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انگاریتالشمیشودتاپاسخبهاینپرسشازطریقمطالعهفرایند


چارچوبنظریسازه
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مقدمه
اسالمگرایان در طیف گستردهای از
قوامیافته و  
هویت جریانات اسالمی به اشکال متفاوتی  
شدهاند .بویژه افراطگرایی اسالمی ،عنوان جعل
رویکردهای دموکراتیک تا سلفی پراکنده  
هایاسالمیکهازمبانیتکفیرگراییوسلفیگریتغدیهفکری


ایاستبرایاطالقبرگروه

شده
شده و رویکرد جهادی را در برخورد با دشمنان خود پی میگیرند با این هدف که خالفت
افراطگراییاسالمیکهبه تدریجدرقالب
اسالمیرااحیاوقانونشریعترااجرانمایند.پیدایی 
مهمترین
هایکوچکالهامگیرندهازآنتجلیپیداکرده،از 


هاوگروه
سازمانالقاعده،زیرشاخه
اسالمگرایی معاصر بوده است .در این میان به علت ابعاد گسترده روند
دگرگونیهای عرصه  
اسالمگرایان در قالب گروههای تروریستی و افراطگرایی نامتسامح و
افراطی شدن برخی  
هایصرفادینی،سیاسی،اقتصادیوبینالمللی

خشونتطلب ،نمیتوانآنانرادریکیازقالب

اسالمگرایی و سوق یافتن آن به
یتردید مطالعه تحول در  
مورد مطالعه قرار داد .چه اینکه ب 
افراطگرایی و همچنین تحول درون افراطگرایی و گرایشات مختلف درونی آن ،هرچند از

مندبودهاماتاریختحوالتنشانمیدهدموضوعپژوهشبه


عناصرهنجاریدینی(سلفی)بهره
ندهایمتاثراز ساختار هنجاری-مادینظامبینالمللنیزتاثیرپذیرفتهاست.برایناساس
نحو فزای 
هدف اصلی این پژوهش؛ فهم فرایند قوامبخشی به هویت تکفیری در تعامل با ساختار نظام
هایتقلیلگرایانهوتکبعدی،دریکچارچوب

نالمللاستتااینموضوعرافراترازنگرش
بی 
هنجاریوباتوجهبهساختارنظامبینالمللادارکنمایدکهبهنظرمیتواندالگوییجامع

هویتی-
درفهمپدیدهافراطگراییباشد.برایناساس،پرسشاصلیاینپژوهشآناستکه؛«نظام

نالمللدرمقطعتاریخیپساجنگسرد،چگونهبرجریانتکفیریتاثیرگذاشتهاست؟».
بی 
اینپژوهشبرایپاسخبهپرسشاصلی،درچندینبخشساماندهیمیشود.پسازمقدمهو
هایساختارینظامبینالمللمعاصر


انگاری؛دربخشدومشاخصه
تشریحچارچوبنظریسازه
گرایی(مبانیوانگارههایتکفیری)برشمرده


هایکارگزاریافراط
پساجنگسردوشاخصه
گراییاستهمینتعاملپویایساختاروکارگزارمیباشد.


شود.آنچهبرسازندههویتافراط

می
ادراکبیناالذهانی»گروههایتکفیری

دربخشسومنتیجه تعاملساختاروکارگزاردرقالب«
متاثرازوجوهساختارنظامبینالمللدریکقالبموضوعیوروندتاریخیارائهمیشود.تحلیل

محتوایکیفیگفتارهاونوشتارهایرهبراناصلیجریانتکفیریبهاینمهمکمکمیکند.در
سچارچوبنظریسازهانگاری،موضوعنقشیابیرفتاریگروههایتکفیری

بخشچهارمبراسا
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گیرد.دربخشآخرنیزالگویمفهومیهویتیابیاسالمتکفیریمتاثراز


دردستورکارقرارمی
ساختار نظام بینالملل ترسیم و فرضیه اصلی پژوهش ارائه میشود .مولفههای نظام بینالملل
(هنجاری ،مادی ،نهادی) ،با تشدید برانگیختگی هویتی و ادارک مظلومیت اسالم ،منجر به
دگرسازیهای خشونتآمیزو نقشیابیافراطی درقالبدو کنش جهادیو تکفیری درمیان

هایساختارینظامبینالمللدر


گرایانبراینیلبهاحیایخالفتشدهاست.همچنینمولفه

اسالم
گرایی،تغیردرونافراطگراییدر


گراییبسویافراط

ونداسالم
یکبسترتاریخیضمنتشدیدر
قالبسهنسلتکفیریرانیزموجبشدهاست.

چارچوب نظری و روششناسی
بهعنوانچارچوبیتحلیلیوفرانظریهای

سازهانگاری»6
چارچوبنظریاینپژوهشمبتنیبر« 
سازهانگاری
درحوزهساختاجتماعیواقعیتمیباشد.مسألههویتکنشگراندرکانونرهیافت 

ساختهای

قرار دارد .ازاینمنظر هویت امری طبیعی،ذاتی از پیش موجود نبوده ،بلکه هویت بر 
میشود و سپس خود نیز
اجتماعی است که تحت تاثیر ساختارهای هنجاری و معنایی ساخته  
سازندهنقشوکنشهامیشود(پرایسورئوساسمیت.)363:6233،یکیدیگرازموضوعات
مهم در سازهانگاری ،قوام متقابل «ساختار» و «کارگزار» است .از این منظر ،میان ساختار و
کارگزاررابطهسازاوجودداشتهوطییک فراینددگرگونی همبسترو هم کنشگر،بهیکدیگر
قوام میبخشند .مهمترین نکته درباره ساختارها این است که ساختارهای هنجاری و فکری به
ارهایمادیدارایاهمیتمیباشند( . (Lupovici, 2009: 213

اندازهساخت
انتخابچارچوبنظریسازهانگاریبرایاینپژوهش،البتهمنطبقباماهیتمتغیرهایاین
پژوهش میباشد .تاکید سازهانگاری بر قوام متقابل کارگزار/ساختار ،فرصت الزم برای درک
راییراایجادمینماید.ازآنجاییکهانتخابروشتحقیقنیز

المللبربازیگرافراطگ


نظامبین
تاثیر
بایستیمتناظربارویکردفرانظریحاکمبرپژوهشوهمچنینمتناسبباموضوعپژوهشباشد،
انسانها
لذا«تحلیلمحتوایکیفی»انتخابگردیدچراکهبا نگاهاز درون بر فهم شیوهای که  
میکنند ،متمرکز وبه دنبال فهم واقعیت اجتماعی ،از نگاه کنشگران
جهان اطرافشان را درک  
است (تبریزی .)666 :6236 ،به عنوان تعریف تحلیل محتوای کیفی؛ تفسیر ذهنی محتوای
مند،استخراجمقوالتوکدگذاریمیباشد(ایمانو


بندینظام

هایمتنیازطریقفرایندطبقه
داده
1.Constructivism
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نوشادی.)31:6231،جهتکاربرداینروشدرزمینهفهمادارکجریانتکفیریازساختارنظام
بینالملل ،آثار چهرههای مشهور این جریان که نقش اصلی را در ایجاد ،راهاندازی و توسعه

گروههای افراطی بینالملل داشتهاند ،مدنظر قرار میگیرد .لذا «عبداله عزام»« ،اسامه بن الدن»،

«ایمن الظواهری»« ،ابومصعب السوری»« ،ابومصعب الزرقاوی»« ،ابوبکر البغدادی»« ،ابومحمد
و...کهگفتارونوشتارآنهانشاندهندهخطوطاصلیجریانسلفیافراطیمیباشد،

العدنانی»
موعهایاز
هایاینادارکبینالذهانی،مج 

جامعهآماریِمدنظرهستند.برایفهمابعادومولفه
الهامبخش»درقالب
ها،سخنرانیها،کتابهاوجمالتمندرجدرنشریات«دابق»«،رومیه»و« 

بیانیه
ای،موردمطالعهقرارمیگیردتابتوانبهبازیافتمعانی ذهنی


آوریدادهاسنادیوکتابخانه

جمع
جمعیآناناقدامکرد.لذابهطورکلیمبانیفرانظریاینپژوهشسازهانگاری،رویکردآن
استقرائی،تفهمیوکیفیمیباشد.


