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 چکیده

جهاناسالمتشدیدگرایش مسائلمهممطالعاتاسالمیوهایتکفیریدر جمله از ،
منداینظامرسدمطالعهباشد.دراینمیانبهنظرمیالمللمیپربسامدترینتحوالتصحنهبین

روابطبین حوزه قدرتتبییندر کارگزار، و تعاملپویایساختار کنندگیالمللمبتنیبر
داشتهوجنبهنوآورانه«تکفیریندیشها»باالییدرارائهالگوییجامعازموضوعتحولبه/در

 برایناساسپرسشاصلیاینپژوهشآناستکه: درالمللنیبنظام»بهپژوهشبدهد.
است؟گذاشتهریتاثتکفیریانیجربرچگونهسرد،جنگپسایخیتارمقطع به« توجه با

اینپرسشازطریقمانگاریتالشمیچارچوبنظریسازه پاسخبه تا فرایندشود طالعه
دراینهایافراطیمتاثرازساختارنظامبیناالذهانیگروهادراکبین المللصورتگیرد.

می تالش محتوایراستا تحلیل تحقیق روش با چهرهشود نظرات مشهورکیفی، های
نمونهایتکفیری)گروه قوامجامعۀ تا بررسیقرارگرفته مورد یافتنهویتتکفیریدره(

ساختارهایبینتعاملب قالبیافتها در نقشوهدفنشانالمللیرا ادارک، هایپژوهش:
 یابیراترسیمنماید.دادهوالگویمفهومیاینهویت
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 مقدمه
ازیاگستردهفیطدرانیگرااسالموافتهیقوامیمتفاوتاشکالبهیاسالماناتیجرتیهو

افراط.اندشدهپراکندهیسلفتاکیدموکراتیکردهایرو جعلبویژه عنوان اسالمی، گرایی

گریتغدیهفکریهایاسالمیکهازمبانیتکفیرگراییوسلفیایاستبرایاطالقبرگروهشده

پیمی خود دشمنان با برخورد در جهادیرا رویکرد و خالشده اینهدفکه با فتگیرند

قالبدرتدریجبهکهاسالمیگراییافراطپیداییاسالمیرااحیاوقانونشریعترااجرانمایند.

ترینمهماز،هکردپیداتجلیگیرندهازآنهایکوچکالهامهاوگروه،زیرشاخهالقاعدهسازمان

گ.استبودهمعاصرگراییاسالمعرصههایدگرگونی علتابعاد به میان این در روندسترده

افراطیستیتروریهاگروهقالبدرانیگرااسالمیبرخشدنافراطی ونامتسامحگراییو

دریکیازقالبنمی،طلبخشونت المللیهایصرفادینی،سیاسی،اقتصادیوبینتوانآنانرا

 اینکه چه داد. قرار مطالعه یافتناسالمدرتحولمطالعهدیتردیبمورد سوق و بهگرایی آن

افراطافراط درون تحول همچنین و آنگراییگرایی گرایشاتمختلفدرونی ازهرچند،و

تاریختحوالتنشانمیعناصرهنجاریدینی)سلفی(بهره بهدهدموضوعپژوهشمندبودهاما

اساسنیزتاثیرپذیرفتهاست.براینالمللنیبنظامیماد-یهنجارساختارمتاثرازیاندهیفزانحو

قوامهدف فرایند فهم پژوهش؛ این اصلی در هویتتکفیری به باتعاملبخشی نظامساختار

گرایانهوتکبعدی،دریکچارچوبهایتقلیلتااینموضوعرافراترازنگرشاستالمللنیب

ییجامعتواندالگوالمللادارکنمایدکهبهنظرمیهنجاریوباتوجهبهساختارنظامبین-هویتی

افراط فهمپدیده در پرسشاصلیاینپژوهشآناستکه؛ برایناساس، نظام»گراییباشد.

 «.است؟گذاشتهریتاثتکفیریانیجربرچگونهسرد،جنگپسایخیتارمقطعدرالمللنیب

شود.پسازمقدمهواینپژوهشبرایپاسخبهپرسشاصلی،درچندینبخشساماندهیمی

المللمعاصرهایساختارینظامبینانگاری؛دربخشدومشاخصهچوبنظریسازهتشریحچار

جنگسردوشاخصه انگارههایکارگزاریافراطپسا برشمردهگرایی)مبانیو هایتکفیری(

باشد.گراییاستهمینتعاملپویایساختاروکارگزارمیشود.آنچهبرسازندههویتافراطمی

هایتکفیریگروه«االذهانیادراکبین»تعاملساختاروکارگزاردرقالبدربخشسومنتیجه

شود.تحلیلالمللدریکقالبموضوعیوروندتاریخیارائهمیمتاثرازوجوهساختارنظامبین

کند.درمحتوایکیفیگفتارهاونوشتارهایرهبراناصلیجریانتکفیریبهاینمهمکمکمی

هایتکفیرییابیرفتاریگروهانگاری،موضوعنقشسچارچوبنظریسازهبخشچهارمبراسا
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یابیاسالمتکفیریمتاثرازگیرد.دربخشآخرنیزالگویمفهومیهویتدردستورکارقرارمی

بین نظام میساختار پژوهشارائه اصلی فرضیه و ترسیم مولفهالملل بینشود. نظام المللهای

نها مادی، به)هنجاری، منجر اسالم، ادارکمظلومیت و هویتی برانگیختگی تشدید با دی(،

نقشهایخشونتدگرسازی و میانآمیز تکفیریدر کنشجهادیو قالبدو یابیافراطیدر

المللدرهایساختارینظامبینگرایانبراینیلبهاحیایخالفتشدهاست.همچنینمولفهاسالم

گراییدرگرایی،تغیردرونافراطگراییبسویافراطونداسالمیکبسترتاریخیضمنتشدیدر

 قالبسهنسلتکفیریرانیزموجبشدهاست.

 
 شناسی چارچوب نظری و روش

ایبهعنوانچارچوبیتحلیلیوفرانظریه6«انگاریسازه»چارچوبنظریاینپژوهشمبتنیبر

انگاریسازهرهیافتکانوندرکنشگرانهویتمسألهباشد.درحوزهساختاجتماعیواقعیتمی

ایساختهبرهویتبلکهنبوده،موجودپیشازطبیعی،ذاتیامریهویتازاینمنظر.داردقرار

نیزمیساختهمعناییوهنجاریساختارهایتاثیرتحتکهاستاجتماعی سپسخود و شود

(.یکیدیگرازموضوعات6233:363اسمیت،رئوسو)پرایسشودمیهاکنشنقشوسازنده

سازه در قواممهم کارگزار»و«ساختار»متقابلانگاری، از« میانایناست. ومنظر، ساختار

کنشگر،بهیکدیگرهموهمبستردگرگونیفرایندیکطیکارگزاررابطهسازاوجودداشتهو

می قوام بخشند. ایناستکه ساختارها درباره فکریبهساختارهامهمتریننکته یهنجاریو

.Lupovici, 2009: 213) )باشندارهایمادیدارایاهمیتمیاندازهساخت

ماهیتمتغیرهایاینانتخابچارچوبنظریسازه البتهمنطبقبا انگاریبرایاینپژوهش،

سازهپژوهشمی تاکید برایدرکباشد. فرصتالزم متقابلکارگزار/ساختار، قوام انگاریبر

انتخابروشتحقیقنیزیکهینماید.ازآنجاراییراایجادمیگالمللبربازیگرافراطنظامبینتاثیر

بایستیمتناظربارویکردفرانظریحاکمبرپژوهشوهمچنینمتناسبباموضوعپژوهشباشد،

 تحلیلمحتوایکیفی»لذا با« که ازانتخابگردیدچرا هاانسانکهایشیوهفهمبردروننگاه

بهمتمرکزکنند،میدرکرااطرافشانجهان کنشگراننگاهازاجتماعی،واقعیتفهمدنبالو

 )تبریزی، 6236است محتوای666: ذهنی تفسیر کیفی؛ محتوای تحلیل تعریف عنوان به .)

باشد)ایمانومند،استخراجمقوالتوکدگذاریمیبندینظامهایمتنیازطریقفرایندطبقهداده
                                                                                                                                               
1.Constructivism 
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(.جهتکاربرداینروشدرزمینهفهمادارکجریانتکفیریازساختارنظام6231:31نوشادی،

چهرهبین آثار راهالملل، ایجاد، در را نقشاصلی که جریان این توسعههایمشهور و اندازی

میالمللداشتههایافراطیبینگروه قرار مدنظر اند، لذا عزام»گیرد. «عبداله بن»، ،«الدناسامه

الظواهری» «ایمن السوری»، «ابومصعب الزرقاوی»، «ابومصعب البغدادی»، «ابوبکر ابومحمد»،

العدنانی نشاندهندهخطوطاصلیجریانسلفیافراطیمی« کهگفتارونوشتارآنها باشد،و...

