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 چکیده

بهافغانستانوعراقپسازتروریسمگفتمانضدسلطهباوجودِ وتوجیهحملهامریکا
وترینمعضالتخاورمیانهبدلگشتتروریسمتکفیریبهیکیازبزرگ،5007سپتامبر77

مختلفهاوجوامعدولت درگیرخودساخت. پرسشاصلیمقالهایناستکهچگونهرا
برآمدهاز تروریسمِ با هایفاجعهیازدهسپتامبرموجبظهوروصعودگروهگفتمانمبارزه

تروریسم، با مبارزه گفتمان استکه این ما فرضیه داعششد. همچون جدید تکفیری
االذهانیِایجادشدهازهاومسلمانانخلقکردوتحتتأثیرفضایبینتهدیدیازتروریست

گراییجذبشدندوتعریفیافراطاینگفتمان،بسیاریازمسلمانانمطرود،ازاینفضابه
هابود.برایازآن«دیگری»کهازخودوهویتخودارائهکردنددرواقع،بازتابیازتعریف

گفتمان،ازرابطهتحلیلانتقادیگفتمانباتئوریهژمونیگیریبهرهباپاسخبهسؤالمقاله
تمرکزبرمطالعهمتونمرسانه با جلهسیاستخارجیدرفاصلهایمکتوبایاالتمتحده،
تأسیساولیهداعشبهعنوانشاخهالقاعدهدرعراقرابررسی،یعنی5002تا5007زمانی

یابیآفرینگفتمانمبارزهباتروریسمباهویتبررسیعواملهویتکنیم.نوآوریمقالهمی
 .استاالذهانیوسوبژکتیویتهومعناداعشازمنظرفضایبین
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 مقدمه 
وتوجیهحملهامریکابهافغانستان5007سپتامبر77پسازتروریسمگفتمانضدسلطهرغمعلی

 عراقدر 5007و 5009و بزرگ، یکیاز بدلتروریسمتکفیریبه ترینمعضالتخاورمیانه

شدهسازیگفتمانمفهومرادرگیرخودساخت.ایفرامنطقهایومنطقههاوجوامعدولتوگشت

 تروریسم بحران5007سپتامبر77پسازضد عنوان بینبه ی شد؛ ترسیم بهالمللی که فرایندی

طریقمفصلهویت بندیسازیاز پساجنگسردسیاستخارجیدر دوران در ایاالتمتحده

سپتامبررخداد77پیآنچهدرانندالمللیمبینهایبینبحرانکهاینمقالهمدعیاست.منجرشد

نهسازیفرایندهویتو در بهسیاستخارجیتنها ایاالتمتحده و شکلعام صورتغرببه

وجوددارد.تروریستینوعیپیوندمفهومیهایتکفیرییابیگروهخاص،بلکهدرظهوروقدرت

ساس،سؤالاصلیاینمقالهایناستکهبراینا.کشفاینپیوند،هدفاصلیاینمقالهاست

هایچگونهگفتمانمبارزهباتروریسمبرآمدهازفاجعهیازدهسپتامبرموجبظهوروصعودگروه

گیریتکفیریجدیدهمچونداعششد؟یابهعبارتی،نقشگفتمانمبارزهباتروریسمدرشکل

می تبیین گفتمانداعشچگونه استکه این ما فرضیه ازشود؟ تهدیدی تروریسم با مبارزه

ومسلمانانبرساختکهتحتتأثیرفضایبینتروریست ازاینگفتمان،ها االذهانیایجادشده

بسیاریازمسلمانانمطرودازاینفضابهسمترادیکالیزهشدنجذبشدندوتعریفیازخودو

بازتابیازتعریفدیگریا تحتتأثیرهمینزآنهویتخودارائهکردندکهدرواقع، بود. ها

تکفیریاحساسقدرتکردهوخودرادرسطحرهبرانآمیززیستجهانمعنایی،فضایرعب

بحرانودولتیوفرادولتی،نهسازمانیمطرحساختند.مقالهشاملمفروضاتکلیدیذیلاست:

مفهومهویت سیاسیپایا عنوانپدیده شوندسازیمیسازیبه توسط؛ ؛شودزبانمنتقلمیمعنا

یکنش،زبان میجمعی محسوب مفصلشود؛ اعمال زمینهبندیمجموع در اجتماعی،ایشده

می هویتشودگفتمانخوانده سیالیتهویت، و ربطیبودن به توجه همچنینبا درونِ؛ در ها

شوند.هابرسازیمیسامانِگفتمان

راستایپاسخبهپرسشاصلیمقالهضمن رابطهتحلیلانتقادیگفتمانبایریگبهرهدر از

ایکههرگفتمانبهتأثیروسلطه،ههژمونیکهتوسطارنستوالکالووشانتالموفهبسطیافتنظریه

بهسخندیگر،تحقیقکند،میدرتسخیراذهانوسوبژکتیویتهخودودیگریایفامی پردازیم.

می تالش مذکور تا کند دهنشان که هژد باشدنمونیکچگونه تروریسم با مبارزه گفتمان

ایدرظهورداعشدربرساختوخلقتصویرتروریسموارائهالگویکنشبهآنهانقشبرجسته



 282 های تکفیری با تاکید بر داعش یابی گروه گفتمان مبارزه با تروریسم و ظهور و قدرت
 

میسیاستبینعرصه ایفا انتقادیرسانهالملل تحلیلگفتمان از رابطه این در ایمکتوبکند.

