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 چكیده

از جهان اسالم  یتوجه از مسلمانان به عنوان بخش انیشا یتیبا جمع یمرکز یایآس یمنطقه هدف :
 یو اجتماع یاسیاست که همواره در تحوالت س یمختلف یاسالم یهاها و جنبشانیجر یدربردارنده
 -در پی تشدید جنگ داخلی سوریه، نیروهای اپوزوسیون اند.داشته یاژهیو تیمنطقه اهم نیا یکشورها
به دنبال یارگیری از مناطق مختلف جهان اسالم برآمدند.جنگ علیه  -های سلفیت جهادی و تکفیریگروه

سوریه و رنگ مذهبی دادن به آن، بهانه مناسبی برای جلب بسیاری از شهروندان منطقه آسیای مرکزی به 
های افراطی و به خصوص سلفیت جهادی و تکفیری شده است. از این رو سوال اصلی این است که گروه
های آسیای مرکزی چه نقشی در جنگ داخلی سوریه گری در جمهوریهای فکری و سیاسی سلفیجریان

های آسیای مرکزی از طریق گری جمهوریهای سلفیی اصلی نیز آن است که جریانداشته است؟ فرضیه
های مالی و همچنین اعزام شبه نظامیان به سوریه بر علیه دولت موجود نقش مهمی را در جنگ رائه کمکا

 کنند. داخلی سوریه ایفا می
 روش ما در این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی می باشد. روش شناسی پژوهش: 

های گرایان و گروهافراط طبق نتایج حاصل، داعش از طریق ابزارهایی از قبیل فضای مجازی؛یافته ها : 
تروریستی آسیای مرکزی؛ و اقدامات تروریستی توانسته است به جذب و یارگیری نیروهای زیادی از آسیای 

های اطراف آن؛ نفوذ در چین و تر در روسیه؛ ایجاد ناامنی در ایران و حوزهمرکزی بپردازد و باعث نفوذ بیش
به منابع انرژی آسیای مرکزی شده و به هدف نهایی خود  طلبی در این کشور؛ و دسترسیتحریک تجزیه

 یعنی احیای خالفت اسالمی نزدیک شود.
به جنت  توانیم هیدر سور یمرکز یایفعال آس گرییسلف هایگروه نتریاز جمله مهمنتیجه گیری : 

ترکمن  پیو تو األنصار؛ حرکه احرار الشام؛  نیالمجاهد شیج ؛یالفتح؛ گردان امام بخار شیج ؛یعاشقلر
 اشاره کرد. هیسور
 یشبه نظام ،یداعش، جنگ داخل ،گری یسلف ه،یسور ،یمرکز یایآس  :یدیکل واژگان
 



 مقدمه و هدف  -1

 مقدمه -1-1

هاای نظاامی   جنگ داخلی سوریه به یک سری تظاهرات گسترده و در نهایت درگیری

شروع شده است که تأثیر گرفتاه از   2011ژانویه  26شود که از در کشور سوریه گفته می

هاای عربای در   تحوالت سیاسی منطقه خاورمیانه موسوم به بهار عربی است. ماو  انقاالب  

میالدی، نه تنها ثبات بسیاری از کشورهای منطقه را به خطار اناداخت بلکاه     2011ال س

ایادئولوژیک آن را نیاز دگرگاون کارد.      -هاای سیاسای  بندینظم منطقه خاورمیانه و گروه

های جدید به دام جناگ داخلای   ترین کشورهایی بود که در میدان نزاعسوریه یکی از مهم

مایالدی از شاهر درعاا آ ااز شاد.       2011تراضات، در ماار   ثباتی افتاد. نخستین اعو بی

-ی خشونت آمیز پیدا کرد و با تشکیل ارتش آزاد سوریه، منازعهاعتراضات به تدریج جنبه

ی نیروهای اپوزوسیون و دولت بشار اسد در دمشق، بااال گرفات. اماا ایان بحاران زماانی       

هایی همچاون  ود پیدا کردند؛ گروههای تندرو به آن ورتر شد که گروهتر و هولناکپیچیده

جبهه النصره و داعاش کاه باا ساازمان القاعاده ارتبااط ساازمانی داشات و عموماا  دارای          

 ایدئولوژی مشترکی بود. 

ها با نفوذ در مناطق مختلف جهان اسالم، به دنبال یارگیری و افزایش قادرت  این گروه

ترتیاب باه کشاورهای مختلاف در      اند. بدینخود برای پیروزی در مقابل دولت حاکم بوده

کنناد. کشاورهای   جهان اسالم نفوذ کرده و شهروندان آن را را ب به پیوستن به خود مای 

آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این کشورها که مسالمانان زیاادی در   

ی مسااعدتری بارای   وضعیت اقتصادی ضعیفی هستند زمیناه کنند و دارای آن زندگی می

های سلفی از جمله داعش وجود دارد. در تحقیق پایش رو هادف آن اسات کاه     نفوذ گروه

ی نفوذ، دالیل نفوذ، و نتایج این نفوذ در جنگ داخلی سوریه بررسی شود، از ایان رو  نحوه

 شود.سواالت و فرضیاتی در زیر مطرح می
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هاای  ریاان ج -1هاا پاساخ داده شاود عبارتناد از:     سؤاالتی که تالش خواهد شد به آن

های آسیای مرکزی چه نقشای در جناگ داخلای    گری در جمهوریفکری و سیاسی سلفی

گاری در آسایای   هاای سالفی  هاای نفاوذ جریاان   ترین زمینهمهم -2سوریه داشته است؟ 

گری موجاود در آسایای   های سلفیندیشهها و مراکز اترین کانونمهم -3مرکزی کدامند؟ 

هاای  اناد کدامناد؟ و فرضایات و پاساخ    نقاش داشاته  مرکزی که در جنگ داخلی ساوریه  

های آسایای  گری جمهوریهای سلفیجریان -1احتمالی به این سؤاالت نیز از این قرارند: 

های مالی و همچنین اعزام شبه نظامیان باه ساوریه بار علیاه     مرکزی از طریق ارائه کمک

هاای  وجاود قومیات   -2کنند. دولت موجود نقش مهمی را در جنگ داخلی سوریه ایفا می

هاای منطقاه در   گرای افراطی و همچنین اقدامات نادرست دولتهای اسالممتنوع و حزب

گری در منطقه آسایای  های سلفیترین عوامل نفوذ اندیشهگرایی از مهمبرابر جریان افراط

-های سالفی گیری و پرورش اندیشهی فر انه کانون اصلی شکلدره -3 مرکزی بوده است.

