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پنداشتهاي فرهنگي -مذهبي و بازتوليد كنشهاي خشونتبار:
مطالعه موردي داعش
علی اشرف نظری - 1شهره پیرانی

2


دریافت-7932/4/71:پذیرش7931/1/91:

چکيده
فرقهگرایانه و تروریستی ،غالب تحلیلگران و
خشونتبار ،

متأثر از گسترش رخدادهای
کوشیدهاند تا ضمن بحث پیرامون رفتار فردی و

پژوهشگران سیاسی در یک دهه اخیر
افراطیگرایی و خشونت سیاسی تأمل کنند .

زمینهها و علل گسترش
انسانها ،درباره 
جمعی 
توجه به نقش مؤلفههای فرهنگی و مذهبی با هدف چرایی گرایش افراد به انجام اقدامات
خشونتبار ،به عنوان یکی از مهمترین دالیل برای فهم خشونت سیاسی در این مقاله مورد

کنشهای معطوف به خشونت داعش در این مقاله در چارچوب نظریه
توجه است  .
فرهنگی-مذهبیتحلیلو نقدشد.
زمینهها و ساختارهای فرهنگی و مذهبی در بروز
پرسش اصلی این است که دالیل و 
کداماند؟فرضیهمقالهنیزبراینمبناستکهخشونت
خشونت درمیان اعضای گروه داعش 
داعشبرآمدهازعواملینظیربازتولیدفرهنگخشونت،تعصبمذهبی،بحرانمعنا،احساس
بیارزشی و عدم کفایت و جایگاه است .محورهای اصلی این
تحقیر ،تبعیض ،احساس 
مقاله ،مهمترین عوامل فرهنگی -مذهبی در بروز خشونت داعش شامل :فرهنگ افتخار،
تعصبمذهبی،بحرانمعناوگمگشتگیهویتی،احساستبعیضوتحقیرفرهنگی-مذهبی

ومیلبهبقاوغلبهبراضطرابمرگراموردتوجهقرارمیدهد.


واژگان كليدي:فرهنگافتخار،اضطرابمرگ،مذهب،بحرانهویت،داعش.
.7دانشیارعلومسیاسیدانشگاهتهران(نویسندهمسئول) aashraf@ut.ac.ir
.6استادیارعلومسیاسیدانشگاهشاهدsh_p202@yahoo.com
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مقدمه
فهم دالیل و زمینههای خشونت ،یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه علوم سیاسی و به
طور اخص ،روانشناسی سیاسی است .برخی این خشونت را مرتبط با زمینههای فرهنگی درجوامع
میدانند و برخی بر تعصب مذهبی به عنوان عامل بروز این خشونتها تأکید میکنند .آنچه

مشخص است ،این است که دین و فرهنگ بهخودیخود ما را مجبور به انجام رفتاری خاص
نمیکند اما در فراهم کردن زمینه برای شکل دادن به تجارب اجتماعی و شیوههای عمل افراد

بسیار تأثیرگذار است .دین و فرهنگ ،زمینه را برای پذیرش بسیاری از افکار و اقدامات و نیز در
میکند .
گروههای بیرونی فراهم 

شکلدادن به دیدگاه و اقدامات افراد در مقابل

تجاربافراداستونقشتعیینکنندهایدرشکلدادنبهباورهای

فرهنگ،منعکسکننده 
جمعیدارد(نظری.)17-11:7936،فرهنگممکناستتصوراتیرابرایمافراهمکندتابه
نحوی استراتژیک مورد کاربرد قرار گیرد ،انگیزههایی را برای ما فراهم کند تا تمایزات و
تفاوتهایگروهیراتشریحکند،یاتجارباجتماعیما رابهمسیریکهبرخیتصوراترا
برجسته سازد ،هدایت کند

(2004: 211

 .)Schneider,از این دیدگاه ،وجه مشترک تمام

تروریستهاتعهددرقبال هدفسیاسیمعینیاستکهممکناستماهیتمذهبی،فرهنگی،
سیاسی(ملیگرایانه) یااقتصادیداشتهباشد.بنابراین،تالشبرایفهمباورهایتروریستهادر

فهمدالیلرفتارخشونتآمیزآنهابسیارمهماست.

