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 چکیده
دهکی بکه ها با توجه به ابعاد کاربردی خود توانایی شکل هاست. رسانهی رقابت رسانهجهان امروز عرصه     

دهکد و نقکش رسکانه را در جهکان امکروز بکه خکوبی ها میاذهان را دارند. داعش اهمیت زیادی به انواع رسانه

ر تحلی  بازنمایی قدرت در رسانه های داعش با تاکید بر دابق می باشد. درک کرده است. هدف مقاله حاض

ی داعش، قدرت چگونه بازنمایی شده اسکت  در هارسانهاست که در  سؤالمقاله حاضر در پی پاسخ به این 

این راستا با درنظرگرفتن تعاریف و مقولات مربوط به قدرت نرم به بازخوانی مجله دابکق پرداختکه شکده و بکا 

ی داعش برخاسته از مفهکوم و مقولکات قکدرت بکا اسکتفاده از ارسانهحاظ کردن این مقولات شیوه بازنمایی ل

که داعش با اعلام خلافکت اسکلامی،  دهدیمروش تحلی  مضمون بررسی شده است. بررسی مجله دابق نشان 

، خلافکت اسکلامی را احیکا های دینکیاز چند طریق توانست اعمال قدرت کند؛ با استفاده از روایات و اسطوره

کرده و با تقویت قدرت معنوی و متقاعدسازی، طیفی از مسلمانان سراسر جهان را با خود همراه سکازد تکا بکا 

تحت لوای خلیفه قرار گرفته و جهاد کنند و یا با انجام عملیکات هکای تروریسکتی قکدرت « هجرت»و « بیعت»

یگر مقولات مهکم در ایکن بررسکی توجکه زیکاد داعکش در داعش را در سراسر جهان به نمایش بگذارند. از د

بازنمایی قدرت نظامی و امنیتی، قدرت تنبیهی و مجازات، قکدرت اقتصکادی و خکدمات اجتمکاعی و رفکاهی 

 بوده است.
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 مقدمه

 کنندهنیینوظهور، قدرتمند و تع یزجمله بسترهاا یاجتماع یهاو شبله نینو یهارسانه     

 قرار گرفته و از یعموم یپلماسیکه در خدمت د یاست. بستر یالمللنیو ب یارتباطات فرد

سجادپور و ) جهانی است اعتماد جمله اهداف تصویرسازی از طریق آن، افزایش اعتبار و کسب

 تعریف و سازیزمینه را مناسب یطشرا توانندمی عمومی هایرسانه .(8٨: 9310 ی،وحید

سیاست به یدهسازمان نقش ،ندینما برجسته را تأثیرگذار هایشخصیت و رویدادها کنند،

 ماتیتصم بر حتی و( 293-29٢: 9381 ،احمدیپور)کنند ایفا را دیپلماتیک هایرفتار و ها

 کشورها اثر بگذارند. گرید یاسیس

خشن و مؤثر بر معادلات  یرگذاریمنظور تأثبه دیگر، بنیادگرای گروه همانند هر داعش     

جوامع هدف، از  یدر سطوح خرد و کلان و افلار عموم یالمللنیو ب یامنطقه یاسیس

گروه از همان ابتدا  نیا استفاده کرد. یخوببه هاو قدرت رسانه یعموم یپلماسید تیظرف

کرد و از  یمعرف انیبه جهان 9«عراق و شام یسلامدولت ا»با نام  یاسیخود را در قالب نظام س

دهی سازمان یو دولت مدرن برخوردار بود. چراکه در ساختار خود برا یساختار رهبر

 اب زین یخارج استیرا در نظر گرفته بود. در س یمنطقه تحت کنترل خود مناصب متعدد

شورا قرار دادند و از  نیرا بر عهده ا یارسانه یپلماسید فهیوظ ،یارسانه ییشورا  یتشل

و  یبر افلار عموم یرگذاریتأث یگوناگون را برا یهاخود، رسانه یهاتیهمان آغاز فعال

 یبرا زیاز داعش ن شیپ یستیترور هایبه خدمت گرفتند. باوجودآنله گروه رویجذب ن

است  نیاز ا حاکی آمارها. انداستفاده کرده یارتباط هایخود از شبله هدافبه ا یابیدست

موجود،  ایخوبی توانسته است از املانات رسانهداعش به ن،یشیپ هایکه برخلاف گروه

                                                           
 (Islamic State of Iraq and the Levant) الشام الدولة الإسلامیة فی العراق و 1
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و  یمجاز هایبهره برد. استفاده گسترده داعش از رسانه شیپیشبرد اهداف خو یبرا

 بنامند« داعش یبازی اصلزمین»را  نترنتیا گران یتحل یسبب شد تا برخ نترنت،یا

 .(11: 9313پور، )نجات

و ساخت معنا  دیدر جهان خارج که تول هادهیپد معنای بازتاب و انعلاس نه 9ییبازنما     

 یمعن دیتول ،بازنمایی(. 90 :938٨ زاده،یاست)مهد یو گفتمان یمفهوم هایبراساس چارچوب

است و زبان  میمفاه انیم وندیپ یحلقه ،ییزبان است. بازنما قیذهن ما از طر درون میمفاه یبرا

 اء،یاش 2یجهان انگارش را به دادهایو رو انیآدم اء،یاش یتا جهان واقع سازدیو ما را قادر م

 زیچچی، ه3(. به نظر استوارت هال352: 1393)هال، میدهارجاع  یلیتخ یدادهایو رو انیآدم

 تیواقع انیسنجش شلاف م یامطالعات رسانه فهیخارج از گفتمان وجود ندارد و وظ یمعنادار

 قیاز طر یچه نحو به ینلته است که معان نیشناخت ا یتلاش برا بلله ؛ستین ییو بازنما

 ییبازنما قیهال، جهان از طر دگاهی. از دشودیم دیتول یگفتمان یهایبندو صورت هاهیرو

 ییمعنادار وجود ندارد و بازنما ینحوبه تی. واقعکرد یبازسازتوان آن را از نو میو ساخته شده 

 ییبازنما قیو از طر ستیشفاف ن ای حیمعناست و معنا صر دیتول یدیکل یهاوهیاز ش یلی

لذا بررسی شیوه بازنمایی  (.95-91 :938٨ زاده،ی)مهدماندینم یباق دستکیدرگذر زمان 

قدرت  ییتا بازنما استپژوهش حاضر بر آن  رونیازاای داعش واجد اهمیت است. رسانه

اعتقاد است  نیکند؛ چراکه نگارنده بر ا یداعش بررسهای رسانه( را در )خصوصًا قدرت نرم

بر افلار  یرگذاریمنظور تأثقدرت را به مفهوم ییاز بازنما یداعش فرم خاص ایکه رفتار رسانه

                                                           
1 Representation 
2 Imaginary 
3 Stuart Hall 
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و  استیاز س یابعاد گوناگون تواندیآن م یبررس وگذاشته است  شیجهان به نما یعموم

 ند.ک انیگروه را نما نیاهداف ا

 اهداف و پرسشهای پژوهش

اهداف پژوهش عبارتند از: بررسی شیوه بازنمایی قدرت در رسانه های داعش و      

شناسایی منابع قدرت بویژه قدرت نرم داعش و همچنین پرسشهای پژوهش این است که: 

شیوه بازنمایی قدرت در رسانه های داعش بخصوص مجله دابق چگونه است ، داعش از 

 چگونه بهره می گیرد  و منابع قدرت داعش بویژه قدرت نرم کدام اند رسانه ها 

 پیشینه پژوهش-2

برداری داعش از فضای بهره»ای با عنوان (، در مقاله9311عراقچی و جوزانی کهن)     

