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    مقدمه -1

دهد، تخم نمياو شير نمي. بشر تنها موجودي است كه بدون آنكه توليد كند مصرف مي كند
. ها هم كافي نيستتر از آن است كه شخم بزند، سرعتش براي گرفتن خرگوشگذارد، ضعيف

گمارد اما كمترين مقدار الزم كار مياو حيوانات را به. ه او ارباب همه حيوانات استبا اين هم
تالش ماست كه . دارداش را براي خود بر ميگرداند و بقيهرا براي زنده ماندن به آنها بر مي

اي گاوهايي كه شما را پيشِِ روي . سازدكند، كود ماست كه آن را بارور ميخاك را كشت مي
ايد؟ و آن شيري كه بايد بينم، در طول همين سال قبل، چند هزار گالن شير دادهيخويش م

پس رفقا، آيا كامال روشن نيست كه ... . هاشما اي مرغ... . ها را تنومند كند چه شد؟ گوساله
گيرد؟ كافي است از شرّ بشر خالص مان از ظلم آدميان سرچشمه ميهاي زندگيهمه بدبختي

بخشي از سخنراني ميجر پير، خوك ... . مان مال خودمان باشدزحمات شويم تا محصول
  ).Orwell, 1945(خردمند و به اصطالح فرزانة داستان قلعه حيوانات

متناسب با اهداف » آنها«در برابر » ما «گفتمان دشمن خيالي با ايجاد مرزهاي نمادين ميان 
گفتمان دشمن . كردهاي مختلفي داردهاي گفتماني برسازنده آن در هر مقطع زماني كارنظام

هاي گفتماني با استفاده از تصوير نظام. طور طبيعي متضمن نوعي سلطة دروني استفرضي به
آورند و زور و قدرت را جايگزين ژئوپليتيكي دشمن خيالي، جهاني برده و ساكن را پديد مي

ا با توسل به دشمن خيالي آنه. گويندشوند كه مستدل سخن ميكنند، اما مدعي مياستدالل مي
طور اقناعي به ديگران بقبوالنند و در اين ميان هر قدر كنند تا مشروعيت خود را بهتالش مي

هاي مختلف گسترة بيشتري بيابد، كانونسازي آنها بيشتر باشد و توسط فناوريقدرت دشمن
گونه اده در برابر اينارشود؛ چرا كه انسان چونان حيواني بيتري تأسيس ميهاي قدرت بادوام

ها تسليم شده و خود را فقط در تصويري كه اين گفتمان براي آنها تدارك ديده است، گفتمان
  . كندمشاهده مي

شايد گفته شود كه ماهيت اخالقي دشمن همواره مورد ترديد است، اما تأثير و سودمندي 
ها كمابيش تمامي ملت«) Jones, 2004(حدي است كه به اعتقاد جونز و همكارانش اين مفهوم به

  . »كنندچنين فرايندي اقدام ميبه
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المللي عنوان عاملي مؤثر براي درك نظام روابط بينرا به» دشمن«مفهوم  1فردريك هارتمان
در روابط ژئوپليتيكي گرايش خاصي نسبت به گفتمان : گويداو مي. مورد مطالعه قرار داده است

، از اين مفهوم »دشمن«بخش داشتن ها به سبب تأثير انسجاماغلب كشور. وجود دارد» دشمن«
  : افزايداو در ادامه مي. روگردان نيستند

توان تصور كرد كه يك ملت هراسي از مورد حمله قرار گرفتن نداشته باشد، ندرت ميبه
توجه خاص به دشمنان بالقوه اولين . بلكه در عمل هميشه يك دشمن واقعي وجود دارد

در واقع، اين . ها بايد آن را مدنظر قرار دهندالمللي است كه دولتم و محيط بينويژگي نظا
المللي طبيعي است، هر چند فهرست دشمنان ملت همواره در حال تغيير ميرفتار در نظام بين

تواند قدرت خود را توجيه كند، يعني آن كشورهاي خارجي با چنين فهرستي، ملت مي. باشد
  ).151: 1383برادن و شلي، (شوند مالي محسوب ميكه منشاء حملة احت

دشمن «هاي مقاله حاضر در صدد است با رويكرد ژئوپليتيك انتقادي برخي از مزيت
  . هاي مسلط را مورد بررسي و تحليل قرار دهدبراي گفتمان» خيالي

  تحقيق يروش شناس -2

دشمن نيز نياز دارند؟ برخي افراد مردم براي تعريف خود نياز به يكديگر دارند؛ اما آيا آنها به 
انگيز متنفر بودن چقدر شگفت«: جوزف گوبلز گفته است. كنندصراحت اين را تأييد ميبه

، استدالل كرد كه هر 1933اي به زيگموند فرويد در سال آلبرت انيشتين در نوشته» .است
ن خودش تمايل انسان در درو... تالشي براي محو جنگ، به شكستي اسفناك منجر شده است

بخشي از وجود انسان هميشه به «: به عقيده كميسيون روانشناسان» .به دشمني و نابودي دارد
»  هاي طرد شدة خود را شكل ببخشدطور موقت يا دائمي جنبهدنبال دشمن است تا به

اگر استدالل انيشتن و ديگران را بپذيريم، بايد گفت كه گفتمان ). 45-46: 1384جانسون، (
ن نيز امري طبيعي و منطقي است و هرگونه تالشي براي درك بين گفتماني و بسط تفكر دشم

اين در حالي است كه اساساً انسان با فطرت الهي به . خاكستري محتوم به شكست خواهد بود
آيد؛ يعني با حس يكتاپرستي و استعداد شناخت خدا و توحيد او، گرايش به حق، دنيا مي

                                                           
1 . Fredrick Hartman 
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چراكه خداوند در سوره ص آيه . دن كار نيك و سالم ماندن از انحرافاتآمادگي براي انجام دا
من بشري «: هنگامي را كه پروردگارت به فرشتگان گفت) به خاطر بياور: (مي فرمايد 71-70

هنگامي كه آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، براي او به . آفرينمرا از گل مي
   .»سجده افتيد

؟ در !كندسازي ميان كه روح خداوند نيز در وي دميده شده، مبادرت به دشمناما چرا انس
آيد و اين والدين هر كودكي بر فطرت پاك به دنيا مي«: آمده است) ص(روايتي از رسول خدا 

  ). 243: 1387نجاتي، (» ...كنند او هستند كه وي را يهودي، نصراني و مجوسي مي
عنوان دو عامل گري مثَل است و پدر و مادر بهو مجوسي گريگري، نصرانيانحراف يهودي«

شهيد (» .كنداند؛ يعني فطرت انسان سالم است، جامعه آن را منحرف  مياجتماعي ذكر شده
  ).17: 1385مطهري، 

ها و اشياء نيست، بلكه هميشه نتيجة خاصيت ذاتي واژه» معنا«بر اساس گفتمان فوكويي، 
توان به تواند موضوع قرارداد باشد و بر سر آن ميبنابراين معنا مي. توافق يا عدم توافق است

نيز چيزي » دشمن خيالي«رو، گفتمان از اين). 225: 1387گل محمدي، (مذاكره نشست 
توان گفت بر اين اساس مي. شودطبيعي، ذاتي و از پيش موجود نيست، بلكه همواره ساخته مي

دني نيست بلكه قراردادي و توليدي است؛ ادوارد سعيد كشف ش» آنها«و » ما«كه مرزهاي ميان 
ام كه من با اين فرض آغاز كرده«: كند كهدر كتاب مشهور شرق شناسي عنوان مي) 1371(

ام، شرقي طور كه قبال گفتهبلكه شرق ساخته شده است يا همان... شرق يك مثال ايستا نيست 
  » .شده است

توان رقابت خير و شر وضوح ميهاي تلويزيوني بهها و فيلمبا نگاهي سطحي به كارتون
اي، اگر هاي رسانهزعم تهيه كنندگان برنامهرا در آنها مشاهده كرد؛ چرا كه به) ديو و پري(

صراحت به 1كتل. عنصري به نام شرّ وجود نداشته باشد، ديدن فيلم جذابيتي براي بيننده ندارد
از خالل بازنمايي است كه : كندموليت را بيان ميو شيوايي تمام رابطه ميان بازنمايي و ش

» غير ما«در ارتباط با » ما«طرق گوناگون براي ساخت معناي تعدادي از مخاطبان يك رسانه به

                                                           
1 . Cottle 
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و » غرب«... ، »برون«و » درون«، »ديگري«و » ما«هم به مثابه گيرند آنمورد خطاب قرار مي
  ). Saeed, 2007(» شرق«

است، » يك فرد از يك جمع«ن يك فاعل شناساي آزاد نيست، بلكه در چنين بستري، انسا
يا دشمن و نافي (» ضدخودي«و ) يا بيگانه(» غيرخودي«، »يگانه خودي«جمعي كه جهان را به 

ها سوء هاي بازنمايي از تمايزات ميان انسانآنچه مهم است اينكه نظام. كندتقسيم مي) »خودي«
در . كشندمعرفي و به تصوير مي» ضدخودي«عنوان را به» ديغيرخو«استفاده كرده و معموالً 

گويد، انديشيدن درباره تعامل و  تبادل فرهنگي خود گونه كه ادوارد سعيد مياين فضا، همان
بازد اي درباره سلطه و تهميدات زورمدارانه است كه بر اساس منطق آن كسي ميحامل انديشه
ها بر رو، دشمن فرضي موضوع رقابت قدرتاز اين ).107: 1383تاجيك، (برد و ديگري مي

هايي كه در هر صورت بازندة اصلي سر تسخير پانزده سانتيمتر بين دو گوش انسانهاست؛ انسان
روند؛ چرا كه با دشمن خطاب كردن يكديگر زمينه سوء استفاده از ژئوپليتيك را شمار ميبه

