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چکیده
افراطگرایی سلفی ازجمله مهمتری پویاییهای جهان اسالم بوده است که متأثر از مؤلفههای هویت بنیاد درونی
و همچنی فشار ساختاری بیرونی ،نضج پیدا کرده است .بهگونهای که تروریسم سلفی به اصلیتری عام
ذشوب منطقهای و تهدید امنیت بی المللی تبدی شده است .اما در کنار تبیی چرایی ،چگونگی شک گیری
تروریسم سلفی ،ذنچه ضرورت دارد ذیندهِ تداوم و تغییر در وضعیت جریان سلفی در گستره جهان اسالم است.
بر ای اساس پرسش اصلی ای پژوهش ذن است که« :مؤلفههای پیشبرنده مؤثر بر روند ذتی افراطگرایی سلفی
در جهان اسالم کدامند؟» در پاسخ به ای پرسش با توجه به چارچوب نظری سازهانگاری ،میتوان فرضیه اصلی
پژوهش را ای گونه ارائه نمود که «قوام متقاب

ساختار نظام بی المل

و افراطگرایی سلفی با تشدید

خشونتهای دوجانبه نقطه محوری در روند چهار دهه افراطگرایی سلفی در جهان اسالم بوده است و بر همی
اساس میتوان مؤلفههای امکانی متعددی را در سه سطح داخلی(نظیر استبداد سیاسی ،دغدغههای هویتی)،
منطقهای(نظیر وجود دولتهای فرقهگرا ،رقابت هویتی ،عدم موازنه قدرت ،خألهای امنیتی و  )...و بی المللی
(ساختار هژمونیو ،فشارهای یکسانسازی فرهنگی ،ایجاد امت مجازی و  )...برای روند تداوم افراطگرایی در
چشمانداز ذتی مدنظر داشت .البته افراطگرایی سلفی با مؤلفههایی چون تغییر در جغرافیای عملیات ،تحول کنش
تروریستی ،باز تعریف دعوت سلفی و  ...به انطباقپذیری با تحوالت نوی دست خواهد زد».
کلید واژگان :افراطگرایی ،روندپژوهی ،تروریسم ،هنجار سلفی ،نظام بی المل .

 نویسنده عهدهدار مکاتبات
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.1مقدمه
.1-1بیان مسأله

شک گیری جریان سلفی افراطی در یو بستر تاریخی نشان میدهد ای جریان به لحاظ فکتری
ریشه در فقه حنبلی ،حدیث گرایی و اندیشههای اب تیمیه و اب عبتدالوهاب و  ...داشتته و در
قالب فهم دینی سلف و باورهایی نظیر بدعت و جاهلیت ،قواعد و هنجارهای رفتتاری خاصتی
مبتنی بر تکفیر و جهاد تولید میکند .با ای حال بحث درباره ریشههای هنجاری و ذمتوزههتای
افراط گرایی در جهان اسالم ،نمیتواند گویای دالی شک گیری و گسترش ذن باشد .چه اینکته
کنش افراط گرایان معاصر نشان میدهد؛ سازههای بیرونی در سطوح مختلف ملتی ،منطقتهای و
بی المللی ،تأثیرات مهمی بر فهم ،هویتیابی و نقشیابی ذنان داشته است .بر ای اساس بایستی
تروریسم سلفی را بهعنوان یکی از مهمتری پویاییهای جهان استالم و بته مثابته یتو بحتران
امنیتی بی المللی در طول چند دهه را در یو چارچوب ترکیبی شام هویت بنیاد-فرهنگ پایته
درونی و فشارهای ساختاری بیرونی ادراک نمود .ای فرذیند ترکیبی مبتنی بتر ستاختیتابی در
یو بستر تاریخی منجر به ظهور گروهها و نس های متعتدد افتراطگرایتی تروریستتی گردیتده
است .اینو با پایان گرفت داعش در عراق و ستوریه بتهواستطه ایستتادگی جبهته مقاومتت بتا
محوریت جمهوری اسالمی ایران ،مسئله مهمی که مطرح میشود ذینده سلفیگتری افراطتی در
جهان اسالم است .چرا که بررسی نظم حاکم بر روند تحتول افتراطگرایتی در جهتان استالم و
امکان های ذتی افراط ،ضم اینکه بستری مناسبی برای ارتقا فهم علمتی از پویتاییهتای جهتان
اسالم و مناسبات در سطح ساختار بی المل است ،واجد ابعاد راهبردی در جهتت امنیتت ملتی
جمهوری اسالمی نیز خواهد بود .چه اینکه از یکسو تحوالت ساختاری در سطح بی الملت در
حوزه تروریسم برای جمهوری اسالمی بهعنوان یو بازیگر منطقهای تأثیرگذار در جهان استالم
واجد اهمیت است و از سوی دیگر تهدید تروریسم تکفیری هتم چنتان تهدیتدی بترای ذینتده
جهان اسالم به شمار میرود .بنابرای ذنچه ضرورت دارد ،بررسی نظم حاکم بر روند تحتوالت
سلفی افراطی است که بتوان از ای طریق ،مؤلفههای مؤثر بر روندهای ذتی افراطگرایتی ستلفی
و شیوه نوی کنش ذنان را مشخص ساخت.
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.1-2پیشینه پژوهش

درباره موضوع افراطگرایی سلفی پژوهشهای متعددی وجود دارد که البته ای کثترت بتیش از
هر چیز مستلزم ارائه تقسیم بندی مناسبی از ذنان میباشد .لذا بتا بررستی حجتم گستتردهای از
منابع مرجع و پژوهشهای دانشگاهی میتوان جدول زیر را با برخی از منابع مورد اشتاره قترار
داد.
نمونههای پژوهش

انواع منابع

فوزی ،یحیی( ،)1392جریان شناسی فکری جنبش بیداری اسالمی ،فصلنامه مطالعات انقالب
اسالمی.
محقر ،احمد و محمد خطیبی قوئدی( ،)1391بررسی رابطه مدرنیته و بنیادگرایی اسالمی بر اساس
به شک تبینی-تحلیلی ،به تحول
فکری و ریشههای شک گیری

مفهوم نوستالژی ،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم.
بخشی شیخ احمد ،مهدی( ،)1385بررسی عوام اندیشهای و عینی شک گیری القاعده ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

افراطگرایی میپردازند.

Rollins, John (2011). Al Qaeda and Affiliates: Historical Perspective,
Global Presence, and Implications for U.S. Policy, Congressional
Research Service.
Malka, Haim; William Lawrence (2015). Jihadi-Salafism’s Next
Generation, CSIS Middle East Program.
Braniff, Bill; Assaf Moghadam (2011). Towards Global Jihadism: AlQaeda's Strategic, Ideological and Structural Adaptations since 9/11,
به شک
تأثیرات

و

Perspectives on Terrorism.

افراطگرایی

Enhancing the ,Hamed el-Said and Richard Barrett (2017).

مشخص بر عوام
بی المللی

تمرکز دارند.

Understanding of the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon in Syria
consultants, UN Counter-Terrorism Centre.
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مظلومی ،حامد( ،)1390جهانی شدن و جهادگرایی نوی  ،پایاننامه کارشناسی ارشد مطالعات
منطقهای ،دانشگاه ذزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
رهبر ،عباسعلی؛ اسالمی ،روحاهلل؛ والفقاریان فاطمه( .)1390راهبردهای امنیتی غرب در برخورد
با بیداری جهان اسالم ،فصلنامه ذفاق امنیت.
سلطانی ،محمدجواد؛ وثوقی ،سعید؛ ابراهیمی ،شهروز( .)1396رویکردهای نظری به جنگهای
جدید :مطالعه موردی داعش ،جستارهای سیاسی معاصر.
توانا ،محمدعلی؛ روش  ،امیر؛ بیگلری ،منیژه( .)1390ذینده اسالم سیاسی در عصر جهانی شدن:
دیدگاه های مختلف ،فصلنامه پژوهشهای روابط بی المل .
روندهای کالن و بررسی
ذیندهپژوهی افراطگرایی را دنبال
میکنند.

خانی ،حسی ( .)1397سلفیگری و روندپژوهی الگوی تهدیدهای امنیت منطقهای ایران ،فصلنامه
سیاست.
عبدلی ،محمدمیر؛ خراسانی ،رضا( .)1398روندپژوهی جریانهای سلفی-تکفیری در دوره
پساداعش ،پژوهشهای سیاسی جهان اسالم.
اخوان کاظمی ،مسعود؛ صادقی ،شمسالدی ؛ نیکونهاد ،ایوب ( .)1397ذینده پژوهی گروههای
تکفیری و تأثیر ذنها بر منازعات منطقهای در غرب ذسیا ،پژوهش های راهبردی سیاست.

