مریم حقی (کورانی)

بسـتــان ()6
تازه های نشر عربی
زنان و تروریسم :مطالعهای جنسیتشناختی
131-140
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بستــان ( )6نان و تروریسم :مطالعه جنسیت شناختی
مریم حقی (کورانی)
چکیــده :کتــاب النســاء و اإلرهــاب :دراســه جندریــه ،بــه قلــم آمــال قرامــی و منیــه العرفــاوی،
پژوهشــی دربــاره زنانــی اســت کــه بــه گــروه هــای تروریســتی پیوســتند و حاصــل پنــج ســال
مشــاهده ،مصاحبــه ،و مطالعــه گــزارش هــای بیــن المللــی و اســناد دســت اول داعــش اســت.
کتــاب در ســال  2017در تونــس منتشــر شــده؛ کشــوری کــه تــا پیــش از بهــار عربــی مــی کوشــید
چهــره ای مــدرن از زن عربــی ارائــه کنــد امــا پــس از آن ،یکــی از خاســتگاه هــای مهــم زنــان
داعشــی گردیــد .نگارنــده ســطور حاضــر ،در راســتای معرفــی کتــاب ،چکیــده ای از محتــوای
آن را پیــش روی خواننــده قــرار مــی دهــد.
کلیــدواژه :تروریســم ،مطالعــه جنســیت شــناختی ،زنــان تروریســت ،تونــس ،زنــان تونســی،
گــروه هــای تروریســتی ،داعــش ،زنــان داعشــی ،کتــاب النســاء و اإلرهــاب :دراســه جندریــه،
آمــال قرامــی ،منیــه العرفــاوی ،معرفــی کتــاب.
ّ
جنسية
النساء واإلرهاب :قراءة
مر مي ّ
حق (كوراين)

يأيت كتاب (النســاء واإلرهاب :دراســة جندر ّية) من تأليف ّ
السيدتني آمال
ّ
ً
القرامي ومنية العرفاوي ضمن الكتب الصادرة حديثا ،وتتناول املؤلفتان فيه
ّ
اإلرهابية.
مسألة النساء الاليت التحقن باجلماعات
ّ
والكتاب ميثل حصيلة مخس ســنوات من املشاهدات واملقابالت ومطالعة
ّ
ّ
التقار يــر الدوليــة والوثائق األصليــة حلركة داعش .وقد صدر الكتاب ســنة
 2017يف تونس ،ذلك البلد الذي كان يســعى ّ -
حلول الربيع العريب
حت ُ
ّ
ّ
العربيــة ،إال ّأن األمور آلت فيه إىل
 لتقــدمي صــورة معاصرة وحديثة للمرأةواحد من احلواضن ّ
ّ
أن ّ
املهمة ّ
املفرخة للنساء الداعشيات.
حتول إىل ٍ
وتســعى الكاتبة يف هذا املقال وضمن تعر يفها بالكتاب إىل تقدمي خالصة
ملحتو ياته أمام أنظار القارئ العريب.

ّ
ّ
ّ
اإلرهابيات ،تونس،
جنســية ،النســاء
األساســية :اإلرهاب :قراءة
املفــردات
ّ
ّ
ّ
التونســيات ،اجلماعات اإلرهابية ،داعش ،النســاء الداعشــيات،
النســاء
كتــاب النســاء واإلرهاب :دراســة جندر ّية ،آمــال القرامي ،منيــة العرفاوي،
تعر يف الكتاب.
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Women and Terrorism: Gender Studies
)By: Maryam Haqqi (Koorāni
Abstract: Al-Nesā’ wa al-Arhāb: Derāsa Genderia,
written by Ᾱmāl Qarāmi and Mania al-Arfāvi is a
study about the women who have joined terrorist
groups, and is the result of five years of observation,
interviewing, and studying international reports and
ISIS handwritten documents. The book was published in 2017 in Tunisia, a country which, before
the Arab Spring, sought to present a modern image
of the Arab woman, but was later one of the main
origins of ISIS women. In order to introduce this
book, the author of the following article is going to
provide a summary of its content.
Key words: Terrorism, Gender study, Terrorist
women, Tunisia, Tunisia women, Terrorist groups,
ISIS, ISIS women, Al-Nesā’ wa al-Arhāb: Derāsa
Genderia, Ᾱmāl Qarāmi, Mania al-Arfāvi, book
report.
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بستــان ()6
زنان و تروریسم:
مطالعهای جنسیتشناختی
در دنیای عربیزبان چه مطالبی دربارۀ مســائل جهان اســام نوشــته و خوانده میشود؟ کتابی که در این شماره
به آن میپردازیم ،پژوهشــی اســت دربارۀ زنانی که به گروههای تروریســتی پیوستند و حاصل پنج سال مشاهده،
اول داعش است .این کتاب دو نویسنده دارد :یک
مصاحبه و مطالعۀ گزارشهای بینالمللی و
ِ
اسناد دست ِ
اســتاد مطالعات جنســیت و یک روزنامهنگار .کتاب در تونس نوشــته شــده؛ کشــوری که تا پیش از بهار عربی
ِ

مریم حقی (کورانی)
ّالنساء و اإلرهابِ :دراسة ِج ِندریة،
آمال ِقرامی و ُمنیة َ
العرفاوی،
َمسکیلیانی للنشر و التوزیع ،تونس،
.2017

میکوشید چهرهای مدرن از زن عربی ارائه کند ،اما پساز آن یکی از خاستگاههای مهم زنان داعشی شد.
زنان جوانی که از شــمال آفریقا به ســوریه میرفتند و به
افزایــش نگرانکنندۀ
در ســال  2012همزمــان بــا
شــمار ِ
ِ
ِ
َ
پایتخت
داعش میپیوســتند ،دکتر آمال قرامی که اســتاد علوم اجتماعی در دانشــگاه منوبه در شــهر تونس،
ِ
پیوستن زنان به داعش را آغاز کرد .او پیش از آن نیز کتابهایی راجع
دالیل
کشور تونس بود ،مطالعه دربارۀ
ِ
ِ
نوشــتن «زنان و تروریســم»
به جنبههای اجتماعی و فرهنگی زندگی مســلمانان معاصر نوشــته بود 1،اما حین
ِ

