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 چكيده

شـدن و   پـي خـود باعـث تسـريع جهـاني      در ابزارهاي ارتباطي نوين با تكامـل پـي  
هـاي زيسـت    زندگي انسان را در تمـامي عرصـه   وبستگي زمان و مكان شدند  هم

ن تهديدها تشـديد  اي  ةاز جمل. اند كردهفردي و اجتماعي با فرصت و بحران مواجه 
هاي بنيادگراي  گروه ةابزارهاي ارتباطاتي و استفادزمان با گسترش  بحران هويت هم

هـاي   جـذب افـراد و تعريـف هويـت     جهـت  ديني از ابزارهاي ارتباطي جديد در
هاي بنيادگرا گـروه داعـش    ن گروهاي  مقاومتي در برابر هويت جهاني است. يكي از

هـاي   موفقيـت اسـت  كند و تاكنون توانسته  است كه در عراق و سوريه فعاليت مي
ـ   ان درگر پژوهشاهداف خود كسب كند.  برد پيشب نيرو و ذبسياري را در ج ن اي
شـدن و پيامـدهاي آن    ن موضوع كه رونـدهاي جهـاني  اي  پنداشتن مقاله با مفروض

ـ   ،ه گروه داعش دارداز جملر رشد بنيادگرايي افراطي ديني د يثيرات مستقيمأت ن اي
هـاي   شدن و اقبال افراد به گـروه  كنند كه چه نسبتي بين جهاني پرسش را مطرح مي

در ن پرسـش و  اي  وجود دارد؟ در پاسخ به داعش خاص، طور بهو بنيادگراي ديني 
 هـاي  مكـان و زمـان   و هـا،  ها، معناها، مرزها، ارزش هويت بايد گفت فرضيه حكم

خاصـي دچـار چـالش و فروپاشـي      ةنحـو  بهشدن  پايدار و سنتي در فرايند جهاني
سـازي و معنـادهي    ويژه گروه داعش، بـا هويـت   هاي بنيادگرا، و به و گروه اند شده

جوامعي كه  بيناز  است كردهسعي  ،آيد هاي آن در مقاله مي لفهؤكه م ،خاص خود
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فعـال خـود    هـاي  و آنان را به سوژه كندگيري  عضو اند تر دچار بحران هويت بيش
  گيرد. يم ابزارهاي ارتباطي جديد صورت از طريقد؛ امري كه كنتبديل 

  .سازي شدن، بنيادگرايي تكفيري، داعش، هويت، سوژه جهاني :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
اخيـر ذهـن بسـياري از     ةثيرات ناشي از آن موضوعي است كه طي سه دهأشدن و ت جهاني

نگـارش   بـه ن مقولـه  ايـ  در كه هزاران اثـر    طوري به .است كردهخود درگير  بهدانشمندان را 
هرچند مفـاهيم مشـترك يافـت     ؛نيز تعريف مشتركي وجود ندارد بينن اي  در .درآمده است

دهـي   شدن به تغيير يا دگرگوني در سطح سـامان  توان گفت جهاني طور ساده مي شود. به مي
دسترسي روابط  ةو دامن كند ديگر مرتبط مي بشري اشاره دارد كه جوامع دور از هم را با يك

 ).17: 1382 دهد (هلد و ديگـران،  مي جهان را گسترشهاي  قدرت در سراسر مناطق و قاره
اسـت كـه مـؤثرترين عامـل زايـش آن تحـول        ناپذيرانكار واقعيتي  شدن جهانيهرچه باشد 

مشاهده  قابلو ارتباط  ،آن در دگرگوني مفهوم فاصله، زمان، مرز تأثيراتترين  و مهم فناورانه
بنيادين ناشي  هاي غييرات و دگرگونيت ،ديگر از سوي .)6: 1390 ،است (نوابخش و نيكوكار

قدري وسيع و عميق است كـه هـر روز بـه     به ها زندگي انسان ةدر پهن شدن جهانياز فرايند 
عمـل   ةكـه دامنـ   ،افراطي و تروريستي دينـي  هاي گيري گروه شود. شكل مي آن افزوده ةدامن

ابزارهـاي جديـد ارتبـاطي و    زمان با شيوع  طرز جالبي هم به ،كنند مي خود را جهاني تعريف
ديگـر،   عبـارت  بـه  بـوده اسـت.   راه هـم اسـت،   شدن جهانيكه از شروط  ،ها گيري آن جهان
 هاي بنيادگرايي را تشـديد كـرده اسـت    صورت ديالكتيكي پويش به شدن جهانيهاي  پويش
  .)49، 2ج  :1380، (كاستلز

ن ابزارهـا بـراي   ايـ   از كرد و مي عمل خود را در كل جهان تعريف ةسازمان القاعده دامن
 ةد. طي دهـ كرگيري  اي ماهرانه بهره شيوه بهمسلمانان غربي  بينگيري از  كردن و عضو شبكه

از  رخـي و تمايل ب ،امريكافروپاشي دولت، اشغال از جانب  سبب تكفيري به هاي اخير گروه
به پايگاه فكري و عملي خود تبديل خصوص عراق را  هخاورميانه ب ةمنطقكشورهاي منطقه 

ند. از كرد عمل خود را در سوريه متمركز ةمردمي حوز هاي خيزش گيري شكل دند كه باكر
معروف به  »دولت اسالمي عراق و شام« ها ن گروهاي  ترين طلب و جاه ،ترين، مشهورترين مهم

ي خـارجي  جو جنگ در سمتكه  را بخش اعظمي از كساني است داعش است كه توانسته
ن ايـ   شود مي مطرح بينن اي  خود جذب كند. بنابراين، پرسشي كه در اند به وارد سوريه شده
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داعش  خصوصاًهاي بنيادگراي ديني  و اقبال افراد به گروه شدن جهانيچه نسبتي بين  :است
 ،هـا  شود: هويـت  مي گونه مطرح ناي  فرضيه در حكمن پرسش و اي  وجود دارد؟ در پاسخ به

 ةنحـو  بـه  شـدن  جهانيپايدار و سنتي در فرايند  هاي مكان و زمانو ، ها ، مرزها، ارزشها معنا
ويـژه گـروه داعـش، بـا      بـه بنيـادگرا   هـاي  و گروه اند خاصي دچار چالش و فروپاشي شده

تـا   است كرده يسع د،يآ يم ادامهآن در  هاي لفهؤكه م ،دهي خاص خود معناو  سازي هويت
 هـاي  و آنـان را بـه سـوژه   كند عضوگيري  اند تر دچار بحران هويت جوامعي كه بيش بيناز 

  گيرد. مي ابزارهاي ارتباطي جديد صورت از طريق؛ امري كه كندفعال خود تبديل 
در  شده استن پژوهش، سعي اي  گويي به پرسش شده و پاسخ مطرح ةبراي اثبات فرضي

پيـدايش آن   ةو تاريخچـ  ارچوب نظري، مروري كلي بر داعـش هابتدا و پيش از ورود به چ
 ارچوب نظـري ارائـه  هـ . سـپس چ ارائـه شـود  موردبررسي  ةتا نمايي كلي از سوژ بيان شود

بخـش   منزلـة  ارچوب نظـري بـه  هـ شده در بخش چ مطرح هاي شود و در ادامه، شاخص مي
 چنـين  هـم  و جذب نيرو و ،گرايي فرهنگي اصلي، در قالب دو زيرعنوان كلي داعش، خاص

شود. در پايـان نيـز بـه     مي داعش مطرح از سويارتباطي جديد ابزار جذب نيرو  هاي رسانه
  شود. مي ن پژوهش پرداختهاي  گيري نتيجه
 جماعـت «بـه گـروه    شهـاي  شود ريشه مي دولت اسالمي شناختهبا عنوان  هچه امروز آن
تشـكيل شـد.    يالزرقـاو  ابومصـعب  دسـت  به 1999گردد كه در سال  ميبر »الجهاد و ديالتوح

تمركز نخستين جماعت توحيد و جهاد بر تغييـر رژيـم در اردن قـرار داشـت. زرقـاوي از      
، 2003بـه عـراق در    امريكـا  ةي بود كه در افغانستان جنگيده بود. پـس از حملـ  هاي جهادي

 اويي در عـراق را در دسـتوركار گـروهش قـرار داد.     امريكـا زرقاوي حملـه بـه نيروهـاي    
در دولت اسـالمي بـاقي    اوميراث  منزلة بهو همين ويژگي  داشت شخصيتي خشن و درنده

بيعت كرد  اوبا  2004الدن داشت، در سال  اختالفاتي كه با بن ا وجودب ،زرقاويمانده است. 
ن زمـان، زرقـاوي نـام    ايـ   القاعـده شـناخته شـد. از    هاي عنوان يكي از شاخه بهو گروهش 

 The(القاعـده در عـراق) تغييـر داد (    »بـين دو رود  هاي القاعده در سرزمين«گروهش را به 

Islamic State, 2014: 5.( حاميـان   ةعـراق، شـبك   هاي با استفاده از ناآرامي ،زرقاوي ةالقاعد
آمـد،   مـي  حساب مادر به ةلحاظ رسمي جزئي از گروه القاعد جاد كرد و هرچند ازاي  خود را

يي و شـيعيان  امريكـا ارزه بـا نيروهـاي   خودش را در عراق براي مبـ  هاي اما سعي كرد شيوه
، رهبــري القاعــده در عــراق بــه 2006عراقــي در پــيش گيــرد. پــس از مــرگ زرقــاوي در 

 دسـت  بـه  2010در  هـا  المصري و سپس به ابوعمر البغدادي رسيد كه هر دوي آن   ابوايوب
  يي كشته شدند.امريكانيروهاي 
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ن نشـان  اي  تغيير داد و »مي در عراقدولت اسال«ن گروه نام خود را به اي  ،2006در سال 
ن اي  . بنابراين،اند جاد يك دولت اسالمياي  دنبال تسلط بر سرزمين عراق براي به ها داد كه آن

(از دولت شيعي بغـداد)   ها گروه تمركز خود را بر استان االنبار گذاشت؛ جايي كه نارضايتي
براي اجراي شـريعت بـه نارضـايتي قبايـل      ها آميز آن خشونت هاي اما تالش ،باال گرفته بود

