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منطقهای؛در جستجوی چارچوبی تحلیلی

داعش و نگاه ایرانی به امنیت


حسین خانی

1


دریافت-7932/6/3:پذیرش7931/1/93:


چکیده
نوسلفیگری و ظهور پدیده داعش که به صورت فزاینده در منطقه خاورمیانه

رشد
گسترش یافته و چندین کشور را تحت تاثیر خود قرار داده ،حاکی از فصل نوین مسائل
امنیتی در این منطقه است .پرسش اصلی این نوشتارایناستکهدر پرتو تهدیدات داعش
منطقهای جمهوری اسالمی ایران متأثر از چه عواملی

چشمانداز امنیت
سالهای اخیر ،
در 
شرانهای این
نشاندهنده آن است که به دلیل استمرار پی 
خواهد بود؟ فرضیه مقاله 
تجویانه با جریان سلفی-تکفیری قرار
منطقهای ایران در یک تقابل هوی 

تهدیدات ،امنیت
کتابخانهای-توصیفی

شرو با استفاده از روش کیفی و استعانت از تکنیک
دارد .نوشتار پی 
یشود .بخش نخست ،به بررسی متون پژوهشی مرتبط با ظهور داعش
به دو بخش تقسیم م 
یپردازد و بخش دوم ،در پی ارائه
منطقهای جمهوری اسالمی ایران م 

و تأثیر آن بر امنیت
بحرانزا است که
شرانهای) 
چارچوبی تحلیلی مبتنی بر حضور و استمرار عوامل موثر )پی 
منطقهای را برای جمهوری اسالمی ایران میسر

چشمانداز امنیت

آنها ترسیم
شناخت 
میسازد.


منطقهای ،خاورمیانه ،نگاه ایرانی ،داعش ،تروریسم.

واژگانکلیدی:امنیت

.7استادیارعلومسیاسیدانشگاهپیامنور

khani630@yahoo.com
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مقدمه
سالهای گذشته در منطقه
جریانهای سلفی ـ تکفیری و گروههای تروریستی طی  

رشد 
خاورمیانهنشاندهندهفصلجدیدیازمسائلامنیتیدرمنطقهاست.همچنین امروزهبررسیو
هایسلفیـتکفیریبهدلیلنقشآفرینیاینبازیگرانغیردولتیدر

تأملپیرامونپیدایشجریان
ایوفرامنطقهایآن،ازاهمیتخاصیبرخورداراست.گسترش


منطقهخاورمیانهوتبعاتمنطقه
درعراقوسوریهبیانگرایننکتهاستکهتهدیدات،دیگردر

سریعگروهتروریستی«داعش» 
قالب سنتی و درونکشوری نبوده است .داعش یکی از انشعابات «القاعده» و به صورت
شاخهایاز القاعدهبود ودرسوریه
مشخصتر،یکیازانشعابات«جبهه النصره» است .النصره  

فعالیت میکرد .سازمان القاعده در اوایل دهه  7333شکل گرفت و شکلگیریاش بر اساس
تئوریخاصدینیوسیاسیبود.نیروهایالقاعدهدردههمزبورتحوالتمختلفیراپشتسر
مدتیدرسودانبودند،سپسبهافغانستانرفتندتااینکهدرسال 6337حملهیازده

گذاشتند .
سپتامبرشکلگرفت.بعدازسقوطصدامدرعراق،القاعدهعراقبهرهبریزرقاویتأسیسشد.
پسازتحوالتکشورهایعربیوشروعجنگداخلیدرسوریهیکیازاصلیترینگروههای

مخالفکهمسلحانههمعملمیکرد،جریانالقاعدهبودکهنامشانراجبههالنصرهگذاشتند.پس
ازمدتیاینجریانهمانشعابکردهوداعششکلگرفت(مسجدجامعی.)662:7936،
رشد و گسترش داعش در قلب خاورمیانه عالوه بر تحوالت رخ داده در زمینه امنیتی منطقه که
یشد ،از این جهت که
گروههای تروریستی مشاهده م 

پیش از این در قالب القاعده و دیگر
یآید دارای
پیدایش و رشد آن نوعی به چالش کشیدن تهدیدات سنتی در خاورمیانه به شمار م 
تفاوتهایی است .تهدیداتی که پیش از این در قالب درگیری میان مرزهای سیاسی و بین کشورها
همانگونه که در باال نیز اشاره شد ظهور پدیده داعش که نه تنها در

یداد؛ بدین ترتیب
رخ م 
یسابقهای در منطقه خاورمیانه گسترش یافته و چندین کشور
درون کشور خاص بلکه به صورت ب 
یدهد ،حاکی از فصل نوین مسائل امنیتی در این منطقه است.
را تحت تأثیر خود قرار م 
مهمترین دغدغه جنبشهای اسالمی معاصر «احیای هویت دینی»
پژوهشگران ،

به نظر برخی
و مقابله با انحطاط جوامع اسالمی است .بر مبنای این گزاره« ،احیای هویت» به عنوان مهمترین
جنبشهای اسالمی معاصر بوده و با امنیت در جهان اسالم ارتباط تنگاتنگی دارد .اما در

دغدغه
مورد نحوه تأثیرگذاری این جنبشها باید به تفاوتهایشان در نوع نگرش به مقوله «هویت» توجه
میتواند به پیشرفت واقعی
اندیشورزانِ پیرامونِ این جنبشها معتقدند احیای هویت دینی 

کرد.
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بدینترتیب ،این جنبشها نوعی
عقبماندگی و انحطاط را از بین ببرد .
آنها منجر شده و 
جوامع 
هویتگرا هستند که به دنبال امنیتاجتماعی به خصوص برای متشرعان است.

حرکت
در خصوص هویت این گروه سلفی-تکفیری نیز میتوان اشاره کرد که بهدلیل سرخوردگی
اجتماعی از نظام سرمایهداری و تقلیل هویت انسان در بستر آموزههای مدرنیته ،توانسته عده زیادی
منطقهای

دولتهای غربی و

در نقاط مختلف جهان به سمت خود جلب کند و در برابر
یشود .زمینههای این وضعیت را نیز میتوان در
صفآرایی و به صورت گروه تروریستی آشکار م 

بحران هویت اجتماعی ایجاد شده ،ناشی از برداشتهای اقتصادی و تقلیل انسان ارزیابی کرد
).(Kfir, 2015
در خصوص رابطه امنیت و هویت دو رویکرد عمده وجود دارد.نخست ،امنیت جامعه مبتنی
بر ساختی"عینی -مادی" است و امنیت جامعه و ناامنی آن ،معلول نابرابری در توزیع منابع و منافع
است .در حالی که در رویکرد دوم ،امنیت دارای ساخت ذهنی بوده و در بطن جامعه قابل فهم
عمدهترین توانایی را در تأمین امنیت در اختیار دارد .بنابراین،

است .در این دیدگاه ،نظام فرهنگی
ارزشهای جامعه است .بدین سان،

بیانگر پیوند و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ عناصر و
امنیت 
میشوند
جامعهای محسوب 

ارزشها زیربنای هویتملی و در عین حال ،قوام بخش امنیت در هر
ارزشها دچار اخالل گردند ،همبستگی گروهی و تعامل در جامعه متزلزل شده

و در صورتی که
میشود .برای این منظور یعنی نحوه نگاه آنان به هویت دینی و
و امنیت جمعی نیز دچار اختالل 
آنها ،براساس «مبانی کالمی و فقهی» این جنبشها و چگونگی تأثیر این نگاههای
تفاوتهای 
متفاوت بر موضوع «امنیت» در جهان اسالم قابل ذکر است(فوزی .)762-766:7933،
یکند مربوط به شکل سیستم حکومتی است .گسترش
وجه دیگری که داعش آن را دنبال م 
یرود .به عبارت بهتر این سیستم در قالب دولت-
داعش نوعی رویکرد ضد وستفالیایی به شمار م 
امتگرایی» تأکید دارد.
ملتگرایی» است و در عوض بر « 
ملت قابل تعریف نبوده و نوعی «ضد 
یکند .در
داعش نوعی بازگشت به سیستم حکومتی اسالمی است و خالفت اسالمی را پیگیری م 
این رویکرد ناسیونالیسم و جغرافیای سیاسی فاقد اهمیت است و در عوض بر امت تحت مذهب
نالمللی را نیز در راستای
نگونه رویکرد در سطح بی 
یتوان پذیرش ای 
یکند .لذا م 
واحد تأکید م 
کثرت الگوهای دولتی تحلیل کرد).(Jabareen, 2015
هادرعرصهسیاست خارجیکشورهایمختلفاز


ترینچالش

بحرانداعشکهازپراهمیت
جمله جمهوری اسالمی ایران است ،تأثیرهای مختلفی بر سیاست خارجی و امنیت ملی ایران
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برجایگذاشتهاست .بر این اساس ،جمهوری اسالمی ایران جهت تأمین و تضمین حاکمیت،
منطقهای خود مبادرت

تمامیت ارضی و استقالل خود باید ابتدا به نوعی بازخوانی امنیت ملی و
کند تا با در نظر گرفتن سطوح تحلیل به مدلی راهبردی که امکان ترکیب مؤلفههای کاربردی را
ومنطقهای هرکشور به چیستی

نیز داشته به دست آید .ازسویدیگر،بررسیمفهومامنیتملی 
آن ،عوامل ومؤلفههایتشکیلدهنده وقوامبخش آن وعواملتهدیدکننده آن،مرتبطاست.
قهایجمهوریاسالمیایرانهستیم،
ازاینرو،هنگامیکهدرصددمقالهدرزمینۀامنیتملیومنط 

