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چکیده
منطقه خاورمیانه طی چند سال اخیر و به طورر مشوص ،پو

از واقعوه یوازه سوتاامرر سوال  2001بوا

چالشها و ناامنیهای گساره ای مراجه شد که آثار آن را به طرر مساقیم یا غیرمساقیم میتوران هر
ابعاه مصالف سیاسی-اقاصواهی و حاوی ررهنیوی-مو هری مشواهد نووره .زیواه خراهی قودر های
بزرگ هر منطقه که با بهر گیری از جوره رکری برخی از ررقههای سیاسی و م هری اسالمیرا هورا
شد یکی از مهمترین مرضرعاتی است که ارزون بر تشدید منازعا سیاسی منازعا م هری را نیز

فصلنامه
پژوهشهای

تقریت کره است .پژوهش حاضر به هنرال پاسخ به این سرال است که ظهورر جریوان هوای نرسولییه

روابطبینالملل،

چه تاثیری بر جاییا منطقه ای جوهرری اسالمی ایران هاشاه است؟ یاراوه هوای پوژوهش نشوان موی
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ههد کوه بواظهرر مورد جدیود جریانوا تکییوری -سولیی ماعاقو ِ بیوداری اسوالمی هر خاورمیانوه
جوهرری اسالمی ایران از ررصتهای جدیودی هر عرصوههای مصالوف ژئورپلایکی و ایودئرلرژیکی
برخررهار شد که از آن جوله میتران به بدل شدن ایران به قدر مسلط منطقهای نقش پیشوااز آن
هر مرارز با تروریسم تکییری هاعش و سایر گرو های مشابه تحرل ژئرپلایک شیعه و کانرنی شودن
نقش ژئرپلایک ایران اشار کره .روش جوع آوری اطالعا پژوهش حاضر کاابصانهای و اسناهی و
هوچنین یاراههای تحقیق به شیر ای ترصییی -تحلیلی مرره بررسی قرار گرراه است.
واژگان کلیدی :اسالم سلییه نرسلییه گرو های تکییری خاورمیانه ایران
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مقدمه
شکلگیری گروهها و جریانات سلفی -تکفیری ،یکی از مهمترین رویدادهای متأخر
ایدئولوژیکی و فکری-سیاسیِ تاریخ مسلمانان به شمار میآید که توانسته است به
پشتوانهی ادبیات فقهی و کالمی و نیز نشانهشناسی متکی بر شبکهی معنایی خاص خود،
به تاثیر و نقشآفرینی فزایندهای در سپهر سیاسی جهان اسالم دست یابد .در این میان،
خاورمیانه با موقعیت حساس و عمیق ژئوپلیتیکی ،یکی از معدود مناطقی است که
همواره از بدو شکلگیری ایدهی سلفیگری بهطرز گستردهای درگیر آن بوده است؛
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بهگونهای که این منطقه همواره یکی از مهمترین کانونهای فکری و عملی این جریان
بوده است .سلفیگری جریانی فراملی است که از پاکستان تا مصر حامل و مبلغ یک
اندیشهی بنیادی است ،اندیشهای که دستکم واجد چهار ایدهی اساسی است:
 هر تفسیری جز ظاهر کالم خدا در قرآن و سیره و احادیث پیامبر اسالم (ص) ،بدعت
و مردود است؛
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 برکت جستن از چیزهای جامد و بیروح و یاری خواستن از جز خدا در همهی امور،
زیارت قبور صالحان و غیب جویی همگی مصداق شرک است؛
 نفی دستاوردهای مدرنیته ،خصوصاً دولت -ملت وستفالیایی و ایدئولوژیک کردن
سنت؛ و

منطقهای

 هیچ کدام از حکومتهای موجود در جهان اسالم واجد مشروعیت نمیباشند و

اسالمی ایران

بازتاب اصول و ارزشهای اسالم اصیل نیستند و درنتیجه آنها باید با یک خالفت جهانی

جمهوری

جایگزین شوند (مککانتز.)147 :2015 ،
دو ایدهی فوق ،علیرغم ریشههای کهن آن که از سوی احمد ابن حنبل (قرن دوم و
سوم هجری) ،احمد ابن تیمیه ،ابن قیم الجوزیه و محمد بن عبدالوهاب تأیید و تشریح
شده است ،به نسبت پدیدهای معاصر محسوب میشود ،بهنحوی که امروزه نقش
قابلتوجهی در تحوالت سیاسی -اجتماعی و نیز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا ایفا
میکند(افتخاری.)17-18 :1390 ،
امروزه ،جریان سلفی-تکفیری به اعتبار نفی تمامی گفتمانهای اسالمی و رد تمامی
رقبای خود« ،تکفیری» نیز نامیده میشود .از جمله این گروههای تکفیری میتوان به

