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 کيدهچ
طور عمده در منطقه خاورمیانهه  امروزه جهان درگیر معضلی به نام تروریسم شده است که مرکز ثقل خود را به

قرار داده و با تلفیق اقدامات خود با مباحث دینی، نوعی از تروریسم مههببی را تتهت عنهوان تروریسهم تیفیهر       

بها و  ه خاورمیانه متدود نمانده و با استفاده از شهیوه ایجاد نموده است که حوزه فعالیت و اقدامات آن تنها به منطق

ا  به حوزه جهانی تسهر  داده  و منطقه ابزاربا  گوناگون تالش کرده است ابداف خود را از سطوح متلی، ملی

الملل را تتت تأثیر قرار دبد؛ بنابراین با توجه به فرامرز  شدن خطرات و تهدیدات تروریسهم  و نظم و امنیت بین

بها   گسترش فعالیت ، پژوبش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب سیالیت و تیفیر

فرضیه پژوبش بر آن است که بخشهی   ؟المللی شده استا  و بینسلفیان تیفیر  از سطوح ملی به سطوح منطقه

مفهابیم اسهالمی    ازجملهه ؛ درونهی  دارد ) کیدئولوژیه االمللی شدن اقدامات تروریسم تیفیر  جنبه دینی و از بین

بیرونهی   ) یالملله مانند جهاد، خالفت، جابلیت و بجرت و بخش دیگر  از آن ناشی از عوامهل متیطهی و بهین   

. اسهت با  ضعیف مدرنیسم، اقدامات خصمانه کشوربا  غیرمسلمان و وجود دولتشدن، پست بمچون جهانی

مبتهث   ژهیه وبهبا  تیفیر  که در بررسی گروه استب فرضیه فوق بیانگر این مطل دییتأبا  پژوبش ضمن یافته

 لیه وتتلهیه تجزرا مورد  باآن  حهر داشت و با نگابی جامع بعدتکبا  بایست از نگاهمی باآنالمللی شدن بین

 تتلیلی نگاشته شده است.-قرار داد. پژوبش حاضر بر اساس روش توصیفی
 

 نی، عوامل عینی.ذبلی، عوامل الملتروریسم تیفیر ، فضا  بین   :هاکليدواژه
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  مقدمه
بها و  طور عمده به سبب برخهوردار  از ویژگهی  با  گهشته بهمنطقه خاورمیانه در دبه

یافهت،  خود در افیار عمومی تجسم مهی  فردمنتصربه 2و ژئوپلیتیک 1موقعیت ژئواکونومیک

  مههکور اضهافه   بها اما در چند سال اخیر یک ویژگی مهم دیگر )البته منفی  نیز به ویژگی

با  تروریستی است که اغلب و در ظهابر بهه   بودن برا  فعالیت جوالنگاهشده است و آن 

مهیالد  کهه    21گیرند. بها آغهاز بیهدار  اسهالمی در دبهه دوم قهرن       نام اسالم صورت می

با  نخستین آن در کشور تونس زده شد و به مرور زمان به دیگهر کشهوربا  عربهی    جرقه

سهاالر  بها  مهردم  رفت که در کشوربا  مرتجع عربی نیز نظهام رد، امید مینیز تسر  پیدا ک

بها   با  خودکامه و اقتدارگرا شوند، اما دیهر  نااییهد کهه بها ظههور گهروه      جایگزین نظام

کوچک و بزرگ رادییال سلفی در کشوربا  مهمی چون عراق و سوریه و به حاشیه بهردن  

أس بهدل گردیهد و بهه مهرور زمهان دامنهه فعالیهت        خواسته اصلی انقالبیون، این امیدبا به ی

به دیگر کشوربا  منطقه خاورمیانه و حتی جههان نیهز کشهیده شهد کهه از       باآنتروریستی 

و مشهیالت   مسائلخانمانی مردم این کشوربا، توان به نابود  و بیبار آن مینتایج مصیبت

ه چهالش کشهیدن نظهم و    با  اقتصهاد  و به  ، مخدوش نمودن چهره اسالم، زیانانیجوپناه

با  تنهدرو   آفرینی و خطرات گروهالملل اشاره نمود؛ بنابراین با توجه به بترانامنیت بین

شهود و امهروزه بها    تتت عنوان سهلفیان تیفیهر  یهاد مهی     باآنطور عمده از اسالمی که به

ن اند، پژوبش حاضر درصدد یافتدرنوردیدن مرزبا  ملی تبدیل به یک معضل جهانی شده

تیفیهر  اسهت و آن را    -با  سلفیدر فرامرز  شدن اقدامات گروه مؤثربا و عوامل ریشه

با  سلفیان تیفیر  از سطوح چه عواملی موجب گسترش فعالیت»در قالب این پرسش که 

گهارد و در راستا  پاسخگویی به بتث می« المللی شده است؟ا  به سطح بینملی و منطقه

رسهد بخشهی از   بهه نظهر مهی   »کنهد   ا  را مطرح و دنبال میفرضیهبه پرسش مهکور، چنین 

ذبنهی  دارد   -المللی شدن اقدامات تروریسم تیفیر  جنبه دینی و ایدئولوژیک )درونیبین

                                                           
1 . Geoeconomic. 

2 . Geopolitic. 
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 درواقهع «. اسهت عینی   -المللی )بیرونیو بخش دیگر  از آن ناشی از عوامل متیطی و بین

بها و مفهابیم     که تنها آموزهبعدتکبا  گاهدر نوشتار حاضر تالش شده است با عبور از ن

اسالمی یا برعیس عوامل و عناصر خارج از دنیا  اسالم را عامل اصهلی گسهترش فعالیهت    

دانند، تأثیرات بهر دو بععهد را مهورد کهاوش قهرار داده و      گرا  اسالمی میبا  افراطجریان

ر  را دنبهال نمایهد؛   تیفیه  -بها  سهلفی  المللی شدن گهروه تر  مبتث بینجامع صورتبه

بنابراین پس از تعریف مفهابیم و ابتنهان نظهر  پهژوبش، طهرح پیشهینه و روش پهژوبش،        

 -بها  سهلفی  المللهی شهدن گهروه   بهر بهین   مهؤثر مباحث مربوط به عوامل درونی و بیرونی 

گیر  و رابیاربا  مقابله با جریان تروریسهم  تیفیر  ذکر خوابند شد و در انتها نیز نتیجه

 ارائه خوابند گردید.تیفیر  

 

 . تمهيدات مفهومي و ابتناء نظری1

به معنا  شالوده، اساس و پایه اسهت. معهادل ایهن واژه     1کلمه بنیادگراییبنیادگرايي:  .0-0

  1361خسهرو ،  )اسهت  است که به معنا  بازگشت بهه اصهول و مبهانی    « االصولیه»در زبان عربی، 

بهها  مههیالد  پروتسههتان 1611را در سههال  ن آنواژه بنیههادگرایی بههه معنهها  امههروزی . 123

و در مخالفت با اصول مدرنیسم، بازگشهت بهه    2«بنیادگرا» عنوانبهآمرییایی با نامیدن خود 

. بنیادگرایی اسالمی جنبشی است که به  11  1363غالمهی،  )کردند اصولی از مسیتیت را مطرح 

سهالمی را در بازگشهت بهه آن    با  بنیاد  اسالم بهاور دارد و سهعادت کشهوربا  ا   ارزش

داند. از دید بنیادگرایان اسالمی، حفظ ظوابر شریعت، مطلهو   با  اصیل اسالمی میارزش

شهود.    احیهام فقههی و شهرعی مهی    وچهرا چونیبنهایی است و این ظوابر شامل اجرا  

بنیادگرایان اسالمی خواستار بازگشت به اسالف صالح صدر اسهالم بسهتند؛ زیهرا معتقدنهد     

  1363کشهه و آجیلهی،   مبینهی )انهد  به دلیل نزدییی به عصر نبوت، فهم درستی از دین داشهته  بانآ

. بنیادگرایی اگرچه متدود به یک مههبب یها دیهن خهاو نبهوده و طیهف وسهیعی از         121

                                                           
1 . Fundamentum. 

2 . Fundamentals. 



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1011 تابستان، چهلمفصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدبم، شماره  / 11

 

شهود، امها ایهن جریانهات بنیهادگرا دارا       جریانات مهببی در ادیان مختلهف را شهامل مهی   

اعتقاد به قطعیت متون مقدس؛ تأکید بهر بازگشهت و    ازجملهشند بابا  مشترکی میویژگی

بها  سیاسهی و اجتمهاعی؛ نقهد و نفهی      گیهر  تفسیر مجدد اصول و مبانی؛ تمایل به جهت

اصهیل و تعهالی    میاز تعهال مند  انسهان  سیوالریسم و اصول آن؛ سعادت بشر متضمن بهره

 . 121  1361خسرو ، )است دینی 

به معنا  ترس و وحشهت اسهت. در   « Ters»از ریشه التین  1رورواژه ت تروريسم: .0-1

بها  سیاسهی   با  مبارز  که برا  رسهیدن بهه بهدف   اصطالح سیاسی ترور به کردار گروه

.  66  1313آشهور ،  )شهود  زنند، گفته میانگیز میآمیز و براسخود دست به کاربا  خشونت

ه از خشهونت، بهرا  مقاصهد سیاسهی، از     توان تهدید یا استفادتروریسم را میبر این اساس 

گونه قدرت سیاسهی  بایی تعریف کرد که در غیر این صورت دارا  بیچسو  افراد یا گروه

صهبور ،  )گهردد  یبهازم با  تروریسم مهببی اگرچه به سده اول میالد  رسمی نیستند. ریشه

متدود  2ستمگرکشی با  آن به یک یا چند کشور با ایده، اما بمواره فعالیت 113-112  1361

بها   در حالی که تروریسم نوین مهببی کهه مرکهز فعالیهت     101  1361جمشید  و طوسی، )بود 

خود را در خاورمیانه قرار داده است، اقدامات و ابداف خهود را در گسهتره جههانی دنبهال     

 کند و به این جهت با قتل سیاسی تفاوت دارد؛ زیرا بدف ترور اغلب جمعی است.می

تیفیهر  از دو ویژگهی مههم    -بها  سهلفی  گهروه تکفیار :  -هاا  سالفي  روه. گ0-9

که قدمتی به درازا  تهاریخ اسهالم    سلفیهبرخوردارند  ییی سلفی و دیگر  تیفیر  بودن. 

کسانی بستند که خود را از نظر تبعیت مطلق از قهرآن و حهدیث پیهرو سهلف صهالح       دارد،

تهابعین و   عنی صهتابه، ی ،اول مسلماناندانند و سلف صالح نیز عبارت است از سه نسل می

 دادن کفهر اسهت   نسبت دانستن کسی یا معنا  کافر در اصطالح بهنیز تیفیر . تابعین تابعینِ

منظهور  این مفهوم نیز از دوران خلفا  راشدین وارد ادبیات اسالمی شد. بر این اسهاس،  که 

بها   به بازگشت به آرمانسو معتقد بایی است که از یکتیفیر ، گروه-با  سلفیاز گروه

                                                           
1 . Terror. 