الزماستضمنتوجهبهماهیتیکتاییومنحصربهفردآن،ازمنظریعلمینیزبداننگریسته

شود .سوال اصلی این نوشتار؛ در پرتو تهدیدات داعش در سالهای اخیر ،چشمانداز امنیت
منطقهای جمهوری اسالمی ایران متأثر از چه عواملی است؟ برای ارائه پاسخ به این پرسش
آیندهپژوهانه ،بررسی متون پژوهشی که در ارتباط با پدیداری و نحوه کنش جریان سلفی -

تکفیریداعشبهرشتهتحریردرآمدهاستازجایگاهویژهایبرخورداراست.بههمیندلیل،

نوشتارپیشروبااستفادهازروشکیفیواستعانتازتکنیککتابخانهای-توصیفیبهدوبخش
تقسیممیشود.بخشنخست،بهبررسیمتونپژوهشیمرتبطباظهورداعشوتأثیرآنبرامنیت
ایجمهوریاسالمیایرانمیپردازدوبخشدوم،نیزدرپیارائهچارچوبیتحلیلیمبتنی

منطقه
ترسیمچشمانداز

کهشناختآنها 

های)بحرانزااست 


حضورواستمرارعواملموثر(پیشران
بر
ایرابرایجمهوریاسالمیایرانمیسرمیسازد.


امنیتمنطقه


روش پژوهش
با عنایت به اینکه در این نوشتار به دنبال طراحی و تدوین چارچوبی تحلیلی و نظری پیرامون
بهرهگیری از یک
نرو 
نگاه ایرانی به امنیت منطقهای در سایه تهدیدات حضور داعش هستیم از ای 
نظریه بهعنوان چارچوب نظری که تحقیق را به روش قیاسی و مبتنی بر یک نظریه بنا کند این
مؤلفههای

شاخصها و

یکند؛ بنابراین بهجای آن تالش شد با نگاهی استقرائی
هدف را تأمین نم 
مؤثر بر ظهور و استمرار هر پیشران ،احصاء و سپس به تدوین و تنظیم چارچوب تحلیلی نایل
یتواند مبنای انجام پژوهشهای مستقل دیگری باشد که
گردیم .بدین ترتیب ،چنین چارچوبی م 
یطلبند.
مجال دیگری م 


اهمیت و نوآوری پژوهش
منطقهای جمهوری اسالمی ایران یکی از منابع اصلی

متون پژوهشی مرتبط با امنیت ملی و
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نگونه مطالعات که به شناخت درجه دوم
یآید .ای 
مطالعات محیط پیرامونی ایران به حساب م 
پژوهشگران این حوزه را بررسی کند

معروف است ،سعی دارد تا برداشت و درک اندیشمندان و
آنها بوده است .چنین مطالعات و شناخت
و نشان دهد چه نوع مباحث و موضوعاتی مورد توجه 
برآمده از آن ،منجر به فهم آثار پژوهشی بررسی شده از میان نظرورزیهای مختلف ،امکان
یسازد.
دستیابی به فرایندهای آتی مطالعات امنیت منطقهای ایران فراهم م 

مناسبتری برای

نوآوری مقاله عالوه بر به کارگیری روش استقرایی پیشگفته در باال ،تدوین چارچوب تحلیلی در
این رابطه بر مبنای آثار پژوهشی مبتنی بر رویکرد و نگاه ایرانی است.

بررسیپیشینه
همانگونهکهاشارهشدبخشنخستبهبررسیمتونپژوهشیاختصاصدارد.دراینراستا

هاوسایرمواردمرتبطبااینمقالهکهتوسطمحققانوپژوهشگران


ها،مقاله
بهبررسیکتاب
ایرانی نگاشته شدهاند ،میپردازیم .همچنین میتوان متون پژوهشی مذکور را بر اساس سطوح
ایوبینالمللیتقسیمکرد.نکته مهم در تکمیل این مدل راهبردی تأکید بر سطوح


داخلی،منطقه
بیتوجهی یکی نسبت به دیگری نیست
سهگانه داخلی ،منطقهای و بینالمللی است که به معنی 

بلکه یکدیگر را کامل کرده و از هم تأثیر بگیرند.

سطحداخلی
یتوان به چند نمونه پژوهش اشاره کرد که یکی از اینهاباعنوان«داعش؛
در این رابطه م 
زیرساختهای معرفتی و ساختاری» است .این کتاب به زمینههای تاریخی پیدایش جریانهای
سلفی در جهاناسالموپیشینه روندشکلگیریگروهدولت اسالمی در عراقپرداخته است.
سپس فراز و نشیب آن را از تشکیل تا ادعای خالفت بررسی کرده و با طرح ایدئولوژی و
دیدگاهها ،نقبی نیز به ساختار و تشکیالت آن زده است .در پایان نیز اهداف ،استراتژیها و

رویکردهایعملیاتیاینگروهسلفیراعنوانکردهوبهگونهشناسیاستراتژیآنهابرحسب
مواضع و جایگاههای تأثیرگذاری مانند حوزههای سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،نظامی،
معرفتیورسانهای،مبادرتکردهاست(مصطفی.)676:7936،

«گروهک تروریستی داعش و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران؛ چالشها و فرصتها»
پژوهشدیگریاستکهنویسندهآندراینمقالهضمنپرداختنبهچگونگیشکلگیریداعش
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ازسال6339بهبعددرعراقوتوسعهآنبهسوریه،مبادرتبهترسیممالحظاتامنیتیجمهوری
اسالمیایراندرتقابلباگروهکتروریستیکرده است.برایناساس،پسازسقوطصدامو
تغییرشرایطمحیطیناشیازاینرخداد،بسترمساعدیبرایاقداماتگروههایسلفیفراهمشده
و سلفیون با سازماندهی جدید و تأکید بر اقدام مسلحانه برای استقرار حکومت در قالب
گروههایوابستهباالقاعدهظاهرشدهاند(نجات.)732:7936،بدینترتیب،برآمدنداعشدر

عراقواعالمتشکیل«دولتاسالمی»ازسویاینگروه،فصلنوینیازتحرکاتتروریستیدر
تاریخروابطبینالمللگشودهشدکهنمادآنرامیتوانگذارازالگویسازمانالقاعدهبهالگوی
سازمانداعشدانست.
اقدامات این جریان در عراق با هدف سرنگونی دولت شیعی حاکم بر این کشور و نگاه
ضدشیعیداعشبهایران،قابلتوضیحاست.زیرااحساسداعشبرایناستکهایرانبهلحاظ
ثیربرمنطقهمانععمدهگروهبرایگسترشتفکرواقداماتعمدیآنهااست.بنابراینباتوجه

تأ
بهحمایتعلنیوغیرعلنیبرخیازحکامعربمنطقهبامحوریتعربستانمیتواندتهدیدمزبور
رابهجنگفرسایشیمذهبیدرکلمنطقهتبدیلکند.
نویسنده معتقد است ناامن کردن عراق در دو بعد بر امنیت ملی ایران تأثیرگذاری دارد.
نخست ،درگیری در مسائل داخلی عراق و سپس عطف توجه به سوریه ،سبب فرسایش توان
اطالعاتیونظامیایراندرمنطقهبینجامد.دوم،باتشدیداقداماتنظامیدرعراقوگسترشبه
سمت مرزهای ایران ،دغدغه ذهنی ایران به سوی حل تنشهای احتمالی سیاسی و مذهبی در
مناطقمرزیمعطوفمیشود(نجات.)731:7936،
گربااشارهبهاینموضوعکهدنیایسیاستوروابطبینالمللهیچتحولیخالی


اینپژوهش
ازچالشوفرصتهادرکناریکدیگرنیست؛چالشهایحضورداعشدرمنطقهبرایجمهوری
کهسببفعالشدنبرخینارضایتیهایاجتماعی،قومی

اسالمیایرانرادرقالب«تهدیدامنیتی»
واقتصادیدرمناطقغربایرانمیشودو«حضورنظامیکشورهایغربیدرعراقوسوریهدر

داعشکهبهنوبهخودضمنحضورمجدددرعراق،باتخریبزیرساختهای

قالبائتالفعلیه»
سوریه و تضعیف حکومت قانونی آن سبب تغییر رژیم در این کشور گردند ،مطرح میکند.
حضوربلندمدتآمریکادرمنطقه،حمایتازرژیماشغالگرقدسوتضعیفجبههمقاومتو

ایجادحاشیهامنبرایرژیمصهیونیستی،ارائهالگویجعلیازاسالمراستین،تقویتتقکرات
مهراسیدرنظامبینالمللرادرذیلچالشهایاین

تکفیریدرمقابلاسالمعقالنی،تقویتاسال

داعش و نگاه ایرانی به امنیت منطقهای؛ در جستجوی چارچوبی تحلیلی
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رخدادبرشمردهاست(نجات.)776-777:7936،
هایهویتجوییالقاعدهوداعش»است.نویسندگان

مقالهدیگردر این رابطه باعنوان«شیوه
اینمقالهبهدنبالآزموناینگزارههستندکهشیوههویتیابیوعناصرهویتبخشدوگروه

