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   چکیده

ست سیا سی اقدامات و  سیاري از ناظران، در تحلیل و برر داعش، هاي ب

کنند. سـئوال اسـاسـی و اصـلی که این می به تفسـیر مذهبی آنان رجوع
ــخگویی به آن ــدد پاس ــدمی پژوهش درص ــت که  باش هاي مؤلفهاین اس

ـــوریه و  ـــکل گیري داعش در عراق و س تا چه میزان در ش اجتماعی 
صلی  ضیه ا شونت در اقدامات آن ایفاي نقش کرده اند؟ فر بکارگیري خ

پژوهش این اســت که ریشــه اصــلی ظهور این گروه و پیوســتن اعراب 
به آن،  ـــنی  فهس ید وجودي و هاي مؤل هد ماعی همچون ترس و ت اجت

هاي دهد که اگرچه ریشـــهمی قیق نشـــانفرهنگی بوده اســـت. نتایج تح
سالم مربوط سیر افراط گرایانه از ا شود اما این می مذهبی داعش به تف

یه اي و مهجور  ـــ حاش نان  ـــنی و جوا یت اعراب س ما بدون ح گروه 
توانست تداوم پیدا کند. مردمی که با سقوط صدام نمی کشورهاي غربی

ـــده ـــمت داعش  و پس از آن خروج آمریکا و خالء قدرت ایجاد ش به س
ـــمین بقاي فرهنگی و پیروزي  ـــدند که با رویکرد مذهبی، تض متمایل ش

ـــیفی -نهایی را به آنها وعده داده بود. روش تحقیق در این مقاله، توص
  تحلیلی است. 

خالفت  داعش،ترس، فرهنگ خشـــونت، جوانان حاشـــیه اي، واژه:کلید
  مجازي، نگرش آخرالزمانی.

  13/03/1397 تأیید تاریخ   08/02/1397 دریافت تاریخ

ی �ص�نا�ه
ع��

ی -
��

 �و



  ... مذهب و خشونت یدگیبه درهم تن یجامعه شناخت يکردیرو                                              74

  مقدمه

در بررســی و مطالعه گروه داعش بســیاري از مفســران مذهبی براین باورند که این گروه 

هاي اي و برهاني اســتدالالت خود به منابع اندیشــهاســاســاً مســلمان نیســتند. این ناظران برا

با عنوان تکفیري ها می قرآنی رجوع ـــالمی  نده اس ند. می یادکنند و از دولت خودخوا کن

ست که چه علل اجتماعی در ظهور و تدامی سئوالی که در اینجا مطرح وم گروه شود این ا

اند؟ این مقاله براین باور اســت که داعش یک جنبش افراط تروریســتی داعش نقش داشــته

ست اما  سیر افراط گرایانه از مذهب ظهور کرده ا ساس تف گراي مذهبی است که اگرچه برا

در حقیقت  ســیاســی گرفته اســت. هاياجتماعی و کژکارکرديهاي مؤلفهاز قدرت خود را 

عربی و نیز حمله آمریکا به عراق فضـــاي هاي انقالب از زمان شـــروع تحوالت موســـوم به

ي تروریستی با مبانی اندیشه هاگروهامنیتی این کشورها به سمتی پیش رفت که زمینه ظهور 

به ســـرعت قلمرو زیادي را در عراق و  هاگروهتکفیري را فراهم کرده اســـت. این -ســـلفی

شد. در این  شروع  شغال کردند و یک جنگ خونین، جدایی طلبانه و فرقه گرایانه  سوریه ا

سترهاي اجتماعی موجود  ست ب شده ا ستی  شد و قدرت این گروه تروری ضا آنچه باعث ر ف

مانی و وعده قدرت داعش بویژه ابعاد آخرالزهاي در جامعه عراق و ســوریه و نیز اســتراتژي

بخشــی به اقلیت اعراب ســنی بوده اســت که با ســقوط صــدام خود را در محاصــره اکثریت 

شـــیعی و نیروهاي محلی تنها یافته بودند. براین اســـاس به ســـمت گروه افراط گراي ســـنی 

ـــال  ـــه س داعش تمایل پیدا کردند که به آنها وعده رهایی داده بود. عالوه براین در طول س

وسـیعی از دو کشـور اشـغال شـده، از طریق تعامالت اینترنتی هاي روه بر بخشسـلطه این گ

ـــورهاي مختلف آمریکا، اروپا،  ـــروع به جذب جوانان از کش بویژه فیس بوك و توئیتر ش

ـــیه قرار گرفتند و وعده داعش را راه هاي ترکیه و ...کرده بود که همگی به نوعی در حاش

با دانمی حل نجات فرهنگی و فیزیکی خود تا  ـــتند. براین اســــاس این مقاله تالش دارد  س

سی ابعاد و زمینه شناختی به برر اجتماعی ظهور و تداوم قدرت دولت هاي رویکردي جامعه 

  خود خوانده اسالمی داعش بپردازد.

  پیدایش داعش و افول آن در بعد میدانی-1

ستی داعش که  را ودخ و است کرده یجهان خالفت يادعا 2014سال  از گروه تروری

ــالم دولت ــام یاس ــور و عراق از ییهابخش نامد،یم عراق و ش ــرف به را هیس  خود تص

ست. درآورده سرکردگ گروه نیا ا  و یوهاب دیشد دیعقا يدارا که يبغداد ابوبکر یبه 

 کی ادامه درواقع است. داعش ل شدهیتبد اسالمگرا ن گروهیکال تریراد به است، یسلف
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 را خود اعتقادات يزرقاو بود. يزرقاو مصعب ابو يرهبربه  عراق در يجهاد یسلف گروه

 يجهاد و اسالمگرا کالیراد يهاگروه رهبر هیمیت ابن گرفته است. هیمیت ابن يهادرس از

 سمینوسلف رهبران به يو از سپس و عبدالوهاب ابن محمد به هیمیابن ت از دیعقا نیا است.

  ).40: 1395خاکسار و همکاران،در  35: 1395ده است(نجات،یرس ارث به یکنون

با بن 2004در اکتبر  به الزرقاوي  نام ســــازمان خود را  قاعده بدعت کرده و  الدن و ال

ـــازمان  گویند. با می 6»القاعده عراق«طورکلی به آن تغییر داد که به 5»النهرینجهاد در بین«س

ـــربازان اینحال حمالت این گروه به مردم عادي و نیروهاي دولت عراق، دیپلمات ها و س

سابق ادامه پیدا کند. در ژانویه شدت  ست به همان  ي عراق القاعده 2006ي آمریکایی نتوان

جاهدین عراق ي کوچکهاگروهبه برخی از  ـــوراي م ظامی ملحق شــــد و مجلس ش تر ن

  )  ,2004Gambil() را تشکیل داد.العراق ین فیمجلس شورى المجاهد(

ـــته تا از این این گروه به دنبال ایجاد رنگ و  ـــازمان بوده و تالش داش بوي عراقی به س

ـــازمان القاعده ي قبلی و خطاهاي الزرقاوي جدا کنند. در جون طریق تا حدي خود را از س

ـــده و بعد از آن ابوایوب  2006 ـــدن الزرقاوي ش ـــته ش حمالت هوایی آمریکا منجر به کش

تر و شش گروه کوچکمجلس شورا با سه  2006اکتبر  12در  المصري جایگزین وي شد.

