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چکیده
گروه اسالمی داعش یکی از مهم ترین جریانات سلفی محسوب می شود که در مدتت کوتداهی توانسدته اسدت در
خش هایی از عراق و سوریه تسلط یا ت و در کانون تحوالت منطقه ای و ین المللی قرار گیرد .داعش را می تدوان
ازیگری افراطی دانست که در جستجوی رستگاری ،رهایی خشی و ازگشت ه آرمانهای اولیه اسالمی است .ایدن
گروه خود را پتیته ای هویتی می دانت که وظیفه احیای خالفت و امارت اسالمی و ازسازی شدوکت اهدن سدنت را
دارد .داعش همچنین نمونه ای از گروههای تروریستی نوین می اشت که دارای طبیعتی فراملی و جهانی است ،کده
ر ترور و خشونت تاکیت فراوان دارد ،از ا عاد مترن ،دولت محور ،مادی ،منافع جویانه و محتود ه مرزها گذر کدرده و
ا تمرکز ر هویت ،د اعیه ای جهانی دارد و از ا زارها و پتانسین های عصر جهانی شتن و پسامترنیسم نیز سود مدی
جویت .از این رو مسئله اصلی مقاله پیش رو در این پرسش تجلی یافته است کده گدروه تروریسدتی داعدش از حید
فکری چگونه ازیگری است و چگونه ه هره رداری از فضای سایبری در راسدتای پیشدبرد اهدتا خدود مبدادرت
کرده است؟ .فرضیه طرح شته آن است که داعش در حالی که از حی فکری و در اعتقادات پیشامترن است ،نمونده
ارز تروریسم پسامترن در فضای مجازی محسوب می شود که از امکانات فضای جهانی شدتن در راسدتای معرفدی
نمودن خود و ایجاد شبکه ای تروریستی در جهت تشکین آنچه که «خالفت اسالمی» می نامنت ،استفاده مدی کندت.
از این منظر مقاله حاضر ا هره گیری از روش توصیفی – تحلیلی در تالش است تا دو نکته را طدور مشدخب ده
ح و ررسی تحلیلی گذارد؛ اول اینکه نشان دهت که داعش ازیگری دا اعتقدادات پیشدامترن اسدت و در صدتد
احیای خالفت اسالمی می اشت .ثانیا این موضوع را ه ح گذارد که چگونه این دازیگر پیشدامترن ،از ا زارهدای
عملی عصر جهانی شتن و پسامترن رای دستیا ی ه اهتا خود سود می جویت.
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مقدمه
منطقه خاورمیانه به دالیل مختلف از جمله موقعیت جغرافیاایی اساتراژيیيی و
ژئوپولتیيی در منطقه حسّاس یعنی محل ژالقی محورهای بزرگ ارژباطی چهار قارۀ
جهان و وجود ذخایر عظیم انرژی باعث گردیده در طول ژاریخ مورد ژوجه و نفاوذ
و ژهاجم قدرت های بزرگ قرار داشته باشد .منطقه ای که امروزه خاورمیانه خواناده
میشود از نظر ژاریخی در ژحوالت درون و برون منطقهای ،نقاش حسّاسای داشاته
است .ظهور ادیان بزرگ الهی در این منطقه اژفاق افتااده اسات .از نظار فرهنگای و
نيادی ،این منطقه گروه های فرهنگای و نايادی گونااگونی از قبیال فرهنا

هاای

ایرانی ،عربی ،بربرها ،ژرکی ،کردی و آسوری را در خود جای داده است .از طار
دیگر ،حدود  39درصد مردم خاورمیانه و شمال آفریقا مسلمان هساتند و هار چناد
اسالم ،خاورمیانه و شمال آفریقا را با یيدیگر متحد می کند ،ولی آنها بین دو شااخه
شیعه و سنی ،از یيدیگر جدا می شوند .وجود این ویيگی ها سبب شده است ژا در
طول ژاریخ ،منطقه خاورمیانه همواره کانون اصلی ژحوالت و درگیری ها باشد .اماا
امروزه مهمژرین عامل در ژحوالت منطقه خاورمیاناه شايلگیاری گاروه «اساالمی
داعااش» ماای باشااد .از دولاات اسااالمی عااراق و شااام (داعااش) بااه عنااوان
خشونتطلب ژرین جریان در ژاریخ حرکت های اسالمی یاد می شود که بر اسااس
یک فير سلفی جهادی -ژيفیری بنا شده است .این جریاان ،جریاانی باا ژعاابات
دینی در میان اهل سانت شاناخته شاده کاه بارای ژحقاف اهادا اش از ابزارهاای
خشونت و ژرور سود میجوید .در واقع داعش بعنوان یک «گفتمان » عمل می کناد
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و در درون خود دارای عقالنیت و اصول رفتاری است .هر چند این گفتمان باا دال
خشونت مفال بندی شده است اما به عنوان یک زمینه و ژفير دارای حامی و نفوذ
اجتماعی است .داعش عالوه بر گفتمان و اصول رفتاری به دنباال احیاای خالفات
اسالمی و قلمرو اسالمی است .به گونه ای که «ابوبير البغدادی» بعناوان رهبار ایان
گروه به صورت رسمی جدایی خود را از گروه القاعده اعالم کرده و خود را خلیفه
مسلمین نامید .امروزه داعش عالوه بر عراق و سوریه در دیگار کشاورها نیاز نفاوذ
قابل ژوجهی یافته و در این کشورها در حال گسترش و انجام عملیات های نظاامی
1. Discourse
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و ژروریستی است (روشن چشم .) 939 ،به لحاظ اعتقاادی ایان گاروه معتقاد باه
سلفیسم است .این دیدگاه جز اعتقادات سنی مذهب به شمار می رود اما در قالاب
هیچ یک از چهار فرقه سنی قرار نمی گیرد .با ژوجه به گفتمان داعش و ایجاد «فقاه
التيفیر» خشونت هسته اصلی این حرکت را ژشيیل می دهد باه گوناه ای کاه هار
چیزی خارج از اعتقادات سلفی را کفر بر شمارده و با آن به مبارزه بر می خیزناد و
بر این مبنا در صورت کشتن و از بین بردن یک نفر کافر باه ساعادت مای رساند و
کشتار کافران را مجاهدت فی سبیل اهلل می دانند (فیرحی .) 939 ،به هر حال ،طای
سالهای اخیر ،میلیونها نفر از جهانیان ،فایلم و ژاااویری از خشاونت هاای عریاان
نیروهای داعش علیه اسیران خود را دیدهاند .در یيی از مؤثرژرین صاحنه هاا ،مارد
قوی هیيلی که لهجه بریتانیایی دارد خنجار خاود را بار حلقاوم جاوان آمریياایی
گذاشته است .به فاصله چهار دقیقه نعش این خبرنگار آمریيایی دیده مای شاود در
حالی که سر خونیناش بر روی سینه نهاده شده است .در صحنهای دیگر ،نیروهاای
داعش با انگیزهای فوقالعاده ،حتی بر جنازه ها نیز شلیک نموده باا خشامی فعاال،
هواداران قربانیان خود را ژهدید میکنند .در غالب ژحلیلها گفته مایشاود کاه ایان
سنگدلی محاول روحیه مامم مذهبی است که از سوی یاک ژایم حرفاهای و باا
بهرهگیری از ابزارها و ژينیک های بسیار پیشرفته رسانهای به دنیا مخابره مای شاود
ژا جهانیان نسبت به صالبت و جدیت داعشیها ایمان بیاورند و هیچ کس وسوساه
نشود ژا با این گروه مقابله کند .برخی محققان و ژحلیلگران خشاونت داعاش را در
پرژو خرد ابزاری ژحلیل می کنند .از این منظر این قبیل خشونتها ،اصاال در ژااریخ
بیسابقه نیست ،آنچه داعش را جهانی کرده محاول شیوه نمایش و نهاد ساازی از
رهگذر رسانه های جدید است .نموناه هاای پرشاماری از ایان قبیال جنایاات ،در
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گذشتههای دور و نزدیک صورت گرفته اما در غیاب رسانههاای فراگیار باه خاا
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سپرده شدهاند .سخن این است که ژينیک رسانه از سیطره بانیان آن خاارج شاده و
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ژينولوژی ،گروه ژبهياری مانند داعش را به قلب خانه جهانیان برده و رسانهای کاه
ابتدا حيم ابزار اطالع رسانی را داشات اکناون افساارش را از دسات ساازندگانش
گسیخته است و در اختیار کاربرانی کامال متفاوت است .گروه داعاش باه رغام رژه
به گذشته ،حرکتی کامال نوین بوده و با فراخوانی سنن و آموزههای ژاریخی ،صارفا
یک استراژيی برای ژضمین بقا است (رجوع شود به :ناری .) 939 ،به هار حاال،
پرسش این است که به راستی داعش کیست و اهدا

و مبانی فيری آن کدام است
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که چنین جهانیان را خیره خود ساخته است؟ .مدعای نویسندگان در ایان مقالاه آن
است که در حالی که داعش از حیث فيری و در بحث اعتقادات پیشاامدرن اسات،
نمونه بارز ژروریسم پسامدرن در فضای مجازی محسوب می شود کاه از امياناات
فضای جهانی شدن در راستای معرفی نمودن خود و ایجاد شبيه ای ژروریساتی در
جهت ژشيیل آنچه که خالفت اسالمی می نامند ،استفاده مای کناد .چناین فریای
نیازمند ژحلیل بیشتری است ،که برای واکاوی دقیاف ژار ایان مادعا و جهات فهام
اهدا

این گروه الجرم باید به بررسی ژحلیلی ژر گروه ژروریستی داعش پرداخت.

