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گفتمان معاصر خالفت ،جهاد را بهمثابه کنش اصلی خود در راه مبارزه با نظم بینالملل
برگزیده و این وضعیت ،یکی از مهمترین دشواریهای پدیدآمده در روابط بینالملل طی دو
دهه اخیر را سبب شده است .بهرغم اهمیت این موضوع ،تالشهای صورتگرفته برای
ماهیت بینالمللی رفتار جهادی در پیوستگی با هویت دینی و تبار تاریخی آن بهصورت
نسبی بازمانده است .پژوهش پیشِرو درصدد آن است که با لحاظ تبار تاریخی و هویت
دینی گروههای جهادی ،گامی در مسیر فهم ماهیت بینالمللی این گروهها و کارکرد
نظمستیزشان در عرصه سیاست جهانی بردارد .هدف آن است که میان این حوزة تأمل (تبار
تاریخی و کارکرد معاصر بینالمللی) ارتباطی منطقی برقرار گردد و برایناساس ،توضیحی
از ماهیت پدیده جهاد معاصر بهمثابه موقعیتی نوظهور و یگانه در زمینه و زمانه معاصر حاصل
آید؛ پدیدهای که بیگمان امروزه در قامت عاملی بحرانزا در عرصه روابط بینالملل ظهور
یافته است .برای انجام این مهم مباحث در دو سطح سامان یافته است .ابتدا و در بخش
نخست مطالعه ،تبارشناسی جهاد تعقیب گردیده است و سپس در بخش دوم ،به توضیح
نحوه و منطق حضور آن در عرصه بینالملل پرداخته شده است .روششناسی مطالعه در
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مطالعه و توضیح این وضعیت چندان ثمربخش نبوده است .مشخصاً این مطالعات از فهم

انجام این مهم ،نظریه گفتمان است.

کلیدواژهها :نظم بینالملل معاصر ،جهاد ،سلفیسم ،گفتمان خالفت.

* دانشیار روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبائی (.)a.keivan.ir@gmail.com
** دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی (.)t.mohammadikia@gmail.com
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امروزه شاهد وضعیتی پویا و تحولیابنده در صحنه بینالملل هستیم .از جمله ویژگیهای
این وضعیت آن است که طی دهه اخیر ،عامل «جهاد» بهمثابه کنشی تازهوارد به این عرصه
از سوی گروههای تروریستی و بهتازگی از سوی دولت ـ واره داعش نقشآفرین و حایز
سطوحی از اهمیت شده است .کارگزاران کنش جهادی ،اعم از سازمان تروریستی یا فرد
تروریست ،در مواجهه با نظم بینالملل موجود و با هدف اعتباربخشی به گفتمان مطرود و
حاشیهای خود به جهاد روی آوردهاند .در واقع جهاد به تالشی برای جایگزینسازی گفتمانی
حاشیهای با گفتمان مدافع نظم موجود در عرصه بینالملل تحویل رفته است و نگرشهای
تروریستی جهادگرایانه بر اساس درکی از محیط شکل گرفتهاند که طی آن «رهاییبخشی»
اهمیت یافته است .جهادگریان خود را پیشگامان مبارزه برای رهایی از نظم مدرن میدانند
و خویش را بر پایه هویتی از این دست تعریف میکنند .بدین ترتیب ،ضدیت با مدرنیسم از
جمله شاخصههای اصلی و هویتآفرین بنیادگرایی جهادگر است و کنش جهادی بهرغم
تحقق در عرصه جهان مدرن ،دل در گرو مناسبات پیشا ـ مدرن دارد و وجهه همت آن ،از
میان برداشتن بخش مهمی از دستاوردهای مدرنیسم ،از جمله دولت و نظم بینالملل مدرن
است .ازاینرو ،گفتمان جهادگرایی را میتوان هجمه «خواست سنت» به «خواست مدرن»
دانست .اعمال خشونت و نهایتاً حذف دیگری ،سازوکاری است که بنیادگرایان طی جهاد
برای پیگیری این خواستشان پیشنهاد میدهند.
نوشتار پیشِرو درصدد پاسخگویی به این پرسش است که :کارکرد جهاد در مناسبات
بینالملل چگونه است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ،به توضیح چندوچون طرح جهاد در
بنیادگرایی معاصر و پیامدهای آن در روابط بینالملل میپردازیم .فرضیه نوشتار آن است که
کنش جهاد ،محصول گفتمانی است که هدف آن طرد رادیکال و پایهای نظم مستقر در
حوزه بینالملل است؛ طردی که در ضمن رویکردهایی همچون بیاعتبارسازی نظاممند
قواعد معتبر در صحنه بینالملل ،تعریف نظم موجود بهمثابه منطق ناشی از «اقتدار کفار» و
سرمایهگذاری بر احساسات دینی بهمثابه زمینه وجاهتبخشی به اعمال خشونتبار ،حضور
آشوبگرانه و رفتار اختاللآور در صحنه بینالملل ،تحقق یافته است.
این مطالعه با بهرهگیری از روششناسی گفتمان از منظر میشل فوکو انجام پذیرفته
است .نظریه گفتمان پیجوی شناسایی دیالکتیک مهمی است که میان ساختهای دانش و
مناسبات عملی برقرار میشود ( .)Terdiman,1989, p.56برای انجام این مهم الزم است

 .2توضیح تبارشناختی جهاد

این بخش از نوشتار به تبارشناسی جهاد اختصاص دارد .هدف آن است که طی بررسیای
تبارشناسانه ،زمینه نظری الزم را برای توضیح نقش جهاد در عرصه بینالملل فراهم آوریم؛
مبحثی که در بخش دوم نوشتار بدان خواهیم پرداخت.
برای فهم گفتمانهای اسالمی باید به چندوچون شکلگیری آگاهی میان مسلمانان
بپردازیم .روشن است که در بحثی گفتمانی ،هدف توضیح موقعیت نفساالمری اسالم
نیست ،بلکه منظور شناسایی نحوهها و منطقهای رویکرد به اسالم با تفاسیر و گرایشهای
متنوعی است که در طول تاریخ از این دین مبین به دست داده شده است .در واقع ،شناسایی
آگاهی در طول تاریخ با توجه به نحوه بروز و ظهور آگاهی در آن میسر میشود.
اسالم دینی متنپایه ( )text-basedو به دنبال اهمیتیابی متن ،شریعتمدار است .این
مسئله (رویکرد به متن) ساختار اقتدار ویژهای را در این دین درباره متن شکل بخشیده است؛

جهاد و نظم بینالملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

اظهارات مطرح در هر گفتمان ،مورد توجه و موضوع تأمل مطالعهکننده قرار گیرد .این
اظهارات در سطوح مختلف قابل شناسایی هستند :از فهم ویژهای که در تفسیر متون اثرگذار
و مهم تاریخی عرضه میشود گرفته ،تا توجیهاتی که در قبال رویکردها و رویهها ارائه
میشود ،همه ،بخشی از اظهارات ارزشمند برای مطالعهای گفتمانی و بهتبع آن ،توضیح
چندوچون شکلگیری ساختهای قدرت و دانش هستند.
باید توجه کرد که این ساختهای قدرت و دانش هویتبخشاند و به بیان دیگر،
مجموعهای از اظهارات همبستة هویتی ویژه را پدید میآورند که به روابط و نیروها در دل
گفتمان هویت و معنا میبخشند .این فرایند هویت و معنابخشی در خأل اتفاق نمیافتد و
ناشی از غیریتسازی با «دیگری» است ( .)Smart,1994, p.371در واقع ساختهای قدرت
و دانش سازنده هر گفتمان ،طی طرد و نفی ساختهای قدرت و دانش مطرح در گفتمانهای
رقیب شکل میگیرند .رقابت با دیگری بر سر مسئلهای ویژه تحقق مییابد :تالش پیوسته
گفتمانهای حاشیهای برای کاهش اقتدار گفتمانهای حاکم و هژمونگردیده با هدف
جایگزین شدن با آن ( .)Butler, Laclau, Žižek, 2000, p.62در این تحقیق از نظریه گفتمان
برای فهم جایگاه جهاد در دو حوزه کالسیک اسالمی و عرصه بینالملل معاصر بهره
برگرفتهایم .اتخاذ رویکردی از این دست به ما اجازه داده است تا جهاد را در ارتباط با نظام
دانش/عمل سازنده آن فهم کنیم و وجهه همت خود را مصروف تالش برای تحصیل درکی
تاریخی ،هویتساز و انضمانی از آن در عرصههای پیشگفته نماییم.
