
  

  

  

  شدن امنیت خاورمیانه جهانی اسالم سلفی وگفتمان 
  

  25/8/1389: دییتأ خیتار              18/6/1389: افتیدر خیتار

  
  اهللا ابراهیمی نبی

  چکیده

 بردر جهان اسالم ثیر گفتمان سلفی أ بررسی ت،هدف اصلی این نوشتار

ه مسئله  طبق رویکرد بابی سعید ب،این پژوهش .شدن امنیت خارمیانه است جهانی

اسالم سلفی به مثابه  .دکن میاسالم سیاسی، این مقوله را با پوشش گفتمانی مطالعه 

تاحد زیادي باعث  مقابل گفتمان سکوالر غرب،  خود دررادیکالموضع  با گفتمان،

دلیل  به چالش کشیدن ه  ب،گفتمان مذکور .المللی شده است مشغولی جامعه بین دل

مدلوالت  یکی ازبه  ،  خویشهویتی -ع به دال اسالمیالمللی غربی و ارجا نظم بین

طالعات  مهاي سرفصل به» اسالم سلفی« ورود موجب وشده شدن امنیت تبدیل   جهانی

ه ب «شود که  میبندي صورتگونه فرضیه این پژوهش این . شده استالملل  بینامنیت

در پرتو گسترش  ،امنیت این منطقه ، گفتمان اسالم سلفی در خاورمیانهدلیل خاستگاه

ی ئها شدن امنیت، گفتمان با جهانی .»جهانی شده است آن گفتمان به سایر نقاط جهان،

. دنکش  دال امنیتی خود را بیشتر به رخ می، با ورود به دنیاي مجازي،چون اسالم سلفی

شدن تطابق حاصل شود، شاهد گستردگی و  اسالم  سلفی و جهانیجایی که میان 

   .خواهیم بوددم امنیت غربی شناسی ع اشاعه هستی

  خاورمیانه ، شدن جهانی گفتمان اسالم سلفی،، مطالعات امنیتی، الملل روابط بین :ها کلیدواژه

                                                                                                              
 الملل از دانشگاه تهران دکتري روابط بین  
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  مقدمه

 حتی و الملل  عرصه مطالعات روابط بینین یکی از تحوالت نو،تحول در مفهوم دین

 .استمطالعات امنیتی 

از .  ریشه در مسیحیت دارد،علم و استقالل پیشرفت، ، وبر و پارسونز، نظم، اتحاداز نظر

خر أ کانت، در مکتوبات مت.ستادین  نیازمند ،خودبه بخشی اي اعتباررنظر کانت نیز اخالق ب

شدن، نیازمند هاي اخالقی انسان براي معنادار کند که تالش طرح و تقویت می  این ایده را،خود

  .استهاي اخالقی م ارادهاعتقاد به خداي عالم و حاکم بر 

بلکه در   دادن و استقرار دموکراسی نیست،  شکل توکویل، کارکرد دین منحصر بهاز نظر 

گذارد ملت هر   مانند سدي است که نمیدین  به عقیده وي،.  داردنقش اساسی کنترل جامعه نیز

  ).347:  1376 (ت یافته و به هر اقدامی دست بزنداي را قبول کند و جسار نظر تازه

از . کار رفته استه عنوان ضمانت اجرائی به  ب،گذاري اولیه که براي قانوناین دین است 

 نقش مهمی در کنترل اجتماعی ایفا  نیز دینهمچون مانتسکیو، هابز و بدنافراد دیگر نظر 

 رشد فزاینده احساسات دینی و مدریس باربیه، معتقد است ).182:  1387فصیحی، (کند می

 کرده وانان، ربط تنگاتنگی با نظم و الگوهاي سیاسی پیداوجوي امر معنوي در میان ج جست

 از حاکی از اروپا،  در مسائل سیاسی و اجتماعی در خارجرشد فزاینده امر دینی. است

 این، مالرو معتقد است در سده رعالوه ب. است زمان حاضر دریافتن مجدد دین  رونق

هاي  آن را با سایر نهادد بای،اگر هست یا دینی موجود است یا اصال وجود ندارد و ،یکم و بیست

  ). 14 -13 :  1384 باربیه، (اجتماعی و سیاست مرتبط دانست

 عرصه بهرا این تحول در مفهوم دین و نقش آن در اجتماعات، خود به خود این موضوع 

 بیداري حمایتی در مورد دین و نوعی ،امروزه .عات امنیتی کشانده استالملل و مطال روابط بین

 پاسخی به ،این بیداري. وجود آمده استه ها ب  آن در زندگی اجتماعی، در تمامی تمدننقش

 ،، بیداري مسیحیبراي مثال. م به بعد بود1950 هاي دههو مدرنیسم دگماتیک در  سکوالریسم

  .شود نیز دیده میدر دیگر نقاط جهان  بلکه ،نه تنها در ایاالت متحده یا استرالیا

 احیاي  یادر هند حزب هندو رسیدن  به قدرتي هندوئیسم وحیا، بیداري یا اهمچنین

 و بیداري میراث اسالمی در جوامع مسلمان،  احیا وهاي کنفوسیوس در چین و مشابه آن ارزش
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در جوامع مسلمان، دین، . الملل است گر اهمیت مطالعه نقش و مفهوم دین در روابط بین نشان

 خود در ،این پدیده. ه استشداي جهانی بدل  ه به پدید،عنوان نوعی گفتمان مقاومته ب

شدن  دین با تعریف جهانیشدن   جهانیبه بیان دیگر،. شود  امنیتی جهانی بررسی میمطالعات

 در مسائل ، مقاومت دینی،آمریکا و استرالیا  دراروپا،. ي تنگاتنگ پیدا کرده است ا  رابطه،امنیت

العمل اجتماعی براي زندگی   دستورعنوانه  دین بدر واقع،. روزمره و اجتماعی نمود یافته است

 تقلیل جایگاه دین و افزایش سکوالریسم که میراث عصر روشنگري   چالشسیاسی در مقابل

   .، اهمیت یافته استبود

 منافع و کنش سیاسی را تعریف ، عنوان بخشی از هویت جوامع، دین به بر این اساس

له أ مس، ولی در جوامع مسلمان،غیرسیاسی استدر غرب، دین عنصري اجتماعی و . کند می

 سیاست   دین به حوزه،امروزه. شود کننده خود از دیگري محسوب می متمایز و هویتی

   .),Grayp   200:2007 (استاي شده   دچار تحول مفهومی گسترده وکشیده شدهالمللی  بین

ارهاي ایدئولوژیک پایه ساخت که بر بیش از آن،ها در پایان جنگ سرد، منازعات و جنگ

 این منازعات در .گرفت ت میأز موضوع دین نش ا،هاي اقتصادي باشد سیاسی یا انگیزه

بارتی، به ع. ت نمود یافهاي هانتیگنتون تمدن در تز برخورد  وهاي منازعات قومی گفتمان

