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Abstract 
With the hypothesis of the influence of Jihad on the emergence of Jihadist new Salafism, the 

present study attempts to compare the concept of Jihad in the ideology of Salafists and new 
Salafists and its impact on the political transformation in the Middle East. This research seeks an 
answer to this question that what is the impact of change in the concept of Jihad from Ijtihadi 
Salafism to Jihadist new Salafism on transformations in the Arab Middle East. This study 
applied the methodology of historical sociology and documentary research method based on 
document (library) data. The results showed that Jihad along with other religious duties in the 
ideology of old Salafism used to be defined as hostile measures against nonbelievers (Kuffar), 
false Muslims (Munafiqin), and idolaters (Mushrikin) for achieving Islamic goals. However, 
Jihad for new Salafists is even more important than other prayers such as Namaz, fasting, and 
Hajj. The results of this conceptual change have led to the transformation of invitation to Jihad 
as practical Islam to new Salafism and juxtaposition between monotheism and heretical 
innovation and idolatry, heretical innovation in Muslim societies, idolatry (Shirk) in non-
Muslim societies, increasing violence in Muslims societies specially the Middle East and also 
non-Muslim societies in forms of reactional conflicts, ideological conflicts against Muslims, and 
denominational conflicts inside Muslim countries and bipolarization. The above results have 
prepared the context for the presence of trans-regional powers, the geopolitical change of power 
in the Middle East and in general lack of integrity in the Muslim World. 
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 02/02/1311 پذیرش: ؛  تاریخ11/01/1311 تاریخ دریافت:
 

 چکیده

تالش کرد به مقایسه مفهومِ جهاد در اندیشه سلفیه و نوسلفیه و بررسی ، جهاد در ظهور نوسلفیه جهادی پژوهش حاضر با فرض تمثیر
تمثیر آن در تحوالت سیاسی خاورمیانه بپردازد. تحول در مفهوم جهاد از سلفیه اجتهادی به سلفیه جدید و جهادی چه تمثیری بر تحوالت 

شناختی( و  شناسی تاریخی )از حیث روش لی این پژوهش بود. این پژوهش از روش جامعهخاورمیانه عربی بر جای نهاده است؟ سوال اص
ها نشان داد که جهاد در اندیشه سلفیه قدیم در  ای( بهره برده است. یافته های اسنادی )کتابخانه همچنین روش اسنادی متکی برداده

لیکن ، شده ین و مشرکین برای دستیابی به آرمان آنان تعریف میمنافق، عنوان اقدامات خصمانه علیه کفار به، عرض دیگر وجوب دینی
از مفهوم دعوت ، تر است. از این نظر نتایج حاصل از این تحول مفهومی ها مانند نماز و روزه و حج مهم از دیگر عبادت، جهاد، نزد نوسلفیه

بدعت در جوامع ، در مقابل دو مفهوم بدعت و شرک عنوان اسالم عملی در نوسلفیه و قرار دادن مفهوم توحید در سلفیه به جهاد به
خاصه در خاورمیانه و هم ، صورت مضاعف به بازتولید خشونت هم در درون جوامع مسلمان مسلمان و شرک در خارج از جوامع اسالمی به

ای در درون جوامع  فرقهایدئولوژیک علیه جوامع غیرمسلمان و ستیزش ، صورت سه نوع ستیزش واکنشی به، در درون جوامع غیرمسلمان
تغییر ژئوپلیتیک قدرت در منطقه خاورمیانه و در ، ای ایجاد زمینه برای حضور قدرت های فرامنطقه، سازی امت اسالمی اسالمی به قطبی

 تر تضعیف یکپارچگی جهان اسالم منجر شده است. نگاهی کلی
 

 .نهضت سلفی، جهاد، خاورمیانه، نوسلفیه، سلفیه های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه1

جنبش احیاگرایانه در درون اسالم ، شود نهضت سلفی که جنبش سلفی و سلفیه نیز نامیده می

در  ( که در اواخر قرن نوزده در پاسخ به امپریالیسم اروپای غربیBernard, 2009, P.29سنی است )

داشت که در منطقه نجد عربستان  13مصر شکل گرفت. این جنبش ریشه در جنبش وهابی قرن 

 (. (Tucker & Roberts, 2008سعودی مدرن منشاء گرفت 

عنوان یک  ها به که آن، )سه نسل اول مسلمانان(، های سلف صالح در دفاع از بازگشت به سنت

رد. آن نسل شامل پیامبر اسالم)ص( و اصحاب وی ک دفاع می، کردند موعظه می، فرم ناب از اسالم

 ها )تابعین( و جانشینانِ جانشینان )تابعینِ تابعین( بودند. )صحابه( و جانشینان آن

های اولیه اسالم بازگردند تا بفهمند  آموزه سلفی مبتنی بر این است که مسلمانان به سنت سال

 ((Turner, 2014, P.125ند مسلمانان معاصر چگونه باید ایمان خود را عملی نمای

کنند. این جنبش  ها نوآوری مذهبی یا بدعت را رد کرده و از اجرای شریعت حمایت می آن

 کنند. دومین ترین گروه آنان از سیاست دوری می شود: بزرگ غالباً به سه دسته تقسیم می

که اقلیت را  ها هستند شوند. گروه سوم جهادی فعالین هستند که درگیر سیاست می، گروه بزرگ

 کنند دهند و از مبارزات مسلحانه برای بازگرداندن جنبش اولیه اسالمی حمایت می تشکیل می

(The economist, 2015).  

