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چکیده
داعش از زمان ظهورش به طور مستمر از وجه تبلیغااتی خاود باه بهتارن
نحو به منظور دستیابی به اهادا خاود اساتفاد کارد اسا  .انا وجاه
تبلیغاتی ،شامل طیا وساییی از ابزارهاا ،شاامل شابهههاای اجتمااعی،
وندئوهای اننترنتی و مجالت میشاود .باه دلیال اهمیا وجاه تبلیغااتی
داعش ،در ان مقاله تالش شد تا به ان سوال اصلی پاسخ داد شود کاه،
گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش چیس و ان گفتمان چگوناه در
نشرنه «دابق» ،جرنان مینابد؟ بارای نااتت پاساخ ساوال اصالی ،از روش
تحلیل گفتمان به خصوص از نظرنه تحلیل گفتمان الکال و موته ،اساتفاد
شد اس  .ناتتههای تحقیق نشان میدهند که نخس  ،قابلیا دسترسای
ان گفتمان تبلیغاتی اس که به سبب نامناساب باودن جهاان اجتمااعی
برای انسان مسلمان و نیز بیروح شدن زندگی اجتماعی اتزانش مایناباد.
ونژگی بارز دنگر در نظام مینانی تبلیغاتی داعش ،عنصر خصوم اس که
دانر شمولش بسیار وسیع بود و عامل اصلی در هونا ناابی و نیاز عمال
دننی قرار میگیرد .همچنی از دنگر ناتتههای مقاله حاضار آن اسا کاه
استیاریسازی در دنیای میاصر ،سبب تحرنا رادنهالیسام در مخاطباان
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تبلیغات داعش میشود.

به طور کلی ،در ان مقاله باا اساتنادهای متیادد باه مجلاه داباق ،ابیااد
مختل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش ،مورد بررسی قرار گرتته-
اند.

واژگان کلیدی
داعش ،دابق ،تبلیغات ،رسانه ،شبهههای اجتماعی

مقدمه:

از ابتدای ظهور داعش ،اين پديده توجه بسیاری از محققان و دانشگاهیان را در سراسر جهان به خـود
جلب کرد .اين فرقه بنیاد گرايانه توانسته بود به طرز چشمگیری در ايجاد رعـب و وششـت و تهديـد
امنیت در جهان موفق باشد .دلیل اين موضوع را از دو جهت میتوان مورد واکاوی قـرار داد .نخسـت
اينکه اين جريان طیف وسیعی را از جوامع انسانی در دنیای امروز را در غیريت با خود قـرار مـیداد و
ديگر اينکه داعش در رويکردش نسبت به غیر خود بسیار راديکال بود و اين جوامع را هجمه شمالت
تروريستی قرار میداد .با اينحال به اعتقاد نويسنده ،سهم بااليی از موفقیت اين جنبش در گسترانیدن
رعب و وششت در جهان ،بـه عملکـرد ن در شـوزه تبلی ـات مـرتب .اسـت.اين جنـبش از اب ارهـای
متعددی برای اين مهم بهره میجست .بارگ اری ويدئو در شبکههای اجتماعی و يوتیـو ،،در اختیـار
عموم قرار دادن ويدئوهايی که در نها قتل دشمنان به فجیعترين شکل ممکن نمايش داده میشـد و
مواردی اين چنین خشونتبار ،از مهمترين نمودهای ايجاد رعب و وششت در مقیاس جهـانی توسـ.
داعش بود .اين جريان همچنین مجلهای را در فواصل زمانی معین و به زبانهای عربـی و انگلیسـی
انتشار میداد و در ن خ .مشیها ،ايدئولوژی اسالمی ،مرزبندی میان دوست و دشـمن و مـواردی از
اين دست را به رشته تحرير در می ورد .مطالب مندرج در شمارههای متعدد اين مجالت توانسته بـود
توجه بسیاری از جوانان را در دنیای شرق و شتی جهان غر ،،بـه سـوی خـود جلـب کنـد .شتـی در
مواردی اين افراد ،دست از تمـامی تعلقـات سـرزمینی و خـانوادگی خـود مـیشسـتند و بـه «دولـت
االسالمیه» مهاجرت میکردند .با توجه به تاثیرات پردامنه تبلی ات در اين باره ،ما در ايـن نوشـته بـر
ن شدهايم که نظام معنايی ،يا «گفتمان» شاکم بر ساختار تبلی ـاتی ايـن جريـان را مـورد تحلیـل و
بازنمايی قرار دهیم .همچنین به سبب جامعیت مجله دابـق در انعکـاس ديـدگاههـا و خطـو اصـلی
تبلی اتی داعش ،در اين مقاله تالش میکنیم که اين نظام معنايی را ضمن استفاده از چارچو ،تحلیل
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گفتمان الکال و موف ،با استفاده از تحلیل محتوای مجله دابق مورد تحلیل قرار دهیم.
روش شناسی؛ مسائل مفهومی و نظری:

واژهگفتمان ،1ريشه فرانسوی داشته و از کلمه  ،Discourseبه معنی گفتگو و گفتار گرفته شده است
(بشريه« .)97 :1321 ،وان دايک »2گفتمان را با عنايت به زبان روزمره توضیح میدهـد و ن را هـر
گونه استفاده گفتاری از زبان معرفی میکند (میرفخرايی .)211 :1323 ،در توضیح گفتمـان ،کـاربرد
ن و به عبارتی گفتگو ،شر اولیه است و «دايان مک دانل »3گفتمان را هر نوع کاربرد زبان مـی -
داند که در بستر اجتماع تولید میشود.
در انديشه زلیک هريس،تحلیل گفتمان اب اری است در جهت تحلیل گفتار و يا نوشتار پیوسـته ،و
به اين معنا تحلیل گفتمان واشدهای زبانی فراتر از جمله را مورد تحلیل قرار میدهد .از ديدگاه چیف

