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چکیده
هرچند سلفيگري در بدو پيدایش خود در مقام اندیشه خاستگاه خاورميانهاي داشته است ولي
به مرور زمان به دنبال عملياتيشدن آن ،عملكردي جهاني یافته است ،چراكه براي عملي كردن
اهداف خود رفته رفته ناگزیر شده است در جبههاي به پهناي جهان دست به فعاليت بزند .با
گسترش فناوريهاي اطالعات و ارتباطات ،به ویژه از دهه  5331تاكنون ،گروههاي سلفي نيز
موفق شدهاند از این فناوريها براي نيل به اهداف خود بهرهبرداري كنند .نمونه بارز این گروهها
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دولت خودخواندة اسالمي عراق و شام(داعش) است كه مخوفترین سلفيت جهادي به شمار
«جهاد» و «احياي خالفت» در اندیشه سلفيون جهادي ،الزامات جهاني شدن را درخود دارا مي-
باشد ،در ضمن استفاده این گروهها از فناوریهاي اطالعات و ارتباطات به گسترش عملكردشان
كمك كرده است .استدالل نویسندگان این است كه ویژگي فناوريهاي اطالعات و ارتباطات
یعني« ،جهانگير شدن»« ،قاعدهگریزي» و «ایجاد دنياي مجازي» به عنوان محملي براي تحقق
مفاهيم اصلي جهادیون و جهانيشدن عملكرد سلفيت داعشي نقشآفریني كردهاند .روش تحقيق
در این نوشتار ،تبييني با بهره گيري از دادههاي كتابخانهاي است.
واژگان کلیدی :جهانيشدن ،سلفيگري ،فناوريهاي اطالعات و ارتباطات ،داعش

 .5استادیار روابط بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي
نویسنده مسئول aranipolitics@gmail.com
 .7كارشناسي ارشد مطالعات منطقهاي دانشگاه شهيد بهشتي
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ميآید .در این چارچوب ،مقاله حاضر ميكوشد تحليل كند كه مفاهيم اصلي «امتمحوري»،

مقدمه
ما به دوران فشردگي ،زمان و فضا پا نهادهایم و این مفهومي جز كاهش زمان و
كوچك شدن فضا نيست .مفهومي كه هم محرک و هم محصول فرآیند جهانيشدن
است .به قول گيدنز انقالب ارتباطات و گسترش فناوريهاي اطالعات در فرآیند
جهانيشدن و به قول فریدمن( )5933در تسطيح دنيا بسيار تأثير گذار بوده است.
مفهوم جهانيشدن هم به درهم فشرده شدن جهان و هم تراكم آگاهي نسبت به جهان
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به عنوان یك كل داللت دارد .مك لوهان همه جایي شدن وسایل ارتباطي به ویژه
وسایل بصري را عامل درهم فشرده شدن جهان ميداند

.

فریدمن نيز انقالب

اطالعات را یكي از تسطيح كنندههاي جهان ميداند .تا اواسط دهه  5331مردم خالق
پيام خود به شكل دیجيتال شدند ،اما آنچه اجازه ميداد تا هركدام از ما پيام خود را با
كمترین هزینه به هرجاي دنيا ارسال كنيم ،اینترنت بود .وب جهاني نيز به عنوان سپهر
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مجازي اینترنت ،ارسال پيام دیجيتالي را براي دسترسي هركس مهيا كرد .در این ميان
تنها بازیگران اصلي صحنه بين المللي (دولت ملتها) نبودند كه ميتوانستند از این
فرصتها استفاده نمایند بلكه بازیگران غير دولتي نيز از این امكانات واستفاده از آن
جهت تحقق اهداف خود بي نصيب نشدند.
سلفيت جهادي به عنوان یك جریان بنيادگرا در درون دین اسالم یكي از این
بازیگران بود كه توانست از طریق مجراهاي جدید ،محتواي اندیشهایي خود را
گسترش بخشد .عملكرد جهاني جهادگرایان ،ناشي از الزامات جهاني بودن اندیشه
این جریان است .الزاماتي كه با تكيه و بهره برداري از توسعه فناوریهاي ارتباطات و
اطالعات فعيلت یافته است.
این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است كه كدام ویژگيهاي سلفيت جهادي
(در اینجا داعش) موجب گسترش عرصه فعاليت و رویارویي با بازیگران فروملي،
ملي ،منطقهاي و جهاني شده است؟ و در این ميان كدام ویژگيهاي فناوريهاي
جدید اطالعاتي و ارتباطاتي در این گسترش فعاليت ،نقش داشتهاند؟

در پاسخ به این پرسش باید عنوان كرد كه سه مفهوم محوري«امتباوري»« ،جهاد» و
«احياي خالفت» در اندیشه سلفيت جهادي و به ویژه گروه دولت اسالمي و نيز
استفاده از فرصتهاي ناشي از گسترش فناوریهاي اطالعات و ارتباطات زمينه را براي
جهاني شدن عملكرد سلفيون جهادي فراهم كرده است.
بررسي این فرضيه در سه بخش صورت ميگيرد .در بخش نخست ،معنا و مفهوم
جهاني شدن و شاخصهاي گسترش فناوريهاي اطالعات وارتباطات توضيح داده
ميشود .در بخش دوم ،مفهوم سلفيت ،نوع جهادي آن و سه مفهوم اصلي در این
اندیشه یعني «امتمحوري»« ،جهاد» و «احياي خالفت» مورد بررسي قرار ميگيرد .در
بخش سوم نيز به بررسي جهانگيري فعاليت سلفيت داعشي در چارچوب فرصتهاي
ناشي از گسترش فناوريهاي اطالعات و ارتباطات پرداخته ميشود.
 .1رهیافت مفهومی :جهانیشدن
اما به مانند دیگر مفاهيم از ابهام بري نيست .این مفهوم از سال  5391به تدریج وارد
محافل علمي شد و به گفته رابرستون ،از اوایل دهه  5331اعتبار علمي یافت(واترز،
 .)93 :5923جهاني شدن تاریخي طوالني دارد .ادیان بزرگ و امپراطوریها شكلهایي
از جهانيشدن در قدیم بودهاند اما سرعت ،وسعت و قالبهاي تازه ،جهانيشدن جدید
را متمایز ميكند (رابرتسون.)93 :5933 ،
واژه جهانيشدن براي افراد در حيطههاي مختلف معاني متعدد و متفاوتي دارد كه با
تغيير فرهنگها و نگرشها و دغدغهها تغيير ميكند .جهانيشدن جنبهها و عرصههاي
گوناگوني از قبيل جهانيشدن فرهنگي ،سياسي و اقتصادي دارد(رضایي نبرد،5931،
.)9
جنبه اقتصادي جهانيشدن براي مدتي مورد توجه بيشتر نظریهپردازان بود و اكثر
تعاریف بر مصادیق اقتصادي جهانيشدن تأكيد داشتند .از مصادیق جهانيشدن
اقتصادي ميتوان به جریان جهاني كاال ،پول ،خدمات ،اطالعات و نيروي كار اشاره
كرد(گل محمدي.)22-95 :5939،آنتوني گيدنز تأثير جهانيشدن بر بعد اقتصادي را
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امروزه جهاني شدن به یكي از پركاربردترین مفاهيم علوم اجتماعي تبدیل شده است،
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قابل مالحضه ميداند و معتقد است هرچند بيشتر مبادالت تجاري بهصورت
منطقهاي باقي ماندهاند ،اما یك «اقتصاد كامال جهاني» در زمينه بازارهاي پولي و مالي
وجود دارد (خانيكي ،بيتا .)53 :تحول فناوریكي مهمترین عاملي است كه زمينه را
براي جهانيشدن اقتصاد فراهم كرده است؛ پيشرفتهاي فناوریكي همچون اینترنت،
هزینه انتقال اطالعات را به شدت كاهش داده و امر تجارت بينالمللي را هموار
كردهاند .به طور كلي ،جهانيشدن اقتصاد را ميتوان داراي سه محور اساسي دانست:
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افزایش جریان تجارت جهاني ،افزایش سرمایهگذاري مستقيم خارجي و تحوالت
فناوریكي .محور سوم بيشترین تأثير را در اقتصاد جهاني داشته است(خانيكي ،بيتا:
.)22-95
اما فرآیند جهانيشدن به اقتصاد محدود نميشود .در این ميان ،جهانيشدن سياسي
فرآیندي است كه از طریق آن ،امر اجتماعي بيشازپيش از حصار تنگ و محدود
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دولت ملت رها ميشود و انسانها در چارچوب جامعهاي گستردهتر زندگي اجتماعي
را از سر ميگيرند (گلمحمدي .)552-32 :5939 ،در مراحل مختلف دوران مدرن،
مرزهاي جامعه براساس دولت تعریف و تحدید ميشد و مرزهاي سياسي كموبيش
بر مرزهاي اجتماعي منطبق بود .ولي فرآیند جهانيشدن با نفوذپذیر كردن مرزهاي
ملي ،زمينه جدایي جامعه ،روابط اجتماعي و فرهنگ را از نهاد دولتملت فرآهم
كرده است .مرززدایي یكي از مولفههاي اساسي در فرآیند جهانيشدن است به نحوي
كه فناوریهاي الكترونيك هر گونه محدودیت طبيعي و سياسي را از بين ميبرند و
افكار و اطالعات بدون هيچ كنترلي از مرزهاي ملي عبور ميكنند (گل محمدي،
.)33-23 :5939
امروزه بعد فرهنگي جهانيشدن ،به یكي از ابعاد مسئلهزاي آن تبدیل شده است.
فرآیند جهانيشدن در عين حال كه فرهنگ و هویت را بسترزدایي و سرزمينزدایي
ميكند ،مكان ،محل و سرزمين را هم دوباره در كانون زندگي اجتماعيـفرهنگي قرار
ميدهد .این فرآیند موجي از همگوني فرهنگي را در جهان پدید ميآورد و تمامي
خاصهاي فرهنگي را به چالش ميطلبد .اما واكنشهاي ستيزآميزي نيز در برابر این

هجوم فرهنگ مصرفي شكل ميگيرد .این همان دیالكتيك عام/خاص ميباشد ،به
نحوي كه جهان هم دربرگيرنده عاميت و همگوني است و هم خاصيت و ناهمگوني
را در خود جاي ميدهد(گل محمدي .)535 :5939 ،به عبارت دیگر ،اگرچه جهاني-
شدن به معناي یگانه شدن جهان است اما یگانه شدن را نباید با دو مفهوم وحدت و
ادغام اشتباه كرد (رابرتسون.)25 :5933 ،
ما در یك عصر پرتناقض زندگي ميكنيم ،از یك سو فرآیندهاي جهاني سازي
شتابانند و از سوي دیگر ،فرآیندهاي محليسازي به قدرت خود باقياند .جهانيشدن
تحولي پارادایمي است كه ساختارهاي سياست جهاني را تغيير داد و مسائل جدیدي
را به دستوركار جهاني اضافه كرد ).(Rosenau,2005: 10
به مخاطره افتادن هویتهاي فردي و جمعي (در مواجهه با جهانيشدن) ،محل امن
زندگي انسان را نيز با تهدیدهاي جدي مواجه كرد .به گفته رابرتسون ،ما اكنون در
خيزشها وستيزهاي قومي ،جنبشهاي مليگرایانه و بنيادگرایيهاي دیني انواعي از
خاصگرایيهاي فرهنگي هستند .آنتوني گيدنز خيزشهاي ناسيوناليسم را در قالب
ناسيوناليسم محلي بررسي ميكند و این پدیده را محصول امكانهاي جدیدي ميداند
كه فرآیندهاي جهانيشدن براي بازتوليد هویتهاي محلي فرآهم ميكند (گل
محمدي .)559 :5939 ،برجسته شدن فرهنگ به حدي بوده است كه حتي نظریات
ماركسيستي نيز به سمت پررنگ كردن نقش فرهنگ رفتهاند و دست به بازسازي
اندیشه ماركسيستي زدهاند تا براي عامل فرهنگ در ماديگرایي تاریخي جایگاه
عمدهتري قائل شوند والرستين عنوان ميكند كه فرهنگ ميدان مبارزه ایدئولوژیكي
در نظام جهاني مدرن است(رابرتسون.)99 :5933 ،
از آنجا كه ادیان بيشتر از سایر فرهنگها هر دو عنصر و قابليت عامگرایي و
خاص گرایي را در خود دارند ،نمود تحول فرهنگي در این حوزه آشكارتر است.
جهانيشدن خالق نوعي بحران هویت و معنا ميباشد ،و از همين رو فرهنگها در
برابر آن به خاصگرایي فرهنگي متوسل ميشوند .برجستهترین نمود بنيادگرایي
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مرحله جهانيشدن شتابان و نوستالژيآفرین به سر ميبریم (خانيكي ،بيتا.)52 :
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فرهنگي ،بنيادگرایي دیني است (رابرتسون .)552 :5933 ،بنيادگرایان بر این باورند
كه دگرگونيهاي اجتماعي باعث تهدید شيوه زندگي ،ارزشها و عقاید دیني مطلوب
آنها ميشود ،و باید سرسختانه با آن مبارزه كرد .امروزه گسترش بينادگرایي را
ميتوان هم در جوامع توسعهیافتة غرب و هم در جهان سوم آشكارا مشاهده
كرد(گلمحمدي.)522 :5939،
نظریه «همجواري فرهنگي» جان تاملينسون( 5تاملينسون )55 :5935 ،كه «همسایگي
011