در سال  1اولین بار توسط محقق گیلز کپل« سلفیسم -جهادی »و  «جهادی سلفی»اصطالح 

المللی اسالم  اوطلبان بینشده توسط د  میالدی برای توصیف یک ایدئولوژی ترکیبی ساخته 9229

 9(. بعدها این مفهوم توسط مارتین کرامرKapel, 2002, P.75شد ) در افغانستان علیه شوروی ابداع 

 کاربرده شد. عنوان یک اصطالح آکادمیک به به

امارات متحده عربی و عربستان سعودی ساکن ، ها در قطر  اکثر سلفی، شناختی از حیث جمعیت

                                                           

1. Gilles Kepel. 

2. Kramer. 
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اقلیت »ها   باشند. سلفی ها سلفی می درصد از اماراتی 44.3ها و  از قطری درصد 49.31هستند. 

درصد از جمعیت را تشکیل  99.6میلیون سلفی سعودی  4در عربستان سعودی هستند. « مسلط

درصد سلفی  11/9درصد و کویت  1.1بحرین ، اند. در مقابل ها در نجد متمرکز شده دهند. آن می

ی یا عقاید بنیادگرایان در ترکیه نیز مقبولیت خاصی کسب کرده است. دارند. اخیراً ادبیات سلف

(Middle East Institue, 2108درباره زمان ظهور این جریانات میان تحلیل .) نظری وجود  گران اتفاق

اما تمرکز اصلی غالب نویسندگان بر دوران سقوط طالبان و جنبش بیداری اسالمی است. ، ندارد

مقایسه مفهوم جهاد در اندیشه سلفیه و نوسلفیه و بررسی تأثیر آن در هدف این پژوهش نیز 

 تحوالت سیاسی خاورمیانه است. 

به ، از سلفیه به نوسلفیه، دهد که چگونه تغییر نگرش از مفهوم جهاد فرضیه پژوهش نشان می

پژوهش  تشدید خشونت هم در جوامع مسلمان و هم در جوامع غیرمسلمان انجامیده است.

و از حیث محتوی کیفی است. « تحلیلی -تبیینی»، و از نظر روش« کاربردی»رو از نظر هدف  پیش

باشد.  ای و اسنادی می آوری اطالعات مبتنی بر اصول نظری اکتشافی به روش کتابخانه جمع

شده   بندی برداری و دسته فیش، های علمی مرتبط نشریات و سایت، اطالعات با مراجعه به کتب

 است.

در  1شناسی تاریخی است. فیلیپ ادامز رچوب نظری این پژوهش متکی بر روش جامعهچا

قضاوت درباره تاریخ و ، شناسی تاریخی شناسی تاریخی آورده است: جامعه تعریف خود از جامعه

دهند. در این  ها برای ساختن آینده با توجه به گذشته انجام می پرداختن به تالشی است که انسان

جوشد  شود که رخدادهای زمانه از درون آن می که گذشته تنها ماده خامی تلقی میفرایند است 

، ها نگر تاریخی برای تمدن شناسی تاریخی واجد سه رویکرد کالن (. جامعه9: ص1864، )رشیدی

گرا برای وقایع خاص است. پژوهش حاضر در  تفسیری برای تحلیل یک دوره خاص و تبیین

نگر و تفسیرگرا  شناسی تاریخی کالن اول پژوهش متکی بر جامعه بخش توصیف و پاسخ به سؤال

                                                           

1. Philippe Adams. 
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 گرا است. و در بخش پاسخ به سؤال دوم پژوهش تبیین

 شهبازی، های تکفیری گری همچون داعش و سایر گروه در بررسی رویکردهای نوسلفی

توزی  با استفاده از مفهوم کینه« فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش»نویسنده کتاب ، (1863)

گری در سوریه و  شناختی نوسلفی تصویری از تحوالت تاریخی روان، عنوان چارچوبی نظری به

 های شمال عراق تا تأسیس سازمان داعش به دست داده است. عراق از ابتدای اعتراضات سنی

ای در  های قومی و قبیله تنش، معتقد است« بربریت مدرن»نویسنده کتاب ، (1861) ذاکری

خالء قدرت ناشی از تسویه ارتش توسط دولت مرکزی پس از خروج آمریکا  شمال عراق و

 گری ایجاد کرده است. های پنهان نوسلفی فرصت را برای هسته

در بررسی آراء و ، «نقد و بررسی آراء و جنایات داعش»نویسنده کتاب ، (1869) محمدی

های تکفیری و  رین گروهت عنوان یکی از شاخص های داعش و نیز عملکردهای ایشان به اندیشه

، گری همچون جهاد نکاح گری معتقد است تفسیرهای نوین مجتهدین نوسلفی پیشروان نوسلفی

، های دیگر اسالم غنیمت گرفتن زنان و اموال مخالفان فکری و ایدئولوژیکی ولو از فِرق یا گرایش

منطقه خاورمیانه مباح خواندن خون اعضاء و افراد خارج از حیطه داعش منجر به ملتهب شدن 

 شده است.

