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  دیداعش؛ نسل جد کیدئولوژیدر دستگاه ا تیو ترب میتعل
 ی جامعه آرمان نش یآفر ی و تالش برا کالیراد اییگراسالم

 رانيتهران، ا ،يو اجتماع يموسسه مطالعات فرهنگ ياسيعلوم س اريدانش سیدعبداالمیر نبوي 
  

 نوژن اعتصادالسطنه 
تهران،   ،يو اجتماع يموسسه مطالعات فرهنگ ياسي س شهياند ي دکتر ي دانشجو

 ران يا
  

 چکیده
فاضمله موعمود هممواره   نمهیو مد  ی بمه جهمان آرممان  دنيرسم  یدر راسمتا  کیدئولوژیا  هایو گروه  ها یرژ

 گوناگون بعادا  جانبهکنترل همه  ی امر در پ  نیتحقق ا  برای  و   اندبوده  نیطراز نو  هایی درصدد پرورش انسان
از  خواهتيمتمام نظامی  -ی اسيسازمان س کیبه عنوان  زيداعش ن رسدمی  نظر به. اندبرآمده  هاانسان  زندگی 

خاص  ی گروه با قرائت نیا  دهدمی   نشان  خالفت  مدت نبوده است. تجربه دوره هرچند کوتاه  ی امر مستثن  نیا
ان بموده اسمت تما در نوجوانم و  کودکمان شپمرو  و  آمموزش دنبمال  به  خاص  طوربه  ی از متون مقدس اسالم

 ی آثار درسم یمحتوا ليمقاله، ضمن تحل نی. در ادنیافريخود را بفاضله مدنظر   نهیو مد  ی انسان آرمان  تینها
بمه همدفش  دنيرسم یبمرا تيمو ترب   ينظمام تعلم  هماینظر آن گروه درباره علوم مختلف و روش  ،ی غيو تبل

 از. شمد دولت )آلتوسر( بهمره گرفتمه کیدئولوژیا هایوم دستگاهاز مفه  ريمس  نیپرداخته شده است و در ا
گونماگون در جهمت کسمب  ابزارهمای و  هااز روش یرگيبهره یبراداعش  شاز تال  ی با آگاه  گرید  سوی

محتمل اثرگذار و نفموذ داعمش بمر کودکمان و   یرهايتا مس  کوشدی مقاله م  نیهواداران، ا  یتعهد و وفادار
ه نسبت ب  زدایی تيقرار دهد که عبارتند از: حساس  ی مورد بررس  هيارتباط و تماس اولنوجوانان را در مرحله  

 ی نیگزینقش مثبت فقدان و جا یالگو ،ی جمع تیحس هو یاعطا  ،یمثبت زمامدار  وهيش  شینما  ،خشونت
 و افراد بزرگسال قابل اعتماد و اثرگذار.

داعووش،   ت،یو ترب  میتعل  ،یدولت، جامعه آرمان  کیدئولوژیا  هایدستگاه  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 نيروهممای  سمموی  از  نقمماط مختلممف جهممان  تروریستی در  تموج حمال   گذشته،  هایسال  در
 شممده  تهدیممد  ایممن   بمما  مواجهممه  چگممونگی  دربمماره  همماییبحث  طرح  موجب  تکفيری  -سلفی

کوشمميد  است، به خصوص گروه داعش که از همان ابتدا در پی حاکميت سرزمينی بممود و
 واقعيممت آن اسممت کممه تممالش. نظممام سياسممی مممورد نظممر خممود را بممه سممرعت مسممتقر کنممد

هممای تروریسممتی در ایممن زمينممه، رادیکال برای کسب قدرت و انجممام فعاليممتگرایان  اسالم
های گروه داعش در چهممار حمموزه انگيممزه، ها و نوآوریای طوالنی دارد؛ اما ویژگیپيشينه

( سبب شد که در عمممل نسممل 156-57:  1396نيک )پورسعيد،  استراتژی، سازماندهی و تک
هممای اوليممه و چشمممگير آن، ود و پيممروزیدیکممال متبلممور شمم گرایممی راجدید جریان اسممالم

چنممين جریممانی را ضممروری   کننممدههممدایت  های عينی و ایممدئولوژیبررسی دیگرباره ریشه
یت و عملکممرد نظممام حال، تحليلگران، بویژه عالقمند شدند چگممونگی مممدیردر عين  .  کند

ت واقعممی ا مسممائل و مشممکال خالفت را ببينند و اینکه این نظ  سياسی و اداری در مواجهه ب
 چه خواهد کرد  

های سياسی ایدئولوژیک، تحقق مدینممه ها و گروهدهد رژی تجربيات تاریخی نشان می
هممای انخود را همواره در گرو آفرینش انس  -متشکل از حکومت و جامعه آرمانی  -فاضله

گوناگون تعلممي  های گيری از روشاند. رسيدن به چنين هدفی مستلزم بهرهطراز نوین دیده
و تربيت است. لنين درباره اهميت ایممن موضمموع گفتممه بممود: »تنهمما بمما تغييممر شممکل اساسممی 

هممای آموزش، سازماندهی و تربيت جوانان خواهي  توانست تضمين کني  که نتممایج تممالش
ای کمونيسممتی، باشممد« ای متفمماوت بمما جامعممه قممدی ؛ یعنممی جامعممهمعممهنسل جوان ایجاد جا

ت هيتلر نيز مشهور است که »ما تزریممق روح اجتممماع (. این جمال 103  :1377)ره: راش،  
ای ... رایش جدید جوانممان خممود را از سنين بسيار پایين در جوانانمان وظيفه خود قرار داده

آورد وآموزش و تربيت خممود را جوانان روی میکس نخواهد داد، بلکه خود به  را به هيچ
گفممت: ن عقيده مشممابهی داشممت و می(. صدام حسي 103: 1377کند« )راش، به آنان القا می

اند، لذا حزب و دولت باید خانوادۀ آنان، های ارتجاعی آلوده نشده»جوانان هنوز به اندیشه
 ( .Karsh & Routsi, 1991: 176پدر و مادرشان باشد« )

نظممامی کممه ادعممای تاسمميس یممک وضممعيت آرمممانی را   -ش به عنوان سازمانی سياسی داع 
هایی از سوریه و عممراق  گيری در بخش ی نبوده است و از ابتدای قدرت این امر مستثن  دارد، از 
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شناسي . هممدف  می   1شدن« پذیری« یا »اجتماعی بر روندی تمرکز کرد که تحت عنوان »جامعه 
افراد به صورتی است که اعضای کارآمد جامعه سياسی باشممند  از این روند، تربيت و پرورش 

(. نتيجممه نهممایی نيممز در صممورت  117-119: 1388ل ، اشممته باشممند )عمما و به آن نظممام اعتممماد د 
هممای گروهممی و اجتممماعی  همما، هنجارهمما و نگممرش کاميابی، همسازی و همنوایی فرد با ارزش 

(.  67: 1374شممود )گيممدنز، ی هممای مختلممف بممه یکممدیگر ممم است و موجب پيوندخوردن نسل 
ز کنتممرل ارضممی و  ه آنان فراتممر ا دهد نگا عملکرد رهبران داعش در همين چارچوب نشان می 

 قمممدرت سياسمممی و در واقمممع تمممالش بمممرای مهندسمممی یمممک جامعمممه تمممازه بممموده اسمممت  
 (Berti & Osete, 2015: 49 به همين خاطر داعش پس از کسب موفقيت .)  های اوليممه در

صممورت شممتابزده و خممام، تردیممد نکممرد و بممه  ای تعلي  و تربيممت هرچنممد بممه ه استفاده از روش 
 (. Benotman & Malik, 2016مخاطب قرار داد ) و نوجوانان را خصوص کودکان  

و    ای کوشممد بمما گممردآوری منممابع کتابخانممه با توجه به نکات یادشممده، ایممن مقالممه می 
تعلي  و تربيت، محتوای درسممی و  ها به بررسی نظام  و تحليل کيفی داده و تجزیه    اینترنتی 
هممای  سممتگاه ينممه از مفهمموم د هممای گونمماگون آن سممازمان بپممردازد و در ایممن زم روش 

  کممار   تقسممي    سمماختاربندی و   ایدئولوژیک دولت )لوئی آلتوسر( اسممتفاده شممده اسممت تمما 
یممادآوری ایممن نکتممه    . شممود   تفصمميل بررسممی   مممذهبی رادیکممال بمما   یک سازمان   در   نهادی 

های اوليه داعش، جایگمماه آن در تحمموالت  ه علل برآمدن و موفقيت ضروری است دربار 
زنی درباره آینده آن  گرا و گمانه های اسالم با سایر گروه لمللی، تفاوتش  ا ای و بينمنطقه 

تاکنون آثار تحليلی و معتبر زیادی، ازجمله به زبان فارسی منتشر شده است که نام بردن  
ولی دربمماره دغدغممه ایممن مطالعممه )اسممتفاده از    2دهد، از آنها فهرست بلندی را تشکيل می 

مممانی( تمماکنون بجممز یممک گممزارش بممه  فرینش جامعه آر های تعلي  و تربيت برای آ روش 
 (، مطالعه خاصی صورت نگرفته است. Caris & Reynolds, 2014صورت گذرا ) 

 

 

1. Socializtion 

 مقالممه 130 عنمموان در تمماکنون واژه   ایممن  که  است  آن  گویای  نور  تخصصی  مجالت  پایگاه   در  «اعشد»  واژه   بررسی.  2

 دهممدمممی  نشممان  کتمماب  خانممه  اینترنتممی  پایگمماه   آمممار  همچنممين.  است  آمده   فارسی  زبان  به  ترویجی  مقاله  15  و  پژوهشی

 .تاس  شده  منتشر داعش  درباره  -  ایو ترجمه يفیالت –عنوان کتاب    121 ک دست  تاکنون
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 دولت ایدئولوژیک یاهدستگاه
 دربمماره  مفصلی  بحث  ،« دولت  دئولوژیای  هایدستگاه  و  ایدئولوژی»مه     در نوشته  آلتوسر

 نوشممته، ایممن  (. در52-80: 1387لتوسممر، )آ کنممدمیمطممرح   علمم   بمما  آن  رابطه  و  ایدئولوژی
 شممرایط  انتزاعممی  بازتمماب»  و یمما  « سمماخت  عينممی  ضممميمه»  یمما  « عل   ضد»  عنوانبه  ایدئولوژی

شممان شود، بلکه »ایممدئولوژی راهممی اسممت کممه مممردم بممرای دره جهممانمطرح نمی  « مادی
ره هامممان را دهمما اسممت کممه از طریممق آنهمما تجربممهای از گفتمممانگزینند... مجموعممهبرمی
رابط بين تخيل افراد و شرایط واقعممی ها  بنابراین، ایدئولوژی  .(107  :1387فرتر،  )  « کني می

