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چکیده
مُبلٗبر نكبن میزهس سحلیل مؿلٍ زضثبضة زالیل قکلگیرط ػطیربن سکریرط زض
چبضچوة واکنف ثه مسضنیؿم و ػهبنیقسن دؽ اظ زهة  90میالز اؾز .ثب وػوز
نکبر قبثل سوػه زض این ضهیبفز ،ثهنٓط میضؾس سوانربیی کیری زض دبؾرریویی ثره
ؾؤاالسی وػوز زاضز که اظ یک َطف ثه چطایی قکلگیرط ایرن گرطو هرب زض یرک
زوضة سبضیری ذبل و مشأذط و اظ ؾویی زییط ثهنؿرجز ایرن ػطیربنهرب زض ؾرُ
هؿشیقنبذشی و مٗطفزقنبذشی ثب غطة ثهٖنروان یرک مرهرور اضسجربٌ زاضز.ؾروا
انلی این مقبله این اؾز که کبضکطزهب هؿشیقنبذشی و مٗطفزقنبذشی گطو هب
سکریط زض ػهبن امطوظ چیؿز؟.فطيیة این مقبله این اؾز که ػطیبنهب سکریط
زض ؾُحی هؿشیقنبذشی و مٗطفزقنبذشی ثهٖنوان یک زییط هویرزؾربظ ثرطا
مرهور غطة و زض چبضچوة قطققنبؾی ػسیس ٖیل مری کنرس .زضدبیربن مقبلره ثرب
اؾشربز اظ قواهس و اؾرنبز موػروز زذبلرز اقرکبض امطیکرب زض ثرهوػروز اوضزن و
حیبیز اظ گرطو هرب سکریرط نكربن زاز ذواهرس قرس ثطذری اظ مؼیوٖره ایرن
اؾشنبزار زیسگب زییط ػهز سحلیل چطایی قکلگیط ػطیبنهب سکریط زاضنس
که زض نقُه مقبثل زیسگب غبلت اؾز که ثه ٖلل زضونی سوػه زاضز.
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.1مقدمه
وقشری اضسروض ػییرع ثربلروض ( )Arthur James Balfourثرب ؾررنطانی زض مؼلرؽ ٖروار
انیلؿشبن ثه ؾب  1910ؾیبؾشهبیف زض مروضز مهرط ضا سكرطی مریکرطز ،زض ثركری اظ
ؾرنبنف گرز« :ایب ثطا ملزهب ػهبن چیع ذروثی اؾرز کره مرب (ثطیشبنیرب) ثرط انهرب
حکومز کنیم؟ ثه نٓط من ثله .کكروضهب غیطاضودربیی زض ؾربیة حکومرز انیلریؽ ثره
نٓبرهبیی ثه مطاست ثهشط اظ انچه زض هیة سبضید ذوز زاقشهانس زؾز یبفشهانرس .حکومرز
ثط مهط وْیرة اذالقی مبؾز»(ؾٗیس.)65-66 :1383،
سقطیجبً نس ؾب ثٗس فیلم ادوکبلیذشو (( )Apocalyptoاذطالعمبن) ؾبذشة مرل گیجؿرون ثرب
این ػیله اظ ویل زوضانز اغبظ میقوز که «هیچ سیسنی اظ ثرطون مللروة نرواهرس قرس
میط اظ زضون ویطان قوز» .این فیلم زاؾشبن ظنسگی ثومیبن قبضة امطیکب زض وضَة هولنربکی
اظ ثطثطیز قجل اظ وضوز اؾشٗیبضگطان اؾز .ؾکبنؽ دبیبنی فیلم ،اضودبییهب نلیت ثره
هیطا  ،حبمالن سیسن و نل ضا نكربن مریزهرس کره ثنبؾرز زوضان سربضیکی ضا زض ایرن
ؾطظمین دبیبن زهنس.
اقبضار غان ثوزضیبض زضثبضة ػنگ ذلیغفبضؼ منُق زضونی زو نیونة ثبال ضا ضوقن مری-
کنس .او گرز این ػنگ ضخ نساز و زض فًرب مؼربظ ضخ زاز) . (Baudrillard, 1991زض
واقٕ ثوزضیبض ؾلُة ضؾبنه و ػهبن سهبویط ضا ثط اشهبن مطزر ػهبن نكبن زهرس .ؾرلُها
فطاگیط و نبمطء که زض زوض هب مرشلف سبضیری منُرق موػرهؾربظ و مكرطوٖیزؾربظ
ػسیس سولیس میکنس.
ؾطهب ثطیس  ،دطچمهب ؾیبهی که ثب ذُی نبمبنوؼ نكبن «محیرسضؾرو اهلل» ضا زاضز،
ؾطثبظانی که ثب لجرنس و انیكشی که ثه اؾیبن اقبض زاضز زض کنبض ؾطهب ثطیس ایؿرشبز -
انس  ،دیكطفشهسطین ؾالحهب ػنیی زض کنبض ظنسگی ثبزیها  .اینهرب ػسیرسسطین سهربویط
مكطوٖیزؾبظ منُق ؾلُه اؾز .سهبویط که ثه فبنله کوسبهی مهیشطین اذجبض قرجکه-
هب ذجط ػهبن ضا معین کطزنس .یک گطو ضازیکب اؾالمی ثطا اولین ثبض اظ یرک نربر
مررف ثطا اٖالر حًوض اؾشربز کطز :زاٖف.
چیونیی قکلگیط این گطو  ،دیكطفز چكمگیط زض کوسب مسر و زض نهبیرز ؾرطانؼبر
ان مؿئلة مهیی اؾز که مقبالر و کشت فطاوانی موضز ثطضؾری قرطاض گطفشره اؾرز .امرب
وػهی که کیشط موضز ثطضؾی قطاض گطفشه اؾز سأطیط زاٖف زض سوػیهبر ػسیرس اؾرز
که ثطا منُق ؾلُه افطیس .انچره کره زض ػهربن سهربویط ضخ زاز و سأطیطگرصاض ان زض
قکلزهی ثه هؿشی اػشیبٖی امطوظ مب چه ثؿب دبیساضسط اظ حًوض ٖینی زاٖف ثبقس.
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زض این مقبله سالـ میقوز سب کبضکطزهب هؿشیقنبذشی و مٗطفزقرنبذشی گرطو هرب
سکریط اضظیبثی قوز.ثه ثیبن زییط چیؿشی فلؿری این گطو هب و کربضکطز قرنبذشی انهرب
مؿئلة انلی این نوقشبض اؾز.ثطا سويی ثیكشط ثبیس اقبض کنریم ثره َروض ذالنره زو
ضهیبفز کالن زض ثطضؾی ػطیبنهب ضازیکب اؾالمی وػوز زاضز .او ضهیبفشی اؾز کره
زالیل انلی ْهروض ػطیربنهرب سکریرط و ضازیکرب ضا زض زضون کكروضهب اؾرالمی
ػؿشؼو میکنس 1.زور ضویکطز اؾز که کكوضهب ؾلُهگط غطثی ضا ٖبمرل ثره وػروز
2
امسن این گطو هب مٗطفی میکننس.
ثب نیبهی ٖییقسط ثه ػطیبنهب ضازیکب اؾالمی،مكبهس میکنریم کره زض ؾرُ هؿرشی-
قنبذشی و مٗطفزقنبذشی اهییز این ػطیبنهب ثطا سٗطیف هویرز یکذبضچرة غرطة و
نقف مهیی که زض موػه و مكطؤ ؾبذشن منُق ؾلُه ثط ٖهس زاضنس .ثرسین سطسیرت زض
اینؼب ضهیبفز ؾومی اضائه ذواهس قس  .اؾبؼ این ضهیبفز ثسیل ضا قرطققنبؾری ازواضز
ؾٗیس سكکیل می زهس و اینکه چیونه سهویطؾبظ هب قطققنبؾبنه زض ضاؾشب اٖیب
ؾلُه قطاض میگیطز.زض واقٕ نقف انلی کكوضهب غطثی زض ػطیبنهب سکریط ضا نجبیرس
زض ثه وػوز اوضزن انهب ذالنه کطز ،ثلکره ثبیرس زض نرؤ دوقرف ضؾربنها و کربضکطز
هؿشیقنبذشی و مٗطفزقنبذشی این ػطیبنهب و نقرف انهرب ثره ٖنروان یرک «زییرط »
هویزؾبظ ثطا غطة ػؿشؼو کطز .ثطا این منٓروض اثشرسا ضهیبفرزهرب غبلرت ضا کره
فطاینس قکلگیط ػطیبنهب ثنیبزگطا اؾالمی ضا سجیین میکنس ضا اقبض میکنیم.ؾرذؽ
ضهیبفز دیكنهبز این نوقشبض ضا که وػه ملررو کبضکطزهرب ػطیربنهرب سکریرط ضا
ثطػؿشه میکننس ضا ثیبن ذواهیم کطز.

