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دریافت-7934/74/8:پذیرش 7931/4/2:

چکیده

تروریستها

شکلگیریشناختورفتار
ریشههای 
سؤالاصلیاینپژوهشآناستکه 
و باالخص مهمترین گروه تروریستی موجود یعنی داعش چیستوچهمدلیدراینراستا
می توان ارائه داد؟ چارچوب شناخت اجتماعی ،بر مبنای تعامل فرد با محیط به طرح
سبکهای شناختی»« ،الگوهای شناختی» و «ظرفیت
موضوعاتی چون «خاستگاه شناختی» « ،
سازههای ذهنی» و «فرهنگ
شناختی» به بررسی «زبان»« ،خاستگاه زیستی – روانی» « ،
میدهد.
تروریستهایداعشراتوضیح 

شکلگیریشناخت
ریشههای 
اجتماعی»پرداختهو 
تروریستهایداعشازروشتحلیلمحتوایکیفیونرمافزار

بهمنظورترسیممدلذهنی
Xmindاستفادهشدهاست.مضامیناستخراجشدهوموجودبرایترسیممدلذهنیشامل
نصگرایی
گذشتهگرا  ،

سلفیگری و حافظه 
عقاید (ترجیح نقل بر عقل ،فقه التکفیر  ،
استعارهها (بدعت ،شریعت ،جهاد ،خالفت و خلیفه) ،فضای زندگی (نابنهجاری

جمودی) ،
بازتولید شده در خانواده ،احساس محرومیت نسبی) ،خاستگاه زیستی -روانی (دونیمگی و
مرگپرستی،خشونتبدخیم،سلطهغریزه،هذیانعظمت
تفکرسیاه–سفیدوهمهیاهیچ ،
و خودستاییِ مرضی ،شخصیت ضد اجتماعی) ،گروه (حس تعلق و خویشاوندی ساختگی،
خطر به مثابه ارزش ،فشار اطاعت و موفقیت) و بحران هویت (مناقشه و تداخل فرهنگی،
هژمونی غرب و حقارت عرب ،احیای شکوه اسالمی) است .برمبنای تحلیل و تبیین این
مضامین،مدلینیزترسیمشدهاست .


واژگان کلیدی:تروریسم،داعش،مدلذهنی،فرد،محیط .
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مقدمه
گروه تروریستی داعش متأخرترین و مهمترین گروه تروریستی است که اکنون جهان با آن
مواجه است.اینگروهدرابتداباعنوان«دولتاسالمیعراق»در74اکتبر4172وپسازنشست
شماری از گروههای مسلح در عراق شکل گرفت .در این نشست ابوعمر البغدادی به عنوان
سرکرده آن تعیین شد.پس از هالکت وی ،ابوبکر البغدادی جایگزین او شد و با ادغام شاخه
تروریستی «جبهه النصره» در سوریه با جبهه اسالمی عراق ،شکلگیری داعش به خالفت خود را
اعالمنمود.اینگروهاززمانتشکیلتاکنون،عملیاتوحمالتتروریستیبسیاریرادرعراقو
سوریه و دیگر کشورهای جهان بر عهده گرفته و جنگ داخلی تمام عیاری را در دو کشور
سوریه و عراق به راه انداخته و چندین شهر را تصرف کرده است .میزان خشونت ،وحشیگری،
ظاهر و تیپولوژی عجیب و غریب و میزان پمپاژ شر و جنایت این گروه تعجب همگان را بر
انگیخته است.بسیاری از خود میپرسند به راستی چه فرآیندی موجد ساخت چنین شناخت و
اندیشهای در آنان ریشه گرفته است؟ عدم درک صحیح

ذهنیتی بوده است و این رفتارها از چه 
مسئله ،راههای مقابله و مداخله برای حل این مشکل را بسته است و مسئله را تشدید نموده است.
درهمینراستابایدتوجهداشتکهشناخت انسان مبنای رفتار و عمل انسان است و آنچه که انسان
را به رفتاری خاص میانگیزد ذهنیتی است که نسبت به آن دارد.برای درک هر رفتاری باید
مقولهای است که به یکباره و تصادفی پدید

شناخت کنشگر را واکاوی نمود .شناخت نیز
نمیآید بلکه هر شناختی منبع و خاستگاه/هایی دارد.یک تروریست مثل هر انسان دیگر ذهنیت،

درک و شناخت خاصی از خود ،خانواده ،اجتماع و جهان دارد .عدم درک صحیح از «شناخت
تروریستی» از عوامل تشدید و گسترشتروریسم بوده است.دراینپژوهشابتدامباحثمفهومی
و نظری در باب شناخت و خاستگاه شناختی آورده شده است .در گام دوم ،تحلیل محتوا از
دادههایموجوددرموردداعشارائهشدهوبرایناساسمدلیرسمشدهاست .
خاستگاه شناختی و سبکِشناختی
عناصر اصلی «نظریه شناختی» 7از حوزه مطالعاتی جامعهشناسی «شناخت اجتماعی» 4گرفته
شده است.مفهوم اساسی این است که تعامل افراد با محیط خود بر اساس چگونگی درک و
تفسیر موضوعات صورت میگیرد.بر همین اساس است که مردم یک نقشه شناختی درونی از
1. Cognitive Theory
2. Social Cognition
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محیطاجتماعیبیرونیشانمیسازندوایندرکودریافتهاستکهبهرفتارآنهاشکلمیدهد
ونهواقعیاتعینیپدیدهها(.)Dodge, 1997: 171-180بهگفتهکرنشاو،اصول«شناختاجتماعی»
هم برای فهم تروریستها و هم برای سازمانشان کاربرد دارد و «خاستگاه اقدامات تروریستها
تفسیر ذهنی آنها از جهان به جای واقعیت عینی است» ( .)Crenshaw, 1988: 10در همین زمینه
ظرفیت شناختی به کارکردهای ذهنی از قبیل حافظه ،توجه ،تمرکز ،زبانویادگیری پرداخته و به
پیشبینی نتایج برای رسیدن به استنباطهای معقول میپردازد(.)Lezak,1995: 211

سبکشناختی اشاره به راههای فکر کردن دارد که به گرایشات ،تعصبات ،تمایالت در

تصمیمسازیها میانجامد و باعث میشود فرد بر موضوعی تأکید داشته باشد ویا موضوعی دیگر را
نادیده بگیرد .سبکهای شناختی بر رفتارهای تهاجمی رهبران سیاسینیز تأثیرگذارند( Sutterfield,

 )1998: 46تیلور و کویل بر این باورند که پیوستن افراد جوان به گروههای تروریستی یک خطای
اساسی است که بر اساس تعصبشناختی و شناخت نادرست از انگیزههای واقعاً شیطانی و کسانیکه
آنها را ظالم مینامند و به عنوان ظالم درک میکنند نشأت میگیرد ).)Tailor and Coil, 1998: 11
در همینخصوص،سیدانوییس مطالعهای در خصوص سبکهای شناختیِ تروریستها انجام دادهو
به آزمایش فاکتورهای شناختی در انواع مختلفی از افراطگرایان پرداختهاند تا میزان محافظهکاری،
انعطافشناختی ،پیچیدگی شناختی و میزان تحمل وضعیتابهام رادرآنان بسنجد.بر این اساس آنها
به این نتیجه رسیدهاند که افراطگرایان دارای بیشترین  پیچیدگی شناختی» و «کمترین
انعطافشناختی» هستند .همچنین افراطگرایان دارای «کمترین تحمل وضعیت ابهام» و متمایل و
نیازمند به«یکپارچگی و قطعیت» در امور هستند) .)Sidanuis: 1998- 38-52
خاستگاههای شناختی
بر اساس تحقیقات والترز ارتکاب جرم رابطه کمتری با توانایی عقالنی یک فرد دارد بلکه تا
شکلدهیتجربهفردبرای«الگوهایشناختی»ویژهدرارتباطاست.ازاین
حدزیادیباچگونگی 
رو «تعبیر» افراد از رویدادها و انجام رفتارهایش مواردی هستند که هنگام شناسایی مجرمیت باید
در نظر داشت .یاچلسن و سیم ناو از جمله نخستین پژوهشگرانی هستند که آشکارا بر پیوند
شناختوجرمتأکیدکردهاندوبراینباورندکهتوانستهاندبهکمکمصاحبههاییکهبامجرمان
دادهاند به «الگوهای تفکری» که مشخصکننده تمامی مجرمان است دست یابند .این
انجام  
الگوهای فکری بسیار متعددند و از آن میان میتوان به تفکر عینی ،شکست در هم احساسی با
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دیگران ،فقدان تصور درست از زمان ،تصمیمگیری غیرمسئوالنه و ادراک خویشتن به منزله
قربانی،اشارهکرد(دادستان .)7981،
خاستگاهشناختیاشارهبهنحوه«درکوتفسیر»موضوعاتازسویافرادومنابعوریشههای
شکلگیری این درک دارد.خاستگاه شناختی مصدر پمپاژ کننده «ذهنیت» است و برای درک
کنش افرادبایدبهخاستگاهصدوروساختذهنیتآنمراجعهنمود.برای تبییناینامرنظریات
نظریهپردازان خلقگرا به اهمیت افراد به دلیل تأثیرگذاری معنادار ویژگیهای روانشناختی آنها