2. Tyrannicide. 
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داشهتن سهالح تیفیهر، بهه العمهال       در دستو از سو  دیگر با  اسالم اولیه و صتابه بستند

پردازند. در با نیستند، میعقیده با آنخشونت بر ضد غیرمسلمانان و حتی مسلمانانی که بم

شهیعیان را  ویهژه  مسهلمانان بهه   بمهبا پیروان تمام ادیان و مهابب ازجمله تیفیر حقیقت، 

  1366میرعبدلی و خراسهانی،  )دانند با را حالل میغیرخود ، کافر و مهدورالدم دانسته و خون آن

 ژهیه وبهه خالفهت عممهانی و    طور عمده بعد از فروپاشی. جریانات تیفیر  معاصر به 30-33

 رشد پیدا کردند.« قطب دیس»با  تتت تأثیر اندیشه

المللی شدن تروریسهم تیفیهر    منظور از بین یر :المللي شدن تروريسم تکف. بین0-0

با  جغرافیایی میهان  تیفیر  با عبور از مرزبند -با  سلفیآن است که از یک طرف گروه

نمایند و با  تروریستی و خرابیارانه میکشوربا، در نقاط مختلف جهان مبادرت به فعالیت

 دبند.مختلف تشییل میبا  را افراد متعلق به ملیت باآناز طرف دیگر اعضا  

 

 . پيشينه پژوهش2

اد و نظهم  جهه »  در پهژوبش خهود تتهت عنهوان     1368) کیامتمد ی و نیحسوانیک .1

کننهد بها بررسهی مفههوم و     ، تهالش مهی  «دالملل سلفیسم جهاد  و تتول معنهایی جهها  بین

ا بها  آن به  و تفهاوت  اسهت با  جهاد در دوران معاصر که به دنبال تشییل خالفت ویژگی

عامهل تأثیرگههار در    عنهوان بهه مفهوم جهاد قبل از فروپاشی خالفت عممانی، این مفههوم را  

و صهادقیان   آل غفهور . 2قهرار دبنهد.    لیوتتلهیتجزبا  جهاد  مورد فرامرز  شدن گروه

در یههک « پسهامدرن  یسهم شهدن ترور  یههرو فراگ شهدن ی جههان  یتهه، مدرن»  در مقالهه  1360)

کنند و ضهمن بیهان   ه سه دسته سنتی، مدرن و پسامدرن تقسیم میبند ، تروریسم را بتقسیم

، عامالن اصلی بروز تروریسم مهدرن و پسهامدرن را دو پدیهده    باآنبا  بر یک از ویژگی

  در تتقیقهی بها عنهوان    1361مقهدم ) گهوبر  . 3کننهد.  شدن معرفی مهی مدرنیته و جهانی 

ضهمن معرفهی تروریسهم جدیهد     ، «جهانی شدن و تروریسم جدیهد  ارائهه مهدل مفههومی    »

با  آن، تتوالت ناشی از جوانهب گونهاگون جههانی شهدن     )تروریسم پسامدرن  و ویژگی

تهرین عامهل ایجهاد و    مههم  عنهوان بهه با  اقتصاد ، فربنگی و فنهاور  را  در زمینه ازجمله

تجهاوز  » در پژوبش خهود بهه نهام     1361آباد  )زاده فتحعباس. 0داند. تروریسم جدید می
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حملهه شهورو  بهه     ،«روبا  اتتاد جمابیر شورو  به افغانستان و سر بهرآوردن القاعهده  نی

گهرا و پیهدایش   بها  اسهالم  ییی از عوامل مهم در رادییال شدن گروه عنوانبهافغانستان را 

  1368. نصیر  و بمیهاران ) 1. شماردیبرمگرایی بمچون القاعده و طالبان جریانات افراط

با  با بررسی گونه« المللامنیت بین جایگاه تروریسم در سیاست و»وان در مقاله خود با عن

ساتامبر و به علت فناور  اطالعات،  11که پس از حمالت  معتقدندبا  تروریستی، جریان

بمچنهان در   باآنالمللی پیدا کرده است در حالی که ابزاربا  مبارزه با تروریسم حالت بین

 ببردبها  را»  در اثهر خهود بهه نهام     1361سن و بمیهاران ) . بن8شود. سطح ملی دنبال می

بر ایهن باورنهد کهه فروپاشهی شهورو       « رفتهدرت ازدستییایی  قامنیتی و نظم جهانی آمر

با  افراطی اسالمی شد؛ زیرا با پایان یافتن جنگ سرد، آمرییا بها تأکیهد   موجب رشد گروه

بها   ل دموکراسهی موجهب خسهارت   بایی ممل اقتصاد آزاد، تجارت جهانی و لیبرابر ارزش

  موازنهه سهخت بها    سهو بهه را  باآنو  شده یاسالمبا  رادییال ماد  و اجتماعی به گروه

 سوق داده است.  بر میانجهان مدرن در 

در فرامهرز  شهدن    مهؤثر گرفتهه در زمینهه عوامهل    بها  صهورت  با بررسی پژوبش

گرفته، تنها به قیقات صورتشود که بر یک از تتتیفیر ، مشابده می-با  سلفیگروه

با  تروریسم تیفیر  به سهطح  در گسترش فعالیت مؤثربا  بررسی یک جنبه از زمینه

طور عمده بر عناصر خارجی و پدیهده جههانی شهدن متمرکهز     اند و بهالملل پرداختهبین

جنبهه درونهی )عناصهر     زمهان بهم اما پژوبش حاضر در تالش است با بررسی ؛ اندشده

تیفیر  و جنبه بیرونی عوامل تأثیرگهار بهر رادییهال   -با  سلفیوط به گروهدینی  مرب

المللهی شهدن فعالیهت تروریسهم تیفیهر  را مهورد       با  تیفیر ، علت بینشدن گروه

 قرار دبد. لیوتتلهیتجز

  

 . روش پژوهش3

آور  اطالعهات  گیهر  از شهیوه جمهع   در پژوبش حاضر تهالش شهده اسهت بها بههره     

بها  اینترنتهی، بهه روش    ا  و اسهتفاده از مقهاالت و سهایت   و کتابخانهه اسهناد    صورتبه
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گویی به پرسش اصلی پژوبش گردآور  و با  الزم در راستا  پاسختوصیفی داده-تتلیلی

 گردند. لیوتتلهیتجزکیفی  صورتبه

 

 المللي شدن سلفيان تکفيریدر بين مؤثر. عوامل 4

 دروني() يذهن. عوامل 0-0

سهاز حرکهت و   بها  سهلفی کهه زمینهه    وامل درونی )عوامل ذبنی  گهروه ترین عاز مهم

بها  فیهر    شهود و ریشهه در سهنت   در مناطق و کشوربا  گوناگون مهی  باآنجایی جابه

بایی چون جهاد، بجرت، مبهارزه بها شهر  و    توان به مفابیم و ارزشسلفیت نیز دارند، می

اشاره نمود که بها  « احیا  خالفت»رکز  و داراالسالم در راستا  دال ممعروف امربهبدعت، 

 ترین این مفابیم توضیح داده خوابند شد.بررسی این مفابیم در اندیشه رببران سلفی، مهم
 

 . جهاد و احيای خالفت4-1-1

در اسالم، جهاد به معنا  جنگیدن در راه حق دانسته شده است و در وجهه اسهمی، بهه    

در تفیهر   . 108  1368معهین،  )اسهت  ان به کار رفتهه  معنی جنگ دینی و غزوه مسلمانان با کافر

 سهو ککهه در یه   اسهت بینی ناسازگار بهر سهر عقایهد    بنیادگرایی، جهان متل نبرد دو جهان

سیوالریستی غربی که بر  -و در سو  دیگر نگرش اومانیستی بینی اسالمی خدامتورجهان

رزه اسهالم بها جابلیهت    ایهن نبهرد، مبها    درواقهع کنهد، قهرار دارد.   انسان و عقهل تأکیهد مهی   

. البته در دوران خالفت قدیم که از قرن دوم بجر  تا زمهان سهقوط    116  1362انصار ، )است

، فقها  ابل سنت کارکرد اصلی جهاد را در تمبیت و بسط خالفت ردیگیبرمعممانیان را در 

کردنهد؛  ریف میدانستند و جهاد را تابعی از امر وجوبی اقتدا به خلیفه و امیر مسلمانان تعمی

زیرا در دیدگاه سنتی ابل تسنن، در صورتی که حیومت اسالمی وجود داشهته باشهد، ایهن    

امها در دوران معاصهر کهه    ؛  318  1363نصر، )کند وظیفه حاکم است که با مشورت علما جهاد 

شود )دوران غیا  خالفت ، قرائتی دیگر از مربوط به زمان الغا  خالفت عممانی به بعد می

انهد از  مهودود  و   عبهارت  باآنترین جهاد از سو  علما  ابل سنت ارائه شد که مهم امر

 .قطب دیس
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ابواالعلی مودود  معتقد بود که مسلمانان برا  ربهایی از شهر  غربیهان )اومانیسهم  و     

تهاجم ناشی از آن، باید به تبعیت متض از متن نص )ظابرگرایی  باردازند و از این طریهق  

ترین علل زوال کشوربا  اسالمی این است که مهردم  نمایند؛ زیرا ییی از مهماز خود دفاع 

. ویژگهی دیگهر روییهرد     10  1368کیها،  ی و متمهد  نیحسوانی)ککنند دیگر پیام قرآن را در  نمی

کهه   استاو معتقد بود که اسالم نظامی جامع، کامل و فراگیر نگر  و  بود. مودود ، جهان

بها  الزم را دارد در  دگی بشر است و برا  رفهع نیازبها  آن، پاسهخ   ناظر بر تمام شئون زن

سههر حههالی کههه در مقابههل، تمههدن جدیههد از بمههان آغههاز بمههواره در تعههار  بهها دیههن بههه

 . ایهن ویژگهی فراگیهر و جههانی بهودن اسهالم نشهانگر        201  1362پور، زاد و علو مرشد )بردمی

ا قومیت در نظام فیهر  مهودود  و تهالش    با، نظیر ملیت یابمیت بودن دیگر وابستگیبی

برا  برپایی خالفت است. البته از نظر و  این خالفت متعلهق بهه فهرد، خانهدان یها طبقهه       

نیهز از مفههوم جههاد متفهاوت از      قطهب  دیسه برداشت .  Mawdudi, 1967: 276) ستینخاصی 

به مواجههه بها نیروبها     با  علما  اسالم در دوره میانه بود. از نظر و  مفهوم جهاد تنها اندیشه

خارج از مرزبا  اسالم معطوف نبود، بلیه در مهورد نتهوه اداره جوامهع اسهالمی نیهز بهه کهار        

