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تاریخ دریافت19/1/31 :

تاریخ تأیید19/5/31 :
*

سیدمهدی علیزاده موسوی

سلفیه در جهان اسالم است .اما در بررس علم نیازمند مدل مناسب هسیتیم ویه بتوانید
زوایا و ابتاد مختلف این وعتیت موجود را تبیین وند .در ایین تققییا از میدل م تی
بقران استفاده شده است .بر اساس این چارچوب نظری هشیت وعیتیت از ترویی

سیه

عامل میزان تهدید ،مقدار زمان و مقدار آگاه به وجود م آید وه با نگیاه بیه عمل یرد
سلفیه در فضای بیداری اسالم  ،روشن م شود وه میزان تهدید زیاد ،مقدار زمان وم و از
نظر آگاه شرایطِ غافلگیری حاوم است و در میان هشت وعتیت م ت

بقیران ،چنیین

ارزیابی وضعیت سلفیه بر اساس مکعب بحران

نخستین گام برای هر گونه سیاستگذاری و مقابله با سلفیه ،بررسی وعیتیت ونیون

وعت یت منطبا با شرایط بقران است و چنین شیرایط نیازمنید سیرعت در هیر گونیه
سیاستگذاری و تصمیمگیری است.

کلید واژگان :سلفیگری تکفیری ،جهان اسالم ،مکعب بحران ،بحران.

* عضو هیأت علمی پژوهشکده حج و زیارت.
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مقدمه
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سابقه جریان سلفیه حداقل در حوززه ممولگرایوی بوه سوه قورن یویی یعروی دوران
محمدبنمبدالزهاب(ت3335ق) برمیگردد و در طوزل سوه قورن گهشوته ،تسوارتهوا و
مشکالت بسیاری را برای جهان اسالم یدید آورده است؛ 3اموا در اواتور قورن گهشوته و
سال های آغازین هزاره دوم ،رشد و گسترش سلفیه تکفیری ،شتاب بیشتری به تزد گرفته
و در قالب گروهها ،احزاب و شاتههای مختلف در گزشه و کرار جهان اسالم سر بور آورد؛
بهگزنهای که شاید نتزان در گهشته دورهای را یافت که جهان اسوالم ایونچروین گرفتوار
2
گروههای سلفی تکفیری بزده باشد.
یکووی از الزامووات تقابوول بووا چرووین وضووعیتی یوویی از هرچیووز ،فهووم دقی و میووزان
مخاطرهآمیزبزدن جریان سلفی است .یاسخ به این یرسوی کلیودی کوه وضوعیت سولفیه
تکفیری در حال حاضر چگزنه است و تا چه اندازه تطر جدی است ،نقی مهموی در هور
گزنه برنامهریزی در این حززه دارد؛ به مبارت دیگر هدفگهاری ،تعیین سیاستها ،تعریف
راهبردها و راهکارهای تقابل یا تعامل با ایون جریوان گسوترده ،یویی از هرچیوز نیازمرود
برآورد تطر و میزان تهدیدآمیز بزدن آن است .این در حالی است کوه کمتور بوه توزرت
روشمرد و ملمی به این مسولله یرداتتوه شوده اسوت و ادبیوات بحوب بیشوتر در فیوایی
غیرملمی ،هیجانی و احساسی رقم تزرده است.
این تحقی در یی آن است که با نگاهی روشمرد و در قالب چوارچزب نروری مکعوب
بحران به برآورد تطر سلفیه بپردازد.
چارچوب نظری (مکعب بحران)

3

برای ارزیابی و میزان تطر سلفیه بهناچار باید چارچزب نرری و مدل مشخصی موزرد
استفاده قرار گیرد .یکی از قالبهایی که میتزاند بحران سلفیه را به تزرت شفاف تبیوین
نماید« ،مکعب بحران» ( )Hermann,1969, p.55-75.است .در این رویکرد معمزالً سوه
 .1برای آشنایی با عملکرد وهابیت تکفیری ر.ک :حامد الگاار وهاابیگری ترجما احماد اماایی
مشعر :ااتشارات بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی .1131

 .2برای آشنایی با جریانهای سلفی معاصار ر.ک :ساید میادی علیا اده موساوی سالفیگاری و
وهابیت ج(1تبارشناسی) چ 7قم :دفتر تبلیغات اسالمی .1131
3. Cube Crisis.
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ویژگی اتلی مزرد تزجه قرار میگیرد که شدت و ضعف و ترکیب این ویژگویهوا میوزان
2
مخاطره آمیزبزدن مزضزع را مشخص میکرد .این سه مامل مبارتاند از :تهدید 3،آگاهی
و زمان.1
در حززه تهدید از دو متغیر کم و زیاد استفاده میشزد؛ به این معرا که آیوا تهدیود کوم
است یا زیاد ()Ibid؛ به مبارت دیگر« هرچه ارزش مزرد تهدید اساسویتور بوزده و تهدیود
متزجه آن شدیدتر و جدیتر باشد ،احتمال بحران تلقیکردن یک حادثه نیز بیشتر تزاهود
بزد» (حسین  ،5831 ،ش5و ،2ص .)22برای شوراتت ابعواد و ممو تهدیود مویتوزان از

