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 دهیچک

های بنیادین و تاثیرگذار در دنیای معاصرر و بره ویرده در ی رای تیاتر   مدرنیته به عنوان یکی از پدیده     

مدرنیتره یرادکرد   "ژانوتری"تروان از برا عنروان ه رره اتاتا دارای پیامدهایی متفاوت و دوگانه ات   که می

ریانرات تیاتری ع رر را رر   ابر  ای که  بازتاب و انعکاس آن در ریتارشناتی بسیاری از نیروهرا و  ه ره

ای مشاهده ات   مدرنیته از یک تو دارای و  ی توتعه بخش و از تویی دیگر دارای و  ی تاریرک و گونره

باشد  بدین ترتیب محوری  مقاله را رر اتاترا بررتری ایرن ه رره ژانوتری مدرنیتره و از توتالیتاریانسم می

ادیکرا  اتریمی در منهقره راورمیانره یعنری داعرش اتر    بازنمایی آن در ریتارشناتی یکری از  ریانرات ر

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 

های مدرنیسرتی و ه ره ژانوتی مدرنیته دانس ؟ هارهوب نظری مقاله  مبتنی برر نظریرهداعش را بازتابی از 

-ای و روش توصریفی ها از منرای  کتابخانرههای انتقادی آن ات   برای نگارش مقاله و گردآوری دادهرهیای 

عرش  مح رو  های مقاله راکی از آن ات  که ریتارهای پارادوکسرییکا  داتحلیلی اتتفاده شده ات   یایته

دوگانگی یا ه ره ژانوتی مدرنیته بوده و تعام  مدرنیته با داعش  کشاکشری از ترن  و تدردد را در عملکررد  

 آن ایداد کرده ات   

 هاکلید واژه

    توتالیتاریانیسمتن   عقینی  ابزاری  داعش  مدرنیته
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 مقدمه

  از دولت ای اتیمی نوظ ور در هند یق و شام و در ن ای   دول  اتیمداعش یا دول  اتیمی عرا   

دهه اریر در منهقه راورمیانه بوده و با گسترش  لمرو رود در مناطق بیشتری از راورمیانه  آتیا و 

ها و مبانی آیریقا  مو وعات و مبارثات بسیاری را درباره ا دامات تیاتی و دینی و نظامی رود و نگرش

بیانگر نوعی از تیش برای شک  گیری نوعی از دول   تیاتی رود  برانگیخته ات   داعش-یکری 

دینی مسلمانان ات   اما بدی ی ات  آنچه که از -اتیمی والگویی برای     دهی به ریتارهای تیاتی 

عملکرد و ریتار داعش به عنوان یک نوع دول  اتیمی  مشاهده می شود با آنچه که اتاتا در دین اتیم 

های عملکرد داعش در طی کامی در ت اد ات   بررتیی مد نظر ات  حقق دول  عد  اتیمبرای ت

آمیز در منهقه بوده ات   ازتویی نوعی رشون  و هند دهه اریر بیانگر و وهاتی از ریتارهای تنا ض

ها که بیانگر روانشی تهحی از ابزارهای مدرنیته ات  و رادیکالیسم ایراطی اتیمی و نظامی گری

های مادی و معنوی به مسلمانان ی  رائ  دینی شاهد برری ا دامات مثب  کمکازتویی دیگر در نوع

های شریع  اتیم ات   لذا یکی از نکات اتاتی در بررتی که در راتتای عم  و پیروی از آموزه

های  این ت اد  و تنا ض در ریتارهای تیاتی  دول  اتیمی داعش   واکاوی ریشه-ریتارشناتی دینی 

منهقه راورمیانه ات   منا شات نظری درباره هرایی ریتارهای پارادوکسیکا   داعش ما را  تیاتی آن در

رتد که نوعی روانش کند  هنین به نظر مییابی این مو وع وارد میتری به     ریشهبه بحث عمیق

   با تو ه نادرت  و تهحی از  عاملی به نام مدرنیته  مو بات این نوع ریتار متنا ض را یراهم آورده ات

به آنچه که به آن اشاره شد  هدف مقاله تبیین و تحلی  ریتارهای تیاتی پارادوکسیکا  داعش ات  که 

های آن را در تعام  و موا  ه با مدرنیته و ه ره ژانوتی آن می داند  به عبارت دیگر  توا  اتاتا ریشه

های ریتاری دول  اتیمی گیریر    اصلی مقاله آن ات  که  ه ره ژانوتی مدرنیته  هه پیامدهایی ب

داعش داشته ات ؟ یر یه مقاله بیانگر آن ات  که مدرنیته با و وه دوگانه یا ه ره ژانوتی رود  

ای که  از نمایانگر نوعی هالش تن  و مدرنیسم در ریتارشناتی نیروهای داعش گردیده ات   به گونه

ام گریته از مدرنیته توتط  نیروهای داعش را بخش ال بخش و آرامیک تو مو بات تحرکات رهایی

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 

به ویده  های مدرنیتهیعی مخالف اغلب  نبهی اتیمی  به طور طبداعش به عنوان یک   ریان ایراط گرا

یرهنگی  آن ات   در وا   آن ا از مدرنیته تن ا  نبه یناورانه آن را پذیریته و ابزارهای - نبه یکری

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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تازی آن با شریع  بر آمد  ا بوده اند  این  ریان علم و یناوری مدرن را گری  و در پی هماهنگمبن

هیزی که عم  به آن کمترین آزادی و روشبختی دنیوی  یعنی اهداف مدرنیته را در پی نداش  و بدین 

مندر  های ا باری در تعام  با مردم    از تویی دیگر  به صورت نوعی رشون  ایراطی و تیات 

توان در نسب  و تعام  میان داعش و مدرنیته  ازتویی داعش را از منظر ریتاری  گردید  بدین ترتیب می

هایی مح و  مدرنیته و ه ره ژانوتی آن دانس  و از تویی دیگر این مدرنیته به نوعی از رشون  و رگه

ین  مقاله را ر  از تویی تعی در ها و عملکرد آن ا مندر شده ات   بنابرااز توتالیتاریانیسم در نگرش

تعریف مدرنیته و پیامدها و و وهات آن داشته و از تویی دیگر داعش را به عنوان یک مح و  و هالشی 

 کند م م از مدرنیته تعریف می

دولبره  یاردهیپد ترهیاتاترا مدرندر تعریفی مو ز از ه ره ژانوتی مدرنیته  باید اذعان داش  که      

 اریمردرن  یرصت را و امکانات بسر یا تماعر یتوترعه و تکامر  ن ادهرا رونرد ترو رکیاتر : از 

 یبا تمامر سرهیع رر مدرن در مقا یداده و تربب شرده ترا انسران ا  رراربشرر اریدر ارت یعیوتر

از   دبررروردار گردنر یتررمنیترر و ارار  یاز زندگر  دوره مردرن ما بر ی  اینظام را و صورتبند

کره در  ررن را رر  باشردی م رزین یرزیانگ و رزن رکیتار و رهی دارا ترهیمدرن گرر ید ییترو

دائمرا در ررا  تنرز   ر یتروان بره ماهیم رانی  از آن ماتر  شرده رانینما رشیاز پ رشیآن ب ر یاهم

 ردرت و  رزیآم هو گسرترش رهرنراک و یا ع رد یت د سرم یتاریمردرن  رشرد توتال یکار صنعتر

 ( 150و  71: 1377  دنرزیاشراره کررد )گ ینظامر حاتیتسرل

 

 پیشینه و ادبیات پژوهش  -1

 در ارتباط با پدوهش را ر تحقیقاتی هند اندام شده ات  که به ارت ار به هندین مورد اشاره می شود؛      

ای نوشته صباح مفیدی راورمیانه : بررتی تاثیر عملکرد دول  شبه مدرن"داعش و مدرنیته"مقاله  -1.1

و تمیه ررمانی یکی از آثار در میان مقاالت یارتی ات  که در زمینه مو وع داعش و مدرنیته به رشته 

اند تا ت ویری از رابهه میان داعش  مدرنیته و تحریر درآمده ات   نویسندگان در این مقاله تیش کرده

های ای دول پردارد  به نقش ریشهکه به عوام  پیدایش داعش مین اد دول  را ارائه دهند  در این مقاله 

معاصر راورمیانه و اتتفاده  داعش از ابزارهایی که مدرنیته در ارتیار آن  رار داده ات  تو ه کرده  

 اند  های راورمیانه و تاثیر آن ا بر ظ ور داعش بررتی شدهات   دراین راتتا  مدرنیته  دول  مدرن  دول 

: بررتی اندیشه و عملکرد نس  "داعش و مدرنیسم ارتداعی"در مقاله یارتی دیگری با عنوان   -2.1

 دید اتیم گرایی رادیکا   که توتط عبداالمیر نبوی و نوژن اعت اد السلهنه به نگارش در آمده ات  
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مو وع  من تو ه به ظ ور و گسترش داعش به عنوان یک گروه تیاتی در یک نقهه از   ان  بر این 

های بنیادگرایانه گرایی همراه با عناصری از  نبشمتمرکز ات  که اگرهه داعش نس  نوینی از ایراط

توان آن پیشین ات  اما در وا   ریشه آن در اثرپذیری از مدرنیسم و و عی  پسااتتعماری ات   لذا می