عنـوان   بايي نيرويي امريكاو با كمك نيروهاي  سبب همين شد. به منجر ن استاناي  نشين سني
ويان سني، براي مبارزه با دولت اسالمي عراق تشكيل شد ج ، متشكل از جنگ»شوراي بيدار«

ابوبكر البغدادي رهبري  ،2010ال نبار و شهر فلوجه بيرون كردند. از ساالرا از استان  ها و آن
آن را بازيابد.  ةرفت دست القاعده در عراق را برعهده گرفت و تالش كرد بخشي از حاميان از

برداري كرد و بخشي از  چنين، براي تقويت گروهش، از فضاي متشنج در سوريه بهره هم او
ن زمان، بغدادي اي  . ازوارد سوريه كرد تا عليه بشار اسد بجنگند 2013نيروهايش را در سال 

 The Islamicگذاري كرد ( نام »دولت اسالمي در عراق و شام«و آن را  دادتغيير وه را نام گر

State, 2014: 7.(  
دنبـال تسـلط بـر منـاطق      چنان بـه  داعش با وجودي كه وارد جنگ سوريه شده بود، هم

دو شهر فلوجه و  2014 ةدر ژانوي ،سبب همين نبار بود. بهاالويژه استان  نشين عراق و به سني
آسـا   برق اي نبار در كنترل خود گرفت. در اوايل ژوئن، داعش با حملهاالرمادي را در استان 

كنتـرل خـود درآورد و جهـان را در     بـه سرعت شهر موصل، دومين شهر بزرگ عراق، را  به
ز ي اهــاي ، در بخـش را ژوئـن، داعــش تشـكيل خالفـت اسـالمي     29شـوك فـرو بـرد. در    

 ةكه اشغال كرده بـود، اعـالم كـرد و بغـدادي خـود را خليفـ       ،هاي عراق و سوريه سرزمين
 »دولت اسـالمي «ن گروه تغيير كرد و عنوان اي  بار ديگر اسم ،ن به بعداي  ن خواند. ازانامسلم

گرايانه و جهادي از اسـالم   تفسيري سلفي ةدئولوژي دولت اسالمي برپاياي  خود گرفت. بهرا 
ن گـروه  ايـ   دئولوژيايـ   دارد كه با خشونت تمام درصدد اجراي قوانين شريعت است.قرار 
عمـل و زمـان تشـكيل خالفـت      هـاي  دئولوژي القاعده و طالبان است، اما در شيوهاي  همان

  ديگر اختالف دارند. اسالمي با يك
  

  هويتي و فرهنگي گراييخاص و شدنجهاني ؛مفهومي ارچوبهچ .2
و هركـدام از منظـري خـاص و     انـد  كردهرا بررسي  شدن جهاني ةمختلفي پديد هاي ديدگاه
توان بـه   مي هاز جملاند.  هكرد بررسي را ن پديدهاي  خاص آن مكتب هاي فرض بر پيش مبتني

  ليبراليسم. و ،ماركسيسمرئاليسم،  :الملل اشاره داشت سه ديدگاه اصلي روابط بين
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آن بـراي   هـاي  و چـالش  شـدن  جهـاني  ةكه منكـر پديـد   اند ه كسانياز جمل ها رئاليست
ن اعتقادند كه اگرچه ارتباط متقابـل اقتصـادي جوامـع ممكـن     اي  بر ها . آنيندها ملت  ـ  دولت

تـوان   كشورها نمي ةديگر وابسته كند، اما چنين حكمي را دربار تر به يك ها را بيش است آن
ثير خواهد گذاشت أو اقتصادي ت ،فرهنگير حيات اجتماعي، د فقط شدن جهانيجاري كرد. 

، 1ج : 1383بر كشورها فراتـر رود (بيلـيس و اسـميت،     المللي مبتني تواند از نظام بين و نمي
شـود   باعـث مـي   شـدن  جهانيكه برخي معتقدند  ناي  ن اعتقادند كه برخالفاي  ها بر ). آن32

 روابط به زيآمنگاه تعارضقدرت و  ةكشورها حاكميت خود را از دست بدهند و نظام موازن
ي و خوديـاري  محـور دولـت  بـر يو مبتنـ  كيآنارش المللنيب نظام رود، يم نيب از المللنيب

ــ   حتي باعث تقويت دولـت  شدن جهانيدهد و معتقدند كه  كماكان به حيات خود ادامه مي
 ،بنـابراين كند.  ابزار كنترلي آن را تقويت مي و است ملت و گسترش نفوذ آن بر جامعه شده

حيـات خـود     الملل فعلي كماكان به ها و نظام بين دولت شدن جهاني دنيراها معتقدند در ف آن
گرايـي   واقـع «گرايـي و شـارح    واقـع  ةاز متفكـران برجسـت   ،د داد. كنـت والتـز  نادامه خواه
، هنـوز  شـدن  جهـاني ادعاي هواداران وابستگي متقابـل و   رخالفمعتقد است ب ،»ساختاري

تـر از   ثرتر و مهمؤحوادث بنيادين جهان م گيري شكل سياسي و نيروهاي سياسي درمسائل 
تر كسي ممكن است دليـل وحـدت آلمـان يـا حملـه بـه        اند. كم نيازها و الزامات اقتصادي

  ).132- 131: 1384حسين را با وابستگي متقابل اقتصادي توضيح دهد (سليمي،  صدام
پذيرنـد، امـا    هـا مـي   را همانند ليبراليست شدن جهاني، ها برخالف رئاليست ،ها ماركسيست

پـردازان ماركسيسـت،    برعكس متفكران ليبرال، ديدگاه مثبتي بـه آن ندارنـد. از ديـدگاه نظريـه    
نهـايي در   ةمرحلـ  در واقعجديدي نيست و  مسئلةن پديده اي  فريبي بيش نيست. شدن جهاني
نظـر والرسـتين،    ). از32، 1ج : 1383ت، المللي است (بيليس و اسـمي  داري بين سرمايه ةتوسع
داري اسـت كـه    گـر نظـام جهـاني سـرمايه     دئولوژي توجيهاي  گفتماني برخاسته از شدن جهاني

خواهد شرايط جديد بهتري را پيش روي مردمان جهان ترسـيم كنـد، امـا واقعيـت چنـين       مي
ن اي  داري نيست. در شمولي سرمايه ي جز جهانزيچ شدن يجهان نديفرا ننيست. براي والرستي

 ها الزامات اقتصادي آن اما ،چنان وجود دارد فرهنگي و سياسي هم هاي پارچه هويت جهان يك
طور كلي، در نگرش ماركسيسـتي بـه    ). به210- 209: 1384(سليمي،  هم پيوند زده است بهرا 

محتـواي   هـا  و ماركسيسـت  شـود  مـي  اقتصـادي نگريسـته   اي هاز زاوي شدن جهاني هاي بحث
نظـر آنـان،    كننـد. بـه   داري معرفي مـي  را گسترش جهاني سيستم اقتصادي سرمايه شدن جهاني

 ). از35 :1389(سـجادپور،   چرخـد  مي داري سرمايه شدن جهانيبر محور  شدن جهانيجوانب 



  داعش تروريستي ـ تكفيري گروه هويتي جذابيت بر آن تأثير و شدن جهاني   34

در ديدگاه ماركسيسم امري برخالف مصالح جهاني و بشـري   شدن جهانينظر، بايد گفت   ناي 
  كند. مي مينأداري ت خاص را در نظام سرمايهاي  دهاست كه برخالف تصور عامه منافع ع

 اسـتقبال  آن از و رديگ يم كيرا به فال ن شدن يجهانبرخالف دو مكتب قبلي، ليبراليسم 
نهايي تغييـرات بلندمـدت سياسـت جهـاني      محصول شدن يجهانمعتقدند  هابراليل. كند يم

صـورت   سياسـت جهـاني را بـه    ةدربار ها ديدگاه رئاليست شدن جهانياعتقاد آنان،  بهاست. 
ديگـر هماننـد سـابق     هـا  ن روند نشان داده است كه دولـت اي  زيرا، بنيادين تغيير داده است
از بازيگران جديـد مطـرح    اي ها مجموعه جاي آن بهالملل نيستند و  بازيگران اصلي نظام بين

متفاوت است. كشـورها ديگـر واحـدهاي     گوناگونها در موضوعات  كه اهميت آن اند شده
رسد كه متفاوت  نظر مي از روابط به اي اي نيستند و جهان همانند شبكه شده و بسته مهروموم

). در 33- 32: 1383(بيلـيس و اسـميت،    خواهـد بـود   هـا  و ماركسيست ها از مدل رئاليست
امروز گسـترش   در واقعليبراليسم است.  شدن جهانيمعني  به شدن جهانينگرش ليبراليستي، 

: 1382 (قريشـي،  ميرا شـاهد و تكثر فرهنگي  ،داري، تجارت آزاد، دموكراسي جهان سرمايه
 سـو بـا   هـم و  انـد  نگس بستر و هم و ليبراليسم هم شدن جهاني ةنظر كيفي، پديد از نقطه). 32
 پـردازان  در نظريهرا . هرچند تنوع گوناگوني )53: 1388 كنند (دهشيار، مي ديگر حركت يك

 تـرين متفكـران   . از مهـم ندن روند خشنوداي  ها از صورت كلي، آن ن مكتب شاهديم، اما بهاي 
هلـد و   فرانسـيس فوكويامـا نـام بـرد.    و گرو،  توان از ديويد هلد، آنتوني مك ن مكتب مياي 

روند  شمار مي به) transformationalistگرايي ( تحولپردازان معتقد به  نظريه ةگرو در زمر مك
نيـروي جديـدي اسـت كـه تحـول سـريع        شدن جهانيجديد  ةهزار ةكه معتقدند در آستان
 شـدن  جهـاني نظـر آنـان، فراينـد كنـوني      برد. از پيش مي بهو فرهنگي را  ،اجتماعي، سياسي

داخلي،  ةمشابهي در تاريخ بشر ندارد. اگر در گذشته جداكردن عرص ةو نمون سابقه است بي
بنـدي   ن تقسـيم ايـ   گرفت، در شرايط جديد مي سادگي صورت و جهاني از هم به ،اي منطقه

 انـد  هم پيوسته و در هـم ادغـام شـده    روابط اجتماعي به گوناگونغيرممكن است و سطوح 
  ).30: 1384(سليمي، 