بررویدادهاوپیامدهایواقعیتوجهدارند) .)Frank: 2004،Laswell: 1930, Patel: 2004
به نظر میرسد صرف مطالعه عوامل فردی و بیولوژیک و یا صرف توجه به عوامل موقعیتی
نمیتواند به تنهایی تبیین کننده خاستگاه شناختی گروه تروریستی داعش باشد و نیاز به مطالعهای
چندوجهیاست.دراینپژوهشبرایمطالعهخاستگاهشناختیگروهداعشازچارچوبجدیدی
بهنام«شناختشناسیگفتمانی»استفادهمیشود.اینرویکردازطیفرویکردهایتعاملیاستکه
در «نظریه میدان» آمده است .کورت لوین 7روان شناس اجتماعی معروف بر اساس فرمول
) B=F(P,Eنظریه میدان را مطرح نموده است که طبق آن شکل گیری یک شناخت و به تابع آن
کنشورفتارمبتنیبرآنشناخت،تابعیازتعاملمیانشخصومحیطاست.وقتیسؤالشودچه
عواملی تعیین کننده رفتار انسان است؟ روانکاوانی چون فروید عوامل درونی و فرآیندهای روان
شناختیوعلمایسیاسیواجتماعیچونمارکسعواملبیرونیواجتماعیرامسئولمیدانند.در
حالیکهلوین هردو دسته عوامل رادر تعیین رفتارانسان سهیممیداند(کریمی.)28:7939،اعتقاد
لوینبهاینکهعواملدرونیوبیرونیهردوافکارورفتارانسانراتحتتأثیرقرارمیدهند،صورت
چشماندازتعاملگرا»4موسوماست.تئوریمیدانیبرمبنای
ابتداییتردیدگاهیاستکهامروزهبه« 
این عقیده اصلی لوین شکل گرفته است که میگوید افکار انسان در نتیجه مشاهده اعمالی که در
میدان قدرت او اتفاق میافتند شکل میگیرد .او میدان را اینگونه تعریف میکند :کلیت
واقعیتهایی که به طور دوجانبه به هم وابستهاند و از هم تأثیر پذیرفته و بر هم تأثیرمیگذارند
(کرنشاو و مک کلوچ .)81 :4118 ،لوین در شکلبخشی به تئوریاش واژه «فضای زندگی» را
آفریدکهنمایانگرهرچیزیدرمیداناستکهشخصیتفردراتشکیلمیدهدوبهواسطهتغییرات
در محیطی که او در آن زندگی میکند دگرگون میشود.به خاطر همین دگرگونیها است که
افراددرمحیطهاوفضاهایمختلفافکارمتفاوتیدارند.رفتارنیزتابعیازهمینتغییراتدرفضای
1. Kurt Lewin
2. Interactionist Perspective
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زندگیاستوبراساسهمینتغییراتشکلمیگیرد(شکرکنودیگران.)11:7914،اعتقادلوین
به اینکه عوامل درونی و بیرونی هر دو افکار و رفتار انسان را تحت تأثیر قرار میدهند ،صورت
ابتداییتر دیدگاهی است که امروزه به «چشم انداز تعامل گرا» موسوم است .بر بنیاد نظریههای
تعاملگرا،دراینچارچوببرایتبیینخاستگاههایشناختیبرگزارههاییچون«زبان»«،هویتو

خویشتن»«،جهتگیریهایروانیبرمبنایخاستگاهزیستیروانی»«،فرهنگاجتماعی»«،استعارهها
و گنجینههای تفسیری»« ،باورها و نگرشها»تأکیدمیشود و بنابراین رهیافتی چندوجهی است که
برای تکمیل فرآیند مطالعه بر تنوع توجهات و نقاط تمرکز تأکید دارد تا نتیجه نهایی بتواند تبیین
کاملتریازخاستگاهشناختاینگروهارائهدهد .
درک خاستگاههای ذهنی تروریستهاصرفاًنمیتواند با تکیه بر یک عامل و متغیر صورت
گیرد.درچارچوبطرحشدهاینپژوهش،عواملیکهذکرمیشونددرکنارهمبایدبهتبییناین
خاستگاهها بپردازند .همانطورکه اشاره شد در این پژوهش عناصر زبان ،با تمرکز بر عقاید و
نگرشها(ایدئولوژی ،نظام اندیشگی) ،نحوه ادراک جهان(چارچوب فهم جهان) ،استعارهها و
شیوه تفسیر ،ریشه و خاستگاه زیستی – روانی (شخصیت کاوی) ،هویت و فرهنگ اجتماعی
(سازههایذهنیاجتماعی)بهعنوانمبانیتبیینشناختتروریستیدرنظرگرفتهشدهاند .
عقایدوباورهای(عمدتًامذهبی)کنشگرانکهبهمرورزمانشکلگرفتهواستحکامیافتهاند،
به کنشگر میگویند چه چیزی درست و برحق و چه چیزی نادرست و باطل است.ذهنیتها،
عقاید،اسطورههاوباورهایموجوددرهرجامعهبهنوعی«زمینهفرهنگی»ایجادمیکنندکهبروز
یاعدمبروزخشونتراتقویتویاتضعیفمینماید(فکوهی.)13:7918،تعلقاتایدئولوژیک
و متصلب افراطگرایان ،پایدارترین و مؤثرترین منشاء هویتی – رفتاری آنها شناخته میشود.
اعتقادات درونی در یک نظام فکری ایدئولوژیک به صورت شهودی و متصلب تحقق مییابد و
بهتمامتردیدهاپایانمیدهد(بشلر .)1:7911،
ازمنظربیولوژیکیوزیستشناختی،تروریسمبهعنوانظهورروانییکانحرافرفتاریدر
فردِ تروریست شناخته میشود .در روشهای بیولوژیکی« ،عوامل عصبی شیمیایی»« ،مطالعات
انتقال عصبی سروتنین»« ،عوامل هورمونی» و «عملکرد کورتکس پیشین» عمده مطالعاتِ محرک
شکلگیری ذهن تروریستی را شامل میشوند.از آن جمله میتوان به خشونت بدخیم ،ذهنیت
تروریستیخودستاییمرضیو«سازوکاربرونیکردن7وذهنیتدونیمگی(خودودیگری،لهیا
1. Externalization and Splitting
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علیه)»اشاره کرد .در بحث از خاستگاه اجتماعی هویت گروهی ،تعامل ،فشار اطاعت و رهبری،
خویشاوندی ساختگی ،بحران هویت ،محرومیت نسبی مطرح است .رویکرد فرهنگی برای
بازشناختبنیادشناختیتروریسم»نیزیکبنیانفرهنگیاستکهتوضیحمیدهدرفتارتروریستی
بازتابیازفرهنگتروریستیاست.درموردداعشمیتوانالگویفرهنگیزیررامتصورشد .
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برایتبییننظریخاستگاهذهنیداعشمیتوانمدلزیرراازمباحثمطرحشدهاستخراجنمود .


تحلیل دادهها
روشهای نوین تحقیق در باب شناخت و ذهن انسان را در چارچوب «شناختشناسی
شناختگرای اجتماعی ،زبان شفاهی و مکتوب را

اجتماعی» میتوان جست .در رویکردهای 
بازتابی از جهان خارج ،محصول بازنماییهای ذهنی و همچنین برساختههایی از جهانی میدانند
که برای کنش اجتماعی ساخته و پرداخته شدهاند.غالباً در شناختشناسی اجتماعی از «دادههای
طبیعی» 7استفاده میشود.از جمله نمونه دادههای طبیعی میتوان به پیاده کردن متن گفتگوهای
روزمره،متونرسانههاومتونعلمیاشارهکرد.مزیتایننوعدادههاایناستکهمحققتأثیری
بر دادههانمیگذارد و نوع دادههای گردآوری شده این امکان را به محقق میدهد که تنوعات
1. Naturally Occurring Material
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ذهنیرادرچارچوببسترهایاجتماعیگوناگونانجامدهد).)Potter & Wetherell, 1987: 162
برای این منظور میتوان از تحلیل محتوا یاری جست .بزرگترین تفاوت تحلیل محتوا در
شناختشناسیاجتماعیباسایرروشهادرایناستکهشناختشناسیاجتماعینگاهمتفاوتیبه

روابطزبان،معناووضعیتهایروانیافراددارد.برایناساسمعنادرزبانواستعارههایموجود
جایگرفتهاست .
در اینپژوهشازتحلیلمحتوایکیفیاستفادهشدهاست.زیرااینپژوهشبهدنبال کشف
و استخراج مفاهیم و گونهشناسیدادههای موجود و نه تعیین کمیت مفاهیم موجوداست .بهطور
تکنیککمی،بهدلیلازدستدادناطالعاتترکیبیومعنا،اغلب

اساسیتقلیلمتنبهاعداددر
مورد انتقاد قرار گرفته است .تحلیل محتوای کیفی در جاییکه تحلیل کمی به محدودیتهایی
مییابد.بنابراین تحلیل محتوای کیفی را میتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی
میرسد ،نمود  