آن ات  که  داعش  ریانی  را به عنوان یک  نبش مدرن ارتداعی  لمداد کرد  اتتدال  اصلی مقاله بر

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 

: مدرنیسم  ایدئولوژی و ظ ور داعش اثری از   اتتین پاتریک "یراتر از پرهم تیاه"کتاب انگلیسی  -3.1

مو وع اشاره دارد که  داعش تن ا یک ه ره  دید   ادی تلفی به این   2015برن ام مارنلی تا  -

های بنیادگرای  بلی  اما با تلفیقی گرایی ات  با عناصری از  نبشنیس  بلکه  یک نس   دی از ایراط

از مدرنیسم و ررکات پسااتتعماری  بلی که آن را به عنوان یک  ریان مدرنیس  ارتداعی معریی 

ب مولف تاکید دارد که رود مف وم مدرنیسم ارتداعی نیز باید درک شود و نقد کند  گرهه در این کتامی

یرد در میان  ریان ای های مدرنیستی مرتدعی مانند داعش به عنوان یک نوع منح ر بهشود و تازمان

 تیاتی باید بیشتر مورد تو ه  رار گیرد 

تار  که آثار نامبرده  دارای این  در یک نگرش ن ایی نسب  به ادبیات پدوهش  باید راطر نشان     

دانند  گیری  ظ ور و عملکرد  ریان داعش میمبنای مشترک هستند که مدرنیته را بستری برای شک 

داعش به عنوان یک  ریان تیاتی رادیکا  اتیمی در بستری از مدرنیسم و مناب  و ابزارهای آن  

توان پدوهش را ر از   تی متمایز ات   و لذا می  مند گردیده ات   اما هدفپدیدار گشته و از آن ب ره

 و کرد که  درصدد تحلی  تاثیرات  وتفاوت و هدف مقاله پیش رو با آثار معریی شده را  در این امر  س 

توان این تاثیرات را با تو ه متفاوت مدرنیته بر ریتارتیاتی  ریان داعش ات  که می و پیامدهای و وه

 یا ه ره ژانوتی آن مورد تبیین و بررتی  رار داد  به  دوگانگی مدرنیته

 

 چارچوب مفهومی و نظری  -2 

 چهره ژانوسی مدرنیته  -1.2

تو روند  کیاز  :داند یدو لبه م ایدو دم  یادهیرا پد تهیمدرن  تهیمدرن یامدهایدر کتاب پ دنزیگ     

ابناء بشر  رار داده و  اریدر ارت یعیتو اریمدرن یرصت ا و امکانات بس یا تماع یتوتعه و تکام  ن ادها

 یما ب  مدرن از زندگ یهاینظام ا و صورتبند یبا تمام سهیدر مقا تهیع ر مدرن یتبب شد تا انسان ا

ات   زین یزیو رزن انگ کیو ه تار یدارا تهیمدرن گرید ییاز تو  برروردار گردند یترمنیتر و ارار 
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بروز  نگ ا و توان به  یم انیشده ات  که از آن م انینما شیاز پ شیآن ب  یکه در  رن را ر اهم

  .اشاره کرد های رادیکا  تروریسمیگیری  نبشمنازعات تسلیحاتی و شک 

اتحاد  ایاز عدم وردت  یوردت  وردت تنا ض مند ات  ینوع "مارشا  برمن"از نظر  تهیمدرن     

و  یدلتنگ اب ام  یختگیهم گساز ارتی    یشانیاز پر یتو ما را به گرداب مرگ کی  که از هایپراکندگ

 یمبارزه و ت اد م  یدائم یو تازگ طراوت  ی اودانگ مددد  شیو زا ایبه ار گرید ییا هراب و از تو

 گرید یو راه یبه تم  آزاد یراه  کشاند یما را به دو راه م "برمن"از نظر  تهیمدرن بیترت نیکشاند  بد

 ( 290: 1379  برمن)  سمیلیو ن  یبه تم  بندگ

کند یآشکار م یرا به روب تهیاز مدرن مامراد  قایکه د  "برگر تریپ"از  یادر آغاز بحث به  مله میلیما     

 مایتوار بر هواپ یمنت  م ی د انیما همان م ر ایکند که آ یتوا  م یبه درتت "برگر تریپ"  میاشاره کن

و نه  ردیگ یبه کار م نسانات  که ا ییتفاوت در ابزارها هتیم م در مدرن رییتغ گانهی ایآ یعنی م؟یهست

صورت  نیشان و در ی م آن ا از رود؟ اگر یقط ابزارها م م بودند  در ا ینیدر رود انسان ا    ان ب یتفاوت

در دربار  نیبطال  کیکند و یتفر م 747 نگیشرک  معاصر که در بوئ کی ریمد انیتن ا تفاوت م م م

معنات  که مدرن شدن  نیبه ا حایو تلو گرید یزیات  و نه ه 747 نگین بوئیقط هما  یرعون

 انیندارد  تفاوت م یبه یرهنگ و روانشنات یات  و ربه یکیتکن یاصریا مسئله ایتهیتوتعه ن یکشورها

در یرهنگ انسان ن فته  گریبه عبارت د ایبلکه در ذهن انسان  ماینه یقط در هواپ نیو طال  ب ریمد

 ائ   یعنی تهیاشاره کرد  مدرن تهیمدرن یبه نقهه کانون یبرگر به روب تری(  پ12: 1381 ن ات )ک و

باور  نیآن دارد  ا شری یو پ یبا آزاد یمیعق  که رابهه مستق  یآن و راکم  یشدن به انسان  به عقین

 ریبا ش ییگو ات  هنان راتخ در ما که یباور گرند یکدیطبعا الزم و ملزم  شری یو پ یکه عق   آزاد

به توژه   یشدن انسان از رع  یات   تبد یبروبرگرد روشنگر یو ب قیمهلق  عم راثیاندرون شده  م

  از دیانسان را درنورد یو وه زندگ یات   تمام یبه آزاد وفو اراده معه یآگاه یکه دارا یمعن نیبه ا

   نیتریمسئله انسان تا کل نیتری زئ

آنچنان که  تهیکه مدرن یمعن نیبه ا  هم بود ییها و رهرهاسکیر راص ِ  تهیو ود مدرن نیبا ا     

 هیاول گرانشیتا کان  که از تتا یاولیکردند  نبود  از ماک یم شیآن را تتا یدوران روشنگر لسویانیی

را بازگو  تهیمدرن یمنف یهاکه  نبه میرتیم یلسویانیی یبه انتقادات  د م یبودند که بگذر تهیمدرن

  یبربر یرا نوع دیشروع به انتقاد کرد و تمدن  د  ییرانسو لسوفیروتو  ی  یاز همان اوا  ردندکیم

با انتقادات  چهیو ن دیمارکس  یرو  دیکش ریرا به ت و تهیو زش  مدرن یمارکس که بعد منف و رواند

از آن ا به  یکردند  البته بع  تهیدر برمی کردن ابعاد زش  مدرن یتع دیتمدن  د نیرود بر ا ی د
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همه  نگ  نس   نیکه از ا ستمی رن ب لسویانیشدند و آن را به ک  رد کردند  ی تهیمنکر مدرن یتمام

از  یکی تهیو ود  نقد مدرن نیرا به تخره گریتند  با ا یروشنگر یشده بودند  آرمان ها زاریها و     بیکش

ات  که نقد وارد مسائ   تهیکه با مدرن یمعن نیبه ا  ات  تهیمدرن یهایدگیو نیو بارزتر نیم م تر

با  ستمیبا کان  زاده شد و در  رن ب ی  یلسفه انتقادردیگیها را میاز نابسامان یشود و راه بع یم دی د

ی نقد اتتفاده م یبرا  "ینیامیبن"از همان مف وم  ندایاما ما در ا  دیمکتب یرانکفورت به اوج رود رت

از نظر مارکس شروع  تهیمدرن یگیات   از دو تو دهیبخش نامییرا نقد رها آن "نیامیوالتر بن"  که میکن

 یابود که به عنوان طبقه یطبقه بورژواز شگریتتا س یکمون فس یکه مارکس در مان یی ا م؛یکن یم

  یابداع یبیرودتخر "مارشا  برمن"به  و   ایبود و  می د یایدن بیریق و در تکاپو که در را  تخر

 اهکاال و دول  رام  ارزش یوارگب   یانسان  ت لب روابط ا تماع یگانگیبه از رودب  گرید یراز نظ یول

مارکس  انسان بود  یعلم شیو ایزا یگسترش تکنولوژ د یرشد علم  د گرشیتتا ایو  یو منای  بورژواز

از ادوار  کی چین اده اند که ه اتیپا به عرصه ر یتترگ یو علم یصنعت یروهایتو  ن کیاز » دیگویم

رورد که یهشم م بهاز زوا   یمی  عیگرید ییبود  از تو دهیآن ا را به رواب هم ند یبشر خیتار

آبستن  زی  در روزگار ما همه هدینمایم زیروم در برابرش ناه یمفاتد دوره متارر امپراتور نیتررویناک

داش  که دو  تهیاز مدرن  یروا دو "وبرماکس "(   19 :1379  ارکس به نق  از برمنات )م شی د رو

