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هایمعناییپیرامونداعشدروبسایتعصرایران 


داللت
محبوبهعلیمحمدی 2
چدیده 
ظه ر داعش در منطقة خاورمیانه ،خاستگاه اندیشة اسالمی ،با تعابیر و تفاسیر گ ناگ نی بیر
له یا علیه اسالم و مسلمانان همراه ب ده است .فضاهای مجازی در کنار دیگیر رسیانههیا محمیل
مناسبی برای انتقال اخبار مرب ط به ای گروه ب ده ،بهط ر آشکار و پنهان در راسیتای گفتمیانی
خاص به بازنمایی ای پدیده پرداخته اند .همزمان با پییدایش داعیش ،سیایتهیا و وبیالگهیای
گ ناگ ن در داخل ایران نیز دست بهکار شده و با رصد فعالیتها ،اعمال و جنایتهای ای گروه،
سعی در معرفی آن از منظر خاصی داشته اند .در ای میان سایت «عصر ایران» با انتشیار 2121
مطلب در باز زمانی مهر تا اسفند 2111؛ یعنی آغاز پیدایش و بسط فعالییتهیای «داعیش» از
سایت های پیشگام و فعال در ای زمینه به حساا میآید .ای مطالب گرچه در بیشتر م ارد بیر
جنایات گروه نامبرده تنکید دارد؛ اما مطالب و دستن شتههای جدیتری را در بر میگییرد کیه
دیدگاه گردانندگان ای سایت را آشکار میسازد .مقالة حاضر تالش کرده اسیت کیه بیا مطالعیة
روند اخبار منتشر شد ای سایت و تنکید بر مطالب جدی تیر آن بیا اسیتفاده از روش گفتمیان
الکالو و م ف ،پیام های آشکار و معانی ضمنی برآمیده از ایی جرییان خبیری را آشیکار سیازد.
مفصلبندی مقالههای سایت عصر ایران در م ض ع «داعش» در ایی

بیازه ،نشیان از تنکیید بیر

خاستگاه دینی ای گروه دارد و تفاوتهای ماه ی آنان را با اندیشة اسالم برجسته نمیسازد.
واژگانکلیدی :پدیده داعش ،مقالههای تحلیلی عصر ایران ،گفتمان ،داللتهای معنایی

 .0دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات (دانشگاه عالمه طباطبايي)؛ رايانامه:
mahboobeh.alimohamadi@gmail.com
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مقدمه 
داعش مخفف عبارت «دولت اسالمی عراق و شامات »2اسیت و برچسیبی بیرای یی
گروه عقیدتی ـ نظامی که انشعابی از گروه القاعده به حساا میآید ،بیا ایی تفیاوت کیه
تنها به عملیات چریکی و انفجاری بسنده نکرده و به دنبال گسترش قلمرو و فتح اراضیی
است .تشکیل ای گروه نخستی بار در اندیشة مصعب الزرقاوی ،عرا اردنیاالصل جیان
گرفت .وی در سال  0221در حملة آمریکا به عراق به بهانة واقعیة  22سیپتامبر سیعی بیر
تشکیل و ساماندهی اقلیتهای ق می و مذهبی و هدایت آنهیا علییه آمریکیاییهیا داشیت.
بعدها به علت اختالف با سران باالدستی القاعده ،بهص رت مستقل تالش کرد که به اهیداف
خ د برسد .در سال  0229با مرگ وی ،فعالیت ای گروه دچار ضعف و کاستی شد؛ امیا در
سال  0222با خروج آمریکاییها و در حالیکه دولت شیعة ن ری مالکی در عراق بر سر کار
ب د ،ای گروه با پافشاری بیشتر بر عقاید التقاطی و تعصبات خ دسیاختة میذهبیاشیان بیر
حذف شیعیان عراق و ایجاد تفرقه میان سنی و شیعه بیشتر پای فشردند .آنان بیا دسیتاویز
قرار دادن ای اید خ د چنان تند ،خش و بیمهابا پیش رفتند که در سیال  0221یعنیی
کمتر از دو سال در صدر گروههای تروریستی قیرار گرفتنید و دسیت بیه چنیان رفتارهیای
جنایتکارانه و جن نآمیزی زدند که به گ اهی اسناد سازمان ملل از سال  0229تا آن زمیان
نظیری برای آن یافت نمیش د .تجاوز ،کشتار گروهی ،اعدامهای بدون محاکمیه ،سیرزدن،
ذبح کردن اسرا ،س زاندن مخالفان ،به بردگی بردن زنیان ،ازدواج و طیالق خیارج از اصی ل
شریعت و  ...شی ههای گ ناگ نی است که ای گروه برای خ د مشروع و قان نی مییشیمرند.
ای گروه بهتدریج با دستاندازی به مناطع بیشتر ،ح ز عملییاتی خی د را بزرگتیر و روش
اجرایی خ د را شدیدتر کرد .به ای ترتیب پس از عقبنشینی ارتیش عیراق از اسیتانهیای
فل جه و م صل ،ای گروه ت انست با تسلط بر شهرهای مرزی عراق و س ریه بیر قسیمتی از
ساختارهای زیربنایی ای کش ر تسلط یابد ای گ نه ب د که با دسترسی به منیابع میالی و
بهکارگیری تکنی های روانیی رعیب آور ،قیدرت ایی گیروه بیه سیرعت افیزایش یافیت؛
1. Islamic state of Iraq & Al-Sham
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به نح ی که آنان را در زیر پا نهادن مرزهای اخالقی و انسانی تا آن اندازه جری کرد کیه
برخی کش رها را به تشکیل ائتالفی علیه آنان برانگیخت.
گزید باال ،ت صیفی ک تاه پیرام ن پدید داعش ب د ،اما اینکیه خاسیتگاه فکیری و دالییل
شکلگیری ای گروه چیسیت ،مسیئلهایسیت کیه پیرامی ن آن دییدگاههیای متفیاوت و گیاه
متناقضی وج د دارد ،برخی شکلگیری ای گروه را برآمده از تدابیر تقابلی رنیم صهی نیسیتی
و غرا علیه بیداری اسالمی یا بهار عربی میدانند کیه قصید دارد ت جیه را از مسیائل درونیی
جهان اسالم به ح اشی تند ،خش و سطحی معط ف کند ،در مقابل برخی بر ای باورنید کیه
داعش حاصل رویههای افراطی و متحجرانهای است که گاه و بیگاه برخی نحلههیای فکیری و
انشعااهای اسالمی بهکار میگیرند .برای شناخت اینکه کدام یی

از دو دییدگاه نیامبرده در

فضای مجازی کش رمان تف ق دارند ،مقالههای تحلیلی سایت عصر اییران در بیاز زمیانی اول
مهر تا  01اسفند سال  ( 2111دور شش ماهه) بررسی شد.
نکتة مهم در اینجا چرایی گزینش ای سایت خبری و اسیتفاده از مطالیب آن اسیت.
رصد مطالب سایت «عصر ایران» در دور نامبرده نشان داد که گرچیه عمیده م ضی عات
مرب ط به گروه داعش در ای سایت نیز چ ن بسیاری از سایتهای دیگر ،بیشتر بیه اخبیار
دهشت آور و گزارش اعمیال غیرانسیانی گیروه نیامبرده اختصیاص دارد ،امیا البیهالی آنهیا
مقاله های تنلیفی یا ترجمه شده در م رد چگی نگی پییدایش ایی گیروه م جی د بی د کیه
می ت انست بازگ کننده دیدگاه گردانندگان سایت مزب ر باشد .بنابرای بیا ت جیه بیه اینکیه
مقالههای ای سایت در م ضی ع «داعیش» از جیدیت و حجیم بیشیتری نسیبت بیه سیایر
سایت های پرطرفدار و مقب ل عامة مردم ،برخ ردار ب د ،قرار بر ای شد که ای مقالیههیا
براساس روش الکالو و م ف بررسی و عناصر آن تجزیه شده و در نهایت دیدگاه ای سیایت
در ای باره بازگ ش د .هدف از ای کار «شناخت گفتمانی یکی از سیایتهیای پرمطلیب و
م رد اقبال مت سط مردم در م ض ع داعش» است .شناخت ای گفتمان میت اند ضیعفهیا
و ق تهای روند انتشار اطالعات را در ای سایت بهعن ان یکیی از کانیالهیای انتشیاری در
فضای مجازی کش رمان مشخص کرده و شاکلة پیامهای ارسال شده بیهکیاربران را آشیکار
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کند .بنابرای پرسش مهم ای مقاله ای است که «گفتمان خبیری سیایت عصیر اییران در
م ض ع داعش در ابتدای پیدایش ای گروه چگ نه ب ده است».
گفتمان؛تعاریفوکارکردپژوهشی 
وانه گفتمان را برخی هم خیان اده گفتگی و گفتیار مییداننید .در فرهنی ،انگلیسیی
آکسف رد از گفتمان بهعن ان وانهای فرانس ی 2نام برده میش د کیه در وجیه اسیمی بیه

معنای مسیر رو به رشد ،روند یا ت الی زمان ،حادثه و عمیل اسیت و در وجیه فعلیی بیه
معنی دویدن ،رفت  ،حرکت کردن ،پیم دن ،طی کردن ،گذشت و از سرگذراندن معنیی
میش د (بشیر .)22 :2191 ،اصطالح گفتمان ،رویکردی سیاختاری بیه میت اسیت کیه
امکان اتصال مت به جنبه های جامعه شناختی را فراهم میی کنید (فرقیانی.)90 :2190 ،
ای وانه که در سیر تکاملی خ د به پیکره ای منسیجم و معقی ل از گفتیار و ن شیتار نییز
اطالق شده ،در زبان فارسی از ترکیب مصیدر میرخم گفیت «گفیت» و پسی ند «میان»
ساخته شده که درواقع با اضافه شدن پس ند «مان» بیه گفیت ،از یی

