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رشعی و دینی می کنند. از مهم ترین گروه های افراطی و تروریستی وابسته به جریان وهابیت 

و دیوبندی، می توان داعش و جبهه النرصه را نام برد که در چند سال اخیر، در عراق و سوریه 

رشد قابل توجهی کرده اند و با حامیت برخی از کشورهای عربی منطقه، درحال  توسعه قلمروی 

نفوذ خود هستند. رشد فعالیت و توسعه نفوذ این دو گروه، که شباهت های زیادی با یکدیگر 

دارند، پیامدهای ژئوپلیتیکی مخربی برای جهان اسالم به همراه داشته است. در این مقاله که 

به روش توصیفی ـ تحلیلی ارائه می شود، ضمن ارزیابی اندیشه ها و باورهای مذهبی این دو 

گروه، روش های نفوذ و پیامدهای ژئوپلیتیکی حضور و رشد آن ها در کشورهای اسالمی مورد 

بررسی و تجزیه  و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که داعش و 

جبهه النرصه، اگرچه دارای شباهت های زیادی با یکدیگرند، اما برای گسرتش حوزه نفوذ خود 

در جهان اسالم از تاکتیک های متفاوتی استفاده می کنند. ازسوی دیگر، رشد و گسرتش این نوع 

جریان ها در جهان اسالم، پیامدهای ژئوپلیتیکی، همچون رشد و گسرتش تروریسم و حمالت 

تروریستی، خشونت و فرقه گرایی مذهبی، تصویرسازی منفی از اسالم و مسلامنان و در نهایت 

افزایش تعداد کشورهای ورشکسته مسلامن و کاهش وزن ژئوپلیتیکی جهان اسالم را به دنبال 

داشته است.

واژه های کلیدی: داعش، جبهه النرصه، وهابیت، دیوبندی، جهان اسالم.

مقدمه

جهان اسالم از آغاز دهه 80 میالدی به بعد، شاهد تجدید نگرش در رویکرد برخی از گروه ها 

نسبت به اسالم و شکل گیری جنبش هایی بوده است که پژوهشگران غربی از آن ها با عنوان 

در جهان  اخیر  در چند دهه  که  اندیشه هایی  و  تفکرات  از  نام می برند.  بنیادگرا  جنبش های 

اسالم رشد پیدا کرده، اندیشه وهابیت و دیوبندی است. جدای از مسائل فقهی و تاریخی، که 

اندیشه های  و  عوامل  برخی  است،  بوده  اسالم  جهان  در  اندیشه ها  این  زمینه ساز شکل گیری 

ژئوپلیتیکی نیز در رشد و گسرتش این اندیشه ها تأثیرگذار بوده اند. شیوع اندیشه های سلفی، 

وهابیت و دیوبندی در برخی از کشورهای اسالمی، زمینه ساز اصلی شکل گیری گروه های افراطی 

و تروریستی است. از مهم ترین این گروه ها می توان به داعش و جبهة النرصه اشاره کرد. این دو 

گروه تروریستی، که اینک در سوریه و عراق جوالن می دهند، اقدامات خشن و افراطی خود 

را با استفاده از آموزه های وهابیت و دیوبندی توجیه می کنند. ازسوی دیگر، رشد رسیع و رو  

به گسرتش این اندیشه ها و گروه های وابسته به آن در برخی از کشورهای اسالمی، پیامدهای 
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ژئوپلیتیکی ویران کننده ای برای این کشورها و به  طور کلی جهان اسالم به  همراه داشته است.

روش تحقیق

روش مطالعه این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. در جمع آوری اطالعات از منابع کتابخانه ای، 

اسنادی و همچنین وب سایت های علمی و خربی استفاده شده است.

مبانی نظری

دولت اسالمی عراق و شام )داعش(

دولت اسالمی1 عراق و شام، که پیش تر به القاعده عراق و سپس به دولت اسالمی عراق مشهور 

بود، در آوریل 2004 توسط  یک سّنی مذهب افراطی به نام »ابومصعب الزرقاوی« ایجاد شد. 

در هامن سال 2004، الزرقاوی وفاداری خود را به القاعده و اسامه بن الدن اعالم کرد. در آن 

سال ها، این گروه نیروهای ائتالف حارض در عراق، نیروهای عراقی و غیرنظامیان را با استفاده 

از تاکتیک های مختلف مورد هدف قرار داده، نیروهای جدیدی را جذب می کرد. بعد از مرگ 

الزرقاوی، در ژوئن 2006 م. ابوایوب املرصی، رهرب جدید، در اکترب 2006 تشکیل دولت اسالمی 

عراق را به وسیله ابو عمر البغدادی اعالم کرد. در آوریل 2010، پس از مرگ ابوایوب املرصی و 

ابوعمر البغدادی، ابوبکر البغدادی رهربی دولت اسالمی عراق و شام را برعهده گرفت. تحت 

اقتدار البغدادی، این گروه حمالت خود را در رسارس عراق گسرتش داد و با آزاد کردن زندانیان 

و جذب مبارزانی که در سوریه علیه دولت این کشور می جنگیدند، توسعه و قدرت درخور 

 توجهی پیدا کرد. اگرچه اطالعات دقیقی در مورد تعداد نیروهای داعش در دست نیست، اما 

سازمان های اطالعاتی تعداد نیروهای این گروه را بین 20 تا 30 هزار نفر تخمین می زنند. نداشنت 

نرمش و ایدئولوژی سخت این گروه، به انشعاب و در نهایت اختالف آن ها با جبهةالنرصه و 

القاعده منجر شد؛ به  طوری  که در فوریه 2014، القاعده اعالم کرد: دولت اسالمی عراق و شام 

شاخه ای از القاعده تلقی منی شود. از آن سو، داعش نیز در آوریل 2014 طی بیانیه ای القاعده 

را برای جانشینی آن چه اسامه بن الدن پی ریزی کرده بود، مناسب ندانست و داعش را منونه ای 

برای در  رقابتی  القاعده و داعش  باید گفت،  اعالم کرد. درواقع  بودن  برای جهادی  موجه تر 

دست گرفنت رهربی جهانی جهاد خشونت آمیز رشوع کرده  بودند. در ژوئن 2014، داعش با آزاد 

1. اقدامات بی رحامنه، خشن و غیرانسانی این گروه ها ربطی به تعالیم الهی اسالم ندارد و نامیدن چنین گروهی با عنوان اسالمی، 

غیرقابل قبول است.
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کردن زندانیان و به  دست آوردن سالح های بیشرت، بخش های قابل توجهی از عراق را اشغال کرد 

و در اواخر ژوئن، تأسیس خالفت اسالمی را برای همه مسلامنانی اعالم کرد که با این گروه 

بیعت کرده  بودند )کارلس، 2014: 10(.

جبهة النرصه

فعال  گروه های  از  یکی  و  القاعده  به  وابسته  گروه های  قدرمتندترین  از  یکی  النرصه،  جبهة 

نظامی  عملیات  )رمضان(،   2011 اوت  در  النرصه  جبهه  است.  سوریه  داخلی  جنگ های  در 

گسرتده ای را در رستارس سوریه آغاز و در ژانویه 2012، هدف خود را رسنگونی رژیم بشار اسد 

اعالم کرد. از آن به بعد، صدها تن از شورشیان با روش های مختلف، هامنند حمله های انتحاری 

به نیروهای امنیتی، رژیم سوریه را در رسارس کشور مورد هدف قرار دادند. نیروهای این گروه 

بین 5 تا 20 هزار نفر تخمین زده می شوند.

