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ویژه القاعده و داعش  فی بهلَهاي س رسانه چه جایگاهی در راهبردهاي گروه«
یست اجتماعی مردمان ها چه تأثیري را بر ز اي این گروه داشته و فعالیت رسانه

طور  هاي جهادي و به واقعیت آن است که گروه» خاورمیانه داشته است؟
هاي اخیر راهبرد  خاص دو گروه تروریستی القاعده و داعش، در سال

اي را بر مبناي تالش براي عضوگیري، ترویج  اي مشخص و گسترده رسانه
رفداران و هاي خود براي ط خشونت، مشروعیت سازي و فراخواندن پیام

ها در عرصه میدانی نیز  ین، این گروه همچن.اند دشمنان، در پیش گرفته
اند و شرایط  خاورمیانه را به جوالنگاه اصلی اقدامات مخرب خود تبدیل کرده

گري بر  توان امروزه از سایه افکندن تروریسم و جهادي اي شده که می گونه به
طور خاص  ها و به ، فعالیتدر سطحی دیگر. خاورمیانه سخن به میان آورد

 در کشورهاي عراق 2014هاي بعد از  استقرار حکومت اسالمی داعش در سال
هاي  و سوریه، منطقه خاورمیانه را در مسیر بازتولید دائم خشونت و ارزش

  .داعشی قرار خواهد داد
جهادي، داعش، القاعده،  -فی لَ سهاي گروهرسانه،  : کلیديهاي هواژ

  خاورمیانهداعشیسم ذهنی، 
  

  مقدمه -1
هاي بازیگران روابط   گسترده بر کنشطور بههاي قرن جدید که  ترین بارزه  از مهمییک

 فراگیر شدن تکنولوژي و ابزارهاي ارتباطی در ،توان الملل سایه افکنده است را می بین
عنوان عصر ارتباطات، مرزهاي  در حقیقت، عصر جدید به. حیات بشري دانست

ها را براي برقراري ارتباط به حداقل ممکن  هاي زمانی میان انسان فاصلهجغرافیایی و 
توان از سوژه مجزا و دورافتاده از تحوالت جهانی سخن به  کاهش داده و دیگر نمی

شناسان در خوانش تحوالت جدید جامعه  ، بسیاري از جامعه وجودینابا . میان آورد
 دست رفتن استقالل سوژه و عنوان خطري براي از بشري، وضعیت جدید را به
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بر این اساس که دیگر انسان . دنکن یی در سطح فراگیر ارزیابی میسوژه زداگیري  شکل
شده و این تکنولوژي و  هاي دست خود تبدیل در مقام سوژه پیشین به ابژه ساخته

 .کنند  هستند که بر انسان اعمال حاکمیت میها رسانه

 به وضعیتی که توسط هابرماس دورانیدوران کنونی بیش از هر به عبارتی، 
. )Habermas,1987(تر است  شود شبیه  جهان توسط سیستم توصیف مییستاستعمار ز

 سایبرنتیکی و هاي یستم تحت سیطره سيا ها امروزه بیش از هر دوره زیست جهان انسان
، یالیه زندگ  اذعان داشت که رسانه الیهتوان ی است به شکلی که به جرات ميا رسانه

لوهان   مکینانهب سان نگاه خوش رسانه دیگر به. کند ها را تعیین می هویت و کنش انسان
 بلکه اکنون تمام ،)McLuhan, 1964(اي جهانی نیست  گیري دهکده صرفاً موجب شکل

رسانه در وضعیت کنونی روابط  . خود قرار داده استیرها را تحت تأث زندگی انسان
توجه را ایفا کرده که یکی مثبت و دیگري منفی  ش قابلالملل و حیات بشري دو نق بین

آن بعد از تأثیرات رسانه که موجب سهولت در زندگی فراملی بشري، افزایش . است
هاي پنهان در عرصه سیاست و اجتماع شده را  سریع اطالعات و بر هم زدن الیه

 بعد دیگر اما.  زندگی بشري ارزیابی کردگوناگونتوان ابعادي مثبت در وجوه  می
ها در عصر جدید در ارتباط با امکاناتی است که در مسیر خالف  کارکرد رسانه

گیرد؛ زیرا همان اندازه که رسانه  برداري قرار می هاي اخالقی و انسانی مورد بهره ارزش
 مورد گوناگونهاي  اران رسمی و اندیشکدهسیاستمداز سوي محافل آکادمیک، 

هاي انسانی و اخالقی  هاي ضد ارزش به همان اندازه جریانگیرد،  برداري قرار می بهره
 رسانه به همان در حقیقت، .حدوحصر رسانه را دارند یبگیري از امکان  نیز زمینه بهره

هاي مثبتی عرضه دارد، مبدل به بستري براي ترویج خشونت  میزان که قادر است قابلیت
  . نیز شده استرادیکالهاي  و ترور در دستان گروه

ترین جریان ضد اصول اخالقی و انسانی در  ر این میان، در چند دهه اخیر مهمد
عنوان ابزاري براي عضوگیري، ترویج  المللی که رسانه را به هاي بین عرصه کنش
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هاي  هاي موسوم به گروه به کار گرفته، جریان... ها، پیشبرد مبارزات خرابکارانه و ارزش
ها دو جریان القاعده در ابتداي قرن میالدي  وهدر بطن این گر.  جهادي هستند-سلفی

توجه ویژه به  در چند سال اخیر، با جلب) داعش(جدید و دولت اسالمی عراق و شام 
. اند یش گرفتهپگیري از این ابزار جدید در  قدرت رسانه، راهبرد منسجمی را در بهره

 توجه فزاینده به جهاد ها که در اساس بر مبناي عمل رادیکال و دیگر، این گروه عبارت به
ها در تقویت و  یجادشده بودند، با پی بردن به نقش رسانهابا تعریف رادیکالیزم سنی 

اي با جامعه و  پیشبرد راهبردهاي آنان، بیشتر پا را در مسیر جنگ تبلیغاتی و رسانه
فی لَاین موضوع، با توجه به ایفاي نقش مخرب جریان س. اشخاص هدف خود گذاشتند

اند، به معضلی  ها براي جامعه انسانی ایجاد کرده  و دردسرهایی که این گروهجهادي
  .شده است  خاورمیانه تبدیله آن منطقدر کانونالملل و  بزرگ براي امنیت بین

اکنون بیش از هر منطقه دیگري، در ارتباط با خاورمیانه این مسئله مطرح است که 
گیري از قدرت  اعش و القاعده با بهرههایی همچون د گیر و محسوس گروه فعالیت چشم

امروزه بسیاري از . ها چه تأثیري را بر حیات مردمان آن بر جاي خواهد گذاشت رسانه
 یسلفهاي  اي گروه کشورهاي خاورمیانه روزانه در معرض تبلیغات فراگیر رسانه

ارزش مادي را  هاي رستگاري و گذار از زندگی بی ها وعده ي هستند که به آنجهاد
گیري که در زندگی مردمان این منطقه وجود دارد،  ي چشمخألهادهند و با توجه به  می

که از  یهنگام. اي مناسب براي عضوگیري و گسترش جایگاه آنان وجود دارد زمینه
کنیم در واقع بیشتر یک کنشگر  یمفی جهادي صحبت لَهاي س اي گروه عملکرد رسانه

دهیم که در راستاي توسعه کنش خود  یمی قرار الملل را مورد بررس عرصه روابط بین
دهد تا بتواند اهداف و راهبردهاي ایدئولوژیک  اي نوینی را شکل می اقدامات رسانه

 حاضر این است که مقالهبا تمام این تفاسیر اکنون پرسش اصلی . خود را پیگیري نماید
 القاعده و داعش ویژه فی جهادي بهلَهاي س رسانه چه جایگاهی در راهبردهاي گروه«

  »ها چه تأثیري را بر امنیت خاورمیانه داشته است؟ اي این گروه داشته و فعالیت رسانه
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  روش تحقیق -2
دهنده رفتار  یحتوض است کهی های تحلیلی از متون و داده- توصیفیبررسیاین پژوهش 

روش  به باشد که یمفی جهادي و آثار امنیتی آن لَهاي س اي گروه راهبردهاي رسانه
برداري از منابع  ها فیش وري دادهآبه زبان دیگر ابـزار گـرد. رسد اي به انجام می کتابخانه

 همچنین . استيا آوري اطالعات کتابخانه الکترونیـک و نوشـتاري و روش جمع
عنوان  وجود، به بااین. باشد فی جهادي میلَهاي س جامعه آماري یا هدف پژوهش گروه

اي دو گروه القاعده و داعش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته  نهنمود عینی راهبرد رسا
هاي اولیه و ثانویه و  اي این دو گروه بر اساس داده اما بررسی راهبرد رسانه. است