.2چارچوب نظری
مطاز مب اظ ثطضؾی هؿشیقنبذشی و مٗطفزقنبذشی گطو هب سکریط سالـ ثطا دبؾرد
زازن ثه دطؾفهبیی اظ این زؾز اؾز  :این ػطیبنهب چه ػبییب و نقكری زض سٗطیرف
هؿشی اػشیبٖی ػهبن امطوظ زاضنس؟ مٗطفههب و قبذمهب انلی این گطو هب چه نرؤ
مٗطفشی و زضثبضة چه چیعهبیی سولیس میکننس؟ ؾبذشبضهبیی کره سربؾریط مطثروٌ ثره ایرن
گطو هب ضا ؾبمبن میزهنس چیؿز؟
زض دبؾد ثه این زؾز ؾؤاالر ثبیس اقبض کطز سنؤ ضهیبفزهرب گونربگون زض ثطضؾری
یک مؿئلة اػشیبٖی زض واقٕ ثه دبؾدهب مرشلری که ثره دطؾرفهرب ثنیربزین قلیرطو
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اػشیبٖی ر انؿبنی زاز میقوز ثطمیگرطزز(منروچهط  .)27 :1390 ،ایرن دطؾرفهرب
ثنیبزین ضا میسوان دطؾفهب هؿشیقنبذشی و مٗطفزقنبذشی نبمیس.
ثب سوػه ثه این سويیحبر سیطکع انلی مب زض این مقبله نكبن زازن ان ثنیبزهرب مٗطفشری
اؾز که سربؾیط مطثوٌ ثه ػطیبنهب ضازیکب اؾرالمی و گرطو هرب سکریرط ثرط انهرب
اؾشواض قس اؾز.ثنیبنهبیی که هط ضوظ سهبویط ػسیسسط اظ انهب زض ضؾربنههرب غطثری
مكبهس میقوز .ثه ثیبن زییط میسوان ٖنوان کطز یک ثنیبز هؿرشیقرنبذشی و مٗطفرز-
قنبذشی وػوز زاضز که اذجبض و سربؾیط مطثوٌ ثه ػطیبنهب سکریط ضا ذوز ثه ذوز ثره
ؾیز و ؾو ذبنی مشیبیل میکنس .سنهب ضا نكبن زازن هسف انلی این ؾیز و ؾو ،
مٗطفی زقیق ان ثنیبزهب مٗطفشی اؾز که این سربؾیط ثط انهب ثنب قس اؾز.
اظ زیس این مقبله ثنیبنهب مٗطفشی اذجبض و سربؾیط مطثوٌ ثه ػطیبنهب سکریرط ضا ثبیرس
زض چبضچوة نٓط «قطق قنبؾی» ػؿشؼو کطز .نوٖی اؾرشیال انسیكرههرب اضودربیی
زضثبضة قطق وػوز زاضز که ذوز سکطاض کننسة مسٖب ثطسط اضودب و ٖقتمبنرسگی قرطق
اؾز و مٗیوالً ثط این احشیب که یک مشرکرط ثریَرطف و یرب قرکب سرط میکرن اؾرز
نٓطیبر مشربوسی زض این مؿئله زاقشه ثبقس غلجه مریکننرس .اظ نٓرط ازواضز ؾرٗیس قرطق-
قنبؾی نوٖی سهوض و ٖقیسة ػیٗی اؾز که ثه «مب» اضودبیی زض مقبثل هیة «انهب» غیط
اضودبیی هویز میثركس .نشیؼة قطققنبؾی این انسیكه اؾز که هویز انؿبن اضودربیی
زض مقبیؿه ثب سیبر افطاز و فطهنگهب غیط اضودبیی زض ؾُ مشٗبلیسط قطاض زاضز(ؾرٗیس،
 .)23 :1383ؾٗیس مٗشقس اؾز که « انؿبن» و ثه ویػ «انؿبن قطقی» ضا ثبیرس زض فًربیی
که ضاثُه «زانف و قسضر» مؿلٍ ثط گرشیبن انؿبنقنبؾی ػؿشؼو نیروز .هرسف قرطق-
قنبؾی ثه َوضکلی اظ اغبظ سبکنون مرسوـ نیوزن چهطة قطق و سقلیل ان ثه اموظ هب و
مکبست غطثی اؾز .ثب سوػه ثه هسف و گؿشطة ان  ،نییسوان قطققنبؾی ضا ذبل یک
ضقشه و یب سرهم قیطز لصا حوظ ا فطاذشط ضا میَلجس .یک نٓربر فکرط ثره وػروز
امس اؾز «سحز ٖنوان کلی زانف زضثبضة قطق .زض ظیرط چشرط ؾرلُه و ثطسرط ملرطة
ظمین قطق دیچیس ا ْهوض نیوز که ثطا مُبلٗه زض اکبزمیهرب  ،نیربیف زض مروظ هرب ،
سؼسیس ؾبذشبض زض ازاضار مؿشٗیطاسیٖ ،طية نٓط زض سعهب ثرور قنبؾری  ،ثیولروغ ،
ظثبنقنبؾی  ،نػازقنبؾی و سبضیری دیطامون انؿربن و ػهربن ،نكربن زازن مرواضز سحقرق
نٓطیههب اقشهبز و اػشیبٖی سوؾٗه  ،انقالة  ،قرهیز فطهنیی و ؾریطر ملری یرب
زینی افطاز ثؿیبض منبؾت ثوز » (هیبن« .)23-24 :اظ هیره ثربالسط قرطققنبؾری سقطیجربً ،
قسضر مٗطفزقنبذشی و هؿشیقنبذشی زضثبضة مطگ و ظنسگی  ،حًروض یرب غیجرز هرط
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چیع که مطثوٌ ثه قطق میقس ضا ثه هیطا زاقز(» .ؾٗیس.)313 :1377،ثه َروض کره
سیبر مشرکطانی که ثه نوٖی زضثبضة قطق کبض میکطزنس نییسوانؿشنس ذروز ضا اظ ظیرط ایرن
فًب سٗطیف قس ذبضع کننس .ثه هیین زلیل مریسروان ثؿریبض اظ مشرکرطین ضا ؾرطا٘
گطفز که زض ْبهط نقسهب ػس و حشی موايٗی ذهومزامیع ثب غطة زاضنس امب ثری-
انکه ثساننس غطق زض مٗطفزهب قطققنبؾبنه هؿشنس.
.3رهیافتهای توضیحدهندة چرایی و چگونگی شکلگیری جریانهای تکفیری