درعینحالکهدارایهمسانیهاییهستندولیهدفاصلی

سلفیتندرو«القاعده»و«داعش»
القاعدهمبارزهباسلطهغربوهدفاصلیداعشبهعنوانیکگروهنوسلفیتکفیری،بامطرح
کردنایده«دشمندور،دشمننزدیک»ستیزبادولتهاوعناصرمتمایلبهشیعهقراردارد.براین
اساس ،ناهمسانیهای این دو گروه را میتوان به ریشههای فکری آنها یعنی تأکید بر جهاد
(القاعده)یاتکفیر(داعش)،اولویتمبارزهبادشمندور(القاعده)ودشمننزدیک(داعش)یاد
کرد(عباسزادهوسبزی.)66:7936،

هایهویتیابیدر

اینپژوهشگران،بااذعانبهاینموضوعکهبررسیمفهومهویتوشیوه
شدنپسامدرن،بسیارپیچیدهودشواردرحوزههایگوناگونعلوماجتماعیاست،


دورانجهانی
ایبرایهویتیابیقابلبررسیباشدبه

معتقدندامروزهبنیادگراییاسالمیمیتواندبهعنوانشیوه
نحویکهبنیادگراییاسالمیاغلببهعنوانپدیدهایدردفاعازهویتسنتیمذهبیدربرابر

گراندرپژوهشخودازمدلهایپژوهشی«الیویهرواو


شود.اینپژوهش
مدرنیزاسیونمعرفیمی
مانوئل کاستلز» در زمینه هویت بهره جستهاند .از این منظر ،بنیادگرایی اسالمی ،گونهای
جوییاستکهپیشازآنکهریشهدرسنتهایاسالمیداشتهباشدواکنشیطبیعیدر


هویت
عباسزاده وسبزی .)61:7936،تقابلسنتوتجدددرجامعهشبکهای
برابراصولمدرنیتهاست( 
هاازجملهبنیادگرایانوسلفگرایاناسالمیشده


مایهبروزبحرانهویتدرمیانبرخیگروه
است.
بااینوجودبایدبینشیوههایهویتجوییبینایندوجریانتفاوتقائلشد.یعنیباوجود
تأکیدهردوجریانبرایدئولوژیسلفی،کوششدرراهبرپاکردنامارتیاخالفتاسالمی
برایاجرایاحکامشریعت،تفسیرتندروانهازآموزههایاسالمیوباوربهعملیاتانتحاری،در

گروهوجودداردمواردیمانندبهرهبرداری

اینمیاننقاطافتراقینیزدرشیوهکارکردایندو 
ویژه از نمادهای گوناگون تاریخی ،قومی ،فرهنگی و مذهبی ،به کارگیری ابزارهای مدرن
رسانهای و نظامی غربی ،ادعای برپایی حکومت جهانی (خالفت) ،طرح مبحث دشمن دور و

دشمننزدیکواولویتدادنبهمبارزهبادیگراندیشههایدروندینیمتعارضبااندیشهنوسلفی
براساسپررنگکردن«فقهالتکفیر»کهازمتفاوتبودناندیشههاینوسلفیداعشواندیشههای
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وهابیالقاعدهمایهمیگیرد.

سلفی–
نحوهوچگونگیپیدایشوشکلگیریگروههایتروریستی؛بررسیموردیدولت

مقاله«
اسالمیعراقوشام»نیزازنویسندهدیگریاستکهایننویسندهضمنبررسیچگونگیظهور
گروهتروریستیداعشوبیان«عللنزدیک»و«عللدوردست»آنمعتقداستیکیازدالیل
هایتروریستیدرعراقوسوریهرامیتواندرفقدانبرنامهمشترکیازسوی

کلیدیرشدجریان
قدرتهایجهانیومنطقهایجستجوکردبهنحویکهعدمبرنامهوبیتفاوتیرهبرانجهانیو
منطقهایفرصتمناسبیجهتتوسعهتروریسمدرمنطقهرافراهمکردهاست(کریمی.)6:7936،
اینپژوهشگر،برآناستکهداعشبیشازیکایدهیاسازماناستودردرونخوددارای
عقالنیتواصولرفتاریاستبهنحویکهبهمثابهیکگفتمانکهبادال"خشونت" مفصل

بندیشدهاستعملکندوبهعنوانیکزمینهوتفکردارایحامیونفوذاجتماعیاست.براین
اساس،داعشعالوهبرگفتمانواصولرفتاری،داراییکهدفکالناستآنهم"احیای
خالفتوقلمرواسالمی"است(کریمی.)6:7936،
ویمبانی فکری سلفیان وداعشرابراساس چهارمحور «هستیشناسی»« ،معرفتشناسی»،
روششناسی»و«معناشناسی»چنینبیانکردهاست:
« 
الف -در خصوص هستیشناسی ،داعش قائل به مجردات نیست و حتی خداوند را دارای
دانندکهدرروزقیامت(بهمثابهپاداشیبرایمؤمنان)قابلمشاهدهاست.


جسممی
ب -در حوزه معرفتشناسی ،عقاید داعش بر «نقل» توجه دارد و «عقل» را فاقد قدرت
دانندودرعوضبایستیبهکالمقرآن،احادیثواجماعصحابهبدوناجتهادتوجه


شناختمی
کرد.
پ-درموردروششناسینیزداعشبراینباوراستکهتنها«فهمسلف»مهماستزیرافقط
فهمسلفاستکهاعتبارداردو«دیگرفهمها»مثلفیلسوفانجهلوکفراست.
دربابمعناشناسی،داعشبهظاهرگراییتوجهداردوهرگونهتأویلراباطلمیداند.به

ت-
گونهایکهبراینباورهستندکههرآنچهدرظاهرآمدهاستدر«نقل»صحیحاستوواقعیتی
درعالمغیبدارد(کریمی.)2:7936،
پژوهشدیگربانام«پدیدهداعشوشگردهایرسانهای»است.دراینمقالهنویسندگاناین
ترشدنساختاجتماعیجوامع،رسانههانیزاز


نوشتاربااذعانبهایننکتهکهبهموازاتپیچیده
یکابزارسادهبهابزارسیاسیقدرتتبدیلشدهاندوبراینعقیدهاندکهرسانهازنظراعمال
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قدرتونظارتبررفتارهاومناسباتاجتماعی،مولفهجدیدقدرتسیاسیجوامعتلقیمیشوند
(نجاتپور،میالنیونجات.)36:7939،بدینترتیب،امکاناترسانهایجدیدهمچوناینترنتو

فضایمجازی،امکانتأثیرگذاریبرافکارعمومیراکهتاکنون،درانحصاردولتهابودهاست،
برایافرادوگروههایدیگرنیزممکناست.یکیازاینبازیگرانجدید،گروهکتروریستی
ایموجود،برایپیشبردهدفهایخویشبهره


داعشاستکهبهخوبیتوانستهازامکاناترسانه
نجاتپور ،میالنی و نجات .)32:7939،
ببرد( 
شکهرهآورداستفادهازرسانهاستشامل؛ -7باخبرکردن

سههدفعمدهورویکردداع
هاوفتوحاتشاندرفضایوب؛-6ایجادترسودلهرهدردلمردمجهان

مردمجهانازپیشروی
وحشیانهخوددرفضایرسانهایبویژهاینترنتیوشبکههایمجازی؛

باانتشارجنایتهاواقدامات
هایانساندوستانهخودکهدرتعارضکاملباهدفدوماست

 -9انتشارونمایشبرخیصحنه
نجاتپور ،میالنی و

تابافریبافکارعمومیدرمیانمردمجهانبهمحبوبیتنسبیدستیابد(
ایوروانیدرنظرعدهای


آوردنیزبااستفادهازشگردهایرسانه

وازاینره
نجات)31:7939 ،
یانگروههایاجتماعیسرکوبشدهیاارضاءنشدهدرفضایکنونی،

جذاببهشمارآیدتاازم
نجاتپور،
بهفضایآرمانشهریگرایشوتمایلیافتهوبدینسانبهجذبنیرواقدامکند( 

میالنی و نجات .)33:7939،
پژوهش دیگر در این عرصه «گونهشناسی فکری جنبشهای اسالمی و پیامدهای سیاسی-
است.هدفاینمقالهگونهشناسیفکریجنبشهایاسالمیاستکه

امنیتیآندرجهاناسالم»
از لحاظ شکلی و سازمانی ،فکری و عقیدتی ،اهداف و منافع ،محیط تاریخی و جغرافیایی،
عملکردومبارزهودیگرمواردویژگیهایمتنوعدارند(فوزی.)766:7933،ایندرحالیاست

هایجنبشهایاسالمیمعاصر«احیایهویتدینی»و

اله،مهمتریندغدغه

کهبهزعمنویسندهمق
مقابلهباانحطاطجوامعاسالمیاست.بهنحویکهاندیشمنداناینجنبشهامعتقدنداحیایهویت
هامنجرشدهوعقبماندگیوانحطاطراازبینببرد(فوزی،


تواندبهپیشرفتواقعیآن
دینیمی
.)766:7933
بدینترتیب ،این جنبشها نوعی حرکت هویتگرا است که به دنبال امنیت اجتماعی به

خصوصبرایمتشرعاناست.دراینراستاودرخصوصرابطهامنیتوهویتدورویکردعمده
وجوددارد.نخست،امنیتجامعهمبتنیبرساختی«عینی -مادی»استوامنیتجامعهوناامنی
آن ،معلول نابرابری در توزیع منابع و منافع است .در حالی که در رویکرد دوم ،امنیت دارای
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ساخت ذهنی بوده و در بطن جامعه قابل فهم است .در این دیدگاه ،نظام فرهنگی عمدهترین
بنابراین،امنیتبیانگرپیوندو