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ساختاری که فارغ از تأمل در آن نمیتوان درکی از چندوچون نسبت دانش و عمل در
گفتمانهای اسالمی به دست داد .در واقع ،به بیراهه نرفتهایم اگر ادعا کنیم مهمترین عنصر
شکلدهنده به «آگاهی» در گفتمانهای اسالمی ،عمدتاً تباری متنپایه دارد و متن بخش
مهمتری از «اظهارات» را در این گفتمانها سامان بخشیده است .در مطالعه نحوه حضور
متن در این گفتمانها باید به نکتهای مهم توجه کرد و بهدقت آن را لحاظ داشت :متن
برخالف آنچه ابتدا به نظر میرسد ،امری بسیط ،تکساحتی و یکوجهی نیست و بهویژه
آنگاه که موضوع مجموعهای از مراجعات تاریخی قرار میگیرد ،خود دربردارنده سطوح
متعددی از اقتدار و هژمونی میگردد .این سطوح اقتدار را باید در مواردی مهم ،نظیر
اهمیتیابی یک جریان تفسیری طی یک گفتمان ویژه ـ که برخالف و در قبال جریانهای
دیگر اولویت مییابد ـ و تداوم پویای آن در تاریخ ـ که بهمعنای نهاده شدن پیوسته تفسیری
بر تفسیر قبلی در هر طور تاریخی است ـ مشاهده کرد .نباید از نظر دور داشت که فارغ از
تأمل در این سطوح نمیتوان اثرگذاری متن را در گفتمان رصد کرد و نقشآفرینی تاریخی
و هویتی آن را بهمثابه منبع تولید و گسترش نوع خاصی از آگاهی توضیح داد .برایناساس،
برای شناسایی چندوچون حضور متن بهمثابه بخش مرکزی اظهارات مهم در گفتمانهای
اسالمی ،باید توضیحی از ساختار حاکم بر متن و سطوح اهمیت در آن به دست دهیم (مبلغی،
 ،2961ص .)221با لحاظ این مهم در این بخش از پژوهش که پیجوی توضیح تبارشناسانه
جهاد در اندیشه و عمل اهل سنت است ،سطوح اقدار متن را باید مرتبط با نحوه رویکرد به
جهاد در عصر معاصر شناسایی کنیم.
مهمترین و پایهایترین متن مرتبط با جهاد در گفتمان خالفتگرای اهل سنت ،آیات
معطوف به جهاد در قرآن و سنت است .این متن ،به یک معنا در عمق همه نگاهها به جهاد
وجود دارد و بر پایه آن جهاد به شیوهای متالئم با دیگر بخشهای گفتمان خالفتگرای
اهل سنت ،و بهصورتی ناهمخوان با گفتمانهای دیگر در جهان اسالم فهم میشود .پس
از متن آیات جهادی قرآن ،متون نخستین و سازنده فقه اهل سنت درباره جهاد ،بیشترین
اهمیت را در عرضه اظهارات جهادمحور در گفتمان خالفت دارند .منظور از متون سازنده
فقه ،آن دسته از اظهارات فقیهانه است که از سوی بنیانگذاران مکاتب فقهی اهل سنت در
خصوص جهاد بیان شده و در قالب فتاوای فقهی سامان یافته است .تفاسیر صاحبنظران
مهم و سرشناس عهد اسالم میانه نیز به متونی از این دست میپیوندد؛ چه آنکه اظهارات
این گروه از عالمان برجسته عهد اسالم میانه نیز در شمار مباحث فقیهان بنیانگذار دانسته

 .3جهاد در گفتمان کالسیک خالفت
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شده ،منشأ سلسلهای از تفاسیر و تعابیر تاریخی قرار گرفته است.
بدین ترتیب ،اظهارات مرتبط با جهاد را میتوان از قرن دوم هجری تا زمان سقوط
عثمانیان سراغ گرفت .این دوره از گفتمان خالفت را میتوان «عهد خالفت کالسیک
اسالمی» نامید .در عهد جدید و پس از فروپاشی خالفت عثمانی ،گفتمان خالفت به شیوهای
تازه تداوم یافت؛ هرچند نهاد خالفت از میان رخت بربست .این عهد را میتوان «گفتمان
خالفت معاصر» نامید .مطالعه اظهارات گفتمانی عرضهشده طی این دوره نیز مهم است.
این اظهارات نیز چون اظهارات گفتمان خالفت کالسیک ،ناظر به متن قرآن کریم است؛
درعینحال ،در اینجا رجوع به اظهارات گفتمان کالسیک خالفت نیز اهمیتی ویژه دارد.
بدین ترتیب ،گفتمان خالفت کالسیک نیز برای این عهد ،در کنار قرآن کریم در قامت یک
متن ظاهر شد .بنابراین ،در مطالعه این عهد الزم است اقتدار متن معطوف به جهاد را در
خصوص نحوه صورتبندی آن در احیاگران گفتمان خالفت معاصر سراغ بگیریم؛ احیاگرانی
که خواسته یا ناخواسته درکی ناشی از زمینه و زمانه و به همین دلیل ،انضمامی از متون
پایهای پیشگفته به دست دادند و به یک معنا ،مراجعه به متون سطح اول (قرآن) و دوم
(فهم از قرآن) را در دوران ما ممکن ساختند.
برای مطالعه رویکرد گفتمان خالفت به مبحث جهاد الزم است به دو مرحله از گفتمان
خالفت ،یعنی خالفت کالسیک و معاصر بپردازیم و توضیح دهیم هریک چگونه سرنوشت
بحث جهاد را با تفاسیری که از متن اصلی عرضه داشتند ،در دل دو گفتمان خالفت کالسیک
و معاصر رقم زدند و مجموعهای از اظهارات را درباره جهاد وجاهت بخشیدند .ذیل رویکردی
از این دست میتوان به امکان و نتیجهبخشی تبارشناسی جهاد امید بست و در این مسیر
گام برداشت.
در ادامه بر اساس رویکردی اینگونهای ،به برخی از مهمترین اظهارات در گفتمانهای
خالفت کالسیک و معاصر میپردازیم .هدف آن است که در پی تحصیل درکی از این دست،
دریچهای به سمت شناسایی نحوه بروز و ظهور جهاد در ذهنیت معاصر سلفیان جهادی
گشوده شود؛ چشماندازی که به باور این نوشتار ،از منظر تأملی گفتمانی در آن ،میتوان
درک بهتری از حضور جهاد در عرصه بینالملل به دست داد و سرشت این حضور را به
شیوهای مؤثرتر مطالعه کرد.
