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The main objective of the study is to investigate the movements affecting the
geopolitical downfall in the western part of Asia and geopolitical-political
developments in this region, and the effect of the worldview of Jihadist Salafi
movements on the formation of the new era of geopolitical downfall in the
region. In this paper, an attempt was made to study two important and
fundamental eras in the geopolitical downfall of the West Asia’s region—the
decline of the model of Caliphate order to the nationalist Arabian-Turkish
model, and in the end the decline of this model to small-scale, identity-based
model. In addition to the study of the challenges and damages caused in these
two eras, the worldview of Jihadist Salafi movements will be investigated in the
aftermath of Iraq occupation (2003-2018). The quality of how the second
geopolitical downfall era has been fueled in the area were analyzed. The method
of the research was descriptive-analytical, and the data were gathered with
library method. The results showed that the geographical worldview of Jihadist
Salafi movements plays an important role in the formation of an identity
anarchy, stimulation of existing identities at small scale, and in the end lays the
grounds for the deterioration of the geopolitical order derived from Sykes-Picot
agreement in the western part of Asia. By aggressively and militarily denying
the fabricated frontiers in the West Asia, the foregoing movements affect three
different areas; small-scale identity of Sunni groups within the realm of statenations in the region, other small-scale identities within the realm of any statenation, and finally other small-scale identities outside the national boundaries of
the countries in the region (including Sunni and non-Sunni); and give rise to
some kind of anarchy and geopolitical downfall, which can result in a
disintegration in the area.
Keywords: Salafi Jihadism, West Asia, Geopolitical Degeneration,
Identity Anarchy.
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هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جریانهای موثر در انحطاط ژئوپوو یتیکی در منطقو ی
غرب آسیا و سیر تحو ات سیاسی-ژئوپو یتیکی این منطق و تاثیر جهانبینوی جریوانهوای
جهادگرای سلفی بر شکلگیری سیر جدید انحطاط ژئوپو یتیکی منطق است .در این مقا و
تلاش گردید تا ب دو سیر مهم و اساسی در سیر انحطاط ژئوپو یتیک منطق ی غورب آسویا
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یعنی تنزل ا گوی نظم خلافت ب ا گوی ناسیونا یستی عربی-ترکی ،و در نهایت تنزل ایون
ا گو ب ا گوی نظم خرده هویتگرایان پرداخت و ضونن بررسوی چا شهوا و آسویبهای
پدیدآمده در این دو سیر ،جهانبینی جریانهای سلفیِ جهوادی در دورهی پو ا اشولال
عراق (م )3002-3002مورد بررسی قرار گیرد و کیفیت دامن دن آن ب دومین سیر تنزل و
انحطاط ژئوپو تیک منطق واکاوی گردد .شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات با
روش مطا ع کتابخان ای گردآوری شودند .یافتو هوا نشوان داد ،جهوانبینوی جلرافیواییِ
جنبشهایِ سلفیِ جهادی نقش مهنی در شوکلگیوری آنارشویِ هوویتی ،تحریوک خورده
هویتهای موجود و در نهایت مین سا ی برای درهوم شکسوت شودن یوا تضوعیفِ نظوم
ژئوپو یتیکیِ برآمده ا قرارداد سایک -پیکو در منطق غرب آسیا داشت است .جنبشهوای
مزبور ،با نفیِ خشونتبار و نظامیمحورِ مر های ساختگیِ موجود در منطق ی غرب آسویا،
بر س حو هی مختلف :خرده هویتهای سنّی در داخل قلنرو دو ت -ملوتهوای منطقو ،
سایر خرده هویتهای موجود در داخل قلنرو هر دو ت -ملت و در نهایت سایر گروههای
خرده هویتی در خارج ا مر های ملیِ کشورهای منطق (اعم ا سونّی و غیرسونّی) تواثیر
گذاشت و نوعی ا آنارشی و انحطواط ژئوپوو یتیکی را پدیود آورده اسوت کو میتوانود
تجزی ی دگربارهی منطق را درپی داشت باشد.

کلیدواژهها :سلفیت جهادی ،منطقهی غرب آسیا ،انحطاط ژئوپولیتیکی ،آنارشی هویتی.
* دانشجوی دکتری گروه مطالعات منطقهای دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).)mh.masomi@gmail.com( ،
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مقدمه
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شکلگیری مرزهای کنونی سیاسی غرب آسیا بیش از هر چیز ،برآمده از کارگزاری فرانسه
و انگلستان در انعقاد قرارداد سایکس -پیکو در سال 1211م بههمنظهور تجزیههی خلافهت
عثمانی و تقسیم قلمروی جغرافیایی آن به حوزهی نفوذ قدرتهای اروپایی یاد شده است.
تقطیع جغرافیایی بزرگترین قدرت غرب آسیا به پیدایش کشهورهایی ههمچهون :ترکیهه،
عراق ،اردن ،سوریه ،لبنان ،فلسطین و بخهشههایی از دولهت -ملهتههای کنهونی عهرب
حاشیهی جنوبی خلیجفارس 1انجامید و بر تنوع بازیگران ملی (که پیش از آن منحصهر در
ایران و عثمانی بود) و پیچیدهترشدن موزاییک سیاسهی منطقهه افهزود .ایهن تقسهیمبندی
بههماناندازه که به تامین منافع قدرتهای برتر وقت اروپایی انجامیده ،بسهتر مناسهبی را
نیز برای بیثباتی مستمر و شکنندگی دائمی اوضاع سیاسهی و امنیتهی در منطقهه فهراهم
آورده است ( ،9112 ،Schuchterص.)39 .
گذشت یک قرن از انعقاد این توافقنامهه و تحولهات امنیتهی و سیاسهی خشهونتبار در
منطقهی غرب آسیا ،مؤیّد نظریهی سیاسیبودن این تقسیمبنهدی و ناکارآمهدی آن بهرای
حل مشکلات منطقهای و شکلدادن به یک ترتیب امنیتی منطقهای ،بومی و کارآمد است.
موقعیت خاص گفتمانی-هویتی و ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران در منطقههی غهرب
آسیا از یکسو ،و مخاطرات برآمده از تحرکپذیری جریانهای جهادگرای سلفی و امکان
تجزیهی کشورهای همجوار ایران در سیر دوم انحطاط ،از سویدیگهر ،بهر ضهرورت ایهن
تحقیق صحه میگذارند .بهویژه آنکه ایران بهخودیخود نیز پازلی از فرهنگها ،قومیتها
و مذاهب مختلف است و بهطور طبیعی نمیتوانهد از تهاثیرات موزاییهکههای فرهنگهی-
سیاسی همجوار خود مصون بماند.
سوال اصلی مقاله این است که جریانهای انحطاط ژئوپهولیتیکی در منطقههی غهرب
آسیا در سیر تحولات سیاسی -ژئوپولیتیکی این منطقه کداماند و جهانبینهی جریهانههای
جهادگرای سلفی چه تاثیری بر شکلگیری سیر جدید انحطاط ژئوپولیتیکی منطقه گذاشته
و خواهد گذاشت؟ فرضیهی مقاله این است کهه اساسهاً منطقههی غهرب آسهیا در دورهی
 .1خلافت عثمانی تا سالهای میانی جنگ جهانی دوم سیطرهی خود را بر بخشهایی از قلمهروی کنهونی عربسهتان سهعودی
حفظ نموده بود.
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یکصد سالهی اخیر ،شاهد دو سیر تنزل و انحطاط ژئوپولیتیکی بوده است .سیر نخست با
تنزل از الگوی نظهم خلافهت بهه نظهم ناسیونالیسهتی و شهکلگیری دولهت -ملهتههای
وستفالیایی در غرب آسیا است که بر مبنای اتحاد حهول خهاک و قلمهروی جغرافیهایی ،از
 1211آغاز شده و در میانههای دههی شصت میلادی به پایان میرسد؛ سهیر دوم نیهز بها
تحولات این کشورها از میانهی دههی شصت میلادی بهدینسهو و بها فروکهاهش الگهوی
ناسیونالیستی نظم سیاسی به الگوی خرده هویتگرایی دگرستیزانه (شامل طیف وسیعی از
الگوهای ایدئولوژیک ،مذهبی ،ناسیونالیسم نژادی ،قومی و زبانی) آغاز شده است و اکنون
نیز مرحلهی گذار خود را تجربه مینماید .در ایهنراسهتا ،جههانبینهی جغرافیهایی سهلفیت
جهادی و گفتمان هویتی دگرستیزانه و دولهت -ملهتسهتیزانهی جنبشههای جههادگرای
سلفی را میتوان یکی از مهمترین عوامل و اسباب شکلگیری و تشدید خرده هویتگرایی
در سطح منطقهی غرب آسیا توصیف نمود که از یکسو به واکنش دیگر الگوههای خهرده
هویتجویانه برای دفاع از خود منتهی شده؛ و از دیگر سو به تجربهی شکلدهی به نظهم
سیاسی مستقلانهی خود انجامیده است .تجربهی اخیر کُردها در عراق و سوریه مؤید ایهن
مدعاست.
در این مقاله ،تلاش میشود تا به دو سیر مهم و اساسی در سیر انحطهاط ژئوپولیتیهک
منطقهی غرب آسیا (یعنی تنزل الگوی نظم خلافت به الگوی ناسیونالیستی عربی -ترکی،
و در نهایت تنزل این الگو به الگوی نظم خرده هویتگرایانه) اشاره شده؛ ضهمن بررسهی
چالشها و آسیبهای پدیدآمده در این دو سیر ،جهانبینی جریانهای سهلفی جههادی در
دورهی پس از اشغال عراق ( )9111-9119مورد بررسی قرار گیرد و کیفیت دامنزدن آن
به دومین سیر تنزل و انحطاط ژئوپولیتیک منطقه واکاوی گردد.
 .1بررسی مفاهیم