جبهة النرصه، تنها به دنبال رسنگونی رژیم سوریه نیست، بلکه به گسرتش و نفوذ منطقه ای و 

جهانی نیز می اندیشد. داعش و جبهة النرصه، در ابتدا همکاری های قابل توجهی در سوریه با 

یکدیگر داشتند. داعشی ها، تسهیالت خود شامل نیرو و منابعی چون پول و سالح را در اختیار 

جبهة النرصه قرار می دادند. تا این که در آوریل 2013، ابوبکر البغدادی مساله ادغام دو گروه 

را در یکدیگر مطرح منود، اما جبهة النرصه و داعش، اسرتاتژی های متفاوتی برای سوریه داشتند 

و ادغام بین آن ها احتامالً استقالل جبهه النرصه در سوریه را تهدید می کرد. به همین دلیل، 

در هامن سال رهرب جبهة النرصه، ابومحمد جوالنی، وفاداری خود را به رهرب القاعده، ایمن 

الظواهری اعالم کرد. داعش، آشکارا رهربان ارشد القاعده را به انحراف از آنچه به عنوان مسیر 

حقیقی جهاد میدانند، متهم کرده است )کافارال، 2014: 27(.

و  نظامی  پایگاه های  داشنت  و  قلمرو  ایجاد  به  النرصه  جبهه  سوریه،  آرامی های  نا  ادامه  در 

زیرساخت های دیگر در شامل این کشور موفق شد و از اوایل سال 2012، هزاران نفر از رسارس 

جهان به سوریه سفر کرده اند تا از این گروه حامیت منایند. از آنجایی که تعداد قابل توجهی از 

اتباع غربی به این گروه پیوسته اند، مقامات کشورهای غربی از بازگشت این افراط گرایان به 

کشورشان و امکان انجام اقدامات خشونت آمیز همواره ابراز نگرانی می کنند.

فرقه وهابیت و دیوبندی

سال  در  تیمیه،  احمد بن  گرفت.  تیمیه شکل  ابن  اندیشه های  از  وهابیت  افکار  اصلی  ریشه 
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661 ق. در حران، از توابع شام، به دنیا آمد و تحصیالت اولیه را در آنجا به پایان رساند. پس 

از حمله مغول به شام، با خانواده اش به دمشق رفت و در آنجا اقامت گزید. از سال 698 ق، 

به تدریج آثار انحراف در اندیشه هایش ظاهر شد و رشوع به انتشار و تبلیغ آن افکار کرد. ابن 

تیمیه تفکرات امویان در مخالفت با رویکردهای سایر ِفرق اسالمی، به ویژه مخالفت با اسلوب 

شیعه را در بزرگداشت آیین های اسالمی تئوریزه کرد. با این حال، طرح مجدد افکار ابن تیمیه 

تیمیه به وسیله  ابن  افکار  به وسیله محمد بن عبدالوهاب در قرن 12 صورت پذیرفت. ترویج 

عبدالوهاب در رسزمین نجد، با هامهنگی محمد بن سعود، حاکم درعیه در سال 1157 ق. آغاز 

شد و در ادامه، وی طی نربدهای خونینی بر سواحل خلیج فارس و متامی منطقه حجاز تسلط 

یافت. شیخ محمد بن عبدالوهاب و امیر محمد بن مسعود، در همه امور و همه ترصفاتشان، 

اتفاق متام و کامل داشتند و درواقع امیر محمد بن مسعود، مؤسس و بنیانگذار دولتی است که 

به حامیت از دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب می پردازد. پس از فتح ریاض، در سال 1188 ق، 

که درواقع زمان آغاز اقتدار وهابیت بود، شیخ از حکومت و سیاست کناره گیری کرده امور 

مسلمین را به دست امیر عبد العزیز، جانشین امیر محمد بن مسعود سپرد. این گونه است که از 

هامن ابتدا، حکومت سعودی با اندیشه های وهابیت، پیوند عمیقی می خورد و هریک از این 

دو برای تقویت خود، به دفاع و طرفداری از دیگری می پردازد )کرمانی، 1382: 12(.

وهابی گری  تشکیالت  ایجاد  اصلی  جرقه  معتقدند،  وهابی پژوهان  و  مورخان  از  تعدادی 

بسط  به  وی  ترغیب  و  اسالم  جهان  در  عبد الوهاب  محمدبن  ارتجاعی  اندیشه های  رشد  و 

امرای  نیز،  تاکنون  و  شد  زده  عثامنی  امپراتوری  در  انگلیسی  جاسوس  یک  به وسیله  آن ها، 

وهابی عربستان سعودی، پیوسته از پشتیبانی استعامرگران قدیم و جدید برخوردار بوده اند. 

کتاب هایی  به  استناد  با  برخی  دارد؛  وجود  وهابیت  جریان  تحلیل  در  مختلفی  دیدگاه های 

همچون خاطرات مسرت همفر و یا تاریخ آل سعود، وهابیت را به طور متام و کامل، دست پرورده 

انگلیس یا صهیونیسم و مورد حامیت آن ها می دانند. البته برخی هم، از جنبش وهابیت به  

مثابه یک جریان اصیل اصالح طلب دینی با انگیزه های مذهبی و تأثیرات مثبت یاد کنند؛ اما 

به غیر از دو دیدگاه افراطی و تفریطی، دیدگاه سوم و میانه ای مطرح می شود که به واقعیت 

نزدیک تر است: وضعیت اجتامعی- فرهنگی عربستان درگیر عقب ماندگی فکری، مذهبی و 

اجتامعی شدیدی بود و جنبش وهابیت، که یک واکنش مذهبی در پاسخ به آن عقب ماندگی ها 

بود، شکل گرفت؛ اما این جنبش به میزان زیادی تحت تأثیر توطئه های استعامر واقع شد.
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جنبش دیوبندی نیز در 1851 م. در شهر کوچک دیوبند، در استان اوتارپرادش1 هند پایه گذاری 

شد. هدف اولیه آن، جلوگیری از گرایش های غیرمذهبی بود که با سلطه استعامر در شبه قاره 

رواج یافته بودند )کابلی، 1386(. نقطه   عطف پیدایش مکتب دیوبند را باید در سال های پیش 

از تأسیس دارالعلوم دیوبند جست وجو کرد. پایه گذار این فرقه، شاه ولی اللّه دیوبندی است 

که در الهیات و علوم انسانی صاحب نظر و از بزرگان دینی و مبلّغان مذهبی حنفیه بود. شاه 

ولی اللّه معتقد بود که اسالم، روح اصیل خود را در منطقه از دست داده است و به  همین علت 

حرکتی را برای ایجاد جریانی نوین در جهان اسالم و میان مسلامنان آغاز کرد )محمدی، 1368: 

99(. نهضت شاه ولی اللّه در آغاز، یک نهضت فکری بود که اصالح تفکر دینی و خرافه زدایی 

از زندگی جامعه مسلامن هند را هدف اساسی خود قرار داده بود. اما پس از او، پرسش، شاه 

عبد العزیز )1746-1829( و نوه اش، شاه اسامعیل )1781-1837( آن را به یک جنبش اجتامعی- 

سیاسی تبدیل کرده و علیه انگلستان موضع گرفتند )مصباح، 1386(. نظریه پردازان اصلی این 

مکتب، موالنا قاسم نانوتوی2 و شیخ احمد کنگوهی3 بودند که اولین مدرسه را با کمرت از بیست 

محصل در سال 1867م. تأسیس کردند. مدرسه دیوبند که در مسجد »چته«4 گشایش یافت 

)15 محرم 1283 ق. 30 مه 1866 م( و با یک محصل به نام محمود الحسن و یک استاد به نام 

مولوی محمود کار خود را آغاز منود، به مرور گسرتش پیدا کرد و تعداد زیادی از میان طبقات 

فرودست و فرزندان خرده مالکان و پیشه وران را در خود پذیرفت )ناظمیان فرد، 1390: 133(. 