اسـت    شـده نگرش و فضاي نوشـتار، سـعي    ةبا توجه به محدوديت حيط ن نوشتار،اي  در
ر د شـدن  جهانيثير أپژوهش بر تاين كيد أبنابراين، ت شود.خاصي بررسي  ةاز زاوي شدن جهاني

و بـراي پاسـخ بـه پرسـش      سبب، همين بهبنيادگراست.  هاي بنيادگرايي و جذب افراد به گروه
 ،تمركـز شـود   شدن جهانيثيرگذار أبر دو بعد اصلي و ت شده استشده در مقاله، تالش  مطرح

هـا   بنيادگرا در جذب نيروهاي جديد و گسترش عمودي و افقـي آن  هاي كه در موفقيت گروه
يكـي از عوامـل    منزلـة  ر بحران هويت بـه د شدن جهانيثير أن دو بعد يكي تاي  ثيرگذار است.أت
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عنـوان ابـزار    بـه  و ارتباطات شدن جهانيو ديگري  ساز جذب افراد به گروه داعش اصلي زمينه
  است. گروه داعش از سويتبليغات و جذب نيرو 

گرايـي   ر خـاص د شـدن  جهـاني ثير أتوان به ت مي و بحران هويت، شدن جهانيدر بحث 
در  مقـاومتي ي گـاه خاص و  هاي جاد جوامع با هويتاي  كه عامل اصلي كردفرهنگي اشاره 
  .استراهي براي مقابله با بحران هويت  منزلة و به ها شدن هويت شكل مقابل موج يك

گرايي فرهنگي و هويتي يكي  ر خاصد شدن جهانيثير أكيد بر تأن بخش از مقاله، تاي  در
 شـدن  تـر  منظور و براي علمـي  همين بنيادگراست. به هاي از داليل اصلي جذب افراد به گروه

بـا  محمـدي   احمـد گـل  دكتري  ةپژوهشي رسال هاي ن بخش از مقاله بر يافتهاي ن مبحث، اي 
  دارد. تكيه »معاصر جهان در يفرهنگ  ييگرا خاص تيهو و ،شدن يجهان تجدد،«عنوان 
مناسـبي   ةبستر و زمين شدن جهانيفرايند  :گويد مي خود ةادعاي رسال ربارةمحمدي د گل

 شـدن  جهـاني هرچـه فراينـد    ،سـبب  همـين  بـه د و كنـ  مي گرايي فرهنگي فراهم براي خاص
ن ايـ  . شـود  مـي  تر تر و گسترده گرايي فرهنگي نيز بيش خاص ،شود مي تر و شديدتر پرشتاب

اجتماعي  ـ ن مرزها و تخريب فضاهاي فرهنگيكردنفوذپذير ،فرايند با بازسازي فضا و زمان
 نوعي بحران ،ناي . بنابركند مي سنتي را بسيار دشوار و حتي ناممكن سازي هويتبسته،  نسبتاً

گيرد كه عبور از آن مستلزم بازسازي هويت است. مفهوم بازسـازي   مي هويت و معنا شكل
ن بخش از مقاله را در پاسخ به پرسـش و چرايـي   اي  يافت رهكليدي است كه  يهويت تركيب

محمدي واكنش در  د. گلكن مي داعش مشخص هاي تروريستي مانند كشش و جذابيت گروه
دچار بحـران   هاي : در چنين شرايطي برخي انسانكند مطرح مي گونه ناي  بازسازي هويت را

 داننـد.  مـي  سنتي ممكـن  سازي هويتمنابع و شرايط  ةواسط بازسازي هويت خود را فقط به
ــ نــاتوان از بازســازي غيرخــاص هــاي گونــه انســان نايــ   در برابــر هويــت معمــوالً ةگرايان
 بنيادگرا را تشـكيل  هاي تماعي جنبشو پايگاه اج ندپذير گرايانه بسيج خاص هاي دئولوژياي 

اجتمـاعي و فرهنگـي،    ةبسـت  هـاي  با احياي فضا ،اند بنيادگرا مدعي هاي دئولوژياي  دهند. مي
 ،محمـدي  (گلكرد موردنظر فراهم خواهند  هاي امكان بازسازي سنتي هويت را براي انسان

عبارت است از  شدن جهاني: منظور از گويد مي  شدن جهانيدر تعريف خود از  او .)1: 1380
 صـورتي نسـبتاً   بهبيش و  و آن مردم دنيا كم ةواسط زمان و مكان كه به ةفرايند فشردگي فزايند

  .)4: همانشوند ( مي جهاني واحد ادغام ةآگاهانه در جامع
خاص ديني  هاي عام فرهنگ هاي جنبه ،آوردن آگاهي جهاني با پديد ،شدن جهانيفرايند 

انـواعي از   ،ديگـر  از سـوي  .انـد  كه معطوف به شرايط و مسـائل جهـاني   كند مي تقويت را
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و فضـاهاي   و احيـاي مرزهـا   يفرهنگـ  ةكند كه دغدغ مي تقويت نيزبنيادگرايي فرهنگي را 
گرايـي   خـاص  ،زمينـه ن ايـ   در .)111: همـان پرورانند ( مي سنتي را در سر فرهنگي محدود

همتـايي و حتـي برتـري     ي كه در آن بر بييها دئولوژياي  فرهنگي عبارت است از توسل به
ن پديـده در انـواع   اي  شود. مي كيدأو باورهاي گروه يا جماعتي معين ت ،اعمال ،زندگي ةشيو
 ،و سـتيزهاي قـومي   هـا  بـار ماننـد خيـزش    بـار و غيرخشـونت   جمعي خشـونت  هاي رفتار

: همان( دبيا مي قبيل نمودن اي  جديد و از هاي نژادپرستي ،گرايانه، بنيادگرايي ملي هاي جنبش
يك فضـاي جهـاني ناشـي از فشـردگي فضـا و زمـان و        گيري شكل ،شدن جهانيطي  .)5

خـاص بـا    هـاي  سـنتي برخـورد فرهنـگ    ةبست فروريزي مرزها و فضاهاي محدود و نسبتاً
 گيـري  شـكل  هـا  ن برخـورد اي ة نتيج .است كردهديگر و با فرهنگ جهاني را گريزناپذير  يك

 انـد  و متنـوع  جهاني است كه بسيار پرشمار ةعرص در فرهنگي يها كنشوابط و انواعي از ر
گرايي منزوي كه سـعي   برد: خاص مي گرايي فرهنگي را نام سه نوع خاص . او)115: همان(

 ،گيـري از اجتمـاع و فرهنـگ جهـاني و غالـب خـود را محفـوظ نگـاه دارد         دارد با گوشه
و  مندانه جدال ةتعريف مرزهاي خود درصدد ارائجو كه طي  گرايي سرسخت و ستيزه خاص
گرايـي   خـاص  و ،خصوص فرهنگ جهاني است هديگر و ب هاي سرسختانه با فرهنگ ةمبارز
امـا   ،اسـت  جهـان  بـه  ة آنعرضـ داري عناصري از فرهنگ خـود و   دار كه در پي نگه ريشه

  .)145 - 8: همان( كند مي مرزهاي هويتي خود را حفظ
گرايـي   آن بـا خـاص   ةبنيـادگرايي و رابطـ   بـارة خـود را در  محمدي سپس ديـدگاه  گل

داند و تصويري  مي را نامطلوبفعلي د. بنيادگرايي وضع كن مي بيان شدن جهانيگي و نفره
 بـاد انتقـاد   بـه جهـان را   بـر  حـاكم ويژه ساختار فرهنگي  كند. آنان به مي ناپسند از آن عرضه

ن فرهنگ جهاني اي  ويژگي ،دهند مي ارگيرند و فرهنگ جهاني را آماج حمالت خود قر مي
تجددستيزي به رسالت اصلي بنيادگرايـان   سبب همين هاي تجدد است و به اصول و ارزش

بنيـادگرايي نيـز    ،جهـاني اسـت   اي كه تجدد پديـده  جا نآاز  ،ن اساساي  شود. بر مي تبديل
خـود و جـذب   درپي براي بازسـازي هـويتي    بنيادگرايان پي .)167: همانشود ( مي جهاني
صرف خواهـد شـد كـه هويـت      يهاي ها به گزينش ويژگي نآ؛ انرژي اند در تالش ها انسان

هـا دفـاع    نآاز مرزهـاي   ،دكنـ ها را منسجم  نآها را به بهترين وجه تقويت كند، جنبش  نآ
ن راه مبارزه و جهـاد عليـه   اي  نخستين گام در ).168: همانو اغيار را دور نگاه دارد ( ،كند

چيـز   همـه جهل و مفاسد اجتماعي و فرهنگي منحط بيگانه در سرزمين اسالمي اسـت تـا   
ن جنـگ مقـدس   ايـ   اسالمي شود و سياست براي هميشه در خدمت دين قـرار گيـرد. در  

 رند وكنار گذا ،كه از عوامل اصلي نفاق است ،را مسلمانان بايد هرگونه تعلق ملي و قومي
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ن رسـالت  اي آمادگي براي شهادت و فداشدن نيز شرط ديگر . نديآعيت امت اسالم دربه تاب
  .)176: همان( الهي است

  دارد: ويژگي شاخص هفتگرايي فرهنگي  خاص ،شده براساس موارد گفته
  ؛و فرهنگ جهاني شدن جهانيتضاد با  .1
زدايي افراد  سرزمينو  و سرزمين معين. ناامني حاصل از فضامندي ،محل ،كيد بر مكانأت .2
 دارد. در فرهنگـي امـن وامـي    ةجاد يك خاناي  هويت و ةمندكردن دوبار تالش براي مكان  را به
ان بـا  گـر  پژوهشپردازان و  كنند كه برخي نظريه مي كيدأبر موضوعي ت ها دئولوژياي  ناي  ،واقع

صورت ضمني يـا   گرايي ديني به خاص .)245: همانگويند ( مي عنوان توليد محل از آن سخن
به امت از  ن سرزمين متعلقاي  كردن گذارد و پاك مي صحه شكارا بر ممتازبودن سرزمين معينآ

