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چکیده
در بطن سياستهاي بازنمايي غرب ،اسالم سياسي و خشونتهاي تجسميافتهي آن ،امري
درونماندگارِ جهان اسالم و روحيهي جمعي مسلمانان تلقي ميشود .پيامد اين امر ،تاريخزدايي از
جهان اسالم و اسطورهسازي از آن است .يکي از ميانجيهاي اين اسطورهسازي ،بازنماييهاي رسانهاي
است .غرب ،هژموني گستردهاي بر انتشار تصاوير رسانهاي دارد؛ يکي از جلوههاي عمدهي رسانهاي از
اسالم و مسلمانان و به تبع آن تکثير سياستهاي اسالم هراسي ،انتشار كاريکاتورهايي منسوب به پيامبر
اسالم (ص) در غرب و در چند سال اخير بوده است .اسطورهشناسيهاي بارت طرح نقادانهاي را
پيشروي ما ميگذارد تا از طريق آن اسطوره را در زمانهي حاضر رمزگشايي كنيم و به ايدئولوژي
بنيادي آن بپردازيم .اين جستار با اين پيشفرض كه تصاوير داراي داللتهاي تاريخي-اجتماعياند،
كوشيده است كاريکاتورهاي نامبرده را در مقام نظامي اسطورهاي ،نشانهشناسي كند .رمزگشايي
كاريکاتورها فاش ميكند كه تروريسم اسالمي ،برخورد تمدنها و پايان تاريخ ،اسطورههايي هستند كه
آنها عرضه ميكنند .هدف اين اسطورهها غسل تعميد جريان گردش سرمايه تحت عنوان جنگ عليه
تروريسم و دفاع از آزادي بيان است .اين فرايند هژمونيک بخشي از عمليات موجهسازي نظاممند
بهرهكشي ،در سطح جهاني است كه از سوي جريانهاي پوپوليستي و دستِراستي هدايت ميشود.
واژگان کلیدی
اسطورهشناسي ،اسالم ،پيامبر اسالم ،تروريسم ،سرمايهداري ،سياستزدايي ،كاريکاتور ،نشانهشناسي
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مقدمه
بنيادگرايي اسالمي ،به لحاظ نظري و تاريخي محصول مدرنيتهي سياسي در خاورميانه است
(شولتسه .)2۸۳5 ،به قولي ،مهمترين مسئله در رابطه جهان اسالم با غرب ،نحوه انطباق مفاهيم
اسالمي با پديده ملت-دولت بوده كه مباني فکري آن از غرب نشأت ميگرفت .در اين
وضعيت ،برخي از جنبشهاي اسالمي بدون داشتن فرم سياسيِ خاص ،در تقابل با دولت-ملت-
هاي نوظهور شکل گرفتند (اسپوزيتو و وال .)0۳ :2۸52 ،جهان اسالم در مواجه با مدرنيتهي
استعماري از هم پاشيد و در اين ميان گروهي از اسالمگرايان داعيهي بازگشت به اسالم راستين
را مانيفست خود قرار دادند .بنابراين ،آنچه امروزه تحت عنوان اسالم افراطي يا بنيادگرا شناخته
ميشود ،پديدهاي ازلي نيست كه ريشه در تاريخ اسالم داشته باشد .در اين زمينهي تاريخي است
كه يکدست خواندن اسالم ايدهاي منسوخ به نظر ميرسد ،زيرا فقط آن بخش از اسالم كه
حاضر به سازش با دولت-ملتهاي تحت نفوذ امپرياليزم نيست ،در قالب اسالميزم راديکال در
شکل شورش نمود پيدا ميكند (هارمن .)52 :2۸52 ،اما ژورناليسم سرمايهداري با سرپوش
نهادن بر تضادهاي معاصر جهان اسالم در مواجهه با يک جهان نابرابر ،خشونت ناشي از
شورشها را صرفاً سازوكاري براي مدرنسازي يک امر كهن ارزيابي ميكند .از اين رو ،نکته
نادرست در نگاه به خشونت در اسالم اين است كه به انتزاعيات مذهبي و سياسي و
اسطورههاي سادهشده پيوند زده ميشود (سعيد.)۳0 :2۸۳2 ،
اسطوره به مثابه يک سرپوش ،مانع نمايانشدن واقعيتهاي تاريخي ميشود .واقعيتهاي
تاريخي گويي هميشه در شکاف بين تاريخ و اسطوره به تأخير ميافتند .عينيت جوامع كنوني
قلمرو ويژهاي از مفاهيم اسطورهاي است و به همين دليل اسطورهي رسمي ،مهمترين ابزار براي
منحرف كردن ايدئولوژيِ اين جوامع از سوي قدرتها و طبقات حاكم به كار گرفته شده است
(عضدانلو .)2۸۳5 ،به بياني ديگر اسطوره ،خود مبتني بر يک ايدئولوژي است كه چندان مايل
به كنارهگيري به منظور ظهور زمينهها و كليتهاي تاريخي نيست .اسطوره نميتواند نابود كند،
اما تحريف ميكند؛ از اين رو «برقراري ارتباط با طرف مقابل را ناممکن ميسازد» (هِجِز:2۸52 ،
 .)۸2سرمايهداري ،اسالم را نه به واسطهي زمينههاي تاريخي ،بلکه به ياري اسطورهسازي،
خوانش و تفسير ميكند ،اين در حالي است كه پيشاپيش ،اقدامات اسالمگرايي راديکال ،زمينه
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مناسبي را براي اعمال سياست اسالمستيزي ،براي نظام جهاني سلطه فراهم كرده است (كچويان،
.)50 :2۸52
هستهي اصلي بازنماييهاي شرقشناسانه از اسالمهراسي« ،شرقيسازي و ديگريسازي»
است .جهان اسالم به مثابه ديگريِ غرب موضوع بازنماييهايي قلمداد ميشود كه غرب بر
اساس آنها هويت ،سياست و تاريخ خود را به مثابه امري مشروع ،طرح ،اثبات و تحميل ميكند.
در سياستهاي بازنمايي غرب ،اسالم سياسي و خشونتهاي تجسميافتهي آن خصلت
درونماندگار جهان اسالم و روحيهي جمعي مسلمانان است .سياستهاي بازنماييِ نمادين،
ديگري را خاموش و به تملک درميآورد و بهسان ابژهاي مسکوت حق سخنگويي را از او
ميگيرند .پيامد اين امر ،شيوارهكردن ديگري ،بدلكردن آن به يک چيز بيروح ،خاموش و
ابدي است .به بياني ديگر ،چيزي زمانمند و تاريخي را به مثابه امري ماندگار و طبيعي جلوه
دادن؛ تاريخزدايي از جهان اسالم و اسطورهسازي از آن .بدين صورت جهان اسالم قرباني
سياستهاي بازنمايي غربي است .يکي از ميانجيهاي بنيادين و فراگير بازتوليد گفتمان شرق-
شناسي و اسالمهراسي« ،اسالمِ رسانهها» است (سعيد .)2۸75 ،امپرياليسم همواره از طريق
رسانهها شيوه نگريستن و نگاه كردن خود به جهان اسالم را سامان ميدهد.
شالودهي واقعيت مدرنيتهي متأخر با جذب بازنماييهاي تصويري و متني از رسانهها شکل
ميگيرد و از همين طريق تدوين و بيان ميشود (بنت .)202 :2۸50 ،تصورات ذهني ما از
رخدادهاي تاريخي توسط بازنماييها ساخته ميشوند ،در نتيجه ما از پيوند دادن گذشته و اكنون
ناتوان شدهايم .در واقع ما در قلمروي بيزمان زندگي ميكنيم (چرنوس .)0۸ :2۸52 ،بنيان
اساسي رسانههاي مدرن به تعبير جيمسون« ،تبديل واقعيت به تصوير و تکهتکهكردن زمان به
مجموعهاي از اكنونهاي ابدي است» (جيمسون .)59 :2۸52 ،بنابراين تصاوير فاجعهبار از
زندگي روزمره از هر نوع واقعيت تاريخي منفصل شدهاند و از اين رو به سادگي بازنمايي
ميشوند .كاركرد اطالعات رسانهاي كمک به ما براي فراموش كردن است.
سياست با رسانه و تبليغات گره خورده است و از اين طريق ،آپاراتوس سياست ،ديدي كور،
انتزاعي و بيش از پيش غيرسياسي از امور ارايه ميدهد .از اين رو رسانه كارگزار سياستزدايي
است .فرهنگ رسانهاي بازنماييهايي توليد ميكند كه درصدد تلفيق وفاق و رضايت ،نسبت به
بعضي مواضع سياسي هستند و اعضاي جامعه را وادار ميكند كه ايدئولوژي خاصي را وضعيت
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طبيعي امور بپندارند (گلنر به نقل از بنت .)202 :2۸5۸ ،در اين ميانپردهي تاريخي ،غرب
هژموني گستردهاي بر انتشار تصاوير رسانهاي دارد؛ و سرمايهداري در تالش است تا به
واسطهي رسانه ،به خلق اسطورهها مبادرت بورزد .از اينرو رسانه در سرمايهداري از طريق
مالکيت ابزار توليد و گردش تصاوير ،اخبار و نمايش درصدد سلطه است؛ چيزي كه فاچز آن را
«امپرياليسم رسانهاي» مينامد (بنگريد به فاچز .)0222،اين امپرياليسم همواره گفتمان ژورناليسم
را در راستاي تأييد قدرت نظام سرمايهداري جهت ميدهد .بنا به تعبير ادوارد سعيد اسالمِ
رسانهها ،اسالم تروريسم و بنيادگرايي است (سعيد .)022 :2۸75 ،در اينجا ،شرق جهان اسالم
است و بازنمايي ،خلق اسطوره آن .براي منطق حاكم بر نظام سرمايهداري ضروريست كه
جابجايي استراتژيها را در اين گوشه از دنيا سرپوش نهد .هر عمل تازهاي گويي نيازمند
اسطورهاي كهن است ،اما در بستر انتزاعيترين تصاوير .دخالت در واقعيت ،ايجاد آشوب در آن
و سپس بازسازي خالقانه آن از ويژگي تصاوير انتزاعي است (شعيري .)2۸۳۳ ،كاريکاتور
انتزاعيترين نوع ژانر تصويري است.
2

