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Abstract 

Critical discourse analysis, by involving factors such as ideology and power, has a better 

linguistic capability than other methods. Laclau and Mouffe's theory is suitable for explaining 

social and political phenomena due to the introduction of critical discourse analysis to the world 

of politics and society. The main purpose of this study was to analyze the critical discourse of 

Ahlam Nasr's poems as a poet of "Islamic state of Iraq and the Levant" (ISIL) using Laclau and 

Muffe’s theory . The importance of the present study is the need to recognize the ideas of ISIL 

propagandists to counter their actions in the community .  The findings showed that the central 

signifier of this discourse is the formation of the Islamic Caliphate and jihad, migration, 

conquest of the world and Sharia are detailed around it. Based on the empty signifier of the 

early centuries of Islam, Ahlam Nasr has proposed the central signifier of the formation of the 

caliphate. The floating sign in his poems is an example of the twelve caliphs of Quraysh who 

introduce him to Abu Bakr al-Baghdadi by using the title of “Al-Husseini”. The central symbol 

and discourse are highlighted in these poems, as well as the concept of security in the 

government of Bashar al-Assad and nationalist symbols such as language and race. Ahlam 

Nasr, by comparing “Abu Bakr Baghdadi” to “Ibrahim” (AS) and ISIS to the companions of 

the Prophet (PBUH) and associating the battle of “Qadisiyah” and the defeat of the Iranians, 

has metaphorized the discourse of his poems and thus a bright future free of problems. And 

thus promises a good future, free of current problems, for the people of ISIL-dominated areas. 

The result showed that the spirit of Salafism and hostility dominates the discourse of ISIL, 

which is reflected in the poems of Ahlam Nasr and the actions of ISIL.   
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 چکیده 

ی نسبت به سایر  تربه  یشناختزبان  ت یقابل  ،و قدرت  یدئولوژی همچون ا  یبا دخالت دادن عوامل   یگفتمان انتقاد   لیتحل

به انتقادی  گفتمان    لیوارد کردن تحل  ه سببب  «الکال و موفه»  ه ینظردارد، همچنین  متون    ریدر تفس  های تحلیل گفتمانشرو

 ل یتحل  ،شی این پژوههدف اصل  مناسب است.  یسا یو س  یاجتماع  یهادهی پد  بیینشناخت و ت   یبرا   و اجتماع  استی عالم س

انتقاد  دال    :اند ازاست که عبارت  «الکال و موفه»   هینظرمفاهیم  بر اساس    شاعر داعش  عنوانبه  شعار احالم نصرا   یگفتمان 

 ، پژوهش حاضر  ت یاهم  ی. سازی و استعار  یرانهیحاش  و  ی سازبرجسته   ی،ساز ت یریغ   ی،خال   دال   ،دال شناور  ، هاوقته  ی،مرکز

  یهاکه گروهنیا  ژهیوبه  ،ها در عرصه اجتماع استآن  کنش  وهیمقابله با ش  برایمبلغان داعش    یهاشهیشناخت اندضرورت  

سال  یر یتکف آس  ریاخ  انی در  غرب  منطقه  جد  افته ی گسترش  ایدر  فصل  امن  ید یو  مسائل  رقم  یتی از  های یافته.  ستا   زدهرا 

و   ایدن  ر یتسخ  ،هجرت  ،جهاد  یها است و وقته  یخالفت اسالمکیل  شت   ،گفتمان  نیا  یدال مرکز  دهد کهان میشن  پژوهش 

خالفت را  کیل  شت   یمرکز   قرون اولیه اسالم، دال  یبر اساس دال خال  . احالم نصرشده است  یبند حول آن مفصل  ،عتیشر

  یبرا  ی«نیحس»ال با به کاربردن لقب    که   استی  شگانه قریمصداق خلفای دوازده  اشعار وی،  در  دال شناور.  مطرح کرده است

بغداد » مرکز  .کندی م  ی معرف  آن  هایمدلول   از   را   ی و  ی«ابوبکر  وقته  ی دال  ا  گفتمان  ی هاو  این  شده  عار،شدر   ، برجسته 

احالم .  شده است رانده ه یبه حاش زبان و نژاد قبیلاز   یستیونالی ناس یو نمادها «بشار اسدحکومت » در ت یمفهوم امن همچنین

و شکست   «هیقادس » نبرد    یتداعو    ر)ص(امبیپ  حابهبه ص  یانو داعش  «)ع(میابراه»حضرت    به  ی«بغداد  ابوبکر»  هیبا تشب  نصر

ی  را برا   و عاری از مشکالت فعلی  درخشان  ایندهیآ  لهیوسنی بدو  کرده است    یسازیرا استعارش  راشعا گفتمان    ،انیرانیا

تحت سلطه   مناطق  ترسمردم  این  .کندیم  میداعش  سلف  کهنتیجه  خ  یگریروح  برموصو  داعش    ت  که گفتمان  دارد  غلبه 

 .شودیمالحظه م  هاآن در اشعار احالم نصر و عملکرد بازتاب آن

 .احالم نصر ،داعش ،الکال و موفه ی،انتقاد  گفتمانتحلیل : هادواژهیکل
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 مقدمه   .1

خوارج    .تر شده استتر و کامل گسترده  جیتدراست که به  ی گفتمان  انی جریک  بلکه    نیامده  دی پد  بارهکی   ی،سلف  سمیترور

 گرددیبازمها به زمان پیامبر)ص(  آن  شه پیدایشکه ری  در جهان اسالم دانست  انهیگراافراط  شهیجان اندمروّ  نیتوان اولیرا م

نخستآن(.  27:   1385)مفتخری، اسالم  یگروه  نیها  جامعه  که   یدر  سطح  با بودند  د  یبرداشت  از  ناقص  و   فه یخل   ،نیو 

البته   .دست به شورش زدند  و  دندکر  ری تکف  حکمیت در جنگ صفین و عدم توبه از این تصمیم  ش به سبب پذیر  را  روانشیپ

  دند و توبه کردند. شیمان شتند هرچند بعدها از آن پ شفعالی دا ش حکمیت بر امام علی)ع( نق شها در تحمیل پذیرخود آن
  توسل   ،شفاعت  ،ایقبور اول  ارت ی در خصوص حرام دانستن ز«  هیمیابن ت »   یهاشهیدر عصر معاصر با اند  یر یتکف  انیجر 

یافت.  و... عبدالوهاب»   ادامه  بن  شبه  «محمد  و    رهی جزدر  ول»عربستان  ا  ی«دهلو  اهللیشاه  هند  قاره  شبه    را  شه یاند  ن یدر 

 یمرحله برخ  نیپس از ا  ند.جهاد پرداخت  و  هجرت  را تکفیر کرده، به مسائلی چون  جواروامع همج  گریو د  دادندگسترش  

البنا»  «،رضا   دیرش»همچون   ا  یسازبه گفتمان   «قطب  دیس»و    «حسن  پرداختند و مفاه  نیدر  و   رفی تک  یگفتمان  میخصوص 

از   تیسلف  ، بدین ترتیبقراردادند  یسنت  تیمدرن را در مقابل جاهل  ت یجاهل  ه،کرد  یساز نهی نوع تفکر نهاد  نیجهاد را در ا

 . کرد  دای سوق پ  زین یو فرهنگ یاس یس  ری تکف به سمت ی و مذهب یاعتقاد   ئلحوزه مسا

نام    افراداز    گرید  یکی  تأک  ی«مودود» به  توح  دیبا  اسالم  هینظر   ،دی بر  ترو  یخالفت همگان  ای  یحکومت   وکرد    جیرا 

همچون دشمن   یبرنده و امور شی پ  یهایاستراتژ  ،اندازبه نگارش چشم  ی«ناج  کرابوب»و    «عبدالسالم فرج »همچون    یبرخ

 افرادی  در نهایت  .پرداختند  رهیو غ   نیمسلم  یروها ین  یقتال در اسالم و سازمانده  یها کیتکن  ،مراتب جهاد  ،و دور  کینزد

القاعده   سیمرحله با تأس  نیا  .کردند  ترک ینزد  ینیع  تیعمل پوشاندند و آن را به واقع  هها جامیها و استراتژ شهیاند  نیابه  

الدن» توسط   بن  شد    «اسامه  سازمانده  یساز شبکه  ی،انتحار  اتی عمل  کهآغاز  و  یو  است  یهایژگی از  ابومصعب »  .آن 

 «و جهاد   دیتوح» به نام    ی رانظام   التیتشک   وی توانست  .است  ی داعش  تیالقاعده به سمت سلف  رییتغ  فنقطه عط   ی«الزرقاو

  نه یزم  ،هان یسرزم  یرواج داد و با تصرف برخ  اسالمی را  مسئله خالفت  ی«ابوبکر بغداد»کند پس از او    یدر عراق راه انداز

بررس.کرد  «فراهمش»داع  لیتشک  یبرا  را م  یگفتمان  ،شداع   یورزکنش  وهیشو    هاشهیاند  یبا  دنبال    میابییرا  به  محقق  که 

 . است یو اجتماع یاسی س اتیح دور مانده از قدرت و ی بههادهردن ایک

اعمال خشونت  داعش  بر  پ  یو مجاز   یا رسانه   ۀگسترد  غات یتبل  ،بارعالوه  این  داعش  زنان  .گرفته است  ش یرا در  ی در 

به نام    ینقش مهمحوزه   مسائل    زهدر حو  کهد  کردن  جادیا  هیرقه سورالمتشکل از زنان در شهر    الخنساء«»دارند و گردانی 

 یالدیم  2014که در سال    « استالبغا  مانیادکتر »  این زناناز جمله    .کندیم  تیها فعالدر مناطق تحت سلطه آن  یاجتماع

 زیبه نام احالم نصر ن  یدختر و  . وستیپ  «الخنساء»  دانبه گر  یدر دانشگاه الدمام عربستان سعود  سیبعد از کنار گذاشتن تدر

فعالداع  گروه  برای  یندگ یو سرا  یسندگینو  نهیدر زم دل  وی.  کندیم   تیش  ابوبکر  تمجید    در  یاشعارسرودن    لیبه  دولت 

تا    کردندرا منتشر    یداعش اشعار و  همربوط ب  یها تی سا.  شناخته شده است  یداعش به شاعر دولت اسالم  انیدر م  ی،بغداد
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تبل  . احالم نصر کهها شدکه شاعر اول آن  ییجا میالدی،    2014سال    در  رودیم   ارداعش به شم  یغاتیاز فرماندهان جنگ 

 .را منتشر کرد« أوار الحق» به نام  شیخو یشعر  وانید یناول

است که  احالم نصر    خواندن اشعار،  رهیورزش و غ  یی،گوقصه  ،لمی ف  یتماشاعالوه بر  عناصر داعش    حاتیجمله تفر  از

  میگا   ،شعناصر داع  یجهاد  هی روح  تیتقومن  اشعار ض  نیا  .پردازدی از خشونت م  لیو تجل  سم یترور  ی،گر یدر آن به افراط

 .  ستا  هاگفتمان آن انگریگروه و ب نیا  دی عقا  غیدر جهت تبل

تحل به  سخنران  ش داع   گفتمان   ل یپژوهشگران  اساس  پرداختههیانیب  ،هایبر  داعش  مجالت  و  وها  جنبه    ی لاند  متون  از 

نقش   ی مجاز  یآن در بستر فضا   ی ری و تصو  یصوت   ل یو انتشار فا  عارشاند، حال آنکه سرودن ا غفلت کرده  این گروه  عری ش

ده  شعری این گروه پرداخته  شبه تحلیل گفتمان    شست؛ لذا در این پژوها  گروه داشته  نیافراد به ا  وستنیدر پ  یتوجهقابل

  است.