  ؛)235: همانداند ( مي را رسالت اصلي خود ها و ناخالصي ها  ناپاكي
اهميـت دارد كـه فراينـد    رو   آن ازن امر اي  كردن مرزها. و شفاف ،تفاوت ،كيد بر تمايزأت .3
كنـد. در   مـي  سـاز  تفاوت و غيريت را مشكل و نابودكردن مرزها كردنبا نفوذپذير شدن جهاني

آن  بينيابد و بازنشاني مرز  مي قلمرو ما و ديگران بسيار افزايش هاي پوشاني چنين شرايطي هم
مطلـق و   نسـبتاً  يها تفاوت ياياح يفرهنگ ييادگرايبن .)246: همانشود ( مي دو قلمرو دشوار

شناسايي را چونـان   كوشد تفاوت پايدار و قابل مي دهد و مي روشن را وعده شيبوكم يمرزها
 هـاي  ن مقولـه ايـ   كيد برأگرا با ت خاص هاي دئولوژياي  .)246: همان( كندنماد هويت برجسته 

و  كنـد  جوي تفاوت است تا هويت خود را اثبـات و كه در جست ،انسان امروزي را ،فرهنگي
  ؛)255 همان:( كند مي جذب ،نشان دهد

 ،پايـان  بـي زمـان   بـه  كيـ نولوژوكر زمانتبديل . ر زماند شدن جهانيثير أواكنش به ت .4
شود خاطره  مي بودن ناميده زماني يا درلحظه چه هم و آن ،گذشته و حال بينرفتن تمايز  ازبين

 آمدگان گرفتاربراي . كند مي جاداي  و ناامني و اضطرابي پايدار در افراد كند ميو تاريخ را محو 
  ؛)248: همان( است ياجتماع واقع كيمشترك  ةگذشت يمعنادار يمجرا نيترمهم

منابع و  ةواسط به سازي هويتدر جوامع سنتي . ستيزي گرايي فرهنگي يا نسبيت خاص .5
، يقين و قطعيتي بر نظـام  سبب همين بهو  گرفت مي عناصر محدود و مطلق فرهنگي صورت

  ؛)همان( بودمعنايي انسان حاكم 
كـه    جـايي  از آن. كيـد بـر خلـوص و امـر نـاب     أنفي هرگونه آميزش و اخـتالط و ت  .6
نوعي اخـتالط و   ،است كردهناك  تحرك جوامع را شتاب ودار  مرزها را خدشه شدن جهاني

دارشدن  نتيجه موجب خدشه و در ها به فرهنگ ها آميزش فرهنگي موجب ورود ساير آموزه
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 هـاي   گـري اسـت كـه واكـنش     و حاصل آن با مدرنيته نوعي اباحه شود مي اصالت فرهنگي
  ؛آورد مي وجود شديدي را به

ن ايـ   دارد بسـياري  چه توجه به آن اهميت آن گرايي در واكنش به فردگرايي. جماعت .7
 هـاي  لفـه ؤديگر منفك نيستند، بلكـه م  از يك شدن جهاني هاي له است كه ابعاد و گسترهئمس

افزا قرار دارند كه  صورتي هم بهو  اي شبكه يدر فضاي شدن جهاني ةبرند دهنده و پيش تشكيل
شـود.   مـي  جاداي  اي ابعاد تازه ها ناي  گرفتن قرار  هم كند و از كنار مي هركدام ديگري را تقويت

نظر گرفت، بلكه بايد آن  توان متغيري جداگانه در بحران هويت را نمي گيري شكلبنابراين، 
 ،ن متغيرهااي  ترين بررسي كرد. يكي از مهم شدن جهاني هاي لفهؤمتغيرها و مرا در كنار ديگر 

 از عواملي است كـه آن را تشـديد   نيزبحران هويت است و  دربارةكه از عوامل اصلي فهم 
ثر أشده و مت رساند، گسترش ابزارهاي ارتباطي در فضاي جهاني مي بروز ةكند و به مرحل مي

ن مقوله در بررسي داليل جذب افراد به گروهي اي  توجه به ،رايناست. بناب اي از دانش شبكه
  .داردبنيادگرايي همانند داعش اهميت بااليي 

  
  هاي ارتباطي ابزاري براي تبليغات و جذب نيرو رسانه 1.2

جهـان را تغييـر داده اسـت.     ةصورت بنيادين چگونگي برخورد ما با بقي انقالب ارتباطات به
سـرعت   تواند بـه  مي كنيم كه تحوالت و رويدادها در يك نقطه مي امروزه در جهاني زندگي

 يهـاي  گروه ةما را دربار هاي در ديگر نقاط جهان مشاهده شود. ارتباطات الكترونيك ديدگاه
رشـد   .)39: 1383كنيم تغيير داده است (بيليس و اسـميت،   مي ها زندگي اجتماعي كه در آن
نترنـت و  اي  زيـوني و نيـز گسـترش سـريع    يو تلو ،، راديويياي ماهواره هاي روزافزون شبكه

و حتي جايگاه انساني كه در  ،جهاني سبب شده است تا ماهيت دانش، اطالعات هاي شبكه
: 1380گيرد متحول شود (سـليمي،   مي ن حجم عظيم اطالعات و محصوالت قراراي  معرض

 شـدن  جهـاني بايد گفت كه انقالب ارتباطات باعث گسترش فراينـدهاي   ،نبنابراي .)76- 75
باعث تحول در ماهيت دانش و فنـاوري   شدن جهاني وشده  1990 ةاز ده پسخصوص  به

عصـر صـنعتي،    هـاي  بـرخالف فنـاوري   ،عصـر پساصـنعتي   هـاي  فناوري زيرا ،شده است
را محـدود بـه    تـوان آن  و نمـي شـوند   مـي  بر خود و دانـش بازتوليـد   تكيهبنيادند و با  دانش

نترنـت  اي  جهاني ةشبك از طريق ها ن فناورياي  بلكه هركس كه با ،كشورهاي صنعتي دانست
ة تواند به بازتوليد و گسترش دامن مي علمي خوبي برخوردار باشد ةدر ارتباط باشد و از زمين

خلـي و خـارجي   تـر حاكميـت دا   ن مسئله باعث سلب هرچه بيشاي  بپردازد. ها ن فناورياي 
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يكي از بـازيگران اصـلي محـيط     در نقش ،بنيادگرا را هاي عمل گروه ةو حيط هشد ها دولت
تر بـه كنتـرل    ها كم كه دولت اي گونه صورت روزافزوني گسترش داده است به به ،شده جهاني

بردار اسـت و بـار گرانـي بـر      هزينه خت وكنترل فضاي مجازي بسيار س زيرا ،قادرندها  آن
  ها خواهد گذاشت. دولتدوش 

ثيرات آن نيـز  أروز تعداد كاربران آن، ت نترنت و افزايش روزبهاي  جهاني ةبا گسترش شبك
ها اسـتفاده   اهداف خود از آن جهتهاي اجتماعي مختلف در  تر شد و گروه روز بيش روزبه

 در ،پاسايچ يستاهايزاپات يكيچرنترنت بود كه ماركوس، رهبر اي  از طريقواقع،  دند. دركر
عمومي ارتباط  هاي با جهان و رسانه الكندون جنگلاز اعماق  1995 ةفوري در ارشفر زمان

فقـرات ارتباطـات    نترنـت را سـتون  اي ة شبك كاستلز مانوئل .)33: 1380 برقرار كرد (كاستلز،
 كنـد.  مـي  ديگر وصـل  را به يك ها نترنت تمامي شبكهاي زيرا ، ناميد 1990 ةكامپيوتري در ده

توانند بر آن كنترل مطلق داشته باشـند   نمي ها است كه دولت اي گونه به اي شبكه فناورين اي 
جـاد ممانعـت از   اي  ن شـبكه را كنتـرل كـرد   اي  توان راهي كه مي يگانهرا سانسور كنند.  و آن

ها و نهادهـا   تمامي سازمان كه امروزه تقريباً ناي سبب  به ،ن كار نيزاي  دسترسي به آن است كه
نترنت اي  بايد گفت كه ،اساس غيرممكن است. برهمين اند، تقريباً نترنت متصل شدهاي ة به شبك

نترنـت نشـان   اي  .داردبنيـادگرا   هاي عملكرد گروه ةبديل در افزايش فعاليت و حيط نقشي بي
مبارزات در طول و عرض مرزهاي ملي و فرهنگي تا چه حـد   كردنداده است كه در متحد

 »كـوچ «كننـد كـه عصـر اطالعـات شـاهد       خي از ناظران چنين استدالل ميپرتوان است. بر
 .)634: 1388هاي نوين غيردولتي است (گيدنز،  و ائتالف ها ملت به پيمانـ  قدرت از دولت

 هـاي  تـر از همـه شـبكه    ها، تاالرهاي گفتمان، و مهم ، وبالگها سايت گسترده از وب ةاستفاد
نترنـت در بسـيج و   اي  هـاي  ودهـاي بـارزي از قابليـت   بوك و تـويتر نم  اجتماعي مانند فيس

شـان بـراي جـذب نيـرو و نفـوذ در       دئولوژيايـ   بنيـادگرا و تبليـغ   هـاي  دهي گروه سازمان
  است.  افكار

جـاد كـرده اسـت و    اي  تـازه بـراي تروريسـم    اي ارتبـاطي دوره  هاي فناوريپيشرفت در 
از ارتباطـات، از اسـتفاده از    اي اجتماعي آنالين به منبع اصلي براي طيف گسترده هاي شبكه
تبديل شده است.  ،ها جو براي تروريست ارتباطي تا تبليغات و جذب جنگ راه مثابة به ها آن
برقراري ارتباطات و  برايتوانند از آن  مي اجتماعي هاي كنندگان از شبكه كه استفاده  حالي  در

صـورتي منفـي و    توانند به ها مي فناوريصورت مثبت استفاده كنند، همان  عات بهتبادل اطال
ارتبـاطي و اطالعـاتي    هـاي  فنـاوري كـه   چنـان  تروريستي استفاده شوند. هم هاي براي گروه
. دهنـد  ميتروريسم را نيز تغيير  دوران ،دهند مي زندگي ما را تغيير ةكنند و شيو مي پيشرفت
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اجتماعي حركت  هاي سمت شبكه سنتي ارتباطات به هاي تروريستي از شيوه هاي گروه اخيراً
تر را بـراي انتشـار اطالعـات، آمـوزش نيروهـا،       تر و امن ارتباط آسان ها ن شبكهاي  اند. كرده