بــا دشــوار یهایی کمنظیــر روبهرو شــد؛ از جمله آنکه به دلیل شــهرتش مصاحبه با اعضــای داعش برای وی
ممکــن نبــود .پس در ســال پایانــی تألیف کتاب ،یعنی از ســال  2016از ُمنیــة َ
العرفاوی ،یکی از نویســندگان
ِ
ِ
تونسی الصباح خواست تا به او بپیوندد.
روزنامۀ
ِ
بدین ترتیب با کتابی مواجهیم که بخشهایی از آن را آمال 2با نثری آ کادمیک و بخشهایی را منیه با قلمی
ژورنالیســتی نوشــته اســت .کتاب در  ۵۴۰صفحۀ وزیری و بر کاغذهای کاهی سبک و مرغوب چاپ شده و
جلد گیرای این کتاب را شاعری به نام محمد النبهان طراحی کرده است :عکسی با کادر بسته از چشمان
زنی پنهان پشت تفنگ؛ با نگاهی عجیب :توأمان غمگین و خشمگین ،فروخورده ،ولی در فکر هدف . ...
کشــنالیتی) که در فارســی به
زنان و تروریســم پژوهشــی با رویکرد تقاطعباوری اســت 3.تقاطعباوری
(اینتر ِس ِ
ِ
تقاطعگرایــی و نظریــۀ میان ُبرشــی نیــز ترجمــه میشــود و در عربــی بــه آن التقاطعیــة میگوینــد ،از نظریههای
ّ
یافتن یک
شناختی فمنیسم است که در آن
جامعه
ِ
ِ
عناصر متعددی که باعث سرکوب ،جهتگیری و شکل ِ
ّ
سوژه شدهاند ،نه به موازات یکدیگر که در تقاطع با یکدیگر و با توجه به مناسبات و کنش و واکنشهایشان
بــر یکدیگــر مطالعــه میشــوند .در مجموع میتــوان گفت ایــن پژوهش بر اســاس نظریــات و روشهای مدرن
نیســت ،بلکــه ّمتکــی بــر نظریــات پســتمدرن و روشهــای ّ
تفهمــی اســت .پــس در ایــن تحقیــق با نمــودار و
پرسشنامه و تحلیلهای آماری روبهرو نیستیم؛ در عوض با انبوهی از مشاهده و مصاحبه و تفسیر مواجهیم:
دید یک پژوهشگر.
عین حفظ فاصله و زاویه ِ
نوعی بررسی همدالنه از درون ،در ِ
 .1برخی کارهای او عبارتند از :تألیف «قضیة ّ
الردة فی الفکر اإلســامی الحدیث»ّ ،
«حریة المعتقد فی االســام»« ،اإلســام اآلســیوی»« ،اإلختالف فی
الثقافة العربیة اإلسالمیة :دراسة جندریة» و ترجمۀ «الحرکات النسائیة فی تونس» از إلهام المرزوقی.
 .2از حســن تصادف« ،آمال» به معنی امیدها و ُ«منیة» به معنی آرزوهاســت .گذاشــتن چنین اســمهایی (اســم جمع ّ
مکســر یا سالم) بر روی دختر ،در
عربی معاصر متداول است؛ مانند آالء ،آیات ،احالم ،عواطف ،رواسی و . ...
33 .Intersectionality
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النساء و اإلرهاب :دراسة جندریة
عنوان اصلی بخشها

توضیح

نویسنده

مقدمة رقم 1

طرح مسئله ـ تأ کید بر تنوع تجربههای افراد در پیوستن به تروریسم

آ

مقدمة رقم 2

نگاهی به مهمترین عناصرـ مشکالت پژوهش و تألیف

م

الفصل األول :دراسات اإلرهاب و اهمیت مطالعات جنسیت در مطالعات تروریسم و خشونت ـ پیشینۀ پژوهش در غرب و جهان
عرب ـ مهمترین اشکاالت مطالعات پیشین
الجندر

آ

الفصل الثانی :جندرة القتال/
الجهاد /اإلرهاب

پیشینۀ تاریخی حضور زنان در جنگ ـ تصویرهای قالبی راجع به جنسیت و جنگ ،جهاد و
تروریسم

آ

الفصل الثالث :فتنة التنظیم و
الجماعة أو «فی دواعی اإلنتماء»

بررسی جذابیت گروههای تروریستی و پارادایمهای متقاطع مؤثر در پیوستن جوانان به داعش:
ِ
سن ،دین ،شرایط اجتماعی و روانی و ...

آ

بررسی شکلهای حضور زنان در گروههای تروریستی :نقشهای سنتی ،حمایتهای
الفصل الرابع :أدوار النساء داخل
لوجستیک ،جاسوسی ،جنگ ،تبلیغات ،جهاد نکاح ،عملیات انتحاری ،بهرهکشی از زنان و
ّ
المتطرفة و اإلرهابیة
الجماعات
...

آ

گزارش و ترسیم پرترههایی از چند زن مراکشی که با زمینهها و انگیزههای گوناگون به تروریسم
پیوستند ،بر اساس مصاحبه با خود آنها ،اطرافیانشان و نیروهای امنیتی

م

الفصل السادس :فی عالقة األسر
باألرهاب :آالم و معاناة و وصم
ّ
الفصل السابع :اإلرهاب و تشکل
الهویات

ترسیم وضع خانوادههای تروریستها :درد و رنج و ننگ اجتماعی ارتباط با افراد تروریست

م

ّ
تحول هویت و شخصیت ،از گذرنامههای جعلی تا تغییر نقشها ،از مردانگی هژمونیک تا
زنانگی هژمونیک

آ

الخاتمة

تأ کید بر فعاالنهبودن و منفعلنبودن زنان در پیوستن به گروههای تروریستی

م

علی سبیل الخاتمة

لزوم فهم دالیل پیوستن زنان در نظام عرضه و تقاضا ـ تقاضای زنان برای آزادی از تحمیلهای
پدرساالرانه و عرضۀ وعدههای دروغین آزادی توسط تروریسم

آ

الفصل الخامس :اإلرهابیات
المغاربیات« :دراسة بورتریات»

* بخشهای تألیف د .آمال قرامی با «آ» و تألیف منیه العرفاوی با «م» نشان داده شده است.

نظرات خود به ّ
نقد بسیاری از پژوهشهای پیش از خود در حوزۀ
بیان
نویسندگان این کتاب در
معرفی و ِ
ِ
ضمن ِ
ِ

منتقد تفسیرهای آن
مطالعات خشونت و مطالعات تروریسم و رابطۀ آن با مطالعات زنان پرداختهاند ،بهویژه
ِ
تحقیقات میدانی ،نظریههای غربی را بر این نمونهها
پژوهشگران عربیاند که بیرون از ماجرا و بدون
دسته از
ِ
ِ
عواطف این زنان ،راجع به آنان اظهارنظر کردهاند.
انطباق دادهاند و بدون آشنایی با دنیای افکار و
ِ
ّ
دیــد یک محق ِــق دین یا تحلیلگـ ِـر اوضاع سیاسـ ِـی منطقــه ،این کتاب به بســیاری از
قابــلدرک اســت کــه از ِ
ِ
ً
فقهی
یتــوان جــا 
عوامــل پیدایــش و گســترش داعــش نپرداختــه اســت؛ مثال م 
خالی تحلیـ ِـل دیدگا ههــای ِ
ی ِ
کهــای مالی و نظامی حامیان دولتی داعش در منطقه و
نقش کم 
داعــشِ ،
نقد خوانشهای ســلفی از دینِ ،
در آن سوی آبها و مانند آن را دید ،اما نویسندۀ کتاب ّ
تخصص و ّادعایی در این دست از تحلیلها ندارد