  . شود تري توسط دین تعریف می  متن گستردهها نیز نهایتاً در تمدن

تضادي که با رویکرد مو گرا  شناسانه مادي  با نگرش جامعه،الملل جریان اصلی روابط بین

در  سکوالریسم و ،فتمانی حول منافع قدرت، مدرنیتهی معناگرا دارند، گختشنا با نگرش جامعه

 که از منظررا  دین  این جریان اصلی،.کنند  وستفالیایی را نمایندگی میگفتمانواقع، 

  بهتر است،از این منظر. دگیر  نادیده می،رهنگ استشه اصلی هویت و ف ری،شناسانه هستی

  .  مشخص نمائیم ارتباط دین با هویت را،شدن دین و سپس امنیتی

 از لحاظ ،این مکتب. باشد  از عناصر معرف مطالعات امنیتی مکتب کپنهاگ میشدن،  امنیتی   

 ,Macsweeny( ستاانگاري  شناسی معناگرا مانند سازه واجد نوعی جامعه ،شناسی هستی

پایه کارکردهاي  شدن، نوعی سامانه نظم درجه دوم را که بر  نظریه امنیتی.)1996:81-74

گران چگونه   کنشدهد میاین مطالعات نشان . کند ایجاد می ،گران حوزه امنیتی است کنش

 یا) خودش تهدیدات در( ابژه ،امنیتی از این لحاظمسئله . آورند وجود میه مسائل امنیتی را ب
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 کسی ،به عبارتی. االذهانی و سیاسی است  بلکه بین،نیست )موضوعی از پندارهاست(وژه س

  یعنی ، گفتاري استی کنش،شدن  امنیتیروند. نفوذ باشد یتی کند که ذيتواند موضوعی را امن می

  .شدن داراي نتایج سیاسی است امنیتی

 دین بخشی از .ه است به جامعه بررسی شد به مثابه بخشی مربوط،دین در مکتب کپنهاگ

ن  دیبنابراین،. گیرد اساس آن شکل می جامعه برهویتی است که   بخشی از،جامعه و به عبارتی

   .)46-48 :1386بوزان، ویور و دوویلد،  (یکی از منابع جامعه و هویت است

 ،کشورهاي سکوالردر اینگونه بوده است که اغلب  دو دهه اخیر،شدن دین در  روند امنیتی

سپس، پذیرد و   صورت میاي مذهبی به نام دین علیه حاکمیتي از سوي گروههتهدید

المللی را به   دین و امنیت بین این رویه،.دده ر گفتمان ترور معنا و نمود میدحاکمیت، آن را 

اي به نام  شوندهوریست و تهدیددار تر نام دینه اي ب کننده وجود تهدید،البته .هم گره زده است

 در اینجاست که دین .تر ساخته است شدن دین را پررنگ  امر امنیتی  دینی،هتاك به جامعه

  .مشغولی ایجاد کند  دل،الملل تواند در سه شیوه متفاوت و اصلی در سیاست بین می

 ،ندآی ه حساب بقاي دولت براي بي تهدیدعنوانه توانند ب دینی و مذهبی میهاي   گروه.1

  .)مانند ترکیه( دبه خصوص اگر کشور مزبور سکوالر باش

اي مدرن دینی یا رونده گران غیر  تهدیدي براي کنش،اعتقاد دینیرسد  به نظر می .2

  .دشو می قلمداد) شدن، مدرنیسم و غیره آوري، صنعتی کشورها، فن(

کیش خود نیز به  گر هم  تهدیدي براي گفتمان یا کنش،ایمان و اعتقادممکن است  .3

  ).یان مسیحی و اسالمیمانند بنیادگرا( )Juergesmeyer ,1993: 353  (حساب آید

 و سازد هاي دینی را نمایان می لت تا حد زیادي هویت بنیادگرایان و حتی دو دین،بنابراین

  . استنهنی آ گفتمان دیثر ازأ تا حد زیادي مت،الملل گران در سیاست بین کنش و هویت کنش

 جریانی اجتماعی ،گفتار و نوشتارهر نوع کالم، در خصوص مفهوم گفتمان نیز باید گفت 

بنابراین، . استبه عبارت دیگر، داراي سرشت، ماهیت و ساختار اجتماعی . دشو محسوب می

به تعبیر بهتر، گفتمان جریان و بستري است .  پدیده، مقوله یا جریانی اجتماعی است،گفتمان

بانی است که به صورت گفتمان نوعی ارتباط یا مفاهمه ز. هاي اجتماعی است که داراي زمینه
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شود که شکل آن  قراردادي بین گوینده و شنونده و به مثابه فعالیتی بین اشخاص دیده می

  ).49 : 1380 مک دانل، (شود ط اهداف اجتماعی آن تعیین میتوس

  :  است معتقدند گفتمان مشتمل بر این تعاریف2 و موفه1 الکالو،در همین زمینه

به بیان  (.شناختی است شناختی و فرازبان هاي زبان ئم و نشانهاي معنادار از عال  مجموعه.1

  ). گفتمان هم در برگیرنده بعد مادي و هم مزین به بعد نظري است،دیگر

  . استدارمعنا ،بندي اجتماعی این واقعیت که پیکره کیدي است برأ ت.2

تصویر و تحلیل  و آن را به مثابه متن  بلکه جاي اجتماع نشسته، نه تنها جاي ایدئولوژي.3

  .کند می

  .شود سوسور، گفتمان هرگز به مثابه سامانه بسته تمایزات فهم نمینظر  برخالف .4

  .ها نیستند ها قادر به اتمام و انسداد مفاهیم و هویت  گفتمان.5

  ).82: 1378 ،تاجیک (ها هستند  محصول گفتمان،هاي اجتماعی و سیاسی  هویت.6

 ،ها مدرن از نظر پست. ت انسان، سرشتی گفتمانی داردمدرنیسم، شناخت و ذهنی در پست

و خارج از گفتمان و زبان و فرهنگ وجود ندارد؛ تا از آن موضع ) استعالیی(هیچ موضعی برتر 

  . برتر به جهان و اجتماع بنگریم و براي آن راهکارهاي کلی و کالن بدهیم

اي از  ها مجموعه راي آنتوان ب گفتمان متشکل از تعدادي محدودي از احکام است که می

نند  سلفی بر احکامی مابندي گفتمانی اسالم  براي مثال، صورت. شرایط وجودي را تعریف کرد

