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های تکفیری، مطالعه های بسیج سیاسی گروهشیوه

 *موردی سوریه

 16/01/5139تاریخ دریافت:  1علی کریمی
 19/04/1395تاریخ پذیرش:  *2رضا گرشاسبی

   
 چکیده

ویژه یازیدن آنان به منااب  متدادد و باههای اجتماعی، دستها و جنبشورزی گروهاز ضروریات کنش
هاای عداال در یروی انسانی و بسیج آنها درراستای تحقق و حصول اهداف ماوردنرر اساتت تیریرین

شامار، یببارداری از منااب  شدند که باا بهرهگرانی قدرتمند و مؤثر بدلجامده سوریه و عراق به کنش
ه بسیج ساری  زدن باند و با دامنداشتهسوی خود گسیلای را از سراسر جهان بهنیروی انسانی گسترده

ماسی، حو حجیم آنان، موجودیتی قلمرویی پیداکردند؛ نوشتار حاضر با هدف عهم چرایی چنین بسیج 
های تیریاری مناب  بسیج گروه»گویی به این پرسش است که تحلیلی، درپی پاسخ –با روشی توصیری 

یک، ایادوووو  مانند مناب  گذارد که آنان از منابدی متددد،و این عرضیه را به بوته آزمایش می« چیست؟
دهند کاه میگیرنادت نتاایج تحقیاق ن اانمیای و قادرت سا ت و ناره بهرهاقتصادی، جنسی، رسانه

زنماایی و مندی از مناب  یادشاده، باا باهای تاکتییی و بهرهطلبیها با دیدی راهبردی و عرصتتیریری
شامندی، هویات و سادادت دنیاوی و چیزب ش )ثروت، رعااه، ارزای و همهای اسطورهترسیم جامده

 اندتکردهو قدرتمندی خویش را تضمین اخروی(، خیلی عریم از جنگجویان را به خود جذب
 

تهای تیریری، بسیج سیاسی، مناب  ایدوووو یک، مناب  اقتصادیگروه واژگان کلیدی:

 ........................................................................................................................  
 استتشدهدر سوریه است راجهای تیریری شناسی سیاسی گروهنامه دان جو با عنوان ماهیتاین مقاوه از متن پایان* 

 تاستاد گروه علوه سیاسی دان گاه مازندران -1 

 (kgarshasbi7@gmail.com :اول نویسنده)کارشناسی ارشد علوه سیاسی دان گاه مازندرانت  - 2
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 مقدمه

 خاود اتنیا باه بتواناد آنیاه بارای قادرت و سیاسات عرصاه در م ااو  و مداار  گروه هر

 منااب  از منادیبهره شود، بهتبدیل اثرگذار و عدال گریکنش به منردل بازیگری از و بپوشاندعملجامه

 ول،پا انساانی، عاامنن ازجملاه وسای  ایگساتره منااب ، ایان که آنها نیازمند است بسیج و راهبردی

 باشاد،  تربی گروه یک بسیج میزان هرقدر، است که مدتقد تیلی چاروزت گیرددربرمی را تتت و تسلیحات

 -سالری هاایگروه درخصاو  گازاره ایان کاه رسدنررمیو به خواهدبود بی تر نیز گروه آن قدرت

 و نیرومناد هااییگروه آناان و یابدمیمصداق داعش و اونصره جبهه ازجمله سوریه در حاضر تیریری

 نیروهاای جاذب باا اندتوانساته د ومندنابهره گاریکنش برای توجهقابل الزه و مناب  از که اثرگذارند

 و گاریشکن با استمرارب  ایدن باه و بیرزایند خود قدرت بر تسلیحات و ماوی مناب  انسانی، گسترده

 رهبار گرته بنابه نمونه و برای تر( شوند؛تر )استراتژیکراهبردی و تریاعتهسازمان مروربه خود، حضور

 ساال راواخا در ساوریه باه ورود زماان گروه، این اعضای تدداد ،اوجوالنی محمد اونصره، جبهه گروه

 کاه نرار هازاران از داعش همراهبه گروه این امروزه اما؛ استنبوده ه ت تن -هرت  از بی تر  ،2011

 در هاایدرگیر تداوه تردید،بی و استشدهدهند، ت ییلمین ان را تن هزارپنجاه برباوغ هات مین حتی

 نیانساا نیروی جذب مرهون ها و یاعتن موجودیتی قلمرویی،تیریری سرزمینیهای پی روی و سوریه

 ت است باانگیزه

 از خاارجی جنگناده هزاربیسات از بایش که کردارزیابی آمرییا اطنعاتی انجمن ،2015 عوریه در

 1راسموسن نییوالس آمرییا، ضدتروریسم مرکز رویس اند؛کردهمساعرت سوریه و عراق به 2011 سال

 بی اتر آناان و هساتند رشد حال در همچنان و است سابقهبی هاجنگنده این اعضای تدداد که کردانبی

 ثابات نسابت، به2011 ساال از ساوریه باه جنگجویاان ورود کلای جریاانت پیوندنادمی داعش به نیز

 گیچگاون عهام بناابراین؛ انادزدهدو تا سه سال به بسیجی گسترده دامن است و ظرف مدتماندهباقی

 حاکمیات، اعماال و قلمروگ اایی و هاگروه این ویژه جهادگرایان خارجیبه جمدیت، جذب و کسب

ها و منااب  شایوه»گویی به این پرسش است که نوشتار حاضر، درصدد پاسخ رواست؛ ازاین مهم امری

تحلیلای و گاردآوری  –و باا روشای توصایری « چیسات؟ تیریری هایگروه یارگیری ویژهبه بسیج و

 و ایعرقاه هویات بارپاردازد کاه تییاه ای مناب ، به تقریر و بررسی این عرضایه میکتاب انه -اسنادی

 ........................................................................................................................  
1. Nicolas Rasmussen 
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اعاازاری و قاادرت نره طریااق از پیاارو -حااامی رواباا  ایجاااد هااای ایاادوووو یک(،مااذهبی )انگیزه

هاای های اقتصاادی(، ساامانه م اروو روابا  جنسای )انگیزهماوی )انگیزه هایاعزاری، حمایتس ت

 تهاستگروه این بسیج اصلی های ارتباطی نوین، از مناب برداری هوشمندانه از رسانهجنسی( و بهره

 پیشینه تحقیق -الف
تاوان های داعاش را میویژه یارگیریهای تیریری و بهشده درباره گروههای انجاهبرخی از تحقیق

ی اجتمااعی و اساتراده داعاش از هاکرد: تدادادی از منااب  باه نقاش رساانههای زیر تقسایمدر دسته

: تویییر    هاو  توان باه کتااب دارند که از آن جمله میمنرور جذب نیرو اشارههای آن بهتوانمندی

های اجتماعی، یاارگیری، (؛ مقاوه نرسانه2015) 2ماگریو  1ماگینی، ویراسته داعشاستراتژی ارتباطات 

اثار « ایپدیاده داعاش و شاگردهای رساانه»واه ( و مقا2015) 4پاادرو  3گیتسنوشته « بیدت و داعش

 کردت( اشاره1393پور و نجات و میننی )نجات

هاای ها بر مناطق تحت تصرف خاود و دایرکاردن نراهدسته دیگر از مناب ، به حیمرانی این گروه

کنند که از میشده توجهبردن طرح خنعت اعنهرسانی برای کسب م روعیت و پیشاداری و خدمات

هباه النصو    ر ( و 2014) 6رینوودزو  5کریس، اثر حکم انی  اعش  ر سیریهتوان به جمله می آن

 کردت( اشاره2014) 7کاعارال، اثر سیریه

 توجاه زاو  تمرکزکارده تیریری های گروه سیاسی بسیج مناب  از منب  یک بر شده، بی تریاد مناب 

 هاایظرعیت ازجملاه گاروه ایان هاایظرعیت از همچنین، بسایاری و مدرن و سنتی و متددد مناب  به

 )در ایرساانه  مناب نیز و جنسی هایانگیزه بر تییه و زنان از ابزاری استراده اقتصادی، و ایدوووو ییی

 مقاواه یناه،زم ایان در عارسای منااب  مددودبودن دویل به براین،عنوه اند؛ماندهغاعل مذکور(، مطاودات

 برای را داعش شدةاستراده مناب  از مدتنابه ایمجموعه ها،نرریه تلریقی بستکار با تا داردتنش حاضر

 تکندبررسی نیرو جذب

 

 ........................................................................................................................  
1. Monica Maggioni 

2. Paolo Magri 

3. Scott Gates 

4. Sukanya Podder 

5. Charles Caris 

6. Samuel Reynoldz 

7. Jennifer Cafarella 
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 چ رچیب نظ ی -ب
ول و نسانی، پمندی این گروه از مناب  متددد )نیروی انریر گروه داعش و بهرهبا توجه به اشتهار کم

 رراساتای پیگیاری اهاداف و کسابتسلیحات مرگبار سنگین( و بسیج و کاربست هوشامندانه آنهاا د

و  زکاساتلهای بسیج مناب  و هویات های شورشی با خود، نرریههای سری  و بیدت سایر گروهپیروزی

 روی باه مدرعای ایانتوانند چارچوب تحلیلی مناسبی در اختیار ما قراردهند؛ ازاینها میاهمیت رسانه

 پرداختتاهیمطور م تصر خوهای آنها بهها و برخی از گزارهنرریه

 نظ یه بسیج من بع -1

 بسایج باه عراینادی چناین کاه اسات مناب ، نیازمند کنترل و یازیدنبه دست هاگروه جمدی کنش

 که است تتت و تسلیحات کاال، انسانی، نیروهای ازجمله وسی  طیری دربردارنده مناب ، این شود؛تدبیرمی

 کاه ساتا عراینادی مدارف بسیج، درواق ، ؛(19: 1385 تیلی،) گیردقرارمی گرانبسیج مناع  درراستای

 باه و یابادمیانتقال عماومی زندگی متن به حاشیه از و انردال و انزوا حاوت از گروه یکآن،  براساس

 ار اجتمااعی واحاد یک که است جریانی بسیج،(ت 104: 1385 تیلی،) شودمیتبدیل اثرگذار گریکنش

 رسایدند،مینرربه مرقاود و بودهخاارج گاروه چنته از ازآنپیش که منابدی بر سرعتبه تا سازدقادرمی

 اسایسی ماهیات نرریاه، ایان ؛(79: 1387 ب ایریه،) بگیارد خاود اختیاار ید در را آنها و شود مسل 

 و ساتسیا کاارزار در کاالهاا باه دستیابی برای ستیزی را آن و کندمیبرجسته را اجتماعی هایجنبش

 بارای گاروه یاک «تااکتییی هاایتنش» تاوانمی را بسیج(ت 139: 1390 یمی،کر) کندتدبیرمی قدرت

 خاود ب  ایدنعدلیت و راهباردی باه اهاداف ب  ایدنتحقق منرورباه امیانات و مناب  از مندیبهره