ّ
منکر اهمیت آنها هم نیســت .او بارها  -از جمله در مقدمه و خاتمه  -گفته اســت :ما هنوز اول راهیم؛ زیرا
و
ِ
ّ
ُ
مشارکت محققان رشتههای گوناگون است.
چندبعدی و نیازمند
این قضیه
ِ

چکیدهای از محتوای کتاب

به نظرم آمد که ارائۀ یک گزارش اجمالی برای این کتاب کم است؛ زیرا هم موضوع ّ
مهم و تازه است ،هم برای
ّ
اصل کتاب دشوار است 4.از اینرو بیشتر بخشهای کتاب را خوانده ،به دقت
خوانندۀ ایرانی دسترسی به ِ
ُ
(ســوق ُ
الح َو یش ،حرم حضرت امیر(ع) ،روبــهروی باب القبله) یافتهام و در کتابخانههای در دسترســم
 .4ایــن کتــاب را در بــازار کتاب نجف اشــرف
در قم و تهران پیدایش نکردم .البته ممکن اســت در کتابخانهای در ایران باشــد ،اما اطالعاتش هنوز وارد ســایت پایگاه اطالعرســانی کتابخانههای

134

171

سالبیستونهــم،مشـارۀسوم،مـــــردادوهشریــــــــور1397

( ناــتـسب

زبان مؤلفان آوردهام ،اما نقــد و اظهارنظر دربارۀ روش و
تلخیــص کــرد ه و در اینجــا به همان
ترتیب اصلــی و از ِ
ِ
ّ
محتوای آن را به خوانندگان و منتقدان متخصص وانهادهام.

مقدمۀ دکتر آمال قرامی
میــان حوزههــای معرفتــی فروریختــه اســت .مطالعــۀ یــک پدیــده از زوایــای مختلــف ،نیازمنـ ِـد
دیــوار
امــروزه
ِ
ِ
مطالعات چندرشتهای 5و تقاطعباورانه 6است .ما [نویسندگان کتاب] هرچه گذشته ،مطمئنتر شدهایم که
ِ
گون تحلیل در علوم انســانی ،از جمله ساختگشایی،
مطالعۀ تروریســم نیازمند شــاخهها و روشهای گونا ِ

7

تحلیل گفتمان ،دینپژوهی ،علوم ارتباطات و مطالعات خشونت است( .ص )8-7
بــه نظــر مــا مهمتریــن عاملی که زنــان را جــذب داعش کرده اســت ،ایدئولوژی نیســت ،بلکه ســبک زندگی

8

اســت .داعــش توانســته زنانی از کشــورهای گوناگــون را متقاعد کند که بــا هجرت به «بالد شــام» و زندگی در
«خالفت اسالمی» میتوانند زندگیای متفاوت را تجربه کنند.
دالیل کم ّ
زنان تروریست :با این حال ارتباط زنان با تروریسم ،بهویژه با داعش ،در کشورهای
توجهی به
موضوع ِ
ِ
عربی کمتر مطالعه شده است؛ زیرا:
بهار زنــان» در آن
 اکنــون بیشــتر مطالعــات زنــان [در کشــورهای عربی] دربــارۀ انقالبهای عربــی وِ
«روایت ِ
است و تروریسم کمتر بررسی شده است.
ً
فرماندهان آن
 بعضــی اصــرار دارنــد که فعالیتهای تروریســتی دقیقا طبق نقشــههایی انجام میشــود کــهِ
انجــام میدهنــدّ .
مســئولیت حــوادث را به عهده
توج ِه رســانهها و تحلیلگران معطوف به کســانی اســت که
ِ
َ
نقش اجراکنندگان در حاشیه میماند.
میگیرند .از اینرو
مسائل مربوط به هویت و ِ
ِ
زنان ّ
زنان پیوسته به تروریسم امتناع میکنند.
مورخ عرب از
گردآوری اسناد و نوشتههای ِ
 ِِ
ِ
زنان تروریست دستکم گرفته و اقلیتی شاذ پنداشته میشوند.
 ِ کلیشــهها و تصویرهــای قالبــی باعث میشــود تا بســیاری از تحلیلگران گمان کنند که زنــان را ارتباطی باـران تروریســت
خشــونت و جرم و جنایت نیســت و به خاطر دلنازکی و ترس ممکن نیســت در عمل جزء سـ ِ
باشند.
زن غربی ،از ابتدای
 مطالعۀ میدانی دربارۀ تروریســم بســیار خطرنا ک اســت .با این حال تعدادیپژوهشگر ِ
ِ
بهار عربی» شــروع به مصاحبه و
پیوســتن ِ
ذیل پروژههای مطالعۀ «کشــورهای ِ
ِ
زنــان ســلفی به جهاد ،آمدنــد و ِ
مطالعۀ آنان کردند.

تشــکیل بخشهایی برای مطالعۀ پدیدۀ
همتایان غربی خود به فکر
دانشــگاهی عربی بــر خالف
 نهادهــایِ
ِ
ِ

خشونت سیاسی و تروریسم نیستند و ( ...ص )16-13
ِ

چهار دســته فعالیت زنان تروریســت :زنانی را که در این کتاب بررســی شدهاند ،میتوان به چهار دسته تقسیم
کرد:
ایران ( )Lib.irنشده باشد.
ّ

تعدد اإلختصاصات 5. Interdisciplinary /
التقاطع بین اإلختصاصات 6. Intersectionality /
التفکیکیة 7. Deconstruction /
نمط حیاة 8. Life style /
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9
ـپر حقوق
و به فراموشــی بســپارد .میپرســند چرا زن تونســی که با سـ ِ

یشــود ،بایــد جــذب گرو ههــای تندرو شــود؟ به
قانونــی محافظــت م 
نظــر مــا ایــن ســؤال ،پیشفرضــی را در خــود دارد کــه میانــگارد تمام
زنــان تونســی مانند هم هســتند و طرز فکــر و آرزوهای واحــدی دارند.
حــالآنکــه چنیــن نیســت .این موضــوع بســیار پیچیده اســت و جا
دارد کــه پژوهشــگرانی از تخصصهای مختلــف (روانتحلیلگری،
جامعهشناسی ،انسانشناسی دینی ،انسانشناسی زنان ،مطالعات
اسالمی ،مطالعات رسانه و  )...آن را بکاوند( .ص )19-18
مشــکالت پژوهــش :در انجــام ایــن تحقیقــات مشــکالت ز یــادی
ـئوالن تونس
داشــتیم .بــه رغـ ِـم وعد ههــای ِ
وزارت داخله و برخی مسـ ِ
نتوانســتیم بــا دختــران و زنــان تروریســت و زندانــی گفتگــو کنیــم .از
ایــنرو بســیاری از آنــان را در فیســبوک دنبــال میکردیــم کــه آن هــم