شاخصههای کارگزاری تکفیری
بهطورکلی،سلفیگریجریانیمذهبیواجتماعیاستکهبهدنبالبازگشتبهاعتقاداتو

شیوه عمل صحیح سه نسل اول مسلمانان میباشد .سلفیها به مفهوم ویژه توحید یا وحدانیت
خداوند،درمقابل شرکمعتقدندوقرآنوسنت را تنهامنابع اصیلقانونوقدرتمیدانند و
لذاسلفیگری با استفاده ازتفسیر گزینشی و

مخالفهرگونهبدعتهستند(.)Haykel, 2009: 38
البته ظاهرگرایانه قرآن و سنت،مستعد ستیزهجویی است.لذاافراطبهعنوانیکیاز صورتهای
افراطگرا نیزصفتی
درمیآید که حاصل افزودن بعد خشونت به آن است  .

لفیگری 
پدیداری س 
است که به گروههایی که به منظور تحمیل باورهاو ایدئولوژی خود به دیگران به خشونت متوسل
میشوند،اطالقمیگردد(.)Baqai, 2011: 242بنابراینسلفی،مفهومیعاموکلیتیفراگیرداردبه
گونهایکههرسلفیلزوماافراطینیست،اماهرافراطی،سلفیمحسوبمیشود.درواقعگروههای

سلفی-حدیثیکهمبارزهسیاسیبرایکسبقدرتراصرفاازطریقکاربردخشونتوحربهتکفیر
علیهمخالفانوبراندازیخشنحکومتهامیدانندتاخالفتاسالمیرااحیاوقانونشریعترااجرا
نمایند ،جریان«اسالمتکفیری»تعریفمیشوند«.ابومصعب سوری»ازچهرههایبرجستهالقاعده،
آمیختهای از «فقه سیاسی ابن تیمیه ،دعوت محمد بن عبدالوهاب ،اندیشه

اینجریانرا به عنوان 
اخوانالمسلمین» ،معرفیمیکند (السوری.)133 :6233 ،امانقطه
سیاسی سید قطب و نهایتا اصول  
عطفظهورجریانفوقبهتهاجمشورویبهافغانستاندرسال6393موتالشامریکابراساستغیر
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گستردهای از جهادگران مسلمانموسومبه

توازنازطریق«جنگنیابتی» بازمیگرددکهطیف 
«عرب-افغانها»راایجادنمود(.)Hegghammer, 2010: 62ثمرهجهاددرافغانستان،پیوند؛وهابیت
جهادی ازطریق«اسامهبنالدن»،اندیشههای سلفی دیوبندی ازطریقمدارساسالمیپاکستانو
نهایتا اندیشههایسیدقطبازطریق«ایمنالظواهری»بودکهبهشکلگیریجهادجهانیدرقالب

سازمانالقاعدهمنجرشد( .)Gerges, 2005: 67()Hanzel, 2005
اسالمتکیفرینوعیسازهمعناییوبرساختهاجتماعیمحسوبمیشودکهمتأثرازمحرکهای
هویتی،فرهنگیوتاریخیتحکیمیافتهاست.برایناساسشاخصههایکارگزاریاسالمافراطیدر
سهبخش:معانیسلفی،باورها-انگارها و هنجارهایافراطی قابل توصیف است .مبانی اندیشه و
تعلقات ایدئولوژیک ،مؤثرترین منشأ افراطگرایی است که به عنوان یک عنصر کارگزاری،
هویتبخشگروههایافراطیاست.دراینمیانفهمانگیزشیازآنچهبرخیتفسیر«حنبلی-قطبی»

میبخشد (بخشی شیخ احمد )632 :6239 ،که در
افراطگرایی توسعه  
از اسالم میخوانند به  
ریشهایترینتفسیربهمفهومویژهتوحید،قرآنوسنتو...بهعنوانمبانیسازماندهندهومفاهیم

راهنمای جریان سلفی افراطیاشارهدارد( .)Wiktorowicz, 2006: 208همچنینبازگشتبه فهم
سلفازجملهمعانیسلفیاست.درسطحباورهاوانگارههانیزمفاهیمیهمچونبدعتوجاهلیت
کهاساساسلفیگریازدریچهاینمفاهیم به شرایط جهاناسالم مینگرد.همچنین

مطرحمیشود 

نجاتبخش باشد ،باید حکومت کند»
باورمندی به حاکمیت الهی ،چرا که «اگر اسالم بخواهد  
(سیدقطب )32:6211،ولزومپایبندیبهامتاسالمیازجملهباورهاوانگارههایسلفیاست.
دستآخرهنجارهای نهادینه شده در تعیین هویت افراطی نقشی کلیدی هستندکه خود مبتنی بر
پیشینهای از عوامل ذهنی پیشین است .مانند لزوم تکفیر برای پاکسازی اسالم از طاغوتها و

بدعتآلودوکنشجهادیبهعنوانواالترینفریضهاسالمیمطرحمیشود .

اندیشههای

شاخصههای ساختاری نظام بینالملل پسا جنگ سرد
الف -ساختار مادی (قطبی)

بینالمللی جدیدکهبرخی بهدو
علیرغمتمامیاختالفاتنظرموجوددربارهتبیین ماهیت نظام  
الگوی «تک قطبی» و «هژمونیک» اشاره(جمشیدی)939:6231،وبرخیدیگرضمنتاکیدبر
فاصلهمیانقدرتها،آنرانظامی«تک-چندقطبی»میدانندویا«بوزان و ویور»کهنظامپساجنگ

سردرا«یک-چهارقطبی»معرفیمیکنند(بوزانوویور،)21-23:6239،امامهمترینویژگینظم
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پساجنگسرد به تمایلوتالشایاالتمتحدهامریکا بهمداخلهدرراستایایجاد نظم«هژمونیک»
درنظامبینالمللمربوطمیشود(.)Brooks & Wohlforth, 2001: 34بهگونهایکهطرح«نظمنوین
جهانی ،»6توسطجورجبوش(پدر) ،تاکیددولتکلینتونبرمساله«مداخلهبشردوستانه»وپساز
آن«مبارزهباتروریسم»دردورانجورجبوش(پسر)کهدردستورکارقرارگرفت ودردوره
«باراکاوباما»درقالب«حضورغیرمستقیموموازنهقدرت»(،)Friedman, 2015تداومیافت.براین
اساسمجموعهاقداماتامریکادرجنگاولخلیجفارسدرژانویه6336تااشغالنظامیافغانستان
نشانههاییازتالشسازمانیافتهامریکابرایهژمونی
وعراقدرسال3112وپسازآنرامیتوان 
در سیاست بینالملل دانست(متقی)619:6233،کهالبته واجداعمال خشونت شدیدعلیهجهان
ترینعاملناامنیوبیثباتیدر

اسالمبودهاست.بههمیندلیلنیزمردممسلمان،امریکارااصلی
جهاناسالمتلقیمیکنند(.)Zogby, 2011

ازسویدیگرهمزمانباهژمونگراییامریکا،خالفروپاشیشورویدرنظامبینالمللبهطور

موثری توسطمنطقهگرایی (به عنوانشاخصهدیگرنظم جدید)نیزدرحالپرشدن استکه
رابطهمعکوسیبینایندوالگوبرقراراست(افتخاری.)332:6233،بویژهدرغرباسیاپساز
 66سپتامبرحضورگستردهنظامیامریکا درقالبالگویتکقطبی -امنیتیصورتگرفتاما
منطقهایپسازاشغالعراقدرسال« 3112پایان دوران امریکایی»را تسریع
افزایشچالشهای  

()Haass, 2006وپسازآندریکالگویچندقطبیتنشژئوپلتیکورقابتگفتمانیمیان
بازیگرانداخلمنطقهتعریفشد .
ب -ساختار معنایی -هنجاری

بعد دیگرنظامبینالملل ،ساختار معناییهنجاری آناست .اصلیترینمشخصههنجارینظام
بینالمللپساجنگسرددرمولفه«لیبرالدموکراسی»تعریفمیشود.اینمفهوم؛قواعدحقوق

ارزشهای لیبرال تنظیم و تالش میکند خصلت شمول و

ناظر به روابط بینالملل را بر پایه 
فراگیری آن را گسترش دهد (میراحمدی .)323 :6233 ،جهانی شدن فرهنگی دیگر مشخصه
یکسانسازیفرهنگیبهمعنیحرکتبسوی

هنجارینظامبینالمللاستکهاشارهبهشدتیافتن

الگویفرهنگیواحدویکپارچگیفرهنگیجهاندارد(قزلسفلی .)6231،
ساختارهنجارینظامبینالمللمبتنیبرشاخصهمفهومیلیبرالدموکراسیوهمچنینالگوی

جهاناسالمبهشمارمیرود.