بررسی پیشینه پژوهشی نشان میدهد ،موضوع بررسی ریشههای شتک گیتری افتراطگرایتی بتا
توجه به مبانی نظری-هویتی ،تحوالت سیاسی ،منطقهای و  ...مورد پردازش قرار گرفتته استت.
اما در زمینه تحلی های چندمتغیره در سطوح مختلف کاستیهایی وجود دارد .مطالعات مترتبط
با ذینده پژوهی افراط که در ستتون انتهتای متورد اشتاره قترار گرفتته استت ،عمتدت ًا در حتوزه
ذیندهپژوهی هنجاری و ارائه ذیندههای مطلوب و ممک برای بازیگران متوثر استت .بتر همتی
اساس به نظر میرسد پژوهش حاضر با چارچوب نظری سازهانگاری امکان بررستی متغیرهتای
بیشتری در سطوح تحلی سهگانه(داخلی ،منطقهای و بی المللی) با ماهیت هنجاری و نیز متادی
را داشته و با بهره گیری از روندپژوهی میتواند مهمتری پیشرانهای ذتی جریان سلفی افراطتی
در قالب مؤلفههای امکانی ،امتناعی و تطبیقی را استخراج نماید.

____________________ مؤلفههای امکانی-امتناعی و کنشهای انطباقی در روندهای ذینده105 ............

.1-3پرسشهای پژوهش
بر ای اساس پرسش اصلی ای پژوهش بدی شک مطرح میشود که «مؤلفههای پیشبرنتده متؤثر بتر
روند ذتی افراطگرایی سلفی در جهان اسالم کدامند؟» جهت پاسخ به ای پرسش از چتارچوب نظتری
ساختار-کارگزار استفاده میشود ،چه اینکه نگرش مبتنی بر سازهانگاری ای فرصت را فراهم میستازد
تا ضم درک عناصر هویت بخش درونی ،تحتول ادراکتی جریتان ستلفی افراطتی متتأثر از فشتارهای
ساختاری مورد توجه قرار گیرد .همچنی به جهت پاسخ بته پرستش اصتلی ،تعتدادی پرستش فرعتی
طراحی شده است که ساماندهی پژوهش بر اساس ای سؤاالت صورت گرفته است .در گام نخست بتا
طرح ای پرسش که «هویتیابی افراطگرایی سلفی در جهتان استالم چگونته صتورت گرفتته استت؟»
تالش میگردد تا چارچوب مفهومی پژوهش تبیی شود .پس از تبیی نظم حاکم بر رونتدهای پیشتی ،
پرسش بعدی به ای موضوع میپردازد که «مؤلفه هتای امکتانی و امتنتاعی جهتت فعالیتت ذتتی ستلفی
افراطیها در سطوح تحلی داخلی ،منطقهای و بی المللی کدامند؟» در پاسخ به ای تالش میگتردد بتر
مبنای الگوی مفهومی پیشی و تغییرات جدید در سطوح سهگانه یادشتده ،مؤلفتههتای متؤثر بتر ذینتده
سلفی افراطی را موردبحث قرار گیرد .پرسش ذخر نیز جهت تبیی رویکردهای جدید گروههای ستلفی
در مواجهه با مؤلفههای امتناعی و امکانی پیشگفته ،ای است که «کنشهای محتم ستلفی افراطتی در
جهت انطباقپذیری با تحوالت نوی چگونه خواهد بود؟»

 .2روششناسی پژوهش
نوع پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی-تبیینی و از نظر هدف توسعهای-کتاربردی خواهتد
بود ،چرا که تشریح وضعیت کنونی جریان سلفی-افراطتی متورد پتژوهش مستتلزم رویکتردی
توصیفی است و نیز به منظور تحلی ثانویه تحتوالت پیشتی و استتخراج رونتدهای اصتلی از
رویکردی تبیینی استفاده خواهد شد .در روندپژوهی کوشش متیشتود تتا ،مؤلفتههتای اصتلی
پیش برنده تحوالت ذتی در سه سطح تحلی داخلی ،منطقهای و بتی المللتی ارائته شتود .روش
جمعذوری دادهها نیز اسنادی و کتابخانهای خواهد بود.
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 .3چارچوب نظری
 .3-1سازهانگاری

«سازهانگاری» 1،چارچوبی تحلیلی است که پیش از طرح در روابط بی الملت در جامعتهشناستی
معرفت و مباحث فرانظری در ک علوم اجتماعی مطترح بتوده کته در ذن برستاخت اجتمتاعی
واقعیت تأکید میشود) .(Linklater,2007:21درواقع همه کنشهای انسانی در فضایی اجتماعی
شک گرفته و معنا پیدا میکند و ای معناسازی است که کتموبتیش بته واقعیتت جهتان شتک
میدهد) .(Hadian,2003لذا برای تفسیری جامع از عرصه بی المل باید بته انگتارههتا ،قواعتد،
هنجارها (ساختارهای معرفتی) در کنار ستاختارهای متادی توجته شتود()Lupovici,2009:18

سازهانگاری در تبیی نظری خود ،ساختار و کارگزار در کنار هم و توأمان در نظر میگیرد ،لتذا
یو روند برساخته شدن متقاب را توصیف میکنتد کته ستاختار و کتارگزار بته شتک متقابت
همدیگر را قوام میبخشند( .)Wiener,2003:245ای همتان موضتوع «ستاختیتابی »2و قتوام
متقاب ساختار و کارگزار است .در ای پژوهش تتالش متیشتود ،جریتان ستلفی افراطتی کته
مهمتری بازیگر تروریستی در عرصه بی المللتی هستتند(کارگزار) ،را در بترهمکتنش بتا نظتام
بی المل به مثابه ساختار مورد مطالعه قرار داد.
.3-2کارگزار سلفی افراطی

سلفی-افراطی نوعی سازه معنایی و برساخته اجتماعی محسوب میشود که در سه سطح مبتانی
اندیشه ،باورها و رفتارها قاب مطالعه است .مبانی اندیشته و تعلقتات ایتدئولوئیو ،متؤثرتری
منشأ سلفیگری است که ریشته در تفستیر «حنبلتی-قطبتی» از استالم دارد (Bakhshi Sheikh

) Ahmad,2006:193که به دنبال بازگشت به اعتقادات و شیوه عم سه نس اول مستلمانان بتا
تأکید بر مفهوم ویژه توحید هستند( )Haykel,2009:38ای معنایی عام از سلفیگری استت کته
درون خود واجد گوناگونی هتای زیتادی در رویکردهتای تبلیغتی ،تکفیتری و جهتادی دارنتد.
همچنی به لحاظ تاریخی و جغرافیایی سلفیگری در سنتهای متفتاوتی نظیتر دیوبنتدی شتبه
1.Constructivism
2.Structuration
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قاره ،وهابیت عربستان و اخوان مصری ریشه دارد .نکته مهم ای است که سلفیگری با استفادة
تفسیر ظاهرگرایانه از وحی و ستنت پیتامبر استالم(ص) بتا نادیتده گترفت بستیاری از اصتول
اخالقی ،نفی دانش کالم و فلسفه اسالمی و بسندگی بته فهتم ستلفی ،مستتعد ستتیزهجتویی و
خشونت است .لذا ذنچه در ای پژوهش سلفی-افراطی نامیده میشود ،در یو معنتای ستلبی از
مفهوم سلفیگری و صرفاً بخشی از ای جریان هستند.
چارچوب هنجاری درونی ای گفتمان مبتنی بر معانی توحید ،فهم دینی ستلف و  ...باورهتایی
نظیر بدعت ،جاهلیت و  ...قواعد رفتاری مبتنی بر تکفیر و جهتاد تعریتف متیشتود و بتر ایت
اساس ،ذنان مبارزه برای کسب قدرت را از طریق کاربرد خشونت و حربه تکفیر پتی گرفتته تتا
خالفت اسالمی را احیا نمایند .اما علیرغم ثبات عناصر هنجاری درونی ،تحوالت عینی بیرونی
باعث شک گیری سه نوع کنشگری متفاوت در قالب سته نست ستلفی افراطتی از القاعتده تتا
داعش شده است« .ابومصعب سوری» از چهرههای فکتری نزدیتو بته «استامه بت الدن» ،ایت
جریان را به عنوان ذمیختهای از« :فقه سیاسی اب تیمیه ،دعوت محمد بت عبتدالوهاب ،اندیشته
سیاسی سیدقطب و نهایتتاً اصتول اختوانالمستلمی » ،معرفتی متیکند(الستوری.)698 :1425 ،
چنان چه اشاره شد کارگزار سلفی افراطی را بر اساس هدفگذاری و نیز سیر تحول کنشگتری
ذنان میتوان در قالب سه نس مورد مطالعه قرار داد .نس اول شام مبارزان «عترب-افغتان» و
سازمان جهانی «القاعده» با محوریت «اسامه بت الدن» و «ایمت الظتواهری» بتا رویکترد جهتاد
تضامنی ضد ذمریکایی ،نس دوم شام امارتهای اسالمی متأثر از القاعده در مناطق جغرافیایی
مختلف با چهرههایی مانند؛«ابومصعب الزرقاوی»«،ابومحمد الجوالنی» و  ...کته تکفیتر و جهتاد
مکانی علیه دشمنان نزدیو در جهان اسالم را دنبال متیکردنتد .نست ستوم شتام داعتش بتا
محوریت«ابوبکر البغدادی» که اساساً تأسیس خالفت اسالمی را هدفگذاری کرده و لتذا جهتاد
فتح را در دستور کار قرار داده بود.
.3-3ساختار نظام بینالملل