کدبندی و تمسازی یا طراحی
نظاممند  ،
طبقهبندی  
محتوایی دادههای متنی از طریق فرآیندهای  
الگوهایشناختهشدهدانست(فسیووشانون .)747:4111،
از اساسیترین تغییر روشهای داعش نسبت به نسلهای پیشین القاعده ،تغییر در امر رسانهای
آن است .اگر القاعده نسل اول ،از چند تلویزیون و رادیوی محلی ،روزنامههای عربی زبان
«القدس العربی» یا «الشرق االوسط» و در نهایت تلویزیونی «الجزیره عربی» بهره میبرد ،داعش
اکنون تمرکز فعالیت خود را بر روی رسانههای اجتماعی گذشته است.در این پژوهش پس از
بررسی711متن،تصویروفیلمموجودازرسانههایاجتماعی،خبریومصاحبههایموجود977،
کد شناسایی شد که از این پس عنوان مضمون به آنها داده میشود .سپس به کاهش تعداد
مضامین و شناسایی الگوهای میان آنان پرداخته شد.مضامینی که مترادف یا دارای معانی مشابه
بودنددرکناریکدیگرقرارگرفتندوجمعاًیکطبقهراشکلدادند.بهاینترتیبطبقاتیشکل
گرفتند که از آنها به عنوان «مقوالت» نام برده شده است.مقوالت به طریقی شکل گرفتند که
درون هر مقوله ،مضامینی مشابه وجود دارد.مضامین یا کدهای جامع استخراج شد که در ادامه
بدانها اشاره خواهد شد .جامعه آماری و نمونههای انتخابی این پژوهش از رسانههای مشهور
جهان،شبکههایاجتماعی(ویدئوهایمنتشرشدهازداعش)،اخبارمربوطبهداعش،مصاحبههای
انجام شده با افراد بازداشتی در مجالت است که  711عنوان در این خصوص انتخاب و مورد
تحلیل قرار گرفت .برخی از این خبرها شامل مصاحبه با برخی تروریستهای بازداشت شده،
اقدامات داعش ،پیامهای مخابره شده از فرماندهان داعش ،فایلهای صوتی و تصویری اعضای
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داعشوسخنرانیهایمنتشرشدهازرهبرانآنخصوصاًابوبکرالبغدادیاست .
دراینپژوهشمطابقمدلنظریموجود،واحدمعناازمنابعونمونههایمختلفانتخابشده
است .برای افزایش قابلیت اعتبار یافتهها نیز از روشهای ذیل استفاده شده است :استفاده از
تکنیکهای تثلیث نظیر استفاده از منابع تأییدگر ،استفاده از کسب اطالعات دقیق موازی یعنی
ارائهتحلیلهایدادهایونتایجمتخصصانامر،شفافسازی،تدقیقوظرافتکاریمحققدربیان
مفوضات جهت نظردهی پژوهش ،تأمل و خودبازبینی محقق در طی فرآیند جمعآوری و تحلیل
داده(عباسزاده)72-93:7937،وازسهنفرارزیاببرایمشاورهدرزمینهمقوالتومضامینو
کدهاییافتشدهوهمچنینانتخابنمونههایتحقیقاست.

واحد معنا
*آنهاکافربودند،شیعیانکافرندو منبهاینامر
اعتقاددارم.اینیکجهاداست.
*داعشخلباناردنیاسیرشدهرازندهدرآتش
سوزاند،
* داعش عدهای از اسیران عراقی را زنده کباب
کرد،
*دوسربازترکزندهدرآتشسوزاندهشدند،
* سازمان ملل متحد در گزارشی ،حجم گسترده
بیسابقه و عجیب علیه زنان و
خشونتهای  

معتقدین به ادیان دیگر در مناطق تحت سلطه
داعشرامنتشرساختهاست.

مقوالت
جهادتنهاراهحل ،

نمونه مضامین
(کدها)
استعارهخودیو
غیرخودی 

هذیانعظمت،
استعارهعبرت،

ناکامی-خشونت/
خودشیفتگی-

رسالت 
خودساختهتنبیهو
تأدیبغیر،لذت
خشونت،خشونتِ
ابزاری 

خشونت،ذهن
خودبرترینِ
وحشتآفرین،لذتاز

نمایشخشونت
(ناهنجاریروانی) 

* داعشهدف خود را احیای خالفت اسالمی و
تشکیل دولت اسالمی بر اساس آنچه که آن را
اسالمخالصسهقرننخستیناعالمنمودهاست.
* داعش حکومت خود را مجری احکام اهلل
میداند.

*داعشدموکراسیراحکومتکفارمیداند.
* داعش در تالش برای انتشار روزنامه دومی

سلفیگری 


ذهنگذشتهگرا 
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برای آگاهسازی مردم در خصوص اهمیت
خالفت اسالمی و اهداف و نقش آن در احقاق
حق به همراه شرح و توضیح علل لزوم بیعت
مردم درچارچوب مرز دولت اسالمی و خارج از
آنازابوبکرالبغدادیخلیفهمسلمیناست.
*مااز کالمخداپیروی میکنیم.مامعتقدیم که
تنها وظیفه بشر پرستش و پیروی از خدا و عملصحیحومطابق
رسولش است .ما آنچه را که در قرآن آمده
انجاممیدهیم.
* به دلیل تجاوز جنسی در حبس بوده،
میگویند او یک جوان
خانوادهاش درباره او  

بیهدف بود که هدف خود را در جنگ
عرب  
عراقدرکنارهمرزمانشیافت(.)718

دستورخداوند 
رفتارهایپرخطر،
بیهدف،شخصیت
ضداجتماعی 

ذهننصگرای

جمودی(نقلگراییِ

منافیعقل) 
ذهندیگرستیز،ذهن
جامعهستیز 

*مفتیمشهوروهابیفتوایجهادجنسینکاحرا
صادروپاداشآنرابهشتاعالمنمودهاست.
* سخنان یک عضو داعش«:یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ
قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ وَلِیَجِدُواْ فِیکُمْ
غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ؛ (توبه آیه )749
ای کسانی که ایمان آورده اید!با کافرانی که به
شما نزدیکترند ،پیکار کنید! (و دشمن دورتر،
اصلترجیحنقلبر
شماراازدشمناننزدیکغافلنکند!)آنهاباید
استفادهاززبان
عقلونفیمطلق
در شما شدّت و خشونت (و قدرت) احساس
ایدئولوژیکگزینشی 
ارزشواعتباراحکام
کنندوبدانیدخداوندباپرهیزگاراناست».

عقلی 
* یک عضو داعش:تفسیر کالم اهلل بر عهده ما
نیست.ما به دستور جهاد عمل میکنیم.خداوند
در سوره بقره میگوید کافران را هر جا دیدید
بکشیدیاتبعیدکنید.
میدانند
*اعضایداعشمسلمانخوبراکسی 
بیچون و چرا از حکم اهلل پیروی کند و
که  
نیازیبهاجتهادوتفسیرنداشتهباشد.
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* ابومصعب زرقاوی«:جرقه تا به اینجا در عراق
روشن شده است و آتش آن زبانه خواهد کشید
– به اذن خداوند -تا زمانیکه ارتش جنگهای
صلیبیدردابقبسوزاند.
*غربجهانرازیرسلطهخودگرفتهوبهدنبال
سیطرهبرهمهفرهنگهاوادیانخارجیاست.
از دید داعشیها شرایط موجود ناعادالنه است.

درستنیست .
منصفانهنیست .
تقصیرشماست .
شماشیاطینهستید .

ذهنیتکامالتوجیه
شده(باوربهبی
عدالتی) 


شرایطفعلیجهاناسالمنتیجهتوطئههایغربو
دولتهایغیردینیوابستهبهغرباست.
* مسلمان سنی اگر شرب خمر کند ،کافر است.
کشتنرافضینهتنهاجایزبلکهواجباست.
* داعش اعضای زیادی در کشورهای مختلف
برایانجامعملیاتانتحاریدراختیاردارد.


خویاستقبالاز
مرگ 

* سربازانی که به عنوان عضو جدید به داعش هویتگروهی(القای
میگیرند.به حسهویتگروهی
میپیوندند بسیار مورد استقبال قرار  
آنها لباسهای متحد الشکل داده میشود و با هم وتعریفشدندر
یکگروه) 
سرودسرزمینمادرییابرادرجهادیمیخوانند.