و  کیو بوروکرات علمی – یعقل یتو تر  کیتوان در آن مشاهده کرد؛ از  یم یرا به روب تهیمدرن یگیتو

ات   یمدرن از نظر وبر  عق  ابزار  ی  عقیننیآهن یهاگسترش اتارت انسان در  فس گرید یاز تو

  (  از نظر وبر225: 1386 ه یریاندامد)بش یو تلهه و اتارت م  یرا  به عدم عقین نیکه در ع

  یرا  زء عقین  ینوع عقین نیوبر ا یشدن ات   ول یعقین ندیاز یرآ یشدن رود بخش زهیبروکرات

 یتر   ی    روا کیوبر از  شهیکند  اند یدرت  م «ی امعه ان باط» کی  یداند که در ن ایم یابزار

  آمد دیپد یعق  ابزار یات  که به واتهه تر  یاتارت  یارو گریات   و از     د تهیدر مدرن یعقل

 اب  مشاهده ات   روند  یآن به روب گریوبر در دو مف وم د راز نظ تهیمدرن یگیو دو تو یدگیچیپ

و  ییئودال ازاتیشود و با لغو امت یشخ  ریشود که  درت اتاتا غ یشدن باعث م زهیدموکرات

شدن در روند تحقق  زهیکند  دموکراتیرا محدود م ی درت شخ  شود ویتس  م انیاز بن ا یمونیپاتر

 "وبر"تان  نیکند و بدیم دیرا تشد یگسترش عق  صور« اتباع رابررقوق ب» یادیبه ارزش بن دنیبخش

شدن ات   از نظر وبر دول   زهیبروکرات یمهلوب برا یادیشدن  امعه بن زهیدهد دموکرات ینشان م

کردن  زهیروند دموکرات یراه را برا ی و ر وص یعموم یهاروزه کیا تفکمدرن در وا   ب کیدموکرات

نکته رائز  یول  کند یم دایپ یشخ  ریغ  درت شک ِ ی دموکرات یهارزشبازتر کرد و مهابق با ا



  و همتی عباس تبار؛ ... در آن ییبازنما و تهیمدرن ژانوس         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

45 

 

 دا  ات یمردم را از ت  یدو روزه در ن ا نیا کیات  که وبر معتقد ات  که تفک نیا ندایدر ا  یاهم

تان نقد دول  مدرن در  نیرواهند شد  بد  یتبد یاتیتریو غ 1"زهیاتم" یابه تودهکند و مردم یم

 یهاشدن  امعه به ظ ور دول  زهیآن را بسط دادند  اتم یکه متفکران بعد ودشیآشکار م ندایا

نوع از  نیترتخ  ا نیاز منتقد "هانا آرن "که  ییو     کمک کرد   ا ایتالیدر آلمان و ا یستییاش

 یکشانده ات   در رال یداررانه فیمداران را به وظا ات یت دی د یایدناو   به  و  ایشد   کاتیتفک

ها و شدن توده زهی  هانا آرن  معتقد ات  که اتمابدی یمعنا م یاتاتا در روزه عموم ات یکه ت

 تریوتالات   دول  ت تریتوتال یها درت گریتن دول   یدال نیتراز م م یکیشدن آن ا  یاتیتریغ

 بلکهبود  نه تن ا محدود به  درت نبود   یروشنگر یهاآرمان نیتراز م م یکیکه  یبرریف دول  مدن

بود که  یاتوده یگذاش   امعه ا یکه از آن بر  ا یزیو ه دی امعه را در کام رود بلع یهاروزه یتمام

 خیتار ینیزم رین ر ز»ته آرن  به گف ( 43-44: 1366 )آرن  بودند ترییقط گوش به یرمان دول  توتال

از منظر آرن  شک  کامی مدرن  سمیتاری  توتالدیها را بلعبه تهح آمده و تمام کرام  تن « غرب

 یبرا سمیتاریات   توتال یتنبورش  م یدئولوژیها و بر ادر  امعه توده  یکه بر عن ر یرد یت یاتت

 یهان ادها و ارگان لهیکند و به وتیاتتفاده م دول  یادار یهاادامه و تدوام تلهه رود از تازمان

تلهه را  نکهیا یبرا تریمخوف دول  توتال یو ن ادها یمخف سی  پلدکنیدر تداوم ترکوب م یتع یمخف

به   یدارد که یرد یشگاهیآن رکم آزما یکند و برایدرت  م یکار ا بار یهاکام  کند  اردوگاه

دوران  یایتالیو ا تلریدر آلمان دوران ه ییهااردوگاه نینمونه هن شود؛ یکام  کلمه در آن ذوب م یمعنا

اهداف  شبردیپ یراطر برا نیها تر و کار دارد و به همدهبا تو تری اب  مشاهده بود  دول  توتال ینیموتول

: 1385  آرن  به نق  از واتسن)دیدرت  نما یاتوده یارا به ک  نابود کند و  امعه ی امعه مدن دیرود با

داند  یم یدول  مدرن را ارج ن ادن به روزه عموم یهایدگیو نیتراز م م یکی "هیبارب سیمور" ( 29

 دادیکند و از ایرا نابود م یعموم یی ا یبا اتتفاده از ارعاب و ترور به کل تریبرریف آن دول  توتال یول

 تهیمدرن ینف سمیتاریتوتال» :دیگویم هیبارب سیمور  کندیم یایراد  امعه روددار نیب الوگیارتباط و د

 یر وص یو پ نه ی لمرو عموم انیم  یدول  و  امعه مدن انیم ییبر رد  دا قاید  رایات  ز یاتیت

 ایتهییگانگیهمگن و  یبر آن ات  تا کل سمیتاریتوتال  ش روند و یرد اتتوار ات  زیمابر رد ت نیو بنابرا

 :1383 ه ی)باربدیتفاوت ش روند و یرد را بزدا زیل  و  امعه  و نو یاصله دو ( دهد یاز نو تشک ای)یتشک

247)   

                                                                 
1 Atomized  
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کند؛ هون معتقد ات  که دول  یم یتوژه را نف یات  که آرن  به کل یترور و ارعاب به رد راتیتأث    

 یرانکفورت هم کتبم یاداره شده کسرهی توژه در  امعهِ یشود  نفیتماما مان  مشارک  ایراد م تریتوتال

ات  که  یطور تهیمدرن کیبوروکرات اتیباور بودند که مقت  نیشود  آن ا هم بر ا یم دهیبه و وح د

 اریپردازان مکتب یرانکفورت بس هینظر دگاهید یات   ول دنیبه و وح  اب  د شهیو اند یگاهآ یکنشهیر

و  مریشده بودند  هورک ا دهیناام یروشنگر یهاآرمان یهانا آرن  بود  آن ا از تمام دگاهیتر از دکا یراد

از زمان را   ندهیآ  یباور بودند که و ع نیدانستند و بر ا یم سمیتاریبا توتال یرا مساو یآدورنو روشنگر

شد  یرتم م سمیتارین ا به توتالآداد از نظر یآن را م دینو یکه روشنگر یتیبدتر رواهد بود  عقین

 یبه تفکر ین تاالرانه وص  کردند که هدف اصل  یا در ن ار یابزار  یعقین تتان مکتب یرانکفورنیبد

 نیا یروشنگر کیالکتید یها  در  لب اتتدال یبخش ییگرا بود نه رهاتلهه یروهاین ردم  به نآ

   دانستندیم یاز ررد باور یمشکیت را ناش ینکته ن فته بود که تمام

تفاوت  ائ  شدند:   یدو نوع عقین نیوبر  ب یهاشهیاز اند یریپذرییرانکفورت با تو ه به تأث مکتب     

 یابزار  یعقین یروزیکرد  پیم دیکه آن ا را ناام یزیه ی  ولیذات  یو عقین یصور ای یابزار  یعقین

بود که  یتکنولوژ نیمدرن بود و از نظر آن ا هم یتکنولوژ یابزار  ی  راص  عقینیذات  یبود بر عقین

  کشدیم ریرا به ت و سمییاش یآن ا معتقد بودند که روشنگر  یدل نیبه همهولوکات  را تبب شد  

مکتب  نیپدران ا هیاول دگاهیدکرد  یهابرماس تع یعنیبازمانده مکتب یرانکفورت  نیرا  آرر نیبا ا     

 یرویپ باور بود که با نی  هابرماس بر انماید یرا بازروان تهیمدرن گریکند و به گفته رودش بار د  یرا تعد

  بنا به نظر هابرماس  میبدان « یبشر ییرها» یرا  زء  رور یتوتعه علم و تکنولوژ  یاز عق  روشنگر

از  شانیو وبر در ی م ا چهیکام  به ن یورآیو رو یستیمارکس یو آدورنو با ترک تن  انتقاد مریهورک ا

بود  در نظر آن ا  دهی ب  از آن ا رت رتند که وبریم تهیتراندام از مدرن یب یریگدهیبه همان نت تهیمدرن

دالل  بر   ینوع از عقین نیباشد  ا یم یصور  یعقین یها یمدرن به طور محض مح و  یعال یایدن

نظر  یتیهابرماس به و ع  تازدیم ریها و ا دامات را امکانپذکنش یریکه محاتبه پذ اردد ییهامیت م

 نیب یریگمیت م یآزاد و اراد ندییرآ یریگو شک  یاالذهاننیارتباط و کنش ب یدارد که در آن بازتاز