نظام بی المل بتهمثابته یتو ستاختار ،عبتارت استت از« :مجموعتهای از بازیگران(دولتتهتا،
سازمانهای بی المللی ،شرکتها ،گروهها و  )...که در تعام با یکدیگر هستند ،کلیتتی منستجم
را تشکی میدهند و وجود نوعی سامان(نظم) در ذن ذشکار میباشتد» .مهتمتتری ابعتاد نظتام
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بی المل معاصر را میتوان در سه شاخصه ویژگیهای قطبتی-متادی نظتام ،ستاختار معنتایی-
هنجاری و ساختار نهادی جستجو نمود .در ساختار قطبی-مادی علیرغم تمامی اختالفات نظر
موجود درباره تبیی ماهیت نظام بی المللی) ،(Jamshidi,2007:787اما در ای مسئله اتفاقنظتر
وجود دارد که؛ از ویژگیهای اصلی نظم پساجنگ سرد؛ تمای و تالش ایاالتمتحده ذمریکا به
مداخله در راستای ایجاد نظم «هژمونیو» در نظتام بتی الملت مربتوط متیشتود( Brooks and

 .)Wohlforth,2001:34بر ای اساس مجموعه اقدامات ذمریکا در جنتگ اول خلتیجفتارس در
ئانویه 1991م تا اشغال نظتامی افغانستتان و عتراق در ستال 2003م و پتس از ذن را متیتتوان
نشتتانههتتایی از تتتالش ستتازمانیافتتته ذمریکتتا بتترای هژمتتونی در سیاستتت بتتی الملتت
دانست) ،(Mottaghi,2013:167که البته واجد اعمال خشونت شدید علیته جهتان استالم بتوده
است .دیگر مشخصه معرفی کننده ترتیبتات امنیتتی معاصتر ،ستاختار معنتایی-هنجتاری نظتام
بی المل است که مؤلفه «لیبرال دموکراسی» اصلیتتری شاخصته و معترف خصتلت شتمول و
فراگیری ذن است) .(Mirahmadi,2010:245ای ساختار هنجاری مبتنی بتر شاخصته مفهتومی
لیبرال دموکراسی و هم چنی الگوی جهانیشدن فرهنگی(در قالب یکسانسازی) منشأ خشونت
علیه جهان اسالم به شمار میرود .که نتیجه ذن؛ برستاخت گفتمتان استالم هراستی ،مبتارزه بتا
تروریسم و تبدی جهان اسالم به یو دستور سیاسی امنیتی در نظتام بتی الملت و ایجتاد یتو
ساختار تبعیضذمیز علیه اسالم است .ساختار نهادی نیز دیگر بعد نظام بی المللی استت کته بته
بازیگران اصلی تشکی دهنده ذن و ویژگیهایی چون افزایش چندجانبه گرایتی ،کتاهش اقتتدار
نهاد دولت ،نهادهای غیردولتی و جنبشهای اجتماعی اشاره دارد).(Griffiths,2009:966

.3-4روندپژوهی

تأکیدات سازهانگاری بر قوام متقاب کارگزار/ساختار فرصت الزم برای درک حداکثری متغیرهتا
در سطوح گوناگون تحلی را فراهم میذورد ،اما ای پژوهش تالش میکند تتا از ظرفیتتهتای
دانشی ذیندهپژوهی نیز استفاده نماید.
ذیندهپژوهی مشتم بر مجموعه تالشهایی است که با استفاده از تجزیه و تحلی منابع ،الگوهتا
و عوام تغییر و یا ثبات ،به تجسم ذیندههای بالقوه میپردازد .بر ای اساس رونتدپژوهی یکتی
از ابزارهای ذیندهپژوهی بهشمار میرود ،چه اینکه به ای مسئله میپردازد که ذینده با توجته بته
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روندهای فعلی از چه الگویی تبعیت میکند؟).(Kasaei and Talaei,2014:130

در واقع در ای رویکرد عمدتاً بر تحلی روندهای گذشته و ادامه ذنان در سالهای ذتتی تمرکتز
میشود .تعریف روند در ذیندهپژوهی عبارت است از :الگویی هنی از روابط بی رویدادها کته
جهتگیری ذینده را نشان می دهد .بر ایت استاس رونتدپژوهی بتدی شتک خواهتد بتود کته
دادهها ی خام و یا پردازش شده را دریافت و با استنباط از روابط میان ذنها ،نظم و معنا و جهت
به ذنان میبخشد) .(Zali,2016:22در ای روندپژوهی ،اصتلیتتری مؤلفتههتا و نیروهتایی کته
جهت ذینده را شک میبخشند« ،پیشران» نامیده میشوند .در ای پتژوهش شناستایی و تجزیته
تحلی ای پیشرانهای موثر بر روند ذتی افراطگرایی ،در قالب مؤلفتههتای امکتانی ،امتنتاعی و
تطبیقی صورت خواهد گرفت .یافتههای ای پژوهش در تحلی روند میتواند برای پتیشبینتی،
تحلی گزینههای سیاسی ،برنامهریزی راهبردی و سناریونویسی استفاده گردد.
.4الگوی مفهومی پژوهش
تأکید سازهانگاری بر قوام متقاب کارگزار/ساختار ،باعث میشود تا ضم تبیی تأثیراتی که
ساختار بر کارگزار و بالعکس میگذارد ،فهم دقیقتری از تحوالت درونی هرکدام نیز به دست
ذید .چرا که ادراک ،هویت و کنش گروههای سلفی-افراطی ،ناشی از تطبیق یافت هنجارهای
درونی ذنها با ساختارهای بیرونی است و با تغییرات ساختاری در بیرون باید انتظار داشت،
میزانی از تحوالتی هویتی در سلفی افراطیها رخ دهد .همانگونه که «وی

مو کانت»

میگوید« :سلفیهایی که از خشونت استفاده میکنند از سلفیهای غیر خشونتطلب جدا
نیستند .ذنها اکثراً در مسجد یکسانی شرکت و از علمای یکسانی پیروی
میکنند»( .)McCants,2012اما ذنچه باعث تفاوت در هدف و نوع کنشگری ذنها میشود،
شرایط محیط پیرامونی و ادراک سلفیها از ذن است .درواقع «ممک است یو سلفی موقعیت
خود را مشابه دوران مکه ارزیابی نماید و لذا استدالل نماید که باید بر تبلیغ صلحذمیز متمرکز
باشد .درحالیکه احتماالً سلفی دیگری شرایط را مانند دوره مدینه بعد از هجرت بداند که باید
به اجرای حدود و جهاد پرداخت»( .)Wiktorowicz,2006:215-216بر ای مبنا در طول سه
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دهه گذشته میتوان متناظر با تحوالت ساختاری ،سه نس از سلفی افراطیها را از یکدیگر
بازشناخت.
.4-1نسل اول سلفی-افراطی :جهاد تضامنی

در ساختار نظام دوقطبی«جنگ سرد» ظرفیت افراطگرایان سلفی که «علت اصلی وضعیت
فالکتبار مسلمانان را عم

نکردن به جهاد علیه کافران کمونیستی» میدانستند( Azzam,

 ،)2012:13در چارچوب رقابتهای ئئوپلیتیو اهمیت ویژهای پیدا کرد .پس از شکست
شوروی ،تلقی بی الذهانی «عرب-افغانها» مبتنی بر «تجاوزگری طاغوت ذمریکا با همکاری
حاکمان فاسدی چون سعودی و مظلومیت جهان اسالم» (الزدی )370 :1432،باعث میگردید
ذنها ،تردیدی به خود راه ندهند که باید علیه «جاهلیت» به پا خیزند( )Zeidan,2001:31در
اینجا سازمان«القاعده» بهمثابه ثمره پیوند :وهابیت جهادی از طریق«اسامه ب الدن» ،اندیشههای
دیوبندی از طریق مدارس اسالمی پاکستان و نهایتاً اندیشههای سید قطب از طریق «ایم
الظواهری» تأسیس گردید( .)Gerges,2005:87سپس «اسامه ب الدن» در فوریه 1998م «جبهه
اسالمی جهانی علیه ائتالف صلیبی-یهودی» را همراه فتوای«:کشت ذمریکاییان و متحدان ذنها –
چه شهروندان و چه نظامیان– را به عنوان واجبی عینی»( )Bin Laden,2004:74اعالم و مسیر
جهاد را بسوی ذمریکا بهعنوان «ائمه الکفر» معطوف کرد .لذا با رویکرد «مقابله به مث » و
«توازن فی الرعب» ،عملیات 11سپتامبر را که ب الدن ذن را به مثابه «نبرد مؤته ،ذغاز زوال
ذمریکا» مینامید صورت داد(.)Bin Laden,2004:224