رفت؛ زیرا جوامع اسالمی نیهز بمچهون جوامهع غربهی و کمونیسهتی جهزو جامعهه جهابلی         می

بها   دارا  دو بععد بود؛ جههاد در درون مرز  قطب دیسبنابراین جهاد از نگاه ؛ شدندمتسو  می

 دیسه ؛ بنابراین  Binder, 1998: 181)آنان کشوربا  اسالمی و جهاد در فضا  خارج از مرزبا  

دانست که در راه اعتال  اسالم جهاد کند نه آنیه جههاد را  مسلمان واقعی را کسی می قطب

الدن و در ادامهه بهن   . 38-31  1362 نهژاد، فهاطمی ) دینمابه جنگ دفاعی و مبارزه با نفس متدود 

بها  رادییهال خهود از    اعضا  گروه القاعده، ابومصعب الزرقاو  و گروه داعش با برداشت

بها  بسهیار   را بها شهیوه   بها آنمفهوم جهاد، مبارزه در درون کشوربا  اسالمی و خارج از 

 بار دنبال کردند.گرایانه و خشونتافراط

اشی آخهرین خالفهت   المللی، پس از فروپبر این اساس، مبارزه جهادگرایان در سطح بین

بژمونیهک در قالهب    صهورت بهه الملل موجود که مسلمانان، واکنشی است در برابر نظم بین

. اسهت متهور  ملت فراگیر شده است و در تضاد با اسالم سیاسی خالفهت -واحدبا  دولت
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که عنوان فرعی کتا  خود )مدافعان  است 1افراد معتقد به این نظریه، بروس الرنس ازجمله

بها   برگزیده است. به بمین علهت سهلفی  « شورش بنیادگرایانه علیه دولت مدرن»خدا  را 

داننهد. گفتمهان   جهاد  در عصر غیا  خالفت، جهاد را تنها ابزار مبارزه با نظم موجود مهی 

معاصر خالفت با نفی بویت قومی و ملی، جهاد را برا  احیا  خالفت وظیفه بر مسهلمان  

ملت بودن، -  تابع دولتجابهمعتقد است مسلمانان  رواقعدداند و در بر نقطه از جهان می

جهاد در گفتمهان خالفهت معاصهر، بیهانگر     بنابراین ؛ باید خود را تابع خالفت جهانی بدانند

نبهرد بها امهر عینهی )بژمهون       سو )احیا  خالفت  وتالشی برا  نیل به امر  آرمانی از یک

بهار صهورت   ا انجام اقهدامات خشهونت  الملل مدرن  از سو  دیگر است که بشدن نظم بین

پهیرد و این در حالی است کهه در سهاختار خالفهت قهدیم، جههاد تنهها ابهزار  جههت         می

 . 11-62  1368 کیا،ی و متمد نیحسوانی)کشد گسترش ساختار بژمونیک خالفت متسو  می
 

 . مفاهيم جاهليت و هجرت4-1-2

 درواقهع پیونهد عمیقهی دارد و   « یتجابل»با  معاصر با مفهوم مفهوم بجرت نزد سلفی

 دیسه طور عمده با اندیشهه  . در دوره معاصر مفهوم جابلیت بهاستبجرت معلول جابلیت 

گره خورده است، اما شخصی که واژه جابلیت را وارد دنیا  مدرن کرد، کسهی نبهود    قطب

 گاه اصطالح جامعهه جهابلی را بهه جوامهع    ، بیچقطب دیس برخالفجز مودود . البته و  

، بلیه و  بیشهتر  گرددیبرنم قطب دیسبنابراین ریشه واژه جابلیت به ؛ اسالمی تسر  نداد

بها تقسهیم    قطهب  دیسه .  Binder, 1998: 179)پرداخهت  با  رادییهال آن  از دیگران به جنبه

با  عصهر خهود را گرفتهار در جابلیهت     ، انسانتر جوامع به دو بخش داراالسالم و دارال

خداوند است، به بشر  از آنجابلیت امروز  حاکمیت را که تنها  قطب دیسداند. از نظر می

در کتا  خود  قطب دیس .ا  دیگر ساخته استبا را معبود عدهآن ا  ازعدهواگهار کرده و 

ا  کهه  بهر جامعهه  »نمایهد   توصیف مهی  گونهنیاجامعه جابلی را « معالم فی الطریق»به نام 

تر  ارائهه دبهیم، بایهد بگهوییم کهه      وابیم تعریف دقیقاسالمی نباشد، جابلی است؛ اگر بخ

                                                           
1. Bruce Lawrence. 



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1011 تابستان، چهلمفصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدبم، شماره  / 18

 

ا  است که در ایمان، عقاید و قوانین آن چیز  به غیر خهدا پرسهتش   جامعه جابلی، جامعه

شود؛ بنابراین بمه جوامعی که در حال حاضر وجهود دارنهد، در قلمهرو جابلیهت قهرار      می

گویهد  مهی « شهریعت »ستفاده از واژه ا با قطب دیس درواقع.  61-62  1616 ،قطب دیس)« گیرندمی

ا  که شریعت در آن قانون نباشد مسلمان نیسهت، حتهی اگهر نمهاز بگزارنهد و روزه      جامعه

؛ بنهابراین و  کشهوربا  اسهالمی را کهه در آن      110  1368 موسهو ، )بگیرند و به حج برونهد  

نین خودساخته را کنند و قواسیوالریسم حاکم بوده و مردم فقط با زبان به خداوند اقرار می

زاده، باغبهان )کنهد  نمایند، جزو جامعه جابلی متسهو  مهی  به اسم شریعت خداوند عرضه می

تنها راه خروج از این جابلیهت، عمهل کهردن بهه فریضهه جههاد و بجهرت از        که   31  1363

در رسهاله   زیه عبدالسالم فرج ن. استدارالتر  به داراالسالم جهت احیا  خالفت اسالمی 

کنهد.  طهرح مهی  و جههاد را م « دارالیفهر بهه داراالیمهان   »از  تبتث بجهر  «هالغائب هالفریض»

را بهه   قطب، تمام جوامع امروز  دیبمچنین ایمن الظوابر  رببر القاعده، با نقل سخنان س

ر خوانهده  فنیردن شریعت خداوند جوامع جابلی نامیده و کفر آنان را باالترین ک دلیل اجرا

. تهأثیر   33-30  1360متیطهی،  )  کننهد  تته که از آنان دور  )بجراست و بر عقال واجب دانس

بها   توان در افراد و گروهی میخوببهدر مورد جابلیت و بجرت را  قطب دیسبا  اندیشه

، جههاد اسهالمی و    331-338  1020الجهنهی،  )الهجره گروه التیفیر و  ازجملهگرا گوناگون اسالم

مشابده نمود. از افراد دیگر  نیز که در امر بجرت   Shepard, 2003: 535) یاسالمجماعت 

توان بهه متمهد ناصهرالدین البهانی و فتهوا  معهروف و  در مهورد        بسیار افراط کردند، می

بمچنین تأثیر  قطب دیس.  Al-Albani, 1994)کرد بجرت مردم فلسطین از وطن خود اشاره 

معالم »در کتا   قطب دیسطور که ن  که بمااگونهبهمهمی در سازمان القاعده داشته است؛ 

الدن کنهد، بهن  آور اسالم در سراسر جهان یاد میآبنگ، تتت عنوان پیاماز پیش« فی الطریق

 ,Zimmerman)اسهت در نظر گرفته  آبنگشیپ منزلهبهخود، القاعده را  1668نیز در اعالمیه 

بها   نیهز متهأثر از اندیشهه    الدنبنعالوه بر این، دیدگاه ضدیهود  اسامه .  239-240 :2002

 . Zeidan, 2001: 37)است بوده  قطب دیس
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 عوامل عیني )بیروني(. 0-1

عالوه بر عوامل درونی، برخی از عوامهل خهارجی )عوامهل عینهی  نیهز زمینهه را بهرا         

انهد؛  با  گوناگون سلفی در میان مرزبها  کشهوربا فهرابم نمهوده    راحت گروه وانتقالنقل

ونقهل  رفت فناور  اطالعات و ارتباطهات، پیشهرفت سیسهتم حمهل    گسترش و پیش ازجمله

رنگ شهدن ابمیهت مرزبها و نظهام     ، کمخوردهشیستبا  ضعیف و جهانی، وجود دولت

مسهلمانان حاضهر در کشهوربا      تیمتهدود شدن، آزار و دولتی وستفالیایی، پدیده جهانی 

 ابهم لمان. در زیهر بهه   و حمله و تجاوز کشوربا  غیرمسلمان به کشوربا  مس غیرمسلمان

 این موارد پرداخته خوابد شد.
 

 شدن. جهاني 4-2-1

که تعریف واحد  در مورد آن وجود نهدارد، بلیهه    ا  استیند پیچیدهاشدن، فر جهانی

 1ملیهوم واتهرز  انهد.  افراد و میاتب گوناگون، تعاریف متعدد  را از ایهن مفههوم ارائهه داده   

جغرافیایی که بر روابهط اجتمهاعی و     دوبندبایه در آن قداند کیند  میاشدن را فر جهانی

آگهاه   دوبنهدبا یطور فزاینده از کهابش ایهن ق  رود و مردم بهفربنگی سایه افینده، از بین می

شهدن، الگهو     نیهز معتقهد اسهت در جههانی     2گهرو آنتهونی مهک  .  01  1316 واتهرز، )شوند می

شهدن در حرکهت اسهت،     ا منطقهه  ا  و بهین فراقهاره   سهو مختلف بشر  بهه با  فعالیت

 با  زندگی مدرن در ابعاد مختلف، ظهور و بهروز دارد شدن در تمام حوزه بمچنین جهانی

. ییهی از وجهوه مههم پدیهده      11  1361 قریهب، )اسهت    عهد ینهد چندبع ااز ایهن رو یهک فر   و

ک کهه دنیها را بماننهد یه     اسهت   و ارتباطات در عصر اینترنهت  فناورشدن، انقال  جهانی

 دبند.دبیده جلوه می

ریز ، بمهابنگی و  برنامهبا  نوین جهت با و فناور با از تینولوژ امروزه تروریست

با کهه دیگهر از نظهر جغرافیهایی در قلمهرو       آن. برنداجرا  اقدامات مرگبار خود بهره می

 شیخاصی متدود نبوده و از نظر سیاسی یا مالی به کشور خاصی وابسته نیسهتند، بهرا  په   

                                                           
1 . Malcolm Waters. 