ای گیری مؤسسات رسانهبا توجه به نظریه مارپیچ خشونت، به تبیین نحوه شل « مجازی

(، در 931٢اند. نوربخش و مهدی زاده )فضای مجازی پرداختهها در داعش و اهداف آن

با « اجتماعی گرایش به آن -ایدئولوژی جریان داعش و دلای  تاریخی»پژوهشی با عنوان 

شماره از نشریه دابق با استفاده از مطالعه اسنادی و تحلی  متن، به بررسی  99تحلی  

نظری موعودگرایی به این نتیجه دست  ایدئولوژی این جریان پرداخته و در چارچوب مبانی

یافته اند که داعش با استفاده از مفاهیمی همچون هجرت، جهاد و آخرالزمان پیروان خود 

ها کند و از طریق نیاز مردم به موعود و منجی آنرا برای تشلی  خلافت اسلامی دعوت می

 کند.را به سوی خود جذب می

-پدیده داعش و شگردهای رسانه»ژوهشی با عنوان (، در پ9313پور و هملاران)نجات     

ای داعش برای پیشبرد اهداف خود در کارگیری شگردهای متفاوت رسانهبه تبیین به« ای

اند. نگارندگان ضمن بررسی مباحث نظری کارکرد رسانه و پیوند منطقه خاورمیانه پرداخته
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-افراطی خود را از طریق رسانه هایاند که داعش دیدگاهآن با سیاست، به این نتیجه رسیده

(، در پژوهشی 9311دهد. عطارزاده)بوک، مجلات آنلاین بازتاب میهایی مث  توییتر،فیس

ای ضمن بررسی عمللرد رسانه« رسانه، آوردگاه قدرت هوشمند داعش»تحت عنوان 

ترین گروه تروریستی در میان ایداعش در فضای مجازی، دریافته است که داعش، رسانه

هایی است که به دنبال ترویج افلار تروریستی، جذب نیروها و توسعه سازمانی خود روهگ

 اند.بوده

نمای کلی مجله دابق،پروپاگاندای جذب »( با عنوان 2095یک تحلی  مرکز کارتر )     

از طریق تحلی  کیفی و کمی با روش کدگذاری جزئی، بدنبال « آنلاین نیروی داعش

جذب نیروی موفق دولت اسلامی به این موضوع دست یافته که های شناخت استراتژی

ای در جذب نیروی داعش دارد و روند نمادگرایی آخرالزمانی دینی، نقش برجسته

ای با عنوان ( در مقاله2095موضوعات دابق با گذشت زمان تغییر کرده است. متیو ورگانی)

تحلی  می کند که « مجله دابق سیر تحول زبان داعش: تحلی  کمی زبان سال نخست انتشار»

شناختی بسیار مهمی  برای این گروه است. داعش، هیجانات را به وابستگی، انگیزه روان

ای مورد استفاده قرار داده است و برای داعش، یک عام  بسیج کننده مهم در طور فزاینده

 آید.ادبیات کنش جمعی به حساب می

 مبانی نظری-1

 بازنمایی-2-1

است. این اصطلاح  شدهفیتعر« مظهر چیزی بودن»بازنمایی به فرایند اجتماعی مفهوم     

که مظهر معناهایشان هستند و هم به محصول این فرایند اشاره دارد. ها نشانههم به فرایند 

یک مفهوم ایدئولوژیک در قالب مشخص.  قراردادنبازنمایی عبارت است از: فرایند 
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در  کنندهدلالت»ی هانظامهمه  پذیرسازی، در چارچوببازنمایی فرایندِ اجتماعیِ فهم

 (.900-909: 9385)اسولیون و هملاران، باشدیم« دسترس

شوند پیوند نظام معنایی بازنمایی، تولید و منتشر می واسطهبهبه عقیده هال معناهایی که      

یی، در زداتیمشروعی یا بخشتیمشروعها معمولاً از طریق تنگاتنگی با قدرت دارند. آن

ها (. بازنمایی91-20: 9313گیرند)هال، خدمت تحلیم و تخریب مناسبات قدرت قرار می

تحت اداره و  شوند، اما این وضعیت( تولید و توزیع می9در بافت معانی )مث  عق  سلیم

بخشد و به بعضی دیگر کنترل یک نظام قدرت است که به بعضی از معانی مشروعیت می

شوند. از این لحاظ ها و معانی مسلط و بقیه کنار گذاشته میبعضی از این ایده بنابراین؛ خیر

بنابراین بازنمایی ؛ (9٨: 938٨زاده، توان بازنمایی را ایدئولوژیک دانست)مهدیاست که می

بلله آمیخته به روابط و مناسبات قدرت  طرف،امری خنثی و بی ای نهفرهنگی و رسانه

ی خاص هادهیامعانی مرجح در جهان، در راستای تداوم و تقویت جهت تولید و اشاعه 

 (.91: 938٨زاده، است )مهدی

شود. هیچ امر گیرد و ساخته میای شل  میهای رسانهواقعیت براساس بازنمایی     

نحو عینی و شفاف انعلاس یابد؛ بلله فرازبانی، فراگفتمانی و فراتاریخی وجود ندارد که به

شود. معنا نه و شناختی از واقعیت، امری است که در زبان و گفتمان ساخته می هرگونه فهم

-ای اگرچه برساختهای اجتماعی است. معانی و بازنمایِی رسانهکه برساخته اکتشافی طبیعی

کند آن معانی و بازنمایی را سعی می ای اجتماعی و فرهنگی است، اما ایدئولوژی و گفتمان

 (.90: 938٨زاده، تمانی و فرازبانی جلوه دهد )مهدیو فراگف« طبیعی»امری 

 

                                                           
1 Common sense 
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 قدرت نرم-1-1

کند که قدرت فرهنگی، ارزشی و سیاست خارجی مشروع تعریف می نای، قدرت نرم را     

ها را برای یک کشور فراهم ها و ملتتوانایی ایجاد جذابیت و دستیابی به قلوب و اذهان دولت

کند که به برخی های مختلفی از قدرت نرم ارائه مییف(. نای تعرNye, 2011: 3)سازدمی

(؛ توانایی کسب مطلوب از 9381نای،) گرانیدشود: توانایی شل  دادن به ترجیحات اشاره می

ها (؛ توانایی تعیین اولویت938٨نای،) یفتگیش(؛ قدرت جذب، اقناع و 938٨نای،جاذبه )طریق 

(؛ یک نیروی 938٨نای، باشد )بار معنوی ی که مشروع به نظر آید یا دارای اعتنوعبه

(؛ توانایی تأثیر بر دیگران 9381نای، کردن )(؛ توانایی جذب 938٨نای،) یاقتصاد_فرهنگی

 (.938٨نای، شود )ی آنها تبدی  ی شما به خواستهخواسته کهینحوبه

ا جذب ی خود بخواسته آوردندستبهی قدرت نرم عبارت است از: توانایی طورکلبه      

 ،ازخودو اقناع دیگران برای رسیدن به اهداف خود. قدرت نرم برآیند تصویرسازی مثبت 

های ی همراه با رضایت بر دیگران، خواسته دیگران را تابع خود کردن و مؤلفهرگذاریتأث

مشابه است. قدرت نرم توانایی کسب مطلوب هدف از راه جاذبه و نه از راه تطمیع یا اجبار 

 (.990-999: 9313و پارسا، عیوضی است)

 عملیات روانی-3-1

به  شدهانتخابی هاشاخصبرای انتقال قدرت و  شدهیطراحعملیات روانی عملیاتی      

، تیدرنهاو  طرفانهیب، استدلال هازهیانگتأثیرگذاری بر احساسات،  منظوربهمخاطبان هدف، 

عملیات روانی استفاده دقیق از  گریدرتعبا؛ بهو افراد خارجی است هاسازمان، هاحلومترفتار 

ی دوست، هاگروهتأثیرگذاری بر افلار، تمایلات و رفتار  منظوربهتبلیغات و سایر املانات 

 (.91: 938٨یابی به اهداف است)ابراهیمی، ، برای دستطرفیبدشمن و 
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کار های خاصی به هر گروهی و هر نظامی با توجه به شرایط و اهداف خود تلنیک     

