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 چکیده
های اجتماعی  دگرگونی در جنبش شدن و سو با گسترش شتابان جهانی به این 0222از دهه 

های  آفرینی ها و نقش با تشدید دخالت. معمای امنیت بسیار پیچیده شده استو بنیادگرا، 

 -بنیاد مذهبی، قومی و سلفی های هویت ای و گروه منطقه ای و فرا های منطقه منفی قدرت

تر شدن معمای امنیت در این منطقه بیش از  ویژه داعش در خاورمیانه، پیچیده تکفیری به

پژوهی و از  تحلیلی و آینده -این پژوهش با روش تبیینی. مناطق دیگر مشاهده شده است

آینده »شناختی سیاسی درصدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش بوده است که  منظر جامعه

فرضیه پژوهش بر این امر استوار بوده که « امنیت خاورمیانه پساداعش چگونه خواهد بود؟

هرای   گیرری گرروه   تمرار بسترهای شکلدار بودن تفکر بنیادگرا و اس نهادینه شدن و ریشه

شردن و   بنیاد دینری از ناییره جهرانی    سلفی همچون تحقیر و تهدیدهای هویت -تکفیری

ها و فرهنگ سکوالر غربی، فقر، نابرابری و شکاف طبقاتی ناشی از  سازی شتابان ارزش جهانی

ناکارآمرد،   هرای  شدن اقتصاد نئولیبرال، یکومت نوسازی و توسعه وابسته به غرب و جهانی

های منطقه به غرب و دالیلی از این دست، سبب شده است که  وابستگی سیاسی یکومت

های تکفیری  های ناشی از ظهور گروه خاورمیانه پساداعش، شاهد استمرار ناامنی و خشونت

هرای   های این پژوهش نشان داده است که تا وقتی بسرترها و نارضرایتی   یافته. جدید باشد

هرای اجتمراعی یفر      ویژه در بدنره  شته باشد، تفکر داعشی و تکفیری بهیادشده وجود دا

های تکفیری در منطقه  در واقع خشونت! خواهد شد و با شکست داعش از بین نخواهد رفت

صورت موقتی کراهش یابنرد، امرا از برین      المللی شاید به نظامی و بین -با ترتیبات سیاسی

 ترهای فکری و اجتماعی و جنبش اجتماعی فررا بر این اساس نیازمند ایجاد بس! روند نمی

 -ای و ملی ای با عضوگیری از نخبگان و فعاالن صلح بر ورای تعصبات مذهبی، فرقه منطقه

 .ها بوده است قومی، همراه با اصالح فکری و باوری در بدنه اجتماعی یا توده

 .های اجتماعی امنیت، داعش، پساداعش، خاورمیانه، جنبش: ی کلیدیها واژه
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 مقدمه

 یافته بنیاد هویت جنبه عمدتاً تعارضات و ها سیاست سرد، پساجنگ زمانی مقطع در
 و قانونی اشکال در هویتی کارگزاران؛ بنابراین اند شده سیاسی شدت به ها هویت و

 تترین  مهت   از یکتی  بته  بنیتاد  هویتت  تروریستتی  شکل در حتی و اجتماعی جنبش
 نقتد  بتا  کته  انتد  بتوده  درصدد کنشگران این. اند شده تبدیل چالشگران و کنشگران
 اصتیی  متتن  بته  سیاست حاشیه از ناکارآمد، و سرکوبگر انحصارگرا، های حکومت
 شکل در ویژه به ها هویت شدن تر سیاسی و شدن تر برجسته با. شوند وارد سیاست
 از هتا  جنبش مؤلفه انکارناپذیرترین هویت، که گفت توان می زبانی، -قومی و دینی
 .است داعش و القاعده همچون تروریستی های جنبش جمیه

 توانست داعش ،عراق و سوریه در امنیتی و اجتماعی های بحران بروز از پس
 ارتبتایی  ظرفیتت  از استتفاده  بتا  و دهتد  اختصتا   ختود  بته  منطقه در جایگاهی

 ختود  نفوذ حوزه گسترش به دست اجتماعی، های نارضایتی و منطقه در یجادشدها
 را استالمی  خالفتت  داعیه که است رادیکالی گروه یننخست نه داعش مسیماً. بزند
 افکتار  بتر  زیتادی  یرتأث گروه این عمیکرد ولی بود؛ خواهد ها آن آخرین نه و دارد

 در را محققتان  و پژوهشگران از بسیاری توجه حیث این از و داشته جهان عمومی
 بنیتادگرایی  بتر ایتن استا    . استت  کترده  جیت   خود به گیری شکل چرایی مورد

 بته  پاست   در ؛ زیرادکن می برقرار ارتباط شدن جهانی با گوناگون جهات از اسالمی
 دانستته  آن محصتول و  استت  آمتده  وجتود  بته  شدن جهانی سازی یکدست فرآیند
 لیبرالیس  اشاعه از جیوگیری برای هویتی مقاومت نوعی دیگر منظری از و شود می
 فهت   با اسالمی بنیادگرایی ماهیت از برداشتی چنین. است جهان در سکوالریس  و
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 مقابتل  در ای پتروهه  تیقتی  همانتا  که است قرین شدن جهانی از خاصی برداشت و
 .شود می داده توضیح شدن جهانی از اسالمی بنیادگرایی ای پروسه تصور

و از منظتر   پژوهی آیندهتحیییی و  -در این پژوهش نگارندگان با روش تبیینی
سیاسی درصدد ارائه پاس  تحیییی به این پرسش هستتند کته آینتده     شناسی جامعه

امنیت خاورمیانه پساداعش چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش بر این امر استتوار  
دار بتودن تفکتر بنیتادگرا و استتمرار بستترهای       است کته نهادینته شتدن و ریشته    

دینی  نیادب هویتسیفی همچون تحقیر و تهدیدهای  -های تکفیری گیری گروه شکل
ها و فرهنگ سکوالر غربی، فقر،  شتابان ارزش سازی جهانیو  شدن جهانیاز ناحیه 

 شدن جهانینابرابری و شکاف یبقاتی ناشی از نوسازی و توسعه وابسته به غرب و 
های منطقته بته    های ناکارآمد، وابستگی سیاسی حکومت اقتصاد نئولیبرال، حکومت

شود که خاورمیانه پساداعش، شاهد استمرار  یغرب و دالییی از این دست، سب  م
 بتر استا   . های تکفیری جدیتد باشتد   های ناشی از ظهور گروه ناامنی و خشونت

شده های یاد نارضایتیبسترها و  وقتیتوان بیان کرد که تا  های این پژوهش می یافته
هتای اجتمتاعی حفت      در بدنته  ویژه بهوجود داشته باشند، تفکر داعشی و تکفیری 

 البتتته ممکتتن استتت .واهتتد شتتد و بتتا شکستتت داعتتش از بتتین نخواهتتد رفتتتخ
فترا  المییتی   نظتامی و بتین   -های تکفیری در منطقه بتا ترتیبتات سیاستی    خشونت
نیازمنتد   و رونتد  موقتی کاهش یابند، اما از بین نمی صورت بهای  و منطقه ای منطقه

با عضوگیری از  یا فرا منطقهبسترهای فکری و اجتماعی با ایجاد جنبش اجتماعی 
قومی همتراه بتا    -ای و میی نخبگان و فعاالن صیح بر ورای تعصبات مذهبی، فرقه

 .ها است اصالح فکری و باوری در بدنه اجتماعی یا توده
 ذیل در یا مستقل یور به آثار برخی در که گفت باید پژوهش، پیشینه حیث از
و شکستت داعتش   گیتری   هتای شتکل   به بستترها و زمینته   داعش، موضوع تحییل

 مقالته  حجت   شتدن  یتوالنی  باعتث  هتا  آن به همه پرداختن پرداخته شده است که
شود  پرداخته می ها آن های ترین مه اجمالی به برخی از  صورت به ؛ بنابراینشود می

استت تتالش خواهتد     «خاورمیانه پساداعش»و از آنجا که موضوع پژوهش حاضر 
هتل جترد   » .ها در خاورمیانه پساداعش تبیین و تحییل شتود  شد استمرار خشونت
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تحییل نظریته  : ها در سوریه جهادی -سیفی» عنوان در پژوهشی با( 4102)  «هنسن
جهادی داعش و النصره انجام  -های سیفی جنبشبارة که در «های اجتماعی جنبش

 بتر استا   هتای ذکرشتده را    شناختی گتروه  عهمبنای نوعی نگاه جام داده است، بر
های محرومیت نسبی و بسیج منابع بررسی کرده و پیدایش گروه داعش را از  نظریه

 .کند می زاویه تهاج  آمریکا به عراق بررسی
بادوام : استراتژی دولت اسالمی»در پژوهشی با عنوان ( 4102)  «لینا خطی »

. از زوایای گوناگون بررسی کرده استت  ، گروه تروریستی داعش را«یافته و توسعه
اقتصادی و جمعیتی بته   -به اعتقاد وی داعش در سوریه و عراق از بافتی اجتماعی

محتاج نیازهای اولیه ختود   های جنگ خسته و ناتوان شده، ی سالوجود آمد که ی
بته   شتبه  یت  بودند و برای افراد معمولی در خاورمیانته فرصتتی فتراه  آورد کته     

 .العاده تبدیل شوند ی فوقگروه
عراق پس از سقوط داعش، مبارزه »عنوان در کتابی با ( 4102)  «رناد منصور»