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از این آیات بهصورت مؤثرتری در دل گفتمان خالفت مورد توجه قرار گرفتهاند .مشخصاً آن
دسته از آیات جهادی قرآن که به جهاد امر و از آن بهمثابه «تکلیف» یاد میکنند ،اهمیتی
ویژه دارند .در ادامه برخی از این آیات شریفه را برمیشماریم که بهصورت گستردهتری مورد
ارجاع فقیهان قرار گرفتهاند:
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َْ
َ
ین (توبه.)۹۱ْ:
ونْ َعن ْْالل َْهْ َوالل ُْهْل َة ْه َ یْالا ْو َْمْالظ َل َم َ ْ
لْةستو ْ
یلْالل َْهْ ْ
َس َب ْ
َ َ ََ َ
َ َ َ َ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ َُْ
َ َ ْ ُ َ
َ َ َ ُ َ
ونْ
یلْالل َْهْف َیا ُتل ْ
ونْ َفیْ َس َب ْ
ینْأنف َس ُه ْ ْمْ َوأ ْموْل ُه ْ ْمْ َبأ ْنْل ُه ُ ْمْالد َن ْْ ُةا َتل ْ
نْالمؤ َم َن ْ
ْ َإ ْنْالل ْهْاشتریْ َم ْ
ََْ َ ْ
َ ََ َ ْ َْ ُ ْ
َ ُ ْ َ َ َ ْ َْ َ
َ ُْ َُ َ َ ْ َ َْ َ
ْ
َ
َستب َِر ْواْ
نْالل َْهْف ْ
نْأوفیْ َبعه َ َْهْ َم ْ
انْوم ْ
یلْوالارء َْ
ند ْ
ونْوع اْْعلی َْهْحاَْْفیْالتورة ْْواْل
و ةاتل ْ
َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
یم (توبه.)۹۹۹ْ:
کْه َْوْالف ْو ْزْالع َظ ُْ
َب َب ْی َعک ُْمْال َذیْبَةعتمْ َب َْهْ َو ْذْ َل ْ
َ ََ
َ ََ ُ ُ َ َ َ ُ َ
ونْ َفیْ َس َب َیل َْهْ َصفَْْکأن ُهمْ ُب ْن َیَنْْ َم ْر ُصوصْ (صف.)4ْ:
ةنْ ُةا ََتل ْ
بْال َذ ْ
َإ ْنْالل ْهْة َح ْ
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فقیهان گفتمان خالفت اهل سنت ،از زوایای گوناگون به این آیات و دیگر آیات جهاد
نگریستنهاند و کوشیدهاند درکی کمابیش سازگار با اقتضائات رویکرد خالفت پایه از آنها به
دست دهند .دلبستگی مرکزی این گفتمان ،توضیح و سپس اثبات ضرورت رویکرد به جهاد
بهمثابه امکانی برای خلیفه مسلمانان بود .به زبان دیگر ،فقیهان گفتمان خالفت ،حامل میلی
تاریخی و درکی هویتی از کارکرد جهاد برای تثبیت و بسط خالفت بودند .منشأ این میل و
نگاه را باید در تجربه سیاسی جریان غالب اهل سنت سراغ گرفت که ذیل مفهوم خالفت
گرد آمده بود.
سیاست برای اهل سنت و فقیهان گفتمان خالفت ،امری خارج از دسترس و موقعیتی
معوّقگردیده نبود .ایشان برخالف گرایشهای دیگر از جمله امامیه ،با سیاست میزیستند و
به آن بهمثابه موقعیتی عملی و امکانی در خصوص گسترش و تقویت فقه ذیل اقتدار خالفت
مینگریستن د .این سبب شده بود که جهاد قرب و ارجی ویژه نزد ایشان یابد و تالش برای
توضیح کارکرد و اثبات اولویت آن بهمثابه نیازی فقهی و موضوعی سیاسی صورت پذیرد.
در واقع عالمان اهل سنت جهاد را تابعی از امر وجوبی اقتدا به خلیفه و امیر مسلمانان تعریف
کردند (سرخسی2669 ،م ،ج ،2ص )44و وجاهتی از این دست به این مفهوم در تاریخ بخشیدند.
متفاوت با وضعیتی از این دست ،از باب نمونه میتوان رویکرد فقیهان امامیه را به جهاد
مثال زد .برای آن دسته از ایشان که در عهد اسالم میانه درکی تعویقی از حکومت داشتند
و بر آن بودند که تا ظهور امام غایب(عج) سیاست در حالت معوّق به سر میبرد ،جهاد اولویت
و ضرورت نداشت .حاصل آنکه ،ایشان فقه جهاد را نه در ارتباط با مباحث عینی اجتماعی و
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حایز جوانب بیرونی و سیاسی ،که در عداد عبادات طرح میکردند و معموالً نیز باب آن را
بسته یا بهشدت محدود میدانستند .اما گفتمان خالفتمحور اهل سنت ،با توجه به نگاه
ویژهاش به امر سیاست ،از جهاد بهمثابه موقعیتی مهم یاد میکرد که در باببندی فقهی
مربوط به احکام و سیاسات بود و در بخش حدود و قصاص به آن میپرداخت که به امر
بیرونی و وظایف حکومتی نظر داشت (ابنماجه2426 ،ق ،ج ،2ص.)411
آنچه تالش فقیهان اهل سنت را در رویکرد گسترده به جهاد بهمثابه ابزاری در دست
نهاد خالفت دشوار مینمود ،چندوجهی بودن برخی آیات مرتبط با جهاد و وجود آیاتی درباره
صلح یا مستعد برای برداشتهایی با اولویت امری دیگر ـ جز جهاد ـ بود .به زبان دیگر
رویکرد به جهاد ،آنگونهکه دلخواه گفتمان خالفت و موافق با مقتضیات آن بود ،بهسهولت
ممکن نبود و این فقیهان با مجموعهای از چالشهای فکری در این راه روبهرو بودند؛
مجموعهای از پرسشها که تثبیت اهمیت جهاد منوط به پاسخگویی مؤثر به آنها بود؛
پرسشهایی نظیر اینکه :آیا آیات پیشگفته ،ناسخ آیات صلح هستند یا نه؟ آیا بر اساس این
آیات جهاد وجوب دارد؟ آیا وجوب جهاد ،کفایی است یا عینی؟ و آیا آیات جهاد بیانگر انجام
این مهم ذیل اقتدار نظام خالفتمحور است یا نه؟ بدین ترتیب ،این پرسشها موضوع
مجموعهای از تأمالت و موضع سطوح قابل بحثی از دقت از سوی بنیانگذاران مکاتب فقه
اهل سنت و نیز پیروان برجسته ایشان در عهد اسالم میانه قرار گرفت .در ادامه بهاختصار
برخی از مهمترین پاسخهای گفتمان خالفت را به مباحثی از این دست مرور میکنیم.
از جمله ضروریترین مباحث برای گفتمان خالفت ،یکدستسازی فهم خود از اولویت
جهاد بود .برایناساس ،وجهه همت فقیهان این گفتمان بر آن تعلق گرفت که نسبت آیات
پیشگفته و دیگر آیات جهاد را با آیاتی که ممکن بود از آنها در مسیر نفی جهاد یا نفی
اولویت آن استفاده شود ،مشخص سازند .حاصل چنین تالشی آن بود که در این گفتمان،
آیات جهاد را بهمثابه ناسخ آیات مربوط به صلح دانستند .برای نمونه ،امام محمد شافعی
(144-254ق) بر این باور بود که آیات مربوط به نهی نبرد و جنگ با مشرکان با نزول آیه
«وقاتلوهم حتی ال تکون فتنه» (بقره )269 :منسوخ گردیدهاند (شافعی1442 ،م ،ج ،4ص.)995
همچنین ابوبکر محمد بن ابیسهل سرخسی (ف464ق) از عالمان مکتب ابوحنیفه ،جهاد را
نشانه منسوخ شدن دیگر روشهای تعامل با غیرمسلمانان دانست (سرخسی2669 ،م ،ج،24
ص.)1
افزون بر بحث مهم ناسخ و منسوخ ،در گفتمان خالفت پایه به مبحث مهم دیگری نیز
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بهدقت پرداخته شد :وجوب یا عدم وجوب جهاد .پاسخ این گفتمان ،پذیرش جهاد بهمثابه
واجبی کفایی بود .این بدان معنا بود که در فرض عدم اتیان این امر واجب (جهاد) بهقدر
کفایت ،تکلیف برعهده همه مکلفان مسلمان قطعیت و عینیت مییافت .به زبان دیگر ،جهاد
در عمدهترین رویکرد نزد خالفتگرایان ،بهصورت بالقوه بر همگان واجب دانسته شد.