.7-9جریاىّاي تکفيري بِ عٌَاى ٍاکٌش بِ هدرًيتِ
اغبظ ٖهط ػسیس زض ذبوضمیبنه مٗیوالً اظ ظمبن نروش ملطة ظمین سٗیین میقوز .ثًٗری
وضوز لكررکط اٖعامرری فطانؿرره زض ؾررب  1798مرریالز ثرره مهررط ثطذرری زییررط دییرربن
مهیجزثبض «کوچک قینبضػه( »)Kuchuk Kainarjiکه ضوؼ فربس ثرط ٖظیربنی قکؿرز
ذوضز سحییل کطز و زض نهبیز ثطذی هم قکؿز نهبیی سط هب دكز ثربضو ویرن زض
1683ضا ؾطاغبظ سبضید ػسیس ذبوضمیبنه میقیبضنس(لوئیؽ.)1381:277 ،
ويٗیز زض قطن نوظزهم میالز که منؼط ثه ْهوض ثنیبزگطایی اؾالمی قس ،ويٗیشی ثوز
که زض ان مؿلیبنبن ثه سرسضیغ ذروز ضا زض مويرٕ زفربٖیسرط زض ثطاثرط سوؾرٗهَلجری
اضودبییهب مییبفشنس .حبکییز غطة و مويؤ مسضنیع کطزن ؾواالر ػسیس ضا مُرطح
کطز و اٖشقبزار و ٖبزار ؾنشی ضا ثه مجبضظ میَلجیس .سهسیس اؾشٗیبض هم ثٗس ؾیبؾی و
هم ثٗس اٖشقبز زاقز .اضودب ،درؽ اظ ؾرطثبظان و نیطوهرب زیوانؿربالض ذروز ،مجللربن
مؿیحی ذوز ضا نیع ثه میسان اوضز و زقینی قس ثوز که نه سنهب ظنسگی ؾیبؾری ،ثلکره
اٖشقبز اؾالمی ػبمٗه ضا نیع سهسیس میکطز(ٖطاقچی .)72-71: 1375،این سحوالر ػسیرس
ثبٖض ثوػوز امسن یک ثحطان اػشیبٖی چنس ثٗس زض ػوامٕ اؾالمی قس .ػهبن اؾرالر
ثطا ثیف اظ زو قطن قبهس یک ثحطان َوالنی اػشیبٖی ،فطهنیی ،اقشهربز و اظ هیره
مهیشط ضوحی ثوز اؾز .ذهونیبر و ویػگیهب این ثحطان ضا میسوان زض مواضز ظیرط
قیطز که اطط مشقبثل دویبیی انهب زض یک الیو سقویز کننرس مشقبثرل ٖیرل مریکنرس ،و
3
ثبٖض اقرشیی اػشیبٖی و ثیطجبسی ؾیبؾی می قوز(زکیؼیبن.)58-69: 1390 ،
اولین ثحطان ،ثحطان هویز ثوز .یکی اظ نشبیغ انحُربٌ و ظوا اؾرالمی ،ایؼربز ثحرطان
هویز فطز و ػیٗی زض میبن مؿلیبنبن ثروز .ظوا فعاینرسة امذطاَروض هرب اؾرالمی
ٖظیبنی و ایطان ،ثبٖض ْهوض ایسئولوغیهب نبؾیونبلیؿشی ضقیجی قس که هویرز نرػاز –
ظثبنی زاقشنس( .الدیسوؼ .)872 :1381 ،ثحطان مكطوٖیز ثه زنجب ثحطان هویز دسیرساض
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میقروز .فروض سرطین نشیؼره ثحرطان هویرز و اظ ذوزثییربنیی ،اظ ثرین ضفرشن ؾرطیٕ
مكطوٖیز نرجیبن و نهبزهب حبکم اؾز .قکؿز ایرن ضهجرطان ،ظمینرههرب ؾیبؾری،
اقشهبز و اػشیبٖی ثحطان مكطوٖیز ضا سقویز میکنرس( .زکیچیربن ،هیربن.)63-64 :
ٖؼع و قهوض مکطض نرجیبن زض اسربش و اػطا ؾیبؾزهب اػشیبٖی ؾوزمنس ،ثه اظ ثین
ضفشن مكطوٖیز انس انهب و زض نشیؼه اؾشربز فعاینس اظ نیطو قهطیه و ظوض ثطا حرّ
و کنشط کكوض منؼط قس اؾز(.فوثلیکوف .)377: 1367،نرؿشین نشیؼة ٖسر نالحیز
و ؾوء حکومز نرجیبن ،سوظیٕ ثس ططور سقطیجبً زض سیربمی کكروضهب اؾرالمی اؾرز.
فطاهم ثوزن دو حبنل اظ فطوـ نرز و سأطیط نیطوهب ثربظاض ػهربنی ثره نحرو ظیربز
قکبف میبن َجقبر اػشیبٖی ضا وؾیٕ کطز  ،و زض هیبن حب فؿبز و مهطفگطایری ثری
حسوحهط ضا میبن فطمبنطوایبن و ٖوامل انهب ضواع زاز اؾز .این ٖوامل ،قُرتثنرس و
سًبز َجقبسی میبن مطزر ضا ؾطیٗبً افعایف زاز اؾز( .زکیؼیربن .4)65: 1390 ،اظ َرطف
زییط یکی اظ اضظوهب سلویحی مؿلیبنبن زض مجبضظ ثطا کؿت اؾشقال  ،ثطذوضزاض اظ
سوانبیی نٓبمی کبفی ثه منٓوض حرّ منبفٕ حیبسی ثوز .ثرب ایرن وػروزٖ ،لیرطغم مهرطف
ٖٓیم منبثٕ اقشهبز و انؿبنی اظ ؾو الییبضقی هرب نٓربمی و ؾرلُنشی ،ایرن اضوظ
ٖییق و زیطینه ثطا کؿت قسضر نٓربمی سحقرق نیبفرز .زض نشیؼره ،احؿربؼ حقربضر
مؿلیبنبن زض ثطاثط ؾلُة اضودب ،زض اطط يٗف نٓربمی مرساور اٖرطاة زض مقبثرل اؾرطائیل
سقویز گطزیسٖ( .یون)225: 1923 ،
زض اؾبؾیسطین و ٖیس سطین ؾُ موػوزیز اػشیبٖی ،ثحطانی فطهنیی ػهبن اؾالر ضا
فطاگطفز .این ثحطان زض اطط ٖیل مشقبثرل درنغ ٖنهرط شکطقرس  ،یٗنری ثحرطان هویرز،
مكررطوٖیز ،ؾرروءحکومز نرجیرربن ،سًرربز َجقرربسی و يررٗف نٓرربمی ،سكررسیس
میقوز(زکیؼیبن)68-69 : 1390 ،
زض ثطذوضز ثرب ایرن ثحطانهرب و مكرکالر و زض حرل و ضفرٕ نبثؿربمبنیهرب زاذلری و
هؼومهب ذبضػی ،ثط ذی اظ ؾیبؾشیساضان ،ضوقنرکطانٖ ،لیب و مشرکطان و ضػرب زینری
و ؾیبؾی اظ نٓط فکط یب ؾیبؾی مويٗییط هبیی زاقشنس که ٖیسسبً زفربٖی و زض اثٗربز
مرشلف ثوز هط چنس کره مرشن حروازص و سحروالر ؾیبؾری – نٓربمی و اقشهربز –
اػشیبٖی زاذلی زض کكوضهب اؾالمی و زض اضسجبٌ ثب غطة نیع زض گؿشطـ و دیكرطفز
این واکنفهب سأطیط زاقز .زض یک سقؿیمثنس کلی ،واکنفهرب مؿرلیبنبن زض زو قرطن
اذیط ضا میسوان زض ؾه زؾشه و زض ؾه ػطیبن ظیط ذالنه کطز(Khorshid,1983:219) :
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 .1ػطیبن غطثیطایی /غطثعزگی :گطوهی اظ نرجیبن ػوامٕ اؾالمی ،ضا چربض ضا دیرطو
اظ سیسن غطة و سقلیس ػوامٕ اؾالمی اظ سؼطثة غطثیهب زض سوؾٗة ؾیبؾری ،اقشهربز و
اػشیبٖی میزانؿشنس( .مروطقی )97-1378:96 ،مشرکطانری مبننرس َهُربو َ ،ره حؿرین،
قجلی قییل ،فطح انُون ،ؾالمه موؾیٖ ،لی ٖجسالطظاق ،فواز ظکطیبٖ ،جسالطحین ثرسو
و ملکم ذبن ضا میسوان زض این ػطیبن قطاض زاز( .مطاز )34: 1384 ،
 .2ػطیبن احیبء و ثبظؾبظ سرکط زینی (انالحَلجبن زینری) :ایرن گرطایف غرطة ضا ثره
ٖنوان یک سیسن زض نٓط گطفشه و ػنجه هب مظجز و منری ان ضا مرسنٓط قرطاض مریزهنرس.
ضیكة ثیكشط ػنجفهرب اؾرالمی مٗبنرط زض ایرن ػطیربن قرطاض زاضز .ؾریسػیب الرسین
اؾساثبز و قبگطزان و دیطوان او مبننس محیس ٖجس ٖ ،ال الربؾریٖ ،جرسالٗعیع الُربلجی،
ٖجسالیؼیرس ثربزیؽ و هیچنرین انسیكرینسانی مظرل ٖجرسالطحین کرواکجی و ؾرریسمحیس
ضقیسضيب زض این گطو ػب میگیطنس( .مطاز  ،هیبن)34 :
 .3ؾلری گطایی ،ثنیبزگطایی ،سکریط  :این ػطیبن سیبمی غرطة ضا انکربض مریکنرس و ثرب
زوض گعیسن اظ ػلو هب نوگطایی ثط حرّ ؾنزهب کهن مرصهجی ثره هیربن قریو و
ثسون ایؼبز هطگونه سرؿیط یب اػشهبز سبکیس میوضظیس .انبن سیسن غطة ضا ػبهلیرز قرطن
ثیؿشم میزاننس که ثبیس ویطان قوز (احیس  .)60 :1377،اظ مهیشطین قرهیزهرب ایرن
گطایف میسوان ثه اثواالٖلی موزوز  ،حؿن الجنب و ؾیس قُت اقبض نیوز.
ثنبثطاین زض این ضهیبفز گطو هب سکریط اظ ػیله زاٖف فطاوضزة ػوامرٕ اؾرالمی زض
مواػهه ثب مسضنیشه و مسضنیعاؾیون اؾز.