ر آسیای مرکزی است که داعش از آن برای یارگیری و افزایش نیروهایش اساتفاده  گری د

باه عناوان    -کند و عالوه بر آن، نزدیکی جغرافیایی کشورهای این منطقه با افغانستان می

تار در ایان   باعاث نفاوذ و حضاور آساان     -یکی از کشورهایی که داعش در آن حضور دارد

 باشد.توصیفی می -تحقیق، روش تحلیلی منطقه شده است. روش پژوهش در این

 مسأله بیان -1-2

از  یتوجاه از مسالمانان باه عناوان بخشا      انیشاا  یتیبا جمع یمرکز یایآس یمنطقه

اسات کاه هماواره در     یمختلفا  یاسالم یهاها و جنبشانیجر یجهان اسالم دربردارنده

 نیاند. امروزه در اهداشت یاژهیو تیمنطقه اهم نیا یکشورها یو اجتماع یاسیتحوالت س

خاود   یکناون  یهاا به عنوان مخالفاان دولات   یاسالم یهاها و جنبشگروه یمنطقه، برخ

در وضاع   یاساسا  رییها، خواهان تغآن تیمشروع دنیکنند و ضمن به چالش کشیعمل م

 یاسا یس یهاا نظام یو ناکارآمد یو اقتصاد یاسیمشکالت س یموجود هستند. وجود برخ

 نیموجود در ا یاسالم یهاها و گروهحزب انیم یادیبروز مشکالت ز زینمناطق و  نیدر ا

چشام اناداز را باه     نیا دارند، ا زین یستیو ترور انهیافراط گرا یهاتر روششیکشورها که ب

 یکاال یو راد ادگرایبن یهاگروه تینفوذ و گسترش فعال یبرا نهیدهد که زمینشان م یخوب

موجاود در   تیاز وضع یبردارشده است و داعش با بهرهمناطق فراهم  نیمانند داعش در ا

  است. یمرکز یایمنطقه، به دنبال گسترش نفوذ و حضور خود در آس نیا
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ها به هایی هستند که آبشخور فکری و سیاسی آنجبهه االنصره و داعش از جمله گروه

الم منتشار  ها را به سراسار جهاان اسا   گردد و همواره این اندیشههای سلفی بر میاندیشه

هاا در آن  ترین مناطقی است که این اندیشهی آسیای مرکزی یکی از مهمکنند. منطقهمی

و  یجهاد تیو به خصوص سلف یانحراف یهاانیجر یحام یکشورها روا  پیدا کرده است.

اناد، باا اساتفاده از مشاکالت     و قطر قارار گرفتاه   یکه در رأ  آن عربستان سعود یریتک

افکار خطرنااک   گر،ید یمردم از سو ینید یخواه تیسو و هو کیاز  یو اجتماع یاقتصاد

عامل دیگری کاه باه    کنند.یم قیتزر یمرکز یایآس یخود را به جوامع مسلمان کشورها

کشاور   60ویژه در قرقیزستان کمک کرد، وضع نظام لغو روادید بارای  توسعه این فرایند به

 2012گذاری خارجی در ساال  جلب سرمایه بود که دولت قرقیزستان این اقدام را با هدف

انجام داد. در این فهرست، کشورهای حامی سلفیت و به خصوص عربستان ساعودی، قطار   

تار  و کویت نیز وجود دارند که افزایش حضور اتباع این کشورها در قرقیزستان و رشد بیش

ن مسالله  های جهادی و تکفیری با ایگری و به خصوص اعالم وجود کردن جماعتافراطی

 شود.مرتبط دانسته می

 راه اول،شادند.   یمرکاز  یایوارد آسا  یاصال  یاز دو مجرا یو وهاب یسلف یهاشهیاند 

. راه دوم اسات  یعرب یمنطقه در کشورها یعلما لیحضور مبلغان عرب در منطقه و تحص

 یشدن مرزها زهیکالیو راد یپس از جنگ افغانستان و شورو ییگراافراط یهاشهیورود اند

حضور طالبان در افغانستان و پاکستان بود که باه   سو ازبکستان و سپ کستانیتاج یجنوب

 -یسالف  یهاا انیا و جر شامندان یها و اندشهیورود اند نهیزم ،یو سازمان یصورت ساختار

 را به منطقه باز کرد. یوهاب

هاای سالفیت جهاادی و    گاروه  -در پی تشدید جناگ داخلای، نیروهاای اپوزوسایون    

ه دنبال یارگیری از مناطق مختلف جهان اسالم برآمدناد.جنگ علیاه ساوریه و    ب -تکفیری

رنگ مذهبی دادن به آن، بهانه مناسبی برای جلب بسیاری از شاهروندان منطقاه آسایای    

های افراطی و به خصوص سلفیت جهادی و تکفیری شاده اسات. البتاه از    مرکزی به گروه

ها در ایان کشاور در حاال    زاقستان که سلفینگاه کارشناسان اسالمی و امنیتی، برخالف ق

هاای افراطای و تروریساتی را دارناد، در     حاضر باالترین میازان پیاروان در میاان جریاان    

اناد. باا   قرقیزستان از نظر تعداد، حزب التحریر و جماعت تبلیغ بر سالفیت پیشای گرفتاه   
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و سیاسای   هاای فکاری  باشد کاه جریاان  توجه به این مباحث، بررسی این مسلله مهم می

