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 چکیده

گفتمان، مفهومی پرکاربرد در حوزه علوم انسانی، زبان شناسی، روان شناسی و علوم اجتمااعی اساک کار در    

ادبیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نشریات و روزنامر ها و حتی محاورات روزمره کاربردهاای بسایاری دارد   

شناسای پساساااتارگرا یاا پساک ما رن      در حالی کر معنای مستفاد از آن متفاوت اسک؛ در ادبیات جامعار  

گفتمان جایگزین مفهوم ای ئولوژی ش ه اسک؛ در حالی کر ای ئولوژی بار احساساات، اعتداادات و باورهاایی     

، و در نتیجر بار منفی با اود داشک اشاره داشک کر از طرف یک رویکرد ویژه توجیر و تحمیل می ش ه اسک

اجتماعی حتی در مدیاس اعمال فردی را نیز در -عمل سیاسی گفتمان مفهومی گسترده تر اسک کر هر گونر

یکی از نظریر های جامعر شناسای سیاسای    بر می گیرد. نظریر گفتمان رادیکال ارنسک الکال و شانتال موفر

یک گفتمان را در میان  پسک م رن اسک کر بر کمک آن می توان چگونگی بروز، ظهور یا چگونگی تضعیف

گری توصیف کرد. بر اساس این نظریر عرصر اجتماع عرصر تنازعات گفتمانی گوناگون گفتمان های غیر یا دی

بر سر معنا و انتساب معنا اسک. گفتمان، جهان اجتماعی را می سازد و هویک هاا را تساریر مای کنا ، هار      

ر گفتمان با برجستر سازی نداط قوت اود و نداط ضعف گفتمان رقیب بر دنبال این اسک تا مفااهیمی را کا  

اغفال مان ه ان  و کارهایی کر بای  انجام می ش ه اسک، انجام نش ه ان  یا بر درستی پیش نرفتر ان ، باا معناا   

دادن و عمل مفصل بن ی وارد سااتار گفتمانی اود کن  و دنیایی متفاوت را رقم بزن . تنازعات گفتمانی بر 

سک کر قرار اسک بپذیرنا  گفتماان حااکم در    سر معنا بر منظور برقراری رابطر ی هژمونیک با سوژه هایی ا

ترفیع نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ناکام بوده اسک. گفتمان داعش با شنااتی کر از نداط 

بی قرار و حاشیر ای در گفتمان های رقیب کسب کرده ، نظامی از معاانی را تشاکیل داده اساک و در یاک     

سااک شکنی این گفتمان ها را فراهم کارده و توانساتر اساک در ما ت     تنازع گفتمانی زمینر های تزلزل و 

زمان ان کی هژمونی اود را بر برای از سرزمین های عراق و سوریر ایجااد کنا  و باا ادعاای ایجااد دولاک       

سازمان یافتر و اسالمی فرااوان هجرت و جهاد برای ایجاد و تاسیس آن دولک صاادر کارده اساک و تعا اد     

گ جو از سراسر جهان، حتی آنهایی کر از مباحث اسالمی اطالع ان کی داشتر انا ، بار ایان    بسیار زیادی جن

فرااوان آری گفتر ان . آنچر در این نوشتار پیگیری می شود چگونگی شکل گیری گفتمان داعاش در میاان   

ر گفتمان های غیر اسک و بر این پرسش های فرعی پاسخ می دهیم کر در سااتار گفتماانی داعاش چگونا   

، چر مفاهیمی برجستر یا طرد می شون  یا بر شیوه ی متفاوت مفصال  گیردمی صورت غیریک سازی فراین  

 بن ی و از ابعاد )وقتر ها( بر عناصر گفتمانی داعش تب یل می شون .

 عنصر، بُع  داعش،، ظهور ،تنازع ،سااتارشکنی ،ای ئولوژی ،هژمونی ،گفتمان :کلیدی واژگان
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 أله پژوهشمس.1-1

های متع دی اسک کر هر ک ام با توجر بر نشانر های  1گفتمان و ظهور حضوری هان اجتماعی عرصر ج

با  را اود شان،و حوزه ی معنا داری دال های تمانی اویش و بر منظور تثبیک معناموجود در سااک گف

ویکرد گفتمانی این اسک کر  . فرضیر بنیادین یک ردهنگفتمان غیر یا دیگری در تنازع و رقابک قرار می 

واسطگی  کر قبل از هر بیامکان ان یشر، عمل و درک کامل بر سااتمن  ش ن حوزه معنا داری بستگی دارد

 ا ممکن میگفتمان چیزی اسک کر درک، ان یشر و فهم ر بنابراین .(20:1383)تاجیک،عینی حضور دارد

ب تغییر در جهان اجتماعی و واقعیک های آن در نتیجر تغییر در یک گفتمان موج .(284:1393)نش، سازد

می شود، بر عبارت دیگر برای تغییر جهان اجتماعی و واقعیک های آن کر هویک سوژه ها را هم در بر می 

و « 2ما»گیرد بای  گفتمان حاکم را تغییر داد. گفتمان ها از طریق ایجاد مرزهای سیاسی و ض یک میان 

( و جوامع و گروه ها در سطح گفتمان دارای 53:1383ن )تاجیک،هویک اود را کسب می کن« 3دیگری»

 .(54)همان،هستن « آن ها»و « ما»وگانر سازی مکانیسم هایی از د

در ااورمیانر با نام های گوناگون مثل طالبان، جبهر النصره،  گفتمان های متع د رادیکالپی ایش 

و هر  تکفیری، بنیادگرایی و سلفی از آنها یاد می شودداعش و ... کر با عنوان های  ااوان المسلمین، الداع ه،

یکم گسترش روز افزونی  در قرن بیسک و ک ام برای اود هویک گفتمانی متفاوت با دیگری قائل می شون 

داشتر اسک و بر عنوان گفتمان های رادیکالی مطرح هستن  کر تالش می کنن  تسلط اود را در تدابل با 

دهر اایر بر داعش یکی از این گروهک هاسک کر در  موسوم اسالمی عراق و شامدولک دیگری اثبات کنن . 