  .  كنندتوسط كاربران خودكامة آن تسهيل مي
يق حاضر تالش دارد با رويكردي هرمنوتيكي به تحليل محتواي منابع اسنادي برسازندة تحق

هاي گفتمان ژئوپليتيكي دشمن خيالي بپردازد و از اين رهگذر، منافع مترتب از آن را براي نظام
  .گفتماني مورد بررسي و تحليل قرار دهد

  مباني نظري  -3

، )48: 1384جانسون، (باشد » ما«بايد مانند » شمند«گونه كه واميك ولكان گفته است كه همان
غالباً امري قراردادي و متقابل است و در ميدان و دنيايي مشابه شكل مي» سازيدشمن«فرايند 

را » هاكي«يك تيم فوتبال ممكن است يك تيم ديگر را رقيب خود تلقي كند؛ اما يك تيم . گيرد
يي كه بر اساس رهيافت گفتماني، معنا خاصيت در واقع، از آنجا. نخواهد نگريست گونهاين

ها و اشيا نيست، بلكه هميشه نتيجه توافق يا عدم توافق است؛ بنابراين، معناي دشمن ذاتي واژه
البته، گفتمان خود بر شكل و ماهيتي پايدار مزين . نيز از ماهيتي قراردادي برخوردار است

ها و مواضع خودي و غيرخودي رزان و منزلتهمواره ل» آنها«و » ما«نيست، لذا مرزهاي ميان 
ها پس از ها و روسساز بين آمريكاييبطور مستمر در ريزشند؛ مانند از بين رفتن تفكر غيريت
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  . فروپاشي شوروي
من و برادرم مخالف «ها گيرد؛ يا به قول عربسازي در سطوح مختلفي شكل ميدشمن

ممكن است ). 45: همان(» خالف جهان هستيمپسر عموهايمان هستيم، ما و پسرعموهايمان م
تلقي شوند اما همه مردم يك كشور از جمله » ديگري«ها در درون يك كشور قوميت
تبديل شوند؛ چه، » ما«هاي آن در مقابل يك دشمن قدرتمند خارجي با يكديگر به  قوميت

نشينان تر، شهردر سطحي پايين. يابدها تبلور خاصي ميچنين موضوعي در زمان جنگ
ها را نوبه خود شهريانگارند، در حالي كه روستائيان نيز بهمي» دهاتي«روستائيان را 

اكراه دارند، حال آنكه بزرگساالن » صاحبان قدرت«ها از پذيرش جوان. خوانندمي» كالهبردار«
  ).41-42: 1375كوئن، ... (خوانند هاي گستاخ ميآنها را جوان

شود و بعدها توسط سازي از بدو تولد در خانواده آغاز ميدر بسياري از جوامع، دشمن
هايي كه براي به اعتقاد بنو و بالنكارد قصه. شوداي تقويت ميسيستم آموزشي و نظام رسانه

. شود پر است از ديو و پري بدذات و موجودات اهريمنيحكايت مي ]در فرانسه[ها بچه
ها جهان خارجي چون در اين قصه. خوردمي گيرد وهاي شيطان را ميبچه» لولوخورخوره«

چيزي خطرناك در نظر گرفته شده و بنابراين نقش اساسي مادر عبارت است از حمايت بچه 
  ).88-89: 1354مندراس و گورويچ، (در برابر اين خطرها 

توان در مسابقه چنين نفعي را مي. ويژگي ديگر گفتمان دشمن خيالي، نفع متقابل آن است
وضوح مشاهد كرد؛ جذب هواداران عاشق و دو تيم بزرگ مانند پرسپوليس و استقالل بهشهرآورد 

در سطحي . پذير استامكان» ديگري«دليل وجود ها عمدتاً بهدلباخته از سوي هر يك از اين تيم
توان با رقابت هدفمند دو ابرقدرت شوروي و هاي ورزشي را ميتيم گونهاينتر، رقابت كالن

طور تاريخي، به«: در اين باره نوشت) 1990(كوكس . ر طول دوران جنگ سرد تشبيه كردآمريكا د
شوروي و (در  اين وضعيت، آنها . جنگ سرد به منافع اياالت متحده و شوروي خدمت كرد... 

زيرا به هر صورت اين وضعيت اهدافشان . دنبال تغيير طبيعت حاكم بر اين روابط نبودندبه) آمريكا
بنابراين، هدف آنها پيروزي قاطع يكي بر ديگري نبود، بلكه، هدف، حفظ موازنه . كردمي را تأمين

با اين برداشت جنگ سرد بيشتر به يك بازي هوشمندانه و يك توافق طرفيني . قدرت مورد نظر بود
  ). 127- 128: 1380اتوتايل و همكاران، (» اي داشته باشداي كه برنده يا بازندهشبيه بود تا منازعه
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سازي متقابل بود؛ چه اينكه سازي يا غيريتعبارتي، اساس جنگ سرد زاييدة عملكرد دشمنبه
پايان يافتن آن در دوران زمامداري گورباچف در شوروي سابق، به علت فروريختن پرده آهنين 

در . ساز افراطي بين غرب و شرق منتفي شده بودصورت نگرفت بلكه، قبل از آن ذهنيت غيريت
خاطر مورد كافي است گفته گورباچف به ريگان در جريان اجالس سران در ريكياويك را به اين

  ). 66: 1383بيابان نورد، (» ام تا شما را از يك دشمن خوب محروم كنممن به اينجا آمده«: آوريم
هاي محرمانه كه البته برخي اوقات نيز درست از آب در مربوط به توافق 1رواج شايعات

) 372: 1380(به اعتقاد كاپفرر . سازي استأييدي بر ادعاي متقابل بودن فرايند دشمنآيد ت مي
هاي به ظاهر دشمن و رقباي سياسي، ها و حكومتنمايانند كه دولتشايعات چنين مي گونهاين

ها و قراردادهاي مهم منعقد صورت پنهاني، با يكديگر پيماندر غياب افكار عمومي و به
. گيردهاي سياست تئاتري سرچشمه مياتحاد و توافق مخفي نيز از اسطوره موضوع. كنند مي

شوند، با كنند، اما هنگامي كه تنها ميروي صحنه تئاتر، كانديداها با يكديگر مجادله لفظي مي
  .روندها به ديدار يكديگر ميخورند و در ميهمانييكديگر غذا مي

دليل امتزاج آن با ها، تصوير دشمن فرضي را بهنها و نه گفتمانكته قابل تأمل اينكه انسان
پذيرند؛ چه، از نظر وندل صورت غيرارادي ميها بههاي نهفته در زبانساير تصورات و فرضيه

گذارد، بلكه تصوراتي را در كنيم نه تنها كلمات را در دهان ما ميجانسون زباني كه استفاده مي
  ).125: 1388 سورين و تانكارد،(دهد ذهن ما قرار مي

سازي مطلوب جامعة خودي است و هرگونه تالشي جالب است كه گاهي اوقات غيريت
منزله از بين بردن منابع شود؛ چرا كه گاهي بهبراي از بين بردن آن، با واكنشي جدي مواجه مي

در شهرك اسكاتلندي  2توان به جشن ساالنه بلتينبراي مثال مي. شودها ميساز گروههويت
، 4گاليواك«يكي از آداب و رسوم اين جشن، حضور كودكان در رژة . اشاره كرد 3بلزپي

                                                           
امروزه بسياري از مردم، شايعه را مترادف دروغ، افواه، شبه واقعيـت، نـوعي هـذيان جمعـي و انحـراف اذهـان مـردم از         .1

عـات و  اطال«كنـد  مـي  كنند؛ اين در حالي است كه شايعات آن گونه كـه كـاپفرر اشـاره   مي ميكروب جامعه تعبير و واقعيت
 ».كننداند كه همزمان و موازي با اخبار رسمي جريان دارند و گاه خالف منبع رسمي عمل مياخباري

2 . Beltane 
3 . Peebles 
4 . Golliwogs  
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، يكي از معلمين بازنشستة متولد پيبلز و 1990در سال . است» هاي زشت و سياه عروسك
اي خطاب به كميتة برگزاري مراسم و معلمان محلي نوشت و در آن از ساكن ادينتبورگ، نامه

هاي سياهپوش، نمادي از رژة آدمك و نوع پوشش مردم در اين مراسماين مطلب انتقاد كرد كه 
هرچند كه كميته برگزاري . ها را دادرفتارهاي نژادپرستانه است و درخواست لغو اين برنامه

ها و مراسم رژة لباس، نژادپرستانه نيستند، با اكراه، درخواست اين معلم را اعالم كرد كه آدمك
مخالفان معتقد بودند كه . ن نامه، موجي از اعتراض را برانگيختانتشار اخبار اي. پذيرفت

: درخواست معلم ادينبورگي، دخالت و تهاجم خارجي به مسائل مربوط به جامعه پيبلز است
كند به ما بگويد كه از مراسم دوستچگونه فردي كه فقط تماشاگر مراسم ماست، جرات مي«

ها را از بلتين ما ز تصور اين كه مراسم آدمكهاي سياهپوش دست برداريم؟ اداشتني آدمك
شماري را به ياد داريم كه مراسم زيباي خود را با استفاده از هاي بيسال... جدا كنند، متنفريم

... . هاي ما نبايد پاياني تصور كردبراي مراسم و جشن. ايمالگوهاي نژادي مختلف برگزار كرده
 ).2004جونز و همكاران، (» گرگوني از آن محافظت كنيدلطفا در برابر امواج آشفته تغيير و د

عنوان مثالي ديگر، ساكرامنتوبي، ناشرِ جنيس بسلر هيفي پاسخ خشمناكي از حضّار در به
دانشگاه ساكرمنتو كاليفرنيا دريافت كرد و آن زماني بود كه وي تصميمات دولت بوش در 