های  برای شناخت جریان، معتقد است« امارت تاریکی»نویسنده کتاب ، (1864) رودسری

 های ظهور ایشان توجه کرد. باید به زمینه، گری همچون داعش نوسلفی

شناسی  شناختی پدیده داعش با تأکید بر روان تحلیل روان»نویسند کتاب ، (1869عبدالملکی )

شناختی مسلط در سازمان داعش است. ایشان  های روان کاوی گرایش د شخصیتدرصد« سیاسی

شناختی مسلط در شخصیت  های روان دانند و اصالت را به گرایش آراء سلفیسم را فرع موضوع می

 دهند. رهبران داعش می

ی الملل مورد بررس تأثیر آن را بر روابط بین« سلفیه جهادی»در اثری با عنوان ، (9214) 1ترنر

                                                           

1. Turner. 
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 قرار داده است.

که در موسسه مطالعات خاورمیانه « تبعات اسالم سیاسی»نیز در اثری با عنوان ، (9229) 1کیپل

 های این جریان را مورد واکاوی قرار داده است. ریشه، بازنشر شد 9213در سال 

این جریان را از منظر جنبش « سلفیست تکفیری»( در تحقیقی با عنوان 9214) 9داریون رودز

شود که از حیث شکاف  های یاد شده مالحظه می ورد ارزیابی قرار داده است. با دقت در پژوهشم

هایی که پژوهشگر به آن دسترسی  های پیشین )حداقل پژوهش نظری پژوهش حاضر با پژوهش

ظهور نوسلفیه و تحوالت خاورمیانه از منظر تحول در نگرش نظری ناشی از جهاد از ، داشته(

 نوسلفیه مورد ارزیابی و تحقیق قرار نگرفته است.سلفیه به 

 . ظهور تاریخی سلفیه2

تاریخ را اتفاقات »را بپذیریم که « 8اریک هابسبام»اگر بیان فیلسوف و مورخ معروف انگلیسی 

های بزرگ ارزیابی   توان با ظهور اتفاقات و بحران از این منظر ظهور سلفیه را می، «سازند بزرگ می

به چاپ  4در بنیاد هیگ 9211-9219که در سال « ظهور و سقوط داعش»قی با عنوان کرد. در تحقی

( ظهور بنیادگرایی سلفی به تنش میان اسالم و غرب مقارن Oosterveld & et.al., 2017رسیده )

شکست مصر از ناپلئون مرتبط دانسته شده است. در این تحقیق صریحاً اشاره شده که ظهور سلفیه 

نوع داعش ناگهانی نبوده است. به بیان این پژوهش چند عامل در ظهور سلفیه و و نوسلفیه از 

انقالب اسالمی در سال ، میالدی 12رونق بهای نفت در دهه ، نوسلفیه دخیل و مؤثر بوده است

و سپس حمله به عراق در سال  9221متحده آمریکا به افغانستان در سال  حمله ایاالت ، 1616

  .(Oosterveld & et.al., 2017) 9211ریه از سال و جنگ داخلی سو 9228

                                                           

1. Kepel. 
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گرچه تأثیر حمله روسیه )شوروی( به افغانستان مقارن انقالب اسالمی و سپس خروج از 

 توان انکار کرد.  عنوان عامل تأثیرگذار بر ظهور القاعده نمی افغانستان را به

 شناختی نوسلفی . اختصاصات روش3

دین به تعبیر خودشان دارند. به نظر  ستجو و فهم درست ای در ج شناسی ویژه سلفیان روش

سنت و ، ابتنای این تفسیر بر قرآن، شناسی برای تشخیص تفسیر درست شریعت تنها روش، آنان

، دانست )فیرحی سیره مسلمانان اوایل است. شافعی علم ناشی از این سه منبع را علم با احاطه می

جه تمایز سلفیان قدیم و جدید تعریف خاصی است که رسد که و اما به نظر می، (16: ص 1862

بدعت و سرانجام میل ، تقابل سنت، «بدعت»این تعریف خاص از ، نوسلفیان از مفهوم بدعت دارند

فقه و سیاست در ایران »گیرد. فیرحی در کتاب  به تکفیر غیرسلفیان از مسلمانان را در بر می

، کند: اصول نظری نوسلفیه بندی می گونه دسته نشناختی نوسلفیه را ای اختصاصات روش« معاصر

فراوانی استناد به آیه و ، ردّ تأویل کتاب و سنت، تقدیم نقل بر عقل، توحید در مقابل شرک، تزکیه

دو اصل ، (. از حیث اصول عملی32: ص1862، بدعت )فیرحی اتباع در مقابل ابتداع/، حدیث

 ها است: شاخص عمل سلفی

معروف و نهی از منکر را مبنای عمل خود قرار  دعوت یعنی امر به  . برخی جریانات سلفی1

 دانند. ترین معروف را توحید و خروج از شرک می مهم، دادند. سلفیه

ها  دانند ... این گروه از نوسلفی . برعکس برخی از سلفیه جهاد را اساس اسالم عملی می9

ها اسالم  تکفیری و در اصطالح غربیگروهای جهادی ، مجاهدین، امروزه با نام اسالم جهادی

نیز اصول نظری و عملی  1(. لورنس دیویدسون31: ص1862، شوند )فیرحی رادیکال خوانده می

 بندی کرده است.  های سلفی و بنیادگرا در جهان اسالم دسته مشترکی را میان جریان

ی و اغتشاش به نظم های سلفی بر این باورند که جهان اسالم در یک وضع بی . اغلب جریان1

                                                           

1. Lawrence Davidson. 
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 های اسالمی به فراموشی سپرده شد.  زمانی آغاز شد که ارزش برد و این  سر می

 شده است.  های اسالمی  ساز تهاجم غرب به سرزمین خود زمینه، . این زوال9

 مردم جهان اسالم باید دوباره اسالمی شوند.، . برای خروج از این وضعیت8

سیاسی کردن دوباره اسالم است. از نگاه آنان اسالم با ردّ ، . تنها راه احیای مجدد اسالم4

گرایان در جهان کنونی نماد طاغوت  شود. غرب و غرب طاغوت یا خدایان باطل و فاسد شروع می

