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چکيده
داعش بهعنوان گروهي مرتجع و پيشامدرن در حوزههاي اعتقادي و اجتماعي تالش دارد تا با استفاده از فضاي مجازي
و امکانات مدرن ارتباطي براي خود هويتي مستقل بسازد .ازهمينرو با ساخت فيلمهاي تبليغاتي مختلف و انتشار آن در
فضاي مجازي بهدنبال آن است که ديدگاههاي جامعة جهاني را در مورد خود تغيير دهد و از قالب يک گروه تروريستي
وابسته و مرتجع خارج شود و تبديل به گروهي داراي هويت مستقل و اهدافي آرمانخواهانه گردد .هدف از پژوهش
پيشرو بررسي نحوۀ بازنمايي ابعاد مختلف هويت خودي و ديگري توسط گروه داعش در فضاي مجازي است.
ازهمينرو ،پژوهش حاضر با استفاده از نظرية بازنمايي و کليشهسازي بهدنبال پاسخ اين سؤال است که بازنمايي هويت
خودي و ديگري توسط گروه داعش در فيلمهاي تبليغاتي منتشرشده در فضاي مجازي چگونه است؟ در اين پژوهش
توصيف کيفي نشانهها در کليپها بهصورت نظامدار انجام شده و تحليل محتواي کيفي فيلمها بهصورت کدگذاريشده
در سه مرحله صورت گرفته است .جامعة آماري پژوهش حاضر فيلمهاي تبليغاتي در دسترس بوده است که با روش
نمونهگيري هدفمند و بر اساس اهداف پژوهشي ،از ميان نمونههاي موجود انتخاب شدهاند .در يافتههاي استخراجشده از
کليپهاي منتخب نشانهها و مفاهيم مختلفي وجود داشت که تقابل هويت خودي و ديگري را بر اساس کليشهسازي
نشان ميداد و ساختار داعش را در کليشهسازي هويت برحق و مطلوب به تصوير ميکشيد .همچنين برخورد با دشمن را
در رويکرد سلبي و بر اساس تمايز از هويت خودي تعريف کرده بود تا کليشة دشمن در قالبي قرار گيرد که هيچ مرز
مشترکي با هويت خودي نداشته باشد.

واژگان کليدی :بازنمايي ،هويت خودي،هويت ديگري،داعش ،فضاي مجازي.

تاریخ دریافت0931/9/13 :

تاریخ پذیرش0931/01/03 :

. 0دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقاتShams.elaheh@gmail.com
 .1دانشآموخته دکتری رشته تاریخ ایران دوره اسالمی از دانشگاه خوارزمی ،مدرس دانشگاه ،پژوهشگر بنیاد ایرانشناسی
Dadbakhsh.masoud@gmail.com

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،01شماره دوم ،پایيز و زمستان 0931

مقدمه و بيان مسئله
تروريسم سابقهای طوالني در تاريخ ايران و جهان داشته وامروزه به يكي از معضالت
بزرگ جامعۀ جهاني تبديل شده است .گروههای مختلف تروريستي برای پیشبرد اهداف
خود اقدام به حذف هوشمندانۀ فرد يا افرادی ميكنند و يا برای ايجاد رعب و وحشت در
جامعه دست به كشتارهای كور و بيهدف ميزنند .بخشي از اين گروههای تروريستي
ادعای ديني و ايدئولوژيک بودن دارند كه گروه داعش يكي از آنهاست .اين گروهها با
برداشتها و تفاسیر ارتجاعي و نادرست از دين ،به فعالیتهای تروريستي در جامعه دست
مي زنند و حیات خود را در ايجاد ترس و دلهره در میان قاطبۀ افراد جامعهای ميدانند كه از
ديد آنان بي دين ،ملحد و مهدورالدم هستند .اين گروهها با ايجاد فضای دوقطبي خودی يا
ديگری در میا ن افراد جامعه (قوم ،امت ،ملت يا جهان) اقدام به يارگیری ميكنند و انديشۀ
آنان مبتني بر اين اصل است كه يک فرد ميتواند يا طرفدار آنان باشد يا دشمن و معموالً
حالت سومي را برای افراد متصور نیست.
هُلدر كامارا 1معتقد است كه غالب پیروان اين گروههای تندروی ايدئولوژيک اقلیتي
خشن با ناهنجاری های رواني و احساسي هستند كه از طرف اكثريت جامعه به حاشیه رانده
شدهاند .اين افراد با تصور بيعدالتي و تحقیر تالش دارند تا بهزعم خود جهاني عادالنه و
آرماني را بسازند و غالباً برای پیشبرد اين امر از برداشتهای سلیقهای از دين كمک
ميگیرند (كامارا .)31-31 ،26 :1111 ،نظريۀ كامارا سي سال پیش از وقوع حادثه 11
سپتامبر و قدرتگیری گروههای اسالمگرای تندرو مطرح شده است .گروههای تروريستي

2. Helder Pessoa Camara
نویسنده و اسقف بزرگ برزیلی پایهگذار نظریة حلزونی یا مارپیچ خشونت و نامزد جایزة صلح نوبل در سال 0310م.
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كوچک و بزرگي كه وجه اشتراک آنان ،تالش برای ساخت هويتي ديني و اسالمي بر
اساس تفاسیر متعصبانه از اسالم و مذهب تسنن و ترويج جهاد علیه كفار بود.1
اشغال عراق به رهبری آمريكا در سال  2113م .باعث تسريع در روند قدرتگیری
گروه های تروريستي شد ،زيرا از طرفي باعث تضعیف قدرت مركزی و از سوی ديگر
موجب شعله ور شدن احساسات امت اسالمي و گرايش بخشي از آنان بهسمت افراط
گرايي شد (مهربان .)44 :1336،گروههای بنیادگرای افراطي فضای عراق را برای فعالیتها
و تبلیغات خود مناسب ديدند و بخشي از آنان بهتدريج و با ادغام با يكديگر «مجلس
شورای مجاهدين» و سپس «دولت اسالمي عراق» را تشكیل دادند .در سال  2111م .و
همزمان با انتخاب ابوبكر بغدادی به رياست دولت اسالمي عراق موج اعتراضات مردمي
علیه حكومت سوريه آغاز شد و اين گروه بنیادگرا با استفاده از فضای ايجادشده
بخشهايي از سوريه را اشغال نمود (ابراهیم نژاد )64-24 :1314،و نام دولت اسالمي عراق
و شام (داعش) را بر خود نهاد .داعش با تصرف موصل عراق در سال  2114م .بهطور
رسمي تشكیل خالفت اسالمي را اعالم كرد و با تفاسیر غلط از آيات قرآن 2و احاديث

 -0ریشة اندیشههای سلفی و بنیادگرا به دهههای ابتدایی شکلگیری حکومت اسالمی و تشکیل خوارج بازمیگردد .هرچند که جنبه-
های نظری آن در سدههای بعدی توسط افرادی همچون ابن تیمیه (قرن  3-1ه.ق) و محمدبنعبدالوهاب (قرن  )01شکل گرفت .برای

مطا لعة بیشتر در این حوزه نگاه کنید به :پاکتچی ،احمد و هوشنگی ،حسین ( ،)0931زمینههای تاریخی سلفیه ،بنیادگرایی و سلفیه:
بازشناسی طیفی از جریانهای دینی ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع).

-1

برداشت داعش از آیات قرآن سطحی و ظاهری است و آنان توجهی به شرایط زمانی نزول آیات و تفاسیر علمی و دقیق مفسران

بزرگ دینی ندارند .داعش با برداشتهای غلط از آیات  93سورة انفال 13 ،و 009سورة توبه 93 ،سورة انفال 3 ،سورة محمد و  ...ادعای
شرعی بودن فعالیتهای خویش را دارد.
(آیة  93سورة انفال) :با آنها بجنگید تا دیگر فتنهای نماند و آیین همه دین خدا گردد.
(آیة  13سورة توبه) :با هرکه از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده است حرام
نمیدانند و به دین حق نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با دست خود با ذلت و تواضع جزیه دهند.
(سورة توبه آیة  :)019ای کسانی که ایمان آورده اید ،کافرانی که نزد شمایند را بکشید! تا در شما درشتی و شدت را بیابند .و بدانید که
خداوند با پرهیزکاران است .که البته داعش هم به آن استناد میکند.
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مورد وثوق اهل تسنن ،به ترويج بنیادگرايي اسالمي و مسائلي همچون جهاد علیه كفار،
هجرت ،خالفت اسالمي و  ...پرداخت (كاظمي گودرزی)323-13 :1312،

.

