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از منظر مفاهیم  گری داعشبررسی ماهیت کنش
 المللروابط بین

 (05/12/96تاریخ تصویب:ـ   21/04/96)تاریخ دریافت:

 1آبادیثانیالهام رسولی

 چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش پرداختن به دولت اسالمی عراق و شام )داعش( به 
. در استالملل از منظری متمایز گران جدید در روابط بینعنوان یکی از کنش

ده واقع با بررسی ادبیات موجود و تقسیم این ادبیات بر اساس نام گذاری نویسن
ای/ تطبیقی، سنجش محور ای/ تکوینی، مقایسهبه ادبیات علی/ تبیینی، اندیشه

بندی رسید که هیچ یک از این ادبیات برای توان به این جمعو آینده پژوهی می
-گری داعش به منظور مقابله با آن، به این پدیده از منظر مفاهیم رشتهفهم کنش

اهیم این رشته )وجه تمایز این پژوهش کید بر تحول مفأالملل با تروابط بین ی
ای جدید در اند. بنابراین این پژوهش با گشودن پنجرهبا سایر آثار( توجه نکرده

مطالعاتی مربوط به داعش بر آن است تا این پدیده را از منظر برخی از  یحوزه
الملل همچون بازیگر، قدرت، امنیت، هویت و جهانی شدن مفاهیم روابط بین

ال چگونگی فهم ماهیت ؤرسی قرار دهد. از این رو در پاسخ به سمورد بر
اصلی این مقاله آن است که برای فهم کامل  یگری داعش، فرضیهکنش
گری این پدیده به منظور اتخاذ اقدامات بازدارنده در قبال آن، هم کنش
المللی بایستی به طور هم زمان آن را از منظر بین یعلمی و هم جامعه یجامعه

                                                                                                    
 (rasooli@yazd.ac.irسیاسی دانشگاه یزد). استادیار علوم1
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الملل مورد بررسی و فهم قرار دهد. این پژوهش مفاهیم گوناگون روابط بین
یک پژوهش توصیفی/ تحلیلی است و روش گردآوری اطالعات در آن بر 

 های مجازی و استنادی است. اساس جمع آوری داده
 .امنیت، هویت الملل، قدرت،داعش، روابط بین: هاکلیدواژه
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 مقدمه

 2014ژوئن  29که پس از  1هدف اصلی دولت اسالمی عراق و شام )داعش(
تغییر داد، احیای حکومت اسالمی از طریق « خالفت اسالمی»نام خود را به 

ی اصول و مؤسسات الزم تشکیل خالفت اسالمی و حکم بر مبنای دین با همه
از دین اسالم است و بر همین است، در واقع داعش بر مبنای قرائتی خاص 

همین تفاسیر  یکوشد تمامی اعمال و اقدامات خود را بر پایهاساس نیز می
 خاص توجیه و مشروع نماید. 

الملل و های مهم تحلیلی در ادبیات سیاست بینامروزه داعش یکی ازمسأله
ترین دالیل اهمیت آن را در موارد توان از مهمای است که میمطالعات منطقه

 زیر دانست: 
های داعش جزء نادرترین گروهگری: اهمیت داعش به لحاظ ماهیت کنش -

تروریستی است که برخوردار از قدرت سازماندهی، نهادسازی و حکومتی 
توان آن را یک گروه تروریستی ها و شواهد نمیلفهؤاست که البته طبق م

هایی چون نیرو و تشکیالت لفهؤکه داعش از مصرف نیز تعریف کرد، چرا 
منسجم نظامی، پایتخت نظامی و اقتصادی، ضرب سکه، راه اندازی مدرسه 

تر مردمانی تحت حاکمیت خود برخوردار است که و دانشگاه و از همه مهم
ها اطالق آن را به عنوان یک گروه تروریستی صرف دشوار لفهؤهمین م

 .  (2: 1393ساخته است )ببری، 
: عضوگیری آن یثیر و شدت دامنهأت یاهمیت داعش به لحاظ گستره -

های سنی جوان و فراملی را از نقاط در واقع داعش سیمای جمعیتی گروه
کند. افرادی که دچار مختلف جهان از جمله اروپا و آمریکا بازنمایی می

ی بیگانگی اجتماعی از جوامع خود شده و با نوعی بحران هویت و معنا سع

                                                                                                    
1. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). 
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در پیوستن به داعش در جهت گریز و رهایی و حل این بحران هستند ) 
 (. 179-155: 1394کریمی مله و گرشاسبی، 

یکی دیگر از دالیل اهمیت داعش  اهمیت داعش به لحاظ تأثیرات امنیتی: -
را می توان در تاثیرات امنیتی این کنشگر و ایجاد فصل جدیدی از مسائل 

نه دانست که البته فقط آثار آن مختص به این تهدیدات امنیتی در خاورمیا
منطقه نشده و به عنوان یک پدیده منطقه ای دارای آثار امنیتی جهانی و 

ای که موجب ایجاد تعریف فرامنطقه ای بسیاری است، پدیده
م و الگوهای دوستی، سدستورکارهای جدیدی در جهت مقابله با تروری

ای شده است که نمود و فرا منطقهای دشمنی و رقابت جدید در سطح منطقه
ای ضدداعش به رهبری های جهانی و منطقهتوان در تشکیل ائتالفآن را می

ها در پیوستن و یا نپیوستن به آمریکا و یا عربستان و مواضع سایر دولت
 ها مشاهده کرد. این ائتالف

 گری داعش در سیاست و روابطکوتاه در مورد اهمیت کنش یبا این مقدمه
الملل، این مقاله در صدد است تا این پدیده را از یک منظر جدید )تحلیل بر بین

کید بر تحول مفاهیم( مورد أترین مفاهیم روابط بین با تاساس برخی از مهم
بررسی قرار دهد. چرا که بررسی ادبیات موجود در این زمینه نشان از آن دارد 

گر مهم به عنوان یک کنش که هیچ کدام از آثار پژوهشی تاکنون داعش را
اند. بنابراین المللی از منظر مفاهیم این دانش نظری مورد بررسی قرار ندادهبین

قبل از پرداختن به هدف اصلی این مقاله در مبحث اول به مرور ادبیات موجود 
 پردازیم تا خالء پژوهشی در اینبندی این ادبیات میدر مورد داعش و دسته

گری داعش را بر اساس و سپس در مباحث بعد ماهیت کنش باره را نشان دهیم
مفاهیمی چون بازیگر، قدرت، امنیت، هویت و جهانی شدن مورد بررسی قرار 

 دهیم.می
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 برررسی ادبیات موجود

پژوهشی فارسی(  -موردی مقاالت علمی یبا مروری بر ادبیات موجود )مطالعه
بندی بیات را به موارد زیر تقسیمتوان این ادمی« داعش»اصلی  یبا کلیدواژه

 کرد:
ال چرایی به دنبال ؤآن دسته از آثاری که با سادبیات علی/ تبیینی:  -1

ترین علت و یا عواملی هستند که در پیدایی داعش نقش داشته است. اصلی
شوند، آثاری که دارای این دسته از آثار خود به دو دسته تقسیم می

-به چهارچوب نظری که برای خود برمیچهارچوب نظری هستند و با توجه 

-ال خود در نظر میؤد، سطوح تحلیل متفاوتی را برای پاسخ به سنگزین

. از یستنددوم آثاری هستند که دارای چهارچوب نظری ن یگیرند و دسته
توان به موارد زیر پژوهشی می -های علمیرین این آثار در میان مقالهتمهم

 اشاره کرد:

های اجتماعی و بررسی زمینه»ای با عنوان در مقالهآذین و سیف زاده  -
( بدون در نظر گرفتن 1394« )سیاسی ظهور داعش در خاورمیانه

در دو سطح « قدرت ءخال» یلهأچهارچوب نظری مشخص با تمرکز بر مس
-خالء قدرت مرکزی و چالش ،خرد و کالن بر این باورند که در سطح خرد

های منطقه )نظیر عراق، ین ضعف دولتهای امنیتی در دولت عراق و همچن
های تروریستی و در سطح کالن عدم سوریه، لیبی و مصر( در مقابله با گروه

تمایل دولت آمریکا به دخالت در منطقه در دوران ریاست جمهوری اوباما، 
 از علل اصلی ایجاد داعش شده است. 