ش را نر تنها در ااورمیانر بلکر در کشورهای رادیکالاز شبکر الداع ه منشعب ش ه و تا بر امروز فعالیک های 

شود و  یم محسوب جهان بنیادگرای ورادیکال  گروه ترین قوی اکنون، اعشد ادامر می ده . و غربی اروپایی

 کنترل. اسک رشتگذا نمایش بر اود ازی، رادیکال های گذاری سیاسک و عملکرد در نوین ایه شیوو  سبک

کر بر عنوان  جهان، سرتاسر از جهادی ج ی  نیروی هزار ها ده جذب و سوریر و عراق از بزرگ هایی برش

 نسبک بر عملکرد ازکنن ،  سوژه هایی محسوب می شون  کر در ذیل این گفتمان هویک اود را آشکار می

 .دارد حکایکگفتمان رادیکال در تثبیک جایگاه گفتمان بودگی اش  این موفق

گفتمان ها از االل غیریک سازی، طرد و برجستر سازی معانی، هژمونیک کردن سلطر و تالشی کر 

پس از تشکیل  برای انتساب معنا بر دال های شناور و کشان ن شان بر حوزه ی معناداری اود می کنن  و

زنجیره ای از دال ها در رابطر با دال مرکزی اود، شکل می گیرن . اما این بر معنی تثبیک کامل گفتمان 

نیسک بلکر از آنجا کر هر لحظر از طرف دیگر گفتمان ها ته ی  می شود بای  همچنان بر تالش اود در 

                                                           
1  .  discurse 
2  . our 
3  . other 
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( از آنجا کر 44زی ادامر دهن .)همان،جهک حفظ فرآین های معنا سازی، غیریک سازی و ... حول دال مرک

پیوستگان بر داعش بر االف تصور عمومی مح ود بر عرب ها و اهل تسنن نمی باشن  و گفتمان داعش 

برای دستیابی بر مداص  گفتمانی و در نتیجر تثبیک اود در میان گفتمان های رقیب از گفتمان نظام 

عی سلفی گرایی همراه با داعش از آنها یاد شود، شیوه ی جهانی گرفتر تا گفتمان هایی کر ممکن اسک در نو

رادیکال تری پیش گرفتر اسک، در نتیجر گفتمان داعش نوعی ته ی  برای گفتمان های بر نسبک 

دموکراتیک تر حاکم در ااورمیانر محسوب می شود. پرسش اصلی کر این تحدیق پی می گیرد این اسک کر 

؟ یا بر عبارت دیگر دال مرکزی این گفتمان را چر چیزهایی تشکیل گفتمان داعش چگونر شکل گرفتر اسک

، کر در آن مرکزیک امر سیاسی 1می دهن ؟ و بر کمک نظریر گفتمان رادیکال ارنسک الکال و شانتال موفر

، «5مفصل بن ی»، «4ض یک»، «3غیریک»، «2هژمونی»مفروض گرفتر ش ه و با بهره گیری از مفاهیمی نظیر 

سیاسی -بر تعمق و م اقر درباره پ ی ه ی اجتماعی« 7زنجیره هم ارزیو  زنجیره تمایزها»، «6دال مرکزی»

( بنابراین سعی داریم تا نحوه شکل گیری گفتمان داعش و حوزه ی معناداری آن را 22می نشینیم.)همان، 

 بررسی کنیم.سوال اصلی کر این پژوهش پی می گیرد این اسک کر:

 فتر  اسک؟گفتمان داعش چگونر شکل گر

 

 قلمرو پژوهش.-1-2

 : مکانی قلمرو( الف

بر بررسی شکل گیری، تحول، گسترش و افول گفتمان داعش در  حاضر پژوهش مکانی قلمرو لحاظ از

 ااورمیانر و بر ویژه سوریر و عراق می پردازد.

 :زمانی قلمرو( ب

 می باش . 2018 تا2003از ح ود سال  پژوهش زمانی حیطر

 :موضوعی قلمرو( ج

 .دارد تمرکز چگونگی شکل گیری و گسترش گفتمان داعش بررسی بر پژوهش موضوع، و محتوا لحاظ بر

 

                                                           
1  .  Ernesto Laclau   &  Chantal Mouffe 
2  .  Hegemony 
3  .  otherwise 
4  .  antagonism 
5  .  articulation 
6  . nodal point 
7  .  chain of equivalence and difference 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش-1-3

از آنجا کر داعش در براورد با مردم عادی، بر ویژه کودکان و زنان، کر درگیر زن گی روزمره اود هستن  و 

کرده ان ، دسک بر حمالت کور و انتحاری می زن  و موجب علنا هیچگونر دشمنی آشکاری با این گروه اعالم ن

ایجاد اسارت های جانی و مالی بسیاری می شود و بر بهانر جلوگیری از گسترش این گروه دولک های غربی 

از جملر جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی و ... با  از جملر آمریکا، و دولک های حاکم در منطدر

در  داعش از طرف دیگر اایر نیز بر ش ت و ح ت مرگ و میر مردم عادی افزوده ان . بمباران های چن  سال

از نظر مالی تب یل بر متمول سی بر منابع نفک و گاز در عراق جهک دستیابی بر مداص  اود پس از دستر

با ترین جنبش اسالمی ش ه و سیاسک های رادیکال داعش در برابر گفتمان های حاکم در ااورمیانر، تدری

درک ماهیک گفتمان بنابراین تمام مناسبات سیاسی در این منطدر را تحک الشعاع اود قرار داده اسک؛ 

 یداعش، دال مرکزی، نحوه شکل گیری، سااک گفتمانی آن، رون  پیشروی اش و در نتیجر دال های شناور

معنای تازه ای بر اود  در سااتار گفتمانی داعشکر از گفتمان های دیگر طرد می شون  و بر طور بالدوه 

می بستر از تمایزات هرگز بر مثابر سیست ها گفتمان ؛ امری بسیار ضروری بر نظر می رس . از آنجا کر،بگیرن 

در جهک ایجاد ( 21:1383قادر بر اتمام و انس اد مفاهیم و هویک ها نیستن )تاجیک،  فهم نمی شون  و

گفتمان هایی کر سوژه های انسانی را از حوزه ی هویک  تغییرات و نوعی بازنگری در زنجیره ی دال ها از

برشی و معنا داری اود طرد می کنن  ب ون آنکر بر پیام های آن توجر داشتر باشن ، می توان با برجستر 

سازی ها و طرد کردن های تازه ی گفتمانی، با گفتمان داعش بر گونر ای وارد رقابک شویم کر سوژه های 

 ردن بر داعش ترغیب بر پیوستن بر گفتمان رقیب آن  شون .مذکور بر جای پناه ب

 

 سواالت پژوهش-1-4

 گفتمان داعش از چر معانی ای در گفتمان های دیگر برای مفصل بن ی اود بهره می برد؟ -1

گفتمان داعش چگونر گفتمان های غیر را بر حاشیر می برد و اود را بر عنوان گفتمان هژمون  -2