تفكر بنیادگرايي اسالمي رايج در خاورمیانه با تأكید بر بازسازی هويت اسالمي ،در واقع
واكنشي شديد به مفاهیمي چون نوگرايي ،ناسیونالیسم و مليگرايي بود (كاستلز)36 :1331،
و با مفهوم اسالم سیاسي تفاوتهايي عمیق دارد .نكتۀ جالب و حائز اهمیت آن كه ،بخش
زيادی از اعضای اصلي اين گروههای بنیادگرا را افراد متخصص و تحصیلكرده تشكیل
مي دهند كه بخشي از آنان نیز تحصیالت خود را در غرب به اتمام رساندهاند(روآ:1313،
.)1
داعش نیز مانند گروههای بنیادگرای پیش از خود ،برای ساخت هويتي ديني و مستقل و
ترويج عقايد و تفكرات سلفي اقدام به استفاده از ابزارهای نوين تبلیغاتي كرده است.
هرچند كه امروزه بهدلیل توسعۀ فناوریهای رسانهای و افزايش كاركرد و نفوذ فضای
مجازی در سطح جهان بستر مناسبتری برای شكلگیری شبكههای سازمانهای افراطگرا
و گروههای تروريستي فراهم شده است (هاسكینز و اوالفلین .)316 :1312 ،با توجه به
اينكه ساخت فضای دوقطبي خودی يا ديگری برای گروه تروريستي داعش بسیار مهم و
حائز اهمیت است و آنان در تالش هستند تا با ايجاد رعب و وحشت در دل دشمنان خود
و تلطیف وجهۀ خود در میان افراد مستعد ،اقدام به جذب نیروهای جديد كنند ،مسئلۀ
اصلي تحقیق حاضر بررسي نقش فیلمهای تبلیغاتي منتشرشده در فضای مجازی توسط
(سورة محمد آیة  :)3چون با کافران روبهرو شوید ،باید گردنشان را بزنید .تا آنگاه که از خونریزی بسیار دشمن را از پا درآوردید .پس
از آن ،اسیران جنگ را محکم به بند کشید آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه .تا آنگاه که جنگ به پایان آید .و این است حکم خدا .و
اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت ،ولی خواست تا شما را به یکدیگر بیازماید .و آنان که در راه خدا کشته شدهاند اعمالشان را
باطل نمیکند.
(سورة انفال آیة  :)93و (ای مؤمنان) با کافران نبرد کنید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین همه دین خدا گردد پس اگر باز ایستادند ،خدا
کردارشان را می بیند .و...
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گروه داعش است و محققان اين تحقیق بهدنبال آن هستند كه با نگاهي جامعهشناسانه ،نقش
اين فیلمها در هويتسازی دوگانۀ خودی و غیرخودی توسط اين گروه تروريستي را مورد
واكاوی قرار دهند.
طبق ديدگاه متفكران حوزۀ جامعهشناسي هنر ،آثار هنری يک جامعه در هر بازۀ زماني
نمايانگر تجربههای مشترک مردم آن جامعه و فیلتری برای شناخت بهتر آنان و تفكرات
رايج در میان ايشان است (دووينیو .)41 :1311،ازهمینرو هدف از نگاه جامعهشناسانه به
يک اثر هنری ،تحلیل معنايي و مفهومي آن و يافتن ارتباط اين معاني و مفاهیم با ساختار
جامعۀ معاصر اثر است ،كه منتج به شناخت بهتر ديدگاهها و تفكرات رايج در آن جامعه
ميشود .بهطوركلي در حوزۀ جامعهشناسي هنر دو نظريه يا رويكرد كلي وجود دارد كه
عبارتاند از :رويكرد بازتابي و رويكرد شكلدهي .رويكرد بازتابي معتقد به تأثیر تفكرات
و ايدئولوژی های حاكم بر جامعه ،بر روی آثار هنری است و هر اثر هنری را آينهای برای
شناخت بهتر جوامع ميداند .نظريه يا رويكرد شكلدهي عكس اين ديدگاه را مطرح ميكند
و بر اين انديشه استوار است كه گاه آثار هنری در مرتبهای باالتر از جامعه قرار ميگیرند و
ارزشها و ايدئولوژیهای يک جامعه را ميسازند (راودراد.)61-61 :1336،
آن طور كه مشخص است گروه تروريستي داعش نگاهي ابزاری به هنر دارد و با ساخت
فیلمهای تبلیغاتي گوناگون به تبیین ديدگاههای خود ميپردازد .ازهمینرو و با توجه به
نظريه يا رويكرد بازتابي در مبحث جامعهشناسي هنر ،با بررسي و تجزيهوتحلیل فیلمهای
تبلیغاتي داعش ميتوان ايدئولوژیها و تفكرات اين گروه تروريستي را مورد بررسي و
واكاوی قرار داد.
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اهميت مسئله
امروزه نگاه بخشي از جامعۀ جهاني به دين مبین اسالم و پیروان آن ،با توجه به حوادث و
رخدادهای صورت گرفته در هزارۀ جديد تغییر كرده است و رسانههای ضداسالمي با
تبلیغاتي گسترده ،اين دين را مروج خشونت و فعالیتهای تروريستي معرفي ميكنند .از
سوی ديگر گروه تروريستي داعش كه با حمايتهای مادی و معنوی حكومتهای
ضداسالمي(و يا بهظاهر اسالمي) شكل گرفته است ،بیشازپیش آب به آسیاب دشمن
ميريزد و با ساخت فیلمهای تبلیغاتي گسترده از اعمال خشونتبار خود بر گسترش
تفكرات ضداسالمي در جهان دامن ميزند .داعش با برداشتي غلط و تکبعدی از مفهوم
هنر در اسالم ،آن را تا حد يک ابزار تبلیغاتي پايین آورده و جنبۀ قدسي و زيباييشناختي
آن را ناديده گرفته است.
بهطوركلي هنر اسالمي از پارادايمهايي مانند هستيشناسي ،انسانشناسي،جامعهشناسي،
دينشناسي و معرفت شناسي تشكیل شده است (موسوی و همكاران )11 :1312،و در
تعريف آن ،دو رويكرد وجود دارد .رويكرد اول هنر اسالمي را بهعنوان هنری ديني و
معنوی معرفي مي كند كه هدف هنرمند در آن ،تجلي مضامین ديني و الهي بر روی زمین
است (مريدی و همكاران .)31-11 :1312،وی برای آنكه اثری را بیافريند بايد واجد
حاالتي از صدق و اخالص باشد و هدف استعاليي هنر رسیدن به قرب الهي است
(نصر .)21 :1312،در اي ن رويكرد هنرمند مصداقي دقیق برای اين آيه شريفه است كه مي-
فرمايد « :و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر طرف رو كنید به جانب خدا روی
آوردهايد( »...قرآن كريم ،سورۀ  :2آيۀ  .)112لیكن در رويكرد دوم فارغ از مباحث ديني،
نگاهي فرهنگي ،انساني و اجتماعي به مقولۀ هنر وجود دارد و اصطالح «اسالمي» نهتنها به
مذهب ،بلكه بیشتر به فرهنگ غني سرزمینهايي كه آيین اسالم در آنها رواج دارند اشاره
06
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دارد (مريدی و همكاران ) 31-11 :1312،و هدف هنرمند در اين رويكرد خلق اثری هنری
در چارچوبهای فرهنگي و اجتماعي جامعۀ اسالمي است .هرچند كه از ديدگاه برخي
متفكران اين دو رويكرد از يكديگر جداشدني نیستند و در هنر اسالمي نوعي وحدت
وجود دارد (بوركهارت.)3 :1361،
آنطوركه مشخص است ديدگاه داعش به مقولۀ هنر تفاوتهای عمدهای با نگرش
اصیل اسالمي دارد و همانگونه كه بعد از انقالب كمونیستي روسیه ،ساختارگرايان
(كانستراكتیوستها) بر ضد شعار «هنر برای هنر» قد علم كردند و هنر را بهمثابه ابزاری
برای حركت بهسوی آينده ميدانستند ،داعش نیز تالش دارد تا از هنر تنها بهعنوان ابزاری
برای پیشبرد اهداف خود استفاده كند .گوردن گراهام 1اهداف واقعي هنر را لذتبخشي،
زيبايي ،انگیزش احساس و باال بردن فهم و معرفت ميداند ،هرچند كه خود نیز اذعان دارد
كه اين اهداف در دوران معاصر و با قدرتگیری نگرشهای تندرو مانند ماركسیسم،
ساختارگرايي و  ...در زمرۀ زوائد درآمده و بیشتر جنبۀ كاربردی به خود گرفتهاند و
ديدگاههای فلسفي دربارۀ هنر رو به منسوخ شدن است (گراهام.)334-333 ،31 :1331،
بررسي مسئلۀ حاضر ازاينرو حائز اهمیت است كه تفاوتهای بنیادين شعارهای
تبلیغاتي بهظاهر ديني داعش را با مفاهیم اصیل اسالمي مشخص ميسازد و نگرش
ابزارانگارانه اين گروه تروريستي به مقولۀ هنر و رسانه را به چالش خواهد كشید.

