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تصویرسازی دولت اسالمی عراق و شام از خشونت و قدرت 
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 1*ارسالن قربانی شیخ نشین 

 2حمید امامی

 3سید علی منوری

 چکیده
است که اثرگذاری  یوامل شگفتی سازظهور ع الملل در عصر حاضرهای نظام بینترین مشخصهاز مهم

های گذشته است. ظهور پدیدده رگذاری پدیدهاز اث الملل متفاوتها بر ساختار و عملکرد محیط بینآن
اعدش نمونده ای از توان از این موارد دانسدت  دتروریستی دولت اسالمی عراق و شام )داعش( را می

گروه تروریستی این   ورزیده استمیخشونت تاکید فراوان  بر ترور و بودهتروریستی نوین  هایگروه
 المللدی و بددنلاب بهدره گیدری ازعرصه عمل بدازیگر بین در اعتقادات پیشامدرن و گذشته گرا  اما در

های ملت –در حالی که دولت است. ابزارهای عملی و تکنولوژیک عصر جهانی شدن و پسامدرنیسم 
اندد تدا جهان  صرف نظر از رویه عملی  در بحث تللیغاتی و انگاره سدازی از خدود  ابلدر در تال 

خشدونت را از خدود نشدان دهندد  بدرخالف آن یکدی از تصویری صلح طلر و قانونمند و عاری از 
افراد دسدتگیر  هایهای خشونت آمیز از اعدامهها  نمایش جلوهای متداوب داعش در طوب سابفعالیت

های خشونت آمیدز   موارد نمایش جلوهبرهمین اساس  پژوهش ما شده در فضای مجازی بوده است.
ها ر آندکی از رویکرد افزایش قدرت اجتماعی داعش را و نمادهای حا داعش را به شکل آماری تلیین

چگونه نمایش رویکرد خشدونت در » پرسش اصلی این پژوهش این گونه طرح شد کهتشریح نمود. 
داعش  نوع تصویر سازی» فرضیة ما اینکه؛ «داعش موجر افزایش قدرت اجتماعی این گروه شده است؟

از  دراثلات مدعای پژوهش«. اعی داعش داشته استاز خشونت  نقشی اساسی در افزایش قدرت اجتم
یه تحلیلی  فرضد -ای و اسناد مرتلط با موضوع استفاده شد و با استفاده از رو  توصیفیمنابع کتابخانه

 تحقیق به آزمون گذاشته شد.
 

 قدرت اجتماعی  داعش  عراق  سوریه تصویر سازی  :واژگان کلیدی

                                                             
  روابط بین الملل  دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه خوارزمی  تهران  ایرانه گرو استاد. 1
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 مقدمه

های روابط هاست  مانند دیگر پدیدهانتقاداتی که متوجه آنهای تروریستی  با وجود گروه

 -هدای بیدر دولتدی و افدرادالمللدی  گروههای بینها  سدازماندولت از جمله -المللبین

 (304-298: 1394گریفیتس  ) شوند.الملل محسوب میموضوع روابط بین

ی تروریستی در هابر این اساس تحوالت بروز یافته در چند ساب اخیر و ظهور گروه

عراق و سوریه مسأله مهمی است که باعث ایجاد موجی از هدراس و نگراندی در سد ح 

بده  درپی تحوالت دهه دوم قرن بیست و یکم میالدی  داعشمن قه و جهان شده است. 

الملل شناخته شده است. این گروه در ابتدا تنهدا عنوان یک گروه تاثیرگذار در روابط بین

تصرف بخشهای مهمی از عدراق  شد  اما بامحسوب می فاقد قلمرو یک فرقه تروریستی

میالدی  خود را بده  2014و سوریه و اعالم تأسیس دولت اسالمی عراق و شام در ساب 

هایی از حاکمیت بر بخدش وسدیعی از خاورمیانده  شدامل جلوه عنوان یک دولت دارای

رکت به سوی تصرف کامل نقاط کلیدی و استراتژیک عراق و سوریه معرفی کرد و با ح

هدای بدزرم من قده خاورمیانده را بده عراق و اشغاب جنوب این کشور  حاکمیت دولت

 (Awan, 2017: 138-149)چالش کشید.

 2014سداب نخستین حرکت داعش در دولت سازی تصرف رقه سدوریه در ژانویده  

  در نخست داعش معرفی شد. شدش مداه بعددبه عنوان پایتخت  میالدی بود و این شهر

هدای نظدامی و و درپدی فدرار یگان به دست داعش افتادموصل   2014دهم ژوئن ساب 

و دولدت  شدد دولت اسالمی عدراق و شداماستان نینوا هم تسلیم   نیروهای امنیتی عراق

 (Ostaeyen, 2016) ,(Lewis, 2014)داعش به شکل رسمی پا به عرصه وجود نهاد. 

گدرای داعدش  اسدتفاده وسدیع ایدن گدروه  های متعصدلانه و واپدسبا وجود دیدگاه

کند. پاسخ به های نوین  محققان را با نوعی تضاد مواجه میتروریستی از ابزارهای رسانه

های سلفی  چرا به ابزارهای ندوین ارتلداطی این سؤاب که داعش  با وجود داشتن اندیشه

هدای ندوین آن رو آورده است  ما را به درکی جدید از مفهدوم قددرت اجتمداعی و ابزار

تواندد ارتلداط میدان تدال  کند. درک درست از تحوالت مفهوم قدرت میراهنمایی می

و استفاده بی بدیل این گروه واپس گرا از ابزارهای نوین  داعش برای گستر  قلمرو 
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 ,Milton) ,(Nissen, 2015) (Hansen, 2015: 263-288) ارتلداطی را توجیده کندد.

2016) 

 بدر ایدن مهدم تاکیدد دارد کده 1«شلیه سازی واقعی و دروبین»اب در کت ژان بودریار 

ها پوسدته تروریسم مفهوم خشونت را بصر نموده است؛ به علارت دیگدر  تروریسدت»

اندد کده بده عندوان ای از خشونت قابل لمس را جانشین خشونت بیرقابل لمسدی نموده

 (Baudriard, 1994: 5)« شودبرقراری امنیت اعماب می اهرمی در جهت

براثدر شدکل گیدری  -این واقعیت بیانگر رخدادی است که با تحوب مفهوم قدرت  

پدید آمده است. در واقع  بودریار در تال  است از واقعیتی رونمایی  -های جدیدرسانه

ها شدکل گرفتده اسدت و توانسدته کند که در قالر نمایش خشونت از سوی تروریسدت

 ,Poster)در اذهدان ایجادنمایدد. هاروریسدتاز ت ای قدرتمند و تا حدی مخدوفچهره

1988: 166-182) 
المللی  های بینوهش  مفروض ما این است که داعش به  مانند همه پدیدهژدراین پ 

برد. یبه دنلاب افزایش قدرت خود است و از هر وسیله ای برای نیل به این هدف سود م

ش ه بدرداری از امکدان نمدایفرضیه تحقیق این است که گروه تروریستی داعش  بدا بهدر

 خشونت که به مدد گستر  و در دسترس عموم قرار گرفتن ابزارهدای ندوین تللیغداتی

بدد و فراهم شده است  توانسته به مراتلی از قدرت در دو بعد داخلی و خارجی دست یا

فیدری تک خود را به عنوان یک دولت قدرتمند برای دوستان و عالقمندان به تفکر سلفی 

 ی مهم برای دشمنانش در من قه خاورمیانه و جهان م رح کند.و تهدید

 

 ادبیات پژوهش. 1

قدرت گرفتن داعش  ابلر در بررسی بعد تاریخی  تحقیقات صورت گرفته در ارتلاط با

مروری بر سوابق تجربی مدرتلط بدا موضدوع با  اند وشکل گیری این گروه متوقف مانده

 موضوع پژوهش باید گفت که اوالً در راب ده بدا در راب ه با ؛دهدیمتحقیق حاضر نشان 

 شناخت رویکرد تللیغاتی ایدن گدروه و نقدش آن در افدزایش قددرت اجتمداعی داعدش

ی از آن با توجده بده هاجنلهاگرچه برخی از م العات به  پژوهشی صورت نگرفته است.

