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   *چگونگي نقش آفريني داعش در مناسبات سياسي خاورميانه

  
  ∗∗حميدرضا اكبري

  
  چكيده

تحوالت خاورميانه در گرايي و تشديد اختالفات مذهبي جزو الينفك  فرقه
ظهور  و هاي ناتوان مانند ليبي، يمن، عراق، سوريه پديدار شدن دولت. باشد مي

بازيگران قدرتمند غيردولتي فراملي مانند القاعده، داعش، جبهه النصره، طالبان، 
... اهللا لبنان و جماعت اسالمي، جماعات الصحوه، جنبش انصاراهللا يمن، حزب

للي و منطقه اي، نظم گري بازيگران بين المو كنش رفتارر در يتغيدر كنار 
نظم زمينه را براي ايجاد خاورميانه را متحول كرده و  حاكم برسياسي و امنيتي 

آفريني داعش به عنوان يكي از مهمترين  چگونگي نقش. فراهم كرده است جديد
امنيتي خاورميانه سوال - مذهبي، در مناسبات سياسي –گروه هاي فرقه اي 

ه گروهي برآمده از القاعده با خط مشي داعش ك. اصلي اين مقاله مي باشد
تكفيري  مي باشد، بر اساس مدعيات رهبرانش به دنبال احياي خالفت  - سلفي
شيعي مهمترين ركن فكري داعش است و انگيزه آنها  –صف بندي سني  .است

اين رويكرد با تضاد . براي انتقام و روياروئي با اين عنوان به پيش مي رود
ران و شيعيان دارد،جغرافياي سياسي شيعيان و جمهوري هايي كه با منافع اي
چالش جديد سياسي ـ امنيتي در خاورميانه مواجه خواهد اسالمي ايران را با 

هايي مانند پرونده  تر از چالش تر و سهمگين كرد كه اين چالش چه بسا سخت
را فرا خواهد اي خواهد بود و دامنه اين بحران كل منطقه خاورميانه   هسته

  .رفتگ
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  مقدمه .1
تواند  كند كه اين وقايع هم مي فرآيندي جديد را تجربه مي 2011خاورميانه از سال 

مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و هم  2001سپتامبر  11در قالب تداومِ تحوالت 
اي تاريخي و دوراني جديد در اين  به صورت مجزا و به عنوان مرحلهتواند  مي

كه به عنوان نقطه مشترك هر دو دوره ي اما موضوع. منطقه مورد مطالعه قرار گيرد
هاي طايفي و مذهبي در  بايد به آن اشاره كرد، افزايش خشونت و درگيري

سلفي و نو سلفي در هاي  اين امر كه با افزايش فعاليت جريان. خاورميانه است
اي به  خاورميانه همراه شد، در تحوالت اخير سوريه و عراق جلوه عيني گسترده

  .خود گرفت
. سوال اصلي اين مقاله مي باشد در پس اين تحوالت داعشنقش آفريني چگونگي 

با . براي پاسخ به اين سوال از نظريه تحليل گفتمان الكال و موف استفاده شده است
جريان شناسي و تبارشناسي و نگاه مجمل جامعه شناختي و انديشه اي به اين گروه 
و بررسي تفاوت آن با جريان هاي مشابه مانند القاعده، مي توان وضعيت فعلي 

سلفي بنيادگرا را مورد  -و ميداني داعش را به عنوان يك جريان فرقه اي گفتماني
امنيتي  –مداقه قرار داد و بر اساس آن تاثير اين گروه را بر تحوالت سياسي 

هاي  در اين چارچوب بايد جريان شناسي مختصر گروه .خاورميانه مطالعه كرد
فيري صورت گيرد تا با اسالمي ذيل عناوين جهادي، سلفي، وهابي، راديكال و تك

ها،  اي، چگونگي كاركرد و عملكرد اين گروه مشخص شدن مباني فكري، انديشه
اي در خاورميانه به خصوص پس  موضوع خشونت، تروريسم، جنگ مذهبي و طايفه

عدم شناخت . را بتوان مورد مطالعه قرار داد 2011هاي عربي از سال  از انقالب
يكي دانستن همه آنها ذيل عنوان سلفي يا وهابي  صحيح اين گروه ها و جريانات و

جريان . يا افراط گرايي مذهبي موجب اشتباه در تبيين و تحليل مسأله خواهد شد
هاي فكري  سلفي گري فراتر از جريان وهابيت است و وهابيت يكي از گرايش

همچنين افراط گرايي و بنيادگرايي مذهبي نيز . موجود سلفيه در جهان اسالم است
  .فراتر از سلفي گري، اهل سنت و شيعيان در دنياي اسالم موضوعيت دارد
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  نظريه تحليل گفتمان الكال و موف.2
تحليل گفتماني الكال  ،تسري گفتمان از حوزه فرهنگ و فلسفه به جامعه و سياست

آنها بنا بر مباني . كند هاي گفتماني متمايز مي و موف را از ديگر نظريه
شناسانه خود، نگرشي جديد و بحث برانگيز را در علوم  ه و زبانپساساختارگرايان

هاي اجتماعي وارد  هاي زباني و گفتماني را به همه حوزه اجتماعي مطرح و مقوله
بنابراين، تحليل   .يابد در اين نظريه همه چيز به زبان و متن تقليل مي. كنند مي

( هاى زبانى و غير زبانى  اي از داده گفتمانى الكال و موف، با مجموعه گسترده
ها،  ها، اعالميه گزارى ها، سياست ها، حوادث تاريخى، مصاحبه گفتارها، گزارش

از اين ديدگاه، تمام . كند به مثابه متن برخورد مى) ها و نهادها  ها، سازمان انديشه
الكال و  (laclau and Mouffe, 2002: 139) .گيرد قلمرو زندگى اجتماعى را در بر مى

موف، تمايز حوزه گفتمانى و غير گفتمانى را كه در نظريه فوكو و بسيارى از 
هاى اجتماعى تأكيد  انديشمندان ديگر وجود دارد، رد و بر گفتمانى بودن تمام حوزه

گفتمان، كليت . آنچه وجود دارد، گفتمان است (Howarth&…,2000,4) .كنند مى
بندي،  مفصل. آيد به دست ميبندى  اى است كه از عمل مفصل ساختاردهى شده

اي كه هويت و  عملى است كه ميان عناصر پراكنده ارتباط برقرار كند، به گونه
 Laclau and) .معناى اين عناصر در نتيجه اين عمل، اصالح و تعديل مي شود

Mouffe, 2001: 105)   به نظر الكال و موف، نظام روابط اجتماعي به عنوان
هايي سياسي هستند؛ به  ها، همواره ساخته ده از گفتمانبندي ش هايي مفصل مجموعه

بنابراين، . اين معنا كه بر إعمال قدرت و خصومت و طرد غير استوار هستند
هايي  بخشند، سازه سازند و به فهم ما از جهان نظم مي هايي كه جامعه را مي گفتمان

شوند و  ميها پي در پي در اطراف يك دال مركزي ايجاد  گفتمان. سياسي هستند
توانند  گاه نمي قرار و متزلزل، هيچ ساختارهاي بي. روند سپس رو به افول و زوال مي

قرارتر  در حقيقت، هرچه ساختار، بي. هاي سياسي ديرپا و ثابتي داشته باشند نظام
  .قراري بيشتري است باشد، نظام سياسي برخاسته از آن، دچار تزلزل و بي

  
 گيري و تكوين داعش اي اثرگذار بر شكله هاي فكري و گفتمان ريشه.3

توان از افكـار سـلفيان متـاخر و وهابيـت جـدا       مباني نظري وفكري داعش را نمي
از نظر سياسي نيز، آنچه در قالب ايدئولوژي داعش روايت شده، متـاثر از  . انگاشت
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ولي داعش در عرصه عمل توانسـته اسـت ايـن    . رويكردهاي سياسي القاعده است
 .ا با يكديگر تلفيق نموده و به اصول راهنماي عمل سياسي تبديل نمايـد ها ر ديدگاه

نيروهاي مقابل  ها و روند رويارويي داعش با مسائل، جريان) 1394, حسن مصطفي(
بـا بررسـي سـاخت    اسـت لـذا   سازي وتكفير تبيين شده  در قالب سازوكار غيريت

هـا   ايدئولوژي داعش از حيث اجتماعي، نظري وعملي، به منظور بازگويي شـكاف 
ــي       ــاي افراط ــراي درك رويكرده ــبي ب ــه مناس ــي آن، زمين ــات درون وتعارض

بر همين اساس مباني و مولفه هاي گفتماني . گرددمي ورزانه داعش فراهم  وخشونت
ت در انديشـه داعـش را بـه    تفكر دولت اسالمي و تاسيس حكومت اسالمي وخالف