 .2-9جریاىّاي تکفيري بِ عٌَاى ابسار قدرت کشَرّاي غربي
زض این ضهیبفز ثه ٖوامل زاذلی قکلگیط گطو هب ؾرلری سروػهی نیریقروز و ثرب
ضویکطز اثعاضگونه ،کكوضهب غطثی و ثه ذهول امطیکرب ٖبمرل انرلی قرکلگیرط
زاٖف و ؾبیط گطو هب سکریط مٗطفی میقونس .ػطیبنهب فکط و ؾیبؾی مرشلرری
اظ این ضهیبفز اؾشربز میکننس ثه هیین زلیل نییسوان یرک ضوایرز غبلرت ضا ثطػؿرشه
نیوز .امب میسوان ٖنوان کطز گطایكبر ؾیبؾی نقف ثیكشط زض ایرن مويرٕگیرط ایررب
میکننس.
ضوایز غبلت زض این ضهیبفز این اؾز که امطیکرب گرطو هرب مؿرل ثرب زیرسگب هرب
سکریط ضا ثه ٖنوان اثعاض اػطایی انلی واضز ؾیبؾزهب ضاهجطز ذوز کرطز و اظ انهرب
ٖلیه اسحبز قوضو ؾبثق و ذبضعکطزن ان اظ افلبنؿشبن اؾشربز کرطز اؾرز .امطیکرب زض
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زوضان ػهبز اظ َطیق دبکؿشبن ثه حیبیز مبلی -سؿلیحبسی اظ گطو هب مؼبهرسین مقریم
دبکؿشبن دطزاذز و زض دی يطثهظزن ثه ضغیم کیونیؿشی کبثل و اسحبز ػیبهیط قروضو
ثطامس .میعان کیک امطیکب زض حس يطثهظزن ثه قوضو ثوز نه زض حرس سقویرز مُلروة
گطوههب مؼبهسین .ایبالر مشحس هسفف این ثوز کره اظ افلبنؿرشبن ثٗنروان ؾرس زض
مقبثل نروش کیونیؿم اؾشربز کنس .ثب سوػه ثه ایرن مؿربئل امطیکرب اظ َبلجربن حیبیرز و
5
دكشیجبنی کطز اؾز(میلی 11 :1377 ،و )145
زض این ضهیبفز ثه َطق مرشلف اؾشسال میقوز که زض چهبض زهة اذیرط امطیکرب هطگرب
نیبظ ثوز اظ ؾبظمبنهب مؿل سکریط اؾشربز کطز اؾز امطیکب این گرطو هرب ضا اظ ان
ػهز سطوضیؿشی مینبمس که زض سیبمی اثٗبز ثین الیللی ثشوانس انهب ضا سحز سٗقیرت قرطاض
زهس و ثه این سطسیت موايٕ ػس ذوز زض سقبثل ثب مقبومز و سالـ ثطا اظ ثین ثرطزن
ان و هییطایی واقٗی ثب سکریط هب زض سالـ ثطا ثبال ثطزن ػبییب انهب ضا مررری مری-
کنس.
ثٗس اظ اینکه اسف زضگیطیهب زض ؾوضیه اغبظ قس امطیکب اظ اضسف مرریبنة ذوز(گطوههب
سکریط ) کیک گطفز و ثب کیک کكروضهب واثؿرشه ضونرس فٗبلیرز ایرن گرطو هرب زض
ؾوضیه ضا سؿهیل کطز و انهب ضا سؼهیع نیوز .قُط و ٖطثؿشبن ؾٗوز و ثیكشط کكوضهب
حبقیه ذلیغ فبضؼ نیع انوأ کیک هب ذوز ضا ثه اضسف مرری امطیکب انؼبر زازنرس سرب
قبیس این گطو ثشوانس زولز ثكبض اؾس ضا زض ؾوضیه ؾرطنیون کنرس و ثرط اؾربؼ منربفٕ
امطیکب ػبییب غئو ؾیبؾی این کكوض ضا زض منُقه اظ ثین ثجطز (.الکحل)2014 ،
زض موضز ٖطاق نیع این ؾنبضیو حیبیز اظ گطوههب سکریط سکطاض قس .زض ؾب 2006
و زض ظمبنی که زولز ػطع ثوـ اظ یک ؾو سحز فكبضهب قرسیس زاذلری و ذربضػی
ثطا ذطوع اظ ٖطاق ثوز و اظ ؾو زییط ،ؾطظنف میقس که ثرب نرطف میلیبضزهرب زالض
هعینهٖ« ،طاق ضا زض ؾینی نقط ا ثه ایطان سقسیم کطز اؾرز»)َ (Frantzman,2014رطح
دبضسیكن نطر ،ثطا ػلوگیط اظ قکؿز کبمل امطیکب زض ٖطاق و ثه ؾربمبن ضؾربنسن ان
اضائه و ثه ٖنوان قبنون زض کنیط امطیکب سهویت قس .ثط اؾبؼ این َطح که لؿلی گلت،
ضئیؽ ؾبثق قوضا ضواثٍ ذبضػی و ػوظف ثبیسنًٖ ،و ؾنب زض مرب مری  2006ان ضا
اضائه کطزنس ٖطاق می ثبیؿز ثه ؾه منُقه ذوزمرشبض کطزنكرین ،قریٗه نكرین و ؾرنی
6
نكین ،سحز نٓط یک حکومز مطکع زض ثلساز سقؿیم قوز.
گلت ثه نیبینسگبن سويی زاز که :واقنیشن ثبیس حبمیبن ذربضػی سنرسضوهب ؾرنی زض
ٖطاق ضا ثه هیکبض فطا ثروانرس و يرین سٗطیرف منربفٕ مكرشط  ،هعینره مربلی و نیرع
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هیبهنییهب و هیکبض هب ثٗس ضا نیع ثط زوـ انهب ثیرصاضز .فٗرالً قریٗیبن ثره َروض
َجیٗی و ثب سکیه ثط اکظطیشی که زاضنس ،حکومز ضا ثه زؾز میگیطنس ،امب ؾرنیهرب نیری-
ذواهنس دؽ اظ نسهب ؾب سؿلٍ ثط ٖطاق قسضر ضا اظ زؾز ثسهنس و کطزهرب نیرع نیری
ذواهنس اؾشقال دبنعز ؾبلة ذوز ضا اظ زؾز ثسهنس .سب ظمبنی که اضسف امطیکب زض ٖرطاق
حًوض زاضز ،قوضـهب قو نرواهس ثوز و امطیکب موْف اؾز ثب انهب مقبثلره کنرس.ایرن
َطح ضوظ  4مهط  1382ثب اکظطیز  75ضا زض مقبثل  23ضا منری زض کنیط ثه سهرویت
ضؾیس و زولز امطیکب ملعر ثه اػطا ان قس).(Bruno, 2007
چهبض مب ثٗس ،یٗنی زض  10غانویه  ،2007ػوضع ثروـ زض ؾررنطانی سلویعیرونی ذروز
ثطا مطزر امطیکب اؾشطاسػ ػسیس ضا اٖالر کرطز کره مهیشرطین هرسف ان میبنٗرز اظ
قکؿز کبمل امطیکب زض ٖطاق ثوز .هیعمبن ،کبخ ؾریس اقسار ثه انشكبض ضئروؼ و نکربر
مهم اؾشطاسػ ػسیس کطز  :ثه نرط ضؾبنسن حیالر ٖلیه نیطوهب امطیکبیی ،مقبثلره ثرب
نروش ایطان زض ٖطنه ؾیبؾی ٖطاق ،کیطنگ سط کطزن ؾیبؾز ثٗظری ظزایری و ثبظگطزانرسن
اقلیز هب قومی و مصهجی ثه ویػ اٖرطاة ؾرنی ثره ضونرس ؾیبؾری زض ؾرُ محلری و
زضنهبیز سكکیل یک گطو سیبؼ ثب کكوضهب منُقه و ؾبظمبن ملل مشحرس ثرطا امربز
کطزن انهب ػهز احشطار گصاقشن ثه سقؿییبر و مطظهب فسضالی ٖطاق)(Bush,2007
ثه سسضیغ انهبیی که ثه ؾطثبظان و ذوزضوهب اضسف امطیکب حیله میکطزنس ؾربظمبنسهی
قس و فقٍ ثه قرهیزهب و گطو هب نعزیک ثه ایطان و قهطونسان غیطنٓربمی و غبلجربً
قیٗه حیله کطزنس .ثب ػصة سکریط هبیی که ذوز ضا منرؼرط مری کطزنرس ،نُرره زاٖرف
ثؿشه قس و افؿطان گبضز ضیبؾز ػیهوض نسار ،ثب سؼطثة هكز ؾب ػنگ کالؾیک و
زقواض ثب ایطان ،اضسف دبضسیعانی ذوز ضا سكکیل زازنس.این گرطو اظ هیربن اثشرسا هرسفف
يطثه ظزن ثه زولز ػسیس ٖطاق و دؽ گطفشن حکومز حعة ثٗض ثوز .امب یرک ؾرب
ثٗس ،ثب فكبض حبمیبن ٖطثی و غطثی و نیع ثطا سقویز ثسنة ذوز ثب ػرصة سکریرط هرب
ثیكشط ،دب ثه میسان ؾوضیه گصاقز و کلیه قربر ضا نیرع ثره نربمف ايربفه کرطز و زولرز
اؾالمی ٖطاق و قبر -زاٖف -مشولس قس(الیحبمی.)2013 ،
زض اثشسا سٗطيی اظ ؾو غطة نؿجز ثه زاٖف نوضر نیطفز و حشی مقبمبر سطکیها
که مطظثبنبنف ثه اقشجب کبضوان کبمیونهب دكشیجبنی اظ سکریط هرب ؾروضیه ضا مشوقرف
کطز ثوزنس ،يین ػطییه و مؼبظار مطظثبنبن ،کبمیونهب ضا زؾرز نرروضز ثره زاٖرف
سحویل زازنس.ثطنبمهضیع ثطا حیله زاٖف ثه ٖطاق اظ حسوز  6مب دیف زض اسربق هرب
ػنگ ؾبظمبن هب اَالٖبسی ،امطیکبٖ ،طثؿشبن ؾٗوز  ،قُط ،سطکیه ،فطانؿره و انیلریؽ
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اغبظ قس اظ ان و هعینة ؾه میلیبضز زالض سوؾٍ ؾرٗوز هرب سربمین قرس.نكؿرزهرب
سوػیهی مشٗسز زض سٗساز اظ دبیشررزهرب ٖطثری ،اظ ػیلره اضزن ،قُرط و ثطذری اظ
دبیشرزهب اضودبیی ثین نیبینسگبن ػبمٗة اَالٖبسی ٖطثؿشبن ؾٗوز و قُط و سٗرساز
اظ فطمبنسهبن زاٖف ،ثویػ افؿطان ؾبثق حعة ثٗض و سٗساز اظ ؾیبؾرشیساضان ٖطاقری،
7
ثطگعاض قس.
ثطاؾبؼ اؾنبز که ؾنبسوض امطیکب چب گطؾلی افكب کطز وظاضر امنیز زاذلری امطیکرب
ثه نوضر مرریبنه فهطؾشی اظ سطوضیؿزهب سهیه کطز که ثطاؾبؼ ان ثره افرطاز کره ثرب
سطوضیؿز هب اضسجبٌ زاضنس اػربظ زاز مری قروز سرب ثره نروضر نبمحرسوز واضز امطیکرب
قونس.وػوز این فهطؾز که ثه افطاز مٓنون اػبظة وضوز اؾربن ثره امطیکرب ضا مری زهرس،
نیطانی گطؾلی ضا ثطانییرشه ثوز و و چنسین ایییل وظاضر امنیز زاذلی ضا کره قربمل
این فهطؾز و ثحض هب زضثبضة نسوض مؼوظ ثطا سطوضیؿز هب ثه منٓوض وضوز ثه امطیکرب
ثوز ،افكب کطز اؾز) .(Grassley,2014این اؾنبز سب انرساظة ظیربز هیکربض امطیکرب ثرب
گطوههب سطوضیؿشی مبننس زاٖف و زییط گطوههب سکریط ضا اقکبض میکنس.

