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گفتمان مبارزه با تروریسم و ظهور و قدرتیابی گروههای تکفیری
با تاکید بر داعش

1

امیر محمد حاجی یوسفی  -مریم جنیدی

2


دریافت-7931/5/79:پذیرش7931/5/9:

چکیده
باوجودِ سلطهگفتمانضد تروریسموتوجیهحملهامریکابهافغانستانوعراقپساز
تروریسمتکفیریبهیکیازبزرگترینمعضالتخاورمیانهبدلگشت و

77سپتامبر،5007
دولتهاوجوامعمختلفرادرگیرخودساخت.پرسشاصلیمقالهایناستکهچگونه

فاجعهیازدهسپتامبرموجبظهوروصعودگروههای

گفتمانمبارزهباتروریسمِبرآمدهاز 
تکفیری جدید همچون داعش شد .فرضیه ما این است که گفتمان مبارزه با تروریسم،
هاومسلمانانخلقکردوتحتتأثیرفضایبیناالذهانیِایجادشدهاز


تهدیدیازتروریست
افراطگراییجذبشدندوتعریفی
اینگفتمان،بسیاریازمسلمانانمطرود،ازاینفضابه 
ازآنهابود.برای
کهازخودوهویتخودارائهکردنددرواقع،بازتابیازتعریف«دیگری» 
بهرهگیری ازرابطهتحلیلانتقادیگفتمانباتئوریهژمونی ،گفتمان
پاسخبهسؤالمقالهبا 
رسانهایمکتوبایاالتمتحده،باتمرکزبرمطالعهمتونمجلهسیاستخارجیدرفاصله

زمانی 5007تا،5002یعنیتأسیساولیهداعشبهعنوانشاخهالقاعدهدرعراقرابررسی
آفرینگفتمانمبارزهباتروریسمباهویتیابی


بررسیعواملهویت
میکنیم.نوآوریمقاله
داعشازمنظرفضایبیناالذهانیوسوبژکتیویتهومعنااست.

تروریسم،داعش،گفتمان،هویتسازی،سوبژکتیویته.

واژگان کلیدی:
روابطبینالمللدانشگاهشهیدبهشتی(نویسندهمسئول)  am-yousefi@sbu.ac.ir

.7دانشیارعلومسیاسیو
جامعهشناسیسیاسیدانشگاهتهران maryam.joneidi@ut.ac.ir
.5دانشجویدکتریعلومسیاسی-گرایش 
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مقدمه
علیرغمسلطهگفتمانضدتروریسمپساز77سپتامبر5007وتوجیهحملهامریکابهافغانستان
و عراق در  5007و  ،5009تروریسم تکفیری به یکی از بزرگترین معضالت خاورمیانه بدل
گفتمانمفهومسازیشده

فرامنطقهایرادرگیرخودساخت.

گشتودولتهاوجوامعمنطقهایو
ضد تروریسم پس از 77سپتامبر 5007به عنوان بحرانی بینالمللی ترسیم شد؛ فرایندی که به
هویتسازی از طریق مفصلبندی در سیاست خارجی ایاالت متحده در دوران پساجنگ سرد

بینالمللیمانندآنچهدرپی77سپتامبررخداد
منجرشد.اینمقالهمدعیاستکهبینبحرانهای 
و فرایند هویتسازی نهتنها در سیاست خارجی غرب به شکل عام و ایاالت متحده بهصورت
خاص،بلکهدرظهوروقدرتیابیگروههایتکفیریتروریستینوعیپیوندمفهومیوجوددارد.

کشفاینپیوند،هدفاصلیاینمقالهاست.برایناساس،سؤالاصلیاینمقالهایناستکه
چگونهگفتمانمبارزهباتروریسمبرآمدهازفاجعهیازدهسپتامبرموجبظهوروصعودگروههای
تکفیریجدیدهمچونداعششد؟یابهعبارتی،نقشگفتمانمبارزهباتروریسمدرشکلگیری

داعش چگونه تبیین میشود؟ فرضیه ما این است که گفتمان مبارزه با تروریسم تهدیدی از
هاومسلمانانبرساختکهتحتتأثیرفضایبیناالذهانیایجادشدهازاینگفتمان،

تروریست
بسیاریازمسلمانانمطرودازاینفضابهسمترادیکالیزهشدنجذبشدندوتعریفیازخودو
هویتخودارائهکردندکهدرواقع،بازتابیازتعریفدیگریازآنهابود.تحتتأثیرهمین
فضایرعبآمیززیستجهانمعنایی ،رهبران تکفیریاحساسقدرتکردهوخودرادرسطح

دولتیوفرادولتی،نهسازمانیمطرحساختند.مقالهشاملمفروضاتکلیدیذیلاست:بحرانو
هویتسازی به عنوانپدیدهسیاسیپایامفهومسازیمیشوند؛ معناتوسطزبانمنتقلمیشود؛

بندیشده در زمینهای اجتماعی،
زبان ،کنشی جمعی محسوب میشود؛ مجموع اعمال مفصل 
گفتمان خوانده میشود؛ همچنین با توجه به ربطی بودن و سیالیت هویت ،هویتها در درونِ
سامانِگفتمانهابرسازیمیشوند.
بهرهگیری ازرابطهتحلیلانتقادیگفتمانبا
درراستایپاسخبهپرسشاصلیمقالهضمن  
بهتأثیروسلطهایکههرگفتمان

نظریههژمونیکهتوسطارنستوالکالووشانتالموفهبسطیافته،
کند،میپردازیم.بهسخندیگر،تحقیق


درتسخیراذهانوسوبژکتیویتهخودودیگریایفامی
مونیکشدن گفتمان مبارزه با تروریسم با

مذکور تالش میکند تا نشان دهد که چگونه هژ
برساختوخلقتصویرتروریسموارائهالگویکنشبهآنهانقشبرجستهایدرظهورداعشدر
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عرصه سیاست بینالملل ایفا میکند .در این رابطه از تحلیل گفتمان انتقادی رسانهای مکتوب

ایاالتمتحده،باتمرکزبرمطالعهمتونمجلهسیاستخارجی،7بهرهجستیم.نوآوریمقالهدراین
آفرینگفتمانمبارزهباتروریسمباهویتیابیداعشازمنظر


بررسیعواملهویت
استکه به
االذهانیوسوبژکتیویتهوخلقمعنامیپردازد .برایتحققاینهدف،نخستبهمرور


فضایبین
مختصرادبیاتموجوددرارتباطبامسئلهاصلیمقالهپرداختیم.سپسباارائهمدلدرچارچوب
نظریمقاله،راهنمایتحلیلدرراستایپاسخبهسؤالاصلیبهمخاطبعرضهمیشود.دربخش
سومدرراستایآزمونفرضیهبهبررسیشماریازمقاالتمکتوبدرمجلهسیاستخارجی
منتشرهدرامریکادرفاصلهسالهای5007تا،5002یعنیزمانتأسیساولیهداعشوتدوینکتاب
«مدیریتتوحش»پرداختیمودرنهایت،بااستفادهازچارچوبنظریتحلیلانتقادیگفتمانو
یابیداعشمطالعهمیشود.