 تدانست

گیرد کاه بارای پیگیاری هایی را دربرمیها و اقداه، بسیج، مجموعه برنامهآبرشالو  اووسونزعم به

پذیرندت به میزانی که آن اهداف از نرار هاواداران، بااارزش باشاند و امیاان مینبش صورتاهداف ج

ای بی تر را هایی زیاد، همراه نباشد، حامنن جنبش، قادر خواهندبود عدهدستیابی بدانها با صرف هزینه

 کانش یاا اجتماعی جنبش یک نرریه، این کنند و امیان پیروزی بی تر است؛ براساسبه جنبش جذب

 ازجملاه، مهام منااب  از که آیدنایل  موعقیت، به و بگیردشیل جدی صورتبه تواندمی زمانی جمدی،

شاود کند؛ در این نرریه بر این نیتاه تککیدمیسازیباشد و بتواند اوتنف مندبهره مثبت، مردمی تصویر

های الزه بارای کانش تبودن مناب  و تغییرهایی در عرصادردسترس»که عبور از موقدیت به کنش، به 
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ها، بر اینیاه گران و محدودیتها، کنشانگاشتن موضوو، م روط است؛ این نرریه، با مررو «جمدی

کناد؛ بناابراین بار میتییه« کننادگران برای رسایدن باه اهداع اان راهبردهاا را ات ا میچگونه کنش»

 بودن بازیگر تککیدداردتعقنیی

نحاوه  بسیج، ماهیت نهادهای سیاسی است؛ باه ایان مدناا کاه میاانییی از عوامل مؤثر در عرایند 

ناه، ای مستقیم وجاوددارد؛ بارای نموهای اجتماعی آن، رابطهآرایش عضایی جامده و چگونگی جنبش

هاای دارد کاه جنبشهرچه عده تمرکز عضایی و کارکردی نراه سیاسی بی اتر باشاد، بی اتر احتماال

هاای نبشج در نرریاه بسایج منااب ، مرتونباشندت طبق نرر « مؤثرتر تر وکارآمدتر، مستقل»اجتماعی، 

ونااگون کنند و راهبردها و تادابیری گمیاند که اهداعی خا  را تدقیبهای عقنییاجتماعی، سازمان

های ها عق  باه وجاود نارضاایتیگیری جنبشگزینند؛ طبق این نرریه، شیلبرای کسب حمایت برمی

رکاز ها را باه کانش متمدارد کاه نارضاایتیهایی بستگیلیه به وجود سازمانگسترده، م روط نیست ب

ن طریق های اساسی این نرریه، آن است که موعقیت گروه از ایبستر سازی و هدایت کنند؛ از مررو 

عزایش را است یا خیر یا اینیه مناع  و دستاوردهای آن اشدهآیا یک بازیگر شناخته»شود که میسنجش

 (ت147تا  138: 1390 )کریمی،« دهد یا نه؟مین ان

 ه رس نه -2

هاای م اتر  های ارتباطی هستند که برخی ویژگیای متنوو از عناوریهای جدید، مجموعهرسانه

  بودن و دسترسی وسی  و آسان شاهروندان بارای اساتراده ش صای و تباادل ساریازجمله، دیجیتاوی

لاورکردن اسات کاه باا متب« اینترنت»ها ترین نمونه این رسانهگذارند؛ برجستهمینمایشاطنعات را به

 ترشادنپاردازدت پیچیدههای باال، به تووید و توزی  پیاه و مبادوه، پردازش و  خیره اطنعات میویژگی

 را هااتوده بار تکثیرگاذاری جهاان، سراسار در نهااآ دهیپوشاش قدرت گساترش و ارتباطی عناوری

 ازیاوگوسا و پاذیریجامده نمادسازی، رهگذر از ها]که[ رسانه گرتتوانمیهرچند  است؛دادهاعزایش

  ت(81 :1389 پی انیان،)ماه ایجادکنند اعراد مهم در رعتار دارند که تغییرهاییتوانایی رعتاری،

هاای جامداه، هاا و  هنیتهاا، باورهاا، اعتقادهاا، تصاویرها، ادرا کردن ارزشها با متحولرسانه

هاا، یااعتن پیاهمدنای اهمیتآورناد؛ ایان وضادیت باهمیزه را برای پذیرش و اقناو عراهمبسترهای ال

کنناد کاه داشات تاا بیانها برخی از متریران را برآننمادها، اخبار و اطنعات است؛ قدرت این رسانه

ادرا  آناان اند و بر اندی ه و کردهها را از آنان سلبها حاکمیت و قدرت تدیین سرنوشت انسانرسانه
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ویژه رو با تکثیرگذاری بر اندی اه و احسااس م اطباان، باه(؛ ازاین37: 1380 اند )ده یری،یاعتهتسل 

توانناد آناان را درراساتای اهاداف ماوردنرر های جدیاد هساتند، میجوانان که کاربران عمده رساانه

 کنندتبسیج

عبارتی، اند؛ باهموجاب شادههای جدید، گساترش جغراعیاای جناا را در عصر ارتباطات، رسانه

د را های درگیری، محدود نیست بلیه مردمی که تصویرهای زنده نبارهای جنا، دیگر به میدانصحنه

را  ر و اخبارتوانند تصاویها میکنندت رسانهمینوعی خود را در آن عضا احساسبینند، بهها میدر گیرنده

وساوی دو اواه خاود اومللای را باه سمتو بینکنند و از این طریق، اعیاار عماومی گزینش و پ ش

ز نمااایی یااا تحریاا  واقدیاات ا(ت عراعیناای اطنعااات و بزر 256: 1390 پی ااانیان،کنااد )ماههدایت

 کناد، در عصار جدیادمیبیان  ان بودریاارساان کاه های ارتبااطی اسات، آنهای بارز عناوریویژگی

ها به شیل نهیدنی واقدیتی که تصاویر و ن ا است؛ اطنعاتی، امر غیرواق  بیش از خود واقدیت، واقدی

ای ده شابیه(ت در جام56: 1385 نمایاند )م یرزاده،تر از خود واقدیت میکنند، واقدیمصنوعی توویدمی

شاوند؛ میسااز تلقیتارین منبا  هویتیابی، امری مهم اسات و بنیادگرایاان دینای، مهمجدید، هویت

 شودتاشاره کاستلزطور م تصر به نرریه به شود، درادامهمیرو سدیازاین

 ک سرلز   هییت -3

پیوساته از همای بهرا عرایند مدناسازی براساس یک ویژگی عرهنگی یاا مجموعاه« هویت»، کاستلز

عبارتی بارای شاود؛ باهمیدادهکند کاه بار منااب  مدناایی دیگار اووویتمیهای عرهنگی تدری ویژگی

اهاای شناسی، خااطره جمدای، ر یو مصاوحی مانند تاریخ، جغراعیا، زیست ها از موادبرساختن هویت

ا پرورانناد و باها، تمامی این موارد خاه را میشود و اعراد و گروهمیهای دینی استرادهش صی و اوهاه

 کند:میکنند؛ او هویت را به سه دسته تقسیممیهای اجتماعی و عرهنگی، باز تنریمتوجه به اوزاه

کاردن دادن به آن، درصادد عقننیب ش که نهادهای غاوب جامده با شیلهویت م روعیت -اول 

 گران اجتماعی هستندتسلطه خود بر کنش

گرانِ قرارگرعتاه در اوضااو و احاواوی کاه از طارف منطاق سالطه هویت مقاومت که گنش -دوه

رو، دهند؛ ازایانمیصاورت شاود، آن رامیشوند، یا داغ ننا بار ناصابه آناان حکمیارزش دانستهبی

هاایی نهناد؛ ایان هویات باه ایجااد جماعتسنگرهایی برای مقاومت و بقا برمبنای اصول خاود بنامی

 کنندتهایی از مقاومت در برابر ظلم و ستم ایجادمیشود که شیلمنجرمی
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د و واگران اجتمااعی باا اساتراده از هرگوناه ماکه کنشدار است؛ یدنی، زمانیهویت برنامه -سوه

کنند، درراستای میسازند و موقدیت خود را از نو تدری مصاوح عرهنگی دردسترس، هویتی جدید می

 دارندت می تغییر شیل کل ساخت اجتماعی خیزبر

و نی اجتمااکند که برای مسلمانان، وابستگی بنیادی به وطن نیست بلیه به امت، یدمیاشاره کاستلز

ووت ملی داند؛ این برادری جهانی از حدومرز نهادهای داوند ییسانمؤمنان است که همگی در برابر خ

 ایان ؛ بار(32تاا  22: 2، ج1380 رود )کاساتلز،شود، عراترمیکه منب  تقسیم و تمایز مؤمنان قلمدادمی

 گیاریبهره باا کاه آوردحسااببه شدهشناخته و موعق گروهی توانمی را داعش تیریری گروه اساس،

 خاا  راهبردهاای کارگیریباه باا توانسات دووت، محلی ناکارآمدی و سوریه دهجام عضای از نسبی

 خااود از م ااروو هااویتی ای،رسااانه و جنساای اقتصااادی، ایاادوووو یک، اعاازاری،نره و اعزاریساا ت

 الزه نااب م بسیج با و بیاوردروی شورشی هایگروه سایر با سازیاوتنف به درنتیجه و بگذاردنمایشبه

 تشودتبدیل اثرگذار و عدال گریکنش به انسانی، ینیرو ازجمله

 برخای بررسای تیریری،باه هاایگروه جمدای وکنش بسیج اوگوی مرهومی مدل ترسیم با درادامه

 هایروهگ به اعراد پیوستن دالیل وسپس سوریه محلی برمردمان آن تکثیر و ازجنا ناشی داخلی اوضاو

 تپرداختخواهیم گیرند،میبهره آن از هاتیریری نیروکه جذب هایشیوه تر،بهدقیق عبارتیبه یا تیریری

 هاتکفیری جمعی کنش و بسیج الگوی مفهومی مدل: 1شکل 
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 ن ک رآمدی   لت، ایدئیلیژی   هییت -ج
و های بارز جامده ساوریه پایش از وقاواوضاو نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و زیستی از خصیصه

 ک اور نایا اجتماعی پییره بر منری عمیق تکثیرهای نیز خود حاضر، است اما بحرانحاضر بوده بحران

 کاارآیی از تاا استشدهعاملی  و کردهتحمیل ملت و دووت بر را عزاینده ع ارهایی و استواردساخته

  ،واقادر پدیدآیاد؛ ک ور در ایگسترده حیومتی و مدیریتی خألهای و شود کاسته ازپیشبیش دووت

 اجارای و پیگیاری در دووات اسات،شده موجاب تیریاری، هاایگروه قدرتمند و ویرانگر گریکنش

 نااب م و عاجزبماناد ای و محلای(،مناطق )حاشایه از بسیاری در خدمات تکمین و عمومی هایکارویژه

 تضدی  ،امر این که کندبسیج و دهدت صیص نرامی هایعداویت به هاگروه این با مبارزه برای را خود