  .شرح زير مي توان با در نظر گرفتن مباحث زير توضيح داد
  
  بنيادگرايي اسالمي.3-1

ريشه در جهان مسيحيت و غرب دارد و اولين  "Fundamentalism"مفهوم بنيادگرايي
بار پروتستان هاي انجيلي امريكا در اوايل قرن بيستم از اين عنوان براي معرفي خود 

آن ها ضمن مخالفت با مدرنيسم، به دنبال بازگشت به اصول . كردند استفاده
اما امروزه در دنياي غرب، اين اصطالح ) Haar&Busuttil,2003,p3(.مسيحيت بودند

را بدون توجه به تفاوت ها و مباني متفاوت انديشه اي و عملي، در مواجهه با 
حقيقت،سيد صادق و . (حركت هاي اسالمي، به اين جريان ها اطالق مي كنند

بندي مي توان دو برداشت از بنيادگرايي  در يك جمع) 99ص 1392جدي،حسين،
بنيادگرايي به مثابه اصول گرايي و بنياد گرايي به مثابه افراط : تند ازارائه داد كه عبار

  ) 361الي  358،صص1390هوشنگي و پاكتچي،.(گرايي
اساس اين  :مي نويسد »نحن و التراث«محمد عابد الجابري در كتاب 

آينده . بر بازتاب تصويري از آينده دلخواه بنا شده است] بنيادگرايي[    خوانش
آنچه در گذشته «برگرفته از گذشته و سپس استدالل اين معنا كه  ايدئولوژيك

اين همان بنيادگرايي ديني ...».صورت گرفته است در آينده نيز امكان تحقق دارد
. است كه چنگ زدن به ريشه ها و حفظ اصالت و هويت ديني، شعار آن است

. ر استو نه اسالم مسلمين معاص هويتي كه مفهوم خود اسالم، اسالم حقيقي
در بنيادگرايي ديني، گذشته اي كه به منظور سكويي براي ) 23،ص1387الجابري،(

خيزش تبديل شد؛ بدين سان آينده با  ي خيزش، بازسازي شده بود، خود به پروژه
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گذشته قرائت شد، آن هم نه گذشته اي واقعي، بلكه گذشته اي كه بايد باشد؛ و از 
ال و آرزوها و رويا ها محقق نمي يافت، آنجايي كه اين گذشته جز در بستر آم

گذشته تبديل گشت و  ي آينده پيش رو به خودي خود به تصوير ي تصوير آينده
انسان بنيادگرا با تمام وجود از اين تصوير استقبال كرد و از آن نه فقط به عنوان 

 لذا انسان بنيادگرا .تصويري رومانتيك، بلكه به عنوان واقعيتي زنده ياد مي كرد
ايدئولوژيكي را كه در گذشته صورت گرفته بود، بازسازي كرد و خود  ي مبارزه

طرفي در اين ميدان مبارزه شد و به مبارزي بدل گشت كه تنها به دشمن گذشته 
همان منبع، .(گردد بسنده نمي كند، بلكه به دنبال دشمناني در اكنون و آينده مي

اي زمينه خوبي براي رشد در چنين حالتي گسترش درگيري هاي فرقه  )24ص
لذا گروه هايي مانند داعش با قرائتي بسيط و سطحي از . تفكرات بنيادگرا مي باشد

دين، زمينه مناسبي براي رشد افكار و عقايد خود و تطميع اميال سياسي و كسب 
اين امر در كنار اقدامات . قدرت پيدا كردند و آن را در جهان اسالم گسترش دادند

اسالمي مانند عربستان و پاكستان كه زمينه را براي رشد اين گروه  برخي كشورهاي
ها مهيا كردند در كنار اقدامات خصمانه آمريكا عليه كشور هاي اسالمي فرصت را 
براي ميدان داري به اين گروه ها داد و شرايط براي پيوند بنيادگرايي و فرقه گرايي 

  . در خاورميانه مهيا گشت
  
  نوبنيادگرايي.3-2

از نظر تاريخي، پس از حمله شوروي به افغانستان شكل گرفت و بعد  نوبنيادگرايي
اين جريان از نظر ايدئولوژيكي محافظه . گسترش چشمگيري پيدا كرد 1990از دهه 

كار و از نظر سياسي راديكال و خشونت طلب و از نظر محدوده فعاليت، فراملي 
استراتژي هاي داخلي دولت ها اين جريان تا حد زيادي به سياست ها و . است

اين تفكر نسبت به بنيادگرايي . ارتباطي ندارد و بيشتر رويكردي ضد خارجي دارد
اجراي شريعت ظاهري تاكيد   تر بر كالسيك، ذهنيت سياسي كمتري دارد و بيش

حقيقت،سيد صادق و ( .نمونه هاي بارز آن القاعده و طالبان است. دارد
  :هاي عمده اين جريان عبارتند از شاخص )106ص 1392جدي،حسين،

از منظر اين گروه، تقابل اسالم و غرب تقابل : اعتقاد به تقابل ذاتي اسالم و غرب -
 .خدا و شيطان است
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نگرش فرجام گرايانه از طريق آشوب و تعارض؛ به اين معني كه وضعيت  -
 .استمطلوب آينده از راه تشديد منازعات خشونت بار و سرسختانه امكان پذير 

تفسير خاص از قاعده نفي سبيل و اعتقاد به جهاد نظامي عليه اشغال گران غربي  - 
 .توسط اين جريان موضوعيت بيشتري دارد

رويكرد فرا ملي و برون سرزميني موجب فعاليت گسترده آنان در جوامع مختلف  -
جهاني بخصوص سرزمين هاي اسالمي شده است، به تعبير ديگر مرز سرزميني براي 

 .فعاليت هاي خود قائل نيستند
 نفي ونوبنيادگرايان دموكراسي و ليبراليسم  به هر شكلي كه وجود دارد را رد -

  )Atwan,2006,p233(.كنند مي

  
  گري سلفيه و سلفي.3-3

گرايش سلفي ها، بازگشت به رفتار . گري يك جريان بسيار متنوع است سلفي
و همچنين يك قرائت تحت ) سلف يا نياكان(و اصحاب او ) ص(حضرت محمد 

سلفيه عنوان عمومي افراد يا فرقه هايي از . اللفظي و إخباري از قرآن است
مسلمانان متجدد است كه به پيروي از سلف صالح مسلمين را از آنچه خرافات و 

البته در خصوص )  92،ص1374حلبي،( .كنند بدعت متاخران مي خوانند، تحذير مي
برخي معتقدند . ي گري اختالف نظر هايي وجود داردفرق و شاخه هاي مختلف سلف

توان سلفي  هاي سلفي همچون ديوبنديه و اخوان المسلمين را نمي تعدادي از گرايش
اين سخن اگرچه صحيح است، اما اشتراكات و نزديكي . دانست به مفهوم دقيق آن

: هاي سلفي در مورد عدم پذيرش موضوعاتي همچون عقايد و افكار تمام طيف
توسل، شفاعت، زيارت قبور، ساخت بارگاه براي بزرگان دين، نذر براي اولياء الهي 

با (ها،  و عزداري ما را بر آن مي دارد كه براي خواننده شيعي به تمام اين طيف
، 1391فرمانيان،. (لقب سلفي بدهيم) توجه به اختالفات فكري و اجرايي دروني آنها

اص نيست و آن را مي توان به أشكال اما سلفيه يك جريان واحد و خ) 10ص
يوسف القرضاوي كه خود را سلفي متجدد و پيرو رشيد  .مختلف تقسيم بندي كرد

. سلفيان يك جماعت نيستند، بلكه جماعاتند«: نويسد داند، در اين باره مي رضا مي
قرضاوي، ( .»دانم از كجا شايع شده است تعبير از سلفيون تعبيري جديد است و نمي

   )205الي 201ص،2008



 7   حميدرضا اكبري

  

  گري نوسلفي.3-4
اي از وهابيت است كه به دليل غلبه جنبه انتقادي آن نسبت به  گري شاخه نوسلفي
جويي با  كاري سنتي سلفي، توانسته مخاطبان خاصي را به ويژه در مقابله محافظه

هاي داخلي به  ها در برخورد با قدرت جو و برخي اقتدارگرايي كشورهاي سلطه
بينيم تأثيرات با واسطه سيد قطب در اين روحيه  كه مي اندست آورد، چن

اي  گرايي سيد قطب در مصر به گونه مبارزه. گرايي جدي است ضدمحافظه
از آنجا كه در باورهاي ديني خوارج، مرتكب گناه . جويي خوارج تلقي شد مبارزه

تكفير  كبيره، كافر است، آنان حاكماني را كه به شريعت پايبند نبودند را به تيغ
اين تكفير در عربستان توسط محمد قطب ترويج داده شد و مورد . راندند مي

مضاوري الرشيد نگاه ديگري به سلفي  )91،ص1386نعيميان،.(استقبال قرار گرفت
گري به منزله يك صفت، اصطالحي مدرن است  سلفي«: وي معتقد است. گري دارد