ـــنی دیگر متحد و ائتالف قبیله را ایجاد کرد که هدف آن به گفته این گروه » مطیبین«ي س

ها از ســرکوب مســلمانان شــیعه و نیروهاي غربی و بازگرداندن اســالم به دوران رهایی ســنی

اش ذکر شــده اســت. روز بعد از این واقعه مجلس شــوراي مجاهدین، ظهور دولت طالیی

عراق را اعالم کرد. داعش به دنبال دست یافتن به قدرت در مناطق غربی و مرکزي  اسالمی

 هاي االنبار،اي در اســتانعراق و تبدیل آن به خالفتی ســنی بود. این گروه حضــور گســترده

عنوان پایتخت دولت خود بغداد پیدا کرد که مرکز استان دیالی یعنی شهر بعقوبه را بهدیاله، 

ـــالمی نده اس هاي  2015Cruickshank, et al(عنوان کرد.  خوا ما در پی حمالت نیرو ) ا

سال  باالي این گروه کشـته و یا دسـتگیر بسـیاري از اعضـاي رده 2007آمریکا در عراق در 

ها و تجهیزات نظامی القاعده در عراق پایگاه 2007هاي جوالي و اکتبر شـــدند و در بین ماه

ـــتان االنبار و نواحی  ـــال خود را در اس ـــت داد. در طی س اي از مجموعه 2008بغداد از دس

عراق در  القاعده ماندهحمالت نیروهاي آمریکایی و عراقی با هدف دستگیري اعضاي باقی

                                                      
5 "Organization of Jihad's Base in Mesopotamia" 

6 al-Qaeda in Iraq(AQI) 
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 Warfalli, -alشـــهرهاي دیالی، االنبار و نواحی شـــمالی شـــهر موصـــل صـــورت گرفت(

ـــتی خود را دولتی با بحران 2008). تا ســــال 2016.( هاي فراوان معرفی این گروه تروریس

ـــونتمی آمیز را براي کنترل نواحی مختلف انجام داد که با مقاومت از کرد و اقدامات خش

شد. اما میهاگروهسوي  سقوط موقت آن  سنی مواجه و منجر به  توان گفت که داعش ي 

صول جانبی مداخالت آمریکا در عراق و خروج پس  سال مح ست. مداخالت  از آن بوده ا

شد. تا پیش از  در پی 2003 شور  سی در این ک سیا حمله آمریکا به عراق باعث تغییر توازن 

آمریکا شیعیان بر عراق تسلط  حمله به عراق سنی ها بر کشور حاکم بودند. اما بعد از حمله

سنی ضع گیري  شعاب و مو ضایتی و ان سلط یافتند. این امر منجر به افزایش نار سبت به ت ها ن

ترین و در رحمن ابومصعب الزرقاوي رئیس این جنبش و به عنوان بیشیعیان شد. در این میا

سال حال موفقعین  ساکن و  2002ترین رهبر این جنبش ظهور کرد. در  الزرقاوي در عراق 

 2004صــورت رســمی در ســال به رهبري فعال در برابر نیروهاي آمریکایی تبدیل شــد و به 

قاعده معرفی کرد. ارتبخود را هم یان پیمان ال با بن الدن باعث شــــد در میان جهادگرا اط 

عنوان رهبر جنبش انشعابی الملل اعتبار کسب کرده و جایگاه خود را بهبین سلفی در عرصه

نشینی کرده ولی نیروهاي آمریکایی از عراق عقب 2011سنی در عراق تثبیت کند. در سال 

در همین زمان بود که رهبر ها یعنی ســوریه درگیر جنگ داخلی شــد. آن  همزمان همســایه

 عراق یعنی ابوبکر بغدادي مرکز ســازمان را به ســوریه منتقل کرد. اما در عین جدید القاعده

حال چون نتوانست در برابر رهبر دیگر القاعده ادعاي رهبري کند در پی اختالف با القاعده، 

ـــال  هانی جنبش جهادي روابط خود را با این گروه به هم زده و خود را رهبر ج 2014در س

ســلفی معرفی کرد. در این میان خروج آمریکا از عراق باعث افزایش نفوذ ایران در عراق و 

که داعش در ســـوریه قدرت خود را قدرت گرفتن شـــیعیان شـــد. از ســـوي دیگر درحالی

بغداد راه خود را بازیافت. نیروهاي عراقی در  ســرعت تا حومهبه 2014بازیافته بود در اوایل 

ایت با همکاري ایران و آمریکا (آمریکا از طریق ارائه مشورت نظامی و خدمات پلیسی و نه

یت  با تقو بههاگروهایران  ـــ یات ي ش ند و عمل با داعش پرداخت بارزه  به م عه)  ـــی ظامی ش ن

سال بازپس شین عراق آغاز شد. درواقع در اواخر  سنی ن سالمی  2014گیري مناطق  دولت ا

شتر  100بیش از  شت که بیش از یازده میلیون نفر (بی ضی را در اختیار دا هزار کیلومتر از ارا

ــاکن بودند ــی س ــوریه) در این اراض ــال در عراق و س دولت خودخوانده  2015. در طول س

شبکه سالمی به همکاري با  صر، لیبی، ا هاي نظامی محلی پرداخت و مراکز جدیدي را در م

یه حکمرانی بر برخی از  هاد. همچنین این گروه تکفیري، داع یان ن تان بن ـــ غانس یه و اف نیجر
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ستان شته اما این کنترل ا سعودي، الجزیره و قفقاز را دا ستان  سرزمینی هاي عرب شکل  ها به 

ي جهادگراي ســلفی موجود در ســومالی، فیلیپین، ترکیه، بنگالدش، اندونزي، هاگروهنبود. 