جهانیشدنفرهنگی(درقالبیکسانسازی)،منشاء خشونت علیه 

1. New World Order
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جامعهشناختی الزمبرای تولید ایدهها و رویههای

چهاینکهقالبهنجاریفوق ،ساز و کارهای 
مدرنیتهغربیوتحمیلآنبرجوامعغیرغربیبویژهزیستجهاناسالمیفراهممیشودکهنتیجه
آن؛برساختنگفتماناسالمهراسی،مبارزهباتروریسموتبدیلجهاناسالمبهیکدستورسیاسی
المللوایجادیکساختارتبعیضآمیزعلیهمسلماناندرغرباست .این امور


امنیتیدرنظامبین
میدهد(نجاتی حسینی:6239 ،
چهره پنهان خشونت در هژمونی سیاستهای فرهنگی را شکل  
 .)91
پ -ساختار نهادی

ساختارنهادینظامبینالمللبهاجزاوبازیگراناصلیتشکیلدهندهآناشارهدارد.بویژهاینکه

بینالمللی ،نهادهای غیردولتی و
چندجانبهگرایی؛ سازمانهای  

بینالملل معاصربا افزایش 
درنظام  
رجستهای دارند(گریفیتس )311:6233 ،وکاهشاقتدارنهاددولت،

جنبشهای اجتماعی نقش ب
اصلیترینشاخصهمحسوبمیشود.بویژهدرموردجهاناسالمابزارهای نهادی و ذهنی تسلط

برایتداومسرکوبافزایشمیداد ) ،)Esposito, 2014کاهش

دولت بر جامعه که انگیزه آنرا 
یافتهوبه محض بروز خال قدرت ،گروههایافراطیشده با بسیج مردمی به صحنه میآیند.لذا به
عنوانشاخصهبعدی ،ساختارنهادی«خالهایامنیتی» یااصطالحا«بهشتهایامن» که دولتها
امکاناعمالدقیقحاکمیترابهجهتضعفتوانایییافاصلهجغرافیاییبرآنهاندارند،بهوجود
میآید .درکشورهایینظیریمن،لیبی،افغانستان،سوریه،پاکستان(مناطققبایلی)،صحرایغربی

افریقاو...کهبهدلیلاختالفات،اقتداردولتدرهمهمناطقگستردهنیستواینشرایطموجب
ایجادفضاییبرایفعالیتافراطیونمیشود) .(Sanderson & Barber & Russakis, 2015: 39-40

فرقهای به مثابه کارگزار حمایت از تروریسم باز
دیگر شاخصه نهادی به فعالیت دولتهای  
میگردد .در این زمینه یکی مهمترین بازیگران فرقهای در جهان اسالم ،کشور عربستان سعودی

فرقهگراییبهطورخیلیآشکارنقاطمختلفدرجهاناسالمرواجیافته
استکهباحمایتآن ،
است .عربستان از طریقنهادهایی چون«رابطهاالسالمیه» به ترویجوهابیتو از شروع جهاددر
افغانستان تاکنون با استفاده از سازمانهایی نظیر «سازمان جهانی امداد اسالمی »6و «لیگ جهانی
صورتمیدهد( .)Abuza, 2003

جوانانمسلمان»3حمایتمالیومعنویازگروههایافراطی
1. Iiro
2.Wamu
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د -ساختیابی :نظام بینالملل و تکفیری
ارزشهایاجتماعیداخلی( Wiener,

باتوجهبهتاکیدسازهانگاریسطحواحدبرهنجارهاو


)2003: 245برایفهم«افراطگرایی»بایستیبهمنابعسلفیبهعنواناصلیترینمبانیهویتیآن
رجوعنمود.همچنیندرروندبرساختهشدنکارگزاربایدبه ساختارهانیزبهشکلتوامانتوجه
راتوصیفمیکندکهساختاروکارگزاربه

نمود.لذاسازهانگارییکروندبرساختهشدنمتقابل

شکل متقابل همدیگر را قوام میبخشند.برای مفهومی کردن رابطه ساختار با کارگزار از مفهوم
میکند .لذا
ساختیابی» 6استفاده میشود که ایده وابستگی متقابل و ارتباط درونی را مطرح  

«
همزمانکهنقشعواملساختاریچوننظامقطبیبینالملل،بحرانمنطقهای،خالامنیتیرادر

هایافراطیوتروریسمرادرنظرگرفتهمیشود،بایستیبهجایگاههویتمبتنی


گیریگروه

شکل
بیناالذهانی از جاهلیت جهانی و  ...را به عنوان عناصر ارزشی-
بر شریعت جهادگرا ،ادراک  
هنجارینیزپرداخت.اینموضوعدرقالبالگویترسیمشدهدرشکلشماره 6قابلمشاهده
است .












شکلشماره:6تعاملساختاربینالمللوکارگزارسلفی 

1. Structuration
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تحلیل دادهها :متون تکفیری
یابیآنچهاهمیتداردنوعادراکوشکلگیریمعانیجمعیدراذهانجریان


درساخت
سلفی (کارگزار) از تحوالت مرتبط با جهان اسالم در نظام بینالملل (ساختار) است .لذا
ایازآثارچهرههایمطرحسلفی-افراطیبهعنوانجامعهنمونهدرقالب211پاراگرف،


مجموعه
برای تحلیل محتوا استخراج شد .به جهت پراکندگی جامعه نمونه و همچنین تحوالت سریع
ایوبینالمللی،اینآثاربراساسسهمقطعتاریخیازیکدیگرتفکیکشدند :

منطقه
 پایانجنگسردتاهژمونگرایینظامیایاالتمتحدهپساز66سپتامبر؛ ازاشغالعراقدرسال3112تاپیشازآغازتحوالتانقالبهایعربیدر3166؛ ازسال3166انقالبهایعربیوبحرانسوریهتاکنون.همچنین بر اساس چارچوب نظری سازهانگاری ،سه محور در مطالعه جامعه نمونه مدنظر
خواهد بود :وضعیت (در قالب توصیف شرایط جهان اسالم) ،وظیفه (رفتار واجب) و هدف
(ترسیمآیندهپیشروی).سهجدولتحلیلمحتواذیلبهشکلکامالخالصهارائهمیشود .

مقطع اول :از فروپاشی پایان جنگ سرد تا هژمونگرایی نظامی ایاالت متحده
جمع بندی :کدهای تخلیصی ایده نهایی
متن های نمونه
اسامه بن الدن«:مدارکدشمنبرایقتلعام -بیشازیکقرناستمسلمانان
مردمفلسطیندربیشازپنجاهسالگذشتهچه دچاراستضعافوتجاوزیهودیان
«مظلومیت
بوده است؟ گناه مردم کشمیر چیست که به ومسیحیانهستد؛ 
بندگانگاواجازهمیدهدتابهمدتپنجاهسال  -مسلمانان گرفتار امور دنیوی و مسلمانان»

جهاد را فراموش کردند و همین «حاکمان
خون آنان را بریزند؟ روزی که امریکا مردم
فاسد،
افغانستان را میکشت و مسلمانان را به بند سببتحقیرآنهاست؛ 
دشمنان
کشیده بود ،چه توجیهاتی ارائه کرد؟ مردم  -امروز امریکا بیشترین تجاوز و
کافر»
مسلمانکهجبههجهانیصلیبی-یهودیدرپی تحقیرراعلیهمسلماناندارد؛ 
نابودکردنآنهاهستند،هیچگناهیغیرازاین  -حاکمان کشورهای اسالمی،
نسل
ندارند که میگویند :خداوند سرور ماست» کافرشدهاندچراکهقوانینالهی
نخست
( .)Al-Qaeda, 2002
را اجرا نکرده و وابسته امریکا سلفی-
ایمن الظواهری« :در حال حاضر  
مهمترین هستند؛
افراطی:
فتنهای که توحید و عقیده اسالمی را تهدید