از این رو در ادامه جهت ژبیین دقیف ژر مطالب مطرح شده سعی خواهد شاد ژاا در
طی سه بخش مطالب مورد نظر نگارش یابد بدین صورت که در ابتدا به چارچوب
نظری بحث و مفهوم « ژروریسم پسامدرن » خاواهیم پرداخات ساپس باه معرفای
گروه اسالمی داعش خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه این باازیگر از
اعتقادات پیشامدرن برخوردار است و در ژقابل گفتمانی و غیریت ساازی باا دنیاای
مدرن خود را برجسته می سازد در بخش سوم نیز این مویوع را بررسی خاواهیم
کاارد کااه چگونااه ایاان بااازیگر گذشااته گاارا و پیشااامدرن ،از ابزارهااای عملاای و
ژينولوژیک عار پسامدرن و جهانی شدن برای دستیابی به اهادا

آرماان گرایاناه

خود سود می جوید .مطالب ارایه شده با نتیجه گیری به پایان خواهد رسید.
تمهیدات نظری؛ تروریسم پسامدرن
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طی دهه های اخیر مفاهیم ژروریسم و جهانی شدن هر دو به مقاوالژی روزماره
در ادبیات سیاسی رایج ژبدیل شدهاند .در خاوص چیستی جهانی شدن دیدگاه هاا
و نظرات مختلفی مطرح شده است .از نگاه « مارژین آلبرو » جهانیشدن حيایت از
اموری دارد که ژا پیش از این بومی ،محلی و یا حتی ملای باودهاناد ،اماا باه مارور
جنبههای جهانی پیدا کردهاند .واژه جهانی شدن همانند واژه های « مادرن شادن »،
«ملی شدن»« ،شهری شدن» و . . .با پسوند «شدن » بیاانگر اماوری اسات کاه قابال
جهانی ،مدرن ،شهری ،ملی و . . .نبودهاند و اکنون به صورت جهانی ،شهری ،مدرن
و ملی و . . .در آمدهاند

(1-7

 .)Albrow,1997:بطور کلی مایژاوان قائال باه چهاار
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رویياارد در خاااوص جهااانیشاادن بااود کااه عبارژنااد از رویيردهااای رئالیسااتی،
لیبرالیستی ،مارکسیستی– انتقادی و جامعه شناختی .در حالی که رویيارد رئالیساتی
هم چنان قائل به بازیگری و کنشگری مسلط دولت ملی در عرصه جهانی اسات ،و
از پدیده جهانی شدن و فروپاشی مرزها استقبال نمی کناد ،رویيارد لیبرالیساتی باا
دیدگاهی خوش بینانه به جهانی شدن می نگرد که زمینه هاای شايل گیاری ژفيار
جهانشمولی لیبرال را فراهم می سازد .اما رویيارد مارکسیساتی -انتقاادی ،حساب
معیارهای خود ،جهانی شدن را استمرار سرمایهداری قرن ناوزدهم ژلقای مایکنناد.
سرانجام اینيه نگاه جامعه شناسان به این پدیده کامال متفاوت است ،چارا کاه آنهاا
یمن آنيه جهانی شادن را ویاعیتی جدیاد در مناسابات اجتمااعی انساان ژلقای
میکنند ،از دو بعد متفاوت به آن می نگرند .متفيرانی مانند «آنتونی گیدنز» ،جهاانی
شدن را ورود مدرنیته به دورانی جدید میدانند که زمینه هاای جهاانی شادن ابعااد
نهادی مدرنیته را فراهم ساخته است ،در حالیيه جامعهشناساان پسات مادرن آن را
نقطه مقابل مدرنیته و معادل یک ژحول بنیادین در حیات اجتماعی و فاردی انساان
ارزیابی میکند .آنها جهانی شدن را زمینه ساز ظهور عار پسات مادرن ژلقای مای
کنند (سلیمی .) 931 ،به هر صورت ،در حالی که جهانی شدن به عناوان فرآینادی
غیر قابل اجتناب خود را در ژمامی زوایای زندگی بشر اماروزی رساود داده و روز
به روز بر وسعت این ژاثیرات افزوده میگردد ،ژروریسم نیز به عناوان یاک پدیاده
سیاسی کهن با شمایلی نو قدم به عرصه نهاده و با پاردازش یاافتن در قالاب هاایی
جدید مشغول به فعالیت می باشد .اهمیت ژروریسم ژا آنجاست که بسیاری معتقدند
امروزه ژروریسم محر

بسیاری از ژحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتاادی و . . .بوده

و می ژوان آن را جایگزین پدیاده هاای سیاسای شاناخته شادهای نظیار انقالباات،

گروه اسالمی داعش؛

جن ها ،کودژاها ،شورشها ،و . . .دانست که زندگی سیاسی را در سطوح مختلاف
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ملی ،بینالمللی و فرو ملی به چالش کشیده است (فیرحی و ظهیاری.) 11 : 931 ،
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با این اوصا  ،ژوسعه فرآیند جهانیشدن در زمینه های مختلاف از دهاه  331باه
این سو و شيلگیری موج جدید ژروریسم در قالبی بینالمللی که به ویايه بار پایاه
اندیشه های بنیادگرایانه از اسالم شناخته میشود ،طرح سواالژی در خاوص نسبت
رابطه میان ژروریسم و باالخص فعالیت های ژروریستی گروههای رادیيال اساالمی
همچون القاعده ،طالبان و داعش با مقوله جهانی شدن را به ذهن متبادر میسازد کاه
آیا فرآیند جهانی شدن در ژشدید و ژوساعه فعالیاتهاای ژروریساتی نقاش داشاته

07

است؟ .با مروری بر آثار موجود می ژوان دریافت که عمده ژالشهای نظری صورت
گرفته در خاوص ایده اصلی این مقاله (یعنی رابطه میان ژروریسم و جهانی شادن
و پسامدرنیسم) ،عمدژا ژروریسم را واکنشی بر علیه وجه منفی جهانی شدن قلمداد
کردهاند .برای نمونه «بنجامین باربر» ویعیت موجود جهاانی را ژقابال جهاان ماک
دونالد و جهان جهاد میداند که به موجب آن جهان جهااد ،جهاان ماک دونالاد را
خطری برای هویت خود مای بیناد« .ژومااس فریادمن» نیاز ساخن از «لياوس» و
«درخت زیتون» میراند ،وی ليوس را نمااد مدرنیزاسایون ،فراوانای و ماار

باه

سبک غربی و در مقابل درخت زیتون را نماد ریشهها ،سنتهاا و جامعاه سااکن و
ثابت قرار میدهد

(1999: 7-10

 .)Friedmanبی ژردید رویيرد دو قطبی فوق ،ریشه

در ایدهای دارد که سالها پیش و درست در آغاز دنیای پس از جنا

سارد ژوساط

«ساموئل هانتینگتون» در مقاله ای و سپس در کتاب «برخورد ژمدنها» بنا نهاده شاد
(هانتینگتون .) 913 ،اساس نظریههای فوق آن است که جهانی شدن در کنار اثرات
سازنده ،واجد عمليرد مخرب نیز هست .به عبارژی جهانی شادن در کناار مزایاای
فراوانی که دارد ،به بسط بیعدالتی ،حاشیهای شدن گروههای هویتی ،فقر و . . .نیاز
دامن زده است .از این رو جهانی شدن ،دميراسی ،ژجارت آزاد و مبادله فرهنگی را
با خشونت ،ژخریب ،فقر ،بی عدالتی ،حاشیهای شدن و . . .در هم آمیختاه اسات و
طبیعی است که ژروریسم بین الملل می ژواند واکنشی به این ماهیت متنااق
سویه باشد .با این حال همان گونه که پیداست هد
نیست .زیرا استدالل این مقاله بر خال
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و دو