 برجستر می نمای ؟

داعش از چر زنجیره ای از دال ها و م لول ها تشکیل ش ه و چگونر در حفظ این زنجیره گفتمان  -3

 های معنایی می کوش ؟

 در حال تب یل و جابر جایی ان ؟ 1ی در گفتمان داعش2عناصرو  1چر ابعاد -4

                                                           
1  . moment 
2  . element 
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 اهداف پژوهش-1-5

های مرتلف دیگر  آنچر بنای این نوشتار اسک در نظر گرفتن داعش بر عنوان یک گفتمان در میان گفتمان

و سپس بررسی مکانیزم یعنی ساز و کاری کر داعش برشی فعال از آن اسک و برای تسلط گفتمان اود بر 

سایرین و تسریر هویک ها، طی فراین  هژمونیک و مفصل بن ی، تالش می کن . بنابراین ه ف کلی کر این 

ی و صورتبن ی گفتمان داعش در پژوهش پی می گیرد شناسایی و ترسیم فرآین ی از نحوه ی شکل گیر

 میان گفتمان یا گفتمان های غیر اسک.

 اه اف جزیی نیز از این قرارن : 

 هایی کر گفتمان داعش دنبال می کن . 3ها و م لول 2شناسایی و توصیف زنجیره ای از دال -1

 .هایی کر در درون گفتمان داعش قرار دارن  5و هویک 4شناسایی و بررسی معانی -2

ی و هویک هایی کر در حوزه ی گفتمانی آن هستن  و ارائر توصیف و شنااتی از ابعاد توصیف معان  -3

 )وقتر ها( و عناصر گفتمانی داعش  و فراین  جابر جایی آنها.

 

 پژوهش انجام روش-1-6

این پژوهش از نظر روش شنااتی در حوزه پژوهشهای کیفی قرار می گیرد. بر این معنا کر در این پژوهش 

از متون پس از گردآوری مورد تفسیر قرار گرفتر و بر دنبال درک معنا و رمزگشایی از پ ی ه مجموعر ای 

و عم تاً با فراین ها سروکار دارن  و ( 52:1388سک.)گیویان، هایی برمی آی  کر در محیط اجتماعی رخ داده ا

 (295:1382)ازکیا، نتایجشان بر معنی توجر دارن  تا اینکر بر روشها تاکی  کنن .

اسک، در حدیدک ه ف اصلی در  6تحدیدات کیفی شامل روشهای پژوهشی متع دی از جملر تحلیل گفتمان

معناکاوی و فهم واقعیک اجتماعی برآم ه از آن اسک؛ فرض اساسی در دی گاهای گفتمانی  ،دی گاه گفتمانی

ن نکتر نیز اظهار دارد کر پذیری حیات و کردارهای اجتماعی بر وسیلر زبان و گفتمان اسک؛ البتر بر ای شکل

زبان اود در ا مک کردارهای اجتماعی شکل می گیرد و معنا می یاب  بر همین ااطر در گفتمان بر رابطر 

( چرا کر معنا همان ق ر کر از متن 1390:125تعاملی میان متن و زمینر متن تاکی  می شود. )سجادی، 

 یز تاثیر می پذیرد.ناشی می شود از بافک یا زمینر اجتماعی و فرهنگی ن

                                                                                                                                                                                     
1  . ISIS discourse 
2  .  sign 
3  .  signifire 
4  . meaning 
5  .  identity 
6  .  Discourse Analysis 
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تمان مربوط بر فراین  ها پرسش تحدیق در این روش بر چگونگی سااتر ش ن واقعیک اجتماعی در قالب گف

مطالب روزنامر و  ااص متمرکز اسک و در این جا ترجیحاً با جملر، پاراگراف، کتاب، مصاحبر، و موضوعی

 (363:1389سرنرانی یک شرصیک و ... مواجر ایم. )فلیک،  ابرگزاری،

تحلیلی اسک استفاده -یدر این پژوهش ما نیز از روش تحلیل گفتمان الکال و موفر کر روشی توصیف

و موفر الکال البتر بای  گفک در روش تحلیل گفتمان  ؛می کنیم، روشی کر در ارتباط با نظریر آن قرار دارد

ر اساساً مطالعات گفتمانی بر روش هم روش تحلیل گفتمان و هم روش تاریری در کنار هم قرار دارن  چرا ک

و این نکتر نیز اهمیک دارد کر در تحلیل  (138:1388تحلیل گفتمانی یک نوع بررسی تاریری ان . )ساعی، 

 گفتمان الکال و موفر بررسی و تحلیل یک گفتمان در گرو تحلیل  و حضور گفتمان غیر صورت می گیرد.

 

 روش جمع آوری اطالعات-1-7

 یا و فرضیاتس براسا  نک می یعس صرفا محدق و ودن جمو قبل از هاه داد و اطالعات نگفتما تحلیل در

ل سوا ایج بر و اسکن مت گفتمان حلیلت دره مشاه   حوا. نمای  گردآوری را الزم اطالعات تحدیق سؤاالت

 برای هاه ددان تریب اسنم ازن مت بر وعجر طریق ازه ش  گردآوری هایه داد و شود میل سوان مت از فرد از

 مداالت رانی،نسر ،بتجملر ک از مرتلف متون از گفتمان تحلیل تجربی هایه داد شود؛ می محسوب تحلیل

 (363:1389. )فلیک، گیرد برمی دررا  برحمصا تا گرفتر ها رسانر

 ها نامر پایان وب کت و ادناسغ سرا بر ودجمو قبل از هایه داد گردآوری برای نیز ما وهشژپن ای در

 می...  و ارعش، مدالر رانی،نسر: ملرج از مرتلفی ومن رج در روزنامر ها و ابرگزاری های معتبر  ونمت و

آن و  با مرتبط تاریری و  سیاسی تحوالت نیزداعش و  گفتمان  ینب صورت ااکنش در ما بر کرم روی

 برایب ترتین ای بر( بر ندل 4:2000،) . نک می مکاین گفتمان و گفتمان های رقیب ک میان ازعاتنم

 تحلیل در هاه داد آوری گرد های روشن مهمتری از کر ادیناس و ایانر کتابر روش از اه هداد گردآوری

 کردارها و نوشتارها نیزه مشاه   احو و اسک گفتمان جانای در تحلیل  حوام. ینک میه استفاد کسا گفتمان

 .اسکنظر  مورد گفتمان برنتسب م معج یا فرد سوی ازه صادر گفتارهای و

 مفهوم موفر والکال  گفتمان نظریر در اگرچر کر رس  می نظر برب اسنم انجای در نکترن ای ذکر