ـــر مالی و تونس وفاداري خود را به داعش اعالم کردند و همچنین ده ـــراس ها هزار نفر از س

شــود. جهان جذب آن شــدند که این افراد شــهروندان اروپایی و آمریکایی را نیز شــامل می

شدید و همکاري با  شونت  ستفاده از خ سترش خود را با ا این دولت خودخوانده کنترل و گ

  ) ,2015McCantsو افراد ناراضی محلی تحکیم کرد.( هاگروه

دولت خودخوانده داعش بخشــــی از نواحی و مناطق تحت  2015در آغاز ســــال 

ــــت داد و در عین مت ائتالفی از نیر کنترل خود را از دس قاو با م هاي محلی حال  و

ـــایر قدرتدولتی،  ي نظامی غیردولتی روبرو هاگروههاي بیرونی و نیروهاي آمریکایی و س

تغییرات در نواحی تحت کنترل داعش در عراق و ســوریه بین  دهندهشــد. شــکل یک نشــان

داعش و  رفته اســت در این تصــویر نقاط ســبز نواحی از دســت 2017-2016تا  2014ســال 

  است. 2017 - 2016حت کنترل آن در نقاط قرمز نواحی ت

 

 
SOURCES: Fall 2014 estimates are based on U.S. Department of Defense, “Iraq 
and Syria: ISIL’s Areas of Influence, August 2014 Through April 2016,” 
Washington, D.C., 2016a.  
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ـــوب هاگروهاز دســـت رفتن مناطق و  ـــی جدي براي داعش محس ي طرفدار نیز چالش

ـــود. با وجود این تحوالت، گروه می ـــعی در تداوم هدایت و الهامش ـــی در مذکور س بخش

ستی به شته و به دنبال وادار کردن نیروهاي خارجی حمالت تروری منظور انتقام از دشمنان دا

هاي افراطی با ها به واکنشها و وادار کردن آن گذاري براي دولتنشـــینی و طعمه به عقب

 رکلی دولت خود خوانده اســـالمیطوگرایی ایدئولوژیک بوده اســـت. بهامید ترویج افراط

هاي ائتالف تمایلی به محدود ماندن در ناحیه یا کشور خاصی ندارد. با اینحال با شکل گیري

ـــائب مختلف جهانی و منطقه ـــایی، با مص ـــورگش اي و حتی محلی، برخالف تمایل به کش

ـــت. داعش از گروه نظامی که مناطق مختلف را کنترل می ل به کند تبدیفراوانی مواجه اس

تروریستی مخفی و زیرزمینی شده است که به مقامات دولتی و مردم غیرنظامی حمله  گروه

ـــوریه،  2017و  2014هاي کند. در بین ســــالمی نواحی تحت کنترل داعش در عراق، س

  )  ,2018Winterیافته است.(افغانستان، لیبی و نیجریه کاهش

تدریج به 2014اسالمی از اواخر سال در حقیقت از زمان اوج گیري، دولت خودخوانده 

تر اشاره شد. این گروه طور که پیشدر حال از دست دادن نواحی مختلف بوده است. همان

ـــوریه و عراق در حدود  میلیون نفر تا اوایل  2,5کیلومتر با جمعیتی تا حدود  45,377در س

داعش  دهد که مین نشا 2014ال را تصرف کرده بود. این اعداد در مقایسه با س 2017سال 

داده اســت. در درصــد را در عراق از دســت  83درصــد از جمعیت خود را در ســوریه و  56

کیلومتر و در  7232مصــر، لیبی، افغانســتان و نیجریه دولت خودخوانده اســالمی درمجموع 

سال  497420حدود  ست. این تخمین 2017کیلومتر را در اوایل  شته ا ها بیانگر در اختیار دا

ست که  این صد جمعیت طرفداران داعش در نیجریه و تقریباً  75ا صد در لیبی و  100در در

ستان کاهش 87 سیار اندکی درصد در افغان یافته است. در مصر نیز این گروه تنها در بخش ب

دهد که حمایت جهان اسالم از ها نشان میدر صحراي سینا فعال است. همچنین نظرسنجی

  ) ,2016Kilcullenیافته است. (ز بسیار کاهش آن نیداعش و ایدئولوژي 

اما است  کرده افولداعش رغم اینکه خالفت دولت خودخوانده اسالمی حال و بهبا این

ـــیا ایجاد کرده، کند و ها را هدایت میآن همچنان مراکزي را در آفریقا، خاورمیانه و آس

بخش حمالت تروریستی است. سقوط نواحی و مناطق تحت تسلط داعش در سوریه و الهام

تر این گروه شده، با اینحال این امکان وجود دارد که عراق باعث از بین رفتن حضور وسیع

ـــور و ردپاي داعش به گروه مذکور هما نند القاعده، همچنان تأثیر خود را حفظ کند. حض

سمی دیده  ستان غیرر سوریه و چند ده ا ستان خارج از عراق و  شت ا سمی در ه صورت ر
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هاي داعش گسترش تعصب سراسر جهان دارد. یکی از استراتژيها هزار پیرو در دهشده و 

اوم داعش در عصر حاضر به این موضوع باز هاي مختلف است. اما میزان تداسالمی در قاره

درگیر به اقدامات داعش چگونه باشد؟ و چگونه بعد از ي هاگروههاي گردد که واکنشمی

هاي پیاپی و از دســت رفتن خالفت در ســوریه و عراق تغییر خواهد کرد. یکی از شــکســت

ي هاگروهاده از اسالمی کنترل نواحی مختلف با استف اهداف و آرزوهاي دولت خودخوانده

داعش تنها گروهی شورشی و طغیانگري نیست که در تاریخ  شورشی و طغیانگر بوده است.

ست بلکه از جنگ جهانی دوم تاکنون حدود  ست. شورش رخ 200اخیر ظهور یافته ا داده ا

شهاگروه اما چیزي که این گروه را از بقیه گروه  این کند، تمایل و عالقهورشـی جدا میي 

شـــورگشـــایی در آفریقا، خاورمیانه و آســـیا و همچنین تضـــمین اتحاد با مســـلمانان در به ک

  ).Jones,2016هرجایی است (

ـــته و به همین  در بحث کنترل نواحی در برخی موارد داعش توان کنترل کامل را نداش

فاده می ـــت تأثیر و نفوذ بر جمعیت محلی اس یل از  کرد. در نواحی تحت کنترل، داعش، دل

صورت آزادانه عملیات تا بتواند به هرا در داخل یا نزدیک روستاها و شهرها بنا کردپادگان 

ستفاده خود را انجام دهد. همچنین براي کنترل مردم محلی از معیارها و روش صی ا هاي خا

ــال می خصــوص رو به کاهش بوده اســت. به 2016-2017کند. اما این کنترل نواحی در س

ـــهرها نواحی حومه ـــنجار، بایجی، تکریت و رمادي را در برابر موصـــل و ش یی همانند س

شبه سنی و نیروهایی آمریکایی و متحدانش، نیروهاي امنیت عراقی و نیروهاي  شیعه،  نظامی 

سوریه نیز اتفاق افتاد و در همین بازه شابه همین امر در  ست. م ست داده ا تاریخی  کرد از د

، حســـکه و حلب را نیز از دســـت قههاي شـــرقی و شـــمالی ســـوریه ر، اســـتان2016-2017

  .) ,2017Jones,et al(داد

اســتان شــرقی ح و اجنوبی فرو در اســتان  2015ســال  در افغانســتان اوج نفوذ داعش در

درصد کاهش یافت، در  87این کنترل تا  2017ر و استان هلمند بود. اما تا پایان سال انانگره