 مدنظرهستند. مجهایاینادارکبینبرایفهمابعادومولفهجامعهآماریِ ایازموعهالذهانی،

درقالب«بخشالهام»و«رومیه»،«دابق»وجمالتمندرجدرنشریاتهاها،کتابها،سخنرانیبیانیه

 ذهنی معانیگیردتابتوانبهبازیافتای،موردمطالعهقرارمیآوریدادهاسنادیوکتابخانهجمع

 بهطورکلیمبانیفرانظریاینپژوهشجمعیآناناقدامکرد. رویکردآنلذا انگاری، سازه

 باشد.استقرائی،تفهمیوکیفیمی

 

 های کارگزاری تکفیری شاخصه
گریجریانیمذهبیواجتماعیاستکهبهدنبالبازگشتبهاعتقاداتوبهطورکلی،سلفی

می مسلمانان اول نسل سه صحیح عمل سلفیشیوه وحدانیتباشد. یا توحید ویژه مفهوم به ها

 در قدرتمیخداوند، اصیلقانونو منابع تنها قرآنوسنترا دانندومقابلشرکمعتقدندو

Haykel, 2009: 38)مخالفهرگونهبدعتهستند سلفی(. وگزینشیازتفسیراستفادهباگریلذا

افراطبهعنوانیکیازجوییستیزهسنت،مستعدوقرآنظاهرگرایانهالبته لذا هایصورتاست.

نیزصفتیگراافراط.استآنبهخشونتبعدافزودنحاصلکهآیددرمیگریلفیسپدیداری

متوسلخشونتبهدیگرانبهخودایدئولوژیباورهاوتحمیلمنظوربهکههاییگروهبهکهاست

بنابراینسلفی،مفهومیعاموکلیتیفراگیرداردبه(.Baqai, 2011: 242)گرددشوند،اطالقمیمی

هایدرواقعگروهشود.ایکههرسلفیلزوماافراطینیست،اماهرافراطی،سلفیمحسوبمیگونه

حدیثیکهمبارزهسیاسیبرایکسبقدرتراصرفاازطریقکاربردخشونتوحربهتکفیر-سلفی

اجراراشریعتقانونواحیارااسالمیخالفتدانندتاهامیعلیهمخالفانوبراندازیخشنحکومت

هایبرجستهالقاعده،ازچهره«سوریابومصعب»شوند.تعریفمی«اسالمتکفیری»جریاننمایند،

اندیشهعبدالوهاب،بنمحمددعوتتیمیه،ابنسیاسیفقه»ازایآمیختهعنوانبهاینجریانرا

امانقطه(6233:133السوری،)کندمعرفیمی،«المسلمیناخواناصولنهایتاوقطبسیدسیاسی .

موتالشامریکابراساستغیر6393تهاجمشورویبهافغانستاندرسالعطفظهورجریانفوقبه
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طریق جنگنیابتی»توازناز طیفبازمی« بهجهادگرانازایگستردهگرددکه مسلمانموسوم

وهابیتتان،پیوند؛ثمرهجهاددرافغانس.(Hegghammer, 2010: 62راایجادنمود)«هاافغان-عرب»

وازطریقمدارساسالمیپاکستاندیوبندیسلفیهایاندیشه،«بنالدناسامه»ازطریقجهادی

گیریجهادجهانیدرقالببودکهبهشکل«ایمنالظواهری»هایسیدقطبازطریقاندیشهنهایتا

(.Gerges, 2005: 67)(Hanzel, 2005)سازمانالقاعدهمنجرشد
هایمحرکازمتأثرکهشودمیمحسوباجتماعیبرساختهومعناییسازهتکیفرینوعیاسالم

اسالمافراطیدرکارگزاریهایبرایناساسشاخصه.استیافتهتحکیمتاریخیوفرهنگیهویتی،

 بخش: باورهاسه هنجارهایافراطیقابلتوصیفاست.انگارها-معانیسلفی، ومبانیو اندیشه

کارگزاری،عنصریکعنوانبهکهاستگراییافراطمنشأمؤثرترینیدئولوژیک،اتعلقات

«قطبی-حنبلی»آنچهبرخیتفسیرازانگیزشیفهمدراینمیان.استافراطیهایگروهبخشهویت

بهمیاسالماز توسعهافراطخوانند احمد)بخشدمیگرایی شیخ بخشی ،6239 در632: که )

مفاهیمدهندهوسازمانمفهومویژهتوحید،قرآنوسنتو...بهعنوانمبانیربهترینتفسیایریشه

 دارد (Wiktorowicz, 2006: 208)راهنمایجریانسلفیافراطیاشاره فهمهمچنینبازگشتبه.

جاهلیتبدعتوهانیزمفاهیمیهمچونسلفازجملهمعانیسلفیاست.درسطحباورهاوانگاره

همچنین.نگردمیجهاناسالمشرایطبهگریازدریچهاینمفاهیمکهاساساسلفیودشمطرحمی

حاکمیت  الهی،باورمندیبه که «کندحکومتبایدباشد،بخشنجاتبخواهداسالماگر»چرا

 6211)سیدقطب، انگارهولزومپایبندیبهامتاسالمیازجمله(32: و یسلفیاست.هاباورها

برمبتنیخودهستندکهکلیدینقشیافراطیهویتتعییندرشدهنهادینهرهایدستآخرهنجا

تکفیرپیشینذهنیعواملازایپیشینه لزوم مانند وهاطاغوتازاسالمپاکسازیبرایاست.

شود.وکنشجهادیبهعنوانواالترینفریضهاسالمیمطرحمیآلودبدعتهایاندیشه

 

 الملل پسا جنگ سرد بین های ساختاری نظام شاخصه
 ساختار مادی )قطبی( -الف

بهدوجدیدکهبرخیالمللیبیننظامماهیتتبیینعلیرغمتمامیاختالفاتنظرموجوددرباره

«هژمونیک»و«قطبیتک»الگوی )جمشیدی، 6231اشاره وبرخیدیگرضمنتاکیدبر939: )

کهنظامپساجنگ«ویور و بوزان»ویادانندمی«یچندقطب-تک»نظامیراها،آنقدرتمیانفاصله

ویژگینظم(،امامهمترین21-6239:23کنند)بوزانوویور،میمعرفی«چهارقطبی-یک»سردرا
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«هژمونیک»نظمراستایایجادبهمداخلهدرامریکاایاالتمتحدهوتالشتمایلبهپساجنگسرد

نظمنوین»طرحایکه(.بهگونهBrooks & Wohlforth, 2001: 34شود)مربوطمیالمللدرنظامبین

وپساز«مداخلهبشردوستانه»تاکیددولتکلینتونبرمسالهتوسطجورجبوش)پدر(،،«6جهانی

تروریسم»آن با مبارزه که« دردورهودردستورکارقرارگرفتدردورانجورجبوش)پسر(

اینبر(،تداومیافت.Friedman, 2015)«قدرتموازنهومستقیمیرغحضور»درقالب«باراکاوباما»

نظامیافغانستاناشغالتا6336ژانویهدرجنگاولخلیجفارسامریکادراقداماتمجموعهاساس

هژمونیبرایامریکایافتهسازمانتالشازهایینشانهتوانمیوپسازآنرا3112سالعراقدرو

لمللابینسیاستدر 6233دانست)متقی، کهالبته619: شدیدعلیهجهانخشونتواجداعمال(

اصلیاسالمبودهاست. را امریکا ثباتیدرترینعاملناامنیوبیبههمیندلیلنیزمردممسلمان،

 (.Zogby, 2011کنند)جهاناسالمتلقیمی

المللبهطورورویدرنظامبینگراییامریکا،خالفروپاشیشازسویدیگرهمزمانباهژمون

نیزدرحالپرشدناستکهموثریتوسطمنطقه نظمجدید( دیگر عنوانشاخصه گرایی)به

پساز(.بویژهدرغرباسیا6233:332رابطهمعکوسیبینایندوالگوبرقراراست)افتخاری،

منیتیصورتگرفتاماا-درقالبالگویتکقطبیسپتامبرحضورگستردهنظامیامریکا66

تسریعرا«امریکاییدورانپایان»3112ایپسازاشغالعراقدرسالمنطقههایافزایشچالش

(Haass, 2006وپسازآندریکالگویچندقطبیتنشژئوپلتیکورقابتگفتمانیمیان )

بازیگرانداخلمنطقهتعریفشد.
 