های متنوع و مؤثری وجود دارد که کاربران ها و تلنیکدر عملیات روانی روش»گیرد. می

ها و یا ترکیبی از آنها، روش و مناسب یلی از این موقعبهی ریکارگبهعملیات روانی با 

براساس حالات ذهنی و روانی مخاطبان قادرند افلار، اعتقادات، احساسات، تمایلات و 

ی طورکلبه(. ٨9:9319)جنیدی،« ن را در جهت دلخواه تحت تأثیر قرار دهند.رفتار مخاطبا

 -3فریبی؛ عوام -2انگیزی؛ مردم -9: ردیگیمچند ملانیسم انجام  لهیوسبهعملیات روانی 

 (.95٨: 9310رفیع و قربی، )یپراکنشایعه -٢سازی؛ بجران

و  هیروح فیو تضع طرفیب یروهایبر دشمن، ن یرگذاریتأث یهدف در جنگ روان     

قدرت دادن وجهه خود که در مثبت نشان یتلاش برا یجاوجهه دشمن به بیعمدتاً تخر

گیری و در این پژوهش به بررسی شیوه بهره شودمورد تأکید قرار دارد، دانسته می نرم

است که داعش با استفاده  نیحاضر ا قیتحق یفرض محور شود.داعش از آن پرداخته می

 را دنبال کند. خود تا اهداف شدهبه قدرت نرم متوس   ،یروان اتیاز عمل

 قیتحق روش-3

 و هاابزار ،ایاسناد کتابخانهمنابع پژوهش در ابتدا با استفاده از  یبه هدف اصل  ین جهت     

هیانیو ب ای. در وهله دوم متون رسانهشدو مشخص  یداعش بررس ایرسانه یهایاستراتژ

. پس از دستهشد یگروه داعش گردآور یو اهداف کل هااستیسرنده دربردا یرسم های

ی این منابع مشخص گردید که نشریه دابق از غنای محتوایی بالایی و بازخوان بندی

و انتخاب عنوان نمونه بهیی هاگزارهمتون و  ینظر یرگیبا استفاده از نمونه ،برخوردار است

 .شد ییشناسا یاصل یهالفهؤو م نیمضام ک،یاتتم  یتحل یفیک  یبا استفاده از روش تحل
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استقرای تحلیلی که در آن محقق از طریق  بری مبتنتحلی  تماتیک عبارت است از تحلی       

ی تحلیلی دست شناسسنخی به یک ادادهبرونی و ادادهدرونها و الگویابی بندی دادهطبقه

ها با ت از عم  کدگذاری و تحلی  دادهیابد. در تعریفی دیگر، تحلی  تماتیک عبارت اسمی

هاست. الگویابی در داده دنبالبهنوع تحلی  در وهله اول  نیا گویند.ها چه میاین هدف که داده

ها به دست آمد، باید حمایت تمی یا موضوعی از آن صورت بگیرد. الگویی از داده کهیزمان

 5(. طرح تحلیلی تماتیک در 931: 9388، گیرند)محمدپورها نشأت میها از دادهی تمعبارتبه

 صورت زیر شرح داده است:( به93٨-938: 9388مرحله توسط محمدپور )

ها اختصاص دارد و شام  جداسازی انواع ی دادهدهسازماناین مرحله به  ها:مدیریت داده -2

نوع داده یا نوع  ی براساس عنوان،دهسازمانها در یک نظم زمانی، داده قراردادنهای موجود، داده

 باشد.سند و تهیه فهرست می

ی شناسسنخکند مقدمات تحلی  و در این مرحله محقق تلاش میها: درگیری با داده -1

ها را با انجام یلسری مراح  کدگذاری فراهم کند. در این مرحله باید به موارد زیر توجه داده

 داشت:

 :هاست. یلی حله درگیری و درکترین مراین مرحله نخستین و مهم کدگذاری باز

ها در همه واژهشرح هاست.وارههای کدبندی باز، توجه به شرحترین استراتژیاز مهم

ها ها و تصمیمکند تا اندیشهمراح  تحلی  از کدبندی باز تا متمرکز به محقق کمک می

 تحلی  نهایی شل  دهد. نهیدرزمرا 

 لراری هستند که در خلال کدبندی باز از کدهای ت ایمجموعهها تم ها:توسعه تم

 یابند.ظهور می
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 :بارنیا است؛ امااین نوع کدبندی مستلزم حرکت سطر به سطر  کدبندی متمرکز 

 ها را یافته است.شود که در کدبندی باز آنهایی متمرکز میمحقق بر تم

های قالب نقشه ها و الگوهای یافته شده درها، تمدر این مرحله، مقولهها: ترسیم داده -3

 شوند.های مفهومی به تصویر کشیده میای و دیاگرامداده

و توسعه  آغازشدهها ها و تممقوله بریمبتنهای در این مرحله، تحلی توسعه تحلیل:  -1

 یابند. این مرحله خود شام  دو زیر مرحله است:می

  کنند.ظهور می هاالگوهایی است که از داده دنبالبهالگویابی: در اینجا محقق 

 یلسری  کهیزمانهای نوظهور: ی موارد و بازخورد جهت پالایش یا تغییر مقولهمقایسه

 الگوها ظهور یافتند، باید موارد را با یلدیگر مقایسه نمود.

اینجا، محقق الگوها را  در این مرحله آخرین گام تحلی  است.شناسی: سنخ -1

 کند.ها را سنخ بندی میها آناهتها و شببندی کرده و برحسب تفاوتدسته

)همگرایی  9«اشباع تماتیک»این مراح ، از مرحله دیگری تحت عنوان  برعلاوه     

شود. به این معنی که در نهایت تحلی  تماتیک می بردهنامعنوان آخرین مرحله مفهومی( به

بررسی کند که آیا باید به اشباع برسد. اشباع عبارت است از همگرایی مفهومی؛ محقق باید 

یا خلأ  اندشدهاشباعمفهومی  ازنظرها تا حد املان شناسیها، الگوها و سنخکدها، تم

 (.9٢0: 9388مفهومی وجود دارد)محمدپور، 

برای تشریح فرایند کاربست روش شناسی به طور عملی باید به این نلته اشاره کرد که      

شود یک مفهوم یا ایده کلی آغاز می درنظرگرفتنی با ارسانهی متون شناسسنخکدگذاری و 

که در این پژوهش، همان مفهوم قدرت در نظام بازنمایی داعش است. برای بررسی شیوه 

                                                           
1 Thematic Saturation 
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ای داعش بررسی و بستری انتخاب شود که در آن به طور واضح  بازنمایی باید محصولات رسانه

ای به این بررسی محصولات رسانه های ایده اصلی تحقیق پرداخته شده است. پس ازتمامی جنبه

نتیجه رسیده که در مجله دابق ایده قدرت داعش به خوبی بازنمایی شده است؛ لذا این مجله به 

 عنوان مبنای اصلی بسط مفهوم قدرت داعش قرار داده شد.  

گونه بود که در ابتدا تمامی مجلات بازخوانی شد تا روند اصلی برخورد با متون به این     

ورهای موضوعی مطرح شده در مجله بازیابی شود. در مرحله دوم برای کدگذاری اولیه مح

ی کلی قدرت بیان شده در ادبیات نظری استقاده بنددستهمتون و انتخاب عبارات مرتبط، از 

قدرت نظامی،  شد؛ در نهایت تقسیم بندی به این صورت شد که قدرت سخت شام 

قدرت نرم از سه  (59: 9381...؛ به تعبیر نای )و ، جمعیت، منابع ملیتوان اقتصادی امنیتی،

 -2 ؛گرانید یبرا یک ملت ، موارد فرهنگی جذابفرهنگ -9 :شودیمایجاد منبع 

قدرت نرم  عناصر اساسیاینله  علاوهبهی. المللنیبو  یخارج استیس -3 ،یاسیس یهاارزش

الیاسی، ) شودیمظر گرفته در ن علمی، فرهنگی ،اجتماعی، سیاسیی، شناخت: روانشام 

ی مذکور در نظر گرفته شد و و با استفاده از بندمیتقسلذا در کدگذاری اولیه  .(3: 9381

هایی از متون انتخاب شد که در ارتباط با مفاهیم مذکور از گیری نظری، قطعهمنطق نمونه

عاریف یاد شده در بالا بندی و تقدرت قرار دارند. البته باید به این نلته اشاره کرد که تقسیم