 و رعتهازدست شغلی عرصت هزاران که دارندآن حیایت از هاگزارشت داشتهدرپی را اقتصادی هایپایه

( درصاادی 24.3 اعاازایش) درصااد 34.9 بااه درصااد 10.6 از توجهیقاباال طوربااه بییاااری میاازان

 اساتقرارداده تاکثیر تحات را ساوریه مارده از تان میلیاون 6.06 و زنادگی رعاه که استیاعتهاعزایش

(Nasser, 2013: 11 ت)باه تاوانمیت 2014 ساال را تاا داخلای جنا و بحران منری تکثیرهای از برخی 

 :برشمرد زیر شیل

 استتداشتهاعزایش 2014 در درصد 5/40 به 2013 در سال درصد 7/37 از بودجه کسری -او 

 2014 سااال انپایاا در درصااد 7/57 بااه 2013 سااال در درصااد 9/14 از بییاااری میاازان -ب

 استتیاعتهاعزایش

 اندتدادهازدست را خود شغل تن میلیون 96/2 و شده بییار تن میلیون 72/3ج( 

 طور تقریبای،بهت کردندمیزندگی عقر در 2014 سال در سوریه در پنج تن هر نرر از د( چهار  

 وادما نبودناد، قاادر هکا موقدیتی بردند، درسرمیبه شدید عقر در مرده( درصد 7/64) جمدیت دوسوه

 5/82 باه 2014 ساال پایاان در کلای عقر میزانت کنندبقا تکمین را برای الزه غیرغذایی و اساسی غذایی

 استترسیده 2013 در درصد 8/64 با مقایسه در درصد

 استترسیده دالر میلیارد 6/202 به اقتصادی زیان ها( مجموو

 اعازایش ینا که تتت و برنج نان، مانند شیر، اساسی کاالهای قیمت و توره میزان شدید و( اعزایش 

  (تBensemra, 2014) رسیده درصد 22 به 2014 سال اواخر در قیمت

 آن، بار اثار کاه دانسات خوردهشیسات را ساوریه داخلای اقتصاد توانمی موارد، این به توجه با

موجاب  و اساتایجادشده اعیاجتم ناکامی عقر و بییاری، ها،نابرابری ها،عداوتیبی از شدید سطوحی



 
 هیسور یمطالعه مورد ،یریتکف یهاگروه یاسیس جیبس یهاوهیش

 

 
 

85 

تهدیاد و  مدار  در را خود حیات و بمانند عاجز اساسی، نیازهای تکمین در اعراد از که بسیاری شده

  بیابندت ناامنی

 را سااوریه شااهروندان از کثیاار تداادادی رعتگیحاشاایه و ازخودبیگااانگی درواقاا  اقتصاااد، ایاان

 اجتماااعی و سیاساای عرصااه در خااود هاااینآرما و اهااداف بااه دسااتیابی در را آنهااا و اسااتزدهرقم

 تواننادنمی و شاوندمی مدناایی، دچااربی و پاوچی انگاری،به نیسات اعرادی چنین است؛گذاشتهناکاه

ا ر الزه تواناایی و ظرعیات کاه ایجامداه بهنسابت و کنندشناسایی موجود وضدیت را در خود هویت

 بارای زمیناه رو،ازایان کنند؛نمیتدلقی احساس د،ندار آنها ش صیت و کرامات ها،خواسته تکمین برای

 رصاتیع و امیاان و آیدمیعراهم ب شهویت هایایدوووو ی و هاگروه نیروها، به آنها پیوست و ورود

 و ب شرهاایی عااملی جاذب بناابراین یابناد؛می خاود هاایآرمان و هاخواساته تاکمین برای مناسب

 و بدناه در گسسات باروز اقتصاادی، و اجتماعی بارم قت توضدی عبارتی،به شوند؛می دهندهنجات

 هاایروهگ باا آنهاا همگرایی و محلی مرده از بسیاری واگرایی هایزمینه آمدنعراهم و اجتماعی باعت

 ت شودرا موجب می مطلوب )ایدوال( عضای تصویرکننده و مدعی

 امنیتیبی و قدرت عده و ینابهنجار احساس ازجمله شدید، ازخودبیگانگی با هویت، اغلب بحران

 ازخودبیگاانگی و هویات بحاران نتیجاه ترینعاوریت است همراه خواند،می 1آنومی را آن دورکیم، که

 باا تیریاری هاایگروه(ت 94: 1390 دکمجیاان،) است حاکم نهادهای و ن بگان م روعیت رعتنازبین

 اعااراد ایاان باارای ب شیااتهو منبداای و ب شرهااایی هماننااد منجیااان عرصاات، ایاان از باارداریبهره

 وضدیت چنین اند؛ساخته خویش مجذوب را بسیار اعرادی مهیج، و مناسب هایوعده با و ظهورکردند

 کاه استایجادکرده( هاتیریری) جامده در خا  هاییب ش را برای ویژه هاییانگیزه بحران، از ناشی

 (ت Nasser, 2013: 56)منجرخواهدشد دهدرآین خ ونت ت دید مقووه،به این و شوندمی منتر  بحران، از

 ایان کاه دهدمین اان شاماوی منااطق در ویژهباه ساوریه، در تیریری هایگروه عزاینده گسترش

 اجارا مدر  به را هوشمندانه و دقیق هاییریزیبرنامه انقنب، م ی و اوضاو از سودجویی با هاگروه

 از رهایی برای هاانسان است، مدتقد دورکیم کهونهگهمان درواق ، ؛(Mustapha, 2014: 11) اندگذاشته

 بارای اعاراد از بسایاری رو،ازایان و شوندمی هاایدوووو ی جذب سادگی،به  خود مدناییبی و تنهایی

 کنند؛میتدری  را خود صورت،بدین و شوندمیجذب تیریری هایبه طرف گروه خود، به مدناب  ی

 و آنومیاک جمدای کانش باروز گیرد،مین اکت تمایز از دورکهایم دبیرت به که ازخودبیگانگی بنابراین

 ........................................................................................................................  
1. Anomy 



 
 (9پیاپی )1395ن ، پاییز و زمستا2، شماره 4شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره پژوهشی جامعه -دوفصلنامه علمی

 

 
 

86 

تان از اعضاای  2032تحقیقای کاه روی  تاساتداشتهدرپی تیریاری هاایگروه قاواب را در نابهنجار

کند که اغلاب آناان بارای اشاتهار و اعتباار و هویات و میشد، از آن احیایتهای تیریری انجاهگروه

 ت(Kardas & Ozdemir ,2014: 12)شدند ها ملحقتیریریشدن، به شناختهرسمیتبه

 جیبس یه ی یش - 

 یافزار  سخت یافزارمن بع ن م -1

 بااه خسااارت واردآوردن و تهاااجمی هایاقااداه انجاااه در هاااتیریری باااالی نرااامی هااایقابلیت

 یاسایس اهایتنگن در را دووت مناطق، از بسیاری در هاگروه این تا استشده سبب دووتی، هایظرعیت

 و غییارت ایجااد بارای را آن تواناایی و قراردهناد خود هایکارویژه اجرای و پیگیری برای اقتصادی و

 و مومیع اماکن از حمایت و حرظ در دووت را و ببرندازبین مردمی عنیق و هاخواسته به گوییپاسخ

 خاود» هبا نااتوان، باازیگری باه دووت کردنترسیم و تصویرسازی با آنها کنند؛ناتوان مرده مال و جان

 را ودخ اونصره جبهه کهچنان) کنندایرامی را خیر و حامی بازیگری نقش و آوردندروی «سازیبرجسته

 «آزاد منااطق» با عنوان را مناطق از بسیاری طریق، این از اندتوانسته و( استنامیده مرده به کمک جبهه

 و تحااریان عملیاات طریاق از خود گسترده نرامی هایداهاق با آنها درواق  قراردهند؛ خود سیطره در

 کنناد وجلوگیری ک اور سراسر در دووت کارکردهای و هااز عداویت تا کنندمیتنش تتت و گذاریبمب

 ت Meir Amit Intelligence, 2013: 124)دهند کاهش دوراعتاده مناطق اداره برای دووت را هایتوانایی

 و امنیتای گساترده خألهاای و اساتشدهخارج دووات اقتادار و نرارت از که ایحاشیه مناطق در

 عرضاه بارمبنی شادهریزیبرنامه و هوشامندانه هایاقاداه انجاه با هاتیریری است،بروزکرده مدیریتی

 از تاا انادکردهتنش محلای مارده با حسنه رواب  برقراری و مردمی نیازهای تکمین و عمومی خدمات

 باه ای اان را کنناد وجلوگیری آنهاا زایتانش و واکن ای هایاقداه انجاه و  خود ضد مرده، تحریک

 اندتوانساته آنهاا عنیاق جاذب و خود به محلی مرده کردنوابسته با آنهات سازندمتمایل خویش سمت

 و نراو  باا هادف نره قدرت به توجه عط  با هاگروه این ایجادکنند؛ خود برای باثبات و امن عضایی

 و ا هاان بار تسال  منرورباه را« 2گرایاناهعمل روییردی و 1گرایانهجامده هایاقداه انجاه» گسترش،

 خاود، بهنسابت را عماومی اعیاار تاا کننادمیتنش و انادقرارداده خاود کاار دستور در مرده قلوب

 ........................................................................................................................  
1. Socialism 

2. Pragmatism 
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ین باا تضام کاه کوشاتدمی محلای خاوب حیمرانی و تبلیغاتی ابزارهای کارگیریبه با و نسازندبیگانه

 آنها خروج و عقیده شدنسست از خود، اهداف و ایدوووو ی بهنسبت هاگروه و اعراد تدهد و وعاداری

 ت کنندجلوگیری

 مواد پوشا ، و وباس رایگان، نان تهیه نریر هاییاقداه انجاه و عمومی خدمات با عرضه هاتیریری

 بهداشاتی، و پزشایی گاانرای خادمات و هازیرسااخت همچناین، تدمیار و سوخت و اساسی غذایی

 باه و کننادمدرعی دووت جایبه کارآمد جایگزینی را خود اندتتت توانسته و ک اورزان به یارانه پرداخت

 هاگروه این بزنند؛دامن پیرو – حامی رابطه به طریق این از و شوندتبدیل عمومی رعاه برای مهم منبدی

 درون در ایقبیلاه درزمینه امور هاییب ش اندازیراه اب و مندندبهره سنی قبایل گسترده هایحمایت از

 آنهاا میاان منااب  توزیا  و امنیت تکمین و مردمی م ینت خود، در جهت رع  و اداری اجرایی نراه

 :Barret, 2014) اندگرعتهدرس دووت مدیریتی هایاشتباه از که دهندمین ان راه این از و کنندمیعمل

 (ت41

 اداره عناوان تحت اجتماعی رعاه 1هایاردوگاه برقراری و اجتماعی توسده قراردادن اووویت با آنها

 کسب برای «تاکتییی عملیات» به مردمی، اعانه و گ اییگره های]ت ییل[ ب ش یا و عمومی خدمات