فقهالتکفیر 
مرگپرستی،مرده

گرایی 
خطربهمثابهارزش
(درگروه) 
تعلقعاطفیشدیدبه
گروه ،

حستعلقوهیجان
ایثاربرایگروه 

ذهنیتاصلیگروه 
وابستگی 

انگیزشمادی،
محرکهایذهنی

پولی 

پاداشمادی 

*منپسازمنفجرکردنخودازدروازهایوارد شتسشویمغزیو
بهشت میشوم و حوریان بهشتی به استقبال من ایجادباورورودبه
بهشتومتمتعشدن
میآیند.
ازنعمتهایوعده
دادهشدهالهی 

پاداشمعنوی 

*داعشعواملانتحاریخودراباعضوگیریاز آمادهسازیذهنیبا
کمپهای مخصوص با معلمین باورسازیمذهبیدر
جوانان فلوجه در  
راستایایثاردرراه
میدهد.
مذهبیونظامیانجام 

دستکاریذهنیو
صدورویزایبهشت 

همهجانبه از سوی
* حمایت مادی  
تجهیزکنندگان معارضین در سوریه در جریان
است.
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دینبرایرسیدنبه
پاداشابدی 
* پیکارجویان داعش زنان غیرمسلمان را به
میگیرند .معتقدین به ادیان دیگر را به
اسارت  
میبرند ،حتی
میکشند یا سرشان را  
صلیب  
کودکان را .با قتل عام اسیران هدف خود را به شهوتخون،ویران
سازی،شقاوت 
نمودهاند.
راهانداختنجویخونازکفاراعالم 

پرخاشجوییبدخیم 

فیلمهای ذوب کردن اسرا در اسید ،کباب
* 
کردن آنها و ذبح کودک سیزده ساله توسط
داعش.
* داعش مسلمان واقعی را یک جهادی سنی
معتقدانواقعیوغیر
میداند که تابع خالفت دولتاسالمی است و بر

واقعی 
میکند.
طبقکالماهللزندگی 
*قتلعامایزدیانتوسطنیروهایداعش،کشتار
مسیحیانبهدستنیروهایداعشی،اعدامشیعیان،
همهیاخوبندیابد 
داعش تعداد زیادی از فرماندهان خود را به دلیل
تالشبرایفرارازجبهههایجنگاعدامکرد.
*ماجنجگویانآزادهستیم.
* عامل انتحاری داعش پس از دستگیری گفت
کهقراربودهشهیدوجاودانهشود.
میگوید«:برخی افراد به آنجا
* رافائلو پانتوچی  
میشوند به این دلیل که در زندگی شان
کشیده  
کارچندانینیستکهانجامدهندوجزبیکاریو
بیعاری کاری ندارند تصاویر پیکارجویانی که درجستجویرفتاری

معنیداربرایتعریف

بازمیکنند ،شیرینی میخورند و در
که اسنوکر  
خود 
استخرهای شنا به هم آب می پاشند گاهی نشان
می دهد که جهاد آن هم بدون مشروبات الکلی
دانشآموزی نیست .برای
در تضاد با تعطیالت  
شهرهای
جوانانیکهدرمشاغلدستچندمودر 
یکنواخت و خسته کننده کار و زندگی میکنند
هیجانآمیز به نظر

برادری شکوه و اسلحه 
میرسد .بسیاری از پیکارجویان بلژیکی از


استعارهایمانحقیقی 

نگرشسیاهوسفید/
همهیاهیچ 

بحرانهویت 
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شهرهامیآیند.

دورافتادهترین
*جنجگویانمعارضهدفنهاییخودراتثبیت
سهقرناولاسالمبه
خالفت اسالمی و احیای اسالم راستین اعالم
عنوانبرترینقرون 
نمودهاند.
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ایدئولوژیسلفیه 


نگرشها و عقاید (حافظه گذشتهگرا)
ازطریقتحلیلمحتوایمصاحبههاییکهتاکنونازافرادداعشمنتشرشدهاستمیتواننظام
داعشرایکنظاممتصلبوحذفمحوردانست.براساسنظامشناختیداعشفقطیکاعتقاد
درست وجود دارد که خود او متولی آن است و سایر افراد و جوامع بشری در مسیر گمراهی
حرکت میکنند .حافظه داعش اساساً یک حافظه گذشتهگراست .استداللهای آنان بر همین
اساسبسیارافراطیویکبعدیاست7.یکیازاساسیترینمنابعشکلدهندهبهایننوعحافظه،
سلفیگری» است.سلفیگری به عنوان یک خاستگاه شناختی آنچنان اهمیت دارد
کالن مقولة « 
که اگر ایدئولوژی سلفی از ذهن یک داعشی حذف گردد ،او به سختی میتواند یک داعشی
باشد.داعشبراساساینریشهشناختی،گوییداراینرمافزاریاعتقادیاستوباتولیدنگرش
«فقه التکفیر» توانسته است احساسات خشونتگراو باورهای عظیم مذهبیرا درهم آمیزد.او بر
اساس منبع سلفیسم این ذهنیت را ایجاد نموده است که چون اهل سنت پیرو مکاتب اربعه ،جهاد
را تعطیل کردند ،کافر شدند و انکار حکم اهلل ،کفر محسوب میشود.بنابراین سلفیسم مروج و
منبعفهمخاصیدرداعشیهاگشتهاست .
اصل ترجیح نقل بر عقل و نفی مطلق ارزش و اعتبار احکام عقلی
محسوسگراوتجردگریزدرتوحید

سلفیگریبهلحاظهستیشناختی،یکجریانرئالیستی

نقلگراییبهمعنایترجیحنقلبرعقلوالتزام
مهمترینآن ،
میآیدکه 
ذاتیوعالمغیببهشمار 
روششناختی است؛با اینتوضیح کهواژه تقدمراچهبه
بهلوازمآنونیزمرجعیتآنبهلحاظ 
معنایحجیتواستقاللدرحکمدرنظربگیریموچهآنرابهمعنایاولویتدرهنگامتعارضبا
سلفیگری در شمار قائالن
نقل ،لحاظ کنیم و یا به معنای طریقت در فهم وحی به شمار آوریم  ،
سرسخت به اصل تقدم نقل بر عقل است ،بلکه همانطوریکه تبیین خواهد شد ،اساساً حجیت و
مصاحبهحاسنینکاظمگزارشگرهفتهنامهآلمانیاشپیگلبایکیازعضوگیرهایداعش،هفتهنامه

.7براینمونهمراجعهکنیدبه
خبری–تحلیلیصدا،شماره،77آبان .7939

652

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالششم،شماره،42بهار(79پیاپی)42

فصلنامه


استقالل عقل (عقل معیاری ،نه عقل مصباحی) را در هر دو قلمرو عقل نظری و عملی باطل
طقه
میشماردوبرمبنایآن-منهایاجتهاددرفقهومسائلمستحدثهآن-اجتهاددراعتقادهارامن 

میکند (سیدنژاد .)798،7931
ممنوعهاعالم 
تلقیهای متعارف
سلفیها از حد تعاریف و  
نقلگرایی نزد  
از دیدگاه نشانهشناسی ،نقل و  
همچنان که میزان تدین و
بیبدیل هویتی و مقدسی برخوردار شده است؛  
فراتر رفته و از جایگاه  
حجتهاینقلیارزیابیمیشود.این اصلورویکردناشی

نقلگراییو
خلوصایمانباترازوی 
سلفیگری
نگرشها و اصول فکری جریان  

از آن ،مبنی بر کفایت نقل در حیات انسانی ،بر تمام 
بقیه اصول معرفتشناختی آن را با اندکی تسامح به این اصل
میتوان  
گونهای که  
حاکم است؛ به 
شاخصبرگرداندیاآنهاراصورتتفصیلیایناصلبهشمارآورد.درواقعایناصل،دستاورد
مفروضهتعارضعقلونقلاستکهسلفیهاآنراراهبرونرفتازاینتعارضقلمدادمیکنند؛

راهحلی که پایه و مبنای اخذ آن را نیز به کتاب و سنت نسبت داده و با استناد به برخی نصوص،
معتقدندکهبهعقل،ایمانندارند؛زیراگمراهکنندهاست.امابهنصشرعیودالیلیکهنصبدان
اشارهدارد،ایماندارند(ابوزهره.)439،7982براساسگزارهاخیر،سلفیهابااستشهادبهبرخی
بینیاز نیست؛ زیرا در
آیات و نصوص برآنند که:اوالً ،انسان از استدالل به نص و براهین قرآنی  
قرآن،گونهایازاستداللبههمراهتشویقانسانبهتأملدرملکوتآسمانوزمینوکشفاسرار
خلقتالهیهست؛ثانیاً،کتابوسنتبایدمیزانعقلوعقالنیتباشد(سالم)97،7981؛ثالثاًو
مهمتر از آن اینکه ،هیچ برهان عقلی (اعم از فلسفی و کالمی)ارزشمندی نیست که قرآن بدان
بیگمان در قرآن و سخن
نپرداخته باشد.به سخن دیگر ،هر آنچه براهین عقلی اثبات میکنند  ،
پیامبر نیز آمده است و جز آن همگی گزافه و بیهوده بوده و قرآن و سنت نیز از آن تهی هستند
(ابنحزم .)11:7984،
استداللهای عقلی فاقد استناد

ابنتیمیه در آثار مختلف خود با 
سلفیها و به طور مشخص  

قرآنییاحدیثی،مخالفتکردهودرتبیینموافقهالصریحالمعقوللصحیحالمنقول،عقلرافقط
میدانند که با قرآن و حدیث معارض نباشد.ابنتیمیه حتی در مجموعه التفسیر،
در جایی معتبر  
میشود که
رجوع به کتاب و سنت در اصول دین را هم الزم دانسته و برای چندین بار یادآور  
احکام عقلی نیز برگرفته از نص است و تنها قرآن است که برای مطالب الهی ،دالیل عقلی بیان
استداللهایاهلکالموحکمتنیست(سیدنژاد.)793:7931،

