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 چكیده 

ی نخست، كه عمدتاً متاثر از  رایج است. دسته  ی مطالعات بنیادگرایي، دو گونه تحلیل در زمینه
ای جهادی را ه است، تمایل دارد علت تفوق گروه  الملل شناسي مطالعات ژئوپلتیک و روابط بین روش

ی دوم كه بیشتر در فضای آكادمي  های ضدانقالب برای مهندسي خیزش مردمي بجوید. دسته در تالش
كند و كمتر به تحوالت محتوایي این  ی یک فرم تحلیل مي مثابه اروپا غالب است عموماً بنیادگرایي را به

ی از القاعده دیده ا عرصه توجه دارد. در هر دو شکل تحلیل، داعش همچون صورت تشدیدشده
موجود صرفاً راهبردی است. در مقابل این دو گونه  جهادی ازپیش -شود كه تمایزش با سنت سلفي مي

گیری ایدئولوژی داعش را در بطن مباحثات دروني جریان  كوشد تا شکل ی حاضر مي روایت، مقاله
دانقالبي به نام داعش را در جای آنکه منشا ض  كوشیم به جهادی واكاوی كند. به بیان دیگر، مي-سلفي

های  جایي بیرون از تحوالت منطقه بجوییم و با توسل به نیروهای بیروني )از جمله اقدامات دستگاه
گیری داعش را در بطن منازعات ایدئولوژیک جریان جهادی  ی شکل امنیتي( توضیح دهیم، نطفه

شود؟  تونیت داعش چگونه ساخته ميالم پردازیم كه بین بررسي كنیم. بدین منظور، به این پرسش مي
كند؟ در این  جهادی را انتخاب، بازتولید و مصرف مي-ساز میدان سلفي های جریان داعش چگونه متن

شود و سپس برای شناسایي نقاط گسست  های راه آغاز مي گذار نشانه راستا، مقاله با بررسي كتاب بنیان
دعوت به مقاومت اسالمي »ابوبکر ناجي و « مدیریت توحش»های  از سنت سیدقطبي، نسبت كتاب

دهد كه چگونه  سنجد. این مقاله نشان مي ی گروه پیشتاز مي ابومصعب السوری را با ایده« جهاني
بندی شد در  گرایي القاعده كه توسط منتقدین دروني جریان جهادی صورت ی گذار از نخبه پروژه

دهد كه  های این پژوهش نشان مي د. یافتهگیری گروه داعش موثر بو گسست از سنت سیدقطب و شکل
شناختي سوری و ناجي نهایتا به شکلي از جهاد عینیت  های معرفت فرض داعش با اقتباس از پیش

ی تقدم جهاد بر ایمان است و مخاطب خود را  هایي فردگرایانه دارد، برآمده از ایده بخشد كه سویه مي
كند كه بررسي  دهد. این مقاله تاكید مي مردم قرار ميای از پیشتازان بلکه عموم  نه گروه برگزیده

تحوالت گفتماني زماني معنای راستین خود را بر ما آشکار خواهد كرد كه در نسبت با سایر عوامل 
ی تحلیل بلکه صرفا نخستین گام  ی حاضر نه فرجامین مرحله رو، مقاله غیرگفتماني بررسي شود؛ ازاین

 بود.  ی داعش خواهد در تحلیل پدیده
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 مقدمه و طرح مسئله
امروز، پس از گذشت هفت سال از آغاز بهار عربي، مرگ و آوارگي بر شرق تا غرب عالم عربي 

اورمیانه امید و آرزو و ی خ خفته افکنده است. بهار عربي، كه به مردمان در ستم  سایه 

ای از  ی خود خارج و تبدیل به سایه نفس بخشیده بود، در اندک زماني از مسیر اولیه اعتمادبه

های جهاني، مستقیم و غیرمستقیم، در آن دست داشتند.  وحشت شد؛ رخدادی كه البته قدرت

های جهادی و  هشبح ضدانقالب اعتراضات مردم سوریه را به نبردی مسلحانه به سردمداری گرو

ی  ی سوریه شوند. بدین سان، شعله گرا تبدیل كرد تا هزاران پیکارجوی خارجي روانه اسالم

های  نامید. در عراق، هسته« جنگ داخلي»سادگي آن را  توان به جنگي برافروخته شد كه نمي

بودند از   گری آمریکا رشد كرده و بالیده ی مقاومت مردمي در برابر اشغال جهادی كه در حاشیه

بار در قامت یگانه نیروی مسلح مبارز سر برآوردند.  ثباتي منطقه استفاده كردند و این شرایط بي

ی نظامي غرب هرچند سقوط قذافي را در پي داشت اما باعث فروپاشي كل  در لیبي، مداخله

لي ها به كابوس جنگ داخ های مسلح رقیب شد تا لیبي برای دهه ای از گروه كشور به مجموعه

فرو رود. در خاستگاه بهار عربي، تونس و مصر، كه معترضین توانسته بودند دیکتاتورهای پیر را 

از مسند قدرت به زیر كشند، ضدانقالب رویای تدوام نظم پیشین را به واقعیت بدل كرد تا مبادا 

ب ی خلیج فارس، پس از سركو شمال آفریقا از مسیر نئولیبرالي منطقه خارج شود. در منطقه

اماراتي تمام توان خود را به كار گرفت تا یمن را به زیر -خونین مردم بحرین، محور سعودی

ی انساني یمن رقم خورد تا فقیرترین و دردمندترین كشور  گونه، فاجعه ی خود آورد و این سلطه

 ها شود.  جوار ثروتمندترین پادشاهي نشین و هم خاورمیانه هم

ی این  سابقه بيعلیرغم پویایي ها دامن زده است.  ها و بحث این تحوالت به موجي از تحلیل

های دیرپای مطالعات  های جریان اصلي عمدتاً بر همان مفاهیم آشنا و كلیشه تحلیل عرصه،

العین همه چیز را برای ما توضیح  ةخاورمیانه استوارند؛ همان مفاهیمي كه قرار است به طرف

؛ «نفت و استثنای خاورمیانه»؛ «ای د خاورمیانهجاني استبدا سخت»دهند: مفاهیمي همچون 

گونه مفاهیم  و غیره. این «سني-نزاع تاریخي شیعي»؛ «اجتماعي-های سیاسي مهندسي جنبش»

توانند از  ها نمي اند اما هیچ یک از آن های عیني منطقه ی برخي واقعیت كننده هرچند منعکس

دهنده به  روند و در بطن نیروهای شکلفراتر « ها ی پدیده و گزارش پراكنده  مشاهده»سطح 
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ها در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن  روایت گونه واقع، این ی معاصر نقبي بزنند. به خاورمیانه

ها و منازعات منطقه را یا در ذات  ها علت تحوالت، پویایي شناختي است؛ آن استثناگرایي روش

 خاورمیانه. جویند یا در ژئوپلتیک خاص  فرد اسالم مي منحصربه

آیند باشد، اما ناتوان از  ها اگرچه ممکن است به مذاق صنعت آكادمي غرب خوش این روایت

حلي  ی راه تنیدگي عوامل و در تحلیل نهایي، ناتوان از ارائه ها، درهم ها، تناقض درک پیچیدگي

کارا در توان آش هایي را مي ی چنین روایت های منطقه است. نمونه رفت از بحران برای برون

مشاهده كرد. ظهور داعش رخدادی رعدآسا به نظر « بنیادگرایي اسالمي»ی مطالعات  زمینه

ی القاعده نبود.  از منظر مطالعاتِ جریان اصلي چیزی جز صورت تشدیدیافتهكه  رسید مي

؛ در این كنندعمدتا در امتداد القاعده تفسیر  را داعش تمایل دارند واقع، این قبیل مطالعات به

سو حضور پررنگ شهروندان غربي در  چه درخور توجه و تحلیل خاص است از یک فسیرها آنت

 عملیاتي میان داعش و القاعده است. -های تاكتیکي میان نیروهای داعشي و از سوی دیگر، تفاوت

ها وجود دارد كه نهایتا به فروكاستن تحلیل به مختصات  گونه روایت شکل دیگری هم از این

های جهادی  انجامد. از این منظر، توضیح علل شکست بهار عربي و ظهور گروه ميجنگ نیابتي 

اطالعاتي، اعتراضات راستین مردم -امنیتي های دستگاه ا همدستيساده است: نیروی ضدانقالب، ب

های تندروی جهادی  آمیز مردم به حاشیه رود و گروه را دستکاری كرد تا تظاهرات مسالمت

شوند. گروه نخست،  ها بسته به نظرگاه خود به دو گروه تقسیم مي د. آندار مبارزه شون میدان

ی رشد  دانند و معتقدند ضدانقالب زمینه ی جهاد مي رژیم اسد را مسئول هدایت انقالب به جاده

ها منادی حفظ  های جهادی را مهیا كرد تا قدرت مركزی بتواند با اعالم جنگ علیه جهادی گروه

جهادی داعش، -، در پس جریان تکفیریدوم(. گروه 2117ود )ابازید، امنیت در خاورمیانه ش

در نظر اینان (. بهرحال، 1969بیند )مهتدی،  گر اسرائیل و غرب را مي صرفا دست توطئه

كند: علت تفوق  ی ضدانقالب هر كه باشد در ماهیت داستان تغییری ایجاد نمي برنده پیش

های  و عراق مهندسي اعتراضات توسط دستگاه های جهادی در میدان مبارزات سوریه جریان

 امنیتي بوده است. 