 ؛دارد  یمهم  گاهیجا  یاسیو س  یاجتماع   یها دهی پد  لیو تحل  ریدر تفس  «الکال و موفه »   هینظر  ،پردازان گفتمانهینظر  انیدر م

ا از د  ن یچرا که  بهتر  دانشمند  نظرتوانسته  گرانیدو  زبان  شهیرا که ر  اییهاند  اجتماع و س  ی شناسدر  به عرصه    استیدارد 

ارائه صورتآن.  بکشانند با  نظرنظام  یدبنها  از  مناسب  ،گفتمان  هیمند و روشمند  برا  ی مدل  و   ی اسی س  یها دهی پد  نییتب  یرا 

تری نسبت به سایر  شی بیها مؤلفهان، مفاهیم و  ش ( همچنین نظریه ای339  :  1388  ی،رازیو ش  یی کسرا)اندارائه کرده  یاجتماع

گفتمان   لی تحل  . در حقیقتکندها را از جهات مفاهیم مختلف بررسی می »نورمن فرکالف« دارد و گفتمان  ازجملهنظریات  

گروه   کی چرا که احتمال دارد گفتمان    ؛پردازدی نقش زبان در ساختار قدرت م  یبه بررس  «الکال و موفه» مورد نظر    یانتقاد 

ها و و ارتباط دال   یبندصول مفصلو مح  منظم  تیتمام   کینشمند  دو دا  نیگفتمان از نظر ا  .حاکم شود   یدئولوژ یبه ا  لیتبد

-بنیادیپژوهش    نیلذا در ا  دهد؛تشکیل می  ها آن  انیها و ارتباط م دال   نیهم  را   هی نظر  نای  میمفاه   ترین. اصلیها استمدلول 

محورها، مدلولدال   ترین  و  نظر    یهاها  موفه» مورد  و  وقته،  «الکال  دال مرکزی،  قبیل  و...    از  و  ودال شناور  ارتباط   نحوه 

بهااشعار    است و   هاآن  ان یم  یبند مفصل ادبتفکر آن  ندهیعنوان شاعر داعش و نماحالم نصر  ها بر اساس آن  یها در متون 

   .شودی م تحلیل

 پژوهش  پیشینة .2. 1

انجام نشده است. وجه تمایز مقاله حاضر    چه در ایران و چه خارج از آن  در خصوص شعر داعش  یپژوهش  چیه  تاکنون

پژوه داع شبا  گفتمان  که  بررسی کرده  شهایی  بررسی میرا  را  متنی  این است که جستار حاضر،  بیاند  که  تر مجال  شکند 

عواطف و احساساتی  ها بر اساس  ه و تفکر و به سخن دیگر به بررسی گفتمان آنشتجلّی احساس و عواطف است تا اندی

را بر اساس متونی از قبیل مجالت    شها، گفتمان داع شده است حال آنکه سایر پژوهشها منعکس  عر آنشپردازد که در  می

تری از نظریه »الکال و ش، مفاهیم بیشعر داع شدر بررسی    شه است. همچنین این پژوهشتر مجال اندیشاند که بیتحلیل کرده

 امل موارد ذیل است:  شها  شکار برده است. این پژوهها بهشدیگر پژوه موفه« را نسبت به 
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منش و  عرفان   مانینوشته ا  ی«مجاز  یخانواده داعش در فضا   یالگو   یالکان  -یگفتمان انتقاد  لی و تحل  ییبازنمامقاله »  -1

  یمقاله الگو   نیر اد  51  -  35  صفحات  ش،  1395،سال هفدهم  ،مجله مطالعات فرهنگ و ارتباطاتیی،  فسا  یصادق  الیسه

تحل روش  اساس  بر  داعش  گفتمان  منظر  از  تحل  سهدر    یالکان  یگفتمان  لیخانواده  تب  یری تفس  ی،فیتوص  لیسطح   ی ن ییو 

   .شده است  لیو تحل ییبازنما

2-  « تبل  لیتحلمقاله  ساختار  بر  حاکم  دابق:  داعش  غاتیگفتمان  مجله  مطالعه  اسد  «،مورد  عباس  مصطف   ینوشته    یو 

مقاله درصدد کشف    نیا.  24تا    7صفحات    ،1397بهار  ،  24شماره    ،76سال  ی،  انقالب اسالم  ی ها نامه پژوهشفصل   ی،دی مج

از را    عنصرخصومت  بوده است و  «دابق»  ی داعش  هی آن در نشر  تاب داعش و باز  ی غات یگفتمان حاکم بر ساختار تبلمعرفی    و

 داند. می هاآن ییناعبارز نظام م یهایژگیو

 پژوهش  ت یاهم .3. 1

انتقاد   لیتحل  -1 ا  یگفتمان  کندآن  دی عقا  ترقیدق  ییدر شناسا  تواندیگروه م  نیاشعار  و عملکرد    یبررس  -2  ها کمک 

مقاله   -3  گران عرضه کندرا به کنش  یترنانهیبها موضع واقعو تقابل با آن  یدر نحوه مقابله فرهنگ  تواندیگروه م  نیا  عقاید

 است. کنون مغفول مانده پردازد که تایداعش م  یانیو ب یغیلتب  یهاوهی از ش  یاحوزه یحاضر به بررس

 پژوهش  های پرسش .4. 1

ها و به عنوان متنی ادبی که مجال احساسات و عواطف است با گفتمان بیانیه  اشعار احالم نصر  .گفتمان حاکم بر1

 مجالت داعش به عنوان متون سیاسی یکسان است یا تفاوت دارد؟

 ؟ ستیچ «الکال و موفه»  هیبر اساس نظر اشعار احالم نصرگفتمان  میمفاه .2

 پژوهش   یها هیفرض  .5. 1

  یرونیازا  ؛ها استگفتمان گروه  انگریب  ،رهیها و غهیانیاز جمله مجالت و ب  یاس یمانند متون س  زین  یادب  متون .1

 رود.به شمار میو گفتمان داعش  دی بازگوکننده عقا زی اشعار احالم نصر ن

  ،عتیشر  یها و دال   چرخدمی  یخالفت اسالم   ل یتشک  یاشعار احالم نصر حول محور اصل  حاکم بر  گفتمان  .2

 .گفتمان است نیا  ی بارزژگیو دیگر، دی و عقاافراد  یو خصومت با تمام  استآن  میمفاه نیترجهاد از مهم

 پژوهش  ی نظر چارچوب  .2

 گفتمان  لی تحل .1. 2

تفاوت   ن یترمهمهایی دارند.  گردد هرچند با یکدیگر تفاوتمیبر ی شناسزبان ش دان به انتقادی  گفتمان ل یتحل ه ینظره شری

یوه شاست حال آنکه در    معنا   بیینت   یمبنا   تجمالی  و لغو  دستوری  عناصرشناسانه صرفاً  زبان  یها لیاست که در تحل  نیا



 پنجم شماره بیست و                              (             فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                            82

بیین معنا به ت در    رهی و غ  یاقتصاد  ی،اجتماع  ی،اس یس   ی،فرهنگ  ی، تیبافت موقع  یعنی  یعوامل برون متن  تحلیل گفتمان انتقادی،

گرفته می »زبان«  8:  1379)فرکالف،    ودشکار  در  معنا  دیگر  از طرفی  قواعد  (.  اجتنابضتابع  و  در روری  ولی  بوده  ناپذیر 

کند که الزامی و جبری است ولی ناسی، معنایی را بررسی می شلذا زبان( 21:  1383»گفتمان« تابع سالیق افراد است )سوسور،

نیز از وجوه مهم تفاوت    بخواهی استف معنایی اختیاری و دلشتحلیل گفتمان انتقادی در صدد ک -بانزو همین مسئله 

ته شسه نوع دا تا کنون    میالدی  1952در سال    شزمان پیدایگفتمان از    لیتحل  شرو  ناسی و تحلیل گفتمان انتقادی است.ش

 : است

 گراگفتمان ساخت ل یتحل .1. 1. 2

تر  بزرگ  یها واحد  یبررس  ی الدیم  1952سال    در«  س یهر  گ یزلد.»ش گرایی آغاز  نخستین مرحله تحلیل گفتمان با ساخت

تحل را  آن  و  قرارداد  توجه  کانون  در  را  نام  لیاز جمله  زمان  کهیدرحال  دیگفتمان  آن  از  قبل  تحل  ،تا   بود  «کلمه»  ،لی واحد 

 ، گفتمان ل ینوع تحل ن یدر ا .کرد د ی کأجمالت ت  ی در بررس انهیساختارگرا یکرد یراستا بر رو نی در ا ی و (95  : 1390ی،مقدم )

 ( wodakꓹ2001:5) ودشمیمتن توجه   یو مکان ی زمان طیتر از جمله فارغ از شرابزرگ یواحدهابه  اتنه 

 ی کارکرد ا یگرا گفتمان نقش لیتحل .2. 1. 2

مقصود از  .  کردند  وارد  گفتمان  لیتحلدر    زیمفهوم بافت را ن  قرن بیستم میالدی ،  70و    60دهه    در  از زبان شناسان  یبرخ

مکان  یزمان  طیشرا  ،بافت رفته  یو  کار  به  آن  در  زبان  که  نام   است  است  محل  در  بافت  نوع    نیا  .شودیم   دهیو اصطالحاً 

جمله   ورایتر  و پنهان  ترمهم  طی جمله است و از شرا  طیانحصار بافت به بافت حاضر در شرا  یکاست  یگفتمان دارا  لیتحل

 (. 95 : 1390ی، مقدم )غافل است

  یگفتمان انتقاد  لیتحل .3. 1. 2

کاست  با به  نقش  لیتحلی  توجه  سوم  ،گراگفتمان  تحل  ینوع  ا  دش مطرح  گفتمان    لیاز  و  قدرت  نقش  بر    ی دئولوژ ی که 

شرابه تحل  ی فرامتن  ط یمثابه  بر  دههیا  .دکن یم  دی تأک  یگفتمان  لیمؤثر  در  نگرش  عنوان  90و    80  ی هان  با    ل یتحل  میالدی 

انتقاد رو  انی جر  ی،گفتمان  دا»  د.ش  یگفتمان  کردیغالب  بنی م  را  «فوکو»و    «فرکالف»  «،وداک »  «،کی ون  از   گذاران انیتوان 

 یبرا  یارشته میان  ی کردیرو ی،گفتمان انتقاد   ل یتحل)همان(. در حقیقت  برشمرد  ی شناسدر حوزه زبان  یگفتمان انتقاد  لیتحل

 (. 23  :  2006شرشار  )کندیم  دیتأک   ارمتن و گفت  لهیبه وس  یاسیو س   یقدرت اجتماع  دگفتمان است که بر نحوه بازتولیمطالعه  

  یگران اجتماع از کنش  یگروه  یدئولوژ یها و اارزش  لیتحم  ا یانتقال    یبرا   یی مثابه مجرازبان را بهاین نوع تحلیل گفتمان،  

جلوه    ری گفتمان خود را مشروع و باورپذ   کهچراکه کاربران زبان دائماً در تالش هستند    ؛کندی مطالعه م  گرید  یهابه گروه

-(. یکی از انواع نظریه94:  1398  ،احمد پناه  ی،سنگسر   ییصفا) ردیبپذ   قتیعنوان حقداده و مخاطب را قانع کنند که آن را به 

 های تحلیل گفتمان انتقادی، نظریه »الکال و موفه« است. 
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 « الکال و موفه»  یانتقاد ی گفتمان ل یتحل. نظریه 2. 2

 نیرا با جمع ب  شی خو  هینظر  «و موفه  الکال»  .شده است  یگذار آن نام  بدعاست به نام دو دانشمند م   «الکال و موفه»  نظریه

زبانشناس  سمیمارکس  یدو سنت نظر  تغ  ی و  اعمال  آوردند  ی رات ییو  به وجود  آن  زبان  ی اجتماع  شهیاند  ،سمی مارکس.  در  -و 

 ن ی ا  ختن یبا در هم آم  ها آن(.  54  :  2019  ،بسیلی و ف  ورغنسن)یکند یآن را فراهم م  ازی موردن  ییمعنا  هی ساختارگرا نظر  یشناس 

د آن  هانیساختارگراپسا  یاهینظر  ،دگاهیدو  مطابق  که  کردند  ارائه  اجتماع  ،را  حوزه  شبکه  یکل  مثابه  فرآ  یابه   یندها یاز 

تول  ،متفاوت است که در آن با  یبرا  یادهیهر عمل و پد   «الکال و موفه»  دهیعق  به  (.همان  )شودی م  دیمعنا    د یمعنادار شدن 

قابل  یزمان  هادهیپد  و  گفتار  ،اعمال   و  باشد  یگفتمان و  ممعنادار  گفتمان  شوندیفهم  چارچوب  در  قرار    یخاص  یکه 

 (.16 : 1379  کیتاج)رندیگ

  ن یا  هینظر(.194  :  1383زاده    ینیحس)و جامعه وارد کردند  استیگفتمان را از حوزه فرهنگ و فلسفه به حوزه س  هاآن 

  1388  ی،رازیپوزش ش  یی وکسرا)برخوردار است  یو اجتماع  ی اسیس  یهادهیپد  نییدر تب  یاالعادهفوق  ت یدو دانشمند از قابل

 ی مندنظام  ۀکریگفتمان پ  . در این نظریه،آمده استدستبه  یبندچون مفصل  یمیمفاه  یریکارگبه  هیدر سا  تی قابل  نیا  (.341:

معنادار    یا گونهکه به  ردیگیز واژگان را در برما  یا شود و مجموعهیمرتبط حاصل م   میعناصر و مفاه  یبنداست که از مفصل