بعدفرهنگیومذهبیخشونترانمیتواناززمینههایروانشناختیوحتیفنّاورانهزندگی

ایوجودداردمیتواند

انسانجداکرد.ذهنیتها،عقاید،اسطورههاوباورهاییکهدرهرجامعه
نوعیزمینهایفرهنگیراایجادکندکهبروزیاعدمبروزخشونتسیاسیراتقویتیاتضعیف

به
کند (فکوهی.)71-13:7917برهمینمبنابررسیزمینههایفرهنگی ومذهبیخشونتدارای
اهمیتاست.دراینمقالهبهروشتوصیفیتحلیلیمهمتریندالیلفرهنگی-مذهبیخشونتو
تروریسم از دیدگاه روانشناسی سیاسی و در چارچوب پارادایم ترکیبی خلقگرا (فردگرا) و
موقعیتگرا موردتحلیلقرارمیدهیم .محورهایاصلیاینمقالهشامل،فرهنگافتخار،تعصب

مذهبی،بحرانمعناوگمگشتگیهویتی،احساستبعیضوتحقیرفرهنی-مذهبیومیلبهبقاو

میشود.
غلبهبراضطرابمرگاستکه درادامه تحلیل 
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فرهنگ افتخار
عالقهروانشناساناجتماعیدربررسیتأثیرفرهنگبررفتاراجتماعی،
ازجملهمباحثمورد 
شناساناجتماعیتوجهویژهایبهاینواقعیتدرتحقیقدربارهآنچهبه

فرهنگافتخاراست.روان
داشتهاند.منظورازفرهنگافتخار،فرهنگهاییاستکهدرآنهاهنجارهایی
فرهنگافتخار  7
قویوجوددارندکهپرخاشگریرادرپاسخبهتوهینبهشرافتشخص،ضروریمیدانند(بارن،

بیرنوبرنسکامب.)293:7934،برایناساسیکیازمهمتریندالیلخشونتدرنواحیمختلف
دنیاازجملهدربینمسلمانان«،فرهنگافتخار»استکهبراساسآنهموارهنوعیآمادگیبرای
پاسخپرخاشگرانهبهتهاجموحملهادراک شدهاست.فرهنگافتخارازجملهعواملیاستکه
حتیبیشازفقر ودیگرعواملبرپرخاشگرکردن افراددرمواقعیکهشرافتآنهادرمعرض
گیردتأثیرمیگذارد(اسمیتومکی614:7936،و.)616


تهدیدقرارمی
برایناساس،پژوهشگرانیکیازعواملفرهنگیمؤثردرخشونتدرکشورهایاسالمی
خاورمیانه را ،تقویت فرهنگ خشونت در برخی مناطق اسالمی که خود ثمره دههها جنگ و
ناامنیدرمنطقهاست،میدانند.دراینمدتیادگیریمؤلفههایخشونتتحتشرایطمستقیمو

مشاهدات فردی صورت گرفته است .نسل جدیدی که امروز اسلحه به دست میگیرد و
جنگد،عالوهبرآموزههایقبیلهای،تحتتأثیر«فرهنگجهادگرایی»وتحوالتناشیازآن


می
رشدکردهاند(جمالی.)721:7931،فرهنگخشونتدرگذرزمانتبدیلبهنوعیلذتخشونت

درروانمردماینمنطقهازدنیاشدهوشاملمؤلفههایی ازقبیلشجاعت،نهراسیدنوبیاهمیت
بودن جان و ارزش واالی مرگ درراه کسب هدف است .این نگرش خود منجر به بازتولید
افرادیبیباک،خشنودرعینحالسرسختدراینجوامعشدهاست.

فرهنگافتخار(خشونتبرایجبرانتوهینبهشرافت)درگفتمانداعشرامیتوانبرمبنای
دشمنی این گروه با صلیبیون (غربیها) ،نصاریها (مسیحیان) و یهود و متحدین آنها (بهزعم
داعش)یعنیرافضیهاوصفویهاوتمامیادیانومذاهبغیراهلسنتتعریفکرد.بخشیاز

این دشمنی بازمیگردد به سابقه تاریخی استعمار در منطقه و تقسیم خاورمیانه برمبنای قرارداد
سایکس پیکو ودرنتیجهازبینرفتننهادخالفتکهنمادحکومتاسالمیبرایاهلتسنناست.
ایناقدام کشورهای استعمارگر در حافظه تاریخیمردممنطقه هموارهباقیماندهوبهعنوانیک
هایصدسالاخیردرمنطقهخاورمیانه

ترومابهآننگریستهمیشود.پیشازداعشنیزتمامیجنبش
1. Culture of Honor
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باشعارترمیماینزخموبازگرداندنمسلمانانوجامعهاسالمیبهدورانشکوهوعظمتش،سعیدر
داشتهاند.هیچجنبشیدرخاورمیانه دورانمدرنیافتنمیشودکهبهاینموضوع
جلبهوادار 
نپرداختهباشد.عالوهبرایناشغالفلسطینبهوسیلهاسرائیل وباحمایتکشورهایغربینیزاین

