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   يا گفتمان رسانه یقیمطالعه تطب
  »هیالنقشبند قهیرجال الطر شیج«و » داعش«

  
   يحائر ینیقزو اسری

  
  
  

  30/08/1396تاریخ پذیرش نهایی:     03/7/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
ي هـا  هکشور عراق به میدانی براي خودنمایی گرو 2003پس از سقوط نظام صدام در سال 

اطی تبدیل شد، میدانی که پس اچند سال کل منطقه غرب آسیا و البته دیگـر  تکفیري و افر
یـک نقطـه    2014مناطق جهان را تحت تأثیر قرار داد. در این بین سقوط موصل در سـال  

ي هـا  و جریـان  هـا  هعطف بود که عامل عمده آن جریانی بود که داعش نامیده شـد. گـرو  
جـیش رجـال الطریقـه    « ها هاز این گرودیگري نیز به سقوط موصل کمک کردند که یکی 

نام دارد. در این مقاله تالش شده تا نشان داده شود که صرف همکاري این دو » النقشبندیه
گروه در سقوط موصل نمی تواند نشان دهنده نزدیکی ایدئولوژیک ایـن دو گـروه باشـد.    

اف بلنـد  درواقع دو گروه در مسائل مختلف گفتمانی از جمله فلسفه شـکل گیـري و اهـد   
 یی اساسی دارند، امري که نشـان ها مدت و مشروعیت و هویت و غیریت با یکدیگر تفاوت

دهد سقوط موصل به عنوان یک هـدف مقطعـی و تـاکتیکی و نـه مسـائل گفتمـانی و        می
  ایدئولوژیک موجب نزدیکی این دو گروه با یکدیگر شده بود.

  
  واژگان کلیدي 

  تق، گفتمان، رسانه، دیگري، خالفت، طریجیش رجال الطریقه النقشبندیه، داعش

                                                                                                                                        
 دانشگاه تهران،  خیگروه تار اریاستادy.qazvini@ut.ac.ir 
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  مقدمه
تحوالت منطقه غرب آسیا پس از آغاز هزاره سـوم مسـیحی و بـه ویـژه پـس از      

تحوالتی سریع، پیچیـده و داراي   2003سقوط نظام صدام حسین در آوریل سال 
شناسـی و   تـا جریـان  اند  هباعث شد ها باشند که همین خصلت می یسطوح مختلف

ین منطقه هرچه بیشتر مستلزم شناختی دقیق و جزئی باشد، چه، وضع شناسی در ا
و  هـا  یی کلی و تـک بعـدي گـاه بـیش از آنکـه مـا را بـه پاسـخ        ها ارائه شناخت

  راهبردهایی درست رهنمون سازند، رهزن خواهند شد.
ي دینی و مـذهبی بعـد از   ها ه باال گرفتن موج خشونتدر این بین و با توجه ب

ي هـا  هشـناخت گـرو   2003نیروهاي آمریکـایی در آوریـل   اشغال عراق از سوي 
مسلح جهادي و غیر جهادي فعال در صـحنه منطقـه بـراي رسـیدن بـه شـناختی       

  باشد.  می واقعی از سیر حوادث منطقه حائر اهمیت نسبتاً
و گـاه  اي  نسـبی امـا حرفـه   اي  ي جنگجو امروز در منطقه بـا آگـاهی  ها جریان
ي ها در ساحتاي  حوادث از تولیدات مختلف رسانه از تأثیر رسانه براي  غیرحرفه

سازي، جذب نیـرو و   مختلف نوشتاري، دیداري و شنیداري در جهت مشروعیت
جوینـد. برخـی از    مـی  ایجاد ارعاب در میان صفوف دشمن یا قربانیان و... یـاري 

 کند یـا زنـده نگـاه    می رسانه را اکسیژنی که کنش تروریستی را زنده ،کارشناسان
 ي جنگجـو در منطقـه.  هـا  هکنند، سـالحی ضـروري بـراي گـرو     می رد تلقیدا می

این تولیـدات خـود بهتـرین منبـع را بـراي      از سوي دیگر  )112: 2016 (حمدان،
  سازد. می فراهم ها شناخت گفتمان القایی از سوي این جریان

ي گوناگون به ها هي مختلفی با پیشنها هگرو 2003پس از اشغال عراق در سال 
ي وابسته به نظـام سـابق عـراق بـا مـدعاي      ها هي سنی از جمله گروها هروویژه گ

ــد.       ــب کردن ــود جل ــه خ ــران را ب ــه تحلیلگ ــغالگر توج ــر اش ــت در براب مقاوم
بـه   2003کارشناسان و ناظران صحنه سیاسی عراق پـس از   )360: 2008(زبیدي،
دنـد و  وار تحت عنوان مقاومت سر برآور ي مختلفی قارچها دانند که نام می خوبی
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 نیز داشـتند. اي  کرده و تولیداتی رسانه می ي مختلف را به خود منتسبها عملیات
جهادي را با دو آبشخور بعثی وابسته  ي اصطالحاًها و جریان ها توان این گروه می

به نظام سابق و سلفی جهادي نزدیـک بـه رویکردهـاي گروهـی مثـل القاعـده و       
 که گاهی تالشاي  قسیم کرد، دوگانگیهمچنین به دو دسته عراقی و غیر عراقی ت

ي مسلحی از ایـن  ها شد تا در هم آمیخته شود، امري که همواره در میان گروه می
  )96: 1386 (قزوینی،ساز بود.  دست مشکل

بـه عـراق آمـده بـود      2002ابومصعب الزرقاوي تروریست اردنی که در سال 
کنـد   تأسـیس الجهاد توانست پس از اشغال عراق گروهی تحت عنوان التوحید و 

گیـري شـوري    که بعدها به عنوان شاخه القاعده در عراق خوانده شد و بـا شـکل  
بناي شکل گیري داعش توسط   و پس از کشته شدن زرقاوي (همان) المجاهدین

   1همین گروه نهاده شد.
گروهی است با مناسباتی صوفیانه و پیشینه وابسـته بـه نظـام     2اما جیش رجال
و بـا رهبـري عـزت     3ارشاد شیخ ابوعبداهللا عبدالرحمن النعیمیسابق عراق تحت 

                                                                                                                                        
انـد کـه    مختلف درباره داعش نوشته شدههاي  ها و مقاالت زیادي به زبان . الزم به ذکر است که کتاب1

نوشـته  » الدوله االسالمیه، الجذور، التوحش، المسـتقبل «ها بتوان به کتاب  شاید یکی از نخستین کتاب
نگار پرآوازه عرب عبدالباري عطوان اشاره کرد. در این بین بـراي شـناخت داعـش در قالـب      روزنامه
  شود.  نوشته هشام الهاشمی نیز پیشنهاد می» عالم داعش«اش کتاب  عراقی

از تعبیر جیش رجال » جیش رجال الطریقه النقشبندیه«. براي اختصار از این فقره به بعد به جاي تعبیر 2
  تفاده خواهد شد.اس

اي جـیش   هاي تولید شده از سوي بخش رسانه . نام شیخ النعیمی یا ابوعبداهللا بارها در سرودها و فیلم3
رك: » ابوعبـداهللا «شود. به عنوان نمونه بـراي اسـتفاده از لقـب     رجال به عنوان قطب و شیخ تکرار می

و... جالب  124و االصدار  120ار رقم و االصد 76و االصدار رقم  55و االصدار رقم  30االصدار رقم 
شاعر سرود پسر شیخ یعنی عبداهللا را مخاطب قرار داده و او را به خاطر  185است که در فیلم شماره 

و االصـدار   52رك: االصـدار رقـم   » النعیمی«داند. اما براي استفاده از لقب  افتخار به پدرش محق می
و... . الزم بـه   181و االصدار رقم  179، االصدار رقم 178، االصدار رقم 177و االصدار رقم  70رقم 

ذکر است که سید علی موجانی لقب رهبر معنوي جیش رجال را عبدالرحمن العزي تلقی کـرده و او  
سید علـی،   ،اند (موجانی را از خاندان سادات العزي دانسته و بر این اساس تحلیل خود را سامان داده

هـاي   تیـک آن، مرکـز آمـوزش و پـژوهش    یسـالمی و تـاثیر ژئوپل  هاي تجدید حیـات خالفـت ا   ریشه
اي بـا   ) با اینکه با توجه به تکرار نام مرشد گروه در تولیدات رسانه168 ص ،1394المللی، تهران،  بین

اي به این لقب نکرده است. این در حالی است که سادات العزي با  عنوان النعیمی، موجانی هیچ اشاره
 (ع)اند. درواقع سادات العزي ادعاي بازگشت به فرزندان امام زین العابـدین  وتسادات النعمیمی متفا