ات  به ناتمام ماندن  یاهابرماس  اشاره یارتباط  یعقین  یدل نیباشد  به همیم ریایراد  امعه امکانپذ

 یاز ناتمام یبلکه ناش س  یع ر مدرن منتج از عق  مدرن ن  یباور ات  که یدا نیو بر ا ته یپروژه مدرن

 Habermas, 1984: 345)    )ات  تهیدرنپروژه م
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 دوگانگی مدرنیته  -2.3

 ها ییرانکفورت یهایدیات  و نه ناام یروشنگر لسویانیی یهاینینه روشبه ره ژانوتی مدرنیته       

  یبا تثب تهیمدرن کرد یآن  با رود رم  م یهاآغازه نیات  که در اول یهایرام  دوگانگ تهیبلکه مدرن

مندر  تهیرا  مدرن نیدر ع یانسان مدرن را به دنبا  رود آورد ول یعق  در وا   رودآگاه  یو راکم

از رود کشاند و  یگانگیانسان مدرن را  به ب یشد که رودآگاه یتینین ادها  تازمان ا و در ک  ع دادیبه ا

 کرد  دادیرود ا یاکه به مو ب آن اتارت را بر دیرت ییشریت ایبه پ یابزار  یدر وا   در پرتو عقین

رود به تلهه گری  و  یهاهرخ دنده ریو آن  را ز گری انسان مدرن را   یتراتر هست یشبح عق  ابزار

 یات  از تر  یتی  روایعق  روشنگر  یروا از رود کرد  گانهیو ب "یگشتگیش"انسان مدرن را  دهار 

را به دنبا   یف آن شد و پسریتری یتیعقین نیراص  هن یمح و  آن بود ول شری یکه پ یتیعقین

 یهاها  تیحبا رود رتانه یابزار  یعقین رنگ بار   لسویانیی نیتررا نزد م م خیآورد  که یلسفه تار

را تماما  تهیآورد که مدرن یاگسترده یو تکنولوژ شانیترکوب دگراند یبرا یمخف سیپل  یکشتار  مع

 یرا به مکان یزد و همه هست ع یکردن طب یا یبه ردر وا   عق  مدرن دت   کرد  یشانیدهار پر

ایسار  سمیتویمراد ما از پوز نبود  ختهیایسار گس سمیتوی زء پوز یزیکه مح و  آن ه دتنز  دا

آن را به ک  دهار  یکشاند و هست یتلهه رود م ریات  که انسان مدرن را به ز دهیدر وا   پد ختهیگس

 یهامیکار آمدن رژیمندر به رو  یبود که در ن ا یابزاررواج عق   نیهم کند یو رهر م سکیر

 یبا رود  کنشگر تهیمدرن را به دنبا  رود آورد   ییدا نیشد و بزرگتر ستمیدر طو   رن ب یستییاش

 یبروکرات   اراده و کنش را از آن گری  ریپذرا  با توتعه و ه اثبات نیدر ع یانسان مدرن را آورد ول

  در ن ای  هدف ات  درنم گیتوژ یتمام  امعه را به تلهه رود درآورد که آن نف الدثه در وا  میعظ

ما در وا   ه ره  یبرا تهیاتاس مدرن نیبر ا  هات از ه ره ژانوتی مدرنیته  تاکید بر این دوگانگی

 و در فیشود که توژه  عیم شتریها بیدوگانگ نیا ییدر  اها یول ندیبیرود را در همه  ا م یژانوت

 ( 55-56 :1394پور  رسین)باشدیم تری و شری یبه پ ازیرا  ن نیع

درون مایه اصلی مقاله که تبیین پیامدهای این ه ره  از ارائه هارهوب نظری مقاله  بهاکنون پس      

ژانوتی مدرنیته بر  ریان تیاتی داعش ات  رواهیم پردار  اما پیش از آن الزم ات  تا به طور کلی 

 کری  ریان داعش اشاره داش  به مبانی ی
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 مبانی فکری داعش:    -3

عقیدتی در دنیای معاصر ات  که نماد -های یکریداعش به عنوان یکی از زیانبارترین پدیده     

تکفیری در   ان اتیم ات   داعش با یک نوع  رائ  رادیکا  از مبانی -های ایراطی پدیدارشدن اندیشه

 یهاگزاره ازی کالیروانش راد نیهن نیا یخیاز نظر تاراتیمی بوده ات   اتیم درصدد تشکی  دول  

 یریتکف -یتلف گروه نیا انیرام   هب دارد دیمحمد بن عبدالوهاب و ت ه یمیتدر آراء ابن شهیر  ینید

را که  ینید یتوتط علما یاتیم شهیاند داتیاز تول یاریبس  ینیدی هااز گزاره یتهح یبا ارائه  رائت

باورند که آنان در صدد  نیو بر ا دهیرا به هالش کش ات  دهیوا   گرد اتیم ورد  بو  عامه   انم

 بری ا ایات  یاتیم یعلما ییق  داتیاز تامیت و تول یاری  از منظر آن ا  بسباشندیم  یاص اتیم یایار

تقاب  با  بر عیوه انیر  نیرود شده ات   لذا ا یاصل ریهستند که مندر به انحراف اتیم از مس نید

تر  زیغرب ن یدارهیرود با تارتار نظام ترما یتیهو "دگر"به عنوان  یمعری  اتیم میمدموعه عظ

ظاهر  آن را به عنوان  در ات  اما یدارهیهرهند مح و  نظام ترما یتلف انی ر نیدارد  ا زیتت

راکم بر  یینظام معنا یواپاش صدددر ز یمرکزگر ییهابزرگ مورد تو ه  رار داده و مانند توژه "یدگر"

درصدد  یدارهیترما بزرگ نظام "دگر"مل   در اعتراض به  -نظم دول  ختنیهم رداعش با بر  آن ات 

از اتیم   یدیبرتارتن  رائ   د با ایکند و انیبن یمف وم ریی  اتیم رامونیپ دی د یاات  تا تازه

ه نموده  ب عتریرا وت "دگر"دامنه  ر یتکف رکم  یبا محوربر بازگش  به  امعه صدراتیم و  یمبتن

 یتلق یتیهو "دگر"داعش  رار دارد  به عنوان  یاتیم دول  شهیهرآنچه رارج از محدوده اند کهی اگونه

 یژانوت یاه ره میدر صدد ترت اش یایراط دیعقا غیاز رتانه در     تبل اتتفاده گروه با نیا  شودیم

 اش تیشیدئولوژیا غیبا تبل گرید یو از تو گذاردیم شیرشون  را به نما ییکه از تو ؛باشدیم از رود

  نشان دهد  یاتیم اص  یاز وا ع یداتا رود را نم کندیم

 دهندیم داعش را به تفکرات روارج نسب  ییکر انیبن کا یراد یهاشهیاز پدوهشگران  ر یبرر     

 یرنب   مبنابن آراءدر توانیرا م گروه نیا یهادگاهید یهاشهیر زین یلحاظ یق به  ( 91: 2014نای   )

در  »ن ری فیو بس ی دی بکتاب نی وام الد» هیمیت ابن یا ت اد دانس   یتوا یبر نص و نف هیبر تک

 نیا ییق  - یاتیت ی ایریگ و     آراءبر  یو یاثرگذار انگریمناطق تح  ت رف داعش  ب یوارهاید

و  نید یبر همکار یبن عبدالوهاب  مبن محمدایکار نیهمچن(  13: 1393  ندادمیگروه ات )ابراه

گروه مؤثر بوده  نیا شاتیدرگرا زین نیاز د ررات ی داشتن  درت برا اریو لزوم در ارت ات یت

و  یمذهب یها ی بور شخ  ها ارتگاهیمسا د  ز بیتخر کهی ه طورب (. (Diemen,2015: 1-2ات 

در دوره   یو وه تشابه داعش و وهاب نیاز بارزتر ی دتته  مع یهااعدام و ع یشر یهادادگاه یبرگزار
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و در رأس  ثیکه از اه  رد انهیبه هررا  تفکر ظاهرگرا  باشدی  رن نوزدهم م  یاوا گسترش رود در

با  هیمیتتوتط ابن زیو در  رن هشتم ن ای یاشاعره ادامه  لهیبعدها به وت و رنب  آغاز شدبنآن  ارمد

شد و  یشفاع  و تبرک  ستن و    تازمانده یآن  نف نیمرتکب ریتوت  و تکف ینف رینظی دی د دیعقا

بر  ای ی انتشار یوهاب یهون محمدبن عبدالوهاب و علما هیمیابن ت روانیپ لهیبه وت ریار یها رن در

 ( 59: 1393نداد  ی)یاطم .مؤثر بوده ات  اریبسی نید یهاداعش از گزاره یو انحرای ی زم یهابرداش 

 یتخنران دری داعش ات   ابوبکر بغداد ییکر یمبان نیتراز م م یکی  یرکوم  اتیم  یتشک     

 اهیو ت دپوتتانیتف عرب ا  ریعرب ا و غ  یکرد که در دول  اتیم دیرود به مناتب  اعیم ریی  تاک

  ایرواهندکرد  عراق تن ا به عرا  یزندگ برادرانه به صورت گریکدیهمه در کنار   ا یو غرب  ایپوتتان  شر 