زخمراناسورترازپیشکرد.مسئلهفلسطینبرایمردممسلمانسرتاسردنیاوبهخصوصخاورمیانه
ایحیثیتیشدهواشغالفلسطینرابهمثابهتوهینبهشرافتشانتلقیمیکنند.غربیهابر

تبدیلبهمسئله
اینباورندکهدرخاورمیانهافراطبرایاهدافسیاسیخیلیزودبهجوانانالقا میشودونمونه
دشمنیبااسرائیلرابرایاینمواردمثال میزنند (.)Schaefer, 2007
کلگیری گروههای افراطی در خاورمیانه  نیز با هدف از بین بردن تسلط غرب و
ش 
هایسکوالروابستهبهآندرمنطقهشکلگرفت.اینگروههادرطولقرنبیستمبه

حکومت
گریشانافزودهشدو
تدریجوباتوجهبهنوعاقدامکشورهایغربیدرمنطقه،برمیزانافراطی 

هرنسلبیشازنسلپیشدستبهاقداماتافراطی بیشتری زد.واقعیتایناستکهخاورمیانه
بهشدتبهروالزیستسنتیاسالمیخودوفاداراستونوعیرنجشودوریوبیتابیبرای
دستیابی به آن را تجربه میکند .درعینحال ،مردم منطقه در درون ساختارهای استعماری و
میکنندوهنوز نتوانستهاند مرزهای استعمارساخته رادر
دولتهایملیدرمنطقهاحساستنش  

ایحیثیتیتبدیلشده


برایمردممنطقهبهمسئله
منطقه بپذیرند .اینساختارهاهمانندمسئله اسرائیل
مبارزهبااستعمارموضوعیجذاببرایمردممنطقهاستوهرکسعلماینمبارزهطلبیرا

است.
حتیابزارگرایانهبهدستبگیرد،مورد توجهتودههایمردممنطقهقرارمیگیردواینموضوعی
«حیثیتی»برایمنطقهبدلشدهوبخشیازفرهنگافتخارمنطقهاست(غرایاقزندی.)66:7936،
در این میان ،داعش در مقاالت منتشر شده در دابق به عمد سعی در ارائه چهرهای
آناستکهاسالمرابهعنواندینشمشیروجنگ


پیامبردارد.داعشبر
خشونتطلبازاسالمو

ونهدینرأفتوصلحمعرفیکند.داعشمعتقداستمعرفیاسالمبهعنواندینرأفتوصلح،
یکخواستغربی(صلیبی)بهمنظورحفظنظموستفالیاییموجودوبقایکفروشرکاست.بر
همیناساسداعشتعریفواژه اسالمبهمعنایسالموسلمراردکردهوبراینمسئلهتأکید
میکندکهاسالمبهمعنی«تسلیم»دربرابرخداوندواحکاماوست(دابق،ش.)66-61:1

عالوه بر موارد باال ،برخی پژوهشگران به تأثیر فرهنگ افتخار بر عضویت در گروههای
افراطیاسالمیمطالعهانجامدادهاندو پیوستنافرادازکشورهایمختلفبهاینگروهرابررسی
میکنند )Caucasus Csucus, 2015


 .(Northبر این عقیده است که کسانی که از جمهوری
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ویاقفقازبهاینگروهپیوستهاند،سابقهآموزشو ورزشهایرزمیمثلکشتی و

آذربایجان
بوکسدارند،ورزشهاییکهدرفرهنگاینمنطقهمحبوبهستند.براساسنظرنورث کاسوس
عالقه به ورزشها خشن در اسیای میانه عامل تأثیرگذار بر تمایل شهروندان این کشورها به
خشونتوتمایلشانبرایپیوستنبهگروههایافراطیوخشناست.

مایکل محمد

نایت )(knight, 2014

نیز در نگاهی مشابه به مسلمانان غربی ،به بررسی تأثیر

سینمایهالیوودوفرهنگخشونتیکهاینسینماترویجمیکندبرشهروندانمسلمانکشورهای

ایتربیتمیشودکه

غربی،معتقداستکهانسانغربیباتأثیرپذیریازسینمایهالیوودبهگونه

نبایددرمقابلظلموزورگوییتسلیمشود.مسلمانیانومسلمانرشدیافتهدراینفرهنگهرگاه
احساسکند در حقاوستمیاعمالشده،با هر وسیله ممکن بهمقابله باآنمیپردازد،ولو با
خشونت!(قاسمی.)692-691:7936،
عنوانعاملفرهنگیخشونتورزی