بررسیمقاالتمذکور،ظهوروقدرت

پیشینه پژوهش
فیرحی و ظهیری ( )7931در «تروریسم :تاریخچه و رهیافتهای موجود در تحلیل پدیده
ازمنظررهیافتهایمذهبی،

تروریسم»بهبیانانواعتروریسمپیشامدرن،مدرن،پسامدرن،مجازی

پردازند.عباسزاده()7930در«جهانی شدن و


عقالنیمی
روانشناختیاجتماعی،فلسفیومنطقی
القاعده»،جهانیشدندرابعاداقتصادیوفرهنگی(متغیرمستقل)راعاملظهوروگسترشپدیده
تروریسم(متغیروابسته)درمیانجهادگرایانمیداندودرمقالهبهبررسیرابطهمیانایندومتغیر،

یعنی جهانی شدن و القاعده به مثابه جنبش تروریستی ضد جهانی شدن ،از زوایای گوناگون
میپردازد.زمانی()7932در«ماهیتحقوقیداعشدرحقوقبینالملل:دولتیابازیگرغیردولتی»

باتکیهبرتعریفوستفالیاییازدولت،وجودداعشرابهعنوانبازیگردولتیدرسیاستبینالملل
نفیمیکندوآنراتنهادرقالبیکبازیگرغیردولتییا،بهعبارتبهتر،یکگروهتروریستیبه
رسمیتمیشناسد.پژوهشمحروق()7932درمقاله«اقتصادسیاسیتروریسم:داعش»بهچگونگی

مینمنابعمالیتروریسمبااستفادهازرهیافتشبکهمیپردازد.ویباتکیهبرمعرفتشناسینوین

تأ
ضمنردساختارمبتنیبرهویتثابتومفروض،باواردکردندوالگوینظمجهانیومنطقهای

سهگانه ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و ژئوکالچر را مبنای منطق خود در تحلیل اقتصاد سیاسی
تروریسم میداند .او در مقاله تمرکز را بر جریانهای تأمین مالی شبکه تروریستی داعش قرار
1.Foreign Policy
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هد.مطلبیوخانمحمدی( )7932درمقاله«راهکارهایمقابلهباپدیدهتروریسمتکفیری در

مید

منطقهخاورمیانه» بهظرفیتوراهکارهایکشورهایمنطقهبرای مقابلهباپدیدهتروریسمتکفیری
داعشپرداختهاست.وی راهحلمسئله رادراتخاذیکرویکردیکپارچهبینالمللی و همچنین
بهرهگیری از پتانسیل حقوق بینالملل و دیوان کیفری بینالمللی در پیگیری جرائم آن میبیند.

احمدوند()7932درپژوهش«بازخوانیرهیافتهایتبیینگرتروریسم (رویکردترکیبی) بامطالعه
ایعقیدتیحاکمبرعراق
حرکتدرشکاففرقه 

موردی:داعش»پسازارائهتعاریفومفاهیم،با
و اوضاع نابسامان داخل سوریه و تالش برخی کشورهای منطقه و امریکا را عامل بر هم زدن
میداند.ویدرادامه،تروریسمرابراساس
معادالتقدرتواحیایخالفتاسالمیوظهورداعش 
تبیینمیکند.

رهیافتطبیعی،رهیافتفرهنگی،رهیافتاقتصادی،رهیافتمذهبیورهیافتسیاسی
اشرفنظری( )7932درنوشتار «تروریسم جهشیافتهو ظهور تهدیدبنیادین :مطالعهداعش» با
تمرکز بر نقش رسانههای جدید و شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک ،توییتر و شبکه «دایق» در
گیریوانجامحمالتبرقآساورعبانگیز،رسالتالهیوتکلیف


اصلغافل
جذبافرادبانمایش
مذهبیرا،عالوهبرخلقهویتهیبریدیاعضا،عاملگسترشداعشدانستهوبهراهبردیرابرای

مقابلهباداعشبهجمهوریاسالمیارائهمیکند.کریمی( )7932باپژوهش «نحوهوچگونگی
پیدایش و شکلگیری گروههای تروریستی (بررسی موردی دولت اسالمی عراق و شام)» ،ابعاد
برهمسوییمنازعاتفرقهایبا
داخلیوبینالمللیپیدایشداعشراواکاویکردهودراینزمینه 

بحرانسازیبازیگرانمنطقهایوخارجیدرعراقتأکیددارد.اکبری()7932درمقاله«چگونگی

بابهرهگیریازتحلیلالکالووموفه ،همچنین

نقشآفرینیداعشدرمناسباتسیاسیخاورمیانه»

تبارشناسیونگاهمجملبهابعادجامعهشناختیواندیشهای اینگروه ،تفاوتداعشرا بادیگر
گروههایمشابهتروریستیبررسیکردهاست.درادامهنیزعواملداخلیوبینالمللیقدرتیابی

سیمبر،رحمدلوفالح()7932در«فهمکانستراکتیویستیتروریسم

گفتمانیداعشرابیانمیکند.
فهمیسازهانگارانهاز رفتارهای حوزه تروریسم بهویژه گروه القاعده و انشعابات آن از

بینالملل»
جملهداعشارائهکردهاند.ایشانباتکیهبربرخوردتمدنهایهانتینگتونوشرایطساختاریبعداز

فروپاشینظامدوقطبی،پیدایشتروریسمراتحلیلکردهاند.دراینزمینه،تکیهبرعواملمعنایی
تروریسمبینالمللدرفرقاهلتسننواندیشهسیدقطبرادرزمرهعواملذهنیوتأکیدبرساختار

مادی پساایدئولوژیک ،کاهش اهمیت منطقهای و ظهور دولتهای فرقهای و ساختار زیستی
انگارانهمیدانند.کسرایی و داوری

توسعهنیافتهراعواملعینیهویتیابیداعشدررویکردسازه
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مقدم ( ،)7932در مقاله «برآمدن داعش در خاورمیانه :تحلیل جامعهشناسانه» تبیین جامعهشناسانه
برآمدن داعش در منطقه خاورمیانهرا با تمرکز بر متغیرهای نظام جهانی ،بحران هویت حاصل از
مقاومت در مقابل جنگ عراق با امریکا ،جهانی شدن،عصر رسانهها و نظریات پسااستعماری ارائه
میکنند.
درمجموع به نظرمیرسدمطالعات اخیردر زمینه تروریسم داعش غالباً با تمرکزبرمتغیر
ساختارهایداخلیوبینالمللیتأثیرگذاربرظهورداعشانجامشدهاست.توجه به روانکاویو

عواملهویتیداعش به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار درمطالعهحاضرازجمله مصادیقی
است که در مطالعات مربوطبهتروریسمداعشهمواره مغفولبودهاست .بدین ترتیب ،مطالعه
حاضر ،عوامل هویتآفرین گفتمان مبارزه با تروریسم و هویتیابی داعش را از منظر فضای
بیناالذهانیوسوبژکتیویتهومعناارزیابیکردهاست.



