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 چکيده
 و تحلیلگران غالب ،تروریستی و گرایانهفرقه بار،خشونت هایدرخدا گسترش از متأثر

 و فردی رفتار پیرامون بحث ضمن تا اندکوشیده اخیر دهه یک در سیاسی پژوهشگران
 .کنند تأمل سیاسی خشونت و گراییافراطی گسترش علل و هازمینه درباره ها،انسان جمعی

 اقدامات انجام به افراد گرایش چرایی فهد با مذهبی و فرهنگی هایمؤلفه نقش به توجه

 مورد مقاله این در سیاسی خشونت فهم برای دالیل مهمترین از یکی عنوان به بار،خشونت

داعشکنش .است توجه خشونت به معطوف مقالههای این نظریهدر چارچوب در
.نقدشد تحلیلومذهبی-فرهنگی

 بروز در مذهبی و فرهنگی اختارهایس و هازمینه و دالیل که است این اصلی پرسش

نیزبراینمبناستکهخشونتمقالهفرضیهاند؟کدام داعش گروه اعضای درمیان خشونت
فرهنگخشونت،تعصبمذهبی،بحرانمعنا،احساسینظیربازتولیدازعواملشبرآمدهداع

تبعیض، است.و کفایت عدم و ارزشیبی احساستحقیر، اصلجایگاه اینمحورهای ی
فرهنگی عوامل مهمترین فرهنگافتخار،-مقاله، خشونتداعششامل: بروز در مذهبی
مذهبی-گشتگیهویتی،احساستبعیضوتحقیرفرهنگیتعصبمذهبی،بحرانمعناوگم

دهد.ومیلبهبقاوغلبهبراضطرابمرگراموردتوجهقرارمی
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 مقدمه
 به و سیاسی علوم حوزه در بحث اصلی محورهای از یکی خشونت، هایزمینه و دالیل فهم

درجوامع فرهنگی هایزمینه با مرتبط را خشونت این برخی .است سیاسی روانشناسی اخص، طور

تعصبمذهبی برخی و دانندمی اینخشونت بر عاملبروز عنوان  آنچه .کنندمییدکأت هابه

 خاص رفتاری انجام به مجبور را ما خودخودیبه فرهنگ و دین که است این است، مشخص

 افراد عمل هایشیوه و اجتماعی تجارب به دادن شکل برای زمینه کردن فراهم در اما کندنمی

 در نیز و تاقداما و افکار از بسیاری پذیرش برای را زمینه فرهنگ، و دین .است تأثیرگذار بسیار

 .کندمی فراهم بیرونی هایگروه مقابل در افراد اقدامات و دیدگاه به دادنشکل

ایدرشکلدادنبهباورهایکنندهتجاربافراداستونقشتعیینکنندهفرهنگ،منعکس

به17-7936:11جمعیدارد)نظری، فراهمکندتا برایما فرهنگممکناستتصوراتیرا .)

استر انگیزهنحوی گیرد، قرار کاربرد واتژیکمورد تمایزات تا کند فراهم ما برای را هایی

تشریحتفاوت بهمسیریکهبرخیتصوراتراکندهایگروهیرا را تجارباجتماعیما یا ،

 هدایت سازد، برجسته تمامSchneider, 2004: 211)کند مشترک وجه دیدگاه، این از .)

قبالتروریست تعهددر فرهنگی،ها هدفسیاسیمعینیاستکهممکناستماهیتمذهبی،

تالشبرایفهمباورهایتروریستگرایانه(سیاسی)ملی بنابراین، اقتصادیداشتهباشد. یا درها

هابسیارمهماست.آمیزآنفهمدالیلرفتارخشونت

تیفنّاورانهزندگیشناختیوحهایروانتواناززمینهبعدفرهنگیومذهبیخشونترانمی

تواندایوجودداردمیهاوباورهاییکهدرهرجامعهها،عقاید،اسطورهانسانجداکرد.ذهنیت

ایفرهنگیراایجادکندکهبروزیاعدمبروزخشونتسیاسیراتقویتیاتضعیفنوعیزمینهبه

7917)فکوهیکند بررسیزمینه13-71: برهمینمبنا ومذهبیخشونتدارایهایفرهنگی(.

مذهبیخشونتو-همتریندالیلفرهنگییماهمیتاست.دراینمقالهبهروشتوصیفیتحلیل

سیاسی روانشناسی دیدگاه از خلقتروریسم ترکیبی چارچوبپارادایم در وو )فردگرا( گرا

تخار،تعصبمحورهایاصلیاینمقالهشامل،فرهنگافدهیم.موردتحلیلقرارمیگراموقعیت

مذهبیومیلبهبقاو-گشتگیهویتی،احساستبعیضوتحقیرفرهنیمذهبی،بحرانمعناوگم

.شودمی تحلیل درادامه غلبهبراضطرابمرگاستکه
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 فرهنگ افتخار
شناساناجتماعیدربررسیتأثیرفرهنگبررفتاراجتماعی،روانعالقهجملهمباحثمورداز

آنچهبهایبهاینواقعیتدرتحقیقدربارهشناساناجتماعیتوجهویژهاست.روانفرهنگافتخار

فرهنگداشته7فرهنگافتخار منظورازفرهنگافتخار، هنجارهاییهاییاستکهدرآناند. ها

دانند)بارن،قویوجوددارندکهپرخاشگریرادرپاسخبهتوهینبهشرافتشخص،ضروریمی

تریندالیلخشونتدرنواحیمختلفاساسیکیازمهمبراین.(7934:293سکامب،بیرنوبرن

استکهبراساسآنهموارهنوعیآمادگیبرای«فرهنگافتخار»دنیاازجملهدربینمسلمانان،

فرهنگافتخارازجملهعواملیاستکهشدهاست.پاسخپرخاشگرانهبهتهاجموحملهادراک

هادرمعرضافراددرمواقعیکهشرافتآنکردنودیگرعواملبرپرخاشگرحتیبیشازفقر

.(616و7936:614گذارد)اسمیتومکی،گیردتأثیرمیتهدیدقرارمی

پژوهشگرانیکیازعواملفرهنگیمؤثردرخشونتدرکشورهایاسالمی برایناساس،

برخیمناطق تقویتفرهنگخشونتدر را، دههخاورمیانه ثمره خود جنگواسالمیکه ها

هایخشونتتحتشرایطمستقیمودانند.دراینمدتیادگیریمؤلفهناامنیدرمنطقهاست،می

می دست به اسلحه امروز که جدیدی نسل است. گرفته صورت فردی ومشاهدات گیرد

تحوالتناشیازآنو«فرهنگجهادگرایی»ای،تحتتأثیرهایقبیلهجنگد،عالوهبرآموزهمی

نوعیلذتخشونتفرهنگخشونتدرگذرزمانتبدیلبه.(7931:721)جمالی،اندرشدکرده

اهمیتشجاعت،نهراسیدنوبیازقبیل هاییمؤلفهدرروانمردماینمنطقهازدنیاشدهوشامل

با به منجر ایننگرشخود کسبهدفاست. ارزشواالیمرگدرراه و جان زتولیدبودن

حالسرسختدراینجوامعشدهاست.باک،خشنودرعینافرادیبی

توانبرمبنایفرهنگافتخار)خشونتبرایجبرانتوهینبهشرافت(درگفتمانداعشرامی

)غربی صلیبیون با گروه این نصاریدشمنی آنها(، متحدین و یهود و )مسیحیان( )بهها زعمها

.بخشیازکردهاوتمامیادیانومذاهبغیراهلسنتتعریففویهاوصداعش(یعنیرافضی

باز دشمنی قراردادمیاین برمبنای خاورمیانه تقسیم و منطقه در استعمار تاریخی سابقه به گردد

ودرنتیجهازبینرفتننهادخالفتکهنمادحکومتاسالمیبرایاهلتسنناست.پیکو سایکس

کشورهایاستعم حافظهایناقدام در باقیارگر همواره منطقه بهتاریخیمردم و عنوانیکمانده

خاورمیانههایصدسالاخیردرمنطقهشود.پیشازداعشنیزتمامیجنبشترومابهآننگریستهمی
                                                                                                                                               
1. Culture of Honor 
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اسالمیبهدورانشکوهوعظمتش،سعیدرباشعارترمیماینزخموبازگرداندنمسلمانانوجامعه

 هیچجنبشیدرخاورمیانهداشتهجلبهوادار اینموضوعدورانمدرنیافتنمیاند. به شودکه

برایناشغالفلسطینبه عالوه حمایتکشورهایغربینیزاینوسیلهاسرائیلنپرداختهباشد. وبا

خصوصخاورمیانهفلسطینبرایمردممسلمانسرتاسردنیاوبه.مسئلهکردزخمراناسورترازپیش

هابرغربی.کنندتوهینبهشرافتشانتلقیمیمثابهایحیثیتیشدهواشغالفلسطینرابهبدیلبهمسئلهت

شودونمونهمی اینباورندکهدرخاورمیانهافراطبرایاهدافسیاسیخیلیزودبهجوانانالقا

.(Schaefer, 2007) زنندمی دشمنیبااسرائیلرابرایاینمواردمثال

گروهکلش ویهاگیری غرب تسلط بردن بین از هدف با نیز  خاورمیانه در افراطی

اینگروهحکومت آندرمنطقهشکلگرفت. به وابسته درطولقرنبیستمبههایسکوالر ها

شانافزودهشدوگریتدریجوباتوجهبهنوعاقدامکشورهایغربیدرمنطقه،برمیزانافراطی

 بیشتری سلپیشدستبهاقداماتافراطیهرنسلبیشازن واقعیتایناستکهخاورمیانهزد.