در توضیح تکلیف به جهاد بهمثابه امری واجب ،افزون بر آیات پیشگفته ،به برخی آیات
دیگر نیز پرداخته شد و دامنه این بحث وسیع گردید؛ از جمله آنکه شافعی بر اساس آیه
ََ ُ ْ ُ
ُ
«ک َت َب ْعل ْیک ُم ْال َاتَل( »...بقره )129 :جهاد را امری واجب معرفی کرد (شافعی2644 ،م ،ج،4
ص.)274
وجوب جهاد ،وجوبی متفاوت با احکام عبادی مانند نماز و روزه است که بر همه مسلمانان
واجباند و مطابق دیدگاه بیشتر فقیهان ،جهاد بر مرد مسلمان آزاد و سالم بهعنوان واجب
کفایی فرض گردیده است .در پاسخ به پرسشهای مهم یادشده ،بزرگان مکاتب فقهی اهل
سنت بهطور اساسی ورود کردند و هریک کوشید به اقتضای مکتب فقهی خود ،درکی سازگار
با خالفت از جهاد به دست دهد.
افزون بر مکتب شافعی ،در دیگر مکاتب اهل سنت نیز بر وجوب جهاد تأکید گردید.
بهصورت مشخص ،عالمان مالکیمذهب از ضرورت و وجوب جهاد ابتدایی سخن گفتند؛
همچنانکه فقیهان و عالمان حنبلی ،که بهلحاظ تاریخی تأکید بیشتری بر جهاد از خود
نشان دادهاند ،بعضاً تا آنجا پیش رفتند که اقدام به جهاد ابتدایی (اتخاذ رویکردی مسلحانه
در مبارزه با کفار حتی در فرض عدم برقراری نزاعی تداومیابنده میان طرفین) را دستکم
سالی یکبار بر مرد مسلمان واجب دانستند .این بدان معنا بود که ایشان به وجوب عینی
جهاد معتقد شده بودند .برای شناسایی این رد فکری در گفتمان خالفت در عهد میانه
اسالمی ،از جمله میتوان به احکام ابومحمد مقدسی (914-544ق) مراجعه کرد .در نهایت،
به بیراهه نرفتهایم اگر ادعا کنیم «فقه الجهاد» بهصورت مؤثری از سوی ابنتیمیه در گفتمان
کالسیک خالفت اهمیت یافت .وی کوشید درکی از اندیشههای جهادی احمد بن حنبل به
دست دهد که وجهی کاربردی داشت.
بهرغم تنوعاتی از این دست ،آنچه بهروشنی به چشم میآمد آن بود که فقیهان برجسته
اهل سنت در گفتمان خالفت به منطق مشترکی درباره جهاد دست یازیده بودند که بر اساس
آن ،جهاد صرف از نظر واجب کفایی یا عینی بودن و نیز بهرغم تقریرهای گوناگون از نحوه
وجوب آن ،در مقابل کفار حربی ،کفار ذمی و باغیان «واجب» دانسته میشد (ابنرشد2665 ،م،
ج ،2ص.)916

 .4جهاد در گفتمان معاصر خالفت
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در بررسی این گفتمان توجه به نکتهای تاریخی که عواقب اندیشهای دارد ،مهم و تعیینکننده
است :گفتمان معاصر خالفت ،برخالف سلف کالسیکش ،در شرایط فقدان نهاد خالفت
شکل گرفت .این بدان معنا بود که این گفتمان به سیاست ،نه بهمثابه «تدبیر امور» و امر
موجود عینی ،بلکه چونان موقعیتی ازدسترفته و آرمانی مهم مینگریست که باید احیای
آن وجهه همت قرار گیرد.
نکته مهم دیگر در مطالعه گفتمان معاصر خالفت آن است که این گفتمان نهتنها بر پایه
قرآن ،بلکه متأثر از گفتمان کالسیک خالفت به بحث جهاد توجه میکرد .مشخصاً
آموزههای فقهی احمد بن حنبل و ابنتیمیه در این گفتمان ،که منشأ الهامبخش سلفیسم
جهادی بودند ،مؤثر واقع گشت و احیاگران مهم این گفتمان کوشیدند با توجه به اندیشههای
مکتب فقهی حنبل و نیز تأمالت سلفاندیشانه ابنتیمیه طرحی نوآمد از جهاد به دست دهند
(هیکل2669 ،م ،ص .)14مهمترین احیاگران نگرش جهادگرا در گفتمان خالفت معاصر،
مودودی و سید قطب هستند .در ادامه رویکرد این دو شخصیت مهم را به مقوله جهاد در
دل گفتمان خالفت معاصر توضیح میدهیم.
ابواالعلی مودودی :مودودی فقیهی برجسته در گفتمان خالفت معاصر به شمار میآید.
او فقهی متفاوت را بر پایه اندیشههای تکفیری ـ جهادی بنیان نهاد؛ فقهی که راه حضور
این دانش را از زندگی مسلمانان به زندگی غیرمسلمانان و جهان بینالملل گشود .این فقه
آغازی گردید برای حضور فرد مکلف مسلمان بهعنوان عامل جهادی در عرصه بینالملل.
برای فهم این مطلب باید به چندوچون رویکرد وی به جهاد توجه کنیم .مودودی طی
سالهای  2644تا  2654اصول مهمی را در آثار خود وضع کرد که بعدها از سوی سید
قطب ،دیگرشخصیت مهم جهادگرا در گفتمان خالفت مورد توجه جدی قرار گرفت و بهمثابه
سرلوحه تأمالت او اهمیت یافت .نگاهی تفصیلی به این اصول نشان میدهد مودودی آنها
را در خصوص ایده معلقمانده احیای خالفت طرح کرد.
اصول مودودی عبارت بودند از «بینیازی از عذر و توجیه و ضرورت عمل بر اساس
عقیده و شریعت» (مودودی ،2916 ،ص« ،)59-54اجتناب از طاغوت و غربگریزی» (همو،
2697م ،ص« ،)1پیروی بیچونوچرا و روش تعبدی» (همان ،ص« ،)21-22سیاستگرایی»
(همان ،ص )7و «جهانی اندیشیدن» (همو2677 ،م ،ص .)76-71این اصول بنیانگذار فقهی
گردید که برخالف سنت کالسیک اسالمی ،درکی ویژه از کارکرد جهاد در زندگی معاصر به
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دست میداد و بهجای تاریخ اسالم میانه ،توجهی ویژه را به عهد سلف مبذول میداشت.
ازاینرو ،این اصول را باید راهبرد فکری سلفیسم جدید معرفی کرد؛ راهبردی که متأثر از
تالشهای پیروان وی ،حضور جهانی سلفیسم را در جهان معاصر تئوریزه کرد.
هریک از این اصول به یکی از ویژگیهای آنچه در تطوری تاریخی بنیادگرایی اسالمی
را شکل بخشید ،اشاره دارد« :بینیازی از عذر و توجیه» بیانگر منطق «خودارجاع»
رویکردهای بنیادگرایانه است؛ بدینگونهکه آموزههای اسالمی صرفاً بر اساس ظاهر نص
اثبات و تأیید میشوند و به ارجاع به بیرون از دایره نص و تأیید و تصدیق خارجی آنها نیازی
نیست .او اصل «غربگریزی» را با توجه به حضور فرهنگی غرب در جوامع اسالمی توضیح
میداد .از نظر مودودی ،این حضور فرهنگی که از آن متأثر از ادبیات آن روز ذیل عنوان
«استعمار فرهنگی» نیز یاد میکرد ،نتیجه پیروزیهای سیاسی و نظامی غرب در عصر جدید
بود .مودودی بر آن بود که استعمار فرهنگی وجهی تهاجمی دارد و به یک معنا ،بیانگر
تهاجمی جدید به داراالسالم و کشورهای مسلمان است .مودودی منطق حاکم بر این تهاجم
را اندیشه و ارزشهای غرب معرفی میکرد؛ مجموعهای که نقطه ثقل آن را در
انسانمحوری نگرشهای فلسفی غربی تحلیل مینمود (قرضاوی2499 ،م ،ص.)17-14
در ادبیات مودودی ،مفهوم «انسانمحوری» مهم و تعیینکننده است .او انسانمحوری
را معادل شرک به شمار میآورد؛ ازاینرو به باور وی ،برای رهایی از شرک غربیان و تهاجم
ناشی از آن ،باید مسلمانان به انتخابی مهم دست بزنند :تبعیت بیچونوچرا از متن نص ،که
منظور ،رویکردی ویژه به نص بود .نگاه به نص و تالش برای فهم و تفسیر الیههای آن
در طول تاریخ درازدامن اسالم ،همیشه جدی و تعیینکننده بوده است؛ بااینحال ،مودودی
نگاهی اینگونه را به نص نمیپذیرفت .او بر آن بود که نص را باید فارغ از هرگونه مجادله،
بهمثابه امری شفاف که ظاهر آن بیانگر همه آن چیزی است که میخواهد بگوید ،دربرگرفت.
