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 چکیده
شادن نظیار   جهاانی از بدو پیدایش خود تالش داشته تا از ابزارهاا   شدن جهانیدر عصر  عنوان مظهر تروریسم پسامدرنداعش به

غیراصایل    گارا مقاومتعنوان هویت ه داعش بهخالفت بوک استفاده کند. این در حالی است ک ویژه تارنما فضا  مجاز ، به

شادن  جهانی  ایدئولوژیک هاغربی و درصد تقابل فکر  با شالوده عقیدتی خواستار تقابل با مدرنیتۀ و پیشامدرن از نظر فکر  و

دهای باه   و فضا  مجاز  بارا  عضاوگیر ، شاکل    ویژه ابزارها  ارتباطیبهشدن جهانیاست ولی از نظر عملکرد  از ابزارها  

بارا   شادن  جهاانی ، دیگار عبارتبهگیرد. میهراس بهره   سازیجهان فرایندو گسترش خود براساس    تروریستیهاسلول شبکۀ

 جاب   برا  مجاز  فضا  بستر در پیچیده تبلیغاتیها  روش از طیفی ۀلیوسهب داعش داعش دارا  طریقت و نه مطلوبیت است.

 جاز   باه  اکناون  اجتمااعی هاا   شابکه  .گاردد مای  منتشار  نامند،می خالفت به وفاداران را خود که تروریستی گروه این به جوانان

هاا   رساانه  از استفاده با داعش حاضر حال در. است شده تبدیل خود نامشروع اهداف پیشبرد برا  داعش تالش از ناپبیرجدایی

 باه  بلکاه  ،کناد می اقدام نیرو جب  به تنهانه عشدا .است خود کنترل تحت مرزها  فراسو  به جنگ گسترش حال در اجتماعی

این مقالاه درصادد  ن اسات     .ورزدمی مبادرت مجاز  فضا  طریق از نیز دیگر کشورها  در تروریستیها  عملیات فرماندهی

  ایان گاروه تروریساتی را از ابزارهاا      ریا گبهاره شدن، چگاونگی  تقابل فکر  و نظر  داعش با پدیدۀ جهانی که ضمن بررسی

 کاو  نماید.رتباطی این پدیده واا
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Abstract 
Since its very beginning, as the symbol of postmodern terrorism in globalization era, 

Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) attempted to use globalization tools such as 

cyberspace incuding the Khalifa book (Caliphate book) website for recruiting, establishing 

terrorist cells network and expanding itself by globalizing terror. Meanwhile, ISIL defies 

western modernity and intends to undermine the basis of globalization. In this regard, ISIL 

use social media and complex propaganda system to attract people around the word. This 

paper aims to elaborate how ISIL can confront the theoretical foundations of globalization 

while using communicational tools of this emerging phenomenon.  
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 مقدمه

پس از پایان جنگ سارد بسایار  از    ویژهبهاخیر و ۀ دهکه در چند  است مییکی از مسائل مه 2شدنجهانی

اوج  1980انقال  فناور  و ارتباطات در دهاه   ده است. این پدیده که با  زندگی انسانی را تغییر داهاجنبه

  جهانی نظیر دانش، فرهنگ، جامعه و سیاسات را  هاگرفت ابتدا حوزه اقتصاد جهانی و سپس دیگر عرصه

ایان   است تا زمان و مکان دچار فشردگی شوند و ابزار اصلی شدهموجب شدن جهانیتحت تأثیر قرار داد. 
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ابزارها   دیگرعبارتبه .Shafiei & Mehrvar, 2012, p.144))   ارتباطی و اطالعاتی هستهاور پدیده فنا

باه   1سااز  و دیجیتالی  سازکوچک ن از طریق نظیر فضا  مجاز  و ابزارها  نوین ارتباطی شدن جهانی

 در حال تغییر استبه لحاظ ماهیت  کند و به دلیل این مهم تروریسم نیزمیکمک شدن جهانیتقویت ابعاد 

(Stibili, 2010, p.1). .و در این راستا از نظریه مانوئل کاستلز برا  تبیین موضوع استفاده گردیده است 

و  2خوردن تروریسام و فضاا  مجااز    پیوناد  تار قیا دقو باه عباارت   شدن جهانیتروریسم و  تنیدگیدرهم

  نوین ارتباطی  ن، تروریسم را از بستر سنتی هاتروریسم از این فضا  سیال و فناور  جانبههمه  ریگبهره

از   ریا گبهاره چراکاه   ،است شده 3خود جدا کرده و موجب تحول و بدل نمودن  ن به تروریسم پسامدرن

 ایماد یمولتبر و یسا  از فضا  ریگسم مدرن و بهرهیمصداق ترور  داریو شن  داریتو  و دکم  هارسانه

 .سم پسامدرن استیمظهر ترور

 تبلیغااتی ها  تالش و دیدمی سلفی افکار گسترش جهت در پیشتاز گروه یک را خود که القاعده برخالف

 جدیاد  نسال  وسایلۀ باه  را ا گساترده  جنابش  داعاش  بود، کرده متمرکز خود همفکر انینظامشبه بر را خود

 ترتیاب  خاود  نامشاروع  اهاداف  پیشابرد  جهت در را تر وسیع ا رسانهها  تالش که نموده ایجادها سلفی

 جاب   بارا   را خاود  اثرگابار   تاا  ساازند مای  قادر را داعش ا  فضا  مجاز بستر چندرسانه .است داده

 چیاره  القاعاده  نظیار  خاود  تار یمیقد رقبا  بر و ببرد باالتر مشابه تروریستیها  گروه بین در مخاطب خود

  اگوناه باه  اسات  نبرد در نظامی ا نیروه هماهنگی به کمک همانا هارسانه این  هاژهیاروک از یکی. شود

 Dehshiri, Jozani kohan & Jozani) کنند مدیریت را خود کنترل تحت قلمرو تا دهدمی اجازه نها  به هک

kohan, 2018,p. 142). 

گروه تروریستی داعش )در فضاا  مجااز ( مصاداق باارز تروریسام پساامدرن اسات. جاب  داعاش باه           

ا  از عقایاد دینای و باه دور از      سالیقه هاا این عالقه با مجموعه خوانش   نوین و ترکیب یافتنهافناور 

این گروه تروریستی از فضا  مجاز  و ابزارها  نوین و جبا   زی مجنوناستفاده  سازنهیزمتأمالت عقلی، 

بشار    سنت و بلکه کل جامعۀتشیّع و حتی اهل خصوصبه  اجتماعی علیه جهان اسالم هاشبکه ویژهبه ن 

 .(Shafiei, 2015, p.469) ردیده استگ

چیست؟ پاسخ این پرسش شدن جهانیحاضر  ن است که رویکرد داعش در قبال ۀ مقالبر این اساس سؤال 
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 1 گارا مقاومات هویات   عناوان باه نظار  و اعتقااد     مطرح نمود که داعش در عرصاۀ  گونهنیاتوان میرا 

نظر عملکرد   ولی از ،استشدن جهانید تقابل فکر  با با مدرنیته غربی درصد مقابلهغیراصیل با توجه به 

  هاا سالول  باه شابکۀ   یدها شاکل ابزارها  ارتباطی و فضا  مجاز  بارا    ویژهبهشدن جهانیاز ابزارها  

بارا  داعاش دارا  طریقات و ناه     شادن  جهاانی ، دیگرعبارتبهگیرد. و گسترش خود بهره می 2تروریستی

 مطلوبیت است.

داعش پرداخته خواهد شد. در ادامه ابزارها    ریگشکلاز بیان چارچو  نظر  به نحوه  در این مقاله پس

شود و در نهایت اهداف و مقاصد داعش در استفاده مینوین ارتباطی داعش در بستر فضا  مجاز  بررسی 

 .شداز فضا  مجاز  و راهبردها  مقابله با داعش در این فضا  سیال بیان خواهد 

 پژوهش پیشینۀ

تروریسام در خاورمیاناه    اگونی سعی در تبیین و تحلیل پدیدۀمتعدد و گون  هارسالهو  مقاله اگرچه کتا ،

جدیاد نظیار داعاش در ایان      و خشان سااز  تروریستی  شاو    هاگروه گیر شکلتوجه به با اما ؛اندداشته

دادن مبحا  داعاش و   رپرداز  شده برا  قرالی و نظریهاز یک چهارچو  تحلی موجودعلمی  منابع منطقه،

 ثار  باا دیادگاه نظار      حالبااین. نیستنددر نظامی منسجم و مشخص و ساختارمند برخوردار شدن جهانی

شادن  جهاانی عینی و ساختارمند به بح  و بررسی داعش و  ا گونهبها یز در ادبیات موضوع وجود دارد امن

فنی ابزارها  ارتباطی جدید بارا  ایان مفهاوم ناوین      ها پردازند و تنها به تحلیل نظر  با اتکا بر جنبهنمی

 اند.اکتفا نموده

 توان موارد ذیل را برشمرد:این  ثار می ازجمله

دانشیار  توسط سید عباس عراقچی «بررسی مورد  داعش() انهیخاورمتروریسم و فضا  مجاز  در » کتا 

، ساابق وزیار اماور خارجاه     الملال نبای معااون حقاوقی و    وزارت اماور خارجاه،   الملال باین دانشکده روابط 

  جمهاور   مریکاا،  متحاده االتیا اکشورها  پان  )  باجمهور  اسالمی ایران   اهستهارشد  ۀکنندباکرهم

  و جمهاور  (و ولاز و ایرلناد شامالی    اساکاتلند  انگلساتان، ) ایتانیبرخلق چین،   جمهور فدراسیون روسیه،

یس ساتاد برجاام وزارت اماور خارجاه و معااون سیاسای       ، رئجمهور  فدرال  لمان() کی عالوۀهفرانسه( ب

وزارت اماور   الملال باین دهشیر  دانشیار و معاون  موزشی دانشکده رواباط   محمدرضا وزیر امور خارجه،

غار   ) انهیخاورمگرایش  ا کارشناسی ارشد مطالعات منطقه  موختهدانشجوزانی کهن  نیو شاهخارجه 

________________________________________________________________ 
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مطالعات پژوهشکده الملل وزارت امور خارجه و پژوهشگر مهمان ط بیندانشکده رواب  سیا( و شمال  فریقا

 علمای و مطالعاات اساتراتژیک خاورمیاناه وزارت اماور خارجاه        هاا پژوهشاستراتژیک خاورمیانه مرکز 

چگاونگی   مجااز ، پیوناد خاوردگی تروریسام باا فضاا        تروریسام،  پدیاده  شاناخت  نگاشته شده اسات. 

 ن، راهبردهاا  نظاامی   سااختار   و گاروه تروریساتی داعاش    گیار  کلشا  ،تروریسم پسامدرن گیر شکل

داعش از فضا  مجااز  و اهاداف و مقاصاد ایان      بردار بهرهچگونگی  ،نظامی و سیاسی ۀداعش در حوز

ابزارهاا    داعاش از  و اساتفاده  داعاش   ارساانه  مؤسسات ،این فضا  سیال ازگروه تروریستی در استفاده 

  هاا شبکه، انتشار متون نوشتار ، دیدار  و صوتی الکترونیکی و وگوگفترها  نوین ارتباطی، نظیر تاال

، ریاز  برنامهاطالعات و   ور جمعاجتماعی در راستا  ارتباطات فرد ، تبلیغات، جب  و  موزش نیرو، 

باا   مقابلاه   و راهکارها ساز  میان شیعه و سنیغیریت و افکنیتفرقه و تالش برا  ساز شبکهمالی،  نیتأم

 ) موضوعاتی است کاه در ایان کتاا  ارزشامند باه  ن پرداختاه شاده اسات         ازجملهاین گروه تروریستی 

, 2016& Jozani kohanAraghchi,Dehshiri ). 