نیازمنتد   ،معتقد استت کته عتراق پستاداعش و تحقتق دولتت      « برای تحقق دولت
های موجود در منطقه اع  از  مشارکت همه اقوام و گروه بر اسا اجماعی جهانی 

عالوه بر ایتن  . المییی است بازیگران بین سایر شیعه و سنی، کرد، عرب و فار  و
 .های قبیی را پوشش دهد ها و نارضایتی دولتی بر سر کار آید که ناکارآمدی دبای 

ای بتا عنتوان    در مقالته ( 0932)محمدساالر کسترایی و ستعیده داوری مقتدم    
ویژگتی مهت  داعتش را     «شتناختانه  تحییتل جامعته  : برآمدن داعش در خاورمیانته »

معتقدنتد روابتم موجتود در نظتام      و دانند این گروه تکفیری می بقهسا بیخشونت 
ها و  های خاورمیانه، رسانه غرب و دیکتاتوری آمیز تبعیضهای سیاسی  جهانی، نظام

 .اند گیری گروه داعش شده افکار پسااستعماری منجر به شکل
 داعش گسترش و ظهور های زمینه»ای با عنوان  در مقاله( 0939)زارعان احمد 

 ،گتری  ستیفی  مبتنی بتر  تکفیر که اندیشة دارد اظهار می «آسیا غرب امنیتی محیم در
 ای فرهنگتی،  زمینته  عنتوان  بته  سازی، جهانی امواج برابر در مقاومت و فکری زمینة
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در  .انتد  کرده فراه  را اسالم جهان جغرافیای در داعش گسترش و ظهور موجبات
هتا   آن اتفتاق  بته که قری   استموجود حاکی از آن  تألیفاتمجموع، مطالعه آثار و 

انتد و در   بتوده  المییی بینای و  داخیی یا منطقه شناختی جامعههای  محدود به ریشه
ارتباط با آینتده امنیتتی خاورمیانته پستاداعش و نیتز راهبترد از پتایین بته بتاال و          

هتا و خیتع    معطوف به صیح برای کاهش جدی در خشتونت  های اجتماعی جنبش
انجتام ایتن    ؛ بتر ایتن استا    وجود ندارد تألیفیهای تکفیری، مقاله و  سالح گروه
 .از نوآوری برخوردار استضرورت دارد و بدین لحاظ پژوهش، 

 بنیان نظری اجمالی پژوهش. 7

 1222فزاینده سیاست هویتی از دهه برجستگی  .7-7

 رتبایتات، ا انقتالب  و شدن جهانی شتابان گسترش جنگ سرد،در مقطع زمانی پسا
 قتومی،  «بنیتاد  هویتت » قال  و شکل عمدتاً سیاسی تعارضات و المیل بین سیاست
 شتده  کاسته یتوجه قابل حد تا یبقاتی تعارضات وزن از و اند یافته دینی و زبانی

ای و قتومی،   بنیاد دینتی، فرقته   است؛ همچنین با ورود بازیگران و کنشگران هویت
 -تواند مانند گذشتته صترفاً در ستطح دولتت     نمیالمییی  های بین سیاست و پویش

 یتور  بته  متا  ،شتدن  جهتانی  و تکنولوهیکی سیاسی، تحوالت بستر در. ها باشد میت
 و دینتی  بنیاد هویت های جنبش گسترش و ها هویت شدن سیاسی شاهد ای فزاینده
 و استت  اعتترا   و دهتی  ستازمان  کنشگری، بر مقدم هویت، ایجاد. هستی  قومی
 & Sardarnia) دارنتد  گروهتی  و فتردی  های هویت در ریشه اجتماعی  های جنبش

Safizadeh, 2017, P 3)یانگار سازه»بر همین اسا  در چند دهه اخیر، رویکرد  ؛»  
هتا در   با تمرکز بر نقش هویتت  یشناخت روشو  شناختی جامعهدر مباحث فیسفی، 

 .اند های جمعی و گروهی برجسته شده کنش
هتویتی را   یهتای  تسیم فرهنگ و هویتت غربتی بحتران   از یریق  شدن جهانی
هتا بته مقاومتت     کند که افراد و جوامع خا  در واکنش بته ایتن بحتران    ایجاد می
های اجتماعی تالش خواهند کرد از یریتق تأکیتد بتر     از این منظر جنبش پرداخته،

                                                                                                                           

1  . Constructivism 
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های پیشینیان خود در مقابل فرهنگ و تمدن وارداتی غترب   فرهنگ، تمدن و سنت
های هویتی جدیدی را بر  در قرن حاضر چالش شدن جهانیدر واقع . مقاومت کنند

های مذهبی، قومیتی و جنسیتی ایجاد کرده و اقتوام و میتل    مبنای بحران در هویت
در این رابطه عوامتل مهت     .ستگوناگون را به ستیز در مقابل یکدیگر سوق داده ا

 عنتوان  بته هتای متذهبی و قتومی     شتکاف . 0: از انتد  عبتارت این ستیز و کشمکش 
تحقیتر و محرومیتت   . 9هتا؛   سرکوب و اقتدارگرایی حکومت. 4 ؛ترین عامل اصیی

هتای   آفرینتی منفتی قتدرت    نقش. 2 ؛های قومی و مذهبی اقتصادی و سیاسی اقییت
 (.24 ،  0934سردارنیا،) یخارج

و انقالب ارتبایات، ظهور مکت  پسامدرنیته نیتز   شدن جهانیعالوه بر فرایند 
سیاست و . بوده است تأثیرگذارها بسیار  ها و قومیت در برجسته شدن مقوله هویت

هتا،   تنگتاتنگی بتا فرهنتگ، غیریتت     یتور  بته  ،فرایندهای سیاسی در پسامدرنیست  
بانی، نژادی، فرهنگتی و دینتی،   های قومی، ز ها، اقییت های فرومیی، گفتمان هویت

متفکتران   .اجتماعی پیونتد یافتته استت    -کیفیت زندگی و حاشیه ماندگان سیاسی
نقتش    «سیاست هویتی و فرهنگی»در یرح و برجسته کردن اصطالح  مدرن پست

شناستی سیاستی جدیتد از     اند و به همتین جهتت در ادبیتات جامعته     مهمی داشته
سیاستت هتویتی و فرهنگتی بته     . شده استاستفاده   «چرخش فرهنگی»اصطالح 

هتای   هتای قتومی و دینتی در پتویش     معنی سیاسی شدن فرهنگ، باورها و هویت
اصطالح چرخش فرهنگی نیز بیانگر . ستا ها کنشسیاسی و مبارزاتی و رفتارها و 
از قال  اقتصادی به قال  فرهنگی است؛ بته  « یبقه»دگردیسی مفهومی و محتوایی 

با تمرکز بر شأن، منزلت و هویت « قشر»حد زیادی به مفهوم همین جهت یبقه تا 
ها و مستائل   مقولة هویت 0331گفتنی است که تا پیش از دهه  .نزدی  شده است

شتدند و   اجتماعی عمدتاً در ذیل یا ختارج از عرصته سیاستی رستمی تیقتی متی      
رویکردهای نهادگرا و ساختارگرای حاک  بر قیمترو عیمتی و دانشتگاهی متانع از     

امتا اکنتون، کنشتگران    ؛ شتد  ها و کنشگران هویتی متی  توجه جدی به نقش هویت

                                                                                                                           

1  . Identity & Cultural politics 

2  . Cultural Turn 
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خواهنتد در حاشتیه سیاستت و     هویتی در اشکال قومی، دینی و غیتره دیگتر نمتی   
 «هویت مقتاومتی »ینی جدی در قال  آفر نقشی باقی بمانند و به دنبال کار محافظه

-Drake, 2010, pp 10) ها و مبارزات سیاستی هستتند   و ورود جدی به مرکز پویش

19). 
بتا برجستته    4111پس از دهه  ویژه بهدر مقطع زمانی پساجنگ سرد  بنابراین

 ویتژه  بته هتای جمعتی    هتا و کتنش   های دینی و قومی در پتویش  شدن نقش هویت
تر شدن معمای امنیتت   شاهد پیچیده سو ی ها، از  های اجتماعی و خشونت جنبش

از سوی دیگر در ساحت نظری، ادبیتات نظتری انقتالب و     و ای  ها بوده و تعار 
های اجتماعی تا حد قابل توجهی از ماهیت و شکل ستاختارگرای عینتی و    جنبش

هتا تحتول یافتته     و نقش ایدئولوهی و فرهنگ و هویت« کارگزار»یبقاتی به سمت 
هتای اجتمتاعی بتا     های انقتالب و جنتبش   موج چهارم تئوریبه این ترتی  . است
 ،در تمتایز بتا متوج ستوم    ( هویت و ایدئولوهی)فرهنگ بر نقش کارگزار و  تمرکز

در ایتن ارتبتاط،   . انتد  های ساختارگرا شتکل گرفتته و گستترش یافتته     یعنی نظریه
و دیگتران قابتل    «جان فتوران »، «کاستیز»، «آلن تورن»مهمی همچون  پردازان یهنظر

 .شود ها پرداخته می نهای آ به بررسی دیدگاه اجمال بهذکر هستند که در ذیل 
آلن تتورن از پیشکستوتان عرصته سیاستت فرهنگتی و هتویتی استت و در        

های اجتمتاعی   دگردیسی ادبیات نظری از ساختارگرا به کنشگرا با تمرکز بر جنبش
 هتای  جنبش وتحییل تجزیه چش ، و صدا» کتاب در تورن. نقش مهمی داشته است