تواناییرادرتأمینامنیتدراختیاردارد(فوزی.)766:7933 ،
هایجامعهاست.بدینسان،ارزشهازیربنایهویت


وتنگاتنگعناصروارزش
ارتباطنزدیک
ملی و در عین حال ،قوام بخش امنیت در هر جامعهای محسوب میشوند و در صورتی که
ارزشهادچاراخاللگردند،همبستگیگروهیوتعاملدرجامعهمتزلزلشدهوامنیتجمعینیز
دچاراختاللمیگردد.نویسندهبرمبنایاینبحثنظریبهایننتیجهمیرسدکه«احیایهویت»

به عنوان مهمترین دغدغه جنبشهای اسالمی معاصر بوده و با امنیت در جهان اسالم ارتباط
تنگاتنگیداردامادرموردنحوهتأثیرگذاریآنهابایدبهتفاوتهایشاندرنوعنگرشبهمقوله
دینیوتفاوتهایآنها،


رایاینمنظوریعنینحوهنگاهآنانبههویت
«هویت»توجهکرد.ویب
براساس«مبانیکالمیوفقهی»اینجنبشهاوچگونگیتأثیرایننگاههایمتفاوتبرموضوع
«امنیت»درجهاناسالمپرداختهاست(فوزی .)762:7933،
مبانیکالمیجنبشهایعنیاعتقادبه«توحید»«،نبوت»«،معاد»«،امامت»و«عدالت»موجب

شدهاست.اینپژوهشگر

دفاعآنهاازالگوهایمختلفسیاسی،همچون«خالفت»ویا«امامت»
امنیتیایندیدگاههادرجهاناسالماست،

براساسهدفپژوهشکهشناختپیامدهایسیاسی-
مبانیمعرفتشناسیدینیوفقهیاینجنبشهارابهعنوانیکیازمهمترینعواملموثردراین

قلمدادمیکند (فوزی،

موضوعدانستهوسهمنبعمهمشناختدینرا«عقل»«،نقل»و«شهود» 
.)761:7933
نویسندهبرایناساسمبادرتبهطرحوشناسائیپنججریانمهمدرجهاناسالمکردهکهبه
درحوزهآرمانورفتارسیاسیمنجرمیگردد

هاوخطمشیهایمتفاوتی

اتخاذاهداف،جهتگیری
(فوزی .)763 :7933 ،جنبشهاینقلگرا شامل؛نقلگرای سنتی محافظهکارو جنبش نقلگرای
رادیکال بوده و جنبشهای عقلگرا شامل؛ عقلگرای تجددمحور ،عقلگرای اجتهادی و
جنبشهایاجتهادیوجنبشهایصوفیانهازجملهاینتقسیمبندیاست(فوزی.)721-763:7933،
براساس این تقسیمبندی ،نقلگرایان با تأکید بر حفظ هویت خالص ،مجبور شدند از ایده
پیشرفتدستبردارندودرواقعپیشرفترافدایهویتکنند.ازسویدیگر،عقلگرایانمستقل

نیز هویترافدایپیشرفتکردندوبا عدولتدریجیازاصولوهویتدینی ،هویتغربی
(الئیسم)رابهجایهویتاسالمینشاندند.گسترشاینجنبشهادرکوتاهمدتممکناست
وضعموجودراتغییردهندامادردرازمدت،بحرانهویتدرجهاناسالمراتداومبخشیدهو
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امنیتاینجوامعرابرپایهلرزانیقرارمیدهدکههموارهتوسطجریاناترادیکالمذهبیبه
چالشکشیدهمیشود.
جریانعقلگرایاجتهادینیزتالشکردهتابینهویتوپیشرفتراجمعکردهونوعی

هویت دینی اما منطبق با شرایط زمان و مکان و عقالنی را ارائه دهد .بدینسان ،جنبشهای
وحدتگرا»و

عقلگرایاجتهادیباتأکیدبر«نص»بهعنوانمنبعیدینیازیکسوواتخاذنگاه«
دوریازخشونتعلیهبیگناهان»ازسویدیگر،زمینههرگونهتهدیدخارجیعلیهمسلمانانرا

«
کاهشدادهوبسترسازامنیتپایداردرجهاناسالمشدهاند.لذا،تواناییالزمبرایایجادالگوی

سیاسیبدیلدرجهاناسالموایجادامنیتیپایداروهمهجانبهراداراست.بنابراین،تقویتآنها

سازامنیتپایداردرجهاناسالمگردد(فوزی:7933،


تواندزمینه
درمیاناهلسنتوشیعیان،می
.)717-723

سطحمنطقهای
دراینسطحتحلیلابتدامیتوانازکتابیباعنوان«داعشحقیقیوحقیقتداعش»یادکرد
کهدارایسه بخش شامل؛مبانی ،روشو راهبردهایگروهسلفی -تکفیریداعشاست.در
بخش اول ،مسائلی مانند مبانی فقهی خشونت داعش و فهم اجتماعی زمینههای شکلگیری و
تداوماینگروهبهبحثنشستهاست.دربخشدوم،نیزبهبررسیروشاینگروهوشگردهاو
شیوههایداعشدرحوزههاوفضاهایگوناگونازجملهنظامی،فضایمجازیوعملیاتروانی
آنهاپرداختهاست(حبیبیان.)773:7936،

بخش سوم نیز به راهبردهای این گروه سلفی اختصاص یافته است که در عراق چه
سناریوهاییراپیشروداردوجایگاهداعشدرترتیباتامنیتیآسیایغربیچیست؟همچنین

بررسیوتحلیلمواضعو عملکردترکیهدرقبالداعشرابهبحثنشستهوازسویدیگردر
ادامهبامفروضپنداشتناهمیتتقدمنظریهبرعمل،بهمواجههاستراتژیکایراندرقبالداعش
اشاره کرده است (حبیبیان .)71 :7936 ،نویسنده معتقد است ،نمیتوان براساس الیههای
ایدئولوژیکداعشراتضعیفونابودکردبلکهبایدبامحورقراردادناسالماستراتژیکباوجه
سازاسالموهمکاریآنباالیهاستراتژیکمقابلهباداعشراپیریزیکرد(حبیبیان:7936،


تمدن
.)663
بحرانسوریهوامنیتمنطقهایجمهوریاسالمیایران»

ها،مقالهایباعنوان«

ازدیگرپژوهش
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است .نویسندگان این مقاله با بررسی و مرور تحقیقات ارائه شده ،این آثار را در دو دسته
بندیکردهاند.همچنین،نظریهموازنهقدرترانیزمنظری


هایاستراتژیکیدسته
ژئوپلیتیکیرقابت
ایایرانبرشمردهاند.درعینحالباناکافیدانستن


برایبررسیتأثیربحرانسوریهبرامنیتمنطقه
درنوشتارخودبهرهجستهاند.نویسندگان

ها،ازنظرامنیتمنطقهای«مکتبکپنهاگ»

اینبررسی
اینمتنپژوهشیبااشارهبهجایگاهسوریهبهعنوانحلقهاصلیمحورمقاومت،اینکشوررا
دارایپیوندو اتحاد استراتژیکیباایرانو حزبا ...لبنان دانستهوبرمبنای نظریموجود در
مجموعهامنیتیمنطقهای»تکیهدارد(مرادیو

امنیتمنطقهای»و«

مکتبکپنهاگپیراموننظریه«
شهرامنیا.)761:7936،

اینمقالهدرسهقسمتمطالبموردنظرراچنینساماندهیکردهاست.قسمتنخست،به
تبیین مفاهیم امنیت ،امنیت منطقهای و مجموعه امنیتی منطقهای بر اساس نظریات اندیشمندان
مکتبکپنهاگمیپردازندومؤلفههایاصلییکمجموعهامنیتیمنطقهایبررسیمیشود.

درقسمتدومنیزبهبررسیوتحلیلبحرانسوریهازمنظرداخلی،منطقهایوبینالمللیاشاره

نیتیمنطقهایدر

کردهاند .درقسمتسومبراساسمؤلفههایاصلیتشکیل دهندهمجموعهام

مکتبکپنهاگبهتحلیلچالشهاوتهدیداتیکهممکناستدراثراینبحران،فرارویامنیت
منطقهای ایران قرارگیرد پرداخته است .همچنین در پایان به تبیین ضرورت شناخت و ارائه
راهکاریدرجهتمقابلهبااینتهدیداتمبادرتکردهاست.
هایاصلیمجموعهامنیتیمنطقهایموردنظراعضای

ازنظرایننویسندگان تأملدرمؤلفه
مکتب کپنهاگ مانند :وابستگی متقابل امنیتی ،الگوهای دوستی یا دشمنی ،مجاورت و وجود
حداقلدوبازیگرموثر،نشانگرآناستکهبهنحومطلوبیمیتوانازچارچوبتئوریکاین

نظریه جهتبررسی تأثیر بحرانسوریهبرامنیتمنطقهای جمهوری اسالمیایرانبهرهگرفت
شهرامنیا.)793:7936،

(مرادی و
هایاینمقالهبراینمواردتأکیدداردکهتداومیافتنبحرانسوریه،امنیتمنطقهایایران

یافته
باتهدیداتیازجنستضعیفمحورمقاومت،شکلگیریمنازعاتگفتمانیوتشدیدتنشهای

رقهایومذهبی،تضعیفجایگاهونفوذایران،برهمخوردنساختارقدرتوموازنهقواوباال
ف 
گرفتنرقابتتسلیحاتیدرمنطقهرادرپیخواهدداشت.
مقالهدیگرباعنوان«داعشوامنیتایرانباتکیهبرمکتبکپنهاگ»استکهنویسندگاناین
سعیدرمعرفیتالشنظریهپردازاناینتئوریدرجهت

مقالهباتکیهبرنظریهمکتبکپنهاگ
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«گسترش»و«تعمیق»تعریفامنیتدارندوبراینمبنابهجای«امنیتدولتها»باید«امنیتجهانی»
رادرنظرگرفتچراکه«امنیت»جهانشاملامنیتاکولوژیک،محیطیواقتصادیاستوتنها
امنیت نظامینیست(اسماعیلزادهامامقلیواحمدیفشارکی.)763:7936،اینامر،موضوع
ملیربطدادهوباعثمیشودکهموضوعمزبورجزءترکیبکنندهامنیت


ملیرابههویت

امنیت
ملیبهحسابآید.ازسویدیگر،نمایندهفکریبارزایننظریهیعنیباریبوزان،تأکیداصلی
یقرارمیدهد.