4

اين واشدهای زبانی طیف بسـیار متنـوعی را شـامل مـیشـود (يارمحمـدی .)172 - 177 :1323 ،از
منظری ديگر ،تحلیل گفتمان ،رشته از زبان زبان شناسی است که کالم پیوسته را در سطوح فراتـر از
جمله مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد ( .قاگلزاده.)27 - 19 :1327 ،
الکال و موف در کتا« ،هژمونی و راهبر سوسیالیستی» ،گفتمان را اينگونه تعريف میکنند :طیف
وسیعی از نشانههای زبانی و يا فرازبانی معنادار .نکته مهم در اينباره اين است که گفتمان صرفا دارای
بعد نظری نبوده و دارای ابعاد نظری و مادی میباشد (تاجیک .)12 :1323 ،ريشه نظريـه گفتمـان در
زبان شناسی سوسور است.زبان از ديدگاه وی بدون ارجاع به زمان 5است و اهمیت ويژگی در زمانی

6

ن بسیار کم است .زبان از ديدگاه سوسور با گفتار 7متفاوت است؛ گفتار فردی میباشد و زبان امـری
اجتماعی است (دو سوسور .)21 :1392 ،ساختار اصلی زبان در کانون توجه زبان شناسی سوسور است.
عنصر اصلی سازنده زبان در زبان شناسی سوسور نشانهها مـیباشـند .نشـانههـا پیونـد دهنـده دال و
مدلول میباشند ،با اين شال رابطهای ضروری میان اين دو وجود ندارد و اين رابطه اختیاری و اتفاقی

1 Discourse
2 VanDijk
3 Dayan Macdanial
4 Chafe
5 synchronic
6 diachronic
7 parole

11



تصلنامه علمی ا پژوهشی انقالب اسالمی ،س  ،7بهار  ،77ش 22

1میباشد (دو سوسور.)29 :1391 ،

انواع روشهای تحلیل گفتمان:
 )1نظریه تحلیل گفتمان میشیل فوکو:

پیشفرضها و مفروضات اصلی روش تحلیل گفتمان فوکو که در ديرينـه شناسـی و تبارشناسـی ن
قابل مشاهده است عبارتست از:
 .1ديدگاه انسانهای مختلف به متن واشد متفاوت است.
 .2خوانش از متن همواره ناصحیح است.
 .3متن يک کل معنادار است و بايستی به عنوان يک کل مطالعه شود.
 .2هر متنی دارای بار ايدئولوژيک است.
 .1هر گفتمانی می انی از شقیقت را در خود دارد،اما هیچ گفتمانی معرف تمام شقیقت نیست.
 .7نحو متون نی دارای معنا است و بار ايدئولوژيک دارد.
.9معنا همواره متاثر از زمینه فرهنگی و اجتماعی است.
 .2هر متن دارای زمینه اجتماعی و فرهنگی خاص خود است.
.7هر متن دارای ارتبا قوی با منبع قدرت (نه صرفا سیاسی) است.
 .11گفتمان شامل سطوح زيادی است( .فرکالف.)27 :1397 ،
 )2تحلیل گفتمان الکال و موف:

ايــن زوج گفتمــانی ،نظريــه گفتمــانشــان را در چــارچو ،انديشــه مارکسیســتی و بــا عنايــت بــه
پساساختارگرايی فوکو در کتا« ،هژمونی و استراتژی سوسیالیستی» عرضه کردند .هدف اصلی نـان
از نگارش اين کتا ،پیشنهاد راهکاری برای جناح چپ بود که در اروپای معاصـر دچـار بحـران شـده
بود.
راهبرد نظری نان را میتوان تجوي روش گفتمانی به منظور تبیین جهان معاصر ،و راهبرد عملی
نان را نی استراتژی راديکالی ه کردن دموکراسی بود .نان بـه ارزشهـای لیبـرال دموکراسـی ماننـد
1 arbitary
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عدالت و زادی وفادارند و معتقدند بايستی نظام سرمايهداری را به سبب به کـار بسـتن سـطحی ايـن
ارزشها به بوته نقد کشید.)laclau and Moufe,2001:45( .
برخی از مهمترين مفاهیمی که در روش تحلیل گفتمان الکال و موف مورد اسـتفاده قـرار مـی-
گیرند عبارتند از:
 )1مفصل بندی :عبارتست از عملی که عناصر متعدد را که دارای ارتبا ال امی با يکديگر نیستند ،به
يکديگر از ديدگاه معنايی متصل میکند و اين عناصر در کنار يکديگر يک هويت را تشکیل مـی-
دهند.)Laclau and Moufe ,2001:105( .
 )2گفتمان :گفتمان کل ساختارمندی اسـت کـه شاصـل مفصـل بنـدی اسـت.به عبـارتی ،گفتمـان
مجموعهای از نشانهها است که به شکلی معنادار با يکديگر متصل شدهاند و يـک کـل هـويتی را
تشکیل دادهاند .)laclau and Moufe,2002:139( .ما از لن گفتمانها دنیا را درک میکنیم و
لذا گفتمان تمامی ابعا شیـات بشـری را در بـر مـیگیـرد (.)laclau and Mouffe,2002:256
گفتمان در انديشه الکال و موف پوشش دهنده تمام ابعاد زندگی انسان است و در ايـن نظريـه بـا
خیل گستردهای از نشانههای زبانی و غیر زبـانی در مقـام مـتن برخـورد مـیشـودHowarth ( .