برای بررسی موضوع حاضر ،ابتدا تعاریف مفاهیم و مفروضات آن ضروری بهنظر میرسهد؛
زیرا برخی از مفاهیم (همچون "انحطاط ژئوپولیتیک") ابداع نویسنده است و تعریف آنها
در کنار دو مفهوم دیگر ضروری است.
 .1.1سلفیت جهادی

"سلفیت جهادی" به آن دسته از گروهههای اسهلامگرایی اطلهاق مهیشهود کهه از سهویی
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خواهان بازگشت به سیرهی سلف صالح یا متقدمان صالح و عادل صهدر اسهلام (صهحابه،
تابعین و تابعین تابعین) 1هستند و پیروی از ایشان را دنبال میکنند؛ چرا که فههم و ادراک
سلف صالح را برای متاخرین ،حجت و معیار میداند .از سویدیگر ،برای تغییر در شهرای
موجود در جهان اسلام و کنشگری سیاسی و اجتماعی خهود ،بهه ابهزار "جههاد" اولویهت
بخشیدهاند و آن را تنها راهحل کارآمد و مناسب برای اصلاح وضعیت فعلهی جههان اسهلام
میدانند .درواقع ،بنیادهای نظری کنشگری این جریانها بر دو پایههی "فههم سهلف" و
"جهاد" بنیان نهاده شده است.
 .1.1ژئوپولیتیک

 .1.1انحطاط ژئوپولیتیک

واژهی "انحطاط ژئوپولیتیک" ابداع شخصی نویسنده است که مراد از آن ،تقلیل و تضعیف
نقش جغرافیهای منطقهه در ترتیبهات و سیاسهتگهذاری درون و بهرون منطقههای اسهت؛

جهانبینی جغرافیایی سلفیت جهادی و آیندهی ژئوپولیتیک غرب آسیا...

واژهی " ژئوپولیتیک " 9در پژوهش جاری در پارادایم سنتی آن استفاده میشهود .در ایهن
معنا ،ژئوپولیتیک نوعی روش تحلیل سیاسی است که بر نقش جغرافیا و عوامل جغرافیایی
موثر در سیاستسازی و شکلگیری سیاستهای یهک بهازیگر (ماننهد :موقعیهت ،وسهعت،
جمعیت ،منابع و )...در رواب میهان بهازیگران تاکیهد دارد .نظریههپردازان ژئوپولیتیهک بهر
مسائلی چهون مرزههای سیاسهی طبیعهی ،اهمیهت سهاختارهای منطقههای و بینالمللهی،
خشکیها و دریاها ،حیاتیبودن دسترسی به آبراههای مهم بهرای بقهای یهک ملهت و ...
تاکید دارند (ازغندی و روشندل ،1929 ،ص11 .؛ مجتهدزاده ،1932 ،ص 19 .و عزتی ،1929 ،ص.)2 .
در این معنا ،ژئوپولیتیک در برابر جغرافیای سیاسی استخدام میشود که بههمعنهای علمهی
است که اثر تصمیمگیریهای سیاسی انسان بر چهره و اشکال جغرافیایی مربوط به محی
انسانی ،همچون :حکومت ،مرز ،مهاجرت ،ارتباطات ،توزیع ،نقل و انتقال و  ...را مورد بحث
و بررسی قرار میدهد (مجتهدزاده ،1932 ،ص 19 .و میرحیدر ،1921 ،ص.)9 .

 .1صحابه (اعم از انصار و مهاجرین) کسانی هستند که پیامبر اسلام را دیده و و در زمان حیهات ایشهان ،دیهن
اسلام را پذیرفتهاند .تابعین کسانی هستند که شخص پیامبر اکرم را درک نکردنهد ،امها صهحابهی ایشهان را از
نزدیک دیده و در زمان حیات ایشان اسلام آوردهاند .تابع تابعین نیز کسانی هستند که تنها تابعین را درک کردهاند و
درک دینیشان را از ایشان دریافت داشتهاند.
9. Geopolitic.
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بهگونهای که زمینهی مداخلات و دیکتههای برونمنطقهای افزایش و تهوان مقابلهه بها آن
کاهش مییابد .در واقع ،خروجی و برآیند چنین انحطاطی ،کاهش وزن ژئوپولیتیکی (ثقل
نیروها و عوامل مثبت و منفی موثر در قدرت) منطقه است (حافظنیا ،1912 ،ص .)112 .در این
تفسیر ،کاهش وزن ژئوپولیتیکی بهطور مستقیم معلول فراینهد انحطهاطی ژئوپولیتیهک در
منطقه است که کاهش قدرت و جایگاه منطقهای را بهدنبال دارد.
 .1تنزل تدریجی و سیر انحطاط ژئوپولیتیک در منطقهی غرب آسیا

بررسی تاریخچهی یکصد سالهی اخیر (9111-1211م) در منطقهی غرب آسیا نشانگهر
وجود دو سیر انقلهاب ژئوپولیتیهک در مسهیر شکسهتهشهدن قلمهروی بهازیگران و تقلیهل
جغرافیایی آنهاست:
 .1.1سیر اول؛ فروکاهش الگوی خلافت به الگوی ناسیونالیستی
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نخستین سیر از این انقلاب ژئوپولیتیک ،در تنهزل نظهم خلافهت بهه نظهم پهانعربیسهم-
پانترکیسم ستیزهجویانه و تقابلجویانهی پسهاعثمانی متبلهور شهده اسهت .ایهن سهیر بها
صحنهپردازی و طراحی قدرتهای استعماری اروپایی (ههمچهون فرانسهه و انگلسهتان) و
دامنزدن به جنبشهای پانعربیستی -پانترکیستی 1در پیش از جنهگ جههانی اول ،بهه
شکلگیری دولت -ملتهایی مصنوعی در بخشهای عربینشین خلافت عثمهانی منتههی
شد؛ بخشهایی که از مولفهای بهنام "ملت واحد" برخوردار نیستند.
در سالهای  1212تا  1211م انگلستان با عربهای حجاز  -بهویژه شهریف مکهه -
وارد مذاکراتی شد و ایشان را به قیام علیه حکومت عثمانی تشویق نمود و حمایت خهود از
شکلگیری دولت مستقل عربی در برابر امپراتوری عثمانی را اعلان کرد ( ،1213 ،Farahص.
 .)99اگرچه وعدهی بریتانیا به شریف ،شکلگیری یک حکومت متحهدهی عربهی بهود ،بها
 .1بهعنوان نمونه ،نقش باستانشناسان فرانسوی (ههمچهون :کلهو ،سهریزی ،لینهان و روسهه) در دامهنزدن بهه اندیشههههای
ناسیونالیستی در مصر ،نقش دو یهودی اروپایی بهنامهای آرتر لملی داوید (انگلیسهی) و داویهد لئهون کههن (فرانسهوی) و نیهز
آرمینیوس وامبری (مجارستانی) در خلق و تشدید گرایشات ناسیونالیسم ترکهی بسهیار برجسهته بهوده اسهت .ههمچنهین نقهش
متفکران مسیحی عربی همچون :نجیب عازوری ،پطرس بستانی ،ناصف الیزحی ،ابراهیم الیزحهی ،نوفهل نوفهل ،سهلیم نوفهل،
میخائیل شمحاده ،سمعان کلهون ،جرجیس فیاض و  ...در دامنزدن به احساسات ناسیونالیسم عربی بسیار پررنگ بهوده اسهت.
فارغ از آنکه این اقدامات و اندیشهها را سیاسی و هدفمند بدانیم یا پروژههایی کاملها علمهی و فهارغ از اههداف سیاسهی ،ایهن
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تولیدات و اندیشهها در دامنزدن به گرایشات ناسیونالیستی در بینش نخبگان آن دوره تاثیر بهسزایی داشته است.

جهانبینی جغرافیایی سلفیت جهادی و آیندهی ژئوپولیتیک غرب آسیا...