بهرهجستیم.نوآوریمقالهدراین،7خارجیایاالتمتحده،باتمرکزبرمطالعهمتونمجلهسیاست

هویتبررسیعواملهویت به استکه تروریسمبا یابیداعشازمنظرآفرینگفتمانمبارزهبا

برایتحققاینهدف،نخستبهمرور.پردازداالذهانیوسوبژکتیویتهوخلقمعنامیفضایبین

لهپرداختیم.سپسباارائهمدلدرچارچوبمختصرادبیاتموجوددرارتباطبامسئلهاصلیمقا

شود.دربخشنظریمقاله،راهنمایتحلیلدرراستایپاسخبهسؤالاصلیبهمخاطبعرضهمی

راستایآزمونفرضیه بررسیشماریازسومدر سیاستخارجیبه مقاالتمکتوبدرمجله

تأسیساولیهداعشوتدوینکتابزمانیعنی،5002تا5007هایمنتشرهدرامریکادرفاصلهسال

پرداختیمودرنهایت،بااستفادهازچارچوبنظریتحلیلانتقادیگفتمانو«مدیریتتوحش»

شود.یابیداعشمطالعهمیبررسیمقاالتمذکور،ظهوروقدرت



  پیشینه پژوهش
( ظهیری و (7931فیرحی رهیافت»در و تاریخچه تروریسم: تحلیل در موجود پدیدههای

هایمذهبی،ازمنظررهیافت بهبیانانواعتروریسمپیشامدرن،مدرن،پسامدرن،مجازی«تروریسم

فلسفیومنطقیروانشناختی عباعقالنیمیاجتماعی، )سپردازند. در7930زاده  و شدن جهانی»(
گسترشپدیده،جهانیشدندرابعاداقتصادیوفرهنگی)متغیرمستقل(راعاملظهورو«القاعده

داندودرمقالهبهبررسیرابطهمیانایندومتغیر،تروریسم)متغیروابسته(درمیانجهادگرایانمی

گوناگون زوایای از شدن، جهانی ضد جنبشتروریستی مثابه به القاعده و شدن جهانی یعنی

«یابازیگرغیردولتیماهیتحقوقیداعشدرحقوقبینالملل:دولت»(در7932پردازد.زمانی)می

المللباتکیهبرتعریفوستفالیاییازدولت،وجودداعشرابهعنوانبازیگردولتیدرسیاستبین

کندوآنراتنهادرقالبیکبازیگرغیردولتییا،بهعبارتبهتر،یکگروهتروریستیبهنفیمی

بهچگونگی«سیتروریسم:داعشاقتصادسیا»درمقاله(7932)محروقشناسد.پژوهشرسمیتمی

شناسینوینپردازد.ویباتکیهبرمعرفتمینمنابعمالیتروریسمبااستفادهازرهیافتشبکهمیأت

ایضمنردساختارمبتنیبرهویتثابتومفروض،باواردکردندوالگوینظمجهانیومنطقه

ژئوپلتیکسه گانه مبنایو را ژئوکالچر سیاسیژئواکونومیکو اقتصاد تحلیل در خود منطق

می مقالهداند.تروریسم در جریاناو بر را تتمرکز داعشقرارأهای تروریستی شبکه مالی مین
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درراهکارهایمقابلهباپدیدهتروریسمتکفیری»درمقاله(7932)محمدیهد.مطلبیوخاندمی
مقابلهباپدیدهتروریسمتکفیریبرایهبهظرفیتوراهکارهایکشورهایمنطق«منطقهخاورمیانه

 دراتخاذیکرویکردیکپارچهبینمسئلهراهحلویداعشپرداختهاست. همچنینوالمللیرا

بینبهره پتانسیلحقوق از بینگیری کیفری دیوان و میالملل آن پیگیریجرائم در د.بینالمللی

بامطالعه)رویکردترکیبی(گرتروریسمتبیینهایبازخوانیرهیافت»درپژوهش(7932)احمدوند
عقیدتیحاکمبرعراقایحرکتدرشکاففرقهبا،پسازارائهتعاریفومفاهیم«داعش:موردی

نابسامان اوضاع زدنداخلو هم بر عامل را امریکا و تالشبرخیکشورهایمنطقه و سوریه

براساسراتروریسم،داند.ویدرادامهمیوظهورداعشمعادالتقدرتواحیایخالفتاسالمی

.کندتبیینمیرهیافتطبیعی،رهیافتفرهنگی،رهیافتاقتصادی،رهیافتمذهبیورهیافتسیاسی

(7932)اشرفنظری نوشتار تهدیدبنیادین:»در ظهور و داعشتروریسمجهشیافته مطالعه با«

نقشرسانه بر شبکهتمرکز توهایاجتماهایجدیدو فیسبوک، شبکهیعینظیر و در«دایق»یتر

تکلیفوانگیز،رسالتالهیآساورعبگیریوانجامحمالتبرقاصلغافلنمایشجذبافرادبا

براییراعاملگسترشداعشدانستهوبهراهبرد،عالوهبرخلقهویتهیبریدیاعضارا،مذهبی

داعش با کریمیدکنبهجمهوریاسالمیارائهمیمقابله پژوهش(7932). »با و چگونگینحوه
شکل شامگیریگروهپیدایشو ابعاد«(هایتروریستی)بررسیموردیدولتاسالمیعراقو ،

باایسوییمنازعاتفرقهبرهمودراینزمینهراواکاویکردهالمللیپیدایشداعشداخلیوبین

چگونگی»درمقاله(7932)اکبری.داردکیدأقتایوخارجیدرعراسازیبازیگرانمنطقهبحران
همچنین،گیریازتحلیلالکالووموفهبابهره«آفرینیداعشدرمناسباتسیاسیخاورمیانهنقش

مجمل نگاه تبارشناسیو ابعاد اندیشجامعهبه دیگرداعشراتفاوت،اینگروهایهشناختیو با

درادامهنیزعواملداخلیوبینستبررسیکردهاهایمشابهتروریستیگروه یابیالمللیقدرت.

فهمکانستراکتیویستیتروریسم»(در7932دلوفالح)سیمبر،رحم.کندرابیانمیگفتمانیداعش
المللبین  از آن انشعابات و القاعده گروه ویژهبه تروریسم حوزه رفتارهای انگارانهازهفهمیساز«

هانتینگتونوشرایطساختاریبعدازهایبرخوردتمدناند.ایشانباتکیهبرجملهداعشارائهکرده

تحلیلکرده پیدایشتروریسمرا تکیهبرعواملمعناییفروپاشینظامدوقطبی، دراینزمینه، اند.

