
  121 ـ156 ، صفحات 1396 بهار، 9 ، شمارهسال سومعلوم سياسي،  پژوهي، مجله دانشكده حقوق وفصلنامه دولت

 
  مفهوم دولت در گفتمان داعش

 دولت سلفي داعش: تحقق ناكام يك نظريه آلترناتيو

  
 )21/03/96:يبتصو يخـ  تار 02/11/95يافت:در يخ(تار

 
 1حسينياصغر كيوانسيد 

 2كياطيبه محمدي

  
  چكيده

 آليسمايده به بخشيتحقق در كه دانست جهادي گروه ترينمهم توانمي را داعش  
 صورت به سنت اهل سياسي گفتمان در خالفت نظريه طبق دولت تشكيل مانده معلق
 ارزش حايز دولت مطالعات منظر از رخدادي چنين.  است شده ظاهر موفق نسبي

 به نسبت آلترناتيو كامال رويكردي نسبي تحقق بيانگر كهآن چه است؛ معتنابهي تحليلي
 شناسيروش ضمن مهم اين مطالعه صدد در مقاله اين. است مدرن دولت تئوري
 مطالعه گفتماني به روش، باب در مقدماتي طرح از پس اساس، اين بر. است گفتمان
رقيب  كه اييك گفتمان حاشيه مثابه به آن كاركرد و است شده پرداخته داعش

 گفتمان در دولت جايگاه به آن از پس. است شده داده توضيح است گفتمان مسلط
 در دولت به رويكرد با دست اين از نگرشي متفاوت تبار  و گرديده توجه داعش
است و سرانجام كنش سياسي و معناي سياست از  شده داده توضيح مدرن انديشه
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مطرح گرديده  خالفت گرديده تعطيل و مانده معلق آليسمو سپس ايده ديدگاه داعش
دولت و سياست ورزي در گفتمان  متفاوت نكته قابل توجه اين كه فهم معناي. اند

علم  محققان روي پيش را يابي كم و تازه پژوهشي بخت مدرن دولت مفهوم داعش با
 دولت آلترناتيو و راديكال نظريه هايتفاوت به توجه ضمن تا، گشايد مي سياست
 . نمايند بررسي و مطالعه را دو اين ميان تقابل معناي و نحوه پايه، خالفت

  داعش، دولت، خالفت ها:كليد واژه
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 طرح مسئله

پرسش اصلي اين نوشتار بررسي چندوچون رويكرد داعش به دولت و   
شناسايي جايگاه اين مفهوم در منظومه فكري اين گروه است. فرضيه نوشتار، كه 
در پاسخ گويي به پرسش اصلي از آن طي اين نوشتار دفاع مي گردد، آن است 

تعويق  كه دولت در انديشه و فهم داعش بر پايه ارجاعي مشخص به ايده به
شكل گرفته است؛ ارجاعي كه در دل » خالفت در اسالم سياسي معاصر«افتاده 

يك گفتمان ويژه تحقق يافته است. به اين ترتيب تبارشناسي مفهوم دولت در 
داعش راه به نظريه خالفت در اسالم سياسي مي برد. هدف نوشتار توضيح اين 

ديشه و عمل داعش است. گفتمان و شناسايي نحوه پديداري مفهوم دولت در ان
اش گويي به پرسش اصلي و تعقيب فرضيهروش شناسي نوشتار در پاسخ

  است.» گفتمان«

ساختار نوشتار بدين گونه است كه پس از طرح مسئله در بخشي ذيل عنوان   
پردازيم. سپس، با توجه به طرح مسئله به توضيح پرسش اصلي و فرضيه مي

دهيم. پس شناسي گفتمان را توضيح مياهميت موضوع، در بخش نخست روش
مطالعه داعش به مثابه يك «از آن، در بخش هاي اصلي نوشتار، ابتدا به 

مي پردازيم. هر يك از » دولت در گفتمان داعش«و سپس به بررسي » گفتمان
اين دو بخش اصلي حاوي زيربخش هايي كه طي آن ها مباحث مهم در هر 

  مطالعه عنوان بخش پاياني اين نوشتار است.يابد. مرور نتايج بخش توضيح مي

  گيري از گفتمان به مثابه روشبهره
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گيري از اي موثر از نحوه رويكرد داعش به دولت از جمله ضمن بهرهمطالعه  
اي، با توجه به شود؛ چه آن كه چنين مطالعهشناسي گفتمان ميسر ميروش

تعيين كننده آشكارسازي كاركرد و ماهيت پژوهشي گفتماني، بر وظيفه مهم و 
ورزي در باب دولت در گفتمان داعش  به مثابه رقيب هاي منطق سياستتفاوت

گردد و، با فرض موفقيت، دركي از جايگاه مفهوم گفتمان مدرن متمركز مي
اي مرتبط با ديگر مفاهيم مركزي و ايده هاي دولت در گفتمان داعش، به شيوه

مي دهد. به اين ترتيب جهت توضيح امكان اصلي در دل اين گفتمان، به دست 
بهره برداري از روش شناسي گفتمان در مطالعه دولت از منظر داعش الزم است 
ابتدا اين روش شناسي را توضيح دهيم. در بخش بعدي وجهه همت خود را بر 
آن قرار خواهيم داد كه نشان دهيم چرا داعش ارايه دهنده يك گفتمان رقيب 

گيري از لت بوده است و به چه دليل مطالعه آن بر پايه بهرهم-براي ايده دولت
  روش شناسي گفتمان مهم و نتيجه بخش است.

- از گفتمان تقارير متعددي در دست است و نظريه پردازان مختلف پسا  
- ساختارگرا به اين بحث در سطوح مختلف ورود كرده اند. در اين ميان نگرش

) به 1926-1984ف شهير فرانسوي، (هاي تبارشناسانه ميشل فوكو، فيلسو
تري برخوردار است. شناسانه بيشمبحث گفتمان از اهميت تحليلي و نيز روش

هايي از انديشه و عمل (اظهارات و اعمال) معرفي مي كند وي گفتمان را نظام
كه با محوريت بخشيدن به يك ايده مركزي سلطه اي تازه و متفاوت را پديد 

تداوم يافتن اين سلطه، كه خصلتي هژمونيك دارد، آورند و از رهگذر مي
معرفي » مشروع«و در درون گفتمان » معتبر«زنجيره جديدي از روابط قدرت 

گردد. به اين ترتيب، و به صورت خالصه، گفتمان مجموعه اي از روابط مي



 125... مفهوم دولت در گفتمان داعش

 

ناشي از دانش و عمل است كه نوع خاص از مناسبات را در بستري هژمونيك 
. بر اين اساس گفتمان   (Makaryk, 1993:614) مي نمايد.معتبر و مشروع 

را بايد بر پايه ميل قدرتمند آن براي ايجاد جهان تازه اي از روابط ذيل 
هاي تازه مناسباتي متفاوت با ديگر مناسبات در جريان شناسايي كرد.  اين جهان
- به ايده با اراده معطوف به قدرت و عالقه اي فزاينده در راستاي تحقق بخشيدن

هاي بيرون مانده از حلقه روابط عيني و واقعيات تحقق يافته شناخته مي شوند. 
به اين ترتيب رابطه ميان گفتمان و هژموني مشخص مي شود: هدف گفتمان 

هاي خارج از دايره سازي ذهنيتهژمونيك سازي ايده هاي معطل مانده و عملي
ها حوزه هاي جديدي از هاي تازه نه تنقدرت است. حاصل آن كه گفتمان

گشايند؛ بلكه ادبياتي متمايز و، اي مشروعيت و اعتبار را در روابط قدرت مي
بسا بتوان گفت، كدهايي متفاوت را جهت فهم و بررسي محيط پيشنهاد مي 

  دهند. 

