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 رفتار گروه داعش لیتحل یبرا ینظر یچارچوب
 

 2زمانی زمانی الدین حسام سید ،1امینیان بهادر
  5/3/9314: تاریخ دریافت

 95/9/9315:تاریخ پذیرش

 چکیده
شماری را در عراق و سوریه و دیگر کشورها های بیایتگروه داعش به عنوان نمایشی نو از بنیادگرایی اسالمی افراطی، جن

ای را در الملل نقش فزایندهبین ثر در روابطؤاحیای خالفت اسالمی مرتکب شده است و به عنوان یک بازیگر م به بهانه
ی مختلف موجود ها که آیا نظریه استله مطرح أرو، در این پژوهش این مس از این .کندالمللی کنونی ایفا میمعادالت بین

، از قدرت تبیین استالملل  روابط بین های رفتاری در عرصهالملل که حوزه مطالعاتی معطوف به یافتن قانونمندیروابط بین
های افراطی دهد رفتارهای گروههای این تحقیق نشان میند؟ یافتهها و رفتار این گروه برخوردارها، اهداف، رویهانگیزه

راحتی آنها را درک، کنترل یا مدیریت  که بتوان به فایده نیست –زاری مبتنی بر منطق خردگرایی هزینه دینی یک فعالیت اب
 ،بنابراین .الملل سازگاری ندارد های روابط بینقاعده رفتاری آنها با بسیاری از مفروضات اصلی تئوری ،از طرف دیگر .کرد

مفاهیمی از چارچوب تحلیلی  ،با این حال. ان تحلیل جامع را ندارندهای خردگرایانه و جریان میانه امکهیچ یک از انتخاب
تری را برای  مناسب ها زمینهانگاری با نگاه به عوامل جامعه شناختی، هنجاری، هویت، فرهنگ و تاکید بر نقش گفتمان سازه

و توجه به « هویت جمعی»ی مقوم توجه به مبان ،از جمله این مفاهیم. آوردایدئولوژیک فراهم می -های هویتی  تحلیل گروه
الملل از قدرت  تار گروه داعش در عرصه روابط بیندر کنار امنیت فیزیکی است که در تحلیل رف« امنیت هستی شناختی»

دهد گیری از مبانی مقوم هویت جمعی نشان می این مقاله با بهره. ت به نظریات جریان اصلی برخوردارندتبیینی بیشتری نسب
ها و باورهای مشترک و  انگاره ها،سیر ایدئولوژیک از مذهب و قومیت، تاریخ تحقیر و سرخوردگی، روایتکه چگونه تف

به رفتارهای به شدت افراطی گروه داعش منجر  و محیط مادی عمل ترس از عدم تداوم هویت، اجتماع پیرامون ،همچنین
 . ده استش

 شناختی الملل، سازه انگاری، هویت جمعی، امنیت هستی های روابط بینگروه داعش، نظریه: های کلیدی واژه
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 مقدمه

نژادی حاکم  –های زبانی  ای یا اختالفمذهبی، عشیره –های قومی لفهؤدر جوامعی که م

ای از  گونه منازعات اغلب آمیزه این. یابد زمینه ظهور بیشتری می« منازعات هویتی»باشد، 

 –ای منازعات فرقه. دهند را هدف قرار می« امنیت جویی هستی شناختی»و « هویت جویی»

 –باورهای مذهبی، جنبه اعتقادی . ترین نوع تقابل هویتی است مذهبی فراگیرترین و خشن

فرد معتقد و متعصب محسوب « پایا از شخصیت ینمود»که  سازد می  فکری هویت را

خطر افتادن  به دهد که روند وقایع حاکی ازخشونت زمانی رخ می ،در این شرایط .شود می

هسته معنایی هویت جمعی باشد یا دست کم افراد متعلق به آن هویت این گونه احساس 

های تهاجمی یا تدافعی معطوف به احتراز از نابودی، شکل در این حالت، واکنش. کنند

است که در منطقه  یدنبال عوامل مختلفهخطرافتادن هسته معنایی هویت جمعی ب گیرد؛ به می

نه تقاطع تحقیرهای تاریخی و تاریخ استعمار و استثمار، پدیده جهانی شدن، خاورمیا

های مستبد و سکوالر تحت حمایت غرب، ملت سازی، حکومت –شکست فرایند دولت 

بستر های آمریکا در منطقه خاورمیانه  اقتصادی و فرهنگی و سیاست های اجتماعی،بحران

خطرناکی  و بازیگر  طلب فراهم آورده شونتظهور و بروز طیف رادیکال و خ برایمناسبی 

  .اند به نام داعش را وارد معادالت سیاسی این منطقه کرده

الملل  های روابط بیناکنون پرسش اساسی آن است که آیا امکان کاربست نظریه

معادالت کنونی سیاست عنوان بازیگری با نقش فزاینده در هبرای تحلیل رفتار گروه داعش ب

الملل از  های مختلف روابط بین آیا نظریه ،جود دارد؟ به سخن دیگرالملل و نو روابط بی

 ها و رفتار این گروه برخوردارند؟  ها، اهداف، رویه بیین انگیزهقدرت ت

الملل بر نوعی تعهد به خردگرایی استوار  که نظریات جریان اصلی روابط بیناز آنجا

کنند، توان زا تلقی مییافته و برون گران را مفروض تعینبوده و هویت و منافع بازی

گیری و گسترش الملل در نتیجه شکل ه روابط بینپاسخگویی به تحوالت نوظهور در عرص
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 3/  چارچوبی نظری برای تحلیل رفتار گروه داعش

در  ،در طرف دیگر. ایدئولوژیک افراطی از جمله داعش را ندارند -های هویتی گروه

تار هستند دهنده تناظری ساخ ها همچنان بازیگران اصلی و شکلانگاری دولتنظریات سازه

ها هویتکه در این چارچوب  استله أاین مس ،از دیگر معایب این چارچوب ،و همچنین

 ؛ما قبل اجتماعی وجود ندارد/ بر اثر تعامل، شکل گرفته و هویتی به شکل ما قبل تعاملی

، با این حال. پرداخت« تعامل»توان به نمی« هویت»ولی حقیقت آن است که بدون داشتن 

 شناختی، هنجاری، هویت، فرهنگ و انگاری با نگاه به عوامل جامعه ی سازهچارچوب تحلیل

ایدئولوژیک  -های هویتی تری را برای تحلیل گروه مناسب ها زمینه تاکید بر نقش گفتمان

مهمترین  ،شناختیدو مفهوم هویت جمعی و امنیت هستی ،در این پژوهش. آوردفراهم می

 .روه داعش در نظر گرفته شده استچارچوب در تحلیل رفتار افراطی گ

تحلیلی است و با توجه به ماهیت و نوع موضوع -نوع پژوهش حاضر، توصیفی

بر مبنای  ،های گوناگون و به طور کلیمورد مطالعه، گردآوری اطالعات از روش

 .های کیفی انجام گرفته است زیه و تحلیل یافته عمدتا به شیوهای و اینترنتی و تج کتابخانه