موسوعه  ،عباس ،یالمحام ياند (العزاو را دارند اما سادات النعیم طبق نظر عزاوي گفته شده که حسنی
                                                                                                                                        



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 3
، پیاپی 

71
، پاییز 

1396
  

   
 

 

 170  

 

 

 2006ابراهیم الدوري نفر دوم حزب بعث عراق که پس از اعدام صـدام در سـال   
و  2006در دسامبر سال  . این گروهکرد می خود را به عنوان دبیرکل حزب معرفی

حـالی  شـد، ایـن در    تأسـیس جیش رجال اي  طی بیانیه پس از اعدام صدام رسماً
بـا  اي  الـدین االیـوبی در مصـاحبه    است که سخنگوي رسمی جیش رجال صـالح 

از موجودیت  2005شکبه تلویزیونی البابلیه مدعی است که جیش رجال در سال 
خود پرده برداشته است. ایـن گـروه کـه برخـی معتقدنـد در رابطـه بـا قـدرتش         

 2011ر سـال  با آغاز اعتراضات در منـاطق غربـی عـراق د    بزرگنمایی شده است
 کــرد. مشــارکت در ســقوط موصــلخوانــد و در ادامــه » انقالبیــون«خــود را از 

کننـدگان در   ي مختلفی که به عنوان شرکتها الدوري در همان زمان از گروه عزت
ي جـیش  ها کرد تشکر کرد. او در ابتدا و به ترتیب از گروه می سقوط موصل تلقی

ارتـش ملـی)، القیـاده العلیـا للجهـاد و      لجیش الوطنی ( رجال الطریقه النقشبندیه، 
)، الجـیش  1گـروه دیگـر   31التحریر (به عنوان گروه دربرگیرنده جـیش رجـال و   

ي گـروه انصـار السـنه و گـروه     هـا  االسالمی، جیش المجاهدین و برخی از هسته
بـه طـور ویـژه از     هـا  کتائب ثوره العشرین تشکر کرد. و در پایان فهرسـت گـروه  

القاعده و عفو عامی که این گروه در مناطق اشغالی اعالم کرده  الدوله االسالمیه و
الدوري در این بیانیه سقوط موصل را نتیجه فعالیت  عزت 2بود سپاسگزاري نمود.

اش را  جیش رجال دانست، هرچند سپاس ویژه ها و در رأس آن ها تمام این گروه
دولـت اسـالمی    میبا ذکر عفـو عمـو   آشکار است که نثار الدوله االسالمیه کرد و

  .راستیآگاه و پذ داعش بر این مناطق عراق نسبت به سیطره
کرد و  تر اما دیري نپایید که داعش سیطره خود را بر مناطق  متصرفه مستحکم

                                                                                                                                        
) 279، ص1425-2005 روت،یللموسوعات، ب هیالمجلد الثالث، الدار العرب اف،یعشائر العراق اهل االر

بته خودشان معتقدند که حسینی هستند و خود را از نوادگان سید ابراهیم مجاب فرزند امـام موسـی   ال
)، که نسبشان با سادات العزي متفاوت خواهد بـود. حسـینی بـودن    281دانند (همان، ص می (ع)کاظم

  .180اي جیش رجال نیز بازتاب دارد به عنوان نمونه رك: االصدار رقم  النعیمی در آثار رسانه
  . مصاحبه شبکه البابلیه با سخنگوي جیش رجال الطریقه النقشبندیه صالح الدین االیوبی. 1
  نینوي و صالح الدین توسط داعش.هاي  . بیانیه صوتی عزت ابراهیم الدوري پس از اشغال استان 2
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پس از عفو عامی که عزت الدوري نسبت به آن سپاسگزاري کرده بـود، اعضـاي   
ي هـا  ایند استتابه و دورهیا بایست از گدشته خود توبه کرده وارد فر ها دیگر گروه

آمدنـد و یـا اینکـه بـه      می شدند و تحت حاکمیت خالفت در می آموزش عقیدتی
  شدند. می عنوان مرتد شناخته

رسد جیش رجال در آستانه سیطره یافتن داعش بر منـاطق مختلفـی    می به نظر
کنشگرانی که اتفاقات را  ،از عراق پس از یک دوره اعتراض در مناطق سنی عراق

کرد. تعبیري که در آستانه سقوط موصل و در  می تلقی» ثوار العشائر«زدند  می مرق
ادامه اعتراضات مناطق سنی شکل گرفته بود. در همین فضا است کـه سـخنگوي   

» انقالبیـون «الـدین االیـوبی اظهـار داشـت کـه       جیش رجال با اسم مستعار صالح
ر صفوف انقالبیون ایجـاد  یی که اشغالگران دها پاکسازي صفوف خود را از ناپاکی

  )2014(ایوبی، را پس از سقوط بغداد  انجام خواهند داد.اند  هکرد
یی مختلـف از جملـه جـیش رجـال     ها در این بین چگونگی پیوند یافتن گروه

الطریقه النقشبندیه با گروه موسوم به دوله العراق االسالمیه کـه بعـدا نـام الدولـه     
ود نهاد و در نهایت الدولـه االسـالمیه یـا دولـه     االسالمیه فی العراق و الشام بر خ
  برانگیز است. الخالفه نام گرفت امري پرسش

جـیش  «شود که گاهی  می درواقع نقطه عزیمت ما در این نوشته از آنجا ناشی
به ویژه پس از شـایع شـدن خبـر کشـته شـدن عـزت       » رجال الطریقه النقشبندیه

اعـالم   بـا  امري که )2015(حمد، د،شو می الدوري همراه و هم آوا با داعش تلقی
جنگ جیش رجال علیه داعش در آسـتانه آزادسـازي موصـل درخـور بـازنگري      

  )2015(بیانیه جیش الرجال،جدي است. 
پرسش اصلی ما در همـین بـاره اسـت، اینکـه پیونـد جـیش رجـال الطریقـه         
النقشبندیه با داعش پیوندي ایدئولوژیک و بر مبنـاي باورمنـدي جـیش رجـال و     

عش به عقاید یکدیگر و به دلیل هدف یکسان دو گروه بوده اسـت و یـا اینکـه    دا
  این پیوند را باید پیوندي استراتژیک و مقطعی بلکه پیوندي تاکتیکی دانست؟
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پرسش دیگري که از نظر گفتمانی باید براي یافتن پرسـش بـاال بـه آن پاسـخ     
ه اسـت و بـا   گفته شود این است که نسبت باورهاي جیش رجال و داعش چگون

توجه به گفتمان القایی این دو گروه آیا امکان پیوند ایدئولوژیک بین این دو گروه 
  هست یا خیر؟

پاسخ موقت به پرسش باال یا فرضیه نوشته ما این است که از نظر گفتمـانی و  
تـوان نزدیکـی    دو گـروه نمـی  اي  با توجـه بـه بررسـی گفتمـان تولیـدات رسـانه      

یافت، از همین رو باید گفت که پیونـد ایـن دو گـروه     بین دو گروه ایدئولوژیک
براي هدف مقطعی دست یافتن به شهرهاي مختلف عراق و چه بسـا بغـداد بـود    

آیـد. درواقـع    مـی  همچنانکه از سخنان پیش گفته سخنگوي جیش رجال نیـز بـر  
پس از اعتراضات منـاطق غـرب عـراق و در آسـتانه      جیش رجال در برهه زمانی

رهاي مختلف هدف اصلی را بـه دور از اختالفـات ایـدئولوژیک    سقوط پیاپی شه
دانست و رسیدگی به اختالفات ایـدئولوژیک را   می ساقط کردن شهرهاي مختلف

  به وقتی دیگر سپرده بود.
جیش رجال الطریقه «در این نوشته قصد داریم تا گفتمان القایی از سوي گروه 

  یا داعش مقایسه کنیم.» فتدولت خال«را با گروه موسوم به »  النقشبندیه
و جیش رجال نیسـت کـه سـخن    » داعش«قصد این نوشته شناسائی دو گروه 

این دو اي  طلبد، بلکه قصد اصلی مقایسه گفتمان رسانه می درباره آن مجالی دیگر
در هر صورت با مقایسه گفتمان این دو گروه هرچند نتوان ، هرچند باشد می گروه

تـوان بـه صـورتبندي     مـی  ین دو گروه انجـام داد امـا  شناسایی جامع و دقیقی از ا
  نقب زد. ها فکري آن

  
  یا طریقت خالفت

الدوله االسالمیه که بـر  یا  خالفه علی منهاج النبوه یا به تعابیر دیگر، دوله الخالفه
مبناي حدیثی منسوب به پیامبر اکرم صلوات اهللا علیه که در میـان اهـل سـنت از    
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است نشانگر خالفـت آخرالزمـانی اسـت درواقـع دال     برخوردار اي  جایگاه ویژه
خوانـد. درواقـع ایـن خالفـت      مـی مرکزي گفتمانی اسـت کـه داعـش بـه آن فرا    
بود مـثال در مقدمـه کتـاب     رایج ها آخرالزمانی پیش از داعش نیز در میان جهادي