توانند به عنوان سرمشق و مملن است عیناً در متون مورد بررسی یافت نشود ولی می

راهنمای اولیه در یافتن مضامین اصلی در نظرگرفته شوند. این مسئله از آن روست که 

ای برساختی مفاهیم پذیر باشد که به شیوهتواند به قدری انعطافاصولا تحقیق کیفی می

شوند را کشف و بسط دهد. لذا در اینجا نیز مملن یدی که در یک نام معنایی تولید میجد

 است معانی مد نظر داعش با تعاریف رایج از قدرت متفاوت باشد.
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 های پژوهشتجزیه و تحلیل یافته-1

ملتوب و  یهارسانهانتشار  است که وظیفهداعش  یاکز رسانهامر نیتراز مهم 9الحیات     

,Gambhir را بر عهده دارد) ٢«دارالاسلام»و  3«هیروم» ،2«قدابِ»چون  یاتینشر دیتول

ی مختلف هازبانانتقال پیام دولت اسلامی به »(. رسالت این مرکز از زبان دابق 22 :2016

واقع  و در نیتریدابق، قو (.Dabiq, issue 1: 4است)« برای اتحاد ملت زیر پرچم

 یو تخصصیاحرفه اریبس ی استراتژیک،اهینشر عنوانبه و بودداعش  یرسانه نیسازتربحران

پذیرش خلافت اسلامی، در زمان انتشار را در  یافلار عمومخاص  ییاز الگو یریگبهره با و

دینی و عملی  یهاانیگر بنراین مجله، تفسی(. Gambhir, 2014مدیریت کرده است)

 یهای تشلی  دولت اسلامی و ضرورتبه چرای توانیمطالعه آن م باو  تشلی  داعش بوده

 پی برد. مانند زرقاوی گروه گذارانانیآن، از نگاه بن

 ی: اسطوره آخرالزمانیو متقاعدساز یقدرت معنو-2-1

ی در شمال حلب در امنطقهبرگرفته از نام  ،ارگان رسمی داعش عنوانبه دابِقنام نشریه      

 این به تصرف داعش درآمد و دلی  209٢منطقه در اوت  سوریه با همین نام است. این

که در آن به مح  نبرد اکرم )ص( است  امبریدابق، حدیثی از پ تصرفدر  سماجت

بدین ...« لَا َتقُوُم الس َاعَُة حَت َى َینْزِلَ الر ُومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ»ی مسلمانان اشاره دارد: آخرالزمان

...« آورندیرومیان به اعماق یا دابق هجوم م کهیزمانتا  شودیقیامت برپا نم»معنا که 

که  شده اشاره( در مجله نیز به این امر 9315به نق  از حسینی،  85 :9٢ ج ،صحیح مسلم)

که دابق نام دارد و حلب نیز در شام  شده برگرفتهی در شمال حلب امنطقهنام این مجله از »

                                                           
1 Al-Hayat 
2 Dabiq 
3 Rumiyah 
4 Dar al-Islam 
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 «سلمین و مسیحیان در آنجا درخواهد گرفت.ی مهاجنگ نیتربزرگقرار دارد... یلی از 

(Dabiq, issue 1: 4 )سپاه اسلام  نیساز بسرنوشت یمنطقه، در آخرالزمان نبرد نیدر ا

 چنانهم .انجامدیم «یاله یروهاین» یروزیبه پ ادیوجود تلفات ز که با ردیگیو روم درم

از ابومصب زرقاوی ضمون م نیهمعبارتی با مجله، این جلد اول و دوم  صفحه اول که در

مبنی بر این که این جرقه جنگ، امروز در عراق زده شده و تا نابودی ارتش صلیبی در دابق 

 شتریو ب شتریآتش در عراق برافروخته شده و حرارت آن، ب یهاشعله» ادامه خواهد داشت.

 Dabiq, issue.«)را در دابق بسوزاند ونیبیتمام لشلر صل کهیخواهد شد، انشاالله تا زمان

1: 2) 

کند؛ ، به شیوه خاص نمود پیدا میداستان جنگ آخرالزمان ،داعشدر نظام بازنمایی      

 طوربه« خلافت اسلامی یا طوفان»و عبارت روی جلد آن شماره دوم برای  9«طوفان»عنوان 

است و تنها کشتی نوح  همانند خلافت داعش،که  اندینمایبازمی اگونهبهاستعاری 

و دیگران در این  اندافتهی نجات همراه )سوارشده بر کشتی خلافت( و افراد کنندگانعتیب

مضامین آخرالزمانی در این . استفاده از (Dabiq, issue 2: 5)طوفان غرق خواهند شد

ی نمایان است: خوببهوعده آنها در این عبارت . باشدیتوجیه مشروعیت حلومت داعش، م

روند و مانند فاتحان به هرجا که بخواهند می نیمؤمند که ی روزی خواهد رسیزودبه»

خواهد  حفظگیرند و کرامت آنها افتخار و احترام نصیب آنها خواهد شد، سرشان را بالا می

 (Dabiq, issue 1: 8«)شد.

، مانند توان تربه عناصر معنایی از قدرت سختتغییر نای مفهوم قدرت در حال بنابر نظر      

وی (. 9٢2: 931٢، یسیرئ ی وگیگی و قدرت جذابیت در حال حرکت است)حسن بتولید فرهن

                                                           
1 The Flood 
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آوردن دست؛ یعنی راه غیر مستقیم به«وجه دوم قدرت»قدرت نرم به مثابه » دارد کهاذعان می

های های ناملموس مث  داشتن جذابیتکه با دارایی است ایگونههاست. قدرت نرم بهخواسته

های های سیاسی و نهادی، مرتبط و همسو باشد یا این که سیاستفرهنگی، شخصیتی و ارزش

 .(٢٢: 938٨)نای، باشد قاب  قبول و دارای اعتبار معنوی را پدید آورده

عبارتی داعش با استفاده از احادیث و روایات تاریخی، اسطوره دولت اسلامی را ایجاد به     

سازی و حقانیت بخشی عانت از تاریخاست کند که دارای قدرت جذابیت فرهنگی است و بامی

کند تا پیلارجویان داعش، در ای فراهم میگونهسازی به کفار، زمینه را بهبه خود و غیریت

و  یعدالتیوظیفه نجات جامعه بشری از ب ،که در احادیث یی شودبازنما موعود،سربازان  قالب

 غفلت یلیتار یخواب طولان ا درهسالکه  هایینس برای  زمان آن فرارسیده» ظلم را دارند.

 - اندبوده ظالمانو تحت سلطه  اندحقارت تغذیه کرده ریهای ننگ، از ش، غرق در اقیانوسبوده

خواب طولانی در تاریک و » (Dabiq, issue 1: 9«)بپاخیزند.است که  دهیزمان آن فرارس

ی است که برای حضرت از اتفاقات «نبرد در سرزمین شامات و شلست سپاه سفیانی غفلت، قیام

نماید. در شماره مهدی )عج( بیان شده است و این گروه این مسئله را به نفع خود مصادره می

چهارم مجله، صراحتاً ابوحمزه مهاجر و ابوبلر البغدادی، خود را یاران و یاوران مهدی موعود 

 (.Dabiq, issue 4: 35)اندنامیده

زنمایی اسطوره خلافت و برساخت جهانی براساس جهت اهمیت دارد که با این امر از آن

آیین اعتقادی مسلمانان، قوه خیال و توهم افراد را تحریک و آنان را به پیوستن به این گروه 

انگیزد. این موضوع به خصوص در مورد افرادی صادق است که با پیوستن به داعش برمی

)نظری و پیرانی، «. قدس دست یابندمعنا رهایی یابند و به معنایی ماز جهان بی»توانند می

ثباتی و بحران بی یران جهانحح  براه یوامع امروزجدر »بینی داعش ( در جهان13: 9311
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( ایجاد Dabiq, issue 3: 7).«است ی ]خلافت اسلامی[مان به الله و وعده الهیا یی،معنا

از که  یریتصور د مثلاًی مجله مشهود است؛ جایجاجذابیت برای آرمان جهانی داعش در 

درباره  شگفتاریدرآمده و در پ شیبرافراشته شدن پرچم خلافت داعش برفراز کعبه به نما

 شده است:نوشته نیدر آخرالزمان به دست داعش چن المقدستیفتح روم و ب

را  آناگر منافقان و مرتدان  یبرافراشته خواهد شد، حت نهیپرچم خلافت بر فراز مله و مد»

اگر  یو روم برافراشته خواهد شد، حت المقدستیپرچم خلافت بر فراز ب کوچک بشمارند.