ای/  در هر دو شق روایت، همان مفاهیم دیرپای مطالعات خاورمیانه )استبداد خاورمیانه

شناختي مذكور است و به  بینیم كه برآمده از استثناگرایي روش ژئوپلتیک خاص منطقه( را مي

ی  نکته اصالً بدین معنا نیست كه بحث استبداد در زمینه كند. تأكید بر این بازتولید آن كمک مي
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ویژه اسرائیل از بحران  مورد است یا اینکه غرب و به های جهادی بي تحلیل علل تفوق گروه

گونه  دادن ضعف این است. بلکه مقصود نشان  استفاده نکرده دستیابي به اهداف خودمنطقه برای 

ی رویکردهای  ی خاورمیانه را از سیطره ست كه مطالعهی تحلیلي جایگزین ا ها و ارائه روایت

شناسانه  ی مطالعات شرق ناگزیر خاورمیانه را به ابژه شناختي )كه به گرایي روش منبعث از استثنا

گیری ایدئولوژی گروه  كوشد تا شکل ی حاضر مي ، مقالهبدین منظور بیرون آرود.كاهد(  فرو مي

نشان  به ما چنین تحلیلي جهادی واكاوی كند.-ان سلفيداعش را در بطن مباحثات دروني جری

جهادی شکل -های گسست از سنت القاعده درون خود جریان سلفي خواهد داد كه چگونه تکانه

الزم به یادآوری است كه این مقاله  گیری داعش نقشي اساسي ایفا كرد. گرفت و نهایتا در شکل

دی از منطقي مستقل و خودمختار تبعیت های جها مدعي آن نیست كه تحوالت گفتماني گروه

داند كه باید در گام بعدی، در نسبت  ی آغازین تحلیلي مي كند، بلکه این بررسي را صرفاً نقطه مي

 ی گذشته قرار گیرد.  سیاسي منطقه در چند دهه-با سیر تغییرات اقتصادی

 ی پژوهش: مطالعات بنیادگرایی پیشینه
« گرایي اسالم»تر مطالعات  ت بنیادگرایي متاثر از سنت قدیميجایي كه خطوط اصلي مطالعا از آن

كنیم كه خود شامل طیفي  ای كوتاه به مطالعات اسالم سیاسي آغاز مي است، این بخش را با اشاره

را « تروریسم»پردازاني همانند ژیل كپل كه پتانسیل  از متفکرین است. در این زمینه، اگر از نظریه

گذریم، در منتهاالیه دیگر این طیف افرادی همانند اولیویه كاره و فرانسوا دانند ب ذاتي اسالم مي

دانستند. به باور كاره،  گرایي را عامل وحدت در جوامع مسلمان مي یابیم كه اسالم بورگا را مي

برآمده از « اسالم سیاسي»برخالف ناسیونالیسم كه زبان خود را از غرب به عاریت گرفته، 

سازی را بر عهده گیرد.  تواند رسالت ملت رو، مي ن این خطه است و ازاینفرهنگ عمومي مردما

ی كسب  گرایي را فرجامین مرحله توانیم در آرای بورگا هم بیابیم كه اسالم تبلور همین ایده را مي

 (. 1691داند )بورگا،  استقالل در كشورهای مسلمان مي

ی  گرا در دهه های اسالم كه تقویت گفتمان دهد همه، نگاهي گذرا به تاریخ منطقه نشان مي بااین

یابي كشورهای عربي نبوده بلکه در بستر  ی طبیعي و امتداد بالفصل فرایند استقالل ، نتیجه1691

ها از مواضع مستقل سیاسي رشد  نشیني مداوم دولت سازی و عقب ملت-ی دولت شکست پروژه

معرفي « شناسي وارونه شرق»ا نمایندگان پردازان ر است. ژیلبر آشکار این گروه از نظریه  كرده
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بودگي ذاتي شرق باور دارند. به باور  شناس خود به نوعي خاص كند كه همانند اسالف شرق مي

ی این جوامع ... فرهنگ است؛ عاملي كه اهمیتش بر عوامل اقتصادی و  نیروی محركه»اینان، 

(. به بیان دیگر، 01: 2119)آشکار، « ردهای جوامع غربي اثرگذارند برتری دا اجتماعي كه بر پویایي

دو، اسالم زبان مناسب جوامع مسلمان است و   ی نظری كاره و بورگا یکي است: به باور آن مایه بن

ی این خط  هر دستوركاری برای آنکه موفق باشد الجرم باید به این زبان ترجمه شود. دیگر نماینده

« اسالم و مقاومت در افغانستان»با عنوان  فکری اولیویه روآ بود كه در كتاب مشهور خود

 (. 1661ی افغانستان مطرح كرد )روآ،  ی چندپاره گرایي را امکاني برای وحدت در جامعه اسالم

ها را اثبات  این قبیل نظرات چندان پایدار نماند و هنگامي كه واقعیت تاریخي نادرستي آن

ی این تجدیدنظرطلبان بود كه  وآ از جملهكرد، بسیاری به تجدیدنظر در آرای خود رو آورند. ر

گرایي همچون عامل  ی اسالم در ادامه خواهیم دید علیرغم این چرخش نظری و رهاكردن ایده

نگرد. در كتاب جهل مقدس، روآ در  ی فرم/زبان مي مثابه وحدت، همچنان به بنیادگرایي به

ترین شکل دین برای  رایي مناسببنیادگ»نوسید:  توضیح شرایط امکاني پدیدآمدن بنیادگرایي مي

پذیرد و از  اش از فرهنگ را مي شدن است كه دین جدایي ؛ در بستر جهاني«سازی است جهاني

: 2111كند )روآ،  كردن ادعاهایش استفاده مي شمول زدایي همچون ابزاری برای جهان این فرهنگ

ي به سوی اشکال بنیادگرا را ی دین از اشکال سنت (. به بیان دیگر، روآ عامل اصلي تغییر چهره1

های تاریخي و  شدن با جداكردن دین از ریشه داند. جهاني زدایي و قلمروزدایي از دین مي فرهنگ

مهیا « دین فرهنگي و پالوده در گذر زمان»اش زمینه را برای قیام بنیادگرایانه علیه  فرهنگي

ي واكنشي علیه سکوالریزاسیون گیرد كه سودای بنیادگرای ترتیب، روآ نتیجه مي كند. بدین مي

 ی منطقي آن است.  نیست، بلکه نتیجه

ی جدایي دین  فزوني نوكیشي )كه خود نتیجه ی روبه به همین دلیل است كه روآ میان پدیده

های بنیادگرا ارتباطي معنادار  سنتي آن است( و اقبال روزافزون به جریان-از خاستگاه فرهنگي

درصد( در میان نیروهای القاعده  21تا  11داد باالی نوكیشان )بین یابد. گواه این ارتباط تع مي

ای شده است برای خیل عظیم  (. به تعبیر روآ، دینِ بنیادگرا تبدیل به خانه19: 2111است )روآ، 

اند. چنین تحلیلي  معترضاني كه پیوند خود را با فرهنگ سنتي آبا و اجدادشان از دست داده

زدایي از دین زمینه  داعش تکرار شود؛ گویي با تشدید و تعمیق فرهنگ ی تواند عیناً درباره مي

های بنیادگرا مهیا شده است تا جایي كه امروزه  برای گرویدن هرچه بیشتر نوكیشان به گروه
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ای اروپایي/غربي در میان پیکارجویان داعش امری استثنایي و بدیع نیست. به بیان  دیدن چهره

رسد. روآ در  یزی است كه روآ در بررسي القاعده بدان ميدیگر، داعش اوج تجلي آن چ

اسالم در جهان امروز ایدئولوژی مبارزه است. اسالمِ »گوید:  ای با موضوع داعش مي مصاحبه

)روآ، « رو است جویي است كه با اقبال روبه رادیکال تنها ایدئولوژی فراملي، جهاني و ستیزه

رادیکال نشده بلکه رادیکالیزاسیون اسالمي شده است. (. كوتاه سخن، به نظر روآ، اسالم 2117

 یا به بیان دیگر، اسالم زبان اعتراض شده است.