2 . Anthony Mc Grew.  
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ازجملههه اینترنههت تییههه  بهها  ارتباطههاتی پیشههرفتهکههار خههود بههر توانههایی بههردن دسههتور

دبنهدگان خهدمات   و جهت جلوگیر  از ردیابی خود، از ارائه  166  1361 مقهدم، گوبر )کنندمی

 . Rand, 2005: 83)دبنهد  ناشناس ارائه « IP»با  توانند آدرسکنند که میاستفاده می اینترنتی

قاره بنهد و جنهو  آسهیا    سنتی که در کشوربا  خاورمیانه عربی، شبه هف سلفیبرخال درواقع

 گسهترش انقهال  ارتباطهات،   . تهر شهده اسهت   جدید در عرصه جهانی فعهال ه فعال بود، سلفی

گهر  در جههان   با  نوین اجتماعی موجهب شهده اسهت نئوسهلفی    جنبش با وپیدایش شبیه

، یدبه نیاز به یک مرکز سازمانسلفیسم مجاز  بیدیگر، نئو به سخن ا  یابد.سابقهگسترش بی

 . 211  1362 ابرابیمهی، )فعهال شهده اسهت     «مجهاز   بها  اسهالمی  امارت»ا  از صورت شبیهبه

با  رادییال اسالمی از با  تروریستی و برخی گروهبا  اجتماعی که گروهترین شبیهمهم

؛ آسک. 1؛ کیک0؛ اینستاگرام3بو ؛ فیس2؛ یوتیو 1ترییتواند از  کنند عبارتاستفاده می باآن

و  10؛ سیگنال13؛ تلگرام12آپ؛ واتس11؛ وایبر11؛ ساوند کالود6کی؛ و 6؛ فلییر1؛ تامبلر8اماف

روریسهم و اینترنهت بهه دو صهورت بهه      ت . 01-01  1360 کههن، دبشیر  و جوزانی) 11بو خالفت

بها  گهروه  افهراد و  هیه ا  آنا  شده است بریه اینترنت عرصهناول ای  ییدیگر مرتبط بستند

و در عین پرداختن به جنگ روانهی، بها ییهدیگر،     ر نمایندخود را منتش باربا  خشونتپیام

انهد بهه   با سهعی کهرده  گروه افراد واین نشان ارتباط برقرار کنند. دوم اینیه اپیروان و بوادار

                                                           
1 . Twitter. 

2 .Youtube. 

3 . Facebook. 

4 . Instagram. 

5 . Kik. 

6 . Ask. FM. 

7 . Tumblr. 

8 . Flickr. 

9 . VK (VKontakte).com 

10 . Sound Cloud. 

11 . Viber. 

12 . Whats App. 

13 . Telegram. 

14 . Signal. 

15 . Caliphate Book. 
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بها   پایگهاه ه بهر  بها عهالو  تروریسهت  .نمایند )تروریسم سایبر    حمله ارایانهبا  شبیه

 بها  ماننهد پسهت الیترونیهک، اتهاق     در فضا  مجهاز   تسهیالت بسیار دیگر  از اینترنتی

اینترنتی و تابلوبا  اعالنات مجاز  نیهز   فلابا  الیترونیک، متگو  اینترنتی، گروهوگفت

 در اینترنهت  با  متنی و تصهویر  پیام با  تروریستی با پخشبرند. بمچنین گروهبهره می

بها  مختلهف و   پیهام تهدیهدآمیز را بهه دولهت     با عملیات جنگ روانهی ایهن   کنندتالش می

یهک از  چ کشهیم و بهی  برا  ما ابمیتی ندارد که چه کسی را می با برسانند کهشهروندان آن

. امروزه فضا  سایبر  باعهث شهده اسهت تها      166-211  1361 مقدم،گوبر )شما مصون نیست 

ی در راحته بهه بها  مختلهف   با  رببهران سهلفی بهه زبهان    و بیانیه باآرشیو کاملی از خطابه

 . 111  1362 زاده،نجف) رندیگدر مناطق آمرییا و اروپا قرار  ژهیوبهدسترس مخاطبان 

 1گرایی کمک کرده است، ایجاد بتران بویهت جنبه دیگر جهانی شدن که به رشد افراط

ح بویهت جدیهد و القها  آن بهه     ؛ زیرا جهانی شدن درصهدد طهر  استبویت دینی  ژهیوبه

چنین بویتی است. از نظهر   2«ساز تعمیم»با و عمومیت بخشیدن یا بنابه تعبیر گیدنز، ملت

شود که در ایهن میهان،   گیر و جهانی میبا  تجدد عالمگیدنز در فرایند جهانی شدن، آموزه

رالیستی غر  تشخص و بویت که بر اساس باوربا  لیب عنوانبه  جدید بامؤلفهعناصر و 

بها و  شهود تها گهروه   اما این امر سبب مهی ؛  02  1316 گیهدنز، )گردد شود، مطرح میتعریف می

مخالفههت بنیادگرایههان مسههلمان، در برابههر جهههانی شههدن بههه  ازجملهههبهها  مختلههف ملیههت

ترویج بویت فراگیر از سو  فرایند جهانی شدن باعث  درواقع.  81-82  1363 غالمهی، )زندیبرخ

این بویت به دسهت کنشهگرانی ایجهاد     3شود. از نظر کاستلزبویت مقاومت می گیر شیل

شهود یها دا    ارزش دانسته میشود که در شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه بیمی

در « تهدافعی »بنیادگرایان دینی که از طریق سهاخت بویهت    ازجملهشود؛ ننگ بر آن زده می

را  باآنآیند که تا پیش از این تالش داشتند ارد  برمیبا درصدد حهف موقالب ایدئولوژ 

شهروع حههف    ممابهه بهه تهوان  از بین ببرند؛ به عبارت دیگر رشهد بنیهادگرایی دینهی را مهی    

                                                           
1 . Identity Crisis. 

2 . Generalization. 

3 . Manuel Castells. 
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بها   بر ایهن اسهاس، گهروه   .  20-28  1361 کاسهتلز، ) دینامشدگان کنندگان به دست حهفحهف

انهد، ابهداف   پس از جنگ سرد به فعالیت پرداختهیی که باآن ژهیوبهبنیادگرا و رادییال اسالمی، 

   اند.ا  و جهانی گسترش دادهو اقدامات خود را از سطوح متلی و ملی، به سطوح منطقه
 

 مدرنيسمپست. 4-2-2

مههیالد  وارد مرحلههه   1661بهها  رادییههال اسههالمی از دبههه   از سههو  دیگههر، گههروه 

بها  یسم به دنبال منسوخ کردن فراروایهت مدرنمعتقد است پست 1اند. لیوتارمدرنیسم شدهپست

بها  بهه   با  متنهوع، گهروه  و در مقابل، تالش دارد فضا را برا  به صتنه آمدن گفتمان است

بها در نظهر    . 221-226  1368سهیدمن،  )کنهد  مهیها  « بابروز تفاوت»ی کل طوربهو  شدهراندهحاشیه 

ز بسیار  جهات در قطب مخالف بهم  ا« بنیادگرایانه»و « پسامدرن»با  گرفتن اینیه گفتمان

با  چندتبارگی در برابر خلوو، تفاوت در برابر بمسانی و در زمینه ازجملهگیرند قرار می

بههایی نیههز میههان ایههن دو گفتمههان وجههود دارنههد.  تتههر  در برابههر سههیون، امهها مشههابهت

کهنش بهه   در یک زمهان واحهد، بلیهه در وا    فقطنهبا و موج اخیر بنیادگرایان، پسامدرنیست

، اسهت آمرییایی -ابزار بژمونی اروپایی عنوانبهشرایطی ییسان که طرد و مقابله با مدرنیته 

العهاده و  یهک توزیهع جغرافیهایی فهوق     برحسبمراتب جهانی و با  مخالف سلسلهدر قطب

اند؛ زیرا در نگاه بنیادگرایان، مدرنیسم یک فرایند سیوالریزاسهیون بهوده و   متناسب ظهور کرده

آمرییایی بمانند  کرده و در مقابهل آن سهر   -نیسم اسالمی نیز بمیشه با بژمونی اروپاییمدر

بها   بنهابراین رفتهار و اعمهال رادییالیسهم    ؛ بایست طهرد شهود  فرود آورده است، بنابراین می

 درواقهع باشد، اما  پیشینبا  با و رفتاربا  بنیادگرا  دورهاسالمی معاصر شاید پژوا  ارزش

 طهور به . 216-220  1361 نگر  و بهارت، )است دبی شده ه نظم اجتماعی حاضر جهتدر واکنش ب

بند  کرد  مرحله نخست این توان رادییالیسم اسالمی را به سه مرحله عمده تقسیمکلی می

شهود و تها   المسهلمین شهروع مهی   گیر  اخهوان میالد  با شیل 1631جریان از اواسط دبه 

با  میالد  با ظهور گروه 1681یابد. مرحله دوم از دبه میمیالد  ادامه  1611اواسط دبه 

                                                           
1 . Jean-François Lyotard. 



 61 / المللی شدن تروریسم تیفیر نقش عوامل ذبنی و عینی در بینمقاله پژوبشی   ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

 1611شهود و اوج آن دبهه   آغهاز مهی  « الجههاد »و « المسهلمین جماعهت »مسلح مصر  نظیر 

بایی که بهه  میالد  و با گروه 1661. دوره سوم رادییالیسم اسالمی نیز از دبه استمیالد  

توان حله اخیر رادییالیسم اسالمی را میشود. مرسرزمین افغانستان مهاجرت کردند آغاز می

مهدرن بهودن   دبنهده پسهت    مهمهی کهه نشهان   بها مؤلفها  پسامدرن به شمار آورد. مرحله

از سهطح متلهی بهه     عبهور  .1انهد از   ، عبارتاسترادییالیسم اسالمی در اواخر قرن بیستم 

نهد تهرور سهران    از نبهرد متقهارن )مان   عبهور  .2 گیهر؛ در قالب مفهوم امت عالم سطح جهانی

 .3بها  سهایبر  ؛   بها  انتتهار  یها فعالیهت    حیومت  به نامتقارن )مانند انجهام عملیهات  

با  سلفی در سراسهر جههان   ا  رادییالناپهیر   گسترده شدن حوزه فعالیت شبیهسنجش

که یک مرکز خاو ندارند باعث شده است که ایهن رادییالیسهم نهوین، چندگانهه، متیمهر،      

 انتخها   .0؛  110-116  1362 زاده،نجهف )باشد  ریمهارناپهی و چندوجه، نهچندزبامیان، بی

  از برخوردار .8ا ؛   نوین رسانهبا فناوراز  استفاده .1ابداف نامشخص و نامعلوم؛ 

بخشهی از سهرزمین کشهوربا      اشهغال  .1با  رسهمی؛  توان نظامی باال و نبرد با ارتش

یی بهاال  مهالی از طهرق    توانها  .6جریهه و...؛  عضو سازمان ملل مانند سوریه، عهراق، نی 

فقیهر در میهان ایهن     چنهدان نهه و  کهرده لیتتصه گیهر افهراد   چشم حضور .6گوناگون و 

