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چکیده

از ضروریات کنشورزی گروهها و جنبشهای اجتماعی ،دستیازیدن آنان به منااب متدادد و باهویژه
نیروی انسانی و بسیج آنها درراستای تحقق و حصول اهداف ماوردنرر اساتت تیریریهاای عداال در
جامده سوریه و عراق به کنشگرانی قدرتمند و مؤثر بدلشدند که باا بهرهبارداری از منااب بیشامار،
نیروی انسانی گستردهای را از سراسر جهان بهسوی خود گسیلداشتهاند و با دامنزدن به بسیج ساری
و حجیم آنان ،موجودیتی قلمرویی پیداکردند؛ نوشتار حاضر با هدف عهم چرایی چنین بسیج حماسی،
با روشی توصیری – تحلیلی ،درپی پاسخگویی به این پرسش است که «مناب بسیج گروههای تیریاری
چیست؟» و این عرضیه را به بوته آزمایش میگذارد که آنان از منابدی متددد ،مانند مناب ایادوووو یک،
اقتصادی ،جنسی ،رسانهای و قادرت سا ت و ناره بهرهمیگیرنادت نتاایج تحقیاق ن اانمیدهند کاه
تیریریها با دیدی راهبردی و عرصتطلبیهای تاکتییی و بهرهمندی از مناب یادشاده ،باا بازنماایی و
ترسیم جامدهای اسطورهای و همهچیزب ش (ثروت ،رعااه ،ارزشامندی ،هویات و سادادت دنیاوی و
اخروی) ،خیلی عریم از جنگجویان را به خود جذب و قدرتمندی خویش را تضمینکردهاندت
واژگان کلیدی :گروههای تیریری ،بسیج سیاسی ،مناب ایدوووو یک ،مناب اقتصادیت

........................................................................................................................
* این مقاوه از متن پایاننامه دان جو با عنوان ماهیتشناسی سیاسی گروههای تیریری در سوریه است راجشدهاستت
 -1استاد گروه علوه سیاسی دان گاه مازندرانت
 - 2کارشناسی ارشد علوه سیاسی دان گاه مازندرانت (نویسنده اول)kgarshasbi7@gmail.com :
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مقدمه
هر گروه مداار

و م ااو

در عرصاه سیاسات و قادرت بارای آنیاه بتواناد باه نیاات خاود

جامهعملبپوشاند و از بازیگری منردل به کنشگری عدال و اثرگذار تبدیلشود ،به بهرهمنادی از منااب
راهبردی و بسیج آنها نیازمند است که ایان منااب  ،گساترهای وسای ازجملاه عاامنن انساانی ،پاول،
تسلیحات و تتت را دربرمیگیردت چاروز تیلی مدتقد است که هرقدر ،میزان بسیج یک گروه بی تر باشاد،
قدرت آن گروه نیز بی تر خواهدبود و بهنررمیرسد کاه ایان گازاره درخصاو

گروههاای سالری-

تیریری حاضر در سوریه ازجمله جبهه اونصره و داعش مصداقمییابد و آناان گروههاایی نیرومناد و
اثرگذارند که از مناب الزه و قابلتوجه برای کنشگاری بهرهمندناد و توانساتهاند باا جاذب نیروهاای
گسترده انسانی ،مناب ماوی و تسلیحات بر قدرت خود بیرزایند و با استمرارب

ایدن باه کنشگاری و

حضور خود ،بهمرور سازمانیاعتهتر و راهبردیتر (استراتژیکتر) شوند؛ برای نمونه و بنابه گرته رهبار
گروه جبهه اونصره ،محمد اوجوالنی ،تدداد اعضای این گروه ،زماان ورود باه ساوریه در اواخار ساال
 ،2011بی تر از هرت  -ه ت تن نبودهاست؛ اما امروزه این گروه بههمراه داعش از هازاران نرار کاه
حتی ت مینها باوغبر پنجاههزار تن را ن انمیدهند ،ت ییلشدهاست و بیتردید ،تداوه درگیریهاا در
سوریه و پی رویهای سرزمینی تیریریها و یاعتن موجودیتی قلمرویی ،مرهون جذب نیروی انساانی
باانگیزه استت
در عوریه  ،2015انجمن اطنعاتی آمرییا ارزیابیکرد که بایش از بیساتهزار جنگناده خاارجی از

سال  2011به عراق و سوریه مساعرتکردهاند؛ رویس مرکز ضدتروریسم آمرییا ،نییوالس

راسموسن1

بیانکرد که تدداد اعضای این جنگندهها بیسابقه است و همچنان در حال رشد هساتند و بی اتر آناان
نیز به داعش میپیوندنادت جریاان کلای ورود جنگجویاان باه ساوریه از ساال  ،2011بهنسابت ثابات
باقیماندهاست و ظرف مدت دو تا سه سال به بسیجی گسترده دامنزدهاناد؛ بناابراین عهام چگاونگی
کسب و جذب جمدیت ،بهویژه جهادگرایان خارجی این گروهها و قلمروگ اایی و اعماال حاکمیات،
امری مهم است؛ ازاینرو نوشتار حاضر ،درصدد پاسخگویی به این پرسش است که «شایوهها و منااب
بسیج و بهویژه یارگیری گروههای تیریری چیسات؟» و باا روشای توصایری – تحلیلای و گاردآوری
اسنادی -کتاب انهای مناب  ،به تقریر و بررسی این عرضایه میپاردازد کاه تییاه بار هویات عرقاهای و
........................................................................................................................
1. Nicolas Rasmussen
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مااذهبی (انگیزههااای ایاادوووو یک) ،ایجاااد رواباا حااامی -پیاارو از طریااق قاادرت نرهاعاازاری و
س تاعزاری ،حمایتهای ماوی (انگیزههای اقتصاادی) ،ساامانه م اروو روابا جنسای (انگیزههاای
جنسی) و بهرهبرداری هوشمندانه از رسانههای ارتباطی نوین ،از مناب اصلی بسیج این گروههاستت

الف -پیشینه تحقیق
برخی از تحقیقهای انجاهشده درباره گروههای تیریری و بهویژه یارگیریهای داعاش را میتاوان
در دستههای زیر تقسایمکرد :تدادادی از منااب باه نقاش رساانههای اجتمااعی و اساتراده داعاش از

توانمندیهای آن بهمنرور جذب نیرو اشارهدارند که از آن جمله میتوان باه کتااب تویییر

هاو :

استراتژی ارتباطات داعش ،ویراسته ماگینی 1و ماگری)2015( 2؛ مقاوه نرسانههای اجتماعی ،یاارگیری،
بیدت و داعش» نوشته گیتس 3و پاادر )2015( 4و مقاواه «پدیاده داعاش و شاگردهای رساانهای» اثار
نجاتپور و نجات و میننی ( )1393اشارهکردت
دسته دیگر از مناب  ،به حیمرانی این گروهها بر مناطق تحت تصرف خاود و دایرکاردن نراههاای
اداری و خدماترسانی برای کسب م روعیت و پیشبردن طرح خنعت اعنهشده توجهمیکنند که از

آن جمله میتوان به حکم انی اعش ر سیریه ،اثر کریس 5و رینوودز )2014( 6و هباه النصو

ر

سیریه ،اثر کاعارال )2014( 7اشارهکردت
مناب یادشده ،بی تر بر یک منب از مناب بسیج سیاسی گروه های تیریری تمرکزکارده و از توجاه
به مناب متددد و سنتی و مدرن و همچنین ،بسایاری از ظرعیتهاای ایان گاروه ازجملاه ظرعیتهاای
ایدوووو ییی و اقتصادی ،استراده ابزاری از زنان و تییه بر انگیزههای جنسی و نیز مناب رساانهای (در
مطاودات مذکور) ،غاعلماندهاند؛ عنوهبراین ،به دویل مددودبودن منااب عارسای در ایان زمیناه ،مقاواه
حاضر تنشدارد تا با کاربست تلریقی نرریهها ،مجموعهای مدتنابه از مناب استرادهشدة داعش را برای
جذب نیرو بررسیکندت
........................................................................................................................
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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ب -چ رچیب نظ ی
با توجه به اشتهار کمنریر گروه داعش و بهرهمندی این گروه از مناب متددد (نیروی انسانی ،پول و
تسلیحات مرگبار سنگین) و بسیج و کاربست هوشامندانه آنهاا درراساتای پیگیاری اهاداف و کساب
پیروزیهای سری و بیدت سایر گروههای شورشی با خود ،نرریههای بسیج مناب و هویات کاساتلز و
اهمیت رسانهها میتوانند چارچوب تحلیلی مناسبی در اختیار ما قراردهند؛ ازاینروی باه مدرعای ایان
نرریهها و برخی از گزارههای آنها بهطور م تصر خواهیمپرداختت

 -1نظ یه بسیج من بع
کنش جمدی گروهها به دستیازیدن و کنترل مناب  ،نیازمند اسات کاه چناین عراینادی باه بسایج
تدبیرمیشود؛ این مناب  ،دربردارنده طیری وسی ازجمله نیروهای انسانی ،کاال ،تسلیحات و تتت است که
درراستای مناع بسیجگران قرارمیگیرد (تیلی)19 :1385 ،؛ درواق  ،بسیج ،مدارف عراینادی اسات کاه
براساس آن ،یک گروه از حاوت انزوا و انردال و از حاشیه به متن زندگی عماومی انتقالمییاباد و باه
کنشگری اثرگذار تبدیلمیشود (تیلی)104 :1385 ،ت بسیج ،جریانی است که یک واحاد اجتمااعی را
قادرمیسازد تا بهسرعت بر منابدی که پیشازآن از چنته گاروه خاارجبوده و مرقاود بهنررمیرسایدند،
مسل شود و آنها را در ید اختیاار خاود بگیارد (ب ایریه)79 :1387 ،؛ ایان نرریاه ،ماهیات سیاسای
جنبشهای اجتماعی را برجستهمیکند و آن را ستیزی برای دستیابی باه کاالهاا در کاارزار سیاسات و
قدرت تدبیرمیکند (کریمی)139 :1390 ،ت بسیج را میتاوان «تنشهاای تااکتییی» یاک گاروه بارای
بهرهمندی از مناب و امیانات باهمنرور تحققب

ایدن باه اهاداف راهباردی و عدلیتب

ایدن خاود

دانستت
بهزعم اووسون و آبرشال ،بسیج ،مجموعه برنامهها و اقداههایی را دربرمیگیرد کاه بارای پیگیاری
اهداف جنبش صورتمیپذیرندت به میزانی که آن اهداف از نرار هاواداران ،بااارزش باشاند و امیاان
دستیابی بدانها با صرف هزینههایی زیاد ،همراه نباشد ،حامنن جنبش ،قادر خواهندبود عدهای بی تر را
به جنبش جذبکنند و امیان پیروزی بی تر است؛ براساس این نرریه ،یک جنبش اجتماعی یاا کانش
جمدی ،زمانی میتواند بهصورت جدی شیلبگیرد و به موعقیت ،نایل آید که از منااب مهام ازجملاه،
تصویر مردمی مثبت ،بهرهمند باشد و بتواند اوتنفسازیکند؛ در این نرریه بر این نیتاه تککیدمیشاود
که عبور از موقدیت به کنش ،به «دردسترسبودن مناب و تغییرهایی در عرصاتهای الزه بارای کانش
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جمدی» ،م روط است؛ این نرریه ،با مررو