س ی ا س ت ج ها ن ی

جهاني» و یا استعارة«دهكده جهاني» را نمایانگر نزدیكي فزآینده جهانيان به یكدیگر
و نوعي همجواري معرفي ميكند و نيز نظریه «یكپارچگي فرهنگي» رونالد
رابرتسون 7كه قائل به آن است كه جهان به سوي نوعي یكپارچگي زیر بنایي پيش
ميرود (خانيكي ،بيتا ،)5 :تنها یك روي سكه را نشان ميدهد ،چرا كه ما در كنار
آن نيز شاهد برجسته شدن خاصهاي فرهنگي ميباشيم.
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از نظرمالكوم واترز ،9براي تعریف جهانيشدن ،بهتر است نقطه پایاني و مقصد
فرآیندهاي جهانيشدن را مشخص كنيم .او پایان این فرآیند را دنياي كامال
جهانيشدهاي ميداند كه در آن ،یك تكجامعه و یك تكفرهنگ در سراسر سياره
زمين مستقر خواهد شد ،وابستگي به سرزمين از بين خواهد رفت ،جامعهاي بدون
مرز جغرافيایي مستقر خواهد شد ،و برقراري ارتباط ميان افرادي كه در فاصلههاي
دور از هم زندگي ميكنند ،به همان راحتي ارتباط ميان همسایهها خواهد بود.
فرهنگي كه جهاني خواهد شد همان فرهنگ اروپایي خواهد بود (واترز.)91 :5923 ،
اما آنچه اكنون شاهد آن هستيم جهانيشدن ناقصي است كه در آن ،بنيادگرایي
فرهنگي و خاصگرایي فرهنگي نيز با استفاده از امكانات آن به سمت جهانگير شدن
سير ميكند .ادامه فعاليتهاي بنيادگرایانه و پررنگتر شدن نوع دیني و از جمله
اسالمي آن در قرن بيستویكم نظریه ادغام و یكپارچگي فرهنگي جهاني را به چالش
كشيده است.
1 John Tomlinson
2 Ronald Robertson
3 Malcolm Waters

از یك چشمانداز روانشناختي ،افراد و گروهها ،در شرایط جهانيشدن با تناقضها و
التهابهایي روبهرو هستند .برخي از جوامع سنتي (مانند بنيادگرایان اسالمي) از
تسلط فرهنگ غربي و سكوالر واهمه دارند ،اما باید یادآور شد كه احساس ناامني از
بابت هویت و فرهنگ تنها مختص بينادگرایان دیني نيست؛ این ترس در غرب نيز
وجود دارد .ترس در باب هویت ،هم در اتحادیه اروپا و هم در آمریكا شمالي نيز
وجود دارد ).(Moghaddam,2009: 4
پدیده بنيادگرایي دیني برجستهترین نمونه و مصداق خاصگرایي فرهنگي است كه
در برابر جهانيشدن فرهنگي ایستادگي ميكند .بينادگرایان ،جهانيشدن را غربيشدن
و تهدیدي براي ارزشهاي خود ميدانند و در این حالت تأكيد بر داشتههاي خود و
صيانت از آنها در برابر سونامي جهانيشدن را بهترین راه براي مقابله با آثار سوء آن
ميدانند .سلفيگري در جهان اسالم را ميتوان بهعنوان یكي از مصادیق
اخير و بهویژه از دهه  5321به بعد به شدت در برابر جریان جهانيشدن ایستادگي
كرده است و امروزه بهعنوان یك فرهنگ خاص از تهدیدات جهانيشدن به
فرصتهاي جهانيشدن (گسترش فناوريهاي اطالعات و ارتباطات)پناه برده است.
.1-1

گسترش فناوریهای ارتباطات و اطالعات

زیرساختهاي شبكههاي اطالعاتي كه كامپيوتر و ارتباطات را در هم آميخته،
بزرگترین پروژه ساختهشده تاریخ بشري است .در دو دهه اخير گسترش فناوري
ارتباطات و اطالعات 5جهان را متحول كرده است .این تحوالت جنبههاي مهم جریان
روابط بينالملل را تغيير داده است ) .(Aroson&Cowhey,2000: 1قدرت و اهميت
فناوریهاي اطالعات و ارتباطات و تحوالت ناشي از آن به حدي ميباشد كه بسياري
از دانشمندان براي بيان این اهميت از اصطالحاتي مانند«انقالب اطالعات »7یا «جامعه
اطالعاتي »9استفاده كردهاند (نورمحمدي.)95 :5931 ،
)1 Information And Communications Technologies(Icts
2 Information Revolution
3 Information Society
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بارزبنيادگرایي اسالمي نام برد .بنيادگرایي اسالمي یا همان سلفيگري در دهههاي
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با پيدایش شبكههاي جهاني اطالعات و گسترش فزاینده امكاناتي همچون رایانهها،
ماهوارههاي ارتباطي و اینترنت ،دنياي نویني ظهور یافت كه در آن تمامي ابعاد
زندگي بشر از این انقالب فناوریك تأثير پذیرفته است (سيف آبادي.)9 :5939 ،
فناوري اطالعات را ميتوان نقطه همگرایي الكترونيك ،پردازش دادهها و ارتباطات
دوربرد دانست .این همگرایي دو جنبه دارد :نخست ،از ميان رفتن فاصلهها و در
نتيجه قرار گرفتن رایانههاي سابقا منزوي از هم در یك شبكه گسترده جهاني ودوم،
011
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رایانهمند شدن سيستمهاي ارتباط دوربرد كه موجب ایجاد ظرفيتهاي جدیدي براي
انتقال صدا و تصویري ميشود (نكتهدان.)95 :5939 ،
از نگاه این نوشتار« ،جهانگير بودن»« ،قاعدهگریزي» و «ایجاد جهان مجازي» ،سه
ویژگي بارز فناوریهاي اطالعات و ارتباطات ميباشد .پيشرفت فناوریهاي اطالعات
و ارتباطات موجب شده است در دسترسي به اطالعات ،بحث زمان و مكان مطرح
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نباشد .افراد در هر نقطه از جهان ميتوانند به راحتي از طریق ابزارهاي ارتباطي نوین
از هر نقطهاي از جهان اطالعات را دریافت كنند .ظهور اینترنت و رسانههاي
اینترنتمدار تحولي شگرف در فناوریهاي اطالعات و ارتباطات است كه مرزها را
درنوردیده و ملتها و جوامع را فارغ از حضور سنگين دولتها به هم ارتباط داده
است.
الف .جهانگیر شدن فناوریهای اطالعات و ارتباطات
سه رویداد بلندمدت در دهههاي اخير سبب انقالبي كردن فناوریهاي اطالعات و
ارتباطات شده است .رویداد نخست ،وارد شبكه كردن نقاط دوردست است.
پایانههاي صوتي گنگ جاي خود را به ترمينالهاي قدرتمند و شبكهاي دادهاند .این
رویداد ارتباط كامپيوترهاي شخصي به اینترنت را تسریع كرد و سبب تحرک و
پویایي صدا و اطالعات شد .رویداد دوم مربوط به قيمت و كيفيت خدمات در
بازارهاي فناوریهاي اطالعات و ارتباطات است ،به نحوي كه روز به روز بهاي
خدمات كاهش ميیابد و كيفيت باال ميرود .رویداد سوم ،پهناي برنامههاي كاربردي
به صورت عریض در شبكه است كه قابليت تعميم به سراسر شبكه را

داراست) .)Aroson&Cowhey,2000:1-2در همين چارچوب ،بازار فناوریهاي
اطالعات و ارتباطات به سمت رقابتي شدن همه بخشهاي زیر ساختي ،سخت افزار،
نرم افزار و خدمات پيش رفته است .در این زمينه سه روند شكل بين المللي یافته
است :نخست ،توليد ریزپردازندهها 5در مقدار زیاد و اندازه كوچك درزمينه
كامپيوترهاي شخصي است كه بازار را تحت تأثير قرار داده است؛ دوم ،رشد
انفجاري موبایل بيسيمي است؛ وسوم ،وجود اینترنت و تجاري كردن آن است.
اینترنت معماري و ظرفيت شبكه را انقالبي كرده و به طور جدي باعث تحول شبكه
شده است).)Aroson&Cowhey,2000: 3-4
جهانگيري فناوریهاي اطالعات و ارتباطات هم مربوط به «زیرساختهاي ارتباطي»
است و هم مباحث و محورهاي محتوایي و موضوعي را نيز دربرميگيرد .زیرساخت
ارتباطي بيان كننده شبكههایي است كه به طور فيزیكي انتقال و ارتباط را تأمين
بعد سختافزاري ارتباطات ،محتواها (ایده ،اطالعات و  )...نيز جهانگير شده است.
ب .قاعدهگریزی فناوریهای اطالعات وارتباطات
امروزه كنترل جریانهاي اطالعاتي در شبكههاي بسيار پيچيده و متنوع ارتباطات
جهاني دشوار و در واقع غيرممكن است ،چراكه ارتباطات مبتني بر فناوري
الكترونيك همچون ماهواره ،اینترنت ،شبكههاي ماهوارهاي ،تلفن ،نمابر و  ...هر گونه
محدویت طبيعي و سياسي را از بين ميبرند و افكار و اطالعات بدون هيچ گونه
كنترلي از مرزهاي ملي عبور ميكنند(گل محمدي .)551-511 :5939 ،شرایطي كه
فناوریهاي ارتباطي و اطالعات مهيا كرده است باعث شده است بازیگران دیگري غير
از بازیگران اصلي و سنتي (دولتها) ظهور كنند .در واقع ،فضاي ناشي از گسترش
فناوريهاي اطالعاتي ،فعاليت چشمگير بازیگران غيردولتي را در كنار دولتها و در
وراي دولتها به بار آورده است.

1 Microprocesor
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ميكنند و بيشتر ناظر بر وجه سختافزاري ارتباطات است .همزمان با جهانگير شدن
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تغييرات در نقش بازیگران در عرصه جهاني ،در اثر انقالب اطالعات شتابان بوده
است .وب و انقالب اطالعات در حوزههاي مهمي چون امنيت ،سياست ،اقتصاد،
اجتماع و فرهنگ تأثيرگذار بوده است .این تغييرات نقش كشورها ،شركتها
بازیگران غيرحكومتي و نهادهاي بينالمللي را در عرصه جهاني نيز دگرگون كرده
است) )Aroson&Cowhey,2000:7به گونهاي كه ما در حال حاضر شاهد شبكهاي از
كنشگران در سطوح مختلف هستيم كه قواعد و مقررات سنتي را درمينوردند و به
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صورت غيرسلسله مراتبي عمل ميكنند.
ج .ایجاد دنیای مجازی
یكي دیگر از شاخصهاي گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات ،ایجاد دنياي
مجازي در كنار دنياي واقعي است .جهانهاي اجتماعي مجازي ،فضایي آرماني است
كه در آن كاربران ميتوانند بسياري از ابعاد هویتي خود را به شكل آواتار انتخاب
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كنند .آنها ميتوانند وضعيتي مشابه دنياي واقعي خود یا كامال متفاوت با آن را براي
خود برگزینند .فضایي كه در آن كاربران بدون اجبار و از روي اختيار ميتوانند به
فعاليتهاي مختلف بپردازند (خلقتي .)23 :5935 ،این شاخص بيشتر حاصل
گسترش اینترنت و وب بود .سهولت استفاده از فناوريهاي جدید و خدمات جدید
آن ،كاربران را جذب این فناوريها كرده و كاهش بهاي استفاده از آنها روز به روز بر
تعداد كاربران در دنياي مجازي ميافزاید .پيشرفت وب و ایجاد شبكههاي اجتماعي
سبب شد كه كاربران خود هم توليد كننده محتوا و هم مصرف كننده باشند ،به نحوي
كه رشد استفاده از شبكههاي اجتماعي 5در حال پيشي گرفتن از رسانههاي جمعي

7

است.