 

 الملل  نابسندگی نظریات روابط بین -9

ها همیشه در پی توصیف، توضیح و تبیین شرایط و رخدادهای موجود و در نظریه

 ،بنابراین. اند که ممکن است در آینده رخ دهدبینی آن چیزی بوده ای باالتر پیش مرحله

و آنچه در گذارند بر هم تاثیر می ،یکدیگر داشته عرصه نظریه و عمل ارتباط تنگاتنگی با

این امر  (Wacker,1998:3).دهدها را تحت تاثیر قرار مینظریه ،عرصه عمل رخ می دهد

؛ یعنی شرایط حاکم در عرصه الملل هم صادق استهای روابط بیندر مورد نظریه

ند این وضعیت را تبیین وشکهایی که میالمللی و تغییر و تحوالت ایجاد شده بر نظریه بین

های مختلف ها در نظریهگذاشته و متاثر از شرایط عینی، تجدید نظر و بازبینینمایند، تاثیر 

 .پذیردنیز صورت می
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ولی در گذر عمر  ؛الملل استهای روابط بینترین رشتهجدیدالملل از  روابط بین

. بوده است یهای ناسازگار و کوتاه اعتبار بسیارکوتاه خود میدان مبارزه و کشمکش نظریه

ای عام در تدوین نظریه ،الملل پردازان روابط بین های اصلی نظریهی از انگیزههمواره یک

ای قوی باشند که های اصلی آن به اندازهالملل بوده است که مفروضهزمینه روابط بین

های تاریخی خاص یا دوران نظر از صرف الملل را،بتوانند خصوصیات بنیادین روابط بین

المللی های روابط بیند که عمال به دلیل متغیر بودن ذاتی پدیدهنهای موجود تبیین کن تفاوت

و اینکه در جهان واقع چیزی به عنوان انگاره یا هویت جهانشمول، فراتاریخی، جدا از 

ای عام در  فرهنگ وجود ندارد، نیل به نظریه زمینه خاص تاریخی و اجتماعی و مستقل از

: 9319مشیرزاده و طالبی آرانی، )بوده است ایالملل تالش بیهودهنظریات روابط بین

های ذاتی و ساختاری توان الملل به دلیل ضعفهای روابط بین تئوری ،همچنین(.  414

 و جوان بسیار، سلطه خدمت در، غربی المللروابط بین .دنین جامع رویدادها را نداریتب

از  نماید که تبیین و یلتحل را غیرخطی و پیچیده و متنوع بسیار عرصه باید که است محدود

 .الملل خارج است توان نظریات موجود روابط بین

المللی  ه کنشگری دولت و ساختار نظام بینالملل، وجدر جریان اصلی روابط بین

ها و وجه غالب مادی آنها تمامی آثار و رفتارها متاثر از اولویت این پدیده ،شیئیت بخشیده

انگاران افراطی، ها و سازه زتابی با محوریت انتقادیهای باجریان .گیردمدنظر قرار می

کنند که گویی مل میأآنچنان در عناصر معنایی، هویتی و وجوه ناپیدای غیرمادی، تدقیق و ت

نمی  آن، تمامی ساختارها و وجوه مادی صرفا ساخته و پرداخته ذهن بشر است و فراتر از

جریان میانه  ،در این میان. المللی تفسیر کردینهایی از واقعیت بتوان آنها را به عنوان نشانه

انگاری تالش و سازه( مکتب انگلیسی)المللی ن جامعه بیننیز با پیشگامی مکاتبی چو

این دو  با این حال،. بگیرند ها در نظرهای پدیدهاند تا هر دو وجه را به عنوان ویژگی کرده
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اند پیوستگی نظری و مفهومی را ارائه ستهویژه در ابعاد فرانظری نتوان رویکرد میانی نیز به

 (.491: 9311صالحی و پیرسالمی، )کنند

ها و هنجارهای ناشی از الملل مبتنی بر ارزشهای روابط بیننظریه ،از طرف دیگر

ها بر دولت محوری و تأکید بر تأکید رئالیست. کننده نظم موجود هستندنظم وستفالی تبیین

انگاری بر اساس نظم  هایی چون لیبرالیسم و سازه رال در نظریههای لیب ها و انگاره ارزش

های سنتی و خردگرا چون رئالیسم  تأکید نظریه ،همچنین. نوین وستفالی قابل توجیه است

هم زننده این نظم وستفالی دارد که هر عامل بر و لیبرالیسم بر حفظ وضع موجود ریشه در

داشت که مبنا و  باید توجه .کندورها تلقی مینظم را تهدیدی علیه امنیت و منافع ملی کش

مبانی مهمی الملل مبتنی بر عدم تأثیرگذاری های سکوالر روابط بینمفروض کلیه نظریه

المللی را نقض و  به تحوالت و نتایج بین ..دولتی،و بازیگران ضد ساختار غیر دینمانند 

در سیاست  این عوامل کننده برایها، نقش تعیینسازد؛ چون هیچ یک از این نظریه باطل می

های روابط  ی که خارج از مفروضات تئوریهایپدیده ،در نتیجه .المللی قائل نیستندبین

نابسندگی آنها را بیش از پیش به نمایش  ،شوندالملل میالملل، وارد صحنه روابط بین بین

که عنصری  را گرایی دینیاند نقش رفتار افراطالملل نتوانستهنظریات روابط بین. گذارندمی

الملل کنونی است و نوعی خاص از مناسبات و بسیار تاثیرگذار در عرصه روابط بین

ساختار کنونی  کند که حاصل آن نفی و ردّ های سیاسی و فرهنگی را پیگیری میساختار

المللی است و مانند رقیب غربی خود هر  سیاست و مذهب در سطوح بین ترتیبات قدرت،

دهد، به خوبی شناسایی کنند و فت و عدم همراهی را با خشونت پاسخ مینوع مخال

 .بینی کنند ، تبیین و در نهایت پیشتوصیف، توضیح 

تعامالت  عالوه بر این،. گرایان حاصل درک جمعی آنهاست قواعد رفتاری افراط

در . ندکدهد و نقششان را تعیین میگرایان درک آنها را از جهان شکل می بیناذهنی افراط

؛ شونداین ارتباط باید توجه کرد که کنشگران و ساختارها نیز به صورت متقابل ساخته می
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 –در واقع، درک رابطه ساختار . دهد و برعکستعامل کنشگران، ساختارها را شکل می