تر این  هاي آنان تنها بخشی از هدف پژوهش بوده و در اساس هدف مهم مطالعه رسانه
جهادي  فیلَهاي س ي گروهبردار بهرهوع یرپذیري امنیت منطقه خاورمیانه از نتأثاست که 

  نکته.گیري ارائه شود از ابزارهاي نوین رسانه در دو دهه اخیر در مقام بحث و نتیجه
برداري از نظریات علوم ارتباطات، رفتار   در این مقاله ضمن بهرهآن کهحائز اهمیت 

ولتی در روابط عنوان یک کنشگر غیرد فی جهادي و آثار آن بهلَهاي س اي گروه رسانه
  .اي مورد توجه و بررسی قرار گرفته است الملل و امنیت منطقه بین

  
  چارچوب نظري -3

توان به   و رسانه میگوناگونهاي  ها و گفتمان در راستاي فهم پیوند و تأثیر ایدئولوژي
شدن و همچنین افزایش گستره  جهانیتحول موسوم به با . نظریات گوناگونی اشاره کرد

ادبیات نظري علوم انسانی در سده اخیر مملو از  ها، تأثیر رسانهو میدان 
 و همچنین یدئولوژيهاي گوناگون در باب کاربردهاي رسانه براي ا پردازي نظریه

طور عمده نظریات این  به. گذارد شده است تأثیراتی که رسانه بر طیف مخاطب می
از این نظریات که به  دسته نخست ، تقسیم کردیتوان به دو بخش اصل حوزه را می
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هاي   مشهور هستند؛ بر این باورند که پیامیقی و یا نظریه تزرعناوینی چون نظریه گلوله
سورین (گذارند  جمعی تأثیرات قدرتمند و یکسانی بر مخاطبانشان می اي و ارتباط رسانه

بندد و  ها کلمه به کلمه در ذهن مخاطب نقش می ؛ گویی این پیام)1381و تانکارد، 
هاي مطلوب آن رسانه و ایدئولوژي حامی آن را در مخاطب ایجاد  احساسات و کنش

ها  ویژگی اصلی این نظریات این است که در آن ).163 :1388عیوضـی، (نمایاند  می
. شود اي در نظر گرفته می سوژه یا مخاطب کامالً منفعل در برابر پیام و ایدئولوژي رسانه

صورت  ها به دارند و معتقدند رسانه دعا تردید روا می اما در این اتدسته دوم نظریا
اي  گذارند و در فرایند تأثیرگذاري بر عوامل واسطه مستقیم و فعال بر مخاطبان اثر نمی

ها   نظریه اثر محدود رسانه»جمعی اثرات ارتباط« عنوان با  در اثر خودکالپر. دارند تأکید
رسانه را تابع خواست مخاطـب قـرار  اثر محدود ،کند که در آن بندي می را صورت

  .دهد و براي مخاطب نقش فعالی را قائل است می
نوعی به نقش فعال مخاطب در  عالوه سنت مطالعات فرهنگی بیرمنگامی نیز به به

 یهخوانش مطالعات فرهنگی و نظر. کند اي اشاره می هاي رسانه رمزگشایی کردن پیام
اي فعال در نظر  هاي رسانه واجهه با رسانه و پیاممندي مخاطب را در م یتاستفاده و رضا

. نماید  رمزگشایی میکند و یا به تفسیر هال ها را تحلیل می گیرد که فعاالنه پیام می
سـنت مـخاطب فـعال، مخاطبان را نه ماده خام فرهنگی بلکه سازندگان فعال معنا در 

لیل رسانه در مطالعات در رویکرد تح). 587: 1387بارکر، (داند  بستر فرهنگی می
 .)144: 1386استوري، (شود  فرهنگی میان متن و فرهنگ زیسته شده تمایز گذاشته می

هاي اجتماعی و فرهنگی و همچنین چگونه  رویکرد مطالعات فرهنگی عمدتاً جنبه
). Campbell, 2005: 172(دهد  تجربه کردن فیلم توسط مخاطب را مورد توجه قرار می

اي از تمرکز  توان نمونه هال ذیل نظریه رمزگذاري و رمزگشایی را میپرداخت استوارت 

                                                   
1. Ball theory 
2. Klapper 
3. Stuart Hall 
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هـال در این مـدل تئوري . بر مخاطب در پرداخت مطالعات فرهنگی به رسانه دانست
تولید، پخش، : کند که شامل این مراحل است اي را مطرح می ارتباطات چهار مرحله

از نظر هال، بین رمزگذاري ). 337: 1382هال، ) (تکثیر(و بازتولید ) مـصرف(استفاده 
کننده لزوماً  کننده و رمزگشایی پیام از جـانب دریافت اي از جانب ارسال پیام رسانه

 روي مخاطب ینتواند دومی را ترجیح بخشد، از ا مشابهتی وجود ندارد و اولی فقط می
ها  رسانهعالوه بر این هال معتقد است . تواند به قرائتی متفاوت از پیام دست زند می
د که به جهت فضا و زمان نآور ها و تصاویر مشترك را میان مردمی به وجود می پیام

د و نکن هاي فرهنگی منتشر می ها را در قالب بمباران بسیار از هم دورند و رسانه این پیام
د نده عد مکانی تحت تأثیر قرار میطیف عظیمی از مخاطبان را فارغ از ب)hall, 1995: 

444.(  
مثابه ایدئولوژي و  جهادي بهسلفی عالوه در راستاي بیان پیوند میان رویکردهاي  به

.  فیلسوف اجتماعی فرانسه اشاره کردتوان به ادبیات نظري لویی آلتوسر رسانه می
تواند در تحلیل فعالیت  نظریه آلتوسر در باب فرایند سوژه سازي ایدئولوژي بسیار می

گونه  در درجه نخست آلتوسر ایدئولوژي را این. باشدها کارساز  اي ایدئولوژي رسانه
شان بازنمایی  ایدئولوژي رابطه تخیلی افراد را با شرایط واقعی هستی«: کند تعریف می

 سوژه سازي است این جمله را ،کارکرد اصلی ایدئولوژي). 57: 1386 ،آلتوسر(» کند می
یسک طبیعت فرد را به وجود برد که به قول جان ف توان در مورد فرهنگ نیز به کار می
؛ ایدئولوژي از )121: 1381 ،جان فیسک(ها را  آورد و ایدئولوژي و فرهنگ سوژه می

هاي مطلوب  ها را مبدل به سوژه طریق فراخواندن و استیضاح کردن افراد انضمامی آن
سان جان فیسک  توان رسانه را به درواقع می) 67: 1386 ،آلتوسر(گرداند  خود می

مثال  عنوان به.  و سوژه سازي موردمطالعه قرارداددر راستاي فرایند استیضاح) 1381(
                                                   

1. Louis Althusser 
2. Impeachment 
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اي مسلمانان  جهادي از طریق تبلیغات رسانهفی لَسهاي  توان استدالل نمود که گروه می
کنند و ذیل این فراخواندن و تقبل  خوانند و یا استیضاح می غیر جهادي را فرامی

  .کنند د به سوژه تروریست جهادي تبدیل می آنان را در ایدئولوژي خو،مخاطب
فی لَسهاي  توان به عوامل نظري در کاربرد رسانه توسط گروه در همین راستا می
. شوند ها جذب می  این گروهيسو ها مخاطبان به موجب آن جهادي اشاره کرد که به

 ها قادرند از طریق نخست توانایی رسانه در شکل بخشی آگاهی عمومی است، رسانه
دهی به  ها و رسـوخ ایدئولوژي مسلط، نـقش تـأثیرگذاري را در شکل انتقال ارزش

بخش تفکر و رفتار اجتماعی سازگار با تفکر  آگـاهی عمـومی ایجـاد کننـد و الهام
ها با  رسانه. ها در نمادسازي است دوم توانایی رسانه). 29: 1379الل، (حـاکم باشند 

هاي ذهنی، بـه تـولیـد و انتقال اطالعات و معنا از دهی به تصویر  و جهتیرسازيتصو
ماننـد تصویر و کارهاي (و نمادهـا ) ماننـد فـیلم و خبـر(ها  طریق استفاده از نشانه

هاي معنـایی مبادرت  عنوان ابزارهـاي سـودمند انتقـال نمـاد و حامل به) هنري
 که مخاطـب را بـه پردازند ی ميا گونه ها به کـدگذاري و ارسـال پیام به آن. ورزند می

 بر اساس که يطور ها و پذیرش نمادهاي اجتماعی وادارند؛ به تأمل و تدبر در نشانه
 :Kopley, 1994(د نترکیـب اطالعات و معنا قادر به دریافت و رمزگشایی از پیام باش

دن، ها در متقاعدسازي، استیضاح و فراخوان ها، توانایی رسانه در کنار این قابلیت). 7
جهادي از سلفی هاي   کارکردهایی است که توسط گروه،بخشی جمعی بسیج و انسجام
ها در عرصه  يجهاددهد که سلفی  یمها نشان   عمده بررسی.شود آن استفاده می