 هستند. باهم مرتبط 

  نیاز ا  ت یهو  .دی آیم  دی اند پدشده   یبندکه باهم مفصل  گری د  یها ت یصرفاً در شبکه هو  ز یهر چ  ت یهو  ه ینظر  نیا  طبق

که ما اکنون از چنان  یتیهو  ،موجود زنده  کی بدن    سمیاز ارگان  یطور مستقل و جدامثال چشم به  یاست برا   یمنظر ارتباط

در دو   ره یغ  ای نماد    ،سخن  ،فعل  کی ممکن است    و همچنین است    ش ارزیب  ی چرب  ی گو  کی ندارد و تنها    میکنیآن درک م 

توان به کاربرد چاقو اشاره کرد که بسته یمثال م  یبرا  ،داشته باشند  گریکدیبا    ادضمت  یمتفاوت و حت  ییمعنا  ،گفتمان متفاوت

 (. 342 :همان )متفاوت بلکه متضاد دارد   ییخالفکار بار معنا ای ردین را به کار گآ پزشک نکهیبه ا

شمارد و بر  یرا مردود م  یگفتمان ری و غ  یگفتمان  زی است که تما  نیا  گرید  اتیبا نظر  «الکال و موفه»  ه یتفاوت نظر  وجه

  ی هااز داده  ی عیبا مجموعه وس  «الکال و موفه»گفتمان    لیتحل  ن یبنابرا؛  کندیم   دی تأک  یاجتماع  یها بودن تمام حوزه  یگفتمان

را  گفتمان    لی روش تحل  نیا  می مفاه  نیترمهمدر ادامه    .(94  :  1390  ی،مقدم  )کندیبه مثابه متن برخورد م  یزبانریغ  و  یزبان

 کنیم.معرفی می

 « الکال و موفه»گفتمان  لیتحل  هینظر م ی مفاه .  3

 دال و مدلول . 1. 3

  ی انتزاع  ینمادهات و  اعبار   ،میمفاه  ،ها اشخاصدال   .دارند  ید ینقش کل  «الکال و موفه»  هی مفهوم دال و مدلول در نظر  دو

دال بر آن داللت   ک یکه    یمعنا و مصداق  .دن کنیداللت م  یخاص  یخاص بر معنا  یهستند که در چارچوب گفتمان  ی قیحق  ای
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بهرام )  شودی معنا م  مای  دال مورد نظر برا   ،آن  دنیاست که با د  یا مدلول نشانه  و در حقیقت،  شودی م  دهی مدلول نام  دارد،

 .مدلول آن است انیب یجامعه دال و آزاد ک ی عنوان مثال تکثر مطبوعات منتقد در به(. 136 : 1379 ،پور

 ی دال مرکز. 2. 3

  لی تشک  یرا دال مرکز   یمنظومه گفتمان  یهسته مرکز  .رندیگیحول آن نظم م  ها دال   ریاست که سایی  هانشانه  ای   نشانه

  ک ی که در    یمیمفاه  گریدیعبارت به  .دهدیو سامان م  کندیرا به خود جذب م  هادال   ری هسته سا  نیجاذبه ا  یرو ین  و  دهدیم

  یعنوان مثال دال مرکز به(.540  :  1387  ،قتیحق)رندیگیشکل م  یدال مرکز  ایمفهوم    کیحول    شوندیم   یبندگفتمان مفصل

 . عدالت است )ع(، یحکومت امام عل

   وقته  .3. 3

  شده  یبندفصلمگفتمان    کی که در درون  هستند    یو عناصر  هاتیموقع  املشها  وقتهیکی از عناصر گفتمان، وقته است.  

ها حول دال  وقته  یثبات نسب  قیها از طر گفتمان  یر یگنقطه شکل  (.101  :  1390  ی،مقدم  )اندافتهیدست  ییو معنا  تیو به هو

(. به عنوان 61-62:  2019  ،بسیلیو ف  ورغنسن)یکنندیکسب م  یخود را از نوع رابطه با دال مرکز  یمعنا  که  است   یمرکز

ور، حمایت از شهای حفظ استقالل کمثال در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون اساسی، دال 

پوریان و اند)علی دهش بندی  مرکزی والیت فقیه مفصلپذیری و... به عنوان وقته حول دال  مظلومان و مستضعفان، نفی سلطه

 (. 89: 1393نوری اصل،

 دال شناور  .4. 3

آن    خود به  اب مدلول موردنظرسانت  یبرا  یاسیمختلف س  ی هااست و گروه   (ثابت  ریغ)است که مدلول آن شناور    یدال

گفتمان آن را بر اساس سالیق خود تفسیر  (. به سخن دیگر دالی است که هر  157  :  1383  ی،سلطان  )کنندیباهم رقابت م

  ها آنای گفتمان  ضی از این دال که متناسب ف لولمد  ها، معنا وافراد و گروه   ت خاص خود را دارد. بنابراینشکند و بردا می

، رتنظادال    مثالً(  344  :  1388  ی،رازیو پوزش ش  ییکسرا)دنرانیم  هیرا به حاش  گرید  یها و مدلول   دنکنیبرجسته ماست را  

ایران  مدلول    یدارا   در  گفتماندو  و  تالاست  مختلف  مدلول    شهای  که  لذا    موردنظردارند  دهند؛  انتساب  آن  به  را  خود 

ستطالعی)نظارت  ا   طلب مدلول نظارتگفتمان اصالح  و  ی)نظارت از باال به پایین(استصواب  گرا مدلول نظارتگفتمان اصول 

 . (99: 1390 ی،مقدم  کنند)ت میش را از آن بردا  از پایین به باال(

 ی دال خال. 5. 3

  نیبه بهتر  عیت آرمانی راضاین و  دارند تا  شتالها  گفتمانآل و مطلوب است.  رایط ایدهش ی ارائه تصویری از  خال   دال 

خواهد   استیجامعه و س  ییایسبب پو  ،آن  دیتول  کندیهمواره نواقص را گوشزد می  از آنجا دال خال  ارائه دهند.وجه ممکن  
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سازندگ.  (Laclau,1994: 49)شد دولت  گفتمان  در  مثال  عنوان  تو  ی،به  خال  یاسیس  سعهفقدان  دولت   یدال  که  است 

 . (99: 1390 ی،مقدم )اعالم کرد  شی خو یینظام معنا یاصالحات آن را به عنوان دال مرکز 

 )تخاصم( تیو ضدّ تیر یغ.6. 3

موفه«   و  »الکال  گفتمان  نظریه  مفاهیم  جمله  ضد  ی سازتیری غاز  تولگفتمان  است.  تیو  به  اقدام  همواره    ای   رغی   د یها 

:  1397)هادیان و دیگران، ستیاز آن ن   یز یبه قدرت گر  دنیرس  و  تیهوی  ری گشکل  یبرا   چرا کهکنند  یخود م  یدشمن برا

با د  یثابت  ت یذات و هو  ای اش  در حقیقت،  (.198 ارتباط  در  تنها  و  م  ی تیو ضد  ی گریندارند  برقرار  آن  با    ت یکنند هویکه 

پگفتمان  لذا  (545  :  1387  ،قتیحق)ابندییم به   (156  :  1383  ی،سلطان)کنندی م  یساز تی ریغ  افتنی  تیهو  یبرا  وستهیها 

 . و برعکسبه شب است  بستهواروز  تی هو یرو نیدرک کرد از ا توانیم بش  عنوان مثال مفهوم روز را تنها در تعارض با

 ی رانهی و به حاش ی سازبرجسته. 7. 3

دارند تا مفاهیم مورد نظر خود را برجسته    شهمواره تال  هاگفتماناین دو مفهوم راهکار حفظ و استمرار گفتمان است.  

گفتمان مفاهیم  و  کنند  مهم  حاو  به  را  رقیب  دهند)ش های  جلوه  اهمیت  وبی  برانند  ش  ییکسرایه  پوزش   :  1388  ی،رازیو 

مفاهیم  ی همراه است)همان( زیرا در آن، تقابل  رانهیو به حاش  ی ساز برجسته   مفهوم غیریت و تخاصم در ذات خود با   (.348

می رخ  از شگفتمان  دهد.گفتمانی  حاش   ی سازبرجسته  یبرا   ی مختلف  ی هاوهی ها  به  و  م  بی رق  یرانهیخود    که  کنندیاستفاده 

به   یافزارسخت  بخشکند و  یم   دایدر قالب زبان نمود پ  یافزارنرم  . حالتاست  یافزارو سخت  یافزار نرم   رهدو چه  دارای

 -  113  :1383  ی،سلطان)ابدییو مانند آن نمود م  یابانیترور و تظاهرات خ  ،اعدام  ،حبس  ،فی چون توق  یمختلف  یهاصورت

112.) 

 گفتمان  یوجه استعار  - یاسطوره ساز .8. 3

برا بار یفراگ  یگفتمان  استعار  یآرمان  یشکل  دیشدن  بگ  یو  خود  را    ردیبه  خود  ن  یپاسخگو و    ی تقاضاها   و  ازهایهمه 

با توانمند نشان    دارد   شلذا تال   ست؛همراه ا   ی ها و مشکالت اجتماعهمواره با بحران  گفتمان.  موجود در جامعه نشان دهد

 ن یبد  و  (104  :  1390  ی،مقدم  )کردن و ظهور و بروز خود بهره ببرد  کیهژمون  یبرا   طیشرا  نی از ا  کل،شحل مدادن خود در  

  انه یگراآرمان  ر یتصو  ن یا  «الکال و موفه»  . ستین  ی فعل  تاز مشکال  ی خبر  گرید  ،که در آن  کندیم  فی را توص  یطی منظور شرا

اسطوره ش  ییکسرا  )نامندیم«  myth»  را  پوزش  گفتمان353  :  1388  ی،رازیو  اسطوره  نیا  لی تبد  یبرا  (   کیبه    یاوجه 

-بدین ترتیب استعاری  (105  :  1390  ی،مقدم)  ردیگیاز استعاره کمک م  یفرهنگ عموم  کی و در قالب    یاجتماع   ریتصو

  سازی رابط واقعیت اجتماعی با اسطوره است.
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 « الکال و موفه»  هیاشعار احالم نصر بر اساس نظر  لی تحل. 4

 ر صن  احالمنامه . زندگی1. 4

نصر، و  سور  اهل  احالم  اسالمیه  دولت  است  یبه شاعر  اسامه  وی،    هیکن  .(Haykel; Creswell :  2019)مشهور  ام 

سال   .است  یدمشق دنمیالدی    1992  در  به  دمشق  زندگی،  در  و  آمد    ایدر  دوم  دهه  سوراوایل  عربست  هیاز  سعودبه    ی ان 

است   «حداد  مهیشم»   یو   یمعتقدند که نام اصل  یبرخهرچند    پرداخت.  ل یبه تحص  «الخبر» مهاجرت کرد و در مدرسه شهر  

ا میالدی    2011که در سال   آغاز  ا  هی در سور  عتراضاتبا  بررسی گزار 2018)حمزۀ:کرد    مهاجرتکشور    نی از  با   ش( ولی 

  خی در تارود که نام وی همان احالم نصر است. وی  شخص میش م  ش عر، کتب و مقاالت شها و اسم وی بر روی دیوان  سایت

ابو   هیکنبا    «محمد محمود» از فرماندهان داعش به نام    یکیبا    هیبه سور  ت شبازگاز  پس  روز    کمیالدی ی  2014  اکتبر  11

 (. انهم)ازدواج کرد بی اسامه القر

برا  ی اشعارو  از مبلغان مشهور داعش است  احالم نصر   (.Easton: 2015) است    سروده  ینظام  اتیبه عمل  قیتشو  ی را 

به   احالم نصر   تیفعال.  منتشر شدمیالدی    2014در سال    که  است   ده یقص  107شامل    «أوار الحق»به نام    ی و  یشعر   وانید

 اساسفرزندان بر    تیترب  خواهاندر آن  که    است  نوشته  «الحقيقةاْلرهاب، الحياة  »با عنوان    یو کتاب  محدود نشده  سرایندگی

 (.2018تی است)حمزه:سیتروراعمال 

روک از دانشگاه آکسفورد اشعار احالم نصر  بکالج پمی  و اسالم  یپژوهشگر ارشد مطالعات عرب  «کندال   زابتیال»  هبه گفت 

ش  زیبا  و  کنندهرهیخ به  و  می ش  کیکالس  هویاست  مضامعم  سراید)همان(.عر  او  نیده  نظام  یروهای ن  شیستا  اشعار   یشبه 

را    شتوان گفتمان داععری میش  نیمضامهمان(. البته از البالی این    )است  ی«ابوبکر بغداد» ش و  داع   خالفت خودخوانده

گفتمان  ی ساختارها  یدارا  ی اسی همچون متون س ز ین  یادب متون  کهناسایی و بر اساس نظریه »الکال و موفه« تحلیل کرد؛ چرا ش

(. 148  :  1399  ،گرانیزارع و د  آید)میدست    به  سندهینو  کی دئولوژیها افکار اآن  یانتقاد   لی مدار هستند و با مطالعه و تحل

 پردازیم.در ادامه به معرفی عناصر این گفتمان می

 عر احالم نصرش ی دال مرکز .2. 4

  ش یهدف خو«  أوار الحقّ»  وانیاحالم نصر در مقدمه د  .است  یاسالمخالفت  کیل  شت   ،داعش  یگفتمان شعر  یمرکز   دال 

آبادان دژرا  اسالم  ی  کرده  ی خالفت  م  است  اعالم  »همهدیگویو  نامّ  :  اسالم  تالش   هستندخداوند  ی  ار ی  ازمند یت  با  تا 

(. وی  13  :  2014  ،نصرال«)دنباش  دهشرا   خالفت   برپایی و استحکام دژ  ی برای خشت  بسان  خود در کنار رزمندگان،  متواضعانه 

اشعار کانون  زین  شدر  مفهوم  محور  یبه  ت و  در  شی  اسالمی  تصر  فتمانگکیل خالفت  نمونه    حیداعش  عنوان  به  در دارد. 