المللی و  ه چگونه کنشگران و ساختارهای بینشود ککارگزار موجب فهم این واقعیت می

و ( 953: 9311جمالی، )دهند گرایی به رفتار یکدیگر شکل میفراطخارجی در موضوع ا

 ،کنندالملل را تخطئه می پذیرند و ساختار موجود روابط بیناز آنجاکه قالب دولت را نمی

های موجود روابط بین  دامات آنها را داخل یکی از تئوریبسیار دشوار است که بتوان اق

 .الملل قرار داد

چهار عنصر سرزمین، مردم، حکومت و حاکمیت و در صحنه دولت به معنای تجمع 

، که با توجه به این چهار عنصر، گروه هاستالملل شناسایی از طرف دیگر دولتروابط بین

داعش نه دارای سرزمین مشخصی است و نه مردم یا ملیت خاصی را به خود اختصاص 

با کمی  ،ت هستندکه عناصر ثانویه تشکیل دولرا داده است، و حاکمیت و حکومت 

رسمیت  لل نیز از طرف کشورها بهالمدر صحنه روابط بین ،ند و همچنینهستاغماض دارا 

اند، نمی  ض خود را بر واحد دولت بنا نهادهنظریاتی که مفرو ،؛ بنابراینشناخته نشده است

توانند ظهور، حضور و کنشگری داعش را تبیین کنند، چون نظریات بر مبنای مفروضات و 

اصوال . اند که در تضاد و تعارض با گروه داعش هستندولی برخاسته و برساخته شدهاص

ثر بودن در بهترین ؤها در نظریات جریان اصلی محلی از اعراب ندارند و در صورت مگروه

به عنوان متغیرهای وابسته در نظر  ،گر و در بدترین حالتحالت به عنوان متغیرهای مداخله

شناسی جهانی در کشورهایی که به هایی مانند داعش از بعد جامعههگرو. شوندگرفته می

ژئوپلتیک قدرت و توان ظهور  ءقدرت یا خال ءدلیل وجود خالهکشور درمانده معروفند، ب

شناسی  ا استخدام کرد که بر ابعاد جامعهای رباید نظریه ،بنابراین. کنندو بروز را پیدا می

 ...محوری و امنیت محوری، دولت نه بر ساختارگرایی، ،کنندتاکید ... مانند هویت، فرهنگ و

شناختی، هنجاری، انگاری با نگاه به عوامل جامعهچارچوب تحلیلی سازه ،در این بین. 

های تری را برای تحلیل گروه مناسب ها زمینههویت، فرهنگ و تاکید بر نقش گفتمان
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در این پژوهش دو  ،تن این چارچوببا درنظر گرف. آوردایدئولوژیک فراهم می -هویتی 

رفتاری در تحلیل رفتار افراطی گروه  ءمفهوم هویت جمعی و امنیت هویتی مهمترین منشا

مناط  ،هایی که بیان شدهر چند با توجه به محدودیت ؛داعش در نظر گرفته شده است

 .فراگیری و قبض و بسط در این زمینه، در گرو مداقه و تامالت بیشتری است

 ،تعریف دقیق و استانداردی از هویت که مورد پذیرش همگان باشد :هویت جمعی .9-9

شدن یک موجود  معنای این همانی، کیستی و شناختههویت به لحاظ لغوی به . وجود ندارد

هویت به معنای مشخصه چه کسی  ،به عبارت دیگر. های خاص استبه اوصاف و ویژگی

هویت شکلی از آگاهی به خود،  ،واقعدر. تاس( و خود)د از نگاه دیگرانبودن هر فر

کند هر شخص برای خود چه خصوصیاتی جامعه، فرهنگ، تاریخ و آینده است و معلوم می

 (.41: 9335امینیان، )ای همانند و از دیگران متمایز کندقائل است تا او را به عده

از هم  ،نهاستآنچه در خارج از آها تنها بنابربر اساس نظر اکثر اندیشمندان، هویت

مفهوم هویت جایگاه . استمرار آن طی زمان است ،معیار دیگر هویت. شوندمتمایز می

یانند؟ کند؛ اینکه راه و هدفش چیست؟ دوستان و دشمنانش کاجتماعی هر فرد را معلوم می

 (.49-41: 9335امینیان، )اش چیست و تعلقاتش کدام است؟ به کجا تعلق دارند؟ گذشته

ترین  ، مهم«خود»گرایان از  جابی و ایجادی هویت و تصور افراطبعد ای در ارتباط با

گرایان وضعیت تعاملی خود  افراط. ی گروه و رفتار گروهی استگیر کرد هویت، شکلکار

سان، عالیق و های بنیادین هم مسلکشان را با توجه به ارزش سنخ و هم های همبا سایر گروه

فهمند که نوعی هویت مشترک را می ای می گونه هبینی یکسان، ب عقاید مشترک و جهان

 .Adler, et).یابند دست می« حس ما بودن»به نوعی « لرآد»و« بارنت»سازند و به تعبیر 

al,1998:7) 
بر سو مشتمل  ی، هویت جمعی هویتی است که از یکشناخت براساس نظریات جامعه

های خاص خود  ی با ویژگیبه یک موجودیت اجتماع شان آگاهی مشترک افراد به وابستگی

توان  ، میبراساس این. دایر بر احساس یا حس تعلق جمعی است ،و از سوی دیگر است
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در  2«احساسی»و  1«شناختی»گیری هویت جمعی، وجود دو عنصر  گفت که از شروط شکل

تر، نه تنها افراد باید از تعلق خود به یک نهاد اجتماعی با ویژگی  به بیان روشن. استآن 

بلکه باید از یک احساس دلبستگی نسبت به آن نیز  ؛ی خاص آگاهی داشته باشندها

گی در نتیجه امر، هرچه افراد تعلق عینی بیشتری به جمع داشته باشند، وابست. مند باشند بهره

افرادی که در  (.34: 9331واعظی، )تر خواهد شد یافته ذهنی و احساسی آنها نیز تحکیم

شوند، و تحت تأثیر  تند، دچار دگرگونی شخصیتی و سیاسی میهای افراطی عضو هسگروه

یابد، هویت جمعی را به جای هویت  های واحدی که از رهبر گروه به آنها انتقال می پیام

 :گویددر این رابطه می 3اسحاق کفیر. نمایند فردی جایگزین می

دورافتاده ها مانند جزایر  ا مسلم دانستن این مطلب که انسانتئوری هویت جمعی ب

و ( ذهنی  ارتباط)بندی، شناسایی کند که در یک فرایند طبقهمینیستند، مشخص 

افراد چه کسانی هستند و به چه گروه ( تعصب نسبت به گروه خود و اهمیت آن)مقایسه

هایشان پاسخگوی کنند دولت در این راستا، افرادی که احساس می. اجتماعی متعلق هستند

 ،به عبارت دیگر. کنندای بدیل را جستجو میجامعه ،ت آنها نیستویژه امنیهب ؛نیازشان

کنار  سو درشان و خودشان را در یکو محیط که افراد فهم خود را از زندگیهنگامی

در یک سوی  ،گذارند و گروه و جنبشی را که دوست دارند به آن بپیوندندیکدیگر می

دهد رسما به آن گروه ا اجازه میکنند که به آنهدیگر، آنها شرایطی را ایجاد می

 .(Kfir,2014:4-7)بپیوندند

محیط ناامن که افراد را  -9: هویت جمعی داعش سه پایه اصلی دارد  ،از این منظر

افراد سرخورده و تحقیر شده  وکند  های اجتماعی جدید توانا میایجاد ویژگی برای

                                                   