 و گفک تاریری، های ادثرح گزارشها، گفتارها،) غیرزبانی و 1زبانی هایه داد از ایه گسترد مجموعر گفتمان

ن مت مثابر بر آنها همر با اما گیرد می بر در ار( نهادها و سازمانها ها، ان یشر ها، اعالمیر، سیاستگذاریها گوها،

 (21:1386از حسینی زاده، . )هوارثشود می براورد

 

                                                           
1  .   Linguistic 
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 اطالعات تحلیل و تجزیه روش و فنون-1-8

 واننع بر آنها ازم توانی می ما کر ان  گرفتر کار بر را بسیاریم مفاهی شان نظریرح توضی در موفر و الکال

 قرار تحدیق نای ا مک در شکل دو برم مفاهین ایم. ینکه استفاد جربیت تحلیل برای  ینسودم ابزارهای

  یهایبنصورت توصیف وح تشری برای ش  بیان موفر و الکال اییعنمر نظری در کر مفاهیمی گیرن ، می

 فضایم ترسی و کشمکشها تحلیل وح ضیبرای تو ش  بیان آنها تماعیجا نظریر در کر مفاهیمی و ها گفتمان

 .شود می گرفتر کار بر ها گفتمان میانم تراص

برای بررسی چگونگی شکل گیری گفتمان داعش و اینکر چر چیزی را برجستر و چر چیزی را طرد 

می کن ؟ و دال مرکزی آن چیسک؟ ابت ا توصیفی از عناصر و ابعادی )وقتر هایی( ارائر می شود کر زنجیره 

تنازع آن بر سر انتساب معنا را در رقابک با ی دال های شکل دهن ه بر گفتمان را می سازن  و سپس 

 تشرنم متون سایر و مداالت ها، نامر پایان کتابها، کمک بر راکار  نایگفتمان های رقیب بررسی می کنیم؛ 

 م.دهی می انجام رنزمین ای دره ش 

 ها،ه گا هگر داد، نشان را گفتمانی های  ینصورتببتوان  کر زمانی موفر و الکال گفتمانی نظریر در

 درر چگون و دارن  ممتازیه ایگاج ها نشانر ک ام کر ان معنای برم ینک اسایینش را...  و مرکزی هایل دا

 رل هسیا هایل دا نروچگ غیر گفتمان کرم ینک بررسیم توانی می؛ ان ه ش  ریفعت ها نشانر سایر با ارتباط

وجود  کشمکش تمانل های سیال( گفی )داها نشانر ک ام ایمعن سر بر یا و  نک می ریفعت را گفتمان

ل دنبابر  گفتمان هرحدیدک  درم. سینابش را اعنم سر بر ودجمو های نزاعم توانی میم کم کن ابراینب دارد؟

م توانی میداعش  گفتمان اییعنم نظام اسایینش با پس اسک، دیگری و غیر مدابل در اود از  ی ج ریفیتع

 طرد اود ازقیب مانن  نظام جهانی یا سایر گروه های تروریستی های ر گفتمان کر آنچره دربار سرنرهایی

 . نک می باز وهشژپبع ی  لرحمر بر ورود برایراه را  هانای همر وم بیابی،  ننک می

 و گیرد می شکل غیر با ارتباط دره هموار آن هویکن و گفتما هر ستیه موفر والکال  گفتمان نظریر در

 ول تحو سیرم توانی نمیا نیز م. نیسک پذیر امکان باش ،حاکم  رعامج رب هایینت بر کر گفتمان یک ودجو

 گفتمانمی توان   کر غیرش مدابل در را آن آنکر مگربررسی کنیم  راداعش  گفتمان گیری شکل چگونگی

 های درگیری و تفاوت نداط و اییعنم ازعاتنمم ترسی با وم دهی قرارنظام جهانی یا سایر گفتمان ها باش ، 

الکال  تماعیاج نظریر از قسمکن ای تحلیل و تجزیر براین ابراینبم. دهی نشان را سازی غیریکن ای آنها میان

 در تا شود می بیان گفتمانیی ها کشمکش وم تراص  نفرای تماعیجا نظریر درم. ینک میه استفاد موفر و

ب سحاکم، ک گفتمان ییاعنم ثبات بردن میان از بر موفق چگونر گفتمان یک کر شوده داد نشان نهایک

 .شود می اود برای موفدیک و سلطر
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 پژوهش پیشینه-1-9

تحدیداتی کر با انگیزه های  الف(بر طور کلی پژوهش های مربوط بر داعش در چهار دستر زیر قرار دارن : 

می جزم ان یشانر و از لحاظ معرفک شنااتی داعش را متهم بر نوعی سوء برداشک و انحراف از اسالم حدیدی 

کنن ، ب( گروهی کر تمرکز مطالعاتی شان را بر جنبر های روانی و سازمانی، ماهیک پیش بینی ناپذیری و 

فنون پیچی ه ی نظامی آنها بنا کرده ان ؛ ج( گروه دیگری از این مطالعات بر اساس تئوری توطئر، دسک 

تیجر گیری کرده ان ، د( گروهی های پنهان پشک پرده و نامرئی حامی گروه های رادیکال اسالمی تحدیق و ن

کر پس از تحدیدات می انی یا بر اساس تحدیدات انجام ش ه و اطالعات کتابرانر ای موجود تحلیل های 

بررسی همر جانبر گفتمان داعش و  هستی شنااتی ارائر می دهن . ه فی کر این نوشتار دنبال می کن 

 مان های غیر یا دیگری اسک.نحوه ی شکل گیری و بداء آن در میان گفتمان یا گفت
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 ادبیات تجربی -2-1

 درآمد
در قسمک ادبیات تجربی کارهایی کر سابدا در رابطر با موضوع مورد بحث ما موجود اسک بر منظور دانستن 

 کرناین دانستن ابرایبن می گیرن . اینکر در حوزه مطالعاتی ما دیگران چر کرده ان ، مورد بررسی قرار

. )فلیک، بود اواه ن  سودمه اسک بود چر نتایجشان و ش  انجام سطحی چر درن پیشی تحدیدات

1388:67.) 