 : دیسرایم نیچن«هذى الخالفة سوف تعود» با عنوان یا دهیقص

 وهذي الخالفُة َسوَف تُعودُ   فَهذي الَمعالى تروُم اللقاَء   

 وَتحکَم كل  ربوِع الوجودِ              ِلتغمَر كل  األناَم بنوٍر    

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Haykel&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Robyn_Creswell&action=edit&redlink=1
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ُم ِفيَنا الکتاَب المنيَر    َيسوُس األناَم بعدٍل يقـودُ       ُيَحکِّ

بزرگی »این  نور  )ترجمه(  غرق  را  مردم  همه  تا  گشت،  بازخواهد  خالفت  این  و  هستند  دیدار  خواهان  برتمام  ها،  و  کند 

ها را هدایت های هستی حکم براند، کتاب نورانی قرآن را بین ما حاکم کند و با عدل بر مردم حکومت کرده، آنسرزمین

 (.44: 20014کند«)النصر،

  ی دال مرکز  ؛ لذاداندیخالفت م  یبر مبنا  یحکومت اسالم  ییرا برپا  ایراه برون رفت از مشکالت دن  عار،شدر این اوی  

-ی عادالنه بر مردم حکومت مو    میکرقرآن  ات یدهد که بر اساس آیقرار م  یخالفت اسالم  کیلشت داعش را    یگفتمان شعر 

 ق ی تابع سال  ،که گفتمان  ییاز آنجا  یاست ول  تیسیآن ترور  تیماه  و  ستین  ی راستینخالفت اسالم  ،حکومت  وهیش  نیا.  کند

 ، داعش  یحکومت در گفتمان شعر   وهیش  ن یاست ا  یار یکامالً اخت  ل در آنست و رابطه دال و مدلوا  هاو ذوق افراد و گروه

 :دی گویم نیچن «دولة اسالمي منصورة »با عنوان  یگر ید دهیدر قص  .به عنوان خالفت دارد یمدلول
 وَستحکُم كل  الَمعمورة       دولُة إسالِمي َمنصورة   

 َيحفُظها ِمن ُكّل ُخُطورة        واللُه تعالى َيحميها      

حقا    قدَعاَنت أوطاني فسقًا     وتجّرعِت الناُس السُّ

 َتحکيُم اْلسالِم ضرورةٌ          انُظر للعالِم وَستلَقى           

ها حکم خواهد راند. خداوند متعال آن را حمایت و از هر خطری )ترجمه( »دولت اسالم من پیروز است و برهمه سرزمین

اند. به دنیا بنگر خواهی یافت که حاکم کردن  است و مردم ]جام[ نابودی را سرکشیدهکند.سرزمینم از فسق رنج بردهمیحفظ  

 (. 54اسالم ضرورت است«)همان:

موجود    ی هاگفتمان  ی هایداعش را بر اساس کاست  ی گفتمان شعر  ییاحالم نصر نظام معنا  ،شودیمشخص م   اتیاب  نیا  از

مردم از جمله فسق، فجور  مشکالت  یتوانمند و کارآمد برا  یرا راه حل  یخالفت اسالم  یی رده است و برپابنا ک  ایحاکم بر دن 

و   یضرور  یامر  ،همان خالفت  ایاسالم    تیکه حاکم  شودمشخص می  ایبا دقت در دن؛ لذا به زعم وی  داندیم  و هالکت

 ی تشکیل حکومت و خالفت اسالمیدال مرکز  نیحول همگفتمان شعری داعش    گرید  میهمه مفاه .  است  ری اجتناب ناپذ 

 . رندی گیکرده و قرار م  دای معنا پ

 در شعر احالم نصر هاوقته  .3. 4

کیل  شوقته، حول دال مرکزی ت   عنوانبههایی هستند که  ریعت دال شمفاهیم جهاد، هجرت و نفیر، فتح و تسخیر دنیا و  

ها ها ثبات نسبی معنایی داده است. در حقیقت این وقتهبه آن  شعری داع شاند و گفتمان  دهش بندی  خالفت اسالمی مفصل

 پردازیم. عار احالم نصر می شها در اکیل خالفت اسالمی هستند. در ادامه به بررسی این وقتهشراهکارهای ت 
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 جهاد  .1. 3. 4

  دلول داعش م  یدر گفتمان شعر  یاست ول  سمیاز ترور  ینوع   قتی و به دور از منطق داعش در حق  زی آماعمال خشونت

ی«، رهبر  ابوعمر البغداد»   است، همچنین  داعش   ی پرتکرار گفتمان شعر  م یاز مفاه  یکی  جهاد   . است  افتهی به نام جهاد    یگرید

ده ش در آن بسیار تکرار  جهاد  مفهوم    که بند ذکر کرده    نوزدهگروه را در    این  دی عقامیالدی،    2007سال    بیانیه   در   داعش  سابق

به عنوان    نیا  ییجهادگرا.  (1397رسانی امیر:   است)پایگاه اطالع به معنا خشونت  یتهاجم  کرد یرو  کی گروه    یبار و صرفاً 

 . احالم نصر در خصوص جهاد چنین سروده است: است قتال 

 إن  الِجهاَد َحياُتنا َو َفالُحنا                           َل عيَش إَّل ِبالجهاِد َو ِعّزه      

نا               وُهَو اّلذي َيخَشاُه أجَناُد الِعدا   عادَة ِفي الدُّ  وُهو اّلذي َرَسَم الس 

رستگاری ماست. این همان چیزی است که    )ترجمه( »هیچ زندگی و عزّتی بدون جهاد وجود ندارد. همانا جهاد، زندگی و

 (. 2014:16)النصر، ترسد وهمان است که سعادت را در دنیا ترسیم کرده است«.سپاه دشمنان از آن می 

  ر یو سا  د محصور کردهت را در جهاو عزّ  ی قیحق  یزندگ  ،جنس  ینف  یکاربرد ال با  و استثنا و    فین  وهیبه شاحالم نصر  

ش داعبار تالش دارد به اعمال خشونت  ،بودن رابطه دال و مدلول در گفتمان یار یتوجه به اخت با  . وی کندیم فی ها را نروش

کیل خالفت اسالمی به عنوان دال مرکزی گفتمان است. در شساز ت. وقته جهاد زمینه بنامد  درا جها   بدهد و آن  ینیصبغه د

 سراید:گونه می« اینأريد الجهادقصیده دیگری با عنوان »
 ُينجي الَبرايا و َيمحُق ذَّل     لجهاُد َسُيلِجُم ظلمًا هذا ا 

 ألهزَم ُظلمًا َفظيعًا أليَما    فُقمُت أريُد الِجهاَد العظيَم  

کند؛ پس قیام کردم و خواهان  دهد و خواری را نابود می )ترجمه( »این جهاد به ظلم، لگام خواهد زد و مردم را نجات می

 (.40وحشتناک و دردناک را شکست دهم«)همان:جهاد عظیم هستم تا ستم 

  ،سوره نحل  125  هیآ  .ستی صرفاً جهاد مسلحانه ن  شودیانجام م  حقّ  یدعوت به سو   یکه برا   یجهاد  ،قرآن  طبق نصّ

از سو   یدعوت به سو  وهیش برم   ا حکمت،ر  )ص(امبری پ  یخداوند  در گفتمان داعش    یول  شماردیموعظه و جدال احسن 

داع ش مردم،  شعری  نجات  روتنها    راه  با  مسلحانه  است  یتهاجم  کردیجهاد  بار  خشونت  کار  .و  به  ابیات الفاظ  در  رفته 

 .مسلحانه و خشن است ، اعمال جهاداز  یو دمرا کند خص میشم

 هجرت و نفیر .  2. 3. 4

ه هجرت دعوت  ها را بنیسرزم  گریافراد د  این گروه،  است.  ریهجرت و نف  ،داعش  شعری  گفتمانهای  وقتهاز    گرید  یکی

بامی تا  را فراهم کنند.  مشارکت در  کند  تحقق خالفت اسالمی  نام  داع در مجله    وقته  ن یا  جهاد زمینه  به  از   زین  «دابق»ش 

اند  انداخته  ری به تاخ رهیو غ  لیرا به بهانه تحص دکه جها کردهلی ص و تحصهمه افراد متخصّکه در آن از بارز است  ی محورها
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 زین  ی الدیم  2007سال    هیانیدر ب  شرهبر داع  نیهمچن  (.(Dabiqꓹissues3:26دکنیبه دستگاه خالفت دعوت م  وستنیپ  رایب

د کرده  هانیسرزم  گریمبارزان  سرزنش  انکیم  حت ی نص  را  آنها  ،را  دولت  به  که  اطالع  وندندیبپ   شانید  رسانی    )پایگاه 

 :دی گویمبه این مفهوم پرداخته است و  «ِمقدام ملحمة نضال »دهی قصاحالم نصر در   .(1397امیر: 

 َوَدُعوا الُکل  إلى اْلمَدادِ             َقاُلوا ِهَي َدولُة اْلسالِم          

اِم             بِت الِمقداِم               َمن َنَفَر إَلى أرِض الش   ِبالعزِم الث 

به کمک فراخواندند. کیست که با عزم، ثابت قدمی و شجاعت به )ترجمه( »گفتند که این دولت اسالم است و همگان را  

 (.96: 2014شام هجرت کند؟«)النصر،

»نَفَرَ« که  کند و با به کاربردن الفاظ  یشام دعوت م   نیهجرت به سرزم  یش را براداعهمه طرفداران    اتیاب  نیدر ا  یو

  . کندی م  یبند مفصل  یول دال مرکزحمفهوم هجرت را    »أرضِ الش ام« که مقرّ خالفت اسالمی استو    داللت بر هجرت دارد

در ش  داعنگاه    انگر ی مفهوم هجرت بکند.  معرفی میو شجاعت    ی جهاد همراه با ثابت قدم  را در این ابیات،  هدف از هجرت 

  نیابه حاکمان و قوانین    دی که شهرون هر  شود و  ینم  ت یها رعادر آن  یحدود شرع  ؛ زیرا معتقدندکشورها است  تکفیر همه

گونه که صحابه داعش هجرت کنند همان  سلطه به مناطق تحت    د ی با  یمسلمانان واقع  ایت دارد نیز کافر است و ضورها رشک

الّصادعا»با عنوان    یگرید  دهیدر قص  .اسالم هجرت کردند  نینصرت د   یبرا   )ص(رسول اهلل بالدين كان  َمن  گونه نیا  «بايعُت 

 : سروده است

واضَر َواقعاً                     َد ِفي اْلسالِم َصرحًا َعاليًا     َقدَشا  َجَعَل األَمانَي الن 

 َحَملت َلهم كأَس الَمکارَم راتعاً                     َوَدَعا َجميَع الُمسلميَن لَدوَلةٍ 

تبدیل   واقعیت  به  را  پرطراوت  آرزوهای  و  برپاساخت  بلند  قصری  اسالم،  »در  دولتی )ترجمه(  به  را  مسلمانان  وهمه  کرد 

 (. 104فراخواند که برای ایشان جام لبریز از کرامت را آورد«)همان:

و تحقق    یداعش راه برون رفت از مشکالت فعل  یاست که در گفتمان شعر  یخالفت اسالم  بلند،از قصر    یو  مقصود

است کنند؛   و  اهداف  هجرت  خالفت  این  سوی  به  باید  هجرتوق  بیترت   نیبد  مسلمانان  مرکز  ته  دال    خالفت   ی حول 