تابیبرایشدتبهروالزیستسنتیاسالمیخودوفاداراستونوعیرنجشودوریوبیبه

می تجربه را آن به درعیندستیابی وکند. استعماری ساختارهای درون در منطقه مردم حال،

رادر استعمارساخته مرزهای نداهنتوانست کنندوهنوزمیتنشاسهایملیدرمنطقهاحسدولت

شدهایحیثیتیتبدیلبرایمردممنطقهبهمسئله اسرائیل مسئلهاینساختارهاهمانند .ندبپذیر منطقه

طلبیرامبارزهبااستعمارموضوعیجذاببرایمردممنطقهاستوهرکسعلماینمبارزه.است

گیردواینموضوعیهایمردممنطقهقرارمیتوجهتودهانهبهدستبگیرد،موردحتیابزارگرای

(.7936:66)غرایاقزندی،استبرایمنطقهبدلشدهوبخشیازفرهنگافتخارمنطقه«حیثیتی»

منتشر مقاالت در داعش میان، این بهدر دابق در چهرهشده ارائه در سعی ایعمد

عنواندینشمشیروجنگآناستکهاسالمرابهپیامبردارد.داعشبرطلبازاسالموخشونت

عنواندینرأفتوصلح،ونهدینرأفتوصلحمعرفیکند.داعشمعتقداستمعرفیاسالمبه

منظورحفظنظموستفالیاییموجودوبقایکفروشرکاست.بریکخواستغربی)صلیبی(به

ردکردهوبراینمسئلهتأکیدهمیناساسداعشتعریفواژه اسالمبهمعنایسالموسلمرا

.(66-1:61دربرابرخداوندواحکاماوست)دابق،ش«تسلیم»کندکهاسالمبهمعنیمی

گروه عضویتدر بر فرهنگافتخار تأثیر به پژوهشگران برخی باال، موارد بر هایعالوه

رابررسیپیوستنافرادازکشورهایمختلفبهاینگروهاندوافراطیاسالمیمطالعهانجامداده

جمهوری.(North Caucasus Csucus, 2015)کنندمی از که کسانی که است عقیده این بر
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پیوسته آذربایجان اینگروه به قفقاز یا ورزشو آموزشو سابقه هایرزمیمثلکشتیواند،

کاسوس نورثهمحبوبهستند.براساسنظرهاییکهدرفرهنگاینمنطقبوکسدارند،ورزش

ورزش به درعالقه خشن بهاها کشورها این شهروندان تمایل بر تأثیرگذار عامل میانه سیای

هایافراطیوخشناست.خشونتوتمایلشانبرایپیوستنبهگروه

بررس(knight, 2014) نایت محمد مایکل به مسلمانانغربی، به نگاهیمشابه در یتأثیرنیز

کندبرشهروندانمسلمانکشورهایسینمایهالیوودوفرهنگخشونتیکهاینسینماترویجمی

شودکهایتربیتمیگونهغربی،معتقداستکهانسانغربیباتأثیرپذیریازسینمایهالیوودبه

فرهنگهرگاهنبایددرمقابلظلموزورگوییتسلیمشود.مسلمانیانومسلمانرشدیافتهدراین

حقاوستمیاعمال وسیلهاحساسکنددر هر با آنمیشده، با مقابله باممکنبه ولو پردازد،

.(692-7936:691)قاسمی،!خشونت

ورزیعنوانعاملفرهنگیخشونتژوهشگرانروانشناسیاجتماعیتنهابهفرهنگافتخاربهپ

خشونتنیزبردنازشونترادرقالبلذتکنندبلکهعواملدیگریچونفرهنگخبسندهنمی

کنند.براینمبنامعتقدند،ورزیمردممنطقهبیانمییکیازعواملتأثیرگذاربرخشونتعنوانبه

عموماً اهلسنتکه از تاریخیاینمنطقه فهمفرهنگیـ اعمالخشونتدر لذتخشونتیا

هاوجوامعسنتیمنطقهازاتوجهبهاینکهدولتگیرد.بهایغربفراتتاحجازرادربرمیبیابان

هاغرورآفرینشدهاست.اند،ابزارهایقدرتداعشبرایآنشدهعرصهقدرتبهحاشیهرانده

اهمیتبودنجانوارزشواالیمرگدرراهلذتخشونتدرایجادشجاعت،نهراسیدنوبی

شناسیاجتماعیازافرادداعشبهجامعههاییروانیداردکهبهلحاظروانکسبهدف،پتانسیل

ایننگرشروانسنتیفوقوازجامعهبهنیروهایرزمی شناسیـداعشدرحالمبادلهاست.

افرادیبی حالسرسختبرایاقداماتنظامیـعملیاتیداعشباک،خشنودرعیناجتماعی،

(.7939:716کند)عباسی،تولیدمی

کندکهدرفرهنگجوامعهدفداعشناآشناهایییادمینشانهگروهداعشازکلماتو

بخشوموجدرهایی،الناجیهیاگروهنجاتنیست.واژگانمعنابخشیهمانندارهابمحمود،فرقه

معروفونهیازمنکر،جزیهوذمه،دارالحرب،هجرتوجهاد،طایفهالمنصوره،حسبهیاامربه

داعش7.انگیزهستندکفرهنگوتاریخدلییادآورهمگی…مدینهجاهلیه،ونیزحکمیتو

                                                                                                                                               
هدفنمیشودونهدولت!(؛داعشن7936گفتوگویشفقنابادکترقدیرنصری).7

https://fa.shafaqna.com/news/197092 



 (62)پیاپی79پاییز،62شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 161
 

بایادآوریاینعباراتفرهنگیومذهبیبهنسلامروزیمردماینمناطق،بهراحتیآنهارابرای

بیآمیزآمادهمیانجاماقداماتخشونت اما شکعواملمذهبیوفرهنگیدیگرینیزدرکند.

.پردازیممیهدرادامهبهآنهااستکثیراینعاملموثرأتشدیدت



 تعصب مذهبي
همه نقشاستو دارای ما اجتماعی زندگی مختلفدر اشکال به مذهب و بادین ما

روزمرهنشانه زندگی در آن میهای مواجه .(Bulletin.hds.harvard.edu, 2016)شویمخود

بررویتروریست انجامتحقیقاتیکه نشانمیها تروریستدهدکهشده، برایانجامانگیزه ها

بندیاست.هایایدئولوژیکقابلتقسیمهایشخصیوانگیزهعملتروریستیدردودستهانگیزه

عنوانخانوادهیافقربهیهایشخصیمسائلیچونازدستدادنیکیازاعضادرموردانگیزه

دربیانانگیزهانگیزه هایمذهبیلبتهاعمازانگیزههایایدئولوژیککهااشخاصمطرحاست.

دفاع،جنگهاییمثلشهادت،جهاد،اهلل،بهشت،مدلنقش،افتخار،عشقبهمیهن،است،واژه

مثالبرادرانعنوانکیش)بههایبهشتی،پشتیبانیازبرادرانهمبرایمردم،کشوروجامعه،پاداش

گرانکشور،دفاعمقدسو...محوریتاشغالها(ومریکاییامثالعنوانعراقی(مبارزهباکفار)به

 ایدئولوژیک هایانگیزههایانتحاریغلبهبرجاماندهازتروریستدربررسیویدئوهایبهدارد.

 ,Kruglanski, Chen, Dechesne, Fishman & Orehek)است انتحاری عمل به زدن دست برای

رایانمذهبی،تنهاراهبرایرسیدنبهسعادتگدرتعالیمبرخیازافراط همینمبنا بر .(341 :2009

هم از پشتیبانی ازخودگذشتگی، بهشت، و مجازاتاخروی نیز و کفر با مبارزه کیش،

.(Gupta, 2008: 50)گذاراندردینودشمنانخدا،استبدعت

شناسیاستوپژوهشگرانبراینباورندکهعاملمحرکهخشونتمذهبیحستعهدووظیفه

تواندناشیازگذاریانتحاریمیعمدهدریافتاجراخرویاست.دراینچارچوب،بمبهانگیز

ارزشحسوظیفه» قبال مذهبخودشناسیدر یا جامعه دوستان، خانواده، ها، درنتیجه« باشد.

عالقه،کشور،خدایاخیانتبهها،افرادموردآرمانناتوانیدرانجاماینعملبهمعنایخیانتبه

مطالعاتپژوهشگرانغربینشانداده.(See: Hafez, 2005)«شودشرافتوحیثیتفردتلقیمی

گروه انگیزهکه و اهداف که اسالمی افراطی ازهای به بیشتری تعهد دارند، مذهبی های

هایسیاسیدارند،راهخداواهدافشاننسبتبهکسانیکهانگیزهخودگذشتگیوجاندادندر

 .(Schaefer, 2007)دانداشته

http://www.scientificamerican.com/author/annette-schaefer/
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هایبنیادگرایاناسالمیدرآثارمحققینغربیآنچهبراهمیتبیشترتوجهبهابعادمذهبیفعالیت

اتخاذنگرشیهابابودکهموجبشدآن6117سپتامبر77هاافزود،واقعهجهتدرکهویتآن

 :Gendzier, 2002).جدیدبهبازبینیرابطهمذهبوسیاسیوحضورآندرزندگیسیاسیبپردازند

اندکهدینعاملخشونتوسکوالریسمشانبهایننتیجهرسیدهتاریخیهابرمبنایتجربهغربی.(18

(.7934)آرمسترانگ،انددادهیخودرابهتمامیادیانواعصارتعمیممبنایصلحاستواینتجربه

کهاسالمراعاملخشونتبدانندوبرایاثباتاینکردندپژوهشگرانغربیتالشبرهمینمبنا،

برخیمحققانغربیهمانندکنند.مسئلهبهآیاتقرآنکهدرخصوصجهادوروایاتاستنادمی

امابرخیادیانهماننداسالمبهاینادیانمحرکخشونتنیستند،کههمهاستمعتقدبرناردلوئیس

شانبهتوجیهخشونتعلیهغیرمؤمنانپرداختهاستعدادبیشترینسبتبهدلیلکهدرکتابمقدس

 (Gupta, 2008: 50).دیگرادیاندرتولیدخشونتوکشتاردارد

دین دینو تحلیلافراطیشدو دچار اینزمینه نبایددر انروشناستکه با جامداریرا

زدهسپتامبربهنحویشتاب77بارمترادفدانست.افرادبسیاریپسازحادثههایخشونتفعالیت

هایرادیکالمذهبیرابطهوجوددارد.بینعملیاتتروریستیانتحاریوگرایش،نتیجهگرفتند

داده-7پِیپ رابرت پایگاه سکه از الهاییدرموردحمالتتروریستیانتحاریصورتگرفته

7371 درمجموع6119تا جمعصورتگرفتهحمله976که را بیانوآوریکرده را ایننکته

غیرمذهبیبودهمی تاریخی( حمالتانتحاری)حداقلازنظر درونیبسیاریاز انگیزه که کند

است:

دهدارتباطاندکیبینعملیاتتروریستیانتحاریوبنیادگراییاسالمیایناطالعاتنشانمی

هریکازمذاهبجهانوجوددارد.درواقع،محرکاناصلیحمالتانتحاریببرهایتامیلدریا

هایهندولنینیستاستکهاعضایآنازخانواده-کهیکگروهمارکسیستاستالنکاسری

هستند،اماباوریبهمذهبندارند]...[.درتمامحمالتتروریستیانتحاری،هدفغیرمذهبیو

نشینینیروهایهایجدیدبهعقبخاصیمدنظراستکهمجبورساختندموکراسیاستراتژیک

تروریست قلمروییاستکه از تلقیمینظامیخود وطنخود آنرا مذهببهها ندرتکنند.