2.Gordon Graham
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رویکرد نظری تحقيق :نظریة بازنمایي و کليشهسازی
هال ،1بازنمايي 2را به همراه تولید ،مصرف ،هويت و مقررات ،بخشي از چرخۀ فرهنگ
مي داند .او در ابتدا بازنمايي معنا و زبان را به فرهنگ ربط ميدهد (هال )12 :1111 ،و
سپس در ادامۀ بحث خود ،به بسط ابعاد مختلف ايدۀ بازنمايي كه مشتمل بر مفاهیم معنا،
زبان و فرهنگ است ميپردازد و نگاهي نو به مفهوم بازنمايي را شكل ميدهد .هال برای
توضیح چگونگي ارتباط میان بازنمايي ،معنا و زبان برداشتهای متفاوتي از بازنمايي را
طبقهبندی ميكند .او بر اين اساس سه «رهیافت بازتابي»« ،رهیافت تعمدی» و «رهیافت
برساختگرا» را تببین ميكند (بشیر و تلوری.)112 :1312،
در رويكرد بازتابي تصور بر اين است كه معنای مربوط به هر چیز ،شخص ،ايده يا
رويداد در جهان واقعي قرار دارد و زبان مانند آيینهای عمل ميكند كه معنای كاملي را كه
از قبل در جهان وجود دارد بازتاب ميدهد (رفعتجاه و هومن .)423 :1316 ،بر اساس
نظريۀ بازتابي ،هنرها واقعیات را بهصورت نمادين و رمزگونه به نمايش ميگذارند ،در
نتیجه شكل آنها متأثر از قواعد زيباييشناختي است ،اما محتوای آنها از ايدئولوژیهای
موجود در جامعه نشئت ميگیرد (راودراد .)61-63 :1336،رويكرد جامعهشناختي به ما
كمک ميكند تا بفهمیم هنر تا چه اندازه جامعه را بازتاب ميدهد و چگونه ميتواند به
جامعه شكل دهد .اين رويكرد پیچیدگي تولید هنر و سازوكارهای توزيع آن را نشان
ميدهد (الكساندر .)421 :1313،ازهمینرو با نگاه جامعهشناسانه به فیلمها يا كلیپهای
تبلیغاتي ساختهشده توسط جوامع يا گروههای مختلف ميتوان به نوع نگرش و اهداف
اصلي آنها پي برد.
2. Hall
1. Representation
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در رويكرد تعمدی عقیده بر اين است كه مؤلف معنای واحد خود را از راه زبان در
جهان بازنمايي ميكند .واژگان همان معنايي را دارند كه به باور مؤلف بايد آن معنا را
برسانند و در رويكرد برساخت گرا بر ماهیت عمومي و اجتماعي زبان تأكید ميشود مبني بر
اينكه جهان مادی نیست كه ناقل معناست ،بلكه سیستم زبان كه ما برای انتقال مفاهیم
خودمان از آن استفاده مي كنیم مسئول اصلي تولید معناست (رفعت جاه و هومن:1316 ،
.)423
هال با طرح رهیافت برساختگرايانه ،اين بحث را مطرح ميكند كه رسانهها واقعیت را
به رمز درميآورند و آن را بازتاب نميدهند (بشیر وتلوری .)112 :1312،رهیافت
برساختگرا دو رويكرد را دربردارد :الف) رويكرد نشانهشناختي كه به بازنمايي و زبان و
تولید معنا توجه دارد و ب) رويكرد گفتماني كه به تأثیر و پیامدهای بازنمايي توجه دارد
(همان).
از نظر هال ،زبان در مفهوم عام آن مطرح است و طیف وسیعي مشتمل بر زبان نوشتاری،
گفتاری ،تصاوير بصری ،زبان عالئم حركتي ،زبان مد ،لباس ،غذا و  ...را دربرميگیرد .هال
خود در اين باره ميگويد« :آنچه من بهعنوان زبان مورد بحث قرار ميدهم بر مبنای تمام
نظريههای معناشناختي استوار است كه بعد از چرخش زباني در علوم اجتماعي و مسائل
فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است» (هال.)113 :1111 ،
راهبرد ديگر بازنمايي ،نظريۀ طبیعيسازی است .اين نظريه بر آن است كه آثار هنری با
نمايش منظم از اشكال خاص زندگي اجتماعي ،به آنها بُعدی طبیعي ميبخشند .آثار هنری
با اين كار ،كلیشههای رايج اجتماعي دربارۀ گروههای اجتماعي موجود در جامعه را
بازتولید ميكنند ،به آنها بُعدی فرازماني و فرامكاني ميبخشند و به همین دلیل تغییر آنها در
آينده را دشوار ميكنند .پس در سیاست بازنمايي از يک سو كلیشهها ساخته ميشوند و از
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طرفي ديگر غیرتاريخي و طبیعي جلوه داده ميشوند؛ بهطوریكه تغییر آنها غیرممكن به
نظر برسد( .مهدیزاده.)121 – 124 :1331 ،
كلیشه در سادهترين حالت بر ويژگيهايي ثابت و تكراری داللت ميكند و كلیشهها
ايدهها و فرضیاتي در حال جريان دربارۀ گروههای خاصي از افراد هستند .كلیشهها مانند دو
روی يک سكه عمل ميكنند؛ آنها از يک سو به طبقهبندی گروهها ميپردازند و از سوی
ديگر آنها را ارزيابي ميكنند .بنابرين كلیشهها دربرگیرندۀ سويهای ارزشي هستند كه
قضاوتي جهتدار را دربردارند .گرچه كلیشهها به دو شكل مثبت و منفي ديده ميشوند ،اما
اغلب آنها دارای بار منفي هستند و سعي ميكنند از مجرای موضوعاتي سهلالوصول
ادراكي از موقعیت يک گروه را فراهم آورند كه بهشكل قطعي و مشخصي ،تفاوتهای
موجود در بین گروهها را برجسته سازند .اين امر در حالي از خالل فرايندهای كلیشهسازی
تحقق مييابد كه از طیف وسیعي از تفاوتها در بین گروههای مدِنظر چشمپوشي ميشود
و كلیشهها از خالل فرايندهای سادهسازی سعي در يكدستسازی اين تفاوتها دارند  .در
حالت كلي كلیشه سازی فرايندی است كه بر اساس آن جهان مادی و جهان ايدهها در
راستای ايجاد معنا ،طبقهبندی ميشود تا مفهومي از جهان شكل گیرد كه منطبق با باورهای
ايدئولوژيكي