1 Social Networks
2 Social Meadia

.2

معنا و مفهوم سلف و سلفیگری

براي روشن شدن بهتر مفوم سلفيگري ،الزم است به معناي «سلف» یا سلف الصالح
پرداخته شود.
سلف ،نسل اول مسلمانان در عصر طالیي (العهد الذهبي) اسالم است .پيتر
منداویل5توضيح ميدهد كه «اصطالح سلفي به سلف الصالح یا نياكان پارسا باز مي-
گردد ،اسمي كه مختص صحابه ]حضرت[ محمد[صلي اهلل عليه و آله] و سه نسل
نخست مسلمانان ميباشد( .)Adamson,2011ابن منظور در تعریف سلف اظهار
ميدارد « :آنچه كه مقدم است؛ شامل آبایي كه از نظر سن و فضل مقدم هستند و لذا
شامل صدر اول اسالم ميباشد» .كلمه سلف نزد افغاني داللت دارد بر كساني كه در
عصر نبوت و خلفاي راشدین اسالم را یاري دادند و در راه آن جهاد
كردند(الشوایشي ،بي تا).
در بخاري و مسلم آمده ،پيامبر فرمودهاند كه (خیر أمتى قرنى ،ثم الذین یلونهم ،ثم
الذین یلونهم ) ،مسلمانان هم دوره خودم (صحابه) و كساني كه بعد از آنان آیند
(تابعين) و س پس كساني كه بعد از آن آیند (تابع تابعين) بهترین امتم هستند .همچنين
در حدیث «تفرق» نيز پيامبر(ص) گروه و فرقه نجات یافته (ناجيه) را فرقهاي دانسته-
اند كه بر راه و روش خود ایشان و یارانش باشند.
به این علت است صدر اسالم و دوران حيات مبارک پيامبر(ص) و بعد از آن به
عنوان سرمشق و الگو و معياري براي مسلمانان دورههاي بعد قلمداد شده است .اما
مسئله مهم آن اس ت كه پيروان واقعي سلف چه كساني هستند .در واقع سلفيه واقعي
و فرقه ناجيه عنواني است كه گروهها و مذاهب گوناگون اسالمي هركدام خود را
مصداق واقعي آن ميدانند .به عبارت دیگر منظور از سلفيه كساني هستند كه خود را
به سلف منسوب كردهاند.

1 Peter Mandaville
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درارتباط با برتري صدر اسالم احادیثي از پيامبر(ص) نقل شده است .در حدیثي كه
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شهرستاني صاحب كتاب «الملل و النحل» لفظ سلفيه را بر یك دین معين اطالق مي-
كند و آنهم مذهب اهل سنت است ،و ابراز ميدارد كه سلف كساني هستند كه
ازتأویل استفاده نميكنند و با تشبيه هم مخالفند؛ كساني مانند مالك بن انس ،احمد
بن حنبل ،سفيان الثوري و داوود بن علي االصفهاني و تابعين آنها هستند كه معتقد
بودند حقایق آیات متشابه معلوم ،كيفيت آنها مجهول ،ایمان به آنها واجب ،و سؤال
ازآنها بدعت است (الشواشي5353 ،ق) .اهل حدیث در صدر اسالم و سپس اشعریه
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كه راه اعتدال را در پيش گرفتند نزد سواد اعظم مسلمين به عنوان سلفيه شناخته
شدند .اما از قرن چهارم و به ویژه هفتم به بعد گروههایي عقاید خود را به سلف
منسوب كردند كه مورد قبول عامه مسلمين نبود.
محمد ابوزهره بيان ميدارد كه آنان از حنبليان بودند و از قرن چهارم هجري به بعد
ظاهر شدند و چنين ميپنداشتند كه تمام آرایشان به امام احمد حنبل منتهي ميشود.
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این گروه در قرن هفتم ظهور تازه یافتند و ابن تيميه آن را دوباره احياء كرد و مسائل
دیگري به آن افزود[ ،كه موجب تضاد بين او و علماء معاصرش شد] .سپس در قرن
دوازدهم در شبه جزیرهي عربستان ،محمدبن عبدالوهاب این اندیشه را احياء كرد و
[پيروان او اكنون با عنوان وهابي نامبردارند] (فرمانيان.)5933 ،
سلفيهاي كه در قرن چهارم به بعد پيدا شدند هم با روش معتزله و هم با روش
اشاعره و ماتریدیه مخالف بودند ،آنها بر این اعتقاد بودند كه عقاید را باید فقط از
كتاب و سنت دریافت كرد .ابن تيميه روش سلفيه را سامان داد .ابن تيميه روشهاي
عالم ان درفهم عقاید اسالمي را به چهار دسته تقسيم كرد ـ كه شامل فالسفه،
متكلمان[ ،ظاهرا] ماتریدیه و اشاعره ـ و درنهایت اظهار ميكند كه روش سلف هيچ
یك از این چهار قسم نيست(فرمانيان.)5933 ،
یكي از مسائل مهم اختالفي موضوع توسل و واسطه بين خدا و مخلوقات بود .ابن
تيميه كتابي را با همين عنوان تأليف كرده است .اندیشههاي ابن تيميه در زمان خود
او نتوانست كه در مناطق اسالمي پيروان زیادي را جلب و جذب كند .این شاید به
دليل قدرت علماء مخالف او بود و نيز عدم امكانات و ابزارهاي ارتباطي به مانند

آنچه امروز متداول است .با مرگ ابن تيميه دعوت به سلفيگري دچار تنزل بسيار
شد تا اینكه ظهور محمد عبدالوهاب و جنبش او دوباره غبار از دعوت و اندیشهي
ابن تيميه زدود .در واقع محمدبن عبدالوهاب اندیشههاي ابن تيميه را عملي كرد.
توسل موضوعي است كه سلفيون را با مخالفينشان سخت درگير كرده است .اهميت
آن از آنجا ناشي مي شود كه اعتقاد به جایز نبودن و از اعمال شرک بودن آن ،مساوي
خواهد بود با مشرک قلمداد كردن اكثریت مسلمانان از جانب سلفيون و حالليت
جان و مال آنها كه حاصل آن قتل و كشتار و جنگ و آشوب خواهد بود كه جوامع
اسالمي را به آتش خواهد كشاند .همچنان كه امروزه جلوهاي از آن را در خاورميانه
شاهدیم .از طرف مقابل هم جایز دانستن توسل موجب زدن تهمت خوارج و نسبت
دادن گمراهي به مخالفين است كه هر دو از باور به جایز بودن یا نبودن توسل ناشي
ميشود.
مشركين صدر اسالم تشبيه ميكند و بلكه بدتر از آنها ميداند .محمدبن عبدالوهاب با
توجه به آیه  9سوره زمر بين مشركين دوران پيامبر و مسلمانان به زعم او گمراه
امروزي تفاوتي نميبيند  .هر دو گروه به گفته او براي تقرب به خداوند واسطههایي
بين خود و خدایشان قرار دادهاند .ابن عبدالوهاب بيان ميدارد كه رسول خدا با
مشركين زمان خود جنگيد هرچند كه آنها قائل به توحيد ربوبيت بودند ،زیرا توحيد
الوهيت را نقض ميكردند و عبادت را صرف اصنام ميكردند(عبدالوهاب.)7153 ،
این نكته حاوي پيامي خطرناک است و آن اینكه جنگ با مردم دچارشرک امروزي
نيز جایز است .این است كه عبارت «العدو القریب» (دشمن نزدیك) و مبارزه با آن به
اولویت گروههاي سلفيگرا تبدیل ميشود .این جنگ و مبارزه شامل طيف متنوعي
است كه بنا به تاكتيكهاي این گروهها ،تغيير ميكند .از جمله تبليغ بر عليه آنها و
مجادله علمي با آنها تا مبارزه فيزیكي و حالل دانستن جان و مال و خون آنها و قتل
و كشتار.
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براي مثال محمدعبدالوهاب مسلمانان عصر خود كه غير خدا را ميخوانند به
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سلفيت یك ایدئولوژي است .از این رو ،شاخههاي گوناگون درآن وجود دارد .همه
گروههاي سلفي جدید به سياستهاي رادیكالي و خشونت باور ندارند ،هرچند همه
آنها از لحاظ شدت محافظهكاري در انتهاي طيف قرار ميگيرند ،هر كدام از این
گروهها با برخورداري از این ایدئولوژي براي تغييروضع موجود و ایجاد وضع
مطلوب خود دست به اقداماتي زدهاند .آنچه این گروهها را از هم جدا ميسازد،
شدت و ميزان توسل آنها به خشونت است.
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ابن عبدالوهاب شرک مشركين زمان حاضر را بدتر و سختتر از زمان جاهليت
ميداند و آنها را فقط اسما مسلمان ميداند .دليل او این است كه مشركين دوران
جاهليت در هنگام سختي و بال خالصانه خدا را ميخواندند و فقط در دوران آسایش
و رفاه شرک ميورزیدند اما مشركين زمان حال چه در راحتي و چه در سختي
همواره شرک ميورزند(ابن عبدالوهاب .)7153 ،سلفيون ماده «دعا» یا «دعو» را در
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معناي عبادت به كار ميبرند و انجام دادن آن براي غير خدا را شرک ميدانند .این
عقيده خطرناک به معناي مشرک قلمداد كردن مسلمانان بوده به نحوي كه غير
خودشان را گمراه و ضال و حتي مشرک ميدانند.
نكته مهم آن است كه تعاریف سلفيون از توحيد و شرک همان تعاریف مورد قبول
اجماع مسلمين است و آنچه سبب تمایز ميشود تنها مصادیق شرک است .این نكته
سبب شده كه سلفيون براي مثال قائلين و فاعلين توسل را در مسير شرک بدانند.
مخالفين ،وهابيت (سلفيون) را مصداق این حدیث پيامبر(ص) ميدانند كه مي-
فرمایند :گروهي در آخرالزمان ظهور خواهند كرد كه «اهل اسالم (مسلمانان) را
ميكشند و كفار را به حال خود رها ميكنند( ».روضه المحتاجين ،شرح مسلم به نقل
از هرتلي) .در واقع از نگاه مخالفين محمد بن عبدالوهاب نه تنها شيخ االسالم ،مجدد
دین و پهلوان توحيد (بطل التوحيد) نبوده ،بلكه قهرمان آشوب ،ویران كننده اتحاد و
خالفت اسالمي(عثماني) بود.
یكي از تقسيم بنديهاي كلي كه درباب سلفيت وجود دارد ،تقسيم سلفيت به قدیم و
جدید است كه در آن سلفيه قدیم از ابن تيميه تا محمدبن عبدالوهاب را شامل