اجراي شریعت و احکام دین «، »هاي سکوالر زدن حکومتکنار«، »تشکیل دولت اسالمی«

 در یديمفهوم کل. و مانند آن دانست» راستاي منویات سیاسی  در از اسالماستفاده«، »اسالم

 اگر چه شبیه گزاره است و درقالب زبان قابل ،هر حکمی. است» حکم «،نظریه گفتمان فوکو

بندي گفتمانی را شکل  صورتمجموعه چند حکم، .  ولی از جنس زبان نیست،بیان است

 .)156  :1383زمستان  سلطانی،  (دهد می

هاي اجتماعی  واقعیت  به عنوان ساختارهاي داللت است که،تعهد نسبت به مفهوم گفتمان

 چیزها معنا ، که براساس آنانگارانه از معنا قرار داد در بنیان این تعهد، فهمی سازه. دساز را برمی

                                                                                                              
1.  Laclau 
2.  Mouffo 
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 بلکه مردم معناي چیزها را با استفاده از ،)کند یعنی جهان مادي، معنایی را منتقل نمی (ندارند

  .سازند اي برمی هاي نشانه سامانه

کنند  می) باز تولید(ها این است که آنها چیزهایی را تولید و   تمان گفه دومین تعهد نظري ب

که زبانی ها فراتر از این نکته مهم در اینجاست که گفتمان. یف کرده استکه گفتمان آنها را تعر

عمل  راههاي بودن در جهان و  برخی،سازند فراهم میها  کردن درباره پدیده براي صحبت

نمایند و سایر   رژیم خاص حقیقت را عملیاتی مینوعی و دکنن نسبت آن را قابل فهم می

هایی را که  ها، سوژه به طور خاص، گفتمان. کنند هاي ممکن هویت و کنش را حذف می شیوه

  ). James  .9 -83: 1990, (  کنند  تعریف می،کردن هستند گفتن و عمل مجاز به سخن

، »یدولت اسالم«، »خالفت اسالمی « سوژه تاریخی، سیاسیگرایی  گفتمان اسالمبراي مثال،

   .دارد می، را به کنش و گفتن وا»یجامعه شرع «و» امت دینی«

  لمان است که به صورتاجتماعی درون جوامع مس -  شکلی از کنش کالمی، سلفیاسالم 

) ص( م اسالمی توسط پیامبر اسالجامعهیافته یا این گفتمان، بار تاریخی و تشکیل  گفتمان بروز

کند تا   استفاده می1 الکالو از مفهوم قابلیت دسترسی،این خصوصدر . کشد صویر میرا به ت

ها به نسبت دیگران، با استقبال و موفقیت   بعضی گفتمان،ها طول بحران تبیین کند چگونه در

 ،کند که اگر بحران اجتماعی به اندازه کافی شدید باشد او چنین القا می. دنشو بیشتر روبرو می

ه سراسر نظم گفتمانی را متزلزل سازد، تنها قابلیت دسترسی کافی است تا پیروزي به طوري ک

هاي ذاتی آن  به عبارت دیگر، امکان پیروزي گفتمان، به ویژگی. گفتمانی خاص را تضمین کند

 آشفته ی کامالًیست که گفتمان تنها ساخت منسجم در دنیااز آن رو بلکه صرفاً گردد، بازنمی

رقیب سکوالریسم یا آن چیزي که بابی  عنوان بهی یگرا که اسالم دلیل اینس،بر این اسا. است

آنقدر اسالمی  این است که سامانه اجتماعی جوامع ،شود نامد، ظاهر می می» کمالیسم«سعید 

هایی که حول   گفتمان،بنابراین. یابند تنها نقطه ثبات را اسالم میمسلمین شود که  نظم می بی

این تصویر با . دهنده درآمدند هاي نظم  به صورت تنها گفتماند،ان اسالم شکل گرفته

                                                                                                              
1.  Availability  
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 گفتمان به قابلیت هرپذیرش «: یابد اي بیشتري می کند، دامنه هایی که الکالو مطرح می ویژگی

  ).  (Bobby S, 1994:264-86 » آن بستگی دارد1اعتبار

  

  یسلف گفتمان اسالم .الف

ه عربـستان اسـت و بـه گفتمـان نوبنیادگرایـان و       میراث وهابیت در شبه جزیر     اسالم سلفی که  

 تفاسـیر   سیاسی را ولـو بـه طـور ابـزاري، بـا     - در واقع تحوالت اجتماعی،القاعده تسري یافته 

از طریق وهابیت ساکن عربـستان بـه طـور رسـمی        سلفی   اسالم   .دکن  مختلف قرآنی توجیه می   

هاي مذهبی گذشته در  ریانریشه در ج ،سلفیجریان . )156-1380:145موثقی،  (گسترش یافت

هایی چون شرك، و   با عنوان،ذهنیتی جزمی با بسیاري از مسائل این جریان، با. تاریخ اسالم دارد

پایبند به ظواهر احکام قرآن و سنت بودند و در این راه تعصب سلفی ها. کردند بدعت مبارزه می

  . دانند شدیدي به خرج می

او از بزرگتـرین  . رسد نیز می)  هـ728/  م1328متوفی (میه گري، به ابن تی    سلفی هاي    ریشه    

 تـشیع و تـصوف نـوعی    عقل، فلسفه،ترین علما و فقهاي حنبلی است که معتقد بود     و برجسته 

 یعنـی صـحابه و   ، سـنت پیـامبر و عمـل سـلف     به بازگشتبنابراین، .شود بدعت محسوب می 

 این ).همان () سلفیه نامید شدند  ،روین  ا که از ( از عوامل جلوگیري از این بدعت است         ،تابعین

نخـورده و    بازگشت به متون دست،آمیزي، بهترین راه  معتقد بود در چنین شرایط بدعت ،نگرش

. استویل، تحلیل و تعلیل نص أفهم، ت پیروي از بایدها و نبایدها، بدون دخالت عقل بشري در 

 گرایـی   ل به عنوان بخـشی از اسـالم   شاید بتوان این جریان را سرآغاز نشر اسالم وهابی رادیکا         

  ). 78: 2002حنفی، ( دانسترادیکال 

 نمونـه،  بـه طـور   .بندي نمود  را صورت هاي گفتمان سلفی     توان گزاره  با این توضیحات می        

زدن  لـزوم کنـار     زبـانی روشـن و حماسـی،        که با   اشاره کرد  قطب آثار مکتوب سید  توان به    می

شیوه مـرگ وي  . کرد اي به راستی اسالمی را گوشزد می      مانههاي جاهلی و استقرار سا      حکومت

 دست به دسـت هـم       ،مجموع این عوامل  . نیز، اثر بسیار زیادي بر مبارزان جوان مصري داشت        