میکندوباوجودقرآننیازیبه

سلفیسم به عنوان یکی از اصلیترین منابع و مراجع صدور شناخت در گروه داعش ،از طریق
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استعارههاییکهدراذهانآنانایجادمیکندرشدمیبایدوتقویتمیشود.بهبرخیازاینکالن
استعارهادرادامهپرداختهمیشود .
استعاره توحید واقعی
درحالیکه همه مسلمانان به اصل توحید باور دارند ،اما این گروه با تفسیر ظاهرگرایانه از
برخی آیات قرآن مجید ،دیدگاهی ویژه دربارة توحید دارند و بنابراین بسیاری از رفتارهای
مسلمانان همچون زیارت قبور ،توسل به اولیاء و پیامبران ،شفاعت ،گنبدسازی و غیره را مغایر
اقدامکنندهبهاینکارهاراکافریامشرکمیشمارند.بهگفتهبسیاریازفقهای
میدانندو 
توحید 
بتها و کافران را به
پارهای احکام دربارة  
سنی ،آنان برداشت نابجا و غیرواقعی از آیات دارند و  
قیاسها به چند دلیل باطل است :الف -در این
دادهاند ،درحالیکه این  
موارد دیگر گسترش  
شدهاند؛ ب -مؤمنان و متوسالن به پیامبر
قیاسها ،پیامبر یا اولیای خدا ،به جای بتها گذاشته  
بتپرستانوناباورانبه خدافرضشدهاند؛ پ-توسل،استغاثهوشفاعت،با
اسالم(ص) ،همانند 
واژه«عبادت»هممعناگرفتهشدهاست،درحالیکههریکمعنایخاصخودرادارد .
استعاره بدعت
میدانند،اینگروهبازباتعمیمو
بااینکههمهمسلمانانبابدعتدردینمخالفندوآنرامردود 
بر پایة مصادیق بیرون از عقل و شرع ،بسیاری از باورها یا رفتارهای دیگر مسلمانان را بدعت
مینامند:کارهاییچونبرگزاریجشنِمیالدپیامبر(ص)،توسل،خواندنفاتحهپسازنمازهای

درحالیکه به گفته مخالفان ،هرگاه دلیلی مبنی بر حرمت ،وجوب ،کراهت یا

روزانه و غیره 
استحبابعملیازسویشارعواردنشدهباشد،اصلبرمباحبودنآناست(اصالةاالباحة) .
استعاره تکفیر
از دیگر مباحث محوری در اندیشه سیاسی مذهبی آنان تفکیر مخالفان است.آنان بسیاری از
درحالیکه به باور بیشتر مسلمانان ،کفر

همعقیده نیستند تکفیر میکنند ،
مسلمانان را که با ایشان  
میشود که انسان با زبان از دین بیزاری بجوید یا آگاهانه احکام دین را انکار کند و
زمانی ثابت  
کفررابرایمانبرتریدهد .
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استعاره جهاد
جهادی

مفهوم «جهاد» و خشونت از جمله دالهای مهم گفتمان اسالم سـیاسی تکفیری -
خوانش

خشنتری به 
غیریتسازی  

گونهای دیگر و با 
سلفیـ تکفیری به 
است .گفتمان اسالم  
نوعی
مذهبی  

باورند که در نصوص 

این 
بر  
سلفیگرایان اسالمی  
مـیپردازند؛ زیرا عموم  
مـفاهیم  
تحلیلگران،حتیاگردرنصوصمذهبینوعیتوصیه

روندجهادیوجوددارد.ازدیدگاهبرخی
است؛ازاینرو
آن 
گویای 

مقدس

متن
کلی 
نیزوجودنداشتهباشد،بـازفـضایعمومیو 
جـهاد 
بـه 

سلفیـ تکفیری در وضعیت دنیای متکثر معاصر ،معموالً بهطور خودکار
اسالمگرای  
گفتمان  
خشونت تولید میکند و بنابراین نـوعی تـالزم بین سلفیگری و رادیکالیسم در نـمونههای
اسالمیبهچشممیخورد(فیرحی.)713:7983،

گـوناگونبنیادگرایی
استعاره شریعت
سلفیـ تکفیری ،شریعت به مفهوم رجوع به ریشهها و بنیادهای
از منظر گفتمان اسالم سیاسی  
بیداری اسالمی

حرکت 

اصیل و کهن اصول اعتقادی است«.این جریان تا انـدازه زیادی متأثر از 
نوشتههای
سلفیهایجهادیدر 
درتعارضهماوردیباغربوتحوالتمدرنیتهاست.اصطالح 
معاصر به جریان اخیر داعش و النصره اشاره دارد (آقانوری .)499 :7937 ،به اعتقاد گفتمان
اجتهادنداردو شریعتبا تغییر

جاییبرای
سلفیـتکفیری،احـکامشـریعتاسالمی 
گرایان 


اسالم
زمانومکانتغییرنمیکند.افزونبراین،دعوتبهحاکمیتخداازطریقتـطبیقکـاملشریعت
اسالمگرایسلفی-
نرمخوییدراینامر،شاخصهمهمگفتمان 
پرهیزازسستیو 
ابعادشو 

همه
در 
جهانیشدن بهویژه در بخش احکام اجتماعی و نظام

که تقابل آنان را با گفتمان 
جهادی است  
مـیدهد(سمیعیوهمکاران.)711:7932،
دیگرابعادنـشان 
از 
بیش 
حقوقی 
استعاره خالفت و رهبری
هـستم،هـرچندکـهبهترینشمانیستم.

شما
میگوید«:منرهبر 
اینسخنابوبکرالبغدادیکه 
پساگردیدیدکهبهحقعملکردممراحـمایتکـنید،واگردیدیداشتباهکردم،مرانصیحت
میدهدکهنهفقطرهبریدرگـفتمان
نشان 
کنید«(خبرگزاریجمهوریاسالمی74،مهر ،)7939

آنقدر قدرتمند است که
سـلفیـ جهادی دالی مهم و شاخصی اثرگذار است ،بلکه  

اسـالم 
کنندونمیتوانندبااو
پیروانشفقطمیتوانندویرانصیحت 

درصورتخـطانـمودن،دیگـرانو
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سختگیرانهای

مقابله نمایند.در گروهک سلفی داعش و جبهه النصره ،رهـبری سـلسله مراتب 
بر عملکرد نیروهای عملیاتی در مناطق خاص از جمله
نظارت  

مسئولیت 

دارد .فرماندهان 
حملونقل بمبهای انـتحاری و چـگونگی استفاده از آن را بر عهده دارند .این ساختار منظم

که بسیاری از
بـخشیده است ،درحالی 

ارتباطی به رهبران ارشد آن گروه تـوانایی خـاصی 
تحلیلگران غربی و حتی پژوهشگران در کشورهای اسالمی ،اعالم خالفت بغدادی را تمسخر
کرده
کردند،امـاواقـعیتآناسـتکهرهبرداعشبااینکارنشاندادیکاستراتژیراترسیم 

بـهخصوصداعشکامالًروشن
سلفیـتـکفیری 
اسالمسیاسی 
است.آنچهدربارهحامیانگفتمان 

میدانند(محمودیان.)774:7937،
میباشد،ایناستکهآنـهاخـودرامـتعهدرهبرانشان 

بحران هویت
بابررسی اعضایداعشمشخصمیشودکهاینافرادنتوانستهاندباهنجارهای جامعه خودبه
صلح برسند و نقشی که خانواده فرد و جامعه او آن را محترم میشمارند بپذیرد ،وقتی هویت
پایمال شده فردی با تصویر تحقیر شده گروهی که شخص متعلق به آن است با هم بیامیزند
میتواندتأثیرات بسیار عمیقی به جای بگذارد و افرادی را که در حالت معمول میتوانستند به

هنجارباشندوبهنوعیآیندهروشنیداشتهباشندبرمیانگیزاندومسیرزندگیشانراتغییرمیدهد.
درنتیجهباعضوشدندرداعشیعنیتروریستشدنهویتمنفیرابرایخودانتخابکردهاند
(عبدالملکی .)793:7932،
نوشتههایبسیاردرزمینهاسالمگراییومسائلخاورمیانهو
اولیورروآپژوهشگرفرانسویکه 
جهان اسالم دارد ،این نکته را که «سنت» و «تجدد» دو مقوله ناهمساز و دیگرستیز هستند که
میدهد.بر این پایه ،رویارویی سنت و
پیشفرض قرار  
بودهاند  ،
همواره در کشمکش با یکدیگر  
شبکهای،بهپیدایشبحرانهویتدرمیانبرخیگروههاهمچونبنیادگرایانو
جامعهای 
تجدددر 
پدیدهایتکخطی
سلفیگرایاناسالمی(داعش)منجرشدهاست.دراینفرآیند«،روآ»تجددرا 

آنرابگذرانند؛گرچهنوسازیوتجددحتیدر
میداندکهازغربآغازشدهوهمهجوامعباید 

روبهرو بوده که رفتهرفته از میان برداشته شده است.
کشورهای اروپایی و غربی همواره با چالش  
ازدید«روآ»،بنیادگرایی(ازجملهداعش)-کهتفاوتهاییآشکاربا اسالم سیاسیدارد-یکی
فتحآبادی و
عباسزاده  
از چالشها در برابر مدرنیته است که در جهان اسالم سربرآورده است ( 
میتوان اشاره داشت .از دید کاستلز،
سبزی .)42 :7932 ،در همین راستا به نظریه کاستلز نیز  
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هویتجویی در میان

شبکهای شدن جوامع از عواملی است که به بحران هویت و تالش برای 

شبکهای شدن اقتصاد ،سیاست و فرهنگ در پرتو انفجار
گروههای گوناگون دامن زده است  .