 شناستی  جامعته  اصتیی  موضتوع  اجتمتاعی  هتای  جنبش نویسد، می خود «اجتماعی
 کتنش  محصتول  اجتمتاعی  روابتم  شتدن  متنظ   که آنجا از رابطه این در و هستند

 هستتند،  اجتمتاعی  کتنش  جمعتی  عوامتل  اجتمتاعی  های جنبش و است اجتماعی
 ,Touraine,1981) دارنتد  جای اجتماعی حیات قی  در دائماً اجتماعی های جنبش

PP 27-52) تغییر و تحول در جامعه  و عامل اصیی اصییها را کارگزار  تورن جنبش
در  هتا  توجههای اجتماعی جدید منجر به تغییر  از دید وی، جنبش. داند معاصر می

در  بنیتاد  هویتت کارگزاران متدنی و   آفرینی نقش سمت محافل عیمی از ساختار به
هتای   تتورن معتقتد استت کته جنتبش      .انتد  شتده تبیین تحوالت در جوامع معاصر 
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در قیت  حیتات    ها آنباشند و  شناسی جامعهید باید موضوع محوری اجتماعی جد
 .(Foweraker,1997, P65) اجتماعی جای دارند

هتای اجتمتاعی را از    مه  سیاست فرهنگی استت و کتنش  تورن، از پیشتازان 
هتای اجتمتاعی    نگرد؛ منظور آن است کته جنتبش   منظر ستیز فرهنگی و هویتی می

تالش  کرده،جدید در سطح تغییرات بنیادین در حوزه فرهنگ و نظام ارزشی عمل 
بتر ایتن   . دنماینکنند که الگوهای فرهنگی مسیم بر یبقات تحت سیطه را نفی  می
محدود  تأثیرگذاریهای اجتماعی جدید به  در دیدگاه وی، کار ویژه جنبش  اسا

هتا و یبقتات تحتت     شود، بیکه توسم هویت در سطح فرایند سیاسی محدوده نمی
هتای فرهنگتی ختود     یبقات جدید برای جایگزینی الگوهتا و انگتاره   ویژه بهسیطه 

بته عقیتده وی،   . وندشت  می دهی سازمانها و باورهای فرهنگی مسیم  انگاره جای به
های جوامتع معاصتر بته حتداقل رستیده و در مقابتل،        اهمیت دولت در دگرگونی

های اجتماعی جدید بته کتارگزاران اصتیی تغییتر و تحتول از ستاختار بته         جنبش
فرهنتگ و   به همین دلیل،  ؛(049-042    ، 0931نش،)اند  کارگزار تبدیل شده

ی و هت  موضتوع اصتیی مبتارزات     های جمعت  های اصیی کنش ها ه  انگیزه ارزش
های  در نزد وی، جنبش (021 ؛  0931سردارنیا،) هستندیبقاتی در مرحیه جدید 

. یتا دشتمن هستتند   « غیتر »اجتماعی جدید دارای دو عنصر مه  هویت جمعتی و  
ها و ظهور سوهه جمعی جدیتد در تعتار  بتا     تعار  اصیی، تعار  بین هویت

 .(090 ،  0939یانی،دالپورتا و د) استسوهه مسیم قبیی 
و  شدن جهانیبرجسته در ارتباط با  پردازان یهنظراز دیگر از   «مانوئل کاستیز»
 ایالعتات،  عصتر » وی در کتتاب  .های اجتماعی با تمرکز بر هویتت استت   جنبش
های جمعی پرداخته  به نقش هویت در تعارضات و کنش« فرهنگ و جامعه اقتصاد،
از کاربست باالیی برای  گانه سههای  در بحث نظری کاستیز، موضوع هویت. است

وی از سته   .القاعده و داعش برخوردار استت  ویژه بهبنیاد  های هویت تبیین جنبش
 :کند نوع هویت یاد می

نهادهای غال  جامعته   این نوع هویت توسم: هویت مشروعیت بخش( الف

                                                                                                                           

1  . Manuel Castells 
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ها را بر کنشگران اجتماعی گسترش دهد و عقالنی کند،  شود تا سیطه آن ایجاد می
 .این موضوع هسته اصیی نظریه اقتدار است

این نوع هویت با هدف مقاومت در برابر اقتدار رسمی و : هویت مقاومتی( ب
 .رود کار میبه  حاک یعنی یبقه و هیئت  ،بخش به چالش ییبیدن هویت مشروعیت

این نوع هویتت در امتتداد هویتت مقتاومتی و یراحتی      : دار برنامه یتهو( ج
رود و هنگامی این نوع  برنامه و استراتژی سیاسی برای تشکیل حکومت به کار می

متواد و مصتالح    هرگونته یابد که کنشگران اجتماعی با استفاده از  هویت تحقق می
موقعیت آنتان را در جامعته از    تاند ساز فرهنگی قابل دسترسی، هویت جدیدی می

 .کند و به این ترتی  در پی تغییر شکل کل ساخت اجتماعی هستتند  نو تعریف می
هتای بنیتادگرا و تروریستتی داعتش،      گروه(. 42-44   ،  4ج  ،0932کاستیز، )

آید و بهترین استدالل در این  می ای به شمار مصداق بارز در ارتباط با هویت برنامه
 .است «تحقق خالفت اسالمی»ان ایده اصیی این گروه یعنی زمینه هم

 عنتوان  بته های مشترک که مترادف با اضتمحالل جامعته    از نظر کاستیز هویت
به اعتقتاد  . ستا روزگار ما واحوال اوضاع دهنده نشان ،نظام معنادار اجتماعی است
. ایت   بتوده  شدن جهانیهای نیرومند مقاومت در مقابل  وی، ما شاهد پیدایش هویت

داری شکل خواهند گرفت کته از بستم و تحتول     های برنامه در کنار آن نیز هویت
ستاز   ای تدافعی یتا دگرگتون   ممکن است جنبه واند  های مقاومت پدید آمده هویت

های دینی نیتز   در این بین جماعت .اند داشته باشد که از مقاومت جماعتی برخاسته
هتا تجدیتد    رایی تبدیل شوند کته هتدف آن  های دینی بنیادگ ممکن است به نهضت

های جاوید الهی، تبدیل کل جهان یتا   بنای اخالق در جامعه، استقرار مجدد ارزش
ای  ریتزی جامعته   و بدین ترتیت  پایته   مؤمنانحداقل همسایگان نزدی  به اجتماع 

 (.243 ،  4ج  ؛0932کاستیز، )است نوین 
هتتای  کتته خواستتتار تغییتتر ارزشرا کاستتتیز، کتتارگزاران هتتویتی و افتترادی  

کته وی  کسانی نخست  :دهد در دو گروه جای می ،و ارتبایات هستند شدن جهانی
کند و دارای کارکردی کاریزماتی  هستند کته بتر    ا عنوان پیامبران یاد میها ب از آن

ای ستازمان و   شتکل نتامتمرکز و شتبکه    ؛ دومگذارنتد  ذهن و جان مردم تأثیر متی 
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و در میتان بنیادگرایتان    استهای اجتماعی جدید  گی نهضتکه ویژاست  مداخیه
و سهی  ستاختن در   یتفعال دهی سازمانشود و کاری بیش از  دینی ه  مشاهده می
 .(292 ،  4ج  ؛0932کاستیز، ) دهند ایالعات انجام می

 توسعه وابسته و فرهنگ مقاومتی: رویکرد نظری جان فوران .7-1

 ویتژه  بته در تبیین تحتوالت سیاستی خاورمیانته     «نجان فورا»نظریه توسعه وابسته 
های بنیتادگرا و ستیفی از توانمنتدی بتاالیی برختوردار       گسترش فرهنگ و جنبش

 یهتا  مؤلفته و جتامعی از   ینانته ب واقتع رویکرد نظتری جتان فتوران ترکیت      . است
توان به نقش متغیرهتای   است که در این ارتباط می ساختاری و کنشگرا -اقتصادی
اقتصادی و سیاستی، توستعه وابستته،     سازی جهانیو  شدن جهانیچون هم یمستقی
و یبقتات وابستته، دولتت سترکوبگر، ظهتور ایتدئولوهی و فرهنتگ         حاک هیئت 

هتای اجتمتاعیر رادیکتال،     مقاومتی یاد کرد که منجر به ظهتور و گستترش جنتبش   
هتا و ایتدئولوهی بتومی     بتا تمرکتز بتر صتیانت از هویتت      هتا  بها و انقال شورش

 .گردند می

 اجتماعی های جنبش وقوع و اجتماعی دگرگونی الگوی .7نمودار 

 

نمایش داده شده است، فوران در نظریات ختود   0گونه گه در نمودار شماره  همان
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هتای   مخالف نقش متؤثری در بتروز جنتبش    های کند که دولت و فرهنگ تأکید می
های توسعة اقتصادهای صتنعتی   اجتماعی دارند، دولت به همان اندازه که در تجربه

ای نیز حائز اهمیت  پیشرفته اهمیت دارد، در فرآیند توسعه وابسته در منایق حاشیه
از نظر وی وابستگی به سرمایه خارجی و سیطه دولت بر جامعه بر رفاه مادی . است
ها را در متتن روزمتره    های گوناگون و یبقات اجتماعی که باید آن معنوی گروه و