هاي مدني هستند، زير ي عليه آزاديرا با اين ادعا كه تهديد» جنگ عليه تروريسم«مورد 
  ).77: 1387واسيبورد، (» سؤال برد

  هاي تحقيقافتهي -4

هاي ها بر انساندروني گفتمان ةبرخي از كاركرهاي گفتمان دشمن خيالي كه در راستاي سلط
 :شوند، عبارتند ازتحميق شده  اعمال مي

  »ديگري«تحريك افكار عمومي عليه  -1

ها و اطالعاتي خاص، احساسات مخاطبان را در جهت ازنمايي با ارائه پيامكارشناسان سياست ب
تبعيض، ظلم به زنان، فشار بركودكان، : مفاهيمي نظير. كنندتحقق اهداف مورد نظر تحريك مي

مانند  ستيزي، فجايع بشري وستيزي، قانونسوزي، دولتشكنجه، بازجويي، توطئه، خفقان، نسل
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  ).1389جنيدي، (، تنفر، خشم يا غضب مخاطبان را برانگيزد تواند حس همدرديآن مي
را در راستاي  »دگركشي«توانند فرايند جغرافيايي با توسل به اين شيوه ميسياسي يهانظام

براي مثال، راديو دولتي روآند با تحريك اكثريت هوتوي عليه اقليت . منافع خود تسهيل كنند
شما « :گفتيك گزارش از اين راديو مي. راه انداختتوتسي نسل كشي قومي در اين كشور به
هايتان را برداريد و دشمنانتان را تكه تكه باشند؟ قمهمنتظر چه چيزي هستيد؟ گورها خالي مي

  ). 104 -105: 1383كافمن، (» كنيد
: 1379(در بطن تحريك نيروهاي خودي عليه ديگري توليد قدرت نهفته است؛ چه موير 

نظر برسد اما قومي به ةمورد روآندا ممكن بود يك منازع«: نويسدمك گريل مينقل از به) 361
  » .اي براي توليد قدرت و عاري از ايدئولوژي بوددر باطن منازعه

اي را كه اعتبار كردن صدام حسين، جو منفيم دولت آمريكا كوشيد تا با بي1990در سال 
گرايانه آمريكا در خليجسياستهاي يكجانبه در ميان شهروندان خود و افكار عمومي جهان عليه

م، يعني سه ماه 1990اكتبر سال  10به همين سبب در روز . فارس ايجاد شده بود، تغيير دهد
بنابر اين . ، منتشر شد»نيره«اي به نام ساله 15پيش از آغاز جنگ، گزارشي به نقل از دختر 

ويتي، نوزادان نارس را از دستگاههاي ك) زايشگاه(گزارش، سربازان عراقي در يك بيمارستان 
نقل و . تن از آنان شدند 312نگهداري آنها خارج كرده، روي زمين سرد انداخته و باعث مرگ 

هاي آمريكا خشم و نفرت مردم آمريكا و جهان را عليه صدام و انتشار اين گزارش از رسانه
در تمامي سخنرانيهاي جمهور وقت آمريكا، نيز جرج بوش، رئيس. ارتش عراق برانگيخت

بررسيهاي بعدي نشان داد . نوزاد ياد شده خودداري نورزيد 312خود، از يادآوري كشته شدن 
فارس سربازان اشغالگر عراقي در طول جنگ خليج. كه خبر مذبور كذب محض بوده است

اي كه خبر به ساله 15هرگز وارد هيچ زايشگاهي در كويت نشده بودند و جالب آنكه دختر 
نقل از وي منتشر شده بود، دختر سفير كويت در آمريكا بود كه از مدتها پيش هرگز به كويت 

هاي شگفت آنكه افكار عمومي آمريكا نيز با شنيدن چنين گزارش كذب و گزارش! نرفته بود
ها، از درصد از آمريكايي 73اي كه به گونه. مشابه آن، عليه صدام و رژيم بعث بر انگيخته شد

  ).96: 1384مرادي، (مريكا و متحدانش به عراق حمايت كردند حمله آ
در مورد نقش دستگاه عمليات رواني آمريكا » ي اغفال جمعيهاسالح«در كتاب  جان استابر
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ها نبود، اگر توطئه رسانه«: نويسد در تحريك افكار عمومي به جنگ سوم خليج فارس مي
اياالت متحده با برجسته كردن نقش عراق در حادثه . توانست صورت بگيردبسيج جنگي نمي

. ثير قرار دهدأسپتامبر، تا حدود زيادي توانست افكار عمومي آمريكا را تحت ت 11تروريستي 
 سپتامبر و پخش مداوم آن و 11سياستمداران آمريكا با ابداع شيوه نوين پوشش خبري از واقعه 

اند و نيز هاي داغدار آمريكايي كه در اين واقعه مورد ظلم قرار گرفتهتكرار حكايت خانواده
عكسهاي دلخراش و تصاوير كودكان رها و بدون پدر و مادر و اجساد قهرمانان گمنام، سعي 

  ).96: همان(» در تهييج افكار عمومي مردم اياالت متحده و ساير نقاط جهان را داشتند

  ي سازملت -2

كند تا در مورد جهاني بينديشند كه به واقعيت حاكميت حكومت، مردم را ترغيب مي
. قلمروهاي مستقلي تجزيه شده است تا اين كه انسانيت را مانند يك كل مورد توجه قرار دهند

هاي مختلف را كه درون مرزهايش زندگي كند تا تمام آن فرهنگحكومت سعي ميدر اين بين،
هايي را كه تماس با گروهالب يك اجتماع منسجم گرد هم آورد و در عين حال،در قكنند،مي

كنترل كرده و يا از آنها جلوگيري كند و بدين ترتيب حكومت خارج از مرزهايش قرار دارند،
حكومت همچنين مردم . سازداي معين مينسبت به اجتماعات منطقه »ما«مقياسي را براي تلقي 

  ).:موير،(مجسم كنند  »آنها«و  »ما«نيا را بر حسب پذيرش يا حذف روابط كند تا درا تشويق مي
» دگرپنداري«توان تا حدودي براساس فرايند ها را ميملت) 1995( 1به اعتقاد دانيل كانورشي

تأكيد شديد جرج واشنگتن بر جدا بودن سرنوشت ).  2004جونز و همكاران، (تعريف كرد 
اروپايي، مبتني بر اين عقيده بود كه اياالت متحده و اروپا با هم  هايآمريكا از سرنوشت قدرت

نيرومند و داراي ديدگاه ليبرالي بود و حال آنكه اروپا كهنه، اياالت متحده، جوان،(فرق دارند 
و دخالت در امور اروپا ممكن است موجب تضعيف ) كار بودفرسوده و در ايدئولوژي محافظه

  ). 314: موير،(ويژگي انحصاري آن كشور بود  رنگ شدنتوان آمريكا و كم
كه ماهنامه آتالنتيك آن را  1949ي پيشگويانه در سال ادر يك مقاله 2ارچيبالد مك ليش

                                                           
1 . Daniele Conversi 

2 . Archhibald Maclesiesh 
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عنوان يك ملت را، براساس آنچه دوباره به چاپ رساند، تالش آمريكا براي تعريف خود به
س ترس و نفرت نسبت به با احسا« :در مردم وجود نداشت، خطرناك توصيف كرد واقعاً

آزادي ذهن  –هايمان ترين آزاديمان و اساسيروسيه، ما قبل از هر چيز دريچه مقدس زندگي
...  اندها متنفر بودهروي آنهايي كه در ميان خود گشوديم كه هميشه از آزاديرا به - و فكر

توانند ستند كه نميدنبال چيزهايي هاند، چرا كه بهمردمي كه فقط براي خودشان واقعي بوده
خواهند در مقابل و عليه چيزي باشند مي براي هميشه واقعي باقي بمانند، بنابراين، آنها صرفاً

  ).154 :برادن و شلي(» ]عليه آنان است يا نه بدون توجه به اينكه آن چيز واقعاً[
ثابه يك مبرد؛ وي ملت را بهزير سوال مي را واقعيت ملت 1بر اين اساس، بنديك اندرسون

، روزنامه و رمان در »3داري چاپسرمايه«كند كه وجود آن با ظهور تلقي مي 2خيالي ةجامع
داري توليد هاي سرمايهآوري جديد چاپ و روشپذير شد، زيرا فنخالل قرن هجدهم امكان

  ).75: 1379موير، (كتاب، امكان توليد انبوه ادبيات مردمي را ميسر ساختند

  سازي هويت -3

گيرد كه خودش را بهاري از روانشناسان و روانكاوان معتقدند كه يك كودك ابتدا ياد ميبسي
اساساً از (از ديگران  –تفاوتش  –مجزا و واحد با تشخيص جدايي خودش » من«عنوان يك 

كنند كه خودشان هاي ملي وقتي احساس قوي هويت ميبا اين قياس، فرهنگ. بفهمد) مادرش
؛ الكان معتقد است كه ناخودآگاه نه بر )69: همان(هاي ديگر قرار دهند هنگرا در مقايسه با فر

آيد و ساختاري وجود ميبلكه اصالً از طريق زبان به) نظريه فرويد(مبناي سركوب غرايز 
باشند و انسان در ها ميبنابراين، عناصر بنيادين ناخودآگاه در واقع همان دال. مشابه زبان دارد

  ).228-229: 1382خالقي، (محصور است ) هانشانه(ها دال اي از اينشبكه
بر  »ديگري«كنند هويت يك فرايند گفتماني است كه استوارت هال و ادوارد سعيد ادعا مي

به). 65: 1387واسيبورد، (شود اساس آن متفاوت تعريف شده و از جامعه ملي كنار زده مي
: 1384جانسون، (پديد آيد  »آنها«شويم كه يك تبديل مي »ما«زماني به  »من«و  »تو«عبارتي، 