الفریضه الغائبه نوشته عبدالسالم فرج که از سوي برخی به عنوان موسـس سـلفیه   
شود نیز به این امر پرداخته شده. خالفـت آخـر الزمـانی کـه در      می قیجهادي تل

احادیث مورد اعتماد بخش زیادي از اهل سنت روزي فرا خواهد رسید و امید به 
شـود یکـی از    مـی  ي مختلف اسالم گرا مطـرح ها آن در دوره جدید توسط گروه

ند. داعش ک می مهمترین مسائلی است که داعش به بهانه آن به سوي خود دعوت
  کند. می درواقع خود را برپا کننده خالفت آخرالزمانی قلمداد

ي تجدید حیات خالفت اسـالمی و تـاثیر   ها ریشهسید علی موجانی در کتاب 
را با نگاه نقشـبندي  » تجدید حیات خالفت اسالمی«تئوري  تلویحاً تیک آنیژئوپل

   دانـد،  مـی  راهکه در جیش رجـال الطریقـه النقشـبندیه ظهـور و بـروز یافتـه همـ       
جـیش رجـال   اي  ) این در حالی است که در تولیدات رسانه121:1394 (موجانی،

دو کـه از   توان اثري از مفهوم خالفت و مفـاهیم آخرالزمـانی و ترکیـب ایـن     نمی
شود یافت. با اینکه جیش رجـال در   می سوي سلفیه جهادي به ویژه داعش تبلیغ

ي مختلف منتسب به پیـامبر اکـرم   ها تولیدات تصویري خود از احادیث و روایت
گاه به مسئله بازگشت خالفت و خالفـت   کند اما هیچ می صلوات اهللا علیه استفاده

گاه طرح و هدف خود را نه با خالفت و نه مفاهیم  آخرالزمانی نمی پردازد، و هیچ
توان گفت کـه پـر    می زند، بلکه آخرالزمانی به ویژه خالفت آخرالزمانی پیوند نمی

مدترین واژه در سرودها و قصاید و مدایح تولیـدي جـیش رجـال خـود واژه     بسا
است، و تأکید ادبیات این گروه بیش از هـر چیـز بـر    » نقشبندي«و یا » نقشبندیه«

مند و صوفیانه شخص نعیمی اسـت. از سـویی چنانکـه خواهـد آمـد       رهبري فره
یهن در برابـر  هدف اصلی تشکیل این گروه نیز نه تشکیل خالفت بلکه دفاع از مـ 

  شود. می اشغالگر تلقی
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  نهاد خالفت یا شیخ طریفت
 ي کاریزماتیک ابوبکر بغدادي در میان دواعش تأکیـد ها برخی کارشناسان بر جنبه

کنند، و چه بسا پنداشته شود که داعش در گفتمـان خـود متکـی بـر شـخص       می
شـخص   ابوبکر بغدادي است، این در حالی است که گفتمان داعش بیش از اینکه

محور باشد و بر کاریزماي کسی چون بغدادي تأکید کند با در نظر گرفتن تفکیک 
  کنـد.  مـی  وبري نظام کاریزماتیک و نهادي، بر نهاد خالفت و دولت اسالمی تأکید

(Ignatius,2014:104)     درواقع نمی توان بسامد نام ابـوبکر بغـدادي را در گفتمـان
وله، الدوله االسالمیه یـا الخالفـه خیلـی    داعش در مقابل بسامد واژگانی چون الد

 زیاد دانست، اما گفتمان جیش رجال به وضوح متکی بر شخصیت و نـام نعیمـی  
است و در قصیده و سرود و یا مدحی نیست که نام او حداقل یک بار یـا بیشـتر   

 خوانند و گاهی شـیخ طریقـت، گـاهی نیـز سـید      می ذکر نشود. بیشتر او را شیخ
 اش ی هم سید و شیخ با هم. گـاهی نیـز مجـدد ادیـان تلقـی     خوانندش و گاه می
السـالم بـه او نقـش سـکانداري      و مرشد گاه چون نوح علیه و گاهی ولی کنند می

شـکن   دهند و گاه چون ابراهیم علیه السـالم او را در نقـش بـت    می کشتی نجات
 گوینـد و گـاه عـارف عامـل     مـی  کنند، گـاهی نیـز او را شـیخ عـارف     می تصویر

انند. یکی از پر بسامدترین تعابیري که در سرودها و مدایح و قصاید جیش خو می
و تعـابیري از ایـن   » وارث النبـی «شـود تعبیـر    می رجال براي شیخ نعیمی استفاده

کند. گـاهی   می دست است که در آن نعیمی را وارث پیامبر صلوات اهللا علیه تلقی
نقش نعیمی در گفتمان جـیش   شود. می نیز از نعیمی تحت عنوان وارث انبیاء یاد

رجال تا حدي است که گاهی از جیش رجال الطریقه النقشبندیه در گفتمـان ایـن   
شـود ایـن در حـالی     مـی  یـاد » جیش ابوعبداهللا«یا » جیش النعیمی«گروه با عنوان 

تـوان تأکیـد بـر اشـخاص را در گفتمـان داعـش        است که چنانکه گفته شد نمـی 
خـود بیشـتر بـر خـود     اي  داعش در گفتمان رسـانه اینچنین پر رنگ دید. درواقع 

  کند تا رهبر دولت یا خلیفه. می دولت و خالفت تأکید
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  النعیمی و عبدالعزیز الدوري
یکی از مسائل مهم و مبهمی که درباره جیش رجال وجود دارد چگونگی نسـبت  

در  1و ارتباط گروه با عزت ابراهیم الدوري و به طـور کلـی حـزب بعـث اسـت.     
با به حاشیه راندن رهبري صـوفیانه گـروه و    آثار مختلف تحلیلی معموالًمقاالت 
سازي رهبري الدوري به عنوان رهبر مطلق، جیش رجال را گروهی تحت  برجسته

کنند، اما با مشاهده ویدئوهاي تبلیغـی ایـن    می رهبري عزت ابراهیم الدوري تلقی
تـر اسـت، چـرا کـه در      گونه به نظر خواهد رسید که مسئله کمی پیچیده گروه این

آیـد و اگـر بخـواهیم     نامی از عزت الدوري نمی سرودها و مدایح و قصاید تقریباً
تر بگیریم تنها یک بار نام صدام حسین در تمـام تولیـدات بررسـی     دایره را بزرگ

، در حالی که جا به جا از نعیمی به عنوان رهبر و مرشد گـروه  2شود می شده ذکر
  شود.  می نام برده
مختلف اي  که در تولیدات رسانهاي  این بین توجه به تعابیر بیعت و معاهدهدر 

جیش رجال وجود دارد مهم است هرچند خیلی زیاد نیستند تا بـه لحـاظ نظـري    
  آور باشد. اطمینان

پیش از اینکه این بحث را ادامه دهیم بهتر است به نکته مهمی اشـاره کنـیم و   
گونـه اسـت:    ي مختلف جیش رجـال ایـن  ها صیغه معاهده دسته آن اینکه معموالً

هرچنـد گـاهی از واژه بیعـت نیـز در     ...» نعاهد اهللا و رسوله و شیخنا و المؤمنین«
رسـد نسـبت    مـی  شود. اما در هر صـورت بـه نظـر    می میان جیش رجال استفاده

اي  اعضاي جیش با رهبري مانند داعش بر مبناي بیعت شرعی نیست بلکـه گونـه  
  معاهده است.