 3و  ناا مااج   2که توساط دانیال ریحاا    1«ها  سایبر واقعی و مجاز : موضوعات اساسی در فرهنگ»کتا  

فرهناگ  نماید ضمن ارائه تعاریفی از فضا  ساایبر و  ش میکه تال است حاو  مقاالت متعدد  شدهتنظیم 

ارتباط میان جنسیت و تمایل به استفاده از فضا  مجاز  و نقش فضا  سایبر  هایی دربارۀسایبر  به پرسش

ها  اجتماعی پاسخ گوید. تأکید نویسندگان بار  با ایجاد و گسترش شبکه 4در ظهور جوامع  نالین )برخط(

هاا از  ها  فضا  مجاز  و چگونگی استفاده تروریسات ها و ظرفیتدرست از قابلیت فهم عمیق و شناخت

تروریساتی القاعاده   سازمان  5ا ها  رسانهاثرگبار  بر مخاطب با بررسی استراتژ  منظوربهفضا  مجاز  

 .(Riha&Maj, 2009) است

کوشایده   7«ستلز و داناا هااراو (  پردازان فرهنگ سایبر )مانووئل کانظریه»عنوان در کتابی تحت 6دیوید بل

بپردازد. و  در این کتاا  باه بررسای  را  و     8ها  فضا  سایبر و جامعه اطالعاتیاست به ارزیابی فرهنگ
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نظریات دو تن از اندیشمندان این حاوزه یعنای مانوئال کاساتلز و داناا هااراو  پرداختاه اسات و گساترش          

یان فضا  سایبر و فرهنگ سایبر را مورد مدّاقه و توجاه  مطالعات فرهنگ سایبر و ارتباط و درهم تنیدگی م

 .(Bell, 2007) باشداین پژوهش حائز اهمیت می که از نظر ارتباط با قرار داده است

کاه باا    2«اساتفاده از اینترنات بارا  اهاداف تروریساتی     »عناوان  در کتابی تحت 1ریچارد برت و همکارانش

و به سفارش دفتار ساازمان ملال در اماور جارم و       3ازمان ملل متحدپشتیبانی واحد ویژه مقابله با تروریسم س

هاا از فضاا  مجااز  و    اند، به بررسای چگاونگی اساتفاده تروریسات    به رشته تحریر در ورده 4مواد مخدر

و جاب    5هاا  تبلیغاات  پردازند و به بررسای روش ابزارها و امکانات این بستر در راستا  اهداف خود می

ها  تروریساتی )کاه از نظار ارتبااط باا ایان پاژوهش حاائز اهمیات          ز  توسط سازماندر فضا  مجا 6افراد

مقابله با تروریسم به  در زمینۀ 7ها  سازمان مللاند تا ضمن اشاره به قطعنامهباشد( پرداخته و تالش نمودهمی

 .(Barrett et al., 2012) ها در فضا  مجاز  بپردازنداتخاذ راهکارهایی برا  مقابله با فعالیت تروریست

زماانی بارا  فرساتادن پیاام متنای در تاوئیتر       »عناوان  ا  تحات در مقالاه  9. کیگلجیمزمو  8هیتر مار  ویتاله

ضمن بررسای   10«بینی قدرت داعش در عراق و سوریهزمانی برا  کشتن: پیش حالدرعین)توئیت کردن(، 

ا  را در عراق پرداخته و تفرقاه فرقاه   هاگیر  داعش به مباح  مربوط به قومیتشکل سیر تاریخی و نحوۀ

تاوئیتر در   ویاژه باه هاا  اجتمااعی   اند و به بررسی جایگاه شبکه مدن داعش قلمداد نمودهوجودساز بهزمینه

پردازند و جب  نیرو توسط گروه تروریستی داعش می درنهایتزمینه تبلیغات، ارسال پیام،  موزش افراد و 

داعش ها  توئیتر برا  مقابله با فعالیت ویژهبهها  اجتماعی ستفاده در شبکهراهکارهایی را برا  ا درنهایت

 .(Vitale&Keagle, 2014) نمایندمی بیان

 الملال باین سید عباس عراقچی دانشیار دانشاکده رواباط   توسط  «داعش از فضا  مجاز  بردار بهره» ۀمقال

 ا هساته ارشاد   کنناده ماباکره ماور خارجاه،   ساابق وزیار ا   الملال بینوزارت امور خارجه، معاون حقوقی و 
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 جمهاور   فدراسایون روسایه،   جمهاور    مریکاا،  متحدهایاالتکشورها  پن  ) با جمهور  اسالمی ایران

جمهاور   ) یک عالوۀهب فرانسه( جمهور  و (و ولز و ایرلند شمالی اسکاتلند انگلستان،) بریتانیاخلق چین، 

جاوزانی   شااهین  وامور خارجه و معاون سیاسی وزیر امور خارجه  فدرال  لمان(، رئیس ستاد برجام وزارت

 غار   سایا( و شامال  فریقاا    ) خاورمیاناه گارایش   ا کارشناسی ارشد مطالعات منطقه  موختهدانشکهن 

الملاال وزارت امااور خارجااه و پژوهشااگر مهمااان پژوهشااکده مطالعااات اسااتراتژیک دانشااکده روابااط بااین

نگاشاته شاده    می و مطالعات اساتراتژیک خاورمیاناه وزارت اماور خارجاه    عل ها پژوهشخاورمیانه مرکز 

و  تروریسام پساامدرن   گیار  شاکل چگاونگی  ضامن بررسای    اناد کوشایده در این مقاله  نگارندگان است.

و اهاداف و مقاصاد ایان گاروه      باردار  بهاره چگاونگی   ،مصداق بارز  ن یعنی داعش در فضاا  مجااز   

داعش را  مورداستفادهابزارها  نوین  و داعش  ارسانه مؤسسات ،ا  سیالاین فض ازتروریستی در استفاده 

ماارپی  خشاونت تبیاین     تروریستی را بار مبناا  نظریاۀ     هاشبکهبررسی نموده و عملکرد داعش در ایجاد 

 . Jozani kohan(Araghchi &(2017 , نمایند و راهکارها  مقابله با این گروه تروریستی را بیان نمایند

 3«جهاد سایبر  در خدمت دولت اساالمی )داعاش(  »عنوان ا  تحتدر مقاله 2و یورام شویتزر 1هافمن دام 

هاا  اجتمااعی را بررسای    عضوگیر  و  موزش اعضا توسط داعش از طریاق شابکه   فراینداند که کوشیده

باه انجاام     است که داعش از طریق فضاا  مجااز    فرایندکنند که جهاد سایبر  درواقع نمایند و بیان می

هاا   دارند کاه داعاش از طریاق شابکه    ورزد و اظهار میاقدامات تروریستی علیه مخالفان خود مبادرت می

پاردازد و از ایان   به انجام تبلیغات برا  اثرگبار  بر مخاطب مای  5توئیتر و تامبلر 4بوکاجتماعی نظیر فیس

 .((Hoffman & Schweitzer, 2015 ورزدمی مبادرت کشورها  غربی از خصوصبهجب  افراد  به طریق

مورد  داعش  تروریسم بر مطالعۀتوسط شدن جهانیتوان در تطبیق کاربست نو ور  پژوهش حاضر را می

گسترده در راستا  دستیابی باه   طوربهاز ابزارها   ن شدن جهانیمخالفت ذاتی با  رغمعلیداعش  دانست.

 کند.می اهداف تروریستی خود استفاده
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 یو مفهوم خست: چارچوب نظریمبحث ن

 اساتلز ک مانوئال   ساو  از هکا  نظریه این. است قدرت ا شبکه نظریه مبنا  بر حاضر مقاله نظر  چارچو 

 و شاود مای  اعماال  شابکه  ناپیدا  تارها  طریق ازا  شبکه بستر در قدرت که داردمی بیان است شده ارائه

 :گرددمی ایجاد نرم بستر در شرایط این تحت قدرت از متفاوت شکل چهار
 هستند هاییشبکه شامل که گرددمی ایجادها سازمان و بازیگران از قدرت این: شبکه ۀجادکنندیا قدرت .1

 شاامل  توانناد مای  کاه  گرددیم تشکیل اشخاصی و بشر  اجتماعات بربالغ جهانی شبکه جامعهۀ هست از که

 .نباشند یا باشند ارتباطی جهانیها  شبکه این

 شکلها شبکه در اجتماعی تعامالت کردن هماهنگ برا  ازیموردن معیارها  از که قدرتی: شبکه تقدر .2

 خاص هنجارها  ایجاد وسیلۀبه اما گرددنمی اعمال شبکه از حبفۀ لیوسبه قدرت مورد، این در. گیردمی

 .گرددمی اعمال شبکه چارچو  در

 و عملکارد  حاصال  اجتمااعی  باازیگران  رو  بار  اعیاجتم بازیگران قدرت اعمال: شده  اشبکه قدرت .3

 .هست شبکه  ن به مختص هر شبکه در قدرت ها فرایند وها قالب. است شبکه در  نان تعامالت

 افاراد  برناماۀ  منافع وها ارزش بر طبق خاصها  شبکهها  برنامه به که قدرتی: شبکه ایجادکنندۀ قدرت .4

ا  شابکه  باه   ن تبادیل  و شابکه  یاک  ساختار وضعیت تغییر ابراین،بن .دهدمی جهت شبکه  ن ۀکنندکنترل

 .است متنوعها  شبکه مسلط بازیگران بین راهبرد  اتحاد مستلزم متفاوت

 نیاز  ضادقدرت  دارد، وجاود  قادرت  کاه  جاا هر ،نیبااوجودا . رودیم شمار به جامعه پایه و اساس قدرت روابط

 ضاد  و قدرت بین خاص تعامل به وابسته سازندمی را انسان اماقد که هاییسازمان و مؤسسات شکل .دارد وجود

 با انسانیها  فعالیت دامنه شده، ریز برنامه  چندبعد شبکه پیرامون در و است، چندبعد  قدرت. است قدرت

 .(Castells, 2011, p.1) است شده ساخته توانمند بازیگران از ییهاارزش و منافع به توجه

 شدنیجهانالف( 

که برخی اعتقاد دارند که شروع استعمال  ن  هرچندظهور کرد،  1940از اواسط دهه  نامهلغتلمه در این ک

 ,Bloom) گاردد یباازم  1فراصانعتی   دارهیسارما و پایان جنگ سارد و گساترش    1989  بعد از هابه سال

2002, p.21).  اقتصااد   بتادا حاوزۀ  ا ،اوج گرفت 1980  ارتباطی در دهه هااین پدیده که با انقال  فناور

  جهانی نظیار داناش، فرهناگ، جامعاه و سیاسات را تحات تاأثیر قارار داد         هاجهانی و سپس دیگر عرصه
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(144, p.Mehrvar, 2012 & Shafiei(. 1واحاد از ارتباطاات   یستمیسدر تالش هست که  درواقعشدن جهانی 

 باه وجاود  ورد   4مادنی  جامعاۀ  اناداز چشام و  3جریاان اطالعاات   2،از طریق بازار کااال و سارمایه   ویژهبهرا 

(Cocker, 2002, p.2).  یه ما کا اسات    اپروساه شدن جهانیه معتقد است کانه یگرارد تحولیکرو  برمبناا

که باع  دانست   ادهیپد توانمی راشدن جهانیبنابراین  ،ردیقرار گ  بردارپروژه مورد بهره عنوانبهتواند 

ا  بر ماردم و جواماع دیگار ساو  جهاان تاأثیر       فزاینده طوربهجهان گردد وقایع و تحول یک گوشه از می

 گبارد.

