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 چكيده
هاي تروريستي هـستند      امروزه بيش از آنكه جنگ ميان كشورها امنيت جهاني را تهديد كند، حركت    

عمـده  .  انـد   خصوص خاورميانه ايجـاد كـرده       كه موجي از نگراني فزاينده را در نقاط مختلف جهان به      
ها هستند كـه در       هاي تروريستي فعال در اين منطقه داراي نقاط مشترك از حيث اهداف و شيوه گروه

الملـل    هـاي روابـط بيـن       اين زمينه مقاالت متعددي به رشته تحرير در آمده است، اما كمتر از نظريه         
الملل، نظريه    در ميان نظريات روابط بين    .  برداري شده است عنوان ابزار  تحليل وقايع تروريستي بهره به

شود كـه بـا نقـد فرهنـگ و            بخش محسوب مي ترين نظريات رهايي انتقادي فرانكفورت، يكي از مهم
مقالـه حاضـر بـا بررسـي مباحـث          .  اقتصاد  به دنبال تعريف جديدي از جهان در سپهر عمومي است  
هـا و     گـيري از داده     ـ تحليلي و با بهره فرانظري و آراي انديشمندان اين مكتب، در چارچوبي توصيفي

هاي تروريستي نظير داعـش      اسناد تاريخي در پي يافتن پاسخ اين سوال است كه داليل تشكيل گروه
هاي نظري مكتب فرانكفورت در موضوع جامعه مدني و سپهر عمومي اسـت؟   تا چه حد منطبق بر داده

هاي تبعيد شده     عنوان يك ابزار نظري مفيد با اشاره جدي به بخش  رسد مكتب فرانكفورت به نظر مي به
هاي اصلي اعتراضات ساختارشكن در آينـده دانـسته          در خالل سيطره عقالنيت ابزاري، آنان را كانون

هاي تروريستي نظير داعش؛ ضعف جامعـه         در نتيجه، يكي از داليل مهم تشكيل و فعاليت گروه  .  است
الملل و نيز ضعف آن در سطح دوم تحليـل       مدني و سپهر عمومي در سطح سوم تحليل يعني نظام بين

 . يعني كشورهاي ميزبان تروريسم داعش بوده است

نظريه انتقـادي فرانكفـورت، تروريـسم داعـش، جامعـه مـدني، سـپهر عمومـي،                  :  واژگان كليدي 
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 مقدمه
در موسـسه     1923 انـدازي در سـال        تفكر انتقادي ماركسيستي پس از يـك فراينـد پوسـت          

متولـد    »مكتـب فرانكفـورت   «هاي اجتماعي فرانكفورت، نظريه انتقادي جديدي را با نـام    پژوهش
داري،    هـاي تفكـر ماركسيـستي ماننـد نقـد نظـام سـرمايه               كرد كه ضمن حفـظ برخـي ويژگـي      

مكتـب فرانكفـورت، بـرخالف ماركسيـسم        «.  هـاي مـاركس داشـت       هاي مهمي با قرائـت      تفاوت
شناسـي   بخش طبقه كارگر تاكيد داشت، بر جامعه كيش كه بر اقتصاد سياسي و نقش رهايي راست
 ) Brown, 1992:  200( ».شناسي سياسي و نظريه فرهنگ تاكيد دارد و روان

 1980 هرچند اشتراكات زيادي ميان مكتب فرانكفورت و نظريات انتقادي متولد شده در دهه      
پردازان مكتـب فرانكفـورت،       گرايي حداقلي يا باور به وجود شالوده توسط نظريه    وجود دارد، شالوده

گرايـي، پساسـاختارگرايي و فمنيـسم جـدا           اين نظريه را از ساير نظريات انتقادي مانند پـساتجدد     
پـردازان    بخشي از محورهاي مورد توجه مكتب، فرهنگ ابزاري است كه بـه بـاور نظريـه        .  سازد مي

بـر هميـن اسـاس، رهـايي بـشر از           .  فرانكفورت، زمينه را براي تسلط نظام فعلي فراهم كرده است 
ساختارهاي ناعادالنه سياست جهاني يك هدف اساسي است كه نظريه فرانكفورت سعي در تجويز     

هاي به حاشـيه رانـده شـده در قـدرت             اين انديشه هدف از تحول را سهيم كردن هويت    .  آن دارد
 . نوعي ترسيم جبهه تجديدنظرطلبان در آينده سياست جهاني است اين موضوع به. داند مي

هـاي    هـاي اخـير موجـي از اقتـدارطلبي و مرزگـشايي توسـط گـروه                 از سوي ديگر در سـال   
بـا    2001 ها كه در سـال        اين گروه .  تروريستي، امنيت وصلح جهاني را مورد تهديد قرار داده است   

هاي مسلط انتخـاب      زني را براي تهديد قدرت   سلسله حمالت انتحاري به خاك آمريكا، روش نقطه
. هاي متفاوت با غرب و شـرق دارنـد      كرده بودند، امروز در قالب مرزگشايي سعي در ايجاد حكومت

هاي   هاي تروريستي نظير داعش با تبيين       هاي ايجاد و فعاليت گروه  تواند مويد شباهت آنچه كه مي
 . است »تالش براي ساختارشكني«و  »تبعيدشدگان«نظري مكتب فرانكفورت باشد، دو موضوع 

هاي نظري مكتب فرانكفورت در موضوع       هدف از نگارش اين مقاله بررسي امكان كاربرد تبيين
 .هاي تجديدنظرطلب و تروريستي نظير داعش است ايجاد و فعاليت گروه
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 اهداف متفكران مكتب فرانكفورت . يك
پردازي رده    الملل يعني نظريه   با توجه به اينكه مكتب فرانكفورت، از نظريات انتقادي روابط بين

 . تواند موثر باشد بخش نظريه مي گردد، بررسي اهداف رهايي دوم محسوب مي
ماكس هوركهايمر، تئودور آدورنو و يورگن هابرماس با نقد تجـدد و رابـرت كـاكس، ريچـارد                   

ريـزي    اشلي و مارك هافمن با هدايت نظريه به سمت ابعاد فراموش شـده، نقـش مهمـي در پـي             
اين مكتب در گام اول بـه نقـد و بازسـازي نظريـه ماركسيـستي                 .  مباني اهداف مكتب ايفا كردند  

جاي سلطه اقتصادي، جبرگرايي و طبقات عامل تحول كه محورهاي نظريـه ماركـس             به. پرداخت
را   »كليه شهروندان عامل تحول با عقل ارتبـاطي       «است، سلطه فكري و فرهنگي، امكان رهايي و    

 . مطرح كرد
صورت   هاي جزيي وجود دارد، اما به       پردازان مكتب فرانكفورت تفاوت  هرچند ميان آرايِ نظريه 

 : توان اهداف انديشه اين مكتب را در موارد زير خالصه كرد كلي مي

 داري  نقد نظام و ابزار سرمايه. الف

آنهـا نـيز نظـام      .  كـار كردنـد     متفكران اين حوزه، با هدف بازنگري آراي مـاركس شـروع بـه              
ماركس متاثر از ديالكتيك هگل بود، امـا ايدهئاليـسم او را قبـول               .  داري را به نقد كشيدند   سرمايه

مصلح و گليار،    . (نداشت؛ زيرا معتقد بود كه هگل ديالكتيك را تنها در حوزه افكار به كار برده است    
: 1374 ريـتزر،   (»  داد  دگرگوني تنها در سطح آگاهي رخ مـي     «بنابراين در فلسفه او )  136 :  1388 

ديالكتيك هگل را در قالب مادي و در        «ئاليسم هگل را واژگونه به كار برد؛ يعني    ماركس ايده)  25 
در نتيجه، او قائـل بـه تقـدم مـسائل           )  78 : 1380 قادري، ( » .خدمت يك انديشه انقالبي قرار داد

هاي اجتماعي شد و اعالم كرد كه روابط حقوقي و شكل دولت، در شرايط           اقتصادي بر تمام پديده
در اين خصوص، متفكران فرانكفورت، هرچنـد ماننـد مـاركس خواهـان            .  مادي زندگي ريشه دارد