به  نیز  افغانستان  و  ایران  بنگال،  پنجاب،  ایاالت  شاملی هند،  از  اندک مدتی، طلبه هایی  در 

دیوبند روی آوردند و این مرکز آموزشی بر سایر مدارس هند سایه افکند )هاردی، 1369: 233( 

مدت زمانی طول نکشید که با افزایش تعداد مؤسسات، این مدرسه به یکی از مدارس بزرگ 

حنفی تبدیل شد تا جایی که بعضی از آن، به عنوان »االزهر آسیا« یاد کردند )خامنه ای، 1347: 

45(. مؤسسان، هدف اصلی از تأسیس این مدرسه را تقویت مبانی اسالم براساس مذهب حنفی 

اعالم منوده اند )پیام آفتاب، 1387(.

با  آن  به  وابسته  علامی  گرفت،  به خود  سیاسی  بوی  و  رنگ  دیوبندی  مکتب  این که  از  پس 

همکاری تعدادی از علامی جناح های دیگر در سال 1919م. گروه »جمعیت العلامی هند« را 

به وجود آوردند و پس از تجزیه هند و تشکیل کشور پاکستان، اعضای شاخه انشعابی این گروه 

1. Uttar Pradesh

2. Qasim Nanotvi

3. Ahmad Kingohi

4. Chth
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با عنوان »جمعیت العلامی اسالم«، فعالیت خود را در پاکستان امروزی از رس گرفتند )پیام 

آفتاب، 1387(. طرفداران دیوبندی در این کشور، همواره درحال افزایش بوده و رسمایه گذاری 

وسیع عربستان و همچنین حامیت های دولتی ضیاءالحق، نخست وزیر وقت و جناح او، باعث 

گسرتش مکتب دیوبندی در پاکستان شده است.

اصول اعتقادی

از مهم ترین اصول اعتقادی فرقه وهابیت، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ مسلامنان از اسالم راستین منحرف شده  و در دین خدا بدعت هایی نهاده اند که با رشع 

برپایی  و  اسالمی  آیین های  به  مسلامنان  دلبستگی  بدعت ها،  از  منظور  است.  مغایر  اسالم 

سنت های پیامرب)ص( و معصومین)ع( است.

ـ القابی که به پاس عزت و احرتام به پیامرب)ص( و امئه معصومین)ع(داده می شود، ناصواب 

است و احرتام تنها شایسته خداست.

ـ سایر ِفرق اسالمی، اگر آئین وهابیت را نپذیرند، باید جزیه دهند؛ از این رو، تجاوز به 

اموال و نوامیس آن ها حالل است )جمشیدی راد، 1389: 186(.

ـ موهبت شفاعتی که پیامربان و اولیا از آن بهره مند هستند به دنیا ارتباط ندارد، بلکه آنان 

در رسای آخرت از چنین حقی برخوردارند. بنابراین اگر فردی در این دنیا به قصد برآورده شدن 

نیاز خویش، بین خود و خالق واسطه ای قرار دهد و چشم به شفاعت او داشته باشد، عملش 

رشک است، چون به بندگی غیر خدا روی آورده است.

ـ توسل جسنت به مردگانی که در پیشگاه خدا مقرب هستند و اظهار نیاز نزد آنان، رشک 

تلقی می شود.

و  رشک آمیز  کاری  بلکه  نیست،  جایز  قبور  روی  بر  رضیح  نصب  و  زیارتگاه  ساخنت  ـ 

انجام دهنده آن مرشک است.

ـ هرگونه استفاده از طال، نقره، زیورآالت وکارهایی از این دست، در مشاهد متربکه حرام 

است و باید ترک شود.

ـ زیارت قبور پیشوایان دین و بار سفر بسنت از نقاط دور به قصد زیارت تربت پاک رسول 

اکرم)ص(، نارواست و از مصادیق رشک و پرستش غیر خدا خوانده می شود.

 ـ مساجدی که پیرامون مرقد مرشف ساخته شده است، باید ویران گردند.

را  آنان  دالیل  به همین  و  می دهند  نسبت  شیعه  به  را  مطالبی  همچنین  وهابیون،   -
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بدعت گذار در دین می انگارند. از میان آنها می توان موارد زیر را یادآور شد:

ـ شیعیان، طواف بر گرد مزار امامان خود و حج به سوی مشاهد مرشفه را جایز دانسته و 

این عمل را بی نیاز کننده از حج خانه خدا می پندارند.

برای  فقط  نذر  درحالی که  می کنند،  نذر  و  قربانی  امامان  و  پیامرب)ص(  برای  شیعیان  ـ 

خداست.

می گذارند،  مناز  مراکز  آن  به سوی  و  کرده  فرض  مسجد  را  دین  اولیای  مرقد  شیعیان،  ـ 

هامن گونه که به سوی کعبه مناز می گذارند.

فرقه های  سایر  به  نسبت  و  دارند  وهابیون  به  زیادی  شباهت  اعتقادی  نظر  از  دیوبندی ها 

اسالمی حساسیت زیادی نشان می دهند. مبانی جنبش دیوبندی، براساس سه اصل پاکسازی 

اسالم از عنارص »ناپاک«، اجرای آیین جهاد، به عنوان یگانه راه مبارزه با کفر و رشک و مبارزه با 

مذهب شیعه و اولیای مقدس استوار شده است )کابلی، 1386(.

بعضی از عقاید دیوبندی ها که نشان دهنده تعارض عمیق آنان با شیعیان و سایر فرقه های اهل 

سنت، به استثنای فرقه حنفی و درعین حال وجه تشابه آن ها با وهابیت است، عبار ت اند از:

ـ زیارت قبور، گناه است؛

ـ اعتقاد به علم غیب حرضت رسول)ص(، رشک رصیح است؛ 

ـ فرستادن صلوات و ختم قرآن برای رسیدن به ثواب، جایز نیست؛ 

ـ برگزاری جشن میالد پیامرب)ص( درهرحال، جایز نیست؛ 

ـ بزرگداشت و برگزاری ترحیم برای روز سوم فوت کسی، روا نیست؛ 

ـ  شفاعت خواسنت و توسل جسنت، رشک است )شفیعی، 1385: 99(.

وجه مشرتک دو تفکر دیوبندی و وهابیت را باید در اعتقاد به احیای خالفت اسالمی، ضدیت با 

شیعیان و مخالفت با فرهنگ و متدن غربی جست وجو کرد. مهم ترین اصل در اندیشه سیاسی 

دیوبندی و سایر گروه های بنیادگرای افراطی چون طالبان، احیای اصل »خالفت اسالمی« در 

نظام سیاسی اسالم است. »شاه ولی اللّه هندی«، رسسلسله نهضت بیداری اسالمی در شبه قاره 

که مکتب بنیادگرای دیوبندی متأثر از افکار اوست، احیای خالفت اسالمی را رکن اساسی در 

اسالمی شدن جامعه می دانست )مصباح، 1386(. تسلط طالبان بر افغانستان، درواقع تحقق 

این تفکر بود. امروزه اسالم گرایان سّنی از مسجد رسخ تا غارهای تورابورای افغانستان، تنها یک 

آرمان را فریاد می زنند و آن تشکیل خالفت اسالمی در منطقه است )خرسوشاهی، 1386: 24(. 