 دسممتگاه و ایممدئولوژی منظممر، ایممن  کننممد. ازمی زنممدگی آن در کممه اسممت شممانهسممتی
 طبقممه  ایممدئولوژی  و  کننممدتبدیل می  خود  فرضی  یا کارگزار  سوژه  به  را  افراد  ایدئولوژیک

 ایممدئولوژی حمماک   بممه  است،  طبقه  آن  دست  در  اسیسي   قدرت  که  لتع  این   به  تنها  حاک ،
 ایممن   در  ایممدئولوژیک  هایدستگاه  درون  در  پذیریجامعه  بلکه فرایندهای  شود،نمی  تبدیل
 بلکممه  اجبممارهای  دستگاه  نه  نيز  حاک   طبقه  قدرت  مهمترین پایه.  است  عامل  مهمترین   زمينه
 (.28: 1373)بشيریه،   است ایدئولوژیکهای  دستگاه  همان
 شممامل سممواز یک است: متمایز نهادی مجموعه دو شامل نظر آلتوسر، دستگاه دولتبه  
یعنممی   شناسممد؛می  1دولممت«   دسممتگاه»  عنواننظریه مارکسيسممتی بممه  که  است  چيزی  تمام آن

ایممن   وی.  کنممدمی  اعمممال  را  خود  قانونها  طریق آن  از  حاک   قهطب   که  نهادهای سرکوبگری
 همما،دادگاه پليس، ارتش،  حکومت،  شامل  که  نامدمی  2« دولت  گرسرکوب  دستگاه»  را  بخش 
مجموعه دیگری   (. از سوی دیگر، دولت شامل37-31:  1387)آلتوسر،    است  و...ها  زندان

ظاهر نهادهممای بممه  ،هادسممتگاه  ایممن   .دشومی  نيز  3دولت«   ایدئولوژیک  هایدستگاه»با عنوان  
 :هستند زیر متمایز
 ؛(گوناگون  اهایکليس نظام)نی  ایدئولوژیک دی  دستگاه  ●
 ؛(دولتی و  گوناگون خصوصی  هایمدرسه نظام)  آموزشی ایدئولوژیک  دستگاه  ●
 خانوادگی؛ ایدئولوژیک  دستگاه  ●
 حقوقی؛ ایدئولوژیک  دستگاه  ●
 )نظام سياسی، احزاب گوناگون(؛  سياسی ایدئولوژیک  دستگاه  ●

 

1. State Apparatus 

2. Repressive State Apparatus (RSA) 

3. Ideological State Apparatus (ISA) 
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 سندیکایی؛ ایدئولوژیک  دستگاه  ●
 ؛(تلویزیون و  رادیو  ها،رسانه)  خبری ولوژیکایدئ  دستگاه  ●
 (.37-38: 1387)آلتوسر،    (هنر و ورزش  ادبيات،)  فرهنگی ایدئولوژیک  دستگاه  ●

 يممه بممر»در درجممه اول بمما تک  سممرکوبگر دولممت  دسممتگاه  :نویسممدمی  بممارهاین   در  آلتوسر
ر آن د  ایممدئولوژی  که کارکردکند، در حالیمی  فيزیکی( کار  سرکوب  )ازجمله  سرکوب
 از  ممموارد  بسممياری از  در  خممود  نوبممهبه  دولت نيز  ایدئولوژیک  دستگاه  دوم است.« در درجه  

 سممرکوبی شود؛می متوسل سرکوب به سطوح بعدی  در  اما  کند،می  ایدئولوژی عمل  طریق
 (.39: 1387)آلتوسر،   است ن نمادی  حتی یا و  که مالی 

 در ولوژیکایممدئ  دولتممیای  هسممازمان  مهمتممرین   از  نظام آموزشی از نظر آلتوسممر یکممی
 زوج  جممایگزین   خممانواده  -  مدرسممه  زوج  جوامممع،  در این   است؛  مدرن  داریسرمایه  جوامع
 هممر فممردی در اسممت و شممده نهادهممای ایممدئولوژیک مسلط گروه عنوانبه کليسا، -  مدرسه
آممموزش،  در جریان ایممن  بيند.آموزش می های زیادیساعت شانزده سالگی،  تا  رچها  سنين 

 در کممه را کممار رممموز و فنممی دانممش   از  معينی  ميزان  ،هااینکه مهارت  اب  مدارس  در  کودکان
 هندسممه،  حسمماب،  فرانسممه،  زبان)  گيرنددر برمی  است،  شده  پيچيده  حاک   ایدئولوژی  لفافه

 اخالقيممات،) آن محمم» شممکل در را حمماک  ایممدئولوژی( ادبيممات و علمموم طبيعممی، تمماریخ
: 1380  دانممل،  مممک)  گيرنممدمیز فرا  ني (  دین   از  صیخا  رویکرد  فلسفه،  مدنی،  هایآموزش

 تربيممت ایگونممهبه ایممدئولوژی پرچ  بسياری از افراد زیر  اینکه  تا  دارد  ادامه  روند  این   .(92
 .شندبا  مناسب  طبقاتی  در جامعه  خود  نقش  ایفای برای  که شوند

یممن زمينممه خواه در اهای تماميتبا توجه به موضوع مقاله و چنانچه به تالش ایدئولوژی
شممود، شمماید اشمماره بممه برخممی تجربيممات قممرن بيسممت  مناسممب باشممد؛ بممرای نمونممه در   توجه
شد؛ مانند محاسبة مساحت میاستفاده    « مناسب»  یهامثال  نازی از  ی ریاضی آلمانهاکتاب

 یمما ظرفيممت و  بممود  داده  دسممت  از  اول  جهممانی  جنممگ  در  آلمممان  هکمم   و جمعيت مستعمراتی
شممد؛ می  اسممتفاده  »مناسب« مشابهی  یهامثال  از  زني   شوروی  در.  عملکرد هواپيماهای نظامی

 بدهد،  دولت  به  تن پنبه  3350  کرد  تعهد(  دولتی  مزرعه)  یک سوخوزمانند این پرسش که  
 چنممد  سوخوز  این .  افزود  آن  به  را  مقداراین    از  10/1  و سپس،  داد  تحویل  تن پنبه  4500  اما
 . (104: 1389  راش،)  است  هداد  تحویل  پنبه  خود  تعهد ميزان از  بيش   تن 
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 شمميوه  و  صممنعتی  داریسممرمایه  های ایدئولوژیک دولت به جوامعدستگاه  داني  تعبيرمی
 دسممتگاه و سممرکوبگر شممود؛ دسممتگاهکشممورها مربمموط مممی ایممن  در حکمرانممی و توليممد

بنممابراین ممکممن    .کننممد  حفظ  را  دولت  نظ   تا  کنندمی  کار  یکدیگر  کنار  در  ایدئولوژیک
هممای سياسممی و اداری مثممل همما و نظمماممفهمموم دربمماره دیگممر نظمم   گيممری از ایممن هاست بهر

حکومت داعش محل تردید شود. به عبارت دیگر امکان دارد این اشکال مطرح شممود کممه 
با   و این امر  گویدمیداری سخن  سرمایه  هجامع  و  از دولت بورژوا  چارچوب نظری آلتوسر

سممازگاری و   آنهمما  مجمماور  منمماطق  و  سمموریه  راق،امروز ع  های اقتصادی و اجتماعیواقعيت
 ندارد.  سنخيتی

شممود کمماربرد ایممن مفهمموم بممرای بررسممی تجربممه حممال، دو نکتممه موجممب مممیبمما ایممن 
 قابليممت  ایممن آلتوسممر از    داری داعش مفيد باشد. نخسممت آنکممه دسممتگاه مفهممومیحکومت

ر اسممتفاده ها و جوامع معاصمم عموم حکومت  سازوکارهای  بررسی  برای  برخوردار است که
 دهممد،می اقتصمماد بممه را آلتوسر اولویممت روبنا، و  بحث زیربنا  در  توضيح آنکه اگرچه.  شود
یک کند کممداممی  تعيين   ایهر جامعه  اجتماعی متفاوت  و  تاریخی  شرایط  کندمی  اشاره  اما
 جوامع اروپایی اولویت با  در  دارد. اگر  اولویت  ی سياست، ایدئولوژی و اقتصادهامقوله  از
 سياسممت و کنممد دیگر تغييممر جوامع در تواندمیاین اولویت  صاد است،گذاری سطح اقت اثر

و  داد بممروز در دوره قممدرت خممود رفتارهممایی را باشممد. دوم آنکممه، داعممش  یمما ایممدئولوژی
 یممک نه نظ  سياسی، یک از تنها یت امور تشکيل داد کهاداراتی را برای ساماندهی و مدیر

بممه   معطمموف  کممه  داشته و دارد  آرزوهایی  و  آمالآید و  میی برنظامی یا تروریست شبه  گروه
 وجمموهاسممت کممه داعممش    درست  .مقتدر و دارای قدرت نفوذ و توزیع است  دولتی  تشکيل
 جهممت در(، 1396 مهممر،جمشمميدی  و  پممورعبممدی)نسمماج،    دارد  خمموارج  بمما  مشترکی  فکری
در   ( و1397  ی،مممانو رح  يممدیبرداشممته )مف   گممام  ایخاورميانه  مدرنشبه  هایدولت  نابودی

 ایواره»دولممت  اسممت  کوشيده  یمسلط جهان  یگفتمان مقاومت در برابر روندها  چارچوب
 « نمایممد برقممرارمشممخص ]بممر محممور مفهمموم خالفممت[  ينیممموثر را در سممرزم يش کممماب

غالممب  یآن مشممابه الگممو ياسممی(، نظممام س141-42: 1396 ا،کيمم محمممدی و حسممينیکيوان)
 عنوان  به  آن  توصيف  نتيجه  در  .(325:  1383  مشاور،)ره:    بوده است  يانهدولت در خاورم

در واقممع، نبایسممتی  .شممودمممی  واقعيممت  سممازیساده  موجب  غيرمدرن  و  گراسنت  گروه  یک
بممه تعبيممر تيبممی، »بخشممی از های بنيممادگرا  فراموش کرد که این گروه و اساسا تمامی جریان
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تمموان يتممه مممیون جریممان مدرن( هستند و تنهمما در درTibi, 1993: 32یک پدیده جهانی« )
گری معتقممد اسممت اگرچممه داعممش داعيممه احيممای نظممام سياسممی سممنتی   آنها را فهميد. جان