.4-2نسل دوم سلفی افراطی :جهاد مکانی

مؤلفههای نظام بی المل پس از  11سپتامبر بهویژه تحوالت جنگ و پسازذن دولتسازی در
عراق و افغانستان به شک متفاوتی بر ادراک سلفی و الگوهای افراطی تأثیر نهاد .مداخالت
ذمریکا که با هدف یو دومینوی دموکراتیو در «خاورمیانه بزرگ»))Mojtahedzadeh,2010

طراحی شده بود ،منجر به پراکندگی جغرافیایی القاعده با توجه به فرصتهای پیشذمده جهاد
در عراق ،یم  ،سومالی ،پاکستان ،افغانستان و ...گردید .مرکزیت سازمان نیز که بشدت ناتوان
شده بود،گسترش شبکههای کوچو جهادی مستق را تشویق میکرد( .)Al-Suri,2010:49در
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واقع مداخلهگری هژمونیو ذمریکا در دهه ابتدای قرن 21م باعث گردید تعداد گروههای سلفی
افراطی با شیبی یکنواخت از  17گروه به بیش از  50گروه افزایش یابد( .)Jones,2014اما
مهمتر از افزایش کمی ،پراکندگی منطقهای گروهها و اهمیت یافت جهاد مکانی برای ذنان بود
که منجر به تضعیف بیشتر سازمان مرکزی القاعده(نس اول) و الگوی جهاد جهانیاش گردید.
ای تحوالت منجر به ذغاز دورهای گردید که طی ذن میتوان نس دوم گروههای سلفی-افراطی
را مورد شناسایی قرار داد .مهمتری شاخصه ادراک ای نس دوم ،را در نظرات«ابومصعب
الزرقاوی» رهبر«القاعده عراق» میتوان یافت که نمایانگر کنش تکفیری و جهاد مکانی ذنان با
نزدیوتری دشمنان بود .چه ای که زرقاوی در سخنرانیهای مشهوری با عنوان «ه اتاک
حدیث الرافضه» ،اشغال عراق را در راستای «جنگ صلیبی» روایت نمود که طی ذن همکاری
منافقان داخلی(شیعیان) با دشمنان خارجی(صلیبیان) تکرار شده است(الزرقاوی)11 :1427،
همچنی نس دوم برخالف نس اول القاعده صرفاً یو جنبش جهادی نبود ،بلکه به دنبال
ایجاد«امارت اسالمی» و اجرای حدود شرعی در مناطق تحت سلطه بودند( Malka and
.)Lawrence,2015:20

.4-3نسل سوم سلفی افراطی :احیای خالفت و جهاد فتح

تداوم ذشوب منطقه ای در غرب ذسیا در شرایطی که ساختار نهادی نظام بی المل نیز واجد
مؤلفههایی چون کاهش اقتدار نهاد دولت ،ایجاد خألهای امنیتی ،تسهی ارتباطات بی المللی
تروریسم و گسترش ابزارهای رسانه ای بود ،باعث گردید تا بستر الزم و شرایط مناسب برای
کنشگری افراطی بیشتر فراهم گردد .بهگونهای که میتوان ظهور «داعش» را نس سوم سلفی
افراطی بهعنوان ابزار کنش سیاسی بازیگران بزرگ در قالب «جنگهای نیابتی» و«جنگهای
نامتقارن» دانست .در تحلی تاریخی تحول افراطی ،برذمدن داعش یو تحول فکری و راهبردی
نیز به شمار میرفت چه اینکه در «ابومحمد العدنانی» سخنگوی داعش اساساً القاعده را گمراه
اعالم کرد« :رهبران القاعده از منهاج درست منحرف شدهاند ...القاعده از اشاره به جهاد و اعالم
توحید امتناع میکند»(.)Malka and Lawrence,2015:27
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محور اصلی تعارض نیز به نظر داعش برای احیای خالفت باز میگشت که «از زمان ذغاز جهاد
در ای قرن همواره احیای خالفت خواسته قلبی مجاهدی
بنابرای

بوده است»(.)Dabiq1,2014:41

برخالف القاعده که بیشتر شکلی جنبش جهادی بوده و نیز برخالف امارتهای

اسالمی پراکنده ،اما داعش به دنبال سرزمینی در عراق و سوریه برای ایجاد دولت و ساختاری
حکومتی مبتنی بر اراده خلیفه بود( )Friedman,2014( )Wood and Murrow,2015:4از ای
منظر شک گیری خالفت شام پنج گام است داعش ذن را طی کرده است« :هجرت ،جماعت،
نفی طاغوت ،تمکی  ،خالفت»( .)Dabiq1,2014:34-39لذا «جهاد فتح» را باهدف گسترش
مرزهای خالفت و انتشار دعوت به عنوان راهبرد پیگیری کرد(Ashraf Nazari and Al-
).Samiri,2014:95

.4-4قوام متقابل ساختار و کارگزار :تشدید خشونت

همچنان که ساختار توانست کارگزار را دچار تحول سازد ،کنشهای کارگزار نیز تأثیراتی بر
ساختار داشته است .اقدام نس اول سلفی افراطی در  11سپتامبر نه تنها باعث خروج ذمریکا از
جهان اسالم نگردید ،بلکه فرصت و بهانه الزم برای مداخله گرایی فزاینده و نیز شرایط الزم را
برای حرکت نظام بی المل پسا جنگ سرد بهسوی یو نظم توقطبی یا سلسلهمراتبی دستوری
فراهم ساخت) .(Yazdan Fam,2008:775در دو دهه بعدی نیز نظام بی المل واجد تحوالتی
از ناحیه کنش نس دوم و سوم افراطی بوده است .چه اینکه بازنمایی و تشدید مکرر و ادواری
تهدید افراط در یو روند طوالنیمدت ،باعث گردید تا فهم مشترکی از ذسیبهای پیشروی
ثبات بی المل

ایجاد و یو نظم ایده محور مبتنی بر هنجارها ،رویهها ،الگوها ،قوانی

و

معیارهای مبارزه با تروریسم در راستای منافع ذمریکا بهعنوان بازیگر مسلط جهانی ،تدوی ،
توجیه و پیادهسازی شود .لذا میتوان گفت کنش افراطگرا بهطورکلی منجر به اتخا راهبرد
ائتالف(الگوی الکی در مجموعه امنیتی غرب) گردید که محصول تالش ذمریکا برای ایجاد و
تثبیت قدرت هژمونیو اش در نظام بی المل (ساختار مادی) بوده و البته به دلی برخورداری
ذمریکا از منابع قدرت و تبدی ذن به قواعد ،واجد ابعاد پررنگ هنجاری و ارزشی برای جنگ
علیه تروریسم و تهدیدانگاری علیه اسالم(ساختار هنجاری) نیز میباشد .نتیجه همه ای
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تحوالت تحکیم و مشروعیت بخشیدن به یو نظم هژمونیو در سطح بی المل بوده است.
متقابالً تثبیت نظام بی المل با توجه به مؤلفههای دشم سازی از اسالم و تداوم مداخلهگرایی
در جهان اسالم به بهانه مبارزه با تروریسم ،مجدداً منجر به تشدید افراطگرایی میشود.
بهگونهای که افراطگرایی ویژگی هژمونیو نظام بی المل را قوام بخشیده و متقابالً ساختار
نظام باعث هویتیابی و تشدید افراطگرایی میشود.