شوند و خود نیز  ، تحمیل میدارند نگههای سیاسی، فرهنگی خویش زنده  گیری جهت
 اقتصتاد  ادغتام  دارد که از ها وی بیان می یناعالوه بر . گیرند ها شکل می توسم آن
 وجود به وابسته توسعه الگوی ومی،س جهان کشور ی  در جهانی نظام در داخیی
 آزادشده اجتماعی نیروهای که است نیاز سرکوبگر دولتی به( همیشه نه) غالباً که آید
 هتای  فرهنگ پیدایش را برای راه ناچار به دولتی چنین .کند کنترل را فرآیند این در

 نیروهای و ها گروه از متشکل انقالبی و اجتماعی جنبش و ائتالف مقاومتی، سیاسی
 فرهنگتی،  اقتصتادی،  منفتی  تبعتات  و وابستته  توستعه  به نسبت معتر  اجتماعی
در این  (.99-94   ،  0931 فوران،)کند  می باز آن از ناشی سیاسی و اجتماعی

های ایدئولوهی صریح، فرهنگ  یبند فرمولای از  میان فرهنگ سیاسی میغمة پیچیده
های موجود است  ها و محیم های عمیی در برابر وضعیت گیری و سنن مردم و سمت

توان میان روابم عینی استتممار و سترکوب بتا اقتدام سیاستی یت  تحترک         که می
 یری اقدام سیاسی نیازمند دو بستر عینیگ شکلاز نظر وی . یانه تعیین کندجو مداخیه

در این بتین  ( 4مطابق نمودار شماره ) ،اند ارتباطبا ه  در  تقابالًمو ذهنی است که 
های فرهنگی بستر ذهنی و شرایم اقتصادی بستر عینی اقدام سیاسی را  گیری سمت

 (.90،   0931فوران، )کنند  فراه  می

 در اقدام سیاسی از منظر جان فوران مؤثرعوامل . 2نمودار 
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تکفیتری و بنیتادگرا از    هتا   و استمرار جنبشین اسا  باید گفت که پیدایش ابر 
 غرب، استعمار مانندجمیه داعش و القاعده در واقع در واکنش به عوامل متعددی 

 زده شتتاب  سکوالرستاز   عممتانى،  خالفت یالقا داخیى، استبداد و فکر  انحطاط

 توزیتع  هویتت،  بحران مشروعیت، ها، بحران شدن نارضایتی جهانی اسالمى، جوامع

سترکوب و همچنتین گستترش اماریالیست  و دخالتت       و فستاد  ثتروت،  ناعادالنته 
استمرار فراینتد توستعه وابستته و    . کشورهای خارجی در منطقه قابل تبیین هستند

فقتر فرهنگتی و اقتصتادی     ینکته اناشی از آن و خالصه  جانبه همهپیامدهای منفی 
انتد کته خاورمیانته     شدید در منطقه و بحران شدید مشروعیتی و هویتی سب  شده

نیازمند  ؛ بنابراینهای تروریستی دیگر مواجه باشد پساداعش همچنان با ظهور گروه
های اجتمتاعی مردمتی و نخبگتان     فائق آمدن بر فقر فرهنگی و اقتصادی و جنبش

ها  های تروریستی از توده خیع سالح گروه بسترسازبتواند  تافکری و مدنی هستی  
هتای نظتری    بحتث  .د که موضوع محوری این مقاله استهای اجتماعی باش و بدنه

خاورمیانته   نگرانته  ینتده آاجمتالی در بررستی    صتورت  بته  ایتن موضتوع  مرتبم به 
 .پساداعش و آینده امنیتی خاورمیانه خواهد آمد

هرا در   گیرری داشرش و دلیرل اسرتمرار خ رونت      تبیین اجمالی شکل. 1

 شدن در پرتو جهانی خاورمیانه

های پیدایش داعتش،   پیشینه پژوهش گفته شد، در ارتباط با ریشهکه در  یور همان
بتر   اجمال بهدر این قسمت،  ؛ به همین دلیلقابل توجهی وجود دارد تألیفاتآثار و 

تکفیری بتا   -های تروریستی بر پیدایش گروه شدن جهانی جانبه همهپیامدهای منفی 
که  که فرضیه پژوهش مبتنی بر این است از آنجا. شود میپرداخته  تمرکز بر داعش

 های یتینارضاهای منطقه به دلیل ناکارآمدی، استبداد و  بحران مشروعیت حکومت
هتا بته غترب در بستتر      اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ناشتی از توستعه وابستته آن   

هتای تروریستتی و استتمرار     گتروه  یتری گ شتکل بتر   ستازی  جهتانی و  شدن جهانی
و این پیامتدها  است بوده  مؤثرخاورمیانه در عصر پساداعش های امنیتی در  چالش

پرداختن اجمتالی بته ایتن موضتوع،      ،همچنان استمرار دارد شدن جهانیدر فرایند 
 .نخواهد بود فایده یب
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و تالش برای  شدن جهانیبنیاد به  پیدایش داعش، از ی  منظر، واکنش هویت
ستاز رشتد و توستعه     زمینته  شتدن  جهتانی در این میتان   که هاعاده هویت دینی بود

العمیتی بته تهدیتدات     واکتنش و عکتس   اساستاً بنیتادگرایی   ؛ زیرابنیادگرایی است
موثقی و زاهدی، ) شود قیمداد می های اخالقی ها و بحران ، زوال سنتشدن جهانی
مختیتف   هتای  هویتت  و هتا  فرهنگ بین شدن یجهانعالوه بر این ( 912  ، 0931

 ثبتات  بتی  جز ای اندیشه، نتیجه و فکر استعمار فارغ از کند که می نوعی رابطه ایجاد

 است ها نداشته آن کردن اندیشمندان و نخبگان وابسته و های ضعیف هویت ساختن
(Afridi, 2007, p 2). 

پدیتده   ،رو بته گستترش استت    شتدت  بهبنیادگرایی اسالمی که در خاورمیانه 
بنیاد نهتاده   0321های  دههکه ریشه آن در  بودهسیاسی و ایدئولوهیکی قرن بیست  

 ,p741 ,2015) استت های پایانی قرن بیستت  بته اوج ختود رستیده      شده و در دهه
Choueiri)  گری القاعده بیشتتر از آنکته    نسل دوم تروریس  و افرایی ممابه بهداعش

ای بتود   شدید به خشونت فرقه گیری جهتی  سازمان باشد، ی  فرقه انحرافی با 
سازی شتابان و بحران هویتت   بنیاد به جهانی کنش شدید هویتکه در بستر و در وا

 فراگیر در بین مسیمانان با یارگیری از یبقات و قشرهای گونتاگون شتکل گرفتت   
(Khashoggi, 2014, p21.) گفتت  توان می کاستیز، گانه سه های هویت چارچوب در 
 ایتن  دینتی  بنیاد هویت اعترا  و «مقاومتی هویت» چارچوب در داعش ظهور که

 و وابستته  حکتام  و ها دولت «بخش مشروعیت» و رسمی های هویت عییه جماعت
 بتا  «دار برنامته  هویت» نهایت، در و غربی استعماری های قدرت و منطقه سرکوبگر
 & Sardarnia) .استت  تحییتل  قابتل  شتام  و عتراق  استالمی  دولتت  تشکیل هدف

Safizadeh, 2017, p 13) شدن، فضاهای نوینی بترای کنشتگری، ابتراز     بر اثر جهانی
زبانی بته وجتود    -ای و قومی بنیاد دینی، فرقه های اجتماعی هویت وجود و جنبش

ستازی سکوالریست  غربتی،     بنیاد دینی ناشی از جهانی تحقیرهای هویت یبعاًآمد، 
ستن در غرب و اهانت به مسیمانان سب  پیو(  )اهانت به ساحت مقد  پیامبر 

کرده در غرب به داعش  های متعص  مذهبی و حتی مسیمانان مهاجر تحصیل توده
 .گاه مه  هویتی یعنی دین اسالم شد یهتکبرای اعاده 
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ارزش و  ترین مه رهبران داعش، تالش برای اعاده هویتی و صیانت از آن را 
و هتر نتوع خشتونت و تترور را در      ندهدف برای اعضای خود تبییغ و اشاعه داد

، غیرنظامیاندامنه خشونت آن به  که یوری به. کنند راستای این هدف مجاز اعالم می
هتای   با افتخار، تمام حرکتت  ، هکودکان و همه قشرها در سطح جهان گسترش یافت

داعش به همه اعضای خود این باور را تیقین و . ندتروریستی را به خود نسبت داد
واج  است و کشته شدن  اقدام جهادیر درونی کرده بود که پیوستن به این گروه،

 ؛ بنتابراین (Tse, 2016, p 6) کترد  متی در این راه را شهادت با وعده بهشتت تیقتی   
های اقتصادی و سیاسی، منجر به خشونت  تهدید و تحقیر هویتی در کنار نارضایتی

هتایی   دکترین تقدیس خشونت توستم گتروه  . شد و تقدیس داعش توسم القاعده
تبدیل به معضل و چالش جدی امنیتی برای منطقه و جهان شتد و  همچون داعش 
 سترکوب  شخصتیتی  و هتویتی  لحتاظ  بته  کته  افرادی برای داعش بر همین اسا 

 بتدل  ویژه و استمنایی فردی به شبه ی  یباًتقر که ساخت فراه  را فرصتی اند، شده
متفتاوت   مییتت  هشتتاد  از افتراد  جتذب  موج  ای فرقه شبه جاذبه شوند و همین

 (.Stern & Berger, 2015)است  شده ی داعشسو به
دولت اسالمی عراق و شام با انگشت گذاشتن جدی بر مقابیه که است  گفتنی