 و راهباردی اهاداف باه رسیدن منروربه پایه -مرده ساختارهای ایجاد و عمومی محبوبیت و مقبوویت

 محلای منااطق از بسایاری در 2سوریه آزاد مانند ارتش سیوالر هایگروهت آوردندروی خود بلندمدت

 و پرداختناد آنهاا بار سانگین ماویاات وضا  و مرده از اخا ی و غارت به ها،تیریری تصرف پیش از

 درنتیجاه، و داشاتدرپی را مردمای نرارت امار، ایان که بارآوردندبه آنها برای عدیده هاییمحرومیت

 در هاتیریری درواق ، نرو کنند؛ محلی در میان مرده قهرمانان قاوب در و سادگیبه توانستند هاریریتی

 تکمین» و «مراقبت و محاعرت» پسندمرده هایکارویژه آزاد، ارتش «غارت سرقت و» کارکردهای مقابل

 مرده میان در( اونصره هجبه) هاتیریری زمان، آن در قراردادند؛ خود کار دستور در را «مردمی نیازهای

 بااه زدنداماان درپاای آزاد، ارتااش ماننااد کااه کردناادمیگریجلوه مدقااول و منصاا  داوری مثابااهبه

 اونصاره جبهه هایبیانیه در وضوحبه مواردی ؛ چنین (White, 2013: 26)نبودند مردمی هایمحرومیت

 روی اسانمی، ملت شم یر تا داردوویتمسئ اونصره جبهه»: اندکردهاعنه کهایگونهبه است ر یتقابل

 را شاهید هار خادا تاا کنیمدعاامی ماا ]و[ سرانجاهتتت کندمحاعرت خدا از مرده، پس از و باشد زمین

 ........................................................................................................................  
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 :Hanssen, 2014).« کنیممحاعرت و دعاو شهادت زمان تا شما که از ایمدادهوعدهتتت ما وتتت کندرحمت

50) 

 قاادرت» زمینااه دو را در گرایانااهعمل روییااردی از گیااریبهره زمااان،هم طوربااه هاااگروه ایاان

 نیازهاای تاکمین بارای مهام منبدی به و گذاشتندنمایشمدر به 2«اعزارینره قدرت» و1«اعزاریس ت

 باا در نبارد میادانی هاایموعقیت باهتوانستند  ینرام قدرت مؤثر کاربست با آنها اند؛شدهبدل سایرین

 شورشای هاایگروه ساایر میاان در خاا  ایجذباه اعتباار و رو،ازاین و یابنددست دووتی نیروهای

 م ااو  هاایگروه از بسیاری برای هاییموعقیت چنین دستیابی به که است حاوی در این کردند؛کسب

 مهام هاایموعقیت رسایدن باه برای الزه توانایی دارای آنها واق به و استنبوده ممین سوریه در نوپا

دیگر  برای ناپذیراجتناب شرییی و همیار آنها را هاتیریری باالی نرامی بودنمطلوب بنابراین نبودند؛

 سااختاری باه زدندامان با و طریق این از و استشورشی در جهت اوتنف و اوحاق ساخته هایگروه

 420 کاه ابوزیاد ناه به شورشی رهبران از ییی نمونه، برای اند؛دواندهری ه سوریه جامده در ایشبیه

 جبهاه) گاروه ایان باه ماا که زمانی از»: گویدمی کرد،هدایت هاتیریری درون به را خود نیروی از تن

 هایهزیناه دادنپوشاش و ساوریه آزادکاردن منرورباه جنگیادن ادامه برای هرآنچه پیوستیم،( اونصره

 ساا ت بساایار قااوانینی طریااق از آنهااا کنااار کردنمبااارزهت آوردیمدسااتبه نیااازداریم، مااانخانواده

 های  و کنند]ایان قاوانین[ را صاادرمی خاارجی جنگجویان یا عملیاتی عرماندهان که شودمیمدیریت

 (تCafrella, 2014: 16« )بیاوریددستبه خواهید،می را هرآنچه توانیدمی شما ووی وجودندارد آزادی

 و شادهمطرح عاهاایاد پیگیاری و ساازمانی عراگیرباودن )شاموویت(، اقتادار دویال به هاتیریری

 ایان و دارناد خاا  اقتداری و ابهت هنگرت، ثروت و جنگی هایمیدان در پیروزی همچنین، کسب

 هااتیریری صاروف باه شورشای نیروهاای از بسیاری محلی، مرده برکه عنوه استموجب شده امر،

 اعازایش دویال باه هاروهگ این از بسیاری آورند؛عراهم ازپیشبیش را آنها های انسجاهزمینه و بپیوندند

 ازجملاه دیگار بسایاری و پیوساتند جهاادی سالری هاایگروه به خود اهداف کسب و نرو  و قدرت

 بقا حرظت اندواردشده هاگروه این خارجی، به هایحمایتعده و مدنا و ثبات عقدان دویل به روها،میانه

 شورشای هاایگروه اساسای افاهاد از ییای قدرتمناد، و متدادد باازیگران حضور با نبرد عرصه در

 باا قادرت اتحااد به اگر که وجودخواهدداشت آنها برای همواره خطر، این و رودشمارمیبه ترکوچک

 ........................................................................................................................  
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 آعرینرعب و رادییال هایاقداه از ترس درواق ، خواهندشد؛ نابود آنها دست به نیاورند،روی تربزر 

 مال جان، حرظ برای هاتیریری به هاگروه و داعرا پیوستن مهم محر  مثابهبه خود تیریری، هایگروه

 تاا کندمیتنش دیگر گروه هر از بیش داعش، گروه مثال، برای است؛کردهعمل هستی )موجودیت( و

 از شاهروندان و اسیرشاده ساربازان برابار در را خاود اعضای ارتیابی هایجنایت ده تنا  جزویات

 ترس اوقاکردن برای رحمیبی و گریوح ی در شهرت ان از آنها منت رکند؛ اجتماعی هایرسانه طریق

 کسااب(ت Amnesty International, 2014: 11) برناادمیبهره رقیااب نیروهااای و دشمنان ااان در

 و آنهاا کردنراضای و امنیتی و زیستی نیازهای تکمین طریق از شورشی نیروهای و مردمی هایحمایت

 Meir Amit) هاساتتیریری برای «ایاعسانه بازاریابی نماشی»خود، نوعی  از قدرتمند تصویری اراوه

Intelligence, 2013: 158 گویادمی اونصاره جبهه با همیاری درخصو  او اه احرار رهبر کهچنان(ت :

 Mire Amit) «شاودمی م ا ص شاور و اشاتیاق، و پ اتیار باا قادرت، که است سازمانی اونصره،»

Intelligence, 2013: 27ت) 

 (اساد ر یام و دشامنان مقابل در) س ت قدرت و( محلی مرده مقابل در) نره قدرت شدنتوأمان

 مردمای وهاینیر میان در بودنمقبول و محبوب دهندةبازتاب و توویدکننده منب  مثابهبه هاتیریری برای

 جبهاه ازآنیاه آمرییااپس که است حدیبه موضوو این اهمیت و استکردهعمل شورشی هایگروه و

 اونصاره هنا را اوویاه تهدید و دادندن ان واکنش مسئله این به محلی مرده خواند، تروریست را هاونصر

 را گاروه نایا پرچم و هستیم اونصره همه ما که کردنداعنه آنها کردند؛مدرعی ارتش و اسد ر یم بلیه

 تاهتزازدرآوردندبه

 باا دانندمی( Caris & Reynolds, 2014: 16) امت واالترین و بهترین را خود هاگروه این ازآنجاکه

 پلایس مانناد خویش، تسل  تحت مناطق در شریدت قانون مجری مذهبی نهادهای تکسیس و برقراری

 را اخنقای ر ایال هایری اه دهناد ورا ترویج اخنقای عضاایل» اناد،موظ  کاه هاادادگاه و مذهبی

 دخاو از مثبات تصویرساازی باه ،«کننادترغیب نیاک دادن کارهاایانجااه باه را هاانسان بسوزانند و

 انجااه نمایانناد؛می وارساته و طلبکمال هاییانسان و دین اصول واقدی حاعران را خود و پردازندمی

 لندمادتب هدف به دستیابی و راهبردی دورنمایی با مدتکوتاه در هاییکارویژه چنین گسترده و سری 

 سااختاری پاذیریاندطاف و محلای گرایاناهعمل ایهاقاداهت پذیردمیصورت اسنمی خنعت تکسیس

 مادتکوتاه در داری،خوی تن و نرم این بلیه شودتدبیرنمی رومیانه ماهیتی از مندیبهره به هاتیریری

 (ت Cafrella, 20114: 41) است بلندمدت اهداف تدقیب در شییبایی و بردباری از شاخصی
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 اثرگاذاری برمبنی زمان،هم طوربه س ت و نره رعتاری اوگوی چنین به توجه عط  با هاگروه این

نیت، نرام، شک شوکت، اقتدار،»مانند  هاییمؤوره با همراه جدید نرمی به دادنشیل و قلوب و ا هان بر

 برای انجنگجوی شورشی و ترغیب هایگروه رعاه با تقویت جایگاه خود در میان سایر امنیت و قانون،

عبارتی، دهناد؛ باهمیاعزایش را خاود سازمانی م روعیت و انسانی مایهسر خویش، صروف به پیوستن

 کنندتمیدادن هویت خویش، سلطه خود را عقننیجلوهآنان با م روو

 (ی  ر ان ی)من بع ر ح یریهی/کیدئیلیژیا یه ز یانگ -2

 هاایزهانگی کناد،ایرامی اساسی نقش تیریری، هایگروه به اعضا شدنملحق در که عواملی از ییی

 مهام منبا  کاه اسات جهاادی – سالری ایادوووو ی از گرعتهو هویت مقاومت ن کت روانی روحی و

 هاویتی و ماذهبی ای،عرقاه منحراات براسااس اعاراد از بسایاریت اسات اعاراد برای روحی تسیین

 طارودم و مرلاوه گاروه را هاسنی و ستمگر ر یمی را سوریه بر حاکم علوی ر یم و شدند برانگی ته

زنناده و داغ ی اهپستمگرتماانی  برابار در مرلاوه را مقاومات ر یم با جنا روازاین اند؛کردهناساییش

 و دشامن ر یام ضاد اقاداه آنهاا بناابراین هساتند؛ عرب جهان کل بر تسل  درصدد که اندکردهدر 

 خاود یستکسا بیانیاه در اونصاره جبهاهت کننادمیتلقی «اعت ارطلبی» و «پروریقهرمان» را آن براندازی

 از که است اسنمی ملت قدرت زمان زمان، و استرسیدهپایانبه مسلمانان منیوب زمان»: کندمیاعنه

 کردناوابغ و شاره و تحقیر کاهشتتت گیریانتقاه منروربه ؛تتتکنددعاو ستمگر حاکم مقابل در خوی تن

 هاایگروه به اعراد از بسیاری حاقاو (Hanssen, 2014: 39). «اندشدهعدال  سرکوب، شیستن و عداوت