 اند؟    های آسیای مرکزی چه تأثیری در جنگ داخلی سوریه داشتهگری جمهوریسلفی

 پژوهش هایسؤال -1-3

 :  سوال اصلی

 هاای آسایای مرکازی چاه     گری در جمهاوری های فکری و سیاسی سلفیجریان

 نقشی در جنگ داخلی سوریه داشته است؟

 :  سواالت فرعی

 گری در آسیای مرکزی کدامند؟ای سلفیههای نفوذ جریانترین زمینهمهم 

 گری موجود در آسیای مرکزی کاه  های سلفیها و مراکز اندیشهمهم ترین کانون

 اند کدامند؟در جنگ داخلی سوریه نقش داشته

 پژوهش هایفرضیه -1-4

 یاصل هیفرض

 هاای  های آسیای مرکزی از طریاق ارائاه کماک   گری جمهوریهای سلفیجریان

اعزام شبه نظامیان به سوریه بر علیاه دولات موجاود نقاش مهمای را در      مالی و همچنین 

 کنند.جنگ داخلی سوریه ایفا می

 فرعی های هیفرض

 گارای افراطای و همچناین اقادامات     های اسالمهای متنوع و حزبوجود قومیت

هاای  ترین عوامل نفوذ اندیشهگرایی از مهمهای منطقه در برابر جریان افراطنادرست دولت

 گری در منطقه آسیای مرکزی بوده است.لفیس

 گری در آسیای های سلفیگیری و پرورش اندیشهی فر انه کانون اصلی شکلدره

کند و عاالوه  مرکزی است که داعش از آن برای یارگیری و افزایش نیروهایش استفاده می

از  باه عناوان یکاای   -بار آن، نزدیکای جغرافیاایی کشاورهای ایان منطقاه باا افغانساتان         

تر در این منطقه شاده  باعث نفوذ و حضور آسان -کشورهایی که داعش در آن حضور دارد

 است.
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 پژوهش اهداف -1-5

ی آسایای  ترین هدف این پاژوهش آن اسات کاه کشاورهای موجاود در منطقاه      مهم

-گرای افراطی بررسی کنیم و به این نکته دست یابیم که اندیشاه مرکزی را از لحاظ اسالم

گری موجود در این منطقه چه نقش و تأثیری در جنگ دخلای ساوریه داشاته    یهای سلف

 شود:است. همچنین اهداف ذیل دنبال می

 گری در منطقه آسیای مرکزی؛های سلفیهای نفوذ اندیشهشناسایی زمینه 

 گری در این منطقه؛های سلفیهای اصلی گسترش اندیشهشناسایی کانون 

 اختاری )عوامال سیاسای، اقتصاادی، اجتمااعی،     های سا شناسایی دالیل و زمینه

 گری در منطقه؛های سلفیفرهنگی( نفوذ اندیشه

 هاا و راهکارهاای   های منطقه در قبال نفوذ این اندیشههای دولتبررسی سیاست

 آنان برای جلوگیری از آن.

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-6

المللای دارای اهمیات   نای و بای ترین مباحثی که امروزه در سطح منطقاه یکی از مهم

تار کشاورهای عربای    های عربی موسوم به بهار عربی است و  بایش ی انقالباست، مسلله

اند. این مسلله از آن جهت دارای اهمیات اسات کاه بازتااب     امروزه درگیر این مسلله شده

تر کشاورهای اساالمی دورافتااده را نیاز متاأثر      ای بوده است که بیشاین انقالبات به گونه

کند. یکی از این انقالبات، موردی است که منجر به جنگ داخلی سوریه شده است. در یم

هاای اپوزوسایون   یک طرف این جنگ دولت حاکم بر ساوریه و در طارف دیگار آن گاروه    

سوریه به ویژه داعش و جبهه النصره قارار دارد. داعاش کاه منباع فکاری آن برگرفتاه از       

است برای پیروزی در این نبرد از سرتاسر جهاان   گریتکفیری سلفی -های جهادیاندیشه

دهد که متناسب با موضوع ما، یکای از  اسالم برای خود طرفداران و حامیانی را پرورش می

باشد. بنابراین، این تحقیق نیز به دنبال آن است که بتواناد  این مناطق، آسیای مرکزی می

ر آسیای مرکزی را شناسایی کارده  ها در قالب داعش دها و دالیل حضور این اندیشهزمینه

 های تأثیر گذار آن بر جنگ داخلی سوریه دست یابد.ترین مؤلفهو به مهم
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 ی پژوهشپیشینه  -1-7

گری آسیای مرکزی چاه تاأثیری در   های فکری و سیاسی سلفیدر این باره که جریان

رد و این امر جنگ داخلی سوریه داشته است منابع بسیار اندک و انگشت شماری وجود دا

می تواند تبدیل به یکی از نقات قوت پایان نامه شود. در زیر به چندین مقاله یا کتاب کاه  

 در این حوزه وجود دارد اشاره خواهد شد:

 هزاران تن از آسیای مرکزی باه دولات   »ای تحت عنوان در مقاله ،1دیردر تینان

گاری در  های سلفیو اندیشهدر مورد بسترهای حضور داعش  (2015) «انداسالمی پیوسته

هاای افراطای در آسایای    آسیای مرکزی سخن گفته است. او معتقد است که رشد گرایش

هاای  یردینای و ناکارآمادی    های مذهبی از سوی حکومتی ضعف آموزشمرکزی نتیجه

هاای  برداری برخی گاروه های بسیار مهمی برای بهرههاست که مؤلفهسیاسی این حکومت

داعش از این وضعیت هستند. در واقع، رشد بنیادگرایی در این مناطق ا لاب   افراطی مانند

های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی ماذهبی اسات. در هماان    پاسخی به نبود فرصت

های مناسب اجتماعی در پذیرش ایدئولوژی جهادی در آسایای مرکازی   حال، وجود زمینه

 اعش در این مناطق عنوان کرد.حضور د مهمهای توان یکی دیگر از دلیلرا می

 معتقد است که عاملی اصلی نفوذ و حضور داعش در آسایای   (2014) 2استابدان

ی ها را در جنگ داخلی علیه دولات موجاود یااری رسااند، مسالله     توان آنمرکزی که می

های اصلی و تعیین کنناده در  اقتصادی است. یعنی منابع انرژی )نفت و گاز( یکی از مؤلفه

-مینه است که داعش را بیش از پیش مایل و را ب برای حضور در این منطقاه مای  این ز

 کند.