با سیطه استعماری غرب و بازیابی هویت فرهنگی در جهان اسالم، بیش از همه بر 
ی ها شدن و جنبش مذهبی و تحقیرشده هویتی ناشی از جهانی جوانان تندروجذب 

مبنتای   بتر  .تمرکز داشتته استت   ناسیونالیستی راست رادیکال رو به رشد در غرب
ن گفتت بیشتتر جوانتان    تتوا  می ،منتشر کرد 4102در سال  «ایندیاندنت» آماری که
فرانسته، انگیتیس، آلمتان،     اند از کشورهایی چون ی که به داعش میحق شدهاروپای
در ایتن میتان    کته ( Sardarnia & Safizadeh, 2017, p 13)اند  بیژی  بوده و استرالیا

 آوردن هویتی جدید در قال  داعتش هستتند   به دست بسیاری از جوانان به دنبال
(Tse, 2016, p 15). اند دارای  بسیاری از جوانان که تازه جذب شدهاسا   ینبر هم

خانوادگی هستند کته داعتش یت      یای شخصی از شرایم تنهایی و مشکالت تجربه
 .(p 17,Khouri ,2015) کند ها فراه  می پادزهر برای همه مصائ  آن

های اجتماعی فقیتری   از منظر دیگر و با استناد به قشر عظیمی از بدنه و توده
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توان گفت کته ظهتور و گستترش ایتن گتروه، واکتنش        اند می که به داعش پیوسته
 یامدهایپاقتصادی نولیبرالیس  غرب و  شدن نیجهااقتصادی و اجتماعی در مقابل 
فقر بود و در واقتع، فقتر اقتصتادی و فرهنگتی،      ویژه بهمنفی اقتصادی ناشی از آن 

در چارچوب الگتوی توستعه   . ها به این گروه شد آمیزه مناسبی برای پیوستن توده
 را بته داعتش   های متعص  مذه  و فقرا توان پیوستن توده وابسته جان فوران، می

 .های مقاومتی و معتر  یا ناراضی تبیین و بررسی کرد در قال  جنبش
مشتاهده   ،در این باره با نگاهی گذرا به وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانته 

مانتدگی   با وجود درآمد سرانه باال با بحتران توستعه و عقت     ها آنکنی  که اکمر  می
جت  ثروتمنتد شتدن    درآمدهای ناشی از فروش منتابع انترهی مو   !هستند رو روبه

بسیاری از این کشورها شده است؛ ولی به دالییی این درآمد منجر به توستعه ایتن   
حتتی در  . زنتد  کشورها نشده و برعکس در برخی نقاط فقتر و فالکتت متوج متی    

ها بارز  ها یعنی عربستان سعودی نیز این امر حداقل در میان اقییت ثروتمندترین آن
ویتژه شتمال آفریقتا شتاهد      ی اخیر، خاورمیانته بته  ها در سالبه بیانی دیگر . است

درصد بوده است و این در حالی است که ایتن   92سابقه جوانان تا مرز  بیکاری بی
تتا   0334هتای   در خاورمیانه در فاصیه سال. زیادی داشتندکشورها جمعیت جوان 

های ، میزان بیکاری سه برابر افزایش یافت که این میزان بیشتر از سایر کشور4114
ستال   91درصد نیروی جوان زیر  21توسعه بود؛ در اردن و سوریه بیش از  درحال

 (.433   ،0934سردارنیا،)بیکار بودند 
، ایتن  های بنیادگرا انجتام شتده استت    که از اعضای گروه بندی تقسی در ی  

که تنها برای منافع  یرشدهاجافراد  -0 :ندستهمشتمل بر چند دسته از افراد  ها گروه
افراد ایدئولوگ که برای موفقیتت فکتری گتروه     -4؛ کنند مادی و شخصی کار می

هزینته عتدم شترکت در    )انتد   افرادی که از تر  مجبور شتده  -9؛ کنند فعالیت می
دهد در گروهت    آمارها نشان می .(p 3, Lauchs ,2012( )گروه بسیار سنگین است

است که بیشتر بترای منتافع    یانجنگجو نخستوع بیشتر نمود دارد، ن آنچهداعش 
بته   اما بعدها با توجه به ایدئولوهی داعش این افتراد  ؛اند مالی داعش به آن پیوسته

. و به تهدیدی جدی برای کشورهای خود بدل خواهند شتد  یلتبدافراد ایدئولوگ 
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زیر از تحیییگران برجسته بر این نظر است که ازدیاد جمعیتت و سترا   «لیویه روآآ»
شتده   ها و فقر اقتصادی ستب   شدن جمعیت روستایی به شهرها در کنار نارضایتی

و این قشر عظی  بته   نندک یریعضوگها  های تروریستی از بین فقرا و توده که گروه
 دنهای تکفیتری همچتون داعتش تبتدیل شتو      پایگاه یبقاتی و اجتماعی مه  گروه

انگیزه برای مهاجرت،  ترین مه و ترین  مقبولبه این ترتی  . (23 ،  0932روآ، )
های یکستان در منتایق مختیتف     انگیزه اقتصادی و تفاوت دستمزدها برای مهارت

هتای   در این بین شاخص( 32 ،  0932بان  جهانی و دانشگاه آکسفورد، )است 
. رشد تروریس  جهانی استت  دهنده نشان 4102تا  4111جهانی در سال  یس ترور
(World bank, 2016, p16) 

 2272تا  2222میزان رشد تروریسم جهانی از سال . 9نمودار 

 

World bank, 2016 

کشورهای مسیمان را از یریتق در معتر  قترار     شدن جهانیبه بیانی دیگر، روند 
بیکاری میزان ، دسترسی جهانی محدود، زیاد دادن اقتصادهایشان با درجه وابستگی

 ،  0932رفیعی قهساره و دیگران، )است ، نابرابری درآمد و فقر قربانی کرده باال
 بحران و بیکاری نرخهای داخیی، فقر مطیق، باال بودن  درگیری بر این اسا (. 20

 را در خاورمیانه و شمال آفریقا که کشورهای فقیر هستند عوامیی ترین مه  سیاسی
 (012  ، 0934 زاده، صفی) .است کرده مناس  افرایی های گروه فعالیت برای

های عرب  ظهور و گسترش داعش، واکنش به وابستگی سیاسی دولت بنابراین
های غربتی در امتور    های سیاسی قدرت و دخالت به غرب و گسترش استیالجویی
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و  4110ستاتامبر   00پتس از بتروز حادثته     به همین دلیل. داخیی جهان عرب بود
عراق  و تر شد یها بسیار بیشتر و تهاجم حمالت تروریستی دیگر میزان این دخالت
های  از خرابه وبودند  یاشغالگرترین نوع  و افغانستان، شاهد بارزترین و دهشتناک

 .شکل گرفت و به سوریه گسترش یافتالقاعده در عراق، گروه داعش 
در  ساتامبر 00و بعد از حوادث  شدن جهانییکی دیگر از عوامیی که در پرتو 

هراسی و به نمایش  گسترش یافت، اسالمقال  جدیدی در راستای مبارزه با اسالم 
مستیمانان بتوده    ای نامطیوب از اسالم در جوامع غربی و مقابیته بتا   گذاشتن چهره

ها و کشتورهای   هراسی موج  نفرت مسیمانان از برخی دولت پروهه اسالم. است
که همین نفرت و نارضایتی خود را در قال  داعش برای  آمریکایی شده -اروپایی
وابستتگی سیاستی و درمانتدگی    . نظام سیطه جهانی نمایتان کترده استت   مقابیه با 

جتویی سیاستی، فرهنگتی و     های منطقه در مقابل غرب و استتیال  بسیاری از دولت
هتای   بستیاری از گتروه   بترخالف اقتصادی آن سب  شد که گروه تکفیری داعتش  

اعالم تشکیل  با و و بنیادگرا در الک هویت مقاومتی و تدافعی باقی نماند گرا اسالم
که ختم بطالنتی بترای     بدای سوق یا خالفت اسالمی، از هویت مقاومتی به برنامه

 یناکارآمتد غرب و فائق آمدن بر  جانبه همههای وابسته و رهایی از استیالی  دولت
 .های منطقه باشد دولت

آلترنراتیو و الرزام    مثابره  بهای  جنبش اجتماشی منطقه گیری شکللزوم . 9

 داشش ای صلح در خاورمیانه پساگریزناپذیر بر

بته دو   ،باور اساسی در این مقاله آن است که خاورمیانه در مقطع زمانی پساداعش
 یترف  از ی  :های تکفیری و خشونت خواهد بود همچنان شاهد ظهور گروه دلیل

 جانبته  همته هتای منطقته بته غترب، استتمرار استتیالی        استمرار وابستتگی دولتت  
منطقته و فقتر    هتای  دولت، بحران مشروعیت و عمیکردی ای فرا منطقههای  قدرت

 منزلته  بهشوند که شکست فیزیکی داعش  ها باعث می شدید فکری و فرهنگی توده
تمهیتدات   از ستوی دیگتر،   و های تروریستی و تکفیری تیقتی نشتود   پایان حرکت

به دلیتل آغشتته بتودن شتدید بته اختالق        المییی بیندیایماتی  و نظامی  -سیاسی
شده  موج  ای فرا منطقهای و  های منطقه قدرت بنیاد و ابزارگرایانه قدرت سیاسی
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بتا  . گشتت ها و صیح در خاورمیانه پستاداعش امیتدوار    که نتوان به پایان خشونت
یا « از باال به پایین»توان گفت که رویکردهای  استناد به تجربیات تاریخی کنونی می