  پسااانتقاد  ایا  گراتحول کردیوارد موج سوم خود شده است که روشدن جهانیاز محققان معتقدند  یبرخ

گاردد  می یبررس االطرافجامعو  زیمتما  کردیبا روشدن جهانیتحوالت  کردیرو نیدر ا شود.می دهینام

 روسات از نمهام   نیاست. ا یکم کردیرو  جابه یفیک کردیاهتمام به رو  دارا یشناختروشحاظ و به ل

ها، رسانه یدر سرعت، حجم و اندازه ارتباطات جهان  اسابقهیبه رشد ب یاسیس و یکیتکنولوژ راتییه تغک

 اسات.  دهیا منجار گرد  یالمللنیب یاسیسها  سازمان ینیفر و نقش کشورها، نیب  متقابل اقتصاد یوابستگ

شاکل جهاان    رییمده از تغ در پس تحوالت بر یمحرکه اصل  رویو ن انهیگراتحول رییشامل تغشدن جهانی

وجاود   یالمللا نیو با  یداخلا  یاسیو س یاجتماع ، اقتصاد  هافرایند انیم  ادیز زیشکل تما نیدر ا است.

 یاست که به فرهنگ مل یالمللنیباز منابع  متأثر هارسانه ازجمله یمل فرهنگها  ، جنبهمثالعنوانبهندارد. 

ماردم   یزندگ تجار  رییتغبر شدن جهانی چراکه ،گراستمحرکه تحول  روین کی نیشده است. ا قیتزر

ثابات و   اریمع کیبه تحوالت جهان در حد  دین باور است که نبایبر ا گراتحول کردیرو است.اثر گباشته 

  مقوالت خاوددار  یشناستیغا نگرد و ازمی به  ن انهیگراینسب و  انتقاد هدگایه با دکبل ستینگر دئالیا

ه کنیمااک ،ورزدیاجتنا  مشدن جهانیان به یگراکنانه شیو بدب  ااز نگاه پروژه  ردیکن رویورزد. چنمی

ن دو یا اناه ا یم  ردیکا ه باه رو کا بل ،ز داردیا پره انیا گراجهاان ان و یا گراشمولجهان نانهیبخوشرد یکاز رو

معناایی   ۀمنزلا باه این تحاول   .(Martell, 2007, pp.175-177) اعتقاد دارد ییگراکدگاه موسوم به پساشید

در جوامع ماقبل مدرن و حتی صنعتی تفااوت   نها  جدید برا  مفاهیم زمان و مکان است که با معنا  سنتی

در نقاط مختلف، عمالً فواصل  زمانهماط و امکان ارتب هاو سرمایه هادادهبسیار دارد. انتقال  نی اطالعات، 
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زمانی را از میان برداشته است و مکان نیز با مفهوم دسترسی یا عدم دسترسی باه اطالعاات و ابازار انتقاال و     

از مفهوم مکان نیز قلمروزدایی کرده است. به این اعتباار   1پردازش  ن ارتباط پیدا کرده و انقال  اطالعات

ارتباط و انتقال شخص به جامعه اطالعاتی و یا  ۀکنندنییتعتواند میا  یافته که زهحضور در مکان معنا  تا»

 .(Pour Saied, 2009, p.11) طرد و حبف او از این مکان فراگیر باشد

ارتبااطی گردیاده اسات. ایان       هافاصلهشدن و نتای   ن موجب کم 2انقال  اطالعات و ارتباطات درواقع

 6،وج سوم دموکراسیم 5نگتنیهانت 4،فشردگی زمان و مکان عنوانبهاز  ن  3 روها همان رخداد  است که

 11جاساتین روزنبار    10،ماوج ساوم ارتباطاات و اطالعاات     9 لاوین تاافلر   8،جهاانی  دهکادۀ  7،مک لوهان

 کند.مییاد   اشبکهۀ جامع 13مانوئل کاستلز و 12مدنی جامعۀ امپراتور 

 .(Pour Saied, 2009, p.12)  فرامارز  اسات   هاا از شابکه متشاکل    اشابکه  ۀباید دانست که عرصه جامع

واکنشای در برابار گارایش     منزلاه بهدهد. از این منظر میتروریسم در این بستر رفتار  دوگانه از خود بروز 

میهویتی است که خود را مورد محاصره، تهاجم یا تحقیر  کند و در زمرۀمیعمل شدن جهانیمسلط روند 

 ,Gohari Moghaddam) انگاارد مای مقابله با این حمالت را محدود یا مسادود    هاراهر یابد و از سو  دیگ

2012a, p.94) از  10  گار یافراطا یا تحقیر تاریخی نوعی واکانش مبتنای بار     یعدالتیبو به دلیل احساس ؛

اورهاا   و ب هاا شاه یاند  منحرفاناه از  هاا که در قالب برداشت (Dehshiri, 2012, p.33)دهد میخود بروز 

 شود.میغیراصیل متولد   گرامقاومتاصیل دینی است و اینجاست که هویت 

________________________________________________________________ 

. Information Revolution 

. The Information and Communication Revolution 

. Harvey 

. Time. space Compression 

. Huntington 

. Third Wave Democracy 

. McLuhan 

. Global Village 

. Alvin Toffler 

. Third Wave Communications and Information 

. Jastin Rosenberg 

. The Empire of Civil Society 

13. Manuel Castells

14. Network Society 

15. Extremism 

16. Transnational Advocacy Networks 



 123                                                شدنداعش و جهانی 

 هانی شده فضا  مجااز  و تشاکیل شابکۀ   از ابزارها  نوین ج  ریگبهرهغیراصیل با   گرامقاومتهویت 

پاردازد و اینجاسات کاه    مای شدن جهانیها  مسلط فرایندبه رشد خود برا  مقابله با  11  فرامرزهواداران 

 گردد.میتروریسم از بستر سنتی خود جدا گشته و به تروریسم پسامدرن بدل 
 غیراصیل یگرامقاومتب( هویت 

بخش که توسط از: هویت مشروعیت اندعبارتکند که می هویت را به سه نوع عمده تقسیم مانوئل کاستلز،

دار کاه توساط   هویت برناماه  شود.می نهادها  اثرگبار اجتماعی برا  مدیریت کنشگران اجتماعی استفاده

 بازتعریف موقعیت این کنشاگران اساتفاده   منظوربهکنشگران اجتماعی با استفاده از مواد و مصالح فرهنگی 

شود که در اوضاع و احاوال و شارایطی قارار    میگرانی ایجاد به دست کنش گرامقاومتهویت گردد و می

شاود کاه باه حاشایه     مای گرفته و از سو   نان تاالش  دارند که از طرف منطق سلطه مورد ظلم و ستم قرار 

یی هاشود و شکلمیو اجتماعات  هاساز  منجر به ایجاد جماعترانده شوند. به نظر کاستلز این نوع هویت

 .(Sabouri Khosro Shahi, and Azar Goun, 2013, pp.10-9)کند میاز مقاومت در برابر ظلم و ستم ایجاد 

 روروباه جا باا تحمیال معناا    مقاومت در برابر سلطه هم هست. هرجا که سلطه هست هر»کاستلز معتقد است 

را در  جاا همهاز معنا  بدیل هم داریم و قلمرو  این مقاومت و این معنا  خودساالر   ییهاپروژههستیم، 

  هاا قصد دارد از طریق مناابع اولیاه معناا )ویژگای     گرامقاومتهویت  .(Akbari, 2012, p.270) ردیگیبرم

اقدام به سااخت هویات دفااعی در قالاب      (Valtanen, 2007)مشترک(، یگانگی فرهنگی، نمادها  خاص 

  ارزشاای منطاق ساالطه و  هاا و نهادهااا  مسالط خاود از طریااق واژگاون ساااختن قضااوت     1هاا ایادئولوژ  

 .(Castells, 2001, p.26) و خطوط تمایز خود بنماید حدومرزهاتقویت  حالدرعین

سنگرهایی برا  مقاومت و بقا بر مبنا  اصول متفاوت یا متضاد با منطق مسالط بارا  ایان     2لهن کا رونیازا

هویات مقاومات  ۀ دسات باه دو   گارا مقاومتا خود این هویت ام .(Castells, 2001, p.24) هویت قائل است

سات کاه   اصیل دارا  افق معنایی مشترکی ا  گرامقاومتگردد. هویت میگرا  اصیل و غیراصیل تقسیم 

ق به  ن هویت است و هی  کنشی   اجتماعی افراد متعلهاکنشمیتماۀ رکنندیپبامکانراهنما، معنابخش و 

گیرد. این افق معنایی نه از زندگی محسوس بیرونای،  میخارج از این افق معنایی مشترک مبنا  عمل قرار ن

که این جهاان ارزش غیرمحساوس     یدمیا غیرمحسوس به دست   ذهنی بیرونی، امهابلکه از جهان ارزش

  تجربی، عقلای و  هاهر یک از  موزه طورکلیبهاز تعالیم دینی و نیز معارف عقالیی به دست  مده است. 
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 ,Shafiei)شوند میکنند و در نهایت به افق معنایی مشترک تبدیل می ، جنبه هنجار  پیدا فراینددینی طی 

2015, pp. 491-489) .پنهانی وارد عمل شده  صورتبهن این نوع هویت ممکن است به تناسب شرایط زما

و منطاق سالطه را برانادازد و گفتماانی جدیاد       .(Akbari, 2012, p.266) شاود  لیتباد  یمردمو یا به انقال  

توان میباشد را می  نا  دینی هااصیل که برخاسته از اندیشه  گرامقاومتنمونه بارز هویت  حاکم نماید.