این که چنین برداشتی توانایی عملی شدن دارد یا نه، موضوعی متفاوت است. ولی آرمان آن ها، 
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احیای خالفت اسالمی در کل جهان است که ابزار دستیابی به این هدف، »جهاد درراه خدا« 

تصور شده است و عملیات انتحاری علیه هر کس یا هر کشوری که مانع وقوع این آرمان  شود، 

یک تکلیف رشعی و واجب است.

ضدیت با تشیّع، از دیگر وجوه مشرتک مکتب دیوبندی و وهابیت است. بنیادگرایی افراطی از 

نوع طالبانیسم که با توسل به حربه »تکفیر« به مبارزه با متامی مذاهب و ِفرق اسالمی پرداخته 

و به غیر از خود، سایر گروه ها را باطل و حتی کافر می پندارد، برحسب نظر ابن تیمیه، کفر 

شیعه را بزرگ تر و گناه آن ها را عظیم تر از کفار اصلی می داند.

با شیعه دیوبندی سابقه دیرینه ای دارد. در قرن هجدهم میالدی،  تاریخ مکتب دشمنی  در 

ارزیابی شاه ولی اللّه دهلوی درباره شیعه چنین بوده است: »و از ذریت حرضت مرتضی سه 

فرقه ضاله برآمدند که هیچ تقصیر نکردند در به هم زدن دین محمدی، اگر حفظ او تعالی 

ثابت  ثقلت  نقل  ایشان قرآن  نزدیک  امامیه که  نبودی. همچون شیعه  این ملت  شامل حال 

نیست... و در ختم نبوت زندقه پیش گرفته« )مصباح، 1386(. 

در تفکر دیوبندی که شیوه به روز شده جریان فکری ابن تیمیه و پیروان اوست، ضدیت با 

شیعه، بارز و مشخص است و پیروان آن براساس این گونه تفکرات، صدها نفر کودک، زن و 

مرد شیعه را به مناسبت های مختلف قربانی کرده اند. طالبان پس از ترصف شهر مزار رشیف 

در سال 1377، دستور قتل عام وسیع شیعیان را صادر کرد و شبه نظامیان، شیعیان را گروه گروه 

به عنوان رافضی و کافر به خاک و خون کشیدند. افراد طالبان،  که در جنگ اول مزار رشیف در 

سال 1376، به اسارت نیروهای حزب وحدت اسالمی درآمده بودند، آشکارا از »وجوب جهاد« 

علیه ازبک ها سخن به میان آورده و کشته شدن در مقابل »جبهه متحد« را شهادت در راه 

خدا می دانستند )مصباح، 1386(. همچنین، مخالفت با فرهنگ و متدن غربی از دیگر وجوه 

اشرتاک طرفداران مکتب دیوبندی و وهابی ها است. البته، مخالفت با غرب یکی از شعارهای 

از  را  طالبانی  افراطی  بنیادگرایی  آن چه  اما  بوده،  اسالمی  بنیادگرای  گروه های  متامی  اساسی 

بقیه گروه های اسالمی جدا می سازد، نفی مطلق مدنیت غربی به وسیله آن ها است. طالبان 

در سایه ماهیت قبیله ای و قومی و ساختار سنتی و واپس گرای شدید خود، به طور اصولی و 

اساسی منی توانستند سطح اندیشه و رویکرد خود را به اندازه متعارف و معقول با فرهنگ و 

متدن معارص منطبق سازند )قراگوزلو، 1382: 73(. از بعد دیگر، ابن تیمیه، بنیانگذار فکری 

وهابیت، مسلامنان را فرا می خواند تا متامی روابط خود را با کفار قطع کنند و در متامی امور با 

آن ها مخالفت ورزند. بنابراین، مسلامنان باید هیچ یک از ساخته های فیزیکی و فکری کفار را 
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به کار نگیرند، حتی اگر  به رضر مسلامنان باشد. به نظر او، مهم ترین مصلحت در این است که 

با آن ها مخالف باشیم، برای این که در کارهای کفار مصلحتی به نفع ما نیست )نیات، 1385(. 

مخالفت تعصب آمیز با تلویزیون، وسایل تصویربرداری، سینام و امثال آن، نشانه آشکاری بر 

روحیه ستیزه جوی آنان با مظاهر متدن غربی است. با توجه به چنین تفکری است که تلویزیون 

قرار  لعب،  و  لهو  آالت  ردیف  در  و  شده  دانسته  شیطانی«  »ابزار  طالبان،  نزد  در  سینام  و 

می گیرند که مرشوعیتی در دین ندارد )نیات، 1385(. مخالفت طالبان با ابزار تصویری تا آنجا 

مردم  این،  از  »پس  داشت:  اظهار  طالبان،  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  متقی،  امیر خان  که  بود 

تضاد  در  اسالم  با  این مساله  زیرا  نکنند؛  نگهداری  در خانه های خود  را  آلبوم ها  و  عکس ها 

است.« )نیات، 1385(. از این رو بود که در زمان حکومت طالبان، استفاده از رادیو و تلویزیون 

و نیز عکس برداری ممنوع اعالم شد و اجرا و پخش موسیقی جرم تلقی  شد. توجه به نکات 

با  فرقه  این  آیین وهابیت، علت ضدیت  با  دیوبندیسم  اصول  یادشده و مالحظه هم خوانی 

شیعیان را قابل فهم تر می کند. این هم خوانی به ترویج ایده وهابیت در پاکستان کمک زیادی 

کرد و همچنین باعث افزایش میزان تنش و رقابت میان پاکستان و ایران در افغانستان شد. در 

زمان حکومت ژنرال ضیاءالحق در پاکستان، این فرقه به اوج قدرت خود رسید. ضیاءالحق در 

درجه اول، یک دیوبندی افراطی بود که نسبت به وهابیت عالقه نشان می داد و همین ویژگی 

بود که باعث شد پول زیادی از عربستان سعودی برای تأسیس مدارس مذهبی با هدف ترویج 

ایدئولوژی دیوبندی-وهابی، دریافت مناید )شفیعی، 1384: 3(.