مصلح و گليار،   . (كردند  تغيير و اصالح جامعه بودند، زيربنا دانستن اقتصاد در نگاه ماركس را رد مي  
عقالنيتي كه تنها به رابطـه هـدف ــ وسـيله           «از سوي ديگر آنان عقالنيت ابزاري؛ ).  137 :  1388 

تبديل همه روابـط بـه ابـزار و تحريـف         . را نيز زير سوال بردند)  43 : 1388 پوالدي، (» انديشد مي
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. گـيرد   هدف و دور شدن از انسانيت به سمت تعقل مورد نقد صريح مكتب فرانكفـورت قـرار مـي              
 . گيرد نداي تعقل، خدمت به انسان بود و اكنون انسان در حصار تعقل قرار مي

 نقد فلسفه تحصلي. ب

لـذا  .  گيرنـد   ها قرار مـي  در مكتب اصالت تحصل، ادراكات حسي مبناي تعريف و توضيح پديده
نتيجه اين نـوع نگـرش    «.  اي خارج از عينيت، تجربه و مشاهدات علمي، قابل دفاع نيست هر گزاره
(»  .سـازي واقعيـت و عينيـت بخـشيدن بـه نظـم موجـود                گرايانه، چيزي نبود جز مطلق     تحصل

Jay,1996: 62  (                      اين در حالي اسـت كـه مكتـب فرانكفـورت بـا اثرپـذيري از فرويـد و سـاير
لـذا رهـايي از     .  پردازي كـشاند    شناسان، ابعاد غيرمادي را نيز به عرصه نظريه      شناسان و روان جامعه

اينجاست كه حركت به سوي     .  باشد  هاي مادي مي   قالب تحميلي نظام، مستلزم رهايي از قيد گزاره
هـاي غيرمـادي انـسان و جامعـه نظـير روان،              بخش با لحاظ كردن ويژگـي  تعريف جديد و رهايي

 . ممكن است

 نقد فرهنگي. ج

گـيري    فرهنگي كه با بهره   .  گيرد  در مكتب فرانكفورت، فرهنگ ابزاري نيز مورد نقد جدي قرار مي 
هاي جهاني ارتباطات سعي در توجيه نظام فعلـيِ حـاكم و دور كـردن اذهـان از هرگونـه              از پيشرفت

به طور كامل و مطلق، عرصـه خودآگـاه و      «هنر، رسانه، اخبار و ورزش سعي دارند . تغيير بنيادي دارد
قـدرت صـنعت    «)  Adorno,1991:169(»  .ناخودآگاه افراد را تحت نظارت و كنترل خود درآورد      

آدورنـو و هوركهـايمر،     (»  .سازي در يكي شدن آن با نياز مـصنوعاً سـاخته شـده ريـشه دارد             فرهنگ
گـيرد، حـال آنكـه        با اين شرايط فرهنگ در خدمت تثبيت جهان تعريف شده قرار مي      )  236 : 1384 

 . اند بسياري از مردمان در تعريف اين جهان نقشي نداشته
سپهري كـه در آن آرا و       .  اين سه هدف اصلي مكمل ايجاد سپهر عمومي مكتب انتقادي است   

حال بايد بررسي كرد ويژگـي   . بندي شود نظرات بدون اعمال فشار، بيان، بررسي و با اجماع اولويت
 سپهر عمومي مدنظر مكتب چيست؟
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 سپهر عمومي در مكتب فرانكفورت. دو
در .  منتشر كرد تحول ساختاري در حوزه عمومي      كتابي تحت عنوان   1962 هابرماس در سال 

هـاي    پردازد و به عوامـل و زمينـه       اين كتاب او از منظري تاريخي به بحث درباره حوزه عمومي مي
يافتـه، آن را از       داري متـاخر و سـازمان       او با نگاه به سرمايه   . نمايد گيري آن اشاره مي مؤثر در شكل
هـا و     كارهـايي بـراي رفـع محـدوديت         دهد و نهايتـا راه      شناسي مورد تحليل قرار مي      جنبه آسيب

عنوان تالشي بـراي      توان به   حوزه عمومي را مي   .  كند زدن مهاجمين به اين حوزه پيشنهاد مي كنار
توجـه  .  اجتماعي شـناخت   برقراري مجدد ارتباطي ديالكتيكي بين نظام سياسي و نظام فرهنگي ـ    

باشـد    واسطه تغيير در نظام سياسي مي       هابرماس در اين مطالعات بيان تحول نهادهاي فرهنگي به  
بـه ديگـر سـخن،      .  كه در واقع توسعه خود آن نتيجه تغييرات حاصل در نظام اقتصادي بوده است   

ايجاد و توسعه حوزه عمومي از تغييرات حاصـل در بـستر نهـاد سياسـي تـاثير پذيرفتـه اسـت؛                       
از سوي ديگر، نهـاد    .  اجتماعي داشته است تغييراتي كه خود ريشه در تحوالت نهادهاي فرهنگي ـ

براي نمونه، اين نهـاد بـا تـسريع رقابـت و رشـد           .  اقتصادي نيز بر دو نهاد ديگر تاثير گذاشته است
ــ اجتمـاعي و نهـاد         تبليغات و كسب آزادي عمل از دولت، در زايش تغييراتي در نهـاد فرهنگـي             

 . سياسي مؤثر واقع شده است
عنوان   او حوزه عمومي را بيشتر به   .  گذارد هابرماس بين حوزه عمومي و جامعه مدني تفاوت مي

افزاري براي آن قائـل اسـت،         داند و در واقع جنبه نرم    محتوا، حال و هوا، و شرايط يك وضعيت مي
در حالي كه جامعـه مـدني بـراي او اشـاره بـه جنبـه سـازماني، نهـادي و انجمـني دارد و بعـد                           

 ) 114 -115 : 1387 عليخواه، . (سازد افزاري را به ذهن متبادر مي سخت
او در تـشريح    .  دانـد   هابرماس وجود جامعه مدني و حوزه عمومـي را الزم و ملـزوم يكـديگر مـي              

هاي ميانجي بين دولت و جامعـه         هاي اختياري و سازمان   جامعه مدني توجه خود را به نهادها، انجمن
هـاي    جنبـش .  در اينجا قواعدي براي عضويت و چـارچوبي از هنجارهـا وجـود دارد         .  دارد معطوف مي

تري حمايـت بـه عمـل        طور منسجم اند تا از اعضاي خود به سياسي و اجتماعي نهادهايي تشكيل داده
در اينجـا منظـور،     .  ولي حوزه عمومي در واقع به ساختارهاي ارتبـاطي بيـن افـراد اشـاره دارد               . آورند

هـاي    محتوا و فرهنگ گفتمان و كنش ارتباطي بين افراد و كيفيـت آن در داخـل نهادهـا و انجمـن                 
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وجود جامعه مدني با اجـزاي مربـوط بـه آن           .  هاي واسط بين دولت و جامعه است  اختياري و سازمان
بـا كمـي احتيـاط      .  عامل تثبيت و قوام يافتن ساختارهاي ارتباطي ملحوظ در حـوزه عمومـي اسـت           

)حـوزه عمومـي   (توان گفت جامعه مدني از نظر هابرماس متوجه بعد نهاديافته فرهنـگ گفتمـان           مي
سازي حوزه عمومي از برداشت فرانسوي و نـيز هگلـي             شايان ذكر است كه هابرماس در مفهوم  .  است

 . برد هاي ميانجي بين خانواده و دولت بهره مي عنوان تعدد و كثرت انجمن جامعه مدني به
 :هايي كه هابرماس براي حوزه عمومي در نظر دارد از اين قرار است در كل، ويژگي

اين حوزه محل بحث و تبادل نظر افراد        .  است »افكار عمومي«گيري  حوزه عمومي بشر شكل.  يك
 آيد؛ پيرامون مسائل و عاليق عمومي است و شرايط مناسبي براي زايش افكار عمومي به حساب مي

بـه ديگـر    .  پردازنـد   در اين حوزه، شهروندان بر سر منافع عمومي به بحث و تبادل نظر مي        .  دو
هـاي شـغلي كـه        سخن، در اين حوزه برخالف روابط و مقاصد موجود در مؤسسات تجاري و گروه 