سی «گفیت » از

معنای عام و معم لی خ د خارج و آماده پذیرش معنای خاص میش د و از سی ی دیگیر
ای ترکیب ،خ د به اسم ذات تبدیل میش د و با تبدیل شدن بیه اسیم ذات بیه چییزی
اطالق می ش د که تحقّع خارجی دارد (همان .)92:به لحاظ پیشینه ،باید گفت کیه دهیه
 2152عصر ظه ر اصطالح گفتمان در گستره عل م مختلف انسانی بی د .ایی مفهی م در
کمتر از دو دهه ،حض ری مداوم و عمیع در بیشتر رشتههای عل م اجتمیاعی و ارتبیاطی
یافت .تحلیل های جامعه شناختی از ای مفه م که ظاهراً برای اولی بار در مقالة «تحلییل
گفتمان» ن شتة «زلی

هریس )2150( »0زبان شناس معروف فرانس ی بهکار رفته بی د،

در دهههای  2102و  2192وارد عرصههای زبانشناسی ،نقد ادبیی ،روانکیاوی ،فلسیفه،
نظریه سیاسی ،نظریه اجتماعی و نظریه فرهنگی شید (بشییر .)20 :2191،گفتمیان کیه
 .0گفتمان معادل واژة فرانسوي" "Discourseو التين " "Discursusبهمعني گفتگو و محاوره در نظر گرفته شده است.
2. Zellig Harris
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حاصل مطالعه زبان به عن ان ی

پدیده اجتماعی یا رویکرد جامعه شناختی به مق له زبان

است و داللت بر آن دارد که مت امری اجتماعی است که در خالل روابط اجتماعی و نیه
بیرون و مستقل از آن تکی ی پییدا میی کنید (فرقیانی ،)91 :2190،در ت لیید ،تغیییر و
بازت لید ابژههای زندگی اجتماعی سهیم است .ای معنا خ د مسیتلزم آن اسیت کیه بیه
گفتمان در ی

رابطه فعال معنیبخش و ه یتساز با واقعیت و نیز بهمثابیه کینشهیایی

که به ط ر منظم م ض عهایی را که درباره آنان صحبت می ش د ،شکل میدهند ،نگریسته
ش د (تاجی  .)21: 2191 ،با ای تعریف گفتمان در ساخت یا تغیییر سیاخت اجتمیاعی
میت اند به روشهای زیر نقش ایفا کند:
ی نقش تحریری گفتمان؛ در ایجاد حرکت و تغییر که به اثیر تبلیغیاتی و شیی ه هیای
گفتمان بستگی دارد.
ی نقش اقناعی گفتمان؛ که به انسجام منطقی و ایدئ ل نی

آن م ک ل میش د.

ی نقش احساسی گفتمان؛ که از طریع برانگیخت احساسات ،بیرای پیذیرش سیاختارهای
جدید و بدیع زمینهسازی میکند( .خجسته)12 :2192 ،
گفتمانومتونسیاسی 
شناسایی گفتمان ها ب یژه در ح زه سیاست هم اره بیا نگیاهی انتقیادی و م شیکافانه
همراه ب ده است .در ای دست از مطالعات ،آنچیه اهمییت بیشیتری دارد ،ییافت منیابع
قدرت ،ماهیت ای منابع و چگ نگی استیالی آنان است ،به همی دلیل رابطه «گفتمیان
و قدرت» و «گفتمان و ایدئ ل نی» دو مح ر مهم در ای دسته از پژوهشها بیه حسیاا
میآید که در زیر بهص رت اجمالی به آنها اشاره میش د:
گفتمانوقدرت :قدرت 2یکی از مفاهیم اصلی در دیدگاه های مربی ط بیه گفتمیان
است .جایگیاه قیدرت و نقیش آن در برجسیته شیدن گفتمیانی خیاص ،چگی نگی طیرد
گفتمانهای کم قدرت و شی استفاده از ابزار گ ناگ ن بیرای حفی گفتمیانی خیاص از
1. Power
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جمله م ض عات مطرح در ای بحث است .مفاهیمی چ ن :سلطه ،کنتیرل و هژمی نی در
همی راستا شکل گرفته اسیت و کسیانی همچی ن گرامشیی و آلت سیر در ایی زمینیه،
دیدگاههایی را طرح کردهاند .با ای حال بایستی میشل ف ک فیلس ف فرانس ی معاصر را
از جمله کسانی دانست که با دقت به مق لة قدرت در گفتمان ت جه کرده است .او نشیان
میدهد که دانش صرفاً از طریع مطالعات آکادمی

پدید نمیآیید ،بلکیه بیهواسیطه فعالییت

شماری از نهادها و روالها ت لید میش د و در جامعیه رواج میییابید (تاجیی .)102 :2191،
برای ت ضیح ای دیدگاه اشاره به دیدگاه وندای
اجتماعی از ی

رهگشاست .به عقیده ون دای

قیدرت

س ریشه در امتیاز دسترسی بیه منیابع ارزشیمند و نیادر جامعیه (مثیل

ثروت ،م قعیت ،مقام ،زور ،تحصییالت و )...دارد و از دیگیر سی در دسترسیی خیاص بیه
نانرها ،ص ر و بافتهای متفاوت گفتمان نهفته است .قدرت ،کنترل را نیز دربرمییگییرد؛
یعنی ت انایی (اعضای) ی

گروه در کنترل (اعضیای) گیروه دیگیر .چنیی کنترلیی هیم

شامل کنترل «کنش» و هم کنترل «شناخت» میش د؛ یعنی ی

گروه قدرتمنید عیالوه

بر آنکه میت اند آزادی کنش گروههای دیگر را تحدید کند ،میت اند ذه ایشیان را نییز
تحت سلطه خ د درآورد (هی برت و رابینی  .)90 :2109 ،هیر گروهیی عم میاً در حی زه
خاصی قدرتمند محس ا میش د و در همان ح زهها نیز میت اند سایر گروهها را کنتیرل
کند؛ پس گذشته از گ نه مبتیذل کنتیرل ،یعنیی کنتیرل مسیتقیم از طرییع زور (مثیل
کنترل پلیس بر روی شهروندان یا کنترل زنان بهدست میردان) بایید بیه نمی د میدرن و
بسیار مؤثر قدرت اشاره کرد که میتی ان آن را «کنتیرل شیناخت» نامیید کیه از طرییع
اقناع ،ریاکاری ،تقلب و دستکاری حقیقت اعمال میشی د .راهکارهیایی از ایی دسیت را
میت ان استراتژیهای «تغییر عقیده انتفاعی دیگران» بهدست ی

گروه خاص دانست و

درست در همی جا است که پای تحلیل گفتمان انتقادی به میان می آید؛ کنترل ذهی
دیگران یکی از کارکردهای اصلی میت و گفتیار اسیت و بایید ت جیه داشیت کیه گیروه
سلطهگر عم ماً از مت ن و گفتارهایی استفاده میکنید کیه در ظیاهر کیامالً «طبیعیی» و
«پذیرفتنی» انید .وظیفیه تحلییل گفتمیان انتقیادی در ایی شیرایط کشیف راهبردهیای
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گفتمانیای است که به کنترل مشروعیت میبخشیند و نظیم اجتمیاعی و روابیط نیابرابر
م ج د را «طبیعی» جل ه میدهند (تاجی  .)109 :2191،آنچه برای تحلیلگیر انتقیادی
گفتمان اهمیت دارد س ءاستفاده صاحبان قدرت از قیدرت از طرییع رخنیه در خيهیای
م ج د در ق انی  ،اص ل و ق اعد مردم ساالری ،برابری و عدالت است .بیرای جیدا کیردن
ای ن ع قدرت از ان اع پذیرفتنی آن ،میت ان از اصطالح «سلطه» استفاده کرد .گ نههای
ظریفی از «سلطه» وج د دارد که اگر به چالش کشیده نش ند« ،طبیعی» تلقی میشی ند
(پی  .)95 :2191 ،در پایان ای مبحیث بایید بیه ایی نکتیه ت جیه داشیت کیه هرچیه
دسترسی گروهی یا نهادی به نانرها و بافتهای متفاوت گفتمان بیشتر باشید تی انش در
کنترل ویژگیهای متنی بیشتر میش د و در نتیجه ت ان بیشتری در تنثیرگذاری بر ذه
مخاطبان و شرکتکنندگان در گفتمان پیدا میکند( .تاجی )109 :2191،
گفتمانوایدئولوژی :برخی برای باورند که گفتمیان اصیطالح فراگییری اسیت کیه در
بط آن طیفی از ایدئ ل نیهای مختلف جای میگیرند .از نظیر برخیی دیگیر ،اییدئ ل نیهیا
خ د را از طریع ان اع مختلف گفتمانها به رخ میکشند .اینکه گفتمان در واکنش بیه معیانی
مرتبط با وان ایدئ ل نی سیاخته شیده اسیت ،بخشیی از تیاریخ کیاربرد گفتمیان اسیت و آن
کشمکش با مفه م ایدئ ل نی هن ز بخشی از گستره فعلی معانی آن است .بیه همیی دلییل،
همة نظریهپردازان فرهنگی و انتقادی با ای دش اری حاد نظری روبرو ب دهاند که آیا بایید بیه
آثاری متکی باشند که پیرام ن مفه م ایدئ ل نی شکل گرفتهاند ،ییا بیا آثیاری کیه از مفهی م
گفتمان نشنت گرفتهاند (هی برت و رابین  .)90 :2109،اندیشمندانی چ ن آلت سر ،گرامشیی و
ف ک به مفه م ایدئ ل نی اشاره کردهاند .آلت سر و گرامشی با ت جه به گیرایش سیاسیی خی د
به «برتری طلبی ایدئ ل نی» و «سلطه» بهویژه از طریع فرهن ،اشاره داشتهانید ،در حالیکیه
مفهیی م ایییدئ ل نی در بخییش عمییده آثییار ف کیی بییا گفتمییان پی نیید میییخیی رد .بیشییتر
نظریهپردازیهای مرب ط به مفه م «ایدئ ل نی» بر ای اصل است ار اسیت کیه م ضیع نظرییه
پرداز پیرام ن آن ،م ضع انتقادی و علمی است .در بیشتر ای دیدگاههیا« ،اییدئ ل نی» اغلیب
بهعن ان «آگاهی کاذا» یا «بازنمایی خیالی» شرایط واقعی هستی تلقی میش د.
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گفتمانونظریةگفتمانیالکالووموف 
اگر همانط ر که ی رگنس مدعی است ،گفتمیان را «شیی ه ای خیاص بیرای سیخ
گفت دربار جهان و فهم آن (یا فهم یکی از وج ه آن) بدانیم (ی رگنسی  )29 :2191،و
باور داشته باشیم که گفتمان ها به بازنمایی جهان و رویدادهای آن میپردازند ،پس بایید
برای فهم واقعیتهای ساخته شد ای گفتمانها به روشی روی آوریم که معیانی پنهیان
در آنها را آشکار سازد .نظریة گفتمانی الکالو و م ف دارای ظرفیت مناسبی برای تحلییل
و ت صیف پدیده های اجتماعی اسیت (مقیدمی .)202 :2112،از ایی دییدگاه ،گفتمیان،
جهان اجتماعی را در قالب معنا میسازد .ای ساخت از طریع زبان که ماهیتی بیثبیات
دارد انجام میش د (حسینیزاده .)290 : 2191،به نظر الکیالو و می ف ،مییتی ان تمیام
فعالیتهای زندگی انسان را بهعن ان ام ری گفتمیانی بررسیی کیرد تیا آنجیا کیه حتیی
ساختارهای کالنی چ ن اقتصاد ،فرهن ،و سیاسیت را میی تی ان در ذییل آن جیای داد.
نظریة گفتمانی ای دو که گاهی به اختصار آن را «نظریة گفتمان» مینامند ،به هیر امیر
اجتماعی به مثابه برساختی اجتماعی نگاه میکند .اید کلی نظریة گفتمان ای است که
پدیده های اجتماعی هرگز تام و تمام نیستند و معانی هیچگاه نمیت اننید بیرای همیشیه
تثبیت ش ند .با ای نگاه ،وظیفة تحلیگران گفتمان نشان دادن جریان ای کشیمکش بیر
سر تثبیت معنا در تمای سط ح امر اجتماعی است (ی رگنس  .)51-51 :2191الکیالو و
م ف با تنکید بر بار معنایی کلمات ،گفتارها ،اعمال و نهادها سعی دارند ساختار کلی ی
پدیده را بشناسند .به اعتقاد آنان هر معنایی را باید تنها با ت جه به عمل کلییای کیه در
حال وق ع است و هر عملی را با ت جه بیه گفتمیان خاصیی کیه در آن شیکل مییگییرد
بازشناخت (سلطانی .)255 :2191،ای الگ بر مفصل بندی ،گرهگاه هیای مییدان گفتگی
تنکید دارد و با استفاده از ای مفاهیم به تحلیل ی