انگاشتن موضووها ،کنشگران و محدودیتها ،بر اینیاه

«چگونه کنشگران برای رسایدن باه اهداع اان راهبردهاا را ات ا میکنناد» تییهمیکناد؛ بناابراین بار
عقنییبودن بازیگر تککیدداردت
ییی از عوامل مؤثر در عرایند بسیج ،ماهیت نهادهای سیاسی است؛ باه ایان مدناا کاه میاان نحاوه
آرایش عضایی جامده و چگونگی جنبشهای اجتماعی آن ،رابطهای مستقیم وجاوددارد؛ بارای نموناه،
هرچه عده تمرکز عضایی و کارکردی نراه سیاسی بی اتر باشاد ،بی اتر احتماالدارد کاه جنبشهاای
اجتماعی« ،کارآمدتر ،مستقلتر و مؤثرتر» باشندت طبق نرر مرتون در نرریاه بسایج منااب  ،جنبشهاای
را تدقیبمیکنند و راهبردها و تادابیری گونااگون

اجتماعی ،سازمانهای عقنییاند که اهداعی خا

برای کسب حمایت برمیگزینند؛ طبق این نرریه ،شیلگیری جنبشها عق باه وجاود نارضاایتیهای
گسترده ،م روط نیست بلیه به وجود سازمانهایی بستگیدارد کاه نارضاایتیها را باه کانش متمرکاز
بستر سازی و هدایت کنند؛ از مررو

های اساسی این نرریه ،آن است که موعقیت گروه از این طریق

سنجشمیشود که «آیا یک بازیگر شناختهشدهاست یا خیر یا اینیه مناع و دستاوردهای آن اعزایش را
ن انمیدهد یا نه؟» (کریمی 138 :1390 ،تا )147ت

 -2رس نهه
رسانههای جدید ،مجموعهای متنوو از عناوریهای ارتباطی هستند که برخی ویژگیهاای م اتر
ازجمله ،دیجیتاویبودن و دسترسی وسی و آسان شاهروندان بارای اساتراده ش صای و تباادل ساری
اطنعات را بهنمایشمیگذارند؛ برجستهترین نمونه این رسانهها «اینترنت» اسات کاه باا متبلاورکردن
ویژگیهای باال ،به تووید و توزی پیاه و مبادوه ،پردازش و خیره اطنعات میپاردازدت پیچیدهترشادن
عناوری ارتباطی و قدرت گساترش پوشاشدهی آنهاا در سراسار جهاان ،تکثیرگاذاری بار تودههاا را
اعزایشدادهاست؛ هرچند میتوانگرت [که] رسانهها از رهگذر نمادسازی ،جامدهپاذیری و اوگوساازی
رعتاری ،تواناییدارند که تغییرهایی مهم در رعتار اعراد ایجادکنند (ماهپی انیان)81 :1389 ،ت
رسانهها با متحولکردن ارزشهاا ،باورهاا ،اعتقادهاا ،تصاویرها ،ادرا هاا و هنیتهاای جامداه،
بسترهای الزه را برای پذیرش و اقناو عراهممیآورناد؛ ایان وضادیت باهمدنای اهمیتیااعتن پیاههاا،
نمادها ،اخبار و اطنعات است؛ قدرت این رسانهها برخی از متریران را برآنداشات تاا بیانکنناد کاه
رسانهها حاکمیت و قدرت تدیین سرنوشت انسانها را از آنان سلبکردهاند و بر اندی ه و ادرا آناان
81

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،4شماره  ،2پاییز و زمستان (1395پیاپی )9

تسل یاعتهاند (ده یری)37 :1380 ،؛ ازاینرو با تکثیرگذاری بر اندی اه و احسااس م اطباان ،باهویژه
جوانان که کاربران عمده رساانههای جدیاد هساتند ،میتوانناد آناان را درراساتای اهاداف ماوردنرر
بسیجکنندت
در عصر ارتباطات ،رسانههای جدید ،گساترش جغراعیاای جناا را موجاب شادهاند؛ باهعبارتی،
صحنههای جنا ،دیگر به میدانهای درگیری ،محدود نیست بلیه مردمی که تصویرهای زنده نبارد را
در گیرندهها میبینند ،بهنوعی خود را در آن عضا احساسمیکنندت رسانهها میتوانند تصاویر و اخبار را
گزینش و پ شکنند و از این طریق ،اعیاار عماومی و بیناومللای را باه سمتوساوی دو اواه خاود
هدایتکنااد (ماهپی ااانیان)256 :1390 ،ت عراعیناای اطنعااات و بزر نمااایی یااا تحری ا

واقدیاات از

ویژگیهای بارز عناوریهای ارتبااطی اسات ،آنساان کاه ان بودریاار بیانمیکناد ،در عصار جدیاد
اطنعاتی ،امر غیرواق بیش از خود واقدیت ،واقدی است؛ یدنی واقدیتی که تصاویر و ن انهها به شیل
مصنوعی توویدمیکنند ،واقدیتر از خود واقدیت مینمایاند (م یرزاده)56 :1385 ،ت در جامده شابیهای
جدید ،هویتیابی ،امری مهم اسات و بنیادگرایاان دینای ،مهمتارین منبا هویتسااز تلقیمیشاوند؛
ازاینرو سدیمیشود ،درادامه بهطور م تصر به نرریه کاستلز اشارهشودت

 -3ک سرلز هییت
کاستلز« ،هویت» را عرایند مدناسازی براساس یک ویژگی عرهنگی یاا مجموعاهای بههمپیوساته از
ویژگیهای عرهنگی تدری میکند کاه بار منااب مدناایی دیگار اووویتدادهمیشاود؛ باهعبارتی بارای
برساختن هویتها از مواد و مصاوحی مانند تاریخ ،جغراعیا ،زیستشناسی ،خااطره جمدای ،ر یاهاای
ش صی و اوهاههای دینی استرادهمیشود و اعراد و گروهها ،تمامی این موارد خاه را میپرورانناد و باا
توجه به اوزاههای اجتماعی و عرهنگی ،باز تنریممیکنند؛ او هویت را به سه دسته تقسیممیکند:
اول -هویت م روعیتب ش که نهادهای غاوب جامده با شیلدادن به آن ،درصادد عقننیکاردن
سلطه خود بر کنشگران اجتماعی هستندت
دوه -هویت مقاومت که گنشگرانِ قرارگرعتاه در اوضااو و احاواوی کاه از طارف منطاق سالطه
بیارزش دانستهمیشوند ،یا داغ ننا بار ناصابه آناان حکمیشاود ،آن را صاورتمیدهند؛ ازایانرو،
سنگرهایی برای مقاومت و بقا برمبنای اصول خاود بنامینهناد؛ ایان هویات باه ایجااد جماعتهاایی
منجرمیشود که شیلهایی از مقاومت در برابر ظلم و ستم ایجادمیکنندت
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سوه -هویت برنامهدار است؛ یدنی ،زمانیکه کنشگران اجتمااعی باا اساتراده از هرگوناه ماواد و
مصاوح عرهنگی دردسترس ،هویتی جدید میسازند و موقدیت خود را از نو تدری میکنند ،درراستای
تغییر شیل کل ساخت اجتماعی خیزبر میدارندت
کاستلز اشارهمیکند که برای مسلمانان ،وابستگی بنیادی به وطن نیست بلیه به امت ،یدنی اجتمااو
مؤمنان است که همگی در برابر خداوند ییساناند؛ این برادری جهانی از حدومرز نهادهای دووت ملی
که منب تقسیم و تمایز مؤمنان قلمدادمیشود ،عراترمیرود (کاساتلز ،1380 ،ج 22 :2تاا )32؛ بار ایان
اساس ،گروه تیریری داعش را میتوان گروهی موعق و شناختهشده بهحساابآورد کاه باا بهرهگیاری
نسبی از عضای جامده سوریه و ناکارآمدی محلی دووت ،توانسات باا باهکارگیری راهبردهاای خاا
سا تاعزاری و نرهاعاازاری ،ایاادوووو یک ،اقتصااادی ،جنساای و رسااانهای ،هااویتی م ااروو از خااود
بهنمایشبگذارد و درنتیجه به اوتنفسازی با سایر گروههای شورشی رویبیاورد و با بسیج منااب الزه
ازجمله نیروی انسانی ،به کنشگری عدال و اثرگذار تبدیلشودت
درادامه با ترسیم مدل مرهومی اوگوی بسیج وکنش جمدای گروههاای تیریری،باه بررسای برخای
اوضاو داخلی ناشی ازجنا و تکثیر آن برمردمان محلی سوریه وسپس دالیل پیوستن اعراد به گروههای
تیریری یا بهعبارتی دقیقتر،به شیوههای جذب نیروکه تیریریها از آن بهرهمیگیرند ،خواهیمپرداختت
شکل  :1مدل مفهومی الگوی بسیج و کنش جمعی تکفیریها
بسیج

مناب
ایدوووو ییی

ن ک رآمد

من بع

و هویتی

ی

اقرص ی

لت

من بع

من بع

رس نهای

هنسی

منبع:نگارندگان
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ج -ن ک رآمدی

لت ،ایدئیلیژی هییت

اوضاو نامطلوب اجتماعی ،اقتصادی و زیستی از خصیصههای بارز جامده ساوریه پایش از وقاوو
بحران حاضر بودهاست اما بحران حاضر ،خود نیز تکثیرهای عمیق منری بر پییره اجتماعی ایان ک اور
واردساختهاست و ع ارهایی عزاینده را بر دووت و ملت تحمیلکرده و عاملی شدهاست تاا از کاارآیی
دووت بیشازپیش کاسته شود و خألهای مدیریتی و حیومتی گستردهای در ک ور پدیدآیاد؛ درواقا ،
کنشگری ویرانگر و قدرتمند گروههاای تیریاری ،موجاب شدهاسات ،دووات در پیگیاری و اجارای
کارویژههای عمومی و تکمین خدمات در بسیاری از مناطق (حاشایهای و محلای) ،عاجزبماناد و منااب
خود را برای مبارزه با این گروهها به عداویتهای نرامی ت صیصدهد و بسیجکند که این امر ،تضدی
پایههای اقتصادی را درپیداشتهت گزارشها از آن حیایتدارند که هزاران عرصت شغلی ازدسترعته و
میاازان بییاااری بااهطور قاباالتوجهی از  10.6درصااد بااه  34.9درصااد (اعاازایش  24.3درصاادی)
اعزایشیاعتهاست که رعاه و زنادگی  6.06میلیاون تان از مارده ساوریه را تحات تاکثیر قراردادهاسات
()Nasser, 2013: 11ت برخی از تکثیرهای منری بحران و جنا داخلای را تاا ساال 2014ت میتاوان باه
شیل

زیر برشمرد:

او  -کسری بودجه از  37/7درصد در سال  2013به  40/5درصد در  2014اعزایشداشتهاستت
ب -میاازان بییاااری از  14/9درصااد در سااال  2013بااه  57/7درصااد در پایااان سااال 2014
اعزایشیاعتهاستت
ج)  3/72میلیون تن بییار شده و  2/96میلیون تن شغل خود را ازدستدادهاندت
د) چهار نرر از هر پنج تن در سوریه در سال  2014در عقر زندگیمیکردندت بهطور تقریبای،
دوسوه جمدیت ( 64/7درصد) مرده در عقر شدید بهسرمیبردند ،در موقدیتی کاه قاادر نبودناد ،ماواد
غذایی اساسی و غیرغذایی الزه را برای بقا تکمینکنندت میزان عقر کلای در پایاان ساال  2014باه 82/5
درصد در مقایسه با  64/8درصد در  2013رسیدهاستت
ها) مجموو زیان اقتصادی به  202/6میلیارد دالر رسیدهاستت
و) اعزایش شدید میزان توره و قیمت کاالهای اساسی مانند شیر ،نان ،برنج و تتت که این اعازایش
قیمت در اواخر سال  2014به  22درصد رسیده ()Bensemra, 2014ت
با توجه به این موارد ،میتوان اقتصاد داخلای ساوریه را شیساتخورده دانسات کاه بار اثار آن،
سطوحی شدید از بیعداوتیها ،نابرابریها ،بییاری ،عقر و ناکامی اجتماعی ایجادشدهاسات و موجاب
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تهدیاد و