این مقاله بسط نظریاات فاوق

نظریات فوق آن است که عاار جهاانی -

شدن با ابعاد ژينولوژیک خود به گسترش اهدا

گروههای ژروریستی افراطی مانند

داعش یاری می رساند .به ژعبیر دیگر گروههاای افراطای ژوانساته اناد از امياناات
عار جهانی شدن و پسامدرنیسم در راستای پیشبرد اهدا

خود ساود جویناد .در

این راستا « ایزابل دایوستین» استاد ژاریخ روابط بین الملل در هلند ،در مقالاه ای باا
عنوان « چه چیزی در ژروریسم نوین جدید است؟» سعی کارده اسات ابعااد ناوین
ژروریسم را ژوییح دهد .به نظار وی ژروریسام جدیاد اوال باه لحااظ مرژيباان و
سازماندهی ،طبیعتی فراملی دارد ثانیا مبتنی بر نوعی الهام و افارا گرایای ماذهبی
است ثالثا ژروریست های نوین به سالح هاای کشاتار جمعای دسترسای دارناد و
هدفشان حمله به بیشترین ژعداد از مردم است رابعا آنها قربانیان خود را به صاورت
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گلچااین انتخاااب نماای کننااد ،بليااه آنهااا را بااه صااورت فلااه ای باار ماای گزیننااد

( .)Duyvesteyn,2007:439-440همچنین «والتر الکاوئر» در مقالاه مشاهور خاود باا
عنوان « ژروریسم پست مدرن» ،ژروریسم جدید را پست مدرن می نامد ،چرا که باه
نظر او ژروریسم نوین در چارچوب اهدا

و قالاب هاای مادرن همچاون قادرت

طلبی ،منفعت جویی ،ملی گرایی نمی گنجد و اهدا

یا قالاب هاای پسات مادرن

همچاااون ماااذهب ،هویااات و جهاااانی شااادن بااارای ژویااایح آن الزم اسااات
( .)Laqueur,1996:24-36در همین چهارچوب« ،کرونین» چهاار ماوج ژروریسام را
با ژوجه به منابع محر

آنها بر می شمارد که عبارژند از ژروریسم چپ ،ژروریسام

راساات ،ژروریساام ملاایگاارای قااومی و ژروریساام مقاادس یااا مااذهبی (

Cronin,

 .)2008:142بدیهی است آنچه در این مقالاه بیشاتر ماورد ژوجاه قارار دارد ،ماوج
چهارم ژروریسم یا همان ژروریسم مذهبی و مقدس می باشد .ژروریسام در دنیاای
پس از جن

سرد خالتی کامال مذهبی به خاود گرفتاه اسات .اهمیات ژروریسام

م ذهبی ژا آن حد است که ژقریبا هر هفته یا حداقل هر ماه خبرهایی از رویادادهای
ژروریستی در اقای نقا جهان ژوسط ساازمان هاای ماذهبی بنیاادگرا (القاعاده و
طالبان) به گوش می رسد .این حمالت به دالیل مختلف عمف و گستردگی بیشتری
نسبت به امواج پیشین ژروریسم داشته اسات و معماوال هام حاوزه اقتادار و نفاوذ
ایاالت متحده آمریيا را هد

قرار دادهاند .با ژوجه به مسئله فوق میژوان ژروریسم

مذهبی را نوعی خروج از سیستم دولت های مدرن قلمداد کرد و خشونت ناشی از
ژروریسم مقدس را یک خشونت خاوصی ژلقی نمود .ایدههای ناظر بر ژروریسام
مذهبی ،به جای مفاهیم برآمده از سیستم وستفالیایی ،بر اصول و قواعد متضاد با آن
از جمله امت واحد جهانی ،از بین بردن نظام های مساتقر و . . .اساتوار اسات .باه
گونه ای که «ایمنالظواهری» از رهبران القاعده،

سپتامبر را نقطه آغاز جهاد علیاه

کفر جهانی دانسته و معتقد است جهاد ،جنگی انقالبی و جهانی است علیه اسرائیل،
ایاالت متحده آمریيا و بطور کلی غرب (عباس زاده فاتح آباادی .) 29 : 933 ،در

گروه اسالمی داعش؛
ازیگری ا مبانی فکری
پیشامترن و ا زارهای ...
( 91تا )13

طی سالهای اخیر نیز ژروریسم گروه اسالمی داعش در زمره مهمتارین رویادادهای
ژروریستی در دنیا شناخته شده است که بازژاب های گسترده ای در ساطح جهاانی
در پی داشته است .در حال حایر ،گروه اسالمی موساوم باه داعاش یيای از ایان
بازیگران غیر دولتی و افراطی است که در هم پوشانی با جهانی شدن نقش پر رنگی
ایفا نموده است و ژوانسته است از اميانات و ابعاد ژينیيی عاار جهاانی شادن و
پسامدرنیسم مانند اینترنت و شبيه های اجتمااعی در رشاد و گساترش داعاش در
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فراسوی مرزهای ملی کشورها بهره گیری نماید .بر مبنای این ژمهیادات نظاری در
ادامه نویسندگان این مویوع را مورد بررسی قرار خواهند داد که چگونه داعش باه
عنوان بازیگری پیشامدرن ،از ابزارهای عملی عار جهانی شدن و پساامدرن مانناد
اینترنت و شبيه های اجتماعی برای دستیابی به اهدا

خود ساود مای جویاد .اماا

قبل از ورود به چنین مویوعی الزم است ژا به معرفی داعش باه عناوان کنشاگری
پیشامدرن پرداخته شود و اهادا

اصالی ایان گاروه اساالمی در احیاای خالفات

اسالمی شرح و بسط داده شود.
داعش کنشگری با اعتقادات پیشامدرن
برخی از کارشناسان و ژحلیل گران معتقدند که ژروریسم ظهور یافتاه در منطقاه
خاورمیانه در طی سالهای اخیر ثمره و نتیجۀ اشغال کشورها و حاصل ژوسعه طلبای
اشغالگران است و روشنژرین شيل این پدیده را میژوان در ژروریسم القاعده پاس
از اشغال افغانستان دید که ابعاد جهانی پیدا کرده است .هم چنین اشاغال عاراق در
سال  2119میالدی به سر بارآوردن اشايال جدیادی از ژروریساتم منجار شاد کاه
سرانجام یک جریان آن در چهره ی مخو

«النااره» و ساپس « داعاش » خاود را

نشان داد .گروه ژروریستی داعش که امروزه در سراسر منطقاه خاورمیاناه گساترش
یافته و قسمت های عمده عراق و سوریه را در اختیاار دارد ،زمیناه هاای ژحاوالت
جدید و نگرانی های زیادی در منطقه خاورمیانه را باعث شده است .به گونه ای که
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بی ثباژی در منطقه عالوه بر نا امنی در سطح انسانی باعث کاهش ظرفیت و اهمیات
منطقه خاورمیانه در ابعاد گوناگون شده است .از این جهت هم کشورهای غربای و
هاام کشااورهای خاورمیانااه نگراناای زیااادی از گسااترش سااطح دامنااه ایاان گااروه
ژروریستی-داعش -در منطقه دارند .داعش یک گروه مسالح ژروریساتی اسات کاه
اندیشه سلفی جهادی (ژيفیری) را پیشه خود کرده است و هد

سازمان دهنادگان

داعش نیز بازگرداندن چیازی اسات کاه آناان آن را « خالفات اساالمی و اجارای
شریعت » می نامند و عراق و سوریه نیز جوالنگاه عملیات داعش اسات .داعاش از
زمانی که در سوریه ظاهر شاده دربااره خاساتگاه ،اقادامات ،اهادا

و ارژباطااژش

جنجال های طوالنی را به وجود آورده و باعث شده است به محوری از محورهاای
مطالب مطبوعات و رسانه ها و ژحلیل ها و گزارشها ژبدیل شود .گروهای معتقدناد
09

داعش یيی از شاخه هاای القاعاده در ساوریه اسات و گاروه دیگاری آن را یاک

سازمان مستقل می دانند که برای ژشيیل دولت اسالمی در ژالش اسات (زارعای و
دیگران .)9 : 931 ،از این جهت بررسی شيل گیری داعش در منطقه و ریشه هاا
و ساختار آن در ژحوالت منطقه حائز اهمیت بسزایی اسات .بار ایان مبناا مادعای
نوشتار حایر آن است که داعش به مثابه بازیگری پیشا مدرن محسوب می شود که
به دنبال احیای گذشته اسالمی است.
داعش از لحاظ فيری در درون مبانی فيری جریاان سالفی در دوران معاصار
ژعریف میشود .اصطالح سلفی در دوران معاصر به معنای قرائتی خااص از اساالم
است که یمن نقد نحله های مختلف فلسفی ،کالمی و فقهی اساالمی و ژأکیاد بار
وجود انحرا