 :ملرج از  کن می کمک محدق بر گوناگون هایه شیو بر هشژوپه وزحدر وهشیژپ ادبیات مرور

هم آوردن امکان مدایسر ی داده هایی را استفاده از مفاهیم موجود در ادبیات می توان  موجب فرا •

 .فراهم آورد کر توسط محدق گردآوری ش ه اسک

 آشنایی با ادبیات مربوطر می توان  حساسیک محدق بر تفاوت های ظریف در داده ها را افزایش •

 .ده 

 اطالعات فهم برای کر واقعیک ارائر کن  می توان  شرح صریحی از منتشر ش ه توصیفی اطالعات •

 .بود اواه   نسودم محدق

 دانش نظری و فلسفی می توان  منشاء الهام و مانع از سرگردانی در می ان و تحلیل داده ها شون . •

 .باش  هاه داد دوم دسک بعمن توان  می وضوعم یک ادبیات •

 . کن متبادرن ذه بر اطالعات تحلیل گامنه بر را سواالتی میتوان  ادبیاتن ای •

 (68. )همان،  نک هادپیشن را نظری گیری نمونر های هوزح میتوان  تجربی ادبیات •

با وجود اینکر بر صورت روزانر ذهن رسانر ها و نگارن گان مداالت و اابار درگیر نوشتن و منتشر 

ييي يا کردن اطالعات درباره داعش هستن  کم تر متنی بر گفتمان داعش در کنار  نگاه کرده  "دیگری""غ

نمی توان سااتار یک  اگر چرهای آن هم متمرکز باش .  "غیر"ر داعش بلکر بر اسک بر گونر ای کر نر تنها ب

گفتمان را در زمان معینی ترسیم کرد چرا کر همواره امکان اینکر معانی معنای تازه ای بر اود بگیرن  یا بر 

ی مفاهیم حوزه ی گفتمانی یک گفتمان انتدال یابن  وجود دارد اما این طور هم نیسک کر بر یک باره تمام

نوشتر های  راجع بر داعش و بر طور کلی رادیکالیسم اسالمی را می توانیم در  یک گفتمان تغییر یابن .

تحدیداتی کر با انگیزه های جزم ان یشانر و از لحاظ معرفک شنااتی  چهار دستر تدسیم بن ی کنیم: الف(

کنن ، ب( گروهی کر تمرکز مطالعاتی داعش را متهم بر نوعی سوء برداشک و انحراف از اسالم حدیدی می 

شان را بر جنبر های روانی و سازمانی، ماهیک پیش بینی ناپذیری و فنون پیچی ه ی نظامی آنها بنا کرده 

ان ؛ ج( گروه دیگری از این مطالعات بر اساس تئوری توطئر، دسک های پنهان پشک پرده و نامرئی حامی 

ر گیری کرده ان ، د( گروهی کر پس از تحدیدات می انی یا بر گروه های رادیکال اسالمی تحدیق و نتیج
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اساس تحدیدات انجام ش ه و اطالعات کتابرانر ای موجود تحلیل های هستی شنااتی ارائر می دهن . 

بررسی همر جانبر گفتمان داعش و نحوه ی شکل گیری و بداء آن در  ه فی کر این نوشتار دنبال می کن 

گری اسک. بر عبارتی ساز و کاری را کر امکان وجود و بداء گفتمان داعش را ممکن میان گفتمان غیر یا دی

می سازد و اینکر چر دال و م لول هایی در گفتمان داعش یا گفتمان های رقیب معنادار و برجستر یا طرد 

ر بر منظو می شون  و چگونگی صورتبن ی گفتمانی متاثر از گفتمان غیر، مورد بررسی قرار می گیرن .

الف( مداالت و  :های پیشینی انجام ش ه در این رابطر را در دو گروه پژوهش ،شنااک وجوه گفتمان داعش

 ب(کتاب ها مرور می کنیم.

 الف( مقاالت

بر آم ن داعش در »( در مدالر ای با عنوان 1394محم  ساالر کسرایی و سعی ه داوری مد م )

رد توجر اود را بررسی چرایی شکل گیری این گروه و بر مسألر ی مو« تحلیل جامعر شنااتانر ااورمیانر:

بر این اسک کر روابط موجود در نظام  جهانی، نظام های  دنبال آن بروز اشونک توسط آنها می دانن ؛ فرض

سیاسی تبعیض آمیز غرب و دیکتاتوری ااورمیانر، رسانر ها و افکار پسا استعماری منجر بر شکل گیری این 

این مینر ی ایجاد بحران هویک و احساس محرومیک را در این افراد فراهم کرده ان . گروه ش ه ان  و ز

با استفاده از مستن ات موجود و محتوای رسانر ها و در واقع با تطبیق واقعیات تجربی با مبانی  پژوهش

نجر ش ه نظری موجود بر اثبات فرضیات مطرح ش ه در این زمینر پردااتر اسک و در نهایک بر این نتایج م

اسک کر نظام استعماری مستتر در نظام جهانی و تبعیض موجود در نظام های سیاسی غربی و دیکتاتوری 

حاکم بر نظام های سیاسی ااورمیانر باعث ایجاد بحران هویک و وضعیتی اعتراض گونر در افراد جوامع 

انتدام اود را از نظام های سیاسی مرتلف می شود. این افراد همگی بر دنبال قهرمانی هستن  تا زیر پرچم او 

. شکل گیری گروه رادیکالی چون داعش پاسخ بر نیاز انتدام جویی و استدالل ع ه زیادی در موجود بگیرن 

سراسر جهان اسک و بر همین دلیل تبلیغات این گروه در سطح جهان با استدبال گسترده ای مواجر ش ه 

روه در اشونک بی سابدر آنها نمود پی ا می کن  کر در واقع اسک. در نهایک شکل عینی انتدام جویی این گ

 نمایش جامعر پذیری در نظام های سیاسی اشن آنها محسوب می شود.

مفهوم دولک در »( در مدالر ای با عنوان 1395سی  اصغر کیوان حسینی و طیبر محم ی کیا )

د داعش بر دولک و شناسایی رسش اصلی این نوشتار کر بررسی چن  و چون رویکربر پ« گفتمان داعش

فرضیر نوشتار، کر در پاسخ گویی بر پرسش  .ن پردااتر ا جایگاه این مفهوم در منظومر فکری این گروه اسک

اصلی از آن طی این نوشتار دفاع می گردد، آن اسک کر دولک در ان یشر و فهم داعش بر پایر ارجاعی 

شکل گرفتر اسک؛ ارجاعی کر در دل « سیاسی معاصراالفک در اسالم »مشرص بر ای ه بر تعویق افتاده 

ترتیب تبارشناسی مفهوم دولک در داعش راه بر نظریر االفک در  یک گفتمان ویژه تحدق یافتر اسک. بر این



۱۴ 

 

اسالم سیاسی می برد. ه ف نوشتار توضیح این گفتمان و شناسایی نحوه پ ی اری مفهوم دولک در ان یشر و 

چرا بای  داعش را حاصل زنجیرهایی از تحوالت الر نشان داده می شود کر . در این مدعمل داعش اسک