دانست که با ایجاد حکومات   ره() ینیامام خمتقلید حضرت  قدریعالایران به رهبر  مرجع  یاسالمانقال  

( ایجاد یستیونیصهجدید  را برا  ایستادگی در برابر نظام سلطه ) مریکا و رژیم   الگو میجمهور  اسال

  گارا قاومات مباشد هویت میاین مقاله  موردبح دوم که  امّا دستۀ (Akbari, 2012, pp.269-268) نمود

گرا  غیراصیل زمانی است که این هویت خود را هویت مقاومت  ریگشکل غازین  غیراصیل است. نقطۀ

مقابله با این حمالت را محادود یاا مسادود      هاراهیابد و از سو  دیگر میمورد محاصره، تهاجم یا تحقیر 

یاا تحقیار تااریخی و یاا      یعادالت یبا و باه دلیال احسااس     (Gohari Moghaddam, 2012a, p.94)انگاارد  مای 

 ,Dehshiri, 2012) دهاد مای از خاود باروز     گار یافراطمحرومیت و سرخوردگی نوعی واکنش مبتنی بر 

p.33) .گرامقاومتپبیرد. هویت میواکنشی و با رجوع به گبشته صورت  صورتبهلکرد این هویت عم  

از   ادهیبرگز  هایژگیوو  هاجنبهار بستن و انرژ  خود را معروف به ک زندیمغیراصیل دست به گزینش 

کند که وحدت هویتی را در  نها ایجاد نماید و این هویت بتواند گرداگارد  نهاا سانگر دفااعی     میگبشته 

ایان هویات براسااس تصاوراتی کاه از تااریخ دارناد،         درواقاع  .(Castells, 2001, pp.30-29) ایجاد نماید

این هویات باا شایفتگی نسابت باه       .(Sabouri Khosro Shahi & Azar Goun, 2013, p.18) شوندمیبرساخته 

میادعا دارد که  دیگرعبارتبهکند و میدر  ینده عمل  1شهر رماندوران طالیی در گبشته و با نوید یک 

ا  دیان بارا      سالیقه هاا و از خاوانش  ((Esmaeili, 2012, p.38نظم موجود را با خشاونت برانادازد    تواند

دارد که برا  میگیرد و برا  توجیه عمل خود اظهار میخود بهره  زی مخشونت  هاتوجیه کنش تشریح و

و با سو اساتفاده از   (Ebrahimi, 2013, pp.124-125)کنند میخشنودگی قدرت برتر )خداوند( این کار را 

ظاات اخالقای و دینای    از خدا معرفی کرده و برداشاتی ساو  از مالح    افرستادهمبانی ادیان )الهی( خود را 

 ,Ocko)دهناد  مای از نوع خاصی از قرائات دینای انجاام     بردار این عمل را با بهره ینوعبهدهند و می ارائه

2012, p.118). داشت انحرافای از مباانی   )با سو استفاده و بر یستیونیصهتوان جنبش میاین هویت را  نمونۀ

سالفی  رائت نادرست و غلط از اساالم بار مبناا  مابهب     گروه تروریستی القاعده و داعش )با ق دین یهود(،
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  هاا این هویت از طریق بازشناسی مرز میان خود  و بیگاناه بار مبناا  برداشات     درواقعدانست.  «وهابیت»

  گارا مقاومات هویت  .(Ebrahimi, 2013, p.128) انحرافی از دین تالش دارد تا به اهداف خود دست یابد

ا  خود به شکلی گسترده از فضا  مجاز  و امکانات بهره گرفته و با ایجاد غیراصیل در راستا  حفظ و بق

نماید تا به اهداف خود که همانا مقابله با روند مسلط جهاانی شاده اسات    میشبکه گسترده هوادار  تالش 

 دست یابد.

 مرزی و تروریسم پسامدرنج( شبکه هواداری فرا

  هاواداران  هاا   اصاولی، شابکه  هاا اخالقی و ارزش براساس اندیشۀ 2و کاترین سیکینک 1مارگارت کِک

رشد اسات.  مرز  روبهسازند که در  ن مناسبات فرامیویژگی کلید  جهانی مشخص  عنوانبهفرامرز  را 

الگوهاا  داوطلباناه، متقابال و افاق ارتبااط و مبادلاه        شاان مشخصهنوعی از سازمان هستند که وجه  هاشبکه

از   فرامرز  هوادار  هاشبکه .(Keck & Sikkink, 2012) هستند مراتبسلهسلاز  ترچابک  هااست. شبکه

 هاا شادن مرزهاا  میاان دولات     رناگ کام  فرایناد گاران و  طریق ساختن اتصاالت و ارتباطات میاان کانش  

 Sikkink, 1998 &(Keck ,  ورندمیارتباطی میان افراد حول یک موضوع خاص را به وجود  3 هاکانال

p.1). 

و یاا   هاا ( مرکزیات ارزش 1تاوان باه   مای   هوادار  فرامارز   هاشبکه فردمنحصربه  هاز ویژگیا درواقع

  ریکاارگ به( جب  و 4 ؛( استفاده خالقانه از اطالعات3 ؛( باور به تشابه در عین تفاوت2 ؛اصولی  هادهیا

و گفتماان   شاده تاه رفیپبحاول یاک موضاوع و یاا ارزش      هانام برد. این شبکه  سازشبکهافراد در راستا  

کند. تواناایی بسای  اطالعاات و    مییابند که شبکه را با مبادالت متراکم اطالعات تغبیه می سازمان یعموم

  & Keck). هاستشبکهایجاد فشار و نفوذ در مناطق مورد هدف در راستا  تغییرات دلخواه از اهداف این 

Sikkink, 1998, p.2)  یکدیگر هاهواداران از  رمان چراکه ؛نامندمیر    هواداهارا شبکه هااین شبکه  

 کنند.میحمایت و یا از  رمان یا طرح پیشنهاد  شبکه دفاع 

 یابناد و اغلاب دربرگیرنادۀ   مای خاود ساازمان    رشیموردپبو هنجارها   هابرا  پیشبرد  رمان هااین شبکه

از منافع خود نیستند.  فردباورانهشتی کنند و دارا  بردامیافراد  هستند که در جهت اهداف شبکه فعالیت 

شاود کاه در   مای مرزهایی   سو ن  موضوعی از روابط فرد  در هاو این امر موجب بازتولید برخی زمینه
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از این مفهوم  1دیوید اِسنو و همکارانش . 2201Sikkink,  &(Keck( شبکه اهمیت بسزایی دارد  ریگشکل

گسترش و اشتراک ادراک از جهاان   منظوربهو  گروهی از افراد به معنا  تالش استراتژیک  گاهانه از س

و این همان امار   (Keck & Sikkink, 1998, p.3)کنند میخود و ایجاد انگیزه در عمل جمعی یاد  موردنظر

  هاا فرامرز  از طریق ایجاد قالب مشترک معنا تشابه در عمل را در عاین تفااوت    هواداراست که شبکه 

  هاا ارزش افراد موجاود در یاک شابکۀ    .(Keck & Sikkink, 1998, p.7) دهدمیقرار  همورداستفاداعضا 

پردازناد و ایان جریاان اطالعاات میاان باازیگران موجاود،        مای مشترکی دارند و با هم باه تباادل اطالعاات    

ریع و سا کند. تواناایی تولیاد   میایجاد  را یررسمیغو  یرسماز پیوندها    ادهیتندرهم و م  متراکهارشته

 .(Keck & Sikkink, 2012) مشخصاه ایان شابکه اسات     نیتار مهام دقیاق اطالعاات و باه صاحنه در وردن  ن     

ا بارا  اعضاا    کنناد اما  مای   هوادار  فرامرز  در کشورها  شمال در محیطی فرهنگی فعالیات  هاشبکه

نوع  2استعمار به دلیل وجود خاطرات روابط استعمار  و نو توسعهدرحال  موجود در کشورها  هاشبکه

از ابزارهاا  ناوین     مناد بهرهغیراصیل با   گرامقاومتتر است. هویت بو متصل ترخشن مراتببهفعالیت 

  هاا   هاوادار  فرامارز  دارا  سالول   هاا  از شبکهو فضا  مجاز  طیف گستردهشدن جهانیارتباطی 

 & Arnaboldi) بپردازناد  قدامات تروریستیکند که به انجام امیو دارا  ارتباط افقی را ایجاد  همبهمتصل

Vindion, 2015, pp. 127-128). 

 مرز  مبکور دارا  دو کار ویژه خاص است:هوادار  فراۀ شبک

اطالعاات و انتقاال  ن باه سالولی کاه بیشاترین        اعتمااد قابال ( سیاست اطالعات یا توانایی تولیاد ساریع و   1

 اثرگبار  را داشته باشد.

ویژه که تواناایی ترسایم موقعیات     هامحرکو  هاتوانایی استفاده از نمادها یا داستان سیاست نمادین یا (2

  بندچارچو با  نها  درواقع، (Keck & Sikkink, 1998, p.16)   خاص را برا  مخاطبان فراهم نمایدها

را از  کنناد تاا برداشات کنشاگران    مای   نو، موضوعاتی تازه خلاق  هاشیوه به میو تصویرساز  مسائل قدی

 .(Keck & Sikkink, 2012) ویت و منافع خودشان دگرگون سازنده

حلقه  عنوانبهکند تا با ایجاد شبکه هواداران فرامرز  از اطالعات میغیراصیل تالش   گرامقاومتهویت 

  هاا فضاا  مجااز  و ابزارهاا  ناوین ارتبااطی  ن نظیار شابکه        پیوند اعضا  شبکه اساتفاده نماوده، و از  

از   ریا گبهاره در راستا  منظم ساختن و پراکنادگی تباادل اطالعاات اساتفاده نمایاد کاه هماان         اجتماعی
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نمادها  فرهنگی جدید از دل مواد  برساختن  هوادار فرامرز  است و از طریق هاسیاست اطالعات شبکه

 ,Castells) ازدپردمیا  از دین به ایجاد منابع هویت و معنا   سلیقههاو مصالح تاریخی و براساس خوانش

2001, p.88).    و بسای      ورجماع ابازار  بارا     عناوان باه و از مناسک و نمادها  ایادئولوژیک و دینای

  مبتنی بر ایمان، نظیار نمادهاا و   هامؤلفه چراکه ،نمایدمیگسترده اعضا  شبکه تحت پرچم واحد استفاده 

اعضاا  شابکه نقاش دارناد و از      تعهد جمعای و گروهای    ریگشکلمناسک بیش از هر عامل دیگر  در 

 Gohari) نمایاادماایدیاان در جهاات اهااداف خااود سو اسااتفاده   یدهااپاااداش  هاااسااو  دیگاار از جنبااه

Moghaddam, 2012a, p. 93) .هوادار  فرامارز  اسات.   هاکه این همان استفاده از سیاست نمادین شبکه  

ستی اسات در بساتر اساتفاده از فضاا      غیراصیل که خود هویتی تروری  گرامقاومتهویت  دیگرعبارتبه

اقدام به تشاکیل شابکه هاوادار  فرامارز       1  اجتماعیهامجاز  و ابزارها  نوین ارتباطی  ن نظیر شبکه

باع  تحول مفهوم تروریسم گردیده و  ن را به   سازشبکه  این نوع هااز استراتژ   ریگبهرهنموده و با 

ا  هساتند    غیرقابال مشااهده  هاو اطالعات، سالح 2دانش گریدانیببهتروریسم پسامدرن بدل نموده است. 