نص در رویکرد ظاهرگرایانهای از این دست ،آنگونهکه مودودی اعتقاد داشت ،دستمایه
اصلی برای دفاع از خود در برابر دیگری مهاجم ،یعنی غرب بود .این بدان معناست که نص
همچنین حاوی کارکردی سیاسی نیز به شمار میآمد (مودودی2442 ،ق ،ص.)24
در توضیح سیاسی بودن نص و اسالم از دیدگاه مودودی ،توضیح نکتهای مهم در
خصوص قضاوت او درباره سرشت حکومت ضروری است .مودودی به تفکیک میان حکومت
اسالمی و حکومت مسلمانان معتقد بود .به گفته او ،حکومت اسالمی نتیجه باور به سیاسی
بودن دین اسالم است و منظور از آن حکومتی است که ذیل نظم خالفت-پایه ،بر مبنای
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مراجعه به ظاهر قرآن کریم ،بهمثابه قانون اساسی کشور ،سامان یافته است؛ درحالیکه
حکومت مسلمانان بیانگر نظم مستقر در میان مسلمانان است؛ هرچند این نظم ماهیتی دینی
نداشته باشد.
ویژگی دیگر رویکرد مودودی ،جهاننگری آن بود .او بر این باور بود که حوزه تخاطب
اسالم به گستره گیتی است و مخاطب اسالم همه انسانها هستند؛ چه آنکه اسالم مطابق
نص قرآن ،به همگان عرضه شده است .این ویژگی فراگیر و جهانی بودن اسالم بیانگر
بیاهمیت بودن دیگر وابستگیها ،نظیر ملیت یا قومیت در نظام فکری مودودی است .او بر
اساس این اصل ،تداوم تاریخ اسالم را توضیح میداد و بر آن بود که جهانشمولی اسالم،
عامل تداوم اسالم در طول تاریخ درازدامن آن بوده است (دمنت ،2964 ،ص.)294-291
چنین رویکرد جهانگرایانه ،عملمحور و درعینحال ظاهراندیش از رویکرد به نص و
توضیح جایگاه آن در خالفت معاصر ،به شکلگیری مجموعه گستردهای از گروههای جهادی
و سلفی کمک شایان توجه کرد .شخصیت مهمی که ایدههایی از این دست را نظم و نظامی
مؤثرتر و کاربردیتر بخشید ،سید قطب بود.
سید قطب :سید قطب در تکمیل پروژه فکری مودودی ،به جریان احیای اسالم سیاسی
در اهل سنت و گفتمان خالفت معاصر ،توانی تازه و نظمی متفاوت بخشید .نظام فکری او
را میتوان ذیل توجه به سه مفهوم جاهلیت ،جهاد و اسالم راستین یافت و توضیح داد .او
این سه مفهوم را از منظری متفاوت با گذشتگان و بهصورتی ویژه بسط و توسعه داد و درکی
تازه از آنها پدید آورد .در نگاه وی جاهلیت بیانگر وضع موجود ،اسالم راستین بیانگر وضع
مطلوب و جهاد بیانگر نحوه عبور از وضع موجود به وضع مطلوب بود .نکته جالب آنکه ،وضع
موجود و مطلوب آنگونهکه سید قطب شرح میداد ،گویای سیر تاریخی معکوسی بودند؛ چه
آنکه وی عصر مدرن را جاهلیت و عصر سلف صالح را اسالم راستین میدید (سید قطب،
 ،2971ص.)14-4

بدین ترتیب ،بر اساس نگرش سید قطب ،وظیفه مسلمانان این بود که به واسطه جهاد
وضع موجود را به وضع مطلوب تغییر دهند .ازاینرو ،سید قطب در نظام فکری خود ،اهمیتی
بیبدیل و استراتژیک برای جهاد قایل گردید .او در دل نگاهی از این دست که به بسط
گفتمان خالفت در عهد معاصر کمک شایان توجه و ای بسا بیبدیلی نمود ،کوشید ابزارهای
نظری الزم را برای رویکرد به جهاد ،گسترش تئوریک دهد .به باور او ،جهاد که از آن
بهمثابه راهکار رویارویی مسلمانان با جاهلیت جهان مدرن یاد میکرد ،یک «واجب دینی»
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است (همان ،ص41و.)295
برایناساس ،جهادگرایی در نگرش سید قطب ،برخالف درک تاریخی مسلمانان عصر
میانه از این مفهوم ،به مواجهه با نیروهای بیرون از مرزهای اسالم معطوف نبود ،بلکه
تمسک به آن وجهی درونگرایانه نیز در خصوص نحوه اداره جوامع اسالمی داشت .از نگاه
سید قطب حکومتهای مستقر در درون داراالسالم بخشی از جاهلیت به شمار میآمدند و
ازاینرو ،الزم بود با ایشان مواجههای از جنس جهاد صورت گیرد .به باور وی اتخاذ رویکردی
از این دست بر همه مسلمانان واجب بود و امری اختیاری شمرده نمیشد .بدین ترتیب،
جهاد در نگاه سید قطب و گفتمان خالفت معاصر که وی منادی جدی آن بود ،در قامت
تکلیفی فردی و عینی که به دوره معاصر نظر داشت ،فهم گردید و بیانگر رویاروییهای
اعتقادی ،فرهنگی و هویتی با مجموعهای از عناصر مدرن در دو سطح فضای درونی جهان
اسالم و فضای خارج از آن شمرده میشد .به یک معنا در این برداشت ،جهاد راهحل
استراتژیکی معرفی گردید که احیای خالفت و عبور از وضع جاهلی موجود ،بدون تمسکی
جانمایهدار و جدی به آن ممکن نمینمود .درعینحال ،نباید به غلط انگاشت که رویکرد
سید قطب به جهاد در دل مرزهای اسالمی ،توجه وی را از فضای بیرون از این مرزها
بازمیداشت.