ص .)82بر این اساس ،باید بررسی شزد که چه اندازه نسبت به سلفیه تکفیری اطالمات و
شراتت کافی وجزد دارد و تا چه اندازه فعالیتهای آنان قابل یییبیری است؟
مامل سزم زمان است .مراد از زمان محدودیت زمانی برای تصمیمگیری است .هرچوه
زمان برای تصمیمگیری و اقدام بیشتر باشد ،میزان بحرانیبزدن مزضزع کمتر اسوت .اموا
اگر بر اساس مزارد ،مزضزع بحرانی باشد ،سخن از «فشار زمانی» 9است .فشار زمانی نیوز
امری ذهر ی و ادراکی و در درجه اول ،حاتل تجزیه و تحلیل و تعاطی بوین دو مامول در
ذهن تصومیم گیرنوده اسوت؛ اول زموان الزم بورای واکوری و دوم زموان مزجوزد بورای
تصمیمگیری .به بیان رابرتز«فشارِ زمانی به شکاف بین زمان الزم برای تصومیمگیوری و
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روش های سرجشی حسی(مصادی ) استفاده کورد کوه در ایون تحقیو از مفهوزم قودرت
بهرهبرداری شده است؛ به این معرا که سلفیه در شرایط حاضور دارای چوه میوزان قودرت
است؟
در مکعب بحران ،آگاهی به مزضزع نیز نقی بسزایی در تخمین برآورد تطور دارد .در
این حززه از دو مفهزم «قابل یییبیری» و «غوافلگیری» اسوتفاده مویشوزد .غوافلگیری
«شکافی بین زمانی است که بازیگر انترار دارد حادثهای رخ دهد و زمانی کوه آن حادثوه
واقعاً رخ تزاهد داد» یا به بیان دیگر وقزع تهدید به هرگامی که انترارش را نداریم(همان،

1. Threat.
2. Awareness.
3 Time.
4 Time pressure.
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مهلت مزجزد برای انتخاب» ( )Roberts, 1988,p.80اطالق میشزد .مهمترین نکته ایون
است که زمانِ بحرانی همان زمان سامتی نیست .زمانِ بحرانوی بیشوتر بوه نسوبت زموان
مزجزد با فشار زمانی تصمیمگیری بستگی دارد.)Ibid( .
چزن وضعیتهای بحرانی به تراسب شدت تهدید ،تداوم زمانی و درجه آگاهی بوا هوم
متفاوتاند ،هر یک از سه مامل اتلی تعیینکررده بحران را ممکون اسوت در حود غوایی
شدت و اهمیت آنها در یکی از ابعاد سهگانه مکعبی که اتطالحاً « مکعب بحران » نامیده
میشزد ،تجسّم نماییم .این نمزدار سه بعدی که اضالع آن روی زوایای قائمه یک مکعب
قرار میگیرد ،مکعب بحران نامیده میشزد .درمجمزع برآیرد این سه محزر ،درجه تطر را
مشخص میکررد که چرین وضعیتی را هرمن 3در قالب مکعب بحران بیان میکرد:
هشت وضعيت احتمالي که حاصل ترکيبهاي متفاوت از سه ويژگي است
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(.)Hermann, 1969, P.59
تیدید

زمان

آگاهی

وضعیت
A

بحران

زیاد

کوتاه

غافلگیری

B

اوظیور

زیاد

زیاد

غافلگیری

C

کند

کم

زیاد

غافلگیری

D

تصادف

کم

کوتاه

غافلگیری

E

ااعکاسی

زیاد

کوتاه

قابل پیشبینی

F

براام ای

زیاد

زیاد

قابل پیشبینی

G

روال مند

کم

زیاد

قابل پیشبینی

E

اداری

کم

کوتاه

قابل پیشبینی

مکعب بحران با بهرهگیری از سه مامل تهدید ،زمان و آگاهی قدرت تبیوین و بورآورد
1 . Hermann.
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وضعیت سلفیه در جهان اسالم را دارد که در ادامه بررسی میگردد:
 .1تهديد

نویسندگان ،7331 ،ش.)33
در سایه این تقسیم ،تقسیم دیگری که ناظر به مزضزع است نیز شکل میگیورد و آن
تقسوویم تهدیوودها بووه تهدیوودهای فرهرگی(نوورم) ،تهدیوودهای امریتووی -نرامی(سووخت) و
تهدیدات مرکب(نیمهسخت) است.
یرسی اتلی در این بخی این است که ممو و ابعواد تهدیود سولفیه در سوه حوززه
تهدیدات سخت ،نرم و نیمهسخت چه اندازه است؟

ارزیابی وضعیت سلفیه بر اساس مکعب بحران

ادبیات تهدید در ملزم سیاسی معمزالً ناظر به واحودهای سیاسوی و کشزرهاسوت؛ بوه
مبارت دیگر مباحب تهدید هرگامی مطرح میشزد که ویژگی های حیاتی یوک کشوزر در
مخاطره بیفتد .اما مراد از تهدید در این تحقی فراتر از محیط محدود کشزر تاص یا واحد
سیاسی تاتی است ،بلکه محدوده جغرافیایی آن جهان اسالم است.
این تحقی جهان اسالم را به مرزان یک مفهزم واحد که به جای مرزهای جغرافیوایی
مرزهای مقیدتی را شامل میشزد ،مزرد تزجه قورار داده اسوت .چروین تعریفوی از جهوان
اسالم برآمده از مفهزم امت در معارف اسالمی است 3.چرین نگرشوی بوا تزجوه بوه ابعواد
گسترده آن ،بررسی را دشزارتر و مصادی را افوزایی مویدهود؛ اموا بوه هرحوال بررسوی
وضعیت سلفیه چرین نگاهی را ضروری میکرد.
در بررسی میزان تهدید ،ابتدا باید شاتصها و معیارهایی برای مطالعه روشمرد تهدیود
تدارک شزد و سپس با تزجه به این معیارها ابعاد و مم تهدید را مشخص نمزد .به نرور
میرسد برای تعیین میزان تهدید سلفیه ،می تزان از مدل معطزف به روش اسوتفاده کورد؛
یعری تهدید را از نرر روش به سه نزع نرم ،سخت و نیمهسخت تقسیم نموزد (جمعی از