در تاريخ  ۸2دسامبر  0229روزنامه «يولندز-پُستن» در كشور دانمارک در قالب
كاريکاتورهايي تحت عنوان «چهرهي محمد» يک «چهره انسانيِ كهن را زشت طراحي كردند»
(الحاج صالح .)2۸59 ،آن هم صرفاً بخاطر رفع خودسانسوري در دانمارک نسبت به دين اسالم.
پرسش اساسي اين است كه اين تاكتيکها برخاسته از كدام استراتژيهاي هستند .مساله ،شرايط
توليد و بازتوليد اسطورهسازي به واسطه اين صنعت (هنر) زيباييشناسانه است .البته ،در سوي
ديگر موضوع ،خود اسالمگرايي راديکال است كه به نوعي فضا را براي خلق چنين تصاويري
فراهم ،و همچنين واكنشهاي جهان اسالم كه به نوعي شرايط بازتوليد اين بازنماييها ايجاد
ميكند .ضروري است كه بدانيم آنچه كه براي گفتمان ژورناليسم غربي مهم است نه خود
كاريکاتورها ،كه واكنش مسلمانان در ماههاي پس از انتشارشان بود (شترومبک و شتها.)2۸۳5 ،
در واقع در اينجا تصاوير هستند كه وظيفۀ گرهزدن اسالم سياسي مدرن را با جامعه مسلمانان بر
عهده دارند .اما نبايد فراموش كرد كه پيش از انتشار تصاوير مدتها بود كه اسالمگرايي راديکال
در نبود بديلي رهاييبخش ،در حال صورتبندي خود در مواجهه با يک جهان نابرابر بود.
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بحث اصلي ،در اينجا نه تصوير ،بلکه داللت است؛ داللت بر يک تماميت انضمامي خاص و
همچنين زمينه فرهنگي و اجتماعي خاصي كه همواره زيرِ تصاوير متورم پس رانده ميشود .اين
تصاوير توليدات فرهنگي غرب هستند .كاريکاتورها در مقام نظامي نشانهشناسانه ،تصاويري
هستند كه گويي با كاركرد غيرارجاعي خود در پي ايجاد شرايط گفتماني-تصويري هستند كه
قادر به خلق معنايي هنري و اسطورهاي باشند (شعيري .)2۸۳۸ ،كاريکاتور در اينجا به بيرون
ارجاع نميدهد چرا كه خود درصدد خلق معنايي زيباييشناسانه است كه حالتي از زيستن را به
تصوير ميبخشد؛ تصوير را از حضور پر ميكند .اسطوره ،سراسر اسالم را نشانه ميرود اما از
طريق يک چهره انسانيِ قديمي كه مورد توجه اسالميزم راديکالِ قرن بيستم قرار گرفته است.
ده سال بعد ،در سال  ،0229اين صنعت ،اين بار در فرانسه ،در نشريه فکاهي «شارلي ابدو»

2

با عنوان «صد ضربه شالق ،اگر از خنده غش نکني» تکثير شد :جريان موسوم به شارلي ابدو و
كشتارهاي پاريس كه از نو شر ايط را براي خشونت در اسالم توليد و بازنمايي را براي
ژورناليسم غربي بازتوليد كردند.
ضرورت اين مطالعه ،از همگانيشدن اين تصاوير به ميانجي گفتار رسانهاي و ژورناليستي
برميآيد .توييتر اعالم كرد «هشتگ من شارلي هستم» در كمتر از بيست و چهار ساعت بيش از
سه ميليون و پنج هزار بار توييت شده است .همچنين يک هفته پس از كشتار ،نشريه شارلي
ابدو كاريکاتور جديدي را از پيامبر به چاپ رساند كه تيراژ آن به سه ميليون رسيد ،در حالي
پيشتر فقط در شش هزار نسخه چاپ ميشد .همچنين در حمايت از شارلي ،نشريات غربي از
قبيل «واشنگتنپُست ،روزنامه سراسري فرانکفورت ،كوريرا دِالسرا و گارديَن» كاريکاتور «صد
ضربه شالق» را در صفحه اول خود منتشر و بازنشر كردند .در مواجهه با چنين ژورناليسمِ
يکسانسازي پرسش از عمق تصاوير مطرح نيست .سلطه ژورناليسم ،پيامد از كفدادن
حوصلهي تفکر ،تأمل مداوم و عميق است .ما ،با مفروضات تاريخي ،گفتماني و روششناختي
فوق ،بر آنيم كه كاريکاتورهاي نامبرده را در مقام نظامياسطورهاي نشانهشناسي كنيم .هدف،
نگاهي گستردهتر به اين تصاوير و نوعي مخالفخواني در چارچوب نظام مسلط است .اين
نوشتار در پي پاسخ به اين پرسش است كه اين كاريکاتورها چه تصويري از پيامبر اسالم ارايه
ميكنند و حامل چه اسطورههايي هستند؛ و با شکافتن پوستهي تصاوير در تالش است كه به
1 Charlie Hebdo
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تخاصمات تاريخي نهفته در پس پرده ،بپردازد ،تا شايد مجالي براي بازانديشي و فراخواني
تاريخ فراموش شدهي آن ،از حاشيه به متن ،فراهم سازد.

بینش -روش :اسطورهشناسی
روالن بارت با انتشار اسطورهشناسيهاي خود ،بينش و روش خود را در خوانش اسطورههاي
زمان حال براي ما رقم زد .نقطهي آغاز مشاهدات او در «اسطورهشناسيها« اين بود كه
روزنامهها ،عکسها ،فيلمها ،شوها و عقل سليم واقعيتي را كه تاريخي است به گونهاي نمايش
ميدهند كه گويي امري طبيعي است (اباذري .)2۸۳ :2۸52 ،نزد بارت اين امر نوعي
سوءاستفادهي ايدئولوژيکِ نهادهاي بورژوايي از زندگي روزمرهي معاصر بود و جامعهي
سرمايهداري ميداني برايِ هستي داللتهاي اسطورهاي است .از نظر بارت ،اسطورهها اين
كاركرد را براي نهادهاي بورژوايي دارند كه نظم موجود را نظمي هميشگي و جاودانه جلوه
ميدهند « :وظيفه اسطوره آن است كه توجيهي طبيعي از نيتي تاريخي به دست دهد و امر
محتمل را به امري جاودان بدل سازد» (بارت .)221 :2۸52 ،آنچه «جهان» در دسترس اسطوره
قرار ميدهد واقعيتي تاريخي است كه انسان آن را توليد كرده است ،اما آنچه «اسطوره» به
نمايش ميگذارد تصويري طبيعيشده از اين واقعيت است .از اين رو اسطوره با از دست دادن
خصوصيت تاريخي اشياء برساخته ميشود« :اسطوره واقعيت را وارونه ميكند و آن را از تاريخ
تهي ميسازد» (همان .)227 :بدينترتيب ،كاركرد اسطوره تهي ساختن واقعيت است .در نهايت،
بارت از ديدگاه نشانهشناسانه ،اسطوره را گفتاري سياستزدوده ميداند كه در پس آن،
تخاصمات تاريخي طبقاتي نهفتهاند كه زادهي بزنگاههاي تاريخي هستند و سرمايهداري براي
جاودانه ساختن خود از آن استفاده ميكند .بنابراين هدف از مطالعهي اسطوره از سوي بارت
افشاي اين طبيعت كاذب و بيگانه شدهي زندگي روزمرهي ماست .اما اسطوره از چه طريقياين
كاركرد را انجام ميدهد .به بياني ديگر مکانيسم اسطوره چيست؟
بارت ،اسطوره را نوعي گفتار در نظر ميگيرد كه حاوي نظامي ارتباطي است و همواره
پيامي را منتقل ميكند« :اسطوره شيوهاي از داللت است» (بارت .)۳9 :اسطوره يکي از
زيرمجموعههاي كلي نظام نشانهشناختي است .منظور بارت از علم نشانهشناسي «علم عام
نشانهها» است كه توسط سوسور در درسگفتارهايش دربارهي زبانشناسي مطرح شده بود.
سوسور زبان را ساختاري با منطق دروني خود ميداند كه در آن هر نشانهاي در تفاوت و
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تمايزش با ساير نشانهها تعريف ميشود .زبان بر هيچگونه واقعيت بيروني داللت نميكند بلکه
داللتي دروني است .هر نشانهاي حاصل پيوند دال و مدلول است؛ دال ،تصويري نوشتاري يا
پيامي صوتي است و مدلول ،مفهوميذهني (نه واقعي) از آن است .در نظام نشانهشناسيِ بارت،
«دال» ،معنا-شکل خوانده ميشود« ،مدلول» مفهوم است و نشانه يا حاصلجمعِ اين دو «داللت»
ناميده شده است (اباذري .)222 :2۸52 ،دالِ اسطورهاي به دو شکل خود را نشان ميدهد :از
سويي پُر است و از سويي ديگر تهي است؛ به عبارت ديگر هم معنا است و هم شکل
(بارت .)52،منظور بارت از پر بودن دال اشاره به تاريخ انضمامياي است كه يک تصوير يا
نوشتار در پسِ خود پنهان كرده است .به عبارتي ديگر ،پر بودن دال اسطورهاي به تاريخمندي
موضوع گفتار اسطورهاي اشاره دارد .اما زماني كه دال به صورت شکل درميآيد ،اسطوره بر اين
واقعيت چنگ مياندازد و در نتيجه «معنا تهي و فقير ميشود؛ تاريخ به هوا ميرود و فقط كلمه
باقي ميماند .از اين رو اسطوره پيامد واپسروي «معنا» به «شکل» است» (همان) .اين جابهجايي
است كه حضور اسطورهاي را برميسازد.
در نظام نشانهشناسانهي سوسوري نسبت ميان دال و مدلول اختياري است ،اما اين نسبت در
اسطوره هدفمند است ،بدين معنا كه اسطورهها نهادها ،ارزشها و انگيزشهاي خاصي را اشاعه
ميدهند؛ به تعبير بارت هر نظام نشانهشناختي ،نظامي از ارزشها را منتقل ميكند .اسطوره،
تاريخ و جغرافياي خاص خود را دارد (بارت .)20۸:2۸52كاركرد اسطوره نه پنهانسازي كامل،
بلکه تحريف و مخدوشكردن است .آنچه كه تحريف ميشود دال پر معنا است .اسطوره هيچ
تبييني از واقعيت ارائه نميكند بلکه آن را صرفاً گزارش ميدهد .بر اين مبنا ،رمزگشايي اسطوره
به معناي پيوند دادن طرح اسطورهاي به تاريخ عمومي است تا نحوهي پيوند خوردن حضور
اسطوره با منافع جامعهاي خاص را تبيين كند (همان .)222 :اگر اسطوره ،نوعي دروغ است،
نشانهشناسي نوعي نقادي راديکال و در حکم روشي رهايي بخش است .در نهايت بارت به
مجموعهاي از متون رتوريک اشاره دارد كه در مقام مجموعهاي سازنده ،ثابت ،منظم و پايداري
هستند كه بر حسب آنها ،اشکال متنوع دال اسطورهاي خود را سامان ميدهند .صورتهاي
اصلي اين متون ،يه صورت فشرده عبارتند از 2 :مايهكوبي  0محروميت از تاريخ  ۸شبيهسازي 2
اينهمانگويي  9نهاين و نهآنگري  1كميكردن كيفيت و  7گزارش( .بارت.)205 :
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از آنجا كه گفتار اسطورهاي ،نه فقط گفتار نوشتاري بلکه عکاسي ،سينما ،گزارشها ،ورزش،
نمايشها و تبليغات را نيز شامل ميشود و تمام اينها ميتوانند در خدمت گفتار اسطورهاي
باشند؛ در اين جستار با تکيه بر اسطورهشناسي بارت و طرح نقادي نشانهشناختي آن ،برآنيم كه
ايدئولوژي و اسطورهي «كاريکاتورهاي سياسي پيامبر» را ،به مثابه نظامي نشانهشناختي،
بازخواني ،رمزگشايي و واسازي كنيم.