ها و بدعت ها در نگرش های سنتی به اسالم ،خواستار بازگشت باه

سیره سلف به عنوان اسالم ناب بوده و خود را منادی بازگشت به شایوۀ سالف باه
عنوان اسالم ناب میداند .این جریان بر مبنای افيار افرادی همچون « ابن ژیمیه » و
« ابن قیم » و « محمدابنعبدالوهاب » شيل گرفت .منظور آنها از بازگشت به سلف
به معنای بازگشت به قرائت خاص آنها از اندیشههای حنبلی و اهل حادیث اسات.
به بیان دیگر ،معیار سلفی بودن در دوران معاصر ،قرائت ابن ژیمیه (متوفاای  123ه.
ق) و محمد ابن عبدالوهاب از ژاریخ صدر اسالم است و عموما سلفی ها بر اسااس
مبانی فيری این دو به ژفسیر دین میپردازند (سجادی و آشاناور .) 11 : 933 ،باه
هر حال ،گروه ژروریستی داعش یيی از ثروژمنادژرین ساازمان هاای پیياارجو در
جهان است که کنترل سرزمین های عظیمی در سوریه و عاراق را در دسات دارد و
صریحا می گوید که هدفش ژشيیل یک «دولت اسالمی» است .این گاروه هماواره
در ژالش است نفوذ و دامنه ژارفات خود را حتی فراژر از مرزهای سوریه و عراق
گسترش دهد .پیشروی های داعش را رهبر آن« ،ابوبير بغدادی» فرماندهی می کند،

گروه اسالمی داعش؛

مردی پر رمز و راز که نام اصلی اش را ابو دعا ذکر میکنند .به هر صورت ،دولات

ازیگری ا مبانی فکری

اسالمی عراق و شام یا داعش به عنوان گروهی منشاعب از القاعاده محساوب مای

پیشامترن و ا زارهای ...
( 91تا )13

شود که از منظر گرایش های عقیدژی و فيری و همچناین جنباه رفتااری رویيارد
یيسانی با القاعده دارد .با این حال رفتارهای گروه داعش در سالهای اخیر نشاانگر
خشن ژر و رادیيال ژر بودن این گروه در مقایسه با القاعده دارد .داعاش باه عناوان
مخو

ژرین و قدرژمندژرین گروه ژروریستی در منطقاه خاورمیاناه و حتای جهاان

ظهور کرده است .هر چند داعش در شايل کناونی آن محااول بحاران ساوریه و
گسترش اختالفات و منازعات منطقه ای در سالهای اخیار اسات ،اماا ریشاه هاا و
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روندهای قدرت گری آن به دوره پاس از صادام در عاراق از ساال  2119باه بعاد
مربو است .چرا که حمله آمریيا به عراق در سال  2119فرصت و فضای مناسابی
برای حضاور و نقاش آفرینای گروههاای مسالح و ژروریساتی مختلاف از جملاه
گروههای مرژبط با داعش در این کشاور باه وجاود آورد (عباسای .)33: 939 ،باا
حمله نظامی آمریيا و اشغال عراق ،دميراسی در این کشور نه ژنهاا نهادیناه نشاده،
بليه موجب شيل گیری دولتی غیر فراگیر گردید که سعی در ژيرار ژجربه قبال از
اشغال را داشت ،اما همانند دولت پیش از اشغال ،از ابزارهاا و قادرت کاافی بارای
اجرای نقش یک دولت مسلط برخوردار نبود .حضور نیروهای نظامی آمریياایی در
عراق برای مدژی ژوانسته بود مانع از ژشدید رقابت میان هویتی ،میان قومی و میاان
مذهبی شود ،اما خروج آنها از عراق در سال

 21منجر به باروز و ظهاور رقابات

میان هویت های مختلف از جمله کردها ،شیعیان ،سنی ها و حتی ژرکمان ها شد .به
عبارت دیگر باید گفت خروج آمریيا میخ محيمی بار ژاابوت «دولات – ملات» و
فراگیر عراقی کوبید .پیامد اشغال عراق ژوساط آمریياا و متحادانش شايل گیاری
ویعیت «آنارشیک» درداخل عراق بود .در شرایطی که یک دولت مسالط و فراگیار
وجود ندارد و آنارشی در معنای دقیف کلمه شيل می گیرد ،هویت های مختلف در
عراق به سمت رقابت بیشتر روی می آورند .اهمیت این رقابات هاویتی ژاا جاایی
است که افزایش قدرت دولت مرکزی از ناحیه دیگر هویات هاا ژهدیاد ژلقای مای
شود .لذا در چنین شرایطی اگر دولت مرکازی مباادرت باه بساط قادرت نظاامی–
بورکراژیک خود می کند ،دیگر هویتها آنرا افزایش امنیت یاک هویات (شایعیان) و
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کاهش امنیت خود (اهل سنت و کردها) ژلقی می کنند .چنین مسائلی منجر به شيل
گیری معضل امنیت و بحران سیاسای در عاراق و در نهایات ظهاور گاروه داعاش
گردیده است (رجوع شود به  :احمدیان و نوری .) 939 ،باه هار صاورت ،داعاش
پدیده ای فرامنطقه ای است و از آنجاا کاه ماروج فهمای از نگارش هاای ماذهبی
مشهور به سلفی رادیيال است ،به میزانی که در عرصه جهاانی شاعارهای خاود را
بازژاب دهد موفف به جذب نیرو خواهد شد .داعشی هاا باه لحااظ فرهنگای بارای
هویت بخشیدن به خود ژالش می کنند عرصه ای از ژاریخ را به خود متعلف بدانناد
یا در انحاار خود درآورند .این عرصه بطور عام معطو

ظهور دین اسالم و بطاور

خاص از «دولت بنی عباس» در منطقه است .زیرا نشاانه هاای ژااریخی خالفات از
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دولت بنی عباس قابل ظهور است .رن

سیاه پرچم به مثابه پرچم بنی عباس ،رن

افتخار و غرور و هویت بخش برای آنها خواهد بود .ایان رنا

و عالمات یاادآور

غرور دولت پاناد ساله خلفای بنی عباس است .بناابراین همساان ساازی باا بنای
عباس عالوه بر وجه قدرت آفرینی آنها ،وجه ژمایزشان از کردهاا و شایعیان عاراق
است (عباسی .) 11- 19: 939 ،باید گفت که داعش پدیده ای ژاریخمناد نیسات،
بليه یيباره شيل گرفته است .اما خود را به گذشاته منتساب مای کناد .باه لحااظ
جنبشی داعش در بستری ژاریخی شيل نگرفته اسات ،بلياه آنهاا مای خواهناد در
سیری انقطاعی -ژاریخی خود را به خلفای عباسی منتسب کنند و اداماه دهناده راه
خلفای عباسی ژا مامون باشند .از این رو داعش در حوزه پایتخت (بغداد) و پارچم
قاد شبیه سازی به خالفات عباسای را دارد .همچناین مشاابه عباسایان باا اعماال
خشونت کار خود را پیش می برد .بر این اساس برخی ویيگی های رفتاری داعاش
را می ژوان به شرح زیر بیان نماود :ظااهرگرایی رفتااری و قشاری بودن ژيیاه بار
ارعاب و وحشت ژيیه بر جهل و ژعاب جاهلی فرقاه گرایای الگوساازی بادلی
برای ژخریب عقده ها و احساس حقارژهای ژاریخی ژيیه بر احساساات باه جاای
عقالنیت در بنیان های فيری ژمرکز بر فعال سازی و شيا

های ماذهبی عقاب

ماناادگی سیاساای ،اجتماااعی ،فيااری و فرهنگاای (فیروزآبااادی و دیگاران.) 939 ،
همچنین ایدئولوژی سیاسی داعش سلفیسم است .داعش دارای نرم افازار اعتقاادی
است و با خلف «فقه التيفیر» ژوانست احساسات خشونت گرا را با باورهای مذهبی
در هم آمیزد .داعش معتقد است چون اهل سنت پیرو مياژب اربعه جهاد را ژعطیال
کردند ،پس کافر شدند و انيار حيم اهلل ،کفر محسوب می شاود و ژعطیلای عملای
حيم خداوند به معنای انيار آنهاست .در واقع از نظر یک عضو داعش ،کشتن یاک
کافر واجب است و بر اسااس ژفيارات ژيفیاری آنهاا ،وقتای یاک عضاو داعاش

گروه اسالمی داعش؛

مسلمانی را بيشد ،خود را به عنوان مجاهد فی سبیل اهلل می داند نه یک ژروریست.