المللدرفرقاهلتسننواندیشهسیدقطبرادرزمرهعواملذهنیوتأکیدبرساختارتروریسمبین

منطقهماد اهمیت کاهش پساایدئولوژیک، دولتی ظهور و فرقهای زیستیهای ساختار و ای

عواملعینیهویتتوسعه داوریودانند.کسراییانگارانهمییابیداعشدررویکردسازهنیافتهرا
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7932)مقدم مقاله در خاورمیانهدرداعشبرآمدن»(، شناسانهجامعهتبیین«شناسانهجامعهتحلیل:

ازحاصلهویتبحرانجهانی،نظاممتغیرهایبرتمرکزباخاورمیانهرامنطقهدرداعشبرآمدن

ارائهپسااستعمارینظریاتوهارسانهشدن،عصرجهانیامریکا،باعراقجنگمقابلدرمقاومت

.کنندمی

می نظر مجموعبه تمرک اخیردر رسدمطالعاتدر با تروریسمداعشغالباً متغیرزمینه بر ز

روانکاویو به المللیتأثیرگذاربرظهورداعشانجامشدهاست.توجهساختارهایداخلیوبین

مصادیقی درمطالعهحاضرازجمله تأثیرگذار و مهم متغیر یک عنوان به عواملهویتیداعش

العهمط ،ترتیب بدین مغفولبودهاست. مربوطبهتروریسمداعشهمواره مطالعات در که است

هویت عوامل هویتحاضر، و تروریسم با مبارزه گفتمان فضایآفرین منظر از یابیداعشرا

 .االذهانیوسوبژکتیویتهومعناارزیابیکردهاستبین



 چارچوب نظری 
اجتماعیعرصهنوظهورمسائلتبییندرپوزیتیویسمناتوانی و سمتبهچرخشباسیاسی

ازیکیمثابهبهبیستم،قرندرهارسانهاهمیتبهتوجهبا.شدهمراهکیفیهایرهیافتوهانظریه

تبدیلانتقادیگفتمانتحلیلبرایجالبموضوعیبههاآنقدرت،ابزارهای دایک،ون)شدند

وحدتهرگونهفاقد«منیاهویت»پوزیتویستی،رویکردهایبرخالفپس،ایناز(.7913:922

بامدرنپستاندیشه(.7932فی،)شودمیتعریف«الیهالیه»و«رهچندپا»صورتبهوشدجوهری

کردانکارراهویتذاتیوجوهریوحدتهرگونههافراروایتمرگ انتقادیتحلیل. گفتمان

بندیمفصلمحصولکهداندمیگفتمانیبرساختهمنحصراًراهویتمفهومنیزموفهوالکالو

هایسوژهکهایگونهبهاست،ناتماممعناهویتیهمانندهرموفهونظرالکالوبهبنا.استگفتمانی

جمعیهویتوجودامکان(7332)موفهوالکالو.شوندنمینائلکاملخوآگاهیبههرگزفردی

وارزیهممنطقودیالکتیکیروابطازحاصلمسلطتفسیریهایچارچوبآنتاگونیسم،دررا

دانندمیتمایز، دهیارتباططریقازشودمیجامعهدرونشمولموجبکهارزیهممنطق.

متمایزهایهویت.استتقابلدرمنطقاینباکهشودمیتمایزیحادثومتکثرناتمامتقاضاهای

میبندیگروهارزیهمزنجیرهتشکیلتوسط«دیگری»اردوگاهباتقابلدر )شوند :5003نابرز،

بنابراین(732 یاسلبیعنصربادشمندریافتطریقازارزیهماجتماعیآثار؛ ایرابطهعمومی،

«دیگری»تهدیدساختبههژمونیکگفتماناینکهنهایتدرشود.میمشخصآنتاگونیستیک،
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ارزیهمروابط.شوددرونی«اختالفاتهمهفصلوحلیاحذف»موجبکهشودمیوابستهبیرونی

سربهدگراجتماعیهایگروهباآنتاگونیستدرکهداردودوجگروهیدرونبازیگرانبیننیز

باموفهوالکالو(.7930:913بارسلونا،)استحاکمنیزشناسیشرقگفتمانبرمنطقاین.برندمی

شکلدیگریوخودآنتاگونیستدرسوژههویتوسیاسیامرکنندمیبیاناشمیت،ازپیروی

راسوژهداخلیشکافپرکردنوظیفهکهتمایزاستیرونیمنطقبعنصرآنتاگونیسمدر.گیردمی

دارد وجودنظمیبیوآشفتگیکهاستجاییدرآفرینیسامانونظمفرایند،اینغاییهدف.

هارارسانهاگرشود.میبازتولیدنیزافرادروزمرهزندگیگفتمان،شدنهژمونیکبابنابرایندارد؛

شودمیتعریفمعانیوقواعدها،ارزشازنظامینیزگفتمانبدانیم،سازیگفتمانوبازنماییابزار

آن،باکهداردزندگیهایجنبههمهازمستقلتأثریوتأثیروداردوجودشناسیزبانبافتدرکه

وگفتمانترتیب،بدین.کنندمیارائهپیرامونجهانوخودازتعریفیودرکاجتماعیکنشگران

گذارندمیتأثیرهاسوژهجهانزیستیااالذهانیبینجهانبررسانه نوبهبهنیزاالذهانیبیندنیای.

بهبنابراین،(.39-7939:17علمداری،معینی)دهدمیقرارتأثیرتحتراافرادروزمرهزندگیخود،

نداردوجودلمستقهویتوسوژهخودمختار،ذهنشود،میاندازطنیننیزفوکودرکهآلتوسرتعبیر

اعمالآنهابرایکهسلطهتافریبدمیچنانراافرادکههستندایدئولوژیکتماماًمفاهیمیهااینو

(.7937:29جنکینز،)دهندتنآنانقیادبه«آزادانه»وبدانندخودارادهمحصولشود،رامی

تمامدرراسوژهیتهوکهنیستقادردانشییاقدرتچرخههیچیاایدئولوژیگفتمانیا

روانکاوی«فقدانسوژه»نهادهدرتوانمیراحتیبهراگیریجهتاین.ببخشدتعینخویشابعاد

یکینمادیندیگریبااستدرصددکهکردتعقیبالکان وخوارسگانیربانی)شود

کهتاسربطیونسبیهموارههویتیسوژه،هرهویتالکان،روانکاویدر(.7939:92میرزایی،

کههایسوژهبارابطهدر شودمیپرداختهوساختهاست،آنازالینفکجزءزباندیگر آن.