چارچوب نظری
ناتوانی پوزیتیویسم در تبیین مسائل نوظهور عرصه سیاسی و اجتماعی با چرخش به سمت
نظریهها و رهیافتهای کیفی همراه شد.با توجه به اهمیت رسانهها در قرن بیستم ،به مثابه یکی از
وندایک،
ابزارهای قدرت ،آنها به موضوعی جالب برای تحلیل گفتمان انتقادی تبدیل شدند ( 
.)922 :7913از این پس ،برخالف رویکردهای پوزیتویستی«،هویت یا من» فاقد هرگونه وحدت
پستمدرن با
الیهالیه» تعریفمیشود(فی.)7932،اندیشه 
جوهری شدوبهصورت«چندپاره» و« 
مرگ فراروایتها هرگونه وحدت جوهری و ذاتی هویت را انکار کرد .تحلیل گفتمان انتقادی
مفصلبندی

میداند که محصول 
الکالو و موفه نیز مفهوم هویت را منحصراً برساخته گفتمانی  
گفتمانی است.بنابه نظرالکالو وموفه هر هویتیهمانندمعناناتماماست ،بهگونهای که سوژههای
نمیشوند.الکالووموفه()7332امکان وجود هویت جمعی
فردی هرگزبه خوآگاهیکاملنائل  
همارزی و
را در آنتاگونیسم ،چارچوبهای تفسیری مسلط حاصل از روابط دیالکتیکی و منطق  
ارتباطدهی

میدانند .منطق همارزی که موجب شمول درون جامعه میشود از طریق 
تمایز  ،
تقاضاهای ناتمام متکثر و تمایزیحادث میشود که با این منطق در تقابل است.هویتهای متمایز
گروهبندی میشوند (نابرز:5003 ،
همارزی  
در تقابل با اردوگاه «دیگری» توسط تشکیل زنجیره  
رابطهای
همارزی از طریق دریافت دشمن با عنصر سلبی عمومی،یا  
)732؛بنابراین آثار اجتماعی  
آنتاگونیستیک ،مشخص میشود .در نهایت اینکه گفتمان هژمونیک به ساخت تهدید «دیگری»
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بیرونیوابستهمیشودکهموجب«حذفیاحلوفصلهمهاختالفات»درونیشود.روابطهمارزی
نیز بین بازیگران درونگروهی وجود دارد که در آنتاگونیست با گروههای اجتماعی دگر به سر
شرقشناسی نیز حاکم است(بارسلونا.)913:7930 ،الکالو و موفه با
میبرند.این منطق بر گفتمان  

پیروی از اشمیت ،بیان میکنند امر سیاسی و هویت سوژه در آنتاگونیست خود و دیگری شکل
میگیرد.در آنتاگونیسم عنصر بیرونیمنطق تمایزاست که وظیفه پرکردن شکاف داخلی سوژه را

سامانآفرینی در جایی است که آشفتگی و بینظمی وجود
دارد.هدف غایی این فرایند ،نظم و  
میشود .اگر رسانههارا
دارد؛ بنابراین با هژمونیکشدن گفتمان ،زندگی روزمره افراد نیز بازتولید  
میشود
ابزاربازنماییو گفتمانسازیبدانیم،گفتماننیزنظامی از ارزشها ،قواعدومعانی تعریف 
جنبههایزندگیداردکهباآن،
کهدربافتزبانشناسیوجودداردوتأثیروتأثریمستقلازهمه 
کنشگراناجتماعیدرکو تعریفی از خودو جهانپیرامون ارائهمیکنند.بدین ترتیب،گفتمانو
بیناالذهانی نیز به نوبه
میگذارند.دنیای  
بیناالذهانی یا زیستجهان سوژهها تأثیر  
رسانه بر جهان  
خود،زندگیروزمرهافرادراتحتتأثیرقرارمیدهد(معینیعلمداری.)39-17:7939،بنابراین،به
تعبیرآلتوسرکهدرفوکونیزطنیناندازمیشود،ذهنخودمختار،سوژهوهویتمستقلوجودندارد
سلطهایکه بر آنها اعمال
اینها مفاهیمی تماماً ایدئولوژیک هستند که افراد را چنان میفریبد تا  
و 
میشود،رامحصولارادهخودبدانندو«آزادانه»بهانقیادآنتندهند(جنکینز.)29:7937،
گفتمانیا ایدئولوژی یا هیچ چرخه قدرت یا دانشی قادر نیست که هویت سوژه را در تمام
جهتگیریرابهراحتیمیتواندرنهاده«سوژهفقدان»روانکاوی
ابعادخویشتعینببخشد.این 
الکان تعقیب کرد که درصدد است با دیگری نمادین یکی شود (ربانی خوارسگانی و
میرزایی.)7939:92،در روانکاویالکان ،هویت هرسوژه،هویتیهموارهنسبیو ربطی استکه
در رابطه با سوژههای دیگر که زبان جزء الینفک از آن است ،ساخته و پرداخته میشود .آن
اینهمانی یا
هرگز کامل یا پر نمیشود.تنها از طریق تمایز خود/دیگری ایجاد میشود.در فهم  
هویتیابیالکانی،سوبژکتیویتهاهمیتاساسیدارد؛چراکهسوژهازرابطهباچیزیبیرونازخود

آیینهای)شکلمیگیرد.پسجزدربازنمایی،سوژهایوجودندارد.هویتفردوابستهبه
(تصویر 
تصویر و شناسایی دیگران از اوست .آشکارشدگی در عرصه سیاسی همیشه وابسته به تفسیر
«دیگریازخود»است(تاجیک.)92-52:7931،درهمینراستا،الکانبرایاولینباراینهمانی
آیینهایبهکاربرد(استاوراکاکیس.)23:7939،سوبژکتیویتهیاذهنیتسیاسیامری
رادرمرحله 
مجموعهایازروابط(برساختهاجتماعی)است.لذاگفتمانسیاسیعاملیاست

ذاتینیست،بلکه
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میدهد و نظم موجود نیز حفظ
که از طریق آن با ساخت سوبژکتیویته ،هویت سوژه را شکل  
همانطورکهمعناناتمامودرحالشدنوصیروریتاست،هویت
میشود(تاجیک .)25:7931،

ذهنعین و به تبع آن سیالیت هویت ،آن را قابل تغییر و
درونبیرون و  
نیز چنین است.دیالکتیک  
اینهمانی با سازههای اجتماعی و موجود گفتمانی
بحران میسازد.برسازی هویت تنها از طریق  
ایدئولوژی مقدور است(استاوراکاکیس.)13-12:7937،درمجموع ،باتمسکبهتحلیل

مانند 
گفتمانانتقادی،ذهنیتوروانکاوی،مدلزیردرپاسخبهپرسشاصلیاینمقالهارائهمیشود:

هوی


بازتولیددر

تسخیر

هژمونیک

همارزی/


دال

تیا


زندگی

اینترسوبژکتیویتهو

شدنگفتمان

روزمره

زیستجهانمعنایی


تمایز

خالی

بی

الکان

ی

دراینمقالهبااستفادهازروشونظریهتحلیلگفتمانانتقادیالکالووموفهونیزروانکاوی

الکانی در هویت سوژه ،نگارندگان بر این مدعا هستند که هویت داعش چیزی جز دیگری
نمادین «گفتمان مبارزه با تروریسم» بوش نیست.در واقع ،این گروه تروریستی بازنمود و تجلی
بیتمدنی (هویت مرحله آیینهای الکانی) است که گفتمان در مبارزه با
«دیگری» شرور و  
تروریسم برساخته شده است؛ یعنی هرآنچه که در گفتمان مبارزه با تروریست از سوی اقتدار
امریکادراینگفتمانبهمسلمانانبرچسبزدهشد،ازسویداعشبهشکلدرونیبروزوظهور
مییابد.بهنحویکهبهجایاینکهداعشرایکسازمانجهادیاسالمیتصورکنیم،امکاندارد