ازیگری ا مبانی فکری

او این اقدام را با خلوص نیت انجام می دهد (فیرحای .) 939 ،بطاور کلای ،مباانی

پیشامترن و ا زارهای ...
( 91تا )13

فيری و کالمی سلفیان بطور عام وگروه داعش بطور خاص را مای ژاوان در چهاار
حوزه هستی شناسی ،معرفت شناسی ،معناشناسای ،و روش شناسای دنباال کارد .از
حیث هستی شناسی ،سلفیان و داعش معتقد به مجردات نیستند و همه عالم اعام از
خدا و غیر آن را محسوس می دانناد و مجاردات را نمای پذیرناد .آنهاا قائال اناد
خداوند جسم نیست و محسوس است و می ژوان او را در قیامت با چشام دیاد .از
حیث معرفت شناسی نیز سلفیان و از جمله داعش فقط راه نقلای را قباول دارناد و
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به شدت با عقل سر ستیز دارند .آنها مادعی هساتند کاه از عقال و شاهود چیازی
حاصل نمی شود و عقل در باب خداوند و امور اعتقادی دیگر ،هیچ فهم صاحیحی
ندارد .به نظر آنان فقط باید به وحی و نقل اعم از کتااب و سانت و اجمااع سالف
مراجعه کارد و از عقال بااوران در گریزناد .در معناشناسای نیاز ،سالفیان رویيارد
ظاهرگرایی را می پذیرند و به انيار ژفسیر و ژاویل می پردازند و معتقدناد اگار راه
ژاویل باز شود ،دین از در دیگر خارج می شود .آنها معتقدند که ژمام آنچه خداوناد
در قرآن گفته باید به ظاهرش ژمسک کرد و پذیرفت که آن حقیقتی در باال دارد .از
منظر روش شناسی نیز راه و روش سلفیان ژاکیاد بار برژاری فهام سالف اسات و
معتقدند همه باید از فهم سالف ژبعیات کنناد ،زیارا فقاط فهام سالف از خلاوص
برخوردار است و فهم های دیگر مثل فهم فالسفه و عرفا هایچ ارژبااطی باا اساالم
ندارد .از نظرگاه دیگری می ژوان روش شناسی آنها را در دو محور ظاهر گرایای در
قرآن و حدیث و گذشته گرایی (پیروی از سلف)مطرح کارد (عباسای13: 939 ،
حلبی .)11: 931 ،با شناخت از مبانی معرفتی داعش ،در ادامه به صورت عینای ژار
به ساختار ژشيیالژی این گروه افراطای مای پاردازیم .گاروه ژروریساتی داعاش از
ساختار ژشيیالژی هرم گونه برخوردار است ،به گونه ای که سارکرده گروهاک در
راس هرم و ژشيیالت قرار دارد و سایر فرماندهان در بخش های پایین دستی هارم
حضور دارند .بطور کلی در ژشيیالت داعش ژمام پسات هاا و مناصاب زیار نظار
خلیفه ژعیین می شود .ژمام نقا کلیدی و حساس داخلی سازمان داعش زیار نظار
خلیفه ژعیین می شود .به عبارت دیگر ،همه امور زیر نظر اباوبير بغادادی اسات و
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وی بر ژعیین مدیران در سطوح بلند پایه گروه اعمال نظر می کند .داعاش موسساه
رسانه ای هم دارد که ریاست آن را «عمر العبسی» بر عهده دارد و اعضای آن وظیفه
اطالع رسانی اکترونیيای و اداره پایگاههاای اینترنتای را باه عهاده دارناد .داعاش
ساختاری سبک و چاالکی دارد که به ماهیت داعش بر می گاردد و اینياه همچناان
خاوصیت غیر دولتی بودن خود را حفظ کرده است .داعش فاقد بوروکراسی است
و ژامیمات به صورت چند مرحله ای گرفته نمی شود و کاامال فاردی عمال مای
کند .به هر شيل ،گروه اسالمی موسوم به داعش را می ژوان باازیگری غیار دولتای
دانست که در جستجوی رستگاری و رهایی بخشی و بازگشت باه آرمانهاای اولیاه
اسالمی است .گروه اسالمی داعش خود را پدیده ای هاویتی مای داناد کاه وظیفاه
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احیای خالفت و امارت اسالمی و بازسازی شوکت اهال سانت را دارد .مای ژاوان

مولفه های فرهنگی گروه داعش را در مواردی چون خالفت ،شهادت و جهاد دسته
بندی نمود ،آنها احیای خالفت و لزوم اطاعت از خلیفه جائر را مجاز می دانناد ،در
بحث جهاد آنها خود را برحف دانسته و افراد غیر مسلمان را ژيفیار مای کنناد و در
باب شهادت نیز با انجام عملیات انتحاری و ژروریستی ،باه اعتقااد خاود باا انجاام
جهاد برای رسیدن به بهشت گام بر می دارند .می ژوان گفت کاه داعاش در بحاث
شهادت از آموزه های مورد ژاکید در اسالم باه عناوان حرباه ای در جهات جاذب
جوانان پرشور در نقا مختلف جهان استفاده کرده است .به این ژرژیب داعاش باه
یيی از کانون های جن

و عملیات انتحاری در جهان ژبدیل شده است .هم چناین

گروه داعش از ساختارهایی چون مساجد ،محاسن و شعار «ال اله اال ه» و امثاال آن
بهره برداری مناسبی برای عضوگیری و شارژ روحی هواداران داشته اسات (رجاوع
شود به  :غفاری و علیزاده .) 939 ،داعش بر اساس اسطوره بازگشت به خویشتن و
جست وجوی هویت جدید بر پایاه بازساازی هویات هاای کهان شايل گرفات.
ژحوالت بروز یافته در چند سال اخیر و ظهاور گروههاای ژروریساتی در عاراق و
سوریه مسئله غامضی است که موجی از نگرانی ها و هراس در میاان مردماان ایان
دوکشور و منطقه خاورمیانه ایجاد کرده است .پیيارجویان سلفی دولت داعاش کاه
پس از ژوئن  21 1به خالفت اسالمی ژغییر نام دادند ،گروهی از ژروریست ها بین
المللی اند که با زمینه های متفاوت جغرافیایی از کشورهای مختلف عربی ،آسایایی،
اروپایی و آفریقایی گرد هم آمده اند .در واقع گستره جغرافیاایی وسایعی از اردن و
یمن گرفته ژا ژونس و لیبی و از بليیک در اروپا ژا انادونزی در شارق آسایا ژحات
ژاثیر ژبلیغ و نفوذ فيری آنها قرار گرفته است (نظری و السمیری .)11-19: 939 ،با
این ژوییحات پیرامون مبانی فيری -عقیدژی داعاش و اهادا

ایان باازیگر غیار

دولتی ،در ادامه به دیگر مویوع محوری پيوهش یعنی رابطه میاان فرایناد جهاانی
شدن و گروههای غیر دولتی خشونت طلب همچون داعش مای پاردازیم ،ژاا ایان

گروه اسالمی داعش؛
ازیگری ا مبانی فکری
پیشامترن و ا زارهای ...
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مویوع در حد اميان روشن گردد که چگونه این باازیگر پیشاامدرن ،از ابزارهاای
عملی عار جهانی شدن و پسامدرن برای دستیابی به اهدا

خود سود می جوید.

داعش؛ جهانی شدن و پسامدرنیسم
برخی از متفيران در چارچوب رویيرد جامعه شناختی به جهانی شادن مادعی
هستند که جهانی شدن و ابزارهای آن با پسامدرنیسم در پیوند عمیاف اسات .بطاور
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نمونه می ژوان «دیوید هاروی» اشاره نمود که دارای چنین مدعای عمیقی است کاه
جهانی شدن در پیوند با پسامدرنیسم است .محور بحث هااروی ژشاریح شارایط و

ویيگی های پست مدرنیته است .کتاب «ویعیت پسا مدرنیته :ژحقیاف در خاساتگاه
های ژحول فرهنگای» هااروی باه بررسای نسابت و رابطاه میاان جهاانی شادن و
پسامدرنیسم اختااص دارد .او جهانی شدن را فشردگی زمان و ميان ژعریاف مای
کند که در پیوند با فرهن

عار پست مدرن است .هاروی می کوشد ژا پسامدرنیته

را در حيم شرایطی ژاریخی  -جغرافیایی ژبیین و ژفسیر کناد و راه را بار خاوانش
انتقادی آن بگشاید .هاروی ویع کنونی ما در جهان معاصر یعنی ویع پساامدرنیته
را در حيم شرایطی ژاریخی ارزیابی می کند که واکنش متفاوژی باه فرآیناد پایادار
مدرنیزاسیون و بازژاب یا نشانه یی از ژحول بنیادی در ماهیت مدرنیزاسیون به سوی
نوعی جامعه «پساصنعتی یا حتی پساسرمایه داری» است که در پوناد باا مختااات
عار جهانی شدن است (هاروی .) 932 ،به هر حال ،ژينولوژی های عار جهاانی
شدن و فرایند رسانه ای شدن ناشی از آن در عار پسامدرن ،انسان زماناه ماا را در
آستانه ورود به عار و جهانی از نوع دیگر قرار داده اسات (ژاجیاک.) 1 : 933 ،
بنابراین شاید بتوان گفت که ما در عار پست مدرن قرار داریم و جامعه جهانی در
آستانه ورود به دورانی است که ایده مسلط آن ایده ارژبا و اژاال اسات ویيگای
بارز آن چند پارگی است انگاره نهفته در بطن و متن آن ،انگاره شبيه جهان گساتر
است (هاروی .) 3 ،به ژعبیار«گیبیناز و باو ریمار» جهاان رساانه ای شاده ،ناوعی
چندپارگی و همگرایی ،نوعی انسداد و گشاایش ،ناوعی واقعیات و شابه واقعیات،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 9315