پرچم پربرکت چنان گسترده خواهد شد  نیا هیآن را خوار بشمارند. سا انیبیو صل انیهودی

آکنده  یو عدالت اسلام قتیو جهان را از حق ردیگیرا در برم نیکه همه غرب و شرق زم

و ائتلاف تحت  لایاگر آمر ید، حتده انیپا نیون تیدروغ و استبداد جاهل و بهکند 

 (Dabiq, issue 5: 3)«او از آن متنفر باشند. تیریمد

 ساز هجرتاحیای خلافت اسلامی: زمینه-1-1

تشلی  خلافت در نظر داعش دو توجیه کلی داشت: یلی احیای خلافت اسلامی  فلسفه     

به  9وپیل_سلینامه ساتوافقاز وفات پیامبر و دیگری احیای خلافت عثمانی که طی 

دستگاه خلافت، هویت صدها میلیون خاورمیانه تجزیه شد. چرا که  ترکوچککشورهای 

: بخش اول(. 931٢)نصری، مذهب بود که پس از جنگ اول جهانی منح  شد یمسلمان سن

داشتن مشروعیت   یدلبهترین قدرت اسلامی، عنوان بزرگی عثمانی بهامپراتور عبارتیبه

درپی متحم  ها پیشد، ولی درنهایت به دست غربیتلقی می ریناپذشلستسی و الهی، قد

(. درواقع با احیای خلافت 29: 9311آمیز شد)خد وری، ها و احساس حقارتشلست

کفر و  وغیهجرت کرده و از  «دولت الاسلامیه»توانند به می ایدر سراسر دن نیمسلماسلامی، 

                                                           
1 Sykes–Picot Agreement 
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در بنگال و  نیمجاهد هیشام بر روح نیخلافت در سرزم یایاح. تأثیر ابندی ییطاغوت رها

 شده است: گونه توصیفنقاط جهان این گرید

 دیشد. طلوع خورش ایشام اح نیدر سرزم 9٢31به لطف خداوند، خلافت در اول رمضان »

 د؛یجوان در بنگال تاب نیرا در قلب مجاهد دیای تأثیرگذار آن نور امرسانه شیخلافت و پو

 Dabiq, issue) «.در سراسر جهان زنده کرد نیمجاهد گریرا در دل د دیطور که امهمان

12: 39) 

شود احیای خلافت اسلام موجب سعادت و به تعبیری که در سرتاسر مجله عنوان می     

کرامت جامعه مسلمین است؛ چرا که با برپایی آن مسلمانان به جایگاه واقعی خود در جهان 

یلی از رو که در جامعه معاصر نادیده گرفته شده است. از اینرسد؛ جایگاهی می

با اعلام  داعشاست که « هجرت»گفتمان تبلیغاتی داعش، مفهوم  مضامینترین اصلی

 هجرت به دولت الاسلامیه اب کند تامی مسلمین سراسر دنیا دعوت خلافت، از تمامی

، وظیفه جهاد نیا از شیان که تا پمسلم کرده یبنابراین، هر فرد متخصص و تحص»بپیوندند. 

واسطه خود را به بهانه تحصی  شریعت، پزشلی، یا مهندسی و خدمت به اسلام به

انداخته است، بایستی که اولویت خود را لبیک به هجرت قرار دهد؛  ریتخصصش، به تأخ

در ( Dabiq, issue 3: 26)«.است شده ایخصوص اینله اکنون دستگاه خلافت نیز احبه

مسلمان را که  کرده یقیقت، داعش از این طریق سعی دارد نیروهای جوان و تحصح

واسطه ابزارهای در کشورهای غربی و غیرغربی هستند، به یزندگ مشغول تحصی  و

طور همان تبلیغاتی خود و با ذکر توجیهات دینی به مهاجرت به سرزمین داعش دعوت کند.

دولت اسلامی، مشخص است: مسلمین در هر سیاست »که در تبلیغات داعش آمده است 
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کند و بیعت هیچ گروه یا فرد مسلمان را رد گوشه از جهان را به بیعت با خلیفه دعوت می

 (Dabiq, issue 7: 35.«)کندینم

برد؛ در این بخش اذعان ی قدرت نرم بهره میشناختعنصر روانداعش در این عرصه از      

 یهااز روش یریگارت عاملان و متولیان قدرت نرم در بهرهتوانایی و مه شود که منظورمی

نفوذ اجتماعی، مجاب سازی و عملیات روانی برای تأثیر نهادن بر نظرات، افلار و 

ا گروه را واجد قدرت یتوان یک کشور، زمانی میی های مخاطبان است. به تعبیرنگرش

از اصول و فنون نفوذ اجتماعی،  یریگنرم دانست که آن کشور یا گروه بتوانند با بهره

بتواند های مجاب سازی، روش یریکارگهای عملیات روانی و بهاستفاده از تلنیک

(. در اینجا 3: 9381)الیاسی، را متقاعد سازد و مخاطبانهای خود را محقق و دیگران ایده

ملانسیم  کند وداعش نیز از این وجه اعمال قدرت برای اعلام خلافت اسلامی استفاده می

است که با اثرگذاری روانی قصد دارد تا بتواند پیروانی از طریق  صورتنیابهاثر آن 

 دعوت به هجرت را جذب کند. 

نیروی محرک درون قلب  گاهچی، قبیله گرایی و انقلاب گرایی هیپرستهنی، مییگرایمل»

چراکه مخالف های ملی زیر پاهای خاکی وی قرار دارند، مجاهد موحد نبودند و بیرق

پیلو هستند. رد -های کفری و شرکی سایلستوحید و شریعت و نماینده ایدئولوژی

برائت از  تا زمان دهد وگرایی در میان بهترین اعمالی است که موحد انجام میملی

 (Dabiq, issue 8: 4.«)اسلام وی درست نیست ،گراییملی

گرایی گرایی و انقلابپرستی، قبیلهمیهنگرایی، ملیزدایی از ایده داعش با مشروعیت     

ی به خلافت، بخشتیمشروعی امروزی منطقه اهمیت یافته قصد دارد به هاحلومتکه در 

یی درجا. هاستحلومت گونهنیانفی  درگروی قدرت را اعمال کند که ایمان فرد اگونه
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ابوعمر ی، از زبان گرایی )ملت( و در مقاب  تقدیس امت اسلامدیگر نیز به دلای  نفی ملی

 شود:گونه استدلال میاین 9البغدادی

( برتری دادن برخی نسبت به 9پرستی با اصول دین تناقض دارد: گرایی و میهنایده ملی»

کند که مسیحی ( عقیده ولاء و براء را از ریشه می2سایرین، مطابق با تقواست و نه نژاد، 

مسلمان هندی یا  کهیوردار است، درحالعراقی عرب، برادر آنها و از کلیه حقوق برخ

ترک فاقد حقوق است، همانا شریعتشان، برتری دادن عقبه بن ابومعیط و ابوجه  بر بلال 

 بری( مبتن٢( خلاف پیوند با مؤمنین است و 3کند، حبشی و سلمان فارسی را ایجاب می

 (Dabiq, issue 8: 8-9.« )دعوت به جاهلیت و حزبیت است

گرایی و ملتمحوری در برابر رسد داعش با طرح خلافت و امتمیبه نظر      

ی جبر عقیدتی برای افراد متمای  به این نوع بهکند که می مطرحی را ادهیای محوردولت

برای خلافت نوعی مشروعیت  کنند تاای آنها را ترغیب میگونهشود و بهگروه منجر می

 شود.از اوجب واجبات می قائ  شوند که در آن اطاعت از اوامر آن

 جهاد و عملیات تروریستی-3-1

( Nye, 2011های اعمال قدرت نرم است؛ نای)ارائه ایدئولوژی جذاب نیز یلی از راه     

و هنجارهای مقبولی ارائه  شمولجهانهای معتقد است وقتی در حوزه فرهنگی، ارزش

است. البته این به نوع استفاده و در سطح جهانی بیشتر  ترمطلوبگردد، احتمال کسب نتایج 