ی از آن ردات  و همه در آن  رق زندگ نی  ترزمتعلق ندارد  ایتن ا به تور زین هیمتعلق نبوده  تور

 یاز اع ا یکیاز منظر ابو تاده  نیهمچن(  11: 1393 یب یت زادهیعل و نیهشد یدارند)غفار کردن

  از نظر او دول  باشدیرداوند م ع یشر  یر در ه او   راکمد یاتیم دول  بر سته داعش  هدف

   (26:  1394دارد)تودن ویر   ینییراترزم ینظر داعش یا د مرز ات  و عملکرد موردی اتیم

 و ابزار تحقق ریی  ات  ان ی    اد در نزد تلفباشدیداعش   اد م یاعتقاد یاز مبان گریدی کی     

کند   کمکی ریی  اتیم ایرکوم   دادیمسلحانه به ا ریغ ایمسلحانه  ممکن ات   آشکار و پن ان 

  وندندیعراق و شام بپ یاتیم کنند و به دول  امیتا   رواهدیاز مسلمانان م یارهبه یط  یابوبکر بغداد

 رداوند ما را رلق کرده": دیگوی م رو نیماه رم ان را ماه   اد مسلمانان رواند  از هم نهور یاو هم

 نیردا و د یبرا میتا با دشمنانش بدنگ ات  کرده ما را امر م یکن غیرا تبل نشیو د میت  تا او را بپرتتا

اتاس ات   نیبر ا گروه نیتفکر ا ادیپس بن(  14-13: 1393 یب یت زادهیو عل نیهشد ی)غفار "ردا

ات    یاتیم ریهر آنچه غ و کیالئ برا  یل یبا نظام ا ییارویرو یبرا دیبا که   اد تن ا راه ر  ات  و

 رربه اتتفاده نیاز ا یاتیو تسلط بر مناطق ر یارکام اتیم یای  آن ا در     ارگری  تیح به دت 

و  ینظرارائه نمود)اشرف نیاز د کیدئولوژیو ا یراص  تنت یمبنا   رائت نی  داعش بر همکردندیم

 ( 75-76: 1393  یریالسم

با  غلبه مسلمانان  نیدر ترزم کهی یکر داعش ات   به نظر آنان  زمان یباناز م گرید یکی زین ریتکف     

کفار را دارد و  نیترزم رکم ن یترزم نیارکام آن ا بوده و ارکام اتیم ا را نشود  ا یکفار و ا را نی وان

راکمان آن کشورها و   ی م بلکه رکم به کفر و ارتداد شود یتاکنان آن نم ریامر مو ب تکف نیا

و  نیهشد ی)غفارداندیتر موا ب یبیصل آن ا داشته و کشتن آن ا را از کشتن اشغالگران یهارتشا
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 زیآماندام عم  رشون  یداعش برا یوردهاادتت نیتراز م م ریتکف (  لذا15 :1393 یب یت زادهیعل

  باشدیبه اهدایش م  یدر    ن

 یروزیری  ظلم و وعده پ یو تیش برا نیترزم از دی  دشمن  یگربدون پرتش مانیا  یی  ادگرا     

  یتلف شیغالباً گرا عراق رهبران رده او  داعش درهای این گروه  ات   دیگر ویدگی  ش ادت از  ای

 نی  همچنشودیآنان محسوب م یدگیو نیرشون  در ریتار از بارزتر کهی دارند  به طور یو   اد ی هب

از  امعه ات   درک آنان از  یریگاص  انتقام یمبنا که بر یو   اد یریاز تفکر تکف یریرپذیتأث  یبه دل

به هررا    ات  زیناه ینیدر ی م متون د یاتتنتا ات منهق از زیآن ا ن یریگمحدود و ب ره ی واعد یق 

 ( 68: 2015   ی)نا  شد زیآم عم  رشون  یآنان برا ی  اد  راهنما بر آن ا دیتاک

و  ات  و مردم یریتکف گرید یهاها و شارهم تو ه به تخنان گروهرهبران داعش عد ات یت     

  لذا کنندیمی تلق انیاصیح را برابر با تمرد و ع  یبرا یو   اد یتلف یهرگونه تیش علما

  هنانچه باشدیم یتلف گروه نیبارز رهبران ا یهایدگیاز و یکی گرانید رشیو عدم پذ یرودپسند

 قیاز طر دیاوت   باط  ات   ت د ریغ رق ات  و هر آنکه یاندار  که وتوهم  نیرا به ا یالبغداد

 ینوع گروه اتتلذا نیا یهاترتناک از رربه یهاصحنه و ارعاب مردم با نشان دادن یکیالکترون یهاگاهیپا

 گریاز د گریتن و ود داردکه مندر به یاصله یریتکف یهاانی ر ریداعش و تا انیم یتیهو یمرزبند

  (93: 1393  یریو السم ینظرآن ا شده ات )اشرف ریو تکف یتلف یهاگروه

و ود  در توانیشدند را م یگذار هیپا 1990که از دهه دی د یگراادینوبن یهابارز گروه یدگیو     

 یمحل یهادول  لزوماً هدف مبارزه آن ا  گریآن ا دانس   به عبارت د انیم یو یرامحل ییرا وم ییالگو

ها در گروه نیباورند که ا نیبرا گران یاز تحل یبزرگ ات   برر یِگریکه هدف  مبارزه با دبل ستند؛ین

   هستند)ندف زاده  یغرب تهیبه مدرن نسب ی شدن ظ ور نموده که واکنشی  ان انیواکنش به رشد  ر

نوع التقاط با  هرات  و از  یقیاتیم تن ا اتیم رق از راتتا از نظر داعش   رائ  آن ا نیادر  ( 8: 1392

 به دور ات )تودن ویر  سمیو بود  یحی  مس سمیتکوالر  یدموکرات مانند یو غرب یشر  ییهایدئولوژیا

ق ر  ات  و یِ  یگروه  اتیم وا ع نیو ی م ا ریات  که تن ا تفس یداعش مدع رو نیاز هم(  121: 1394

اتاس  نیا آنان وا ب ات   برا( م داق شرک و کفر هستند و   اد بانیعیو ش تن  )اه  یاتیم

 بای و اتیم یدتیعق یهانییآ یتارتن   ان بر مبنا اتهوره و ایسانه ریی  و بر ییبازنما با داعش

گروه به  نیا به وتتنینگرش برتاند که با پ نیو توهم ایراد برآن ات  تا آنان را به ا ا ی وه ر کیتحر

 کیداعش  تداوم و ود  یبرا ( 169: 1394  یرشاتبمله و گیمی)کرای یمقدس دت  رواهند  ییمعنا

  رود هستند یبرا دیدشمن  د فیتعر لذا همواره درصدد برروردار ات ؛ یادهیو  یدشمن از اهم
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در  گرانیبا د یتاز یریغ-1شرح ات :  نیگروه به ا نیا یو عمل ییکر مخت ات نیترم م ن یبنابرا

  بر دهدیم حیرا بر دشمن دور تر  کیدشمن نزد گام  نیرود  داعش در اول  یهو برتارتن یراتتا

ت ور  شیرو یتیهو دگرِ نیتراه  تسنن را م م یو رت انیحیو مس انیعلوشیعیان    اتاس نیا

ب ره بردن از  -2دارد   دیتاک   ان اتیم( )غرب دیبع  هب بر مف وم لزوم مبارزه با عدوِ دیت .کندیم

هدف  -3 دمدرن   یکردیرو همراه و ماهواره به یا تماع یهاشبکه  نترن یمدرن مانند ا یابزارها

و  یایراط یین گرا -4متوت  شد    یوت کشتار به دیبه هدف  با دنیرت یو برا دنکیم هیرا تو  لهیوت

گسترده  ریو تکف ییق  یبه مبان یتو  یب -6زمان   اتیمقت  تو ه نکردن به-5  ییمخالف  با عقلگرا

و بدع  در  نیرشن از د یریرائه ت وا -8 نیبه عمق د تو ه و عدم ییاهرگراظ -7  گرانید

 (  8:  1392زاده   )ندفنید

 

 داعش و چهره ژانوسی مدرنیته   -4

  تهیداعش محصول مدرن -1.4

آنچه که در بنیان بحث داعش و مدرنیته باید به آن اشاره داش  و محوری  اصلی را در این بحث      

 ازی همراه با عناصر ییگرااز ایراط ینینس  نوآن ات  که گروه تکفیری داعش  اتاتا   دهدتشکی  می

  یو و ع سمیاز مدرن یریآن در اثرپذ شهیات   اما در وا   ر نیشیپ انهیادگرایبن یها نبش

 داعش   لمداد کرد یمدرن ارتداع  نبشِ کیآن را به عنوان  توانی م لذا  باشدمی یپسااتتعمار

آن را صریا  توانیو در واکنش به آن ظ ور نموده ات  و نم تهیمدرن ات  که در بستر مدرن یانی ر

ها و ه ره ژانوتی مدرنیته توان به بررتی دوگانگی  با این نگرش ات  که میکرد  لمدادی تنت ی نبش

 در ریتارتیاتی داعش پردار   

 فیتوص یبرا "هرف ی فر" یاز تو بارنینخستی ارتداع سمیمدرنشناتی  مف وم از نظر مف وم     

را  کیدموکرات برا یل یارزش ا و تارتارها دهیو به  یع ر روشنگر یهاآرمان که مهرح شد ییهاتازمان

 گر ید ریداشتند  به تعب هیآن تک یمدرن و اشکا  تازمان یهمزمان بر یناور یول کردند یم رد آشکارا

 درون در یمدرن و واکنش اریبس یادهیات   ا تهیمدرن هیعل ی من آن که شورش یارتداع سمیمدرن

 یبرا غاتیتبلمدرن از  مله اتتفاده از یبه ابزارها یدیشد یو البته وابستگ دیآیشمار م به تهیمدرن

بدین ترتیب باید این امررا مورد  ( : Herf, 1984 :84)ها داردو نفوذ در توده یبر ایکار عموم یاثرگذار

ه داعش صریا یک ررک  بنیادگرایانه نیس  و باید آن را در تهحی یراتر از بنیادگرایی و تو ه  رار داد ک

در تعام  با مدرنیته  و در وا   مح ولی از مدرنیته  بررتی و تحلی  کرد  ایدئولوژی بنیادگرایی داعش 
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تکوالریسم  در وا عی  یک امر کامی مدرن ات   اتاتا مقاوم  این  ریان در برابر مدرنیته و  ریان

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 .) 