1. Cognitive 

2. Affective 

3. Isaac Kfir 
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لب را روشن کند که دولت این هویت جمعی باید این مط .توانند به آن بپیوندند می

ای که مخاطبان را به گروه  وسیله -4؛ کند تأمین ،که افراد مستحق آنند را تواند امنیتی نمی

، در واقع. منفعت شخصی -3 ؛بسیار قوی است یدر این رابطه دین پیوند که متصل کند،

 امنیت ،ندکند که اگر کسی از دستورالعمل آنها پیروی ک هویت جمعی موقعیتی را ترسیم می

این رویکرد در بیانیه . تامین خواهد شد ،فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی

کسانی که اشکال  ":کنداز گرفتن موصل صادر کرد و اعالم می پسای داعش که ماده 91

موجب درد و رنج شما  ،را ایجاد کردند... جمهوری، بعثی، صفوی و :حکومت سکوالر

 .(Kfir, 2014:8 )شودخوبی دیده می به ،"ایجاد دولت اسالمی استامروز زمان . شدند

های هویتی و در نتیجه انگارانه، ایدئولوژی یکی از مقومطبق مبانی معرفتی سازه

قوی میان افرادی با  یاست که پیوند ای شود و وسیلهسازِ کنشگران محسوب میرفتار

گرایی بر مبنای آن به وجود  که افراط طرز تفکر ایدئولوژیک. کندشرایط همسان ایجاد می

آمده است، محورها و اصولی چون نوع برداشت از دین، نحوه نگاه به انسان و نوع نگرش 

مبانی ایدئولوژیک افراطی گروه داعش، که مقوم مبانی هویت . شودبه دنیا را شامل می

 متفاوت جدای از شهوت دستیابی به قدرت، از دو منبع کامال ،جمعی این گروه است

اولین منبع و وجه قالب . مشترک دارند ای هر دو زمینهاین، با وجود  .سرچشمه می گیرد

ریشه دارد که ( 94قرن )های ابن تیمیهای است که در اندیشهاحکام شرعی افراطی ،کنونی

به ایدئولوژی سلفی مدرن تبدیل شد و داعش خشونت خود را ( 93قرن)توسط عبدالوهاب

که تمام اعمالش برای احیای اسالم، بازگشت به اسالم ناب، اتحاد مسلمانان با این استدالل 

های الهی  نان با اجرای فرمامنؤاحیای مجد و عظمت م ،تحت اسالم واقعی و درنهایت

 .(Barret,2014:18)کند است، توجیه می

اش کامال مشخص  داعش که در سازمان و اهداف سیاسیدومین منبع ایدئولوژیک 

گرایی در اساس  یبعث. های بعثی جدید است که به داعش پیوستندگرایی و شبکه ، بعثیاست
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ین تفکر ا. نجات آن از فساد و استعمار است ودنبال احیای نژاد عرب هخودش ب

. استعرب تحت رهبری یک رهبر و هدایت حزب بعث  درجستجوی ایجاد دولت پان

کومت از مذهب بود و اگرچه دنبال جدایی حهاگرچه حزب بعث یک جنبش سکوالر و ب

ولی پیشروی اسالم توسط  ؛عراق و سوریه زمان حکومت بعث سکوالر بودند

درت فکری مردم عرب عنوان شاهدی بر عظمت فرهنگ عربی و قههای بعثی ب تئوریسین

 (Barret,2014:19).شود درنظرگرفته می

کشورهای  های پیاپی جهان اسالم و ضعف درونی دنبال شکستهداعش ب ،درواقع

یابی مجدد و احیای مجد و عظمت جهان اسالم و  ، هویتاسالمی و سرخوردگی مسلمانان

ها هویتی مشترک های افراطی و بعثیای است که سلفی کند و این نقطهعرب را مطرح می

تکفیری و تئوری بعث، دیدگاه شروعی مجدد از طریق /هر دو رویکرد سلفی زیرا ؛یابندمی

 . کنندرا مطرح می بازگشت به گذشته

استقرار حکومت اسالمی و احیای خالفت  کلید رسیدن به این هدف، ،از نظر داعش

داعش که همواره یکی از اهداف خود را ایجاد خالفت بیان کرده است، به منظور  .است

گوست آقادر بودن به اعالم خالفت مجبور بود یک شهر به عنوان پایتخت داشته باشد و در 

ششمین شهر بزرگ  های شورشی برای کنترل رقه،به مبارزه با دیگر گروهشروع  4193

بوده است،  311تا 611پایتخت خالفت عباسی از  ،رقه. (Barret,2014:36)سوریه کرد

 .اهمیتی استهویت جمعی داعش، مکان نمادین با در جهت انسجام ،بنابراین

 ای با عنوان طی بیانیهق .ه 9345روز ماه رمضانداعش در نخستین  ،در همین راستا

 .خالفت اسالمی را اعالم کرد و ابوبکر البغدادی را خلیفه معرفی کرد «اعالن قیام الخالفه»

شود بیان می« بازگشت خالفت»با عنوان  دابقدر اولین چاپ مجله الکترونیکی  ،همچنین

بوده که  که از زمان آغاز جهاد در این قرن همواره ایجاد خالفت، خواسته قلبی مجاهدین

اند  تهو آن را موقعیتی دانس ) (Dabiq1,1435:35جامه عمل پوشانده شده است به آن اکنون
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که راه را برای اتحاد کامل تمام مسلمانان تحت اقتدار واحد خلیفه، هموار کرده 