نسب  و  بندی شدهمفصل ق  نیهمچناست.    یافته  ییمعنا  ی ثبات  عنوان    یگر ید  صیدهدر  النفير«با  و  و   ی دولت اسالم  »الهجرة 

-نیسرزم  بههجرت    رای ن را با گرید  ی دولت به نوع  نیا  یایبا برشمردن مزا   توصیف کرده،  را   آندر    یامن و اسالم  یزندگ

   (.129همان:)کندیخالفت دعوت م های تحت سلطه

 فتح و تسخیر دنیا  .3. 3. 4

و رهبر همه مسلمانان جهان    فهیرا خل  ی«ابوبکر بغداد »است که رهبر خود    نیداعش ا  ی گفتمان شعر   میجمله مفاه   از

آنیم اسالم  هاداند.  دولت  از  را  اسالم  ینام گروه خود  دولت  به  و شام  ن  دادند  رییتغ  یعراق  آن  دهدان میشکه  ها  هدف 
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  ر یرا به تسخ  تیاولو  ریمس  نیالبته در ا   .دارند  در سر  ها راتسلط بر قاره  یایو رو  ستین  شاممحدود به حکومت بر عراق و  

  معتقدند بعد ازاند و  منتشر کرده زی ن ش یخو ه یانی مسئله را در ب ن یا .اندداده نینشانسلمم یشهرها  ی آزادساز شانیا ر یبه تعب ای

رسانی   )پایگاه اطالعاست  ینیافراد واجب ع  یبر تمام  نینشمسلمان  یشهرها   یآزاد   یجهاد در راه خدا برا  ،سد سقوط آن

مجله    .(1397امیر:  کرده  زین  «دابق»در  نبااند  تصریح  مسلمانان  د  رهیدا  دی که  مرزها   نی شمول  به  محدود   ی مل   یرا 

  ی مسئله در گفتمان شعر  نیا  .کشورها را دارند  ری و تسخ  با همه دنیا  سر جنگ  و بدین ترتیب  (Dabiqꓹissues11:47)کنند

 :دی سرایم گونهنیا  «دولة اسالمي منصورة »با عنوان  یاده یمنعکس شده است و احالم نصر در قص زی آنها ن

 وَستحکُم كل  الَمعمورة             دولُة إسالِمي َمنصورة    

 َتحکيُم اْلسالِم ضرورةٌ               انُظر للعالِم وَستلَقى   

برهمه سرزمین پیروز خواهد شد و  یافت که حاکم  )ترجمه( »دولت اسالم من  بنگر خواهی  دنیا  به  راند.  ها حکم خواهد 

 (.54: 2014کردن اسالم، ضرورت است«)النصر،

م  اتیاب  نیا  از پا  شود یمشخص  بر  تنها  داعش  هدف  اسالم   یی که  ن  یخالفت  شامات  و  عراق  منطقه  بلکه    ستیدر 

خالفت   برای   که داعش  ییای نقشه جغراف  دانند.یم   یامر ضرور  کی   ای دن  یبر تمام  را  خالفت  ن یا  یای جغراف  و  سلطهگسترش  

و   مرزها استانداز گسترش  چشم  بیانگر  نیز  رهیاندلس و غ  ،از جمله خراسان  های آنشی بخها کرده و نام  یطراحاسالمی  

دیگر طرفی  سلف  یانشانه   از  گفتمان  برا  یخی تار  سامیا   زیرااست    شانیا  یاز  برگزآن    یرا  قصوی    .انددهیمناطق   ده یدر 

 : داندیکشور مصر را متعلق به گروه داعش م «ومصر اليوم في ثوب الحداد» با عنوان  یگرید

 َفِمصُر َلَنا َوليَست ِلأَلَعاِدي َو َماَذا اآلَن ِإخَواني؟ أِجيُبوا    

 (.71)ترجمه( »ای برادرانم اکنون چه شده است؟ پاسخ دهید مصر از ماست و از دشمنان نیست«)همان:

-نیسرزم ۀدر زمر زی مصر را ن  ،پرداخته  یخالفت اسالم سلطهتحت ی مناطق ای شعر به مفهوم گسترش جغراف ن یا دروی 

گونه نیا  «»عّز اَلسالم لقد عادابا عنوان    یگر ید  دهی در قص  .دیدرآ  یخالفت اسالم  ت یتحت حاکم  دی شمارد که بایبرم  ییها

 : دیسرایم

يِن َونمُحو األحَقادا نَيا     ِبالدِّ  َوَسنحکُم أرَجاَء الدُّ

 (. 119کنیم«)همان: ها را محو می)ترجمه( »بر همۀ دنیا به وسیله دین حکم خواهیم راند و کینه

ن  نیا  در وقته،    .کندیم  حیتصر  یخالفت اسالم   یای بر مفهوم گسترش جغراف  زیشعر  به عنوان یک  فتح و تسخیر عالم 

مرکز دال  ثبات معنایی میشده  یبندخالفت مفصل  یحول  بدین  ،  به دیگر کشیابد؛    ش ورها، مفهوم گسترشکل که حمله 

 خالفت اسالمی را دارد نه تهاجم و ستم. 
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 شریعت  .  4.3. 4

داعش  میمفاه  از گفتمان  است    عتیشر  ،پرتکرار  ب  کهاسالم  آنیهانیدر  می   زین  هاهای  رسانه   ود.شدیده    داعش   ایمرکز 

(. Dabiqꓹissues1,3)شده است ح یتصر ز ی ن مسئله در خود مجله نیو به ا ردرا با تمرکز بر آن منتشر ک «دابق» ی امجله دوره

  ل یداعش را تشک  یگفتمان شعر  هایوقته  از  یکیدارد و    بسیاری  عار احالم نصر، کاربردشادر    و اسالم  عتیشر  ،مفهوم منهج

 :دی گویم ،مسئله پرداخته نیبه ا  «»أغاظ بني الصليب بما جناه با عنوان یا دهیدر قص  . ویدهدیم

وَح ِفيَنا      نيَعا      ُهَو اْلسالُم ُيعِطي الرُّ  ُقَوى َعزٍم لُنحِسَن ذا الص 

 َكِمثِل الِحصِن إذ َيبَقى َمِنيَعا                 َفإسالِمي َسيبَقى َلو َفنيَنا

ازیم. اسالم من باقی  بخشد تا این دستاورد را نیکو س )ترجمه(: »این اسالم است که به نیروی عزم و اراده در میان ما جان می

 (. 49:  2014ماند«) النصر،خواهد ماند حتی اگر ما نابود شویم مانند دژی که دست نیافتنی باقی می 

  د یانگارد و عقای م  ح یاز اسالم ناصح  را   گرانیفهم د  ،بودن رابطه دال و مدلول در گفتمان  ی اری با توجه به اخت  احالم نصر

تحقق   یدر دسترس برا   ینیراهکار د  نیتربه مثابه مهم  هجرت  های جهاد ووقته   قتیدر حق  .داندیم   یش را اسالم واقعداع

عنوان    یگر ید  ده یدر قص. وی  است  عت یشری  خالفت جهت اجرا دال مرکزی  به    دنیبخش    «ها عقاب؟قدوتُ   العقبانُ  أمِ »با 

 :کندیدر راه آن دعوت م یبه فداکار  اسالم را مدح و نید
يَن َباٍق َلو َفنيَنا    َباُب       ِبأّن الدِّ  ُهَو الَمغَزى الَعِظيُم ُهَو اللُّ

 َنفوُز ِبِه إذ َقاَم الِحَساُب              َجماِجُمنا ُلُه ُخِلَقت ِفداًء  

خلق  )ترجمه( »دین باقی است حتی اگر ما نابود شویم و هدف عظیم و اصل است. سرهای ما برای فدا شدن در راه آن  

 (.63شویم«)همان:شده است و در روز قیامت با آن رستگار می

داعش    دگاهیدر د  .هاستعزم و اراده آن  تیکه عامل تقو  کند معرفی میاشعار روح خالفت داعش را اسالم    ن یدر ا  یو

به  عتیتحقق شر  یمجرا  ،خالفت از د  یکی که تحقق    یا گونهاست  ناممکن است  یگریفارغ  و    بیانگر،  عتیشر  .نامحتمل 

 . شده است  بیان زیاشعار ن نیخالفت است که در ا نیا هیدرونما

 عر احالم نصر ش در  شناور  دال. 4. 4

با    ثیحد  نیا  هستند.  شیقر  لهیها را از قبهمه آن  کهاند  منحصر کرده  فهیبعد از خود را در دوازده خل  یخلفا  )ص(امبریپ

بن سمرة از    یالفاظ مختلف پ  جابر  این   81  :   9  ،ج  1401  ی،بخار   )آمده است  یبخار  حی در صح  )ص(امبریاز  به  استناد  با   .)

ی معنا  شای قریگانهدوازده  فاید تا به دال خل نتالش دار  و در این راستا  دباش  یشیقر  دیبا  فهیخلیان معتقدند که  داعش  حدیث،

بغدادی معر ابوبکر  را  آن  از مصادیق  یکی  و  بدهند  را  گفتمان خود  متناسب  و  و مدلول  کنند  افی    ت یمشروع  قیطر  نیاز 

افزا  شی خوخلیفه   الحس  فهیخل »  لقب  لذا  ؛دنده   شیرا  برا  ی«البغداد  ی نیابوبکر  به  ی را  خود  گروه   اندکاربردهرهبر 
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(41Dabiqꓹissues1,.)    ش  ی بودن خلیفه داع شر قریب  ی« یعنی وی از نسل امام حسین)ع( است. این مطلب نیالحس»لقب

، ش ی در گفتمان داعشگانه قریبودند. بدین ترتیب مدلول خلفای دوازده  شامام حسین)ع( از قبیله قری ؛ چرا که  داللت دارد

هستند. گروه  این  دیگر    خلفای  امامشاز طرفی  را  حدیث  این  مدلول  دوازدهیعیان  میشگانه  های  مفهوم یعه  بنابراین  دانند. 

-میرقابت    یعه در مدلول آن با یکدیگر نزاع دارند وشو    شگفتمان داع ناور است که  شی یک دال  شگانه قریخلفای دوازده

هستند، طبق وعده خداوند و پیامبر)ص( خالفت    شوی از داع  زعمبهخلفای مذکور که    معتقد است که  احالم نصر  کنند.

 :دی سرایم گونهنی ا گردانند؛ لذامیاسالمی را باز

 أن  الَخالفَة َعاِئَده              أَو َليَس َوعُد ِإلِهنا 

  (103 : 2014 ،صرگردد؟«)ن)ترجمه( »آیا وعده خدایمان این نیست که خالفت برمی

قص بغداد  یگرید  دهیدر  لقب    یابوبکر  با  وعده  کرده    فیتوص   ی«نیحس»را  مدلول  همان  وی  خالفت  کند،  بیان  تا 

 پیامبر)ص( است:

 القوُل ِمنُه لَقد يُفوُق الَمداِفعا            شيٌخ ُحَسينيٌّ َسداٌد ِفعُلُه  

 : همان ها فایق خواهد آمد«)استوار است و سخن او بر توپخانه   شای از نسل امام حسین)ع( که فعلیخ و خلیفه ش)ترجمه( »

باور دارد  شاسالمی توسط افرادی از قبیله قریت خالفت شبه دال بازگ شود که گروه داعشخص میشعار مش(. از این ا104

دوازده ائمه  نه  را  آن  مدلول  و  داع شگانه  ولی مصداق  خلفای  سایر  و  بغدادی«  »ابوبکر  بلکه  اثبات  می  شیعه  برای  و  داند 

فصل ناور نیز حول دال مرکزی خالفت، م شکند. بدین ترتیب این دال  ی بودن خلیفه، لقب »حسینی« را بر او اطالق میشقری

 ده است. ش بندی 

 عر احالم نصر شی در دال خال. 5. 4

دن آن، شدانند که با محقق  رایط مطلوب می شعیت و  ضی از فقدان یک وشکالت موجود در جوامع را نا شها، مگفتمان

رایط غایب در نظریه »الکال و موفه« دال خالی نام دارد. دال خالی گفتمان شعیت و  ضرود. این وکالت فعلی از بین میشم

کنونی دنیا را که به زعم وی به علت فقدان دال    کالتشم  احالم نصریوه حکومت قرون اولیه اسالم است.  ش  شعری داع ش

 کند:توصیف می  به وجود آمده است چنین شخالی گفتمان داع 

نيا وِبيَل َعذ بيُل           اِبُهم َكم َعانِت الدُّ لُم َشرٌّ َماِحٌق َوَو  َوالظُّ