 -هتای متذهبی   ن دادن بته خشتونت  محور در برقراری صیح و آرامش و پایا دولت
های  با عنایت به دالیل و چالش .از کفایت برخوردار نیستند وجه هیچ بهها،  تکفیری
ییبانته،   های راستین صتیح  و الزام به تعهد عمیق و هرف به اصول و آرمان یادشده

ن است که در عدم کفایتت رویکردهتای از بتاال،    ای حاضر ایده و باور اصیی مقاله
نقتش   بتوده،  کننتده  تکمیتل توانند  می« از پایین به باال»یکرد یا راهبردهای اتخاذ رو
کنشتگر و کتارگزار    تترین  مهت  در ایتن رویکترد،   . در صیح داشتته باشتند   مؤثری

 .جتماعی جدید هستندهای ا اجتماعی، جنبش
های اجتمتاعی بته دالییتی همچتون موضتع       واقع در عصر کنونی، جنبش در

ای در ستطوح   رخاستن از بدنه اجتماعی، ماهیت شتبکه انتقادی نسبت به قدرت، ب
بتودن، عتدم    یبقته  فترا محور بودن، غیر ابتزاری و   فرومیی، میی و جهانی، هویت

محور، همراهی یبقه متوسم جدید و نخبگان فکتری و متدنی و    قدرت نظری تنگ
 کارگزاران ترین مه از همه برخورداری از پشتوانه افکار عمومی جهانی، به  تر مه 

، ییبانتته اصتتالحهتتای سیاستتی و پیشتبرد اهتتداف   بتتر پتویش  تأثیرگتتذاراجتمتاعی  
( Della porta & Diani, 1999, pp 13-16) اند بدل شدهجویانه  عدالتخواهانه و  صیح

(Hamel& Maheu,2006, p 264.) 
ای بتوانند در برقراری صتیح و کنتترل    اجتماعی منطقه های جنبش اینکهبرای 
باشتد یکستری الزامتات و     متؤثر ر خاورمیانته پستاداعش،   های متذهبی د  خشونت
 :از اند عبارت اجمال بهکه  گریزناپذیرندهای ضروری  شرط پیش

قوی از رهبران، نخبگان و فعالن مردنی و سیاسری مسرتقل از     سازی کادر. 9-7

 ها حکومت

امتا بتدون    ؛دارنتد  یتتر  های اجتماعی از حیث تشکیالتی، ساختار منعطتف  جنبش
هتای   بتر پتویش   تواننتد  نمیبرخورداری از رهبران و فعاالن قوی مدنی و سیاسی، 

هتای   حضور کادر قوی از رهبران و ایدئولوگ. باشند تأثیرگذارسیاسی و اجتماعی 
توانتد   در خاورمیانه متی  یی  صیحجنبش اجتماعی  رأ ها در  مستقل از حکومت
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در منطقته خاورمیانته شتاهد پدیتده     . بزنددیگر رق   ای گونه بهسرنوشت امنیت را 
المییی قدرت  ها هستی  و تمهیدات سیاسی و بین تکفیری گرایی خشونتدهشتناک 

باید عرصه برای کنشتگری   ناچار به ؛ بنابرایناند نیز در کنترل این پدیده ناتوان بوده
دد بازگررهبران و فعاالن اجتماعی برخاسته از بدنه اجتماعی و مستقل از حکومت 

و متعهتد بته    نتام  ختوش ضرورت دارد که کادر اصیی رهبری از افراد و فعتاالن   و
برقراری صیح در سطح منطقه عضوگیری کند و خود را به کادر قتوی از رهبتران   

هتای   قوی و نیرومند بر پویش صورت بهاصیی، میانی و فعاالن تجهیز کند تا بتواند 
 .باشند اثرگذارر منطقه تمهیدات سیاسی پیرامون صیح د ویژه بهسیاسی 

 المللی جنبش اجتماشی در خاورمیانه بین -ای پوشش منطقه. 9-1

های اجتماعی در عصر انقتالب ارتبایتات و    های جنبش یکی از الزامات و ویژگی
از حصار تنگ فرومیتی و   دایالعات آن است که این کنشگر و کارگزار جمعی بای

پدیده تروریست  و  . المییی فعالیت کند ای و بین میی خارج گردد و در سطح منطقه
 وجته  هتیچ  بته در سوریه و عراق  یی  خشونتهای تکفیری  ناشی از گروه ثباتی بی

ای نیتز، تعتدادی از    بیکته در ستطح منطقته    ؛محدود به سطح میی دو کشور نیست
تتوان   انتد و حتتی متی    ها در امان نبوده ها و حمالت این گروه کشورها از خشونت

بنتابراین، بستتر نتاامن و     ؛ای آن در سطح جهانی اشاعه یافته استگفت که پیامده
کنتد کته جنتبش     ممیو از خشونت و تروریس  کور در منطقه خاورمیانه ایجاب می

ای و یارگیری داشتته   ، پوشش سازمانی، شبکهای منطقهاجتماعی نوظهور در سطح 
نیتت را  و ام هدف اصیی خود یعنتی صتیح   مصم باشد تا بتواند به شکل جدی و 

 .ببرد پیش به
توان گفت که جنبش اجتماعی نوظهتور   می« بسیج منابع»در چارچوب نظریه 

را در سطح خاورمیانته و حتتی جهتان     تری مه تواند منابع  ای می با پوشش منطقه
ها برای ایجاد بسیج اجتماعی قوی مردمی در جهت اعمال فشار  ن بسیج کند و از آ

این . استفاده کند نظمی بیبرای صیح و افشای اهداف باینی آتش افروزان جنگ و 
هتای جدیتد بتا     ها و گتروه  با جنبش سازمانی برونپیوند : از اند عبارتمنابع جدید 

ارتباط و یارگیری از فعاالن متدنی و سیاستی    و اهداف مشترک و راستین، مواضع
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ها و بدنته   مند و متعهد از توده در سطح منطقه، جذب هواداران عالقه حکومتی غیر
 .اجتماعی و جی  منابع مالی، عقیدتی، سیاسی و تبییغاتی و منابعی از این دستت 

(Opp, 2009, pp 128-129) 

هتا و   اینترنتی، کنشگران و فعاالن صتیح از قابییتت  در عصر فضای سایبری و 
خواه و بسیج افکار  المییی کردن جنبش صیح مرات  بیشتری برای بین های به فرصت

هتای   ارستال ایمیتل  : انتد از  ها عبارت ها و قابییت عمومی برخوردارند، این فرصت
و  المییی مجازی بترای جنتبش   سازی بین صورت نامحدود، امکان شبکه گروهی به

های اجتماعی مانند یوتیوب،  وگو، شبکه های گفت اهداف آن، ویدئوکنفرانس، اتاق
چنین . هایی از این دست بوک، توییتر و غیره با کارکردهای گوناگون و ظرفیت فیس

ستازی   تواند در پیشبرد صتیح و همتراه   هایی برای این جنبش اجتماعی، می ظرفیت
هتا   ماعی برای صتیح و کنتترل خشتونت   افکار عمومی با خود در اعمال فشار اجت

کارکرد افشاگری و : اند از ای داشته باشد که عبارت کارکردهای بسیار مه  و سازنده
سازی پیرامون هدف  خواهی جنبش، کارکرد هویت هدف صیح اعمال فشار در جهت

ستازمانی در فضتای    سازی درون جنبشی و بترون  جویی، کارکرد شبکه اصیل صیح
ای و حتی جهانی برای صیح در خاورمیانه،  اد ائتالف فراگیر منطقهسایبری برای ایج
ها پیرامون صتیح و   دهی به اعتراضات و بسیج افکار عمومی و توده کارکرد سازمان

ها در این خصو ، کتارکرد تحتول    کردن نخبگان سیاسی و قدرت پذیر مسئولیت
با نخبگان و فعاالن های متحول  سازی این توده ها و همراه نگرشی و فکری در توده
 & Claping) (Diani, 2001, p 121)خواه در سطح خاورمیانه  جنبش اجتماعی صیح

Nossal, 2001, p 446) ( ،444-442   ،  0931سردارنیا .)توان گفت  به تعبیری می
های  خواه در خاورمیانه عربی با برخورداری از این فرصت که جنبش اجتماعی صیح
سازی  تواند نوعی بسترسازی برای تکوین و نهادینه بری میمه  سایبری و غیر سای

هتای   ایجاد کند و از تمام توانمنتدی  (Kaldor, 2003, p 79)« ای جامعه مدنی منطقه»
های متحول شده بترای تأثیرگتذاری    فعاالن، نهادهای مدنی، رهبران سیاسی و توده

و نیز اعمال فشار  ها های سیاسی برای پایان دادن به خشونت جدی و قوی بر پویش
 .گیری کند ها بهره ها و مسببان خشونت به تمام دولت
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بر ورای تعصبات مذهبی بر محوریت صرلح، اخرالم مردنی و     سازی ائتالف .9-9

 صلح

ییت  و کتاهش    الزامات برای اثرگذاری جنبش اجتمتاعی صتیح   ترین مه یکی از 
اجماع نظر باال بتر  های تکفیری در خاورمیانه، ایجاد ی  جمع منسج  با  خشونت

هتا   هتا و شتکاف   ستری تفرقته  وجتود یک . ستیزی استت  محوریت صیح و خشونت
گیتری اجمتاع شتود؛     هتا و متانع از شتکل    و کشتمکش   تواند منجر به خشونت می

