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  داعش؛ 
تالش برای هویت سازی

دانش آموخته رشته جامعه شناسی انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی، )نویسنده مسئول(

استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

حمیدرضا شاه نظری

امیر عظیمی دولت آبادی 

چکیده
حملــة آمریــکا و متحدانش به عراق و همچنین حوادث خونین ســوریه بعد از انقالب های 
عربــی در ســال 2011، زمینة شــکل گیری گروه تروریســتی داعش را فراهــم نمود. روند 
قدرت یابی و رشد سریع داعش و ویژگی های خاص و متمایز آن به خصوص پیوستن افراد 
با ملیت های مختلف به این گروه، اذهان بســیاری را دربارة چرایی و چگونگی شکل گیری 
آن به خود مشــغول کرده اســت. در این مقاله تالش شده اســت تا با نگاه جامعه شناختی و 
با روش اســنادی به چرایی شــکل گیری این گروه و به بحران هویتی که اعضای داعش در 
جوامــع و در تجربه زیســت قبلی خود با آن مواجه شــدند پرداخته شــود، این مقاله مدعی 
اســت شــکل گیری و ایجاد یک گفتمان هویت ساز در قالب دولت اسالمی با راهبرد جهاد 
جهانی در شــکل گیری گروه داعش نقش اساســی داشته اســت؛ بحران هویتی که به طور 
عمده ناشــی از جهانی شدن و احســاس محرومیت بوده است. موفقیت نسبی گروه داعش 
در هویت ســازی مبتنی بر گفتمان سلفی- تکفیری سبب ایجاد میدان مغناطیسی قدرتمندی 

برای جذب و هویت بخشی به افرادی شد که دچار بحران هویت گردیده بودند. 
واژگان کلیدی: داعش، بحران هویت، محرومیت نسبی، هویت سازی.

shahnazari110@gmail.com
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مقدمه
شــکل گیری جنبش های ســلفی با مشــی نظامی و به اصطالح جهادی، پدیدة جدیدی نیست و 
پیش ازاین هم جهان اسالم شاهد شکل گیری نسخه های متعددی از آن بوده است. پیدایش جنبش 
وهابیت در عربســتان در دو قرن اخیر و موفقیت آن برای تشکیل حکومتی با ایدئولوژی وهابی را 
می توان اولین نوع از این مورد دانست. در چند دهة اخیر با تشکیل گروه القاعده و اقدامات متعدد 
تروریســتی آن )در نقاط مختلف جهان(، نسل جدیدی از جنبش های سلفی به صحنه پاگذاشت 
که عرصة عمل خود را صحنة جهانی تعریف  کرد و غرب را به عنوان دشمن اصلی خود به تصویر 
کشــید. جنبش القاعده فرازوفرود متعددی را سپری نمود و حوادث متعددی را رقم زد که شاید 
بتوان بارزترین آن  را حادثة یازده ســپتامبر 2001 دانست که مستمسک شروع جنگ های متعدد و 
حضور گســتردة نظامی آمریکا و متحدینش در منطقه گردید. پس از حمالت گســترده و مداوم 
آمریکا و متحدینش به افغانســتان و عراق، القاعده به ضعف گرایید و از عملیات های آنان دیگر 
خبری نبود. حوادث چند ســال اخیر در منطقه و شرایط بحرانی سوریه، بستری برای شکل گیری 
شاخه های جدیدی از جریانات سلفی- تکفیری گردید که گروه داعش یا همان »دولت اسالمی 

عراق و شام« که بعدًا خود را »دولت اسالمی« نامید، ازجملة آنهاست. 
می توان داعش را نســخه ای جدید از جنبش های ســلفی دانســت که نســبت بــه انواع قبلی 
تفاوت های قابل تأملی دارد و توانسته است در عرصة میدانی نسبت به آنان موفقیت های بیشتری به 
دست آورد. انجام گستردة شدیدترین و فجیع ترین جنایات ضدبشری و نمایش آن در رسانه های 
مختلف، بســیج منابع گســتردة مادی و غیرمادی ازجمله مالی، نظامی، ایدئولوژیک و پیوســتن 
تعداد افراد قابل توجهی با ملیت های مختلف در کنار پیشــروی های گستردة این گروه )در مدت 
کم در دو کشور سوریه و عراق( توجه افکار عمومی جهان و دولت های مختلف را به خود جلب 
کرده است. همچنین موارد فوق، اذهان بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان را به خود مشغول 
کرده است و آنان در این مدت کوشیده اند تا به ارائه تحلیل ها و تبیین های مختلف دربارة چرایی 
تشکیل و عملکرد این گروه بپردازند. در این مورد نکتة قابل توجه آن است که با توجه به اینکه از 
شکل گیری و اهمیت یابی این گروه زمان زیادی نمی گذرد، تاکنون تحلیل ها در مورد آن به طور 
عمده محدود به تحلیل های سیاســی، امنیتی، نظامی بوده و در ســطح رسانه ای انجام شده است 
و پژوهش علمی قابل توجه و مورد اعتنایی در مورد آن صورت نگرفته اســت. هرچند تحلیل های 
مبتنــی بر نقش بازیگران ذینفع متعدد در ســطح منطقه ای و جهانــی و توانمندی های راهبردی و 
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عملیاتی آنان در شــکل گیری این گروه حائز اهمیت است، اما نمی تواند تصویری کامل و روشن 
از شــکل گیری این گروه به دســت دهد. موضــوع مهمی که کمتر به آن پرداخته شــده رویکرد 
جامعه شــناختی به چرایی و چگونگی شــکل گیری گروه داعش است. این مقاله بر آن است تا با 

نگاهی جامعه شناختی زمینه ها و چرایی شکل گیری این گروه را مورد واکاوی قرار دهد.

چهارچوب نظری
شــکل گیری داعش را می توان از زوایای مختلفی موردبررسی و کنکاش قرارداد؛ اما ویژگی های 
متمایز این گروه، ازجمله شــدت و گسترة خشونتی که اعمال می کند و حضور افراد گوناگون از 
جوامع مختلف در این گروه، ما را به ســمت نظریه هایی رهنمون می کند که به نظریه های هویت 

مشهورند. 

هویت و بحران هویت
هویت ازجمله موضوعاتی است که طی چند دهة گذشته در میان جامعه شناسان مباحث متعددی 
را برانگیختــه اســت. هویت را می توان از منظــر فردی و اجتماعی موردبحث قــرارداد، اما آنچه 
اهمیت اساســی دارد هویت اجتماعی اســت که در شــکل گیری هویت فردی اثر مستقیم دارد. 
هویت اجتماعی و گروهی، مجموعه ای از خصوصیات و مشخصات اجتماعی، فرهنگی، روانی، 
فلسفی، زیستی و تاریخی همسانی است که بر یگانگی یا همانندی اعضای آن داللت می کند و 
گاهانه، از سایر گروه ها  آن را در یک ظرف زمانی و مکانی معین، به طور مشخص، قابل قبول  و آ
متمایز می سازد. هویت از یک سو باعث جمع کردن عده ای با داشتن صفات مشترك و مشابه کنار 
هم می شود و از سوي دیگر باعث جدایي عده ای از دیگران به دلیل داشتن همان صفات مشترك 

و مشابه می شود )جنکینز، 1381: 5(.
هویت اجتماعی افراد، براســاس عضویت آن ها در گروه های اجتماعی تعیین می شــود؛ زیرا 
هویــت به وســیلۀ روابط میان نیروهای فرهنگی و اجتماعی ســاخته می شــود؛ بنابراین افراد مانند 
ابزاری در دســت جامعه و فرهنگ ا ند؛ که به واســطه آن ها وجود خود را نمایان می ســازند.) فی، 
1383: 93-94( هویت سرچشــمه معنا و تجربه براي مردم است و به زندگي انسان معنا می دهد. به 
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نظر امانوئل کاســتلز1 هویت عبارت اســت از: »فرآیند معناسازي براساس یك ویژگي فرهنگي یا 
مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگي که بر منابع معنایي دیگر او هویت داده می شوند.« 
)کاستلز، 1380: 2(. هویت اجتماعی مشخص می کند که فرد کیست و چه جایگاهی دارد؛ ازاین رو 
کنشگر را قادر می ســازد که پاسخ های مناسب و قانع کننده ای برای پرسش های اساسی معطوف 
به کیســتی خود بیابد. از منظر روانی هویت اجتماعی واجد بار ارزشی برای شخص است و به او 
شــخصیت می دهد و زندگی وی را معنادار می کند. در مقابل، بحران هویت فردی به معنی عدم 
توانایی فرد، در قبول نقشــی اســت که جامعه از او انتظــار دارد. در وضعیت هایی که افراد دچار 
بحران هویت می شــوند نقش خود را در گروه یا جامعه نمی دانند و منزلت اجتماعی شــان لطمه 
می بیند. بحران هویت، به معنای ایجاد گسســت انســان از عناصر هویت بخش جمعی و یا از بین 
رفتن این عناصر اســت که به کنشگر شخصیت  بخشیده وزندگی اش را معنادار می کند. هرگاه به 
هر دلیلی فرد عناصر هویت بخش خود را ازدســت داده باشــد و نتواند همبستگی خود را با جامعه 
حفظ کند دچار بحران هویت می شــود. بحران هویت به معنای گسســتن و بیگانه شدن انسان از 
اصل و ریشه های فرهنگی، اجتماعی است که در قالب فراموشی و یا کم ارزش دانستن فرهنگ و 
آداب ورسوم فردی و بیگانگی از جامعه و بی توجهی به آن بروز می یابد. در این مواقع فرد ممکن 
اســت واکنش های گوناگونی نسبت به شــرایط موجود از خود بروز دهد. طبیعی است فردی که 
دچار بحران هویت گشته و خأل هویتی شدیدی حس می کند، با پیدایش یک گروه هویت بخش 