«القاعده»
میکند ،فتنه انحراف از دوستی با مؤمنان و
دشمنی با کافران است ...علمای درباری هم
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دیکتهشده از باال را امضا میکنند»
فتواهای  
(الظواهری.)33-33:6232،
عبداله عزام«:یکفهمغلطازکلمهجهاددر
میانمسلمانانشکلگرفتهکهفکرمیکنندهر

نوعتالشدرراهخدا بهمعنایجهاداست.در
حالیکهجهادتنهابهمعنایقتالاست»( Azzam,
 .)2012 b
اسامه بن الدن«:امریکاجلودارجنگصلیبیبا
ملتاسالماستودههاهزارنفرازسربازانشرا

به سرزمینی میفرستد که دو مسجد مقدس در
آناستوازآنباالتربادخالتدرمسائلآناز
رژیمی ستمگر ،فاسد و خودکامه که تحت
کنترلداردحمایتمیکند،لذافراخواننبردبا
امریکادادهشد»( .)Bin Laden, 2004: 12
اسامه بن الدن« :آنها ما را میکشند و ما هم
مجبوریم آنها را بکشیم تا توازن وحشت به
وجود آید .اکنون تنها زمانی است که توازن
نزدیکی بین ترور در هر دو طرف بین مسلمانان
و امریکاییان در دوران اخیر بوجود آمده است»

 تنها راه برای رهایی از تحقیر،جهاداست؛ 
 جهاد نظامی وظیفه عینی امتاسالمیدرشرایطاشغالاست؛ 
 هدف جهاد بایستی متوجهامریکا باشد چرا که :امریکا
اشغالگر است و سربازان و

شهروندانآنهممحارب؛ 
امریکاشکستپذیراست؛

-

«وظیفه
اصلی
جهاد:
تمرکز بر
دشمن
امریکایی»
«اصل
توازن
وحشت»

(.)Bin Laden, 2004: 238

عطیه اله اللیبی« :هدف اصلی مبارزان از
جهاد ،حمله علیه ارکان استعمار غرب و
پروژهای که نظم جهانی نامیده میشود است یا

واضحتر شکست صلیبیون در نبرد با

به عبارت 

اسالماست» (.)Aaron, 2008: 114
ایمن الظواهری« :هدفایجادآگاهیدرامت
درموردتهدیدناشیازحملهصلیبیون،روشن
ساختنمعنیواقعیتوحیددرمفهومیکهحکم
و حاکمیت تنها متعلق به خداست ...به اذن
خداوند،اینمقدمهایبرایاستقرارخالفتیبر

اساس روش پیامبر اسالم (ص) خواهد بود»
(.)Al-Zawahiri, 2013


 دفع تجاوز یهودیان و مسحیاندراولویتاست ،
 هدف جهاد بیرون راندناولویت:
امریکا به عنوان دشمن اصلیا
«اخراج
است؛ 
اشغالگران»
 متحدانامریکا(حاکمانفاسد)بدون حمایت این کشور دوام
«تمرکز بر
نمیآورند؛

دشمن
دور»
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مقطع دوم :از اشغال عراق در سال  3002تا پیش از آغاز تحوالت انقالبهای عربی
متنهای نمونه
گستاخترین

ابومصعب السوری« :جهان شاهد
تهاجم بربری استعماری از سوی تمدن غرب
است که توسط گروهی صهیونیست در دولت
هایصلیبیرهبریمیشود.


امریکاهمانندجنگ
جنگهای صلیبی سوم است» (السوری،

این
 .)21:6233

جمعبندی :کدهای تخلیصی
 امریکاجنگصلیبیسومرابرعلیهاسالمبهراهانداختهواشغال
عراق ،یک جنگ مذهبی
آخرالزمانیاست؛ 
 اشغالگری امریکا فرصتمناسبیبرایتوسعهجهادبهعراق
درقالبهستههایجهادیاست؛ 
 شیعیان در روند سیاسی عراقاشغالیباامریکایصلیبیهمراهی
دارند؛ 

ابومصعب الزرقاوی« :شیعیان؛ موانع
عقربهای خبیث

عبور،افعیهای خفته ،


غیرقابل
و دشمنان در کمین نشسته هستند.ما در اینجا در
دو جبهه در حال نبردیم.یکیآشکاروواضح:
نیک میدانیم که نیروهای صلیبی باالخره روزی
اینخاکراترکخواهندکرد.امادیگرییک
جنگ دشوار و خشن با دشمنی مکار است؛
شیعیان دشمن هستند .با آنها بجنگید ،به خدا
هادروغمیگویند.)Al Zarqawi, 2004(»...


آن

 خطراصلیبرایآیندهعراق وجهاناسالم،تشیعمیباشد 
 شکست امریکای صلیبی آسانترازشیعیانمنافقانداخلیاست 
 نبرد علیه منافقان داخلی گامنخستدرجنگصلیبیاست .

واقعیتهای تاریخی

ابومصعب الزرقاوی« :
بیانگر این حقیقت است که تشیع با اسالم
همخوانی ندارد .این قوم بر محور کفر جمع
میگفت
شیخاالسالم «ابن تیمیه» راست  
شدهاند  .

که :شیعیان به کفار علیه مسلمانان کمک
میکنند.آنانکافرانرابراسالمچیرهگردانیدند
تصرف

و سبب ورود هوالکو به سرزمین عراق ،
حلبو...شدند»(الزرقاوی6239،الف.)11:

ابومصعب الزرقاوی« :خطرشیعهنهتنهاعراقو
بلکه کل منطقه رادر برخواهد داشت.اگر شیعه
برعراقمسلطشد،آنوقتنفوذخودرابهسایر
مناطق جهان اسالم گسترش می دهد .آنها به
مراحل نهایی طرح  31ساله خود-برای نابودی

ایده نهایی

بازسازی
تاریخی:
«دشمن
صلیبی و
شیعیان
منافق»
نسل دوم
تکفیری:
القاعده
عراق

«توسعه
کنش
تکفیری» و
«جهاد علیه
شیعیان»
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اسالم-خودرسیدهاند»( .)Aaron, 2008: 240
ابومصعب الزرقاوی« :مسلمانان هیچ گاه بر
کافرانمتجاوزنظیریهودیانومسیحیانپیروزی
وبرترینخواهندیافتاالاینکههمهطرفداران
آنها نابود شوند که از جمله آنان پیروان مرتد
رافضیههستند»(الزرقاوی6239،ب .)66:
عطیه عبدالرحمن اللیبی« :شیعه دین
خودساختهایاستکههدفنهاییآنازطریق

ایران ،سلطهبراهلسنّتوبهدستگرفتنزمام
رهبریامتاسالمیاست»(عطیهاللیبی.)6233،

 برای جنگ علیه شیعیان ،ابتدابایداهلسنترابسیجنمود 
 اعمال خشونت شدید علیهشیعیان آنها را به جنگ با اهل
سنتمیکشاند 
جهاددرعراق،زمینهسازایجاد

یکدولتاسالمیومقدمهبرای
نبردآخرالزماناست

«اولویت
دشمن
نزدیک»
« ایجاد
امارت
اسالمی»

مقطع سوم :از سال  3022انقالبهای عربی و بحران سوریه تا کنون
متنهای نمونه
داعش« :کسانی که اشکال حکومت سکوالر،
جمهوری ،بعثی ،صفوی و ...را ایجاد کردند،
موجب دردو رنجشماشدند.امروززمانایجاد
دولتاسالمیاست )Kfir, 2014: 8(»...
ابوبکر البغدادی« :فسطاط اول :سایبان ایمان
کههیچنفاقیدرآنوجودنداردوفسطاطدوم:
چادر کفر که هیچ ایمانی در آن نیست .قسم
سومیهموجودندارد.تنها،مویدانداعشوارد
میشوند .قسم دیگر شامل مسیحیان،
قسم اول  
رافضیهای کافر با همه

یهودیان،متحدانآنها ،
نصیریها و همچنین بقیه مذاهب

مذاهبشان ،
حکومتهای دموکرات

مسلمان سنیمذهب که 
رژیمهای حاکم تأیید میکنند،
و حاکمان و  
میشود که همگی محکوم به کفر هستند»