 هنجاری  -ساختار معنایی -ب

ترینمشخصههنجارینظاماصلیآناست.معناییهنجاریساختارالملل،بیندیگرنظامبعد

قواعدحقوقشود.اینمفهوم؛تعریفمی«لیبرالدموکراسی»المللپساجنگسرددرمولفهبین

بین روابط به پایهناظر بر را تالشمیارزشالملل و تنظیم لیبرال وکندهای خصلتشمول

گسترش را )فراگیریآن دهد 6233میراحمدی، :323 مشخصه(. فرهنگیدیگر جهانیشدن

بهمعنیحرکتبسویسازیفرهنگییکسانالمللاستکهاشارهبهشدتیافتنهنجارینظامبین

(.6231)قزلسفلی،داردیکپارچگیفرهنگیجهانالگویفرهنگیواحدو

یبرالدموکراسیوهمچنینالگویالمللمبتنیبرشاخصهمفهومیلساختارهنجارینظامبین

رود.جهاناسالمبهشمارمیعلیهخشونتسازی(،منشاءجهانیشدنفرهنگی)درقالبیکسان
                                                                                                                                               
1. New World Order 
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هایرویهوهاایدهتولیدالزمبرایشناختیجامعهکارهایوسازچهاینکهقالبهنجاریفوق،

کهنتیجهشودفراهممیاسالمینجهازیستبویژهغربیغیروتحمیلآنبرجوامعغربیمدرنیته

سیاسیدستوریکبهجهاناسالمتبدیلواسالمهراسی،مبارزهباتروریسمگفتمانبرساختنآن؛

اموراینآمیزعلیهمسلماناندرغرباست.المللوایجادیکساختارتبعیضامنیتیدرنظامبین

:6239حسینی،نجاتی)دهدمیلشکرافرهنگیهایسیاستهژمونیدرخشونتپنهانچهره

91.)

 

 ینهادساختار  -پ

اینکهالمللبهاجزاوبازیگراناصلیتشکیلدهندهآناشارهدارد.بویژهساختارنهادینظامبین

نظام افزایشالمللبیندر با وغیردولتینهادهایالمللی،بینهایسازمانگرایی؛چندجانبهمعاصر

وکاهشاقتدارنهاددولت،(6233:311گریفیتس،)دارندایرجستهبنقشاجتماعیهایجنبش

ترینشاخصهمحسوبمیاصلی ابزارهایشود. درموردجهاناسالم تسلطذهنیونهادیبویژه

کاهش،(,Esposito(2014دادبرایتداومسرکوبافزایشمیآنراانگیزهکهجامعهبردولت

لذامیصحنهبهمردمیبسیجباشدههایافراطیگروهقدرت،خالبروزمحضیافتهوبه بهآیند.

نهادی ساختار بعدی، خالهایامنیتی»عنوانشاخصه » اصطالحا هایامنبهشت»یا دولت« هاکه

امکاناعمالدقیقحاکمیترابهجهتضعفتوانایییافاصلهجغرافیاییبرآنهاندارند،بهوجود

یمن،لیبی،افغانستان،سوریه،پاکستان)مناطققبایلی(،صحرایغربیدرکشورهایینظیرآید.می

افریقاو...کهبهدلیلاختالفات،اقتداردولتدرهمهمناطقگستردهنیستواینشرایطموجب

Sanderson)شودایجادفضاییبرایفعالیتافراطیونمی
 
& Barber & Russakis, 2015: 39-40).

نهادی شاخصه فعالیتدیگر بازفرقههایدولت به تروریسم حمایتاز کارگزار مثابه ایبه

می سعودیعربستانکشوراسالم،جهاندرایفرقهبازیگرانمهمترینیکیزمینهایندرگردد.

گراییبهطورخیلیآشکارنقاطمختلفدرجهاناسالمرواجیافتهفرقهاستکهباحمایتآن،

طریقاست. از االسالمیه»نهادهاییچونعربستان رابطه ترویجوهابیتو« دربه شروعجهاد از

سازمان از استفاده با تاکنون هاییافغانستان سازمان»نظیر امداد جهانیلیگ»و«6اسالمیجهانی

(.Abuza, 2003دهد)صورتمیهایافراطیگروهازحمایتمالیومعنوی«3جوانانمسلمان
 

                                                                                                                                               
1. Iiro 
2.Wamu 
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 الملل و تکفیری بینیابی: نظام  ساخت -د

 ,Wiener)داخلیاجتماعیهایارزشوهنجارهابرواحدسطحانگاریباتوجهبهتاکیدسازه

ترینمبانیهویتیآنبایستیبهمنابعسلفیبهعنواناصلی«افراطگرایی»برایفهم(245 :2003

یزبهشکلتوامانتوجهساختارهانرجوعنمود.همچنیندرروندبرساختهشدنکارگزاربایدبه

بهساختاروکارگزارکهکندراتوصیفمیمتقابلشدنبرساختهروندیکانگارینمود.لذاسازه

مفهومازکارگزارباساختاررابطهکردنمفهومیبرای.بخشندمیقوامراهمدیگرمتقابلشکل

لذامیمطرحرادرونیارتباطومتقابلوابستگیایدهکهشودمیاستفاده6«یابیساخت» کند.

ای،خالامنیتیرادرالملل،بحرانمنطقههمزمانکهنقشعواملساختاریچوننظامقطبیبین

مبتنیهویتشود،بایستیبهجایگاههایافراطیوتروریسمرادرنظرگرفتهمیگیریگروهشکل

ادراکشریعتبر ..بینجهادگرا، جاهلیتجهانیو از ارزشیاالذهانی عناصر عنوان به را .-

اینموضوعدرقالبالگویترسیمشدهدرشکلشماره قابلمشاهده6هنجارینیزپرداخت.

است.

























المللوکارگزارسلفی:تعاملساختاربین6شکلشماره

 

                                                                                                                                               
1. Structuration 
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 ها: متون تکفیری تحلیل داده
نوعادراکوشکلدرساخت اهمیتدارد اذهانجریانگیریمعایابیآنچه نیجمعیدر

بین نظام در اسالم جهان با مرتبط تحوالت از )کارگزار( لذاسلفی است. )ساختار( الملل

پاراگرف،211افراطیبهعنوانجامعهنمونهدرقالب-هایمطرحسلفیایازآثارچهرهمجموعه

همچنین و نمونه جامعه جهتپراکندگی به شد. استخراج محتوا تحلیل تحوالتسریعبرای

المللی،اینآثاربراساسسهمقطعتاریخیازیکدیگرتفکیکشدند:ایوبینمنطقه

 ؛سپتامبر66گرایینظامیایاالتمتحدهپسازپایانجنگسردتاهژمون -

 ؛3166هایعربیدرتاپیشازآغازتحوالتانقالب3112ازاشغالعراقدرسال -

 وبحرانسوریهتاکنون.هایعربیانقالب3166ازسال -

سازه اساسچارچوبنظری بر مدنظرهمچنین نمونه جامعه مطالعه در محور سه انگاری،

هدف و واجب( )رفتار وظیفه اسالم(، جهان قالبتوصیفشرایط وضعیت)در بود: خواهد

شود.روی(.سهجدولتحلیلمحتواذیلبهشکلکامالخالصهارائهمی)ترسیمآیندهپیش

 متحده ایاالت نظامی گرایی هژمون تا سرد جنگ پایان فروپاشی از: اول طعمق
 متن های نمونه جمع بندی: کدهای تخلیصی ایده نهایی

مظلومیت »
 «مسلمانان

حاکمان »
فاسد، 

دشمنان 
 «کافر
 

نسل 
نخست 

-سلفی
 افراطی:

 «القاعده»

بیشازیکقرناستمسلمانان-
دچاراستضعافوتجاوزیهودیان

مسیحیانهستد؛و
دنیویو- امور گرفتار مسلمانان

همین و فراموشکردند را جهاد
سببتحقیرآنهاست؛

و- تجاوز بیشترین امریکا امروز
تحقیرراعلیهمسلماناندارد؛

اسالمی،- کشورهای حاکمان
کافرشدهاندچراکهقوانینالهی
امریکا وابسته و نکرده اجرا را

 هستند؛

مدارکدشمنبرایقتلعام»:دناسامه بن ال
مردمفلسطیندربیشازپنجاهسالگذشتهچه

کش مردم گناه است؟ بهمبوده که چیست یر
دهدتابهمدتپنجاهسالبندگانگاواجازهمی

مردم امریکا که روزی بریزند؟ را آنان خون
می را بندافغانستان به را مسلمانان و کشت

 توجیهاتی چه بود، مردمکشیده کرد؟ ارائه
یهودیدرپی-مسلمانکهجبههجهانیصلیبی

نابودکردنآنهاهستند،هیچگناهیغیرازاین
می که ماستندارند سرور خداوند «گویند:

(Al-Qaeda, 2002.)
ترینمهمحاضرحالدر»: ایمن الظواهری

تهدیدرااسالمیعقیدهوتوحیدکهایفتنه
ومؤمنانبادوستیازانحراففتنهکند،می

علمایکافرانبادشمنی همدرباریاست...
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«کنندمیامضاراباالازشدهدیکتهفتواهای
 (.33-6232:33الظواهری،)

وظیفه »
اصلی 
جهاد: 

تمرکز بر 
دشمن 
 «امریکایی

اصل »
توازن 
 «وحشت

تحقیر،- از برایرهایی راه تنها
جهاداست؛

امت- عینی وظیفه نظامی جهاد
اسالمیدرشرایطاشغالاست؛

متوجه- بایستی جهاد هدف
امریکا که: چرا باشد امریکا

واشغال سربازان و است گر
شهروندانآنهممحارب؛

 پذیراست؛امریکاشکست-

ازکلمهجهاددرغلطیکفهم»عبداله عزام:
کنندهرمیانمسلمانانشکلگرفتهکهفکرمی

درعنایجهاداست.بهمنوعتالشدرراهخدا
 ,Azzam)«حالیکهجهادتنهابهمعنایقتالاست

2012 b.)
امریکاجلودارجنگصلیبیبا»:اسامه بن الدن

هزارنفرازسربازانشراهاملتاسالماستوده
سرزمینیمی مقدسدربه مسجد دو که فرستد

آناستوازآنباالتربادخالتدرمسائلآناز
ستمگ تحترژیمی که خودکامه و فاسد ر،

کند،کنترلداردحمایتمی فراخواننبردبالذا
(.Bin Laden, 2004: 12)«دامریکادادهش

همماوکشندمیراماآنها»:اسامه بن الدن
آنها بهوحشتتوازنتابکشیمرامجبوریم

آیدوجود توازنکهاستزمانیتنهااکنون.
مسلمانانبینطرفدوهردرتروربیننزدیکی

«استآمدهبوجوداخیردوراندرامریکاییانو
(Bin Laden, 2004: 238.) 

