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مقدمه
افراطگرایی بهعنوان یک پدیده گفتمانی ،مفصلبندیهای مختلفیی را بیه مشیی دییده اسیه و بیه
همین دلیل تعریف واحدی از آن وجود ندارد ولی با این حال پدیدههای افراطی منتسب بیه اسی ر را در
سرزمینهای مسلماننشین شاهد هستیی .باید دانسه که بهطور طبیعی اس ر فاقد مفصیلبنیدیهیای
افراطی اسه و فقط در نواحی جغرافیایی خاصی منین مفصلبندیهیایی بیروز مییکنید بیهوییهه اگیر
توسعه مدنی و اجتماعی در آن مناطق ضعیف باشد .افراطگرایی دینی برآمده از مردمیانی اسیه کیه در
محل زندگی آنها سرکوب سیاسی شدید از سوی دولتی سکوالر و ییا اشیغال خیارجی را ت ربیه کیرده
اسه و در تقابل با این اشغال و سرکوب در قالب گروههایی خاص سازماندهی شده اسه.
جنبشهای معاصر به دلیل ت قی سه عامل شیکل مییگییرد .ایین عوامیل عبارتنید از سیه بحیران
ازخودبیگانگی (تهدید شدن احساس تکامل شخصیه ،اعتمادبهنفس ،حس سودمندی در تیاری و امیید
به آینده – به عبارتی تغیییر مفیاهیی از بید بیه خیوب و بیرعکسر و مشیروعیه (نیاتوانی بیرای کسیب
مشروعیه از آحاد جامعه ،منزوی کیردن تیودههیای مردمیی و مصیادره آزادیهیار و تبعیی (منظیور
تبعی اجتماعی اسهر که در کنار هی یک جنبش معاصر را شکل میدهید (صیالحی و اصی نی منیاره
بازاری224131:،ر .دراینبین ،در کشورهای با اکثریه مسلمان که دولههیای ملیی و نیروهیای امنیتیی
آنان از گفتمان جهانیشدن استقبال کرده و هنوز موفیق بیه ای یاد حکمرانیی عادالنیه نشیدهانید بیرای
گروههای جهادی خیلی آسان اسه که بتوانند نیروهای داوطلب پییدا کیرده و گفتمیان خیود را تبلیی
کند .تمرکز بر گروههای حاشیهای و سرکوبشیده خیارا از حیوزه سیرزمینی کشیورهای میدرن اسیه
بهخصوص در سرزمینهایی که روابط نزدیک یا دوستانهای با غرب و آمریکیا دارنید (صیالحی و اصی نی
مناره بازاری19:4131:،ر.
دراینبین ،داعش بهعنوان یک پدیده گفتمانی مهی درخور توجه و بررسی اسه .داعش را مییتیوان
فرزند جامعهای دانسه که طعی سرکوبهای بعثی ،تحقیرهای دینی و اشغال ملی را مشییده اسیه و از
هر لحاظ مستعد ظهور یک مفصلبندی گفتمانی افراطی دانسته میشود .ت قی سه بحیران ککرشیده را
میتوان بهطور واضع در عراق مشاهده کرد که همچون یک بیماری رو به رشید بیه پیکیره سیوریه نییز
سرایه نموده اسه .داعش عراق و سوریه را بهعنوان محل مناسبی برای اع ر خ فه پنداشیه زییرا بیا
آرمان این گروه یعنی احیای خ فه همخوانی دارد .داعش آرمانشهری را بشارت میدهد که به اعتقیاد

 /8فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،33شماره  ،2تابستان 9318

آنها ،پاکی اس ر اصیل را داراسه و شیوه تحقق آن نیز حماسی و پرشور اسه .از این جهیه توانسیه
بسیج وسیعی را نهتنها در کشورهای عربی و آفریقایی که حتی در کشورهای غربی ان ار دهد.
این مقاله باهدف بررسی بافتار گفتمانی جغرافیای میانرودان بهویهه ناحییه جزییره سیوریه و نقیش
آنها در ظهور گفتمان داعش ان ار میشود .پیشازاین ،پهوهشهای بسییاری دربیاره گفتمیان داعیش
صورت داده شده اما مطالعه جامع اندکی درباره بافتیار گفتمیانی پییش از ظهیور داعیش وجیود دارد .از
معدود آثار مفید در این باره مییتیوان بیه کتیاب «گفتمیان داعیش 4تبییین کهنییه سیاسیی سیلفیه
تکفیری» نوشته مهدی قاسمی ورجانی اشاره کرد .در این پهوهش مفصل بیا اسیتفاده از میارموبهیای
روانشناسی ،زمینههای شکلگییری داعیش ازجملیه کهنییه سیاسیی -اجتمیاعی آن کییل جغرافییای
طبیعی و انسانی ،تاری و تبارشناسی سوریه و عراق بررسی شده اسه .مسئلهای که در این مقاله لحیاظ
نشده ،بحث بافتار و بسترهای اجتماعی و نقش آن در ظهور داعش بوده اسه .در پهوهش حاضر تی
شده با استناد به بافتار گفتمانی میانرودان بهویهه ناحیه جزیره و با بهره گرفتن از منابع کتابخانیهای ،بیه
پرسشی درباره نقش آن در ظهور گفتمان داعش پاس داده شیود .پیس سی ال بیه ایین شیکل مطیر
میشود که مه بافتار گفتمانی در ظهور گفتمان داعش م ثر بوده اسه .پاس به این س ال نیز بیهعنیوان
یک فرضیه این خواهد بود که بافتار گفتمانی بدویه ،اس رگراییی و گفتمیان خ فیه در ایین جغرافییا
سبب ظهور گفتمان داعش شده اسه.
 .1چارچوب نظری
در این پهوهش از رویکرد تحلیل گفتمان الک و موفه برای بررسی نقش جامعه در ظهیور و
گستر داعش استفاده میشود .نظریه الک و موفه در زمینه گفتمان را میتوان کاربردیتیرین
نظریات این حوزه دانسه و آنچیه تحلییل گفتمیانی ایین دو اندیشیمند را از سیایر نظرییههیای
گفتمانی متمایز می کند ،تسری گفتمان از حوزه فرهنگ و فلسفه بیه حیوزه جامعیه و سیاسیه
اسه (حسینیزاده113 41333 ،ر .نظریه گفتمان الکی و موفیه ،نظرییهای منسی ی اسیه کیه
ابزارهای تحلیل مناسبی برای تحلیل پدیده های سیاسی و اجتماعی در سطح ک ن در اختیار ما
قرار میدهد .این نظریه به دلیل تأکید بر مسائلی همچون هویه بیهعنیوان ییک میدل مطلیوب
سیاسه فرهنگی برای جامعهشناسی سیاسی جدید شناختهشده اسیه (نیش:4 4133: ،ر و بیا
ارائه مفاهیمی مون ایدئولوژی ،هویه ،غیریه ،ههمونی و مانند آنهیا در پیی تبییین و توضییح
مگونگی تحول و تطور گفتمان برآمدند (محمدی پیشکناری33 41333 ،ر.