عنوانابزاریهایتروریستیازآنبهآید،ولیگاهیسازمانحسابمیدلیلاصلیاینموردبه

 سایر و استخدام گستردهبرای استراتژیک هدف به خدمت درراه میمسائل بهره برندتر

(Houghton, 2009: 45).
                                                                                                                                               
1.Robert Pape 
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می رد را فرضیه این نیز بسیاری مقابل در اساساما این بر زمینهکنند. هایمذهبیگرچه

بهنمی میتواند تلقی سیاسی خشونت عامل عواملعنوان با همگام که شرایطی در امّا شود،

تواندهایاولیهتنشبهوجودآید،میهابرجستهشودوزمینهتفاوتمیانگروهفرهنگی،احساس

مذهبی،-شدن،تحقیروتبعیضفرهنگینقشمهمیبهخودگیرد.براینمبناعواملیچونجهانی

شود.سازخشونتدرجوامعوافرادمیاضطرابمرگونیازبهحسارزشمندیزمینه

ب داعشتوانست که خشونتعاملی رای بهکردنگرا آن از سوریه و عراق خوبیجامعه

یکیکندبرداریبهره است: افزایشقدرتایدئولوژیمؤثر عاملدر دو مذهبسنیاست. ،

ایکهاعضاجامعهایدئولوژیراپایگاهاجتماعیوپشتیبانیازایدئولوژیدرجامعه؛دومدرجه

گرایامذهبیملی-ازایدئولوژیقومی"ترضعیف"لبقبولدارند.ایدئولوژیسیاسیاجتماعیاغ

اجتماعی پایگاه هستندچراکه جامعه ایدئولوژیقومیشانکوچکدر است. مذهبی-تر ملیو

 :Kruglanski, 2002)داردهایاینگروهریشهتاریخوسنتعمقدر،روپوپولیستیهستندوازاین

ستاینپایگاهرادرمیانجمعیتسنیناراضیسرعتتوانداعشپسازسقوطصدامبه(.6 -5

نامناسبدولتنوری عملکرد تشدیدنارضایتیسنیعراقبهدستآورد. در درالمالکینیز ها

شدتخودرادرحاشیهیافت،برایجبراناینوضعیتبهدامنعراقمؤثربودواینگروهکهبه

داعشپناهبرد.

وطصدامدراینکشور،برایاولینباردرتاریخاینکشورمریکابهعراقوسقاپسازحمله

هایعراقازآنوبهوجودآمدنکشورعراق(،سنیپیکووچهپس)چهپیشازقراردادسایکس

دادهوشیعیانعراققدرترابراساساکثریتجمعیتیبهدستدستاقتدارسیاسیخودرااز

اینازدستدادنقدرتدرعرا ق،حسناخوشایندیدربینجمعیتسنیاینکشورگرفتند.

چهاز.سنیکردایجاد لحاظقدرتسیاسیوچهازنظرسرزمینیمغبونودرحاشیههاخودرا

هایمتعدداجتماعیدرعراقداشتهکهیافتند.اینوضعیتچندعارضهبسیارجدیبرایشکاف

آنمهم قدرتترین فاقد ها هنجار و معنا بودن، خودرو، اجتماعی، انزوای پدرمابانه، ابط

اساسهرگروهیکهاینریختگیذهنیوناتوانیاجتماعیرادرپیدارد.براینهمجداسازی،به

تغییردهدمی داعشدرواقعبرایتواندبرایگروهروابطاجتماعیرا هایحاشیهجذابباشد.

انیورسیدنبهآمالوآرزوهاستهایسنینوعییادگارقدرتوشکوهوگذرازناتوگروه

(.7936:61زندی،)غرایاق

تحملسختی آنچه به قادر تروریسترا مخاطراتمیفرد و ایدئولوژیاستها کهکند،
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اطرافیانوهمساالنشانالهام بهقهرماندرذهنخودو را بخشپیروانشاستوهمچنینافراد

ودیگرانرا7افبلندمدتگروهکشتنونابودیخودتربرایرسیدنبهاهدکندوازهمهمهممی

کند.ایدئولوژیدرپیاهدافجمعیوگروهیاستنهاهدافشخصی،ودرذهنشانتوجیهمی

.داعش(Kruglanski, 2002: 3)هایشخصی،استایندرتضادباحرص،آزخودپرستیوانگیزه

هاراباثیرگذاشتهوآنأبرپیروانواعضایخودتنیزبااستفادهازایدئولوژیافراطیخودتوانسته

 طلبانهخودهمراهسازد.جهتاقداماتخشونت

توانسته اساسآمار بر کشورهایاسالمیکه گروهدر داعشو نیروهایزیادیبه هایاند

گرمااند.اایدراینمهمنقشداشتهافراطیدیگر)خواستهیاناخواسته(اعزامکنند،مسائلعدیده

درککنیمبایستیپیامخواهیمدالیلپیوستنافرادبهگروهمی هایمذهبیوهایتروریستیرا

گروه این رهبران توسط که میفرهنگی منتشر بیرون به بهها کنیم. بررسی را مثالعنوانشود

جوانانشدهسببجذبالدنبهتصویرکشیدهومنتشرایکهتوسطالقاعدهازبنزندگیزاهدانه

زندگیمیمی شدید، فساد گرفتار جوامع در که خداییوشد یکمرد از تصاویری کردند.

تبدیل اسطوره به اسالم برایجهان قدرتمقدسکه باشید داشته بایستیتوجه البته بود. شده

تأثیرگذاریاینتصویربستگیبهفرهنگ،تاریخ،شرایطاقتصادیواجتماعیآنجوامعدارد.

الدندرمیانکشورهایاسالمیوجودداشت،درغربویرابرعکستصویریکهازبناین

.(Gupta, 2008: 62)کارجلوهدادهبودندکاروجنایتعنوانیکتبهبه

برایجواناناروپاییوجوامع ،«هالست» نظیربرخیپژوهشگران علتجذابیتسلفیسمرا

دانند.فقدانیکبستراسالمیوفرهنگیمناسبمیمدرنغربیویژگیضدمدرنیتهاینعقیده

سرعتدرحالمدرنشدهکشورهایاسالمی،سببجذابیتبیشتردرغربونیزدرشهرهایبه

جوانان این به سلفیسم ابهام بدون سختو قوانین است. شده مسلمان جوانان در عقیده این

گونهسرعتدرحالتغییرکهاغلباینبهگراوهمدرجوامعکثرتدهد.آناطمینانیمحکممی

می نظر ارزشبه و استانداردها که شدهرسد فردی آن آنارشیستیاند.های و فردگرا ویژگی

قالب در و یافته رشد فرهنگفردگرا در اروپاییکه مسلمان ایدئولوژیتکفیریبرایجوان

آزادیاصخودشرادارد.عنوانیکمسلمانمتمرکزشده،جذابیتخزندگیوهویتخودبه
                                                                                                                                               

.
 از آنها استقبال و مرگ از افراد این ترس عدم دارند اسالمی افراطی هایگروه با برخورد در هاغربی یکیازمعضالتیکه 7 

.است شهادت
 ,Schaefer)است افراد این افراطی اقدامات یلدال از یکی مذهبی عمیق احساسات که باورند این بر هاغربی 

2007).
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زمانباجهلمذهبیجوانمسلماناروپایی،منجرعملفردمسلماناروپاییبرایتفسیراسالمهم

ایده با مردم خشونتعلیه از استفاده توجیه ایدئولوژیغیرمنسجم اینبه بین هایمختلفدر

.(Van Hulst, 2006: 31-32)جوانانشدهاست

مذهبیتنهاپیونددنبراینباورندکهکسانیکهبهداعشمیایمحققوت،برخدرنگاهیمتفا

هایمذهبیپایینیدارندنبودهوحتیآگاهی مطالعاتنشاندادهاستکه7936:46)آتران، .)

گروه توسط استراتژی استانتخاب عمومی افکار به وابسته زیادی حدود تا تروریستی های

(Gupta, 2008: 84).مطالعهالگوهایحمالتانتحاریدرسراسرجهانمتقاعدشدهپسازپیپ

فی دین توسطاستکه جهان نقاط از بسیاری در انتحاری حمالت نیست. تضاد عامل نفسه

بیگروه ببرهایهایسکوالر همانند است. صورتپذیرفته کشورهایاسالمی( دین)حتیدر

 ,Gupta)هایسیاسیوارضیوجودداشتهاستتامیل،هندوهاو..دربسیاریازاینمواردادعا

اگرهزینهعضویتومشارکتدریکگروهتروریستیباالبرود،بدونبرایناساس.(51 :2008

.(Gupta, 2008: 86)شوندهایتروریستیملحقمیتردیدافرادکمتریبهجنبش

نتکرارعباداتمذهبیوپژوهشگراندریکبررسیدرانگلستانبهایننکتهپیبردندکهمیا

 جان.(7936:71هایافراطیهمبستگیوجودندارد)دکسلر،حضوردرمکانعبادتوگرایش

دربارههورگان که است باور این بر بهنیز و کلینقشاسالم مذهبی،صورت ایدئولوژی تر

براینباوراستبرایتوسلبهخشونتسیاسی،مبالغهشدهاست.هورگاناگرعنوانعاملبسیجبه

شدههااستفادهازتاکتیکیهایتروریستیوتوجیهبعضکهازمحتوایاسالمبرایدفاعازفعالیت

یامطالعات(.7936:23)مصاحبهباجانهورگان،.امااینتفسیرپذیریخاصاسالمنیستاست

شوندازندداعشمیهاییهمانکهبسیاریازکسانیکهعضوگروهآتران اسکاتکسانیهمانند

مذهبیپایینیبرخوردارند سطحسواد 7936)آتران، :77-73 همآبراهامز(، آتران با عقیدهنیز

پیوندنداغلبافرادیهستندکهراجعهایتروریستیهمانندداعشمیاست،افرادیکهبهگروه

.(Schmid, 2014: 4)شونداطالعبودهوازجدیدتریناعضایآنمذهبمحسوبمیبهمذهببی

کندهمیناستکهاغلبنوکیشانبهدلیلایکهجانهورگاندرموردنوکیشاننیزبیانمینکته

گیرندهایتروریستیقرارمیشانبیشترازسایرینتحتتأثیرگروهعدمعمقوآگاهیمذهبی

 هورگان، جان با 7936)مصاحبه جروا الویه(.23: استکه باور این بر بهنیز عنوانوانانیکه

شانوگرایش«هاییمذهبینیستندانسانتنها»پیوندندهایافراطینظیرداعشمیجهادگربهگروه

فقطبهاسالم یعنیگسستازنسلوالدین«شورشنسلی»ابزاریاستبرایابراز البته؛ شانو
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(.7936)روا،استشانباجامعهمخالفت