 (.119: ص1833، آبادی زاده فتح هستند )عباس

 . جهادگرایی3-1

 بر، سالمیها است. نصوص دین در تمدن ا ترین وجه مشخصه نوسلفی جهادگرایی مهم

کننده رفتار مسلمانان در  تعیین، نوع تفسیر از مذهب، رفتار مسلمانان تأثیر اساسی دارد. بنابراین

آید. جهاد در فقه  گانۀ دیانت اسالم به شمار می حوزه جنگ نیز است. جهاد یکی از فروع ده

ناسخ ، وط به جهادآیات مرب، شده است. در این فقه  تقسیم« اولیه و دفاعی»بر دو گونۀ ، اسالمی

، اما در فقه تشیع و اهل سنت، شد آیات قبلی است و به اصالت جهاد ابتدایی حکم داده می

، تر ماهیت دفاعی یافته است )فیرحی شده و جهاد بیش  ها و تفاسیر جدیدی از جهاد مطرح روایت

م و یا حضور یا اِذن امام معصو»(. جهاد در فقه شیعه دارای شرایطی همچون 189: ص1831

های خاصی با جهاد در فقه کالسیک اهل سنت دارد. همچنین جهاد  است و تفاوت« نماینده ایشان

، در ایدئولوژی نوسلفیه« جهاد»منتفی است. این در حالی است که مفهوم ، در رکاب حاکمان جائر

روزه و حج  مانند نماز و، های دینی که آن را از سایر عبادت طوری  به، اهمیت بسیار باالیی دارد

اسالم را درک ، اند مسلمانانی که در عمل و نظر به جهاد نپرداخته، ها معتقدند دانند. آن تر می مهم

تنها عبودیت خدا بدون جهاد محقق  نه، ها (. به نظر نوسلفی11: ص1839، اند )اسماعیلی نکرده

وشد تا جهاد را به ک بلکه جهاد باالترین مرتبه عبودیت است. این جریان همواره می، شود نمی

ای از مسلمانان غیرسلفی و  که بخش گسترده پس از آن، مسألۀ اصلی اسالم تبدیل کند. نوسلفیه

ها این کشتار را  دانند. آن ها را بر خود فریضه می کشتنِ آن، دیگران را در جرگه کفر قرار دادند

به هر ابزاری متوسل ، انویژه شیعی ها به کنند. نوسلفیه در کشتار غیرسلفی معرفی می« جهاد»
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 کنند. از دانند و برای آن توجیهات شرعی مطرح می شوند و ترور غیرنظامیان را موجه می می

حنبلی و ، ویژه مالکی حیث نظری چنین نگرشی را باید در نظرات و فتاوای امامان اهل سنت به

 عبدالوهاب، داند ها می وهابی جستجو کرد. ازجمله ابن تیمیه که شیعیان را بدتر از صلیبی

کند  واسطه تفسیر سرزنش می اهلل دهلوی که شعیان را به داند و یا شاه ولی شیعیان را مشرک می

((Rajan, 2015. 

باشد. این مفهوم نیز یکی  مسالۀ دیگر طاغوت است که به معنای حکومت غیر خدا بر مردم می

وظیفه دارد چنین حکومتی را نپذیرد و مسلمان »گری جهادی بوده و بر طبق آن  های سلفی از مؤلفه

« دولت اسالمی تشکیل شود، های طاغوتی و الئیک برای سقوط آن تالش کند تا با کنار زدن دولت

جاهلیت قرن بیستم نسبت به انواع آن در گذشته ، (. به عقیده سید قطب116: ص 1836، )ابراهیمی

ص( برای از بین بردن دشمنانش بسیار های پیامبر) تر است و نیز تالش تر و وسیع بسیار عمیق

هایی است که باید برای پایان دادن به جاهلیت در عصر حاضر صرف شود. وی  تر از تالش آسان

که عبارتنداز: ، داند که مؤمنان باید با آن مبارزه کنند دلیل این امر را حضور دو دسته از دشمنانی می

ای و  غربی و حضور فیزیکی نیروهای فرا منطقهطور عمده منظور نفوذ فرهنگ  دشمنان خارجی )به

استعمارگر است( و دشمنان داخلی که عبارت است از کسانی که در میان دنیای اسالم زندگی 

زاده  طور عمده منظور حاکمان غیر اسالمی است )علی اما هیچ باوری به اسالم ندارند و به، کنند می

جهاد را « الجهاد الفریضه الغائبه»کتاب  ( در1631) (. عبدالسالم فرج91: ص1864، موسوی

 طرح کرد.، شده است ای که فراموش  عنوان فریضه به

 . خود مرجع انگاری )اجتهادگریزی(3-2

نفی ، ها که در نوع خود مقوّم تحول در مفهوم جهاد است های نوسلفی  یکی از مبانی اندیشه

ها معتقدند که از نصِ قرآن باید  باشد. آن می« اصل اتباع در مقابل ابداع»تقلیدگرایی و پیروی از 

زیرا نص وجود داشته ، شود تبعیت کرد و اضافه کردن هر چیز جدیدی به آن بدعت محسوب می

گرایی  نص، نیست. بنابراین، گوید احتیاجی به تفسیر و توضیح آنچه می، و در دسترس است. لذا

نیاز به تقلید و اجازه جهاد ندارند  نقطه عزیمت نوسلفیسم است. در نتیجه در ساحت عمل سیاسی
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چراکه شاهد ظهور ، شوند. این مؤلفه پیامدهای سیاسی مهمی دارد و خود مستقیماً وارد عمل می

های گذشته است. در تفکر  های سلفی جدیدی خواهیم بود و این دقیقاً در مقابل تفکر سلفی جریان

توانست از رادیکال شدن افراد   اجازه میسنتی هر عملی نیاز به اجازه عالمان سنی داشت و این 