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برای کاربسه رویکرد تحلیل گفتمان الزر اسه نخسه مفاهیی آن تبیین گردد .ویهگی ایین
مفاهیی بهگونهای اسه که بهصورت زن یرهوار باهی مرتبط هستند و فهی هر مفهور را به فهی و
شناخه مفاهیی بعدی رهنمون می کند .در رویکرد تحلیل گفتمیان ،دال و میدلول دارای نقیش
کلیدی و اساسی هستند که در یک مفصل بندی حول دالی مرکزی گرد آمده و نمود میییابنید.
تحقق منین مفصلبندی در یک فضای پیچیده اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی میسر اسه که بیه
بافتار شناخته میشود .از این رو ،بافتارهیای مشیابه بیه مفصیلبنیدیهیای مشیابه و بافتارهیای
متفاوت بیه مفصیلبنیدیهیای متفیاوت خیتی مییشیوند ( Laclau & Mouffe, 1985: 112؛
محمدی پیشکناری33 41333 ،ر.
 .2گفتمان بدویت
میانرودان را ازنظر تاریخی میتوان سرزمین های خ فه دانسه کیه خ فیههیای اموییان،
عباسیان و درنهایه عثمانیان را به خود دیده اسه .از این رو ،میتوان بافتار گفتمیان خ فیه را
با این جغرافیا ع ین دانسه .تولد کشورهای مستقلی به نار عیراق و سیوریه پیس از فروپاشیی
امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول از طریق قرارداد سایس پیکیو محقیق شید .پییشازایین
قرارداد ،عثمانیان با اتکا بر نظار خ فه بر مردر سرزمین خود حکومه میکردند و نفوک فراوانی
نیز بر دیگر کشورهای سنی داشتند .این سرزمینها بهواسطه این قرارداد میان فرانسه و انگلیس
تقسیی شد بهنحوی که کنترل عراق و فلسطین به انگلیس و نیز کنترل سوریه و لبنان به فرانسه
رسید .این قرارداد سبب برقراری نظی جدیدی در منطقه شد و نظی سنتی آن را پس از قیرنهیا
متحول کرد .برای بررسی تبعات این قرارداد و مگونگی بهرهگیری گفتمیانی داعیش از آن بایید
اول به بررسی سابقه گفتمان های موجود در جغرافیای میانرودان پرداخه بهویهه ناحیه جزییره
که در میان عراق و سوریه واقع اسه.
ناحیه جزیره تا شمال عراق و صحرای بیابانی شار کشیده شده اسه و تنهیا رودخانیه فیرات
این صحرا را از آن جدا میکند و درواقع بین دو رود دجله و فرات واقع شده اسه .این منطقه از
پهناورترین منیابع بیابیانگیردی جهیان محسیوب مییشیود و گمیان مییرود کیه ورود بیشیتر
بیابانگردان مهاجر به این ناحیه از همین ناحیه بوده اسه .این ناحیه بهویهه قسمه شیمالی آن
قبایییل روسییتایی و شییهری سیینی می هب هسییتند .شییکل و محتییوای اییین می هب بییا می هب
صحرانشینان بدوی یکی اسه و بسیار متعصب هستند .در بین اینها گروههایی وجود دارند کیه

 /91فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،33شماره  ،2تابستان 9318

به «غ ت» یا «مبالغه گران» معروف هستند زیرا در عقاید خود مبالغه میکنند .این گروههیا در
نظر اقوار م اور مردمانی منزوی و غیرعادی هستند زیرا زندگی آنها با هن ارهای اکثر جامعیه
متفاوت اسه (الوردی19341319،و:3ر.
میانرودان مهد تمدن بوده و از مردر آن دوران باستان با مفهور شهر آشنا بودند .بااینحیال،
همواره مهاجرت گروه های بیابانگرد یا به عبارتی بیدویهیای شیبه جزییره عربسیتان و سیوریه
کنونی به این منطقه وجود داشته اسه .این مهاجرتها بتدریج بر فرهنگ و اجتماع میردر ایین
خطه تأثیرات فراوانی گ اشه بهطوریکه ارز ها و هن ارها و نمادهای صحرانشیینان در بافیه
زندگی مردر این منطقه دیده میشود .بر این اسیاس ،جامعیه از نظیر گفتمیانی مییان دو نظیار
ارزشی ناهمگون قرار دارد .یکی از آنها ارز های بیابانگردی و دومی ارز هیای شهرنشیینی
اسه؛ نخستین ارز میراث مهاجرت بدوی ها و گفتمان بدویه دومیین ارز حاصیل قیرنهیا
تمدن کهن این سرزمین و گفتمان مدنیه اسه که گاهی شاهد ههمونی یکی بیر دیگیری طیی
تاری بودهایی .درنتی ه ،میتوان گفه که جامعه این منطقه دمار یک مالش روحی و اجتمیاعی
طی نسلهای متوالی اسه و فاقد ثبات هن اری اسه .از دید ابن خلیدون ،گفتمیان بیدویه بیه
شرط تساوی توان با گفتمان مدنیه ،بی شک بر گفتمان مدنیه غالب میشود و خیود گفتمیان
بدویه با مفصلبندی دالهای پراکنده گفتمان مدنیه ،مدلولهای میدنی خلیق کیرده و بعیدها
مستعد مغلوب شدن توسط گفتمان بدویه دیگری میشود .ایین سییر دورانیی در تیاری تکیرار
میشود و بارها نیز در جغرافیای میانرودان میان گفتمیان بیدویه مقییی در جزییره و گفتمیان
مدنی ه مقیی در مابقی نواحی رخ داده اسه .درواقع ،گفتمان مدنیه رشد مییکنید و نهایتیا بیه
حاشیه میرود اما دال های پراکنده آن در گفتمان بدویهِ غالب ،مفصلبنیدی شیده و نهایتیا آن
گفتمان بدویه را به گفتمان مدنیه دیگری تبدیل میکند که مبتنی بیر ویرانیههیای گفتمیانی
پیشین اسه(صادقی فسائی3341341،و41ر.
در خصوص منش و هن ارهای گفتمان بدوی ها باید دانسه کیه دارای دالهیای ریاسیه و
فرمانروایی بوده که در تنازع با دالهای اطاعه و فرمانبرداری هستند .دال ریاسیه در گفتمیان
بدوی دارای مدلول برتری و غلبه بر دیگیران اسیه و دالهیای فرمیانبیرداری و اطاعیه دارای
مدلول ضعف .در این گفتمان حتی پیروی مح از شی یا رئیس قبیله درسه نیسیه و صیرفا
منوط به مفصلبندی یا تثبیه دالهای امدادگری و جنگاوری آن هی در وقه نیاز اسه؛ اما اگیر
رئیس قبیله به طریق آمریه با آن ها رفتار کند مخالفه کرده و با وی مبارزه میکنند (الیوردی،
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4341319ر .قبایلی که به اجبار در برابر قدرت رئیس قبیله دیگری سیر تسیلیی فیرود مییآورنید
طولی نمیکشد که در یک فرصه مناسب علی طغیان برداشته و برای کسب آقایی خیود مبیارزه
می کنند .به همان اندازه که رئیس قبیله خواهان ریاسه اسه اعضا نییز طالیب آزادی و برتیری
هستند و این اسه که یک قبیله به گروهها و عشیرههای مختلفی تقسیی میشیود کیه ناشیی از
جنگ قدرت اسه (de lacy o’leary, 1927: 20-22ر .بر این اسیاس ،در گفتمیان بیدویه ،بیه
عله اهمیه کاتی و نهادینه قدرت در مفصلبندی دالها به عنوان دال مرکیزی ،شیاهد تمکیین
دیگر بدویان به رئیس قدرتمند به عنوان یک مدلول هستیی .این درحیالی اسیه کیه بیه همیان
میزان که این مدلولهای این دال مرکزی در فرد دیگری نمایان شیود ،شیاهد انتقیال موقعییه
ریاسه به وی هستیی.