 . 116-182  1360 و صادقیان، )آل غفورباگروه

با  مختلف و به صهتنه آمهدن افهراد و    مدرنیسم با اعتقاد به طرح گفتمانبنابراین پست

بها و  تیفیر  که اندیشهه -با  سلفیبرا  گسترش گفتمان گروه با  مطرود، زمینه راگروه

با بمواره به حاشیه رانده شده بودنهد، فهرابم نمهوده اسهت و بهه بمهین       بویت اعضا  آن

بها  گونهاگون کهه گهابی     بها و بویهت  با  تیفیر  افراد  بها ملیهت  جهت در میان گروه

 شود.  مسلمان نیز نیستند، مشابده می
 

 کشورهای غيرمسلمان. اقدامات 4-2-3

شدن احساسات مسلمانان  ختهیبرانگترین اقدامات کشوربا  غیرمسلمان که باعث مهم 

توان در دو با  رادییال و افراطی اسالمی شده است را میو گرایش برخی از آنان به گروه

 دسته کلی قرار داد 
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لت در امور داخلي . تجاوز نظامي کشورها  غیرمسلمان به کشورها  مسلمان و دخا0-1-9-0

 هاآن

مبارزه با دشمنان  باآنگرایان با تمسک به عالوه بر مفابیم و اصطالحات دینی که اسالم

با  خود را به خارج از چارچو  سرزمینی خاو یهک کشهور گسهترش دادنهد،     و فعالیت

اقدامات خارجی از سو  کشوربا  غیرمسلمان برضد کشوربا  مسلمان نیز نقش پررنگی 

گرایههان و فرامههرز  شههدن گرایههی و رادییالیسههم از سههو  اسههالمگیههر شههدن افههراطدر فرا

توان سرآغاز این اقدامات را در دوران معاصر، حمله اتتهاد  با  آنان ایفا نمودند. میفعالیت

دسهامبر   20جمابیر شورو  به کشور افغانستان قرار داد. بها حملهه نیروبها  شهورو  در     

اسهتیال    ممابهه بهه گرایان ایهن رخهداد را   ان، گروبی از اسالممیالد  به خا  افغانست 1616

کفار روس بر مسلمانان قلمداد کردند و درصدد مبارزه با خداناپرستان کمونیسهت و بیهرون   

عربسهتان   ازجملهه راندن آنان از افغانستان برآمدند. در این بربهه تهاریخی، دیگهر کشهوربا     

ع خود و مبارزه با دشمن مشتر  به حمایت از سعود ، پاکستان و مصر نیز برا  تأمین مناف

اما در رأس بمه ایهن  ؛  Shavit, 2006: 6; Gerges, 2005: 81-82)با  مبارز پرداختندجهاد 

 عنهوان بهه کشوربا، آمرییا بیشترین حمایت را از مجابدین افغان به عمل آورد؛ زیرا 

موعه این عوامل مج   کمونیسم بود.با شرویپابرقدرت بلو  غر ، خوابان توقف 

باعث شدند که تعداد  از اعرا  مسلمان برا  مقابله با شورو  و پس از طی مراحل 

آموزشی در پاکستان، به افغانستان بجرت نمایند و بهه ایهن ترتیهب گروبهی بهه نهام       

بهزار نفهر    31به بهیش از   باآنپدید آمد که شمار « افغان العر »یا « باافغان-عر »

 .  03-00  1361 پولی و دوران،)دیرسمی

با  گوناگون بهه یهک   مسلمان از سرزمین بمه نیاتا این بنگام دیده نشده بود که 

کشور مسلمان بروند و با دشمن مشتر  بجنگند. در میان مسلمانانی که بهه افغانسهتان   

رفتند، افراد  از مصر، عربستان، یمن، الجزایهر، فلسهطین، سهودان، عهراق، کویهت،      می

دن، ترکیه، سوریه، لیبی، تونس، مراکش، لبنان، پاکستان، بند، اندونز  و مالز  دیهده  ار

 .  11  1361 آباد ،زاده فتحعباس)شدند می
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توان به اشخاصی چهون عبهدا    با میافغان-با  سرشناس حاضر در میان عر از چهره

 الدن و ایمن الظوابر  اشاره نمود.، اسامه بن1یوسف عزام

اتمام جنگ در افغانستان و خروج آخرین نیروبها  شهورو  از ایهن کشهور در     پس از 

بایی که به افغانستان سرازیر شده بودنهد، برخهی در افغانسهتان    میالد ، جهاد  1666سال 

بهایی بمچهون القاعهده شهدند و برخهی دیگهر نیهز بهه کشوربایشهان          مانده و جه  گروه

با  جهاد  را وادار بهه  لمانان بار دیگر گروهاما طولی نیشید که ظلم بر ضد مس؛ بازگشتند

بجرت برا  کمک به مسلمانان ستمدیده نمود. البته این بار جغرافیا  مبارزه تغییر یافتهه و  

با در سهال    آسیا، در اروپا و منطقه بالیان آتش جنگ بر ضد مسلمانان توسط صر جابه

الدن که سازمان القاعهده  در این زمان بن . 111  1361 سازمند،)بود ور گشته میالد  شعله 1662

با  جهاد  در سراسر جهان برا  ربایی مسلمانان تتت سهتم  را با بدف گسترش فعالیت

، اعضا  القاعده و دیگر سلفیان  Gunaratna, 2002: 56)بود در بر نقطه از دنیا بنیان گهاشته 

. به ایهن ترتیهب حهدود     68  1361 اسهماعیل، )نمود جهاد  را دعوت به بجرت به آن سرزمین 

داوطلب مسلمان از برخی از کشوربا  اسالمی کهه در ترکیهه عضهوگیر  شهده      111-011

حضهور نیروبها    .  20  1313 آقارضهی، ) دنهد یگردوبرزگهوین اعهزام   بودند، از آنجا به بوسهنی 

مهیالد  طهی معابهده     1661در سهال   بعد از پایان جنهگ رادییال اسالمی در بوسنی باعث شد 

مسلمانان بوسنی که در اصل خهود معتهدل بسهتند بهه دلیهل فعالیهت        تعداد  از ،«دیتون» صلح

بایوندند و حتی امروزه برخهی از آنهان   با  وبابی با شده و به گروهبا  افراطی جه  آنگروه

 در حالی که تا قبل از جنگ داخلی بوسنی وبابیهت بهیچ جایگهابی در    اند؛به داعش ملتق شده

 .2استشده نیز مشابده  مشابه بمین وضعیت در صربستان و مقدونیه اشت.جامعه بوسنی ند

بایی که با القاعهده بیعهت   گروه ژهیوبهبا  رادییال اسالمی پس از نبرد بوسنی، گروه

در  ازجملهه بها  متبهوع خهود    کرده بودند، اقدامات خود را در راستا  مبارزه بها دولهت  

                                                           
را جهت آموزش داوطلبان حضور در « الخدمهمیتبه»میالد  در پیشاور سازمانی با عنوان  1660و  در سال  . 1

  .Laqueur, 2004: 422با  القاعده بر رو  این سازمان بنا نهاده شد )افغانستان ایجاد کرد که در ادامه پایه

2. www.alwaght.com/ 1394/04/08. 
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ه، چههین، فیلیاههین، تاجییسههتان و... ادامههه عربسههتان، مصههر، الجزایههر، ازبیسههتان، روسههی 

که عمدتاً ناموفق بودند. با پایان جنگ سرد و فروپاشی بلهو  شهرق،     36  1360 آشیار،)دادند

ناپههیر   القاعده دشمن اصلی خود را آمرییا تعریف کرد؛ زیرا معتقد بود که علت شیسهت 

انی دشمن دور )آمرییها   با  حاکم بر جوامع اسالمی ، به علت پشتیبدشمن نزدیک )دولت

بایست ابتدا به نبرد با دشمن دور پرداخهت. بمچنهین وقهوع جنهگ دوم     ؛ بنابراین میاست

سهو بهه   میالد  و دخالت آمرییا در این جنگ که از یهک  1661فارس در اوایل دبه خلیج 

سرکو  نیروبا  عراقی انجامید و از سو  دیگر باعهث حضهور نیروبها  غیرمسهلمان در     

عربستان )سرزمین حهرمین شهریفین     ژهیوبهفارس  اسالمی جنوبی حاشیه خلیج کشوربا 

شد، خشم القاعده را بر ضد آمرییا )صهلیبیون  برانگیخهت کهه نتیجهه آن حمهالت متعهدد       

و از آگوسهت    11  1360 آشهیار، )بهود  مهیالد    1661القاعده بر ضد مواضع آمرییها در دبهه   

علیهه آمرییها کهه سهرزمینِ دو میهان       نبهرد »الدن مبنی بر میالد  با انتشار اعالمیه بن 1668

مهیالد    1666الدن در سهال  و در پی انتشار دومین اعالمیه بن «مقدس را اشغال کرده است

، ایهن حمهالت شهدت    «جبههه جههانی بهرا  جههاد بها یهودیهان و صهلیبیون       »تتت عنوان 

مهیالد ، القاعهده    21قهرن  . در بمهین راسهتا و در اوایهل     162  1361 احمهد، شهیخ بخشهی )افهت ی

مرگبارترین حمله خود را بر ضد آمرییا انجام داد و با بر عهده گهرفتن مسهئولیت حمهالت    

 با  بسیار بزرگی را در ادامه رقم زد.میالد ، تتوالت و دگرگونی 2111ساتامبر  11

 بها  ساتامبر، آمرییا جهت انتقام و نهابود  القاعهده کهه پایگهاه     11پس از وقوع حادثه 

خود را در افغانستان متمرکز کرده و از حمایت دولت طالبهان )امهارت اسهالمی افغانسهتان      

بها  القاعهده و   و زیرسهاخت  میالد  بهه افغانسهتان حملهه    2111اکتبر  1برخوردار بود در 

جمههور آمرییها در   طالبان را ساقط نمود. پس از جنگ افغانستان، جورج دبلیو بوش رئهیس 

ی را کره شمالمیالد ، سه کشور ایران، عراق و  2112ژانویه  26اریخ کنگره این کشور در ت

بایست پهیش از حملهه تروریسهتی    و حامی تروریسم نامید که آمرییا می 1«متور ابریمنی»

 21، دشمن را غافلگیر نماید. در بمین راستا دولهت آمرییها در   «دستانهپیش»، با حمله باآن

                                                           
1. Axis of Evil. 
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ی مانند مبارزه با تروریسم، برقهرار  صهلح جههانی،    میالد  در سایه شعاربای 2113مارس 

و بهدون  « باائتالف اراده»کشور دیگر و در قالب  06اعطا  دموکراسی و آزاد  با بمرابی 

مهیالد  بها سهقوط     2113مه  1کسب اجازه سازمان ملل، به عراق حمله کرد. این جنگ در 

با ادامه یافت. با حمله ناشی از آن سال اما تبعات  162-161  1361 سازمند،) دیرسبغداد به پایان 