باشد

كه

در

پشتِ

كلیشهها

قرار

گرفتهاند

(سروری

زرگر.(www.hamshahritraining.ir/news-3122.aspx :1331،

هال در بیان ديدگاه خود دربارۀ كلیشهسازی به مقالۀ ريچارد داير )1111( 1استناد
ميكند .داير در اين مقاله به تفاوت مهمي اشاره ميكند كه میان دو اصطالح طبقهبندی و
كلیشهسازی وجود دارد .از منظر داير ،بدون استفاده از طبقهبندیها امكان معنادهي به جهان
بسیار دشوار است (گرچه ناممكن نیست) ،چراكه به كمک مفاهیم يا طبقهبندیهای موجود
2. Richard Dyer.
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در ذهن است كه با انطباق آنها با مفاهیم عام ،امكان درک و مواجهه با جهان ممكن
ميشود .مبنای نظری بحث داير ،مفهوم طبقهبندی آلفرد شوتز 1است (داير 1111 ،به نقل از
هال)221 :1111 ،
به عقیدۀ شوتز هیچ واقعیتي به شكل ناب و سرراست وجود ندارد .تمام واقعیتها از
حقايق بیروني نشئت مي گیرند و محصول انتخابي از بین يک بافت جهانشمولاند كه اين
انتخاب و گزينش از طريق فعالیتهای ذهن افراد صورت ميگیرد (شولتز به نقل از فلیک،2
 .)31 :2112هال كلیشهسازی را كنشي معناسازانه ميداند و معتقد است كه اساساً برای
درک چگونگي عمل بازنمايي نیازمند بررسي عمیق كلیشهسازیها هستیم (هال:1111 ،
.)221
آنطوركه به نظر ميرسد ،هر چیزی كه در فرايند پردازش اطالعات دخیل است ميتواند
ابزار كلیشه سازی باشد؛ از تأثیرات فناورانه گرفته تا ساختارهای روانشناختي افراد.
بهعبارت ديگر ،رسانهها بهعنوان میانجي انتقال اطالعات ،از فرايند تولید كلیشهها مستثني
نیستند .آنها كلیشهها را ميسازند ،تقويت ميكنند ،بازتولید ميكنند و حتي به اضمحالل
ميكشند .ازهمین رو ،مقالۀ حاضر تالش دارد تا با استفاده از نظريۀ بازنمايي و كلیشهسازی
هال ،فیلمهای تبلیغاتي داعش را مورد بررسي و كندوكاو قرار دهد.

روش تحقيق
ازآنجاييكه موضوع مهم در كاركرد نشانهها بحث تولید معنا و چگونگي معنادار شدن
جهان توسط نظام نشانههاست (چندلر ،)22 :1336 ،در اين پژوهش از روش نشانهشناسي
استفاده شد و ازآنجايي كه قلمرو پژوهش حاضر را محتواهای متني و تصويری موجود در
2. Alfred schutz
1. Flick
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فیلمها تشكیل ميدهند  -كه مفاهیم موجود در آن از فیلمي به فیلم ديگر متفاوت است -
از تحلیل محتوای ك یفي استفاده شده است .در اين پژوهش توصیف كیفي نشانهها در
كلیپها بهصورت نظامدار انجام شد و تحلیل محتوای كیفي فیلمها با توجه به كلیت
تصاوير و متون موجود در فیلم به صورت كدگذاریشده در سه مرحله ،يعني كدگذاری
اولیه ،كدگذاری محوری و كدگذاری انتخابي انجام گرفت.

جمعآوری و تحليل دادهها
در اين بخش ابتدا كلیپها به صورت مجزا تحلیل شدند و در نهايت در مقايسه با هم،
بازنمايي داعش از هويت خودی و ديگری در فضای مجازی آورده شد.
تحليل فيلم شمارة 0
مدتزمان

محور اصلي

 4دقیقه و  21ثانیه

دعوت به عملیات تروريستي در فرانسه

بازپس گیری حقوق مسلمان در كشورهای اروپايي و دعوت به ايجاد آشوب ،محتوای
اصلي فیلم شمارۀ  1است .اين فیلم به عملیات تروريستي فرانسه اشاره دارد و قصاص
مردم فرانسه توسط داعش را بازخورد اعمال گذشته آنان ميداند و در دقیقه  3و  22ثانیۀ
فیلم خطاب به مردم و دولت فرانسه ميگويد:

"This is the result of your deeds4
هويت گروهي داعش در اروپا بهشدت نیازمند تعريف خودی و ديگران است .آنها با
تعريف اعضای برونگروه بهعنوان دشمن ،هر فعالیت و رفتاری را برای بازپسگیری حقي
كه درصدد دستیابي به آن هستند ،مجاز ميشمرند .ظلم پیشین اروپا و امريكا موجب شده
 .0این پیامد اعمال شماست.
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است كه قصاص بر اساس توانمندی امروز را مجاز و خشونت اعمالشده امروز توسط
داعش را ،نتیجۀ رفتار و عملكرد استعمار ديروز اروپا و امريكا بدانند .هويت خودی و
دشمن با استفاده از مفاهیم دينيـسیاسي صورت گرفته كه در جدول زير نشان داده شده
است:

نشانهها
هويت خودی

اسالم
اهلل
پیروزی
شهادت
انتقام از ظالمان

هويت دشمن

دولتمردان فرانسه و امريكا
كافران فرانسوی
كشتار كودكان و مسلمانان

نظريۀ هويت اجتماعي بر اين باور است كه اگر رقابت گروهها صرفاً بر سر منابع مادی
باشد ،تعارض با توزيع عادالنۀ منابع قابل حلوفصل است .ولي اگر رقابت بر سر افتخار،
احترام و ارزشمندی و بهتر ديده شدن باشد ،پیروزی بر همه چیز معنا مييابد و حل
تعارض دشوار ميشود .بر همین مبنا اين گروهها تولیدات ساير گروهها را بيارزش
ميدانند و در تخصیص منابع به آنها تبعیض قائل ميشوند (اسمیت و مكي-236 :1312 ،
.)233
بر اين اساس ،مقوالت شناساييشده در فیلم شمارۀ  1به قرار زير استخراج شد:
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 بازنمايي خودی و ديگری
 تهديد به ايجاد رعب و وحشت در كشورهای استعمارگر
 انتقام از فرانسه
 پاداش خیر خداوند برای كشتن ديگری (دشمن)

بازنمایي خودی و دیگری
فیلم با انعكاس صدای آشوب و آشفتگي مردم فرانسه بعد از عملیات انتحاری شروع
ميشود .سپس مانوئل والس 1در مقابله با اين رفتار داعش سخنراني ميكند .والس به
نمايندگي از مردم فرانسه و غرب ،نمادی از دشمن مسلمانان است .موضع والس بهعنوان
نخستوزير فرانسه ،به نوعي اعالن جنگ از سوی فرانسه علیه داعش تلقي شده است و با
به تصوير كشیدن بخشهايي از سخنان وی ،داليل كافي برای برخورد خشن با مردم فرانسه
را ارائه كردهاند .تأكید بر بخش هايي از سخنان والس كه آمادگي دولت برای برخورد صريح
با داعش را بیان ميكند:

"We will respond to this aggression with high revolve …. I
told to our people: yes, with the will of destruction we will
prevail."2
تصويری كه داعش از دشمن ارائه ميكند ،حاكي از وجود ترس عمیق و استصیال در
مواجهه با حمالت داعش است .داعش با نشان دادن ظلم به كودكان مسلمان و كشتن آنها

2. Manuel Valls

 -1ما به اين تجاوز با تمركز بااليي پاسخ خواهیم داد...من به مردم [كشور] خود گفتم كه ما با اراده بر اين
تخريب غلبه خواهیم كرد.
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در كشورهای اسالمي مانند سوريه ،رفتار متقابل خشن و تروريستي را وظیفهای برای
مسلمانان فرانسه معرفي ميكند.
بازنمايي روشن از يک دشمن حقیقي و موضع او در برابر گروه داعش ،مرزبندی
حقیقي بین خودی و ديگری در يک نظام فكری و ايدئولوژيكي است .فرانسه بهخاطر
سركوب مسلمانان ساكن در اين كشور و حضور در جنگهای مختلف علیه مسلمانان،
زمینۀ خوبي برای دشمنانگاری توسط داعش را داراست .دشمن در اين كلیپ ،ضعیف،
آشفته و درمانده نشان داده شده است كه كاری بهجز قتل كودكان و غارت نفت و ذخائر
كشورهای مسلمان ندار د .هويت خودی (گروه داعش) با استفاده از خود آرماني و آرمانِ
خود ترسیم شده بر پايۀ عزت نفس ،حفظ سنت اسالمي ،ايمان و شهادت و برابری است،
درحاليكه دشمن بر پايۀ تبعیض و نژادپرستي ،بحران معنا ،عدمقطعیت ،آشوب و استیصال
و برهمخوردن نظم ارزشي جامعه نشان داده شده است.
تعريف درونگروه و برونگروه در اين كلیپ ،باعث شده است تا فرانسه بهعنوان دشمن
در مراحل ضعف ساختاری و سیاسي خود جلوه كند و در اين زمان ،فرصت برای انتقال
ظلمهايشان به مسلمانان ايجاد شده است:

"" AND THE TIME HAS COME FOR REVENGE4
وجود دشمن خارجي مشخص ،به پیوند محكمتر اعضای درونگروه منجر ميشود و
خطر تفكیک درونگروهي و ايجاد اختالف را كاهش ميدهد .استفاده از دو زبان عربي (به
عنوان زبان اسالم) و زبان فرانسه برای ارتباطگیری بیشتر با مسلمانان فرانسه است.