 تيگشتگي هوي بحران معنا و گم
هاوها،معلقشدنهویتشدنودرنتیجهتنشدرفرهنگگسترشفرایندهایناشیازجهانی

واکنش سویبرخیگروهتهدیدباورهایدینیموجببروز هایرادیکالدینیهایحادیاز

تالشبرایحفظثباتهویتی،فرهنگیومذهبیدرشرایطمتغیر (.Brown,1997:112شدهاست)

هاییمنجرشودکهتوسلبهخشونتدرآندستهتواندبهکاربستتاکتیکخودمینوبهجهانیبه

گیریپدیدهتروریسمدرواکنشبهدگرگونیدرشدناثریجدیدرشکلگیرند.جهانیجایمی

فرآیندهایناشیازجهانیسنت باورهایدینیدانست. و استتاها هایجلوهشدنباعثشده

به مدرن فرهنگ تمامعنوان و کامل بهالگوی که گردد معرفی واکنشعیار با طبیعی طور

د.دراینشرایط،حفظفرهنگشومدرنیاسنتیمواجهمیهایفرهنگپیشاهاییازالیهبخش

(.Mackinlay, 2002: 19واندعاملیبرایخشونتسیاسیباشد)تعنوانیکاولویتمیسنتیبه

برخیموقعیت رادر خشونتدر دسترفتنمعناها، از با خألادراکی7بطه رویاروییبا و

شود.دوسناریومتمایزدراینزمینهشایستهارزیابیاست.درنخستینسناریو،خشونتمالحظهمی

بروزنوعیتحولوچرخشمعناییکهبهبه صورتفقدانصورتخاصوحقیقیدررابطهبا

واسطهافولروابطاجتماعیها،خشونتبهرخیموقعیتمثالدربعنوانشود.بهمعناست،دیدهمی

گیرد.نمونهبارزچنینامری،درتاریخمیگیریالگوهایمتعارضباصوراولیهآنشکلوشکل

تروریست آن در که یافت ظهور فرانسه اجتماعی و مقدمسیاسی خط در آنارشیست های

رارگرفتند.خشونتدراینتعبیر،نشانهازگیریجنبشطبقهکارگردراواخرقرننوزدهمقشکل

 (.7976)دردریان،شودعنوانمعضلیاجتماعیتلقیمیدسترفتنمعنایاناکارآمدیآنوبه

زمانمرتبطباازبینرفتنیاناپدیدشدنمعناوانطباقباطورهمدرسناریویدوم،خشونتبه

گیرندوتالشمؤثردرمواجههبانهیلیسمقرارمیمعنایابیجدیداست.حامالنخشونتبهنحوی

کنندبهزندگیدرفضایسیاسیواجتماعیگذشتهبازگردندکهالبتهمتفاوتازفردیاستمی

-هایاضطرابآلودبهفضایجدیدفکریزیراواکنش.اندکهازهمانابتدادراینوضعیتبوده

کهبیشتربهبازآفرینیدهدارادرشرایطیقرارمیهگسیختگیهویتی،آنازهمزیستیوتجربه

هاییهستنددستبزنند.مصداقبارزاینرویکرد،تروریست چندرگه یاکوالژگونههایهویت
                                                                                                                                               
1.Violence as Loss of Meaning 
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کهدرآنقراردارندوحرکتدرجهتکهباایدهجداساختنخودازروابطسیاسیواجتماعی

ودراباانجامحمالتانتحارینابودسازند.نمونهشوندکهحتیخایجادجامعهمطلوب،حاضرمی

بارزچنینسناریویی،گروهالقاعدهاست.

 جواندرآشوبایمقالهدر افراد چراییحضور درباره اینکه اغتشاشاتانجامشد، و ها

هایکفرصتاستکهممکنگویندکهآشوببرایآنهااغلبمیدیدگاهمطرحشدکهآن

هاراازاحساسپوچیوخألونداشتنافقآنآنراتجربهکنندو،ردرزندگیبااستفقطیک

گفتنداینزمانهااغلبمیدهد.آنشدهنجاتمیواسطهروزمرگیحادثاندازیکهبهیاچشم

می و است جالبی فعالیتبسیار در ببینند، متفاوت را زندگی سیاسی،خواهند اجتماعی، های

هافعالیتتصوربود،مشارکتکنند.برخیازآناینغیرقابلازیکهتاپیشفرهنگیواقتصاد

کنندوهایتازهتأسیسکهبهنحویدرتعارضبااقتدارمحلیاستشروعمیخودرادرانجمن

کنندهایفرهنگییاهنریفعالیتمیشوندکهدرزمینههاییجذبمیبرخیدیگردرمجموعه

(Wieviorka, 2003: 47). 

وبه خشم دیگران بیشاز زیاد بودن تکانشی یا باال احساسجویی دارای افراد طورکلی

تجربهمی هیجاناحساساتخصمانهرا شود،ممکناستآسانیبرانگیختهمیهابههایآنکنند.

هابرایکسلشدنوجستجویتریبرایخشمگینشدنداشتهباشند.تمایالتآنپایینآستانه

تریداشتهباشند،چراکهتبادالتپرخاشگرانهباانگیزممکناستافکارخصمانههایهیجانهتجرب

انگیزوخطرناکاست.افرادیکهازنظراحساسجوییباالهستند،چندینتمایلدیگرانهیجان

می نشان خود از را پرخاشگری با نخستآنمرتبط جذبموقعیتدهند: پرخاشگریها های

هاشوند.دوم،امکانبیشتریداردکهآنانگیزوجذاباست،مینظرآنانهیجانهازبرانگیز،ک

هابرپیامدهایفوریرفتارخودخشموخصومتراتجربهکنند.سوم،بیشتراحتمالداردکهآن

(.7934:242بارون،بیرنوبرنسکامب،)تمرکزکنند

یلپیوستنجواناندرکشورهایغربیوحتیتحقیقاتروانشناسینشاندادهاستکهعمدهدل

این اغلبدر مذهبیاستکه عواملفرهنگیو نیز و معنا بحران کشورهایاسالمیمربوطبه

ریشه سازینیزنقشمؤثریدرگسترشوفرایندهایناشیازجهانیهایتاریخیدارد.کشورها

بیابیایدئولوژیقدرت است. داعشداشته تغییرهایافراطینظیر خواهان جوانانیکه سیاریاز

غیابایدئولوژی در ایدئولوژیهستند این دیگر، بههای را افراطی تغییرهای و گریز راه عنوان

اعترافمیمی اینافرادخود بسیاریاز ندارند)تودنهوفر،یابند. اطالعخاصیازاسالم کنندکه
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7934 نظریه12: حاش(. اینباورندکه جهانییهپردازانبر عصر تبعیضدر و تحقیر شدننشینیو

.هراستخصوصنسلجوانمسلمانانبهارمغانآوردهبحرانمعناوگمکردنهویترابرایبه

هایعراقوسوریههایدرحاشیه)همانندسنیگروهیکهبتوانداینشرایطراتغییردهدبرایگروه

بودنوعدماشد،چراکهدرشرایطبیتواندجذاببویامسلماناندراروپا(می قدرتی،فاقدمعنا

واسطهیانزواوبهحاشیهرفتنوجوددارد،بلکهامکانهرتحرکیبهتنهازمینهپذیرشهنجارها،نه

(7936:61گیرد)غرایاقزندی،ریختگیذهنیوغلبهبرناتوانیدردستورکارقرارمیهمبه

شدنمواجههستند،جوانانمسلمانیکهدرانباشرایطجهانیاگرچهمسلماناندرسراسرجه

می غربیرشد سکوالر یکجنبشجوامع تنها اسالم غربی جوامع در که دلیل این به یابند،

پرسش-مذهبی مشکالتو با جهان نقاط سایر از بیشتر بسیار است، وفرهنگی مذهبی های

مقدم،روانشناسوکارشناستروریسمنیزبرعلیفتح.(Hulst, 2006: 31)شوندوجودیمواجهمی

کند.ویبراینباورورمیاینباوراستکهترسازنابودیفرهنگیاحساساتتروریستیراشعله

هایمختلفشدهاست.اینفرایندشدنموجبارتباطمیانفرهنگاستکهروندپرشتابجهانی

(7936:714شود)ویلیامز،هامیاعثمحوشدنآنکندوگاهبهاراتهدیدمیبرتریبعضیگروه

ایدئولوژیداعشوسیلههالستوآترانمطالعاتکسانیهمانند ایبرایمعنادارنشاندادهکه

میکردن تلقی اروپایی و مسلمان کشورهای در مسلمان جوانان برای وزندگی )آتران شود

 7936هورگان، بر73: رادیکال اسالم جهادگراییو وسیله( به مهاجر ایبرایپرایمسلمانان

هایآنانمعناییوحستبعیضوسرخوردگیهویتی،بیکردنخألهایناشیازجاکندگی،بی

مسلمان جوانان است. می،شده وسیله این نمایشبه به را خود هویتداشتن و بودن خواهند

.(Hulst, 2006: 35)بگذارند

دبی لیبرال غربی جوامع یک مکراتسکوالرتوجهی از فرهنگاسالمی تنشبه هایسو

تولیدوبازتولیدکننده حسیازماللتوبینانسلیونژادیحاکمبراینجوامعازسویدیگر،

زمینه استکه افراد میان در جامعه نسبتبه تعلق و تعهد فقدان اعتباریوهایبیخستگیو

ترودرصددفرارازاینوضعیتوبهدنبالمعنایبزرگروافرادکند.ازاینناامیدیرافراهممی

ازدست اعتبار تا هستند زندگی بخشدر زخماحترام بر التیامی و بازیابند را خود ورفته ها

غربی،نارضایتی جوامع جذابدر فرهنگیخوشایندو فقدانیکپارادایم هایخویشبنهند.