از این دو سالح به ساازمان شابکه    ریگبهرهو تروریسم با  استکه محل و بستر وجود  نها فضا  مجاز  

بدل گشته است که همانا تروریسام پساامدرن    4سازمان هوشمند و یادگیرنده گریدانیببهو  3محوردانشا  

 Ebrahim Nezhad Shelmani, & Eskandari) باشاد مای در فضاا  مجااز  مصاداق باارز  ن     است و داعش 

2012, pp.37-40, 44 and 46) .ه در فضاکاستوار است  یسم تهاجمیبر رئال حاضر مقالۀ  چارچو  نظر  

 .د استیو تهد ینکافهراس  داعش برا یدستشیپانگر یب  ارسانه
 

 داق بارز تروریسم پسامدرندر فضای مجازی مص داعش :مبحث دوم

گیارد و دارا   مای داعش گروه تروریستی است که به لحاظ اعتقاد  در زمره سلفی جهاد  تکفیر  قارار  

 مریکاا باه    داعش باه بعاد از حملاۀ     ریگشکل. ریشه استعقاید خشک و تفسیر  سطحی از مبانی دینی 

التوحیاد و الجهااد باه رهبار  ابومصاعب      و فعالیت  ن با تشکیل جماعات   گرددیبازم 2003عراق در سال 

نام این سازمان به القاعده عراق یا القاعده  الدنبنبا بیعت زرقاو  با  مروربه(  غاز و 2004-2006زرقاو  )

و شاورا   با پیوساتن شاش گاروه سالفی دیگار باه ا       2006فی بالد الرافدین تبدیل گشت. زرقاو  در سال 
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و  در همان سال این شورا ابوعمر البغداد  را ماأمور تشاکیل دولات    ا با مر  مجاهدین را تشکیل داد، ام

ریاست این گروه به ابوبکر البغاداد  رساید.    2010عراق نمود. با مر  المهاجر و بغداد  در سال  یاسالم

عاراق و   یاساالم بعد از یک سلسله اقدامات، عمالً وارد جنگ در سوریه شد و دولت  عراق میدولت اسال

  گسترده و تصرف مناطق زیاد  در عراق ابوبکر البغداد  هاتشکیل گردید. بعد از درگیر شام یا داعش 

یافت و  رییتغ میو شام به دولت اسال عراق یاسالمنام دولت  2014ژوئن سال  29اعالم خالفت نمود و در 

 .شدخلیفه تعیین  عنوانبهابوبکر البغداد  

داشتن نگاه منفی به ایان پدیاده اساتفاده از ابزارهاا  ناوین      و شدن جهانیمخالفت ذاتی با  رغمیعلداعش 

کند و در این مینظیر فضا  مجاز  را در راستا  دستیابی به اهداف خود مشروع تلقی شدن جهانیارتباط 

  فرامارز هواداران ۀ شبک  تروریستی در نقاط مختلف جهان به شکل هاا  از سلولراستا  به ایجاد شبکه

انتشاار متاون دیادار ، شانیدار ، نوشاتار  و       منظاور باه ست. داعاش از فضاا  مجااز     مبادرت ورزیده ا

اجتمااعی   و شابکۀ  4اینساتاگرام  3،باوک سیفا  2،یوتیاو   1،  اجتمااعی نظیار تاوئیتر   هاا از شبکه  ریگبهره

مای   تروریساتی اساتفاده   هاا از سلول  اشبکهو ایجاد  6در جهت و جب  نیرو 5خودساخته خالفت بوک

  نان. است  ورده  رو « گرید» و «خود» نیب متصلّب  مرزبند ینوعبه یتیهو منظر از داعش روهگ نماید.

 متحجرمآباناه   هاا ارزش اسااس  بار  مسالک هام  و سانخ هام  یگروه جادیا درصدد سمیالیکراد به توسل با

 ،یافراطا   لوژدئویا ،کمشتر ندۀی  و سرنوشت به باور. ابندی دست «بودن ما» حس به ینوعبه تا اندبر مده

 نیتار مهم زمرۀ در  ماد و یمال استقالل و موجود طیشرا از مشابه و کمشتر کدر ،کالیراد یسلف اندیشۀ

  جاا باه  عمادتاً  یای گراافراط اقدامات از یبخش. شودیم محسو   ریفکت انیگراافراط نیا یتیهو عناصر

 اسات   نان گبشته خاطرات بازتا  هک ن نا یذهن التیتما و جهان از یذهن  ریتفاس بر ینیع  هاتیواقع

  ناان  یذهنا  لتار یف در انیا گراافاراط  متصالب  و یکدئولوژیا ا تعلقاات  و ییگرایذهن ن،یبنابرا. است استوار

  گار یسالف  اندتوانسته داعش سردمداران. شودیم شناخته  نها  رفتار یتیهو منشأ نیمؤثرتر و نیدارتریپا

 باا  و نناد ک لیتباد  نناده کطرد و گار زشیسات  اریعتمام  دئولوژیا به یفقه و  رکف و  اعتقاد شیگرا از را
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 و روزه نمااز،  از را جهااد  ،یاساالم   هاا  موزه از ا سلیقه و افراطیها  خوانش بر مبتنی و تندروانه ریتفس

 را خود منحرفانه و ا سلیقه ها خوانش براساس عتیشر امکاح  اجرا راه خود زعمبه و بدانند ترمهم ح 

 باه  نظار  و عمال  در هکا  بپردازناد  یمابهب   هاا فیا ط ریسا ریفکت به و نندک قلمداد یاسالم خالفت سیأست

 .(Kazerani, 2015, p.210) اندبرخاسته ییگراافراط یفلسف و  رکف یمبان با مخالفت

 رواناه یم یاساالم  ماباهب  ریساا  و عیتشا  تصاوف،  ،رمسالمانان یغ را داعاش  «دگر» ،یتیهو  مرزبند منظر از

 وجاود . شاوند یما  یمعرفا  داعاش  بیرق و متعارض  هاتیهو عنوانبه گسترده فیط نیا. دهندیم لکیتش

 به یدهلکش و غالب یاسیس تیهو به داعش یکدئولوژیا - رکف تیهو شدنلیتبد ریمس در متعدد موانع

 داعش. است دهنمو بیترغ «گرید  هاتیهو» هیعل خشونت به توسل به را  نان  ن، بر یمبتن قدرت ساختار

 و همساان  نسابتاً  مناافع  و تیا هو خاود،  کمشاتر  دشامن  عنوانبه یرسلفیغ عیوسۀ جبه نیا نمودن قلمداد با

فرقاه   ریا فکت منساجم   هاهکشب یابیقدرت مهم علت تاکنون هک کندیم فیتعر خود  برا را  اهمبسته

 گاران ید و انیا گراافاراط  نیبا   مرزهاا  فیباازتعر  نیا ا. اسات  باوده  جهان در  نان اتیعمل گسترش و گرا

 شاتار ک و دیا تهد ر،یا فکت تنفار،  غلباۀ  با مرزها نیا. است شده زین  نها  گراخشونت تیهو دیبازتول موجب

 از  بساتر  نیچنا  در داعاش  باار خشاونت   رفتارهاا . اسات  شده لیتبد نیخون  مرزها به بیرق  هاتیهو

هاراس  و منازعاات  و یمابهب   هاا شکشمک و ادعاها ،یکدئولوژیا ییجو برتر براساس یتیهو منازعات

 ط،یشارا  نیا ا در. اسات  گرفتاه  لکش یتیهو تقابل نوع نیترخشن و نیرتریفراگ عنوانبه  افرقه  هاینکاف

 حالات،  نیا ا در. اسات   ن تیا هو ییمعناا ۀ هسات  افتاادن  خطر به احساس از یناش گروه نیا ییگراخشونت

 .(Sharifat, 2015, p.108) ردیگیم لکش  رخودیغ  هاتیهو رشد برابر در یتهاجم  هانشکوا

 ارزش یاک  عناوان باه  تیا قوم و مبهب از  نها یکدئولوژیا ریتفس و گراافراط  هاگروه یذهن نایب کادرا

 ها خوانش از مده بر  هنجارها به معتقد و رکهمف افراد به خاطرتعلق بااحساس  نها هک است شده موجب

 در و بدانناد  یاسا یس قادرت  و تیا مکحا باه  یابیدسات  در صارفاً  را خاود  مناافع  ،نید از منحرفانه و ا سلیقه

 باه  داعاش  بااور . بردارناد  راه سار  از خشاونت  اعماال  باا  را  ن ر،یمسا  نیا در موانع وجود احساس صورت

 از  نهاا  تاا  دهشا  موجب «گرانید» اقدامات بودن ظالمانه و  جار یاجتماع -یاسیس مناسبات بودنناعادالنه

 و یعادالت یبا   پاسخگو تواندیم خشونت به توسل تنها هک باشند داشته را مظلوم و یقربان یک ورتص خود

 منظوماۀ  از یناشا  گار ید  هاا تیا هو باا  داعاش  بارخشونت مواجهه اساس، نیا بر. باشد  نان بر مکحا ظلم

. نناد کیما  وجاو جسات  گاران ید هیعل خشونت اعمال در را  سازتیهو هک است  نان یکدئولوژیا  رکف

 یسانت   هاارزش و هنجارها و یکدئولوژیا  هاخواسته و کسر احساس از یناش یتیهو حقارت احساس
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 اناواع  باه  یسات یترور گاروه  نیا ا زدن دسات  موجاب  گاناه یب یارزشا   هاا نظام  سو از  جهاد  گریسلف

 ارزش و یتیهاو  بساتر  عناوان به ا سلیقه خوانش براساس جهاد به بر اعتقاد. است شده یافراط  هاخشونت

 رفتاار   ریا گلکش موجب ردیبگ لکش  ن اساس بر صرفاً دیبا زین جامعه قدرت ساختار و نظم هک  هنجار

  هاا نشکا وا و یتقاابل  ردیکا رو اتخاذ و خود از انهیگراوحدت  ریتصو با انیگراافراط انسجام و یگروه

 ,Ebrahim Nezhad & Farmanian, 2015) است شده «گرانید» برابر در گونهافراط  رفتارها و زی مخشونت

p. 53). 

  یها  هک است متفاوت یاجتماع -یاسیس گفتمان دو تقابل مثابهبه مخالفانش با ییگراافراط منازعۀ ،درواقع

 و ا سالیقه هاا   خاوانش  بار  یمبتنا  یقاوم  - الاه یقب گفتماان : ندارند گریدیک از کیمشتر تیذهن و کدر

 و گارا اعتادال  گفتماان  و ساو کیا  در  جهااد   گار یسالف  و  گریافراط بروز صورتبه دین از منحرفانه

افاراط  هکا  لباسات . گار ید  ساو  در یغربا  یستیمدرن و والرکس گفتمان و یعیش اسالم یرحمان و یعقالن

 فیا تعر « زیسات غار  » و « زیسات عهیش» صورتبه «دگر» نیا به نشکوا در را خود تیهو  ریفکت انیگرا

 دهیا گرد یتیهاو   هاا گسال  دیتشاد  و گاران ید تیا هو از زیا  مخصاومت  فیتعر موجب امر نیا. نندکیم

 اینجاست و است داده قرار یعیش اسالم و والرکس ییگراغر  برابر در را یافراط  گریسلف هک  اگونهبه

ها  شبکه و مجاز  فضا  نظیر  ن ارتباطی نوین ابزارها  وشدن جهانی مقابل در خود ذات در داعش که

 .(Jahani, 2015, p.451) است ذاتی تنفر احساس دارا  یاجتماع

 یتیهاو   هاا مؤلفاه  نیتار مهام  از یاجتمااع  -یفرهنگا   هاا شاه یر با  الهیقب یذهن  هاانگاره ان،یم نیا در