امنیتی تونس در ســال 2014
پــس از فیلتر فیســبوک توســط نیروهــای
ِ
ً
خود جمعیتهای تروریستی هم معموال به ما
دشــوار شد .از سویی ِ
ـبیه
اجازۀ مصاحبه نمیدادند .گاهی در
ـتن ظاهری شـ ِ
ِ
صورت داشـ ِ
سهــای تیــرۀ بلند) اجــازۀ گفتگو
خودشــان (حجــاب و روبنــد و لبا 

 .1همســران ،مادران و دخترانی که به تبع شــوهر ،پســر یا پدرشــان به
ِ
داعش پیوستهاند.
 .2زنانــی که خود به افغانســتان ،مالی ،ســوریه ،عــراق و لیبی آمده،
آمــوزش نظامــی دیــده و بــه تشــکیالت داعــش پیوســته و بــه عنــوان
عضــوی از آن زندگــی میکننــد .اغلــب ایــن دســته از غــرب (اروپا و
امریکا) آمدهاند (با تبار عربی یا غربی).
 .3زنــان انتحــاری کــه آموزشهــای ویــژه دیدهاند و بهدقــت گزینش
شــدهاند .اکثــر ایــن دســته نیــز از کشــورهای غربــی آمدهانــد و رونــد
عضوگیری و متقاعدسازی آنان مورد ّ
توجه بسیاری از زنان پژوهشگر
بوده است.
ّ
 .4زنــان مــروج ایدههــای داعــش کــه کارشــان تبلیــغ و عضوگیری از
میان جوانان اســت و فضای فعالیتشــان یا ســایتها و شــبکههای
اجتماعــی مجــازی اســت یــا خانههــا ،مســاجد ،مراکــز آموزشــی،
چادرهای دعوت و ( ...ص  17و نیز فصل )4
یکی از ّ
شــمار باالی زنان جوان تونســیای
معماهای این مطالعات،
ِ
اســت که به «بالد شــام» مهاجرت میکنند .این مسئله ّ
توجه و انکار
دولــت
و شــگفتی بســیاری از افــراد و رســانهها را برانگیختــه اســت.
ِ
زن تونسی
پیشــین تونس بســیار تالش کرده بود که کلیشهای نوین از ِ
ِ

ارائه کند :زنی مؤمن به لیبرالیســم و نمونهای مفتخر به دستاوردهای
مــدرن و میکوشــید کــه ســایر تصاویــر از زن تونســی را ســرکوب کرده
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ـگر غربی بدون این شــرایط و
میدادنــد ،در حالــی که از ِ
زنان پژوهشـ ِ
این پوشــش هم اســتقبال میکردند و ّ
حتی آنها را در خانههای خود

مهمان میکردند .این نشان میدهد که گاهی به رغم ّادعای بیزاری
ـتن غربیــان همچنان ّفعال اســت.
از غربیــان ،عقــدۀ مقــدس دانسـ ِ
(ص )21 -20

مقدمۀ منیة العرفاوی
داعــش تــوان بســیاری در جــذب زنان داشــت .بهویژه کــه برخالف
جهاد روانی و فیزیکی را به زنان میداد و
تشــکیالت القاعده ،اجازۀ
ِ
ُ
تحت فرمانش
توانست هزاران زن را به گردانهای زنانه در شهرهای ِ
در عراق و ســوریه بکشــاند .در این گروهها به پابندی به ظاهر شرعی
ّ
ـب اخالل در
بهویــژه حجــاب بســیار توجه میشــد و هــر آنچه «موجـ ِ
ترین این
ِ
تعالیم شــریعت» بود مجازات میشد .مشهورترین و خشن ِ
َ
10
گردانها ،گردان خنسا بود که طبق گزارشهای بینالمللی بیش از
هزار زن ،اغلب از کشــورهای غربی ،عضو آن بودند و سران آن زنانی
از عربستان ،بریتانیا ،تونس و  ...بودند ،اما چرا زنانی با ارادۀ خود به
خونریزتریــن گرو ههــا میپیوندند تا در «خالفت اســامی» – به زعم
ّ
مفاهیم دینی و تمدنی را که قرنها از آن گذشــته اســت احیا
خود -
ِ
کنند؟ (ص )31
 .9کشــور تونــس حقــوق مدرن بســیاری را برای زنان به رســمیت شــمرده اســت .از ســوی دیگر
ً
ســختگیریهایی را علیه حجاب روا داشــته که حتی مثال در فرانسه بیسابقه بوده است.
(مانند بیحجابی اجباری در عکسهای کارت شناسایی و گذرنامه)
 .10کتیبة الخنساء
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پرســش دیگــری که حــق داریم در پیاش باشــیم این اســت :آیا این

است ،اما در فتواهای سلفیان معاصر مانند زرقاوی و ابنباز چنین

زنان ســرانجام در ســرزمین خالفــت به آنچه در جســتجویش بودند،

نیست( .ص )66- 57

انســانیت» گمشــده 11رســیدند؟ در مورد اغلب زنانی
به آن «بهشــت
ِ
«جهان پرچمهای ســیاه» 12گذاشــتند ،پاســخ
عزم جــزم پا بــه
ِ
کــه بــا ِ
ِ
سیاه
این پرســش بســیار دردنا ک و بهتآور است .آن روی تاریک و ِ
کشــی
تشــکیالت هنگامــی خــود را نشــان میدهــد کــه زنــان بــا بهره ِ
شــدید جنســی روبــهرو میشــوند و درمییابنــد کــه چــون کاالیی در
ِ
حــال خریدهشــدن و فروشرفتــن در بازارهــای «نخاســه»اند و تحت
آمادگی مجاهدین ،به ســوی
افزایــش
عنــوان «جهــاد نکاح» ،جهت
ِ
ِ