شکل( :)1الگوی مفهومی قوام بخشی متقابل کارگزار سلفی افراطی و ساختار نظام بینالملل

.4-5مؤلفههای امتناعی :جریانهای سلفی-افراطی در وضعیت پساداعش

ذزادسازی «موص » در ئوئیه م 2017و«رقه» پایتخت خود خوانده خالفت اسالمی داعش در
اوت 2017م به مثابه نمادی از فروکش موج افراطگراییای بود که در ابتدای دهه 2010م با
شکست دولت های ملی در جهان اسالم و نیز تروریسم در ذمریکا و اروپا ،خود را نشان داده
بود .با فروپاشی خالفت داعش به مثابه نس سوم سلفی افراطی ،عملیاتهای تروریستی ای
گروه نیز به شک زیادی محدود گردید .طبق ذمار تعداد عملیاتهای تروریستی ناشی از
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گروههای سلفی نسبت به اوج ذن در سال 2014م 50 ،درصد کاهش یافته
است( )Statista,2019فضای گفتمانی داعش و متأثر از ذن ساختار تشکیالتی ذن نیز دچار از
همپاشیدگی گردید .طرح مباحثی حول مسئله «تکفیر» باعث گردیده تا طیف «الحازمی» در
داعش با تأکید بر قاعده؛ «م لم یکفر الکافر ،فهو کافر» فراتر از تکفیر سایر گروهها ،مسیر
دامنهداری از تکفیر درون تشکیالتی را نیز دنبال کنند(الجنه المفوضه .)1438 ،عالوه بر داعش،
تکفیرگرایی شدید در سایر گروههای سلفی نیز پیرامون مسائلی چون تکفیر جاه  ،همکاری با
طاغوت و  ...بهگونها ی شدت یافته که امکان وحدت را از ذنان سلب و بهعنوان مهمتری عام
امتناعی نظری در توسعه سلفیگری افراطی است.
برای گروههای نس دومی که در دهههای پیشی

به مثابه اماراتهای اسالمی حول محور

القاعده مرکزی بودند ،نیز تشتت و شکست مهمتری توصیفی است که در وضعیت کنونی ذنان
میتوان ارائه شد .چه اینکه درگیری های نظامی بر سر حوزه نفو میان جریانهای افراطی دیگر
مؤلفه امتناعی در مقاب ذنان در کوتاهمدت خواهد بود« .جبهه النصره» سوریه ،پس از فو بیعت
با رهبری القاعده ،با عناوی

مختلف ائتالفهای گوناگونی تشکی

داده و ذنچه درنهایت

بهعنوان «هیات التحریر الشام» به وجود ذمد ،ضم محدود و در محاصره بودن جغرافیایی ذنان
در ادلب سوریه ،دچار نزاع گفتمانی میان دو طیف اخوانی و جهادی است که یکدیگر را متهم
به «کنار گذاشت شریعت»« ،سبو شمردن مسئله تکفیر طاغوت» و «محدود کردن سرزمینی
جهاد» متهم میکنند(السحاب .)1441،در افغانستان هرچند داعش در قالب شاخه خراسان در
سال 2015م اعالم موجودیت کرد ،اما با مبارزهجویی«طالبان» مواجه و دامنه کنش ای گروه
بسیار محدود گردید .طالبان نیز وارد فرذیند مذاکره با ذمریکا شده تا بهعنوان گروهی در
ساختار رسمی و مشروع قدرت سیاسی مورد پذیرش قرار گیرد« .القاعده در مغرب اسالمی»
نیز با کشته شدن «مختار بامختار» تضعیف شده است .داعش با عنوان«انصار الشریعه» و نیز
«القاعده شبهجزیره» نیز در خالل جنگ داخلی یم با تفوق «انصاراله» دچار هزیمت شدهاند.
در ای شرایط سازمان مرکزی القاعده به رهبری «ایم الظواهری» هرچند مبارزان جهادی در
جهان اسالم را توصیه به «حرب العصابات»(جنگ چریکی) میکند ،اما خود نیز ناتوان از
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هرگونه کنش تحولذمیز عملیاتی و نیز پاسخ ایدئولوئیو به بحرانهای فکری سلفی در
کوهستانهای میان افغانستان و پاکستان گرفتار است(الظواهری )1438،تالشها برای احیای
جایگاه محوری القاعده در وحدت جریان سلفی افراطی با محوریت «حمزه ب الدن» با تأسیس
گروههای جدیدی چون؛ «حراس الدی » و «انصار الفرقان» نیز تاکنون ناکام مانده است.
عالوه بر بحرانهای فکری و تشکیالتی ،در افکار عمومی جهان اسالم نیز تجربه خالفت
داعش و امارت اسالمی النصره و بوکوحرام و  ...ارائه یو تجربه بد حکمرانی بهواسطه
ناکارذمدی در سازمانده ی زندگی روزمره مردم و تحمی جنایات زیادی به بهانه اجرای احکام
شریعت بود که منجر موجب تخریب جایگاه اجتماعی جریانات سلفی افراطی شده است.
بررسی شرایط بحرانی کنونی در گفتمان سلفی افراطی نیز گویای ذن است که در روندهای
حرکتی ای جریان در کوتاهمدت عوام امتناعی متعددی وجود دارند ازجمله:
تجربه ناموفق حکمرانی سلفی در عراق و سوریه و حتی ناکامی اخوان المسلمی درمصر و تونس
بههمریختگی و تشتت تشکیالتی در جریان سلفی افراطی جهان اسالمچالشهای گفتمانی و کاهش توان ایدهپردازی ،معنابخشی و انگیزشی در برابر تحوالتتغییر رویکرد بازیگران سیاسی در سطح منطقهای و بی المل و تهدیدانگاری تروریسمسلفی
اما همچنانکه در پرسش فرعی پژوهش ناظر به «مؤلفههای امکانی و امتناعی جهت فعالیت ذتی
سلفی افراطیها» اشاره گردید ،عوام امکانی متعددی در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و
بی المللی میتواند در روند ذتی سلفی افراطی مؤثر و منجر به خیزش ادواری ذنان گردد.
 .4-6مؤلفههای امکانی در روند آتی سلفی-افراطی
.4-6-1تداوم استبداد سیاسی(سطح داخلی)

وضعیت استبداد داخلی سکوالر در کشورهای مسلمان ،از جمله مهمتری

ریشههای بروز

افراطگرایی بوده است .چه اینکه تشکی دولتهای ملی ضم اینکه نتوانسته بود ادراک مبتنی
بر تحقیر در جهان اسالم ناشی از دوران استعمار را از میان ببرد ،بلکه اساساً خود در قالب
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مدرنیزاسیون و بهمنزله یو فرذیند مستمر غربی منجر به استبداد و استعمار نوی

گردید

( .)Esposito,2002:4ای وضعیت باعث تشدید گرایش به اسالم بهعنوان راهح گردیده که
طی ذنکه فلسفه سیاسی نهادینه شده مبتنی بر«السمع و الطاعه» در برابر حاکم را مورد تردید
قرار گرفته و بر ضرورت جهاد با طاغوت تأکید شد(الزدی .)370 :1432،ذخری موج اجتماعی
علیه استبداد را میتوان در انقالبهای عربی 2011-2010م مشاهده نمود که البته بازهم نظیر
تجربه الجزایر 1992م با سرکوب مواجه گردید .ای استبداد داخلی در سرکوب اسالمگرایان،
مهمتری مؤلفهای است که ذنان را بهسوی افراطگرایی میکشاند .بهگونهای که همبستگی میان
استبداد حکومتی و گرایش به اسالم سیاسی و نهایتاً افراطگرایی را هماکنون میتوان بهویژه در
کشورهای پساکمونیستی ذسیای میانه مانند تاجیکستان و ازبکستان و در سطح بعدی مصر
مشاهده نمود .تشدید استبداد سعودی که در سالهای اخیر منجر به بازداشت مبلغان سلفی
جهادی نظیر «سلمان العوده» و «عوض القرنی» شده است ،نیز زمینههای جدید برای بروز
افراطگرایی جدید در ای کشور خواهد بود.
.4-6-2ناکامی الگوی اسالم سیاسی سنی و تشدید سکوالریسم(سطح داخلی)

جهان اسالم ب ویژه در بخش اه سنت ذن ،فاقد یو گفتمان دینی یکپارچه و هویت بخش
است .ای

وضعیت به ویژه پس از انقالبهای عربی و تجربه خالفت داعش تشدید شده

است .چه اینکه پیشتر ای گمان وجود داشت که گفتمان اخوانی در قالب«اسالم هو الح »
ظرفیت اجتماعی باالیی دارد ،اما با ناکامی گفتمان اخوانی به عنوان الگوی اسالم سیاسی سنی
در مصر و گرایش گروههای اخوانی در سوریه بسوی افراطگرایی ،وجود یو چشمانداز
هویتی مبتنی بر اندیشه دینی اجتهادی و پویا زیر سوال رفته است .متقابالً با سیاستهای رئیم
سعودی در پیگیری سند چشمانداز 2030م ذن و نیز معرفی الگوی اسالم لیبرال از سوی امارات
به عنوان گفتمانهای دینی جایگزی  ،سکوالریسم در جهان اسالم تشدید شده است .در ای
شرایط دوقطبی ایجاد شده میان سکوالریسم و افراطگرایی رو به تشدید خواهد گذاشت ،چه
اینکه سکوالریسم به مدد استبداد سیاسی داخلی و نفو فرهنگی غرب باعث بروز واکنشهای
تندی در جوامع اه سنت خواهد گردید.
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.4-6-3وجود دولتهای ورشکسته(سطح منطقهای)

جریا ن سلفی افراطی برای اجرای فریضه جهادی خود ،بیش از ذنکه به شک فعال اهداف خود
را انتخاب نماید ،به شک منفع تالش میکند از ظرفیت ذشوب سرزمینی استفاده نماید.
همانگونه که «ابومصعب السوری» تأکید میکند«طرف ضعیف نمیتواند خالق راهبرد باشد .لذا
بهتر است راهبرد متناسب با شرایط تغییر کند»(السوری .)1114 :1425،انتخاب جغرافیای
عملیاتی به میزان زیادی اقتضایی است و به همی