یواسالمهراسی،داغزدگی،ازجاشدگیوبیگانگیستیزامتزاجشدیدودرحالافزایشبیگانه

هایسیایکهبسیاریازمسلمانانغربیبافرهنگی،انزوایاقتصادیواجتماعیوفقدانآزادی
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بهسمتتسکینگرفتندرهویتمذهبیهدایتمیوپنجهنرممیآندست آنانرا کندکنند،

 مله، 7936)کریمی س.(721: همبستگی ازافرادیکه را دادهدستنتی حال در و هماند از

هستندتاخألناشیازاحساسسرگشتگیوآلههنجاریهستند،بهدنبالمنایدگسیختگیوبی

کشم،پسهستم!آنانباگیرمومیمنانتقاممی.(7914:961حقارترادرآنانپرکند)بشیریه،

تونشاندادناهمیتخودهستند.درواقعتجربهآفریندرپیاثباوجودالگویرفتاریمرگاین

هایمعتبرتبدیلکند؛زیراظرفیتزیادیبرایتخریبتوانداشخاصنامعتبررابهانسانجنگمی

.(6174:46همهتوهماتاشتباهونادرستدارد)شیخ،

اقداماتتروریستیزدهاستیو تیلوردربررسیکسانیکهدرپاریسدستبه ایننتیجهاندبه

بیندوفرهنگرسیده یعنیفرهنگفردمهاجروفرهنگ،کهاینافرادکسانیهستندکهمعموالً

معناییازوطنداشتنکدام،اندودرهیچشدهگرفتار،اندیجدیدیکهبهآنمهاجرتکردهجامعه

تجربهنمی ثباتوهویتهستنرا پیبهدستآوردنمعنا، اینافراددر همیندلیلکنند. به دو

دینیبرنظام معناداریایایشانهایباور آناناحساسهدفمندبودن، به چراکه وجذاباست،

اینسیستماطمینانمی روایتیفراهممیدهد. پدیدههایاعتقادی، هر به خودکندکه ایازجمله

بهویدئوییازجنگجویان،دراشارهالپین یاکوو.(7936:776بخشد)تیلور،هاجایگاهمیتروریست

بریتانیاییبااشارهبهسابقهساله67ابراهیم،جوانخارجیعضوگروهداعشبااشارهبهسخنانابو

مندربریتانیاکه»...کند:خود،علتحضورخوددراینگروهرا،وجودخالءدروجودشبیانمی

وجودمخالئیوجودداشتکهاکنونباهایمختلفیشدمولیبازهمدرعمقبودم،واردحرفه

.(Yaakov, 2011: 46)«هایجهادیآنخألاکنونبرطرفشدهاستعضویتمدرگروه

میجوانانمسلمانیکهجذباینگروه شونداغلببهدنبالیافتنیکپایهبرایهویتها

کنندایناسمیگیرنداحسهایدینیسلفیقرارمیاسالمیخودهستندووقتیدرمعرضآموزه

یافته را پروسه.Muhanna, 2014: 3))اندپایه اروپاییوارد رادیکالیسمووقتیجوانانمسلمان

هابرایاینکاراست.ویژگیفردگراوآنارشیستیشوند،سلفیسمچارچوبآنجهادگراییمی

یافت رشد فرهنگفردگرا در اروپاییکه مسلمان قالبایدئولوژیتکفیریبرایجوان در و ه

آزادیشده،جذابیتخاصخودشرادارد.عنوانیکمسلمانمتمرکززندگیوهویتخودبه

،منجربهایدئولوژیغیرویزمانباجهلمذهبیعملفردمسلماناروپاییبرایتفسیراسالمهم

ایده با مردم ازخشونتعلیه استفاده بیناینجوانانشدهمنسجمتوجیه استهایمختلفدر
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(Hulst, 2006: 32).

هویتجهانی کشیدن چالش به با نوسازی فرایند و ضرورتشدن مسلط، و موجود های

هاییاستکهبهایننیازدادهگرینیزازپاسخجستجویمعنایغلیظراتشدیدکردهاست.سلفی

سلفی است. انحصاریشده با تکیهکردنها با مفاهیمیچونشچنینمعنایی، رهبری،بر ریعت،

هویت ایجاد درصدد سکوالریسم با مقابله سلفبرای به بازگشت هستندجهاد، مقاومت های

شدنباتشدیدبحرانمعنا،بهتقویتگفتمانجهانیبرهمینمبنا(.7936:667مهدیزاده،)نوربخشو

اینجنبشبهدنب-اسالمسیاسی النوعیمعناسلفیجهادیدرمنطقهخاورمیانهمنجرشدهاست.

عرصه نیزساختارآنبخشیبه اهداففرامادیهستندو بیشازآنکههایشخصیزندگیو ها

گرینسخهجدیدیازداعشی(.7934:642)مهدیزاده،نهادمندوسختباشندغیررسمیونرماست

پیامدهایستکهبارویکردخشونتوانتقام،ازافریقااگریدرمنطقهعربیوصحراینوسلفی

(.7934:66)ابراهیمی،خوبیبهرهبردهاستشدن،بهشناسانهعصرجهانیروانشناسانِوجامعه

درنظرفردانتحاریاست؛نیزبراینباوراستعملانتحاریپاسخیبهبیروآ معناییدنیا

 که مطلب این از است دیگری بیانِ آینده»انتحارشان نداردهیچ وجود ای هیچهجهادی«. ا

رویآنآینده پیشِ آیندۀ تنها آنایندارند. بهشتاست. بهحیاتوبهآرمانها شهراعتقادها

آن دارندندارند. آخرالزمانی نگاهی میکهها بهتصور خویشکنند پایان به دارد دنیا هرحال

آیندهنزدیکمی هیچ آیندهشود. حتی اسالمیای آن،ای نداردپیشروی وجود راتی،)فها

(.7939:962احمدوندوبخشیشیخاحمد،



 مذهبي-احساس تبعيض و تحقير فرهنگي
سوتحقیرییابندعلتاینامرراازیکگریتمایلمیسلفیسویبسیاریازجوانانیکهبه

راعاملایجادخشموکردهگرنسبتبهدینومذهبشاناعمالهایسرکوبکهتوسطحکومت

 به میسلفیتمایل در.(Muhanna, 2014: 6)دانندگری که تبعیضی احساس دیگر سوی از

نمایند.برهمینمبناگاهیبیانمیستراشانکشورهایلیبرالنسبتبهخودوفرهنگومذهب

یسیاسیاجتماعیدرکشورهایمسلمانواروپاییسببتأثیرپذیریجوانانمسلمانیکحادثه

شود.چراکهاینحوادثاحساساتنهفتهسیاسیاجتماعیونیزیمیگراییوجهادگرایازافراط

جهتخاصیهدایتمی در را اینجوامع در سرخوردگیمسلمانان  ,Hulst)کندنارضایتیو

2006: 33).
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مذهبیهایافته و قومیتی تضاد استکه خشونتدرجاهایی میزان بیشترین که داده نشان

ودولتفراوانیبینساکنانمناطقوجو دارد مذاهبوبهگریسرکوبهاد با صورتعادالنه

نمیقومیت برخورد میها قرار تحقیر تبعیضو مورد یا همیناساساینجوانانکنند بر دهند.

شکنجهبازجویی و حکومتها توسط که آنهایی به نسبت مستبد اعمالهای عاملها را شده

.(Muhanna, 2014: 6)دانندگریمیتمایلشانبهسلفی

مذهبیدردوحوزهمتفاوتسببجذبافرادبرایعضویتدر-تحقیروتبعیضفرهنگی

آنمواجه جوامعغربیمسلمانانبا در تبعیضیکه و ازسوییتحقیر است. داعششده گروه

ازسویدیگرتحقیروبهوهستندسببجذبنسلبهخصوصجوانمسلمانانبهاینگروهشده

گریبانعیضخصوصتب دستبه باآن کشورهایاسالمی سنیدر مسلمانان که فرهنگی های

هستند،انگیزهبسیاریازافرادبرایپیوستنبهگروهداعشاست.

غربی هستند. مواجه میزبان جوامع در هراسی اسالم پدیده با غرب در مهاجر هامسلمانان

انگارند.ایندیدگاهمنجرجرموجنایتمیمسلمانانرامنشأخطر،ترور،خشونت،بنیادگراییو

هاوتحقیرهاییبرایمسلماناندرجوامعمیزبانشدهاست.برخیبراینباورندکهاینبهتبعیض

میموجاسالم افتاده، راه درغرببه مستعدبهگروههراسیکه افراد جذببیشتر هایتواندبه

تروریستیکمککند بهافراطواقعدر(7936:717)ویلیامز، تنها گراییدربینمسلماناناروپا

سبب اروپایی کشورهای در اجتماعی سیاسی حادثه یک گاهی است. نبوده مذهبی دالیل

شود.چراکهاینحوادثاحساساتگراییوجهادگراییمیتأثیرپذیریجوانانمسلمانازافراط

اناندراینجوامعرادرجهتخاصینهفتهسیاسیاجتماعیونیزنارضایتیوسرخوردگیمسلم

.(Hulst :33)کندهدایتمی

دولت معتقدند، یکپارچهبسیاریپژوهشگران فرایند همانندسازیدرهایغربیدر سازیو

جایتبادلدوطرفهفرهنگغربوهابهاند.برمبنایتفسیرآنجوامعخودباناکامیمواجهشده

ایندو تقابلدوجانبه به مشخصهاسالم نسب)برایفرهنگبا خلوصو هاییچوناصالتو

بی و )برایفرهنگاسالمیفرهنگغرب( پستی و است(ریشگی شده ومنجر مله )کریمی

 کشورهای از داعش هواداران است معتقد تودنهوفر یورگن مبنا همین بر.(7934:729،گرشاسبی

نسبتکسانیکهبهداعشپیوستهوسپسبه ،خطربزرگتری ندنپیوست داعش به هنوز که غربی

(.7939:24آلمانی، خبرنگار یک نگاه از داعش) هستند شدند، جدا

شدهعلیهمسلماناندردرنگاهبهاینمسالهازمنظریدیگربایدگفتتحقیروتبعیضاعمال
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تروریست است. برانگیخته را دنیا سرتاسر در مسلمانان غربیخشم یکهایخاورمجوامع یانه