خودرادرتحلیلامنیتبرسطحمنطقها
بدینترتیبنویسندگاناینمقالهمعتقدندداعشپدیدهایضدامنیتیبرایایرانمحسوبشدهواز
جنبههای مختلف نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی ایران را مورد تهدید قرار
میدهد.نویسندگانمزبور،دربعدنظامیبراینباورندکهاقدامنظامیداعشهزینههایفراوانیراچه
در«حوزهمرز»وچهدرحوزه«نزدیکبهمرز»بهایرانتحمیلمیکند.دربعدسیاسیباتوجهبهاین
کههموارهتهدیدسیاسیمتوجهثباتسازمانیدولتاست،تهدیدممکناستازفشاربرحکومتدر
موردسیاستخاصیگرفتهتاواژگونیحکومت،جداییطلبی برهمزدنبافتسیاسیدولتبرای
تضعیفآنپیشازتهاجمنظامی،متفاوتاست.درخصوصداعش،نگاهبهآرمانهایاعالمشدهاز
سویآنواندیشههایسیاسیکهبرمدارآنرشدیافته،نشانیازقصدبراندازیحکومتهایملیو
قائلبودنبهحاکمیتاسالمیمنطقهازمنظراینجریانتکفیریاست.
دربعداقتصادینیزداعشباتصرفبرخیمناطقنفتخیزدرعراقتوانستهبودتاروزانهیک

میلیوندالردرآمدکسبکند.ایندرحالیاستکهدرپیتحریمهایاقتصادیبینالمللیضد

ایران،محدودشدنتواناییایراندرراستایکنترلبراینوضعیترادرپیداشت(اسماعیل زاده
امامقلی و احمدی فشارکی.)799:7936،
در بعد اجتماعیِ امنیت نیز با توجه به بهرهگیری داعش از رسانههای جدید و شبکههای
اجتماعینظیرفیسبوک،توئیتر،تلگراموراهاندازیشبکه«دابق»ومجلهایباهمینعنواندر

سطح جهانی ،الگوهای سنتی زبان ،فرهنگ ،هویت مذهبی و قومی و رسوم مربوط در داخل
کشورراتهدیدکردهاست.
دربعدزیستمحیطینیزباتوجهبهحضورداعشدرمناطقمرزمشترکایرانوعراق،تمامی

تواندمنجربهتثبیتخاکشود،زیرسئوالمیبرد.درنتیجه،افزایشریزگردها


اقداماتیراکهمی
بهنوبهخودسببمتروکهشدنزمینهایکشاورزیوباغداری،تخریبوانفجارسدها،آلودگی
اسماعیلزاده امامقلی و احمدی

آبهای روان و سفرههای آب زیرزمینی را به دنبال دارد (
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فشارکی.)791:7936،
زمینههایظهوروگسترشداعش
مقالهدیگریکهدراینرابطهنگاشتهشدهاستباعنوان« 
درمحیطامنیتیغرباسیا»است.نویسندهاینمقالهبااذعانبهاینکهظهورداعشبهعنوان
بازیگریغیردولتیبهیکدههقبلیعنیزمانیکهابومصعبالزرقاوی«،جنبشتوحیدوجهاد»
گردد.ویدرپژوهشخودبهبررسیزمینههایفکریوفرهنگی


رادرعراقتأسیسکرد،برمی
ایوبینالمللیمبادرتکردهاست.


درغرباسیاودرسهسطحملی،منطقه
ظهورداعش
اینمحققضمناشارهبهابتنایاندیشهتکفیربرسلفیگریبرآناستکهمقاومتدربرابر

امواج جهانیسازی به مثابه زمینهای فرهنگی ،سبب گسترش داعش در جغرافیای جهان اسالم
گردیده است .یافتههای نویسنده در سطح ملی به خأل رهبری و بحران هویتی اهل سنت در
ایبهبدیلسازیگفتماندربرابرگفتمانانقالب


هایفرومانده؛درسطحمنطقه

جغرافیایدولت
اسالمیومحورمقاومتودرسطحبینالمللینیزتبدیل«جنگبینتمدنی»به«جنگیدرون

تمدنی»راتوسطآمریکاییهاازدالیلبروزظهوروگسترشاینجریاندرمنطقهامنیتیغرب
آسیابرشمردهاست(زارعان.)21:7939،
رهیافتنظریمورداستناداینپژوهشگر،پیرامون«بحران»وانواعآناست.ویباارائهدو

طبیعتساخت»معتقداستهرکدامازایننوعبحرانها

انسانساخت»و«
بندیازبحرانهابه« 


تقسیم
میتواند در سطوح مختلف داخلی ،منطقهای و بینالمللی رخ دهد .بر این اساس ،یک بحران
بینالمللی شامل مجموعهای از رویدادهایی است که تحت تأثیر عملکرد بازیگران بحرانساز به
سرعترخدادهوموجبافزایشاحتمالوقوعخشونتوبیثباتیدرنظامبینالمللیاهرکداماز

ترتیب،بحرانناشیازاقداماتگروهداعشرامیتوانبحرانی

نظامهایفرعیآنمیشوند.بدین
ایدرنظرگرفتکهممکناستابعادآنبینالمللیشودیابهداخل


انسانساخت،خارجیومنطقه
کشورسرایتکند.بنابراین،ضرورتداردبهقدرتیابیواقداماتداعشازمنظرامنیتیتوجهشود

نویسندهبااشارهبهچهارمحیطامنیتیخاورمیانه،خلیجفارس،اسیایمرکزی

(زارعان.)13:7939،
و قفقاز جنوبی و اسیای جنوب غربی شامل افغاستان و پاکستان معتقد است چالشهای امنیتی
متعددیامنیتملیجمهوریاسالمیایرانراتهدیدمیکندکهشناساییماهیتوابعادهریکاز

بحرانهادرمحیطامنیتیایرانداراینقشیمهمواساسیدرمدیریتمحیطامنیتیکشوراست.
زیراداعشیهاباوجوداینکهازانشعاباتسازمانالقاعدههستندومانندآنهاغربرادشمنخود
میدانندولیدشمناصلیخودراشیعیاناعالممیکنندتاجاییکهارتشعراقرا«جیشالصفویه»
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مینامند(زارعان.)33:7939،
وفاقد"هویتعرب" 
از سوی دیگر ،با آغاز بحران در سوریه و تغییر ماهیت اعتراضات از سیاسی و مدنی به
تروریستیوفرقهای،گروههایسلفی–تکفیریرابهمنظورجهادباعلویها،راهیسوریهکرد.

حمایتبرخیکشورهایمنطقهمانندعربستانسعودی،سببشکلگیرینوعجدیدی

اینامربا
ازجنگهاینیابتیمیانعربستانوایراندرمنطقهشدکهدرعراقپسازصداموبهقدرت

رسیدنشیعیان،بهمثابهنقطهعطفیدرجنگسردخاورمیانهایایرانوکشورهایعربیمنطقهبا

محوریتعربستانبودهاست(زارعان.)37:7939،
نویسنده در پایان با احصاء چهار عامل شامل؛ عدم شکلگیری نظامهای سیاسی مبتنی بر
الگویدولت– ملت،حضوروبازیگریامپریالیسمدرخاورمیانهوبروزفضاییناآراموامنیتی
رقابتهای هویتی و

در بین کشورهای منطقه ،وابستگی کشورهای منطقه به اقتصاد نفتی و 
گفتمانی میان کشورهای منطقه در قالب جنگهای نیابتی کم شدت ،تقابل محور مقاومت و
محورسازش در قضیه صلح اعراب و اسرائیل در پرونده فلسطین را داللتی بر وجود شکاف
برایناساس،چشمانداز

گفتمانیعمیقدربینکشورهایمنطقهمیداند(زارعان .)31:7939 ،
محیطامنیتیخاورمیانهدرصورتعدمایجاددرکیمشترک،ازتهدیدتوسطکشورهایمنطقه،
زدهمیماندواینامربهنوبهخود،هزینههایامنیتیکشورهارا


کماکانمحیطیبحرانیوآشوب
زیادمیکند.