«کاریکاتور» و سیاست
كاريکاتور ،ژانر هنري خاصي است كه به شکلي مستقيم درگير مسايل اجتماعي ،فرهنگي و
سياسي است .اين ژانر ،بازنمايي نامأنوس جهان روزمره ما از طريق نقاشي يا طراحيهاي
عجيب و غريب است كه از حيث فرم و محتوا متمايزند .از نظر فرمي ،كاريکاتور « تركيب
درهم تنيده و پيچيدهاي از نشانههاي ديداري و نوشتاري است و از اين لحاظ صورتبندي
بسيار دشواري از نشانهها را داراست» (دياموند .)090:0220 ،از نظرگاه نشانهاي ،كاريکاتورها از
قدرت بسيار بااليي برخوردارند ،زيرا بدون هيچگونه محدوديتي ،از امکان دخل و تصرف در
دالها بهرهمند هستند و حتي ميتوانند آنها را به مرحلهي آشوب هم برسانند .در اين ژانر ما با
هجوم دالها مواجهيم ،چنانکه اين دالها در پيوستار ناآشنايي در برابر عادات ما ،كنار يکديگر
چيده شدهاند .از نظر فرمي ،كاريکاتور در حکم يک وضعيت « ترانشانهاي» است و اين ويژگي
به معناي جايگيري نامتجانس نشانهها است (شعيري .)2۸۳۸ ،اما اين محتوا است كه تعيين مي-
كند كه مواجههي كاريکاتور با سياست چگونه است.
از نظر محتوايي آنچه كه كاريکاتور را از ساير ژانرهاي هنري متمايز مي كند ،وجود
عناصري از "خنده" ،شوخي و ريشخند است .تمامي مسايل در زمينههايي كه كاريکاتور به
تصوير ميكشد و به آن ارجاع ميدهد با شوخي و مزاح همراه است .از اين رو ما با تمهيداتي
تصويري روبهروييم ،از قبيل « :اغراق ،قياس ،كنايه و برچسبزني» (گرينبرگ .)0220 ،گويي
كاريکاتور در پيوند با خنده است كه خصلت سياسي خود را به دست ميآورد « .خنده ارزش
ژرف نوعي جهاننگري را دارد و يکي از شکلهاي اساسي حقيقت درباره مجموع جهان ،تاريخ
و انسان است» (باختين .)292 :2۸52 ،بنابراين از نظر جهتگيري ،اين ژانر ،انتقادي -رهايي
بخش است به شرط آن كه خندهاي كه خلق ميكند هرم قدرت و ساختارهاي سركوبگر را
نشانه رود .كاريکاتور نوعي بيان حقيقت از طريق تصويرسازي خيالي ،اغراقآميز و خندهدار
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است .اين ژانر در حکم نوعي شبيهسازي تکثيريافتهي واقعيت است .هدف از استفاده از شوخي
و خنده در كاريکاتور صرفاً خنديدن نيست ،بلکه هدف عام آن نوعي « افشاگري» است (
مِدهارست و دِسوزا.)۳2:25۳2 ،
نگاه كاريکاتور سياسي تنها كارگزار تغيير نيست ،بلکه نوعي «دعوت» تلقي ميشود .دعوت
به يادآوري مسايل ،ارزشها و اخالقياتي كه ما هرروزه در سطح خرد و كالن با آنها دست و
پنجه نرم ميكنيم« .كاريکاتورها ميتوانند همچون لنزهايي به كار روند كه از طريق آنها تاريخ،
سياست و جامعه نگريسته و تفسير شوند» (استريچر .)2۸2 :2517 ،مکانيسم اساسي كاريکاتور
«گروتسکي كردن واقعيت» است .آنها بر اين اساس در واقعيت دخالت ميكنند و عادتهاي ما
را درهم ميشکنند .اين ژانر داراي قدرت استيضاح كننده است و ما را واميدارد تا وضعيت
حاكم را دوباره بازخواني كنيم .كاريکاتوريست به موضع منتقد اجتماعي نزديکتر است تا
هنرمند .او ميتواند از اين حيث ،گزارشگر يا مورخ باشد چرا كه «كاريکاتور افشاگر روابط در
همتنيده مردم ،رخدادها و قدرت است (مِدهارست و دِسوزا .)۳7 :25۳7 ،با همه اين اوصاف،
واقعيت ميتواند كاريکاتورگون به ما عرضه شود.
كاريکاتورِ سياسي بسته به زمينههايش ،ميتواند افشاگر نبوده بلکه پوششي ايدئولوژيک
براي فريب و جعل تاريخ باشد .اين ژانر ميتواند به گونهاي فاحش ،كارگزار سيستمهاي سلطه
و سركوب و در خدمت هژموني حاكم باشد؛ چنانکه سيمور ميگويد« :كاريکاتور سياسي از
لحاظ كاربرد تصاوير و اصول زيباييشناختي به ژانري محافظهكارانه تبديل شده است» (سيمور،
 .)۸09 :0222انتشار كاريکاتورهاي نژادپرستانه عليه اقليّتها در اروپا و در رابطه با سياستهاي
ضدمهاجرت تأييدي بر اين نکته است .در وضعيتي كه هر چيزي به فرايند شيوارگي تن مي-
دهد ،ژانر كاريکاتور و به تَبَعِ آن ژانر خنده نيز سير زوال و تباهي در پيش ميگيرد .وقتي
كاريکاتور سياسي ماهيت افشاگرانه خود را از دست ميدهد ،اين ژانر به شکل طرحهاي كميک
در ميآيد .در پي آن ،انهدام ماهيت انتقادي خنده نيز رخ ميدهد .در طرحهاي كميک ،خنده
نوعي سرگرمي به منظور رفع خستگي در اوقات فراغت است نه گونهاي از جهاننگري انتقادي.
از اينرو ،اين ژانر هنري نيز ميتواند يکي از كارگزاران سياستزدايي باشد.
كاريکاتور سياسي ميتواند نوعي بازخواني وارونه از ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي حاكم
باشد .كاريکاتور سياسي پديدههاي اجتماعي و سياسي را قاببندي ميكند و خواننده را وادار
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ميكند با تصاوير و پيام عرضه شده همسو شود (گرينبرگ .)2۳0 :0220 ،اين همان هجوم به
واقعيت ،در جهت تحريف آن است .كاريکاتور سياسي بر اساس امکانات و اختياراتي كه دارد،
ميتواند يکي از مواد اصلي اسطورهسازي باشد .اين امکان چيزي است كه در اقتصاد نشانههاي
اين ژانر نهفته است ،زيرا با كمترين نشانه ميتواند عميقترين پيام و گفتمان را خلق كند .به
طور كلي اسطوره ترجيح ميدهد كه با تصويرهاي فقير و ثابت كار كند .جايي كه بيشترين
امکانِ معنازدايي باشد :مانند كاريکاتورها ،كپيها و نمادها (بارت.)220 :