اینحال پس از آن و بر اساس موافقتنامهی سهایکس -پیکهو ،بخشههای عهربنشهین
عثمانی به چند کشهور مسهتقل و مجهزا تقسهیم گردیدنهد؛ مسهالهای کهه موجهب خشهم
پانعربیستها و طرفداران شکلگیری دولهت واحهد عربهی (اعهم از الگهوی خلافهت یها
پادشاهی) گردید .اعلامیهی کنگرهی ملی سوریه در دمشق در سال 1212م مبنیبر الغهای
مرزهای سایکس -پیکو و تاکید بر برپایی یک کشور مستقل عربی در قلمروی کشورهای
فعلی فلسطین ،سوریه ،عراق ،اردن و لبنان و بهه پهایتختی دمشهق در همهینراسهتا بهود.
مسالهای که مورد پذیرش تمامی نمایندگان جریانهای پانعربیست آن دوره قرار گرفت و
در نتیجه ،کشور واحد عربی به پادشاهی فیصل اول تاسیس گردید .با اینحال این کشهور
واحد مبتنیبر هویت واحد عربی ،بهدلیل مخالفت فرانسه و لشکرکشیاش به دمشق ساق
گردید ( ،9119 ،Moubayedصص.)99-91 .
این رویکرد پانعربیستی البته بعدها بها تلاشههای شخصهیتهایی ههمچهون آنتهوان
سعاده  ،میشل عفلق ،جورج حبش ،جمهال عبدالناصهر و بعهدها صهدام حسهین و در قالهب
الگوهایی همچون اتحادیهی عرب ،جمهوری متحدهی عربهی (میهان مصهر و سهوریه در
1221م) ،اتحادیهی جمهوریهای عربی (میان سوریه ،مصر و لیبی در 1231م) و  ...دنبال
گردید که هر یک در پی برهمزدن نظم ژئوپولیتیکی برآمده از سایکس -پیکهو و تشهکیل
دولت عربی واحد بودند .همچنین بهموازات تلاشهای پانعربیستی ،رویکردهای مشهابهی
همچون پانترکیسم (پانتورانیسم) ،پانکردیسم و پانایرانیسهم نیهز در سهطح منطقههای
دنبال گردید که نهایتاً هیچیک راه به توفیق نبردند.
در هر صورت ،بهدلایل متعدد سیاسی و فرهنگی ،از جمله تضاد میان نخبگهان وقهت،
کارگزاری قدرتهای اروپایی رویکردهای ژئوپولیتیکی مبتنیبر نظمهای جغرافیایی برآمده
از چترهای متجانس هویتی (ناسیونالیسم نژادی ،زبانی و یا حتی مهذهبی) بهه سهرانجامی
نرسید؛ در نهایت ،ناسیونالیسم مبتنیبر دولت -ملتههای تصهنعی و برخهوردار از ترکیهب
جمعیتی -هویتی نامتجانس بر دیگر مدلهای نظم سیاسی ،غالب گردید و بهمثابه موتهور
محرکهی واگرایی و گرایشات گریز از مرکز ،از سوی بخشههای عربهی خلافهت عثمهانی
عمل نمود.
این تنزل آشکار را میتوان نخستین سهیر از انحطهاط ژئوپهولیتیکی آسهیای غربهی در
یکصد سال اخیر عنوان نمود که خود از دو ویژگهی و شاخصههی کلهی برخهوردار اسهت:
نخست؛ عبور مرزهای جغرافیایی از درون مرزهای ادراکی -هویتی (مذهبی ،نژادی ،قومی،
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زبانی و  )...که دو پیامد ناگوار بههمراه داشت:
 .1تقسیم گروههای متجانس و همگن در دولت -ملتهای مختلف؛
 .9تلفیق و جاگذاری گروههای هویتی نامتجانس در یک دولت -ملت.
ردیف

1
9
9
4

هویت

عربی
کردی
علوی
دروزی

پراکنش هویتی در دولت -ملت ها

عراق ،سوریه ،اردن ،لبنان ،کویت
عراق ،سوریه و ترکیه
سوریه ،ترکیه و لبنان
سوریه ،ترکیه ،فلسطین و لبنان

نمودار شماره یک :تقسیم گروههای متجانس و همگن در دولت -ملتهای مختلف
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ردیف

1
9
9
4

دولت-ملت

عراق
سوریه
ترکیه
لبنان

موزاییک هویتی نژادی-زبانی

الگوی عربی -کردی
الگوی عربی-کردی
الگوی ترکی-کردی
-----------

موزاییک هویتی مذهبی -دینی

الگوی شیعی -سنی
الگوی علوی -سنی
الگوی علوی -سنی
الگوی اسلامی -مسیحی +
الگوی شیعی -سنی

نمودار شماره دو :تلفیق و جاگذاری گروههای هویتی نامتجانس در یک دولت -ملت

دومین ویژگی این سیر از انحطاط را میتوان تفهوّق و هژمهونی یهک بهازیگر ههویتی
(قومی ،زبانی ،مذهبی و نژادی) در هر یک از این دولت -ملهتهها بهر دیگهر هویتههای
حاضر در جغرافیای کشور عنوان نمود؛ تفوقی که بر تمامی ساختارها و مناسهبات سیاسهی
جامعه سایه افکنده و گونهای استثناگرایی 1برای هویت هژمون را به ارمغان آورده بود.

1. Exceptionalism.

ردیف

دولت -ملت

هویت هژمون و

نتیجه

سرکوبگر

1
9
9

عراق
سوریه
ترکیه

هویت عربی
هویت عربی
هویت ترکی

سرخوردگی کردها
سرخوردگی کردها
سرخوردگی کردها

4

لبنان

هویت مسیحی

سرخوردگی مسلمانان (شیعیان،
اهل سنت ،دروزیها ،علویان)

نمودار شماره سه :هویت هژمون در دولت -ملتهای پدیدآمده از فروپاشی عثمانی

ردیف

هویت

مجاورت جغرافیایی میان خرده هویتها

1

عربی

عراق ،سوریه ،اردن ،لبنان ،کویت

2

کردی

عراق ،سوریه ،ایران و ترکیه

3

علوی

سوریه ،ترکیه و لبنان

4

دروزی

سوریه ،فلسطین و لبنان
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چنین مهندسی سیاسی -جغرافیای تحمیلشده از خارج منطقه ،نتایج بسهیار سهلبیای
برای منطقه بهبار آورد و به طراحی ترتیبات ضدامنیتی خاصی انجامهد کهه ابتهداییتهرین
آنها را میتوان شکنندگی مرزها ،کاهش اقتدار دولهت -ملهت و نظهارت کارآمهد آن بهر
قلمروی جغرافیایی خود ،بحران مقبولیت و مشروعیت سیاسهی دولهت مرکهزی ،بیگهانگی
هویتی میان چترهای هویتی موجود در قلمروی بازیگر و در نهایت شکست الگوی هویت
ملههی و ناسیونالیسههتی؛ و در پههی آن ،تشههدید و تقویههت گرایشهههای گریههز از مرکههز و
جداییطلبانه عنوان کرد .بهطور طبیعی ،مجاورت جغرافیایی و فیزیکی هویتهای همگهن
و همسو در ورای مرزهای متصلب و خشک دولت -ملهتهها بهر شهدتبخشهی بهه ایهن
گرایشات افزوده و زمینههای لازم برای گسست مرزهای تصنعی برآمده از سایکس -پیکو
را فراهمتر نموده است.