نوشتاربعدیکهقابلتأملاستبانام«تبیینسیاستخارجیجمهوریاسالمیایراندرقبال
بحرانسوریهازمنظرواقعگراییتدافعی»بهرشتهتحریردرآمدهاست.دراینمقالهنویسندگان،

درصددآزمونوبررسیتبیینسیاستخارجیایراندرقبالسوریهبراساستئوریرئالیسمو
گراییتدافعیدولتهادرپیحفظموجودیت


گراییتدافعیاسنایدرهستند.مطابقواقع

مدلواقع
خویشدرنظاماقتدارگریزبینالمللیهستندودولتهادرشرایطیکهازجانبکشورهایدیگر

احساس تهدید کنند از خود واکنش نشان میدهند که معموال در سطح موازنه و بازداشتن
کشورتهدیدکنندهاستوآنانهیچبرنامهایبرایتوسعهطلبیندارند.
هاییکهدارد،اثرگذاریهاییرابرسیاستخارجیایراندربرداشته

بحرانسوریهباپیچیدگی
ایوقدرتگیریگروههایرادیکالدر


است.باتوجهبهدخالتکشورهایمنطقهوفرامنطقه
سوریه ،معمای امنیتی ایران در سوریه و بویژه در صورت تغییر قدرت حاکم در آن کشور،
چالشهاییرادرقالبقطع پلارتباطیایرانباحزبا...لبنان،کاهشباقطعقدرتنفوذایران
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درمنطقه،آسودگیخاطررژیمصهیونیستیوگسترشگروههایرادیکالمخالفباایرانرابه
دنبالدارد(ترابیومحمدیان.)11:7936،
در این مقاله ،سه رویکرد؛ ایدئولوژیک و عملگرایانه ،استراتژیک و دفاع فعال و اتحاد و
ائتالفبرایفهمسیاستخارجیتدافعیایراندرقبالبحرانسوریهبررسیشدهاست.دررویکرد
اول،جهتافزایشمنافعملی،استفادهازایدئولوژیدرسیاستخارجیایراندرمواجههبابحران
سوریه،ابزارمفیدوموثربرایتقویتگروههاییهمچونحزبا...لبنانوعلویانسوریهدرنظر
دارد .همچنین از طریق حکومت اقلیم کردستان عراق ،حوزه نفوذ خود را در مناطق کردنشین
سوریهافزایشدادهوازشرایطموجوددرراستایافزایشامنیتملیایرانازطریقجلوگیریاز
ایجادتهدیداتامنیتیرارقمزند.براساسرویکرداستراتژیکودفاعفعال،هدفایرانهماهنگی
برایانجاماصالحاتوحمایتازگروههایمردمیسوریدرجهتخاتمهدادنبهبحرانآن
کشوروجلوگیریازتهدیداتامنیتیاستکهبهوسیلهدعوتازگروههایمخالفدولتسوریه
هایبینالمللیوداخلی،محققشدهاست(ترابی و محمدیان.)13:7936،

درهمایشهاواجالس
دررویکرداتحادوائتالفنیزائتالفیراهبردیمبتنیبررویکردهایتدافعیواقعگرایانهبیشتر

ایوبینالمللیوموقعیتژئوپلیتیکیاست.دراین


هایمنطقه

تابععواملتدافعیدرمقابلقدرت
راستابااتکاءبهنقاطمشترکخودباروسیهدرقبالسوریه،ایرانسعیکردهتاازروسیهبهعنوان
یکمتحداستراتژیکبهرهجوید(ترابی و محمدیان.)36:7936،
تأثیرورودمستقیمروسیهبهجنگدرسوریهبرمنافعوامنیتملیایرانشامل؛ -7تقویت
موقعیتاسدبهعنوانمتحددرجهاولایراندرمحورمقاومت؛ -6تضعیفداعشدرسوریهو
تقویتدولتاسدبرایمذاکراتآتی؛ -9تضعیفموقعیتعربستان،ترکیهوقطر؛ -6ایجاد
زمینهبراینقشآفرینیایراندرمذاکراتبینالمللیسوریهاست(ترابی و محمدیان.)39:7936،

دریکنتیجهکلی،سیاستپیشگیرانهایراندرقبالبحرانسوریه ،واکنشیبهرفعتهدیدهای
ایوایاالتمتحدهدرمحیطامنیتیغیرفوری


منیتیناشیازمداخلهتعدادیازکشورهایمنطقه
ا
ایراناست(ترابی و محمدیان.)32:7936،
آیندهداعشوتوصیههاییبرای

پژوهشدیگریکهدراینراستااستگزارشیباعنوان«
جمهوریاسالمیایران».دراینگزارشبامفروضگرفتنشکستداعشدرعراقوسوریه،
معتقداست،داعشتواناییجابهجایینیروهایشرادرسهمنطقهجغرافیاییشامل -7:شمال
آفریقابامحوریتلیبی؛-6جنوبآسیابامحوریتافغانستانو-9شرقآسیابامحوریتفیلیپین
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دارد(ابرارمعاصرتهران)9:7936،نویسندهبرایناساس،حضوراحتمالیداعشدرافغانستانرا
برایایرانبسیاربااهمیتتلقیکردهوامکاناستقرارآنهادرجنوبوغربافغانستاندرامتداد

پذیراعالممیکندکهدرصورتحضوردروالیتهلمند


مرزهایمشترکباایرانرابسیارامکان
(مرکزاصلیتولیدوقاچاقموادمخدر)ازدوزاویهامنیتملیایرانراباچالشمواجهمیکند:
.7اززاویهافزایشقاچاقموادمخدرازمسیرایران؛
.احتمالپیوندخوردنباگروهکهایضدانقالبیمحلی(ابرار معاصر تهران .)3:7936،

6
عالوه بر این،بعیدنیستکهداعش بهمهمترینابزاراستراتژیکبرایهردستگاهامنیتی-

ستخباراتیکهبخواهدمنافعراهبردیاشرادرجنگهاینیابتیدرگوشهوکنارجهاناسالم

ا
پیگیریکند،تبدیلشود(ابرار معاصر تهران .)2:7936،

سطحبینالمللی
میتوان اشاره کرد .مقاله«بررسیتطبیقیگفتمانمقاومت
در این سطح نیز به آثار متعددی 
اسالمیحزبا...لبنانوگفتمانسلفی-تکفیری»پژوهشیاستکهدراینرابطهقابلاشارهاست.

نویسندگاناینمقالهبااستعانتازرهیافتتطبیقیدرپییافتنپاسخینسبتبهعلتتقابلایندو
گفتمانوپادگفتمان بهرهیافتی«هویت ساز» متمایل شدهوبا بهکارگیرینظریهسازهانگاری
درصددنشاندادنتعریفمتفاوتایندوگفتمانازارزشهاوهویتبرآمدهازآنهاهستندکه
درآخرنیزمنافعبرخاستهازهویتهایمتفاوتشانبهتقابلهویتیمنجرشده،زیرامطابقنظر

انگار،کلیهکنشگراناجتماعیبهدنبالتثبیتوتداوم«هویت»(امنیتهویتی)


اندیشمندانسازه
خودهستند.
براین اساس ،اجزاء هویت متشکله حزب ا ...لبنان به سه مولفه؛  -7اسالمی _ شیعی؛ -6
لبنانی،قابلتقسیماستکهدومؤلفهاولبرمؤلفهسومغلبهیافتهوهریکازآنها

انقالبی؛-9
نیز دارای شاخصهای زیر است .هویت اسالمی – شیعی نخست؛ دارای اسالمگرایی سیاسی
شیعه،دوم؛شهادتطلبیحسینیواعتقادبهجهاداکبروجهاداصغرواعتقادبهوالیتفقیهو
رهبری امامخمینی (ره) دارد .هویت انقالبی نیز شامل؛ الگوپذیری از فرهنگ سیاسیِ انقالب
اسالمیایران،سپساستکبارستیزیودرنهایتنیزمقاومتاسالمیومقابلهباصهیونیسمرادارد.
شناسی؛حسگرا،درحوزه


گریدرحوزههستی

نویسندگاندرادامهبااشارهبهاینکهسلفی
معرفتشناسی؛ حدیثگرا ،در حوزه روششناسی؛ نقلگرا ،و در حوزه معناشناسی؛ ظاهرگرا
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است ،بر این عقیدهاند که سلفیگری به دلیل عقلستیزی در مذاهب چهارگانه اصل سنت
گراییسلفی،امتگراییرادیکال(بهعنوان


ترتیب،هویتسلفیرادارایاسالم
نمیگنجد.بدین

گرا،عقلگریزیوظاهرگراییدانستهوبراینمبناهویتوهابیت


گری)وفرقه

واحدتحلیلسلفی
تکفیریرادارایششویژگیزیرمیدانند؛نخست،تکفیرگراییکهباخلق«فقهالتکفیر»سبب

امتزاج احساسات خشونتگرا با باورهای مذهبی شده است .دوم ،شیعهستیزی که به نظر
تکفیریها،شیعیانازطریقایرانبهدنبالسلطهبراهلسنتوزمامداریورهبریامتاسالمی
هستند (بصیری و باقری .)739 :7936،سوم ،انتحارطلبی و عوامانهکردن جهادکه سبب مطرود
دانستننیازبهفرمانجهادابتداییکهبهنظرشیعیانمنوطبهنظراماممعصومیاازنظراهلتسننبا
چهارم،افراطگراییوتروریسمکهسببتبدیل«فقه»

خلیفهاست(بصیری و باقری.)736:7936،
یابیافراطگرایانهواتخاذرفتارهایتقابلیوخشن


شدهودرنتیجههویت
به«ایدئولوژیستیزهجو»
رادرپیداشتهاست.پنجم،وابستگیایدئولوژیک،سیاسیومالیبهوهابیتحاکمبرعربستان
سعودیوششم،سازشباصهیونیسموهمپیمانیباامریکابهنحویکهطیمصاحبهبرخیعناصر

داعش با االخبار ،آزادی فلسطین اهمیت نداشته و اولویت داعش ،ابتدا آزادی بغداد و سپس
دمشقوپسازآنتمامیبالدشاماست(بصیری و باقری.)731:7936 ،دراینمقاله،مهمترین
نقاطتعارضوتقابلایندوگفتماندرچهارعرصهقابلذکرست:الف -خاستگاهوماهیت:
حزب ا ...لبنان مولود مقاومت علیه اشغالگری اسرائیل و همپیمانان غربی آن است ولی
گفتمانسلفی -تکفیریدرمقابلحزبا...وباکمکسرویسهایاطالعاتیغربیووهابیون

نموکردهاند.