یاهمانیاینفهمدر.شودمیایجاددیگری/خودتمایزطریقازتنها.شودنمیپریاکاملهرگز

خودازنبیروچیزیبارابطهازسوژهچراکهدارد؛اساسیاهمیتسوبژکتیویتهالکانی،یابیهویت

بهفردوابستههویت.نداردوجودایسوژهبازنمایی،درجزپس.گیردمیشکل(ایآیینهتصویر)

اوستازدیگرانشناساییوتصویر تفسیربهوابستههمیشهسیاسیعرصهدرآشکارشدگی.

همانیاینباراولینبرایالکانراستا،همین(.در92-7931:52تاجیک،)است«خودازدیگری»

امریسیاسیذهنیتیاسوبژکتیویته(.7939:23استاوراکاکیس،)بردکاربهایآیینهمرحلهدررا

استعاملیسیاسیگفتمانلذا.است(اجتماعیبرساخته)روابطازایمجموعهبلکهنیست،ذاتی
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حفظنیزموجودنظمودهدمیشکلراسوژههویتسوبژکتیویته،ساختباآنطریقازکه

هویتاست،صیروریتوشدنحالدروناتماممعناکهطورهمان(.7931:25تاجیک،)شودمی

وتغییرقابلراآنهویت،سیالیتآنتبعبهوعینذهنوبیروندروندیالکتیک.استچنیننیز

تمانیگفموجودواجتماعیهایسازهباهمانیاینطریقازتنهاهویتبرسازی.سازدمیبحران

باتمسکبهتحلیل،درمجموع(.13-7937:12استاوراکاکیس،)استمقدورایدئولوژیمانند

شود:ارائهمیاصلیاینمقالهپرسشپاسخبهدرمدلزیرگفتمانانتقادی،ذهنیتوروانکاوی،












روانکاوینیزوموفهوالوالکانتقادیگفتمانتحلیلنظریهوروشاستفادهازبامقالهایندر

دیگریجزچیزیداعشهویتکههستندمدعااینبرنگارندگانسوژه،هویتدرالکانی

نیستبوش«تروریسمبامبارزهگفتمان»نمادین تجلیوبازنمودتروریستیگروهاینواقع،در.

بیوشرور«دیگری» الکانیایآیینهمرحلههویت)تمدنی مبارزهدگفتمانکهاست( بار

است؛برساختهتروریسم اقتدارسویازتروریستبامبارزهگفتماندرکههرآنچهیعنیشده

ظهوروبروزدرونیشکلبهداعشسویازشد،زدهبرچسبمسلمانانبهگفتمانایندرامریکا

انداردکنیم،امکتصوراسالمیجهادیسازمانیکراداعشاینکهجایبهکهنحویبه.یابدمی

بهتعبیریهمسوبا.توصیفکنیمگفتمانتجلیوظهوردرغرب(کنشگر)نشاندهدستراآن

هویت ایندهد،میرخاقتدارمرجعسویاززدن،برچسبفرایندباکهاکتسابیروانکاوی،

ثیرتأآنهافردیتجربهبرکهاینیاشودترکیبکنشافرادبامؤثرشکلبهتایابدمیراامکان

(.7937:93جنکینز،)گذارد



  سپتامبر11ز ا پسسازی  هژمونی وهویت بحران،ها:  تحلیل داده
 اینکه به توجه با تجربی بررسی برای موفه و الکالو انتقادیبحث گفتمان تحلیل در

تعیین است، تالشبیکننده برایپهژمونی است.سازییکتثبیتایان بحثگفتمان ذیل در
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می که تروریسمبندیمفصلشود با گفتمانمبارزه برایحکومتامریکا عامدانه و پرآگاهانه

سازیوهمچنیندرتوجیهومشروعسپتامبر77ازپسهامریکاییاسازیهویتکردنخالمعنایی/

شماریازبدینمنظور،هاست.دشهایایاالتمتحدهدرمنطقهخاورمیانهبهکارگرفتهدخالت

کنیمکهعمدتاًدربررسیمی5002تا5007وبدرمجلهسیاستخارجیرادرفاصلهمقاالتمکت

ومصاحبهبااعضای2،مقاله،برآوردسیاستخارجی9،بحث5،بازیابیداستان7بافتتفکرمجدد

مقاالتمرتبطباکمیتحلیلاساسبرفقطآغازینمرحلهاند.حکومتیدولتبوشبحثشده

مقالهباموضوعتروریسم5002،52تاپایانسال5007موعدرطیسپتامبراست.درمجتروریسم

مقالهتحلیلشد.در71ها،باتحلیلیکمقالهتروریسمازهرشماره،چاپشدکهدرتحلیلداده

،(بار212ومتن71در)«متحده/امریکاایاالت»هایمقاله،دال71کیفی(اینتحلیلمحتوای)کمی

ومتن79در)«جهان»سپسبار(و725متنو3)در«عراق»،(بار721ومتن71در)«هاتروریست»

متن72در)«تروریسم»و(بار701متنو3در)«مسلمانان»،(بار703باومتن79در)«جنگ»،(بار779

کمیشود،اوجمیمشاهده7نموداردرکهطورهمان.اندراداشتهبیشترینتکرار(بار30کلدرو

ویژهشمارهژانویهتاآوریل(ودربسطگفتمانتروربه)به5009سالدرتروربهرتبطممقاالت

 (.Nabers, 2009)  استگراییامریکاجانبهاستداللیوتوجیهییکهایکنشمسلمانانو



 . فراوانی مقاالت مرتبط با تروریسم در هر مجله1نمودار 

                                                                                                                                               
1. Think again 

2. Cover story 

3. Argument 

4. The Foreign Policy Survey 
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ومیاناز وصفات مقاکهافعالیاسامی بهدر نقش«مردم»اصطالحرفته،کارالت

به.آمدهاستتکراربار27بامتن،مجموعا70ًدررادارد؛ایناصطالحگفتمانبهبخشمشروعیت

77در)دفاع/تدافعیدالباهمراهمردمبردنکار بار99متن، هرگونهبیناز( نقشتمایزبرنده و

دورهپساجنگمتحدهدرایاالتموجوددرهویتیشکافتاکندراایفامیگفتمانآفریندرانسجام

را مشروعیتبینازسرد مثبتو بیان اینکه ضمن هدفبرد. با آتی اقدام بخشبرایهرگونه

رود.بازدارندگیبهشمارمی


 تحقیق مورد مقاالت متن در پرکاربرد اسامی .2جدول

 درصد تکرار نسبت به کل متون متن تکرار اسامی
%277012مردم
%7797935جهان

%237911سپتامبر77
%21271700امریکا

%90325اتحادیهاروپا
%137911قدرت
%53323تهدید
%73321امنیت
%257710سیاسی
%927012دفاعی
%19325غربی