ت  تدال  اللته  در بسیاری از ایدن تحقیقدا 3 ؛اندداشتهموضوع مورد تحقیق خود اشاره 

                                                             
1. Simulcara and Simulation 
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المللدی شده است که ارتلاط میان قدرت داعش با دیگر عوامدل مدؤثر بدر تحدوالت بین

اندد و بدرای های سنتی تر موضدوع توجده نمودهبه جنله بررسی شود  اما ابلر محققان

ها دربداره پژوهش تواناند. در نگاهی کلی  میقدرت اجتماعی داعش اهمیتی قائل نشده

نقش معدادالت من قده »و « ملانی درونی قدرت یابی داعش» هاین موضوع را در دو حوز

 بندی کرد.طلقه« المللی در قدرت یابی داعشای و بین

اندد دریابندد کده این گروه از محققان تال  کرده الف( ملانی درونی قدرت داعش: 

داعش چگونه توانسته اسدت بده سدرعت دولتدی هدر چندد ضدعیف و بددون برخدی از 

در  ملت سازی یعندی قلمدرو  جمعیدت حکومدت و حاکمیدت–لت های سنتی دومؤلفه

خشونت بده »  در مقاله «سالی بیتار»و « قدیر نصری»من قه خاورمیانه تشکیل دهد. مثالً  

خشونت جنسی بده عندوان » تحقیق و« سیاق داعش؛ بحثی در انگیزه و بنیاد فکری خشم

داعش برای رسدیدن بده   خشونت را ابزار «سالح جنگ؛ مورد داعش در عراق و سوریه

اند و معتقدند که داعش  با بدازتعریف خشدونت و بهدره بدرداری از آن  اهدافش خوانده

نصدری  ) های تروریستی ایجاد کند..توانسته روشی جدید برای دستیابی به اهداف گروه

1393) (Bitar, 2015). 

گاه   دیدد«داعش  خشدونت شدرقی و نقدد عقدل فاشیسدتی»  در کتاب «علی بختیار»

داند که در نهایت  به شکل گیدری تلعات آن را موجر رویکردی میو فاشیستی به دین 

کدوب »  «دکلدآنیکدا وا( »1394بختیار  ) شود.های تروریستی مانند داعش منجر میگروه

ایدئولوژی داعش؛ محرکی برای »های در تحقیقات خود با عنوان« الیزابت پولی» و« بانزب

از دولدت کابدذی تدا خالفدت؛ »  «دن بده جنگجویدان خدارجیاروپیئیان در تلددیل شد

خواهر خواندگی جدید؛ جذابیت داعش در سدوریه بدرای »و « ایدئولوژی دولت اسالمی
را  در کندار « هجرت»اندیشه سلفی و تعابیر رمز آلودی مانند   «زنان مسلمان در انگلیس

؛ امدا بده انددندهجوانان اروپایی بده داعدش خوا بلیان احساسات مذهلی  موجر جذب

 ,(Waldeck, 2015)اندد. های تللیغاتی داعش در نمایش خشدونت توجده نکردهرو 

(Pooley, 2015), (Bunzel, 2015) 

 تلیدین و فرانکفدورت انتقدادی نظریده»  در مقالده «امیدر حشدمتی» و« قاسم ترابدی»

تراضات دینی اند که اع  بیان کرده«داعش تروریسم بر تاکید با ساختارشکنانه هایحرکت

سرکوب شده در جوامع عربی  به خصوص به علت حضور فرهنگ بربی دراین جوامع  
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زمینه تشکیل داعش بوده است. این محققان  براساس دیدگاه انتقدادی متفکدران مکتدر 

 (106-83: 1394ترابی و حشمتی  ) اند.فرانکفورت  به تلیین علل تشکیل داعش پرداخته

قان به وجه قدرت آفرینی خشونت داعش  به خصوص قدرت با این حاب  همه این محق

 .انداجتماعی برخاسته از نمایش خشونت داعش  بی اعتنا بوده

المللی در ایجاد داعدش: درایدن تحقیقدات  اراده ب( نقش معادالت من قه ای و بین

الملل را علت کلیددی پیددایش و قددرت یدابی ایدن گدروه های بیرونی روابط بینپدیده

قدرت داعش را نتیجه معادالت من قه ای خوانده و در مقالده « دیوید فیلیپس»اند. هدانست

  علت پیشرفت سریع داعش را خواست آمریکا برای تقویدت کردهدا در «بحران داعش»

  در «احمددی»و « اسماعیل زاده» (Philips, 2014) من قه خاورمیانه قلمداد کرده است.

قددرت گدرفتن داعدش را نتیجده   «یه بر مکتر کپنهامداعش و امنیت ایران با تک»مقاله 

های های من قده ای مانندد اسدرائیل  عربسدتان  ق در و ترکیده و قددرتخواست قدرت

اسدماعیل زاده و احمددی  ) اند.المللی مانند آمریکا برای تهدید امنیت ایدران دانسدتهبین

اعدش: برآیندد گروهدک تروریسدتی د»هم  در مقالده « ساوه درودی» (123-141: 1395

  مجموعه ای از بازیگران را که موجر نا امنی در عراق «تنازعات و نا امنیهای من قه ای

صلری »و « گونش مراد( »1393ساوه درودی  ) داند.اند  عامل پدید آمدن داعش میشده

رویکدرد اسدالم « پیوندندد؟چرا شهروندان ترکیه ای به داعش می»  در مقاله «چیف چی

( 1393مراد و چیف چی  ) رکیه را در قدرت گرفتن داعش مقصرمی دانند.گرای دولت ت

سدپتاملر بدا  11سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه بعد از »   در تحقیق«طاهر پیروتی»

  سیاست خارجی آمریکا را دوگانده توصدیف کدرده و آن ر آ «تاکید بر القاعده و داعش

و « محمد علدی بصدیری» (1394روتی  )پییکی از علل پیدایش داعش بر شمرده است. 

 م العده ؛خاورمیانده در تروریسدم تدداوم و گیری شکل بسترهای»همکارانش  در مقاله 

  وجود تنازع و رقابت میان بازیگران مهم در خاورمیانه «سوریه و عراق در داعش موردی

( 71-51: 1395بصدیری و دیگدران  ) اند.را علت اصدلی شدکل گیدری داعدش دانسدته

  ورشکسته بدودن «عوامل قدرت یابی داعش در عراق»  در مقاله «احمدیان»و « شکیناو»

اندد. دولت عراق و ناتوانی آن در برقراری امنیت را عامدل اصدلی ایجداد داعدش خوانده

 (68-43: 1394)ناوشکی و احمدیان  
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وجود دارد « مختار نوری»و  «قدرت احمدیان»در میان تحقیقات موجود  تحقیقی از 

نقدش »تا حدودی به موضوع تحقیق ما نزدیک شده است. دراین تحقیدق  بدا عندوان که 

های افراطی؛ بررسی موردی ابعاد تکنولوژیک و سیاسی جهانی شدن در گستر  جریان

  تال  شده که به موضوع پیدایش داعش در سایه تحوالت عصر حاضدر توجده «داعش

های افراطی انه موجر تقویت گروهنتیجه رسیده است که تحوالت فن آور شود و به این

اند. اللته  در این تحقیق  محققدان بیشدتر بده موضدوع و خشونت طلر مانند داعش شده

اند و موضوع فن آوری ارتلاطی و پرداختهتأثیر وسیع شدن قلمرو در قدرت یابی داعش 

تصویر سازی خشونت در این تحقیق مدورد بررسدی قدرار نگرفتده اسدت. )احمددیان و 

تدال  کدرده اسدت بده « مولین فریس»( درتحقیق دیگری  53-42   صص1394  نوری

ها و به خصوص داعش توجه کند  اما از ارتلداط آن بدا قددرت تصویر سازی تروریست

 (Molin Friis, 2017) ,(Molin Friis, 2015) .داعش سخنی به میان نیاورده است

بدر ملدانی  بیشدتر موجدود  تحقیقاتتوان چنین گفت که لذا در یک ارزیابی کلی می

المللدی بده عندوان درونی شکل گیری قدرت داعش و یا نقش معادالت من قه ای و بین

بده دلیدل  نیبندابرا توجه شدده اسدت. عنصر بیرونی در پیدایش و قدرت یابی این گروه

در این تحقیق  آنچه مد نظر ماست  نه نگاه بیرونی به داعش    ییهاکملود چنین پژوهش

جه به ابعادی از داعش است که از درون دولت اسالمی عراق و شام برخاسدته و بلکه تو

باعث شده که از تصویر سازی خشونت بده عندوان ابدزاری بدرای دسدتیابی بده قددرت 

ای اجتماعی استفاده شود. تصویر سازی خشونت که با فنون و ابزارهدای جدیدد رسدانه

را دراختیار داعش قرار دهد تا بده  از قدرت اجتماعی صورت گرفته  توانسته است نوعی

کمک آن دولتی جدید و با شمایل قرون وس ایی را در قلر خاورمیانه تأسیس و ال اقل 

 توان گفت که ایدن رویکدرد در بررسدی داعدش رویکدردیمی تا مدتی آن را حفظ کند.