شممود: »در زمينممه عشممق بممه تر از آن چيزی است که تصور مممیاسالمی را دارد، بسيار مدرن
هممای کسب آن، داعش بيش از آن که به حاکمان سنتی شممبيه باشممد بممه حکومممت  قدرت و
ای جدید است که بيشتر هت دارد... داعش خواستار ساخت جامعهرن بيستمی شباتوتاليتر ق

ممکن ريمم غ تي بممه وضممع هي ار شممب ي بسمم هممای انقالبممی مممدرن شممباهت دارد، بممه هممدف جنممبش 
 یمي مشممابه جامعممه ترسمم   ،کردنممدیممم   ینمم ي بش ي پمم   ندهیآ  یبرا  یغرب  وني که انقالب  یرمانشهرآ

خشممونت مممنظ    قیمم واند از طرتیم  دهیا  ن یانکه تحقق  آ  ژهیبو  هاستي نارشآها و  ستي کمون
 مقالممه بممر تمرکممز رو. از ایممن (Gray, 2014)شممود«  ریپممذامکممان یانقالبمم  یشگامي توسط پ

 . رسدفاقد اشکال به نظر می  « دولت ایدئولوژیک  دستگاه»  چارچوب مفهومی

 ام مدیریتی و اجرایی داعشنظ
 2014ژوئن  دررا  ظام خالفتگروه دولت اسالمی عراق و شام موسوم به داعش، تاسيس ن

هایی خواستار حمایت مسلمانان از این نظممام و مبممارزه کرد و طی بيانيه  اعالم  طور رسمیبه
 :گفممت  بممارهدر این   ابومحمد العدنانی، سممخنگوی وقممت داعممش .  های کافر شدبا حکومت

 ,Bunzel)  « کنند حمایت او  از و  بيعت  ابراهي   خليفه با  که است مسلمانان  همه  وظيفه این »

 از طریممق زمممين  بممر کنتممرل اعمممال تاسيس نظام خالفممت، (. راهبرد داعش برای31 :2015
 بمما وجممود.  بمموده اسممت  حکومت  ایجاد  طریق  از  کنترل  این   تقویت  سپس   و  نظامی  فتوحات

 بممود، کممرده سممردرگ  را از تحليلگران بسياری  داعش،  انیگيری ناگهو قدرت  آنکه ظهور
 و آن نوارهای صوتی رهبران  توان درمیرا    انباورهای آن  و  گروه  ایدئولوژیک این   ماهيت

 2010  تمما  2006های  سممال  فاصممله  درهمما  آن  در  شممده  مطممرح  سياسممی  و  موضوعات مممذهبی
ایممدئولوژی  بممودن مزآلممودر درباره (. بنابراین، آنچهBunzel, 2015: 4کرد ) جووجست

 2013 سممال از پيش  داعش  برانره  نوشتارهای  و  به گفتارها  توجهیاز بی  شود،میآن گفته  
 در « اسممالمی دولممت» بممه عراق القاعده شاخه از گروه این  نام تغيير حتی.  گيردمیسرچشمه  

نظام   تشکيل  و  منطقه  در  برای قلمروگشایی  تغييری مه  و تالش  دهندۀنشان  نيز  2006  سال
 بود.  خالفت

  و   همما يممات را، ه چممون مجلممس شممو   ی و سممپس ارکممان   يفه بر محور خل   ابتدا  از داعش  ساختار 
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  پممس ( و 1395 رسممتمی،  و  شاهقليان بود )  شده  یف ( تعر ی رسانه و مال   ی، نظام   ی، شوراها )شرع 
  تقسممي    والیممت   16  بممه و عراق    یه سور   در تحت سلطه  مناطق  يز ن  اوليه  چشمگير  های موفقيت  از 

  اجرایممی  و  اداری  دسممتگاه   کممرد مممی   ایجاب   داعش   های وعده   تحقق   و   مناطق   کنترل   ولی   شد، 
  تقسممي    بخممش   دو   ها بالفاصله به رو سازمان حکمرانی در این سرزمين ن یابد. از ای  ش گستر  آن 
  امور مذهبی )نهادهای شریعت(،   شامل مدیریت   اجرایی   ادارات .  خدماتی   و   اجرایی   امور :  شد 

  (، مدارس آموزشی و عضمموگيری ها اجرای مجازات  و ها گاه )داد   و جزایی   قضایی های  بخش 
  منمماطق   در   بممرق  و  آب  تممأمين  غممذایی و هممای کمک  بممه  توان می خدمات ه   بودند. در بخش 

 شممد  انجممام مممی   مسمملمانان«   ذیممل عنمموان »وزارت خممدمات   کممه   کممرد   اشمماره   فرمممان   تحممت 
 (Caris & Reynolds, 2014: 4 البته ميزان کارآمدی .)   مختلممف   نممواحی   در   داعش   برنامه  
  از   أثر متمم   ناحيممه   هممر   ر د   اقدامات گممروه   بستگی داشته و   نواحی  آن  بر  گروه  این  کنترل  سطح  به 

  اشممغال  را  سوریه  الذقيه  استان  2013 پایيز  در  که مثال داعش زمانی   برای   است؛   این مساله بوده 
.  بممود   طمموف مع   خممدماتی های  برنامممه   به  عمدتا  که  داد  نشان  را  حکمرانی  از  پایينی  قابليت  کرد، 

  سمموریه  نشين علوی  طق منا  به  دسترسی  امکان  زیرا  آمد، شمار می به  مهمی   در واقع الذقيه استان 
  جمعيممت  و  حيمماتی نبممود   داعممش   کممارزار نظممامی   برای   راهبردی   لحاظ به   اما   کرد، می   فراه    را 

(. در عوض، پس از اشممغال  Wilayat Latakia Twitter Post, 2013)  نيز نداشت   زیادی 
  کنتممرل   گممرفتن   عهممده به   بممرای   را   عظيمممی   داعممش سممازماندهی   همممان زمممان،   ر د   حلممب   شممهر 
را در اختيممار   کنتممرل تمممامی شممهر  با وجممود آنکممه   و   داد   انجام   این شهر   ساختی زیر های  پروژه 

را در ایممن شممهر    ترافيک   اداره   و   برق   اداره   تأسيس   خود ازجمله  های برنامه  از  شماری  نداشت، 
 ت فراوانی برای دعوت مذهبی ساکنان شهر آغاز شد. کرد. همچنين بالفاصله جلسا   اجرا 

نسممان و جامعممه آرمممانی مممورد نظممر برای آفممرینش احال برای دره بهتر فرآیندی که  
رهبران داعش آغاز شده بود، بایستی بر عملکرد اداره تعلي  )آموزش( به خصوص دربمماره 

عنمموان ه دعمموه بممهکودکان و زنان متمرکز شد، هرچند پمميش از آن الزم اسممت دربمماره ادار
 بخشی از وزارت شریعت نيز به کوتاهی توضيح داده شود.

 ه  اداره دعو
  ای تممازه   هممر منطقممه   بممه   ورود   پس از   داعش  که   بود   اقداماتی   نخستين  جزا  دعوت مذهبی 

  ایممن  خمماص   تفسممير   برای پذیرش   داد و شامل فراخوان رسمی ساکنان آن منطقه می   انجام 
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  و   قممرآن   طول زمان، اقداماتی چون تشممویق بممه حفممظ   همچنين در .  شد می   اسالم   از   گروه 
  از   عقایممد   نشممر   ممکن بود کممار   مواردی   در   ت. گرف می   صورت   مذهبی   مراس    شرکت در 

  محلممی   مسمماجد   در   نشممریه   و   جممزوه   پخممش  یا   مطالعاتی   کوچک های  گروه   تشکيل   طریق 
  شده   آغاز   دعوت   کار   رمضان،   ماه   با   زمان ه    2013  ژوئن  از اوایل   در حلب،   انجام شود. 

  بممه   که ارمنيان در رقه    کليسای   توان به مصادره (. همچنين می Al-Tamimi, 2013بود ) 
  2013  قممرآن در ژوئممن  حفممظ هممای  کالس   یمما برگممزاری   و   شد   تبدیل   دعوت   لی اص   مرکز 
  بهتممرین»   عنوان   با   را   فيلمی   2014  مه   28  در   الفرقان   در همين چارچوب، بنياد   . کرد   اشاره 
  نممماز   مراسمم    بایسممتی در   کممه   شممد می یممادآوری    مسلمانان   به   کرد که طی آن   منتشر   «امت 
 . شرکت کنند   جمعه 

 )آموزش( اداره تعلیم
اگرچممه . داشته است قرار داعش  رهبران از ابتدا مورد توجه  که  ای مه  استش مؤلفهآموز
 برنامممة  یممک  اجممرای  شممد،انجممام می  ایمنطقممه  هممر  در  داعش   حضور  اندکی پس از  دعوت

لممذا .  درسی بممود  منابع  و  انسانی  امکاناتی چون منابع  نيازمند  نآ  سوی  از  آموزشی  هماهنگ
 درسممیهای سممازماندهی برنامممه و درسهممای سبازگشممایی کال  داعممش در منمماطقی بممه

بممه  منمماطقی کممه بممود و در  برخمموردار  منمماطق  آن  در  الزم  منابع  از سرمایه و  پرداخت کهمی
و   مخاطبممان  بمما  ارتبمماط  شممد،ینم  تعقيممب  بلندمممدتی  دليل کمبود امکانات، برنامه آموزشممی

  شد.یانجام م  دعوت طریق  از  شان تنهاجلب وفاداری و حمایت
  علمموم  بممه  داشممت و  تأکيممد  قممرآن  تممدریس  جمله  از  اسالمی  علوم  بر  موزشی داعش آ   نظام 
  ی آموزشممی ها نداشت. یکممی از برنامممه  توجه زیاد یا خاصی  ریاضی،  یا  فيزیک  از جمله  دیگر 

  مممارس   10  در  کممه  حلممب  شممرقی  شمممال  واقممع در  « جرابلوس »  يه ناح  در  مسجدی  اجرا شده در 
  « عقيممده »   بممر   داعممش   آموزشممی های  برنامه  که  داد می نشان  گرفت،  قرار  اینترنت  روی  بر  2014

(.  Al-Tamimi, 2014 bبودنممد )   متمرکممز   ( ص )   اسممالم   پيممامبر   « سيره »   و   « شریعت »   ، ( ایمان ) 
را   « ابوعمممار »  بنممام شممد، شمميخی  نتشممر از سوی الفرقممان م  2013  سپتامبر   6  که در   نوار ویدئویی 