که عناصر هویت بخش موردنظر وی را تأمین می کند به آن گرایش پیدا خواهد کرد.
گوستا و لوبون2 معتقد است در حرکت جمعی، فرد در توده ها ذوب می شود و هویت فردی او 
در هویــت جمعی حل می گردد و بدین ترتیب هویت جدید و روح نوینی که همان روح جمعی 
است، پدید می آید. در چنین حالتی اگر حرکت جمعی برخاسته از شکاف هایی باشد که قدرت 

بسیج باالیی دارند، جنبش می تواند به آسانی به خشونت کشیده شود )ایوبی، 1377: 33(. 
جامعه شناســانی که به بررسی جنبش های اســالمی پرداخته اند معتقدند میان بحران هویت و 
شــکل گیری این جنبش ها رابطه وجود دارد. کاستلز ظهور جریانات اسالم گرا و بخصوص انواع 
بنیادگرای آن را ناشــي از مسائل بحران هویت قلمداد می کند. وی با تأثیر گرفتن ازنظریه جنبش 

1. Emanuel Kastelz
2. Gustave Le Bon
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اجتماعــی آلن تورن1 و با محوری کردن مســئله هویت، ســعی در توضیح ایــن جریانات نمود. 
کاســتلز که به بررســي پدیدة بنیادگرایي دیني در عصر جامعه شبکه ای یا جهانی شدن می پردازد، 
با الهام ازنظریه جنبش های جدید اجتماعي تورن بر اســاس ســه محور هویت، دشمن و اهداف، 
بنیادگرایــي دیني را تحلیل می کند )کاســتلز، 1380: 24-26(. وی کار خــود را مبتنی بر چگونگي 

ساخت اجتماعي هویت ساخته و سه گونه هویت را شناسایي می کند:
هویت مشــروعیت بخش که هویت نیروي اجتماعي مســلط بوده و جامعه مدني را ایجاد   .1

می کند؛ 
هویت مقاومت که به ایجاد جماعت ها یا اجتماعات منجر شده و تجلي مقاومت در برابر   .2
ســلطة حاکم است.این هویت ها نمونه ای از چیزي است که او حذف حذف کنندگان به 

دست حذف شدگان می نامد؛
هویت برنامه دار، که به ایجاد ســوژه )فاعل( انجامیده، هویت بدیل براي هویت مســلط   .3

تلقي می شود.
کاستلز ریشه های اجتماعي بنیادگرایي را ناشي از ناتواني اقتصادی کشورها در تطابق با شرایط 
نوین رقابت جهاني و انقالب تکنولوژیك می داند که درنتیجة آن جمعیت جوان و شــهري ناکام 
مانده و جامعة سنتي آسیب می بیند. او معتقد است که ناکامي دولت ملي برخاسته از نهضت های 
ملی گرا در انجام دادن نوســازي و ناتواني در توزیع منافع توسعة اقتصادي میان همة مردم زمینه را 
برای رشد گروه های بنیادگرا فراهم می کند. بنابراین هویت اسالمي، به دست بنیادگراها در مقابله 
با ســرمایه داری، سوسیالیســم، ملی گرایی و... برساخته می شود )کاســتلز، 1380: 24-26(؛ چراکه 
ازنظر بنیادگراها همة آن ها ایدئولوژی های شکســت خوردة نظام پسا استعماري هستند )سیدقطب، 

.)158 :1378

جهانی شدن، بحران هویت و تروریسم
تعاریف متعددی از جهانی شــدن ارائه شــده است و هر دسته از اندیشــمندان به تناسب برداشتی 
کــه از این پدیده دارند و پیش زمینه های ذهنی و ایدئولوژی سیاســی که بدان تعلق دارند تعریف 
خاصی از این پدیده ارائه داده اند. در برخی از این تعاریف، جنبة اقتصادی جهانی شدن غلبه دارد 

1. Alen Toren
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و در برخی دیگر ابعاد سیاســی، فرهنگی و یا ارتباطی آن بیشــتر مدنظر قرار می گیرد )میر محمدی، 
.)1381

گاهی   رابرتســون جهانی شدن را مفهومی می داند که ناظر بر فشــرده شدن جهان و تشدید آ
گاهی از جهان به عنوان یک کلیت  جهانی است و فرآیندی است که وابستگی متقابل جهانی و آ
یکپارچه در قرن بیســت و یکم را در پی داشــته است. امانوئل ریشتر1 جهانی شدن را شکل گیری 
شــبکه ای می داند که طی آن اجتماعاتی که پیش ازاین در کره خاکی، دورافتاده و منزوی بودند 

در وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام می شوند )صداقت، 1379(.
از ُبعد فرهنگی، جهانی شــدن بیشتر ناظر بر فشــردگی زمان و مکان و پیدایش شرایط جدید 
برای جامعه جهانی و جهانی شــدن فرهنگ اســت. این ُبعد از جهانی شــدن بر اقتصاد و سیاست 
تفوق دارد و عمدة توجه آن بر روی مشکالتی است که فرهنگ جهانی با بهره گیری از رسانه های 
جمعی بــرای هویت ملی و محلی به وجود می آورد. مبنای تحلیــل طرفداران فرهنگ جهانی بر 
این اصل مبتنی اســت که رشد فزاینده فناوری وســایل ارتباط جمعی، اینترنت و ماهواره، موجب 
فشــردگی زمان و مکان و نزدیکی فرهنگی کشــورها شده و از این طریق یک فرهنگ مسلط در 

سطح جهانی تشکیل داده است )البرو، 1381: 57(.
بنیامیــن باربر2 )1995( در کتاب مک ورلد علیه جهــاد اذعان دارد که هم اینک در جهان دو 
رونــد متناقض وجود دارد. وی یک روند را روند جهانی شــدن فرهنگ عامه پســند آمریکایی یا 
مک ورلد می نامد که تالش کرده اســت تا به لحاظ اقتصادی و فرهنگی جهان را اشــباع کند و 
ســّنت ها، زبان ها و رسوم محلی را تضعیف نماید؛ اما این تالش با واکنش ها و عکس العمل هایی 
نظیر ناسیونالیسم و بنیادگرایی مذهبی مواجه شده است. او این بنیادگرایی را با عنوان جهادگرایی 
مطرح می کند. هردوی این روندها اگرچه در تخاصم با یکدیگرند اما وابستگی متقابل به یکدیگر 
نیز دارند و درواقع دو روی ســکة جهانی شدن فرهنگ هستند؛ به عبارت دیگر، ازنظر وی، جهان 
ازیک طرف شــاهد شــکل گیری یک بازار اقتصادی توســعه طلب و همگون ساز است که تحت 
سلطة شرکت های چندملیتی به همگون سازی و ادغام فرهنگ های محلی در یک فرهنگ جهانی 
مشــغولند )مک ورلد( و از ســوی دیگر شاهد رشــد محلی گرایی، خاص گرایی و طرح سیاست 

1. Emanuel Richter
2. Benjamin Barber 
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.)Barber, 1996: 205( هویت در اشکال مذهبی، قومی و نژادی آن است
ســام جرج1 در مقاله ای تحت عنوان »ظهور فرهنگ جوانان در عصر جهانی شــدن، فرهنگ 
فناوری و فرهنگ ترور« از دو واژة دیگر برای توصیف دو روند یادشده استفاده می کند؛ فرهنگ 
فن آوری در مقابل فرهنگ ترور. وی دو نوع جهانی شــدن را مبتنی بر دو نوع فرهنگ جدید در 
بین جوانان برمی شمرد: »جهانی شدن از باال« و »جهانی شدن از پایین«. فرهنِگ در حال ظهوری 
که »جهانی شدن از باال« را تعریف می کند عبارت است از: تکنولوژی یا فرهنگ تکنولوژیک. 
این فرهنگ به جهانی شــدن اســتفادة ابزارهای تکنولوژیک جدید که ساختة شرکت های بزرگ 
عمدتًا غربی اســت اشاره دارد. ازنظر وی روند دیگری که در حال رخ دادن است و جهانی شدن 
از پایین را رقم می زند فرهنگ تروریسم یا فرهنگ ترور است. رویداد 11 سپتامبر 2001 این روند را 
تشدید کرده و افکار عمومی را به خود معطوف نمود. وی بیان می کند که جوانان دو روند فوق را 
همراهی می کنند. عمدة اعضای شبکه های تروریستی جهان را جوانان مناطق فقیر جهان تشکیل 
می دهنــد؛ اما این بــه معنای عدم حضور جوانان مناطق ثروتمند جهان )در این گروه ها( نیســت. 
وی بیان می کند که نســل جوان در دو فرهنگ فوق به دنبال تحقق آمال و آرزوهای خود هستند 
و بــه همین دلیل فریفتة مزایا، وعده هــا و ادعاهای این دو فرهنگ و پیــرو ایدئولوژی های آن ها 
می شــوند. فرهنگ ترور علی رغم ضدّیت با فرهنگ تکنولوژی در یک نقطه با آن اشتراک دارد 
و آن استفاده از فن آوری های مدرن است. شبکه های تروریستی در عصر حاضر به شدت به دنبال 