« اِذن»های سلفی جدید  که در شرایط کنونی از منظر برخی جریان عادی جلوگیری کند. در حالی

کند   مستقیماً به نص مراجعه کرده و به همان ظواهر فهم شده از نص عمل می، معنا ندارد و شخص

 (.896: ص1868، )خراسانی

 ای  . رفتار شبکه3-3

ها  ای آن  های نوسلفی عملکرد شبکه  شناختی گروه ترین اختصاصات روش  دیگر از مهمیکی 

اما بیش از آنکه این ، های نوسلفی امروزه در سراسر جهان فعال هستند  است. گرچه جنبش

(. 119ص، 1869، ای دارند )سیفی و پورحسن  شکل شبکه، ها در عمل سازمانی موفق باشند جریان

ها و در پیوند با ویژگی  ای تا حد زیادی ناشی از تقلیدگریزی این جریان  این عملکرد شبکه

ها است. این رفتار نیز در نوع خود به جهاد در نظریه نوسلفیه کمک کرده است.  خودمرجعی آن

کردند از طریق   های هر کشور درون مرزهای همان کشور عمل کرده و سعی می بدین معنا که سلفی

یا اعمال تروریستی به اهدافشان برسند؛ اما امروزه سبک مبارزه متفاوت و به  تهدید رهبران ملی و

ای و فراتر از سطح ملی در نزد نوسلفیه مبدل شده است   صورت شبکه المللی و به   نوعی بین 

 (.881: ص1868، )خراسانی

 . نوسلفیه و تحول در نگرش به جهاد4

جهاد تحول و تنوع در ستیزش جهادی را  رسد تحول در مفهوم نظری و کاربردی به نظر می

 فراهم کرده است:

  شود و به شده محسوب نمی  ریزی اقدامی برنامه، این نوع از خشونت :الف. ستیزهای واکنشی

گر  کوب بار و سر گاه و در واکنش به اقدامات خشونت به به اقداماتی اشاره دارد که گاه، طور معمول

همچون اخوان المسلمین صورت گرفته است ، های اسالمی  از سوی اعضای جنبش، ها  حکومت

 (.9: ص1834، )نقوی
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  یافته خشونت سازمان، برخالف نوع نخست، در این شکل از ستیز ب. ستیزهای ایدئولوژیک:

های   های اسالمی و برای سرنگونی رژیم  بدان معنا که در چارچوب راهبرد کلی جنبش، است

از ، به بعد 1692های  خصوص از سال به، های اسالمی معاصر  نبششود. ج سیاسی به کار گرفته می

ها القاعده و در شرایط فعلی داعش و  این نوع خشونت ایدئولوژیک استفاده کردند که بارزترین آن

 (.189: ص1862، جبهه النصره است )سیدنژاد

یف و تعبیر ای تعر  نوع سوم ستیز و خشونت که آن را به خشونت فرقه ای: ج. ستیزهای فرقه

بسیار ، هم به لحاظ اهداف موردنظر و هم به لحاظ دامنه تلفات، برخالف دو نوع دیگر، کنند  می

های اسالمی   جنبش، تر است. درواقع دو نوع خشونت و ستیز واکنشی و ایدئولوژیک گسترده

کاربرد خشونت  دادند و از ها را هدف قرار می های عربی و یا مراکز امنیتی آن  مقامات غربی و رژیم

شهروندان و ، کردند؛ اما در نوع سوم خشونت که اقدام تروریستی است علیه مردم عادی پرهیز می

گیرند. بدین خاطر  های اسالمی تندرو قرار می بار گروه غیرنظامیان نیز هدف عملیات خشونت

قلمداد  -ر نوینهرچند در چارچوب ابزا -ای ای ناشی از تعصبات قبیله توان آن را خشونت فرقه می

به  16و اوایل قرن  13ها در پایان قرن  کرد که بارزترین نمونه آن داعش است. حمالت سلفی

ای است.  های مقدس در عراق و کشتار مسلمانان سرآغاز این نوع تعصب و خشونت فرقه  مکان

ر نقاط منطقه العرب و سای های مقدس در جزیره  میالدی نیز علیه مکان 92این نوع از ستیز در قرن 

 (.999: ص1869، تداوم پیدا کرد )ذوالفقاری

های مذهبی  شناسی تأثیر تحول نگرش از مفهوم جهاد بر افزایش خشونت . آسیب5

 در خاورمیانه

 سوریه و یمن(، عراق، افغانستان، های شکننده )همچون پاکستان  در منطقه خاورمیانه دولت

 ( کهMessner, 2015لیبی( وجود دارند )و در معرض هشدار شکنندگی )همچون مصر و 

های ضعیف   ثباتی به کشورها و مناطق دیگر هستند. همچنین دولت مأمن و محیط گسترش بی

 دیگری نیز هستند که کنترل چندانی بر قلمرو خود ندارند. در نتیجه خاکِ این کشورها

. این کشورها گرایان شده است عضوگیری و محل سکنای افراط، محل مناسبی برای آموزش
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 اند.   ثباتی سیاسی قرار داده همسایگان خود را همچون ایران و ترکیه نیز در معرض سرایت بی

سیاسی و مذهبی وجود دارد که ، افزون بر این در تمام منطقه خاورمیانه مشکالت قومی

گری جهادی بر  با تمرکز بر تأثیر نوسلفی تواند منشاء اختالف و تفرقه مداوم باشد.  خود می خودی به

به بررسی بیشتر این موضوع در منطقه خاورمیانه خواهیم ، های سیاسی ثباتی احتمال بروز بی

 پرداخت.