های  گران هم بر این باورند كه رشد جریان افزون بر اولیویه روآ، بسیاری دیگر از تحلیل

نند شدن بررسي كرد. هرچند كه برخي هما گرا را باید در نسبت با مدرنیزاسیون و جهاني اسالم

كنند اما در تحلیل علل  توصیف مي« بنیادگرایي را همچون صورتي از ضدمدرنیسم»فرانک لشنر 

بنیادگرایي خود به »رسند:  ای كمابیش مشابه مي های بنیادگرا به نتیجه گرویدن جوانان به گروه

ای جهاني تبدیل شده است، یعني به بخشي از مخزن جهاني كنش جمعي كه در دسترس  مقوله

ی شکل جهان  های ناراضي قرار گرفته است. بنیادگرایي در گفتمان جهاني به نمادی درباره هگرو

ی منطقي  (. بهرحال، چه بنیادگرایي را نتیجه992: 1999)به نقل از ترنر، « بدل شده است

شدن و چه آن را واكنشي ضدمدرنیستي بدانیم، این دو تحلیل در یک نقطه به یکدیگر  جهاني

كنند؛ فرمي كه امروز به  ی یک فرم تحلیل مي مثابه دو بنیادگرایي را صرفاً به رسند: هر مي

 ترین شکل برای بیان نارضایتي جوانان تبدیل شده است.    مناسب

با توجه به نکات فوق، سه انتقاد اساسي به تحلیل اولیویه روآ وارد است. نخست اینکه در 

های تاریخي و  گي دارد و از بستر استعماری، ریشهای فرهن شدن صرفاً سویه ی روآ، جهاني نظریه

سازی  ها، به نام جهاني منطق اقتصادی جدا است، در حالي كه نباید از یاد برد كه برای دهه

ی روآ، بنیادگرایي فرم و زبان  اقتصادی در جریان بوده است. در نظریه-ای عمیقاً سیاسي پروژه

و « گرایي هویت»نهایتا بنیادگرایي را به فرم  شدن است؛ رویکردی كه اعتراض در عصر جهاني

رشد  ی روبه زدایي از پدیده ای مستعد سیاست بندی كاهد. چنین صورت فرو مي« فرهنگ اعتراض»

پردازی خود را با واكاوی علل پیوستن جوانان غربي به  بنیادگرایي است. ثانیاً، روآ هرچند نظریه

ی بنیادگرایي  تحلیل نهایي پاسخ خود را به كل پدیدهكند، اما در  های بنیادگرا آغاز مي گروه

تواند علت تحول گفتماني از القاعده به  رسد این نظریه نمي دهد. ثالثاً، به نظر مي تسری مي
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گونه كه پیشتر گفتیم، داعش را نه گسست از القاعده بلکه در  داعش را توضیح دهد و همان

 كند.    امتداد آن تفسیر مي

ی بخش مهمي  نخست به نظر آید كه تحلیل روآ هرچند جامع نیست اما دربارهشاید در نگاه 

تواند در  های بنیادگرا )علت گرویدن جوانان غربي( روشنگر است؛ در نتیجه، مي از حیات گروه

پردازد به كار آید و  شناختي كه به بررسي روند تحوالت خاورمیانه مي كنار تحلیلي جامعه

ها و تبعات منطقي این نظریه مانع از  فرض به باور نگارنده، پیشنحوی مکمل آن باشد.  به

توانیم دریابیم كه چرا  گیری چنین چیدماني است. با ارجاع به یکي از مقاالت روآ، مي شکل

ای از اولیویه روآ در  ، مقاله2111ژوئن  22ها ناممکن است. در  دركنارهم قرارگرفتن این تحلیل

در این مقاله، «. ها از ما منتفرند؟ نه به خاطر عراق چرا آن»د با عنوان شو نیویورک تایمز منتشر مي

گوید  منازعات منطقه نیست. او مي« تروریسم اسالمي»ی  كوشد استدالل كند كه ریشه روآ مي

ی بریتانیا و آمریکا به عراق نبوده، بلکه بخشي از نبرد  های لندن واكنشي به حمله گذاری بمب

است. نیروهای غربي القاعده )و با بسط همین « ی فرهنگي ی جهاني سلطه دیدهپ»بنیادگراها علیه 

اند كه خواستشان صرفاً مبارزه با نظم  منطق، نیروهای غربي داعش( طردشدگان جوامع غربي

بینیم كه چگونه بنیادگرایي به فرم اعتراض فروكاسته  جا، یکبار دیگر مي موجود است. در این

قابلیت جذب هرگونه محتوای اعتراضي را دارد و از این منظر، فرق شود؛ فرمي سیال كه  مي

چنداني میان القاعده و داعش وجود ندارد. سخن كوتاه، استدالل روآ این ایده را به ذهن متبادر 

ای صرفاً فرهنگي است كه از منطقي یکسره متفاوت از منطق  شدن سلطه كند كه گویي جهاني مي

كند. به باور نگارنده، نه تنها مسئله كشف ذهن عاملین  یت ميی آمریکا به عراق تبع حمله

گذاری در این عملیات یا آن عملیات نیست، بلکه پرسش اصلي اینجاست كه چه نیروهای  بمب

اجتماعي، سیاسي و اقتصادی بنیادگرایي را به فرمي برای اعتراض تبدیل كرده است. و آیا اساساً 

اجتماعي آن بررسي كرد؟ سخن كوتاه، در تحلیل -حتوای سیاسيتوان بنیادگرایي را فارغ از م مي

شدن و توجه به جدایي دین از فرهنگ  های فرهنگي جهاني ی بنیادگرایي ارجاع به سویه پدیده

 ناكافي است. 

ی مطالعات بنیادگرایي رویکرد غالبي وجود دارد  دهد كه در زمینه این بررسي كوتاه نشان مي

ی حاضر  ی یک فرم بررسي كند. در مقابل این رویکرد، مقاله مثابه یي را بهكه تمایل دارد بنیادگرا
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- كوشد تحول گفتماني از القاعده به داعش را با ارجاع به مباحثات دروني جریان سلفي مي

 جهادی بررسي كند. 

 جهادی -تحوالت گفتمانی در میدان سلفی
المتونیت  پردازیم كه بین ه این پرسش ميدر ادامه برای فهم تحول گفتماني از القاعده به داعش، ب

-ساز میدان سلفي های جریان شود؟ به دیگر سخن، داعش چگونه متن داعش چگونه ساخته مي

كه متن « های راه نشانه»كند. بدین منظور، بررسي را از  جهادی را انتخاب، بازتولید و مصرف مي

رای شناسایي نقاط گسست كنیم. سپس، ب جهادی است آغاز مي-گذار جریان سلفي بنیان

را در نسبت با این متن « اسالمي جهاني دعوت به مقاومت»و « مدیریت توحش»های  كتاب

های نویسنده  كنیم. الزم به ذكر است كه هدف از این بررسي استخراج ایده گذار بررسي مي بنیان

( intentionalityكوشیم با تحلیل این متون به قصدیت ) یا كشف ذهن مولف نیست، بلکه مي

ها  ی رسانه دهد كه از تصویر برساخته خود متن پي ببریم. تحلیل متن این امکان را به ما مي

های  فرض عملیاتي داعش را در نسبت با پیش-فاصله بگیریم و بتوانیم مدل راهبردی

 ی متن بررسي و تحلیل كنیم.   شناختي ناگفته معرفت

 های راه نشانه -1

اش  میان عنوان و كاركرد تاریخي« های راه نشانه»ی  اندازه ت كه بهدشواری بتوان كتابي یاف به

ها را در اختیار  ای از مفاهیم و نشانه تناسب وجود داشته باشد. در این كتاب، سیدقطب منظومه

دهد تا از مسیر دستیابي به هدف غایي كه برپایي حاكمیت خداوند روی زمین  مجاهدین قرار مي

ای از اصول انتزاعي و باورهای قلبي  ور سیدقطب، ایمان مجموعهاست منحرف نشوند. به با

رو، هرچند كه  یابد. ازاین تجسد  تواند مي نیست؛ بلکه ایمان واقعي تنها درون اجتماعي از افراد

توان مسلماناني با اعتقاد قلبي یافت اما این افراد هرگز نخواهند توانست  درون جوامع جاهلي مي