  50  بممه   نزدیممک   داد؛ شممان مممی شممهر رقممه ن   انان نوجو   و   کودکان  به  قرآن  تعالي   آموزش  درحال 
  نممماد  مشممکی  بندهای پيشممانی  همگممی  و  داشممتند  آموزشممی حضممور  آموز در ایممن جلسممة دانش 
 (. ISIS Wilayat Raqqah, 2013)  بودند   بسته  را   داعش 
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  درسیهای آموزشی و منابع شیوه
ده کرد: نخسممت از سه منبع استفا  توانیداعش م  یآموزشهای  وهي با منابع و ش  ییآشنا  یراب
 ن یمم ا یهاچاپ و نشر کتاب  یکز اصلامر  االسالميه« که  الدوله  و »مطابع»مکتب الهمه«  ثار  آ

توسممط  شده دي تول اتي ادب یدر مدارس داعش و سوم بررس  آموزشیدوم، متون    ؛بودگروه  
 انیمم جنگجو  یبممرا  شممده  کوچک منتشر  یهاها و جزوهمطالعه دستورالعمل  قیداعش از طر

 الممدیوان)داعممش  فتواهممای نيز به نشر تحقيقات و و الدراسات«   البحو   »مکتب  .بارهدر این 
(. تمممامی ایممن ممموارد آشممکار Al-Tamimi, 2016اختصمماص داشممت )( والبحممو  الفتوا
 روایممت  تبليمم   داعممش،  آميزخشممونت  افاهممد  توجيه  برای  مندینظام  رویکرد  که  سازندمی

مچنممين بایسممتی دارد. ه وجممود تخالفمم  عنوانبممه حکممومتش  معرفممی و اشآخرالزمممانی
و مفمماهي    موضمموعات  شممد:می  تقسي   دسته  دو  به  داعش   درسی  هایخاطرنشان کرد کتاب

 هاییمهارت  و  معمول  علوم  کههایی  کتاب  و  حدیث  و  شریعت  ایمان،  قرآن،  مذهبی شامل
عممموم   آغازین   بخش   با این حال، در.  دهندمیزبان را یاد    دستور  و  جسمانی  آمادگی  مانند
های بهتممرین سممالح  و  عممالیهممای  مهارت  باید  که  است  شده  داده  توضيح  درسیهای  کتاب
 .آورد دستب  دشمنان خدا برای مبارزه با را مدرن

ابممزاری بممرای   به  میاسال   منابع  تبدیل  منظورمرور این آثار بيانگر آن است که داعش به
 آممموزش و کنممدمی ادهاسممتف  ميانممه قممرون  ادبيممات  از  هممای خممودها و آرمممانایده  از  حمایت
این قممرون بممویژه  مسلمان متفکران  هایاندیشه  به  استناد  با  را  ایدئولوژیک خود  هایدیدگاه

 بر این اساس بر دو محور تاکيد شده است:  .دهدمی انجام  تيميهابن 
اصطالحات  با را  داعش همواره ادبيات خود  آن:  اجرای  لزوم  و  الماس  بازتعریف  –الف
 اسممالم  مجممری دسممتورات  عنوانبممه  توانمندسازی خممود  ر پیبا این کار د  و  آميزدمیسلفيه  
 منبممع  تنهمما  نظممام خالفممت،  و  بمموده  راسممتين   اسالم  دهد نمایندهبدین ترتيب نشان می  و  است
داعش،  بنابراین . اسالمی است  هایرمانف  صدور  و  تعریف  برای  صالحيت  صاحب  و  اقتدار
 کنممد؛بممازتعریف می  ایممن گممروه  زت مسلمانان امنظور توجيه لزوم اطاعرا به  مذهبی  مفاهي 
 در  سممت   و  ظلمم   آن  در  کممه  کشمموری  از  کمموچ  و  سممفر  عنوانهجرت به  مفهوم  مثال از  برای
 1.کندمی یاد گروه این   تحت حکومت  یهاسرزمين   به  است، جریان

 

و  ی)اسممد اسممت  بمموده   حمماک   نيز  دابق  مجله  محتوای  بر  روندی  چنين  دهندمی  شانن  خود  مقاله  در  مجيدی  و  اسدی.  1

 .(1397  يدی،مج
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انواع مختلف نشریات و منابع تبليغمماتی   موجود:  هایموقعیت  و  شرایط  از  آگاهی  – 
 از داعممش  آگمماهی دهندۀنشممان آن پوشممش   تحت  موضوعات  از  ایگسترده  طيف  داعش و

   .آنان است  مختلف  ینيازها و  متفاوت  شرایط با  متنوع  مخاطبان  گویی بهپاسخ لزوم

  های درسی داعشکتاب
سممال بررسممی وزارت آممموزش ایممن گممروه و انجممام  داعش پممس از یممک  درسیهای  کتاب

منتشممر شممدند.  2015 سممال اواخممر همما درکتاب  اصالحات الزم در برنامه درسی و محتمموای
 ,Al-Tamimiنامممد )می انتقممالی«  سالة اصالحات را »دورهاین دوره یک  التميمی«  »ایمن 

 رقممه در شممدهعوض درسممیهای برنامممه  مربمموط بممه  این اصممالحات  کندمی  او اشاره  (.2015
بمما  .شممد وعممنمم  فلسممفه و ورزش نقاشممی، تممدریس موسمميقی، آن  بر اساس  که  بودند  سوریه

از   جدیممد،  مقررات  برای اصالح منابع و تنظي   آموزش  فعاليت وزارت  زمان باحال، ه ن ای
شممد اسممتفاده می ایممن گممروه تحممت کنتممرل هایسممرزمين  عربسممتان در درسممی هممایکتاب

(Kirkpatrick, 2014 .) 
منتشممر    پممنج    تا   یک    های کالس   برای   را   ای درسی های  ، کتاب 2015  اکتبر   داعش در 

  و شمميمی گرفتممه تمما   خوانممدن   خممط،   آموزش   از   مختلفی   موضوعات   ها ب این کتا   در .  کرد 
  رایانممه،   نویسممی برنامه   زبممان انگليسممی،   عالوه بر آن آموزش .  شناسی وجود داشتند زیست 
افزاری  نرم   همچنين.  بودند   شده   ه درسی گنجانده در برنام   نيز   جسمانی   و آمادگی   فيزیک 

ار دیگری برای آموزش ادعيممه اسممالمی و  افز ان و نرم آموز دانش  به   الفبا   آموزش   برای   را 
 درنظممر گرفتممه شممده بممود    اسمملحه و...   بمما   غربممی   کشممورهای   گممرفتن  هممدف   چگممونگی 

(Site Intelligence Group, 2016) همما  دهد در این کتمماب . بررسی دیگری نشان می
ده  تاکيممد شمم   پيشرفت اسالم   جنگ به عنوان عوامل   ميدان   در   پيروزی   و   جهاد   خالفت،   بر 

مممرتبط هسممتند    شممریعت   بمما   است کممه   شده   استفاده   آیاتی   خاص از   طور ين به همچن.  است 
 (Tony Blair Foundation, 2015 البتممه .)   مکاتممب    بممه   مسممتقيمی   اشمماره   آنهمما   در

به  .  شود استناد می   احادیث   و   قرآن   مستقي  به   طور به   بلکه   نشده است   سنت   اهل   چهارگانه 
ناشی    ملت و مرزهای   -فهوم دولت موجود نيز، م دليل مخالفت داعش با مرزهای سياسی  

  بممویژه   طبيعممی   جغرافيممای   بممر   در عمموض   و   مطممرح نشممده   جغرافيمما   درسممی   از آن در کتاب 
بر موارد  افزون    . شده است   تأکيد   حدیث   و   قرآن   در   شناسی زمين  و   توپوگرافی   های جنبه 
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  ت؛ روه مرتبط اسمم ها با مفاهي  بنيادی و ایدئولوژی این گ های کتاب مساله   ها و فوق، مثال 
  نبممرد   قهرمان در   هزار   275  »اگر   آمده است که   ریاضيات   های کتاب در مسئله   نمونه   برای 

  بيشممتر   طممرف   کممدام   باشممند، سممربازان   آنجمما   در   نيممز   کافر   هزار   356  و   باشند   داشته   حضور 
  داده   حالممت نمممایش  ترینساده   و   ترین( تصاویر نيز در واضح Niqash, 2015)   هستند «

  درسممی،   فصممل   هممر   پایممان   و در   دارد   وجممود   گممروه   این  ها پرچ  از آن   بسياری   در .  اند شده 
 .  شوند می   دیده   اسلحه   تصاویر 

  نشممان   که   است   قواعدی   در بردارندۀ   به معلمان   شده ارائه   از سوی دیگر، دستورالعمل 
  طور بممه   (. Al-Tamimi, 2014 aشمموند )   لحمماظ همما  درس   بایممد در   لهممی ا   مسائل   دهد می 

همما  کتاب   بایسممتی از   گرایانممه ملی   بممر احساسممات نممی  مسائل مبت  که شده بود    تأکيد   خاص، 
  نمماب   اسممالم   نقمم»   آنان،   دید   از   زیرا   شود،   ممنوع   تعابير ناسيوناليستی   از   استفاده   و   حذف 

 . رود به شمار می 
 خداونممد  رحمممت  و  لطممف  بمما»  :انممدشممده  گونه آغازاین   درسی داعش   هایعموم کتاب

 بممرای  تمما  ای شممده  ایتازه  عصر  وارد  امروز  که  وستا  سوی  از  اسالمی  دولت  تأیيد  و  متعال
 تمما نهممي ، بنيان نبوی سنت و قرآن روش بر مبنای  را  پرورش اسالمی  و  آموزش  بار،نخستين 
 نممه کممه نمماب رویکممردی بمما همم  آن باشممي ؛ داشته صحابه و مؤمن   از پيشينيان  درستی  دره
ت کممه اسمم   یانحرافمماتدور از  بممه   یبممه قممرآن کممر  ینبممو  کممردیروغربممی.    نممه  و  اسممت  شرقی
گممذاران بمما بدعت یاسمم ي و کممارگزاران احممزاب س  یغربمم   یدارهیسممرما  ای  یشرق  س ي الي سوس

امروز دولممت .  بگذارند  ري تأث  یتا بر فرزندان جامعه اسالم  کنندیم  هي ها را توصفاسدشان آن
 یکممه نممه انحرافمم   یمنابع  کند؛یم  یمؤمن را ط  اني ن ي شي بر قرآن و سنت، راه پ  هي با تک  یاسالم
افممراد فاسممد بمما   کممهیدر آن داده شده است؛ آن همم  در زمان  یريي خ داده و نه تغها ردر آن

و   کننممدگانفیدو منبممع از دسممت تحر  ن یمم انممد. اکرده  یرا دسممتکار  یزي چ  مفاسد خود هر
 (. Re: Olidort, 2016) « دانامان مانده رمنکران د
  دارای همما  آن   کممه   اسممت   آن   داعممش  درسممی هممای  بممارز کتاب هممای  ویژگی   از   یکممی 

