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چکیده
مدرنیته به عنوان یکی از پدیدههای بنیادین و تاثیرگذار در دنیای معاصرر و بره ویرده در ی رای تیاتر
اتاتا دارای پیامدهایی متفاوت و دوگانه ات که میتروان از برا عنروان ه رره "ژانوتری" مدرنیتره یرادکرد
ه رهای که بازتاب و انعکاس آن در ریتارشناتی بسیاری از نیروهرا و ریانرات تیاتری ع رر را رر ابر
مشاهده ات مدرنیته از یک تو دارای و ی توتعه بخش و از تویی دیگر دارای و ی تاریرک و گونرهای
از توتالیتاریانسم میباشد بدین ترتیب محوری مقاله را رر اتاترا بررتری ایرن ه رره ژانوتری مدرنیتره و
بازنمایی آن در ریتارشناتی یکری از ریانرات رادیکرا اتریمی در منهقره راورمیانره یعنری داعرش اتر
بنابراین توا اصلی مقاله آن ات که ه ره ژانوتی مدرنیته هه تاثیرات و پیامدهایی برر ریتارهرای تیاتری
داعش داشته ات ؟ و آیا اتاتا می توان پارادوکس یا هالش میان تن و مدرنیسم در ریتارشناتی تیاتری
داعش را بازتابی از ه ره ژانوتی مدرنیته دانس ؟ هارهوب نظری مقاله مبتنی برر نظریرههای مدرنیسرتی و
رهیای های انتقادی آن ات برای نگارش مقاله و گردآوری دادهها از منرای کتابخانرهای و روش توصریفی -
تحلیلی اتتفاده شده ات یایتههای مقاله راکی از آن ات که ریتارهای پارادوکسرییکا داعرش مح رو
دوگانگی یا ه ره ژانوتی مدرنیته بوده و تعام مدرنیته با داعش کشاکشری از ترن و تدردد را در عملکررد
آن ایداد کرده ات
کلید واژهها
داعش مدرنیته تن
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مقدمه
داعش یا دول اتیمی عراق و شام و در ن ای دول اتیمی از دولت ای اتیمی نوظ ور در هند
دهه اریر در منهقه راورمیانه بوده و با گسترش لمرو رود در مناطق بیشتری از راورمیانه آتیا و
آیریقا مو وعات و مبارثات بسیاری را درباره ا دامات تیاتی و دینی و نظامی رود و نگرشها و مبانی
یکری -تیاتی رود برانگیخته ات داعش بیانگر نوعی از تیش برای شک گیری نوعی از دول
دهی به ریتارهای تیاتی -دینی مسلمانان ات اما بدی ی ات آنچه که از
اتیمی والگویی برای
عملکرد و ریتار داعش به عنوان یک نوع دول اتیمی مشاهده می شود با آنچه که اتاتا در دین اتیم
برای تحقق دول عد اتیمی مد نظر ات کامی در ت اد ات بررتیهای عملکرد داعش در طی
هند دهه اریر بیانگر و وهاتی از ریتارهای تنا ضآمیز در منهقه بوده ات ازتویی نوعی رشون و
رادیکالیسم ایراطی اتیمی و نظامی گریها که بیانگر روانشی تهحی از ابزارهای مدرنیته ات و
ازتویی دیگر در نوعی رائ دینی شاهد برری ا دامات مثب کمکهای مادی و معنوی به مسلمانان
که در راتتای عم و پیروی از آموزههای شریع اتیم ات لذا یکی از نکات اتاتی در بررتی
ریتارشناتی دینی -تیاتی دول اتیمی داعش واکاوی ریشههای این ت اد و تنا ض در ریتارهای
تیاتی آن در منهقه راورمیانه ات منا شات نظری درباره هرایی ریتارهای پارادوکسیکا داعش ما را
ریشهیابی این مو وع وارد میکند هنین به نظر میرتد که نوعی روانش
به بحث عمیقتری به
نادرت و تهحی از عاملی به نام مدرنیته مو بات این نوع ریتار متنا ض را یراهم آورده ات با تو ه
به آنچه که به آن اشاره شد هدف مقاله تبیین و تحلی ریتارهای تیاتی پارادوکسیکا داعش ات که
اتاتا ریشههای آن را در تعام و موا ه با مدرنیته و ه ره ژانوتی آن می داند به عبارت دیگر توا
گیریهای ریتاری دول اتیمی
اصلی مقاله آن ات که ه ره ژانوتی مدرنیته هه پیامدهایی بر
داعش داشته ات ؟ یر یه مقاله بیانگر آن ات که مدرنیته با و وه دوگانه یا ه ره ژانوتی رود
نمایانگر نوعی هالش تن و مدرنیسم در ریتارشناتی نیروهای داعش گردیده ات به گونهای که از
یک تو مو بات تحرکات رهاییبخش و آرامبخش ال ام گریته از مدرنیته توتط نیروهای داعش را
یراهم آورده و از توی دیگر با نوعی تنا ض یکری و تیاتی مو بات ظ ور و وهات تاریک مدرنیته و
نوعی تورش و توتالیتاریانیسم و رتی نوعی تروریسم مدرن را نیز با رود به همراه داشته ات اتاتا
داعش به عنوان یک ریان ایراط گرای اتیمی به طور طبیعی مخالف اغلب نبههای مدرنیته به ویده
نبه یکری-یرهنگی آن ات در وا آن ا از مدرنیته تن ا نبه یناورانه آن را پذیریته و ابزارهای
مدرنیتهِ برراتته از عق ِ مدرن را گریته و به ای آن بر دین بنیاد ن اده و به دنبا نظمی نوین بر این
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مبنا بوده اند این ریان علم و یناوری مدرن را گری و در پی هماهنگتازی آن با شریع بر آمد
هیزی که عم به آن کمترین آزادی و روشبختی دنیوی یعنی اهداف مدرنیته را در پی نداش و بدین
از تویی دیگر به صورت نوعی رشون ایراطی و تیات های ا باری در تعام با مردم مندر
گردید بدین ترتیب میتوان در نسب و تعام میان داعش و مدرنیته ازتویی داعش را از منظر ریتاری
مح و مدرنیته و ه ره ژانوتی آن دانس و از تویی دیگر این مدرنیته به نوعی از رشون و رگههایی
از توتالیتاریانیسم در نگرشها و عملکرد آن ا مندر شده ات بنابراین مقاله را ر از تویی تعی در
تعریف مدرنیته و پیامدها و و وهات آن داشته و از تویی دیگر داعش را به عنوان یک مح و و هالشی
م م از مدرنیته تعریف میکند
در تعریفی مو ز از ه ره ژانوتی مدرنیته باید اذعان داش که اتاترا مدرنیتره پدیردهای دولبره
اتر  :از یرک ترو رونرد توترعه و تکامر ن ادهرای ا تماعری مردرن یرصت را و امکانات بسریار
وتریعی در ارتیار بشرر ررار داده و تربب شرده ترا انسران ای ع رر مدرن در مقایسره با تمامری
نظام را و صورتبندی ای ما بر دوره مردرن از زندگری رار ترر و ایمنترری بررروردار گردنرد از
ترویی دیگرر مدرنیتره دارای و ره تاریرک و رزن انگیرزی نیرز می باشرد کره در ررن را رر
اهمیر آن بیرش از پیرش نمایران شرده اتر از آن میران میتروان بره ماهیر دائمرا در ررا تنرز
کار صنعتری مردرن رشرد توتالیتاریسرم ت دیرد و گسرترش رهرنراک و یا عه آمیرز ردرت و
تسرلیحات نظامری اشراره کررد (گیدنرز  71 :1377و )150
 -1پیشینه و ادبیات پژوهش
در ارتباط با پدوهش را ر تحقیقاتی هند اندام شده ات که به ارت ار به هندین مورد اشاره می شود؛
 -1.1مقاله "داعش و مدرنیته" :بررتی تاثیر عملکرد دول شبه مدرن راورمیانهای نوشته صباح مفیدی
و تمیه ررمانی یکی از آثار در میان مقاالت یارتی ات که در زمینه مو وع داعش و مدرنیته به رشته
تحریر درآمده ات نویسندگان در این مقاله تیش کردهاند تا ت ویری از رابهه میان داعش مدرنیته و
ن اد دول را ارائه دهند در این مقاله که به عوام پیدایش داعش میپردارد به نقش ریشهای دول های
معاصر راورمیانه و اتتفاده داعش از ابزارهایی که مدرنیته در ارتیار آن رار داده ات تو ه کرده