نشانهشناسی «کاریکاتورهای سیاسیِ پیامبر اسالم (ص)»
در مواجهه با چنين كاريکاتورهايي ،نخستين پرسش اين است كه اين تصاوير مجري چه
گفتماني هستند و در ميانهي هجوم اين تصاوير چه مفهومي را در خود پنهان كردهاند .اين
تصاوير با نشانه گرفتن پيامبر اسالم ،بنيان يک جريان را مورد هدف قرار دادهاند ،اما بدون قرار
دادن آن در جايگاه تاريخي خود .براي رمزگشايي اين مساله ميبايست منطق دال را واكاوي
كرد .از كاريکاتورهايي شروع كنيم كه در سال  0229در نشريهي يولندز -پُستن در دانمارک به
چاپ رسيدند .در اين تصاوير ،پيامبر اسالم در هيأتي با لباسهاي عربي -هندي با خنجري در
دست و دو زنِ با نقاب و چادرسياه ايستاده در پشت سر ،به تصوير كشيده شده است .اين منطق
همنشيني بر چه چيزي داللت ميكند؟
مدلول اين تصوير ميتواند وضعيت درون فرهنگي دين اسالم و جوامع اسالمي باشد .اين
تصوير مردساالري در اسالم را به ميانجي تصوير پيامبر نشان ميدهد؛ تمركز بر خشونت عليه
زنان و ديگريهايش ،اعالم ميكند كه اسالم فرهنگي بسته است كه با هركس غير از خود به
مثابه شيء برخورد ميكند .و در مورد زنان ،پيام اينست :اسالم با زنان ،همچون اموال و دارايي
برخورد ميكند .مسالهي حجاب و نقاب نيز از داللتهاي فرهنگي خود در شرق جدا شده
است و بهسان امري سركوب كننده به تصوير كشيده شده است .در اين تصوير لباسي كه به
پيامبر داده شده شايان توجه است؛ لباسي عربي با دستاري هندي كه تداعي كنندهي چهرهاي
معروف در قرن بيست و يکم است :چهرهي يک تروريست شرقي! اين يکسانسازيِ ديگري
حتي در چهره و لباس ،عدم تمايل به ديدن تفاوت و تمايز را در مواجهه با ديگري به ما گوشزد
ميكند.
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در كاريکاتور بعدي نيز چهرهي پيامبر با سبک و سياق چهرهاي هندي (شبيه سيکها)
اينهمان شده است؛ چهرهاي ريشو و عبوس كه بيشتر يادآور مرد اول طالبان ،مال عمر ،است تا
چهرهي يک عرب متعلق به عربستان سعودي .در اين تصوير ،بخش باالييِ دستار سياه به
صورت يک بمب در حال انفجار ترسيم شده است كه بر روي آن شعاير اسالمي حک شدهاند.
مدلول اين تصوير ،خشکانديشي مذهبي و فکري است كه خود بر عمليات انتحاري معاصر و
خشونت عملي و فکري آن در اين عصر داللت دارد :اسالم ،ديني خشن است كه با هيچ كس
سر مدارا ندارد و تفکرات پيامآور آن منشأ خشونتهاي امروزي است.
در كاريکاتورهاي نشريهي شارلي ابدو ،مساله اندكي متفاوت بود .انگار اين تصاوير ،چهره و
شخصيت پيامبر اسالم را تنها براي خنده به تصوير كشيده است .گويي اين خنديدن نشان از
آزادي بيان دارد فارغ از اينکه اين سخره گرفتن كدام كورسوهاي تاريخي را نشانه گرفته است.
در اينجا نيز پيامبر در هيأت مردي با رداي عربي و دستار هندي بازنمايي شده است و اين
تصوير كارتوني گردانندهي تمام تصاوير روايي است .منطق دال با قرار دادن تصوير فانتزيک
پيامبر در كنار خون ،شمشير ،بمب ،بيابان و حتي صحنههاي پورن با ريشخندي بر لب كه به
صورت نظارهگر تصوير خيره شده است 2.مدلول همه اين تصاوير چند صفحهاي شخصيت
پيامبر اسالم ،شريعت اسالمي و نظام فکري-ارزشي اسالم است .تصاوير شارلي ابدو به صورتي
كلي بر شخصيت يک مسلمان و نظام ارزشي وي داللت دارد .در واقع بر چهرهي يک مسلمان
و تهديدهاي نهفته در آن داللت دارد كه با خشونت ،عدم مدارا و نابخردي اينهمان شده است.
گواهِ اين گفته در تصوير روي بر جلد نشريه آمده است« :صد ضربه شالق ،اگر از خنده
غش نکني» .اين گزاره به قوانين شرعي اسالم ارجاع ميدهد .مانند كاريکاتور نشريه يولندز-
پوستن؛ البته بدون در نظر گرفتن هيچ پيش زمينهاي .مدلول شالق شکنجه است ،شکنجهاي
بدني كه قانون را بر بدن حک ميكند ،عذابي فيزيکي كه سوژه نظارهگر را ميترساند .عذابي كه
به واسطه ويديوهاي منتشر شده از داعش جهان اسالم را به يک كابوس تبديل كرد .صد ضربه
شالق به قوانين قرون وسطايي داللت دارد .قوانيني كه بيشترين تمركزشان بر بدن بود« .تعذيب
و شکنجه ،آشکاركردن حضور نامحدود قدرت بر بدن مجرم ،براي همگان بود» (فوكو:2۸۳9 ،