 .1-1تهديدات سخت

تهدید سخت معمزالً به نزمی از تهدید گفته میشزد که همراه با تشزنت ،اسوتفاده از
قزه قهریه ،به کارگیری تسلیحات و متعاقب آن تخریب ،کشتار ،ویرانی و تصرف ارضوی و
 .1برای اطالعات بیشتر پیرامون مفیوم امت ر.ک« :امت» دااشنام ب رگ اسالمی ج 11ص.1311
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فیزیکی است (همان) .بر این اساس ،کلیه فعالیتهای نرامی همانرد جرگهوا ،انفجارهوا،
حمالت نرامی محدود و ...همه در زمره تهدید سخت شومرده مویشوزد .تهدیود سوخت
معمزالً مسترد به قدرت سخت است که مبارت است از تسلیحات نرامی ،حیزر فیزیکی و
بهکاربردن شدید تشزنت و ارهاب.
 .1-1-1مباني فکري استفاده از قدرت سخت

برای بر رسی تهدید سخت یا همان قدرت سخت سلفیه ،ابتدا باید برتوی از مفواهیمی
که مزجب شده است ،سلفیه از قدرت سخت بهرهبرداری کرد ،بررسی گردد:
الوف) قرائت انحراف از مفهوم توحيد و شرک :مفهوزم تزحیود و شورک در قرائوت
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سلفی ،مفهزمی به شدت بسته است؛ به این معرا که بسیاری از آمززه های دیروی از قبیول
تزسل ،زیارت ،طلب شفامت ،برای بر قبزر فرد را از دایره تزحید تارج مویکرود و گرفتوار
شرک می نماید و برا بر امتقاد سلفیه برای محز شرک و ایجاد تزحید نیز باید جروگ نموزد
(ر.ک :علیزاده موسوی ،5838 ،ج ،2ص .)222-588چروین وضوعیتی را در تواریخ سولفیه
تکفیری همانرد وهابیت بهتزبی میتزان مشاهده کرد .وهابیان با تکیه بر همین قرائت در
مرطقه نجد ،حجاز و مراط دیگر مسلمانان بسیاری را به شهادت رساندند (الگیار،5838 ،
ص . )15همچرین معتقدند چزن که برای بر قبزر و تقدیس اماکن مقدس در نگواه سولفیه
شرک است ،مراقد و مزارات و اماکن مههبی باید ویران شزد.
ب) جهاد :مفهزم جهاد در قرائت سولفی بور توالف سوایر موهاهب اسوالمی اسوت.
درحالیکه تمامی مهاهب اسالمی ،تزن ،مال و نامزس اهل قبله را محترم میشمارند ،در
اندیشه سلفی تکفیری ،جهان قلمرو جاهلیت است و مخالفت با آمززههای سلفی به مرزلوه
تروج از دین و اباحه دم ،مال و نامزس میباشد .سولفیه بوا تفسویری کوه از جهواد ارائوه
می دهد ،برای گسترش قرائت تزد از اسالم در جهان اسالم ،هر گزنه جرگ و تزسول بوه
قدرت سخت را جایز میشمارد 1.آنان بوا تفسویری کوه از آیوات و روایوات جهواد دارنود،
مسلمانان را کافر ،مشرک و تارج از دین و جهاد با آنان را جایز میشمارند.
 .1ر.ک :محمد عبدالسالم فرج الجهادالفریضة الغائب مصر .1391

311

ج) خالفت :یکی از محزریترین اندیشه های سلفیه ،ایجاد تالفت اسالمی است .در
سالهای اتیر ،طالبان و دامی رسماً حکزمت تزد را بر مدل تالفوت اسوتزار کوردهانود.
1
سلفیه تکفیری برای احیا یا ایجاد تالفت به قدرت سخت متزسل میشزند.
 .1-1-2حجم تاريخي

تاریخ سلفیها بهویژه تکفیری ها ،مشحزن به کشوتارها ،جرایوات و هودم آثوار و ابریوه
اسالمی است .اگر آغاز وهابیت را نقطه مطفی در تاریخ سولفیه بودانیم ،هویق مقطعوی از
تاریخ وهابیت را نمیتزان یافت که تالی از جرایتها ،کشوتارها و ویرانویهوای بویشومار
نباشد .به گفته حامد الگار ،وهابیان از قرن دوازدهوم توا کروزن بویی از  954444نفور را
کشتهاند که شاید بهندرت بتزان کافر مهدورالودم را در میوان آنهوا یافوت (الگیار،5838 ،
ص .)18البته وهابیان هرگز میان قربانیان تزد از نرر مههبی تفاوتی قایل نشدهاند و شیعه
ارزیابی وضعیت سلفیه بر اساس مکعب بحران