ی بقا و  مایه« ای از یک پیکره های زنده همانند سلول»برخیزند چراكه اینان  به مبارزه با جاهلیت

بنای  است كه سیدقطب سنگ نقطهاز همین  (. دقیقا99ً: 1979اند )سیدقطب،  دوام جاهلیت

تواند از درون یک  ی راستین با جاهلیت تنها مي گذارد: مبارزه ی جهاد خود را بنیان مي نظریه
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ی جاهلي گسسته باشد. سیدقطب این  نیک آغاز شود؛ اجتماعي كه از جامعهاجتماع پویا و ارگا

 خواند.  مي القاعدة الصلبةو  طلیعة، جماعةهای  اجتماع را به نام

بدین ترتیب، به باور سیدقطب قاعده و اساس حركت جهادی تاسیس گروه پیشتاز است كه 

ی جاهلي. الزم به تاكید  از جامعه هایي دارد: ایمان به اولوهیت پروردگار و گسست خود نشانه

« روش»كند بلکه  است كه از نظر سیدقطب اصل جهاد نه تنها هدف نهایي را مشخص مي

اسالم، چند سناریوی  كند. او با استناد به تاریخ صدر دستیابي به تغییر مطلوب را هم ترسیم مي

. طبق یکي از این را زیر سوال ببرد« های دیگر روش»كشد تا مشروعیت  فرضي را پیش مي

توان تصور كرد كه اگر پیامبر حركت خود را با شعار عدالت اجتماعي آغاز  مي سناریوها، مثالً

جامعه دو قطبي »سرعت  ی عربستان آن زمان، به كرد، احتماال با توجه به نابرابری عمیق جامعه مي

شدند. در این صورت،  مي صدا با پیامبر هم« شد و اكثریت برای مقابله با مال و مقام اشراف مي

ی توحید را  توانست به یاری اكثریت بر اقلیت چیره شود و پس از تثبیت قدرت، عقیده پیامبر مي

كند  درنگ تصریح مي (. پس از طرح این سناریو، سیدقطب بي19-17در جامعه پیاده كند )همان: 

تماعي باید از عدالت اج»كه به گواه تاریخ، این روش بر خالف سنت الهي است چراكه 

(. به همین 19)همان: « سپارد بیني جامعي سرچشمه بگیرد كه تمامي امور را به خداوند مي جهان

ترین قضیه یعني عقیده  با هدف بیان اولین و اساسي دلیل است كه قرآن مکي سیزده سال صرفاً

ت... كه خداوند ی اساسي را فروگذاش تنها زماني بیان این قضیه»به اولوهیت خداوند نازل شد و 

های آن جماعت برگزیده استقراری ثابت و پایدار یافته  متعال تشخیص داد این اصل دیگر بر دل

توان با رویکردی عملگرایانه و با هدف  (. در نتیجه، از منظر سیدقطب نمي11)همان: « است

ی  مقولهجذب حداكثری، اصل اساسي توحید را كنار گذاشت. به بیان دیگر، جهاد و ایمان دو 

 جدا از یکدیگر نیستند. 

كوتاه سخن، برای سیدقطبب مبارزه با جاهلیت اقدامي فردی نیست بلکه با اجتماع پیکرمند 

عالوه، نخستین  مبارزه كرد. به« گروه پیشتاز»توان از طریق اجتماع پیکرمند  جاهلي تنها مي

واقع، نزد سیدقطب ایمان  بهی این گروه پیشتاز باور حقیقي به الوهیت پروردگار است.  نشانه

توان آن را به اصولي مجزا تفکیک كرده، به برخي ملتزم  است كه نمي« كلیت»ی یک  برسازنده

« گرایانه كل»بود و التزام به برخي دیگر از اصول را به آینده محول كرد. به دلیل همین رویکرد 

كردن  ش افراد و محولطلبان كه مبتني بر آموز اصالح« تدریجي»است كه سیدقطب با روش 
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كند؛ در ادامه خواهیم دید كه این رویکرد  تغییرات ساختاری به آینده است مخالفت مي

 در تضاد است.  هم ی جهاد ابوبکر ناجي با نظریه« گرایانه كل»

 های راه خروج از نشانه -

عنوان  ، بهكه القاعده جهادی است؛ خاصه این-ساز در میدان سلفي اثری جریان های راه نشانهكتاب 

همه، پس از  تاسیس شد. بااین  ترین گروه جهادی، با الهام از همین نظریه فراگیرترین و بزرگ

تدریج تردیدهایي نسبت به مدل  های القاعده، به ی آمریکا به افغانستان و فروپاشي پایگاه حمله

های مکرر  ، در فضای نومیدی از عملکرد القاعده و شکست2110القاعده پدید آمد. در سال 

ی ابوبکر الناجي و دیگری  نوشته مدیریت توحشها، دو كتاب تأثیرگذار منتشر شد: یکي  جهادی

ی ابومصعب السوری. این دو كتاب هرچند مستقیماً به نقد  نوشته دعوت به مقاومت جهاني اسالمي

وشیدند با گرایي نهفته در مدل القاعده را نقد كردند و ك سیدقطب نپرداختند، اما صراحتا نخبه

ی ناجي  بستي كه به آن گرفتار شده بود خارج كنند. نظریه ای متفاوت، جهاد را از بن ی نظریه ارائه

ی سوری معطوف به ترویج جهاد  سیس دولت متکي است و نظریهأبر اهمیت تصرف سرزمین و ت

كتاب با غیرمتمركز و برپایي انقالبي فراگیر است. اما پیش از آنکه به بررسي نسبت این دو 

 ای به جایگاه ناجي و سوری داشته باشیم. اختصار اشاره های راه بپردازیم، بهتر است به نشانه

را تاسیس كرد كه در طول تاریخي  توحید و جهادابومصعب الزرقاوی گروه  2112در سال 

دولت ، این گروه كه در آن زمان 2117كوتاه اما پرفرازونشیب، چندین بار تغییر نام داد. در سال 

شد از ارتش الصحوه )ائتالفي از قبائل سني( شکست سنگیني خورد.  نامیده مي اسالمي در عراق

شان  رفته دو سال پس از این شکست، رهبران گروه تصمیم گرفتند برای احیای قدرت ازدست

منتشر شد برگرفته از كتاب  2111راهبرد جدیدی تدوین كنند؛ این طرح راهبردی كه در سال 

توان استدالل كرد كه ناجي نه تنها  (. لذا مي191: 1969كانتس،  توحش بود )مکمدیریت 

 بخش بلکه یکي از معماران گروه داعش است.  الهام

نامید. ابومصعب همواره منتقد « جهاد فردی»پرداز  توان نظریه ابومصعب السوری را مي

دعوت به ده بود. او در كتاب ای رهبران القاع گرایي و شهوت رسانه مراتب سازماني، نخبه سلسله
بخش  كند كه الهام های غیرمتمركز ترسیم مي های مقاومت و گروه مدلي مبتني بر هسته مقاومت

توان در عملیات  جریاني جدید در میدان جهاد است و امروزه آشکارترین نمودش را مي
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  لحن آخرالزمانيهای جهادی ابومصعب را به ارجاعات و  عالوه، گروه دید. به« های تنها گرگ»

های آخرالزماني داعش، توجه به كتاب  مایه ی درون رو، به هنگام مطالعه شناسند. ازاین آثارش مي

 های آخرالزماني از اهمیت باالیي برخوردار است. ابومصعب در مقام یکي از مروجان اصلي ایده

 

 مدیریت توحش و غیاب گروه پیشتاز -2

كند. طبق این مدل،  ای ترسیم مي دلي چهارمرحلهدر كتاب مدیریت توحش، ابوبکر ناجي م

مجاهدین باید در گام نخست با حمالت ایذایي دولت مركزی را مجبور كنند نیروهای امنیتي 

سان، تمركز  خود را برای محافظت از مراكز حساس اقتصادی و گردشگری متمركز كند. بدین

شود. در  رف این مناطق مهیا ميیابد و زمینه برای تص كاهش مي« غیرحساس»دولت در مناطق 

نامد مجاهدین باید كنترل مناطقي را كه از  دومین مرحله كه ناجي آن را مدیریت توحش مي

اند به دست بگیرند. سومین  ومرج گرفتار آمده ی دولت مركزی خارج شده و به هرج سیطره

رای برپایي مرحله استقرار دولت اسالمي بر مناطق تصرف شده است تا بدین طریق مسیر ب

 ی چهارم است هموار شود.  خالفت كه همان مرحله

پردازد. به باور  شناسي مدل القاعده مي ابوبکر ناجي همچنین با رویکردی انتقادی به آسیب