دستنشانده (کنشگر) غرب در ظهور و تجلی گفتمان توصیفکنیم.بهتعبیریهمسوبا
آن را  
روانکاوی ،هویت اکتسابی که با فرایند برچسب زدن ،از سوی مرجع اقتدار رخ میدهد ،این
مییابد تا به شکل مؤثر با کنشافراد ترکیب شود یا این که بر تجربه فردی آنها تأثیر
امکان را  
گذارد(جنکینز.)93:7937،

تحلیل دادهها :بحران ،هژمونی وهویتسازی پس از 11سپتامبر
با توجه به اینکه بررسی تجربی برای بحث الکالو و موفه در تحلیل گفتمان انتقادی
تثبیتسازی یک گفتمان است .در ذیل بحث
تعیینکننده است ،هژمونی تالش بیپایان برای  
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فصلنامه


مفصلبندیگفتمانمبارزه باتروریسم حکومتامریکاآگاهانه وعامدانهبرای پر

میشود که

وهمچنیندرتوجیهومشروعسازی

کردنخالمعنایی/هویتسازیامریکاییهاپساز77سپتامبر
دخالتهایایاالتمتحدهدرمنطقهخاورمیانهبهکارگرفته شدهاست .بدینمنظور،شماریاز

مقاالتمکتوبدرمجلهسیاستخارجیرادرفاصله5007تا5002بررسیمیکنیمکهعمدتاًدر
بافتتفکرمجدد،7بازیابیداستان،5بحث،9مقاله،برآوردسیاستخارجی2ومصاحبهبااعضای
حکومتیدولتبوشبحثشدهاند .مرحله آغازین فقط بر اساس تحلیل کمی مقاالتمرتبطبا
تروریسم است.درمجموعدرطیسپتامبر 5007تاپایانسال 52،5002مقالهباموضوعتروریسم
چاپشدکهدرتحلیلدادهها،باتحلیلیکمقالهتروریسمازهرشماره71،مقالهتحلیلشد.در
مقاله،دالهای«ایاالتمتحده/امریکا»(در71متنو212بار)،

تحلیلمحتوای(کمیکیفی)این71

«تروریستها»(در71متن و721بار)«،عراق»(در3متنو725بار)و سپس «جهان»(در 79متن و
779بار)«،جنگ»(در79متنوبا703بار)«،مسلمانان»(در3متنو701بار)و«تروریسم»(در72متن
همانطورکهدرنمودار7مشاهدهمیشود،اوج کمی
ودرکل30بار)بیشترینتکرار راداشتهاند .
(بهویژهشمارهژانویهتاآوریل)ودربسطگفتمانتروربه
مقاالت مرتبط به ترور در سال  5009
جانبهگراییامریکااست ( .)Nabers, 2009
استداللیوتوجیهییک 

مسلمانانوکنشهای


نمودار  .1فراوانی مقاالت مرتبط با تروریسم در هر مجله

1. Think again
2. Cover story
3. Argument
4. The Foreign Policy Survey
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از میان صفات و اسامی و افعالی که در مقاالت به کار رفته ،اصطالح «مردم» نقش
مشروعیتبخش به گفتمان رادارد؛ایناصطالح در 70متن،مجموعاً با27بار تکرار آمدهاست.به
بینبرنده هرگونه تمایز و نقش
کار بردن مردم همراه با دال دفاع/تدافعی (در 77متن99 ،بار) از  
انسجامآفریندرگفتمانراایفامیکندتاشکافهویتیموجوددرایاالتمتحدهدردورهپساجنگ

سرد را از بین برد .ضمن اینکه بیان مثبت و مشروعیتبخش برای هرگونه اقدام آتی با هدف
بازدارندگیبهشمارمیرود.


جدول .2اسامی پرکاربرد در متن مقاالت مورد تحقیق

اسامی
مردم

تکرار
27

متن
70

درصد تکرار نسبت به کل متون
%12

جهان

779

79

%35

77سپتامبر

23

79

%11

امریکا

212

71

%700

اتحادیهاروپا

90

3

%25

قدرت

13

79

%11

تهدید

53

3

%23

امنیت

73

3

%21

سیاسی

25

77

%10

دفاعی

92

70

%12

غربی

19

3

%25

دموکراسی

13

3

%25

حمله

12

75

%11


اظهاراتیشبیه«امریکا»«،کشور»« ،جهان»«،حکومت»« ،جنگ»«،صلح» و «امنیت» در تشریح
جانبهگراییایاالتمتحدهدررسالتآنبرایمبارزهباتروریسمبهکارمیرود.درهمینراستا
یک 

ذکر اتحادیه اروپا با  90بار تکرار در  3متن در همراهی اتحادیه اروپا با آمریکا برای مبارزه با
تروریسمومللمتحدبا2بارتکراردر9متن،درتوجیهیکجانبهگراییایاالتمتحدهدرمبارزهبا
سالهای5009و5002بودهاست.
تروریسموباهدفمشروعیتبخشیارزشیبهگفتمانمزبوردر 

بیانکننده سیاسی بودن پدیده تروریسم است .همچنین تکرار دال
تکرار صفت سیاسی ( 25بار)  
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جهانیبهاختالفسبکزندگیوایدئولوژیکغرب/غربیهاباجهان(بینی)مسلمانان/تروریستها
اشاره دارد .همانطور که در ادامه نشان دادهمیشودازسال 5007بااشباعشدگیمتونازواژگان
«امریکا»«،ترور»« ،تروریسم»« ،تروریستها» و«القاعده»«،بنالدن»و«طالبان» مواجهمیشویم.از
سال 5005درطرحمقدمهچینیبرایحملهبه«عراق»باعنوانفازدوممبارزهباتروریسمافزونبر
دالهای«ترور»«،تروریست»و«تروریسم»«،امریکا»«،تسلیحات»و«نظامی»بهکراتبااینموضوع
شویمکهازبعدشناختی،بازنماییوارزیابیمنفیازفقدانامنیترامیآفریند.بعدازاین


مواجهمی
5
،مفهومتروریسمدرهمارزیایندالهابا«اسالم»«،مسلمانان»

برههباتودهایشدن7وشیانگاری

اسالمگرایان
وتحقیروتمسخرعقایدومذهباسالموتقابلباسکوالریسموهمچنینبرسازی« 
رادیکال»مواجهمیشویم.ازسال 5009درادامهبحثجهانیشدن،باقالبریزی«حقوقبشر»در
ارزشها»یغرب«،دموکراسی»و«آزادی»بااسالم/تروریستها
مقابلتروریسم،آنرابهجنگ« 
کشاندهکهبهنحویهمانتداومگفتمانشرقشناسیادواردسعیداست.ازسال 5009بهبعداین
تضاد ارزشی به شکل باور و ایمان و عقاید خطرناک مسلمانان که تهدیدی برای بقای مردم
محسوبمیشود،درقالباسالمهراسیرادیکالیزهمیشود.اینمتونبهاستخدامدالهایمسلمانان

«میانهرو»درمقابلاسالمگرایان«رادیکال»،تقابل«اسالم»با«مسیحیت»ونیزبهکارگیریدالهای
تئولوژیستها»« ،سکوالر» روی آوردهاند .در سال  5002در پی

«قرآن»« ،مسجد»« ،مذهب»« ،
رادیکالیزهکردناینگفتمانباتشدیدپیوستنمودنمسلمانانومسلمینبهبدیوشرارات9مواجه
هستیمکهوجهیازتقابلمذهبی،شرقشناسیوتداومجنگهایصلیبیمیانمسلمانانومسیحیان
رادرپیدارد.بحثاسالموجماعتمسلمیندرگفتمانضدتروریستیدرواقعدیگریتعمیمیافته
هربرت مید است که تروریستها بدان تعلق دارند و از آن شکل میگیرند و تعین میپذیرند
(جنکینز.)19:7937،بعدازایندوره،شاهدتأکیددرآمیزشایران،فلسطین،لبنانوجهاددرمتون
تاکتیکیبرایورودبهبحثهستهایشدن

تروریسمبهعنوانتهدیدسازیجدیدهستیمکهتنها 
ایراندرقالبهمانگفتمانمبارزهباتروریسماست.بدینمعنابدوناینکهاینگفتمانواقعیت
بیرونی داشتهباشد،تنهادستاویزیبرایتوجیهو همراهیبا سیاست خارجینئواستعمارگرایی و
نئوسلطهگراییایاالتمتحدهشدهاست.