%13325دموکراسی
%127511حمله



 «امریکا»اظهاراتیشبیه «نجها»،«کشور»، «جنگ»،«حکومت»، تشریحدر«امنیت»و«صلح»،

درهمینراستا.رودکارمیبهتروریسمبامبارزهبرایآنگراییایاالتمتحدهدررسالتجانبهیک

 با اروپا اتحادیه 90ذکر در تکرار بامتندر3بار اروپا بابرایمبارزهآمریکاهمراهیاتحادیه

گراییایاالتمتحدهدرمبارزهباجانبهمتن،درتوجیهیک9تکراردربار2ومللمتحدباتروریسم

بودهاست.5002و5009هایسالبخشیارزشیبهگفتمانمزبوردرتروریسموباهدفمشروعیت

استپدیدهبودنسیاسیکنندهبیان(بار25)سیاسیصفتتکرار تروریسم دالهمچنینتکرار.
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هامسلمانان/تروریست(بینی)جهانباهادگیوایدئولوژیکغرب/غربیزنسبکاختالفبهجهانی

گانواژشدگیمتونازبااشباع5007شودازسالدادهمینشانادامهدرکهطورهمان.دارداشاره

«امریکا» «القاعده»و«هاتروریست»،«تروریسم»،«ترور»، ازمواجهمی«طالبان»و«بنالدن»، شویم.

باعنوانفازدوممبارزهباتروریسمافزونبر«عراق»چینیبرایحملهبهدرطرحمقدمه5005سال

بهکراتبااینموضوع«نظامی»و«تسلیحات»،«امریکا»،«تروریسم»و«تروریست»،«ترور»هایدال

.بعدازاینآفریندشویمکهازبعدشناختی،بازنماییوارزیابیمنفیازفقدانامنیترامیمواجهمی

«مسلمانان»،«اسالم»هاباارزیایندال،مفهومتروریسمدرهم5وشیانگاری7ایشدنبرههباتوده

گرایاناسالم»وتحقیروتمسخرعقایدومذهباسالموتقابلباسکوالریسموهمچنینبرسازی

در«حقوقبشر»ریزیقالبدرادامهبحثجهانیشدن،با5009شویم.ازسالمواجهمی«رادیکال

هابااسالم/تروریست«آزادی»و«دموکراسی»یغرب،«هاارزش»مقابلتروریسم،آنرابهجنگ

کهبهنحویهمانتداومگفتمانشرق ازسالکشانده بعداینبه5009شناسیادواردسعیداست.

تهد که خطرناکمسلمانان عقاید و ایمان و باور شکل به ارزشی مردمتضاد بقای برای یدی

هایمسلمانانشود.اینمتونبهاستخدامدالهراسیرادیکالیزهمیشود،درقالباسالممحسوبمی

رومیانه» تقابل«رادیکال»گرایاندرمقابلاسالم« اسالم»، » مسیحیت»با نیزبه« هایکارگیریدالو

«قرآن» «مسجد»، سکوالر»،«هاتئولوژیست»،«مذهب»، آوردهروی« سال در پی5002اند. در

مواجه9رادیکالیزهکردناینگفتمانباتشدیدپیوستنمودنمسلمانانومسلمینبهبدیوشرارات

هایصلیبیمیانمسلمانانومسیحیانشناسیوتداومجنگهستیمکهوجهیازتقابلمذهبی،شرق

دیگریتعمیمیافتهدرواقعدتروریستیجماعتمسلمیندرگفتمانضوبحثاسالمرادرپیدارد.

هربرت استکه دارهاتروریستمید تعلق میازودنبدان شکل میدنگیرآن تعین دنپذیرو

بعدازایندوره،شاهدتأکیددرآمیزشایران،فلسطین،لبنانوجهاددرمتون(.7937:19،)جنکینز

تنها ایشدنتاکتیکیبرایورودبهبحثهستهتروریسمبهعنوانتهدیدسازیجدیدهستیمکه

اینگفتمانواقعیت بدوناینکه بدینمعنا تروریسماست. با قالبهمانگفتمانمبارزه ایراندر

سیاستخارجینئواستعمارگراییو همراهیبا و دستاویزیبرایتوجیه تنها باشد، بیرونیداشته

گراییایاالتمتحدهشدهاست.نئوسلطه

                                                                                                                                               
1. Massification 

2. Reification 

3. Evil 
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بامسیحیانواتحادیهاروپا،پیمانانهم،دوستان،غرب،ایاالتمتحدههایدالحاکمارزیهم

گیریآنتاگونیستدرطردتروریسم،مسلمانان،جهادواسالمبهموجبشکلومشتقاتآندفاع

نابودکنندهغربمی مثابهدگرِ بخشیبهدرمشروعیتصفاتیکهبهتناوبدرکالبدمتونشود.

خوبیهآمدخود از: بشر،بزرگ،عبارتند حقوق برابری، عادالنه، دموکراتیک همهو که

مثبتداللت ضمنی مشروعیتهای مثبتو بازنمایی و متحده ایاالت و غرب برای بخش

پی7دانیآداب در را همدارد. دالهمچنین دشمنانارزی تروریسم،باهای تروریست، ترور،

،الدن،عراقبنخاورمیانه،القاعده،اسامه،له،سالحکشتارجمعیحمالملل،تروریسمجهانی،بین

،تمایز،ایدئولوژی،مذهب،قرآن،جهاد،مالها،9محارب،5جوبانمسلمانمبارزهمسلمین،،اسالم

تئولوژیست فرااومانیسم، بشر، حقوق رادیکالنقض اسالم ها، فقر،2افراطیون، غیرعقالنی، ،

تکنولوژیابتداییوتهدید،بیماری،باورهایخطرناک،شرارتبدی،،تخریب،ترس،خشونت

می برده کار تروریستیبه واقعیتبرایتوصیفگفتماندگر بیشازآنکه اینمصادیق، شود.