كنندگان و خير جمعـي       محور آنها منافع مادي و خصوصي است هدف، تامين منافع عموم شركت
كنندگان در حوزه عمومـي،        به گفته ديويد هلد، دنبال كردن منافع عمومي توسط مشاركت     .  است

هـا    اي از فعاليـت     دارد، و اقتدار دولتي را به مجموعـه         جامعه مدني را از مالحظات سياسي دور مي  
 كند كه نظارت همگاني بر آن وجود دارد؛  محدود مي

 سود و قدرت عمومي است؛ هاي هم اين حوزه، ميانجي گروه. سه
 هاي اساسي در اين حوزه است؛  اصل مشاركت و نظارت دموكراتيك يكي از پايه. چهار
هـاي اجتمـاعي و       تفـاوت .  حق ورود در اين حوزه براي همه شهروندان تضمين شـده اسـت   .  پنج

 ويژه امتيازات اقتصادي هيچ تاثيري در جايگاه و موقعيت افراد در اين حوزه ندارد؛  امتيازات خاص به
ها و مباني مقدس براي پيش بـردن    انديش و استفاده از ارزش كننده از جزم افراد شركت.  شش

هاي عقالني و نه براسـاس        در اين حوزه، اختالفات عقيدتي با احتجاحات و برهان .  استقالل فارغند
 شود؛  رسوم و جزميت منفي برطرف مي

حاكم است؛ يعني مهم، توافق عام و اشـتراك عقيـده اسـت        »خرد جمعي«بر اين حوزه.  هفت
 آيد؛ و دست مي كه از طريق استدالل و گفتمان عمومي به

گفتمان و ارتبـاط صـرفا      .  در حوزه عمومي صرفا يگانگي و عقايد همگون حاكم نيست .  هشت 
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رود، بلكه به لحـاظ فرهنگـي و فكـري ابعـاد متعـددي مطـرح               در جهت ايجاد وفاق به پيش نمي
هاي متفاوت هـستند، در مقابـل         ها و طرز تلقي     هاي مختلف كه داراي آرمان   افراد و گروه.  شود مي

هـاي    حل  سازند و در نهايت در جهت دستيابي به راه       گيرند، اختالفات خود را عيان مي هم قرار مي
. در واقع فضاي حوزه عمومي به روي عقايد متفاوت باز اسـت .  كنند مشترك براي مسائل سعي مي

. افراد كثير بر اصول گفتمان، وحدت عقيده دارند    :  در اينجا ما شاهد وحدت در عين كثرت هستيم
اين حوزه محل بحث و تبـادل نظـر افـراد           .  است»  افكار عمومي «گيري  حوزه عمومي بستر شكل

حـساب    پيرامون مسائل و عاليق عمومي است و شرايط مناسبي بـراي زايـش افكـار عمومـي بـه              
 ) 117 : 1387 عليخواه، . (آيد مي

خـصوص سـپهر عمومـي آشـنا شـديم،            حال كه با مفاهيم اوليه نظريه انتقادي فرانكفورت به      
ضمن بررسي موضوع تروريسم داعش، نقـاط مـشترك ميـان دو موضـوع را مـورد ارزيـابي قـرار                

 : در اينجا الزم است دو موضوع پيرامون اهداف مقاله يادآوري شود. خواهيم داد
اول آنكه، هدف از بخش پيش رو يافتن ارتباط ميان نظريه انتقـادي فرانكفـورت و تروريـسم                 

عنـوان ابـزار      ويژه موضوع سپهر عمومـي بـه        مندي از مكتب فرانكفورت به   داعش نيست، بلكه بهره
 . باشد نظري در راستاي تجزيه و تحليل تروريسم داعش مي

دوم آنكه، روشن است كه در موضوع تشكيل و فعاليت گروه تروريستي داعش، عوامل متعـدد       
اي، اختالفـات مـذهبي، مـسائل         هاي فرامنطقـه   اي، نقش قدرت هاي منطقه و متنوعي نظير رقابت

آنچه كـه   .  تاريخي و جغرافيايي و غيره نقش دارند، اما پيام اين مقاله تبيين همه اين عوامل نيست   
نقطه تمركز و در حوصله اين مقالـه اسـت، عوامـل مـورد اشـاره مكتـب فرانكفـورت در تبييـن                        

 . باشد ويژه جامعه مدني و سپهر عمومي مي ساختارشكني داعش به

 و مكتب فرانكفورت) داعش(دولت اسالمي عراق و شام . سه

، گروهـي   »دولت اسـالمي  «و معروف به  »داعش«دولت اسالمي عراق و شام با نام اختصاري 
هاي سـوريه و عـراق بـر موضـوعات            گيري از عدم تسلط دولت     شورشي فعال است كه ضمن بهره
هاي مهم سرزميني، سياسي و اقتصادي در اين دو كشور شده       امنيتي خود، موفق به تصرف بخش
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امـا  .  داننـد   تاسيس داعش را به جدايي شاخه جهادگرايان سلفي از شبكه القاعده مربوط مي       . است
 . هايي با عملكرد القاعده دارد كه موضوع اين مقاله نيست ها و شباهت اقدامات اين گروه، تفاوت

هـايي از شـمال       اين گروه موفق شد بخـش     .  فعاليت نظامي داعش نخست در سوريه آغاز شد     
زمـان بـا اقـدام نظـامي در           سپس هم .  سوريه را تصرف و تقريباً سراسر استان رقه را تصاحب كند       

در .  سوريه، به عراق حمله كرد و موفق شد رمادي و فلوجه ـ مركز استان انبـار ــ را تـصرف كنـد         
، داعش با گسترش اقدام نظامي خويش توانست موصل ـ دومين شهر عراق ـ و بخش     1393 سال 

اين گروه در سـوريه نـيز پيـشروي       .  دست آورد زيادي از خاك اين كشور، از جمله تكريت را نيز به
هاي ديرالزور و حسكه بود را تـصرف      كرد و مناطقي كه دست ديگر مخالفان نظام سوريه در استان

حدود يك سوم خـاك سـوريه كـه       )  ژوئيه(تا تيرماه }  :اند كه برخي منابع خبري بيان كرده{.  كرد
. اسـت   هاي زيادي از عراق در تصرف داعش بـوده     باشند و نيز بخش هايي از آن نفت خيز مي بخش

هـايي از او در اردن        شـود و فعاليـت      هاي داعش تنها به سوريه و عراق محـدود نمـي           البته فعاليت
 . است است، همچنين اين گروه به دولت لبنان اعالن جنگ كرده گزارش شده

داعش پس از گرفتن موصل، بيانيه تشكيل خالفت اسالمي با خليفگي ابوبكر البغدادي صـادر        
. بـود، گـسترش داد      هاي حكومتي خود را كه از پيش بيشتر در سـوريه آغـاز شـده               كرد و فعاليت

انـدازي پليـس،       توان به چاپ اسكناس با واحد دينار داعش و گذرنامـه، راه          ها مي ازجمله اين اقدام
دولـت  «بـه   »  دولت اسالمي عـراق و شـام      «اين گروه نام خود را از .  صدور نفت و غيره اشاره كرد

هـاي    گيرانـه و مجـازات      دليل قوانين سخت  دولت اسالمي در مدت كوتاهي به.  تغيير داد»  اسالمي
 ) 1393 ويكي پديا، . (سنگين شهرت جهاني پيدا كرد
هـاي    ابـن تيميـه پـدر معنـوي همـه گـروه           .  داند رو ابن تيميه مي خليفه موصل خود را دنباله

كه با انديشه و عقل به كلي مخالف است مگر اينكه آن فكـر و انديـشه در راسـتاي                   .جهادي است
همچنيـن  .  دانـد   ابن تيميه هرگونه تعامل با كفار و مشركين را حرام مي  .  تاييد و نقل احاديث باشد

هـاي جهـادي برپـايي حكومـت          گروه.  داند  تفكرات اسالمي شيعيان را نيز مردود و آنها را كافر مي 
خاطـر    داعـش بـه   )  1385 عجـم،   . (دانند  ديني و اجراي شريعت اسالمي را وظيفه شرعي خود مي   

 ,McCoy(اش    و خشونت وحـشيانه   )  Bulos, 2014(تفسير و قرائت خشن وهابيت از اسالم      



91 

 

 