ات دراین راتتا مدرنیته دول مدرن دول های راورمیانه و تاثیر آن ا بر ظ ور داعش بررتی شدهاند
 -2.1در مقاله یارتی دیگری با عنوان "داعش و مدرنیسم ارتداعی" :بررتی اندیشه و عملکرد نس
دید اتیم گرایی رادیکا که توتط عبداالمیر نبوی و نوژن اعت اد السلهنه به نگارش در آمده ات
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من تو ه به ظ ور و گسترش داعش به عنوان یک گروه تیاتی در یک نقهه از ان بر این مو وع
متمرکز ات که اگرهه داعش نس نوینی از ایراطگرایی همراه با عناصری از نبشهای بنیادگرایانه
پیشین ات اما در وا ریشه آن در اثرپذیری از مدرنیسم و و عی پسااتتعماری ات لذا میتوان آن
را به عنوان یک نبش مدرن ارتداعی لمداد کرد اتتدال اصلی مقاله بر آن ات که داعش ریانی
مدرن ات که در بستر مدرنیته و در واکنش به آن ظ ور نموده ات و نمی توان آن را صریا نبشی
تنتی لمداد کرد
 -3.1کتاب انگلیسی "یراتر از پرهم تیاه" :مدرنیسم ایدئولوژی و ظ ور داعش اثری از اتتین پاتریک
برن ام مارنلی تا  2015به این مو وع اشاره دارد که داعش تن ا یک ه ره دید ادی تلفینیس بلکه یک نس دی از ایراطگرایی ات با عناصری از نبشهای بنیادگرای بلی اما با تلفیقی
از مدرنیسم و ررکات پسااتتعماری بلی که آن را به عنوان یک ریان مدرنیس ارتداعی معریی
میکند گرهه در این کتاب مولف تاکید دارد که رود مف وم مدرنیسم ارتداعی نیز باید درک شود و نقد
شود و تازمانهای مدرنیستی مرتدعی مانند داعش به عنوان یک نوع منح ر بهیرد در میان ریان ای
تیاتی باید بیشتر مورد تو ه رار گیرد
در یک نگرش ن ایی نسب به ادبیات پدوهش باید راطر نشان تار که آثار نامبرده دارای این
مبنای مشترک هستند که مدرنیته را بستری برای شک گیری ظ ور و عملکرد ریان داعش میدانند
داعش به عنوان یک ریان تیاتی رادیکا اتیمی در بستری از مدرنیسم و مناب و ابزارهای آن
پدیدار گشته و از آن ب رهمند گردیده ات اما هدف پدوهش را ر از تی متمایز ات و لذا میتوان
تفاوت و هدف مقاله پیش رو با آثار معریی شده را در این امر س و و کرد که درصدد تحلی تاثیرات
و پیامدهای و وه متفاوت مدرنیته بر ریتارتیاتی ریان داعش ات که میتوان این تاثیرات را با تو ه
به دوگانگی مدرنیته یا ه ره ژانوتی آن مورد تبیین و بررتی رار داد
 -2چارچوب مفهومی و نظری
 -1.2چهره ژانوسی مدرنیته
گیدنز در کتاب پیامدهای مدرنیته مدرنیته را پدیدهای دو دم یا دو لبه می داند :از یک تو روند
توتعه و تکام ن ادهای ا تماعی مدرن یرصت ا و امکانات بسیار وتیعی در ارتیار ابناء بشر رار داده و
تبب شد تا انسان ای ع ر مدرنیته در مقایسه با تمامی نظام ا و صورتبندیهای ما ب مدرن از زندگی
رار تر و ایمنتری برروردار گردند از تویی دیگر مدرنیته دارای و ه تاریک و رزن انگیزی نیز ات
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که در رن را ر اهمی آن بیش از پیش نمایان شده ات که از آن میان می توان به بروز نگ ا و
منازعات تسلیحاتی و شک گیری نبشهای رادیکا تروریسمی اشاره کرد .
مدرنیته از نظر "مارشا برمن" نوعی وردت تنا ض مند ات وردتی از عدم وردت یا اتحاد
پراکندگیها که از یک تو ما را به گرداب مرگی از پریشانی ارتی ازهم گسیختگی اب ام دلتنگی و
ا هراب و از تویی دیگر به اریا و زایش مددد اودانگی طراوت و تازگی دائمی مبارزه و ت اد می
کشاند بدین ترتیب مدرنیته از نظر "برمن" ما را به دو راه می کشاند راهی به تم آزادی و راهی دیگر
به تم بندگی و ن یلیسم (برمن )290 :1379
مایلیم در آغاز بحث به ملهای از "پیتر برگر" که د یقا مراد ما از مدرنیته را به روبی آشکار میکند
اشاره کنیم "پیتر برگر" به درتتی توا می کند که آیا ما همان م ریان دیم منت ی توار بر هواپیما
هستیم؟ یعنی آیا یگانه تغییر م م در مدرنیته تفاوت در ابزارهایی ات که انسان به کار می گیرد و نه
تفاوتی در رود انسان ا ان بینی شان و در ی م آن ا از رود؟ اگر یقط ابزارها م م بودند در این صورت
تن ا تفاوت م م میان مدیر یک شرک معاصر که در بوئینگ  747تفر میکند و یک طال بین در دربار
یرعون یقط همان بوئینگ  747ات و نه هیزی دیگر و تلویحا به این معنات که مدرن شدن
کشورهای توتعه نیایته صریا مسئلهای تکنیکی ات و ربهی به یرهنگ و روانشناتی ندارد تفاوت میان
مدیر و طال بین نه یقط در هواپیما بلکه در ذهن انسان یا به عبارت دیگر در یرهنگ انسان ن فته
ات (ک ون  )12 :1381پیتر برگر به روبی به نقهه کانونی مدرنیته اشاره کرد مدرنیته یعنی ائ
شدن به انسان به عقینی آن و راکمی عق که رابهه مستقیمی با آزادی و پیشری آن دارد این باور
که عق آزادی و پیشری طبعا الزم و ملزم یکدیگرند باوری ات هنان راتخ در ما که گویی با شیر
اندرون شده میراث مهلق عمیق و بی بروبرگرد روشنگری ات تبدی شدن انسان از رعی به توژه
به این معنی که دارای آگاهی و اراده معهوف به آزادی ات تمامی و وه زندگی انسان را درنوردید از
زئیترین مسئله انسان تا کلیترین
با این و ود مدرنیته راص ِ ریسکها و رهرهایی هم بود به این معنی که مدرنیته آنچنان که
ییلسویان دوران روشنگری آن را تتایش می کردند نبود از ماکیاولی تا کان که از تتایشگران اولیه
مدرنیته بودند که بگذریم به انتقادات دی ییلسویانی میرتیم که نبههای منفی مدرنیته را بازگو
میکردند از همان اوای روتو ییلسوف یرانسوی شروع به انتقاد کرد و تمدن دید را نوعی بربری
رواند و مارکس که بعد منفی و زش مدرنیته را به ت ویر کشید مارکس یروید و نیچه با انتقادات
دی رود بر این تمدن دید تعی در برمی کردن ابعاد زش مدرنیته کردند البته بع ی از آن ا به
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تمامی منکر مدرنیته شدند و آن را به ک رد کردند ییلسویان رن بیستم که از این همه نگ نس
کشیها و بیزار شده بودند آرمان های روشنگری را به تخره گریتند با این و ود نقد مدرنیته یکی از
م م ترین و بارزترین ویدگیهای مدرنیته ات به این معنی که با مدرنیته ات که نقد وارد مسائ
دید میشود و راه بع ی از نابسامانیها را میگیرد یلسفه انتقادی با کان زاده شد و در رن بیستم با
مکتب یرانکفورت به اوج رود رتید اما ما در ایندا از همان مف وم "بنیامینی" برای نقد اتتفاده می
کنیم که "والتر بنیامین" آن را نقد رهاییبخش نامیده ات از دو تویگی مدرنیته از نظر مارکس شروع
می کنیم؛ ایی که مارکس در مانیفس کمونیس تتایشگر طبقه بورژوازی بود که به عنوان طبقهای
ریق و در تکاپو که در را تخریب دنیای دیم بود و یا به و "مارشا برمن" رودتخریبی ابداعی
ولی از نظری دیگر به از رودبیگانگی انسان ت لب روابط ا تماعی ب وارگی کاال و دول رام ارزشها