کندکهباتکراردروضعیتِشناسانهازدیگریِپَستعرضهمیباشد،یکگفتمانمذهبیوشرق

هویت و معنابخش نقش میآفرینروزمره، ایفا نیز مسلمانان ازبرای گفتمان این در کند.

اصطالحاتمانوی«بدی»و«خوبی»هایپیراینده در برایساختجهان نیز واژه.اندبردهبهره

شرارت« مسیحیتداردریشه« واژگان ضددر گفتمان در دشمنکه به امریکایی تروریستی

.شودبرچسبزدهمی

بازنیبرچسب به عادت موجبشیبندیطبقهقالبیِتفکر اجتماعیجماعتانگاری، های

سازییاتفکرقالبیبیشازهرچیزنمادهاییقدرتمندد.کلیشهشونهادینهمیباگفتمانشودکهمی

روابطدهد....کلفرایندنهادسازیراتشکیلمی»نمادپردازیبهعقیدهآبنرکوهنشالودههستند.

هایقدرتساخت.«دشونیابندوابقامیهاوعملنمادینتطورمیدیبنواسطهصورتاجتماعیبه

هایآزادیدرمقابلهراس،خوبیدوتاییدرگفتمانضدتروریستی،باارجاعبهاستفادهازواژه

امنیتدرمقابلوبدیدرمقابلشرارت خطروتهدید، صطالحاتاپذیرد.صورتمیناامنی،

.یابدازاظهاراتثانویمعنامیایزنجیرهتوسطآزادیدرمقابلهراس

                                                                                                                                               
1. Appreciation     
2. Islamic Defiance 
3. Militant 
4. Extremist 
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«یسمجنگ با ترور»در  هژمونی و فراواژه محوری: 3 نمودار


هاوتوابعومترادفزمانبهروابطمعنایی،کهچگونهفراواژهمحوریهمدهدمینشان9نمودار

ارزیازیکدرونمنطقهم،هتوجهدارد.مطابقدرکالکالووموفدرخلقهویتروابطتقابلی

گریارتباطبرقرارووحشیدیکتاتوربین،طرفبینمردمامریکا،آزادیوتمدنوازطرفدیگر

،دموکراسیوتمدنمردمامریکامدافعانآزادیدهد،طورکهتحلیلکیفینشانمی.همانشودمی

بیرونیییاعنصردگرارجاعبهاب،یایازخوببهعنوانجامعه،.هویتایاالتمتحدههستندغرب

اصطالحشودمیوابسته دراینبافت، «ترور». بهنوعیبیانگرترسو«تروریست»یا تهدیدبقای،

شناسیارزیوتداومراقابشرقهمچنیناینقابدرمقامقیاس،نوعیهم.استهویتامریکایی

دهد.نشانمی














وارد سعیدشناسی اد قاب شرق -4مودارن
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ازخوشه تعبیربیلکلینتون«دشمنکنونینسلما»همچونتروریسمهایمعناییاستفاده به

(Becevich, 2001: 74 )تهدیدبزرگترین»(، »The Foreign Policy Interview, 2001, 2-44و )

غربحملهبهتهدیدیفرامکانیوفرازمانیوآمادهدرسایرمتون«المللمجهانیوبینتروریس»

استعارهکندکهبرضرورتحمایتازغرب،جنگپیشخلقمی دستانهوتدافعیتأکیددارد.

ازThe Foreign Policy Interview, 2001: 33) ریپرونتوسطبیماریسرطانبرایتروریسم ،)

درمانبیماریحکایتدارد.جایگزینیتروریسممنظرشناختیبرلزوممداخلهایاالتمتحدهبرای

برپیشتازیامریکادراین(Ajami, 2003: 52)7«ضدامریکائیسموضدامریکاییشدن»باواژگان

ازاینپس،؛گیردبنیادگراشکلمییگفتمانراساستهدیدسازیبسرانجام،عرصهتأکیددارد.

صورتبه،آندهد.راهدفقرارمی«غرب»کلدرایاالتمتحدهنیست،بلکهتهدیدمستقیماً

«باورهایمهلک»بهعلتتهدید؛اینشود،برساختهمی«نظامارزشیغربتهدیدوجودیبرای»

(The Foreign Policy Interview, 2004: 32نه)رانیزصلحجهانیتنهاکلنظامارزشیغرب،بلکه

ایاالتمتحدهازاینفرصتبرایبسطای،یانهاندازد.دربحثدموکراسیخاورمبهمخاطرهمی

برایبهارمغانآوردندموکراسی،توسعه،وخودراکندآزادیاستفادهمینظامارزشیخودو

(.Ottaway and Carother, 2004سازد)میمتجلیفعاالنهبازارآزاد،تجارتآزاددرسراسرجهان

پست عصر در تعبیر به رسانه و و»مدرن غرببودریار«اقعیتحاد ، گفتمان بادر مبارزه

تصویریازاسالمواینگفتمان«دیوپلیدتصاویر»عنوانباپروفسوراحمدتروریسموبهتعبیر

غرببادسترسیانحصاریبه(.7931:910،)احمد منجرشدهاستمسلمانانطردبهارائهدادکه

باارائههمچنینرادراینزمینهانجامدادهاست.ترینخطاالمللیبزرگهایبزرگوبینرسانه

ازمفهومعقالنیتانتقادیظهورانواعسوونیتازسویهابرماسازیکعقالمختلفتعاریف

تروریسممبارزهباگفتمانایندرهابهتروریستبرچسبدیوانگیوغیرعقالنیسویدیگر،زدن

 است. محکوم مقاله بروکدر کنید«القاعده»جیسون فکر دوباره بافتِ سازمان5در بحثاز ،

کهالقاعدهممکن9کندجهانیتروریستیودولتجهانیاسالمی،باقلمرویوسیع،رامطرحمی

گذاریروهایمسلمانحاشیهاستآنراتأسیسکندوعقیدهداردکهاززمانظهورالقاعدهمیانه

توانجرقهتأسیسداعشبهعنواندولتاسالمیمی(.ایننقطهراBurke, 2004: 19-20اند)شده

کتاب چراکه مدیریتتوحش»تکفیریشمرد؛ ابوبکر« مانیفستخشونتداعشرا عنوان به
                                                                                                                                               
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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نهیکسازمان5002الناجیدرسال داعشنهیکسازماناسالمیو کهدرآن، تدوینکرد