بر اين اساس الزم است كه در توضيح گفتمان  به نسبت آن با زبان نيز اشاره   
ها به نظم واژگاني و ها توجه آنهاي گفتمانين ويژگيترنماييم. يكي از مهم

اي گفتماني بايد كوشيد از جهان تازه اي جهان ناشي از اين نظم است. در مطالعه
هاي جديد برداري شود كه در پي آفرينش مجموعه اي از واژگان و داللتپرده

عنايي هاي مگردد؛ واژگان و داللت هايي كه نظامدر دل گفتمان پديدار مي
هاي درون گفتماني را در دل بستري از روابط گفتمان ها را مي سازند و هويت

 ,Badie Berg-Schlosse r Morlino) نمايند.تعريف مي

2011,V:1:674) طرف نكته مهم آن كه اين واژگان و داللت هاي تازه بي
نيستند و نمايانگر نظم و نسق ويژه و متفاوتي هستند كه حوزه مشروعيت و 
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اعتبار درون گفتمان را مشخص مي سازد؛ بنابراين نحوه آرايش ميان آن ها از 
آن جهت بايد مورد توجه و مطالعه قرار گيرد كه راه به شناسايي آن دانش و 

عه بر پايه آن بنا شده است. برد كه گفتمان مورد مطالآگاهي منحصر به فردي مي
ترين معمار بر اساس درك و توضيحي اين گونه است كه فوكو، به مثابه مهم

- يافتههاي سامانها نظامنظريه گفتمان، اين مفهوم را تعريف مي نمايد: گفتمان

اي از قدرت و دانش هستند كه در دوره هايي تاريخي مختلف بروز و ظهور 
ه مثابه رقيبان هويتي ديگر گفتمان هاي حاضر در صحنه يابند؛ اين نظام ها بمي

  .(Foucault, 1984:51  121)عمل مي كنند 

هاي ويژه و توضيح قواعد حاكم هدف يك مطالعه گفتماني شناسايي اين نظام  
شناسي گفتمان را ايم اگر روشبر آن ها است. هم از اين روي به بي راهه نرفته

هاي رقيب و هاي در دسترس براي بررسي نظميشناسترين روشاز جمله جدي
متعارض يا يكديگر معرفي نماييم. كوشش مقاله حاضر مطالعه داعش به مثابه 
گفتماني معطوف به قدرت است؛ گفتماني كه ذيل مركزيت دولت و با توجه به 

  ملت مدرن سامان يافته است.-نحوه رقابت آن با گفتمان هژمون ناشي از دولت

  مطالعه داعش به مثابه يك گفتمان 

هدف اين بخش توضيح هويت گفتماني داعش است. مطالعه داعش به مثابه   
اي از روابط يك گفتمان متضمن بررسي آن را در قالب نظمي ويژه و مجموعه

قدرت است؛ روابطي كه معرف گفتماني رقيب براي نظم هژمون و فراگير 
توان از طريق مطالعه گفتمان داعش در يملت محور است. اين مهم را م-دولت

واكاوي جهان واژگاني گفتمان «، »امكان مطالعه گفتماني داعش«سه سطح 
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كاركردهاي رقابتي و چالش گرانه داعش در قبال گفتمان هژمون «و » داعش
  مورد بررسي قرار مي دهيم. » جهاني

به مثابه  در توضيح مطالعه داعش سطح نخست. امكان مطالعه گفتماني داعش:
آن پرداخت. بررسي نحوه » امكانِ مطالعه گفتماني«يك گفتمان ابتدا بايد به 

بروز و ظهور روابط قدرت در داعش، با توجه به مباحثي كه در بخش پيشين در 
دهد كه اين پديده حايز يك پيكربندي گفتماني تعريف گفتمان آمد، نشان مي

اي از روابط قدرت ن مجموعهمتفاوت با پيكربندي دولت مدرن است و در آ
است. هنگامي كه به متناسب با نظمي متفاوت، ويژه و برساخته جريان يافته

ورزي، تبارهاي اَشكال مختلف حضور جهادي از زاويه نحوه حضور، شيوه كنش
يابيم كه بر نگريم گفتماني را درمياي و نيز منابع و متون مرجع آن ها ميانديشه

جا يافته است. نكته آنسامان 1از زبان و، متعاقب آن، اعمالپايه نحوه متفاوتي 
اي از اي است و سلسهاست كه داعش از يك سوي گوياي نظم زباني تازه

هاي جديد براي واژگان گذشته را پيشنهاد مي دهد و واژگان جديد و يا داللت
مند از سوي ديگر رفتار و اظهارات اين گروه گوياي تالشي دامنه دار و نظام 

هاي دورمانده از قدرت و جامه عمل پوشاندن به بخشي به ايدهبراي تحقق
هاي رانده شده از حيات سياسي و اجتماعي است. اين گروه، بر اين نگرش

است اساس، به نفي راديكال كدهاي در دسترس براي تحليل محيط روي آورده
حيطي به دست است معيارهاي جديدي را براي فهم و توضيح روابط مو كوشيده

اي دانست كه وجهه همت خود را در نفي دهد. در واقع داعش را بايد مجموعه

                                                                                                    
1. language and practices 
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اعتبار ساختن و حذف آن ها نظامات هژمون قرار داده است و هدف اصلي آن بي
 است.

شناسي گفتمان ميل به مطالعه مفاهيم در دل تر توضيح داديم كه روشپيش  
هاي ن مفاهيم با مفاهيم رقيب در گفتماناي از روابط و بر پايه نسبت ايشبكه

- ها را عموما از طرقي نظير مطالعه جهانرقيب را دارد. هم از اين روي گفتمان

هاي واژگاني معتبر گرديده توسط آن ها، مناسبات قدرت/ دانش پديده آمده 
هاي موثر در هاي هژمونيك ناشي از آن ها و تبارهاي مفهومي انديشهذيل سلطه
ها با ديگر ها از يك سوي و نسبت آنسلطه هاي مورد حمايت شانپديداري 

نمايند. چنين امكاني پيش روي ما جهت گفتمان از ديگر سوي مطالعه مي
است. در مطالعه معنا و كاركرد مفهوم دولت در گفتمان داعش به جد گشوده

واقع يكي از مستعدترين فضاها براي بررسي نحوه طرح مفهوم دولت در داعش 
گيري از اين نظريه به مثابه آيد و بهرهبر اساس نظريه گفتمان به دست مي

شناسي مطالعه نحوه حضور دولت در انديشه داعش سودمند و ارزشمند روش
است. در مطالعه اي از اين دست بايد توجه نماييم كه مفهوم دولت در گفتمان 

ت و از اين داعش ذيل جهان واژگاني متفاوتي با جهان مدرن طرح شده اس
مفهوم در ارتباط با روابط قدرت/دانش تازه و متفاوتي ياد گرديده است. در 
واقع دولت در گفتمان داعش ريشه در تبار نامتجانسي با ادبيات و درك مدرن 

هاي جديد برده خوان با نگرشدارد و هم از اين روي راه به انديشه اي ناهم
ار شناسايي جايگاه مركزي و تعيين هاي بعدي اين نوشتاست. تالش ما در بخش

كننده اين مفهوم در گفتمان داعش و توضيح معناي متفاوت و بعضا متعارض 
ايم اگر تاكيد راهه نرفتهآن با مفهوم دولت مدرن است. هم از اين روي به بي
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نماييم كه مطالعه معنا و نحوه حكمراني در داعش به مثابه يك گفتمان نه تنها 
نظري روش شناسي گفتمان و نيز سازگار با نحوه عملكرد و  مطابق اقتضائات

ها و منطق حاكي از اين گروه است؛ بلكه چنين رهيافتي در شمار بهترين شيوه
هاي مطالعه داعش قرار دارد. طبعا طي مباحث نوشتار حضور موثرترين نحوه

خصايص گفتماني حاضر در انديشه و عمل داعش را به صورت تفصيلي موضوع 
 بحث و مورد مطالعه قرار خواهيم داد.

مطالعه چگونگي شكل گيري و  سطح دوم. واكاوي جهان واژگاني گفتمان داعش:
تثبيت يك گفتمان از طريق محصوالت آن گفتمان نظير نوشتار، گفتار و كنش 

يك گفتمان » اظهارات«ميسر مي شود. اين محصوالت را، در ادبيات گفتماني، 
ين اظهارات يك گفتمان هستند كه معاني و داللت هاي يك نامند. در واقع امي

داعش، به مثابه ارايه دهنده (Maset, 2002:293) گفتمان را نشان مي دهند.
ملت معاصر  به عرضه و توليد -نظمي آلترناتيو براي نظم مبتني بر دولت

اي را در باب مجموعه اي از اظهارات دست زده است كه صورت بندي تازه
دهد. هم از اين روي مطالعه اظهارات و زبان سياسي راني پيشنهاد مينحوه حكم

و اجتماعي، گفتمان داعش راه به شناسايي منطق شكل دهنده به آن مي برد. در 
بررسي اين اظهارات مي توان سطوح مختلفي را در نظر گرفت؛ با اين حال، با 

در ارتباط با داعش  توجه به غيرقابل اعتماد بودن بسياري از اخبار منتشر شده
مناسب است كه در انتخاب اظهارات براي مطالعه جانب احتياط را نگاه داشت 
و به منابع و مصادري مراجعه نمودكه به صورت اطمينان آورتر قابل وثوق 
هستند. به نظر مي رسد كه سخنان خليفه خودخوانده داعش، ابوبكر بغدادي، كه 

فايل هاي صوتي منتشر گرديده است  از طرق رسمي داعش و معموال در قالب
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هاي فكر داعش برخوردار باشد و از وثاقت كافي براي راه يافتن به درون مايه
بتوان مجموعه سخنان وي را به مثابه بخشي مهم از اظهارات گفتمان داعش 

ترين صحبت هاي وي، سخنراني معروف او مورد بررسي قرار داد.  از جمله مهم
وي طي اين سخنراني خود را خليفه مسلمانان اعالم در مسجد موصل است. 