میآفریندو
اطالعاتی،ازیکسوامید،نوآوری،ثروتانبوه،بهروزیاینجهانیورویاهایشیرین 
میآورد .از دیدگاه کاستلز،
از دیگر سو ،تنگدستی و سختی و ناامیدی و ناکامی به همراه  
شبکهای که ریشه در بنیادهای لیبرال دموکراسی و جهان مدرن دارد ،انسان
درحالیکه جامعه  
جهانگرایی و جهان وطنی فرامیخواند ،با خیزش هویتهای جمعی نیرومندی
امروز را به  
روبهروست.او در این زمینه ،پیش از همه از بنیادگرایی دینی (اسالمی ،مسیحی وغیره) سخن
میگوید .

مشروعیتبخش»،

کاستلز،هویتهارادردوراناطالعاتبهسهدستهکلیتقسیممیکند«:هویت
برنامهدار».هویت مقابله از سوی کسانی دامن زده میشود که بر پایة منطقِ
«هویت مقابله» و «هویت  
اینگونههویت،
بیارزشدانستهشدهاندویاداغننگبرآنانزدهمیشود.ازاینروکارگزاران 
سلطه ،
سنگرهاییبرایماندگاریخودوایستادگیمیسازند.بنیادگرایاندینیرامیتواندرایندستهجاداد
وبررسی کرد.بنیادگرایی اسالمیکهدر چارچوب نظریه«امت در برابر جاهلیت» آغاز شد،یکی از
مهمترینسنگرهایمقابلهدرجامعهشبکهایشمردهمیشود.گرچهازدیدکاستلز،بنیادگراییاسالمی
اسالمگرایان
سنتگرانیست،زیرا 
ریشههایاستواردربنیادهایفکریوآموزههایاسالمیدارد،ولی 
همواره در مقاومت اجتماعی و خیزشهای سیاسی خویش به بازسازی هویت فرهنگی خود
پدیدهای فرامدرن است.کاستلز نکتهای را از بسام طیبی میآورد که
پرداختهاند؛ چیزی که در واقع  

میتواند مؤید گفتة او باشد.بسام طیبی بر آن است که پیدایش بنیادگرایی اسالمی در خاورمیانه ،با
فرآیندهایجهانیشدن،ناسیونالیسمودولتملیپیوندمتقابلدارد.کاستلزخودنیزتأکیدمیکندکه:
دسترسیناپذیر (خواه سوسیالیستی،

«بر ساختن هویت اسالمی معاصر به منزله واکنشی علیه نوسازی 
ملیگرایی مابعد استعماری ،شکل
خواه کاپیتالیستی) ،پیامدهای زیانبار جهانی شدن و سقوط برنامه  
میگیرد»(کاستلز .)92:7981،
میبینیمکهازنگاهکاستلزنیزهمچونروآبنیادگراییاسالمی،گونهایهویتجویی
بدینسان ،
استکهبیشازآنکهریشهدرسنتهایاسالمیداشتهباشد،واکنشیطبیعیدربرابراصولمدرنیته
است.بهطورکلینسلسوموچهارممهاجراناروپاییبهخوبینتوانستهاندجذبفرهنگوجامعه
اروپاییشوندوبه همیندلیلبسیاری ازتکفیریهای اروپاییدچاربحران هویت هستند،آنهااز
یکطرفازفرهنگ،سنتوارزشهایزادگاهخویشدورماندهوازطرفدیگرجذبجامعهو
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ارزشهای اروپا نشدهاند ،یا به عبارتی دیگر دولتهای اروپایی در ادغام آنها ناتوان بودند و این

گروهتقریباًدرطولسالهابهحاشیهراندهشدند .
تفکر سیاه و سفید
داشتن تفکر «همه یا هیچ» و یا این شعار که «یا با ما ،یا بر علیه ما» ذهنیت «مطلق گرا» و یا
«حذفمحور»رادرآنانراهبریمیکندکهجهانوآدمهایشدودستهاندیادوستویادشمن
و دسته سومی نمیتواند وجود داشته باشد .پیامدهای آسیبزای این ذهنیت زمانی در رفتار
اعضای داعش بیشتر آشکار میشود که به اعدام پزشکان بیطرف میپردازد و یا اقدام به
سربریدنیکباستانشناس 84سالهمیکند.ازرنگپرچماینگروهکهترکیبی ازسیاهوسفید
است نیز این مهم نمایان است.این امر در ذات خود زمینهسازشکلگیری نگاهی پارانوئیدی در
افرادمیشودبهنحویبهدیگرانسوءظنداردوهمهرابراندازودشمنمیپنداردوبراینابودی
ایندشمنخودساختهوفرضیمداومنقشهمیکشد(عبدالملکی .)742:7932،
نقاب ذهنی
بهکارگیری نقاب به افراد این امکان را میدهد که چهرهای دیگر که ممکن است برخالف
ارزشها و باورهایآنان باشد را به نمایش بگذارد و نقش کمککننده برای فرد دارد.به گفته
یونگ«:نوعی ماسک دست ساز که فرد برای ایجاد نهایت تأثیرگذاری بر دیگران و همینطور
برای پنهان کردن ماهیت حقیقی از خود ابداع میکند».فرد آن نقاب را در ذهن خود ساخته و
پرداختهمیکندوهنگامیکهدرواقعیتبهکارمیگیردذهنیتاوبهکمکعینیتشمیآیدوفرد
درچشمدیگرانکاریزماتیکوباجذبهبهنظرمیرسد.داعشبابهکارگیرینقابسیاهبهایجاد
قدرتنماییورعبووحشتمیپردازدوازاینطریقدیگرانرابهموضعانفعالمیکشاند.

مرگپرستی
به عقیده فروید روان انسان عرصه کشاکش دو غریزه زندگی و مرگ است.اروس یا غریزه
زندگی،موجببقاو استمرار حیاتمیشود(صیانت ذات ،قواموجود ،توالدو تکثیرنفوسبراثر
این غریزه پدید میآیند) .تاناتوس یا غریزه مرگ ،تمایل به گذشته دارد .خواستار پریشانی،
بیشکلی،بینظمی و بیجانی است و میکوشد انسان را به مرحله پریشانی و بیسامانی جمادی
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بازگرداند.دو غریزه زندگی و مرگ پیوسته با یکدیگر در ستیز هستند (اینیاس لپ.)418:7914،
فرویدواکنشهایآگاهانهیاغیرآگاهانهبیمارانشرانسبتبهمرگموردتوجهقرارداد.اومشاهده
کرد که برخی افراد دیدگاههایی نسبت به زندگی دارند که آشکارا منفی است .افراد مبتال به
بیاشتهاییروانیوجوددارندکهازخوردنغذاخودداریمیکنند.اینبیمارینشانهآناستکه

بیماران غالباً رویای مرگ خود و نیز مرگ نزدیکان را میبینندولی آن را به عنوان یک رویای
مسرت بخش میدانند و نه یک چیز غمناک.چنانچه نتوان به آنها غذا خوراند خودداری آنها از
خوردن غذا به مرگ آنها منجر خواهد شد .سایرین تالش میکنند تا با زیادهروی در مصرف
مشروباتالکلیخودرانابودسازند.فرویدکهعادتداشتمسائلوامورراکلیتبدهدکوشیدتا
تمامی رفتارهای خطرناک انسان را به عنوان مظاهر غریزه مرگ به شمار آورد.فروید معتقد است
کسانیکه در عملیات کوهنوردی ،غواصی در عمق آب و اکتشافات بیابانها و جنگلهای بکر
شرکتمیکنندبهطورناخودآگاهدرجستجوییکراهفراراززندگیبهسویمرگهستند.در
یک کلمه از نظر فروید و پیروان او هر چیزی که خاصیتی خطرناک داشته باشد ،مثل یک خطر
جدی یا تالشی استثنایی ،مواردی از پرخاشگری نسبت به خود و جلوهای از تمایل به مرگ است.
میلبهنابودکردنخودویادیگریدرتحلیلنهاییبهیکنتیجهمیرسند.هردویآنهاجلوههای
همانخصومتنسبتبهزندگی{یاغریزهمرگ}هستند(عبدالملکی .)748:7932،
شناختتاریکوبدبینانهداعشکهمنبعثازیادبودهایناخوشاینددورانکودکیوگذشته
آنهاست،اینموردرایادآورمیشودکهاساساًاینگروهدرجاده«غریزهمرگ»درحالحرکت
استو«غریزهزندگی»دراینافرادکامالًدرانزوابهسرمیبرد.اینکهبهراحتیدیگرانراگردن
میزنند و در شبکههای اجتماعی پخش میکنند نباید امری ساده همچون بازی یا سرگرمی تلقی
شود.شناخت تیره داعش به گفته اریک فروم از خاستگاه «پرخاشجویی بدخیم» میآید که با
«ویران سازی» و «شقاوت» همراه است .جنایتهای داعش زمانی که گردن دیگران را میزنند و
میگذارند،نشانمیدهدکهبهلحاظذهنی«شهوتخون»
بدنمثلهشدهرادراینترنتبهنمایش 
دارندودشمنزندگیهستند.فرومایننوعاز انسانها رادرسنخمّنِشی«مردهگرا»قرارمیدهد،
مردهگرا
چراکهاین افراد جذبمرگ،اجسادو تباهیمیشوند.ویهیتلررامثال کاملیاز سنخ 
میداند(فروم .)481:7322،
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عقده حقارت
شکلگیری عقده حقارت در انسان
به عقیده آدلر ناتوانی در حل مسائل زندگی موجب  
7