 هـاي  كردن افكار با خودشان به گروه راه همدهي حمالت، و  جذب نيروهاي جديد، سازمان
دانشـگاه جـورج    »امنيـت مـيهن  «ة سسـ ؤزارشـي كـه م  است. در گممكن كرده تروريستي 

نترنـت بـه ابـزاري بـراي     اي  ن نكته اشاره شده است كـه اي  منتشر كرد به 2009واشنگتن در 
  .)Ishengoma, 2013: 4تبليغات و جذب نيرو تبديل شده است ( درتروريستي  هاي گروه

 هـاي  شـبكه  طريـق از كـه   ،تروريسـتي  هـاي  گروه از سويامروزه جذب و آموزش نيرو 
، زيـرا  گيرد قبل صورت مي ازتر  صورتي مخفيانه تر و به گيرد، بسيار آسان مي اجتماعي صورت

نيـاز  دهنده و كسي كه قرار بـود آمـوزش ببينـد     ن كار به مالقات فيزيكي آموزشاي  در گذشته
از  درصـد  90آمارهـا، امـروزه نزديـك بـه      ة). بنـابراين و برپايـ  Ishengoma, 2013: 4داشت (
 گيـرد.  مـي  اجتماعي صـورت  هاي شبكه از طريقنترنت اي  تروريستي در هاي گروه هاي فعاليت

اجتمـاعي مكـان مناسـبي بـراي كسـاني اسـت كـه درصـدد عضـوگيري يـا            هـاي  ن شبكهاي 
بـا   هـا  ن شـبكه ايـ   از طريـق مانـد. عناصـر تروريسـتي     مي و هويتشان نيز مخفياند  عضوشدن

دهنـد   هـا مـي   گيرنـد و دسـتورات الزم را بـه آن    مـي  هواداران خود در سراسر جهان ارتبـاط 
)Noguchi, 2014(. ه داليلـي  از جملـ كـه   ناي  فضاي مجازي با وجود بايد گفت ،سبب همين به

ن ايـ   است كه بحران هويت و تفرد را در جوامع غربي دامن زده است، اما امكانات ارتباطي آن
ن امكانات با جوامع هـدف خـود در   اي  بر تكيهتروريستي داده است تا با  هاي به گروهامكان را 

  تماس باشند و افكار خود را تبليغ كنند.
يكـي از   منزلـة  مقالـه بـه بحـران هويـت بـه      ةارچوب نظري، در ادامـ هن چاي  بر تكيهبا 
عامـل   حكـم در ترين داليل جذب افراد به گروه داعش و ابزارهاي ارتبـاطي جديـد    اصلي

  پردازيم. مي پيوند بين داعش و هوادارانش در سراسر جهان
  

  و جذب نيرو ،گرايي فرهنگي داعش، خاص. 3
وجود آمده است بحران  به شدن جهانيي كه در پي هاي گونه كه گفته شد، يكي از بحران همان

خـاص   هـاي  لفهؤم بر تكيهبا  ،بنيادگرا هاي گرايي فرهنگي است. گروه هويت و شكل خاص
كنند بر تعداد هواداران خود بيفزايند  مي جامعه، تالش گوناگون هاي بخش براي بخش هويت
له، ناراضيان ئن مساي  بر تكيهبا  كند ميعمل خود را گسترش دهند. داعش نيز تالش  ةو حيط

خود جذب كنـد. حكومـت فرانسـه در     بهو سرخوردگان فرهنگي را از گوشه و كنار جهان 
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و فاقـد حـس    ،ناراضي، فاقـد هـدف   پيوندند افرادي مي كه به داعش را ييك تحقيق افراد
ن امر در اي  رسد مي نظر ن تحقيق، بهاي  انگر پژوهش هاي گفته ة. برپايداند مي هويت مشخص

دنبـال   از كسـاني كـه بـه    بسـياري تعداد  ةوسيل ن فضا بهاي  عمومي باشد و ها مليت ةهم بين
. داعش اند شان دنبال معنا و هدف واالتري در زندگي كساني كه بهويژه  شود؛ به مي پر ندتغيير
ن گروه بـا فعاليـت گسـترده در فضـاي     اي  برد. مي هدف خود بهره براي تحققله ئن مساي  از

 بذخـود جـ   بـه ن افـراد را  ايـ   بهشت موعود مثابة جهادي به هاي مجازي و تصوير سرزمين
 ةلفـ ؤپـنج م  بـر  تكيهمساعدي، داعش با  ةبا وجود چنين زمين .)Barrett, 2014: 18كنند ( مي

نشـان دهـد    ها تبخش در فضاي سيال هوي سخت هويت ةبنيادين تالش دارد خود را هست
  :راندگان باشد حاشيه تواند مفري براي به مي كه

سازي در برابر نسبيت هويتي و معنايي ناشي  تمايز و غيريت كيد برأگري در ت تكفيري .1
  ؛شدن جهانياز 

تاريخي خاص در  ةمندي و برآمدگي حافظ سرزمين ةمثاب شام به ةسازي در منطق دولت .2
  ؛شدن جهانيزدايي  برابر مكان

سـازي در برابـر    كيـد بـر رسـتگاري و پـاك    أعقيـدتي در ت  ةگون نگري متصلب مطلق .3
  ؛شدن جهانيشكني  سازي و شالوده عرفي
و  ،و خشونت افراطي در واكنش به رخوت، بيهودگي ،تخيلي هاي گرايي، تجربه عمل .4

  ؛حذف اجتماعي ناشي از دنياي جديد
گرايانــه در برابــر فردگرايــي و تنهــابودگي  احســاس امنيــت و سرپرســتي جماعــت .5
  .جديد  عصر

ن زمينـه  ايـ   و تـالش داعـش در   ي يادشـده هـا  لفـه ؤم  بـه بررسـي هريـك از    ،در ادامه
  شود. مي  پرداخته

  
سازي هـويتي در   و باز ،سازي تمايز، غيريت كيد برأمثابه ت گري به تكفيري 1.3

  شدن برابر نسبيت هويتي و معنايي ناشي از جهاني
 نخستين :هويت دو معناي اصلي دارد. دو معناي اصلي هويت تمايز و تشابه مطلق است

ن تمـايز  ن با آن مشابه است. معناي دوم آاي  كند؛ مي بيان معناي آن مفهوم تشابه مطلق را
، بـه مفهـوم   ايـن ترتيـب    گيرد. به است كه با مرور زمان سازگاري و تداوم را فرض مي

افـراد يـا اشـيا دو     بـين زمـان   يابد. مفهوم هويت هم مي مختلف راه ةشباهت از دو زاوي
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از دو  امـا بودن،  داشتن يعني يگانه د؛ شباهت و تفاوت. هويتكن مي نسبت محتمل برقرار
خود و همانند خـود بـودن در گـذر زمـان.      ةبودن در طبق  همانند ديگران؛ متفاوت ةجنب
شـان   و چه چيـزي بـراي   اند كه چه كسي ناي  بيان كلي، هويت به درك و تلقي مردم از به

 ن درك و تلقي در پيوند بـا خصوصـيات معينـي شـكل    اي  شود. مي معنادار است مربوط
نظـر   به .)159: 1391، و همكاران (معمار دلويت دارنوگيرد كه بر ساير منابع معنايي ا مي

ـ  شـدن  جهـاني ترشدن  با گستردهشناسان  جامعه ثيرات آن هويـت و معنـاي زنـدگي    أو ت
  شود. مي نحوي كه به آن بحران هويت گفته به .قرار گرفته است شعاعال تحت زين ها انسان

و فرهنـگ در يـك مكـان يـا محـل و       ،در جوامع سنتي پيوند تنگاتنگ فضـا، زمـان  
هـا درون دنياهـاي    كـرد و انسـان   مـي  خـوبي تـأمين   سرزمين معين نيازهاي هويتي را به

و منسجم خود بـه هويـت و معنـاي موردنيـاز خـود       ،پايدار ،اجتماعي كوچك، محدود
ن پيوند و نفوذپـذيركردن  اي  كردن با پاره ،شدن جهانيفرايند  اما يافتند، مي آساني دست به

شـدت متزلـزل و حتـي     لف زندگي اجتماعي، آن دنياها را بـه مختو فروريختن مرزهاي 
يابي سـنتي بسـيار كـاهش     ي بنيادين، امكان هويتها ن دگرگونياي  تأثير تحتنابود كرد. 

 بـين، ن اي  در .)245 :1383 محمدي، گليافت و نوعي بحران هويت و معنا پديدار شد (
مـدعي   هاي غربيدست  بهپرشكوه خود را  ةكه گذشت ،هويت مقاومت در بين مسلمانان

ـ   دار پـرچم  ،بيننـد  مـي  شـده  ويـران  شدن جهانيو  ،مدرنيسم پست ،مدرنيسم  ن هويـت اي
گرايان براي مقاومت اجتماعي و قيام سياسي همواره به بازسازي هويـت   شود. اسالم مي

 .)42، 2ج  :1380(كاسـتلز،   فرامدرن است اي پديدهواقع  اند كه در فرهنگي متوسل شده
 و ي دارنـد جهـان  يانيـ جر ريتصـاو و  ،قـدرت  ،ت در دنيايي كه ثروتمن هويت مقاواي 

 ،)1: همـان جوي هويت جمعي يا فردي منبع اصـلي معنـاي اجتمـاعي اسـت (    و جست
بنيـادگرايي دينـي   زيرا ، شود ها مي ن گروهاي  ي از اكناف جهان بههاي موجب جذب انسان

 ةساز در جامعـ  ترين منبع هويت ن امر مهماي  ن است كهاي  امر ديگري است و ادعاي من
  .)37 :همان( است اي شبكه
گرفتـه   موردبحث براي چنين انسـاني زدودن ابهـام شـكل    هاي دئولوژياي ، ن لحاظاي  از

زدايي و حصول  ن اساس است كه ابهاماي  بر .)246: 1383محمدي،  حول تفاوت است (گل
ابـزار   يگانـه بـار بـه    كنش خشونت يابد. مي بازشناسي خودي و غيرخودي اهميت يقين در