بســترهای آنان رانده میشــوند؛ جهادی که ازدواج با مردان جنگجو
را برای بانوان مســلمانی که باالی  14ســال داشتند و ّ
مجرد یا مطلقه
یــا بیــوه بودنــد ،راهــی بــرای رفتــن بــه بهشــت میدانــد؛ ازدواجی که
میبایســت بیش از چند ســاعت نپاید تا مردان بیشــتری از فرصت
تجربۀ آن برخوردار شوند.
فتــوای جهــاد نــکاح در مــاه مــارس  2013بــه شــکل یــک توییــت در
ّ
عربســتانی داعش
توییتــر محمــد العریفی ،یکی از داعیان (مبلغان)
ِ
ِ
صــادر شــد و بهســرعت در رســانههای داعــش منتشــر شــد و تــاش
عموم
گــواه
شــد بــا اظهاراتی شــگفتانگیز کــه در پی آن آمدنــد و به ِ
ِ
فقها اســانیدی ضعیف داشــتند ،آن را فتوایی شــرعی نشــان دهند.
همچنیــن از آغــاز دســامبر  2014ســندی مهــم در رســانههای داعش
منتشر شد که عبارت بود از راهنمای برخورد با زنان با عنوان «اسیران
تشــکیالت داعــش روشهای نکاح با
و بــردگان» 13که در آن ،فقهای
ِ
زنان اسیر را در پاسخ به  32پرسش شرح داده بودند( .ص )33-31
ِ

جنسیت در جنگ /جهاد /تروریسم
اعمــال خشــونت ،جنــگاوری و
در فصــل دوم کتــاب آمــده اســت:
ِ
ً
جوانمــردی عمومــا جزئــی از تربیــت مردانــه به شــمار میآیــد و حتی
شــرایط جنگــی از زن انتظــار مــیرود کارهایــی چــون پرســتاری
در
ِ
و آشــپزی را انجــام دهــد .نویســنده در ایــن بخــش ،نمونههایــی از
ادبیــات کالســیک عربــی دربارۀ جنــگ و زنان آورده اســت و عنوان

حالت بســیج عمومی به
ـابق القاعــده ،در
ِ
ـس سـ ِ
از نظــر زرقــاوی ،رئیـ ِ

فرمــان امــام و ّ
زنان متأهــل میتوانند بدون
امر مســلمانان ،حتی ِ
ِ
ولی ِ
ّ
ّ
میدان جنگ بروند؛ زیرا حق خدا مقدم بر حق همسر
اجازۀ شــوهر به
ِ
اســت .ابن بــاز فتوا داده اســت :ا گــر زن آمادگی ّ
تحم ِل ســختیهای
ِ

جهاد
جنگ را داشته باشد ،حق دارد که در جنگ شرکت کند .البته ِ
ابتدایی بر او واجب نیســتّ ،اما جایز اســت .در تبلیغات گروههای
سلفی معاصر مانند حماس ،القاعده و جبهة النصرة نیز با بازخوانی
نقش زنان صحابی و الگو قراردادن زنان انتحاری فلسطینی از «حق»
زن بــرای شــرکت در عملیــات انتحاری و «آزادی شــرکت در جنگ»
اجتماعی این
تبلیغات رایج در شبکههای
سخن گفته میشود .در
ِ
ِ
ّ
14
زنان مبلغ ،تبدیل به شــمایلهایی نمادین برای دعوت
گروههــا نیز ِ
به جنگ شدهاند( .ص )72-67

ّ
تغییر
حق
امــا آیــا این تغییرات بــه معنای نوعی
بیداری زنانــه و ِ
ِ
دادن ِ
ِ
ـال ارادۀ زن  -گرچــه بــا رویکردی غیرمســالمتآمیز
سرنوشــت و ِاعمـ ِ
 اســت؟ آیــا ایــن صداها تالشــی بــرای برانگیختـ ِـن زنانی اســت کهدر جایــگاه «قربانی»انــد؟ آیــا تصمیمــی آزاد و سرچشــمه گرفتــه از
خودآ گاهــی و مســئولیتپذیری 15اســت؟ بــه نظــر مــا این پرس ـشها
بــه قــدری کــه در گفتگوهــای شــفاهی مطرح اســت ،در رســانههای
ً
مکتوب بازتاب نیافته اســت .خواهیم دید که این انتخابها کامال
آزادانه نیست و عواملی فراگیر ،ترکیبی و متقاطع در آن دخیل است.

فتنۀ تشکیالت و گروه :انگیزههای عضویت
ـذب جوانــان بــه گروههــای
در فصــل ســوم گفتــه شــده :دالیـ ِـل جـ ِ

ســختگیر و تروریست آســان نیســت ،چون پارادایمهای 16بسیاری

ماننــد طبقــۀ اجتماعــی ،نــژاد ،ســن ،جنســیت ،دیــن و  ...بــا آن
«تقاطع» مییابند .در اینجا تنها چند پارادایم را بررسی میکنیم:
ـذب نوجوانــان ،بهو یــژه نوجوانــان غر بــی به
 .1ســن :مهمتریــن راه جـ ِ

فصلهــای مرتبــط بــا جهــاد و زن را از مهمتریــن کتابهای حدیثی

داعــش ،فضــای مجازی اســت .نوجــوان – چه دختر ،چه پســر  -در

(شــرح عســقالنی بر بخاری  -صحیح مســلم) فهرست کرده است.

اثبات خود ،مشــارکت ،ارادهکردن ،ارتبــاط با دیگران،
ایــن فضاهــاِ ،

سپس با آوردن نمونههایی از تاریخ (از بخاری ،مصنف عبدالرزاق،

ماجراجویــی و قهرمانشــدن را تجربــه میکنــد .بیشــترین تبلیغات

ابــنقدامــه و موســوعههای معاصــر) نشــان داده اســت کــه در تصور
کالســیک عربــی ،زن وظیفــهای در قبــال میــدان جنــگ نداشــته
« .11فردوس اإلنسانیة» .عبارتهای داخل گیومه ،در خود کتاب هم در گیومه آمده است؛ به
ً
این معنی که در منابع دست اول ،عینا به همین شکل ذکر شده است.
« .12عالم الرایات السود»
« .13السبی والرقاب»

 .14أیقونات  -آیکونها
ً
 .15نابعا من وعی ذاتی و ارادة مسؤولة
عربی
 .16در متن عربی واژۀ «برادیغمات» و «برادغمات» آمده اســت که آن را در فرهنگهای ِ
چاپــی و آنالیــن نیافتم ،ولی باید ّ
تلفظ پرادیگم) باشــد
معرب واژۀ فرانســوی ( Paradigmeبا ِ
انگلیســی  Paradigmگرفتــه شــده و به تبع انگلیســی ،حــرف  gدر آن
کــه در زبــان فارســی از
ِ
ِ
خوانده نمیشود.
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داعــش از راه اپلیکیشــنهای گوشــیهای هوشــمند ،شــبکههای

چنــدی پیــش دغدغۀ خــود را کفــش پاشــنهبلند و خیابانگردی در

اجتماعی ،باز یهای گوشــی و گیمنت و برنامههای چندرســانهای

لندن میدانســته ،اما اکنون با افکاری رادیکال به «دولت اســامی»

از جمله سرودهای جهادی است که با آهنگهای رپ قابلمقایسه

پیوســته و در پــی بر یــدن ســر روزنامهنــگار هموطنــش برآمده اســت.