اي هوشمندانه در  طور مداوم داراي تطور و تحول هستند و به شیوه یري رسانه بهکارگ به
 از ظرفیت رسانه اند توانستهآمیز خود  شونتراستاي جلب نظر و پیگیري اهداف خ

ها همواره محل توجه حوزه  اي آن بدین روي سنجش عملکرد رسانه. برداري نمایند بهره
  .الملل بوده است مطالعات امنیت بین
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  هاي پژوهش یافته -4
هاي پژوهش ارائه خواهد  ترین یافته  مهم،در این بخش از پژوهش در قالب سه مبحث

هاي  برداري گروه اي و نوع بهره رسانه است که در ابتدا امکانات ن آبرشد و تالش 
 مورد واکاوي قرار گیرد و در ادامه دو گروه اصلی یعنی داعش و ،سلفی جهادي از آن

همچنین، مسیر بررسی . شوند ایی مورد بررسی واقع می القاعده از نظر راهبرد رسانه
اي است که در نهایت تأثیرات آن بر  گونه هاي جهادي به اي این گروه راهبرد رسانه

  .امنیت خاورمیانه ترسیم و بررسی شود
  

  هاي جهادي از آن گیري گروه امکانات رسانه و نوع بهره -1-4
گیري القاعده و بعدها در سال  جهادي که به شکلسلفی هاي نوین  پیدایش جنبش

ویژه   بیستم بهاند، ریشه در حوادث اواخر قرن  به تشکیل داعش منجر شده2004
پس از بیرون راندن اتحاد جماهیر شوروي از .  میالدي دارد90 و 1980هاي  دهه

جهادي گروه مجاهدین آماده جنگ با نیروهاي عراقی سلفی افغانستان، جنگجویان 
. شدند که به کویت حمله کرده و امنیت خاندان آل سعود را به خطر انداخته بودند

 نیروهاي مجاهد تحت بر یهجاي تک ه وقت عربستان، بهکه ملک فهد پادشاین بعدازا
الدن  الدن، تصمیم گرفت دست به دامان کمک نظامی آمریکا شود، بن رهبري اسامه بن

تر در کشورهایی مانند سودان، مصر،  حوزه عملیاتی القاعده را به واحدهاي کوچک
مکه و مدینه، » مقدسسرزمین «الدن از حضور آمریکا در  بن. الجزایر و لیبی محدود کرد

عنوان محرك جهت عضوگیري نیروهاي جهادي استفاده کرد و تحرکات  به
صورت مخفیانه در سودان به سر  او که به.  را در منطقه شدت بخشیدیکاییضدآمر

جویانه را بر ضد آمریکا و متحدانش طراحی و اجرا کرد که از آن  برد، حمالت تالفی می
 در عدن یمن و 2000 اکتبر 12 در U.S.S Coleري به ناو توان به حمله انتحا جمله می

  . اشاره کرد2001 سپتامبر 11حمالت تروریستی 
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 سپتامبر مبارزه با تروریسم و مفهوم تروریسم در سطحی 11در حقیقت، متعاقب 
عالوه بر این، در عرصه . فراگیر وارد عرصه مطالعات آکادمیک علوم اجتماعی شد

 رویکرد مبارزه با تروریسم را به وجه غالب رویکردهاي ارانسیاستمدسیاسی نیز 
 11سیاسی در سطح جهانی تبدیل کردند اما در این میان نکته مهم این بود که در 

 و امکانات آن رسانهسپتامبر، گروه جهادي القاعده براي اولین بار در سطحی وسیع از 
هاي سلفی  یه گروهعلها  ریکاییاي آم از این دوران به بعد، که تبلیغات رسانه. بهره گرفت

. هاي جهادي نیز افزایش یافت گیري القاعده و دیگر جریان جهادي بیشتر شد، بهره
هاي جهادي،  اي شد که میان رسانه و فضاي مجازي با گروه گونه تدریج روند به به

با تمام این تفاسیر اکنون پیش از پرداختن به راهبرد . پیوندي ناگسستنی ایجاد شد
هاي  گیري گروه ترین ابعاد بهره اي دو گروه داعش و القاعده ضروري است که مهم نهرسا

بندي کلی این امر را  در یک جمع. رادیکال اسالمی از رسانه مورد تحلیل قرار گیرد
  :توان در قالب چهار اصل ذیل ارائه کرد می

  
  ترویج صنعت خشم در سطح فراگیر) الف

ها رد شدن شاید  با تانک از روي گروگانتصویر بریدن سر، سوزاندن و یا 
هاي القاعده به ذهن  است که مخاطب از داعش و گروه ناکیتترین تصویر دهش واضح

تروریسم و نوع خاص آن یعنی تروریسم جهادي درواقع با استفاده از خشم و . دارد
خشونت درصدد ایجاد فضاي وحشت و اعالم حضور است و این مهم تنها و تنها از 

کوشند با انتشار  هاي تروریستی می درواقع گروه.  رسانه قابل ایجاد و انتشار استطریق
. دئد وضعیتی آشوبناك را فراهم آورننوعی بتوان تصاویر دهشتناك ترور و اعدام به

ها در  استفاده داعش از صنعت خشم و ترور درواقع موجب شتاب و گسترش آن
دهنده  نوعی شتاب اي به رویج خشونت رسانهگردد، به زبان دیگر ت اي می فضاهاي رسانه
وقتی گفتمان روي آن بافت . ها فضاهاي سایبري هستند دهنده شتاب. تروریسم است

ها هستند که به داعش  دهنده گیرد، در مرحله بعد این شتاب اجتماعی قرار می
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ها امري تکنیکی هستند و از این طریق، به  دهنده شتاب. دهند قدرت می) تروریسم(
صنعت خشونت داعش، بازاري را به وجود . کنند شدن جنایت داعش کمک می هانیج

طور که جهاد عقیده، نکاح، غارت، نفت و غنیمت  آورده است و جهاد داعش همان
 از طریق توییتر و ،هم هست و درصد باالیی از جذب داعش» جهاد رسانه«است، 

ها از طریق  این.  داردصورت گرفته است و صد هزار حساب کاربري... بوك و فیس
  ).1396فراستخواه، . (دهند تکنیک و رسانه، صنعت خشونت را ترویج می

  
  انتشار اخبار و کنترل خبر) ب

جهادي چون داعش و القاعده، تالش سلفی هاي  دیگر کارکرد رسانه براي گروه
ب اي مطلو شده است تا از این طریق بتوانند فضاي رسانه براي انتشار اخباري کنترل

. نمایی حضورشان است را فراهم آورند خود که عمدتاً متوجه ترویج خشونت و بزرگ
اي از سانسور است که در راستاي جذب بیشترین منافع  یافته شده نوع تعدیل اخبار کنترل

نوعی تاکتیک جنگ  شده به عالوه انتشار اخبار کنترل  به،کند براي انتشاردهنده عمل می
هاي جهادي از این طریق عالوه بر ایجاد وحشت روحیه  روانی نیز هست که گروه
توان به تهدیدات تروریستی داعش که  مثال می عنوان کنند؛ به دشمن را نیز تضعیف می

. جهانی فوتبال روسیه را هدف گرفته بودند اشاره کرد هاي کریسمس و جام مراسم
ه آتش کشیدن خلبـان توان در خـبرهایی چون ب عالوه استفاده از ایـن شیوه را می به

توسط ) جیمز فولی(نگار آمریکایی  و سـربریدن روزنامه) موعـاص الکسـبه(اردنـی 
ترین لحظات مذاکرات براي معاوضه خـلبان  داعش تا پایانی. گروه داعش مشاهده کـرد

هاي داعشی، از انتشار هر خبري دربـاره سـالمت جسـمی یـا روحـی  اردنـی با زندانی
  ).Katzman, 2015: 10(کردند   خـود خودداري میهاي گروگان
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  دهی نیروهاي مسلح جذب و سازمان) پ
جاي دنیا نشانگر گستره مکانی  انجام عملیات تروریستی توسط داعش در جاي

ی را در جهت معرفی گوناگونهاي  داعش سایت.  این گروه تروریستی بوديجذب نیرو
منظور مناطق تحت اشغال (ي هر استانی برا. اقدامات خود در عراق ایجاد کرده است

ها  هاي خود از آن یتر دایر کرده و با انتشار اخبار و پیامئیک حساب کاربري در تو) خود
طبق یکی از آخرین آمارهاي موجود داعش تنها در . کند عنوان یک تریبون استفاده می به

: اب کد خبرسایت گرد وب. ( هزار حساب کاربري ایجاد کرده است46 فضاي توییتر
د نکن ها عقاید خود را منتشر می وسیله رسانه هاي جهادي به به این طریق گروه) 17323