تیش  یارتداع یهاشیبا و ود گرا داعشره کرد که  در شناتایی نسب  داعش با مدرنیته باید اشا     

نکته آن ات  که داعش از  نینخست کند  یبردارب ره از عناصر مدرن در     توتعه رود کندیم

ارتباط   یآگاهانه از وتا سیگروه از بدو تات نیعنوان نمونه  ا به رد؛یگیب ره م یروب مدرن به ییناور

 زینبرد ن دانیدر م کهیمدرن رداکثر اتتفاده را برد  دررال یاتانهر یهایواتتراتد هیهندتو ی مع

 یا تماع یهارتانه تازمان از کیاتتفاده   داشته ات  اریرا در ارت یانفراد یهاتیح نیدتری د

 یمردم  یاع اء   لب رما و هواداران جیکامی مدرن آن به روش بس کردینشانگر روامروزی   هِیهندتو

رود  یتو  ات را به تو نیشتریرو ب آن ازی ارتانه یاتتراتد نیات   ا قیطر نیاز ا  یو کسب مشروع

مشاهده نشده بود  در وا    داعش با د   و  یگریدی گروه ایراط چیه ی لب کرد که همانند آن از تو

ه همراه ب یاکه واکنش رتانه دهدیرا اندام م ی معدتته یهااعدام زدن و هون گردن یآگاهانه ا دامات

 دهیرود دامن بزند  در نت یهاییدرباره توانا هایو نگران عاتیبه شا بتواند لهیوت نیداشته باشد و بد

داعش آگاهانه  نینابراب  شوندیم  یداعش تبد یهارواتته غیو تبل جیابزار ترو به ها نارواتتهرتانه

 دادیداعش در ا یظاهر عمد به تیش  گرید ری  به تعبکندیم  یها تحممدنظر رود را بر رتانه  یروا

وطنانه ابعاد   ان   از تویی دیگر نگ دارد ازی مدرن ریتعب  گروه نیکه ا دهدینشان م یاتشنج رتانه

وطنی ایدئولوژی داعش  ای  نمایانگر و ه مدرن آن ات   ابعاد   اننیز به گونه داعش یدئولوژیا

 امعه  کی دادیگروه همواره رواتتار ا نیرهبران ا برد؛یم توا  ریکشورها را ز انیم یرتم یمرزها

( یدار هی)نظام ترما« بزرگ یگرید»مبارزه با  یایاند که گوبوده شتریبی هانیشمو  با ت رف زم  ان

تعلق ندارد؛  هایعراق به عرا  و هایبه تور هیکه تور کندیم انیب یابوبکر البغداد نهیزم نیات   در هم

 یبا محتوا سمیالیاز امپر یشک  راص نشانگر تح ک    ان اتیم متمرکز شده ات  وکه بر ی یشعار

 دگاهید شود؛یراص  نم سمیونالینات دهیا دهیو به و مدرنی  ز با نگاه یدگاهید نیات   هن یمذهب

 بلکه متعلق به همه ها یو تور هایعرا  ینه صریا برا هیمبنات  که عراق و تور نیبر ا زینی بغداد

در  مساوات و به گریکدیبا  دیبه ریی  هستند و تمام مسلمانان با وتتنیبه پ  یات  که ما یسلمانانم

 ( 128: 1395  یدی  انشمو  ات )زنگنه ورم یدگاهیکنند که رود د یزندگ ینی امعه د
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ی و مورد تو ه متفکران تیاتی اتیم ربازیگرا از داتیم یهاها و گروه نبش کردنی تلق مدرن     

 انیکه اتاتا در درون  ر داندیمدرن م یرا واکنش یاتیم ییادگرایبن  "دهیزب یتام"غربی بوده ات   

 یتنت یاتینظام ت یایار هیهم معتقد ات  اگرهه داعش داع "ی ان گر" ات   اب  ی م  تهیمدرن

 فهیرل ی که بغداد ینزما  ی  به نظر وشودیات  که ت ور م یزیتر از آن همدرن اریرا دارد  بس یاتیم

ات   به  یمذهب یبا رهبر یدول  اتیم کیو  ریی   یدر موص  اعیم کرد رواتتار تشک  آن گروه

 یهاصریا رواتتار بازگش  به گذشته ات ؛ بازگش  به ارزش گروه شد که آن دادیت ور ا نیا یرارت

 بر رار هیاز عراق و تور یدر بخش که داعش یگر و ورشتناکترکوب میرژ نیب  را نیا   بایی رون وتها

به  درت  عشق نهیدر زمتفاوت بسیاری و ود دارد   ی  دوره  رون وته یاتیم یهابود با دول  تارته

 یاداعش رواتتار تار   امعه شباه  دارد  یستمی رن ب تریتوتالی هابه رکوم داعش و کسب آن  

 رممکنیغ  یبه و ع هیشب اریشباه  دارد  بس مدرن یانقیب یهاهدف  نبش به شتریات  که ب دی د

 و هاس یکمون یمیمشابه  امعه ترت کردند یم ینیبشیپ ندهیآ یبرا یغرب ونیانقیب کهی ش رآرمان

 یانقیبی شگامیرشون  منظم توتط پ قیاز طر تواندیم دهیا نیآنکه تحقق ا دهیو به ها س یآنارش

 (.Gray, 2014: 158)شود ریامکانپذ

  یگرا و واکنشایراط یانیداعش به عنوان  ردر نسب  میان داعش و مدرنیته  باید اشاره داش  که      

رکوم    وهی  رقوق برابر همه ا شار  امعه از  مله زنان  شیمدرن مانند آزاد یهااز  نبه یاریبس

دول  مدرن  یو ابزارهامدرن  یآن مانند یناوری هابخش یگذارد  اما از بع یو    را کنار م یدئولوژیا

که داعش مخالف  س ین بدان معنا تهیبا مدرن داعش یو یلسف یمخالف  یکرلذا اتاتا  کند یاتتفاده م

به عنوان  یارتباط ییناور نیترشریتهیپ مدرن و حاتیگروه از تسل نیباشد  ا یمدرن زندگ یهاتمام  نبه

از  یاتتفاده کرده و بخش یاتیم رکوم   مد  ناب  به زعم آن گروه یایابزار و تیح در راه ار

نسب  با  تارتار و عملکرد داعش در  یتحل نیبنابرا .آن  رار داد هیبلندمدت رود را بر پا یاتتراتد

هون  یبودن به داعش دارد که عناصر تهیمدرن یمح و  یرع ایاز منظر زائده  ینگاه نه صریامدرنیته  

گروه را  توتط آن یو ا تماع ی وم یمذاهب و گروه ا گرید آن گروه نسب  به زنان و یارتداع نگاه

که بدون آن داند  یم یاتیم کیدئولوژیو ا یدتیعق یهاو نه صریا داعش را برآمده از تن  رد یبگ دهیناد

باشد  به  تو هیتوتط داعش ب مدرن یهایمدرن و کاربرد ابزارها و یناور یایدن یهیمح طیشرا ریبه تاث

و عملکرد  شهیدرک اند یبرا یدی د انداز هشم ی ارتداع سمیاز مف وم مدرن یریگ ب ره گر یدعبارت

 ( 101: 1398)نبوی  کندیباز م کا یراد ییگرااتیم دینس   د
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در تیش ات   یتلف اناتی ر یهااز شاره یکیعنوان داعش بهدر ن ای  باید راطرنشان تار  که      

آن ا از  کا یراد ری  تفسدینما هیرود را تو  زیآم رشون  عم ی  نید یهااز گزاره کا یراد یریتا با تفس

موا  ه با  یهایملت ب و آشفتگ یروان یاز ی ا یناشد  مو ود باش ع یکه در متن شراز آن شیب  نید

به بروز   یتماو ع یداعش از شر یمدرن بر روانش  زم یایاز دن یناش یمدرن ات   یشارها یایدن

 یتوان داعش را ررکتیدر مدموع  م  ترکوب شده اثرگذار بوده ات  ا ی    ار اء ام یرشون  ریتار