گروههای النصره ،داعش (دولت اسالمی شام و عراق) و القاعده در سوریه و عراق اشاره
نمود (دهسرخی و دیگران .)33 :1394 ،این گروهها عالوه بر به وجود آوردن بحران در
سوریه و عراق ،به دنبال دو قطبی نمودن جهان اسالم در قالب تقابل شیعه و سنی هستند
که در صورت وقوع این امر ،روند اسالمگرایی در منطقه و جهان اسالم با یک چالش
جدی مواجهه خواهد شد.
 .1ادبیات تحقیق
 بیگدلو و نایب پور ( )1395در پژوهشی باعنوان «تحلیلی تاریخی  -جامعه شناختی برپیدایش جریانهای سلفی و پیامدهای امنیتی آنها» معتقدند که بنیادگرایی به مفهوم
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امروزی آن ،به عنوان یکی از پیامدهای گسترش مدرنیته ،در جهان اسالم عمدتاٌ با نام
سلفیه شناخته میشود .گرچه دغدغه اصلی سلفیه حفظ و احیای هویت اسالمی است که
احساس میشود ،در معرض تهدیدات اساسی واقع شده است ،لیکن سلفیگری افراطی
با تفسیر ظاهری و منحصربه فرد از قرآن و حدیث و با طرح مفاهیمی چون جهاد و
امربه معروف ،به رویکرد مسلحانه و خشونتآمیز روی آورده و با قرار دادن خود و
همفکرانشان در دایره توحید ،بقیه مسلمانان و انسانها را در دایره شرک و کفر قرار
میدهد .یافتههای آنها نشان میدهد که تشدید فرقهگرایی ،گسترش خشونت ،تهدید
انسجام جهان اسالم و زمینهسازی برای حضور قدرتهای بزرگ در سرزمینهای
اسالمی از مهمترین تهدیدات سلفی گرایی افراطی است.
 کرمزادی ( )1395در پژوهشی باعنوان «سلفیگرایی جهادی-تکفیری و آینده ثباتسیاسی در منطقه خاورمیانه» معتقد است که جریان فکری سلفی در نتیجه مسائلی مانند
حمله شوروی به افغانستان ( ،)1979حمله آمریکا به عراق ( 1991و  )2003و افغانستان
( )2001جنبه نظامی و خشونت آمیزی به خود گرفت و در دو دهه اخیر فعالیت های آن
افزایش پیدا کرده است .اما پس از خیزشهای مردمی در جهان عرب که از سال 2010
شروع شد و بیثباتیهای گسترده ناشی از آن ،گروه های افراطی جهادی قدرت و
گسترش بیسابقهای پیدا کردهاند و در مناطقی حکومت اسالمی به سبک خود را تاسیس
کردهاند .افزایش توان و دامنه فعالیت این گروهها ثبات سیاسی منطقه و جهان را متاثر
کرده و به تهدیدی علیه ثبات جهانی تبدیل شده است .اما مهم ترین و مخربترین
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تاثیرات آن در منطقه خاورمیانه بوده است که میتواند در آینده بیثباتیهای سیاسی
بیشتری پدید آورد؛ بیثباتیهایی مانند جنگهای داخلی و جنگ بین کشورهای منطقه،
جنگهای فرقهای و قومی ،و تجزیه سرزمینی.
 پورحسن و سیفی ( )1394در پژوهشی با عنوان «تقابل نئوسلفیها با شیعیان وپیامدهای آن بر اتحاد جهان اسالم» معتقدند تحوالتی که طی سه سال اخیر در خاورمیانه
عربی و شمال آفریقا ایجاد شده ،از زوایای گوناگون قابل تحلیل است .از بطن این
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تحوالت« ،سلفیگرایی سنتی» دچار دگردیسی شده و پدیده «نئوسلفیسم» به وجود آمده
است .آنها با بررسی مولفهها و عناصر گفتمان نئوسلفیسم« ،دگرسازی شیعی» را وجه
اساسی این گفتمان تلقی کرده و با رویکردی آینده پژوهانه و آسیب شناسانه ،پیامدهای
آن را در زمینه ایجاد اختالف و تضعیف جهان اسالم تحلیل میکنند .آنها همچنین بر این
باورند که تحوالت نظری نئوسلفیسم در عرصه عمل سیاسی ،پیامدهایی چون غلبه دگر
درون دینی بر دگر خارجی و شیعه هراسی ،دوقطبیسازی امت اسالم ،تضعیف و
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ناکامسازی دولتهای منطقه و ایجاد زمینه برای حضور قدرت های فرامنطقهای،
مخدوشسازی نگاه بینالمللی به جهان اسالم ،قراردادن مجدد اسالم در دستورکار
قدرتهای جهانی ،تغییر ژئوپلتیک قدرت در منطقه خاورمیانه و افزایش قدرت و نقش
رژیم صهیونیستی و در مجموع زمینه برای تضعیف جهان اسالم فراهم میکند و انرژی
رها شده از بیداری اسالمی که می تواند باعث احیای قدرت واقعی جهان اسالم شود را
خنثی و حتی معکوس میکند.
 کاواتورتا و مرون ( )2017در پژوهشی باعنوان «سلفیگری پس از بیداری عربی»،استدالل میکنند که یکی از ویژگیهای انقالبهای عربی موسوم به بیداری اسالمی و
بهار عربی ،ظهور و قدرت گرفتن گروههای سلفی در کشورهای درگیر تغییر بود .آنها
معتقدند که مشخصاً انقالبهای عربی منجر به ایجاد نوعی از بین رفتن خفقان و
شکلگیری روند رو به افزایش سیاسیگرایی در کشورهای عربی شد .البته بیشترین نقش
در این روند را سلفیها و جنبشهای وابسته به آنها بر عهده داشتند .به عنوان مثال در
مصر ،یمن و تونس سلفیها توانستند نقش بسزایی در فضای جدید سیاسی این کشورها
ایفا کنند .نویسندگان این پژوهش ،ورود سلفیها به سیاست را بسیار نهادینه و سازمان