جهت گفتهشده که؛ ذشوب مغناطیس

جهادیهاست .در واقع هرچقدر حاکمیتهای استبدادی جهان اسالم منجر به تولید عناصر
افراطی میشوند ،اما تکثیر ذنان در فرصتهای جغرافیایی و بروز خأل امنیتی صورت میگیرد،
همچنآن که در مقطع انقالب های عربی سوریه ،مصر ،یم و  ...بهواسطه تضعیف حاکمیت
مرکزی ،مورد هدف افراط قرار گرفتند .افزایش دولتهای فرومانده و سرزمی های بدون دولت
که اصطالحاً «بهشت ام » خوانده میشوند ،مهمتری

ظرفیت برای تجمع دوباره گروههای

سلفی است .چرا که امکان مادی الزم برای ایجاد ،ذموزش ،تقویت نظامی ،برنامهریزی و
عملیات را برای ذنان فراهم میسازد( .)Sanderson et al,2015:39هماکنون با برقراری نسبی
ثبات در منطقه غرب ذسیا ،مناطق جغرافیای نظیر ساح غربی ذفریقا ،سومالی ،مرز افغانستان و
پاکستان ،دره فرغانه در میان ازبکستان ،تاجیکستان و قرقیزستان ،مهمتری مناطقی هستند که
بهواسطه ضعف امنیتی حاکمیت ،برای افراطگرایان واجد جذابیت است .البته درباره انتخاب
جغرافیای جهادی ،باید نقش جهت دهنده خواست هژمون را نیز در نظر گرفت .بر ای اساس
ذسیای میانه ،ضم

اینکه ظرفیت بومی سلفی افراطی باالیی دارد ،جغرافیای مناسبی برای

درگیرسازی ایران ،روسیه و چی خواهد بود.
.4-6-4دولتهای فرقهای ،کارگزار حمایت از تروریسم(سطح منطقهای)

در سطح تحلی منطقهای وجود دولتهای متعدد فرقهگرا ،مهمتری مؤلفهای است که تاکنون
منجر به ترویج تروریسم سلفی شده است .چه اینکه حملة شوروی به افغانستان در سال
1979م نقطة ذغازی کموهای مالی عربستان سعودی متکی بر شبکهای از حامیان مشهور به
«زنجیرة طالیی با استفاده از سازمانهایی نظیرِ«مکتبَ الخدمات المجاهدی »«،سازمان اسالمی
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امداد بی المل » و «لیگ جهانی مسلمانان»( )Moniquet,2013:13و همراهی نظامی-اطالعاتی
پاکستان با تأسیس گروههایی چون« :جهاداالسالمی»«،سازمان البدر»«،جماعت اسالمی»،
«جماعت علمای اسالمی» و  ...بود( .)Abuza,2003نهادهای رسمی تبلیغات در حکومت
سعودی مانند «علمای الکبار» و«الرابطه االسالمیه» و مؤسسات حدیثی مرتبط با ذنها در جهان
اسالم با نگرشی تبلیغی برای ترویج وهابیت ،مهمتری عام توسعه افراط بودند .بهگونهای که
تخمی زده میشود که «عربستان سعودی برای ترویج وهابیت بیش از  10میلیارد دالر از فقط
طریقِ سازمانهای خیریه سرمایهگذاری انجام داده است»( .)Moniquet,2013:14سعودی
بهعنوان مهمتری کارگزار افراط از دوره اشغال عراق در جهت بهرهگیری امنیتی-نظامی از
عناصر نیابتی نیز برذمده( )Cordesman,2005در بحران سوریه نیز ضم ذنکه ،وجود دوره
طوالنی از ارائه ذموزشهای فرقهگرایانه ،به طرز بیسابقهای با همراهی قطر و ترکیه ،عناصر
سلفی را برای ذنچه واعظی مشهور وهابی« ،نه تالشی برای دموکراسی ،بلکه جهادی از طرف
اه تسن

علیه رئیمِ مشرک علوی و حکومت رافضی ایران» میخواندند( Moniquet,2013:

 )22وارد سوریه کرد .منطق رفتاری سعودی ،در تمام مقاطع صادرات سلفیها به خارج از ای
کشور است ،تا ضم عدم تهدید حاکمیت سعودی در داخ از ذنها در قالب نیابتی علیه رقبای
منطقه ای نیز استفاده شود .مشابه ای رویکرد را قطر در راستای توسعه نفو منطقهای خود و
ترکیه در راستای احیای اقتدار دوره عثمانی ،با حمایت از گروههای سلفی متأثر از اخوان
المسلمی صورت میدهند.
.4-6-5رقابت هویتی-گفتمانی(سطح منطقهای)

نظم منطقهای در غرب ذسیا بهویژه در دوران جنگ سرد به شدت متأثر از نظام بی المللی بوده
است .با محوریت یافت نومحافظهکاران ،ذمریکا بر اساس راهبرد تفوق کوشید تا نظام توقطبی
منطقهای که امور ذن یکپارچه و یکدست در راستای منافع هژمونیو ای کشور باشد ،ایجاد
نماید) .(Mojtahedzadeh,2010در مقاب ای هژمونی طلبی ،ایران با انتخاب رویکرد «نفو و
مدیریت» بجای بیطرفی فعال در صحنه عراق ،و سپس «مقاومت و پیروزی» در جنگ 33
روزه سال  2006علیه حزباهلل لبنان ،حضور فعاالنه خود در نظم منطقهای را نشان داد
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( .)Zeino-Mahmalat,2012:222در ای وضعیت ذمریکای دوره اوباما بیش از قب بر ضرورت
بهرهگیر ی از قابلیت ایدئولوئیو و ئئوپلیتیکی عربستان و ترکیه برای کنترل قدرت منطقهای
ایران تأکید نمود که تحقق ذن جز از طریق بحرانسازی و تصاعد بحران در مقابله با حوزه نفو
ایران بهویژه با بهکارگیری بازیگران هویتی امکانپذیر نبود .در ای فرذیند ،گروههای هویتی
سلفی نیز بهعنوان ابزار کنش سیاسی بازیگران منطقهای و قدرتهای بزرگ ایفای نقش میکنند
که با نشانههای مربوط به«جنگهای نیابتی» و «جنگهای نامتقارن» پیوند یافته است .لذا در
شرایطی که بایستی هویت را باید بخشی از معادلة قدرت در رقابتهای منطقهای و ئئوپلیتیکی
دانست ،چهار گفتمان انقالب اسالمی ایران ،سلفی-ذمریکایی سعودی و امارات ،اسالم اخوانی
قطری-ترکی و سلفی-افراطی به رقابت میپردازند .ذنچه هماکنون از سوی امارات و سعودی
در قالب اسالم سکوالر-صوفی ارائه میشود ،بهشدت در تقاب با اخوان المسلمی قرار دارد که
خود را درصحنه عینی ئئوپلیتیو نظیر محاصره قطر و صحنه میدانی یم  ،ذشکار ساخته
است .لذا معادالت هویتی همچنان در میان مدت محور اصلی منازعات در جهان اسالم باقی
خواهد ماند.
.4-6-6فشار ساختاری مادی(سطح بینالملل)

چنانچه در الگوی مفهومی نیز ذمد ،فشار ساختاری نظام بی المل که در قالب اشغال سرزمینی
ذمریکا در جهان اسالم خود را نشان داده ،مهمتری

عاملی بوده که ادراک جهادی را در

سلفیهای افراطی برساخته است.
ای رویکرد البته ریشه در مؤلفههای هویتی ذمریکا نیز دارد .همچنآنکه بررسی اسناد راهبردی
امنیت ملی و دفاع ملی ایاالت متحده ذمریکا نشان میدهد با ارجاع به ذرمان ذمریکایی ،دشم
تروریسم افراطگرای اسالمی را به بهانه مبارزه با تروریسم ،جایگزی تهدیدات کمونیسم در
دوران جنگ سرد میکند(.(Moshirzadeh and Salavati,2005:88-91))Kurth,2005