یافته های تحقیق

روش ها و تکنیک های نفوذ و گسرتش گروه های تروریستی )داعش، جبهة النرصه(

گروه های تروریستی وابسته به فرقه وهابیت و دیوبندی، در بحران های ژئوپلیتیکی موجود در 

جهان اسالم، به صورت جّدی نقش آفرینی می کنند و با توسعه بحران، سعی در کنرتل این منطقه 

با ورود به  این وسیله، میزان حضور و نفوذ خود را در آن  گسرتش دهند. آن ها  تا به  دارند 

این منطقه و ایجاد درگیری با حکومت ها و دولت ها، تالش می کنند احکام به اصطالح اسالمی 

مورد نظر خود را جاری سازند. از میان مهم ترین بحران هایی که گروه های وابسته به وهابیت 

و دیوبندی در آن ها دخول کرده اند، می توان به بحران های کشمیر، چچن و عراق و سوریه 

اشاره کرد. شورش و ناآرامی ناشی از فعالیت گروه های وابسته به فرقه وهابیت و دیوبندی در 
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کشمیر، به صورت جّدی، از سال 1989 رشوع شد. در این سال، شبه نظامیان مسلامن مخالف 

حکومت هند در کشمیر با هدف الحاق دو بخش از این رسزمین، دست به شورش مسلحانه 

زدند که با تداوم آن، تاکنون بیش از 40 هزار نفر کشته  شده اند و 10 گروه شبه نظامی علیه 

دولت هند فعالیت می کنند. ادعای مقامات هندی این است که پاکستان به شورشیان منطقه 

که خواستار جدایی کشمیر هستند، کمک می کند، اما مقامات اسالم آباد تنها بر حامیت معنوی 

پاکستان از این افراد صّحه می گذارد. این گروه های مسلّح، به طور عمده تحت تأثیر آموزه های 

مکتب وهابیت و دیوبندی هستند که باهدف رهایی مسلامنان منطقه از زیر سلطه هندی ها، 

اقدامات مسلحانه انجام می دهند. البته دولت پاکستان نیز برای اعامل فشار بر هند، دست این 

گروه ها را در استان وزیرستان باز گذاشته است تا با تبلیغ عقاید خود، مسلامنان منطقه را علیه 

هند بشوراند. وهابیت، در چچن نیز پس از جنگ اول با روسیه قدرت یافت. مسلامنان چچن 

که در سال های 1995 و 1996 در جنگ علیه نیروهای روسی رشکت فعال داشتند و در دوران 

پس از جنگ نیز پست های کلیدی را در ساختارهای نظامی، سیاسی و مذهبی اشغال کردند، با 

بهره گیری از حامیت های مالی عربستان سعودی در متام نقاط قفقاز، فعالیت مذهبی و سیاسی 

خود را گسرتش دادند. وهابی ها، جوانان بیکار را به سوی خود جلب می کردند و متام مسلامنان 

را علیه نیروهای روسی برمی انگیختند. فعالیت رادیکالی وهابی ها باعث ایجاد و گسرتش موج 

مخالفت در میان مسلامنان چچن، داغستان، اینگوش و پیروان صوفی شد و بر میزان ناامنی 

و بحران در چچن دامن زد. رهربان تندرو چچن- همچون باسایف،1 سلامن رادایف2 و موالدی 

و  )معینی فر  در چچن می پرداختند  آشکار وهابیت  به حامیت  که  بودند  از کسانی  ادگایف 

خیری، 1389: 156(. بنا به گفته های منابع روسی، حدود 1500 تا 1600 نفر از اتباع چچن، 

داغستان و بخش های دیگر قفقاز شاملی از سال 1996 تا 1999 برای آموزش به اردوگاه های 

طالبان در پاکستان اعزام شدند که  تعلیامتی درباره اصول اسالم و رشیعت نیز درمیان این 

آموزش ها گنجانده شده بود. هدف اعالم شده، تأسیس دولت اسالمی قفقاز شاملی بود که با 

خواست رزمندگان جهادی )گروه جامعت( خارجی نیز تناسب داشت )هامن: 168(. در بحران 

با هدف  نیز گروه های مسلّح و تروریستی وابسته به جریان سلفی- وهابی  سوریه و عراق 

شکل دهی به یک خالفت اسالمی، علیه دولت های مرکزی این دو کشور، اقدامات مسلحانه و 

تروریستی انجام می دهند و سوریه و عراق را به کشورهایی فروپاشیده تبدیل کرده اند.

1. Bassayef

2. Salman Radayef
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جبهة النرصه در مقایسه با داعش، رویکردی تدریجی را در شکل دهی به دولت دنبال می کند. 

این گروه، برتری یافنت اجتامعی و تبلیغ را بیش از فتح مستقیم رسزمین و اعالم رسیع دولت 

موردتوجه قرار داده است. النرصه، این کار را  بخشی از اسرتاتژی بلندمدت خود برای پذیرش 

و به دست آوردن محبوبیت انجام می دهد تا از واکنش مردم جلوگیری مناید. آن ها از طریق 

همکاری با شبکه های تروریستی و یا تأثیرگذاری در گروه های شورشی، فعالیت های خود را 

دیگر  تقویت کننده  نیروی  به عنوان  همچنین  گروه  این  داده اند.  گسرتش  سوریه  رستارس  در 

گروه ها عمل می کند و از واحدهای کوچک متشکل از مبارزان ماهر، مبب گذار های انتحاری و 

روش های نامتقارن در مبارزه با رژیم اسد استفاده می مناید )کافارال، 2014: 9-8(.

اسرتاتژی جبهه النرصه برای سوریه، در چارچوب هویت این گروه،  شاخه ای از القاعده تلقی 

می شود. جبهه النرصه، در واقع یک سازمان نظامی، مذهبی و سیاسی است که نربد مسلحانه 

علیه دولت سوریه را در چارچوب منافع جنبش جهانی القاعده تعقیب می کند؛ اما داعش، 

اسرتاتژی متفاوتی نسبت به جبهه النرصه دارد. در واقع باید گفت، گروه جبهه النرصه، در ابتدا 

دنبال می کند، در  را  از آن گسرتش رسزمینی  بعد  و  اجتامعی است  پذیرش  به دنبال مقداری 

حالی که داعش، کنرتل فیزیکی رسزمین را قبل از پذیرش اجتامعی مد نظر دارد )هامن: 10(. 

پیامدهای ژئوپلیتیکی گسرتش نفوذ گروه های افراطی در جهان اسالم

گسرتش اندیشه های وهابیت و دیوبندی و گروه های وابسته به آن در جهان اسالم، بازتاب ها و 

پیامدهای ژئوپلیتیکی متعددی برای کشورهای اسالمی به همراه داشته است. از مهم ترین این 

پیامدها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. رشد و گسرتش تروریسم و حمالت تروریستی در جهان اسالم

از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، تقریباً یک صد کشور هدف حمالت تروریستی قرار گرفته اند. 

جدول شامره 1، کشورهایی را نشان می دهد که طی این دوره در معرض اقدامات تروریستی 

بوده اند.1 تقریباً دو سوم این حمالت، در دو دهه گذشته صورت گرفته است و کشورهای محل 

از  این جدول  در  کشور  چهار  و  دارند. سی  قرار  تهدید  این  درمعرض  هنوز هم  آن ها،  وقوع 

کشورهای اسالمی هستند که نشان از آسیب پذیر بودن مسلامنان درمقابل حمالت تروریستی دارد 

)کوهن، 1387: 185(. آمارهای جدیدتر، نشان دهنده افزایش تعداد و قربانیان حمالت تروریستی 

1. به سبب رسعت وقوع رویدادها در جهان امروز، جدول مورد اشاره قابلیت تغییر زیادی دارد. برای مثال، باتوجه به دو حادثه 

تروریستی اخیر کانادا و دامنارک، این دو کشور را نیز می توان در دسته بندی های این جدول جای داد.
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است. به طوری که تنها در سال 2011، بیش از 10000 حمله تروریستی در 70 کشور جهان به وقوع 

پیوسته و نتیجه آن کشته شدن بیش از 12500 نفر بوده است )ان.سی.تی.سی، 2012: 9(.