نمود و كوشيد طرحي از نحوه عمل، شيوه فهم و افق پيش روي داعش به دست 
دهد. مطالعه اين سخنراني در دو حوزه محتوايي و صوري قابل توجه است و به 

  فهم چندوچون رويكرد داعش به دولت و سياست كمك مي رساند. 

اي قابل گانهر مركز نظام واژگاني سخنراني وي سهبه لحاظ محتوايي: د -
تشخيص است كه، به يك معنا، خبر از منطق عمل و نحوه نگاه داعش مي دهد: 
خالفت، شريعت و جهاد. بغدادي اين سه اصطالح را در ارتباط با هم و به مثابه 
يك كل به كار مي گيرد. تحليل ادبيات وي نشان مي دهد كه در ذهنيت داعش 

فت به مثابه مجراي تحقق شريعت طرح مي يابد؛ به گونه اي كه تحقق يكي خال
فارغ از ديگري نامحتمل و ناممكن است. در اين فضا از خالفت به مثابه يك 
امانت و از شريعت چونان درونمايه اين امانت، و به همين دليل به مثابه 

وضيح چندوچون گردد. هم چنين، در تراهنماي عمل براي رفتار خليفه، ياد مي
ترين تحقق بخشيدن به خالفت جهت اجراي شريعت، از جهاد به مثابه مهم

راهكار ديني در دسترس براي حركت در اين مسير نام برده مي شود. به اين 
ترتيب جهاد هم چون راهي براي دسترسي به خالفت و از آن جا به شريعت 

هاد) را در قلب گردد. اگر اين سه گانه (خالفت، شريعت و جمعرفي مي
اظهارات گفتمان داعش قرار دهيم آن گاه جايگاه ديگر مفاهيم و عناصر نيز در 
آن مشخص مي گردد. هر يك از مفاهيم و اظهارات پر اهميت ديگر كه پيرامون 
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گيرند. از يابند كاركردي در دل اين گفتمان برعهده مياين سه گانه طرح مي
امر به معروف و «وان به اصطالحاتي نظير تترين اين موارد ميجمله پراهميت
، كه به يك معنا توضيح دهنده منطق درون ديني داعش در »نهي از منكر

، كه طي طرح آن تالش مي شود پذيرش »طاعت«رويكرد به امر جهاد است، و 
سلطه داعش در راستاي اطاعت از دين خداوند و سلطه الهي معرفي گردد، اشاره 

(به » صبر«كه پيرامون سه گانه فوق الذكر طرح مي يابد  نمود. ديگر مفهوم مهم
معناي صبر در راه جهاد) است. در نگاه بغدادي صابر بودن در ارتباط با اين 

گردد كه قطعا دولت اسالمي داعش، به اراده الهي، در مسير طرح مي» وعده«
تاسيس و گسترش خالفت موفق خواهد بود. پرواضح است كه از جمله 

» شهادت«ي اين توجيح، تهييج روحيه جهادي است. هم چنين مفهوم كاركردها
نيز در سخنراني وي جايگاهي مركزي دارد و به مثابه بخشي از اظهارات مهم 

گرانه بلكه بايد شناسايي شود. كاركرد شهادت در اين گفتمان نه تنها تشويق
 حاوي پيامي رعب انگيز براي مخالفان است. وي شهادت را از يك سوي

كند كه نصيب برگزيدگان از پذيرندگان پاداشي براي مجاهدان معرفي مي
گردد و از سوي ديگر آمادگي داعشيان را دعوت داعش به خالفت اسالمي مي

براي اعمال انتحاري چونان تهديدي در قبال مخالفان داعش طرح مي نمايد. در 
از منظر وي گوياي درستي و قوت عقيده داعش » شهادت«نهايت آمادگي براي 

شناسايي مي شود. در اين سخراني مفاهيم مهم ديگري نيز طرح مي گردد كه 
در ارتباط با سه مفهوم مركزي خالفت، شريعت و جهاد قابل كاركرد همه آن ها 

شناسايي است. از جمله اين مفاهيم مي توان به اجراي حدود، فتح و حسبه اشاره 
  كرد. 
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به لحاظ صوري: سبك زبان شناختي و ژانر ادبي مورد استفاده ابوبكر بغدادي  -
ابع و مصادر به وضوح بيانگر بازگشتي به نحوه بيان و منطق تخاطب در من

تاريخي صدر اسالم است؛ به گونه اي كه نظام واژگان و پراكندگي اصطالحات، 
نحوه استناد به آيات و چگونگي ارجاع به روايات و نيز مفاهيم مركزي و حايز 

هاي وي، همه و همه، يادآور حوزه زباني كمابيش اولويت در جمله پردازي
ان در كتب تاريخي ناقل سوانح تواي است كه ردپاي آن را ميفراموش شده

(سخنان ابوبكر  زندگي مسلمانان در صدر اسالم و سيره صحابه نخستين يافت.
 )2014 ژوئن 29بغدادي در تاريخ 

گرانه داعش در قبال گفتمان هژمون كاركردهاي رقابتي و چالشسطح سوم. 
توضيح ها اشاره كرديم و در بخش دوم نوشتار به ماهيت رقابتي گفتمان جهاني:

داديم كه هويت گفتماني طي روابط رقابت آميز ميان گفتمان هژمون و 
گيرد. گفتمان داعش نيز، به مثابه گفتماني هاي جوياي قدرت شكل ميگفتمان
اي، بر اساس رقابتي از اين دست پديدار گرديده است. وجهه همت اين حاشيه

نگاه به اين  ملت معاصر است. در- گفتمان رقابت با گفتمان هژمون دولت
سازانه آن را لحاظ كرد و بازشناخت؛ چه آن كه هويت رقابت بايد وجه هويت

گفتمان داعش، هم چنان كه نظريه گفتمان در توضيح منطق ناشي از رقابت 
ها نشان داده است، بر پايه رقابتي از اين دست ساخته و پرداخته ميان گفتمان

ش، به مثابه بخشي از دعوت شده است. به زبان ديگر هويت، مدعيات داع
گرايانه جهادي، ذيل اين رقابت كسب مي گردد و مفاهيم و  امور سلفي

اظهارشدني يا اظهار نشدني در آن (منطق توليد محتواي معتبر و مشروع در 
 گفتمان) بر پايه نحوه و چگونگي اين رقابت سامان مي يابد.

(BackesJesse(E), 2006:29) مي توان در معناي اين مهم را، از جمله ،
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دولت و حدود و ثغور وظايف آن رصد نمود. دولت در گفتمان داعش نه تنها 
بيانگر امري دانشي است بلكه گوياي بخش مهمي از نحوه كنش و شيوه تعامل 

باشد. اين وجه كنشي را بايد در مطالعه گفتمان دولت پراهميت اين گروه نيز مي
همت گماشت. در شناسايي و كشف دانست و نسبت به كشف و توضيح آن 

كنش دولت بذل توجه به ماهيت رقابتي دعوت داعش نسبت به نظريه مدرن 
اي جديد كوشد تا نه تنها ايدهملت بسيار مهم و مركزي است. داعش مي-دولت

كوشد امكان عيني و ضرورت بيروني آن را نيز در قالب را طرح نمايد بلكه مي
اي كوچك از آرمان شهر وعده داده ونان نمونهدولت محقق گرديده خود، كه چ
نكته آن جا است كه ميل  (Berti, 2017:32)شده داعش است، معرفي نمايد. 

داعش به اعالن رسمي تشكيل دولت و عالقه آن به برپايي خالفت اسالمي خبر 
از رويكرد چالش گرانه آن نسبت به نظم موجود مي دهد و گوياي آن است كه 

بر پايه نقد راديكال خود از وضع موجود، جهان ايده آل خويش را اين گفتمان، 
طرح ريخته است و براي تحقق آن تالش مي كند. داعش، در تعقيب هدفي از 
اين دست، پاي در جاي جريان سلف گرايان ديگر مي نهد و عمال، از همان 

اند.  كند، كه ديگر شعوب اين جريان نيز با آن سيراب شدهاي ارتزاق ميانديشه
پاسخ همه نيازهاي آدمي در اين نگرش بنيادي نظري دارد كه بر پايه آن 

رويكرد اسالف صالح نهفته است و هم از اين روي نگاه مدرن، كه توسط اين 
گفتمان در نقطه مقابل با نگاه سلف صورت بندي مي شود، به مثابه مركز 

ت است كه گردد. ذيل دركي از اين دستخاصم و هدف دشمني شناسايي مي
گفتمان داعش، هم چون ديگر اقران سلفي خود، آلترناتيو مبتني بر آموزه هاي 

آلود مدرنيسم دنبال مي كند. مند و خصمديني را بر پايه نفي پيوسته، نظام
(Marranci, 2010:79)  هاي گفتماني از اي تبارشناسانه ريشه.ذيل مطالعه
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اغ گرفت. بر اين اساس ادبياتي اين دست را بايد در نظريه هاي سلفيستي سر
اي براي گفتمان سلفيسم شكل گرفته است كه از گفتمان داعش به مثابه نماينده

  (Gauvain, 2013:13)جهادي ياد مي كند. 