ی خود پیش  شدن جامعه تا منتهي درجه قطبي»اند  های جهادی اجازه نداده ناجي، تا كنون گروه

ی باطل، همواره گروه سومي از مردم وجود دارند  و جبهه ی حق و در نتیجه در كنار جبهه« رود

(. در 119: 1969)ناجي، « مانند تا نهایتا به پیروز میدان بپیوندند ی جنگ مي منتظر نتیجه»كه 

آید  پدید مي به نحوی ی قدرتي میان مجاهدین و كفار طرفي این گروه سوم، موازنه ی بي نتیجه

ه باور ناجي، مادامي كه اكثریت مردم درگیر میدان كه حاصلش حفظ وضعیت موجود است. ب

ی  ی نخست )حمالت ایذایي( گذر كند و به مرحله تواند از مرحله نبرد نشوند جهاد نمي

بست و دستیابي به پیروزی نهایي، ناجي معتقد  رفت از این بن مدیریت توحش برسد. برای برون

ترین چیزها به مردم باشد و  مرگ نزدیک» است مجاهدین باید بر آتش جنگ بیفزایند تا جایي كه

شود. این آگاهي  هر دو گروه دریابند كه ورود به میدان نبرد به احتمال زیاد به مرگ ختم مي

« دهد همان رانه و انگیزش نیرومندی است كه فرد را به برگزیدن جناح اهل حق سوق مي

یا زود در این جنگ كشته خواهند  (. در نتیجه، به باور ناجي، مردم اگر بدانند دیر116: همان)
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سان، توازن قدرت میان مجاهدین و كفار  گزینند و بدین شد، جنگیدن زیر بیرق اسالم را برمي

 خورد.   مي  برهم

 رویارویی با مرگ: مفتاح المعرفة -

شناختي او است. ناجي معتقد است  های معرفت فرض استراتژی پیشنهادی ناجي برآمده از پیش

ة[ و رویارویي با وقایع لقدوتربیة باالهای جهاد ] ی تربیتي زیستن در میان اسوه شیوهكه موثرترین 

بندی  رسد این ایده صورت تربیة باالحداث[ است. در نگاه نخست، به نظر ميالمیدان جهاد ]

توان نزد سیدقطب هم  های جهادی است و همین ایده را مي ی ترتیب نزد سلفي آشنایي از مسئله

گشاید كه مومن از  كند و منفذهایي را در قلب مي ها نیروی پنهان درون را فعال مي يسخت»یافت: 

ها... فقط در چنین لحظاتي است كه  شود مگر زیر ضربات چکش سختي ها آگاه نمي وجود آن

همه، تفاوتي اساسي  . بااین(190)همان،  «گردد رود و ... افق معرفت گشوده مي ها كنار مي حجاب

همچون رخدادی سازنده و مقوم جریان جهاد « ها چکش سختي». سیدقطب از در میان است

شناختي مواجهه با مرگ است. به  گوید، اما توجه ناجي معطوف به پیامدهای معرفت سخن مي

ها، است كه فرد را از یکنواختي زندگي  بیان دیگر، این رویارویي با مرگ، و نه صرف سختي

 گشاید.  ت را بر او ميكند و درهای معرف روزمره جدا مي

هرچند ناجي و سیدقطب هر دو معتقدند كه زیستن ذیل حکومت طاغوت سدی در برابر 

ها برای عبور از این سد متفاوت است. به  گرویدن مردم به صفوف اهل حق است، اما راهکار آن

اكثریت مردم  تواند است كه نمي  گرایانه ی گروه پیشتاز برآمده از رویکردی نخبه باور ناجي، ایده

« رو دنباله»كند كه ذیل حکومت طاغوت، مردم به افرادی  را به میدان نبرد بیاورد. ناجي تاكید مي

اند كه تا منفعتي نداشته باشند درگیر نبرد نخواهند شد. در نتیجه، برای خروج از  تبدیل شده

رو و تابع  ه دیگر دنبالهی اصیلي ك برای ظهور سوژه  بست جهاد باید راهکاری اندیشید تا زمینه بن

را « ی طاغوتي شاكله»رویارویي با مرگ است كه این  ،ناجي از منظرنیست فراهم آید. 

بندی پژواكي هایدگری به  كشاند. این صورت ی حق مي ی مردم را به جبهه شکند و عامه مي درهم

بودن ویژگي «مرگ-به-رو»دهد. همانند دازاین اصیل هایدگر، آگاهي از  ی ابوبکر ناجي مي نظریه

اش را بازیابد. در این  حقیقي« خود-من»كوشد  ی اصیلي است كه مي ی سوژه كننده تعیین

بودني ما را تنها -دیگران-با-هر»ی مرگ در میان باشد  جا كه مسئله یابد آن صورت، فرد درمي
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شود تا  ميرها « دیگران»بودن با  بخش یکي . فرد از توهم آرامش(269: 1990)یانگ،  «گذارد مي

گونه كه هایدگر معتقد است، این رویارویي با مرگ از جنس  به خود اصیل دست یابد. همان

 . رویارویي با مرگ است« عزم»نیست بلکه از جنس « معرفت صرف به میرایي»

ی اصیلي سخن  ترتیب، در مقابل اجتماع پیکرمند سیدقطب، ابوبکر ناجي از سوژه بدین

آگاه است و عزم رویارویي با مرگ دارد. این رویکرد مرگ را « بودن-گمر-به-رو»گوید كه از  مي

گیرد بلکه این احساس  رسد در نظر نمي همچون رخدادی كه در پایان زندگي فرد فرا مي

كند.  ی اصیل جهاد تبدیل مي گریزناپذیری و نزدیکي مرگ است كه فرد تابع و غیراصیل را به سوژه

 ای است برای بازیافتن اسالم اصیل.  ی اصیل مقدمه ژهسخن كوتاه، در مدیریت توحش سو

 توحش و واژگونی مدل سیدقطب   مدیریت -

گونه كه دیدیم از نظر ناجي، جهاد را باید از انحصار گروه ممتاز مجاهدین بیرون آورد و  همان

منوط فراگیر كرد. بدین معنا، اشتباه است اگر جهاد را به تشکیل گروه پیشتازی از مومنان واقعي 

ی مدیریت  ویژه در مرحله كنیم، بلکه هدف باید جذب حداكثری پیکارجویان باشد. این نکته به

های مختلف،  كند به شیوه توحش از اهمیت باالیي برخوردار است؛ ناجي به مجاهدین توصیه مي

یر به تعب .ی پول و قدرت، مردم را به صفوف جهاد بکشانند از ارتقای سطح ایمان گرفته تا وعده

های ضعیف مردم از  گفتن با نفس نباید از یاد ببریم كه بخشي از سیاستِ شریعت سخن»ناجي، 

شان و یا غارت اموالي كه در  ی بازستاندن اموال و حقوق ها وعده طبقات مختلف است تا بدان

(. گرویدن افراد به جریان جهاد از 110: 1969 )ناجي،« دستِ نااهالن روزگار است داده شود

ی  های مادی هیچ منعي ندارد، چرا كه ایمان و نیات قلبي مقدمه دنیاخواهي و در پي هوس روی

نهادن  های دنیوی است. با قدم ی روان آدمیان از هواوهوس جهاد نیستند. جهاد خود تطهیركننده

از خالل زندگي در میان اهل ایمان و در »شود و  در مسیر جهاد، سطح ایماني افراد متحول مي

 التربیة(؛ و این همان معنای 111: )همان« شود ی اینان توحیدی مي رم جنگ، ... انگیزهگرماگ
 است.   باالحداث

ی مدل سیدقطب است. برای  شده توان نتیجه گرفت كه مدل ابوبکر ناجي معکوس مي

سیدقطب سنگ بنای جهاد گروه پیشتاز است و ایمان واقعي در همین اجتماع برگزیده است كه 

ی جهادی تاكید دارد و ایمان را  یابد. به بیان دیگر، سیدقطب بر وجوه جمعي اندیشه تجسد مي
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سان، نیات و اهداف  داند. اما از نظر ناجي، جهاد مقدم بر ایمان است. بدین ی جهاد مي الزمه

كند؛ جهاد درمان  فردی اهمیت چنداني ندارند چراكه جهاد با خود همه چیز را دگرگون مي

ی ایمان مردم است. به همین دلیل است كه برای ناجي سنگ بنای جهاد  و سازندهگناهان گذشته 