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

ایاان اقتصاااد ،درواق ا ازخودبیگااانگی و حاشاایهرعتگی تداادادی کثیاار از شااهروندان سااوریه را
رقمزدهاساات و آنهااا را در دسااتیابی بااه اهااداف و آرمانهااای خااود در عرصااه سیاساای و اجتماااعی
ناکاهگذاشتهاست؛ چنین اعرادی به نیساتانگاری ،پاوچی و بیمدناایی ،دچاار میشاوند و نمیتوانناد
هویت خود را در وضدیت موجود شناساییکنند و نسابتبه جامداهای کاه ظرعیات و تواناایی الزه را
برای تکمین خواستهها ،کرامات و ش صیت آنها ندارد ،تدلقی احساسنمیکنند؛ ازایانرو ،زمیناه بارای
ورود و پیوست آنها به نیروها ،گروهها و ایدوووو یهای هویتب ش عراهممیآید و امیاان و عرصاتی
مناسب برای تاکمین خواساتهها و آرمانهاای خاود مییابناد؛ بناابراین جاذب عااملی رهااییب ش و
نجاتدهنده میشوند؛ بهعبارتی ،وضدیت م قتبار اجتماعی و اقتصاادی ،باروز گسسات در بدناه و
باعت اجتماعی و عراهمآمدن زمینههای واگرایی بسیاری از مرده محلی و همگرایی آنهاا باا گروههاای
مدعی و تصویرکننده عضای مطلوب (ایدوال) را موجب میشودت
بحران هویت ،اغلب با ازخودبیگانگی شدید ،ازجمله احساس نابهنجاری و عده قدرت و بیامنیتی
که دورکیم ،آن را آنومی 1میخواند ،همراه استت عاوریترین نتیجاه بحاران هویات و ازخودبیگاانگی
ازبینرعتن م روعیت ن بگان و نهادهای حاکم است (دکمجیاان)94 :1390 ،ت گروههاای تیریاری باا
بهرهباارداری از ایاان عرصاات ،هماننااد منجیااان رهاااییب ش و منبداای هویااتب ش باارای ایاان اعااراد
ظهورکردند و با وعدههای مناسب و مهیج ،اعرادی بسیار را مجذوب خویش ساختهاند؛ چنین وضدیت
ناشی از بحران ،انگیزههایی ویژه را برای ب شهایی خا

در جامده (تیریریها) ایجادکردهاست کاه

از بحران ،منتر میشوند و این مقووه،به ت دید خ ونت درآینده منجرخواهدشد()Nasser, 2013: 56ت
گسترش عزاینده گروههای تیریری در ساوریه ،باهویژه در منااطق شاماوی ن اانمیدهد کاه ایان
گروهها با سودجویی از اوضاو و م ی انقنب ،برنامهریزیهایی دقیق و هوشمندانه را به مدر

اجارا

گذاشتهاند ()Mustapha, 2014: 11؛ درواق  ،همانگونهکه دورکیم مدتقد است ،انسانها برای رهایی از
تنهایی و بیمدنایی خود بهسادگی ،جذب ایدوووو یها میشوند و ازایانرو ،بسایاری از اعاراد بارای
مدناب

ی به خود ،به طرف گروههای تیریری جذبمیشوند و بدینصورت ،خود را تدری میکنند؛

بنابراین ازخودبیگانگی که به تدبیر دورکهایم از تمایز ن اکتمیگیرد ،باروز کانش جمدای آنومیاک و
........................................................................................................................
1. Anomy

85

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،4شماره  ،2پاییز و زمستان (1395پیاپی )9

نابهنجار را در قاواب گروههاای تیریاری درپیداشتهاساتت تحقیقای کاه روی  2032تان از اعضاای
گروههای تیریری انجاهشد ،از آن احیایتمیکند که اغلاب آناان بارای اشاتهار و اعتباار و هویات و
بهرسمیتشناختهشدن ،به تیریریها ملحقشدند )(Kardas & Ozdemir ,2014: 12ت

 شیی ه ی بسیج -1من بع ن مافزاری سختافزاری
قابلیتهااای نرااامی باااالی تیریریهااا در انجاااه اقااداههای تهاااجمی و واردآوردن خسااارت بااه
ظرعیتهای دووتی ،سبب شدهاست تا این گروهها در بسیاری از مناطق ،دووت را در تنگناهای سیاسای
و اقتصادی برای پیگیری و اجرای کارویژههای خود قراردهناد و تواناایی آن را بارای ایجااد تغییار و
پاسخگویی به خواستهها و عنیق مردمی ازبینببرند و دووت را در حرظ و حمایت از اماکن عمومی و
جان و مال مرده ناتوانکنند؛ آنها با تصویرسازی و ترسیمکردن دووت باه باازیگری نااتوان ،باه «خاود
برجستهسازی» رویآوردند و نقش بازیگری حامی و خیر را ایرامیکنند (چنانکه جبهه اونصره خود را
جبهه کمک به مرده نامیدهاست) و توانستهاند از این طریق ،بسیاری از مناطق را با عنوان «منااطق آزاد»
در سیطره خود قراردهند؛ درواق آنها با اقداههای نرامی گسترده خود از طریاق عملیاات انتحااری و
بمبگذاری و تتت تنشمیکنند تا از عداویتها و کارکردهای دووت در سراسر ک اور جلوگیریکنناد و
تواناییهای دووت را برای اداره مناطق دوراعتاده کاهشدهند  (Meir Amit Intelligence, 2013: 124ت
در مناطق حاشیهای که از نرارت و اقتادار دووات خارجشدهاسات و خألهاای گساترده امنیتای و
مدیریتی بروزکردهاست ،تیریریها با انجاه اقاداههای هوشامندانه و برنامهریزیشاده مبنیبار عرضاه
خدمات عمومی و تکمین نیازهای مردمی و برقراری رواب حسنه با مارده محلای تنشکردهاناد تاا از
تحریک مرده ،ضد خود و انجاه اقداههای واکن ای و تانشزای آنهاا جلوگیریکنناد و ای اان را باه
سمت خویش متمایلسازندت آنها با وابستهکردن مرده محلی به خود و جاذب عنیاق آنهاا توانساتهاند
عضایی امن و باثبات برای خود ایجادکنند؛ این گروهها با عط

توجه به قدرت نره باا هادف نراو و

گسترش« ،انجاه اقداههای جامدهگرایانه 1و روییردی عملگرایاناه »2را باهمنرور تسال بار ا هاان و
قلوب مرده در دستور کاار خاود قراردادهاناد و تنشمیکنناد تاا اعیاار عماومی را نسابتبه خاود،
........................................................................................................................
1. Socialism
2. Pragmatism
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بیگانهنسازند و با بهکارگیری ابزارهای تبلیغاتی و حیمرانی خاوب محلای میکوشاتد کاه باا تضامین
وعاداری و تدهد اعراد و گروهها نسبتبه ایدوووو ی و اهداف خود ،از سستشدن عقیده و خروج آنها
جلوگیریکنندت
تیریریها با عرضه خدمات عمومی و انجاه اقداههایی نریر تهیه نان رایگان ،وباس و پوشا  ،مواد
غذایی اساسی و سوخت و همچناین ،تدمیار زیرسااختها و خادمات رایگاان پزشایی و بهداشاتی،
پرداخت یارانه به ک اورزان و تتت توانستهاند خود را جایگزینی کارآمد بهجای دووت مدرعیکنناد و باه
منبدی مهم برای رعاه عمومی تبدیلشوند و از این طریق به رابطه حامی – پیرو دامنبزنند؛ این گروهها
از حمایتهای گسترده قبایل سنی بهرهمندند و با راهاندازی ب شهایی درزمینه امور قبیلاهای در درون
نراه اجرایی و اداری خود ،در جهت رع م ینت مردمی و تکمین امنیت و توزیا منااب میاان آنهاا
عملمیکنند و از این راه ن انمیدهند که از اشتباههای مدیریتی دووت درسگرعتهاند (

Barret, 2014:

)41ت
آنها با اووویت قراردادن توسده اجتماعی و برقراری اردوگاههای 1رعاه اجتماعی تحت عناوان اداره
خدمات عمومی و یا [ت ییل] ب شهای گرهگ ایی و اعانه مردمی ،به «عملیات تاکتییی» برای کسب
مقبوویت و محبوبیت عمومی و ایجاد ساختارهای مرده -پایه بهمنرور رسیدن باه اهاداف راهباردی و
بلندمدت خود رویآوردندت گروههای سیوالر مانند ارتش آزاد سوریه 2در بسایاری از منااطق محلای
پیش از تصرف تیریریها ،به غارت و اخا ی از مرده و وضا ماویاات سانگین بار آنهاا پرداختناد و
محرومیتهایی عدیده برای آنها بهبارآوردند که ایان امار ،نرارت مردمای را درپیداشات و درنتیجاه،
تیریریها توانستند بهسادگی و در قاوب قهرمانان در میان مرده محلی نرو کنند؛ درواق  ،تیریریها در
مقابل کارکردهای «سرقت و غارت» ارتش آزاد ،کارویژههای مردهپسند «محاعرت و مراقبت» و «تکمین
نیازهای مردمی» را در دستور کار خود قراردادند؛ در آن زمان ،تیریریها (جبهه اونصره) در میان مرده
بهمثابااه داوری منص ا

و مدقااول جلوهگریمیکردنااد کااه ماننااد ارتااش آزاد ،درپاای داماانزدن بااه

محرومیتهای مردمی نبودند )(White, 2013: 26؛ چنین مواردی بهوضوح در بیانیههای جبهه اونصاره
قابلر یت است بهگونهایکه اعنهکردهاند« :جبهه اونصره مسئوویتدارد تا شم یر ملت اسانمی ،روی
زمین باشد و از مرده ،پس از خدا محاعرتکندتتت [و] سرانجاه ماا دعاامیکنیم تاا خادا هار شاهید را
........................................................................................................................
1. Campaign
2. The Free Syrian Army
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رحمتکندتتت و ماتتت وعدهدادهایم که از شما تا زمان شهادت دعاو و محاعرتکنیم»

.(Hanssen, 2014:

)50
ایاان گروههااا بااهطور همزمااان ،بهرهگیااری از روییااردی عملگرایانااه را در دو زمینااه «قاادرت
س تاعزاری»1و «قدرت نرهاعزاری» 2بهمدر

نمایشگذاشتند و به منبدی مهام بارای تاکمین نیازهاای

سایرین بدلشدهاند؛ آنها با کاربست مؤثر قدرت نرامی توانستند باه موعقیتهاای میادانی در نبارد باا
نیروهای دووتی دستیابند و ازاینرو ،اعتباار و جذباهای خاا

در میاان ساایر گروههاای شورشای

کسبکردند؛ این در حاوی است که دستیابی به چنین موعقیتهایی برای بسیاری از گروههاای م ااو
نوپا در سوریه ممین نبودهاست و بهواق آنها دارای توانایی الزه برای رسایدن باه موعقیتهاای مهام
نبودند؛ بنابراین مطلوببودن نرامی باالی تیریریها آنها را همیار و شرییی اجتنابناپذیر برای دیگر
گروههای شورشی در جهت اوتنف و اوحاق ساختهاست و از این طریق و با دامانزدن باه سااختاری
شبیهای در جامده سوریه ری هدواندهاند؛ برای نمونه ،ییی از رهبران شورشی به ناه ابوزیاد کاه 420
تن از نیروی خود را به درون تیریریها هدایتکرد ،میگوید« :از زمانی که ماا باه ایان گاروه (جبهاه
اونصره) پیوستیم ،هرآنچه برای ادامه جنگیادن باهمنرور آزادکاردن ساوریه و پوشاشدادن هزیناههای
خانوادهمااان نیااازداریم ،بهدسااتآوردیمت مبااارزهکردن کنااار آنهااا از طریااق قااوانینی بساایار ساا ت
مدیریتمیشود که عرماندهان عملیاتی یا جنگجویان خاارجی [ایان قاوانین] را صاادرمیکنند و های
آزادی وجودندارد ووی شما میتوانید هرآنچه را میخواهید ،بهدستبیاورید» ()Cafrella, 2014: 16ت
تیریریها به دویال عراگیرباودن (شاموویت) ،اقتادار ساازمانی و پیگیاری ادعاهاای مطرحشاده و
همچنین ،کسب پیروزی در میدانهای جنگی و ثروت هنگرت ،ابهت و اقتداری خاا