تر مي آن چه به رويكرد داعش در قياس با ديگر رويه هاي سلفي اهميت بيش   
ايده است. در واقع بعد سازي اين بخشد توانايي كمابيش مشهود آن در عملياتي

عملياتي داعش، كه از طريق شكل بخشي به يك دولت واره تحقق يافته است، 
سبب مي شود تا براي گفتمان داعش، فراتر از ديگر رويه ها و رويكردهاي 
سلفي، حسابي ويژه باز كنيم و از آن نه صرفا به مثابه يك ديدگاه و هم چون 

تيك، بلكه در قامت گفتماني سياسي كه در آليسبخشي ناآزموده از نگرشي ايده
بر همين  چون رقيبي در برابر دولت مدرن قد برافراشته است ياد كنيم.عمل هم

اساس گفتمان داعش را بايد نوعي گفتمان مقاومت دانست كه وجهه همت آن 
نقد منطق و نظام هژمونيك گرديده در جهان امروز است. رقابتي از اين دست 

، و نزاع بيروني، و هم در صحنه نظر و مناسبات ذهني رخ مي هم در صحنه عمل
گيري اين رقابت در هر دو صحنه است؛ از يك دهد. تالش گفتمان داعش پي

سوي ميل به نزاع و مبارزه عيني را در پيروان اين گفتمان تهييج مي كند و از 
ني را و هژمون جهامسلط گفتمان واژگان كوشد تا نظام مفاهيم و سوي ديگر مي
   (Domski  Dickson, 2010:280). بي اعتبار سازد

آيد كه در صدد ايجاد معنا بر مياي) (گفتمان حاشيهخرده گفتمان مقاومت    
ايجاد معنا را از طريق نقد جهان دانشي و قدرت گفتمان فرايند مي كوشد 

مبتني بر ايدئولوژي خود محقق سازد. خرده معاني مسلط و از طريق ارائه 
كوشد شود و ميجويانه متمسك ميبه مبارزه ستيزه ، عموما،گفتمان در اين فضا
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زند و حتي اگر را به چالش بكشد و دم از برانداختن آن ميغالب سلطه گفتمان 
ت از اذعان به آن مامكان واژگوني گفتمان وجود نداشته باشد خرده گفتمان مقاو

. داردگفتمان غالب اعالم مي و هدف نهايي خود را سرنگوني اجتناب مي ورزد
نكته در خور توجه اين كه حضور خرده گفتمان چهره پراكنده قدرت را به 

مقابل گفتمان مسلط دست به عرضه قدرت اي كه در گذارد؛ چهرهنمايش مي
مقاومت مي زند و حايز قدرتي با وجه تاثيرگذارانه است. قدرتي كه در دوره 

ن عرض اندام مي يابد؛ قدرتي از اين دست در يابي و تثبيت گفتمان امكاهويت
خصوص گفتمان سلفيسم در بلنداي داعش به نمايش درآمده است. ذيل التفات 

ها را به مثابه حركت مي توان آن جهادي-سلفي هاي به وجهه مقاومتي جريان
 اي مورد شناسايي قرار داد كه واجد گونه مدرنيسم به نسبت واكنشي هايي
  (Cormack, 2002:110). گر هستندچالش گريز مركز نيروي

هاي اين گيري گفتمان داعش و گسترش فعاليتشكلبا لحاظ آن چه آمد    
ملت محور مدرن را  -گروه افراطي در رقابت با گفتمان مسلط و هژمون دولت

نيز توضيح داد. منظور از سياست  1مي توان با نگاه به سياست آشكارسازي
ها توليد و هاي عملي است كه پس از مدتتالش اي ازآشكارسازي مجموعه

- يابد و به مثابه گامي عملياتي در راه تحققبسط ذهنيت انتقادي وجاهت مي

كند. اين هاي معطل مانده فكري و اعتقادي بروز و ظهور پيدا ميبخشي به ايده
يابد و از مرحله جا است كه گفتمان، در معناي موثر آن، نمود و عينيت مي

به موقعيت فعليت و تحقق گام مي نهد. نكته مهم آن كه اين موقعيت نه  امكان
-تنها بيانگر اوج گيري يك گفتمان است؛ بلكه گوياي آغاز افول آن نيز مي

                                                                                                    
1. unconcealment 
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باشد؛ چه آن كه در اين مرحله گفتمان، فراتر از مدعيات خود، گام به جهان 
د قضاوت مي گردد. سازد و مي آفريننهد و در ارتباط با آنچه محقق ميواقع مي

توان در ارتباط با داعش، و در مقايسه داعش با وضعيتي از اين دست را مي
هاي سلفي، مشاهده كرد. نكته آن جا است كه گروه هاي نوپديد ديگر جريان

جهادي تحقق خواست هاي خود را منوط به برقراري خالفت و حضور  - سلفي
 (Tibi, 2003:45) سياسي مي دانند.

  فتمان داعشدولت در گ
در بخش نخست نحوه و معناي هويت گفتماني داعش را توضيح داديم. در    

كوشيم تا نهيم، و در تعقيب فرضيه نوشتار، مياين بخش گامي به پيش مي
مشخص نماييم چگونه مفهوم دولت در گفتمان داعش معنا و كاركردي تازه 

هاي ميان رويكرد يافت. جهت انجام اين مهم بايد مشخص نماييم كه تفاوت
شود و در دل داعش و نسخه معتبر از دولت در جهان امروز از كجا ناشي مي

مطالعه داعش را بايد امكان و گردد. گفتمان داعش حايز اعتبار و وجاهت مي
بختي تازه دانست كه به مطالعه و بازخواني آن، نوعي آگاهي ويژه را در عرصه 

جا است كه داعش گستراند. نكته آنپژوهي فراچنگ محققان سياست ميدولت
توانسته است گفتمان كامال رديكال و آلترناتيوي را در باب حكمراني ايجاد 
نمايد و آن را به صورت نسبي و در قالب يك دولت واره پيش ببرد. اين 

گذاري اي بيگانه با ادبيات مدرن را در حوزه حكمراني و سياستگفتمان شيوه
ين خاطر، مطالعه آن متضمن گشايش مرزهاي متفاوتي نشان مي دهد و، به هم

در مطالعه دولت، كنش سياسي و اظهار سلطه است. چنين بخت مطالعاتي در 
اي در مناسبات عصر جديد دارد، به راحتي باب مفهوم دولت، كه كاركردي پايه
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آيد و پديداري آن امري ويژه و خاص است. در واقع تا پيش از فراچنگ نمي
رسيد كه جريان انتقادي موثري نسبت به جنبش داعش به نظر نمي شكل گيري

مفهوم پايه اي دولت تا اين ميزان وضعيت هژمون گرديده فعلي را به چالش 
  بكشد. 

چندوچون رويكرد گفتمان داعش به دولت را مي توان از زواياي مختلف مورد   
اسي دولت در بررسي قرار داد. هدف اين بخش از نوشتار تمركز بر مفهوم شن

هاي دولت در گفتمان تفاوت«گفتمان داعش است. اين مهم را در سه سطح 
و، نهايتا، » داعش، چيستي كنش سياسي در گفتمان داعش«و » هاي مدرن

  مورد بررسي قرار دهيم. » خالفت به مثابه دولت مشروع در گفتمان داعش«

جهت توضيح  هاي مدرن و داعش:هاي دولت در گفتمانسطح نخست. تفاوت
نقش دولت در گفتمان داعش ابتدا الزم است معنا و كاركرد دولت ملت مدرن 
را در گفتمان هژمون معاصر توضيح دهيم و سپس با توجه به رويكرد ويژه 

هاي اين دو گفتمان را در رويكرد به اين مفهوم داعش به مفهوم دولت تفاوت
  مهم توضيح دهيم.

هويتي، پس از پيمان وستفاليا  -احدهاي سياسيهاي مدرن، به مثابه ودولت   
سازي بر مبناي اين ملت-دولت )3ص: 1388،(هالستيپديدار گشتند. ) 1648(

پيمان از جمله مهم ترين اتفاق هايي است كه جهان در عصر حاضر شاهد آن 
در گفتمان معاصر از اين واحدهاي  (Wunderlich, 2013:7). بوده است

كارگزاران اصلي جامعه جهت اداره زندگي مدني و  هويتي به مثابه-سياسي
در تعقيب بنياد فلسفي دولت در گفتمان مدرن بايد  فضاي عمومي ياد مي شود.