،کهغربهنگامیبهخصوصدانند.خودمیاقلیتیاستامانجاتدنیایاسالمراوظیفهپدیده

یکیکند.درحقیقتگیردوپایمالمیشانرابهسخرهمیترینداراییمسلمانانیعنیدینمقدس

ونیزدساتاسالمیهایجهادی،اهانتبهپیامبراسالمومقهایپیوستنبهگروهازدالیلوانگیزه

هایغربیعلیهمسلمانانواماکناسالمیدرکشورهایغربیدولتانجامشدهتوسطاقدامات

(.711-7934:21است)تودنهوفر،

فشاروآزارواذیت،جوانانمسلماندرغرببراینباورندکهمسلمانانسراسرجهانتحتظلم

شم،ناتوانیوحقارتدرمیانمسلمانانودرنتیجهقراردارند.اینوضعیتسببایجاداحساسخ

شود.بهنظرمسلمانانعملکردغربدرموردسببایجادهمبستگیعاطفیقویباسایرمسلمانانمی

هاازهابازندانیانابوغریب،حمایتغربیمسلمانانریاکارانهاست،اینرابهاستنادبدرفتاریغربی

فریقاورفتارمتناقضواستانداردهایادیکتاتوریدرخاورمیانه،شمالهایهایفاسدورژیمدولت

نیزپشتیبانیغربازاسرائیلدرچندگانهدولت مشکالتحقوقبشرو هایغربیدربرخوردبا

ایدئولوژیجهادگرابابهخدمت.(Hulst, 2006: 33-34)کنندعنوانمیو...مناقشهاسرائیلوفلسطین

سرعتمیآههایایدگرفتنانگاره تندرویرا تأیید روند افراطل باور ناعادالنهبخشد. به گرایان

هاازشودکهآناجتماعیجاریوظالمانهبودناقداماتغربموجبمی-بودنمناسباتسیاسی

.(Borum, 2007: 14)خودتصوریکقربانیومظلومداشتهباشند

 شرکتدر تجربه کسانیکه سویدیگر بوسنی،جهادهایمنطقهاز عراق، چچن، ایدر

هااند.آنهایایدئولوژیکیدیدههاینظامیوآموزشافغانستان،کشمیروعراقرادارند،آموزش

خطراستوباهایفاسدغربیدرمریکا،اسرائیلودیگردولتاباایناستداللکهاسالمازسوی

ندراینجوامعمردمراتهییجبهشرکتوعضویتدرشابرانگیزومحترمتوجهبهجایگاهتحسین

هایچچنمسائلیهمچونمناقشهفلسطینواسرائیل،درگیری.کنندهایافراطیجهادیمیگروه

اشبهعراق،افغانستانو...،توسطمسلمانانازطریقوکشمیر،حمالتآمریکاومتحدانغربی

.(Hulst, 2006: 33-34)شودالمیفضایمجازیدرسرتاسرجهانپیگیریودنب

محلیاساساینبر آمدهوجنگجویان مناطقی از اغلب نابرابریخارجی بیشترین که اند

آن بر تحقیر درنتیجه و مذهبی تضاد تبعیضو اقتصادی، استها بوده داعش. به که کسانی

.داردوجودفدرالدمحلیآلوپیوندندازمناطقمختلفیهستندکهسابقهناآرامیورابطهتنشمی



 (62)پیاپی79پاییز،62شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 111
 

درعراقوسوریهنیزبیشترین7.نبودهاستخوبچندانهااستانومرکزیدولتبینرابطهیعنی

هاییبودهکهبیشترینتضادمذهبیبینشیعهوسنیتعدادافرادیکهبهداعشپیوستنددراستان

هاهایاطرفدارانحزببعثدرآنهاییکهسنیوجودداشتهیامثالًدرعراقدرشهرهاواستان

کهنهتنهاد،بهطورینداددستوپسازسقوطصدامموقعیتخودراازجمعیتبودنداکثریت

همشانازداعشاستقبالدرمقابلداعشازخودنشانندادندبلکهبههنگامفتحشهرهایمقاومتی

کردند لوییزار، 7932)ژان به71-69: گاه حقیقتیکه گرفته(. نادیده غیرعامدانه گاه و عمد

فدرالممکناستتهدید-احساساتضددولتییامناسباتضعیفبیندولتمحلیشود.می

بهداعشمی کهجوانانآنجا درکنارهمقراردهد.مشترکیباشدکههمهمناطقیرا پیوندند،

داشتنیاناامیدیازنهادهایشوندباسطحیازدرحاشیهقرارتمامیافرادیکهجذبداعشمی

)تبارشناسیوبهدنبالحلاینمعضلوحستحقیرشدگیوتبعیضهستندبودهدولتمواجه

6(.7936داعش،


 ميل به بقا و غلبه بر اضطراب مرگ
افرادبهگروهیکیازمهمپژوهشگران ترسازمرگوتریندالیلپیوستن هایجهادیرا

ترسازمرگوتالشبراییگانگیباند.ازنظرایندستهازپژوهشگراندانمیلبهجاودانگیمی

به اعضایگروهگروه بین خشونتدر بروز ترسعامل این بر غلبه است.منظور افراطی های

مطالعاتنشاندادهاستکهترسناخودآگاهماازمرگونیزتمایلانسانبهارزشمندبودنو

باشددهندهبرخیاقداماتتروریستیتوسطبرخیاشخاصتوضیحتواندمعناداشتنزندگیمی

DeAngelis, 2009: 60)،برایغلبهبراینترسافراددستبهاقداماتیاز(.7936:36وکورشا
                                                                                                                                               

عنوانبه7. بهداعشپیوستندازاستانسینکیانگ6179-6174هایهاییکهازچیندرسالدرصدازآن36مثالبیشاز
کهازسویدولتسرکوبشدندودرایناستآنورایغومسلمانانهانبودند،جاییکهنابرابریاقتصادیبیناقلیتقوم

مشمولمحدودیتانجاممناسکدینیازجملهداشتنمحاسنیاحجاببودند،وجوددارد.دردرنه)لیبی(کهمردمباالترین
 اواخردهه در دولتفدرالوجودداشتهاست. تقابلبا طوالنیحمایتازشورشدر سابقه داشتند، را 7331درآمدسرانه

گروهمبارزاناسالمی6177واسطهحمایتازگروهمبارزاناسالمیلیبیبرقرارشد.درسالبهدرنهنظامیدرکلشهرحکومت
کهبقیهلیبیدرگیرمبارزهعلیهمعمرقذافیبودند.ناامیدیمشابهیازنهادهایفدرالگریاسالمیاعالمکرد،درحالیلیبیخلیفه

شدهبهداعشازساکنانشهرهایقِبلیوسیدیبوزید)تونس(ثبتونسمشهوداست.بیشترینافرادجذبدرمناطقمرکزیت
هایاقتصادیوهایطوالنیاستکهازدولتملیوناکامیآنبرایفراهمساختنفرصتاست.ساکناناینشهرهامدتشده

تنهاازسویدولتکند،جاییکهجمعیتیسنینهللبناننیزصدقمیاند.همینامردرارتباطباشماخدماترفاهیناامیدشده
)تبارشناسیاندکندنیزطردشدههارانمایندگیمیاند،بلکهازسویتشکیالتسیاسیسنیکهبهظاهرآندرحاشیهقرارگرفته

.(7936داعش،
2. http://www.scfr.ir/fa. 
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فرهنگی هویت به چسبیدن به توسل بهانه با انتحاری حمالت زندهشانقبیل، برای تالش ،

بداشتنارزشنگه و ارزشرداشتنگامهایفرهنگیخود آن از دفاع است.هایبزرگدر ها

هابرایحفظهویتگروهخود،دستبهاقداماتمطالعاتنشاندادهدراینمواردافرادوگروه

.(DeAngelis, 2009: 60)زنندمیگروهآمیزعلیهخارجازخشونت

یفداکردنخودارتباطبینحسیگانگیباگروهوتضعیفاضطرابمرگ)باالقاآمادگ

شانبرایردوطورمستقیمتوسطرهبرانیکهنیازمندعملپیروانرسدبهبرایجمع(بهنظرمی

تشویقمی هستند، خود تعهدات،شودانکار انجام برای را برجستگیمرگممکناستافراد

صدماتهاوهایرایجترغیبکند.ازسویدیگرآسیبفرهنگیومذهبیموجوددرایدئولوژی

به را افراد است ممکن اجتماعی و شخصی بکشاند ایدئولوژیک عوامل اقداموسوی علل

است.تروریست عملتروریستیعواملایدئولوژیکتحلیلشده به هایروانشناسیپژوهشها

هایشودشخصباانگیزهبیشتریازفرهنگوآرماندهدکهیادآوریمرگسببمینشانمی

نیکند.تحقیقاتانجامشدهدرمقابلهباترور،ارتباطبینغلبهبراضطرابمرگگروهخودپشتیبا

نشانمیبهوتعهد دهد.تعهدبهعواملفرهنگیومذهبیاضطرابمرگراعواملفرهنگیرا

استکاهش بهداده یادآوریمرگمیعبارت. چراکهدیگر اضطرابباشد، عاملایجاد تواند

بی ااحساس به میارزشی دست فرهنگینسان عوامل ولی حس-دهد ایجاد سبب مذهبی

کاهشمی اضطرابمرگرا و شده فرد  ,Kruglanski, Chen, Dechesne)دهدارزشمندیدر

Fishman and, Orehek, 2009: 339).