  کتاب تاریخ،   در   مثال   برای   با زمان حاضر هستند؛   مشخصی برای مقایسه   بندی ارچوب چ 
شود تا به دوران  )ص( شروع می   پيامبر   نبوت   با   که   مشخص شده است   تاریخی   دوره   پنج 

  محمممد )ص( و   حضممرت   زنممدگی   کتاب بر تمماریخ   اگرچه تمرکز   . برسد   اسالمی   خالفت 
  تممر کممردن مباحممث از نقشممه تر و واقعی س برای ملمممو     ، است   ایشان   فرمان   تحت   نيروهای 
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از    تفسمميری   اسممالم )ص(،   پيممامبر   هممای جنگ   توصمميف   ميانممه   در   گمماه   استفاده شده و   نبرد 
  خواهممد می   آموز انشد   از   کتاب   آن،   از   پس  . شود می   ارائه   کنونی   تاریخ معاصر و شرایط 

  رح شمم   را   آن هممای  ویژگی   مهمتممرین  کممرده،   مطالعممه   را   مدینممه   در   ایشان   زندگی   دوره   که 
  حضممور منافقممان در هممر   کممه   بدانممد   و   مطالعممه کنممد   ای دوره   هممر   در   منافقممان   درباره   دهد، 
 امری طبيعی است.   ای دوره 

 ازنکممات زیممر  اسممالم، پممس از شممرح پيممروزی سممپاه  بدر نيممز  جنگ  در بخش مربوط به
دوران   در  مختلف  بازیگران  متنوع  هاینقش   خاطر سپردنبه  :شودمی  آموزان خواستهدانش 
بممه  موضمموع توکممل اهميممت در طول نبرد؛  مسلمانان  به  خداوند  آوردن کمک  یادهب  جنگ؛
 ترسمماندن  و  ميممان نابمماوران  در  وحشت  و  الهی؛ لزوم ایجاد رعب  امداد  و  ایمان  مفهوم  خدا،
آگمماهی از آن کممه جنممگ   در صورت لزوم؛  اعضای خانواده  دره ضرورت کشتن   کفار؛
 اسممتقرار  هممدف،  از آن؛  فراتر  بلکه  شودنمی  دمحدو  دشمن   بردر برا  دفاع  به  خداوند  در راه

 بممه  چندگانممه  خممدایان  بردگممان  از  آنممان  شممدن  تبممدیل  و  کفممار  بمما  مبممارزه  و  قوانين خداونممد
 (.Olidort, 2016است )  یگانه  خدای  کنندگانپرستش 
 راهبممرد  در راستای  مندنظام  ابزاری  عنوانبه  درسیهای  کتاب  داعش از  خالصه،  رطوبه

 و نوجوانممان بمما کودکممان ای بممرای رشممدوسمميله همماکتاب کنممد و ایممن میاسممتفاده  قممين تل
 هستند.   مشتره  ایزمينهپيش 

  دیگر آثار داعش
 از سممنت دینممی،داعش به دنبممال ارائممه تصممویری    بسياری از آثار و جزوات علمی یا تبليغی

. دهسممتن   ر جامعهد  اتحاد  لزوم  و  اسالمی  زندگی در جامعه  شيوۀ  برای  طرحی  ميرا  علمی،
برخی از آثار نویسندگان و متفکران سمملفی متقممدم مممورد توجممه و در   بر این اساس، انتشار

 آثممار برای گردآوری و ویممرایش اینگونممه  دستور کار قرار گرفت و گروهی از ویراستاران
 عبدالوهاب«   »محمدبن   آثار داعش به سخنان  در عمدۀ  رفته شدند. جالب آنکهبه خدمت گ

ارتبمماط دارد. در  سممعودی عربسممتان ميممرا  بمما این گروه  هایرقابت  با  ده است کهاستناد ش
 و سممنت  و  جهمماد  احيممای توحيممد،  خواستار  اسالمی  دولت»  :آمده است  بارهدر این   ایجزوه
 شمشير با زمان طول در کافر حکام. است  دین   در  گذاریبدعت  و  ارتداد  شره،  از  دوری

 قيممود به تردید و شک گسترش.  شد  خواهند  روبهرو  آن  ارتش   و  اسالمی  دولت  نکوهش   و
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مممدعی  اوصمماف آنممان این  با. گشوده است صليبيون از  آنان  یاری گرفتن   برای  را  راه  دینی،
در   دهنممد،می  انجممام  ار  کارهمما  ایممن   آنممان.  هسممتند  عبممدالوهاب« »محمدبن    پيروان  که  هستند
اسممالمی،   دولممت  د. کارآگاه هستن   آن  جنگجویان  و  اسالمی  که از برحق بودن دولتحالی

بممه   او  اصممحاب  )ص( و  پيممامبر  کممه  اسممت  جهاد  و  خداوند  یگانگی  و  وحدت  به  فراخواندن
 از  در ایممن آثممار  « انممدبوده  احيممای آن  خواسممتار  و فرزندانش   عبدالوهاب  و  اندآورده  ارمغان

بممه  ( کممهOlidort, 2016) نممام بممرده شممده اسممت سمملول«  »آل عنوانتمسخر با عود به سآل
 شود.  به عنوان سرکرده منافقان مدینه از وی یاد می  که  اشاره دارد سلولابی    بن   اهللعبد

شدن برای علوم مذهبی و  یکی از موضوعات جالب در اغلب این آثار، اولویت قائل 
ای که آشکارا  اند. برای نمونه در جزوه بی« خوانده شده تحقير علومی است که »علوم غر 

  ایجمماد   بمما   جهان اسالم » نتشر شده، آمده بود:  هوادار م   جذب   برای   سازی اسطوره   با هدف 
  درجممه   در   که   است   ای ظهور جامعه   شاهد   سوریه،   و   عراق   های سرزمين  در   اسالمی   دولت 
  جهنمممی   اسممت،   تضاد   در   این هدف   با   هرچه   و   پردازد می یگانه    پرستش خدای   به   نخست 
  جامعممه   یممک   از   نخسممت   تصممویر   به   بازگشت   شاهد   بيشتر،   تالش   و   زمان   گذشت   با .  است 

   «بمممود   خمممواهي    راشمممدین،   خلفمممای   و   پيمممامبر   حکوممممت   زممممان   هماننمممد   مسممملمان، 
 (Winter, 2015: 11 در ادامه .)   دیگممری   قمموم   همميچ   مسلمانان ماننممد   که   اشاره شده بود  

  اسممت کممه   ایممن اشممتباه »   : نيسممت   مقایسممه قابممل    دیگممری   عه جام   هيچ   با   آنان   جامعه   و   نيستند 
  اسممالمی،   افممراد جامعممه   از   برخممی   . ه کنممي  مقایسمم   جهممان   ز امرو   جوامع   با   را   جامعه اسالمی 

پيشممرفت    بمما   مممرتبط   مسائل   آن،   بدتر از   و   دهند می انجام    غربی   جامعه   با   ای بيهوده   مقایسة 
  کممه   گونه همان   گيرند. می نادیده    را   خدا   کالم   گرایان، مادی   این.  کنند می   مطرح   را   مادی 
نفمميس،  سممينا، ابنابن  از   متن همچنين  ن. ای «هستند   خبر بی   آخرت   از   آنان   فرماید: می قرآن  

  هيچ   که   کند می   یاد   ملحدانی   عنوان به   هيث ؛ فيزیکدان ابن  و   کاشف گردش خون در بدن 
مسمملمانان    سممت ني  الزم   کننممد و اصمموال   گذاران استناد بدعت   این  به   مسلمانان   دليلی ندارد 

  پمماداش   چ هممي  بگذراننممد کممه   علممومی   برای یممادگيری   زندگی کوتاه خود را   از هایی  بخش
  جامعممة » مممذهبی اسممت:    و   دینممی   علمموم   مانممد، می   بمماقی   ندارد. در عمموض آنچممه   ای ی معنو 

ماننممد    علومی   تنها   کند...   خودداری   علمی   کاوش   در   گرفتارشدن   از   باید   اسالمی   مطلوب 
  زنممدگی ها  آن   بدون   تواند نمی   انسان   که   هستند   سازی الزم ساختمان   و   پزشکی   کشاورزی، 

.  کنند   تسهيل   را   مسلمانان   زندگی   که   است   جاز م   درصورتی   ها یادگيری این علوم تن  کند. 
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  تنهمما   گفممت:   مسلمانان   به   خود   ارزشمند   پيام   در   که   ابراهي  القریشی   اميرالمومنين،   قول   به 
  واالیممی   جایگمماه   و   مقممام   بممه   آخممرت   ر د   را   شممما   او   بترسمميد.   او   از   و   کنيممد   عبممادت   را   خدا 
کنيممد.« در    جهمماد   و   يد بترسمم   او   از   ، باشمميد   داشته   خوب   زندگی   خواهيد می   اگر .  رساند می 

  تمما   کممال    مغممز های  مطالعممة سمملول   کممه وسممواس در مممورد   شده بممود   بخشی دیگر نيز بيان 
  همانمما   کممه ها  انسممان   هممدف   از   اساسممی   انحممراف   یک   ماهی،   عروق   و   ماسه   و   شنهای  دانه 
  را   بشممریت   ذات   خلمموص و   «علمی   وسواس »   این  و   آید شمار می به   است،   خداوند   دت عبا 
 . (Winter, 2015: 13-15)است    کرده   دار لکه 

یکی از مباحث مه  این آثار مربوط به توضيح نقش زنممان در جامعممه اسممالمی اسممت و 
. آل بدسممت دهممدهای داعش برای پرورش انسان ایممدهتر از دغدغهتواند تصویری دقيقمی

 وسممطقابل ذکر اسممت کممه ت در این زمينه به خصوص مجموعه »المراه فی الدوله االسالميه« 
 جزوه تصممویری شد. اگرچه این   به زبان عربی منتشر  2015  ژانویه  23  در  1لخنساا« گردان »ا
اهميممت اساسممی   کنممد،مممی  ترسي   داعش   زنان عضو  زندگی  سبک  شده ازو اغراق  تبليغاتی

دره  و زنممان نسممبت بممه داعممش  رویکممرد اندیشممه و فهمم  در کممه اسممت آن بممدین سممبب
 کند و نویسندگان این مجموعه تممالشمی  کمک  تراندخ  و تربيت  تعلي   دیدگاهش درباره

 بهره بگيرند.  دینی و  سياسی  از مباحث تاریخی،  های خوداستدالل  برای تقویت اندکرده
 و دینممداری دو الگمموی عنمموان بممه مری  و از این کتابچه، ضمن آنکه از آسيه در بخشی