های یافتبازخوانی ره»ای با عنوان سلمان و ایمان احمدوند در مقاله -
( با استفاده از یک 1394« )موردی داعش یگر تروریسم: مطالعهتبیین

گرایی، های طبیعی خشونترویکرد ترکیبی و به کارگرفتن رهیافت
رهیافت فرهنگی، رهیافت اقتصادی، رهیافت مذهبی، رهیافت عقالنی و 
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ال چرایی ایجاد داعش از منظر هر یک ؤرهیافت سیاسی در پی پاسخ به س
 ها هستند. این رهیافت از

بررسی عوامل گسترش جریانات تکفیری در »ای با عنوان نیاکویی در مقاله -
( با استفاده از رویکرد سطح تحلیل علل 1394« )2015 -2011خاورمیانه 

نماید. در این المللی بیان میای و بیناین پدیده را در سه سطح ملی، منطقه
کی یتیهای ژئوپلدموکراسی در سطح ملی، رقابتگرایی و بحران میان فرقه

های بزرگ از جمله ای و انفعال نسبی قدرتو هویتی در سطح منطقه
گسترش یافتن جریانات  یالمللی از نظر نویسنده زمینهآمریکا در سطح بین

 تکفیری به ویژه در عراق و سوریه شده است. 

ر خاورمیانه: تحلیلی برآمدن داعش د» یکسرایی و داوری مقدم در مقاله -
گیری داعش را از منظر و دیدگاه ( چرایی شکل1394« )شناختیجامعه
محرومیت نسبی تد رابرت  یشناسانه و روانشناسانه بر اساس نظریهجامعه

دهند. بر اساس این نظریه محرومیت نسبی باعث گر مورد بررسی قرار می
اجتماعی در طول  هایگیری خشونت سیاسی در میان افراد و گروهشکل

است. نویسندگان در این مقاله بر اساس این چهارچوب نظری به تاریخ شده
 دهند. وجود آمدن داعش را مورد بررسی قرار می

یابی داعش در عوامل قدرت»ای با عنوان ناوشکی و احمدیان در مقاله -
( با استفاده از چهارچوب نظری دولت ورشکسته بر این 1394« )عراق

ترین عامل پیدایی داعش وجود دولت ورشکسته در عراق که مهمباورند 
معیارهایی  ی. نویسندگان در مقاله با تعریف دولت ورشکسته و ارائهاست

 کنند. برای آن دولت عراق را به عنوان یک دولت ورشکسته معرفی می

های نرم کاستی»ای با عنوان باقری دولت آبادی و نوروزی نژاد در مقاله -
( با 1394« )یابی گروه تروریستی داعشامنیت در عراق و قدرت افزاری

استفاده از چهارچوب نظری امنیت نرم افزاری بر این باورند که رویکرد 
افزاری آن )معضل نامناسب در روند مدیرت امنیت و عدم توجه به بعد نرم
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سپتامبر، عدم یکپارچگی و  11مشروعیت دولت جدید عراق بعد از 
سازی توسط دولت این ماعی در عراق و عدم توان سیاستهمگرایی اجت

کشور(  باعث ایجاد خشونت سیاسی و گسترش گروه داعش در عراق شده 
 است. 

خشونت هویتی و سیر تطور »ای تحت عنوان میریوسفی و غریبی در مقاله -
-گیری اندیشهترین دلیل شکل( اصلی1395« )های جهادی، تکفیریاندیشه

دی را سه عامل خشونت ساختاری، خشونت هویتی و های سلفی و جها
الملل( های جهانی و ساختار نظام بینامپریالیسم ساختاری )نقش قدرت

گیری داعش کنند. سپس نویسندگان از منظر این سه عامل به شکلبیان می
 پردازند. های سلفی تکفیری در خاورمیانه میبه عنوان نمود اندیشه

 یاین دسته از آثار که بیشتر در حوزه تکوینی: ای/ادبیات اندیشه -2
شوند، اصلی تقسیم می یگیرند خود به دو دستهشناسی قرار میاندیشه

 یاول آثاری هستند که با یک نگاه تاریخی و تبارشناسی به پدیده یدسته
هایی ها و ایدهداعش، در صدد شناسایی و توضیح روند تکوین اندیشه

اند که فارغ از دوم آثاری یجاد داعش شده است. دستههستند که منجر به ای
ای داعش، در صدد شناخت گیری اندیشهروند شکل یتاریخ و پیشینه

ترین آثاری که در این زمینه اند. از مهمالگوهای اصلی حاکم بر این اندیشه
 وان به موارد زیر اشاره کرد: تگیرند، میقرار می

بازخوانی هویت »ای با عنوان ری در مقالهاشرف نظری و عبدالعظیم السمی -
های فکری و سیاسی/ دولت اسالمی در عراق و شام )داعش(، فهم زمینه

گیری داعش و های فکری و عملی شکل( به بررسی زمینه1393« )اجتماعی
اختالفات تفکر اصیل اسالمی و تفکر داعش )تفاسیر و ادراکات داعش از 

 پردازند.ای میاسالم( به لحاظ اندیشه

های نوسلفی سوریه بر جریان شناسی گروه»دیگری با عنوان  یدر مقاله  -
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( نبوی و نجات بر اساس چهارچوب نظری 1393« )اساس تحلیل گفتمان
شناسی تکوین گری و زمینهتحلیل گفتمان به تبارشناسی گفتمان نوسلفی

ن گفتمان های ایلفهؤپردازند. در همین زمینه نویسندگان ماین گفتمان می
بندی به اصول نظری و اصول عملی را با نگاهی تاریخی و بر اساس تقسیم

های فعال در سوریه را ترین گروهدهند و در پایان مهممورد بررسی قرار می
 کنند. در این زمینه معرفی می

واکاوی » ای مشابه با عنوان صادقی، اخوان کاظمی و محمدی در مقاله -
( با استفاده از 1394« )گری در جهان اسالمگفتمان تکفیری: سلفی

چهارچوب نظری تحلیل گفتمان به بررسی بسترهای فکری/ معرفتی جریان 
نمایند که پردازند و این استدالل را مطرح میتکفیری در جهان اسالم می

های تکفیری و سلفی حول دال مرکزی خالفت مفصل بندی شده و جریان
 پردازند. سازی میی و غیریتسازمشروعیت یبه ایجاد حوزه

-داعش پیوند سلفیت تکفیری و بعثی»ای با عنوان امینیان و زمانی در مقاله -

های حاکم بر داعش را بر اساس ( چگونگی تکوین اندیشه1394« )گرایی
داند. گرایی میپیوند دو منبع ایدئولوژیک متفاوت سلفیت تکفیری و بعثی

 یطر توجهش به چگونگی تکوین اندیشهبر این اساس این مقاله را به خا
 توان در این دسته قرار داد. داعش می

های فرهنگ لفهؤم»ای با عنوان غفاری هشتجین و علیزاده نیز در مقاله -
( به بررسی 1394« )موردی داعش یسیاسی جریان سلفی تکفیری: مطالعه

جهاد،  هایی نظیر خالفت،لفهؤپردازند، مای داعش میهای اندیشهلفهؤم
اند. سپس بعد از حاکم بر داعش شده یشهادت که منجر به تکوین اندیشه

-کید بر بعد اندیشهأها انواع جریانات سلفی را با توجه و تلفهؤمعرفی این م

 دهند. شان مورد بررسی و مقایسه قرار میای

هستند، این دسته از آثار با ای آثار تطبیقی/ مقایسهسوم از آثار  یدسته -3
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ای به بررسی نقاط افتراق و تشابه داعش و سایر خاذ یک رهیافت مقایسهات
-های رقیب داعش میگران تروریستی شبیه نظیر القاعده و یا جنبشکنش

های این پژوهش تعداد این آثار بسیار معدود و پردازند. بر اساس یافته
د جوی آثار موجود تنها به یک موروین پژوهش در جستا، که استمحدود 

 برخورد که به طور اختصاصی که در این حوزه قرار گرفت:

(، 1393)توکلی « القاعده و داعش: افتراقات و تشابهات»ای با عنوان مقاله -
که در این مقاله نویسنده با نگاهی تاریخی تطبیقی به بررسی نقاط افتراق و 

ا پردازد و این دو جریان را از جهات مختلف بتشابه القاعده و داعش می
های سیاسی گیری القاعده و داعش، اندیشهیکدیگر از جمله تاریخ شکل

نسبت به حکومت دینی ایدوئولوژی حاکم بر هر یک از دو جریان و از 
 کند. منظر سازمانی و جهادی با یکدیگر مقایسه می

های سایر : آثاری که در پی بررسی و ارزیابی سیاستآثار سنجش محور -4
ثیرات أو یا در صدد ارزیابی خود ت قبال داعش ها درگران و دولتکنش

. هستند المللیای و یا بینداعش بر بازیگران منطقه و توزیع قدرت منطقه
ترین . از مهماستتعداد این دسته از آثار به نسبت سایر آثار بسیار معدود 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: این آثار می

پیامدهای ظهور داعش بر ژئوپلتیک » یصالحی و مرادی نیاز در مقاله -
گران بندی تازه کنشثیرات داعش بر صفأ( به ت1394« )خاورمیانه

ثیرات بر تأژئوپلتیکی آن و همچنین  فروملی و ملی در خاورمیانه، پیامدهای
ای در قالب سه محور هالل سنی، هالل شیعی و هالل های منطقهائتالف

 پردازد. کردی می

 یداعش ایاالت متحده تناقضات راهبردی ضد» یلهمیریوسفی در مقا -
(  با استفاده از چهارچوب 1395« )آمریکا و موضوع همکاری با ایران

نظری سیاست بوروکراتیک گراهام آلیسون به بررسی و ارزیابی ساختار 
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سازی دولت آمریکا )اوباما( در قبال داعش و تناقضات موجود در سیاست
کید بر نهادهای داخلی آمریکا در خصوص أمقاله ت کند. در اینآن اشاره می

 . استها سازی در قبال داعش و ارزیابی تصمیمات آنتصمیم

، هستند: این دسته از آثار نیز که بسیار اندک و معدود آثار آینده پژوهی -5
تواند با نگاهی آینده پژوهانه در پی بیان سناریوهای محتملی هستند که می

له، ایجاد شود. بر أهای درگیر در این مسرسایر کشو در آینده برای داعش و
های پژوهش تنها یک مورد از آثار مربوط به داعش در میان اساس یافته

 پژوهشی در این دسته جای گرفت: -های علمیمقاله

 یآینده»( با عنوان 1394سمیعی اصفهانی و شفیعی سیف آبادی ) یمقاله -
 «بخش دولت سوریه و عراقهای تکفیری و راهکارهای ثبات گروهک

که نویسندگان در این اثر با نگاهی جدید و بر اساس سناریوسازی به  است
شناسی جریانات تکفیری از پژوهی به آیندههای آیندهعنوان یکی از روش

پنج سناریو در سه  یها در این مقاله به ارائهپردازند. آنجمله داعش می
وهای محتمل و سناریوهای ممکن و بندی سناریوهای مطلوب، سناریدسته

پردازند. این مقاله یکی از توضیحات در مورد وقوع احتمال هر یک می
 . استپژوهی داعش آینده یمعدود مقاالت برجسته در حوزه

رسیم که هیچ بنابراین با بررسی ادبیات موجود در باب داعش به این نتیجه می
الملل ش بر روی مفاهیم روابط بینگری داعکدام از این ادبیات برای فهم کنش

المللی را از منظر مفاهیم این رشته مورد بین یشوند و این پدیدهمتمرکز نمی
 دهند. بررسی قرار نمی

 الملل داعش از منظر مفهوم بازیگر در روابط بین

. است« بازیگر»و یا « گرکنش»الملل مفهوم ترین مفاهیم روابط بینیکی از مهم
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الملل به معنای هر شخصیت حقوقی و یا حقیقی گر در روابط بینمفهوم کنش
بتواند بر  1المللی است که به نحوی با انجام دادن عملدر سطح ملی و یا بین

المللی ثیر گذارده و همچنین حضورش در محیط امنیتی ملی و بینأسیاست ت
صورت  ایفای یک نقش عینی و یا ذهنی را در پی داشته باشد، به نحوی که در

عدم حضورش در محیط سیاسی مشخص، نقش آن هم ظاهر نشود )رسولی ثانی 
شدن شاهد طیف (. امروزه همراه با تحوالت مربوط به جهانی87: 1393آبادی، 
ای هها، جنبشگران غیردولتی )افراد، سازمانای از بازیگران و کنشگسترده

-دولتی به عنوان کنشگران های تروریستی( در کنار کنشاجتماعی و گروه

گر در الملل هستیم. در همین راستا از منظر مفهوم کنشگران اصلی نظام بین
شود ای که در مورد داعش به ذهن متبادر میلهأالملل اولین مسروابط بین

الملل به عنوان یک گروه تروریستی، گری آن در سیاست بینماهیت کنش
تر و یا جنبش به جهانی عادالنه دولت، جنبش اجتماعی در راستای دستیابی

ضدنظام در قالب نیروهای ضدهژمونیک و ضد نظام جهانی که ترتیبات سیاسی 
، که در ادامه هر یک از این موارد را استکشند، نهادی مسلط را به چالش می

 دهیم. مورد بررسی قرار می
در نظر گری داعش: دولتی بودن و یا غیردولتی بودن ماهیت کنش -1

 یمونته ویدئو درباره 1933داعش به عنوان دولت: کنوانسیون گرفتن 
شرایط تشکیل دولت را به عنوان  1 یها در مادهحقوق و وظایف دولت

دارا بودن جمعیت دائمی  ـ1کند: الملل این چنین بیان میشخص حقوق بین
به این معنا که جمعیت مزبور قصد سکنی گزیدن در قلمرو را به طور دائمی 

داشتن  ـ2باشد و دیگر آن که قلمرو مورد نظر قابل سکونت باشد،  داشته
و اعمال حاکمیت درونی و بیرونی،  2داشتن حکومت ـ3سرزمین مشخص، 
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ها، که البته این ویژگی الملل با سایر دولتصالحیت ایجاد روابط بین ـ4
: 1394دولت شدن است و نه معیاری برای ایجاد آن ) زمانی،  ینتیجه
116 .) 

رسد که به لحاظ عنصر سرزمین داعش یبا توجه به شرایط چهارگانه باال بنظر م
ها های عراق و سوریه را دارد، اما کنترل این سرزمینکنترل بخشی از سرزمین

های صادره از توان به قطعنامهباره میغیرقانونی و غیرمشروع است، در این
غیرقابل مشروع بودن سوی شورای امنیت در راستای غیرقانونی بودن و 

اقدامات و ادعاهای داعش اشاره کرد. از سوی دیگر سرزمین معینی مورد 
ادعای داعش نیست و این گروه ادعای سرزمینی بر نیمی از جهان از جمله 

ظهور  یهای اولیههای فتح شده در سالکشورهای اسالمی و سایر سرزمین
 (. 124: 1394اسالم را دارد )زمانی، 

ثر بودن حکومت داعش به ؤعنصرحکومت نیز بایستی بیان کرد که مدر مورد 
معنای اهلیت واقعی اجرای تمامی وظایف دولتی از جمله نظم و امنیت در 
داخل، برآورده کردن نیازهای اشخاص و اجرای تعهدات خارجی )کک دین، 

. به این معنا که خالفت اسالمی گرچه حکومت است( مورد تردید 676: 1382
ثر ؤرانی بر قلمرو تحت کنترل خود دارد اما به سه دلیل زیر حکومت مو حکم
مجریه، مقننه و قضاییه داشته  یگانهثر بایستی قوای سهؤحکومت م ـ1ندارد: 

ثر بایستی ؤحکومت م ـ2باشد که خالفت اسالمی دارای چنین قوایی نیست، 
در قبال دارای تکالیفی چون حفظ نظم عمومی و یا حفاظت از منافع عامه 

نیز  ایچنین ویژگی دارای شهروندان خود داشته باشد، درحالیکه داعش
المللی با دیگر بازیگران ثر بایستی دارای تعهدات بینؤحکومت م ـ3نیست،