جهاد بهمثابه واجب دینی از منظر سید قطب میبایست در گستره جهانی و برای اصالح
جهان جاهلی مدرن ـ و نهتنها جامعه اسالمی ـ بهرهبرداری جدی میشد .نگاهی از این
دست به مقوله جهاد تحولآفرین بود .در واقع خطی از اثرگذاری نظری و سپس عملی را از
اندیشه جهادمحور سید قطب تا اهمیتیابی پیوسته جریانهای سلفی و جهادگرا میتوان
نشان داد .یک نمونه برجسته آن ،عمر عبدالرحمان ،طراح حمالت یازدهم سپتامبر است که
بهشدت متأثر از سید قطب بود و درکی اینگونه از جهاد در ذهن داشت .برایناساس میتوان
اندیشههای او را مصدر بنیادگرایی جهادی و مرکزیترین ایده گفتمان خالفت معاصر
دانست؛ گفتمانی که هرچند از تأملی دروندینی سرچشمه میگرفت ،توانست وجوهی
بینالمللی بیابد و تأثیری جهانی ـ هرچند نامطلوب ـ بر جای گذارد .ازاینرو ،سید قطب را
میتوان پدرخوانده جنبشهای اسالمی سلفی ـ جهادی دانست .بدین ترتیب ،این گروهها
وجهه همت خود را بر فراگیر ساختن کنش جهادی برای ایجاد احیای نهاد خالفت در عصر
جدید قرار دادهاند و عمل به اندیشه قطب را تنها راه نجات اسالم در جهان امروز و عرصه
بینالملل معاصر میپندارند ).(Toth, 2013, p.67315

 .5جهاد در عرصه بینالملل
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پیشتر گفتیم که اوالً ،جهاد در عهد گفتمان کالسیک خالفت ،ماهیتی حکومتمحور داشت
و بهمثابه کارویژهای سازگار با نحوه حضور یک نظم معتبر (خالفت) در مناسبات بینالملل
عمل میکرد .ثانیاً ،پس از تضعیف شدن و سپس از میان رفتن خالفت کالسیک ،رویکرد
به جهاد که طی گفتمان ذهنیگردیدة خالفت معاصر تهییج شده بود ،بذر گرایشهای
افراطی را در خود پرورد؛ گرایشهایی که بهتدریج رشد کردند و در قالب رفتارهای
بنیادگرایانه بروز و ظهور یافتند .ازاینرو ،بنیادگرایی اسالمی پاسخی بود به افول سیاسی و
انحطاط فکری جوامع اسالمی در عصر پساـخالفت از یکسو و گسترش اقتدار و رشد علمی
در جوامع مغربزمین در بازه زمانی مشابه از سوی دیگر.
این افول و انحطاط در پی حضور بیش از پیش غربیان در جهان اسالم بهروشنی مشاهده
شد .بنیادگرایان بر اساس مشاهدهای از این دست راه مبارزه با جریان مدرنیته را نهتنها در
نفی اندیشه نوآمد غربی دیدند ،بلکه ضمن اثرپذیری از شخصیتهایی نظیر مودودی و سید
قطب ،به ضرورت تالش عملی برای احیای خالفت با نظم موجود سیاسی در سرزمینهای
اسالمی معتقد شدند .این نگرش مستعد تولد و توسعه یک ایدئولوژی خشن و ضد مناسبات
جاری در عرصه بینالملل و فضای فرامرزی و فرامنطقهای بود .در واقع این منطق در همان
نگرش متنگرایانه و نصمحوری ریشه داشت که از سوی چهرههای مرکزی احیای خالفت
پیشهاد شده بود؛ منطق و ایدئولوژیای که احیای خالفت را بر پایه درکی سلفی و متناسب
با رویکردی ظاهرگرایانه به نص ،حاوی همه راهحلهای الزم برای رفع و رجوع مشکالت
مسلمانان در عهد مدرن تشخیص میداد .گفتمانی از این دست پاسخهای تجدد غربی به
مشکالت را ،ازآنرو که بیرون از قلمرو آموزههای اسالمی قرار میگرفت ،نامعتبر و نامشروع
برمیشمرد ).(Al-Rasheed, 2012, p.195
چنین فهمی که به ضرورت احیای خالفت باورمند بود ،در تضادی روشن با ترتیبات
سیاسی معتبر در جهان مدرن قرار میگرفت و به دلیل بیهویت و مهمل دانستن مرزهای
ملی ،بستر اصلی روابط میان کشورهای اسالمی و نیز میان این کشورها را با کشورهای
دیگر جهان بیاعتبار میدانست .این نگاه انتقادی و افراطی به نظم مستقر در عرصه
بینالملل ،به یک معنا پاسخی بود به حذف نظام خالفت در پی تصمیمگیری بازیگران اصلی
بینالمللی پس از جنگ جهانی اول .همچنین رویکردی از این دست حاوی راهکاری برای
پروژه عمدتاً نارس و کمابیش ناموفق دولت ـ ملتسازی در کشورهای اسالمی سنیمذهب
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در پی متالشی گردیدن خالفت عثمانی به شمار میآمد.
مشکل آنجا بود که کشورهای اسالمی در پی فروپاشی خالفت اسالمی ،نهتنها در
تشکیل بلوک قدرت مؤثری در عرصه بینالملل توانا نبودند ،بلکه حتی در تکمیل فرایند
دولت ـ ملتسازی درون مرزهای خویش نیز ناتوان ظاهر شده بودند و عمالً قادر به تشکیل
دولتهای ملی موفقی نبودند .اتفاقی که از آن با عنوان «پروژهای ناکامل» یاد میشود
).(Tibi, 2002, p.136این وضعیت از یکسو احساس افول را میان مسلمانان نوگرا تقویت
) (von Bredow, 1994, p.58و از سوی دیگر انگیزه بنیادگرایان را برای بازگشت به عهد
خالفت تشدید کرده بود .اما مهمتر از همه این عوامل زمینهای ،هسته مرکزی درک
ایدئولوژیکی قرار داشت که خالفت را بیانگر منطق مشروع برای حضور مسلمانان در عرصه
بینالملل میدید؛ راهکاری که تحقق آن منوط به جهاد علیه نظم موجود بینالملل و تالش
برای برهمزدن آن دانسته میشد .درکی از این دست پیشنهادی مشخص ارائه میداد :احیا
و بازسازی خالفت اسالمی بهمثابه راهحل عبور از مشکالت مزمنی که دامنگیر سرزمینهای
اسالمی شده است؛ امری که بر اساس توسل به زور و به دنبال آن ،برهمزدن نظم موجود
دستیافتنی میگردد.
نکته مهم آنجا بود که از منظر بنیادگرایان اسالمی ،این امری روشن و مشخص بود
که نظم بینالملل موجود ،با توجه به واحدهای دولت ـ ملت و مرزهای سیاسی ناشی از
ایدئولوژی مدرن آنها ،با گفتمان اسالم سیاسی خالفتمحور رابطهای متضاد داشت و
ازاین رو ،این نظم در مقابل نظم مطلوب داراالسالم قرار می گرفت و الزم بود از میان
برداشته شود .بنابراین ،بر پایه درکی از این دست ،واحدهای سیاسی ناشی از حاکمیتی
دولت ـ ملت پایه نه تنها مطلوبیت نداشت ،بلکه بیانگر تحمیل اراده کفار بر کشورهای
اسالمی بود .روشن است که توضیحی از این دست از روابط بینالملل ،به نفی رادیکال
آن میانجامید و راه را بر افراطگرایی در این حوزه ،هم بهلحاظ نظری و هم بهلحاظ
عملی میگشود .در واقع این نفی رادیکال خود را در جریانها و جنبشهای مختلفی که
در جغرافیای اسالمی پدیدار گشتند ،به نمایش نهاد؛ جنبشهایی که در برابر استعمار،
ارزشهای غربی ،روش چیره بر نظم بینالملل معاصر و جهانگستر گردیدن اندیشه و
مرام غربیان سربرآوردند ).(Thakur& Sidhu, 2007, p.127
بنابراین ،مشخص میشود چرا طبق ادعای نوشتار ،گفتمان معاصر خالفتگرای اهل
سنت ،ماهیتی بینالمللی دارد و محمل اصلی دعاوی اصلی حوزه بینالملل است .توضیح
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آنکه ،نمیتوان این گفتمان را فارغ از نقش بنیادینی تصور کرد که برای خود در ضدیت با
نظم بینالملل در نظر میگیرد .چنانکه در قطعات پایانی بخش قبلی توضیح دادیم،
سازوکاری که باورمندان به این نقشآفرینی برای تحقق آن در نظر میگیرند« ،جهاد» است.