دنبال به تروریستیاستکه یکسازمان صرفاً بلکه خالفتجهادیاست، تأسیسدولتیا

کند.اسالمیاست،یعنیآنچهمقالهازآنباقلمبرجستهدولتاسالمیجهانیالقاعدهیادمی



 نمونه مطالعه: هویت و سوبژکتیویته داعش
هبرایسیاستخارجیامریکانگریست،درتعبیرالکانیی،بهعنوانشانسفقطسپتامبر77فاجعه

تسکوییبرایمداخالمثابهبهازآنوتصادفیدرفضایعمومیاطیافرکهباتغییراتشودمی

 بینهژمونیک عرصه جستدر بهره جامعهالملل فرایند، این محتمل نتیجه مجدد. وپذیری

.ازمنظرنگارندگان،درسویمقابلنیزاینگفتمانموجببرآمدنوسازیجمعیاستهویت

شد.شکل داعش پادگفتمان عبارگیری ترور،خطر،تهدید،ترس،هایدالارزیهمتی،به

درمسلمینازوحشتوترسمملوازاالذهانیِبینفضایخشونت،ورادیکالیسماسالم،ترویست،

یاجهانزیست.شدمسلمانانرانیحاشیهسرخوردگیوودطرموجبکهآوردارمغانبهغرب

ارائهگفتماندرافراطیونومسلمینازیتصویربوشضدتروریستیگفتماناالذهانیبیندنیای

درداد دروغینانگیزیرعبوکاذبآفرینیقدرتنوعییشتنخوازهاتروریستتصورکه

دولتتأسیسوالمللبینسطحدربازیمدعیداعشکارکهسازمانجنایتجاییتاکرد؛ایجاد

اینقضیهازاینلحاظ.کندمیبالدنرااسالمیخالفتبهبازگشتبرایتالشوعراقشدتاشام

ازسویپیاماینتاشود،میارائهپیامیکبههمراهداعشهایفیلمدربریدنکاذباستکهسر

شودگرفتهطرفمقابلجدی ازاگرچراکهاست؛داعشضعفبرایکافیدالیلخوداین،.

 .نبودهدفبهنیلبرایارعاببرایضرورتیبود،برخوردارکافیقدرت

تر،اهدافجهادومبارزهباکفرتوسطالقاعدهباطورکهپیشهمان،طورکلیدراینرابطهبه

هخورد،امروزمیهگذاریوحمالتانتحاریگرآمیزیچونبمباستفادهازابزارهایخشونت

 به دنز تیروارائهتصاویرگردنزدن،مصلوبکردن با خود داعشبابهنمایشگذاشتنتصاویر

یکهداعشدرتالشبرایبرانگیختنآناست،ونتگذارد.خشرابهنمایشمی«جهاد»هدف سر،

یکهونتاست.خش همراه موجود وضعاغلبباتمایلبهتغییر روانشناسهلندی، ،7بهگفتهفریدجا

مانعبرای ایجاد ایستادندرمقابلدیگری، فتح زدن آسیب آن، در دراست.همراه دیگری یا

.شودگیریوکنشداعشمحسوبمیمنطقتصمیمونتخشنتیجه،
                                                                                                                                               
1. Nico Henri Frijda 
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بردگیوپذیرشاسالم،قاچاق در اجبار دینی، و نژادی سازیپاک در داعش عریان خشونت

اسالمیمنافاتاخالقبامحتوایاسالمویکلهب،سیاستگروهداعشاستازکهبخشیجنسی

طورکاملواستکهبهییهاوخودهازمانیذهنتجسممختصاتمکانی،داعشدارد.وتضاد

(.7937:13)جنکینز،باشندونظماجتماعیهستندودرآننیزدرگیرمییتسازندهروا،متقابل

بنابهشود.ایهویتیادمیآیینهکاویالکانازآنبهمثابهمرحلههماناستکهدرروان،این

استکهدرگفتمانمبارزهباتروریسمبرساختهشدهمفعولیمنِعقیدهویلیامجیمز،داعشتجسم

غیرنظامیان،شکنجه،قطعسرافرادمیاندرگذاریبمباستفادهازهایمرسومداعشروشاست.

اینروشاستترورو تروریستها. با مقایسه پیشینبسیارخشندر وترهایمشابه شدیدتر و

زبسیاربیشتربودهاست.انگیزیآننیآوریوهراسقدرترعب

عملیاتانتحاریدرمسجد،،افغانستانعراقوپسازاشغالدرتفکربنیادگراییمذهبیحتی

کمتوجیهشرعینداشت.پیشازعادیورایجینبودیادستچیزهابریدنسرگروگانومدرسه

ارتشدشمنهایبهاصطالحطاغوتیاشد،حکومتکههدفاصلیشمردهمییخصم،این

بااما؛طرفوجودنداشتبهلحاظسیاسیبیبودوجاییبرایحملهبهغیرنظامیانوشهروندانِ

 تدوین توحش»کتاب مدیریت »( الناجی ابوبکر پیش5002توسط راهبردهای سلفی(، روی

دولتجهادیتغییریافت.اینکتاببهعنوانمانیفستراهبردیداعش،راهبردهاییبرایساخت

درآنخالفتاسالمی که میباکنترلحکومتتدوینکرد مجاز اینشماردخشونترا در .