ي مختلف جیش در تعابیر بیعت و ها توان گفت که دسته می ر هر صورتاما د

                                                                                                                                        
  رسد. نظر می. شاید این امر ارتباط مستقیمی با موضوع مقاله نداشته باشد، اما اشاره به آن ضروري به 1
شـرطی و جنـدي و   « نام صـدام ذکـر مـی شـود:      106. در تمام آثار بررسی شده تنها در فیلم شماره 2

  »نقشبندي عرب و کردي کلنا شعب صدام
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آورند اما نـام بـردن از    می »شیخنا«معاهده خود همواره نام نعیمی را تحت عنوان 
 که عنـوان الـدوري در ارتبـاط بـا جـیش رجـال      » القیاده العلیا للجهاد و التحریر«

  شود و گاهی نه. می باشد گاهی آورده می
  

  شیخ و احباب
جیش رجال این رابطه صوفیانه مـراد و مریـد اسـت کـه بـه      اي  در گفتمان رسانه

شود. در این بین گاهی از واژگان مریـد و   می کننده گروه تلقی عنوان سامانه تنظیم
 که هم ارز مفاهیم مراد و مریدي استفادهاي  شود، اما بیشترین واژه می مراد استفاده

آشناسـت.  اي  کـه در ادبیـات صـوفیانه واژه   ي ا است. واژه» احباب«شود، واژه  می
گاهی نیز از پیروان نعیمی با عنوان احباب النعیمی و یا احبـاب النبـی یـا احبـاب     

یی شـورانگیز  هـا  شود. جیش رجال گاهی روایت می الرسول یا احباب الحبیب یاد
دهد که جالـب توجـه اسـت. بـه عنـوان نمونـه در        می از رابطه خود با شیخ ارائه

 مورد استفاده قرار گرفته و ما به اختصار بـه آن  78که در اصدار شماره اي  قصیده
  شود:   می گونه روایت پردازیم این رابطه این می

شود. شـیخ نعیمـی گفـت بـه      می بشارتی آمد که بغداد به زودي بازپس گرفته
. شوند.. می داند که مردان طریقت به امر خدا پیروز می یابد او می زودي کار فیصله

ابوعبداهللا گفت پرچم را معطر کنید.. مجاهدان گفتند صبح هنگام برایمان دعا کن، 
کنـیم... احبـاب جمـع شـدند و شـیخ       مـی  اگر بخواهی براي وطن جانمان را فدا

لبخندي زد و عصر هنگام به دیدارشان رفت... شـیخ طریفـت خشـمگین نشـد و     
بـا امـر الهـی مخالفـت     شویم... او منتظر امـر الهـی اسـت و     می گفت دمی منتظر

ي پیروزي را ها کند.. گفت تمرین احباب متوقف نشود.. آن وقت بود که بیرق نمی
دیدیم و زمان پیروزي آغاز شد و تک تیرانداز طریقت شروع به هدف قـراردادن  

  ) کرد...ها سرهاي علوج (آمریکایی
م سـازد، مفهـو   مـی  یکی دیگر از مفاهیمی که شیخ و مریدان را به هـم مـرتبط  
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 باشد. درواقع در اشعار و مدایح و سـرودها احبـاب و مریـدان    می تربیت و تعلیم
یافته شیخ نعیمی هسـتند و نسـبت بـه ایـن امـر       یافته و تعلیم گویند که تربیت می

گمان از چنین اصطالحات و تعابیري براي توصیف دواعش در  کنند. بی می افتخار
یک از این تعـابیر   یی جیش رجال هیچشود. از سو ي ایشان بهره برده نمیها رسانه

را براي کسی مانند عزت ابراهیم الدوري و یا صدام حسین و یا هیچ کس دیگري 
  کنند. از رؤوس بعث استفاده نمی

  
  وطن باوري؛ شرك یا ایمان

و اعتقـاد بـه آن را    شـکند  می راو وطنی ي ملی ها یی مانند هویتها داعش هویت
اي  کند، آن هم امتی به رهبري خلیفه می ترویج راو مقوله امت  کند می شرك تلقی
ي مختلف ماننـد امتـی (امـت مـن) نیـز در      ها . مفهوم امت در ترکیبیآخرالزمان

شوند. امتی که پیش از این تاریخی عزمتند داشـته   می سرودهاي داعش زیاد دیده
ي جدید که پس ها گیري هویت به ویژه از رهگذر شکل و االن چند صباحی است

دچـار   پیکو ظهور کرد ـ�ي جدید همچون آنچه در معاهده سایکس ها رزبندياز م
اش  ذلت شده، امتی که داعش قرار است نـاجیش باشـد و آن را بـه عـزت اولیـه     

شاید بتوان گفت یکی از مهمترین نقاط اختالف گروهـی ماننـد جـیش    برگرداند. 
که داعش  رجال و گروهی مانند داعش همین مسئله وطن و میهن است. در حالی

کند، جیش رجال نه تنهـا بـر باورمنـدي و     می شرك تلقیاي  وطن پرستی را گونه
کند، اساساً وظیفه خود را دفاع از خـاك   می ایثار خود نسبت به خاك وطن تاکید

» حمـاه الـدین  «کند. در حـالی کـه مـا در گفتمـان داعـش مفهـوم        می وطن تلقی
ال که در آن نام وطـن همـواره در   (پاسداران دین) را داریم. در گفتمان جیش رج

» حمـاه االرض «یـا   (پاسـداران مـیهن)  » حمـاه الـوطن  «آیـد مفهـوم    می کنار دین
  (پاسداران خاك) داریم. 
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  گرایی گرایی و میهن عرب
 گرایـی از خـود نمایـان    ي مـیهن ها از سوي دیگر گفتمان جیش رجال بیشتر مایه

  گرایی از نوع بعثی. سازد تا عرب می
 رجال از آن رو که بیشتر اعضایش از منتسبان ارتش سابق عراق درواقع جیش

باشند و همچنین با توجه به ارتبـاطی کـه بـا عـزت ابـراهیم الـدوري دارد از        می
برد. به عنوان مثال نشان این گروه جهان عرب را  می گرایانه بهره یی عربها نشانه

پـرچم عـراق دوره   دهد هرچنـد   می گرایی نشان به رنگ سبز به عنوان نماد عرب
روي پـرچم نگاشـت)    90آخر صدام (به همـراه اهللا اکبـري کـه صـدام در دهـه      

ي هـا  ي جیش رجـال نیـز بخـش   ها سرتاسر این نقشه را فرا گرفته است. در فیلم
 شوند کـه  می مختلف با حدیثی منتسب به پیامبر اکرم صلوات اهللا علیه از هم جدا

ثی هستند در ستایش مجاهد و شهید از توان گفت نیمی از این احادیث، احادی می
ي سلفی جهادي نیز هست، و نیم ها آن گونه که مورد استفاده داعش و دیگر گروه

برتـري عـرب   اي  دیگر این احادیث، احادیث منتسب به پیامبر هستند که به گونه
ي هـا  در قصاید و سرودها و مدایح جیش رجال آنگونه که در فـیلم  1اشاره دارند.
گرایی مبتنی  میهناي  کمتر از گونه 2اشاره به ریشه عربیاند  هازتاب یافتاین گروه ب

بر تنوع قومی عراق است. درواقع عرب گرایی به جز در نشـانه جـیش رجـال و    
شوند در سرودها و قصاید و مـدایح بازتـابی    می دیده ها احادیثی که در میانه فیلم

ان اینگونه گفت که عرب گرایـی  گرایی عراقی دارند. شاید بتو بسیار کمتر از میهن
جـیش رجـال نمـود داشـته باشـد در قالـب       اي  بیش از اینکه در محتواي رسـانه 

شود، همچنانکه رهبري عزت ابراهیم الدوري بـر   می جیش رجال نمایاناي  رسانه
آیـد، از بیـرون و    مـی  ایـن گـروه بـر   اي  این گروه نیز چنانکـه از گفتمـان رسـانه   

                                                                                                                                        
از سوي محدثان شیعی و برخی محدثان اهل سنت درسـت   . الزم به ذکر است که این احادیث عمدتا1ً

  شوند. تلقی نمی
گرایی اشـاره   جیش رجال به جز بخش احادیث، به عربهاي  یی که در فیلمها . از جمله معدود بخش2

  .استشده 
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لبی است تا اینکه به طور محتوایی و شورانگیز در رأس بروکراتیک و قااي  رهبري
  هرم این گروه مانند النعیمی قرار گیرد.

  
  دارالکفر و داراالسالم 

و اختالفـات اساسـی بـین داعـش و جـیش رجـال در        هـا  یکی دیگر از تفـاوت 
دهند. در این بین داعش به ویژه پس  می جغرافیاي ذهنی و ارزشی ایست که ارائه

فت متمسک به دوگانه دار االسالم و درالکفر است اما جـیش رجـال   از اعالم خال
خود را گروهی عراقی و متمسک به جغرافیاي عراق بـه عنـوان سـرزمین انبیـا و     

 داند. می و به عنوان مصداق وطن اولیا
 نـه  را جغرافیا که است هویتی ـدوگانه دارالکفر و داراالسالم مفهوم سرزمینی  

کنـد.   می لمللی، بلکه بر اساس قواعد سنت اسالمی تقسیما وم بینمرس قواعد طبق
شوند، یعنـی   می بندي یابند و مفصل می این دو مفهوم با دال مرکزي خالفت معنی

در چارچوب اندیشه سیاسی سنی باید خالفت تشکیل شود و بعـد از آن تمکـین   
ایـن  در  1شکل گیرد و سپس تقسیم جغرافیایی دارالکفر و داراالسالم شکل گیرد.