دارناد و ایان

امر ،موجب شدهاست که عنوهبر مرده محلی ،بسیاری از نیروهاای شورشای باه صاروف تیریریهاا
بپیوندند و زمینههای انسجاه آنها را بیشازپیش عراهمآورند؛ بسیاری از این گروهها باه دویال اعازایش
قدرت و نرو و کسب اهداف خود به گروههاای سالری جهاادی پیوساتند و بسایاری دیگار ازجملاه
میانهروها ،به دویل عقدان ثبات و مدنا و عدهحمایتهای خارجی ،به این گروهها واردشدهاندت حرظ بقا
در عرصه نبرد با حضور باازیگران متدادد و قدرتمناد ،ییای از اهاداف اساسای گروههاای شورشای
کوچکتر بهشمارمیرود و این خطر ،همواره برای آنها وجودخواهدداشت که اگر به اتحااد باا قادرت
........................................................................................................................
1. Hard Power
2. Soft Power
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بزر تر روینیاورند ،به دست آنها نابود خواهندشد؛ درواق  ،ترس از اقداههای رادییال و رعبآعرین
گروههای تیریری ،خود بهمثابه محر

مهم پیوستن اعراد و گروهها به تیریریها برای حرظ جان ،مال

و هستی (موجودیت) عملکردهاست؛ برای مثال ،گروه داعش ،بیش از هر گروه دیگر تنشمیکند تاا
جزویات ده تنا

جنایتهای ارتیابی اعضای خاود را در برابار ساربازان اسیرشاده و شاهروندان از

طریق رسانههای اجتماعی منت رکند؛ آنها از شهرت ان در وح یگری و بیرحمی برای اوقاکردن ترس
در دشمنان ااان و نیروهااای رقیااب بهرهمیبرنااد ()Amnesty International, 2014: 11ت کسااب
حمایتهای مردمی و نیروهای شورشی از طریق تکمین نیازهای زیستی و امنیتی و راضایکردن آنهاا و
اراوه تصویری قدرتمند از خود ،نوعی «ماشین بازاریابی اعسانهای» برای تیریریهاسات (
)Intelligence, 2013: 158ت چنانکه رهبر احرار او اه درخصو

Meir Amit

همیاری با جبهه اونصاره میگویاد:

«اونصره ،سازمانی است که باا قادرت ،پ اتیار و شاور و اشاتیاق ،م ا ص میشاود» (

Mire Amit

)Intelligence, 2013: 27ت
توأمانشدن قدرت نره (در مقابل مرده محلی) و قدرت س ت (در مقابل دشامنان و ر یام اساد)
برای تیریریها بهمثابه منب توویدکننده و بازتابدهندة محبوب و مقبولبودن در میان نیروهای مردمای
و گروههای شورشی عملکردهاست و اهمیت این موضوو بهحدی است که پسازآنیاه آمرییاا جبهاه
اونصره را تروریست خواند ،مرده محلی به این مسئله واکنش ن اندادند و تهدید اوویاه را ناه اونصاره
بلیه ر یم اسد و ارتش مدرعیکردند؛ آنها اعنهکردند که ما همه اونصره هستیم و پرچم ایان گاروه را
بهاهتزازدرآوردندت
ازآنجاکه این گروهها خود را بهترین و واالترین امت ( )Caris & Reynolds, 2014: 16میدانند باا
برقراری و تکسیس نهادهای مذهبی مجری قانون شریدت در مناطق تحت تسل خویش ،مانناد پلایس
مذهبی و دادگاههاا کاه موظ اناد« ،عضاایل اخنقای را ترویجدهناد و ری اههای ر ایال اخنقای را
بسوزانند و انسانها را باه انجااهدادن کارهاای نیاک ترغیبکنناد» ،باه تصویرساازی مثبات از خاود
میپردازند و خود را حاعران واقدی اصول دین و انسانهایی کمالطلب و وارساته مینمایانناد؛ انجااه
سری و گسترده چنین کارویژههایی در کوتاهمدت با دورنمایی راهبردی و دستیابی به هدف بلندمادت
تکسیس خنعت اسنمی صورتمیپذیردت اقاداههای عملگرایاناه محلای و اندطافپاذیری سااختاری
تیریریها به بهرهمندی از ماهیتی میانهرو تدبیرنمیشود بلیه این نرم و خوی تنداری ،در کوتاهمادت
شاخصی از بردباری و شییبایی در تدقیب اهداف بلندمدت است ()Cafrella, 20114: 41ت
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این گروهها با عط

توجه به چنین اوگوی رعتاری نره و س ت بهطور همزمان ،مبنیبر اثرگاذاری

بر ا هان و قلوب و شیلدادن به نرمی جدید همراه با مؤورههایی مانند «اقتدار ،شوکت ،شکنیت ،نرام،
قانون ،امنیت و رعاه با تقویت جایگاه خود در میان سایر گروههای شورشی و ترغیب جنگجویان برای
پیوستن به صروف خویش ،سرمایه انسانی و م روعیت سازمانی خاود را اعزایشمیدهناد؛ باهعبارتی،
آنان با م رووجلوهدادن هویت خویش ،سلطه خود را عقننیمیکنندت

 -2انگیز ه ی ایدئیلیژیک/هییری (من بع ر حی ر انی)
ییی از عواملی که در ملحقشدن اعضا به گروههای تیریری ،نقش اساسی ایرامیکناد ،انگیزههاای
روحی و روانی و هویت مقاومت ن کتگرعته از ایادوووو ی سالری – جهاادی اسات کاه منبا مهام
تسیین روحی برای اعاراد اساتت بسایاری از اعاراد براسااس منحراات عرقاهای ،ماذهبی و هاویتی
برانگی ته شدند و ر یم علوی حاکم بر سوریه را ر یمی ستمگر و سنیها را گاروه مرلاوه و مطارود
شناساییکردهاند؛ ازاینرو جنا با ر یم را مقاومات مرلاوه در برابار گرتماانی ستمپی اه و داغزنناده
در کردهاند که درصدد تسل بر کل جهان عرب هساتند؛ بناابراین آنهاا اقاداه ضاد ر یام دشامن و
براندازی آن را «قهرمانپروری» و «اعت ارطلبی» تلقیمیکننادت جبهاه اونصاره در بیانیاه تکسایس خاود
اعنهمیکند« :زمان منیوب مسلمانان بهپایانرسیدهاست و زمان ،زمان قدرت ملت اسنمی است که از
خوی تن در مقابل حاکم ستمگر دعاوکندتتت؛ بهمنرور انتقاهگیریتتت کاهش تحقیر و شاره و غاوابکردن
عداوت و شیستن سرکوب ،عدال شدهاند» ) .(Hanssen, 2014: 39اوحاق بسیاری از اعراد به گروههاای
تیریری از این باور و تصویر ن کتگرعتهاست که طیری وسای از همنوعاان مسالمان سانی آناان ،باه
دست ر یم اسد در حال قتلعاه هساتند ) .(Meir Amit Intelligence, 2013: 96ایان اوحااق ،پاس از
شایده قتلعاه مسلمانان سانی مبنیبار اساتراده ر یام اساد از سانحهای شایمیایی و ک اتار جمدای
سرعتگرعت که م

صهای عرقهای و مذهبی به جنا داخلی سوریه ب

یدهاست.

عمده جنگجویان خارجی (چه زن و چه مرد) بر این باورند که امت اسنمی از بوسنی تا سوریه و
از میانمار تا ماوی ،تحت حمنت وح یانه و ظاومانه قراردارد و تماه تانش کراار بار آن اسات تاا از
پیروزی و بیداری و پی روی مسلمانان جلوگیریکنند و زمیناههای انهاداه آنهاا را عراهمآورناد؛ آنهاا
مدتقدند که تنها دو اردوگاه در جهان وجوددارد و هی شیل سومی نیسات؛ اردوگااه ایماان و کرار و
هرکس که با آنها نیست ،دشمن آنهاست )(Hoyel & Frenett, 2015: 11؛ بناابراین بایاد ناابود شاود؛
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بسیاری از آنان ،جوام مسلمانان را یک کل درنررمیگیرند که تحت انواو ظلم و سرکوب قاراردارد و
در این راستا ،جامده بیناوملل ،سازوکاری مناسب و مؤثر برای دعاو از مسالمانان نادارد و باهنوعی در
واکنش به این امر ،دچار اهمال و قصور است و پاس ی مناسب ات ا نیردهاست؛ وذا از ایان وضادیت
بهستوهآمدهاند و خود بهمثابه یک واکنش و پاسخ عملمیکنندت
جنگجویی انگلیسی به ناه ابومهاجر ،انگیزه خود را از پیوستن به تیریریها اینگوناه بیانمیکناد:
«دالیل زیادی وجوددارند که مان ،زنادگی خاود را تر کاردهاه و باه اینجاا آمادهاه؛ مهمتارین آنهاا
انگیزههای مذهبی و دالیل انساندوستانه است ،براساس ایان واقدیات کاه هار عارد مسالمان بایاد از
ساارزمینهای اساانمی و خااون مساالمانان دعاوکنااد و بااه آنهااا کمکبرساااند» )(Barret, 2014: 21ت
جهادگرایی ،تدهدی ش صی است که براساس آن میتوان به تدلق خود به جوام مسلمان پایبند بود و
به اعراد تحت تهاجم و ستم مددرساند و جبههای متحد ،عراروی جهان ت ییلداد؛ این امر باه روایات
مرکزی برای گروههای تیریری تبدیلشدهاستت تیریریها خود ،روایتی هستند که جنا کرار در برابر
مساالمانان را نرریااهپردازی و تبلیغمیکننااد و حااس قااویای از مساالمانان را از طریااق روایتهااای
«متهمسازی» و جهانبینی «ما در برابر آنها» برمیانگیزانناد و آنهاا را بارای مداخلاه در مسایر دعااو از
مسلمانان ترغیبمیکنندت در چ م جنگجویان خارجی ،سوریه به مسیر و میدانی شراعتمند و پساندیده
برای عداویات تبدیلشدهاسات (Byman & Shapiro, 2014: 12؛ ری اه چناین حاس و تدصابهای
ب ردوستانه که در جنا سوریه ،شیوعا شدهاست به جنا داخلی

عراق بازمیگردد.