 2به دليل اهانتآميز بودن جزييات ،از توضيح آنها پرهيز شده است.
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« .)12صد ضربه شالق» ،به تصوير كشيدن خشونتي ديني در برابر انساندوستي ليبراليستي است
و آنجا كه ترس از اسالم را به تمسخر ميگيرد ،روايت نابِ اسالمهراسي است.
يکي ديگر از اين تصاوير شبه-انيميشيني ،در حالي كه بمبي در حال انفجار در دست دارد
ميگويد« :تنوع زندگيهاي طوالني» .اين گزاره در همنشيني با بمب در حال انفجار ،يک تناقض
را نشان ميدهد ،اعالم يک زندگي جاودانه ،اما به قيمت مرگ .نوعي گرايش به مرگ در
زمانهاي كه مرگ و نمايش آن به گونهاي بنيادي قرنطينه ميشوند .اعطاي زندگي جاودانه از
طريق عمليات استشهادي از سوي جريانهاي افراطي داللت ضمني اين تصوير را برميسازد.
ارجحيت دادن بر مرگ در برابر زندگي اعالم يک فاصله است .اين اعالم يادآور همان جهاد يا
جنگ مقدس است .اين اعالم در بيان يک تصوير گويي تماميت فکري يک جهان به بنبست
رسيده را فرياد مي زند.
در تصوير بعدي ،همين انيميشين به صورت عريان جلوي يک تصويربردار دراز كشيده
است .اين تصوير با آميزهاي از فضاهاي پورنوگرافيک -اروتيک ،تركيب شنيعي از نشانهها را
براي تقدسزدايي از يک كرامت كهنِ انساني همارز ميكند .اين تصوير مخاطبان خود را اينبار
به واسطه بازارِ جنسي صدا ميزند .اين تصوير ،يادآورِ فانتزيهاي شرقشناسانهاي است كه
اعراب و آفريقاييان را به شکلي ژنتيکي شهوتران تصور ميكردند .اين تصوير همان نشاني است
كه نظام سرمايهداري از طريق آن شهروندانش را نامگذاري ميكند؛ اين تصوير يک نشان
دموكراتيکِ غربي است .نشاني كه نظام پارلماني سرمايهساالر طراح آن است (بديو.)2۸5۸ ،
نشاني كه آزادي را مترادف با لذتگرايي بيقيدوبند معرفي ميكند .در اين تصوير ،جهانِ يک
تاريخ ،جهان اسالم ،به معرض فروش گذاشته ميشود.
داللت كلي اين تصاوير ،تاريخ ديگري مسلمان را برميسازد .چيزي كه در گفتمان
ژورناليسم غربي بازيهاي آزادي بيان هستند ..هنگامي كه سرمايهداري ديگر بديلي براي تاريخ
ندارد ،يگانه راه ممکن بازيكردن با ديگر بديلهاي موجود است .كاريکاتورهاي مريم مسيح،
پيامبر اسالم و حتي كاريکاتور منسوب به كاريکاتور خدا در  ،0221و اخيراً محمدعلي كلي،
صرفاً تصوير نيستند.
در كاريکاتورهاي موضوع بحث حاضر ،با نوعي مضامين رنگي نيز مواجه هستيم و رنگها
بيطرف نيستند .آنها در حکم نشانههايي هستند كه در بازنمايي ديگري مسلمان حضور دارند.
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اين نشانههاي ديداري بر مبناي نظامي خاص طبقهبندي شدهاند و در كنار يکديگر ،در محور
همنشيني قرار گرفتهاند .رنگهايي كه به طور عمده در اين كاريکاتورها استفاده شده است (چه
در نشريهي دانماركي و چه در نشريه فرانسوي) سفيد ،سياه و سبز هستند .رنگ سبز بر معنويت
اسالم داللت دارد؛ رنگ سبز رنگ مسلمانان است ،رنگي كه يادآور بهشت است .مسلمانان با
رنگ سبز اينهمان شدهاند و در همين قالب شبيهسازي ميشوند .رنگ سياه در فرهنگ اسالمي
بر تعزيه و مرگ داللت دارد؛ به اندوه ،رنج و عذاب و رنگ سفيد نيز بر پاكي و معصوميت.
شبکهي همنشيني اين دالهاي بصري در كنار تصوير فانتزيک پيامبر ،به صورت «شکلي محض»
در كنار بمبها ،شمشيرها ،و سيمايي خشمگين كه تداعي كنندهي بنالدن و مال عمر و حتي
ابوبکر بغدادي است ،قرار گرفتهاند .اين دالها بر نوعي معنويتخواهي مرگ داللت دارند .در
سطح داللت ضمني ،اين رنگها بر مفهوم «جهاد» داللت دارند؛ مفهومي اسالمي كه پس از يازده
سپتامبر خاطرِ آرام غربيان را بسيار آزرده است .منظومه نشانگاني اين رنگها اين پيام را منتقل
ميكنند« :جهاد ،همان فاشيسم سياه اسالمي است كه با وعدهي بهشت ،منشأ شر مطلق و
خشونت در جهان ما است».
اين تصاوير كاريکاتوري در پس زمينهي شکليِ خود بر مبناي منطق اقتصاد نشانهها و در
سطح داللت ضمني ،به جرياناتي از قبيل طالبان و خشونت عليه زنان مسلمان ،القاعده و يازده
سپتامبر و نفرتپراكني در ميان اروپاييان و آمريکاييان ،داعش و كينتوزي مسلمانان نسبت به
غربيها اشاره دارند .اين گزارهها خود را در قالب دال اسطورهاي ،بدون پيوندي با تاريخ و
واقعيتهايش نمايان ميسازند.
اين كاريکاتورها در غرب منتشر ميشوند و به مثابه گفتاري اسطورهاي پيامي را درباره
ديگري مسلمان و ديگري بزرگ جهان اسالم منتقل ميكنند .ديگري مسلمان خيلي دور نيست،
او «همسايه» است .او در ميان آنها ساكن گشته است .او در اين تصاوير وجود دارد اما وجود او
مسخ شده است؛ تاريخي كه به آن تعلق دارد زدوده شده است .آنچه كه باقي مانده ،انتزاعي
محض از تصاوير و شخصيتهاست .اين تصاوير بر مبناي اقتصاد نشانهها به ديگري مسلمان
حضور ميبخشد اما كماكان در تملک نگاه خيرهي غرب است .چيزي كه باقي مانده است
لذتبردن از ديگري در مقام شيء ،با طرحي كميک است و با ارائهي تصويري كميک از پيامبر
اسالم گويي تاريخي «ننگين» از تاريخي «رنگين» سوا ميشود.
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اين كاريکاتورها وراي تصويريبودن محض ،نگاهي نژادپرستانه را در مواجهه با مسلمانان و
اسالم ارائه ميدهند .آنها پيامبر اسالم را شبيهسازي ميكنند .اين تصاوير به مثابه ميانجي
شناخت اروپاييان از مسلمانان و اسالم حکم نوعي سپر بال را ايفا ميكنند .اين سياست
بازنمايي ،ديگريِ مسلمان را ناديده ميگيرد و نميگذارد او رويتپذير شود .ديگري با تمام
تاريخي كه دارد ،به امر همساني غربي فروكاسته ميشود .او به مثابه طرحي كميک نمادينه
ميشود؛ حضور او تعديل شده ،استحاله مييابد و در نهايت به ابژهاي سرگرمكننده تبديل
ميگردد .بنابراين بايد او را جذب و ادغام كرد« ،بايد صورتي براي ظاهر شدن به او پوشاند،
بايد او را به ابژهاي محض ،به چيزي تماشايي و به دلقک تبديل كرد» (بارت .)52،در نهايت
پيامبر اسالم در چنبرهي اين خشونت نمادين به مرزهاي تاريخ پس رانده ميشود؛ و به موضوع
خنده بدل ميشود .ديگري مسلمان در برابر هجوم دالهاي تصويري به شکلي چندوجهي به
يک نماد فروكاسته ميشود كه خود معادل مرگ و نابودي آن است .اين فرايند ،نوعي نامگذاري
نمادين است ،به شهروندي مسلمان حضوري ميبخشد كه از قبل رانده شده است (حذف
ادغامي) .اين خشونت در ساختار زباني ما سکنا گزيده است .زيرا «زبان داراي خصلتي
هژمونيک است» (ژيژک.)7۳ :2۸۳5 ،
كاريکاتورها به خشونت و تروريسم اسالمي داللت دارند و با تعبيهي اين خشونت در
شخصيت پيامبر به نوعي به شگرد اينهمانگويي متوسل شدهاند .اين شگرد مبتني بر جاهل
پنداشتن مخاطب است و بر نوعي توهم علت و معلولي استوار است و موضوع را اينگونه تبيين
ميكند :نگاه كنيد خشونتهايي كه امروزه از سوي مسلمانان ميبينيم ريشه در تفکرات بدوي
محمد عربي دارد .اين تصاوير با ازليكردن تاريخ معاصر اسالم به معادله اسالم-تروريسم ،تاريخ
را براي جهان اسالم بتواره مي كند .اين نوع استدالل پوپوليسم را در چهرهاي عقالني به
نمايش ميگذارد.

ایماژها و اسطورهها
دور باطل ايماژ-اسوره ،خود رخداد تروريسم و بنيادگرايي اسالمي را از تاريخ تهي ميكند و
چهرهاي ازلي به آن ميبخشد .ردِّ پاي اين واقعيات به جاي اينکه در تاريخ پيگيري شود در
درون زمان حال و در مقام امري فراتاريخي پديدار ميگردد .بدين صورت ،اين تصاوير به
گزارشگر بيطرف واقعيت تبديل ميشوند .اما چيزي در اين تصاوير هست كه داللت
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اسطورهاي را برميسازد؛ كاريکاتورها با تبديلكردن چهرهي «ديگري بزرگ» به ابژهي محض
خنده و سرگرمي ،در پي اغواي يک تاريخ هستند .سطح ضمني داللتهاي معنايي ارتباط
نزديکي با فرهنگ ،دانش و تاريخ دارد و برخالف سطح صريح داللت چندمعناييتر است .هر
جامعه و تاريخي با تحميل طبقهبنديهاي خاص خود بر معناي نشانهها و مسايل خود ،نظم
فرهنگي غالبي را به وجود ميآورد (خالقپناه .)272 :2۸۳۳ ،در اين تصاوير بايد در جستجوي
چيزي بود كه خود تصاوير مانع از نمايان شدنش ميشوند.
ژست «تروريسم اسالمي« درونمايهي اصلي دال اسطورهاي كاريکاتورهاي مذكور را تشکيل
ميدهد .پيامي كه اين گفتارِ اسطورهاي منتقل ميكند .اين است كه بنيادگرايي اسالمي شکل
غالب خشونت را در جهان سده  02شامل ميشود؛ گويي تنها مسالهاي كه تمدن دموكراتيک
غرب را تهديد ميكند تروريسم اسالمي است .در اين منطق يکسانساز ،دال اسطورهاي
تروريسم با بنيادگرايي اسالمي اينهمان ميشود و حاصل آن نوعي اسالميزهشدن تروريسم از
سوي نظم نمادين تمدن سرمايهداري غرب است .در ايماژ تروريسم اسالمي ،با نوعي
شرقيسازي چهرهي خشونت روبهروييم .در اين سازوكار ،همان كليشههاي شرقشناسانه اين
بار به شکلي جديد و نوشرقشناسانه ،خود را بر تصاوير و ذهن بيننده حک ميكند.
«برخورد تمدنها» درون مايهي ديگري است كه اين تصاوير با خود حمل ميكنند .در اين
كاريکاتورها تروريسم اسالمي در برابر «ما» قرار گرفته است :جرياني تماميتخواه ،اقتدارطلب و
تروريست در برابر ارزشهاي غربي .چنانچه گفته ميشود ،ارزشهاي اسالمي كه زادهي ذهن
«محمد عربي» است ،ارزشهايي است كه سر از فاشيسم درميآورند .در اين نظام نشانهاي،
اسالم به فوبيا بدل ميشود و مسلمانان به افرادي كه بايد آنان را تحت نظارت و مراقبت
درآورد.
دست آخر ،اسطورهي ديگري كه خود را در خالل دال نشان ميدهد همان غياب «ما» به
مثابه سوژههاي نظارهگر و خندان است ،مايي كه به اين طرز تفکر و توحش نهفته در آن
ميخندد .سوژههايي كه در نقطهاي ارشميدسي در تاريخ ايستادهاند و ديگري را نظاره ميكنند.
«ما» به مثابه سوژههايي متعلق به تمدن غربي در سرانجام تاريخ ايستاده است؛ پايان تاريخ است؛
همه ره به سوي آن دارند؛ زيرا غرب جغرافياي اين پايان است .بنابراين اسطورهي «پايان تاريخ»
آخرين كنايهايست كه اين كاريکاتورها منتقل ميكنند .پايان تاريخ نهايت خوشباشيهاي انسان
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مصرفزدهي غربي است و به مثابه تصويري مسرّتبخش ظاهر ميشود كه وراي چنين نظمي،
چيزي ديگر قابل تصور نيست .ايماژ پايان تاريخ ،نظم موجود را آرماني ميكند و از آن نيز
تاريخزدايي ميكند .نوعي غايتشناسي اُلوهي به آن ميبخشد و شهروند غربي را به تصور
آخرالزّماني از تاريخ سوق ميدهد كه تنها كاري كه بايد انجام دهد لذتبردن است .در اين
گفتار استيضاح كننده« ،ديگري» به طرحي كميک و به ابژهي خنديدن اين «من» تبديل ميشود.
از آنجا كه كاركرد اسطورهها منحرفساختن كانون نگاه و مخدوشكردن چهرهي واقعيت
است ،اين تصاوير به نوعي مانع از مراجعه ما به بيرون ميشوند؛ چرا كه واقعيتِ بيرون وسيعتر
است .اما واقعيتِ درون كاريکاتورها تحريف شده است .براي فروپاشي چارچوب تنگ تصاوير،
بايد تصاوير را در كليت انضماميشان در نظر بگيريم ،زيرا دال اسطورهاي از خالل حذف تاريخِ
موضوع تصوير ،خود را به شکلي محض برميسازد و اين تصاوير را از معنا تهي ميكند .براي
بازسازي چنين معنايي و رهايي از فريب اسطورهاي آن نيازمند بازسازي دال پر-معنا هستيم.
ميبايست دال اسطورهاي را به صورت چندوجهي قرائت كنيم و براي اين مهم بايد به تاريخ
رجوع كنيم؛ تاريخي كه در خالل برساختهشدن دال اسطورهاي ،نحيف شده است.
اين تصاوير كاريکاتوري ديگر نماد يا كنايهاي صرف نيستند ،بلکه نفس حضور تروريسم و
وحشتهاي قرن بيست و يکم را نمايش ميدهند .گويي امپرياليسم همچنان به تصويري از
حضور تروريسم براي پروژههاي جنگسازي نياز دارد .اگر نئوليبراليسم را منطق اقتصادي عصر
جهانيسازي در خاورميانه در نظر بگيريم ،ايدهي جنگ عليه تروريسم ويژگي سياسي عصر
حاضر است (كومار .)2۸52،اسمِ تهي تروريسم به عملکردي چندوجهي داللت دارد-2 :تعيين
سوژه (سوژهاي كه قرباني تروريسم است :جوامع غربي ،يا غرب)  -0تعيين محمول ( كه بايد
وجهي عيني داشته باشد :ترروريسم اسالمي) و  -۸تعيين يک زنجيره (يک صورتبندي
تاريخي جديد :عصر جنگ عليه تروريسم) (بديو.)۸52 :2۸5۸ ،