هجرت اسـت کـه گـاهی در     مفهوم ي پیرامونی گفتمان داعشها یکی از دالبین 
آینـد و   مـی  دهند که در پـی هـم   می کنار جهاد دوگانه هجرت و جهاد را تشکیل

شـود. درواقـع بـا تشـکیل      مـی  گاهی هم به دوگانه مهاجر و انصـار تحویـل داده  
یا اینکه چنانکـه در مـورد   داراالسالم مسلمانان باید به داراالسالم هجرت کنند و 

قبلی گفته شد در قالب یک گرگ تنها به جهادي تـک نفـره در دارالکفـر دسـت     
ي دیگر در قالب جهاد همـواره  ها به سرزمین ها در این بین هجرت خارجی بزند.

ي بومی مسئله ساز بوده است، چه بسا تأکید جیش رجال بـر عـراق   ها براي گروه
راي به حاشیه رانی جنگجویان غیر عراقی صـورت  به عنوان وطن از همین رو و ب

                                                                                                                                        
متربصـون بـر مبنـاي مفهـوم آخرالزمـانی       معکم فانا . ابوبکر بغدادي در بیانیه اي تحت عنوان فتربصو1

  الکفر تفسیري آخرالزمانی از دارالکفر و داراالسالم می دهد. فسطاط و االیمان فسطاط
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  گرفته باشد.
  

  عراق به مثابه وطن
نگاه جیش رجال بسیار متفاوت از نگاهی است که بر گفتمان داعش سایه افکنده 

 در چـارچوب هویـت عراقـی تعریـف     است. جیش رجال خود را جریانی کامالً
  کند.  می ي متفاوتی با داعش ارائهها کند و در این بین نشانه می
  

  لهجه عراقی ـزبان عربی 
ي جیش رجال قرائت آیاتی از قرآن کریم گنجانده شـده اسـت کـه    ها در ابتداي فیلم

» الطـور العراقـی  «عراقی است که از آن تحت عنوان اي  شیوه قرائت قرآن در آن شیوه
 داعش از شـیوه اي  شود، این در حالی است که قرائت قرآن در تولیدات رسانه می  یاد

  کند. می عمومی در میان تمام مسلمانان است استفادهاي  ترتیل که شیوه
بـا   نشانه واضح دیگر، اناشید، مدایح و قصاید جیش رجال اسـت کـه عمـدتاً   

شوند، هرچند تعدادي نشید یا سرود به عربی فصیح نیـز در   می لهجه عراقی ارائه
تولیدات صوتی این شود، ولی عمده  می جیش رجال دیدهاي  میان تولیدات رسانه
 بـا نـواي دف همـراه    باشند و البتـه مـدایح کـه معمـوالً     می گروه به لهجه عراقی

این در حالی است  1شوند، می ي صوفیانه را یادآورها باشند حال و هواي حلقه می
اي  توان تولیدات صوتی یا تصـویري  می داعش به ندرتاي  که در تولیدات رسانه

ـ  ها در قالب لهجه ی یافـت. دواعـش متعمـد هسـتند تـا سـرودها و       ي متنـوع عرب
ي خود را به جز اندکی سرود به لهجه یمنی و یـا لهجـه نجـدي، بـه     ها سخنرانی

عربی فصیح ارائه کنند تا خود را به عنوان گروه مرجع و گروهی فراملی و وفادار 
  به زبان معیار نشان دهند.

                                                                                                                                        
توان وجه تفاوت دیگري بین  عدم استفاده داعش از موسیقی و ممانعت شدید از آن را می . در این بین1

  داعش و جیش رجال دانست.هاي  رسانه
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  ها عراق؛ وحدت بخش گسست
افتد که عـراق را از آن رو کـه مـام مـیهن      می اقدر ادبیات جیش رجال بسیار اتف

 است با عنوان مادر بخوانند گاهی نیز عراق به عنوان پدر و مادر هـر دو خوانـده  
دهد به هیچ وجه در  می گرایی که خود را در عراق گرایی نشان شود. این وطن می

جـیش  اي  شود. در برخی از تولیدات رسـانه  گفتمان گروهی مثل داعش دیده نمی
و مـذاهب و   هـا  رجال، این گروه و به ویژه شیخ گروه مایه وحـدت تمـام گـروه   

جـیش رجـال از وحـدت    اي  شود. در تولیدات رسـانه  می ي عراق تلقیها قومیت
شیعه و سنی و کرد و عرب و ترك، و حتی مسلمان و مسیحی زیر پـرچم عـراق   

  شود. می سخن گفته
اره به چتر عراق بـه عنـوان   اشاره به مناطق و شهرهاي مختلف عراق براي اش

وطن و ستایش مقاومت و ایستادگی و شجاعت این شـهرها یکـی از پـر بسـامد     
شود. با توجـه بـه تنـوع     می ترین مفاهیمی است که در گفتمان جیش رجال دیده

که در عراق وجـود دارد گـاهی وقتـی قـرار     اي  و زبانیاي  قومی و مذهبی و قبیله
 تر گستر یاد شود عراق از شمال تا جنوبش ذکـر است از عراق به عنوان میهنی چ

شود، امري که در گفتمان جیش رجال پر بسامد است. در این بین گاهی عراق  می
شود، گـاهی از بصـره در جنـوب و چمچمـال در شـمال       می از بصره تا زاخو یاد

گاهی از بصره تا سـنجار گـاهی نیـز از بصـره در جنـوب و       شود، می سخن گفته
  .دهوك در شمال

در قصاید و مدایح و اناشید جیش رجال یاد کردن شهرهاي مختلف عـراق و  
ستودن عزت و شرف هرکدام موضوعی پر تکرار اسـت. در ایـن بـین اشـاره بـه      

شود، اما  نشین در مقایسه با گفتمان داعش تفاوت زیاد احساس نمی شهرهاي سنی
سـتایند،   مـی  یانگونه که شـیع  وقتی جیش رجال عتبات مقدسه شیعان را نیز همان

داعش که از عتبات مقدسه شیعی با اي  کند تفاوت با گفتمان رسانه می ستودنی یاد
  شود.  می روشن کند کامالً می اهانت یاد
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نکته دیگري که باید اینجا یادآور شـد ایـن اسـت کـه در گفتمـان جـیش رجـال        
نام شهرهایی از  توان گفت می شود اما تقریباً می معموال از شهرهاي عراق به وفور یاد

دیگر کشورها نمی آید. در این بین چنـین گفتمـانی بـا تفسـیري کـه دامنـه وسـعت        
در منطقه بادیه که بـین عـراق و    ها جغرافیایی جیش رجال را در حوزه نفوذ نقشبندي

باشد تا دیرالزور و رقه و البوکمـال تلقـی کـرده و درواقـع منطقـه       می سوریه مشترك
را با این نگاه که جغرافیاي توسعه داعـش در عـراق و    حضور داعش در اوج قدرتش

  باشد سازگاري ندارد. می شام همان جغرافیاي حضور جیش رجال
  

  کافر، مشرك و مرتد؛ دیگري گفتمان داعش
یکـی از  دیگري یا دشمن نیز در گفتمان داعش با جـیش رجـال متفـاوت اسـت.     

دهد.  می ن گروه انجامسازي ایست که ای ترین کارهاي گفتمانی داعش دیگري مهم
  پیش از اینکه به تفاصیل این امر بپردازیم تذکر چند نکته مهم است:

منطق هـم ارزي هـر کـس غیـر از خـود را      اي  داعش با استفاده از گونه -الف
گیرد. در نگاه داعش هر کس با این گروه معارضه  می در نظر» دشمن«و » دیگري«

دارد  مـی  است که شریعت را برپا داشته وکند از آن رو که این گروه تنها گروهی 
(در نگاه ایشان) و کسی که با این گـروه مخالفـت کنـد درواقـع بـا برپـا داشـتن        
شریعت خدا مخالفت کرده پس دانسته یا نادانسته کافر خواهـد شـد، هرچنـد از    

  نظر عقیده و باور مذهبی با داعش اختالفی نداشته باشد. 
مرتـد و  » دیگري«طالبان و القاعده را نیز به  رقباي خود مثلاي  داعش به گونه

کند، گروهی کـه   می گونه خود را تنها گروه بر حق تلقی کند و این می کافر ملحق
و  قرار است منجی امت اسالمی از گمراهی شرك و ارتداد باشد. داعش صـراحتاً 

اش مسـئله زمـین نیسـت بلکـه      دارد که مسئله می بر مبناي ایدئولوژي خود اظهار
یی کـه یهـود در   هـا  سرزمین اش تحکیم شریعت خداست از همین رو مثالً سئلهم

یی که دولت فلسـطین و حمـاس بـر    ها کنند و سرزمین می حکم ها فلسطین بر آن
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  رانند در نزد ایشان یک حکم دارد. می حکم ها آن
ایـدئولوژیک درنظـر   اي  بنـدي  رسد طبق اولویت می ي داعش به نظرها دیگري