(يقـين   شـود و بـدترين نـوع يقـين     مـي  يافتن خود از خويشـتن مطلـق خـود تبـديل     يقين
هـا خواهـان    گروهي نيست كه غربـي  يگانهالبته داعش  .)همان(گيرد  مي ر) شكلمحو   مرگ

هـا همـه    نايـ   ترين است. كه پيدا كرده جذاب اي جهاني ةوجه سبب اما به ،اند پيوستن به آن
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ن گروهـك اسـت   ايـ   و فتوحـات نظـامي   ،»شريعت«گستري، اعمال فوري  مرهون خالفت
  .)1393ران: اي  اقتصادي (اكونوميست در خبرگزاري

 دهد ن موضوع مياي  ن موضوع يعني اهميت بحران هويت و پاسخي كه داعش بهاي  البته
ن ايـ  ة ييدكننـد أديگر در نقاط ديگر جهان نيـز ت  هاي بلكه پژوهش ،فقط متوجه غرب نيست

 تحقيقـي مـدعي   در ،هتاد دانشگاه ملـي اوراسـيايي در آسـتان   اس، نايدرانز انايتاتفرضيه است. 
. انـد  داشـته  را هيسور جنگ به اعزام تعداد نيترشيب قزاقستان يگراروسشود كه مناطق  مي
سمت عقايد و تمـايالت روسـي سـوق پيـدا كردنـد       بهكه  يمناطق ديرس يم نظربه ابتدا، در

ن ايـ  عكـس  وضـيعت   ،اما در حـال حاضـر   ،گرايي باشند هاي افراط دهاي  نواحي محفوظ از
 ،»جزكازگانـا « ،»كاراگانـدا «هـاي   از جميعت اسـتان  بسياري  ةدهد و عد موضوع را نشان مي

 .ترين دليل پيوستن تندروها به داعش نيسـت  به سوريه رفتند. فقر مهم »رايكنگ« و ،»وايساتپا«
ـ اي  دودي ازعدهد: تعداد م درانزينا ادامه مي كـاري يـا بحـران مـالي بـه       بـي  سـبب  هن افراد ب

ن افراد به تروريست اي  ن تحقيق نشان داد كه فقر باعث تبديلاي  اند، هاي افراطي پيوسته گروه
و بـه   ؟فقر چه برداشتي داشته باشـند  ازن بستگي دارد كه افراد اي  بهچيز  بلكه همه ،شود نمي

  .)1393 ،(فارس ؟رسند چه نتايجي مي
  
 ةمنـدي و برآمـدگي حافظـ    سـرزمين  منزلة شام به ةسازي در منطق خالفت 2.3

  شدن بودگي ناشي از جهاني زدايي و مبهم تاريخي مشترك در برابر مكان
و  ،زدودن تعلقـات مكـاني پيشـيني    ،مرزهـاي سـرزميني  شدن  رنگ موجب كم شدن جهاني

شـده   هـا  له موجب بحران كجابودگي بـراي انسـان  ئن مساي  احساس فضابودگي شده است.
كه موجب واكنش از جانب هويت مقاومت و  را ها مكاني و سرزميني انسان ةاست و حافظ

بـازآفريني مكـان و    بـا  هـا  ن گـروه اي  ن مقطع است كهاي  د. دركن مي پاك شود مي گرا خاص
بــه تــدوين و  ،كــه نشــان از تجلــي هــويتي بــارز و افتخــارآميز اســت ،خــاص اي گذشــته
 ك و پرشـعف يژتالن موجب جذابيتي نوساي  كنند و مي تاريخي كمك ةگذاري گذشت اشتراك

دچـار بحـران    هـاي  گرا در پاسخ به نيازهـاي هـويتي انسـان    خاص هاي دئولوژياي  .دشو مي
كيد أنده نيز تيآ  بر تداوم زماني در ، بلكهزنند مي تنها گذشته را به حال پيوند هويت و معنا نه

رجـوع بـه    صـورت واكنشـي و بـا    تر، فعاليت بنيادگراها هميشه بـه  بردي كالن دارند. در راه
آميز  خاص و ابهام اي داعش نيز با شيوه .)26 ،2ج  :1380 ،(كاستلز پذيرد مي گذشته صورت

و دورانـي   ي اسـالم آلودگ زازدوده  ةاوليسازي خود را به مقطع  دولت ةدنيآ  عقيدتي و ةعقب
  زند. مي خاص از شكوه تمدن اسالمي پيوند
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در اوج اقتـدار   ،كـه   حـالي  ، درانـد  هزار نفر عضـو داعـش    سي آمارها، نزديك به ةپايبر
 توانسـته  كـه داعـش   ناي  هزار نيرو داشت. يكي از داليل  سهن سازمان نزديك به اي  القاعده،
جـاد دولـت   اي  ن اندازه جوانان سني را به خود جذب كند بعد سرزميني آن است.اي  تا است

ن تصور را در ذهن جوانان سني القا كرده است كـه داعـش جنبشـي اسـت كـه      اي  اسالمي
ن گـروه  اي  توانايي پيروزي بر غرب را دارد و راه نجات است. نبردهاي ممتد داعش، تسلط

 بينن گروه در اي  در عراق و سوريه، و ادعاي خالفت آن باعث جذابيت سرزمينينواري بر 
خاص منقوش  هاي داعش با طراحي پرچم .)Gerges, 2014: 342جوانان سني شده است. (

 بـودن آن دارد،  وي پرچم كه نشان از سادگي و اوليـه رخطي خاص بر ،به اذكار مهم اسالمي
مند دوران طاليي  ادعاي خالفت در بغداد شكوهرنگي خاص منصوب به خالفت عباسي و 

حسـي از   ،داديغـ ابـوبكر الب  ه،خودخوانـد  ةپوشيدن خليف و حتي توجه به نوع لباس ،اسالم
هـا بـه    . اكنـون آن اسـت   كـرده را تـداعي   شـب   كيـ و هزار هاي داستان بينآمدگي از  بيرون
اند  حذف شده شدن جهانيفرايند  هاي چاله چنين كساني كه در سياه ن غربي و همنامسلما تازه

عدالت را بگستراند و مشكالت اجتماعي و فرهنگـي   دتوان مي كه ،نوع حكومت خالفت را
  دهند. مي مژده ،را بزدايد

  
و  ،كيشي، رسـتگاري  كيد بر راستأعقيدتي در ت ةگون نگري متصلب مطلق 3.3
  شدن شكني جهاني سازي و شالوده سازي در برابر عرفي پاك

شـدن بسـياري از اعتقـادات     رنـگ  بردن و كم الؤمدرنيسم موجب زيرس و پست شدن جهاني
ه است و انسان را دچار سرگرداني عقيـدتي و سرگشـتگي   شد ديني و رسوم و عقايد سنتي

مقاومت به بازسـازي عقايـد    هاي ن چالش گروهاي  ده است. در پاسخ بهكرناشي از سياليت 
مـوارد   تر بيشدر  ها ن هويتاي  پردازند. مي رهاي سترگبدون انعطاف پشت ديوا و متصلب
ناپـذير   نظمي جهـاني و تغييـرات پرشـتاب و كنتـرل     تدافعي عليه تحميالت بي هاي واكنش

ـ التكففقـة  .)71: 1380سازند نـه بهشـت (كاسـتلز،     مي پناه ها جان يند. آنآ مي شمار به ، كـه  ري
هـا توانسـتند احساسـات     و آن داعـش شـكل گرفـت    دسـت  بـه  اسـت،  اعتقادي يافزار نرم

اهـل سـنت    كه جا آن  ازميزند. داعش معتقد است آ  گرا را با باورهاي مذهبي درهم خشونت
اهللا كفـر محسـوب    پس كافر شدند و انكار حكـم  ،جهاد را تعطيل كردند هبعپيرو مكاتب ار

ل حكومت ها دنبال تشكي هاست. آن معناي انكار آن شود و تعطيلي عملي حكم خداوند به مي
ها جهـاد را تعطيـل    نظر آن مسلمانان ازجا كه  از آنو  اند هاي اسالمي اسالمي و نه حكومت

ترين بخش راديكاليسم و فقـه   كافرسازي مسلمانان مهم ،در واقع .اند اند پس كافر شده كرده
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، كشـتن يـك كـافر    ينظـر عضـو داعشـ    است. از ريالتكف عيسرتكفيري داعش است. داعش 
كشد  را مي يها، وقتي يك عضو داعش مسلمان براساس تفكرات تكفيري آنواجب است و 

خود با خلوص  گمان بهن اقدام را اي  داند نه يك تروريست. او اهللا مي سبيل خود را مجاهد في
دهد. اكنون بسـياري از اعضـاي اروپـايي داعـش از اروپـاي شـمالي جـذب         نيت انجام مي

و مطالعـاتي در   نـد دكتر يـا مهنـدس بود    اند كه آموخته ها دين خود را از كساني اند. آن شده
انـد   ها يـا روحـانيون سـني نياموختـه     ها دين را از مفتي آن حقيقت، اند. در علوم ديني داشته

  .)1393(فيرحي، 
  

و خشونت افراطي در واكنش به رخـوت،   ،هاي تخيلي گرايي، تجربه عمل 4.3
  و حذف اجتماعي ناشي از دنياي جديد ،بيهودگي

گيـري از طبيعـت و انـزوا از     سمت كنـاره  به فناوريترشدن و رشد  با پيچيده ها دنياي انسان
 بيهـودگي انسـان  ، و مجـازي  هـاي  قرارگرفتن در فضايي از جريان ،ازخودبيگانگي ،اجتماع

ي هـا  گرايانه به سـوژه  و شرايط و پيامدهاي تبديل مقاومت جماعت ندهايفرارود. تحليل  مي
: 1380 ،(كاسـتلز  تغيير اجتماعي در عصر اطالعـات اسـت   ةو اصلي نظريساز قلمر دگرگون

 و حتـي خودشـان از دسـت    ،كشـور  كنترل خود را بر خانواده، محلـه،  ها انسان .)23، 2  ج
، برسـاختن هويـت بنيـادگرا    زمينـه ن ايـ   شوند. در مي از فضا پرتاب اي دهند و به گوشه مي

كشـور در واكـنش مسـتقيم بـه      براي بازيافتن حتمي كنترل بـر زنـدگي و بـر    استتالشي 
 ي احسـاس ا طور فزاينـده  به ها كه در اقتصاد و در رسانه ،شدن جهانيناپذير  ل فرايندهاي كنتر