 1394، سال بيست و دوم، شماره دوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

گير است كه بـا ديگـر        قدري تندرو و سخت بر ضد شيعيان و مسيحيان معروف است و به) 2014
گراي سلفي ازجمله جبهه النصره شاخه رسمي القاعده در سوريه نيز درگير جنگ         هاي اسالم گروه

طور رسمي هرگونه انتساب اين گـروه بـه        ايمن الظواهري، رهبر القاعده، به 2014 شده و در فوريه 
 . است القاعده را رد كرده

شـوند و     هاي جهان مخابره مي     هر روزه اقدامات تروريستي اين گروه با حجم وسيعي در رسانه  
هـاي خـارج از       هاي منطقه خاورميانـه و نـيز دولـت          وحشت و تنفر عمومي از اين اقدامات، دولت      

هـا ماننـد      هـاي نظـامي و برخـي دولـت          ائتالف.  منطقه را به مقابله با اين گروه تشويق كرده است
 . جمهوري اسالمي ايران خارج از اين ائتالف در حال مقابله با اين گروه هستند

تريـن    عنوان يكي از بزرگ     هايي وجود دارد كه داعش در مدت كوتاهي به    رسد زمينه نظر مي به
الملـل شـناخته      هاي امنيتي دو كشور عراق و سوريه و نيز چالش مهم امنيت و صـلح بيـن      چالش

توان با موضوع جامعه مدني و سپهر عمومـي مكتـب فرانكفـورت مرتبـط                  ها را مي اين زمينه.  شد
هـاي تروريـستي، داراي جامعـه مـدني و سـپهر              رسد كشورهاي ميزبان گـروه      نظر مي   به.  ساخت

 . عمومي موثر نيستند

 الملل  جامعه مدني و سپهر عمومي در روابط بين. چهار

. گـيرد   ويژه كاكس قرار مي     پردازان انتقادي به    موضوع جامعه مدني اجتماعي مورد توجه نظريه 
دنبال اعمال كنترل     اي مستقل از دولت و قدرت اقتصادي است كه به    منظور از جامعه مدني، حوزه

گرامـشي و پـيروانش بـر       .  شـود   بر اين دو است و عرصه رقابت نيروهاي اجتماعي محـسوب مـي            
گيري يك جامعه مدني در سطح جهاني كه ناشي از فراملـي شـدن نيروهـاي اجتمـاعي و                     شكل

دنبـال نقـش و       پردازان انتقادي به    نظريه.  كنند  نهادهاي فراملي خصوصي و عمومي است تاكيد مي
هـا در كنـار       به عقيده آنهـا دولـت     .  توانند داشته باشند    تاثيري هستند كه كنشگران غيردولتي مي 

تر باشد، امكان     گويد هرچه جامعه مدني ضعيف     كاكس مي.  ساير كنشگران اثرگذارند نه برتر از آنها
) معامالت قاچاق و مـواد مخـدر      .  هاي پول شويي    بانك.  يافته جنايات سازمان(فعاليت جهان پنهان 

 ) Cox, 2002: 52. (شود بيشتر مي



 

 

92 

 1394، سال بيست و دوم، شماره دوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

عنوان ابزاري بـراي شـكل        تواند به  ويژه در سطح بين فرهنگي مي گفتگو در سطوح متفاوت به 
هاي جديد از سياست جهـاني منجـر شـود و حـتي بـا فرصـت دادن بـه صـداهاي                      دادن به فهم

. الملـل منتهـي گـردد       هاي انتقادي جديدي از نظريه انتقادي روابط بيـن         اي به ارايه روايت حاشيه
 . شود صورت است كه جهان تكثرگرا ايجاد مي در اين) 224 : 1388 مشيرزاده، (

گـرا    سازي براي يك جهان متنـوع كـثرت         المللي را زمينه رابرت كاكس هدف اصلي مطالعات بين
داند و بر اين اسـاس بـر مطالعـه تمـدنها، جامعـه                دهي اجتماعي و هنجارهاي اخالقي مي در سازمان

مدني و بستر پيچيده آن شامل جهاني مخفي، حفظ سپهرزيستي و مشكل انـسجام اجتمـاعي بـراي      
عنـوان واحـدهاي      هـا بـه     تاكيد بر مطالعـه تمـدن     .  حفظ واحدهاي جمعي و نهادهاي آنها تاكيد دارد    

هـا    هـا در ذهـن انـسان        تمـدن .  بيناذهني در جهت فهم و در عين حال حفظ تنوعات انـساني اسـت      
اي از معاني بيناذهني كه بـه اشـخاص فهمـي از         مجموعه«دهند،  هستند و به فهم متعارف شكل مي

فهـم  .  سازند به شـكلي معنـادار بـا يكـديگر ارتبـاط برقـرار كننـد              دهند و آنان را قادر مي واقعيت مي
اي متفاوتـي     گونـه   كند دريابند مردمي كه تاريخ فهم متعـارف آنهـا را بـه           ها را قادر مي ها انسان تمدن

: 1388 مـشيرزاده،   . (كننـد   شكل داده است، چگونه رويدادها را به اشكال متفاوتي تصور و تفسير مـي    
 . شود هاي نظري و گفتماني، منجر به بحران مشروعيت مي عدم پرداختن به كثرت) 236 -237 

حال با نگاهي به داليل ايجاد و حركت گروه تروريستي داعـش ــ كـه امـروز صـلح و ثبـات                    
زعم يا ادعاي داعش      هايي كه به    يابيم كه اين گروه با آموزه  ـ درمي الملل را هدف قرار داده است بين

باشد، اقدام به ساختارشكني و برهم زدن نظم داخلي حـداقل در دو كـشور و                 مبتني بر اسالم مي
اي و تبعيـدي      هاي حاشيه   همان موضوع فرهنگ    »دين«اما آيا  .  الملل نموده است تهديد نظم بين

 مورد اشاره در مكتب فرانكفورت است؟ 
الملل اذعان دارند موضوع دين و ايدئولوژي ديـني كمـتر در        بسياري از انديشمندان روابط بين

اين موضوع حتي با يك جستجوي ساده       .  الملل مورد توجه قرار گرفته است  هاي روابط بين بررسي
هـاي متـني موضـوع        عنوان مثال، تعـداد يافتـه       به.  در موتور جستجوگر گوگل قابل مشاهده است  

دولـت و   «در اين موتور جستجوگر بـسيار كمـتر از موضـوعاتي نظـير            »الملل دين و روابط بين«
 . است »الملل روابط بين
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الملـل نقـش مهمـي        مباني فرانظري نظريات دسته اول در به حاشيه راندن دين از مطالعات بيـن      
، خرد ابزاري و تجربه را در حـصول شـناخت كافـي          »شناسي معرفت«اين نظريات در باب .  ايفا كردند

در بـاب   .  اعالم كرده و ساير منابع شناخت همچون وحي و تفسير و تاويل و غـيره را مـردود دانـستند      
، جهان را صرفا واقعيتي مادي دانستند كه علم مامور به شناخت همين امـور مـادي      »شناسي هستي«

بـا اومانيـسم موجـود در ايـن         .  است و در صورت وجود متافيزيك، انسان قادر به شـناخت آن نيـست     
در .  بايست با شناخت آن، جهان را در اختيـار خـود بگـيرد              مكتب، انسان محور عالم هستي شد و مي  

گرايـي   رو، اثبات   شناسي نيز ابزار شناخت را محدود به حس و تجربه و عقل ابزاري دانست؛ از اين      روش
ترين روش براي شناخت عالم هستي شد كه تعميم آن از علوم طبيعي به علـوم        برجسته)  رفتارگرايي(

 ) 33 : 1390 سبحاني و اميدي. (اجتماعي موجب بروز تنگناهايي براي علوم اجتماعي شد
و در خوانـش      »زدايـي   دين«در قرائت حداكثري    «:  توجهي منجر به آن شده است كه   اين بي

رئاليـستي،      ــ   الملـل    هاي مختلف پيرامون روابـط بيـن       ، مركز ثقل نظريه   »سكوالريسم«حداقلي  
هم از اين روست كه مايكل بارنت بر سكوالر بودن تئوري     »  .ـ قرار گيرد ليبراليستي و ماركسيستي