دانسک کر پس از فروپاشی عثمانی و پ ی اری جنبش های االفک گرا پ ی  آم . و توضیح می ده  کر ای ه 

آلیسم معوق مان ه احیای االفک توسط این گروه وجهی عینی یافک و در قالب یک کنش سیاسی در 

 .عمل گرایانر تر آن انعکاس یافکگفتمان کمابیش 

بازنمایی و تحلیل »( در مدالر ای با عنوان 1395ایمان عرفان منش و سهیال صادقی فسایی )

پس از جستجوی اسناد و اابار معتبر درباره زنان و « الکانی الگوی اانواده داعش در فضای مجازی-انتدادی

سن  بین سال های  62بری بین المللی داالی )اانواده در میان شبکر های اجتماعی و پایگاه های ا

(، الگوی اانواده از منظر گفتمان داعش را، بر اساس بینش نظری و روشی تحلیل گفتمان 2015تا 2012

انتدادی و تحلیل گفتمان الکانی، در سر سطح تحلیل توصیفی، تفسیری و تبیینی بازنمایی و تحلیل کرده و 

گفتمانی آن الگو متاثر از عرصر ارتباطی و فضای مجازی اسک. در  نتیجر می گیرن  کر برشی از ق رت

مجموع چنین بر نظر می رس  کر الگوی اانواده داعشی حول مفاهیم مردم محوری، غلبر اصالک جمع و 

مدایسر موردی میان این گروه و  توجر بر آموزه های سلفی گرایی و ظاهر گرایی مفصل بن ی می شود.

حوالت سااتاری، . تدد و تفاوت های سااتاری و ای ئولوژیکی آنها بررسی می شودالداع ه انجام می گر

فکری، ای ئولوژیکی و فرهنگی کر این گروه از اود در عراق و سوریر در دو سال اایر نشان داده اسک، از 

نوعی دگردیسی یا جهش در رون  مبارزاتی این گروه ها حکایک دارد. تفاوت های چشمگیر عملکردی و 

ی ئولوژیکی این گروه با سایر گروه های بنیادگرا همانن  الداع ه، از آغاز عصری نوین از مبارزات بنیادگرایی ا

در ااورمیانر و حتی فراتر از آن ابر می ده ؛ تأکی  این گروه بر ابزار اشونک لجام گسیرتر، ق رت نظامی، 

اد بر رسانر های اجتماعی و اینترنک سبب راهبردهای )تاکتیک های( منظم و نوین جنگی و البتر تأکی  زی

ش ه تا این گروه بر سرعک، پایگاه هایی سیاسی و اجتماعی قوی، در میان جمعیک مسلمان کشورهای 

در واقع، نگرش متفاوت داعش بر مسائل دینی، سیاسی و ؛ مرتلف جهان و ااورمیانر برای اود ایجاد کن 

روه بتوان  از سایر گروه های بنیادگرا پیشی بگیرد و در حدیدک، فرهنگی، زمینر ای بر وجود آورده کر این گ

 .بر قوی ترین گروه بنیادگرا و در عین حال، تروریستی جهان تب یل شود

( نویسن گان مدالر ای با عنوان 1393هادی تاجیک، عب الرضا عالی شاهی و سی  علی مجی ی نژاد )

ساعی داشاتن  کار    « تیلای -ر اساس نظریات اسپرینگزگفتمان حاکم بر شکل گیری و فعالیک های داعش ب»

ین مدالر باا محوریاک قارار دادن تئاوری     ا نشان دهن  شکل گیری داعش براساس ک ام گفتمان بوده اسک؟

بحران توماس اسپرینگز و تلفیق آن با نظریر بسیج منابع چارلز تیلی اق ام بر تبیین شکل گیاری و گفتماان   

ا استفاده از چهار مرحلر بحران سازی اسپرینگز، شکل گیری داعاش و باا   بحران سازی داعش کرده اسک و ب
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منابع چارلز تیلی، بحران سازیهای این گروهک تروریساتی را تشاریح کارده اساک. نتیجار      استفاده از بسیج 

گیری نهایی این مدالر این اسک کر ق رت روزافزون شیعیان در منطدر زنگ اطر مهمی برای داعاش و هام   

طدر ای همچون رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی اسک کار ااود عامال مهمای در تشاکیل      پیمانان من

داعش بوده اسک. از سوی دیگر، پس از تشکیل داعش، مفهوم بسیج منابع و ایجاد چالش میان حکومتگران و 

چالشگران حکومک مطرح می شود. داعش بر  عنوان چالشاگر حکوماک، بار اسااس نظریار تیلای، از مناابع        

قا رت   لفی برای بحران سازی در کشورهای عراق و سوریر بهره برده اسک؛ از جملر حمایتهای بی شائبرمرت

منطدر ای مانن  ترکیر، قطر، عربستان سعودی، منابع وسایع اقتصاادی منطدار، اساتفاده از تسالیحات       های

طدر ای بر سارکردگی  سنگین و نیمر سنگین و ... در هر صورت داعش را می توان فرزن  نامشروع ائتالف من

ق رت های یادش ه، ترس از  ق رت روزافزون شیعیان و در نهایک تشتک و ع م اتفاق در کشورهایی همچون 

 ک.عراق و سوریر دانس

ای ئولوژی جریان داعش و »( در مدالر ای با عنوان 1394یونس نوربرش و منصوره مه ی زاده )

ورهای اصلی ای ئولوژی این گروهک تروریستی را مفهوم یکی از مح« اجتماعی گرایش بر آن-دالیل تاریری

هجرت را امری اجباری و وظیفر اصلی هر مسلمانی اعم از زن و مرد دانستر و  هجرت می دانن  و در آن 

تنها افراد ناتوان را از این قاع ه مستثنی می کنن . برای نشان دادن ضرورت این امر، زمان حاضر را مانن  

م می دانن  و معتد ن  همان گونر کر مهاجرین و انصار برای برپاداشتن دین ا ا و در راه زمان پیامبر اسال

ا ا بر م ینر هجرت کردن  هم اکنون نیز نیاز اسک تمام مسلمانان جهان از هر طایفر و رنگ و نژادی برای 

ت را از سرزمین تشکیل حکومک اسالمی و در راه دین ا ا بر سرزمین شام مهاجرت نماین  آنها این مهاجر

قلم اد کرده و تمام مسلمانان را بر آن مکلف می کنن  و هجرت « جهاد فی سبیل اهلل»اود بر سرزمین شام 

داعش با توجر بر نیاز موعودگرایی جهانی و با نن . در نتیجر را اولین گام برای شروع جهاد مسلمانان می دا