بنابرای

یوجانبهگرایی بهعنوان ضرورت نظام بی المل

به همراه هویت ذمریکایی ،واجد

خشونت فیزیکی کنشگرانه ذشکار علیه جهان اسالم در قالب :جنگ ،حمایت از سرکوب،
حمایت از رئیم صهیونیستی ،تحریم ،نس کشی و ...بوده است .بهگونهای که طبق ذمارهای
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بی المللی تنها در جریان اشغال عراق «در فاصله سالهای  2003تاکنون بیش از یو میلیون و
 455هزار عراقی کشته شدهاند»( .)Just foreign policy,2016توجه به شرایط ساختاری نظام
بی المل  ،جهان اسالم همچنان با تهدیدات قدرت هژمون در اشکال مختلف مواجه است که
منجر به توسعه افراط در  3دسته از کشورها میشود :اول کشورهای استبدادی مورد حمایت
ذمریکا .دوم کشورهایی که با مداخله نظامی ذمریکا دچار خأل امنیتی و بیحاکمیتی میشوند.
سوم کشورهای ضد ذمریکایی که عناصر نیابتی افراط بسوی ذنها جهت داده میشوند .بر همی
اساس منافع راهبردی ذمریکا در جهتدهی تروریسم بهسوی ناام سازی ذسیای میانه ،افزایش
فشارها در موضوع فلسطی با معامله قرن ،تجزیهطلبی در عراق و سوریه و  ...از مواردی است
که در ذینده نیز فشارهای ساختاری در جهان اسالم را تداوم میبخشد.
.4-6-7انکارشدگی و فشار ساختاری هنجاری(سطح بینالمللی)

ظهور نخستی نس های سلفی افراطی نظیر القاعده و طالبان با خشونتطلبی فیزیکی غرب در
جهان اسالم مرتبط است ،اما نس سوم سلفی افراطی داعش در عی اینکه محصول خشونت
فیزیکی غرب است ،اما حضور جوانان اروپایی در ذن نشاندهنده تأثیرات فرهنگیتر سلطه
غرب است .ای موضوع یکی از مهمتری مؤلفههای مؤثر بر ذینده افراطگرایی اسالمی است.
در ای راستا بحران هویت در جوامع مسلمان مهاجر به غرب ،ریشه اصلی بروز افراط خوانده
میشود .چه افراطگرایی نوی محصول «سرزمی زدایی از اسالم» است که با جوانی و احساس
بیهویتی و تحقیری که در جوانان مسلمان ساک
 .)2016به همی

دلی

غرب هست ،کامالً ذنها تناسب دارد( Roy,

گروههایی که در وضعیت«بحران فرهنگی» و «ازخودبیگانگی» قرار

میگیرند با افزایش حس محرومیت و عدم تعلق اجتماعی ،به سمت اعتراضهای خشونتبار
یا عضویت در گروههای افراطی سوق مییابند .بهویژه اینکه سلفیگری با شعارهای مبارزه با
کفر و ستمگری ،احیای حکومت مبتنی بر شریعت اسالمی ،برقراری عدالت اجتماعی و ...
واجد معنابخشی به زندگی ذنان است( .)Schmidt,2014سپس بروز بحرانها در جهان اسالم،
میتواند فرصتی برای کنش و هویت جمعی ایجابی الزم برای جوانان سلفی شده اروپایی یا
حتی در سایر کشورهای مسلمان ایجاد نماید) .(Burga,2015:7در ی ای

وضعیت ادراک
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«هجرت» شک گرفته و همی نیز عاملی برای تشدید پدیده «جهادگران خارجی» شده است که
برای یو هویت روش تر و حس تعلق احساس حضور در امت اسالمی بدون توجه به تقسیم
نژادی ،رنگ پوست و زبان ،بازسازی خالفت بهعنوان مظهر پیوستگی دی و دنیا بهویژه در
جهان بیهویت و  ...به سوی مناطق بحرانی جهان اسالم سرازیر میشوند( .)Weiss,2016لذا
پیرو فراخوان داعش که« :اولویت نخست ،هجرت از هرکجا که حضور دارید بهسوی دولت
اسالمی است ...به سایهسار دولت اسالمی بشتابید ...شما می توانید یو یاور مهم در راه ذزادی
مکه ،مدینه و قدس باشید»( .)Dabiq,2014:3طبق مطالعات ذماری ،حدود  15هزار جنگجوی
خارجی از حداق  90کشور به عضویت گروههای مختلف سلفی در سوریه و عراق درذمدند
که سقف ورود جنگجویان خارجی برای جهاد را نسبت به میزان قبلی در جنگ افغانستان
شکست( .)Barret,2014:23لذا با تداوم فشارهای ساختاری در جوامع غربی علیه مسلمانان،
خشونت اسالم هراسانه و تبعیض ساختارمند که هماکنون بهواسطه تجربه داعش ،تشدید نیز
شده است ،اقبال به سلفی گری امکان باالتری پیدا خواهد کرد.
.4-7افراطگرایی سلفی و کنشهای تطبیقی آتی

چنانچه در بخشهای پیشی

ذمد مؤلفههای امکانی و امتناعی متعددی بر روندهای ذینده

جریان سلفی افراطی در دوران پساداعش مؤثر هستند .در کنار ای مؤلفهها ،برخی رویکردها از
سوی جریان های سلفی افراطی در مواجه با تحوالت و شرایط سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
جدید اتخا میگردد که میتوان از ذنها به مؤلفههای انطباقی یاد نمود که در کوتاهمدت بروز
مییابند .ای تطبیقپذیری به نحو وثیقی با ادراک سلفی افراطیها از وضعیت محیطی مرتبط
است .چه اینکه اساساً عنصر معنایی و ذموزههای گروههای سلفی افراطی تقریباً یکسان و
همانند است ،اما ذنچه تفاوت در هدفگذاری ،نوع کنشگری و استراتژیهای دستیابی به
هدف را مشخص میکند ،شرایط ساختاری محیط پیرامونی و ادراک سلفیها از ذن است.
درواقع «ممک است یو سلفی موقعیت کنونی را مشابه دوران اقلیت مسلمانان در شهر مکه
که هنوز جامعه در دست جاهلیت بود ،ارزیابی نماید و لذا بر ای اساس استدالل نماید که
فعالیت مسلمان باید بر تبلیغ صلحذمیز متمرکز باشد .درحالیکه احتماالً عالم سلفی دیگری
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شرایط کنونی را مانند دوره مدینه بعد از هجرت بداند که باید دولت اسالمی را بنا نهاده و به
اجرای حدود و جهاد پرداخت»(.)Wiktorowicz,2006:215-216
.4-7-1دعوتگری اجتماعی

با ذشکار شدن ناکارذمدی الگوی جهادی برخی سلفی افراطیها ،خشونت را ابزار ثانویه برای
پیشبرد اهدافشان قلمداد کرده و استفاده از ظرفیتهای اجتماعی و تبلیغی و جذب نیرو را در
اولویت قرار دادند .نظریهپرداز مهم در تغییر الگوهای جهادی به کنش دعوت« ،ابومحمد
المقدیسی» است که خود از چهرههای فکری و فقهی القاعده به شمار میرفت .او بهویژه پساز
تجارب انقالبهای عربی و ظهور داعش ،از فعالیتهای خیریه و خدمات اجتماعی حمایت
میکند و همچنی فعالیتهای خشونتذمیز کوتاهمدت که ممک است ناکام بماند را مناسب
نمیداند ،چرا که نتیجه عکس دارد(.)Zelin,2012

لذا معتقد است که برداشت سلفی از جهاد مبتنی بر «کینه» بوده درحالیکه جهاد میبایست
«قدرتبخش به مؤمنان» باشد) .)Malik et al,2015بر همی

اساس گروههای سلفی مانند

«انصار الشریعه» و «جبههاالصالح» در تونس« ،البناء و التنمیه» و «حزب النور» مصر و  ....ضم
مردود دانست استفاده از خشونت و تأکید بر ترویج اسالم ناب با ایجاد بیمارستانهای ،مراکز
خیریه ،ایجاد زیرساختهای عمومی و حتی جمعذوری زبالهها ،پیشنهادهای «ابومحمد
المقدیسی» را عملی میکنند .همچنان که «ناصر الوحیشی» رهبر پیشی القاعده یم خطاب به
پیروانش میگفت« :تالش کنید از طریق تأمی تسهیالت زندگی و تأمی نیازهای روزمره ذنها
نظیر غذا ،برق و ذب بر ذنها مسلط شوید»( ،)Jones,2014:19در ذینده گروههای سلفی افراطی
وارد قوس نزولی فعالیتهای خشونتذمیز خود شده و از ظرفیت باالی خود در پنهان شدن در
جوامع سنتی نهایت استفاده را خواهند برد .تأکید بر دعوت و بیپیرایه نشان دادن ذموزههای
دینی ،همچنان مهمتری ظرفیت ذنان در کنشگری خواهد بود ،بهویژه ذنکه دسترسی باالیی به
منابع مالی در خلیجفارس نیز دارند.
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.4-7-2حرب االستنزاف و راهبرد گرگ تنها