های مذهبی و قومی کنتونی مصتداق    وضعیت چند دهه اخیر خاورمیانه و خشونت
های  نسبت به کاهش خشونت کامالًتوان  با وجود این نمی. بارز این موضوع است

هتا، نیازمنتد    این اجماع برای کاستن و پایتان دادن بته خشتونت   . مذهبی ناامید بود
 .داری استوگویی و تساهل یا روا فکری، گفت -یبسترسازی نهادی، نگرش

 -از منظتر چتارچوب فرهنگتی    زنتی  پتل در نظریه  «اسنو»و  «اروینگ گافمن»
منظتور از  . انتد  های اجتماعی نگریستته  نبشها به ج بین چارچوب زنی پلارزشی و 
. و هنجارهای مترتبم بتا یت  فرهنتگ ختا  استت       ها ارزشباورها،  ،چارچوب

هتا   در ایتن میتان همتین چتارچوب     (012-012    ، 0939دالپورتا و دیتانی، )
ایتن دو بتر ایتن نظتر     . کننتد  هستند که کنش جمعی و هویت جمعی را ایجاد متی 

 اند عبارتبش اجتماعی سه شرط ضروری است که هستند که برای موفقیت هر جن
 :از

های ارزشی و فرهنگی یا دینی  در این فرایند، چارچوب ؛چارچوبزنیپل. 0
نتش،  ) خورنتد  که از لحاظ ایدئولوهی ، سازگار و مشابه هستند به ه  پیونتد متی  

0931 ،  022.) 
ورای  های ارزشی و فرهنگی مشترک بتر  چارچوب سازیتقویتوبرجسته. 4

 .ها در اشکال سیاسی، مذهبی، فکری و از این قبیل اختالفات و شکاف
دینی مشترک از سطح رهبران جنبش به یا  ارزشی، فرهنگی بسطچارچوب. 9

گیرریشکلکل مخایبان و بدنه اجتماعی برای جذب بیشتر هواداران و در نهایت 

داف مشترک کته  ارزشی مشترک برای پیشبرد هدف یا اه تفسیرمسلطازچارچوب
، 0939دالپورتتا و دیتانی،  ) تواند صیح و ضتدیت بتا جنتگ و خشتونت باشتد      می
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    003-009). 
 دبایت  ییت   صتیح با عنایت به این نظریه، رهبران و فعاالن جنتبش اجتمتاعی   

اجماع ستازی و ائتتالف بتر     ضرورت بهنخست در سطح نخبگی و فعاالن جنبش، 
 وقتتی این نکته مهت  برستند کته تتا     ستیزی و به  سر هدف اصیل صیح و خشونت

ای و  قبییته  -قتومی  هتای  فرهنتگ  خترده جویی و تعصبات مذهبی آمیخته بته   تفرقه
منطقه حاک  باشتد و از اصتول و مشتترکات دیتن استالم و       بر استبدادزدهذهنیت 

اصول مدنی و دموکراتی  به دور باشند، امکانی برای صیح و ایجاد اجبار و فشتار  
 یتور  همتین در سطح نخبگتی،  . به باال در خاورمیانه نخواهد بوداجتماعی از پایین 
استالمی   -تتالش کننتد کته مشتترکات دینتی      دهای جنبش بای رهبران و ایدئولوگ

دین مقد  اسالم پیرامون روامداری مذهبی، صتیح، عتدم ستتیز     تأکیدهای ویژه به
های امت محور و از  بین پیروان مذهبی، اخالق مدنی، وحدت مسیمانان با گرایش

این قبیل و نیز اصول دموکراتی  را با ارائه تفسیر امروزی و سازگار با دیتن از آن  
مهت    سرمنشتأ مذموم و  امر عنوان بهجویی را  و پیوسته تفرقهنمایند اصول برجسته 

. ای تیقتی کننتد   های خارجی و منطقه دخالت قدرت بسترسازگرایی و نیز  خشونت
عالوه بر این، در سطح نخبگان، با پرهیز از تعص  متذهبی و تتوهین بته پیتروان     

 .ارائه دهندها و باورهای مشترک دینی  از ارزش یتفسیر مسیط ،مذهبی دیگر
تتالش کننتد بتر مبنتای مشتترکات       دبش بایدر این راه نخبگان و رهبران جن

یمان خاورمیانته  های مس توده میان دررا  یچارچوب ارزشی مشترک اسالمی -دینی
هتای   هتای اجتمتاعی یتا کانتال     ها و شبکه از یریق رسانهبسم و گسترش دهند و 

هتا و ماننتد آن، باورهتا و     هتا، راهایمتایی   ها، همایش رسانی اینترنتی، روزنامه ایالع
و ضدیت با خشونت و تقبتیح   ییبی صیحهای مردم را به سمت روامداری،  نگرش

تتا بتا زبتان ستاده و تتاریخی، آگتاهی        کنندتالش باید ، یور همین. آن سوق دهند
هتا در خاورمیانته و    نستبت بته فجتایع، خشتونت     را هتا  سیاسی و اجتماعی تتوده 

بتا فتراه     .ددهنت گرایی افزایش  های داخیی فعیی سوریه و عراق و خشونت جنگ
توان امیدوار شد که ارتبتاط بتین رهبتران و     آمدن و اجرایی شدن این تمهیدات می

بترای صتیح و    شتده،  تتر  محکت  ها در بستر تحول فرهنگی، فکری و نگرشی  توده
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یت  فشتار اجتمتاعی     سترانجام  ای فرا منطقته ای و  های منطقه تحمیل آن به قدرت
بتا   بتر ایتن استا     .شکل خواهد گرفتت ای از پایین به باال  جدی و فراگیر منطقه

هتای   استمرار آن، فرهنگ اعترا  بته خشتونت در منطقته نهادینته شتده و گتروه      
و تکفیری با عدم حمایت و عدم مشروعیت در نزد بدنه اجتماعی و  یی  خشونت
 .اما متحول مواجه خواهند شد ،مذهبی های توده

سرازی فرهنرگ    شمرومی بررای صرلح در بسرتر نهادینره      و کنشاجماع . 9-4

 یی در جنبش صلحوگو گفت

ای بترای پیشتبرد صتیح در     برای کامیابی جنبش اجتمتاعی منطقته   یکی از الزامات
گرایانته بترای    خاورمیانه پساداعش، بسترستازی فکتری، نهتادی، نگرشتی و نخبته     

. گرایانه مذهبی برای فائق آمدن بر اختالفات است بر ورای تعصبات فرقه وگو گفت
وی بتر ایتن   . است کننده نییتبمفید و  ، «سنآمارتیا »در این ارتباط، رویکرد نظری 

گی یا انحصتارگرایی هتویتی در اشتکال متذهبی و قتومی و       وار باور است که ت 
هتای   هویتت انحصتاری هویتت   . انجامد گرایی می به یرد و خشونت سازی غیریت

ی هویتت را عیتت   چنتدگانگ به تکمتر و   یتوجه بیوی  .پندارد دیگر را دشمن می
چتاره کتار، بسترستازی بترای     ( 42 ،  0934ستن،  . )دانتد  گی هویت متی تکوار
های چندگانته بتواننتد بته نحتو      برای اینکه هویت. های بین هویتی استوگو گفت

عامتل متؤثری    وگتو  گفتت ، رندیقرار گ بهتری در گستره و مواجهه خود و دیگری
های اجتماعی و جامعه  تواند در سطح نخبگان و فعاالن جنبش است که نخست می

هتای  وگو گفتت در جوامتع متکمتر،   . مدنی در حوزه عمتومی جامعته تحقتق یابتد    
خشونت کمتر ظهتور و بتروز    ییچندصداشوند و در جهان  نمایان می ییچندصدا

مفتاهی  مشتترک    ها بتر  برجسته کردن تفاوت یجا بهن توا می وگو گفتدر . یابد می
عقالنیتت و   هیت دوپاتتوان   ی مبتنی بر ارتباط حداقل متی وگو گفتبرای . تأکید کرد

نه بر  وگو گفتمنطق . در نظر گرفت ی راوشنود گفتوجود فرهنگ چند آرایی و 
معینتی عیمتداری،   )استت  استوار  یوشنود گفتبیکه بر ی  فه   هیسو  یارتباط 
تسامح و احترام همراه با عقالنیتت و ضترورت تکمتر    (. 022، 022   ،  0931
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هتا   یافتن اشتراکات و فرهنگ وگو گفتدر . است وگو گفتفرهنگی، معیاری برای 
ها در جهتان   ها در دیدگاه ارزشمند است که توجه به اختالفات و تفاوت قدر همان

بقا و شکوفایی هر فرهنتگ و  به بیانی روابم متقابل فرهنگی، ضامن . متکمر کنونی
 .است یدوست صیحعامل گسترش 

بتا محوریتت عقالنیتت و کتنش     « نظریه کنش ارتبایی»در کتاب  «هابرما »
در ایتن کتتاب،   . کند خود را ترسی  می  «وگویی دموکراسی گفت»ارتبایی، الگوی 

مشتی   ممابته  بته شناسانه است نه دموکراسی  نگاه وی به دموکراسی ی  نگاه هستی
هتای دمتوکرات منشتی     یی  محصول انستان  جامعه دموکراتی  و صیح. حکومتی

در غیتاب تفکتر دموکراتیتت  و   . کننتد  استت کته نهادهتای متدنی را تأستیس متی      
توانتد تحقتق یابتد     گویی، دموکراستی و صتیح نمتی   و گفت های ارتبایی و ظرفیت