و در  یدوران پسااتتعمار یالمللنیو ب یامنهقه طیگروه مح و  مح نیکرد  ا یتلق یپسااتتعمار

 (. Byman, 2015 : ( 124-115 ع ر معاصر ات  طیمدرن به شرا یاتاس واکنش

 نیته)رفتارشناسی توتالیتاریسم داعش( وجه تاریک مدر داعش و -2.4

معتقد عق    یآن و راکم  ی ائ  شدن به انسان  به عقین یعنمدرنیته از توی با عقینی  ابزاری ی     

های منفی آن و نقد مدرنیته از   از تویی دیگر   نبهآن دارد شری یو پ یبا آزاد یمیکه رابهه مستقبود 

نی  ابزاریِ مورد تو ه وبر که نتیده مسلم آن تکنولوژی مدرن بوده ویدگی ای بارز آن ات   بحث عقی

های مدرن آن مورد توان به روبی در اتتفاده داعش از ابزارهای مدرنیته و تکنولوژی و تیحات  را می

 یهاوهیبه ش هاییناور نیترشریتهیبا پ ینظام یم ندت دهیومدرن به یداعش از یناور تو ه  رار داد 

از  یبرر میرمستقیغمستقیم و و کمک  یالمللنیمختلف ب یهاشرک  یهاکمک دهیو  بهمختلف

امکانات و کارگیری بهاتتفاده کرده ات  که  یارتانه و یارتباط یتابق و یناور یبعث یروهایکشورها و ن

  (14: 1395  لمهیو  یدهد) اصف ان ینشان م یرا به روب امر نیا آن امدرن  زاتیتد 

از  سمیتاریتوتال باشد های مکتب یرانکفورت  توتالیتاریسم مح و  مستقیم مدرنیته میبق دیدگاهط     

 یدئولوژیها و بر ادر  امعه توده  یکه بر عن ر یرد ت ا ییکامی مدرن اتت شک   "آرن "منظر 

دول  اتتفاده  یادار یهاادامه و تدوام تلهه رود از تازمان یبرا سمیتاری  توتالمی باشد یتنیورش  م

 یو ن ادها یمخف سی  پلکندیدر تداوم ترکوب م یتع یمخف یهان ادها و ارگان لهیکند و به وتیم

آن  یکند و برایدرت  م یکار ا بار یهاتلهه را کام  کند  اردوگاه نکهیا یبرا تریمخوف دول  توتال

  این و ه تاریک و شود یکام  کلمه در آن ذوب م یبه معنا  یدارد که یرد یشگاهیرکم آزما

 توتالیتاریسم ناشی از مدرنیته را به روبی می توان در ریتارهای  ریان تیاتی داعش مشاهده نمود 

ات   مثی  دیشد آوردن به رشون یداعش  رو یاع ا یدر ریتارهای از نمادهای توتالیتاریسم کی     

: 1395توزاند)تودن ویر   نیآهنی مح ور در  فسرا زنده زنده و  یرلبان اردن تابقه یب یداعش با  ساوت

بر  یمبتن یاترتختانه نی وان ه یتور تح  تلهه رود از  مله ر ه یدر ش رها نیهمچن ایو  (37

در  یهر روز اعدام گروه نکهیا گریشده و د  ه  آن  دتتان دزدها در میء عام یا را کرد که ط ع یشر
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داعش در مورد  یرتم یتخنگو هیانیدر ب نیهمچن ( 176: 1394  یور ان ی) اتمدادی رخ م هاابانیر

و  دیآن ا شو یهاشرکند  وارد رانهمکش      آن ا  دیرا با انیعیش»ات  که  آمدهو ریتار با آنان   انیعیش

 باشد  شما مث  کشتن مگس یکشتن آن ا برا د یآن ا را از تن ندسشان  دا کن یترها گوتفند  مث 

به  ( 19:  1393 یب یتزادهیو عل نیهشدی)غفار « ات یو تن انیعیهمه ش نی نگ امروز   نگ ب

 نیمتو ه ا میندازیاب ینگاه شودیم انینما گروه نیا یدئولوژیدر  الب اکه  به اعما  داعش یهررا  و ت

  آن اندارد یگونه مشاب   و همخوان چیه تلف صالح  س یز وهیآنان با ش یشد که کردارها مینکته رواه

 ینظامریو غ یو  وان و نظام ریزن و مرد  پ از ایراد اعم یتمام  ینید یهارود از گزاره کا یراد ریبا تفس

 ( 6: 1394  ی)زارعندرتاندرا به  ت  

راه با به لهیوتنیبد ها نیز در انعکاس میزان رشون  داعش بسیار زیاد ات  و داعشنقش رتانه     

مقاوم   هیروردنبا  شکستن بهرشون  رود   شینما  با و ورش رعب  دادی  ایرواناندارتن  نگ

 یئت ایه نیات  که در ب یداعش به رد یها براو رتانه غاتیاتتفاده از تبل  یاهمبود  مردم 

 و ود یااطیع و رتانه ئ یدو ه کنند ی م  یداعش یعال ینظام یشورا رنظریز کهیی ا را گانههش 

را بر  یا تماعی هاو شبکه یارتانه  ییعال فهیوظ یو دوم پردازدییعات ماط یبه گردآور یکه اول دارد

از  یشده تا برر تبب نترن  یو ا یمداز یهاگروه از رتانه نیاتتفاده ا  ( 2: 1393  یینیع ده دارد)م

ت و ا داما ها یو انتشار  نا شینما باآن ا داعش بنامند   یاصل یباز نیرا زم نترن یا گران  یتحل

: 1393 گران ی)نداتپور و دبودنددل ره در مردم  و ترس دادیها به دنبا  اهرتان یرود در ی ا انهیورش

 یآنان ایراد داد یکه نشان م ندمنتشر کرد یا تماع یهاشبکه را در یراتتا  عکس نی( مثی در ا90-96

 ی) اتمزدندیعام شیق مدر میء کردند یم یروزه روار هیتور در را که در مناطق تح  کنترلشان

 کا یگروه راد نیمنح ر به یرد ا یهایدگیاز و یکی داعش  تابقهیب هایرشون   (176: 1394  یور ان

 یزدیتن از مردان ا500پارلمان عراق  داعش  یزدیا ندهینما   یالدر به گزارش  بناشودیمحسوب م

به یروش  ی نگ م یقه را به عنوان غنمنه نیا یحیو مس یزدیو زنان ا ات  تندار را اعدام کرده

 توتط داعش منتشر یا تماع یهاو شبکه نترن یا قیبار از طررشون  یی اها نگونهیا که رتانده ات 

    (194: 1394 مقدم  یو داور یی)کسراشودیم
 یروهایاز ن یادیز خشب  ات  گروه نیا یداعش  رشون  بخش ذات ییکر یهاانیبا تو ه به بن     

 گروه نیبد ی و ا تماع ییردی هااند که به     رقارت بوده یامر داعش  ایراد شرررور تح 

تار   ت  وکش  یذبح انسان یهاپیکل و پخش رشون ا ارعاب و رها ب  داعش هنگام ت رف شداندهیگرو

  ع یرش یراو باعنوان ا  هیرو نیا همب زیه ندر ادامو  شکس یم درهمرا یمردم یهامقاوم  ۀنیزم
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 ۀداعش با ادامرود را نیز به همراه داش    کیدئولوژیا ات یه تو کره البت دشیم رست قیباعرث تعم

  کردیم یمستول روده هریترتناک  ورش  را بر  ان مردم تح  ت یهالمیو پخش ی اتی نا

 ز کشتنیآمرشون  اعدام  اعما  یلم ایترتناک داعش  ارائه ی غاتیتبل یها نبه نیآشکارتر

 را وترس کیراتحر مرگ تدسم درد و هالمینوع ی نیداعش با ارائه ا مهلق بود  یررمیها و باتوس 

 قیعم یو درد شدیها و ذبح م ۀلیبه وت یآهستگ تر که به دنیبره  مشاهد هنانچه  کردیم دیتشد

 نیا یریگانوگروگ شیربا اتیعمل  یوت غیتبل کردیم ی امعه مستول و  انکاه بر  ان ایراد یدارد  ترت

توتط داعش  همواره ترس را در  ان مردم عراق و  یدر پ یپ یهااعدام غیو تبل انسان توزاندن گروه 

 ( ,Fumerton  (49 : 2015  دارد یم نگه زنده هیتور

 نیدر ا زیات   عملکرد داعش را ن سمیتاریتوتال تهیمدرن یامدهایاز پ یکیگف   توانیم بیترتنیبد     

 یی ا دادیو ا سمیتاریاز توتال یناش دیبا د یداعش ارائه گرد یاتیت یکه از ریتارها ییهااک روزه با ی

 ارعاب و ورش  دانس  

 گرایانه داعش(   چهره آرام مدرنیته)رفتارشناسی حامی -3.4

گیری ریتارهای پارادوکسیکا  در  ریان تیاتی داعش گردیده ه ره ژانوتی مدرنیته  مو ب شک      

باشد  یک نما در اعما  آنان میبررتی  ریتارهای داعش در برری موارد نشان از و وه متنا ض ات  

   ات     "تازی و نقش بازیگران رامیبر سته"نمونه از آن  

های های ت ا می و وارد آوردن رسارت به ظریی های نظامی باالی داعش در اندام ا دام ابلی      