با  جهاد  برا  مبارزه بها اشهغالگرانی کهه بهه     نیروبا  آمرییایی به عراق، بار دیگر گروه

اشهغال عهراق   اند، خود را مهیا  حضور در این کشور نمودند. سرزمین اسالمی بجوم برده

بها و  و سهلفی  ابه یجدید ازجملهه بعمه   با  مخالف شرایطباعث بسیج سنی توسط آمرییا

 بها  شورشهی  با در قالب گهروه آن یدبسازمان با  خارجی به این کشور وجهاد  بجوم

؛ امها  با  داعش بر آن بنیان نههاده شهد  گردید که در ادامه پایه مختلف ازجمله القاعده عراق

ن با  متعدد دیگر  نیز در کنهار آ گروه ی عمده بود وشبا  شورتنها ییی از گروه القاعده

مجابدین عراق، ارتش اسالمی عهراق،   توان به ارتشبا میازجمله این گروهکه  یافتند ظهور

بهه   د.جبهه اسالمی مقاومت عراق اشهاره کهر   و 1621با  انقال  انصارالسنه، گردان ارتش

 بها  انتتهار  در عهراق توسهط    گههار  بمهب  درصد 61تا  61نظامی آمرییا  گفته مقامات

 سهو  جنگجویهان خهارجی اسهت. ایهن      بها از د کهه بسهیار  از آن  گیرالقاعده صورت می

و  منطقه مانند عربسهتان، اردن، سهوریه، الجزایهر    جنگجویان اغلب از کشوربا  عربی سنی

 . 231-231  1366 اسد ،)شوند سایر کشوربا وارد عراق می

ی و توان در وقوع بیدار  اسالمگرایان را میجایی و تتر  اسالمآخرین مرحله جابه

در  1بتران سوریه مشابده کرد. جریان بیدار  اسالمی با خودسوز  یک دانشهجو  ژهیوبه

در تونس منجر گردیهد  « یاس»میالد  در تونس آغاز شد که به انقال   2111دسامبر  16

به سایر کشوربا  خاورمیانه و شمال آفریقها تسهر  یافهت و دوازده کشهور      سرعتبهو 

ت. در پی این تتوالت حاکمان تونس، مصر، لیبهی و یمهن   عربی را با چالش مواجه ساخ

بایی با مخالفان خهود  برکنار شدند و دیگر حاکمان در سایر کشوربا نیز درگیر کشمیش

ترینِ این کشوربا سوریه بود که با توجه به موقعیت راببهرد   مهم . 113  1362 حاتمی،) شدند

                                                           
 یب متمد بن بوعزیز .طارق ط.  1
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ان و دولهت مرکهز ، توجههات    خود و بمچنین سهطح درگیهر  بهین مخالفه     کیتیژئوپلو 

بها در سهوریه در     خود جلب کرده است. با آغاز اعتراضات و درگیر سوبهالمللی را بین

میالد  و دخالت برخی از کشوربا  خارجی در این بتران کهه بهر یهک     2111ژانویه  28

بها  مختلهف   تالش داشتند منافع خود را تأمین کنند، زمینه برا  ظههور و گسهترش گهروه   

با داعش است که توانسته است بها جهه    ترین این گروهتیفیر  فرابم گردید. مهم-فیسل

 المللی را تشییل دبد.با  مختلف، یک گروه با ابعاد بینافراد با ملیت

از کالم خدا،  سوناستفاده»البته برخی از اندیشمندان چون مصطفی دانش نویسنده کتا  

بها   انهد و گهروه  امل خارجی بسیار افهراط کهرده  در مورد نقش عو« بتران در دنیا  اسالم

داننهد کهه از آن بهر ضهد     با میجهاد  و رادییال اسالمی را تنها ابزار  در دست ابرقدرت

 . 11  1362 نبو ،)کنند رقیب خود استفاده می
 

 گرايانه بر ضد مسلمانان حاضر در کشورها  غیرمسلمان. اقدامات خشونت0-1-9-1

انهد سهلفیان رادییهال در    ات کشوربا  غیرمسلمان که باعث شدهبخش دیگر  از اقدام

بار از خود نشان دبند و رادییالیسم را در سطح جههانی  اکمر نقاط جهان رفتاربا  خشونت

بها  نهاروا بهر ضهد     براسی، آزار و اذیت و العمهال تبعهیض  گسترش دبند، به مسائل اسالم

 شود.مسلمانان مربوط می

و دانهد و بهرا  مبهارزه بها اسهالم      ی را مساو  با تروریسهم مهی  غر ، بنیادگرایی اسالم

گرفتهه اسهت  از بععهد فربنگهی و فیهر        با  مختلفی را در پیش  اسالمی، روشباگروه

گرایان ارائهه شهود کهه    روح از اسالمبمواره تالش شده است تصویر  خشن، خشک و بی

 11بها واقعهه    زمهان بهم  21قهرن   توان از آغاز قرن جدید دانست؛ زیهرا آغهاز  اوج آن را می

براسهی را در جههان غهر     بود. این واقعه و پیامدبا  آن، ضدیت با اسالم و اسالم ساتامبر

میالد ، انفجار ایسهتگاه مرکهز قطهار     2111فراگیر ساخت. پس از وقوع این حادثه در سال 

 2111 میالد  و انفجهار بمهب در ایسهتگاه متهرو  لنهدن در سهال       2110مادرید در مارس 

به مسلمانان نسبت داده شد و نمهاد رفتهار و فربنهگ مسهلمانان معرفهی       سرعتبهمیالد ، 
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. پس از وقوع این رخدادبا، غر  با اسهتفاده از وسهایل تبلیغهاتی و     118  1361 امینیان،) دیگرد

رحم و مخالف برگونه نوآور  و خالقیت گرایان را افراد  بیارتباطی مختلف خود، اسالم

با  اسهالمی سهاخته شهده اسهت،     بایی که در رابطه با حرکتکرده است. اکمر فیلممعرفی 

قتهل،   باآنکه نهایت بنر  استخوار و قرون وسطایی معرفی کرده بایی خونرا چهره باآن

کهه در  مهیالد    2110در پیمایشهی در سهال   .  136-101  1362 بترانهی، )اسهت  غارت و تهرور  

با مصاحبه شد، ابراز کردنهد بهه دلیهل    د مسلمانانی که با آندرص 61انگلستان انجام گرفت، 

و  ددرصه  01میالد ،  2111اند؛ حال آنیه این رقم در سال مورد تبعیض واقع شده نشانید

درصد بود. دفاتر ضدتبعیض در بلنهد طهی چنهد سهال گهشهته       31میالد ،  1666در سال 

نامیهده   «ا  دینیبارا  انگیزهتبعیض نژاد  د»تعداد روزافزونی شیایت در خصوو آنچه  

عنهوان  بهه مهیالد    2113کننهدگان در سهال   انهد و بیشهتر شهیایت   شده است، دریافت کرده

. در  133-130  1368 بشهجین، زاد و غفهار  مرشد )اند کرده نامثبتمسلمانان  مسلمان یا به نیابت از

 11ن را پهس از واقعهه   رشد خشونت بر ضد مسلمانا 1ایاالت متتده نیز پلیس فدرال آمرییا

 .2داندگیر میساتامبر بسیار چشم

سهتیز  بهه طهرح    و شهیوه اسهالم   ردیه گیبرنمالبته این اقدامات تنها جنبه فربنگی را در 

تضهاد قهرآن بها علهوم      مسهئله طرح  ازجملهمسائل کالمی و عقیدتی نیز کشیده شده است؛ 

 -گرایان، شامل اقدامات پلیسهی اسالم . بععد دیگر برخورد غر  با 8-1  1366 سبتانی،)  امروز

شود که ایهن شهیوه خهود بهه دو صهورت اجرایهی شهده اسهت  ییهی سهرکو            نظامی می

بها   گرایان مستقر در کشوربا  غربی ماننهد فرانسهه، انگلسهتان و آمرییها بهه بهانهه      اسالم

مختلفههی بمچههون انجههام اقههدامات تروریسههتی و نقههض حقههوق بشههر، دموکراسههی و      

بهه داعهش را شههروندان     شدهجه . به بمین علت بخشی از  103  1362 رانی،بت)سمیسیوالر

دبنهد. بهه گهزارش    تتت فشار اجتماعی قرار دارند تشهییل مهی   تشانیبوخاطر غربی که به

میالد  با جه  نیرو از بهیش   2110تا ژوئن  مظهر تیفیریسم عنوانبهسوفان گروپ داعش 

                                                           
1 . FBI. 

2. www.boiseweekly.com. 
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ترین شبیه تروریستی در تاریخ بشهریت را ایجهاد   ترین و پیشرفتهکشور جهان، بزرگ 61از 

. البتهه برخهی از کشهوربا  غیرغربهی ماننهد       210-211  1360 مقدم،کسرایی و داور )است نموده 

گرایهان را دنبهال   سهاز  اسهالم  ترکیه )در قرن بیستم  و تاجییستان نیز ایهن شهیوه متهدود   

برخهی کشهوربا  غیرمسهلمان از     نظامی -اند. شیوه دوم نیز تقویت و حمایت سیاسیکرده

گهرا و  با  اسهالم با  نظامی و خودکامه در کشوربا  خاورمیانه است که با گروهحیومت

. ایهن اقهدامات باعهث شهد تها ییهی از        103  1362 بترانهی، )دارند بنیادگرایی اسالمی سروکار 

ز شد، انجام میالد  آغا 2111با  اصلی مردم در جریان بیدار  اسالمی که از سال خواسته

بها  وابسهته بهه    با  مهببی، رعایت حقوق شهروند  و سرنگونی حیومهت آزادانه مراسم

 . 161-166  1362 ابرابیمی و ستوده،)باشد غر  
 

 1خوردهشکستهای ضعيف یا . وجود دولت4-2-4

با  مبارز تروریستی در بر نقطهه از جههان   ییی دیگر از عوامل مهم بیرونی که به گروه

بها   نمایهد، وجهود دولهت   فعالیت جهت دستیابی بهه مطالبهات خهود را فهرابم مهی     امیان 

میالد  و  1661در اوایل دبه  خوردهشیست. مفهوم دولت استیا ضعیف  خوردهشیست

. پدیده دولت ضعیف بهه مهوقعیتی    Call, 2008: 1492)شد با بررسی کشور سومالی برجسته 

ل نظهم عمهومی درون قلمهرو خهود نیسهت،      اشاره دارد که حیومت مرکز  قهادر بهه کنتهر   

مستتیم مرزبایش را کنترل نماید، نسبت به تداوم حیات خهدمات یها    صورتبهتواند نمی

با  داخلی کهه در خهارج از   و در برابر چالش نهادبا  عمومی اعتماد  به حیومت نیست

س، . بهر ایهن اسها    Newman, 2009: 422)اسهت  پههیر  ی بستند آسیبقانون اساسچارچو  

بها   با دیگر نتوانند کاالبا و خدمات عمومی را تهأمین نماینهد، جلهوه   بنگامی که حیومت