شکلگیری و پدیداری مجموعه کمابیش متنوعی از گروههای جهادی در سطح بینالملل را
باید در دل گفتمانی اینگونه و برای پاسخگویی به نیازی از این دست تحلیل نمود و فهم
کرد؛ گروههای جهادیای که قرار است این نقشآفرینی رادیکال و ضد نظم معتبر را در
عرصه بینالملل از طریق عمل جهادی محقق سازند .ازاینرو ،باید سلفیسم جهادی مبتنی
بر نفی ساختار دولت ـ ملت پایه را متفاوت با جهاد کالسیک دانست؛ چه آنکه برداشتی از
این دست از مفهوم جهاد ،حاصل تحولی در معنای آن است و به شیوهای نامتجانس با سلف
تاریخی خود ،در ارتباط با امری مدرن شکل گرفته است (رشاد طاحون2661 ،م ،ص.)42
تالش برای تأسیس واحدی سیاسی در عرصه بینالملل که با منطق و نظام حاکم بر آن
سازگاری ندارد ،وجهه همت و نهایتخواستة این گرایش ضدمدرن است .این واحد سیاسی،
ماهیتی تهاجمی و خصلتی شورشگرانه دارد و پدیداری و تداوم آن بهمعنای تخریب پیوسته
نظم بینالملل و ایجاد بحرانی ساختاری و دامنهدار در آن است .جهادگرایان این واحد سیاسی
را به دلیل بهرهگیری از ادبیات کالسیک اسالمی« ،خالفت» مینامند ،ولی با توجه به
وضعیت معاصر بینالملل میتوان دریافت که خالفت موردنظر ایشان ،با خالفت کالسیک
تفاوتهایی پایهای دارد .تجربه داعش که بهصورت محدود دولت ـ وارهای بر پایه خالفت
تشکیل داده است ،ماهیت ذاتاً بحرانآمیز چنین واحد سیاسی نظمستیزی را نشان میدهد.
بدین ترتیب ،میتوان به ارتباط وثیقی پی برد که میان دو مفهوم جهاد و خالفت ،در گفتمان
خالفت معاصر اهل سنت شکل گرفته است.
در این گفتمان ،جهاد ،هم مقدمه ایجاد خالفت و هم نتیجه تأسیس آن دانسته شده است.
ازاینرو ،جهاد را باید آن منطق فراگیر در گفتمان معاصر خالفت دانست که این گفتمان از
طریق دست یازیدن به آن ،درصدد توجیه حضور شورشگرانه خود در سطح جهان بوده ،آن را
مبنای برپایی خالفت و اجرای شریعت میپندارد .در واقع باید جهاد را منطق فراگیر در گفتمان
سلفیسم نوین دانست که گفتمان از طریق دست یازیدن به آن ،درصدد حضور جهانی،
تأثیرگذاری بینالمللی ،برپایی خالفت و اجرای شریعت برمیآید )(Wichmann , 2014, p.137؛
سبک حضوری که در شیوه نوین عضوگیری و اقدامهای جهادی این گروهها نیز نمایان
است .به عبارت دیگر ،ماهیت بینالمللی این گروهها را از جمله میتوان در چندوچون
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یارگیری اجتماعی آنها نشان داد .این یارگیری اجتماعی ،آنگونهکه گفتمان معاصر خالفت
توضیح میدهد ،بر پایه تحریک و کنترل عقاید و انگارههای عمیقاً فردی و شخصی افراد،
فارغ از تعلقاتی نظیر ملیت و قومیت تحقق مییابد.
در واقع ،گفتمان معاصر خالفت میان ضرورت مبارزه با نظم معتبر در عرصه بینالملل
و عمل به تکلیف شرعی فرد مسلمان ارتباط برقرار میکند و حضور ستیزهجویانه مسلمان
سنیمذهب را در مسیرهای منتهی به نفی نظم موجود در حوزه بینالملل ،وظیفه دینی و
تکلیف الهی هر باورمندی به این گفتمان معرفی مینماید .با درکی از این دست است که
تکلیفگرایی فردی ،راه به نقشآفرینی منفی و ضد نظامهای موجود در عرصه بینالملل
میبرد و طی آن عامل جهادی هویتی تازه مییابد و در ورای هویتی ملی ،قومی یا تمدنی
پیشین خود ،به بازیگری ستیزنده در عرصه بینالملل بدل میشود .فردی از این دست ،نظام
انگیزشی متفاوتی از دیگر بازیگران دارد و ازاینرو استعداد تازهای را از خود نشان میدهد.
برای نمونه ،این احتمال وجود دارد که او با گذشتن از خود و قربانی کردن تن خویش به
تکلیف جهادی تن دهد و طی این خود ـ قربانیسازی ،طنین حضور خشونتبار اسالمگرایان
جهادی را در بخشهای مختلف جهان بهصورت مؤثرتری گسترش دهد .اگر او یک
بمبگذار اروپایی باشد ،عمل انتحاریاش میتواند زنگ خطر را برای اروپاییان به صدا
درآورد و اگر آمریکایی باشد ،چنین تهدیدی برای آن کشور شکل میگیرد .نکته آنجاست
که برای آن فرد ،اروپایی ،آمریکایی یا تابع کشوری دیگر بودن معنای خود را از دست داده
است؛ او خود را تابع خالفتی جهانی میداند که وظیفه دارد بیشترین خسارت را متوجه
دشمنان سازد .حاصل آنکه ،عامل جهادی ،به دلیل ماهیت عمیقاً اعتقادی خود ،از استعدادی
ویژه در تولید امواجی ویژه و متفاوت از تخریب و پروپاگاندا در گوشه گوشه جهان و فراسوی
مرزهای داراالسالم (در معنای کالسیک کلمه) برخوردار است .چنین فردی توانایی بیشتری
برای نمادسازیهای متفاوت و خشونتبار در نفی نظم بینالملل موجود داراست .حاصل این
توانایی ،اهمیتیابی گسترده جریانهای جهادی در مقابل گروههای مرجع در عرصه
بینالملل و نهادهای بینالمللی معتبر بوده است ). (Figueira, 2011, p.82
در واقع گفتمان خالفت معاصر ،برخالف سلف کالسیک خود ،از طریق تکنیکهایی
نظیر ایدئالگرایی مبتنی بر بازگشت به خالفت نخستین ،طرد نظاممند نهادهای نظم
بینالملل و تالش پیوسته برای بیاعتبارسازی اخالقی و ارزشی مناسبات نظم بینالملل،
موفق به ایجاد چالش در برابر نظم بینالملل گردیده است .این نشان میدهد گفتمان جهاد

).(bin Muda, 2015, p.43

این نشاندهنده تغییری ماهوی در معنا و کارکرد جهاد در عصر معاصر است .به زبان
دیگر ،این گفتمان بهرغم ادعای اصالتی که درباره ضرورت جهاد طرح میکند و به
مشروعیت ناشی از آن میآویزد ،مفهوم جهان را در سیاق و ضمن روابطی مشروع و ضروری
معرفی مینماید که با تبار و کارکرد تاریخی جهاد بیگانه و ناهمساز است .در بخش نخست
این نوشتار به تبار جهاد در اسالم میانه اشاره کردیم و کارکرد آن را در ارتباط با بسط
هژمونی خالفت ،بهمثابه بخشی مهم از مناسبات بینالملل آن عهد توضیح دادیم .با لحاظ
نکاتی از این دست مشخص میشود جهاد در معنای کالسیک آن با جهاد معاصر دو امر
متفاوت هستند و از دو پدیده حایز هویت وکارکردی نامتجانس و ناهمساز خبر میدهند.
جهاد در گفتمان خالفت معاصر ،بیانگر تالشی برای نیل به امری آرمانی از یکسو و
نبرد با امر عینی از سوی دیگر است .امر آرمانی خالفت بر باد رفته و امید به احیای آن و
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با تکیه بر موقعیت تاریخی و فقهی ویژه خود ،نقدی رادیکال به نظم بینالملل پرورد و
عرضه داشت.