ميشود و سلفيه جدید نيز از افغاني و عبده به بعد را شامل ميشود .در این تقسيم
بندي لفظ سلف و سلفيت شامل مجددین و اندیشمندان مسلمان بعد ازفروپاشي و
الغاي خالفت عثماني نيز مي شود به نحوي كه از افرادي مانند افغاني و محمد عبده
به عنوان مؤسسين سلفيت جدید نام برده ميشود .در این تقسيم بندي ،سلفيت جدید
با ظهور سيد قطب به سمت خشونت ميرود و از دهه  5321به بعد بنيادگرایي و
تندروي و خشونت ،گروههاي اسالمي را در بر ميگيرد.
جمال باروت و ابراهيم آداب ،دو گرایش اعتدالي(اخواني) و افراطي در سلفيت
جدید را از هم تفكيك كردهاند .گرایش اعتدالي بر دعوت و تربيت اسالمي تاكيد
دارد اما نوع افراطي بر اهميت جهاد انگشت ميگذارند(احمدوند .)5933 ،اما در این
پژوهش با شموليت سلفيت جدید موافقت نميشود و سلفيت ،با خصيصه خشونت
و ترور و تبعيت از آراء و نظریات ابن تيميه و محمدبن عبدالوهاب تعریف ميشود.
نميشود .اما ميزان خشونت ممكن است متفاوت باشد وطيفي راشامل شود كه به
گفته ویكتور اویكس بن الدن و مفتي عربستان را در برگيرد).(Wiktorowicz,2006
دليل اینكه در این پژوهش با شموليت سلفيت جدید موافقت نميشود این است كه
نميتوان كساني مانند محمد رشيد رضا را در كنار كسي مانند بن الدن و زرقاوي
قرار داد .متفكرین مسلماني كه بعد از الغاي خالفت ظهور كردند (كه بعضا عنوان
سلفيت جدید نيز ميگيرند) در مواردي بر خالف اجماع حكم دادهاند و به علوم
جدید غربي (عقالنيت) تمایل داشتهاند.
سلفيت تيمي معاصر در اندیشه مشترک بوده اما در اجرا و تاكتيك متفاوت است .در
كل این طيف (سلفيت جدید) در یك كيش مذهبي ،مشترک بوده و منابع اشتراكي
دارند اما چگونگي عملي كردن این آیين و ميزان استعمال خشونت آنها را از هم جدا
مي كند .به نحوي كه گروهي به حذف فيزیكي و سالخي پرداخته و گروهي نيز حكم
تكفير صادر كرده و به تبليغ روي آوردند.
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لذا از دایره شموليت آن كاسته شده و شامل گروههاي دیگر اسالمي مانند اخوان
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بازگشت به اصول اوليه اسالم ،كاربرد سراسري اسالم در در همه عرصههاي زندگي
و مبارزه براي اسالمي كردن دولت وجامعه از ویژگيهاي جنبش سلفيه است
(احمدوند .) 5933 ،اگر چه سلفيزم داراي یك كيش مذهبي مشترک است اما بر
اساس تشخيص آنها از مسائل معاصر و چگونگي اجراي این عقيده ،از هم متمایز
ميشوند .جنبش سلفيت (كه گاهي وهابيت را برابر با آن ميدانند) نشان دهنده
جوامع مختلف (گروههاي متفاوتي) است .تفاوت در «تفسير متن »5سه نوع بزرگ
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سلفيت را به وجود آورده است كه شامل پاک دینان ،سياسيون و جهادیون
ميباشد).(Wiktorowicz,2006
همه سلفيها در داشتن یك رویكرد پاک دینانه 7نسبت به دین اسالم و نيز اجتناب از
بدعتهایي كه وارد دین شده و بازگشت و احياي مدل زمان [حضرت] محمد [ص]
با هم مشترکاند  .این اجتماع به حدي عریض است كه اشخاص مختلفي از بن الدن
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تا مفتي عربستان را شامل ميشود .افراد و گروههاي داخل این اجتماع (سلفيت)
موضعگيريهاي مختلفي درباره موضوعات مهمي همچون «جهاد»« ،ارتداد» ،9و
ارجحيت (اولویت) فلسفه عملي دارند .سلفيها در یك آیين مذهبي مشترک ،واحد
و یكساناند ،عقيدهاي كه اصول و روش اجراي معتقدات مذهبي براي مسائل و
مشكالت عصر حاضر را تمهيد ميكند .این عقيده سلفيت حول تبعيت شدید از
مفهوم توحيد و رد شدید نقش دالیل ،منطق و ميل انساني ميچرخد .آنها براي
اجتناب از پایه و اساس قراردادن موضوعات انساني ،برتبعيت از قرآن و سنت (نمونه
یا سرمشق پيامبر) تأكيد دارند ،پيروي این دو منبع تنها راه شناخت حقيقت است .اما
این دو منبع تنها یك تفسير مشروع دارند ،از این گناه تعدد مذهبي (فرقه گرایي) بي
معناست)(Wiktorowicz,2006

.

تفارق و شكاف بين سلفيها مربوط به تفكر و عقيده نيست ،بلكه این تفارق در
استراتژي ميباشد .خوانشهاي نظري و مفهومي مختلف موجب سه دسته بندي
1 Contexal Interpretation
2 Puritancial
3 Apostasy

بزرگ در جامعه [سلفيت] شده است كه عبارتند از :پاک دینان ،سياسيون و
جهادگرایان .پاک دینان بر روشهاي غير خشونت آميز ،تبليغ ،تطهير ،تزكيه و تعليم
تأكيد ميكنند .آنها سياست را یك انحراف و كج رفتاري ميدانند .سياسيون ،در
مقابل بر كار سياسي سلفيون تأكيد دارند ،زیرا قانون گذاري از آن خداست و برپایي
عدالت اجتماعي [و اجراي قانون الهي] نيازمند كار سياسي است .جهادیون ،بيشتر بر
موقعيت نظامي (نظامي گري) تأكيد دارند و معتقدند كه مسائل جاري ما را به
خشونت و انقالب فرا ميخواند .ویكتور ویكس ادامه ميدهد كه هر سه فرقه (دسته)
در یك اعتقاد مشترک  ،سهيماند اما هر كدام یك توضيح مختلف را در باب جهان
معاصر و مسائل آن ارائه ميدهند و قطعا بر راه حل متقاوت نيز متمركز اند .ویكس
بيان مي كند كه اگر ایاالت متحده بخواهد كه با پدیده تندروي اسالمي مقابله كند،
تنها مبارزه با دسته جهادگرا كافي نيست بلكه هر سه دسته مستعد تندروياند زیرا
مفهوم توحيد مهمترین مسئله عقيدتي سلفيت است .توحيد و اهميت آن موضوعي
نيست كه تنها مورد توجه سلفيت باشد بلكه توحيد نزد تمامي مسلمانان بزرگترین
ركن اسالم ميباشد اما نكته اینجاست كه سلفيت موضوعاتي را ناقض توحيد ميداند
كه نزد بيشتر مسلمانان به عنوان ناقض و شكننده توحيد شناخته نميشود .یكي دیگر
از ویژگيهاي مشترک سلفيت موضوع مخالفت با بدعتها و نوآوري در دین
ميباشد .سلفيها معتقدند كه هر اعتقاد و عملي كه از قرآن یا سنت سرچشمه نگرفته
باشد یك نوآوري (بدعت) است كه در برابر توحيد قرار ميگيرد.
یكي دیگر از ویژگيهاي سلفيون عدم تقليد از ارباب مذاهب یا فقهاي بزرگ صدر
اسالم ميباشد .رجوع مستقيم به نص (قرآن و حدیث ) باعث ميشود كه سلفيون
خود را پاي بند تمام و كمال به یك مذهب خاص از مذاهب اربعه اهل سنت ندانند.
فقه معاصر سلفيت بر قرآن و حدیث معتبر متكي است .آنها تبعيت و تقليد از
علماي قرون اوليه را جایز نميدانند و پيروي از علماي فقيه و دیگران از دید سلفيت
(به دليل هوا و ميل انسان و احتمال انحراف و ناصواب بودن) براي توحيد ،تهدید
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همه سلفيها از یك قانون مذهبي مشابه پيروي ميكنند ).(Wiktorowicz,2006
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محسوب مي شود ..سلفيون به تقليد اهل سنت از ائمه اربعه اعتراض كردهاند و آن را
از مصادیق تقليد كوركورانه دانستهاند .محمد بن عبدالوهاب در موارد زیادي تقليد را
مذمت ميكند .آلباني یكي از مبلغين وهابيت معاصر نيز مقلدین مذاهب دیگر را
دشمنان سنت ميداند (خراساني ،بي تا) .از نگاه سلفيون علماء در طول تاریخ از
اسالم ناب دور شدند و به سمت فرقهگرایي رفتند .الزم است تا این فرق را حذف
كرده و به لب توحيد و نص برگشت .لذا درگيري با این دشمن نزدیك از اهداف
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سلفيون ( خاصتا نوع جهادي آن) ميباشد .این اندیشه به معناي از بين رفتن مسئله
اجتهاد و تقليد یا مفتي و مقلد است و «اتباع» در برابر «تقليد» قرار ميگيرد( 5فيرحي،
.)5937
اتحاد تاریخي محمدبن عبدالوهاب و محمدبن سعود ،به شكل گيري اولين دولت
سعودي انجاميد .از این تاریخ به بعد فراگير شدن سلفيت (وهابيت) تنها در داخل
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رخ نداد ،بلكه براي فراملي شدن این اندیشه ،دولت دست به اقدام شد .عربستان
سعودي تبدیل به محور انتقال مبارزات محلي اسالم گرایان به سطح مبارزاتي جهاني
در عصر ارتباطات شبكهاي شد .به عبارتي عربستان سعودي در پدیدهي موسوم به
«جهانيشدن جهاد» هم به لحاظ لجستيكي و هم به لحاظ ایدئولوژیك حائز اهميت
شد .اما نكته حائز اهميت آن است كه وهابيت به لحاظ سياسي هم ميتواند تسليمگرا
و هم ميتواند انقالبي باشد .بر همين اساس وهابيت در عربستان به دو گروه سازش-
گرا و انقالبي تبدیل شد هرچند كه دو سر این طيف به لحاظ مسائل اجتماعي،
محافظه كارند .وهابيت انقالبي نطفههاي گروههاي جهادي از جمله القاعده را در
خود داشت (الرشيد.)5939 ،
در یك تقسيم بندي روشنتر ،این جریانات فكري درون اجتماع سلفيت (وهابيت)
را به سه گروه«جاميه»« ،سروریه» و «قطبيه» تقسيم ميكنند .جاميه منسوب به محمد
امان الجامي مدرس مسجد النبي ميباشد .این گروه همان وهابيت رسمي و حكومتي
ميباشد .جاميه (و یا وهابيت رسمي) در كنار حكومت (آل سعود) قرار دارند و
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دستههاي دیگر سلفي را كه خروج بر حاكم را پذیرفتهاند( ،از جمله قطبيه ها را)
فتنهگر و خوارج مينامند .جاميهها (جاميها) با صدور فتوا اهداف حكومت را پيش
ميبرند مانند فتواي بن باز در عادي سازي روابط با رژیم صهيونيستي و نيز همكاري
با ائتالف ضد عراق درجنگ خليج فارس در سال  5335كه عربستان نيز در آن
شركت داشت(الرشيد.)5393 ،
از دل وهابيت رسمي و درباري ،مخالفاني از جمله صحويها و جهادیون كه متأثر از
سروریه و قطبيه بودند قد علم كردند .این مخالفين جدید در كنار دیگر دشمنان
تاریخي وهابيت رسمي یعني ليبرالهاي سعودي ،صوفيه ،شيعيان و اسماعيليها قرار
گرفتند.
سروریهها و قطبيهها دو گروه از مخالفان وهابيت رسمي ميباشند .این دو گروه بر
خالف جاميه (سلفيت رسمي) خروج بر حاكم را قبول داشته و قائل به جهاد فردي
قطب بر قطبيهها ،سازمان الجهاد و القاعده مشهود است .سيد قطب و برادرش محمد
قطب كساني بودند كه حاكميت و نظامهاي سياسي را مورد حمله قرار ميدادند.
براي برپایي قوانين الهي و شریعت و اجتناب از نصب و اجراي قانوني انساني باید به
رأس نظام سياسي توجه كرد.
آراي ابن تيميه نزد همه سلفيون از اهميت ویژهاي برخوردار است .عبدالسالم فرج
رهبر سازمان الجهاد كه در برابر سلفيهاي حكومتي قرار ميگرفت ،غالب
استداللهایش به ابن تيميه بود و [تحت تأثير نظرات سيد قطب] جهاد را تنها راه مؤثر
براي استقرار حكومت اسالمي ميدانست .این گروه بعد از جهاد افغان با القاعده
تركيب شد(ميراحمدي .)5939،در دهه  ،5331طبق نظر شيخ بن باز و العثيمن ،بن
الدن و جهادیون معروفي چون عبداهلل عزام فلسطيني مومناني حقيقي بودند كه با
كمونيستهاي كافر ميجنگيدند (الرشيد .)5939،آنها با بازگشت به سرزمين خود به
دليل انتقاد از آل سعود مطرود رژیم و علماي رسمي وهابيت شدند.