و متحمل شــکســت ســنگین درگیري با  طور کامل از دســت دادح و هلمند بهادو اســتان فر

با بوکوحرام  یه نیز داعش  غان شــــد. در نیجر کایی و اف هاي آمری بان و حمالت نیرو طال

سال  شت و در  ائتالف نیروهاي نظامی نیجریه، چاد، کامرون و نیجر علیه  2017همکاري دا

ـــمالی نیجریه 2015بوکو حرام را آغاز کردند و در مارس  را از  بوکوحرام کنترل نواحی ش

خصـــوص ترل داعش که در لیبی و بهترین نواحی تحت کندســـت داد. اما در این میان مهم
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ن فرایند در مصــر، تونس نیز طی گیري شــد. همیطور کامل بازپسر ســرت بود که بهشــه

  ). ,2014Mohammed(شد

  اجتماعی داعشهاي ریشه-2

ممکن اســـت بر متن تاریخی و اجتماعی آن تاکید  براي فهم عوامل ظهور داعش برخی

ــه ــال هاي کنند. ریش  به عراق 2003اولیه ظهور فیزیکی این گروه بدنبال حمله آمریکا در س

ستان سایر ا سنی ها بویژه االنبار و  ستانهاي تحت سلطه  هاي بوده است. در این زمان برخی ا

ی نیز در چنین فضایی از بغداد تا غربی به نوعی از سقوط صدام خرسند بودند. اکثریت شیع

 بصــره قدرت خود را گســترانیده و ســنی ها را به حاشــیه راندند. به این دلیل هر حرکتی که

ــنی ــت. اولین جرقهداد جذابیت ها میوعده بازیابی به قدرت را به س اي چنین واقعههاي داش

صعب الزرقاوي جهادي نظامی از اردن رقم زد. او که در خان را سطینی ابو م واده آوراگان فل

ـــپري کردن دوران جوانی خود در دزدي و قاچاق مواد مخدر،  متولد شـــده بود پس از س

»  گردن زدن«تحت تاثیر تفسیري سخت گیرانه از اسالم وهابی قرار گرفت که مهمترین آن 

ـــیر دینی خود بود.  ـــروع این حرکت در عراق برمبناي آمخالفان تفس هاي ها و ترسموزهش

شیعیان و سنی ها  سیطره  شور بود که تحت  قرار  نیروهاي آمریکاییدر مناطق غربی این ک

ــتند. بر  ــنت  خالفداش ــیر متن، اعتقاد به نص گرایی در اهل س اجتهاد و عقل گرایی و تفس

  ).44: 1395شود(خاکسار و همکاران،می بخصوص در نوسلفیسم داعش بشدت تاکید

ه این نیروها را القاء کرد که در نهایت ها تصــور یک جنگ بزرگ علیســنی زرقاوي به 

ـــورت بار ص ـــونت  قاعده عراق«گیرد. او جنبش خود را می از طریق آزادســــازي خش »  ال

نامگذاري کرد با این تصـــور که حمایت ســـازمان بین المللی تحت هدایت بن الدن و ایمن 

ویت بر اول الظواهري را بدســـت آورد. با اینحال روابط ایندو هرگز خوب نبود زیرا زرقاوي

ضع کرد.بهها و سبک رهبري خود تاکید می رغم دشمنی القاعده با شیعیان، این گروه با مو

موافق نبودند. همین امر نیز باعث  این گروه و نیز گردن زدن مخالفانگیري افراطی نسبت به 

ــد تا  ــنی بهش ــب حمایت جوانان رادیکال عرب س ــکوفایی اولیه القاعده عراق و کس رغم ش

سال  ست آمریکایی ها در  شهر فلوجه به د سنی به ، 2004بویژه بعد از ویرانی  رهبران قبایل 

زرقاوي  2006اي نگران اسالم خشک و انعطاف ناپذیر زرقاوي شدند. در سال شکل فزاینده

ــري به نام در حمله نیروهاي ارتش آمریکا ک ــد. رئیس جدید القاعده عراق یک مص ــته ش ش

ابوایوب المصـــري، نام القاعده را براي این ســـازمان حفظ کرد اما اعالم کرد که درصـــدد 

ایجاد یک دولت اســالمی در منطقه اســت که توســط خلیفه عراقی، ابوعمرالبغدادي رهبري 
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کشـــته شـــدند و مریکا نیروهاي نظامی آخواهد شـــد. المصـــري و البغدادي نیز در حمالت 

وي نام البغدادي را حفظ کرد و خود را  رهبري ســـازمان به یک عراقی دیگر واگذار شـــد.

ابوبکر البغدادي خواند و بعدها خود را خلیفه دولت اســـالمی خواند. در این زمان ســـازمان 

ست خورد. اما آنچه که از بین رفت  شک  بود و امید جدید» امید«مذکور یعنی القاعده عراق 

وج نیروهاي آمریکایی از رختواند وجود داشته باشد. نمی اسیبراین مبنا بود که راه حل سی

شین غرب عراق در سال  و به قدرت رسیدن قبایل محلی نظامی به ضرر  2007مناطق سنی ن

ــوق داد.  القاعده عراق در نهایت منطقه را به ســمت کنترل رهبران مذهبی و قبایل ســنتی س

در  خروج نیروهاي آمریکاشـــود. این راه حل از زمان می یاد» بیداري«ن به از آ کنشـــی که

سمت بحران پیش برد بویژه اینکه حفظ حمایت  2014سال  و خالء متعاقب آن، عراق را به 

صارطلبانه نوري  سنی بر دوش نوري المالکی و حکومت او افتاد. رویکرد انح رهبران قبایل 

ــنی یک با ــیه المالکی و رها کردن رهبران س ــاس را به آنها داد که در حاش ر دیگر این احس

شد.  قرار گرفتند. اضطراب آنها به ترس و ترسشان به چشم انداز پارنوئیدي از جنگ منجر 

از این لحظه اســت که البغدادي و دولت خودخوانده اســالمی مجددا به صــحنه ســیاســی و 

سوریه نیز باعث  سایه یعنی  شور هم شورش ها در ک شتند.  شد تا پایگاه جدیدي نظامی برگ

براي آموزش و تجهیز جهادي ها فراهم شــود. در این ظهور جبهه النصــره و تالش ظواهري 

رهبر القاعده براي ایجاد همکاري میان این دو گروه و اختالف میان آنها تحوالتی بود که 

ست ضمن رد درخوا شد تا البغدادي  رهبر القاعده، دولت خودخوانده هاي در نهایت باعث 

با  سالمی را بنیانگذاري کند. آنچه از نظر جامعه شناختی اهمیت دارد همکاري اعراب سنیا

ـــوریه و عراق تا حدود زیادي نه  ـــت طلبانه«بلکه » ایدئولوژیکی«داعش در س  تلقی» فرص