 أيَن الجماُل ِلَترَتديِه ُحُقوُل؟      َوالَقحُط َصال ِبأرِضنا َوُربوِعنا  

ماُء َيُجوُل ِفي عمَراِننا؟    ؤاُل ُفُضوُل   أيَن الن   َهِذى ِبالِدي َما السُّ
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آنان رنج برد و ستم، بر زمین و خانهشر کش  )ترجمه( »دنیا چه بسیار از عذاب سخت  های ما  نده و سختی است. قحطی 

رفت کجاست که در آبادانی ما جوالن دهد؟ این سرزمین شد و پیش ها آن را بر تن کنند؟ رهجوم آورد، زیبایی کجاست تا باغ

 (. 32:  2014ولی نیست«)نصر،ضف شمن است و پرس 

کوتاه  یو و  ناش  دنیا  یها یمشکالت  کوتاه   ی را  گفتمان  یاز  قصور  آن  بحاکم    یها و  وضع  داند میر  و    یآرمان  تیو 

-کل حکومتشم  .کندمی   یمعرفوخلفا  اسالم  صدر    ییو بازگشتن به دوران طال  یتحقق خالفت اسالم  هی مطلوب را در سا

همین   ش. داعبوده است  قدرتاست که اسالم در اوج    های صدر اسالمخالفت  ، فقدان سبکش  های معاصر به زعم داع

تبدیل کرده است.د به دال مرکزی گفتمان خود  به تصو  نیز  احالم نصر  ال خالی را  »أوار    وانیآن دوران در د  دنیکش   ر یبا 
 »ملحمة النضال مقدام«،  دهیبه عنوان نمونه در قص  .و نشاط ببخشد  ییایپو  یخالفت اسالم  یبه دال مرکز  تالش دارد تا  «الحق

 : دیسرایم  نگونهیکند و ای م یاسالم معرف ییآرمان و مطلوب دولت داعش را بازگشت به دوران طال

 َقدَسَمَقت ِلُتَعاِنَق َنجَما    ِهَي َدوَلُة ِإسالٍم ُعظَمى    

 َلَتأُلُوا ِفي َذلَک َعزَما        َوُتِعيُد ُبُطوَلِت الَماِضي

 َذِلَک الَحاَل،ِبَحقٍّ َصَدَعت َدوَلُة إسالِمي َقدَرَدَعت     

 َكي َتحِصَد َماكاَنت َزَرَعت  ِلُتعيَد َمَناراِت الَعلَيا     

های گذشته را تکرار کند و )ترجمه( »این دولت عظیم اسالم است که سربرافراشته تا ستارگان را درآغوش بگیرد و دالوری

کند تا چراغ پذیرد و حق را آشکار میکند. دولت اسالم من این شرایط کنونی را نمیراه کوتاهی نمیاز هیچ تالشی در این  

 (.96: 2104ها را برگرداند و آنچه کاشته شده است را درو کند«)النصر،بزرگی

ا  یو عنوان  نیدر  با  اسالم  دوران حکومت خلفا و صدر  از  العليا«  اشعار  که    کندیم  ادی  الماضى«»بطوَلت  و    »منارات 

است.  ش بیانگر   مطلوب  و  آرمانی  قص  نیهمچنرایط  األحواز«  دهیدر  خال  یآرمان  یفضا  نیا  به  »هي  دال  کرده  یو   ، اشاره 

 : دیگویم

اِريِخ ِفي َشغٍف َوِفى ِبشٍر      َنا َتُضوُع ِبأرَوِع الِعطرِ   َفُرحُت َأُجوُل ِفى الت   َوإذ َأمَجاُد أَمتِّ

صِر   ُهَنا َفتٌح   اَياُت ِللن  ُر أنَبَل الِفکرِ      َوَتحريٌر ُهَنا الر   ُهَنا ِعلٌم َوإنَجاٌز ُيَسطِّ

يَنا َعِن اْلسالِم ِفي ِكبر     ا ِبِه َنمَتاُز ِمن ُدرِّ         َولِکن َحيَن َول   َخسَرَنا ُكل  َما ُكن 

انگیزترین عطر را منتشر  آغاز کردم، آن هنگامی که ملت ما شگفت زنی در تاریخ را  )ترجمه( »با اشتیاق و شادمانی، گشت

ها را  جا دانش و موفقیت است که بهترین اندیشههای پیروزی است. آنجا پرچمجا فتوحات و آزادی است و آنکرد. آنمی

می مرواریدرقم  آن  تمام  برگشتیم  اسالم  از  تکبر  با  که  هنگامی  ولی  بزند.  ممتاز  آن  به  که  دست  هایی  از  را  ودیم 

 (. 78دادیم«)همان:
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که    شماردیبرم  یخالفت اسالمدال مرکزی  از    یاسالم را دور  یای دن  یهاخسارتو  ت مشکالت  علّ ،  اشعار  نیدر ا  وی

 ها و... علم و دستاورد  ی،آزاد  فتح،  ی هادر حوزه  یمطلوب و آرمان  تیوضع  های معاصر یک امر غایب است ودر حکومت

بازگشت طال  رایطشبه    را  معرف   صدر  ییعصر  خلفا  و  مرکزی خالفت  کندیم  یاسالم  دال  حول  دال،  این  ترتیب  بدین   .

 کند.  ان توصیف می شده، آینده آن را درخش مفصل بندی 

 عر احالم نصر ش)تخاصم( در تیو ضدّ تیر یغ . 6.4

برابر   دارد  یمتعدد  یها ری غ  ،گفتمان  کیدر  افراط  کیبه عنوان    نیز  داعش  گروه  و  وجود  و  تندرو    ی هادشمن  یگروه 

  -1  :چرخدیم  یحول دو محور اصل   ،و تخاصم در اشعار احالم نصر  یساز ت یریغ   .کرده است  یخود معرف  یرا برا   یادیز

در برابر   یو چه دموکراس  یچه پادشاه  ی قرار دادن هر نوع حکومت  -2در برابر اسالم    ینیو هر د  یاشهیقرار دادن هر اند

  .خالفت

 در برابر اسالم ها هشاندیو  انی اد ری سا یساز تیری غ. 1. 6. 4

ش  گفتمان داع  کرده، مسلمانان را به کفر متهم ی حت دی و عقا انی اد ری سا  روانیپ ،نیبه نام د  یبا استفاده از ابزار  رنص  احالم

برمبنا  آن  یرا  با  پاتخاصم  دار  دیتنها عقا  یانداعش  .کندیم  یگذارهی ها  قبول  را  دن خود  باشند   گرانید و  را هرچند مسلمان 

علت   اند.کرده  ریکفها ت هیانیدر برا    رهیو غ  هودی  ،انی حیمس  ،هاستیکمون  ،هاگرایمل   ،انیعیش  ؛ لذادن دانیمشرک و کافر م  ،مرتد

بازتاب م   نیهم  زی ن  «دابق»به نام    شانیا  ی مجله رسم  ی گذارنام ایدهدیمعنا را  در شمال حلب    یانام برگرفته از منطقه  ن. 

(. (Dabiqꓹissues1:4 در آنجا رخ خواهد داد  انی حیمسلمانان و مس  ی هاجنگ   نیاز بزرگتر  یکیها  به اعتقاد آن  که  است 

هویت منظور  به  نصر  داعاحالم  گفتمان  غیریت  شیابی  به  کرده،  اقدام  تخاصم  و  قصسازی  الصليب«   دهیدر  أرض   »زلزلوا 

 دهد:قرار می شدر برابر عقاید داع را  و یهودیان انی حیمس  ،هایرانیا

ليِب     أطِفئوا َناَر الَمُجوس       َزلِزلوا أرَض الص 

 واقِطُفوا تلَک الروؤس    ضَواصرُعوا كل  الخطوبِ 

َعاِدى  
َ
 ََلَتَخافوا ِمن َيُهود         َلُتباُلوا ِباأل

ِليَبا    َمن ِسواُكم َيا أُسود   ُيرِجُع الَمجَد الس 

يَن الَحِبيَبا            َيصَرُع الُکفَر الَحقوَد    َينُصَر الد 

ها را نابود خاموش کنید. همه مصیبتها( را  لرزه درآورید و آتش مجوس)ایرانی)ترجمه( »سرزمین صلیب)مسیحیان( را به  

ها را بچینید. به دشمنان اهمیت ندهید و از یهودیان نترسید. ای شیران، چه کسی جز شما کرامت از دست رفته  کرده، این سر

 (.47: 2014کند؟«)النصر، گرداند؟ و کفرکینه توز را نابود کرده و دین محبوب را یاری میرا بازمی
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ا  گونههمان در  م  نیکه  زعم خودش  را  داعش   دی عقا  ،شودیاشعار مشخص  به  حق  انکه  د  یقیاسالم  برابر  در    ن یاست 

 البته.  ستا  هاکشتن آن  یکند و خواهان جهاد برایم  ری و همه آنها را تکف  دهدیقرار م   یهودی  نیدو    عهیمذهب ش  ،تیحیمس

 ی اسالم   یکشورها گر یو سران داهل تسنن  شود بلکه مسلمانان  ی محدود نم  یانحی و مس یانهودایرانیان،یبه  شانیا  فیردامنه تک

 کند:تکفیر مینقاب  عبه خاطر من  را ونس تدولت  مثال احالم نصر  به عنوان اند.کرده کفیرت   زیرا ن

َراً  قاَب أَباَح ُكَفرًا ُملحدًا  َفالحاُل أمَسى ُمؤِلمًا ُمتَکدِّ  َمنَع النِّ

 (.72کفری بد را مباح کرد و شرایط، بسیار دردناک و مالل آور شد؟«)همان:)ترجمه( »نقاب را منع کرد و 

 :دی گویو م است  در برابر اسالم پرداخته دی عقا  گرید یساز ت یریبه غ «هذه سبیلی»با عنوان  یگر ید دهیدر قص

عُد ِفي َشرِع اْللِه َوَنهِجِه   ٌئ َعلى َساِق الُکَساح         الس   َوَسواُه ُمَتکِّ

حوَل ُبرهًة      َهيَهاَت َيعُلو الُکفَر َمهَما الکفُر َصاح                 َلانَتِوي َعنُه الت 

-اند.هیچگاه از آن برنمی)ترجمه( »سعادت در دین و آیین خداوند]اسالم[ است و سایر ادیان بر ساق گیاه پوسیده تکیه زده

 (.89کشد«)همان:گردم. هیهات که کفر به برتری برسد، هرچند کفر فریاد ب

از    یروی داده است و پ  یتسر  ی و مدن  یاجتماع  یبه همه شئون زندگ  یرا عالوه بر مباحث اعتقاد  ری تکف  ،گروه داعش

 نیبنابرا  ورد.آیم از اعمال کافران به شمار  را  رهی در احزاب و غ  تیعضو  ی،و فلسف   ی به مکاتب فکر  دنی گرو  ،نو  ی هاشهیاند

-امل میش   ز یرا ن  گر ید  ی هاشهی بلکه همه تفکرات و اند  ستی ن  انی اد  ری سادر برابر    ی دادن اسالم داعشتخاصم فقط در قرار

 داللت دارد.مطلب  نیا  بر زی ن ابیات مذکور یابی گفتمان خود هستند کهو از این طریق به دنبال هویتود ش

 اسالمی ها با خالفت حکومت  ر یسا  ی سازتیریغ  .2. 6. 4

-تیریو غ  تخاصم  قیمصاد  گرید  از  یحکومت بشار اسد در برابر خالفت اسالم  به ویژهها  حکومت  گرید  یساز ریت یغ

 : دیگویخصوص م نیادر »إّن الملوک إذا تجور تزول«   با عنوان ی ا دهی احالم نصر در قص است. داعش  یدر گفتمان شعر یساز

 الُملُک ُملُک اللِه َليَس َيُحوُل       أِطِع اللَه َكَما ُيِريُد َفإّنَما       

ُعوَب َترُوُم ِعيَش َكَراَمٍة   َها َمسُؤوُل       إن  الشُّ  َمَع َحاِكٍم َعن َحقِّ

اَم الَوَرى َياَلألَسى      َكاُنوا َفَسادًا َيعَتليُه َجُهوُل            َلکن  ُحک 

ُه الَمرُذوُل               َذا إبِليُس َعصٍر َقاِتٍم  »َبّشاٌر « إنًّ ت َيَداُه َو  َتب 

تغییر نمی گونه که خداوند می)ترجمه( »همان و  به خداوند است  متعلق  اطاعت کن. حکومت  او  از  ها  پذیرد. ملتخواهد 

با حاکمی »ابوبکر بغدادی« که   حاکمان مردم،   متأسفانهها است. ولی  حق آن  مسئول خواهان زندگی کریمانه هستند همراه 
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شده   چیره  ایشان  بر  نادانی  و  هستند  رذلی فاسد  انسان  او  و  باد  بریده  تاریک  عصر  ابلیس  این  اسد،  بشار  دستان  است. 