هاي بعد نیز به صورت ایدئولوگ فعاالن رادیکال باقی بماند و آثارش مبنـاي       داد تا وي در دهه    

                                                                                                              
1 . Credibility  
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هاي سـید قطـب بـه     اغراق نیست اگر ادعا شود نوشته     در واقع،    .نظري اقدامات آنان قرار گیرد    

 و 80هـاي    را در دهـه  سلفیگرایان ، چارچوب فکري بسیاري از اسالم    »عبدالسالم فرج «همراه  

اصول مبنایی  . قرار دارد  ها  سلفی  مورد توجه    هایی  گزاره حال باید دید چه   .  طراحی کرد   م، 90

   : به طور خالصه، عبارت است از آنهااندیشه

 سیاسی مسلط بر جهان اسالمی و غیراسالمی معاصر، جاهلیت آمیخته بـا            - سامانه اجتماعی  .1

  .الهی اسالم استشأن عدالتی، رنج و انکار ارشاد و   بی،گناهکاري

، از طریق   به جامعه اسالمی   ایمان این است که براي تبدیل جامعه جاهلی        وظیفه مسلمانان با   .2

  .ید حیات اسالم دست بزنند به تجد،دعوت و جهاد پیکارجویانه

  . عهده مسلمانان پیشتاز فداکار استر ب، تبدیل جامعه جاهلی به جامعه راستین اسالمی.3

 هدف نهایی مسلمانان متعهد، باید استقرار حاکمیت خداوند بر روي زمین باشد تـا بـه ایـن      .4

  .)174: 1384نبوي،  (ها و فشارها دفع شود  رنج  تمامی گناهان،،وسیله

و جاهلیـت  ) نور(ناپذیر اسالم   ، واقعیت اجتماعی را عبارت از تضاد دائمی و پایان          ها سلفی .5

 به تفـسیر تحـت اللفظـی آیـات قـرآن            ، و استخراج راه حل    آند و براي بیان     ندان  می) تاریکی(

  .دنپرداز می

ـ   و با دگر  ها همگی به نوعی در رد و انکار گفتمان سکوالر غربی             این گزاره  ا سـازي آن معن

 بـه عنـوان    بـا غـرب   جهاد در، گفتمانی است که معانی خود را    اسالم سلفی  ،در واقع  .یابد می

ی از دل همـین  سـلف سوژه و ابـژه گفتمـان اسـالم          ،در واقع شکل داده و     جامعه جاهلی جدید  

  . برآمده استروابط نابرابر 

 است و در م اسال و احکام شرعیاساس اصول هدف نهایی این گفتمان، بازسازي جامعه بر

هاي  این گفتمان، جنبه .شود  تلقی میامري تبعیاین راه، به دست آوردن قدرت سیاسی، 

احکام  معاصر را به دوري از دین و جوامع تسکوالر تمدن غربی را نفی کرده و مشکال

در واقع، اسالم . داند  میسلف صالح و راه رهایی از آنها را بازگشت به ه نسبت دادشریعت

دستاوردهاي برخی گیري از  ه ی ایجاد نوعی جامعه اسالمی است که در کنار بهرسلفی در پ

   آن به دور باشداجتماعیهاي فرهنگی و   از آسیب،آوري تمدن غرب مانند ثروت و فن

 ). 17-18  :1386زاده، حسینی(
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 هاي هایی از نشانه تشکل از مجموع یا منظومه معنایی مرادیکال گفتمان نوعیاسالم سلفی 

هاي سکوالر مدرن و لیبرالیسم غربی یا  کنار هم، در برابر گفتماندر به هم پیوسته است که 

 گفتمان اسالم سلفی، اسالم را دال ،بدین ترتیب ).44 :همان(اند  آرایی کرده سلطه غرب، صف

همان نقشی را که واژه ملت در برخی از جوامع امروزي و داند  برتر در اجتماعات مسلمین می

در این پیوند، دال برتر به عنوان . قائل است اسالمی جوامع دراسالم براي کند،  میبازي 

  .یابند کند و دیگر فضاهاي گفتمانی توسط آن تامیت می ترین اصل عمل می انتزاعی

  

  شدن و دال امنیتی آن  جهانی .ب

ش گرمای تروریسم و ایدز،، امنینا یعنی گسترش ،آنمدلول و  شدن جهانی دال امنیتی 

شدن، الیور روآ،   جهانیودر پیوند گفتمان اسالم سلفی .  به وضوح تمام مشخص است،زمین

 مسلمانانی که در . خشم و غضب مسلمانان است،منازعات در خاورمیانههسته اصلی گوید  می

شان در  دیده کنند، از طریق عصر ارتباطات، خودشان را با برادران ستم اروپا زندگی می

 یادگیري و تماس با خانه قدیمی اسالم دارند درآنها سعی . کنند تر تعریف می خاورمیانه بزرگ

  ).Roy ,2008:9( کنند و اقدامات خود را با اوضاع امنیتی خاورمیانه تنظیم می

شود که آزادي اقتصادي، شفافیت سیاسی و  لیسم نوینی تلقی میآ هشدن، اغلب اید جهانی

شدن، فرصتی براي گسترش و توسعه  انیجه. فرهنگ جهانی را تسهیل ساخته است

مشترك را در سطح   پیوند هنجارها و قواعد،همچنین. استانداردهاي انسانی مشترك است

شدن بیشتر به عنوان  جهانی«سین کاي در همین ارتباط معتقد است . جهانی هموار کرده است

یتی، اقتصادي و سیاسی تواند بر وابستگی متقابل امن شود که می هاي فرامرزي فهم می مکانیسم

شدن بیشتر نمود   بعد امنیتی جهانی،2001با حادثه یازدهم سپتامبر  «به نظر وي،. »ثیر بگذاردأت

گراها،  نوواقع. شدن ایجاد شد  ارتباط معناداري میان امنیت و جهانی،به عبارتی. »یافت

. کنند لی فرض میالمل هاي بزرگ در سیاست بین شدن را بازتاب نفوذ هژمونیک قدرت جهانی

 برعکس ،نهادگرایان نولیبرال. دانند شدن را حوزه منازعه و تقابل می گرایان، جهانی واقع

  . کنند ها قلمداد می دهنده وابستگی متقابل دولت شدن را بازتاب جهانی



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ184

المللی است که عناصر  اي از تغییر در سامانه بین  مرحله،شدن انگاران، جهانی از دیدگاه سازه

 به نوعی تحول و ،المللی ها و ساختار سامانه بین ثیر بر دولتأاعی و فرهنگی جوامع با تاجتم

هاي  شدن به خلق معانی و هویت انگاران، معتقدند جهانی سازه. اند تغییر را بسترسازي کرده