نمودار چهار :مجاورت جغرافیایی میان خرده هویتها در دولت -ملتهای پدیدآمده از
فروپاشی عثمانی
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تقسیم جغرافیایی شکنندهی قلمروی عثمانی بر اسهاس اختلهاط "خهرده هویهتههای
همستیز" ،اگرچه به شکلگیری چرخهی بیثباتی و نارضایتی (بهه ویهژه در میهان خهرده
هویتهای مقهور و مغلوبه) انجامید ،با اینحال ،شکلگیری دولت -ملتههای جدیهدی را
بهدنبال داشت که توانستند تحت تبلیغ چتر هویتی (ملیگرایی) برای قریب به یک قرن -
تا زمان حاضر – خرده هویتهای مختلف نژادی ،زبانی ،قومی و مذهبی مختلف را تحهت
حاکمیت خود قرار دهند و نظم ژئوپولیتیکی اشهرابشهده از سهایکس -پیکهو را اسهتمرار
بخشند.
 .1.1سیر دوم؛ تنزل الگوی ناسیونالیستی به الگوی خرده هویتگرایانه
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مهمترین دلایل موفقیت نسبی استمرار نظم ناسیونالیستی برقرارشده بر اساس سهایکس-
پیکو در موارد زیر ریشه دارد:
 منافع بازیگران فرامنطقهای در حفظ نظم نسبی؛
 قدرت فائقهی حکومتهای مرکزی؛
 عدم وجود افق روشن فراروی گرایشات تجزیههطلبانهه و در نتیجهه خفیهفبهودن
رویکردهای گریز از مرکز،
 عدم وجود پایگاه قوی مردمی برای این قبیل جریانها.
باید توجه داشت که تلفیق تصهنعی و سهاخت متصهلبّانهی ایهن نظهم کهه نسهبت بهه
ملاحظههات هههویتی ،گفتمههانی و اشههتراکات فرهنگههی میههان جمعیههت یههک دولههت -ملههت
بیاعتناست و فقدان عنصر "ملّت" در آن به پیدایش کشورهای چند مّلتی و چند فرقهای
در منطقه منتهی شده است (میرحیدر ،1921 ،ص ،)193 .بهدون گهذار بهه یهک چتهر ههویتی
همهشمول و قدرتمند (همچون ملیگرایی و یا مذهبگرایی) امکان پایایی و تداوم حیهات
نخواهد داشت .درست بههمیندلیل اسهت کهه در چنهد دهههی اخیهر ،گرایشهات "خهرده
هویتجویانه" به سکهی رایج منطقهی آسیای غربی بدل شده و آثار و تبعات خود را پس
از تحولات سیاسی -امنیتی جهان عرب در سال 9111م بدینسو نشان داده است؛ دورهای
که می توان آن را دومین موج انحطاط ژئوپولیتیکی منطقه با تنزل از گفتمان ناسیونالیسم
 هرچند تصنّعی و متزلزل  -به گفتمان خرده هویتگرایهی تمایزجویانهه و دگرسهتیزانه(مذهبی ،نژادی ،قومی ،زبانی و  )...دانست .این موج از انحطاط بهطور طبیعهی تهداعیگهر
نظم جدید منطقهای خواهد بود که وجههی اصلی آن ،دومینهوی بازتجزیههی جغرافیهایی
دولت -ملتهای فعلی و تبدیل آنها به ریزکشورهای مینیاتوری اسهت؛ کشهورهایی کهه
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اتکای آنها بر خرده هویت "خود فرقهای" در برابر "دیگری برونفرقههای" پیامهدهایی
همچون:
ناهمسازی و تخاصم با دیگر الگوهای خرده گفتمانی و خرده هویتی ،ضعف در ساختار
تصمیمسازی ،فقدان عمق ژئوپولیتیک ،ضعف منابع انسانی متنوع و کارآمد ،فقهدان منهابع
متعدد تولید ثروت را در پی خواهد داشت.
در واقع ،برخلاف تجربههی ارتقهای ژئوپهولیتیکی اروپها کهه محصهول گهذار از خهرده
گفتمانهای ههویتی (ههمچهون نهژاد ،مهذهب ،زبهان ،ایهدئولوژی و  )...بهه همگرایهی و
منطقهایشدن در قالب هویت مشترک اروپایی است و اتحادیههی اروپها نمهاد نههادی آن
تلقی میشود؛ خاورمیانه بهطور همزمان شاهد گسترش و تعمیهق شهکافههای ههویتی و
شکست ساختار ابرهویتهای کلگرا (ملی -مذهبی) مبتنهیبهر ارزشههای کلهان تمهامی
طرفها ،به خرده هویتهای مخاصمهگر و جزءگرا بوده است .این منطقه در حهال حاضهر
همان پارادایمی را تجربه میکند که جنگهای سی ساله ،صد ساله و دو جنگ جهانی اول
و دوم ،منازعات بالکان و  ...تنها بخشی از پیامدهای آن بوده است .طبیعی است که چنین
سیر قهقرایی و تنزلی را میتوان نوعی انحطاط قلمداد کرد و نسبت به پیامدهای ناگوار آن
برای منطقه اظهار نگرانی نمود.
در این میان ،خیزش هویتگرایانهی جنبشهای جههادگرای سهلفی در بهیش از سهه
دههی اخیر (از اشغال افغانستان توس شوروری تاکنون)  -که سه موج تحهرکپهذیری را
تجربه نموده است  -نقشی مهمی در زمینهسازی برای تحرک سایر گروههای ههویتی یها
خرده هویتی در راستای تلاش برای گردآمدن در ذیل چتر یک دولت -ملت مبتنیبر خرده
هویت گروهی (زبانی ،نژادی ،قومی و مذهبی) فراهم ساخته است.
پس از دههها ثبات نسبی در قلمروی دولت -ملتههای برآمهده از سهایکس -پیکهو،
شورش و عصیان خشونتبار و همهجانبهی این جنبشها (که از دل هویت سهنی -عربهی
سر برآورده اند) ،از یکسو نمایشگر ناکارآمدی مرزهای جبرآلود 1211م و عهدم مقبولیهت
حاکمیتهای تاسیسشده در آن بوده و به عامل اصلی در کهاهش اقتهدار حاکمیهتههای
موجود بدل گردیده است؛ از سویدیگر ،این اقدام جهادگرایان سلفی به فضاسهازی بهرای
دیگر خرده هویهتههای فعهال در سهطح منطقهه و تحریهک ایشهان بهرای کهنشگهری
جداییطلبانه منجر شده است .در نتیجه میتوان مدعی بهود کهه بخشهی از خیهزشهها و
ناآرامیهای برجسته در منطقه ،ناشی از همان مهندسی تصنعی و استعماریای اسهت کهه
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خرده هویتهای ناراضی بهدنبال تغییر آن هستند.
در این میان یکی از مهمترین بازیگران تجدیدنظرطلب و ناراضهی از شهرای موجهود،
بازیگران "امتگرایی" هستند که خلق دولت -ملتهای جدید را معارض با روح و قوانین
اسلام دانسته و بهدنبال برساختن حکومتی امتگرا برآمدهاند .جریانهای اسلامگرای سنی،
و بهطور معین جهادگرایان سلفی ،برجستهترین جریان در میان این طیف بهشمار میآینهد
که اساسا جهاد را مناسبترین ابزار برای تشکیل یک نظام اسلامی امتگرا تلقی میکنند.
 .1جهانبینی جغرافیایی سلفیت جهادی
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واقعیت آن است که فهم کیفیت تاثیرپذیری آیندهی نظم ژئوپولیتیک آسیای غربی بهنحو
وثیقی با فهم جهانبینی جغرافیایی سلفیت جهادی پیوند خورده است؛ تاجهاییکهه بهدون
فهم این نکته نمیتوان فرایند نخستین را بهخوبی درک کرد.
واقعیت آن است که "حاکمیت ملی" و پیدایش قلمروهای جغرافیایی مدرن سیاسی ،و
در یک کلام پدیهدهی "دولهت -ملهت" ،محصهول و فهرآوردهی تحولهات دورهی مهدرن
مغربزمین و بهطور خاص معاهدهی وستفالیا در سال 1141م است؛ این پدیده با اولویت
اولیه و مطلوبیت ذاتی اتحاد جغرافیایی قلمروی جهان اسلام (دارالاسلام) همسازی نهدارد و
نمیتواند تکامل جامعهی اسلامی را تضمین نماید .بهویژه آنکه تجزیهی منطقهی غهرب
آسیا بر پایهی گونهای از تحمیل اسهتعماری و بهدون لحها نمهودن اقتضهائات فرهنگهی،
سیاسی و مذهبی ،در قالب معاهداتی چون سایکس -پیکو ،نظم ژئوپولیتیکی شکنندهای را
برقرار ساخته است که در پیشگاه مردم منطقه حتی از حیث سیاسی ،امنیتی و هویتی نیهز
مطلوبیت و اولویت ندارد.
باید توجه داشت که وحدت جغرافیایی جهان اسلام از مطلوبیت عملی برخوردار است و
بر دایرهی تاثیرگذاری ژئوپولیتیهک و ژئواسهتراتژیک آن نیهز بهشهدت افهزوده مهیشهود.
مسالهی تجزیه جغرافیای دارالاسلام نیز منافات ذاتی با ارزشهای اسلامی ندارد و میتوان
الگویی از حاکمیت اسهلامی (الگوههای غیرمرکزگهرا) را پیشهنهاد داد کهه بهر اسهاس آن،
واحدهای سیاسی در عین برخورداری از سطحی از استقلال؛ خ مشیها ،سیاستگذاریها
و راهبردسازیهای خود را داشته باشند که توس یک شخص یا شورای راهبری و یا حتی
پویشهای مبتنیبر مصالح مشترک و اشهتراکات دینهی و سیاسهی طرحریهزی شهود و در
نهایت ،کنشگری سیاسی واحدها در حوزههای مهم ،معطوف به تامین اهداف مطروحهی
فوق باشد.