به جوانب هستي شناختي و معرفت شناختي درك مدرنيسم از انسان پرداخت و 
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به نقش مركزي خردگرايي، كه ريشه در اومانيسم، دارد بذل توجه نمود. بر اين 
دولت، به مثابه نهاد كارگزاري انديشه مدرن براي مديريت جامعه، حايز اساس 

هويتي ويژه گرديد. اين هويت انحصار اقتدار در سرزميني مشخص در دستان 
دولتي است كه از خواست و اراده ملت منشا گرفته است و ايشان را نمايندگي 

ملت ها بر  كند. چنين نگاهي به دولت در گفتمان مدرن از ايده حاكميتمي
خويشتن و حق ذاتي ايشان جهت مديريت و كنترل نحوه اداره جغرافياي كه به 
آن تعلق دارند برمي خيزد و ريشه در انديشه مدرنيسم و مفاهيم مركزي آن 

   (JouannetSutcliffe, 2011:32)نظير انسان گرايي مدرن دارد. 

ورد انتقاد برخي هرچند اين فهم جهان شمول از معناي دولت ملت مدرن م   
جهانشمولي در است و گروهي از ايشان ادعاي نظريه پردزان غربي نيز واقع شده

 .اندهاي مدرن را حاوي سطوحي از خود برترانگاري قومي دانستهآموزه
(ErskineLebow, 2012:82)  ترين جريان انتقادي نسبت به اما مهم

اسالمي ابراز گرديده است. گرايان ماهيت دولت ملت مدرن از جانب خالفت
اي بودند كه نكته آن جا است كه خالفت گرايان مسلمان، تنها جريان گسترده

ميراث كالسيك خود در رويكرد به مفهوم دولت را، در قالب خالفت اسالمي، 
اين  بردنكردند در پي ازتا عصر جديد زنده نگاه داشته بودند و احساس مي

خالفت، -هاي مدرن به جاي واحد سياسي امتمفهوم، و جايگزيني دولت ملت
گردند. در نگاه ايشان دولت جوامع اسالمي سكوالريزه شده و از دين دور مي

- ملت مدرن، برخالف دولت اسالمي مبتني بر خالفت، بر پايه عقيده شكل نمي

گرفت و از اين روي به نفي نظام مند جامعه عقيده محور مي انجاميد. مشكل آن 
ر حالي كه بخش قابل توجهي از مسلمانان سني مذهب سوداي جا بود كه د

احياي خالفت را در حالي در سر مي پروراندند كه در عمل جهان كامال تغيير 
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ردپايي از خالفت باقي نمانده بود. آن چه عمال بر اين جوامع حاكم و كرده بود 
ال بود دولت ملت هاي مدرن بودند. چه آن كه ايده دولت ملت در عمل كام

فراگير گرديده بود و تقريبا همه واحدهاي سياسي جهان را متاثر از خود شكل 
 داده بود. (Cabo Domínguez  Fernando, 2010:62)  ميل گسترده در

كشورهاي اسالمي براي رويكرد به دولتي آلترناتيو و ناهم خوان با دولت ملت 
مورد توجه و مبناي مدرن در هيچ جنبش يا جرياني هم پاي با سلفيسم جهادي 

ايم اگر مفهوم دولت را اصلي هويت قرار نگرفت؛ تا آن جا كه به بي راهه نرفته
سلفيسم جهادي مناقشه ميان انديشه مدرن و گفتمان ترين موضع 

در نگاه سلفيان جهادي  (Hawkesworth  Kogan, 2013:189)بشماريم
از آن به مثابه  ملت مدرن بخشي از ميراث تاريخ غرب ديده مي شود-دولت

 گرديد. هاي غربي ياد مينماينده ارزش (Held,1999:45)  بر اين اساس
سلفيسم جهادي ايده آليسم از ميان برداشتن دولت مدرت و تاسيس خالفت را 

 (Tibi.2002:8)به مثابه يك واحد سياسي اسالمي به هدف خود تبديل نمود.
هاي متعدد فردي و اجتماعي دنبال شد اين ايده آليسم در شورش ها و جنبش

ولي هيچ گاه در عمل به توفيق چنداني دست نيافت و توسط دولت ملت هاي 
اين تنها داعش بود كه مستقر در كشورهاي اسالمي سني مذهب سركوب شد. 

توانست براي اولين بار پس از معاهده وستفاليا ايده اي از اين دست را به 
اي كمابيش موثر را در سرزميني لت وارهصورت نسبي تحقق بخشد و دو

  مشخص بر قرار نمايد. 

بر مبناي ديدگاه هاي مدرنيسم و مجرايي براي نمايندگي سياسي دولت كه    
ايده  گرديدنفراگيربه سمت  كننده ارزش ها و دانش مدرن استمنعكس
 Malone )و تمركز بر دولت محوري فزاينده پيش مي رود.  ملت –دولت
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Raghavan, 2015: 493)  در واقع مدرنيسم ايدئولوژي مبتني بر هويت و
رويكرد  (Falk  Szentes, 1997:66) هاي كشورهاي غربي است.ارزش

هايي كه است. پاسخهايي ايدئولوژيك روبرو گرديدهايدئولوژيكي كه با پاسخ
ها هايي ناهمساز با اين دسته از ارزشريشه در هويت و ارزش

در اين ميان بايد به جريان بنيادگرايي  (Spragens, Jr1999:91)دارند.
جرياني كه بر مدار آن داعش كوشيد به مبارزه عملي خالفت محور اشاره نمود. 

دولت ملت مدرن روي آورد؛ واحدي سياسي كه بر اساس ارزش هاي غربي و با 
  (Huggan, 2012: 228)هستي شناسي دولت محور ايجاد شده بود.

اي معوق مطالعه دولت به مثابه ايده كنش سياسي در گفتمان داعش: - دومسطح 
مانده در ذهنيت اسالم سياسي در باب نحوه حكمراني مطلوب و مشروع هنگامي 

رسد كه به معناي كنش سياسي در اين اين ذهنيت توجه نماييم. در به نتيجه مي
كه سطح  هاي مختلف اسالم سياسي اين گفتمان داعش استميان گرايش

موثري از كنش سياسي معطوف به تاسيس دولت را به نام خود ثبت كند. هم از 
اين روي مطالعه معناي كنش سياسي در گفتمان داعش حايز ارزش پژوهشي 

  معتنابهي است. سطح نخست از اين بخش به انجام اين مهم اختصاص  دارد. 

باورمند است و بر اساس اين رسالت كنش سياسي  سياسي رسالتي به داعش  
خود را شكل مي دهد. اين گفتمان تحقق خالفت جهاني اسالم را رسالت 
اعتقادي خود مي داند. اين رسالت طي گفتماني هويتي تعقيب مي گردد كه 
دستيابي به اهداف منبعث از گروهي از منابع اعتقادي را به مثابه خط مشي اين 

است. اين گفتمان، جهت انجام اين مهم، درك واژگاني متفاوت گروه قرار داده 
از مفاهيم مركزي مطرح در اسالم، نظام انگزيشي متناظر با نگرشي از اين دست 
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 اي از كنش هاي سازگار با هدفي اين گونه را شكل بخشيده است.و مجموعه

(Cockburn, 2015: xi)  

از تكنيك هايي هم چون واپس گيري تحقق بخشي به اين رسالت بر پايه بهره  
زدن سياست مدرن و طرد نمودن و بي اعتبار دانستن درك نمادين ناشي از آن 
دنبال مي شود. بايد توجه نماييم كه سياست در نگاه گفتماني به مثابه امري 
نمادين بروز و ظهور مي يابد. منظور از نمادين بودن سياست آن است كه در 

يت ها ساخته و پرداخته مي گردد و به پيروان اين عرصه مجموعه اي از هو
گفتمان سياسي نسبت داده مي شود. گفتمان سياست مدرن نمادسازي هاي ويژه 
خود را دارد. در اين ميان مهم ترين وجه سياست نمادين مدرن ايجاد هويت 
شهروندي و تابعيت براي يك كشور خاص است. به زبان ديگر گفتمان سياست 

ويت هاي برساخته اي دست زده است كه مطابق آن هر فرد مدرن به ايجاد ه
بخشي از يك نظام دولت ملت و تابعي از يك كشور مشخص شناسايي مي 
شود. گفتمان داعش مشخصا با اين كاركرد نمادين سياست مدرن سر 

 ,Aly)ناسازگاري دارد و آن را بي اعتبار و نامشروع معرفي مي نمايد.

Jarvis Macdonald, 2016:99)   
قواعد و واره داعش اقدامات خود را ضمن پايبندي به هم از اين روي دولت  

به  شكل نمي دهد؛ بلكه در جهان نمادين سياست مدرنرويه هاي پذيرفته شده 
دست به ايجاد قواعد تازه اي زده است كه بر اساس  گفتماني راديكالمثابه 

جهاد، تكليف و اجراي شريعت شناخته  گرايشي خاص در تعريف مفاهيمي نظير
مي شود. نكته آن جا است كه رويكردي از اين دست نه تنها با رويه هاي 
بيروني و ظاهري مدرنيسم ناسازگار است بلكه با روح آن، كه در قالب 
نمادسازي هاي ويژه مدرنيستي در اليه هاي مناسبات مدرن حلول كرده است 
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گفتمان داعش، در (Sadiki, 2014:126) ست.نيز، عميقا دشمن و نامتجانس ا
مقابل نمادسازي سياست مدرن، نمادسازي ويژه خود را پيش كشيده است. 