اسطوره و تاریخ
جهانيشدن سرمايهداري در ايدئولوژي نظاممند جنگ تجلي يافته است .امپرياليسم جديد
نيازمند دكترين جنگ است .تحميل ضرورتهاي اقتصادي و نظم اجتماعي روزمره نميتواند
بدون كمک نيروهاي اجرايي و قهرآميزي تحقق يابد كه نسبت به ميدان اقتصادي سرمايه محلي-
تر و از لحاظ قلمرو محدودتر باشد .جهانيشدن ،يعني امپرياليسم اقتصادي سرمايه ،هنگامي كه
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به سرانجام منطقياش ميرسد ،به نحو تناقضآميزي به دكترين جنگ متوسل ميشود (وود،
 .)251 :2۸۳۳از اينرو جنگ پيامد منطقي اين جريان است« :پيامد ضرورت ساختاري سرمايه
است» (مزاروش .)00 :2۸52 ،امپرياليسم جديد يا جهانيسازي سرمايه در قالب مبادلهي آزاد،
تجارت آزاد ،دسترسي به منابع و ذخاير نفتي جهان جنگ را به مثابه شيوهي مديريت جهان
برميگزيند .بنابراين ميتوان گفت جنگ تعيّن ساختاري انباشت سرمايه است؛ «وجه ديگري از
جهانيشدن نئوليبرالي اقتصاد است» (هايت2۸۳۸ ،آ .)20 :امپراتوري جديد در تالش است تا
هرچه بيشتر با تکيه بر ميليتاريسم بر بازار آزاد و شيرهاي نفتي جهان سلطه يابد .اما از سوي
ديگر اين نظاميگري عريان نيازمند هالهاي از خنثيسازي ،انحراف نگاهها و تصويرسازيهاي
نوين است.
از يازده سپتامبر به اين سو ،دولت آمريکا سياستهاي ستيزهجويانهي خود را به صورت
رياكارانه بر بقيهي جهان تحميل كرده است .جنگ عليه تروريسم وجه مشروعيتبخش و
ايدئولوژيک اين ميليتاريسم عريان است .در اين بزنگاه تاريخي ،تروريسم اسالمي ،به مظهر
اصلي شر بدل ميشود .آمريکا براي سومين بار پس از جنگ سرد به انگارهي شر متوسل
ميشود :اولين بار در جان بخشيدن دوباره به هيتلر در سيماي صدام حسين ،دومين بار با محور
شرارت نام نهادن ايران ،عراق و كرهي شمالي و براي سومين در تروريسم اسالمي (آشکار،
« .)02 :2۸۳2تروريسم اسالمي قلب جوامع ما را هدف قرار داده است» .اين ما چه كساني
هستند؟ اين نام تهي به كدام وضعيت انضماميداللت دارد؟ به تعبير بديو ،اين ما داراي سه نوع
صورتبندي نمادين است -2 :مايي مخاطرهآميز اما مهم (غرب) -0 ،يک نام خنثي (جوامع
غرب) و  -۸يک نام مشروعيتبخش (دموكراسيها) (بديو .)۸59 :2۸5۸ ،حاصل اين
صورتبندي ،قرار دادن تروريسم اسالمي در برابر دموكراسي غربي و اسالم در برابر غرب و
نهايتاً بازسازي منطق ورشکسته «يا اين يا آنِ» پيش روي گفتار استيضاحكنندهي «نظم نوين
جهاني» است .پس از يازده سپتامبر ،آمريکاستيزي ( حفظ ارزشهاي آمريکايي) به پارانويايي
براي جلوگيري از نقد بدل شد« .تروريسم عليه دموكراسي» در حکم نوعي قاعدهي اجماع
جهاني بر محور «يا با ماييد يا بر ماييد» ،متجلي ميشود« .يازده سپتامبر به واسطهي هژموني
رسانهاي آمريکا موجب همذاتپنداري جهان با شهروندان امريکايي شد؛ اينهمانشدن با بخشي
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از جهان سفيد (آشکار .)07 :2۸۳2 ،درج شعار «ما همگي آمريکايي هستيم» در اكثر روزنامههاي
غربي گواهي بر اين «قاعدهي اجماع» است.
اگر جنگ عليه تروريسم وجهي ايدئولوژيکِ نظاميگري امپراتوري سرمايه است ،پس بايد اين
تهديد به يگانه تهديد جهان بدل شود .حاصل اين نگاه ،تبديلشدن اسالم به يک «هراس همگاني»
در غرب است (مارانسي .)5 :022۳ ،اسالمهراسي ميبايست همچون گفتار نوشرقشناسانه در نظر
گرفته شود كه از طريق آن غرب ،جهان اسالم را زير سيطرهي خود قرار ميدهد (برت 022۳ ،و
مِدود .)022۳ ،اسالمهراسي ،نوشرقشناسيِ زمانه ماست .اسالمهراسي معرف تفکر قوممدارانهي
اروپايي و گفتمان نواستعماري جديدي است كه از طريق آن جهان سرمايهداري كنترل هژمونيک
خود را بر جهان اسالم و خاورميانه حفظ ميكند (سعيد.)21 :022۳ ،
پس از يازده سپتامبر ،ايدههاي نوشرقشناسانه به شکل مستقيمي به جنگ عليه تروريسم
پيوند خوردهاند (فِکِت .)2 :022۳ ،مسلمانان ،تحت نگاه خيرهي اسالمهراسي ،مانند يهوديان
به ابژههاي نژادپرستي فرهنگي بدل شدند؛ پديدهاي كه اصوالً نمادين و گفتماني است (وكيل،
 .)۸1 :022۳در عصر جهانيشدن ،غرب نيازمند امري رتوريک براي راندن ديگري به شکلي نرم
و پنهان است .اين كار از طريق نژادپرستي فرهنگي اجرا ميشود .در اين نوع نژادپرستي ،اولويت
ارزشها معيار اساسي است كه ديگري مسلمان با آنها بيگانه است .ديگري نه از لحاظ
بيولوژيکي ،بلکه از لحاظ ارزشهاي فرهنگي از ما فاصله ميگيرد .اين نوع نژادپرستي به اين
پرسش انجاميد كه جهتگيري مسلمانان نسبت اصول دموكراتيک غربي چيست؟ آيا آنها اين
اصول را مي پذيرند؟ در اين تناقضات بود كه نژادپرستي فرهنگي متأخر نداي بازگشت به ملت
واحد و ارزشهاي آمريکايي يا غربي را سر داد (سعيد.)29 :022۳ ،
پس از 22سپتامبر و موج جديد اسالمهراسي« ،مکكارتيسم» بر اروپا حاكم شد .اين حال و
هوا ،بر بازخواني وفاداري شهروندان در نسبت با ارزشهاي دموكراتيک داللت دارد .آيا آنها
(مسلمانان) به ارزشهاي فرهنگي ما وفادار خواهند ماند يا نه؟ (فِکِت .)9 :022۳ ،ميتوان گفت
كه اسالمهراسي نوعي نگاه نظارهگر و مراقبتي است .اين گفتارِ استيضاحكننده در تالش است تا
مسلمانان را با تقسيمبندي تحت عنوان مسلمانان خوب -بد ،سوبژكتيويتهي سياسي و مدني
آنها را برسازد و بر آنها حکومت كند (برت .)07 :022۳ ،اين بازخوانيِ نهادينهي ارزشها بر
موجي از ديگريستيزي فرهنگي داللت دارد .مسلمانان در جوامع غربي در حکم بيگانگان
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بازنمايي ميشوند .اسالمهراسي ،مسلمانان را استيضاح ميكند ،از آنها سوژههايي خوب و بد
ميآفريند و با سياستهاي تقسيمبنديِ خود به آنان حضور ميبخشد .اين مساله را ميتوان به
شکل بنيادين در شعار «از اسالميشدن اروپا جلوگيري كنيد» دريافت كرد كه پس از يازده
سپتامبر محور تظاهراتهاي خياباني در شهرهاي اروپايي بود.
بهترين ايماژ براي نامگذاري ايدئولوژيک اين وضعيت (نظم نوين جهاني) ،برخورد تمدنها
است .براي آن كه همه چيز تکميل باشد و به روشهاي عمليِ امپرياليستي ،ظاهري مشروع داده
شود ،اين نظام ،گفتار ايدئولوژيک خود را به وجود آورده است كه با وسايل تهاجمي آنها
هماهنگ است .ايدئولوژي برخورد تمدنها ،با هدف تقويت و انجام نژادپرستي غربي و تأمين
اين منظور به وجود آمده است ،تا به كمک افکار عمومي ،اجراي آپارتايد در يک مقياس جهاني
را بپذيرند (امين .)۸2 :2۸۳1،الگوي برخورد تمدنها در قرن بيستم ريشه در سناريوي جنگ
عليه كمونيسم داشت .اما گويي در قرن بيست و يکم پس از سقوط كمونيسم اين مواجهه به
اسالم انتقال يافت و عبارت هجوم سرخ به هجوم سبز تغيير يافت (هايت2۸۳۸ ،ب .)22 :گفتار
برخورد تمدنها سرپوشي براي پنهانسازي منطق انباشت سرمايه و ميليتاريسم آن در قرن بيست
و يکم است .پس تصويرسازي ضروريست.
مشکالت امروز ريشه در تناقضات اين جهان نابرابر دارند ،اما علتها مدام به ايدههايي
هچون عدم تساهل ارجاع داده ميشوند كه خود جلوهاي از فرهنگيكردن سياست است
(ژيژک .)221 :2۸۳5 ،اين سازوكار با تبديل تفاوتهاي سياسي ناشي از بهرهكشي و استثمار ،به
تفاوتهاي فرهنگي و ارزشي ،بستر انضمامي اين برخورد تاريخي را حذف ميكند و از آن
تصويري محض باقي ميگذارد .تصويري كه ميگويد روند طبيعي تاريخ به اين سو رفته است.
در نتيجه« ،تساهل ،بديلِ پساسياسي نوليبراليسم سرمايهداري است» (همان) .تساهل چونان
مقولهاي ايدئولوژيک سرچشمههاي تضاد را در فرهنگ ميجويد :برخورد تمدنها ريشههاي
ترورريسم اسالمي را در خود فرهنگ ميجويد .نتيجهي منطقي اين استدالل اين است كه
فرهنگ اسالمي ،فرهنگي غيرمتساهل است .اين داللتي است كه در كاركرد غيرارجاعي
كاريکاتورها نهفته است .اين امر كانون نگاهها را از بستر ماترياليستي نزاع تاريخي ،به مسائل
حاشيهاي فرهنگي معطوف ميكند ،زيرا تصاوير از پيش ،تاريخ را مسدود كردهاند.
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براي فهم تاريخ معاصر بايد ايماژ «برخورد تمدنها» را كنار گذاشت .در واقعيت برخورد در
درون يک تمدن واحد است و همهي اين برخوردهاي واقعي پيوند آشکاري با سرمايهداري
جهاني دارند (ژيژک .)99 :2۸۳۳ ،بايد به پسزمينهي اقتصادي منازعه و برخورد منافع
ژئوپوليتيکي جهاني توجه كرد .سرمايهداري جهاني كليتي است كه وحدت خود را در نزاع با
ديگري معاصرش ،يعني بنيادگرايي اسالمي ،پيدا ميكند.
تروريسم ،پيامد جهانيشدن سرمايه است ،و فهم آن تنها با كشف نابرابريهاي اين كليت
پرآشوب ،يا همان شکافهايي ناشي از امپرياليسم ،مقدور است .مستمندسازي جهاني روي
ديگر سکهي جهانيشدن و نظم نوين جهاني است .جهانيشدن با ليبراليكردن سرمايه و
خصوصي سازيهاي امالک عمومي پيش ميرود .اين مساله موجب از بين رفتن رفاه عمومي و
كاالييشدن بخش وسيعي خدمات عمومي در جهان اسالم و خاورميانه شده است .كاالييشدن
امور معطوف به تضمين سود است نه حق شهروندي (هايت2۸۳۸ ،آ .)20 :افسانهي توسعه ،به
دوقطبيشدن هرچه بيشتر جهان منجر شده است :فقر جهانِ به اصطالح سوم در برابر انباشت
روزافزون سرمايه توسط غرب .اما ،همواره درباره خشونت ذاتي اين نظام اقتصادي كه «برنده و
بازنده توليد ميكند ،با نويد رفاه وسوسه ميكند و در نهايت نوميدي به بار ميآورد» سکوت
ميشود (همان.)25:
در اين جهان نابرابر ،چشمها و نگاهها تسخير شده و بنيادها پنهان ميشوند « .در اين منظر
پارانويايي تروريستها به يک عامليت انتزاعي بدل ميشوند» (ژيژک .)20 :2۸۳۳ ،تروريسم
اسالمي ،به مثابه مظهر بشر در قالب كاريکاتورهاي پيامبر اسالم ،از بستر انضمامياش جدا
ميشود و با بازنمايي آن تحت عنوان چهرهي عريان خشونت ،آن را به تهديد براي جهان تبديل
ميكند و نگاهها را از خشونت سيستماتيک و نمادين نظم حاكم منحرف ميكند .خشونتهاي
يازده سپتامبر را كه  ۸022نفر قرباني داد ،با تلفات جنگ اياالت متحده و اروپا در خاورميانه
مقايسه كنيم :در نتيجه تحريمها عليه عراق در ،2552كه آن را «تحريمهاي كشتار تودهاي»
ناميدهاند 52 ،هزار نفر ،از جمله 22هزار كودک ،به دليل بيماريهاي ناشي از سوءتغذيه و فقدان
امکانات بهداشتي جان باختند .در ازاي اين شفقت خودشيفتهي «ما همگي آمريکايي هستيم يا ما
همه شارلي هستيم» ،به عذاب اَليم مردم در آفريقاي سياه و خاورميانه حتي نيمنگاهي نميشود.
هيچ كس در اين جهان عايقبندي شده ،ماجراي بمباران كارخانهي داروسازي دارالشفاي سودان