و منای بورژوازی و یا تتایشگر رشد علم دید گسترش تکنولوژی و ایزایش علمی انسان بود مارکس
میگوید «از یک تو نیروهای صنعتی و علمی تترگی پا به عرصه ریات ن اده اند که هیچ یک از ادوار
تاریخ بشری آن ا را به رواب هم ندیده بود از تویی دیگر عییمی از زوا به هشم میرورد که
رویناکترین مفاتد دوره متارر امپراتوری روم در برابرش ناهیز مینماید در روزگار ما همه هیز آبستن
د رویش ات (مارکس به نق از برمن " )19 :1379ماکس وبر" دو روای از مدرنیته داش که دو
تویگی مدرنیته را به روبی می توان در آن مشاهده کرد؛ از یک تو تر ی عقلی – علمی و بوروکراتیک و
از توی دیگر گسترش اتارت انسان در فسهای آهنین عقینی مدرن از نظر وبر عق ابزاری ات
که در عین را به عدم عقینی و تلهه و اتارت می اندامد(بشیریه  )225 :1386از نظر وبر
بروکراتیزه شدن رود بخشی از یرآیند عقینی شدن ات ولی وبر این نوع عقینی را زء عقینی
روای تر ی
ابزاری میداند که در ن ای یک « امعه ان باطی» درت می کند اندیشه وبر از یک
دیگر روای اتارتی ات که به واتهه تر ی عق ابزاری پدید آمد
عقلی در مدرنیته ات و از
پیچیدگی و دو تویگی مدرنیته از نظر وبر در دو مف وم دیگر آن به روبی اب مشاهده ات روند
دموکراتیزه شدن باعث می شود که درت اتاتا غیر شخ ی شود و با لغو امتیازات یئودالی و
پاتریمونیا از بنیان تس میشود و درت شخ ی را محدود میکند دموکراتیزه شدن در روند تحقق
بخشیدن به ارزش بنیادی «رقوق برابر اتباع» گسترش عق صوری را تشدید میکند و بدین تان "وبر"
نشان می دهد دموکراتیزه شدن امعه بنیادی مهلوب برای بروکراتیزه شدن ات از نظر وبر دول
دموکراتیک مدرن در وا با تفکیک روزههای عمومی و ر وصی راه را برای روند دموکراتیزه کردن
بازتر کرد و مهابق با ارزشهای دموکراتی درت شک ِ غیر شخ ی پیدا می کند ولی نکته رائز
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اهمی در ایندا این ات که وبر معتقد ات که تفکیک این دو روزه در ن ای مردم را از تیات دا
میکند و مردم به تودهای "اتمیزه" 1و غیرتیاتی تبدی رواهند شد بدین تان نقد دول مدرن در
ایندا آشکار میشود که متفکران بعدی آن را بسط دادند اتمیزه شدن امعه به ظ ور دول های
یاشیستی در آلمان و ایتالیا و کمک کرد ایی که "هانا آرن " از منتقدین ترتخ این نوع از
تفکیکات شد یا به و او دنیای دید تیات مداران را به وظایف رانهداری کشانده ات در رالی
که تیات اتاتا در روزه عمومی معنا می یابد هانا آرن معتقد ات که اتمیزه شدن تودهها و
غیرتیاتی شدن آن ا یکی از م مترین دالی درت گریتن دول های توتالیتر ات دول توتالیتر
برریف دول مدنی که یکی از م مترین آرمانهای روشنگری بود نه تن ا محدود به درت نبود بلکه
تمامی روزههای امعه را در کام رود بلعید و هیزی که از آن بر ای گذاش امعه ای تودهای بود که
یقط گوش به یرمان دول توتالیتر بودند(آرن  )43-44 :1366به گفته آرن «ن ر زیر زمینی تاریخ
غرب» به تهح آمده و تمام کرام تن ها را بلعید توتالیتاریسم از منظر آرن شک کامی مدرن
اتتییت که بر عن ر یردی در امعه تودهها و بر ایدئولوژی ورش مبتنی ات توتالیتاریسم برای
ادامه و تدوام تلهه رود از تازمانهای اداری دول اتتفاده میکند و به وتیله ن ادها و ارگانهای
مخفی تعی در تداوم ترکوب میکند پلیس مخفی و ن ادهای مخوف دول توتالیتر برای اینکه تلهه را
کام کند اردوگاههای کار ا باری درت میکند و برای آن رکم آزمایشگاهی دارد که یردی به
معنای کام کلمه در آن ذوب می شود؛ نمونه هنین اردوگاههایی در آلمان دوران هیتلر و ایتالیای دوران
موتولینی اب مشاهده بود دول توتالیتر با تودهها تر و کار دارد و به همین راطر برای پیشبرد اهداف
رود باید امعه مدنی را به ک نابود کند و امعهای تودهای درت نماید(آرن به نق از واتسن :1385
" )29موریس باربیه" یکی از م مترین ویدگیهای دول مدرن را ارج ن ادن به روزه عمومی میداند
ولی برریف آن دول توتالیتر با اتتفاده از ارعاب و ترور به کلی ی ای عمومی را نابود میکند و از ایداد
ارتباط و دیالوگ بین ایراد امعه رودداری میکند موریس باربیه میگوید« :توتالیتاریسم نفی مدرنیته
تیاتی ات زیرا د یقا بر رد دایی میان دول و امعه مدنی میان لمرو عمومی و پ نهی ر وصی
و بنابراین بر رد تمایز ش روند و یرد اتتوار ات توتالیتاریسم بر آن ات تا کلی همگن و یگانگییایته
تشکی(یا از نو تشکی ) دهد و یاصله دول و امعه و نیز تفاوت ش روند و یرد را بزداید(باربیه :1383
)247

Atomized
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تأثیرات ترور و ارعاب به ردی ات که آرن به کلی توژه را نفی میکند؛ هون معتقد ات که دول
توتالیتر تماما مان مشارک ایراد میشود نفی توژه در امعهِ یکسره اداره شدهی مکتب یرانکفورت هم
به و وح دیده می شود آن ا هم بر این باور بودند که مقت یات بوروکراتیک مدرنیته طوری ات که
ریشهکنی آگاهی و اندیشه به و وح اب دیدن ات ولی دیدگاه نظریه پردازان مکتب یرانکفورت بسیار
رادیکا تر از دیدگاه هانا آرن بود آن ا از تمامی آرمانهای روشنگری ناامیده شده بودند هورک ایمر و
آدورنو روشنگری را مساوی با توتالیتاریسم می دانستند و بر این باور بودند که و عی آینده از زمان را
بدتر رواهد بود عقینیتی که روشنگری نوید آن را می داد از نظرآن ا به توتالیتاریسم رتم میشد
بدینتان مکتب یرانکفورت عقینی ابزاری را در ن ای به تفکر ین تاالرانه وص کردند که هدف اصلی
آن ردم به نیروهای تلههگرا بود نه رهایی بخشی در لب اتتدال های دیالکتیک روشنگری این
نکته ن فته بود که تمامی مشکیت را ناشی از ررد باوری میدانستند
مکتب یرانکفورت با تو ه به تأثیرپذیری از اندیشههای وبر بین دو نوع عقینی تفاوت ائ شدند:
عقینی ابزاری یا صوری و عقینی ذاتی ولی هیزی که آن ا را ناامید میکرد پیروزی عقینی ابزاری
بود بر عقینی ذاتی راص عقینی ابزاری تکنولوژی مدرن بود و از نظر آن ا همین تکنولوژی بود که
هولوکات را تبب شد به همین دلی آن ا معتقد بودند که روشنگری یاشیسم را به ت ویر میکشد
با این را آررین بازمانده مکتب یرانکفورت یعنی هابرماس تعی کرد دیدگاه اولیه پدران این مکتب
را تعدی کند و به گفته رودش بار دیگر مدرنیته را بازروانی نماید هابرماس بر این باور بود که با پیروی
از عق روشنگری توتعه علم و تکنولوژی را زء روری «رهایی بشری » بدانیم بنا به نظر هابرماس
هورک ایمر و آدورنو با ترک تن انتقادی مارکسیستی و رویآوری کام به نیچه و وبر در ی م ایشان از
مدرنیته به همان نتیدهگیری بی تراندام از مدرنیته میرتند که وبر ب از آن ا رتیده بود در نظر آن ا
دنیای مدرن به طور محض مح و یعالی های عقینی صوری می باشد این نوع از عقینی دالل بر