 ،یافراطا  یای گرایعربا  ،یقاوم  دیشاد  تعصاب  ،یای گرالاه یقب هک رایز شودیم محسو  یافراط  ها ریفکت

 عقل، به توسل و  نو ور هرگونه و دهدیم قرار دکیتأ مورد را ییگرافهیخل و یمبهب امور در  ریگسخت

 وفاادار . پنداردیم «دگران»ۀ زمر در را  ن به معتقدان و ندکیم قلمداد بدعت عنوانبه را عرفان و تصوف

  الهیقب -یمقو یاسیس فرهنگ براساس  زیغر  ازهاین به اکات و یمحل ای  الهیقب تیماه با نانهیبوتاهک  ها

 باا ) انیعیش و افرانک خون ختنیر دانستن مباح بر ییرگرایتکف یمبهب -یفرهنگ  هاانگاره هک شده موجب

 استوار  نان قبال در یتقابل و خصمانه  هااستیس اتخاذ و( یرافض و گرابدعت عنوانبه  نان ردنک قلمداد

 درصادد  شیخو یتیهو یابیباز  برا و خود یلیتحم ضعف جبران منظوربه  جهاد یسلف  هاگروه. گردد

 باه  اناه یگراتقابال   دئولوژیا با هک اند ن خواستار و اندبر مده ییگرافرقه و تعصب و خشونت روح  ایاح

 تاوان یما  را یکیزیف خشونت به  ریفکت انیگراافراط توسل هک لباست. بزنند دامن «دگران» با یطلبجنگ

 ردکا  یابیارز «گرانید»  سو از  نان تیهو ارکان به ینشکوا و گروه به نینماد یبخش معنا  برا  ردیکرو
(Daneshyar, 2015, p. 438). 
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 مبحث سوم: ابزارهای ارتباطی داعش در بستر فضای مجازی
 الف( انتشار متون دیداری، شنیداری و نوشتاری توسط داعش در فضای مجازی

. ردیا گیبرمتوسط داعش موضوعات مختلفی را در رشدهمنتش  ویدیویی و تصاویر هافیلم( متون دیداری: 1

به نمایش انواع مختلف اعادام شاامل بریادن سار )خبرنگااران و اتبااع خاارجی و مخالفاان          نها  ا  ازدسته

داعش(، به صلیب کشیدن، سوزندان، غرق کردن افراد در زیر    با هدف ایجاد ترس و وحشت و القاا   

 .(Araghchi, Dehshiri & Jozani kohan, 2016, pp. 172-173) شودمیقدرت داعش نمایش داده 

ساخت   دیگر  شامل ویدیوهایی از انجام عملیات انتحار  توسط مبارزان داعشی و یا تحمل شارایط ۀ دست

با حداقل غبا بارا  ترغیاب افاراد در جهات پیوساتن باه ایان گاروه تروریساتی اسات            هاکوهنظیر عبور از 
(Lombardi, 2015 a, p.91). 

)ناوعی   1که مبارزان داعشی را در حال خوردن بستنی یاا شااورما    اقهیچنددق  ویدیویی کوتاه و هاکلیپ

یا تقسیم غبا باین   .(Fernandez, 2015, p.8) غبا  عربی(، باز  با کودکان، نوازش گربه و شنا در استخر

الش دارد که به مخاطب روحیه دهد تمینشان  نها  و کمک به سالمندان توسط هایداعشافراد فقیر توسط 

را القاا   یسات یترورو ترسیم فضا  مطلو  و  رام را برا  پیوستن دیگران به ایان گاروه    نها  همکار  میان

 .(Fernandez, 2015, p.7)نماید 

و  هاا ، خطباه هاا ، قصاه هاا ، سارودها، ساخنرانی  هاا توان به بیانیهمیمتون شنیدار   در زمینۀ( متون شنیداری: 2

 در زمیناۀ . (Sharifat, 2015, p.111) ره کرد  صوتی اشاهاها در جهت اهداف داعش و در قالبووگگفت

  حماسای )در جهات   هاا و ساخنرانی  زیا  مکیتحر  هاسخنرانی داعش تالش دارد از دو جهت سخنرانی

 سارودها  مابهبی و   .(Sharifat, 2015, p.113) یخ گبشته( باه اهاداف خاود دسات یاباد     تار  سازبرجسته

  دیگر نیز در جهت تشویق افراد به پیوساتن باه داعاش توساط ایان گاروه       هازبان حماسی به زبان عربی و

 .(Mahzam, 2015, p.3) گرددمیتروریستی در فضا  مجاز  منتشر 

و  هاا هاا، اخباار، مقااالت، بیانیاه    وگوگفات ، هاا ، منشاورات، ناماه  هااین بخش شامل کتا  ( متون نوشتاری:3

 گاردد مای شود که توسط داعش در فضا  مجاز  در جهت اثرگابار  بار مخاطاب منتشار     می هاگزارش

111), p.Sharifat, 2015(.      باه زباان عربای و انگلیسای و      2داعش در این راستا اقادام باه انتشاار نشاریه داباق

________________________________________________________________ 

1. Shwarma 

2. Dabiq 
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 مخصاوص  1بر  ن نشریاتی دیگر  نظیر الشاامخه عالوه .p.(Husick, 2014 ,(1   دیگر نموده استهازبان

 4به زبان روسی و قسطنطنیه 3ایستاک ,p, p2015b (Lombardi.118-(119 به زبان فرانسه 2بانوان، دارالسالم

از دیگار متاون    .(Mahzam, 2015, p.2) گاردد مای در فضاا  مجااز  منتشار     به زبان ترکی توسط داعش

اشااره   5  سایاه هاا الکترونیکی تحت عناوان پارچم    هاکتا توان به میتوسط داعش  منتشرشدهنوشتار  

گاردد و  می منتشردر صد صفحه  هاگردد. این کتا می  کاربر  توئیتر توزیع هاکرد که از طریق حسا 

بارا  کنتارل منااطق تحات      هاا (، ساربازان ) ماوزش  هاشامل پن  بخش رهبر  داعش )اهداف و استراتژ 

 هاا شی و بهداشتی، رساانه تصرف داعش و حفظ زنجیره فرماندهی(، خدمات مباح  مربوط خدمات  موز

  نگار ناده ی   داعاش بارا  دنیاا  غار (،     هاا   اجتمااعی و پیاام  ها  ارتباط داعش، شبکهها)استراتژ 

 ,Lombardi, 2013 a) فرانسه و ایتالیا( اشاره کرد ویژهبه  تروریستی برا  حمله به اروپا ها) موزش سلول

pp.108-109.) 
 اعیاجتم یهاشبکهب( استفاده از ظرفیت 

امکاان   چراکاه بارد،  مای   اجتمااعی بارا  دساتیابی باه اهاداف خاود بهاره        ها  شبکههاداعش از ظرفیت

  اجتماعی به دلیل سارعت بااال  انتشاار    ها، یوتیو  و سایر شبکهبوکسیفاثرگبار  بر کاربران توئیتر، 

اشد. احمد ابوسامره کاه   بمی  مشابه فراهم هاو روش  گباراشتراکفیلم، عکس، تصاویر و پیام از طریق 

 باشاد مای   اجتمااعی داعاش   هاا اصلیت سور  دارد و در  مریکا بزر  شده است، مسئول بخاش شابکه  
(Ebrahim Nezhad & Farmanian, 2015, p. 56). 

 ( توئیتر1

 یرسام   کااربر  کاه اخباار    ها. حسا است  کاربر  هاداعش در توئیتر دارا  انواع مختلفی از حسا 

 بازنشار  منظاور باه توساط حامیاان داعاش و     کاه  یررسام یغ  کااربر   هاا حسا  کنند،میر را منتش داعش

ا  که افراد و مباارزان داعشای باه انتشاار خااطرات و        کاربر  منطقههارود و حسا میاطالعات به کار 

ر   کاربر  خود به انتشاها. داعش از طریق حسا اندمشغولگزارش وقایع روزمره و تحسین جهاد در  ن 

  دستی، تحسین مبارزان خود ها  عملیات انتحار ،  موزش استفاده از سالح یا بمبهایی از صحنههافیلم

داعاش همچناین اقادام باه      (Araghchi & Jozani kohan, 2017, p. 158)ورزد. مای مشابه مبادرت  و موارد

________________________________________________________________ 

1. Al. Shmikha 

2. Dar. Al. Islam 

3. Istok 

4. Konstantiniyye 
5. The Black Flags Books 
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  هاا حساا    سااز هماهناگ  از طریاق  افازار نارم نموده که ایان   1طلوع سحر )فجر بشارت( افزارنرمتولید 

 از ساو  حامیاان داعاش اقادام      نهاا   باه  موردعالقاه کاربر  افراد با هواداران داعش به ارسال موضاوعات  

و اطالعاات از   هاامکان انتشار پیام افزارنرم  دیگر این هااز قابلیت .(Schori Liang, 2015, p. 5) نمایدمی

 باشاد مای  نهاا   تعامال دیگار  باا    هرگوناه و بادون اجاازه و یاا      کاربر  افراد به ناام ایان افاراد    هاسایت
(Hoffman & Schweitzer, 2015, p. 73). 

مبادرت ورزیده است و کااربران را   2یش در توئیتر به ایجاد هشتگهاهماهنگ ساختن پیام منظوربهداعش 

 منظاور باه  3ه داعاش با  هاا نگااه  هماۀ  #مختلفای نظیار     هاهشتگ نماید.می هاتشویق به تقویت این هشتگ

  تروریستی داعش در نقاط مختلف هاداعش و ایجاد اتحاد و پیوستگی میان سلول یمافزایش مخاطبان حا

 .(Vitale & keagle, 2014, p. 7) رودمیدنیا به کار 

 ( یوتیوب2

تیاو   رود. داعش در یومی  ویدیویی به کار هابه اشتراک گباشتن فیلم منظوربهشبکه اجتماعی یوتیو  

  هاا    موزشی، فیلمهاشدن در راه داعش، فیلمو ستایش جهاد و کشتهیی در مدح هانماید فیلممیتالش 

 .(Schori Liang, 2015, p.6)    موزش عقاید سلفی را منتشر نمایدهامربوط به عملیات انتحار  یا فیلم

 بوکسیف( 3

و انتشار اناواع مختلفای از  نهاا نظیار      هاامیپ  غیر متمرکزساز منظوربه بوکسیفاجتماعی  داعش از شبکۀ

ایجااد   .(Araghchi & Jozani kohan, 2017, p. 160) دینمایمصوتی و متنی استفاده   هاامیپفیلم، عکس، 

و ایجااد جلساات پرساش و پاساخ مجااز  از دیگار اقادامات         بوکسیف  مجاز  در هاو گروه هاانجمن

 .(Woolsey, 2014, pp.44-45) باشدمیبوک داعش در فیس

 ( اینستاگرام4

گردد. داعش در میبصر  استفاده   هاامیپو  هاعکس  گباراشتراک منظوربهاجتماعی اینستاگرام  شبکۀ

در جهان، تقدیس جهاد، سالح و  یعدالتیبو مواد بصر  با مضامین  هانماید از عکسمیاینستاگرام تالش 

________________________________________________________________ 

1. Down of Glad Tidings فجر البشائر 

 
1. Hashtag: 

درباره موضوعی خاص در سطح جهانی و  (Comments)و نظرها  (Posts)ها گبار  پستبند  و به اشتراکرچسبی است که برا  دستهب