، به ويژه جنبش هاي مرتبط 19و سابقه آن به جنبش هاي اسالم گراي اصالحي قرن
. گردد بر مي) 1897-1839(و جمال الدين ) 1905- 1849(با افكار محمد عبده 

. گري مدرنيست، اشتراك چنداني ندارد گري وهابي سعودي با اين سلفي سلفي
گري اصالح طلبانه و مدرنيستي را تبليغ مي كردند؛ در  محمد عبده نوعي سلفي

سلفي احياگرايانه بود و عمدتا به دنبال پااليش عمل  حالي كه وهابيت نوعي جنبش
گري مدرنيست نتيجه مواجهه با غرب و حاصل  سلفي. ديني و اجراي شريعت بود
گري وهابي پيش از اين مواجهه در مركز عربستان  سلفي. تالش براي پيشرفت بود

كرده  هاي غربي محاصره عربستان را در قرن هجده آغاز سر بر آورد؛ اگر چه قدرت
سنت سلفي وهابي . گري، پااليش ايمان و عبادت بود هدف اصلي اين سلفي. بودند

در قرن هجدهم، نسبت به آنچه سلفي هاي مدرنيست تبليغ مي كردند، هدف بسيار 
وقتي وهابيون معاصر به سلف صالح متوسل مي شوند، انتظار . محدودتري داشتند

عبدالوهاب نيز مي تواند جزو اين اسالف  اين باور وجود دارد كه شيخ محمد ابن
ميان كساني كه خود را   ،21در قرن. باشد، اما بسياري از سنيان اين را قبول ندارند

امروز در . سلفي مي نامند بر سر تعريف سلفي بودن مباحثات تندي جريان دارد
گري نشان گر راديكاليسم افراطي، ناشكيبايي، عقب ماندگي و خشونت  غرب، سلفي

بنيادگرا و  در رسانه هاي غربي و حتي در آثار پژوهشي، سلفي ها افرادي. است
حال، ديگراني كه در خارج از غرب اند،  اين با. تروريست بالقوه تصوير شده اند

گري به معني  براي اينان، سلفي. گري نشان گر اسالم اصيل و خالص است سلفي
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هاي  ه بدون واسطه نسلاست ك) ص(پرستش خداوند طبق قرآن و سنت پيامبر
گري،  طبق نظر طرفداران سلفي. بعدي، توسط هم عصران وي منتقل شده است

. جنبش به مؤمنان عادي، كه بر حلقه گسترده مفسران تكيه ندارند، اختيار مي بخشد
تواند به طور فعاالنه در تفسير درگير شود؛ مشروط به اينكه  يك سلفي خودش مي

  )23،ص1393الرشيد،.(»پايه را داشته باشدحد خاصي از دانش و سواد 
  
  )داعش(دولت اسالمي  گفتمان شناسيتبار.4

كشور توسط داعـش،  دو هايي از اين  تصرف بخش سوريه و تحوالت اخير عراق و
به نوعي تداوم جريانات برآمده از اشغال عراق و افغانستان و تغيير معادالت حـاكم  

با سـقوط  . شود سپتامبر محسوب مي 11هاي مختلف جهادي پس از حادثه  بر گروه
، القاعـده  2003صـدام در آوريـل    رژيم سقوطامارت اسالمي طالبان و نيز پس از 

رو، در  از اين. جويي خود تبديل كند يدي براي مبارزهكوشيده عراق را به صحنه جد
از دولت اسالمي عراق سخن گفت و به دليل اين مسـأله كـه اطـالق     2007مارس 

آورد كه ايـن حكومـت از    عنوان امارت اسالمي عراق، اين شبهه شرعي را پيش مي
شمار  اي است كه اجماع امت پشتوانه او به نوع خالفت بوده و نياز به وجود خليفه

آيد، از به كارگيري دولت اسالمي عراق به جاي امـارت اسـالمي عـراق چشـم      مي
پوشيد، در حالي كه در اين كشور و ديگر مناطق تحت نفوذ خود بـه جـاي تعبيـر    

گيـرد، بـه ايـن معنـا كـه القاعـده در نظـر دارد         اميرالمؤمنين از واژه امير بهره مي
ه بخشـي از امـارت اسـالمي تبـديل     توانند ب واحدهاي سياسي محدودي را كه مي

البته سخنگوي داعش در شبكه توييتر با ) 97،ص1386نعيميان،.(شوند، افزايش دهد
ابوبكر البغدادي خليفـه اول دولـت اسـالمي اسـت و     «: يك پيام صوتي اعالم كرد

 (.»ي هر مسلماني است كه با پذيرش خالفت ابوبكر بغدادي، با او بيعت كند وظيفه

www.dw.de(  
تكفيري  -اعش كه گروهي برآمده از القاعده با خط مشي سلفي جهادي و سلفيد

همان طور  -و بيانيه هاي صادره توسط آنان  شمي باشد، بر اساس مدعيات رهبران
الگوي  به دنبال احياي خالفت با -كه در سايت رسمي اين گروه به آن اشاره شده 

از سرزمين عراق و شام ها  آنتعريف .  باشد مي 1عباس خالفت اسالمي در زمان بني
به اين . نيز بر اساس تقسيم بندي مرزهاي عراق و شام در زمان بني عباس مي باشد
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شامل قسمت شرقي عراق امروزي و ( ترتيب كه عراق شامل دو منطقه عراق عجم
شامل مركز و جنوب عراق فعلي ، (و عراق عرب ) مناطق مركزي و غربي ايران

و منطقه شام اعم از سوريه، بخش هايي از تركيه، ) خش هايي از عربستانكويت و ب
مركز حكومت بني اميه در شام . اردن، لبنان، فلسطين و مصر، تقسيم مي شد

بر اين اساس بايد دولت . بود) بغداد( و مركز خالفت بني عباس در عراق) دمشق(
عبد . تعريف كرد اسالمي عراق و شام را در چنين منطقه جغرافيايي ترسيم و

الرحمن روحاني يك از رهبران گروه جنداهللا با تعريف و تمجيد از اقدامات اخير 
برگزيدن نام شام در عوض اين همه «: داعش در سايت اين گروه مي نويسد

كشورها، حكايت از بازگشت دوباره به يك خالفت راشده مي كند و اين روزها نيز 
عزيز شوند و چنانچه بيرق خالفت اسالمي را در  إنشاء اهللا قريب است كه مسلمانان

مناطق بزرگي از عراق وشام به اهتزاز در آوردند، در سرتاسر جهان به اهتزاز در 
يكي از اعضاي داعش در يك نشست اينترنتي عنوان كرد كه  همچنين اخيراً. »آورند

به گفته  .سازمان متبوع وي موفق شده است نخستين شعبه خود در اردن را داير كند
وي اين شعبه دويست عضو داشته و دولت اسالمي در اردن نام دارد و وظيفه 
اصلي آن حمايت و پشتيباني از نيروهاي هاي اين گروه مستقر در سوريه و عراق 

دير يا زود اردن نيز بخشي از خالفت اسالمي خواهد « :وي افزود. است
  (khurasan.biz).»شد

ابو مصعب الزرقاوي  .2گرايان جهادي دانست سالمتوان نسل چهارم ا داعش را مي
به عنوان اولين رهبر داعش، بعد از اشغال عراق توسط امريكا با حفظ روابط خود 

وي در . با بن الدن توانست شبكه هواداران خود را در عراق و اردن گسترش دهد
 جماعت توحيد و جهاد را تأسيس كرد و با اعالم بيعت با رهبر 2003سپتامبر 

، گروه جهادي القاعده در سرزمين بين النهرين را بنيان  2004القاعده در اكتبر 
، دولت  2006با كشته شدن الزرقاوي در ژوئن  )www.aljazeera.net(.گذاشت

اسالمي عراق در اكتبر همان سال توسط ابوعمر بغدادي پا به عرصه وجود گذاشت 
كشته  2010بغدادي در آوريل  ابوعمر .بود» حامد داود زاوي«كه نام اصلي وي 

يك ماه بعد ابوبكر بغدادي رهبري دولت اسالمي عراق را به عهده گرفت و با . شد
  )2014هاشميان،.( افزودن نام شام بر آن، داعش متولد شد

هزار نيروي مسلح و جنگجو در اختيار  30الي  17داعش بنا بر برخي اطالعات ميان 
در دل سازمان القاعده شكل گرفت و به دنبال  2003دارد، گروهي است كه از سال 



 چگونگي نقش آفريني داعش در مناسبات سياسي خاورميانه   10

  

به ) (www.ipsa.ir .به تدريج از القاعده فاصله گرفت 2006تحوالت عراق در سال 
در برخي كشورهاي عربي از  دنبال شروع نهضت ها و انقالب هاي پياپي

، گروه هاي جهادي و تكفيريِ سلفي با توجه به تضعيف نظام هاي 2011سال
اي گرفتند و در برخي كشورها به خصوص ليبي،  سياسي در اين كشور ها جان تازه