                                                           
1. Bendict Anderson 
2 . Imagined Community 
3 . Print Capitalism 
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. اي چند صد ساله در تمدن غرب داردساز، سابقهبراي مثال، گفتمان دشمن يا غيريت). 45
در برابر » آنها«يا » غير«عنوان دنبال ترسيم شرق بهخود همواره بهبخشي بهمدرنيته براي هويت

است و اين رويكرد » جهان آزاد«در برابر » رت درآمدهجهان به اسا«، »سفيد«در برابر » سياه«، »ما«
هاي انديشمندان غرب از جمله مونتسكيو، هگل و تا حدي ماركس تكرار شده است در نوشته

گيري روشنگري غربي براي شكل» ديگري«ضرورت وجود هال با اشاره به). 62: 1387جنيدي، (
منزله اوج تاريخ بشر بشناساند و را بهغرب بدون ديگران قادر نخواهد بود خود «: نويسدمي

منزله ضد مطلق و نفي هر تصوير ديگري كه به حاشية جهان مفهومي رانده شده بود و به. بنماياند
فراموش  - بود» تاريك«، سوية »ديگري«. چيزي كه غرب مظهر آن بود بار ديگر ساخته شده بود

  ).70: 1387زاده، مهدي(» تهشده، سركوب و نفي شده؛ تصوير معكوس روشنگري و مدرني

 هاي فروپاشيدهاحياء هويت -4

هاي آمريكا به خاورميانه، زمينه احياي مجدد سپتامبر، عالوه بر توجيه لشكركشي 11حادثه 
هاي تكه پاره و از مثابه دوران هويتناسيوناليسم آمريكايي در دوران پس از جنگ سرد را، به

ي، كشوري را كه به شكل عظيمي يكي از بحث موج وطن پرست. هم شكسته فراهم كرد
گذاشت و ناگهان ترين انتخابات در تاريخ معاصرش را پشت سر ميافكنانهانگيزترين و تفرقه

  ). 64: 1387واسيبورد، (با تروريسم مواجه شده بود را به هم نزديك كرد 
پرستي روح وطناز  ]»ملت در خطر«با طرح استعارة [سپتامبر  11هاي خبري پس از سازمان

هاي خود مجريان خبري شبكه فاكس نيوز و گزارشگران تلويزيون محلي به يقه. اشباع شدند
ان از آرامهاي ملبس به .ان.ها به رهبري سيشبكه. هاي قرمز، سفيد و آبي وصل كردندپاپيون

ا و اي در پوششهاي خود از نوارههاي محلي و منطقهروزنامه. پرچم آمريكا استفاده كردند
نام مجله تايم در يك هفته بعد از . ها و نوارهاي پرچم آمريكا استفاده نمودندرنگهاي ستاره

پس از اين حادثه، پرچم آمريكا در همه جا بر ). 65: همان(حمالت به رنگ پرچم چاپ شد 
ها و غها، تيرچراها، مغازهها، وسايل و تجهيزات، پنجرهها، لباسها، مغازهها، اتومبيلروي خانه

پرچم  000/116، طبق گزارشهاي ارائه شده، 1مارت -وال . دكلهاي مخابراتي به اهتزاز درآمد
                                                           
1. Wall-Mart  
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پرچم ديگر نيز در روز پس از آن فروخته است و اين  000/250سپتامبر و  11در روز حادثه 
پرچم به  000/10و روز پس از آن  400/6سپتامبر سال قبل 11در حالي است كه در روز 

  ). 18: 1384جانسون، (بود  فروش رفته
اي از افزايش ناگهاني و دراماتيك هويت ملي ها نشانهبه اعتقاد جانسون، افزايش اين پرچم

گونه كه يك زن جوان آمريكايي در اول اكتبر به اين مسأله اشاره كرد و همان. براي آمريكاست
واستند كه خود را معرفي اگر از من مي خ. سال داشتم، به نيويورك رفتم 19زماني كه «: گفت

دان، شاعر و يك هنرمند و از نقطه نظر سياسي نيز يك زن كنم، به شما مي گفتم كه يك موسيقي
جنسيت «ام در كالس دانشگاهي. آمريكايي بودنم به ميل و خواست من نبوده است. يهودي هستم

اتوان شده بوديم؛ به، من و دوستم به خاطر نبود عدالت در آمريكا عاجز و ن»شناسي و اقتصاد
سپتامبر همه اين شرايط  11اما در . طوري كه تصميم به عزيمت به يك كشور ديگر را گرفتيم

در حال حاضر . امتغيير كرد؛ به اين نتيجه رسيدم كه من به آزادي كه خواهان آن بودم رسيده
جنگنده از  ام پرچم آمريكا به تصوير كشيده شده است؛ من از پرواز جتهايروي كيف پشتي

  ).18- 19: همان(» ناممپرست ميكنم و خود را يك وطنباالي سرم خوشحال شده و افتخار مي

  طلبانهمشروع جلوه دادن رفتارهاي توسعه -5

عنوان يك اسلحه بسيار گرايد، بهالمللي كه به خشونت ميدر همه درگيريهاي بين» دشمن«مفهوم 
اختي، مفهوم دشمن بسان همان ديوار يا حصاري است كه لحاظ روانشنبه. مهم نقشي حياتي دارد

را » ما در برابر آنها«بندي نموده و تفكر خودي و غيرخودي، دوست و غريبه، ها را تقسيمسرزمين
مفهوم «: نويسددر مورد اهميت اين تكنيك مي 1روانشناس مشهور سم كين. آوردوجود ميبه
آوريم، حتي قبل از اينكه به وجود ميا ما دشمن را بهابتد: مؤثرترين اسلحة جامعه است» دشمن«

هاي كنيم، سپس اسلحه يا موشكابتدا به كشتن آنها فكر مي. فكر اسلحه براي جنگيدن باشيم
  ).150: 1383برادن و شلي، (» واقع آنها را از بين ببريمسازيم تا بتوانيم بهبالستيك را مي

نه از طريق بازنمايي ژئوپليتيكي دشمن خيالي براي طلبامشروع جلوه دادن رفتارهاي توسعه
دانشمندان ژئوپليتيك آلمان با دستكاري نظرية . اولين بار مربوط به ژئوپليتيك نظام هيتلري است

                                                           
1. Sam keen  
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وجود آوردند كه در آن، جهان قديم تحت سلطة آلمان در راتزل، سناريويي را به» فضاي حياتي«
در اين بازنمايي ساختگي، كشور . س و آمريكا بودمحاصره و تحت فشار قدرت دريايي انگلي

شد كه در حلقه محاصره قدرتهاي متخاصم مثابه يك ارگانيسم زنده و پرشور معرفي ميآلمان به
هاي بوده ليكن از اين حق طبيعي برخوردار بود كه با از بين بردن ارگانيسم ]دشمن خيالي[

اي ارگانيسمي برگرفته از راتزل، كشور هطبق نظريه. كوچكتر و مجاور خود، گسترش يابد
نيرومند آلمان مجبور بود تا براي ادامه بقا، فضاي هرچه بيشتري را ببلعد و به همين دليل، 

هاي در نهايت، انديشه.  مرزهاي آن كشور، مانعي ساختگي در برابر روند طبيعي اين رشد بود
ر مبناي داروينيسم اجتماعي استوار بود، همراه نظريه جبر جغرافيايي كه براتزل و هاوس هوفر به

منزله يك هاي نژادي هيتلري پيگيري شد كه تقريباً منجر به نابودي ژئوپليتيك بهچنان با كوردلي
هاي نكته حائز اهميت اين است كه بازنمايي. سال شد 35مبحث دانشگاهي، به مدت حدود 

چارچوب يك جنبش سياسي از چنان  وسيله هوفر و ترويج شده درژئوپليتيكيِ عنوان شده به
م تا آخرين حد 1944 – 1945تأثيري برخوردار بود كه باعث شد مردم آلمان در بين سالهاي 

هاي تجاوزطلبانه حزب نازي در جريان جنگ جهاني دوم حمايت فاجعه همچنان از سياست
. شدگز محقق نمياي هرهاي رسانهشك، اين مهم بدون استفادة گسترده از بازنماييكنند و بي
ها با علم به اهميت بسيج مردم، ايجاد شور و انگيزه در آنها براي حمايت فعال از نظام چه، آلماني
ي آن و نقش سالح رواني در جابجايي موازنة قدرت، وزارت تبليغات را به هاو سياست

ل و نظارت آن هاي ارتباطي آلمان را تحت كنترسرپرستي گوبلز ايجاد كردند و بخش اعظم رسانه
بنا به . ها با حداكثر توان از دو رسانه سينما و راديو استفاده كردندنازي. وزارتخانه قرار دادند

گفتة ديويد ولچ، از ميان همه ابزارهاي اعمال نفوذ نهاني و رواني، هيچ يك به اندازة سينما مورد 
اي كه بين گونها انجام داد؛ بهگذاري سنگيني روي سينمرژيم نازي، سرمايه. توجه رايش سوم نبود

ها، مضمون صريح يك ششم اين فيلم. فيلم در آلمان توليد شد 1097، 1945تا  1933سالهاي 
داشتند، ضمن اينكه اغلب آنها نيز كم و ) هدايت شده توسط وزارت تبليغات(تبليغاتي و سياسي

  ).47: 1386ي، حق وردي طاقانك(بيش با خط كلي تبليغاتي حزب نازي هماهنگ بودند 
سپتامبر، فرصت مناسبي را براي بوش فراهم نمود تا با  11عنوان مثالي ديگر، رويداد به 