.)George, 2002: 1(استفاده از ابزارها و تکنولوژی های مدرن ازجمله رسانه ها و اینترنت هستند

 محرومیت نسبی و بحران هویت
به نظر تد رابرت گر2 احســاس محرومیت نســبی برداشــت کنشــگران از وجــود اختالف میان 
انتظارات ارزشی و توانایی ارزشی آن ها است. منظور از توقعات ارزشی اشاره به آن دسته یا سطح 
مطلوب هایی اســت که فرد خود را شایسته به دســت آوردن یا حفظ آن ها می داند. در این رابطه، 
به مواردی نظر معطوف اســت که فرد یا گروه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و یا اقتصادی خاصی 
احســاس می کند که بر اساس جایگاه و پتانسیل هایی که در خود می بیند، لیاقت داشتن دسته ای 

1. Sam Nartey George
2. Ted Robert Gurr
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از ارزش ها را دارد که از آن محروم اســت. توقعات ارزشــی حوزه های متفاوتی را شامل می شود. 
به طور مثال در حوزة سیاســی، توقعات ارزشــی را می توان شــامل دسترســی به مناصب سیاسی، 
برابری سیاســی با دیگر گروه های جامعه، رعایت کرامت انســانی، وجود آزادی ها و ... دانست. 
توقعات ارزشــی در حوزة اقتصادی را می توان شامل دسترسی به مسکن، ماشین، تفریحات، رفاه 
اقتصادی و امنیت اقتصادی و کاری مناســب دانســت. همچنین توقعات و انتظارات ارزشــی در 
حوزه اجتماعی را می توان برخورداری از شــأن اجتماعی، احترام و موردقبول جامعه قرار گرفتن، 

کسب شأن مناسب با شغل و ... دانست )سیف زاده، 1376: 251(. 
برابر با نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر، نابرابری ها و شکاف عمیق میان اقلیت و اکثریت 
در یــک جامعــه، باعث ایجاد و افزایش تنش میان آن ها می شــود. در نظریــه »گر«، محرومیت 
نســبی یعنی تلقــی بازیگران از اختالف میان انتظارات ارزشــی، یا کاالهــا، امکانات و خدمات 
و ارزش هایــی که مردم در زندگی خود را مســتحق آن می داننــد و قابلیت های موجود در محیط 
اجتماعی و فیزیکی که در پاســخ گویی به این انتظارات موجود اســت. به بیان دیگر، تفاوت بین 

آنچه مستحق آن هستیم و آنچه عماًل می توانیم کسب کنیم. 
الیوت ارونسون1، محرومیت را ازجمله ناکامی هایی می داند که می تواند موجب بروز خشونت 
گردد؛ البته او نه صرف محرومیت بلکه محرومیت نســبی را که از مقایســه وضع خود با دیگران 

حاصل می شود عامل بروز ناآرامی ها و انقالبات می داند )ارونسون، 1375: 170(.
 به نظر گر، بســته به شــدت پای بنــدی به ارزش مــورد توقع، مشــروع دانســتن محرومیت، 
فرصت های بدیل ممنوع شــده و دفعات محرومیت، احســاس محرومیت نســبی  به نارضایتی و 
خشم منجر می شــود. اگر زمینه های تســهیل کننده، مانند توجیه هنجاری و فایده ای خشونت و 
پشتیبانی گروهی، قوی تر از زمینه های اجتماعی کنترل کننده مانند کیفر و جابه جایی عمل کنند، 
احتمااًل خشم به خشونت مدنی در قالب جنبش های اجتماعی می انجامد. بسته به میزان نارضایتی 
بین خواص و عوام، و کم و یا زیاد بودن آن، نوع خشونت متفاوتی اعم از آشوب، توطئه و جنگ 

داخلی بروز می کند)حسینی، 1375: 237(.
در نظام های اجتماعی مدرن، کارکردهای ســّنتی دولت ها، تغییریافته و ازجمله وظایف آن ها 
تأمین امکانات و رفاه اولیه شهروندان شده است. تقلیل محرومیت نیز از وظایف ساختاری آن ها 

1. Elliot Aronson
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محســوب می شــود. دولت ها در چنین جوامعی به دلیل تغییر ماهیت از ســاختارهای سنتی چنین 
وظایفی را برای خود تعریف نموده و جامعه نیز انتظار چنین کارکردهایی را از دولت دارد؛ بنابراین 
تالش دولت در کاستن از ابعاد مختلف محرومیت های فردی و جمعی مشوق اعتراضات جمعی 
برای رفع محرومیت است. در این روند گاه خود دولت به عنوان عامل محرومیت شناخته می شود.

پژوهش های انجام شــده، نشان می دهند بین احســاس محرومیت نسبی و ایجاد بحران هویت 
رابطه وجود دارد. این پژوهش ها نشان می دهد که هرگاه بین گروهی از مردم احساس محرومیت 
نسبی به وجود آید، هویت ملی تضعیف شده و افراد دچار بحران هویت می شوند. این پژوهش ها 
بیانگر آن هستند که هرگاه در یک گروهی احساس محرومیت نسبی به وجود آید و اعضای گروه 
احساس کنند که انتظارات و شایستگی های آنان نسبت به سایر گروه های ملی برآورده نمی شود، 
هویت ملی در این گروه ها تضعیف شــده و افراد دچار بحران هویت می شوند. این بحران هویت 
می تواند هویت قومی افراد را تقویت کند و یا زمینه گرایش آن ها به سمت گروه های هویتی دیگر 

که پرکننده این خأل هستند را فراهم نماید.
هنگامی که یک گروه اجتماعی با داشــتن زمینة مقایســه ای پیشین، سطح گروهي برجستگي 
مقوله بندی را که تهدیدي علیه هویت جمعي و لذا عزت نفس گروهي اســت، برمي سازد، پیامد 
آن ظهــور مقایســات اجتماعي نفرت برانگیــز خواهد بود. چنین تهدیداتي با کنشــگراني مواجه 
می گردند که درصدد هســتند عزت نفس خــود را ترمیم کرده و در ســطح گروهي ارتقاء دهند 

.)366 :1999 ,Walker(
در چنین شــرایطی هویت افراد در ســطح کالن جامعه، به موجب احساســات خشــم آلود، 
تضعیف می گردد و تقویت و تشــدید می گردد؛ درنتیجه افراد دچار بحران هویت شده و به دنبال 
رفع آن برمی آیند. ظهور گروه های هویت بخش ضدجامعه با مشــی خشونت آمیز اسباب پاسخ به 
بحران هویت را فراهم می کنند. در همین زمینه، گرانت و براون )1995(1، ارتباط میان محرومیت 
نسبي و هویت اجتماعي را در ارتباط با اعتراض جمعي بررسي کرده اند. آن ها نتیجه گرفته اند که 
محرومیت نســبي گروهي، احتمال تمایل و گرایش به شرکت در کنش جمعي را افزایش می دهد 

.)Niens, 2003: 116(

1. Grant and Brown
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عمومًا تحقیقات انجام شده در جهت تأیید رابطة معکوس میان احساس محرومیت و گرایش 
به هویت ملي بوده اند و میان این دو متغیر پیوندي نســبتًا قوي و با جهتي معکوس نشان داده اند. 
تحقیقی با عنوان »تأثیر احساس محرومیت نسبي بر هویت قومي و هویت ملي« توسط »عبدالرضا 
نواح« در میان اعراب اســتان خوزستان انجام یافته اســت. یافته های این پژوهش نشان داده است 
که با افزایش احســاس محرومیت نسبي، هویت قومي در میان مردم عرب این استان تشدید شده 
و در پي آن برخي جنبه های هویت ملي آنان کاهش می یابد )نواح،1386(. همچنین تحقیقي دیگر 
نشان داده است که بین متغیر »هویت ملي« و »محرومیت نسبي« رابطه منفي نسبتًا باالیي وجود 

دارد )رباني، 1388(.

بررسی و یافته ها
بحران هویت و داعش

گزارش های منابع مختلف نشــان می دهد که اعضای داعش از سه گروه عمده تشکیل شده اند. 
بخش عمده ای از اعضای داعش را عرب های ســّنی عراق تشکیل می دهند که برخی از آنان در 
دورة حکومــت رژیم بعث، دارای مناصب مختلفی حکومتــی و نظامی بوده اند و به طور عمده 
هویت قومی قوی تری نســبت به هویت ملی دارند. بخش دیگری از نیروهای داعش، غربی های 
اروپایی هســتند. این اعضا خود دو بخش اند. عده ای از آن ها تازه مســلمانانی هســتند که مسیر 
آشــنایی آنان با اســالم از طریق جریان ســلفی بوده و عده ای دیگر نیز مســلمانان هستند که در 
گذشــتة خود یا پدرانشــان به غرب مهاجرت نموده اند و تجربة زیست در غرب را دارند. سومین 
گروه از اعضای داعش را افرادی از کشــورهای مسلمان منطقه شامل بخش هایی از آسیا و شمال 

آفریقا، تشکیل می دهد.