  ).,Kay  13-2004:9(االذهانی منجر شده است  جدید به طور بین

هاي  کند و هویت گرایی را سست می یی و منطقهگرا شدن عوامل ملی به هرحال، جهانی

 به ،در نیمه دوم قرن بیستم. اي کند که بیشتر جنبه جهانی دارد تا ملی و منطقه اي خلق می تازه

 به بعد، دو تحول عمده در پهنه جهانی رخ داد که هر دو از اهمیت زیادي 1970ویژه از دهه 

  انفجار اطالعات، جهانی خلق شد که از آن با گسترش ارتباطات و،از یک طرف. برخوردارند

وار، هر روز نسبت به دیروز از میزان  در این جهان دهکده. شود یاد می» دهکده «با عنوان

از . شدن به هم هستند اي در حال نزدیک العاده ها با سرعت فوق ها کاسته شده و انسان فاصله

 به ویژه ، رویکرد به دین در سطح جهان،»پایان ایدئولوژي«طرف دیگر، با وجود هیمنه باور به 

ها را به کاوش در عرفان شرقی و ادیان  ، غربیان سوم رو به فزونی گذاشته و ایندر جه

شدن را دو چندان کرده است  هاي دینی در عصر جهانی این روند، اهمیت هویت. واداشته است

)Haynes , 1999 : 12.(  

 را برجسته ها  تفاوت واحدها و سامانه،یاديشدن تا حد ز در همین پیوند، مفهوم جهانی

 توانسته است سطح ، جهانی-شناسی اجتماعی و شرایط انسانی در این میان، هستی. کرده است

  .  سامانه را با تغییر روبرو کند-تحلیل کل

این .  دچار تحول پارادایمی شده است،محور به سامانه معنامحور سامانه مادي  تغییر

 رابرتسون، پدیده فرهنگی مهم را به عنوان پاسخی به تغییر سخن به شدن است که جهانی

  ). Bartelson , 2000:187-9( کند  به مثابه کل گوشزد می،سامانه جهانی

ها و  شدن بر وابستگی متقابل اقتصادي، درجه فرصت  بیشتر مطالعه در مورد جهانی

چارچوب ، 2001تامبرتی یازدهم سپچند حمالت تروریس هر،هاي آن متمرکز است آسیب

 ،شدن  جهانی براین،انب. شدن و امنیت به وجود آورد اي را براي فهم رابطه جهانی تحلیلی گسترده

از این روست که مناطق یا .  امنیتاز جمله ،هاي اجتماعی  همه پدیدهشدن  جهانییعنی 

 به امنیت  توجهو در نتیجه،کشورهاي تهدیدکننده امنیت مورد توجه روزافزون قرار گرفته 
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در همین پیوند، .  تنها در چارچوب امنیت جهانی قابل تبیین و فهم است،خاورمیانه

 با شدن  جهانیپیوند میان . ، تا حدودي درجه امنیت را کاهش یا افزایش داده استشدن  جهانی

 را شدن  جهانیالمللی، موضوع امنیت و  گران در چارچوب سامانه بین قدرت موجود کنش

 -دولت گرایی بر ، یعنی واقعالملل  سنتی به مطالعه روابط بینرویکرد. خته استبرجسته سا

گراها،   واقع. متمرکز است، و سپهر داخلی سیاستالمللی  به مثابه مرز سامانه بین،ملت

. کنند المللی قلمداد می هاي بزرگ در سیاست بین  را بازتاب نفوذ هژمونیک قدرتشدن  جهانی

هاي غیردولتی  المللی و یا سازمان گران غیردولتی مانند سازمان بین نش گسترش کدر عین حال،

گرایی سوق داده   را فراسوي نظریه واقعشدن  جهانیهاي غیرملیتی، مفهوم و گفتمان  و شرکت

ثیرگذاري أ تمیزان ولی ،کنند گران غیردولتی را قبول می گراها، واقعیت کنش  واقع،البته. است

 نهادگرایان نولیبرال .دهند درجه دوم اهمیت قرار می  درالمللی را ه سیاسی بینآنان بر صحن

آنها بر . المللی کنونی، در پوشش وابستگی متقابل وجود دارد دهند که روابط بین توضیح می

ثیر این أ ت،و همچنیناست  که بازتاب دهنده وابستگی متقابل شدن  جهانیشرایط منحصر به فرد 

  . کید دارندأها از منافعشان ت  دولتوابستگی بر درك

المللی   پیرامون نظریه اجتماعی تعامالت انسانی و محتواي ساختار روابط بین،انگاران سازه

ها را تابع شرایط داخلی و محیط   هویت دولت،آنها. اند پردازي کرده شدن نظریه راجع به جهانی

 محیطی، هویت و کنش دولت را در دانند و معتقدند بازخورد این دو تعامل المللی می بین

ها و ادراکات یادگیري درون  کیدات فراوانی بر انگارهأآنها ت. سازد المللی مشخص می صحنه بین

، شاهد انهانگار با دید سازه. المللی دارند شرایط هنجاري براي فهم هنجارهاي مجسم سامانه بین

 - هاي دینی ي مختلف و بروز هویتها اي با تمرکز بر تقویت انگاره هاي رسانه گسترش شبکه

 ،دسترسی به دانش و شناخت. شدن هستیم  از رهگذر جهانی،المللی فرهنگی در جامعه بین

   .) (Clark, 1999:23شدن است پدیده آسان عصر جهانی

شدن ترور را وارد حوزه مطالعات امنیتی   مفهوم جهانی، خود به خود،ها این گسترش انگاره

با کاهش .  استتبدیل کردهاي جهانی   به منطقه،میانه را از لحاظ امنیتینموده و منطقه خاور

هاي  گران غیردولتی مانند سازمان قدرت دولت در حوزه امنیت و افزایش نقش و قدرت کنش

قدرت . شدن امنیت پس از یازدهم سپتامبر قرار دادیم توان گفت در عصر جهانی  می،تروریستی
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 محیط بنابراین،.  به سرعت در حال افزایش است ، جهانیيها ها در چارچوب شبکه ترویست

هاي   اندیشه خود به خود فضاي واقعی و مجازي مناسبی براي رشد،شده امنیتی جهانی

  ).Williams,2002:70  (آورد  به وجود میطلب و رادیکال خشونت

 ، شدهرتباط و درك جوامع از یکدیگر به مراتب باعث ا، همین فضاي واقعی مجازي،البته

  .خشونت نیز کمک کرده استشدن   جهانیبهولی به دلیل وجود فضاي تهدید، 

امنیت ،  پیوند حاکمیت و دولت ملی، ملت یا دولت وستفالیایی-تی دولت الگوي امنیدر

در . ختسا جهت حمایت از حاکمیت دولت و نظم اجتماعی برجسته میدر وستفالیایی را 

  . المللی تغییر موضع داده است ح واحدها به سطح سامانه بینشدن، امنیت از سط  با جهانی،مقابل