هـاي موجـود در       حتي معدود موارد پـژوهش    ) Barnet, 2011: 93. (الملل اذعان دارد روابط بين
الملل نيز نه در راستاي شناخت و درك واقعـي ديـن و آثـار آن                   غرب با موضوع دين و روابط بين

 . اند جوامع بشري بلكه با هدف مرز كشيدن ميان دين و مدرنيته انجام شده بر
خوانـد و از او       ـ دين را به عرصه عمومي فرا مـي          در مقطعي  ـ  برخالف جريان مسلط، هابرماس

نقد او از نظر خويش مرهون نقدهاي زيادي نـيز هـست          .  خواهد نقش خويش را برعهده بگيرد مي
بـا  )  Tracy, 1992: 36. (نظر او شد    خصوص آمريكايي به    كه از سوي فيلسوفان فلسفه ديني به  

گرايـي مبتـني بـر گرايـشات          هاي غربـي از مبحـث كـالن اسـالم           اين حال وجه مسلط پژوهش    
ادوراد «داسـتان بـا       توان هم  درستي مي به.  گرايي در غرب است شناسانه و ناشي از تجربه دين شرق
گـراي    شناسـي غـرب بـا ذهنيـت ارزش          ريشه اين بدفهمي بنيادگرايي را در نگـاه شـرق         »  سعيد
يافته دموكرات مدرن بـه شـرق         نگاهي از موضع قدرت غرب توسعه .  انديش به شرق دانست دوگانه
را ضـد همـه      )  گرايي  اسالم(مانده، استبدادي و سنتي، كه با متعالي فرض كردن خود، ديگري  عقب
در اين تناقضِ علم و دين كه ناشـي از تجربـه اروپاسـت،  هـر                 .  كند هاي مدرنيته فرض مي داشته
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نگرش ديني در همه مذاهب، مانند تجربه بنيادگرايي مسيحي ضد مدرنيته، ضد دموكراسي، ضـد      
 ) 154 : 1390 جوكار و صفوي، . (شود تساهل و حتي ضد مذهب انگاشته مي
الملل به حاشيه رفتـه و از متـن          عمل، دين در روابط بين  چه در حوزه تئوريك و چه در حوزه

اما با تغيير در مطالبات، اهداف و بـازيگران    .  الملل، طرد و رانده شده است مطالعه و عمل روابط بين
الملـل قـرار     هاي اخير در حاشيه روابط بيـن  عبارتي، مفاهيمي كه طي سده به.  رو به بازگشت است

الملل قائـل نبودنـد، امـروزه، در         داشتند و انديشمندان معاصر، نقشي براي آنها در تغيير نظام بين        
زمره متغيرهاي مستقلي قرار دارنـد كـه درصـدد ايجـاد تغييراتـي چـشمگير در ترتيبـات نظـام                 

از فـضاي   »  تبعيـد «است كه پس از     »  دين«ترين اين مفاهيم، مفهوم      برجسته. الملل هستند بين
الملل از حاشيه رها شده و در فرآيند بازگـشت بـه مركـز آن قـرار               عملياتي و مطالعاتي روابط بين

 ) Opetito & Hatzopoulos, 2003: 5. (گرفته است
هاي جهادي برپـايي حكومـت ديـني و اجـراي شـريعت               در تعريف داعش بيان شد كه گروه      

در اين راستا داعـش يكـي از اهـداف خـود را بـرهم زدن             .  دانند اسالمي را وظيفه شرعي خود مي
داعش صلح موجود   .  ساختارهاي فعلي و برپايي ساختاري بر مبناي عدالت واقعي اعالم كرده است    

حال آنكه عدالت در نگاه ديني با عدالت پوزيتويستي تفاوت دارد؛ تفـاوتي كـه           .  داند را عادالنه نمي
اين همان موضوع به حاشيه رفتـه در مطالعـات          .  مطالعات غيرفرانكفورتي قادر به درك آن نيست    

 . الملل است روابط بين
در نگرش مادي، صلح به معناي نبود جنگ و توقف آن بوده و بـا عـدالت، چنـدان مناسـبتي            

گرايي در يـك سـو و         توان به صورت پيوستاري تصور كرد كه آرمان   هاي مادي را مي ديدگاه.  ندارد
گيرنـد،     گـرا نـشات مـي       بيني مادي   اين دو نگرش كه از جهان    .  گرايي در سوي ديگر قرار دارد واقع

هيـچ يـك عـدالت را در صـلح دخالـت            .  كننـد   هاي بزرگ معنا مي   صلح را در جهت منافع قدرت
دهند و همين امر، يعني توجه نكردن به مبادي و علل جنگ و ناامني و عوامل مخل صلح كه        نمي
در نگـرش   .  عدالتي و ظلم است، باعث شده صـلح حقيقـي و پايـدار در جهـان محقـق نـشود                  بي

هـاي    اين نگرش در مقابـل ديـدگاه      .  توحيدي برخالف نگرش مادي، صلح بدون عدالت معنا ندارد   
روش شناخت در اين ديدگاه بر اساس سـه عنـصر عقـل،          .  گيرد شده الهي قرار مي مادي و تحريف
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جـو و هدفـدار       در اين بينش انسان موجودي بالقوه خيرخواه، خـداجو، كمـال          .  شرع و حس است 
تواند يكي از دو صفت سعادت يا شقاوت را كه ناشي از مختـار بـودن اوسـت، داشـته          است كه مي

 )  100 : 1390 گو،  جوادي ارجمند و حق. (باشد
در اين مسير و در اولين قدم بـا دولـت سـوريه و         .  داعش به دنبال ايجاد خالفت اسالمي است

هـاي غربـي و شـرقي         پس از آن دامنه تهديد خود را به دولت ايران و قدرت .  عراق وارد جنگ شد
هرچند بسياري از انديشمندان ديني، اسالم مـورد ادعـاي داعـش را نقـض مـسلم                 .  گسترش داد

دانند، اما استفاده اين گروه از ابزار دين در راستاي پيشبرد اهداف خود، بـار ديگـر       اسالم واقعي مي
لـذا رويكـرد حـذفي بـه ديـن در قالـب             .  لزوم توجه به مقوله دين را در كانون توجهات قـرار داد           

هاي ايدئولوژيك نظـير داعـش را        توان گروه در اينجا مي.  زدايي و سكوالريسم موثر نبوده است دين
هايي كه نپرداختن به موضـوع آنـان،         هاي مكتب فرانكفورت دانست؛ تبعيدي اي جزو همان حاشيه

رسـد بخـشي از       نظـر مـي     حتي به.  عيار مواجه كرده است امروز جهان را با يك ساختارشكني تمام
هـاي ديـني در       ها با داعش در اعتراض به روند جهاني شـدن و تنـاقض زيـستگاه گـروه                  همراهي

خاورميانه با كل دنياي مدرن است؛ دنياي مدرني كه با ابزارهاي مختلف به دين حمله و سـعي در    
 . حذف آن از نقشه فكري جوامع دارد

و   1979 اي ديگر بررسي كنيم، با پيروزي انقالب اسالمي ايران در سـال      اگر موضوع را از زاويه
اي چند سـال اخـير، شـاهد مطـرح شـدن اسـالم سياسـي در عرصـه                      نيز برخي حوادث منطقه   

اين در حالي است كه داعش با طرح دولت اسـالمي عمـال بـدترين چهـره          .  داري هستيم حكومت
اينكـه آيـا بـه يـدك        .  ممكن را از اسالم سياسي در معرض ديد و قضاوت جهانيان قرار داده است      

مندي از آخـرين امكانـات ارتباطـي          كشيدن عنوان دولت اسالمي توسط گروهي تروريست و بهره  
براي انتشار بدترين تصاوير از اقدامات دولت اسالمي در راستاي تضعيف ديـدگاه اسـالم سياسـي                

واره، بـار     با فرض مثبت بودن اين طـرح      .  باشد  هاي غربي است يا خير، محل تامل مي    توسط رسانه
همـان موضـوعي كـه      .  ديگر تالش نظريات دسته اول براي عدم تغيير در جهان قابل تاييد اسـت        