 شود.الملل محسوب میرشته روابط بین جدید در ادبیات علمی و پژوهشی
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 ت نظریرهیاف. 2

 سازه انگاری .2-1

عیندی موجدود در عرصده تعدامالت  هدایجریانبر این باور است که همه  سازه انگاری

 هدادولتالمللی  هنجارها و قواعد را معیارهایی برای مندافع خردمندددانه و عقالیدی بین

صورت عینددی  هاملتکنند و بر اساس همان هنجارها و قواعد  منافع دولت و تلقی می

المللی به شدمار و قواعد نیز اساس بازی بین هنجارهاگیرند. به همین ترتیر ود میبه خ

روند و تعیین این که چه بازیگرانی با چه اصولی  نتایج مورد نظر عملی و عینی را در می

 (160 :1383  )امینی آورند.المللی به دست میعرصه تعامالت بین

ل  مثل روابط سیاسی دیگر  به طور اجتماعی الملسازه انگاران معتقدند که روابط بین

ساخته شده است. طلیعت تمایالت میان کشورها فقط محصوب عوامل مادی عینی  مثدل 

های داخلی نیست. روابط متقابل موازنه تجاری یا موازنه قدرت نظامی یا ساختار سازمان

شدده اسدت و ها تشدکیل دولتی از درجه درخور توجه عوامل ذهنی  شامل عقاید و ایده

ها بده سده دسدته ترین این عقاید و ایدهشود. مهمها میباعث تفسیر ویژه حوادث و داده

ها از ها شامل خودآگاهی بازیگران سیاسی و تصورات مشترک آنشوند: هویتتقسیم می

هدای اسدتراتژیک کده مجموعده ای از عقایدد دربداره ویژگدی اساسدی دیگدران  فرهنگ

ها موفق شدن در آن  به ویژه درباره کداربرد زور و بهترین رو  الملل وهای بینسیاست

چشم اندازهای همکاری است و هنجارها که نه تنها درباره اینکه چه چیزی مؤثر اسدت  

الملل مناسر است. )امدام جمعده بلکه درباره اینکه چه چیزی حق است یا در حوزه بین

 (79: 1392زاده و میرکوشش  

انسدانی در  هایکنشکند که همه اجتماعی واقعیت تاکید می سازه انگاری بر ساخت

کند و این معنا سازی است که به واقعیات گیرد و معنا پیدا میفضایی اجتماعی شکل می

  هنجارهدا و فرهندگ نقدش هداهویتدهد. در تئدوری سدازه انگداری  جهانی شکل می

توسدط هنجارهدا   هدادولتو مندافع  هاهویتکنند. جهانی ایفا می هایسیاستدر مهمی

را  هدادولتاست که موضدوع تعامدل  «فرایند»شود و این ایجاد می هافرهنگتعامالت و 

و هنجارهدای  هداهویتپدردازد کده چگونده سازه انگاری به این امر می نماید.تعیین می

 (915 :1382ادیان  )ه گستر  یابد. هاآنتوانند با روابط نهادینه میان اجتماعی مردم می
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الملل تاکیدد دارندد و کدانون توجده آندان سازه گرایان بر نقش فرهنگ در روابط بین

کندد. در ایدن الملدل ایفدا میآگاهی بشری و نقشی است که این آگداهی در روابدط بدین

گذارندد. سداختار جددا از می تدأثیررویکرد ساختار و کارگزار به شکلی متقابل بدر هدم 

نهادهای هستند که موجودیدت  هادولتدر این رویکرد  کنشگران وجود ندارد. هایرویه

واحدد  صدرفاً. دولدت هاسدترویهوابسته به باز تولید انواع خاصدی از  خصوصیتشانو 

که به شکل هنجاری  هاسترویهبلکه مجموعه ای از  نیستحقوقی و یا سازمان رسمی 

رهندگ بده عندوان نظریه سازه انگاری  نقدش ف در( 12: 1383)امیرمحمدی   قوام یافتند.

د. ندیاببدروز می از خود و دیگران  هاآنبرداشت  و هادولتعامل شکل دهنده به هویت 

 (190: 1389  و دیگران)یزدان فام 

 

 تصویرسازی. 2-2

 و ادراک بده برای شدکل دهدی المللیهای بینیدهپدتال   از است علارت تصویرسازی

ادراک یدا  اسداس بدر محتوا  و هایژگیو موقعیت  از بازیگران و نهادها ذهنیت اشخاص 

 هادولت( اللته  تصور سازی ابزاری دیرین در دست 7: 1389مورد نظر. )تاجیک   هدف

ی م لدوب اچهرهبا هدف نمایش  الملل است که ابلرو دیگر تأثیرگذاران در روابط بین

ود. در شدیمی رسانه ای ودر چارچوب دیپلماسی عمومی پیگیری هاسازماندر  هاآناز 

چهدره یدک نداجی را ازخدود  ی مهاجم به دیگر کشدورهاهادولتاین چارچوب  ابلر 

کنند و باللاً  تال  بر این است که رفتار خشن نیروهای نظامی که با واکدنش ترسیم می

 ,Van Munster) .شدود  مددیریت شدود و انتشدار نیابددیممنفی افکار عمومی روبرو 

2015: 112-132), (Euben, 2002: 4-35) 

این موضوع در باره داعش به شکل کامالً معکوس رخ داده است؛ بده گونده ای کده 

ی قتل فجیع و بده تعلیدر هاصحنهالمللی اکنون این گروه را با یادآوری افکار عمومی بین

 ینترمهم از یکی نمایش خشونت کهآورند. به خاطر می   با خشونت حاد«مولن فریس»

 اطالق فرایندی ی تروریستی است  بههاگروهص در مورد به خصو تصویرسازی  ملاحث

ای انگداره کوشدندمی خدویش  بازنمدایی نظدام در  هاگروهاین  آن  اساس بر شود کهمی

وحتدی  تردیدد مدورد همواره خشونت اخالقی ماهیت خود ارائه کنند. از خشن و سفاک
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 آن در تدأثیر امدا است ی تروریستی قرارگرفته هاگروهانزجار مخاطلان داخلی و خارجی 

خارج از قلمدرو  اطاعت پذیر ی در داخل و ایجادترس و وحشت و تضعیف روحیه در

  قابل انکار نیست. هاآنی تروریستی و در یک کالم  ایجاد قدرت اجتماعی برای هاگروه

شدود و یمتأکیدد  دوگانده انگداری بدر در این رهیافت فکری و فرایند نمایش خشونت 

و « خدود»بدین  تمدایز و تفکیدک باایجاد کندمی ح پیام خشونت آمیز سعیسازنده و طرا

به    عمالً«خود»و اقتدار و توانایی به « دیگری»عجز و ناتوانی به  دادن نسلت و« دیگری»

  .و مغزهدا خواهدد بدود هاقلرنوعی قدرت اجتماعی دست یابد که نتیجه آن تصاحر 
(Molin Friis, 2017: 2) 

ازجملده ژان بودریدار  اهمیدت تصدویر سدازی در تحدوالت  دان برخی از اندیشدمن

بودریار معتقد است که اجتماع امروزی بشدر از فدن  اند.به خوبی شرح داده المللی رابین