پژوهشگرانروانشناسیاجتماعیتنهابهفرهنگافتخاربه
بسندهنمیکنندبلکهعواملدیگریچونفرهنگخشونترادرقالبلذتبردناز خشونتنیز

یکیازعواملتأثیرگذاربرخشونتورزیمردممنطقهبیانمیکنند.براینمبنامعتقدند،


عنوان
به
لذتخشونتیااعمال خشونتدرفهمفرهنگیـ تاریخیاینمنطقهازاهلسنتکه عموماً
اتوجهبهاینکهدولتهاوجوامعسنتیمنطقهاز

هایغربفراتتاحجازرادربرمیگیرد.ب

بیابان
شدهاند،ابزارهایقدرتداعشبرایآنهاغرورآفرینشدهاست.
عرصهقدرتبهحاشیهرانده  
لذتخشونتدرایجادشجاعت،نهراسیدنوبیاهمیتبودنجانوارزشواالیمرگدرراه
کسبهدف،پتانسیلهاییروانیداردکهبهلحاظروانشناسیاجتماعیازافرادداعشبهجامعه

سنتیفوقوازجامعهبهنیروهایرزمیداعشدرحالمبادلهاست.ایننگرشروانشناسیـ

اجتماعی،افرادیبیباک،خشنودرعینحالسرسختبرایاقداماتنظامیـعملیاتیداعش

تولیدمیکند(عباسی.)716:7939،

هایییادمیکندکهدرفرهنگجوامعهدفداعشناآشنا

گروهداعشازکلماتونشانه
الناجیهیاگروهنجاتبخشوموجدرهایی،


نیست.واژگانمعنابخشیهمانندارهابمحمود،فرقه
دارالحرب،هجرتوجهاد،طایفهالمنصوره،حسبهیاامربهمعروفونهیازمنکر،جزیهوذمه،

کفرهنگوتاریخدلانگیزهستند7.داعش

مدینهجاهلیه،ونیزحکمیتو … همگی یادآور ی
.7گفتوگویشفقنابادکترقدیرنصری()7936؛داعشنهدفنمیشودونهدولت!
https://fa.shafaqna.com/news/197092
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بایادآوریاینعباراتفرهنگیومذهبیبهنسلامروزیمردماینمناطق،بهراحتیآنهارابرای
انجاماقداماتخشونتآمیزآمادهمیکند.امابیشکعواملمذهبیوفرهنگیدیگرینیزدر

میپردازیم.
تشدیدتأثیراینعاملموثراستکهدرادامهبهآنها 

تعصب مذهبي
دین و مذهب به اشکال مختلف در زندگی اجتماعی ما دارای نقش است و همه ما با
نشانههای آن در زندگی روزمره خود مواجه میشویم

)2016

.(Bulletin.hds.harvard.edu,

هاانجام شده،نشانمیدهدکهانگیزهتروریستهابرایانجام

تحقیقاتیکهبررویتروریست
هایایدئولوژیکقابلتقسیمبندیاست.

عملتروریستیدردودستهانگیزههایشخصیوانگیزه

درموردانگیزههایشخصیمسائلیچونازدستدادنیکیازاعضای خانوادهیافقربهعنوان

لبتهاعمازانگیزههایمذهبی

انگیزه اشخاصمطرحاست.دربیانانگیزههایایدئولوژیککها

است،واژههاییمثلشهادت،جهاد،اهلل،بهشت،مدلنقش،افتخار،عشقبهمیهن ،دفاع،جنگ
عنوانمثالبرادران
برایمردم،کشوروجامعه،پاداشهایبهشتی،پشتیبانیازبرادرانهمکیش(به 

عنوانمثالامریکاییها)و اشغالگرانکشور،دفاعمقدسو...محوریت
عراقی)مبارزهباکفار(به 

جاماندهازتروریستهایانتحاریغلبهبرانگیزههای ایدئولوژیک

دارد .دربررسیویدئوهایبه
برای دست زدن به عمل انتحاری است

(Kruglanski, Chen, Dechesne, Fishman & Orehek,

درتعالیمبرخیازافراطگرایانمذهبی،تنهاراهبرایرسیدنبهسعادت

. )2009: 341بر همینمبنا
اخروی و بهشت ،ازخودگذشتگی ،پشتیبانی از همکیش ،مبارزه با کفر و نیز مجازات
بدعتگذاراندردینودشمنانخدا،است).(Gupta, 2008: 50