منـدي   گرايـي و كـنش   ه اسـت كـه داعـش بـا عمـل     هن براي  در .)51 ،2 ج :همان( شود مي
بـار و   خشـونت  اي ي در زندگي شـهري را بـه شـيوه   ناشدن هاي خود حس تجربه ةالعاد فوق

 ةن دسترسـي دارنـد. طبـق گفتـ    آبـه   اي رايانـه  هاي در بازي فقط كه دهد مي ها بدان جذاب
نـواختي   خسـتگي از يـك  ، شناس و اسـتاد دانشـگاه واشـنگتن    جامعه ،»كالب البساط  الهام«

رسيدن بـه شـور   در غرب و تمايل به شور و هيجان و جادوي مرگ در شرق براي زندگي 
آوردن معيشت از عواملي است كه  دست شگفت و عشق به هاي با ويژگي ديجد نييآ اجراي

متفاوتي با سبك  كه زندگي كامالً ،جوانان خارجي را به ترك غرب و پيوستن به نظام داعش
گـر   تحليـل  ،»يپـانتوچ  ائلورافـ «). 2014 ،(جهان اسالم زندگي غرب دارد، سوق داده است

جـا   برخي افـراد بـه آن  «گويد:  مي ،سلطنتي خدمات متحده واقع در لندن ةمؤسس ةدشكاندي
كـه در   يجوانـان  ي. بـرا »اسـت  كـرده  شـان را پـر   زندگي نواختي زيرا يك ،شوند كشيده مي

هـاي   و سـالح  ،كنند، مفاهيم بـرادري، افتخـار   كار مي يرگ لد يدر شهرها ندهيآ يب يها شغل
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آيند  مي اي حال و مرده از مبارزان بلژيكي از شهرهاي بيمدرن گيرا و جذاب است. بسياري 
(اكونوميسـت در   انـد  هـا كـرده   هاي خود را براي سربازگيري متوجه آن كه جهاديون تالش
  ).1393 ،راناي  خبرگزاري اقتصاد

كه تـالش دارد در دل   ناي  زمان با هم ،عليه مخالفانش يانهحمالت وحش از طريقداعش 
ابزاري براي جذب نيروهاي  مثابة ن اقدامات خشن بهاي  القا كند، از مخالفان ترس و وحشت

ن گروه بر خشونت بـدون محـدوديت عليـه    اي  ).Gerges, 2014: 340گيرد ( مي جديد بهره
گونه كه ابومحمد العدناني، معـاون   همان .مذهب، متكي است مخالفانش، حتي مخالفان سني

كه از داعش خواسته بودند قوانين شـرعي را در   سلفي هاي در پاسخ به ديگر گروه ،بغدادي
تنها قانوني كـه مـن بـه آن     :برابر مخالفان مسلمانش اعمال كند، به نقل از بغدادي گفته بود

  ).ibid: 340-341بندم قانون جنگل است ( پاي
بر جنايت و كشتار  شود عالوه مي ن افراد منتشراي  اجتماعي از هاي ي كه در شبكههاي فيلم
را   هـاي پـارتيزاني آن   تصوير بكشد و با نمـايش  بهگونه را  ي چريكهاي كند صحنه ميتالش 

 و، پنهـان  هاي ، چهرهگوناگونهاي  رزمي، امكان استفاده از سالح هاي اوج برساند. صحنه به
هـاي   ترين گـروه  كردن گروهي است كه يكي از كثيف همگي تالشي براي مبهم و جذاب ...

شـود و بـا    مـي  ديگـر منتقـل   ةبـه منطقـ   اي پيوسته از منطقـه  راكش ؛تروريستي جهان است
هاي  جذاب براي گروه اي كند چهره ليوودي تالش ميها  رفتارهايي شبيه رفتارهاي بازيگران
كارشـناس   هورگـان،  جـان (پايگاه تحليلي خبـري تيـار).    ساده از خود و داعش نشان دهد

معتقـد   ،»پنسـيلوانيا «تروريسـم در دانشـگاه   هاي  شناسي سياسي و مدير مركز پژوهش روان
رونـد،   مـي  هـا  كساني كه از راه تركيه براي پيوسـتن بـه تروريسـت    ةترين انگيز بيش«است: 

سـختي زنـدگي، مـاجراجويي،     .»كننـد، ربطـي بـه ديـن نـدارد      گونه كه برخي گمان مي آن
يل براي پيروي از شدن با جامعه، جذابيت جنگ، تما هاي سياسي، ناتواني در آميخته خواسته

از انگيـز بـا دوسـتان     اي هيجـان  و گذران تجربه ،ها نظر آن دوستان، دريافت لقب قهرمان از
هـاي تروريسـتي در سـوريه و عـراق جـذب       هايي است كه جوانان را به گروه ه انگيزهجمل
  ).1393 ،كند (خبرگزاري اويس مي

  
دگرايــي و گرايانــه در برابــر فر احســاس امنيــت و سرپرســتي جماعــت 5.3

  تنهابودگي عصر جديد
و  جـدا ازپـيش از ديگـران و جامعـه     بـيش جديـد انسـان را    هـاي  فنـاوري و  شـدن  جهاني

شود. مردم در  مي . احساس جداافتادگي و تنهابودگي موجب آزار انسانكند مي خودمستغني
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مـدن در  آ كننـد و مايـل بـه گـردهم     مـي  اجتماعي مقاومت ةشدن و تجزي برابر فرايند فردي
 زمان احساس تعلـق و هويـت فرهنگـي و همگـاني     يطكه  اند اي گونه اجتماع هاي سازمان

 از سـوي  نامعبرساختن  )باز( واكنش ةدر اولين مرحل .)67، 2ج : 1380 ،(كاستلز جاد كنداي 
بناي از پايين به باالي آن  تجديد ةشود و وعد جامعه جدا ميادهاي هنتدافعي از  هاي هويت

كـه  ست هن امكان اي . گرايانه سنگر گرفته است در بهشتي جماعت ،كه  حالي  در ،دهد مي را
نـد و  يآ پديد )كارگزاران جمعي تغيير اجتماعي( جديدي هاي سوژه ،يهاي از چنين جماعت

  دار برسازند. محور هويت برنامه بر اي  معناي تازه
اجتمـاعي در   هـاي  فعاالن سياسي كاربران رسانه بينعدالتي در  بحران هويت و حس بي

سوءاسـتفاده از   از طريـق  ،نفع خود بهها را  نهد تا آن اروپا براي داعش تعدادي عوامل بنا مي
شان را براي اجـراي   ها زندگي آن وكاري كند  دست ،جويان خارجي جنگ ةميل و عزم بالقو

هـايش   هورگان يافته). 1393 ،يولوژوپ(سايت آنتر قوانين اسالمي در سراسر جهان فدا كنند
  دهد: طور شرح مي جويان خارجي را نيز اين ي جنگها  از بررسي انگيزه
ها براي پيوستن به گروه  آن ةجويان خارجي داعش مربوط است، انگيز جا كه به جنگ تا آن

شـان   ها تمايل دارند معنايي را بـراي زنـدگي   داعش نياز به تعلق به يك چيز ويژه است. آن
  ).1393 ،ي شفقنازارخبرگ( دنبال رستگاري هستند ن و برخي بهدنبال هيجا بيابند. برخي به

بخش بنماياند و بر افكار مسلط شود،  هويت يكه بتواند خود را عامل ناي  اما داعش براي
 ،ارتباطي جديد هاي  دارد. شبكهنياز نش ابه ابزارهاي ارتباطي براي برقراري ارتباط با مخاطب

 ةتـا دامنـ   اسـت  ن امكان را بـه داعـش داده  اي ، دانش شدن جهانييكي از پيامدهاي  منزلة به
  ر جهان شود.سجهاني افزايش دهد و باعث جذب نيرو از سرا ةتبليغات خود را در گستر

  
  داعش برايهاي ارتباطي جديد؛ ابزار جذب نيرو  رسانه .4

 11پـيش از حمـالت    هـاي  جهـادي بـه سـال    هاي گروه از سوي ها استفاده از رسانه ةسابق
 هـا  . گروه القاعده براي پخش پيام خود با ساخت ويدئوهايي و انتشار آنگردد يمبازسپتامبر 
كرد. پس از گسـترش   مي ) اقدامAl-malahem( المالهمو  سحابي مانند هاي رسانه از طريق

نترنـت  اي  ن فضا شـدند و از اي  جهادي نيز وارد هاي نترنت، گروهاي ة دسترسي جهاني به شبك
يتر در ياجتمـاعي ماننـد تـو    هاي رسانه گيري شكل اما ،بردند  خود بهره هاي براي پخش پيام

ن اي  موفقيت سبب تر به ن روند را تغيير داد. موفقيت داعش در موصل بيشاي  اخير هاي سال
 هـا  بـود. آن  هـا  اجتماعي و تبليغـات تهـاجمي آن   هاي ثر از رسانهؤمة استفاد از طريقگروه 

سربازان داعش  هاي دادن توانايي اجتماعي براي نشان هاي آميزي از رسانه صورت موفقيت به
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، پس از تصرف سبب همين به). Narang, 2014: 3مخالفان استفاده كردند ( ةو تضعيف روحي
هزار توييتي كه   چهلاجتماعي تقويت كرد و با  هاي موصل داعش حضور خود را در شبكه

اجتمـاعي و   هـاي  جامعي براي حضور در شبكه ةنشان داد كه برنامدر يك روز منتشر كرد 
ي كه در آن پرچم داعش بر فراز بغداد نمايش هاي ن امر با توييتاي  ن فضا دارد.اي  استفاده از

  تر بود. شد مشخص مي داده
 ةموفقيت داعش حضـور گسـترد   ةبرجست علتن اعتقادند كه اي  ان برگر پژوهش تر بيش

 ها ، آناساسن اي  ن گروه است. براي  مجازي و حضور مبارزان خارجي در يها آن در رسانه
جوانـان   هـاي  و عكس ها كارهاي داعش براي جذب جوانان انتشار فيلم معتقدند يكي از راه

ن گروه در فضاي مجازي براي جـذب نيروهـاي تـازه از كشـورهاي     اي  شده به غربي ملحق
اسـت كـه    اي داعـش در فضـاي مجـازي بـه انـدازه     ). كيفيت تبليغات ibid: 2غربي است (