 .4نقد رهیافتهای موجود
ضهیبفز غبلت زض ظمینة ضیكههب قکلگیط ضازیکبلیؿم اؾالمی زض چبضچوة گرشیربن
نوگطایی (مسضنیعاؾیون) و سقبثل میبن سؼسز و ؾنز زض ػوامٕ اؾرالمی نروضر گطفشره
اؾز .نقس ٖیس این اؾز که ضهیبفز نوؾبظ زض مجحض سوؾٗة ثحطانهب ػهبن ؾرور
دؽ اظ زهههب  50و  60میالز سب انساظة ظیبز اٖشجبض ذوز ضا اظ زؾز زازنرس و نیری-
سواننس ثه سنهبیی ظمینة مٗطفشی سحلیل ضویرسازهب ػهربن امرطوظ ضا سكرکیل زهرس .نکشره
اینؼبؾز که زض این گرشیبن اکنس اظ اضػبٖبر ٖلیی ضیكة ػطیبنهب ضازیکب اؾالمی
ٖیسسبً زض زضون کكوضهب اؾالمی ػؿشؼو میقروز و کیشرط اقربض ا ثره کبضکطزهرب و
سجٗبر این فطاینس میقوز .زض این ضهیبفز اوالٌ کیشط ثه نقرف کكروضهب غطثری اقربض
میقوز و طبنیبٌ محسوزة نٓط این ضهیبفز اػبظة اضظیبثی فلؿری نؿجز ػوامرٕ اؾرالمی
ثب کكوضهب غطثی ضا نییزهس.
مهیشطین نقس واضز ثط ضهیبفز زور این اؾز که نییسوانرس مرسٖیبر ذروز ضا ثره مجربنی
نٓط مؿشحکیی ثنب نیبیس .ثنبثطاین ثه ؾرشی زض ازثیبر ٖلیری و اکبزمیرک مریگنؼرس.
طبنیبً چون زض نحوة اؾشسال نییسوانس فبنلهگصاض منبؾجی ضا ثب نٓطیبر سوَئهمحوض ثره

بررسي کارکردهاي هستيشناختي و معرفتشناختي گروههاي تكفيري05 ...

وػوز اوضز ،ثؿیبض اظ فکزهبیی که اضائه میزهس ثب زیس قجهه موضز اضظیبثی قرطاض مری-
گیطنس.
امب مهیشطین نقس مب ثه این زو ضهیبفز ضؾوخ مجبنی مٗطفشی قرطققنبؾربنه زض انهبؾرز.
مجبنی مٗطفشی قطققنبؾبنه میسوانس زض یک قبلت ٖلیی ٖنوان قوز ثسون انکه سروػهی
ضا ثه انچه که دنهبن میکنس و انچه که واضونه ػلو میزهس ػلت کنس .زض ازامه ثب نكربن
زازن چیونیی این فطاینس ،ضهیبفز ثسیل زض ثطضؾی ػطیبنهب سکریط اضائه میقوز.

 .5جریانهای تکفیری به عنوان فرآوردة شرقشناسی جدید
قطققنبؾی ػسیس زض یک فطاینس سقلیلگطایبنة زو مطحلها قطق ضا ثه اؾرالر و اؾرالر
ضا ثه گطو هب سکریط سقلیل میزهس .ثطذالف قرطققنبؾری کالؾریک کره ثیكرشط زض
فًب مشون نوقشبض زض ػطیربن ثروز  ،قرطققنبؾری ػسیرس زض فًرب مؼربظ و زض
سهبویط ذوز ضا اضائه میزهس.
زض قطن ثیؿشم کلیكههب اظ مؼطا ضؾبنههب گؿشطـ یبفشنس .دؽ اظ حیرالر  11ؾرذشبمجط
ثین کلیكة قطق و کلیكة سطوضیؿز ضاثُه اینهیبنی ثه وػوز امس .این اذشال هویشی زض
ثین مؿلیبنبن ؾبکن غطة ثه ذهول امطیکب ثؿیبض قسیسسط ثوز .چطا که زییطان هویز
انهب ضا سٗطیف می کننس و زض ان مقُرٕ زییرطان مؿرلیبنبن ضا ثره ضغرم امطیکربیی ثروزن
سطوضیؿز سٗطیف می کطزنس)(Amanat, 2014
ثطا سحقیط اغلت اظ نربر سحقیط کننس اؾشربز میقوز .امرب فرطز سحقیرط قرس میکرن
اؾز زض نقُة حساکظط سحقیط ،ثه ػب انکبض کلیكههرب سحقیرط ضا ثذرصیطز و اظ ان اثرعاض
سطؼ ثؿبظز .زاٖف زض واقٕ هویشی که اؾالرهطاؾی( )Islamphobiaدرؽ اظ  11ؾرذشبمجط
ثه وػوز اوضز ثوز ضا زض اغوـ گطفز .انهب ثطچؿتهبیی هیچون ذكرونزمحروض ،
سطوضیؿممحوض و ٖبمل سطؼ و وحكز ثوزن ضا نه سنهب ضز نکطزنس ثلکه ثرب اٖیبلكربن
زض ػهز سأییس کلیكههبیی ثطامسنس که سبضید قطققنبؾری زض ػهرز اطجربر انهرب ثروز.
ػطع هطثطر میس نیع زض سئوض هویز اػشیبٖیاـ نكبن می زهس که یک کلیكه سب چره
انساظ و ثه چه میعان اَالٖبر ضا میسوانس منشقل کنس).(Harris, 2014
ثبضا اوثبمب زض ؾرنطانی مكهوض ذوز زض قبهط  2015 -الیههرب دنهربن قرطققنبؾربنة
ذوز زض قجب ذبوضمیبنه ضا ضوقن میؾبظز .ثطا کؿی که اغلرت سرالـ مری کنرس ثرین
افطاٌ گطایبن اؾالمی و مؿلیبنبن ٖبز سرکیک قبئل قوز و ثه َوض ٖیومی سهطی مری
کنس که "سرؿیط ضازیکب اظ اؾالر سوؾٍ یک ػنبح کوچک زض ػبمٗه مؿلیبن" ثه وػوز
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امس اؾز ،وقشی ثه مقبیؿة ثین اؾیب ػنوة قطقی و ذبوضمیبنه میضؾس میگویرس کره
«انهب ثه این فکط نییکننس که چیونره امطیکربییهرب ضا ثکكرنس» .اوثبمرب ثره ایرن سطسیرت
ذبوضمیبنه ضا ثه یک کل ثه هم دیوؾشة سطوضیؿز نیبیف میزهس .چنین سٗطیرف غلُری
زضثبضة انچه که او ثه ٖنوان گطو یکؿبن "مطزر ذبوضمیبنره" اضائره مریزهرس زض ثهشرطین
حبلز مكکل ؾبظ اؾز)(Kharroub,2016