مت میرسد و داللتهیای معنیایی

آن را آشکار میسازد .از نظر آنان ،مفصلبندی هر گ نه عملی به شمار میآید کیه رابطیهای را
میان مؤلفهها تثبیت میکند ،به نح ی که ه یتشان در نتیجة عمل مفصلبندی دسیتخ ش
تغییر ش د .کلیت ساختاریافتیه ناشیی از عمیل مفصیلبنیدی را الکیالو و می ف «گفتمیان»
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مینامند .تعریفی که آنان از «گرهگاه »2بهدست میدهنید عبیارت از نشیانة ممتیازی اسیت کیه
سایر نشانهها ح ل آن منظم میش ند و معنای خ د را از آن اخذ میکنند .آنان در ت ضییح ایی
اصطالح میافزایند ،گفتمان کلیتی است که در آن هر نشانهای در قالیب یی

بعید و بیهواسیطه

رابطهاش با سایر نشانهها (درست مثل ت ر ماهیگیری) تثبیت شیده اسیت .ایی عمیل از طرییع
طرد تمامی سایر معناهایی که نشانه میت انست داشته باشد انجام میشی د؛ یعنیی تمیام روابیط
دیگری که ممک است نشانهها با یکدیگر داشته باشند .به ای ترتیب ،گفتمان عبیارت از تقلییل
حالتهای ممک است .الکالو و م ف کلیة حالتهای ممکنیی را کیه گفتمیان طیرد مییکنید،
«میدان گفتمان» مینامند .میدان گفتمان مخزنی برای نگهداری «مازاد معنا»ی ت لیید شیدهای
است که به وسیلة عمل مفصلبندی ،بهمنظ ر خلع ی

واحد معنایی بیه وسییلة یی گفتمیان

خاص و طرد معناهایی کیه هیر نشیانه در سیایر گفتمیانهیا داشیته اسیت ،صی رت مییگییرد
(ی رگنس  .)51 :2191،به نظر الکالو و م فه ،گفتمان ی

بست م قت است ،معنیا را بیه شیی

خاصی تثبیت میکند ،اما مقرر نمیکند که آن معنا برای همیشه دقیقاً به همیی ترتییب بیاقی
بماند .به بیان آنها مفصلبندیها عبارتاند از مداخالت تصادفی در ی

ح ز تصمیمناپذیر .ایی

بدان معناست که مفصلبندیها پی سته به شیکل پییشبینیینشیدهای سیاختارهای معنیایی را
شکل داده و در آن مداخله میکنند .گفتمانها تالش میکنند نشانههیا را سیاختاربندی کننید،
بهگ نهای که گ یی تمامی نشانهها در ی

ساختار واحد ،معنایی هم اره ثابت و روش دارند .امیا

از آنجا که ساختار زبان هرگز بهط ر کامل تثبییت نمییشی ند ،در نتیجیه جامعیه و ه ییت نییز
سیال و تغییرپذیرند و هرگز نمیت ان آنها را بیهطی ر کامیل تثبییت کیرد .بیدی ترتییب ،روش
الکالو و م فه برای آشکار کردن واقعیت اینگ نه است:
ی مشخص کردن گرهگاهها و دالهای اصلی و سازماندهی دالهای کلیدی ی

گفتمان

ی دستیابی به مفه م زنجیرههای همارزی که به معنا بخشیدن به دالهای کلیدی اشاره دارد.
ی تعیی مفاهیم مرب ط به ه یت :گروهبندی ،ه یت و نمایندگی و . ...
ی تبیی مفاهیم مرب ط به تحلیل کشمکشها :دالهای سیال ،تخاصم و هژم نی( .همان)90 :
1. nodal points
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روشتحلیل 
گفته شد که هدف ای مقاله شناخت گفتمان دستاندرکاران سیایت «عصیر اییران»
پیرام ن م ض ع «داعش» در آغی از پییدایش ایی گیروه بی ده اسیت .بیرای ایی منظی ر
همانط ر که پیش از ای ت ضیح داده شد:
تمام مطالب گ ناگ نی که بیه م ضی ع داعیش اختصیاص داشیت ،از  2111/20/2تیا
 11/20/01رصد شد .در ای کاوش  2121خبر در م رد داعیش ،در  212صیفحه یافیت
شد که از ای تعداد 20 ،مقاله بهص رت مبس ط به ای م ض ع مییپرداخیت .بیا حیذف
مقاله هایی که مشابهت فراوانی داشتند ،پنج مقاله باقی ماند که در ایی ن شیتار بررسیی
میش د .اسامی و شرح مختصری از ای مقالهها در جدول زیر آمده است:
جدول  .0شرح مختصر مقالههای منتخب
ردیف

عنوان

کد خبر

تاریخ
انتشار

1

داعک از کجا تا به
کجا؟

326233

1333/12/17

2

«انتقام جویی»،
محرک داعک

321333

1333/11/13

3

داعک چرونه
حکومتداری میکند

321211

1333/11/15

٥

داعک پیادهنظام
اسرائی

362275

1333/13/12

5

یک کارشناس :داعک
محصول تعام با
ذخیرههای تاریخی
اموی است

365212

1333/12/2٥

توضیحات
اشاره به پیشینه و تاریخچه
اعالیتهای تکفیری -سلفی
بهها کالبههد شههکاای جنایهها
جهانی راه مبارزه با داعهک
را پرهیز از انتقام میداند.
سههههاختار اداری – مههههالی
داعک را با ارائه مسهتندا ،
توضیح میدهد.
سهههازندگان ایهههن جریهههان
تروریستی را معرای میکند.
داعههک را محصههول تقاب ه
غههرب بهها جهههان اسههالم و
راهههی بههرای رویههارویی بهها
خیزش های شک گراته در
کشهههههورهای اسهههههالمی
برمیشمرد.
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ی ای مقالهها براساس مفاهیم الکالو و م ف به منزلة ابزارهای تحلیل تجربی بررسی شدند.
ی برای ای منظ ر ،گرهگاهها و دالهای اصلی در هر مت مشخص شد.
ی مفه م زنجیرههای همارزی که مت را معنا میبخشند و دالهای کلییدی را آشیکار
میکنند معل م شد.
ی مفاهیمی که ه یت خاصی را نمایندگی میکرد ،تعیی شد.
ی مفاهیمی که به دالهای سیال یا متخاصم و هژم نی ،اشاره میکرد ،تمیز داده شد.
ی در نهایت کلیت مت براساس دستاوردهای ذکرشده تحلیل شد.
تحلیلمقالهها 