پژوهشگرانبراینباورندکهعاملمحرکهخشونتمذهبیحستعهدووظیفهشناسیاستو

گذاریانتحاریمیتواندناشیاز


عمدهدریافتاجراخرویاست.دراینچارچوب،بمب
انگیزه
«حس وظیفهشناسی در قبال ارزشها ،خانواده ،دوستان ،جامعه یا مذهب خود» باشد .درنتیجه
ناتوانیدرانجاماینعملبهمعنایخیانتبهآرمانها،افرادموردعالقه،کشور،خدایاخیانتبه
شرافتوحیثیتفردتلقیمیشود») .(See: Hafez, 2005مطالعاتپژوهشگرانغربینشانداده

که گروههای افراطی اسالمی که اهداف و انگیزههای مذهبی دارند ،تعهد بیشتری به از
خودگذشتگیوجاندادندر راهخداواهدافشاننسبتبهکسانیکهانگیزههایسیاسیدارند،
داشتهاند).(Schaefer, 2007
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آنچهبراهمیتبیشترتوجهبهابعادمذهبیفعالیتهایبنیادگرایاناسالمیدرآثارمحققینغربی
جهتدرکهویتآنهاافزود،واقعه 77سپتامبر 6117بودکهموجبشدآنهابا اتخاذنگرشی
جدیدبهبازبینیرابطهمذهبوسیاسیوحضورآندرزندگیسیاسیبپردازند .(Gendzier, 2002:

شانبهایننتیجهرسیدهاندکهدینعاملخشونتوسکوالریسم

.)18غربیهابرمبنایتجربهتاریخی
مبنایصلحاستواینتجربهیخودرابهتمامیادیانواعصارتعمیمدادهاند(آرمسترانگ.)7934،

برهمینمبنا،پژوهشگرانغربیتالشکردند کهاسالمراعاملخشونتبدانندوبرایاثباتاین
مسئلهبهآیاتقرآنکهدرخصوصجهادوروایاتاستنادمیکنند.برخیمحققانغربیهمانند
برناردلوئیسمعتقداستکههمهادیانمحرکخشونتنیستند،امابرخیادیانهماننداسالمبهاین
دلیلکهدرکتابمقدسشانبهتوجیهخشونتعلیهغیرمؤمنانپرداختهاستعدادبیشترینسبتبه
دیگرادیاندرتولیدخشونتوکشتاردارد ).(Gupta, 2008: 50
روشناستکهنباید دراینزمینه دچار تحلیل افراطی شد و دینو دینداریراباانجام
هایخشونتبارمترادفدانست.افرادبسیاریپسازحادثه77سپتامبربهنحویشتابزده

فعالیت
نتیجهگرفتند ،بینعملیاتتروریستیانتحاریوگرایشهایرادیکالمذهبیرابطهوجوددارد.
رابرت پِیپ -7کهپایگاهدادههاییدرموردحمالتتروریستیانتحاریصورتگرفتهازسال
 7371تا 6119کهدرمجموع 976حملهصورتگرفته راجمعآوریکردهو این نکته را بیان
میکند که انگیزه درونی بسیاری از حمالت انتحاری (حداقل ازنظر تاریخی) غیرمذهبی بوده

است:
ایناطالعاتنشانمیدهدارتباطاندکیبینعملیاتتروریستیانتحاریوبنیادگراییاسالمی

یاهریکازمذاهبجهانوجوددارد.درواقع،محرکاناصلیحمالتانتحاریببرهایتامیلدر
سریالنکااست کهیکگروهمارکسیست -لنینیستاستکهاعضایآنازخانوادههایهندو

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

استراتژیک خاصیمدنظراستکهمجبورساختندموکراسی
کنند.مذهببهندرت

نظامیخودازقلمروییاستکهتروریستهاآنراوطن خودتلقیمی

آید،ولیگاهیسازمانهایتروریستیازآنبهعنوانابزاری


حسابمی

دلیلاصلیاینموردبه
برای استخدام و سایر مسائل درراه خدمت به هدف استراتژیک گستردهتر بهره میبرند
).(Houghton, 2009: 45
1.Robert Pape
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اما در مقابل بسیاری نیز این فرضیه را رد میکنند .بر این اساس گرچه زمینههای مذهبی
نمیتواند بهعنوان عامل خشونت سیاسی تلقی میشود ،امّا در شرایطی که همگام با عوامل

هایاولیهتنشبهوجودآید،میتواند

تفاوتمیانگروههابرجستهشودوزمینه

فرهنگی،احساس
نقشمهمیبهخودگیرد.براینمبناعواملیچونجهانیشدن،تحقیروتبعیضفرهنگی-مذهبی،