المللی نیست المللی باشد که داعش در این زمینه دارای هیچ تعهد بینبین
 (.125: 1394)زمانی، 

الملل نیز که این عنصر ایجاد روابط بین در مورد عنصر چهارم یعنی صالحیت
پیوند مستقیمی با استقالل یک دولت و همچنین متضمن شناسایی یک دولت 
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است ، بایستی بیان کرد که خالفت ( Aust,2010: 16)های دیگرتوسط دولت
توان . با توجه به موارد بیان شده مییستاسالمی دارای این خصوصیات نیز ن

توان داعش را الملل نمیبر اساس مبانی حقوق بین که مسلماًاین گونه بیان کرد 
گری با ماهیت دولت قلمداد کرد. بنابراین داعش بازیگری به عنوان کنش

 یغیردولتی از نوع و ماهیت تروریستی است. البته بازیگرغیردولتی که در زمره
یای نیز به دلیل سازماندهی متمرکز دولتی در جغراف« گروه تروریستی صرف»

 گیرد. خاص )عراق و شام(، قرار نمی
در نظر گرفتن داعش به عنوان جنبش اجتماعی و یا جنبش ضدنظام:  -2

« نظام جهانی» ییکی از مفاهیم اصلی نظریه« های ضد نظامجنبش»مفهوم 
داری و . از منظر والراشتاین نظام جهانی نوعی نظام سرمایهاستوالراشتاین 

امون و شبه پیرامون است. در این نظام که متشکل از سه بخش مرکز، پیر
های دولت یهم زمان برای همه ینابرابری ویژگی اصلی آن است توسعه

مرکز  ی. در همین راستا ساختار انحصارگرایانهیستپذیر ننظام امکان
باعث « نظام جهانی تمرکزگرای طردساز»نسبت به پیرامون به صورت 

شود که هایی از نظام میحرومیت بخشایجاد نوعی بحران هویت و ایجاد م
های ضدنظام در تقابل با ایدئولوژی مرکز نشان خود را به صورت جنبش

 (.565: 1393دهد ) والراشتاین، می
توان به عنوان یک جنبش ضدنظام با ماهیت بر اساس این دیدگاه داعش را می

و  1ضدیتبنیادگرایی اسالمی مورد شناسایی قرار داد که بر اساس مفاهیم 
-در تقابل با نظام سلطه قابل تحلیل است. در همین راستا گیل بیان می 2غیریت

توانند مترقی و یا کند که نیروهای ضدهژمونیک ماهیت مشخصی ندارند و می
 (.Gill, 1993: 43)غیرمترقی باشند 
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در همین راستا بر اساس تحلیل هاناآرنت شاید بتوان داعش را به عنوان یک 
دانست. هاناآرنت در کتاب خود با « توتالیتاریسم»نظام از جنس  جنبش ضد 

معتقد است برای فهم توتالیتر بایستی به « های توتالیتاریسمریشه»عنوان 
هویت و سرگشته اطالق ها پرداخت. توده به مجموعه افرادی بیروانشناسی توده

خنثی و القید ای از افراد شود که در هر کشوری وجود دارند و طیف گستردهمی
ها شود. به بیان وی انفراد اجتماعی شدید باعث پیوستن تودهسیاسی را شامل می

های های توتالیتر سازمانشود. بنابراین جنبشهای ضدنظام توتالیتر میبه جنبش
ای متشکل از افراد ذره ذره شده و جدا از هم است که دارای وفاداری تام و توده

آرنت چنین  یاند. بنابراین به گفتهبه رهبری سازمان نامحدود و بی چون و چرا
هایی با جنگ و جنایت و قدرت و خشونت در پی پیدا کردن جایگاه گم انسان

: هستندشان در جهان و همچنین موجه نشان دادن خود از سه طریق شده
های اعتقادی خود، ارعاب و تبلیغات ) آرنت، ینئبرساختن جهانی بر اساس آ

1366 :42- 60 .) 
جنبش ضدنظام و یا جنبش »گری از جنس در نظر گرفتن داعش به عنوان کنش

 یموجود در نظریه« دگرگونی»و « رهایی»توجه ما را به سوی مفاهیم « اجتماعی
دهد. در همین راستا مارتین گریفیتس بیان الملل سوق میانتقادی روابط بین

م عالئق رهایی بخش به جای عالئق کید بر مفهوأانتقادی با ت یکند که نظریهمی
کید جریان اصلی است و به کنترل هرچه بیشتر جهان اجتماعی أفنی که مورد ت

هایی که در پی رهایی از جنبش ،رسداشاره دارد، به مفهوم جنبش اجتماعی می
های اجتماعی و همچنین مقابله با ساختارهای نظام اقتصاد جهانی است نابرابری

 (.975، 1388طه و چیرگی را موجب شده است )گریفیتس، که اشکالی از سل
پردازان انتقادی است رهایی یکی از مباحث فلسفی و هنجاری مهم در نزد نظریه

که از دیدگاه لینکلیتر به معنای آزاد بودن و حاکمیت بر سرنوشت و توانایی 
 ی(. این مفهوم در نظریه31، 1386شود )لینکلیتر، ابتکار عمل تعریف می

گر اجتماعی دارد تا برای کنشمی آن پردازان این نظریه را برانتقادی،  نظریه
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کید جریان اصلی است، عالئقی با أدر کنار عالئق فنی و یا تکنیکی که مورد ت
مین سعادت اخالقی أنام عالئق رهایی بخش متصور شوند. عالئقی که ناظر بر ت

دارد تا خود را از میآن و رهایی بشری است. این نوع عالقه انسان را بر 
ا و فشارهای ناشی از عوامل انسانی و محیط اجتماعی رها سازد. همحدودیت

این رهایی به کارگیری عقالنیت انتقادی است، عقالنیتی که در جهت  یالزمه
به نظم و شرایط مطلوب یعنی جهت رسیدن  نقد و تغییر وضع موجود در
مل و تفکر به خودآگاهی، خود فهمی، تعالی و تأوضعیتی که در آن انسان با 

 (.32-31، 1375رهایی است )هابرماس،  سعادت و نهایتاً
جنبش »گری داعش به عنوان یک توان اقدامات کنشبنابراین از این منظر می

تکلیف و  یاولیت وئمس منطق یرا در قالب کنش گروهی بر پایه« اجتماعی
بخشی در قالب عقالنیت انتقادی تعبیر ها در جهت رهایی و رهاییرسالت آن

کرد. رهایی در جهت ایجاد وضع مطلوب و سرنگونی ساختارهای سلطه و 
. این رهایی به گفته کاکس متضمن استقالل و است عدالتیسرکوب و بی

امنیت انسانی است، خودمختاری، حق تعیین سرنوشت و همچنین متضمن 
ها و قیدوبندهایی که آزادی و ها را از محدودیتها و ملترهایی است که انسان

 (. Cox,2004) ، آزاد می سازد کندها را محدود و متوقف میانتخاب عمل آن

بخش در پی رهایی از بنابراین داعش به عنوان یک جنبش اجتماعی و رهایی
و همچنین رهایی از « خالفت هویت زا»و رفتن به سوی « غرب هویت زدا»

غربی در راستای رسیدن به  یهای فرهنگ مدرنیتهها و محصوریتمحدودیت
مدار که ای ارزش، جامعهاستآرمانی تحت عنوان نظم سیاسی خالفت  یجامعه

های مشترک است و هویتی ممتاز و برجسته و زندگی هدفمند حافظ ارزش
گرا دهد. رسیدن به اجتماع تساویافراد وعده میدنیوی و سعادت اخروی را به 

مدار که در آن هر فرد با برخورداری از یک نقش به امت خدمت و رسالت
 ,Kfir)کند کند و در قبال آن پاداش مادی و یا الهی دریافت میمی

2015:158) . 
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ها و در حاشیه بنیادگرایانی چون داعش بر این باورند وضعیت محروم بودن آن
نشان که ناشی از استبداد داخلی و استعمار خارجی است، ریشه در روابط بود

-الملل دارد و برای رهایی از این وضعیت مینابرابر قدرت در ساختار نظام بین

بازگشت به خویشتن » یبایست به نوعی احیاگری دینی در قالب اسطوره
)مقابله با  درونی یمتوسل شوند. این رهایی متضمن جهاد در دو عرصه« اصلی

. استاستبداد داخلی( و بیرونی )مبارزه با استعمار خارجی و غرب و مدرنتیه( 
ها رهایی از مدرنیته به مثابه جاهلیت عصر مدرن و مصداق کفر و از نظر آن

-107: 1394سمیعی اصفهانی و شفیعی سیف آبادی،  )رود الحاد به شمار می
108 .) 