رسد اولـین دشـمن    می هرچند حکم همه شان یکی است. به نظر شوند می گرفته
شوند که گاهی تحت تعبیر احفاد القـرده و الخنـازیر    می همان یهود در نظر گرفته
شود. حتی شیعه کـه از سـوي برخـی     می یاد ها ) از آنها (نوادگان میمون و خوك

اي  توطئـه شود در نگاه تـوهم   می تحلیل گران به عنوان دشمن اول داعش شمرده
دواعش از سوي عبداهللا بن سبا یهودي به انحـراف کشـیده شـده اسـت. از نظـر      
ایشان مسیحیت نیز از سوي پولس یهودي منحرف شـده اسـت. از نگـاه داعـش     

دهـد از   مـی  یی که امروز علیه مسلمانان رخها درواقع این انحرافات و تمام توطئه
م کردن طواغیت عرب همـه  گرفته تا حمایت از روافض و حاک ها تحریک صلیبی

  یهودند.  ها شود، پس از نظر ایشان رأس تمام فتنه می یهودي شمردهاي  توطئه
و  هـا  را چه در بیانیه» دیگري«بندي در مسئله  کند که اولویت می داعش تالش

حتی در تصاویر رعایت کند. ابو محمد عدنانی سخنگوي سابق داعـش در بیانیـه   
 گونـه  دشـمنان داعـش را ایـن   » ین کفرو سـتغلبون قل للذ«تحت عنوان اي  صوتی

ایها الصلیبیون، ایها الروافض، ایهـا العلمـانیون، ایهـا المرتـدون، و یـا      «خواند:  می
درواقع ابومحمد عدنانی با لحن خود گـروه نخسـت و متمـایز را بـا واو     » یهود...

گـر  آورد و این نشانه ایست از متمایز بودن یهود نسـبت بـه دی   می عطف در آخر
 1آمریکا قرار دارد ها قرار دارند که در رأس آن ها . اما بعد از یهود صلیبیها دیگري

و بعد از آمریکا دیگر کشورهاي مسـیحی از جملـه فرانسـه و انگلسـتان. داعـش      
 ي صـلیبی را پـیش  هـا  کند و گفتمان جنگ می قلمداد ها آمریکا را در رأس صلیبی

 ایـن  در. بـود  شـده  آغاز بوش ـبن الدن  از نزاع 21کشد، گفتمانی که در قرن  می
. پس از شود می یاد صهیوصلیبی عنوان با یهود و ها صلیبی بین اتحاد از گاهی بین

                                                                                                                                        
اي در گفتمان داعـش دارد بـه عنـوان نمونـه رك: والتنظـرون،        . آمریکا به عنوان دیگري جایگاه ویژه1
ینوي موضوع اصلی چگونگی مواجهه داعـش بـا   سسه الحیاه. یا مثال در فیلم صیادو الدروع از والیه نؤم

  ). 1438تانک پیشرفته آبرامز است (صیادو الدروع، والیه نینوي، ربیع االول 
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گیرند. روافض  می رسد روافض و طواغیت در یک سطح قرار می به نظر ها صلیبی
که شیعیان هستند، طواغیت نیز تمام حاکمان سنی و غیر سـنی جهـان اسـالم، از    

عربستان سعودي گرفته تا سیسی در مصر تـا رهبـران کشـورهاي شـمال     رهبران 
توان به این طبقه ملحق کـرد. در عرصـه    می آفریقا و.... در این بین ملحدان را نیز

نامد. اما دو طبقه یـا   می ي کرد به ویژه پ ك ك را داعش مالحدهها سیاسی گروه
کم آخرین طبقه  یا دست اه وجود دارند که شاید بتوان آن ها سطح دیگر از دیگري

 »صـحوات الـرده  «دیگري را رقیب داعش هم نـام نهـاد. طبقـه دیگـر را داعـش      
ي صـحوه کـه نیروهـاي    هـا  نامد، و درواقع این واژه ارجاعی اسـت بـه گـروه    می

آمریکایی و عراقی براي مقابله با دولت عراق اسالمی و شاخه القاعـده در عـراق   
که توانستند ضربات مهلکـی بـر دولـت عـراق      اي یی عشیرهها ایجاد کردند، گروه

اسالمی و شاخه القاعـده در عـراق وارد سـازند. درواقـع داعـش امـروزه بیشـتر        
ي سنی عشایري و غیـر عشـایري یـا بـا ریشـه اخـوانی را کـه از سـوي         ها گروه

نامـد و   مـی  شوند را صحوات الرده می یا بین المللی حمایتاي  ي منطقهها قدرت
کند. دسته بعـدي کـه بـی شـک رقبـاي       می یت و مرتدان ملحقایشان را به طواغ

ي وابسته به القاعده و جبهـه النصـره هسـتند کـه گـاهی از      ها داعش هستند گروه
یهـود  «یـا  » مـدعیان جهـاد  «سوي داعش تحت عنوان صحوات و گاهی با عنوان 

از تولیـدات  اي  شوند. الزم به ذکر است کـه داعـش بخـش عمـده     می یاد» الجهاد
خــود را بــه مشــروعیت زدایــی از رقبــایی چــون القاعــده و طالبــان و اي  رســانه
  دهد. می یی مثل احرار الشام اختصاص داده وها گروه

ي داعـش بـه ترتیـب    هـا  توان گفت کـه دیگـري   می با توجه به آنچه گفته شد
  عبارت اند از:

 یهود (احفاد القرده والخنازیر)ـ 1
 نصاري (عباد الصلیب)ـ 2

 (النصیریه)، المالحده ها فض (الصفویین)، علويطواغیت، رواـ 3
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 صحوات الردهـ 4

 مدعی الجهاد (یهود الجهاد)ـ 5

  
  اشغالگر؛ دیگري گفتمان جیش رجال

ي هـا  در گفتمان جیش رجـال بـا داعـش تفـاوت    » دیگري«باید گفت که داستان 
دارد. درواقع جیش رجال از آن رو کـه مشـروعیت مبـارزه خـود را بـر      اي  عمده
سـازد نیـز    مـی  کـه بـر  اي  وجود اشغالگري آمریکا بنا نهاده است، دیگـري  مبناي

عمدتا آمریکاي اشغالگر است. تعابیري که جـیش رجـال از نیروهـاي آمریکـایی     
 دهند در کنار تأکید بر کفر ایشان که مورد نظر گروهی مثـل داعـش هـم    می ارائه
م گرفتن از گفتمان رسمی کنند و با وا می تأکید ها باشد، بر اشغالگري آمریکایی می

بـراي توصـیف نیروهـاي    » علـوج «حزب بعـث پـیش از سـقوط صـدام از واژه     
کاخ سـفید در ادبیـات جـیش رجـال بـا       برند. همچنین معموالً می آمریکایی بهره

شـود. اینهـا تعـابیري هسـتند کـه       مـی  (خانه سیاه) توصیف» البیت االسود«عنوان 
شوند و بیشتر در گفتمان بعثی  تکرار نمی داعشاي  از سوي گفتمان رسانه معموالً

  گیرند. می مورد استفاده قرار
را در  هـا  جیش رجال در مانفیست اولیه خود هرگونه هدف قرار دادن عراقـی 

دانستند. اما این امر با گذشت زمان قیدهایی به  می هر منصب و مقامی غیرمشروع
خـاطر دفـاع از نفـس و    که با گذشت زمان کشتن عراقی به اي  خود دید، به گونه

الـدین   دفاع از جیش رجال مشروع تلقی شـد. سـخنگوي جـیش رجـال، صـالح     
هدف قـرار دادن  در مسئله عدم  «گوید:  می با شبکه البابلیهاي  االیوبی در مصاحبه

اگر کسی خودش سپر اشغالگر شود و یا بـه مـا   شده ایم اما قسم  هم ما ها عراقی
  ».کنیم می برخورد حمله کند از باب دفاع نفس با او

، تأکید صـرف بـر    2011با خروج رسمی نیروهاي آمریکایی از عراق در سال 
توانسـت   مـی  گیـري جـیش   به عنـوان هـدف مشـروع شـکل     ها حضور آمریکایی
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مشروعیت خود را از دست بدهد. از همین رو جیش رجال تمهیدي جدید چیـد  
و البته شکل جدیـدي از   را دروغین تلقی کرد ها نشینی آمریکایی و از طرفی عقب

خوانــد » العــدو االمریکــی الصــهیونی المجوســی«اشــغالگري را از ســوي آنچــه 
جایگزین اشغالگر پیشین دانست. درواقع جیش رجال بـه لحـاظ گفتمـانی نمـی     

یا اشغالگري را به مثابه پایـه مشـروعیتش رهـا کنـد، از     » احتالل«توانست مفهوم 
و آزادسـازي  » تحریر«ز اشغالگري و وظیفه همین رو با تغییراتی تفسیري جدید ا