گرچه ییی از عواملی که در پیوستن اعراد و جنگجویان خاارجی باه گروههاای تیریاری ،نق ای
بسزادارد ،انگیزههای اقتصادی است ،با اتیای صرف بر آن نمیتوان به توضیح دقیقتر و کامالتر ایان
پدیده ،نایل آمد زیرا بسیاری از اعراد جنگجو (غربیها) که در ایان گروههاا عضومیشاوند ،وضادیت
ماوی و اقتصادی مناسب و مطلوب ندارند؛ بنابراین ،عنصری مهم که در پیوند اعراد به ییدیگر و ورود
به گروه ،نق ی تسهیلکننده دارد و این گروهها آن را اراوهمیدهند ،بحث «هویت و ارزشمندی» یدنای
عراهمآوردن عرصتهایی برای زندگی ارزشامندتر ورای مادیاات و رسایدن باه مرهاومی بزر تار از
مدنای زندگی است که نراههای سرمایهداری و ویبرال دموکرات غرب در تحقق این اهداف عرامادیون،
ناکاه بودهاندت
از مراحل بسیار مهم زندگانی هر ش ص ،هویتسازی است که بنابر آن ،اش ا

به تدری

خود

در جامده میپردازند؛ در مواردی ،این جریاان بهصاورت کامال و یکپارچاه بارای تماامی اشا ا
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رخنمیدهد بلیه برای بسیاری از اعراد بهطور نابرابر و ناقص و براساس ویژگیهای قومی ،ماذهبی و
نژادی صورتمیپذیرد و ازاینرو بسیاری از اعراد باهعنوان اقلیات شناساییمیشاوند و براسااس ایان
برچسب ،در مدر

«سوءاستراده ،محرومیت و بدرعتاری» قرارمیگیرند که چناین اماری ،سابب زوال

حس تدلق اعراد به جامده میشاود و ازوحاا اجتمااعی و عرهنگای ،احسااس انازوا ،سارخوردگی و
بیهدفبودن را در اعراد ایجادمیکناد؛ ازایانرو ،ایان اشا ا

 ،جاایگزینی را میجویناد تاا بتوانناد

براساس آن ،خود را از چنین حااالت نابهنجاار و نیبتباار نجاتدهناد و باا موجودیتب

ایدن باه

خوی تن ،به زندگی بهتر دستیابندت گروههای تیریری با بهرهگیری از ابزارهای اطنعاتی و رساانهای و
توجیههای ایدوووو ییی ،خود را جایگزینی آرمانی مدرعیمیکنند که میتواناد باه امیاال و آرمانهاای
چنین اش اصی جامهعملبپوشاند و وذا بسیاری اعراد از سراسر دنیا بنابر حس ماجراجویاناه و باا ایان
خیال که میتوانند به اهداف خود دستیابند ،به تیریریها میپیوندندت آنها اوحاق باه تیریریهاا را در
مقابل جوام خود که زندگی در آن [جوام ] همراه با تبدیض ،بیعاداوتی و تحقیار بودهاسات ،ارزش
میشاامارند چراکااه از ایاان طریااق احساااسمیکنند ،بااه اش اصاای مهاام و اثرگااذار و قابلتوجااه
تبدیلمیشوند؛ برای نمونه میتوان به امیرشادن بسایاری از اعاراد در منااطق و والیاات تیریریهاا و
جوالندادن با یال و کوپال جنگی اشارهکردت اعرادی که هی ارج و ارزشی نداشتهاند ،یکشبه میتوانند
امیر و قهرمان یک منطقه شوندت
هویتهای م تر  ،دستگاهی قدرتمند از عملیات ،برداشتها ،ادرا ها ،تدلقخاطر و نقاط مرج
م تر

را بازنماییمیکنند و با بهاشترا گذاری مؤوراههایی مانناد تدلقهاای ماذهبی ،خوی ااوندی،

تاری ی ،جغراعیایی و تتت انسانها را به هم مرتب میکنند و زمینههای الزه را برای کنش جمدی و عمل
متقاباال عراهممیآورنااد؛ بنااابراین ،پااذیرش برچسااب تیریااری و جهااادی ،نااوعی ارزش و هنجااار
تلقیمیشود زیرا ازیکطرف ،سابب هویاتدهی و مدناب

ای بسایاری از اعاراد سرگ اته و بیمدناا

میشود و ازطرعیدیگر بهمثابه یک راه «رهایی و نجاتب ش» ،به دعااو از خاود و همنوعاان در برابار
دشمن م تر و درنتیجه بقاا منجرمیشاودت دساتاویز قاراردادن مرااهیمی نریار «خنعات» و دعاوی
تیریریها مبنیبر تکسیس حیومت اسنمی و جهانی ،در بطن و ماتن خاود ،جا باهای اساسای بارای
بسیاری از اعراد مسلمان نهرتهدارد؛ چراکه برقراری چنین اوگاوی سیاسای عراگیار ،تاداعیگر اصااوت
عرهنگی ،خلو

مذهبی ،وحدت سیاسی و تدهد دینی برای احیاگری مجادد اساتت از آن زماان کاه

(جون  )2014داعش خنعت خاود را اعنهکارد در اسات داه گساترهای وسای از اعاراد ،بیشازپایش
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توانمند شد ()Zelin, 2015: 3ت تیریریها با وعدهدادن برقراری خنعت و ایجاد جامداهای مطلاوب و
آرمانشهر 1اسنمی براساس تراسیر سرت و س ت از قانون شاریدت ،آن را بهمثاباه اساطوره سیاسای
بازنماییمیکنند که برپایه آن ،اش ا

میتوانند به مزایا و امیاناتی عراوان ازجمله هویت ،مدنا ،پاکی،

همسر و زن و زندگی مرعه ،پست و مقاه و تتت دستیابندت
ر سااورل مدتقااد اساات کااه خصاالت اعسااانهپردازی ایاادوووو یها ،قاادرت انگیزشاای آنهااا را
اعزایشمیدهد و شور و احساس و تصمیم به عمل اعراد را برمیانگیزاند؛ باهواق  ،زنادگی در منااطق
تحت کنترل تیریریها که بهزعم خود درپی برقراری یک دووت پا و ناب اسنمی هساتند ،عازت و
اعت ار محسوبمیشود و ازاینرو اش ا

تنشمیکنند تا در تکسیس چنین دووتی پا  ،باا عنااوینی

مانند «رهبر ،امیر ،مبارز ،مادر ،مدلم ،پزشک و تتت» سهمداشتهباشاند؛ باهعبارتیدیگر« ،خنعات» ،اماری
حیاتی و اوزامی در میشود که اعراد باید در ایجاد آن نقش ایراکنند چنانکاه گاروه تیریاری داعاش
اعنهکردهاست« :هر مسلمان حرعهای که جهاد خود را در گذشته بهتکخیراناداختتتت اکناون و باهویژه
پس از تکسیس خنعت ،باید اووویت اول خود را توبه و پاسخ باه عراخاوان هجارت قراربدهاد؛ ایان
خنعت ،بی تر از گذشته به مت صصان و حرعهایها نیازدارد؛ [به] کسانیکه میتوانند به قدرتمندشدن
ساختارش کمککرده ،نیازهای سایر برادران مسلمان را تکمینکنند؛ بنابراین تر هجرت (مسیر جهاد)،
موضوعی خطرنا است و درنتیجه ،کسیکه جهاد را تر کرد و شرای اس بار موجاود را پاذیرعت،
یک تماشاگر ریاکار است» ()Archick, 2015: 40ت
ایدوووو ی تیریری – جهادی ،برساختن هویتی جدید را براساس مواد و مصاوح مذهبی و تاری ی
و آشنا هدف قراردادهاست؛ این هویت با تقبیح وض موجود و روییردی دیریناهگرا و بهرهبارداری از
مقووه خنعت ،به تحریک احساسات اعراد دامنمیزند و راهحلی برای عارار از م اینت و رنجهاا و
رسیدن به رستگاری ن انمیدهد و از این طریق ،اعراد بسیاری را به خود جذبمیکندت
ارتیاب اقداه نرامی پایدار ،باه آن نیازمناد اسات کاه گروههاای مسالح در امار اسات داهکردن و
انگیزهدادن به اعراد و کارکنان ،قادر و توانا باشندت رهبر یک گروه مسلح باید قادر باشاد تاا انگیزههاای
الزه را برای نبرد در اش ا

ایجادکند و به این پرسش است داهشوندگان پاسخدهد که چرا من بایاد

برای تو بجنگم و ک ته شوه؟ ()Vinci, 2009: 21ت رهبران گروههای تیریری با دساتاویز قاراردادن و
........................................................................................................................
Utopiaت 1
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تمرکز بر مقووهای مانند «شهادت» و توجیهگری آن در قاوب امری که مزیتی وص ناشادنی و پاداشای
شگرف نریر «به ت» را درپیدارد ،آن را نوعی منب مهام اوهااهب ش وحا میکنناد و از ایان طریاق،
مقدمات الزه را برای پذیرش جهادگرایی و نبرد عراهممیآورند؛ برای نمونه ،ایمن اورواهری میگوید:
مر

بهتر از عقبن ینی است و از زبان ساید قطاب کاه او را برجساتهترین نرریاهپرداز جنبشهاای

بنیادگرا میداند ،چنین نقلمیکند« :برادر ،به سمت جلو حرکتکن ،سرت را به سمت چپ یاا راسات
نچرخان و تنها به به ت نگااهکن» (ه اجین و ساینب)104 :1393 ،ت شاهادتطلبی ،ناوعی توجیاه
اخنقی قدرتمند است که براساس آن ،جهادگرایان میاندی ند که با ب
جاوید پسامر

ودهشدن گناهان ان از زندگی

بهرهمند خواهندشدت تیریریبودن ،عرصتی بسیار مناسب برای اعراد تلقیمیشود تاا باا

مزینشدن به این رعتار ،چیز جدیدی کسبکنند و گذشته ناخوشایند خود را تر بگویند و پا شوند
()Barret, 2014: 9ت
چنین اوگوهایی ،نق ی حیاتی برای ساازمانهای تیریاری بازیمیکنناد بهگونهایکاه تواناییهاا و
استواری آنها را نمادپردازیمیکنند و سبب تکثیرگذاری بر اعضای وسیدی از مسلمانان جهان در قاواب
عامنن شهادت میشوند؛ آنها این روش را نهادینهکردهاند بهگونهایکه در سایر گروههاای تروریساتی
دیدهنمیشود؛ آنها بهطور تدریجی و آهسته و نره ،روح خودقربانیکردن را در میان تماه جنگنادههای
خود اوقاکردند و ازاینرو میتبی از شهادت بنانهادند که ازوحا دامنه و امتداد ،از میتب مر

علسطین

و وبنان ،عراتر است ()moghadam, 2008:59؛ درواق  ،آنها با محاسابهای احساسای و اشاتباه ،مزایاای
ارتیاب عملیات انتحاری را بی تر از هزینههای آن میپندارناد و آن را نهااییترین شایل حمایات از
خداوند و بهترین راه ضربهزدن به دشمن میانگارندت
دکترین ایان گروههاا تلقینکنناده آموزههاای نیساتانگاری و پوچانگااری از جهاان اسات و باا
بیاهمیت جلوهدادن آن ،هدف شایسته و اعت ارآمیز را شاهادت و رسایدن باه به ات مدرعیمیکناد؛
ازاینرو بر م ینت ناشای از تارس بارای ماردن ،عاایق میآیناد؛ ظلام و ساتم گساترده و اساتبداد،
تقویتکننده چنین اوقاها و اعزایشدهنده شرارتهای ) (Spitz, 2014, 135آنهاستت بسیاری از اعراد که
از اطرافواکناف سراسر گیتی برای ورود به صروف تیریریها بسیجشدهاند ،میگویناد« :ماا از ماردن
نمیترسیم بلیه برعیس ،ما برای یک دویل باشیوه ،یدنی مردن به اینجاا آمادهایمت شاما عقا یکباار
میمیرید پس بهتر آن است که شما برای یک

دویل باشایوه بمیریاد» ).(Sandee & Smith, 2013: 11

جهادگرایی ،برچسب ممتااز محسوبمیشاود؛ برمبناای ایان عناوان ،اعاراد مباارز راه پااکی و آزادی
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شناساییمیشوند که با پییار در برابر دشمنان پلید ازیاکطرف آباادانی ایان جهاانی و ازطرعای نیاز،
سدادت آن جهانی را رقمخواهندزد؛ این گروههاا باا بهرهبارداری از آموزههاای دکتارین خاود ،آن را
حربهای برای جذب نیرو قرارمیدهند؛ آنها خود را در برابر دیگری «منحرف ،ظاوم ،خطاکار و مقدس»
جلوهمیدهند و خوی تن را مرکز و کانون «تقدسها ،جمیا خیارات و محاسان» و اقاداههای عملای
خود را بهترین و نزدیکترین راه رسیدن به «سدادت اخروی» مدرعی و بدینسان نیروهای زیادی را به
خود جذبمیکنند و بر تواناییهای خود میاعزایند؛ آنها به سدادت اخروی ،ایمان و یقینی کامل دارند
چراکه چنین امری را شیوخ اعراطای و دان امندان ماذهبیِ خودگماشاته باانرو مطرحکردهاناد؛ آناان
گرتهاند که هرکس در مبارزه با دشمنان بمیرد ،پاس از مار  ،منترا و بهرهمناد خواهدشاد