بحران هویت در میان اعضای عراقی
با توجه به شــکل گیری هستة اصلی و اولیة داعش در کشــور عراق، بسیاری از اعضا و سران آن 
را عرب های ســّنی عراقی تشکیل می دهند که به گروه داعش پیوسته اند. درواقع جمعیت بزرگی 
از اعضای داعش عراقی هســتند و متعلق به جمعیت عرب ســّنی مذهب بــوده که به علت های 
گوناگونی دچار بحران هویت گشــته و پاسخ به این بحران را در پیوستن به گروه داعش یافته اند. 
بســیاری معتقدند که دولت نوری مالکی با انحصارگرایی حزبی و برخورد طایفی با اهل ســّنت، 
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شرایط را برای تشدید احساس محرومیت در بین عرب های سّنی عراق فراهم کرد. پارکر1، تحلیلگر 
اندیشــکدة شورای روابط خارجی آمریکا، معتقد اســت فعالیت های نوری المالکی برای کسب 
پیروزی در انتخابات، هم زمان با خروج آمریکایی ها از عراق، موجب اتحاد بیشتر نیروهای تکفیری 
با بازمانده های رژیم صدام شــد و داعش با بهره گیری از ایــن فرصت به تقویت خود پرداخت. 
دولت مالکی موافق داخل کردن شبه نظامیان حزب بیداری )که سّنی مذهب بوده و علیه القاعدة 
عراق جنگیده بودند( به نیروهای امنیت ملی نبود؛ این در حالی بود که اهل سّنت عراق با توجه به 
منزوی شدن شان در عرصة سیاست، خواهان اصالحات در استان االنبار در دسامبر 2012 شدند. 
در آوریــل 2013، نیروهای امنیتی عراق به یک تجمــع اعتراضی در »الحویجه« حمله بردند. در 
پی آن، بمب گذاری در خودروها و حمالت انتحاری به فروشــگاه ها، مغازه ها و مساجد شیعیان 
افزایش یافت. در اواخر ســال 2013، نیروهای امنیتی عراق یک تجمع اعتراضی در »رمادی« را 
منحل کردند. این اقدام، موجب درگیری و درنتیجه عقب نشــینی نیروهای امنیتی از این منطقه و 

شهر فلوجه شد و در نتیجه داعش نیز بالفاصله فلوجه را تسخیر کرد.
عدم توانایی نوری مالکی برای ایجاد یک دولت فراگیر و به حاشیه راندن سیاست مداران سّنی 
از منصب های کلیدی در برخی مقاطع، باعث کناره گیری و تحریم ائتالف های گوناگون سیاسی 
ســّنی در انتخابات پارلمانی شــد. اقدامات دولت نوری مالکی در مواردی همچون اعمال شدید 
قانون مبارزه با تروریسم )که باعث شد هزاران نفر از مردم عراق محبوس شوند( همچنین استفاده 
او از نیروهای مســلح عمدتًا شــیعه مذهب برای حمله به مناطق سر به شورش گذاشته سّنی نشین، 
باعث تشدید احساس محرومیت اهل سّنت گشته و در شکل گیری و تشدید بحران هویت در بین 

.)Scott Peterson, 2015( عرب های سّنی عراق نقش ایفا نمود

سقوط صدام و اسطوره زدایی
ســقوط رژیم بعثی عراق در پی حملة آمریکا و نیروهای ائتالف، تبعات گوناگونی در بین مردم 
عراق بر جای گذاشــت. ساختار طایفی کشور عراق و سرگذشت تاریخی آن، حکومت طوالنی 
اقلیت ســّنی مذهب را بر اکثریت شــیعه و اقلیت بزرگ ُکرد نشان می دهد؛ این مسئله باعث شد 
که حکومت عراق به شــّدت رویکرد طائفی داشته و طی سالیان زیاد به سرکوب دو گروه بزرگ 

1. Parker
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شیعیان و کردها بپردازد. 
ســقوط رژیم صدام با دو مکانیزم بر ایجاد بحران هویت در بین اعراب ســّنی مذهب اثرگذار 

بوده است:
 اول اینکه با توجه به ســال ها حکومت دولت های ســّنی مذهب بر عراق، ســازمان اجتماعی 
عرب های سّنی عراق بر اساس وابستگی به حکومت و حزب بعث شکل گرفته بود. سران و بدنة 
اصلی ارتش عراق و نهادهای حکومتی به طور عمده از اعراب سّنی تشکیل شده و حزب بعث و 
ساختار حکومت عراق نقش اصلی به شکل دهی سازمان اجتماعی و به تبع آن عامل اصلی شکل 
دادن به هویت اجتماعی آنان به شمار می رفت. سقوط رژیم صدام و حذف نقش های اجتماعی 
اعراب سّنی عراق به شکل گیری یک جامعه بی سازمان و فاقد هویت منسجم منجر گشت که به 

شکل گیری بحران هویت در میان آنان کمک نمود.
دوم اینکه صدام حســین به عنوان یکی از مدعیان جریان پان عربی توانسته بود تا حدودی خود 
را به عنوان یکی از ســمبل های قدرت و عظمت اعراب معرفی کنــد. از این منظر می توان وی را 
یکی از اســطوره های شــکل دهنده به هویت توده های اعراب، به خصوص اعراب ســّنی در نظر 
گرفت. در جوامع ســّنتی فقدان اســطوره به مثابه فقدان هویت است و افرادی که فاقد اسطوره و 
فاقد هویت هســتند استعداد تحت سلطه قرار گرفتن را دارند. انســان هایی که اسطوره های خود 
را بــر باالی دار و یــا افتاده بر روی جدول خیابان ها نظاره کنند در فضایی تحقیرشــده زندگی را 
گاه بود که رهبران پان عرب ســال ها قبل، اقتدار و  ادامــه خواهند داد. غــرب به رهبری امریکا آ
جســارت را ازدســت داده اند و به رهبرانی معمولی و متداول تبدیل شــده اند؛ اما مرگ حقارت بار 
آن هــا ضروری بود تا اســطوره زدایی در جهان عرب شــکل بگیرد. مرگ تحقیرآمیز اســطوره ها، 
هویت حیات یافته به واسطه وجود آن ها را تهی از محتوا می سازد و انرژی الزم برای ابراز وجود را 

از بین می برد )دهشیار،1390(.
ســقوط خفت بار رژیم صدام و پس از آن نحوة دســتگیری و اعدام حقارت بار وی منجر به 
احساس حقارت گسترده و تشدید بحران هویت در میان عرب های سّنی عراق گردید؛ به گونه ای 
که برخی رســانه های عربی منطقه روز بازداشــت صدام را روز حقارت اعراب دانســتند. به طور 
مثال »حلمي اســمز« نویسندة روزنامه اردنی الدســتور در زمان بازداشت صدام این گونه نوشت: 
»اعراب باید روز چهاردهم دسامبر را در تاریخ معاصر خود روز سیاه اعالم کنند. بزرگ ترین گناه 
صدام این بود که تا امروز زنده ماند تا خون آشــامان از وي به عنوان ابزاري براي تحقیر ما عرب ها 
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استفاده و پیروزی هایشان را بر روي پوست ما حك کنند« )فارس نیوز، 1382/2/24(.

بحران هویت در میان اعضای غربی
بخش قابل توجهــی از نیروهای داعش را اعضایی که از کشــورهای مختلف غربی )به خصوص 
اروپایی( به این گروه پیوســته اند، تشــکیل می دهند. این اعضا شــامل دو گروه مسلمانان مهاجر 
به غرب و گروه تازه مســلمانانی که با اســالم آشنایی ابتدایی دارند و جذب ماهیت هویت ساز و 

هویت بخش گروه داعش شده اند، می شوند. 
بعد از جنگ جهانی دوم در دهة 1960، مهاجرت مســلمانان به اروپا در پاســخ به نیاز نیروی 
کار برای بازســازی ویرانی های ناشــی از جنگ شروع شــد. از دهه 1990 به این سو، کشورهای 
اروپایی نوعی سیاســت تکثــر فرهنگی را برای ادغام مهاجران به خصوص مهاجران مســلمان در 
فرهنگ جامعة میزبان درپیش گرفتند. نتیجة این سیاســت و کارنامة دولت های غربی در عمل به 
آن، به حاشیه نشــینی مهاجرین به ویژه مسلمانان منجر شــد. وضعیت مسلمانان مهاجر به گونه ای 
درآمد که آنان اغلب اجتماعات خودرا حفظ کرده و به صورت جزایری منفک از جامعه پیرامون 
خود درآمدند. به مرور زمان عدم ادغام آن ها در جامعة بومی، فاصله ها و شــکاف ها را میان آن ها 
و جامعــة میزبان افزایش داد. این وضعیت درحالی  بود کــه موجبات حس حقارت و تبعیض در 
بین مســلمانان را فراهم آورد و در میان جمعیت میزبان نیز نوعی احســاس بیگانه بودن و هراس را 
نسبت به مسلمانان شکل داد؛ همچنین سیاست های دولت های اروپایی در پیونددادن مسلمانان با 
جامعة مادر موفق نبود؛ به این دلیل که این سیاســت ها به جای ادغام؛ یعنی فراهم کردن زمینه های 
کاهش شــکاف های بین دو گــروه مهاجر و جمعیت بومی از راه پذیــرش قواعد زندگی جمعی 
توســط مهاجرین همراه با حفظ ارزش های اســالمی، به دنبال اســتحالة ارزشی مسلمانان و تغییر 
نظام هنجاری آنان متناســب با معیارهای اروپایی بود. بدین ترتیب سیاست های استحاله درنهایت 
نتیجه ای جز مقاومت اجتماعات مســلمانان و فاصله گرفتن آنان از جامعه میزبان و افزوده شــدن 
به حس بی اعتمادی متقابل دربرنداشــته اســت. در میان جوانان مســلمان که از ارتقای موقعیت 
اجتماعی به دلیل مســلمان بودنشان محروم هســتند، طرد و تبعیض اجتماعی به ناامیدی و انزوای 
آن ها دامن زده که در مواردی به شــکل اقدامات خالف قاعده خشــونت آمیز بروز یافته اســت 