 . چيني براي آن نموده است نظريه فرانكفورت، ساختار فعلي سياسي جهان را متهم به زمينه
الملل، نظام فعلي جهـاني ابـزار        دليل نپرداختن اساسي به موضوع دين در روابط بين در مجموع به
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همين نداشتن ابزار مناسب    .  موثر تحليلي براي فرو نشاندن فوري تروريسم داعش و موارد مشابه ندارد  
توان داعش امـروز را بـه نوعـي نتيجـه مـدل               مي.  براي تحليل، مداخالت غيرسازنده را به همراه دارد   

لـذا بـا حـذف فيزيكـي        .  مداخله غيرسازنده غرب در سقوط صدام و خروج نامطمئن از عراق دانـست     
 . الملل را تهديد خواهد كرد هاي مشابه همچنان صلح بين هاي احتمالي گروه داعش، مسئله بحران

 جامعه مدني و سپهر عمومي در كشورهاي ميزبان داعش. پنج

رسد تفسير مكتب فرانكفورت در موضوع سپهر عمومي در سطح سوم تحليل يعنـي     نظر مي به
 . باشد تر يعني دولت ـ ملت نيز مي الملل قابل تعميم به سطوح پايين نظام بين

داري متـاخر يـا       بر اين نكته تمركز دارد كـه در سـرمايه        بحران مشروعيت هابرماس در كتاب 
هاي نظـام بـه طـور گـسترده در اقتـصاد              يافته، دولت به منظور رفع نارسايي     داري سازمان سرمايه

ايـن واقعيـت    .  ها نقـش مـستقيمي دارد      كشي از انسان كند و در انباشت سرمايه و بهره دخالت مي
بحران مشروعيت ناشي از اين امر اسـت كـه دولـت          .  مسئله بحران مشروعيت را پيش آورده است

تواند ماهيت قهرآميز خود را پنهان كند؛ يعني اينكه خود را نماينده منـافع عمومـي معرفـي                 نمي
هـاي سـنتي بـا تهاجـم          هاي ايدئولوژيك دولت كه در عرصه ارزش        پايه.  كند و مشروع جلوه دهد  
دليل مداخله دولت به نفع بخـش         به)  موفقيت، مصرف، رفاه(هاي مدرن  عقالنيت و در حوزه ارزش

آورد و ايـن      خصوصي دستخوش بحران است، مراتب كسري مشروعيت را براي نظام به همراه مي        
 ) 59 -60 : 1388 پوالدي، . (كسري مشروعيت قابل درمان نيست

اي يـا ملـي در        المللي مدني در مكتب فرانكفورت با جامعـه مـدني منطقـه             با تطبيق جامعه بين  
وضعيت جامعـه مدنـي     .  توان آثار نبود يا ضعف ساختاري اين جامعه را تبيين كرد  سطوح كشورها مي

بنـدي    شـود كـه در رده       عنوان مثال اشاره مي به.  در خاورميانه نمودي از همان نگراني هابرماسي است
امنيـت  (هفت منطقه جغرافيايي جهـان بـر پايـه چهـار شـاخص انتخابـات آزاد، حـق راي فـردي                        

هـا،    هاي بيگانه در حكومت و در آخر توانايي شهروندان در اعمال سياسـت        ، نفوذ قدرت)دهندگان راي
 ) Democracy Index: 2012. (ترين جايگاه را دارند خاورميانه و شمال آفريقا پايين

هـاي گـروه تروريـستي داعـش          در تاريخ دو كشور سوريه و عراق كه ميزبـان اصـلي فعاليـت         
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هـاي جزيـي      رغـم تفـاوت     اين حزب بـه  .  اي برخوردار بوده است هستند، حزب بعث از جايگاه ويژه
يكـي از   .  فكري و عملي در سوريه و عراق، داراي تشابهات رفتاري زيادي در اين دو كـشور اسـت              

گـري و ايجـاد محـدوديت بـراي جامعـه             مبناهاي رفتاري اين حزب، كودتا و نقش پررنگ نظامي 
 . مدني است

هـاي آن در كـشورهاي        شـود كـه شـاخه       ترين احزاب عربي محسوب مي      حزب بعث از بزرگ
  ايـن حـزب كـه در آوريـل سـال            .  مختلف عربي از جمله لبنان، يمن، اردن و عراق فعاليت دارند       

در سوريه اعالم موجوديت كرد، بارها همراه با ديگر احزاب و نيروهـاي سياسـي وقـت، در                 1947 
، طـي كودتـايي، قـدرت را در سـوريه           1963    نظام حاكم بر سوريه حضور داشت تا اينكه در سال      

اين كودتا واكنشي از سوي حزب بعث به فروپاشـي اتحـاد ميـان سـوريه و مـصر              .  دست گرفت به
افسراني چون محمـد عمـران، فهـد        .  پابرجا بود   1961 تا سال     1959    شود كه از سال    ارزيابي مي

هاي نظامي برجـسته حـزب بعـث، زمينـه بـه قـدرت                الشاعر، صالح جديد و حافظ اسد از چهره     
 . رسيدن آن را در سوريه فراهم كردند

رفت، پـس از بـه قـدرت          شمار مي   سوريه كه تا آن زمان از كودتاخيزترين كشورهاي جهان به   
تنـدرو  «با وجود اين، اختالفات ميان دو جنـاح   .  رسيدن حزب بعث، وارد مرحله آرام و باثباتي شد

در حزب بعث سوريه به يـك كودتـاي درون حزبـي انجاميـد و                  »گرا  رو چپ   ميانه«و  »گرا راست
موفـق شـد اعـضاي تنـدروي حـزب را از              1966 فوريـه     23    جناح چپ حزب بعـث سـوريه در         

در پي اين كودتا، بيشتر تندروهاي حزب بـه عـراق فـرار كردنـد، در                .  هاي كليدي كنار بزند پست
، رييس جمهوري وقت، ميشل عفلق، دبيركل و        »محمدامين الحافظ «توان به ژنرال  ميان آنان مي

 . وزير وقت سوريه، اشاره كرد گذار حزب، و صالح البيطار، نخست بنيان
رو حزب بعث بود كه نقش مهمـي در       جمهوري فقيد سوريه از رهبران ميانه حافظ اسد، رييس

نيز فرماندهي نيروي هوايـي سـوريه را          1964 ايفا كرد و از       1963 به قدرت رسيدن اين حزب در 
پـس    1970    وي، در سال    .  اسد پس از كودتا با حفظ سمت، وزير دفاع سوريه شد    .  برعهده داشت

در يـك     1971 مـارس     12  وزيري سوريه رسيد و در       طلبانه خود به نخست از اعالم جنبش اصالح
حافظ اسد در پايان همـان سـال از سـوي           .  پرسي به رياست جمهوري اين كشور انتخاب شد همه
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 . عنوان دبيركل اين حزب برگزيده شد تشكيالت رهبري كشوري حزب بعث به
توانـست بـا      »احمد حس البكر  «تشكيالت حزب بعث عراق به رهبري ژنرال    1968    در سال 

با توجه به حاكم شدن حزب بعث در عراق،      .  يك كودتاي نظامي قدرت را در بغداد از آن خود كند
هاي فراواني براي اتحاد ميان دو كشور انجام داد و توافق شد كه اتحاد دو كـشور         حافظ اسد تالش

 . اعالن شود 1979 در مارس 
كه از جناح راست حزب بعث عراق و در آن زمان معـاون رييـس جمهـوري       »صدام حسين«

عراق بود، با استفاده از نفوذش در تشكيالت اطالعاتي و حزب بعث عراق، توانست ساعاتي قبـل از      
نگاهي گذرا به تـاريخ حـزب بعـث در عـراق نـشان              .  اعالم وحدت دو كشور، آن را متالشي سازد      

بـه    1980 تـا 1978    هاي    دار اتحاد با سوريه، در فاصله سال     هاي طرف دهد كه بيشتر شخصيت مي
رياسـت    1979 دست صدام، رييس گروه امنيتي حنين، وابـسته بـه حـزب بعـث كـه در سـال                     

 . جمهوري عراق را نيز از آن خود كرد، ترور شدند
ترتيـب    پس از آن كه صدام قدرت را در عراق تصاحب كرد، روابط ميان دمشق و بغداد كه بـه       