زندگــی جهــادی  -داعشــی مهمتــر و
ســبک
اســت .بــرای نوجوانــان
ِ
ِ

(ص )۹۷

مفاهیم مذهبی است( .ص )۸۶ -82
مؤثرتر از ایدئولوژی و
ِ

ّ
بینی جوانان
 .2دین :دین نقشی مهم در شکلگیری هویت و جهان ِ

جذب داعش میشــوند ،داعش در پی
دیــد مخاطبانــی که
دارد .از ِ
ِ
جریان جهانیشــدن اســت.
ســازی آن بــا
نوســازی اســام و همگام
ِ
ِ
ِ

گون دینــی ،تأ کید زیادی
تبلیغــات داعــش از میــان
در
ِ
مســائل گونا ِ
ِ

بــر عبــادت و احــکام ،بهویــژه حجــاب و روبنــده میشــود ،ولی این
خوانــدن متون شــرعی و بــا بحث و جســتجو ،بلکه
راه
احــکام نــه از ِ
ِ

ـران
ـاس نقــص و کمبــود ،بحـ ِ
 .3وضعیــت اجتماعــی و روانــی :احسـ ِ
ـاس
ـاس تنهایــی و احسـ ِ
نوجوانــی ،خودشــیفتگی ،ناامیــدی ،احسـ ِ
زندگی شــبانهروزی پای
غربت در میان خانواده ،نوجوان را به ســوی
ِ

کامپیوتــر و بــا گروههای تروریســتی ســوق میدهــد .آنها نزد شــیخ به
ً
گناهان خود  -مثال شــرابخواری یا قرارگذاشــتن با جنس مخالف
ّ
 -اعتــراف میکننــد و به این نتیجه میرســند که کفارۀ گناهانشــان

پیشــوایان داعشــی و از راه ســخنرانیهای
در ارتبــاط بــا داعیــان و
ِ

بگــذاری میکنند ،ســر
جهــاد اســت .پــس بــرای پذیــرش توبــه ،بم 
می ُبرنــد ،بــه لیبــی و ســوریه میرونــد و به ســخن ابنبطوطه اســتناد

پرشــور تکفیری آموزش داده میشــود .نوجوانان
اینترنتی
تلویزیونی و
ِ
ِ

میکننــد کــه «هرکــس گناهش بســیار بــود ،بهتریــن دارو یــش جهاد

میپندارند که با پیوســتن به گروههای جهادی میتوانند به آرامش و
دختران پیوسته به داعش گفتهاند که
اعتمادبهنفس برســند .برخی
ِ
مرد رؤیاهایشــان جوانی ســلفی است که دوســت دارند از او معارف
ِ
دیــن را بیاموزنــد و به خاطرش باحجاب شــوند و روبنــد بزنند( .ص
)۹۴-۹۲

است»( .ص )102-98
 .4طبقــه :بیشــتر افــرادی که به القاعده پیوســتند از طبقۀ ّ
متوســط و
ً
ً ّ
نســبتا مرفه بودند .معموال در تصویری که رســانهها ترسیم میکنند،
ّ
ـات عالــی و از خانــوادهای مرفــه
تروریســت فــردی اســت بــا تحصیـ ِ
کــه مانند الظواهری پزشــکی خوانده یا مانند ب ـنالدن دانشآموختۀ

نوجوانــان غربــی مســلمانتبار بــه داعــش،
یکــی از عوامــل پیوســتن
ِ

دانشــگاههای لنــدن اســت ،ولی تحقیقات نشــان میدهد کســانی

انــزوای اجتماعی ،بهحاشــیهراندگی و احســاس طردشــدگی آنان در

که این اواخر به داعش پیوســتند ،بیشــتر از طبقات متوســط و فقیر و
ّ
بهندرت از خانوادههای مرفه بودهاند.

غــرب اســت .اکثــر جوانانــی کــه از اروپا به داعش پیوســتند از نســل
پنجــم مهاجران بودهانــد ،اما هرگز حــس نکردهاند که برای
چهــارم و
ِ
مثــال یک فرانســوی یا آلمانــی یا یک بلژیکــی واقعیاند .این دســته
ً
تبار
بیشــتر
اغلــب نا گهــان بــه دیــن رو آوردهاند؛ مثــا
ِ
جوانان تونســی ِ
ِ
عضــو داعــش تــا چنــد ماه پیش از ســفر بــه ســوریه ،غــرق در الکل و
ِ
ّ
ّ
مواد مخدر زندگی میکردهاند و نا گهان تحول یافتهاند .در مورد این
تحلیل شــرایط اجتماعی و
تحلیــل تجربۀ فــردی 17مهمتــر از
دســته،
ِ
ِ

تبلیغات داعش ،دچار عذاب وجدان
اقتصادی اســت .آنها تحت
ِ

گنــاه شــدید بابــت زندگــی در نظامهای کافر میشــوند.
و احســاس ِ
(ص )۹۶-۹۵

آیا جنســیت هم یکی از عوامل جذب اســت؟ در واقع بسیاری دالیل
بشــدن به گروههای تروریســتی ،برای مردان و زنان یکی اســت
جذ 
و جنســیت پارادایـ ِـم تعیینکننــدهای در آن نیســت .برخــی از ایــن
دالیــل عبارتنــد از :کلیش ـههای تربیتـ ِـی پدرســاالرانه کــه اطاعــت را
ّ
ّ
جهانی ســرمایهداری
نظام
ِ
مهمتــر از تفک ِر انتقادی میداند یا توح ِ
ش ِ
ً
کــه اهمیتــی برای ســادهترین آرزوهای افراد قائل نیســت یــا مثال این
ـتر افرادی که بــه داعش میپیوندند ،دختران و پســران
نکتــه که بیشـ ِ
ّ
ـتن برخی افراد به داعش
مجردند و مســئولیت خانوادگی
مانع پیوسـ ِ
ِ
اســت و یــا ایدههایــی ماننــد رؤ یــای بازگشــت بــه دوران فتوحــات،

اروپاییان اصیلی که
برخی محققان غربی بر این باورند که دستکم
ِ
ّ
حس انساندوستی
داعشی میشوند ،از روی
احساس مسئولیت و ِ
ِ
ّ
و بــرای کمــک به مردم ضعیف و «بیتمد ِن» عــرب در مقابل امریکا
و انگلیــس اســت کــه عضو داعش شــدهاند .بــرای مثــال میتوان به

مسیر
تشکیل کولونی نوین ،انقالب برای تغییر
مبارزه با امپریالیسم،
ِ
ِ
تاریخ ،اعتقاد به اینکه عرب فقط از حرف زور فرمان می َبرد ،اعتقاد
ّ
دینی «فس ـتفودی» (جذاب و ســطحی و بی ُبنیه) و
به
ِ
محصوالت ِ