وارد شده است. در چنین دوراندی   1عصر وانماییشده و اکنون  به اشلاع آوری ارتلاطات 

بودریار جنگ خلیج فدارس را یدک   شود. مثالًخدشه دار میمرز بین تصویر و واقعیت 

توان گفت این جنگ همدان طدور کده کند  یعنی نمینمایش رسانه ای دقیق توصیف می

 (17: 1389نمایش داده شده  رخ داده است. )تاجیک  

 کند:چهارمرحله را طی می براساس دیدگاه بودریار  شلیه سازی

دریار این مرحله را مرحله ای الف. در ابتدا  تصویر انعکاسی از یک واقعیت است. بو

که در آن ما به واقعیت تصویر ایمان داریم. این مرحله انعکداس عمیدق واقعیدت  داندمی

 2نامد.می« چینش مخلصانه»شود. بودریار این مرحله را توصیف می

 یابد که مانع دیده شدن یک واقعیتب. در مرحله بعد  تصویر به این علت انتشار می

ها به شکل مخلصانه و به علارت بهتر  برای رضدای له  تصاویر و نشانهشود. دراین مرح

به این ترتیر  تصاویر مدانع دیدده شددن واقعیدت  دهند.خدا حقیقت را به ما نشان نمی

 .3نامدمی« کارانهچینش تله»شوند. بودریار این مرحله را اصلی می

شود طوری رفتار می یت پس از ایجاد مانع برای دیده شدن واقع ج. در مرحله سوم  

گیدرد کده تصدویر بیلت واقعیت هم احساس نشود. این مرحله به شکلی صورت میکه 

                                                             
1. Simulation 
2. The Sacramental Orde 
3. The Maleficence Order 
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نمایش داده شده همان اصل ماوقع تصور شود  در حالی که اصدل مداجرا چیدز دیگدری 

 .1گذارداست. بودریار نام این مرحله را چینش ابواگرانه می

بندند که هیچ ارتلداطی بدا واقعیدت می د. و در مرحله آخر  تصویری در ذهن نقش 

. در این مرحله  موضوع اصل است 2«صورت خیالی خالص»ندارد. این تصویر خود یک 

شود. به این ترتیر  تمایزی میان واقعیت یا نمایش وجود ندارد بودن تصویر بی معنا می

 ,(Baudrillard, 1994: 4)  شدود شدلیه سدازی اسدت.و تنها چیزی کده مشداهده می

(Poster, 1988, 166-184) 
 

 قدرت اجتماعی. 2-2

پس از پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق  نگر  به مفاهیم کلیددی روابدط 

در سالهای جندگ  مفهوم قدرت بود. بین الملل به سرعت تغییرکرد. از جمله این مفاهیم

الملل نگریسته ناز منظری متصلر و رئالیستی به این مفهوم کلیدی عرصه روابط بی سرد 

ها پس از سقوط بلوک شرق  بعد اجتماعی مفهوم ارتلاطات و اندیشه شد؛ اما با تحوبمی

های قدرت هم به رسمیت شناخته شد. به این ترتیر  شداخص سدنجش قددرت پدیدده

پنداشت  رهلر شوروی در جنگ جهانی دوم می« جوزف استالین»المللی  آن گونه که بین

های مادی قابل شمار  و اندازه و به علارت دیگر  قابلیت 3ی کشورهاهاتنها شمار تانک

قدرت  تر گیری فیزیکی نلود  و مفاهیمی مانند قدرت نرم  قدرت هوشمند و از همه مهم

های بین المللی راه یافتند. این توجه  نتیجه رونق یافتن اجتماعی به دایره واژگان پژوهش

ها  محققان  به جای اصل قرار دادن عناصدر مدادی  آن م العات سازه انگارانه بود که در

مانندد  -عناصدر بیدر مدادی  المللدی را  بدا لحدار کدردنکردند تحدوالت بینتال  می

تلیین کنند و در ایدن میدان  سداخت اجتمداعی قددرت  -6هاو هویت 5ها  فرهنگ4هنجارها

 (270-251: 1388مشیرزاده و مسعودی  ) اهمیتی ویژه داشت.

                                                             
1. The Sorcery Orde 
2. Simulacrum 

در پاسخ به انتقادات پاپ از خود  گفته بود: پاپ! مگر او  استالین رهلر شوروی در جنگ جهانی دوم. 3

 چند تانک دارد؟
4. Norms 
5. Cultures 
6. Identities 
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پیکدره جدیدد قددرت را تشدکیل  ن امروز  قدرت اجتماعی بخش مهمدی ازدر جها

دهد. این نوع قدرت که بر خالف قدرت سخت دارای ویژگی احساسی و اقناعی در می

ی پس از به پایان رسدیدن دوران جندگ سدرد  بدا اثلدات ناکارآمدد میان مخاطلان است 

المللی گذاشدته های روابط بینبرداشتهای قدیمی تر از مفهوم قدرت  پا به عرصه اندیشه

 شدناس   جامعده«الپیدر» است. شناسی جامعه از برگرفته مفهومی اجتماعی است. قدرت

 اقدرار اجتمداعی گدروه یدک داشتن به تعلق: گویدمی اجتماعی قدرت باره فرانسوی  در

 رخدیب و بگیدرد را شدما حقدوق از برخدی توانددمی گروه که است نکته این به ضمنی

 (1362  الپیر). باشد داشته توقع شما از را تکالیف

 الزامات زا برخاسته نه کنیم می رعایت رستوران یک در حضور هنگام ما مقرراتی که

در   «چگدورووی ژرژ»به گفته  .است اجتماعی قدرت از برخاسته و داوطللانه بلکه قانونی

داده  ظدر سدوقخود به جهدت مدورد ن و کنندمی در امور مشارکت قویاً اعضا حالتی که

 (43-21: 1358یچ  گوروو) دید. را اجتماعی قدرت آشکار جلوه توانشوند  میمی

 یدا کداری بده انجدام دادن بازیگر یک الزام همان اجتماعی قدرت  «هام فان»نظر  از

به این ترتیر  گروهای تروریستی  .است زور به یازیدن دست بدون او دیدگاه تغییردادن

 کنند که بدون حضور فیزیکی و یابه خشونت  امکان آن را پیدا میمانند داعش  با توسل 

وادارکنند و هزینه  ها را به اطاعتتوده مجلورکردن مخاطلانشان  تنها با ابزارهای ارتلاطی

 و اطمیندان»رویارویی با خودشان را بداال بلرندد. قددرت اجتمداعی دارای سده ویژگدی 

 کده سدخت قددرت برخالف 1ورد اطمیناناست. در م« جامعیت»و « پیچیدگی»  «ق عیت

 و اقنداعی سداختار به علدت اجتماعی  قدرت نیابد  دراعماب تحقق است ممکن آن تأثیر

شوند. قدرت می روبرو بازیگران با موانع کمتری داشته  وجود قلالً که زمانلری تمهیدات

ر کندد و از ها علدوتواند از فیلترهای سنتی دولتمی 2اجتماعی  با کمک ویژگی پیچیدگی

ها  مخاطلدان خدود را بیابدد. طریق وسایل ارتلاط جمعی نوین  به آسانی و در همه زمان

 تسری المللیبین و اجتماعی حوزه ابعاد همه به تواند آن رامی 3جامعیت قدرت اجتماعی

 (Van Ham, 2010: 23-57) .دهد

                                                             
1. Certainty 
2. Complexity 
3. Comprehensiveness 
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وسدایل  کنندد.جمعی نقشی کلیدی پیدا می ارتلاط اجتماعی  وسایل قدرت در حوزه

 بده توانندرقیر  می ارتلاط جمعی وسایل با مخاطلان و رقابت ارتلاط جمعی  با مدیریت

 کمدک خدارجی فشدارهای یدا نام لوب اطالعات مقابل در خودشان اطالعات مدیریت

های تروریستی به اهمیت وسایل ارتلاط جمعی و کنند. پس از سالهای جنگ سرد  گروه

مدیالدی  در اوج نلدرد  2005 ساب اند. درت اجتماعی پی بردهها در توسعه قدرنقش آن

یکدی از دو رهلدر کلیددی القاعدده   «الظواهری ایمن» آمریکا « جنگ با ترور»موسوم به 

 ,Van Munster) «.اسدت ای رسانه محیط در القاعده ملارزه از نیمی از بیش»گفته بود: 

2015: 112-132), (Euben, 2002: 4-35), (Van Ham, 2010: 67) 

تدر تنهدا در اختیدار از آنجا که قدرت اجتماعی به ابزارهای مورد نیاز مادی کده پیش

های تروریستی مانند داعش به راحتدی ها قرار داشتند وابستگی کمتری دارد  گروهدولت

 برداری کنند.توانستند آن را در اختیار بگیرند و از آن بهره

 