حاکمدرعربستانایجادشدهورشدو
طلبی:درحالیکهجهاداکبرومبارزهبانفسراپیشزمینهجهاداصغرو


جهادوشهادت
ب–
نبردنظامیدانستهوجهاداصغرراصرفاتدافعیمیداند،سلفی–تکفیریهابابرداشتعوامانهاز

مفهومجهاد،میکوشندبااستفادهازحربهتکفیروتروریسمبهاهدافخوددستیابند.
پ – نگرش به صهیونیسم و استکبار :برخالف رویکرد انقالبی ،ضدصهیونیستی و
ضداستکباری جنبش حزب ا ....شاهد برداشت سطحی و متحجرانه از دین اسالم در گفتمان
سلفی-تکفیریهستیمکهخواهانحفظوضعموجودوتأمینمنافعاستکباروصهیونیسمهستند.
ت– حامیانمنطقهای:حامیگفتمانحزبا...محورمقاومتاستکهبرگرفتهازانقالب
اسالمیایراناست ،در عین حالحامی گفتمان سلفی-تکفیری ،حاکمانآلسعود ووهابیت
ایوفرامنطقهایآنانهستند


پیمانانمنطقه

سعودی،آمریکا،اسرائیلوسایرهم

حاکمبرعربستان
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(بصیری و باقری.)733-733:7936،
نویسندگاندرپایاننتیجهمیگیرندکهگفتمانسلفی-تکفیریخودرادشمناصلیشیعیانو

اقمیپنداردودر

دولتهایحاضردرمحورمقاومتیعنیجمهوریاسالمیایران،سوریهوعر

نتیجه علیه حزب ا ...لبنان ،نظام سوریه ،دولت عراق ،شیعیان یمن و در سطح باالتر جمهوری
اسالمیایران،بهتقابلمیپردازد(بصیری و باقری.)773:7936،

مقاله بعدی ،نوشتاری است با عنوان «پیامدهای ظهور داعش بر ژئوپلتیک خاورمیانه» که
نویسندگان آن بر این باورند که بهارعربی و پیامدهای آن بویژه بحران سوریه سبب تغییرات
هایسیاسیمنطقهایوفرامنطقهایشده است.یکیازجلوههایبارزاین

بنیادیندرصفبندی

هایقومیومذهبیدرخاورمیانهاستکهپیوستنکنشگرانملیو

تحوالتنیزتعمیقشکاف
فروملی را در پی دارد .مطابق این ایده ،گروههای فروملی قومی -مذهبی درکشورهای منطقه
ویژهعراقوسوریهازجملهبنیادگرایاناسالمگراوگروههایتروریستیمانندداعشدرکنار

به
گروههایقومی(کردها)سیرتحوالتسیاسیوژئوپلتیکیدرعراقوسوریهرابهشدتتغییر

هاینظاممندکشورهایعربیواسالمیبهیک


هاوسرکوب
دادند.گروههاییکهبهدلیلتبعیض
بارهصحنهرابرایمطالبهخواستخودمناسبدیدند.
برایناساس ،ژئوپلتیکونظم وستفالیاییموجود (جنگاول جهانیو تجزیه امپراطوری
عثمانیواصالتپیداکردنمرزهایجغرافیایی)درخاورمیانهپسازگذشتیکقرن،باسیطره
هایجدیدکنشگران،

هاییازعراقوسوریهدستخوشتغییرشدهوصفبندی

داعشبربخش
درقالبسههاللسنی،شیعیوکردیرابهنحویکهپیامدهایژئوپلتیکیاینتحوالت،منطقه
خاورمیانه را با بحرانیترین مقطع تاریخ خود پس از جنگ اول جهانی رو به رو کرده است
(صالحیومرادینیاز.)739:7936،نویسندگاناینپژوهشبرایناعتقادندکهسیرتحوالترانه

هایفروملیوفراملیتعیینمیکنند.


هاوگروه
دولتهابلکهترکیبیازدولت

بنیانهاینظریاینپژوهشرانظریه«کمربندشکننده»ساموئلبرناردکوهنتشکیلمیدهد.

ننظریهمانندسایرمکاتبفکریامریکاییژئوپلتیک،تأکیداصلیبرقدرتهایبزرگ

درای
گردرصحنهروابطبینالمللاست.کوهنازفرضیهسرزمینقلب(هارتلند)مطرحشدهدر


کنش
مکتب انگلیسی فاصله گرفته و جهان را به مناطق ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک تقسیم میکند
مرادینیاز.)733:7936 ،نقشهترسیمکوهنازجهانژئوپلتیک،دنیاییچندقدرتیبا

(صالحی و
مناطقزیاداست.درایننقشه،دومنطقهمهمتعریفشدهاند:
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.7کمربندهایشکننده7
.6مناطقفشار6
مذهبیوقبیلهایاستکهدرنتیجه

وجهمشترکایندومنطقه،شکافهایعمیققومی -
شاهد از همگسیختگی و آشوب در این مناطق هستیم .تمایز اصلی این دو منطقه در اهمیت
استراتژیکی آنهاست که منجر به واکنش قدرتهای بینالمللی میشود .بحران و عدمثبات
درکمربندشکنندهخاورمیانه،ناشیازشکافهایداخلیخودمنطقهوالبتهدخالتقدرتهای
خارجیدرآناست.امادرموردمناطقفشاربهدلیلاهمیتکمژئوپلتیکیآنبرایقدرتهای
مرادینیاز .)733 :7936 ،به باور

بینالمللی ،شاهد دخالت خارجی در آنها نیستیم (صالحی و

کوهن،تغییراستراتژیژئوپلتیکیآمریکاپسازحوادثیازدهسپتامبرسببشدتامقابلهبانفوذ
ایدئولوژی کمونیستی جای خود را به مقابله با تروریسم و خطر گروههای تروریستی بدهد
مرادینیاز.)773:7936،

(صالحی و
تحوالتبنیادینسیاسیواجتماعیدرخاورمیانه،بهویژهپسازقیامهایموسومبهبهارعربی،
چهرهسیاسیوامنیتیمنطقهرادستخوشتغییراتاساسیکردهوفعالشدنگروههای تندرو

مذهبیوتروریستیمانندداعشوگروههایقومیچونکردها،زمینهرابرایتغییردرالگوهای
هایمنطقهایآمادهکردهاست.فعالشدننیروهایفروملی،قومیومذهبیبهمثابه

رفتاریوائتالف
کنشگرانتعیینکنندهدرمعادالتجدیدسیاسیوامنیتیدرکناردخالتقدرتهایمنطقهایو

فرامنطقهایدررونداینتحوالت،زمینهرابرایتغییراتبنیادینژئوپلتیکیوسیاسیمهیاکرده
است.تقابلدوهاللسنیوشیعیدرچارچوب«بازیباحاصلجمعجبریصفر»،زمینهرابرای
پیدایشهاللکردیفراهمکردکهدرواقعبرآیندناخواستهایازبرخورددوهاللدیگراست.
بدین ترتیب ،تقسیمبندی کشورهای منطقه در قالب سه الگوی هالل سنی ،هالل شیعی و
کردیمیتواند شیوهمناسبیدر توضیحودرکروندتغییراتموجودباشد(صالحی و


هالل
مرادینیاز.)766:7936،درهمینراستا،قدرتگرفتنداعشدرعراقوسوریهواعالمخالفت

اسالمیخودخواندهازیکسو،واعالمپروژه«خودمدیریتیدمکراتیک»درمناطقکردنشین
شمالسوریهازسویکردهاباعثتغییردرسیستممدرندولت-ملتوستفالیاییوبرهمخوردن
توازنقوادرمنطقهخاورمیانهشدهاستکهراهحلآننیزایجادیکتوازنجدیددرمنطقهاست
هزینههایمادیومعنویخودراداراست.
که 
1. Shatter Belt
2. Compression Zones
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در جستجوی چارچوبیتحلیلی
پسازبررسیمتونپژوهشیمرتبطکهبحثاصلیراتشکیلمیدادبهبخشدومیاهمان