1. Massification
2. Reification
3. Evil
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همپیمانان،اتحادیهاروپاومسیحیانبا
دالهایایاالتمتحده،غرب،دوستان ،
همارزیحاکم 
دفاعومشتقاتآنموجبشکلگیریآنتاگونیستدرطردتروریسم،مسلمانان،جهادواسالمبه
درمشروعیتبخشیبه

مثابهدگرِنابودکنندهغربمیشود.صفاتیکهبهتناوبدرکالبدمتون 
خودآمده عبارتند از :خوبی ،بزرگ ،برابری ،حقوق بشر ،عادالنه و دموکراتیک که همه
داللتهای ضمنی مثبت و مشروعیتبخش برای غرب و ایاالت متحده و بازنمایی مثبت
آدابدانی 7را در پی دارد .همچنین همارزی دالهای دشمنان با ترور ،تروریست ،تروریسم،

بنالدن،عراق،
خاورمیانه،القاعده،اسامه 

تروریسمجهانی،بینالملل ،حمله،سالحکشتارجمعی،
مبارزهجوبانمسلمان،5محارب ،9مالها،جهاد،قرآن،مذهب،ایدئولوژی،تمایز،

اسالم ،مسلمین ،
نقض حقوق بشر ،فرااومانیسم ،تئولوژیستها ،اسالم رادیکال ،افراطیون ،2غیرعقالنی ،فقر،
خشونت،ترس ،تخریب ،بدی ،شرارت ،تهدید،بیماری،باورهایخطرناک وتکنولوژیابتدایی
برایتوصیفگفتماندگرتروریستیبهکاربردهمیشود.اینمصادیق،بیشازآنکهواقعیت

باشد،یکگفتمانمذهبیوشرقشناسانهازدیگریِپَستعرضهمیکندکهباتکراردروضعیتِ

روزمره ،نقش معنابخش و هویتآفرین برای مسلمانان نیز ایفا میکند .در این گفتمان از
بردهاند .واژه
پیرایندههای «خوبی» و «بدی» برای ساخت جهان در اصطالحات مانوی نیز بهره  
»شرارت» ریشه در واژگان مسیحیت دارد که در گفتمان ضد تروریستی امریکایی به دشمن
برچسبزدهمیشود.
طبقهبندی ،موجب شیانگاری جماعتهای اجتماعی
برچسبزنی با عادت به تفکر قالبیِ  
د.کلیشهسازییاتفکرقالبیبیشازهرچیزنمادهاییقدرتمند

میشودکهباگفتماننهادینهمیشو

کلفرایندنهادسازیراتشکیلمیدهد....روابط

هستند.نمادپردازیبهعقیدهآبنرکوهنشالوده«
هاوعملنمادینتطورمییابندوابقامیشوند».قدرتساختهای

واسطهصورتبندی


اجتماعیبه
دوتاییدرگفتمانضدتروریستی،باارجاعبهاستفادهازواژههایآزادیدرمقابلهراس،خوبی
صورتمیپذیرد .اصطالحات

درمقابلشرارت وبدی،امنیتدرمقابلناامنی،خطروتهدید 
ازاظهاراتثانویمعنامییابد.

آزادیدرمقابلهراستوسطزنجیرهای

1. Appreciation
2. Islamic Defiance
3. Militant
4. Extremist
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مردم آمریکا

تروریست ها

غرب

خاورمیانه



جنگ

صلح



ناامنی

امنیت



بی ثباتی

نظم



وحشی گری

تمدن




خوبی

شرارت
...
محوری در «جنگ با تروریسم»
نمودار  :3هژمونی و فراواژه ...



نمودار9نشانمیدهدکهچگونهفراواژهمحوریهمزمانبهروابطمعنایی،مترادفهاوتوابعو
روابطتقابلیدرخلقهویتتوجهدارد.مطابقدرکالکالووموفه،درونمنطقهمارزیازیک
طرفبینمردمامریکا،آزادیوتمدنوازطرفدیگر،بیندیکتاتورووحشیگریارتباطبرقرار
طورکهتحلیلکیفینشانمیدهد،مردمامریکامدافعانآزادی،دموکراسیوتمدن


.همان
میشود
غربهستند.هویتایاالتمتحده،بهعنوانجامعهایازخوبی،باارجاعبهدگریاعنصریبیرونی
وابستهمیشود.دراینبافت،اصطالح«ترور» یا«تروریست»،بهنوعیبیانگرترسوتهدیدبقای
هویتامریکاییاست.همچنیناینقابدرمقامقیاس،نوعیهمارزیوتداومراقابشرقشناسی
نشانمیدهد.


ما

آنها



تمدن

توحشوبربریت



قدرت

ضعف



بلوغ

عدمبلوغ



عقل

احساس



ثبات

بیتباتی



نمودار -4قاب شرقشناسی ادوارد سعید
برگرفته از بارسلونا ()393:1363
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استفادهازخوشههایمعنایی تروریسم همچون«دشمنکنونینسلما»بهتعبیربیلکلینتون

(« ،)Becevich, 2001: 74بزرگترین تهدید» (Foreign Policy Interview, 2001, 2-44

 )Theو

مجهانیوبینالملل»درسایرمتون تهدیدیفرامکانیوفرازمانیوآمادهحملهبهغرب

«تروریس
کندکهبرضرورتحمایتازغرب،جنگپیشدستانهوتدافعیتأکیددارد.استعاره


خلقمی
بیماریسرطانبرایتروریسم توسط ون ریپر (،)The Foreign Policy Interview, 2001: 33از
منظرشناختیبرلزوممداخلهایاالتمتحدهبرایدرمانبیماریحکایتدارد.جایگزینیتروریسم
باواژگان«ضدامریکائیسموضدامریکاییشدن» )Ajami, 2003: 52( 7برپیشتازیامریکادراین
بنیادگراشکلمیگیرد؛ازاینپس،

عرصهتأکیددارد.سرانجام ،تهدیدسازیبراساس گفتمانی 
راهدفقرارمیدهد .آن ،بهصورت

تهدیدمستقیماً درایاالتمتحدهنیست،بلکهکل «غرب» 
،برساختهمیشود؛اینتهدیدبهعلت«باورهایمهلک»