ت میمهایی دارد که محاتبه پذیری کنشها و ا دامات را امکانپذیر میتازد هابرماس به و عیتی نظر
دارد که در آن بازتازی ارتباط و کنش بیناالذهانی و شک گیری یرآیند آزاد و ارادی ت میمگیری بین
ایراد امعه امکانپذیر میباشد به همین دلی عقینی ارتباطی هابرماس اشارهای ات به ناتمام ماندن
پروژه مدرنیته و بر این باور ات که یدای ع ر مدرن منتج از عق مدرن نیس بلکه ناشی از ناتمامی
پروژه مدرنیته ات ((Habermas, 1984: 345

46

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ژانوس مدرنیته و بازنمایی آن در ...؛ عباس تبار و همتی

 -2.3دوگانگی مدرنیته
ه ره ژانوتی مدرنیته نه روشبینیهای ییلسویان روشنگری ات و نه ناامیدیهای یرانکفورتیها
بلکه مدرنیته رام دوگانگیهای ات که در اولین آغازههای آن با رود رم میکرد مدرنیته با تثبی
و راکمی عق در وا رودآگاهی انسان مدرن را به دنبا رود آورد ولی در عین را مدرنیته مندر
به ایداد ن ادها تازمان ا و در ک عینیتی شد که رودآگاهی انسان مدرن را به بیگانگی از رود کشاند و
در وا در پرتو عقینی ابزاری به پیشریت ایی رتید که به مو ب آن اتارت را برای رود ایداد کرد
شبح عق ابزاری تراتر هستی انسان مدرن را گری و آن را زیر هرخ دندههای رود به تلهه گری و
انسان مدرن را دهار "شیگشتگی" و بیگانه از رود کرد روای عق روشنگری روایتی ات از تر ی
عقینیتی که پیشری مح و آن بود ولی راص هنین عقینیتی ریف آن شد و پسریتی را به دنبا
آورد که یلسفه تاریخ را نزد م مترین ییلسویان رنگ بار عقینی ابزاری با رود رتانهها تیحهای
کشتار معی پلیس مخفی برای ترکوب دگراندیشان و تکنولوژی گستردهای آورد که مدرنیته را تماما
دهار پریشانی کرد در وا عق مدرن دت به ریا ی کردن طبیع زد و همه هستی را به مکانی
تنز داد که مح و آن هیزی زء پوزیتویسم ایسار گسیخته نبود مراد ما از پوزیتویسم ایسار
گسیخته در وا پدیده ات که انسان مدرن را به زیر تلهه رود می کشاند و هستی آن را به ک دهار
ریسک و رهر میکند همین رواج عق ابزاری بود که در ن ای مندر به رویکار آمدن رژیمهای
یاشیستی در طو رن بیستم شد و بزرگترین یدای را به دنبا رود آورد مدرنیته با رود کنشگری
انسان مدرن را آورد ولی در عین را با توتعه و ه اثباتپذیر اراده و کنش را از آن گری بروکراتی
عظیمالدثه در وا تمام امعه را به تلهه رود درآورد که آن نفی توژگی مدرن ات در ن ای هدف
از ه ره ژانوتی مدرنیته تاکید بر این دوگانگیهات بر این اتاس مدرنیته برای ما در وا ه ره
ژانوتی رود را در همه ا میبیند ولی در اهایی این دوگانگیها بیشتر میشود که توژه عیف و در
عین را نیاز به پیشری ویتر میباشد(رسینپور )55-56 :1394
اکنون پس از ارائه هارهوب نظری مقاله به درون مایه اصلی مقاله که تبیین پیامدهای این ه ره
ژانوتی مدرنیته بر ریان تیاتی داعش ات رواهیم پردار اما پیش از آن الزم ات تا به طور کلی
به مبانی یکری ریان داعش اشاره داش
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 -3مبانی فکری داعش:
داعش به عنوان یکی از زیانبارترین پدیدههای یکری-عقیدتی در دنیای معاصر ات که نماد
پدیدارشدن اندیشههای ایراطی -تکفیری در ان اتیم ات داعش با یک نوع رائ رادیکا از مبانی
اتیم درصدد تشکی دول اتیمی بوده ات از نظر تاریخی این هنین روانش رادیکالی از گزارههای
دینی ریشه در آراء ابنتیمیه محمد بن عبدالوهاب و تید هب دارد رامیان این گروه تلفی -تکفیری
با ارائه رائتی تهحی از گزارههای دینی بسیاری از تولیدات اندیشه اتیمی توتط علمای دینی را که
مورد بو عامه ان اتیم وا گردیده ات را به هالش کشیده و بر این باورند که آنان در صدد
اریای اتیم اصی میباشند از منظر آن ا بسیاری از تامیت و تولیدات یق ی علمای اتیمی ا ایاتی بر
دین هستند که مندر به انحراف اتیم از مسیر اصلی رود شده ات لذا این ریان عیوه بر تقاب با
مدموعه عظیم معری اتیمی به عنوان "دگر" هویتی رود با تارتار نظام ترمایهداری غرب نیز تر
تتیز دارد این ریان تلفی هرهند مح و نظام ترمایهداری ات اما در ظاهر آن را به عنوان
"دگری" بزرگ مورد تو ه رار داده و مانند توژههایی مرکزگریز درصدد واپاشی نظام معنایی راکم بر
آن ات داعش با برهم ریختن نظم دول  -مل در اعتراض به "دگر" بزرگ نظام ترمایهداری درصدد
ات تا تازهای دید پیرامون مف وم ریی اتیمی بنیان ایکند و با برتارتن رائ دیدی از اتیم
مبتنی بر بازگش به امعه صدراتیم و با محوری رکم تکفیر دامنه "دگر" را وتیعتر نموده به
گونهای که هرآنچه رارج از محدوده اندیشه دول اتیمی داعش رار دارد به عنوان "دگر" هویتی تلقی
تبلیغ عقاید ایراطیاش در صدد ترتیم ه رهای ژانوتی
میشود این گروه با اتتفاده از رتانه در
از رود میباشد؛ که از تویی رشون را به نمایش میگذارد و از توی دیگر با تبلیغ ایدئولوژیاش تیش
میکند تا رود را نمادی از وا عی اتیم اصی نشان دهد
برری از پدوهشگران ریشههای رادیکا بنیان یکری داعش را به تفکرات روارج نسب میدهند
(نای  )91 :2014به لحاظ یق ی نیز ریشههای دیدگاههای این گروه را میتوان درآراء ابنرنب مبنی
بر تکیه بر نص و نفی ا ت اد دانس یتوای ابن تیمیه « وام الدین بکتاب ی دی و بسیف ین ر« در
گیری ای تیاتی  -یق ی این
دیوارهای مناطق تح ت رف داعش بیانگر اثرگذاری وی برآراء و
گروه ات (ابراهیمنداد  )13 :1393همچنین ایکارمحمد بن عبدالوهاب مبنی بر همکاری دین و
تیات و لزوم در ارتیار داشتن درت برای ررات از دین نیز درگرایشات این گروه مؤثر بوده
ات ) .)Diemen,2015: 1-2به طوری که تخریب مسا د زیارتگاهها بور شخ ی های مذهبی و
برگزاری دادگاههای شریع و اعدامهای دتته معی از بارزترین و وه تشابه داعش و وهابی در دوره
48

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ژانوس مدرنیته و بازنمایی آن در ...؛ عباس تبار و همتی

گسترش رود در اوای رن نوزدهم می باشد به هررا تفکر ظاهرگرایانه که از اه ردیث و در رأس
آن ارمدبنرنب آغاز شد و بعدها به وتیله اشاعره ادامه یای و در رن هشتم نیز توتط ابنتیمیه با
عقاید دیدی نظیر نفی توت و تکفیر مرتکبین آن نفی شفاع و تبرک ستن و تازماندهی شد و
در رنهای اریر به وتیله پیروان ابن تیمیه هون محمدبن عبدالوهاب و علمای وهابی انتشار یای بر
برداش های زمی و انحرایی داعش از گزارههای دینی بسیار مؤثر بوده ات (.یاطمینداد )59 :1393
تشکی رکوم اتیمی یکی از م مترین مبانی یکری داعش ات ابوبکر بغدادی در تخنرانی
رود به مناتب اعیم ریی تاکید کرد که در دول اتیمی عرب ا و غیر عرب ا تفیدپوتتان و تیاه
پوتتان شر ی ا و غربی ا همه در کنار یکدیگر به صورت برادرانه زندگی رواهندکرد عراق تن ا به عرا ی ا