مقاله نخست :داعش از کجا و تا به کجا؟
خالصةمقاله :در ای مقاله ،نگارنده رفتارهای افراطیی بعید از سیال ( 0221حملیة
آمریکا به عراق) را با واکاوی تاریخی به سلفیگری و وهابیت پی ند میزند .وی بیا اشیاره
به حرکت محمد ب عبدال هاا ( 2012 -2021م) نخست بیه بررسیی اصی ل فکیری و
مشی رفتاری ای گروه میپردازد ،سپس با تکیه بر ای پیشینه ،شکلگییری گیروههیای
تروریستی جدید همچ ن القاعده و داعیش را بیرونداد تیدریجی همیی حرکیت تنید و
سطحی قلمداد میکند که در طی دویست و اندی سال نش و نما یافته است.
تحلیلمقاله :ای مقاله بیا اشیاره بیه تاریخچیة سیلفیگیری و وهابییت سیعی دارد
«داعش» را برآمده از چنی تفکری معرفی کند .گفتمانی که در اینجا ت صیف مییشی د
«اسالم انحرافی» است که مفصیلبنیدی ایی گفتمیان بیر دال مرکیزی «کیجروی» بنیا
می ش د .ای دال که نشان از «خ انش سطحی» و «ت روی دینی» دارد نیه تنهیا ذهی
معتقدان بلکه رفتار آنان را نیز سمت و س میدهد .در واقع ،گفتمان اسیالم انحرافیی بیا
بست و پی ند میان «عقاید خش

و قالبی» با «حرکتهای تنید سیاسیی» سیاختاری را

میسازد که بر «عقبماندگی فکری یا ک تهفکری»« ،چارچ اهیای سیلبی ی عقییدتی»،
«رفتارهای غیر عقالیی»« ،سلطهج یی اسیتبدادی» و «برتیری طلبیی میذهبی» اسیت ار
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است .در واقع ن یسنده با یاری گرفت از پیشینة «سلفیگری» آن را یکی از نقاط عطیف
انحرافی در سیر اجتماعیی سیاسی اسالم برمیشمارد کیه بیهتیدریج و در سییر تکی ینی
خ د پایهگذار مکاتب انحرافی چندی همچ ن ص فیه ،نقشبندیه ،قادریه و غیره است .امیا
به غیر از ای بُعد عقیدتی ،آنچه سلفیگری با خ د آورد «بدعتهای رفتیاری» اسیت ،در
واقع انحراف ای جریان تنها در عقاید خالصه نمیش د؛ بلکیه چییزی کیه آن را از سیایر
مکاتب نامبرده مجزا میکند ،اعمیالی اسیت کیه آنهیا در راسیتای عقایدشیان در محییط
اجتماعی و عرصة سیاسی به آن دست می زدند .چگ نگی جایگزینی وان «جهاد» بهجای
«جنبش» و چگ نگی بسط «اندیشة جهادی» از عناصر اصلی تنکید شیده در ایی مقالیه
است .در واقع میت ان «جهاد» را در اینجیا دال شیناوری دانسیت کیه از نگیاه ن یسینده
بهتدریج از معنای واقعی خ د فاصله گرفت و هماکن ن بار معنایی منفی را با خ د حمیل
میکند .استناد به عملیات جهادی که رهبران گروههای سلفی ی وهابی علیه حکام وقیت
یا دیگر رقبای خ د در پیش گرفتند مانند سرنگ نی نظام آلرشید و حکام محلیی حجیاز
و شهرهای تهامه بهدست دولت برآمده از ائتالف اب عبدال هاا و اب سع د ،انتقامج یی
اخ انالمسلمی و المحتسب یا جنبش جهیمان از آل سع د ،بدی دلیل اسیت کیه داللیت
الزم برای اطالق وان «جهاد» بر معانی «تندروی»« ،رادیکیالی» و «افراطییگیری» فیراهم
می آید و در نهاییت اسیتداللی منطقیی بیرای اندیشیة ن یسینده در زمینیه برآمیدن گیروه
«داعش» از خاستگاه سلفیگری ارائه میش د .عالوه بر ای اشاره سطحی و گذرای مت بیه
اص ل م رد قب ل سلفیگری همچ ن :اندیشیههیای دوگانیه «ت حیید و شیرک»« ،تی لی و
تبری» یا نظریة «تکفیر ج امع» برای ای منظ ر ص رت گرفته است تا عناصری گیرد هیم
آیند که ماحصل آنها بت اند رویه «پاالیش مذهبی» داعش به زعم ن یسنده را معنا ببخشد.
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نمودار  :0مفصلبندی مقاله «از کجا تا به کجا»

کجرویدینی(وهابیت) 

خ انش سطحی دی

ت روی رفتاری

زایش عقاید سلبی

میل به تحکم و تسلط

سرک بی و سرنگ نی

پاالیش مذهبی

مطرود شمردن دیگر مذاهب (تکفیر)
حذف فیزیکی دیگران (جهاد تحریف شده)
القاعده 
داعش

براساس ت ضیحات داده شده و نم دار باال ،مهمتری اجزای ای مقاله براسیاس میدل
الکالو و م ف به قرار زیر است:
مفصلبندی :چنانچه پیشتر آمد مفصل بندی ای مقاله بر مبنای اسالم انحرافی بنیا
شده است .قرائتی که به اعتقاد نگارنده ریشه در کجفهمی شی خ دینی دارد کیه دریافیت
نادرست از دی اسالم دارند.
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دالمرکزی :در ن شتار بیاال« ،وهابییت» بیهعنی ان ریشیه و سیرآغاز «کیجفهمیی»
نشانهگذاری میش د و دال مرکزی به حساا میآید .در واقع در ای مت سعی شده کیه
با بررسی پیشینة وهابیت و سلفیگری ،مدارک مستندی از انحراف ای نحلیة فکیری بیه
مخاطب ارائه ش د و او با ادلة مختلف متقاعد ش د که ایی میذهب خ دسیاخته باعیث و
بانی جریان های تروریستی ن ی اسیت .بیه ایی ترتییب تمیام نشیانههیا بیه سیمت دال
«وهابیت» و «سلفیگری» بهعن ان سرچشمة کجروی نشیانه رفتیه اسیت .در اینجیا دال
وهابیت معادل یا نشانة کجروی دینی است.
دالهایاصلیوزنجیدر دالهدا :دالهیایی کیه پیرامی ن «وهابییت» ییا همیان
«کجروی دینی» چیده شده است شامل «خ انش سطحی دینی» و «تی روی رفتیاری»
است .در واقع ن یسنده بر آن است که انحراف را بدی وسیله هیم در سیطح «باورهیا» و
هم در سطح «اعمال» نشان دهد .بر ای اسیاس وی کیجروی در سیطح باروهیا را منشین
ایجاد عقاید تکفیری میداند کیه در نهاییت بیه برتیریطلبیی میذهبی از سی ی پییروان
وهابیت و طرد سایر مذاهب (تکفیر) میانجامد .از س ی دیگر رفتار خ دسرانه ایی گیروه
که در راستای همان قرائتهای سطحی انجام میشد ،تماییل رهبیران ایی گیروه بیرای
تحکم و تسلط بر مجاری قدرت را افزایش داده و سبب شده اسیت کیه آنیان دسیت بیه
اقدامات سرک بگرانه زده و به سرنگ نی رقبا بیاندیشند .ای اعمیال ،در نهاییت بیه تفکیر
مشروع شمردن حذف فیزیکی منتهی میش د کیه اینجیا آن را قرائیت نی ینی از مفهی م
جهاد در اسالم می داند .به ای ترتیب ن یسنده سعی دارد با بست و پی ند میان دالهیای
گفته شده ،زنجیرهای از دالها را بسازد که از ی

س «انحراف عقیدتی» و از س ی دیگر

«کجروی سیاسی» را میسازد.
میدانگفتمان :ای مقاله با برجستهکردن «وهابییت» بیهعنی ان نمیاد «عقییدتی ی
سیاسی اسالم انحرافی» گفتمان هایی همچ ن« :مشروعیت وهابیت»« ،وهابیت بهعنی ان
ی

مذهب» و «مغایرت وهابیت با داعش» را طرد میکند و آنهیا را بیه حی ز گفتمیانی

می برد که قابل اعتنا نیست .از س ی دیگر با پی ند داعش با اسالم منحرف شده ،گفتمان
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کالنتری که داعش را نه زائید اسالم بلکه برآمده از ت طئه دشمنان اسالم مییدانید نییز
کمرن ،جل ه میدهد .البته در مت بهط ر ک تاه و گذرا به همدستی انگلسیتان در یکیی
از عملیات وهابی ن علیه اخ انالمسلمی اشاره شده است؛ امیا نقیش ایی کشی ر نیه در
زایش انحراف بلکه به ط ر جزیی در تق یت آن م رد تنکید قرار میگیرد .بنابرای داعیش
بهعن ان پدید پرورده غربیها نیز به میدان گفتمان مطرود ،رانده میش د.