 .0زمان انتقام فرا رسیده است.
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مظلومیت

فرانسويان كافر

مسلمانان

شهادت

غارت ثروت و هويت
تقابل هويت خودی و

مسلمانان

دشمن

جهاد و پیروزی

كشتار كودكان

انتقام و قصاص

جنگطلبي
فرانسويان

تهدید به ایجاد رعب و وحشت در فرانسه
برا ی تحقیر دشمن (ديگری) و همچنین افزايش روحیه در افراد درونگروهي (خودی)،
بازنمايي تصاويری از دشمن در اين فیلم آمده است كه گويای ضعف و عجز دشمن است.
نشان دادن افراد در هنگام اعدام يا سرهای بريده به همراه درماندگي پلیس و نیروهای
امنیتي از آرام كردن مردم بعد از انفجارهای تروريستي در فرانسه ،در همین راستا انجام
شده است.
به اين ترتیب آنان قصد دارند كه از مسلمانان فرانسه در شرايطي كه دشمن در ضعف
به سر مي برد ،برای افزايش درگیری و انتقام سالیان ظلم و تجاوز به مسلمانان ،برای مبارزۀ
مسلحانه و خشن دعوت كنند .به دست آوردن قدرت و استفادۀ ماهرانه از ابزار و ادوات
جنگي  -به اعتقاد اين فیلم -میدان جنگ را از كشورهای مسلمان به كشورهای غربي و
بهخصوص فرانسه و امريكا كشانده است:
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"So we open the door of jihad in your lands and in your
faces."1
رسیدن به موازنۀ قدرت با فرانسه برای بازپسگیری حق مسلمانان بر اساس روايات و
آياتي كه در انتهای فیلم بهعنوان پیام بیان مي كنند ،با كوچک شمردن دشمن بهتر میسر
ميشود.
استيصال و ضعف سياستمداران فرانسه

داشتن دانش نظامی کافی

وحشتافکنی در فرانسه

ارزشمندی کشتار غيرمسلمانان

تسليم در برابر رهبران داعش

نمايش مقتوالن

در مقابل خشم و اضطراب مردم و دولتمردان فرانسه ،نمايندگان داعش (چه رهبران و
چه پیروان عادی) مصمم ،خوشحال و با آرامش (حتي در هنگام اعدام و قتل ديگران)
نمايش داده شدهاند .در ادامه مفاهیم و نشانههايي كه گويای ضعف ديگری و قدرت خودی
باشد ،به اين ترتیب استخراج شده است:

 .0ما درهای جهاد را بر شما و در سرزمینهای شما باز میکنیم.
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تصوير
نمايش قدرت نظامي
درماندگي و استیصال دولتمردان فرانسه
نمايش رفتار ايدئولوژيک پیروان
نمايش مقتوالن
مثبت نشان دادن كشتار مردم غیرمسلمان

دالیل انتقام از فرانسویان
فرانسه در اين فیلم به يكي از دشمنان اصلي داعش تبديل شده است .دستور مستقیم به
كشتار مردم فرانسه در شعر پسزمینه بهكرات وجود دارد.
كشتار و ناامني ايجادشده بهمثابه موفقیت داعش در اروپا محسوب ميشود .فرانسه
آغازگر و هدف اصلي داعش است .پیام داعش برای برعهده گرفتن عملیات تروريستي در
فرانسه را شايد بتوان در پیام يكي از رهبران داعش بین دقايق  1:23تا  1:31ثانیۀ ابتدايي
فیلم دانست:

"By Allah you will pay a heavy price and a bitter end will
follow after which Andlus will return"1

انفجارها و حمالت انتحاری فرانسه تحت عنوان هدايايي برای سیاستمداران آورده
شده است كه عملكرد آنان در دهههای قبل ،ظلم و تعدی بر مسلمانان است .انتقام يک
كنش ديني و برای رسیدن به لقای پروردگار است .هويتبخشي به افراد در اين بُعد از
 .0به خدا سوگند هزینه های سنگینی را پرداخت خواهید کرد و پایان تلخی پس از بازگست از اندلس به سوی شما برخواهد گشت...
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سوی زنجیرۀ هم ارزی برای مقابله با ظلم كفار است .فرانسه و دولتمردانش كفاری
(ديگری) هستند كه بايد به دست مسلمانان فرانسه (خودی) كشته شوند:

"Attack these KUFFAR however you can…"1
استفاده از مفاهیم و اصالحاتي كه بار ارزشي ديني دارند ،برای دعوت مسلمانان فرانسه
به انتقام و درگیری مسلحانه در داخل خاک فرانسه اهمیت فوقالعادهای دارد .آنها با
برجسته كردن حق سلبشدۀ مسلمانان ،دشمنشناسي و تحريک احساسات ديني ،انتقام را
عملي ديني و برای رسیدن به سعادت بشری و عدالتخواهي نشان ميدهند:

"Now I direct my word to the Muslims in France"2
آنها با نام بردن از شهدايي مانند حضرت حمزه ،جايگاه خودیهای كشتهشده را همانند
شهدای اسالم مي دانند و آنان را به انتقام سريع و خشن ترغیب ميكنند:

"Destroy their souls. Make France Quake"3
حضور نیروهای فرانسوی به همراه ارتش امريكا در شمال سوريه برای مقابله با داعش،
يكي ديگر از ريشههای اين انتقامجويي از سوی داعش است .داعش با قائل بودن سرزمین
شام و عراق برای خود ،حضور ديگری برای سركوب نیروهای تروريستي داعش را بهمنزله
دخالت در جغرافیای سیاسي داعش و نیازمند مقابله و جنگ ميداند.

 -0هرطورکه میتوانید به این کفار حمله کنید.
 -1اکنون حرف من مستقیماً با مسلمانان در فرانسه است.
 -9روحهایشان را نابود کنید ...در فرانسه زلزله به پا کنید.
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پاداش خير خداوند برای کشتن دشمن (دیگری)
دشمنان همۀ كساني هستند كه خالفت داعش را قبول ندارند .در اين فیلم تبلیغيـترويجي،
فرانسويان يكي از دشمنان مهم داعش عنوان شدهاند .رسیدن به خداوند و مورد حمايت
خدا قرار گرفتن ،سعادتي است كه در بهشت در انتظار اين افراد است .غلبۀ امور معنوی بر
لذائذ مادی ،از شیوههای داعش در تبلیغ به كشتار محسوب ميشود .اين فیلم با استفاده از
محرومیت نسبي مسلمانان و حقي كه از سوی غرب برای داشتن زندگي بهتر سلب شده،
جواز الزم برای كشتار مردم فرانسه را صادر كرده است .خداوند در اين راه از ديد مبلغان
فیلم ،همراه افراطیون داعشي نشان داده شده است:

correct

the

"Those whom Allah has blessed with
understanding of the texts and with care for…"1

دعوت به حملۀ نظامي در فرانسه به هر توان و وسیله ،راهي برای رستگاری و رسیدن به
خلفای راشدين ،از ديد مبل غان داعش است كه در بهشت منتظر ورود شهدای داعش
(خودیها) هستند .آنان ديدار و همنشیني با ابوبكر ،عمر ،عثمان و علي (ع) را بهعنوان
بركت و پاداش قبول دعوت و مبارزۀ مسلحانه در فرانسه نشان ميدهند.
دشمن در هر گروه و ردهای مستحق كشته شدن است و رفتار جايگزيني برای آن
برشمرده نشده است .برای ترغیب و اقناع مسلمانان فرانسه ،تصاوير متعددی از اعدام و
محاكمه رسانهای افراد بي گناه و كشتار جمعي مردم در فضاهای عمومي آورده شده،
درحالي كه بعد از آن چهرۀ خندان و راضي رهبران داعش آورده شده است .از بین بردن
وحشت و ترس كشتن همنوع و همچنین اضطراب و استرس ناشي از درگیری مسلحانه و
كشتن افراد بیگناه با استفاده از نشانههای بصری ،تأكیدات ديني ،شعر و متن پسزمینه،
 .0کسانی که خداوند با درك درست به آنها برکت داده است و از آنها مراقبت میکند.
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جلوه های نور و همچنین مواضع دشمنان داعش و رهبران داعش به تصوير كشیده شده
است.
رسيدن به لقای پرورگار و رضايت او