ایده نهایی

جمعبندی :کدهای تخلیصی
مشکالتجهاناسالمناشیازتقسیم بندی های نژادی ،ملی و
فرقه ای و مرزهای استعماری
«ایجاد
است؛ 
 دولت اسالمی عراق تجسم پایگاهی برایدولت اسالم»
حیات اسالمی و بازگرداننده
«هجرت
ارزشهایاصیلامتاست؛ 

بسوی عراق و
دولتاسالمیازسویکافران:شام»
شیعی ،صلیبی ،یهودیات،
مسیحیان ،کشورهای سنی و ...
نسل سوم
موردتجاوزقرارگرفتهاست؛ 
تکفیری:
داعش

()Issue 1،Dabiq, 1435: 11

ابوبکر البغدادی« :من درخواست خود را از  -منافقان داخلی اصلیترین
همۀ جوانان مسلمان در سراسر جهان مطرح دشمنان دولت اسالمی هستند

«جهاد بر
علیه
صفویها و
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میکنم و از آنها میخواهم تا به سمت ما
هجرتکنندوپایههایدولتاسالمراتحکیم

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

،چرا که شیعیان هم کافرند و
عامل اصلی تسلط دشمن غربی
یشوند؛ 
م
نبردآخرالزمانباصلیبیهاگام

انتهایی دولت اسالمی است که
پس از استقرار آن در جهان
اسالمصورتمیگیرد 

 وظیفهمسلمانانغربیهجرتبسویدولتاسالمیبرایجهاد،
یافداکاریدرراهایندولتدر
همانکشورهایغربیاست

ابومحمد العدنانی« :اجرای حدود شرعی،
تخریبمظاهرقبورواماکنزیارتی،آزادسازی
زندانیان ،انتصاب قضات ،جمعآوری جزیه از
مسیحیان،جمعآوریزکات،وآموزشمردماز

طریق کالسهای مذهبی (پس از همه اینها)...
تنها یک مسئله باقی مانده است ،یک واجب
کفاییکهامتبافروگذاشتنآنمرتکبگناه
میشودوآنیکتعهدفراموششدهدرتاریخ


است...آنهمانخالفتاستAl-Adnani, ( ».
 )2014a
دابق« :پرچم خالفت بر فراز مکه و مدینه
برافراشته خواهد شد حتی اگر منافقان و مرتدان
آنرا کوچک بشمارند؛ پرچم خالفت بر فراز
بیت المقدس و رم برافراشته خواهد شد حتی
اگر یهودیان و صلیبیان آنرا خوار بشمارند؛ سایه
این پرچم پربرکت آنچنان گسترش خواهد
یافت که همه غرب و شرق زمین را در بر می
گیردوجهانباحقیقتوعدالتاسالمیآکنده
خواهد گردید و به دروغ و استبداد جاهلیت
نوینپایانخواهدداد»(.)3:6221،Dabiq 5

 هدف اصلی ایجاد خالفتاست و عدم اعالم خالفت در
شرایطکنونیازسویمجاهدان
گناهکبیرهاست؛ 
 خالفت واجب کفایی استکهبهجهتآمادهشدنمقدمات
آن از سوی داعش اعالم شده
است؛ 
ایجاد خالفت پایگاه سرزمینی
برای تداوم جهاد است و بدون
آن ارزشهای اسالمی باقی
نمیماند؛ 

 .)Baghdadi, 2012

ابوالحسن المهاجر(« :ای مسلمانان غربی) از
اینجوامعغربیخارجشوید؛نهفقطدرحمایت
از برادران و خواهرانتان که با پرداخت
مالیاتهای شما (به کشورهای غربی) کشته

میشوند ،بلکه برای محفوظ ماندن از عذاب

خدابرایخائنان»(.)Wood, 2015

رافضیها»

«هجرت»





«ایجاد
خالفت
اسالمی»
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یافتههای پژوهش :ادارک بیناالذهانی تکفیری
ازدیدگاه سازهانگاری،کنشگرانبراساسمعانی که چیزهاوسایرکنشگرانبرایآنها تولید
میگیرند.بهگونهای که افراد از
مینمایند.این معانی بیناالذهانی در تعامل شکل  
میکنند عمل  

طرحشناختی یا چارچوب ذهنی خاص در ذهن خود
محیط اجتماعی  -سیاسی اطراف ،نوعی  
میسازند و این تصورات به جای واقعیات عینی و بیرونی ،هویت و رفتار آنها را تعپیین میکنند

(.)Borum, 2004: 14باتوجهبهنتایجتحلیلمتحوامیتوانادارکاتجریانتکفیریراتبیینکرد .

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

یکنند کهدومضمونکلیدی بیش از همه
«گراهامفولر» و «یان لسر» بر ایننکته تاکیدم 
مشخصکنندهتصوراتاسالمگرایاندرروابطبادیگراناست؛ -6رجعتبهگذشتهپرشکوه

تمدناسالمیو -3احساسگستردهتحقیرمسلمانانتوسطغرب (فولرولسر.)39-23:6232،
ورشدگروههایتروریستیمعلول خشونت نظامی غربوبویژهامریکا درجهان

لذاخشونت 
اسالموتلقیبیناالذهانیمبتنیبر«مظلومیت»مسلماناندربرابر«تجاوزگری»دشمنغربیاست
کهبرایناساسجهادبهعنوان«مهمترینوظیفهبرایزدودنوضعیتفالکتبارمسلمانان»مطرح
میشود(.)Azzam, 2012a: 13منطبقبراینادارک«اسامهبنالدن»باگردآوریمبارزانعرب-

افغانوهمراهی«ایمنالظواهری»ومتکیبرایدهسیدقطبکه«مسلمانانواقعی،آنهاییهستند
که :در راه اعتالی کلمه حق به جهاد مشغولاند» (سید قطب ،)23 :6293 ،سازمان القاعده را
تشکیلداد تا جریانمومن قرآنی تاسیکننده بهنسلصحابهرابهعنواننیرویپیشتاز ،بسوی
سرزمینهاییهدایتکندکهمسلماناندرآنان تحتستمهستند (.)Gunaratna, 2003: 21اوبا
توجه به حمله امریکا به عراق در جنگ خلیج فارس ،حضور نظامی در سرزمین عربستان و
امریکاییهای اشغالگر

حمایت مستمر از رژیم صهیونیستی؛ در اوت  6331اعالمیه «جهاد علیه 
حرمین شریفین» و همچنین در فوریه « 6333جبهه اسالمی جهانی علیه ائتالف صلیبی  -یهودی»
همراه با برخی دیگر رهبران جهادی منتشر و فتوای «کشتن امریکاییان و متحدان آنها – چه
شهروندان و چه نظامیان – رابهعنوانواجبی عینی»()Bin Laden, 2004: 74اعالمکرد .براین
اساسمهمترینعملیاتضدامریکاییالقاعده،در 66سپتامبررویدادکهبنالدنآنرابهمثابه
«نبردموته،آغاززوالامریکا»()Bin Laden, 2004: 224نامید.راهبردعملیاتیالقاعدهنیزدرقالب
«مقابلهبهمثل»و«توازنفیالرعب»قرارگرفت(جوکار.)6231،بنالدنبراینباوربودمیتوان
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درایجادوحشتازطریقکشتنامریکاییهاتوازنیبهوجودآوردکهنهایتاامریکارامجبوربه
خروجازجهاناسالمسازد.اوایناقداماترابراساسفتوای«ابنقیمجوزی»که«اگرکافران
بچههای شما را کشتند ،بنابراین شما نباید از انجام مقابله به مثل شرم کنید»(
زنها و  


Bin Laden,

)2004: 241؛امریشرعیوبر اساس استدالل«آنچه در یازدهمسپتامبرگذشتصورتحساب
خودتانبودکهمرجوعشد»(بنالدن)6233،توجیهنمود .