سوريه اقدام به برخورد مسلحانه با دولت اين  يمن، صحراي سينا در مصر و نهايتاً
  .كشورها كردند

سوريه موجب تقويت حمايت منطقه اي و بين المللي از اين گروه ها در  تحوالت
مبارزه عليه نظام بشار اسد گرديد و داعش از اين شرايط نهايت استفاده را برد و در 
كنار القاعده ، جبهه النصره ، ارتش آزاد سوريه ، شاخه هايي از اخوان المسلمين به 

اقدامات خشن اين  3.ود را گسترش دادعنوان گروهي از معارضين سوري فعاليت خ
گروه در سوريه موجب فاصله گرفتن ساير معارضين دولت سوريه از اين گروه 

ابوبكر بغدادي به نام شاخه عراقي القاعده بيانيه اي صادر  2013آوريل  9در .گرديد
. را به مجموعه تحت امر خود ضميمه كرد» جبهه النصره«كرد و گروه 

alplatformmedia.com)(  اين اقدام هم رهبران جبهه النصره و هم رهبري مركزي
محمد جوالني ، از اين رو يك روز بعد از بيانيه بغدادي. القاعده را خوش نيامد

فرمانده جبهه النصره در سوريه با صدور بيانيه اي ، انضمام گروه خود به داعش 
از زمان صدور اين . عراق را تكذيب كرد و به ايمن ظواهري اعالم وفاداري كرد

،ايمن ظواهري تالش كرد ميان ابوبكر بغدادي و محمد  2013ژوئن  9بيانيه تا 
كند اما با شكست اين تالش ها، رهبر  جوالني فضاي آشتي و مصالحه حاكم

القاعده دو مجموعه بغدادي و جوالني را منفصل از هم اعالم كرد كه ارتباط خود 
، ايمن الظواهري به 2014تا اينكه در فوريه . را به طور مجزا با مركز حفظ مي كنند

دليل اختالف و . طور رسمي سلب وابستگي اين گروه از القاعده را اعالم كرد
نگرش . گردد ايي اين گروه از القاعده نيز به ايدئولوژي حاكم بر آنها برميجد

بغدادي به شيوه و كاركرد سازمان القاعده او را متفاوت از رهيافت هاي ايمن 
ريشه چنين تفاوتي به زمان ابومصعب زرقاوي و ارتباط او با . ظواهري قرار مي دهد

دئولوژي سازمان القاعده در سال اي. برمي گردد 2005سازمان القاعده در سال 
ها شكل گرفته » صليبي«بر مبناي بنيان يك جبهه اسالمي جهاني براي جهاد با  1998
سپس موضوع جهاد عليه امريكا به عنوان كشور حامي رژيم هاي استبدادي . بود

همچنين ايدئولوژي . عربي از يك سو، و اسرائيل از سوي ديگر به آن اضافه شد
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شيوه اداره بالد اسالمي بر اساس جاري كردن احكام شريعت و برپائي  القاعده براي
اما بنيان فكري ابومصعب  (Akacem,Mohammed,2005,p445) .خالفت اسالمي است

زرقاوي و سپس داعش به جلوگيري از نفوذ ايران در منطقه و ايستادگي در برابر 
شيعي مهمترين  –صف بندي سني . اولويت داد» طرح بازگشت صفويه به عراق«

ركن فكري داعش است و انگيزه آنها براي انتقام و روياروئي با اين عنوان به پيش 
اين رويكرد با گرايش القاعده براي حفظ منافع جغرافياي سياسي خود با . مي رود

از نظر الظواهري ستيز با جمهوري اسالمي ايران اولويت  .ايران در تضاد است
مي آيد، در حاليكه داعش وجود خود را بر مبناي چنين سازمان القاعده به حساب ن

از سوي ديگر ايمن ظواهري با اعالم زودهنگام دولت  .ستيزي بنا كرده است
اسالمي عراق و شام به دليل فضاي سياسي حاكم بر منطقه و همچنين نارسائي 

به در زمان اسامه بن الدن اين اختالفات . ابزارهاي تحقق چنين دولتي، مخالف است
خاطر شخصيت كاريزماتيك وي، زياد مجال ظهور نمي يافت، اما در زمان ظواهري 

  .ها گسترده شد ابعاد مخالفت
توان  برخي از اختالفات فكري و ايدئولوژيك ميان سازمان القاعده و گروه داعش را مي

  : بندي كرد به شرح زير تقسيم
القاعده سازماني جهادي است كه هدف اصلي آن مبارزه باامريكا و اسراييل و  - 1

باشد، در حالي كه داعش گروهي تكفيري است كه به جنگ با دشمن  غرب مي
  . تأكيد دارد) مسلمان ديگر(نزديك 

 –القاعده در اصول فكري و مذهبي، متكي بر نظرات و عقايد علماي سلفي  - 2
م تكفير را طي مكانيزم خاصي به دادگاه هاي شرعي و جهادي است و صدور حك

اين امر فرايند صدور حكم تكفير را پيچيده و سخت مي كند، . علما واگذار مي كند
در حالي كه داعش نگاهي سطحي و بسيط به شرع مقدس دارد و براي صدور حكم 

در اين . يندب تكفير نيازي به دادگاه شرعي و نظر علما در ارتباط با احكام فقهي نمي
: ابورمان كارشناس گروه هاي اسالمگرا در مصاحبه با شبكه الجزيره مي گويدرابطه 

جبهه النصره جرياني نوگرا است كه پس از مرگ اسامه بن الدن، درون القاعده «
شكل گرفت و از ويژگي هاي آن خودداري از تكفير و دعوت به مراعات ويژگي 

  )fa.alalam.ir( .»هاي محلي در كشورهاي اسالمي است
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هاي اسالمي و كشته شدن زنان و كودكان  ميان گروه  القاعده نسبت به جنگ - 3
دهد، اما داعش هيچ گونه حساسيتي نسبت به اين  حساسيت بيشتري به خرج مي

  . مسائل ندارد
هاي اسالمي در ممالك اسالمي مبتني بر فقه  از نظر القاعده برپايي حكومت - 4

ه نفي سبيل شرط اساسي است، اما داعش به دنبال تشكيل سلفي در كنار قاعد
در كل بالد اسالمي يا به عبارت ديگر احياي خالفت ) واحد(حكومت اسالمي 

  . باشد عباسي با پايتختي بغداد مي
از نظر مالي القاعده به جريانات متنفذ و ثروتمند در كشورهاي عربي وابستگي  - 5

اي به اين سازمان مي رسد، اما داعش  هاي مادي به صورت شبكه دارد و كمك
  . كند براساس سنت صدر اسالم درخصوص غنائم عمل مي

اما . اي و داراي سلسله مراتب فرماندهي است مند، شبكه القاعده سازماني نظام - 6
مشي كالن  هاي مستقل البته در اهداف و خط داعش به صورت گروهي و گردان

زير نظر ابوبكر  4انند دوره خالفت عباسينفره نقيبان هم 12وابسته به شوراي 
  . كند البغدادي عمل مي

كه اكثر آنها را نسل دوم و - بطور كلي القاعده و ساير گروه هاي سلفي جهادي  - 7
جبهه : سوم سازمان ها و تشكيالت جهادي با گرايشات سلفي تشكيل مي دهد مانند

هاي جهادي معارض با  توان ذيل گروه را مي - النصره، طالبان، جماعت اسالمي 
مذاهب چهارگانه (سنت كالسيك مثلث غرب ، امريكا و صهيونيسم، شيعه و اهل 

اولويت اصلي آن مبارزه با امريكا و غرب و دانست كه هدف و ) رسمي اهل سنت
شود كه  بندي مي هاي تكفيري تقسيم اما داعش ذيل گروه. اي آن است وابستگان منطقه

در آن نيز هدف مبارزه با مثلث غرب و امريكا و صهيونيست، شيعه و اهل سنت 
هاي ديگر  وك پيكان وهدف اصلي براي مبارزه شيعه، سپس گروهكالسيك است كه ن

  . باشد سني و در نهايت غرب و امريكا و صهيونيسم مي –اسالمي 
زمين است و هدف مستقيم خود را دست آوردن سر داعش از آغاز تأسيس به دنبال به

همين به . ستيزي يا اسقاط نظام هاي منطقه گذاشته است غرب تأسيس دولت نه الزاماً
اسد به جنگ با رقيبان خود براي تحكيم  دولتدليل در سوريه به جاي ادامه مبارزه با 

القاعده حتي در دوران شكوهش در . هاي فتح شده پرداخت اش در زمين سلطه
افغانستان به تأسيس دولت نظر نداشت و تنها به عنوان يار و دوست دولت طالبان 
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) دست كم در كوتاه مدت(طلب  خالفتماند و طالبان نيز نگاهي كشورگشا و 
دشمني با شيعه نيز در همين چارچوب قابل تفسير است؛ چه اين كه نقاط  .نداشت