 به نوعی حوزه ،ظهور ساختارهاي معنایی، همچون ساختارهاي فرهنگی، هویتی و دینی

را تداعی » جامعه خطرپذیر« نوعی ایده ،»بک«مدرن امنیتی را بنیان نهاده که به تعبیر  پست

 تبیین چگونگی آغاز و او پیوند آن ب» یختشنا ستیجویی ه امنیت«با این مسئله به نوعی . کند می

  . داردارتباط پایان منازعات 

 هدف اصلی اغلب افراد و ،ی همانند آرزوي امنیت عینیختشنا جستجوي امنیت هستی

گر  ست که کنشرون آاز  1،»جامعه خطرپذیر«شناختی در  ي امنیت هستیجستجو. جوامع است

آوري  مدرن به فن در همین پیوند، امنیت جامعه پست. کندداند با چه تهدیدهایی مقابله  نمی

  . امنیتی وابسته است

 به خلق ،بک معتقد است وجود ساختارهاي نوین در جوامع غربی و در حال توسعه

این . دیاب معنا و مفهوم میاز خالل آنها شدن امنیت  ی منجر شده که جهانییها ها و گفتمان رویه

 به نوعی تغییر از دولت رفاه به جامعه ، فرهنگی و گاه ایدئولوژیک- هاي دینی بازتولید گفتمان

گذارد که بر  الملل تاثیر می شدن نه تنها بر روابط بین بنابراین، جهانی.  شده استمنجرخطرپذیر 

  .)(Bislev,2004:235-8 تو تغییرات فرهنگی نیز مشهود اسساختارهاي احتمالی داخلی 

هاي جهان   اساسی تحلیل ساختار، روندها و سیاستشدن مفهوم  جهانیترتیب،به هر 

ترین بازتاب مدرنیته یا به تعبیر گیدنز   این تحلیل، مهم،طبق گفته بک. پساجنگ سرد است

  . هاي کنونی  که درباره جهان پساجنگ سرد است نه واقعیتاست» مدرنیته متأخر«نوعی 

                                                                                                              
1 . Risk Society  
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 را روشن 1 چون روندهاي تعالی،کند شدن امنیت نیز آینده امنیت جهان را تحلیل می جهانی

نوعی تغییر در سبب  با توجه به پدیده تروریسم،  این روند است معتقداسموسنر. سازد می

شدن،   جهانی،به عبارتی.  شده است3شناسی عدم امنیت به هستی] غربی [2شناسی امنیتی هستی

  ).(Rasmusson, 2002:330-333 را تقویت نموده است ناامنیشناسی  هستی

اي در مورد اشاعه مشکالت  شدن امنیت، دیوید موتیمر، از اشاعه سالح هسته ر جهانید

 براي مثال،. داند می] گسترش[شدن را عامل اصلی این اشاعه  او جهانی. کند امنیتی استفاده می

هاي اسالمی، خطر اشاعه را  هاي اجتماعی فرهنگی، همچون شبکه  اعم از شبکه،ها اشاعه شبکه

شدن با  ها در عصر جهانی کنترل سخت بر حوزه شبکه. دن دو چندان ساخته استش در جهانی

 حفظ نظم، برايی تواننا ترس از در واقع،. مواجه است  یا ناامنیشناسی عدم امنیت هستی

را جامعه  يخطرپذیر، وضعیت شناسی این هستی.  را خلق کرده استناامنیشناسی  نوعی هستی

  . تشدید کرده است

.  به این خطرپذیري دامن زده است،شدن ز از همین منظر در عصر جهانیتروریسم نی

دادن خشونت و تروریسم در  هاي ایدئولوژیکی همچون اسالم سلفی، با مشروع جلوه گفتمان

 ,Robert( غربی را پررنگ و بغرنج نموده است ناامنیشناختی   تا حد زیادي، این هستی،غرب

به عبارتی، تهدید تروریسم و . شدن امنیت شده است این پدیده، نمود جهانی). 2002:33

. شدن با خطر مواجه ساخته است گرایی و هویت غربی را در روند جهانی گسترش آن، غرب

را ] شدن امنیت جهانی[ این رویه ،گرایی گفتمان غربپادهاي   با رگه،عملیات یازدهم سپتامبر

  .)(Rasmusson,2002: 30نمایان ساخت 

  

  شدن امنیت خاورمیانه گفتمان اسالم سلفی و جهانین شد  امنیتی. ج

هاي کالمی موفق را ترکیبی از  که کنش باشد ثیر مکتب تفسیري میأ تحت ت،شدن  امنیتی

 يینداشدن را فر ثر از این مکتب، امنیتیأ بوزان و همکارانش نیز مت.داند زبان و جامعه می

گردد، در حالی که قبالً  ارچوب امنیت میدادن برخی موضوعات در چنند که منجر به قراردا می

                                                                                                              
1.transcendence  
2.Ontological Security  
3. Ontological Insecurity  
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گفتمان اسالم سلفی نیز با ترکیبی ). 1386بوزان، ویور و دوویلد، ( در این حوزه قرار نداشتند

 با تحوالتی که در گفتمان ،هاي کالمی خود و به ویژه از زبان و جامعه و با تولید کنش

 از موضوعی سیاسی در آمده است،وجود به یکم  و  قرن بیستتا از قرن بیستم گرایی اسالم

 تبدیل ،الملل  سیاست بیندر یکم و بیست به موضوعی امنیتی در اوائل قرن ، ستمیاواخر قرن ب

  . شده است

 ند عبارت،تواند موضوعی را امنیتی سازد  دو شرطی که می،شدن در چارچوب مفهوم امنیتی

ساز که خود شامل  گفتمان امنیتیهاي موجود  ساز و شکستن قوانین و رویه از گفتمان امنیتی

، فرد یا گروهی هستند ساز یگران امنیت کنش. شود  می2گران کارآمد  و کنش1ساز یگران امنیت کنش

که موضوعات را با اظهار این مسئله که چیزي از لحاظ وجودي در معرض تهدیدات است، 

 مانند ساز یامنیتگران   نمونه، در چارچوب گفتمان اسالم سلفی، کنشبراي. سازند امنیتی می

هاي رادیکالی همچون القاعده، ضمن هشدار نسبت به سیطره  گرا یا گروه هاي اسالم گروه

استعمار جدید آمریکا و غرب در کشورهاي مسلمان و خاورمیانه، اسالم را از لحاظ وجودي 

ي شدن وجودي اسالم برا  این امر، باعث امنیتی.دانند در معرض این گونه تهدیدات می

گران کارآمد صرفاً داراي  کنش.  تهدید امنیتی غرب براي اسالم شده استی،مسلمانان و از طرف