 هـاي  از رسـانه  انـد  شده موفق ها كنند. آن مي ليوودي مقايسهها  هاي گران آن را با فيلم تحليل
، بريتانيـا، اروپـا، چـين،    امريكـا تنها از خاورميانـه، بلكـه از    اجتماعي براي جذب جوانان نه

 ).ibid( استفاده كنندو ديگر كشورها  ،پاكستان، افغانستان

تـرين اهـداف تبليغـات     كنند يكي از مهـم  مي مسلماناني كه در كشورهاي غربي زندگي
 گونـاگون  هـاي  ن كار پيام خود را به زبـان اي  . داعش براياند اجتماعي هاي داعش در شبكه

 اتيالح و ،القربا ،الفرقانچون  هم اي پيچيده اي ارتش رسانه از طريقن عمل اي  كند. مي منتشر
اطالعـات   سياز افسـران سـرو   يكـ ي ،»نيبـارد جف «شود. براساس گزارشي كه  مي انجام

 هـاي  آناليـن و شـبكه   هـاي  كمپين از طريق نفر 3400 ماه هر دهد، يم ارائه ،امريكا نترنتيا 
ن اي  پيوندند. نترنتي داعش مياي  هاي به كمپين ،دهي شده است خوبي سازمان كه به ،اجتماعي
هـيچ   .انـد  شوند و منتظر فرصت براي پيوسـتن بـه آن   مي عضو داعشلحاظ ذهني  تعداد از

در سـوريه بـراي مشـتاقان     هـا  اول از زندگي جهـادي  محدوديتي در دسترسي به منابع دسته
فرسـتند،   مـي  تنها آن را براي ديگران خوانند نه مي ن خبرها رااي  غربي نيست. كساني هم كه

از دسترسـي   اي كنند و شـبكه  مي دوستانشان ارسال ن زمينه براياي  بلكه نظر خود را نيز در
 هـا  گروهي بين آن درون يگفتمان  گيرد كه منجر به مي افراد جهادي به خبرهاي سوريه شكل

براي سـفر بـه    ها شود؛ امري كه اشتياق آن مي از جنگ در سوريه و حكومت دولت اسالمي
انـد از   غـرب بـه داعـش پيوسـته    از كساني كه از  يكند. تعداد بسيار مي سوريه را دوچندان

ترين زمان  از جنگ در سوريه را در كوتاه اناتشربيكنند و تج مي اجتماعي استفاده هاي رسانه
ابزاري  و نيزاجتماعي منبع اطالعات  هاي رسانه ها كنند. براي آن مي در فضاي مجازي پخش

  .)Carter et al., 2014: 19( استبراي پخش اطالعات 
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تـرين هـدف داعـش از حضـور در فضـاي مجـازي        توان گفت مهـم  مي ،سبب همين به
ي كـه در يوتيـوپ   هـاي  چنين، با استفاده از فيلم و جذب نيرو است. هم ،گري تبليغات، افراط

برخورد با اهـداف   ةو نحو ،اجراي عمليات ةكردن بمب، شيو درست ةشود، نحو مي گذاشته
نقـاط جهـان    فواصـل دور و در اقصـي  كـه در  شـود   مي آموزش دادهنيروهايي  هموردنظر ب
  و حضور فيزيكي ندارند. اند پراكنده

از بيننـد.   مـي  اند و زندگي بدون آن را دشوار اجتماعي شده هاي امروزه جوانان معتاد شبكه
. پذيرنـد  بسـيار آسـيب   شـان  گرايانـه  رويكردهاي آرمـان  سبب ن سن بهاي  در ها ديگر، آن سوي
 از طريـق را يكي از جوامع اصلي هدف خـود بـراي جـذب     تروريستي نيز جوانان هاي گروه
شخصي كساني كه به  هاي ). با بررسي پروفايلNarang, 2014: 4دانند ( مي اجتماعي هاي شبكه

توان دريافت كه ميـانگين   نامند، مي مي جوي خارجي اند و كساني كه خود را جنگ سوريه رفته
كه بين  هم هستند كساني البتهسال است؛  29تا 18پيوندند حدود  مي سني كساني كه به داعش

تا  25 ها تر از جهادگرايان افغان است كه ميانگين آن ن ميانگين سني كماي  سال دارند. 17تا  15
تـر   پيوندنـد جـوان   مـي  كساني كه به پيكارجويانميانگين سني دهد  مي ن نشاناي . سال بود 35

منـد و   صورتي نظام ن جوانان مستعد، بهاي  براي جذب ،داعش .)Barrett, 2014: 16شده است (
ن صـفحات  ايـ   جاد كرده اسـت. برخـي از  اي  ها صفحه در توييتر براي خود شده ده ريزي برنامه

جاد وحشـت  اي  شود و برخي براي جذب نيرو يا مي ن گروه استفادهاي  براي انتشار پيام رهبري
مربوط بـه   كه ،)Ajnad( »اجناد«ن گروه به نام اي  توييتري، يكي از صفحات مثالًعمومي است. 

، كـه  الفرقـان  ةهوادار دارد. رسـان  36500 قرآني است، نزديك به هاي مذهبي و پيام هاي بحث
رهبر گروه و  هاي در توييتر دارد كه پيام اي ن گروه است، صفحهاي  مدياهاي مولتي ةول تهيئمس
هزار هـوادار دارد. يـا     نوزدهكند و حدود  مي را منتشر ها وها و تصاوير سربريدنئچنين ويد هم
چندين صفحه دارد كه بر جذب نيرو از كشـورهاي غربـي متمركـز     اتيالح اي رسانه ةسسؤم

چنين صفحاتي براي جذب نيرو در عراق و سوريه دارد  است و هزاران هوادار دارد. داعش هم
نبار و االصفحات مربوط به استان  است. مثالً كشور متمركز دو ناي  نشين سني هاي كه بر استان

هـزار    دوازده مربوط بـه اسـتان ديـالي حـدود     ةهزار هوادار و صفح  پنجاهنينوا هركدام حدود 
گروهـي   هـاي  برخـي از رسـانه   از سـوي چنين  ن صفحات، داعش هماي  بر افزون. هوادار دارد

هـزار    32بـا   )al-battar al-battar( البتر اي گروه رسانه مثالًشود.  مي آنالين ديگر نيز پشتيباني
ن گروه اي  اي، از داعش براي مخاطبان خود و توليد محتواهاي رسانه هاي پيام ةهوادار، با ترجم

  .كند مي پشتيباني
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ن ابزارهاي ارتباطي نوين است كه داعش توانسـته بـا جوامـع هـدف خـود      اي  بر تكيهبا 
خود جـذب كنـد.    بههزار نفر را از گوشه و كنار جهان   پانزدهارتباط برقرار كند و نزديك به 

و تالش  ردي داهاي ارتباطي جديد چه قابليت هاي داند كه رسانه مي خوبي داعش به ،بنابراين
براي جـذب   ها نهن رسااي  ويژه حداكثر بهره را از يجاد گروهاي  ريزي و با برنامه است  كرده

  جوانان ناراضي ببرد.
  

  گيري يجهنت. 5
بـه   ،بـاال بـه پـايين فرهنـگ    از دستي فرهنگـي و تزريـق    كيد بر يكأت سبب به ،شدن جهاني
شود كه توان الزم  ميمنجر  يهاي يا فرهنگ ها فرهنگ نشيني و حذف بسياري از خرده حاشيه

كيـد بـر فـرد    أديگـر، ت  از سويد. را ندارن ي برتر در فضاي جهانيها ي رقابت با فرهنگراب
كند كـه تنهـايي و جـداافتادگي را     مي جاداي  شده را در فضاي جهاني شدن هويتي نوعي خرد

از و  ايـم  مواجـه  هـا  رانده حاشيه سو با بحران به  ، از يكسبب همين بهدنبال دارد.  براي افراد به
و  هـا  حس بحران هويـت در گـروه  به لفه ؤن دو ماي  ديگر، با بحران انزواي اجتماعي. سوي
دنبـال دارد.   بـه  هـا  شده رانده حاشيه به بينگرايي فرهنگي را در  شود كه خاص ميمنجر  افراد
بسـتگي   آورند كه بر هـم  مقاومت سربرمي هاي گرايي، هويت ن خاصاي  ، از دلسبب همين به

ابزاري براي حفظ خود در برابر فرهنـگ   مثابة دروني در مقابل تفرد بيروني و بر مقاومت به
گـرا و از   خـاص  هـاي  ترين هويـت  بنيادگرا از مهم هاي كيد دارد. گروهأجوي جهاني ت سلطه
كسـب هويـت    ،فرار از تفرد اجتماعي ،شده رانده حاشيه به هاي براي هويت ها منأترين م امن

ن ايـ   ، ابزارهاي ارتباطي نيـز در خـدمت  اين بين  جوست. در و مقابله با هويت سلطه ،جديد
 عمـل خـود را افـزايش    ةآن، دامنـ  يـق از طرگيرد كه  مي گراي هويتي قرار خاص هاي گروه
 پردازند. مي تر به تقويت خود دهند و با جذب نيروهاي بيش مي

 .يمشـاهد را داعش نيـز چنـين وضـعيتي     ةگونه كه نشان داده شد، در تحليل پديد همان
بخـش اسـالمي و احيـاي     هويـت  هـاي  لفـه ؤم بـر  تكيـه بـا   كند ميسو تالش   يك  داعش از

اند، خود را گروه  و حذف شده اند كنار رفته شده به كه در فضاي جهاني ،ي از هويتهاي بخش
ن گـروه  ايـ   همين امر باعـث جـذابيت  . گراي هويتي براي بسياري از افراد نشان دهد خاص

ويـژه در غـرب،    شده، بـه  جوي جهاني فرهنگ سلطه يها شده رانده حاشيه براي بسياري از به
با  كه است آمده ها اجتماعي نيز در خدمت آن هاي شبكه ويژه شده است. ابزار ارتباطات و به

افزاينـد و نيروهـاي    مـي  افكـار جهـاني   بينبر نفوذ خود در  ها ن شبكهاي  تبليغات وسيع در
  كنند. مي را از گوشه و كنار جهان جذب اي تازه
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