شانهاي کند که مصاحبهمی شود. یوگن اسمایر بیانمی  متعدد و وسیع با آوارگان موصل ن

صادي بوده هاي با داعش مبتنی بر انگیزهآنها  دهد همکاريمی سی و اقت سیا صت طلبانه  فر

ــت. با این ــنی را اس ــم انداز پذیرش اعراب س حال آنها معتقد بودند تنها داعش بوده که چش

توان گفت ریشــــه این می ). در حقیقتJuergensmeyer,2000:141ایجاد کرده اســــت(

  بوده است.» ترس«تروریستی، یک گروه  جنگ وسیع در منطقه و تمایل به

  جنگ جهانی جهادي-3

ـــویر از جنگ الهی که عرب ـــنی ادراكهاي این تص کنند و داعش بر روي آن می س

خشونت گرایی است که هم پیوند هاي سرمایه گذاري کرده است ترجیع بند آشناي جنبش

ـــو«. یورگنس مایر در کتاب باشـــدمی با مذهب نت ترور در ذهن خدا: ظهور جهانی خش
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ــی ــب ــذه ــوان  »م ــن ــه ع ــر را ب ــن تصـــــاوی ــی«ای ــاه ــن ــت ــام ــگ ن ــن ــف  7»ج ـــــی ــوص ت

  ).Juergensmeyer,2000:1416کند(می

این همان چیزي اســت که کالزویتس، نظریه پرداز جنگ، در قرن نوزدهم، جنگ تمام 

یعنی ایده نبرد وجودي، یک جنگ نهایی میان خوب و بد و میان نظم «عیار خوانده اســـت: 

ـــی که جنگ  و قاآنارش به رخ  1832Clausewitz, .(8.((»باشــــدمی همه یا هیچ براي ب با 

هاي جنگشـــوند، می کشـــیدن این جنگ ها در شـــرایط مذهبی، تبدیل به نبردهاي مقدس

شود. تصویر جنگ نمی بزرگی که در آن هیچ نشانه اي از عقب نشینی یا تسلیم در آن دیده

ـــورش عربپیوالیتناهی هم ـــنی که ند با ش نهایت منجر به ظهور داعش در عراق  ردهاي س

  شود:می شده است با سه مشخصه شناخته

 کند.سنی را تهدید میهاي فرهنگی عرب برداشت از یک مناقشه اجتماعی که بقاي -

 این احساس که به جز جنگ هیچ راه فرار یا معبري وجود ندارد؛ -

ن - ها پیروز خواه یت آن ها گار در ن مک پرورد با ک که  هب محور  مذ یدي  ــــدام  د ش

)Juergensmeyer ,2018:6.( 

هاي سنی در همه جانبه است که الهام بخش عرب این سه شرط بخشی از تصویر جنگ

ـــت و باعث حمایت آنها غرب ع ـــد. زاراق بوده اس ـــپس داعش ش بدون آنها  القاعده و س

ـــاغیرمحتمل  ـــد. داعش هالبغدادي جذابیتی براي تود 9ت که الهیات کیهانیس ـــته باش ها داش

ـــته باشـــد اما وجو 10»تصـــورات آخرالزمانی«تواند به عنوان یک چرخه کوچک از می د داش

ـــنی ـــی براي ســـه بدون حمایت س ـــیاس هاي عرب که این گروه را به عنوان یک رژیم س

توانست به حیات خود نمی ) در غرب عراق و شرق سوریه تداوم بخشید2014-2017سال(

شی از پس سه ویژگی همچنین بخ سوب زم ادامه دهد. این  سازوارگی دیگر داعش مح ینه 

شــود: شــبکه وســیعی از طرفداران بین المللی که به عنوان ســربازان جهادي به این گروه می

شمال آفریقا و خاورمیانه  سلمان  شدند. این هواداران تا حدود زیادي جوانان مهاجر م ملحق 

کنند. اینها ده زندگی میه و بدون امید به آینهستند که در اروپا یا آمریکاي شمالی در حاشی

                                                      
7 - cosmic war 

8 - von Clausewitz, Carl. 1832. On War. Berlin: Dümmlers Verlag. 

9 - apocalyptic theology 

1 0 - apocalyptic visionaries 
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ـــربت، عملیات ـــتون و گروه ض ـــتند که البغدادي از آنها به عنوان س هاي همان جوانانی هس

کند. بطور مثال حمله کنندگان ت و گردن زدن مخالفان استفاده میو وحشانتحاري، ارعاب 

ه عربســتانی، بمب گذران بروکســل و کلوب شــبان تابعیت مرتبط با داعش در ســن برناردینو

ـــی تبار و تیرانداز اورالندو یک آمریکایی افغانی االصـــل و حمله  پاریس بلژیکی مراکش

ستانبول در جون  ستان بودند. در  2016کنندگان به فرودگاه ا ستان و داغ ستان، ازبک از قرقیز

ــترده و  ــترك همه اینها، خارجی بودن آنها بوده اســت. این شــبکه گس حقیقت ویژگی مش

ـــبکهطات پراکنده از طریق ارتبا اجتماعی همچون توئیتر و تلگرام و وب هاي اینترنتی و ش

ـــتــه و مجالت آنالین همچون هــاي ســــایــت  بــا هم ارتبــاط برقرار 2و رومیــه 1"دبیق"بس

خلیفه "کردند. جامعه شکل گرفته از طریق این تعامالت آنالین چیزي است که از آن به می

ــــایبري که در این دام گیر نام می 3"س نان و افرادي  ند. جوا ند داراي بر تاد هاي انگیزهاف

متعددي بودند. شاید قوي ترین محرك، خواست درگیر شدن در جنگ بزرگ بوده است: 

هاي کامپیوتري، خونریزي و هاي بازيداد تا فانتزياقشه طوالنی که به آنها اجازه مییک من

ـــند. اما برخی نیز  ه حمایت زا داعش با نگرش تاریخی و بعد مذهبی بتهور را تجلی ببخش

سالمی موردنظر داعش. انگیزه برخی پرداختند، عقیده صوص نجات تمدن ا سخ در خ اي را

اي تباري دسته از جوانان خاورمیانهدیگر از این جوانان نیز کسب هویت بوده است. براي آن

ـــیهکنند تج، اروپا و ایاالت متحده زندگی میکه در بریتانیا اي بودن و بیگانگی با ربه حاش

ست. اي که در آن زندگی میجامعه ستن به داعش بوده ا کنند محرك قدرتمندي باري پیو

ـــارکت آنه ـــلی مش ـــکل اولیه و اص هاي چت آنالین و ا در داعش در ابتدا از طریق اتاقش

گامخوراك ـــین مارس ـــی  4هاي توئیتري بوده اســــت. ع به بررس که  نادایی  کا ـــگر  پژوهش

ـــت که تمایزهاي توئیت ما و «میان جوانان طرفدار داعش در توئیتر پرداخته، براین باور اس