اولویت: 
اخراج »

 «اشغالگران
 

تمرکز  بر  »
دشمن 

 «دور

مسحیان- و یهودیان تجاوز دفع
دراولویتاست،

راندن- بیرون جهاد هدف
اصلیا دشمن عنوان به امریکا

است؛
)حاکما- نفاسد(متحدانامریکا

دوام کشور این حمایت بدون
 آورند؛نمی

ازمبارزاناصلیهدف»:اله اللیبی عطیه
وغرباستعمارارکانعلیهحملهجهاد،
یااستشودمینامیدهجهانینظمکهایپروژه

بانبرددرصلیبیونشکستترواضحعبارتبه
 (.Aaron, 2008: 114)«استاسالم

یجادآگاهیدرامتهدفا»:ایمن الظواهری
درموردتهدیدناشیازحملهصلیبیون،روشن
ساختنمعنیواقعیتوحیددرمفهومیکهحکم
اذن به خداست... به متعلق تنها حاکمیت و

اینمقدمه ایبرایاستقرارخالفتیبرخداوند،
بود خواهد )ص( اسالم پیامبر روش «اساس

(Al-Zawahiri, 2013.) 
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 عربی های انقالب تحوالت آغاز از پیش تا 3002 سال در عراق اشغال از : دوم مقطع

 های نمونه متن بندی: کدهای تخلیصی جمع ایده نهایی

بازسازی 
تاریخی: 

دشمن »
صلیبی و 
شیعیان 

 «منافق
 

 نسل دوم
 تکفیری:
القاعده 

 عراق

بر- امریکاجنگصلیبیسومرا
اشغالوعلیهاسالمبهراهانداخته

یک مذهبیعراق، جنگ
آخرالزمانیاست؛

فرصت- امریکا اشغالگری
مناسبیبرایتوسعهجهادبهعراق
درقالبهستههایجهادیاست؛

عراق- سیاسی روند در شیعیان
اشغالیباامریکایصلیبیهمراهی

دارند؛

شاهد»:ابومصعب السوری ترینگستاخ جهان
غرب تمدن سوی از استعماری بربری تهاجم

دولتاستکه توسطگروهیصهیونیستدر
شود.هایصلیبیرهبریمیامریکاهمانندجنگ

صلیبیجنگ این )السوری، «استسوم های
6233:21).

تاریخیهایواقعیت»:ابومصعب الزرقاوی
اسالمباتشیعکهاستحقیقتاینبیانگر

اینهمخوانی جمعکفرمحوربرقومندارد.
گفتمیراست«تیمیهناب»االسالمشیخاند.شده
که به: کمکمسلمانانعلیهکفارشیعیان
گردانیدندچیرهاسالمبرراکافرانکنند.آنانمی
تصرفعراق،سرزمینبههوالکوورودسببو

 (.11:الف6239الزرقاوی،)«شدند...وحلب

 
 

توسعه »
کنش 
 و« تکفیری

جهاد علیه »
 «شیعیان

 

وخطراصلیبرایآیندهعراق-
جهاناسالم،تشیعمیباشد

شکستامریکایصلیبیآسان-
ترازشیعیانمنافقانداخلیاست

گام- داخلی منافقان علیه نبرد
نخستدرجنگصلیبیاست.

موانعشیعیان؛» ابومصعب الزرقاوی:
افعیغیرقابل خبیثهایعقربخفته،هایعبور،

دراینجادرما.هستندنشستهکمیندردشمنانو
نبردیمحالدرجبههدو یکیآشکاروواضح:.

روزیباالخرهصلیبینیروهایکهدانیممینیک
کرد.امادیگرییکخواهندترکراخاکاین

با خشن و دشوار است؛مکاردشمنیجنگ
آن با هستند. دشمن خداشیعیان به بجنگید، ها

 (.Al Zarqawi, 2004).«.گویند.هادروغمیآن

وعراقتنهانهشیعهخطر»:الزرقاوی ابومصعب
شیعهاگر.داشتبرخواهدرادرمنطقهکلبلکه

برعراقمسلطشد،آنوقتنفوذخودرابهسایر
دهد می گسترش اسالم جهان مناطق به. آنها

خود31طرحنهاییمراحل نابودی-ساله برای
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.(Aaron, 2008: 240)«خودرسیدهاند-اسالم

 
اولویت »

من دش
 «نزدیک

ایجاد » 
امارت 
 «اسالمی

ابتدا- شیعیان، جنگعلیه برای
بایداهلسنترابسیجنمود

علیه- شدید خشونت اعمال
اهل با جنگ به را آنها شیعیان

سنتمیکشاند
زمینه- سازایجادجهاددرعراق،

یکدولتاسالمیومقدمهبرای
 نبردآخرالزماناست

برمسلم»:ابومصعب الزرقاوی گاه هیچ انان
کافرانمتجاوزنظیریهودیانومسیحیانپیروزی
برترینخواهندیافتاالاینکههمهطرفداران و
مرتد پیروان آنان جمله از که شوند نابود آنها

.(66:ب6239)الزرقاوی،«رافضیههستند
دین»:اللیبیعبدالرحمن  عطیه شیعه

یقایاستکههدفنهاییآنازطرخودساخته
سلطهبراهلسنّتوبهدستگرفتنزمامایران،

 (.6233)عطیهاللیبی،«رهبریامتاسالمیاست

 کنون تا سوریه بحران و عربی های انقالب 3022 سال از : سوم مقطع

 های نمونه متن بندی: کدهای تخلیصی جمع ایده نهایی

ایجاد »
پایگاهی برای 

 «دولت اسالم
هجرت »

بسوی عراق و 
 «شام
 

 نسل سوم
تکفیری:  

 داعش

مشکالتجهاناسالمناشیاز-
ملیو تقسیمبندیهاینژادی،
استعماری مرزهای و ای فرقه

است؛
تجسم- عراق اسالمی دولت

بازگرداننده و اسالمی حیات
هایاصیلامتاست؛ارزش

دولتاسالمیازسویکافران:-
یهودیات، صلیبی، شیعی،

سنی کشورهای ...مسیحیان، و
موردتجاوزقرارگرفتهاست؛

سکوالر،حکومتاشکالکهکسانی»:داعش
وصفویبعثی،جمهوری، کردند،ایجادرا...
ایجادزمانامروز.شدندشمارنجودردموجب
(Kfir, 2014: 8)«است...اسالمیدولت

اولفسطاط»:ابوبکر البغدادی ایمانسایبان:
:دومفسطاطوداردنوجودآندرنفاقیهیچکه

قسمآندرایمانیهیچکهکفرچادر نیست.
واردداعشمویدانتنها،.نداردوجودسومیهم

شوندمیاولقسم مسیحیان،دیگرقسم. شامل
متحدانآنها، همهباکافرهایرافضییهودیان،

مذاهببقیههمچنینوهانصیریمذاهبشان،
راتدموکهایحکومتکهمذهبسنیمسلمان

کنند،میتأییدحاکمهایرژیموحاکمانو
محکومکهشودمی «هستندکفربههمگی
(Dabiq, 1435: 11،Issue 1) 

جهاد بر »
علیه 

ها و     صفوی

اصلی- داخلی ترینمنافقان
هستند اسالمی دولت دشمنان

ا»:ابوبکر البغدادی را درخواستخود زمن
مطرح جهان سراسر در مسلمان جوانان همۀ
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 «ها رافضی
 

 «هجرت»

و کافرند هم شیعیان که ،چرا
غربی تسلطدشمن اصلی عامل

شوند؛یم
هاگامنبردآخرالزمانباصلیبی-

استکه انتهاییدولتاسالمی
جهان در آن استقرار از پس

گیرداسالمصورتمی
وظیفهمسلمانانغربیهجرت-

بسویدولتاسالمیبرایجهاد،
یافداکاریدرراهایندولتدر

 همانکشورهایغربیاست

آنمی از و میکنم ماها سمت به تا خواهم
هایدولتاسالمراتحکیمهجرتکنندوپایه

رافضی علیه جهاد در و صفوی،بخشند های
کنند مشارکت مجوسی شیعیان »(Al-

Baghdadi, 2012.)