. نمایند هاي ارتباطی در سراسر دنیا اقدام به جذب نیرو می ها و گروه و با ایجاد شبکه
 هاي اي و استفاده از برنده ها و محتواهاي رسانه ها با تولید روایت دیگر این گروه بیان به

نوعی جذب   و یا القاعده سعی در متقاعدسازي مخاطبان و بهISISخاص خود همچون 
ی ذیل مفاهیمی چون گوناگونپردازان  نویسندگان و نظریه. نیرو همچون بازاریابی دارند

اي و روایت براي متقاعدسازي  بازاریابی جذب نیرو، برند سازي و تولید محتواي رسانه
براي (اند  هاي جهادي را تحلیل کرده  گروهيا  رسانهياه هاي تروریستی کنش در گروه

در مجموع ). Forrest 2009, Neumann 2008 & Stout 2008نمونه رجوع کنید به 
 ایجاد ،هاي جهادي هاي اینترنتی براي گروه توان اظهار کرد که دیگر کاربرد رسانه می

به اطق دوردست دهی نیروهاي تحت کنترل در من امکان مدیریت عملیات و سازمان
هاي اجتماعی موجب تسهیل ارتباط میان  درواقع شبکه. کشورهاي اروپایی استویژه 
ها براي عملیات  ریزي آن هاي تروریستی و همچنین برنامه  گروهگوناگونهاي  شبکه

 براي تأمین تسلیحاتی این ،گوناگونعالوه انتقال پول به کشورهاي  به. دنشو گوناگون می
  .گیرد صورت میهاي اینترنتی  غلب توسط شبکه ا،ها نیز گروه
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ها و رهبران سازمان و تلطیف سازي چهره  مشروعیت بخشی به ارزش) ت
  هاي جهادي گروه

ها براي موردتهاجم قرار دادن یک کشور و یا ملت  ترین استراتژي یکی از مهم
تهاجم هاي راهبردي براي متقاعدسازي و تأثیرات روانی بر ملت مورد مسلماً سیاست

هاي  ترین راهبردهاي گروه این مهم یکی از اصلی). 305-306: 1387حسنی، (باشد  می
.  است براي تلطیف چهره خود و اقدامات وحشتناکشان،جهادي چون داعش

هاي اجتماعی مجازي  ها در شبکه هاي این گروه ها و همچنین کانال ها، رسانه تلویزیون
 سعی در موجه نمایی اهداف و همچنین ،ن کریمآعمدتاً با استفاده از آیات مقدس قر

اي چون  ها با تولید محتواهاي رسانه این شبکه. دارند تلطیف اهداف تروریستی خود
 سعی در ایجاد وحشت دارند و با میکس نمودن این که در عین ،هایی تهدیدآمیز کلیپ

سلمان خود  در راستاي تلطیف و متقاعدسازي مخاطبان م؛ترتیل قرآن بر این تولیدات
ها درگاه اصلی  عالوه رسانه براي این گروه به). Al - Tamami, 2014. (کنند عمل مِی

ها، تقدس بخشی به رهبران و درنهایت  انتشار عقاید و مشروعیت بخشی به ارزش
ها سعی در  اي این شبکه عمدتاً محتواهاي رسانه. هاي آنان است انتشار تفکر و دیدگاه

ها به  د که در راستاي اثبات حقانیت فرقه و گروه آننقهی دارهاي ف ارائه استدالل
  .رسد اي از پیش معلوم می نتیجه

  
  اي القاعده  راهبرد رسانه-2-4

گذار و پدر معنوي این گروه جهادي، پس از  الدن بنیان  اسامه بن1988-9در سال 
تشکیل داد » ارتش اسالم«خروج نیروهاي شوروي سابق از افغانستان گروهی را با نام 

پیمانانش  الدن و هم  بن1996-1990  هاي در سال. که بعدها به القاعده شهرت یافت
شده بود در قالب   تشکیل» هاي عرب افغان«القاعده را که متشکل از مجاهدان مشهور به 

دهی کردند و  سازمان» ها جـبهه جـهانی عـلیه یهودیان و صلیبی«تر بانام  سازمانی بزرگ
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عنوان  القاعده به. عده را به یک سازمان رسمی با رهبري مرکزي مبدل سازدتوانست القا
کرد و اهدافی چون  فعالیت می) سنی مذهب(گروهی فراملی در راستاي اسالم رادیکال 

 ر دنیاي اسالم و گسترش اسالم در جهاندهاي غیرمسلمانان  مبارزه با تأثیرات و دخالت
 مسئله اساسی را کشاندن جنگ به میدان دشمنان القاعده با تغییر استراتژي.  داشترا

 ، القاعده در کشورهاي عربستان،پس از توسعه. دانست می) همچون آمریکا(دوردست 
هاي تروریستی القاعده موجب اخراج  سودان و سومالی پایگاه تأسیس کرد اما فعالیت

ده از  القاع،تا پیش از ظهور داعش). Kahler, 2006(این سازمان از سودان شد 
  .هاي جهادي و تروریستی در جهان بود ترین گروه قوي

برنامه و صرفاً   که یک گروه جهادگراي بی1988القاعده از زمان آغازش در سال 
اي کرده است و اکنون به یک گروه  طلب بود تا اکنون تغییرات گسترده شهادت
که ذیل یک  -یافته تروریستی با اهداف مشخص در کشورهاي اسالمی و غربی  سازمان

مبدل  -اي متمرکزي دارد  هاي رسانه کند و استراتژي ایدئولوژي مشخص تعریف می
توان  القاعده را می). Center, 2007: 2(به نقل از مرکز مبارزه با تروریسم . (شده است

هاي تروریستی دانست که اهمیت بسزایی براي رسانه و نقش رسانه در  در زمره گروه
اما به عقیده ویمن پس از  ).Davis& Jenkins: 2002(ل است مبارزه و جهاد قائ

 سپتامبر بود که نیروهاي القاعده 11هاي ضد تروریستی بعد از واقعه  گسترش کمپین
ویمن درجایی دیگر معتقد است ). Weimann, 2014(سوي اینترنت سرازیر شدند  به

عنوان  ده که از آن بههاي جهادي و القاعده فراهم آور اینترنت فضایی را براي گروه
هاي  ظهور گونه). Weimann, 2006: 12(کنند  آکادمی پرورش تروریست استفاده می

 ،ها اي قبل و بعد از یازده سپتامبر و استفاده مدام القاعده از این رسانه  رسانهگوناگون
به ویژه اي و نگاه راهبردي این گروه جهادي به رسانه و  نشانگر وجود استراتژي رسانه

  ).Rogan, 2007: 25(باشد  اینترنت می
به دلیل طور مشخص  اي در القاعده به هاي رسانه توجه به رسانه و سیاست

 اما در این میان وسیله او توسعه یافت الدن شکل گرفت و به  بناي شخصیت رسانه
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یده در حوزه د آموزش انسانی متخصص و يبرخورداري سازمان القاعده از نیرو
هاي  سخنرانی. تأثیر نبوده است یباي این گروه  سترش توانایی رسانه بر گ،تکنولوژي

الدن که بر روي نوارهاي کاست و یا نوارهاي ویدیویی و بعدها در قالب مصاحبات  بن
یافت در کنار نشریات متعدد وابسته به القاعده در زمره نخستین  تلویزیونی انتشار می

الدن  اما آنچه مشخص است بن. گیرد ار میهاي این گروه جهادي از رسانه قر استفاده
اي  هاي خاص رسانه اي توجه داشته و داراي استراتژي هاي رسانه همواره به سیاست

اي القاعده تشکیل   نخستین کمیته رسانه1980هاي او در سال  بوده است و طی تالش
اشتی از به نقل از یادد. شد و همچنین سخنگویی بانام مستعار ابورتر نیز انتخاب گشت

الدن  ان در مواجهه با بن ان گر ارشد سی گر و تحلیل  پیتر برگن مصاحبه،ان ان سردبیر سی
وضوح  الدن مصاحبه کردیم، او به ، زمانی که ما با بن1997در سال «: کهدارد  میبیان 

اي بود، او از ما خواسته بود که لیستی از سؤاالت را  اي متفکرانه داراي استراتژي رسانه
هاي شخصی  دهد و نه پرسش قبل برایش ارسال کنیم و فقط به این سؤاالت پاسخ میاز 

  ).Bergen & Schuster, 2005(» و از قبل مشخص نشده
دهد  اي القاعده نشان می هاي رسانه شده بر روي استراتژي  همچنین مطالعات انجام

ار زیرك و مؤثر الدن و الظواهري هر دو رهبر القاعده در مواجه با رسانه بسی بنکه 
توان تمرکز القاعده بر رهبرانشان را  در همین راستا می). Hegghammer, 2005(اند  بوده

الدن   و کاریزماي بنژکه پرستی  چرا،اي قلمداد کرد عنوان یک راهبرد کالسیک رسانه به
 ,Atwan(خوانند  می» صورت غریزي مبلغ به«کنند و او را  را بسیار باال توصیف می