ناکامی راهبرد جهاد فتح از سوی داعش ،باعث شده است تا به عنوان یو مؤلفه تطبیقی با
شرایط جدید ،دو راهبرد تروریستی جدید در دستور کار قرار گیرد .راهبرد نخست که مشهور
به«گرگ تنها» است ،بر اساس ساختار تشکیالتی جدید و با توجه به اشراف اطالعاتی رقبا
تدوی شده است .ای مسئله باعث سرعت بخشیدن به حمالت ،مخفی بودن ای حمالت،
استفاده از الیههای مجازی ارتباطات اینترنتی ،عضویابی و عملیاتهای اینترنتی میشود که
توانایی سازمانهای امنیتی را در مقابله با ای گروهها بهشدت کاهش میدهد .در راهبرد گرگ
تنها ،شهروندان سرخورده از جامعه ،و ذسیب دیدگان از تبعیض و تحقیر ،میتوانند بهعنوان
نیروی سرخود ،بدون فرماندهی متمرکز ،دست به اقدامات تروریستی بزنند .همچنآن که
«ابومحمد العدنانی» سخنگوی داعش ،از مسلمانان در جوامع غربی میخواست تا «کافر» را
یافته و «مغزش را در سنگفرش خیابان بریزند»« :منتظر توصیه یا فتوای هیچکسی نباشید.
بیایمانها را چه غیرنظامی و چه نظامی بکشید ،زیرا حکم ذنها یکی است .هردوی ذنها
بیایمان هستند»( .)Al-Adnani,2014دیگر راهبرد تروریستی که بیشتر برای تداوم تروریسم در
کشورهای اسالمی طرح شده «حرب االستنزاف» است نامی که «ابوبکر بغدادی» در ذخری
فیلمش که از سوی مؤسسه الفرقان منتشر شد ،روی ذن تأکید کرد .در حرب االستنزاف بقایای
داعش تالش میکنند بیشتری خسارت را از طریق؛ ترور ،کمی  ،سوزاندن مزارع ،خراب کردن
خانه ها و  ...به دشم خود وارد کنند .بنابرای در یو روند تطبیقی ،همچنان سازمان مرکزی
القاعده نمیتوان ست در برابر فشارهای ذمریکا مقاومت نماید و لذا بهسوی تمرکززدایی
جغرافیایی و ایجاد الگوهای محلی جهاد در قالب امارتهای اسالمی حرکت کرد( Jones,

 ،)2014:13در دوران پساخالفت داعش ای

تمرکززدایی به شکلی افقی و البته در گستره

بیشتری با محوریت افراد یا هستههای کوچو اتفاق خواهد افتاد .بنابرای تهدید تروریسم
سلفی تکفیری ،به شکلی کامالً عینی و در تمامی کشورها حتی با اشراف امنیتی باال قابلیت
تحقق خواهد داشت.
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.4-7-3سرریز شدن بهسوی دولتهای فرومانده

دیگر مؤلفه تطبیقی در روند حرکتی جریان سلفی افراطی ،به جهتدهی سرزمینی عنصر
افراطگرا توسط قدرتهای منطقهای و بی المللی باز میگردد .چه اینکه داعش ،النصره و سایر
گروههای تروریستی هرچند ظرفیتهای اجتماعی محدودی در عراق و سوریه دارند ،ولیک
اشراف امنیتی دولتها بهویژه جبهه مقاومت جغرافیای مناسبی برای فعالیت ذنان نمیگشاید.
ای «بازیگران فارغ از حاکمیت» بهمثابه گروههای گریز از مرکز و نیروهای بحرانساز ناشی از
تضادهای هویتی به دنبال بروز سیاسی و اجتماعی هستند ،اما نکته مهم ای است که ظرفیت
فوق؛ بهواسطه متغیرهای بی المللی(خواست هژمون) و متغیرهای منطقهای(دولتهای فرقهای
و رقابتهای هویتی) ،به شکلی اجباری جهت داده میشوند .بهویژه بازگشتناپذیری عناصر
افراطگرا با کشورهای مبدأشان(سعودی ،مصر ،کشورهای اروپایی و  )...برای ذنان وضعیتی
کامالً اجباری ایجاد و کنش گری ذنان را محدود به خواست قدرتها میکند .بنابرای

در

تطبیق با شرایط باید انتظار داشت جریان سلفی-افراطی بهسوی کشورهایی با دولتهای
فرومانده و یا اصطالحاً ورشکسته سرازیر شود .در همی راستا بسیاری از کشورهای منطقه
ذسیای میانه ،ذفریقا(نیجریه ،نیجر و چاد) و قفقاز همچون؛ افغانستان ،قفقاز ،داغستان روسیه،
سی کیانگ چی  ،لیبی ،ذفریقای غربی و بلوچستان پاکستان از نقاطی هستند که ذسیبپذیری
باالیی دارند .بر همی اساس گزارشهای متعددی درباره انتقال عناصر داعش به افغانستان
توسط ذمریکا برای تغییر معادالت با روسیه و چی و نیز انتقال مبارزان النصره به لیبی توسط
ترکیه برای مقابله محور اخوانی با کشورهای عربی وجود دارد.
.5نتیجهگیری
هویت افراطگرایی سلفی ،در رویکردی سازهانگارانه محصول تکوی
سلفیگری و ساختارهای مادی و هنجاری در نظام بی المل

متقاب

معانی درونی

است .در واقع خشونت و

تروریسم ،محصول یوسویه و قطعی ذموزههای سلفی نیست ،بلکه ای ذموزهها ذنگاه تبدی به
خشونت میگردند که فشارهای محیطی و ساختاری بر فرد وارد شود .بر ای اساس باید گفت
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فشار ساختاری نظام بی المل در قالب کنش اشغالگری نظامی و کنش همگونساز فرهنگی
باعث گردیده تا اسالمگرایان سلفی بهسوی کنش جهادی و سپس تکفیری حرکت کنند .ای
وضعیت در طی یو روند تاریخی شک

گرفته است و در شک گیری ای

تعارض،

افراطگرایان در خأل رشد نیافتهاند بلکه در تعام با غرب به ای شک قوام یافتهاند .بر ای
اساس می توان مجدداً بر الگوی مفهومی ای پژوهش تأکید کرد که؛ نظام بی المل پساجنگ
سرد و افراطگرایی سلفی در یو رابطه سازا و قوامبخشی متقاب

با یکدیگر قرار دارند،

بهگونهای که افراطگرایی ویژگی هژمونیو نظام بی المل را قوام بخشیده و متقابالً ساختار
نظام باعث هویتیابی و تشدید افراطگرایی میشود .ای رابطه متقاب باعث ایجاد یو دور
خشونتذمیز میان افراطگرایی و نظام بی المل شده است و ای دو مرتباً یکدیگر را بازتولید
میکنند .بر مبنای ای

تحلی  ،میتوان هدف پژوهش یعنی روندپژوهی مؤلفههای امکانی،

امتناعی و تطبیقی جریان سلفی افراطی در ذینده را مورد بحث قرار داد .چه اینکه جریان سلفی
افراطی در دوران پساداعش ،در کوتاهمدت وارد وضعیت رکود و گذار میشوند ،اما به جهت
تداوم ریشههای ساختاری بروز ادواری افراط گرایی در جهان اسالم ای انتظار وجود دارد تا
مجدداً ای تهدیدات تکرار شوند .در ای پژوهش تالش گردید برای رسیدن به هدف پس از
تبیی نظری و الگوی مفهومی ،شرحی از وضعیت کنونی جریان سلفی افراطی در جهان اسالم
با مناقشات فکری و تشکیالتی ذنها ارائه شود که همی وضعیت نیز مهمتری عام امتناعی در
قدرتیابی مجدد ذنان است .سپس به مؤلفههای امکانی در بروز تهدید تکفیر در ذینده جهان
اسالم در سه سطح داخلی ،منطقهای و بی المللی پرداخته شد .مؤلفههایی ساختاری که ظهور
مجدد تهدید سلفی تکفیری را در ذینده پیشبینی میکند .در انتها نیز راهبردهای تطبیقی جریان
افراطی در مواجهه با شکستهای پیشی و بهرهگیری از فرصتهای موجود ،پرداخته شد .در
انتها میتوان جمعبندی اصلی پژوهش را ای گونه ارائه نمود که «قوام متقاب ساختار نظام
بی المل و افراطگرایی سلفی با تشدید خشونتهای دوجانبه نقطه محوری در روند چهار دهه
افراط گرایی سلفی در جهان اسالم بوده است و بر همی

اساس میتوان مؤلفههای امکانی

متعددی را در سه سطح داخلی(نظیر استبداد سیاسی ،دغدغههای هویتی) ،منطقهای(نظیر وجود
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دولتهای فرقه گرا ،رقابت هویتی ،عدم موازنه قدرت ،خألهای امنیتی و  )...و بی المللی
(ساختار هژمونیو ،فشارهای یکسانسازی فرهنگی ،ایجاد امت مجازی و  )...برای روند تداوم
افراطگرایی در چشمانداز ذتی مدنظر داشت .البته افراطگرایی سلفی با مؤلفههایی چون تغییر
در جغرافیای عملیات ،تحول کنش تروریستی ،بازتعریف دعوت سلفی و  ...به انطباقپذیری با
تحوالت نوی دست خواهد زد.
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