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 5931

و با استنباط شخصياند .قطبيهها متأثر از افكار سيد قطب هستند .تأثير آراء سيد
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دخالت رژیم سعودي در افغانستان زمينهي فراملي شدن گفتمان دیني وهابيت را مهيا
ساخت و تشكيل القاعده ماحصل آن بود .بعد از اتمام جنگ افغان  ،اهداف جهادیون
(القاعده ) نيز تغيير كرده بود .سرنگوني حكومتهاي «مرتد» كشورهاي اسالمي،
پشتيباني از شورشيان مسلمان كشورهاي سراسر جهان ،نابودي رژیم صهيونيستي و
نابودي ایاالت متحده[البته منظور منافع منطقهاي و حضور نظامي آنها در منطقه است]
و سرانجام احياي خالفت اسالمي كه همه ملتهاي مسلمان را زیر چتر خود
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یكپارچه كند (گریفتيس.)5933 ،
.2-1

مفاهیم محوری سلفیت جهادی و تقابل با بازیگران دیگر

تنها اندیشة سلفيگري نيست كه جهاني شده ،بلكه جهانيشدن عملكرد آنها نيز
مطرح است .آنچه عملكرد آنها را جهاني كرده است ،دیدگاه آنها نسبت به جهاد و
پيكار با حكومتهاي(از دید آنها) مرتدكشورهاي اسالمي و دول غربي و كافر و
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منافع آنها در جهان اسالم است .نوع جهادي سلفيت در راستاي اقامه شریعت و
دعوت ،بر وجوب و استعمال «شمشير» واقفاند.
براي درک بهتر موضوع جهانيشدن عملكرد سلفيگري ،بررسي سه محور اندیشگي
سلفيت یعني «امتمحوري» «،جهاد» و «تالش براي احياي خالفت» ضروري است.
این سه محور همه سلفيون را در برميگيرد .اختالف سلفيون تنها در تاكتيك است .به
عبارت بهتر تعجيل و تأخير و یا تقدم و تأخر در فعليت بخشيدن به آنها سبب
اختالف سلفيون جهادي با دیگر سلفيون است .تعجيل در اجرایي كردن این مفاهيم
سبب ميشود سلفيت جهادي عملكردي فراملي و جهاني به خود بگيرد.
الف .امتباوری
ماهيت دین در روابط بينالملل از حقيقت به منبع هویتیابي در دنياي معاصر تبدیل
شده است (ابراهيمي .)79 :5931 ،امت به معناي دین و طریقت است ،همچنان كه
كلمه «بيامت» در عربي به معناي «بيدین» است« .االمة» در قرآن كریم به معاني
مختلفي ـ از جمله دین (نحل ،)39/امام (نحل ،)571/روستا یا مجموعهاي از مردم
(القصص ،)79/قوم (نحل )37ـ آمده است؛ اما با توجه به آیات  551و 531سوره آل

عمران ،بعضي از مفسران بر این اعتقادند كه كلمه امة بر عموم مسلمانان و پيروان
اسالم داللت دارد(الواعي .)95 ،7119 ،از دیدگاه سلفيون جهادي مبناي تشكيل
جامعه وجود پيروان دین اسالم بدون توجه به تفاوتهاي دیگر است .اسالم پيوند
مستحكمي است كه رهروان و پيروان خود را به برادران ایماني تبدیل ميكند و امت
واحدهاي را شكل ميدهد  .این مبنا فراتر از مباحث فرهنگي و زباني و نژادي و
سرزميني و مرزبنديهاي سياسي ناشي از مدل وستفالي دولت ملي است و ازاینرو،
تمام جهان اسالم را دربرگيرد .تأكيد بر امتمحوري بهعنوان مبنا در اندیشه
سلفيگري (بهویژه نوع جهادي آن) ،آنان را در یك فضاي فرامكاني قرار ميدهد و
به تبع آن عملكرد آنان را فراملي و منطقهاي و جهاني خواهد كرد .امتمحوري در
سطح منطقهاي سلفيون را رویاروي دولتهاي منطقه قرار خواهد داد .در نتيجه،
عملكردي فراملي و منطقهاي حاصل این رویارویي خواهد بود.
ناشي از اندیشههاي كساني مانند محمدبن عبدالوهاب و سيد قطب دانست .محمدبن
عبدالوهاب در كتاب نواقض االسالم خود در ناقض هشتم آورده است كه پشت
گيري و همكاري با مشركين در برابر مسلمين با استناد به آیه  55مائده سبب نقض و
محو اسالم در فرد ميشود (الفوزان.)95 :7115 ،
حكام دول اسالمي پاي دول كفر (مشركان و كفار) را به جوامع اسالمي باز كردهاند،
با آنها مراوده داشته و در برابر جنایات آنان در سرزمينهاي اسالمي سكوت اختيار
كردهاند .بر این اساس آنها در برابر مسلمانان كفار را یاري ميدهند .در نتيجه برخورد
سلفيون جهادي با این دول مرتد اجتناب ناپذیر خواهد بود .دولي كه بر اساس قوانين
الهي حكم نميكنند.
اولين گروهي كه از جهاد عليه حاكم ظالم استفاده كرد ،گروه جهاد اسالمي مصر به
رهبري عبدالسالم فرج بود .خالد اسالمبولي از اعضاي این گروه بود .به اعتقاد
عبدالسالم فرج حاكمان كنوني كشورهاي اسالمي از دین برگشته و مرتداند و نبرد با
دشمني كه نزدیك است واجب تر است .پس تردیدي وجود ندارد كه نقطه آغازین ما
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ریشه فكري و اندیشهاي مقابله با دولتهاي حاكميتدار در جوامع اسالمي را باید
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باید سرنگوني حاكمان فاسد باشد (شيخ احمد .)3 :5932،اشغال افغانستان توسط
شوروي ،تأثير زیادي در رادیكالتر شدن جهاد داشت .عبداهلل عزام نقش برجستهاي
در جهاد افغان داشت و از او به عنوان ایدئولوگ اصلي القاعده یاد ميشود او به نقل
از ابن تيميه اولين وظيفه مسلمانان بعد از ایمان را جهاد و دفاع از سرزمينهاي
اسالمي ميدانست (شيخ احمد.)51 :5932،
محمد قطب بيان ميدارد «انسان در دو حالت [دچار خسران است و] با سر به زمين
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ميخورد :هنگامي كه طغيانگران او را به استضعاف بكشند و او را بنده خود قرار
دهند و او هم راضي باشد و [دوم] هنگامي كه خود طغيان كند و خود را رقيب
خداوند بداند و به جاي خداوند قانونگذاري كند» (محمد قطب .)53 :5935 ،این
پيام شامل دو بخش است كه مضمون هر دو لزوم قيام در برابر استكبار است .خطاب
اول او به اتباع و توده مردم (مسلمانان) است كه در برابر طغيان حاكمان قيام كنند.
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خطاب دوم نيز مستقيما به خود حكام است كه جامعه اسالمي را به سمت حاكم
كردن قوانين انساني ميبرند .محمد قطب هم ضعفاي پيرو و هم مستكبران را
دوزخي ميداند.
به دليل حساسيت منطقه خاورميانه و وجود منافع قدرتهاي جهاني در این منطقه،
نادیده گرفتن مرزهاي سياسي موجود و تالش براي احياي امت واحده ،دخالت
بازیگران منطقهاي و جهاني را نيز در پي خواهد داشت كه این امر به توسيع پهناي
جبهه درگيري و عملكرد سلفيون از منطقهاي به جهاني منجر خواهد شد .در این
صورت به قول پایپز سلفيون جهادي عنوان «كمونيسم جدید» را یدک خواهند كشيد
و همان جبهه قبلي در برابر آن قرار خواهد گرفت (توانا.)59 :5931 ،
ب .جهاد
جهاد و تفكر جهادي اندیشهاي فراملي و جهاني است .جهاد ،تالش بيامان در راه
گسترش دین اسالم و گسترش داراالسالم ميباشد .البته این تعریف ،تنها یكي از
جنبههاي جهاد اصغر را شامل ميشود ،اما نزد سلفيت جهادي معناي غالب «جهاد»
است .در این زمينه،كيس واتر بيان ميكند كه قتال یا جهاد نزد ابن تيميه بر جهاد اكبر

(جهاد نفس) برتري داشت (ابراهيمي .)95 :5931 ،در زمينه برجسته كردن مفهوم
جهاد ،ابواالعلي مودودي (5319ـ5323م) اولين كسي بود كه واژه جهاد را وارد
ادبيات سياسي معاصر كرد .نوشتههاي او بر اشخاصي دیگر از جمله حسن البناء و
سيد قطب تأثير نهاد .سيد قطب به صورت مبسوطي واژه جهاد را وارد ادبيات
گروههاي نظامي اسالمي كرد .سيد «موعظه» و «جنبش» یا «كتاب» و «شمشير» را در
كنار هم قرار ميدهد و هر دو را الزم و ملزوم یكدیگر ميداند .از نظر او مسلمان
واقعي كسي است كه «در راه اعتالء و برتري كلمه حق(نام خدا)» به جهاد مشغول
است (شيخ احمد.)9 :5935 ،
سيد قطب رهبر موج نخست جهادگرایي بود .رژیمهاي عربي طرفدار غرب و
سكوالر كه دشمن نزدیك خوانده ميشدند ،هدف اصلي این نوع جهاد بود .عملكرد
بزرگ آنها ترور انور سادات در سال  5335بود .با آغاز جنگ افغانستان و اعزام شبه
(القاعده) به عنوان رهبر موج دوم جهادگرایي ظهور كرد .این بار تمركز بر دشمن
دور یعني غرب بود ( .)Gerges, 2014: 15شاید بتوان داعش را موج سوم جهادگرایي
دانست كه با تمركز بر دشمن نزدیك همزمان عليه دشمن دور نيز اقدام ميكند.
درگذشته ،جهاد به فرمان حاكم اسالمي (خلفاء یا اميران) و با فتواي علماء ،براي
توسعه داراالسالم و در برابر كفار (دارالكفر) صورت ميگرفت .در مورد سلفيگري
جدید (نوع جهادي آن) این شرایط و موارد دچار تغيير و تحول شده است .اكنون
نيازي به فرمان حاكم اسالمي نيست چون اصوال در دیدگاه سلفيگري حاكمان
سرزمينهاي اسالمي ،دستنشانده كفارند و دچار ارتداد شدهاند .افراد نيز با توجه به
شرایط موجود خود مي توانند بدون اجازه و فتواي علماء به جهاد قيام كنند .هدف از
ج هاد نيز از نگاه سلفيت جهادي در مرحله اول مبارزه داخلي و گسترش عقيده
سلفيت در سرزمينهاي اسالمي است .نهایتا در ارتباط با مورد چهارم هدف
جهادگرایان سلفي از جهاد (فعال و در مرحله اول) مبارزه با حكام مرتد اسالمي و
عقاید انحرافي در داخل جوامع اسالمي است ،یعني آنچه تحت عنوان «دشمن
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نظاميان اسالمي به جنگ با اتحاد شوروي و خروج این كشور از افغانستان ،بنالدن
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نزدیك» (عدو القریب) از آن یاد ميكنند .اما در این چارچوب ،با منافع كفار در دول
اسالمي نيز مبارزه ميكنند و در صورت لزوم اقداماتي را نيز در درون جوامع غربي
(كفار) انجام ميدهند.
از دید سلفيت جهادي[مانند القاعده و داعش] پيكار با مشركان و دشمنان اسالم
نيازمند اجتهاد نيست ،همچنان كه خروج بر حاكم مرتد نياز به اجتهاد ندارد .آنها در
پاسخ به مسئله «جهاد بدون امام» معتقدند زماني كه بالد بزرگ اسالمي بهوسيلة
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«طوغيت» اداره ميشود و خود امام كافر است ،منتظر امام عادل ماندن و ساكت
نشستن جایز نيست (علي عبيد.)597-559 :7113 ،
از دیدگاه سلفيگرایان ،انسانها را ميتوان بر اساس موضع آنها در برابر خداوند به
سه دسته تقسيم كرد :گروه نخست كساني هستند كه تسليم خداوند نشوند و در برابر
او كبر وكفر بورزند .این گروه اكثریت انسانها را در بر ميگيرند و «كفار» ناميده
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مي شوند .گروه و دسته دوم كساني هستند كه هم تسليم خداوند و هم غير او مي-
شوند .اینان «مشرک» اند .دسته سوم نيز كسانياند كه خدا را یگانه پندارند و تنها
تسليم او باشند كه شامل «موحدین»ميشوند (صالح بن فوزان.)71-55 :7115 ،
بر اساس تقسيمبندي فوق ،سلفيون جهادگرا خود را دسته سوم (موحدین)
مي پندارند كه وظيفه آنها دفاع از عقيدة صحيح خود در برابر دو گروه دیگر(كفار و
مشركان) است .مبارزه با هر كدام از این دو دسته حكم جهاد را دارد .اما در
اولویتبندي ميان این دو دسته و مقابله با آنها ،جهادگرایان دو قسماند .عدهاي از
جهادیون مبارزه با مشركان داخلي (دشمن نزدیك)را در اولویت قرار ميدهند و
عده اي نيز مبارزه با كفار (دشمن دور) را در دستوركار جهادي خود قرار ميدهند .اما
در هر صورت ،هر دو گروه عدو و دشمن موحدانند و تفاوت جهادیون مربوط به
اولویت و ارجحيت مبارزه با آنها ميباشد .نتيجة عملي این تفكر این است كه جبهه
جهادگرایان وسعت و عملكردي جهاني ميیابد ،یعني جهاد ،جهاني ميشود.
یكي از دشمنان نزدیك نزد جهادیون ،صوفيان ميباشند .براي مثال ،ابن تيميه تصوف
را بدعتي ميدانست كه در قرون مفضله وجود نداشته است .او ظهور تصوف را