 .7-5هراحل تصَیر داعش در رساًِّاي غربي
مطحلة او  :زاٖف زض حب ػهبنی قسن اؾز.
زض این اؾشسال  ،کبضقنبؾبن امطیکبیی زو ٖبمل مهم ضا مُطح می کننس:
سوانبیی زاٖف ثطا ایؼبز یک قجکه ػهبنی دیطوان اظ اؾیب سب امطیکب.
زاٖف چنسین حیله موفقیزامیع زض دبیشرز کكوضهب ثلو غطة زاقرشه اؾرز .درؽ
امکبن انؼبر ٖیلیبر سطویؿشی زض قلت امطیکب زوض اظ شهن نیؿز.
ػبنی موض( )Johnnie Mooreثه امطیکبئیهب هكساض میزهس « هیچنین انچه زضثبض زاٖف
زضؾز اؾز این اؾز که افطاز ؾبظمبنی و مطزمی که ثب این ؾبظمبن هیسلی زاضنس زقیقربً
دكز زضهب قیب هؿشنس .زاٖف یک حوظ ػلطافیبیی ثطا ٖیلیبر نییذواهس .میکن
اؾز قرهی که قیب ثه ٖنوان هیکبض ؾبثق میقنبذشیس ثب یک چبقو ثه قریب حیلره وض
قوز») . (Moore, 2015, 82ؾییکبکؽ اؾشسال میکنس که اٖیب زاٖرف کبضهرب یرک
گطو مشیطکع ثط یک محل ذبل نیؿز .ثلکه اٖیب افطاز اؾز که ثه زنجرب دبییربهی
زض قطق هؿشنس سب اظ َطیق ان کل منُقه ضا ثییطنس و اظ ان فطاسط ضونس .حب ؾرؤا ایرن
اؾز :محل ثٗس که زاٖف ثه ان ذواهس ضفز کؼبؾرز) .(Simcox,2014ایرن ؾرؤالی
ثوز که زض یک مقُٕ سقطیج ًب زض محوضیرز سیربمی مُربلجی ثروز کره زض مروضز زاٖرف زض
ضؾبنههب منشكط میقس.
مطحلة زور :سهسیس زاٖف زض حب نعزیک قسن ثه امطیکب اؾز.
موض زض این ظمینه میگویس اینکه ثطذی اظ غطثیهب ثه زاٖف میدیونسنرس ثرس اؾرز  .امرب
سطؾنب سط این اؾز که انهب اموظـ زیس  ،ضازیکب قس و ثب سوانربیی ًٖرو اظ ػیرٕ
قسن و ثب دبؾذوضرهب امطیکبیی ثطگطزنرس) .(Moore,2015, 97ثحرضهرب فطاوانری زض
این ظمینه مُطح قس که چیونه زاٖف سوانبیی اؾشربز اظ ؾالحهب قیییبیی و میکطوثی
ضا ثسؾز اوضز و حشی سوانبیی ان ضا زاضز که اظ دبکؿشبن ؾالح هؿشها سهیره کنرس و ان
ضا اظ َطیق مکعیک ثه ذب امطیکب واضز نیبیس).(Ricks, 2015
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مطحلة ؾور :چیؿشی مبهیز زاٖف
زضثبض چیؿشی مبهیز زاٖف زو زؾشه ثحض زض ضؾبنههب امطیکبیی وػوز زاضز:
 .1زاٖف گطوهی اظ ثٗضهب ؾبثق هؿشنس که زض مربلرز ثب ضغیم کنونی ٖرطاق زؾرز
ثه مجبضظ مؿلحبنه ظزنس.
 .2زاٖف گطوهی سطوضیؿشی هؿشنس که ثه ػنجف ػهبنی القبٖس دیوؾشهانس .ثنبثطاین انهرب
ػعئی اظ اؾالر انقالثی هؿشنس.(Hadi, 2016: 311).
ثه ٖنوان مظب لوضنؽ( )2015و دبضکط( )2016هط زو زاٖف و القبٖرس ضا گرطو هربیی
میزاننس که زض ضزا اؾالر زض حب مجبضظ ثب غطة هؿشنس .لوضنؽ مسٖی اؾز که نجبیرس
سهوض کطز زاٖف گطوهی اظ افطاز ضواندطیف هؿشنس .ثلکه انهب یک گطو مصهجی هؿرشنس
که محشبَبنه اظ ٖقبیسقبن زفبٔ میکننس .زض میبن انهب یک ٖبمل کلیس ثرطا اذطالعمربن
اینس اؾز. (Lawrence, 2015).
غاکلین ؾعاض زض یکی اظ کبضهب مهماـ زض این ظمینه ثب ٖنوان «چطا غطة اظ اؾالر می-
سطؾس» سالـ میکنس ثه ؾؤالی که زض ٖنوان کشبثف دطؾیس دبؾد زهس .او ثیبن میکنس که
ازضا ٖیومی زض امطیکب اظ اؾالر و مؿلیبنبن ثه ٖنوان یک ذُط اؾز کره هرم ػنجرة
زاذلی و هم ذبضػی زاضز .زض دبؾد ثره چطایری ایرن امرط او زو ازٖرب مهرم زاضز :اوالً
ػبییب هییكیی اؾالر و مؿلیبنبن ثه ٖنوان زییط ثطا غطة .طبنیبً سأکیرس ثرط اضظـ-
هب لیجطا و هویز ملی ثطا زفبٔ اظ ذوز زض ثطاثط زییط هب نبؾبظگبض .این ضهیبفرز
ضوانكنبذشی – ایسئولوغیک ثبٖض میقوز اظ یک َطف سحوالر ؾیبؾری ذبوضمیبنره ثرب
اؾالر دیونس ثروضز و اظ َطف زییط ػبییب اؾالر ثه ٖنوان یک سهسیس زائیری کره غیرط
قبثل ػیٕ ثب اضظـهب غطثی اؾز مٗطفی قوز).(Cesari, 2014: 6

 .6کارکردهای شرقشناسانة جریانهای تکفیری
.7-6برساختي دیگري
ایؼبز سیبیع ثین "مب" و "زییطان" یکی اظ مطاحل انلی ثطؾبذشن هویرز
) 1992:275مهیشطین کبضکطز قطق ضا قبیس ثشوان کیک کرطزن ثره غرطة ثرطا سٗطیرف
ذوز نؿجز ثه "زییط " زانؿز .ؾٗیس قطق قنبؾری ضا ٖجربضر اظ نروٖی ؾرجک فکرط
میسانس که ثط مجنب یک سیبیع هؿشیقنبذشی و مٗطفز قنبذشی ثین «قرطق» و «غرطة»
قطاض زاضز .ثط این مجنب هویز انؿبن قطقی مجشنی ثط نٓبر مٗطفشی اؾز که غرطة ان ضا زض
اؾرز(Hall, .
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ثطاثط ذوز(انؿبن غطثی) ثه نیبیف مییصاضز و اظ ان ثه "زییط " نبر میجطز  .زض هرط زوض
ا یک گطو ذبل ثه ٖنوان نیبینس این زییط ثه قیبض می ضوز « .یک ؾلؿرله اظ
افطاز که زض ثرف مٗینی اظ کط ظمین ظنسگی میکننس  ،ؾطظمینهب مؼبوض و هیؿربیه هرب
ضا "ؾطظمین افطاز وحكی و ثطثط" میرواننس  ...ثه نٓط میطؾس که هم ػوامٕ ػسیس و هرم
ػوامٕ اثشسایی سب حسوز هویز ذروز ضا اظ ایرن سرکرط منرری ثره زؾرز اوضز ثبقرنس
»(.ؾٗیس ،هیبن )94 :ثه نٓط میضؾس سربؾیط ضازیکب ػسیس اظ اؾالر زض قبلرت القبٖرس و
زاٖف ثبٖض قس اؾالر ثهٖنوان "زییط " زوثبض مُطح قوز.
زض مبضؼ  2015مقبلها زض ؾبیز اسالنشیک اضائه قس که زض ان قطققنبؾی ذكن و زض
ٖین حب ذبر ثه نوضر مكهوز قبثل مكبهس اؾرز .زض ایرن مقبلره ثرب ٖنروان « انچره
زاٖف ثه واقرٕ مریذواهرس» ( )What ISIS Really Wantsثطزاقرشهب زینری زاٖرف و
دیطوان ضازیکب ان ضا ثطامس مؿشقیم اظ اؾالر مٗطفی میکنس .ثسون انکه اقبض کروچکی
حشی ثه کیریبر سربؾیط مرشلف زض نحرل اؾرالمی اقربض ا کنرس (The Atlantic, 2015:
)384980