جدول شامره 1. کشورهایی که پس از جنگ جهانی دوم هدف حمالت تروریستی قرار گرفته اند.

کشورهامنطقه

السالوادور، گوامتاال، نیکاراگوئه، ایاالت متحدهآمریکای شاملی و مرکزی

آرژانتین، بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پرو، اروگوئهآمریکای جنوبی

اتریش، فرانسه، آملان، یونان، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، مراکش، الجزایراروپای ساحلی و مغرب

آلبانی، کرواسی، قربس، کوزوو، مقدونیهاروپای رشقی

روسیه هارتلندی و پیرامون
ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، 

تاجیکستان، ازبکستان

خاورمیانه و شاخ آفریقا

افغانستان، بحرین، جیبوتی، مرص، اریرته، اتیوپی، ایران، عراق، ارسائیل، 

اردن، کویت، لبنان، فلسطین )کرانه باخرتی و نوار غزه(، عربستان 

سعودی، سودان، سوریه، تونس، ترکیه، یمن

بنگالدش، برمه، هندوستان، پاکستان، رسیالنکاآسیای جنوبی

کامبوج، چین، الئوس، ویتنامآسیای رشقی

تیمور رشقی، اندونزی، ژاپن، کره، مالزی، فیلیپین، تایلندحاشیه آسیا- پاسیفیک

آفریقای زیر صحرا
آنگوال، بوروندی، کنگو، گینه، کنیا، لیربیا، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، 

سیرالئون، آفریقای جنوبی، تانزانیا، زیمباوه

منبع: )کوهن، 1387: 186(

تبلیغ  میان طرفداران خود  را  کفار  علیه  به جهاد  اقدام  دیوبندی و وهابیت،  هر دو جریان 

می کنند. شاه ولی اللّه دهلوی، رهرب مکتب دیوبندی، جهاد در راه خدا را ابزاری برای مبارزه 

با کفار می دانست و پس از تأسیس مدارس دیوبندی در هند، مدرسان آن ها، به طور رسمی، 

جهاد را به دانش آموزان این مدارس آموزش می دادند )باشگاه اندیشه، 1386(. فرقه وهابیت 

هم متأثر از افکار و اندیشه های ابن تیمیه است، در نتیجه، مبلغ افکاری مشابه بوده و در 

مدارس دینی، این فرقه که از سوی این مکتب و با کمک دولت عربستان سعودی در پاکستان 

اداره می شود، جهاد علیه دشمنان را به عنوان عملی واجب، به صورت علنی و رسمی، در میان 
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دانش آموزان )طلبه ها( تبلیغ می کند. این فعالیت ها موجب ترویج خشونت و صدور مجوز 

سایر  اتباع  و  دیگر مسلامنان  علیه  فرقه،  دو  این  پیروان  به وسیله  تروریستی  اقدامات  انجام 

کشورها شده است. هم اکنون، گروه های تروریستی وابسته به وهابیت و دیوبندی، هر روز 

درنتیجه  و  می دهند  انجام  اسالمی  کشورهای  شهروندان  علیه  متعددی  تروریستی  اقدامات 

کشورهای مسلامنی مانند: عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان در صدر کشورهایی قرار گرفته اند 

که در آن ها اقدامات تروریستی انجام می شود.

آمار اعالم شده در چند سال اخیر حاکی از آن است که مترکز جغرافیایی حمالت تروریستی 

بیش از پیش افزایش یافته، به طوری که در سال های 2010 و 2011 میالدی بیش از 75 درصد 

 ،2011 سال  در  است.  افتاده  اتفاق  نزدیک  خاور  و  آسیا  جنوب  در  تروریستی،  کل حمالت 

7721 حمله تروریستی در این دو منطقه صورت گرفته، که نتیجه آن کشته شدن 9236 نفر 

عراق،  مسلامن  کشور  سه  در  منطقه،  دو  این  در  تروریستی  حمالت  85 درصد  است.  بوده 

افغانستان و پاکستان به وقوع پیوسته و حمالت تروریستی در این 3 کشور، 65 درصد از کل 

حمالت تروریستی جهان در سال 2011 را در برمی گیرد. از سوی دیگر، در سایر مناطق و قاره ها 

نیز برخی از کشورهای مسلامن بیش از همسایگان خود شاهد حمالت تروریستی بوده اند. 

را  تروریستی  حمالت  تعداد  بیشرتین  سومالی  و  نیجریه  سودان،  کشور  سه  آفریقا،  قاره  در 

تجربه کرده اند و در قاره اروپا و منطقه اوراسیا، دو کشور ترکیه و روسیه 70 درصد از حمالت 

تروریستی سال 2011 این قاره را به خود اختصاص داده اند )ان.سی.تی.سی، 2012: 12(. 

حال، گروه های افراطی و تروریستی زیادی، تحت تأثیر مکاتب دیوبندی و وهابیت، در جهان 

اسالم فعال شده اند. از این گروه های فرقه ای می توان به سپاه صحابه، لشکر جهنگوی، لشکر 

طیبه، جیش محمد، حرکت املجاهدین، حرکه الجهاد االسالمی پاکستان، تحریک طالبان پاکستان، 

تحریک نفاذ رشیعت محمدی، الشباب، بوک الحرام، داعش، ابوسیاف، جنبش طالبان افغانستان 

تروریستی،  اقدامات  انجام  مشغول  اسالم  جهان  مختلف  نقاط  در  که  کرد  اشاره  القاعده  و 

به ویژه علیه مسلامنان هستند.
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جدول شامره 2. گروه های تروریستی وابسته به جریان های وهابی، سلفی و دیوبندی

نام سازمان 

تروریستی
هدف رسزمینی و جغرافیاییمقیاس عملکردمحل فعالیت

گروه ابوسیاف
داخلی )ملی(جنوب فیلیپین

خودمختاری مسلامنان غرب 

میندانائو و مجمع الجزایر سولو

لشکر طیبه
کشمیر، پاکستان، 

جنوب آسیا
منطقه ای/ بین املللی

هدف این گروه تشکیل یک 

دولت اسالمی در جنوب آسیا 

و آزادی مسلامنان کشمیر هند 

اعالم شده است.

جامعت اسالمی
اندونزی، مالزی و 

فیلیپین
منطقه ای/ بین املللی

شکل دهی به یک خالفت 

اسالمی که اندونزی، مالزی، 

جنوب تایلند، سنگاپور، برونئی و 

جنوب فیلیپین را پوشش دهد.

بوکو الحرام

شامل نیجریه، شامل 

کامرون، جنوب نیجر، 

چاد

منطقه ای/ بین املللی

اجرای رشیعت اسالمی و 

درنهایت تأسیس یک حکومت 

براساس رشیعت اسالم

دولت اسالمی عراق 

و شام
منطقه ای/ بین املللیسوریه، عراق، لبنان

شکل دهی به یک خالفت اسالمی 

در منطقه شامات و عراق

منطقه ای/ بین املللیپاکستان، افغانستانلشکر جهنگوی

مقابله با بدعت گذاران در دین 

اسالم )شیعیان( در افغانستان 

و پاکستان

شکل دهی یک دولت اسالمیملیمرکز و جنوب سومالیالشباب
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شبکه جهانی 

القاعده

خاورمیانه، آفریقا، 

شبه قاره، رشق آسیا
جهانی

اخراج غربی ها و غیرمسلامنان از 

رسزمین های اسالمی، رسنگونی 

رژیم های غیراسالمی و ایجاد یک 

خالفت اسالمی در رسارس جهان.