مقالة دوم« :انتقام جویی» ،محرك داعش
خالصةمقاله :در ای مقاله ضم اشاره به جناییتهیای داعیش ،ن یسینده بیر ایی
م ض ع تنکید دارد که علیرغم دهشتناک ب دن اعمال ای گیروه امیا می ارد مشیابه ایی
کردار در جهان وج د دارد با ای تفاوت که علنی نیستند و به چشیم نمییآینید .وی بیا
آوردن نم نههای از ای جنایتها ،به ای نتیجه میرسید کیه نبایید در برابیر ایی گیروه
«مقابله به مثل» کرد و دست به «انتقام» زد ،چی ن خی د ایی گیروه زاد انتقیامگییری
آمریکا در م رد واقعة یازده سپتامبر  0222هستند .پس ای انتقیامگییری بیهطی ر غییر
مستقیم بر شدت ای گیروه مییافزایید و کشی رها را در دام انتقیامگییری بیشیتر آنیان
میاندازد .از طرفی ن یسنده معتقد است فجایع مشابهای در دنیا اتفاق میافتد امیا چی ن
پنهان است و هی کس از آن فیلم یا عکسی ندارد ،ایی جناییتهیا مخفیی مییمانید و
برخ ردی با جنایتکاران نمی ش د .به اعتقاد وی ،دیده نشدن سبب مشروعیتبخشیی بیه
ای جنایت نمیش د .او تنکید میکند که تنها راه مقابله با داعش ،پرهیز از انتقامج یی و
صرفاً مجازات کردن آنهاست.
تحلیلمقاله :مفصل بندی ای مقاله بر «نح رویارویی با اعمیال جنایتکارانیه» بنیا
شده است .در ای مفصلبندی ،دال مرکزی «عمل مجرمانه» است .به ای ترتییب سیعی
میش د که با زدن مثالهایی از جنایت ها و فجیایع ،آنهیا را فراگییر بیه حسیاا آورده ،و
رفتارهای گروه داعش را نم نه ای همچ ن سایر فجایع جهانی بداند با دو تفاوت :نخسیت
اینکه در برابیر جیرائم داعیش ،بیه سیرعت واکینشهیای متعیددی کیه اغلیب براسیاس
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«انتقامگیری» است ص رت می گیرد .در حالی که خ د ای گروه چنانکه گفتیه شید زاد
«انتقام غیر عقالنی» است .به ایی ترتییب انتقیامگییری را بیا «واکینش افراطیی و غییر
منطقی» و «افزایش جنایت» پی ند می دهد و در برابر از دال «انتقیام گرییزی» اسیتفاده
میکند که با «واکنش منطقی» و «نیفتادن در دام داعش» بست و پی ند میخ رد.
دوم اینکه «دیده شدن یا نشدن جرم» نیز دال دیگری است کیه نحی روییارویی بیا
جرم را تحت تنثیر قرار میدهد .ن یسنده بر آن است که همچنان بیا آوردن مثیال نشیان
دهد که جنایتهای فجیع در همة جهان وج د دارد؛ اما چ ن داعش ،جنایتهیای خی د
را «علنی» میکند و آنها به چشم می آید پس عزم برخی از کشی رها را بیرای مقابلیه بیا
خ د برمیانگیزد ،در حالی که همی افراد در برابر جنایتهای مشابه «سک ت» میکنند.
نمودار  .1مفصلبندی مقاله «انتقامجویی» محرک داعش

جنایت
واکنش

انتقامگیری

افراطی و غیر منطقی

نم د

انتقامگریزی

منطقی و اخالقی

پدید داعش

علنی

غیر علنی

انتقام

سک ت

داللتهای معنایی پیرامون داعش در وبسایت عصر ایران 011

بنابر مطالب باال و نم دار ترسیم شده ،اجزای ای مقاله بر طبع نظر الکالو و م ف به
شرح زیر است:
مفصلبندی :چنانکه گفته شد مفصلبندی ای مقاله براساس «چگی نگی مقابلیه بیا
جنایت» طراحی شده است .در اینجا ن یسنده با آوردن نم نههایی از جنایات فجیعی کیه
در جهان ص رت میگیرد بر آن است که آن را امری تلقی کند که گروههیای بسییاری و
نه فقط داعش بهکار میگیرند؛ اما آنچه که وی بیدان مییپیردازد تفیاوتی اسیت کیه در
رویارویی جهانیان با جنایتهای داعش اتخاذ میش د.
گرهگاه :چنانچه مشاهده شد ،دال مرکزی یا گرهگاه ای مقالیه بیر جناییت متمرکیز
است .در اینجا سعی می ش د با فراگیر دانست جناییت در جهیان امیروز ،جناییت گیروه
داعش عادی و چ ن بقیه م ارد تلقی ش د.
دالشناور :طرح باال دو دال شناور برای گفتمانی که ای مقاله سیعی در پییرییزی
آن دارد ارائه میکند ،نخست ن ع «واکنش» نسبت به ای جنایتها ،که مییت انید ییا از
سر انتقام باشد یا واکنش هایی که هدف آن تنها مجازات است .دال شناور بعدی« ،دییده
شدن یا نشدن» جنایت است .که میت اند ن ع واکنش را تحت تنثیر قرار دهد.
دالهایاصلیوزنجیر دالها:به ای ترتیب ح ل گرهگاه جنایت ،هم انتقامگییری
وج د دارد که به جنایت دام میزند و باعث تکرار جنایت میش د و آن را سلسلهوار ادامه
میدهد ،که به نظر ن یسنده خ د پدید داعش هم برآمده از همی دور تسلسیلی اسیت .از
س ی دیگر میت ان به مجازات اکتفا کرد که واکنشی عقالنی و منطقی است و جنایتکیاران
را جری هم نمیکند ،البته در اینجا ن یسنده ،با ت صیه کش رهایی که قصد مقابله با داعیش
را دارند به مدارا و پرهیز از مقابله به مثل و ذکر جنایتهای مشابه که بدون هر گ نه پاسیخ
همچنان ادامه دارند ،تل یحا سعی دارد که بخشش را به جای قصاص ییا انتقیام بنشیاند .از
س ی دیگر آوردن دال علنی یا غیر علنی ب دن جنایت ،نشان از واکنش تقیابلی ییا واکینش
خنثی دارد که در اینجا سعی میش د بهعن ان دلیلی بیرای هجمیه کشی رها علییه داعیش
استفاده ش د ،در واقع ای مقاله سعی دارد «دیده شیدن» جناییت را بیه جیای «وسیعت و
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سبعیت» جنایت بنشاند و به ای نتیجه برسد که جبههگیرفت کشی رها علییه داعیش نیه
بهدلیل شدت جنایت ای گروه است (که مشابه آن بسیار است) بلکه به ای دلیل است کیه
ای جنایتها در تمام دنیا از طریع فناوریهای جدید دیده میش د.
میدانگفتمان :با ت جه به ت ضیحاتی که شرح آن در باال رفیت ،ایی مقالیه بیر آن
است که داعش را پدیدهای م ل د انتقام و محص ل دنیای فناورانه جدید اعیالم کنید کیه
گناهشان چ ن سایر جنایتکاران است و نه بیشتر و تنها تفیاوت آنهیا در ایی اسیت کیه
جنایتهای خ د را علنی میکنند ،که اگر اینط ر نب د در جهان کن نی که پیر از جناییت
است ،همچ ن سایر گروههای نظامی تلقی میشیدند کیه فقیط مسیتحع مجیازات و نیه
بیشتر ب دند ،یا حتی با اغمیاض میی شید از آنهیا گذشیت .بیه ایی ترتییب «سیبعیت و
وحشیگری اقدامات» داعش به حاشیه رانده می ش د و مشی التقاطی و مرام غیر عقالنی
آنها بدون هی واکاوی به میدانی طرد میش د که به دنبال کاوییدن عمییع ایی پدییده
است .به همی دلیل می ت ان گفت ای مقاله گفتمان سطحی «رویارویی بیا جناییت» را
به جای میدان گفتمانی «ریشهیابی جنایت و ناب دی آن» قرار داده اسیت ،تیا الییههیای
نرفتر مسئله پنهان بماند و گفته نش د.

مقالة سوم« :داعش چگونه حکومتداری میکند؟»
خالصةمقاله :ای مقاله براساس گفته های ی

خبرنگیار سی ری در می رد سیاختار

حک متداری داعش شکل گرفته است .حس حس شهروندی س ریهای است کیه برخیی
از اعضای فامیلش که تحصیلکرده و چندان هم مذهبی نب دهاند بیه داعیش پی سیتهانید،
وی ت انسیته از طرییع همیان هیا بیا برخیی از اعضیای داعیش گفتگی کنید و چگی نگی
حک متداری آنها را به تص یر بکشد ،دیدهها و شنیدههای او باضافه مطالبی که ای اعضیا
گفتهاند ،در کتابی به نام «حک متداری تروریستها» گیرد آمیده اسیت .ایی مقالیه نییز
براساس اطالعات همی کتاا تدوی شده ،در ضم اینکه با استناد به گفتههای برخیی
دیگر همچ ن یکی از نمایندگان مجلس آلمان نیز تکمیل میش د.
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تحلیلمقاله :در اینجا از گفتمان اداری ی ساختاری اسیتفاده مییشی د تیا از ایی طرییع
وقایع پنهان و ام ر مکت م داعش رو ش د .استناد به گفتة اعضیا و آوردن نم نیههیای مییدانی
برای افزایش وث ق کار و متق جل ه دادن آن است .مقاله حاضر با ت جیه بیه مطیالبی کیه در
خ د جمع کرده است به گفتمان ظاهری و ص ری بسنده نمیکند؛ بلکه قصید آن اسیتفاده از
ص رت حک متداری برای رسیدن بیه معنیای حک متیداری در نیزد داعیش اسیت .تنکیید بیر
مصاحبه با  92نفر از اعضای داعش برای متق دانست اثر اسیت .ت صییف شیی فرمانیدهی،
چگ نگی سازماندهی استانها و ایالتهای اشغال شده ،چگ نگی استفاده از کارمندان و میردم
ب می همچنی نح تعامل با قبایل و اق ام از م اردی است که ن یسینده بیا پیرداخت بیدانها
سعی دارد شمایی از حک متداری داعش را ارائه دهد .با وجی د آنکیه در نگیاه اول ،اسیتناد بیه
حرفها و دیدههای ی

خبرنگار ،مخاطب را با ای تصی ر م اجیه مییسیازد کیه میت فاقید

س گیری و واقعگراست؛ اما در البهالی ت صیفاتی که از وضعیت سیاختاری داعیش مییشی د
میت ان به برخی از تمایالت پیدا و پنهان م ج د در مت پی برد.
نمودار  .1مفصلبندی مقالة «داعش چگونه حکومتداری میکند؟»
شی حک متداری