 المللی های بین  ای و احتمال بروز جنگ  . افزایش منازعات منطقه5-1

، چهار جنگ داخلی )جنگ داخلی عراق، در حال حاضر، با وجود مشکالت زیاد در منطقه

ها بسیار برجسته  گرایان و نقش آن  ها حضور افراط لیبی( در جریان است که در آنیمن و ، سوریه

احتمال ، یک جنگ داخلی هرچه بیشتر ادامه یابد، زعم بسیاری است. این در حالی است که به

تر حرکت   شود و به سمت ایجاد خشونت بیشتر و گسترده  سرایت آن به همسایگان بیشتر می

همسایه اغلب به دلیل مداخله برای کمک به یکی از طرفین درگیری یا های   کند. دولت  می

به ، دهی حمالت خود از آنجا ها و توزیع تدارک و سازمان گیری معارضان در خاک آن پناه

 .(Walter & Pollak, 2015: P.32)شوند   های داخلی کشیده می  جنگ

به این معنی که مشکالت ناشی از ، شندتوانند اثر مسری داشته با  های داخلی می  جنگ، چنین  هم

رادیکالیزه شدن مردم کشورهای ، طلبی جدایی، آوارگان، جنگ داخلی یک کشور )مانند تروریسم

های بروز جنگ داخلی در آنجا   اختالل در سیستم اقتصادی( از مرزها فراتر رفته و زمینه، همسایه

زیرا مرزهایش ، پذیر است  مقابل این مسئله آسیبویژه منطقه خاورمیانه که در  کند. به  را فراهم می

کنند و   ای اغلب در نواحی مرزی زندگی می  فرقه -های قومی  چراکه گروه، نفوذ بوده بسیار قابل 

 ها ضعیف هستند )همان(. طور عمده در کنترل و مهار آن ها به  حکومت

ه عرب )ازجمله حمله ها در سوریه به همراه مسائلی در جامع  بروز خشونت، برای مثال

ظهور ، وزیر شیعه عراق و ضعف نیروهای امنیتی عراق(  های عربی به نوری مالکی نخست دولت

 (.Katzman, 2014اش یعنی عراق را تسهیل کرد )  دوباره داعش در مرز سوریه و پایگاه اصلی
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 ثباتی سیاسی  مثابه بی . تهدید تروریستی به5-2

 اقدامات تروریستی است که شامل، ثباتی سیاسی  بی یکی از اولین مصادیق، درواقع

 گذاری و  بمب، عمومی موارد مختلفی همچون حمله مسلحانه به مراکز دولتی یا اماکن

های اساسی یک جامعه و یا حمالت به شهروندان است   تهدید ارزش، گذاری انتحاری ازجمله بمب

(Hurwitz, 1973: P.451منطقه خاورمیانه نیز در سا .)های اخیر شاهد موارد فراوان حمالت  ل

 گرایان اسالمی بوده است. البته در ابتدا این حمالت بیشتر  تروریستی از طرف افراط

اما موفقیت اقدامات تروریستی و تأثیر ، متحده بود گر خارجی مانند ایاالت  متوجه نیروهای اشغال

ها شده است. در   گونه فعالیت ینموجب گسترش ا، زیادی که در رسیدن به اهداف سیاسی داشتند

ها معادل و حتی شاید بیش از نتایج حمله مستقیم بوده است   تأثیر روانی این فعالیت، واقع

(Chaliand & Bilin, 2007: P.222-223.) 

 پنج برابر شده است که دلیل، 9218تا  9222های تروریستی از سال   فعالیت، برای مثال

ها در آن فعالیت بیشتری دارند.   خاورمیانه و کشورهایی است که تکفیریاصلی این آمار مربوط به 

، های تروریستی از کشورهای عراق  درصد قربانیان فعالیت 39، 9218در سال ، طور مثال به

 های تکفیری هستند. این گروه، اند که عامالن اصلی آن  نیجریه و سوریه بوده، پاکستان، افغانستان

 بوده است 9218درصد کمتر از سال  19تعداد قربانیان ، 9219سال در حالی است که در 

(Global Terrorism Index, 2014: P.25عالوه بر این .) ،بر ، 9219و  9211، 9214های  در سال

توجهی پیدا کرده است. در سال  شده و دامنه آن گسترش قابل  تعداد حمالت تروریستی افزوده 

فلسطین و عربستان ، ترکیه، بحرین، ای اولین بار در کویتهای تکفیری بر  تروریست، 9211

تونس و یمن نیز به ترتیب ، لیبی، ها در کشورهای مصر اقدامات مخربی انجام دادند و فعالیت آن

بار مورد حمله تروریستی داعش قرار  ترکیه چندین ، 9219یافته است. همچنین در سال  افزایش 

، مراکز مقدس آنان را تهدید به نابودی کرده است. بنابراینگرفت. این گروه تکفیری شیعیان و 

زده خاورمیانه در آینده با مسائل بیشتری از این  منطقه بحران، توان گفت با تداوم روند کنونی  می



178  99 ، بهار28شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

محققان کنسرسیوم ملی مطالعه و پاسخ به تروریسم یا ، 9211رو خواهد بود. در سال  نوع روبه

گفتند که در سراسر جهان مسلمانان  ABC News به، یلند برگزار شد()که در دانشگاه مر 1استارت

مدیر اجرایی ، 9ترین افراد قربانی حمالت تروریستی هستند. ویلیام برنیف محتمل، طور قطع به

دهد که اکثر حمالت تروریستی در کشورهایی  توضیح داد که اطالعات تیم وی نشان می، استارت