.)D.Noarval,2000:4
 )3منازعه و خصومت .:خصومت در انديشه الکال و موف بر خـالف خصـومت در مارکسیسـم ،دارای
جهت از پیش تعیین شده نبوده و علی رغم اينکه مانع تثبیت کامل يک هويت گفتمانی میشـود،
عامل اصلی در هويتيابی گفتمانها میباشد.)laclau,1990: 5( .
 )2زنجیره هم ارزی و تفاوت :طی مفصل بندی دالهای گفتمان مورد نظر در يک زنجیره هـم ارزی
در کنار يکديگر يک هويت را تشکیل میدهند .هويتيابی اين زنجیره هم ارزی ،اينگونـه محقـق
میشود که در تقابل با يک زنجیره تفاوت قرار میگیرد ،که دارای ويژگیهای منفـی مـیباشـد و
تهديد کننده زنجیره هم ارزی است .)laclau ,1990: 18( .در اين پروسه ،زنجیـره هـم ارزی در
خصومت با زنجیره تفاوت است و اينگونه وانمود میشود کـه ايـن هويـت منفـی ،تهديـد کننـده
موجوديت زنجیره هم ارزی اسـت.)De-vos,2003:165( .در خصـوص زنجیـره هـم ارزی ايـن
نکته شائ اهمیت است که اين عمل هیچ گاه سبب نمیشـود کـه تمـامی تهـادها و تمـاي ات در
جامعه از میان برود (.)Smith,1998:89
 )1هويت :هويت در اين نظريه ثابت نمیباشد ،بلکه برساخته بوده و پس از مفصل بندی گفتمـانهـا
به وجود می يد .)Smith,1998:56( .هويتها در گفتمان در غیريت با غیر معنا مـیيابنـد و بـه
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مانند زنجیره هم ارزی ،هیچ گاه کامال تثبیت نمیشوند.)Jurgensen,2002:43( .
 )7سوژه و موقعیتهای سوژگی :الکال و موف نی به مانند فوکو ماقبل گفتمانی بودن سوژه را مـورد
پذيرش قرار نمیدهند .اينان انکار کننده سوژه خود گاه میباشند .در اين نظريه موقعیـت سـوژگی
در روابطش با موقعیتهای سوژگی ديگر مورد شناسايی قـرار مـیگیـرد ( .)Smith,1998:64در
اينجا سوژهها در درون چارچو ،گفتمانی به هويت خود نايل میشوند و بر اسـاس ن نیـ عمـل
میکنند .در اين نظريه ممکن است فرد در زمان واشـد در موقعیـتهـای سـوژگی متعـددی قـرار
بگیرد.)Howarth,2000:13( .
 )9هژمونی :اعمال هژمونیک ،شاصل پیوند هويتها و بلوکهای سیاسی متعدد اسـت کـه در نتیجـه
ن در دل جناحهای متعدد قدرت ،نوعی نظم اجتماعی شکل میگیرد .هژمونی سـازوکاری اسـت
که در نهايت منجر به شکلگیری عقل سلیم میشود (.)Howarth,2000:15
تحلیل گفتمان ساختار تبلیغاتی داعش:

در بخش پیشین،مسائل مفهومی و نظری و به عبارتی چارچو ،نظری مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
در اين بخش ،تالش داريم گفتمان شاکم بر ساختار تبلی ـاتی داعـش را بـا اسـتفاده از روش تحلیـل
گفتمان الکال و موف مورد بررسی قرار دهیم .به اين منظور ،ابعاد مختلف گفتمان تبلی اتی داعـش در
قالب اج ای روش تحلیل گفتمان الکال و موف مورد بررسی قرار میگیرد.
 )1مفصل بندی گفتمان:

همانطور که اشاره شد ،گفتمانها شاصل مفصل بندی نشانهها شول محور دال مرک ی هسـتند .ايـن
نشانهها زمانی که در شوزه گفتمانگی قرار دارند« ،عنصر» يـا «دال شـناور» نامیـده مـیشـوند و بـه
محض اينکه در يک گفتمان خاص مفصل بندی میشوند« ،نشانه» نام مـیگیرنـد .در واقـع مفصـل
بندی ،شال در کنار هم قرار گرفتن نشانهها در يک زنجیره هـم ارزی و در غیريـت قـرار گـرفتن بـا
زنجیره تفاوت است.
نشانههايی که در گفتمان مربو به ساختار تبلی اتی داعش قابل شناسـايی اسـت را مـیتـوان در
اين بخش از شماره اول مجله دابق مشاهده کرد:
«مرک رسانه {داعش} تصمیم دارد که مجلهای دورهای با تمرک بر موضـوعات توشیـد ،مـنه،،
هجرت ،جهاد و جماعت منتشر کند)Dabiq,issue 1 : 3( ».
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با توجه به اين مقدمه که در شماره اول مجله دابق ورده شده اسـت ،مـیتـوان فهمیـد کـه چـه
مفاهیمی نشانههای اصلی گفتمان تبلی اتی داعـش را تشـکیل مـیدهـد .توشیـد ،مـنه( ،طريقـت)،
هجرت ،جهاد و جماعت ،اصلیترين نشانههای اين گفتمان هستند که در تمامی شـمارههـای مجلـه
دابق به نها پرداخته میشود.
گفتمان تبلی اتی داعش ،نشانههای متعددی را شامل میشود که در اينجا به ذکر مهمتـرين ايـن
نشانهها میپردازيم و بخشهايی از مجله دابق را نی در ارتبا با ن نشانهها تحلیل میکنیم .يکی از
اين نشانهها که داعش از ن برای توصیف دولـتهـای عـر ،در جهـان کنـونی اسـتفاده مـیکنـد،
«شرک» است:
«متاسفانه ،رفتار شرک می (به شکل خفی و شکار) در قلب و ذهن رهبران و نخبگان اصطالشا
اسالمی نفوذ کرده است ،کـه ايـن رفتـار نـان در تقلیـد از اعـرا ،ملـیگـرا پـیش از نـان اسـت».
()Dabiq,issue9:15
بنا به همین شکل از مرزبندی است که داعش هم دول و ملـل مسـیحی را هجمـه تهديـدات و
شمالت خود قرار میدهد و هم دول عر ،اسالمی را.
همانطور که گفته شد ،يکی از اصلیترين نشانههای گفتمان تبلی ـاتی داعش،مفهـوم «هجـرت»
میباشد .در شماره  3مجله دابق ،داعش اينگونه مسلمین در سراسـر دنیـا را دعـوت بـه هجـرت بـه
«دولت االسالمیه» میکند:
«بنابراين ،هر فرد متخصص و تحصیل کرده مسلمان که تا پیش از اين ،وظیفه جهاد خـود را بـه
بهانه تحصیل شريعت ،پ شکی ،يا مهندسی و خدمت به به اسالم به واسـطه تخصصـش ،بـه تـاخیر
انداخته است ،بايستی که اولويت خود را لبیک به هجرت قرار دهد؛ به خصوص اينکه اکنون دسـتگاه
خالفت نی اشیا شده است»)Dabiq,issue3 : 26( .
در شقیقت ،داعش از اين طريق سعی دارد نیروهای جوان و تحصیل کرده مسلمان را که مش ول
تحصیل و زندگی در کشورهای غربی و غیر غربی هستند ،به واسطه اب ارهای تبلی اتی خود و با ذکـر
توجیهات دينی به مهاجرت به سرزمین داعش دعوت کند.
 )2دال مرکزی گفتمان:

دال مرک ی گفتمان ،عصاره گفتمان و نقطه کانونی ن میباشد که ديگر نشانهها ،بـه واسـطه وجـود
ن معنا میيابند .دال مرک ی گفتمان تبلی اتی داعش را میتوان مفهوم «خالفت» دانست .در سراسر
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شمارههای اين مجله ،سعادت و کرامت مسلمین بـه برپـايی و اشیـای خالفـت گـره خـورده اسـت و
مسلمین میتوانند به برکت برپايی ن به جايگاه واقعی خود در جهـان معاصـر دسـت پیـدا کننـد .در
اينباره مده است:
«زمان آن ترا رسید اس که نسلهانی کاه در حاال قارد شادن در اقیاانوس
خف و رسوانی بودند ،با شیر حقارت تغذنه میشدند ،زنر نوغ انسانهای تاساد
بودند – پس از خواب طوالنی در قفل – قیام کنند»)Dabiq,issue 1 :8( .
«خورشید جهاد طلوع کرد اس  .اخبار خوبی به گوش مایرساد و نشاانههاای
پیروزی در حال نمانان شدن اس »)Dabiq,issue 1 :8( .

امیر المؤمنین میفرمايد:
«بزودی ،به خواس

خداوند ،روزی خواهد رسید که مومنی به مانناد ساروران

به هر کجا که بخواهند میروند ،اتتخار نصیب آنان خواهاد شاد ،ماورد احتارام
واقع خواهند شد ،سرشان را باال میگیرند و کرام

آناان حفاخ خواهاد شاد».

()Dabiq,issue 1 :8

بنابراين،خالفت در اين منظومه معنايی به ن پايـه اسـت کـه اشیـای ن بـه معنـای سـربلندی
مسلمین و رسیدن ايشان به کرامت واقعی است و مفاهیمی همچون جهاد ،هجـرت ،مـنه ،و غیـره،
شول محور ن موضوعیت میيابد.
در شقیقت ،با اشیای خالفت است که مسلمین در سراسر دنیـا مـیتواننـد بـه دولـت االسـالمیه
هجرت کرده و از يوغ کفر و طاغوت رهايی يابند .در خالفت ،رفتارهای شرک می به چشـم نخواهـد
خورد و خلیفه تنها از خداوند اطاعت میکند و با کفـار و مشـرکین در سـايه برپـايی خالفـت مبـارزه
خواهد شد .تاثیر اشیای خالفت در سرزمین شام بر روشیه مجاهدين در بنگـال و ديگـر نقـا جهـان
اينگونه توصیف شده است:
«بنابران  ،به لط خداوند ،خالت در اول رمضان  1211در سرزمی شام احیاا
شد .طلوع خورشید خالت و پونش رسانهای تاثیرگذار آن نور امیاد را در قلاب
مجاهدن جوان در بنگال تابید؛ همانطور که امید را در دل دنگار مجاهادن در
سراسر جهان زند کرد»)Dabiq,issue12 : 39( .
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 )3منازعه و خصومت:

گفتمان شاکم بر ساختار تبلی اتی داعش ،به وجه بارزی خصومت موجـود در نظـام معنـايی داعـش را
بازتا ،میدهد .شتی در نام اين مجله نی پیش بینی جنگ با کافران نهفته است .در شـماره اول ايـن
مجله در خصوص علت نام گذاری اين مجله اينگونه مده است:
«نام ان مجله از منطقهای در شمال حلب که داباق ناام دارد بار گرتتاه شاد
اس  ،که حلب نیز در شام واقع شد اس  ...نهی از بزرگترن جنگهاای بای
مسلمی و مسیحیان در آنجا در خواهد گرت »)Dabiq,1 : 4( .

بنابراين ،خصومت موجود در ساختار تبلی اتی داعش را مـیتـوانیم شتـی در نـام ايـن مجلـه نیـ
تشخیص دهیم .همچنین ،در تمامی شمارههای مجله دابق ،قسمتی به نام «دولت االسالمیه در کالم
دشمن» وجود دارد .در اين خصوص میتوان گفت ،بنا به تعبیر داعش از غیر ،تقريبا تمـامی دولـت –
ملتهای موجود در دنیا در دايره کفار قرار میگیرند و داعش مسئولیت مبارزه با نان و برچیدن بسا
کفر در سراسر جهان را بر عهده گرفته است.
خصومت و غیريتسازی يکی از مهمترين و اساسیترين نشانههای گفتمان تبلی اتی داعش است
که به اشکال مختلف در شمارههای متعدد مجله دابق بازنمايی مـیشـود .بـه عنـوان مثـال يکـی از
مفاهیم اسالمی که در اين مجله به منظور بر شق نشان دادن خود و باطل جلوه دادن ديگر اديان بـه
کار گرفته میشود ،مفهوم «مباهله» است .در اينباره در اين مجله اينگونه مده است:
« مباهله برای مشرکینی اس

که ادعا دارند که آنها به واسطه مذهبشان هدان

ناتتهاند .خداوند مباهله را برای نهودنان امر ترمود اس { :بگونید :شما نهودی
هستید ،اگر شما ادعا دارند که ناران خداوند هستید و از دنگر انسانها متفااوت
هستید ،پس آرزوی مرگ کنید ،اگر کاه در ادعاای خاود صاادد هساتید  .در
حقیق

ان درخواس مرگ از خداوند برای ان اس که بفهمیم کدام دن در

گمراهی و خطا اس ؛ اگر شما (نهودناان) مادعی هساتید کاه بار را حقیقا
هستید ،ان دعا به شما آسیبی نمیرسااند .اماا نهودناان از انا دعاوت عقاب
نشستند»)Dabiq,issue2 : 21(.