تصويرِ تاريخ :از دانمارك تا پاريس 434 ...

توسط اياالت متحده را به ياد ندارد .اين بمباران به دستور كلينتون در اگوست  255۳اتفاق افتاد.
پيامد آن فاجعه بارتر از يازده سپتامبر و كشتار پاريس بود .اين كارخانه  52درصد از نيازهاي
دارويي مردم سودان را با بهايي بسيار ناچيز تأمين ميكرد .پس از بمباران ،به دليل تحريم ،حتي
كمکهاي دارويي به اين كشور قطع شد؛ پيامد آن جان باختن دهها هزار نفر بود .همچنين،
ميتوان به دخالت نظامي آمريکا در كنگو اشاره كرد .در اوت  255۳تا  0222سه ميليون كشته
بر جايگذاشت .نوعي پاکسازي قوميكه كسي از آن اندوهگين نشد (بنگريد به چامسکي،
 .)2۸۳2اين همه نابرابري چيزي نبوده كه تصاوير از آنها سخن بگويند.
در برابر چنين فجايعي با سکوتي تاريخي از سوي جهان غرب مواجهيم .در عوض
مسلمانان به ابژهي نفرتِ غرب بدل ميشوند .اين هراس دايمي از مسلمانان سويهي تاريک
تکثر فرهنگي را شکل ميدهد .سياست هراس ،بر آفرينش ديگري فانتزيک استوار است؛ غيري
كه در همسايگي ماست ولي فرسنگها از نظر زماني از ما دور است .ديگري مسلمان و
كميکكردن چهرهي پيامبر اسالم ،موضوع همه خشونتهاي نمادين غرب سرمايهداري حال
حاضر است .اين سيستم ،ديگري خود را خاموش و «نابود» كرده است « .ابوغريب» تجسم وجه
انضمامي اين خشونت نمادين (نژادپرستي فرهنگي جديد) ،روي ديگر سکهي جنگ عليه
تروريسم است .خشونت و سركوب فرهنگي -نمادين ،نمود مادي و چهرهي عريان خود را در
ابوغريب مييابد « .ابوغريب گفتار ايدئولوژيک جنگ عليه ترور را بر روي لنزهاي پورنوگرافي
دگرآزارانه به نمايش گذاشت ابوغريب تجسم كامل سکسينهكردن نژادپرستي عليه مسلمانان
است» (باتاچاريا .)2۳ :022۳ ،اين رخداد جنگ عليه ترور را به سياستورزي نژادينه بدل كرد.
اما ابوغريب در مکاني غير از «اينجا» رخداد ،در جغرافيايي دورتر كه وجه عيان اين
ديگريستيزي قرن بيست و يکم را به نمايش گذاشت .ابوغريب را ميتوان همچون مازاد نظم
نمادين تکثر فرهنگي غرب فهميد و همچنين به مثابه امر واقعي كه از نمادينه شدن ميگريزد .اما
چه كسي اين خشونت عريان را كه توسط سربازان و ماموران آمريکايي كه در زندان ابوغريب
بغداد رخداد به ياد دارد؟ ماجرايي كه ده سال بيشتر از عمر آن نميگذرد!
كاركرد اسطوره همينجاست .در همين فراموشيها و منحرفكردن نگاهها .اسطوره واقعيت
را مخدوش ميسازد .كاريکاتورسازي از سيماي پيامبر اسالم ،بنيان همين تحريف است .اين
تصاوير ،اين خالء را كه چه كسي مسئول اين همه فجايع است ،پر ميكند .اين تصاوير با الصاق