نوعی «حاد واقعیت » به ژعبیر بودریار ایجاد کرده است که می ژوان گفت که جهان
دیگر نه مسطح است و نه گرد ،بليه کاامال شابيه ای اسات (گیبیناز و باو ریمار،
 .)99-13: 93در واقع از دهه  331باه بعاد اساتفاده از اینترنات و شابيه هاای
اجتماعی در کل دنیا گسترش یافته است و باه دلیال ژااثیر گساترده آن در زوایاای
گوناگون زندگی اصطالحاژی همچون « دهيده جهانی» « ،عار پسامدرن»« ،آگاهی
سیاره ای» ،و « پایان جغرافیاا » و . . .در محافال دانشاگاهی و سیاسای رواج یافتاه
است .از این رو از نیمه دهه  331به بعد جنبش های اجتمااعی جدیاد ،باازیگران

1. Hyper Reality
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غیر دولتی وگروههای ژروریستی با حضور در فضای مجاازی و ساایبری از طریاف
استفاده از اینترنت و شبيه های اجتمااعی ،چاالش هاایی جادی بارای دولات هاا
وحيومات هاای ملاای و ساازمان هاای بااین المللای ایجااد کاارده اناد (سااردارنیا،
 .) 19- 12: 933به هر حال بیشتر از این می ژاوان در خااوص مطالاب فاوق و
ارژبا جهانی شدن و پسامدرنیسم و ظهور عار جدید برای بشر صحبت نمود ،اما
نوشتار حایر در ژالش است ژا این مباحث انتزاعی را در پیوناد باا گاروه اساالمی
داعش انضمامی و عینی ژر سازد .به عبارژی نویسندگان در ژالش اند ژا نشان دهناد
که چگونه در طی سالهای اخیر گروه های ژروریستی مانند داعش ژوانساته اناد باه
عنوان کنشگرانی با مبانی فيری سانتی و پیشاامدرن از ابزارهاا و ژينولاوژی هاای
عار جهانی شدن و فرامدرن برای دستیابی به مقاصد خود بهره گیری نمایند.
«اسالوی ژیي

» نظریه پرداز رادیيال معاصر در گفتگویی در مورد بنیاادگرایی

اسالمی گروه داعش می گوید « :ظهور داعش را می ژوان همزمان فال آخر داستان
بیداری ید استعماری و همچنین فالی از داستان ستیزه علیه مسایری دانسات کاه
در آن قدرت ملی ژوسط سرمایه جهانی ژضعیف و ژهدید می شود .اما آنچه ژرس و
واهمه را موجب می شود خایاه دیگار رژیام داعاش اسات ،اظهاارات عماومی
رهبران داعش این نيته را مسجل می سازد که وظیفه اصلی حيومات ژنظایم رفااه
شهروندانش نیست ،بليه آن چه مهم است زندگی دینی است ،آن چاه مهام اسات
این است که قوانین دینی پیاده شوند .و این دلیل بی ژفاوژی داعش نسبت به فجاایع
انسانی است .آرمان آنها این است دین را مراقیت کن ،رفاه از خودش مراقبات مای
کند .این همان شيافی است که ژاور قدرت نزد داعش را از ژاور غربی از قدرت
که اصطالحا «زیست قدرت » نامیده می شود جدا می کند ،قادرژی کاه باه زنادگی

گروه اسالمی داعش؛

سامان می بخشد (ژاجیک .) 11: 931 ،رشد گروه ژروریستی داعش در سال هاای

ازیگری ا مبانی فکری

گذشته در منطقه خاورمیانه نشان دهنده فال جدیدی از مساائل امنیتای در منطقاه

پیشامترن و ا زارهای ...
( 91تا )13

است .گسترش سریع گروه ژروریستی داعش در عراق و ساوریه بیاانگر ایان نيتاه
است که حرکت ژروریستی دیگر در قالاب سانتی و درون کشاوری صاورت نمای
پذیرد بليه فرآیند جهانی شدن و سیستم های ارژباطی جدید که از مختاات عار

1. bio power
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پسامدرن اند ابزارهای نوینی هستند که اميان سازماندهی و اقدام فرامرزی را بارای
گروه داعش فراهم آورده اند .در واقع مسئله قابل ژامل این است که چگونه جهاانی
شدن و ابزارهای ژينیيی عار فرامدرن زمیناه هاای رشاد داعاش در کال دنیاا را
بوجود آورده است .در مطالعه ای که «آلو اینان» انجاام داده اسات عناوانی باه ناام
«اسالم به اینترنت آمده» مشاهده می شود که چگونه اسالم سایبر و فتواهای آنالیان
بخشی از گفتمان اسالم سیاسی رادیيال را ژشيیل می دهد .در خاورمیاناه و دیگار
نقا جهان ،اینترنت محل کارزار و دیالوگ وگفتگوی درون دینی مسالمانان اسات.
این پیوند میان زبان ،اینترنت ،و افيار مسالمانان ناوعی خلاف و بازنماایی گفتماان
اسالم سیاسی به شمار می آید (ابراهیمی .)299: 932 ،در همین پیوند ،یعنای ورود

اسالم سیاسی رادیيال به دنیای مجازی« گری بانت» در کتابی با نام «اسالم در عار
دیجیتال ،جهاد ،فتواهای آنالین و محیط اسالمی سایبر» معتقاد اسات کاه باه دلیال
محدودیت های دولت هاای سايوالر در خاورمیاناه و غیریات ساازی اروپاایی و
آمریيایی از مسلمانان در جوامع خود ،دنیای مجازی به شيل محل و بزنگااه ژولیاد
و بازژولید گفتمان اسالم سیاسی رادیيال شده است .از دیدگاه او ،جهاد و فتواهاای
آنالین به سرعت و بدون نظاارت دساتگاههای رسامی در خاورمیاناه و در محایط
سایبری اسالم مورد عالقه جوانان مسلمانی شده است کاه اساالم را از طریاف ایان
محیط به دنیای واقعی ژسری و ژعریف می کنند (ابراهیمی .)291: 932 ،هم چناین
«اولیویه روآ» اسالم شناس معاصر فرانسوی در اثار برجساته خاود «اساالم جهاانی
شده» مباحث و مفاهیم مهمی را در این خاوص بیان مای کناد و در ذیال مفهاوم
فصـلنامه
علـمــی
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شماره دهم
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«امت مجازی اینترنت» معتقد است که غیر سرزمینی شدن اسالم سابب ایجااد یاک
جامعه مجازی اینترنتی شده است .از نظر وی غیر سرزمینی شدن ،لنگرگااه جامعاه
شناسی مدرن یعنی «دولت ملی» را از بین می برد .امت دیگر در یک سرزمین ویايه
ای محدود و ژعریف نمی شود .امت ژاوری و خیالی بار محاور مجاازی ژشايیل
شده و همه کسانی را که از محیط های اصالی خاویش فاصاله گرفتاه اناد باه دور
خویش جمع می کند ژا خود را بر مبنای مال

و معیارهای خالص اسالمی هویات

یابی کنند .از نظر روآ ،بر روی شبيه اینترنت ،اسالم دایما بر مبنای آمد و شد میاان
فرد خاص و ایزوله (در جامعه ای که مسلمان نیست) و یک جامعه مجازی ،ایفاای
نقش می کند .امت مجازی ژالش می کند «خدمات» ارائه کند و یک خاط ارژبااطی
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میان دین داران ایزوله در محیط غیر اسالمی ایجاد کند (روآ .) 33- 31: 939 ،باه