Ahmadvand & Mokhtari, 2015, p.325)) .رودیمفراتر از حلقه و فهرست دوستان به کار 

3. #All Eyeon ISIS 
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کاردن باا   ن داعاش و بااز   ره مبارزان داعش، رهباران و رزمنادگا  گلوله و تجهیزات جنگی، زندگی روزم

حیوانات خانگی نظیر گربه توسط مبارزان این گروه تروریستی برا  اثرگبار  بیشتر بار مخاطاب اساتفاده    

 .(Vitale& Keagle, 2014, p.8) نماید

 ( خالفت بوک5

 نموده است. در ایان شابکۀ    ندازاراهطراحی و  2015اجتماعی خالفت بوک را از ماه مارس  داعش شبکۀ

اجتمااعی   استفاده گردیاده اسات. ایان شابکۀ     بوکسیف  گرافیکی شبیه هااجتماعی از رنگ  بی و طرح

دنیاا   ده است و قادر به پشتیبانی هفت زباان زنادۀ  مکانی امن برا  ارتباط هواداران داعش تبدیل ش عنوانبه

پابیر  امکانیر، فیلم، متن و ایجاد گروه در خالفت بوک تصاو  گباراشتراکباشد. استفاده از هشتگ، می

ا  بارا   شااید خداوناد شاما را وسایله    »، گزیناۀ  «ادامه دهید»گزینۀ   جابه 1باشد. بعد از ورود به تارنمامی

اجتمااعی   جاود دارد. یکای از قاوانین ایان شابکۀ     باه زباان عربای و    «  میان مسلمانان قارار دهاد  وگوگفت

اطالعات شخصی دیگاران    گباراشتراک(، منع انعکاس و نمارخ) 2در پروفایل ممنوعیت گباشتن عکس

 .Dehshiri & Jozani kohan, 2016, p) اسات  یگمناام  منظاور حفاظ  بهو نیز الزام به عضویت با نام مستعار 

45). 

 اهداف و مقاصد داعش در استفاده از فضای مجازی مبحث چهارم:
 الف( جذب و آموزش نیرو

ستا  جب  نیرو از طریق فضا مجاز  سعی در تغییر نگرش افراد و تغییر دیدگاه  نها به نگرش داعش در را

مای نماید و در این زمینه به استفاده گسترده از خشونت و انتشار  ن در فضا  مجااز  مباادرت   میافراطی 

شونت )نظیر نمایش از خ رحمانهیب استفادۀ .(Araghchi, Dehshiri & Jozani kohan, 2016, p. 191) ورزد

  تروریستی مشابه هاو سوزاندن افراد( و انتشار  ن با باالترین کیفیت، نقطه تمایز داعش با سازمان هااعدام

کاه توساط    3داعش بر این مبنا از اصول مادیریت تاوحش   .( p.Maggiolin, 2015 &Plebani ,154) است

Al-) نمایاد مای اسات، اساتفاده    در وردهنگاارش   در کتابی به همین مضمون برا  القاعده به 4ابوبکر ناجی

________________________________________________________________ 

.Website :محتوا  رسمی است که براساس اینترنتی مشخص است و معموالً دارا  ۀدامنارا  در بستر فضا  مجاز  که د  اصفحه 

 .دهی شده استموضوعاتی مشخص سازمان

2.Profile 
3. Management of Savagery 

4. Abu Bakr Annaji 
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Qarawee, 2015, p.154) . و فضا  مجاز  از  هانمایی  ن در رسانهنمایش خشونت از طریق قدرت بزر

تارس و وحشات در    ۀجادکنناد یاعامل  عنوانبهالگو  سنتی تنبیه دشمن و از سو  دیگر  عنوانبهیک بعد 

 ,Plebani & Maggiolini, 2015) رودمای ت و برتر  خود به کاار  تالش برا  نشان دادن قدردل مخالف و 

p.29). 

ایجااد روحیاه حماسای،     منظوربهنماید تا مینوین تالش  یارتباط  ها فناورداعش با استفاده از تبلیغات و 

و با  .(Gupta, 2015. p.1) دارا  تنفر و تعصبات منحرفانه مبهبی در فضا  مجاز  وحشت را تزریق نماید

را  خاود  یتهاجم نماید تا روحیۀمیگر ، تالش افراطی فرایندبر تسهیل هانتشار  ن در مقیاس گسترده عالو

و نیروها  خود  هاساز  تواناییو با برجسته .(Plebani & Maggiolini, 2015, p.39) به دیگران نشان دهد

 .Greene, 2015, p) کند خود را تصرف موردنظربتواند با کمترین هزینه مناطق  یافکنهراسبر ایجاد عالوه

، روحیه حماسی و تشویق به جهااد   گریسلف  تبلیغاتی خود در فضا  مجاز  از هاداعش در روش .(16

امار تنهاا منحصار باه نماایش       کناد و ایان  مای را روایات   یات رویادادها برد. داعش عمدتاً جزئمیرا به کار 

و جزوات  موزشی نحاوه کاار باا ساالح و      ها، کتابچههافیلم کند تا با انتشارمیخشونت نیست بلکه تالش 

به افراد  و استفاده از کمربند انفجار  و انجام عملیات انتحار  و شیوه مبارزه را سازدست  هاساخت بمب

کند تا اوضاع زنادگی ماردم را در منااطق تحات سایطره خاود دارا        میسو تالش بیاموزد. داعش از دیگر

را باه   تیا هاگوش»عنوان تحت 1توان به ویدیوها  جان کانتلیمیدهد. در این زمینه  کیفیت مطلو  نشان

که به نمایش مناطق مختلف تحت سایطره داعاش و تاالش بارا  نشاان دادن روناد عااد          2«من قرض بده

ا  را بارا   ویاژه  داعاش برناماۀ   .(Maggioni, 2015, pp. 59 & 64) ، اشااره نماود  پردازدیمزندگی مردم 

زورا »ا  جدید  باه ناام   رسانه حلقۀ یتازگبهگروه  نیا کند.میبانوان به این گروه تروریستی دنبال  جب 

 کردن ایدۀکرده است و تالش دارد تا با مطرح  مختلف اجتماعی ایجاد ها)بنیاد زورا( در شبکه 3«فاندیشن

________________________________________________________________ 

 .John Contlie  ویدیویی ها پدستگیر شده است و با انتشار کلیکه توسط داعش  باشدیمجان کانتلی خبرنگار  انگلیسی 

 و همکار  با داعش، توانست جان خود را از مر  و اعدام نجات دهد. «را به من قرض بده تیهاگوش»

2. Lend Me Your Ears 
3. The Zora Foundation 
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و جاب  در ایان گاروه     حمایت از مبارزان داعش و داشتن کودکان جهااد   ناان را ترغیاب باه حمایات     

نماید میرا در توئیتر ایجاد نموده است و در  ن بانوان را تشویق  1امۀ شبکتروریستی نماید. داعش همچنین 

 .(Schori Liang, 2015. p. 6)که همسران مبارزان داعش شوند تا بتوانند فرزندان جهاد  را تربیت نمایند 

اعش در حال شاد  کردن و انتشار خاطرات زناان داعاش در     دهااستفاده از تصاویر  با مضمون خانواده

 .Ali, 2015, p) باشدمیگبار   نان یکی دیگر از ترفندها  داعش برا  جب  بانوان توئیتر و به اشتراک

  سلفی تحت عنوان جهاد نکااح  هاتوسط محمد عریفی از مفتی صادرشدهفتوا   بازنشرعالوه بر  ن  .(15

انتشاار   . (Ali, 2015, p. 17) باشاد برا  جب  بانوان به این گروه تروریساتی مای   یکی از ابزارها  داعش

هاا  اجتمااعی تاامبلر کاه در میاان      عنوان الشامخه و نفاوذ گساترده در شابکه   نشریۀ مخصوص بانوان تحت

مای برا  اثرگبار  بیشتر بر رو  مخاطباان خاانم    داعش  هاروش ازجملهمحبوبیت زیاد  دارد،  هاخانم

اجتمااعی    هاا شابکه  ن در   هاا لمیفو انتشار تصاویر و  2الخنسامیشد. داعش همچنین با ایجاد تیپ نظابا

درصدد القا  این دیدگاه هست که زنان تحت خالفت داعش قادر به حمل سالح و توانایی دفااع از خاود   

 روه تروریساتی نمایاد  مایت از ایان گا  از این طریق بانوان را تشویق به همکار  و ح کندیمهستند و تالش 

(Hoffman & Schweitzer, 2015, p.75). 

  زیا ربرناماه گاردد دارا  سااختار   میتبلیغاتی داعش که در بستر فضا  مجاز  منتشر   هاامیپ طورکلیبه

کند تا قلمرو تبلیغاتی خود را در سطح جهانی قرار دهد کاه هادف  ن   میباشد و داعش سعی میبلندمدت 

ا  از کاردن جواناان غربای و جواناان مسالمان در کشاورها  مختلاف و ایجااد شابکه         اطیافر فرایندایجاد 

و معرفای   یعادالت یب  حماسی، مبارزه علیه ها  داعش حاو  داستانهاباشد. پیاممی  تروریستی هاسلول

ا  اول   رساانه هاا در حلقاه  هاا این پیام. (Maggioni, 2015, p. 80) باشدیم یاسالمخالفت  عنوانبهخود 

  هاا   دوم توساط رساانه  هاا گردد و در حلقاه می  اجتماعی و در بستر فضا  مجاز  منتشر هایعنی شبکه

 .)Ghassemi Aliabadi, 2016(گردد میباز نشر  2و العربیه 1االخباریه 3خبر  نظیر شبکه الجزیره

________________________________________________________________ 

1. Umm Network 
.Al.khansa Brigade نام یکی از زنان مسلمان در صدر اسالم

. AlJazeera 
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 های ارتباطی داعش و اهداف آن: استراتژی(1جدول )

 بستر ارتباطی استراتژی بلندمدتهدف  مدتههدف کوتا انواع تولیدات

هااا  هااا و شاابکهرسااانه

اجتمااااااااعی نظیااااااار 

 بوک و توئیترفیس

اثرگاابار  باار حامیااان  

 بالقوه و سلفیان افراطی

افراطای   فرایندایجاد 

 نمودن و جب  افراد

ارتقاااااا  رفتارهاااااا  

ناهنجااااااار و تقلیااااااد 

کورکورانااااه و نقاااال  

 ها  داعشروایت

  هاا عاملستمیس

 اجتماعی

ایجاد تارس و وحشات   

هاا  اعادام و   نظیر فیلم

 بریدن سر و سوزاندن

دشااااامنان داعاااااش و 

 مخاطبان غربی

القااااا  وحشاااات و 

 هراس

 میااز نمااایش خشااونت

مااااار  و تحریاااااک 

 ها  احساسیواکنش

 ویدیو

و ضاااد  ضاااداطالعات

 ریاااااااانظروایاااااااات 

جاااان   هااااگااازارش

کااانتلی تحاات عنااوان   

هایت را باه مان   گوش»