  . تمركز شيعي در اين منطقه از موانع مهم تشكيل دولت اسالمي داعشي است
دهند كه پاكي و نقاوت  ها دولت يوتوپيايي را به مردم جهان بشارت مي داعشي

را است و شيوه تحقق آن نيز حماسي و شورانگيز است و از اين اسالم اصيل را دا
جهت توانستند بسيج وسيعي را نه تنها در كشورهاي عربي و آفريقايي كه حتي در 

مبارزان غربي آنها نه فقط مهاجران مسلمان كه غربيان . كشوهاي غربي انجام دهند
غرب به دامن آييني هويتي  سفيد پوستي هستند كه از آلودگي اخالقي و بحران بي
اند و خأل سقوط ايدئولوژي ناب با داعيه تحقق پاكي و عدالت در جهان گرويده

هاي يوتوپيايي دوره مدرنيته مانند كمونيست را در اين دنياي جديد 
  )31/3/91معموري، علي.(يافتند

  
 يابي گفتماني و ميداني داعش تحوالت خاورميانه و قدرت.5

 و تسلط گفتماني داعش در خاورميانهگرايي اسالمي  فرقه .5-1
در  »االسالم سياسي صـوت  الجنـوب  «در كتاب  )Francois Burgat(فرانسوا بورگا 

. ما شاهد سومين مرحله رونـد اسـتعمارزدايي هسـتيم   « :مورد اسالم گرايي مي گويد
ملي شـدن  (، مرحله دوم اقتصادي بود )جنبش هاي استقالل طلب(مرحله اول سياسي 

(  .»و آخرين مرحله فرهنگـي اسـت  ) سوئز در مصر يا نفت در الجزاير و ايرانكانال 
تـرين   لذا موضوع اسالم گرايي نوين و چالش هاي پـيش رو مهـم  ) 2001،369ا،گبور

فرقه گرايي و اقدامات گروه . مساله خاورميانه در دهه دوم قرن بيست و يكم مي باشد
پـس از فروپاشـي عثمـاني در     .باشد هاي جهادي و تكفيري نمونه بارز اين مدعا مي

بنـدي دنيـا    جنگ جهاني اول، پيدايش رژيم اسراييل پس از جنگ جهاني دوم، بلوك
هاي اعـراب و اسـراييل، پيـروزي     ميان دو ابرقدرت شرق و غرب و بعد از آن جنگ

ديويـد، ظهـور    انقالب اسالمي ايران، جنگ تحميلي عراق عليه ايران، قـرارداد كمـپ  
اهللا لبنان، حماس و جهـاد اسـالمي فلسـطين، حملـه و      ادي مانند حزبهاي جه گروه
نشيني شوروي از افغانستان، فروپاشي شوروي، حمله عراق به كويـت و جنـگ    عقب

، اشغال نظامي افغانستان و عراق 2001اول خليج فارس، حوادث يازدهم سپتامبر سال 
واره خاورميانه با چالش و هم... و 2011هاي عربي   توسط امريكا و متحدينش، انقالب
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درگيري و بحران روبرو بوده است و اين منطقه حسـاس و اسـتراتژيك داراي منـابع    
ها فقط از حـالتي بـه    گاه روي آرامش به خود نديده است و بحران عظيم انرژي، هيچ

گرايي يكـي از مشـكالت    در حال حاضر نيز موضوع فرقه. اند حالت ديگر تغيير كرده
شـود و كشـورهاي    تـر مـي   روز گسـترده  باشد كه ابعاد آن روزبه ه مياصلي خاورميان

گرايـي در ايـن    اي درگير مشكالت ناشي از افـزايش فرقـه   خاورميانه هر يك به گونه
. شـود  منطقه هستند كه تبعات آن در تحوالت سوريه و عراق به خوبي مشـاهده مـي  

گذار سياسي در  گرايي و تحقيقي كه توسط دكتر حارث حسن الغروي متخصص فرقه
  :دهد الملل انجام شده نشان مي عراق و خاورميانه در موسسه ايتاليايي سياست بين

گرايي پس از بهار عرب و درگيري در كشورهايي مانند سوريه، لبنان، عـراق   فرقه -
و بحرين افزايش يافته است و تا پيش از آن هرگز به گسـتردگي و عمـق امـروزي    

  .نبوده است
هاي ديرينه نيست، بلكه بـه   ناشي از بعدي تغييرناپذير يا متأثر از نفرت گرايي فرقه -

  .دليل استفاده ابزاري نخبگان سياسي پررنگ شده است
گرايي در خاورميانه، در عين  رويكرد ابزارگرا تالش دارد تا با كاربرد گفتمان فرقه -

ا سياسي ساخت هويتي جديد موجب بسيج عمومي براي كسب امتيازات اجتماعي ي
  .گروهي خاصي گردد

دوران پساانقالبي، مشكالت : اختالل در ضعف هويت ملي ناشي از عواملي چون -
اجتماعي و تحوالت اقتصادي و سياسي در پي آن، درگيري بـراي كسـب رانـت و    

  .هاي اجتماعي است امتياز بيشتر و افزايش يا كاهش تبعيض
هايي مانند بحـران   توان بحران گرايي نمي بدون در نظر گرفتن داليل گسترش فرقه -

  )27/11/92ابرارمعاصر، . (را رفع كرد ]و عراق[سوريه 
اي تـأثير   سازي در تشديد تفرقه فرقـه  از سوي ديگر بايد در نظر داشت روند هويت

هـر چيـز    زيادي دارد، مضاف بر اين كه اسالم در زندگي جوامـع منطقـه بـيش از   
هاي متعدد آن بر بستر ژئوپوليتكي، مفـاهيمي قابـل    هاي فرقه حضور داشته و تفاوت

اما در پي وقايع بهار عرب، به يكباره اين روند شدت يافـت  . كند مالحظه ايجاد مي
 )Al-Qavawee,2013,p.4(.اي انجاميـد  هاي با تمامي مظاهر جنگ فرقه و به خونريزي

هـاي سياسـي ـ امنيتـي، فرهنگـي،       هـاي اسـالمي در كـنش    حضور فعاالنه گـروه 
ايدئولوژيك و اقتصادي خاورميانه حاكي از ظرفيت و تمايل مردم ايـن منطقـه بـه    
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هـاي   گيـري از تجربـه    حل مشكالت كنوني در كنار بهـره  خواهي به عنوان راه اسالم
زيگران منطقـه را بـا   ايـن امـر بـا   . باشـد  خـواهي مـي   دموكراسي خواهي و آزادي

برخي با خـوانش روشـنفكري بـه    . هاي جديدي از اسالم روبرو كرده است خوانش
باشند و برخـي نيـز    دنبال سكوالر كردن جوامع خاورميانه و شخصي كردن دين مي

كنند و خوانش اسالم سياسي را  اسالم را به عنوان امري اجتماعي و سياسي تلقي مي
ــكالت  ــل مشـ ــراي حـ ــرين راه بـ ــران بهتـ ــي   و بحـ ــه تلقـ ــاي خاورميانـ هـ

  )283،ص2013ابوزيد،.(كنند مي

بايد در نظر داشت كه خوانش جديـد اسـالم در   : الغروي در اين زمينه معتقد است
لـذا  . خاورميانه توانست هـويتي  جديـد در سـاختار ايـن منطقـه را نمايـان كنـد       

ه رجعتي بـه  توان صرفاً بازگشت به عقب تلقي كرد، بلك خواهي جديد را نمي اسالم
بـه عبـارت ديگـر،    . گذشته براي حفظ شـرايط و وضـعيت كنـوني منطقـه اسـت     

هاي بـه وجـود آمـده ناشـي از عـدم وجـود        خواهي هويتي است كه شكاف اسالم
بيني در رابطه بـا   پوشاند و هم زمان نوعي جهان ساختارهاي سنتيِ از بين رفته را مي

لذا با گسترش . كند ياسي ايجاد ميدولت و نحوه و تعامل فرهنگي با ساير جوامع س
تـر از هـر زمـان     هاي شيعه و سـني نمايـان   هاي فرهنگي فرقه خواهي، تفاوت اسالم
 .گردد شود و رقابت براي دستيابي به منابع قدرت، حكومت و امثالهم تشديد مي مي

)Al-Qavawee,2013,p.4(  
گرايي و تشـديد   رقهتوان اين ادعا را مطرح كرد كه ف با عنايت به مطالب مذكور مي

پديدار . باشد اي جزو الينفك تحوالت خاورميانه در عصر حاضر مي اختالفات فرقه
هاي ناتوان مانند ليبي، لبنان، يمن، اردن، عراق، سوريه، مصر و بحـرين   شدن دولت

ظهور بازيگران قدرتمند غيردولتي فراملي مانند القاعـده، داعـش، جبهـه النصـره،     
اهللا لبنان  مي، جماعات الصحوه، جنبش انصاراهللا در يمن، حزبطالبان، جماعت اسال