میشود.به باور وی وقتی کودک عشق و ایمنی را در خانواده خود تجربه نکند و یا والدین او

رویکردی خصمانه نسبت به هم داشته باشند ،کودک دچار حی بیارزشی میشود و در
بزرگسالیبرایرفع ایناحساس دستبه جبرانهایخارقالعادهمیزندوبا عقدهبرتری جویی4
مواجه میشود.مصاحبه با گرویدگان به داعش گویای این مطلب است که آنها در یک خانواده
فروپاشی شده زندگی کردهاند و یا درگیر والدین سرد و بی تفاوت بودهاند و برای جبران این
خسارت به عضویت گروه داعش درآمدهاند تا از راهی منفی دست به جبران این کمبود روانی
زدهباشند .
3

هذیان عظمت
هذیانآورو احتماالًتوهمزاست،بعیدنیست

کسیکه دچاربیماری روانی عمدهایاستکه 
کهخیالکندخدااورابرایبرخیکارهابرگزیدهاست.هذیانهایشخصممکناستدرقالب
اینعقیدهجلوهگرشوندکهاوفرشتهخداست.نمونهعالیاینامررامیتواندرپژوهشمعروف
میلتونروکیج()7322دیدکهدرآنبهبررسیذهنیتسهمردپرداختکهبهطرقمختلفخود
را عیسی مسیح و خدا میپنداشتند (وولف .)774-787:7331  ،گروه داعش مبتال به شناخت
وهمگرایانه از خود و «خود بزرگپنداری» است .آنها اقدامات جنایتکارانه خود را در جهت

اصالح امور مسلمین میدانند و بر این باورند که ماموران خدا هستند و از جانب خداوند به آنها
رسالت داده شده است تا کفار و دشمنان خدا را نابود کنند.در مصاحبههای متعددی که با آنها
شدهاستودررسانههایگوناگونوجودداردوجودهذیانعظمترامیتوانتأییدکرد .
هویت گروهی
بسیاری از افراد تعلق به یک گروه تروریستی را اولین تعلق حقیقی خود مییابند ،اولین باری
کهحقیقتاًاحساسمهمشدنمیکنندواولینباریکهمیبینندآنچهانجاممیدهندبااهمیتتلقی
یپیوندند ذهنیتی آرمانی دارند و خواهان این
میشود .بیشتر افرادی که به گروههای داعشی م 
1. Inferiority Complex
2. Superiority Complex
3. Delusion of Grandeur
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هستند که بر اساس این تفکرات آرمانگرایانه در نقش یک قهرمان ظاهر شوند ،اما زمانیکه در
داخلاینگروهقرارمیگیرندویونیفرماینگروهرابرتنمیکنندهویتفردیآنهاتحتتأثیر
فضای عمومی حاکم ،در هویت جمعی ادغاممیشودو همین حسگمنامیباعثمیشود کهبا
کنارنهادنذخیرههایشناختیوارزشهایپیشینخودبهجایقهرماندرکالبدیکشرورظاهر
شود .
در این خصوص همچنین باید توجه داشت که وقتی فردی به عضویت یک گروه تروریستی
آید ،گروه تالش میکند که بر ذهن و مغز فرد نفوذ کرده آن را شستشو داده و وی را
در می 
کامالً با خود همراه کند .زمانیکه فرد با گروه همراه میشود بر روی تمایالت و آرزوهای
ذهنیاشپامیگذاردو ارزشهاو افکارمسلطگروهرامیپذیردوبهاصطالحدستخوش«تغییر
مخاطرهآمیز» ذهنی میشود .برای پاسخ به این سئوال که چرا چنین تغییر مخاطرهآمیزی رخ
میدهدفرضیه«خطربهمثابه ارزش»مطرحشده است.اینفرضیهپایدارترینو رایجترین تعبیرو

فرمولبندی

تفسیر از پدیده مخاطرهآمیز بوده است.فرضیه فوق که اساساً به وسیله براون ()7324
شد ،بر این احتمال تأکید دارد که تمایل به اتخاذ یک تصمیم که حداقل به میزان متوسطی
مخاطرهآمیزباشد،دربرخیفرهنگهایکارزشتلقیمیشود(عبدالملکی .)21-24:7932،
تأثیر خانواده به عنوان خاستگاهی برای رشد و نمو افکار و شناخت انسان بدیهی و آشکار
است.درتبییناینموضوعدرموردترویستهایداعشنیزنمیتوانازاهمیتخانوادهوتربیت
غافل شد.هرچند شکلآرمانی زندگی خانوادگی ،تصویریآکندهازصمیمیت ،عشقو احترام
متقابل است ،اما واقعیت نشان میدهد که فضای درونی بسیاری از خانودهها افکار و شناختی را
تولیدوبازتولیدمینمایدکهبهانواعنابهنجاریهایرفتاریمیانجامد.بهگفتهگلس«انسانهادر
میان خانواده خود بیش از هرجا و هر فرد دیگری هدف قتل ،حمالت فیزیکی ،لگد خوردن و
کتک خوردن واقع میشوند».زمانیکه شناخت فرد از جامعه مکانی برای آزار و حقارت بیشتر
باشد پیوندهای عاطفی از بین خواهد رفت و فرد رنج دیده به دنبال «خانواده جایگزین» خواهد
گشت.مصاحبههاییکهبابرخیافرادداعشیصورتگرفتهگویایاینواقعیتاستکهدرذهن
آنها خانواده جایی برای تأمین حداقل نیازهای عاطفی نیست و به همین دلیل در ذهن خود به
شدت در جستجوی رتبطهای جدید در فضای روانی جدی هستند.داعش از این ذهنیت ایجاد
شده در اعضای خود بهره گرفته و ذهنیتی جدید در آنان ایجاد کرده است.به عنوان بخشی از
فرآیند افراطیسازی و عضوگیری گروهی ،به فرد افراطی شده خویشاوندی ساختگی و دوستی
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القایی پیشنهاد میشود.روابط خویشاوندگی ساختگی این طور تعریف میشود«:مکمل تعهدات
خویشاوندیورابطهباافرادبهطوریکهآنهادرونجهانخویشاوندیقراربگیرند»(وگنر:4118،
 .)491این عقیده وجود دارد که افراد عضو شده در گروه داعش پیش از این از یک رابطه
خویشاوندیبحرانیرنجمیبردهاندوتوسط این قبیل خانوادههاییکهبه عنوان جایگزیندرنظر
میگیرنددرسازمانتحریکشدهاند( .)Post, 1984: 108-111
خشم و محرومیت اجتماعی
بخشمهمیازذهنیتگروههایتروریستیبرساختة«احساسمحرومیتتحمیلشدهمضاعف»

استکهتولیدخشموخشونتمیکند.نظریه محرومیت نسبی توسط تد رابرت گر مطرح شد.تد
گر نظریه خود را بر اساس این فرضمقدماتی ظاهراًبدیهی که نارضایتی علل اساسی واکنشهای
خشونتآمیز است ،شروع میشود (دلیری .)14 :7984 ،محرومیت ناظر بر شرایطی نابرابر میان
اجزای یک جامعه است؛ شرایطیکه در آن برخی از شهروندان و گروهها از امکانات ،امتیازات و
بهرهمندی بیشتری نسبت به برخی دیگر برخوردارند و اعضای گروه محروم در قیاس میانوضعیت
خود و وضعیت گروههای دیگر به احساسی دست مییابند که محرومیت نامیده میشود .پیدایش
چنیناحساسی پدیدهای مدرن و ناشی از تغییرات و تحوالت بنیادین اجتماعات بشری است .البته این
احساس دراجتماعاتی که دارای بافت و ساختار سنتیهم چون منطقه خاورمیانههستند ،بیشتر بوجود
میآید.به نظر میرسدمهمترین علت پیدایش محرومیت نسبی در یک نظام اجتماعی توزیع نابرابر
امکانات جامعه است (امامجمعهزاده ودیگران .)38:7931 ،
به نظر تدرابرتگر ،محرومیت نسبی برداشت افراد از وجود اختالف میان انتظارات ارزشی و
توانایی آنها است .منظور از توقعات ارزشی اشاره به آن دسته یا سطح مطلوبها است که فرد
خود را شایسته به دست آوردن یاحفظ آنها میداند.در این خصوص فرد یا گروههای سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و یا اقتصادی خاصی احساس میکند که بر اساس جایگاه و پتانسیلهایی که
در خود میبینند ،لیاقت داشتن دستهای از ارزشها را دارد که از آن محروم است (قدیمی و
قاسمی.)24-21:7937،محرومیت نسبی یا مقایسهی وضعیت افراد در جامعه و آرمانهایانتزاعی
که افراد در ذهن خود طراحی کردهاند ،به نوعی تشدید میشود؛ در نتیجه موجب بروز نارضایتی
در افراد میشود و نارضایتی محرک کلی برای واکنشهای خشونتآمیز علیه محرومیت نسبی
است(دلیری.)488:7984،هرچهشکاف میان واقعیتهای اجتماعی فرد با انتظارات ارزشی وی
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بیشتر شود ،محرومیت بیشتر احساس میشود.البتهبرای ایجاد محرومیت نسبی در جامعه ،دو شرط
الزم و کافی ادراک نابرابری و ارزیابی نابرابری باید وجود داشته باشد(سیفزاده و گلپایگانی،
.)731:7988در نهایت تدگر مدعی است که عمدتاً سرخوردگی افراد دردستیابی بهاهدافشان
در نهایت باعث ایجاد رفتارهای نامتعارف از سوی آنان میشود که تروریسم نمود بارز آن است
(ریچاردسون:718:4117،؛جان نثار و دیگران.)71:7932،
برای فهم اقدامات داعش نیازمند درک مکانیزم فرآیند شکلگیری ،طراحی ،اجرا و تفسیر
خشونت سیاسی هستیم.همانطور که گفته شد خشونت سیاسی نوعی مقاومت فرهنگی و کنش
جمعی است که هدف آن به لحاظ نمادین اجتماعی باشد.این نوع از خشونت چه در آن هنگام
که برای دفاع از وضع موجود به کار میرود و چه وقتیکه در جهت نقد شرایط حاکم صورت
میگیرد با هدف کسب امتیازات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی پیش میرود و در عین حال
میتواند انسجام درونی گروه معارضی همچون داعش را در قبال اهداف ،روشها و ارزشهای