رديف كردن آنها و با برچسب و هم »هاي كشتار جمعيسالح«و  »تروريسم«هاي پيوند استعاره
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و كشتار هايي را براي باج خواهي، ترور چنين سالح«القا نمايد كه  گونهاينشرور به صدام، 
گيري از چنين راهبردي توانست وجهي اخالقي به هوي با بهر» تواند استفاده كندجمعي مي
) ديكتاتورها( »آنها«در برابر  »ما«ببخشد؛ ضمن اينكه با تقسيم  ]در عراق[مريكا آرفتارهاي 

  ).Bhatia, 2009: 283(ساير كشورها را متقاعد به حمايت از آمريكا نمود  عمالً
در فرهنگ غرب، وقتي سخن از جنگ : نويسدمي 1به نقل از الكوف) 28: 1386(م محمدي نج

هاي داستان جاي آيد، داستان ديو و فرشته كه در آن شخصيتمشروع و اخالقي به ميان مي
داستان از . شودترين شكل گفتمان جنگ مطرح ميرايج عنوانبهدهند، خود را به كشورها مي

سرقت (شود گناه ميو بدذات مرتكب جنايتي عليه يك قرباني بي فردي شرور: اين قرار است
كند و يا قهرمان داستان يا كساني را براي كمك جمع مي). رساندن و يا ربودن وياموال، آسيب
شود و نوعاً سفري هاي زيادي متحمل ميكند، سختياو از خودگذشتگي مي. رودخود تنها مي

شخصيت شرور داستان ذاتاً . كندگاه فرد تبهكار آغاز ميسوي مخفيدشوار و پرماجرا را به
شود؛ پس بنابراين، منطق و استدالل صورت يك هيوال ظاهر ميصفت است، حتي گاه بهشيطان

قهرمان داستان كه هيچ راهي جز درگيري با هيوال ندارد، او را . در وي هيچ راهي ندارد
قهرمان كه همواره . حاصل شده است اكنون پيروزي. دهدشكست و قرباني را نجات مي

  .آيدرفتاري فروتنانه دارد، جوانمردي خود را ثابت كرده و به افتخار و سربلندي نايل مي
قهرمان، دلير و با اخالق است، در حالي كه هيوال، : اين داستان مضموني سياه و سفيد دارد

باز است؛ پس ار و دغلقهرمان فردي منطقي و در مقابل، دشمن مك. اخالق و پليد استبي
ترين طبيعي. مذاكره قهرمان با وي سودي ندارد و هيچ راهي جز شكست دادن وي وجود ندارد

نظر  راه براي اخالقي خواندن يك جنگ اين است كه داستان باال را براي موقعيت مورد
ت؟ فرد هاي زير پاسخ بدهيم؛ چه كسي قرباني اسبراي اين كار، بايد به پرسش. بازسازي كنيم

شود؟ شرور كيست؟ قهرمان كدام است؟ جنايت چيست؟ در چه صورت پيروزي حاصل مي
  .دهدها، سناريوهاي متفاوتي را شكل مينحوه پاسخ به اين پرسش

  

                                                           
1 . Lakoff 
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  )زدايي از نيروهاي خوديوجدان(تسهيل در فرايند اعمال خشونت و جنگ  -6

هاي احمق متقاعد به نكه قبل آن تودهافتد مگر ايبه اعتقاد نگارندگان، هيچ جنگي اتفاق نمي
ها نيز ممكن نيست مگر با انسانيتمتقاعدسازي توده. ساختگي شده باشند» آنهاي«جنگيدن با 

هاي تاريخي گوناگون ها و دورهكاريكاتورها و پوسترهاي سياسي از فرهنگ. زدايي از حريف
هاي است براي نابود كردن انسانبراي ملت، پيش درآمدي » سازيدشمن«دهد كه فرايند نشان مي

. ديگر به وقت جنگ، چرا كه واكنش طبيعي ما معموالً احتراز از كشتن همنوعان خويش است
اند، يعني ها توصيه كردهزدايي از دشمن الگويي بود كه همه فرهنگبنابراين، تالش براي انسانيت

ارج كردن او از حيطة انسانيت و نه تنها بيگانه دانستن دشمن نسبت به هويت ملي خود، بلكه خ
  ).156: 1383برادن و شلي، (در نهايت سزاوار دانستنش براي مردن 

متاسفانه، تصويرسازي دشمن اغلب منجر به ظلم و تبعيض نسبت به افرادي شده است كه 
طي جنگ جهاني . پيشينه فرهنگي يا ظواهر فيزيكي آنها با گفتار و كردار دشمن شباهت دارد

نيمي از  و تبار اسامي انگليسي براي خود اختيار كردندهاي آلمانيري از آمريكايياول بسيا
هاي آمريكا قوانيني را مبني بر ممنوعيت آموزش زبان آلماني در مدارس به تصويب اياالت

پس از تصرف . تبار توقيف شدنددر جنگ جهاني دوم، هزاران آمريكايي ژاپني. رساندند
، ايرانيان مقيم آمريكا مورد سعايت و بدرفتاري قرار 1979در سال  سفارت آمريكا در تهران

كند كه هر دو شهروند در كتاب خود از دو استاد دانشگاه صاحب نام ياد مي 1فرد شلي. گرفتند
آمريكا بوده و هنگام سوار شدن به اتوبوس عمومي مورد توهين و بدرفتاري قرار گرفتند، زيرا 

هندي  يكي از آنها اصالتاً(ختند تصور كردند ايشان ايراني هستند شنامردمي كه آنها را نمي
  ).156-157: 1383برادن و شلي، ) (برهمن و ديگري يوناني بود

زدايي از حريف در گفتمان دشمن از آن جهت است كه اين شيوه خطرناكي انسانيت
چه، به. دشود تا مخاطب هر اقدامي عليه دشمن خود را مجاز و مشروع تلقي كنموجب مي

زعم او دشمن فاقد شأن و منزلت انساني است و بايد به او به منزله موجودي خطرناك و 
  ). Brehm, 2002(درخور هر نوع خشونتي نگريست 

                                                           
1 . Fred Shelley 
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سربازان و «با تحليل فرايندهاي آموزش نظامي در آمريكا نشان داده است كه ) 2004(ساندرز 
ا به ملتها و نظاميان آماج به ديده موجودات دون شوند تاي تربيت ميگونهافسران آمريكايي به

هاي رفتاري، آنشخصيت نظاميان آمريكايي با استفاده از شيوه«به عقيده ساندرز » .انساني بنگرند
گيري احساس گناه در آنان در برابر هر نوع عمل و كنش شود تا مانع از شكلگونه شكل داده مي

شناسي رواني به شخصيت نظاميان آمريكايي، از منظر آسيب به باور ساندرز اگر» .غيرانساني شود
كم در يابيم كه در بسياري از آنان دستاز سربازان ساده تا فرماندهان عالي بنگريم، در مي

به همين سبب آنان براي . رويارويي با ملتها و نظاميان آماج، وجدان اخالقي شكل نگرفته است
  ).18: 1382الياسي، (دانند اسراي خويش خود را مجاز ميانجام هر نوع تجاوز به قربانيان و 

ي نظامي خويش از دشمن هارسد كه ارتش آمريكا در آموزشنظر ميبه تعبير ديگر، به
كند تا آنجا كه در نظر آنان مرتبه و شأن آدمها، خواه نظامي يا غيرنظامي در زدايي ميانسانيت

همين روي هر نوع اقدامي عليه او مجاز و حتي از . يابدحد موجودات غيرانساني تقليل مي
 1توان به دفاعيات ستوان ويليام كليييد اين ادعا ميأدر ت. نمايدبخش ميخوشايند و فرح

هدف از اين عمليات . اشاره كرد 2معروف به ماي الي ةها در حملفرمانده دسته دوم آمريكايي
عمليات دسته دوم تحت  ةا در نتيجعليه گروهي از شورشيان ويتنامي اعالم شده بود، ام

روستايي شامل زن و كودك، به شكل دلخراشي توسط  500فرماندهي ستوان ويليام كلي، 
م، ستوان كلي را به اتهام قتل 1969يك دادگاه نظامي در سال . سربازان آمريكايي قتل عام شدند

كلي در زمان . غو شداين حكم بعدها از سوي يك دادگاه فدرال ل. ويتنامي محكوم نمود 109
آنها نژاد و جنسيت و سن براي « :دادگاه سعي كرد جو رواني حاكم بر خود را تشريح كند

ذهن  ةهرگز به من اجازه ندادند باور كنم كه تصور ما از دشمن تنها بافت. دشمن قايل نبودند
فظ جان دشمن در آنجا بود و زماني كه در مقابل هم قرار گرفتيم، مجبور به ح... ماست 

  ). 157: 1383برادن و شلي، (» سربازان خود بودم
كند كيد ميأدر مقاله خود با عنوان جنگ رواني پنتاگون عليه مردم آمريكا ت) 2003(فورام 

پنتاگون فرايند . خوبي از اين تكنيك استفاده كردكه پنتاگون براي همراه نمودن مردم آمريكا به

                                                           
1. William Calley  
2. My Lai 
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تبليغ همراهي و . ش از جنگ عليه عراق شروع كرده بودسازي صدام حسين را ماهها پيشيطان
هاي آمريكا از آن الدن از جمله روشهايي بود كه رسانههمكاري صدام حسين با القاعده و بن

حمله شيميايي صدام (نمايش مجدد فاجعه حلبچه . گرفتندبراي اهريمن جلوه دادن او بهره مي
هاي مختلف آمريكا، از رسانه) راق عليه ايرانحسين به شهروندان خود در سالهاي آخر جنگ ع

ارتش تحت فرماندهي صدام و كشتار جمعي شهروندان عراقي  دستبهيادآوري اشغال كويت 
هاي تبليغاتي ديگري بود كه آمريكا از آن براي ، از جمله روش1991در شورش پس از حمله 