 یا ت اد وتی  ایت ی  را در تنگناهالاز مناطق  دو یاریها در بسگروه نیاات  تا  تبب شدهدولتی   

به  ییپاتخگو و رییتغ دادیا یآن را برا ییرود  راردهند و توانا یهادهیکارو یو ا را یریگیپ یبرا

 و ما  مرده ناتوان  ان و یاز اماکن عموم  یو رما فظ   را در رلو دو ببرند نیب از یمردمی هارواتته

ی تاز بر ستهبه   به بازیگری ناتوان  در تهح  امعه    لدو کردن میو ترت یرتازیکنند؛ آن ا با ت و

در تعام  با را ریو ر یرام یگرینقش باز تیش داشته اند تا و آوردندی روتیش ا و ردمات  رود 

 هرهیت در "مناطق آزاد" از مناطق را با عنوان یاریبس ق یطر نیاند از او توانسته  کنندیفا ا روات  مردم

و  یارذگبمبعملیات انتحاری و   یق گسترده رود از طرنظامی  یهامآن ا با ا دا   وا  رود  راردهند؛ در

های دول  ها و کارکردهای دول  در تراتر کشور  لوگیری کنند و تواناییکنند تا از یعالی     تیش می

ای که از نظارت و ا تدار دول  رارج شده و  در مناطق راشیه را برای اداره مناطق دورایتاده کاهش دهند 

ریهای گسترده مدیری  و امنی  بروز کرده ات    ریان تکفیری داعش با اندام ا دامات هوشمندانه و 

ریزی شده مبنی بر عر ه ردمات عمومی و تامین نیازهای مردمی و بر راری روابط رسنه با مردم برنامه
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زای ند تا از تحریک مردم علیه رود  لوگیری کنند و مان  ا دامات واکنشی و تنشامحلی تیش کرده

آن ا شوند و آن ا را متمای  به تم  رویش تازند  آن ا با وابسته کردن مردم محلی به  رود و  ذب 

درت نرم  ها با عهف تو ه به  اند  ی ایی امن و باثبات برای رود ایداد کنند  این گروهعییق آن ا توانسته

گرایانه برای تسلط بر اذهان و  لوب گرایانه و رویکردی عم برای نفوذ و گسترش   اندام  ا دامات  امعه

اند آن ا با عر ه ردمات عمومی و اندام ا داماتی نظیر ت یه نان رایگان و مردم را در دتتور کار رود  رار داده

زیرتار  ها و ردمات رایگان پدشکی و ب داشتی  لباس و پوشا ک و موادغذایی اتاتی و تور  و تعمیر

و پردار  یارانه به کشاورزان و غیره  توانستند رود را  ایگزین کارآمدی به  ای دول  معریی کنند و به 

داعش از رمای   پیرو دامن بزنند -منب  م می برای ریاه عمومی تبدی  شوند و از این رو به رابهه رامی

ای در درون تیستم اداری و هایی مربوط به امور  بیلهاندازی بخشار بود و با راهگسترده  بای  تنی بررورد

کرد و از این ا رایی رود     ری  مشکیت مردمی و تامین امنی  و توزی  مناب  میان آن ا عم  می

 (. Barret,2014: 41) اندطریق نشان داد که از اشتباهات مدیری  دول  درس گریته

های ریاه ا تماعی تح  عنوان اداره ولوی   راردادن توتعه ا تماعی و بر راری اردوگاهآن ا با ا     

های گره گشایی و امداد و اعانه مردمی  به یک عملیات تاکتیکی  برای کسب ردمات عمومی و یا بخش

پایه     رتیدن به اهداف اتتراتدیک و مقبولی  و محبوبی  مردمی  و ایداد تارتارهای مردم

های تکوالر مث  دمدت رود روی آوردند  در بسیاری از مناطق محلی  ب  از ت رف داعش  گروهبلن

های ارتش آزاد توریه  به غارت و اراذی از مردم و و   مالیات تنگین بر آن ا پردارتند و محرومی 

وه تکفیری داعش داش  و در نتیده گرپیای برای آن ا به بار آوردند که این امر نفرت مردمی را درعدیده

توانستند به تادگی و در  الب   رمانان  مردم محلی  نفوذ کنند  در وا   آن ا در مقاب  کارکردهای 

پسند محایظ  و مرا ب  و تامین نیازهای مردمی را در های مردمتر   و غارت ارتش آزاد  کارویده

تاتا هدف داعش اتتقرار یک با تو ه به آنکه ا(.White, 2013: 26)دتتور کار رود   رار دادند

های راص رود در مسیر  لب رکوم  مبتنی بر شریع  بوده ات  لذا  در این راتتا به اندام کارویده

  دول  کیداعش در  ام  های زندگی ش روندان رود پردارته ات   ر ای  مردمی و  تامین هزینه

همانند  یهای ریاه عمومو شبکه برق ا  آب ومتفرق مانند غذ اییرعا ونیلمی 8 باًیتقر یاتات ازهایین دیبا

 دیکه بع اً صرف رر ییهای دانشدورودرو  وام دیرر   وامدینما نیرا تأم هاییدارو و درمان  کنتر  نانوا

در Magns. (Normark.magnus .(17 :2015,شدیم لندکروزر ایو  لوکسیها وتایرودروهای تو

  (الحسبه)یشرع سین نسخه داعش  پلآ رائ   ر همچون  یعموم دیآموزش  د  هانهیهز نیکنار ا

 یمحل رانیام ایاز تربازان داعش  هایمحل  یشام  شکا توانس  یم بع اً  که (دارالشکوا)  یدادگاه شکا
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 7و لباس همسانه با  هینقل  یبا وتا دهیو سیپل کیداعش  (هیعدل) دادگستری ستمیت .را شام  گردد

 نیتأم قیاز طر یشورش یروهایو ن یمردم یها یاتتکسب رما شدهیبزرگ را شام  م ازداشتگاهب

 یابیبازار نیماش کی   درتمند از رود یریها و ارائه ت وکردن آن یو را  یتیو امن یستیز یازهاین

 ((Dmisterious, 2016: 197 ات   داعش بوده  یبرا یاایسانه

ه نمایانگر نگرش های انسان گرایانه ات  در بدین ترتیب میرظه می شود که و  ی از مدرنیسم ک     

   غایی کسب پایگاه تیاتی و ا تماعیهای رامی پرورانه با هدفریتار گروه داعش به صورت رویه

نمایانگر گردیده ات   این نوع از ریتار تیاتی بیانگر  تنا  ات درونی  ال ام بخشی مدرنیته بر این هریان  

 تاریسم  رار دارد که در تهور  بلی به آن اشاره گردید ات  که در مقاب   ریان توتالی

 

 گیری  نتیجه

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 

رنیته تاثیرات یراوان پذیریته ات  که از آن در این مقاله با نام ه ره ژانوتی مدرنیته یاد شده مت اد مد

ات   با بررتی مبانی یکری داعش اتاتا از آن به عنوان یک  ریان تنتی اتیمی با دالل  های راص 

د  در موا ه شود اما این  ریان تنتی و مرتمذهبی و دینی برای تشکی  رکوم  اتیمی نام برده می

کند  بسیاری از متفکران در هایی مت اد بازتعریف میبا مدرنیسم  ریتار تیاتی رود را با  صورتبندی

های ویرانگر آن های تامان بخش و از تویی از  نبهبررتی پیامدهای مدرنیته  از ابعاد گوناگون  از  نبه

شود  این وان ژانوس مدرنیسم نام برده میاندکه هنانکه اشاره گردید از آن با عنتخن به میان آورده

بندی نخس  با ارائه و ه روشنگری مدرنیته  درصدد برآمد تا تاثیرات مدرن رود را بر ژانوس در  صورت

ای در مواردی مانند گسترش تهوح نظامی و ارتباطی در ی ای مدرن   انی به عملکرد داعش به گونه

نبندی دیگر و با نوعی تنا ض معری  شنارتی  ) نادیده گریتن نمایش بگذارد و از تویی دیگر  در صورت

های روشنگری مدرنیته توتط داعش(   مو بات نوعی رادیکالیسم تیاتی را بسیاری از مبانی و رویه

برای این  ریان در تعام  با مدرنیسم به و ود آورده ات  که از آن با عنوان و ه توتالیتر مدرنیته بر 

رتد که نمونه تیاتی داعش  بیانگر نوعی ن یب  و شود  هنین به نظر میش یاد میعملکرد تیاتی داع

ها و  ریانات تیاتی ات   نوعی تام  ژرف در لحظه ظ ور تردید به مدرنیسم و آثار آن بر عملکرد گروه

ها و رتی یرایندهای تیاتی   روری به نظر دتتاوردهای مدرنیته و تحلی  مناتبات آن با گروه

بخش بود  انسان مدرن را در  تم  و تویی دیگر در تد  هراکه مدرنیته به همان تان که رهاییرمی
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تواند تعمق بشری را نه تن ا در رویارویی با مدرنیسم  نوعی اتارت ایسارگسیخته توق داد  این مساله می

اریک وروشن  آن ا  ها و دتتاوردهای آن ا برای ادراک تهوح تبلکه اینک یرامدرنیسم و ع ر   انی شدن

 ب بود بخشد 
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