 تحقیق هاییافته .3

روریسم با فضای مجازی موجر شکل گیری تروریسدم پسدامدرن شدده رهم تنیدگی تد

است؛ به گونه ای که گروه تروریستی داعش بده عندوان مظهدر هویدت مقاومدت گدرای 

با استفاده از امکانات فضای مجدازی  در جهدت بالدر سداختن  کندمیبیراصیل تال  

ونت  افدزایش قددرت و با استفاده از نمایش خشد منحرفانه خود اقدام نماید هایدیدگاه

الملل را محقق سازد. این نمایش خشونت بدا ابدراز اجتماعی خود در س ح من قه و بین

که با واکنش بسیاری  نمادین قدرت و ساختن تصاویر مجازی از میدان جنگ همراه بوده

از رهلران جهدان مواجده شدده اسدت. مدثالً  دیویدد کدامرون  نخسدت وزیدر انگلدیس  

و شلکه ای از مرم که در کشدتار منحصدر بده فدرد  جسم شی انهای داعش را تحرکت

فراتر از آنچه تا امروز »است  توصیف کرده بود. چاک هگل  وزیر دفاع آمریکا  داعش را 

داعش هیچ دیدگاهی جز قصدابی »خوانده بود و و باراک اوباما معتقد است « دیده بودیم

شود. در واقع  جلوه یک مرد نمی ندارد و از آن چیزی به جز بدی  مرم و ویرانی صادر

دیوانه شی انی نشان دهنده رودر رو بودن با نیرویی است که جنگ با آن یا محدود کردن 

 (Molin Friis, 2015: 725) «آن ممکن نیست.
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 فرآیند تصویر سازی داعش. 3-1

داعش  در مسیر تال  برای افزایش قدرت خدود  ندوع خاصدی از اداره جامعده تحدت 

هدای را ترسیم و اجرا کرده است. ایدن گدروه تروریسدتی  بدا نمدایش جلوه کنترب خود

خشونت بار  توانسته است به نوعی از قدرت دست یابدد کده بده کمدک آن  در هنگدام 

اتوان گستر  وحتی درزمان از دست دادن قلمرو  بتواند تجلیاتی از یک دولت هر چند ن

اقدع  ندان پیچیده نلوده اسدت. در ورا به نمایش بگذارد. سازمان تصویر سازی داعش چ

کرده اسدت. شورای رسانه ای داعش به رهلری ابوبکر بغدادی این سازمان را هدایت می

بده  ابوبکر بغدادی مقامی فوق بشری برای خود قائل بود و بر همین اسداس  همگدان را

 سخنانی کده میالدی  در 2014. او در تابستان ساب دانستیماطاعت از خود  موظف 

 مسجد جامع موصل چنین گفت: از آن به عنوان آباز بازگشت خالفت یاد کرد  در

 ...انتصاب اینجانر به عنوان امیرالمؤمنین امانتی است که بر دو  من گذاشته شده »
از برپدایی خالفدت اسالمی و اعدالم دولدت اسدالمی  بازگردانددن احسدداس  ماهددف 

 1«است. به مسلمانانافتخدار  احتدرام  عدزت و سربلندی 

 سازمان رسانه ای داعش شامل سه رکن رهلری  شدورا و ابزارهدای رسدانه ای بدوده

 راست. شورای رسانه ای داعش وظیفه سیاستگزاری  طراحی کمپدین اطالعداتی و انتشدا

 (69-46: 1392و دیگران   جنیدیه است. )های م لوعاتی را بر عهده داشتبیانیه

سدانه رگروه شامل پنج گروه با وظایف جداگانه بود؛ مرکدز  ابزارهای رسانه ای این 

را انجام  کار طراحی و تولید ویدئوهای تللیغاتی و مجالت آنالین این گروه« الحیات»ای 

ویددئوهای تللیغداتی را برعهدده داشدت و  ار تولیددکد« اللیان»داد. موسسه رسانه ای می

انه ای وات و دیگر تولیدات برخط رسبه تولید لوح فشرده  پوستر  جز« الفرقان»موسسه 

ای رسدانه های صدوتی و موسسدهبه تولید و پخدش برنامده« رادیو اللیان»اشتغاب داشت. 

های عقیددتی دسدته جمعدی و سدرودها های جهدادی و موسدیقیبه تولید ترانده« اجناد»

 (Molin Friis, 2015) پرداخت.می

داد که در آن  لوژی سلفی رخ میایدئو (Context)این فرآیند در متن همه بخشهای 

شدد. از های رهلران جرمی نابخشودنی محسوب میهر گونه تشکیک در ملانی و دیدگاه

                                                             
1. http://jamejamonline.ir/nama/1557287964529116103 
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شد و عذابی سخت در انتظار مخالفدان بدود. تولیددات مخاطلان اطاعت محض طلر می

رسانه ای داعش سه مرحله نظریه پردازی  ایجاد تمایز هویتی با مشخص کردن خدود و 

 ( ایدن مراحدل را1) گذاشت. نموداردر نهایت تولید رسانه ای را پشت سر می دیگری و

 دهد.نشان می

 

 فرایند تصویر سازی خشونت در داعش-1نمودار 

 

 

 

 ایجاد تمایز هویتی با مشخص کردن                                             

  خود و دیگری 

 

 تولید رسانه ای 
 

 

 

 انگیز  ترس و ضعف در مخاطلان خارجی عت در مخاطلان داخلیانگیز  اطا

 

 

شود  در مرحله اوب  سیاستگذاران و نظریه ( مشاهده می1) همان گونه که در نمودار

پردازان این گروه تصویر مورد نظر خود را براساس رویکرد بیان شده در هویدت سدلفی 

شدود کده بازنمدایی ترسدیم می کنند و بر اساس آن  نقشه ای شناختی از جهدانبیان می

این بازنمایی زمینه را برای  کند.دیگراعضا منتقل می را به« دیگری»و « خود»مشخصی از 

ها وارد شدن به فنون رسانه ای و در نهایت  ساخته شدن تصاویر برای نمایش در رسدانه

افدزایش  کند. این فرایند  در نهایت  با دو بازخورد در میان مخاطلدان  موجدرفراهم می

است کده موجدر  شود. بازخورد اوب مربوط به اتلاع و وفاداران داعشقدرت داعش می

 نظریه پردازی
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المللی داعدش هددف شود و در بازخورد دوم  مخاطلان بینافزایش فرمانلرداری آنان می

های متداوب در جهان هزینه تر ازگیرند که هزینه رویارویی با این گروه را سنگینقرار می

 (69-46: 1392و دیگران   جنیدی)  (136: 1396)پیرانی و نظری   یابند.می

 

 تصویر سازی داعش و قدرت اجتماعی .3-2

داعش نخستین گروهی نیست که برای دست یافتن به اهدافش از خشدونت سدود بدرده 

هدا بده ویژگیهای منحصر به فردی دارد کده برخدی از آن است. اما تصویر سازی داعش

اند. اللته  داعش توانسته است بده رج از این گروه به وجود آمدهعلت تحوالت جهانی خا

خوبی از این تحوالت استفاده کند و با تصویر سازی  قدرت اجتماعی خدود را افدزایش 

باید  دهد. برای تلیین علت افزایش قدرت اجتماعی گروه داعش بر اثر این تصویرسازی 

 به این چهار مؤلفه توجه کرد:

ایره مخاطلان تصاویر خشونت آمیدز داعدش بده سدلر تحدوالت الف. وسیع بودن د

فناوری: افزایش مخاطلان داعش ازطریق ابزارهای ارتلاطی نوین باعث شد کده تللیغدات 

بده کمدک  داعش توانست این گروه تروریستی به راحتی درسراسر جهان گستر  یابد.

مخاطلدانی سداخت  صددایش را بده تصویری جهانی و فراگیر که از خشونت خدود می

ها هم به کمدک داعدش آمدد و ایدن انتقاب داده پرشمار در سراسر جهان برساند. سرعت

های خود را با استفاده از منابع دست اوب اطالع رسانی در گروه توانست به سرعت  پیام

 جهان  به مخاطلان برساند. همه این عوامل موجر افزایش قدرت اجتماعی داعش شد.