برده شممده اسممت و   نام  زنان«   ایبر  غربیهای  »برنامه  عنوان  با  فمينيس   شده، از  یاد  پاکدامنی
 آنممان،  دیممد  از.  انممدخممورده  شکسممتها  برنامممه  همممة ایممن   مطلب،  این   نویسندگان  نظربه  البته

 راسممتیبه کممه کننممد فراممموش اسممت مممردم شده سبب  جنس   هر  متفاوت  گرفتن نقش نادیده
 و  وادسمم بی  زن،  کنند چنانچه یکاشاره می  ادامه  آنان در.  کرد  پرستش   را  خدا  باید  چگونه
از   کنممد.  ایفمما  خوبیبممه  شممده اسممت،  گذاشممته  اشعهدهبه  را که  نقشی  تواندنمی  باشد؛نادان  
 اسممت کممه  شممده  ارائممه  ایبرنامممه آموزشممی  آن،  بممرای  و  است  الزامی  و تربيتتعلي     رو،این 
 و تربيممت دختممران در  تعلممي   طبممق ایممن برنامممه،.  کنممدمی  دختممران ترسممي   برای  راها  آلایده
 بممرای  شممدهاصلی مطممرح    نقش .  یابدمی  پایان  سالگیپانزده  در  و  شودمی  آغاز  سالگیهفت

 سممالگینه  از  دختممران جمموان  برای  که  ازدواج است  آن،  محوری  نقطة  داری وخانه  زنان نيز

 

 در بعممد انممدکی و رقممه شهر در  ابتدا  2014  فوریه  در  شد،می  اعشد  هوادار  ساله  25  تا  18  زنان  شامل  که  گردان  ینا.  1

 .(Spencer, 2016: 83) گردید  تشکيل  گروه  آن  کنترل   تحت  شهرهای سایر
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شرایط مجاز بممرای خممروج  کهآن توجهنکته جالب  (.Winter, 2015: 24) شودمی آغاز
 اگممر باشممند؛ مممذهبی دروس تحصمميل  رایب  رفتن   ر حالاگر د:  زنان از خانه عبارت است از

 فتمموای با جهاد در اگر راهی شرکت باشند؛ داشته زن معل  یا  سوی پزشکبه  عزیمت  قصد
از  بایممد و اسممت خطممر در امت وضعيت که خاصی شرایط در  ه   آن  باشند،  اسالمی  دولت
ی هادر ميممدان  چچنممی  و  عراقممی  حضور زنان  از  توانمیمثال،    برای  که  کرد  گذشتگیجان
 .کرد یاد نبرد

ممما » :مطرح و گفته شده اسممت زنان تحصيالت  موضوع  جزوه،  این   از  دیگری  بخش   در
جهممل  و مانممدگیعقب  سمموادی وبی  از  کممه  معنا  به آن  نه  اما  بمانند،  خانه  در  زنان  گویي می

 چممهآن  ميممان  و  یممادگيری  و  مطالعه  قصد  به  خانه  از  زن  خروج  ميان  ما فقط.  کني می  حمایت
. البته دره داعش از آموختن « شوی می  قائل  تمایز  دهد،  انجام  باید  است که او  شده  مقرر

که در همممان جممزوه آمممده اسممت: شود، چنانعل  توسط زنان محدود به اصول شریعت می
 آنممان  است.  نکته ضروری  تنها  آن  دانستن   و  است  مه   دنيوی  انش د  که  کنندمیادعا    »آنان

 یممادگيری وادار بممه زنممان را دليممل همممين  بممه و نيسممت علمم  شممریعت، کممه مممدعی هسممتند
نوشممتن  و خواندن قادر به زنان که است آن که مه در حالی کنند...می  علوم  ترین ارزشبی
 . (Winter, 2015: 21, 23- 25)  « باشند  خود دین   اصول دره و

 داعممش   کنترل  پس از  موصل  وضعيت  ستایش   در  جزوه،  این   پایانی  همچنين در قسمت
 رقممه در سممفر بممه قممادر خود چهرۀ دادن نشان به نياز بدون زنان  رحال حاضر،د»  :آمده است

 اسممت. شممده نمماظران گرفتممه  چش   از  آن  دیدن  امکان  و  بازگشته  زنان  بدن  به  احترام.  هستند
 زنممان،  عوامممل اصمملی تحقيممر.  ببينند  را  زنان  چهره  تواننددیگر نمی  خرابهای  دل  با  افرادی
 کنده  دیوارها  جنجالی ازهای  عکس   اند،شده  جمعها  لباس  دهندهنمایش   هایمغازه  ازجمله
 .Winter, 2015: 28)) « اندشده  ممنوع  هاویترین  شده و
 یحممدود  تمماداعممش    آرمممانی  جامعهزنان در    جایگاه  رسدمی  نظر  به  فوق  نکات  مرور  با
 آن رد زن کممه  شممودمی  توصيف  بهشت  از  نمادی  خانه  آنکه  خصوص  به  باشد،  شده  روشن 

 همماییافتممهکه  ینجاستجالب ا .(Spencer, 2016: 63) بود خواهد امان در يطانش شر از
 اهممداف تمماثير تحممت واحممدی ،تفکر ین از منظر ا  یخانواده آرمان  دهدمی  نشان  مطالعه  یک

جهمماد را  یبممرا يروسممازیو ن پممذیریجامعممه مثممل، توليممد  وظيفه  هک  شودیم  یفاجتماع تعر
داخل خانممه، ابممزار   هایيتفعال  برای  مناسب  بيشترن  زنا  -چارچوب  این   در  -برعهده دارد و
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 فسممایی، صممادقی و مممنش هسممتند )عرفممان  یممانجنگجو  یممدنسل جد  يتو ترب  يتکثرت جمع
1395 :43). 

 جدید نسل پرورش غیررسمی فرآیند
های درسی تمرکز شود، بعيد است بتمموان خصوص کتابحتوای آثار داعش بهچنانچه بر م

هممای جدیممد و سمماخت لکرد این گروه برای پممرورش انسممانو شفاف از عمتصویری دقيق  
رسد عممالوه بممر تالشممی کممه تمماکنون ای اسالمی بدست آورد. برای همين، به نظر میجامعه

ه بممرای اثرگممذاری بممر کودکممان و های این گممروصورت گرفت، بررسی کوتاه دیگر شيوه
را بممه راحتممی و نوجوانممان    واقعيممت آن اسممت کممه کودکممان  1نوجوانان نيز ضممروری اسممت.

تمموان وارد فراینممد تعلممي  و تربيممت نمممود چممرا کممه در ذهممن آنممان، در مقایسممه بمما افممراد می
ساخته کمتری وجود دارد. در نتيجممه، ذهممن کمموده هماننممد تختممه بزرگسال، مفاهي  پيش 

پممذیر اسممت پممذیر و در عممين حممال آسمميبای اسممت کممه انعطممافنخمموردهو دسممتپمماه 
(Benotman & Malik, 2016 .) همچنين، برخالف بزرگساالن و افراد بممال  کممه بممرای

بينممی و آثممار و تجربياتشممان از زنممدگی گذشممته نيازمنممد زمممان هسممتند، تربيممت تغييممر جهممان
توان ایدئولوژی گروه را تری است و میکودکان و تبدیل آنان به عناصر افراطی کار ساده

(. در نتيجممه، NCTV & AVICT, 2017)تر و به شکلی خالص به آنان القا کممرد راحت
تواننممد نگهبانممان و نمماقالن تنها به دليل فراگيری سریع ارزشمند هستند، بلکه مممیکودکان نه

اعممش بممه منظممور های بعدی باشند. بنابراین، طبيعی اسممت کممه دایدئولوژی گروه برای نسل
را ، بلکممه آنممان  تضمين ثبات آینده، به کودکان به عنوان ابزاری قابممل مصممرف نگمماه نکنممد

 (. Anderson, 2016: 6ای برای تجس  خارجی آن گروه بداند )سرمایه
بينممی داعممش، شدن به حاميممان بلندمممدت و مروجممان جهمماننياز به کودکان برای تبدیل

شممدن ان را دگرگون ساخته است. سينگر که نظممامیابزارهای عضوگيری و کسب تعهد آن
 

 مينممهز ایممن در داعممش گممذاریسممرمایه و رسممانه نقممش بممه توجه بدون تربيت و تعلي   هایروش  موضوع  به  پرداختن.  1

 منتشممر  جهمماد  در  رسممانه  اهميممت  موضمموع  بمما  را  ایصفحه  55  جزوه   داعش  ميالدی  2015  سال   ژوئن  در.  ماندیناقص م

 تممرقمموی نيممز اتمممی بمممب  از  تواندیم  قاتاو  گاهی  کلمات  سالح  که  است  آن  واقعيت»:  بود  شده   گفته  آن  در  که  کرد

 نبمموی سمميره  بممر متکممی اسممالمی خالفممت اهممداف اسممتایر در آنممان  از  ایرسممانه  جدید  نسل  آموزش  با  توانیم  و  باشد

 شممده  نوشممته متعممددی مقمماالت داعش هایآنکه درباره نقش رسانه يل( اما به دلOlidort, 2016) «کرد برداریبهره 

 .باشد  نداشته  ضرورتی  باره این در  مجدد  بحث رسدمی  نظر  به است،
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کممرده، سممه مرحلممه مهمم  مشممارکت آن را بررسممی کودکان در جنگ و مستندات مرتبط با 
سممازی ذهنممی )از کودکان در منازعات مسلحانه را چنين بيان نموده است: گممزینش، آممماده

و (. هورگممان Singer, 2006: 127-128طریممق تعلممي  و تربيممت( و اقممدام عملممی )
همکارانش نيز بر رونممد تممدریجی آممموزش رسمممی و غيررسمممی و مشممارکت و تعامممل در 

)در   1کنند: اغوا شدند و شش مرحله را برای جذب کودکان مطرح مین تاکيد دارنسازما
)معمممول، مسممتقي  و یمما در معممرض   2ها و کارکنان گروه قرارگرفتن(، آموزشمعرض ایده

سممازی نهممادی بممرای حضممور در )آماده  3تن(، گزینش گيرانه قرار گرفتعلي  و تربيت سخت
های روانممی و )تحت آموزش  4پذیریاطاعت(، انقياد و  هاهای نظامی و یا سایر نقش فعاليت

)پممرورش  5سممازیجسمانی قراردادن و فرد را نسبت به سازمان متعهممد سمماختن(، تخصصممی
نقممش، )تخصمميص    6هممای تخصصممی(، و مسممتقر سمماختن تخصص از طریق آموزش مهارت

 (. Horgan, 2017: 651-658استقرار و عضوگيری اعضای تازه( )
هممای تعلممي  و تربيممت بنممدی سممينگر، تکنيممکمرحله  رگان، برخالفدر مدل مدنظر هو

مقدم بر گزینش هستند و این امممر، بممه خصمموص دربمماره داعممش، بممرای کسممب اطمينممان از 
ا حيمماتی اسممت. بممرای امنيت درون سازمانی در بلندمممدت و کمماهش احتمممال خيانممت اعضمم 

ا سمماختن ی عمماطفی و جممدهایی مانند آن اصوال اعتمادسازی، تامين نيازهاداعش و سازمان
مخرب خارجی موضوعی مه  اسممت. بنممابراین ایجمماد   -زع  آن گروهبه  -اعضا از تاثيرات
نام آنان در گروه برای تضمين گممزینش افممراد بينی اخالقی افراد پيش از ثبتتغيير در جهان

رود. بمما توجممه بممه ایممن نکتممه، شمممار مممیتر، متعهممدتر و وفممادارتر امممری ضممروری بممهتاقمش
گيممرد ر مرحله تماس اوليه با کودکان و نوجوانان مممورد بررسممی قممرار مممیحورهای زیر دم
(Re: Vale, 2018). 
  