اضطرابمرگونیازبهحسارزشمندیزمینهسازخشونتدرجوامعوافرادمیشود.
عاملی که داعش توانست برای خشونتگرا کردن جامعه عراق و سوریه از آن بهخوبی
بهرهبرداری کند ،مذهب سنی است .دو عامل در افزایش قدرت ایدئولوژی مؤثر است :یکی

پایگاهاجتماعیوپشتیبانیازایدئولوژیدرجامعه؛دومدرجهایکهاعضاجامعهایدئولوژیرا

ملیگرایامذهبی
قبولدارند.ایدئولوژیسیاسیاجتماعیاغلب"ضعیفتر"ازایدئولوژیقومی -
در جامعه هستند چراکهپایگاهاجتماعیشان کوچکتراست .ایدئولوژیقومی-ملیومذهبی
هایاینگروهریشهدارد (Kruglanski, 2002:


تاریخوسنت
پوپولیستیهستندوازاینرو،درعمق

 .)5- 6داعشپسازسقوطصدامبهسرعتتوانستاینپایگاهرادرمیانجمعیتسنیناراضی
عراقبهدستآورد.عملکردنامناسبدولتنوریالمالکینیزدرتشدیدنارضایتیسنیهادر

عراقمؤثربودواینگروهکهبهشدتخودرادرحاشیهیافت،برایجبراناینوضعیتبهدامن
داعشپناهبرد.
پسازحملهامریکابهعراقوسقوطصدامدراینکشور،برایاولینباردرتاریخاینکشور
پیکووچهپسازآنوبهوجودآمدنکشورعراق)،سنیهایعراق


(چهپیشازقراردادسایکس
اقتدارسیاسیخودرااز دست دادهوشیعیانعراققدرترابراساساکثریتجمعیتیبهدست
گرفتند.اینازدستدادنقدرتدرعراق،حسناخوشایندیدربینجمعیتسنیاینکشور
ایجادکرد.سنیهاخودراچهاز لحاظقدرتسیاسیوچهازنظرسرزمینیمغبونودرحاشیه
یافتند.اینوضعیتچندعارضهبسیارجدیبرایشکافهایمتعدداجتماعیدرعراقداشتهکه

مهمترین آنها فاقد قدرت ،معنا و هنجار بودن ،روابط پدرمابانه ،انزوای اجتماعی ،خود
ریختگیذهنیوناتوانیاجتماعیرادرپیدارد.برایناساسهرگروهیکهاین

جداسازی،بههم
روابطاجتماعیراتغییردهدمیتواندبرایگروههایحاشیهجذابباشد.داعشدرواقعبرای

گروههایسنینوعییادگارقدرتوشکوهوگذرازناتوانیورسیدنبهآمالوآرزوهاست

(غرایاقزندی.)61:7936،
آنچه فرد تروریست را قادر به تحمل سختیها و مخاطرات میکند ،ایدئولوژی است که
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الهامبخشپیروانشاستوهمچنینافرادرابهقهرماندرذهنخودواطرافیانوهمساالنشان

کندوازهمهمهمتربرایرسیدنبهاهدافبلندمدتگروهکشتنونابودیخود7ودیگرانرا


می
درذهنشانتوجیهمیکند.ایدئولوژیدرپیاهدافجمعیوگروهیاستنهاهدافشخصی،و
ایندرتضادباحرص،آزخودپرستیوانگیزههایشخصی،است).(Kruglanski, 2002: 3داعش

نیزبااستفادهازایدئولوژیافراطیخودتوانستهبرپیروانواعضایخودتأثیرگذاشتهوآنهارابا
جهتاقداماتخشونتطلبانهخودهمراهسازد.

در کشورهای اسالمی که بر اساس آمار توانستهاند نیروهای زیادی به داعش و گروههای
افراطیدیگر(خواستهیاناخواسته)اعزامکنند،مسائلعدیدهایدراینمهمنقشداشتهاند.اگرما

هایتروریستیرادرککنیمبایستیپیامهایمذهبیو

میخواهیمدالیلپیوستنافرادبهگروه

عنوانمثال
فرهنگی که توسط رهبران این گروهها به بیرون منتشر میشود را بررسی کنیم .به 
ایکهتوسطالقاعدهازبنالدنبهتصویرکشیدهومنتشرشدهسببجذبجوانان


زندگیزاهدانه
میشد که در جوامع گرفتار فساد شدید ،زندگی میکردند .تصاویری از یک مرد خدایی و