 433مطالعات جامعهشناختی دوره  ،24شماره دو ،پاييز و زمستان 5431

تروريسم قرن بيست و يکم به چهرهي پيامبر اسالم وجه حادثي بودن اين جريان را از آن
ميگيرد و معاصربودگي آن را مخدوش ميسازد و آن را به ماهيت دين او بدل ميكند.
نشريه ي فکاهي شارلي ابدو خود را هوادار تصور آرماني و سکوالر از آزادي بيان ميخواند.
شعار «من شارلي هستم» را ميتوان با شعار «ما همگي آمريکايي هستيم» ،پس از يازده سپتامبر
مقايسه كرد .اين نوع همذاتپنداري و دفاع از ترويج كهنالگوهاي نژادپرستانه عليه ديگريهاي
مسلمان حاكي از نوعي چشمپوشي از ساختارهاي سركوب و سلطهاي است كه نظم نوليبرالي
آنها را توليد و بازتوليد ميكند .پس از خيزشهاي ناشي از كشتار شارلي ابدو و راهپيماييهاي
خياباني توسط سران كشورهاي جهان ،ما ،با وجه شرمآوري از يک صورتبندي ايدئولوژيک از
غرب روبهرو بودهايم .تمامي شهروندان خود را با سوژهي غربي اينهمان كردند .ارزشهاي
غربي بار ديگر در برابر ارزشهاي اسالمي -شرقي قرار گرفتند و ريشههاي انضمامي شر مطلق
را در فرهنگ پنهان كردند .غربِ سکوالر در برابر فاشيسم اسالمي قد علم كرد .در اين مورد با
نوعي پوپوليسم افراطي در پساين تصاوير روبهروييم كه نه تنها كل اروپا بلکه كل جهان را
تسخير كرده است .استعارههاي دموكراسي و آزادي بيان براي اسطورهي غرب و تروريسم و
خشونت براي جهان اسالم ،بيانگر اين ماجرا بودند .اين خيزش خياباني بار ديگر گفتار برخورد
تمدنها را وارد حوزهي عمومي كرد .در اين نزاع ،پوپوليسم دستراستي خود را در پس ژست
آزادي بيان پنهان كرده است .آزادي بيان در حکم نامي تهي براي ارزشهاي غربي است .قلم،
استعارهاي براي آزادي بيان ،در برابر تفنگ كه استعارهاي براي جوامع اسالمياست .اينبار
اسطورهي نزاع تمدنها و پايان تاريخ خود را در مواجههي نمادين قلم و تفنگ تجسم ميكند.
در اين تصويرسازي اسطورهبنيان ،اين دودمان تاريخ است كه دود ميشود .شارلي ابدو با
تداوم اين ماجرا و انتشار كاريکاتورهاي پي درپي با اين دو مضمون چشمهاي خود را بر
بسترهاي مادي اين جريان ميبندد .مضمون تمامكاريکاتورهاي شمارهي بعدي شارلي ابدو
همين است :قلم در برابر تفنگ ،آزادي بيان در برابر تروريسم و در كل ،غرب در برابر اسالم.
دولت فرانسه با بدلكردن ماجراي شارلي ابدو به «قصهي پريان» توانست بار ديگر اسطورههاي
باستاني رويارويي خدايگان شر را در برابر خدايگان خير بازسازي كند و خود را قهرمان اين
سناريو نشان دهد و حاكميت خود را در هيأت سويههاي قرباني و معصوم بيارايد تا نگاهها را
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بدين سو هدايت كند .مبادا كه نگاههاي پرسشگر متوجه جنگهاي جهانگشايانهاي گردد كه
فرانسه در افغانستان ،الجزاير ،مالي و عراق به راه انداخته است.
با اختصاص يک ميليون يورو براي حفظ و ادامهي انتشار شارلي ابدو ما با حمايت از
تصوري از آزادي بيان مواجهيم كه صراحتاً و عمالً چشم خود را بر سركوب ساختاري بسته
است؛ دست قدرت را نميبيند و سواستفاده از آن را ناديده ميگيرد« :در غوغاي من شارلي
هستمِ» سال  0229يک چيز گم شد :درک روشهاي رياكارانهي دولت ليبرالي براي محبوس
نگه داشتن ما درون سيستمي كه ساختارهاي سركوب و خشونت را نوبهنو ميكند»
(االناني.)2۸5،

سخن آخر
در اين جهان كاالييشده و مصرفزده كه حتي خبر و واقعيت نيز به ايماژهايي كااليي براي
مصرف بدل ميشوند ،ژورناليسم و تلويزيون ،زندگي هر روزهي ما را تسخير كردهاند .هدف
ژورناليسم پرداختن به سطح مسايل است؛ هيچ چيزي در پس حركت تصويرهاي پياپي نيست،
اين انديشه كه در پس امور ممکن است عمقي وجود داشته باشد با ژورناليسم رسانهاي بيگانه
است .از اين رو در چنين فضايي الزم است كه يک بار ديگر اين پرسش مطرح ميشود كه «آيا
انسان در سرعت ميتواند بينديشد؟» (بورديو .)22 :2۸۳7 ،در چنين مکاني كه معنا و عمق از
دست ميرود ،اسطوره ماواي خود را مييابد.
انتشار كاريکاتورهاي منسوب به پيامبر اسالم در نشريات غربي و اهريمنيكردن اين چهرهي
مقدس در خود ،يک كردار گفتماني است .اين طرحهاي كميک با طبيعيسازي تاريخ ،امکان
پرسش را از ما ميگيرند؛ آنها با انتساب خشونتهاي بنيادگرايي معاصر به چهرهي پيامبر
اسالم ،مسالهي تروريسم را ازلي -ابدي كرده ،حادثي بودن آن را پنهان كردهاند .گويي كه
خشونت بخشي درون ماندگار از مسلماني است .اين بتوارهكردن «ديگري» در قالب ايماژهاي
كنايي ،نه تنها واقعيت بنيادگرايي اسالمي را بلکه وضعيت معاصربودگي ما را از تاريخ كسر
ميكند .اين تصاوير با تجسمبخشيدن به خشونت در هيأتي از چهرهاي شرقي ،از واقعيت
خشونت سيستماتيک و عريان غربي و جهاني چشمپوشي ميكند .اين مساله از طريق عطف
نگاهها به ديگري صورت ميگيرد.

 433مطالعات جامعهشناختی دوره  ،24شماره دو ،پاييز و زمستان 5431

در اين گفتمان اسطورهاي ديگري (مسلمانان و اسالم) مظهر شر مطلق است؛ بنابراين كل
مساله را منتزع ميكند و آن را از كليت انضمامياش تهي ميسازد ،كليتي كه آن را با تاريخ و
جهان سرمايه پيوند ميزند .امپرياليسم سرمايهداري غربي در پس اين ايماژها از خود «نامزدايي»
ميكند .اين تصاوير را همگاني ميكند تا واقعيت و تاريخ خشونتهاي بنيادگرايي اسالمي را كه
خود مسئول آن است مخدوش و منحرف سازد .نامزدايي از غرب با تمام خشونتهاي
سيستماتيک ،نمادين و حتي عريانش كه منجر به نابودي زندگي ميليونها انسان بر روياين
كرهي خاكي شده است.
اين كاريکاتورها با فرهنگي كردن يک مسالهي اقتصادي-سياسي تحت عنوان تروريسم
اسالمي ،از اصل مساله سياستزدايي كردهاند ،زيرا به جاي آن كه اين مساله را در بستر
انضمامياش ،در پيوند با استثمار و بيعدالتي جهان در نظر گيرد ،آن را در قالب ايماژ نزاع
تمدنها به مسالهي ارزشي-هنجاريِ يک فرهنگ نامتساهل مرتبط ميسازد .اين ،همان
سياستزدايي از منطق انباشت سرمايه در عصر جهانيشدن و جنگ تمام عيار عليه ديگري ،در
پس ژست جنگ عليه تروريسم و تحت لواي يک نام مشروعيتبخش به نام دموكراسي است.
اينهمانشدن نام مشروعيتبخش دموكراسي با «جوامع ما و ارزشهاي غربي» ،خود
فرايندي از زدودن نام از «منطق انباشت سرمايه» است؛ فرايند سياستزدايي سيتماتيک از چپاول
و غارت در سطحي جهاني و ميليتاريسمي عريان ،در پس ايماژ جنگ عليه تروريسم است .در
نتيجه ،اين كاريکاتورها از عطف نگاه به مسايل واقعي و سياسي موجود جلوگيري ميكنند،
آنها ايماژهايي سياستزدوده هستند .پسوند «زدا» در اصطالحات نامبرده به شکل ماندگاري
بهيک نسيان داللت دارد؛ نسيان تاريخي غرب .فراموشي مصايب قرن گذشته و حاضر؛ فراموشي
مدرنيته؛ فراموش كردن نگاههاي جستجوگر و پرسشگر كه كماكان اين پرسش را مطرح
ميكنند كه چه كسي مسئول است؟ نگاههايي كه در برابر سرعت بيپايان تصاوير و منطق
توصيفي آنها صرفاً ميپرسند «چرا؟» .پاسخ به اين پرسش نيز مستلزم كاوشي در اليههاي
خاکخوردهي تاريخ است؛ نيازمند مواجههاي پيچيده با تاريخ بايگانيشده و فراموششده.
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