توانستر اسک با ارائر نوعی ای ئولوژی جهانی و  تحلیل مشکالت مالی، اجتماعی و روانی جوامع معاصر

امی برش نسبک بر آین ه، با استفاده از ابزارهای ارتباطی و تبلیغاتی پیشرفتر در فضاهای واقعی و مجازی و 

 .با وع ه تحدق شکل گیری جامعر آرمانی، برش عظیمی از مردم دنیا را بر سوی اود جذب کن 

-بنیادگرایی اسالمی داعش»( در مدالر ای با عنوان 1394ز )سی  جواد صالحی و فاتح مرادی نیا

با توجر بر شااص های ای ئولوژیکی و سااتاری کر داعش و « الداع ه: تمایزهای سااتاری و ای ئولوژیکی

رهبران آن ارائر داده ان ،مدایسر موردی میان این گروه و الداع ه انجام می گردد و تفاوت های سااتاری و 

حوالت سااتاری، فکری، ای ئولوژیکی و فرهنگی کر این گروه از اود در . تآنها بررسی می شود ای ئولوژیکی

عراق و سوریر در دو سال اایر نشان داده اسک، از نوعی دگردیسی یا جهش در رون  مبارزاتی این گروه ها 

بنیادگرا همانن   حکایک دارد. تفاوت های چشمگیر عملکردی و ای ئولوژیکی این گروه با سایر گروه های
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الداع ه، از آغاز عصری نوین از مبارزات بنیادگرایی در ااورمیانر و حتی فراتر از آن ابر می ده ؛ تأکی  این 

گروه بر ابزار اشونک لجام گسیرتر، ق رت نظامی، راهبردهای )تاکتیک های( منظم و نوین جنگی و البتر 

ب ش ه تا این گروه بر سرعک، پایگاه هایی سیاسی و تأکی  زیاد بر رسانر های اجتماعی و اینترنک سب

در ؛ اجتماعی قوی، در میان جمعیک مسلمان کشورهای مرتلف جهان و ااورمیانر برای اود ایجاد کن 

واقع، نگرش متفاوت داعش بر مسائل دینی، سیاسی و فرهنگی، زمینر ای بر وجود آورده کر این گروه بتوان  

پیشی بگیرد و در حدیدک، بر قوی ترین گروه بنیادگرا و در عین حال، تروریستی  از سایر گروه های بنیادگرا

 .جهان تب یل شود

آین ه »( در مدالر ای با عنوان 1394علیرضا سمیعی اصفهانی و محسن شفیعی سیف آبادی )

 مسئلر ی اصلی تحدیق اود را این« گروهک های تکفیری و راه کار های ثبات برش دولک سوریر و عراق

های تکفیری چون داعش و جبهة النصره در ااورمیانر بر چر سمک و سویی  ین ة گروهکآ»می دانن  کر 

نتیجر تحدیق آنها اینگونر اسک کر علی رغم تحوالت ایجاد ش ه، آنچر در مدام عمل، در عراق  «؟اواه  رفک

کامل از سوی  پیرویها در و سوریر روی می ده ، تالش حاکمان در ت اوم مناسبات سلطر آمیز و اصرار آن 

اجتماعی این دو کشور، تأیی ی بر فرض مذکور  -تابعان اسک. تحوالت اایر در ااورمیانر و فضای سیاسی

کر دولک های عراق و سوریر امروزه بیش از گذشتر بای  بر این مسئلر توجر کنن   اسک. این در حالی اسک

ن مردم و شهرون ان عادی عراق و سوریر، اصوصاً کر در عرصر مبارزه با گروهک های تکفیری، بای  بی

کردها، اقلیک های مسیحی، سنی های محافظر کار، جوانان جویای هویک حدوقی و کار و شاکیان علمی از 

یک طرف و گفتمان اسالم گرای تکفیری اصوصا گروهک های جبهر النصره و داعش از طرف دیگر، تفکیک 

یک نابسامان عراق و سوریر طوالنی ش ه و این دو دولک جز اشونک و قائل شون ؛ زیرا ب یهی اسک اگر وضع

تصلب، ابزارهای مسالمک آمیز بیان ش ه را امتحان نکنن ، بی شک برشی از شهرون ان عراقی و سوری بر 

هواداران جریان های تکفیری اواهن  پیوسک. در این صورت، گفتمان حاکم بر عراق و سوریر کر با 

 .می ان آم ه ان ، با تدابل با جریان های مذکور، بر ض  مردم تب یل می شود شعارهای مردمی بر

در این مداالت بر درستی بر تدابل گفتمان نظام جهانی و گفتمان داعش اشاره می شود و علک 

پیوستن بر داعش از طرف شهرون ان کشورهای گوناگون را محرومیک نسبی عنوان می کنن ؛ اما بر اینکر در 

اعش چر مفاهیم و معانی برجستر یا طرد می شون  یا چر معانی متفاوتی از واژه های جهاد، گفتمان د

االفک، شهادت و ... برداشک می شود و چر عواملی در این گفتمان جذابیک دارد تا زمینر جذب و پیوستن 

ب معنای متفاوت و سوژه بر داعش را فراهم نمای ، پردااتر نش ه اسک. اگر چر درک معنا یا بر عبارتی انتسا

توجر بر تفاوتهای نظریر رادیکال و آلترناتیو دولک االفک  در سااتار گفتمانی داعش و "دولک"ای ه آل بر 

را بر جا مطالعر می کنن  منتها بر همین یک وجر اکتفا می شود. بر هر حال هر یک از این مداالت تنها   پایر
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ااک گفتمانی داعش را بر عنوان بر یک کل مطالعر نکرده بر وجهی از وجوه گفتمان داعش پرااتر ان  و س

 ان ؛ کاری کر در این نوشتار پی می گیریم.

 ب(کتاب ها

( بر کمک تحلیل گفتمان و چارچوب 1396سی  علی نجات در کتاب نوسلفی گری در سوریر )

ر مولف ذیل بر صورت گسترده تمام گروه هایی کر از نظ رنظریر گفتمان ارنسک الکالو و شانتال موف

نوسلفیسم تدسیم بن ی ش ه ان  را مورد بررسی قرار داده اسک و نتیجر گیری می کن  کر ه ف مشترک 

تمامی گروه های نوسلفی فعال در سوریر، سرنگونی بشار اس  و علویان اسک و مهم ترین گروه های نماین ه 

می دان . او « جیش الفتح»و « المیجبهر اس»، «داعش»، «جبهر النصره»نوسلفیسم در سوریر را گروه های 

برای عوامل موفدیک و رش  گروه های نوسلفی در سوریر را چنین بر می شمرد: فد ان نوسازی اقتصادی و 

اجتماعی، ناکارآم ی و فرومان گی دولک، فد ان انسجام اجتماعی و گسسک های دینی و طایفر ای، تاکی  

حذف مرزها، بهره بردای از راهبرد رسانر ای و تبلیغات گروه های نوسلفی بر تاسیس حکومک اسالمی و 

 گسترده.