اندیشید حتی  اي می هاي رسانه الدن در دوران جوانی نیز به استراتژي بن). 159 :2006
 شیوه استفاده ، تلویزیون و روزنامه،هاي جدید و در دوران رادیو پیش از ظهور فناوري

 :Bergen, 2005(هاي او بود  هاي مبارزه یکی از دغدغه مثابه یکی از شیوه از رسانه به

الدن حضور خود در رسانه و صحبت مستقیم با  د اصلی بندر این راستا راهبر) 425
الدن و الظواهري اغلب   سپتامبر گفتار حاکم بر سخنان بن11پیش از . مخاطبان بود
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)  سپتامبر11همچون (اي تهدیدآمیز رویدادي تروریستی  ها به شیوه گونه بود که آن این
ز با دشمنان سخن بگویند و کردند و سعی داشتند با گفتاري هشدارآمی بینی می را پیش

اما به نظر پس از یازده . رندون جهان براي جهاد دعوت به عمل آناهمچنین از مسلما
هاي ضد القاعده این گفتار تغییر کرد و  گیري کمپین اي و شکل سپتامبر و بایکوت رسانه

ان زنده نش  بادکردند و سعی داشتن اي بیشتري را طلب می رهبران القاعده توجه رسانه
را،  سپتامبر 11ها پس از  هاي آمریکایی نوعی تالش دادن خود و جنبششان به

  ).Bergen & Schuster, 2005. (خورده جلوه دهند شکست
طی مرحله . کـرد بنـدي توان در سه مرحله دسته اي القاعده را می تـجربه رسانه

بلکـه عموماً  فعـال نبـود، خـود اول تبلیغات، سازمان در توزیع مـتون مـوردنظر
 شدند یالدن توزیع م  کاریزماتیک اسامه بنیت و جزواتی حول محور شخصیـدئوهاو
)Lieberman 2008 & Torres 2006 در این مرحله  ).1396 به نقل از شجاع و قاسمی

گونه که بیان شد راهبرد اصلی استفاده از کاریزماي رهبران القاعده در استفاده از  همان
وجوها براي یافتن محل اختفاي  مرحله دوم با شروع جست. ترسانه محوریت داش

 نـخسـت انـتشـار ینـهالقاعده در این زم دو روش اصلی. شود الدن آغاز می بن
 یت اینترنت و دوم طراحی مدل ساي شـده و عمومی بر روبـرداري یلم فـيترورهـا
ین مرحله حضور در ا.  جهادي بودهاي یت دیگـر سايعنوان الگـویی بـرا الندا، به

گردد و القاعده با استفاده از این موقعیت سعی در  ها کمرنگ می الدن در رسانه بن
در این دوره تبلیغات . هاي خارجی و تبلیغ عقاید خود دارد توجه رسانه جلب

 اصلی دیابد و راهبر هاي اینترنت محور افزایش می ایدئولوژیک القاعده توسط رسانه
و مرحله ) 1396شجاع و قاسمی، (باشد  هاي محلی می افرهنگتطبیق ایدئولوژي خود ب

در این دوران . سوم روي آوردن و اتکا کردن هرچه بیشتر القاعده به اینترنت است
یابد و بیشتر گفتار القاعده  شدت کاهش می اي القاعده به  رسانهيسطح خشونت محتواها

  .یابد یر میسوي تبلیغ محور بودن و فراخوانی مسلمانان جهان تغی به
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ها و همچنین راهبردهاي گروه  چند نکته را در مورد استراتژيتوان  میطورکلی  به
اي القاعده  آنچه از تحلیل متون و همچنین دیگر محتواهاي رسانه. القاعده بیان نمود

هاي غربی را پذیرفته است و استراتژي اصلی آن  پیداست این گروه برتري رسانه
سازي آن از طریق راهبردهایی چون دعوت  ن برتري و خنثیواکنش نشان دادن به ای

اي  درك برتري رسانه. باشد ها می مسلمانان جهان و مخاطبان به تحریم این رسانه
عالوه  به). Rogan, 2007: 36(باشد  اي القاعده می نوعی نقطه مشترك تولیدات رسانه به

توان این   می، سپتامبر11 پس از اي القاعده با توجه به تغییر استراتژي و راهبرد رسانه
اي القاعده اگر قبالً بیشتر مخاطبانش نخبگان  تغییر را مشاهده کرد که تولیدات رسانه

 سپتامبر در راستاي مخاطب قرار دادن مردم عامه و توده حرکت کرده 11اند پس از  بوده
هبرد عمده  را،اي القاعده هاي رسانه طور که بیان شد در مرحله سوم کنش همان. است

سوي جنبش و القاعده در دستور کار این گروه جهادي قرار  ن بهنادعوت توده مسلما
 .گرفت

سوي ترسیم کردن مرزهاي  واقع القاعده در این دوره بیشتر از هرزمانی به در
هاي اول هدف القاعده ایجاد وحشت  اگر در دوره. دوست و دشمن کشیده شده است

 سپتامبر و انتشار سخنان تهدیدآمیز 11ریستی چون از طریق بازنمایی حمالت ترو
 اساسی بود در مرحله سوم از این میزان خشونت کاسته شد و دتوسط رهبرانش راهبر

یکی دیگر از دالیل این شیفت یا . اي القاعده به گفتار تبلیغی نزدیک گشت گفتار رسانه
هاي ضد تروریسم  ینتوان واکنش شدید افکار عمومی و گسترش کمپ میرا تغییر گفتار 

 سپتامبر همچون رخدادي 11به زبان دیگر .  سپتامبر دانست11و جهادگري پس از 
ها و  تنها روندها و گفتارهاي غرب را دگرگون ساخت بلکه بر سیاست عظیم نه

 سپتامبر القاعده در مواجهه با 11پس از . اي خود القاعده نیز مؤثر بود گفتارهاي رسانه
ازاین  اگر القاعده پیشکه این بدان معناست . کنشی قرار گرفتخشونت در موضع وا

راحتی لحن تهدیدآمیز  کرد و به هیچ هراس و توجیهی خشونت و ترور را ترویج می بی
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الدن و همچنین تشدید افکار عمومی بر ضد القاعده  برد با مخفی شدن بن به کار می
در این دوران . را در پیش بگیرد توجیهی داي بیشتر راهبر هاي رسانه مجبور شد در کنش

و   سپتامبر11هاي ایجادشده توسط القاعده همچون   اصلی توجیه خشونتدراهبر
اي این گروه  هاي رسانه همچنین تالش براي مقصر جلوه دادن غرب و آمریکا در کنش

درواقع در این دوران هدف القاعده تعدیل فشارهاي . شود وضوح مشاهده می جهادي به
  .ومی جهان اسالم بودافکار عم

سوي گفتار توجیه خشونت و همچنین در  گذار القاعده از گفتار خشونت به
هاي  اي گروه نوعی فضاي رسانه الدن به حاشیه قرار گرفتن القاعده پس از کشته شدن بن

هاي  القاعده دیگر توانایی سابق در رهبري گروه. جهادي را با خأل مواجه ساخت
. اي و چه از منظر استراتژیک را نداشت ئولوژیک و رسانهجهادي چه از منظر اید

ی معن به –هاي القاعده دیگر قادر به فراخواندن و استیضاح  ایدئولوژي و رسانه
ظهور داعش و ترویج شدید خشونت . سوي جهاد نبود نان به مسلما –آلتوسري کلمه 

عنی دولت در این خأل موجب شد جهان با رهبر جدید خشونت و ترور در جهان ی
 ,Kirdar( داعش که به تعبیر کیندر عمیقاً در القاعده ریشه داشت هاسالمی موسوم ب

این سازمان براي اهداف .  استتوجه قابل اتکاء القاعده به رسانه .آشنا شود) 4 :2011
طور  ي روز بها رسانهیژه جذب نیرو و نفوذ در جوامع اهل سنت از ابزارهاي و بهخود 

در شرایطی که جبهه النصره شعبه دیگر القاعده در سوریه . کند یمري بردا مداوم بهره
ي براي حمایت از این ا رسانههاي  یتفعال از اي درگیر عملیات نظامی است مجموعه

ي اجتماعی ها شبکهتوجهی در  القاعده در این مدت توسعه قابل. گرفته است گروه شکل
یجاد کرده است که ازجمله آن کانال ي متعددي را اها کانالازجمله تلگرام داشته و 

تمکین، موسسه خیر امه االسالمیه، وکاله الشهاده االخباریه، وکاله اباء االخباریه و 
اي و  هاي رسانه  گرچه سیاست.آید ها به شمار می موسسه السحاب ازجمله آن

اي مشاهده  ایدئولوژیک داعش ریشه در القاعده دارد و میان این دو تشابهات عمده
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ترین آن  شود اما تمایزات به خصوصی هم میان این دو رویکرد وجود دارد که مهم یم
  .هاي بدیع داعش براي بازنمایی خشونت و همچنین تبلیغ در رسانه است شیوه