هویت سیاسی "ترین تالش آنها دستیابی به نوعی از این رو، مهم (Dabiq1,1435:41)است

از عوامل گرایش به این هویت جمعی به شدت  .ل امارت اسالمی استو تشکی "متمایز

. ات مردم این منطقه بوده استشکست فرایندهای بدیل در جهت همبستگی و ثب ،افراطی

کشورهای عربی و شکست فرایند  گیری این هویت محصول تاریخ گذشته شکل

ها و اعی و تبعیضهای سیاسی و اجتم ویژه در عراق بوده و در ناکامیهب ؛سازی ملت

عربی آن را اقتصادی کشورهای  –دارد که ساختارهای سیاسی ریشه های اقتصادی نابرابری

ود، داعش از اسالم خشن برای گردهم آوردن همفکران خ. شان تحمیل کرده است به جامعه

برای استفاده از خشونت در  ،اندسر جهان سرخورده شدهکسانی که به هر نحوی در سرتا

اقتداری حکومت در عراق و  این گروه در بی. کننداستفاده می ،هرکسی که غیر باشدمقابل 

ای خاورمیانه را در نتیجه سقوط امپراتوری عثمانی تقسیمات منطقهسوریه ریشه دوانده و 

این تصور از تاکید این .  ای را متصور استبه چالش طلبیده و برای خود منطقه گسترده

های آنها نیز قابل شناسایی شود که به خوبی در تغییر نامی میگروه بر هویت جمعی ناش

های این گروه که در نهایت به ها و گسترش فعالیتحذف محدودیت در نام است؛

هایشان در ورای مرزهای سوریه و عراق منجر نامگذاری دولت اسالمی و گستراندن فعالیت

که بتوانند توجیه بیشتری را برای د، درجهت بازکردن دایره هویت جمعی خود بوده و اینش

 . افراد دارای اشتراک هویتی با این گروه برای پیوستن به آن از سراسر جهان فراهم آورند

عامل دیگری است که سرخوردگان هویتی  ،گرایانه در قالب این گروهرویکرد عمل

کند و این را از موضع انفعال و صرف مباحث نظری و بیان تمایالتشان وارد میدان رزم می

های  سلفی .کند در متن و بطن ادبیات تکفیری، نگاهی متفاوت به جهاد ایجاد میرویکرد 

ترین مفاهیم ایدئولوژی خود را عنصر جهاد و  یکی از مهمترین و کلیدی ،جهادی تکفیری

  .دانند تر می حتی بعضا آن را از واجبات اسالمی دیگر مهم
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اند که هرکسی غیر از خودشان را  را گستردهکفر  هقدری دایر به هاسلفی تکفیری

شود جهان از دو اردوگاه تشکیل می» :گویدابوبکر البغدادی در همین راستا می .گیرد دربرمی

اردوگاه اسالم و ایمان و اردوگاه : دارد و آن دو اردوگاه عبارتند ازو اردوگاه سومی وجود ن

های کفر را شامل  و دیگر مذاهب و ملت متحدان آنها کفر و نفاق که مسیحیان و یهودیان و

تکفیر : گوید کنند که می ل روایتی را نقل میخلیفه او ،ید این گزاره از ابوبکرأیدر ت .«شودمی

 (Dabiq1,1435:11واجب است ،پذیرند انی که تصدیق ما از اسالم را نمیو جهاد علیه کس

کند که حربه تکفیر، جوازی  ق مین، این نکته را تصدیوها و آرای سلفی اندیشه ،در واقع. )

حتی مسلمانانی که تفسیر آنها را از اسالم  آنها. است برای انجام هرگونه عملیات جهادی

ن دشمنان خدا تروریسم را مجاز دانند و برای کشتدر اردوگاه کفر و نفاق می ،قبول ندارند

 .دانند می

زخوانی و بزرگنمایی با با آن است که گرایان ویژگی انگیزشی عقاید این افراط

ید مکرر آن أیسازند و با تعناصر مهیج اعتقادات خود، انرژی الزم را برای اقدام فراهم می

های جهادی باور دارند که اقدامات سلفی .بخشندباورها به رفتار تندروانه تداوم می

طه مقابل آنها جهاد و ایثار را نق. نهایت پرستش خداوند است ،انتحاری علیه کفار و مرتدین

 ؛غرب زندگی را دوست دارد" :گویند کهرو می از این و دانندموضع غرب و یهودیان می

"مردن برای بردن"عنوان  بادر کتاب معروفش  1پِیپ ."که مسلمان مرگ را در حالی
عنوان  2

 است نقطه نهایی این است که اساسا تروریسم انتحاری پاسخی به اشغال بیگانگان: کند می

(Moghadam,2008:54) . 

 ءثرترین منشاؤگرایان پایدارترین و م تعلقات ایدئولوژیک و متصلب افراط ،بنابراین

های مشترک که بخشی از  باورهای گروهی و انگاره .شود رفتاری آنها شناخته می –هویتی 

                                                   

1. Pape 

2. Dying to Win 
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ها و ها، روایتسازند، معموال در خاطره جمعی، اسطورهها را میهویت جمعی گروه

شوند که به چیستی یک گروه و چگونگی رابطه آن با سایرین قوام می هایی حک سنت

ها و با فرایند مستمر اند که از طریق نسل اتا تاریخیهایی ذها پدیده این روایت. بخشند می

« قربانی شدن»هایی که بدون تردید، روایت. مانندپذیری و اجرای مناسک زنده میجامعه

های تهاجمی کنند، منبع ادراکی بسیار قوی برای واکنشیک گروه را در گذشته بازگو می

 (. 959: 9311جمالی، )شوندمحسوب می

شدن هویت  هایی است که قربانیگری داعش نیز روایت های اصلی افراطیکی از پایه

لذا این گروه با مسلم انگاشتن این روایات  .کندجمعی آنها را در طول تاریخ تصویر می

در این  .مسببان این رنج تاریخی و جلوگیری از تکرار تاریخ هستند درصدد مجازات کردن

گرایان، افراط. ها داردهای صلیبی جایگاه مهمی در گفتمان سلفی تکفیریتاریخ جنگ ،راستا

، همانا دور را ها به اراضی مقدس مسلمانانهای مسلمانان و آمدن صلیبی دلیل شکست

گوید قطب در همین رابطه میسید. دانند می های نیکوی قدیمی اسالمیشدن از ارزش

 وجود آوردند، منحصر به طنین و آوای وحشتناک سالح نبود،هها ب فسادی را که صلیبی»:

 (.354: 9331مستقیمی و بهرامی، )«بلکه قبل از هر چیز در مقدمه فساد فرهنگی بود

شته شدن پرچم برافراتصویر روی جلد  دابقلذا درچهارمین شماره از مجله اینترنتی 

ای جمله ،شروع مجلهبینیم و در را می داعش بر میدان اصلی کلیسای سیستین در واتیکان

ای است که در عراق زده  این جرقه  :گویدکه می خورد به چشم می از ابومصعب الزرقاوی

  .خواهد گرفتفرا "دابق"لشکر صلیبی غرب را در شده و به اذن الهی دامنه آتش آن 

وجود دارد که  ر مقدمه کالمی از سخنرانی اخیر ابومحمد العدنانید ،همچنین

 :گوید می

ای صلیبیون، به اذن خداوند این آخرین مبارزه ما با شما خواهد بود و ما شما را 

این آخرین نبرد خواهد  زیرا ؛بار متفاوت از گذشته خواهد بود اما این ؛شکست خواهیم داد
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نماییم، رم را تسخیر می -به اذن خداوند -ما . بریدنمی بود و دیگر شما هرگز به ما یورش