و سری را از دم تیغ گهرانیدهاند 2.اگر نگاهی به وضعیت سلفیه در دو دهه اتیر نیز بیفکریم،
بهسادگی مشاهده تزاهیم کرد که هرگز از روشهای سخت جریوانهوای سولفی چیوزی
کاسته نشده است .کشتارهای بسیار در مراق ،سوزریه ،الجزایور ،یاکسوتان و افغانسوتان و
هرجای دیگری که دستشان برسد ،شواهد بور مودم تغییور مملکورد آنهاسوت .درمجموزع
میتزان گفت با نگاهی به گهشته دو ویژگی اساسی در مملکرد آنها در حززۀ قدرت سخت
مشاهده میشزد:
نخست :در روش اممال تشزنت ،نزع کشتار و جرایتها آنچران وحشیانه و نامتعوارف
است که در ادوار گهشته سلفیه به این کیفیت مشاهده نمیشزد .مثلهکوردن ،آتویزدن و
ذبح کزدکان در مقابل والدین از مزاردی است که نزع روش اممال تشزنت میان گهشته و
 . 1البت مباای آاان در ایجاد خالفت تا حدودی متفاوت است .سالفی مصار احیاای خالفات را باا
توحید در حاکمیت تفسیر میکنند سلفی تکفیری اقتدا ب خلفای راشدین و صحاب را در ایجاد خالفت
اسالمی بیاا قرار میدهند.
 .2ب علت آاک دسترسی آایا ب شیعیان محدود بوده است بیشتر قرباایان آایا از اهل سانتاااد و
تنیا در ایالت شرقی و حمل ب کربال در سال  1211ب کشتار شیعیان پرداختند.
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حال را متفاوت میکرد.
دوم :بهرهبرداری از ابزارهای رسانهای و بازتاب این اممال برای ایجاد رمب و وحشوت
در دل مخالفان است؛ اما مزجب اسالمهراسی شدیدی شده است.
 .1-1-3حجم مکاني

سال هفدهم /شماره شصت و هشتم  /زمستان 11
394

وسعت و فراگیری اقدامات تروریستی گروههای تردرو سلفی اموروز در بیشوتر مرواط
جهان اسالم مانرد مراق ،یاکستان ،افغانستان ،لبران ،سزریه ،یمن ،مصر ،تزنس ،الجزایر به
چشم میتزرد .در تحلیل حجم مکانی تهدید جریان سلفیه مراسب اسوت مرتوه فعالیوت
آنها در مهمترین کشزرها و مراط اسالمی همچزن تاورمیانه ،آسیای مرکزی ،شبه قواره
هرد و شبه جزیره بالکان مزرد تزجه قرار گیرد .در این میان مربستان سعزدی با  14درتد
جمعیت اهل تسرن ،مهم ترین کوانزن تمرکوز اهول سورت بوا گورایی وهوابی در مرطقوه
تاورمیانه محسزب میشزد و حاکمان این کشوزر از حامیوان جودی سولفیه تکفیوریانود.
سایرکشزرهای مرب حززه تلیج فارس شامل بحرین ،امارات ،کزیت ،قطر و ممان نیز بوه
مکانی امن و در مین حال مستعد برای گسترش وهابیت و تأمین مرابع مالی آنهوا تبودیل
شدهاند (هرسیج و رحیم  ،5832 ،ش ،22ص.)552
برای شراتت جریانهای سلفی تکفیری باید یا را فراتر از جریوان وهابیوت گهاشوت و
نگاهی مامتر به جریان های تکفیری سلفی افکرد .با این نگاه ،گروههای تردروی دیگوری
مانرد گروههای وابسته به مکتب دیزبرد در یاکستان مانرد سپاه تحابه ،لشکر جهرگوزی و
لشکر طیبه همگی از گروههای سلفیاند که بهطزررسمی شیعیان را کافر امالم مویکررود.
در افغانستان نیز طالبان ،هماره در حال جرگ با دولت و گروههوای موههبی بوزده اسوت.
همچرین نزدیکی به افغانستان در کرار فقر و مشکالت اقتصادی زمیرۀ تزبی برای حیزر
برتی از گروههای سلفی همچزن حزب التحریر را در کشزرهای آسیای میانه فراهم کرده
است .سلفی گری با استفاده از برتی مسلمانان حززه آسیای جرزب شورقی در کشوزرهایی
مانرد برگالدش و فیلیپین نیز جای تزد را باز کرده است .البته فقر این نزاحی هم در جهب
افراد به این نزع نگرش دیری مؤثر بزده است .حیزر تعداد زیوادی از اموراب مسولمان در
کشزرهای ارویایی در کرار نزع نگاه آنها به این کشزرها بامب شده سولفیگوری در قلوب

ارویا هم نفزذ کرد .حیزر تعداد زیادی از مهاجران در آمریکا در کرار امکان فعالیت تبلیغی
از طری رسانهها زمیرۀ مراسبی برای فعالیت سلفیان به وجزد آورده اسوت؛ البتوه یوس از
حمالت یازدهم سپتامبر این زمیره بهشدت کمرنگ شد و سلفیان تحت نروارت شودیدی
1
قرار گرفترد.
قاره آفریقا نیز به ملل گزناگزن از جمله ضعفهای مختلف نرمافزاری و سختافوزاری
امم از مقبماندگیهای اقتصادی ،بیثباتیهای سیاسی ،نابرابریهای اجتمامی و در کروار
آن مداتالت تارجی که مرافع تزد را جز در ناامری و بی ثباتی نمیبیررد ،هوماکروزن بوه
بهشت گروه های افراطی و تروریست های تشزنتطلب و رمب انگیز نریور بزکوزحرام در
نیجریه و الشباب در سزمالی و انصارالشریعه در تزنس و انصارالسره در الجزایر تبدیل شده
2
است.