 

1. Seduction 

2. Schooling 

3. Selection 

4. Subjugation 

5. Specialization 

6. Stationing 
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داعممش بممه طممور گسممترده خشممونت را در   1زدایی نسبت باه خشاونت:حساسیت  –الف
اضی تحت کنترل خممود قممرار داده اسممت آنهمم  بمما ایممن هممدف کممه معرض دید عموم در ار

ریممزی دقيممق بمما ایممن هممدف ین امر یک برنامممهد. در واقع اخشونت و مرگ را »عادی« ساز
است که کودکان و نوجوانان خشونت را به عنوان راهی طبيعی برای ادامه زندگی بپذیرند 

ن جنگجویممان جهممادی هممموار عنممواو راه برای تسهيل کاربرد خشونت توسط خود آنان بممه
از سمموی آن   ای منتشممر شممدههمم همما و فمميل کند که در اکثر گزارششود. هورگان اشاره می

گروه، تصاویری از اجرای مجازات و حدود شرعی از جمله قطع دست و پمما، سنگسممار یمما 
شود که کودکان بخش قابممل تمموجهی از جمعيممت تماشمماگر را تشممکيل سر بریدن دیده می

طممور مممداوم از کودکممانی (. از طرف دیگممر، داعممش بممهHorgan, 2017: 654دهند )می
کنممد تمما تصممویری به عنوان مجری اعممدام اسممتفاده مممی  ویدئوهای خودعمدتا خردسال در  

-ها، گممروهماورای تصور از خشونت خود را به نمایش گذاشته و تقویت کند. در این فيل 
ها و زنممدانيان تحممت بازداشممت گروگانشوند که شليک به  هایی از پسران نمایش داده می

 اند.  داعش و بریدن سر آنان را یاد گرفته
های گسممترده، ها و نيز محروميتدر بستر درگيری  2ثبت زمامداری:نمایش شیوه م  – 

داعش تالش کرد تا خود را به عنوان یک دولت نوپای کارآمد و نيروی فرمانروایی ممموثر 
تممامين خممدمات مممورد نيمماز سمماکنان منمماطق تحممت اثبات کند که باعممث کمماهش جممرای  و  

شممود کممه نه هنگامی آشکار میش در این زمي قلمروی خود شده است. اهميت تبليغات داع
به یاد آوری  به دليل گسترش جنگ و ستيز در سوریه و عراق، بخش آممموزش و پممرورش 

موفقيممت از دو کشور به شدت آسيب دید. در نتيجه، داعش از این خالا استفاده کرد و بمما 
از طریممق   ، ایممن گممروه در تبليغممات رسمممی خممود2013بممرداری نمممود. در سممپتامبر  آن بهره

 ,Islamic Stateرقان اعالم کرد کممه یممک طممرح آممموزش گروهممی را در نظممر دارد )الف 

« از پيشرفت این برنامه آموزشممی نوشممت و در تصمماویر النبأخبرنامه »  97(. در شماره  2013
 1350دانش آموز دختر و پسر سوری در    100423مدعی شد که    اینفوگرافيک، آن گروه

(. Islamic State, 2017تحصمميل هسممتند )داعممش مشممغول  مدرسه ابتدایی تحت کنتممرل
کالس مدرسممه   1.350واقعيت آن است که در وضعيت به  ریخته سوریه، داعش توانست  

 

1. Desensitisation to Violence 

2. Positive Governance 
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یل کنممد و هممای عضمموگيری تبممددر مقمماطع ابتممدایی و راهنمممایی را در عمممل بممه حمموزه
 ,Gramerهای دروس ایدئولوژیک را برای کودکممان و نوجوانممان برقممرار سممازد )کالس

2017 .) 
ها و اذهان سمماکنان اراضممی برای داعش، تسخير قلب  1:جمعی  هویت  حس  اعطای  -پ

های محدود کننده و تحت کنترل هميشه اولویت داشته است که فراتر و موثرتر از سياست
کردن فرد ت است. در این چارچوب، این گروه از طریق منزویمجازات برای کسب اطاع
مزاح  از بيممرون سممازمان، بممرای   -زع  آن گروهبه  -لو نفوذ عوام  و جداساختن او از تاثير

تقویت ایممدئولوژی خممود در ميممان کودکممان و نوجوانممان اسممتفاده کممرده اسممت. داعممش بمما 
یجاد پویممایی اجتممماعی از طریممق های کودکان، به دنبال اآوردن و جداسازی گروهگرده 

همسمماالن و ایجمماد هممای به گروهرقابت، همکاری و تحره جمعی برای انتقال ایدئولوژی 
نيروهای قابل اعتماد بوده است. یکی از مواردی که موجب جممذب کودکممان و نوجوانممان 
شده است، نمادهای هویتی آن گروه از جمله تسليحات، یونيفورم و هدایا است کممه جممای 

 کممه است آن (. واقعيتAnderson, 2016: 12گرفت )های مالی را برای آنان میگيزهان
 شممدنمهمم   احسمماس»  بممارنخسممتين   بممرای  هممایی،گممروه  چنين   در  عضویت  با  دافرا  از  ياریبس
. (265:  1397  اقبممال،)  « شممودمممی  تلقممی  بااهميممت  دهندمی  انجام  آنچه  بينندمی...    و  کنندمی

بان حقوق بشر، به آرزو و اهدافش از پيوسممتن بممه حبه با دیدهساله در مصا  17یک نوجوان  
گوید: کند و میهای آن گروه اشاره میاز موفقيتش و سودبردن  گروه همتایان عضو داع

شان خوش  آمد، آنان مانند یممک گممروه های»زمانی که داعش به شهر ما آمد، من از لباس
نممان صممحبت کممردم و تصمممي  گممرفت  بممه های زیادی داشتند. در نتيجممه، بمما آبودند، سالح

در نتيجه، داعممش از (. Motaparthy, 2014: 21اردوگاه آموزشی آنان در حلب بروم« )
طریق ارائه تصویری جذاب از جهاد برای کودکان و نوجوانان در منمماطق تحممت قلمممروی 
آن گروه و القای نوعی احساس هویت جمعی باعث تحریک حس حسممادت در کودکممان 

شدند که به ایممن شد که عضو آن گروه نبودند. بنابراین آنان نيز تشویق مینی میو نوجوانا
 و به عنوان مروج و مبل  عمل کنند. وه بپيوندند گر

 

1. Collective Identity Inculcation 
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ایدئولوژی داعش و استراتژی تعليمممی    1الگوی نقش مثبت فقدان/ جایگزینی:   -ت 
سممازی خشممونت در یممک گممروه اجتممماعی و در سممطح ملممی  آن گروه صرفا بممه عممادی 

شد، بلکه بر مشکالت اقتصادی و عمماطفی پممس از دسممت دادن عزیممزان و  حدود نمی م 
شممدن بمميش از  داشت. کافی است بداني  که با آمار باالی کشته   ان نيز تاکيد خویشاوند 

 ممميالدی    2018شممهروند غيرنظممامی، تنهمما در سممال    4166ني  ميليون سمموری، از جملممه  
 (I AM SYRIA, 2018 داعش بممه ميممل انتقممام ،) ویی کودکممان و نوجوانممانی کممه  جمم

در و مممادر و درآمممد  گزینی برای پمم دنبال یافتن جای اند و به شان را از دست داده والدین 
داد اگممر خواسممتار  خانوادگی هستند پاسخ داد. داعش در این زمينه به آنان وعممده مممی 

  تواند مسير را برای آنممان هممموار تبدیل شدن به رزمندگانی قوی هستند، این گروه می 
( و در عمممل خممود را بممه  Ahram, 2015: 57-78سمماخته و از آنممان حمایممت کنممد ) 

(. در نتيجممه بممرای  266:  1397آنممان درآورد )ره: اقبممال،  اده جممایگزین  صورت خانو 
خصوص برای کودکان و نوجوانان، دستيابی به منابع  پذیر به های اجتماعی آسيب گروه 

اطفی و ایفممای نقممش بممه عنمموان  آن گروه برای خالص شدن از کمبودهممای مممالی و عمم 
ر در  بممان حقمموق بشمم (. دیممده McCue, 2017: 23فردی قدرتمند جذاب بوده اسممت ) 

گممر در کلينيکممی در  درمممان هایی را با کمک یممک مشمماور روان ، مصاحبه 2014مارس  
مرز با سوریه( انجام داده بود تمما انگيممزه نوجوانممان  کيليس )یکی از شهرهای ترکيه ه  

نظممامی بنيممادگرا در حلممب  هممای شممبه های التوحيد از گممروه ه گردان جنگجویی را که ب 
ساله بدو گفته بممود    15گوید یک نوجوان  گر می درمان د. این روان پيوسته بودند دریاب 

به آن گروه پيوسته تا از وضعيت بسيار دشوار مالی نجات پيدا کند؛ چممرا کممه پممدرش  
از او و سایر اعضا حضور نداشت  کسی در خانواده برای مراقبت  کشته شده بود و هيچ 

 (Motaparthy, 2014: 16  .) 
های بسياری، تعممداد قابممل  طبق گزارش   2گذار: اعتماد و اثر افراد بزرگسال قابل    -ث 

انممد، اممما واحممد  توجهی از کودکان بممه صممورت داوطلبانممه بممه عضممویت داعممش درآمممده 
اسممت. اگرچممه داعممش  آفرین بمموده  خانواده در این بين کماکان اثرگذار، پرنفوذ و نقش