این وعده خداوند به ماست . شکنیم و زنان شما را به بردگی خواهیم گرفتها را می صلیب

های ما به آن  مان را درک نکنیم، فرزندان و نوهاگر ما هم آن ز. و در وعده او خالفی نیست

فروشان خواهند  عنوان برده در بازار برده را به یابند و ایشان فرزندان شمادست می

 (Dabiq4,1435:2). ربک لبالمرصاد انّ. فروخت

هیکی دیگر از وقایع تاریخی که محرک حس قربانی شدن و تحقیر را در این گروه ب

های خارجی و  امان قدرت حضور بی .تاریخ استعمار و استثمار است ،شدت برانگیخته

گیری  که موجب اوجفرهنگ آنها بود  مانان و دین وافزون مسلتحقیر روز استعمار،

نفس و احساس  ن احساس تکامل شخصیت و اعتماد بهشد؛ یعنی تهدیدخودباختگی

ز های سنگینی که مسلمانان ا شکست. استسودمندی در تاریخ و امید به آینده 

ن رواج بینی را در بین مسلمانا اند، بیش از پیش خودکم استعمارگران اروپایی متحمل شده

 (. 14: 9333موثقی، )داد

ناتوانی دول عربی در ستیز با دولت تازه تاسیس اسرائیل، ضربه مهلکی دیگری بر 

. ملت عربی و نیز ناسیونالیسم عربی بود –پیکره اعتماد عمومی اعراب به مفهوم دولت 

با روند، برای ستیز اعراب که در عمل از نظر فرهنگی و زبانی ملتی واحد به شمار می

های  که در آن ارتش 9116جنگ  .گرایی دینی افراط:تر یافتندبیگانگان شمشیری برنده

در . شودمتحد عرب از اسرائیل شکست خوردند، سال احیای اسالم سیاسی محسوب می

ها و درنتیجه یاس و عدالتیها، مشکالت، بیشکست در این جنگ تجلی همه ضعف ،واقع

حسینی، )ویژه کشورهای عرب خاورمیانه بودهب ؛میناامیدی در عمده کشورهای اسال

9313 :59-43). 
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اند که آنها الظواهری و الزرقاوی بارها تاکیدکرده الدن،جمله بن رهبران جهادگرا از

در حال جهاد در راه خدا برای شکست کفار غربی ائتالف صهیونیستی و صلیبی در 

 (Alamgir,2006:7) هستندفلسطین 

ابوعمر   ،مثال؛ برای کندسطین را یکی از اهداف خود اعالم میداعش نیز نجات فل

یاری » :بیان کرد که  4111در سال « انما المومنون اخوه»البغدادی، در سخنرانی خود با نام 

اما آنچه بر عهده ما در عراق است، این ]...[ کردن مستضعفین در غزه واجب عینی است

دهیم که آنها را در جبهه جنگ با یاری کنندگان است که به برادرانمان در غزه وعده می

زودی، در عملیات بر ضد اشغالگر آمریکایی پیروز  هکنیم و بیهود در عراق تحقیر نمی

 .(nokbah,2013)«خواهیم شد

های تاریخی ایرانیان را متهم به های همچنین با استناد به نمونهتکفیری -سلفی

ایرانیان را به عنوان فرزندان ابن العلقمی  ،مثال یبرا. کنندخیانت به اعراب و اسالم می

کنند که به محمد بن احمد بن محمد، معروف به ابن علقمی، دانشمند خائن خطاب می

شیعی قرن هفتم هجری و وزیر خلیفه عباسی اشاره دارد که معتقدند به خالفت عباسی 

افراطی معتقدند  هایسلفی. خیانت کرده و موجب قتل وی به دست هالکوخان شده است

ایران نزدیک نُه قرن است که پس از سقوط دولت عباسی و روی کار آمدن صفویه 

آنها همچنین ایران را به کشتن نیروهای طالبان . اندهای فراوانی به اهل سنت روا داشته ظلم

ایران را از  ،کنند و در نهایتو القاعده در افغانستان، در زمان جنگ شوروی متهم می

ابوعمر البغدادی در سخنرانی سال . اندمستقیم و غیرمستقیم در عراق منع کرده دخالت

گونه حمایتی از  ایران نباید هیچ»: بیان داشت « مان تنتهوا فهو خیر لک»خود با عنوان  4116

ها جنگ شدیدی برپا خواهد در صورت ادامه حمایت. عراق انجام دهد[ شیعیان]روافض 

ای که مربوط به مجوس باشد، نه در قی نخواهد ماند و هیچ بقعهشد که هیچ یک از شما با

لذا به تمامی تجار اهل سنت در ایران و . ایران و نه در دیگر کشورها باقی نخواهیم گذاشت
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-16: 9313ابراهیم نژاد، )دهیم که از تجارت با روافض بپرهیزیدسایر کشورها هشدار می

11). 

نه تنها بررسی سطوح هویت  ،ان افراطیگیری یک جریدر شناخت چگونگی شکل

بلکه عوامل تهدیدی هویت و امنیت هویت در  ؛و عوامل شکل دهنده آنها ضروری است

باید مورد مداقه  ،شدت متاثر از آنها هستنددوره معاصر که رفتارهای افراطی کنونی به

 .قرارگیرد

-ها بر نظریات روابط بینسال دیدگاه رئالیستی در مورد امنیت برای :امنیت هستی شناختی. 9-2

که دیدگاه نئولیبرالیسم اهمیت بازیگران غیردولتی حداقل تا زمانی)المللی غلبه داشته است

نسانی و مبانی گونه دیدگاه مادیگرا تمام انواع احساسات و عواطف ا این .(را مطرح کرد

یعنی ناامنی  ؛ات آنبه استثنای ترس و مشتق)استهای خود نادیده گرفته هویتی را در تحلیل

جهان سیاست « عقالنیت»احساسات را از  ،و در واقع( طراب ناشی از معضله امنیتضو ا

که اولویت با امنیت فیزیکی است  غالب بود این ایده ،های زیادیبرای مدت. کندحذف می

که بر تمام  عاقالنه، منطقی و شفاف یفرض مبتنی است بر تفکرو اینکه این پیش

-المللی غلبه داشت و نقش احساسات و مبانی هویتی در روابط بینروابط بین های قرائت

الملل در جهان سیاست برای هدایت یک بررسی سیستماتیک از رفتارها نابسنده در نظر 

شد که موجب فهم غلط گونه تفسیر می و گاهی آنشد گرفته می

 . (Herta,2008:73)شوند می

بخش را مطرح  به رضایت و احساسات نتیجه ع نیازانگار موضودانشمندان سازه

الکساندر ونت بر سازه اجتماعی ترس و اضطراب تاکید کرد و به تبیین  ،مثال ؛ برایکردند