نوع بازيگري و كنش و واكنش بـازيگران در منطقـه را متحـول كـرده و نظـم      ... و
اين در حالي است كـه بـازيگران دولتـي    . جديدي در اين منطقه را رقم خواهد زد

ها  ي كه بر گروهقدرتمندي همانند جمهوري اسالمي ايران، عربستان و تركيه با نفوذ
المللـي و رژيـم    و فرق اسالمي و مذهبي دارند، در كنار بـازيگران قدرتمنـد بـين   

. تر از هر زمان ديگر خواهند كـرد  اسراييل ترتيبات سياسي و امنيتي منطقه را پيچيده
در اين راستا امكان تجزيه كشورهايي مانند عراق و سوريه و ليبي و قوع بحران در 

عربستان و بحرين و مصـر دور از انتظـار نخواهـد بـود و ايـن       كشورهايي همانند 
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اين امر تصـوير روشـني از   . هاي سلبي ادامه پيدا خواهد كرد كشمكش با برون داده
دهد و جمهوري اسالمي ايران با چالش جديد سياسي  آينده خاورميانه را نشان نمي

تـر   تر و سهمگين ـ امنيتي در منطقه مواجه خواهد شد كه اين چالش چه بسا سخت
  .اي خواهد بود هايي مانند پرونده هسته از چالش

آمـده  » گرايي كشورهاي خليج فارس و فرقه«در اين رابطه در گزارشي تحت عنوان 
ثبـاتي بسـياري از    به دنبال تحوالت ايجاد شده پس از بهار عربي كه بـه بـي   :است

ه منجـر شـده، نگرانـي    مصر، عراق، سوريه، لبنان و  غير: كشورهاي منطقه از جمله
هاي هويتي همراه با اختالفـات   گرايي و به طور خاص با ظهور سياست دربارة فرقه

  . ترين مسايل منطقه تبديل شده است شيعه و سني، به يكي از مهم
هاي تعمدي، در راستاي كسب  بندي در عين  ارتقا و ايجاد صف –گرايي  پديده فرقه

ها و سطوح مختلـف   اي بوده كه خود را در راه داراي علل پيچيده –اهداف سياسي 
هويت فردي، تلقيات اجتماعي، ايدئولوژي مذهبي، سـامان سياسـي، سياسـت    : مثل

هاي فراملي نشان داده است، به طوري كه كشورهاي عرب خاورميانه  ملي و جنبش
هـاي خـود بـا آن مواجـه      با بزرگترين چالش از زمان ايجاد قدرت و تأسيس رژيم

ها، ژئوپليتيك كنوني خاورميانه همچنان  رغم اين پيچيدگي در اين ميان، علي .اند شده
داراي يك خط گسل اصلي، يعني رقابت بر سر قدرت و نفوذ ميان ايران و عربستان 

انـد، امـا    گـاه رو در رو بـا هـم جنگـي نداشـته      در حالي كه دو كشور هيچ. است
لـذا  . عـات منطقـه دامـن زده اسـت    اعتمادي ديرينه ميان آنها به بسياري از مناز بي

اي و  برانگيز نيست كه تحوالت مربوط به توافق با ايران بر سر موضوع هسته تعجب
فـارس   احتمال ايجاد روابط با آمريكا منجر به نگراني كشورهاي عرب منطقه خلـيج 

از نظر اين كشورها، تعامل با ايران بازي با حاصل جمع صفر بوده و هر . شده است
. شود المللي ايران، به ضرر اين كشورها ديده مي ت براي پايان انزواي بينحركت مثب

  )9/11/92ابرارمعاصر، (
فضاهاي در حال اشاعه : عنوان عربستان سعودي«اي تحت  اندرو هاموند در مقاله

گرايي با سياست داخلي و خارجي عربستان همواره ابزار  فرقه«: نويسد مي »اي فرقه
اين كشور از روايت . اين كشور در مديريت بيداري عربي بوده است يمناسبي برا

 هدر بحرين و تحوالت سوري 2011هاي سال  گرايي براي توصيف شورش فرقه
براساس اين روايت، تحوالت سوريه نبردي است كه اكثريت . استفاده كرده است
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به خصوص  هاي ديگر اسالمي مردم سني را به دفاع از خود در برابر و ايدئولوژي
 –كنند  اهللا و جامعه علوي سوريه كه از بشار اسد حمايت مي ايران، حزب –شيعه 

گري، استراتژي مؤثري براي مواجهه  در اين ميان، ارتقاء سلفي. مجبور كرده است
توان به انتقاد از  به طور خاص، مي. با ديگر اشكال اسالم سياسي سني نيز بوده است

ط با اخوان المسلمين كه در تونس و مصر به قدرت گراي مرتب هاي اسالم گروه
اي به ارتقاء  عربستان با ابزار مالي، سياسي، نظامي و رسانه. دكررسيدند اشاره 

قدرت سياسي در عربستان همواره مبتني بر دو پايه . گري كمك نموده است سلفي
 گرايي اسالم ـ اصول2ـ حق خاندان آل سعود براي حكومت 1: اصلي بوده است

در اين ميان . گرايي در تفكر وهابيت نهفته است ماهيت ايدئولوژيك فرقه. وهابي
گرايي سياسي در  پيروزي انقالب اسالمي ايران نيز محركي براي شكلي از فرقه

عربستان بود كه تحوالت اخير در سوريه، لبنان و عراق به اين عقيده دامن زد و آنها 
در مجموع هيچ كشوري به اندازه عربستان . اند شيعه را خارج از اسالم معرفي نموده

خاندان سعودي خود را تنها حافظ اسالم . است نكرده گرايي كمك به اشاعه فرقه
ها و مكاتب  گرا دانسته و براساس تفسير رسمي آنها از اسالم، ديگر گروه اصول

در قبال تحوالت مصر نيز، عنصر اصلي واكنش عربستان به . اسالمي محكوم هستند
  (Hamomond,2013,p.26) .»بود گري المسلمين، ارتقاء سلفي ظهور اخوان

  

  يابي داعش تحوالت عراق و قدرت.5-2
هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي بسياري روبرو است و هر از  دولت عراق با چالش

ها به عنوان بحران بزرگي بر سر دولت و ملت عراق نمايان  گاهي يكي از اين چالش
. قبل از بحران امنيتي حاضر، عراق با چالش سياسي گسترده اي روبرو بود. شود مي

و كاهش نقش وي در تنظيم ) بانيآقاي جالل طال(بيماري رييس جمهور عراق 
هاي سني و كرد نسبت به عملكرد  معادالت داخلي عراق، افزايش اعتراض گروه

هاي ديگر شيعه نسبت به عملكرد دولت مالكي  دولت عراق، اعتراض مراجع و گروه
ها و  و برگزاري انتخاباتي بحث برانگيز با نارضايتي گسترده احزاب، گروه

اين شرايط . ي، دولت مالكي را درگير بحران عميقي كردهاي مختلف سياس جريان
نشين، همچنين تداوم  هاي سني در كنار شرايط نامطلوب اقتصادي بويژه در استان

هاي دولت مركزي با اقليم كردستان، شرايط را براي ظهور  بحران سوريه و درگيري
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تي مهيا هاي معارض در عراق و گشودن پرونده جديد امني و فعاليت مجدد گروه
در . هاي امنيتي در فلوجه و رمادي آغاز شد بحران 2013لذا از اواخر سال . كرد

به دنبال درگيري دولت عراق با معترضين اهل سنت در ) ژانويه( 2014آغاز سال 
نشيني كرد و داعش با استفاده از فرصت،  فلوجه، ارتش عراق از اين منطقه عقب

اين بحران با دخالت دولت و . تصرف درآوردهايي از فلوجه و رمادي را به  قسمت
گيري فلوجه و پاكسازي  ارتش عراق، عشاير الصحوه و نيروهاي مسلح با بازپس

در اين بحران داعش به  .بود ياما اين روند آغاز بحران جديد. رمادي خاتمه يافت
همراه بازماندگان رژيم صدام و جماعات الصحوه توانست با تصرف موصل و 

الدين، به سمت بغداد پيشروي  هاي نينوا و االنبار، صالح ي از استانقسمت بزرگ
در همراهي جريان داعش و  5نقش بازماندگان رژيم بعثي همانند گروه نقشبندي. كند

اما جماعت الصحوه كه قبال . باشد فرصت طلبي آنها در اين شرايط مشخص مي
رفتند، به دنبال  ر ميهاي جهادي متحد دولت عراق به شما عليه القاعده و گروه

شكست در روند سياسي عراق، عليه دولت مركزي باب معارضه جديدي را 
گشودند و با سكوت يا همراهي نسبي با داعش، شرايط دشواري را براي دولت 

  . مركزي عراق ايجاد كردند
نشين و تأثير تاريخي و هويتي  هاي سني ارتش عراق به علت شرايط پيچيده استان

، فرسودگي ارتش و پليس به دليل )در زمان رژيم بعثي(منطقه بر ارتش اهالي اين 
خصوص طي سه سال اخير، برابري نسبي در استفاده از  ههاي مستمر ب عمليات