ب -ادارک «جنگ صلیبی» :نسل دوم تکفیری
راطگرایی در آن شد ،به ادارک
دیگر شاخصه برانگیختگی هویتی که منجر به تشدید اف 
گونهایکهصحنهجنگ
گردد.به 


سپتامبربازمی
بیناالذهانیآنانازتحوالتمنطقهایپساز66

در عراق (3112م) از سوی جریان سلفی به عنوان جنگ صلیبی سوم و یک نبرد تاریخی
آخرزمانیموردفهمقرارگرفتکههمهاسالمموردهجومقرارگرفتهاست.اماآنچهباعثفهم
باال گردید ،شکلگیری یک نظام دموکراتیک با اکثریت شیعی در عراق بود که در جهت
میشد(.)Beehner, 2006لذاگروههای
منطقهایایرانتلقی 
تضعیفاعرابسنیوافزایشقدرت 
سلفیمتاثراز«محمدبنسرورزینالعابدین»کهدرکتابخودباعنوان«وجاء دور المجوس»6
اعالمکردهبود«:انقالب (امام)خمینیدرایران ،مجوسی و نه اسالمی ،عجمی و نه عربی ،کسرایی
و نه محمدی است» (محمدالغریب،)326:6232،ضدیتباایرانصفویوشیعیانرافضیرادر
دستور کار قرار دادند .در نتیجه این انگارهپردازی ،تصوّراتی همچون؛ «اشغال عراق توسط
و...باشبیهسازیجنگهای

رافضیان»«،همدستیایرانباکفّارامریکاییعلیهاهلسنّتدرعراق»
صلیبیمطرحگردید(سیدنژاد.)613:6233،مهمترینچهرهتکفیریموثردرعراق«ابومصعب
زرقاوی»بودکه ضمنبیعتبابنالدن،چندینگروهونهایتا«دولتاسالمیعراق»بهعنوان
شاخهالقاعدهدرعراقراتاسیسکردکهبهدلیلبرخورداریازیکشبکهگستردهبرای جذب
بینالمللی ،بهسرعترشدکرد( .)Lister, 2014: 9ویسخنرانیهای
و استخدام افراد در سطح  
مشهوریباعنوان«هلاتاکحدیثالرافضه»ایرادوضمنتاکیدبرخیانتهایتاریخیشیعیانبه
پیروزیبرکافرانمتجاوزنظیریهودیانومسیحیانامکانپذیرنخواهدبود

اهلسنتاعالمکرد« :
مگراینکهابتداجهادعلیهشیعیانصورتگیرد» (الزرقاوی .)66 :6239،لذاحمالتالقاعدهدر
عراق با الگوی غالب عملیات انتحاری ،عمدتا متوجه نهادهای دولتی و اهداف سیاسی نظیر
.6بازگشتامپراطوریفارس 
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احزاب شیعی ،اهداف شهری نظیر تجمعات و مراکز شیعی گردید (مهربان .)31 :6239 ،این
اولویتدادنبهجهادعلیهشیعیاناصلیترینتفاوتراهبردیمیانالقاعدهعراقبهعنواننسل
دومتکفیریباسازمانالقاعدهمرکزیبهعنواننسلاولبود.لذا«ایمنالظواهری»ضمنانتقاداز
نامههاییبهزرقاویدربارهپایبندیبهدوهدفالقاعدهیعنی؛لزوم
اینرویکردبهشکلمکررطی 
بیرونراندننیروهایدشمنامریکاییازعراقواستقراریکموجودیتاسالمیدراینکشور
هشدارمیداد(.)Bar & Minzili, 2006: 41

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

براساسنتایجتحلیلمحتوادرادامهرقابتمنطقهایکهاززماناشغالعراقدرسال3112

آغازشدهو در انقالبهایعربی تشدیدگردید؛کنشکشورهابرای تغیر توازن،معطوف به
استفاده از بازیگران هویتی در قالب «منازعه نیابتی» برای نفوذ در نظامهای سیاسی دولتهای
.دراینفرآیند،گروههایسلفیبهعنوانابزارکنشسیاسی

ضعیفمنطقهبود()Gause, 2014: 12
بازیگرانمنطقهایوقدرتهایبزرگایفاینقشکردند،چهاینکهآناندردغدغهمقابلهباایران

بهعنواندشمناصلیباکشورهایعربیوغربیهمراستابودند.لذابویژهاعتراضاتدرسوریه
فرقهای بین
درگیری  

وضعیتخشونتآمیزپیداکردچراکهاوال مخالفتهایسیاسیبه ورطۀ 

گروههای سلفیافراطیصورت
سنیوعلویکشیدهشدوثانیا حمایت خارجینامتوازنیبهنفع  
گرفت (2012

 .)Lund,همین فرایند منجر به ظهور داعش به عنوان «نسل سوم سلفی افراطی»

گردید .در واقع آنچه که به داعش تبدیل شد ،همان دولت اسالمی عراق به رهبری «ابوبکر
البغدادی»بودکهباآغازجنگسوریه ،ابتدابادرگیریباجبههالنصره(شاخهالقاعدهسوریه)
حوزهنفوذخودرابهشامگسترشوخودرا«دولتاسالمیعراقوشام»(داعش)نامیدوپساز
ناکامیمیانجیگریالظواهریدرفوریه ،)Jones, 2014: 23( 3162ازالقاعدهخارجونهایتاپس

از تصرف شهر موصل در  33ژوئن  3162تشکیل «خالفت اسالمی» با هدف «پایان قرارداد
سایکس-پیکو»رااعالمکرد(.)Lister, 2014: 15
رشد نسل سوم سلفی افراطی که کنش تکفیری دارند ،در واقع به لحاظ ساختاری نتیجه
تحوالتبینالمللیمتاثرازافولهژمونیامریکاوافزایشرقابتهایسطحمنطقهایدرغرباسیا

یفمیکند.همچنینبهموازاتفرایند

استکهغیریتسازیسلفیرادرسطحجهاناسالمتعر
فوق،متاثرازساختارهایمعنایینظامبینالملل،بحرانهویتوتعریفکیستیجوانانمسلمان
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هایافراطگراییدردههاخیربودهاستکهاینپدیده

مهاجردرغربیکیازاصلیترینریشه
عمدتاباداعشپیوندیافتهاست.درتبییناینموضوعبهاعتقاد«اولیور روی»؛ افراطمحصول
سرزمینزدایی از اسالم» است ،یعنی آحاد جوانان مسلمان ساکن در غرب ریشههای فرهنگی

«
دادهاند(روآ)39-63 :6239 ،وهمینبیهویتیدرشرایط تبعیض اجتماعی،
خود را از دست  
ریشهافراطاستکه«نهربطیبهدینداردونهبهسیاست،بلکهمسئلهاینسلیمرتبطبامسلمانان
نسلدوممهاجربهغرباست» (.)Roy, 2016اینجوانانباجستجویمعنابرایزندگیبهسرعت
جذب اندیشههای سلفی میشوند که نسبت به وضعیت عادی زندگی ،مزایایی از جمله ایجاد
روشنتروحستعلق،احساس

رنجهایجاریزندگی،یکهویت
احساسداشتنهدففراتراز 
حضوردر امت اسالمی به عنوان یک کل،دارد( .)Moniquet, 2013: 12بویژهاینکهاینزندگی
سازدتاازجامعهغربیایکهدر


باشدوآنهاراقادرمی

جدیددارایابعادشدیدخشونتنیزمی
آمیزبودهاند،انتقامبگیرند.ویژگیبرجستهداعش


نشین؛دچارنگاهتبعیض

آنبهعنوانیکحاشیه
یارگیریفزایندهازمیانهمینجواناناروپاییاست کهبهگزارش«سوفانگروپ»6از36کشور
جهان()Barret, 2014: 23کهطبقاطالعات«آژانساطالعاتمرکزیامریکا»حدود2111آنها
اروپاییوامریکاییهستند(.)Sanderson & Barber & Russakis, 2015: 55جذابیتداعشدر
کنار ترسیم خالفت اسالمی ،آن است که بر عنصر هجرت در رسانههای خود به شدت تبلیغ
میکند.نظیرحدیثیبهنقلاز«ابوذرغفاری»کهدرنشریهدابقآمدهاست؛«اینوعدهخداوند

استکهبزرگترینجمعیتمهاجرتاریخاسالمدرسرزمینشامبراییاریدولتاسالمیگرد
هممیآیند»(.)Issue3،Dabiq, 1435: 5-9باتوجهبهاینتبلیغات،هجرتکنندگانبسویداعش

کنندانگیزهایبرایبازگشتندارند،بلکه«کمکبهمظلومانوشهادتدرراهاستقرار

ادعامی
ترجیحمیدهند( .)Lister, 2014: 35

خالفترابرداشتنیکپاسپورتقرمزاروپایی»