»):ابوالحسن المهاجر غربی( مسلمانان ازای
حمایتدرفقطنهشوید؛خارجربیجوامعغاین
پرداختباکهخواهرانتانوبرادراناز

کشتهشماهایمالیات غربی( کشورهای )به
عذابازماندنمحفوظبرایبلکهشوند،می
 (.Wood, 2015)«خائنانبرایخدا





ایجاد »
خالفت 
 «اسالمی

خالفت- ایجاد اصلی هدف
در خالفت اعالم عدم و است

نونیازسویمجاهدانشرایطک
گناهکبیرهاست؛

است- کفایی واجب خالفت
کهبهجهتآمادهشدنمقدمات
شده داعشاعالم سوی از آن

است؛
سرزمینی پایگاه خالفت ایجاد
بدون استو جهاد برایتداوم

ارزش باقیآن اسالمی های
ماند؛نمی

 

شرعی،»: ابومحمد العدنانی حدود اجرای
رواماکنزیارتی،آزادسازیتخریبمظاهرقبو

جمع قضات، انتصاب اززندانیان، جزیه آوری
آوریزکات،وآموزشمردمازمسیحیان،جمع
اینها(...طریقکالس همه )پساز هایمذهبی

یکواجب است، مانده باقی یکمسئله تنها
کفاییکهامتبافروگذاشتنآنمرتکبگناه

هدرتاریخشودوآنیکتعهدفراموششدمی
 ,Al-Adnani)«است...آنهمانخالفتاست.

2014a)
مدینهومکهفرازبرخالفتپرچم»:دابق

مرتدانومنافقاناگرحتیشدخواهدبرافراشته
فرازبرخالفتپرچمبشمارند؛کوچکآنرا
حتیشدخواهدبرافراشتهرموالمقدسبیت
سایه؛بشمارندخوارآنراصلیبیانویهودیاناگر
خواهدگسترشآنچنانپربرکتپرچماین

میبردررازمینشرقوغربهمهکهیافت
آکندهاسالمیعدالتوحقیقتباجهانوگیرد

جاهلیتاستبدادودروغبهوگردیدخواهد
 (.Dabiq 5،6221:3)«دادخواهدپایاننوین
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 االذهانی تکفیری های پژوهش: ادارک بین یافته
تولیدآنهابرایکنشگرانسایروچیزهاکهمعانیبراساسکنشگرانانگاری،سازههدیدگااز

نمایندمیعملکنندمی گیرندمیشکلتعاملدراالذهانیبینمعانیاین. ازافرادکهایگونهبه.

خودذهندرخاصذهنیچارچوبیاشناختیطرحنوعیاطراف،سیاسی-اجتماعیمحیط

کنندمیتعپیینراآنهارفتاروهویتبیرونی،وعینیواقعیاتجایبهتصوراتاینوسازندمی

(Borum, 2004: 14باتوجهبهنتایجتحلیلمتحوامی.).توانادارکاتجریانتکفیریراتبیینکرد


 نسل اول تکفیری«: مظلومیت و تجاوز»ادارک  -الف

فولر» گراهام » لسر»و یان تاکیدم« ایننکته همهیبر دومضمونکلیدیبیشاز کنندکه

رجعتبهگذشتهپرشکوه-6گرایاندرروابطبادیگراناست؛مشخصکنندهتصوراتاسالم

(.39-6232:23)فولرولسر، احساسگستردهتحقیرمسلمانانتوسطغرب-3تمدناسالمیو

خشونت امریکاغربوبونظامیخشونتهایتروریستیمعلولورشدگروهلذا درجهانیژه

دشمنغربیاست«تجاوزگری»مسلماناندربرابر«مظلومیت»االذهانیمبتنیبراسالموتلقیبین

مطرح«مهمترینوظیفهبرایزدودنوضعیتفالکتبارمسلمانان»جهادبهعنوانکهبرایناساس

-اگردآوریمبارزانعربب«اسامهبنالدن».منطبقبراینادارک(Azzam, 2012a: 13شود)می

مسلمانانواقعی،آنهاییهستند»متکیبرایدهسیدقطبکهو«ایمنالظواهری»افغانوهمراهی

 که: راه مشغولاعتالیدر جهاد به حق اندکلمه » قطب، 6293)سید :23) راالقاعدهسازمان،

جریانمومنقرآنیتاسی تا عنوتشکیلداد به را نسلصحابه به بسوی،نیرویپیشتازانکننده

Gunaratna, 2003: 21)تحتستمهستندنهاییهدایتکندکهمسلماناندرآناسرزمین اوبا(.

و عربستان سرزمین در نظامی حضور فارس، جنگخلیج در عراق به امریکا حمله به توجه

در رژیمصهیونیستی؛ از علیه»اعالمیه6331اوتحمایتمستمر اشغالگرایهامریکاییجهاد

«یهودی-صلیبیائتالفعلیهجهانیاسالمیجبهه»6333فوریهدرهمچنینو«شریفینحرمین

 با فتوایهمراه و منتشر جهادی رهبران دیگر چه–آنهامتحدانوامریکاییانکشتن»برخی

براین(اعالمکرد.Bin Laden, 2004: 74«)عینیرابهعنوانواجبی–نظامیانچهوشهروندان

سپتامبررویدادکهبنالدنآنرابهمثابه66اساسمهمترینعملیاتضدامریکاییالقاعده،در

درقالبراهبردعملیاتیالقاعدهنیز(نامید.Bin Laden, 2004: 224)«مریکاانبردموته،آغاززوال»

تواندنبراینباوربودمیبنال(.6231قرارگرفت)جوکار،«توازنفیالرعب»و«مقابلهبهمثل»
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هاتوازنیبهوجودآوردکهنهایتاامریکارامجبوربهدرایجادوحشتازطریقکشتنامریکایی

اگرکافران»که«ابنقیمجوزی»خروجازجهاناسالمسازد.اوایناقداماترابراساسفتوای

 ,Bin Laden)«کنیدشرممثلبهمقابلهجامانازنبایدشمابنابراینکشتند،راشماهایبچهوهازن

2004: 241 اساساستدالل(؛ بر یازدهمسپتامبرگذشتصورتحساب»امریشرعیو در آنچه

.توجیهنمود(6233)بنالدن،«مرجوعشدکهخودتانبود
 

 نسل دوم تکفیری«: جنگ صلیبی»ادارک  -ب
اف تشدید به منجر هویتیکه برانگیختگی شاخصه ادارکراطدیگر به شد، آن در گرایی

صحنهجنگایکهگونهگردد.بهسپتامبربازمی66ایپسازاالذهانیآنانازتحوالتمنطقهبین

( عراق تاریخی3112در یکنبرد و سوم جنگصلیبی عنوان به سلفی جریان سوی از م(

اماآنچهباعثفهمست.آخرزمانیموردفهمقرارگرفتکههمهاسالمموردهجومقرارگرفتها

شکل گردید، درشیعیاکثریتبادموکراتیکنظامیکگیریباال که بود عراق جهتدر

های(.لذاگروهBeehner, 2006)شدمیتلقیایرانایمنطقهقدرتافزایشوسنیاعرابتضعیف

«6المجوسدوروجاء»کهدرکتابخودباعنوان«محمدبنسرورزینالعابدین»سلفیمتاثراز

 کسرایی عربی، نه و عجمی اسالمی، نه و مجوسی )امام(خمینیدرایران، انقالب»اعالمکردهبود:

(،ضدیتباایرانصفویوشیعیانرافضیرادر6232:326)محمدالغریب،«است محمدی نه و

دادند. قرار کار انگارهدستور این نتیجه همچونیتصوّراتپردازی،در »؛ توسطاشغال عراق

هایسازیجنگو...باشبیه«علیهاهلسنّتدرعراقامریکاییهمدستیایرانباکفّار»،«رافضیان

 مهمترینچهرهتکفیریموثردرعراق6233:613صلیبیمطرحگردید)سیدنژاد، ابومصعب»(.

زرقاوی بودکه« ونهایتا چندینگروه بنالدن، دولتاسالمیعراق»ضمنبیعتبا بهعنوان«

جذببرایگستردهشبکهیکازبرخورداریدلیلراتاسیسکردکهبهدرعراقشاخهالقاعده

هایویسخنرانی(.Lister, 2014: 9بهسرعترشدکرد)المللی،بینسطحدرافراداستخدامو

یعیانبههایتاریخیشایرادوضمنتاکیدبرخیانت«هلاتاکحدیثالرافضه»مشهوریباعنوان

پذیرنخواهدبودپیروزیبرکافرانمتجاوزنظیریهودیانومسیحیانامکان» اهلسنتاعالمکرد:

لذاحمالتالقاعدهدر(.6239:66الزرقاوی،) «مگراینکهابتداجهادعلیهشیعیانصورتگیرد

نظیر اهدافسیاسی و دولتی نهادهای متوجه عمدتا انتحاری، غالبعملیات الگوی با عراق
                                                                                                                                               

.بازگشتامپراطوریفارس6
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 گردید شیعی مراکز تجمعاتو نظیر اهدافشهری احزابشیعی، 6239)مهربان، این(.31:

عنواننسلترینتفاوتراهبردیمیانالقاعدهعراقبهاولویتدادنبهجهادعلیهشیعیاناصلی

ضمنانتقاداز«الظواهریایمن»لذادومتکفیریباسازمانالقاعدهمرکزیبهعنواننسلاولبود.