 «قرض بده

ت و انتشااااار اطالعااااا 

مناااد سااااختن  عالقاااه

 مخاطبان غربی

ارتقاااا  توجاااه باااه  

داعش باا تمرکاز بار    

تبلیغاات    سازیخنث

ا  غاار  باار  رسااانه

 ضد داعش

ایجاااد ضااد روایاات و   

دوباره مکتاو  سااز    

 ازمطالاااااب محتاااااوا  

 داعش نظرنقطه

 ویدیو

اطالعاااااات و اخباااااار 

کوتاااه داعااش، نظریااه  

نشااریه گاازارش دولاات 

بروشاورها    و یاسالم

 تبلیغاتی

 شناساااااز  حامیااااان 

بالقوه داعش با سااختار  

زندگی در مناطق تحت 

تصااارف ایااان گاااروه، 

اثرگاااابار  باااار رو  

جهااان غاار  کااه بااه    

اقاادامات ضااد داعااش  

 ورزند.مبادرت می

: انتشاار   سااز  عاد

 منظااااورباااه اخباااار  

تأکیدکردن بر روناد  

عااااااد  زنااااادگی  

روزماااره ماااردم در  

مناطق تحات سایطره   

 داعش

ایجااااد ضاااد روایااات: 

ه مکتاو  سااز    دوبار

 نظااارنقطاااه ازمطالاااب 

داعااش، تااروی  عاااد  

بااودن زناادگی روزمااره 

در مناطق تحت سایطره  

 داعش

 حماالقاباالسااند 

pdf 

ها  الکترونیکای  کتا 

 و مجالت نظیر دابق

اثرگاابار  باار اعضااا  

 خصاااوصباااهداعاااش 

مبااارزان خااارجی ایاان  

گااااروه تروریسااااتی و 

 مخاطبان خارجی

توضااااایح و ارائاااااه 

هاااا  دساااتورالعمل

اساااای، دیناااای و  سی

 تاکتیکی

اسااااااااااااااااااتفاده از 

ها  چندگاناه  استراتژ 

 ا و رسانه

 حماالقاباالسااند 

pdf 
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 بستر ارتباطی استراتژی بلندمدتهدف  مدتههدف کوتا انواع تولیدات

 ا باز  رایانه

 شمشیرها  برّان

 اثرگبار  بر مخاطبان

فراتاار از ساالفیان، نظیاار 

جوانان  شنا باه فضاا    

 رایانه

پااابیر  باااا  جامعاااه

داعاااش و پااابیرش  

هنجارها و الگوهاا   

 داعش موردنظر

باااز  از اباازار  اسااتفاده

پاابیر  و باارا  جامعااه

 ساز عاد 

 باز   نالین

انتشار تمام موضوعات نظیر اقدامات داعش و اهداف  ن و تحت تأثیر قارار   تلویزیون خلیفه

کسانی که خود را به لحااظ   برا  خصوصبها  از افراد دادن طیف گسترده

 کنند.ا  نزدیک به داعش احساس میزبانی و اندیشه

شبکه تلویزیاونی  

بتناای باار بسااتر   م

 و 

Marco Lombaradi, “IS 2.0 and Beyond: The Caliphate’s Communication Project”, Twitter 

and Jihad: the Communication Strategy of ISIS, 2015, p.116. 
 

 هوادار فرامرزی یهاشبکهو تحقق  سازیشبکهب( 

تااا اعضااا  ایاان گااروه تروریسااتی فااار  از  دهاادماایایاان امکااان را  اساتفاده از فضااا  مجاااز  بااه داعااش 

شاود و  مای اعضا به اشتراک گبارده  لهیوسبهعموماً تصمیمات  حالنیباارسمی، عمل نمایند.  مراتبسلسله

  هاا توسط داعش عمال شاود. اعضاا  داعاش از شابکه      شدهمیترسگردد براساس خطوط کلی میتالش 

ات مجاز ، اشتراک اطالعات و تسهیل ارتباطات فار  اجتماعی برا  هماهنگی امور خود نظیر تنظیم جلس

ایان امار طیاف     .(Arnaboldi & Vindino, 2015, pp.131-132)کنناد  مای  استفاده یرسم مراتبسلسلهاز 

کند که به انجام اقدامات تروریساتی  میو دارا  ارتباطی افقی را ایجاد  همبهمتصل  هااز سلول  اگسترده

توان گفت که داعش از استراتژ  می درواقع .(Arnaboldi & Vindino, 2015, pp. 127-128) پردازندمی

  متشکل تحت ایدئولوژ  داعش به انجام هاو شبکه هاکند به این معنی که گروهمیاستفاده  1تنها هاگر 

ا حتای  ها هبرخی از این گرو کهیدرحال ،ورزندمیاقدامات تروریستی در اروپا و نقاط مختلف دنیا مبادرت 

داعش وابسته نیستند امّا تحت پرچم داعش از طریق هماهنگی در فضا  مجاز  دست باه   به میرس طوربه

واقع گر  تنهاا، پدیاده  پبیرد. درمیزنند و داعش نیز مسئولیت این اقدامات را می  تروریستی هاعملیات

گارفتن از ایادئولوژ   ن   ا با الهاام سازمان و تنه با میا  است که فرد در بسیار  از موارد بدون ارتباط رس

و ایان امار باا تأثیرپابیر       .(Hoffman & Schweitzer, 2015, p.76) زندمیدست به اقدامات خرابکارانه 

ایان امار هماان تحقاق      .(Fidler, 2015, p.2) شاود مای در فضاا  مجااز  انجاام     ویژهبهتبلیغاتی از داعش 

  جداگانه از طریاق تارهاا  ناامرئی فضاا  مجااز       هاسلول   هوادار فرامرز  است که با اتصالهاشبکه

________________________________________________________________ 

1. Lone Wolves 
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گاردد کاه باا    میدر راستا  ایجاد شبکه گسترده هوادار  شدن جهانییکی از ابعاد ارتباطی پدیده  عنوانبه

 نماید.میغیراصیل در جهت انجام اقدامات تروریستی تالش   گرامقاومتدادن هویت الگو قرار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ای داعش در فضای مجازی(: تحرکات شبکه1شکل )
 مدل از نگارندگان

 

  یریگجهینت

همچاون رساانه،    هاا که در دنیا  امروز همانناد بسایار  دیگار از مفااهیم و پدیاده      است یمفهومتروریسم 
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یی نظیر سرزمین، مرز، دولت یا قلمارو را  هامحدودیت پسنیازااطالعات، فرهنگ و اقتصاد جهانی شده و 

و  ثاار  ن  شادن  جهاانی باا برداشات خااص خاود از      هاا تروریسات  .(Pour Saied, 2009, p. 23) پابیرد مین

جهاانی از حیا  سیاسای، فرهنگای،      بار تماام ابعااد جامعاۀ     جانباه همهبه معنا  تسلط شدن جهانیمعتقدند، 

  ساو باه خاوراک، پوشااک،  دا  و سانن و فرهناگ جهااد        سااز کسانی فراینداقتصاد  و اجتماعی و 

نگرند و نسبت میبا نگاهی منفی بدان  رونیازا .(Gohari Moghaddam, 2012b, p. 26) الگوها  غربی است

هاویتی   یناوع باه غیراصایل کاه     گارا مقاومتهویت  یدهشکلبا  رونیازابه  ن تمایل به مقاومت دارند. 

ا    سلیقههااز طریق خوانششدن جهانیها  مسلط فرایندنماید تا در جهت میباشد، تالش میتروریستی 

  انحرافی از مبانی دینی مقابله نموده و دست به اقدامات تروریستی زده و  ن را توجیه نماید. هاو برداشت

بایش از هار زماان دیگار      شدن جهانی  نوین هااز ابزارها و قابلیت  ریگبهرهتروریسم در مقام  سو ناز 

یعنی فضا  مجاز  به مقابله شدن جهانیطریق استفاده از ابزارها  ارتباطی نماید از میبرد و تالش میبهره 

غیراصیل از فضا  مجاز  و امکانات نوین ارتباطی  ن اساتفاده    گرامقاومتبا این پدیده بپردازد. هویت 

ورزد و مای هاوادار  فرامارز  مباادرت     شابکۀ  یدها شکل  تروریستی به هانموده و از طریق ایجاد سلول

گیارد. داعاش در فضاا  مجااز  مصاداق باارز تروریسام        مای است که تروریسم پسامدرن شکل  نیچننیا

پسامدرن است. این گروه تروریستی از طریق انتشار متون دیدار ، شنیدار  و نوشتار  در فضا  مجااز   

اد   اجتماعی نظیر توئیتر و خالفت بوک در جهات جاب  و  ماوزش نیارو و ایجا     هااز شبکه  ریگبهرهو 

 نماید.می اقدام یاسالم  تروریستی در جهت تشکیل خالفت هاا  از سلولگسترده بکۀش

این گاروه تروریساتی بار امنیات جمهاور        اعش از فضا  مجاز  و خطرات بالقوۀد  ریگبهرهبا توجه به 

یان  نمایاد. در ذیال باه بررسای ا    مای اتخاذ راهبردهایی برا  تضاعیف و ناابود   ن ضارور      رانیا یاسالم

 راهبردها پرداخته خواهد شد.

 ,Jahani) جهان اساالم و تهیاه منشاور وحادت مسالمین      در یاسالم ( تالش و اهتمام برا  ارتقا  وحدت1

2015, p.454): 18/03/2013در بیانااتی در تااریخ    میاساال  وحادت ضارورت   دربااره م انقاال   رهبر معظ 

نیاا  اساالم، تروریسام    ضرور  است؛ ببینیاد در د  ۀد و اتفاق بین مسلمانان، یک فریضفرمودند: امروز اتحا

اندازد؛ ببینید با این اختالفاتی که باین مسالمانان باه    میاختالفات مبهبی، چه فجایعی را به راه  کور به بهانۀ

 .(Daneshyar, 2015, p. 441) کشدمیغاصب چه نفس راحتی  یستیونیصهوجود  وردند، رژیم 

مسالمانان جهاان در خصاوص انحرافاات       سااز  گااه جهات   در یاساالم    مشترکهارسانه  اندازراه( 2

 (Jahani, 2015, p. 455)  اطالعاتی  نان ها  تکفیر ، عقبههااعش و جریاند
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فضا  مجاز  بر ضد داعاش و   در هادهیاو مبادله  نظرتبادل  مختلف هابه روش یدهشکلتالش برا   (3

 این جهت  اجتماعی در هااستفاده از ظرفیت شبکه

و همکار  برا  پژوهش در ماورد اندیشاه سالفی و داعاش و      وگوگفت( تأسیس نهادها  مجاز  برا  4

 مقابله با  ن  هاراه

( تشویق بانوان به ارائه هر چه بیشتر مشارکت در جامعه خاود و تبیاین شاگردها  تبلیغااتی داعاش بارا        5

 نان از ترفندها  این گروه تروریستیحفظ   منظوربه (Schori Liang, 2015, p. 9)جب   نان 

 ,Schori Liang) ( ارتقا  دانش مجاز  افراد و معرفای تهدیادها  داعاش باه  ناان در فضاا  مجااز        6

2015, p.10) 

اقتصااد  بارا  تضاعیف و ناابود  ایان گاروه        و می  دیپلماتیاک، اطالعااتی، نظاا   هافعالیت ییافزاهم( 7

 .(Adityarj, 2014, p. 10)تروریستی 
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