 تنها مرجع ،ساز یامنیتگر   کنش،از سوي دیگر. باشند ثیر بر تصمیمات در حوزه امنیت میأت

گر کارآمد  یابد و کنش جا معنا می باشد و کنش کالمی نیز همین وع میشدن یک موض امنیتی

مسئله امنیتی،  مکتب کپنهاگ، مطابق. پرداز در مسایل امنیتی است سسه مطالعاتی ایدهؤ ممانند

اگر . شود ها ساخته می  بلکه در روندها و رویه،مسئله قابل کشف به طور عینی نیست

.  اولین مرحله آن انجام شده است،اي را امنیتی اعالم کنند گري، خواه دولت یا فرد، مسئله کنش

 اگر در آستانه ، آن موضوع .سازد  خود به خود موضوعی را امنیتی نمی،اعالم این البته،

ها، قواعد، مقررات و قوانین مربوط به کشور مورد  شدن قرار گیرد، بایستی از مرز رویه امنیتی

  ).447 :1386، ابراهیمی(نظر تخطی و عبور نمایند 

                                                                                                              
1. Securitizing Actors  
2. Functional Actors  
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 ،ت که ویژگی جهان غرب گفتمان اسالم سلفی بر این اندیشه استوار اس، نمونهرايب

خواهد جهان را  گرا دارد، می است و وقتی کشوري یا گفتمانی، رویکرد رسالت» گري رسالت«

. دهد  در موضع دشمن قرار ،اي را که با او متفاوت باشد همانند خودش بسازد و هر مجموعه

رب، به است که طی آن، غ» طلبی برتري« دال یا ویژگی هنجاري غرب ، دیگر این تقابلبعد

ویژگی . شود عنوان دنیاي کامالً متفاوت و برتر از خاورمیانه و جهان اسالم شناخته و معرفی می

. آوري، ادبیات و اندیشه است هاي فن گرایی غرب در حوزه دیگر این تقابل گفتمانی، جهان

هاي ادراکی و هنجاري مورد نظر  اي از قالب  گفتمان اسالم سلفی معتقد است طیف گسترده

  .شود که همگی در راستاي گفتمان لیبرال است غرب و مشخصاً آمریکایی تولید و ارایه می

کند،  قلمداد می» گرایی مذهبی« گفتمان غربی نیز گفتمان اسالم سلفی را نوعی در مقابل،

 شاهد این ،تولید هنجارهاي دینی در خاورمیانه و جهان سومبدین معنا که به موازات باز

هاي مذهبی این منطقه به اروپا و غرب تسري یافته و مهاجرین مسلمان  دراكخواهیم بود که ا

از طرف دیگر، گفتمان غربی، . گران غربی را علیه اندیشه لیبرالی تهییج نماید و پژوهش

 .دانند  میي جهادسلفی را، نوعی پرورش تروریسمگرایی اسالمی در اسالم  گفتمان کنترل خرده

  .  این دو گفتمان تبدیل شده استروابط حیاتی بعدبه یانه،  امنیت در خاورمبنابراین،

 در سلفی گفتمان اسالم ، حوادث یازدهم سپتامبردربا اعالم جهاد القاعده  ،اساسین ر اب

هاي ضدتروریسم بعد  با ورود شوراي امنیت در صدور قطعنامه. شدن قرار گرفت آستانه امنیتی

اي در چارچوب صلح و  ور رسمی امنیتی و مسئله به ط،، گفتمان اسالم سلفی2001از سال 

در همین پیوند، . شدن امنیت خاورمیانه را در پی داشت این رویه، جهانی. شدالمللی  امنیت بین

 پس از یازدهم ،و القاعده )1091 : 1384، طلب طوسی آسایش( گفتمان مشترك سازمان الجهاد 

 امنیت این منطقه را ، در افغانستان و خاورمیانه»نوجهادي«هاي آنها با رویکرد  سپتامبر و فعالیت

  . المللی و جهانی قرار دارد در صدر توجهات بین

 تنها از ،سازمان الجهاد و القاعده، دکترین جدیدي درباره مسلمانی ارائه دادند که در نهایت

 شکست و کوتاهی مسلمانان و ،از نظر الجهاد. توان به آن رسید طریق جهاد دائمی می

 دلیل اصلی قتل انور ،این گروه.  آنها را کافر خواهد کرد،رانشان در اجراي تعهدات اسالمرهب

جهاد «سازمان جدید که از آن به عنوان . شمردند بر می سادات را ضرورت جنگیدن با ائمه کفر
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 تحت رهبري ایمن الظواهري ،این سازمان.  در افغانستان شکل گرفت،نیز یاد شده» نوین

محمد عاطف نیز که . برادر خالد اسالمبولی قرار داشت» محمد شوقی اسالمبولی«فیزیکدان و 

 میالدي از ارتش فرار کرد و به افغانستان 80 در اواسط دهه ،کرد در ارتش مصر خدمت می

. الدن پیوست او در پیشاور، ایمن الظواهري را مالقات کرد و چند ماه بعد به بن. گریخت

الدن  هاي عربی به بن یت پیوستن اعضاي الجهاد و برخی سازماناهم ).3 :2001،مجند مصري(

الدن، باعث  ثیر قراردادن بنأاي است که برخی معتقدند این الجهاد بود که با تحت ت به اندازه

  ).13 :2001،درویش( شدن القاعده شد  افراطی

قرن  ترکیب گفتمان الجهاد مصري و گفتمان القاعده عربستانی، گفتمان اسالم سلفی 

  . شدن امنیت خاورمیانه است یکم را رقم زد که دامنه آن جهانیو بیست

فرانسه را تهدید کرد چنانچه  ، در پیامی، م2010 اکتبر 26 در ،رهبر شبکه تروریستی القاعده

 به گزارش الجزیره .»شود پاسخ القاعده مواجه می ظلم خود علیه امت اسالم خاتمه ندهد، با«به 

الدن بوده   متخصص فرانسوي در امور امنیتی در حال بررسی پیام اسامه بنپرس، سه  و فرانس

این متخصصان، اظهارات جدید رهبر  .اند خوانده» تهدیدي جدي«و » کننده نگران«و این پیام را 

 به خصوص فرانسوي تحت تفکر ،القاعده را شروع روشی براي ربودن اتباع کشورهاي غربی

dw.www://http-( اند این کشورها در نقاط مختلف جهان خواندهزدن به منافع  جهادي و ضربه

html.6160952,00,,0/article/dw/de.world.(  

الدن بسیار خطرناك  متیو گیدر، متخصص فرانسوي امور استراتژي گفت که اظهارات بن

به . کند  یک کشور اروپایی را تهدید میبار است که وي شخصاً  چرا که براي نخستین،است

هاي  خواهد به مردم فرانسه هشدار داده و سیاست الدن از طریق این پیام می  گیدر، بنگفته