در اينجا داعش غیريت خود با يهوديان و دولت اسرائیل را با استناد به يات الهی توجیه میکنـد.
نکته قابل توجه در اينباره اين است که غیريتسازی در شقیقت مهمترين اب ار داعـش بـرای هويـت

17



تصلنامه علمی ا پژوهشی انقالب اسالمی ،س  ،7بهار  ،77ش 22

بخشی به خود است .در اين مجله ،داعش مردم را به مبارزه با کسانی که در راه دين قـرار گرفتـهانـد
فرا میخواند و اينکه معیار نان برای دشمنی ،دينشان باشد و پیرو مرزهـای ملـی نباشـند و بـه ايـن
منظور به ياتی از قر ن نی استناد میکند:
« به مسلمی ترمان داد شد اس که با هر کسی که بر سار را دننشاان قارار
گرتته اس مباارز کناد و انا حهام سارلوحه اعماال تماام مسالمی اسا .
مسلمی نبانستی دانار شامول دنا را باه محادود باه مرزهاای ملای کنناد.
{خداوند اس که پیامبر خود را با هدان و مذهب حقیق ارسال کرد تاا آن را
بر تمامی ادنان دنگر برتری بنهد ،حتی اگر که مشرکی با آن مخالف ورزناد
(توبه { .)11/و با آنان مبارز ک تا زمانی که تتنه از بی برود و تاا زماانی کاه
دن  ،تنها دن خداوند باشد .و اگر آنها سیی در متوق کردن تو داشتند ،بادان
که قطیا خداوند به اعمال آنان بینا اس ( » .االنفال )17 /

در شماره  11مجله دابق مقالهای تحت عنوان «از جنگ اش ا ،تا جنـگ ائـتالفهـا» بـه چـا
رسیده است که در ن دايره دشمنان دولت االسالمیه به شکل وسیع مورد شناسايی قرار مـیگیـرد و
اين غیريتسازی در چنین سطحی ،زمینه الزم برای شمالت تروريستی داعش در بسیاری از دولت –
ملتها را فراهم میکند .در اين مقاله از ائتالف ضد داعش ،به نام «ائـتالف جنگجويـان» نـام بـرده
میشود:
«ائتالف تازه شکل گرفته برای عراق و سوريه ،رسما شامل کشورهای زير میشود:
لبانی ،اتحاديه عر ،،استرالیا ،اتريش ،بحرين ،بلژيـک ،بوسـنی و هرزگـوين ،بل ارسـتان ،کانـادا،
کرواسی ،قبرس ،جمهوری چک ،دانمارک ،مصر ،استونی ،اتحاديه اروپا ،فنالنـد ،فرانسـه ،گرجسـتان،
لمان ،يونان ،مجارستان  ،ايسلند ،عراق ،ايرلنـد ،ايتالیـا ،ژاپـن ،اردن ،کـوزوو ،کويـت ،لتـونی ،لبنـان،
لیتوانی ،لوک امبورگ ،مقدونیه ،مولدووا ،مونته نگرو ،مراکش ،هلند ،نیوزيلند.
همچنین ،کمپینهای ديگری نی به منظور مبارزه با دولت االسالمیه تشکیل شده اسـت کـه بـا
عنوانهای ديگری برای اين منظور تالش میکنند:
نروژ ،عمان ،پاناما ،لهستان ،پرت ال ،قطر ،جمهوری کره (کره جنوبی) ،رومانی ،عربستان سـعودی،
صربستان ،سنگاپور ،اسلواکی ،اسلوونی ،سومالی ،اسپانیا ،سوئد ،تايوان ،ترکیه ،اوکراين ،امارات متحـده
عربی ،و اياالت متحده.
در نهايت اين سه کشور بیشترين اتحاد را با مريکا برای مبارزه با داعش دارند :ايـران ،سـوريه و
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روسیه)Dabiq,issue 11 : 47( ».
بنابراين ،داعش با اعالم نام کشورهايی که کمر به مبارزه بر علیه داعش بستهانـد ،سـعی دارد تـا
مخاطبان خود را به مهاجرت و مبارزه بر علیه شکام کفر فرا بخواند .در شقیقت ،همین غیريتسازی و
نشان دادن خطر «ديگری» است که سبب میشود که پیروان داعش اشساس اتحـاد کـرده و هويـت
واشدی را برای خـود متصـور شـوند و مطـابق فرمـانهـای خلیفـه  ،وبـا ناديـده گـرفتن اشساسـات
ناسیونالیستی ،بر علیه کشور خود و ديگر دولت – ملتهای جهان ،کـه مصـداق سـرزمین کفـر قـرار
میگیرند ،عملیاتهای تروريستی انجام دهند.
 )4زنجیره هم ارزی گفتمان:

زنجیره هم ارزی در يک گفتمان ،طیفی از نشانهها است که به واسطه منطـق سـاده سـازی در يـک
زنجیره هم ارزی قرار گرفتهاند .با قرار گرفتن اين زنجیره هم ارزی در غیريت با يک زنجیره تفـاوت،
هويت شکل میگیرد.
در اين بخش قصد داريم نشانههايی را که در گفتمان شاکم بر ساختار تبلی ـاتی داعـش ،در يـک
زنجیره هم ارزی قرار میگیرند را با استناد به محتوای مجله دابق شناسايی کنـیم .خالفـت ،امامـت،
هجرت ،جهاد ،مجاهدين ،سربازان دولت االسالمیه ،شکمت و سیل (در خصوص دولت االسالمیه يـا
مباهله) ،از جمله مهمترين نشانههايی هستند که در کنار يکديگر ،زنجیره هم ارزی شاکم بـر سـاختار
تبلی اتی داعش را تشکیل میدهند .در بخش بعد اشاره خواهد شد که اين زنجیره هم ارزی چگونه در
تخاصم با يک زنجیره تفاوت قرار میگیرد.
«امامت» از مهمترين نشانه های ايـن زنجیـره هـم ارزی اسـت کـه در شـماره اول ايـن مجلـه،
ضرورت و ويژگیهای امام ،اينگونه مورد بررسی قرار گرفته است:
القرتوبی فرموده است:
"تیدادی از رهبران دننی استدالل کرد اند که امام بانستی تردی عادل ،خوش
رتتار و با تقوا باشاد و از تواناانی الزم بارای باه انجاام رساانیدن وظاان خاود
برخوردار باشد{ .آنها همچنی آورد اند که ان چنی امامی کسای اسا کاه
پیااامبر مساالمی را اماار کاارد اساا کااه باار علیااه آن شااورش نهننااد".
()Dabiq,issue 1 : 22