یافتههای پژوهش :تعریف نقش و اهداف افراطی
با توجه به شباهت عنصر معنایی و آموزههای سلفی به عنوان شاخصه اصلی بازیگری
هاراایجادمیکند،ادراکیاستکهتحتتاثیر

گروههایتکفیری،آنچهتفاوت میاناینگروه

ساختارهای پیرامونی پیدا میکنند و بر اساس آن نقش و مسیر کنشگری خود را برای نیل به
اهدافتعریفمیکنند .
1. Soufan Group
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الف -کنش جهاد همبستگی و اولویت به دشمن دور

درکمبتنیبرتجاوزگریصلیبیومظلومیتجهاناسالمدرکنارایناحساسقدرتکهدر
مجاهدان عرب افغان پس از شکست شوروی پدیدار شد ،باعث گردید آنها در اینکه صحنه
بینالملل را «جهادی» ببینند ،تردیدی به خود راه ندهند و باید در جاهلیت کنونی به پا خیزند

(.)Zeidan, 2001: 31دراینمیاناسامهبنالدنوایمنالظواهرىکهرهنمودسیدقطبدرکتاب
«معالمفىالطریق» رادرراستایتشکیلیکگروهپیشاهنگانقالبی،باتاسیسالقاعدهعینیت
بخشیدند ودیگررهبرانفکرینظیر؛عبداهلل عزام،ابومحمد المقدیسی و ابوقتاده الفلسطینیو...
مفهوم «جهاد همبستگی» (جهاد التضامنی)رامطرحو اولویتمبارزهرابهجهادعلیهامریکای
صلیبی(دشمندور) دادندکهجهاناسالمرابهاشغالدرآوردهاست .لذا ایمنالظواهرىضمن
تاکیدبراینکه «نبردبیناسالمودشمنانشنسبتبهاختالفاتداخلىدراولویتقراردارد» (Al-
2001

 ،)Zawahiri,در رساله «دستورالعملهای عمومی برای جهاد» خطاب به امرای منطقهای

اقداماتنظامیالقاعدهدروهلۀاولسران(بینالمللی)کفر،

القاعدهدرسال 3162آوردهاست«:
امریکاومتحدشاسرائیلودوممتحدانداخلیاشراکهدردیگرکشورهاحاکمهستند،هدف

قرار میدهد» (2013

 .)Al-Zawahiri,انتخاب امریکا به عنوان دشمن دور نشانگر یک نگرش

راهبردی در سازمان القاعده بود چرا که اوال؛ مبارزه با «ائمه الکفر» باعث میشود کشورهای
رامیبینندولذا
وابستهدرجهاناسالمخودبهخودفروبریزند.ثانیا؛همهمسلمانانجنایاتامریکا 
میشود ( .)Aaron, 2008: 196ثالثا؛القاعدهمشکلکمتریبرای
حمایت از جهاد القاعده تضمین  
استداللشرعیدربارهچگونگیعملیاتهایضدامریکاییخواهدداشت( .)Malka, 2015: 16
مطلوبها

بهعنوانهدفگذاری،ایدئولوژیالقاعدهبهعنواننسلنخستتکفیریباتوجهبه

میشود.درواقعالقاعدهخودرا
وهدفنهاییدرنظرگرفتهاز«جهاد»آغازوبه«جهاد»نیزختم 
آوردکهموظفاستتاموازنهشکلگرفتهدرنظام


بهعنواننیرویپیشتازجهاناسالمدرنظرمی
بینالمللعلیهمسلمانانرابرهمبزند.لذاایمنالظواهری در کتاب «مبارزان تحت لوای پیامبر»

هرچندهدفغاییراخالفتمیدانداماهدفجهادیرابرآنمقدممیدارد،چراکه«تازمانی

میتواناصالحی(ایجادخالفت)صورتداد»
که جهاناسالم زیر یوغ امریکا و یهود هستند ن 
(2001

 .)Al-Zawahiri,القاعده همچنین جامعه اسالمی را آماده خالفت نمیداند ،لذا ارتقای

جامعهازطریقدعوتوآموزشراپیششرطاساسیاحیایخالفتمیداند(

معنوی
.)2015: 17-18

Malka,
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ب -کنش تکفیری و جهاد مکانی علیه دشمن نزدیک

در کنش تکفیری«،جهادمکانی» بانزدیکترین دشمنان دراولویتخواهد بودچهاینکه
قرآن میفرماید« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ» (قرآن کریم ،سوره توبه،
آیه.)632بههمینعلتنسلدومتکیفری(القاعدهدرعراق،جبههالنصرهسوریهو)...نسلسوم
تکفیریدرقالبخالفتاسالمیداعش،ضمنتکفیرشیعیانبهدلیلاعتقادبهشفاعت،توسل،
زیارتو،...دریکبازسازیتاریخیآنهاراهمکاردشمناندرجنگهایصلیبینیزتصورولذا
بهطورفزایندهایتمرکزخودشانرابرانجامحمالتعلیه«دشمننزدیک»قراردادند(

Lister,

.)2014: 1-3آمارهانیزنشانمیدهددرفاصلهسال 3119تا 3162درحالیکهعملیاتهادر
عراق ،علیه دشمن امریکایی تقریبا ثابت (حدود  61عملیات در سال) بوده است ،اما عملیات
تروریستیعلیهاهدافداخلی(دولت،گروههایسیاسیومردمشیعه)روندافزایشی(بهبیشاز

 311مورد در هر سال) داشته است ( 26 .)Jones, 2014: 36درصد حمالت انتحاری نیز صرفا
شهروندان عادی را هدف قرار داده است

(Project, 2016

« .)Chicagoابومحمد العدنانی»

سخنگویپیشینداعش؛روشبرخوردباشیعیانرانقطهاصلیاختالفاینگروهباالقاعدهعنوان
کرد که القاعده معتقد به موعظه شیعیان ،اما داعش به دنبال جنگ با آنهاست (

Al-Adnani,

.)2014bدراینمیانمهمترینمرجعفقهیداعشدرکشتارها ،کتاب«مسائلمنفقهالجهاد»اثر
«ابوعبداهللالمهاجر»استکهکشتارغیرنظامیانمسلمان(شیعیان)ولودرصحنهنبردحاضرنباشند
راجایزاعالمکرد(عشوری.)6233،
نسلسومتکفیریهاهمچنانعملیاتعلیهاهدافغربیرانیزدردستورکاردارد،بویژهبر
اساسراهبرد«النصربالرعب» حمالتعلیهشهروندانوامکانعمومیدرکشورهایغربیاز
طگرایانه ،اما تنها و
گرگهای تنها» (افراد دارای تمایالت افرا 

طریق شناسایی و جذب «
سازماننیافته)واستفادهازآنهابرایانجاماقداماتتروریستیدرکشورهایغربیاست.بههمین


ابومحمدالعدنانی»،ازمسلماناندرجوامعغربیخواستتا«منتظرفتوایهیچکسی نباشد...
دلیل« 
کافر را یافته و مغزش را در سنگ فرش خیابان بریزند»:چراکه «حکمکافرانیکیاست.چه
غیرنظامیوچهنظامی،همهبیایمانهستند»( .)Al-Adnani, 2014c
هاوروافض،امادرهدفگذاریمیان


باوجوداشتراکدرکنشتکفیریوجهادعلیهصفوی
نسلدوموسومتکفیریهاتفاوتزیادیوجوددارد.درواقعباافزایشزیرشاخههایالقاعده
مرکزیدرمناطقمختلفازجملهعراق،یمن،سومالی،سوریهو...بهعنواننسلدومجریان
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شکلگیریامارت
سلفی-افراطی،ایجادامارتاسالمیبهعنوانیکیازاهدافمطرحگردید .
اسالمیازاین جا ناشیمیشد که اکثراینگروهها درمناطقتحت کنترلبراهمیت توحید،
اجرایشریعتونیزایجادپایگاهیبرایتداومجهادتأکیدداشتند.الگویامارتاساساالگویی
محلیوچیزیمیانالگویجهادیسازمانالقاعدهوالگویخالفتداعشمیباشد(


Malka,

.)2015: 10اماداعشآنچنانکهنشریهدابق بیان میکند؛ «خواسته قلبی مجاهدین از زمان آغاز
جهاددراینقرنکههموارهاحیایخالفتبودهرابهعنوانفرصتیبرایاتحادامتتحتاقتدار
شکلگیری خالفت شامل پنج گام
خلیفهجامهعملپوشاندهاست» ( .)Issue1،Dabiq, 1435: 41
استکهداعشآنراطیکردهاست:هجرت،جماعت،نفیطاغوت،تمکین،خالفت( Dabiq,

.)Issue1, 1435: 34-39لذاداعشبرعکسرویکردجنبشیالقاعده ،اساسابه دنبال سرزمینی در
عراق و سوریه برای ایجاد دولت و هستهای اولیه برایخالفت اسالمی فراملی است ( Friedman,

)2014کهاینخودمقدمهجهاداست .