بر  دیتأکرو در اینجا بیشتری پیدا کنند. از این طرفدارانهای مشترک است تا عرضه ارزش

اثرگذاری مطلوب را داشته باشد و بهتر است از  تواندینمو فرهنگ ملی و محلی  هاارزش

یاست کلی داعش نیز از استفاده شود. در ساختار و س ترعیوسدر ابعاد  قبول موردی هاارزش

                                                           
 .عراق نیمجاهد یعراق، رهبر شورا یدولت اسلام ریام 9
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میان  نیا دری استفاده شد؛ خوب بهمسلمانان  قبول موردهای کلی و اسلامی این ارزش

الله و... بیش از همه ترس و طلبی، جهاد فی سبی هایی مانند حلومت دینی، شهادتارزش

 ایدئولوژی»دارد که اذعان می 9. در این رابطه چاک هیگ ختیبرانگوحشت جهانی را 

که تهدید جدید به میزان  زدیآمیهای اجتماعی را درمسلط دین حق بر همه ادیان و رسانهت

جهت اهمیت  ( این تهدید از آنDabiq, issue 6: 57.«)گرددباورنلردنی قدرتمند می

های مقبول همگانی مسلمانان ، یافت که داعش توانست با کمک احیا و بازخوانی ارزش

ای وانمود کند این گونهراسر جهان را با خود همراه کند و بهطیف وسیعی از مسلمانان س

ایدئولوژی آن حول : »2کاکبرون کیاتراند. پو محقق شده ها در میان آنها درونیارزش

شهادت بناشده و میزان بالای تلفات در میان رهبران نشانگر این است که ایشان در خط 

عنوان یک سوریه با عراق ریخته شد، به تر است. هر بمبی که درجنگند خطرناکمقدم می

 (Dabiq, issue 7: 53.«)کندابزار جذب نیرو برای دولت اسلامی عم  می

بخشی فرصت»کند و توانایی ارائة آن را دارد آنچه داعش به جوانان اروپایی پیشنهاد می     

حس »و « دبودنیمفاحساس »از یک ایدئولوژی است که بتواند به زندگی فرد معنا دهد. 

کند. دعوت می« چیزی»که آنان را به ساختن « تعلق برای مأموریتی بزرگ و مقدس

وجو برای یافتن هویتی جدید و حس تعلق و هدفمندی از عواملی هستند که هزاران جست

افراد از این طریق  واقع در(. Esposito, 2014: 5دهد)ی داعش سوق میسو بهجوان را 

پُرمعنی پیدا  زیچکشان یخواهند برای زندگیها میشوند. آنش میوادار به پیوستن به داع

(؛ و این آغاز یک نوستالژی است. خلافت، نوستالژیِ جهان Schmidt, 2014: 3کنند)

                                                           
1 Chuck Hagel 
2 Patrick Cockburn 
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 شدهسرکوبهای عبارتی، خلافت پ  عبور از زمان و نی  به آرماناسلامِ غیرشیعی است. به

 (.8٢: 931٢است )موجانی، 

به گروهی مخوف بدل شد. مدرن  یهاترین تلنولوژیپیشرفته با استفاده ازاعش دنهایتاً      

تروریسم »د نتوانبیش از هر گروه جهادی دیگر میدادند که حملات پاریس نشان آنها طی 

در هم بیامیزند و فضای رعب و یلپارچه و صورت راهبردی را به «نبرد پارتیزانی»و  «شهری

تا آنجا که رهبران جهانی از آن وحشت داشتند که . آورند وجودبهوحشت را در جهان 

های حمله به جمعیت با ادیزاحتمالبه داعش در سوریه و عراق،سرکوب  درصورت

داعش با انتشار جنایات خود با جهان روبرو خواهند شد. هرچند غیرنظامی را در شهرهای 

 شدههای ارائهتلنیکا سرمشق از ب های اللترونیلی،ماهرانه از رسانهاستراتژیک و استفادۀ 

، 9«إدارۀ التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمة» در کتاب (200٢توسط ابوبلر ناجی )

 (.9315)گری، کنندشده را اجرا میریزیصورت راهبردی کاملاً برنامهبهخود را  اتیعمل

 قدرت تنیهی و مجازات-1-1

های قدرت خود در سطح سرزمین دادن نشانای داعش در های رسانهیلی از تلنیک     

و « کافران»های مجازات کردن های گسترده از شیوهدولت اسلامی، مخابره تصاویر و ویدئو

کردن پرتاز طریق اجرای حد یک لواط کار است؛ مثلاً در پوشش تصویری « گناهلاران»

و  زنا گناه  یدلسنگسار زنی بهو  (سنت ابوبلر الصدیق )به تأسی از از بالای یک ساختمان

 :Dabiq, issue 7کرد )حم  میمستهجن  لوازم مردی که برای شلاق  اجرای حلم

                                                           
پژوهشگاه ی، تهران: لادن احمدیان هروو  یسوده منصور(، ترجمه 9315« )مدیریت توحش» -9ترجمه فارسی:  9

نشر نقد  تهران: ی،وانیآزاده گر(، ترجمه 9311« )مدیریت توحش: مانیفست داعش» -2؛ فرهنگ، هنر و ارتباطات

 .فرهنگ
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 :Dabiq, issue 2)«بدر»رافضی  انینظاماعدام یک عضو و یک فرمانده شبه (؛42-43

. اندگرفتهشیپهای مجازاتی است که آنها در بازخوانی سنت هایی از شیوهنمونه هانیا(. 34

گروه  کشف و مجازات»می از طریق بازنمایی، اخبار گوناگونی حتی در رابطه با دولت اسلا

 حفظ( نشان داد با حفظ اقتدار در راستای Dabiq, issue 2: 34«)قاچاق موادمخدر

در گزاره زیر نیز مشهود است، دولت اسلامی  کههمچنان. لذا داردیبرموجدان جمعی قدم 

نیروی راهبر  هر جا»تدین و مخالفین برخورد کند، چراکه داند که با مروظیفه اولیه خود می

و  ورسومآداب، اعتقاداتشود، کارویژه اولیه و اصلی آن ایجاد احترام به ایجاد می

ها در داخ  و یا خارج های جمعی؛ یعنی دفاع از وجدان جمعی در قبال همه دشمنیرویه

 (211: 938٨ ،ناچثیبر«)آن است.

های آن وجود دارد. مشارکت و حق و پیروان آن و باط  و دسته دو اردوگاه :زرقاوی»

 نیدیهملاری با صلیبیون و عوام  مرتد آنها، وابستگی یا ارتباط با گارد، پلیس و ارتش ب

یا جاسوسی برای صلیبیون، خیانت است که در مخالفت گروهی با اجرای شریعت پس از 

زنان و  اخراجخانه پس از  ب و سوزاندندر برابر آن صورت گرفت و اعدام، تخری تسلیم

کودکان، جزای خیانت به دین و امت است و خائن را یک درس آشلار و یک نمونه 

 (Dabiq, issue 3: 12.« )سازدیبازدارنده م

( در زمینه رابطه قدرت و 93٨8« ): تولد زندانهیو تنبمراقبت »میش  فوکو در کتاب      

مجازات ده است. فوکو در این کتاب با اشاره به مجازات، تحلیلی جامع انجام دا

 کهاشاره دارد به این نلته ( 99-9٢: 93٨8قصدکننده به جان بویی پانزدهم)فوکو، سوء

بوده است و  ملأعام مجرمان در طولانی نمایش شلنجهی وسطقرونمجازات در  ماهیت

واند از طریق خشونت به این خاطر بوده تا حلومت بت ملأعاماصرار بر شلنجه و اعدام در 
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خود را بازیابی کند. این امر در رابطه با داعش نیز صادق است  رفتهدست ازعریان، اقتدار 