از مرزهایی که دستهای خبیث میان کشورهای اسلامی ترسیم نمودهاند ،تا مانع از تحهرک
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در واقع ،در الگوها و روندهای جغرافیایی موجود در جنبشهای اسلامی ،اساسا میتوان
دو نوع از الگوهای همگرایی را رصد نمود:
الف) الگوی حهداکثری کهه بهر وحهدت جغرافیهایی و مرکزگهرای تمهامی بخشههای
بههمپیوستهی جهان اسلام از مغرب در غربیترین نقطهی جهان اسلام تا ترکستان شرقی
در چین تاکید میکند .طرفداران این الگو نیز بهنوبهی خود به دو دسته تقسیم مهیشهوند:
طرفداران گذار تدریجی و نرم به وحدتگرایی جغرافیایی جهان اسلام ،و پیروان نظریهی
تغییر سخت و خشونتبار ژئوپولیتیک موجود با صرفنظر از توجه به بسترسازی فرهنگهی،
روانی و گفتمانی و نیز بدون لحا شرای روبنهایی سیاسهی ،اقتصهادی و امنیتهی جوامهع
اسلامی.
ب) الگوی دوم را میبایست الگوی حداقلی عنوان کرد که صرف همگرایی در سطوح
خاصی از حاکمیت (سطوح راهبردی و کلان) را کافی دانسته و تحقق الگوی حهداکثری را
 لااقل در ظرف شرای کنونی -نه ممکن میداند و نه مطلوب میپندارد.در جهانبینی جغرافیایی جریانهای سلفی جهادی ،اساساً هیچ الگویی بهجز "الگهوی
حداکثری" وحدت کامل جغرافیایی جهان اسلام  -آنههم ذیهل الگهوی خلافهت  -قابهل
پذیرش نیست .در واقع ،این جریانها در حوزهی یادشده ،ضهمن نفهی هرگونهه "الگهوی
مطلوب عملی"(همچون الگوی حداقلی همگرایی) ،با سرسختی و عدم انعطاف ویژهای بر
"مدل مطلوب ذاتی" پافشاری کرده و درعینحال تمامی الگوهای دیگر را نامشروع تلقهی
میکنند و بر ضرورت مبارزهی خشهونتبار بهرای لغهو مرزههای جغرافیهایی پدیهدآمهده از
معاهدهی سایکس -پیکو تاکید میورزند.
بهعنوان نمونه ،حساب رسمی توئیتر گروه داعش در اولین اقدام خود پس از حمله این
گروه جهادگرا به عراق ،در گزارشی با عنوان "گزارش میدانی از درهمشکسهتن مرزههای
سایکس -پیکو" ،با انتشار تصویری از تخریب خاکریزهای مرزی میان سوریه و عهراق ،از
راهبرد دولت -ملتستیزانهی خشونتبار این گروه سخن بهمیان آورد (حساب التهوئیتر أخبهار
دولة الإسهلام .)1929 ،اندکی پس از این ،رهبر این گروه "ابوبکر البغدادی" در پاسخ به ایمن
الظواهری ،رهبر سازمان القاعده ،و در پیامی صوتی به مردم عراق و سوریه تحهتعنهوان
"در عراق و شام باقی میمانیم" گفت:
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ما شده و منجر به انزوای ما در درون آنها گهردد ،گذشهتیم و بهه اذن خداونهد در راسهتای
زایلساختن این مرزها خواهیم کوشید .این خیزش مبارک تا کوباندن آخرین میخ بهر تهابوت
توطئهههی سههایکس -پیکههو متوقههف نخواهههد شههد( .موسسههه الفرقههان للانتههاج الاعلههامی،
9114/11/92م)

وی در همین پیام ،همچنین در اقدامی دولت -ملت ستیزانه ،جوانهان جههان اسهلام را
مورد خطاب قرار داد و گفت« :و اما شما ای جوانان مسلمان! بهسوی سرزمین مبارک شام
– قلمروی هجرت و جهاد و مرزداری -کوچ کرده و به یاری دولتتان بشتابید» (همان).
پیام رهبر داعش در واقع پاسخی بود به ایمن الظواهری که در بیانیهای صوتی ،گهروه
داعش را ملغی دانسهت و ضهمن تقسهیم ماموریهت میهان گروهههای جههادگرای سهلفی،
جبههالنصره را شاخهی سوری القاعهده ،و داعهش را شهاخهی عراقهی آن اعلهان نمهود و
خواستار عقبنشستن داعش از سوریه گردید:
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دولت اسلامی عراق و شام [داعش] ملغی اعلام شده و تحتعنوان دولت اسهلامی عهراق بهه
فعالیت خود ادامه میدهد  ...جبههی یاری اهل شام [جبهه النصره] شاخهی مستقل سازمان
القاعده محسوب میشود که از فرماندهی کل پیروی میکند .عهراق ،ولایهت مکهانی دولهت
اسلامی عراق و سوریه ،ولایت مکانی جبههالنصره است( .سایت الجزیره مباشر)9119 ،

الظواهری ،ضمن توبیخ ابوبکر البغدادی بهدلیل تاسیس دولهت اسهلامی عهراق و شهام
میگوید« :اقدام شیخ ابوبکر بغدادی حسینی در اعلان تاسیس دولت اسلامی عراق و شهام
[داعش] ،اشتباه و بدون دستور و مشورت و یا حتی مطلعسازی وی بوده است» (همان).
پیام الظواهری نیز بهنوبهی خود پاسخی بهه بیانیههی صهوتی رهبهر داعهش بهود کهه
جبهةالنصره را جزیی از دولت اسلامی عراق و امتداد آن در سوریه عنهوان کهرده و ضهمن
ملغیاعلانکردن اسمهایی چون دولت اسلامی عراق و جبههالنصره ،هر دو گهروه را تحهت
نام دولت اسلامی در عراق و شام و بیرق خلافت معرفی نموده بود (وبلاگ توثیق جهاد الدولةة،
 .)1494این نگرش و نیز پاسخهای گزندهی رهبران داعش بهه رهبهر برجسهتهی القاعهده،
نشانگر قدرتیابی الگوی حداکثری در جریانهای جهادگرا و التزام به وحدت جغرافیهایی
دارالاسلام ،ولو بهشکل جبرآمیز و خشونتبار ،است.
نمونهی دیگر از عناد سرسختانهی این جریانها با مرزهای دولت -ملتها را میتوان

در توصیف "ملا اختر منصور" ،رهبر جدید جنبش طالبان افغانستان ،عنوان کرد؛ دربهارهی
وی که از سوی داعش بهه عنهاوینی ههمچهون "وطنهی" 1و قهومپرسهت خطهاب شهده،
مینویسند:
بدان که اختر و حزباش ،ملاعمر مجاهد رحمهالله و امارت اسلامیاش نیستند ،بلکه ملهاعمر
مجاهد رحمهالله با امارتاش فهوت کهرده و اختهر منصهور و حهزباش بهرادران  -طهاغوت
وطنیها و قومگرایانیاند که نه در آنان ولاء است و نه بهراء ،نهه در آنهان کفهر بهه طهاغوت
میبینی و نه هم خبری از ملت ابراهیم  ...آنان برای وطنیت میجنگند؛ اگر بر وطهن حهاکم
شدند ،پس بههیچ کافری ضرری نمیرسانند ،بلکه به همهی کهافران از همهین حالها امهان
میدهند  ...به آنان مراجعه کن تا دریابی که برای ملیت و قومیتشان حتی دستشهان را در
دست شیطان نیز میگذارند( .سایت اعماق فارسی)9111 ،

موضوع خصومتها را به پس از برطرفشدن فتنه محول نمایید و موضع خود را نسهبت بهه
صحوات و رهایی از آنها روشن کنید و نیت خود را بهرای جههاد تجدیهد نماییهد و از تمهام
تعصبهای جاهلیت و در راس آنها تعصب ملیگرایی منتسب به مرزبندی سایکس -پیکهو
بیزاری بجویید و به عدم افزایش تحریک و تحریض اعلامی میان مجاهدان ملتهزم و پایبنهد
باشید( .سایت سلفی -تکفیری تمکین)1929 ،

ابومحمد العدنانی ،سخنگوی رسمی گروه داعش ،نیهز در ویهدئوی تصهویری خهود در
منطقهی مرزی میان عراق و سوریه از ضرورت شکستن "بهت سهایکس -پیکهو" سهخن
بهمیان آورد و در جایی دیگر گفت« :ما پاریس را قبل از روم میخهواهیم .مها ههمچنهین
کابل ،کراچی ،ریاض ،عمان ،ابوظبی و  ...را میخواهیم» (موسسةة الفرقهان للانتهاج الاعلهامی،
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نمونهی دیگر ستیز با ملیگرایی و مرزهای برآمده از سایکس -پیکهو را مهیتهوان در
سخنان "شیخ سیفالله بهن حسهن" ملقهب بهه "ابهو عیهاض تونسهی" ،رهبهر جماعهت
انصارالشریعه تونس و از رهبران برجستهی جنبشهای جهادگرای سلفی عنوان کرد که در
پیام ویدئویی خود با عنوان "بیانیه یاری و تایید برادران مجاهدمان در شام" 9که با ههدف
دعوت به برقراری صلح میان مجاهدان در سوریه ارسال شده بود ،خطاب به این جریانها
میگوید:

 .1ملیگرا و ناسیونالیست.
 .9بیان نصرة وتأیید لإخواننا المجاهدین بالشام.
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9112/19/19م).
العدنانی همچنین قبلتر از این در نفی سایکس -پیکهو و مرزههای موجهود ،و بههطور
خاص رد نظریهی "ولایت مکانی" الظواهری میگوید:
اعتراف به "ولایت مکانی" در واقع پذیرش سایکس -پیکو است که با هدف تثبیت مرزهای
ننگینی که تن امت را پارهپاره و مردم را متفرق نمود[ ،بر امهت اسهلامی] تحمیهل گردیهد ...
اسلام اساساً [چنین] مرزهایی را  ...بهرسمیت نمیشناسد  ...در نتیجه ،تقسهیم مجاههدان بهه
عراقی و سوری صرفا بر اساس [معیارهای] مرزی است و دستوردادن به ایشان مبنیبر التزام
به این مرزهای لعنتی و عدم تخطی از آن ،بر خلاف روش ما و آن چیزی اسهت کهه بهه آن
ایمان داریم  ...آنچه که از دین خود و بزرگان خویش آموختههایهم آن اسهت کهه مرزههای
سایکس -پیکو را به رسمیت نشناخته و [چنین چیزی] هیچ اثری بر عمق وجهود مها نهدارد.
(موسسة سسه الفرقان للانتاج الاعلامی9119/11/12 ،م)
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ابومحمد الجولانی رهبر گروه جهادگرای "جبههالنصره" نیز در آخهرین سهخنان خهود
یکی از دلایل مخالفت سرسختانهی خود با برقراری آتشبس اخیر در سوریه را ،نقهش آن
در ترسیم مجدد مرزها در شکلی جدید عنوان کرده و میگوید« :آتشبسهی کهه مرزهها و
حدود را دوباره و از نو میکشد ،تا اهلسنت بعد از بیهرونرانهدن میلیونهها نفهر و کشهتار
هزاران نفر در سرزمینهایشان به اقلیت بدل گردند!» (سایت سلفی تمکین.)1924 ،
پرواضح است که در جهانبینی جهادگرایان سلفی" ،ملیگرایی" پدیدهای مطلقاً حرام
و موجب شرک است و مرزهای سازندهی آن نیز "ساختگی" تلقی میشوند؛ رویکردی که
بهنوبهی خود متاثر از جهانبینی متعصبانه ،متصلّبانه ،ظاهرگرایانهه و انعطافناپهذیر و نیهز
روحیهی خشونتطلبانه و سرسختانهی این جریان است و نفی خشونتبار مرزهای برآمده
از سایس -پیکو و فراتر از آن ،نفی پدیدهای بهنام "دولت -ملت" را بهدنبال دارد .بهدلیل
همین رویکرد جغرافیایی است که شاهد حضهور گسهترده و نقشآفرینهی غیرقابهل انکهار
سلفیهای خارجی و غیربومی در طرحریزی ،راهبری و اجرای کنشههای جهادگرایانهه و
مسلحانه در کشورهای مختلفی همچون عراق و سوریه هستیم .بهعنوان نمونهه ،بهیش از
 19درصد از عملیاتهای انتحاری در عراق (در خلهال سهالهای 9113-9119م) توسه
سلفیهای خارجی و با مدیریت رهبهران غیرعراقهی القاعهده صهورت گرفتهه اسهت؛ ایهن
درحالیاست که تنها  19درصد این قبیل عملیاتها توس اتباع عراقهی بهودهانهد (،Hafez
 ،9113ص .)39 .همین وضعیت در بحران جاری سوریه نیهز قابهل مشهاهده اسهت .آمارهها

بیانگر مشارکت بیش از دهها هزار جنگجوی سلفی از سرتاسر جههان در نبردههای ایهن
کشور هستند که بخش مهم و قابلتوجهی از آنها را اتباع اروپهایی و آمریکهایی تشهکیل
میدهند؛ این امر موجبات نگرانی و دلواپسی مقامات امنیتی اتحادیههی اروپها و مسهئولان
آمریکایی را نیز فراهم آورده است ( ،9119 ،Wainrightص.)99 .
 .4نقش جهانبینی دولت -ملتستیزانه در دومین سیر انحطاط ژئوپولیتیکی
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با صرفنظر از تحول بینشی فوق ،اکنون این سوال مطرح است که نفی خشونتبار نظری
و عملی مرزهای ملی و دولت -ملتهای حاکم بر آنها ،چگونه به شکلگیری دومین سیر
از انحطاط ژئوپولیتیکی در منطقهی غرب آسیا انجامیده است؟ اثبات این اثرگذاری در گرو
فهم بازتابهای این خصلت تحرکجویانه و نظمزدایانهی جنبشهای جههادگرای سهلفی
است؛ چه آنکه این ویژگی بهطور همزمان بر سه حوزهی ههویتی داخلهی و خهارجی (بهه
اعتبار مرزهای ملی) اثر گذاشته و تحریک ایشان را در پی داشته است.
نخستین اثر این مساله ،تحریک خرده هویتهای سنّی در داخل قلمروی دولت -ملت
و امکان پیوستن ایشان به جنبشهای جهادیای است که خواهان بهرهمزدن خشهونتبار
الگوی دولت -ملت هستند .وجود فضای تعاطف و همدلی میان این جریانهها و برآمهدن
جنبشهای جهادگرا از دل مکتب اهلسنّت ،بهطور طبیعی تحریک احساسهات و عواطهف
تودههای سنّیمذهب برای یاری همکیشان خود  -بهویهژه در برابهر دولتههای غیرسهنّی
همچون عراق و سوریه  -را در پی خواهد داشت .مورد مطالعاتی عراق ،بهخوبی نشانگهر
کیفیت تاثیرپذیری تودههای غیرسلفی از موجهای روانی و احساسی برآمده از کنشگهری
خشونتبار داعش و شعارهای اتحاد قبایل سنّی بادیهی شام و عراق است .سقوط پیدرپی
و دومینو وار شهرها و استانهای سنّینشین این کشور نیز تا حدود زیادی حاصل همراهی
و لااقل سکوت توام با رضایت قبایل سنّی این کشور در خصوص اقدامات این گروه بهوده
است.
مسالهی گرایش تودههای سنّیمذهب منطقه به الگوهای جهادگرایانه ،بهعنهوان تنهها
آلترناتیو در برسازی چتر هویتی ،امری بسیار جدی است؛ ناکامی بیش از یکصهد سهالهی
تمامی جریانها و گروههای سیاسی ،دینی و اجتماعی برای حیات دوبارهی هویت جامعهی
سنّیمذهب (اعم از گروههای چپگرا ،ناسیونالیست ،ناصریسهتهها و سهکولار غهربگهرا،
گروههههای دینگههرای حکههومتی مثههل الههازهر و وهابیههت عربسههتان و  )...ایههن مسههاله را
تحتالشعاع قرار داده است.
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واقعیت آن است که جهادگرایان سلفی بهدلایل متعددی نسبت به تمام رقبای خهود در
برساختن سازههای تئوریک -میدانی هویت جدید در جهان اهلسنت ،موفقتر و کامیابتر
عمل نمودهاند؛ آنها بیش از آنکه یک هویت ایجابی باشند ،یک هویت سلبی مبتنهیبهر
نفی و ستیزهجویی با "دیگران" بودهاند .عوامل میدانی زیهر را مهیتهوان در ایهن واقعیهت
دخیل دانست:
نمایش اخلاص عملی این گروهها در راه اهدافشان؛ عدم وابستگی آشکار به نهادهای
قدرت و ثروت جهانی؛ ادعای مبارزه با غرب و صلیبیها؛ عملگرایی فوقالعهاده؛ ضهعف و
فساد آشکار سایر جریانها؛ بهرهگیری از ارزشهایی همچون :جهاد ،دعوت ،هجرت و امر
به معروف؛ تکیه بر عامل ستیزش با دشهمن خهارجی کهافر صهلیبی و حکهام بهیکفایهت،
چپاولگر ،وابسته و ظالم داخلی جهت تحریهک تودههها بهرای پهذیرش الگهوی گفتمهانی
ایشان؛ اتکا به حمایتهای سرویسهای اطلاعاتی بینالمللی و منطقهای و . ...
از حیث گفتمانی نیز ،ابتنای جهانبینی این جریانها بر الگوی آرمانی حاکمیت خلفای
صدر اسلام که با ویژگیهها و شاخصهههای گفتمهانی متعهددی چهون :هسهتیشناسهی و
انسانشناسی ثنهائی متخاصهم دگرسهتیزانه ،معرفتشناسهی نهصگرایانهه و خردسهتیزانه،
روششناسی ظاهرگرایانه و نیز انطباق این شاخصهها با محی جغرافیایی کنشگری ایهن
گروهها (عموماً بیابان و صحرا) (فیاض ،1919 ،ص )9 .از دیگهر عوامهل مههم ایهن موفقیهت
نسبت به سایر رقیبان و گروههای همآوردجوی آنهاست .در نتیجه ،برتریهای میدانی و
گفتمانی یادشهده ،مهیبایسهت مسهالهی گهرایش تودهههای سهنّی منطقهه بهه الگوههای
جهادگرایانه (بهعنوان تنها راهحل مشکلات) را جدی ارزیابی نمود.
دومین تاثیر تحرکگرایی جنبشهای جهادگرای سلفی را میبایسهت بهر سهایر خهرده
هویتهای موجود در داخل قلمروی هر دولت -ملت و تحریک ایشان برای دفاع از خهود
در وهلهی اول ،و سپس تلاش برای تجربهی الگوی واگرایانه در برابهر خهرده هویتههای
"غیرخودی" و همگرایی در قبهال چتهر ههویتی "خهودی" در قالبههای تجزیههطلبی و
فدرالیسم عنوان کرد .طبیعی است که تهدیدشدگی این خرده هویتها از سوی جنبشهای
جهادگرای سلفی و ضرورت دفاع از خود از یکسو ،و فهراهمشهدن زمینههها و فرصهتها
برای تجربهی استقلالجویانهی این خرده هویتهای مغلوبه از سوی دیگهر ،نمهیتوانهد از
نظرگاه نخبگان واگراطلب و استقلالخواه و تلاشگر برای ایجاد دولت -ملت هویهتخهواه
مخفی بماند .تجربهی کُردهای عراق و سوریه در ذیهل تحولهات 9111م جههان عهرب را
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میتوان بهترین دلیل بر این مدعا دانست .بدون تردید ،بهترین بستر برای واگرایی خهرده
هویت "کُردی" در این دو کشور ،ذیل تحرکپذیری جنبشهای جهادگرا و تلاش ایشهان
برای فروپاشاندن نظم ملّی فراهم آمد و در نهایهت بهه دیالکتیهک واگرایهی در سهطح دو
کشور ،میان دو الگوی خرده هویتی "عربی-کردی" انجامید.
سومین حوزهی تاثیربخشی تحرکپهذیری جنبشههای جههادگرایی و دولهت -ملهت
ستیزی ایشان را میبایست در تحریک سایر گروههای خرده هویتی در خهارج از مرزههای
ملی برای شکلدهی به دولت -ملت مشترک بر پایهی خرده هویت "خهودی" ،یها لااقهل
یاری همگنان خود در دیگر دولت -ملتها پی جست .بهعنوان نمونهه ،تحهرک کُردههای
ترکیه و عراق برای یاری همگنان خود و یا علویهای لبنان و ترکیه برای همکیشان خود
در سوریه ،و در نهایت شنیدهشدن زمزمههای دولت واحد کردی یا علوی در مقابل دولهت
واحد سنّی (چه در قالب الگوی خلافت و چه در قالب دولت سکولار) ،مستند این مدعاست.
نتیجه آنکه ایجاد گونهای از آشوب هویتی -ژئوپولیتیکی و فروریختن نظم جغرافیایی
منطقهای از سوی تمامی گروههای خرده هویتی را میتوان از نتایج و پیامدهای قههری و
طبیعی تحرکپذیری و فرامرزیشدن جنبشهای سلفی؛ و هدفقرارگهرفتن خشهونتبار و
نظامیمحور (و نه فرهنگی -بینشی) دولت -ملتها از سوی ایشان عنوان نمهود .در ایهن
میان ،دیالکتیک تخاصم و همستیزی میان این گروههای خرده هویتی  -که بر یک صهد
سال واگرایی گفتمانی تکیه دارند  -در نهایت به شکلگیری جغرافیاهای ههویتی واگهرا و
دائماً در حال ستیزه خواهد انجامید که چرخهی آشوب و ناامنی در منطقه را استمرار خواهد
بخشید .در چنین فضایی ،بهجای تاکید بر هویت جامع دینی یا هویهت محهدودتری چهون
ملّیت ،هویتجویی در فضای خرده گفتمهانی (زبهانی ،نهژادی ،مهذهبی و  )...و سهازههای
هویتی و ادراکی و مبانی هویتی "خود" در ستیز با هویت "دیگری" و مشروط به تحقیر و
تکفیر هویت دیگری (بهنحو بشرط لا و نه به نحو لابشرط) و در بسترهای زبانشناسهانه-
مذهبمحورانه و در قالب یک پویش رو به تزاید دنبال میشود.
در چنین فضایی ،سخنگفتن از رژیم امنیت منطقهای گزافه و بحث از منطقهایشدن،
منطقهگرایی و همگرایی منطقهای ،سخن از امری عدمی و بلکه ناشدنی است .فروکاهش
منازعهی بیناتمدنی (ضداشغالگری علیه اسرائیل و غرب) به جنگ درونتمدنی نهژادی و
فرقهای چندبعدی و چندلایه در بطن جامعهی اسلامی میان الگوی "عربی ،فارسی ،ترکی،
کردی" و الگوی "اسلامی -مسیحی" و الگوی "سنی -شیعی" ،در قالهب "هویهتجویی