محل استقرار دو جناح چپ و راست حزب بعث بود، تيره شد، تا آنجا كه هر دو كشور به مخالفـان   
با وجود اين اختالفات، بسياري از رفتارهاي حزب بعث در سوريه و          .  دادند سياسي يكديگر پناه مي

 . آفريني براي جامعه مدني و سپهر عمومي بوده است عراق مشابه و منتج به محدوديت
هـاي    توان گفـت تعـداد احـزاب يـا جريـان            جامعه مدني در سوريه آنقدر ضعيف است كه مي

عنوان مثال، حزب كمونيـست كـه         به.  مخالف نظام سوريه از تعداد احزاب موافق نظام بيشتر است    
تحت تعقيـب قـرار گرفتـه و زنـداني شـدند، جماعـت تنـدروي                   1958 قبال اعضاي آن در سال      

كه توسـط حـافظ صـادر شـد، فعاليتـش             1980 مصوب    49 المسلمين كه بر اساس قانون      اخوان
در   2006 كـه در سـال        »جبهه نجات ملـي   «ممنوع اعالم و اعضاي آن به اعدام محكوم شدند و       

هـاي ليـبرال و       بروكسل با حضور خدام، صدرالدين البيانوني سرپرست اخوان،  نمايندگان جريـان       
دنبـال سـاقط كـردن نظـام سياسـي            گراي سوري مخالف نظام در خارج تشكيل شد، همه به       قوم

 . سوريه هستند
كننـده را     ثبـات   يافتـه و بـي      در عراق نيز نبود جامعه مدني فعال زمينه ايجاد تحركات سازمان     
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هايـي    جامعه مدني عراق در دوران صدام حسين عمال مسكوت يافته و در برهـه  .  فراهم كرده است
هـاي عـراق پـس از سـقوط           دولت.  در راستاي حمايت از حاكميت مورد استفاده قرار گرفته است    

صدام، با ايجاد وزارت جامعه مدني سعي در تقويت نقش نهادهاي غيردولتي در عرصه سياسـي و              
هاي مالي در اين زمينـه بـه عـراق ارايـه          هاي غربي نيز كمك اقتصادي اين كشور داشتند و قدرت

رغم اين جديت و اشتياق، واقعيت تلخ ايـن اسـت كـه تقريبـا دو دهـه پـس از اينكـه                       به.  اند داده
ها گفتند، نظريـه      محققان در باب مزايا و تاثيرات مثبت تجديد حيات و تقويت جامعه مدني سخن 

هـم از     هاي عربي به سمت تحـوالت دموكراتيـك، آن          جامعه مدني، تاكنون در زمينه راندن دولت   
در .  گـيري را در برنداشـته اسـت         ها و نهادهاي استبدادي، هيچ نتيجه چـشم   طريق تضعيف بنيان

عنـوان    هاي متولي امـر جامعـه مـدني بـه           ، در بيشتر كشورهاي عربي به سازمان1990 اوايل دهه 
نمادي از اصالحات ليبرال نگريستند كه به تازگي به اين جوامع وارد شـده بـود و هميـن نگـرش           

ها را در حالت سكون نگه داشت؛ و اين در حالي بود كه چنـدين كـشور مثـل            ها اين سازمان سال
هـاي بيـشتر و       گرد بيشتر به سمت استبداد، اين دهه را با محـدوديت        مصر و تونس، حتي با عقب

 )1385 ال يام، . (هاي مدني و تكثرگرايي سياسي به پايان رساندند شديدتر روي آزادي
هاي ديگري    شناسي متشكل از اعراب شيعي، اعراب سني، كردها و اقليت           عراق از منظر جامعه

هـاي      هاي مذهبي و قومي و نه بر اسـاس شـاخص            است كه هنوز هويت خود را بر اساس شاخص  
اي   گونـه   كنند براي تقويت خود به        ها تالش مي  ها و اقليت  همچنين اين گروه.  كنند    ملي تعريف مي

. خود را به يكي از كشورهاي بزرگ منطقه پيوند بزنند كه اين امر بر مشكالت موجود افزوده است       
هاي مساعدي براي ايجاد جامعه مـدني در ايـن كـشور              لذا حداقل تا امروز، زمينه   )  1390 ترابي، (

ماننـد يـا در       شود و مسكوت مـي      به همين دليل صداهاي غير از دولت يا شنيده نمي   . وجود ندارد
بـسياري از نـاظران     .  شوند قالب همكاري با يك گروه تروريستي نظير داعش به انحراف كشيده مي

تر از توان داعش است       حوادث اخير عراق بر اين باورند كه پيشروي داعش محصول يك عامل مهم
در بلندمـدت توسـعه رويكـرد       .  هـاي فرامـوش شـده جامعـه عـراق اسـت             و آن همراهي بخـش    

 . هاي فعلي را تعديل نمايد گرايي تواند بخشي از افراطي ساالري در اين كشور مي مردم
دهد و در عرصـه اقتـصادي       ها را به افراد مي زماني كه فضاي سياسي عمال اجازه طرح خواست
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ضـمن اينكـه    .  گرايـي بـاقي نخواهـد مانـد        شرايط براي رشد وجود دارد، دليل چنداني براي افراط
هاي افراطي به دليل تـضارب آرا و عبـور         ماهيت دموكراسي به شكلي است كه در قالب آن ديدگاه

توانـد    بنـابراين دموكراسـي مـي     .  گـيرد   روتري به خود مي     هاي مختلف عمال ماهيت ميانه      از صافي
 ) 1391 ترابي، . (گرايي را تحت تاثير قرار دهد هاي افراط ريشه

 ساختارشكني فرانكفورت و تروريسم داعش . شش

از ديدگاه مكتب فرانكفورت نبود جامعه مدني و سپهر عمومـي رابطـه عكـس بـا تمايـل بـه                    
زمينـه    طور كه پيشتر به آن اشاره شد، مكتب فرانكفورت نيز با اين پيش     همان.  ساختارشكني دارد

شناسـي و     شناسـي، معرفـت     كه سپهر عمومي واقعي وجـود نـدارد، بـا تغيـير در مبـاني هـستي                
 . شناسي نظريات دسته اول به دنبال تغيير ساختارهاي حاكم بر جهان است روش

تر از ديگران اسـت و بـه دنبـال كـشف و متحـد                  الملل، انقالبي   ديدگاه كاكس به تغيير نظام بين  
او معتقـد اسـت بـراي رسـيدن بـه ايـن تغييـر               .  المللي اسـت   كردن نيروهاي مخالف در ساختار بين

توان از تناقضات دروني نظم موجود براي به چالش كشيدن آن استفاده كـرد و بـه نظـم جهانـي                 مي
هاي اجتماعي و نيروهاي ضد هژمونيكي بهـترين نيروهـا            نظر وي، جنبش  به.  تري دست يافت عادالنه

كنـد ايـن پـروژه        كاكس اذعان مـي   .  براي به چالش كشيدن ترتيبات سياسي و نهادي مسلط هستند
گـيري ايـن بلـوك،        گيري بلوك جديد تاريخي است و الزمـه شـكل      سياسي ـ اخالقي مستلزم شكل

ريزي شده است كه عالوه بر تسخير مراكز قدرت بايد داراي قدرت ايـدئولوژي،          مبارزه آگاهانه و برنامه
 )109 ، 1390 جوادي ارجمند و حق گو، . (كننده باشد هاي قانع قدرت اقتصادي و استدالل

نظريه انتقادي در پي رهايي بشر از ساختارهاي ناعادالنه سياسـت جهـاني و اقتـصاد جهانـي              
آنها در تالشند نقاب از چهره سلطه شـمال      .  هاي هژمونيك قرار دارند است كه تحت كنترل قدرت

 ) Jacson and Sorensen, 1997: 233-234. (ثروتمند بر جنوب فقير بردارند
هاي مختلف، به اين موضوع اشاره       استفن گيل با تاكيد بر تحول مستمر تاريخي و تعامل حوزه