)Country Reports on Terrorism 2010, 198- 202(

2. گسرتش فرقه گرایی و خشونت مذهبی در جهان اسالم

در برخی از کشورها و مناطق اسالمی، رشد تفکر مکاتب وهابیت و دیوبندی موجب شده 

است که خشونت های قومی- مذهبی میان اقوام و مذاهب مختلف به طور فزاینده ای گسرتش 

را  دیگر  مذهبی  قومی-  گروه های  و  غیرنظامیان  سیاسی،  اهداف  با  که  یابد. خشونت هایی 

هدف قرار می دهند. خشونت های قومی و فرقه گرایی هایی که بر اثر ترویج این دو جریان 

به وجود آمده اند، به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته خشونت های بین ادیانی هستند 

که درگذشته، به طور عمده، بین متعصبین افراطی مسلامن با مسیحیان، بودایی ها، هندو ها، 

سیک ها و غیره به وقوع می پیوست. خشونت ها در منطقه کشمیر از مصادیق این خشونت های 

بین ادیانی است، اما در چند سال اخیر فرقه های مختلف مذهبی، در درون ادیان و مذاهب 

خود نیز برخوردهای شدیدی داشته  و از حمالت خشونت بار علیه یکدیگر استفاده کرده اند که 

در این میان وهابیون و سلفی ها، به همراه طرفداران دیوبندی، نقش اصلی را بازی می کنند. از 

مناطق جغرافیایی که در آن ها فرقه گرایی درون ادیانی شکل  گرفته است، می توان به منطقه 

فرقه های مختلف مذهبی  کرد.  اشاره  عراق  و  پاکستان  به ویژه کشورهای  آسیا،  جنوب غرب 

اقدامات  از  کشورها  این  در  غیره  و  حدیث  اهل  بریلوی،  سلفی ،  دیوبندی،  وهابیت،  مانند 

در  نفر  و زخمی شدن هزاران  آن کشته  نتیجه  و  استفاده می کنند  یکدیگر  علیه  تروریستی 

صادر  فتوا  شیعه  مسلامنان  علیه  وهابی،  و  دیوبندی  مدارس  در  است.  بوده  اخیر  سال های 

می شود و دانش آموزان یاد می گیرند که شیعیان را کافر بنامند؛ برای منونه، کراچی در سال های 

اخیر، به یکی از کانون های اصلی خشونت های فرقه ای و اقدامات تروریستی تبدیل شده است 

)کلستاد، 2009: 18(.

اما نکته رضوری و قابل تأمل این است که برای اولین بار در تاریخ پاکستان، خشونت فرقه ای 

در درون خود جامعه اهل سنت، بین سّنی های دیوبندی که متعلق به سپاه صحابه پاکستان 

وابسته اند، شکل گرفت.  به تحریک سنی  بریلوی، که  و لشگر جهنگوی هستند و سّنی های 
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همچنین، در سال 1998 علم تنظیم اهل سنت به وسیله پیر افضل قادری و به فرماندهی ژنرال 

محمود عزیز در گجرات1 پنجاب تأسیس شد تا با فعالیت های ارتش دیوبندی مبارزه کند. دلیل 

اعرتاض پیروان »علم تنظیم اهل سنت« این بود که اعتقاد داشتند، ارتش نه تنها به بدنه جامعه 

پاکستان سم وهابیت تزریق می کند، بلکه جوانان سّنی را هم برای جهاد علیه هند در جامو 

و کشمیر تحریک می مناید؛ بنابراین، توسعه و گسرتش افکار وهابیون و دیوبندی ها در جهان 

اسالم، خشونت مذهبی و فرقه گرایی را نه تنها بین پیروان این دو جریان و شیعیان، بلکه در 

میان سایر مکاتب  و ِفرق اسالمی گسرتش داده و به اتحاد و وحدت جهان اسالم آسیب جّدی 

وارد کرده است.

3. اسالم هراسی

کنار  در  دیوبندی  و  وهابیت  به  وابسته  افراطی  گروه های  غیرانسانی  و  وحشیانه  اقدامات 

تبلیغات رسانه ای غرب، موجب شده است که عمل این گروه ها به نام اسالم و مسلامنان نوشته 

شود. درواقع، رفتار وهابیون و پیروان مکتب دیوبندی در جهان اسالم و خارج از آن، دستاویزی 

تبلیغاتی  و  ابزار رسانه ای  از  استفاده  با  اسالم ستیزی است. غرب  اسالم هراسی و  ترویج  برای 

دادن  نشان  برجسته تر  به دنبال  در جهان،  اسالم  با گسرتش  مبارزه  و  اسالم هراسی  منظور  به 

اقدامات وهابیت و فرقه های سلفی و دیوبندی است تا با این کار چهره اسالم را بد، خشن و 

غیرانسانی جلوه دهد. به همین داليل، تصویرها و برداشت های ویژه ای از اسالم و مسلامنان 

ترویج می شود که در آنها، مسلامنان به مثابه گروهی استثنایی، دارای جمود فکری و متامیل به 

خرافات، خشونت، ترور و سلطه گری معرفی می شوند )قنربلو، 1389: 108(. این اقدامات سبب 

شده  است موج اسالم هراسی از اروپا و ایاالت متحده آمریکا فراتر رفته و بر کشورهایی چون 

اسرتالیا، چین و هند نیز سایه بیفکند. ویژگی های تصاویری را که رسانه های غربی، در نتیجه 

اقدامات گروه های افراطی وهابی، سلفی و دیوبندی از متدن اسالمی نشان می دهند می توان 

در موارد زیر به اختصار بیان کرد:

ـ متدن اسالمی؛ بلوکی یکپارچه، ایستا و بدون انعطاف درمقابل تغییرات است؛

ـ متدن اسالمی؛ »دیگر«ی مجزا است که عاری از ارزش های مشرتک با فرهنگ های دیگر 

است، به نحوی که از آن ها تأثیر منی پذیرد و در آن ها تأثیر منی گذارد.

ـ متدن اسالمی؛ متدنی فرودست دربرابر متدن غرب و حاوی بربریت، غیرعقالنیت، بدویت 

1. Gujarat
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و جنسیت گرایی است؛

ـ متدن اسالمی؛ متدنی خشن، ستیزه جو، تهدیدکننده و حامی تروریسم است که خود را در 

یک رویارویی متدنی درگیر کرده است.

ـ اسالم؛ نوعی ایدئولوژی سیاسی است که از آن برای اهداف سیاسی و نظامی استفاده 

می شود؛ )کمیسیون مسلامنان و اسالم هراسی انگلستان، 1997(. 

4. شکل گیری کشورهای ورشکسته و کاهش قدرت جهان اسالم

خشونت های مذهبی و اقدامات تروریستی گروه های وابسته به وهابیون و مکتب دیوبندی 

که با حامیت عربستان سعودی و پاکستان صورت می پذیرد، باعث شده است تا تعدادی از 

کشورهای اسالمی در قلب جهان اسالم، به کشورهای ورشکسته و ضعیفی تبدیل شوند که قادر 

نیستند بر متامی قلمرو رسزمینی خود کنرتل داشته باشند. با بررسی برخی از کشورهای اسالمی 

مانند عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، لیبی، سودان و... که وهابیت، فرقه دیوبندی 

که  کشوری  هر  در  رسید  نتیجه  این  به  می توان  دارند،  نفوذ  و  آن ها حضور  در  سلفی ها  و 

گروه های وابسته به این اندیشه ها نفوذ کرده اند، بی ثباتی و ناامنی شکل گرفته، از اقتدار ملی 

آن کاسته شده و در اصطالح به کشوری ورشکسته تبدیل  شده  است. با توسعه نفوذ گروه های 

خشونت طلب وهابی و دیوبندی در کشورهای اسالمی، بر تعداد کشورهای ورشکسته جهان 

اسالم افزوده شده است و این امر نتیجه ای جز کاهش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت جهان اسالم 

در معادالت منطقه ای و جهانی نخواهد داشت.