متعلق نبوده توریه نیز تن ا به توری ا تعلق ندارد ترزمین از آن ردات و همه در آن رق زندگی
کردن دارند(غفاری هشدین و علیزاده تییب  )11 :1393همچنین از منظر ابو تاده یکی از اع ای
بر سته داعش هدف دول اتیمی در در ه او راکمی شریع رداوند میباشد از نظر او دول
اتیمی مورد نظر داعش یا د مرز ات و عملکردی یراترزمینی دارد(تودن ویر )26 :1394
یکی دیگر از مبانی اعتقادی داعش اد میباشد اد در نزد تلفیان ابزار تحقق ریی ات و
ممکن ات آشکار و پن ان مسلحانه یا غیر مسلحانه به ایداد رکوم یا ریی اتیمی کمک کند
ابوبکر بغدادی طی رهبهای از مسلمانان میرواهد تا یام کنند و به دول اتیمی عراق و شام بپیوندند
او همینهور ماه رم ان را ماه اد مسلمانان رواند از همین رو می گوید" :رداوند ما را رلق کرده
ات تا او را بپرتتیم و دینش را تبلیغ کنیم ما را امر کرده ات تا با دشمنانش بدنگیم برای ردا و دین
ردا" (غفاری هشدین و علیزاده تییب  )14-13 :1393پس بنیاد تفکر این گروه بر این اتاس ات
که اد تن ا راه ر ات و باید برای رویارویی با نظام ای لیبرا الئیک و هر آنچه غیر اتیمی ات
اریای ارکام اتیمی و تسلط بر مناطق ریاتی از این رربه اتتفاده
تیح به دت گری آن ا در
میکردند داعش بر همین مبنا رائتی راص تنتی و ایدئولوژیک از دین ارائه نمود(اشرفنظری و
السمیری )75-76 :1393
تکفیر نیز یکی دیگر از مبانی یکر داعش ات به نظر آنان زمانی که در ترزمین مسلمانان غلبه با
وانین کفار و ا رای ارکام آن ا بوده و ارکام اتیم ا را نشود این ترزمین رکم ترزمین کفار را دارد و
این امر مو ب تکفیر تاکنان آن نمیشود بلکه رکم به کفر و ارتداد می راکمان آن کشورها و
ارتشهای آن ا داشته و کشتن آن ا را از کشتن اشغالگران صلیبی وا بتر میداند(غفاری هشدین و
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علیزاده تییب  )15 :1393لذا تکفیر از م مترین دتتاوردهای داعش برای اندام عم رشون آمیز
نی به اهدایش میباشد
در
ادگرایی ایمان بدون پرتشگری دی دشمن از ترزمین و تیش برای ری ظلم و وعده پیروزی
یا ش ادت از دیگر ویدگیهای این گروه ات رهبران رده او داعش در عراق غالباً گرایش تلفی
هبی و ادی دارند به طوری که رشون در ریتار از بارزترین ویدگی آنان محسوب میشود همچنین
به دلی تأثیرپذیری از تفکر تکفیری و ادی که بر مبنای اص انتقامگیری از امعه ات درک آنان از
واعد یق ی محدود و ب رهگیری آن ا نیز از اتتنتا ات منهقی در ی م متون دینی ناهیز ات به هررا
تاکید آن ا بر اد راهنمای آنان برای عم رشون آمیز شد (نا ی )68 :2015
تیات رهبران داعش عدم تو ه به تخنان گروهها و شارههای دیگر تکفیری و مردم ات و
هرگونه تیش علمای تلفی و ادی برای اصیح را برابر با تمرد و ع یان تلقی میکنند لذا
رودپسندی و عدم پذیرش دیگران یکی از ویدگیهای بارز رهبران این گروه تلفی میباشد هنانچه
البغدادی را به این توهم اندار که وی رق ات و هر آنکه غیر اوت باط ات ت دید از طریق
پایگاههای الکترونیکی و ارعاب مردم با نشان دادن صحنههای ترتناک از رربههای این گروه اتتلذا نوعی
مرزبندی هویتی میان داعش و تایر ریانهای تکفیری و ود داردکه مندر به یاصله گریتن از دیگر
گروههای تلفی و تکفیر آن ا شده ات (اشرفنظری و السمیری )93 :1393
ویدگی بارز گروههای نوبنیادگرای دید که از دهه 1990پایه گذاری شدند را میتوان در و ود
الگویی یرا ومی و یرامحلی میان آن ا دانس به عبارت دیگر هدف مبارزه آن ا لزوماً دول های محلی
نیستند؛ بلکه هدف مبارزه با دیگریِ بزرگ ات برری از تحلی گران براین باورند که این گروهها در
واکنش به رشد ریان انیشدن ظ ور نموده که واکنشی نسب به مدرنیته غربی هستند(ندف زاده
 )8 :1392در این راتتا از نظر داعش رائ آن ا از اتیم تن ا اتیم رقیقی ات و از هر نوع التقاط با
ایدئولوژیهایی شر ی و غربی مانند دموکراتی تکوالریسم مسیحی و بودیسم به دور ات (تودن ویر
 )121 :1394از همین رو داعش مدعی ات که تن ا تفسیر و ی م این گروه اتیم وا عی ات و یِرق
اتیمی (اه تن و شیعیان) م داق شرک و کفر هستند و اد با آنان وا ب ات براین اتاس
داعش با بازنمایی اتهوره و ایسانه ریی و بر تارتن ان بر مبنای آیینهای عقیدتی و اتیمی با
تحریک وه ریا و توهم ایراد برآن ات تا آنان را به این نگرش برتاند که با پیوتتن به این گروه به
معنایی مقدس دت رواهند یای (کریمیمله و گرشاتبی  )169 :1394برای داعش تداوم و ود یک
دشمن از اهمی ویدهای برروردار ات ؛ لذا همواره درصدد تعریف دشمن دید برای رود هستند
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بنابراین م مترین مخت ات یکری و عملی این گروه به این شرح ات -1 :غیری تازی با دیگران در
راتتای برتارتن هوی رود داعش در اولین گام دشمن نزدیک را بر دشمن دور تر یح میدهد بر
این اتاس شیعیان علویان و مسیحیان و رتی اه تسنن را م مترین دگرِ هویتی رویش ت ور
میکند .تید هب بر مف وم لزوم مبارزه با عدوِ بعید (غرب ان اتیم) تاکید دارد  -2ب ره بردن از
ابزارهای مدرن مانند اینترن شبکههای ا تماعی و ماهواره به همراه رویکردی دمدرن  -3هدف
وتیله را تو یه میکند و برای رتیدن به هدف باید به کشتار وتی متوت شد  -4ن گرایی ایراطی و
مخالف با عقلگرایی -5تو ه نکردن به مقت یات زمان  -6بیتو ی به مبانی یق ی و تکفیر گسترده
دیگران  -7ظاهرگرایی و عدم تو ه به عمق دین  -8ارائه ت ویری رشن از دین و بدع در
دین(ندفزاده )8 : 1392
 -4داعش و چهره ژانوسی مدرنیته
 -1.4داعش محصول مدرنیته
آنچه که در بنیان بحث داعش و مدرنیته باید به آن اشاره داش و محوری اصلی را در این بحث
تشکی میدهد آن ات که گروه تکفیری داعش اتاتا نس نوینی از ایراطگرایی همراه با عناصری از
نبشهای بنیادگرایانه پیشین ات اما در وا ریشه آن در اثرپذیری از مدرنیسم و و عی
پسااتتعماری میباشد لذا می توان آن را به عنوان یک نبشِ مدرن ارتداعی لمداد کرد داعش
ریانی مدرن ات که در بستر مدرنیته و در واکنش به آن ظ ور نموده ات و نمیتوان آن را صریا
نبشی تنتی لمداد کرد با این نگرش ات که میتوان به بررتی دوگانگیها و ه ره ژانوتی مدرنیته
در ریتارتیاتی داعش پردار
از نظر مف ومشناتی مف وم مدرنیسم ارتداعی نخستینبار از توی " فری هرف" برای توصیف
تازمانهایی مهرح شد که آرمانهای ع ر روشنگری به ویده ارزش ا و تارتارهای لیبرا دموکراتیک را
آشکارا رد میکردند ولی همزمان بر یناوری مدرن و اشکا تازمانی آن تکیه داشتند به تعبیر دیگر
مدرنیسم ارتداعی من آن که شورشی علیه مدرنیته ات ایدهای بسیار مدرن و واکنشی در درون
مدرنیته به شمار میآید و البته وابستگی شدیدی به ابزارهای مدرن از مله اتتفاده ازتبلیغات برای