حتوزه   یی هابرمتا ، وگتو  گفتت در مدل دموکراسی  .(003 ،  0931سردارنیا، )
یا کنش ارتبایی است که بین افراد و نمایندگان وابسته به  وگو گفتعمومی عرصه 

گیرد و موضوعات متورد   های اجتماعی صورت می نهادهای جامعه مدنی و جنبش
 .بحث، جنبه عمومی دارند نه خصوصی و شخصی

بته   هابرمتا  اجزا در تئوری کنش ارتبایی و دموکراسی گفتمتانی   ترین مه 
 :اند بارتعترتی  
دسترسی و مشارکت برابر همه افراد و نهادهای جامعته متدنی بته حتوزه     . 0

وگتوی عمتومی آزادانته، بتدون سانستور و برابتر همته پیرامتون          عمومی و گفتت 
 ؛(وگو یا کنش ارتباط عمومی اصل گفت)موضوعات عمومی 

کشف حقیقت و رسیدن به ی  قانون یا تصمی  جمعی از رهگتذر نقتد و   . 4
تترین   های مطترح و پتذیرش مستتدل    بیدن مستدل و عقالنی همه دیدگاهچالش یی
 ؛(اصل اجماع نظر یا پذیرش عام)دیدگاه 
شده باید توسم همه در کنش یا رفتارشان رعایتت   قانون یا تصمی  پذیرفته. 9
 (.422 ،  0934هابرما ، ) (اصل کنش عام. )شود

چتاره کتار در خاورمیانته عربتی، بسترستازی فکتری،        نظتری،  از این دیدگاه

                                                                                                                           

1  . Deliberative democracy 
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نگرشی و سیاسی و تجهیز شناختی مردم برای روامداری هویتی متذهبی، قتومی و   
. های بین هویتی برای رسیدن به اجماع نظتر نستبی استت   وگو گفتسیاسی و نیز 

ای حاک  بر منطقه خاورمیانته   انحصارگرایانه و فرقه ییگو ت فرهنگ مونولوگی و 
ی  مانع مه  بترای صتیح    ممابه بههای هئوپییتیکی و هئوکالچری، تاکنون  ایشو آر

یی، ستازمان جنتبش   وگتو  گفتت در چارچوب متدل دموکراستی   . عمل کرده است
اینترنتی و در سطح واقعتی   -اجتماعی نوظهور در حوزه عمومی در سطح سایبری

در در سطح نخبگتی و بتا محوریتت صتیح و عتدالت و       خست بایدغیر برخم، ن
یی عتام  وگتو  گفتت چارچوب مشترکات دینی و اصول دموکراتی ، فرایند مستتمر  

در صتورتی کته ایتن    . ترتیت  داده و نهادینته کنتد    برای رسیدن به اجماع نظتر را 
گویانته و انحصتاری متذهبی و     های تت   ها به دور از تعصبات و هویتوگو گفت
گرایتی   شتی از خشتونت  ای یا سیاسی باشد و توجه دقیق به پیامدهای منفی نا فرقه
 ای فترا منطقته  هتای منطقته و    های قدرت بنیتاد دولتت   ای و مذهبی و دخالت فرقه

 آنگتاه . اجماع و تعهد عمومی بترای صتیح باشتد    بسترسازتواند  صورت گیرد، می
هتای متحتول شتده نگرشتی و فکتری و متنفتر از        چنین اجماع عام در بستر تتوده 

و پایان  خواهی صیحجمعی و فراگیر برای کنش عام و  ساز نهیزمتواند  خشونت می
 .ها باشد دادن به خشونت

 گیری نتیجه

عیمتی عیمتا و تحیییگتران عیتوم اجتمتاعی و       هتای  مشغولی دل ترین مه یکی از 
های مذهبی در خاورمیانه، تمتامی نتدارد و ستیر     سیاسی آن است که چرا خشونت

در فتائق آمتدن بتر     لمیییا بینفزونی داشته است؟ آیا راهکارهای سیاسی و نظامی 
انتد؟ شتواهد و    بتوده  زیت آم تیت موفقهای مذهبی و سیاسی در خاورمیانته   خشونت

مشاهدات حاکی از آن هستند که تمهیدات سیاسی و نظامی یا رویکردهای از بتاال  
اند به  ای نتوانسته و منطقه ای فرا منطقههای  و مداخیه قدرت آفرینی نقشبه پایین با 

 کتدام  چیهت های داعش بینجامند و  های مذهبی تکفیری مل خشونتمهار و کنترل کا
. استت   المییی دارای خروجی مبتنی بتر اجمتاع نظتر نبتوده     های بین از این نشست

  یرمستتق یغدخالتت مستتقی  و   : از انتد  عبتارت دالیل در ایتن خصتو     ترین مه 
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یتری  هتای تکف  در شکل دادن و تقویتت گتروه   ای فرا منطقهای و  های منطقه قدرت
بتر   ییبانته  قدرتو  ییبانه فرصت س یپراگماتمذهبی، چیره بودن اخالق سیاسی و 

سیاسی شده  ییجو تیهومنفی  ریتأثو  ای فرا منطقههای  بازیگران سیاسی و قدرت
هتا از   ای در چارچوب تقابالت و رقابت های منطقه سیاسی قدرت یخواه یفزونو 

 .منظر هئوکالچری
 رود کته گرچته   شیپت  بته در این نوشتار تالش شد این نکته اساسی مطرح و 

راهکارهای سیاسی و نظامی از باال به پایین حداکمر نقش موقتی در کنتترل نستبی   
 ضتمن خود ایتن کنشتگران بته نحتو پارادوکستیکالی،       ،ها خواهند داشت خشونت
ه بت . کننتد  رکت میشده مشاح، در تمهیدات یادبرای صی یدار هیداعبا  ی،افروز آتش

کته در عتدم کفایتت    استت   هن بتود ایت ، باور اساستی در ایتن نوشتتار    این ترتی 
و از باال به پایین و آلوده به قدرت و نفاق، برقراری صیح  محور دولترویکردهای 

گیری جنتبش اجتمتاعی    فراگیر، نیازمند اتخاذ رویکرد بدیل از پایین به باال با شکل
، فعاالن مدنی و سیاسی و همراهی بدنه اجتماعی یا و کنشگری نخبگان خواه صیح
 .ها در کنش جمعی برای صیح است توده

های تکفیری  این جنبش اجتماعی برای کامیابی در پیشبرد صیح و کنترل گروه
: از اند عبارتاست که  ییها مؤلفهها و  مستیزم برخورداری از ویژگی یی  خشونت

ادرستازی از رهبتران و فعتاالن سیاستی و     ، کالمییی بینای  پوشش و ماهیت شبکه
سازی  و اجماع  ائتالف، غیر متعص ، دموکراتی  و متعهد به صیح، نام خوشمدنی 

یی بر اسا  عقالنیت عام، مشترکات ارزشتی  وگو گفتاز رهگذر ایجاد و فرهنگ 
های مشترک برای صیح و نفرت از خشونت و نیز پیوندزنی ارزشی  و دینی، دغدغه

 یستتاز برجستتتهر بستتتر مشتتترکات دینتتی و دموکراتیتت  و پرهیتتز از ای د و ایتتده
ای، مذهبی، سیاسی و کالمی و در نهایت ایجتاد تحتول ارزشتی و     اختالفات فرقه
ها برای ضرورت صتیح و پیامتدهای منفتی     ها و تجهیزشناختی آن نگرشی در توده

و  ای فترا منطقته  هتای   هتای قتدرت   ای و مذهبی و دخالتت  ناشی از تعصبات فرقه
 .یافروز آتشای در  منطقه

 ایجتاد  ستازی و  بنتدی رستید کته اجمتاع     توان به این جمع در پایان سخن می
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ای و  ائتالف در سطح نخبگان و رهبران اصیی جنبش اجتماعی بتا پوشتش منطقته   
توانتد بته کتنش عتام      های اجتمتاعی متی   تحول شناختی ارزشی و نگرشی در بدنه

نجامتد کته از   بیاه با نیرو و فشار اجتماعی قتوی  خواهانه از پایین به باال همر صیح
از سوی دیگر با عینیتت یتافتن    و شود فرهنگ اعترا  و صیح نهادینه می سو  ی

هتا و اعتراضتات    هتا، نشستت   ها، همایش این فرهنگ اعترا  در شکل راهایمایی
هتای اجتمتاعی،    ها و بدنته  سایبری و غیر اینترنتی در محیم واقعی و همراهی توده

شتوند و   های اجتماعی سی  پشتیبانی می های تکفیری از ناحیه بدنه گروه جیتدر به
هتای   شکن حرکت نیز به دلیل تبعات افشاگرانه و مشروعیت افروز آتشهای  قدرت

البتته تحقتق   . کشتند ب کنتار منفی  آفرینی نقشاز  جیتدر بهشوند که  جمعی ناچار می
حول ارزشی، نگرشی، شتناختی و نستیی،   اما در پرتو ت ،است بر زمان ای چنین ایده
ها و  گر فزاینده اینترنتی و سایبری و نیز در صورت تحقق ویژگی های بسیج فرصت

خستگی  نکهیا مضافاًشده، تحقق این هدف، تسریع خواهد شد، ی یادها فر  شیپ
داعش نیز در پیشبرد صیح با  یها و خشونتو نفرت عمومی از عمیکردهای منفی 

 .خواهد بود مؤثریین به باال رویکرد از پا
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