ســرانجام آرزوی زیستن در آرمانشهری (مدینۀ فاضلهای) که در آن

اظهــارات زنــی داعشــی و بریتانیایــی (غیرمهاجــر) اشــاره کــرد که تا
ِ

اساس دین تقسیم
حتی برای ازدواج ،نژاد مهم نیست و افراد فقط بر
ِ
یشــوند و تمــام نظامهــای جاهلــی و طاغــوت و کافــر را برخواهــد
م 
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چید و محرومان را به نوایی رســانده و اســام ّ
سنی را بر جهان حا کم
خواهد کرد.
همچنیــن نبایــد از نقــش پــول در ایــن میــان غافــل شــد .صدهــا
گــروه خیریــۀ مذهبــی ،بــرای داعــش کمــک مالــی جمــع میکننــد.
گــروه نشــر ســلفیگری از جمعیتهــا و
تنهــا در تونــس بیــش از ِ 120
گروههای عربســتان ســعودی کمک مالی دریافــت میکنند .یکی از
تروریســتهای مشــهور در این تجارت ُپرسود ،ســامی الصید است
«ســلطان کاروانهــای خیریــه» 18خوانــده میشــود .کاروانهــای
کــه
ِ
وســط بــازار و میدانهــای شــهر چــادر میزننــد و بــا دههــا
خیریــه در
ِ
دریافت پول وارد
مســجد در ارتباطاند .بســیاری از جوانــان در ازای
ِ
فعالیتهــای تروریســتی میشــوند( .در جــای دیگــری از کتــاب،
شــهر داعش
ص  ،169-167آمــده :تصویــری کــه از زندگــی در آرمان ِ
نشــان داده میشــود ،تصویری ُپرزر قوبرق و ال کچری اســت؛ طوری
«جهــاد پنجســتاره» نامیدهانــد .البته ایــن موضوع از
کــه برخــی آن را
ِ
سرســختی بســیاری از آنان در اعتقادات نمیکاهــد ،اما در هر حال
ِ

پنهان فعالیتهای تروریســتی ،بهرهکشــی از فرصتهای
یــک روی
ِ

فعالیــت همزمــان اســت :قاچــاق و
مالانــدوزی و پرداختــن بــه دو
ِ
تروریسم( 19.ص )120-118

ایدئولوژیکی ،اعتقادی و سیاسی را دستکم گرفتهاند.
در برخــی از اینهــا تحقیقــات از دیدگاهــی مادرگرایانــه 20گرایش زنان
ّ
ـس مــادری و بــرای کمــک بــه ضعیفان
بــه ایــن گروههــا را از روی حـ ِ
شریک مرد
دانستهاند .در مقابل ،گروهی دیگر ،زن را نه تابع مرد که
ِ
ِ
خشونت سیاسی و قتل و نابودگری دانستهاند.
در
ِ
زنان
برخی دیگر که
ِ
ـت» ِ
اقدامات «زنان تروریسـ ِ
تحت اشغال ،مانند ِ
ـار ناشــی از ظلـ ِـم اجتماعی
فلســطینی و
جنــوب لبنان را از روی فشـ ِ
ِ

تمایز میان تروریســم و مقاومت در برابر اشــغال شدن
دانســتهاند ،به
ِ
ّ
توجــه نکردهانــد و در تعمیـ ِـم نابهجایــی ســقوط کردهانــد .بــه نظــر ما
ـودی خود وجود دارد ،اما
گرچــه در همۀ عملیاتهای انتحاری ،نابـ ِ
هیــچ انتحــار یای شــبیه انتحاری دیگر عمــل نمیکنــد و انگیزهها
دادن میان
از زنــی بــه زن دیگــر متفاوت اســت ،چه رســد بــه ارتبــاط ِ
آزادی وطن را
ِ
عملیات استهشادی زنانی که آ گاهانه فداشدن برای ِ
ً
عملیات زنانی مثال از القاعده که با انگیزههای دینی
برگزیدهاند ،با
ِ
و با ادعای جهاد صورت میگیرد .در عراق بدن زن وســیلهای برای
زدن موازنۀ قوا
تبلیغات
ِ
سیاسی داعش و تاکتیکی در راستای بههم ِ
ِ
ً
در برابــر نیروهــای امنیتی اســت یا مثال در چچن بــه زنان انتحاری با
خون همسراناند( .ص
این دید نگریســته میشــود که در پی
انتقام ِ
ِ

مطالعــات غربی دربارۀ جنســیت و تروریســم،
در ادامــۀ ایــن فصل،
ِ

)137 -130

تروریســم اســامی و زنــان تروریســت بهتفصیــل نقد شــده اســت .در

ّ
آنچــه مســلم اســت آن اســت کــه نمیتــوان انگیز ههــای این زنــان را
سادهانگارانه فقط به چند انگیزۀ ّ
مادی یا جنسی یا اعتقادی تقلیل
ّ
داد .زنانــی کــه زندگـ ِـی مرفــه در کشــورهای ثروتمنـ ِـد خلیــج را تــرک
میکننــد و زندگــی در کــوه و غــار را در پیــش میگیرنــد ،بــا زنانی که

اینجــا تنهــا چند نمونــه از نقدهــا را بهاختصار میآوریــم :تحقیقات
ّ
قــان غربــی در یــک ســطح و بــا دیــدگاه و تحلیلهــای یکســان
محق ِ
نیســت .در تحقیقاتــی کــه توســط پژوهشــگران زن غربــی راجــع بــه
گرایش
زنان ســریالنکایی ،چچنی و فلســطینی انجام شده،
حضور ِ
ِ
کنشگر اصلی مرداناند و
تحلیلها آن اســت که در این تشکیالت،
ِ

زنان در همه حال منفعل و تابعاند و رفتارهایی چون بمبگذاری و
ننگ
فشار ِ
انتحار ،از سر گرایش به خودنابودگری یا احساس پستی و ِ
اجتماعی است.
تحقیقاتــی کــه در حوزۀ دین و جنســیت اســت ،این امتیــاز را دارند
کــه ّ
کیفیــت رفتــار بــا زن چــه تأثیــری در جــذب
توجــه کردهانــد کــه
ِ
زنــان بــه گروههــای تندرو داشــته اســت و اشــاره کردهاند کــه چگونه
گروهــی – گرچــه انــدک  -از زنــان توانســتهاند بــا متــون دینــی بــازی
کنند و به کارهایی چون انتحار و ســربریدن و ســوزاندن مشــروعیت
بخشــیدهاند .بــا ایــن حــال بیشــتر این پژوهشهــا نقــش انگیزههای
« .18أمیر قوافل الخیریة»
 .19التهریب و الترهیب