 یابد.  ای است كه از رهگذر مواجهه با مرگ اصالت خود را بازمي سوژه

 جهادی-سلفی جریان دعوت به مقاومت جهانی: نقد درونی  -3

نگیده بود، المسلمین علیه حافظ اسد ج ی هشتاد دوشادوش اخوان ابومصعب السوری كه در دهه

ترین  ، از سوریه گریخت تا بعدها به یکي از برجسته1692پس از سركوب خونین سال 

سان، دو عنصر اساسي در حیات و آثار  های جریان جهادی تبدیل شود. بدین ایدئولوگ

تنیده شد: زیستن همچون مهاجری جهادی و بازاندیشي و نقادی مداوم جریان  ابومصعب درهم

گونه كه پیشتر گفتیم، سوری علیرغم همراهي با القاعده، همواره منتقد منش  جهادی. همان-سلفي

ی آمریکا به  الدن بود اما پس از عملیات یازده سپتامبر و متعاقبا حمله و سبک رهبری بن

ای جدید مطرح شد. سوری در  افغانستان، این انتقادات به اوج خود رسید و در قالب نظریه

بار برای جریان جهادی بود؛  این عملیات[ فرجامي مصیبت»]نویسد:  مي دعوت به مقاومتكتاب 

ی شصت میالدی آغاز شده بود و تا یازدهم سپتامبر ادامه  ای كه در دهه ی پایاني بر دوره نقطه

دهد كه  (. در این كتاب، سوری مدل جایگزیني از جهاد ارائه مي711: 2110)سوری، « یافت

ترتیب فصلي جدید  آكنده از ارجاعات آخرالزماني است و بدینی تمركززدایي و  مبتني بر ایده

 خورد.   های جهادی رقم مي در حیات گروه

پیش از بررسي این مدل، الزم به یادآوری است كه سوری در تعیین هدف با رهبران القاعده 

صهیوني -های صلیبي هدف از دعوت به مقاومت مقابله با تهاجم ائتالف»اختالفي نداشت: 

راندن  دانیم؛ هدفي كه پس از موفقیت در بیرون .. برپایي حکومت االهي را هدف نهایي مياست.

رو، برخالف داعش كه بعدها صراحتا  (. ازاین616)همان: « ها... محقق خواهد شد این ائتالف

های كافر منطقه و تاسیس دولت اسالمي، حتي پیش از شکست  اولویت خود را مبارزه با دولت

مبارزه با دشمن دور   کایي، اعالم كرد، برای سوری و رهبران القاعده هدف اولیهائتالف آمری

یابیم كه داعش برخي از عناصر طرح  همه، با بررسي مدل سوری درمي یعني آمریکا بود. بااین

 سوری را در مدل خود گنجانده است.
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 گفتمان تمركززدایی و سیالیت جهاد -

های  نامید. به باور سوری، علت ناكامي« جهاد فردی»رداز پ توان نظریه ابومصعب السوری را مي

دهي از باال به پایین  گرایي متمركز و سازمان جریان جهادی را باید در رویکرد ماجراجویانه، نخبه

القاعده یک »نویسد:  آل خود مي ی ایده القاعده جست. سوری خطاب به جوانان از القاعده

لیا، به نقل از « )ه یک دعوت، یک مرجع و یک روش استسازمان یا یک گروه نیست... القاعد

كند از همان شهر و كشوری كه در آن سکونت دارند  رو، به مجاهدین توصیه مي (. ازاین9: 2116

های  های غیرمتمركز مقاومت را تشکیل دهند. سوری با اشاره به حمالت آمریکا به پایگاه هسته

ی مستقیم تجمع پیکارجویان در یک  ی مواجهه كه در لحظهكند  القاعده در افغانستان، استدالل مي

های جهاد مبارزه با  منطقه به ضرر مجاهدین است، در حالي كه پراكندگي و تعدد كانون

تمایل  های متفاوت افراد )از جمله عدم عالوه، با توجه به ظرفیت كند. به مجاهدین را دشوار مي

های سفر به قلمروی مجاهدین( فراروی از قالب  های سازماني یا دشواری جوانان به التزام

 سازمان متمركز یک ضرورت است. 

]نظام و نه سازمان[، هوادران جهاد را « نظام و ال منظمة»ترتیب، ابومصعب با شعار  بدین

ی مقاومت نه بر اساس یک  های چندنفره كند. این هسته های مقاومت مي دعوت به تشکیل هسته

های  چه این هسته شوند. آن وار تاسیس مي ا با الهام از یک سازمان شبحچارت سازماني بلکه صرف

ترین و در عین  ها است؛ یعني ناپیدا كند ایدئولوژی مشترک آن مقاومت را به یکدیگر متصل مي

های اخیر  پردازی است كه در سال ترین عنصر سازماني. از بطن این نظریه حال عمیق

ریزی و اجرا  ها توسط افرادی برنامه سربرآورند )این عملیات «گرگ تنها»های موسوم به  عملیات

چه در اینجا بیش از  شوند كه كمترین ارتباط سازماني را با گروه مادر دارند(. اما آن مي

ی جهاد است كه ابومصعب السوری آن را  الگوبرداری مستقیم برای ما مهم است سیالیت مقوله

غایت  رو هستیم كه به ی سوری با شکلي از جهاد روبه ر اندیشهتر، د كند. به بیان دقیق تئوریزه مي

 رو، فراگیر است.  پذیر و ازاین سیال، انعطاف

سوری و « تمركززدایي»ی  بندی ایده در ادامه نشان خواهیم داد كه چگونه داعش با مفصل

ناجي  های شود. فصل مشترک ایده ناجي عمال از سنت القاعده جدا مي« تصرف سرزمیني»ی  ایده

گرای گروه  كند تالش آن دو برای فراروی از مدل نخبه بندی را ممکن مي و سوری كه این مفصل

دولت )پیش از شکست « زودهنگام»پیشتاز است. هرچند داعش ضدیت ابومصعب با تاسیس 
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های گرگ  گذارد، اما شکل سیال جهاد را )كه بنیان نظری عملیات ائتالف آمریکایي( را كنار مي

 كند. ای ناجي ادغام مي ست( درون مدل چهار مرحلهتنها ا

 داعش گسست از سنت سیدقطب
یافتن به یک اجتماع  شوق تعلق های داعش تردید در بستر بحران جهاني هویت، یکي از جاذبه بي

های  است. شاید به دلیل تکثیر مداوم همین ایماژ برادری در رسانه« پیوندهای برادری»و ایماژ 

گونه كه  ماند. همان ها مغفول مي ترین نقاط تمایز داعش از بحث الباً یکي از مهمداعش باشد كه غ

شناختي ناجي و سوری، به شکلي از جهاد  های معرفت فرض خواهیم دید، داعش با اقتباس پیش

ها است كه نهایتا رتوریک  هایي فردگرایانه دارد و همین سویه بخشد كه سویه عینیت مي

گرایي  ی گذار از نخبه تر، پروژه كند. به بیان دقیق ا از درون مضمحل ميی داعش ر خواهانه جمع

رساند كه در ارتباطي ناهموار  ای سیال و فردگرایانه از جهاد مي مایه القاعده، نهایتا داعش را به بن

كوشد دو فرایند تمركزیابي قدرت دولتي  واقع، داعش مي اش قرار دارد. به سازی ی اجتماع با وعده

ركززدایي از جهاد را همزمان پیش برد. داعش برای پیشبرد این شکل جدید از جهاد دو و تم

 ی ایجاد اجتماعي آخرالزماني.    زدایي و وعده سازوكار مهم در اختیار دارد: اجتماع

 زدایی گام نخست: اجتماع -

جریان های  ترین ایده داعش با برداشتن مرز میان سوریه و عراق توانست به یکي از قدیمي

پیکو، عینیت بخشد؛ رخدادی تاریخي كه  جهادی، یعني به امحای مرزهای جعلي سایکس-سلفي

ها به دست مجاهدین بارها و بارها تکرار و  زدن گذرنامه تر و نمادین در آتش به شکلي عام

بخشي از  همه، در ادامه نشان خواهیم داد كه نزد داعش قلمروزدایي صرفاً بازتولید شد. با این

اش، از ملیت  كوشد فرد را از تمام پیوندهای اجتماعي زدایي است كه مي ی بزرگتر اجتماع روژهپ

و قومیت گرفته تا قبیله و خانواده، جدا كند. شاید در نگاه نخست به نظر آید كه این پروژه 

تر  است. اما بررسي دقیق« ی جاهلي گسست از جامعه»ی  پژواكي سیدقطبي دارد و یادآور ایده