«تهدیدوجودیبراینظامارزشیغرب»
)نهتنهاکلنظامارزشیغرب،بلکهصلحجهانیرانیز
( The Foreign Policy Interview, 2004: 32
یانهای،ایاالتمتحدهازاینفرصتبرایبسط
بهمخاطرهمیاندازد.دربحثدموکراسیخاورم 

آزادیاستفادهمیکند وخودرا برایبهارمغانآوردندموکراسی،توسعه،

نظامارزشیخودو
بازارآزاد،تجارتآزاددرسراسرجهانفعاالنهمتجلیمیسازد(.)Ottaway and Carother, 2004
در عصر پستمدرن و رسانه به تعبیر «حاد واقعیت» بودریار ،غرب در گفتمان مبارزه با
تروریسموبهتعبیرپروفسوراحمدبا عنوان «دیوپلیدتصاویر» تصویریازاسالمواینگفتمان
ارائهدادکهبهطردمسلمانانمنجرشدهاست (احمد.)910:7931،غرببادسترسیانحصاریبه
المللیبزرگترینخطارادراینزمینهانجامدادهاست .همچنین باارائه


هایبزرگوبین
رسانه
تعاریفمختلف عقالنیتازسویهابرماسازیکسووظهورانواعمفهومعقالنیتانتقادیاز
سویدیگر،زدنبرچسبدیوانگیوغیرعقالنیبهتروریستهادراینگفتمانمبارزهباتروریسم
محکوم است .جیسون بروک در مقاله «القاعده» در بافتِ دوباره فکر کنید ،5بحث از سازمان
جهانیتروریستیودولتجهانیاسالمی،باقلمرویوسیع،رامطرحمیکند9کهالقاعدهممکن
روهایمسلمانحاشیهگذاری


استآنراتأسیسکندوعقیدهداردکهاززمانظهورالقاعدهمیانه
شدهاند(.)Burke, 2004: 19-20ایننقطهرامیتوانجرقهتأسیسداعشبهعنواندولتاسالمی

تکفیری شمرد؛ چراکه کتاب «مدیریت توحش» به عنوان مانیفست خشونت داعش را ابوبکر
1. Anti-Americanism/ Anti-Americanization
2. Think again
”3. Militants Seek to Destroy the West so, “They Can Compose a Global Islamic State
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الناجیدرسال 5002تدوینکردکهدرآن،داعشنهیکسازماناسالمیونهیکسازمان
جهادی است ،بلکه صرفاً یک سازمان تروریستی است که به دنبال تأسیس دولت یا خالفت
اسالمیاست،یعنیآنچهمقالهازآنباقلمبرجستهدولتاسالمیجهانیالقاعدهیادمیکند.

نمونه مطالعه :هویت و سوبژکتیویته داعش
فاجعه77سپتامبرفقطبهعنوانشانسی،درتعبیرالکانی،برایسیاستخارجیامریکانگریسته
میشودکهباتغییراتافراطیوتصادفیدرفضایعمومیازآنبهمثابهسکوییبرایمداخالت

هژمونیک در عرصه بینالملل بهره جست .نتیجه محتمل این فرایند ،جامعهپذیری مجدد و
هویتسازیجمعیاست.ازمنظرنگارندگان،درسویمقابلنیزاینگفتمانموجببرآمدنو

شکلگیری پادگفتمان داعش شد .به عبارتی ،همارزی دالهای ترس ،تهدید ،خطر ،ترور،

ترویست،اسالم،رادیکالیسموخشونت،فضایبیناالذهانیِمملوازترسووحشتازمسلمیندر
غرب به ارمغان آورد که موجب طرد و سرخوردگیو حاشیهرانی مسلمانان شد.زیستجهان یا
دنیای بیناالذهانی گفتمان ضدتروریستی بوش تصویری از مسلمین و افراطیون در گفتمان ارائه
رعبانگیزی دروغین
قدرتآفرینی کاذب و  

داد که در تصور تروریستها از خویشتن نوعی 
بینالمللوتأسیسدولت
ایجادکرد؛تاجاییکهسازمانجنایتکارداعشمدعیبازیدرسطح 
میکند.اینقضیهازاینلحاظ
شامتاعراقشدوتالشبرایبازگشتبهخالفتاسالمیرادنبال 
فیلمهایداعشبههمراهیکپیامارائهمیشود،تااینپیامازسوی
کاذباستکهسربریدندر 
طرفمقابلجدی گرفته شود.این ،خود دالیل کافی برای ضعف داعش است؛ چراکه اگر از
قدرتکافیبرخورداربود،ضرورتیبرایارعاببراینیلبههدفنبود.
همانطورکهپیشتر،اهدافجهادومبارزهباکفرتوسطالقاعدهبا
بهطورکلیدراینرابطه ،
میخورد،امروزه
آمیزیچونبمبگذاریوحمالتانتحاریگره  


استفادهازابزارهایخشونت
داعشبابهنمایشگذاشتنتصاویر خود با ارائهتصاویرگردنزدن،مصلوبکردنوتیر زدن به
رابهنمایشمیگذارد.خشونتیکهداعشدرتالشبرایبرانگیختنآناست،

سر ،هدف«جهاد»
بهگفتهفریدجا ،7روانشناسهلندی ،اغلبباتمایلبهتغییروضع موجود همراه است.خشونتیکه
درایستادندرمقابلدیگری،ایجادمانعبرای آن ،آسیب زدن یافتح دیگری همراه است .در
نتیجه،خشونتمنطقتصمیمگیریوکنشداعشمحسوبمیشود.
1. Nico Henri Frijda

گفتمان مبارزه با تروریسم و ظهور و قدرتیابی گروههای تکفیری با تاکید بر داعش
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پاکسازی نژادی و دینی ،اجبار در پذیرشاسالم،قاچاقوبردگی
خشونت عریان داعش در 
جنسی کهبخشیاز سیاستگروهداعشاست،بهکلیبامحتوایاسالمواخالقاسالمیمنافات
تجسممختصاتمکانیزمانیذهنهاوخودهایی استکهبهطورکاملو

وتضاد دارد .داعش ،
ونظماجتماعیهستندودرآننیزدرگیرمیباشند (جنکینز.)13 :7937 ،

متقابل ،سازندهروایت 
ایهویتیادمیشود .بنابه

هماناستکهدرروانکاویالکانازآنبهمثابهمرحله  
آیینه

این ،
عقیدهویلیامجیمز،داعشتجسممنِمفعولیاستکهدرگفتمانمبارزهباتروریسمبرساختهشده
بمبگذاریدرمیانغیرنظامیان،شکنجه،قطعسرافراد
است.روشهایمرسومداعشاستفادهاز 
و ترور است.این روشها درمقایسهباتروریستهایمشابهپیشینبسیارخشنتر و شدیدتر و
قدرترعبآوریوهراسانگیزیآننیزبسیاربیشتربودهاست.