بهپیوندندانگیزهتروریستیمی هایبهگروه کهبسیاریازجوانانی  هاییچوناثباتخود،

هدفآوردن دست و سرنوشت تعیین امکان تعلق، احساس ارزشمندی، و کردناحترام دار

 Azinovi, Vlado & Muhamed Jusi)کنندنمیاهابیشانبهاینگروهشانراعاملپیوستنزندگی

فرضیه.(41-42 :2015 گروهیکیاز به جوانانیکه ایناستکه پیوندند،هایتروریستیمیها

ونیزدربودهیابیبههویتهادرپیدستتیهستندکهباپیوستنبهاینگروههویاغلبافرادبی

 .(Hudson, 1999: 13)پییافتناهمیتوارزشمندیهستند

برخیبراینباورندکهعلتاصلیپیوستنجوانانبهداعشاینمسئلهاستکهبرایاینافراد

(وبرایبسیاریاز7936:69نوهورگان،)آترادرگیرشدندرجنگتنهایکسفرپرماجراست

.اینتحلیلگرانبراستشانایبرایافزایشجایگاهآناندرمیانهمساالنهاایناقداموسیلهآن

اساسمطالعاتانجام بر فیلماینباورندکه زنانبه از بیشتر مردها بازیشده هایهایجنگی،
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عالقه است جنگ با مرتبط هرآنچه و بهمجنگی و هستند درند جنگ روانشناسی نوعی

توانداینباشدکهمردانباپیوستنبهدارد.دلیلاینامرمیخصوصیاتبیولوژیکمردانریشه

نیزاجتماعپیرامونچنینگروه همساالنودوستانو خانواده، در هاییموقعیتیکقهرمانرا

دستمی به انگیزهخود آورند. دستآوردن به از(Vugt, 2014)شهرتاستدیگر برخی .

هایینظیرداعشنوعیپیوندندکهپیوستنبهگروههامیهانیزبااینتصوربهاینگروهتروریست

.(7936:17آورد)درکسلر،بهارمغانمیایشانمصونیترادرایندنیاودرآخرتبر

دالیلاصلیپیوستنبهگروه،برهمینمبنا ارزشمندیهایافرایکیاز و طینوعیافتخار

یابند.تحقیقاتهایمیاینافتخاروارزشمندیرادراینگروهبهدالیلیاستکهجوانانفاقدآن

شناساناجتماعینشاندادهکهیکیازعواملاقداماتینظیرحمالتانتحاریغلبهبراحساسروان

اینمطاضطرابمرگاستکهدروجودهمه وجوددارد. العاتنشاندادهیکیازبهترینما

هابرایغلبهبراضطرابمرگازطریقانجاماقداماتفرهنگیومذهبیاست.دربرخیمواردراه

هنجارهاوایدئولوژیممکناست،مأموریتخودکشی)حمالتانتحاری(دربرابردشمنانرا

زیادرابرایفرددرپیعنوانیکعملشریفشناساییکندویکحسستایشاهمیتبسیاربه

.غلبهبراضطراب(Kruglanski, Chen, Dechesne, Fishman &, Orehek, 2009: 338)داشتهباشد

هایانتحاریتوجهیدرآموزشتروریستمرگازطریقتعهدبهاهدافایدئولوژیکنقشقابل

جاماندههایبهیلمخورده،یافهایانتحاریشکستمعاصردارد.اظهاراتصریحتوسطتروریست

هایاند،شواهدکافیازاستداللازخداحافظیکسانیکهموفقبهانجامعملیاتتروریستیشده

 :Kruglanski, Chen, Dechesne, Fishman &, Orehek, 2009)دهدایدئولوژیکاینافرادارائهمی

تندکهچیزیبیشترهسطلبانیدرحقیقت،بسیاریازجنگجویانخارجیومحلی،شهادت.(339

 & Weiss)خواهندموردتجلیلقرارگیرندهامیخواهند.آنازانجامیکعملیاتانتحاریمی

Hassan, 2015: 110.)

وکروگلنسگی آریه کالم آخرین ویدئویی نوار که کالج پارک روانشناسی استاد

یفراگیروکندکهانگیزهمیگذارانانتحاریرابامادرانشانبررسیکرده،بیانهایبمبمصاحبه

جویاهمیتشخصیاست،آرزووحسرتیدرماندهبرایوگذارانانتحاریجستبمبگسترده

نیازبهارضاحسجاودانگی(.7936:37)کورشا،شودبامرگپدیدارمیتنهازندگیمعنادارکه

تواندنیوفردیمییتاریخییکملتیاگروهکهبرخالفوجودانساوحکشدندرحافظه

قدریاستکهدرحوادثتروریستیپاریساهمیتاینمسئلهبه.(Borum, 2007)تاابدادامهیابد
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عکستروریست بهمصوبشد شدند اینعملیاتکشته در منتشرهیچهایانتحاریکه عنوان

 نشود.

 دادهکهانجامتحقیقاتنشاناضطرابمرگتنهادلیلجستجویارزشمندیوافتخارنیست.

دست برایبه تروریستی زمینه یکعملیاتانتحاری دارای ارزشمندی، انگیزشیآوردن های

متفاوتیازجملهایدئولوژیک،تروماوصدماتشخصیوفشارهایروانیاست.تروماوصدمات

انگیزه ارزشمندیشخصیاست، دستدادن حساز سببایجاد سرخوردگیکه شخصیو

 Kruglanski, Chen, Dechesne, Fishman)کندمیمارزشمندیرادرفردایجادمیتالشبرایتر

and, Orehek, 2009: 347).درحقیقتافرادناامیدودلسردکهدرزندگیشخصیواجتماعی

حتیاگرروی«آرمان»باپیوستنبهیکمتصورنداند،کردههاوصدماتیرادریافتخودآسیب

 .(7936:77شوندوبرایهمیشهازیادهابروند،قهرمانانهاست)لیهی،هایصحراکشتهشن

آنچشم احیایخالفتبه داعشاز نیزانداز یکمأموریتارزشمند، حسخدمتبه ها

دهد.حاکمانفاسدکشورهایعربیوسرکوببهارعربی،احساسارزشمندیبهاعضایآنمی

برایقدمگذاشانگیزهبیشتریبهآن بسیاریازجوانانمسلمانازها تندراینمسیردادهاست.

دچراکهدرمقابلنهایدراشغالداعشمهاجرتکرداروپاوسایرکشورهایعربیبهسرزمین

هم به اذیتیکه باشونداحساسمسئولیتمیشاناعمالمیکیشانآزارو همین،حالاینکنند.

هنگامی داعشمیافراد گروه وارد بهشوکه را خود بیند، غیرنظامیان آزارگر سایرعنوان گناه

جنایاتغیرانسانیمیادیانمی انجام به ازطرف(GERGES, 2014: 342)شوندیابندومجبور .

گرایانمسلمانبسیارجذابهایمختلفوابستهبهافراطپیوستنبهداعشبرایگروهدیگرایده

باعثمی موضوع این زیرا داست، آنشود شدن محو از و مطبوعاتمانده اخبار صدر هار

(.7934:66)حیدری،جلوگیریشود

کندکهازخوداعترافمیعنوانیکجهادیمهاجرتکردهازآلماندرموردپیشینهسلیمبه

کهدرآلماندرکمپبزرگترکیه-ایمهاجرمراکشیخانواده خانوادهایبوده فقیریشده،

م در دانشداشته، شتم،درسه و ضرب مخدر، مواد خریدوفروش به و نبوده خوبی آموز

کندگونهکهخودبیانمیحالآنکشیپرداختهاست.درعینگوییوهرکاریغیرازآدمدروغ

فقرنمی داندکهدرزمانپیوستنبهگروهجهادیفقیرنبودهاستودلیلآمدنشبهسوریهرا

 پیوستنبه پیشاز نظرگروهچراکه هر وشرایطشاز هایجهادیوضعیتمالیخوبیداشته

ویدلیلپیوستنشبهگروهآهاید است. وتبدیللبوده خدمتبهخدا شدنبههایجهادیرا
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اشتباهاتگذشته از دستکشیدن خوبو حقیقتاشمیانسان در به،داند. یکسلیم عنوان

سلیمازسوییفرادینظیرنوعیاتهاست.بهجنگجویخارجیدرپیارزشمندیوجبرانگذش

هم میان در احترام و جایگاه دستآوردن به طریق از ارزشمندیرا همگروهاین وها، ساالن

میهم جستجو جهاد بازگشتاز در وکیشانشان پوچی از گریز برای دیگر سوی از و کنند

دلیلپیوستن دانند.سلیمبهترینکارجهادیمیهایشانبهگروهبیهودگیوترسازآخرترا

بهنظراوجهادبهمعنیایناستکهاهللرادوستداردو.داندعنوانیکمسلمانراجهادمیبه

.(71-7934:11)تودنهوفر،مطیعاوست

جنگجویانخارجیبهدنبالقدرتوموقعیتونمایشخویشهستندوگروهداعشبهاین

دروغتوده طریق از افسانهپرها و دولتدازی را آنچه ناکامپردازی، آن انجام در غربی های

میبوده همبستگیاند، شهرت، تابناک قدرت به آنان کردن محسور و شیفتن با و بخشد

بخشدوبرایاحساساتهااحساسبرتریمیآورد.اینگروهبهخارجیآمیزیرابهبارمیهراس

فرامازوخیستی هایسنتیزندگیکهتحتدفاعازشیوههآوردوبهممیآنانمجاریالزمرا

سانکندوبدینرفتهتأکیدمیجانبهقرارگرفتهوبازگرداندنامنیتوشخصیتازدستیورشهمه

مآب،حلقهمفقودهزندگیخویشرابازیابند.اینتوانندازرهگذرکنشجمعیداعشافرادمی

مکان با طریقمردنو از مرگبههاییافراد زندگیجاویدپساز جایزندگیمثلبهشتو

(.7934:717)کریمیملهوگرشاسبی،شوندباردرکشورهایخودفریفتهمیکسالت

آنان که دهدمی نشان است، تنازپیکارگرانداعش 2032 برآمدهازمطالعه که ایمقاله نتایج

و خواهیکین پویندگانانتقامو ،واقع در .متعددیبرایتعریفخوددارندنشدهانجام هایخواسته

صفوفتکفیری در جنگیدن که هویتهستند. موقعیتو و عرضهشأن وکنندهها مزایا این

خنثیفرصت و تخلیه برای مجرا یک انتقام، پویندگان برای و است آنان برای سازیها

میمحرومیت فراهم مسلمانان سرکوب از ناشی جوینهای برای فراهمآورد. دگانشان،

هایاروپاییازطریقتکثیرهایجنگسوریهوهمسرزمیناشتهارواعتبارهمدرمیدانآورنده

برایهویت منجربهشناساییوبهرسمیتشناختنجویانتصاویرجنگجویاندراینترنتاست.