پاداش اخروی خودیها

بازگشت به خالفت مسلمانان در اروپا

بازپسگيری حقوق مسلمانان

انتقام از ديگری (دشمن)

ديدار خلفای راشدين و حضرت حمزه

تحليل فيلم شمارۀ 2
مدت زمان

محور اصلي

 2دقیقه و  31ثانیه

پیوستن يا نپیوستن به داعش

فیلم برای سربازان داعش و كساني كه در ورطۀ خاكستری پیوستن يا نپیوستن به داعش
قرار دارند ،ساخته شده است .استفاده از نور و كلمات و لحني كه بیانگر پیروزی است ،در
طول فیلم بهكرات وجود دارد .اين فیلم كامالً برای تقويت ايمان سربازان داعش در مبارزه
ساخته شده است تا با پیوند خود به دعوت پیامبر و جهاد برای گسترش عدل ،حوزۀ نفوذ
و جمعیت پیروان خود را افزايش دهند .در اين كلیپ مفاهیم زير وجود داشتند:
تصوير
تخريب مظاهر زندگي دنیوی و پیشرفت علمي
اتحاد مسلمانان جهان
پاسخ به دعوت خدا و رسول خدا
پیروزی داعش
قصاص كفار
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قدرت نظامي
افزايش پیروان
پرچم داعش

دستهبندی انجامشده از واحدهای معنايي و مقوالت منتج از آن به قرار زير است:
 اتحاد خودیها در داعش
 جهاد برای عدالت
 مقابله با ظلم و تجمالت
 پیروزی خودیها

اتحاد خودیها در داعش
در اين فیلم ،خودیها در گروهها و پوششهای مختلف نشان داده ميشوند .پیوستن افراد
و بزرگتر شدن صف پیروان با سرودی كه به زبان عربي خوانده ميشود ،همراه است:

"They are coming from everywhere!"1
زيرپا گذاشتن شناسنامه برای پیوستن به خالفت داعش ،به معنای رد وابستگيهای قومي
و نژادی است .بريده های تصاوير از پیروان داعش بیانگر آن است كه هم قدرت نظامي
داعش افزايش يافته و هم توانسته است وسعت مرزهای فرهنگي خود را در جوامع مختلف
گسترش دهد.
در اين فیلم خالفت داعش به جامعهای ايدئال برای مسلماناني كه به ظواهر دنیا دل
نبستهاند و در تالش هستند كه از پیروان حقیقي رسولاهلل باشند ،تبديل شده است.

 .0آنها از هر جایی میآیند.
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بخشهايي از كنشهای مسلمانان در دنیای امروز نشان داده ميشود كه بهمثابه خروج آنان
از اسالم واقعي و درگیر شدن در مظاهر زندگي غرب است.
فیلم سلسلهمراتب پیروی را نیز نشان داده است ،پیروی خودیها از رهبران داعش،
پیروی زنان از مردان و به همین ترتیب سطوح مختلف پیروی در فیلم معنا يافته است.
دعوت از خودی ها برای مقابله با ظلم و بیعت با خلیفه در كل فیلم بیان ميشود:

"Brothers! Rise up!.... Let's go!"1
پیروان داعش (خودیها) ،همواره مردان جوان و جنگجو به تصوير كشیده شدهاند كه
آمادگي الزم برای شهادت و كشتن افراد غیرمسلمان (ديگریها) را داشته باشند .شجاعت
در اين نگاه با توان بیشتر برای غارت ،تخريب و كشتار جمعي نمايان شده است .بهعبارت
ديگر ،خودیها افرادی صلحجو ،اهل مذاكره و پیشرفت علمي نیستند و تنها نظر رهبران و
شورای شريعت برای اجرای احكام را معتبر ميدانند .آنها با اينكه از امكانات روز استفاده
ميكنند ،اما در تالش هستند سبک زندگي سادهزيستانه و مطابق با مسلمانان صدر اسالم را
به نمايش درآورند.
وحدت مسلمان

بیعت با خلیفه داعش
خودیها
تأكید بر بیعت مردان

دوری از مرزهای كفر

 .0برادرها ...بلند شوید ...وقت رفتن است.
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جهاد برای عدالت
شايد با اغراق بتوان تأكید بیشازاندازه بر جهاد در اين فیلم را بهمثابه مهمترين ابزار
هويتبخشي خودی ها برشمرد .جهاد به عنصری معنابخش برای اعضای داعش تبديل شده
است كه بدون خونريزی و جنگ قادر به تثببیت خود و تحكیم خالفت داعش نیستند .در
اين فیلم عبارتهايي چون:

"Let's go Jihad! 1…. We give our own Blood2 …. Because the
"love to die3….
در ستايش جهاد و كشته شدن در راه خدا عنوان شده است.
جهاد يک عمل عبادی ،كنش ديني و ضرورت برای هويت به تصوير كشیده شده است
كه هركس برای اثبات خود و بیعت با خلیفه ناگزير به حضور در میدانهای جنگ داعش
علیه ساير قومیتها ،ملیت ها ،مذاهب و  ...است .جهاد داعش علیه رشد ،توسعه،
غیرمسلمانان ،زنان ،تمدن و مسلماناني كه جزو داعش نیستند ،است و هیچ بخششي برای
افراد بیرون از اين گروه (ديگری) وجود ندارد.

 .0به جهاد برویم
 .1ما خون خود را میدهیم
 .9چون عاشق مرگ هستیم
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حذف ديگری

جهاد

توسعۀ مرزهای جغرافیايي

اجبار به بیعت با داعش

قصاص كفار

در سرود متن فیلم ،نابودی دشمنان و انتقام از آنها نیز ديده ميشود:

"They are destroying the enemies..."1
آنها با تأكید بر ايمان به سخنان رهبران خود برای مسلمان واقعي شدن ،باور به واقعیات
مورد تأيید عقل سلیم را رد مي كنند و به خشونت و توسعۀ ترس در جهان برای افزايش
قدرت خود تكیه دارند.

مقابله با ظلم و تجمالت
ظلم و تجمالت مادی در اين فیلم يكسان انگاشته شده است .در سیطرۀ خالفت داعش،
عواملي كه يادآور تمدن بشر و توسعه و پیشرفت علمي باشد ،جايي ندارد .تنها عوامل
تخريب و كشتار در نظام فكری داعش سودمند است و حكم به تخريب مابقي مظاهر
زندگي مدرن امروز داده شده است .از سوی ديگر ،در هويتيابي داعش از خود ،او
مسلمانان را در دو گروه تقسیم ميكند .مسلماناني كه تن به ظواهر و تجمالت زندگي
- 0آنها دشمنان را نابود میکنند
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امروز دادهاند و شبیه غیرمسلمانان رفتار ميكنند و مسلمانان داعش كه به سنت پیامبر و
سادهزيستي باقي ماندهاند ،كه دستۀ دوم را تابع اسالم حقیقي ميداند.
آنان مسلمانان داعش را ،ايثارگران و مبارزاني كه علیه سرمايهداری ميجنگند ،معرفي
ميكنند و در مقابل ،ديگری را علیه سرمايه داری و بازوی تقويتي آنان در خاورمیانه
ميدانند و به همین دلیل به همۀ مسلمانان هشدار ميدهند:

"Make supplication in order that Allah accepts..."1
مرز خودی و ديگری در جامعۀ مسلمانان نیز با اين تفاسیر مشخص ميشود .از ديگر
عناصری كه برای داعش در اين فیلم بهمثابه دشمن (ديگری) آمده است ،عناصر توسعۀ
شهرها و امكانات رفاهي است .تخريب چندبارۀ نیروگاه برق و خوشحالي خودیها از
انفجارهای پيدرپي در آنجا ،تخريب شهرها و ساختمانها نیز حاكي از همین مسئله است
كه زندگي به دوران صدر اسالم و دوری از توسعۀ علمي بازگردد .در مجموع نمودار
مقوالت و كدهای انتخابي در اين حوزه به قرار زير است:

قهرمانسازی
پاسخ به دعوت پروردگار

مقابله با تجمل

تفكیک مسلمان واقعي از انسان
وابسته

شهرها
تخريب
مظاهر پیشرفت
 .0درخواست خدا را بپذیرید.
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پيروزی خودیها
مهمترين نماد پیروزی داعش فرياد اهلل اكبر و پرچم داعش است .وجود پرچم بیانگر آن
است كه داعش موفق به فتح آن سرزمین و پیروزی بر دشمنان شده و پرچم در احتزاز با
همراهي پیروان داعش در حركت است .تخريب و وسعت آن به همراه انفجارهای پیاپي نیز
از ديگر مصاديق پیروزی داعش در سرزمینهای تحت تصرف است .روز پیروزی برای
خودی های داعشي ،همان روز قضاوت ديگران است .آنان با محاكمه ديگران ،پیروزی خود
را به آنها نشان ميدهند:

"The day of judgment"1
برخالف تصاوير مربوط به مظاهر پیشرفت و تجمالت ،تصاوير مربوط به پیروزی و
احتزاز پرچم با تصاوير ثابت و بدون پارازيت پخش ميشود و صدای تكبیر نیز بهوضوح
شنیده ميشود .خشنودی و پیادهروی داعشيها در سرزمینهای اشغالشده ،مصداق سوم در
ثبت پیروزی توسط خودیهای داعش تلقي ميشود .بهطوركلي ميتوان نمودار مربوط به
نحوۀ بازنمايي پیروزی خودیها را در فیلم شمارۀ  2به قرار زير ترسیم كرد:
پرچم

استواری و آرامش داعشيها

پیروزی خودیها

تخريب

 .0روز جزا.
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تحليل فيلم شمارۀ 9
مدت زمان

محور اصلي

 3دقیقه و  23ثانیه

پیروزی خودی بر ديگری

در اين فیلم ،نتیجۀ رفتار دشمنان داعش (ديگری) نمايش داده شده است .تأكید بر
پیروزی حتمي داعش و غلبه بر دشمنان ،محور اصلي اين فیلم تلقي ميشود .آنها با
تصويرسازی خود را بهمثابه يک گروه شجاع نشان ميدهند كه برای خدا و برای جامع
عمل پوشاندن به احكام خدا ،كفار و دشمنان خدا را ميكشند .مهمترين مفاهیم و مقوالت
در اين فیلم به قرار زير است:

تصوير
پیروزی داعش
شكست دشمن
اعدام فردی و جمعي
عملیات انتحاری
انتقام
مبارزه بهمثابه كنش ديني
شهادت

اين فیلم نیز به زبان فرانسه است و از مسلمانان مهاجر برای افراد داوطلب در عملیات
انتحاری استفاده كرده است .آنچه در اين مرحله بهعنوان روش تبلیغي اين گروه
تأملبرانگیز است ،نشان دادن فضاهای تصويریای است كه مخاطبان را در يک جمع
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نامتقارن شرايط زيست داعشي قرار ميدهد .به اين معنا كه سر بريدن در كنار جنايات
فیزيكي در كنار میزان تسلط اعضای اين گروه به فناوری و ابزارهای ارتباطات جمعي ،در
كنار ،رفتوآمدها و گفتوشنودهای فلسفي در بین اعضا با مخالفان ،به همراه
توانمندیهای نظامي ،در نهايت تصويری از داعش را ارائه ميدهد كه مخاطبان را به نقطۀ
پرتگاه مسطح به لحاظ برداشت از اين گروه نزديک ميكند .در مجموع مقوالت
استخراجشده در اين فیلم به قرار زير است:
 انتقام از ديگری
 وحشت جذاب
 سبک زندگي خودیهای داعش

انتقام از دیگری
انتقام يكي از رفتارهای د اعش برای مورد توجه قرار گرفتن و ابراز خود است .با ترويج
انتقام و قصاص ديگری به واسطۀ عدم رعايت احكام الهي يا ستم به خودی ،مرزهای
فرهنگي داعش گسترش مييابد .برنامهدار شدن شیوۀ انتقام با تاكتیکهای منسجم و
تكرارشونده در طول يک فیلم نشئتگرفته از نظام فكری هويتساز است.
انتقام يک عنصر حیاتي در تعريف هويت داعش است كه از هر فرصتي برای نمايش آن
استفاده شده است .در فیلم مذكور دشمنان در مقابله با خودیهای داعش ،تحقیر ميشوند
و راه فراری ندارند:

"Where are your troops?"1

 .0نیروهایتان (سربازانتان) کجا هستند؟
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همچنین استفاده از تلفن همراه ،اينترنت و لپتاپ برای كسب اطالع از نحوۀ كاركرد و
چگونگي فعالیت اسلحهها نشانگر آن است كه داعش با استفاده از دانش و فناوری غرب،
علیه غرب اقدامات منجسمي را شكل داده است و از آنها انتقام ميگیرد و اين حمالت و
اعدامها را شروع جنگ ميداند:

"This is just the beginning"1
انتقام از مردم و سیاستمداران بهصورت توأمان در نظر گرفته شده است.
سیاست مداراني مانند اوباما از نظر آنان سگان جهنم هستند و مستحق قصاص:

"Listen! You, dogs of hell"2
انتقام با شیوه های مختلف در طول فیلم نمايش داده شده است :انتقام از سیاستمداران،
اعدام فردی و گروهي ،با اسلحۀ گرم ،عملیات انتحاری ،جنگ رودررو و. ...
ابزارهای نوين
ارتباطي
مظلومیت

انتقام

مسلمانان

اقناع مخاطب
آزادیخواهي

سیاستمداران
غرب

 .0این تازه شروع کار است.
 .1گوش دهید ،شما سگهای جهنم هستید.

064

بازنمایي هویت خودی و دیگری در فيلمهای تبليغاتي گروه داعش در فضای مجازی

وحشت جذاب
ايجاد وحشت توسط گروه داعش بر اساس تضادها و جذابیت بخشیدن به ترس است.
ترس مبتني بر هیجان و میل به تجربه و يا تكرار آن حوادث بهدلیل جذابیتهای بصری و
مشابهسازی با فیلمهای اكشن در اين كلیپ ديده ميشوند .آرامش قاتالن و مقتول ،استفاده
از جلوه های بصری ،متنوع بودن مكان اعدام ،غیرمنتظره بودن شیوۀ اعدام و  ...به مفهومي به
نام وحشت جذاب در حوزۀ تبلیغات داعش ختم شده است .پیامهای آنان در اين حوزه
كامالً خشونتطلبانه و بدون گذشت است:

"The terror is now here! .... We want your blood! ....Bodies
without legs…"1
پیامهای منتقل شده به اين سبک درصدد نشان دادن ضريب تسلط اين گروه بر محیط
عمل است كه مي تواند در ذهن مخاطب نوعي ترس مبتني بر تصور از اقتدار توأم با نفرت
از اسالم را ايجاد كند و در نهايت به مخاطب میزان خشونتطلبي و بيتفاوتي خودیهای
داعش از قتلعام را نشان دهد:

"A Creed sharp like knives"2
وحشت به شیوههای متنوع موجب ميشود مخاطب همواره بهدنبال شیوههای جديد
خشونت باشد .كشتن آسان ديگری و عدم تغییر در چهرۀ خودی (قاتالن) ،اين فیلمها را
به نوعي سرگرمي تبديل كرده است كه هم به توسعۀ خشونت و هم به تمايل به متنوع بودن
آن منجر مي شود .از بین رفتن قبح خشونت و همچنین افزايش تقاضا برای انواع خشونت

 -0ترور اکنون اینجاست ...ما خون شما را میخواهیم ...بدنهای بدون پا.
 -1تیز و برنده همچون چاقو.
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يكي از پیامدهای فیلمهای رسانهای داعش محسوب ميشود .ارتباط مفاهیم در حوزۀ اين
مقوله به قرار زير است:
افزايش خشونت