ارتلاط جمعی سنتی: پیش از داعش  ابلر  های بزرمسازمانبی نیازی داعش از  .ب

های های تروریستی برای رساندن پیامشان به مخاطلان  نیازمند بودند که با سدازمانگروه

ارتلداط  -های شناخته شده جهان به خصوص رادیوها و تلویزیون -ارتلاط جمعی سنتی

ی سدنتی و نمدایش تصداویر و برقرار کنند. بی نیازبودن داعش از وسدائل ارتلداط جمعد

های این گروه در وسائل ارتلاط جمعی خود ساخته موجر افزایش قدرت اجتماعی پیام

 های این گروه شد. این موضوع باعث شد که ابتکار عمل درداعش در میان مخاطلان پیام

 دست تصمیم گیران داعش قرارگیرد. زمان و مکان و چگونگی نمایش خشونت  در
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نوعی از خشونت است که از دیدد  1اعش از خشونت حاد: خشونت حاداستفاده د .ج

نتیجه ساختار فرهنگی  سیاسی  مخاطر ترسناک و توجیه ناپذیر است. این نوع خشونت

 گوید:و گفتمانی عامل یا طراح خشونت است. مایکل هامفری در این باره می

شود که قی میرفتار خشونت آمیز در صورتی از جانر مخاطلان شدید و مخوف تل»

های سیاسی و قانونی و اخالقدی مسدتقر در جهدان فراتدر های عادی در نظاماز مکانیسم

 (Humphrey, 2002: 7) «.برود

نظدم سیاسدی خاصدی را رد و ندوع  این نوع خشونت نوعی کارکرد سیاسی دارد که

 کند. داعش  به کمک این نوع از نمایش خشدونت  علیدربم نداشدتندیگری را تأیید می

های مسدلط یدا رقیلدان  توانمنددی خدود در امکان و توانایی رویارویی مستقیم با قدرت

 کند.رقابت را به ذهن مخاطلان القا می

های داعش به شکل برق کردن تددریجی قربانیدان در اسدتخر این موضوع در اعدام

 بدام ویآب  ق ع کردن سر با مواد منفجره به جای بریدن سر با چاقو  پرتاب کردن از ر

 و له کردن زیر زنجیر تانک  به خوبی قابل مشاهده است.

بربی  نکته کلیدی دیگر در ابراز قدرت اجتماعی داعش نابود کردن افرادی از جوامع

ها بوده است. از آنجا که نق ه قوت حاکمیت سیاسی  در رویارویی مستقیم با این قدرت

لیلراب دموکراسی بربی  دفاع های وابسته به های بربی و حکومتبه خصوص در دولت

های بربی  ها از شهروندانشان بود  داعش با اعماب خشونت ضد شهروندان دولتدولت

گذارد و قددرت اجتمداعی در دفاع از شهروندانشان به نمایش می ها راناتوانی این دولت

 (Awan, 2017: 138-149) دهد.خود را افزایش می

ن شده داعش بیانگر نظمی جدید بودکه جانشی از منظری دیگر  خشونت نمایش داده

های مسلط جهانی شدد. در ایدن نظدم جدیدد  مخاطلدان تصداویر نظم مورد نظر قدرت

کنند. این نظم خشونت آمیز  نظم داخلی بسیار مستحکم تشکیالت داعش را مشاهده می

جدان »های داعش به خوبی نمایان است. حتی در پس زمینه تصاویر منتشر شده از اعدام

 گوید:  جالد معروف داعش  در یکی از ویدئوهایش در این باره می«جهادی

                                                             
1. Transgressive Violence 
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و دولت هسدتیم  جنگید...ما یک ارتش اسالمیشما دیگر با یک گروه شورشی نمی»

 1«اند.که بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان آن را به رسمیت شناخته

ار هدر ماشدین ر کندشود. در واقدع  دنمایش خشونت پدیده ای جدید محسوب نمی

ن جنگی  همواره یک ماشین تصویرسازی هم وجود داشته که تصویری برساخته از میددا

  ص 2015کرده است. )مولین فدریس جنگ را به شهروندان دور از میدان نلرد منتقل می

 تددا ( نمایش سربریدن قدمتی به طوب تاریخ داشته است  امدا در سدالهای اخیدر  اب728

نین تصاویری را نمایش دادندد. چ - 1990در نلرد با روسیه در دهه  -جنگجویان چچنی

هدای در ابتدای قرن بیست ویکم  تصاویر سدر بریددن« نلرد با ترور» در جنگ موسوم به

در « ندیکالس بدرم»و  2002در ساب « دانیل پرب»ام به خصوص اعد -القاعده در برب 

 (Molin Friis, 2015: 729) ب وسیعی پیدا کرد.بازتا - 2004ساب 

های جهدان توجده هایی  رسدانه  با رو آوردن داعش به چندین اعددام2014در ساب 

ها  از این اعدام گسترده خودرا به این حرکت خشونت آمیز مع وف کردند. تصویرسازی

یدان به سلر داشتن ویژگیهایی همچون نمایش خشونت عریان و سلوعانه ای که بر قربان

یل ها از ابزارهای رسانه ای مانند اینترنت  موبافه ای تروریستشد  استفاده حراعماب می

ای های مجازی و بهره گیری از فنون مؤثر در افزایش تاثیرگذاری تولیدات رسانهو شلکه

 رندگ ندور  صددا  افکدت محدیط و....( برمخاطلدان تداثیری عمیدق )مانند صحنه آرایی 

 گذاشت.می

ه خصدوص نمدایش قددرت نظدم و فرمانددهی انتقاب چندین پیام با تصویر واحد  ب

ها  در عین نمایش تصاویر ضعف قربانیان و تدال  بدرای بیدان علدت اعددام تروریست

ها و مرم کودکان به دست مهاجمان بربی قربانیان در ویدئوهایی حاوی تصاویر بملاران

 (Molin Friis, 2017: 17) .و بیر بربی  در این ویدئوها به خوبی مشهود بود

های داعش بدر افکدار عمدومی تأثیر نمایش خشونت: تاثیری که نمایش خشونت .د 

المللی گذاشته است با مقایسه میان شمار تلفات جنگ سوریه و شمار کشته شددگان بین

سازمان بیردولتی دیده بدان حقدوق بشدر سدوریه شود. های داعش مشخص میدر اعدام

 290بیش از   2017تا تابستان  2011 از آباز جنگ سوریه در مارسکه  ه استاعالم کرد

                                                             
1. www.bbc.com/persian/world/.../150302_l31_jihaijohn_isis_fighter 
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هزار نفر آنان از اعضای داعش و جلهه  50که حدود  کشته شدنددر این کشور هزار نفر 

هدای نفری که در برابر دوربین 460اند. مقایسه این آمار با کشته شدن حدود النصره بوده

برابدر اند  تدأثیر شدگرف نمدایش خشدونت در تلویزیونی به دست داعدش اعددام شدده

 دهد.های تلویزیونی را نشان میدوربین

رفتارهای خشونت آمیز داعش ثلدت شدده کده بده    فهرستی آمارگونه از2در جدوب 

ی  ی حرفه اشکلی کامالً برنامه ریزی شده  با استفاده از فنون تصویر برداری و فیلم ساز

دهی شدده وارد کلی کدامالً سدازمانشبه  های تلویزیونی رخ داده و سپس جلوی دوربین

المللی شده است. در این جدوب  بیسدت و هفدت اقددام داعدش در فضای رسانه ای بین

ه  احصدا کشتن فجیع قربانیان که باللاً به شکل بریدن سر یا رفتارهایی خشن تدر رخ داد

ز آمریکایی آبا« جیمز فولی»میالدی  با قتل  2012ها از اواخر ساب شده است. این اعدام

یابد. افدراد کشدته   خاتمه می2017در تابستان ساب « محسن حججی»ادت شده و با شه

ژاپن   فرانسه   ایران  سوریه  اردن  عراق  آمریکا  للنان  انگلیس شده را اتلاع یازده کشور