نشـاندگان   مـداران عراقـی را دسـت    رو سیاست  از همین عراق از اشغال ارائه داد.
تلقی کردند و تحریر و » احتالل«اشغالگران و حتی دولت مالکی را دولت چهارم 

کامل، شـامل و عمیـق دانسـتند،که صـرف اعـالم      اي  یا آزادي را تحریر و آزادي
دانست، امري » تحریر«توان وافی به مقصود این  را نمی ها وج آمریکاییرسمی خر

از  هـا  که همچنان فعالیت جیش رجال را علیرغم اعالم رسمی خـروج آمریکـایی  
  بخشید. می عراق در قالب تالش براي آزادسازي عراق از اشغالگري مشروعیت

بـه ایـران    مسئله دیگري که باید در اینجا بدان اشاره شود نگاه جـیش رجـال  
بیش  ها است. درواقع جیش رجال ایران را به ویژه پس از خروج رسمی آمریکایی

کند، هرچنـد پـیش از اعـالم خـروج رسـمی       می از پیش به عنوان دیگري قلمداد
ایران در سایه دیگري بزرگی چون آمریکا در گفتمـان جـیش رجـال     ها آمریکایی

ه رابطه جیش رجال با تجربه حزب خورد. در این بین با توجه ب زیاد به چشم نمی
بعث در عراق، گاهی در قصاید و سرودها و مدایح به رابطه حزب بعث عراق بـا  

جـیش رجـال خـود را    اي  شود و به گونه می ایران و به ویژه جنگ تحمیلی اشاره
کنـد. جالـب ایـن     مـی  میراث خوار گفتمان بعث در جنگ عراق علیه ایران تلقـی 

قالب مبارزه با اشغالگري و تهی کـردن آن از محتـوا و    است که فرایند تمسک به
تغییر مصداق آن در گفتمان جیش رجـال در ایـن اواخـر و پـس از بـه پیـروزي       

که اي  رسیدن ترامپ در انتخابات ایاالت متحده آمریکا به اوج خود رسید به گونه
ي اهـ  ایـده اي  عزت ابراهیم الدوري به عنوان دبیرکل حزب بعث عراق طی بیانیـه 
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ضد ایرانی ترامپ را به فال نیک گرفت و او را در طرد اشغالگران ایرانی از عراق 
توان گفت که آیا باید گفتمان عزت الدوري و گفتمان جـیش   تأیید کرد. البته نمی

  رجال در این زمینه را یکی تلقی کرد یا خیر.
در هر صورت اگر بخواهیم گفتمان جـیش رجـال را بـا داعـش در ایـن زمینـه       

گـاه خـود را ادامـه     مقایسه کنیم باید بگوییم که داعش به خالف جیش رجال هـیچ 
اي  دوره سابق تلقی نکرده، بلکه حزب بعث را حزبـی کـافر و دوره سـابق را دوره   

  کند. می کند، از طرفی همچنان آمریکا را دشمن اصلی خود تلقی می نامشروع تلقی
دي و متحدانش نیز درخور گیري جیش رجال در قبال عربستان سعو اما موضع

ي خـود  هـا  ي متـأخرتر در بیانیـه  هـا  باشد. جیش رجال به ویژه در زمان می توجه
دهد  می از عربستان و محور تشکیل شده از سوي عربستان نشاناي  حمایت ویژه

تا جایی که جیش رجال پس از تشکیل به اصطالح اتحاد نظامی اسالمی از سوي 
که پیش از این عملیـات   تحاد را اعالم کرد، همچنانعربستان انضمام خود به این ا

عربستان علیه یمن را نیز ستوده بود. این در حالی است که داعش » عاصفه الحزم«
همواره عربستان سعودي را چنانکه پیش از این نیز بدان اشاره شـد بـه ویـژه در    

  کند. می ترین دشمنان خود تلقی کرده و تولیدات رسانه ایش به عنوان یکی از مهم
  

  در قبال یکدیگر» جیش رجال«و » داعش«رسانه 
داعش و جیش رجال بـیش از پـیش پـی بـردیم     اي  حال که به تفاوت نگاه رسانه

 بهتر است نگاه این دو گروه را در قبال یکدیگر نیز جویـا شـویم. بـه طـور کلـی     
 به داعش نمی کند هرچنـد اي  ي خود اشارهها توان گفت جیش رجال در فیلم می
ي اخیـرش پـس از رویـارویی بـا     ها ي این گروه به ویژه بیانیهها توان در بیانیه یم

 داعش پس از سقوط موصل اشاره به داعش را دیـد. جـیش رجـال کـه معمـوالً     
(سازمان تروریستی افراطی) در » التنظیم االرهابی المتطرف«داعش را تحت عنوان 

ص پس از انتشار فـیلم شـفاء   به طور مشخ کند، می و مقاالت خود معرفی ها بیانیه
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کشد بیانیه تسـلیتی   می ي سوزاندن خلبان اردنی را به تصویرها الصدور که صحنه
صادر کرد و جالب است که این جنایت را به ایران منتسب کـرد. درواقـع جـیش    

ي منتسـب بـه عربسـتان    هـا  ي عربی به ویژه رسانهها رجال همچون برخی رسانه
کند. از سـویی داعـش    می عش را به ایران منتسبدا ها سعودي و متحدان سعودي

گاه جیش رجال را ذکر نمی کند، در این بین یک مقالـه   ي خود هیچها نیز در فیلم
باشد به شـدت جـیش    می اینترنتی وجود دارد که شخصی که گویا طرفدار داعش

  کند. می یاد» صحوات«رجال را مورد هجوم قرار داده و این گروه را تحت عنوان 
  

  ن پایانیسخ
داعـش و  اي  توان گفت که گفتمـان رسـانه   می با توجه به آنچه گفته شد به خوبی

 جیش رجال الطریقه النقشبندیه نزدیکی چندانی بـه هـم ندارنـد. بـر همـین مبنـا      
توان گفت همکاري این دو گروه در مقطع سقوط موصل بـر اسـاس گفتمـان     می

ایدئولوژیک این دو گـروه داشـته    تواند نشان از قرابت این دو گروه نمیاي  رسانه
دو گروه هدف مقطعی خود را سقوط شهرهاي  توان گفت که احتماالً می باشد، و

مختلف و چه بسا بغداد تلقی کرده بودند و اختالفـات ایـدئولوژیک خـود را تـا     
اطالع ثانوي نادیده گرفته بودند، هرچند داعش پـس از اینکـه از اسـتقرار نسـبی     

جـیش رجـال الطریقـه النقشـبندیه را بـا دوراهـی توبـه و         برخوردار شد اعضاي
  پیوستن به داعش و یا اتهام ارتداد مواجه ساخت.

در پایان باید گفت که این نوشته قصد شناسایی کامـل ایـن دو گـروه بـه ویـژه      
طلبـد از   مـی  تر جیش رجال الطریقه النقشبندیه را نداشت، چه این امر مجالی موسع

ي هـا  تصویري دو گروه را مد نظر قرار داده بود، چه اگر بیانیهي ها طرفی تنها رسانه
شدند. درواقع آنچـه در   می بایست مطرح می بود مسائل دیگري می دو گروه مد نظر

این نوشته آمد قصد آن داشت تا در مقایسه و تقابل دو گفتمان و با توجه به تفاوت 
 اده شود. آشنایی بیشتري نسبت به وضعیت دو گروه مد نظر د ها آن
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   .2016العلمیه، بغداد، 
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ـ موسـوعه عشـائر العـراق اهـل االر     ،عباس ،یالمحام يالعزاو -   هیـ المجلـد الثالـث، الـدار العرب    اف،ی

 1425-2005 روت،یللموسوعات،  ب
و ساختارها،  ها قزوینی حائري، یاسر، تحوالت عراق از سقوط صدام تا تصویب قانون اساسی ریشه - 

  .1386پایان نامه براي دریافت کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 
ي تجدید حیات خالفت اسالمی و تاثیر ژئوپلتیک آن، مرکز آمـوزش و  ها سید علی، ریشهموجانی،  - 

  .1394ي بین المللی، تهران، ها پژوهش
-   Ignatius , David, A terrorist with gang-leader charisma, Washington post, June 24, 2014. 

Hofmann, David C, Warriors and Prophets: The Role of Charismatic Authority in the 

Radicalization Towards Violence and Strategic Operation of Terrorist Groups, A 

dissertation presented to the University of Waterloo in fulfilment of the requirement for the 

degree of Doctor of Philosophy in Sociology and Legal Studies. 