نگاهی به آثار و ییامدهای گروههای سلفی که در گزشهگزشه جهان اسالم مویتوزان
مشاهده کرد ،ارزیابی از تهدید به دست میدهد.
جریان سلفی در سالهای اتیر با استفاده از هیجانات و انقالبهوای ناشوی از فیوای
بیداری اسالمی ،زمیرههای انحراف بیداری اسالمی را فوراهم کورده اسوت .توالش بورای
تبدیل بیداری اسالمی به جریان سلفی از جمله اهداف سلفیه در سالهای اتیر بزده است.
از طرف دیگر جهان اسالم درحالیکه نیازمرد ائتالف و همگرایی در برابر تزطلوههوای
دشمران مشترک بهویژه غرب میباشد ،به سبب فعالیت و تبلیغ جریانهای سلفی بهشدت
به تزد مشغزل شده است .شوعلهورشودن اتتالفوات فرقوهای و موههبی 1،بوهوجزدآمودن

ارزیابی وضعیت سلفیه بر اساس مکعب بحران

 .1-1-4حجم آثار و پيامدها

جرگ های داتلی و بیثباتی در کشزرهای اسالمی 4و درنتیجه تحلیل قدرت مسلمانان به
1. www.jamejamonline.ir: 91/7/29.
 .2جغرافیای سیاسی تروریسم تکفیری در قاره آفریقا:
www.islamtimes.org
 .1برای اموا در لیبی الج ایر و تواس.
 .4برای اموا در عراق و سوری .
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مرزان یک مجمزمه واحد از دیگر ییامدهای جریانهای سلفی در جهان اسالم است.
تزسعه و گسترش یروژه اسالمهراسوی و متعاقوب آن اسوالمهراسوی از آثوار و نتوایج
مملکرد آنهاست .رشد وگسترش تشزنت مریان ،رادیکالیزم مههبی و تزسعه افراطگرایوی
نیز ییامد مملکرد جریان سلفیه تکفیری است .در سوایه فعالیوتهوای سولفیه ،بسویاری از
تهدیدهای اساسی جهان اسالم نیز به فرامزشی شمرده میشزد که از آن جمله میتزان به
مسلله اسرائیل و آمریکا اشاره کرد .در ظاهر سلفیه مقابله با غرب را یکی از اهداف اساسی
تزد بر میشمرد؛ اما واقعیت این است که به ابزاری در دست آمریکا و تهیزنیست تبدیل
شده است و در راستای اهداف آنها در جهان اسالم گام برمیدارد 1.همچرین ازمیانبوردن
بریههای سیاسی ،اقتصادی ،نرامی و انسانی مسلمانان و کشزرهای اسالمی نیوز از آثوار و
ییامدهای جریان سلفیه است.
 .1-2تهديد نرم
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تهدید نرم نزمی سلطه در ابعاد سهگانه حکزمت ،اقتصاد و فرهرگ است که از طریو
استحاله الگزهای رفتاری در این حززهها و جایگزیری الگزهوای جدیود محقو مویشوزد
(جمت از نویسندگان ،5831 ،ش .)83با این نگرش ،تموامی اقوداماتی کوه مزجوب شوزد
اهداف و ارزشهای حیاتی (زیرساتتهای فکری ،باورهوا و الگزهوای رفتواری در حوززه
اقتصاد ،فرهرگ و سیاست) به تطر افتد یا مزجوب ایجواد تغییور و دگرگوزنی اساسوی در
مزامل تعیینکررده هزیت شزد ،تهدید نرم به شمار میآید .مهاجم در تهدیود نورم ،بودون
مرازمه و لشکرکشی فیزیکی ،اراده تزد را تحمیل و آن را در ابعاد گزناگزن بوا روشهوای
نرمافزارانه اشغال میکرد.
تردید در مبانی و زیرساتتهای فکری ،بحران در ارزشها و باورهای اساسی ،بحوران
در الگزهای رفتاری و بحرانهای یرجگانه سیاسی (هزیوت ،مقبزلیوت ،مشوارکت ،نفوزذ و
تززیع) را میتزان از مؤلفههای این تهدید نام برد .تغییرات حاتل از تهدید نورم ،مواهزی،
 . 1برای اموا داعش رسماً اعالم کرد ک اسرائیل در اولویت حمل داعش ایست و دشمنان ا دیک
(مسلمااان عراق) میمتر از اسرائیلااد .اتاایاهو ای ب امریکا توصی کرده بود ک در جنگ داخلی عاراق
وارد اشود تا هر دو طرف ک از دشمنان غرب و اسرائیل هستند یکدیگر را از بین ببراد.
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آرام ،ذهری ،تدریجی و نرم افزارانه است .این تهدید همراه با آرامی و تالی از روشهوای
فیزیکی و با استفاده از ابزارهای تبلیغات ،رسانه ،احزاب ،تشوکلهوای تورفی و قشوری و
شیزه القا و اقراع انجام مییهیرد (همان).
از طرف دیگر تهدید نرم ،ریشه در قدرت نرم دارد .مفهزم قدرت نورم را جوززف نوای
استاد دانشگاه هاروارد مطرح کرد .وی این مفهزم را در سوال  3114در کتوابی بوا مروزان
تغيير ماهيت قدرت امریکای بیان کرد و سپس در سوال  2449مفهوزم قودرت نورم را در
کتاب قدرت نرم :راه موفقيت در سياستهاي جهان بسط داد .تهدید نرم از طورف دیگور
ارتباط ترگاترگی با «جرگ روانی» دارد 1.برای درک مفهزم «جرگ روانی» مویتوزان بوه
تعریف وزارت جرگ آمریکا اشاره کرد که در کتاب در صحنه نبرد در سال 3155آورده شده