هايي نظير طرح داراالسالم به جاي سرزمين نمادسازي گفتمان داعش در قالب
حايز مرزهاي ملي، رويكرد به خالفت به جاي دولت، شناسايي امت به مثابه 

-ت به جاي ملت چونان اعضاي قراردادي واحد دولتاعضاي ذاتي واحد خالف
ترين رويكردهاي ملت و مواردي از اين دست اتفاق افتاده است. يكي از مهم

در اين فرايند ورزي رخ داده است. نمادسازانه داعش در ارتباط با نحوه سياست
جهادي، كه تبار آن به جهان سنت مي رسد، احياء شده است و نمادسازانه كنش 

قالبي تازه قد برافراشته است. بر اين اساس، براي داعش، جهاد بخشي از يك در 
رفتار راديكال و خارج از رويه نيست؛ بلكه معادل كنش سياسي مدرن و 
گوياي شيوه معمول سياست ورزي است. ميل به جهاد سرشت سياسي ورزي را 

ين در گفتمان داعش عميقا با سياست ورزي مدرن متفاوت ساخته است؛ بد
گونه كه اراده معطوف به قدرت را در درون اين گفتمان وجهي مبارزه جو، 

  خشن و آَشتي ناپذير داده است. 

: 1384(مهرگان،چه آن كه روح سياسي غير مدرن مبتني بر عزم هماره است   
و در راستاي تجسم عمل مبتني بر كنش معطوف به گذشته امكان عملياتي  )29

از شرايط ناموجود و ناممكن وابسته مي كند كه طي  نمودن خود را بر دسته اي
الملل از جهان سياست غايب شده است. كنش پديداري و استقرار نظم مدرن بين

جهاديست هاي سلفي را مي توان كوششي جهت تحقق حضوري سياسي 
دانست. اين حضور سياسي را، كه درصدد احياي نقش سياسي خالفت است، 
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با   1گفتماني ذيل اصطالح سياست پرهيز از همدستي توان با توجه به دركيمي
دولت به عنوان نماد نهاد مدرن در جامعه نضج يافته بر مبناي گفتمان مدرنيسم 

- نظريه گفتمان  اين گونه از كنش سياسي را هم) 30(همان، ص توضيح داد.

رديف اظهاراتي در راستاي مبارزه هاي تمايزجويانه مبتني بر هويت، مذهب و 
هاي ستمديده زيان كرده با تمسك به يت توضيح مي دهد كه به مثابه گروهقوم

اين سنخ از حضور سياسي به حضور خود تجسم مي بخشند. كنشي كه از سوي 
گفتمان مقاومت ارائه مي گردد و حايز وجه تعاملي و ارتباطي دوسويه است؛ 

و تثبيت  ارتباط ها، تعامل ها، كنش ها و رفتارهايي كه به سوي عملي شدن
  گفتمان پيش مي رود.

يا » سياست قدرت«بر خشونت و منازعه به پديداري  داعش پيوستهتاكيد    
انجاميده است. اين مبارزه جويي بي امان با كدها و قراردادهاي » نزاع قدرت«

» سياست به مثابه مديريت« مدرن كه در آن ازنمادين فضاي نظمشناخته شده در 
در اين فضا . (Egerton, 2011:55) .بيگانه است ياد مي گردد متفاوت و

ت قواعد و رويه هاي پذيرفته شده عمومي دست به عمل نمي حبازيگر شورشي ت
غايب قواعد رفتاري ويژه خود را توليد و حاضر/زند و خود به مثابه عنصر 

عملي مي سازد. منظور از حاضر و غايب بودن هم زمان آن است كه بازيگري 
نمادين مدرن از يك سوي مجبور است درون مرزهاي اين نظم  مخالف با نظم

چون مرزهاي ملي و باز كند و در نهايت در دل مناسبات ناشي از آن، هم
ملت پايه كه خصلتي غيرديني دارند، عمل نمايد و از سوي -هاي دولتهويت

ديگر وي اين نظم را منشا مشكل و عاملي براي مبارزه مي بيند. به اين ترتيب 

                                                                                                    
alliance politics -١  
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-بازيگري از اين دست هم در صحنه حاضر است و در دل اين روابط عمل مي

كند و هم، به دليل نفي راديكال اين روابط، چونان بخشي نامرئي در آن به چشم 
آيد و مشمول غيبت مي گردد. نگاهي به نحوه بروز و ظهور داعش در نظم مي

نه كه داعش از نمادين مدرن وضعيتي از اين دست را نشان مي دهد؛ بدين گو
پذيرد و كامال بي اعتنا به يك سوي قواعدي ماند مرزهاي ملي و تابعيت را نمي

نمادهايي از اين دست عمل مي كند و از سوي ديگر، در نهايت، در زميني بازي 
 مي كند كه قواعد آن ناشي از هژمون گرديدن نظم نمادين مدرن است.

مثابه چهره مشروع قدرت معرفي  همچنان كه آمد خالفت در اين گفتمان به   
اي معتبر و موافق با گردد؛ چارچوبي كه تنها بر اساس آن مي توان به شيوهمي

شريعت اقدام به تاسيس حكومت نمود. گفتمان  واجد ويژگي اتوپيايي است كه 
منجر به اتخاذ استراتژي مبارزه در راستاي برهم زدن نظم برآمده از گفتمان 

گردد. تالشي كه در چهره هاي اكتساب قدرت بيشتر ميرقيب و تالش براي 
گوناگوني همچون جهاد، مبارزه پراكنده، تشكيل دولتي نوآيين و هويت ديني 

اي ملموس از قدرت رقابت با گفتمان گردد و چهرهدر گستره جهاني هويدا مي
گذارد. در ميان گروه هاي جهادي داعش نزد جامعه غالب را به نمايش مي

تر است چرا كه خود، نسبت به القاعده، گفتماني مشروع تر و پذيرفتنيمخاطب 
ها، رفتارها و بروز و ظهور جدي تر و موثرتر قدرت در ارتباط با كنش

نمودهاي بيروني قدرت سطوحي از مشروعيت را براي او به ارمغان آورده است. 
سه با ديگر تر و متمايزتر را در مقايهم از اين روي داعش خود هويتي پررنگ

گروه ها و جنبش هاي افراط گرايانه اسالمي عرضه مي نمايد هويتي كه ذيل 
ارائه نمود بيروني دولت داعش صورتي مشروع، مبارز و مقاوم به خود گرفته 

اي است. در واقع داعش قدرت مقاومت خود را در جايگاه يك گفتمان حاشيه
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ش در مقام پاسخگو بودن در به مرحله عمل و كاربردي نمودن رسانده است. داع
گرايي در آل هاي خود از مرحله اتوپيايي به سوي واقعراستاي عملي نمودن ايده
تواند منجر به تغيير در مطلوبيت گفتمان و اي ميحركت است. چنين رويه

بازتعريف آن و در صورت عدم كارآمدي تضعيف گفتمان گردد. در واقع 
حله به كاربستن قدرت انباشت شده آن در مواجهه گفتمان با جهان واقعيت مر
اي حساس و سرنوشت ساز كه در حيات يك برابر ديگري مسلط است؛ مرحله

گردد. در اين ميان داعش توانايي به كاربستن آفرين واقع ميگفتمان  نقش
قدرت در معناي مويرگي و منتشر را داشته است. عملي نمودن قدرت از سوي 

بتا متناقض است چه آنكه زماني كه گفتماني توانايي گفتمان واجد دو جنبه نس
محقق سازي مدعيات خود را به دست مي آورد و گزاره هاي گفتماني خود را 
پيش مي برد به قدرت موثر و مسلط تبديل مي شود و در مقابل ناتواني گفتمان 
در عرضه معنا هاي خود به عرصه واقعيت منتهي به رنگ باختن مشروعيت 

گفتمان در  (Per-AndersenLange, 2010:143)گردد. گفتمان مي
وضعيت عملياتي نمودن قدرت خود از حالت يك قدرت حاشيه اي بيرون آمده 
و در مصاف با قدرت هاي گفتمان هاي موجود در رينگ قدرت قرار مي گيرد 
و از بخت جايگزيني با قدرت مركزي برخوردار مي گردد. بنابراين گفتمان 

موقعيت يا جايگاه پاسخگويي نسبي، در ارتباط با توانايي هاي حاشيه اي در 
گرانه و وجاهت بخش در ارتباط با وقايع بيروني و جاري، مورد سنجش توجيه

بندي بهتري قرار مي گيرد. در چنين موقعيتي هراندازه يك گفتمان بتواند مفصل
روعيت روبه ارائه كند و با توجيه وقايع مخاطب هاي خود را قانع سازد از مش

مند خواهد گرديد. يك گفتمان بايد فزوني، ماندگاري و موفقيت بيشتري بهره
در ارائه شماي كلي از خود و نيز معنا هاي مد نظرش (دانش) و عملياتي نمودن 
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هايش (قدرت) موفق ظاهر شود. اين توفيق از طريق فرايند همبسته، گزاره
يسر مي گردد. در اين وهله پيوسته و فراگير عملي ساختن مستمر قدرت م

گفتمان حاشيه اي قدرت و دانش خود را به مثابه جايگزين هاي ايده آل و واجد 
  (Harder, 2010:116).معنا و قابل اجرا عرضه مي دارد

خالفت در گفتمان داعش  حكومتي مشروع: چارچوبخالفت به مثابه  -سطح سوم
مشروعيت بخش به  حضور سياسي است و در اين گفتمان حايز جايگاهي  قالب

مركزي است؛ جايگاهي كه نمونه آرماني آن در گذشته اي دور، و دوران سلف 
-Weismann, 2009: 267)صالح و عهد خلفاي راشدين، تحقق يافته است. 