اين شکل از رهبری و امامت در تقابل با شیوه شکمرانی راي ،در دنیای امروز ،يعنـی دموکراسـی،
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قرار میگیرد .ديگر دال مهم در اين زنجیره هم ارزی« ،هجرت» میباشد .به منظور فهم ايـن نشـانه
در اين زنجیره هم ارزی ،بخشهايی از مجله دابق که به اين مفهوم پرداخته شده است را می وريم:
پیامبر میفرمايند:
"تا زمانی که جهاد باشد ،هجرت نیاز متوقا نخواهاد شاد .باه عباارت دنگار،
هجرت تا زمانی که کفر در حال جنگ با ما اس متوق نخواهد شد.
به ان دلیل که تقرنبا هیچ پناهگا امنی در روی زمای بارای مجاهادن بااقی
نماند اس  ،سرزمی اند آل برای هجرت ،سرزمینی اس که مجاهدن بتوانند
عملیات های خاود را بادون تهدنادات نا

دولا پلیسای قدرتمناد باه انجاام

برسانند)Dabiq,issue 1 : 36( ".

همچنین در يکی از شمارههای اين مجله ،در مقالهای تحت عنوان «و بیا به سرزمین اسالم» ،بـا
وردن اشاديثی از پیامبر ،جوانان مسلمان را دعوت میکند که از سرزمین کفـر بـه دولـت االسـالمیه
مهاجرت کنند:
رسول اهلل فرموده است:
«اهلل (عز وجل) هیچ عملی را از مشرک پس از اسالم آوردنش قباول نمایکناد،
تا زمانی که آن ترد ،از سرزمی مشرکی به سرزمی مسلمی مهااجرت کناد»
()Dabiq,issue 8 : 29

بنابراين« ،هجرت» و دعوت مسلمین طرفدار داعش در سراسـر جهـان بـه مهـاجرت بـه دولـت
االسالمیه ،از مهمترين نشانههای زنجیره هم ارزی در گفتمان تبلی اتی داعـش اسـت کـه در مجلـه
دابق به خوبی انعکاس داده شده است.
در اين مجله ،کسانی را که تحت فرمان داعش دست به عملیاتهای تروريستی میزننـد ،تحـت
عنوان «برادر»« ،مجاهد» «،سربازان دولت االسالمیه» و «شوالیههای شهادت» خطا ،میکنند،کـه
اين مفاهیم دارای بار ارزشی قابل توجهی میباشند و خطا ،اين مبارزين بـا چنـین عنـاوينی ،سـبب
هويت بخشی به نان در راستای اهداف تبلی اتی داعش میشود.
 )5زنجیره تفاوت گفتمان:

منظور از زنجیره تفاوت ،مجموعهای از نشانههايی است که در تخاصم با زنجیره هم ارزی قرار مـی-
گیرد .اين زنجیره تفاوت برای زنجیره هم ارزی دو کـارکرد متهـاد دارد .از يـک سـو ،سـبب هويـت
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بخشی به زنجیره هم ارزی میشود و از ديگر سو همواره در پی ساختارشکنی زنجیـره هـم ارزی و از
بین بردن هژمونی ن است.
زنجیره تفاوت گفتمان تبلی اتی داعش که در تخاصم با زنجیره هـم ارزی ن قـرار مـیگیـرد ،در
محتوای مجله دابق به خوبی قابل مشاهده است .شرک ،مشرک ،بدعت ،امامان کفر در غر ،،دجـال،
جنگ ائتالفها و مرتد ،از جمله مهمترين نشانههايی هستند که زنجیره تفاوت را در برابر زنجیره هم
ارزی گفتمان تبلی اتی داعش تشکیل میدهد .اين مفاهیم در سراسـر شـمارههـای ايـن مجلـه قابـل
مشاهده هستند .همانطور که گفته شد ،مهمترين دلیل استفاده از اين مفاهیم ،نقش اساسی است کـه
اين مفاهیم در هويت بخشی به داعش دارند .داعش سعی دارد با استفاده از اين نشـانههـا ،نیروهـای
خودی را متحد کند و نان را نسبت به دارا بودن هويتی در برابر يک غیـر گـاه سـازد .ايـن زنجیـره
تفاوت همچنین میتواند مهمترين انگی ه اقدامات تروريستی برای پیروان داعش باشد.
«شرک» ،يکی ديگر از مهمترين نشانههايی است که توس .داعش به منظور اشاره به کشورهای
اسالمی کنونی به کار گرفته میشود .در مجلـه دابـق ،پـس از تعريـف توشیـد ،وضـعیت کشـورهای
مسلمان در ارتبا توشید اينگونه توصیف میشود:
"با اننحال که قربانیان جاهلی در شبه جزنر عربستان ،شاهی در انا ندارناد
که تنها خداوند اس که صاحب قدرت ،دانانی ،و مالهی مطلق اس ؛ با اننحال
آنان در اشهال مختل مرتهب شرک میشوند .ان اشاهال شاامل ،قائال شادن
اعتبار جزئی برای تال بینای طاالع بیناان ،اختصااص دادن ساهمی از قاالت و
احشام به ب ها ،و ادعای اننهه ب ها از قدرت شفاع برای آنان در نزد خداوناد
برخوردارند ،میشود)Dabiq,issue 9 : 15( ".