وحشت جذاب

گسترش خشونت
شبیهسازی به صنعت سینما
شیوههای نوين اعدام

سبک زندگي خودیهای داعش
زندگي به سبک صدر اسالم و زندگي در باديه و مكانهای ساده در مقابل توان آنها در
استفاده از فناوری روز اسلحه ها و وسايل نظامي به تضادی در زندگي و تفكر داعش تبديل
شده است .در سبک زندگي تصويرشده از داعش ،زنان جايي ندارند ،زيرا زن نمادی از
احساسات نشان داده شده است .تنها در بخشي از فیلم كه فرد پیامي به مادر خود ارسال
مي كند ،غم و رنج مادر و خواهر فرد داوطلب بعد از شهادت او عنوان شده است .بهعبارت
ديگر ،زنان در پسِ پرده و تحت حمايت مردان و رهبران هستند .حضور زنان با تلطیف
فضا و ابراز دلتنگي فرد و گريستن همراه است:

"Be sad your mother, your sons are Rushing to Allah"1

 -0مادر خود را داغدار کن ...پسرت برای رسیدن به خدا عجله دارد.
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اين تضاد در مقابله با رفتار فرد كه درصدد كشتار افراد بيگناه است ،مشاهده ميشود.
رفتار بر اساس الگوهای ديني و بهدلیل كسب رضايت خداوند و از بین بردن دشمنان ،اين
تقابلها را در سبک زندگي داعش نشان ميدهد.
افرادی كه در اروپا زندگي ميكنند ،از سطح رفاه برخوردارند و سادهزيستي تنها در
خالفت اسالمي داعش امكانپذير است .اين سادهزيستي نصیب هر كسي نشده است و يک
پاداش برای خلوص نیت و ايمان قوی خودیها قلمداد ميشود .برای رسیدن به بهشت
موعود ،داوطلبان پیوستن به داعش و يا داعشیان داوطلبان عملیات انتحاری ،بايد از دانش
كافي و ايمان قوی برای ايثار و از خودگذشتگي برخوردار باشند؛ پاداش اين افراد از سوی
خداست:

"Allah who gave it to us"1
سبک زندگي داعش مبتني بر تسلیم فرمان خداوند و خلیفه بودن ،سادهزيستي ،مبارزۀ
مسلحانه برای هويت يابي ،تعريف دشمن و عدم حضور زنان در عرصۀ عمومي جامعه
است .رسالت آنان بازگشت به خالفت اسالمي و دوری از فناوری در زندگي روزمره است.
حذف زنان از اجتماع

سبک زندگي
خودیها

سادهزيستي

گسترش مرزهای خالفت

كسب رضايت خدا

اسالمي
از بین بردن ديگری

تسلیم بودن در برابر

تقويت ايمان

رهبران

 .0خداوند کسی است که این (پاداش) را به ما عطا کرده است.
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بحث و نتيجهگيری
ساختار داعش متشكل از تعريف هويت نظامي و خشن در برخورد با ديگران (دشمنان) و
قدرت اسالم در بیان هويت خودی است .در اين كلیپها نشانهها و مفاهیم مختلفي وجود
داشت كه ساختار داعش را در كلیشهسازی هويت برحق و مطلوب داعش به تصوير
ميكشید.
دعوت به پیوستن به خالفت داعش نیز با دو رويكرد دوستانه و خصمانه است .كالس و
جمعهای عقیدتي در مسجد برای تازهمسلمانان برگزار ميشود تا رسمیت مسجد بهعنوان
مكان اعتقادی و جهادی در ذهن آنان نهادينه شود .در اين بخش كلیشهسازی مدينۀ فاضلۀ
داعش به نمايش درآمده بود.
قدرت نظامي در بخشهای مختلف اين كلیپها عنصر مهمي در تعريف هويت خودی
و ابزار نمايش اقتدار داعش در منطقه است .رويۀ مسلمانان داعش جبران شكستهای
مسلمانان منطقه در بیداری اسالمي و بازگشت به خالفت مسلمانان در صدر اسالم است.
تشكیل حكومت داعش در اين رويكرد نیازمند يک قدرت نظامي برای سركوب ديگری و
بازپسگیری حقوق مادی و معنوی خودی است تا بتوانند بر اساس آموزههای اسالمي و در
سرزمین موعود داعش به تعالي و تزكیه نفس بپردازند.
بايد اشاره كرد كه تقابل هويت خودی و ديگری بر اساس كلیشهسازی صورت گرفته
است .داعش درصدد است تا با نشان دادن چهرۀ مطلوب و مطبوع از داعش و خلیفه و
فرمان دهان ،چهرۀ خشن داعش را اقدامي جهت بازپسگیری حقوق مسلمانان و قصاص
غرب جلوه دهد.
هويت خودی چهرۀ آرام ،مظلوم ،مطیع ،خندان ،سادهزيست و تعاليگرا نشان داده شده
است كه از زندگي خود در سرزمین داعش رضايت دارد ،درحاليكه ديگری در شهرهای
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ويران و در حالت اضطر اب كشته شده است .ترس و دلهره به تصوير كشیده شده است تا
در كنار نشان دادن زندگي ايدئال در خالفت داعش ،عدم آرامش در دنیای متمدن غرب را
نیز بیان كند؛ علت عدم آرامش دشمنان داعش و بهطوركلي غرب ،عواملي چون خشونت،
كشتار و ظلم به مسلمانان عنوان شده است.
افراط در نويد آرامش و رسیدن به سعادت در صورت پیوستن به داعش موجب شده
است تا مرز بین خودی و ديگری در اين كلیشهسازی مثبت از زندگي داعشي ،بسیار
برجسته شود .استفاده از موسیقي در بیشتر شدن شدت تأثیر بر مخاطب در تمام كلیپها
مشاهده ميشود .بهعبارت ديگر ،زنجیرۀ همارزی در هويت خودی با استفاده از
سادهزيستي ،عدالت طلبي ،اتحاد ،رضايت پروردگار ،شهادت ،عمل به دستورهای ديني،
جهاد و مبارزه ،سعادت اخروی ،تفكیک جنسیتي جامعه ،بازگشت به صدر اسالم ،دوری از
تمدن غرب ،بازگشت به تعالي قدسي انسان و  ...ترسیم شده است:
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كلیشۀ ديگری (دشمن) نیز با محوريت غرب در اين كلیپهای به نمايش درآمده
است .غرب نمادی از قاتالن ،انسانهای دنیوی ،تجملگرا ،ضعیف و ترسو به تصوير
كشیده شده اند كه جز غارت و استعمار مسلمانان ،دستاورد ديگری در تمدن خود
ندارند و به همین دلیل محكوم به نابودی هستند .برخورد با دشمن در اين رويكرد
سلبي است و بر اساس تمايز از هويت خودی تعريف شده است تا كلیشۀ دشمن در
قالبي قرار گیرد كه هیچ مرز مشتركي با هويت داعش نداشته باشد.

به اين ترتیب كلیشهای تمام مثبت و رحماني از رهبران و فرماندهان و در سطح بعد از
پیروان داعش ارائه ميشود كه در برخورد با خود رئوف و در برخورد با ديگری كه وجه
اشتراكي ندارد ،بسیار خشن است .كلیشهسازی به آنان اين امكان را ميدهد تا فرصت برای
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پوشاندن ضعف ها و نقاط تهديدآمیز خود داشته باشند و با اغراق در تعريف هويت خودی،
از ويژگي رعب و وحشت جذاب استفاده كنند تا نواقص خود را مخفي نمايند.
بهطوركلي داعش از مقولۀ هنر تنها بهعنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف تبلیغاتي خود
استفاده ميكند و با بهرهگیری از امكانات و تجهیزات بهروز ،دست به ساخت فیلمهای
تبلیغاتي و انتشار آن در فضای مجازی ميزند .آنطوركه مشخص شد هنر در تفكرات
داعش محدود به ساخت فیلمهای تبلیغاتي گوناگون و هدف آنها از اين امر گسترش
ايدئولوژیهای خود در میان جوامع مختلف است ،بنابراين دستگاههای تبلیغاتي و رسانهای
داعش در فضای سايبری و محصوالت ويدئويي و تصويری آن ،نقش مؤثری در عالقهمند
كردن جوانان مسلمان به اين جريان و جذب آنها به جبهههای نبرد در عراق و سوريه داشته
و با ايجاد فضای دوقطبي در جامعه بهدنبال كسب هويتي مستقل و آرمانخواهانه و ايجاد
رعب و وحشت در میان مخالفان بوده است.
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