ورایجوامعمحلیمی ماجراجوییدآناندر حسیاز برایپویندگانهیجان، و مکانیشود ر

به خستهمتمایز یکنواختو زندگیخشکو میجای غربایجاد در مله،)کریمیکندکننده

(.7934:714گرشاسبی،
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 گيري نتيجه
مذهبیبراینباورندکهمؤثردانستنفرهنگودیندرخشونت،-منتقدیننظریهفرهنگی

نتودیناست.دراینرویکردعلتاقداماتبینخشورویکردیعقیموفقیردرتوضیحرابطه

شود.درهاواحکامتقلیلدادهمیشودودیننیزبهگزارهسیاسیدرفرهنگودینجستجومی

ک) ایران ازجمله اسالمی کشورهای در روانشناسی پژوهشگران توسط هاییکهپژوهش  :ن.

کهمیزانخشونت ونشانهآناست هشدگرفتهانجام عراق و مصر (،7936،یتعنا و دوست یعقوبی

متفاوتبودهوفرهنگزمینهدرهریکازاین داریناشیازدین درهریکازاینکشورها

در  مؤثربودهاست داریدین خشنکردن کشورها بهعبارتیاینپژوهش7936)سلیمانیه، ها(.

می رابطهنشان دهد بلکه ندارد خشونتوجود و دین بین زمینهمستقیمی هایفرهنگبومی،

تاریخی،اجتماعی،سیاسیودیگرعواملسازندهرفتاراجتماعی،درسوقدادنافرادبهخشونت

ورفتارپرخاشگرانهمؤثربودهاست.

لهناشیازشرایطموقعیتیوفردیأبهعنوانیکمسیگریباایننگاهتوجهبهخشونتافراط

آنضروری استموجد اینمیان در می. نظر بدیهیبه افراطیآنچه ایناستکه گریرسد
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 .هایمقابلهباآننیزبایستیمتناسبباعواملایجادکنندهآنباشدایچندعاملیاستوراهپدیده

 یا خانواده در افراد که هاییآموزش و سلفی ایدئولوژی روانی، هایتنش شامل، عوامل این

 تبعیض، و تحقیر و سرخوردگی معنا، بحران کنند،می دریافت گریسلفی از متأثر اجتماعی

 جنایت، و جرم افزایش بیکاری، مهاجرت، هویت، بحران اطالعات، تبادل سرعت) شدنجهانی

این عواملی و گروهی روابط (،انگاریپوچ  مبادرت در عوامل از بسیاری .شوندمی دستاز

 نیز اساس این بر است، اجتماعی -یشناختروان داعش، گروه در خشونت و تروریسم به ورزیدن

 این با متناسب و روانی هایتاکتیک کارگیریبه گروه این با مقابله هایراه مؤثرترین از یکی

یاعجوالنهو... نظامی اقدامات از بیش تروریسم، با مقابله برای است مشخص آنچه.است عوامل

 برای یقینبه .پذیرهستیمرمناطقآسیبگذاریوکارفکریوفرهنگیبلندمدتدنیازمندسرمایه

 راهگشا گروه، این گیریشکل دالیل و هاریشه شناخت گروه، این با مؤثر مقابله هایراه دریافت

 هایراه از دیگر یکی پذیرآسیب مناطق نگرش تغییر جهت در تالش دیگر سوی از .بود خواهد

تواندرجهتصلحاستکهدرصورتیمینشانداده مطالعات .است تروریسمپدیده با مقابله

7گامبرداشتکهنگرش
هارابهیکمشکلکهتوجهآنمردمبهخشونتراتغییرداددرصورتی 

.مشترکانسانیواجتماعیجلبکنیم

می این ارائهکار یا و افراد این کار به طریقاشتغال از امکاناتتواند یآموزشمناسبو

صورترفاهیبهآن میهورگانمعتقداستبرنامه .(Horgan,2014) گیردها توانددرهاییکه

افراط می زداییافراط یا گراییکاهش باشند، روشمؤثر از ترکیبی روانتواند  ی،درمانهای

 شود ترویجمشارکتمدنیباشند.بایدسعی باهدف هاییفعالیت و مذهبی هایآموزش مشاوره،

 گراییافراط خطر .((Horgan, 2015جامعهبازگرداندبه و کرد عهادغامجام در دوبارهافرادرا این

 محرومیت و دولتی شایع فساد بیکاری، مزمن، فقر بتوان که رودمی بین از هنگامی تنها اسالمی

کشورهای و منطقه در را دمکراتیک اصول عوض در و برد بین از خاورمیانه منطقه در را سیاسی

(Darboe, 2015). کرد آنبرقرار

 جوامع سیاستگذاران به هدف این راستای تواندمی که اقدامات ترینمهم از برخی :راهبردها

.گرددمی پیشنهاد زیر شرح به کند کمک پذیرآسیب و دیدهآسیب
:آموزشی -فکری اقدامات *

 گذاریسرمایه جهت در تالش و دنیا سرتاسر و منطقه در پذیرآسیب مناطق شناسایی-الف

                                                                                                                                               
1. Attitude Change 
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 برای رومیانه روحانیون از استفاده اسالم، از رومیانه و واقعی ایچهره ارائه برای معنوی و مادی

خشونت؛ و جهاد خصوص در قرآن هایآموزه مورد در پذیر،آسیب مناطق افراد به آموزش
-سلفی تفکر آموزش و ترویج به جهان سرتاسر یا منطقه در که اسالمی مراکز شناسایی-ب

 عدم برای عمومی افکار تنویر جهت هاآن اقدامات و مراکز این معرفی و پردازندمی ،تکفیری

ها؛آن با مقابله و هاگروه این به جذب
 افراد و مناطق بر گذاریتأثیر از جلوگیری جهت داعش ایرسانه فعالیت سازیمتوقف-پ

پذیر؛آسیب

 از استفاده با اسالم واقعی یچهره ارائه و اسالمی معتدل تفکر آموزش جهت در تالش

 اسالم با مقابله و داعش تبلیغات سوء اثرات کاهش منظور به مجازی فضای و نوین ابزارهای

غرب؛ در هراسی

 سنی گروه با متناسب هایبرنامه و کارتن ساخت و ایرایانه هایبازی ساخت کتاب، نگارش

 واقعی یچهره ارائه سو یک سالما دین معنوی و روحانی هایجنبه ارائه جهت در و کودکان

 دیگر؛ سوی از تکفیری هایگروه

 اعضای) زندانیان همسران ایحرفه هایآموزش و فرزندان برای آموزش شرایط آوردن فراهم

 و خشم دچار و باشند نداشته نگرانی خود هایخانواده بابت زندانیان تا (افراطی هایگروه این سابق

 .نشوند سرخوردگی

 

اجتماعی اقدام *

 و پذیرآسیب مناطق مردم بین در اجتماعی تبعیض و تحقیر احساس بردن بین از-الف

 (غرب در مسلمانان و سوریه و عراق هایسنی مثال عنوان به) افراد موثر حضور امکان آوردنفراهم

 اجتماعی؛ هایفعالیت و اجتماع در

 که کسانی برای اکثریت، عیتجم با یکسان اجتماعی هایآموزش و امکانات آوردن فراهم

کنند؛می هازمینه این در تبعیض احساس

 به شدند جدا گروه این از سپس و اندبوده داعش عضو قبالً که افرادی دوباره کردن وارد-پ

 شان؛افراطی هایاندیشه به افراد این بازگشت از جلوگیری برای اجتماع،

 پذیر؛آسیب مناطق جوانان بین در نفوذ برای وسهم و داعش مخالف سنی هایگروه از استفاده

 حس با آن جایگزینی و پذیرآسیب مناطق جوانان میان در افتخار و ارزشمندی حس ایجاد
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مناطق. این جوانان میان در موجود سرخوردگی

 اقتصادی اقدامات*

 پذیر؛آسیب مناطق در افراطی هایگروه اقتصادی اقدامات از جلوگیری-الف

 با که کشورهایی با برخورد) گروه این درآمدزایی هایراه و داعش درآمدی منابع ردنببین از

 و هاگروه افراد، با برخورد کردند، کمک همیشه گروه این اقتصاد به باستانی، اشیاء و نفت خرید

؛(کنندمی اقتصادی کمک هاگروه این به که کشورهایی

 پذیر؛آسیب مناطق در یکسان شغلی هایفرصت ایجاد و اقتصادی تبعیض بردن بین از-پ

 شایستگی؛ مبنای بر افراد برای مزایا و حقوق یکسان پرداخت

 دیدیم که گونههمان .مشاغل این به بیکار جوانان جذب و مناطق این در تولیدی کار ایجاد

 ؛است بوده دنیا مختلف مناطق در تروریسم، و جنایت و جرم به میل اصلی دالیل از یکی بیکاری

 به مردم تشویق و اعتمادسازی جهت آن، با قاطع مقابله و جوامع در اقتصادی فساد بردن بین از

 اقتصادی؛ مشارکت

 اقتصادی. محروم مناطق در اقتصادی گذاریسرمایه

 سوریه و عراق در اوضاع سازیثبات با برای گسترده و جدی هایتالش-الفسیاسی اقدامات *

داعش؛ فعالیت و رشد هایزمینه بردن نبی از نیز و محدوسازی برای

 سیاسی و دینی واگرایی از جلوگیری و پذیرآسیب مناطق جوان میان در ملی هویت تقویت

 افراد؛ این

 در سرنوشت تعیین و سیاسی درروند هاگروه همه سیاسی مشارکت یزمینه فراهمائی-پ

 سبب هاشکاف این و تاس مشهود هاآن در قومی و مذهبی سیاسی، شکاف که کشورهایی

 که خوردمی شکست زمانی عراق، در داعش .است شده آنجا در خشونت و تنش افزایش

 داعش با هم کنار در و بردارند یکدیگر با دشمنی از دست عراق شیعی و سنی متخاصم هایگروه

 کنند؛ مقابله

 دالیل به توجه بدون دیده، آسیب و پذیرآسیب مناطق در سیاسی هایمحرومیت بردن بین از

 سیاسی؛ محرومیت ایجاد

 حاشیه. در یا اقلیت هایگروه قبال در اقداماتشان به نسبت سیاسی مقامات تعهد و گوییپاسخ







 111 ...  بار های خشونت مذهبی و بازتولید كنش -های فرهنگی پنداشت
 



 منابع
 فارسی – الف
 مطالعات ماهنامه ،«یابیقدرت تا یابیهویت از گریداعشی»(،7934) ،اهلل نبی ابراهیمی، -
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