الگوی مفهومی هویتیابی افراطگرایی متاثر از نظام بینالملل
تاثیرنظامبینالمللپساجنگسردبرجریانتکفیریدردوحوزه-6تشدیدگرایشافراطی

هایکنشگریوهدفگذاریدرونجریانتکفیریقابل

درمیاناسالمگرایانو -3تحولشیوه

تحلیلاست .
الف -تحول به افراطگرایی

مبانیومعانیاندیشهسلفیدرقالبمفاهیمیچونتوحید،فهمدینیسلف،نصگراییو

باورهای سلفی نظیر بدعت ،جاهلیت ،حاکمیت الهی ،امتگرایی و  ...به عنوان هسته معنایی
جریان سلفی و افراطی مطرح میشود .اینها شاخصههای معنایی سلفی افراطی به عنوان یک
باشد.اماآنچهباعثمیگرددهویتافراطیبرساختهشود،برهم


المللمی

کارگزاردرنظامبین
کنش شاخصههای کارگزاری تفکر سلفی با بحرانهای بیرونی تحمیلی در قالب ساختارهای
بینالمللاستکهنظامهویتاعتمادپایهسلفیراموردهجومقرارمیدهد.درواقعمولفههای

مادینظامبینالمللپساجنگسرددرقالبهژمونجوییامریکاوتشدیدمداخالتنظامیدر

هایگستردهایعلیهمسلمانانشد

جهاناسالمتاجنگعراقدرسال 3112کهمنجربهخشونت
(به عنوان متغیر مستقل) و پس از آن روندهای کاهش توانایی امریکا و متناظر با آن روند
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منطقهگراییو آزادیعملبازیگرانمنطقهای(بهعنوانمتغیر تسهیل کننده)نیزمنجر بهبروز

موازنهگرایانهدرجهاناسالمودرقالبتروریسمسلفیگردید.ساختارنهادینظام

واکنشهای 
المللنیزبامولفههاییچونکاهشاقتدارنهاددولت،ایجادخالهایامنیتیدرمناطقبهسبب


بین
شکافهای ساختاری در کشورها ،عملکرد دولتهای فرقهگرا ،تسهیل ارتباطات بینالمللی

تروریسم و گسترش ابزارهای رسانهای باعث شد بستر الزم و شرایط مناسب برای کنشگری
افراطیدراسالمسیاسیفراهمشود.لذاچنانچهدرتحلیلمحتوایآثاربزرگانسلفیمشخص
اسالمگرایاندرخالءرشدنیافتهاندبلکهدرتعاملباغرببهاین

شکلگیریافراط 
است،در  
افراطگرایانرا
شکلقوامیافتهاند.غربنیزبااقداماتتهاجمیسرزمینیوفرهنگی خود،تصور 
بهخودقوامبخشیدهاست .
اینالگویمفهومیدرشکلشماره3ترسیمشدهاستکهطیآنبرمبناینگرشیبرسازانه،
بیناذهنیت به عنوان ادارکعمومیشکلمیگیرد.بر اساسنگرشتفسیریومبتنیبر تحلیل
محتوای معانی بیناالذهانی؛ مظلومیت ،وجود حاکمان فاسد و دشمنان کافر ،جنگ صلیبی،
هایاسالمگرا(بویژهسلفیها)ازشرایطجهاناسالمو

هجرت،و...شاخصههایادارکیجنبش

مسلمانان است که در طول دوره تاریخی پسا جنگ سرد به وجود آمده است .در این میان
گیریالقاعدهنشانمیدهداینسازمانبهنحووثیقیمرتبطبایکدرک


روندشکل
پرداختنبه
میباشدکهمنبعثازآننسلاول
بیناالذهانیناشیاز«تجاوزغرببهسرزمینمظلوماسالم» 

بهوجودمیآید.مبارزهبامنافقانوجنگصلیبی؛

تکفیریباویژگی«جهادمستمرضدامریکایی»
ایاستکهدرسیرموضوعیوتاریخیتحولافراطگراییمیتوانبدانپرداختکه

دیگرانگ 
اره
مربوطبهتحوالتجهاناسالمپسازاشغالعراقدرسال3112است .
مشخصه نسل دوم سلفی افراطی در قالب القاعده عراق یا النصره سوریه این است که بر
خالف تذکر اسامه بن الدن درباره «فرصتی طالیی برای ریختن خون امریکاییها» (بن الدن،
«.)6239کنشتکفیری»و«مقابلهباشیعیان»رادستورکارقراردادند.دیگرشاخصهبرانگیختگی
میتوانبراساسمفهوم«هجرت»
دراسالمسیاسیکهنشاندهندهگسترشکنشافراطیاسترا 
میباشد،
بینالملل 
تبیین کردکهعمدتادرچارچوببحرانهایناشی ازساختارهایمعنایینظام 
منجربهتشدیدتعارضاتهویتیمسلمانانشدهوطبقنظر«ابوحسنالمهاجر»سخنگویامریکایی
پیشرو راضرورتساختهاست» ()Wood, 2015بر
داعش«هجرت بهعنوان یکی از گزینههای  
ایناساسنسلسومتکفیریباتاکیدبرلزومایجاد«خالفتاسالمی»بهعنوانمقدمهجهادبا
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هایپیشینمتمایزمیگردد .

ویژگیحضورپررنگمسلماناناروپاییازنسل



شکل شماره  :2الگوی مفهومی هویتیابی اسالم تکفیری متاثر از ساختار نظام بینالملل

ب -تحول در افراطگرایی :گذر نسلی از القاعده تا داعش

تحول درون القاعده و ظهور نسلهای دوم و سوم سلفی افراطی این سازمان که منجر به
توانبهعنوانتحولیدرونافراطگراییموردمطالعه


تاسیسخالفتاسالمیداعشگردیدرامی
قرارداد .
منطقهگراییمتاثرازشرایطنظامبینالمللدرقالبتحولسازمانی،اولینمشخصهتحولدر

چهاینکهگذرازنظامبینالمللدوقطبیواهمیتیافتنسطوحمنطقهایبویژهبا

افراطگراییاست

افولهژمونگراییامریکاپسازاشغالعراقباعثگردیدتانوعیپراکندگیدرنگرشناشیاز

پراکندگی جغرافیایی در برخی اجزای القاعده روی دهد .لذا القاعده آشکارا به یک سازمان
چندقطبیبایکمدیریتمرکزیناتواندروزیرستانشمالیپاکستانوتعدادیگروهخودمختار
درسایرکشورهاتبدیلشد(.)Braniff & Moghadam, 2011: 41بویژهاقتضائاتخاصجنگ
عراق در سال  3112و ادارک سلفیها مبتنی بر جنگ صلیبی باعث شد اساسا روند حرکتی
القاعدهعراق ازرهبراننسلاولمتمایزگردد وآنهاکنشخود تکفیری ومعطوف بهجهاد
مکانیعلیهدشمناننزدیکنمایند .
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ای،دیگرمشخصهتحولدرافراطگراییاست.چرا


تشدیدرقابتهویتیوژئوپلتیکمنطقه
ایورقابتهایهویتیدرغرباسیاقرار


هایسلفیبهمرورتحتتاثیرمناسباتمنطقه
کهگروه
گرفتهاند.درحالیکهپیشترالقاعدهبهعنوانیکجریانجهادیدرچارچوببیانیه«تشکیلجبهه

جهاد علیه یهود و صلییان» در سال  6333در راستای برپایی امت اسالمی زیر پرچم وحدت
حرکت میکرد ،اما اشغال عراق توسط امریکا در سال  3112باعث شد تا گروههای سلفی-
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