 هبا آناان، سانی مسالمان نوعاانهم از وسای  طیری که استگرعتهن کت تصویر و باور این از تیریری

 از اوحااق، پاس ایان (Meir Amit Intelligence, 2013: 96). هساتند عاهقتل حال در اسد ر یم دست

 ک اتار جمدای و شایمیایی هایسانح از داسا ر یام اساتراده بارمبنی سانی مسلمانان عاهقتل شایده

 .استب  یده سوریه داخلی جنا به مذهبی و ایعرقه ایم  صه که گرعتسرعت

 و سوریه تا بوسنی از اسنمی امت که باورند این بر( مرد چه و زن چه) خارجی جنگجویان عمده

 از تاا اسات آن بار کراار شتان تماه و قراردارد ظاومانه و وح یانه حمنت تحت ماوی، تا میانمار از

 آنهاا آورناد؛عراهم را آنهاا انهاداه هایزمیناه و کنندجلوگیری مسلمانان پی روی و بیداری و پیروزی

 و کرار و ایماان اردوگااه سومی نیسات؛ شیل هی  و وجوددارد جهان در اردوگاه دو تنها که مدتقدند

 شاود؛ ناابود بایاد بناابراین؛ (Hoyel & Frenett, 2015: 11)آنهاست  دشمن نیست، آنها با که هرکس



 
 هیسور یمطالعه مورد ،یریتکف یهاگروه یاسیس جیبس یهاوهیش

 

 
 

91 

 و قاراردارد سرکوب و ظلم انواو تحت که گیرنددرنررمی کل یک را مسلمانان جوام  آنان، از بسیاری

 در نوعیباه و نادارد مسالمانان از برای دعاو مؤثر و مناسب سازوکاری اوملل،بین جامده راستا، این در

 وضادیت ایان از وذا است؛ات ا نیرده مناسب پاس ی و ستا قصور و اهمال دچار امر، این به واکنش

 ت کنندمیعمل پاسخ و واکنش یک مثابهبه خود و اندآمدهستوهبه

: کنادمیبیان گوناهاین هاتیریری به پیوستن از را خود انگیزه ،ابومهاجر ناه به انگلیسی جنگجویی 

 آنهاا تارینمهم اه؛آماده اینجاا باه و اهکاردهتر  را خاود زنادگی مان، که وجوددارند زیادی دالیل»

 از بایاد مسالمان عارد هار کاه واقدیات است، براساس ایان دوستانهانسان دالیل و مذهبی هایانگیزه

ت (Barret, 2014: 21)« برساااندکمک آنهااا بااه و کنااددعاو مساالمانان خااون و اساانمی هایساارزمین

 و ودب پایبند مسلمان جوام  به خود تدلق به توانمی آن براساس که است ش صی تدهدی جهادگرایی،

 روایات باه امر این داد؛ت ییل جهان عراروی متحد، ایجبهه و مددرساند ستم و تهاجم تحت اعراد به

 رابرب در کرار جنا که هستند روایتی خود، هاتیریریت استشدهتبدیل تیریری هایگروه برای مرکزی

 هااایروایت طریااق از را مساالمانان از ایقااوی حااس و کنناادیمتبلیغ پردازی ونرریااه را مساالمانان

 از دعااو سایردر م مداخلاه بارای را آنهاا و انگیزاننادبرمی «آنها برابر در ما» بینیجهان و «سازیمتهم»

 ندیدهپسا و شراعتمند میدانی و مسیر به سوریه خارجی، جنگجویان چ م درت کنندمیترغیب مسلمانان

 هایتدصاب و حاس چناین ؛ ری اهByman & Shapiro, 2014: 12)  اساتدهشتبدیل عداویات برای

 .گرددبازمی عراق داخلی جنا به استشده شیوعا سوریه، جنا در که ب ردوستانه

 نق ای تیریاری، هاایگروه باه خاارجی جنگجویان و اعراد پیوستن در که عواملی از ییی گرچه

 ایان ترکامال و تردقیق توضیح به تواننمی آن رف بربا اتیای ص است، اقتصادی هایانگیزه بسزادارد،

 وضادیت شاوند،عضومی هااگروه در ایان که ها(جنگجو )غربی اعراد از زیرا بسیاری آمدنایل  پدیده،

 ورود و یگریید به اعراد پیوند در که مهم عنصری بنابراین، ندارند؛ مطلوب و مناسب اقتصادی و ماوی

 یدنای «یو ارزشمند هویت» بحث دهند،میاراوه را آن هاگروه این و دارد کنندهتسهیل نق ی گروه، به

 از تاربزر  مرهاومی باه رسایدن و مادیاات ورای ارزشامندتر زندگی برای هاییعرصت آوردنعراهم

 ادیون،عرام اهداف این تحقق در غرب دموکرات ویبرال و داریسرمایه هاینراه که است زندگی مدنای

 تدانبوده ناکاه

 خود تدری  به اش ا  آن، بنابر که است سازیهویت ش ص، هر زندگانی مهم بسیار مراحل از

 اشا ا  تماامی بارای پارچاهیک و کامال صاورتبه جریاان این مواردی، در پردازند؛می جامده در
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 و یماذهب  قومی، هایویژگی براساس و ناقص و نابرابر طوربه اعراد از بسیاری برای بلیه دهدنمیرخ

 براسااس ایان و شاوندمیشناسایی اقلیات عنوانباه اعراد از بسیاری روازاین و پذیردمیصورت نژادی

 زوال سابب اماری، چناین گیرند کهقرارمی «بدرعتاری و محرومیت سوءاستراده،»در مدر   برچسب،

 و یسارخوردگ انازوا، احسااس عرهنگای، و اجتمااعی ازوحاا  و شاودمی جامده به اعراد تدلق حس

 بتوانناد تاا جوینادمی را جاایگزینی اشا ا ، ایان رو،ازایان کناد؛ایجادمی را در اعراد بودنهدفبی

 ب  ایدن باهموجودیت و باا دهنادنجاتباار نیبت و نابهنجاار حااالت چنین از را خود آن، براساس

 و ایرساانه و عاتیاطن ابزارهای از گیریبهره با تیریری هایگروهت دستیابند بهتر زندگی به خوی تن،

 هاایآرمان و امیاال باه توانادمی که کنندمیمدرعی آرمانی جایگزینی را خود ایدوووو ییی، هایتوجیه

 ایان باا و ماجراجویاناه حس بنابر دنیا سراسر از اعراد بسیاری وذا و بپوشاندعملجامه اش اصی چنین

 در را هااتیریری باه اوحاق آنهات پیوندندمی اهتیریری به یابند،دست خود اهداف به توانندمی که خیال

 ارزش اسات،بوده تحقیار و عاداوتیبی تبدیض، با ]جوام [ همراه آن در زندگی که خود جوام  مقابل

 توجااهقابل و اثرگااذار و مهاام اش اصاای بااه کنند،میاحساااس طریااق ایاان از چراکااه شاامارندمی

 و هااتیریری والیاات و منااطق در اعاراد از بسایاری امیرشادن به توانمی نمونه برای شوند؛میتبدیل

 توانندمی شبهیک اند،نداشته ارزشی و ارج هی  که اعرادیت کرداشاره جنگی کوپال و یال با دادنجوالن

 شوندت منطقه یک قهرمان و امیر

 ج مر نقاط و خاطرتدلق ها،ادرا  ها،برداشت عملیات، از قدرتمند دستگاهی م تر ، هایهویت

 خوی ااوندی، ماذهبی، هاایمانناد تدلق هاییمؤوراه گذاریاشترا به با و کنندمیبازنمایی را م تر 

 عمل و جمدی کنش را برای الزه هایزمینه و کنندمیمرتب  هم به را هاانسان تتت و جغراعیایی تاری ی،

 هنجااار و ارزش نااوعی جهااادی، و تیریااری برچسااب پااذیرش بنااابراین، آورنااد؛میعراهم متقاباال

 مدناابی و سرگ اته اعاراد از بسایاری مدناب  ای و دهیهویات سابب طرف،ازیک زیرا شودمیتلقی

 برابار در نوعاانهم و خاود از دعااو به ،«ب شنجات و رهایی» راه یک مثابهبه دیگرازطرعی و شودمی

 دعاوی و «خنعات» نریار مرااهیمی قاراردادن شاودت دساتاویزمنجرمی یجه بقاادرنت و م تر  دشمن

 بارای اساسای ایجا باه خاود، ماتن و بطن در جهانی، و اسنمی حیومت تکسیس برمبنی هاتیریری

 اصااوت گرتاداعی عراگیار، سیاسای اوگاوی چنین برقراری چراکه دارد؛نهرته مسلمان اعراد از بسیاری

 ز آن زماان کاهات اسات مجادد احیاگری برای دینی تدهد و سیاسی وحدت مذهبی، خلو  عرهنگی،

 ازپایشبیش اعاراد، از وسای  ایگساتره اسات داه در کارداعنه را خاود خنعت داعش( 2014 جون)
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 و مطلاوب ایجامداه ایجاد و خنعت برقراری دادنوعده با هاتیریری(ت Zelin, 2015: 3) شد توانمند

 سیاسای اساطوره مثاباهبه را آن شاریدت، از قانون و س تسرت  تراسیر براساس اسنمی 1شهرآرمان

 پاکی، مدنا، هویت، ازجمله عراوان امیاناتی و مزایا به توانندمی اش ا  آن، برپایه که کنندمیبازنمایی

 تیابنددست تتت و مقاه و پست مرعه، و زندگی زن و همسر

 را آنهااا انگیزشاای قاادرت ها،ایاادوووو ی پردازیاعسااانه خصاالت کااه اساات مدتقااد سااورل  ر 

 نااطقم در زنادگی واق ،باه انگیزاند؛برمی را اعراد عمل به تصمیم و احساس و شور و دهدمیاعزایش

 و عازت هساتند، اسنمی ناب و پا  دووت یک برقراری درپی خود زعمبه که هاتیریری کنترل تحت

 نیباا عنااوی پا ، دووتی چنین تکسیس در تا کنندمیتنش اش ا  روازاین و شودمیمحسوب اعت ار

 اماری ،«خنعات» دیگر،عبارتیباه باشاند؛داشتهسهم تتت« و پزشک مدلم، مادر، مبارز، امیر، رهبر،»مانند 

 داعاش تیریاری گاروه کاهایراکنند چنان نقش آن ایجاد در باید اعراد که شودمیدر  اوزامی و حیاتی

 ویژههبا و اکناونتتت داختتکخیرانابه در گذشته را خود جهاد که ایحرعه مسلمان هر»: استکردهاعنه

 یانا قراربدهاد؛ هجارت عراخاوان باه پاسخ و توبه را خود اول اووویت باید خنعت، تکسیس پس از

 قدرتمندشدن به توانندمی کهکسانی نیازدارد؛ ]به[ هاایحرعه و مت صصان به گذشته از بی تر خنعت،