درتفکربنیادگراییمذهبیحتیپسازاشغالعراقوافغانستان،عملیاتانتحاریدرمسجد،
عادیورایجینبودیادستکمتوجیهشرعینداشت.پیشاز

مدرسهوبریدنسرگروگانهاچیز
این ،خصمی کههدفاصلیشمردهمیشد،حکومتهایبهاصطالحطاغوتیاارتشدشمن
بودوجاییبرایحملهبهغیرنظامیانوشهروندانِ بهلحاظسیاسیبیطرفوجودنداشت؛ اما با
تدوین کتاب «مدیریت توحش» توسط ابوبکر الناجی ( ،)5002راهبردهای پیشروی سلفی
جهادیتغییریافت.اینکتاببهعنوانمانیفستراهبردیداعش،راهبردهاییبرایساختدولت
خالفت اسالمی تدوینکرد کهدرآن کنترلحکومتبا خشونترامجازمیشمارد.در این
راستا ،درپیبازسازیوبازتعریفمعناوخلقمعانیجدیدبرایدالهایگفتمانضدتروریستی
است«.مدیریتتوحش»درتالشاستتاباواژگونسازیمفاهیم ،تعابیرجدیدیخلق کندکه
هایآنهادردرونبیانجامد.چنانکهدر


،بهمشروعیتکنش
عالوهبربازتولیدگفتمانتروریستی
میبینیم:
«مدیریتتوحش» 
حاصلبیقدرتیاستکهاززمانسقوطخالفتاسالمیدر7371براین

توحشیابربریت«:
سرزمینحادثوحاکمشده؛پسبایدآنرامدیریتنمود»؛
تروریسم«:باورنداشتنبهآنشعارها(کفار)وباوربهاهللاست.تروریسمبازگشتبهقانوناهلل
.تروریسمپرستیدناهللبدانگونهاستکهاوامرکردهاست.تروریسمنپذیرفتن

برایداوریاست
انقیادوفرمانبرداریازکفاراست.تروریسمبرایمسلمانزیستنچونزیستنباقدرت،

تحقیرو
افتخارورهاییاست.تروریسمپایمردیبرحقوقودستنشستنازآنهاست».
مشروعیتخشونتدرداعشنهازمنظردین،بلکهازمنظرعقالنیتهدفوسیلهتوجیهمیشود.
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خشونت به صورت موضوعی ذاتاً در حوزه قانون و سیاست در نظر گرفته میشود .به عبارتی
ضیهای مدیریتیتبدیلمیشود کهباسیاستوتدبیر
خشونت مولودگفتمانضدتروریستی،به ق 
درستبایدتاانتهااعمالشود.بدینترتیب،خشونتدرایدئولوژیجهادیبهپدیدهایفراتاریخی
و پایانناپذیر تبدیل میشود .داعش از خشونت به عنوان ابزار استراتژیک و ایدئولوژیک بهره
میجوید.استراتژیکبهایندلیلکهبابهنمایشگذاشتنچهرهزشتووقیحخود،مقاومتمردمی
رافروشکستهوتصویررعبانگیزیرابازتولیدمیکند.ایدئولوژیکازاینبُعدکههدف،وسیلهرا
توجیهمیکندوایناولینباردرکتابابوبکرناجیتوجیهشدهاست(اسدی .)2:7932،همچنین
درکتاب«مدیریتتوحش»نویسندهدرپیترسیمنوعیقراراجتماعیبهروشلویاتانهابزیاست
صورتمسئلهرابرطرف کند.به عبارتی ،مانیفستبغدادی،

کهمیخواهدتوحشرامدیریتو
تجلیدولتجهانیاسالمیگفتمانضدتروریستیاست(.)Burke, 2004: 19-20
برای ایجاد ثبات و وحدت ،جامعه تروریستی به دنبال این است که شرایط بقایش را حفظ
جامعهای میشود (لوفر،
کند .به همین خاطر ،ارعاب ،مولد سازماندهی زندگی روزمره چنین  
.)53:7935توجیهخشونتنیزنهدینی،بلکهازآنجهتاستکهاینسازمانتروریستیدرخود
سودای دولتشدن را میپروراند؛ چراکه در تعریف وبری از دولت مدرن ،کار بستن زور و
خشونتمشروععلیهشهروندانآمدهاست.باتوجهبهاینکهاسالممبتنیبرمتنونوشتاراست،از
اینپتانسیلبرخورداراستتابا تفسیربهسمت خشونتایدئولوژیک حرکت کند(لوفر:7935،
،)22هرچنداینخشونتبامحتوایآنبهشدتدرتضادباشد.بهدلیلفقدانمبانیمشروعبرای
خشونت ،داعش به فرهنگ عرب 72قرن پیش متوسل میشود تا بتواند با آن ،خشونت خود را
اسالمیقرآنی ندارد.این

مشروع جلوه دهد.در حالیکه خشونت و به بردگی گرفتن افراد توجیه 
قضایامربوطبهفرهنگعرب72قرنپیشبودهاست،چنانکهدردیگرنقاطدنیانیزوجودداشته
است.پس ،برخالفادعایآنهامبنی اینکهخشونتیکاجباراستنهانتخاب،اینخشونت
نتیجه رادیکالیزهشدن گفتمانمبارزهبا تروریسم است کهمسلمانان تندروبارویایبازآفرینی
خالفتیادولتجهانیاسالمیبهدنبالنابودیغربهستند.بنابهسهنوعخشونتی که ژیژک
وواکنشپذیرانه( 7ژیژک،)3-3:7933،،

شناساییمیکند ،یعنی خشونتسیستمی و کنشگرانه 
 .7خشونتسیستمیعبارتاستازهمانچیزیکهبهطورسیستماتیکدریکایدئولوژیمشخصدرحالاجراست.خشونت
پذیرانهبهواسطهزبانواز


شود؛مثلقتلوآزارعینیدیگران.خشونتواکنش

هاانجاممی

کنشگرانهبافعالیتمستقیمسوژه
رسدکههیچآسیبفیزیکیدرایننوعخشونتمشاهدهنمیشود؛مانندتبعیضنژادیوتوهینبه


طریقیمنفعالنهبهانجاممی
عقایدشخصی.
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تکفیریهاخود،قربانینوعسومخشونتهستندکهبااعمالخشونتنوعدومبهدنبالفرافکنیاز
اینوضعیت خویش هستند؛ خشونتی کهناشیاز حاشیهگذاریوطرد آنهاست کهراهیجز
نمیگذارد.خصمشیعهدراینگفتماننیزخصمباباورهایشیعه در
بارزهخشونتآمیزباقی 

م
پذیرشامامتوبحثحکومتدرزمانغیبتاستکهمانعتحققایندولتیاخالفتفراگیر
میشود .به همین جهت ،الزم است برای استقرار خالفت اسالمی از درون
اسالمی محسوب  
یکدستسازی کنند و زمانی که خالفت اسالمی برقرار شد ،آنگاه خود توسط غرب نابود
میشوندیاغربرابهورطهنابودیخواهندکشاند.