بها عنهوان    خهود  کتها   . مار  کالهدور در  Rotberg, 2002: 131)شوند شینندگی پدیدار می

بها  جدیهد کهه    بهازیگران جنهگ   معتقهد اسهت دامنهه فعالیهت    « با  جدید و قدیمجنگ»

شهود. ایهن بهازیگران    نمهی  تهدود بهه مرزبها  یهک دولهت     با  تروریستی بستند، مگروه

                                                           
1 . Weak or Failed States. 
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بهه   قومی، وابسهته بهودن   ی، ایدئولوژ  مهببی یاتبایی ازجمله داشتن ارتش چندملیویژگی

بها در  دولهت  ا  دارنهد. بها توجهه بهه ناکهامی     ابع، حمایت خارجی و اشباع رسانهنغارت م

کشهور   ن مختلهف از چنهد  با با جهه  مردمها  دوران جدید، این گروه برآوردن مطالبات در

دولهت وارد جنهگ    بهر ضهد  خهود کننهد و    بها  توانند چندین دولت را درگیر فعالیهت می

بلیهه بهین    بین دو یا چند دولت نیست، تنها ، جنگرو نیا از.  Kaldor, 1999: 20-25)شوند

 .است با یک یا چند دولت بازیگر غیردولتی یک یا چند

مهیالد  و سهقوط دولهت طالبهان در ایهن       2111ال با حمله آمرییا به افغانستان در سه  

میالد  و سقوط نظام بعث  2113با حمله نظامی آمرییا به عراق در سال  کشور و بار دیگر

امنیتی در این کشوربا پدیهدار شهد کهه     خألعراق و منتل شدن ارتش این کشور، یک نوع 

 و این کشوربا مهیها کهرد  داعش در  ژهیوبهبا  سلفی و تروریستی زمینه را برا  رشد گروه

مهیالد ، از   1661فارس در اوایهل دبهه   این در حالی است که آمرییا در جنگ دوم خلیج 

در کشهور   . 220  1360 راجرز،)نیرد بیم تجزیه و فروپاشی عراق، رژیم این کشور را سرنگون 

در آن،  با  گونهاگون تروریسهتی  با در این کشور و حضور گروهآرامیسوریه نیز با آغاز نا

با  بسیار  از مناطق را از دسهت داد و نهاامنی و تهرور در ایهن کشهور      دولت کنترل بخش

گیر  دولت ضعیف در سوریه، حمالت تروریستی نیز در ایهن  بروز و ظهور یافت. با شیل

 .1افتکشور افزایش ی

میالد  در مورد تعهداد حمهالت تروریسهتی و رتبهه      2118با بررسی آمار  که در سال 

شهود کهه در میهان ده    ربا در میزان ضعف و شینندگی منتشر شده است، مشهابده مهی  کشو

درصهد از آن   11انهد،  کشور  که در آن سال بیشترین حمالت تروریسهتی را تجربهه کهرده   

درصهد   31اند و از آن با  شیننده بودهکشوربا جزو چهارده کشور نخست در زمینه دولت

مهیالد  وضهعیت    2111میالد  نسبت به سهال   2118درصدشان در سال  21مانده نیز باقی

مهیالد ، رتبهه کشهوربا از نظهر      2118اند. در این مقایسه، در سهال  شینندگی بدتر  داشته

شینندگی به این صورت بوده است  سومالی اول، یمن چههارم، سهوریه ششهم، افغانسهتان     

                                                           
1. www.dashboardom.com/terrorism. 
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وچهارم، بند بفتادم و اهنهم، عراق یازدبم، نیجریه سیزدبم، پاکستان چهاردبم، فیلیاین پنج

میالد  ده رتبه و بنهد یهک رتبهه     2111ترکیه بفتادونهم. در این میان ترکیه به نسبت سال 

 .1بودندسقوط کرده 

 تیفیر  در چند سهال اخیهر  -با  سلفیگیر  و رشد گروهبنابراین ییی از عوامل شیل

خود را بهر   اند قدرتنستها  دانست که نتوابا  فروماندهتوان متصول ناتوانی دولترا می

 ییاارچه کنند. ایهن  تمام مناطق سرزمینی خود اعمال و مردم خود را تتت یک بویت ملی،

مواجهه  یابی دینهی  و بویت گراییگرایی، قومطور جد  با مناقشات ناشی از فرقهکشوربا به

ی و بها  متله  مناسب را برا  ظهور قهدرت  و این مناقشات داخلی، زمینه و شرایط بستند

ظهور این بازیگران را نیز نباید تنهها بهه کشهوربایی    ت. ا  نظیر داعش فرابم کرده اسمنطقه

ظههور    مسهتعد بهرا    امنطقه توانیرا م یانهبلیه خاورم نظیر سوریه و عراق منتصر کرد؛

بهایی از  کشوربایی چون لبنان، یمهن، لیبهی و افغانسهتان نمونهه     دانست و یگرانیباز ینچن

آمهده ناشهی از   دسهت انهد در فرصهت بهه   با  غیردولتی توانستهگروه ستند کهب کشوربایی

 . Gause, 2014)بایی از این کشوربا مسلط شوند مرکز ، بر بخش کابش قدرت دولت

 

 گيرینتيجه

پدیده تروریسم اگرچه دارا  قدمت طوالنی است، اما این پدیهده در طهول تهاریخ و در    

را پشهت سهر گهاشهته اسهت و امهروزه نیهز در منطقهه         با  مختلف اَشیال گوناگونیدوره

سو بهه  خاورمیانه و جهان اسالم به شیل تروریسم تیفیر  ظهور پیدا کرده است که از یک

یک روییرد مههببی کهه قائهل بهه      عنوانبهعلت پیوند یافتن دو موضوع تروریسم و تیفیر 

سهو  دیگهر بهه علهت      و از باشهند بار جهت دستیابی به ابداف خود مهی اقدامات خشونت

با  مرز  یهک کشهور و بهه چهالش کشهیدن نظهم و امنیهت        متدود نماندن در چارچو 

رسهد؛ بنهابراین در   با  تروریسم در گهشته به نظر مهی تر از دیگر گونهالمللی، خطرنا بین

بها  تیفیهر    بها  گهروه  پژوبش حاضر تالش شد عواملی که بر فرامرز  شهدن فعالیهت  

                                                           
1. www.fundforpeace.org. 
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د مورد بررسی و واکهاو  قهرار گیرنهد. در بمهین راسهتا، عهواملی کهه بهه         انتأثیرگهار بوده

انهد، در دو بخهش عوامهل درونهی کهه      تیفیر  کمک کرده-المللی شدن جریانات سلفیبین

با بمچون جهاد، احیا  خالفت، جابلیهت  مربوط به مسائل و مفابیم دینی گفتمان تیفیر 

بها   ه مسهائل خهارج از کنتهرل گهروه    شد و بخش عوامل بیرونی که مربوط بو بجرت می

با  تیفیهر  را بهه واکهنش وادار    یا به عبارت دیگر عواملی که گروه استتیفیر   -سلفی

مدرنیسهم، اقهدامات کشهوربا  غیرمسهلمان بهر ضهد       نمایند مانند جهانی شهدن، پسهت  می

مورد بتث قرار گرفتنهد. اکنهون بها     خوردهشیستبا  ضعیف و مسلمانان و وجود دولت

شهود  المللی شدن تروریسهم تیفیهر ، تهالش مهی    در بین مؤثروجه به روشن شدن عوامل ت

 ینیعقدرت نرم  و ) یذبنیی در قالب ارائه رابیار در دو حوزه مربوط به عوامل باشنهادیپ

 تیفیر  ارائه گردد  -با  سلفیقدرت سخت و مسائل ساختار   جهت مقابله با گروه)

با  کمتر  در مقابهل اقهدامات   تیفیر  بزینه-با  سلفیپیشگیر  از تشییل گروه  1

تههر آن اسههت کههه تمرکههز راببردبهها  ، بنههابراین منطقههیبههردارددر بههاآنواکنشههی بههر ضههد 

بها     در مقابله بها گهروه  2متمرکز شود.  رانهیشگیپطور عمده بر اقدامات ضدتروریستی به

 ازجملهه  بها آنبایست دیگر ابعاد می متمرکز شد، بلیه باآنتیفیر  نباید تنها بر بععد نظامی 

اعضها  جامعهه     اجمهاع  3ا  نیز مهورد توجهه قهرار گیرنهد.     ، اقتصاد  و رسانهکیتیژئوپل

المللی بر رو  تعریفی واحد و مشخص از تروریسم جهت مقابلهه بها پدیهده تروریسهم     بین

تروریسهتی   ی بهر ضهد اقهدامات   و مقرراته المللی قوانین   اگرچه در نهادبا  بین0 .تیفیر 

با  جهان امروز و اقدامات نهوین تروریسهتی بمچهون تروریسهم     وجود دارد، اما پیچیدگی

سایبر  نیازمند تدوین قوانینی جدید برا  برخورد با اقهدامات تروریسهتی و تعیهین مرجهع     

در کنهار    1. اسهت به این اقدامات با اختیارات الزم و ضمانت اجرایی قهو    کنندهیدگیرس

بایست از طریق قدرت نرم و مباحث فربنگی نیز بهه مقابلهه بها جریانهات     میبخش نظامی، 

با، سمیناربا و جلسات علمی با حضور علمها   برگزار  بمایش ازجملهتیفیر  پرداخت؛ 

فربنگهی در راسهتا  تبیهین     -برجسته جهان اسالم؛ انتشار مقاالت، کتب و نشریات علمهی 

سهاز  در امهت   م تقریب مهابب جههت اجمهاع  با  تیفیر  و لزومابیت باطل افیار گروه
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و اسهتفاده از ظرفیهت    رووگو با سلفیان معتهدل و میانهه  گفت اسالمی بر ضد پدیده تیفیر و

بهایی کهه سهلفیان تیفیهر        ییهی از راه 8 .با  رادییال سلفیبا در جهت مهار جریانآن

ر  از ابهزار رسهانه اسهت؛    گیه نمایی باردازند، بههره کنند با استفاده از آن به قدرتتالش می

ا  تروریسهم  ا  نیهز تمهیهداتی بهر ضهد قهدرت رسهانه      بایست در زمینه رسهانه بنابراین می

ع  در مقابلهه بها جریهان تیفیهر     اطههار ) گیر  از روش ائمه   بهره1تیفیر  اندیشیده شود. 