)سلطانی نژاد، 1392(.
 حوادث سال های 2004 در مادرید و 2005 در لندن، نمونة رسانه ای شده تر این موارد هستند. 
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نتیجة این حوادث تشــدید محدودیت بر علیه مســلمانان بود کــه بارزترین آن را می توان تصویب 
قانونی مانند منع حجاب و پوشیدن روسری در برخی از کشورهای اروپایی در نظر گرفت. حدود 
ســه نسل از مهاجران مســلمان در اروپا زندگی می کنند که همچنان از نظر شهروندان اروپایی به 
چشــم خارجی و غریبه به آن ها نگاه می شــود. مجله معتبر تایم در فوریه 2005 شــماره ویژه ای 
بــا عنوان »بحران هویت اروپا« منتشــر کرد. در این شــماره به افزایش احــزاب ضدمهاجرت و 
ضداســالم و جمعیت های مرتبط با آن ها در کشورهای اصلی اروپا، مانند فرانسه، بلژیک، هلند، 
آلمان و انگلیس به عنوان یک واقعیت اذعان کرد که طی سال های اخیر بر وضعیت مسلمانان اروپا 
ســایه افکنده است. طی ســال های اخیر مخالفت ها، محدودیت ها وآزارهای زیادی بر مسلمانان 
اروپا واردشــده و آن ها را به چالش کشــیده است. قانون عدم اســتفاده از برقع و روسری که در 
بسیاری از کشورهای اروپایی همچون فرانسه، هلند و بلژیک به تصویب رسیده یک نمونه از این 

محدودیت ها است.
ســیطرة فرهنگ رفاه گرا و لّذت طلب بر جوامع غربی که از پیامدهای بســط مدرنیته و ایجاد 
سبک زندگی خاص آن است، سبب شده که نوعی بحران معنا برای برخی از شهروندان غربی به 
وجود آید. زندگی یک نواخت غربی که بر پایة لذت و رفاه مادی بنانهاده شــده، همچنین فرآیند 
عرفی شــدن زندگی در غرب، سبب شده تا نوعی یک نواختی و بی معنایی در زندگی به وجود آید 
که از آن به بحران معنا یاد می شــود و نتیجه اش ایجاد خودبیگانگی و بحران هویت اســت. ریشة 
این بحران، مذهب زدایی از جامعه و قطع اتصال بشــر غربی از امر مقدس اســت. گسست از امر 
مقدس یا افزون زدایی، انســان را به این نتیجه می رساند که در عالم هیچ سّری وجود ندارد و همة 
آنچه بدان دسترسی وجود ندارد در محدودة همین مشهودات مادی است. این نسبت دادن هستی، 
حرکت و غایت زندگی بشــر به عالم مشهودات مادی و تقلیل معنای زندگی به معانی انتزاع شده 
از ارتباط با اشــیاء، منجر به شــیء وارگی و شیئی شدگی ساحت اندیشه و کنش می گردد. زندگی 
رفاه زده و لّذت گرا نمی تواند همة شــهروندان غربی را راضی نگه دارد. برخی از این شــهروندان 
در وجود خود، این خأل معنوی را حس می کنند و با ازجاکندگی و گسست از جامعة خود دچار 
بحــران هویت می گردند. فعالیت های گســتردة تبلیغ جریانات ســلفی در غرب، به خصوص در 
اروپا، ســبب شده اســت که مواجهة جوانان غربی دچار بحران معنا با اسالم از زاویة نگاه خاص 
این جریان ها رخ دهد. گروه داعش توانســته است با ساخت یک هویت منسجم، از این پتانسیل 
ایجادشــده در جوامع غربی اســتفاده کامل ببــرد و با اعطای یک هویــت معنابخش به جوانان، 
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پاسخی به بحران هویت آنان باشد. پاره کردن گذرنامه های غربی بسیاری از جوانانی که به داعش 
پیوســته اند و نمونه هایی از آن را می توان در فیلم های منتشرشــده از سوی داعش )به طور مثال در 
فیلم صلیل الصوارم( مشاهده کرد که نشان دهندة موفقیت داعش در اعطای هویت جدید به این 

جوانان و گسست شان از هویت قبلی خود است.

بحران هویت در بین اعضای مسلمان غیرعراقی
وقایع مختلف در طی یک قرن اخیر، به خصوص در چند دهة گذشته به زوال دولت های قدرتمند 
اســالمی و تســلط قدرت های بیگانه بر دولت ها و ملت های اسالمی منطقه انجامید که سبب ساز 
تکوین بحران هویت به صورت یک واقعیت در بین مردم کشــورهای اسالمی گردید. قدرت یابی 
تمدن غرب طی چند قرن اخیر با تالش برای به سلطه کشــیدن ســایر ملل و به خصوص مسلمانان 
توســط آنان که ســابقة طوالنی تخاصم با آنان را در جنگ های صلیبی داشتند، همراه بود. ورود 
مظاهر مادی و معنوی تمدن مدرن غربی و به زوال رفتن پایه های قدرت مســلمانان، باعث ایجاد 

بحران هویت و شکل گیری ایدئولوژی های جهادی افراطی برای پاسخ به آن گردید.

اساطیر سازمان دهنده
بخشی از بحران هویت ایجادشده در بین مسلمانان منطقه که عامل گرایش به جریانات تکفیری 
)به خصوص داعش( شــده اســت را می توان به کمک مفهوم »اساطیر ســازمان دهنده« ماروین 
زونیس1 توضیح داد. اساطیر سازمان دهنده نوعي ساختار معنایي در کنار مذهب و شامل باورهاي 
فرهنگي و هویتي است که باعث می شود جنبه هایي از جهان براي مردمي که بدان معتقدند، معنا 
یابد. اسطوره سازمان دهنده ممکن است داراي اعتبار تجربي یا فاقد آن باشد، اما باور کساني که 

در آن سهیم اند، به آن واقعیت بیروني می بخشد )رنشون، 328:1376(.
بر اساس مفهوم اساطیر سازمان دهندة زونیس، هرگاه این اساطیر و نمادهای آن مورد خدشه و 
آسیب قرار بگیرند در میان معتقدان نوعی بحران معنا و بحران هویت ناشی از آن به وجود می آید. 
دقت در تاریخ یک قرن اخیر جوامع اســالمی نشــان می دهد که برخی از اساطیر سازمان دهندة 
جوامع اســالمی ســّنی مذهب متزلزل  شــده و یا نابود گردیده اســت. زوال و تزلزل در اساطیر و 

1. Marvin Zonis
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نمادهای اسطوره ای جوامع فوق سبب ساز بحران هویت و خدشه واردشدن به شخصیت و هویت 
اعضای این جوامع، زمینه ساز تکوین و رشد جریانات جهادی تندرو با گرایش های تکفیری شد. 
داعش را می توان آخرین و موفق ترین نســخه از این گروه ها دانســت که توانست با ادعای احیای 
خالفت به انگاره ســازی یک هویت جذاب و موفق بپردازد و زمینه ساز جذب برخی از مردم این 
جوامع به سمت خود گردد. سازه های معنایی و واقعیت های عینی همچون امت اسالمی، خالفت 
اســالمی، سرزمین فلســطین، رهبران کاریزماتیک را می توان جزو این اســاطیر سازمان دهنده به 

شمار آورد.

رهبران کاریزماتیک
اعــراب ســّنی پــس از ســقوط خالفت عباســی، سال هاســت اســطورة حکومتــی خالفت را 
ازدســت داده اند. آنان در یک قرن اخیر با ســقوط خالفت عثمانی با طــرح دیدگاه های انقالبی 
پان عربیســتی و بــا روی کار آمــدن برخی حاکمــان به ظاهر ضدغربی تا حدودی اســطوره های 
جایگزین را یافتند. اسطوره های مدرن در جوامع عربی از بطن مبارزه این کشورها با استعمارگران 
غربی پا به عرصه وجود گذاشــتند. معمر قذافی در بســتر ضداستعماری و ضدغربی جهان عرب 
به قدرت رســید. جمال عبدالناصر با طرح احیای شکوه و عظمت عربی به قدرت رسید و صدام 
خــود را در جایگاه یــک نیروی قهار و قدرتمنــد ضدغربی و ضداســرائیلی در اذهان جای داد 
که از قوه قهریه و خشــونت برای برهم زدن معادالت اســتفاده می کرد. همچنین اســامه بن الدن 
توانســت در اذهان اعراب ســّنی، خود را به عنوان یک انســان غیرتمند عرب که نظام استکباری 
غرب و آمریکا را به چالش کشــید نشــان دهد. در این باره می توان از یاسر عرفات هم نام برد که 
به عنوان نماد مبارزات فلســطینی توسط صهیونیست ها کشته شد. این افراد را می توان اسطوره های 
ذهنی و رهبران کاریزماتیک جهان عرب ســّنی نام بــرد که طی دوران اخیر یکی پس از دیگری 
از میان رفتند. غیر از مرگ عبدالناصر باقی این اســطوره ها به عنوان نمادهای اعراب سّنی به شکل 
حقارت آمیزی از بین رفتند و این نحو اســطوره زدایی در ذهنیت آنان اثر بســیار نامطلوبی بر جای 

گذاشت و به ایجاد بحران هویت کمک زیادی کرد.