سیاسیواجتماعیخودتقویتوبازتولیدکندوازطرفدیگربهایجادتنفر،ترسووحشتدر
دیگرانبیرونازگروهبپردازد(عبدالملکی .)11:7932،
ترسیم مدل ذهنی داعش
مدلهای ذهنی ،انگاشتهای بسیار عمیق و یا حتی تصاویر و اشکالی هستند که بر فهم ما از

دنیا و نحوه عمل ما در مقابل آن اثر میگذارد .دنیای واقع و پدیده آن در ذهن انسان جا
نمیگیرند،برای درک دنیای واقع ،تصویر و بدلی ساده شده از آندر ذهن خود ایجاد میکنیم

میگوییم .مدل ذهنی فرد تصور فرد از چگونگی
که به آن «ذهنیت خود» و یا «مدل ذهنی»  
کارکرد دنیای واقعاست.مدل ذهنی شامل فرضیات در مورد دنیای واقع ،مفاهیمی مجرداز دنیای
واقع و روابط بین آنها است .مدل ذهنی مبنای تحلیل ،موضعگیری و تصمیمگیری است
(مشایخی .)9:7939،کارکردمدلهایذهنیرابدینصورتمیتواننمایشداد.
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درموردتأثیرمدلهایذهنیبگلی بیانمیکندکهمدلهایذهنی،دامیاستکهبسیاریاز
افراد در آن اسیرند.مدلهای ذهنی منفی و خودپنداری افراد را تهدید میکنند (خمسه:7989 ،
.)747تأثیرمدلهای ذهنی به این صورت است که در صورت اعتقاد به یک سری مفروضههای
میپردازند و از سوی
بنیادی ،این مفروضهها در نقش هدایتکنندگی اعمال افراد به ایفای نقش  
دیگر تأثیرپذیری از آنها بر نحوه برداشت فرد از خود تأثیر میگذارد(یانگ و براون 4117،و
بک،فریمنوهمکاران.)7331،فعالشدنمدلذهنیناکارآمدکهدرطیسالیانتجاربفردی
شکل گرفتهاند ،فرد را مستعد سوگیری در ارزیابی ،قضاوت و تفسیر تجارب روزمره میکند.به
همین دلیل تفاسیر به عمل آمده در هالهای از ابهام قرار میگیرد.به منظور پرهیز از بروز چنین
خطاهایی ،آگاهی از نحوه تأثیرپذیریمدلهای ذهنی ناکارآمد ضرورت دارد.در این راستا به
باور یانگ( 4به نقل از دائمی و جان بزرگی)22:7931 ،پیش از این از خاستگاههای شناختی
داعش صحبت شد و در چارچوب شناخت اجتماعی انواع دادهها برای تفسیر ذهنیت آنان به
کمکگرفتهشد.میتوانبراینمایشبهتراینشناختازارائهیکمدلذهنییاریگرفتکه
براساسدادههایمستخرجوبااستفادهازنرمافزارکمکیِ Xmindبهصورتزیرترسیممیشود .
1. Begley
2. Young
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نتیجهگیری
خاستگاههای شناختی با «الگوهای تفکری» ،برای «طرح وارههای ذهنی» و «مختصات
خودپنداری» در ارتباط است.از این رو «تعبیر» افراد از رویدادها به شکلگیری مجموعه رفتاری
خاص میانجامد.خاستگاه شناختی اشاره به نحوه «درک و تفسیر» موضوعات از سوی افراد و
منابع و ریشههایشکلگیری این درک دارد و مصدر پمپاژ کننده «ذهنیت» است و برای درک
کنش افراد باید به خاستگاه صدور و ساخت ذهنیت آن مراجعه نمود.بررسی خاستگاه شناختی
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ریشههای محرک یک عملکرد میپردازدنمیتواندصرفاً به مؤلفههای
یک رفتار که به درک  
بیولوژیکی یا صرفاً محیطی بپردازد .شاید بتوان نقش یکی از این دو را در هر نوع بررسی
پررنگترنمودولییکبررسیخاستگاهشناسانهدرموردیکمجموعهرفتارِخاص،نیازمنددر

نظرگرفتنفاکتورهایچندجانبهاستکهابعادمختلفآنرادربرگیردوتبیینجامعودقیقتری
ارائه نماید.از اینرو در این پژوهش که مطالعه خاستگاه شناختی تروریستهای داعش مد نظر
بود تالش شد تا با نگاهی جامع ،بیشترِ فاکتورهای مؤثر بر شکلگیری ذهن یک داعشی مورد
توجه قرار گیرد.با این هدف در ابتدای پژوهش جستار نظری انجام شده به ارائه مدلی منجر شد
که فاکتورهای دخیل را در بر میگرفت.به منظور این بررسی نیازمند توجه به ظرفیت شناختی
یعنی کارکردهای ذهنی از قبیل حافظه ،توجه ،تمرکز ،زبان ،یادگیری که به پیشبینی نتایج برای
رسیدن به استنباطهای معقول می پردازد،بودیم.ظرفیتشناختیرابایدهمراهباسبکشناختیدر
نظر گرفت که اشاره به راههای فکر کردن دارد و به گرایشات ،تعصبات و تمایالت در
تصمیمسازیها میانجامد و باعث میشود فرد بر موضوعی تأکید داشته باشد و یا موضوعی دیگر

را نادیده بگیرد .بررسی سبک شناختی تروریستهای افراطگرا ،بر اساس مؤلفههای ظرفیت
شناختی آنان ،نشان از این دارد که آنان دارای بیشترین «پیچیدگی شناختی» و«کمترین انعطاف
شناختی» هستند .همچنین افراطگرایان دارای «کمترین تحمل وضعیت ابهام» و متمایل و نیازمند به
«یکپارچگی و قطعیت» در امور هستند.
برای مطالعه خاستگاه شناختی گروه داعش و ترسیم مدل ذهنی آن از چارچوب «شناخت
اجتماعی»میتواناستفادهنمودکهازانواع«رویکردهایتعاملی»استودرارتباطبانظریهمیدان
شکلگیری یک شناخت و به تابع آن کنش و رفتار مبتنی بر آن
میگیرد که طبق آن  
قرار  
شناخت،تابعیاستازتعاملمیانشخصومحیط.بنابراینعواملدرونیوبیرونیهردوافکارو
میدهند .از این منظر در مطالعه شناختی از ترویستهای داعش بر
رفتار انسان را تحت تاثیر قرار  
جهتگیریهای روانی بر مبنای خاستگاه زیستی
بنیاد مولفههایی چون زبان ،هویت و خویشتن  ،
استعارهها و گنجینههای تفسیری ،باورها و نگرشها میتواند شکل

روانی ،فرهنگ اجتماعی ،
جهانبینی،
گیرد.در این چارچوب تأکید بر ایدئولوژی و نظام اندیشگی ،نحوه ادراک جهان و  
استعارهها و شیوه تفسیر و درونی کردن پدیدههای بیرون ،شخصیت کاوی و بررسی روحیات و
وضعیت روانی و سازههای ذهنی اجتماعی است.هر زمینه فرهنگی و وضعیت اجتماعی در بین
افراد یک سیستم ،وضعیت و درک بینالذهنی ِخاصی را ایجاد مینماید و میتواند عقاید،
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اسطورههاوباورهایخاصیراایجادنمایدکهبروزیاعدمبروزخشونتراتقویتویاتضعیف
مینماید.باورهای خاص کنشگران درباره جهان خارج به آنها انگیزهایمیدهد که رفتارشان را
در این جهان به سمت خاصی سوق میدهند.بر همین اساس گفته میشود اگر بتوان نوع باور و
تفکر بازیگران امنیتی را به یک پدیده و وضعیت تغییر داد ،رفتار آنها در نیز در قبال آن تغییر
خواهدکرد .
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