را از    توسط کودکان   طور عام از معلمان خواسته بود موانع پذیرش ایدئولوژی اسالمی به 

 

1. Loss/ Replacement of Positive Role Model (s) 

2. Trusted Adult Infleencers 
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آفرینممی والممدین بمموده اسممت. بنممابراین، فراینممد  طور خاص متکی به نقشميان بردارند، به 
های خصوصی و عمممومی بممویژه از طریممق خممانواده و یمما  شدن فرد از طریق حوزه افراطی 

گيممری از الگمموی  گيرد. در واقع، ایممن گممروه بمما بهممره ویشاوندی صورت می پيوندهای خ 
د مورد احترام و قابل اعتممماد خممانواده چنممين نقشممی را بممه  یط توسط افرا سازی شرا عادی 

شممدن حممس اعتممماد نسممبت بممه  معلمان در مدارس ه  انتقال داده بود تا کوده با درونی 
تحليل اطالعات، مطالب ارائممه شممده از    معل  خود بدون هرگونه قدرت انتقاد و تجزیه و 

نممين بممرای کسممب  (. همچ Benotman & Malik, 2016: 33سوی معلمم  را بپذیرنممد ) 
دهنممد، آنممان تحممت  اطمينان از اینکه معلمان تنهمما دروس مممدنظر داعممش را آممموزش مممی 

گرفتند و تهدید شده بودند کممه در صممورت  های نظامی قرار می بازآموزی توسط گردان 
 (. Mark, 2016وانين آموزشی با اعدام مواجه خواهند شد ) تخطی از ق 

 گیرینتیجه
عش برای رسيدن به نظ  سياسی و اجتممماعی جدیممد و در  العه تالش دا هدف مقاله، مط 

های این گروه بوده است. در واقع داعش با اشغال  ها و روش این مسير، شناسایی برنامه 
منحصممر بممه فممردی بممرای تحقممق    هایی از دو کشممور سمموریه و عممراق از موقعيممت بخش 

و    برخمموردار شممد   خصوص در زمينه تاسمميس یممک جامعممه مممذهبی آرمممانی اهدافش به 
رفت به سرعت تدوین منابع درسی جدید برای کودکان و نوجوانان  که انتظار می چنان 

 را جدی گرفت.  
 توان دریافت آن است که الگوی انسان آرمانی مدنظر آنآنچه از بررسی این منابع می

و   داریشان خانممههای صدر اسالم باشد؛ چه زنان که کار اصلیگروه، بایستی از شخصيت
شممان جهمماد در راه خالفممت اسممت. ز فرزندان است و چه مردان که وظيفه اصلینگهداری ا

شود که داعش نه تنها مخممالف علمموم همچنين از بررسی محتوای چنين منابعی مشخص می
ای ندارد جز علومی مانند کشاورزی و پزشممکی عل  ميانه  غربی است، بلکه اصوال با کليت

چه شود. از نگاه ایدئولوژیک داعش آنمداد میها ضروری قلکه برای زندگی اوليه انسان
اولویت دارد، شریعت است و انسممان آرمممانی داعشممی بایسممتی ایمممان و عمممل در راه آن را 

پممروژه داعممش تمموان گفممت مممی بنممدیمقدم بر هر چيزی از جمله عل  بداند. در یک جمممع
ن بممه هممد بممرای رسمميدخواایجاد یک خممانواده مممذهبی بممزرگ بمموده کممه از اعضممایش مممی
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آرمانشهر مدنظر تالش کرده و از آن مهمتر بممه عوامممل فعممال در تحقممق سرنوشممتی موعممود 
 تبدیل شوند. 

 گممرتيميه« و »محمدبن عبدالوهاب« نشممانارجاع و تمرکز داعش بر متفکرانی چون »ابن 
تکفيری همچممون  -های سلفیآن است که این گروه آبشخور نظری مشابهی با دیگر گروه

بنممدی حال، آنچه داعممش را در ایممن عرصممه متمممایز سمماخته، چممارچوببا این   لقاعده دارد.ا
هممای سممازی اجممزای مختلممف سممازمانی و مممدیریتی در قالممب دسممتگاهسيسممتماتيک و فعممال

ریزی بممرای تعلممي  باره برنامهجهادی است و در این   ایدئولوژیک برای به رسيدن به اهداف
اش نيز اهميت مضمماعفی پيممدا ی سازمانیف کمک به بقاو تربيت نسل جهادی بعدی با هد

به عبارت دیگر، این گروه که درصدد تثبيممت موقعيممت خممود بممه عنمموان رهبممر کرده است.  
کوشيد از طریممق تعلممي  یندازی نظام آرمانی اهل سنت )خالفت( بود، ماجهاد جهانی و راه

يری ر نتيجممه عضمموگو تربيممت سيسممتماتيک، اسممتفاده از نيازهممای گونمماگون مممردم و د
شهروندان بال  و کوده بر تعداد نيروهممای وفممادار خممود بيفزایممد و زمينممه را بممرای تحقممق 

 جامعه مورد نظرش تسهيل کند.  
وده اسممت،  مممدت بمم اگرچه دوره تسلط داعش بممر منمماطقی از عممراق و سمموریه کوتمماه 

ان رادیکال  گرای های زیادی در زمينه تالش نسل جدید اسالم ادعاها و اقدامات آن درس 
دهممد  های تربيتی در اختيار قممرار مممی رای تحقق یک وضعيت آرمانی و استفاده از شيوه ب 

که در این مقاله تممالش شممد از مفهمموم آلتوسممری »دسممتگاه ایممدئولوژیک دولممت« بممرای  
هممایی چممون داعممش و بررسممی  در این چارچوب، ماهيت گروه   توضيح آن استفاده شود. 

  -  سلفی های  گروه   ظهور   بستر   ای که نيافته عه توس های  محيط دهد در  فعاليت آنها نشان می 
  بممر افممزون    مسممجد   است و   مسجد   -  مدرسه   ایدئولوژیک مسلط،   دستگاه   هستند،   تکفيری 
کردن    پذیر جامعه   و   ن جنگی آموزش فنو   محل   عبادی،   مراس    برگزاری   دینی و   کارکرد 
هادگرایان را  ت نسل جدید ج است، چنانکه مدرسه نيز وظيفه تربي  بزرگساالن   و   کودکان 

  داری در پيشاسرمایه   دوران   تاحدودی مشابه   داعش  رو، الگوی گروه از این  . برعهده دارد 
از بازسممازی نقممش    -همزمممان   -رسد، هرچند این گممروه کليسا( به نظر می   -مدرسه اروپا ) 

ای  همچنين بایستی توجه کرد داعش همواره به نحممو گسممترده   خانواده غافل نبوده است. 
همما و  ابزارهای مدرن برای بيان و پيشممبرد اهممدافش اسممتفاده کممرده و برنامممه ها و  از روش 

  هایی چون فاشيس  و مارکسيس  اسممت. آوری مشابه ایدئولوژی اقداماتش به نحو شگفت 
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گرایانممه بممه تحمموالت منطقممه و  ن نماد سنت یا واکنشی سنت بنابراین، تلقی داعش به عنوا 
توانممد برداشممتی واقعممی از  اسممت و نممه مممی   گممروه همخمموان   جهان نه با ماهيت مدرن ایممن

 . های آن در جهت خلق دنيایی جدید بدست دهد سازماندهی و فعاليت 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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 .54، بهار، شماره های راهبردی سياستفصلنامه پژوهشداعش«، 

 -یاسمم يت ساطالعمما ماهنامممه ،«آلتوسممر یسمماختگرا: لمموئ س يمارکس»  (،1373)  ،نيحس  ه،یريبش -
 .82و  81شماره  خرداد و تير، ،اقتصادی

 .77، پایيز، شماره مطالعات راهبردی هفصلنام(، »ضد تروریس  نوین«، 1396پورسعيد، فرزاد، ) -
ترجمممه منمموچهر  ،شناسممی سياسممیای بر جامعهجامعه و سياست مقدمه(،  1377راش، مایکل، ) -

 صبوری، تهران: سمت.

 یو ساختار  کیدئولوژیا  یرساختارهایز  نيي(، »تب1395)  ،کبرایعل  ،یرستم  و  رضا  ان،يشاهقل -
 شممماره   پممایيز،  ،یدفمماع  یهاپژوهش  و  تیریمد  فصلنامهداعش«،    یستیترور-یريگروه تکف

83. 
 : نشر نی. ، تهرانبنيادهای عل  سياست(، 1388عال ، عبدالرحمن، ) -

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-7105-1644
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 -یانتقمماد  گفتمممان  ليمم تحل  و  ییبازنممما»   ،(1395)  ،اليسممه  ،ییفسا  یصادق  و  مانیا  منش،عرفان -
 ،ارتباطممات  و  فرهنممگ  مطالعات  فصلنامه  «،یمجاز  یفضا  در  داعش  خانواده   یالگو  یالکان
 .35 شماره  پایيز،

 ز.نشر مرک  :تهران ان،یآریاحمد ريترجمه ام آلتوسر، ییلو (،1387) ،رتر، لوهف -

داعممش«،  (، »مفهمموم دولممت در گفتمممان1396) ،بهيط ا،يک یمحمد  و  اصغر  ديس  ،ینيحسوانيک  -
 .9شماره  بهار، ،یپژوهدولت فصلنامه

 ری، تهران: نشر نی. ، ترجمه منوچهر صبوشناسیجامعه(، 1374گيدنز، آنتونی، ) -
فرهنممگ   :تهران  ،ینوذر  یترجمه عل  گفتمان،  یهاهیمقدمه بر نظر(،  1380)  ،انیمک دانل، دا -

  گفتمان.
عملکممرد دولممت   يرتمماث  یبررسمم   يتممه،(، »داعممش و مدرن1397)  يه،سم  ی،و رحمان  صباح  مفيدی -

 .50 شماره  بهار، ،سياسی علوم پژوهشنامه ،«ایخاورميانه مدرنشبه
: جهممانی تحول و دولتمتقابل و استقالل دولت« در  يرتاث شدن،ی(، »جهان1383)  یبا،ز  مشاور، -

 .کویر: تهرانمشاور،  یباو ز يميانکوشش حسن حک به ،خاورميانه در گذار سياسی اقتصاد
 تکمموین  و  ظهممور  علممل»   ،(1396)  ،پرویممز  مهممر،جمشمميدی  و  نصمميبه  پممور،عبممدی  حميد،  نساج، -

 زمسممتان، ،سياسممت راهبممردی هممایپممژوهش  فصمملنامه  ،«الماسمم در جهان    يریتکف  هایگروه 
 .53 شماره 
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