یافته میدانند و یکی از اهداف بنیادی آنها را ورود به سیاست میدانند .نویسندگان در
ادامه نتیجه میگیرند که فرآیند نهادسازی و سیاسیسازی الزاماً باعث از بین رفتن
گروههای سلفی و جهادی یا خفقان نمیشوند .بلکه میتواند به تنشها و کشمکشهای
جهان سلفیگری نیز دامن بزند.
 مارتینی ،ویلیامز و یانگ ( )2017در پژوهشی با عنوان «آیندهی روابط فرقهگرایانه درخاورمیانه» بر این باورند که در یک افق ده ساله ،سناریوهای متعدد و محتملی برای
آیندة خط سیر فرقهگرایی در این خاورمیانه وجود دارد .آنها معتقدند که قرار نیست که
فرقهگرایی در یک دهة آینده شاهد کاهش یا افزایشی باشد .دلیل آن هم این است که
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شدت و حدت فرقهگرایی منوط به محرکهایی است که میتوانند در هر جهتی عمل
کنند .برخی از این محرکها میتوانند تحت تاثیر تصمیمات سیاستی ایاالت متحده (و
شرکای بینالمللی) قرار بگیرند .برای نمونه ،کیفیت حکمرانی ،اوضاع اقتصادی و
پرداختن به منازعات جاری جهت پیشگیری از سرایت آنها به جاهای دیگر همگی
مستعد مداخالت سیاستی هستند .آنها در ادامه استدالل میکنند که تاثیرگذاری بر
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عواملی مانند ماهیت گفتمان مذهبی در خاورمیانه و نحوة تعریف جوامع از هویت خود،
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کاری بسیار دشوار برای بازیگران دولتی -علیالخصوص دولت ایاالت متحده -است.
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آنها در پایان نتیجه میگیرند که فرقهگرایی یکی از عوامل محرک منازعه در سراسر
منطقه است و این مسأله به واسطهی جریانات سلفی-تکفیری تشدید شده و بدل به
یکی از مهمترین عوامل ایجاد منازعه در منطقه خاورمیانه شده است.
 گرین و پراکتر ( )2016در پژوهشی با عنوان «استراتژی جامع نوینی برای مواجه باافراطگرایی خشونتطلب» استدالل میکنند که از بین بردن جذابیت ایدئولوژیهای
افراطی ،نیازمند زمان درازی است ،مبارزهای که نسلها به طول خواهد انجامید .آنها
معتقدند که ایاالت متحده و متحدانش نیاز فوری به استراتژی جامع نوینی برای مواجه با
افراطگرایی خشونتطلب دارند ،استراتژی که قاطع و مبتنی بر قدرت سخت و نرم باشد
و واجد  8مولفة ساختاری باشد )1 :تشدید پایداری دربرابر ایدئولوژیهای افراطگرایانه؛
 )2سرمایهگذاری جامعهمحور؛  )3اشباع بازار جهانی از ایدهها؛  )4هماهنگی سیاستها
و ارزشها؛  )5به کار گرفتن ابزارهای نظامی و اجرای قانون؛  )6فعالتر کردن نقش
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رهبری امریکا؛  )7گسترش مدلهای کمیسیون مبارزه با افراطگرایی خشونتطلب؛ و
درنهایت  )8تأمین مالی فزاینده.
 پارسی ( )2016و دیگران در پژوهشی باعنوان «گشایش حداکثری با ایران :چگونهترامپ میتواند امنیت منافع آمریکا در خاورمیانه را تأمین نماید» ،استدالل میکنند که
نیم نگاهی گذرا به شطرنج ژئوپلیتیکی ،نقش گریزناپذیر ایران در خاورمیانه را نشان
میدهد .ایران قدرت ژئوپلیتیکی قابل توجهی دارد – میزان جمعیت و امکان بالقوه برای
تولید ثروت -و در نتیجه این کشور مصمم است که یکی از قدرتهای اصلی در
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خاورمیانه بزرگ باشد .واشنگتن نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد؛ بدون دخالت ایران
هم نمیتواند در خاورمیانه ثبات را برقرار سازد .یا ایران بخشی از راهکار منطقهای
خواهد بود یا اصالً راهحلی در کار نخواهد بود .مسأله تنها در اینجا است که ایاالت
متحده چگونه با ایران و نقش آن بهعنوان یکی از قدرتهای مهم در منطقه مواجه
میشود .با تصدیق این واقعیت که ایران را نمیتوان برای مدت نامعلومی محدود کرد،
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تعقیب سیاست عدم مداخله به حال منافع ایاالت متحده مضر خواهد بود.
واقعیت این است که عمدهی پژوهشها پیرامون سلفگرایی معطوف به جریانات سلفی
قدیمی و نیز بعد نظری و نیز جنبهی داخلی آن بوده است .به عبارت دیگر ،غالب
پژوهشها به ریشهیابی جریانات سلفی و جهادی کالسیک میپردازند و تاثیر آن را بر
سیاست برخی کشورهای اسالمی بررسی میکنند .اما واکاوی تاثیرات همه جانبهی
نوسلفیه و خصوصاً ابعاد فکری-رفتاری آن و همچنین مخاطرات و چالشهای آن برای
کشورهای خاورمیانه ،به ویژه در مورد جمهوری اسالمی ایران ،پژوهش چندانی صورت
نگرفته است .برآمدن داعش و تهدیدات روزافزون آن ،پرداختن به این مساله را دچار
اهمیت روزافزونی ساخته است .بنابراین ،این مقاله درصدد تمرکز بر نوسلفیه و جنبههای
جدید فرصتها و چالشهای برآمده از آن برای ایران است.
 .2چارچوب نظری -مفهومی
سلفی یا سلفیه پیش از آنکه به عنوان یک مذهب شناخته شود ،یک حرکت یا جریان
عقیدتی – اجتماعی و البته گاهی سیاسی به شمار میرود .این جریان در طول تاریخ
اسالم ،چندین بار در نقاط مختلف جهان اسالم ظاهر شده است .به طور کلی ،جریان