بر  (. عالوهHerrera, 2019و اکثر قربانیان تروریسم مسلمان هستند )دهد  با اکثریت مسلمان رخ می

کشوری که مورد حمله تروریستی داعش قرار  12های اخیر از  دهد در سال آمار نشان می، این

(. مقاله رز 91/6/1868، کشور با اکثریت مسلمان بودند )باشگاه خبرنگاران جوان 1، گرفتند

کشته برجای  196دهد که: داعش در حمله پاریس  نیز نشان می 4نتدر روزنامه ایندیپند 8بوچانان

ترین بازیگر مرگ در  عنوان بزرگ دهد که داعش به گذاشت؛ اما آمارهای مرکز استارت نشان می

نفر از غیرنظامیان مسلمان در عراق را به قتل  6484تعداد  9214ماه اول سال  3تنها در ، جهان

 Bouchanan, 2015).رسانده است )

 زده )تحول از جنبش به دولت( سازی در مناطق آشوب . دولت5-3

ها ویژگی ثابت جهادگرایی   سال پیش تاکنون تالش برای تشکیل شبه دولت 91اگرچه از 

هایی چند برابر شده و نسبت   در خاورمیانه چنین تالش، 9211اما پس از سال ، معاصر بوده است

در این مدت شورشیان جهادی ، بوده است. در واقعهای بیشتری موفق   به گذشته در حوزه

های اسالمی در مناطق بسیاری از جهان اسالم را   یا امارت« های اسالمی  دولت»دفعات تشکیل  به

جزیره  شبه، غزه، سوریه، عراق، سومالی، یمن، قفقاز، پاکستان، ازجمله در افغانستان، اند  اعالم کرده

اند بیش از چند سال دوام   ها توانسته  . تعداد بسیار کمی از شبه دولتلیبی و شمال مالی، قاهره، سینا

                                                           

1. START. 

2. William Braniff. 

3. Rose Troup Buchanan. 

4. The Independent NewsPaper. 
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(. اما Lia, 2015: P.32اند )  طور کامل بر سرزمین خود کنترل نداشته کدام به داشته باشند و هیچ

ثباتی سیاسی در عراق و سوریه و خأل   دولت اسالمی عراق و شام )داعش( توانست در سایه بی

اش را تشکیل  ی در مرز این دو کشور را تصرف کرده و خالفت خود خواندهمناطق وسیع، قدرت

عنوان پایگاهی برای حمله به عراق و  جنگجویان داعش توانستند از سوریه به، 9218دهد. از سال 

توسط شورشیان ، نیز انجام عملیات موازی استفاده کنند. حمالت به شمال و مرکز عراق

 هایی در مورد احتمال گسست نظم سیاسی  تروریستی داعش نگرانیگرای سنی و گروه  اسالم

 و تمامیت ارضی عراق و تأسیس مرکز بالقوه حمالت در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد

(Katzman, 2014در واقع .) ،های تروریستی   داشتن سرزمین و فضای مناسب فعالیت و رشد گروه

دهی و  سازمان، امکانات، عادل افزایش قدرتم، در کشورهای درگیر جنگ و فاقد دولت مقتدر

گرای اسالمی بوده که برآیند آن تهدید بزرگی برای ثبات سیاسی در   های افراط  کسب درآمد گروه

 (.181: ص1861، زادی تمام منطقه خاورمیانه است )کرم

 زده و ناآرام( )استقرار در مناطق بحران. افزایش نقاط بحرانی در خاورمیانه 5-4

زده در  زده است. از این نظر افزایش مناطق بحران اتژی داعش استقرار در مناطق بحراناستر

در راستای خواست استراتژیک داعش است. از این ، ویژه سوریه و عراق به، افغانستان، یمن، لیبی

توانست در عمل منجر به تقسیم عراق به سه کشور )کشور   نظر تثبیت قدرت داعش در عراق می

علیه ، متحده  رسد بعد از اقدام نظامی ایاالت یعیان و اهل سنت( شود. گرچه به نظر میش، کردها

تواند منجر به بروز  در نوع خود می 9292فرماندهی سپاه قدس و فرد دوم حشدالشعبی در ژانویه 

به تجزیه ، ترین شکل بازگشت داعش به عراق و سوریه و یا حتی در بدبینانه، های بیشتر ناآرامی

جمهور   معاون رئیس، 1تر توسط جو بایدن ای شدن عراق پیش ق منتهی گردد. طرح سه منطقهعرا

 شد. البته مطرح ، زمانی که عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا بود، 9229آمریکا در سال 

                                                           

1. Joseph Robinette Biden. 
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های   سنی، مذهبی کردها -های قومی  در آن زمان وی خواستار اعطای خودمختاری گسترده به گروه

 یان عرب در مناطق خودشان تحت حکومت مرکزی بغداد بود و حکومت مرکزیعرب و شیع

 پرداخت  ها می سیاست خارجی و مدیریت درآمدهای نفتی آن، باید به دفاع از مرزها

(Biden & Gelb, 2006: A19.) 