 (. 31-33است«)همان:

را در برابر    ایحاکمان دن  یتمام  کهدر گفتمان داعش است    یهمان خالفت اسالم   ،اشعار  نی در ا  «ملک اهلل»از    یو  مقصود

که جنگ با دشمن   یانشداع  یهاشه یاز اند  ریتأثبا    وی  .فاسد و نادان هستند  یزعم وچرا که به  است؛  کرده  یساز  تیریآن غ

 نی مصداق ا  ترینو نزدیک  نیترعنوان مهمبشار اسد و حکومت آن را به   ،شمارندیبر جنگ با دشمن دور م  اولی  را  کینزد

 ی ک یآن را تار یکه همه جا  یزمان س یعنوان ابلبه یو از و کرده است یساز ت یریغ  یها در برابر خالفت اسالمنوع حکومت

حکومت بشار اسد و پدرش را    «»وخائن من دماء الشعب قدسفکا  با عنوان  ی نیزگرید  دهیدر قص  . ویکندیم  ادیفراگرفته است  

 : کندیم  یگر معرفآن را به عنوان دشمن مردم و ستم ،کرده یساز تی ری غ  یدر برابر خالفت اسالم

اٌر ِبَغطَرَسٍة   اَس ِفي َغصٍب ِبِه امَتَلَکا     َوَجاَء ِمن َبعُد َبش   ِليحُکَم النًّ

 َوَمن ُيَشاِبه أبًا َياَصاِح َماانتَهَکا             ُمَشاِبَهًا»َحاِفَظًا« ِفي ُظلِمِه أَبَدًا   

يَجاُن َتمَسُککا            إرَحل ِبالُعوَدٍة ِلألرِض ِمن َغِدَنا     ئاسُة َوالتِّ  َفالالرِّ

ند و پادشاه شود. او در ظلم شبیه حافظ اسد  خویی آمد تا غاصبانه برمردم حکومت ک)ترجمه( »پس از آن، بشار اسد با درنده

آنکه به سرزمین بازگردی، نه ریاست و نه تاج تو کند. از آینده ما برو بیاست. ای دوست، هرکس شبیه پدر باشد غارت می

 (.  24-25کند«)همان:را محافظت نمی 

  دیک در برابر خالفت اسالمی غیریت من نزشد  عنوانبهار اسد و حافظ اسد را  شنیز حکومت ب  اشعار  نیدر ااحالم نصر  

  یجمهور   استی ر  . بدین ترتیب سبک حکومتکندیم  ف یوصها را غاصبانه و ظالمانه تو نوع حکومت آنسازی کرده است  

ور که همان خالفت اسالمی شیوه حکومت در آینده کشقرار داده، معتقد است این    یرا در برابر خالفت اسالم  یو پادشاه

  ندارد.است، جایی 

 عر احالم نصر شدر  یرانهیحاش   و ی سازبرجسته .7. 4

گ مرکز   ،داعش  یشعر  فتماندر  وقته  یاسالم  خالفتکیل  شت   یدال  شامل  یهاو  غ  ،اسالم  ،هجرت،  جهاد  آن   ره یو 

مفاه  ده،ش   یساز برجسته آن  مقابل  حاش  بی رق  یها گفتمان  میدر  و  ه یبه  آ  رانده  اهمیت  کاستهناز  است.  شد  ها  ازجمله ه 

 : را نام برد ریتوان موارد زیم ست رانده شده ا هیداعش به حاش یکه در گفتمان شعر   یموارد

 پرستیو نژاد  گراییقومیت ی مفهومرانهیحاش .1. 7. 4

نصر اسالم  احالم  گسترش خالفت  تحقق  منظور  پذ   یبه  سو  رشی و  از  حاش  گرید  یآن  به  ملل  و  مفهوم    یرانهیاقوام 

 :دی سرایم نیچن«  أوطانی بالد الحق» دهیدر قصبه عنوان نماد حسّ ناسیونالیستی پرداخته، زبان قومیت، نژاد و 

 ِوَلِئي ِوفَق إيَماِني     َوَتوجيهاُت ُقرآِن 
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ِبي َيوَمًا     ِلَقحطاَن َوَعدَناِن      َوَليَس َتعصُّ

 َكذا ِفي أرِض َبلَقاِن        َأِخي ِفي الِهنِد أنَت أِخي   

َنا      إَلى ُلَغٍة َوألَواِن         َفال ِعرٌق ُيَفرقُّ

قَوى ِبإيَماِن  كتاُب اللِه َيجَمُعَنا    َعَلى الت 

ایمان و ارشادات قرآن است. تعصب من   بر اساس  نیست  گاهچیه)ترجمه( »محبت من  برادرم در  برای قحطان و عدنان   .

کند. کتاب خداوند بر اساس تقوا و هند، همچنین کسی که در بالکان است تو برادرم هستی. نژاد، زبان و رنگ ما را جدا نمی

 (.43کند«)همان:ایمان ما را گرد هم جمع می لهیوسبه

از جمله شر  میمفاه  ،شعارا  نیا  در داعش  و    ینژاد  ی،قوم   ی هاشیو گرا  دهش  برجسته  یو خالفت اسالم  عتیگفتمان 

نصر  بیترت   نیبد  ده است؛ش رانده  هیبه حاش  رهیو غ  یزبان اسالمیی  ای گسترش جغراف  زمینههم    احالم  فراهم  را    یخالفت 

برا نی سرزم  گریهم افراد د  کرده و به منطقه تحت س  یها را   ی، عرب   تی قوم  تیلذا اهم  ؛کندمی  بی ش ترغداع   طرهیهجرت 

وی    .کندی م  ی ش معرفراستین به زعم داع اسالم    نید  و  تقوا  ، مانیرا ا  فرادهمه ا   ی کند و نقطه تالقیم  یرا نف  رهی و غ  ی هند

 : دیگویم  پرداخته است ومسئله  نایبه نیز  »وهذي الخالفة سوف تعود« دهیدر قص

 َوِعرٌق َوَلوٌن َقريٌب َبِعيٌد           ِسَواٌء َلَديِه: ُذُكوٌر ِإَناٌث      

ي الَحکيِم الَمِجيدِ       َفالَفرَق إَّل ِبَتقَوى َوَعدٍل   َومرَضاُة َربِّ

برابر است و هیچ تفاوتی نیست مگر بر اساس تقوی، عدل و   ب ی و غراوند  ش)ترجمه( »در نزد وی مرد، زن، نژاد، رنگ، خوی

 (. 44رضایت پروردگار دانا و گرانقدرم«)همان:

  فه یدر نزد خل  یفضل و برتر  لیدل  کی چیه  یراند و از نظر ویم  هیرا به حاش  اوندیشخوی  ،نژاد،تیجنس  زی اشعار ن  نیا  رد

  ه یبه حاش  میفاهم  نیامقابل    در  . ویپروردگار است  تیعدل و رضا  ،واسطه تقواباشد به  یو اگر هم تفاوت   ستیمسلمانان ن

 ت یریمسئله با غ  نیارتباط ا  گری کدیدر مقابل    این مفاهیم  گرفتنبا قرار    است.  کردهبرجسته  ریعت را  ش مفهوم    ،رانده شده

 .شود ی و تخاصم آشکار م یساز

 بشار اسد گفتمان حکومت در  تی مفهوم امن  یرانهیحاش .2. 7. 4

 یواقع  تیو آن را امن  راندمی  هیرا به حاش  استو ثبات    تی که امن  هیگفتمان حکومت سور  میاز مفاه  یکیداعش    گروه

با عنوان   یا دهی احالم نصر در قص.  است  شده  نیز تکرار  «أوار الحق»   وانیدر د  اه آن  یمسئله در گفتمان شعر  . این دندامین

 :دی سرایمچنین  »وخائن من دماء الشعب سفکا«

 َياأمَن أرِضي أواَن الَحرِب َلم َنَرَكا      أَشاَر ِلألمِن َكي َيطُغوا ِبَموِطِنَنا     

َرَكا؟           واآلَن َصاَر ِسالُح األمِن َموُجوَدًا؟      َفليَت َشعِري ألإلجراِم َسي 
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ُق أن  األمَن َحاَرَبَنا      اشَتَبَکا؟َوَنحُن َشعٌب َمَضى ِسلَمًا َوَما      َمن َذا ُيَصدٍّ

را   تو  هنگام جنگ  به  کشورم،  امنیت  مدعی  ای  کند.  طغیان  ما  در سرزمین  تا  کرد  اشاره  امنیت  به  اسد[  »]بشار  )ترجمه( 

-دانستم آیا تو را به جنایت سوق داده است؟ چه کسی باور میندیدیم. آیا اکنون سالح امنیت موجود است؟!! ای کاش می

 (.25کنیم؟!!«)همان:جو هستیم و مبارزه نمیدمی صلحکند که امنیت با ما بجنگد و ما مر

-جنگ  یاقدامات او را در راستا  کند وتکذیب میحکومت بشار اسد را    هی در سا  تیتحقق مفهوم امن  ،شعر  نیدر ا  وی

با طرح سؤال    . ویکندمی  یسازبرجسته  ،تیمفهوم جهاد را در برابر مفهوم امن  گرید  یاز طرف   داند.می  یو ظلم معرف  ی افروز

 .اهل جهاد و مبارزه هستند  انیها مردمکند که آنی م دی تأک  پایانیدر مصرع  

 عر احالم نصر ش  ی دروجه استعار و  ی سازاسطوره .8. 4

از    یا د که نشانهه دمیرخ  ها و وقایع تاریخی و دینی  خصیتش  الهام گرفتن از  باگفتمان داعش    یدر فضا   یساز یاستعار 

است  نیا  یگر یسلف مجله    .گروه  در  نمونه  عنوان  سیموجود    یفضا   یسازیاستعار   یبرا  «دابق»به  استعاره  زمان    لاز  در 

جهل و کفر   یایهمراه کفار بمانند و در در  ایدر دن  دی با  ایها  انسان  کند کهو بیان می استفاده شده است    )ع(«نوح»حضرت  

و   شوند  همراه  ایغرق  داعش  کنندبا  نجات    ی  جر  قتیدرحق(.  Dabiqꓹissues2,5)ابندیو  نداع   انیاصل    ی نوع  زی ش 

رخ    «أوار الحق»  وانیکه در د  یی هایساز ی از جمله استعار.    مدرن است   یایدر دن  یاستعار   یفضا  جادیو ا  یساز استعاری

 : را نام برد ریتوان موارد زیداده است م

 «)ع(می ابراه»حضرت   .1. 8. 4

-می  یزمان معرف  میعنوان ابراهرا به  ی«ابوبکر بغداد»دهد و  میمعاصر را سرشار از کفر و جهل نشان    یا یدن  رنص  المحا

 : دیسرای گونه منیا »بايعُت َمن بالّدين كان الّصادعا« با عنوان یادهی در قص کند.را ویران میکفر و شرک  یها کند که بت

َما      َترُجو اْللَه َوَلُتريُد َمطاِمَعا                فاثِبت َأميَرالُمؤمنيَن فإنِّ

ٍة َبيَضاَء َترِدي َماِنَعا          ُكن ِمثَل إبراهيَم إذ َغَلَب الَوَرى   ِفي ِملِّ

)ترجمه(: »ای امیرالمومنین، ثابت قدم باش، به خداوند امید داری و به دنبال طمع نیستی. مانند حضرت ابراهیم)ع( باش که 

 (. 104: 2014کند«)النصر،دینی درخشان که مانع را نابود میبر مردم غالب شد با 

. احالم  ستا  هاها و مردم در برابر آنمقاومت ارتش  ،مشکالتاین    از   یک ی  است.مواجه    ی ادیگروه داعش با مشکالت ز

انصر   لفظ    نیدر  با  داعش  دشمنان  کثرت  به  لفظ    ی«ور»الاشعار  با  موجود  مشکالت  و  میاشاره    «مانعا»و  این  کند  با 

 نید  با  زی ن  فهیخل  ،فائق آمد  یقو  و  کافر  فراوان  دشمنان  )ع(« برمیابراه »که حضرت    گونهکند، همانسازی بیان میاستعاری

را    ی«ابوبکر بغداد»  گریبار د  »وعد اْلله محتّم و محّقق«با عنوان    یگرید  دهیقص  در.  خواهد شد  روزیمشکالت پ  نیاسالم بر ا

 : دی سرایم گونهنیا است؛ لذا کرده امیکه ق   کندعرفی می زمان م میابراه
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 َوالُکفُر َدوَمًا َهالٌک َلَينِطُق        َعهٌد َجديٌد َلن ُيَهاَن ِبِه الَوَرى     

َم َقيَدَنا     الَل ِبَسيِف َحقٍّ َيمَحُق          َقدَقاَم إبراهيُم َحط   َقَهَر الض 

