاي فرهنگـي، قـ                 از اين . قهر عريان متكي باشد   
 در بسياري   به همين جهت   .، بود سعة جامعة مدرن باشد     ها و تو  آموزشي كه متناظر با پيچيدگي    
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 به تغيير بافت آموزشي سنتي همت گمارد و نظام آموزشـي جديـد را كـه در مـدارس                    از نقاط 
 بـود  شـريعت  همچنين نظام حقوقي گذشته را كه مبتنـي بـر عـرف و            .تمركز داشت بر پا نمود    

همچنين ،  ام قوانين مدون را كه ملهم از ساختار قضايي غربي بود به جاي آن نشاند              برچيد و نظ  
تقـارن  . به ترويج الگوهاي مصرف و سبك زندگي مغاير با فرهنگ مرسوم اين جوامع پرداخت             

هاي وسيع مردم در اين جوامع در كنـار ظهـور اقليـت        زماني اين اعمال با مسكنت و ادبار توده       
،  كه نظام آموزشي    را به اين نتيجه رساند     ة بي بتة ريزه خوار ِ استعمار  مردم        تازه به دوران رسيد   

بختي و فالكت مردم مستعمره  را در        ذاته نگون  قوانين و مقررات و سبك زندگي غربي في حد        
 حساسيت و آگاهي نسبت بـه  ،با تهاجم غرب به اين چارچوب هاي مستقر فرهنگي      . خود دارد 

بـدين ترتيـب    . ون گشت و فرآيند سياسي شدن سـنت آغـاز گـشت           ا در اين جوامع افز    هسنت
گونـه  بـدين . اسالم توأمان به سالح و هدف در مبارزه عليه اسـتعمار و ايـاديش تبـديل گـشت     

نما به تقويـت اسـالم يـا بهتـر بگـوييم بـه              گيري ضد اسالمي استعمار به نحوي متناقض      جهت
تـوان بـه اهميـت بحـث        است كه مـي   اين ج . گسترش ظهور اسالم در سطح جامعه مدد رساند       

 در شرائط عادي كه جامعة مستعمره به حيات خـود بـر             .هايدگر براي فهم اين موضوع پي برد      
شته ادامه ميداد و ساختارهاي فرهنگي سياسي آن در معرض تهديـد نبـود كمتـر                ذطبق روال گ  
هـاي مـستقر    ارزشگرفت اما با تهديد     جويانه و سياسي اسالم مورد توجه قرار مي       وجهة مبارزه 

ها كه تـا    در جامعه و حتي تالش در جهت تضعيف آنها  آگاهي و بصيرت نسبت به اين ارزش                
 با بحران و مخمصه دست به گريبان         و اينك  گرديدديروز حضور آنها  طبيعي و عادي تلقي مي        

 اي ملـي و   طلبيد و مقاومت در برابر تعـرض بـه آن بـه فريـضه             بود توجه و اهتمام بيشتري مي     
پس در واقع حساسيت غرب نسبت به اسالم سـبب بـرانگيختن حـساسيت               .عمومي بدل گردد  

دسترس قرار گرفتن بيش از پـيش     مسلمانان نسبت به اسالم گشت موجب عمومي گشتن و در         
 نهادهـاي منـشعب از       و جويانه نسبت بـه اسـالم     النهايه قوانين معارضه   .اسالم در جامعه گرديد   

نقش اسالم براي صورتبندي مقاومت در   به اسالم را تقويت نمود و     گرايش نسبت   ميل و  اسالم
پـذيري   بنابراين به دليل ميـزان دسترسـي       .برابر غرب استعمارگر را بيش از پيش تثبيت ساخت        

ليك و نـشانه     عـدم اسـتهالك و فرسـايش نظـام سـمب           باالي اسالم  براي جامعه و از دگر سـو         
ر در متن قدرت سياسي در سالهاي پس از جنـگ  از رهگذر عدم حضو  سالمياشناختي جريان   

ـ                 دارگراي جهاني دوم در شرايطي كه نظام گفتماني و سمبليك جريـان ناسـيونال مدرنيـست اقت
هـا تثبيـت    هـا و نابـساماني     در شبكه معاني و مفاهيم نزد جامعه در ربط وثيق با هزيمـت             حاكم

ال اسالم توانست بر گفتمان هاي رقيب       ، نظام گفتماني بنيادگرايان با مركزيت د      معنايي يافته بود  
  .تفوق يافته و مطالبات مردم را نمايندگي نمايد
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