ی جاهلي و  دهد كه تفاوتي مهم در میان است. برای سیدقطب، گسست از جامعه ان مينش

 شدنجدابه تر، سیدقطب گروه پیشتاز را  اند. به بیان دقیق تشکیل گروه پیشتاز دو روی یک سکه

ی مدیریت توحش،  ویژه در مرحله كند. اما مخاطب داعش، به مي دعوت ی جاهلي از جامعه
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های سابق و جویندگان ثروت و قدرت.  كار گرفته تا بعثي مجاهدین كهنهعموم مردم است؛ از 

ها و نیات قلبي، تنها كافي است از اجتماع خود جدا شود و به  بدین معنا، هر كس فارغ از انگیزه

اش رستگار شود. این رویکرد با ارجاع به  جمع مجاهدین بپیوندد تا گذشته و حال و آینده

ی  ها نخستین مرحله است. تربیت كه برای اخواني پذیر توجیه ناجي كامالًی تربیتي ابوبکر  فلسفه

های مبتني بر گروه پیشتاز( موضوعي كمابیش پیشیني است، در  مبارزه و برای القاعده )و مدل

شود. در مدل داعش، تربیت امری به تاخیر افتاده است؛ هدفي است  داعش به آینده موكول مي

 شود.   یعني تنها با جهاد و هجرت، ممکن ميكه بعد از اقدام جهادی، 

برانگیزترین بخش این پروژه را در ارتباط با نقش  جهادی، شاید بتوان مناقشه-از منظر سلفي

شدت محدود بود و  ی عمل جهادی به زنان یافت. تا پیش از ظهور داعش، حضور زنان در عرصه

آمدن زنان عرب ]به میدان جهاد[ »شد كه  د ميدر این زمینه غالبا به فتوای شیخ عبداهلل عزام استنا

ها مختص به آموزش، پرستاری و كمک به مهاجرین  بدون همراهي محرم جایز نیست و كار آن

كند:  ی دابق صراحتا اعالم مي (. در تقابل با این رویکرد، نشریه196: 1999)شحاده، « است

« اه داشته باشند و چه نداشته باشندهجرت از دار الکفر بر زنان واجب است، چه محرمي به همر»

ی  ی مرزهای متداول اندیشه سان، داعش با زیرپاگذاشتن همه (. بدین91: 1099، 9)دابق، شماره 

ی جامعه، از خانواده، جدا  ترین هسته كند تا در صورت نیاز، از بنیادین سلفي، زنان را دعوت مي

 شوند و هجرت كنند. 

كنند  از سراسر جهان به قلمروی دولت اسالمي مهاجرت مي طور كلي، داعش كساني را كه به

نامد. این  ]جداشدگان از قبائل[ مي« نزاع من القبائل»تا در كنار مبارزین داعش با كفار بجنگند 

نهادن در مسیر  دهد كه مجاهدین برای گام اصطالح )كه پژواكي آخرالزماني هم دارد( نشان مي

ی  گذاری همچنین یادآور سوژه شان جدا شوند. این نام اعيی روابط اجتم جهاد باید از شبکه

طلب جدا شود تا اصالت خود را  رو و منفعت كوشد از جمع مردم دنباله است كه مي ياصیل

ی اصیل ناجي تنها در بستر برداشت خاصي كه او از توده  بازیابد. باید توجه داشت كه سوژه

مردم در این »شود:  ی دابق هم تکرار مي در نشریه یابد؛ همان برداشتي كه عیناً دارد معنا مي

: 1099، 9)دابق، شماره « روند ها به دنبال یکدیگر مي ی پرندگان هستند. آن روزگار همانند دسته

ی اصیلي است كه تابع و پیروی دیگران نیست و  همان سوژه جداشده از قبیله(. بدین ترتیب، 96

تر بحث  گونه كه پیش دان نبرد دارد. هماندر جستجوی اصالت خویش، عزم حضور در می
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داند، در  بنای جهاد مي سنگ برگزیده را ی سیدقطب كه گروه پیشتاز كردیم، برخالف نظریه

ی عزیمت جهاد فرد است. و همین نکته است كه به داعش ظرفیت پیشبرد سیاست  جا نقطه این

 دهد.  ای را مي توده

 سازی ی اجتماع سوخته و وعده زمین 

بدین معنا، مهاجرین نه تنها پیکارجویان «. اند هجرت و جهاد دو روی یک سکه»داعش،  نزد

خواهد از  ای جدید هم هستند. به بیان دیگر، داعش مي اند بلکه سازندگان جامعه جهادی

ای  نامد، جامعه مي نزاع من القبائلها را  ترین واحد ممکن، از افراد اتمیزه و منفردی كه آن كوچک

كند و زمین پالمرا  بر پا كند. داعش همچنان كه بناهای چندین هزارساله را سرنگون مياسالمي 

ای جدید خواهد ساخت، از فرد هم  ها جامعه كشد تا نشان دهد كه بر این ویرانه را به آتش مي

آمدن جداشدگان از قبائل  را بسوزاند تا از گردهم« كفرآلودش»خواهد پیوندهای اجتماعي  مي

خواهد از فقدان امر اجتماعي جامعه بسازد.  جدید ساخته شود. به بیان دیگر، داعش ميای  جامعه

ای كه با نبردهای آخرالزماني  دهد؛ وعده سازی مي ی جامعه سان، داعش به مهاجرین وعده بدین

 عجین شده است.

رستاخیز كانتس در كتاب  خطاب سیاسي داعش مملوء از ارجاعات آخرالزماني است كه مک
تفصیل بدان پرداخته است. در ادامه نشان خواهیم داد كه عنصر آخرالزماني در  به شداع

را از « گروه پیروز»ای است كه  ی ایدئولوژیک داعش دو كاركرد مهم دارد: اوال، نشانه منظومه

ی  ورشدن جنگ میان مجاهدین و عامه كند و ثانیا، زمینه را برای شعله مغلوبین نهایي متمایز مي

 كند.   هیا ميمردم م

  گویي باید توجه داشت كه در طول تاریخ، باورهای آخرالزماني عمدتا با سودای پیش

الوقوع بودن آخرالزمان داللت  هایي كه هم بر قریب اند؛ نشانه های آخرالزمان همراه بوده نشانه

بود. در نتیجه،  كدام گروه فرقة الناجیة )گروه پیروز( خواهد كنند كه نهایتاً دارند و هم تعیین مي

كوشد به تمامي اقداماتش )احیای خالفت، نبرد در جغرافیای شام، احیای  داعش مصرانه مي

وبویي آخرالزماني دهد تا اثبات كند كه پیروزی نهایي از آن او خواهد  داری و غیره( رنگ برده

ند كه كن بود. به بیان دیگر، باورهای آخرالزماني همچون سازوبرگي ایدئولوژیک عمل مي

ی پیروزی نهایي بپوشانند. اگر یکبار دیگر  دهند و در جامه توانند هر شکستي را موقتي نشان  مي
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خواهند نهایتا در  داند كه مي طلباني مي به تلقي ناجي از مردم رجوع كنیم كه مردم را منفعت

 یم. یاب شناسي را بیشتر در مي ی گروه پیروز قرار گیرند، اهمیت این نظام نشانه زمره

های  تشدید شعله»ی آخرالزماني كاركرد مهم دیگری هم دارد كه مستقیما با منطق  این زمینه

كند چنان بر آتش  گونه كه دیدیم، ناجي به مجاهدین توصیه مي ناجي همسو است. همان« جنگ

طرفي،  و دیگر كسي نتواند با بي« ترین چیزها به مردم باشد مرگ نزدیک»جنگ بیفزایند كه 

مرز میان مجاهدین  كردن خط گر جنگ باقي بماند. اجرای این توصیه عمال مستلزم پررنگ نظاره

داشتن به گروه سوم )نه مجاهد و نه كافر( ناممکن شود. )این  ای كه تعلق گونه و كافرین است؛ به

 ی مردم به دلیل جهل آنان پرهیز رویه در تقابل آشکار با رویکرد القاعده است كه از تکفیر عامه

د(. در نتیجه، وش بندی مي صورت« العاذر بالجهل»د؛ رویکردی كه در چهارچوب اصل نك مي

ویژه با حمله به شیعیان و  ی مردم )به كوشد با تکفیر عامه داعش با پیروی از منطق ناجي مي

ها در سرزمین شام  سان، تشدید درگیری ورتر كند. بدین های مخالف( آتش جنگ را شعله سني

 هبردی است و هم معنایي آخرالزماني دارد.هم اصلي را

 تمركزیابی قدرت دولتی و سیالیت جهاد 

گونه كه دیدیم ناجي و سوری هر دو بر ضرورت فراگیرشدن جهاد و عبور از رویکرد  همان

ازحد القاعده بر اجرای  كند تمركز بیش ی القاعده تاكید دارند. ناجي استدالل مي گرایانه نخبه