مقدس که برای جهان اسالم به اسطوره تبدیلشده بود .البته بایستی توجه داشته باشید قدرت
تأثیرگذاریاینتصویربستگیبهفرهنگ،تاریخ،شرایطاقتصادیواجتماعیآنجوامعدارد.
اینبرعکستصویریکهازبنالدندرمیانکشورهایاسالمیوجودداشت،درغربویرا
کاروجنایتکارجلوهدادهبودند).(Gupta, 2008: 62


عنوانیکتبه
به
برخیپژوهشگران نظیر« هالست» ،علتجذابیتسلفیسمرابرایجواناناروپاییوجوامع
مدرنغربیویژگیضدمدرنیتهاینعقیده میدانند.فقدانیکبستراسالمیوفرهنگیمناسب
درغربونیزدرشهرهایبهسرعتدرحالمدرنشدهکشورهایاسالمی،سببجذابیتبیشتر

این عقیده در جوانان مسلمان شده است .قوانین سخت و بدون ابهام سلفیسم به این جوانان
سرعتدرحالتغییرکهاغلباینگونه

اطمینانیمحکممیدهد.آنهمدرجوامعکثرتگراوبه
به نظر میرسد که استانداردها و ارزشهای آن فردی شدهاند .ویژگی فردگرا و آنارشیستی
ایدئولوژی تکفیری برای جوان مسلمان اروپایی که در فرهنگ فردگرا رشد یافته و در قالب
زندگیوهویتخودبهعنوانیکمسلمانمتمرکزشده،جذابیتخاصخودشرادارد .آزادی

. 7یکیازمعضالتیکه غربیها در برخورد با گروههای افراطی اسالمی دارند عدم ترس این افراد از مرگ و استقبال آنها از
غربیها بر این باورند که احساسات عمیق مذهبی یکی از دالیل اقدامات افراطی این افراد است (Schaefer,
شهادت است  .
2007).
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عملفردمسلماناروپاییبرایتفسیراسالمهمزمانباجهلمذهبیجوانمسلماناروپایی،منجر

به ایدئولوژی غیرمنسجم توجیه استفاده از خشونت علیه مردم با ایدههای مختلف در بین این
جوانانشدهاست).(Van Hulst, 2006: 31-32
نبراینباورندکهکسانیکهبهداعشمیپیونددتنهامذهبی

درنگاهیمتفاوت،برخیمحققا
نبودهوحتیآگاهیهایمذهبیپایینیدارند (آتران.)46:7936،مطالعاتنشاندادهاستکه
انتخاب استراتژی توسط گروههای تروریستی تا حدود زیادی وابسته به افکار عمومی است
) .(Gupta, 2008: 84پیپ پساز مطالعهالگوهایحمالتانتحاریدرسراسرجهانمتقاعدشده
است که دین فینفسه عامل تضاد نیست .حمالت انتحاری در بسیاری از نقاط جهان توسط
گروههای سکوالر بیدین (حتی در کشورهای اسالمی) صورت پذیرفته است .همانند ببرهای

تامیل،هندوهاو..دربسیاریازاینمواردادعاهایسیاسیوارضیوجودداشتهاست 

(Gupta,

.)2008: 51برایناساساگرهزینهعضویتومشارکتدریکگروهتروریستیباالبرود،بدون
هایتروریستیملحقمیشوند).(Gupta, 2008: 86

تردیدافرادکمتریبهجنبش
پژوهشگراندریکبررسیدرانگلستانبهایننکتهپیبردندکهمیانتکرارعباداتمذهبیو

حضوردرمکانعبادتوگرایشهایافراطیهمبستگیوجودندارد(دکسلر.)71:7936،جان
هورگان نیز بر این باور است که درباره نقش اسالم و بهصورت کلیتر ایدئولوژی مذهبی،
عنوانعاملبسیجگرابرایتوسلبهخشونتسیاسی،مبالغهشدهاست.هورگانبراینباوراست

به
هااستفادهشده

کهازمحتوایاسالمبرایدفاعازفعالیتهایتروریستیوتوجیهبعضیازتاکتیک

است.امااینتفسیرپذیریخاصاسالمنیست (مصاحبهباجانهورگان .)23:7936،یامطالعات
ندداعشمیشونداز

کسانیهماننداسکات آترانکهبسیاریازکسانیکهعضوگروههاییهمان
سطح سواد مذهبی پایینی برخوردارند (آتران ،)73-77 :7936 ،آبراهامز نیز با آتران همعقیده
هایتروریستیهمانندداعشمیپیوندنداغلبافرادیهستندکهراجع