احساس  ،شودله پرداخت که چگونه افراد هنگامی که نیازهایشان برطرف میأاین مس

رس و ناامیدی احساس ت ،شودکنند و چگونه هنگامی که نیازهایشان برطرف میرضایت می

امنیت فیزیکی، امنیت هستی شناختی، : شمرد گونه برمی پنج نیاز اساسی را این ونت. کنندمی
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نیاز »:کند که گونه تبیین می شناختی را اینوی امنیت هستی. پیوند، عزت نفس و تعالی

. «ویژه جهان اجتماعی پیرامونشهب ؛انسان به داشتن انتظارات نسبتا ثابت در مورد طبیعت

شناختی برای شناخت جهان سیاست تاکید  نت هم بر امنیت فیزیکی و هم هستیالکساندر و

شناختی انسان را به فیزیکی، امنیت هستیدرکنار امنیت»: گویدکند و در همین ارتباط میمی

امنیت  (Herta,2008:73-74.)«داردمیی به رسمیت شناختن جایگاه خود واجستجو

در نتیجه یک تالش بین  ،الملل و تئوری امنیتدر روابط بین را دشناختی جایگاه خو هستی

اند کار بردهههایی که این مفهوم را بتمام تئوریسین ،در همین رابطه. ای تصاحب کردرشته

شناس  تر از جامعه طور دقیق شناختی و یا به ای این مفهوم را از جامعهطور گسترده به

آنتونی گیدنز در کتابش در سال  .(Cupac,2011:7)اند گرفتهعاریه آنتونی گیدنز  ،بریتانیایی

اطمینان »: کندگونه تعریف می را این« شناختی امنیت هستی»مفهوم ( رنیته و هویتمد)9119

ها در تداوم هویتشان و در تداوم اجتماع پیرامونشان و محیط مادی خاطری که اکثر انسان

به پیرامون اساس امنیت هستی شناختی را  احساس قابلیت اتکا ،کنندعملشان احساس می

 .(Giddens,1991:243) «دهدشکل می

یکی   ،های هویتی انگارانه باید پذیرفت که حفظ و تداوم سازه دیدگاه سازه براساس

ها  های بشری در سطح فردی و جمعی است و طبعا گسست در آن ترین دغدغه از مهم

ها را به خطر  امنیت روانی و فیزیکی انسان ،هتواند به مثابه تهدیدات هویتی تلقی شد می

دهنده  ه یکی از عوامل سوقهموار .شودمنجر و درنتیجه به رفتارهای افراطی  اندازد

خطر افتادن اسالم در نتیجه  سمت اسالمگرایی افراطی احساس به های اسالمی به گروه

ز سرکوب های واکنشی ناشی احرکت تحلیل ،همین راستادر. اقدامات خارجی است

 .(Al Raffie,2003: 79)هویتی، نیازمند فهم دقیق عوامل محیطی است

این تصور است که جهان  ،تکفیری داعش -یکی از مفاهیم مقوم اندیشه سلفی 

این جنگ صلیبی . هاستمدرن درصدد به راه انداختن جنگ صلیبی جدیدی علیه عرب
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جنگ صلیبی جدید . انه گرفته استاستقالل سیاسی را به جای استفاده از نیروی نظامی نش

طبق نظر آنها . نفوذ کند ،کند در افکار مسلمانان برای آنکه آن را از نو بیارایندتالش می

 . (Dorothy,2007:85)کند فرهنگ و عقاید مسلمانان را حذف کندجهان غرب تالش می

ن توسط های مسلمانااین گروه با یادآوری تاریخ استعمار و استثمار ملت ،همچنین

کنند که اساس فکری و کشورهای غربی، از دوره معاصر به عنوان استعمارنو یاد می

خطر تغییر هویت و هضم و تواند فرهنگی هویت اسالمی را هدف قرار داده است و می

همراه داشته باشد درنتیجه  داری غارتگر جهانی را به هدم جامعه اسالمی در نظام سرمایه

احیای اسالم از طریق حذف مظاهر  ،ش همواره بر آن تاکید داردیکی از مواردی که داع

باقیمانده از دوران استعمار و امپریالیسم غربی است، که مهمترین آن مرزهای کنونی بین 

« باقیه فی الشام و العراق»ابوبکر بغدادی در بیانیه  ،در همین راستا. کشورهای اسالمی است

از جنگ  پسواسطه پیمان سایس پیکو،  ی نیستیم که بها ملتزم به مرزهایکند که مبیان می

 (.41: 9313ابراهیم نژاد، )جهانی اول پدید آمدند

زمان با انقالب فناوری و ارتباطی را که درصدد شکل ین گروه امکانات جدید هما

های مسلمان براساس فرهنگ غربی هستند ویژه ملتهب ؛های مردم سراسر دنیادهی اولویت

سالمی بیش از پیش خصلتی در مواجهه با این پدیده، بنیادگرایی ا. دانندیخطر بزرگی م

شود، یک نامیده می« جهان اسالم»تکیه بر آنچه  ،از این منظر. گیردخود می سیاسی به

از دیدگاه بنیادگرایان اسالمی، جهان به سمت و . حرکت سیاسی در مقابل غربی شدن است

. که باید با آن مقابله کردربی در حرکت است سوی یک فرهنگ واحد جهانی اساسا غ

های  ایی از فرهنگ و ارزشسبب شرایط استعمارستیزی و تالش برای جد گرایان به اسالم

پیشینه . نگریستند جهانی با دیده تردید و دشمنی می هایاستعماری، از آغاز به ارزش

اد انطباق با غرب را استعماری غرب و هیمنه اقتصادی، نظامی و فرهنگی کنونی آن استعد
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توانند جهانی شدن  ان اسالمی، جز با دیده تردید نمیاز این رو، بنیادگرای. از بین برده است

 (.943: 9314نیا و دیگران،  محقق)های غربی را نظاره گر باشندو فراگیری ارزش 

عنوان عامل ههای ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه بتوان از سیاستمی ،در نهایت

منطقه خاورمیانه شناختی بنیادگرایان یاد کرد؛  خطر افتادن امنیت هستی خارجی اصلی در به

 .های امنیتی آمریکا قرار داشته است های اخیر در صدر اولویت طول دهه و جهان اسالم در

های این منطقه تنظیم نشده  واقعیت های امنیتی آمریکا در این منطقه چون بر اساسسیاست

 به داعش گروه گسترش و تشکیل . تبعات نامطلوبی در پی داشته است همواره ،است

با  داعشگروه است و  بوده امنیتی هایسیاست این تاثیر تحت شدت به مختلف دالیل 

 جهان هایتوده در خود نفوذ دامنه گسترش در های مخربمهارت از تبعات این سیاست

 اسالم از آمریکا ابزاری گیری بهره یل،حمایت از دولت جعلی اسرائ .است برده بهره اسالم