 ،(جهاد رمسی) هجرت تر  بنابراین کنند؛تکمین را مسلمان برادران سایر نیازهای کرده،کمک ساختارش

 پاذیرعت، را موجاود باراس  شرای  و کردتر  را جهاد کهکسی درنتیجه، است و خطرنا  موضوعی

 (ت Archick, 2015: 40) «است ریاکار تماشاگر یک

 ی یتار و مذهبی مواد و مصاوح برساختن هویتی جدید را براساس جهادی، – تیریری ایدوووو ی

 از بارداریبهره و گرادیریناه و روییردی موجود وض  تقبیح است؛ این هویت بادادها هدف قرارآشن و

 و هاارنج و م اینت از عارار برای حلیراه و زندمیدامن اعراد احساسات تحریک به خنعت، مقووه

 تکندمیجذب خود به را بسیاری اعراد طریق، این از و دهدمین ان رستگاری به رسیدن

 و کردناسات داه در امار مسالح هاایگروه کاه نیازمناد اسات باه آن پایدار، نرامی اقداه رتیابا

 هاایانگیزه تاا باشاد قادر باید مسلح گروه یک رهبرت باشند توانا و قادر کارکنان، و به اعراد دادنانگیزه

 بایاد من چرا که دهدپاسخ شوندگاناست داه پرسش این به و ایجادکند اش ا  در نبرد برای را الزه

 و قاراردادن دساتاویز با تیریری هایگروه رهبران(ت Vinci, 2009: 21) شوه؟ ک ته و بجنگم تو برای

 ........................................................................................................................  
 Utopiaت 1
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 پاداشای و ناشادنیوص  مزیتی که امری قاوب در آن گریتوجیه و «شهادت» مانند ایمقووه بر تمرکز

 طریاق، ایان از و کننادمیوحا  ب شاوهااه مهام نوعی منب  را آن دارد،درپی را «به ت»نریر  شگرف

: گویدمی اورواهری ایمننمونه،  برای آورند؛میعراهم نبرد و جهادگرایی پذیرش برای را الزه مقدمات

 هاایجنبش پردازنرریاه ترینبرجساته را او کاه قطاب ساید زبان از و است ن ینیعقب از بهتر مر 

 راسات یاا چپ سمت به را سرت کن،حرکت جلو تسم به برادر،»: کندمینقل چنین داند،می بنیادگرا

 توجیاه طلبی، ناوعیشاهادت(ت 104: 1393 ساینب، و ه اجین) «کننگااه به ت به تنها و نچرخان

 زندگی از شدن گناهان انبا ب  وده که اندی ندمی جهادگرایان آن، براساس که است قدرتمند اخنقی

 باا تاا شودمیتلقی اعراد برای مناسب بسیار عرصتی ،بودنتیریریت خواهندشد مندبهره پسامر  جاوید

 شوند پا  و بگویندتر  را خود ناخوشایند گذشته و کنندکسب جدیدی چیز رعتار، این به شدنمزین

(Barret, 2014: 9 ت) 

 و هااتوانایی کاهایگونهبه کننادمیبازی تیریاری هایساازمان برای حیاتی نق ی اوگوهایی، چنین

 قاواب در جهان مسلمانان از وسیدی اعضای بر تکثیرگذاری سبب و کنندمینمادپردازی را نهاآ استواری

 تروریساتی هاایگروه سایر در کهایگونهبه اندکردهنهادینه را روش این آنها شوند؛می شهادت عامنن

 هایگنادهجن تماه میان در را کردنخودقربانی روح نره، و آهسته و تدریجی طوربه آنها شود؛نمیدیده

 علسطین مر  بمیت از امتداد، و دامنه ازوحا  که بنانهادند شهادت از میتبی روازاین و اوقاکردند خود

 ایاایمز اشاتباه، و احساسای ایمحاسابه با آنها درواق ، ؛(moghadam, 2008:59) است وبنان، عراتر و

 از حمایات شایل تریننهاایی را آن و نادپندارمی آن هایهزینه از بی تر را انتحاری عملیات ارتیاب

 تانگارندمی دشمن به زدنضربه راه بهترین و خداوند

 باا و اسات جهاان از انگااریپوچ و انگارینیسات هاایآموزه کننادهتلقین هااگروه ایان دکترین

 کناد؛میمدرعی به ات باه رسایدن و شاهادت را اعت ارآمیز و شایسته هدف آن، دادنجلوه اهمیتبی

 اساتبداد، و گساترده ساتم و ظلام آیناد؛می عاایق ماردن، بارای تارس از ناشای م ینت بر روینازا

 که اعراد از آنهاستت بسیاری  (Spitz, 2014, 135)هایشرارت دهندهاعزایش و اوقاها چنین کنندهتقویت

 ماردن از ماا»: گوینادمی اند،شدهبسیج هاتیریری صروف به ورود برای گیتی سراسر واکنافاطراف از

 بااریک عقا  شامات ایمآماده اینجاا به مردن یدنی دویل باشیوه، یک برای ما برعیس، بلیه ترسیمنمی

 (Sandee & Smith, 2013: 11). «بمیریاد دویل باشایوه یک برای شما که است آن بهتر پس میریدمی

 آزادی و پااکی راه مباارز اعاراد عناوان، ایان برمبناای شاود؛میمحسوب ممتااز برچسب جهادگرایی،
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 نیاز، ازطرعای و جهاانی ایان آباادانی طرفازیاک پلید دشمنان برابر در پییار با که شوندمیشناسایی

 را آن خاود، دکتارین هاایآموزه از بارداریبهره باا هااگروه این خواهندزد؛رقم را جهانی آن سدادت

 «منحرف، ظاوم، خطاکار و مقدس» ریدیگ برابر در را خود آنها دهند؛قرارمی نیرو جذب برای ایحربه

 عملای هایاقاداه و «جمیا  خیارات و محاسان ها،تقدس» کانون و مرکز را خوی تن و دهندمیجلوه

 به را زیادی نیروهای سانبدین و مدرعی «اخروی سدادت» به رسیدن راه تریننزدیک و بهترین را خود

 دارند کامل یقینی و ایمان اخروی، سدادت به آنها ؛اعزایندمی خود هایتوانایی بر و کنندمیجذب خود

 آناان اناد؛کردهمطرح باانرو  خودگماشاته ماذهبیِ دان امندان و اعراطای شیوخ را امری چنین چراکه

 ,Barret)خواهدشاد  منادبهره و منترا  مار ، پاس از بمیرد، دشمنان با مبارزه در هرکس که اندگرته

 (ت18 :2014

 اقرص  ی من بع -3

 ناامطلوب اوضااو بساتننقش و داخلای جناا ناشی از اقتصادی و اجتماعی وضدیت به توجه با

 اعاراد از بسایاری بیگاانگی مدارف ایان امار )کاه سوریه مرده از بسیاری زندگی بر رعاهی و زیستی

 عقرزدایی، و زداییمحرومیت برای مهم منبدی و «سازشغل جریانی» توانمی را تیریرگرایی است(،بوده

 ازجملاه م تلا  طارق به هاتیریریت درنررگرعت خارجی هایجنگنده هم و محلی مردمان برای هم

 و( اسات اقتصادی ثقل مرکز یک که عراق در موصل مانند) نرتی هایمیدان بر اندازیدست و تصرف

 هایکارخاناه ها،ووواه خطاوط نریار حیاتی، هایزیرساخت دراختیارگیری و عراق و سوریه در گازی

 و مانند غاارت هاییکارویژه همچنین، انجاه و مردمی و حیومتی مایملک و غنت سیلوهای قدرتمند،

 از جزیااه دریاعاات اخااا ی، و گیریباااج و ماویااات وضاا  باسااتانی، آثااار عااروش هااا،بانک ساارقت

 اعاراد بدن اعضای عروش برده، عنوانبه زنان عروش ها،راننده از ایجاده عوار  گرعتن غیرمسلمانان،

 ایگساترده مااوی مناب  توانستند( خصوصی و دووتی) خارجی حامیان پرپول هایجیب از مندیرهبه و

 ویژهباه) هاگروه این که نباشد بیراهپر شاید و ایجادکنند اقتصادی مستقل ساختار و وپادست خود برای

 ،2014 ساال سا اوا درت نهیمنااه «اقتصادی هایغول» شورشی هایگروه سایر با مقایسه را در( داعش

 هاایشدارایی و قراردادند روز در دالر میلیون 3 از ایمحدوده در را داعش درآمد داخلی، هایت مین

از مؤسساه  1وویاترو، متیاو ؛ ازهمین( ,2014Barret :45) اندبرآوردکرده دالر میلیارد 2 تا 3/1میان  را

 ........................................................................................................................  
1. Matthew Levitt 
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 حالتابهین گروهی است که ما مندترثروتداعش »گوید: یممطاوداتی سیاست خاور نزدیک  -آمرییایی

 ت(Counter Extremist Project, 2015: 5)« ایمیدهد

 اهاایج و ترکیاه به را نرت تانیر 210 روزانه آنها»: گویدمی عراق انر ی مؤسسه از علوی حسین

 هااتیریری قاچااق نرات بارای کلیادی باازار باه ترکیاه ت(Defterious, 2014) «کننادمیقاچاق دیگر

 ساوریه یمرزهاا باه را ماده این دالالن کنند،میاست راج را نرت هاگروه این کهزمانی است؛شدهیلتبد

 نگهباناان»: گویادمی قاچااقچی یاکت کننادمیت لیه زیر زمین مدعون در هایوووه درون در و برندمی

 یعلا ترکیاه، سمجلا نماینادگان از ییی(ت Giglio, 2014) «بندندمی را خود هایچ م ترکیه مرزهای

 و آوردمیدساتبه اشاغاوی مناطق از را آن داعش که نرتی ارزش»: کردبیان 2014  وون در اغلو، ادیب

 (تVilmaz, 2014) «است دالر میلیون 800عروشد، می ترکیه در

 بییار، و عقیر اعراد از بسیاری برای عریم ماوی هایشبیه و درآمد منب  چنین از مندیبنابراین، بهره

 مزایاای از مندیبهره برای هاگروه این را در از آنها بسیاری م ارکت و کندایجادمی قدرتمند ایجا به

 چناین از هااتیریری برخاورداری درواق  شود؛می خود، موجب هاینیازمندی دادنپوشش و اقتصادی

 را خاود ساتمر،م طورباه و دهندکاهش را م ارکت هایهزینه تا شودمی سبب کنن، اقتصادی مواهب

 ساربازان به داعش: نویسدمی 1یگینس قلم به خود گزارش در ت یمزنییییرکت کنندتقویت و تجهیز باز

 در دالر 150 مدادل حقوقی دووتی، نیروهای برابر در نبرد با مواعقت و جنا پذیرش درصورت جدید

 (ت Yeginsu, 2014) دهدپی نهادمی روز

 باه م تلا  هایجبهاه از مسالح مارد هازاران ،2014 جوالی در که حاکی است آن از هاگزارش

( ساوریه ملای اواتنف تبدیدشادگان از) 2شی ایلی ادیاب دساامبر مااه درت پیوساتند اونصره و داعش