اثرگذاری بر ایکار عمومی و نفوذ در تودهها دارد( ) :84 :Herf, 1984بدین ترتیب باید این امررا مورد
تو ه رار داد که داعش صریا یک ررک بنیادگرایانه نیس و باید آن را در تهحی یراتر از بنیادگرایی و
در تعام با مدرنیته و در وا مح ولی از مدرنیته بررتی و تحلی کرد ایدئولوژی بنیادگرایی داعش
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در وا عی یک امر کامی مدرن ات اتاتا مقاوم این ریان در برابر مدرنیته و ریان تکوالریسم
مدرنیته مو ب شده ات که این ریان شک ایدئولوژیک به رود بگیرد بدین ترتیب بنیادگرایی
داعش به عنوان یک ریان اتاتا واکنشی مدرن به تیش در راتتای تغییر و تحوالت مدرن بوده ات
( .)walzer, 2015: 172
در شناتایی نسب داعش با مدرنیته باید اشاره کرد که داعش با و ود گرایشهای ارتداعی تیش
توتعه رود ب رهبرداری کند نخستین نکته آن ات که داعش از
میکند از عناصر مدرن در
یناوری مدرن به روبی ب ره میگیرد؛ به عنوان نمونه این گروه از بدو تاتیس آگاهانه از وتای ارتباط
معی هندتویه واتتراتدیهای رتانهای مدرن رداکثر اتتفاده را برد دررالیکه در میدان نبرد نیز
دیدترین تیحهای انفرادی را در ارتیار داشته ات اتتفاده یک تازمان از رتانههای ا تماعی
هندتویهِ امروزی نشانگر رویکرد کامی مدرن آن به روش بسیج هواداران و اع اء لب رمای مردمی
و کسب مشروعی از این طریق ات این اتتراتدی رتانهای از آن رو بیشترین تو ات را به توی رود
لب کرد که همانند آن از توی هیچ گروه ایراطی دیگری مشاهده نشده بود در وا داعش با د و
آگاهانه ا داماتی هون گردن زدن و اعدامهای دتته معی را اندام میدهد که واکنش رتانهای به همراه
داشته باشد و بدین وتیله بتواند به شایعات و نگرانیها درباره تواناییهای رود دامن بزند در نتیده
رتانهها نارواتته به ابزار ترویج و تبلیغ رواتتههای داعش تبدی میشوند بنابراین داعش آگاهانه
روای مدنظر رود را بر رتانهها تحمی میکند به تعبیر دیگر تیش به ظاهر عمدی داعش در ایداد
تشنج رتانهای نشان میدهد که این گروه تعبیر مدرنی از نگ دارد از تویی دیگر ابعاد انوطنانه
ایدئولوژی داعش نیز به گونهای نمایانگر و ه مدرن آن ات ابعاد انوطنی ایدئولوژی داعش
مرزهای رتمی میان کشورها را زیر توا میبرد؛ رهبران این گروه همواره رواتتار ایداد یک امعه
انشمو با ت رف زمینهای بیشتر بودهاند که گویای مبارزه با «دیگری بزرگ» (نظام ترمایه داری)
ات در همین زمینه ابوبکر البغدادی بیان میکند که توریه به توریها و عراق به عرا یها تعلق ندارد؛
ان اتیم متمرکز شده ات و نشانگر شک راصی از امپریالیسم با محتوای
شعاری که بر یتح ک
مذهبی ات هنین دیدگاهی ز با نگاهی مدرن و به ویده ایده ناتیونالیسم راص نمیشود؛ دیدگاه
بغدادی نیز بر این مبنات که عراق و توریه نه صریا برای عرا یها و توریها بلکه متعلق به همه
مسلمانانی ات که مای به پیوتتن به ریی هستند و تمام مسلمانان باید با یکدیگر و به مساوات در
امعه دینی زندگی کنند که رود دیدگاهی انشمو ات (زنگنه ورمیدی )128 :1395
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مدرن تلقی کردن نبشها و گروههای اتیمگرا از دیرباز مورد تو ه متفکران تیاتی اتیمی و
غربی بوده ات "تامی زبیده" بنیادگرایی اتیمی را واکنشی مدرن میداند که اتاتا در درون ریان
مدرنیته اب ی م ات " ان گری" هم معتقد ات اگرهه داعش داعیه اریای نظام تیاتی تنتی
اتیمی را دارد بسیار مدرنتر از آن هیزی ات که ت ور میشود به نظر وی زمانی که بغدادی رلیفه
آن گروه در موص اعیم کرد رواتتار تشکی ریی و یک دول اتیمی با رهبری مذهبی ات به
رارتی این ت ور ایداد شد که آن گروه صریا رواتتار بازگش به گذشته ات ؛ بازگش به ارزشهای
رون وتهایی با اینرا بین رژیم ترکوبگر و ورشتناکی که داعش در بخشی از عراق و توریه بر رار
تارته بود با دول های اتیمی دوره رون وتهی تفاوت بسیاری و ود دارد در زمینه عشق به درت
و کسب آن داعش به رکوم های توتالیتر رن بیستمی شباه دارد داعش رواتتار تار امعهای
دید ات که بیشتر به هدف نبشهای انقیبی مدرن شباه دارد بسیار شبیه به و عی غیرممکن
آرمانش ری که انقیبیون غربی برای آینده پیشبینی میکردند مشابه امعه ترتیمی کمونیس ها و
آنارشیس ها به ویده آنکه تحقق این ایده میتواند از طریق رشون منظم توتط پیشگامی انقیبی
امکانپذیر شود(.)Gray, 2014: 158
در نسب میان داعش و مدرنیته باید اشاره داش که داعش به عنوان ریانی ایراطگرا و واکنشی
بسیاری از نبههای مدرن مانند آزادی رقوق برابر همه ا شار امعه از مله زنان شیوه رکوم
ایدئولوژی و را کنار میگذارد اما از بع ی بخشهای آن مانند یناوری مدرن و ابزارهای دول مدرن
اتتفاده میکند لذا اتاتا مخالف یکری و یلسفی داعش با مدرنیته بدان معنا نیس که داعش مخالف
تمام نبههای مدرن زندگی باشد این گروه از تسلیحات مدرن و پیشریتهترین یناوری ارتباطی به عنوان
ابزار و تیح در راه اریای مد ناب به زعم آن گروه رکوم اتیمی اتتفاده کرده و بخشی از
اتتراتدی بلندمدت رود را بر پایه آن رار داد .بنابراین تحلی تارتار و عملکرد داعش در نسب با
مدرنیته نه صریا نگاهی از منظر زائده یا مح و یرعی مدرنیته بودن به داعش دارد که عناصری هون
نگاه ارتداعی آن گروه نسب به زنان و دیگر مذاهب و گروه ای ومی و ا تماعی توتط آن گروه را
نادیده بگیرد و نه صریا داعش را برآمده از تن های عقیدتی و ایدئولوژیک اتیمی می داند بدون آنکه
به تاثیر شرایط محیهی دنیای مدرن و کاربرد ابزارها و یناوریهای مدرن توتط داعش بیتو ه باشد به
عبارتدیگر ب ره گیری از مف وم مدرنیسم ارتداعی هشم انداز دیدی برای درک اندیشه و عملکرد
نس دید اتیمگرایی رادیکا باز میکند(نبوی )101 :1398
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در ن ای باید راطرنشان تار که داعش بهعنوان یکی از شارههای ریانات تلفی در تیش ات
تا با تفسیری رادیکا از گزارههای دینی عم رشون آمیز رود را تو یه نماید تفسیر رادیکا آن ا از
دین بیش از آنکه در متن شریع مو ود باشد ناشی از ی ای روانی ملت ب و آشفتگیهای موا ه با
دنیای مدرن ات یشارهای ناشی از دنیای مدرن بر روانش زمی داعش از شریع وتمای به بروز
ار اء امیا ترکوب شده اثرگذار بوده ات در مدموع میتوان داعش را ررکتی
رشون ریتاری
پسااتتعماری تلقی کرد این گروه مح و محیط منهقهای و بینالمللی دوران پسااتتعماری و در
اتاس واکنشی مدرن به شرایط ع ر معاصر ات ) .) Byman, 2015: 115-124
 -2.4داعش و وجه تاریک مدرنیته(رفتارشناسی توتالیتاریسم داعش)
مدرنیته از توی با عقینی ابزاری یعنی ائ شدن به انسان به عقینی آن و راکمی عق معتقد