گالتونگ نیز در بیان « خشونت ساختاری» شاید بتوان در این مبحث از مفهوم
پیدایی جنبش ضدنظام از جمله داعش بهره گرفت. در واقع از نظر گالتونگ 
خشونت ساختاری خشونت غیرمستقیمی است که از سوی ساختار حاکمه )نظام 

شان شود و مانع از دسترسی آنان به نیازهای اساسیجهانی( بر مخاطب وارد می
به بیان گالتونگ غیرقابل اجتناب است و منجر به حس شود، این خشونت می

 (Galtung, 2007:106) شود بیگانگی با دنیای بیرون می
داعش و بازنمایی خود به عنوان بازیگری تحت عنوان خالفت  -3

چه در این میان مهم است توجه به تعریف و بازنمایی داعش از آناسالمی:
 یواقع داعش در صدد ارائه. در است« خالفت اسالمی»خود به عنوان 

الملل و جایگزینی آن الگویی متفاوت از دولت در ساختار کنونی نظام بین
های این دولت . مشخصهاستخالفت یا دولت خالفت  یبا مفهوم و سازه

 توان این گونه برشمرد: خالفت را می
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 های دولت خالفتمشخصه

 
و جایگزینی آن با « خالفت اسالمی»بنابراین دال مرکزی گفتمان داعش مفهوم 

است، در همین راستا در فقه سیاسی اهل سنت خالفت « ملت -دولت»مفهوم 
عالوه بر اهل حل و عقد و استخالف و شورا از طریق زور و استیال نیز 

یابد و هر کسی نیز که از پذیرفتن آن امتناع کند، منحرف تلقی مشروعیت می
(. به موجب این بازنمایی خالفت تنها نظام 25-23: 1385گردد ) قادری، می

شود، که موجب حراست از دین و دنیا میاست سیاسی مطلوب مسلمین 
م، سملت را رد کرده و مفاهیمی چون ناسیونالی -بنابراین داعش مفهوم دولت

: 1393داند )توکلی، پرستی میم را مترادف با بتسدموکراسی و سکیوالری
168 .) 
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 المللهوم قدرت در روابط بینداعش از منظر مف
ای راجع به انواع قدرت و تحول این مفهوم در روابط بارنت و دووال در مقاله

های دانند که تواناییالملل، قدرت را محصول روابط اجتماعی و نتایجی میبین
ها دهد. به نظر آنبازیگران را برای تعیین سرنوشت و وضعیت خود شکل می

 توان در دو جنبه مشاهده نمود.میآثار قدرت را 
 2شود.که منجر به قدرت تعاملی می 1آثار قدرت بر رفتار بازیگران -1
 4شود.که منجر به قدرت تکوینی می 3آثار قدرت بر هویت بازیگران -2

 قدرت تعاملی به معنای اعمال مستقیم و خاص قدرت به منظور کنترل دیگران

ا است )مفهوم سنتی قدرت(، در مقابل هثیر علی بر رفتار آنأو دارای نوعی ت
کند که قدرت تکوینی مربوط به این است که چگونه روابط اجتماعی تعیین می

ثیر غیرمستقیم أهایی دارد. در این جا ما با تبازیگر چه کسی است و چه توانایی
 Barnet and Duall)و پراکنده قدرت بر هویت بازیگران روبرو هستیم 

2005: 39 .) 
مهم از روابط  یبارنت و دووال از ترکیب این دو نوع از قدرت دو گونه از نظر

 آید: قدرت پدید می
قدرت اجباری: این گونه از قدرت که در آن کنترل مستقیم توسط یک  -

ها بازیگر بر دیگری است، همان تعریف سنتی از قدرت در نزد رئالیست
، در واقع این روداست که قدرتی خاص، تعاملی و مستقیم به شمار می

 Barnet) استگونه از قدرت همان قدرت سخت و یا فیزیکی، اجباری 

and Duall 2005: 40.)   
قدرت گفتمانی: بارنت و دووال قدرت گفتمانی را توانایی یک بازیگر در  -

                                                                                                    
1. Power Over 

2. Interactional Power 

3. Power to 

4. Constitutive Power 
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کنند. بنابراین بازیگر الملل تعریف میتولید گفتمان خاص در نظام بین
الملل چه چیزی کند که در نظام بیناین قدرت تعیین می یتولید کننده

مشروع و مهم است. بارنت و دووال اعمال این گونه از قدرت را به 
 :Barnet and Duall 2005)کنند صورت غیرمستقیم و پراکنده بیان می

69 .) 
های با بررسی اقدامات و عملکرد داعش )بررسی اقدامات عملی و کنش

و  2توان این گونه بیان کرد که دو قدرت اجباریداعش( میرهبران  1گفتاری
گر داعش مان در مورد داعش وجود دارند. در واقع کنشأبه طور تو 3گفتمانی

 ها را شکل داده است. با اقدامات خود هم رفتار بازیگران و هم هویت آن
های داعش ترین ویژگیقدرت اجباری داعش: واضح است که یکی از مهم  -1

این  یتوان در استفادهکه نمود آن را می است 4ه  از قدرت سختاستفاد
انتحاری و یا بمب  گر از قدرت نظامی و فیزیکی )در قالب عملیاتکنش

های مهم به عنوان یکی از دال« جهاد»گذاری( و همچنین تکیه بر مفهوم 
سلفی گرایی »گفتمان بنیادگرایی اسالمی داعش دانست. در واقع مفهوم 

گرایی و به معنای تولید خودکار خشونت و تالزم میان سلفی« جهادی
( در همین راستا قابل ارزیابی است. در 109: 1389رادیکالیسم ) فیرحی، 

گفتمان داعش مفهوم جهاد اسالمی برای ایجاد حکومت شرعی و حفظ اسالم 
-دینی و شرعی و در حکم اصول اولیه اسالمی محسوب می ییک فریضه

-و ضاللت را تنها با روش جهاد می کفر آنان جهان سراسر یدهشود. به عقی

« واجب کفایی»و نه « واجب عینی»توان نجات داد. جهاد به عنوان یک امر 
برای تک به تک پیروان داعش به عنوان تنها راه بازگشت به گذشته با 

                                                                                                    
1. Speech act 

2. Coercive Power 

3. Discursive Power 

4. Hard Power 
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زینه ابوبکر البغدادی  راستا شود. در همینشکوه اسالم در نظر گرفته می
کند که تکفیر و جهاد علیه کسانی که تصدیق و تفسیر ما را بیان می تاًصراح

  (.Dabiq,1435:11)پذیرند، واجب است از اسالم نمی
و « من و مجاهد توحیدیؤمای م»بنابراین در ایدئولوژی داعش جهاد میان 

بازنمایی شده و قیام به سیف با هر ابزار و با هر شکلی « دیگری ملحد مشرک»
: 1393راهی است برای بازگشت به سلف صالح و اصل دین )غفاری هشتجین، 

( که این امر تنها از طریق تکیه بر قدرت اجباری و سخت امکان 100-102
 . استپذیر 

فتمانی داعش یا همان قدرت نرم این قدرت گفتمانی داعش: قدرت گ -2
ثیرگذاری بر اذهان أهای ایدئولوژیک و تکه ناشی از جذابیت است گرکنش

های ارتباط جمعی در جهت ها و پیامو قلوب مخاطب و استفاده از رسانه
گذاری، نمادسازی و متقاعدسازی مخاطب است )باقری دولت ارزش

های ز طریق توسل به جنگگری داعش ا(. در واقع کنش1395آبادی، 
پردازد و عمال قدرت نرم و گفتمانی خود بر مخاطب میاطالعات پایه به اِ

-عمال قدرت را تسلط بر اذهان و قلوب بیان میهدف نهایی این نوع از اِ

 کند.  