  
  اي داعش  راهبرد رسانه-3-4

جنگ عـراق  پس از ، و شامعراق خـالفت اسالمی داعش یا گروه تـروریستی
در ). 95: 1396شجاع و قاسمی،  (برآورد ــات القاعــده ســردل جریان و از ،)2003 (

خورده خاورمیانه و تضعیف مؤسسات و  هاي شکست داعش، نتیجه سیاستحقیقت، 
این . هاي داخلی در سوریه و عراق است ساختارهاي دولتی و همچنین گسترش جنگ

هه رهبران اصلی گروه باعث پر کردن خأل قدرت قانونی گردیده است، براي تقریباً دو د
 5الدن و ایمن الظواهري نتوانستند حرکتی را که بغدادي در کمتر از  القاعده، اسامه بن

برخالف سازمانش، که داراي منشأ فراملی و بدون مرز . سال ایجاد کرد به وجود آورند
  .، داعش پناهگاهی را در قلب خاورمیانه تأسیس نمودباشد یم

توان بر اساس دو اصل خشونت و عدم  یترین وجه تعریف داعش را م مهم
داعش به دکترین خود، یعنی در واقع، . شده جهانی دانست پایبندي به اصول پذیرفته

ها حتی مصالحه با رقیبان سنی خود  آن. عیار، بدون هیچ محدودیتی اتکا دارد جنگ تمام
هاي   چهرهعنوان ها به اي از علماي سنی که حتی بعضی از آن  مجموعه.تابند را برنمی

شوند همواره مورد تهاجم داعش قرار گفتند یمفی شناخته لَس.) Rumiyah, 9: 22-25 (
هاي اهل  اي تمرکز خاصی براي مشروعیت زدایی از سایر جریان داعش در راهبرد رسانه

 برخالف القاعده، به هیچ اصول اخالقی براي توجیه کارهاي خود پایبند .سنت دارد
 است که اي جمله، این »ونی که بدان پایبند هستم، قانون جنگل استتنها قان«. باشد ینم

معاون بغدادي ابوالمحمدالعدنانی شخص دوم داعش در جواب درخواست رقباي خود 
گرِگزِ، . (در سوریه براي رجوع به شریعت در پایان دادن به منازعات اظهار داشت

ي ا گستردهاي داعش بازتاب  ه بر همین مبنا، این دو اصل در رویکرد رسان).239: 1394
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توان در میان تمام  گیري داعش از فضاي مجازي را می در حقیقت، بهره. داشته است
  .ترین راهبرد ارزیابی کرد هاي جهادي در سطح منسجم گروه

 و هـدایت يا  و رسانهیهاي نـوین ارتبـاط گیري از فناوري داعش در راستاي بهره
 از در این میان، یکـی. گرفت میی بهره گوناگون يا افکار عمومی از مؤسسات رسانه

 الفرقـان بـه زمـان يا  مؤسسـه رسانهیلتشک. بود الفرقان يا  رسانه مرکزایـن مؤسسـات
 مـیالدي، بـه ریاسـت ابـوعمر 2006 عـراق، در اواخـر یتـشـکیل دولـت اسـالم

 هاي یام داعـش و بازنشـر پالفرقان بر نشـان دادن قـدرت نظـامی. گردد یالبغـدادي بازم
 بـرخی 1. گروه تروریستی متمرکزشده اسـتینرهبران داعش در تارنماهاي مربوط به ا

 قسمت، 4ان در رّ شمشیرهاي بـُ:اند از از محصوالت تبلیغاتی مؤسسه الفرقان عبارت
 ،النهرین  بینینخوردگان در سرزم  قسمت، محاصره شکست2 در  شهدايها کاروان

 و شـادي مسـلمانان بـا قیـام دولت ردستان در دولت اسالمی عراقگردان ک
واره آن   که نشانبود یات الحنام دیگر به يا  یک مرکز رسانهي داعـش دارا.یکتاپرستان

و در شـهرهاي   شدیجاد ا 2014 و از اوایل سال بود بسیار شـبیه 8به شبکه الجزیره 
 يا هـاي رسانه ئولیت نظارت بر بـخشمس و تحـت کنتـرل داعـش داراي شعبه است

منـاطق تحت کنترل داعش نظیر الرقه و تا چندي پیش االنبار و کرکوك را بر عهده 
ترین ابزار  وجود، مهم بااین). 152-153: 1396عراقچی و جوزانی کهن،  (داشـته است

 اینترنت گیري از هاي اجتماعی و بهره توان شبکه اي را می داعش در تبیین راهبرد رسانه
اي داعش را در  توان راهبردهاي رسانه تر این موضوع می در بررسی دقیق. ارزیابی کرد

  :قالب چند اصل ذیل خالصه نمود

                                                   
1. Rumiyah 

-قوافل الشهدا  

 -حصار المنهزمین فی بـالد الرافـدین 

-کـتائب کردستان فی دوله العراق االسالمیه

 -فرحه المسلمین بقیام دوله المـوحدین   
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  اي و مبتدي ترین شکل با تاکتیک حرفه نشان دادن خشونت در عریان) الف
بایست به آن توجه شود،  ترین مواردي که در ارتباط با داعش می یکی از مهم

داعش . هاي اجتماعی است ویژه شبکه هاي نوین، به اي داعش از رسانه یري حرفهگ بهره
ها و  پژوهش. هاي جهادي پیشی گرفت ی از دیگر گروه اجتماعيها رسانهدر استفاده از 

اي براي گسترش پیام خود و  دهند که این گروه از توانایی ویژه مقاالت جدید نشان می
در ). Stern & Berger,2015: 3( بوده است عضوگیري از طریق رسانه برخوردار

به آتش  یا کردن سر لحظات جدا داعش تصاویراي خود،  ین تاکتیک رسانهتر مهم
  اقدامیچنین ینا. آنتن برده است به روي آوري تهوع طور به را کـشـیدن اسیران جنگی

 یارویی دشمنان به رویکتحر نـخستین هدف،  :کرد دنـبال مـی هدف عمده را دو
 ها آن از آورده و دوربیني جلو را خود هاي  گروه گروگانینا  که اعضايیزمان  اسـت؛

غرب خواسته  ازیر تصاو  کـه در حال  درعین  صحبت کنند ـینبـه دورب روخواهند  یم
ي به دنبال تحریک دشمنان برا  به نظریول نشوندـي ا  نزاع منطقهیـنا واردشـود  یم

 یاد این دادن قدرت زیر نشانپخش تصاو  دوم داعـش ازهـدف.  جنگ هـستند بهورود
 خشـم  بـهراي جهادي گرایان تندرو  حل معضالتی که اسالمي بـرااش ییگـروه، توانـا
. آن گروه است به عضویت در مردد افراد و ها  تشویق گروهیـتنها در و درآورده بـود

 نـیروهاي یه روحیفعتض برده، نام آور یر تهوعپخش تصاو  داعش از اهدافازیکی 
بود که ارتـش ي ا  هـمین اقـدامات رسانهیجهنت در.  دشمنان آن استیرسا وی دولت

 کمتـر ها آن  که تعدادیروهاییموصل به ن در را موضع خود  درگیريیباً بدونعـراق تقر
  ).96-97: 1396شجاع و قاسمی،  (کرد فرار و  دادیلتحو بود، ها  آندهم  یکاز

 در حقیقت،.  استي انتشار متون دیداري، شـنیداري و نوشتاردر سطحی دیگر،
برداري شده، دیدارهاي صورت گرفته   تـروریستی فیلمیـاتهـاي جهـادي و عـمل فـیلم

شده و  بـا رهبـران داعـش یـا حامیـان آنان، دروس تعلیمی مـبارزه بـا دشمن که ضبط
 ویدیویی یـا هاي یپ و کلمیلبرداري شـده اسـت، همه در قالب انتشار ف یا عکس
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 ویـدیویی و تصـاویر هاي یلمف. شد نمـایش تـصـاویر تـوسـط داعـش استفاده می
ها بـه  اي از آن دسته. گیرد می بر ی را درگوناگونشده توسط داعش مـوضوعات  منتشر

خبرنگاران و اتباع خـارجی و  ( اعـدام شـامل بریدن سرگوناگون انـواع یشنمـا
خلبان اردنی معاذ الکساسبه و افراد (، بــه صلیب کشیدن، سوزاندن )اعــشمخالفـان د

، شلیک به سـر، غـرق کـردن افراد زیر آب با هدف ایجاد تـرس و وحـشت و )دیگر
عراقچی و ( دشـ نشان دادن تـحقیر افــراد و القــاي قـدرت داعـش نمـایش داده مـی