       مسعود اخوان کاظمی، سید شمم  المدین صمادقی و کمامران لطفمی 

هاای سیاسای و اجتمااعی حضاور     تحلیل زمیناه »در تحقیقی مشترک با عنوان  (1397)

ی داعاش از ورود باه   داعش در آسیای مرکزی )از تهدید نفوذ تا واقعیت حضور( هدف اصل

کنناد. از  در جنگ علیه دولت ساوریه عناوان مای   « یارگیری»منطقه ی آسیای مرکزی را 

دهد که افراد متعددی از اتبااع ایان کشاورها در گاروه     ها، شواهد موجود نشان میدید آن

هاای داعاش تبادیل    داعش حضور دارند و در عمل این کشورها به کانون تکاپوی فعالیات 

                                                 
1 Tynan, Deirdre 
2 Stobdan 
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یای مرکزی از جمله مناطقی است که باه دلیال وجاود بساترهای مناساب      شده است. آس

گرایی و نیز مشکالت اساسای داخلای در   های بنیادگرا، نفوذ تفکر افراطمانند فعالیت حزب

گرایاناه و تروریساتی مانناد داعاش     های افراطاین کشورها، مستعد جذب و حضور جریان

 است.

 داد زیاادی از اتبااع کشاورهای    معتقدناد کاه تعا    (2015و دیگران ) 3استیک

آسیای مرکزی به عنوان نیروهای تجهیز شده به سالح در سوریه حضاور دارناد. برخای از    

ها نیز اشااره  اند. برخی دیگر از گزارشهزار نفر تخمین زده 12گران این تعداد را تا تحلیل

نیروهاای   تارین کنند که نیروهایی از ترکمنساتان، ازبکساتان و تاجیکساتان از بازر     می

محلاای آساایای مرکاازی، در دولاات خالفاات اسااالمی حضااور دارنااد و نیااز رزمناادگانی از 

 اند.قرقیزستان و قزاقستان به تازگی در داعش استخدام شده

 ی اخیر، دو انقالب در قرقیزستان معتقدند که در دهه (2015و دیگران ) 4داینر

ه در جناوب ایان کشاور باوده     های انجام شدها اعتراضروی داده است که در هر دوی آن

اند. شاید مهمجا به استخدام داعش درآمدهاست؛ درست جایی که این روزها افرادی از آن

ی زنادگی،  ی این افراد بارای پیوساتن باه داعاش، فقار، مابهم باودن آیناده        ترین انگیزه

ماردم   ها از برخی امکانات زندگی و  یره باشد، اما دلیل این که چرا برخی ازمحرومیت آن

ی گاروه  تاوان وعاده  اناد را مای  این کشور برای حضور در داعش به سرعت به سوریه رفته

ی جهااد باا   داعش به این افراد برای تحقق رویای زندگی در دولتی اسالمی واقع در ساایه 

 مشرکان دانست.

 تعریف مفاهیم -1-8

 آسیای مرکزی -1-8-1

آسایای  »هاا  . در ادبیاات رو  ی آسیای مرکازی دارای تعااریف گونااگون اسات    واژه 

رفت که در  رب چاین و امتاداد آن در کناار    ای به کار میبرای تشخیص منطقه« مرکزی

های ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری قرقیز، و ترکمنستان قارار گرفتاه باود. در    جمهوری

واژه شناسی روسی لفظ آسیای میانه عالوه بر این مناطق، جناوب قزاقساتان را نیاز دربار     

میلیاون کیلاومتر مرباع و     4(. وسعت آسیای مرکزی در حادود  15: 1392دارد )کوالیی، 
                                                 
3 Stake 
4 Dyner 
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میلیون نفر است که بیش از سه چهارم آن مسالمان )سانی و حنفای     50جمعیتی حدود 

مذهب( هستند. این منطقه از شمال به روسیه، از جنوب به افغانستان و ایران، از  رب باه  

 (.1397شود )اخوان کاظمی، صادقی و لطفی، د میدریای خزر و از شرق به چین محدو

 گریسلفی -1-8-2

گری در لغت به معنی تقلید از گذشتگان است، اما در معنای اصطالحی آن، نام سلفی 

دانناد  ای است که با تمسک به احکام اولیه دین اسالم، خود را پیرو سالف صاالح مای   فرقه

د است عقاید اسالمی را بایاد منحصارأ از   گری معتق(.   سلفی1395)میریوسفی و  ریبی، 

چاه در قارآن آماده    ای  یار از آن کتاب وسنت نبوی فرا گرفت و علما نباید به طرح ادلاه 

های عقلی و منطقی جایگاهی ندارد و تنها ناص قارآن،   ها، روشبپردازند. در اندیشه سلفی

ه رأی قیاا  را در  یص قرآن برای آنان حجیات دارد. سالف  احادیث نبوی و ادله مفهوم از ن

-داند وگرایشکند و هر نوع گرایش مخالف را کفر وانحراف میهای عقیدتی نفی میزمینه

کند. سلفیه و پیشاوای آن ابان   گری و افکار فلسفی را بدعت تلقی میهای کالمی ، صوفی

هاای  حنبل، با تکیه بر ظواهر کتاب و سنت با هرگونه گارایش تیمیه و دنباله خط احمدبن

 (.109:1389لی، فلسفی، کالمی و نو مخالف بودند )موثقی، عق

 داعش -1-8-3

اسات  « ه فی العراق و الشاام  الدوله األسالمی»گروهی با عنوان  داعش عنوان اختصاری

و ادبیات سیاسای   از آن در اخبار و جراید «ISIS»که در زبان انگلیسی با حروف اختصاری 