 دهند.تشکیل می مصر و کرواسی

 اند که در مقایسه با آمار تقریلاً حدودتن کشته شده 462در این اقدامات  در مجموع 

میالدی کشته  2017تا  2012 که طی حمالت داعش در فاصله سالهای سیصد هزار نفری

های جنایدت داعدش  اند  بسیار ناچیز است؛ اما به سلر انعکاس رسدانه ای صدحنهشده

به علارت دیگر  آنچده بدیش از آمدار چندد  ها دو چندان شده است.اهمیت این خشونت

وجدر جلدر توجده و افدزایش هدراس صدهزارنفری کشته شدگان عملیدات داعدش م

شود  تلقی ذهندی ایجداد شدده از مخاطلان و احساس اقتدار داعش در جهان امروزی می

داعش است که بر ملنای م العات مربوط به ساخت اجتماعی قددرت یدا همدان قددرت 

ها  نه اقدام داعش با استفاده از فندون قابل تحلیل خواهد بود. از میان این اعدام 1اجتماعی

ها  انتشار ترین آنکمابیش پیشرفته تصویربرداری و سناریو پردازی رخ داده است که مهم

به همدراه مونتداژ مدوازی تصداویر تلفدات بیدر  (تصاویر سوزاندن خللان اردنی درقفس

 (قل ی مصری در ساحل طرابلس لیلدی 21  اعدام ) نظامیان در بملاران هوایی در سوریه

دوربین و نمایش خدونین شددن آب دریدا پدس از اعددام  های حرفه ایهمراه با حرکت

                                                             
1. Mass Communication Technology 
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عراقی در صحنه ای واحد  اعدام یک رزمنده سدوری بدا  200  تیرباران جمعی )قربانیان

هدا در نیروی امنیتی عراقی با سدوزاندن آن 2و اعدام  7شلیک مستقیم گلوله آر پی جی 

 آتش به کمک فنون تصویر برداری حرفه ای بوده است.

 

 1 رفتارهای خشونت آمیز داعش که در فضای مجازی منتشر شده -2جدول 

                                                             
 10/6/1396تا  30/8/1391منبع: خبرگزاری صدا و سیما از تاریخ  1

شماره
 

تاریخ
قربانی 
 

ت
ملی

محل 
ت 

تلفا
اولیه یا -تصویر سازی تصویر 

 پیشرفته

1 22/11/

2012 

جیمدددددز 

 فولی

آمریکددای

 ی

بدده دسدت جددان  بریددن سدر 1 سوریه

 جهادی

 اولیه

2 28/8/

2014 

 اولیه بریدن سر 1 سوریه للنانی علی السید

3 29/8/

2014 

-ناشددناس

 سرباز کرد

زنددانی  23این سرباز جلوی  1 سوریه سوری

دیگر که سرنوشتشان نامعلوم 

 بود سر بریده شد

 اولیه

4 2/11/

2014 

آمریکددای سوتلوف

 ی

بدده دسدت جددان  بریددن سدر 1 سوریه

 جهادی

 اولیه

5 6/9/

2014 

علددددداس 

 مدلحی

بریددن سدر بدده دسدت قاتددل  1 سوریه للنانی

 نامعلوم

 اولیه

6 13/9/

2014 

دیویدددددد 

 هاینس

بدده دسدت جددان  بریددن سدر 1 سوریه انگلیسی

 جهادی

 اولیه

7 21/9/

2014 

 پیشرفته آتش زدن در قفس 21 عراق عراقی کردها

7 24/9/

2014 

هددددددروه 

 گوردب

فرانسددو

 ی

 اولیه بریدن سر 1 الجزایر
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8 1/10/

2014 

هددا و عرب

در  کردهددا

 کوبانی

 اولیه بریدن سر 10 سوریه سوری

9 3/10/

2014 

بدده دسدت جددان  بریددن سدر 1 سوریه انگلیسی آلن هنینگ

 جهادی

 اولیه

10 16/11/

2014 

پیتدددددددر 

 کسیگ

آمریکددای

 ی

 اولیه بریدن سر 1 سوریه

11 1/12/

2014 

اعضددددای 

فدددددراری 

 داعش

هاملیت

ی 

 مختلف

 اولیه بریدن سر 100 سوریه

12 2/1/

2015 

 -یوکددداوا

گنجدددددی 

 گوتو

بدده دسدت جددان  بریددن سدر 2 سوریه ژاپنی

 هادیج

 اولیه

13 3/1/

2015 

معددددددداذ 

 الکساسله

 پیشرفته سوزاندن در قفس 1 سوریه اردنی

14 28/1/

2015 

هدددددوجم 

سدددورچی 

 کرد

 اولیه بریدن سر 1 سوریه سوری

15 15/2/

2015 

ساحل  مصری قل یها

طدددرابل

 س

مقتوالن از سرت لیلی ربدوده  21

شددده بودنددد و آب دریددا بددا 

 خونشان سرخ شد

 پیشرفته

16 19/4/

2015 

اتیوپیددای مسیحیان

 ی

 اولیه قتل با بریدن سر و تیراندازی 30 لیلی

17 20/5/

2015 

ابددددراهیم 

 شریده

 پیشرفته 7با شلیک آر پی جی  اعدام 1 سوریه سوری

 اولیه بریدن سر 1مصدددر  کرواتتومیسددالو /12/8 18
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 سینا سالوپک 2015

19 2/9/

2015 

نیروهدددای 

 امنیتی

ه صدورت بد سوزاندن با آتش 4 انلار عراقی

 معلق

 پیشرفته

20 25/10/

2015 

رانندددددده 

 تانک

 پیشرفته زیر گرفتن با تانک 1 حمص سوری

21 5/12/

2015 

 -یمددن یمنی انصاراهلل

دریا و 

خشددک

 ی

حلس در قدایق و انفجدار در  21

 -افنجدار خدودرو -میان دریا

 گردنلند انفجاری

 پیشرفته

22 14/2/

2016 

نیروهدددای 

 امنیتی

فیصلیه  عراقی

 عراق

 لس در قفس و برق کردنح 8

 در استخر

 پیشرفته

23 5/4/

2016 

 نیروهدددای

 سپاه

 اولیه تیراندازی از نزدیک 15 سوریه ایرانی

24 19/6/

2016 

 4کدددودک 

 ساله

 اولیه بریدن سر 1 سوریه سوری

25 9/10/

2016 

کرکددو عراقی بزرگساالن

 ک

مرم با علور بلدوزر از روی  12

 هابدن

 پیشرفته

26 8/11/

2016 

اعدام صف طوالنی مقتدوالن  200 عراق عراقی واناننوج

 ها تیراندازبا ده

 پیشرفته

27 26/12/

2016 

قفددس و  -اسددتفاده از قددالده  2 سوریه ترک نظامیان

 آتش

 پیشرفته

27 10/8/

2017 

محسددددن 

 حججی

 اولیه بریدن سر 1 سوریه ایرانی
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ان به این موارد اشاره کرد: زیدر توریزی شده داعش میهای برنامهاز بین دیگر اعدام

هایی عجیر مانند یمنی با رو  21گرفتن راننده تانک سوری با تانک در حمص  اعدام 

عراقی محلوس در قفس در استخر  علدور  8منفجرکردن قایق در وسط دریا  برق کردن 

نوجوان عراقی در صفی طوالنی بده دسدت  200عراقی و اعدام  12بلدوزر از روی بدن 

های ابتکاری داعش در اعدام قربانیدان  ابلدر در مدورد ها تیرانداز. جالر آنکه  رو ده

اند و اعدام اتلاع بربی ابلر به شکل انفرادی و در اتلاع کشورهای خاورمیانه به کار رفته

 نمایی بسته صورت گرفته است.

لیسی اعدام اتلاع کشورهای بربی  حضور فردی با شمایل عربی و لهجه بلیظ انگ در

کند. جان جهادی در ویدئوهایش  به دیگر اتلاع بربی خودنمایی می« جان جهادی»به نام 

 ,Gerges) دهدد.با سخنانی تهدید آمیز  وعده سرنوشتی مشابه با اعددام شددگان را می

2014: 239-243) 
)شدامل  تکنولدوژیترکیلی از چنددین که ابزارهای نوین ارتلاطی در همه این موارد  

. اندد  بده کمدک داعدش آمدهاسدت (رتلاط جمعی  انفورماتیک و ارتلاطات دوروسایل ا

در ضدلط  ذخیدره سدازی  پدرداز   ها به گروه تروریستی داعش فناوریاین  استفاده از

کدرده اسدت و موجدر بازیابی  انتقاب و دریافت اطالعات در هر زمدان و مکدان یداری 

 :Lentini and Bakashmar, 2007)افزایش قدرت اجتماعی این گدروه شدده اسدت. 