 .2-6برجستِکردى ٍیژگيّاي دیگري

"زییط " ثبیس ویػگی هبیی زاقشه ثبقس که فطاینس هویز ؾربظ ضا دبیرساض کنرس .درؽ
هیواض نیبظمنس ثبظؾبظ اؾز و ثطا ثبظؾربظ نیبظمنرس سهربویط ػسیرس اؾرز .ؾرٗیس
زضثبضة انؿبنقطقی و ويٗیز او زض غطة میگویس :فرطز قرطقی ثرب ٖنبنرط ذربل زض
ػبمٗة غطثی (مؼطمین و ثعهکبضان) نبقمالٗقلهرب  ،ظنهرب و ازرهرب فقیرط دیونرس زاز
میكس که این هط زوگطو  ،هویز مكشطکی زاقشنس که ثهشطین سونیف ان  ،این ثوز کره
گرشه قوز «ثه نحو ضقزثبض ثییبنه و غطیت هؿشنس .کیشط ثه قرطقیبن نیرب و یرب سوػره
میكس ،ثلکه اظ انهب ٖجوض میكس  .انبن نه ثه ٖنوان احبز مرطزر و یرب قرهطونسان ثلکره ثره
ٖنوان مؿبئل و مكکالسی که ثبیس حل و یب الاقل محهوض و محسوز میگطزیسنس و یب این
که ؾطظمینكبن سهطف مییطزیس  -کبض کره قرسضسهب اؾرشٗیبض اقرکبضا مكرلو ان
ثوزنس -موضز ثطضؾی قطاض میگطفشنس»  (.هیبن)369 :
این سهویط هیواض نیبظ ثه مواز ذبر ػسیس زاضز سب ثبظؾبظ قوز .سهبویط کهنه چنرسان
سبطیطگصاض نیؿشنس .زض ػهبن امطوظ سهبویط ػسیس ضا ػطیبنهب سکریط ثه وػوز مری-
اوضنس .گطو هبیی ثب ؾجک ظنسگی ٖؼیت که ذكونز ثی محبثب ضا هیواض زض زؾشوض کبض
قطاض زاز انس.

بررسي کارکردهاي هستيشناختي و معرفتشناختي گروههاي تكفيري55 ...

اؾشطاسػ ایؼبز سطؼ اظ َطیق «ذلق هیوال» دیكشط زض ذال ػنگ ؾرطز ثرب مويروٖیز
کیونیؿم زض امطیکب ایؼبز قس ثوز .این فطاینس زض ظمبن حیله امطیکب ثه ٖطاق و ثٗسهب ثب
ْهوض زاٖف چنبن گؿشطز و هػمون ثوز که حشی چخهب امطیکبیی نشوانؿرشنس نرسا
يررس امذطیبلیؿررشی ذرروز ضا زض ثحجوحررة َطفررساض اظ ػنررگ میرربن «مررب و انهررب»
ثطاوضنس) . (Seymour,2014این اؾشطاسػ زض ذال مجبضظ ثب زاٖف ثه نروضر دیچیرس -
سط ثه اػطا زضامس .مطزر ٖطاق زؾشها ؾنیهب َطفساض زاٖف ثوزنس و زؾشها فطقره-
گطاهب قیٗه که ثه زلیل ؾطکوة مطزر ؾنی ثؿیبض اظ انهب ضا ثه زاٖف مشیبیل ؾربذشه
ثوزنس .ثسین سطسیت کل این ػیبٖز نیبظمنس «سیسنؾبظ » هؿشنس .این فطاینرس اظ َطیرق
ضؾبنههرب غطثری زض ؾرُحی گؿرشطز ثره نیربیف زضامرس .( Greaves, 2014).اثروٖیط
الجلساز میگویس هیبنب غطةظزگی ثب سربور دطچمهرب و سنرؤ گرطایفهرب ان ،مبننرس
ملیگطایی و وَندطؾشی و کیونیؿشی و ثٗظی ،کررط اقرکبض و موػرت نقرى اؾرالر و
ذطوع اظ زین میقوز و سیبر کؿبنی که زض فٗبلیز ؾیبؾی مكبضکز زاقشه ثبقنس ،مبننرس
احعاة ؾیبؾی که ثه زنجب ػبییعین کطزن امط زییط ثه ػب زیرن ذساونرس و سؿرلٍ
زقینبن ذساونس اظ نلیجیبن و ضوافى (قیٗیبن) و ؾبیط مطسسین ثط ثنرسگبن مرؤمن ذرسا
8
هؿشنس ،هییی مطسس هؿشنس.

 .9-6اًساى شرقي بِ عٌَاى اًساى درجِ دٍ ٍ ًيازهٌد بِ تودى
سهبویط که اظ انؿبن قطقی ثه ٖنوان زییط اضائه مری قروز  ،انهرب ضا ثره موػروزاسی
زضػه زو سقلیل می زهس .انؿبن قطقی محطور و ثی منُق و ثه َروض کلری « مشرربور» و
انؿبن اضودبیی منُقی و ثب فًیلز  ... « .اقشساض نبْط و مطکعیز ػلطافیبیی غطة سوؾرٍ
گرشیبن فطهنیی که غیط اضودبیی ضا ثه موقٗیز نػاز  ،فطهنیی و هؿشیقرنبذشی زضػره
زور سقلیل و محسوز میکنس  ،دكشیجبنی میكوز»(.ؾٗیس « )73-74 :1382 ،اگط قطقكنبؾری
ضا ثه نوضر یک ؾلؿله قیوز و محسوزیزهب فکط ثسانیم سب نطفب یک نٓطیه  ،ان ضا
ثهشط زض ذواهیم کطز  .ػوهط قطققنبؾی ضا سیبیع دبثطػب و قلٕوقیرٕ نبقرسنی ثرین
ثطسط ملطة ظمین و حقبضر قطق سكکیل میسهس  ،ثبیس ذوز ضا امبز کنیم سب ثجینیم کره
این قطققنبؾی  ،زض سحوالر و سبضیرچة ثٗس ذوز این سیبیع ضا ٖییقسط و ؾررزسرط
کطز اؾز » (.ؾٗیس )78-81 :1383،این دیفثینی ؾٗیس ثه نٓط کبمالٌ زضؾز مریضؾرس.
چهطة ٖؼیجی که زض ضؾبنههب غطثی اظ گطو هب سکریط سطؾریم مریقروز زض ضاؾرشب
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ٖییقسط کطزن این سیبیع ثین انؿبنغطثی و انؿبن زضػه زو قطقی اؾز.این انؿبن زضػره
زور ثب این سونیربر مؿشحق «ؾلُه» اؾز.
هیواض زض سويی زالیل گؿشطـ زاٖف سالـ میقوز سرب نؿرجشهب ان ثرب مكرهربر
شاسی مؿلیبنبن فطاموـ نكوز .ػونع اؾشسال می کنس که زاٖف ثه این زلیل سوانؿز ثره
ضاحشی گؿشطـ ػهبنی زاقشه ثبقس که اوالً مؿلیبنبن ثه زالیرل امروظ هرب مرصهجی ثره
سكکیل گطو هب نٓبمی واثؿشیی زاضنس طبنیبً اینکه زاٖف اظ ضویرههرب قجیلرهگطایری زض
ؾبظمبنسهیاـ اؾشربز کطز اؾز. (Jones, 2015).این اؾشسال ثره قرکلی نهرشره اضائره
زهنسة این مويؤ اؾز که مؿلیبنبن ثه َوض کلی و ثه قکلی ایسئولوغیک ػنرگَلرت
و ثه لحبِ سیسنی ثسو هؿشنس.
اٖیب ؾلُه ثطا دبیساض نیبظ ثه منُرق و سوػیره زاضز.سهربویط غطثری اظ ػطیربنهرب
سکریط منُق ؾلُه ثط ذواؾشیب این ػطیبنبر یٗنی کكوضهب اؾالمی و ذبوضمیبنره ضا
موػه ػلو می زهس.