انقالب اسالمی ایران
انقالب اســالمی ایران در میان مســلمانان اهل ســّنت جهان اثر متناقضی بر جای گذاشــت. از 
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یک ســو )به خصوص در اوایل پیروزی انقالب( با ایدة صــدور انقالب و حمایت از جریان های 
اســالمی در برابر اســتکبار و سلطة غرب و شــرق، باعث شکل گیری اســالم سیاسی و همدلی 
جریان های اســالمی با آن شد و از ســوی دیگر علی رغم اینکه رهبران انقالب اسالمی بر ماهیت 
کید داشتند، اما استقبال گروه های محروم و منزوی شیعی  اســالمی و فراشیعی انقالب اسالمی تأ
در جهان اسالم از وقوع آن و قدرت گرفتن و بازیابی هویت شیعیان منطقه، در کنار تبلیغات سوء 
مخالفــان انقالب و رقبای منطقه ای آن مبنی بر شــیعی بودن انقالب ایران منجر به شــکل گیری 

نوعی سرخوردگی در بین بخشی از مسلمانان اهل سّنت گردید.
تبلیغــات برخی رژیم های عربی، به ویژه محافظه کاران مســلمان طرفدار عربســتان ســعودي 
در مورد شــیعی بودن انقالب ایــران، تأثیر مهمي بر افکار عمومي جهان عرب گذاشــت. اصواًل 
محافظه کاران اســالمي و طرفداران اســالم سعودي تبلیغات گســترده ای براي جلوگیري از نفوذ 
انقالب اســالمي در میان اکثریت اعراب ســّني به عمل آوردند که بزرگ ترین حربة آن ها شیعي 
بودن انقالب اســالمي بوده اســت. این تبلیغات در عمل تا حــدي موفقیت آمیز نیز بود )احمدی، 
1369: 152ـ  153(. بســیاري از ســّني مذهب های جهان اسالم همدلي چنداني با آرمان های شیعي 
نشــان ندادند؛ چرا که »چاشــني قوي ایراني که با جنبش اســالمي همراه شده بود، از جاذبة  آن 
براي سّنی ها ـ حتي آن هایي که به حکومت اسالمي عالقه مند بودند ـ  به شدت کاست«  انقالب 
اســالمي )ازنظر اهل تسّنن( که متضمن زیرورو کردن کل نظام اجتماعي بود، به معناي به قدرت 
رسیدن اقلّیت محروم شیعه در مقابل رهبران جامعة سّني بود. درمجموع میان فعاالن شیعه و سّني 

تقریبًا هیچ گونه همکاري قابل تشخیص وجود نداشت )گراهام فولر، 1377: 110(.
تشــکیل یک نظام سیاســی مبتنی بر والیت فقیه در ایران، درحالی که در طول تاریخ اســالم 
شــیعه، همواره در اقلّیت بوده و سرکوب می شــده ، به ایجاد نوعی سرخوردگی در میان بخشی از 
اهل سّنت منجر شد. پیروزی های گروه های مقاومت وابسته به ایران به خصوص جنبش حزب الله 
لبنان، به عنوان یک گروه با ماهیت عمدتًا شــیعی در برابر رژیم صهیونیســتی که بارها توانسته بود 
ارتش های ســّنی عربی را با قدرت شکست دهد را هم می توان تقویت کننده این احساس در میان 

جوامع عرب به شمار آورد.

داعش و هویت سازی
به لحــاظ اعتقادی، تفاوت چندانی بین گروه داعش و ســایر جریان های ســلفی جهادی وجود 
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نــدارد؛ امــا آنچه این گروه را از دیگــر گروه ها متمایز کرده، موفقیت در هویت ســازی مبتنی بر 
گفتمان خالفت اســالمی است. طی سه سال اخیر داعش توانست با کمک انواع ابزارهای مدرن 
رســانه ای و شبکه های اجتماعی، گفتمان خود را عرضه نماید. گفتمان عرضه شده توسط داعش 
توانســت بــا ویژگی های خاص خود، یک هویــت جذاب برای برخی مخاطبیــن که دچار خأل 
هویت بودند، معرفی نماید. این در حالی است که در جامعة اهل سّنت منطقه، گفتمان های دیگر 
همچون گفتمان ناسیونالیســم عربی، بعثی و حتی اخوانی به محاق رفته اند و نتوانســته اند به عنوان 
یک نســخه موفق عمل نمایند و مشــکالت خود و منطقه را حل نمایند. چنین وضعیتی زمینه را 

برای گرایش و جذب هرچه بیشتر به سمت گفتمان داعش فراهم می نماید.

جهادگرایی
دال جهاد و جهادگرایی یکی از عناصری اســت که از گذشته در گفتمان سلفی- تکفیری وجود 
داشــته اســت. این دال با داللت بر مدلولی خاص در گفتمان داعش، خود را به عنوان یک وقته 
مهم و متفاوت از ســایر گروه های ســلفی تکفیری نشان می دهد. سلفی ها با نگاه فقهی به روشنی 
جهاد را علیه کفار، منافقین و مشــرکین واجب دانسته و خون آن ها را حالل شمرده اند. جماعت 
کید بر مفهوم جهاد، با خشــونت عریان مخالفــت می کند و مفهوم  اخوان المســلمین، به رغــم تأ
عمومی جهاد را تالش و کوشــش در راه خدا به هر وســیله و شرایطی و نه فقط نبرد، مّدنظر قرار 
می دهد. ولی جهاد ازنظر جماعت هاي ســلفی تکفیري، به ویژه ســازمان القاعده، چیزي بیش از 
یک حکم فقهی فرعی است. از نگاه جریان های فوق، جهاد مهم ترین عامل بازگرداندن مجد و 
عظمت به جهان اســالم و ایجاد خالفت اســالمی است. از این منظر جهاد برای نابودی دشمنان 

خدا امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای تشکیل حکومت اسالمی است.
اولین شخصی که به صورت گسترده از واژة جهـــاد تهـــاجمی استفاده کرده ابن تیمیه بود. 
در عصر حاضر ابواالعلی مودودي بـــود کـه بـراي نخـستین بـار به صورت روشمند به واژة جهاد 
پرداخت. بااین حال مهم ترین شــخصی که اندیشه هایش به طور مســتقیم بر نوع برداشت سازمان 
القاعده از واژه جهاد تأثیر به سزایی گذاشت، عبداالله عزام بود. بن الدن نیز به تبعیت از هم کیشان 
خــود اولین وظیفة اصلی مســلمانان را بعــد از ایمان، جهاد می دانســت. وي جهاد را تهاجمی و 
بــراي تثبیت حاکمیت خداونــد بر روي زمین دانســته و آن را جنگ مقدس به شــمار می آورد 
کــه مشــروعیت دارد. ابن تیمیه که چند ســال پس از ســقوط بغداد در ســال 1285 به دنیا آمد 
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و علیـــه حاکمـان مـسلمان شـــدة مغـــول دست به شورش زد، به صورت منظم و مدّون راجع به 
جهاد صحبت کرد و یک بخـــش بـزرگ از کتـاب الـسیاسه الـــشرعیه خود را بـه ایـن موضـوع 
اختصاص داد. ابن تیمیه با ذ کر آیات متعددي که راجع به جهاد در قرآن آمده اســـت، نتیجـــه 
گرفـــت کـــه جهاد، عملی است که الزم است یک مسلمان مؤمن انجام دهد. ازنظر او جهاد بر 
حج، نماز و روزه برتري دارد. ازنظر وي ویژگی واقعی یک انسان نه در ریاضت و تقواي فـردي 
بلکـــه در جهـاد بـروز پیـدا می کند )ژیل کوپل، 1375: 240(. در دوران معاصر، ابواالعلی مودودی 
و سید قطب به عنوان چهره های فکری جریان های سلفی به طور مفصل به بحث جهاد پرداخته اند. 
مودودي جهاد را به منزلة نبردي انقالبی براي اجراي دستورات خداونـــد بـــر روي زمین تشریح 
می کند. این نبرد به سبب خواسته های خود شخص نیـست بلکـه بـراي بـه دسـت آوردن رضایت 
خداوند انجام می شــود )Gunaratna,2002:86(. ســید قطب نیز به صورت مفصل به بحث جهاد 
پرداخت و ســخنان وی تأثیراتی جّدی بر گروه های تکفیری به جای گذاشــت. ازنظر وي اسالم 
جنبشی آزادی بخش است که براي نجات انسان ها و آزادي بشریت آمده اسـت: »اسالم یا هست 
یا نیســت. اگر اســالم هست، مبارزه و جهاد پی گیر و دامنه دار و سپس شهادت در راه خدا و در 
راه حق و عدالت و مساوات است«. ازنظر وي مسلمانان واقعی آنهایی هـستند کـه »در راه اعـتال 
و برتري کلمه حق – نام خدا - به جهاد مشغول اند«. به اعتقاد سید قطب تنها جنگی را که اسالم 
مشــروع دانسته و به آن اعتراف می کند جنگ در راه خدا و براي عدالت اجتماعی است )ر.ک. 