های تروریستی از جمله داعش است که در همین اشاره به قدرت گفتمانی گروه
برای شورای روابط خارجی ایراد  2006در فوریه دونالد رامسفلد در نطقی که 

 کرد اذعان داشت: 
های امروزی سازگار دشمنان ما ماهرانه خود را با جنگیدن در عصر رسانه

اند ای شکل دادههای روابط رسانهاند، ببینید تندروان خشونت طلب کمیتهساخته
در کنار گلوله با ها سروکارشان کنند، آنراهبرد گفتمانی صحبت می یو درباره

به بازی گرفتن افکار عمومی  یاند که در زمینهها ثابت کردههاست، آنواژه
 (.Rumsfeld 2006)اند جهان بسیار موفق عمل کرده
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 المللداعش از منظر مفهوم امنیت در روابط بین

الملل پردازی در روابط بینجان هرتز امنیت را مفهومی محوری برای نظریه
هرچیز دیگری ابتدا بایستی  یبر این باور است که قبل از تفکر دربارهداند و می

  (.Hertz 1962: 3)مین امنیت بیاندیشیم أچگونگی بقا و ت یدرباره
الملل دو نگاه متفاوت نسبت پردازی در روابط بیندر جریان نظریه کلیبه طور 

لل وجود دارد. نگاه المترین مفاهیم روابط بینبه امنیت به عنوان یکی از بنیادی
گرا و لیبرال های واقعالملل شامل دیدگاهاول مربوط به جریان اصلی روابط بین

به عنوان جریان مطالعاتی سنتی این رشته به این مفهوم وجود دارد که از این 
شود که فقط منظر امنیت به عنوان یک موضوع تک بعدی در نظر گرفته می

 . استا مادی شامل امنیت نظامی، فیزیکی و ی
الملل به عنوان پردازی در روابط بیننگاه دوم مربوط به جریان غیر اصلی نظریه

الملل کید بر امور معنایی در روابط بینأکه با ت استجریان معناگرای این رشته 
ها، هویت و فرهنگ بر امنیت هویتی و یا هم چون قواعد، هنجارها، گفتمان

کنند. در همین زمینه کید میأمنیت فیزیکی تبه جای ا 1امنیت هستی شناسانه
شمارند و تهدیدها امنیت، مفهوم تهدید عینی را باطل می یانگاران در حوزهسازه

استیل بر این باور است که امنیت چه، ، چنانکنندرا هویتی و ارزشی قلمداد می
 :1392تر است )استیل ها مهم است ولی امنیت وجودی مهمفیزیکی برای دولت

های انسانی را به جست (، چراکه امنیت هویتی در کنار امنیت فیزیکی گروه16
 (.Herta, 2008:73)دارد و جوی به رسمیت شناخنه شدن جایگاه خود وا می

الملل و های مفهوم امنیت هویتی به خصوص در مطالعات روابط بینریشه
نز در سطح آنتونی گید« وجود انسانی»ی مطالعات سیاست خارجی از نظریه

فردی استنتاج شده است. گیدنز امنیت هستی شناسانه در سطح فردی را به 

                                                                                                    
1. Ontological Security 
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نماید. از نظر گیدنز در حالیکه در ی افراد تعریف میصورت نیاز اساسی و اولیه
کند در تهدیدات هویتی چه در سطح افراد و تهدیدات فیزیکی هراس بروز می

ایستی میان اضطراب و هراس کند و بها اضطراب بروز میچه در سطح دولت
تواند امنیت هویتی آمیز میتمایز قائل شد. از نظر وی گاهی حتی روابط مناقشه

.از نظر گیدنز اطمینان خاطری که اکثر (Giddens 1994:61)را حفظ نماید 
ها در تداوم هویتشان، در تداوم اجتماع پیرامونشان و محیط مادی انسان

اساس  ،به پیرامون ءنین احساس قابلیت اتکاکنند و همچعملشان احساس می
 (.Giddens, 1991:143)دهد را شکل می« امنیت هویتی»

های اصلی و مرتبط با مفهوم امنیت گونه که اشاره شد یکی از کلیدواژههمان
را نگرانی نسبت به « شرم»گیدنز . است« شرم» یکلیدواژه ،شناسانههستی

کند که با آن، فرد بیوگرافی منسجمی را حفظ مناسب بودن روایتی تعریف می
المللی شرم به نگرانی بنابراین در سطح بین (.Giddens, 1991:65)کند می

سازی اقدامات گذشته یا آینده با روایت توانایی منطبق یگران دربارهکنش
د که این روایت را دولت برای توجیه رفتار خود به شوبیوگرافیک ترجمه می

ل هویتی ئتوان احساس ناامنی نسبت به مسادر واقع شرم را می گیرد.کار می
-گونه بیان کرد که اقدامات کنشنتوان ایمعنا کرد. مطابق با این تعاریف می

گری داعش از منظر مفهوم امنیت عالوه بر در برداشتن مفهوم فیزیکی و مادی 
گر برای حفظ امنیت سرزمینی تصرف شده خود امنیت که همان تالش این کنش

که چه بسا  هست بعد دیگر امنیت نیز ی، در برگیرندهاستدر عراق و سوریه 
 یکنندهگر و توجیهتر از بعد اول امنیت برای این کنشاین بعد دوم بسیار مهم

 ،احساس تهدید هویتی ،یمفهوم امنیت هویت اقدامات آن باشد. چرا که از منظر
انجامد گر را مختل ساخته و به رفتارهای افراطی میامنیت روانی کنش

(Dorothy,2007:85). توان آن را در تحلیل اقدامات امری که به وضوح می
یس شورای مجاهدین در ئداعش مشاهده کرد. در همین زمینه ابوعمرالبغدادی ر

رسمی خود دالیل تشکیل دولت اسالمی عراق و شام را چنین  ینخستین بیانیه
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 کند: توصیف می
ی اختالفات قومی و مذهبی در عراق یبا اشغال عراق به دست نیروهای آمریکا

راق و شیعیان در مرکز عراق قدرتمند شدند، عزیاد شد و کردها در شمال 
تقل دارند، اما ها حامیانی از کشورهای خارجی و نیز ارتشی مسهرکدام از آن

در این میان اهل سنت مظلوم واقع شدند، بنابراین هدف تشکیل این گروه 
 (.24: 1393احقاق حقوق اهل سنت است ) ابراهیم نژاد، 

هویتی و نوعی  یزعهاتوان یک منداعش را می یبنابراین از این منظر منازعه 
حفظ  یدوگانهدانست. در شکل زیر به روندهای « امنیت جویی هستی شناختی»

 امنیت هویتی در کارگزاری داعش اشاره شده است.

 حفظ امنیت هویتی در کارگزاری داعش یروندهای دوگانه

 

 المللداعش از منظر مفهوم هویت در روابط بین

« ها و انتظارات از خود که خاص نقش است فهم» در تعریف از هویت آن را 
(. بنابراین هویت مجموعه ای از باورها 332، 1384معنا کرده اند )مشیرزاده، 

  Fearon and Wendt)در  مورد خود، دیگران و روابط میان میان آنهاست 

2005:64.)   
هایی گر بوده و ریشه در نظریهاز سوی دیگر هر هویتی تعریف اجتماعی کنش

در همین  .د و دیگری دارندخو یگران به شکل جمعی دربارهدارد که کنش
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گر مستلزم قائل شدن به مرزهایی میان خود و راستا تکوین هویت یک کنش
ها است. ونت هویت را خصوصیتی در دیگری و به اعتباری مستلزم تفاوت

  است )ونت« تمایالت انگیزشی و رفتاری» داند که موجد مند میگر نیتکنش
وان این گونه بیان کرد که هویت ت(. در همین زمینه می325-326: 1384

قابل تعریف است. از دیدگاه هانتینگتون ما « دگر»تنها در ارتباط با یک « خود»
دانیم که چه کسی هستیم که بدانیم چه کسی نیستیم و یا اینکه بدانیم زمانی می

 (.Huntington 1996)مخالف چه کسی هستیم 
و  1گرادهای طردو شکل هویت الملل بهها در روابط بیناز نظر بوزان هویت