 ,Anderson) «اندپیوساته هاگروه این به عزاینده ایگونهبه ماوی دالیل به م او  جنگجویان»: گویدمی

 رایگاان هایخاناه از تواننادمی «پیوساتن به شرط»  ماهیانه حقوق از ضااع مندیباوجود بهره(ت 2015

 این به خارجی هایجنگنده و محلی کار نیروهای از بسیاری دویل، همین به کنند واستراده شدهتصرف

 کنناد؛تکمین را خاود حیااتی و زیساتی اقتضااهای بتوانند تا اندشدهملحق خدمات انجاه برای هاگروه

 هاایگروه و اعاراد از بسایاری تطمیا  باه «پاول» ابزار از استراده با تیریری هایگروه دیگر،عبارتبه

 باردنپیش بارای را آنان هایوعاداری و دهندقرارمی خود با سوهم و تاب  را آنها و پردازندمی کوچک

 ........................................................................................................................  
1. Yeginsu 

2. Adib Shishakli 
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 باردیراه و ماؤثر طورباه را خاود اختیاار تحات منااب  آنهاا واق باه کنناد؛میجلب خاویش اهداف

 باه خواهنادمی ساوریه مارده هماه»: اساتشده مدعی 1منجیب، در آزاد ارتش عرماندهت کنندمیتوزی 

(ت Jonsson, 2014: 10) «کننادمیتکمین را مارده نیازهای آنها چون بپیوندند؛ مانند اونصره هاییتیریری

 یمان، اعغانساتان، رهاایکوی و هااکوه باا مقایساه در سوریه جهادی، نیروهای از بسیاری برای امروزه

 در اعاراد ایان از بسایاری اسات؛شدهتبدیل گاریکنش بارای عااوی و آراه میاانی به ماوی، و سوماوی

 که رسدنررنمیبه بنابراین کنند؛میزندگی ایرایانه هایبازی با هاییاتاق و است ر با و مجلل هاییخانه

 (تZelin, 2015: 3) زندمیدامن اجوییماجر حس به خود امر، این و باشد بد آنجا در زندگی

 من بع هنسی )ها   نک ح(  -4

 او گرچاه اند؛دانسته 3اودریری محمد وهابی، شیخ به منسوب عتوایی را جنسی جهاد یا 2نیاح جهاد

 در 2013 ساال از کاه نابهنجاار و م امئزکننده عتاوای ایان براساس است؛کردهتیذیب را امری چنین

 بانوان است،واردشده سلری -جهادی هایگروه به ادبیات بارن ستین برای سوریه داخلی جنا جریان

 نیازهاای کاردنبرطرف بارای جهادگر مردان با جنسی رابطه برقراری به خود اختیار یا زور و به اجبار

 ساوریه باه ماردان جنسای نیازهاای رعا  برای اگر زنان امر، این برپایه ورزند؛میمبادرت آنها جنسی

 و خواهادبود به ات آنهاا ثاواب رو،ازایان و شاودمیمحسوب مذهبی و دینی عریضه ادای سررکنند،

 مدل به پیوستن برای زنان تحریک و اغوا با اندتوانسته تیریری هایگروه بنابراین خواهندشد؛ رستگار

 از شاواهد کاهطوریبه بزننادرقم را م اتل  ایجامده اسنمی، خنعت یدنی حیومت، از خود آرمانی

 آمادن بارای دیگار بسایاری عازه و هااگروه ایان باه جهان نقاط تماه از مردان و زنان گسترده ورود

 تدارندحیایت

 راهباردی ناوعی ابازار قاوب در آن از و استب  یده جذابیتی ویژه هاتیریری به نیاح طرح جهاد

 و جنسای اوهیاات راسااسب آنان، زعمطرح به این چراکه کنند؛میبرداریبهره بی تر نیروی جذب برای

 زناان، باه تجااوز و تدر  و اعراد شهوانی و جسمانی هایخواسته و نیازها به و است اسنمی تداویم

 متاون از خاود نررانهتنا تراسیر براساس هاتیریری درواق  ب  د؛می م روو قاوبی، و قانونی ماهیتی

 را خاود هایاقاداه و هااعداویت از ریبسایا سادگی،به و پردازندمی آن در تصرف و دخل به اسنمی،

 ........................................................................................................................  
1. Manjib 

2. Sexual Jihad 

3. Muhammad Al-Arifi 
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 از کاه اعارادیرهاشاده  اماوال غاارت ازجملاه دهنادمیجلوه قانونی و م روو را آن و کنندمیتوجیه

 و زناان دانساتنانحصاری و همچناین، کااالیی و کننادنمیحمایت و پیروی آنها اهداف و ایدوووو ی

 اجرایای مادل ثقال مرکاز ماذهب، از انگیزشای و یتیمادیر اوقایی، ابزاری، برداریبهرهت اسیر دختران

 هایسیاسات از جدید اصووی داعش، مبلغان  (Barret, 2014: 43).دهدمیت ییل را تیریری هایگروه

 قارن تاا وسطی قرون از که عتواهایی را و قدیمی قانونی قواعد درعو ، بلیه اندنیردهاختراو جنسی

  (Guidere, 2015).اندکردهزعدالبا و بازترسیر اند،شدهاستراده 18

 در منادهدع و مهام باازیگرانی به آنها امروزه شوند،میعر  منردل بازیگرانی زنان، اغلب، اگرچه

 رایبا زن نیروی از خ ن گرایاعراط هایگروهت اندشدهتبدیل تروریستی هایسازمان از بسیاری درون

 انتحااری گاذاریبمب و مباارزه سیاسای، حراا  ،اسات داه تادارکات، ازقبیال هااقداه از ایمحدوده

 و مانناد داعاش تیریاری هاایگروه برای امر این ؛(Saltman & Smith, 2015: 4) کنندمیبرداریبهره

 رهبر که مانزآن  ازت مندندبهره بسزا اهمیتی و نقش از هاگروه این در زنان و داردمصداق اونصره جبهه

 راهبارد )اساتراتژی( یاک گاروه ایان کارد،اعنه را خاود خنعات داعش، تیریری -تروریستی گروه

 آناان زا اساتراده و زناان ورود وازوه بار کاه قارارداد خاود کار دستور در را عردمنحصربه جهادگرایی

 بارای هااگروه ایان ؛(Saltman & Smith, 2015: 17) تککیدداشات اسات دامی و تبلیغااتی درزمیناه

 اند:کردهعمل طریق دو از آنان جذب و مؤنث انسانی عامنن به یابیدست و تریری چنین کردنعملیاتی

 جنگای غنیمات و مایملاک و جناا هایمیادان در زناان گرعتناسیریبه یدنی ،«تملیک طرح» -او 

 زنادگی از منادیبهره اغواکننده، مانناد هایوعده یدنی ،«تطمی  حربه» -ب و داریبرده و آنان دانستن

 تشجاو و نیک شوهرانی داراشدن و ممتاز مناصب به رسیدن و عاوی حقوق و مرعه و راحت

 هایگروه میان عتوا صدور براساس که جنسی رواب  و مناسبات» که کرداشارهتوانمی قاط  طورابه

 کاه اساتزدهدامن را عمیق و گسترده مناسباتی چنان شد، دایر آنها تصرف تحت مناطق در و تیریری

 (Mashreghnews.Ir/1393). «ایجادکند را آن نتوانسته تاکنون پیش سال چهل از آمرییا جنسی انقنب

 اخنقای زوال در غارب سااوهمسیر چهل هاتیریری م روو، جنسی رواب  آزاد هایشبیه برقراری با 

 باه باردنپی باا اونصاره جبهاه و داعاش مانند تیریری هایسازمانت اندپیموده دو سال ظرف را جامده

 در را جنسی هایسیاست آگاهانه، طوربه مرد، جنگجویان و نرامی نیروی جذب در زنان نقش اهمیت

 هنار را زناان خاویش، ت ایینتی سااختار در مقوواه این کردننهادینه با و قراردادند خود کار دستور

 از ییای هساتند؛ آنها ت یینت ب شقواه و سیاست این اصلی برندهپیش که کنندمیتدری  بازاریابی
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 .کنندمیتلقی «به ت چ یدن» را آن هاجهادی که است آن سیاست، این مزایای

 طیرای آساانیبه مجازی، عضای در جنسی مساول انت ار که است آن انیارناپذیر، واقدیات ییی از

 عرضاه و انت اار که بردپی قضیه این به توانمی سادگیبه حال کند؛میجذب خود به را اعراد از وسی 

 توانادمی چگونه سوریه، عملیاتی میدان در باثواب و م روو و رایگان صورتبه همآن ایئلهمس چنین

 از مذهبی و اقتصادی قانونی، هایمحدودیت بنابر که اعراد از بسیاریت کندجذب خود به را نرر هزاران

 تیریری، هایگروه سازمان درت پیوندندمی هاتیریری به اندمحروه حنل و راحت جنسی رابطه داشتن

 Esfandiari).جنگجویاان  برای پاداشی هم و جنا برای ایاسلحه هم اند:یاعته دوگانه کارکردی زنان

& Others, 2014: 2) 

 و ساوریه باه جهاادی جنگجویاان شادنگسیل در انیارناشدنی و اساسی نقش جنسی، هایانگیزه

 مادیر و سیاسای شناسایروان کارشناس 1،نهورگا جان پرعسور .کنندایرامی هاتیریری به آنان پیوستن

 ترکیاه راه از کهکساانی انگیازه بی اترین»: گویادمی پنسیلوانیا دان گاه در تروریسم هایپژوهش مرکز

 ؛ او«ناداردربطی دیان باه دارناد،میگمان برخای کهگونهآن شوند،می عازه هاجهادی به پیوستن برای

 جواناان، ایان به عروشند؛می سیاسی و ش صی مناع  از ایآمی ته و اوهاه آنها به هاتیریری»: گویدمی

 از تواننادمی حاالدرعین اماا شودمیدادهوعده «رعاقت و ماجراجویی و هیجان جنسی، مساول»درباره 

 سارکوب کاه کندمیاساتدالل اورصاال عضیله(ت 1393 محمد،ملک) «بگیرندانتقاه غربت و تررقه هاقرن

: نویسادمی وی اسات؛ تروریساتی هایسازمان بودندویل محبوب ترینمهم می،اسن جوام  در جنسی

 ایان اراواه باا داعاش اسات؛ مهمای تبلیغاتی سنح سیست است جنسی ازاساس، داعش ایدوووو ی»

 را خاود( جهااد پوشاش تحات شاراعتمندانه کارهاای و بنادوبارییبمیاان  چیازی) جذاب وضدیت

 آرماانی ایجامده زنان، از ابزاری برداریبهره با هاتیریری(ت 2014 ،اوراشد عبداورحمان) «کندمیعرضه

مناد بهره اخروی، و دنیوی سدادت از توانندمی آنها به پیوستن درصورت اعراد که ک ندتصویرمیبه را