بخش  »محیط«. از دید او باشــدمیها حاکم گرش داوطلبان داعش در قبال خارجیبر ن »آنها

. بســیاري از جامعه توئیتر خود را باشــدمیداعش براي این دســته از جوانان مســلط جذابیت 

                                                      
1 -Dabiq 

2 -Rumiyah 

3 -Cyber Caliphate 

4 -Amarsingam 
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که یکی از نمادهاي داعش  باشــــدمی 2دانند که معادل جاودان و ابديمی 1"باقیه"خانواده 

احســاس تعلق  هرگز کن، اعتماد من به«شــود. شــعار این گروه این اســت که می محســوب

ـــورت آنالین و برادران با که زمانی تا امنکرده  کردم. اینترنت مالقات خط بر خواهرانم بص

  ).Amarsingam ,2015(»داردبه هم مرتبط و یک خانواده نگه می ار ما

دهد که می گوید بررســی تصــاویر و ویدئوهاي داوطلبان داعشــی نشــانمی آرجنتینو نیز

دهند و می آنالین گوشهاي خورند به خطابهمی خوانند غذامی این برادران باهمدیگر نماز

ــی می جنگی همدیگر را در آغوشهاي بعد از عملیات ــویري که یک تیم ورزش گیرند(تص

 را نشـــان). این تصـــاویر اخوت اعضـــاي داعش Argentino, 2016 کند)(می را یادآوري

دهد و احساس هویت به مثابه یک جامعه در ارتباطات آنها در فضاي مجازي بسیار قوي می

ستراتژي ست.یکی از ا ستی هاي ا ستفاده از حمالت تروری سط داعش ا شده تو بکار گرفته 

ـــمنان دور این گروه از ا یه دش یاالت متحده، فرانســــه، ترکیه و جاهاي دیگر اســــت. عل

کنند تا آنها را شــکســت دهند. به می کشــورهایی که در همکاري با نیروهاي محلی تالش

سال ه شد که از هواداران پیام 2016مین دلیل در اوایل  صادر  هایی از طرف رهبران داعش 

ــت تا در هرجایی که زندگی ــته اس ــتی را انجام دهند. کنند اقدامات ترمی خود خواس وریس

ستند ماه  سته بود تا هرجایی که ه سخنگوي داعش ابومحمد العدنانی از هواداران خود خوا

شان تبدیل کنند. نمونه  شی داعش"رمضان را، به ماه مصیبت دشمنان  توان می را "الهام بخ

شاهده کرد. با این سن برناردو و اورالندو م شده  سازماندهی  اگرچه حال در عملیات کمتر 

ـــبت داد و ممکن اســـت الت اورالندو و برخی دیگر را نمیحم ـــرفا به داعش نس توان ص

توان گفت که تمامی این اقدامات با آنچه می،نیز محرك آن بوده باشد شخصیهاي انگیزه

ست  شترکی از خوا صر م ست و در همه آنها عنا صورت گرفته ا ستی  برند این گروه تروری

ـــود(می هدرگیر شــــدن در جنگ ابدي دید نیروهاي ). مانند Juergensmeyer,2018:7ش

بینند که از آن به خود را درگیر مناقشــات اجتماعی میداعش در عراق و ســوریه، این افراد 

ــروعیت فرهنگی و در نهایت  ــت میمثابه تهدید وجودي و تهدید مش کنند. تهدید بقا برداش

ه خالصی از آن جز جنگ وجود اي گرفتار شدند که راکنند که در مخمصهآنها تصور می

زنند که براساس آن، خداوند به می ندارد. مانند بقیه افراد داعش، آنها امید و آرزویی چنگ

                                                      
1 -Baqiyah 

2 -enduring 
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سطح فردي و می موفقیت آنها کمک ستگاري در  کند و اتحاد آنها منجر به تغییر نهایی و ر

  شود.می همچنین سطوح اجتماعی

  بینی داعشسه جهان-4

شناختجهانکاربرد تحلیل  شان میبینی  سانه در مورد داعش ن دهد که این گروه نه شنا

ــدمی هاي متعدد دارافقط یک جهان بینی بلکه جهان بینی ها بینی. هر کدام از این جهانیباش

شان ست که با دو  دهندهنه فقط ن ست، بلکه محوري از روابط اجتماعی ا چارچوبی متمایز ا

ه بر این، گروه تکفیري داعش یک جنبش صرف نیست بلکه محور دیگر تفاوت دارد. عالو

ست. هر کدام  سان به وجود آمده ا سه گروه مختلف در یک ائتالف نه چندان آ حداقل از 

ستور هاگروهاز این  العمل و احتماالت مختص به خود براي تداوم بلند مدت بعد از داراي د

ستند. داعش به  شغالی داعش ه سقوط مناطق ا شی براي فروپاشـی و  صورت همزمان، جنب

هادي و تفکر آخرقدرت هانی ج هب، جنبش ج مذ ـــنی  نان س ما ـــل ـــی مس مانی بخش الز

ها بعد از پاکســـازي ممکن اســـت مدت هاگروه). هر کدام از این Mansour,2016اســـت(

ها از بغداد و موصل و از دمشق به رقه به یک شکل یا شکل دیگري تبدیل شده باشند. جاده

 اســالمیهاي فرقه تکفیر بر تاکید با يتکفیر يهاجریانســت از نظر اندیشــه الزم به ذکر ا

 دارد. اسـالمی جوامع میان اختالف در و شـکاف در واگرایی، نقش مهمی شـیعیان، بویژه

 عنوان به شـــیعیان با آنان يعملکرد و يفکر تعارض مبانی دلیل به بویژه موضـــوع این

 يبســیار اهمیت از از یهود(اســرائیل) قبل حتیآنان  با جهاد اولویت بر تاکید روافض و

ست برخوردار شه با چنانچه ا سترش این اندی  اجتماعیهاي زمینه ،يتکفیر انحرافیهاي گ

سلمانهاي توده میان در ایران بویژه و شیعیان با مقابله  باید زمینه این در گرددمی تقویت م

 ایران، اســالمی انقالب صــدور ســیاســت در هاملت اولویت به توجه با که داشــت توجه

ـــترش اندیشــــه  انقالب گفتمان يفرارو يجد موانع مهمترین از یکی يتکفیرهاي گس

(عموري و باشــدمی تهدیدآفرین منابع از و اسـالم جهان وحدت به دسـتیابی يبرا اسـالمی

شقاق ایجاد با تکفیر گفتمان )70: 1396در ملکوتیان و حقی، 369: 1393جاودانی مقدم،  ان

 به مذاهب بقیه فرض کردن خویش و بر حقانیت انحصــار و اســالمی امت واحده بین در

امت  پیکره در عمالً است، وام گرفته امپریالیسم و استکبار از را ویژگی این که »غیر«عنوان 