ان هدف خاود را بازگردانادن خالفات اساالمی و     شود. سازمان دهندگمی محافل  ربی یاد

ق این هدف منطقه عراق و سوریه جوالنگااه  کنند. در راستای تحقاجرای شریعت اعالم می

از عوامال ظهاور    یکا ی (.1: 1394این گروه سلفی تکفیری قارار گرفتاه اسات )اشارافی،     

-سات کاه دولات   اقتدارگرا ا یهادولتی سرنگون انه،یداعش در خاورم رینظ ییهاستیترور

 .ساتند یبرخاوردار ن  یسات یترور یهاا برخورد با گاروه  یبرا یآن از توان کاف نیجانش یها

گاردد کاه باعاث    یبرما  2003در عراق در ساال   کایآمر یروند به مداخله نظام نیشروع ا

روند  نیا شد. هیها از مناطق مختلف جهان به عراق و سورستیو ترور انیانتقال افراط گرا

 یبا یو ل مصار  ه،یساور  کامل شد. هم اکناون در عاراق،   ریاخی هادر سال یرببا تحوالت ع

 میبا داعش هست ییارویرو یالزم برا یو نظام یاسیفاقد توانمند س یهاشاهد حضور دولت

 (.1394زاده، فیو س نی)آذ
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 جنگ داخلی -1-8-4

جنگ داخلی هرگونه درگیری مسلحانه عمده در داخل کشوری واحد است کاه هادف   

ن کسب  نیمت یا هدفی سیاسی از جمله به دست آوردن حاکمیت باشد )گاریفیتس،  از آ

های سیاسی یاا منااطق   (.  به عبارت دیگر جنگ داخلی به مبارزه میان جناح399: 1390

های مختلف ماردم در داخال یاک    مرزهای یک کشور یا جنگ بین گروه مختلف در داخل

و شبه نظامیان مسالح یاک کشاور گفتاه     کشور یا جنگ شهروندان یک کشور یا نظامیان 

-های درجاه دوم مای  ز نوع جنگاهای داخل پندارند که جنگشود. ا لب مورخان میمی

هاا موجاب پراکنادگی و تخریاب روحیاه و      ها بر خالف سایر جناگ باشد. این قبیل جنگ

ق توان اظهار نمود که فقادان وفاا  گردد؛ بنابراین میوحدت ملی و مذهبی افراد جامعه می

 (.153: 1392های داخلی است )علی بابایی، فرهنگی و نظام اجتماعی منشأ جنگ

 شبه نظامی -1-8-5

شاود کاه از شاهروندان عاادی تشاکیل شاده       شبه نظامی به نیروی مسلحی گفته می

باشند. واژه شبه نظامی یک تعریف کلی از نیروهای به پا خواسته از مردم همان منطقاه و  

ر شرایط مختلف، ممکن است کارآمدی دیگری نیاز از خاود باروز    جنگ ساالر است. اما د

-دهد. هدف از تشکیل این گونه نیروها در شرایط مختلف، متفاوت است. این نیروهاا مای  

ها اعزام شوند و در کنار ساربازان دیگار بارای کشاور و یاا      توانند به عنوان سرباز به جنگ

هایی که حکومتی نوپا دارناد یاا   سرزمین هدفشان نبرد مسلحانه انجام دهند. اما عموما  در

در شرف برپایی حکومت جدید و متفاوت هستند، تشکیل شده، و با هدف تقویات نیاروی   

دفاعی ضعیف شده در اثر انقالب، شورش، و هرگونه بی نظمی متعاقب آن، و برقراری نظم 

ر مواقاع  و امنیت در سطح شهرها، و یا اجرای قوانین اضطراری یا خادمات شابه نظاامی د   

شاود و مادت خادمت رسامی     اضطراری است و به این گونه نیروها مزد دائمای داده نمای  

های مسلح یا شبه  یرنظامی توانند به صورت نمونهندارند. به این ترتیب، شبه نظامیان می

 باشند.

 مواد  و روش پژوهش  -1-9

 .باشدیم یفیتوص - یلیمقاله ، روش تحل نیروش مورد استفاده در ا
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 پژوهشابزار مورد نیاز  -1-10

-ها ، مقااالت و پایاان  ترین وسایل و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، کتابمهم

 اند.هایی است که در این زمینه نگاشته شدهنامه

 سازماندهی پژوهش -1-11

این پژوهش در پنج فصل تدوین و گردآوری شده است. فصل اول به کلیاات پاژوهش   

شود. که حاوی مطالبی در خصوص فصل دوم را چارچوب نظری شامل میاختصاص دارد. 

باشاد. یعنای   هاا و ماواد پاژوهش مای    گری است.  فصل ساوم داده نظریات پیرامون سلفی

-گرایی که در آسیای مرکزی وجود دارند. در فصل چهارم باه های افراطگری و گروهسلفی

سیای مرکزی در جنگ داخلی سوریه گری آنامه، نقش سلفیترین بخش پایانعنوان اصلی

گیاری  بررسی قرار خواهد گرفت و در آخر،  فصل پانجم قارار دارد کاه در آن باه نتیجاه     

 شود.مباحث پرداخته می



 مبانی و پیشینه تحقیق  -2

 مقدمه -2-1

ها ماورد  گرای سلفی که سالهای اسالمهای عربی در خاورمیانه، جریانبا وقوع انقالب

فته بودند و زمینه فعالیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از آنان سلب شاده  سرکوب قرار گر

بود، به سرعت به عنوان بازیگرانی فعال در صحنه ظاهر شادند و در کناار ساایر نیروهاای     

تارین نماود و   سیاسی و اجتماعی به نوسازی تشکیالتی خود پرداختند. در این میان، مهم

گرایان سلفی در ایان کشاور   شود. اسالممربوط می ها به حوزه سوریهجلوه فعالیت نوسلفی

ها با برخورد دولت مواجه شده بودند، با وقوع تحوالت و اعتراضات داخلی کاه  که طی سال