هر حال مسئله قابل ژامل برای ما این است که چگوناه داعاش باه عناوان گروهای
ژروریستی و بازیگری غیر دولتی در عار پساوستفالیایی ژوانسته است از ابزارهاای
نوین رسانه ای برای گسترش و عضوگیری بهره گیری نماید .مجله اکونومیسات در
شماره نوامبر  21 1خاود اعاالم کارد کاه از مجماوع  9111هازار عضاوخارجی
داعش ،ژونسی ها با  9111عضو در صادر قارار دارناد بعاد از ژاونس کشاورهای
عربستان با  2111داعشی ،اردن با  2133داعشی ،مراکش با  111داعشی ،لبناان باا
 331داعشی ،و فرانسه با  111داعشی قرار دارند!؟ .در باب ریشه های و شیوه های
این قبیل عضوگیری و سازماندهی بحث های زیادی شده است .انگیزه های اعضای
داعش در عضوگیری را می ژوان از انتقام گیاری کاین ژوزاناه ژاا جهال مقادس و
ماجراجویی و ستیز علیه ارزش های خرافی ،خداستیز و مدرن دسته بندی نمود .اما
در میان این همه ژحلیل ،یک وجه داعشایان کمتار خواناده شاد و در خاالل انباوه
اطالعاژی که زندگی همه ما را در بر گرفته ،برجساته نشاد .ایان رویاه را «یعااکوو
الپین» در کتاب «خالفت مجازی :پیاده سازی دولت اسالمی روی اینترنت» ژشاریح
کرده است .وی می گوید «امروز اعضای جامعه جهانی اسالم از طریف اینترنات باه
هم متال شده اند ،دنیا مانند یک دهيده کوچاک شاده و مسالمانان در هار کجاا
باشند می ژوانند با هم کار کنند» (ناری .)33: 931 ،به هر صورت ،روایت داعشی
از حيمرانی مجازی ،واپسین و ژازه ژرین در نوع خود است که باا الهاام گیاری از
ژجربه های دیگران رویه های کم نظیری را به نمایش گذاشاته اسات کاه در قالاب
«داعش مجازی» بسیار قابل ژوجه است .در ادامه بطور ماداقی ژر بحث و مادعای
این نوشتار را پی خواهیم گرفت.
گروه اسالمی داعش؛

ابزارهای تکنولوژیک و شگرد های رسانه ای داعش
امروزه با گسترش جهانی شدن و ژوسعه بیش از پیش رسانه هاا و اطالعاات و

ازیگری ا مبانی فکری
پیشامترن و ا زارهای ...
( 91تا )13

ارژباطات مواجه ایم .اميانات رسانه ای جدید و فضای مجاازی ،ژااثیر گاذاری بار
افيار عمومی را که ژا کناون فقاط در انحااار دولتهاا باوده اسات ،بارای افاراد و
گروههای دیگر و از جمله بازیگران غیار دولتای خشان نیاز مميان کارده اسات.
ژينولوژی ارژباطی نه ژنها از لحاظ اقتاادی و سیاسی به ژزلزل حاکمیت و مرزهای
ملی کمک می کند ،بليه ژسهیالت و ژجهیرات قابل ژوجهی در اختیاار گاروههاای
ژروریستی می گذارد ژا با بهرهگیری از آنها مرزهای حاکمیتی دولات را پشات سار
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بگذارند .گروههای ژروریستی از جمله داعش در پرژو این قابلیت را پیدا کردهاند ژا
از ژينولوژی های جدید بهره گیرند ،نیروهای خود را راحات ژار از مرزهاای ملای
عبور دهند و از منابع حمایتی گسترده اعم از مالی و جلب وفاداری بهره مند شوند.
همچنین ژينولوژیهای اطالعاژی همانند اینترنت ،ژلفن ،موبایل و قابلیت های ارسال
پیام و دستیابی جهانی گروههای ژروریستی به یيدیگر را روان ژر کرده اسات .ایان
در حالی است که ما همواره شاهد حمالت ژروریستی سایبری از جملاه حملاه باه
سایتهای اینترنتی ،حک کردن وب ساایتهاا و . . .هام هساتیم .ژينولاوژیهاای
جدید ،قابلیت گروههای ژروریساتی را در انجاام وظاایف اداری ،هماهنا

ساازی

عملیاتها ،استخدام نیرو ،برقراری ارژباطات میان هساتههاای ژروریساتی و جاذب
نیروهای وفادار ،باال برده است« .مجد عطا» فرمانده عملیات

ساپتامبر و «رمازی

یوسف» مغز متفير حمله به مرکز ژجارت جهاانی نیویاور  ،در ساطح وسایعی از
ژينولوژیهای جدید برای پیشبرد برنامههای خود استفاده کردهاند (

Cronin, 2008:

 .)145بازیگران غیر دولتی مانند داعش نیاز از هماان آغااز فعالیات هاای خاود ،از
ظرفیت های جهانی شدن اطالعات به منظور ژاثیرگذاری بر افيار عمومی و جاذب
نیرو بهره گرفته اند .بر خال

گروههای سلفی سنتی که در کشورهای عربای ،شابه

قاره هند و جنوب آسیا فعال بود ،سلفی گری جدید در عرصه جهاانی فعاال شاده
است .گسترش انقالب ارژباطات ،پیدایش شبيه های اجتماعی موجب شاده اسات
نوسلفی گری و بازیگران غیر دولتی خشن در جهان گسترش بی سابقه ای یابد .باه
سخن دیگر ،نوسلفیسم مجازی بی نیاز به یک مرکز ساماندهی ،به صورت شبيه ای
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از« امارت های اسالمی مجازی» فعال شده است .جریان داعش به صورت گساترده
ای از عار دیجیتال بهره می برد .این گروه خشن ،کارشناس های بسیاری دارد کاه
در زمینه هک کردن ژارنماها فعال هستند .این کارشناسان می ژوانند به شابيه هاای
امنیتی و اطالعاژی کشورها رخنه کنند (ابراهیمی .)211: 932 ،آمارهاا حااکی از آن
است که بر خال

دیگر بازیگران خشن ،داعش به خوبی ژوانسته است از امياناات

رسانه ای موجود برای پیشبرد اهدا

خویش بهره بگیرد .اساتفاده گاروه داعاش از

رسانه های مجازی و اینترنت سبب شده است برخی ژحلیل گران اینترنت را زماین
اصلی بازی داعش بنامند .برنامه ریزان مستقر در اژااق فيار داعاش ،اهلل را پشاتیبان
آسمانی و اینترنت را اصلی ژرین حامی زمینی خود قلداد مای کنناد .در ایان راساتا
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دیدگاه یک نویسنده روزنامه «ها آرژص» و مفسر در نشریه اسارائیلی دیلای باه ناام

«یوسی میلمن» هم شگفت آور است .او می گوید جهادیون در شبيه اینترنات و باا
ربایش ژفير و عالیف جوانان ،به صورت سهل و ساده ای دولت را بی معنای کارده
اند و با جذب نیرو از اقای نقا عالم ،جهانیان را مضطرب سااخته اناد (نااری،
 .)33: 931بنابراین مشاهده می شود کاه چگوناه فرایناد جهاانی شادن اطالعاات
ژوانسته است منجر به رشد و گسترش شگردهای رساانه ای داعاش شاود .در ایان
بستر رشد نیروهای بنیادگرا و ژوانایی سازماندهی آنان بواسطه شبيه عظیم جهاانی،
زمینه های را بارای اژحااد و بهام پیوساتن گاروه هاا و افاراد سارخورده ناشای از
«فردگرایی مدرنیته» افزایش یافته اسات .بناابراین گاروه هاای بنیاادگرا بخااوص
بنیادگرایی دینی با بهره گیری از این ظرفیت به دنبال سازماندهی و ژقویت موقعیت
خود در برابر دولت ها بر آمده و اقدام به جذب افراد و گساترش دامناه خاود مای
کنند .یيی از این گروه های بنیادگرای سلفی که در منطقاه خاورمیاناه رشاد کارده
است دولت اسالمی عراق و شام موسوم به «داعش » است که با بهره گیری از ایان
سیستم ارژباطی ژوانسته است افراد و گروه هاای خااص را از اقاای نقاا جهاان
جذب بيند .داعش پس از بروز بحران های اجتماعی و امنیتی در ساوریه و عاراق
ژوانست جایگاهی در منطقه به خود اختااص بدهد و با استفاده از ظرفیت ارژباطی
ایجاد شده در منطقه و ناریایتی های اجتماعی دسات باه گساترش زده اسات کاه
البته ژضعیف دولت های منطقه و ژقویت قدرت هاای بازرگ کاه باه دنباال ایجااد
بحران در خاورمیانه نیز بوده اند از جمله عوامل دیگر ژاثیر گذار بر شيل گیری این
گروه در خاورمیانه بوده است

(2015

 .)Katagiri,در واقع جهانی شدن سازمان های

ژروریستی را قادر ساخته ژا همانند شرکت ها و موسسات ژجااری و اقتااادی ،باه
راحتی و با محدودیتهای کمتری از مرزها ملی عبور کنند .وایاح اسات کاه ایان

گروه اسالمی داعش؛

عبور راحت از مرزهای ملی (که از نتایج جهانی شادن اسات) ،زمیناه مسااعدژری
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برای انجام عملیات ژروریستی فراهم ساخته است و این گروهها را قادر میسازد ژاا