چنین هم و سلفی هایجریان تقویت و  افغانستان در آمریکا های سیاست، کمونیسم برابر در

 وهای معروف به عرب افغان، ایجاد دسترسی جهانی برای القاعده، اشغال عراق   گروه

 ایجاد و عراق در قدرتء خال ایجاد ،دور دشمن علیه جهاد اعالن در مشروعیت ایجاد

 خالفت احیای عقده موج بر عربی جهان در القاعده دوم نسل برای ظهور مناسب زمینه

 رهبران نسل پرورش به که گوانتانامو و عراق های ندانز در آمریکا هایسیاست، عربی

 سوریه در جنگ کردن ور شعله در آمریکا هایسیاست ،همچنین و شد منجر جهادی جدید

 . های مخرب هستند ، از جمله این سیاستشد منجر داعش ثبیتت و  گسترش به که

ی از مبانی هویتی نیز، اشغال عراق و افغانستان بخش مهم 4119سپتامبر  99پس از 

های سرکوبگرانه و  ماهیت واکنش. برانگیخته استگرایی را در خاورمیانه  گرایش به افراط

هایی  طیف. مگیری ضد اسالمی استسپتامبر به نحو چش 99به حمالت  اشغالگرانه آمریکا

از مسلمانان در واکنش به این اقدامات، برای جبران ضعف تحمیلی بر خود، به بازیابی 

آزارد که  شدت می این احساس آنها را به. وی آوردندهویتی خویش با اتکا به جهاد ر
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هرصورت،  به. اندبا تمدن و فرهنگی دیگر بر همه مقدرات آنها تسلط یافته "دیگر"مردمی 

، بخش مهمی از های سرکوبگرانه آمریکااندیشه نجات از بحران هویت در مقابل سیاست

هایی مانند طالبان و  ست که نقش اساسی در پیدایش جریانگرایی ا تاریخ ایجاد افراط

در نهایت نیز با آغاز جنگ داخلی سوریه در . داعش شده است ،القاعده و نمونه اخیر آنها

های امنیتی خود به الت متحده با تعریف سقوط رژیم بشار اسد در سیاست، ایا4199سال 

یعنی داعش و جبهه  ؛دو گروه اصلی معارض در سوریهاز جمله  ؛تجهیز مخالفان در سوریه

عنوان یک گروه تروریستی  که خود آمریکا آن را به هایی گروهیعنی  ؛پرداختالنصره 

بار دیگر مانند دهه الت متحده ایا و غرب لذا . ندوش ته و از اقمار القاعده شناخته میشناخ

بیش  ند وهای تروریستی القاعده و جهادگران سلفی، اشتراک منافع پیدا کرد با گروه 9131

 .گرایی افراطی شدند از پیش موجب تقویت اسالم

 

 گیری نتیجه

ها پدیده های ذاتی و ساختاری توان تبیین جامعالملل به دلیل ضعفهای روابط بینتئوری

الملل وارد صحنه های روابط بینهایی که خارج از مفروضات تئوریرا ندارند و پدیده

یک نمونه . گذارندیش از پیش به نمایش میبشوند، نابسندگی آنها را الملل میروابط بین

های نوظهور، داعش به عنوان نمایشی نو از بنیادگرایی افراطی است که اخیر از این پدیده

های المللی در قالب بسیاری از چارچوبجود نقش روزافزون در معادالت بینبا و

مفاهیمی از چارچوب  ،با این حال .گیردالملل قرار نمیده نظریات روابط بینش تعیین

 ایدئولوژیک –های هویتی تری را برای تحلیل گروهمناسب انگاری زمینهتحلیلی سازه

رخی مناسبات و مداخالت عناصر هویت ستیز شکل داعش که در پرتو ب .آوردفراهم می

تدریج و متاثر از  بهشود که گرفته، نوعی سازه معنایی و برساخته اجتماعی محسوب می

تاریخی تکوین و استحکام یافته است؛ ادراک بیناذهنی اعضای داعش  –های هویتی محرک
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عظمت جهان اسالم و تفسیر ایدئولوژیک آنها از مذهب و قومیت در جهت احیای مجد و 

های سکوالر هویتی مشترک بیابند و های افراطی و بعثیده است که سلفیشو عرب سبب 

عوامل گرایش به این از . برای شروعی مجدد از طریق بازگشت به گذشته، به هم بپیوندند

شدت افراطی محصول شکست فرایندهای بدیل در جهت همبستگی و  هویت جمعی به

ویژه هب ؛سازی کشورهای عربی و شکست فرایند ملت ه، تاریخ گذشتهثبات مردم این منطق

های اقتصادی دارد ها و نابرابریهای سیاسی، اجتماعی و تبعیضدر عراق و ریشه در ناکامی

. شان تحمیل کرده است ادی کشورهای عربی آن را به جامعهاقتص –که ساختارهای سیاسی 

گرایی  های اسالمی به سمت اسالمدهنده گروه ، همواره یکی از عوامل سوقاز طرف دیگر

 ،همین راستادر. خطر افتادن اسالم در نتیجه اقدامات خارجی است افراطی احساس به

های واکنشی ناشی از سرکوب هویتی، نیازمند فهم دقیق عوامل محیطی حرکت تحلیل

اریخ استعمار است گرایان تداعیگر ت شدن برای افراطی  ، مدرنیته و جهانیدر این میان .است

برد و امنیت جهان را به سمت و سوی یک فرهنگ واحد جهانی اساسا غربی به پیش میکه 

 .گرددکند و رفتارهای افراطی را موجب میشدت با خطر مواجه میههویتی آنها را ب

های منطقه تنظیم نشده  واقعیت های امنیتی آمریکا در این منطقه نیز چون بر اساس سیاست

دالیل تشکیل و گسترش گروه داعش به . همواره تبعات نامطلوبی در پی داشته است ،است

 .ها بوده است شدت تحت تاثیر این سیاست مختلف به

های منطقه، تحقیرهای تاریخی جهان عرب و  تقاطع ضعف داخلی دولت ،بنابراین

با  آرزوی سراب خالفت و وحدت اسالمی به عنوان کلید غلبه بر این تحقیر تاریخی

یجاد و توسعه گروه های ا ی آمریکا در منطقه که همگی زمینهها جهانی شدن، سیاست

« شناختی امنیت هستی»و « هویت جمعی»فاهیم در چارچوب م ،گردند داعش محسوب می

تبیین در چارچوب نظری  اند تا حد زیادی قابلیت از علوم دیگر به عاریه گرفته شدهکه 

 .الملل را دارند روابط بین
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