(Barret,

2014: 18ت)

 -3من بع اقرص ی
با توجه به وضدیت اجتماعی و اقتصادی ناشی از جناا داخلای و نقشبساتن اوضااو ناامطلوب
زیستی و رعاهی بر زندگی بسیاری از مرده سوریه (کاه ایان امار مدارف بیگاانگی بسایاری از اعاراد
بودهاست) ،تیریرگرایی را میتوان «جریانی شغلساز» و منبدی مهم برای محرومیتزدایی و عقرزدایی،
هم برای مردمان محلی و هم جنگندههای خارجی درنررگرعتت تیریریها به طارق م تلا

ازجملاه

تصرف و دستاندازی بر میدانهای نرتی (مانند موصل در عراق که یک مرکز ثقل اقتصادی اسات) و
گازی در سوریه و عراق و دراختیارگیری زیرساختهای حیاتی ،نریار خطاوط ووواهها ،کارخاناههای
قدرتمند ،سیلوهای غنت و مایملک حیومتی و مردمی و همچنین ،انجاه کارویژههایی مانند غاارت و
ساارقت بانکهااا ،عااروش آثااار باسااتانی ،وض ا ماویااات و باااجگیری و اخااا ی ،دریاعاات جزیااه از
غیرمسلمانان ،گرعتن عوار

جادهای از رانندهها ،عروش زنان بهعنوان برده ،عروش اعضای بدن اعاراد

و بهرهمندی از جیبهای پرپول حامیان خارجی (دووتی و خصوصی) توانستند مناب مااوی گساتردهای
برای خود دستوپا و ساختار مستقل اقتصادی ایجادکنند و شاید پربیراه نباشد که این گروهها (باهویژه
داعش) را در مقایسه با سایر گروههای شورشی «غولهای اقتصادی» نااهنهیمت در اواسا ساال ،2014
ت مینهای داخلی ،درآمد داعش را در محدودهای از  3میلیون دالر در روز قراردادند و داراییهاایش
را میان  1/3تا  2میلیارد دالر برآوردکردهاند ()Barret, 2014: 45؛ ازهمینرو ،متیاو وویات 1از مؤسساه
........................................................................................................................
1. Matthew Levitt
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آمرییایی -مطاوداتی سیاست خاور نزدیک میگوید« :داعش ثروتمندترین گروهی است که ما تابهحال
دیدهایم» )(Counter Extremist Project, 2015: 5ت
حسین علوی از مؤسسه انر ی عراق میگوید« :آنها روزانه  210تانیر نرت را به ترکیاه و جاهاای
دیگر قاچاقمیکنناد» ()Defterious, 2014ت ترکیاه باه باازار کلیادی بارای نرات قاچااق تیریریهاا
تبدیلشدهاست؛ زمانیکه این گروهها نرت را است راجمیکنند ،دالالن این ماده را باه مرزهاای ساوریه
میبرند و در درون وووههای مدعون در زیر زمین ت لیهمیکننادت یاک قاچااقچی میگویاد« :نگهباناان
مرزهای ترکیه چ مهای خود را میبندند» ()Giglio, 2014ت ییی از نماینادگان مجلاس ترکیاه ،علای
ادیب اغلو ،در وون  2014بیانکرد« :ارزش نرتی که داعش آن را از مناطق اشاغاوی بهدساتمیآورد و
در ترکیه میعروشد 800 ،میلیون دالر است» ()Vilmaz, 2014ت
بنابراین ،بهرهمندی از چنین منب درآمد و شبیههای ماوی عریم برای بسیاری از اعراد عقیر و بییار،
جا بهای قدرتمند ایجادمیکند و م ارکت بسیاری از آنها را در این گروهها برای بهرهمندی از مزایاای
اقتصادی و پوششدادن نیازمندیهای خود ،موجب میشود؛ درواق برخاورداری تیریریهاا از چناین
مواهب اقتصادی کنن ،سبب میشود تا هزینههای م ارکت را کاهشدهند و باهطور مساتمر ،خاود را
باز تجهیز و تقویتکنندت نییییرکت یمز در گزارش خود به قلم یگینس 1مینویسد :داعش به ساربازان
جدید درصورت پذیرش جنا و مواعقت با نبرد در برابر نیروهای دووتی ،حقوقی مدادل  150دالر در
روز پی نهادمیدهد ()Yeginsu, 2014ت
گزارشها از آن حاکی است که در جوالی  ،2014هازاران مارد مسالح از جبهاههای م تلا

باه

داعش و اونصره پیوساتندت در مااه دساامبر ادیاب شی ایلی( 2از تبدیدشادگان اواتنف ملای ساوریه)
میگوید« :جنگجویان م او

به دالیل ماوی بهگونهای عزاینده به این گروهها پیوساتهاند» (

Anderson,

)2015ت باوجود بهرهمندی اعضا از حقوق ماهیانه « به شرط پیوساتن» میتوانناد از خاناههای رایگاان
تصرفشده استرادهکنند و به همین دویل ،بسیاری از نیروهای کار محلی و جنگندههای خارجی به این
گروهها برای انجاه خدمات ملحقشدهاند تا بتوانند اقتضااهای زیساتی و حیااتی خاود را تکمینکنناد؛
بهعبارتدیگر ،گروههای تیریری با استراده از ابزار «پاول» باه تطمیا بسایاری از اعاراد و گروههاای
کوچک میپردازند و آنها را تاب و همسو با خود قرارمیدهند و وعاداریهای آنان را بارای پیشباردن
........................................................................................................................
1. Yeginsu
2. Adib Shishakli
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اهداف خاویش جلبمیکنناد؛ باهواق آنهاا منااب تحات اختیاار خاود را باهطور ماؤثر و راهباردی
توزی میکنندت عرمانده ارتش آزاد در منجیب 1،مدعی شدهاسات« :هماه مارده ساوریه میخواهناد باه
تیریریهایی مانند اونصره بپیوندند؛ چون آنها نیازهای مارده را تکمینمیکنناد» ()Jonsson, 2014: 10ت
امروزه برای بسیاری از نیروهای جهادی ،سوریه در مقایساه باا کوههاا و کویرهاای اعغانساتان ،یمان،
سوماوی و ماوی ،به میاانی آراه و عااوی بارای کنشگاری تبدیلشدهاسات؛ بسایاری از ایان اعاراد در
خانههایی مجلل و با است ر و اتاقهایی با بازیهای رایانهای زندگیمیکنند؛ بنابراین بهنررنمیرسد که
زندگی در آنجا بد باشد و این امر ،خود به حس ماجراجویی دامنمیزند ()Zelin, 2015: 3ت

 -4من بع هنسی (ها نک ح)
جهاد نیاح 2یا جهاد جنسی را عتوایی منسوب به شیخ وهابی ،محمد اودریری 3دانستهاند؛ گرچاه او
چنین امری را تیذیبکردهاست؛ براساس ایان عتاوای م امئزکننده و نابهنجاار کاه از ساال  2013در
جریان جنا داخلی سوریه برای ن ستینبار به ادبیات گروههای جهادی -سلری واردشدهاست ،بانوان
به اجبار و زور یا اختیار خود به برقراری رابطه جنسی با مردان جهادگر بارای برطرفکاردن نیازهاای
جنسی آنها مبادرتمیورزند؛ برپایه این امر ،زنان اگر برای رعا نیازهاای جنسای ماردان باه ساوریه
سررکنند ،ادای عریضه دینی و مذهبی محسوبمیشاود و ازایانرو ،ثاواب آنهاا به ات خواهادبود و
رستگار خواهندشد؛ بنابراین گروههای تیریری توانستهاند با اغوا و تحریک زنان برای پیوستن به مدل
آرمانی خود از حیومت ،یدنی خنعت اسنمی ،جامدهای م اتل را رقمبزنناد بهطوریکاه شاواهد از
ورود گسترده زنان و مردان از تماه نقاط جهان باه ایان گروههاا و عازه بسایاری دیگار بارای آمادن
حیایتدارندت
یدهاست و از آن در قاوب ناوعی ابازار راهباردی

طرح جهاد نیاح به تیریریها جذابیتی ویژه ب

برای جذب نیروی بی تر بهرهبرداریمیکنند؛ چراکه این طرح بهزعم آنان ،براسااس اوهیاات جنسای و
تداویم اسنمی است و به نیازها و خواستههای جسمانی و شهوانی اعراد و تدر
ماهیتی قانونی و قاوبی ،م روو میب

و تجااوز باه زناان،

د؛ درواق تیریریها براساس تراسیر تنانررانه خاود از متاون

اسنمی ،به دخل و تصرف در آن میپردازند و بهسادگی ،بسایاری از عداویتهاا و اقاداههای خاود را
........................................................................................................................
1. Manjib
2. Sexual Jihad
3. Muhammad Al-Arifi
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توجیهمیکنند و آن را م روو و قانونی جلوهمیدهناد ازجملاه غاارت اماوال رهاشاده اعارادی کاه از
ایدوووو ی و اهداف آنها پیروی و حمایتنمیکنناد و همچناین ،کااالیی و انحصاریدانساتن زناان و
دختران اسیرت بهرهبرداری ابزاری ،اوقایی ،مادیریتی و انگیزشای از ماذهب ،مرکاز ثقال مادل اجرایای
گروههای تیریری را ت ییلمیدهد ) .(Barret, 2014: 43مبلغان داعش ،اصووی جدید از سیاساتهای
جنسی اختراونیردهاند بلیه درعو
 18استرادهشدهاند،

 ،قواعد قانونی قدیمی و عتواهایی را که از قرون وسطی تاا قارن

بازترسیر و بازعدالکردهاند ).(Guidere, 2015

اگرچه اغلب ،زنان ،بازیگرانی منردل عر

میشوند ،امروزه آنها به باازیگرانی مهام و هدعمناد در

درون بسیاری از سازمانهای تروریستی تبدیلشدهاندت گروههای اعراطگرای خ ن از نیروی زن بارای
محدودهای از اقداهها ازقبیال تادارکات ،اسات داه ،حراا سیاسای ،مباارزه و بمبگاذاری انتحااری
بهرهبرداریمیکنند ()Saltman & Smith, 2015: 4؛ این امر برای گروههاای تیریاری مانناد داعاش و
جبهه اونصره مصداقدارد و زنان در این گروهها از نقش و اهمیتی بسزا بهرهمندندت از آن زمان که رهبر
گروه تروریستی -تیریری داعش ،خنعات خاود را اعنهکارد ،ایان گاروه یاک راهبارد (اساتراتژی)
جهادگرایی منحصربهعرد را در دستور کار خاود قارارداد کاه بار وازوه ورود زناان و اساتراده از آناان
درزمیناه تبلیغااتی و اسات دامی تککیدداشات ()Saltman & Smith, 2015: 17؛ ایان گروههاا بارای
عملیاتیکردن چنین تریری و دستیابی به عامنن انسانی مؤنث و جذب آنان از دو طریق عملکردهاند:
او « -طرح تملیک» ،یدنی بهاسیریگرعتن زناان در میادانهای جناا و مایملاک و غنیمات جنگای
دانستن آنان و بردهداری و ب« -حربه تطمی » ،یدنی وعدههای اغواکننده ،مانناد بهرهمنادی از زنادگی
راحت و مرعه و حقوق عاوی و رسیدن به مناصب ممتاز و داراشدن شوهرانی نیک و شجاوت
بهطورا قاط میتواناشارهکرد که «مناسبات و رواب جنسی که براساس صدور عتوا میان گروههای
تیریری و در مناطق تحت تصرف آنها دایر شد ،چنان مناسباتی گسترده و عمیق را دامنزدهاسات کاه
انقنب جنسی آمرییا از چهل سال پیش تاکنون نتوانسته

آن را ایجادکند» ).(Mashreghnews.Ir/1393

با برقراری شبیههای آزاد رواب جنسی م روو ،تیریریها مسیر چهلسااوه غارب در زوال اخنقای
جامده را ظرف دو سال پیمودهاندت سازمانهای تیریری مانند داعاش و جبهاه اونصاره باا پیباردن باه
اهمیت نقش زنان در جذب نیروی نرامی و جنگجویان مرد ،بهطور آگاهانه ،سیاستهای جنسی را در
دستور کار خود قراردادند و با نهادینهکردن این مقوواه در سااختار ت ایینتی خاویش ،زناان را هنار
بازاریابی تدری میکنند که پیشبرنده اصلی این سیاست و قواهب ش ت یینت آنها هساتند؛ ییای از
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مزایای این سیاست ،آن است که جهادیها آن را «چ یدن به ت»

تلقیمیکنند.