در میانرودان همواره رقابتی میان گفتمانهای بدویه و شهرنشینی وجود داشته اسیه و دارد.
از دید سنتی ،زندگی اجتماعی بدویها عکس زندگی شهری اسه؛ دو جنبه آشیکار تفیاوت مییان
این دو ،جایگاه دوله و اشتغال در این گفتمانها اسه .گفتمان بدویه بنیا بیر طبیعیه و سیاختار
مفصلبندی خود با هر دو جنبه فوق در تضاد اسه زیرا اصوالً بدویها دوله و تشکی ت دولتیی را
به رسمیه نمیشناسند .در گفتمان بدویه ،دال اطاعه از دوله و سر فرود آوردن به حکومیههیا
صرفا به مدلولهای کله و خواری ختی میشود .پس ،وابستگیهای قبیلهای و تعصیبهیای ایلیی
جای تشکی ت دولتی را میگیرد(بینش19441313،ر .در گفتمان بدویه ،مفصیلبنیدی دالهیای
قومی و قبیلهای خود به مدلول فخر و مباهات ختی میشود و فرد بر این اسیاس ،قبیلیه را ضیامن
بقا و حافظ کرامه و عزت خود میدانید درحیالیکیه دولیه را صیرفاً نظیامی خودکامیه و میدلول
گفتمان مدنیه میشناسد که دارای دالهیایی نیافی دال ریاسیه و فرمیانروایی و نییز اسیتق ل و
آزادگی گفتمان بدویه اسه که همان مالیات و سربازگیری اجباری دانسته میشود .ل ا برای ییک
بیابانی بسیار ننگ اسه که به دوله باا دهد؛ زیرا باا دادن اعتیراف بیر بنیدگی و تحمیل خیواری
اسه درحالیکه مطابق گفتمان بدویه ،درواقع اوسه که باید از دیگران باا بگیرد و این را افتخیار
خود میداند .آنها به دال اشتغال از گفتمان مدنیه نیز به همین شیوه نگاه میکنند و کار کیردن
و اشتغال به کار و حرفه متنوع شهری را ننگ و تحقیر میدانند.
مدلول های گفتمان بدویه و نفوک آن در گفتمان مدنیه با تغییرات گفتمیانی و بیه حاشییه
رفتن دال مرکزی گفتمان بدویه و نهایتا مفصلبندی دالهای پراکنده این گفتمان در گفتمیان
مدنیه طی تاری همواره وجود داشته اسه .در این میان ،ککیر ایین نکتیه ضیروری اسیه کیه
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مدلولهای گفتمان بدویه را نباید به عنوان مقدمهای برای تطیور بیه گفتمیان میدنیه دانسیه
بلکه این گفتمان به خودی خود ارز مطالعه و بررسی را دارد مراکه تنها در مناطق صیحرایی
(بافتارر تشکیل میشود و مدلول گفتمانی آن ،تمیدن بسیته ییا ایسیتا اسیه .میادامیکیه ایین
گفتمان در این صحراها باقی اسه ،هیچ تکامل و تحولی را ت ربه نکرده و نمیکند ولی منانچیه
از شرایط اقلیمی صحرایی خارا شود و در بافتیار دیگیری قیرار گییرد ،تغیییرات تیدری ی در او
ظهور کرده و شاهد بروز و نمود مدلولهای دالهیای گفتمیان میدنیه خیواهیی بیود ( de lacy
o’leary, 1927: 20-22ر .که با ضیعف گفتمیان میدنیه و ههمیونی گفتمیان بیدویه و نهایتیا
مفصلبندی دالهای پراکنده آن محقق میشود و خود ،گفتمان مدنیه جدیدی ای اد مییکنید
که دال مرکزی آن از قدرت صرف به تشکیل دوله تغییر مییابد.
در خصوص میانرودان منین اتفاقی بهکرات رخ داده اسیه و بارهیا شیاهد تقابیل گفتمیانی
مدنیه و بدویه بوده ایی .نکته مهی درباره منین تقابل گفتمانی ایین اسیه کیه هیردو گفتمیان
دارند تا دالهایی را از گفتمان رقییب متزلیزل کننید کیه ابتیداییتیرین آن
برای ههمونی ت
امنیه اسه که ثبات ،تزلزل یا به حاشیهرانی این دال ،مدلولهایی خلق میکنید کیه مسیتقیما
جان و مال مردر را مخاطب می گیرد و مردر برای تیامین و تحقیق آن ،مییان ایین دو گفتمیان
نوسان و مهاجرت می کننید کیه همیین بییش از پییش بیر پیچییدگی و اخیت ط گفتمیانی در
میانرودان افزوده اسه .برای مثال ،در عیراق بیرغی تمیامی تغیییرات دسیتگاهی و حکیومتی از
زمانهای قبل از عثمانی تاکنون ،ساختار سنتی قبایل و قوانین حاکی بر آنها عمیدتاً مصیون از
تغییر مانده اند و کماکان جایگزینی ایمین بیرای قیدرت حکومیه مرکیزی محسیوب مییشیود.
نزدیک ترین نمونه را می توان سقوط دوله بعث در  2333توسط آمریکیا دانسیه کیه قیوانین و
قدرت قبایل جایگزین نظار شکننده دوله مرکزی شد (Mabon & Royle, 2017: 84 & 79ر.
به اعتقاد ابن خلدون ،شدت منین نوساناتی برای شیهرها و آبیادی هیای دورافتیاده و بیه دور از
سلطه و نفوک دوله مرکزی بیش از پیش دیده میشود (ابین خلیدون334 4233: ،ر نمیود بیارز
این نوسان را به راحتی میتوان در منطقه جزیره ،صیحرایی حید فاصیل مییان عیراق و سیوریه،
شاهد بود (العطیه11 4119: ،ر.
گفتمان بدویه زمینه ساز خوبی برای افراط م هبی اسه و با سلطه هرمیه بیشیتر دالهیای
گفتمان بدوی بر مدلولهای بیشتری از زندگی مردر ،شاهد تعصب بیشتری در دین هستیی کیه
با جزمیه از گفتمان م هبی خود دفاع میکنند و گفتمیانی رقیبیی را نییز تحمیل نمییکننید.