سازماندهی ایالتی
بهره برداری از امکانات ب می و محلی

فرماندهی نظامی
غیر متمرکز

مبانی حک متی
عقاید تند رادیکالی

رابطه فرادستی با ساکنان استفاده از منابع شبکه جاس سی – اطالعاتی حاکمیت اهل سنت
تعامل با کارمندان

استفاده از مردم

حامیان ناهمتراز
سنی

کارگران پرونه

ضد ایران
شییعیان متخاصیم

ضد شیعه
پیذیرش از سی ی قباییل
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براساس مدل الکالو و م ف میت ان اجزای مقاله را به شرح زیر ت ضیح داد:
مفصلبندی :در شرحی که در باال رفت و براساس نمی دار فی ق ،مقالیة می رد نظیر
براساس ساختار حک متداری مفصل بندی شده است .در واقع سعی شده ،سیستم یا نظام
متداولی که براساس آن داعش فعالیت میکند بررسی ش د.
گرهگاه« :حک متداری» یا «شی اداره» دال مرکزی یا گیره گیاه ایی مفصیلبنیدی
است .انتخاا ای دال پیشاپیش نشاندهند آن است که ن یسنده ،ای گروه را بهعنی ان
ن عی حک مت بازشناسی کرده و چارچ ا اقدامات آنها را در قالب یی

نظیام حکی متی

قابل شناسایی می داند .از س ی دیگر با انتخاا ای دال ،اقیدامات ایی گیروه را تنهیا در
فعالیتهای نظامی خالصه نمیکند و ابعاد دیگر اقتصادی و اعتقیادی را نییز در ذییل آن
میسنجد.
دالهایاصلیوزنجیر دالها :در اینجیا حک متیداری شیامل «نحی تعامیل بیا
مردم»« ،استراتژی نظامی» و «مبانی اعتقادی» می ش د .در واقع با گزینش ایی دالهیا،
سعی می ش د که فعالیت های داعش دارای ابعاد متفاوت معرفی ش د تا امکان اطالق ن ع
حک مت به آن منطقی باشد .سپس نح تعامل با افراد ب می با ت جه به چگ نگی ارتباط
با کارمندان و مردم تعریف میش د که داعش بیهکارمنیدان نیه بیهعنی ان «افیراد می رد
اعتماد» بلکه به چشم کسیانی نگیاه مییکنید کیه در مرتبیهای پیایی تیر از گیروه آنیان
«حمایت» میکنند .آنان در برخ رد با مردم عادی نقش «کارگزار پرونه» را دارنید کیه از
ب میان کار میکشند .داعش از منابع دولتی بهعن ان مایمل

خ د بهرهبرداری مییکنید.

«استراتژیهای نظامی» نیز داللت بر مجم عیه اقیداماتی دارد کیه داعیش در جنی ،بیا
دیگران برمی گزیند ،در ای مقاله سعی شده اسیت دلییل مقابلیة بیا کشی رهای عیراق و
س ریه با عن ان حامیان ایران ت جیه ش د .دال «شیعیان متخاصم» داللت بر ای دارد که
شیعیان بنابر استراتژی داعش دشم به حساا میآیند و اییران بیهعنی ان یی

کشی ر

شیعه در ر س دشمنان قرار دارد .در نهایت هنگامی کیه بیه «مبیانی اعتقیادی» داعیش
میرسیم ،آنان گروهی مذهبی با اعتقادات «تند رادیکالی» معرفی میش ند کیه خ اهیان

داللتهای معنایی پیرامون داعش در وبسایت عصر ایران 019

تسلط حاکمیت «اهل سنت» هستند و به گفته ن یسنده اهالی سینی شیهرهای اشیغالی
هم حک مت آنان را با ت جه به تبعیضهایی که پیش از ای دیدهاند ،پذیرفتهاند ،بیه ایی
ترتیب بهص رت پنهانی سعی میش د که حک مت های شیعی پیشی در کشی ری ماننید
عراق ،حک متهای مستبدی تلقی ش ند که داعش به مراتب از آنها بهتر است و بیه ایی
شکل تقابل داعش با دیگران به سطحی معنایی تقابل سنی و شیعه مرتبط ش د.
دالهایشناور :در اینجا دال «حک مت» از مهمتری دالهای شناور است؛ چرا کیه
حک مت می ت اند «مشروع» یا «نامشروع» باشد ،هیر چنید کیه ن یسینده در جاهیایی از
مت  ،ای گروه را تروریست میخ اند؛ اما همکاری کارمندان با آنان و پذیرفته شدن آنهیا
از س ی اهل سنت را تل یحاً بهعن ان دالهایی م رد اسیتفاده قیرار مییدهید کیه نی عی
مشروعیت ضمنی برای داعش به همراه میآورند .از طرفی «مذهبی ب دن» کیه از جملیه
نشانه های ای گروه به حساا می آید ،دالی است کیه تعرییف درسیتی از آن نمییشی د؛
چراکه می ت ان از ای وانه هم تقید به اص ل ی
ق اعد ی

مذهب الهی و هیم عمیل در چیارچ ا

مذهب خ دساخته را استنباط کرد .با ای حال ن یسنده سعی دارد که صرفاً با

دال «مذهب رادیکالی» آن را رها کرده و تلقی از آن را به مخاطیب واگیذارد .دال شیناور
دیگری کیه معیانی چندگانیهای دارد «اهیل سینت» اسیت؛ همیان هیایی کیه داعیش را
پذیرفتهاند .نخست با ت جه به تعدد گروه های سینی بایید دانسیت کیدام میذاهب سینی
پذیرای گروه داعش و باورهای آنانند و دیگر آنکه آیا انشعاا های به ظیاهر اسیالمی کیه
خارج از اص ل اسیالم دسیت بیه بیدعت زدهانید همچی ن «تکفییریهیا» نییز براسیاس
تقسیمبندی ای مقاله در زمر اهل سنت قرار میگیرند یا نه ،دانست ایی مطلیب از آن
روی است که بسیاری از مذاهب سنی نیز گروه داعش را باطل میشمارند.
میدانگفتمان :ای مقاله با گفتمانی که پیرام ن ساختار داعش ارائه میدهد ،بحث
مهم «مشروعیت» آن را به میدان گفتمانی میراند که در اصل ،فلسفة وج د ایی گیروه
بییهعن ی ان ی ی

حک مییت را بییه چییالش میییکشیید و آن را در چییارچ ا ی ی

تعریفشدنی نمیداند و صرفاً آن را ی

حک مییت

گروه تروریستی معرفی میکند .عیالوه بیر ایی ،
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تعریف استراتژی نظامی ای گروه بهعن ان خصم شیعیان« ،اقدامات وحشیانه آنها» را در
قبال معتقدان به مذاهب دیگر اعم از سنی ،ایزدی و غییره بیه حاشییه مییرانید (مثیال:
س زندان خلبان سنی اردنی) .عالوه بر ای منحصر شدن نح تعامل آنیان بیهکارمنیدان و
مردم ،چگ نگی برخ رد آنان با «زنان و دختران» را پ شیده میدارد و بیه گفتمیان دیگیری
س ق میدهد ،ای در حالی است که زنان نیز در ذیل گروه کارمندان یا میردم عیادی قیرار
میگیرند .از س ی دیگر گفتمان حک متداری می رد نظیر ایی مقالیه در اینجیا بیهگ نیهای
ساخته و پرداخته میش د که دارای تناقضات بیپاسخی اسیت ،از سی یی ن یسینده اذعیان
دارد که اهل سنت ای گروه و حاکمیت آنها را پذیرفتهاند ،از س ی دیگر در نح تعامل بیا
مردم ،ای گروه را به سان مدیران پرونه معرفی میکند که تنها قصد بهرهبیرداری از منیابع
م ج د در منطقه را با بهرهکشی از مردم دارند ،به ای ترتیب ن یسنده ایی م ضی ع را کیه
آیا ای پذیرش از سر ناچاری و اجبارست یا از روی میل ،بیهی پاسخی کنار میزند.

مقاله چهارم« :داعش ،پیاده نظام اسرائیل»

1

خالصةمقاله :ای مقاله با رد اسالمی ب دن گیروه داعیش ،آن را پدییدهای اسیرائیلی
می نامد که کش رهای غربی همچ ن آمریکا و انگلیس نییز در ایجیاد آن میؤثر بی دهانید.
ن یسنده برای اثبات ادعای خی د بیه سیخنان افیراد مختلفیی کیه در سیاختار امنیتیی ی
اطالعاتی کش رهای نامبرده فعال ب دهاند اشاره میکند و با گیردآوری اخبیار و اطالعیات
گ ناگ ن سعی دارد ای م ض ع را ثابت کند.
تحلیلمقاله :ای ن شتار بر مبنای «غیر اسالمی ب دن» گیروه داعیش شیکل گرفتیه
است .مت م ج د با آوردن سخنان کسانی چ ن ادوارد اسن دن (کارمنید سیابع آنانیس
امنیت ملی آمریکا) ،ک ی برت ن یسنده امریکایی ،بشار الجعفری (نماینیده دائیم سی ریه
در سازمان ملل) ،گزارشی از روزنامیة صهی نیسیتی ییدیع ت آحیارون ت و سیخنان یی
خاخام صهی نیستی سیعی بیر اثبیات ایی ادعیا دارد کیه گیروه داعیش ،پیرورد دسیت
 .0عنوان مقاله يادشده در وبسايت عصر ايران «داعش ،پيادهنظام اسرائيل» بوده و بههکهار بهردن واژه اسهرائيل بهه
جاي نام رژي راصب صهيونيستي بهدليل استفاده نويسنده از همين عنوان براي اين مقاله است.