سلفیه در صدد احیای سیره سلف صالح یعنی مسلمانان صدر اسالم است .به عبارتی ،هر
بار که در امت اسالمی مذاهب و فرقههای مختلف با افکار و اندیشههای گوناگون شکل
گرفتهاند و باعث شدهاند که هر دسته و گروهی از امت اسالم به سویی گرایش یافته و
تفرقه و تشتت در میان آنها به وجود آید ،فرد یا گروهی از افراد در گوشهای از جهان
اسالم به انگیزه از میان بردن بدعت در دین ،قیام نموده و داعیه اصالح طلبی در آیین
پیامبر (ص) داشته و مدعی هستند که با مبانی خود ،امت پیامبر (ص) را از جاده انحراف
و اشتباه به صراط مستقیم برخواهند گرداند .این رویکرد فکری برای تحقق این هدف
خواهان آن هستند که همه به سیره سلف صالح بازگردند و باید از آنچه در اعصار پس
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از پیامبر (ص) و اصحاب بزرگش افزوده شده است ،دوری گزیند .از این رو است که به
این جریان ،سلفیه گفته میشود .بنابراین ،بنیادیترین مفاهیم آنان« ،توحید» با قرائتی
متفاوت و دینداری در چهارچوب فهم سلف صالح است .عملکرد آنان نیز ،در برخی
مواقع نصگرایی و مخالفت با دخالت عقل در فرآیند فهم دین و بهرهبرداری از مسأله
تمایز بین جاهلیت و اسالم میباشد.
 .3ماهیت جریانات سلفی -تکفیری
سلفی یا سلفیه پیش از آنکه به عنوان یک مذهب شناخته شود ،یک حرکت یا جریان
عقیدتی – اجتماعی و البته گاهی سیاسی به شمار میرود .این جریان در طول تاریخ
اسالم ،چندین بار در نقاط مختلف جهان اسالم ظاهر شده است .به طور کلی ،جریان
سلفیه در صدد احیای سیره سلف صالح یعنی مسلمانان صدر اسالم است .بنابراین،
بنیادی ترین مفاهیم آنان« ،توحید» با قرائتی متفاوت و دینداری در چهارچوب فهم سلف
صالح است .عملکرد آنان نیز ،در برخی مواقع نصگرایی و مخالفت با دخالت عقل در
فرآیند فهم دین و بهره برداری از مسأله تمایز بین جاهلیت و اسالم میباشد .این
رویکرد را امروزه در قالب شاخهها و خرده گفتمانهای مختلفی تقسیم بندی میکنند.
مهمترین وجه تمایز سلفیان جدید کاربرد خشونت و اعتقاد راسخ به اندیشه تکفیر
است(عدالت نژاد .)167 :1390 ،تکفیر کردن را اولین بار خوارج علیه دیگر مسلمانان به
کار بستند .درواقع تکفیرگرایی ،مساله نسبت جدیدی بود که ابن تیمیه آن را در آغاز
دعوت خویش بسط داد و درنهایت ،به اصول فکری گروه های سلفی راه یافت .در
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دوران جدید محمد بن عبدالوهاب مفهوم تکفیر را وارد ادبیات سیاسی -دینی نمود .وی
محدوده تکفیر را شامل مسلمانان و غیر مسلمانانی که همچون او نمی اندیشیدند ،می
دانست .به نظر وی مسلمانانی که غرق در پرستش سنت ها و زیارت مقابر(شیعیان) شده
اند دچار شرک هستند .امروزه ،جریان سلفی گری به اعتبار این شاخصه تکفیری نامیده
نیز نامیده می شود(ستوده و خزائی .)6 : 1393،علیرغم برخی تفاوتهای جزیی ،دو
اصطالح تکفیری و سلفی عمدتاً به یک معنا به کار برده میشوند و تفکیک خاصی میان
آنها وجود ندارد.
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جریانات سلفی -تکفیری واجد مجموعهای از الگوهای فکری -عملی هستند که این
الگوها و روندها عبارتند از :تکفیر و هراس ،کسب مشروعیت از خالفت ،ایجاد
دوقطبی خیر -شر ،تقدس بخشی ،ارائهی بینش آرمانشهرگرایانه ،ایدئولوژیک کردن
سنت و ضدیت با مدرنیته ،جنگ پسامدرن در برابر جنگ مدرن ،خشونت مذهبی،
بازتولید هراس ،استفاده از خالء قدرت و در نهایت انجام کارویژههای یک دولت مدرن.
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گروههای سلفی -تکفیری و بنیادگرای فعال در شامات و عراق به ویژه داعش بهرغم
تمامی تمایزات فلسفی و کارکردی دستکم در اصل نفی ناسیونالیسم در شکل دولت-
ملت مدرن و تالش برای احیای الگوهای حکمرانی نظیر خالفت و یا چیزی شبیه به آن
همسو هستند .وجه سلبی هویتیابی رادیکالیسم بنیادگرا اساساً معطوف به نفی همین
ویژگی و کنشگران و نظم برآمده از آن است و از آنجا که در تحلیل این گروهها بعد
سلبی درست به اندازه بعد ایجابی آنها واجد اهمیت است ،هر تحلیلی از کنش هواداران
این قبیل گروهها بدون توجه به نظام غیریتسازی و نفی و طرد آنها تصویری ناقص از
مسأله ارائه خواهد کرد .در نفی ناسیونالیسم دموکراتیک بهعنوان الگوی کالن مورد
اعتراض داعش ،موافقت نامه سایکس پیکو بهمثابه مبنای اصلی شکلگیری دولت و نظام
منطقهای مبتنی بر مرزهای ملی و الگوی وستفالی در کانون مسأله قرار میگیرد .ارگان
رسانهای داعش یعنی نشریه دابق در توضیح موافقت نامه سایکس پیکو چنین آورده :این
موافقت نامه به طور رسمی موافقت نامه آسیای صغیر عنوان یافته و توافقی مخفیانه میان
دو دولت بریتانیا و فرانسه بود که حمایت روسیه را نیز به همراه داشت .طی این
موافقتنامه حوزههای نفوذ و کنترل در خاورمیانه برای قدرتهای بزرگ تعریف شده و

در واقع اتفاق مثلث برای شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول را به همراه
داشت(دابق .)33 :2014،به طور کلی عواملی که موجب ظهور اسالم رادیکال شدهاند را
میتوان در سه دسته کلی تقسیم کرد .نخست ،شرایط :که ویژگیهای دائمی یا شبهدائمی
هستند (برای مثال ،شکست مدلهای سیاسی و اقتصادی ،ضدیت ساختاری با غربگرایی،
مرکزیت زدایی از اقتدار مذهبی در اسالم سنی) .دوم :فرایندها :تحوالتی هستند که در طی
زمان زیادی به وقوع پیوستهاند که میتوانند نتایج خاص یا تعادل پایدار داشته باشد (برای
مثال ،تجدید حیات اسالمی ،عربیسازی جهان مسلمان غیرعرب ،کمک مالی خارجی از
بنیادگرایی اسالمی و افرا طگرایی ،همگرایی اسالمی و قبیلهگرایی ،رشد شبکههای