35

سال بیست و یکم /شماره هشتادوچهارم  /زمستان 7531

30

دگرستیزانه" از ابتداییترین پیامدهای این روند هویتی جدید در منطقه است.
به این ترتیب دیده میشود که تحولات جاری و پهیشروی منطقههای بهدون لحها و
درنظر داشهتن چارچوبههی ههویتی ،قابهل تفسهیر و فههم دقیهق و کامهل نخواهنهد بهود.
بهبیاندیگر ،اگرچه عوامل و مولفههای متعددی در شکلگیری واقعیتهای سیاسی کنونی
منطقه نقشآفرینی کردهاند و تحولات جاری از آبشخورهای متعددی اشهراب شهدهاند ،بها
اینحال ،مولفههای هویتی نیز بهنوبهی خود نقش بسیار پررنگی ایفا نموده و بدون توجهه
به آنها ،نمیتوان به چشمانداز چندان روشن و شفافی در تحلیل گذشته ،حال و آینهدهی
فرازونشیبهای تحولات منطقه دست یافت.
بهطور طبیعی ،عدم توجه کهافی بهه ریشههها ،بسهترها و اقتضهائات هویهتجویانههی
کنشگری واگرایانهی خرده هویتهای موجود در سطح منطقه ،گاه منجر به شهکلگیری
نظریات کلگرایانه و تعمیمآمیز فروکاهندهی ایشان به سطح ابزاروارگی و مزدوری صهرف
و مطلق ایشان برای قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای شده؛ و ضهمن ممانعهت از درک
تمامی ابعاد موثر در تحولات جاری منطقهای (اعم از عوامل درون و برون منطقههای) بهه
عقیمماندن فهم چرایی منازعات مستمر فیمابین ایشان و قهدرتهای خهاص منطقههای و
جهانی منتهی گردیده و بر شدت بحرانها و طولانیتر شدن چرخهی آنها انجامیده است.
بهعنوان نمونه ،جنبش مسلح کردهای منطقه بهرای تاسهیس دولهت مسهتقل کهردی،
بهطور مکرر صرفا بهه ابزاروارگهی و مهزدوری ایشهان بهرای قهدرتههای غربهی و رژیهم
صهیونیستی تقلیل و تنزل داده میشود؛ اما به این مساله توجه نمیشود که کردهها ،تنهها
خرده هویت زبانی منطقهی غرب آسیا (از میان چهار خرده هویت بزرگ عربهی ،فارسهی،
ترکی و کردی) هستند که در ترسیم مرزهای جدید منطقهی غهرب آسهیا در دل دولهت-
ملتهایی هضم شدند که خرده هویتهای هژمون بر آنها ،غیرکردی (در ایران ،ترکیهه،
عراق و سوریه) بوده است .روشن است که ریشه و بستر تلاش برای تاسیس دولت -ملهت
کردی قبل از هرچیز ریشه در ایهن محرومیهت تهاریخی دارد؛ لهذا حمایهتههای غربهی و
اسرائیلی از این تلاشها را بیشتر میبایست در فضای منافع مشترک پی جُست.