بهرد از  ع  که خود با تیفیر از سو  خوارج مواجه شدند، امها تها لتظهه ن   ) یعلامام  ژهیوبه

ایجهاد شهیاف و    بهایی چهون  اقدامات فربنگی و نصیتت آنان دست برنداشتند و از روش

زدایهی از سهاابیان خهود و افشها  بهاطن      و شک رخنه در صفوف خوارج، تهدید و بشدار

بردند و در عین حال نیز به لتها  نظهامی   کرد، بهره میگروه خوارج که تظابر به اسالم می

جانبه اقتصاد  و مالی زیر نظر قهوانین و  با  بمه  اعطا  کمک6ند. بمواره آماده نبرد بود

  6 المللی به کشوربایی که در وضعیت ضعف و ورشیستگی قرار دارنهد و با  بینسازمان

 تیفیر  به منابع مالی مختلف. -با  سلفیجلوگیر  از دستیابی گروه
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 ومآخذ منابع فهرست

 و عربي فارسي منابع .الف

 ترجمه حسن نظمی نوین جهانیساتامبر و ایجاد بی 11   ، جدال دو توحش1360، ژیلبر )آشیار ،

 مرتضو ، تهران  اختران.

 ( دانشنامه سیاسی، تهران  مروارید.  1313آشور ، داریوش ،  

 ( فصهلنامه مطالعهات   «استعداد نیروبا  درگیهر در بوسهنی و برزگهوین   » ، 1313آقارضی، رضا ،

 .11-26، صص 0و  3ه راببرد  بسیج، شمار

  فراگیهر شهدن تروریسهم     شهدن و  مدرنیتهه، جههانی  » ، 1360غفور، متسن و صادقیان، رضا )آل

 .136-188، صص 3، شماره 2، فصلنامه ساهر سیاست، سال «پسامدرن

 سنجی الگودبی انقال  اسالمی ایهران بهه   امیان» ، 1362اصغر )ابرابیمی، شهروز و ستوده، علی

با  اسالمی به ابتمام متمدرضا حاتمی و مرتضهی بترانهی،   المعارف جنبشایرهدر  د« باجنبش

 تهران  پژوبشیده مطالعات فربنگی و اجتماعی.

 گر  و جهانی شدن امنیت در خاورمیانهه، تههران  پژوبشهیده     ، نوسلفی1362ا  )ابرابیمی، نبی

 مطالعات راببرد .

 11، شهماره  16، فصلنامه راببرد، سال «ه در عراقظهور و افول القاعد» ، 1366اکبر )اسد ، علی ،

 .233-206صص 

 ( ا  جهودکی، تههران    با، ترجمه حسهن خاکرنهد و حجهت    ، سلفی1361اسماعیل، متمود

 الهد .

 ( ی، خهارج  اسهت یس، فصهلنامه  «بها ستیز  در غر   دالیل و ویژگیاسالم» ، 1361امینیان، بهادر

 .111-121، صص 1، شماره 22سال 

 در  « گهرا پیدایش و گسهترش اسهالم سیاسهی؛ تتلیهل گفتمهانی مهتن      » ، 1362ر ، منصور )انصا

بها  اسهالمی بهه ابتمهام متمدرضها حهاتمی و مرتضهی بترانهی، تههران           المعارف جنبشدایره

 پژوبشیده مطالعات فربنگی و اجتماعی.

 بابیهت، سهراج   نامهه نقهد و  پژوبش« جهاد در اندیشه سید قطب» ، 1363زاده، متمدرضا )باغبان

 .21-06، صص 11، شماره 0منیر، سال 

 ( المعهارف  در  دایهره « بها  اسهالمی و انقهال  اسهالمی ایهران     جنهبش » ، 1362بترانی، مرتضی

با  اسالمی به ابتمام متمدرضا حاتمی و مرتضی بترانی، تهران  پژوبشهیده مطالعهات   جنبش

 فربنگی و اجتماعی.
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 6، فصلنامه علوم سیاسی، سهال  «الدنتیمیه تا بن؛ از ابنجهاد» ، 1361احمد، مهد  )شیخبخشی ،

 . 186-163، صص 30شماره 

 ( ترجمه مهشید میرمعز ، تهران  روزنه. ؟کیست الدنبن ، 1361پولی، میشائیل و دوران، خالد 

 ( الموسوعه المیسره فی االدیان و المهابب و االحزا  المعاصره، ریا .1020الجهنی، مانع بن حماد ،  

 ( بها  اسهالمی بهه    المعارف جنهبش در  دایره« امواج بیدار  اسالمی» ، 1362حاتمی، متمدرضا

 ابتمام متمدرضا حاتمی و مرتضی بترانی، تهران  پژوبشیده مطالعات فربنگی و اجتماعی.

  ، یاسیستبیین رابطه جهاد و تروریسم در اسالم » ، 1361و طوسی، کوثر ) نیمتمدحسجمشید 

، 2، شهماره  8شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره جامعه دو فصلنامه، «با ه و تیفیر امامی )از منظر

 .103-111صص 

  ، فصلنامه مطالعات راببهرد ، سهال   «درآمد  بر بنیادگرایی اسالمی» ، 1361غالمرضا )خسرو ،

 .121-103، صص 1، شماره 6

 ریسهتی داعهش در   بها  ترو شبیه سهلول » ، 1360کهن، شابین )دبشیر ، متمدرضا و جوزانی

 .26-83، صص 62ه مرکز  و قفقاز، شمار یا فصلنامه آس، «آسیا  مرکز 

 ( ی و وسهف ی یحهاج ، ترجمه امیرمتمد 21 ، زوال کنترل  امنیت جهانی در قرن 1360راجرز، پال

 مژگان جبلی، تهران  پژوبشیده مطالعات راببرد .

 ( ان  مؤسسه فربنگهی مطالعهات و   با  بزرگ، تهر ، سیاست خارجی قدرت1361سازمند، بهاره

 المللی ابرار معاصر تهران.تتقیقات بین

 ( شهماره  16، فصلنامه کالم اسالمی، سال «نوین صورتبهستیز  اسالم» ، 1366سبتانی، جعفر ،

 .8-12، صص 86

 ( معالم فی الطریق، بیروت  دارالشروق.1616سید قطب ،  

 ( اسی، ترجمه باد  جلیلی، تهران  نی.شن ، کشاکش آرا در جامعه1368سیدمن، استیون 

 شناسی سیاسی، تهران  سخن.جامعه ، 1361) صبور ، منوچهر 

 سهر   و تجاوز نیروبا  اتتاد جمابیر شورو  به افغانستان» ، 1361آباد ، مهد  )زاده فتحعباس

 .18-26، صص 216و  211اقتصاد ، شماره  -مجله اطالعات سیاسی، «برآوردن القاعده

  ،بنیادگرایی، تهران  کانون اندیشه جوان.1363ی )علفنجغالمی ،  

 پژوبشهنامه نقهد   «قطهب ید س  القاعده از افیار جهاد  بابرداشت» ، 1362نژاد، مجید )فاطمی ،

 .31-11، صص 12، شماره 3وبابیت، سراج منیر، سال 

 ( تصهاد ،  اق -، فصهلنامه سیاسهی  «با  امنیتی ایهران شدن و چالش جهانی» ، 1361قریب، حسین

 .12، شماره 11سال 
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 ( عصر اطالعات  اقتصاد، جامعه و فربنهگ )قهدرت بویهت ، جلهد دوم،     1361کاستلز، مانوئل ، 

 ترجمه حسن چاوشیان، تهران  طرح نو.

  برآمدن داعش در خاورمیانه  تتلیل جامعه» ، 1360مقدم، سعیده )کسرایی، متمدساالر و داور-

 .161-218، صص 1، شماره 1سال  خارجی،، فصلنامه روابط «شناختانه

 الملل سلفیسم جهاد  و تتول اد و نظم بینجه» ، 1368) کیا، طیبهمتمد و  حسینی، اصغرکیوان

 .81-61، صص 16، شماره 21، فصلنامه علوم سیاسی، سال «دمعنایی جها

  دانش  ، فصلنامه«جهانی شدن و تروریسم جدید  ارائه مدل مفهومی» ، 1361مقدم، ابوذر )گوبر

 .111-218، صص 1، شماره 1سیاسی، سال 

 ( تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران  نی.1316گیدنز، آنتونی ،  

 در  دیه معهادالت جد   رگیه نقهش داعهش در شهیل   » ، 1363)  بهاد  ،یلیآج و زبرا کشه،ینیبم

 .116-102، صص 6، شماره 3سال  ن،یالمتفصلنامه حبل ،«انهیخاورم

  پژوبشنامه نقد وبابیت، سراج منیر، «خالفت از دیدگاه سلفیه جهاد » ، 1360)متیطی، مرتضی ،

 .21-36، صص 16، شماره 1سال 

  المعهارف  دایهره در  « مهودود  و سهید قطهب   » ، 1362پهور، متسهن )  زاد، علی و علهو  مرشد

با  اسالمی به ابتمام متمدرضا حاتمی و مرتضی بترانی، تهران  پژوبشهیده مطالعهات   جنبش

 فربنگی و اجتماعی.

  بها و عوامهل  براسی در اروپها؛ ریشهه  اسالم» ، 1368بشجین، زابد )زاد، علی و غفار مرشد» ،

 .113-101، صص 2، شماره 3فصلنامه دانش سیاسی، سال 

 ( تهران  ادنا. عزیزا  علیزاده،  ، فربنگ معین، گردآور 1368معین، متمد 

 ( دو فصهلنامه ، «با  سید قطب درباره جابلیت مسهلمانان نقد  بر دیدگاه» ، 1368موسو ، امیر 

 .181-161، صص 31، شماره 10پژوبی دینی، سال انسان

 ( تیفیهر  در دوره  -بها  سهلفی  پژوبی جریانآینده» ، 1366میرعبدلی، متمد و خراسانی، رضا

 .26-11ص ، ص1، شماره 6جهان اسالم، سال  با  سیاسیفصلنامه پژوبش، «پساداعش

 المعارف جنبشدایرهدر  « گرابا  اسالمظهور و دگرگونی جریان» ، 1362ید عبداالمیر )نبو ، س-

با  اسالمی به ابتمام متمدرضا حاتمی و مرتضی بترانی، تهران  پژوبشیده مطالعات فربنگی 

 و اجتماعی.

 می با  اسالالمعارف جنبشدایرهدر  « تتوالت اسالم سیاسی رادییال» ، 1362زاده، رضا )نجف

 به ابتمام متمدرضا حاتمی و مرتضی بترانی، تهران  پژوبشیده مطالعات فربنگی و اجتماعی.

  ،ی، تهران  حقیقت.نییآ دیشه ، قلب اسالم، ترجمه مصطفی 1363) نیحس دیسنصر 
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 ، اماراتهور   تبارشناسهی جههانی شهدن، ترجمهه رضها       1361و بارت، ماییهل )  ویآنتون نگر ، 

 سرا  آشیان.زاده، تهران  قصیدهنجف

 ( اسماعیل گیو  و سیاوش مریهد ، تههران  سهازمان    ، جهانی شدن، ترجمه 1316واترز، مالیوم 

 .مدیریت صنعتی
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