هایی گرا هویتدهای طراز نظر وی هویت شوند.پدیدار می 2جهان شمول گرا
-ها میالملل هستند که خود را برتر از سایر هویتسلسله مراتبی در نظام بین

خود  یدانند و با منطق انقالبی و مقتدارنه در صدد کنترل بر دیگران و توسعه
توان در باب تحلیل ای که می(. بنابراین اولین نکته38: 1390هستند)بوزان 

کید بر هویت أگری داعش از منظر مفهوم هویت به آن اشاره کرد، تکنش
. نمود این هویت استگرا طردگرای داعش در مقابل هویت جهان شمول

زبخش در ایجاد به عنوان عامل تمای« تکفیر»توان در نماد مفهوم طردگرا را می
خود و دیگری، مشاهده کرد. موضوع تکفیر در ادبیات داعش که به کوچک 

انجامیده است، به لحاظ « دیگری» یو بزرگتر شدن حلقه« ما» یشدن حلقه
گر بوده و یک موضوع برای این کنش« خود بیگانه پنداری»ذهنی باعث ایجاد 

مای » ینان از دایرهشود گروهی از مسلماهویتی است که باعث می -ذهنی
 (.1393خارج شوند )فیرحی، « تعریف شده توسط داعش

ترین مقام کارگزاری در همین زمینه از نگاه ابوبکر البغدادی به عنوان عالی
گیرد و اردوگاه سومی وجود ندارد، آن دو جهان از دو اردوگاه شکل می ،داعش

                                                                                                    
1. Exclusive Identity 

2. Inclusive Identity 
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« وگاه کفر و نفاقارد»و « جهان اسالم و ایمان»اردوگاه عبارت اند از: 
(Dabiq, 1435:11.)  

توجه « هویت»گری داعش از منظر مفهوم دوم در خصوص تحلیل کنش ینکته
گر است در این کنش« مابودگی»و حس « هویت جمعی»گیری و ایجاد به شکل

« غیرجمعی»عمال خشونت هویتی از سوی آن در قبال که در نهایت منجر به اِ
ای سه عامل تهدید، تبعیض و تحریک نقش عمدهشود، خشونتی که در آن می

شوند مهاجران مسلمانی هستند دارد، به عنوان مثال افرادی که عضو داعش می
اند ) که در جوامع غربی دچار نوعی از خودبیگانگی یا خشونت هویتی شده

 (. 176: 1395میریوسفی و غریبی، 
که از یک سو  هویتی است« هویت جمعی»شناختی بر اساس نظریات جامعه

شان به یک موجودیت اجتماعی با مشتمل بر آگاهی مشترک افراد به وابستگی
های خاص خود است و از سوی دیگر دایر بر احساس یا حس تعلق ویژگی

-از عناصر مقوم و شکل 2و احساسی 1جمعی است. بنابراین دو عنصر شناختی

 (. 35-34: 1389دهنده به این هویت جمعی است )واعظی، 
ترین عامل بیناذهنی شکل دهنده به هویت داعش، اسالم و تفسیر خاص و مهم

-های اسالمی است که از آن به عنوان آرمان مشترک نیز یاد میمضیق از آموزه

-سازد که توجیه کننده و مشروع کنندهشود. این آرمان مشترک هویتی را بر می

-است. برخی از مهم« دیگری»و « خود»های آن از اقدامات داعش و روایت ی

ترین عناصر شکل دهنده به این آرمان مشترک عبارت است از: ایمان بدون 
های اسالمی، بشارت پیروزی و گری، جهادگرایی، دفع دشمن از سرزمینپرسش

کید بر دگر درون دینی و برون دینی )اشرف نظری و السمری ، أیا شهادت و ت
1393 :90-91 .) 

                                                                                                    
1. Cognitive 

2. Affective 
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اشاره خواهد « هویت جمعی»ذهنی شکل دهنده به این در شکل زیر به مبانی بینا
 شد. 
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 مبانی شکل دهنده به هویت جمعی کارگزاری داعش

 
هایی را مهم دانست که توان تأکید داعش بر روایتدر کنار این عوامل می

دهد )تاریخ گرایی داعش و قربانی شدن مسلمانان را در طول تاریخ توضیح می
هایی که نتیجه و تجویز آن تأکید بر تاریخی( روایتتکیه بر تجربیات 

جلوگیری از تکرار تاریخ )تاریخ جنگ های صلیبی( و مجازات کردن 
ی دابیق این چنین های نشریهمسیحیان است. در همین زمینه در یکی از شماره

ی ما با شما خواهد ای صلیبیون به اذن خداوند این آخرین مبارزه»آمده است: 
« توانید بر ما یورش ببریدشما را شکست خواهیم داد و شما دیگر نمیبود، ما 

(Dabiq, 1435: 2.)  البته بایستی اشاره کرد که در بازنمایی این هویت
بسیار مهمی دارند. در نقش  1ها و تبلیغات تحت عنوان قدرت گفتمانیرسانه

« اینهشورای رسا»همین راستا یکی از ارکان خالفت داعش نهادی با عنوان 
 (. 9: 1387)تاجیک،  است
گری داعش از منظر مفهوم هویت بحث سوم در ارتباط با تحلیل کنش ینکته

                                                                                                    
1. Discursive Power 
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. همان گونه که در تعریف استگر تعریف شده توسط این کنش« دگر»توجه به 
یند آگری از جمله داعش نیازمند فرهویت بیان شد تکوین هویت هر کنش

است. در همین زمینه برایان فی هویت « یدیگر»از « خویشتن»متمایز ساختن 
گیری هویت متضمن فرآیند متمایز ساختن شکلنماید: را این چنین تعریف می

خویشتن از دیگری است. تا دیگری وجود نداشته باشد، خود در قبال آن متمایز 
شان ها نیازمند دیگران هستند، حتی از نظر پافشاریشود. بنابراین خویشتننمی

 (.187: 1381ها )فی، با آن بر تفاوت
گری داعش برای خود تعریف کرده است نشان ی که کنش«دگر»در شکل زیر 

 داده شده است.

 داعش« خود»تعریف شده در قبال « دیگر»

 
ی قبل به آن داعش که در نکته« هویت جمعی»ی مهم آنکه هم در تکوین نکته

های بیان شده روایت« دیگری»و « خود»اشاره شد و هم در فرآیند تعریف 
 گر بسیار مهم است. توسط این کنش

است. در « دیگری»و « خود»هایی از ها متضمن روایتچرا که در واقع هویت
گری که دارای هویت تعریف شده برای خود این راستا داعش به عنوان کنش

دارد. بنیادگرایی مذهبی حاوی این « بنیادگرایی»است، روایتی از خود با جنس 
های مذهبی وجود دارد که به طرز صریحی ای از آموزهتقاد است که مجموعهاع

انسان و خدا دارد، حقیقتی که  یای و عاری از خطا دربارهحقیقتی اساسی، پایه
از طرف نیروهای بشر با تهدید روبرو شده است و بایستی با قدرت با آن مبارزه 

 .(Koopnanse, 2015: 34)کرد 
ی متضمن ایجاد نوعی هویت برای یکسان سازی رفتار فردی در واقع بنیادگرای
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و نهادهای جامعه با هنجارهایی است که برگرفته از احکام خداوند هستند 
توان این گونه بیان کرد که روایت (. بنابراین می30: 1380)کاستلز، 

هویت »نیز ایجاد کرده است.  1«هویت مقاومت»بنیادگرایی برای داعش نوعی 
و یا « منطق سلطه»شود که از طرف گرانی ایجاد میبرای کنش« مقاومت

اند و یا به حاشیه الملل بی ارزش دانسته شدهدر روابط بین« دیگری مسلط»
اند )هویت مقاومت در قبال روندهای سلطه جویانه جهانی شدن(. این رفته

نوعی عنصر خشونت نیز هست. خشونت در  یدر برگیرنده ،هویت مقاومت
ثربخشی بیشتر در جهت کنترل و یا سرکوب دیگری تهدیدگر. بنابراین جهت ا
همواره درگیری، منازعه و جنگ است « دیگری تهدیدگر»و « خود» یرابطه