و گفتمان داعش موفق ترين نمونه از خالفت را در آن عهد باز مي يابد  (280
خالفت چهار خليفه نخست در فهم اين گفتمان از تاريخ وجهي آرماني مي يابد. 

ايم اگر ادعا كنيم براي داعش وضعيت مطلوب راهه نرفتهبر اين اساس به بي
مصادف است با بازگشت در تاريخ به سمت نقطه طالئي آغاز اسالم. اين به آن 

هد دور مي شويم انحرافي معنا است كه در اين گفتمان به ميزاني كه از آن ع
تر گريبانگير مسلمانان شده است و در جامعه اسالمي رخنه كرده بيش تر و جدي

گيرانه از اين دست به آغازگاه تاريخ اسالم، كه به معناي است. رجوعي سخت
كم اهميت ديدن تجربه هزار ساله نهاد خالفت پس از آن است، از ماهيت سلفي 

ترين بخش از طرح خالفت به مثابه مهمدر واقع گفتمان داعش خبر مي دهد. 
اظهارات گفتماني داعش ريشه در نگرشي سلف گرايانه دارد و اين گفتمان بر 
پايه دركي سلفيستي از نحوه حكمراني مفهوم خالفت را ارايه نموده است. به 
صورت مشخص ردپاي نگرش داعش به خالفت به مثابه بنياد دولت را مي توان 

 ابن تيمه» هيوالرع ياصالح الراع يف هيالشرع اسهيالس «م و اثرگذار در كتاب مه
سراغ گرفت. وي در اين اثر كوشيده بود تا، بر پايه ادبيات  ) ق728 - 661(
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اهل سنت، اولويت و تقدم رويكرد به امر سياسي را به مثابه بستر تحقق شريعت 
  )186:1963،ابن تيمه(نشان دهد. 

كوشيم تا اوال نحوه تولد ذيال با توجه به اهميت تبارشناسي اين گفتمان مي   
گرايانه در عصر جديد و ثانيا چندوچون رويكرد سلفي به هاي خالفتنگرش

هاي زمينه و زمانه عصر جديد توضيح دهيم و خالفت را در ارتباط با واقعيت
جديد سربركشيد. هم مشخص نماييم كه چگونه ذهنيتي از اين دست در اعصار 

چنين تالش خواهيم كرد تا، در تعقيب ريشه هاي گفتماني مفهوم خالفت در 
رويكرد داعشيان، نحوه بروز و ظهور اين مفهوم را در داعش متناسب با تبار 

  سلفي آن نشان دهيم.

زمينه هاي پيدايش رويكرد به خالفت در جامعه معاصر را بايد در ارتباط با    
 هايجنبش و هاانديشه ظهورت عثماني توضيح داد. در واقع فروپاشي خالف

 حذف اسالمي و در پي خالفت الغاي خواستار احياي خالف هم زمان با سياسي

حايز  هويتي- قالب تنها واحد سياسي در مبتني برخالفت سياسي حضور
ا از ميان رفتن عثمانيان مهم ترين رخ داد. ب مشروعيت ديني براي اهل سنت

سياسي به جاي مانده از تمدن اسالم در عهد جديد از ميان رخت بربست ميراث 
و بحراني هويتي دامنگير جامعه مسلمانان اهل سنت گرديد. در شرايطي از اين 

اي دست طرح ايده احياي خالفت گوياي پاسخي بود به اين مشكل هويتي؛ ايده
ترده اي از اهل پرطنين كه به زودي فراگير گرديد و مورد استقبال مجموعه گس

سنت، اعم از روشنفكران دين مدار و عالمان سنتي، واقع شد؛ با گذشت زمان و 
تشديد ناكامي در تاسيس خالفت، حجم ايده آليسم گرد آمده پيرامون اين 



 يفصلنامه دولت پژوه   148

 

مفهوم سنگين تر و فربه تر گرديد و به يك معنا تاسيس خالفت به مهم ترين 
  ني مذهب بدل شد. آرزوي سياسي بخش مهمي از جامعه مسلمان س

بذر سلفيسم جهادي در اين نااميدي فزاينده جوانه زد و به مرور پا گرفت. به    
دعوت نظام مند و حايز جوانب انديشده شده به به  نخستينصورت مشخص 
 ,Lovelace)مصر و متاثر از الغاي خالفت شنيده شد.  در سلفي گري معاصر

عمدتا متاثر از انديشه هاي سيد قطب شكل  در آن جا سلفيسم (2016:266
راه، دست به طرح ايده اي تحول  هاي نشانه كتاب در قطب، گرفت. سيد

 به را آفرين براي آن زمانه زد و نگاه ها را به سمت خود برگرداند. وي اسالم
 مطرح معاصر جهان مصائب حل غرب جهت و شرق آلترناتيوي براي مثابه

يد قطب تحليلي از اين دست را نه تنها به صورت يك نمود. نكته مهم آن كه س
تئوري بلكه در قالب يك طرح حايز جوانب عملي ارايه داد و كوشيد اين 

عمل گرايانه اي كه براي تحقق آن الزم  رويكرد خود را بر اساس گام هاي
 بلكه نيست؛ عقيده صرفا اسالم وي باور است برداشته شود توضيح دهد. به

 پيشتاز جماعت توسط اقدام و عملي كه بايد هست؛ نيز عملحايز اقدام و 

گردد. تعريف او جهان معاصر نيز حاوي پيامي روشن بود:  مسلمانان محقق
اي تازه. وي كوشيد تا نشان دهد بازسازي عهد سلف صالح براي آغاز مبارزه

را، هم چون عهد درخشش اسالم، فراگرفته است و هم از  كنوني جهان جاهليت
تنها از طريق آن  احكام روي جهادي تازه مورد نياز است؛ جهادي كه اجراياين 

ميسر مي شود. در نهايت و بر پايه طرحي از اين دست وي امكان عملي نمودن 
 به انحصار خالفت دست يافتني معرفي نمود. سيد قطب  اين احكام را ذيل ايده

 ايجاد رد را حاكميت اين و تحقق داشت خداوند باور براي حاكميت

 وظيفه در نگاه وي) 26:1378(سيد قطب،نمود.  مي جستجو اسالمي حكومت
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 هاي سرزمين گستره در شريعت احكام اجراي تنها نه اسالمي حكومت

 زندگي هاي سبك و موازين و هاعادت ها،ارزش برقراري بلكه اسالمي

 مشكالت حل براي و جهاني ايگستره اسالمي در هاي آموزه بر منطبق

است. بر پايه دركي از اين دست بود كه وي از خالفت به مثابه تنها  بشريت
واحد سياسي مشروع ياد مي كرد؛ واحدي كه قابليت تشكيل در سطح جهان و 

  (Toth, 2013:227)حل معضالت دنيا در عهد جاهليت نوين را دارد. 

 جهادي سلفيسم مانيفست را قطب سيد »نشانه هاي راه«بر اين اساس كتاب 

هاي نگارش  و هم در محتوا براي جريان روش در دانسته اند؛ مانيفستي كه هم 
جهادي الهام بخش بوده است. به لحاظ روش نگارش اين كتاب بر پايه توجه 

اعتنايي به ميراث اسالم ميانه جدي به منابع طراز نخست اسالم نظير قرآن و بي
از منظر محتوا نيز كتاب مشوق و دانش هاي آن نگاشته شده است؛ هم چان كه 

گيري است. رويكردي از اين گرانه و همراه با تندخويي در نتيجهمنطقي افراط
دست را در ديگر نظريه پردازان سلفي نيز مي شد سراغ گرفت. يك نمونه مهم 

) در هندوستان و پاكستان بود. 1979-1903و مشخص ابواالعلي مودودي (
د ايجابي خود، بازگشت به صدر اسالم را حالل وي نيز از يك سوي، در رويكر

مشكالت مسلمانان مي دانست و از سوي ديگر، بر اساس رويكرد سلبي يا 
آسيب شناسانه خويش، زوال خالفت را مشكله اصلي مسلمانان معرفي مي كرد. 