المللی به بحرانی در منطقه تبدیل شد، فرصت را مناساب  ای و بینبا ورود بازیگران منطقه

دند. در واقع، شروع بحران تشخیص دادند و درصدد حضور در کشاکش سیاسی کشور برآم

ها در حاشایه بودناد باه صاحنه     موجب شد جریان سلفی که سال 2011سوریه در مار  

های مذهبی و روحیه انتقام جویی وارد درگیری با نظام سیاسای حااکم   بازگردد و با انگیزه

شود. عالوه بر آن، مو  جدیدی از پیکارجویان سالفی خاارجی رواناه ساوریه شادند و باا       

های جهادی، معادالت میدانی را دچار تغییرات جدی کنند. در حال حاضر، با ل گروهتشکی

های مختلف جهادی و سلفی داخلی و خارجی در گذشت چهار سال از بحران سوریه، گروه

های دیگر در برآوردهاا موفاق باه    اند و نسبت به گروهنبردهای این کشور حضور پیدا کرده

گاری در ساوریه را   ترین جریان نوسلفیدر حال حاضر، فعال اند.کسب موقعیتی ویژه شده

ی اقداماتی که توسط ایان  دهند. مجموعهتشکیل می« جیش الفتح»و « داعش»های گروه

شاود باعاث تشادید و تاداوم بحاران و      های نوسلفی در سوریه سازماندهی و اجرا میگروه

رزهای ایان کشاور شاده    ای و مذهبی و تسری آن به فراسوی مهای طایفهگسترش جنگ

گری و عقاید آن به عنوان چارچوب نظاری انتخااب شاده    است. در این پژوهش که سلفی

گاری،  است،  در ابتدا بنیادگرایی اسالمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه سلفی



 

گاری، مراحال و اماوا  تکاوین آن، و اصاول      ها، انواع تفکرات سالفی تاریخ عقاید و اندیشه

 گری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  ادی سلفیاعتق

 بنیادگرایی اسالمی -2-2

اجتماعی مربوط به مناسبات اسالم و  رب و موضوعاتی چون  -در اکثر ادبیات سیاسی

تجدید حیات جهان اسالم و تروریسم )خصوصا  بعد از یازده سپتامبر( با اصطالحاتی مانناد  

شویم. ایان  مواجه می 8و اسالم رادیکال 7گراییالم، اس6، اسالم سیاسی5بنیادگرایی اسالمی

اناد. بارای   اصطالحات گاهی به صورت مترادف و گاهی به صورت متفاوت از هم بیان شده

های اسپوزیتو، بنیادگرایی اسالمی و اسالم سیاسی به صاورت متارادف باه    مثال، در نوشته

گرایای و بنیاادگرایی   اساالم  های گراهام فاولر، باین  کار رفته است، در حالی که در نوشته

 (.1388اسالمی تفاوت وجود دارد )رهبر و مهاجرانی، 

در زبان فرانسه گرفته شده اسات کاه باه صاورت      Islamistی از واژه 9گرای اسالمواژه

-گرایان در حقیقت کساانی به کار رفته است. اسالم 10مترادف )و  لط( برای کلمه بنیادگرا

و یا اصطالح اسالم، جامعه اسالمی و یاا حکومات    11قدرت بخشیاند که به دنبال احیاء باز

آن هستند. دیگران پیش از این اسالم گرایی را )خار  از ایران( به معنای ارتباط بین دین 

 اناد و سیاست از رهگذر حمله به حکومت، باه جاای مشاروعیت بخشای باه آن، دانساته      

(Ayubi, 1994)گیارد، یاا   را دربار مای  « الم سیاسای اس»گرایی، . البته این نسخه از اسالم

ی کنند کاه باه باازتعریف اساالم باه منزلاه      نمود آن را تا مصلحان قرن نوزدهم دنبال می

گرایای  . باا ایان حاال فعاال    ) ,2003Ernst(پرداختناد   12ایدئولوژی اساسی دولت اسالمی

 هاای اجتمااعی،  ی سیاسای، بلکاه در عرصاه   گرا در قرن بیستم ناه فقاط در عرصاه   اسالم

گرایی، شاامل  ی مؤسسات خیریه نیز ورود داشته است. بنابراین، اسالمآموزشی و در حوزه

گذاران و پیروان انقاالب اساالمی ایاران،    ها، بنیانها، سلفیطیف وسیعی متشکل از وهابی
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القاعده، اخوان المسلمین، حما ، وسطیون، حزب اهلل، حزب عدالت و توسعه باه رهباری   

ها، مانند در مراکش و بسیاری دیگر از گروه 13حزب عدالت و توسعه نخست وزیر اردو ان،

شود. امروزه تعداد بسیار زیادی از افراد وجاود دارناد کاه باه     جماعت تبلیغی پاکستان می

-گرایی را تأیید میهیچ یک از احزاب سیاسی این جریان وابسته نیستند ولی اصول اسالم

 .(Zuhur, 2008: 2-3)کنند 

باارای نخسااتین بااار در اوایاال قاارن بیسااتم و در مباحااث درون مااذهبی بنیااادگرایی 

« مباانی »های کلیسای انجیلی جزواتی با عنوان پروتستان در آمریکا روا  یافت. پروتستان

ها بر حقیقت نص کتاب مقد  در برابر تفسایرهای جدیاد تأکیاد    منتشر کردند که در آن

ی دینی گونااگون در نیماه دوم قارن    ها(. با گسترش جریان4: 1385شده بود )خسروی، 

ی بنیادگرایی کند، واژهیاد می« سکوالر زدایی»بیستم که برگر از آن با عنوان مو  جهانی 

آیاد  ه سیاسی به شمار مای مای یافت. بنیادگرایی دینی نوعی حرکت یا برناکاربرد گسترده

ازساازی جامعاه و   که نه تنها به حقانیت نص کتب مقد  ایمان دارد، بلکه مادعی لازوم ب  