یی وسطاقرونهای به روش اعدامهای آنها مملو از تصاویر شلنجه و چون تمامی رسانه

که از است که مجله دابق نیز از این حلم مستثنی نیست؛ به طور مثال در رابطه با فیلمی 

و در قفس، مجله دابق همین گونه این  زنده صورتبه، 9لحظه به آتش کشیدن خلبان اردنی

 کند.عم  را توجیه می

 از بلله کفار، به نسبت اشیرحمیتنها از رسول خدا )ص( در برو، دولت اسلامی، نهازاین»

 مجازاتو  آنها آیینه عبرت کردن طریق از مرتدین برای ترساندن راستینش صحابه

 (Dabiq, issue 7: 8« )کند.می آتش پیروی با انهیجویتلاف

 یاقتصاد قدرت -1-1

شود. در اقتصادی موجب افزایش قدرت سخت می منابعدر هر نظامی دسترسی بیشتر به      

تواند شام  پول، ملک، حیثیت، دانش، تخصص و نیروی اقتصادی می منابعاینجا برخی از 

منابع مالی داعش در مرحله اگرچه  (.91٨: 9385عادت، انسانی متخصص باشد)س

های مالی خارجی و غارت اموال عمومی حاص  و سپس در مرحله از حمایت یریگشل 

 و اخاذی و فروش نفت بوده است یریگثبات شام  جزیه )مالیات شرعی(، گروگان

(Allam, 2014.)  دو  ...داعش » که کندنق  می نتانیاهودر رابطه با درآمد نفتی دابق از

میلیون دلار نفتی در روز درآمد دارد و تسلیحات خود را از ارتش عراق و غیره خریداری 

ها تحت تصرف داعش ده ینفت نیادیصدور نفت از م( Dabiq, issue 6: 56« )کند.می

زد که  نیتخم لایآمر یدارخزانه یمقام رسم کیگروه دارد.  نیا یبرا درآمددلار  ونیلیم

                                                           
 «.شفاء الصدور»معاذ کساسبه؛ ویدئوی منتشره توسط موسسه الفرقان با عنوان  9
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نفت  نیا شتریآورد. باز صدور نفت به دست می لایدلار آمر ونیلیمکیروزانه  داعش

 . (81: 9315خان، پورقره ی وشد )زاهدمیفروخته  هیدر ترک یرقانونیصورت غبه

های خارجی ، کمک2090تا  2005از سال  در تحقیقی نشان داد که (209٢) 9مؤسسه رند     

. درآمد داخلی بوده است مربوط آن داده و مابقیلی  میرا تش داعش گروه بودجه از ٪5فقط 

 از ناشی درآمد از ٪20تا  خواستههای کوچک میکه دولت اسلامی از گروه صورتنیابه

 فرماندهان سپس. بپردازند گروه رهبری بعدی سطح به را دیگر یهاتیفعال و اخاذی یی،رباآدم

 استانیهای سلول حملات اجرای مالی نیاز با شللاتم هنگام را سرمایهمجددًا  بایستبالا میرده

. مبنای ایدئولوژیک این شیوه (81: 9315خان، پورقره ی وی بین آنان توزیع نماید)زاهدمحل یا

 است: شده گفته وضوحبهدرآمدزایی در این عبارت 

که روزی رسول خدا )ص( درآمد کدام است  همان نیتراگر گفته شود بهترین و مشروع»

ز آن آمد یعنی غنیمت برای به دست آورندگان آنله براساس شریعت برایشان جایز ا

ستایش واقع شد و اه  آن نیز به طریقی  گردید و در قرآن بیش از هر جای دیگر مورد

 ,Dabiq) «فت.رقرار نگ شیستا مورد گونهنیستایش قرار گرفتند که هیچ فردی بد مورد

issue 3: 29) 

های قدرت اقتصادی مربوط به طلاهایی است که برای ضرب سله جههیلی دیگر از و     

یی نماقدرتنوعی  صراحتبهو ضرب سله را  شدند. آنها تغییر ایجاد پول رایجاستفاده می

دولت اسلامی، در یک اقدام برای بیرون کشیدن ملت از نظام مالی قدرت »دهند بازتاب می

براساس ارزش واقعی طلا، نقره و مس را اعلام  ربا، ضرب پول رایج بریجهانی فاسد مبتن

را به  المالتینمود که ابتلار امیرالمؤمنین خلیفه ابراهیم بن عواد القریشی بود که دیوان ب

                                                           
1 RAND Corporation 
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مطالعه و ارائه پیشنهادی جامع برای اجرای این امر موظف کرد که به تائید مجلس شورا نیز 

کتاب خدا و سنت  واسطهمسلمین به رسید. تصاویر بلار رفته نشانگر هدایتی است که

اند شام  هفت ساقه گندم نماد برکات صدقه، یک نیزه و یک سپر رسولش کسب نموده

 قدرگراننماد غنائم مسلمان از جهاد و درختان خرما نماد ایمان عمیق، صبر پایدار و اعمال 

 (Dabiq, issue 5: 18) «مسلمان است.

 خدمات اجتماعی و رفاهی-1-1

 غاتیتبلدارد باید در قدرت نرم  ی،شناختروان ازلحاظاگر دولتی بخواهد نشان دهد که      

، شهروندانش انگیزه و اشتیاق، اقشار دارند ییاراده عمومی بالاخود نشان دهد که ملت آن 

های آن پرنشاط و مختلف جامعه از روحیه ملی و حماسی زیادی برخوردارند، توده

تواند دیگران را در برابر نش خودباوری بالایی دارند و میاند، اغلب شهرونداشاداب

. داعش نیز از این شیوه بازنمایی استفاده کرده (٢: 9381تسلیم نماید)الیاسی،  شیهاخواسته

های اجتماعی نیز نقش و نشان داده که سربازان و امتی مشتاق جهاد دارد که در مسئولیت

امی که برای انجام سوگند خود در قبال خدا به سربازان دولت اسل» کنند.مهمی ایفا می

 ها؛ آنهای جهاد آمدند، مشتاق شرکت درنبرد علیه کفر و طالب شهادت هستندسرزمین

دریافتند که دولت، بدون این امر که بخشی از سربازان مخلص خدا مراقب و مواظب هر دو 

های اداری گرفتند ت، پس پسشودیامور دینی و دنیوی مسلمین باشند، تأسیس و حفظ نم

اند که مسلمین در زندگی روزانه و به تأسیس، حفظ و حمایت از مؤسسات متعدد پرداخته

کنند و خدمات دولت اسلامی همچنان در حال گسترش است: درمان به آنها تلیه می

 «، تعمیر خطوط برق، دایر کردن خانه سالمندان.خیابان یسازپاک ،سرطان کودکان

(Dabiq, issue 4: 27-28) 
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 قدرت نظامی و امنیتی-1-1

های مختلفی قدرت نظامی داعش بازنمایی شده است؛ ازجمله در در دابق به گونه     

از برتری  صراحتبهکه  منطقهنظامی موفق داعش در  اتیعملهای خبری مربوط به گزارش

 یفرض یو تجربه جنگ طولان ییباوجود حملات هوا»گویند نظامی خود سخن می

از اغلب  یک را به حول و قوه اله.ک.پ ،یدولت اسلام ه،یک در ترک.ک.های پکیچر

( در این گزاره با تحقیر و Dabiq, issue 4: 25.«)رانده است رونیهای خود بگاهیپا

کند. از طرفی در نمایی شلست دشمن به ورزیدگی نیروهای خودی اشاره میبزرگ

های پشتیبانی نیروها و ادوات جنگی یی یگانپیروزی نیروهای خودی و بازنما دادننشان

 تیبه صفوف دشمن با حما)پیلارجویان با جلیقه انتحاری( هاینفوذ انغماس اتیعمل»است. 