269

رادیکال اسالمی ،ظهور رسانههای همگانی ،منازعه فلسطین-اسرائیل و کشمیر) .سوم:
کاتالیزورها :تکاملهای عمدهای هستند – جنگها یا انقالبها – که پویایی سیاسی در
منطقه یا کشورها را به شیوهای اساسی تغییر دادهاند (برای مثال ،انقالب اسالمی ایران،
جنگ افغانستان ،جنگ  1991خلیجفارس 11 ،سپتامبر و جنگ جهانی علیه تروریسم) .از
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در این میان ،باید به القای آموزههای وهابی توسط عربستان و با چراغ سبز آمریکا در
پاکستان و افغانستان در دهه  1980اشاره کرد که بذر افراطگرایی اسالمی را در خود داشته
و به منطقه خاورمیانه حتی سراسر جهان سرایت پیدا کرده است .باید خاطر نشان کرد که
ایدئولوژی این گروهها برای دههها ،توسط دولت عربستان تبلیغ و گسترش یافته است و
به دلیل اشتراک در جهتگیری کالمی و اینکه وهابیها حداقل از ابتدای قرن  20میالدی
مدعی سلفیگرایی بودهاند ،سلفیها با وهابیت عربستان سعودی شناخته میشوند.
پادشاهی عربستان سعودی قرائت سلفیگرایانه از اسالم را حمایت میکند و تبلیغ و
دفاعش از سلفیگرایی منبع مشروعیت خانواده حاکم آن از میانه قرن  18میالدی بوده
است .از دهه  1920پادشاهان سعودی به طور مستمر از سلفیگرایی در مصر ،سوریه،
عراق ،جنوب آسیا و جاهای دیگر حمایت کردهاند و برای انتشار کتابهای این جنبش
کمک مالی کردهاند(کرمزادی.)121-122 :1395 ،

پاییز 11396

از لحاظ تاریخی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی -آخرین دولت بزرگ و مستقل
اسالمی -اهل سنّت دچار سرگشتگی فکری -سیاسی و چالشِ تضاد میان پدیدهی «امت»
و «دولت-ملت» به معنای وستفالیایی آن شد .داعش و سایر گروههای سلفی-تکفیری و
بنیادگرای فعال از سوریه و عراق ،تا افغانستان و پاکستان و تا سومالی و نیجریه
ملیگرایی را در قالب دولت -ملت مدرن و وستفالیایی مردود میدانند و چنین ساختاری
را به طور اساسی نفی میکنند .در نتیجه آنها در تالشاند تا مفهوم امت را در برابر ملت
قرار داده و به دنبال احیای خالفت برآیند .جنبشهای اسالمی مشکل عمده خود را
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اندیشههای غربی و نظامهای تئوریک منبعث از غرب میدانستند .نظامهای حکومتی
مبتنی بر پایههای اومانیسم و دموکراسی در غرب ،اکنون توانسته بودند تجارب خود را
در کشورهای مختلف غربی به عرصه ظهور رسانده و حکومتهای مدرنی را پایه
گذاری کنند .اما جنبشهای اسالمی با چالشی عظیم مواجه بودند و آن وجود اندیشه
بازگشت به نظام خلفای صدر اسالم ،یعنی بازگشت به «وضع پیشین» بود .این اندیشه
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بازگشت به زودی به شکلگیری اندیشه تشکیل حکومت اسالمی منجر شد .چیزی که
این دگرگونی را سریعتر کرد ،مجموعهای از واکنشهای سنتگرایان در قبال
سکوالریسم ترکیه ،تجاوز و تهدید قدرتهای غربی و پیامدهای بحران فلسطین بود که
پس از سیطره رژیم صهیونیستی بر آن ،به یک مساله محوری و بنیادی برای جنبشهای
عربی اسالمی تبدیل شد اما خاستگاه اصلی این تفکرات ،بنیادگرایی بود .بعدها به
بنیادگرایی ،پسوند اسالمی نیز اضافه شد و این تفکر به یکی از اندیشههای سیاسی
رادیکال تبدیل گردید .بنیادگرایی سلفی به ویژه در مصر ابتدا ترکیبی از بنیانگذاران
وهابی دولت عربستان سعودی و تعالیم فرقه سلفیه ملهم از محمد عبده و محمد
رشیدرضا بود که بازگشت به اسالم اولیه یا وضع پیشین را تبلیغ می کرد .این دو رگه
بنیادگرایی بعدها از یکدیگر جدا شدند و سلفیه نمود فعالیت انقالبی و رادیکال و از
سوی دیگر ،وهابیگری مظهر محافظهکاری سخت شد(دین پرست .)2-3 :1393 ،در
واقع به زعم سلفیان احیای اخالفت می توانست سه بحران حکومت های فاسد ،فاصله
گیری جامعه از اسالم اصیل بر اساس درک سلفیان و حضور کفار در بالد اسالمی را از
بین ببرد .نقطه تالقی این خواسته ها جهاد بود و جهاد به مثابه راهکاری مرکزی برای