به: سید قطب، 1372(.
از ســخنان ســید قطب به صراحت یا اشــاره برمی آید که وی جوامع مســلمانان را به دلیل تن 
درنــدادن به حاکمیت الهــی یا تالش نکردن برای برپایی آن تکفیــر می کند و برخالف رویکرد 
فقهی دیرپای فقیهان اســالمی که جهاد را تدافعی می دانســتند، اندیشة سید قطب پایه گذار یک 
جهاد تهاجمی بود. همچنین ســید قطب به پیروان جنبش های اســالمی پیشنهاد کرد که از طریق 

سازمان دهی و تشکیل هسته های پیشتاز، نظام جاهلی را سرنگون کنند.
ـ جهادی، ازجمله القاعده، به دیدگاه های  جهادگرایی به عنوان ویژگی مهم گروه های ســلفیـ 
بن الدن به عنوان بنیان گذار القاعده بسیار وابسته است. بن الدن در بسیاري از اعالمیه ها و نوارهاي 
ویدیویی خود گفته اســت که جنگ وی با غرب و آمریکا، در اصل جنگ مذهبی است. نکتة 
مهم در جهادگرایی گروه القاعده و گروه های وابســته به آن، تلقی آنان از آمریکایی ها و غربی ها 
گوست 1996 و تحت  به عنوان دشــمن اصلی اســت و اولین اعالمیة وی برای مقابله با آنان در آ
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عنوان »اعالمیه جهادي علیه آمریکـا کـه سـرزمین دو مکـان مقـدس )حـرمین شریفین( را اشغال 
کرده است« صادر شد. وي جهاد را تهاجمی براي تثبیت حاکمـــان خداونـــد بـــر روي زمین 

دانسته و آن را جنگ مقدسی می داند که مـشروعیت دارد )نظمی، 1388: 155-154(.
دومـین فتـوا یـا اعالمیـة وی در 23 فوریه 1998 و تحت عنوان »جبهه جهانی اسالمی براي جهاد 
علیه یهودیان و نصرانیان« صادر شد. در این اعالمیه، بن الدن اعالم کرد که به همراه سران گروه های 
اسالم گرا، جبهه ای براي جنگ علیه آمریکایی ها و متحدانش تشکیل داده  است کـــه طبـــق تلقـی 

. )Osama Bin Ladin,1980(   آنـان، علیـه خداوند، پیامبرش و مسلمانان اعالم جنگ کرده اند
القاعده در 24 آوریل 2002 اعالمیه ای دربارة »حکم قهرمانان و مشروعیت عملیات ایشان در 
نیویورك و واشنگتن« صادر کرد کـه در آن بـه توضـیح دالیل شرعی حمالت 11 سپتامبر پرداخته 

است. در این اعالمیه در دو مورد راجع بـه ممنوعیـت کـشتن شهروندان بحث می شود:
 نخست اینکه، القاعده معتقد است کسانی که در حـــوادث 11 سپتامبر بی گناه کشته شدند، 
با توجه به روایتی از پیامبر می توان آن را توجیه کرد؛ دوم اینکـــه، القاعـــده معتقد اســت کشتن 
غیرنظامیان به طور کامل ممنوع نیـــست، بلکـه شـرایطی وجـود دارد کـه تحـت آن شرایط کشتن 

شهروندان مجاز می شود )بخشی، 1385: 210-209(.
ازنظــر القاعده، جهاد و مبارزه با کفر نه تنها مهم ترین اولویت و وظیفه هر مســلمانی اســت؛ 
بلکه فقط محدود به صلیبی ها و یهودیان نمی شــود و حاکمان کشورهای اسالمی که پیمان اتحاد 
با کـــافرانی چـون آمریکـا و متحـدانش منعقد کرده اند نیز ازجمله کسانی هستند که جهاد علیه 
آن ها واجب است )بخشی، 1385: 148-147(. مطابق ایدئولوژي القاعده، مرز میان انسان ها را اعتقاد 
یا عدم اعتقاد به اندیشــة ایشان مشخص می کند و کسانی که از این مکتب فکري پیروی نکنند، 
تحت عنوان کافر، مشرك و منافق مشمول قـوانین وضع شدة سختی قرار می گیرند. بر این اساس، 
همفکران ایدئولوژیک »دوست« و کـــسانی کـه اندیـشة دیگري دارند »دشمن« تلقی می شوند 
و بــا اســتفاده از جهاد باید از بین برونــد. تلقی داعش از جهاد علی رغم تشــابه آن با القاعده در 
عمل تمایزاتی با آن دارد. ازنظر گروه داعش جهاد فقط علیه غربی ها و دولت های طاغوتی تحت 
ســلطة آنان نیست و شــامل گروه های بزرگ انســانی که به لحاظ مذهبی و ایدئولوژیک با آنان 
تفاوت دارند نیز می شــود. داعش با کمک انواع رســانه های مدرن از قبیل شــبکه های اجتماعی 
مجازی توانسته از منظر خود مفهوم مدلول دال جهاد را نمایش دهد؛ برای مثال، توانسته فیلم هایی 
باکیفیت باال تهیه کند که در آن سرزمین های عراق و سوریه را به عنوان بالد اسالمی تحت تصرف 
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کافران و منافقین بازنمایی کند و به بازنمایی عملی صحنه های جهادی بپردازد. 

خالفت اسالمی
یکی از اصلی ترین مؤلفه های ســاختاری گذشــته و یکی از اسطوره های ذهنی دنیای اسالم سّنی 
خالفت اسالمی است. خالفت اسالمی تنها تکیه گاه مشروعیت اسالم سّنی در طول تاریخ بوده 
اســت. نگاه به نمادها و نمودهای گروه داعش نشان می دهد که خالفت یکی از عناصر اساسی 
گفتمان داعش را تشــکیل می دهد. خالفت در دنیای اســالم بعد از پیامبر)ص( به عنوان حکومت 
مشــروع جهان اهل سّنت ادامه داشته و در قرن نوزدهم با فروپاشی خالفت عثمانی به کنار نهاده 
شد. به کناررفتن خالفت از عرصه به معنای از بین رفتن اسطورة آن نبود و همواره در گوشة ذهن 

بسیاری از مردم به خصوص نخبگان باقی مانده بود.
 بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، جهان اهل سّنت به دنبال ایجاد جایگزینی برای آن بود و 
در این راســتا نیز تالش های فراوانی کرد؛ از راه اندازی جنبش خالفت در هند و نگارش آثاری، 
همچون االسالم و اصول الحکم علی عبدالرزاق مبنی بر انکار خالفت اسالمی و همچنین پیشنهاد 
رشیدرضا مبنی بر پذیرش خالفت حاکم قریشی و زیدی مذهب یمن از سوی مسلمانان تا تأسیس 

اخوان المسلمین و حزب التحریر همگی در راستای احیای خالفت اسالمی بود.
با افول خالفت عثمانی جریان های متأثر از غرب، مانند سوسیالیســم و ناسیونالیســم، تالش 
کردند تا خود را به عنوان بدیل خالفت مطرح نمایند و در مقاطعی هم موفقیت هایی کسب کردند؛ 
اما درنهایت نتوانستند کاری از پیش ببرند. شکست و ناکامی گفتمان های غربی و غیرغربی مانند 
سوسیالیســم، لیبرالیســم و بعثی، زمینة الزم را برای احیاء و پذیرش مجدد بحث خالفت اسالمی 
در منطقه فراهم نمود. اندیشــة خالفت بر اســاس دیدگاه غلبه توجیه شــرعی داشــته و غلبه یافتن 
مکانیزم برقراری آن اســت. اســطورة خالفت را می توان برای برخی از جامعة اهل سّنت یکی از 
نمادهای هویتی دانســت. اندیشــة خالفت پیش تر نیز توسط جریان هایی مثل اخوان المسلمین در 
شــمال آفریقا و جماعت اسالمی در شبه قاره هند، مطرح شده و به عنوان تنها راه نجات مسلمانان 
از شــرایط ناگواری که استعمار تحمیل کرده دانسته شده است؛ اما هیچ گاه به شکلی که داعش 
مطرح کرده )و به صورت عملی سعی در پیاده سازی آن داشته است( متبلور نشده است. خالفت 
را می تــوان به عنوان دال مرکــزی گفتمان داعش در نظر گرفت که پس از تصرف شــهر موصل 

استقرار آن را اعالم کرد.