  ).19: 1382 الياسي،(بهره گرفت ) و جهانيان(دستكاري افكار عمومي خويش 

  كسب حمايت افكار عمومي داخلي  -7

ايجاد  »ديگري«توانند جاذبه و رضايت عمومي را نسبت به حسي مشترك از طريق ها ميرسانه
جونز و ( »ديگري«در برابر  »خودي«؛ »آنها«در مقابل  »آمريكا«؛ »بدي«در برابر  »خوبي«: نمايند

عنوان يك دشمن حذف شوروي سابق بهپس از جنگ سرد و در پي ). 302: 2006كالرك، 
ها مجبور بودند تا نوع جديدي از دشمن را بيابند و قوي، مشخص و تعريف شده، آمريكايي

القا كند كه اياالت متحده از طرف  گونهاينبه افكار عمومي معرفي نمايند؛ دشمني كه بتواند 
و مردم آمريكا تنها زماني مورد تهديد قرار گرفته است؛ زيرا كنگره  دشمنان خارجي واقعاً

كنند كه باور كنند بههاي نظامي عظيم را در حد دوره جنگ سرد حمايت ميبودجه و هزينه
 11حادثه ). 1380اتوتايل و همكاران، (شوند طور جدي توسط دشمنان قدرتمندي تهديد مي

لتمردان آمريكايي را به دو »آنها«و  »ما«بهانه الزم براي ترسيم آشكار خط ميان  2001سپتامبر 
هاي در اولين روزهاي پس از اين حادثه، دولت بوش و رسانه ).Kersten and Sidky, 2007(داد 

تروريست و مبارز «، »بزدل و قهرمان«متضادي همچون   طرفدار آن، با انتشار پي در پي كلمات
 1وضيح استفن كينگ، طبق ت»آنها و ما«، »شيطاني و الهي«،  »جهاد در مقابل دنياي غرب«، »آزادي

خواهد عالقة شديد خود به تجزيه را از بين ببرد و از ما مي» هاي خاكستريسايه«در صدد است 
). Brady, 2004(ببينيم » سفيد«و » سياه«  و تحليل را كنار بگذاريم و همه چيز را مطلقاً

اي نمونه 2003س مار 19هاي قبل از عمليات هاي ژئوپليتيكي آمريكا از عراق در ماه تصويرسازي
                                                           
1. Stephen King  
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نحوي كه آمريكا طي چند ماه تبليغات و فرد در بسيج افكار عمومي آمريكا بود؛ بهمنحصر به
درصد در سه ماه پيش  47جنگ رواني مستمر خود توانسته بود ميزان موافقت افكار خويش را از 

  ).16: 1382الياسي، (مارس برساند  19درصد در روز آغاز حمله  71مارس، به  19از 

  استعمار نوين -8

جويي استعمارگونه به سازي آن هم در شكل و شمايل افراطي آن، نوعي برتريدر غيريت 
جويي يك تمدن، به استدالل درباره ضرورت خورد، چون به نوعي سخن از برتريچشم مي

ساز افراطي ميان در عصر استعمار يك گفتمان غيريت. انجامدسازي ديگري ميمتمدن
ساز كشورهاي اروپايي و غيراروپايي برقرار شده بود؛ كه اين گفتمان غيريتكشورهاي 

ماندگي، آورد و آنها را مظاهر ركود، عقبهاي شناسايي در ميصورت موضوعمستعمره را به
عنوان معيارهاي پيشرفت، تمدندانست و در مقابل، جامعه استعماري را بهبردگي و جهل مي

كرد و به اين ترتيب بود كه اروپاييان در صدد بودند كه جهان في ميسازي، آزادي و قانون معر
سازي به قول برايان ترنر نيز در جريان همين غربي. عنوان جهان برتر گسترش دهندغربي را به

هاي هاي غربي بر گفتمانشناسي كه به نوعي از برتري گفتمانهاي شرقجهان بود كه گفتمان
سطوح قابل كنترل تقليل نوعي جوامع شرقي را بهرفت تا بهكند، شكل گشرقي حكايت مي

  ).66: 1383بيابان نورد، (دهند 
اروپائيان با . به اعتقاد ادوارد سعيد، نظريه دگرپنداري عنصر اصلي جريان سلطه است

ها و مشكالت اي و با تأكيد بر ضعفهاي متفاوت مردم ساكن مناطق حاشيهتشريح ويژگي
ها سازي و استعمار اين ملتهاي خود در متمدنجيهي اخالقي براي كوششاجتماعي آنان، تو

وي معتقد است در همين بستر شرق شناسي، دانش ). 2004جونز و همكاران، (كردند ارائه مي
ها و مالحظات و اي عجيب با سياستگونهتواند بهگر و غيرقهري است، ميكه ماهيتاً غيرسلطه
در زمينه علم شرق ) 16: 1371(طوري كه سعيد به. آميخته شودهاي قدرت مواضع استراتژي

شرق شناسي عبارت از نوعي سبك غربي در رابطه با ايجاد سلطه، تجديدي «: نويسدشناسي مي
  » .ساختار، دانش آمريت و اقتدار بر شرق است

اي در باب شرق شناسي كه گفتاري تكميلي بر كتاب شرق شناسي او همچنين در مقاله
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كند و مناسبات ميان شرق و غرب در كل از نوعي سلطه و استيال حكايت مي: نويسد، مياست
براي  ).67: 1383بيابان نورد، (در آن درجات مختلفي از هژموني در ابعاد مختلف وجود دارد 

مثال، يك مسئول تبليغاتي در يك دولت استعمارگر، يك ملت انقالبي آفريقايي را كه براي آزادي 
اي كساني كه در ! اي آدم كشان سفّاك«: كندتوصيف مي گونهاينكند، استعمار تالش مياز قيد 

اي جاهالن، اي كساني كه از علم و زندگي ! كنيدجنگها و دور از تمدن و روشنايي زندگي مي
رسالت شما در زندگي ! دانيد و اي نادانانجز آنچه قانون جنگل به شما تحميل كرده، چيزي نمي

كنيد و نيازمند به كسي هستيد كه شما را هاي ناشناخته زندگي ميا در سرزمينچيست؟ شم
  ).1388جنيدي، (» رهبري كند و در مسير دانش و روشنايي، مشعل هدايت را برايتان روشن كند

توصيف مزبور نوع جديد و البته بسيار قدرتمندي از تصويرسازي ژئوپليتيك استعماري 
نيافته باعث شده ها از كشورهاي توسعهتصويرسازي گونهاينرسد نظر مينحوي كه بهاست؛ به

پردازان رويكرد وابستگي ادعا كنند كه شرق بدون حمايت غرب قادر است كه برخي از نظريه
  . به پيشرفت و توسعه نيست

اينها «: حمدي الحجار نيز در مورد توصيف ملل عرب به نقل از جرج بوش كه گفته بود
اند، اما در طول دوران استقالل، رهبران آنها براي مردمشان كه به استقالل رسيدهملتهايي هستند 

او «: كنداظهار نظر مي گونهاين، »انداند و تنها وجود خود را تكرار كردهچيزي به ارمغان نياورده
اي براي استعمار كردن ما پيدا گويد؛ اما گويي طوري ما را وصف كرده است تا بهانهدرست مي

  ). 69-70: 1382حمدي الحجار، (ندك

  تحكيم موقعيت و مرزهاي سياسي  -9

گيري هاي برآمده از انقالب، بالفاصله پس از شكلهاي نوظهور بويژه حكومتگاهي حكومت
ها و احزاب متفرق داخلي را كنند تا از اين طريق تمام گروهمي »ديگري«مبادرت به جنگ با 

با اين توصيف، جنگ بخشي از راهي است كه . د نمايندعليه يك دشمن بزرگتر خارجي متح
. دنبال آن بوده و يا آرزوي آن را دارند تا از اين طريق بقاي خويش را تضمين نمايندها بهگروه

سازند و آن خود را از سايرين جدا مي ةواسطها، جنگ راهي است كه بهبراي اين گروه
ها جهت كسب منافع مورد قابت با ساير گروهعنوان گروه قادر به رموجوديت خويش را، به
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ها نيستند كه جنگ جو، اين گروههاي ستيزهعبارتي، در برخي از فرهنگبه. نمايندنياز، حفظ مي
؛ چه، به اعتقاد الكالو و )104: 1382اسنايدر، (سازد ها را ميآفرينند، بلكه جنگ گروهرا مي

شود، براي مي »ديگري«يا  »دشمن«به توليد يك  موفه ايجاد يك رابطه خصمانه كه اغلب منجر
  ).143: 1379هوارت، (امري حياتي است  ]خيالي[سيس مرزهاي سياسي أت

هاي مكرر و طوالني هاي ملي در اروپا از ديدگاه تاريخي در نتيجه جنگظهور حكومت
جنگ، « :گفته است 1گونه كه تيليمدتي كه در چند قرن رخ داده، صورت پذيرفته است؛ همان

  ). 128: 1379موير، (» حكومت و حكومت، جنگ را ساخت
ها عامل اصلي تكميل قدرت دولتي در نيز معتقد است كه هدايت و اداره جنگ 2مايكل مان

از  70در اواسط دهه  3وقتي هدريك اسميت). 2004جونز و همكاران، (دوران جديد است 
اشاره » جنگ«دانند، آنها به اريخ روسيه ميمردم روسيه پرسيد كه كدام دوره را بهترين دوره ت

كنند، بلكه آن عنوان زمان رنج و ايثار صحبت ميمردم از جنگ نه تنها به«گويد كه وي مي. كردند
تواند نشان دهنده معني مرگ و نابودي است اما ميجنگ به. دانندرا زمان تعلق و انسجام مي

جنگ ميهن«ها نگ جهاني دوم كه براي روسج» ... .ناپذير نيز باشدوحدت و قدرت شكست
بود، هم ابزار و » 6جنگ خوب«ها و براي آمريكايي» 5بهترين ساعات«ها ، براي انگلسيي»4پرستانه