هایغرببایورشهایسرسختانهوخشنخودوترسیمتصویریمنفیاز

بدینترتیب،رسانه
گفتمانهای تهنشین شده از گفتمان ضد تروریستی توانست پنداشتها و

اسالم موفق بودهاند .
انگارههای افراد زیادی را به سوی داعش جلب نماید .در متون داعش به کرات از توحش،

تروریسم،تهدید،آزادیودیگردالهایمبارزهباتروریسمصحبتشدهکهدرواقع،تالشبرای

مصادره دالهای گفتمان رقیب برای بازتعریف و تهی نمودن محتوای آنهاست .بدین ترتیب،
یروانکاوانهرادرگفتمانضدتروریستیپذیرفته

مشاهدهمیشودکهداعشهویتمرحلهآیینها
ودربازتولیدآنتالشمیکند.بنابراین،اینایدئولوژیوامدارتفکرغرباستتاسنتاسالمی.
اسالمتنهاروکشیبرایتوجیهومشروعیتاقداماتاینجریانتروریستیاست؛بهگونهایکهبا
ناماسالمدرجهتنفیویژگیهایاساسیاسالمرفتارنمودهاندوعلناً متحدغربدرتحققو
تجلیاینتصویرازتوحشمسلمانانبودهاند(احمد.)533:7913،

نتیجهگیری
درتحلیلگفتمانمبارزهباتروریسم،غالباًنقشعواملروانیشناختینادیدهگرفتهمیشودکه
این گفتمان در طرد و بازتولید بربریت در اذهان مسلمانان ایفا کرد .عالوه بر آن ،بحث
شرقشناسی این گفتمان است که تعریف غرب از اسالم و مسلمانان را بدیهی فرض میکند.در

اینجا طیفی از مباحث وسیع راجع به اینمطرح شد که چگونه ساختهای اجتماعی و معنایی،
هویت ،معنا و سوبژکتیویته میآفرینند .در جریان بحران 77سپتامبر ،شاهد حضور و تبلیغات
ایبیسابقهبودیم.طی جریانبرسازی اینگفتمان ،نوعی

جانبهرسانههایگروهیبهگونه

همه
معنا پدیدار شدکهبیشازهرچیزازسویرسانههاتغذیهمیشود.ایناحساسبهبحرانیمهار
بدلشدکهظهورداعشازنتایجآناست.

222

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،52تابستان(79پیاپی)22

فصلنامه


بازگشتبهگذشتهطالیی،زندگیبراساستعالیمقرآنوسنت،پیرویازالگویپیامبرو
سیرهشخصیویازآرمانهایمسلماناندرافکارسلفیبهشمارمیرود؛ امااسالمواقعی ،هیچ

سوزیهاندارد.اینحاصلتصویرسازیرسانهایازتوحشوبربریت

ربطیبابمبهاوکتاب
مییابد .دستوراتاسالممبتنیبراعتدال،توازن،عشق،
مسلمیناستکهدررفتارداعشنمود 
ازاینتصویرمحووپاکشدهاند.قرآنکریمبهصراحتبرابننکتهتأکید

محبتومداراکامالً
میورزد که «لکم دینکم ولی دین» (سوره کافرون :آیه )1و «الاکراه فی الدین» (سوره بقره:

آیه .)521دو صفت مهم خدا که بیش از صفات دیگر بر آنها تأکید شده است ،صفتهای
.غلوزنجیرکردنوبستنچشماسراوگروگانها،کشتارانسانها،بهبردگی

رحمانورحیماند
بردناسراوتجاوزبهآنهابههیچعنوانبیانگرصفترحمانیتورحیمبودنخداوندمسلمانان
همانتوحشوبربریتیاستکهدررسانههایغربازمسلمینبرساختهشدهاست.با

نیست،بلکه
بربریتوبیتمدنیغرببهمسلماناندر

توجهبهنبودِجوهرذاتیهویت،برچسبهایتوحشو
گفتمانمبارزهباتروریسم،متنیتولیدکردکهبافراینددرونیشدنوتسخیرساحتایماژینریِ
گونهای که
(مرحله آیینهای هویت الکانی) تروریستها ،به الگوی کنش داعش مبدل شد .به 
خشونتعریان داعشبهواسطهدیالکتیکدرونی و بیرونیهویت افراد دربافتاجتماعی این
گفتمانتوجیهمیشود.بهعبارتی،گفتمانضدتروریستیبوشکهیکگفتمانایدئولوژیکدر
برای کسب مشروعیت سیاستگذاریهایش و انسجامبخش در پر کردن خأل معنایی هویتی
ایاالتمتحدهبود،بهذهنافراطیونسلفیِطردشده،چارچوبیبرایکنشبخشیدتاباتمسکبه
فرهنگ عرب چهارده قرن پیش و توسل به نمادهای اسالمی مانند «ال اهلل اال اهلل» و «محمد
رسولاهلل» برایتحققهرآنچه ایجاد مشروعیتکنندکه درگفتمانبوشازمسلمینارائهشده
بود.درحالیکهاقداماتآنانبامحتوایاسالمکهمودتبرابریوبرادریاستهیچگونهگونه
وتبلیغاشفرهنگیبوده است و اجباری درآننیست تا

رابطهایندارد؛برعکس ،بنیاناسالم 

خشونتوحشیانهداعشراتوجیهنماید.
منطقهمارزیدالهایتروریسموخاورمیانهدرگفتمانضدتروریستیاصالًتوجیهیندارد؛
چراکه این مسئله دلیل جامعهشناختی دارد و آن به بحران یا نفرین منابع به علت ماهیت
برمیگردد نه مسلمان بودن آنها.در حالیکه اسالم بیشترین
دولتها  
اقتصادسیاسی رانتیِ این  
رانتخواریدراینجوامععالوه
تهیدستانومستضعفانکردهاست،فسادو 
تأکیدرابرتوجهبه 
دولتها در این جوامع
دولتملت را به ارمغان آوردهاست .به همین دلیل  ،
بر تولید فقر ،شکاف  
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به جای پرداختن به وضعیت محرومان به خرید حمایت سیاسی و صرف توان برای سرکوب
شدهاند و همین قضیه ،بحران را در این منطقه تشدید کرده است؛ چنانکه در
مخالفین مشغول  
نبودهاند هم جاری و
غیرخاورمیانهای که قادر به حل مسئله نفرین منابع  

غالب کشورهای رانتی 
ساریاست.
اقداماتاخیرداعشدرحملهبهغرب،ثابتکردکهجهانبهغربوشرقتقسیمنشدهاست.
کهغرببالییدرشرقخلقنمایدوازآنبینصیببماند.بامرگ

بدینترتیب ،چنیننیست
برساختگیهویتافراطگرایان

ذاتگرایانهودرنتیجه،
فراروایتبهشیوهلیوتار،شاهدفقدانِوجودِ 
درهمینرابطه،باتوجهبهالیهالیهبودن هویتداعشیهاوتکفیریها،برایزدودن

داعشهستیم.
شرقشناسانهدر
اینمسئلهبایدگفتمانآنهاراتهیساخت.برایحلاینمعضل ،نیازداریمنگاه  
رابیقرارکنیموحسابتروریستهاراازاسالم(بهمثابهیککل)جدا
گفتمانمبارزهباتروریسم 
تاعنصرمشروعیتبخشکنشازتکفیریهاسلبشودوتصویریواقعیازاسالمبهجهانیان

کنیم
.بدینطریق،منبعمشروعیتاقداماتداعشازبینمیرود.درمرحلهدوم،درمقابلتفکر

ارائهشود
نواستعمارگراییکهدرقالبگسترشدموکراسیبازنماییشدهاست،بایداقتصادسیاسیاینجوامع
ندهایتوسعهاقتصادیوریشهکنشدنفقر،زمینهبرایرشدو
رااصالحکردتاباشکلگیریرو 

تعالی همه انسانها فراهم آید .با خالی شدن این سازمان از افراد مطرود شده ،به علت عقاید
اسالمیشان و نیز فقر افراد ،امکان خلع سالح اقلیت معتقد به استقرار دولت داعش به شکل
راحتتری فراهم میشود .در سطح منطقهای هم دولتها باید بپذیرند پیروزی داعش به نفع

هیچیکازآناننیست؛چراکهمعلومنیستتاچهزمانیبهدیگراناجازهبقادهند.
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