نتیجه گیری

رشد و گسرتش اندیشه های مکاتب وهابی، سلفی و فرقه انحرافی دیوبندی در دهه های اخیر، 

بسیاری از کشورهای اسالمی را با تهدیدات جّدی مواجه کرده و اتحاد مسلامنان را به خطر 

انداخته است. عربستان سعودی و پاکستان که حامیت مادی و معنوی این جریان ها را بر عهده  

دارند، تالش می کنند با استفاده از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری و گسرتش این اندیشه ها، 

از آن گسرتش دهند.  حوزه نفوذ معنوی و ژئوپلیتیکی خود را در جهان اسالم و حتی فراتر 

در میان گروه های افراطی و تروریستی، دو گروه داعش و جبهة النرصه از میزان نقش آفرینی 

و قدرت بیشرتی برخوردارند. این دو گروه که تحت  تأثیر آموزه های مکتب وهابیت و فرقه 

دیوبندی قرار دارند، اقدامات خشونت آمیزی را در کشورهای اسالمی عراق و سوریه مرتکب 
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می شوند. داعش و جبهه النرصه، از روش ها و تکنیک های متفاوتی برای توسعه نفوذ و گسرتش 

قلمرو جغرافیایی خود استفاده می کنند. گروه جبهه النرصه، در ابتدا به دنبال مقداری پذیرش 

اجتامعی است و بعد از آن گسرتش رسزمینی را دنبال می کند، در حالی که داعش، کنرتل فیزیکی 

رسزمین را قبل از پذیرش اجتامعی مدنظر دارد. رقه، شهر مرکزی در شبکه رسزمینی این گروه 

است و به عنوان پایتخت آن ها شناخته می شود. شیوه حکومت در این شهر، یک مدل کامل از 

نوع خالفت داعش را به منایش می گذارد.

رشد  مذهبی،  خشونت  و  فرقه گرایی  جز  چیزی  اقدامات،  و  رفتارها  این  پیامد  نهایت،  در 

تروریسم، تضعیف کشورهای اسالمی، ایجاد اسالم هراسی و... نخواهد بود.

منابع
ـ باشگاه اندیشه )1386(، »پاکستان، اتحاد دیوبندی و سلفی گری«.

http://www.bashah.net/pages-42941.html

http//:www.aftab.ir/articles/religion/514004-html ،»ـ پیام آفتاب )1387(، »فرقه دیوبندی

ـ جمشیدی راد، جعفر )1389(، »فرقه وهابیت و اهداف سیاسی آن«، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، 

شامره 9

ـ خامنه ای، سیدعلی )1347(، مسلامنان در نهضت هندوستان، نارش آسیا.

ـ خرسوشاهی، هادی )386(، »تحوالت جنوب آسیا در بسرت نزاع رشق و غرب«، همشهری دیپلامتیک، ش 17.

ـ شفیعی، نوذر )1384(، »جایگاه پاکستان در رشد اسالم گرایی«، همشهری دیپلامتیک، ش 16.

ـ شفیعی، نوذر )1385(، »نقش دیوبندیسم در سیاست و حکومت پاکستان با تأکید بر جمعیت علامی اسالم«، 

فصلنامه مطالعات منطقه ای جهان اسالم، 29 اسفند.

همشهری  پاکستان«،  دولت  با  مذهبی  نیروهای  درگیری  پیامدهای  و  »ریشه ها   ،)1386( نوذر  شفیعی،  ـ 

دیپلامتیک، ش 16.

ـ قراگوزلو، محمد )1382(، »افغانستان؛ پایان هامیش بنیادگرایان«، اطالعات سیاسی-اقتصادی، ش 174-173.

جستارهای سیاسی معارص،  ـ قنربلو، عبدا... )1389(، »11 سپتامرب و گسرتش پدیده اسالم هراسی در غرب«، 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شامره دوم.

http://www.bashgah.net/pages-27841.html »ـ کابلی، کامل )1386(، »جنبش دیوبندی

ـ کرمانی، طوبی )1382(، »نگاهی بر وهابیت، مقاالت و بررسی ها«، دفرت 73.

فرهنگی  مؤسسه  انتشارات  کاردان،  عباس  مرتجم  جهانی،  نظام  ژئوپلیتیک   ،)1387( برنارد  سائول  کوهن،  ـ 

مطالعات و تحقیقات بین املللی ابرار معارص، تهران.

ـ محمدی، محمدکاظم )1368(، سیامی پاکستان، تهران: انتشارات نرش فرهنگ اسالمی.

http://www.bashgah.net/pages-88841. ،»ـ مصباح، محمدتقی )1386(، »دیوبندیه، پشتونیسم، طالبانیسم

 html

ـ مسجدجامعی، زهرا )1380(، نظری بر تاریخ وهابیت، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.



13
94

یز 
پای

 ـ  
ول

ره ا
شما

ل ـ 
 او

ال
، س

گی
رهن

ط ف
رواب

مه  
لنا

فص

﴾ 160 ﴿

مطالعات  چچن«،  بحران  در  وهابیت  تأثیر  و  »نقش   ،)1389( خیری  مهری  حشمت السادات،  معینی فر،  ـ 

اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین املللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال سوم، شامره 7.

ـ ناظمیان فرد، علی )1390(، »درالعلوم دیوبند، زمینه ها و راهربدها«، زاهدان: فصلنامه مطالعات شبه قاره، 

سال سوم، شامره 9

 http://www.bashgah.net/topics-8001 ،»ـ نیات، محمد )1385(، »ریشه های فکری طالبان و القاعده

ـ هاردی، پیرت )1369(، مسلامنان هند بریتانیا، ترجمه: حسن الهوتی، مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی.

- Cafarella, Jennifer)2014(, Middle East Security Report 25, Jabhat Al-Nusra In Syria, An 

Islamic Emirate For Al-Qaeda, Institute For The Study Of War.

- Charles C. Caris & samuel Reynolds2014( (, MIDDLE EAST SECURITY REPORT 22, ISIS 

Governance In Syria, Institute for the Study of War, july 2014.

- Commission on British Muslims and Islam phobia, )1997(, Islam phobia: A challenge for 

Us All, UK: Runnymede Trus. Its summary is available at: Country Reports on Terrorism 

2010, United States Department of Stat, and Office of the Coordinator for Counterterrorism 

Released August 2011.

- Kolstad Wiig, Audun)2009(; Islamist opposition in the Islamic Republic Jundullah and the 

spread of extremist Deobandism in Iran, Norwegian Defence Research Establishment)FFI(.

- NCTC, Report on Terrorism )2012(, National Counterterrorism Center, Office of the Direc-

tor of National Intelligence, Washington, DC 20511.

- Www. Runnymedetrus. Org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf.


	Faslname Fa 04-02-1395.pdf