 (. 35-34: 1394)رحیمی و شیخ سرایی، 

 المللداعش از منظر مفهوم جهانی شدن در روابط بین

اساس آن و یا از منظر گری داعش را بر آخرین مفهومی که در این مقاله کنش
دهیم، مفهوم جهانی شدن است. به طور کل مفهوم آن مورد تحلیل قرار می

 تواند در ارتباط تحلیلی با داعش قرار گیرد:  جهانی شدن از چهار بعد می
در این نگاه داعش از منظر مفهوم  :2جهانی شدن به عنوان زمینه و بستر -1

شدن آن را شکل داده جهانیشدن در محیطی ایجاد شده است که جهانی
است، به این معنا که در اثر تقویت سیستم ارتباطات جهانی و کاهش نفوذ 

ها به عنوان بازیگران ملی در کنترل رویدادها، بازیگران ملت -دولت
 1383اند ) بیلیس و اسمیت، گری پیدا کردهغیردولتی فرصت ایجاد کنش

ان، گروه تروریستی داعش در ( که یکی از این بازیگر1392و یا سلیمی، 
 . استعراق و شام 
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در این نگاه تحلیل داعش از منظر  جهانی شدن به عنوان عامل پیدایی: -2
شدن از طریق توان این گونه بیان کرد که جهانیشدن را میمفهوم جهانی

هایی بازسازی زمان و مکان و فضا و برجسته سازی و غیریت سازی گروه
هایی خاص از جمله بحران مچنین ایجاد بحرانخاص نسبت به سایرین، ه

معنایی و  یگران، ایجاد سیالیت در حوزههویت و معنا برای برخی از کنش
های متفاوت بر سر روایت مفاهیم موجود و همچنین رقابت میان بازنمایی

-در برابر جهان 1گراییحقیقی و درست از جهان بیرون و ایجاد نوعی محلی

شود که جهانی های مقاومتی از جمله داعش میباعث ایجاد گروه 2گرایی
غربی را علت اصلی به حاشیه  یشدن به همراه گسترش فرهنگ مدرنیته

 (. 157-155: 1394دانند )حاتمی، راندن خود می

گسترش  یشدن به مثابهدر این نگاه جهانی ابزار: یشدن به مثابهجهانی -3
های ارتباطی به مثابه ابزاری فرض می یستمل ارتباط دسته جمعی و سئوسا

های شود که اعضای داعش از آن بهره جسته و از طریق همین سیستم
پردازند. ارتباطی به اطالع رسانی و عضوگیری و همچنین روایت از خود می

مهم  هایت رسانه یکی از ارکانئدر همین راستا بایستی بیان کرد که هی
 . (Gunaranta, 2002:86-88) استسیستم خالفتی داعش 

از این منظر اگر جهانی شدن را به  جهانی شدن به عنوان دگر گفتمانی: -4
م دال مرکزی این گفتمان باشد و سمثابه گفتمانی در نظر بگیریم که لیبرالی

م، صلح گرایی، سهای شناور نیز انسان گرایی، تجددگرایی، سکوالریدال
تمامی این عناصر گفتمانی در  تفسیر حداقلی از دین و دموکراسی باشد،

گری و یا بنیادگرایی داعش های مرکزی و شناور گفتمان سلفیتقابل با دال
 گیرد. در شکل زیر این بحث به تصویر کشیده شده است.قرار می

                                                                                                    
1. Localism 

2. Globalism 
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 تقابل گفتمانی جهانی شدن و بنیادگرایی اسالمی داعش

 
نوان الگویی کارآمد و م را به همراه اصولش به عسلیبرالی ،بنابراین جهانی شدن

ها را نظیر ها و یا روایتکند و دیگر گفتمانعادی و طبیعی بازنمایی می
دهد. راند و یا در معرض آسیب و حمله قرار میبنیادگرایی اسالمی به حاشیه می

ها و یا روایات به حاشیه یند بحران معنا و هویت رخ داده برای گروهآدر این فر
 و بازگشت به هویت خودی و بومی و حفظ آن غالباًدهد رانده شده رخ می

)  استهای مقاوم در برابر امواج جهانی شدن همراه با افراط و ایجاد هویت
: 1394و حاتمی  95-93، 1394سمیعی اصفهانی، اکوانی و سیف آبادی، 

 (. Jones, 2014: 34و  154-157

 گیرینتیجه

اصلی این نوشتار پرداختن به گونه که در ابتدای پژوهش بیان شد هدف همان
گران جدید و قابل دولت اسالمی عراق و شام )داعش( به عنوان یکی از کنش

الملل از منظری جدید و متمایز یعنی منظر نظری و مفهومی توجه در روابط بین
الملل بود. از آن جا که پژوهش در باب هر روابط بین یواژگان ادبیات رشته

در  است آن موضوع یزمند بررسی ادبیات و پیشینهموضوعی در گام اول نیا
این پژوهش نیز ابتدا به بررسی ادبیات موجود پرداختیم و در همین راستا با 

پژوهشی چاپ شده در مجالت فارسی و تقسیم  -موردی مقاالت علمی یمطالعه
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ای/ ی/ تبیینی، اندیشهاین ادبیات بر اساس نام گذاری نویسنده به ادبیات علّ
بندی ای/ تطبیقی، سنجش محور و آینده پژوهی به این جمعتکوینی، مقایسه

المللی گر بینرسیدیم که هیچ یک از این ادبیات داعش را به عنوان یک کنش
الملل که موضوع اصلی این پژوهش بود مورد از منظر مفاهیم رشته روابط بین

ا در گام دوم به این مهم اند، بنابراین بر آن شدیم تبررسی و مداقه قرار نداده
 بپردازیم. 

گری، گری داعش به لحاظ ماهیت کنشبیان اهمیت کنش بهدر همین راستا 
به بررسی  ،ثیرات امنیتیأعضوگیری و اهمیت ت یثیر و شدت دامنهأت یگستره

گری داعش از منظر مفاهیمی چون بازیگر، قدرت، امنیت، هویت ماهیت کنش
 و جهانی شدن پرداختیم.

علمی  ینهایی که در این مقاله به آن دست یافتیم آن است که هم جامعه یتیجهن
گری داعش بایستی این پدیده را المللی برای فهم کامل کنشنبی یو هم جامعه

ر الملل مورد فهم قرار دهد چرا که هاز منظر مفاهیم روابط بین و حتماً لزوماً
بال داعش بایستی در گرو فهم کامل گونه اقدامات بازدارنده و منع کننده در ق

المللی باشد. به گر مهم بینچیستی، چرایی و چگونگی قدرتمند شدن این کنش
توان ای که میان جهانی شدن و داعش قرار دارد میعنوان مثال با درک رابطه

هایی را که به عنوان بستر و یا ابزار گسترش جهانی شدن در اختیار فرصت
 ها شد. ناسایی کرد و مانع از این فرصتش دهدداعش قرار می

توان به این گری داعش میاز سوی دیگر با فهم ابعاد مختلف قدرت در کنش
عمال قدرت اجباری از سوی نتیجه رسید که برای مبارزه با این پدیده فقط اِ

المللی کافی نیست و بایستی از قدرت گفتمانی نیز بهره برد، چرا بین یجامعه
ترین عوامل قدرت یابی گفتمانی همان گونه که بیان شد یکی از مهمکه قدرت 

 و مشروعیت بخشی داعش و گسترش آن است. 
در بحث امنیت و تحول مفهومی آن و ارتباطش با داعش به این نتیجه رسیدیم 
که اقدامات داعش هم بر اساس حفظ امنیت فیزیکی و هم بر اساس حفظ امنیت 
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قرار گیرد. بنابراین برای مقابله با آن بایستی  هویتی بایستی مورد بررسی
المللی در کنار به مخاطره انداختن امنیت فیزیکی داعش و بین یجامعه

به مخاطره انداختن امنیت هویتی این  ،های تحت تصرف این گروهسرزمین
 ر نیز بیاندیشد. گکنش

موجود در باب در پایان امید است این پژوهش توانسته باشد یکی از خالءهای 
ثیرگذارترین بازیگران عصر أترین و تگری داعش را به عنوان یکی از مهمکنش

 ما پر کرده باشد. 
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