داللتهای معنایی پیرامون داعش در وبسایت عصر ایران 010

صهی نیست ها و کش رهای حامی آنان است .ای مقاله برای ص رت دادن به ادعای خی د،
گزیده ای از سخنان آنها را که م افع با ادعای یاد شده است در مت بهکیار مییگییرد در
حالی که به بافت و محیط طیرح هیی یی

از ایی اظهارنظرهیا پیی نمییبیرد .ایی در

حالیست که برخی از ای گفتههای گزینش شده از ق ل کسیانی نقیل مییشی د کیه بیه
دالیلی در گروه مقابل داعش قرار دارند.
نمودار  :1مفصلبندی مقالة «داعش ،پیادهنظام اسرائیل»
اسالمستیز ب دن داعش

افراطی ن ساخته صهی نیستها و غربیها مخالفت با ارزشهای پذیرفته شده در جهان اسالم
کم

صهی نیستها م رد اقبال سران صهی نیست مخالف فلسطینیها مخالفت با روز قدس

اجزای ای مقاله براساس مدل الکالو و م ف به شرح زیر است:
مفصلبندی :ای مقاله براساس گفتمان ضدیت داعش با اسالم و مقابلیة ایی گیروه
با اسالم ،مفصل بندی شده است .عناصر م رد استفاده در ایی صی رتبنیدی بیهگ نیهای
است که داعش را در تقابل با اسالم قرار دهد.
گرهگاه :دال مرکزی یا گرهگاه ای مقاله بر اسیالمسیتیزی داعیش اسیت ار اسیت .در
واقع همة دالهای دیگر بهمنظ ر تق یت ای گرهگاه بهکار گرفته شدهاند تا ضیدیت آن را
با اسالم نشان دهند.
زنجیر دالها :استفاده از دالهایی چ ن« :افراطیی ن دسیتپیرورد صهی نیسیت و
غرا» و «مخالفت با اسالم» از مهمتری مفاهیمی است که ای مت بدان اشاره میکند.
در اینجا ن یسنده با استناد به گفتههای برخی از شخصیتهیا ،داعیش را بیه اسیتفاده از
«کم های مالی و خدماتی» صهی نیستی متهم میکند ،همچنی اقدامات آنهیا را بنیابر
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همی سخنان در راستای دستیابی به «آرمانهای صهی نیستها» ارزییابی مییکنید .در
مقابل ،آنها بهدلیل «مخالفت با فلسطینیان» و «ممن ع شیمردن راهپیمیایی روز قیدس»
درست رودرروی آرمیانهیا و ارزش هیای اسیالمی قیرار دارنید .بیه ایی ترتییب زنجییر
تشکیلشده از ای دالها همان «اسالمستیزی» داعش را برجسته میکند.
دالشناور« :اسالم» دال شناور ای مقاله است ،در عصر حاضر خ انشهیای متعیدد
از ای دی الهی و قرائتهای متکثری که از آن میش د تا آنجاست که آوردن همیة آنهیا
در زیر ی

عن ان به نام «اسیالم و ارزشهیای اسیالمی» دش ارسیت .از ایی رو ،معیانی

متعددی را میت ان برای آن لحاظ کرد.
میدانگفتمان :در مقالة حاضر ،ساخت دالها در خدمت صهی نیسیتی نشیان دادن
داعش و تقابل آنها با اسالم قرار دارد و ادلهای در ای باره نقل ق ل میش د ،اما در ع ض
ریشه های اعتقادی و مبانی ایدئ ل نی

ای گروه کیه الاقیل در ظیاهر اسیالمی بیه نظیر

میرسد به میدان گفتمانی دیگری طرد میش د و هی ت ضیحی در ای باره به مخاطیب
داده نمیش د .از س یی کنکاش در رویة عملی ای گروه که بر ایجاد رعب و وحشیت بنیا
میش د به شرط واکاوی میت انست نشاندهند نسبت ای گروه با اسیالم باشید؛ امیا در
اینجا ن یسنده بهجای نرفکاوی به سطحی نگری بسینده کیرده و بیه جیای ایجیاد یی
میدان گفتمانی عمیع ،به گفتمان سطحی اکتفا میکند.

مقالة پنجم« :یک کارشناس :داعش محصول تعامل با ذخیررههرای تراریخی
اموی است»
خالصةمقاله :ای ن شته حاصل گفتگ با یکی از اساتید دانشگاه تهران به نام دکتیر
حمییید پارسییانیا ،اسییتاد دانشییکده علی م اجتمییاعی دانشییگاه تهییران پیرامی ن چگی نگی
شکلگیری پدید داعش است .در ای گفتگ  ،داعش محصی ل تقابیل غیرا بیا فرهنی،
اسالمی محس ا می ش د که در چند دهة اخییر بیا خییزش مسیلمانان بیرای بیازخ انی
معارف و مفاهیم اسالمی بهتدریج شکل گرفته است .براساس چنی دیدگاهی ،غرا کیه
شامل آمریکا و اروپا میش د اگیر چیه در تعیامالت بیی المللیی در مرکیز قیرار دارد امیا
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نمی ت اند نسبت به کشی رهای جهیان سی م و خاورمیانیه کیه عمیدتاً مسیلمان هسیتند
بیتفاوت باقی بماند؛ بنابرای سعی دارد آنها را بهگ نهای تحت تسلط قرار دهد که بت اند
مرکزیت خ د را در هدایت جریانهای جهانی حف کند .بهوج د آمدن اصطالح «منیافع
ملی» که غربیها ب یژه آمریکا بر آن پافشاری دارند برای حف همی جایگاه ب ده اسیت.
ای تالش در دوره ای باعث شد که ای کشی رها بیا مفیاهیم میدرنی چی ن :لیبرالیسیم،
آزادیخ اهی ،دم کراسی ،ناسی نالیسم ،ت سعه و غیره بر مبانی ذهنی و حیاکمیتی جهیان
اسیالم و خاورمیانیه نفی ذ و خی د را صیاحبان اییدههیای نی و دسیتاوردهای میدرن بییه
روشنفکران و مردم کش رهای ت سعه نیافته معرفی کنند و خیزشهای آنها را در راستای
منافع خ د ساماندهی کنند .اما با پیروزی انقیالا اسیالمی ،دییدگاهی در جهیان اسیالم
شکل گرفت که با مفاهیم مدرن غربی هی سنخیتی نداشت ،ای سرآغاز ،تلنگری بیرای
جهان اسالم ب د که برای بازسازی کش رهای خ د به جای وابستگی به مفاهیم غربی بیه
ذخایر معرفتی خ د رجعت کنند ،ایی بازگشیت کیه بیهتیدریج مییرفیت بیه می جی از
خیزشهای عظیم در جهان اسالم بدل ش د ،کشی رهای غربیی را واداشیت تیا بیه جیای
مفاهیم ن یی که پیش از ای بیرای تسیلط بیر خییزشهیای فکیری و اجتمیاعی بیهکیار
میگرفتند ،به ص رت شتابزده از مفاهیم م ج د در مت اسالم بیرای رسییدن بیه منیافع
خ د بهره ببرند ،از ای رو ایجیاد بیدیل هیایی چی ن گیروه داعیش پاسیخی بیه مطالبیه
مسلمانان برای ایجاد فرهن ،و تمدن اسالمی ب د ،منتها فرهنگی مسخشده و افراطی که
با یاری حاکمان دستنشاند غربیها در منطقه ت انسته است بیا ایجیاد رعیب و وحشیت
ای بازنگری را پس بزند .به اعتقاد ای کارشناس ،عملکرد و شی گسترش گروه داعیش
در زمینه سطحی نگری و بستر وج دی با حک مت ام یان شیباهتهیایی دارد و در واقیع
آمیزهای از اسالم آمریکایی و اسالم ام ی است.
تحلیدلمقالده :ایی مقالیه گفتمیانی را ارائیه میییدهید کیه بییر «بیدیلسیازی» یییا
«جایگزی سازی» برای اسالم است ار است .ن یسنده سعی دارد با اشاره بیه سیازوکارهای
سیاسی در جهان امروز ،نح م اجهه غرا با جهان اسالم را روش سازد و از ای طرییع
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شکلگیری گروه داعش را ت ضیح دهد .برای ای منظ ر وی به نحی ورود غربییهیا بیه
جهان اسالم به ویژه خاورمیانه اشاره دارد و چگ نگی بهرهبرداری آنان از منابع ای منطقة
غنی و تالش برای تسلط بر آن را ت ضیح میدهد .چگ نگی تسلط بر حرکتهای ذهنی ی
انقالبی و بهدست گیری ارکان حاکمیتی در ای کش رها ،به اعتقاد سیازندگان ایی میت
راهی است که غربیان برای رسیدن بهمنظ ر خ د پیش میگیرند ،آنان گاه از مفاهیم نی
خ د ساخته استفاده میکنند و گاه از مفاهیم آشنا با فرهن ،مردمیان همیی سیرزمی .
در واقع آنان متناسب با بسترهای اجتماعی و سیاسیی حیاکم بیر ایی سیرزمی هیا ،بیه
شی ههای گ ناگ ن سعی در هدایت افکار عم می به سمت اهداف خ د دارند ،اسیتفاده از
مفاهیم اسالمی در دوره ای از فرایند گذار ای منطقه بیه سیمت تمیدن اسیالمی ،شیی ه
ن ی غربیان برای حف منافعی است که آنان «ملی» خطاا میکنند .به ای ترتییب در
داخل گفتمان کالن «بدیلسازی» ای مت با گفتمان خردتر «اسالم آمریکایی» م اجیه
هستیم که بر دالهایی همچ ن« :نفیاق»« ،سیطحینگیری»« ،شیتابزدگی» و «جمی د و
خرافهگرایی» پایهریزی شده است.
از طرف دیگر ،بازگشت مسلمانان به سی ی فرهنی ،اسیالمی کیه بیا پییروزی انقیالا
اسالمی شکل گرفت ،ت ان بالق ای دی برای شکلدهی تمدن جدیدی در ای منطقیه را
به مسلمانان یادآوری کرد ،تمدنی که میت انست با پاسیخگ یی بیه نیازهیای مسیلمانان در
عصر حاضر در تقابل با فرهن ،غربی قرار گیرد .ای فرهنی ،بیر «خ دبیاوری»« ،اسیتقالل
مسلمانان»« ،بهرهبرداری از ذخایر معرفتی جهیان اسیالم» و «وحیدت و انسیجام» اسیت ار
است .به ای ترتیب گفتمان خردتر دیگری که در ای مقاله با آن روبرویم «گفتمان اسیالم
اصیل» است .ای گفتمان رویاروی گفتمان «اسالم آمریکایی» قرار دارد.
اما گفتمان س م دیگری نیز در دل گفتمیان کیالن ایی میت دییده مییشی د و آن
«اسالم ام ی» است ،اسالمی که ریشة آن در خالفت بنیامیه قرار دارد .ایی سلسیلة بیه
ظاهر اسالمی از نظر سازندگان ای مت با «حف ظی اهر اسیالمی» و «زدودن محتی ای
دینییی» شییی های از حک متییداری را خلییع کردنیید کییه بییر «نفییاق»« ،نفییی عقالنیییت»،
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«لذتج یی» و «استبداد» بنا میشد .بر مبنای ای مت  ،در عصر حاضر غربییهیا بیرای
مقابله با خ است مسلمانان برای بازگشت به معارف دینی خ د ،بیه شیکلدهیی نی عی از
اسالم همت گماشتند که آمیزهای از «اسالم آمریکایی» و «اسالم ام ی» را در خ د دارد.
ای قرائت خ د ساخته و غیر اصیل که بر «افراطیگری»« ،جم د فکری» و «خشی نت و
لذتطلبی» است ار است با ایجاد فضای رعب و وحشت ،مطالبه ج امیع اسیالمی را بیرای
رجعت به فرهن ،اسالمی پس میزند و مانع از آن میش د که افکار عم می بیا خی انش
صحیح از اسیالم روبیرو شی ند .بیه ایی ترتییب داعیش در برگیرنید گفتمیان «اسیالم
آمریکایی» و «اسالم ام ی» است.
نمودار  :1مفصلبندی مقالة «داعش محصول تعامل با ذخیرههای تاریخی اموی»
سازی(جایگزینسازی) 