ییی از واقدیات انیارناپذیر ،آن است که انت ار مساول جنسی در عضای مجازی ،بهآساانی طیرای
وسی از اعراد را به خود جذبمیکند؛ حال بهسادگی میتوان به این قضیه پیبرد که انت اار و عرضاه
چنین مسئلهای آنهم بهصورت رایگان و م روو و باثواب در میدان عملیاتی سوریه ،چگونه میتواناد
هزاران نرر را به خود جذبکندت بسیاری از اعراد که بنابر محدودیتهای قانونی ،اقتصادی و مذهبی از
داشتن رابطه جنسی راحت و حنل محروهاند به تیریریها میپیوندندت در سازمان گروههای تیریری،
زنان کارکردی دوگانه یاعتهاند :هم اسلحهای برای جنا و هم پاداشی برای جنگجویاان

.(Esfandiari

)& Others, 2014: 2
انگیزههای جنسی ،نقش اساسی و انیارناشدنی در گسیلشادن جنگجویاان جهاادی باه ساوریه و
پیوستن آنان به تیریریها ایرامیکنند .پرعسور جان هورگان 1،کارشناس روانشناسای سیاسای و مادیر
مرکز پژوهشهای تروریسم در دان گاه پنسیلوانیا میگویاد« :بی اترین انگیازه کساانیکه از راه ترکیاه
برای پیوستن به جهادیها عازه میشوند ،آنگونهکه برخای گمانمیدارناد ،باه دیان ربطینادارد»؛ او
میگوید« :تیریریها به آنها اوهاه و آمی تهای از مناع ش صی و سیاسی میعروشند؛ به ایان جواناان،
درباره «مساول جنسی ،هیجان و ماجراجویی و رعاقت» وعدهدادهمیشود اماا درعینحاال میتوانناد از
قرنها تررقه و غربت انتقاهبگیرند» (ملکمحمد)1393 ،ت عضیله اورصاال اساتداللمیکند کاه سارکوب
جنسی در جوام اسنمی ،مهمترین دویل محبوببودن سازمانهای تروریساتی اسات؛ وی مینویساد:
«ایدوووو ی داعش ازاساس ،جنسی استت سیس سنح تبلیغاتی مهمای اسات؛ داعاش باا اراواه ایان
وضدیت جذاب (چیازی میاان بیبنادوباری و کارهاای شاراعتمندانه تحات پوشاش جهااد) خاود را
عرضهمیکند» (عبداورحمان اوراشد)2014 ،ت تیریریها با بهرهبرداری ابزاری از زنان ،جامدهای آرماانی
را بهتصویرمیک ند که اعراد درصورت پیوستن به آنها میتوانند از سدادت دنیوی و اخروی ،بهرهمناد
شوندت

 -5من بع رس نهای
رسانههای اجتماعی ،شامل صارحات اینترنتای و برناماههای کااربری ازقبیال

تاوییتر 2،یوتیاوب3،

........................................................................................................................
1. John Horgan
2. Twitter
3. Youtube
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عیسبو  1و بسیاری دیگر استت رسانههای اجتماعی یک مدل از عدلوانردالهای ارتباطی است که با
تسهیل تبادل اطنعات میان پیغاهگذار و پیغاهگیر ،محدودیت روشهای مدمولتر (روشهاای سانتی)
ایجاد مدنا را ازبینمیبرد )(Childs, 2015: 22ت در سالهای اخیر ،تبلیغات نق ی اساسای و بنیاادی در
عداویت سازمانهای تروریستی ایراکردهاست؛ بهگونهایکه استراده از رساانههای اجتمااعی و برقاراری
ارتباطات راهبردی (استراتژیک) به قلب تپنده سازمان تروریستیای مانناد داعاش بدلشدهاسات و در
اعزایش تواناییهای این گروه از طریق انتقال پیاه و چ ماندازهای جهانیاش مؤثر بودهاسات؛ درواقا
استراده آسان و ارزان از رسانههای اجتماعی ،ازیکطرف عرصتهایی نامحدود برای بهاشترا گذاشتن
پیاهها و برنامهها عرضاهمیکند و ازطرفدیگار ،تواناییهاای مهاار آن را کاهشمیدهاد؛ ایان ماوارد،
قدرتمندیهایی هستند که شبیههای اجتماعی برای جهادگرایان داعش بهارمغانآوردهاند

(Arnaboldi

)& Vidino, 2015: 129ت
چنین روشی از عدلوانردالها و انتقال پیاه در مقایسه با اوگوهای عمودی ساابق ،برمبناای روابا
اعقی و عاری از سلسلهمراتب صورتمیپذیرد که این امر ،قدرت نرو ی بی تر به زیردستان میب

اد

و درنتیجه ،ت ییلدهنده یک گروه بهعنوان «یک کال» میشاود کاه ازیاکطرف ،ساازوکارهای مهاار
جمدی را تدار میبینند و پیوستگی میان اعضا را تضمینمیکنند و ازطرعای باا تدریا

سیاساتهای

کلی گروه ،ظرعیتهای کنش و اقداههای جمدای را عراهممیآورناد؛ از طریاق انت اار ماداوه جریاان
اطنعات در شبیههای اجتماعی ،اعضای ایان گاروه قادرناد ،عداویتهاای خاویش را هماهناکنناد؛
بنابراین با تحت تکثیر قراردادن اعیار عمومی ،بهسرعت ،توده عریم الزه برای موعقیت اقداههای خاود
را کسبمیکنند؛ این گروه درنهایت ،ازوحا درونی و بیرونی ،بسیار «مندط » است ،بادین مدناا کاه
هرگاه ییی از اعضای خود را ازدستمیدهد ،سری و آسان ،جایگزینی برای او مییاباد؛ چراکاه آنهاا
عق به یک ش صیت مهم ،وابسته نیستند و اعضای این گروهها به نرر و اجازه کسی نیازندارند و هار
عضو از عرصتهایی برای برقراری ارتباط و تبادل اطنعات با سایر اعضا بهرهمند اسات

(Arnaboldi

)& Vidino, 2015: 131-132؛ درواق  ،رسانههای اجتماعی به این گروه اجازهمیدهد تا با انتقال سری
پیاه و درنوردیدن محدودیتهای میانی و زمانی ،به جذب نیروهای جدید و برقراری روابا نزدیاک
میان تماه جهادگرایان جهان مبادرتورزد؛ بهگونهایکه ما شاهد همزیستی میاان جهادگرایاان غربای و
خاورمیانهای در این گروه هستیمت
........................................................................................................................
1. Facebook
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داعش با استراده از قدرتمندی سازوارههای مدرن ارتباطی ،برای نرو میان اش ا

و جلب بسیج

و حمایت آنها عملمیکند و از این طریق به چرخهای درهمتنیده از رواب دوستانه باا چ اماندازهای
م تر ایدوووو ییی و ساختاری ترمیمپذیر از طریق جایگزینکردن نیروهای جدید انساانی و کساب
مجموعهای متنوو از مهارتهای زبانی ،عنی و رزهآوری آنان دامنمیزند و ازاینرو به نیات راهباردی
خود وسدتمیب

دت رسانهها با ایجاد یک سپهر زیستی اجتماعی منسجم ،میان جهادگرایان ،بسایاری

را به پیوستن ترغیبمیکنند )(Zelin, 2015: 2ت
داعش با بهرهگیری از رسانههای اجتماعی به تبلیغ دکترین و عداویتهای خود ازجمله ،جهاد درراه
خدا ،اجرای امور مربوط به زکات ،امور شریدت و مجازات خاطیان ،کسب بیدات ساایر گروههاا و تتت
میپردازد و بهواق از رسانه بهعنوان ابزار کسب «م روعیت اوهی» بهرهمیبارد و باا توویادکردن منااب
متنی و ویدوویی ،سبک زندگی در مناطق تحت تصرف خود را بهنمایشمیگذارد و درواق  ،ماهیات و
توانایی نراههای قضایی و اداری و شراعیت و پاسخگویی گروه را بهتصویرمیک د؛ بهعبارتی ،دساتگاه
تبلیغاتی داعش ،تصویری از موجودیت یک اوگوی جایگزین و بدیل را برای نراههاای (سیساتمهای)
حیمراناای و ساابک زناادگی عرضااهمیکند ) (Krishnamurthy, 2015: 143کااه ایاان اماار ،راهبااردی
درراسااتای یااارگیری ،بقااا و اسااتمرار اساات؛ ایاان راهباارد ،اغلااب باارای کسااانیکه موجودیاات آنهااا
تهدیدشدهاست و برای حاشیهن ینانی که احساسمیکنند صدای آنها در خرقان «عده حیمرانی خوب
و عداوت» بهگوشنمیرسد و ازاینرو سودای زیستن در سپهر زیساتی بهیناه را در سار میپرورانناد،
جذاب است؛ بنابراین ،داعش با عط

توجه به این موضوو ،بسیاری از محصولهای تبلیغاتی خاود را

درراستای ن اندادن تنش برای ایجاد حیمرانی خوب و برقراری عاداوت و ساازههای جدیاد بهیناه
متمرکزکردهاساات )(Gates & Podder, 2015, Vol: 108؛ ازاینوحااا  ،ایاان گااروه بااا اسااتراده از
پی رعتهترین شیوههای برنامهریزی (تاکتیکهای) خبرپراکنی و اتیای عاراوان باه گرتماان تبلیغاات در
طااول تاااریخ تروریساام ،جناابش را در راه رساایدن بااه اهااداف ،توانااا جلوهمیدهااد و بااا عراعیناای و
ابرواقدیتسازی ،قدرت خود را بیش از آنچه داراست ،مینمایاند؛ این امر با ترسیم منرری ایدواویستی
برای جوانان ،آنان را بدین اندی ه وامیدارد که میتوانند در یک «جنبش سیاسی ظررمند» مداخلهکنند؛
این امر ،گروه را در جذب سربازان باوقوه دور از دسترس ،رادییالکردن آنان ،مرعوبساختن دشامنان
و بارانگی تن جنگجویاانش توانامیساازد )(Bagci & Gullu, 2015: 85ت مرکاز بیناومللای مطاوداه

101

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،4شماره  ،2پاییز و زمستان (1395پیاپی )9

خ ونتهای سیاسی و رادییاویسم 1در تحقیق خود به این نتیجه دستیاعت که میدان جنا ساوریه و
عااراق ،اووااین درگیااریای بااود کااه تداادادی وساای از جنگناادههای غرباای را بیدرنااا بااه خااود
جذبکردهاستت جاییکه رسانههای اجتماعی با عرضهکردن یک منب ضروری از اطنعات ،اوهاهب ش
این اعراد است )(Furtig, 2015: 206ت