دیدن لبــاس فاخر و
از کشــورهایی بــا بحــران اقتصادی میآینــد و با ِ
ّ
شــکالتهای نوتل به وجد میآیند تفاوت دارند .تشکیالت داعش
در تبلیغات خود ،نهتنها ّ
متوج ِه تفاوتهای بین دو جنس هســت،
ـان
تهــای فــردی و شــخصیتی و ســبک پـ
بلکــه بــه تفاو 
ـرورش زنـ ِ
ِ
مخاطب نیز ّ
توجه میکند.
زنــان جــوان نیاز به الگوهایی از رهبری و پیش َروی دارند .در فضای
مجاهد
ـان
ِ
بــازی کــه پــس از بهار عربی بــرای رســانهها پیش آمد ،زنـ ِ
ـات فیسبــوک چهــرهای
ســلفی توانســتند در ســایتها و صفحـ ِ
ـش زنانــه را بــا
تأثیرگــذار از ِ
زن تروریســت ارائــه دهنــد و نوعــی جنبـ ِ
ـان قدرتمنـ ِـد سالحبهدســت به تصویر
نمادهایــی بهیادماندنــی از زنـ ِ

جوانان مــا بهویژه
بکشــند .پــس در واکنــش به این پرســش کــه چــرا
ِ
جهادگران تنــدرو افتادند ،نباید از بررسـ ِـی
ـوش
ِ
ِ
دختــران جــوان به آغـ ِ
 .20رؤیة أمومیة Maternalism /
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گون اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی ،اقتصادی ،قومی و فرهنگی را
هیچ پاسخی فروگذار کرد و باید دالیل گونا ِ
استقرا کرده و تکتک تجربهها را مطالعه کرد.

مطالعۀ تجربههای فردی

ُ
نگار تونســی
فصــل پنجــم و ششــم کتاب ،به کوشــش و به قلم نویســندۀ دوم کتاب ،منیــة العرفاوی ،روزنامه ِ
ـت
نوشــته شــده اســت و حالوهوایــی ادبــی ،عاطفــی و ژورنالیســتی دارد .وی در مصاحب ـهای در نشسـ ِ

مطبوعاتی کتاب «زنان و تروریســم» میگوید که برای نوشــتن این فصلها ســاعتها با خود زنان تروریســت،
ِ

خانوادههایشان و نیروهای امنیتی مصاحبه کرده تا بتواند داستانگونهای مستند را دربارۀ آنان بنویسد .البته
شمار این ُ«پرترهها» بیش از این بوده ،اما در نهایت تصمیم گرفتهاند به آوردن چند داستان در حدی که ّ
تنوع
تجربهها را نشان دهد بسنده کنند .وی در این نشست مطبوعاتی میگوید:
خانوادگی
زندگی
بســیاری از دختران و زنان جوانی که به داعش پیوســتهاند و با آنان گفتگو کردیم ،در میان
ِ
ِ
تبلیغات
جذب
غیاب پدرانی حمایتگر ،در جســتجوی معنایی برای زندگی بودهاند که
از همگســیخته و در
ِ
ِ
ِ
زنان تروریســم،
نظــام داعــش شــدهاند .در این کتاب تالش کردم تحـ ّـول
ِ
دراماتیک زندگی آنان – بهویژه شــاه ِ

ماننــد «فتيحــة الحســني» و «مليكة العرود» و «حياة مدين»ـ را نشــان دهم 21،اما دشــوارترین بخش ،گفتگو با
خانوادههایــی بــود کــه هنوز باور نمیکردند که فرزندان عزیزشــان ناگهان چنین ســنگدالنه خون بیگناهان
را ریخته باشند.

خاتمۀ منیه العرفاوی
تغییرات درون نظامهای تروریستی را پیگیری کنیم ،بهویژه موقعیت زنان در تشکیالت
تالش بسیار کردیم تا
ِ
احساس «آزادی» و رهایی از نقشهای
انصار الشــریعه را مطالعه نماییم و دریابیم که چگونه این تشــکیالت
ِ
ّ
ســنتی را بــه گروهی از زنان داده اســت .بــا این حال میبینیم که ّ
تحو ِل زنــان ،ورود آنان به جنگ ،حمایت از
امکان بــروز مییابد که در
حمل ســاح ،تنهــا در نظامی سلســلهمراتبی
مــردان جنگجــو و حتــی همبســتری و
ِ
ِ
ِ
ً
ـان مرداناند و به هر نقشــی که به آنان
زنــان فرمانــده  -نــه مســاوی با مرد که کامــا تحت فرمـ ِ
آن زنــان  -حتــی ِ
ل آنکه آن مــردان ،بهویژه برای پوش ـشدادن و
چشــم هدیــهای ســخاوتمندانه مینگرند ،حــا 
داده میشــود بــه
ِ
نگاه نیروهای امنیتی ،به کمک آن زنان وابسته و نیازمند بودهاند.
پنهانماندن از ِ

رسم پایان  -آمال قرامی
به ِ
اینک مطالعات جنسیت اهمیت خود را جا انداخته است و دیگر نمیتوان در مطالعۀ تروریسم آن را نادیده
گرفت ،بهویژه در فضای فرهنگی و اجتماعی و سیاسـ ِـی ما که در آن خشــونت اســت که «مرد میدان» است.

بــاایــنحال برای مطالعۀ خشــونت ،نیاز به مباحث دیگری با رویکردها و روشهای مردمشناســی ،فرهنگی
ّ
پشت تفک ِر تروریستی
 اجتماعی ،سیاســی ،حقوقی ،فلســفی و جز آن نیز هســت .برای رسیدن به فهمی که ِّ
تحقیق جدی  -و نه «کارتونی»ـ ضروری اســت .اســم این
وجــود دارد ،حمایــت از پژوهشهای علمی و مراکز
ِ
ً
رسم پایان»؛ زیرا گفتگو از تروریسم را واقعا نمیتوان به پایان برد .این تنها آجری بود از
بخش را گذاشتهام «به ِ
مطالعات تروریسم و گامی آغازین بود از راهی پرماجرا.
ساختمان
ِ
ِ

 .21مصاحبه با منیة العرفاوی با مجلۀ میم دربارۀ این کتاب:
%84%D9%A7%D8%88%A1-%D9%D8%A7%D8%B3%D8%86%D9%84%D9%A7%29/%D8/11/https://meemmagazine.net/2017
D%A7%A9-%D8%D8%B3%D8%A7%D8%B1%AF%D8%D8%84%D9%A7%A8-%D8%D8%A7%D8%87%D9%B1%D8%A7%D8
A3/%D8%84%D9%A7%A9-%D8%8A%D8%D9%B3%D8%86%D9%88%AA%D9%D8%84%9
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