بنابراين،در کمپین تبلی اتی داعش،کشورهای غربی با نام «کفـر» و کشـورهای اسـالمی بـا نـام
«شرک»،و مردم نها با عنوان«مشرک» خطا ،می شوند.
بدعت در منطق تبلی اتی داعش ،شامل هر گونه انطباق دادن خود با دنیای سـرمايهداری کنـونی
در کشورهای اسالمی است .در يکی از مجلدات اين مجله ،اينگونه راجع به يکـی از انـواع بـدعت در
جوامع اسالمی کنونی مده است:
"نخبگان سلفی بشدت در خصوص بادع «ارجاا » هشادار داد اناد  ...در انا
شهل از بدع تیداد بسیار زنادی از مسلمی  ،انجام اعمال روزانه مذهب خود را
رها میکنند و به جای آن ،درگیر تجارت دنیاوی – و بادتر از آن اعماال جاا
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طلبانه – میشوند .آنها حتی از نادگیری مذهب نیز سر باز میزنناد و باه جاای
آن صرتا بر نادگیری دانش دنیوی متمرکز میشوند)Dabiq,issue 8: 39(".

لذا «بدعت» در کنار ديگر نشانههای متخاصم گفتمان داعـش ،زنجیـره تفـاوت ايـن گفتمـان را
تشکیل میدهد .بدعت در تقابل با برداشت سلفی از دين در گفتمان تبلی اتی داعش قرار میگیرد.
همچنین در مقالهای در شماره  12اين مجله ،رهبران دولت ملتهـای غربـی را «امامـان کفـر»
مینامد و به پیروان داعش در اين کشورها ،فرمان قتل نان داده میشـود .در ايـن شـماره همچنـین
روسای جمهور و سردمداران کشورهای دينی «برادری مرتدين» نامیده میشوند که بايستی بـر علیـه
تمامی نان جنگید؛ زيرا که نان با «مصلحت انديشی» در عرصه بین الملل،ارتداد و بدعت در دين را
پايهگذاری کردهاند.
 )6استعاری سازی:

در ساختار تبلی اتی داعش ،استعاری سازی فهای موجود به وضوح مشاهده میشود .در شقیقت اصـل
اين جريان نی  ،نوعی استعاری سازی و به وجود وردن فهايی استعاری در دنیـای مـدرن اسـت .بـه
وجود مدن اين فهای استعاری سبب میشود که تهادها و نقايص موجـود در ايـن گفتمـان ناديـده
گرفته شود و لذا اعتقاداتی از سوی طرفداران داعش مورد پذيرش و مبنای عمل قـرار گیرنـد کـه در
شراي .عادی شاضر به پذيرش نها نبودهاند.
در شماره  2اين مجله ،به منظور استعاری ساختن فهای موجود ،از استعاره سیل در عصر شهرت
نوح استفاده شده است که بر اين اساس ،انسانها يا بايستی در دنیا همراه با کفار بماننـد و در دريـای
جهل و کفر غرق شوند و يا با داعش همراه شده و نجات پیدا کنند:
«در میان اندئولوژیهای آلود که مردم تمامی دنیا را درگیر خود ساخته اسا ،
و توسط حهوم های استبدادی کفار ادار میشوند ،نهته شانان توجه ان اس
که مردم بانستی انتخاب کنند که دنبالهروی حقیق باشند و نا سوار بار اماوا
دروغ و خراته بشوند)Dabiq,issue2: 5( ».

استفاده از مفاهیمی همچون «مباهله» ،تشبیه «ائتالف ضد داعش» به جنگ اش ا« ،،خالفـت»
وغیره ،در مجله دابق  ،نمايانگر استعاری سازی فها در دنیای مدرن امروزی است.
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 )7هویت در ساختار تبلیغاتی داعش:

هويت در يک نظام گفتمانی ،خاصیت رابطهای بودن دارد .بـه ايـن معنـا کـه يـک پديـده (در اينجـا
داعش) به واسطه رابطهاش با «غیر» هويت میيابد .مشخصات غیر در نظـام تبلی ـاتی داعـش را در
بخش زنجیره تفاوت اين گفتمان به تفصیل توضیح داديم.
هويت طرفداران داعش در ساختار تبلی اتی داعش اينگونه توصیف میشود که اين هويت واشد از
سويی در تقابل با «مشکرين» قرار میگیرد – که اين مشرکین کشورهای مسـلمانی هسـتند کـه در
دنیای امروز تن به مصلحت دادهاند – و از سوی ديگر نی در تقابل با دنیای کفر قرار مـیگیرنـد کـه
اين کفار ،رهبران کشورهای غربی هستند که مسلمین واقعی (طرفدار داعش) موظف هسـتند کـه بـا
تمام قوا و در هر کشوری که هستند صفحه روزگار را از وجود اين مشرکین پاک کنند .اين مسـلمین
تحت امر خلیفه هستند که خلیفه نی به نوبه خود در دولت االسـالمیه شکومـت مـیکنـد و رهبـری
جهان اسالم بر عهده اوست.
 )8قابلیت دسترسی گفتمان تبلیغاتی داعش:

گفتمان تبلی اتی داعش بنا به داليلی توانست – به خصوص در غر – ،از قابلیـت دسترسـی بـااليی
بهرهمند شود .يکی از مهمترين ويژگیهای جهان مدرن ،افسـونزدايـی از جهـان هسـتی و مواجهـه
انسان با دنیای اجتماعی سخت و بیروح است که در ن ،سازوکارهای جهان سنتی از بین رفته است
و منطق بازار شاکم شده است .در چنین زيست جهانی ،انسان مذهبی خود را در جهانی میبیند که در
ن اعتقادات مذهبیاش شديدا در معرض تهديد است و لذا هنگامی که داعش بـا سـازوکار تبلی ـاتی
خود ،ندای بازگشت به سلف صالح را سر میدهد ،اشتمال اينکه انسان مسلمان در کشورهای غربی -
و شتی کشورهای شرقی – دعوت ن را لبیک بگويد اف ايش مـیيابـد .ايـن ری گفـتن بـه دعـوت
داعش به دو شکل ظهور میکند؛ نخست اينکه فرد مسلمان به دولت االسالمیه هجرت میکنـد و از
دارالکفر به داراالسالم پناه میبرد ،و ديگر اينکه فرد مسلمان بنـا بـه دعـوت داعـش ،بـا اسـتفاده از
اب ارهای تبلی اتیاش ،در همان سرزمین خود دست به عملیاتهای تروريستی میزند .درمجله دابـق،
اصل «انتخا ،زاد» که در دنیای معاصر به عنوان اصلی بهنجار مورد پذيرش قرار گرفته است منتفی
تلقی میشود ،که اين موضوع ،با توجه به اينکه زادی در انتخا ،سبب بسـیاری از ناهنجـاریهـا در
دنیای امروز شده است ،سبب اف ايش قابلیت دسترسی گفتمان ساختار تبلی اتی داعش میشود:
«بنابران  ،تا زمانی که به شرانط آرمانی تحقق امور به شهل اساالمی باازگردنم،
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ان بر عهد ماس که با همهاری نهدنگر از شار اصال «انتخااب آزاد» رهاانی
نابیم ،و مردم را با تراخواندنشان به پیروی از آرزوهاای نفساانی شاان – چاه از
طرنق دعوت مستقیم به «انتخاب آزادانه» و چه از طرنق اشار قیر مستقیم باه
آن – ترنب ندهیم)Dabiq,issue2: 11 ( ».

وجود چنین متنی در ساختار تبلی اتی داعش سبب میشود که انسانهايی کـه در سراسـر جهـان
دچار ناهنجاریهای ناشی از زادیهای موجود در دنیـای سـرمايهداری هسـتند ،مجـذو ،محتـوای
تبلی اتی داعش شوند و لذا قابلیت دسترسی اين گفتمان در دنیای کنونی اف ايش يابد.
 )9سوژه و موقعیت سوژگی

به نظر میرسد ،تعبیری که الکـال و مـوف در خصـوص انسـانها در دنیـای معاصـر دارنـد (موقعیـت
سوژگی) به خوبی در خصوص مخاطبان اب ار تبلی ـاتی داعـش قابـل تعمـیم باشـد .در ايـن سـاختار
تبلی اتی ،اين انسانها و مخاطبان نیستند که مشخص میکنند کـه چـه بـاوری داشـته باشـند و چـه
عملی را به انجام برسانند؛ بلکه عقايد و نحوه عمل بر اساس نها ،به طور مستقیم به نها تلقین مـی-
شود؛ لذا میتوان مخاطبان سازوکار تبلی اتی داعش را به خوبی به «موقعیـت سـوژگی» تعبیـر کـرد.
اعمالی همچون «هجرت»« ،جهاد»« ،قتل امامـان کفـر» و  ...توسـ .سـاختار تبلی ـاتی داعـش بـه
مخاطبان القا میشود و مخاطبان صرفا پذيرنده و اجرا کننده اين فرامین هستند.
نتیجهگیری:

در پايان میتوان نتیجهگیری کرد که مولفههای اصلی انديشه داعش را میتوان به خوبی در سـاختار
تبلی اتی داعش مشاهده کرد .در اين سیستم تبلی اتی ،از مفاهیم و فنون معنايی متعددی به منظور بـه
کنش واداشتن مخاطب استفاده شده است .استعاری سازی فهای موجود ،غیريتسازی شـديد میـان
خود و ديگری ،استفاده مکرر از يات و روايات دينی به منظور توجیه اشکام ايـراد شـده ،و اسـتفاده از
نمادها و نشانههای مربو به اسالم اولیه ،از مهمترين ويژگیهای ساختار تبلی اتی داعـش مـیباشـد
که اين سیستم سعی دارد تا با استفاده از نها ،مخاطب را نسبت به پذيرش اعتقادات خاص و يـا گـام
برداشتن در جهت عملی خاص متقاعد کند .در اين سیستم فکری ،غیريتسازی در ابعـاد وسـیعتـری
نسبت به تمامی گروههای سلفی پیشین صورت می-گیرد .اين سـاختار تبلی ـاتی بـا مفهـوم شـرک،
کشورهای مسلمان را در غیريت با خود قرار میدهد و با مفهوم کفر ،رهبران کشورهای غربی را بـه

تحلیل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش



21

عنوان خصم خود شناسايی میکند .همچنین ،به اين سبب که داعش بـا اسـتفاده از اب ارهـای قـوی
تبلی اتی سعی دارد تا جوانان را در کشورهای غربی و نی در کشورهای شوزه خاورمیانه ،به سمت خود
جلب کند ،اين کشورها نیازمند هستند تا عالوه بر اتحاد نظامی علیه داعش ،اين مقابله با داعش را به
زمینه-های فرهنگی ،تبلی اتی و دينی نی گسترش دهنـد .جوانـان در دنیـای امـروز شـديدا نیازمنـد
شناخت و بازيابی هويت خود در يک جهان مدرن هستند و چنانچه رهبران دينـی و سیاسـی نتواننـد
فهايی را چه به لحاظ فکری و فرهنگی ،و چه به لحاظ مادی و فی يکی فراهم کنند تا جوانان بتوانند
به هويت مذکور دست يابند ،قابلیت دسترسی گفتمانهای راديکالی همچون گفتمان تبلی اتی داعـش
در میان جوانان بسیار اف ايش میيابد .ديگر موضوع مهمی که در اينباره بسیار شائ اهمیت است ايـن
است که هسته مرک ی داعش ،چه در نظر و چه در کردار« ،خشونت» اسـت .نهـا سـعی دارنـد تـا
قواعد و اشکام دينی را با اجبار و خشونت به مردم عرضه کنند .لذا ما بايستی نسـبت بـه ايـن توطئـه
علیه دين اسالم هشیار باشیم و هم با کار فرهنگی و هم در عمل با اين جريان مبارزه کنیم و چهـره
واقعی دين اسالم را ،که همانا صلح و عدالت است ،به جهانیان عرضه کنیم.
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