احیای خالفت دانسته می شود .جریان های مختلف سلفی جهادی ذیل نگاهی از
ایندست شکل گرفت؛ ولی هیچ یک موفق به ایجاد خالفت نگردید(کیوان حسینی و
محمدی کیا.)150 :1396 ،
 .4تأثیر سلفیگرایی تکفیری در خاورمیانه
بحرانهای فوق الذکر ،سرانجام منجر به بیثباتی مستمر و ظهور گروههای افراطگرای
خشونتطلب شد .پیش از بیداری اسالمی و خیزشهای مردمی جهان عرب از سال
 ،2010افغانستان ،پاکستان ،عراق و نیجریه کشورهای اسالمی بودند که شاهد بیثباتیهای
سیاسی عمده ناشی از فعالیت گسترده افراطگرایان تکفیری بودند .در اثر تحوالت موسوم
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به بیداری اسالمی و تضعیف قدرتهای حاکم یا وقوع انقالب در این کشورها،
اسالمگرایان افراطی که قرائت نادرستی از اسالم و تعالیم آن دارند ،قدرت قابل مالحظهای
پیدا کردهاند و در خأل قدرت پدیدآمده به خطر مهمی برای امنیت منطقه و حتی جهان
تبدیل شدهاند .اکنون عراق ،سوریه ،یمن ،لیبی ،ترکیه ،تونس ،لبنان و مصر درگیر جنگ یا
بیثباتیهای سیاسی شدید ناشی از فعالیت جریانات سلفی شدهاند.
قدرت فراوان افراطگرایان تکفیری سنی مذهب ،ثبات منطقه خاورمیانه را به خطر انداخته
و تهدید تروریسم و افرا طگرایی بیش از هر زمان دیگری است .گرو ههای اسالمی
افراطگرا در اثر خأل قدرت پدید آمده توانستهاند تشکیالت قوی در منطقه ایجاد کنند و
برخی مانند القاعده شاخه یمن و لیبی ،گروه النصره (القاعده شاخه سوریه) ،دولت اسالمی
سینا (شاخه داعش در مصر) و داعش (دولت اسالمی در عراق و شام) به شکل بیسابقهای
قدرتمند شدهاند ،به گونهای که گروه داعش اعالم خالفت جهانی کرد و مسلمانان جهان
را ملزم به تبعیت از خود دانست .این گروهها ،جوامع منطقه خاورمیانه را به مبارزه
طلبیدهاند و ضربات مرگباری نیز بر آنها وارد کردهاند .براساس گزارش شاخص جهانی
تروریسم (سال  ) 2014پنج کشور اول جهان که بیشترین ضربه را از فعالیتهای
تروریستی متحمل شدهاند ،کشورهای عراق ،افغانستان ،پاکستان ،نیجریه و سوریه هستند
که افراطگرایان تکفیری در آنها فعالیت کردهاند .همچنین ،مرگبارترین حمالت تروریستی
سراسر جهان در سال  2013مربوط به فعالیتهای تروریستی افراطگرایان اسالمی بوده که
ناشی از بمبگذاری ،بمبگذاری انتحاری و حمله مسلحانه بوده است .این حمالت

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و پنجم
پاییز 11396

عموم ًا در منطقه خاورمیانه صورت گرفته است(کرمزادی .)118 :1395 ،در این میان،
منطقه خاورمیانه و تا حدودی شمال آفریقا که کانونهای اصلی شروع و گسترش این
جریان بودهاند ،قربانیان اصلی گسترش افراطگرایی میباشند .عالوه بر کشته شدن صدها
هزار نفر از مردم این مناطق ،بیثباتی سیاسی و افزایش تهدیدات امنیتی ،هزینههای زیاد
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای کشورهای این مناطق به بار آورده است.
گروههای افراطی مختلف مانند القاعده و داعش خواهان براندازی دولت در کشورهای
اسالمی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و در پی تشکیل دولتهای اسالمی به سبک
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خود هستند .در راستای این هدف ،اشکال مختلف بیثباتی سیاسی را پدید آوردهاند؛ از
جمله جنگ داخلی در سوریه ،عراق ،لیبی و یمن ،حمالت تروریستی به مناطق مرزی
کشورهای منطقه ،بمبگذاری و عملیات انتحاری و تروریستی در مناطق مختلف از جمله
در ترکیه ،لبنان ،تونس ،عربستان ،یمن و مصر ،ترور شخصیتهای سیاسی از جمله در
تونس ،غزه ،لبنان و عراق .در واقع ،امروزه برخالف دهههای قبل ،افراطگرایان اسالمی

ارزیابی و
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بیش از آنکه آمریکا و اسرائیل را دشمن نزدیک خود بدانند ،حمالت خود را متوجه
مسلمانان و مردم منطقه خاورمیانه کردهاند.
پدیدهی دولتهای ورشکسته یا ناکام ،پس از ظهور جریانات سلفی -تکفیری بهطور
قابل توجهی رشد یافته است .در منطقه خاورمیانه دولتهای ورشکسته یا ناکام (پاکستان،
افغانستان ،عراق ،سوریه ،یمن) و در معرض هشدار ورشکستگی (مصر و لیبی) وجود
دارند که مأمن و محیط گسترش بیثباتی به کشورها و مناطق دیگر هستند .همچنین،
دولتهای ضعیفی مانند تونس و لبنان نیز هستند که کنترل چندانی بر قلمرو خود ندارند.
در نتیجه خاک این کشورها محلی برای آموزش ،عضوگیری و محل اختفای افراطگرایان
شده است .این کشورها همسایگان خود را نیز در معرض بیثباتی سیاسی قرار دادهاند و
قدرتهای منطقهای مانند ایران و ترکیه نیز به شدت در معرض خطر سرایت بیثباتی
هستند.
افزون بر این ،در تمام خاورمیانه مشکالت قومی ،سیاسی و مذهبی وجود دارد که
میتواند منشأ اختالف و تفرقه مداوم باشد .برای مثال ،از مهمترین زمینههای قدرتیابی
داعش در عراق میتوان به تفرقه مذهبی و سیاسی در این کشور اشاره کرد .در واقع،

بسیاری از اهل سنت عراق با تاکتیکهای داعش و تالش آن برای تحمیل قوانین اسالمی
مخالف بودند ،اما از آن به عنوان پیشتاز حمله به چیزی که آن را دولت شیعیان میدانستند،
حمایت کردند(کاتزمن و دیگران.)19 :2017 ،
همچنین ،منازعههای حلنشدة بسیاری در منطقه وجود دارد که با تداوم بحرانهای ناشی
از فعالیت جریان تکفیری میتواند اوضاع امنیتی منطقه را وخیمتر کند .برای مثال ،میتوان
به مسئلة فلسطین و سرزمینهای اشغالی اشاره کرد .جریانهای تکفیری -تروریستی با
ایجاد بحرانها و بیثباتیهای سیاسی در منطقه ،ایجاد دودستگی بین دولتهای مسلمان،
تغییر دشمن نزدیک از آمریکا و رژیم صهیونیستی به شیعیان و کشورهای اسالمی به
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تضعیف محور مقاومت و جبهه مخالف توسعهطلبیهای اسرائیل پرداختهاند .استهالک
قوای کشورهای اسالمی میتواند منبع دیگر افزایش ناامنی در منطقه و زمینه ساز
جنگهای آیندة رژیم صهیونیستی و دولتهای مسلمان باشد(کریمی و گرشاسبی:1394 ،
.)119
پیشروی بیشتر اسرائیل از جمله افزایش ساختوساز در سرزمینهای اشغالی و ممانعت