ن اشي از ترجمه كتب یوناني ،هندي و فارسي به عربي و نيز ظهور سالطين در
والیات غيرعرب بهویژه مناطق فارس ميداند .بر همين اساس ،سلفيون تصوف را از
اسالم نميدانند و ریشههاي آن را به عقاید و كتب فالسفه یونان و هند و كتب
ابنعربي و سهروردي و  ...منتسب ميكنند و آن را موجب دور كردن مردم از قرآن و
حدیث ميدانند (علي عبيد .)315 :7113 ،جهاد و رویارویي با دشمنان و دگراندیشان
دیني هم در سطح منطقهاي و هم در سطح جهاني ،سلفيون جهادي را درگير خود
خواهد كرد .به دليل حساسيت و جهاني بودن منطقه خاورميانه ،قدرتهاي جهاني
یعني همان دشمنان دور سلفيت در برابر این جریان موضع خواهند گرفت .سلفيون
جهادي نيز چه در منطقه عليه منافع آنها و چه در داخل جوامع غربي عكسالعمل
خواهند داشت؛ مانند  55سپتامبر و یا  59نوامبر كه دولت اسالمي عراق و شام در
پاریس انجام داد .این موضوع دامنه و گستره عملكرد سلفيون جهادي را جهاني
كشورهاي دیگر را به وحشت خواهند انداخت .جان آدامسون بيان ميكند كه
«القاعده سياستهاي آمریكا را در قبال منطقه تغيير داد؛ حمالت  55سپتامبر وحشت را
به زندگي مردم عادي آمریكا تزریق كرد و در بين مردمي كه با هواپيما و اتوبوس
سفر ميكنند و آنهایي كه در ادارات دولتي كار ميكردند ،تهدید تروریسم را به وجود
ميآورد»).(Adamson,2011: 6
مشركان ،از نگاه سلفيون جهادگرا ،هم گروههاي اسالمي مانند صوفيان و شيعيان و
هم اقليتهاي غيرمسلمان مانند مسيحيان ،یهودیان ،آشوریان و ایزدیان و ...را نيز
دربرميگيرند .برخورد و جهاد با اقليتهاي غيرمسلمان نيز عكسالعمل نهادها و
سازمانهاي حقوق بشر بين المللي و حتي دخالت نظامي قدرتهاي جهاني را ميتواند
در پي داشته باشد .براي مثال ،تهدید عليه رژیم صهيونيستي دخالت امریكا را به
دنبال خواهد داشت .چنانچه در حمله داعش به شهر سنجار شاهد بودیم ،نهادها و
سازمانهاي بينالمللي اقدامات وحشيانة داعش عليه ایزديهاي سنجار را به شدت
محكوم كردند و براي آزادسازي آنها ،پيشمرگان كرد را تقویت كردندو نيروهاي
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خواهد كرد به نحوي كه سلفيون با یك تهدید شهروندان آمریكا و پاریس و

011

ائتالف به صورت حمالت هوایي مواضع گروه دولت اسالمي عراق و شام را هدف
قرار دادند و در نهایت موفق به آزادسازي این شهر از دست داعش شدند (كردپرس،
 .) 5933/3/77امروزه تجلي سلفيت جهادي كه معتقد به افضليت و اولویت مبارزه و
جهاد با دشمنان نزدیك است ،دولت اسالمي عراق و شام ميباشد .نطفههاي این
گروه در عراق شكل گرفت .به قدرت رسيدن شيعيان در عراق (كه اكثریت را دارا
هستند) سبب شد مبارزه با حكومت شيعيان به هدف اصلي آنان تبدیل شود .سلفيون
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جهادي (و در كل وهابيت/سلفيت) از واژه «روافض» براي اهل تشيع استفاده
ميكنند .گروه دولت اسالمي عراق و شام ،از حكومت شيعي عراق و نظام جمهوري
اسالمي ایران به عنوان «صفویه» یاد ميكنند .دولت اسالمي عراق و شام ،شيعيان
عراق را «دشمن و مشرک» و حكومت عراق را دست نشانده ایران ميداند
( .)Katzman, 2014:18از دیدگاه آنها ،مبارزه با حكومت شيعي عراق مبارزه با منافع

جهانیشدن عملکرد سلفیگری در پرتو گسترش فناوری ارتباطات؛مطالعه موردی داعش

جمهوري اسالمي ایران است و در آینده و در صورت به دستگيري قدرت در
عراق ،سلفيون جهادي مي توانند به صورت مستقيم ج.ا.ایران را تهدید كنند .البته ،در
صورت قدرتگيري در سوریه نيز ميتوانند براي شيعيان لبنان تهدیدي مستقيم
باشند .با این اوصاف ،جهاد با دشمنان منطقهاي مستلزم عملكرد جهاني است .جان
اسپوزیتو بيان ميدارد در ایدئولوژي گروههاي سلفي گراي جهادي (مانند القاعده)
جهان به دو منطقه دارالسالم و دارالكفر تقسيم ميشود و شعار «هركس با مانيست،
برم است» را علمي ميكنند (شيخ احمد)59 :5932،
ج .احیای خالفت
در اندیشه سلفيگري ،عنصر هویت ساز ،دین اسالم است نه مليت و عناصر آن مانند
زبان ،سرزمين وغيره .بنابراین انكسار حدود و مرزهاي سياسي دولتهاي ملي و
تالش براي بازگرداندن نهاد فراملي خالفت (از طریق جهاد) از نتایج امتباوري
سلفيگري ميباشد .براي مثال ،انكسار حدود (شكستن و برداشتن مرزهاي حاصل از
قرارداد سایكس ـ پيكو) یكي از اهداف بزرگ گروه دولت اسالمي عراق و شام
مي باشد كه حتي به صورت موقت در بخشهاي تحت سلطه خود در عراق و سوریه

این اندیشه را عملي ساخته است .خالفت یك نهاد فراملي در تاریخ اسالم است كه
با الغاي آن اكنون حامالن اندیشه سلفيگري (مانند داعش) به دنبال احياي مجدد آن
هستند؛ خالفتي اسالمي كه همه ملتهاي مسلمان را زیر چتر خود یكپارچه كند.
بازگشت و احياي خالفت یكي از شاخصهاي جهانيبودن اندیشه سلفيگري است
كه خود از امتمحوري آن ناشي ميشود و در برابر حكومت ملي قرار ميگيرد.
احياي خالفت نيز به عنوان هدف نهایي در اندیشه سلفيون جهادي ،در سه سطح
داخلي(دگراندیشان سياسي و مذهبي) و منطقهاي و جهاني مخالفاني خواهد داشت.
این مسئله جبهه عریضي را در برابر آنها ميگشاید و در نتيجه باید در هر سه سطح
فعاليت داشته باشند .به گفته ابراهيمي ،دیگري سلفيت یا دنياي غرب یا دولتها و
افراد سكوالر است .براي مثال ،گروه دولت اسالمي بر این باور است كه اقتدار و
مشروعيت مذهبي بر همه مسلمانان دارد زیرا خالفت را احياء كرده است و مسلمانان
در سطح خرد ،دشمنان سلفيت جهادي را ميتوان به دو بخش فروملي و ملي تقسيم
كرد .در سطح فروملي ،حامالن اندیشههاي سياسي از جلمه ليبرالها ،ماركسيستها و
ناسيوناليستها ،كه ميتوان آنها را «دگراندیشان سياسي» ناميد ،دشمنان سلفيگري
هستند .براین اساس ،ميتوان گفت كه گفتمان سلفيگري در مقابل گفتمانهاي مدرن
و سنتي كه به ادغام دین و سياست باور ندارند ،قرار ميگيرد (ابراهيمي.)31 :5931 ،
در سطح ملي نيز نظام سياسي یا دولت حاكميتدار مانعي جدي در برابر اندیشه
احياي خليفهگري است .در همين چارچوب ،به قدرت رسيدن سلفيون جهادي در
عراق و سوریه ،به دليل ضعف دولتهاي ملي در این كشورها بوده است.
سلفيون جهادي و تشكيل خالفت اسالمي در سطح كالن نيز مخالفان و دشمناني
دارند كه در دو سطح منطقهاي و جهاني قابل ارزیابي است .بازیگران دولتي منطقهاي،
تشكيل یك خالفت اسالمي قدرتمند را كه تهدیدي عليه حاكميت آنها باشد،
برنميتابند.
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باید به داراالسالم آنان مهاجرت كنند (.)Schmid, 2015:14
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از سوي دیگر ،در سطح جهاني نيز ،احساس خطر از گسترش گروههاي سلفي
جهادي وجود دارد ،به گونهاي كه منجر به اتخاذ سياست تقابل قدرتهاي بزرگ با
آنها شده است .این تقابل به دليل حساسيت منطقه خاورميانه و حضور غرب در آن،
اجتنابناپذیر خواهد بود .این واقعيت را در یكي از سخنان بن الدن ،رهبر سابق
القاعده آشكارا ميتوان مشاهده كرد« :به خداوند سوگند كه آمریكا و كساني كه در
آن زندگي ميكنند ،روي امنيت را نخواهند دید مگر آنكه ما در فلسطين امنيت داشته
011

باشيم و ارتشهاي كفر سرزمين رسول اهلل را ترک گفته باشند( »...جوان شهركي،
.)71 :5932
شکل(« .)1مدل مفهومی جبهه گسترده فعالیت سلفیت جهادی»
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فرآیند جهانيشدن در پرتوي گسترش فناوریهاي اطالعات و ارتباطات وضعيت
تعارضگونه را ایجاد كرده است .یكي از ناامنيهایي كه جهانيشدن به وجود
ميآورد ،تهدیدهاي هویتي است .فرهنگهاي غيرغربي به بنيادگرایي فرهنگي روي
ميآورند .از این دیدگاه ،جهانيشدن به عنوان غربيسازي ،به ویژه آمریكایيشدن،
قلمداد

ميشود).(Moghaddam,2009:4

در واقع ،در اثرجهانيشدن ،كنشگران جدید و «فرهنگهاي سومي» ـ مانند جنبش-
هاي فراملي و سازمانهاي بين المللي ـ پدید ميآیندكه به صورت منفي یا مثبت
نسبت به وضعيت جهاني واكنش نشان ميدهند (رابرتسون .)592 :5933 ،در این
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 .3جهانیشدن سلفیت داعشی