 .9-6تداٍم اسالم شرقشٌاساًِ
محل منبظٖة انلی زض ضهیبفزهب قطققنبؾبنه ،اؾالر اؾز .ؾرٗیس مٗشقرس اؾرز کره
اؾبؼ قطققنبؾی اظ اثشسا سبکنون ثط این دبیه اؾشواض اؾز کره اؾبؾربً فطهنرگ اضودربیی
زاضا یک ذهومز سبضیری ثرب اؾرالر اؾرز  .ؾرٗیس ثره ذروثی اقربض مریکنرس کره
مرشهطسطین مٗنب قطققنبؾبنة اؾالر ضا زض اولین ضؾبلة ضنبن ( قطق قنبؼ مٗرطوف)
میسوان زیس  :ثطا این که اؾالر ذوة فهییس قوز ثبیس ان ضا سب ؾُ «ذییه و قجیلره»
کوچک کطز»(.هیبن )193-194 :ایرن هیربن سهرویط اؾرز کره اظ زاٖرف زض زنیرب
مؼبظ میقنبؾیم .ثب این سربور که ػسیرسسطین اؾرلحههرب ػنیری زض کنربض ذییره-
هب،سأطیطگصاض این سهبویط ضا چنسین ثطاثط میکنس .ؾٗیس ایرن ضوـ قرنبذز اؾرالر ضا
«قطققنبؾی اؾالمی» مینبمس(هیبن .)438 :این ضهیبفز زض ػهرز واضونره نكربن زازن
چهطة اؾالر اؾز.ؾٗیس می گویس « :هیچ واقٗیز مٗنبزاض و اضسجبٌ مؿشقییی میربن انچره
که امرطوظ غرطة اظ اؾرالر مریفهیرس و انچره زضون زنیرب اؾرالر مریگرصضز ،وػروز
نساضز»(ؾٗیس.)50-56 :1379،
اؾالر ضٖتاوض و هطاؼانییع که ایرن ػطیربن نٓرط زضنرسز نكربن زازن ان اؾرز
کبضکطزهب مهیی زض دی زاضز .اوالً زض ذبوضمیبنه که یکی اظ محلهب انلی نعأ اؾرز
مؿلیبنبن ضا ثه ٖنوان زییط هبیی که ثبیس سحز ؾلُه قطاض ثییطنس چرطا کره ذُطنبکنرس
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نكبن می زهس .طبنیبً و زض ؾُحی ٖییقسط زضنسز اؾز سب موقٗیرز و ػبییرب اؾرالر ضا
زض مقبثل زو ضوایز کالن غطة یٗنی مؿیحیز و مسضنیشره سًرٗیف کنرس .نکشرة مهرم و
نهبیی این اؾز که سهویط که اظ اؾالر زض این ػطیبن نكربن زاز مری قروز سهرویط
ثبزیهنكینی و ثطثط اؾز .گرویی اؾرالر و مؿرلیبنبن اظ  1400ؾرب دریف سربکنون هریچ
سلییط نکطز انس و سنهب ثه ؾالحهب مسضن مؼهع قس انس .ثه هیین زلیل سهویط که مرب
اظ زاٖف زض ضؾبنههب و فًب مؼبظ میثینیم سهبویط اظ اینیونه اؾز .دیكطفشهسرطین
اؾلحههب زض ٖکؽهب زیس می قونس امب ظنسگی انهب اظ نؤ ثبزیهنكرینی اؾرز .چرطا کره
ثبیس سهویط که امطوظ اظ زاٖف نكبن زاز میقوز ثب سهبویط کره ؾرس هرب اظ اؾرالر
نكبن زاز قس هیبهنگ ثبقس .این هیبهنیی میسوانس سقبثرل «مرب» و «انهرب» ضا زض َرو
سبضید مشساور نكبن زهس .دطوغ ا که ضؾبنههب غطثی زض ان موفق ثوز .اقجرب ٖیرس ثره
گطایفهب ؾیبؾی ضاؾز محبفٓهکبض زض اضودب و امطیکب ضا میسروان زض ایرن چربضچوة
سحلیل کطز.

.7نتیجهگیری
هسف انلی این مقبله نكبن زازن این نکشه ثوز که اگط سحلیلهبیی که زض مروضز ػطیربن-
هب سکریط وػوز زاضنس ضا موضز ثطضؾی ٖییقسط قرطاض زهریم و زض مرطويربر هؿرشی
قنبذشی و مٗطفز قنبذشی انهب مساقه کنیم ،مكبهس ذواهیم کرطز کره زض واقرٕ منبظٖرة
انلی زض ذوز این مرطويبر نهرشه اؾز .حشی زض سحلیلهب منشقرسان مشٗهرت غرطة
نیع میسوان دیففطوهبیی ضا یبفز که زض نهبیز نشبیغ انهرب ضا زض ذرسمز یکذربضچیی
هویز هیبن غطثی اؾز که زض نسز نقس ان هؿشنس .ثه هیین منٓوض ضهیبفزهب غربلجی
ضا که زضثبضة ػطیبنهب ضازیکب اؾالمی وػوز زاضز اضائه قس .مهیشطین نقرس کره واضز
اؾز این اؾز که این ضهیبفزهب سیبمی ػطیبنهب اؾالمی ضا زض نهبیز یک «واکرنف»
مٗطفی میکنس .طبنیب اگبهبنه یب نباگبهبنه ثه لحبِ فلؿری ایس ا ثوزن مسضنیشه ضا مرطوو
میگیطز و زض نهبیز کبضکطزهب ذبنی ضا که کكوضهب اؾشٗیبض ثطا سوػیره ؾرلُه
زض کكوضهب نبمشیسن دسیس اوضز انرس ضا نبزیرس مریگیرطز .ضویکطزهرب یبزقرس سروان
ثطضؾی سقبثلی ضا که زض ؾُ کالن موػوز اؾز ضا نساضز .این سقبثرل کرالن یرک سقبثرل
هویشی اؾز که اظ چنسین ؾسة دیف اغبظ قس اؾز و اظ ان سحز ٖنوان قرطققنبؾری
یبز می قوز .هسف انلی سحلیلهب قطققنبؾبنه سٗییق این سقبثل هویشی اؾز.
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دؽ اظ فطودبقی قوضو و سکقُجی قسن ػهبن ثه ضهجط امطیکرب سالقری زض ػهرز
یکؿبنؾبظ ػهبن مجشنی ثط مشس و قیوة امطیکبیی اظ یک َطف و مُطح ؾبذشن اؾرالر
ثه ٖنوان یک زقین ػسیس و نیطومنس ثطا سٗطیف مؼسز ذویف اظ َرطف زییرط  -ثره
ذهول ثٗس اظ وقبیٕ  11ؾذشبمجط -قطققنبؾی نوینی دسیس امس که این ثربض « مؿرلیبن
سطوضیؿز» ثه ٖنوان زییط ثطا انؿبن نل زوؾزغطثی سولیس کطز .ثطا ثطضؾی ایرن
فطاینس ضویکطز ازواضز ؾٗیس زض قطققنبؾی موضز اؾشربز قطاض گطفز .مجهم و ملكروـ
نكبن زازن چهطة اؾالر و مُطح کطزن ان ثه ٖنوان ثعضگشطین ذُط ثطا غطة ضیكره زض
نٓبر ؾلُها زاضز که اظ اثعاض ضؾبنه ثطا زؾشیبثی ثه این چهطة مررسوـ اؾرشربز مری-
قوز .زض این نٓبر مٗنبیی افطاز که فبقس اگبهی و زاضا امیب ثوالهوؾبنه و احؿبؾربسی
و ثسون اینس نیط هؿشنس نیبظمنس مشیسنقسن و مؿشحق ؾلُه هؿشنس .هطچره چهرط ا
که اظ مؿلیبنبن و اؾالر نكبن زاز میقوز مرسوـسط و هطاؾنب سط ثبقس اٖیب ؾرلُه
ثط ان موػهسط اؾز .میسوان اظ این ضهیبفز ثه ٖنوان « قطققنبؾیػسیس» یبز کطز.
چطا دوقف ذجط گطو زاٖف ثؿیبض فطاگیطسط اظ ٖیلکطز محسوز این گطو اؾز؟ چرطا
زض ضؾبنه هب غطثی قسضسی اظ ان نیبیف زاز می قوز که گویی سروان ثلٗیرسن هیره
ػهبن ضا زاضز؟ چطا ثطا مقبثله ثب یک گطو نٓبمی فطوملی ثبیس ائشالفی مشكکل اظ سقطیجبٌ
ؾی کكوض قسضسینس ػهبن سكکیل قوز؟دبؾرد ایرن نوقرشبض دبؾرری ؾربز اؾرز .ایرن
سهویط اؾز فطاوضزة قطق قنبؾی ػسیس زض ضاؾشب اٖیب ؾلُه.

پینوشت
 1این ضهیبفز ضا می سوان ضهیبفز غبلت زض این ظمینه زانؿز که ثحطانهب و سًبزهب زاذلری
زض کكوضهب اؾالمی ضا زلیل انلی ْهوض ػطیبنهب ضازیکب میزانس.
 2این ضهیبفز ثب نیب سوَئه محوض ػنجفهب و سحطکبر ضازیکب مظل گطو هب سکریرط ضا ثره
َوض کلی نقكة اظ دیف َطاحی قسة غطة ثطا اذرشالفافکنری و زضهرم قکؿرشن ػهربن
اؾالر میزاننس .گطچه این ضویکطز مؤیس ثه فکزهب سبضیری فطاوانی اؾز ،امرب اغلرت ثره
این دطؾف که چطا این ػطیبنهب ثه وػوز امسنس دبؾدهب ایسئولوغیکی میزهنس که ثیكرشط
ثه ضونس و چیونیی ثه وػوز امسن این گطو هب اقبض مریکنرس و زض دبؾرد ثره چطایری ثره
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