پیشامترن و ا زارهای ...
( 91تا )13

به سادگی از صحنه بگریزند و از ژحت ژعقیب قرار گرفتن در امان بمانناد .باه هار
حال ،یيی از زمینه هایی که در فرایند جهانی شدن حائز اهمیت است و مورد بهاره
برداری داعش نیز قرار گرفته است سیستم ارژباطی جدید وکنش های ارژباطی نوین
است .گسترش شبيه های اجتماعی با کنترل بسیار پایین بر اطالعات باعث گردیده
است ژا اطالعات به راحتی به گردش در آمده و در اختیار همه قرار بگیارد .شابيه
های اجتماعی در فضای مجازی و شبيه های ژولید خبر در کنار سایت ها ،ماهواره
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ها و ژلفن های هوشمند هر گونه اطالعات – از قبیل ژاویر ،صدا و نوشتار -را باه
راحتی انتقال می دهد .روشن است که در این بستر برخورد و آگاهی از دیدگاه هاا
و فرهن

های گوناگون به سرعت رشد کرده و نوعی خود آگاهی به همراه خواهد

آورد .از این جهت بهره گیری از سیستم ارژباطی در چند جهت بر رشد گروه هاای
بنیادگرا ژاثیر می گذارد که اولین گام آن مربو به اطالع رساانی و عضاو گیاری از
طریف این سیستم ها می باشد .با ژشریح موارد و مباحث فوق روش مای شاود کاه
می ژوان میان فرایند جهانی شدن و گروههای غیر دولتی خشن مانند داعش ارژباا
مثبتی برقرار نمود .می ژوان بیان کرد که جهانی شدن به عنوان یک فرایناد ،بساتری
است که ژحوالت ژروریسم نوین را ژسهیل نموده است و متقابال نیز گروههای غیار
دولتی و ژروریستی نیز با چالش سازی علیه رویه های دولت محاور ،باه گساترش
فرایند جهانی شدن کمک نموده اند .ژروریسم نوین در شرایط کنونی متاثر از رشاد
سریع بازیگران غیر دولتی در اثر شرایطی است که جهانی شدن آن را ژسهیل نموده
است .در واقع این دو یعنی جهاانی شادن و باازیگران غیار دولتای خشان در هام
پیوندی با هم ژوانسته اند ساختار «دولت مادرن» باه عناوان کاانون بحاث در علام
سیاست و روابط بین الملل مدرن را دچار چالش های جدی و اساسی نمایند .بطور
کلی می ژوان گفت که جهانی شدن و ژروریسم بینالمللی ،اصول حقوقی نااظر بار
روابط دولتهای مدرن از جمله اصل حاکمیت ،اصل عدم مداخلاه ،اصال انحااار
خشونت در دولتها و اصل عدم استفاده از زور و امنیت ملی را ژاا حادود زیاادی
متزلزل نمودهاند .به هر حال ،گروههای جهادی همچون داعش ،روش سخنشاان باا
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ذهن و قلب دهها میلیون مسلمانی است که دیگر دولتها و مرز و زباان نمای ژواناد
مانع پیوندهای آنان شود .اژاال بین اعضای جامعه با جهان بینی های خطرناکی کاه
خشم و جهل و کشتار را مقدس می نامد و ژحات ناام شارع باه اساالم هراسای و
خشونت پروری کمک می کند ،پدیده جدیدی اسات .خالفات مجاازی مویاوعی
خطرنا

است و می ژواند به عرصه های دیگری نظیار حفاظات مجاازی ،سايس

مجازی ،و والیت مجازی نیز کشانده شود.
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نتیجه
سید حسین نار متفير سنت گرای ایرانی مقیم ایاالت متحده بالفاصاله بعاد از
حادثه

سپتامبر  211در مااحبه ای اعالم کرد« ما سنت گرایان کامال متفاوت از

بنیادگرایان هستیم .بنیادگرایان به صورت نامحدودی ژينولوژی غرب را در خادمت
ایادئولوژی خااود در ماای آورنااد در حااالی کااه در رویياارد ساانتی ژينولااوژی بااا
ایدئولوژی عجین شده است و یيی بدون دیگری اميانپذیر نیست .به نظر می رسد
این مااحبه سید حسین نار حاوی نيته مهمای اسات کاه در اندیشاه شناسای و
رفتارشناسی بنیادگرایان اهمیات اساسای دارد .چارا کاه بنیادگرایاان باا اساتفاده از
ابزارهای امروز در صدد احیای میراث دیروز هستند .بار مبناای چناین مویاوعاژی
است که نوشتار حایر نیز دولت اسالمی داعش را بازیگری با اعتقادات پیشاامدرن
و ابزارهاای عملاای فراماادرن نامیاده اساات .گااروه اساالمی داعااش از متاااخرژرین
گروههای ژروریستی در دنیای سیاست و نظام بین الملل محسوب می شاود کاه در
عرض مدت کوژاهی ژوانسته است چالش های جدی را برای صلح و امنیت جهانی
پدید آورد .داعش از جمله گروه های ژروریستی است که با بهره گیری از فرایناد و
ابزارهای ژينولوژیک عار جهانی شادن و پسامدرنیسام ژوانساته اسات در منطقاه
خاورمیانه گسترش پیدا کند .از این منظر مسئله اصلی مقاله حایر در ایان پرساش
ژجلی یافته است که «گروه ژروریستی داعش از حیث فيری چگونه بازیگری است
و چگونه به بهره برداری از فضای سایبری در راستای پیشبرد اهدا

خود مباادرت

کرده است؟» .در پاسخ به پرسش طرح شده این فرییه مورد بحث واقع شده است
که «داعش در حالی که از حیث فيری و در اعتقادات پیشامدرن است ،نموناه باارز
ژروریسم پسامدرن در فضای مجازی محساوب مای شاود کاه از امياناات فضاای
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جهانی شدن در راستای معرفی نمودن خود و ایجاد شبيه ای ژروریستی در جهات

ازیگری ا مبانی فکری

ژشيیل آنچه که «خالفت اسالمی» می نامند ،استفاده می کند» .برای بررسای چناین

پیشامترن و ا زارهای ...
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مدعایی نویسندگان در طی سه بخش مطالب خود را به نگارش درآورده اند و یافته
های این جستار کوژاه نشانگر ژایید و اثبات فرییه اصلی مطرح شده اسات .بادین
صورت که داعش به مثابه بازیگری دارای اعتقادات پیشامدرن جلوه گر شده اسات
که یمن نقد دنیای مدرن و ارزش های لیبرالی ،فردگرایانه و سارمایه محوراناه آن،
بدنبال بازگشت به سلف صالح است و هویت خود را در این همانی با عاار کهان
اسالمی جستجو می کند .اما نيته جالب ژوجه مطرح شده در این نوشاتار آن اسات
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که اگر چه داعش به مثابه گروهای ژروریساتی در اعتقاادات پیشاامدرن و گذشاته
گراست ،اما در عرصه عمل این بازیگر بادنبال بهاره گیاری از ابزارهاای عملای و
ژينولوژیک عار جهانی شدن و پسامدرنیسم است .به گوناه ای کاه ایان گاروه و
اعضای اصلی آن برای دستیابی به آنچاه آنهاا « خالفات اساالمی» مای خوانناد از
اینترنت بهره می گیرند و با استفاده از شابيه هاای اجتمااعی ،مجاازی و امياناات
فضای سایبر به عضوگیری و شارژ روحی هاواداران خاویش در سراسار دنیاا مای
پردازند .در واقع می ژوان مدعی شد که داعش در بستر اینترنت و دیگار ابزارهاای
عار پسامدرن و جهانی شدن ،حيمرانی جهانی اعمال می کند .می ژوان گفت کاه
داعش به عنوان بازیگری غیر دولتی داعیه دار و پرچم دار آن اسات کاه نوساتاليی
خالفت در عار کالسیک اسالمی را در دوره معاصر احیا نماید و از این حیث این
بازیگر را می ژوان کنشگری گذشته نگر ژلقی نمود .اما این بازیگر پیشامدرن ،نشاان
داده است که به خوبی از اميانات و ابزارهای عار حایر شناخت دارد و اینترنات
و شبيه های مجازی را ه مثابه حامیان زمینی خود برگزیاده اسات و باا اساتفاده از
پتانسیل های غیرقابل کنترل آنها کوشیده است ژا هر چه بیشتر بر گساتره هاواداران
خود بیفزاید و ژالش نماید خالفت اساالمی را در جهاان اساالم بار پاا نمایاد .در
مجموع می ژوان ژروریسم ناشی از گروه داعش را در زمره ژروریسم پسات مادرن
ارزیابی نمود که در چارچوب اهدا

و قالب های مدرن همچون منفعت جاویی و

ملی گرایی نمی گنجد و ارزش های پست مدرن همچون ژفااوت ،ماذهب ،سانت،
هویت و جهانی شدن برای ژوییح آن الزم است.
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علـمــی
تخصصی
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سال سوم
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