امكانات مدرن از جانب داعش و ارتش عراق و نبود برنامه منسجم عملياتي و 
لذا . ه عمل كردهاي معارض بصورت منفعالن فرماندهي كارآمد، در برخورد با گروه

مالكي نخست وزير سابق عراق به دنبال اصالح سيستم فرماندهي ارتش،از امريكا و 
از طرف ديگر با توجه به . پيمانان خود براي تقويت ارتش درخواست كمك كرد هم

ها و احزاب شيعي نسبت به وضعيت  اينكه جريانات سني معتدل و تقريبا اكثر گروه
كنند، سعي كردند با بسيج نيروها و حمايت از دولت  امنيتي عراق احساس خطر مي

. هاي معارض را بگيرند ، جلوي پيشروي جريان)عليرغم وجود اختالف شديد(
حضور موثر مراجع، نخبگان ملي و مذهبي و آحاد مردم عراق بخصوص در 

كمك هاي جمهوري . باشد بارز اثبات اين مدعا ميهاي مركزي و جنوبي نمونه  استان
به طور كلي،  .باشد ايران به دولت عراق براي مبارزه با داعش نيز قابل توجه مي اسالمي
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) در دوازه سال گذشته(شرايط پيچيده داخل عراق و به هم خوردن موازنه موجود 
هاي موجود در قانون اساسي  ميان جريانات شيعه، سني و كردي عراق و پارادوكس

ولت عراق بدون همكاري خارجي دهد د و گستردگي اختالفات داخلي، نشان مي
تر شدن به  تواند بر بحران موجود غلبه كند و حتي اين بحران توان گسترده نمي

  . ايران را دارد ،تركيه وطرف مرزهاي اردن، عربستان 
  
  يابي داعش سوريه و قدرت.5-3

سوريه براي چند دهه به خصوص در دوره رقابت شديد ايدئولوژيكي، راهبر 
اين كشور در سراسر قرن بيستم براي قدرت ها و . بوده استسياست اعراب 

هر گرايش سياسي يا ايدئولوژيك كه در . اي نهايي بود گرايش هاي مخالف جايزه
. سوريه به پيروزي مي رسيد، به طور قطع بر صحنه سياسي اعراب سلطه مي يافت

والت اين ويژگي ممتاز سوريه موجب شد به دنبال تح) 85،ص1394ايوب،محمد،(
، سوريه مورد توجه جدي بازيگران مختلف منطقه 2011و انقالب هاي عربي سال 

اين شرايط فشار به دولت سوريه را براي كناره گيري از . المللي قرار گيرد اي و بين
قدرت تشديد كرد و اعتراضات مردمي در برخي از مناطق از جمله درعا و 

ورود بازيگران خارجي از جمله  سركوب اعتراضات توسط دولت ، بهانه را براي
به درگيري ها و نهايتا ...گروه هاي افراطي اسالمي مانند داعش و جبهه النصره و 

جنگ داخلي سوريه فراهم كرد، بطوري كه در مدت سه سال حدود دو سوم خاك 
سوريه تحت اشغال معارضه به ويژه داعش ، درآمد و موجب آوارگي ميليون ها 

از دويست هزار نفر و تخريب شهرها و زيرساخت هاي  سوري، كشته شدن بيش
  .اين كشور شد

بحران سوريه و حمايت برخي كشورهاي عربي و غربي از معارضان توانست فضاي 
تنفسي خوبي در اختيار داعش قرار دهد تا با تصرف بخش هاي شرقي اين كشور ، 

عراق پيشروي كند شهر رقه را به عنوان پايتخت خود اعالم كند و از آنجا به سوي 
در حال حاضر نيز . و برخي مناطق مهم عراق از جمله موسل را اشغال نمايد

چگونگي مبارزه با داعش در سوريه دركنار حل بحران سوريه يكي از موضوعات 
  . مهم مجامع بين المللي و منطقه اي مي باشد
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 يابي داعش مرزبندي جديد سياسي در خاورميانه پس از قدرت .5-4
در حوزه . هور داعش، مرزبندي هاي جديدي در خاورميانه شكل گرفتبا ظ

مرزهاي جغرافيايي آسياي غربي، داعش توانست بخشي از خاك عراق و سوريه را 
به تصرف خود در آورد و ضمن تشكيل حوزه سرزميني،  توزيع و تركيب جمعيت 

اين امر . نداي ، مذهبي و قومي اين مناطق را دستخوش تحول گردا انساني و فرقه
موجب مي شود حتي با شكست و عقب نشيني داعش از اين مناطق، بازسازي و 
اصالح تركيب هاي جمعيتي، قومي و مذهبي در اين منطقه همواره با چالش هاي 

در حال حاضر داعش به سازماني گسترده و چنداليه تبديل شده . جدي روبرو باشد
. كند اجتماعي فعاليت مي -و فرهنگي كه در امور نظامي، مذهبي، سياسي، اقتصادي

داعش با بهره گيري از مناطق اشغال شده در سوريه و عراق توانست اين دو كشور 
  .را بي ثبات كند و اين بي ثباتي را به ساير مناطق پيراموني اشاعه دهد

ورود بازيگران مختلف بين المللي به بحران هاي منطقه اي به خصوص در سوريه و 
ون فعاليت داعش هستند در كنار شكل گيري ائتالف هاي جديد تحت عراق كه كان

عنوان مبارزه با فرقه گرايي، افراط گرايي و تروريسم، عمالً دو قطب جديد در 
يك ائتالف به رهبري امريكا با متحدينش از جمله تركيه . منطقه بوجود آورده است

. سوريه در طرف ديگر در يك سو و روسيه، ايران، عراق و... و عربستان سعودي و
امنيتي و اجتماعي  -اين ائتالف ها و مرزبندي هاي جديد مي تواند نظام سياسي

اي و مذهبي و درگيري هاي قومي را  خاورميانه را دگرگون سازد و جنگ هاي فرقه
جايگزين  جنگ هاي ارضي و مرزي سابق كند و شاخص هاي دوستي و دشمني را 

لذا حضور و نقش . امنيتي و مذهبي تغيير دهد مبتني بر اين مرزبندي سياسي،
اي و بنيادگرا در مناسبات سياسي و امنيتي خاورميانه را در كنار ديگر  بازيگران فرقه

بازيگران از جمله، دولت هاي ملي، قدرت هاي فرامنطقه اي و انرژي، نقشي مهم و 
  . اي دارد تعيين كننده

   
  گيري نتيجه.6

دال مركزي گفتمان داعش به عنوان خرده گفتمان اسالم سياسي تشكيل خالفت 
هاي اصلي كه اين گفتمان براي مشروعيت  نشانه. اسالمي با الگوي بني عباس است

البته همان طور كه گفته شد اين . زايي استفاده مي كند جهاد و تكفير مي باشد
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من سازي است و هر نوع گفتمان تحت تاثير آموزه هاي نوسلفي به دنبال دش
بر . خوانش ديگر گفتمان اسالم سياسي را طرد مي كند و آن را دشمن مي پندارد

را به هاي درون آن  و واقعيتاسالم  جهاناين اساس گفتمان اسالم سياسي داعش، 
طرد  راهاي ديگر  اي كه معاني گفتمان گونه كند، به نوعي خاص بازنمايي و معنا مي

داعش به عنوان يك نوع بيماري  .زعه و خصومت با آنها مي پردازدكند و  به منا مي
توان آن را صرفاً  شود لذا نمي مزمن، دروني و ذاتي در جهان اسالم محسوب مي

هرچند كه آنها نيز در ( دست پرورده امريكا و غرب يا ديگر كشورها دانست،
عنوان ابزار مورد تواند به  بلكه اين بيماري مي )پيدايش و گسترش آن نقش داشتند

نگاهي به ايدئولوژي اين . المللي قرار گيرد اي و بين هاي منطقه سوءاستفاده قدرت
دهد، اقدامات داعش براي جوانان فقير، بيكار، كم سواد، سرخورده  گروه نشان مي

باشد، لذا عضوگيري توسط اين گروه  در ميان  در كشورهاي خاورميانه جذاب مي
به دنبال  داعش. ورهاي غربي نيز به راحتي انجام شودجوانان سرخورده در كش

عباس، اجراي فرامين  برپايي خالفت و احياي تمدن شكوفاي اسالمي دوران بني
اسالم، ساده سازي فهم اسالمي با رجوع مستقيم و بدون واسطه به نص، تخليه شور 

رآمد از و هيجانات جواناني با بهره گيري از اقدامات نظامي و مسلحانه و كسب د
مهدور الدم،  -خون او مباح  قتل فرد تكفير شده  واجب،(طريق غنائم به شيوه سني 

اين پديده  .باشد مي....) مال او غنيمت، زن و فرزند نيز به عنوان كنيز و غالم
و تشديد در برخي كشورهاي عربي  هاي فاسد نظامضعف گيري از توانست با بهره