تدوین چارچوب تحلیلی میپردازیم .الزم است اشاره کنیم با وجود شکستهای اخیر این
عربیاش در عرصههای میدانی ،اما این جریان با ابعاد
گروهک تروریستی و حامیان غربی  -
چهارگانهفکری،دولتی،نظامیوتروریستی،موجودیتیجدیدوخاصدرعرصهبینالمللیپیدا
کردهکهبهصورتتوأمان،ویژگیهایمختلفیرادرخودجمعکردهاستوبهلحاظراهبردی
نیزابعادمختلفیدربارهآنقابلطرحوبررسیاست.اینابعادمتعددداعشبهلحاظماهیتو
راهبرد ،باعث مطرح شدن این پدیده به عنوان پدیدهای پیچیده شده که پیشبینی راهبردها و
میکند.ازآنجاکهداعشتهدیداتمختلفیرابرایایراننیز
اقدامهایاحتمالیآنرادشوار 

ومیکند،اینموضوعازمنظرامنیت ملیومنطقهایبرایجمهوریاسالمیایران
ایجادکرده 
بسیارمهموقابلتوجهاست.
پیرامون آینده گروههای تروریستی به صورت عام و داعش به صورت خاص دو دیدگاه
خوشبینانهوبدبینانهوجوددارد:درحالیکهبرخیازکارشناسانومراکزمطالعاتی،سال6371را

گرانواندیشکدهها معتقدندکهداعشبرایچند


ازپژوهش
سالافولداعشمیدانند،برخیدیگر

سالدیگرنیز،همچنانپایدارمیماند.بر اساس دیدگاه یکی از پژوهشگران این حوزه مطالعاتی ،در
آنها دو نوع سوگیری را میتوانیم در نظر بگیریم .
خوانش تروریستهای جهان اسالم و عملکرد 

اول این است که ما از پیش بگوییم این افراد ابزار استعمارند و دستساخته آمریکا ،انگلیس و
اسرائیل هستند .وقتی چنین اعتقادی داشته باشیم دیگر احتیاجی نیست که ماهیت آن را شناسایی
کنید .چون با یک بدبینی ذاتی به «دیگری» یعنی اروپاییها و آمریکاییها نگاه میکنیم و هر اتفاقی
در جهان اسالم را بر اساس تئوری توطئه تحلیل کرده و میگوییم اتفاقات جهان اسالم محصول
برنامهریزی و کنش غربیهاست .سوگیری دیگر هم در آکادمیها جاری است که در این منظر

اعتماد عجیبی به مفاهیم و چارچوبهای غربی داریم؛ یعنی ما یا دچار بدبینی مفرط هستیم یا دچار
یشود که ما تحوالت جهان اسالم را نتوانیم از
خوشبینی مفرط .هر دوی این حالت به این منجر م 

یکنیم .بنابراین،
درون بفهمیم .با اینکه در کنار واقعه هستیم اما میرویم و از دور این منظره را نگاه م 
بودن فیزیکی ما در خاورمیانه به معنی فهم درست ما از قضایای خاورمیانه نیست (فیرحی:7932 ،
ملیبرایآیندهپژوهیامنیتی،دو

شناسیتهدیدهایامنیت

.)12براینمبناباتوجهبهضرورتآسیب
حوزه«شناختماهیتتهدید»و«چگونگیکنترلآن»دردوبعدبالقوهوبالفعلآنقابلتأملاست.
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پیرامونحوزهنخستیاهمانشناسایی ماهیت و ابعاد هریک از بحرانها در محیط امنیتی ایران که
دارای نقشی مهم و اساسی در مدیریت محیط امنیتی کشور است بهتفصیلدرقسمتپیشینبهآن
منطقهایجمهوریاسالمیایراننیز
پرداختیموحوزهدومیعنیرصدوکنترلتهدیدهاعلیهامنیت 

برمبنایحوزهشناختماهیتتهدیدهاقابلساماندهیوتدویناست.
همانگونه که میدانیم آیندهپژوهان به جای نشان دادن یک پیشبینی متقن و دقیق ،معموالً با

ارائه چندین آینده محتمل ،ضمن جلوگیری از غافلگیری ،آیندۀ مطلوب را نیز از میان آیندههای
یدهند ،از
ممکن ،معرفی میکنند همچنین برای شناسایی پیشرانهایی که روندهای آتی را شکل م 
بهرهگیری میشود .با این روش بویژه میتوان تعامل بین پیشرانها را مورد بررسی دقیق
این روش 
قرار داده و بدین طریق پیشرانهای اصلی بحران که شکل دهنده آینده هستند را تشخیص داد.
بدین ترتیب ،پیشرانهای بحران نسبت به «ارزیابی محیط امنیت منطقهای ایران» و سطوح
نالمللی تفکیک شدند که این امر به نوبه خود
تهدیدهای مرتبط ،به سه سطح داخلی ،منطقهای و بی 
یسازد .برایناساسودرراستایطراحیوتدوین
امکان تدوین چارچوبی تحلیلی را میسر م 
شناسیپیشرانهایبحرانزارادرمواردزیرچنینعنوانکرد:

میتوانگونه
«چارچوبیتحلیلی» 
پیشرانهای بحران معطوف به واگرایی در انسجام داخلی ساختار اجتماعی جهان اسالم

الف -
اینموضوعدارایسهمؤلفهاست.نخست،شیعهستیزیبهعنوانیکزمینهوتفکردارایحامی
ونفوذاجتماعیاستکهبهنظرتکفیریها،شیعیانازطریقایرانبهدنبالسلطهبراهلسنتو
زمامداریورهبریامتاسالمیهستند.دوم،انتحارطلبیوعوامانهکردنجهادکهسببمطرود
دانستننیازبهفرمانجهادابتداییاستکهبهنظرشیعیانمنوطبهنظراماممعصومیاازنظراهلتسنن
باخلیفهاست.سوم،افراطگراییکهبهنوبهخودسببتبدیل«فقه»به«ایدئولوژیستیزهجو»شدهو
یابیافراطگرایانهواتخاذرفتارهایتقابلیوخشنرادرپیدارد.


درنتیجههویت

پیشرانهای بحران معطوف به رقابت ایدئولوژیکی و اختالف منافع بازیگران رقیب
منطقهای
این مورد نیز از یکسو مبتنی برمؤلفههای اساس برداشت ذهنی و محافظهکارانه
تصمیمسازان ،تصمیمگیران و دولتمردان کشورهای طرفداران سلفیون وهابی در خاورمیانه و

خلیجفارسبودهوازسویدیگر،ناشیازغیبتبازیگرانبینالمللیدرمنطقهاستکهبهنوبه

قهای
وبرتریطلبیمنط 

قدرتافکنی»

خودبهجنگهاینیابتیمنجرشدهاست.برایناساس«،
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سلفیونوهابیرادرپیداشتهاست.

بینالمللی
پ -پیشرانهای بحران معطوف به کنش بازیگران 
اینموردرانیزبایددرفقدانبرنامهمشترکیازسویقدرتهایجهانینسبتبهبرخوردبا


تروریسمجستجوکردبهنحویکهعدمبرنامهوبیتفاوتیرهبرانجهانیومنطقهای،فرصت

میرسد به سه دلیل
مناسبیجهتتوسعهتروریسمدرمنطقهرافراهمکردهاست.بطورکلی به نظر 
میکند منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از صلح و ثبات و
عمده منافع قدرتهای جهانی اقتضا 
امنیت پایدار برخوردار نباشد .نخست ،خأل امنیتی نیاز به حضور قدرتهای جهانی را در منطقه
میکند .زیرا هر چه عدم امنیت بیشتر باشد ،نیاز بیشتر و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای
توجیه 
منطقه را در پی دارد .دوم ،فروش اسلحه به عنوان یکی از پرسودترین تجارتها با تولید ثروت
ماندگار برای قدرتهای جهانی است .رقابت ها ،چالشها و مشکالت امنیتی در منطقه ،بزرگترین
قدرتهای بزرگ و رسیدن منابع سرشار ثروت را فراهم

فرصت را برای کارتلهای تسلیحاتی
چهرههای

میکند .سومین دلیل نیز ایجاد امنیت پایدار برای رژیم صهیونیستی است .با وجود تأکید

سالهای گذشته هیچ تهدید جدی از سوی
شاخص تکفیری بر مبارزه با دشمنان اسالم ،در 
سلغیهای تکفیری متوجه صهیونیستها و رژیم اشغالگر قدس نشده است .لذا شاهد یک
بینالمللی و به خصوص ایاالت متحده
دوگانگی و تضاد در مواضع اعالمی و اعمالی بازیگران 
امریکا در مورد تروریسم و مصادیق آن مانند داعش هستیم(آجیلی و مبینیکشه .)21:7936،
لیفوقرامیتوانبهصورتنموداردرزیرگویاسازیکرد:

چارچوبتحلی
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بدیهیاستتازمانیکهدرنفیوتقلیلپیشرانهایمورداشارهتغییرمحسوسیصورتنگیرد،
ایدئولوژیهاییمانندداعشبرایانجامعملیاتتروریستیبهحدکافیجذابیتداردبلکه

نهتنها
چشمانداز محیط امنیتی خاورمیانه درصورت عدم ایجاد درکی مشترک از تهدید توسط
زدهمیماندواینامربهنوبهخود،هزینههای


کشورهایمنطقه،کماکانمحیطیبحرانیوآشوب
امنیتیکشورهاازجملهجمهوریاسالمیایرانراروزافزونخواهدکرد.
طرحریزی و ارائه یک چارچوب تحلیلی به مثابه نگاه ایرانی نسبت به
با توجه به پیگیری 
منطقهای در این مقاله ،نگارش یک مقاله مستقل بر اساس به دلیل عدم

تهدیدات نوین امنیت
میطلبد.
ارتباطموضوعیبااینمقاله،به نوبه خود مجال دیگری 
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