  
  مطبوعات و اینترنت

   ابوهنیه، حسن، جیش رجال الطریقه النقشبندیه، مرکز االمارات للدراسات واالعالم (ایماسک)ـ 
http://emasc-uae.com/news/pdf/3179 

 ـ.ه 1437/ 9/ 9.االستهزاء بالدین صفۀ الکفار والمنافقین، النبا، العدد الخامس والثالثون ـ 

أبریل/  28بعد الدوري ، الحیاه، الثالثاء، » داعش«والنقشبندیۀ و » البعث«حمد جاسم محمد الخزرجی ، ـ 
ــان  ــث»/http://www.alhayat.com/Opinion/Letters/8834399 ،2015نیس ــبندیۀ-»البع -و-والنقش

 .الدوري-بعد-»داعش«

محسن آزموده، میراث خوار نگاه ضد ارسطویی، کتابشناسی داعش در گفت و گـو بـا یاسـر قزوینـی     ـ 
  .96شهریور و مهر  100حائري، همشهري دیپلماتیک، شماره 

  .1438ذوالقعده  24 س،یالنبا، العدد الرابع والتسعون، الخمـ 
from hijrah to khilafah, Dabiq,1, shaban 1435. 
From Jihad to Fasad, Dabiq,11,dhul-qadah1436. 
The Islamic State before al-Malhamah, Dabiq,3, shawal. 
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  ي صوتیها و فایل ها فیلم
  .1437اهللا، موسسه الفرقان، رمضان  یداع بویتحت عنوان اج یابومحمد عدنان هیانیبـ 
  کفرو ستغلبون، موسسه الفرقان. نیتحت عنوان قل للذ ید عدنانابومحم هیانیبـ 
مـیالدي تحـت عنـوان     2016اکتبـر   17هجـري   1438محـرم   16بیانیه جیش رجال به تاریخ عصـر   ـ 

تصریح الناطق العسکري لجیش رجال الطریقه النقشبندیه بصدد عملیات الجیش ضد التنظیم االرهابی «
  «2016 1ت 17داخل مدینه الموصل عصر یوم 

 .ي نینوي و صالح الدین توسط داعشها بیانیه صوتی عزت ابراهیم الدوري پس از اشغال استان ـ 
ـ ( للبعـث  الحکـم  وإعـادة  العـراق  من إیران بطرد ترامب یطالب حسین صدام نائب الدوري عزة ـ   لفای

     .هیشؤون عرب تی)، سايسخنان منتسب به عزت الدور یصوت
  .لیه با سخنگوي جیش رجال الطریقه النقشبندیه صالح الدین االیوبیمصاحبه شبکه الباب ـ 
 1/8/2014مصاحبه شبکه الغربیه با صالح الدین االیوبی،  ـ 

، (قنـاص العـراق)   12االصـدار   ،10، االصـدار 7االصدار ي تولیدي جیش رجال الطریقه النقشبندیه:ها فیلمـ 
، 51، االصـدار  (جاء الحق) 30االصدار رقم  ، 28االصدار ، 26، االصدار16، االصدار 15، االصدار14االصدار

، 73االصـدار   ،70االصدار رقـم   ،69، االصدار 68االصدار  ،60، االصدار  55االصدار رقم  ،52الصدار رقم ا
، 89االصـدار  ، 84االصدار ،83، االصدار 81االصدار ،79االصدار  ،78،االصدار  76االصدار رقم ، 75االصدار 
، 101،االصـدار  100، االصـدار 98، االصـدار  94االصـدار   ،93االصدار  ،92، االصدار91االصدار ،90االصدار 
، االصدار 111، االصدار 110، االصدار108االصدار ، 107االصدار  ،106االصدار  ،103، االصدار102االصدار

ــم االصــدا، 119، االصــدار 117، االصــدار 115، االصــدار 114، االصــدار 113، االصــدار112  ، 120ر رق
، 136، االصـدار  132، االصـدار  130االصـدار   ،129، االصـدار 128، االصـدار   124 صـدار اال، 121االصدار

، 180االصـدار   ،179، االصـدار رقـم   178االصـدار رقـم    ،177االصدار رقـم  ، 175، االصدار 153االصدار 
  .185 ، االصدار184، االصدار 183، االصدار 182، االصدار181االصدار رقم 

. اهیـ والتنظـرون، موسسـه الح   .هــ 1435منهاج النبوه، موسسه الفرقان،  یعل ي تولیدي داعش:ها فیلمـ 
آخر الزمان، مؤسسۀ الخیال. الخالفه االسـالمیه،  ی، مؤسسه الحیاه. الذهب ناریشروق الخالفه و عوده الد

خراسان، رمضان  هی، وال2نیمقبره المرتد .1437االول  يحلب، جماد هیالنور، وال یال مؤسسه الخیال.
ـ وال ن،ی. حماه الد1438الفرات، رمضان  هیامه واحده، وال. 1437 حمـاه   .1436الفـرات، ذوالقعـده    هی

 هیالعزه، وال یمن الذل ال .1437الفرات، شعبان  هی، وال3نیحماه الد .1437الفرات، صفر  هی، وال2نیالد
ـ هـا  مـن  حبـون ی. 1437بان شـع  ر،یالخ هیوال ن،یهجرت نیب .1437طرابلس، شعبان  موسسـه   هم،یجر ال

 هی. رسائل من وال1437االول  ين،جمادیصالح الد هیوال ،یالقرش ری. غزوه ابوبص1438الفرات، محرم 
ـ و حـرق وطعـن، وال   ریبتفج هودی یالرعب ال دوی. اع1436دمشق، ذوالقعده  هی، وال1دمشق  ر،یـ الخ هی
الحرب، موسسه الـذئاب المنفـرده    ی. رح1438االول  عیرب ،ينوین هیالدروع، وال ادویص .1437محرم 

ـ وال ل،یـ .سـهام الل 1438ذوالحجه  ،يلالعالم الجهاد ـ الجز هی . سـحرو النـاس   1437 یالثـان  عیـ رب ره،ی
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. 1437 یالثـان  عیالفرات، رب هی. فرسان مغرب االسالم، وال1437 یالثان عیرب ر،یالخ هیوال ،واسترهبوهم
الجنوب،  هی. آل سلول ال والء و ال براء، وال1436االول  عیرب ره،یالجز هیوال ن،یبالد الحرم یرسائل ال

ـ .ارض الجز1437االول  عیـ رب ره،یالسا نیبالد الحرم یف ثهی. البذره الخب1437االول  عیرب  ره،یاالسـ  رهی
ـ العرب، وال رهیمن جز نی. اخرجو المشرک1437االول  عیالرقه، رب هیوال . 1437االول  عیـ االنبـار، رب  هی
االول  عیـ الفرات، رب هی. هم العدو فاحذرهم، وال1437االول  عیالبرکه، رب هیوال ب،یان غدا لناظره قرو

ـ العرب، وال رهیزج تیطواغ ای کمی. ال1437 ـ 1437االول  عیـ برقـه، رب  هی ـ وال ،ياریـ الغ هـا یا کمی. ال  هی
ـ . 1436رمضـان   حلب، هیوال ن،یبالد الحرم یاهل السنه ف ی. رساله ال1437االول  عیحضرموت، رب  ای

ـ وال ،یمن رب نهیب یعل ی. قل ان1437االول  عیحمص، رب هیوال علمون،ی یقوم تیل  ن،یصـالح الـد   هی
االول  عیرب ،ينوین هیوال ن،ی. صبرا بالد الحرم1437شوال  ،ينوین هیوال ن،ی. تجار الد1437االول  عیرب

ـ وال رمـوك، یال میمخـ  یب ف. قراع االحزا1437البرکه، ذوالحجه  هی. عزه الجهاد، وال1437 دمشـق،   هی
رمضـان   ه،یـ قیغـرب افر  هیوال جر،ی. غزوه الن1437آالم و آمال، البتار، ی. المغرب االسالم1438محرم 
ـ   -2الحـرب   بیـ له .هی، مؤسسه الفرقان، دوله العراق االسالم7. فرسان الشهاده1437  امیـ ق یبـاقون ال

 .اهیالساعه، مؤسسه الح

  
  ها بیانیه

 6المبارکه (عاصفه الحزم)،  مهیالعظ هیخیالتار هیبصدد اطالق العمل هیالنقشبند قهیجال الطرر شیج انیبـ 
 م. 2015آذار  26هـ، 1436االخره  يجماد

االول  عیرب 4 ،يالعسکر یالتحالف االسالم یاالنضمام ال هیف علنی هیالنقشبند قهیرجال الطر شیج انیبـ 
 م.2015کانون االول  15هـ، 1437

طهران  یلمالل ی) المولیبـ (الحشد الشعب یسمیما  هیف نذری هیالنقشبند قهیرجال الطر شیج ادهیق انیبـ 
 الموصل. نهیمن دخول مد هیالعنصر هیالطائف اتیشیلیالمجوس والم

  م.2015شباط  7هـ 1436 یالثان عیرب 18 هیالنقشبند قهیرجال الطر شیج ادهیق هیانیبـ 
  