بود که رابهه مستقیمی با آزادی و پیشری آن دارد از تویی دیگر نبههای منفی آن و نقد مدرنیته از
ویدگی ای بارز آن ات بحث عقینی ابزاریِ مورد تو ه وبر که نتیده مسلم آن تکنولوژی مدرن بوده
ات را میتوان به روبی در اتتفاده داعش از ابزارهای مدرنیته و تکنولوژی و تیحهای مدرن آن مورد
تو ه رار داد داعش از یناوری مدرن بهویده م ندتی نظامی با پیشریتهترین یناوریها به شیوههای
مختلف بهویده کمکهای شرک های مختلف بینالمللی و کمک مستقیم و غیرمستقیم برری از
کشورها و نیروهای بعثی تابق و یناوری ارتباطی و رتانهای اتتفاده کرده ات که بهکارگیری امکانات و
تد یزات مدرن آن ا این امر را به روبی نشان می دهد( اصف انی و یلمه )14 :1395
طبق دیدگاههای مکتب یرانکفورت توتالیتاریسم مح و مستقیم مدرنیته میباشد توتالیتاریسم از
منظر "آرن " شک کامی مدرن اتتیی ات که بر عن ر یردی در امعه تودهها و بر ایدئولوژی
ورش میتنی می باشد توتالیتاریسم برای ادامه و تدوام تلهه رود از تازمانهای اداری دول اتتفاده
میکند و به وتیله ن ادها و ارگانهای مخفی تعی در تداوم ترکوب میکند پلیس مخفی و ن ادهای
مخوف دول توتالیتر برای اینکه تلهه را کام کند اردوگاههای کار ا باری درت میکند و برای آن
رکم آزمایشگاهی دارد که یردی به معنای کام کلمه در آن ذوب می شود این و ه تاریک و
توتالیتاریسم ناشی از مدرنیته را به روبی می توان در ریتارهای ریان تیاتی داعش مشاهده نمود
یکی از نمادهای توتالیتاریسم در ریتارهای اع ای داعش رویآوردن به رشون شدید ات مثی
داعش با ساوتی بیتابقه رلبان اردنی را زنده زنده و مح ور در فسی آهنین توزاند(تودن ویر :1395
 )37و یا همچنین در ش رهای تح تلهه رود از مله ر ه توریه وانین ترتختانهای مبتنی بر
شریع ا را کرد که طی آن دتتان دزدها در میء عام ه شده و دیگر اینکه هر روز اعدام گروهی در
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ریابانها رخ می داد( اتمی ور انی  )176 :1394همچنین در بیانیه تخنگوی رتمی داعش در مورد
آن ا مشرکند وارد رانههای آن ا شوید و
شیعیان و ریتار با آنان آمده ات که «شیعیان را باید کش
مث گوتفند ترهای آن ا را از تن ندسشان دا کنید کشتن آن ا برای شما مث کشتن مگس باشد
نگ امروز نگ بین همه شیعیان و تنی ات » (غفاریهشدین و علیزادهتییب  )19 : 1393به
هررا و تی به اعما داعش که در الب ایدئولوژی این گروه نمایان میشود نگاهی بیاندازیم متو ه این
نکته رواهیم شد که کردارهای آنان با شیوه زیس تلف صالح هیچ گونه مشاب و همخوانی ندارد آن ا
با تفسیر رادیکا رود از گزارههای دینی تمامی ایراد اعم از زن و مرد پیر و وان و نظامی و غیرنظامی
را به ت رتاندند(زارعی )6 :1394
نقش رتانهها نیز در انعکاس میزان رشون داعش بسیار زیاد ات و داعش بدینوتیله با بهراه
اندارتن نگروانی ایداد رعب و ورش با نمایش رشون رود بهدنبا شکستن روریه مقاوم
مردم بود اهمی اتتفاده از تبلیغات و رتانهها برای داعش به ردی ات که در بین هیئت ای
هش گانه ا رایی که زیرنظر شورای نظامی داعش یعالی می کنند دو هیئ اطیع و رتانهای و ود
دارد که اولی به گردآوری اطیعات میپردازد و دومی وظیفه یعالی رتانهای و شبکههای ا تماعی را بر
ع ده دارد(میینی  )2 :1393اتتفاده این گروه از رتانههای مدازی و اینترن تبب شده تا برری از
تحلی گران اینترن را زمین بازی اصلی داعش بنامند آن ا با نمایش و انتشار نای ها و ا دامات
ورشیانه رود در ی ای رتانهها به دنبا ایداد ترس و دل ره در مردم بودند(نداتپور و دیگران :1393
 )96-90مثی در این راتتا عکسی را در شبکههای ا تماعی منتشر کردند که نشان میداد آنان ایرادی
را که در مناطق تح کنترلشان در توریه روزه رواری میکردند در میءعام شیق میزدند( اتمی
ور انی  )176 :1394رشون های بیتابقه داعش یکی از ویدگیهای منح ر به یرد این گروه رادیکا
محسوب میشود بنابه گزارش الدری نماینده ایزدی پارلمان عراق داعش 500تن از مردان ایزدی
تندار را اعدام کرده ات و زنان ایزدی و مسیحی این منهقه را به عنوان غنیم نگی به یروش
رتانده ات که اینگونه ی اهای رشون بار از طریق اینترن و شبکههای ا تماعی توتط داعش منتشر
میشود(کسرایی و داوری مقدم )194 :1394
با تو ه به بنیانهای یکری داعش رشون بخش ذاتی این گروه ات بخش زیادی از نیروهای
رقارتهای یردی و ا تماعی بدین گروه
تح امر داعش ایراد شررروری بوده اند که به
گرویدهاند داعش هنگام ت رف ش رها با ارعاب ورشون و پخش کلیپهای ذبح انسانی ت وکشتار
زمینۀ مقاوم های مردمی رادرهم میشکس و در ادامه نیز با همین رویه و باعنوان ا رای شریع
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باعرث تعمیق ترس میشد کره البته تو ی ات ایدئولوژیک رود را نیز به همراه داش داعش با ادامۀ
نایات و پخش ییلمهای ترتناک ورش را بر ان مردم تح تیهره رود مستولی میکرد
آشکارترین نبههای تبلیغات ترتناک داعش ارائه ییلم ای اعدام اعما رشون آمیز کشتن
اتوسها و بیررمی مهلق بود داعش با ارائه این نوع ییلمها تدسم درد و مرگ راتحریک وترس را
تشدید میکرد هنانچه مشاهده بریدن تر که به آهستگی به وتیلۀ ها و ذبح میشد و دردی عمیق
دارد ترتی انکاه بر ان ایراد و امعه مستولی میکرد تبلیغ وتی عملیات ربایش وگروگانگیری این
گروه توزاندن انسان و تبلیغ اعدامهای پی در پی توتط داعش همواره ترس را در ان مردم عراق و
توریه زنده نگه می دارد ))Fumerton, 2015 : 49
بدینترتیب میتوان گف یکی از پیامدهای مدرنیته توتالیتاریسم ات عملکرد داعش را نیز در این
روزه با یاک هایی که از ریتارهای تیاتی داعش ارائه گردید باید ناشی از توتالیتاریسم و ایداد ی ای
ارعاب و ورش دانس
 -3.4چهره آرام مدرنیته(رفتارشناسی حامیگرایانه داعش)
ه ره ژانوتی مدرنیته مو ب شک گیری ریتارهای پارادوکسیکا در ریان تیاتی داعش گردیده
ات بررتی ریتارهای داعش در برری موارد نشان از و وه متنا ضنما در اعما آنان میباشد یک
نمونه از آن "بر ستهتازی و نقش بازیگران رامی" ات
ابلی های نظامی باالی داعش در اندام ا دامهای ت ا می و وارد آوردن رسارت به ظریی های
دولتی تبب شده ات تا این گروهها در بسیاری از مناطق دول را در تنگناهای تیاتی و ا ت ادی
برای پیگیری و ا رای کارویدههای رود راردهند و توانایی آن را برای ایداد تغییر و پاتخگویی به
رواتتههای مردمی از بین ببرند و دول را در رفظ و رمای از اماکن عمومی و ان و ما مرده ناتوان
کنند؛ آن ا با ت ویرتازی و ترتیم کردن دول به بازیگری ناتوان در تهح امعه به بر سته تازی
تیش ا و ردمات رود روی آوردند و تیش داشته اند تا نقش بازیگری رامی و ریر رادر تعام با