هایگفتمانضدتروریستیوخلقمعانیجدیدبرایدالمعناوبازتعریفدرپیبازسازیراستا،

کندکهخلقتعابیرجدیدی،سازیمفاهیمدرتالشاستتاباواژگون«مدیریتتوحش»ست.ا

هدرکچنانبیانجامد.هادردرونهایآن،بهمشروعیتکنشزتولیدگفتمانتروریستیعالوهبربا

:بینیممی«مدیریتتوحش»

براین7371قدرتیاستکهاززمانسقوطخالفتاسالمیدرحاصلبی»:توحشیابربریت

؛«پسبایدآنرامدیریتنمود؛مینحادثوحاکمشدهزسر

)کفار(وباوربهاهللاست.تروریسمبازگشتبهقانوناهللبهآنشعارهاباورنداشتن»تروریسم:

نپذیرفتنمگونهاستکهاوامرکردهاست.تروریس.تروریسمپرستیدناهللبدانتبرایداوریاس

برداریازکفاراست.تروریسمبرایمسلمانزیستنچونزیستنباقدرت،انقیادوفرمانوتحقیر

«.تروریسمپایمردیبرحقوقودستنشستنازآنهاستاییاست.افتخاروره

.شودتوجیهمیوسیلهبلکهازمنظرعقالنیتهدف،نهازمنظردیندرداعشخشونتمشروعیت
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صورت میذاتاًموضوعیخشونتبه گرفته نظر سیاستدر و قانون حوزه در عبارتیشود. به

بهتنخشو گفتمانضدتروریستی، تدبیرمدیریتیتبدیلمیایضیهقمولود سیاستو با که شود

فراتاریخیایپدیدهخشونتدرایدئولوژیجهادیبه،انتهااعمالشود.بدینترتیبتابایددرست

پایان میو تبدیل استراتژیکداعششود.ناپذیر ابزار عنوان خشونتبه از ایدئولوژیکبهرهو

بابهنمایشگذاشتنچهرهزشتووقیحخود،مقاومتمردمیاستراتژیکبهایندلیلکهجوید.می

کند.ایدئولوژیکازاینبُعدکههدف،وسیلهراانگیزیرابازتولیدمیرافروشکستهوتصویررعب

همچنین(.7932:2کندوایناولینباردرکتابابوبکرناجیتوجیهشدهاست)اسدی،توجیهمی

اجتماعیبهروشلویاتانهابزیاستترسیمنوعیقراریسندهدرپینو«مدیریتتوحش»درکتاب

می که مدیریتو صورتخواهدتوحشرا را عبارتیمسئله به مانیفستبغدادی،،برطرفکند.

.(Burke, 2004: 19-20)گفتمانضدتروریستیاستدولتجهانیاسالمیتجلی

حفظرابقایششرایطکهاستاینلدنبابهتروریستیجامعهوحدت،وثباتایجادبرای

کند چنینمولدسازمانارعاب،خاطر،همینبه. میایجامعهدهیزندگیروزمره لوفر،)شود

خوددربلکهازآنجهتاستکهاینسازمانتروریستی،نهدینینیزتوجیهخشونت(.7935:53

میسودایدولت را شدن دولپروراند؛ از تعریفوبری در تچراکه وکارمدرن، زور بستن

ازاست،نوشتارومتنبرمبتنیاسالماینکهبهتوجهباخشونتمشروععلیهشهروندانآمدهاست.

:7935لوفر،)کندحرکتایدئولوژیکخشونتسمتبهتفسیرباتابرخورداراستپتانسیلاین

لفقدانمبانیمشروعبرایبهدلی.باشدتضاددرشدتبهآنمحتوایباخشونتاینهرچند(،22

راخودخشونتآن،بابتواندتاشودمیمتوسلپیشقرن72عربفرهنگبهداعشخشونت،

نداردقرآنیاسالمیتوجیهافرادگرفتنبردگیبهوخشونتحالیکهدر.دهدجلوهمشروع این.

داشتهوجودنیزادنینقاطدیگردرچنانکهبودهاست،پیشقرن72عربفرهنگبهمربوطقضایا

پساست .، اینخشونتمبنیبرخالفادعایآنها انتخاب، اینکهخشونتیکاجباراستنه

تروریسم با شدنگفتمانمبارزه رادیکالیزه رویاینتیجه با تندرو مسلمانان بازآفرینیاستکه

ژیژککهیسهنوعخشونتبنابهخالفتیادولتجهانیاسالمیبهدنبالنابودیغربهستند.

(،3-7933:3،،)ژیژک7پذیرانهوواکنشکنشگرانهوخشونتسیستمییعنی،کندشناساییمی
                                                                                                                                               

رحالاجراست.خشونتطورسیستماتیکدریکایدئولوژیمشخصدخشونتسیستمیعبارتاستازهمانچیزیکهبه .7
فعالیتمستقیمسوژه انجاممیکنشگرانهبا خشونتواکنشها مثلقتلوآزارعینیدیگران. واسطهزبانوازپذیرانهبهشود؛

مانندتبعیضنژادیوتوهینبهشود؛رسدکههیچآسیبفیزیکیدرایننوعخشونتمشاهدهنمیطریقیمنفعالنهبهانجاممی
 .یعقایدشخص
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اعمالخشونتنوعدومبهدنبالفرافکنیازقربانینوعسومخشونتهستندکهبا،هاخودتکفیری

اینوضعیتخویش حاشیههستند؛ ناشیاز خشونتیکه راهیجزطردگذاریو آنهاستکه

باورهایشیعهگذاردنمیآمیزباقیبارزهخشونتم در.خصمشیعهدراینگفتماننیزخصمبا

پذیرشامامتوبحثحکومتدرزمانغیبتاستکهمانعتحققایندولتیاخالفتفراگیر

 جهتمیمحسوباسالمی همین به ،شود. خالفتاسالمی استقرار استبرای درونالزم از

ویکدست کنند سازی آنگاه شد، برقرار اسالمی خالفت که نابودزمانی غرب توسط خود

.شوندیاغربرابهورطهنابودیخواهندکشاندمی

خودوترسیمتصویریمنفیازخشنهایسرسختانهوهایغرببایورشرسانهبدینترتیب،

بوده موفق ااسالم هایتهگفتمانند. توانشینشده تروریستی ضد گفتمان ونستپنداشتاز ها

داعشجلبنماید.انگاره سوی به را زیادی افراد توحش،های کراتاز داعشبه متون در

تالشبرای،هایمبارزهباتروریسمصحبتشدهکهدرواقعتروریسم،تهدید،آزادیودیگردال

دال ترمصادره بدین محتوایآنهاست. تهینمودن رقیببرایبازتعریفو ،تیبهایگفتمان

تروریستیپذیرفتهرادرگفتمانضدکاوانهیرواناشودکهداعشهویتمرحلهآیینهمشاهدهمی
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