 گرایی مذهبی و رشد فرقه -های قومی  . افزایش جنگ5-5

ممکن است ، رو جز رشد خشونت نداشته است. از اینای   گرایی نتیجه  ما شاهد هستیم که افراط

ای  این عقیده، گرایی عربی ای تمام خاورمیانه را به آشوب بکشاند. در گفتمان افراط  جنگ فرقه

اساسی است که شیعیان مسلمان واقعی نیستند و نیز به دنبال تضعیف و در نهایت حذف 

تنها نسخه فکری باقیمانده از اسالم واقعی  ها باشند که در دیدگاه سلفی ایدئولوژی اهل سنت می

، های جهادی به قدرت (. همین مسئله باعث شده که دستیابی سلفیAbdo, 2015: P. 6است )

 عیار مذهبی در خاورمیانه شود. های تمام  گرایی و خطر بروز جنگ موجب افزایش فرقه

 افزایش شمار آوارگان و خطرات ناشی از آن، . بحران انسانی5-6

افزایش شمار مهاجران و ، های ناشی از آن  گرایی و خشونت کی از مشکالت ناشی از افراطی

تواند زمینه ایجاد ناامنی و   طور بالقوه می پناهندگان به کشورهای همسایه بوده است. این مسئله به

سه ، 9211المللی صلیب سرخ در سال   بروز مشکالت دیگری باشد. براساس گزارش کمیته بین

ترین نرخ آواره شدن مردم   اند که باالترین و سریع  یون عراقی در نتیجه جنگ داخلی آواره شدهمیل

 (. ICRC, 2015/12/29در جهان در سال است )

 ،9219براساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ژانویه ، چنین  هم

نفر بوده است. سه  898.928.4برابر با ، 9219ژانویه  16شده سوری تا   تعداد پناهندگان ثبت

لبنان و اردن ، اند به ترتیب عبارتند از: ترکیه  کشوری که بیشترین آواره سوری را در خود جا داده

(UNHCR, 2016/1/19.) تواند یک  طور بالقوه می این در حالی است که از عوامل اصلی که به

 در کشور همسایه است.جنگ داخلی ، دهدقرار کشور را در معرض جنگ داخلی 
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 گرایی در خاورمیانه  . عواقب ناشی از تداوم افراط6-7

های بازمانده  مشکالتی است که برای انسان، گرایی ناشی از فعالیت داعش ازجمله عواقب افراط

های   در نتیجه درگیری، آید. براساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد  از جنگ پیش می

اند. در همین   میلیون کودک از ادامه تحصیل محروم شده 18آفریقا بیش از  خاورمیانه و شمال

تخریب یا ، یمن و لیبی به دلیل آسیب، عراق، مدرسه در سوریه 3312گزارش آمده است که 

استفاده نیستند و  طور کامل قابل  های نظامی به  عنوان پناهگاه یا تصرف توسط گروه استفاده شدن به

های تکفیری بوده است.   بار گروه های تروریستی و خشونت فعالیت، دالیل آن نیز ترین ازجمله مهم

 ،میلیون سوری 1.9حدود ، ای که از چند میلیون کودک محروم از آموزش در خاورمیانه گونه به

 (.UNICEF, 2015میلیون نفر یمنی هستند ) 6.9میلیون لیبیایی و  9، میلیون عراقی 8

 گیری . نتیجه6

 داد:اضر نشان پژوهش ح

 الف. ظهور سلفیه و نوسلفیه ریشه در مبانی نظری و فقهی اهل سنت و وقایع بزرگ تاریخی دارد. 

 ترین اصل عملی در ظهور نوسلفیه بسیار برجسته است.  عنوان مهم ب. نقش مؤلفه جهاد به

عنوان اصل عملی به اصل عملی  ج. این تحول از نزد سلفیه قدیم با تحول از اصل دعوت به

 جهاد هموار شده است. 

قاعده ، ردّ تأویل کتاب و سنت، فقهی اهل سنت همچون تقدم نقل بر عقل -د. مبادی نظری

ای در  شبکهخود مرجع انگاری )اجتهادگریزی( و رفتار ، تبعیت )اتباع( در مقابل ابتداع )بدعت(

 قیاس با سلفیه اجتهادی در تقویت این تحول نقش مهمی ایفا نموده است. 

 در بخش غیر نظری و بعضاً عینی پژوهش نشان داده شد:هم چنین 

ساز تنوع ستیزش جهادی به: ستیزش  الف. تحول از اصل عملی دعوت به جهاد خود زمینه

 ای گردیده است.  واکنشی/ ستیزش ایدئولوژیک و ستیزش فرقه

ب. در سه نوع ستیزش یاد شده دو نوع اول غالباً نسبت به جوامع غیرمسلمان و نوع سوم در 

 داده است.  جوامع مسلمان روی 
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های سلفی مورد قبول بوده است. لیکن به نظر  دوم تقریباً در همه جریانح. ستیزش اول و 

، کند رسد ستیزش نوع سوم از ابداعات نوسلفیه است. آمارها نیز برداشت پژوهشگر را تأیید می می

جوامع مسلمان ، چندین برابر نسبت به جوامع غیرمسلمان، مبنی براینکه جهاد و خشونت نوسلفیه

ای از مسلمانان غیرسلفی را  که بخش گسترده ها پس از آن داده است. نئوسلفیرا مورد هدف قرار 

ها این کشتار را نوعی  دانند. آن ریختن خون ایشان را نیز فریضه می، در جرگه کفر قرار دادند

 کنند. معرفی می« جهاد»

 ساز خشونت مضاعف هم در جوامع مسلمان در مجموع باید گفت تحول در مفهوم جهاد زمینه

احتمال بروز ، ای  های مهمی چون افزایش منازعات منطقه و غیرمسلمان شده و به ظهور بحران

طلبی و از  تجزیه، های تکفیری تروریستی  افزایش قدرت گروه، ثباتی سیاسی  بی، المللی بین جنگ

و بحران انسانی ، گرایی مذهبی و فرقه -های قومی  افزایش جنگ، بین رفتن تمامیت ارضی کشورها

گرایی در منطقه   های تداوم افراط  افزایش شمار آوارگان و خطرات ناشی از آن و نیز ایجاد زمینه

 منجر شده است.
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