دهاد باه هماان میازان کاه      روابط اجتماعی بر پایه آن است. بنیادگرایی دینی نشاان مای  

های ضد ساکوالر  ای مهم و در حال رشد در جهان معاصر است، حرکتسکوالریسم پدیده

دهاد  (. شواهد بسیاری نشان می280-288: 1380)برگر،  نیز واجد چنین اهمیتی هستند

ال رشد هستند، به ویژه اینکه احیای دینای در شاکل بنیادگرایاناه    های دینی درحجنبش

(. برخای مانناد   5: 1385آن، خصلتی سیاسی و اجتماعی به خود گرفته است )خساروی،  

هاای جدیاد دینای    ای مناسب برای توصیف جریاان را واژه« بنیادگرایی»اسپوزیتو و برگر 

هاای جدیاد   ر آن را برای تبیین خیزشاند و برخی دیگدانند و برای آن بار منفی قائلنمی

 (.41: 1379دانند )سیک، مذهبی، کارآمد می

در فرهنگ لغات سیاسی آکسفورد، از بنیادگرایی اسالمی برای توصیف هر حرکتی که  

های قرآن و شاریعت باشاد، اساتفاده شاده     خواهان اجرای کامل و بی چون و چرای آموزه

نیادگرایی مسیحی اشاره شده اسات کاه پاس از    است. در این فرهنگ در ذیل توضیحات ب

انقالب اسالمی ایران، اصطالح بنیادگرایی اسالمی ظهاور کارده و بنیاادگرایی باه منطلاه      

عالمت و مظهر ستیزه جویی، عصبیت و عدم تحمل برای بسیاری در جهان  ارب تبادیل   

مجازا  . بنیادگرایی اسالمی اساساا  شاامل ساه حرکات     (Mclean, 1996: 251)شده است 
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گری و اخوان المسلمین در جهان تسنن و دیگری خاص است. دو حرکت وهابیت یا سلفی

(. بنابراین، جریاان  120: 1388گری انقالبی( است )رهبر و مهاجرانی، جهان تشیع )شیعه

بنادی کارد.   رو و افراطی دستهتوان به دو بخش میانهطور کلی میبنیادگرایی اسالمی را به

تر به جریان نوگرایی اسالمی نزدیک هساتند و بخاش افراطای    ریان، بیشرو جبخش میانه

(. یا 3-5: 1396لغزند )اندیشمند، گرای تکفیری و ستیزه جو میآن، به سوی جریان افراط

ای قابل بررسی است به عبارت دیگر، بسته به میزان و شدت، بنیادگرایی در طیف گسترده

معنوی و در سوی  لیظ آن خشاونت انقالبای را   که در سمت رقیق آن توسالت روحانی و 

(. اسالم گرایی مفهومی عام تار از بنیاادگرایی اسات    62: 1388توان یافت )عزیزخانی، می

(Zuhur, 2008: 8) .که در ادامه در این مورد بحث خواهد شد 

های اسالمی در جهان اسالم و وقوع انقاالب  مفهوم بنیادگرایی اسالمی با ظهور حرکت

ایران به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شاوروی در ادبیاات علاوم سیاسای و      اسالمی

گران اجتماعی و سیاسی کااربرد مفهاوم   جامعه شناسی کاربرد یافت.  گرچه برخی تحلیل

کاارگیری  دانند و برخی باه های اسالمی فاقد کارایی الزم میمذکور را برای توضیح جنبش

یابند؛ اما برخای نیاز ایان    یابی و ایدئولوژیک می، دشمننگریآن را همراه با نوعی سطحی

اناد. یوساف   های دینی و فکاری در دنیاای اساالم پذیرفتاه    مفهوم را برای توصیف جریان

را بارای  « بیاداری اساالمی  »که به کارگیری مفهوم ر م آنگرای مصری، بهقرضاوی اسالم

کناد؛  تر قلمداد میری درستهای اصالح طلبی دینی در جهان اسالم، تعبیتوصیف جریان

تار  ی بنیادگرایی در میراث فرهنگای اساالم، اصاطالحی پساندیده    اما بر آن است که واژه

است؛ زیرا به معنای بازگشت به اصول، ریشه و اسا  برای شناخت و فهم اسالم و دعاوت  

دارد کاه  (. راشاد  نوشای هام بیاان مای     17-20: 1381باشد )قرضااوی،  به سوی آن می

(. حسان  42: 1377) نوشای،  « وری از اصول اساالم اسات.  ر ما از بنیادگرایی بهرهمنظو»

هاا  میالدی، دعوت اخاوانی  1940ی گذار جمعیت اخوان المسلمین نیز در دههالبنّا، بنیان

 را نوعی دعوت بنیادگرا معرفی کرد.

دیاده  های مهم و بانفوذ نهضت اسالمی یا پیکی از جریان 14جریان بنیادگرایی اسالمی

گرایی در سده بیستم است. بنیادگرایی اسالمی، در واقاع جریاان معتقاد باه اساالم      اسالم

نخستین یا اسالم سلف صالحین است کاه قارآن و حادیث پیغمبار اساالم )ص( را منباع       
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رو بنیادگرایی اساالمی  (. از این3-5: 1396کنند )اندیشمند، اصلی معرفت اسالم تلقی می

ست که حول مفهوم مرکزی حکومت اسالمی نظم یافته اسات. ایان   را بایستی گفتمانی دان

گفتمان مدعی است که اسالم از نظریه سیاسی راجع به دولت و سیاست برخاوردار اسات.   