: گیدر همچنین افزود .القاعده را در ربودن اتباع فرانسوي و اجراي حمالت احتمالی توجیه کند

گرا در فرانسه و کشورهاي غربی چراغ سبز  الدن در واقع به تمامی تندروهاي اسالم پیام بن«

 .»تا منافع این کشورها را به خطر بیاندازنددهد  می

نگار فیگارو نیز گفت که بیشترین موضوعی که در این پیام  ژرژ مالبرونو، روزنامه

گرا در مغرب عربی و  الدن از تمامی تندروهاي اسالم نماید، این است که بن کننده می نگران
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 ر دهندها را مورد حمله قرا  فرانسوياست خواسته ،نقاط مختلف جهان

)france-threaten-ousama-laden-ben-20101028/ar/com.24france.www://http.(  

اي امنیتی در  منطقه گفتمان اسالم سلفی باعث شده خاورمیانه  به دهد می نشان ،این موارد

مقامات آمریکا بر این باورند که «:  گزارش دیلی تلگرافمطابق . شودتبدیلی  جهاننگاه

انگلیس به خاطر تعداد زیاد حامیان القاعده در این کشور، تهدید جدي براي امنیت غرب 

 2000اعالم کرد » MI6« جاناتان ایوانز رئیس ،دو سال پیش« :دهد تلگراف ادامه می  دیلی.»است

 بزرگترین مرکز فعالیت فعاالن حامی ،انگلیس. دنکن نگلیس زندگی میحامی جدي القاعده در ا

 .»یابد هاي جدید درباره القاعده ادامه می  این گزارش با توجیه تئوري.القاعده در غرب است

انگلیس در همین  اند که حمالت القاعده در لندن، توسط مسلمانان ها اشاره کرده آمریکایی 

  اند افغانستان و پاکستان آموزش دیده مالن این حمالت درکشور طراحی و اجرا شده و عا

)11758=p?/org.strategicreview://http(.  

  حتی در میان جوانان اروپایی و، با گسترش و نفوذ خودسلفیگفتمان اسالم بر این اساس، 

 از جمله دالیل موجده ،موزشی در یمن، سومالی، عراق و پاکستانآهاي  ایجاد پایگاه

 اصلی امنیت موضوع ،این منطقهاي که امروزه،  ، به گونهده استبو امنیت خاومیانه شدن جهانی

  .آید و مطالعات آن، به حساب می یجهان

  

  گیري نتیجه

، این مقوله را با پوشش گفتمانی گرایی  طبق رویکرد بابی سعید به مسئله اسالم،این پژوهش

ایان با استفاده از اسالم به عنوان دال اخالقی و گر کند که اسالم بابی سعید عنوان می. مطالعه کرد

شد،  هاي اجتماعات مسلمین براساس آن تعیین می اند مبنایی را که سیاست  توانسته،سیاسی

 خود ،گرایی توانسته است با تخریب رابطه غرب و مدرنیته سعید معتقد است اسالم. تغییر دهند

ان از ظهور آن به عنوان گفتمان اسالم سیاسی تو  می،را درون آن جاي دهد و با چنین موقعیتی

  ). 136: 1379 سعید،(  یاد کرد

 چون فرهنگ و اجتماع ، اسالم سلفی گفتمان است، بر همین معیار،در این پژوهش

 میان متن مقدس و جامعه اسالمی را  بار تاریخی دارد و پیوند،سازد مسلمین را برمی
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به شمار ی، شکلی از کنش اجتماعی فرد مسلمان نیز  گفتمان اسالم سلف،همچنین. تاباند برمی

زدن سلطه نابرابر  مبارزه با نظم مسلط غربی و کنار چون درصدد تعریف نظم جدید،آید، می

جایی گفتمان سکوالر غربی با گفتمان اسالمی  هجاب. قدرت غربی در قبال قدرت اسالمی است

 به جاي نظم ،]اسالم[ مبناي دین  برمتشرعانه نظم ی جایگزین،و همچنین) گرایی اسالم(

، خود از جمله گفتمان اسالم سلفی بنابراین،.  گفتمان استاین از زوایاي ،غیردینی و سکوالر

 جوامع جهان ی داخل مبحث،الملل است که پیش از این  روابط بینرشتهمباحث مورد توجه 

  . شد می واقع بررسیشناسی مورد   جامعهمطالعاتو گاه در بود سوم و اسالمی 

 با ورود به عرصه اینترنت و دنیاي ،ی چون اسالم سلفییها شدن امنیت، گفتمان با جهانی

در جایی که میان گفتمان اسالم  سلفی و . دنکش  دال امنیتی خود را بیشتر به رخ می،مجازي

  . ی هستیم غربناامنیشناسی  شدن تطابق حاصل شود، شاهد گستردگی و اشاعه هستی جهانی

و استفاده از فضاي مجازي، نوعی اسـالم سـلفی آنالیـن را بـه وجـود      به  با ورود   ،سلفیون

 ارتبـاط موجب هاي اجتماعی مجازي و تارنماهاي اینترنتی،  گیري از شبکه     با بهره  آنها .اند آورده

، رادیکـال ین پیونـد، گفتمـان آنالیـن    ادر . اند شدهمعنادار گفتمان اسالم سلفی با امنیت جهانی   

گیرد و براي نـشر و      اي خود را از وقایع و مراجع واقعی خاورمیانه می           غذیه اندیشه خوراك و ت  

به کـار   ،آمیز در دیگر نقاط جهان، همچون اروپا و آمریکاي شمالی      اقدامات گاه خشونت  انجام  

ایـن    در، م2010وزیر پیشین انگلستان در پنج سپتامبر      شاید سخنان تونی بلر، نخست    . گیرد می

ترین خطـر امنیتـی جهـان معاصـر اسـت، گویـاي مطـالبی در           مهم ،وزه اسالم خصوص که امر  

  .شدن امنیت خاورمیانه باشد چارچوب همین پیوند میان گفتمان اسالم سلفی با جهانی

کـانون   کـه  سـلفی گونـه اسـالم     یعنـی رشـد قـارچ   ، امنیت در خاورمیانه، به همین خـاطر    

تبدیل شده و خاورمیانه، تا آینده غیرقابـل  نی اي جها    به دغدغه  ، وهابی است  - سلفی هاي انگاره

  .شده خواهد بود اي امنیتی بینی، منطقه پیش
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