گیري داعش از رسانه  د نشانگر بهرهمجموع این رویکر). 155: 1396جوزانی کهن، 
 افراد معتقد به تنها نهاین تاکتیک . ترین شکل آن بود براي نشان دادن خشونت در عریان

کرد؛ بلکه بسیار از افراد که از  جهاد و اسالم رادیکال را به صفوف داعش ملحق می
ب داعش بردند و روحیات مالیخولیایی داشتند، را جذ هاي روانی رنج می ناهنجاري

نظیر را در میان برخی از افراد  زیرا نمایش دادن کشتن حس قدرتی بی. کرد می
انگیخت و بسیاري تالش داشتند با پیوستن به داعش این انگیزه روانی خود را  یبرم

  .ارضا کنند
  
  کننده هاي سرگرم هاي بازي و فعالیت هاي مجازي، کنسول گیري از شبکه بهره) ب

 شبه میان نیروهای جوان ي اعضاپیوستن ي براداعشه  کهایی یک از تکنیکی
بوك و اینستاگرام  هاي اجتماعی همچون توئیتر، فیس شبکه گیري از کرد، بهره یاستفاده م

  براي که داعش از آناستکننده فراغت   سرگرميها یت فعال ویدئویی ويها يبازو 
بر ). Jacobs, 2015: 10(گرفت  ی بهره میخوب به ،ي مجازیزيخونره  کودکان بیکتحر

 حساب کاربري را در توئیتر 2000 تا 500، داعش حدود شده  انجاماساس مطالعات 
توجهی از مبارزان  دهد، تعداد قابل همچنین، مطالعات نشان می. ستا  ایجاد کرده

هاي جهادي،  به تبلیغ ارزش خارجی که در کشورهاي اروپایی سکونت دارند
ستن به صفوف مبارزان در عراق و سوریه از توئیتر عضوگیري و هماهنگی جهت پیو

با ارتباط با سازمان مجاهدین مردمی ). Monaci, 2017: 2843-2845 (اند بهره گرفته
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اي استفاده از  تاکتیک رسانه گیري داعش از  همچنین، نماد بارز بهرهالمهاجرون
ش در شهرهاي توان در جریان انجام عملیات تروریستی داع هاي بازي را می کنسول

متعاقب انجام عملیات تروریستی . یگیري کردپویژه در بروکسل و پاریس  اروپایی به
توسط عوامل داعش در قلب اروپا تحقیقات نیروهاي امنیت پلیس بلژیک و فرانسه 

ی با هماهنگاستیشن چهار براي ایجاد ارتباط و  نشان داد که عامالن از دستگاه پلی
 یري ردگي دشواري کنسول بازینظاهراً علت انتخاب ا .اند یکدیگر بهره گرفته

ها  یست تروري کنسول برایناي که ا گونه  است، بهیق طرینارتباطات صورت گرفته از ا
  . بوده استتر یمن هم ا»آپ واتس« از برنامه همراه یحت

  
  ایجاد انگیزه در میان طرفداران و مخاطبان) پ

 یننـدگانب  دریـزهانگ عالقه و ایجادداعش  اي رسانهي راهبردها از یکی دیگر
خصـوص ویدئوهاي گردن زدن بـه  مثـال در طور به .آن استي ا برنامهیگیري جهـت پ
اسـتفاده  تلویزیونی هاي مصاحبه در شبکه  ویدئوهايیدترینجد داعش از رسد نظـر می
 ا بـ تلویزیونیهاي  شبکه اخباربندي  یانمشابه پایز ن  ویدئوهاینا بندي پایانی حت کـرده و

 در . اسـتشده یهته» برنامه بـعدي در همراه باشید ما با«که  مشهور  جمله نسبتاًیـنا
 راي بعـدی قربـان همـراهش، دار ربایان نقـاب ، و آدمجان جهادي  گردن زدن،یـدئويو

 مند  داستان عالقهیهبق ارتباط با در را  خودینندگانب دارند قصدیی گو دهند؛ نشـان می
  ).97-98: 1396شجاع و قاسمی، (د ننگـه دار
  

  گر راهبرد کالن داعش در مقام تبیین» دابق«) ت

                                                   
1. Al Muhajiroun 

-        جـان جـهادي فردي است که گردن زدن خبرنگاران و امدادگران غربی در ویــدئوهاي داعــش را بــه وي 
 .دهند نسـبت می
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 »دابق« یه نشرتوان ی داعش را ميا  و رسانهی ارگان رسمینتر  مهمیدبدون ترد
 جنگ آخرالزمان ها ی در شمال استان حلب است که از نظر داعشيا دابق منطقه. دانست

 ینرخ خواهد داد و بعد از تصرف بر ا) دجال (ها یان و روم مسلمانین منطقه بیندر ا
 که یم مبنا شاهد بودینبر هم.  خواهد شداز داعش آغی و جهانیرمنطقه جهاد فراگ

 دابق یه از آغاز به کار نشریش پيها در ماه. یدنام» دابق« خود را یداعش ارگان رسم
منتشر از سوي این گروه ع  سه موضو2014 ي داعش، در ماه جوالیعنوان ارگان رسم به
 ی اسالمیو چهار شماره گزارش دولت) 2014ژوئن -مه (یاخبار دولت اسالم. شد یم
 وجود، در ینبا ا. ی عکاسيها شده توسط گزارش  مطالب ارسالیزو ن) 2014ژوئن (

  : دادندیحدابق توض) یانبان(تر معماران   بزرگيا  راهبرد رسانهیکارتباط با اتخاذ 
 یم تصمیات الحيا  شده، مرکز رسانهیافت دري نظرهای برخیس از بررپس«

 ی، دولت اسالميها  پوشش مسائل مربوط به اخبار و گزارشيگرفت تا تالش کند برا
 مهاجران، جهاد ین، اصول دید، متمرکز بر مسائل توحيا مجله.  کندیجاد را ایه نشریک

 و یاس، مطالعه علم بر اسجموعدر م). Ingram, 13 June 2016:10(» و سازمان
 دابق وابسته به داعش انجام داده، بعد از یه از نشرینگرام ای که هارو جيروشمند

 ی اصلهاي یانیه بین، مقاالت نسبت به قبل، بلندتر نوشته شدند و همچنیه نشرین ایجادا
 سبر اسا. ف منتشر شدا سه پاراگریا در قالب دو یه نشرین گروه در این ایترهبر

 ینا. حل متمرکز بوده است ائه راهر در دابق بر اها یام درصد پ70 از یشش، ب پژوهینهم
 که داعش، فرمان مسلمانان کرد ی میادآوريطور مستمر به خوانندگان خود   بهیهنشر
-Ibid: 11( است ی مقدس الهیر گذار در مسی سرکوبگر دشمنان اهل سنت و حامی،سن

 خود به دو یام ارسال پي برایه دابق نشرماره ش15 انتشار  داعش ازین،ا عالوه بر). 18
 از نظر یگري خود است و دی اعضا و طرفداران داخلیکیگروه بهره گرفته است که 

 از یه نشرین منتشرشده از ايها  شمارهدر مبنا ینبر هم. ها دشمنان و مخالفان خود آن

                                                   
1. Dabiq 
2. Haroro J. Ingram 
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 خود را ي و اقتصادی نظامعی، اجتمای، بهداشتی، خدماتي داعش دستاوردهاسو، یک
 یام و پهاي یانیه دامنه بحران، بیر با تفسیگر دي و از سوداد یدائماً مورد تأکید قرار م

  ).Dabiq, 15: 2(رساند  ی دارالکفر میاخود را نسبت به جهان خارج 
ي ا مقالهدر » ارتداد به از ریاکاري«براي نمونه در شماره هفتم نشریه دابق با عنوان 

 16ي از راهبردها در قالب ا  مجموعه» رهبران دولت اسالمیمشاوره براي«با عنوان 
.  داردگوناگوني ها حوزههایی را براي مدیریت امور در  محور به رهبران داعش توصیه

 چند نفر نیرو باید در این کهی نظامی همانند جزئهاي کالن و  در این موارد در حوزه
بایست چه راهبردي  ها می راتژيد و در انتخاب فرماندهان جنگ و استنیک خودرو باش

 به شده ارائههمچنین، در بخشی دیگر از راهبردهاي . شود اتخاذ شود، ارائه می
 :Dabiq, 7( نوع تقابل با دشمنان و اجراي امور شرعی را آموزش داده است ،فرماندهان

، بالفاصله مرکز 2016متعاقب از دست رفتن منطقه دابق براي داعش در اکتبر  ).9-17
هاي  اما در رویکرد شماره. را جایگزین دابق کرد» رومیا«اي الحیات، نشریه  سانهر

 رومیا نسبت به دابق یک چرخش و تغییر گفتمانی اساسی صورت گرفت که منتشرشده
در شماره . »جهاد محورمحور به گفتمان  تغییر از گفتمان خالفت«: عبارت بود از