نریجهگی ی
تیریریها را باید یا میتوان کنشگرانی هدعمند و هوشمند دانست کاه باا درکای اساتراتژیک باه
بهرهبرداری از اوضاو انقنبی سوریه و ضد

حاکم بر دستگاههای امنیتی برخی از ک اورهای منطقاه

ازجمله عراق پرداختند و با مدرعیکردن خود بهعنوان طنیهداران و پیشقراوالن استقرار نراه خنعتای
ناب و نرم جدید ارزشمدار و هدعمند ،درصدد ری هدواندن در منطقاه و تحققب

ایدن باه ر یاای

غرب ،یدنی تجزیه آن هستند؛ آنها با بهرهبرداری گسترده از موهبات عصر عنّاوری و رسانههای ارتباط
جمدی ،به متیثرسازی حرعهای اطنعات و بهتصویرک یدن و بازنمایی جامداهای آرماانی (ایادوال) و
اسااطورهای رویآوردنااد کااه در آن ،قدرتمناادی از طریااق بهرهمناادی از س ا تاعزارهای م اارب و
ک ورگ ایی ،کارآمدی از طریق حیمرانی خوب ،م روعیت از طریق دستاویز قراردادن متون اسنمی
و اجرای شریدت ،سدادتمندی اخروی و به ت از طریق جهاد و مردن ،سدادتمندی دنیاوی از طریاق
زنان ،ثروتمندی و رعاه از طریق سازوارههای اقتصادی و دارایی بیشمار و هویتمندی و ارزشمندی از
طریق نوودوستی و دعااو از مسالمان تضمینشدهاساتت میتاوان داعاش را یاک «اجتمااو رساانهای
ترمیمپذیر و ابرواقدی» دانسات کاه باا عراعینیهاای هیجاانانگیز توانسات ملزوماات کانش جمدای
قدرتمند ،یدنی نیروی انسانی را از سراسر جهان و مرده محلی بسیجکند و به بازیگری قدرتمناد و باا
دامنه تهدیدآعرینی جهانی تبدیلشود و بهعبارتیبهتر باا گسساتن از حوزههاای کنشگاری محادود و
سنتی و «خردههویتی محلیبودن» باه عراساوی مرزهاای ملای عبورکناد و «هاویتی جهاانی جهاادگر»
برسازد؛ بنابراین الزه میآید تا جامده بیناومللی با دیدی واق بینانه و بهدور از هرگونه سهلانگاری باا
ات ا «اقداه عملی م تر و مجدانه» به مبارزه همهجانبه با تیریریهای داعش رویبیاورد و با ایجااد
انسداد در مسیر توانمندی آنان ،از قدرتمندی بی تر آنها جلوگیریکند؛ اوبته از پیششرطهای ضاروری
چنین اقدامی ،آن است که حامیان منطقهای و عرامنطقهای این گروهها به انقطااو حمایتهاای خاویش
........................................................................................................................
1. International Center for The Study of Radicalization and Political Violence
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همتگمارند؛ درغیراینصورت باید شاهد ری هدوانی مرصو

تر این اجتماو و دورنمای مهلکتر آن

بودت

من بع
 -1من بع ف رسی
 ب یریه ،حسین ()1387؛ انقالب بسیج سی سی؛ چ  ،6تهران :دان گاه تهرانت تیلی ،چاروز ()1385؛ از بسیج ت انقالب؛ ترجمه علی مرشدیزاد؛ چ  ،1تهاران :پژوه ایده امااهخمینی (ره) و انقنب اسنمیت

 -دکمجیان ،هرایر ()1390؛ هنبشه ی اسالمی مع ص

ر ها ن ع ب؛ ب رسی پدید بنیو گ ایی

اسالمی؛ ترجمه حمید احمدی؛ چ  ،6تهران :کیهانت

 ده یری ،محمدرضا ()1380؛ نقش رس نهه ر ع صه سی ست خ رهی ر عص ها نیشودن،ها نیشدن رس نهه ؛ تهران :انت ارات وزارت امور خارجهت
 غراری ه جین ،زاهد و قدسی علیزاده سینب ()1393؛ «مؤورههای عرهنا سیاسی جریان سالریتیریری؛بررسی داعش» ،فصلن مه مط لع ت سی سی ها ن اسالم؛ سال سوه،ش ،11

 -کریمی ،علای ()1390؛ رآمدی ب ه معهشن سی سی سی تنیع قیمی؛ مسو ئ

89تا 111ت

نظ یوهه ؛ چ ،1

تهران :سمتت

 -کاستلز ،مانوول ()1380؛ عص اطالع ت :اقرص

103

ه معه ف هنو؛؛ قودرت هییوت؛ ترجماه

)9 (پیاپی1395  پاییز و زمستان،2  شماره،4  دوره، پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم-دوفصلنامه علمی

 طرح نوت: تهران،5  چ،2 حسن چاوشیان؛ ج
 انت ارات علیاءت: تهران،1 )؛ هن؛ ن م ر فض ی رس نه س یب ؛ چ1389(  مهسا، ماهپی انیان سمتت: تهران،2 )؛ تحیل ر نظ یهه ی ر ابط بینالمل ؛ چ1385(  حمیرا، م یرزاده-

 من بع انگلیسی-2
- Archik, Kristin & Others (2015),” European Fighters in Syria and Iraq:
Assessment, Responses, and Issues for the United States”, Congressional Research
Service.
- Amnesty International (2014), “Escape from hell Torture and sexual slavery in
Islamic State captivity in Iraq”,.
- Arnaboldi, Marco & Lorenzo Vidino (2015), The Caliphate, Social Media and
Swarms in Europe: The Appeal of the IS Propaganda, in: Twitter and Jihad: the
Communication Strategy of ISIS, The Italian Institute For International Political
Study.
- Byman, Daniel & Jeremy Shapiro (2014),” Be Afraid. Be a Little Afraid: the
Thereat of Terrorism From Western Foriegn Fighters in Syria and Iraq”, Foreign
Policy at Brookings.
- Barrett, Richard (2014), “Foreign Fighters in Syria”, The Soufan Group.
- Bensemra, Zohra (2015),” Syria: Alienation and Violence: Impact of Syria Crisis”,
Syrian Centre for Policy Research.
- Bagci, Huseyin & Hilmi Gullu (2015), A Comparison between Ethnic-Driven and

104

 مطالعه موردی سوریه،شیوههای بسیج سیاسی گروههای تکفیری
Religious-Driven Terrorism: A Study of PKK and IS in Turkey and their Future
Prospects, in: From the Desert to World Cities The New Terrorism, KonradAdenauer-Stiftung.
- Cafarella, Jennifer (2014),” Jabhat Al-Nusra In Syria an Islamic Emirate For AlQaeda”, Institute for the Study of War.
- Caris, Charles C & Samuel Reynolds (2014),” ISIS Governance in Syria”, Institute
for the Study of War.
- Childs, Sean (2015), Pure Manipulation: ISIL and the Exploitation Of Social
Media, Australian Army Journal, vol xll, no.1.
- Counter Extremism Project (2015), “ISIS”.
- Esfandiari, Haleh & Others (2014), “Barbarians: ISIS’s Mortal Threat to Women”,
Middle East Program.
- Fürtig, Henner (2015), German Fighters and Their Impact on Domestic Security,
in: From the Desert to World Cities The New Terrorism, Konrad-AdenauerStiftung.
- FOI Memo. (2014),” Following the Money: Financing the Territorial Expansion of
Islamist Insurgents in Syria”.
- Gates, Scott & Sukanya Podder (2015), Social Media, Recruitment, Allegiance and
the Islamic State, Perspectives On Terrorism, Vol.9, No.4.
- Hansen, Helle Hjordt (2014); "Salafi-jihadists in Syria: A Social Movement
Theory Analysis", Roskilde University.

105

)9 (پیاپی1395  پاییز و زمستان،2  شماره،4  دوره، پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم-دوفصلنامه علمی
- Hoyle, carolyn & Aalexandra Bradford & Ross Frenett (2015), “Becoming Mulan?
Female Western Migrants to ISIS”, Institute For Strategic Dialogue.
-

Kardas, Tuncay & Omer Behram Ozdemir (2014), “The Making of European
Foreign Fighters Identity, Social Media and Virtual Radicalization”, Seta:
Foundation for Political, Economic and Social Research.

- Krishnamurthy, Rajeshwari (2015), Terrorism and Youth in South Asia, in: From
the Desert to World Cities The New Terrorism, Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Mustapha, Hamza (2014), “the Al – Nusra Front: From Formation To Dissention”,
Arab Center for Research and Policy Studies.
- Moghadam, Assaf (2011). The Globalizaotin Of Martyrdom: Al Qaeda, Salafi
Jihad, And The Diffusion Of Suicide Attack, Maryland: The Johns Hopkins
University.
- Meir Amit Intelligence and Terrorism Informatios Center

(2013),”Foreign

Figthers in Syria“,.
- Nasser, Rabie & Others (2013),”Socioeconomic Roots And Impact of the Syrian
Crisis”, Syrian Center for Policy Research.
- saltman, erin marie & melanie smith (2015),”Till Martyrdom Do Us Part’ Gender
and the ISIS Phenomenon “,Institute for Strategic Dialogue.
- Sandee, Ronald & Michael S. Smith (2013) “Inside The Jihad Dutch Fighters in
Syria”, Kronos Advisory.
- Spitz, René (2014), State-civil society relations in Syria: EU good governance
assistance in an authoritarian state, Leiden University.

106

 مطالعه موردی سوریه،شیوههای بسیج سیاسی گروههای تکفیری
- Vinci, Anthony (2009), Armed Groups and the Balance of Power: The
international relations of terrorists, warlords and insurgents, Routledge.
- White, Jeffrey & Andrew J. Tabler & Aaron Y. Zelin (2013),” Syria’s Military
Opposition: How Effective, United, or Extremist?”, The Washington Institute For
Near East Policy.
- Zelin, Aaron Y. (2015), “Foreign Fighter Motivations”, Washington Institute for
Near East Policy.

 من بع الکر نیکی-3
 سااایت شاارق االوساا ؛،»)؛ «ساایس و بااردهداری و داعااش1393/9/26(  عبااداورحمن، اوراشااد: از،)23095(
http/www.Persian.aawsat.com/tag. -

1393/9/16  سایت م ارق نیاوز؛،»)؛ «نقش انگیزه جنسی در پیوستن به داعش1393/9/16(  بیناه: از،)360422(
http/www. Mashreghnews.ir/fa/news. -

 سااایت صاادای،»)؛ «چاارا غربیهااا بااه داعااش میپیوندنااد؟1393/9/6(  مهاادی، ملکمحمااد: از،)30408( 1393/9/16ایران؛
http/www.Sedayiran.com/fa/news. :  سایت صدای ایران-

: سایت پژوهش های جهانی107

)9 (پیاپی1395  پاییز و زمستان،2  شماره،4  دوره، پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم-دوفصلنامه علمی
Anderson, Prof. Tim (2015), “The Relationship between Washington and ISIS:
The Evidence”, http://www.globalresearch.ca.

: سایت سی ان انDefterios,

John

(2014),

“ISIS'

struggle

to

control

its

oil

riches”,

http://edition.cnn.com/2014/09/03/business/defterios-oil-isis.

: سایت بازعیدGiglio, Mike (2014), “This Is How ISIS Smuggles Oil”,http://www.buzzfeed.com.

:سیاست امنیتی

 وبن-

Guidere, Mathieu (2015), “ISIS’ Politics of Sex”, http://www.sicherheitspolitikblog.de/2015/01/30/isis-politics-of-sex/12.02.2015 14:23:22.

: سایت نی تایمزYeginsusept, Ceylan (2014), “ISIS Draws a Steady Stream of Recruits From
Turkey”, http://www.nytimes.com.

: سایت روزنامه نیویور تایمزVilmaz, Guler (2014), “Opposition MP says ISIS is selling oil in Turkey”,
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/business/2014/06

108