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منین مناطقی کمتر از مناطق شهری درگیر پیچیدگی های نوین زنیدگی هسیتند و درنتی یه
بسیار مستعد پ یر گفتمان های سلفی می باشند .به همین جهه ،وهابییه در ایین منیاطق
تبلیغات بسیاری دارد و افکار ابن تیمیمه نزد بدویان پ یرفتنیتر اسه زیرا در این مناطق شاهد
قرابه بافتار فرهنگی و اجتماعی سلف و زنیدگی کنیونی میردر هسیتیی کیه شیرایط را بیرای
پ یر سلفیه ساده تر می کند؛ عبادت بادیه نشینان و بیابان گردان منحصر به ایمان به خدا و
پیامبر و ان ار نمازهای پنج گانه و واجبات روزه و حج بیود و فراتیر نمییرود؛ امیا در کارهیای
عملی زندگی در هن ارهایی مثل تعصب قومی با اجداد بدوی خود فرقی ندارند؛ آنها به عله
همپوشانی فراوان بافتار گفتمان سلفی با گفتمان بدویه ،دمار نوعی تعمیی حداکثری شده و
میان این دو هیچ مغایرتی نمی بیند .بهترین نمونیه منیین شیرایطی را میی تیوان در بررسیی
میان رودان در منطقه جزیره دید.
گفتمان بدویه در میانرودان دیگر به آن مفصلبندی سنتی خیود موجیود نیسیه و متیاثر از
دالهای گفتمان مدنیه و مفصیلبنیدیهیا و میدلولهیای نیوین امیروزی آن دارای میدلولهیا و
مفصلبندیهای متفاوتی گشته اسه و کماکان نیز تغییراتی در مفصلبندی آن تصور میشود کیه
حاکی از عدر تثبیه دالها میباشد (موجانی:3 4131: ،ر زیرا در صیورت عیدر تطیابق بیا بافتیار
جدید ،بیشک کارایی و نفوک خود را در عرصه تقابل گفتمانی از دسیه مییدهید .امیا بیااینحیال،
دالهای گفتمان بدویه ولو متزلزل ،میان آنها دییده مییشیود و همیان کشیمکش گفتمیانی بیا
گفتمان مدنیه به قوت خود باقی اسه (Mabon & Royle, 2017: 77ر هرمند که دیگیر ماننید
گ شته دالهای گفتمان بدویه مدلولهای شفاف و واضیحی درخصیوص افتخیارات بیدوی خلیق
نکرده و گاهی آنها را در عمل تقبیح و تحقیر میکند (Al Aqeedi, 2016ر.
 .3گفتمان بعثی و کشمکش درونی آن
دوره طوالنی ههمونی گفتمان خ فه غیرعربی عثمانیها تحه بییرق اسی ر و بیا نیار خلیفیه
مسلمانان و پس ازآن ،سلطه استثمارگران اروپایی ،ههمونی هرگونه گفتمان عربی بر ایین سیرزمین
را به رؤیایی برای نخبگان منطقه تبدیل کرده بود .همین امر سیبب شید بسییاری از اندیشیمندان
عرب اواخر قرن  11و اوایل قرن  23راه احیای تاری و شکوه اعراب ،یا به عبارتی ،احییای گفتمیان
عربی خ فه با تأکید بر بنی هاشیی و قبیلیه قیریش بداننید و برخیی دیگیر راهکیار را در گفتمیان
ناسیونالیستی جست و کردند که مبنای دو جریان مهیی در آینیده شید کیه ناسیونالیسیی عربیی و
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اتحاد اس می بود زیرا مسئله خ فه و زوال و به حاشیهروی گفتمانی آن بحران مهی هویتی بیرای
اس ر و تعریف اهل سنه بوده اسه (صالحی و اص نی مناره بازاری22 4131: ،ر.
رؤیای استق ل راه را برای ورود ناسیونالیسی اروپیایی و اییدههیای مسیاواتطلبیی میب بیه
سرزمینهای عربی و درم موع گرایش نخبگان این سرزمینها به اندیشههایی همیوار کیرد کیه
عمدتاً ت سی رؤیاهای احیای شکوه و عظمه عربی بود .ایین رؤیاهیا و اییدئولوژیهیا در فیردای
جنگ جهانی دور و با استق ل کشورهای عربی ،نخبگانی را به قدرت رساند که قهرمانان تحقیق
این رؤیاها تصور میشدند (واعظی 232 41312 ،و 233ر .از سوی دیگر ،این منطقه شاهد نفیوک
اندیشههای سید جمال الدین اسدآبادی مبنی بر اتحاد جهان اس ر علیه استعمار غیرب بیود .بیر
این اساس ،بایستی تفاهمی میان کشورهای مسیلمان بیا آن همیه گرایشیات گفتمیانی متفیرق
مبتنی بر اشتراکات ،برای تشکیل یک واحد مشترک سیاسی و جغرافیایی صورت میگرفیه کیه
همان خ فه بود .البته خ فه مدنظر اسدآبادی بیشتر در حوزه قدرت معنوی و همسانسیازی
ارز ها و قوانین و نوعی اتحاد برای مقابله با تهدیدات غیرب تعبییر مییشیود تیا تشیکیل ییک
حاکمیه متمرکز همچون سلسله خ فه اس می (موجانی91-:1 4131: ،ر.
در این میان ،دو کشور در جغرافیای مییانرودان بیه شیکل برجسیتهتیری ایین احییای دال
سروری عربی را دنبال کردند .عراق و سوریه تفاوت جدی بیا دیگیر منیاطق تحیه اسیتعمار ییا
قیمومیه تفاوت داشه و آن عدر تشکیل ماهیتی به نار دوله -مله به عنوان مدلولی برای دال
استق ل بود (موجانی:1 4131: ،ر .به اعتقاد ابن خلیدون ،از شیروط بنییادین تحقیق گفتمیان
مدنیه را باید عدر اسارت و آزادگی از یوغ بیگانگان دانسه .از طرفیی ،وی همچنیین بیه نیوعی
قرار اجتماعی موسور به عصبیه برای تشکیل دوله و حتیی در مرحلیه قبیل از تشیکیل دولیه
یعنی بدویه معتقد بود(صادق فسائی1341341،و13:ر که با اندکی تسامح و تساهل ،بیه نظرییه
قرارداد اجتماعی روسو نزدیک اسه .وجود منین دالهای استق ل و عصبیه میتواند به مدلول
دوله -مله ختی شود اما بایید توجیه داشیه کیه عیراق و سیوریه هیچگیاه پییش از آن تیاری ،
سرزمینهای آزادی نبوده و همواره تحه سلطه و ههمونی گفتمانهای دیگر بیودهانید و از ایین
نظر به طور تاریخی ،فاقد دال تثبیه شده ،متزلزل یا حتی به حاشیه رفتهای برابر یا نزدییک بیا
استق ل و عصبیتی بودهاند که مدلول دوله-مله را ای اد کرده باشند.