ئه تصویري از یک قربانی حادثه تروریستی در سیزدهم رومیا بر روي جلد نشریه با ارا
طرفداران خود را به »  بر دلهایشان ترس انداختهخداوند«اروپا این جمله درج شده که 

اي از  در این شماره در مقاالت سوم، چهارم و پنجم مجموعه. جهاد ترغیب کرده است
قاالت با صراحت زبان این م. شود ها در قالب مشاوره به مجاهدان ارائه می راهنمایی
جهاد قرار گرفته است و دیگر همانند گذشته از زبان   داعش در مرحلهکهدهد  نشان می

  ).Rumiyah, 13: 26-36(گوید  خالفت با مخاطبان خود سخن نمی
  

                                                   
1. Advice For The Leaders Of The Islamic State 
2. Rumiyah 
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   خاورمیانه؛ آوردگاه داعشیسم ذهنی:گیري  بحث و نتیجه-5
رسانه چه « بودیم که از ابتداي پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش بنیادي

ویژه القاعده و داعش داشته و فعالیت  هاي سلفی به جایگاهی در راهبردهاي گروه
» ها چه تأثیري را بر زیست اجتماعی مردمان خاورمیانه داشته است؟ اي این گروه رسانه

در پرداختن به این پرسش کلیدي، بر اساس ترکیبی از مبانی نظري لویی آلتوسر پیرامون 
ها، نوع  ها در رسانه  هال پیرامون بازتولید پیاماستوارتاح سوژه و رویکرد استیض

یر تأث جهادي از رسانه مورد بررسی قرار گرفت و براي بررسی هاي گروهبرداري  بهره
ویژه القاعده و داعش از رسانه در آینده خاورمیانه،  هاي جهادي به گیري گروه بهره
در . شده، مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است  ائههاي پژوهش با مبانی نظري ار یافته

 برخی از  شهرونداني برایستی تروریات و عملنفجارها ا2000هاي بعد از  سالدر واقع، 
 یش رفته پی به سمتیتشده و وضع   روزمره و آشنا تبدیلي به امرخاورمیانه کشورهاي

 ویژه در خاورمیانه عربی بهآنان،  ي برا»ی مرگ و زندگیستیهمز« از عنوان توان یکه م
رو   با پدیده خشونت روبهدائماًمردمانی که که یت این است واقع . آوردیانسخن به م

تر  زمانی این مسئله جذاب. هستند، به شکل بالقوه آمادگی بروز خشونت متقابل را دارند
 .کند هاي مجازي به شکل فراگیر بازتاب پیدا می خواهد شد که این خشونت در شبکه

همین امر کافی است که شخص کنشگر، از انجام خشونت احساس رضایت و لذت 
افتد این است که همسانی و تشابهی عمیق میان  آنچه در این میان اتفاق می. داشته باشد

شود و در نتیجه این  رفتار شخص عامل ترور و شخص مبارز در برابر ترور، ایجاد می
با نظر به این تفاسیر، . سخن به میان آوردتوان از داعشیسم ذهنی  امر است که می

گرایی رادیکال را در خاورمیانه آینده،  اي اقدامات داعش و اسالم توان تأثیرات رسانه می
 سال آینده با توجه به چارچوب نظري پژوهش در قالب سه اصل مورد 10حداقل در 

  .خوانش قرار داد
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  بازتولید مداوم خشونت و داعشیسم در سطح فراگیر
خاورمیانه بعد  در یسم خشونت و تروریده پدیشگی و همیر حضور فراگمتعاقب

زیست اجتماع  بعد از ظهور داعش، اکنون منطقه ساله 4 یر و جنگ فراگ2000از سال 
 گسترده خشونت را در ی در سطحاي شهروندان برخی از کشورهاي خاورمیانه

 از یاري بسيبراوضعیت، در نتیجه این . اند  حالت خود تجربه نمودهترین یانعر
 از یگر خود دیکان از دست دادن جان نزدکشورهاي همانند عراق و سوریهشهروندان 

 کشتار يها  صحنهیدن مرگ و ديها برا  آنیشده و روان جمع حالت استثنا خارج
 یم هستی شاهد حضور شهروندانیندهدر آدر نتیجه این شرایط .  شده استیا مهیانسان

گونه  ها نیز همان در این میان، رسانه. یابند ی مینهخود خشونت را نهادکه در ناخودآگاه 
کند در ابتداي امر که نقش تولید، پخش و مصرف خشونت یا  استوارت هال بیان میکه 

در واقع، در رابطه . کنند داعشیسم را ایفا کردند، در مرحله جدید، این امر را بازتولید می
 خشونت و آشکار شدن ابعاد جدید از میان خشونت و رسانه، پخش مداوم

هایی که تاکنون منتشرنشده بودند، منجر به بازتولید داعشیسم در سطح سیاسی  خشونت
تواند قالبی دائمی   هال معتقد است میآن کهچن بازتولید این امر آن. شود خاورمیانه می

توان اظهار کرد  بر همین مبنا می. به خود بگیرد و طی دوران متمادي تکرار و تکرار شود
  .شود هاي آتی در خاورمیانه تکرار می که داعشیسم در قالبی جدید در سال

  
  اي استیضاح و انقیاد سوژه خاورمیانه

هاي رادیکال اسالمی در خاورمیانه  یکی دیگر از تأثیرات پیوند میان رسانه و گروه
در واقع، . ابی کردتوان در قالب ارائه ایدئولوژي یا ایدئولوژي سازي داعش ارزی را می
 نخواهد ماند، ی از داعش باقي در ظاهر اثرهاي تحت حکومت کنترل سرزمین با اگرچه

 یکی ؛ بودیم مواجه خواهیسم داعشیده پدیات در دو سطح با تداوم حیداما بدون ترد
 تفکر يها  بازماندن ذرهیگريصورت زیرزمینی و د  داعش بهيها  بازماندهیتادامه فعال
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 این امر همان امري است که در نتیجه .حکومت روان مردمان تحت  دریسمداعش
بخشی بزرگ از . کند عنوان استیضاح سوژه یاد می حاکمیت ایدئولوژي آلتوسر از آن به

صورت ناخودآگاه یا حتی آگاهانه تحت استیضاح ایدئولوژي  مردمان خاورمیانه اکنون به
ینی کرد که خاورمیانه بعد از پایان ب گونه پیش توان این می یجه در نت.داعش هستند

 حمالت یدات در معرض تهد2014 قبل از يها  از سالیشمراتب ب  بهفیزیکی داعش،
 مهم است بازماندن یار آنچه بسیگر دي بعددر.  قرار خواهد داشتیستی ترورو يانتحار

در نتیجه . باشد ی داعش میده ظهور پدی ذهنیان در اذهان قربانیسم داعشیشهاند
را داعش پسا در خاورمیانه ید از نسل جدي چند هزاریتی جمعتوان یمکومت داعش ح

دیگر  عبارت کنند یا به ی میج تروینی و عی را در سطح ذهنیسممتصور شد که داعش
  .اي بالقوه جهادي هستند اي حقیقت ساز داعش، سوژه یر دستگاه رسانهتأثتحت 

  
  برساخت هویت تکواره در خاورمیانه جدید

گیري فزاینده از رسانه  هاي جهادي و بهره دیگر از تأثیرات پیوند میان گروهیکی 
در تفسیر این . توان در برساخت هویت تکواره در خاورمیانه مورد مداقّه قرار داد را می

یکی هویت . توان بر موضوع دو قالب نظري نسبت به هویت نظر داشت موضوع می
ی که هویت را بر مبناي تکواره آن تعریف های جریان. تکواره و دیگري هویت متکثر

کنند که اساس آن بر مبناي  طرفه را از هویت ارائه می کنند تعریفی تک بعدي و یک می
هایی که هویت را بر اساس مبناي متکثر آن تعریف   اما جریان،باشد ها می دیگر هویت

عنوان عاملی  ا بهدهند و تمایزات هویتی ر کنند، تعریفی پلورال از هویت ارائه می می
توان حضور، ترویج و حتی  با نظر به این الگوي تئوریک، می. کنند براي تضاد تلقی نمی

مقابله با گروه تروریستی داعش در کشورهاي خاورمیانه را عاملی براي برساخت 
هاي قومی و  به این شرح که غالب گروه. هویت تکواره داعشی در خاورمیانه دانست

قه با توجه به ظهور داعش، به سمت ارائه تفسیر تکواره از هویت مذهبی در این منط
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. کنند تلقی می» دشمن«و 1»دیگري«هاي دیگر را در نقش  اند و هویت سوق پیدا کرده
عنوان غالب شدن هویت تکواره مورد بازشناخت قرار داد  توان آن را به این امر که می

ثباتی در آینده تحوالت  شدن بیکشورهاي عراق و سوریه را مستعد خشونت و بیشتر 
  .ده استکرسیاسی و اجتماعی 
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