روات مردم ایفا کنند و توانستهاند از این طریق بسیاری از مناطق را با عنوان "مناطق آزاد" در تیهره
رود راردهند؛ در وا آن ا با ا دامهای نظامی گسترده رود از طریق عملیات انتحاری و بمبگذاری و
تیش میکنند تا از یعالی ها و کارکردهای دول در تراتر کشور لوگیری کنند و تواناییهای دول
را برای اداره مناطق دورایتاده کاهش دهند در مناطق راشیهای که از نظارت و ا تدار دول رارج شده و
ریان تکفیری داعش با اندام ا دامات هوشمندانه و
ریهای گسترده مدیری و امنی بروز کرده ات
برنامهریزی شده مبنی بر عر ه ردمات عمومی و تامین نیازهای مردمی و بر راری روابط رسنه با مردم
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محلی تیش کردهاند تا از تحریک مردم علیه رود لوگیری کنند و مان ا دامات واکنشی و تنشزای
آن ا شوند و آن ا را متمای به تم رویش تازند آن ا با وابسته کردن مردم محلی به رود و ذب
عییق آن ا توانستهاند ی ایی امن و باثبات برای رود ایداد کنند این گروهها با عهف تو ه به درت نرم
برای نفوذ و گسترش اندام ا دامات امعهگرایانه و رویکردی عم گرایانه برای تسلط بر اذهان و لوب
مردم را در دتتور کار رود رار دادهاند آن ا با عر ه ردمات عمومی و اندام ا داماتی نظیر ت یه نان رایگان و
لباس و پوشا ک و موادغذایی اتاتی و تور و تعمیر زیرتار ها و ردمات رایگان پدشکی و ب داشتی
و پردار یارانه به کشاورزان و غیره توانستند رود را ایگزین کارآمدی به ای دول معریی کنند و به
منب م می برای ریاه عمومی تبدی شوند و از این رو به رابهه رامی-پیرو دامن بزنند داعش از رمای
گسترده بای تنی برروردار بود و با راهاندازی بخشهایی مربوط به امور بیلهای در درون تیستم اداری و
ری مشکیت مردمی و تامین امنی و توزی مناب میان آن ا عم میکرد و از این
ا رایی رود
طریق نشان داد که از اشتباهات مدیری دول درس گریتهاند( .)Barret,2014: 41
آن ا با اولوی راردادن توتعه ا تماعی و بر راری اردوگاههای ریاه ا تماعی تح عنوان اداره
ردمات عمومی و یا بخشهای گره گشایی و امداد و اعانه مردمی به یک عملیات تاکتیکی برای کسب
رتیدن به اهداف اتتراتدیک و
مقبولی و محبوبی مردمی و ایداد تارتارهای مردمپایه
بلندمدت رود روی آوردند در بسیاری از مناطق محلی ب از ت رف داعش گروههای تکوالر مث
ارتش آزاد توریه به غارت و اراذی از مردم و و مالیات تنگین بر آن ا پردارتند و محرومی های
عدیدهای برای آن ا به بار آوردند که این امر نفرت مردمی را درپیداش و در نتیده گروه تکفیری داعش
توانستند به تادگی و در الب رمانان مردم محلی نفوذ کنند در وا آن ا در مقاب کارکردهای
تر و غارت ارتش آزاد کارویدههای مردمپسند محایظ و مرا ب و تامین نیازهای مردمی را در
دتتور کار رود رار دادند(.)White, 2013: 26با تو ه به آنکه اتاتا هدف داعش اتتقرار یک
رکوم مبتنی بر شریع بوده ات لذا در این راتتا به اندام کارویدههای راص رود در مسیر لب
ر ای مردمی و تامین هزینههای زندگی ش روندان رود پردارته ات داعش در ام یک دول
باید نیازهای اتاتی تقریباً  8میلیون رعایای متفرق مانند غذا آب و برق و شبکههای ریاه عمومی همانند
دارو و درمان کنتر نانواییها را تأمین نماید وام ررید رودرو وامهای دانشدویی که بع اً صرف ررید
رودروهای تویوتا هایلوکس و یا لندکروزر میشد) (Normark.magnus. Magns.,2015: 17در
کنار این هزینهها آموزش دید عمومی همچون رائ رآن نسخه داعش پلیس شرعی(الحسبه)
دادگاه شکای (دارالشکوا) که بع اً می توانس شام شکای محلیها از تربازان داعش یا امیران محلی
57

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال ششم ،شماره  ،1پیاپی  ،20بهار 1401

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

را شام گردد .تیستم دادگستری (عدلیه) داعش یک پلیس ویده با وتای نقلیه و لباس همسانه با 7
بازداشتگاه بزرگ را شام میشده اتتکسب رمای های مردمی و نیروهای شورشی از طریق تأمین
نیازهای زیستی و امنیتی و را ی کردن آنها و ارائه ت ویری درتمند از رود یک ماشین بازاریابی
ایسانهای برای داعش بوده ات ))Dmisterious, 2016: 197
بدین ترتیب میرظه می شود که و ی از مدرنیسم که نمایانگر نگرش های انسان گرایانه ات در
ریتار گروه داعش به صورت رویههای رامی پرورانه با هدفغایی کسب پایگاه تیاتی و ا تماعی
نمایانگر گردیده ات این نوع از ریتار تیاتی بیانگر تنا ات درونی ال ام بخشی مدرنیته بر این هریان
ات که در مقاب ریان توتالیتاریسم رار دارد که در تهور بلی به آن اشاره گردید
نتیجهگیری
این مقاله بر مبنای تیش برای نشان دادن پیامدهای دوگانه مدرنیته بر ریتار تیاتی یکی از ریانات
تیاتی اتیمی یعنی داعش به نگارش درآمد ریان داعش در عملکرد تیاتی رود از دو پیامد
مت اد مدرنیته تاثیرات یراوان پذیریته ات که از آن در این مقاله با نام ه ره ژانوتی مدرنیته یاد شده
ات با بررتی مبانی یکری داعش اتاتا از آن به عنوان یک ریان تنتی اتیمی با دالل های راص
مذهبی و دینی برای تشکی رکوم اتیمی نام برده میشود اما این ریان تنتی و مرتد در موا ه
با مدرنیسم ریتار تیاتی رود را با صورتبندیهایی مت اد بازتعریف میکند بسیاری از متفکران در
بررتی پیامدهای مدرنیته از ابعاد گوناگون از نبههای تامان بخش و از تویی از نبههای ویرانگر آن
تخن به میان آوردهاندکه هنانکه اشاره گردید از آن با عنوان ژانوس مدرنیسم نام برده میشود این
ژانوس در صورتبندی نخس با ارائه و ه روشنگری مدرنیته درصدد برآمد تا تاثیرات مدرن رود را بر
عملکرد داعش به گونهای در مواردی مانند گسترش تهوح نظامی و ارتباطی در ی ای مدرن انی به
نمایش بگذارد و از تویی دیگر در صورتنبندی دیگر و با نوعی تنا ض معری شنارتی ( نادیده گریتن
بسیاری از مبانی و رویههای روشنگری مدرنیته توتط داعش) مو بات نوعی رادیکالیسم تیاتی را
برای این ریان در تعام با مدرنیسم به و ود آورده ات که از آن با عنوان و ه توتالیتر مدرنیته بر
عملکرد تیاتی داعش یاد میشود هنین به نظر میرتد که نمونه تیاتی داعش بیانگر نوعی ن یب و
تردید به مدرنیسم و آثار آن بر عملکرد گروهها و ریانات تیاتی ات نوعی تام ژرف در لحظه ظ ور
دتتاوردهای مدرنیته و تحلی مناتبات آن با گروهها و رتی یرایندهای تیاتی روری به نظر
میرتد هراکه مدرنیته به همان تان که رهاییبخش بود انسان مدرن را در تم و تویی دیگر در
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نوعی اتارت ایسارگسیخته توق داد این مساله میتواند تعمق بشری را نه تن ا در رویارویی با مدرنیسم
بلکه اینک یرامدرنیسم و ع ر انی شدنها و دتتاوردهای آن ا برای ادراک تهوح تاریک وروشن آن ا
ب بود بخشد
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