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،

از تشیکل کشور مستقل فلسطین ،انحراف افکار عمومی از موضوع فلسطین ،از جمله

دوره نخست ،شماره

کمکهای افراطگرایان به اسرائیل است که در نهایت ،موجب تداوم و حل نشدن معضل

بیست و پنجم

فلسطین و عامل تخاصم مداوم جنگهای احتمالی آینده است .برای مثال ،در بهبوبه جنگ
اسرائیل و حماس در تابستان  ،2014پیشرو یهای داعش و وحشت جهانی که در جریان
فتح موصل پدید آورد توجهات را از کشتار زنان و کودکان فلسطینی منحرف کرد و
آسودگی خیالی برای اسرائیل پدید آورد .در ادامه روندهای منطقهای و جهانی تروریسم
سلفی و گسترش فزایندهی آن را مورد بررسی قرار می گیرد (کرمزادی.)112 :1395 ،
در طی دورة میان آغاز شورشها در جهان عرب در اوایل سال  2011تا اواخر سال
 ،2015پایگاه دادة استارت که وزارت خارجة ایاالت متحدة آمریکا از آن برای گزارش
آمارهای تروریسم استفاده میکند ،وقوع  22/062مورد حادثه تروریستی را گزارش کرده
است .این ارقام نشان از بیثباتیهایی جدی دارد .پایگاه دادة استارت یکی از بهترین و
شفافترین پایگاه دادههای طبقهبندی نشده دربارة تروریسم است .اما ،بررسی پایگاه دادة
استارت نشان میدهد که این اطالعات از مشخص کردن اینکه کدام حمالت را کدام
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گروههای افراطگرای مذهبی انجام دادهاند یا اینکه در نتیجه درگیریهای فرقهای روی
داده ،ناتوان است(کردزمن.)7 :2017 ،
جدول شماره : 1
مهمترین گروههای تروریستی سلفی در فاصلۀ  2000تا 2014
مهمترین گروه هایی که دست به حمالت تروریستی هماهنگ زدهاند
حمالت هماهنگ

گروهها
هماهنگ

درصد حمالت

دولت اسالمی عراق و شام (داعش)

757

 12درصد

بوکو حرام

558

 9درصد

طالبان

444

 7درصد

القاعدة عراق

400

 6درصد

الشباب

244

 4درصد

جنبش طالبان پاکستان

175

 3درصد

شبهنظامیان فوالنی (آفریقای غربی)

104

 2درصد

القاعدة شبهجزیرة عربی

103

 2درصد

ارزیابی و

جبهه آزادیبخش اسالمی مراکش (ام.ای.ال.اف)

63

 1درصد

سنجش تاثیر

جماعت اسالمی

61

 1درصد

جبهه مورو

55

 1درصد

حماس (جنبش مقاومت اسالمی)

52

 1درصد

افراد خودسر

50

 1درصد

274

ظهور
جریانهای
نوسلفیه بر
جایگاه
منطقهای

منبع :برگرفته از کاتزمن23 :2017 ،

جمهوری
اسالمی ایران

 .5تاثیر نوسلفیه بر جایگاه منطقه ای ایران
جمهوری اسالمی ایران از سه بعد «ژئوپلیتیک»« ،انرژی» و «فرهنگی -ایدئولوژیک»
ظرفیت و توانایی تأثیرگذاری بر نظام منطقه ای را دارد .از نظر ژئوپلیتیک ،موقعیت
جغرافیایی ایران به نحوی است که در همسایگی قدرتهای مهمی چون روسیه و
حوزهی نفوذ امریکا (جنوب خلیج فارس) قرار دارد .قرار گرفتن در مناطقی که قدرت-
های بزرگ ،منافع حیاتی برای خود قائلاند ،به طور طبیعی ،جایگاه کشور را در تعامل
میان قدرتهای بزرگ افزایش میدهد .از نظر اقتصادی شاهراههای بزرگ تجاری جهان
در دریا و خشکی یا از ایران یا از نزدیکی ایران میگذرند و بر این اساس ،ایران با پانزده
کشور همسایه دارای مرز آبی و خاکی است ،ضمن این که با برخوردای از بخش قابل

توجهی از انرژی جهان ،داشتن تسلط ژئوپلیتیکی بر بیش از نیمی از ذخایر انرژی دنیا در
منطقه ی خلیج فارس جایگاه مهم در میان کشورهای صادرکننده نفت (اپک) و نهایتاً،
نقش بالقوه ایران در تأمین امنیت اقتصادی و انرژی به عنوان سوخت سیاست در جهان
برجستگی خاصی دارد .به دلیل اهمیت و حساسیت این موقعیت ژئوپلیتیکی است که
قدرتهای بزرگ ،مانع تقویت و نقش آفرینی یک ایران ناهماهنگ با نظام بین المللی
میباشند(تقوی اصل.)2 :1393 ،
در چهار دههی گذشته ،مهمترین عامل تأثیرگذار در تحول موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که
مبنای تعامالت ایران با قدرتهای جهانی و منطقهای را شکل داده است ،همین اندیشه-
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های ایدئولوژیک مردم و حکومت ایران در قالب ایدئولوژی اسالمی -شیعی میباشد.
اهداف حکومت ایران بر پایهی همین اندیشه تعریف شده و همواره از دادههای مادی
خود همچون ژئوپلیتیک انرژی و دسترسی و دیگر پتانسیلهای ملی خود در راستای
رسیدن به اهداف اعتقادی و ایدئولوژیک خود بهره برده است و متقابالً از همین عوامل