المللي كه نظـام رسـمي دولـت حـاكم را تقويـت            كند كه اشكال پيشين فعاليت اقتصادي بين مي
تـدريج نـابود      دار بـه    گرايي اقتصادي عميـق و ريـشه        واسطه رقابت و هم كرده، به شكلي فزاينده به
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از ديد گيل، ساختار قدرت سياسي جهاني معاصر شامل يك بلـوك تـاريخي فراملـي بـا           .  شود مي
هـاي دولـتي گـروه هفـت تـشكيل            تنوعات محلي است كه كانون آن را سرمايه فراملي دسـتگاه           

 )Gill, 1993: 43. (دهند مي
اي اشـاره     هـاي اجتمـاعي     المللي، به جنبـش  كاكس در بحث تناقضات دروني نظم موجود بين

هايي كارآمد بر ضد آن استفاده كننـد و بـه        توانند از اين تناقضات براي پيشبرد چالش دارد كه مي
اينها به بيان گيـل، نيروهـاي ضـد هژمونيكـي هـستند كـه               .  تري دست يابند  نظم جهاني عادالنه

بــراي ايــن چــالش الزم اســت     .  كــشند  ترتيبــات سياســي و نهــادي مــسلط را بــه چــالش مــي         
 Stean and. (ها، مفاهيم و مالحظات بديل باشـد    اي از ارزش به شكل مجموعه»  هژموني ضد«

Pettiford, 2001: 117  (»           نيروهاي ضد هژمونيك، ماهيت كامال مشخصي ندارنـد و ممكـن
طور كه پيشتر اشاره شد، گروه داعـش         همان)  Gill,1993: 43(» .است مترقي باشند يا نباشند

سـعي در ساختارشـكني در نظـام سياسـي حـداقل دو كـشور و                   »ديني«با مباني به زعم خود      
 . الملل به مبارزه داشته است فراخواندن نظام سياسي بين

شناسـان موضـوعي      شناسـان و انـسان      ارتباط ميـان مـذهب و تغيـير جهـان، بـراي جامعـه              
مطالعات نشان داده است كساني كه مرتكـب اقـدامات وحـشيانه، تخريـب و                .  برانگيز است   چالش

شوند، معموال بر اين اعتقادند كـه از طريـق اقـدامات قهـري آنهـا دنيـاي               خشونت به نام دين مي
 ) Siberman, 2000: 529-549. (بهتري ايجاد خواهد شد

اين حمله به ساختار با حمله به دولـت         .  داعش برهم زدن ساختار قدرت را در دستور كار خود قرار داد   
. رسـد   بشار اسد شروع و در مسير حمله به دولت عراق ادامه و با طرح تهديد ساير كشورها به اوج خود مـي      

داعش بر اين عقيده است كه مرزهاي كنونيِ بين كشورهاي اسالمي كه حاصل تجزيه امـپراتوري عثمانـي          
نامه منعقده سايكس ـ پيكو بين فرانسه و بريتانيا است و بايد برچيـده گـردد و مرزهـا           است، نتيجه موافقت

 ) Tran & Matthew, 2014(» .بايد به حالت پيش از جنگ جهاني اول باز گردد
الملل كنوني قابـل تحقـق        هاي جديد داراي اهدافي هستند كه در ساختار نظام بين     تروريست

رو   از ايـن  .  ها و هنجارهاي نظام با اين اهـداف در تعـارض اسـت              نبوده و بسياري از اصول و ارزش  
الملـل    ها تساهل الزم را نداشته و رويكردي ساختارشكنانه نسبت به نظام بين     عمدتا اين تروريست
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ايـن مـسئله يكـي از       .  ثمـر اسـت     دارند، بنابراين مذاكره و يا تالش براي مصالحه با آنها معموال بي  
هـايي نظـير القاعـده        گـروه .  باشـد   هاي اين نوع تروريـسم مـي        ترين ويژگي ترين و خطرناك جدي

دانند و لذا در اصول هيچ تسامحي به خـرج نـداده و از                 تروريسم را هدف خود و امري مقدس مي 
 )Campbell, 2000: 21. (دارند آن دست بر نمي

سـابقه ايـن    .  آورد  داعش براي حكومت توحيدي مورد ادعاي خود به اسالم سياسي روي مـي         
بيند، اما حكومـت شـيعه        ترين كشور به خود يعني جمهوري اسالمي ايران مي     اسالم را در نزديك

دهد بلكه بر آن است كه ايران نيز در راستاي انحـراف در اسـالم قـدم         تنها الگو قرار نمي ايران را نه
) ره(حال آنكه اتفاقا نتيجه گفتمان امام خميني      .  برداشته و از راه خلف صالح منحرف گرديده است

الملـل،    عنوان نيروي موثر در روابط بيـن   ظهور اسالم سياسي به.  ظهور اسالم سياسي در جهان بود
الملل مبـني بـر تـاثير نگذاشـتن ديـن بـر تحـوالت                 هاي سكوالر روابط بين  مفروض اصلي نظريه

اي بـراي ديـن در        كننـده   ها، نقـش تعييـن      كند؛ زيرا هيچ يك از اين نظريه   المللي را باطل مي بين
هرچند گفتمان انقالب اسالمي    )  18 :  1389 دهقاني فيروزآبادي،   . (الملل قائل نيستند سياست بين
هاي موجـود در سـاختار        داند، اما براي تغيير آن از مكانيزم     المللي فعلي را ناعادالنه مي ساختار بين

 .  نمايد ساالري ديني مي كند و يا سعي در ايجاد تعاريف جديد نظير مردم برداري مي بهره

 گيري نتيجه

الملـل محـسوب      در حال حاضر تروريسم داعش يكـي از موضـوعات مطـرح در عرصـه بيـن                 
اي به عرصـه      مكتب فرانكفورت با انتقاد از ساختار فعلي و دخيل نكردن صداهاي حاشيه   .  گردد مي

در نوشـتارهاي   .  گفتمان، از موضوعي به نام جامعه مدني و سپهر عمومـي سـخن بـه ميـان آورد               
كنـد و هـم       المللي پيـدا مـي      پردازان فرانكفورت سپهر عمومي و جامعه مدني هم جنبه بين   نظريه

 . ملتيـ  جنبه دولت
توان دريافت كه عمده نظريات دسته اول از پرداختن بـه        المللي مي با بررسي جامعه مدني بين

هاي ديـني مـورد       همين دوري باعث شده است كه ديدگاه     .  اند الملل طفره رفته دين در روابط بين
. تحليل جدي قرار نگيرند و عدم تحليل جدي فضا را براي طرح دين سياسي محدود كرده اسـت            
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عنوان يك دولـت      به لذا نظام فعلي ابزار مناسب و موثري براي تحليل و برخورد با موضوع داعش ـ    
از سوي ديگر ضعف بنيادي جامعه مدني و سپهر عمومي كشورهاي ميزبان داعـش        .  ديني ـ ندارد

اي منازعـات قومـي و مـذهبي در ايـن دو              ـ نظير عراق و سوريه ـ آينده روشني براي حل ريـشه    
 . سازد كشور نمايان نمي

اگر قرار باشد پيشنهاداتي از جنس مكتب فرانكفورت براي حل موضوعات مشابه ارايه داد، در        
همـان  .  الملـل اشـاره كـرد       توان به لزوم ايجاد نگاه ويژه به دين در عرصه روابط بين     اولين مهم مي

ها و صداهاي تبعيد شـده، از سـوي مكتـب          موضوعي كه در قالب شناخت و مجال دادن به تمدن
الملل مورد كنكاش جدي قرار نگيرد، حملـه بـه آن        اگر موضوع دين در روابط بين.  شود مطرح مي

توانـد جوامـع ديـني را در برابـر جوامـع              آوري، رسانه، هنر و با بهره از آزادي بيان مي      در قالب فن
هاي افراطي، مـشكالتي را بـراي نظـم و صـلح            غيرديني قرار دهد و از پس همين رودررويي گروه

 . الملل ايجاد نمايند بين
هاي تروريستي مهـم      در اولويت دوم، گسترش جامعه مدني در كشورهاي ميزبان افكار و گروه   

اي براي ابراز نظر و حتـي         اين موضوع در قالب آموزش و نيز راه دادن به حاشيه. باشد و اثرگذار مي
هاي   پذيري براي تعديل ديدگاه     مندي از جامعه  مشاركت تعديل شده در سياست و حكومت و بهره

 . گيري است افراطي قابل پي
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