هاای  هاا و چاالش  از منظر این گفتمان، بازگشت به اسالم به عنوان تنهاا راه حال بحاران   

وامع اسالمی مطابق باا اصاول   شود. هدف اساسی این گفتمان، بازسازی جمعاصر تلقی می

ترین د د اه متفکاران و   بنیادین اسالمی است و در این راستا، کسب قدرت سیاسی، مهم

 (.62: 1388شود )عزیزخانی، معتقدان به آن جهت دستیابی به اهداف تلقی می

یی باه صاورت مشاترک در میاان تماام      اهای بنیادگرتوان گفت ویژگیدرحالی که می

هاای متعلاق باه ایان جریاان، دارای      ی وجود دارد، اماا احازاب و گاروه   های اسالمجریان

های مربوط به جریان بنیادگرایی اسالمی، برخالف مشخصات مربوط به خود هستند. گروه

شاوند. بسایاری از اعضاای ایان     های مختلف اجتماعی میگرایان سنتی، شامل طیفاسالم

تحصیلی هستند. اعضای این جریاان،   جریان برخاسته از مراکز عصری یا مدرن آموزشی و

گاری، خاود را   تری دارند و با داشاتن تفکار سالفی   به مذاهب فقهی چهارگانه پایبندی کم

چنان این جریان به اجتهااد در مساائل مختلاف    دانند. همپیرو راستین قرآن و حدیث می

شارعی باا   حیات از دیدگاه شرع اسالمی معتقد هستند و از جواز تعدیل و تغیر در مسائل 

گویند شرایط جدید و البته بدون تعارض با اصول و احکام صریح نصوص اسالمی سخن می

 (.3-5: 1396)اندیشمند، 

دهد در کل بنیادگرایی اسالمی، تعبیری حداکثری و ایدئولوژیک از دین اسالم ارائه می

یان منظار،   کناد. از ا ای برتر برای زندگی فردی و اجتماعی بشر قلماداد مای  و آن را شیوه

ورزناد و خواهاان   بنیادگراها، گذشته از آن که بر پیوند میان دیان و سیاسات اصارار مای    

برقراری حکومت اسالمی هستند، با سکوالریسم، لیبرالیسام، ناسیونالیسام و سوسیالیسام    

ها چنین مکاتب فکری کاه رهااورد تمادن  ارب بارای      نیز سر سازگاری دارند، به نظر آن

اناد. بنیاادگرایی   ها نقش اساسی ایفا کارده نحطاط و عقب ماندگی آنمسلمانان است، در ا

هاا از عقاب   اسالمی، در رابطه با وضع جوامع اسالمی، چگونگی پیشرفت و بارون رفات آن  

ماندگی نیز روایت و راه حل خاصی دارد. ایدئولوژی مزبور، انحطاط و ضعف کنونی دنیاای  

داناد. بار ایان مبناا     استین و واقعی اسالمی میاسالم را نتیجه دوری مسلمانان از تعالیم ر

شود، اگر مسلمانان بار دیگار باه تعاالیم اساالمی بازگردناد، آن را فراگیرناد، در       گفته می



 

ی آن اماور فاردی و جمعای خاود را تادبیر کنناد، باه        زندگی خود به کار برند و بر پایاه 

ون رفت از مشاکالت  پیشرفت، ترقی، عزت و سعادت خواهند رسید. پس راه حل واقعی بر

کنونی، نه بریدگی از تعالیم و میراث اسالمی و نه تقلیاد و پیاروی از تمادن  ارب، بلکاه      

ای برتار و کامال بارای    باشد. بر این اسا ، دین اساالم خاود شایوه   بازگشت به اسالم می

ها ندارد. خساروی مهام تارین    زندگی کردن است و نیازی به پیروی و تقلید از سایر شیوه

ها و مضامین اصلی بنیادگرایی اسالمی را در موارد زیر خالصه کرده است: جامعیت ویژگی

و شمولیت دین اسالم؛ پیوند دین و سیاست در اسالم؛ بازگشت به اصول و مبانی؛ برقراری 

 (.7-19: 1385گرایی و پیکار جویی )خسروی، حکومت اسالمی؛ عمل

 گریسلفی -2-3

تواند زمینه جزمی نگاری را  ایی است. بنیادگرایی میگری در واقع همان بنیادگرسلفی

گری وجهی افراطی از بنیادگرایی اسات.  گری شود. سلفیفراهم کند و منجر به بروز سلفی

ها وجوه افراطای بنیاادگرایی هساتند و از تلفیاق     ها، و جهادیها، تکفیریها، وهابیسلفی

ر که در صدر اساالم هام خاوار  باا     اند. همان طوبنیادگرایی و جزمی نگری به وجود آمده

و بادون  « و فضل اهلل المجاهدین علای القاعادین اجارآ  عظیماا    »تأکید بر بخشی از قرآن، 

تفکر، حضرت علی را به شهادت رساندند تا به بهشت بروند؛ داعش هم نتیجاه بنیاادگرایی   

 (.12: 1393گری است )آیینه وند، تر سلفیجزمی و نوع افراطی

یخ فرهنگ اسالمی لقبی معروف برای کسانی است کاه عقایدشاان را باه    سلفیه، در تار

های سلفیه در قرن هفتم، با طرح مسائل کالمای  اند. اندیشهاحمد بن حنبل منسوب کرده

سابقه از سوی ابن تیمیه و شاگرد وی ابان قایم جاوزی و در قارن دوازدهام از ساوی       بی

هاای  عبادالوهاب در گساترش اندیشاه   محمد بن عبدالوهاب احیا گردید. تأثیر محمد بان  

سلفیه به نحوی بود که پیروان وی به پیروی از ابن تیمیه، خود را سلفیه نامیدند )عادالت  

(. شعار سلفیان تمسک به قرآن و پیروی از سلف صالح یعنی اصحاب رسول 6: 1392نژاد، 

لیاه اساالم را   لمانان ساه قارن او  تابعین تابعین است کاه تقریباا  مسا    اهلل )ص( و تابعین و

 (.34: 1388دهند )رحیمی، تشکیل می

گری در معنای لغوی به معنی بازگشت به گذشته و تقلید از گذشتگان است، اما سلفی

شود که آرمان خود را پیروی از سالف صاالح و   ای اطالق میدر معنای اصطالحی، به فرقه

 دانند. معنای  ه و تابعین میبازگشت به اعمال، رفتار، و اعتقادات پیامبر اسالم )ص(، صحاب
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