303-325) 
های داعش حاوی این پیام سیاسی است که بده های خشونت آمیز تروریستحرکت

نظام سیاسی آندان هدم در برابدر داعدش  موازات آسیر پذیر بودن افراد در جواع بربی 

ها با تصاویر اعضای منظم آسیر پذیر و شکننده است. داعش از طریق آمیختن این اعدام
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کند شوند  به مخاطلان بربی القا میوه داعش که با هیأتی یکسان در تصاویر دیده میگر

با چاقو بزرگسداالن  کودکان خردساب حتی در مواردی ) اندکه با دشمنی قدرتمند مواجه

نظم بربی مسدتقر در  کنند( و به این ترتیر  به شکل علنی یا تلویحی بربی را اعدام می

تر  قدرت خدود را در بده چدالش کشدیدن ایدن شند و از آن مهمکجهان را به چالش می

 (Molin Friis, 2017: 16)کنند. تمدن ابراز می

موارد برشمرده توانسته مراحل چهارگانه تصویر سازی  تصویر سازی داعش در همه

یدا همدان انعکداس  1براساس دیدگاه بودریار را طی کندد. در مرحلده چیدنش مخلصدانه

ها را نشان داده است. مخاطلان با دیددن شکاب متفاوت اعدام گروگانواقعیت  داعش به ا

اند. در مرحله بعد  تصاویر بده ایدن علدت این تصاویر به واقعی بودن تصویر باور داشته

. این دقیقاً همان هدفی است که داعش دنلاب اند که واقعیتی دیگر را انکارکنندانتشار یافته

ر تصاویر خشونت آمیز  ناتوانی خود را در رویدارویی کرده و تال  کرده است که با نش

با چند قدرت من قه ای و فرا من قه ای به مخاطلانش القا کند. ایدن مرحلده را بودریدار 

 خواند.می 2کارانهچینش تله

کرد تا وجود ضعف داعش با نمایش تصاویر خشونت آمیز تال  میدر مرحله سوم  

ی احسداس نشدود و ایدن کدار بده شدکلی صدورت در میان نیروهای این گروه تروریست

 3بیلت واقعیت هم احساس نشود. بودریار این مرحله را چیدنش ابواگراندهگرفت که می

 4نامیده است. در مرحله آخر  با نمایش تصاویر خشونت آمیز داعش  یک صورت خیالی

اصل  در این مرحله  موضوعکه هیچ ارتلاطی با واقعیت نداشت. بست در اذهان نقش می

شدد و تمدایزی میدان واقعیدت یدا نمدایش آن وجدود نداشدت. بودن تصویر بی معنا می

رخدادهایی مانند بازی گرفتن از قربانیان جلدوی دوربدین  وادار کدردن آندان بده گفدتن 

و بداالخره  بازسدازی نماهدا و  سخنانی برخالف میلشان در باره کشدورهای متلوعشدان

ای مونتاژ تصاویر برای القای احساس برتدری حرفه تصاویر متعدد و بهره گیری از فنون

                                                             
1. The Sacramental Order 
2. The Maleficence Order 
3. The Sorcery Order 
4. Simulacrum 
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تال  داعش برای ایجاد صورت خیالی در تصاویر منتشدر شدده از  هایی ازداعش  جلوه

 (Poster, 1988, 166-184) (Baudrillard, 1994: 4) هاست.خشونت

 

 گیرینتیجه

 از تصدویری  هارسدانهدر انحصدار داشدتن  بدا سیاستمداران  در سالهای نه چندان دور 

 گذاشتند که صرف نظدر از ابتندا یدا عددم ابتندا بدرمی المللی به نمایش عمومبین فضای

گرفت. اکنون  با در دسدترس قدرار گدرفتن ابزارهدای ندوین مورد قلوب قرار می واقعیت 

ارتلاطی  سیاستمداران در این میددان تنهدا نیسدتند بلکده دیگدر تأثیرگدذاران بدر روابدط 

ی تروریستی نیز به چندین ابدزاری هاگروهیعنی  هاآنین ترخ رناکجمله الملل و از بین

تصویرسازی گروه تروریستی داعش در طوب استقرار  فرایند مقاله  این در .اندشدهمجهز 

تحلیل و  نمونه مورد عنوان به میالدی  2017تا  2014دولت اسالمی عراق و شام از ساب 

 .واکاوی قرار گرفته شده است

تصویری خشن از خود است. با توجه  خلق در تلیین رفتار داعش حاضر الههدف مق

هدا  الملدل )شدامل دولتتدال  عوامدل تاثیرگدذار بدر روابدط بین به اینکه تصویرسازی

 از ذهنیدت دیگدران و ادراک به شکل دهی برای ها و افراد(المللی  گروهی بینهاسازمان

 بدا این کنشگران اسدت. نظر مورد س رویکرداسا هویتی  بر محتوای و ویژگیها موقعیت 

خشن داعش پدس از حملده  تصویر که است این حاضر مقاله توجه به این مهم استدالب

  با تصویر سازی در قالر تدال  بدرای تدرویج گفتمدان 2002آمریکا به عراق در ساب 

د شامل تشددید منازعده در ابعدا -و تصویری شکل گرفته است و نتایج آن  کالمی  متنی

حاکمیدت ملدی  سلر شد که این گروه تروریستی بتواند -المللیمحلی  من قه ای و بین

 طدرح گدذاری  سیاسدت طریدق از عراق و سپس سوریه را تهدید کند. تللیغات داعدش

فضای مجدازی و ابزارهدای ندوین ارتلداطی از طریق  سیاسی هایبیانیه انتشار دکترینها و

 که های خشونت آمیزن  یعنی نمایش اعماب اعدامین رکن آترمهمگرفت؛ اما صورت می

از طریدق ایجاد تدرس و وحددشت و نشدان دادن و القدددای قدددرت داعددش  هدف با

 تللیغات رسمی فرایند  این در .شودمینمدایش داده طراحی و اجرا و  ابزارهای ارتلاطی

ت عمدومی نهایت  تللیغدا در و نظریه سلفی گری و خالفت شکل گرفت ارائه داعش با
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باعث شد که داعش بتواند در بعد من قده  رسانه ای  هایییبازنما از استفاده با این گروه

هماوردناپذیر نمایش داده شود؛ تا جایی که سودای تصرف بغدداد و  ای به عنوان قدرتی

دیگر شهرهای جنوبی عراق و سراسر سوریه را در سر بپروراند. به این ترتیدر  داعدش 

 زمینده خود و جلر حمایت یا اطاعت اتلاعش  دولت به ت بخشیدنهوی توانست ضمن

 .کند خود را فراهم توسعه طللی و جلر وفاداری برای برای الزم

 طور به و مختلف ابزار از منازعه طرف هر سیاسی نیروهای ژئوپلیتیک  منازعه هر در

 یش در جهت اثلدات حقانیدت و قددرت خدو ای رسانه گوناگون هایییبازنمااز  خاص

ی هداگروهراهلردهدایی کده  از یکدی کنند.می و مجازات مخالفانشان استفاده اتلاع کنترب

 از خشونت گفتمان کنند  تولیدقدرتمند نشان دادن خود از آن استفاده می برای تروریستی

با هدف ایجاد وفاداری در میان اتلاع و پیروانشان است. این تصدویر  تصویرسازی طریق

عمدومی بده کدار  هایرسدانه گیدرد کدهیی صورت میهارو  تفاده ازسازی ابلر با اس

 دهند تا دریافت و تلقی آنانقرار می را در مقابل دوربین هایتموقعو  هامکان برند ومی

 آید. در نمایش به مخاطلان جهانی زندگی محل در

ایجاد انسجام درون گروهی و افزایش میل بده  نتیجه افزایش قدرت اجتماعی داعش

جذب در میان طرفداران  افزودن برهزینه ذهنی دشمنان برای درگیدری بدا ایدن گدروه و 

سهولت کنترب جمعیت تحت تسلط دولت اسالمی در داخل قلمرو آن بوده است. همان 

دهدد کده بده ای رخ میاین نوع افزایش قدرت داعش به گونه شود گونه که مشاهده می

ن ارتش و سازمان اداری و بروکراتیک منظم در قلمرویی خاص یا داشت این گروهحضور

 دولتی نیاز چندانی ندارد.
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