100

| 9
ن 9

ستا
 زم

| 26
ره 

شما
م | 

هفت
ره 

 دو
الم |

 اس
 در

سی
سیا

شه 
ندی

مه ا
نــا

صل
| ف

سلفی گری
ســلفی گری آبشــخور اصلی اعتقادی و فکری داعش اســت. این گروه همچون سایر سلفی ها، 
ادعای پیراســتن اســالم از آلودگی ها و انحرافــات را دارد و عقاید خــود را عقاید ناب می داند. 
ســلفی گری با دو داعیه بازگشت به شــیوة زندگی و مرام سلف صالح و درنهایت سّنت حجاز در 
سه نسل اول از صحابه و تابعین و ادعای مبارزه با بدعت و انحراف، جذابیت خاصی برای برخی 
پیدا می کند. ســلفی ها با استناد به حدیثی از پیامبر اسالم)ص( قرن های اول تا سوم پس از اسالم را 
بهترین قرون امت اســالمی می دانند و معتقدند که برای پیراســتن بدعت ها در اسالم، باید به آن 

قرون بازگشت.
از نگاه ســلفی گری، مســلمانان مجاز به اجتهاد نیســتند و برای ادارة امور باید دقیقًا مطابق 
دیدگاه و ســّنت سلف صالح عمل نمایند. داعیة ســلفیان پیروی کامل از سلف در همة مسائل و 
دوری از هرگونه اندیشــه ورزی و تعقل است. »اسالمبولی« تعریف دقیقی از این ُبعد سلفی گری 
دارد. به عقیدة او، ســلفی گر در پی آن اســت که جامعه های گذشته سلطة خویش را بر آیندگان 
هموار کند؛ گویی گذشــتگان، زندگانی در بدن آیندگان و پدران، زندگانی در اجســاد فرزندان 
هســتند )اسالمبولی، 2000: 179(. تالش ســلفیان برای اعتبار بخشیدن به سلف، اعطای مرجعیت به 
آن ها در همة ابعاد اســت. آنان با مشروعیت بخشیدن به سلف، همة اعمال و رفتار آنان و گفته ها 

و سیرة ایشان را الگوی عصر حاضر قرار می دهند.
به باور اسالمبولی: 

ســلفیان چون فهم کتاب و سّنت را مقید به فهم صحابه  کرده اند، به جمود عقلی 
گرفتار شده اند؛ به گونه ای که اگر با یکی از آن ها مذاکره کنی، دائمًا به زبان »ابن 
تیمیه« ســخن می گوید و پیوسته برای تو از سخنان گذشتگان نقل می کند. آنان 
مذهبشــان را بر عقل استوار نمی کنند، بلکه تکیه گاهشان را نقل قرار می دهند؛ از 
این رو، از بحث عقلی و مناظرة فکری می گریزند و تنها بر مسائلی تکیه می کنند 
که نصی قطعی یا ظنی بر آن اقامه شده باشد. آن چه در نظر آنان پسندیده است، 
قیل وقال گذشــتگان است و آن ها زبان گذشــتگان اند و در رابطه با عقل و نقل، 
می گویند که نقل اساســی هر فکر و اندیشه ای اســت و عقل، چیزی جز تابع و 

خادم نقل نیست )اسالمبولی، 2000: 179(.
ســلفیان می کوشند تا با مشــروعیت بخشیدن به ســلف، همة اعمال و رفتار آنان و گفته ها و 



101

ی  |
ساز

ت 
هوی

ی 
 برا

ش
تال

ش؛ 
داع

 |

ســیرة ایشان را الگوی عصر حاضر قرار دهند و فرصت هرگونه تعقل و اندیشه ورزی را از آیندگان 
بگیرند. در این معنی، پایبندی به جزء جزء رفتار، کردار و ســخنان آنان و پیروی از آن ها در همة 

زمینه ها، اعم از اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مّد نظر است )البوطی، 1387: 25(.

قلمروگشایی
داعش تنها گروه تکفیری اســت که توانســته قلمرو قابل توجهی برای خود فراهم نماید و اساســًا 
راهبرد اساســی آن گسترش سرزمین و ایجاد حاکمیت ســرزمینی است. »فیشمن«1 و همکارش 
»داگالس اولیوانت«2 )از تحلیلگران برجســتة اندیشکدة شورای روابط خارجی آمریکا( معتقدند 
کــه اصول کار داعش با سیاســت های القاعده فرق دارد. بغدادی عالقه زیادی به قلمروگشــایی 
دارد و برای همین یک دولت موقت در مرزهای عراق و ســوریه ایجاد کرده اســت تا بدین وسیله 

به صورت نمادین و سّنتی حاکمیت خود بر منطقة عراق و شام را نشان دهد.

نتیجه گیری
علی رغم اهمیت تحلیل های سیاســی و امنیتی، گروه داعش را از منظر اجتماعی، شکل گیری و 
گســترش می توان در بســتر بحران هویت تبیین کرد. بحران هویتی که به انحای مختلف و بســته 
به طیف های مختلف اعضای آن در شــکل گیری داعش مؤثر بوده اســت. به واقع داعش توانسته 
اســت در خأل قدرت ایجادشده در کشور عراق و سوریه با ایجاد یک هویت منسجم و تأثیرگذار 
که از اســطوره های ذهنی حامیان آن اســتفاده می کند، به شکل گیری و بسط خود بپردازد. توجه 
به اســطوره هایی چون خالفت اسالمی، جهادگرایی و ... که به صورت کاماًل برنامه ریزی شده و 
دقیق توســط داعش مورد بازنمایی رســانه ای قرار می گیرد را می توان نقطه قوت داعش نسبت به 

سایر گروه های تکفیری دانست که سبب اقبال بیشتر به آن گردیده است.
این جنبش، هواداران قابل توجهی از سراسر جهان جذب کرده و اهداف مشخصی را پیگیری 
می کند. داعش سال هاســت کــه در عرصة منطقه ای و جهانی حضــور دارد؛ یعنی حد باالیی از 
تداوم را داشــته و شــدیدًا به دنبال تغییر در منطقه و فراتر از آن در جهان اســت. داعش توانسته با 

1. Brian Fishman
2. Douglas A. Ollivant
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دیگران غیریت ســازی و دشــمنان خود را به طور آشکار مشــخص نماید؛ هرچند به علت تقسیم 
آنان به دشــمن دور و نزدیک، برخورد برابری با آنان نداشــته اســت و تقابل با برخی از آنان فعاًل 
از اولویت برخوردار نیســت. بحران هویت نقش مؤثری در شکل گیری جنبش داعش ایفا کرده 
اســت. وقتی که شرایط برای مردم مناطق اهل سّنت در عراق مبهم گردید و آنان احساس کردند 
که نادیده گرفته شــده اند و بی عدالتی در حق آنان روا داشته شده است، ایدئولوژی ستیزه جویانه 
سلفی ـ تکفیری، تنها نسخة شفابخشی بود که با زمینه های تاریخی در دسترس آنان قرار داشت. 
ازاین رو، برخی از مردم و جوانان به ســمت داعش که در آن شرایط خود را منادی این ایدئولوژی 
معرفی می کرد، جذب شــدند. همچنان که اعضایی که از کشــورهای منطقه و غربی به داعش 

پیوستند، ایدئولوژی آن را پاسخ دهنده به مسائل خود یافتند.
اعضای داعش موفق شــده اند یک هویت نمادین و مشخص برای خود شکل دهند. هویتی 
که حتی در ســطوح مختلف در شــیوه یا ســبک زندگی، خود را نشــان داده اســت؛ برای مثال 
در نحوة پوشــش نیز متفاوت از دیگران اســت. با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رســد که 
هویت سازی انجام شده توسط داعش، یکی از عمده ترین علل جذب هزاران هوادار از کشورهای 
عربی و مســلمان و حتی از سراســر جهان اســت. درواقع کسانی که مشــتاقانه با به جان خریدن 
مشکالت و خطرات فراوان، خود را به عراق یا سوریه می رسانند تا در خدمت اهداف داعش قرار 
بگیرند به دنبال هویت گمشــدة خود هســتند که در کشــاکش جدال های سیاسی و فرهنگی در 
غرب، دچار بحران شده و آسیب دیده اند. داعش به خوبی این نکته را فهم کرده و به بهترین وجه 
بازنمایی خود را در رسانه ها مدیریت کرد تا با پاسخ به این خأل هویتی، اعضای بیشتری را جذب 
نماید. داعش بر بســتری از بحران هویت شــکل گرفته است و هویت جمعی شکل گرفته توسط 
داعش به اعضای آن احســاس قدرت می دهد. به نظر می رســد افرادی که به داعش می پیوندند، 
همچون اعضای جنبش های اجتماعی جدید به دنبال هویتی جدید هســتند تا خأل معنایی آن ها را 
پاسخ دهد. البته نباید دور ازنظر داشت که وجه هویت طلبانه داعش تفاوتی اساسی با جنبش های 
اجتماعــی جدید دارد. در ایــن جنبش ها، جهت مخالفت هویت های جدید و متمایز به ســمت 
»جامعة مدنی« اســت و سیاســت های زندگی و فرهنگی مورد نقد ایــن قبیل جنبش های مدرن 
است؛ اما در مورد داعش، مشاهده می شود که جهت و سمت وسوی مخالفت و ستیز این جنبش 
نه صرفًا »جامعة مدنی« که به سمت وسوی کل عرصة اجتماعی است و اتفاقًا سیاست های رسمی 
و نظام های سیاســی مستقر را هدف اعتراضات و خشونت های خود قرار می دهد. جنبش داعش 
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به همان اندازه که منتقد و معترض به عرصة جامعه مدنی است به همان اندازه نیز با سیاست های 
رســمی و دولتی ضدیت دارد. یعنی با هر آن کســی که در مقابل تفاســیر این گروه از دین اسالم 
و نحوه پیاده ســازی آن در جامعه تلقی شــود. به عبارتی دیگر، داعش به دنبال تغییر توأمان عرصة 
فرهنگی و سیاســی جامعه است. داعش هم زمان هم مدرن اســت و سویه های مدرنیستی در آن 
جریان دارد و هم خود را میراث دار سلف صالح می داند و از مظاهر مدرنیته دوری می کند و آنان 

را مصادیق شرک و کفر می داند.
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