نتیجه و راهحلها
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 .1منطقهی غهرب آسهیا (موسهوم بهه خاورمیانهه) شهاهد شهگلگیهری دو سهیر انحطهاط
ژئوپولیتیکی بوده است .سیر اول با تنزل گفتمان خلافت به گفتمهان ناسیونالیسهم ،و سهیر
دوم با فروکاهش گفتمان ناسیونالیستی به گفتمانهای خرده هویتگرایانهی نژادی ،زبانی،
مذهبی و  ...صورت پذیرفته است.
 .9دومین سیر انحطاط ،زاییدهی دو مساله مههم اسهت .نخسهت ،ناکارآمهدی و بلکهه
مشکلزایی نظم جغرافیایی و ژئوپولیتیکی برآمده از سایکس -پیکو؛ و دوم ،ناتوانی خهرده
هویتها و گفتمانهای موجود در سطح منطقه در برساختن یک چتر هویت همهشمول و
جامع برای وصول به سطح مطلوبی از منطقهگرایی و همگرایی منطقهای ،و برخلهاف آن،
کوشش برای تمسک به خرده هویتهای همستیز و تخاصمجویانه.
 .9تحرکگرایی و فرامرزیشدن جنبشهای جهادگرای سلفی در بیش از سهه دهههی
اخیر در منطقه ،به شکلگیری آنارشی هویتی در منطقه و تحریک سایر خرده هویتههای
موجود در راستای دفاع از خود و تجربهکردن واگرایی جغرافیایی (در قالب اسهتقلالخواهی
یا فدرالیسم) و در نهایت درهمشکستن نظم ژئوپولیتیکی و دولهت -ملهتههای برآمهده از
سایکس -پیکو انجامیده است.
 .4در جهانبینی جنبشهای جهادگرای سلفی ،اساساً تحدید قلمروههای جغرافیهایی و
شکلگیری دولت -ملتها ،پدیدهای ضداسلامی است که از اساس با ارزشههای اسهلامی
تضاد داشته و به هیچعنوان نمیتواند موردپذیرش قرار گیرد .از دید ایشهان ،تنهها الگهوی
جغرافیایی برای جهان اسلام ،الگوی حداکثری مبتنیبر اتحاد کامهل قلمهروی جغرافیهایی
جهان اسلام در قالب "دارالاسلام" است؛ در این راه ،حتی کشتهشدن هزاران انسان بیگناه
و نابودشدن ظرفیتهای منطقه را نیز باید مانع از تحقق این الگو شوند.
 .2این فرامرزیشدن و نفی خشونتبار مرزهای ملی ،بههنوبههی خهود بهر سهه حهوزه
مختلف انسانی تاثیرگذار بوده و نوعی از آنارشی و در نهایت انحطاط ژئوپولیتیکی را در پی
خواهد داشت .تاثیرگذاری بر تحریک خرده هویتهای سهنّی در داخهل قلمهروی دولهت-
ملت و امکان پیوستن ایشان به جنبشهای جهادی خواهان برهمزدن خشونتبار الگهوی
دولت -ملت را میتوان نخستین حوزه عنوان کرد .تاثیربخشی بر سایر خهرده هویتههای
موجود در داخل قلمروی هر دولت -ملت و تحریک ایشان برای دفاع از خود در وهله اول،
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و سپس تلاش برای تجربهی الگوی واگرایانه در برابر خهرده هویتههای "غیرخهودی" و
همگرایی در قبال چتر هویتی "خودی" در قالبههای تجزیههطلبی و فدرالیسهم ،دومهین
حوزه بهشمار میآید .در نهایت ،تحریک سایر گروههای خرده هویتی در خارج از مرزههای
ملی برای شکلدهی به دولت -ملت مشترک ،بر پایهی خرده هویت "خودی" و یا لااقهل
یههاری همگنههان خههود در دیگههر دولههت -ملتههها ،سههومین حههوزهی انسههانی تاثیرپههذیر از
فرامرزیشدن خشونتبار یا تکفیرگرایانهی جنبشهای جهادگراست.
 .1دیالکتیک برآمده از کنشگری همستیزانهی جزایر هویتی و اصطکاکههای میهان
آنها ،در نهایت به درهمشکستهشدن مرزهای ملی و فروپاشی دولت -ملتهای جهاری و
شکلگیری گونهای جدید از نظم ژئوپولیتیهک (بها صهرفنظر از نهوع نظامههای سیاسهی
پدیدآمده) منتهی شده و با مشکلات و چالشهای بهمراتب عمیقتر و شدیدتری نسبت بهه
نظم پیشین مواجه خواهد بود.
 .3در حوزهی گفتمانی و بینشی ،ایجاد آلترناتیو و الگوی جایگزین برای اسلامگرایی در
جهان اهلسنت جهت جایگزینی با الگوی جههادگرایی سهلفی ،مهیبایسهت از مهمتهرین
دستورکارهای منطقهای تلقی شود؛ در غیراینصورت ،در شرای خلا الگوی اسلامگرایی در
جهان اهلسنت ،گرایشهای اسلامگرایانه در شکل استحالهنشدهشان عمدتا به جهادگرایی
منتهی میشوند .همچنین تلاش برای زدودن دیهدگاههای خهرده هویهتگرایانهه در میهان
تمامی جریانهای هویتی در سطح منطقه ،و بهطور همزمان برسهاختن یهک چتهر جهامع
هویتی (بهعنوان نمونه :اسلامگرایی و تاکید بر مشترکات اسلامی) میبایست بهعنوان یهک
ضرورت گفتمانی -هویتی برای آیندهی منطقه در نظهر گرفتهه شهود و تمهامی طرحهها و
برنامههای منطقهگرایانه بر پایهی آن ابتنا یابد.
 .1هویتهههای غالههب ،هژمههون و حههاکم در دولههت -ملههتهههای منطقههه مهیبایسههت
پایانبخشی به سرکوبگری هویتی و تحقیر و کمارزشبینی خرده هویتههای مغلهوب را
تسریع نموده و احترام متبادل در مناسبات فیمابین خویش را بهعنوان یک اصل ضروری و
بایسته ،مورد لحا قرار دهند .بهعنوانمثال ،احترام به کردها در سهوریه و ترکیهه و عهدم
سرکوب هویت واقعی ،زبان و فرهنگ ایشان مهیبایسهت از ابتهداییتهرین کهارویژهههای
حکومتهای موجود مبتنی بر هویت (ترکی -عربی) در نظر گرفته شود.
 .2در حوزه اقدامات امنیتی ،ازآنجاکه امروزه سلفیگرایی جهادی ماهیتی فرامهرزی و
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ساختارگریز پیدا کرده است ،لهذا تلهاش جمعهی سیاسهی ،امنیتهی ،اقتصهادی و رسهانهای
منطقهای و جهانی با هدف مهارسازی تحرکپذیری سلفیت جهادی در وضعیت کنونیاش
اجتنابناپذیر بهنظر میآید .تجربهی حملهی داعش بهه عهراق و سهوریه و اشهغال سهریع
بخشهای زیادی از خاک این کشور در سال 9114م نشانگر عدم امکان مهار موجههای
پویا و تحرکگرای سلفیت جهادی از سوی یک کشور یا دولت است.
 .11ازآنجاکه موجهای بلند ستیزهجوی سلفی عموماً از بیرون مرزهای حاکمیتی وارد
قلمرو جغرافیایی کشور هدف میشوند و زمینهی تقویت گروههای همباور داخلی را فراهم
میسازند ،لذا سیاستهای مبتنیبر انسداد مرزی ،کنتهرل الکترونیکهی و ههوایی مرزهها و
ازهمهمهمتر سیاست ممانعت از تکوین و توسعهی "محی جغرافیایی با ویژگی همسهویی
اعتقادی" با این جریانها در نوار مرزی کشور ،مهیتوانهد از جملههی مهمتهرین اقهدامات
بازدارنده در این زمینه باشد .تجربهی موجهای اول ،دوم و سهوم فرامهرزیشهدن سهلفیت
جهادی نشان داده است که این جریان صرفاً از مرزهای جغرافیهایی برخهوردار از اشهتراک
اعتقادی توانستهاند به کشورهای هدف ورود پیدا کنند؛ درنتیجه ،قطع عقبهی داخلی ایهن
گروهها در درون کشورها و مرزهای مشترکشان با نقاط آسیبپذیر از اهمیت بسیار بالایی
برخوردار است.
 .11کنترل و مهدیریت مرزههای ذهنهی و روانهی و نیهز مرزههای ههویتی -اعتقهادی
شهروندان و بهطور اعم ،تمامی انسانهایی که ممکهن اسهت بههنوعی در دایهرهی خطهر
تهاجم فکری جریانهای سلفی قرار داشته باشند ،از دیگهر کارویژهههای مشهترک میهان
تمامی بازیگران سیاسی جبهههی مقابهل سهلفیت جههادی اسهت .واقعیهت آن اسهت کهه
جهادگرایی سلفی بیش از آنکه یک جریان سیاسی و کنشمحور باشد ،یک نگرش فکری
و اعتقادی با بنیانهای عمیقاً معرفتی و جهانبینانه است که مرزهای هویتی و روانی افراد
جوامع را درمینوردد .در چنین شرایطی ،توجه به عنصر رسانه و خنثیسازی سیاسهتهای
رسانهای -تبلیغی این جنبشها میبایست در صدر اهتمام و اولویتها قرار داشته باشند.
 .19مناطق حضور و حیات اههل تسهنن  -بههطور طبیعهی  -بهتهرین و مناسهبترین
حوزهی کنشگری نظامی -سیاسی و پرسودترین زمینهه جههت سهرمایهگذاری بها ههدف
جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیهاز سهلفیت جههادی بهحسهاب مهیآیهد .درنتیجهه
بههرمیزان که جریانهای سلفی موفق به همراهسازی و همسوسازی تودههای اهلسهنت
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شوند ،مقابله با تحرکپذیری ایشان پیچیدهتر خواهد گردید؛ چهه آنکهه بها صهرفنظر از
جذب جوانان اهلسنت ،با بهرهگیری از پوشش فراهمشده از سوی مردم منطقهه خواهنهد
توانست به فعالیتهای خود استمرار بخشیده و تدابیر امنیتی و سیاسی طرف مقابهل را بها
مشکلات اساسی مواجه سازند .درنتیجه ،میبایست عنایت ویژهای از سوی دولتها نسهبت
به مناطق سنّینشین  -بهویژه مناطق آسیبپذیر مرزی  -صورت گیرد تا از امکان جهذب
تودههای اهل تسنن به جنبشهای سلفی ممانعت بهعمل آید.
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