در فضایی از این دست است که میتوان دریافت چرا نقشآفرینی بینالمللی تروریسم
مذهبی جهادگرایان ،نمایانگر مخالفت نظاممند ایشان با نظم جهانی است (Herrmann,
)Tausch&Amin, 2005, p.28؛ نظمی که از منظر ایشان ،ناشی از اعمال پیوسته اراده «دیگری»
دیده می شود .به چالش کشیدن این دیگری که ساختار هژمونیک آن همه جوانب زندگی
مسلمانان را دستخوش تحول ساخته است ،تنها از راه «قدرت» و «مقاومت» میسر است .گفتمان
معاصر خالفت ،راهکار احیای تکلیف جهاد را تنها راه گشوده برای مقاومت و ابراز قدرت در قبال
این دیگری میبیند؛ تکلیف واجبی که کارکرد معاصر آن باید ایجاد تغییر در سیاست جهانی باشد
) .(MacEoin & Al-Shahi, 2013, p.111اینگونه ترور نوین اهداف خود را در تقابل با بیعدالتی
موجود در نظم بینالملل کنونی میبیند و این مهم را از طریق پیگیری رفتارهای ساختارشکنانه
در عرصه بینالملل دنبال میکند ).(Imre, Mooney, 2016, Chap.11
ایده تشکیل خالفت بر منهج النبی و بر اساس روش سلف صالح بهمثابه مفهوم مرکزی
و جانمایهدار گفتمان معاصر خالفت ،مخالفان خویش را یکسان و همداستان میداند و
دیگریهای گوناگون را بهمثابه یک کل با اجزای مختلف مشاهده میکند .برای جهادگرایان
سلفی ،دیگر ،شامل مسلمانان شیعیان ،مسلمانان سنی مخالف با نگرشهای سلفی و
غیرمسلمانان یا کفار میگردد و به یک معنا ،دامنه دشمان خود را همه جهان قرار میدهد
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امر عینی هژمون شدن نظم بینالملل مدرن در جوانب مختلف زندگی مسلمانان و
غیرمسلمانان است .چنین تقریری با جهاد کالسیک که بخشی از سازوکار گسترش ساختار
هژمونیک خالفت در جهان قدیم بود ،تفاوت دارد .این تفاوت بنیادین را میتوان از جمله در
نحوه عملکرد جهادگرایان در عصر خالفت و عصر جدید مشاهده کرد .پدیداری کنشهای
عملکرد کمابیش بیسابقهای نظیر عملیات انتحاری یا بذل گشادهدستانه خشونتهای
بیحدوحصر ،نشانههایی از این تفاوت شمرده میشوند .بهصورت مشخص این گفتمان
کوشیده با غیریتسازیهای پیوسته و خشونتبار به ایجاد هویتی مشروع برای خود دست
زند .اهمیت خشونت در ایجاد این هویت از آنجا ناشی میشود که گفتمان معاصر خالفت،
بر پایه طرح رادیکال همة وجوه هویتی ،اخالقی ،حقوقی ،ساختاری و تکنیکی نظم موجود
معنا مییابد (حلمی2662 ،م ،ص )41-42و تنها در پی بیاعتبارسازی تمام آنچه در عرصه
بینالملل هژمون گردیده است ،کسب اعتبار مینماید.
رد پای این غیریتسازی بنیادین را با نظم بینالملل معاصر میتوان در نحوه مبارزهای
که جهادگرایان با جامعه جهانی پیش کشیدهاند ،مشاهده کرد :طراحی سبکی متفاوت از
مبارزه که بهصورت نظاممند مناسبات ناشی از روابط مدرن را نفی میکند و به شیوهای
رادیکال آن را تابعی از ساختاری میبیند که از طرف کفار به مسلمانان تحمیل شده است.
این نفی رادیکال نظام بینالملل و به دنبال آن بستر اخالقی و نظریه فلسفی پشتیبان آن
در مدرنیسم ،به ایجاد سطح بیسابقهای از خشونت انجامیده است؛ سطحی از خشونت که
در قالبهایی چون اعدامهای دستهجمعی اسیران ،ترورهای کور و گسترده بر اساس
حملههای انتحاری بدون هدفگذاری دقیق ،شیوههای قتل بسیار خشن و انتقامگیرانه و...
بروز و ظهور یافته است.
بدین ترتیب ،باید کنشهایی نظیر اعمال انتحاری را که در غیریتسازی رادیکالی از
این دست با نظام بین الملل معاصر ریشه دارد ،گویای نوع جدیدی از رفتار سیاسی
خشونتبار در گفتمان معاصر خالفت دانست که پای شیوهای نوین از تکلیفگرایی را به
عرصه بینالملل گشوده است .هرچند وضعیتی از این دست پیش از شکلگیری و
گسترش گروه القاعده نیز مشاهده میشد ،اوج اهمیتیابی آن به فعالیتهای این گروه
و سپس داعش بازمیگردد .نگاهی به ادبیات این گروهها مؤید مباحث باالست و نشان
میدهد در ذهنیت ایشان ،انتحار بیانگر تکلیفگرایی مقدس در برابر جهان است؛ جهانی
که از طریق نظمی ناعادالنه مسلمانان را نادیده گرفته است و در این راه با تمام توان

میکوشد ) .(Falk, 2009, p.46برایناساس ،این گروهها اعمال انتحاری و ترور را امری
مقدس میپندارند و این تقدس را ذیل رویکرد تکلیفگرایانه به انجام واجب دینی در حوزه
بینالملل توضیح میدهند ).(Martin, 2011, p.318
 .6نتیجه
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هدف این نوشتار ،اثبات و توضیح ماهیت بینالمللی جهاد معاصر بود .در انجام این مهم،
ضمن بهرهگیری از روششناسی گفتمان ،تالش گردید ابتدا درکی از تبار تاریخی جهاد
حاصل آید و سپس متأثر از تبارشناسی آن ،چندوچون احیای جهاد در عصر معاصر به بحث
گذاشته شود .مهمترین دستاوردهای مقاله از قرار زیر است:
( )2روششناسی گفتمان از این نظر برای انجام مطالعهای در خصوص نحوه حضور
جهاد در عرصه بینالملل مناسب است که امکان تأمل در دو ساحت جهاد و عرصه بینالملل
را بهصورت یک پیوستار و در قالب منطقی منسجم فراهم میآورد.
(« )1توضیح تبارشناختی جهاد» با توضیح چندوچون پدیداری و نحوه تطور این مفهوم
در گفتمان کالسیک خالفت و گفتمان معاصر خالفت میسر میشود .جهاد در عهد اسالم
میانه ،بخشی از گفتمان عملگرا و هژمون خالفت بوده است؛ پدیدهای که در آن زمانه
کارویژهای متناظر با مناسبات مورد انتظار در نظم هژمونیک خالفت بازی کرده است .توضیح
معنا و منطق این پدیده در آن عهد با مراجعه به سرچشمههای فقهی این مفهوم در اهل
سنت و جماعت ،و توجه به تطور تاریخی آن طی اسالم میانه ،شدنی است.
( )9مودودی و سید قطب ،پدران فکری جهاد در معنای جدید آن هستند و تالش تئوریک
ایشان برای احیای خالفت در عصر معاصر ،با تأکید بر کارکردهای فراملیای همراه بود که
برای جهاد لحاظ میکردند.
( )4جهاد در عصر معاصر ذیل صورتبندی گفتمان خالفت معاصر وجاهت یافته و به
اقتضای انتظارات و مدعیات فراملی و بینالمللی این گفتمان ،حایز معنا و رویکردی
بینالمللی شده است .برای فهم این مسئله باید به جایگزینی گفتمان کالسیک خالفت اهل
سنت و جماعت ،که حاوی وجهی رئالیستیک و عینی بود ،با گفتمان معاصر خالفت اهل
سنت و جماعت ،که بیانگر رویکردی ایدئالیستیک و ذهنی است ،توجه کنیم.
( )5جهاد در معنای معاصر آن ،برخالف سلف کالسیکش ،گویای تالشی ناسازگار با
سازوکارهای پایهای ناشی از نظم موجود و حایز هویتی ستیزهجویانه با مناسبات برقرار در
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عهد جدید است .بدین ترتیب جهاد معاصر ،بهرغم ادعای اصالتی که پیش کشیده است،
فرزند زمینه و زمانه معاصر و حاصل ایدئالیسم ناکام احیای خالفت در عصر پساـخالفت به
شمار میآید.
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