هرگز   آن  در  مردم  که  جدیدی  دوران  نمیترجمه:  نمیخوار  وحرف  است  فانی  همیشه  کفر،  که  حالی  در  زند. شوند 

بر  حقّیقت  مهلک  شمشیر  وسیله  به  کرد[.  آزاد  وشرک  کفر  اسارت  از  را  ]ما  را شکست  ما  زنجیر  و  کرد  قیام  ابراهیم)ع( 

 ( 128گمراهی غلبه کرد.)همان: 

آنها    دنیا  ،شداعبه زعم    است که  ییهامشکالت و بحران  انگریب  «ضالل »الو    «دیق »  الفاظ ا با  با  ستمواجه  . احالم نصر 

)ع(« میابراه» گونه که حضرت  همان  د،کن می  میداعش ترسی خالفت  را برا   یروزیدرخشان همراه با پ  یا ندهیآ  سازیاستعاری

 ، کافر  یاز کشورها  یانداعش  عدّه  گرچه  باور دارد  گرید  یطرفاز    .آمد  قبر موانع و مشکالت زمان خودش فائ   در نهایت  نیز

د. احالم نصر در موارد دیگری نیز ش   روزی پ  تیبود و در نها  گونهنیا  زین  )ع(«میابراه»حضرت    یبرا  طیشرا  است ولی  کمتر

ها پردازد که در ادامه به بررسی آنمی   شسازی گفتمان داع خاص و وقایع تاریخی و دینی به استعاریش با الهام گرفتن از ا

 پردازیم.می

 صحابه .2. 8. 4

ااز جمله موارد استعاری در  از شخص  ،نصر  حالمعار اشسازی  به عنوان  صحابه  تی الهام گرفتن  را    الگو  است. وی صحابه 

 :دی سرایم گونهن یا»فى أرض مصر تحركت آسادنا«   با عنوان یا دهی در قصو  کندمی   یمعرف  یشبرای مبارزان داع

َقا       َفلَتخَسِأ األشَراُر إن  ِجَهاَدُهم       َقد َشرَذَم الَجمَع األِثيَم َتُفرُّ

َلى    
ُ
َحاَبُة َواأل  َسَطُروا الُبُطوَلَة َوالَمَکاَرَم َموِثَقا     َأحَفاُد َعمرٍو َوالص 

های عمرو بن متفرق کرده است. ایشان نوه)ترجمه( »اشرار باید خفه و نابود شوند؛ چرا که جهاد مصریان جمع گناهکار را  

 (. 108اند«)همان:ها را با استواری رقم زدهعاص، صحابه و افرادی هستند که قهرمانی و کرامت

برا   گریمتقاعد کردن مردم د  ،مشکالت گروه داعش   گرید  از از    است؛  انش خود  یحکومت مرکز  هیاقدام عل  یکشورها 

استعار  یرو  نیا با  نصر  عل  انی مصر  ی،ساز  یاحالم  ا  و  شوراندمیحکومتشان    هی را  که  همان  خواهدیم  شانی از  گونه 

داعش دست به   فهیخل  ندهیبه عنوان نمامصریان نیز    دمصر بودن  ، حاکمفهیخل  ندهیصحابه به عنوان نما  یعمروعاص و برخ

مبارزان داعش را   »قدغدت أختي السجينة«با عنوان    یگرید  دهیدر قصکنند. وی  ملحق    یمصر را به خالفت اسالم  بزنند و  امیق

 : کندیرا به جهاد دعوت م شانیا ،صحابه خوانده نوه

وا ِباصِطَفاِف       َأيَنُکم ُفرَساَن َقوِمي؟       َكي َتَهبُّ

َحابِة؟     َكم ُتَناِدي ِذي الَفَياِفي   أيَن أحَفاُد الص 
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با   که  من، کجایید  قوم  »ای شجاعان  نوه)ترجمه(  کجایند  برخیزید؟  بیابانلشگرکشی  این  بسیار  ]این  های صحابه؟ چه  ها، 

   (.37زند«)همان:مطلب را [ فریاد می

استعار   نصر  احالم کشورها ی،  سازیبا  می اسالم  یمردم  ترغیب  را  برا همانکند  ی  که صحابه    )ص(امبریپ  یاری  یگونه 

غلبه    یجهاد بر مشکالت فعل  له یداعش هجرت کنند و به وسخالفت  خود به سمت    یاز کشورها  زی ن  شانیا  ،هجرت کردند

 . کنند

 « هیقادس»نبرد .  3. 8. 4

که در آن مسلمانان    رخ داده است   «هیقادس»نبرد  با الهام گرفتن از  داعش    یگفتمان شعر   ی درسازیاستعار   جمله موارد  از

ا از  دند.ش   روزیپ  انی رانیبر  داعش  یها بحران  یکی  ش  ،گروه  و  انیعیمقاومت  آن  انیرانیا  ژهیبه  برابر  ودر    یهاشکست  ها 

مبارزه را درخشان   ن یا  ندهیتالش دارد تا آ  ی سازی استعار  ر با لذا احالم نص  اند؛تحمیل کردهگروه داعش  بر  است که    یفراوان

 سراید:چنین می »هي األحواز«با عنوان  یادهی در قصجلوه دهد و 

ا َيا َشياِطيٌن َبنوالَفاُروِق َمع َعمِرو           ِإذ ُكنُتم َبِني َكسَرى َوُقوُرَش َصاحَب الَکسِر    ِفإن 

يٍق َوَسلَماَن َوَصحَبِة أحمَد الُغرِّ           ، َخاِلٍد َصخرِ              َوِصدِّ  َوَفاِطَمٍة َوَعاِئَشٍة،َعليٍّ

ر          أَيا ُفرٌس َوَلَتنُسوا َمَعاِرَكنَ   َكذاَک الَقاِدسَيَة َفاذُكُروَها ِطيَلَة الُعمرِ              ا َمَع الش 

)ترجمه( » اگر شما فرزندان خسرو و کوروش شکست خورده هستید؛ پس ای شیاطین، همانا ما فرزندان عمر فاروق، عمرو 

شه، علی)ع(، خالد بن ولید وصخر هستیم. ای بن عاص، ابوبکر صدّیق، سلمان، صحابه پیامبرگرانقدر)ص(، فاطمه)س(، عائ

 (. 79های ما با شرّ را فراموش مکنید. همچنین نبرد »قادسیه« را در طول زندگی یاد کنید «)همان:، جنگقوم پارس

نبرد    ندهیاز آ  دوارکنندهیدرخشان و ام  یری تصو  ،از مسلمانان  انیرانیشکست او    «هیقادس»نبرد    یبا تداع   ،شعارا  نیدر ا  یو

بلکه   عهیرا نه ش  انی رانی او برخی از صحابه،    «شوکور»  ی«،کسر» الفاظ    با استفاده از  گرید  یدهد و از طرفمینشان    ایرانیانبا  

می  مسلمان  غیر  عنوانبه ومعرفی  را    کند  و  خود  حضرت    یواقع  روی پمسلمان  ازجمله  حضرت    )س(«فاطمه»صحابه  و 

ا  داند.می  ی)ع(«عل» استعار  ن یدر  بر  دارد  زی ن  یساز ت یری مفهوم غ  ی،ساز ی اشعار عالوه  مبه  یول  وجود    نیا  توان یهرحال 

 . کرد لی تحل زی ن یساز یعنوان شاهد مثال استعاربه ار  اتیاب

 نتیجه 

انتقاد   لیتحل بر اساس نظر  یگفتمان  احالم نصر  ابه  ش که مفاهیم و عناصری مآن است    انگریب  «الکال و موفه»  هیاشعار 

دارده یانیب  ها ازجمله در دیگر زمینه  گفتمان داعش ا  ؛ها و مجالت  بازگو  نیلذا  ش داع   خاصّ  ینگفتما   یکننده فضا   اشعار 

 از  ی علیه این گروه تکفیریغات ی و تبل  یمقابله فرهنگ  عرصه  را شناخت و در  هاآن  د یعقا  توانیاشعار م   ن یا  ل یبا تحل  و  است 

 . آن بهره برد مفاهیم
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در عرصه    شورزی داع شمبنای کن  گفتمان است که   ک ی  ان دهندۀ ش ن  «الکال و موفه »هیاشعار بر اساس نظر  ن یا  م یمفاه

عنوان است و جهاد و هجرت به  یخالفت اسالمکیل  شت   ،شعری داع شگفتمان    یو محور اصل  یدال مرکز  واقعیت است.

-البته از آن   .است  دهیرس  ییمعنا  یبه ثبات نسبعنوان وقته  شده و به  یبند حول آن مفصل  ،دال   نیتحقق ا  ینید  یراهکارها

در   رحمانه داعشیبار و باعمال خشونتبه    عر شبا زبان    احالم نصر  ،است  یاریکه رابطه دال و مدلول در گفتمان اخت  ییجا

از وقت  د ش بخیمدلول جهاد ماجتماع،   نه  ۀو  دنبال    زی جرت  برا  گریو جذب جوانان د  یر یارگیبه  مشارکت در   یکشورها 

و   هی توج  اسالمی   خالفت  یگسترش مرزها  نیز در سایه   کشورها  ری ش مفهوم تهاجم به سای داعدر گفتمان شعر   .جهاد است

مرکز   نیهمچنود.  شیم  دهشمررب  یضرور زم   یدال  وقت  ی اسالم  عتیشر  یاجرا   سازنهی خالفت  عنوان  ا  ۀبه  تکرار    نیپر 

خص  ش م  شعری داع شها حول دال مرکزی گفتمان  بندی آنمذکور و نحوه مفصلهای  . بدین ترتیب رابطه وقتهگفتمان است

 ود. شمی

  شفای داع مدلول خل ی،  شگانه قری فای دوازدهبه دال شناور خل  یخالفت اسالم  تیمشروع  شیاحالم نصر به منظور افزا

از مصادیق آن میابوبکر بغداد»  ودهد  یرا م را یکی  از  .کندیمقابله م  عهیش   نه در اعتقادگاائمه دوازده  با مدلول   و  داند ی« 

طرح و   سازنهیزم  ا یموجود در دن  یها گفتمان  ری صدر اسالم و خلفا در سا  یی عصر طالت به  ش بازگفقدان دال    گر ید  ی طرف

مرکز   تیتقو گفتمان شعر   اسالمی  خالفتکیل  شت   یدال  به   که  داعش است  یدر  را  و شراآن  نجات  راه  آل  دهیا  طیعنوان 

 .رودیم ن یاز ب ای دن یمشکالت کنون ،ق شدنشمحقّبا  کند که یم  یمعرف

منان  شو د  را مشخص  ایموجود در دن  یها گفتمان  گریگفتمان داعش و د  انیمرز م   ،و تخاصم  یساز ت یرینصر با غ  احالم

در مقابل اسالم و همه   د ی و عقا  انیاد  ری سا  ی سازتی ریغعار وی  شدر ا   کند. را در عرصه واقعیت اجتماعی معرفی می   ش داع

  د.ش بخهویت می داعشگفتمان به است که   یدو محور اصل یحکومت در برابر خالفت اسالم ی هاوهیش

  ،هجرت  یهاخالفت و وقته  ،گفتمان داعش  تیو هو  یینظام معنا  تیو تثب  یساز ت یریو غ  یسازبرجسته  یدر راستا وی  

  ت یقوم  ،در حکومت بشار اسد  تی ها از جمله امنگفتمان  گرید  میو مفاه  دهد یو مهم جلوه م  کند یرا برجسته م  رهیو غ  دجها

به   یافزارو جنبه سخت  نبرداگرچه گروه داعش در عرصه    نی بنابرا  ؛شماردیبرم  تیراند و کم اهمیم  هیو نژاد را به حاش

 میبه حذف مفاه یغاتیو تبل یافزارنرم  وهیبا ش یدر گفتمان شعر  یاست ول  رهیترور و غ  ،اعدام  قیدنبال حذف دشمنان از طر

به حضرت    ی«ابوبکربغداد»  هیاز جمله تشب  ی نیو د  ی خیتار  عیالهام گرفتن از اشخاص و وقا با  احالم نصر   .کندیها اقدام مآن

-و از آن  کند ی م  یگفتمان داعش را استعار   «،هی قادس» نبرد    یادآوریو  )ص(  امبری به صحابه پ  یداعشعناصر  و    «)ع(میابراه»

را    عتیشر  یو اجرا   ی خالفت اسالم  یسازیاستعار   نیلذا با ا  ؛ است  دهق به مومنان بومتعلّ  ی روزی موارد پ  نیکه در ا  ییجا

 .دهدیجلوه م  روزیرا درخشان و پ یخالفت اسالم  ندهیآ و کندیم یمشکالت معرف ز  رفت اراه برون
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