 مسائل در اسالمی مذاهب است که حالی در است. این کرده ایجاد شکاف اسالمی واحده

سالمی کالن شه امت ا  اختالفات وجود با و بودند رویه وحدت يدارا تاریخ طول در همی

 قضــیه کالن مســائل این از یکی .کردندنمی تهدید را اســالمی امت کلیت هیچگاه ریز،
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 فلسطین مردم از دفاع در و اشغال کردن محکوم در اسالم يعلما هست که و بود فلسطین

 است حالی در نمودند. این صادر مهمیهاي بیانیه اشغالگران با مقابله به مسلمانان توصیه و

سبت به نه تنها تکفیر گفتمان که ضیه ن سطین ق ضع خنثی فل  ا با يموارد در بلکه دارد مو

  ).70: 1396در ملکوتیان و حقی، 194: 1393(کاظمی،بوده است  سو هم شغالگران

  هاي سنیجنبش توانمندسازي عرب 1-4

شارکت عرب شتر امري سنی در اقدامات هاي همدستی و م سوریه و عراق بی داعش در 

طلبانه و نه ایدئولوژیک بوده اســت. مردم برخی از روســتاها به دالیل ســیاســـی و فرصــت

صادي از داعش حمایت می سنیاقت صورتی که هاي کردند.  شان در  مذکور و رهبران قبایل

ه حمایت داشتند، به همان سادگی که از این گروي دیگري براي جامعه خود میآنان گزینه

ست که در نهضـت بودند، نیز میکرده  ضوع امري ا شت کنند. این مو توانسـتند به داعش پ

ـــنی در همراهی کردن القاعدهبیداري رخ داد و ابوبکر البغدادي می ـــت که پیروان س  دانس

ـــتند. به همین دلیل البغدادي با ایجاد حکومت تا چه حد بی عراق وفا و دمدمی مزاج هس

آنان را  تحت کنترش ســعی کرد با ارعاب و ترســاندن جمعیت ســنی،وحشــت در نواحی 

  مجبور به پذیرش داعش کند. 

   جنبش جهادي جهانی 2-4

نه بوده و براي اعراب  داعش یا یا قلمرو در منطقه خاورم چیزي بیش از یک حکومت 

ســـنی نیز بیش از یک ســـازمان و نهاد بوده اســـت. اســـتراتژي البغدادي جذب و به خدمت 

ـــرکت کنند و شـــاید فراتر از گرفتن  ـــر جهان بود تا در جنگ مقدس ش ـــراس جوانان در س

ــد. تا اواخر ســال  ــربازان گمان می 2016انتظاراتش به پیروزي هم برس ــد که مبارزان و س ش

سوریه به جبههدا شی که در عراق و  سته ع سیده 30اند به داعش پیو اند و همچنان هزار نفر ر

رهاي خود هستند و تمایل دارند تا با کفار در داخل کشور همین میزان جمعیت نیز در کشو

صورت گرفته  ساس یکی از مطالعات  ستی مبارزه کنند. بر ا خود و در قالب اقدامات تروری

ها کشور مختلف وارد سوریه و عراق شدند. بخش بزرگی از آن 86این سربازان خارجی از 

سیه، سعودي، رو ستان  سه، مراکش، لبنان،  از تونس و بعد به ترتیب از عرب اردن، ترکیه، فران

اند. اند. شش هزار تن از آنان شهروندان اروپایی بودهمصر و آلمان به خدمت داعش درآمده

)Kirk, 2016 ("نفر آمریکایی پرداخته  90 به تفصیل به پیشینه "فراط گراییمبارزه با ا پروژه

نان اند. در حال حاضر بیشتر آداشتهن است که به داعش پیوسته و یا تصمیم به پیوستن به آ

سر می شدهدر زندان به  شته   Counter Extremism Projectاند. (برند یا در طی جنگ ک
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ها به آن دهد که عالقهشان می) نظارت و رصد گفتگوها و مکالمات توییتر و تلگرام ن2017

تعالی اســت که اي احســاســی و رمانتیک از جنگی مجلوه -بین شــانجهان –گروه تکفیري 

  کند.آنان را حتی بعد از مرگشان تبدیل به قهرمان می

  جنبش آخرالزمانی  3-4

ـــ ،برخالف القاعده ـــوب رویکرد آخرالزمانی، عنص ر محوري ایدئولوژي داعش محس

گرایان آخرالزمانی حضــور داشــتند مرکزي رهبري داعش، افراط شــود. در بطن و هســتهمی

یزي فراتر از یک جنگ شکوهمند جهانی است؛ بلکه این ها چآن کنند جنگکه گمان می

ستانه ست که به آخرین روزهاي کره جنگ جنگ در آ شر ا زمین منتهی  نهایی میان خیر و 

خواهد شد. با اینکه برخی از سربازان داعش و برخی از مردمان عادي سنی در مناطق تحت 

ــتند اما این تفکر ا ــرف داعش به این تفکر اعتقاد داش ــلی و غالب حلقه نگیزهتص درونی  اص

. آنان به ســـرعت در حال بنیان نهادن یک خالفت )McCants,2015:102(گروه داعش بود

برمبناي این منطق آخرالزمانی بودند هستند. قوانین رفتاري سخت و رفتارهاي خشونت آمیز 

از این باور  افراطی در مواجه با دشمنان بخشی از این تصویر آخرالزمانی بوده است و بخشی

کنند بر مبناي تاریخ حکومت صدر اسالم است. رابطه میان که خالفتی که آنان تاسیس می

ـــئواالتی از این قبیل را به وجود آورد که آیا  این نوع از حکومت وحشــــت و مذهب، س

کند به این شکل می شرور هستند بواسطه اینکه فهم مذهبی شان آنها را وادار رهبران داعش

شونتیا آیا نیاز آن عمل کنند ست و آنان ها به خ شت آفرینی افراطی نیازمند توجیه ا  و وح

ــته پیدا ــنت گذش ــیوه عمل را در س ي اکنند؟ در هر کدام از این دالیل رابطهمی منابع این ش

شونت افراطی وجود دارد. تحلیل جهان سیر مذهبی و خ بینی داعش بیانگر ترس آور میان تف

مختلفی در مورد آنها هاي ها و برداشتز این سه جز مختلف، انگیزهاین است که هر کدام ا

ـــد تحلیل بلکه براي تدوین راهبردهاي مبارزه با  ـــتن این امر نه فقط براي مقاص دارند. دانس

ــنی حامی داعش در این مورد که  ــت. براي مثال متقاعد کردن اعراب س ــم موثر اس تروریس

شد اگر حامیان عرب ادن وقت محسوب میخداشناسی داعش دقیق یا صحیح نیست هدر د

آنان به این موضوع نبوده  داشتند و یا دلیلی براي عالقهسنی اطالعات کمی از این دانش می

اســت. مشــابه آن، با از بین رفتن نواحی تحت کنترل داعش باعث دســت کشــیدن ســربازان 