ميان سلفيت جهادي توانسته كه بر اساس الزامات اندیشهاي خود و با بهرهگيري از
شاخصهاي فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي عملكردي جهاني داشته باشد .نمونه
بارز و برجسته گروههاي جهادي ،گروه دولت اسالمي عراق و شام(داعش) است كه
در یك محدوده زماني نسبتا كوتاه توانست بخشهاي زیادي از جهان را به ميدان
فعاليت خود تبدیل كند و حتي مناطق وسيعي از عراق و سوریه را به اشغال خود
درآورد.
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 .3-1جهانگیری فناوریهای اطالعات و ارتباطات و جهانیشدن گستره فعالیت
جهادیون
جهانگيري فناوریهاي اطالعات و ارتباطات را باید در دو محور بررسي كرد .این
جهانگيري از یك سو شامل جهانيشدن زیر ساختهاي ارتباطي(مجراها) و از سوي
دیگر شامل استعداد جهانگيرشدن اندیشهها (محتوا) از طریق مجراها ميباشد.
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جهانيشدن سلفيت جهادي را نيز باید هم شامل جهانيشدن بعد اندیشهاي آن و هم
شامل عملكرد آن دانست .این هر دو بعد اندیشهاي و عملكرد نيز ناشي از جهانگيري
فناوريهاي ارتباطات و اطالعات بوده است.
چنانچه در بخش دوم مقاله بيان شد اقتضاي مباني اندیشه سلفيون جهادي ،فعاليت
وسيع و گسترده جهاني است .به دليل امتمحوري و امتباوري ،تشكيل «امت
اسالمي» هدف سلفيت جهادي است .امتمحوري سبب فعاليت و تبليغ جهاني
مي شود و راه رسيدن به امت واحده اسالمي نيز جهاد خواهد بود .تفكر جهادي
عرصه جهاني را به ميدان فعاليت و مبارزه تبدیل ميكند .ویژگي این نوع جهاد نيز،
مبارزه در هر نقطه از جهان ،عليه دشمنان ریز و درشت سلفيت جهادي ميباشد.
دشمناني كه شامل طيفي از سطح فروملي تا جهانياند .گروه دولت اسالمي به دنبال
احياي خالفت و برانگيختن یك جنگ مذهبي جهاني است .قالب استراتژي داعش
شامل سه حلقه جغرافيایي زیر است:
نخست ،حلقه دروني(داخلي) :شامل عراق و شامات(سوریه ،اردن ،لبنان ،فلسطين)
مي باشد .در حال حاضر ،تمركز اصلي این گروه بر عراق و سوریه ،حفظ قسمتهاي

تحت كنترلشان و دفاع جانانه از آن در برابر نيروهاي دولتي ،شبه نظاميان و دیگر
گروههاي جهادي است و همزمان با این هدف و در ارتباط با دیگر دولتهاي این
حلقه ،دست به اقدامات تروریستي ميزند.
دوم ،حلقه خارجي نزدیك :شامل دیگر دولتهاي خاورميانه و شمال آفریقاست .به
طور كلي سرزمينهایي كه در گذشته تحت لواي خالفت اسالمي بودهاند در این
حلقه قرار ميگيرند .اقدامات تبليغي ماهوارهاي و اعالم والیت و ایجاد شاخههاي
منطقهاي در آنها از جمله اقدامات داعش در این حلقه ميباشد .داعش گروههاي
محلي را تشویق به بيعت دادن به خود ميكند .ایجاد والیت در الجزایر ،عربستان،
یمن ،سينا در مصر ،ليبي ،فلسطين ،افغانستان ،پاكستان ،تاجيكستان و كشورهاي غرب
آفریقا از جمله اقدامات داعش است .دشمنان داعش در حلقه خارجي نزدیك ،رقيبان
ایدئولوژیكي آنان ،القاعده ،ایران و نيز اقتدارهاي دولتي منطقه خواهند بود .داعش به
مدت داعش ميباشد(این مطلب برگرفته از گزارش موسسه مطالعات جنگ( )ISWبا
عنوان" "ISIS’s global strategyدرسال  7155ميباشد).
سوم ،حلقه خارجي دور :شامل كشورهاي دیگر مخصوصا اروپا و آمریكا ميباشد.
داعش در ارتباط با این حلقه بر اقدامات تروریستي تاكيد و تمركز دارد .در این حلقه
داعش براي به دست گرفتن رهبري جهاد جهاني در حال رقابت با القاعده ميباشد.
داعش از طریق حمالت تروریستي در اروپا و آمریكا به دنبال قطببندي جهان
است(2015:9-12

 .)ISW,این سه حلقه را ميتوان به شكل دیگري یعني هدف

كوتاهمدت(مستحكم كردن و ریشه دواندن در منطقه تحت نفوذشان در سوریه و
عراق) ،هدف ميانمدت(پيشروي به سوي كشورهاي سني همسایه) و در نهایت
هدف بلندمدت (تسلط بر جهان) بيان كرد .جهادیون بر اساس امت محوریشان،
مبارزه در هر نقطهاي از جهان را در برابر دشمنان اسالم وظيفه خود ميدانند .بر این
اساس «عضوگيري» گروه هاي جهادي (مانند داعش) جهاني است .براي مثال ،اعضا
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دنبال ایجاد آشوب در این حلقه ميباشد .مبارزه و نابودي این دشمنان از اهداف بلند

019

از سراسر جهان در یك گروه جهادي به یكدیگر ملحق ميشوند و در یك كشور
مانند سوریه به جنگ ميپردازند.
 .3-2قاعدهگریزی فناوریهای اطالعات و ارتباطات و عملکرد شبکهای سلفیت
جهادی
یكي از كاركردهاي اینترنت و وب جهانگستر ،شبكهسازي و ایجاد ائتالف است .در
كل فناوریهاي اطالعات و ارتباطات با فشردهسازي زمان و مكان سرعت ارتباطات و
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پيوندهاي درون سازماني فعاالن و هواداران یك جنبش را كه به لحاظ جغرافيایي از
یكدیگر فاصله دارند ،به صورت بيسابقهاي افزایش داده است (سردارنيا:5932 ،
 .)555ارتباطات الكترونيكي جهاني به افراد و گروههاي تندرو اجازه ميدهد تا براي
ایجاد شبكههاي رادیكالي باهم در ارتباط باشند .افراد و گروههاي بنيادگرا كه قبال در
انزوا بودند ،بدون پشتيبان و تنها یك تهدید كوچك محسوب ميشدند ،اكنون از
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طریق ارتباطات الكترونيك و شبكههاي حمل و نقل گسترده ميتوانند از سيستمهاي
گسترده در سراسر جهان تبدیل به یك تهدید بزرگ شوند ).(Moghaddam,2009:5
یكي از ویژگيهاي مدرن سلفيت شكل سازماني آن است .در سلفيت كالسيك
ارتباطات به صورت شبكههاي مذهبي طالب بود ،ولي فعاليت و ارتباط مدرن این
گروه از طریق اینترنت است .از دهه  5331به بعد ،سلفيت داراي یك تشكيالت
جهاني است و به عنوان یك جنبش جهاني شناخته ميشود (.)Meijer, 2009: 19
گروه دولت اسالمي عراق و شام توانسته است شاخههاي وابسته به خود را در
سرزمينهاي اسالمي ایجاد كند و به صورت شبكهاي دست به فعاليت بزند ،به
گونهاي كه استفاده از فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي ارتباط بين سازمان مركزي و
شاخههاي آن مهيا كرده است .الجزایر ،تونس ،ليبي ،مالي ،نيجریه ،سودان ،مصر،یمن،
عربستان سعودي ،پاكستان ،افغانستان ،هند ،فيليپين ،اندونزي و  ...كشورهاي مسلمان
و یا داراي جمعيت مسلماني هستند كه در آنها گروههایي با دولت اسالمي عراق و
شام بيعت كردهاند ).(Cordesman, 2015:7-17

در ليبي ،رهبران گروه دولت اسالمي سه بخش از ليبي را جزء والیات دولت اسالمي
اعالم كردهاند .گروه انصارالشریعه كه سابقا به القاعده بيعت داده بود ،در نوامبر 7153
با داعش بيعت كردند .این گروه در ژانویه  7155در حمله به هتلي در تریپولي  3نفر
را كشتند .پيشرفت داعش در ليبي براي گروههاي سلفي غير جهادي و اخوانيها
تبدیل به یك چالش شده است ( .)Ashour, 2015:12در هند ،افغانستان و پاكستان
شبهنظامياني منسوب به داعش در حال فعاليتاند .گزارشها حاكي از آن است كه
چندین گروه افراطي سني به داعش بيعت دادهاند .سلولهاي داعش در خليج فارس
مخصوصا در عربستان سعودي مشغول فعاليتاند .كشتن چندین نفر از شيعيان
عربستان سعودي و تيراندازي به یك پيمانكار دانماركي از اقدامات منسوب به
سلولهاي داعش در عربستان سعودي ميباشد .یكي از مهمترین گروههاي رادیكال
مصر ،انصار بيت المقدس است كه در سال  7153با داعش بيعت كرد .این گروه در
دولت را بر این منطقه تضعيف كرد و به این گروه فرصت رشد داد .انصار
بيتالمقدس در ژانویه  7155و در یك حمله در العریش 79 ،سرباز مصري را
كشتند .در نيجریه ،رهبر بوكو حرام نيجریه در ژوالي  7153در یك ویدئویي حمایت
این گروه از داعش و القاعده را اعالم كرد .القاعده شبه جزیره عرب در یمن نيز
جایگاه ویژهاي دارد .با سقوط رئيس جمهور در ژانویه  7155و وضعيت جدیدي كه
در یمن حادث شد ،القاعده و داعش به بهانه دفاع از اهل سنت وارد این كشور
شدند

5

(of Commons, 2015: 28

 .)Houseاز  31كشور جهان هزاران نفر براي

پيوستن به گروههاي تندرو جهادي وارد سوریه شدهاند .حدود  3هزار نفر از
كشورهاي عرب همسایه 9 ،هزار نفر از كشورهاي غربي و تعدادي نيز از بالكان وارد
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شبهجزیره سينا به معضلي براي دولت مصر تبدیل شده است .انقالب مصر كنترل
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سوریه شدهاند

(of Commons, 2015: 32

 .)Houseاما فعاليتهاي شبكهاي دولت

اسالمي تنها محدود به جهان اسالم نميشود .دادهها نشان دهنده فعاليت جهاني این
گروه از اشغال سرزمين در عراق و سوریه و اعالم خالفت در آن تا اعالم والیات در
مناطق مختلف جهان اسالم و حمالت تروریستي در آمریكا ،اروپا ،استراليا و نقاط
دیگر از جهان ميشود.
 .3-3ایجاد فضای مجازی توسط فناوریهای اطالعات و ارتباطات وفعالیت
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رسانهای سلفیت جهادی
تعاملي بودن ،تمركززدایي ،انعطافپذیري ،و ناهمزماني از ویژگيهاي اینترنت
ميباشد(رحمان زاده .)71 :5933 ،فعاالن عرصه جهاني بدون شك نميتوانند نسبت
به اهميت روزافزون دنياي مجازي بيتفاوت و بيتوجه باشند .تالشهاي رسانهاي
دولت اسالمي یك بخش مهم از عمليات آنها در كنار عمليات نظامي و مسلحانه
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است .در همين راستا ،این گروه به طور زیادي از ماهيت غيرمتمركز رسانههاي
جمعي (مخصوصا توئيتر) كمك ميگيرند ،ماهيتي كه به كاربران اجازه ميدهد تا
بتوانند به ایجاد ،توليد و انتشار محتوا (پيامهاي خودشان) بپردازند .دولت اسالمي از
این منبع براي تبليغ استفاده ميكند ) .(Barrett,2014:55گروه دولت اسالمي از طریق
رسانههاي جمعي نيز دست به تبليغات ميزند .انتشار عمومي گزارشهاي دورهاي،
پيامهاي صوتي و تصویري از پيشرفتهاي[گروه در عرصه نظامي و ميداني] به زبان-
هاي مختلف از جمله عربي ،انگليسي ،آلماني ،فرانسه و روسي از اقدامات رسانهاي
این گروه است ( .)Tucker, 2014:5دولت اسالمي داراي یك بخش رسانهاي منظم و
سازمانیافته ميباشد .براي مثال ،ویدئوي طوالني «شعلههاي جنگ» در  59سپتامير
 7153كه توسط دولت اسالمي و از طریق كانال رسمي خود یعني رسانه الحيات،
انتشار یافت ،بازتاب گستردهاي داشت .دهها هزار كاربر به این لينكها متصل شدند و
آنها نيز خود این لينكها را دوباره انتشار دادند .در ضمن این ویدئو در یوتيوپ نيز
گذاشته شد .تنها در عرض چند ساعت در  53سپتامبر  53593 ،7153نفر این ویدئو