بهزرقاویدربارهپایبندیبهدوهدفالقاعدهیعنی؛لزومهایینامهاینرویکردبهشکلمکررطی

سالمیدراینکشوربیرونراندننیروهایدشمنامریکاییازعراقواستقراریکموجودیتا

 (.Bar & Minzili, 2006: 41)دادهشدارمی

 
 نسل سوم تکفیری«: خالفت و هجرت»ادارک  -ج

3112ایکهاززماناشغالعراقدرسالبراساسنتایجتحلیلمحتوادرادامهرقابتمنطقه

انقالب در و معآغازشده توازن، برایتغیر کنشکشورها طوفبههایعربیتشدیدگردید؛

قالب هویتیدر بازیگران از نیابتی»استفاده منازعه نظامبرای« در هایهایسیاسیدولتنفوذ

عنوانابزارکنشسیاسیهایسلفیبه.دراینفرآیند،گروه(Gause, 2014: 12بود)ضعیفمنطقه

مقابلهباایرانهایبزرگایفاینقشکردند،چهاینکهآناندردغدغهایوقدرتبازیگرانمنطقه

راستابودند.لذابویژهاعتراضاتدرسوریهبهعنواندشمناصلیباکشورهایعربیوغربیهم

کهوضعیتخشونت کردچرا بینایفرقهدرگیریورطۀهایسیاسیبهمخالفتاوالآمیزپیدا

صورتافراطیسلفیهایگروهنفعبهنامتوازنیخارجیحمایتعلویکشیدهشدوثانیاوسنی

Lund, 2012گرفت) عنوان داعشبه ظهور به منجر فرایند همین افراطی»(. سلفی «نسلسوم

رهبری به عراق دولتاسالمی همان شد، داعشتبدیل به که آنچه واقع در ابوبکر»گردید.

البغدادی آغازجنگسوریه،« جبههالنصره)شاخهالقاعدهسوربودکهبا درگیریبا با یه(ابتدا

پساز)داعش(نامیدو«دولتاسالمیعراقوشام»حوزهنفوذخودرابهشامگسترشوخودرا

ازالقاعدهخارجونهایتاپس،(Jones, 2014: 23)3162گریالظواهریدرفوریهناکامیمیانجی

 در موصل تصرفشهر 33از 3162ژوئن خالفتاسالمی»تشکیل هدف« قرارداد»با پایان

 (.Lister, 2014: 15رااعالمکرد)«پیکو-کسسای

نتیجه ساختاری لحاظ به واقع در دارند، کنشتکفیری افراطیکه سلفی سوم نسل رشد

ایدرغرباسیاهایسطحمنطقهالمللیمتاثرازافولهژمونیامریکاوافزایشرقابتتحوالتبین

کند.همچنینبهموازاتفرایندیفمیسازیسلفیرادرسطحجهاناسالمتعراستکهغیریت

متاثرازساختارهایمعنایینظامبین فوق، بحرانهویتوتعریفکیستیجوانانمسلمانالملل،



 222 یابی اسالم تکفیری الملل و هویت ساختار نظام بین
 

گراییدردههاخیربودهاستکهاینپدیدههایافراطمهاجردرغربیکیازاصلیترینریشه

تبییناینموضوعب در داعشپیوندیافتهاست. با اعتقادعمدتا افراطمحصول؛«رویاولیور»ه

یعنی«اسالماززداییسرزمین» غربریشهمسلمانجوانانآحاداست، فرهنگیهایساکندر

همینبی39-63 :6239روآ،)انددادهدستازراخود و شرایطتبعیضاجتماعی،( هویتیدر

مسلمانانمرتبطبااینسلیمسئلهنهربطیبهدینداردونهبهسیاست،بلکه»کهریشهافراطاست

اینجوانانباجستجویمعنابرایزندگیبهسرعت(.Roy, 2016) «مهاجربهغرباستدومنسل

هایسلفیمیجذباندیشه ایجادعادیزندگی،وضعیتنسبتبهکهشوند جمله مزایاییاز

احساستعلق،حسوترروشنهویتیکهایجاریزندگی،رنجفراترازداشتنهدفاحساس

بویژهاینکهاینزندگی(.Moniquet, 2013: 12،دارد)کلیکعنوانبهاسالمیامتحضوردر

ایکهدرسازدتاازجامعهغربیباشدوآنهاراقادرمیجدیددارایابعادشدیدخشونتنیزمی

ویژگیبرجستهداعشبگیرند.اند،انتقامآمیزبودهنشین؛دچارنگاهتبعیضآنبهعنوانیکحاشیه

کشور36از«6سوفانگروپ»بهگزارشکه استهمینجواناناروپاییمیانازفزایندهیارگیری

آنها2111حدود«آژانساطالعاتمرکزیامریکا»(کهطبقاطالعاتBarret, 2014: 23)جهان

(.جذابیتداعشدرSanderson & Barber & Russakis, 2015: 55اروپاییوامریکاییهستند)

رسانه هجرتدر عنصر بر آناستکه ترسیمخالفتاسالمی، شدتتبلیغکنار به هایخود

اینوعدهخداوند»کهدرنشریهدابقآمدهاست؛«ابوذرغفاری»نظیرحدیثیبهنقلازکند.می

سالمیگرداستکهبزرگترینجمعیتمهاجرتاریخاسالمدرسرزمینشامبراییاریدولتا

کنندگانبسویداعشباتوجهبهاینتبلیغات،هجرت(.Dabiq, 1435: 5-9،Issue3)«آیندهممی

مکبهمظلومانوشهادتدرراهاستقرارک»بلکهندارند،بازگشتبرایایکنندانگیزهمیادعا

(.Lister, 2014: 35)دهندترجیحمی«اروپاییقرمزپاسپورتیکخالفترابرداشتن

 

 تعریف نقش و اهداف افراطی: پژوهش های یافته
آموزه و معنایی عنصر شباهت به توجه بازیگریبا اصلی شاخصه عنوان به سلفی های

کند،ادراکیاستکهتحتتاثیرهاراایجادمیمیاناینگروههایتکفیری،آنچهتفاوتگروه

می نقساختارهایپیرامونیپیدا اساسآن بر براینیلبهکنندو را کنشگریخود مسیر شو

کنند.اهدافتعریفمی
                                                                                                                                               
1. Soufan Group 
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 کنش جهاد همبستگی و اولویت به دشمن دور -الف

درکمبتنیبرتجاوزگریصلیبیومظلومیتجهاناسالمدرکنارایناحساسقدرتکهدر

صحنه اینکه در آنها باعثگردید شد، شکستشورویپدیدار پساز عربافغان مجاهدان

بین جهادی»المللرا » ندهندو راه خود تردیدیبه خیزندببینند، پا جاهلیتکنونیبه در باید

(Zeidan, 2001: 31دراینمیان.)اسامهبنالدنوایمنالظواهرىکهرهنمودسیدقطبدرکتاب

تاسیسالقاعدهعینی«معالمفىالطریق» با درراستایتشکیلیکگروهپیشاهنگانقالبی، ترا

الفلسطینیو...ابوقتادهوالمقدیسیعزام،ابومحمدودیگررهبرانفکرینظیر؛عبداهللبخشیدند

التضامنیجهاد)«همبستگیجهاد»مفهوم مطرحو( را علیه بهجهاد را امریکایاولویتمبارزه

ضمنىایمنالظواهرلذا.استدادندکهجهاناسالمرابهاشغالدرآوردهصلیبی)دشمندور(

-Al)«نبردبیناسالمودشمنانشنسبتبهاختالفاتداخلىدراولویتقراردارد»تاکیدبراینکه

Zawahiri, 2001 ،) رساله جهاددستورالعمل»در برای عمومی های منطقه« امرای به ایخطاب

للی(کفر،الماقداماتنظامیالقاعدهدروهلۀاولسران)بین»آوردهاست:3162القاعدهدرسال

اشراکهدردیگرکشورهاحاکمهستند،هدفامریکاومتحدشاسرائیلودوممتحدانداخلی

می )دهدقرار »Al-Zawahiri, 2013.) نگرشیکنشانگردوردشمنعنوانبهامریکاانتخاب

الکفر»بامبارزهاوال؛کهچرابودالقاعدهسازماندرراهبردی ایکشورهشودمیباعث«ائمه

لذابینندورامیامریکاثانیا؛همهمسلمانانجنایات.بریزندفروخودبهخوداسالمجهاندروابسته

ثالثا؛القاعدهمشکلکمتریبرای(.Aaron, 2008: 196)شودمیتضمینالقاعدهجهادازحمایت

(.Malka, 2015: 16هایضدامریکاییخواهدداشت)استداللشرعیدربارهچگونگیعملیات

هامطلوببهتوجهباالقاعدهبهعنواننسلنخستتکفیریگذاری،ایدئولوژیبهعنوانهدف

درواقعالقاعدهخودرا.شودمیختمنیز«جهاد»بهوآغاز«جهاد»ازگرفتهنظردرنهاییهدفو

گرفتهدرنظامآوردکهموظفاستتاموازنهشکلبهعنواننیرویپیشتازجهاناسالمدرنظرمی

ایمنالظواهریبین لذا برهمبزند. «پیامبرلوایتحتمبارزان»کتابدرالمللعلیهمسلمانانرا

زمانیتا»،چراکهداردهدفجهادیرابرآنمقدممیدانداماهرچندهدفغاییراخالفتمی

«خالفت(صورتدادتواناصالحی)ایجادمینهستندیهودوامریکایوغزیرجهاناسالمکه

(Al-Zawahiri, 2001) خالفتنمی. آماده را اسالمی جامعه همچنین ارتقایالقاعده لذا داند،