ها در فاوتاین ت شــود.خارجی داعش اگر هدفشــان از جنگ جهانی احســاســی باشــد، نمی

ـــوار میجهان بینی تعیین اینکه داعش چگونه به پایان می ـــد را دش کند. با اینکه در حال رس

نیست که تر شدن است اما مشخص حاضر نواحی تحت کنترل داعش به تدریج در حال کم
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شکیل ها کهبینیآیا این جهان صورت بنیادین تغییر  دهندهاجزاي متفاوت ت ستند به  داعش ه

اي هســـتند. گرفتن منطقهد یا خیر؟ اعراب ســـنی همچنان به دنبال تصـــرف و قدرتانکرده

ــتن به جنگ جه ــوق پیوس ــربازان خارجی نیز همچنان ش ــر میس  پرورانند. حلقهانی را در س

ـــیــدن روزهــاي آخر دنیــا و ظهور منجی افراط ــا تفکر آخرآلزمــانی منتظر رس گرایــان ب

بینی داعش حتی رســـد که جهانل، به نظر می). به همین دالیSegrest,2016:3-5هســـتند(

دیجیتال  فضـــايبعد از دســـت رفتن نواحی تحت تصـــرف در عراق و ســـوریه باقی بماند. 

ــایت ها، مجالت اینترنتی ومجازي و بارگذاري ویدئو، ارتباطی توییتري و نقاط وب که وبس

ل ایجاد کرده، ممکن اســت با شــکســت قلمرویی داعش در آن اختال داعش به خوبی ایجاد

شود و ممکن است به شکلی در نقاط دیگري در دنیا به جز شهرهاي تحت کنترل آن یعنی 

موصل و رقه حفظ شود. دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم این گروه کامال از هم فروپاشیده 

مجازي داعش بعد از سقوط نواحی  ل دارد شور و شوق تعلق به جامعهاست. در واقع احتما

حس تحت حمله بودن و نیاز به  د گردد. شــاید هیچ چیز به اندازهعش تشــدیتحت کنترل دا

ثال  کنار هم ماندن براي حفظ قدرت، یک جامعه را متحد و کنار هم نگه ندارد. براي م

هاي توییتري همزمان با حمالت به فلوجه، رقه و موصـــل منتشـــر شـــد که براي دفاع از پیام

ــت کمک می ــوع به خاطر آینده کرد. بخشــی ازخالفت درخواس تاریک داعش  این موض

گر و گذاري در برابر جوامع مســـلمان غیرحمایتاســـت. داعش با تشـــویق افراد براي بمب

ستی باز می ضایی را براي ایجاد افراط در اقدامات تروری سلمان، ف ست غیرم کند که ممکن ا

وژي داعش از طریق هاي متعدد انجام شــود و اما باعث مشــروعیت بخشــی به ایدئولبا انگیزه

شیدن به آن می شهرت بخ ست با این  شـود.برندسـازي و  سته به این گروه ممکن ا افراد واب

ــوند که با اینکه اقدامات آن ها مخوف اســت توســط بســیاري از مردم به حقیقت مواجه ش

هاي آنان در رزمخصوص بیشتر مسلمانان در سراسر جهان محکوم است، اما دوستان و هم

ـــاختگی اقدامات و جنایات آنارتباطات  ـــویق کنند. اینترنتی در جوامع مجازي س ها را تش

ـــت جهان بین ـــیدههاي جوامع از همبینی داعش در ذهنبنابراین ممکن اس باقی بماند و  پاش

توانند ها میبینیبینی مهلک باقی خواهند ماند. متعاقبا اما جهانیتهدید برآمده از این جهان

اند ر فرهنگی از جنگ جهانی ممکن اســت به همان ســرعت که برخاســتهتغییر کنند. تصــاوی

پیش ایرلند شــمالی و پنجاب هندوســتان، تحت  جایگزین و محو شــود. براي مثال چند دهه

ــت ــر خشـــــون ــی ــاث ــودهت ــی ب ــروریســـــت ــه آرامــش و ســـــکــون هــاي ت ــون ب ــد اکــن ان

ــیده و دالیل قومیتی جنگ براي مذاهب بزرگ  با اینکه ایده). McCants,2015:108اند(رس
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در درون جوامع درگیر جنگ باقی مانده اســت اما با غرق شــدن مردم در زندگی روزمره و 

سال پیش شمن بوده زندگی با دیگران که تا چند  صاویر به پس زمینهبا یکدیگر د  اند، آن ت

این ها در یک زمان خاص رخ داده است، بینیذهن رانده شده است. چیرگی تصاویر جهان

  بلکه با گذشت زمان ممکن است تغییر و یا محو شوند.  ،رات همیشگی نیستندتفک

  نتیجه گیري

توان نتیجه گرفت که تداوم رویکرد خشــونت آمیز مذهبی داعش میاز مجموع مباحث 

مستلزم بستر اجتماعی بوده است که این امر در طول یک دهه و پس از سقوط صدام حاصل 

ها و انزواي فرهنگی آنها در طول این دوره، زمینه شـــده بود. در حقیقت شـــکســـت ســـنی 

ین ترتیب که پس از سلطه آمریکا گرایش سنی ها به این گروه تروریستی را فراهم کرد. بد

بر عراق و در حاشیه قرار گرفتن اعراب سنی در این کشور، اکثریت شیعی قدرت را بدست 

شده بود. در این گرفتند و این امر بیش از پیش موجب ترس هویتی براي گرو سنی  ه اقلیت 

ــیاري از میان برآمدن یک  ــط بس ــالم اگرچه توس ــیر افراط گرایانه و انحرافی از دین اس تفس

ــد اما به این دلیل که وعده قدرت بخشــی به ســنی ها را داده بود از علما روحانیون و  رد ش

نگ با در پیش گرفتن نگرش آخرالزمانی و وعده تحقق ج ـــوي دیگر   یک طرف و از س

به پیروزي بر کافران هایت  هایی که از دید رهبران داعش در ن باعث جذب  ،انجامیدمی ن

تفکر جنگ ابدي و به تصویر کشیدن خود به ي سنی اقلیت و رهبران آنها شد. این هاگروه

سانی باعث  صلی ان سازي زمینه تجلی غرایز ا سلمانان و همچنین فراهم  عنوان ناجی جامعه م

واند جوانان مهجور و حاشــیه اي مســلمان کشــورهاي دیگر همچون شــد تا جنبش داعش بت

ند. برای کا و ... را نیز جذب ک پا و امری نادا، ارو ـــول کا ن اســــاس از جهتی، داعش محص

سانینازل شري نیز محسوبترین و غیران سیري افراطی می ترین غرایز ب شود که با ترکیب تف

کرد حامل می برده داري نمود پیدا احیاي و-که در گردن زدن–از مذهب و غریزه کشـــتن 

  .یک نگرش فرهنگی و درهم تنیدگی خشونت و مذهب بوده است
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