گيري داشته باشد و نوعي خوانش  چشم رشد ،اي و مذهبي هاي فرقه خشونت
راديكال و بنيادگرانه از اسالم سياسي را ارايه دهد كه مورد سوءاستفاده امريكا، 

  . اسراييل، غرب و حتي برخي كشورهاي منطقه از جمله عربستان قرار گرفته است
از طرف ديگر عدم توجه جدي به فرقه گرايي در كنار تضعيف مداوم دولت هاي 

و خروج نظاميان  2011خاورميانه به خصوص  پس از انقالب هاي سال ملي در 
امريكايي و ناتو از عراق و افغانستان منطقه را با يك خأل قدرت سياسي و امنيتي 

گروه هاي افراطي  ،روبرو خواهد كرد و آماده ترين جايگزين براي اين خال قدرت
ه ها با توجه به دشمني با اين گرو. و بنيادگراي مذهبي همانند داعش خواهند بود

جمهوري اسالمي ايران، سوريه، عراق، لبنان و برخي  ،شيعيان و مسلمانان سنتي
كشورهاي معتدل عربي را با چالش هاي سياسي امنيتي روبرو خواهند ساخت و در 
نهايت با دخالت بازيگران منطقه اي و بين المللي دامنه بحران خاورميانه را افزايش 
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افزايش . اسب آن شرايط ژئوپوليتيكي منطقه را دگرگون خواهند ساختداده و به تن
 بحرانسني از پيامد هاي اوليه اين  -درگيري هاي فرقه اي به خصوص شيعي

خصوص در عراق، سوريه و  هشرايط آشفته خاورميانه ب ازسوي ديگر. خواهد بود
  .هدد يمن امكان بحران سازي را به  جريانات بنيادگرا مانند داعش مي

  
  نوشت پي

پس از سرنگوني امويان و ظهـور  . جاي بني اميه را گرفتند عباسيانهجري  132در سال .1
نخستين  ابوالعباس. منتقل شد) بغداد(عباسيان پايتخت خالفت اسالمي از شام به عراق 

پايتخـت   145در سـال   منصور. به خالفت نشست كوفهدر  132خليفه عباسي در سال 
پس از آن بغداد مهمترين شهر اسالمي و مركـز دانـش و   . انتقال داد بغدادعباسي را به 

به مناطق بزرگي از مركـز و   قاجاريهتا پايان دوره  عباسياز دوره . فرهنگ و علوم شد
نيـز واژه عـراق اطـالق    ) لرسـتان ، قم، ري، اصفهان، اراكمانند (امروزي  ايرانغرب 

عـراق  گفتند و كشور عراق امـروزي را   شد و اين نواحي از ايران را عراق عجم مي مي
  .خواندند عرب مي

بنـدي   توان به اين شـرح تقسـيم   جهادي را مي -گرايان سلفي در يك تقسيم بندي اسالم. 2
نسـل دوم جريـان    -2مجاهدين در افغانستان عليه اشغال شـوروي  : نسل اول -1: كرد

. كه حوادث سومالي و سودان را پديد آوردنـد )سپتامبر 11قبل از (القاعده غرب ستيز 
جهادي به رهبري القاعده كه بـا امريكـا و غـرب در     –هاي سلفي  م گروهنسل سو -3

هاي منفك از القاعده از جملـه   نسل چهارم گروه -4. شدند عراق و افغانستان درگير مي
 2011هاي عربي از سـال   داعش و همراه القاعده مانند جبهه النصره كه به دنبال انقالب

  .در خاورميانه پديدار گشتند
ر توجيه اقدامات خود در سوريه در بيانيه اي با اسـتناد بـه  حـديث نبـوي از     داعش د .3

بعد از اين همه ظلم و بربريت از سوي ) سوريه(شام : كتاب مسند احمد اعالم مي كند
حكومت بشار االسد، توجه مسلمانان و مجاهدين را به خود جلب كـرد، و مجاهـدين   

. سنت وارد سـر زمـين شـام شـدند     گروه گروه بخاطر نجات مسلمانان مستضعف اهل
: ، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَـالَ :سرزميني كه رسول اهللا در موردش ميفرمايند

امِ،        دأَ، وعلَـيكُم بِالشـَّ ا بـ هـبِأَي لَـمأَع ه أَالَ سيكُونُ أَجنَاد مجنَّدةٌ شَام ويمنٌ وعرَاقٌ، واللـَّ
زَّ   وعلَيكُم بِالشَّامِ، أَالَ وعلَيكُم بِالشَّامِ، فَمنْ كَرِه فَعلَيه بِيمنه ولْيسقِ منْ غُدرِه؛ فَإِنَّ عـ اللَّه

هلأَهي بِالشَّامِ وكَّلَ للَّ تَوجابـن حوالـة   : ترجمـه ). 2255رقم  345/  8مسند احمد . (و
زود است كه در شـام، يمـن و عـراق    : فرمايند ميروايت ميكند كه ازدي از رسول اهللا 
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شوند، اهللا متعال دانا تر است كه به كدام آن گروه آغاز كنـد،   ي گرد آورده مييگروه ها
الزم بگيريـد شـام را،   ! يريد شام را، باخبرگو الزم ب! و الزم بگيريد شام را، آگاه باشيد

ن الزم است، بايد از حوض هاي آن بنوشد، پس كسي كه خوش نداشته باشد، بر او يم
  .البته اهللا تعالي برايم شام و اهل آن را ضمانت كرده است

بـر آن بخـش از تشـكيالت     است و ديوان نقابت،»سر پرستي و رياست«نقابت به معني  .4
 اداري حكومت عباسيان اطالق مي شد كه در قرن سوم هجري شكل گرفت و-سياسي

خليفـه يـا سـلطان از ميـان     . را بر عهـده داشـت  )بني هاشم (ساداتوظيفه سرپرستي 
صـالح و مقبـول بنـي هاشـم، سرپرسـتي بـراي تمـامي سـادات          هاي عالم، شخصيت

سرزمينهاي زير فرمان خود بر مي گزيد و اداره ديوان نقابت و انتخاب نقيبـان شـهرها،   
ري ماهانـه، حفـظ   هر نقيب، موظف به پرداخت مقـر .قبايل و محله ها بر عهده وي بود

انساب و صيانت از شأن سادات تحت سرپرستي خود بود كـه بـر تحصـيل، ازدواج،    
ها دفاع  ها و ديگر ديوان اشتغال و معاش آنان نظارت داشت و از حقوق آنها در دادگاه

اين تشكيالت، از تركستان چين در شرق تا اندلس در غرب جهان اسالم، دامن . كرد مي
  .ها در دولت هاي مختلف اسالمي دوام آورد يان نيز قرنگسترد و پس از عباس

سـوره   12ق و 36سـوره كهف،آيـه    97آيات(در قرآن كريم نيز واژه نقيب سه بار آمده است
  :مفسران قرآن معناي واژه نقيب را چنين آورده اند).مائده

  .داندنقيب كسي است كه از احوال قومش آگاه است و در آن تفتيش ميكند تا بيشتر ب    •
ن و شاهد و امين بر قوم ورئيس آنان و عارف بر احوالشان و جستجو نقيب،يعني ضام    •

گر در اسرار نهانشان و البته نقيب،به معناي پوشـش و نقـاب چهـره زن و بـه معنـاي      
پوشش بر فضايل افراد نيز به كار رفته است،چنان كه نقيب به معناي رهبر و پيـام آور  

  .هم به كار مي رود
گيـرد و مـدعي    گري اسالمي و سني مـي  هاي خود را از صوفي ريشه "نقشبنديه"گروه  .5

. رسـد  ي اول مسلمانان سني مذهب مـي  هاي مذهبي آن به ابوبكر، خليفه است كه ريشه
دارد و بخشي از اهداف خود را نيـز مقابلـه بـا     "القاعده"نقشبنديه مخالفت جدي با 

گروه نقشبنديه گروهي سني و ملي گرا .كند في ميبرداشت افراطي القاعده از اسالم معر
و اعضـاي   صـدام حسـين  الدوري ست كه متشكل از حاميـان   عزت ابراهيموابسته به 
اهل ، حمايت از  عراقدر  شيعهاين گروه خواهان براندازي حكومت . است رژيم بعث

اين گـروه در  .در امور عراق هستند جمهوري اسالمي ايرانعراق و عدم دخالت  سنت
نفوذ كـرده و بـه روي    2013ن تظاهر كنندگان استان هاي سني نشين عراق در سال ميا

طريقت نقشبندي در اقليم كردسـتان عـراق در بيانيـه اي    . نظاميان ارتش شليك كردند
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خطاب به افكار عمومي و مسلمان كردستان عراق هرگونه ارتباط طريقت نقشـبنديه بـا   
  .را رد كرده است) ري،معاون صداموابسته به عزت الدو( گروه مسلح نقشبندي
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