حاصل منین سرگشتگی گفتمانی سبب گرایش اندیشیمندان منطقیه بیه میارموب میوردنظر
اسدآبادی برای مبارزه با استعمار سبب تنش میان مسلمانان با اقلیههای غیرمسلمان ایین منطقیه
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شد (موجانی 9: 4131: ،و 99ر .به این منظور ناسیونالیسی بهجای تأکید بر ملیه درون مرزهیایی
مشخص ،بیشتر بهعنوان راهکاری برای بازگشه به شرایط پیش از سایس پیکو مطر شد .به نظیر
میرسد ایده رویکرد مشترک در دنیای آن روز ریشه در همین شیرایط نابسیامان داشیه .مردمیان
این منطقه فارغ از تفاوتهای م هبی ،در دوران عثمانی یکبار با یکدیگر علیه پروژه ترکییسیازی
توسط گفتمان غیرعربی خ فه عثمانیان مقابله کیرده بودنید (Saab, 1960: 249-251ر پیس در
این زمان نیز باید شکلی دیگر از همکاری و همگرایی میان ایشان موردتوجیه قیرار مییگرفیه کیه
حاصل همگرایی فکری مسیحیان با مسلمانان در تدوین هویتی بود که میدلول مشیترک گفتمیان
هویتی تمار مردر منطقه به شمار میرفه و آن هویه قومی عرب بود .اندیشه قورگرای بعثیی زاده
منین شرایطی بود .گفتمان اس ر نیز بیه راحتیی توسیط ایین گفتمیان بعثیی پ یرفتیه شید زییرا
مدلولهایی داشه که بر زیان عربی و هویه پیامبر بهعنوان یک عرب دالله داشتند.
گفتمان بعث کوشید تا با یادآوری شکوه تمدن عرب ،ارا و حرمیه مییراث فرهنگیی کهین را
زنده کنند و غرور پیشین عرب را با آگاهی بخشی در خصوص یگانگی خویش یعنی زبیان ،تیاری ،
عادات و یادگارهای مشترک و به نوعی ،مفصلبندی این دالها بازگرداننید (عناییه229 4131: ،ر
که بهنوعی یک بازخوانی هویتی از گفتمان عربی دوران خ فه امویان بود که در آن مردر بیه سیه
دسته اعراب ،موالی و اعاجی دستهبندی میشدند .در این مییان مرزهیای مصینوعی مییان عیراق و
سوریه و نیز مسئله فلسطین کماکان بر گردهی مردر عرب منطقه سنگینی میکرد؛ عشیایر عیرب
عراق و سوریه با یکدیگر ارتباطات خاندانی و عشیرهای دارند و این پیوسیتگیهیا سیالهاسیه بیه
سبب نتایج سایس پیکو منقطع شده اسه و آنها را به دو پیکره نامتوازن در دو سوی مرز تبیدیل
کرده و قلمرو تاریخی آنهیا را نادییده گرفتیه اسیه (Mabon & Royle, 2017: 117ر .ازایینرو
گفتمان بعث و یکپارمگی قبایل عرب بسیار میورد اسیتقبال جامعیه واقیع شید کیه البتیه پیس از
کشوقوسهای تاریخی و اجتماعی فراوان به دلیل اخت فات میان دوشاخه بعث در عراق و سیوریه
هیچگاه محقق نشد.
دالی موسور به رد مرزهای مصنوع در گفتمان بعث مفصلبنیدی شید امیا میدلول آن یعنیی
یکپارمگی عراق و سوریه ،پس از اخت ف در اولویهبنیدی مسیائل جهیان عیرب مییان عیراق و
سوریه یا به عبارتی ،خوانش متفاوت از دال های یکسان گفتمان بعث هرگز محقق نشد .به بییان
سادهتر ،هردو مدلول های متفاوتی را از دال سروریِ اعراب متصیور بودنید .بعیث عیراق درصیدد
پاک سازی غیر عرب از عراق و حمله به ایران برای گرفتن خوزستان بزعی آنها عربی برمییآیید
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درحالی که بعث سوریه اولویه را آزادسازی سرزمینهای اشغالشده عربی فلسطین و بلندیهای
جوالن قرار داده و اعتقاد داشه قبل از آزادسازی فلسطین نبایید جبهیه جدییدی بیاز کیرد .بیا
شکسه عراق در جنگ با ایران بعث این کشور برای احیای آبرومندانه خود به رقابه بیا اییران و
سوریه در لبنان می پردازد ولی ماشین جنگی آن پس از جنگ با کویه عمی ً از هیی مییپاشید
(موجانی 1: ، 13 ،31 ،33 ،31 4131: ،و 132ر .با سقوط رژییی بعیث عیراق در  2333حیزب
بعث سوریه به ج ب بعثیهای عراق میپردازد و عم ً همفکری م دد آنها را ممکن میسیازد.
باید دانسه که حزب بعث عراق در روند احیای گفتمانی خود بعد م هبی را نیز به بعید عربییه
خود افزوده بیود و بیه گفتمیان القاعیده و تصیرف دالهیای گفتمیان آن تماییل نشیان مییداد
بهطوریکه به عقیده کارشناسان صدار حسین در سالهای آخر حکومه خیود درسیه از آییاتی
برای توجیه خود و اعمال حزب استفاده میکرد که پیشتر توسط بنالدن به آن استناد میشد.
این اقدار صدار بسیار هوشمندانه بود که با بررسی تاری گفتمانی عراق رمزگشایی میشیود.
عراق دهه  93تا  33می دی بسیار غربی و پر از دالهای گفتمانهای غربی در هنیر ،موسییقی،
فرهنگ و هن ارهای اجتماعی بود .با روی کار آمدن حزب ملیگرای کمونیستی بعیث و نماییان
شدن خشونههای عبدالکریی قاسی به عنوان رهبر آن ،میردر بیه گفتمیان اسی رگراییی اخیوان
المسلمین متمایل شدند و اس رگرایی آنها بهعنوان گفتمان رقیب مورد اسیتقبال قیرار گرفیه
ولی زیر مشه آهنین بعث راه بهجایی نبرد .در سوریه نیز سرکوب اخیوان المسیلمین در 1132
توسط حافظ اسد بهطور گسترده صورت میگیرد و شرایط را برای اخوانیها در دو کشور سیخه
کرده و آنها را به سمه تأسیس مدارس م هبی و دارالقرآنهایی همسو با اندیشیه خیود سیوق
میدهد (قاسمی ورجانی91-94 4131: ،ر.
با شکسه عراق طی جنگ خلیج فیارس ،گفتمیان بعیث بیرای حفیظ یکپیارمگی بیه جی ب
گفتمانهای قبیلهای روی میآورد و در این راه دالهایی را مصیادره مییکنید کیه میدلولهیای
اس می ای اد میکردند خصوصا که با مدلول های مرتبط با گفتمان اخوان المسلمین نیز نزدیک
بودند تا به این شکل از گرایش مردر به گفتمانهیای رقییب جلیوگیری کنید .در ایین راسیتا از
 1113پویش «الحملة اإلیمانیة» را ای اد کرد کیه بیهموجیب آن تفکییک جنسییتی در جامعیه
صورت گرفته ،میخانهها تعطیل شده و التزار به شیریعه اسی می رواا یافیه هرمنید کیه ایین
اعمال ظاهری بوده و صرفاً شامل مألعار میشد و برای مثال با میخواری در خانیه بیه اغمیا
رفتار میکرد .در این دوران بود که مساجد رونق گرفه و نمازهای جمعه با استقبال مواجه شید.