در این کتاب ظهور جنبشهای اسالمی از جملر داعش تحک عنوان نوسلفی یعنی گروه هایی کر بر 

نسبک گروه های ماقبل اود شم جهادی باالیی دارن ، در سوریر امروزی و نر در سرزمین شام م  نظر بوده 

یادی از مفاهیم در گفتمان داعش تعریفی المکانی و الزمانی دارن  و انتحار و اسک در حالی کر برش ز

انفجار در هر ندطر ای از زمین از طرف سربازان داعش، کر اود از اکثر نداط جهان بر داعش ملحق گشتر 

 ان ، در هر زمانی وجود دارد.

المی یا عدب گرد تاریخ با ( و با عنوان دولک اس1396پی یر ژان لوییزار در کتاب در دام داعش )

مطالعر اسنادی و کتابرانر ای بر داالک های اروپاییان بر ویژه انگلیس و فرانسر و بع ها آمریکا بع  از جنگ 

پیکو توسط دو شرص -جهانی اول اشاره می کن  کر در منطدر ی ااورمیانر طی امضای قرار داد سایکس

شورهای کوچک و ایجاد مرزهای جغرافیایی ج ی  انجامی ؛ انگلیسی و فرانسوی بر تجزیر سرزمین شام بر ک

در حالی کر منطدر مملو از شکاف های مذهبی و قومی بوده اسک شکاف ملی نیز بر آن افزوده ش . سال 

سالی اسک کر همر چیز در این منطدر بر هم ریرک. در سرزمین عراق، سر دستر در مدام دولک در  2014

ک ام سرزمینی را در ااتیار دارن ، ارتش سااتر ان  و با پرچم ج اگانر ای اود را برابر هم ایستاده ان ، هر 

معرفی می کنن  )دولک اسالمی برای اود سکر ضرب کرده اسک(. دولک بغ اد فدط با نربگان و بر نام 

جامعر اکثریک شیعی سرن می گوی ؛ کردستان تمام ویزگی های یک حاکمیک را دارد و تنها بر رسمیک 

منطدر ای و بین المللی را کم دارد؛ دولک اسالمی هم با استفاده از تنش میان مذاهب شیعر و  اتر ش نشنا

 سنی کارش رونق یافتر اسک و اه اف اود را پیش می برد.



۱۸ 

 

در رابطر با داعش مداالت و متون بسیاری نوشتر و تولی  ش ه ان  کر هر ک ام برشی از هویک گفتمانی 

ن  و گاهی اود نگارن ه و نگارن گان متون اواستر یا نااواستر از درون گفتمانی دیگر داعش را آشکار کرده ا

در ج ول زیر بر طور االصر برای از تحدیدات انجام ش ه با ذکر تفاوت هایشان نظر ان ااتر ان ؛ بر داعش 

 .نسبک بر تحدیق کنونی گردآوری ش ه اسک

تفاوت با تحدیق  نتایج نظری مبانی روش نویسن ه/نویسن گان موضوع/عنوان ردیف

 کنونی

باااار آماااا ن داعااااش در  1

ااورمیاناار: تحلیاال جامعاار 

 شنااتانر

 محم  ساالر کسرایی و

 سعی ه محم ی مد م

کیفی و 

 اسنادی

نظریاار محرومیااک  

تاا  راباارت »نساابی 

 «گر

شکل گیری گروه رادیکالی 

چون داعش پاسخ بر نیاز 

انتدام جویی و استدالل ع ه 

 ان اسک.زیادی در سراسر جه

 

 چارچوب نظری

مفهااوم دولااک در گفتمااان  2

 داعش

 

 

 

سااای  اصاااغر کیاااوان   

حسینی و طیبر محم ی 

 کیا

 

 

 گفتمانی

مطالعاار داعااش باار 

مثابر یک گفتمان و 

سپس بررسی دولک 

 در گفتمان داعش

دولاااک در ان یشااار و فهااام 

داعااش باار پایاار ارجاااعی     

مشرص بار ایا ه بار تعویاق     

االفااک در اسااالم  »افتاااده 

شکل گرفتار  « معاصرسیاسی 

 اسک.

نگاه یک جانبر بار  

در تحدیاق   داعش؛

حاضر سعی بار آن  

اسک کار بار همار    

مفاهیم موجود  در 

گفتماااان داعاااش 

 -پردااتر شود

-بازنمایی و تحلیل انتدادی 3

الکاااانی الگاااوی ااااانواده 

 داعش در فضای مجازی

 

 

ایمااان عرفااان ماانش و   

 سهیال صادقی فسایی

تحلیااااااال 

 گفتمان

 تحلیااال گفتماااان 

 الکانی

الگوی اانواده داعش بر پایار  

ای سساااک و مبتنااای بااار   

التذاذهای شهوانی بار مظاور   

پیشبرد اه اف سیاسای قارار   

گرفتر اسک  و ق رت ااود را  

از تدلب و جعل هویک دینای  

بر پشاتوانر جهاان غارب بار     

 دسک آورده اسک.

هم از نظار مباانی   

نظری تحدیق هام  

از لحاااظ موضااوع  

مااااورد تحدیااااق 

پاااژوهش حاضااار  

 نای دیگری دارد.ب

 

گفتمان حاکم بر شکل  4

گیری و فعالیک های 

 داعش

هادی تاجیک، عب الرضا 

عالی شاهی و سی  علی 

 مجی ی نژاد

بر اساس نظریات  اسنادی

 تیلی-اسپرینگز

ق رت روزافازون شایعیان در   

منطداار زنااگ اطاار مهماای  

باارای داعااش و هاام پیمانااان 

منطداار ای همچااون رژیاام   

صهیونیساااتی و عربساااتان  

سعودی اسک کر اود عامال  

مهمی در تشکیل داعش بوده 

 .اسک

 

 چارچوب نظری 

ای ئولوژی جریان داعش و  5

اجتماعی -دالیل تاریری

مطالعر یونس نوربرش و 

اسنادی و 

در چارچوب نظری 

موعودگرایی دالیل 

داعش با توجر بر نیاز 

موعودگرایی جهانی و با 

 