دوشلا و کشتن  یو تعداد یمتریلیم 23تفنگ  ،یام پ یگروه خمپاره اندازه تانک، تانک ب

 یو تعداد دیشه کیما  یول ار،یبس حاتیگرفتن تسل متینفر و به غن 20حدود  ادیتعداد ز

 ینیرزمیز یهاسلولوسط ت یاستشهاد اتیهمراه عملبه میداشت فیمجروح با جراحت خف

 ,Dabiq.«)دیاز سربازان مرتد انجام یادیبه کشته شدن تعداد ز یکه همگ یدولت اسلام

issue 2: 23) 

 صورتبهتواند ی نیز اهمیت دارد که مینیتأمدر ادبیات داعش حفظ امنیت و اقدامات      

شده در سرزمین دولت یک هسته خوارج پنهان»های مخالف باشد؛ عملیات شناسایی هسته

( Dabiq, issue 6: 31.«)دنبال جذب نیرو از طریق گمراهی بوداسلامی کشف شد که به

به قدرت امنیتی  معمولاًشوند و طی مصاحبه یا اینله مصاحبه با جاسوسانی که دستگیر می

شده چه پیامی برای دیگر جاسوسان فرستاده»صورت که این؛ بهشودیمراف داعش اعت

توانید دولت اسلامی را وی گفت: فلر نلنید خیلی باهوش هستید و می ؛توسط کفار داری 
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فریب دهید. هرگز موفق نخواهید شد و شما را درنهایت دستگیر و حد را در موردتان اجرا 

( راه Dabiq, issue 7: 28«)و مرتدین بردارید. کنند. دست از کمک به یهودیانمی

 اتیعملدیگر مصاحبه و از طریق آن، بازنمایی سطح حفاظت از نیروهای خودی که از 

شود که نشان ای بازنمایی میگونه. بازگشت آنها بهاندبرگشتهتروریستی از سایر کشورها 

دهند؛ م را انجام میداده شود که آنها در حمایت از نیروهای جهادی، اقدامات لاز

 دیتأککند و با ابوعمر البلژیلی پس از ورودش به شام مصاحبه میدابق  مثالعنوانبه

های اطلاعاتی غربی خاطر جهاد در بلژیک تحت تعقیب سازمانبه کند که ویمی

 (.Dabiq, issue 7: 72)است

 گیرینتیجه

ی داعش، قدرت چگونه هارسانهر بود که د سؤالمقاله حاضر در پی پاسخگویی به این      

بازنمایی شده است. در این راستا با درنظرگرفتن تعاریف و مقولات مربوط به قدرت سخت 

و نرم به بازخوانی مجله دابق پرداخته شد و با لحاظ این مقولات سعی شد تا شیوه بازنمایی 

مضمون بررسی شود؛  ی داعش را از مفهوم و مقولات قدرت با استفاده از تحلی ارسانهنهاد 

عم  بازنمایی، در پی آن  در خلالچراکه فرض محوری این است که هر دولت و سازمانی 

 کند. است که با استفاده از قدرت  مقبولیت و مشروعیت کسب می

که داعش با اعلام خلافت اسلامی،  دهدیمی مجله دابق نشان هاشمارهبررسی تمامی      

ز احادیث و روایات تاریخی، اسطوره دولت اسلامی را ایجاد قصد داشت که با استفاده ا

سازی به کفار دارای جذابیت سازی و حقانیت بخشی به خود و غیریتتاریخ ازنظرکند که 

یی کنند. این روش بازنما موعد آخرالزمانیسربازان  فرهنگی باشد تا بتواند خود را در قالب

گردد که موجب ، قدرتی نامرئی ایجاد میحائز اهمیت است که با تحریک فرد روازآن
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شده تا کند که فرصتی فراهمی فرد احساس میعبارتبهجذب وی در این سازمان شود. 

هدفی و حقارت جامعه مبدأ رهانیده و در این سازمان، برساخت هویتی جدید، خود را از بی

 به عزت و سربلندی برسد.

« بیعت»از طریق  نیمسلمکه پی از آن تمامی  وجه دیگر احیای خلافت اسلامی این است     

. ابندی ییکفر و طاغوت رها وغیو از خود را به کشتی نجات برسانند  توانندیم« هجرت»و 

تنها از خداوند اطاعت  فهیآمیز به چشم نخواهد خورد و خلشرک یدر خلافت، رفتارها

داعش با این اعلام و  شد. دواهخلافت مبارزه خ ییبرپا هیدر سا نیکند و با کفار و مشرکمی

و هنجارهای مقبول مسلمانان، در پی آن  شمولجهانهای ارزش با ارائهفراخوان جهانی،  

بیشتری پیدا کند.  طرفدارانآورد و  به دستدر سطح جهانی  ترمطلوببود که نتایج 

لوب را اثرگذاری مط تواندینمو فرهنگ ملی و محلی  هاارزشبر  دیتأکرو در اینجا ازاین

استفاده شود. در ساختار و  ترعیوسدر ابعاد  موردقبولی هاارزشداشته باشد و بهتر است از 

مسلمانان مانند احیای  موردقبولهای کلی و اسلامی سیاست کلی داعش نیز از این ارزش

 نیبنیدرای استفاده شد؛ خوببهطلبی، جهاد فی سبی  الله و... حلومت دینی، شهادت

اثر این نوع اعمال  سمیملان. ختیبرانگیش از همه ترس و وحشت جهانی را ها بارزش

صورتی است که با اثرگذاری روانی قصد داشت تا بتواند پیروانی از طریق دعوت  بهقدرت 

دارای اهمیت است که در  روازآنهای اسلامی به هجرت را جذب کند. هجرت به سرزمین

شود و حق تشلی  یی میزداتیمشروعلومت های حبینی داعش از تمامی گونهجهان

« امت اسلامی»آن بتواند با احیای  حلومت تنها به عهده خلیفه مشروع است تا از طریق

حلومت اسلامی را در سراسر جهان احیای کند. از طرفی بازخوانی و استفاده از قدرت 

بازنمایی  ی ترسناک در سرتاسر جهاناچهرهجهاد و شهادت در سرتاسر جهان، توانست 
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کند؛ قدرتی که املان داشت در همه نقاط جهان به کار گرفته شود؛ زیرا با اعلام خلافت 

ی ترور و المللنیبجو  کیآنهای پرشور از سوی سران اسلامی و ایراد سخنرانی و اعلامیه

 آمد. وجودبهوحشت 

قدرت نرم،  در کنار موارد مذکور، باید اشاره کرد که داعش همگام با بازنمایی     

؛ در این میان تأکید آنها بیشتر بر دیگویماز قدرت سخت خود نیز سخن  وضوحبه

های مختلفی قدرت نظامی محوریت بازنمایی قدرت نظامی و امنیتی است. در دابق به گونه

داعش بازنمایی شده است؛ ازجمله اشارات فراوان به عده بالا و تجهیزات پیشرفته نظامی 

اطق تحت مننظامی موفق خود در  اتیعملهای خبری مربوط به گزارشخود. در برخی 

نمایی شلست دشمن و تأکید بر ورزیدگی نیروهای خودی، کنترل، با تحقیر و بزرگ

. در باب قدرت امنیتی نیز بارها به حمایت دیگویماز برتری نظامی خود سخن  صراحتبه

است. در کنار آن در  شدهاشاره نظامی و اطلاعاتی از نیروهای خودی در سراسر جهان

ی موفق امنیتی خود اشاره و بارها هااتیعملضدجاسوسی به  اتیعملامنیت و  حفظراستای 

کشیده ریتصوگناهلاران و کافران را با ارائه جزئیات به  در قبالاعمال انواع مجازات تنیهی 

 قرارگرفتهنیز مورد تأکید ی قدرت سخت  مانند توان بالای اقتصادی هامؤلفهاند. البته دیگر 

جزیه و فروش آوری غنائم، که چگونه از طریق  غارت و جمع دهدیمی نشان خوببهکه 

خدمات  انجامدرآمدهای بالایی کسب کرده و از آن در سازماندهی خلافت و  نفت

که  کنندیمخود امتی را بازنمایی  غاتیتبل. آنها در اندکردهی و رفاهی استفاده اجتماع

جمله کودکان، اقشار مختلف جامعه از بسیاری هستند و  انگیزه و شوق و اشتیاق ایدار

های بوده و سربازان و امتی مشتاق جهاد دارد که در مسئولیتروحیه حماسی  دارای ایمان و

 .دارند پررنگیاجتماعی نیز نقش 
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