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در این دوران هرمند که از نظر قانون ،اجباری متوجه مردر نبود اما التیزار بیه ایین پیویش بیه
هن اری اجتماعی تبدیل شد و به تدریج راه جایگاه خود را در گفتمان بعیث بیه عنیوان میدلول
تثبیه نمود بهطوریکه مردر برای پیشرفه خود را ملتزر و معتقد به ایین مفصیلبنیدی نشیان
میدادند (Al Aqeedi, 2016ر .در این دوره بود که با حماییههیای ابیراهیی الیدوری جانشیین
صدار ،پیروان تصوف نقشبندی به عنوان یک گروه معتقد به گفتمان خ فیه وارد ارتیش بعیث
شدند که پیش از آن ممکن نبود (Rayburn, 2014: 101-104ر.
دراینبین ،بعثیهایی در دو کشور بودند که هیچکدار از دو حزب را نماینیدهی حقیقیی گفتمیان
بعث نمیدانستند و گفته میشود در طی سالها به انتقال ت هیزات از سوریه به عراق پیس از 2333
میپرداختند .در این مقطع زمانی یک جریان معارضیه صیرفاً عراقیی وارد صیحنه شید کیه دالهیا و
مفصلبندیهای تازهای ارائه داد .در این مفصلبندی نوین ،گفتمان بعث فاقد وجاهه دانسته میشید
داشه با به حاشییه رانیدن دال مرکیزی آن پیس از تزلیزل مفصیلبنیدیهیای
و از این جهه ت
دالهای دیگر این گفتمان ،آن دالها را به نفع گفتمان خیود مصیادره کنید .مهمتیرین ایین دالهیا،
عربیه سرزمین عراق ،احیای ارتش ناسیونالیستی عربی و رد تشکیل اقلیییهیای کیردی در شیمال و
شیعی در جنوب بود (موجانی139 4131: ،ر .الزر به ککر اسه که پیشتر نیز توسط حاکمیه جدیید
عراق ت هایی برای به حاشیه راندن گفتمان بعث صورت گرفته بود اما این فرایند صرفاً در تقسییی
مناسب و فرصههای سیاسی و محدود کردن این مناسب به غیر بعثی خ صه شد درحالیکه فاقید
گفتمانی متقن و جایگزین برای گفتمان بعث بودند.
 .4گفتمان دموکراسی در عراق
حمله آمریکا به عراق سبب به حاشیه رفتن و تزلزل دال های گفتمان بعث در عراق شید و
با بروز تعارضات و عدر همپوشانی دال های وارداتی با مدلول های موجود ،شاهد بیروز تبعیاتی
نظیر بحران هویتی و ظهور منفعه خواهی جدایی طلبانه ،قبیله ای و محلیی را در پیی داشیه
(  Ismael & Ismael, 2015: 200ر با به حاشیه رفتن گفتمان بعث ،دیگر گفتمان های رقییب
سربرآوردند .ظهور م دد گفتمان بیدویه بیه عنیوان پاسیخی تیاریخی و گفتمیانی بیه نبیود
گفتمانی ههمون در عراق بود .درنتی ه ،قبایل هرکدار برای کسب سهمی از قیدرت بیه تکیاپو
افتادند .قبایل شیعه و کرد که در طول حکومیههیای قبیل سیرکوبشیده و سیهمی از قیدرت
را کردند .آمریکا به عنوان نماینیده گفتمیان دموکراسیی در ایین مییان
نداشتند بیشترین ت
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منفع نه عمل نمود .از دید گفتمانی ،گفتمان دموکراسی توان ای یاد ههمیونی را داشیه امیا در
کرد ههمونی خود را به صورت گزینشی با خوانشهای وییههای از گفتمیان بیدویه
عو ت
شریک شود .به عبارتی ،این گفتمان خوانش شیعی و کرد گفتمان بدویه را تحمل کیرد امیا بیه
عنوان گفتمان رقیب بدویه اهل تسنن ظاهر شد و آن را به حاشییه رانید کیه البتیه بیه خیاطر
مفصلبندی های موجود در بدویه اهل تسنن نیز بود کیه در عیین اقلییه ،خواهیان سیروری و
ههمونی بر دیگر خوانشها بود که در تضاد گفتمانی با دالهیای گفتمیان دموکراسیی مبنیی بیر
انتخابات بود .البته خوانش شیعی و کرد گفتمان بدویه مخالف این دال نبودند .همین امر سبب
شد تا تصوراتی درخصوص عله عدر ههمونی گفتمان بدویه ای اد شود و آن را به خاطر نقیش
این خوانشها بدانند و نه ههمونی گفتمان دموکراسی.
برخی معتقدند پس از سقوط صدار در  2333را باید آغاز یک دوران گفتمانی جدیید پنیداریی
که البته به دلیل تأکید مرجعیه شیعه یعنی آیهاهلل سیستانی بر پ یر دال انتخابات از گفتمیان
دموکراسی بود .ظاهرا این دومین رخداد مبنی بیر پی یر گفتمیان دموکراسیی توسیط گفتمیان
شیعی بود؛ آیه اهلل سیستانی پیشتر طی فتوای مهمی پس از اشغال عراق مانع درگیری شییعیان
عراق با اشغالگران آمریکایی شده بود (عطوان113 41311 ،ر .منین مییزی از منظیر می هبی و
قبیله ای درسه نیسه زیرا اوالً از نظر قبیلهای هیچگاه یک قبیله عرب قبول نخواهید کیرد زییر
سلطه قبیله دیگری برود و ثانیاً ،اهل تسنن به عنوان شاخه سینی گفتمیان بیدویه ،پایبنید بیه
پیروی از اهل شیعه به عنوان شاخه شییعی گفتمیان بیدویه نیسیتند و پی یر دال انتخابیات
توسط خوانش سنی گفتمان بدویه به معنی پ یر تقسیی قدرت اهل سینه بیه عنیوان ییک
مدلول تصور نشد .از طرفی ،تقابل این دو خوانش سنی و شیعی با روی کار آمدن نخسهوزییری
شیعی به عنوان مدلول دال انتخابات در گفتمان دموکراسی شدت گرفه خصوصا که این تقابیل
دارای ریشه های تاریخی گفتمانی بوده و همواره تحه عناوین رافضی ،کافر و مرتد توسیط اهیل
سنه افراطی میان تزلزل و تثبیه در نوسان بوده و در گفتمانهای مختلفی از گفتمان عثمیانی
در سال  1933می دی تا گفتمان بعثی طی جنگ هشیه سیاله بیا اییران وجیود داشیته اسیه
(قاسمی ورجانی 3241319 ،و 33ر .پس تسلط فردی شیعه و تحه حمایه اییران بیرای قباییل
سنی با گرایش های افراطی خوشایند نبود به ویهه آنکه هشه سال هی بیا آن شییعه ایرانیی نییز
جنگیده باشند که این سبب سرافکندگی و خفه عنوان میشد (بهرامی24341319،ر.