كه كشورهاي اروپايي تاكنون تجربه  –هم محرك شديدترين احساسات مبتني بر ناسيوناليسم 
).                                                                                                                           195: 1384جانسون، (شود يو نقطه اوج عصر ناسيوناليستي غرب محسوب م - اندكرده

  تقويت حس قلمروخواهي و وطن پرستي  -10

ترين موضوعات جغرافياي سياسي انسانگراست كه معتقدند اين قلمروخواهي يكي از اساسي
يكي از مؤثرترين فنون ). 6-18: 1384ميرحيدر، (پديده امري اكتسابي است نه ذاتي و غريزي 

رحمي اي در مورد قساوت و بيهاي رسانهدر ايجاد حس قلمروخواهي، استفاده از بازنمايي
                                                           
1 . Tilly  

2 . Michael Mann 
3 . Hedrick Smith 
4 . The Great Patriotic War 

5 . The Finest Hour 
6 . The Good War 
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براي نمونه، در قرون وسطي و در . سياسي است -هاي جغرافياييطرف مقابل توسط نظام
از  جريان جنگهاي صليبي كه آواي شكست عاجزانه آلكسيوس يكم، امپراتور قسطنطنيه،

رسيد، وي عاجزانه از پاپ اوريانوس دوم جهت برانگيختن مردم در مسلمانان به گوش مي
اوريانوس دوم نيز در پاسخ به تقاضاي وي ضمن سخنراني . برابر مسلمانان تقاضاي كمك كرد

ثير فراواني بر احساسات وطن م در جنوب فرانسه، تأ1095در سال  آلوديانگيز و وهمشگفت
طور كه از آن! اي مردمي كه حبيب و برگزيده خداييد! اي مردم فرانك :يان گذاشتمسيح ةپرستان

و اعتقاداتتان به ) كاتوليك(واسطه موقعيت و مملكت، مذهب اعمال بسياري از شما پيداست، به
از اورشليم و . ما براي شما پيام خاص و اندرزي داريم. كليساي مقدس، برتر از ساير اقواميد

خبر رسيده است كه نژادي ملعون و اجنبي، دشمن . انگيزي رسيده استهاي غمقسطنطنيه خبر
اند و با خدا، دودماني كه نيتش پاك نيست و قلبش با خدا نيست به سرزمين مسيحيان حمله برده

اند و عده اي از مسيحيان را به بردگي بردهعده. اندشمشير و چپاول و آتش، آنها را ويران كرده
از محرابها هتك حرمت شده و . انداند يا مسجد ساختهاند، كليساها را ويران كردههديگري را كشت

اند و خون ختنه آنها را در محرابها يا تطهيرگاهها اند، مسيحيان را ختنه كردهآنها را برهم زده
راي كنند، دل و اندرونشان را بكشند، شكمشان را پاره مياي را به طرز فجيعي ميعده. اندپاشيده

يشان هاكنند كه آنقدر راه بروند تا رودهزنند و وادارشان ميريزند، كتكشان ميامتحان بيرون مي
كنند بعضيها را مجبور مي. دهنداي را هدف تيراندازي قرار ميعده. كشيده شود و به زمين بيفتند

جدا كرد يا شود سر از تنشان كنند با يك ضربه شمشير ميگردن بكشند و آن وقت امتحان مي
  ).46: 1383بيابان نورد، ... (نه؟ بهتر است از رفتار فجيع آنها با زنها حرفي نزنم 

وي پس از نقل اين مطالب كذب كه برابر با كتب تاريخي معتبر هرگز مستند و حتي 
ثيرات فراواني ميأپرستانه مردم آن زمان اروپا تباوركردني نيستند، بر تعصب ديني و ميهن

اگر انتقام گرفتن و بازپس گرفتن زمينها وظيفه « :شودشدن آنها مياعث برانگيختهگذارد و ب
شما نيست، پس وظيفه كيست؟ از اينكه گور مقدس خدا و رهايي بخش ما اكنون در دست 

اند، مردم ناپاك است و رفتار موهن و ناشايست اين ناپاكان از اماكن مقدس هتك حرمت كرده
به . گناهانتان آمرزيده خواهد شد! پا در اين سفر بگذاريد... دبايد خون شما به جوش آي

  ).46: همان(» حشمت جاوداني ملك بهشت اطمينان داشته باشيد
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نقل شده است كه سخنان اوريانوس چنان شور و وجدي در بين مردم ايجاد كرد كه آنها 
در اين مورد استفاده از فن تحريك حس قلمروخواهي . براي شركت در جنگها هجوم آوردند

آن زمان با رهبري آلكسيوس يكم كه عمالً شكست خورده بود و در  ةباعث شد كه فرانس
دوباره جان چندان مناسبي براي ادامه مبارزه نداشتند، موضع ضعف قرار داشت و مردم روحيه

تكميل بعدها نيز در دوران بلوغ غرب و . خود بگيرد و به تجهيز و تكميل نيرو بپردازداي بهتازه
هاي صنعتي و فني، تأثيرگذاري بر رفتار جمعي دنبال انقالبو گسترش صنعت چاپ، به

  .شكلهاي متنوع ديگري پيدا كرد
عنوان يك بازنمايي ژئوپليتيكي از آن جهت حس قلمروخواهي را تقويت فوتبال نيز به

تيم مورد  »اييم«حمايت از تيم فوتبال، حس قوي «) 23: 1379(نمايد كه به اعتقاد موير  مي
) ي رقيب و هوادانشانهاتيم( »آنها«آورد؛ حسي كه فقط در مقابل وجود ميعالقه ما را به

وقتي تماشاگران يك صدا تيم فوتبال كشور خود را تشويق » .تواند وجود داشته باشد مي
 اي ژئوپليتيكي در حال بازنمايي است كه حداقل مزيت آن براي هر دو طرفكنند، منازعه مي

 .تقويت حس قلمروخواهي از طريق گفتمان دشمن خيالي است

  افزايش تكاپوي ملي -11

: 1384مطهري، (» اگر تضادي نباشد در عالم حركت و تكاملي نيست«هگل و ماركس معتقدند  
گذشته از اينكه براي رفع اختالفات ضروري است اين  ]با ديگري[از منظر هگل، جنگ ) . 174

). 102: 1387اديبي سده، (گذارد همت و غيرت مردم سست شود يحسن را هم دارد كه نم
خواهيد براي هميشه از شرّ دشمن خالصي يابيد، بايد گويند اگر ميها به مردم ميگفتمان

باشيد و خالصه هر كاري كه  جوصرفهتالش خود را مضاعف كنيد، با مشكالت مدارا كنيد، 
) دشمن( »آنها« ةتا با همكاري يكديگر پوز) ما يعني اطاعت محض از(الزم است انجام دهيد 

  ... . را به خاك بماليم و 

  انحراف افكار  -12

ها و مشكالتشان منحرف توجه مردم را از دغدغه »دشمن«بر وجود  تأكيددولتمردان با استفاده 
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در برابر  »ما«رقابت (براي مثال، بازيهاي فوتبال . كنندكنند و انرژي هيجاني آنها را تخليه ميمي
هاي بين دو هاي نمايشهاي موزيك، سردستهكه در استاديومهاي بزرگ، همراه با دسته) »آنها«

هاي تام و تمامي هستند كه كاركردهاي پنهاني دارند؛ از شود، معركهنيمه و غيره برگزار مي
 انحراف توجه مردم از موقعيت اجتماعي واقعي خود، تخليه انرژي عاطفي آنها و: جمله

در اين ) 187: 1387(آسابرگر . سرانجام قانع كردن آنها به عادالنه بودن نظم سياسي موجود
وجود آورد مستحق بقاست و چون تواند فوتبال خوب بهنظام سياسي كه مي« :نويسدارتباط مي

دهد، ارزشي داري آموزش ميفوتبال همچنين ما را در مورد جايگاهمان در جهان مدرن سرمايه
كار دشواري نيست كه اصل نان و سيرك را در روم قديم كه كارشان منحرف . داردمضاعف 

ها در دبيرستان، هايشان بود با آنچه امروز در آمريكا، جمعهكردن حواس مردم از بدبختي
گذرد، مي) در تلويزيون(ها و دوشنبه) ايهاي حرفهدر بازي(ها يكشنبه و )در كالج(ها  شنبه

  ».مقايسه كنيم

  ارضاء تمايالت دروني ملت  -13

  . تر در مورد جشن بلتين عنوان شدمانند آنچه پيش

  سرپوش گذاشتن بر مشكالت داخلي  -14

اقتصادي جامعه، بيشتر رهبران سياسي خاور زمين در دويست سال  -در سطح اداره سياسي
وليت همه اند مسئها، ترجيح دادهمسئوليت ةجاي پذيرفتن و پيگيري مطالعه شدگذشته به

در . كنند ]دشمن[هاي مديريتي سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود را متوجه ديگران نارسايي
خدماتي صورت بگيرد  »گذارندنمي«شدند كه هاي خارجي متهم ميهاي دورتر، سياستگذشته

ي دليل عدم آشنايو جامعه به »گذارندنمي«شوند كه متهم مي »رقيبان«هاي نزديكتر و در گذشته
مگر قرار بر اين «: اند كهگاه از اين رهبران سياسي نپرسيدههاي زندگي علمي، هيچكافي با شيوه

اقتصادي جامعه در نظامي دموكراتيك و حتي در  -اداره امور سياسي» است كه بگذارند؟
رقابت «اي است به نام دچار مسئله اي كه نمايشي از دموكراسي بيش ندارد، لزوماً جامعه
. زندگي براي رقيبان آسان باشد »گذارندنمي«و در اين رقابت سياسي است كه رقيبان  »سياسي
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 وقتكه رهبران  »گذارندمي«مريكايي و بريتانيايي، رقيبان آهاي فرانسوي، مگر در دموكراسي
پيش ببرند؟ مگر آن روز كه ادعاي  »آسان«هاي خود را ها و برنامهآسان رهبري كنند و انديشه