بدیل

اسال آمریداییاسال امویاسال اصیل

منافع قبیلهای

منافع دول غربی

مصالح جامعه اسالمی

قشرگرایی ،تحجر ،افراطیگری غیر عقالنی ،استبداد و لذتج یی نرفنگری ،خ دباوری و وحدت
دستساخته غربیها و حاکمان دست نشانده حاصل دسیسة و نیرن ،سیاستمداران منافع برگرفته از قرآن و سنت

در تقابل با فرهن ،و تمدن اسالمی

برسازند تمدن اسالمی

داعش

اجزای گفتمان ارائه شده در ای مت براساس روش الکالو و م ف به قرار زیر است:
مفصلبندی :چنانچه دیده شد ای مت بر آن است با طرح گفتمیانهیای متعیددی
که در تقابل و تضاد با یکدیگر هستند ،چگ نگی بدیلسازی را نشان دهد .بر ای اسیاس،
مفصلبندی ای مت بر جانشی سازی یا بدیلسازی برای اسالم است ار است.
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گرهگاه،دالمرکزی:در ای مت  ،دالی که همة نشانه ها به سمت آن نشیانه رفتیه،
اسالم است .در واقع تمام گفتمانهای م ج د در ایی میت  ،بیه نی عی خی انش خی د از
اسالم را ت ضیح میدهند.
دالشناور :اسالم همچنان که دال مرکزی در ایی میت اسیت بیهدلییل آنکیه بیه
شی ههای متعدد قرائت میش د در ای مت شناور است .دال دیگری که میت اند شیامل
معانی دیگری باشد «تمدن اسالمی» است ،ای وانه میت انید بیه مقتضیای ویژگییهیای
عقیدتی و فضاهای فکری نزد روشنفکران مسلمان به ص ر گ ناگ ن معنی شی د کیه دال
شناور دیگر ای مت به حساا میآید.
میدانگفتمان :در ای مت  ،خ انشهای چندی از اسیالم آورده و سیعی شیده کیه
نسبت داعش با آنها مشخص ش د .با ای حال نقش مطالبات خ د شهروندان کشی رهای
مسلمان ،یا رابطة آنها با حکامشان و تنثیر ای رابطه بر پدید داعش م رد ت جه نبی ده و
به گفتمان دیگری رانده شده است .از همه مهمتر در ای میان دلیل رویآوری برخیی از
ج انان مسلمان و تحصیلکرده که خ د نیز با برخی از جریانات سیاسی آشنا هسیتند بیه
ای قرائت متحجرانه ،افراطی و نظامی به ق ل سازندگان مت  ،کاوش نشده و بیه مییدان
گفتمانی کنار زده شده است که بر مطالعه بر روی خ د افراد و اعضای ایی فرقیه ت جیه
دارند .از طرفی ت جه به ع امل سیاسی ،فرهنگیی و اجتمیاعی میانع از ت جیه بیه عامیل
اقتصادی در شکل گیری داعش شده است ،در واقع ای عامل به گفتمان دیگری پس زده
شده است .در ضم نکتهای که در م رد ای مقاله حائز اهمیت اسیت ،چگی نگی تنظییم
عن ان آن است ،با نگاهی به کل مت و سیخنان مصیاحبهشی نده (کارشیناس پاسیخگ )
می بینیم که به نظر وی داعش نه پدیدهای است که صرفاً آمریکایی باشد یعنی برآمده از
خ انش سطحی و متحجرانه و نه فقط زاد اسالم ام ی؛ بلکه ملغمهای از هر دو است که
در تقابل با اسالم اصیل شکل گرفته است بیا ایی حیال در تنظییم ایی ن شیته ،عنی ان
بهگ نهای انتخاا شده است کیه داعیش را تنهیا بیه اسیالم امی ی منتسیب مییکنید و
م ض عات دیگر مد نظر کارشناس را به کنار میزند.
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نتیجهگیری 
از بررسی پنج مقاله تحلیلی سایت «عصر ایران» که به پیدایش و نح شیکلگییری
«داعش» اشاره میکند به نشانههایی پی میبریم که میت اند نگاه ایی سیایت خبیری را
نسبت به پدید مزب ر مشخص کند.
حجم مقالههای تحلیلی ای سایت در م رد داعش در مقایسه با اخباری که بیه جناییات و
فعالیتهای ای گروه میپردازد بسیار اندک است .ایی م ضی ع نشیاندهنید آن اسیت کیه
فضای مجازی ما بیشتر به گردش فجایع ای گروه ت جه دارد و تحلیل آن چندان م رد اقبیال
کاربران و به تبع آن گردانندگان چنی فضاهایی نیست .از طرفی با ت ضییحی کیه در ابتیدای
ای مقاله در م رد کلیت اخبار منتشر شده در م رد «داعش» در آغاز پییدایش ایی گیروه در
بیشتر سایتهای داخلی داده شد ،گرچه میت ان گفت عصر ایران به واسطه تحلییل م ضی ع،
اندکی از آنها جل تر است؛ اما در مجم ع ،فضای مجازی ما در قبال ای پدییده منفعیل اسیت؛
یعنی اینکه بیشتر از آنکه واقعیت پدید «داعش» را بازشناساند و براساس بازتعریف خی د آن
را پ شش دهد ،به نشر و بازنشر جنایات آنها میپردازد ای روییه یعنیی اطیالعرسیانی اخبیار
م حش ای گروه گرچه سهمی در شناسایی آنان دارد؛ اما در حجم وسیع و در درازمیدت ،بیه
واقع با همان راهبردی هماهن ،است که آنان برای فعالیتهای رسیانهای خی د برگزییدهانید؛
یعنی ایجاد ترس و دلهره و انتشار آن در فضایی بسیار گسترده.
ای سایت سعی میکند به دیدگاههای مختلف در م رد داعیش و نحی پییدایش آن
بپردازد .مقاله هایی که ای سایت در ای باره پ شش میدهد ،هم بیه م ضی ع بیهعنی ان
پدیده ای برخاسته از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان اسالم نگاه مییکننید و هیم آن را
برآمده از قدرتهای غربی و اسرائیل میداند.
مقاله های مزب ر بیشتر از آنکه در قالب یادداشت یا ست ن وییژه بیه قلیم سیردبیر ییا
هیئت تحریریه تنلیف یا ن شته شده باشد ،اثر ترجمه یا مصیاحبه و دییدگاه کارشناسیانه
است .بنابرای نمیت ان بهراحتی دیدگاه خاص ای سایت و ن یسندگان آن را نسیبت بیه
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م ض ع دریافت .ای بدان معنی است که در ای باره خ د دستاندرکاران سایت به اظهار
نظر مستقیم نمیپردازند.
در مقالههایی که داعش بهعنی ان پدییدهای غربیی ی صهی نیسیتی معرفیی مییشی د
کاوش عمقی و بازبینی الیههای زیری م ض ع کمتر به چشم می خ رد .در ای مت ن ییا
به حرفهای برخی از افراد استناد شده اسیت ییا گیزارشهیایی بیهعنی ان میدرک ارائیه
میش د بدون اینکه زنجیرههای پی ند دهند ای ش اهد بیه دقیت تحلییل شی د .امیا دو
مقالهای که به ن عی بر نقش ساختارهای سیاسیی اجتماعی جهان اسالم ییا پیشیینة آن
در شکلگیری جریان نامبرده متمرکز هستند ،با تفصیل بیشتری به م ض ع مییپردازنید
که نشاندهند ای است که م ضع زاده شدن داعش از بستر جهان اسالم در ای سیایت
از عمع و اهمیت بیشتری برخ ردار است.
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