تعریف ،مفهزم جرگ روانی در دایرهای وسیع تعریف شده است و امتقادش بر این است که
این استراتژی ،تمام جزانب امر تأثیرگهاری بر رفتار تزدهای از انسانها را در بور مویگیورد
(ح .اژدر.)5813 ،

با مرایت به آنچه گفته شد ،تهدید نرم در مصر حاضر که مصر ارتباطات و رسانه است،
نقی تعیینکرردهای در تخمین میزان تهدید ییدا میکرد .با نگاهی به مملکرد جریانهای
سلفی بهتزبی میتزان رد یای تهدید نرم را در فعالیتهای آنان مشاهده کرد.

ارزیابی وضعیت سلفیه بر اساس مکعب بحران

است« :جرگ روانی استفاده برنامهریزیشده از تبلیغات و سایر اممالی است که قبل از هر
چیز با هدف تأثیر بر نررات ،احساسها ،مزانع و رفتار جزامع دشمن ،بیطرف یا دوسوت و
به شیزهای تاص که برای دستیابی به اهداف جبهه تزدی توزرت مویگیورد» 2.در ایون

 .7-2-7بررس تهدیدات نرم( معطوف به موضوع)
برای بررسی تهدیدات نرم میتزان از روشهای مختلفی استفاده کورد .گواه ابوزار بوه
مرزان مالک بررسی قرار میگیرد؛ به این معرا که ابزارهایی که برای تهدید نورم اسوتفاده
میشزد ،کداماند و چه وزنی را به تزد اتتصاص مویدهرود؟ در ایون زمیروه مویتوزان از
 .1اصطالح جنگ ارم ای اشاره ب چنین مقول ای دارد.
 . 2برای اطالعات بیشاتر ر.ک :صاالح اصار جناگ روااای ترجما محماود حقیقات کاشااای
سروش .1197
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ابزارهایی از قبیل فیای سایبری ،شبکههای ماهزارهای ،مطبزمات ،مرشزرات ،محصزالت
هرری مانرد فیلم ،کلیپ نام برد.
تهدیدات نرم را در روشی دیگر میتزان مزضزعبردی کورد و بور اسواس مزضوزع بوه
بررسی آن یرداتت که در این تقسیم مزاردی از قبیل تهدیودات نورم موههبی ،اجتموامی،
سیاسی ،اجتمامی و اقتصادی درتزر تزجه است .در این تحقی نیمنگاهی به تهدیدات نرم
معطزف به مزضزع مد نرر بزده است:
 .3-2-3-3مذهب  :شاید بتزان یکی از مهمترین راهکارهای سلفیه در حززه تهدیدات
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نرم را فعالیت در حززه مههب و طرح قرائتهای مرحرفانه از مفاهیم و آموززههوای دیروی
شمرد؛ به مبارت دیگر مهمترین ابزاری که سلفیه بورای ایجواد آشوزب موههبی بوه کوار
می گیرد ،القای شبهاتی است که ریشه در مقاید سلفیه دارد .در این مسیر نیز شوبکههوای
ماهزارهای ،سایتهای ایرترنتی ،مطبزمات و  ...مددکار سلفیهاند .ازآنجاکه تأثیرات مههبی،
تأثیراتی ممی و ماندگار در شخصیت فرد بر جای میگهارد ،این تهدید شاید از سایر مزارد
مهمتر باشد .سلفیه با روشهای مختلف ،بسیاری از مقاید مسلمانان همانرد تزسل ،زیارت،
برای بر قبزر ،مزلدالربی ،تبرک و  ...را مترادف شرک میشمارد و با بهرهبرداری نادرست از
آیات و روایات ،ذهن و فکر مامه مسلمانان بهویژه تزدههای کمسوزاد و موزام را مرحورف
میسازد .در این میان ،کاربرد بسیار واژه هایی مانرد شرک ،بدمت و کفر و جهاد مخاطبان
را به سزی مقاید سلفی جلب میکرد .جهابیت قالبهای استفاده از این مفاهیم و همچرین
استداللهای مامهیسرد بر گستره این تهدید میافزاید.
آنچه این گفته را تأیید میکرد ،این واقعیت است که بسیاری از افرادی که در غرب به
اسالم میگروند( ،نزمسلمانان) جهب جریانهای سلفی میشزند و دلیل بر این ادما حیزر
1
ارویاییان در سزریه و مراق در تف تکفیریهاست.
مخاطبان این تبلیغوات نیوز بیشوتر جزانوانانود کوه کوانزن هیجانوات و احساسوات و
انرژیهای انباشته شده و تسته از نگاه تحقیرآمیز غورب و مالقوهمرود بوه ایجواد تحوزل
می باشرد .با نگاهی به طیف امیای حاضر در جریانهای تکفیری سزریه ،الجزایر ،تزنس،
 .1محمدعلی فارسی در فیلم «ابرها در راهااد» ب گوش ای از وضعیت سلفیان اروپایی اشااره کارده
است .این فیلم توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی در سال  31ساخت شده است.
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مصر ،یاکستان و مراق بهتزبی این نکته اثباتیهیر است.
 .7-2-7-2سياس  :در حززه سیاسی ،جریان سلفیه در یی ایجاد تالفت سرتی است؛
تالفتی که قدرت آن بسیط ،نامحدود ،غیریاسخگز ،بدون مرز جغرافیایی و مقدس اسوت.
دو نمزنه تارجی از این نزع نگاه به تالفت را تا کرزن شاهد بزدهایم؛ نمزنه اول آن طالبان
و مال ممر و نمزنه دوم آن دامی و ابزبکر بغدادی است .همچرین در گزشه و کروار دنیوا
مانرد نیجریه نیز بزکز حرام ادمای تشکیل تالفت کردهاند یا برتی از جریانهوای سولفی
مانرد طالبان یاکستان برا بر برتی از اتبار با تالفت دامی بیعت کردهاند.
به مبارت دیگر جریان های سلفی تماماً با تبلیغ میکزشرد اندیشه احیای تالفت را در
میان جزامع اهل سرت زنده کررد و با تزجه به ییشیره اهل سورت در مودل تالفوت ،ایون
اندیشه تزانسته است نگاههای بسیاری را به سزی تزد جلب کرد .به گفته غسوان شوریل،
دبير الحياة دامی در حال تبدیل مرزهای جغرافیایی به مرزهای مقیدتی است؛ بوه هموین