درنهايت به باور مودودي تشكيل خالفتي كه شامل  )7:1978ي،(المودود
پيشبرد مسئله هدايت الهي در جامعه شود راه عبور حاكميت سياسي، قضائي و 

از مصائب ناشي از حضور غرب و مسير درست پيش روي مسلمانان است. 
  )14-13: 1978ي،المودود(
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سلفيسم جهادي سه آموزه مهم داشت؛ آموزه هايي كه به نظر مي حاصل آن كه   
ندوچون رسد راه به ايجاد عملي خالفت مي برد و كالف سردرگم پرسش از چ

احياي خالفت را مي گشايد. اين سه آموزه از قرار زير بودند: اول آن كه بايد 
خالفت را با تكيه بر قدرت نظامي و مبارزه با رژيم هاي غرب زده حاكم بر 
كشورهاي عربي و اسالمي برقرار نمود؛ و دوم آن كه بايد به بازپرداخت مفهوم 

از تجربه ناموفق آن در اسالم ميان خالفت پرداخت و اين ايده مهم اسالمي را 
پيراست و بر پايه الگوي خالفت سلف صالح آن را بازمفهوم بندي نمود؛ و سوم 
آن كه بايد دانست كه راه رفع نفوذ كفار در كشورهاي اسالمي اقبال به خالفت 
و احياي آن است. حاصل آن كه در صورت بندي اي كه سلفيان از احياء 

الش شد تا پاسخي به سه بحران مركزي جهان اسالم خالفت به دست دادند ت
(حكومت هاي فاسد، فاصله گيري جامعه از اسالم اصيل بر اساس درك سلفيان 
و حضور كفار در بالد اسالمي) داده شود. نقطه تالقي اين هر سه خواسته جهاد 
بود و جهاد به مثابه راهكاري مركزي براي احياي خالفت دانسته شد. جريان 

ختلف سلفي جهادي ذيل نگاهي از اين دست شكل گرفت؛ ولي هيچ يك هاي م
  (Brekke, 2011:106) موفق به ايجاد خالفت نگرديد.

اين تنها داعش بود كه به صورت نسبي دولت واره اي را به نام خالفت ايجاد   
اعش در كرد و گامي عملي، هرچند متزلزل و ناپايدار، در اين مسير برداشت. د

رويكرد به خالفت به مثابه ايده مركزي سلفيسم جهادي با ديگر رويه هاي مطرح 
در اين حوزه هم داستان است و هم چون ايشان از مفهوم خالفت به مثابه 
موقعيتي بهره مي برد كه يكي از مهم ترين كاركردهاي آن طرد مفهوم دولت 

اوت مهمي كه با با اين حال تف (BretTully, 2006:219)مدرن است. 
ديگران دارد در عملي سازي نسبي اين ايده براي اولين بار پس از سقوط 
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محوريت خالفت را به خوبي مي توان در گفتمان خالفت در جهان اسالم است. 
داعش يافت و نشان داد. به صورت مشخص سخنان ابوبكر بغدادي اين مهم را 

اي اقامه حدود و ايجاد توضيح مي دهد. وي تاسيس خالفت را شرط الزم بر
كند و براي جامعه مبتني بر دين ورزي موافق با نگرش هاي سلفي معرفي مي

- خليفه، هم چون خلفاي صدر اسالم، شاني مقيد به تعقيب راه هدايت قايل مي

برد و بر اين اساس در گفتمان داعش ن )2014ژوئن  29(سخنان بغدادي گردد. 
گرديد؛ مثابه نماد حضور غرب، مطرح ميمبارزه با الگوي دولت مدرن، به 

مبارزه اي كه هدف آن جايگزين سازي حكومت خالفت محور با حكومت 
  (Mowla, 2008:352). ملت محور است–دولت 

خالفت در اين گفتمان صرفا يك ايده آل نكته درخور توجه اين كه رويكرد به   
ضروري و حتمي نيست؛ بلكه بيانگر يك بستر عيني و ملموس و در عين حال 

براي بسط شيوه و مسلك سلف صالح است. هم از اين روي، اي بسا بتوان 
گفت، هيچ چيز براي ايشان هم چون به تعويق افتادن خالفت دردناك و حزن 
انگيز نمي نمايد. وجهه عملي و ملموس خالفت خود را در نياز آن به عنصر 

دهد؛ هم از اين روي  سرزمين و خاك به مثابه اركان تاسيس خالفت نشان مي
به محض آن كه داعش، برخالف القاعده، به عنصر خاك و سرزمين دست يافت 
در پاسخي سريع به اين تقاضاي اعتقادي و هويتي معوق مانده اقدام به تاسيس 

اين اقدام داعش حاوي پيامي مهم براي  (Lovelace, 2016:69)خالفت نمود.
تاسيس خالفت در جهان معاصر. داعش پذيري جريان هاي سلفي بود: امكان

نو  گراييملت هاي مدرن هم چنان سلفي-گيري دولتنشان داد كه به رغم شكل
مي تواند نسبت به ايجاد مدل آرماني خالفت اميدوار باقي بماند. اين گروه 
توانست مفهوم معوق و معلق خالفت را، كه پيش از اين از آن به مثابه خواسته 
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بختي براي اقدام و عمل ياد مي گرديد، در قالب يك دولت اي ذهني و فاقد 
واره تحقق بخشد و، بر اين اساس، گفتماني نو از اسالم سياسي را ذيل توجه به 

اين اقدام حاصل آن كه كنش سياسي معطوف به تشكيل حكومت سامان دهد. 
 داعش مسئله خالفت را از موقعيتي كامال ذهني به بستر تجربه سياسي كشاند و

به  (Gabriel, 2015:185) .آن را به مثابه يك تجربه در دسترس معرفي نمود
زبان ديگر داعش سلف گرايي را به گونه اي بازسازي نمود كه فهمي عملياتي و 

 ,Beck)معطوف به جهان خارج از خالفت در مركز آن جاي گرفت. 

2015:136)  

   گيرينتيجه

هدف نوشتار مطالعه نحوه شكل گيري و پديداري مفهوم دولت در گفتمان   
داعش بود. جهت انجام اين مهم مباحث ذيل سه بخش سامان يافت. بخش 

شناختي مطالعه اختصاص داشت. در آن بخش روش نخست به مباحث روش
شناسي گفتمان را، به ويژه از منظر ميشل فوكو، توضيح داديم و كوشيدم 

از نحوه به كارگيري اين روش شناسي در مطالعه پديده هاي سياسي  تصويري
اجتماعي با توجه كارويژه هاي زبان و نسبت آن با قدرت به دست دهيم.  بخش 
دوم نوشتار به مطالعه داعش به مثابه يك گفتمان اختصاص داشت. هدف اصلي 

طالعه آن بخش اوال توضيح ماهيت گفتماني داعش و ثانيا اثبات سودمندي م
داعش به مثابه يك گفتمان بود. مباحث بخش سوم در سه سطح ارايه گرديد. 
سطح نخست به امكان مطالعه گفتماني داعش، سطح دوم به واكاوي جهان 
واژگاني گفتمان داعش از دو منظر رويكرد محتوايي و رويكرد صوري، و سطح 

ن هژمون جهان سوم به كاركردهاي رقابتي و چالش گرانه داعش در قبال گفتما
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اختصاص داشت.  در بخش سوم، و واپسين فراز مقاله، به مطالعه دولت در 
گفتمان داعش پرداختيم. طي اين بخش، كه وظيفه آن برداشتن آخرين گام در 
راه اثبات فرضيه مقاله بود، كوشيديم منطق رويكرد به مفهوم مركزي دولت را 

ه مقوله خالفت طي اين گفتمان در گفتمان داعش با توجه به چگونگي رويكرد ب
توضيح دهيم. مطالعه اين مهم را در سه سطح تفاوت هاي دولت در گفتمان هاي 
مدرن و داعش، معناي كنش سياسي در گفتمان داعش، و نهايتا، خالفت به 

گرفتيم. وجهه همت اين نوشتار مثابه چارچوب حكومت مشروع نزد داعش پي
ميت يابي مفهوم خالفت در گفتمان داعش رصد و توضيح نحوه طرح و منطق اه

اي از بر اين اساس نشان داديم كه چرا بايد داعش را حاصل زنجيره د.بو
تحوالت دانست كه پس از فروپاشي عثماني و پديداري جنبش هاي خالفت گرا 
پديد آمد. توضيح داديم كه ايده آليسم معوق مانده احياي خالفت توسط اين 

و در قالب يك كنش سياسي در گفتمان كمابيش عمل گروه وجهي عيني يافت 
  گرايانه تر آن انعكاس يافت. 
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