فصلنامه

نیز تأثیر پذیرفته است (نوزعیم.)1 :1396 ،

پژوهشهای

بنابراین ،ظهور گروهها و جریانات سلفی-تکفیری موجب شد که هم از بعد ایدئولوژیک

روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره

و هم از بعد ژئوپلتیک ،ایران بر سر راه یکی از دشوارترین آزمونهای خود در دوران

بیست و پنجم

معاصر قرار بگیرد .آزمونی که در نهایت موجب نفوذ بیشتر ایدئولوژی آن و افزایش
عمق استراتژیک و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی این کشور شد .عملیاتی شدن آموزشها و
آگاهی از انواع استراتژیها و تاکتیکهای جنگ شهری و چریکی در صحنه نبرد ،به رخ
کشیدن قابلیتهای مستشاری نیروهای نظامی ایران ،عملیاتی کردن آموختههای نیروهای
جدید و جوان که امکان تجربهاندوزی از میدانهای نبرد نظیر جنگ تحمیلی را نداشتند،
افزایش مانورهای گسترده نظامی با هدف ارتقاء توان بازدارندگی ،از جمله فرصتها و
مقدورات ظهور جریانات نوسلفی و گروههای سلفی-تکفیری برای جمهوری اسالمی
ایران است (اسماعیلزاده امامقلی و احمدی فشارکی)137 :1395 ،
درواقع ظهور جریانات سلفی -تکفیری عالوه بر چالشها و معضالتی که برای
جمهوری اسالمی ایران به وجود آورد ،فرصتها و مقدورات قابلتوجهی را نیز ایجاد
نمودهاند .تثبیت قدرت منطقهای ایران ،افزایش مشروعیت و اعتبار جبهه مقاومت،
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عملیاتی شدن آموزشها و تجربه جنگهای چریکی در صحنه نبرد ،اثبات توانایی ایران
به عنوان جزیره ثبات در منطقهای بیساختار و بیثبات ،مشروعیت یافتن نقش فعال
ایران در منطقه و به ویژه در سوریه ،انسجام سیاسی در درمیان گروههای شیعه در منطقه
و بهویژه عراق ،شکلگیری گروههای نظامی همسو با ایران ،تقویت و ارتقای سیاست
خارجی و دیپلماسی ایران ،ارتقای موقعیت و جایگاه مرجعیت شیعه ،افزایش مشروعیت
اسالم شیعی میانهرو بود.
نتیجهگیری
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درواقع جریان سلفیگری تکفیری با عقبهی ایدئولوژیکی ،در حلقهی اول جغرافیای
سیاسی ایران قرار گرفته و با اظهار شدیدترین نگرانی دربارهی این تحوالت ،به نوعی از
خاستگاهها و مراکز قبلی خود فاصله گرفته و عراق و سوریه را پایگاه اصلی فعالیتهای
خود قرار داد .در نتیجهی تجمیع و هم افزایی توان سلفیگری ،موجی از فرقهگرایی و
چنددستگی قومی -مذهبی در خاورمیانه به وجود آمده است که دستکم در طول تاریخ

ارزیابی و
سنجش تاثیر
ظهور
جریانهای
نوسلفیه بر
جایگاه
منطقهای
جمهوری
اسالمی ایران

معاصر بینظیر است .به عالوه ،مسائل متعددی در حوزههای سیاسی ،ژئوپلیتیک،
اقتصادی و امنیتی پدید آمده است که جمهوری اسالمی ایران را بهطور مستقیم در کانون
تحوالت خاورمیانه قرار داده است.
جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان مهمترین دشمن این گروه بود که بیشترین ضربات را
بر پیکرهی این گروه وارد آورد و توانست آن را در عراق و سوریه مهار کند .از نقاط
قوت ایران در این زمینه میتوان به ظرفیت اطالعاتی ایران در منطقه ،اجماع در خصوص
مقابله با داعش میان دولت و مردم ،نفوذ ایران بر دولت سوریه ،تجارب نظامی ایران در
جنگ با عراق ،حضور در بحران سوریه ،ساختار منسجم نیروهای مسلح و دست برتر
نظامی ،پیشرفتهای علمی در زمینه صنایع دفاعی ،موشکی و تولید علمی ،برجسته شدن
موقعیت ایران به دلیل رواداری قومی -مذهبی و حکومت مرکزی با ثبات ،ایدئولوژی
شیعی و نظام ارزشی آن ،ارزش های انقالب اسالمی ایران ،قدرت نرم و توان باالی
تولید محصوالت فرهنگی ،ذخایر عظیم نفت و گاز ایران ،کشاورزی قدرتمند ،سرزمین
پهناور و جمعیت هشتاد میلیونی اشاره کرد .جمهوری اسالمی ایران با توجه به نقاط
قوتی نظیر نفوذ نسبی بر شیعیان ،نقش فعال در جنبش عدم تعهد و نداشتن سابقه

اقدامات تروریستی در منطقه و فرصتهایی مانند نتایج مذاکرات  5+1و ایجاد فرصت
چانه زنی در مذاکرات بینالمللی به ارائه راهبردهایی کارآمد و مؤثر برای حل بحرانهای
جاری در خاورمیانه اقدام کرد که در نهایت موجب نفوذ بیشتر ایدئولوژی آن و افزایش
عمق استراتژیک و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی آن شد.

منابع
اسماعیل زاده امامقلی ،یاسر؛ احمدی فشارکی ،حسنعلی (" ،)1395داعش و امنیت ایران با تکیه بر مکتب
کپنهاگ" ،فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال پنجم ،شماره ( 18پیاپی  ،)48پاییز
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.141123
افتخاری ،قاسم (" ،)1390ارزش ضدامنیتی بنیادگرایی؛ با تأکید بر نهضت سلفی وهابی" ،تهران،
دانشگاه امام صادق (ع)
بیگدلو ،رضا و نایب پور ،محمد (" ،)1395تحلیلی تاریخی جامعهشناختی بر پیدایش جریانهای سلفی و
پیامدهای امنیتی آنها" ،مطالعات تاریخ انتظامی ،دوره دوم ،شماره  ، 9صص .7853
پورحسن ،ناصر و سیفی ،عبدالمجید (" ،)1394تقابل نئوسلفیها با شیعیان و پیامدهای آن بر اتحاد جهان

فصلنامه
پژوهشهای
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