 تشوند

 ایمن بع رس نه  -5

 3یوتیاوب، 2های کااربری ازقبیال تاوییتر،های اجتماعی، شامل صارحات اینترنتای و برناماهرسانه

 ........................................................................................................................  
1. John Horgan 

2. Twitter 

3. Youtube 
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های ارتباطی است که با وانردالیک مدل از عدل های اجتماعیو بسیاری دیگر استت رسانه 1بو یسع

هاای سانتی( تر )روشهای مدمولگیر، محدودیت روشگذار و پیغاهیغاهپتسهیل تبادل اطنعات میان 

یغات نق ی اساسای و بنیاادی در های اخیر، تبلت در سال(Childs, 2015: 22)برد میایجاد مدنا را ازبین

های اجتمااعی و برقاراری که استراده از رساانهایگونهاست؛ بهایراکرده های تروریستیعداویت سازمان

اسات و در شدهای مانناد داعاش بدلارتباطات راهبردی )استراتژیک( به قلب تپنده سازمان تروریستی

اسات؛ درواقا  اش مؤثر بودهاندازهای جهانییاه و چ مهای این گروه از طریق انتقال پاعزایش توانایی

گذاشتن اشترا هایی نامحدود برای بهطرف عرصتیکازهای اجتماعی، استراده آسان و ارزان از رسانه

دهاد؛ ایان ماوارد، میهاای مهاار آن را کاهشدیگار، تواناییازطرفکند و میها عرضاهها و برنامهیاهپ

 Arnaboldi)اند آوردهارمغانهای اجتماعی برای جهادگرایان داعش بهه شبیههایی هستند کقدرتمندی

& Vidino, 2015: 129)ت 

ها و انتقال پیاه در مقایسه با اوگوهای عمودی ساابق، برمبناای روابا  وانردالچنین روشی از عدل

ب  اد یردستان میپذیرد که این امر، قدرت نرو ی بی تر به زیمصورت مراتبسلسلهاعقی و عاری از 

طرف، ساازوکارهای مهاار شاود کاه ازیاکیم« یک کال»عنوان دهنده یک گروه بهیجه، ت ییلدرنتو 

های کنند و ازطرعای باا تدریا  سیاساتمیبینند و پیوستگی میان اعضا را تضمینمیجمدی را تدار 

انت اار ماداوه جریاان آورناد؛ از طریاق میهای جمدای را عراهمهای کنش و اقداهکلی گروه، ظرعیت

کنناد؛ هاای خاویش را هماهناهای اجتماعی، اعضای ایان گاروه قادرناد، عداویتاطنعات در شبیه

های خاود عت، توده عریم الزه برای موعقیت اقداهسربنابراین با تحت تکثیر قراردادن اعیار عمومی، به

است، بادین مدناا کاه « مندط »یار کنند؛ این گروه درنهایت، ازوحا  درونی و بیرونی، بسمیرا کسب

یاباد؛ چراکاه آنهاا دهد، سری  و آسان، جایگزینی برای او میمیهرگاه ییی از اعضای خود را ازدست

ها به نرر و اجازه کسی نیازندارند و هار عق  به یک ش صیت مهم، وابسته نیستند و اعضای این گروه

 Arnaboldi)اسات مند طنعات با سایر اعضا بهرههایی برای برقراری ارتباط و تبادل اعضو از عرصت

& Vidino, 2015: 131-132)دهد تا با انتقال سری  میبه این گروه اجازه های اجتماعی؛ درواق ، رسانه

های میانی و زمانی، به جذب نیروهای جدید و برقراری روابا  نزدیاک پیاه و درنوردیدن محدودیت

که ما شاهد همزیستی میاان جهادگرایاان غربای و ایگونهورزد؛ بهرتمیان تماه جهادگرایان جهان مباد

 ای در این گروه هستیمت خاورمیانه

 ........................................................................................................................  
1. Facebook 
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ب بسیج های مدرن ارتباطی، برای نرو  میان اش ا  و جلداعش با استراده از قدرتمندی سازواره

اندازهای ه باا چ امتنیده از رواب  دوستانای درهمکند و از این طریق به چرخهیمو حمایت آنها عمل

ساب ککردن نیروهای جدید انساانی و پذیر از طریق جایگزینیمترمم تر  ایدوووو ییی و ساختاری 

رو به نیات راهباردی ینازازند و میی آنان دامنآوررزهی زبانی، عنی و هامهارتای متنوو از مجموعه

سایاری منسجم، میان جهادگرایان، ب ها با ایجاد یک سپهر زیستی اجتماعیب  دت رسانهیمخود وسدت

 ت(Zelin, 2015: 2)کنند میرا به پیوستن ترغیب

های خود ازجمله، جهاد درراه های اجتماعی به تبلیغ دکترین و عداویتگیری از رسانهداعش با بهره

هاا و تتت خدا، اجرای امور مربوط به زکات، امور شریدت و مجازات خاطیان، کسب بیدات ساایر گروه

بارد و باا توویادکردن منااب  میبهره« م روعیت اوهی»عنوان ابزار کسب واق  از رسانه بهپردازد و بهیم

گذارد و درواق ، ماهیات و مینمایشمتنی و ویدوویی، سبک زندگی در مناطق تحت تصرف خود را به

عبارتی، دساتگاه ؛ بهک دتصویرمیگویی گروه را بههای قضایی و اداری و شراعیت و پاسختوانایی نراه

های( هاای )سیساتمتبلیغاتی داعش، تصویری از موجودیت یک اوگوی جایگزین و بدیل را برای نراه

کااه ایاان اماار، راهبااردی  (Krishnamurthy, 2015: 143)کند میحیمراناای و ساابک زناادگی عرضااه

ودیاات آنهااا که موجدرراسااتای یااارگیری، بقااا و اسااتمرار اساات؛ ایاان راهباارد، اغلااب باارای کسااانی

عده حیمرانی خوب »کنند صدای آنها در خرقان مین ینانی که احساساست و برای حاشیهتهدیدشده

پرورانناد، رو سودای زیستن در سپهر زیساتی بهیناه را در سار میرسد و ازایننمیگوشبه« و عداوت

تبلیغاتی خاود را  هایجذاب است؛ بنابراین، داعش با عط  توجه به این موضوو، بسیاری از محصول

های جدیاد بهیناه دادن تنش برای ایجاد حیمرانی خوب و برقراری عاداوت و ساازهدرراستای ن ان

وحااا ، ایاان گااروه بااا اسااتراده از ؛ ازاین(Gates & Podder, 2015, Vol: 108)اساات متمرکزکرده

ن باه گرتماان تبلیغاات در های( خبرپراکنی و اتیای عاراواریزی )تاکتیکهای برنامهترین شیوهپی رعته

دهااد و بااا عراعیناای و میطااول تاااریخ تروریساام، جناابش را در راه رساایدن بااه اهااداف، توانااا جلوه

یستی ایدواونمایاند؛ این امر با ترسیم منرری داراست، می آنچه ازسازی، قدرت خود را بیش یتابرواقد

کنند؛ مداخله« جنبش سیاسی ظررمند»در یک  تواننددارد که میمیبرای جوانان، آنان را بدین اندی ه وا

ساختن دشامنان کردن آنان، مرعوباین امر، گروه را در جذب سربازان باوقوه دور از دسترس، رادییال

اومللای مطاوداه ت مرکاز بین(Bagci & Gullu, 2015: 85)ساازد و بارانگی تن جنگجویاانش توانامی
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یاعت که میدان جنا ساوریه و ود به این نتیجه دستدر تحقیق خ 1های سیاسی و رادییاویسمخ ونت

درنااا بااه خااود های غرباای را بیای بااود کااه تداادادی وساای  از جنگناادهعااراق، اووااین درگیااری

ب ش کردن یک منب  ضروری از اطنعات، اوهاههای اجتماعی با عرضهکه رسانهاستت جاییکردهجذب

 ت(Furtig, 2015: 206)این اعراد است 

 ی یگنریجه
 باه اساتراتژیک درکای باا کاه دانست هوشمند و هدعمند گرانیتوان کنشیا می باید را هاتیریری

 منطقاه ک اورهای از برخی امنیتی هایدستگاه بر حاکم ضد  و سوریه انقنبی اوضاو از برداریبهره

 خنعتای نراه تقراراس قراوالنپیش و دارانعنوان طنیهبه خود کردنمدرعی با و پرداختند عراق ازجمله

 ر یاای باه ب  ایدنتحقق و منطقاه در دواندنری ه مدار و هدعمند، درصددو نرم جدید ارزش ناب

 ارتباط هایرسانه و عنّاوری عصر موهبات از گسترده برداریبهره با آنها هستند؛ آن تجزیه یدنی غرب،

 )ایادوال( و ای آرماانیجامداه اییبازنم و تصویرک یدنای اطنعات و بهمتیثرسازی حرعه به جمدی،

 و م اارب اعزارهایساا ت از مناادیبهره طریااق از قدرتمناادی آن، در کااه آوردناادای رویاسااطوره

اسنمی  متون قراردادن دستاویز طریق از م روعیت خوب، حیمرانی طریق از کارآمدی ک ورگ ایی،

 طریاق از دنیاوی سدادتمندی جهاد و مردن، طریق از به ت و اخروی سدادتمندی و اجرای شریدت،

 از ارزشمندی و هویتمندی و شماربی دارایی و اقتصادی هایسازواره طریق از رعاه و ثروتمندی زنان،

ای اجتمااو رساانه»را یاک  تاوان داعاشمیت اساتشدهتضمین مسالمان از دعااو و دوستینوو طریق

 جمدای کانش ملزوماات ز توانساتانگیهاای هیجااندانسات کاه باا عراعینی« پذیر و ابرواقدیترمیم

 باا و قدرتمناد بازیگری به و کندبسیج محلی مرده و جهان سراسر از را انسانی نیروی یدنی قدرتمند،

گاری محادود و هاای کنشبهتر باا گسساتن از حوزهعبارتیشود و بهتبدیل جهانی تهدیدآعرینی دامنه

« هاویتی جهاانی جهاادگر»عبورکناد و باه عراساوی مرزهاای ملای « بودنهویتی محلیخرده»سنتی و 

باا  انگاریسهل هرگونه دور ازبه و بینانهواق  دیدی اومللی باآید تا جامده بینالزه می بنابراین برسازد؛

بیاورد و با ایجااد های داعش رویجانبه با تیریریبه مبارزه همه« اقداه عملی م تر  و مجدانه»ات ا  

های ضاروری شرطکند؛ اوبته از پیش، از قدرتمندی بی تر آنها جلوگیریانسداد در مسیر توانمندی آنان

هاای خاویش ها به انقطااو حمایتای این گروهای و عرامنطقهچنین اقدامی، آن است که حامیان منطقه

 ........................................................................................................................  
1. International Center for The Study of Radicalization and Political Violence 
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تر آن تر این اجتماو و دورنمای مهلکدوانی مرصو صورت باید شاهد ری هگمارند؛ درغیراینهمت
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