.)38/1/53
آنچه زمیره را برای چرین رویکردی فراهم مویکرود ،تبلیغوات بسویار آنوان در احیوای
تالفت است .اتیراً از سزی دامی کتابی با مرزان الدولة االسالمية فی اععیراو و اعمیام،
ممروع خالفة اعموعود 3مرتشر شد که نشان تالش آنان برای نرریهیوردازی در ایون حوززه
است .همچرین در نشریه ای با مرزان داب که تا کرزن دو شماره از آن مرتشر شده اسوت،
تالش بسیاری برای تبیین مشرومیت احیای تالفت اسالمی تزرت گرفته است.
 .7-2-7-3رسانه :با آنکه تصزر میشزد سلفیه با تزجه به مقایدشان به بهرهبورداری
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سبب نیز بخشی از مرزهای سزریه و موراق و لبروان تزسوط آنهوا برچیوده شوده اسوت و
نشان دهرده نگاه آنها به مرزهای مقیدتی به جای مرزهای جغرافیایی اسوت (غسان شریل،

از رسانه ها و امکانات ارتباطی برتزرد سردی داشوته باشورد ،بیشوترین اسوتفاده از فیوای
سایبری و شبکههای ماهزارهای را دارند .محزرهایی که مزرد تزجه سلفیه در فعالیتهوای
رسانهای است ،انعکاس مزفقیتها و کامیابیها در جهان اسالم است؛ آنان بوا بزرگرموایی
 .1ابیاسیب المقدسی الدولة االسالمیة فی العراق والشاام فرساان الابالل لالعاالم قسام الددوة و
البالل .2111
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فعالیتها و مملکرد تزد میکزشرد افکار ممزمی را بوه سوزی توزد جلوب کررود .محوزر
دیگری که به شدت مد تزجه رسانههای سلفی است ،ایجاد رمب و وحشت در دل دشمران
است .آنان با ترویج تشزنت مریان و طرح مصادی آن در فیای مجوازی و شوبکههوای
ماهزارهای ممالً میکزشرد دشمن را به زانز درآورند .امروز نیز کلیپها ،مکسهایی که در
شبکههای اجتمامی و فیای سایبری ترویج میشزد ،بهتزبی چرین رویکردی را مینماید.
متأسفانه تا حدودی در این حززه مزف بزدهاند.
اما ملیرغم آثار اسفباری که چرین مملکردی برای اسالم و مسلمین و دامونزدن بوه
اسالمهراسی داشته است ،ماهیت و ذات جریانهای سلفی تکفیوری را نشوان داده اسوت.
تشزنت مریان ،کشتارهای وحشتراک و جرایتهایی که این گروهها در ح شیعه و سوری
روا داشتهاند ،نفرت و انزجار ممزم مسلمانان را برانگیخته است و در جهان نزمی امتورا
ممزمی به افکار و اندیشهها بهویژه اممال آنان به وجزد آمده است.
با تزجه به آنچه گفته شد ،تهدید سلفیه و جریانهای سلفیه با استفاده از مودل تهدیود
سخت و تهدید نرم بسیار زیاد است و باید این تهدید را جدی گرفت و راهکارهای مراسب
برای آن اندیشید.
 .2زمان
یکی از متغیرهای مهمی که در تعریف بحران نقی اساسی ایفا میکرود ،مودتزموانی
است که برای مقابله با تهدید وجزد دارد؛ به مبارت دیگر هرچه زمان مزسّوعتور باشود ،از
شدت بحران کاسته میشزد و حتی بحران به غیر بحران تبدیل میشزد .به همین سوبب،
زمان نقی اساسی در ایجاد بحران دارد .هرچه زمان کزتاهتری برای اقدام ملیه تهدیود در
اتتیار باشد ،ابعاد بحران گستردهتر و تطر آن جدیتر میشزد.
برای فهم وضعیت از نرر زمان ،نگاهی به سیر تحزالتی که در چرد ساله اتیر رخ داده
است ،بهتزبی سرمت حزادث و گاه یییبیری نایهیر بزدن آنها را نشان میدهد .آنچروان
در این شرایط ،دولت های کشزرهای تزنس ،مصر ،لیبی و یمن سرنگزن شدند که تموامی
کارشراسان این حززه متحیر شدند .همچرین تحزالت یس از این دولتها نیوز بوا سورمت
زیادی اتفاق افتاد که تبیین سیر تزالی این حزادث تزد فرتت دیگری میطلبد؛ از سوزی
دیگر فعالیت های سلفیان در کشزرهای مختلف اسالمی نیز هماهرگ با این تحزالت رقم