ریزی دقیق، صرف هزینه و توان  ي مثل عملیات یازده سپتامبر كه مستلزم برنامههای بزرگ عملیات

: 1969)ناجي،  های كوچک شده است شدن عملیات رانده  سازماني باال است باعث به حاشیه

ها از  ، هدف جذب حداكثری نیروهای جوان و آموزش آننکایةی  كه در مرحله . حال آن(09

ی ناجي، یک گام  مقیاس كوچک و متوسط است. سوری از توصیههایي در  طریق انجام عملیات

كند كه صرفا  های كوچکي تصویر مي رود و فراگیرشدن جهاد را در پرتوی تشکیل هسته فراتر مي

اند. به بیان دیگر، در  با الهام از ایدئولوژی جهادی و بدون داشتن ارتباط سازماني شکل گرفته

 وط به فراروی از ساختار صلب سازمان است.طرح سوری، موفقیت جریان جهادی من

ی گروه داعش بسته شد. زرقاوی و دیگر  در فضای انتقاد گسترده از القاعده بود كه نطفه

گذاران داعش كه از همان ابتدا با رویکرد القاعده سر ناسازگاری داشتند فعالیت  بنیان

الدن  مخالفت مکرر بن علیرغم ی خود را از عراق شروع كردند. نخستین عنصری كه یافته سازمان
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و حمله به شیعیان ی مردم  ی عامه ی جهادی گروه زرقاوی افزوده شد تکفیر گسترده به برنامه

ی ناجي مبني بر  منبعث از توصیه داعش گونه كه دیدیم در سطح راهبردی، رویکرد بود. همان

. پس از استالزماني و در سطح ایدئولوژیک، مبتني بر باورهای آخر« كردن جامعه  دوقطبي»

ها در سوریه، فرصتي پدید آمد تا داعش بتواند مناطق  تحوالت بهارعربي و آغاز ناآرامي

ی استقرار دولت اسالمي عبور كند.  سرعت به مرحله ای از سوریه و عراق را تصرف و به گسترده

سربرآوردند،  در سوریه 2111گرایي كه پس از  ها گروه جهادی و اسالم ترتیب، برخالف ده بدین

داعش خود را نه همچون گروه یا سازماني مبارز بلکه در قامت یک دولت تصویر كرد. همزمان 

ی سیالیت جهاد،  ی دولت اسالمي، داعش با استقبال از ایده با تمركزیابي قدرت در چنبره

شهر  توانند به قلمروی دولت اسالمي هجرت كنند از همان هوادارانش را تشویق كرد كه اگر نمي

مقیاس كنند )اقداماتي كه در  های كوچک و كشوری كه هستند اقدام به طراحي و اجرای عملیات

سان، داعش توانست همزمان با تثبیت  گرگ تنها مشهور شد(. بدین  های اخیر به عملیات سال

« گرگ تنها»های موسوم به  ی عملیات ، به اندیشه2119تا  2119های  قدرت دولتي در فاصله سال

 ال و پر دهد تا بدین ترتیب جهاد را به فراسوی سرزمین شام بکشاند.ب

 گیری نتیجه

 «دعوت به مقاومت جهاني اسالمي»و  «مدیریت توحش»در این مقاله تالش كردیم با بررسي 

اند به  شناسانه و در مقام نقد دروني جریان جهادی نوشته شده كه هر دو با رویکردی آسیب

جهادی بپردازیم. هدف از این مقاله تأمل در جزئیات -جریان سلفيتحلیل تحوالت گفتماني 

ها را در نسبت با متن  راهبردهای پیشنهادی این دو متن نبود، بلکه كوشیدیم تا منطق دروني آن

پرداز دو مدل  های راه بررسي كنیم. هرچند ناجي و سوری نظریه گذار نشانه كالسیک و بنیان

داند و دیگری مجاهدین را  ی قدرت سیاسي مي دف را قبضهمتفاوت از جهاد هستند )یکي ه

دارد، یکي مدلي تمركزگرا مبتني بر قدرت  از سودای تاسیس زودهنگام دولت برحذر مي

تر نشان داد كه  ریزد و دیگری منادی جهاد فردی است(، اما بررسي دقیق دولتي پي مي

كوشند با انتقاد  است. هر دو ميشناختي هر دو یکي  های معرفت فرض های نظری و پیش بنیان

گرایي مسستر در سازمان القاعده گذر كنند و مخاطب  ی گروه پیشتاز سیدقطب، از نخبه از ایده

های  فرد جداشده از پیوندها و همبستگي»خود را نه در گروهي كوچک از برگزیدگان كه در 
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با هراس  سو، متن مدیریت توحش فرد را به رویارویي بجویند. از یک« اجتماعي

ی اصیل جهاد زاده شود، و از  سوژه ،خواند تا از بطن این مواجهه شناختي مرگ فرا مي هستي

به « سازمان»تواند در قالب تنگ  كند كه جهاد نمي سوی دیگر، ابومصعب السوری اعالم مي

گشاید،  ی جهاد را به روی همگان مي گونه كه ناجي دروازه اهداف خود دست یابد. همان

كند كه تا فراگیر نشود به پیروزی  یز جهاد را همچون جنبشي اجتماعي تصویر ميسوری ن

ی گروه پیشتاز  رد ایدهپردازی  ی آغاز هر دو نظریه جا كه نقطه دست نخواهد یافت. از آن

سوری « تمركززدایي»ناجي و گفتمان « تمركزیابي قدرت دولتي»بندی گفتمان  است، مفصل

 قي شکلي جدید از جهاد پدید آید: داعش.شود تا از این تال ممکن مي

ی آمریکا به عراق توانست از بطن مبارزه با اشغالگری  ی القاعده عراق كه پس از حمله شاخه

با اعالم خالفت اسالمي رسماً از القاعده جدا شد تا از آن  2119آمریکا رشد كند، نهایتا در سال 

، داعش با گسست از سنت گروه پیشتاز، گونه كه دیدیم همان پس با نام داعش شناخته شود.

نیاز ایدئولوژیک/عقیدتي وابسته  گونه پیش  كند كه به هیچ مفهومي جدید از جهاد را مطرح مي

ی جهادی داعش به روی همگان  گرایي سازماني القاعده، منظومه نیست. در نتیجه، در برابر نخبه

ی اصیل جهادی زاده  گ است كه سوژهبا مر  گشوده است چراكه در نهایت امر، از بطن مواجهه

با خلق ترتیب، داعش  ای كه البته رنگ و بویي آخرالزماني دارد. بدین خواهد شد؛ مواجهه

را مصادره كند. به  مردم سوریه و عراق انقالبي یتوانست بخشي از صدا ي آخرالزمانيییوتوپیا

و جای خود را به   دست دادهها اعتبار و مشروعیت خود را از  واقع، در عصری كه كالن روایت

كالن »با قدرت یوتوپیک  توانست اند، داعش های جزئي و موضعي داده اشتیاق پیگیری پروژه

انقالب را از درون تهي كند. اینکه چه عواملي  وی منازعه را بر هم زد  خود صحنه« روایت

ضدانقالبي همانند  باعث شد تا انقالب نتواند صدای راستین خود را بیابد و در دامن نیروهای

بررسي این تحوالت گفتماني در نسبت  كه مستلزمداعش از درون مضحمل شود پرسشي است 

 . استاقتصادی خاورمیانه -های اجتماعي با زمینه

جریان گفتماني  تتحوال در پایان الزم به تأكید است كه هدف از نگارش این مقاله بررسي

همه، تالش برای فهم عوامل  بااینجریان بود. این از خالل مباحثات دروني  جهادی-سلفي

ی تحلیل. نگارنده نیک آگاه است  ی آغاز مطالعه است و نه فرجامین مرحله گفتماني صرفا نقطه

 باطل گفتماني رها كنیم حاصلي جز درغلطیدن در دور عوامل كه اگر تحلیل را در سطح بررسي
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تردید، این عوامل گفتماني تنها زماني  . بيهای رایج مطالعات خاورمیانه ندارد بازتولید كلیشه

كنند كه در نسبت با عوامل غیرگفتماني بررسي و تحلیل  خود را بر ما آشکار مي راستینمعنای 

د، امیدواریم این یگنج شوند. هرچند بررسي عوامل غیرگفتماني در مجال محدود این مقاله نمي

  ورد.ای برای مطالعات آتي فراهم آ بررسي بتواند زمینه
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