پیششرطاساسیاحیایخالفتمیمعنوی  ,Malkaداند)جامعهازطریقدعوتوآموزشرا

2015: 17-18.) 
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 تکفیری و جهاد مکانی علیه دشمن نزدیک  کنش -ب

 کنشتکفیری، مکانیجه»در اد نزدیک« اینکهبا اولویتخواهدبودچه تریندشمناندر

الْکُفَّارِمِّنَیَلُونَکُمالَّذِینَقَاتِلُواْآمَنُواْالَّذِینَأَیُّهَایَا»فرماید:قرآنمی توبه،« سوره کریم، )قرآن

...(نسلسومبههمینعلتنسلدومتکیفری)القاعدهدرعراق،جبههالنصرهسوریهو(.632آیه

تکفیریدرقالبخالفتاسالمیداعش،ضمنتکفیرشیعیانبهدلیلاعتقادبهشفاعت،توسل،

هایصلیبینیزتصورولذازیارتو...،دریکبازسازیتاریخیآنهاراهمکاردشمناندرجنگ

 ,Listerادند)قرارد«دشمننزدیک»ایتمرکزخودشانرابرانجامحمالتعلیهبهطورفزاینده

2014: 1-3 نیزنشانمی(. فاصلهسالآمارها 3119دهددر عملیات3162تا حالیکه دردر ها

 ثابت)حدود تقریبا دشمنامریکایی علیه عملیات61عراق، اما است، بوده سال( عملیاتدر

بهبیشازهایسیاسیومردمشیعه(روندافزایشی)تروریستیعلیهاهدافداخلی)دولت،گروه

است)311 داشته سال( هر در (Jones, 2014: 36مورد .26 صرفاحمالتانتحارینیزدرصد

( است داده قرار هدف را عادی Chicago Project, 2016شهروندان العدنانی»(. «ابومحمد

سخنگویپیشینداعش؛روشبرخوردباشیعیانرانقطهاصلیاختالفاینگروهباالقاعدهعنوان

آنهاست)ک جنگبا دنبال داعشبه اما شیعیان، موعظه به معتقد القاعده که  ,Al-Adnaniرد

2014b.)اثر«مسائلمنفقهالجهاد»کتابداعشدرکشتارها،مهمترینمرجعفقهیدراینمیان

استکهکشتارغیرنظامیانمسلمان)شیعیان(ولودرصحنهنبردحاضرنباشند«ابوعبداهللالمهاجر»

 .(6233راجایزاعالمکرد)عشوری،

هاهمچنانعملیاتعلیهاهدافغربیرانیزدردستورکاردارد،بویژهبرنسلسومتکفیری

بالرعب»اساسراهبرد النصر ازحمالتعلیهشهروندانوامکانعمومیدرکشورهایغربی«

 جذب و شناسایی تنهاگرگ»طریق های افرا« تمایالت دارای وط)افراد تنها اما گرایانه،

بههمین.استغربینیافته(واستفادهازآنهابرایانجاماقداماتتروریستیدرکشورهایسازمان

 ...نباشد منتظرفتوایهیچکسی»خواستتاغربیجوامعدرمسلماناناز،«محمدالعدنانیابو»دلیل

چ«بریزندخیابانفرشسنگدررامغزشویافتهراکافر که: چه» را حکمکافرانیکیاست.

.(Al-Adnani, 2014c«)ایمانهستندغیرنظامیوچهنظامی،همهبی

گذاریمیانهاوروافض،امادرهدفباوجوداشتراکدرکنشتکفیریوجهادعلیهصفوی

تفاوتزیادیوجوددارد.درواقعباافزایشزیرشاخههایالقاعدهنسلدوموسومتکفیری ها

بهعنواننسلدومجریانم رکزیدرمناطقمختلفازجملهعراق،یمن،سومالی،سوریهو...



 (32)پیاپی69زمستان،32شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 222
 

گیریامارتشکلافراطی،ایجادامارتاسالمیبهعنوانیکیازاهدافمطرحگردید.-سلفی

ناشیمی اینجا اینگروهاسالمیاز اکثر اهمیتتوحید،شدکه مناطقتحتکنترلبر در ها

تونیزایجادپایگاهیبرایتداومجهادتأکیدداشتند.الگویامارتاساساالگوییاجرایشریع

 ,Malkaباشد)محلیوچیزیمیانالگویجهادیسازمانالقاعدهوالگویخالفتداعشمی

آغاززمانازمجاهدینقلبیخواسته»کند؛میبیان(.اماداعشآنچنانکهنشریهدابق10 :2015

اقتدارتحتامتاتحادبرایبهعنوانفرصتیبودهراخالفتاحیایکههموارهقرنایندرجهاد

گامپنجشاملخالفتگیریشکل(.Dabiq, 1435: 41،Issue1)«خلیفهجامهعملپوشاندهاست

 ,Dabiq)خالفتتمکین،طاغوت،نفیجماعت،هجرت،:استکهداعشآنراطیکردهاست

1435: 34-39Issue1,.)درسرزمینیدنبالاساسابهداعشبرعکسرویکردجنبشیالقاعده،لذا

 ,Friedman)استفراملیاسالمیبرایخالفتاولیهایهستهودولتایجادبرایسوریهوعراق

(کهاینخودمقدمهجهاداست.2014



 المللگرایی متاثر از نظام بینیابی افراطالگوی مفهومی هویت
تشدیدگرایشافراطی-6المللپساجنگسردبرجریانتکفیریدردوحوزهتاثیرنظامبین

گذاریدرونجریانتکفیریقابلهایکنشگریوهدفتحولشیوه-3گرایانودرمیاناسالم

تحلیلاست.

 
 گرایی تحول به افراط -الف

فهمدینیسلف،نص قالبمفاهیمیچونتوحید، گراییومبانیومعانیاندیشهسلفیدر

امت حاکمیتالهی، جاهلیت، بدعت، نظیر سلفی معناییباورهای هسته عنوان به ... و گرایی

می مطرح افراطی و سلفی شاخصهجریان اینها یکشود. عنوان به افراطی سلفی معنایی های

اماآنچهباعثمیالمللمیکارگزاردرنظامبین مگرددهویتافراطیبرساختهشود،برهباشد.

بحرانکنششاخصه با سلفی تفکر کارگزاری قالبساختارهایهای در تحمیلی بیرونی های

موردهجومقرارمیبین درواقعمولفهالمللاستکهنظامهویتاعتمادپایهسلفیرا هایدهد.

جوییامریکاوتشدیدمداخالتنظامیدرالمللپساجنگسرددرقالبهژمونمادینظامبین

ایعلیهمسلمانانشدهایگستردهکهمنجربهخشونت3112سالمتاجنگعراقدرسالجهانا

روند آن با متناظر و امریکا کاهشتوانایی روندهای آن پساز و مستقل( متغیر عنوان )به
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آزادیعملبازیگرانمنطقهمنطقه بروزگراییو به منجر نیز تسهیلکننده( عنوانمتغیر ای)به

گرایانهدرجهاناسالمودرقالبتروریسمسلفیگردید.ساختارنهادینظامموازنههایواکنش

هاییچونکاهشاقتدارنهاددولت،ایجادخالهایامنیتیدرمناطقبهسببالمللنیزبامولفهبین

دولتشکاف عملکرد کشورها، در ساختاری فرقههای بینهای ارتباطات تسهیل المللیگرا،

گسترشابزارهایرسانهتروریسم شرایطمناسببرایکنشو و الزم بستر گریایباعثشد

لذاچنانچهدرتحلیلمحتوایآثاربزرگانسلفیمشخصافراطیدراسالمسیاسیفراهمشود.

 رشدنیافتهافراطگیریشکلدراست، ایناسالمگرایاندرخالء غرببه تعاملبا اندبلکهدر

راگرایانافراطخود،تصورسرزمینیوفرهنگیبااقداماتتهاجمینیزغرب.نداشکلقوامیافته

.بهخودقوامبخشیدهاست

ترسیمشدهاستکهطیآنبرمبناینگرشیبرسازانه،3اینالگویمفهومیدرشکلشماره

ادارکعمومیشکلمی عنوان تحلبیناذهنیتبه مبتنیبر اساسنگرشتفسیریو بر یلگیرد.