تزرد .در مصر ،اتزانالمسلمین به قدرت رسید و احزاب سلفی الرزر ،الفییله و االتواله از
فرتت استفاده کردند .در تزنس ،بهسرمت حزب الرهیه فعالیت تزد را آغاز کرد و متعاقب
آن حزب سلفی انصارالشریعه ،رویکرد افراطی و تشزنت ییی گرفترد و در شومال توزنس
ملیه نیروهای ارتی تفآرایی کردند .در یمن ،تاندان االحمر ملیه حزثیها امالم جهواد
کردند و به کشتار زیدیها یرداتترد که با مجاهدتهوای زیودیهوا و حوزثیهوا ،شورایط
دگرگزن شد .تزسعه و گسترش جریان سلفی تکفیری در مرطقه تاورمیانه را نمیتزان باور
کر د .دامی در مدتی کزتاه تزانست سه استان مراق را در کمال ناباوری اشغال کرود و توا
نزدیکیهای بغداد ییی آید.
چرین تحزالتی نشان این واقعیت است که جریان سولفی اکروزن بوه تطوری بالفعول
تبدیل شده است و هرگز نباید به آن به مرزان تطری بالقزه نگریست .از نرر امریت ملی،
د ر افغانستان ،یاکستان و مراق و حتی در داتل کشزر در مراط اهل سرت ،جریوانهوای
سلفی ملیه ج.ا.ا .تفآرایی کردهاند.
آگاهی نیز همانرد مامل تهدید و زمان ،مامل تعیینکرردهای در تخمین میوزان تطور
است .آگاهی در مکعب بحران هرمن دارای درجات مختلفی اسوت کوه مهومتورین آنهوا،
غافلگیری و قابلیییبیریبزدن است .گاه تحزالت جامعه و رویدادها بوهگزنوهایانود کوه
میتزان آنها را یییبیری کرد و به همین سبب مویتوزان بورای کرتورل یوا هودایت آنهوا
برنامهریزی کرد .طب شزاهد مزجزد ،مرصر غافلگیری بر سلفیه حاکم است؛ به این معروا
که نمیتزان یدیده سلفیگری و تحزالت آن را دقیقاً یییبیری کرد .این امر نیز به سوبب
سیّالیت ،وجزد جریان های متعدد ،حامیان مختلف با انگیزههای گزناگزن ،سیّالیت بیوداری
اسالمی و تحزالت کشزرهای اسالمی و ...میباشد .چرین متغیرهوایی سوبب شوده اسوت
یییبیری تحزالت دشزار باشد و نیاز به برنامهای دقی داشته باشد.

ارزیابی وضعیت سلفیه بر اساس مکعب بحران

 .3آگاهي

نتیجه

به ملت سیطره ادبیات احساسی و هیجانی و تسلط جربههوای روانوی بور جربوههوای
ملمی ،نگاهی ملمی و روشمرد به یدیده سلفیه نشده است؛ درحالیکه سلفیه جهان اسالم
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را در شرایط وتیم و بحرانی قرار داده است .بر اساس مکعب بحران یدیده سلفیه بوا سوه
مرصر تهدید ،آگاهی و زمان قابل بررسی است .با استفاده از ادبیات تهدیود نورم و سوخت
می تزان به این نتیجه رسید که سلفیه در حززه قدرت سخت و نورم ،میوزان تهدیود را بوه
شرایط بحران نزدیک کرده است .بهرهبرداری از قدرت نرامی ،گسترش جغرافیوایی ،کشوتارها
و ویرانیهایی که امروزه تزسط جریان سلفیه تکفیری انجام مویشوزد ،هموه نمزنوههوای قودرت
سخت اند .در حززه قدرت نرم نیز جریوان سولفیه تکفیوری کزشویده اسوت بور مقایود ،سیاسوت و
فرهرگ جهان اسالم تأثیر بگوهارد و رشود و تزسوعه اندیشوههوا و الگوزبرداریهوای طیوفهوای
مختلف جهان اسالم از روشهای سلفیه ،شاهدی بر گسترش قدرت نرم سولفیه در جهوان اسوالم
است .با تزجه به مرصر آگاهی ،روند تحوزالت جهوان اسوالم از جملوه تحوزالت سوزریه ،موراق،
لیبی ،تزنس و مصر بهتزبی نشوان موی دهود کوه سولفیه در حوززه سیاسوی ،نروامی ،امتقوادی و
فرهرگی آنچران سیال است که قدرت برنامهریزیهای کالنمدت را کاهی میدهود؛ همچروین
سرمت تزالی تحزالت به اندازهای است که شرایط غافلگیری را بورای جهوان اسوالم یدیود آورده
است .از نرر زمان نیز ،تزالی اتفاقات ،نیج و گسترش اندیشههای سولفی و گوروههوای تکفیوری
جهان اسالم را با فشار زمانی روبرو کرده است؛ بهگزنوهای کوه بایود بوهسورمت دربوارۀ وضوعیت
مزجزد تصمیمگیری کرد و زمان را از دست نداد .با تزجه به آنچوه گفتوه شود ،وضوعیت سولفیه را
در جهان اسالم میتزان این گزنه ترسیم کرد:
تهدید

زیاد

زمان

کوتاه

آگاه

غافلگيري

بحران سلفيه
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