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در منین شرایطی که خوانش سنی گفتمان بدویه تحه فشار برای به حاشیهرانی بود ،ایین
گفتمان برای بقا به گفتمان اس رگرایی القاعده نزدیک شده و از شبکه اقتصادی این گروه بیرای
تقویه بنیه اقتصادی خود بهره گرفه .با این وجود ،بیی تسلط گفتمان القاعده بر بیدویه سینی
موجب نگرانی برخی قبایل سنی بود و همین سبب شد تا نهایتا این قبایل بیا القاعیده منازعیه و
مخالفه کنند تا مبادا عشیره ها و زیردستان دیگر از شی پیروی نکننید ییا کنتیرل تمیار تیوان
اقتصادی قبیله از دستشان نرود ( Mabon & Royle, 2017: 87 & 88ر به ایین منظیور ،ایین
قبایل به جهه رقابه گفتمانی ،به نامار به گفتمان دموکراسی نزدیک شیدند و در  2339علییه
القاعده گروههای مقاومتی تشکیل دادند (بهرامیی24441319 ،ر .آمریکیا بیهمنظیور حفیظ منیین
پتانسیلی علیه القاعده به دنبال دائمی کردن این گروهها بود و به آنها قول مشارکه در ارتیش داد
و این قبایل را مورد حماییه میالی و سیازمانی قیرار داد (Mabon & Royle, 2017: 89 & 90ر.
منین برنامهای علیرغی منافع دفاعی در مقابل القاعده ،سبب تضعیف حکومیه مرکیزی مییشید
زیرا شیوخ این قبایل را دارای نفوک و قدرت بسیاری در تاثیرگزاری بر روندها و رخیدادها مییکیرد.
به همین منظور ،از اولین اقدامات نوری المالکی پراکنده کردن این نیروها در پسههیای کییارز
با ضریب مشارکه کمتر از ده درصد در مشاغل نظامی دولتی بیود تیا بیه ایین شیکل ،انیدکی بیر
ههمونی گفتمان حاکی افزوده شود .اینگونه شد که قبایل سنی عرب بخشی از خود مشکل شیدند
که برای قدرت و منابع با دوله و حتی بین خود تنازع پیدا کردند بهویهه آنکه المالکی در این کیار
بیش ازپیش بر مشارکه اهل تشیع تأکید داشه و این سبب بدبینی شیوخ قبایل سنی نسیبه بیه
سیاسههای دوله شد (بهرامی243 41319 ،ر خصوصاً که از دید خرد نیز شیوخ دیگر آن عیزت و
احترار حکومه پیشین را در دوران جدید نداشتند و بهعنوان یک شهروند عادی با آنهیا برخیورد
میشد و نه شی و بزرگ یک قبیله یا عشیره (Mabon & Royle, 2017: 116ر.
 .5تحوالت اجتماعی در سوریه
به طورکلی ،بافه م هبی جمعیه سیوریه در نقطیه مقابیل عیراق قیرار دارد .در ایین کشیور
علویان صرفاً  12درصد و دروزیها نیز سه درصد جمعیه را تشکیل مییدهنید درحیالیکیه 99
درصد جامعه را اهل سنه عرب و نه درصید را اهیل سینه کیرد شیکل داده اسیه بیااینحیال
حکومه و اکثریه مناصب عالیرتبه نظامی و امنیتی در اختیار اقلیه علوی اسه و اهیل تسینن
اکثریه کمیته مرکزی حزب بعث یعنی حزب حاکی و تنها حزب قانونی کشور را در دسه دارند
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بهطوریکه بسیاری از مقامات دوله و معاونان ریاسهجمهور از طوایف سنی سیوریه هسیتند؛ از
این میان سهی جمعیتی اعراب مسیحی برابر ده درصد اسیه (عطیوان :1 ،123 41319 ،و 92؛
قاسمی ورجانی:1 4131: ،ر .پس به عبارتی ،گفتمان اقلیه بر گفتمان اکثریه ههمیونی یافتیه
طبیعی گفتمان اکثریه برای سهی بیشتر در ههمونی شد.
بود و همین سبب ت
برغی تنوع قومی و م هبی تا قیار  ،2311سوریه جزییره آرار منطقیه محسیوب مییشید .در
ابتدا نارضایتیها به خیاطر وضیع اقتصیادی نیامطلوب و نارضیایتی دیرینیه از حکومیه و حفیظ
وضعیه حاله فوقالعاده طوالنی بود .از مهی ترین مراکز پیشرو در اعتراضات استان ادلب بود که
غالباً سنی م هب هستند و تنها اقلیتی از مسیحی و دروزی در آن ا ساکن اسه (عطوان41319،
کرد نارضایتیها را کی کند پس حاله فیوقالعیاده را ملغیی کیرد ولیی
:3ر .اسد در ابتدا ت
همزمان به سرکوب شدید پرداخه زیرا مردر ایین اصی حات را کیافی نمییدانسیته و درنهاییه
خواستار برکناری بشار اسد شده بودند .با تضعیف کنترل دوله بر منطقیه جزییره ،افیراطگراهیا
به راحتی وارد کشور شدند تا خأل قدرت در این مناطق سنی نشین را به نفع خود پیر کننید کیه
داعش یکی از آنهیا بیود (Mabon & Royle, 2017: 19 & 20ر .بیه عبیارتی ،بحیران سیوریه
درنتی ه یک سری وقایع اعتراضی ،اغتشا و سرکوب ای اد شد (عطوان 1:9 41319 ،و 1:9ر.
 .6قبایل به عنوان دالهای مشروعیتزا
قبایل و رهبران آنها همواره بهعنوان دالهای مشروعیه بخشی به حکومههای مییانرودان
مطر بودند .برای مثال در سال  ،2339آمریکا با تحرییک و جلیب نظیر قباییل مقابیل القاعیده
ایستاد و به این شکل ،بیه عملکیرد خیود مشیروعیه بخشیید (قاسیمی ورجیانی44 4131: ،ر و
ازجمله عوامل آغاز نارضایتیها در عراق به ناکار ماندن نخسهوزیر در اقناع و جلب نظر قبایل یا
به عبارتی ،ناتوانی در تثبیه این دال برای تحقق مدلول مشیروعیه در گفتمیان بعثیی عیراق و
سوریه نیز این دال در قالب پیمانهای عشیره ای ،نقش بسزایی در نگهداری قدرت دارنید .میث ً
حافظ اسد در تمار مدت ریاسه خود در قبال امتیازاتی که به عشایر سنی عرب سوریه داده بود
از پشتیبانی آنها برخوردار بود (عطیوان12: 41319 ،ر .ضیمناً بیرای جلیب مسیاعدت قباییل و
کسب مشروعیه بسیاری از مقامات دوله و معاونان ریاسه جمهیوری سیوریه از طواییف سینی
انتخاب میشوند (قاسمی ورجانی92 4131: ،ر.
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داعش خود را میراث دار حقیقی خ فیه میی دانید .بیه ایین منظیور ،میدلولهیای سلسیله
خ فه های پیشین را فارغ از ظرف زمان بهعنوان سوژه وارد فرایند مفصلبندی خود میکند تیا
از آنها در جهه منافع خود استفاده کند .از مهیترین این دالها میتیوان بیه فتواهیای خلفیای
پیشین عثمانی به ویهه علیه شیعیان ،تقسیی بندی سیاسی عثمانیان ،سوژه طبقهبندی اجتمیاعی
در دوران امویان مبنی بر «غیر» دانستن ع ی اشاره کرد .نکتیه مهمیی کیه بایید توجیه داشیه
مسئله انتخاب دوران مطلوب خ فه اسه .به عبارتی ،با مراجعه به اصول اصلی خ فه میتوان
مشروعیه عثمانیان را به عله عرب نبودن و بهطور مشخص قریشی نبودن موردتردید قیرار داد.