بین معانی جنگصلیبی،محتوای کافر، دشمنان و فاسد حاکمان وجود مظلومیت، االذهانی؛

ها(ازشرایطجهاناسالموگرا)بویژهسلفیهایاسالمهایادارکیجنبشهجرت،و...شاخصه

میان این در است. آمده وجود به جنگسرد پسا تاریخی دوره طول در استکه مسلمانان

دهداینسازمانبهنحووثیقیمرتبطبایکدرکگیریالقاعدهنشانمیروندشکلپرداختنبه

تجاوزغرببهسرزمینمظلوماسالم»االذهانیناشیازبین باشدکهمنبعثازآننسلاولمی«

مبارزهبامنافقانوجنگصلیبی؛آید.بهوجودمی«جهادمستمرضدامریکایی»تکفیریباویژگی

توانبدانپرداختکهگراییمیایاستکهدرسیرموضوعیوتاریخیتحولافراطارهدیگرانگ

است.3112مربوطبهتحوالتجهاناسالمپسازاشغالعراقدرسال

بر ایناستکه سوریه النصره یا عراق قالبالقاعده افراطیدر سلفی نسلدوم مشخصه

 درباره بنالدن اسامه هاامریکاییخونریختنبرایییطالفرصتی»خالفتذکر )بنالدن،«

برانگیختگیشاخصهرادستورکارقراردادند.دیگر«مقابلهباشیعیان»و«کنشتکفیری»(.6239

«هجرت»مفهوماساسبرتوانمیرااستافراطیکنشگسترشدهندهنشانکهسیاسیاسالمدر

باشد،میالمللبیننظاممعناییساختارهایازهایناشیکردکهعمدتادرچارچوببحرانتبیین

سخنگویامریکایی«ابوحسنالمهاجر»شدهوطبقنظرمسلمانانهویتیتعارضاتتشدیدبهمنجر

(برWood, 2015) «راضرورتساختهاستروپیشهایگزینهازیکیبهعنوانهجرت»داعش

 ایجاد تاکیدبرلزوم خالفتاسالمی»ایناساسنسلسومتکفیریبا با« عنوانمقدمهجهاد به
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گردد.هایپیشینمتمایزمیویژگیحضورپررنگمسلماناناروپاییازنسل



 الملل یابی اسالم تکفیری متاثر از ساختار نظام بین : الگوی مفهومی هویت2شکل شماره 

 
 گرایی: گذر نسلی از القاعده تا داعش تحول در افراط -ب

القاعده درون نسلتحول ظهور بهو منجر که اینسازمان افراطی سلفی سوم و هایدوم

گراییموردمطالعهتوانبهعنوانتحولیدرونافراطتاسیسخالفتاسالمیداعشگردیدرامی

قرارداد.

المللدرقالبتحولسازمانی،اولینمشخصهتحولدرگراییمتاثرازشرایطنظامبینمنطقه

ایبویژهباالمللدوقطبیواهمیتیافتنسطوحمنطقهچهاینکهگذرازنظامبینگراییاستافراط

گراییامریکاپسازاشغالعراقباعثگردیدتانوعیپراکندگیدرنگرشناشیازافولهژمون

یکسازمان به آشکارا القاعده لذا رویدهد. برخیاجزایالقاعده پراکندگیجغرافیاییدر

خودمختارگروهتعدادیپاکستانوشمالیوزیرستانناتواندرمرکزیمدیریتیکباچندقطبی

تبدیلشد) بویژهاقتضائاتخاصجنگBraniff & Moghadam, 2011: 41درسایرکشورها .)

 سال در ادارکسلفی3112عراق حرکتیو روند اساسا باعثشد جنگصلیبی بر مبتنی ها

رهبراننسلاول عراقاز معطوفبهجهادالقاعده تکفیریو کنشخود آنها و متمایزگردد

.مکانیعلیهدشمناننزدیکنمایند
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گراییاست.چراای،دیگرمشخصهتحولدرافراطتشدیدرقابتهویتیوژئوپلتیکمنطقه

هایهویتیدرغرباسیاقرارایورقابتهایسلفیبهمرورتحتتاثیرمناسباتمنطقهکهگروه

جبههتشکیل»ند.درحالیکهپیشترالقاعدهبهعنوانیکجریانجهادیدرچارچوببیانیهاگرفته

راستای6333سالدر«صلییانویهودعلیهجهاد وحدتپرچمزیراسالمیامتبرپاییدر

اماحرکتمی گروه3112سالدرامریکاتوسطعراقاشغالکرد، تا -سلفیهایباعثشد

کنشگرینمایند.درایعلیهدشمناننزدیکمنطقهفضایدرسازیآشوبافراطیکهدرراستای

گرایانهوهمچنیناستفادهگیریازادبیاتفرقهاینشرایطکنشسیاسیکشورهایمنطقهبهبهره

کاهشحضورنظامیامریکادرعراقپسازرویکارایمعطوفگردید.هایفرقهازظرفیت

هایسلفیریکاموضوعیتالزمرابرایجهادازدستبدهدوگروهآمدناوبامانیزباعثشدام

«اوباماباراک»هایشیعیایرانوعراقپیداکنند.پسازآننیزراهبردتمرکزبیشتریرویدولت

،باعثشدتااینکشورگسترش(Friedman, 2015)«قدرتموازنهوغیرمستقیمحضور»قالبدر

ترینابزاربرایمدیریتتخاصمدرغرباسیابهشمارآوردولذارااصلی«جنگهاینیابتی»

...گروه و قطر ترکیه، عربستان، توسطکشورهاییچون راهبرد؛ این راستای در افراطی های

سوریهعراق،چونکشورهاییدرمنطقهامنیتیهایبحراندرآنچهواقعیابیگردیدند.درنقش

هایگروهکهاستنامتقارنالگویباایمنازعهوسیاسیآشوبیسازماندهنوعیافتد؛میاتفاق

حامی،هایقدرتایدئولوژیکوامنیتیای،رسانهاجتماعی،ابزارهایاساسبریکهرهویتی

 .(Garnett, 2005: 46)شوندمیسازماندهی

ایی،سومینالمللومتاثرازآنبحرانهویتوتبعیضمسلماناناروپساختارمعنایینظامبین

افراط بر موثر واقعشاخصه در است. سلفیافراطینظیر-هاینخستیننسلظهور گراییبوده

نسلسومامااستمرتبطاسالمجهاندرغربراهبردیمنافعوفیزیکیطلبیخشونتباالقاعده

جوانانحضورامااست،غربفیزیکیخشونتمحصولاینکهعیندرافراطیداعش-سلفی

شدیداحساستبعیضوناشیازغربسلطهترفرهنگیتاثیراتدهندهنشانآندرروپاییا

به خطابهبرایاینجوانانگریسلفیایکهگونهطردشدگیاست. بلکهنبودهدینییهایصرفاً ،

 جوانیمتناسبمحصولی احساسبیبا استو آنها درون تحقیر و در(.Roy, 2016)هویتی

ا افراطفراطیحقیقتموضوع این بلکه نیست، اسالم پوشششدن در را خود گراییاستکه

بهعنوانیکگرایشضدهژمونیکدربرابرقدرتبرترهژمونیکفرهنگیجامعهغربیاسالمو

دهد.نشانمی
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 گیری نتیجه
المللافراطیمتاثرازنظامبین-یافتنهویتاسالمسلفیهدفاصلیاینپژوهشتفهمقوام

بههمیندلیلبراساسمبانیفرانظریسازهاس گراییهایکارگزاریافراطانگاری؛شاخصهت.

المللقرارگرفت.باتحلیلهایساختارینظامبینهایسلفی(درتعاملباشاخصه)مبانیوانگاره

گروهمحتوایکیفیادراکبین -هایسلفیاالذهانی، مولفه قالبسه ،«مظلومیت»افراطیدر

افراطیرا-استخراجشدکهدریکروندتاریخیسهنسلازسلفی«هجرت»و«جنگصلیبی»

براساسفهمسهتوصیفمی هایگذاریگروهگونهادارکفوق،تعریفکنشوهدفنماید.

یابدکهدرقالبدوکنشجهادیوتکفیریوسههدفجهاد،امارتافراطیاهمیتمی-سلفی

-یابیاسالمسلفیرهقرارگرفتکههمهاینموارددرالگویمفهومیهویتوخالفتمورداشا

المللترسیمودرنتیجهفرضیهاصلیپژوهشبهاینشکلارائهافراطیمتاثرازساختارنظامبین

الملل)هنجاریومادی(،باتشدیدبرانگیختگیهویتیوادراکهاینظامبینشودکهمولفهمی

بینمظلومیتاسالم نظام نهادی مولفه تسهیلو عنوان به دگرسازیالملل به منجر هایکننده،

گرایانبراییابیافراطیدرقالبدوکنشجهادیوتکفیریدرمیاناسالمآمیزونقشخشونت

المللدریکبسترتاریخیهایساختارینظامبیننیلبهآرمانخالفتشدهاست.همچنینمولفه

افراطگراییبسویافراطداسالمضمنتشدیدرون تغییردرون نسلگرایی، قالبسه گراییدر

 افراطیرانیزموجبشدهاست.-سلفی
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