را بازدید كردند .این نشان ميدهد كه دولت اسالمي ميتواند به طور مستقيم پيام
خود را انتشار دهد و بر مخاطبان مورد نظر خود تأثير بگذارد ).(Barrett,2014:57
بخش رسانه اي دولت اسالمي بسيار مولد است و این گروه با استفاده از آن ميتواند
تصویر خود را ارتقاء دهد و به جذب نيرو بپردازد و نيز در ميان دشمنان خود ترس
را انتشار دهند .تهيه فيلم خشونتآميز «جرنگ جرنگ شمشيرها» ،درست قبل از
حمله به شمال عراق در ژوئن  ،7153مثال خوبي است كه نشان ميدهد هدف این
گروه جذب نيرو و ترساندن دشمنان است.
توئيتر مهمترین رسانه اجتماعي گروه دولت اسالمي است .اما در كنار این ،از رسانه-
هاي اجتماعي كمتر شناخته شده مانند

Quitter

و

Diaspora

استفاده ميشود .در

صورت تعليق نيز به دليل ماهيت غيرمتمركز توئيتر ،این گروه ميتواند از طریق
حسابهاي دیگري وارد شود .براي مثال در  59ژوئن  7153توئيتر ،صفحه
اطالعات مركزي دولت اسالمي بود .اما آنها از طریق حسابهاي دیگري دوباره وارد
شدند .حسابهاي تأثيرگذار دولت اسالمي در توئيتر معموال حدود  511تا 5511
عضو دارند .لذا محدود كردن آنها بسيار سخت است و زماني كه به حالت تعليق در
ميآید كاربر به سادگي ميتواند حسابهاي دیگر را باز كند ).(Barrett,2014:59
بال رسانهاي این گروه «الفرقان» است كه پيامهاي رهبري را به صورت ویدئویي
مخابره ميكند .یكي از توليدات این رسانه مجموعهاي از پيروزیهاي جدید داعش با
عنوان «پيامهاي سرزمين جنگهاي حماسهاي» است .صفحات رسمي دیگري مانند
« »Ajnaوجود دارد كه اقوال مذهبي را مخابره ميكند .به عالوه ،هر كدام از ایاالت
دولت اسالمي رسانه مخصوصي دارند كه تمركز آنها بر مسائل و اخبار محلي
است) .(Barrett,2014:60مركز رسانهاي «الحيات» به عنوان یك كانال نفرگيري
چندزبانه عمل مي كند و به دنبال جذب عضو خارجي مستعد است .یكي از توليدات
آن سلسله ویدئوهایي با كيفيت باالي تبليغاتي با عنوان « »Mujatweetsاست .این
ویدئوها جنبههاي گوناگون زندگي روزانه در دولت اسالمي  ،از جنگ و مبارزه
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«االعتصام» را به حالت تعليق درآورد .این صفحه  51هزار عضو داشت و خروجي
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درعراق و سوریه گرفته تا گفتهها و شهادتهاي جنگجویان غربي در باب ملحق
شدن آنها به دولت اسالمي را نشان ميدهند .الحيات همچنين براي فيلمها و
ویدئوهایي كه توسط دیگر كانالهاي دولت اسالمي از قبيل االعتصام و الفرقان بيرون
داده ميشود ،زیر نویس انگليسي تهيه ميكند.
در زمينه مطبوعاتي نيز ،دولت اسالمي روزنامهاي با عنوان

ISN

(اخبار دولت

اسالمي) را انتشار ميدهد .این روزنامه در  9صفحه پي.دي.اف همراه با تصویر و
011
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یادداشتهاي تبليغاتي به زبان انگليسي ميباشد .این مطالب رسانهاي را ميتوان از
طریق وب سایتهاي آزاد و مستقل یافت .عالوه بر روزنامه مذكور،

ISR

(گزارش

دولت اسالمي) نيز شامل مقاالتي در باب رویدادهاي مربوط به دولت اسالمي و
ليست موضوعات مورد بحث (مسائل روز) ميباشد.
این گروه همچنين مجلهاي با عنوان «دابق»

)(Dabogh

منتشر ميكند .دابق مدل
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توسعهیافته گزارشهاي دولت اسالمي است كه كامال به زبان انگليسي ميباشد .مجله
دابق شبيه به مجله انگليسي زبان القاعده یعني

Inspire

است ،اما محتواي آنها باهم

متفاوت است .طراحي مجله دابق براي جذب نيروهاي خارجي ميباشد و به شيوهاي
پيشرفتهتر چاپ ميشود .این مجله حاوي تفسير متون اسالمي براي توجيه اقدامات
دولت اسالمي است .این مجله از به تصویر كشيدن خشنترین و افراطيترین
اقدامات دولت اسالمي ابائي ندارد .اعمالي مانند گروگان گيري ،قتل عام اشخاص و
به اسارت گرفتن زنان و عكسهاي گرافيكي گرفته شده از رهبران گروه و كشته
شدگان را انتشار ميدهند .دابق اشاره به نام مكاني در شمال سوریه ميباشد كه
عثمانيها در آنجا بر مملوكان مصر پيروز شدند .دابق همچنين اشاره به حدیثي دارد
كه الزرقاوي آن را نقل ميكرد كه در آن آمده كه دابق نام جایي است كه اسالم به
پيروزي بزرگي بر كافران خواهد رسيد و در نهایت بر تمام جهان سيطره خواهد
یافت).(Barrett,2014:61-63

ليث الحوري یك پژوهشگر در پژوهشكده «فلش پونيت گلوبال پارتنس» ميگوید كه
گروه تروریستي داعش از شبكه اجتماعي تلگرام براي انجام اقدامات خود استفاده

ميكنند .مسئولين تلگرام اعتراف ميكنند كه این شبكه اجتماعي تبدیل به محلي امن
براي فعاليتهاي تروریستي داعش شده است (روزنامه ایران.)5933/3/91 ،
دولت اسالمي نشان داده كه به اهميت و استفاده از رسانهها واقف است .قرار گرفتن
تصاویر و اخبار این گروه در شبكههاي اجتماعي موجب بازتاب آنها در شبكههاي
بزرگ خبري بين المللي ميشود .این اقدام به صورت غير مستقيم در راستاي هدف
دولت اسالمي ميباشد.
نتیجهگیری
فشردگي زمان و مكان حاصل از جهاني شدن در عصر حاضر در هيچ دورهاي به
مانند امروز نبوده است .در واقع گسترش فناوريهاي اطالعات و ارتباطات از اواخر
قرن بيستم به بعد عصر جدید را از دوران كالسيك به شدت متمایز كرده است .در
این پژوهش و در بخش نخست به سه شاخص فناوريهاي اطالعات و ارتباطات
مجازي» بود .جهانگيري فناوريهاي اطالعات و ارتباطات شامل سهولت در
دسترسي به این فناوريها بوده است به نحوي كه زیرساختها و مجاري ارتباطي
جهان را در نوردیده است .قاعدهگریزي نيز حاوي این معناست كه دولتها به عنوان
بازیگران اصلي توانایي كنترل كامل این فناوريها را ندارند و بازیگران غير دولتي نيز
از این فرصتهاي ایجاد شده در راستاي تحقق اهداف خود بهره برداري ميكنند.
مقوله دنياي مجازي نيز فرصتي براي اشاعه پيام در اختيار بازیگران گذاشته است.
در بخش دوم مقاله نيز معنا و مفهوم سلفيت مورد بررسي قرار گرفت و به این
موضوع پرداخته شد كه مقتضاي اندیشههاي محوري سلفيت و به ویژه نوع جهادي
آن عملكردي جهاني است .این اندیشههاي محوري عبارت از «امت باوري»« ،جهاد»
و «احياي خالفت» است .این اقتضاي عملكرد جهاني و همراستایي با فناوريهاي
ارتباطات و اطالعاتي جدید موجب شده است كه جهان به عرصه و جبهه فعاليت
آنها بدل شود .در نتيجه رویارویي آنها با بازیگران ریزو درشت در سطوح فروملي،
ملي ،منطقه اي و جهاني اجتناب ناپذیر است .در پایان نيز به عنوان مطالعه موردي به
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پرداخته شد .این سه شاخص عبارت از «جهانگيري»« ،قاعدهگریزي» و «ایجاد فضاي
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بررسي جهاني شدن عملكرد گروه دولت اسالمي عراق و شام (داعش) پرداخته شد.
گروه دولت اسالمي به عنوان یك گروه سلفي جهادي با بهره گيري از امكانات
گسترش فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي به تحقق اهداف خود پرداخته است.
منابع
الف -فارسی
ابن تیمیه  ،0111.مختصر منهاج السنه ،ترجمه اسحاق دبیری
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ابن تیمیه ،امامت در پرتو کتاب و سنت ،ترجمه محمد مال اهلل ،کتابخانه عقیده
امیدی ،ع «،0190.نقش رسانههای جدید در انقالبهای جهان عرب» ،مطالعات فرهنگ ـ
ارتباطات ،شماره  ،01سال سیزدهم ،ص 11-11
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اصغری ،ر «،0111.بررسی ساختار وب معنایی و تحول آن در زندگی بشر» ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبريز ،پایاننامه کارشناسی ارشد
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احمدوند ،ش «،0111.دو قرائت مختلف از سنت اسالمی» ،رهیافتهای سیاسی و بینالمللی،
شماره 01
تاملینسون ،ج ،0110.جهانی شدن و فرهنگ ،ترجمه محسن حکیمی ،دفتر پژوهشهای
فرهنگی ،تهران
افتاده ،ج « ،0190.تفاوت بین رسانههای اجتماعی و رسانههای جمعی» ،ماهنامه علوم
اجتماعی ،شماره  ،11سال شانزدهم ،ص 11-11
ابراهیمی ،ن ،0191.نوسلفیگری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه،پژوهشکده مطالعات
راهبردی ،تهران
ابراهیم نژاد ،م،0191.داعش؛ دولت اسالمی عراق و شام ،تحلیل و بررسی تاريخ و
افکار،انتشارات داراالعالم لمدرسه اهل بیت،قم
توانا ،م؛ روشن ،امیر و بیگلری ،منیژه « ،0191.آینده اسالم سیاسی در عصر جهانی شدن:
دیدگاههای مختلف»،پژوهشهای روابط بین الملل ،شماره 0
جوان شهرکی ،م« ،0111.نقش جهانی شدن در گسترش بنیادگرایی دینی» ،فصلنامه راهبرد،
شماره  ،11ص 119-111
خلقتی ،م«،0190.تصورات قالبی در جهانهای مجازی»،ماهنامه علوم اجتماعی ،شماره ، 11
سال شانزدهم ،ص 11-11
خانیکی ،ه «،0191.جهانی شدن و ارتباطات زمینهها و چشم اندازهای نظری» ،مطالعات
راهبردی جهانی شدن،دوره ،1شماره ،01زمستان ،0191صفحه 11-1

ذراتی ،م«،آشنايی با فناوریهای وب ،»2ارتباط علمی
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الفوزان ،ص ،1111.دروس فی شرح نواقض االسالم ،طبعة ثالیه
القرضاوی فی العراء ،موقع اهل سنة والجماعت.کتاب الکترونیکی بی تا
الشوایشی ،س ،مفهوم السلف و السلفیه قديما و حديثا ،الشریعة و الدارسات االسالمیة ،عدد
11

منیب ع ،1101.مراجعات الجهاديین ،مکتبة مدبولی
زیلین ،ه ،1101.تنظیم القاعده ينفصلوا عن "الدوله االسالمیه فی العراق و الشام"
د -کردی
کاروانی ،ا ،1101. .داعش له نیوان توندره ويی ئاينی و شکستی دوله تدا ،چاپخانه روژ هه
الت
هه رته لی ،1119.عبداهلل ،گولزاری ئیسالم
هه رته لی ،1119.عبداهلل ،شرح العقیدة الطحاويه
هه رته لی ،1119.عبداهلل ،شرح االربعین النواويه
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