از طرفی ،عثمانیان خلفایی شکسه خیورده هسیتند کیه در برابیر سیایس پیکیو تسیلیی شیدند.
درنتی ه به نظر نمی رسد دارای منیان مشیروعیه و مقبیولیتی در گفتمیان داعیش باشیند امیا
می بینیی که برای توجیه منافع خود حتی از م موعه فتواهیای عثمانییان نییز گی ر نمییکنید.
داعش هیچگاه از تاری گفتمانی سرزمین های عراق و سوریه غافیل نشیده اسیه .ایین گیروه بیا
برجستهسازی دالهای اصلی گفتمان بعث یعنی عربیه و یکپارمگی سرزمینهای عربیی ،آنهیا
را بهعنوان دال های گفتمانی مصادره کرده اسه .بهویهه ،هنگامیکه این دالهیا را در تعامیل بیا
دال های گفتمان اخوانی در عراق و سوریه در نظر میگیریی و نفوک خودخواسته این دالها را در
گفتمان رسمی بعث عراق پس از جنگ کویه و نیز نفوک اجتماعی ناخواسته این مدلولهیا را در
جامعه بعثی سوریه به یاد میآوریی.
پس از سقوط صدار ،این دالها و مدلولها به وضعیه شناور در جامعه تغییر کرده و داعیش
توانسه با تغییر وضعیه آن ها از طریق تبدیل به دال سیاسی ،سوژه «استق ل» را با آن همیراه
سازد و سوژه های فعال سیاسی را در جهیه منیافع خیود خلیق کنید .در خصیوص سیوریه نییز
میبینیی که دا عش توانسه از طریق بحران اجتماعی برآمده از بهار عربی به تزلزل هرمه بیشتر
دال های گفتمان ههمون بعث سوریه بپردازد .نوع عملکرد گفتمانی داعش در سیوریه متفیاوت از
عراق اسه؛ داعش در سوریه گفتمان ههمون بعث را مشابه گفتمان ههمون دموکراسی در عراق،
بهعنوان یک گفتمان رقیب در نظر نمیگیرد؛ بلکه ظاهراً بیشتر بر برجستهسیازی و بیه حاشییه
رانی دال های آن توجه دارد .به عبارتی ،ضدیه گفتمان داعش با گفتمان بعثی رژییی اسید ییک
مسئله هویتی نیسه.
اسه بیا
گفتمان داعش در ضدیه و غیریه با گفتمان دموکراسی قرار دارد .داعش در ت
رد سایس پیکو و بهتبع آن دوله-مله ،اساسیترین دال گفتمانهیای دولیه هیای نیوین را بیه
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حاشیه براند .جایگزین این گروه برای دوله -مله ،دال دوله -امه اسه که از طریق برجستهسیازی
دال مرکزی خ فه و عظمه امه اس ر تبلی میشود .از طرفی ،داعش با برجستهسازی یکپیارمگی
جوامع اهل سنه تحه بیرق خ فه ،یک منطق هی ارزی را برای ارتباط میان مدلولهیای مشیترک
دارد دالهای دارای مدلولهایی اخت فزا متزلیزل
این جوامع برقرار کرده اسه و از این طریق ت
کند؛ تفاوتهای موجود میان این جوامع را به حاشیه براند؛ اما باید توجه داشه که منین ضدیتی بیا
دال دوله -مله به معنای رد مسئولیههای خ فه در تأمین مایحتاا مردر نیسیه .درواقیع داعیش
برای سوژگی مسئولیههای دوله اسه تا از طریق تصیرف آنهیا
با تزلزل مدلولهای دوله در ت
به تثبیه معنای خ فه و درنهایه ههمونی آن بپردازد.
داعش بهمنظور گسترانیدن ریشههای استقرار خود در جغرافیای میانرودان از گفتمان بیدویه
نیز غافل نمانده اسه .بلکه آن را به عنوان یک دال مفصیلبنیدی کیرده اسیه .بایید دانسیه کیه
دالهای اجتماعی مردر این جغرافیا خصوصا ناحیه جزیره در نوسانی دائمی مییان دالهیای اصیلی
شهرنشینی و بدویه قرار دارد .از میان این دو دال اصلی میتوان دال بیدویه را نزدییکتیرین دال
به گفتمانهای سلفی دانسه .مدلول های این دال همیواره بیه علیه سیادگی و قیدیمی بیودن بیا
آسودگی بیشتری به گفتمانهای سلفی گرایش یافته اسه .از مهیترین این مدلولها میتیوان بیه
ویهگیهای اخ قی مردر این جغرافیا بهویهه در منیاطقی بیا ضیریب نفیوک قبیلیهای بیشیتر اشیاره
داشه .در کنار این ،شاهد بحران هویتی مردر ایین قباییل در برابیر تغیییر سیریع جامعیه و سیوق
پرشیب آن به مدینیه و بالطبع تغییرات مدلولهای سنتی قبیله و بیگانگی هرمه بیشتر میردر بیا
آنها هستیی که با برجسته شدن در گفتمان داعش به استخدار درآمدهاند .نباید فرامو کرد کیه
قبایل خود بهعنوان مدلولهای مشروعیه حاکمان تلقی میشوند .پس با تقریب هرمه بیشتر ایین
دالها و مدلول ها به گفتمان داعش ،شاهد تثبیه سریع معنیا در مسییر ههمیونی داعیش در ایین
جغرافیا خواهیی بود .بر این اساس میتوان بر صحه فرضیه این پهوهش صحه گزاشه.
نتیجهگیری
داعش با استفاده از بافتار گفتمانی موجود در میانرودان به ویهه ناحیه جزیره توانسته اسیه
زمینه های استقرار خود را در این جغرافیا ای اد کیرده و سیپس بیا اسیتفاده از سیابقه تیاریخی
موجود در گفتمان های منطقه پس از دوران خ فه اس می تا دوران بعیث ،سیاختار گفتمیانی
خود را تبیین کند .از مهمترین ایین میوارد مییتیوان بیه بافتیارهیای گفتمیانی بیاقی مانیده از
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قبیله گرایی در بافتار گفتمانی کنونی مییان رودان اجتمیاعی عیراق و سیوریه و تبعیات ناشیی از
سایس -پیکو در جدایی قبایل دوسوی مرز دو کشور اشاره داشه .از نظر م هبی نیز میی تیوان
به استفاده ابزاری و سلیقه ای داعش از سابقه گفتمانی فتواهای میرتبط بیا تیاری ایین جغرافییا
اشاره کرد که معروفترین و مهمترین آن را میتوان فتواهیای عثمیانی علییه شییعیان و کردهیا
دانسه .از طرفی ،ت ربه تاریخی مردر در برخیورد بیا گفتمیان بعیث و گفتمیان خ فیه سیبب
پ یر کهنی گفتمان داعش توسط مردمان این سرزمین ها بیه سیبب نزدیکیی بافتیاری شیده
اسه .به این ترتیب ،آزمون مبین آن اسه که ظهور داعش به عله وجیود زمینیههیای بافتیاری
گفتمان بدویه ،دال های پراکنده گفتمانی بعثیه ،گفتمیان اسی رگراییی و در نهاییه گفتمیان
خ فه در میانرودان بوده اسه.
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