آيد، اين آگاهي وجود ندارد شود و داوطلبي اداره امور كشور پيش مييش كشيده ميرهبري پ
كار آسان پيش برود؟ اگر چنين آگاهي نسبت به اين حقيقت وجود  »گذارندنمي«كه رقيبان 

هاي ادعا شده را متوجه موجوديتي فرضي داشته است، مسئوليت عدم موفقيت در پيشبرد برنامه
  ).  2-3: 1381مجتهدزاده، (؟ !براي چيست ]فرافكني[دنو شخص ثالث كردن كر

براي پنهان كردن حقيقت ) گوسفند قرباني(البته اين به آن معنا نيست كه استفاده از فرافكني 
سپتامبر  11براي مثال، با توجه به اينكه روح وطن پرستي پس از . منحصر به مشرق زمين است

به جاي پرداختن به دليل بنيادي [تر بود كه بسيار آسانرا متاثر كرده بود،  ]هامريكاييآ[همه 
). 68: 1387واسيبورد، (مسئول معرفي شوند  »آنها«افرادي تحت عنوان  ]چنين رويدادي

عنوان عنوان دشمن و معرفي او بهتعيين شخص خاصي به«: چامسكي در اين باره معتقد است
 ).102: 1386مرادي، (» شرارتهاستتر از تالش براي درك مقاصد سمبل بدي، بسيار راحت

  تهييج و تقويت روحيه نيروهاي خودي -15

روحيه، عبارت است از آمادگي براي مشاركت در يك عمل يا حل مشكل و ارزيابي نتيجه آن  
يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر روحيه مردم، ميزان تهديدها و ). 86: 1382سليماني، (

و عقايد  ]فرضي[نگرشي كه مردم نسبت به دشمن  و ز طرف مردمفشارهاي رواني احساس شده ا
و ارزشهاي آن دارند، است؛ اينكه دشمن كافر است، ضد خداست، شيطان است، ضد مردم است، 

كند، كند، به مردم خود رحم نميآشام است، به حقوق زنان و كودكان و سالمندان تجاوز ميخون
المللي نيست و در نتيجه از سالحهاي زشهاي انساني و بينترسو است، تجاوزگر است، پايبند به ار

  ).43: 1380شيرازي، (نحوي در اين موضوع مؤثرند كند، همه بهجمعي استفاده ميمخرب و كشتار

  گيرينتيجه و تجزيه و تحليل -5

  :دهد كهمي هاي تحقيق نشانافتهي
آنها به دشمن نياز ندارند؛ چرا كه  اگر چه مردم براي تعريف خود نياز به يكديگر دارند؛ اما - 1
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در واقع، خلقيات جهانيِ «آيد؛ چه به اعتقاد ريچارد فالك انسان با فطرت الهي به دنيا مي اساساً
پديدآمده حاكي از واقعيت يك سرنوشت مشترك براي نوع بشر و وحدتي بنيادين در سراسر 

هاي انساني براي اخالقي تمام گروه -زيستي ةباشد كه مبتني بر انگيزفضا و در طول زمان مي
  ).423: 1379موير، (» است »شكوفاشدن«و  »زنده ماندن«
انسان در درون خودش تمايل به دشمني و «خالف ادعاي آلبرت انيشتين مبني بر اينكه  -2

چيزي طبيعي، ذاتي و از پيش موجود نيست، بلكه  »دشمن خيالي«، گفتمان »نابودي دارد
شدني كشف »آنها«و  »ما«توان گفت كه مرزهاي ميان بر اين اساس مي. ودشهمواره ساخته مي

  .نيست بلكه قراردادي و توليدي است
اي، برساختي اجتماعي و فرهنگي از جهان واقع در چارچوب گفتمان و بازنمايي رسانه

ز كه بخشي ا »ديگراني«است؛  »ديگران«منظور استيال و هژموني فرهنگي عليه روابط قدرت به
اصلي آن  ةها سازنده و اشاعه دهندديگربودگي آنان ريشه در زبان و گفتماني دارد كه رسانه

  .هستند
يك فرد از «گيري دشمن خيالي، انسان يك فاعل شناساي آزاد نيست، بلكه در بستر شكل -3

 »ضدخودي«و ) يا بيگانه( »غيرخودي«، »يگانه خودي«است، جمعي كه جهان را به  »يك جمع
  .كندتقسيم مي) »خودي«دشمن و نافي يا (

گيرد و بر شكل و ماهيتي غلب در ميدان و دنيايي مشابه شكل ميا »سازيدشمن«فرايند 
شود و سازي از بدو تولد در خانواده آغاز ميدر بسياري از جوامع، دشمن .پايدار مزين نيست

  .شوداي تقويت ميبعدها توسط سيستم آموزشي و نظام رسانه
 ةژگي ديگر گفتمان دشمن خيالي، نفع متقابل آن است؛ مانند جنگ سرد كه زاييدوي -4

  .سازي متقابل بودسازي يا غيريتعملكرد دشمن
هاي گفتماني نظام. دروني است ةطور طبيعي متضمن نوعي سلطگفتمان دشمن فرضي به -5

اعي به ديگران طور اقنكنند تا مشروعيت خود را بهتالش مي »دشمن خيالي«با توسل به 
هاي قدرت كانون سازي آنها بيشتر باشد،بقبوالنند و در اين ميان هر قدر قدرت دشمن

ها گونه گفتماناراده در برابر اينشود؛ چرا كه انسان چونان حيواني بيسيس ميتري تأ بادوام
هده تسليم شده و خود را فقط در تصويري كه اين گفتمان براي آنها تدارك ديده است، مشا
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  .كندمي
حدي اگرچه ماهيت اخالقي دشمن همواره مورد ترديد است، اما كاركردهاي اين مفهوم به -6

رين كاركردهاي دشمن تمهم. كننداست كه تمامي حاكمان كمابيش به چنين فرايندي اقدام مي
سازي، احياء سازي، هويتملت ،»ديگري«تحريك افكار عمومي عليه : خيالي عبارتند از

زدايي از نيروهاي طلبانه، وجدانهاي فروپاشيده، مشروع جلوه دادن رفتارهاي توسعه هويت
خودي، كسب حمايت افكار عمومي داخلي، استعمار نوين، تحكيم موقعيت و مرزهاي سياسي، 

پرستي، افزايش تكاپوي ملي، انحراف افكار، ارضاء تمايالت تقويت حس قلمروخواهي و وطن
  . تن بر مشكالت داخلي و تهييج و تقويت روحيه نيروهاي خوديدروني ملت، سرپوش گذاش

فضاي سياست بازنمايي در ژئوپليتيك عصر حاضر فضايي مملو از ابهام و مجازهايي است  -7
جاي آن دشمن خيالي را در خواهند حقيقت را از بين ببرند و بهكه در قالب نماد و استعاره مي

اين است كه به لطف تأثير فناوري در ابعاد گوناگون جنگ، جالب . ها تزريق كنندذهن ما انسان
هايي سازيبراي نمونه، در شبيه. يابدهاي ژئوپليتيكي، اخالقيات نيز كاهش ميدرگيري و رقابت

منزله بازي جنگ مطرح است، كشتن و ويران كردن مايه مباهات تلقي كه از جنگ و درگيري به
دهد؛ نيروهايي روهاي خودقيدي اخالقي را كاهش ميشود و تمرين و ممارست در آن، نيمي

پاياني بر مرحله نهيب وجدان و رشد فرهنگ  هركه در ميدان واقعي عمل مشابه اين مجاز، م
اي است كه به نيايش مجاز پرداخته و از حقيقت غافل مانده شرارت و خشونت در متن جامعه

خورد؛ چرا كه ه ديگري رقم ميگوناي هم، بههاي چنين جامعهسوگواري جنايت. است
كارگيري تركيبي از فناوري با فرهنگ و هنر در فضاي ههاي بخشي، نه جمعي در اوج ب رسانه

سازي از اعمال گردانان بزم نشاط و تصويرگر حماسهزمان و با توجه به شناخت، صحنه
هاي تحريفهكشي را در قالب استعارگناه و نسلهاي بيشوند كه كشتن انسانجانياني مي

  .انداي به سرگرمي پرمنفعتي براي خود و جامعه خويش تبديل كرده شده
گفتمان دشمن خيالي نتيجه عملكرد گفتماني است كه به خداوند پشت كرده و تنها انسان  -8

ها در اين فضا، تصوير دشمن ها و نه گفتماناز آنجايي كه انسان. را محور قرار داده است
صورت غيرارادي ها بههاي نهفته در زبانامتزاج آن با ساير تصورات و فرضيهدليل فرضي را به

در مقابل، . خاطر دشمن خطاب كردن يكديگر سرزنش كردپذيرند، نبايد آنها را بهمي
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ژئوپليتيك انتقادي با تحليل شناخت و محاسبه زمان حول هنجارهاي انساني و با گفتماني كه 
تيز و دوپهلوي  ةبايد گفتمان دشمن ساختگي را به زمين زده و لببه نور حقيقت آراسته باشد، 

دشمن خيالي برگرداند؛ موضوعي كه  ةهاي گفتماني برسازندسياست بازنمايي را به سوي نظام
ها در عصر هاي مسلط بر نظام رسانهدستيابي به آن با از بين رفتن قدرت انحصاري گفتمان

نظر محور در آينده نزديك دور از ذهن بهنظام دانايي ةدو در نتيجه بسط فزاين »بازار پيام«
  . رسد نمي
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