است،افرادیکهبهگروه
اطالعبودهوازجدیدتریناعضایآنمذهبمحسوبمیشوند).(Schmid, 2014: 4

بهمذهببی
نکتهایکهجانهورگاندرموردنوکیشاننیزبیانمیکندهمیناستکهاغلبنوکیشانبهدلیل

هایتروریستیقرارمیگیرند


شانبیشترازسایرینتحتتأثیرگروه
عدمعمقوآگاهیمذهبی
(مصاحبه با جان هورگان .)23 :7936 ،الویه روا نیز بر این باور است که جوانانی که بهعنوان
وگرایششان

هایافراطینظیرداعشمیپیوندند«تنهاانسانهاییمذهبینیستند»


جهادگربهگروه
بهاسالمفقط ابزاریاستبرایابراز«شورشنسلی»؛یعنیگسستازنسلوالدینشانوالبته
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مخالفتشانباجامعهاست(روا.)7936،

بحران معنا و گمگشتگي هويتي
شدنودرنتیجهتنشدرفرهنگها،معلقشدنهویتهاو


گسترشفرایندهایناشیازجهانی

تهدیدباورهای دینیموجببروزواکنشهایحادیاز سوی برخیگروههایرادیکالدینی
شدهاست( .)Brown,1997:112تالشبرایحفظثباتهویتی،فرهنگیومذهبیدرشرایطمتغیر
خودمیتواندبهکاربستتاکتیکهاییمنجرشودکهتوسلبهخشونتدرآندسته

جهانیبهنوبه 

شدناثریجدیدرشکلگیریپدیدهتروریسمدرواکنشبهدگرگونیدر

جایمیگیرند.جهانی

هاوباورهایدینیدانست.فرآیندهایناشیازجهانیشدنباعثشدهاستتا جلوههای


سنت
فرهنگ مدرن بهعنوان الگوی کامل و تمامعیار معرفی گردد که بهطور طبیعی با واکنش
هایفرهنگپیشامدرنیاسنتیمواجهمیشود.دراینشرایط،حفظفرهنگ

بخشهاییازالیه

سنتیبهعنوانیکاولویتمیتواندعاملیبرایخشونتسیاسیباشد(.)Mackinlay, 2002: 19
در برخی موقعیتها ،خشونت در رابطه با از دست رفتن معنا 7و رویارویی با خأل ادراکی
مالحظهمیشود.دوسناریومتمایزدراینزمینهشایستهارزیابیاست.درنخستینسناریو،خشونت
صورتخاصوحقیقیدررابطهبابروزنوعیتحولوچرخشمعناییکهبهصورتفقدان

به
ها،خشونتبهواسطهافولروابطاجتماعی

عنوانمثالدربرخیموقعیت
شود.به 

معناست،دیدهمی
گیریالگوهایمتعارضباصوراولیهآنشکلمیگیرد.نمونهبارزچنینامری،درتاریخ


وشکل
سیاسی و اجتماعی فرانسه ظهور یافت که در آن تروریستهای آنارشیست در خط مقدم
شکلگیریجنبشطبقهکارگردراواخرقرننوزدهمقرارگرفتند.خشونتدراینتعبیر،نشانهاز

عنوانمعضلیاجتماعیتلقیمیشود(دردریان.)7976،

دسترفتنمعنایاناکارآمدیآنوبه
طورهمزمانمرتبطباازبینرفتنیاناپدیدشدنمعناوانطباقبا


درسناریویدوم،خشونتبه
معنایابیجدیداست.حامالنخشونتبهنحویمؤثردرمواجههبانهیلیسمقرارمیگیرندوتالش
میکنندبهزندگیدرفضایسیاسیواجتماعیگذشتهبازگردندکهالبتهمتفاوتازفردیاست

کهازهمانابتدادراینوضعیتبودهاند.زیراواکنشهایاضطرابآلودبهفضایجدیدفکری-

ارادرشرایطیقرارمیدهد کهبیشتربهبازآفرینی

ازهمگسیختگیهویتی،آنه
زیستیوتجربه  

هویتهایکوالژگونه یا چندرگه دستبزنند.مصداقبارزاینرویکرد،تروریستهاییهستند

1.Violence as Loss of Meaning
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کهباایدهجداساختنخودازروابطسیاسیواجتماعیکهدرآنقراردارندوحرکتدرجهت

ایجادجامعهمطلوب،حاضرمیشوندکهحتیخودراباانجامحمالتانتحارینابودسازند.نمونه

بارزچنینسناریویی،گروهالقاعدهاست.
مقالهای که دربارهچرایی حضور افراد جواندرآشوبها واغتشاشاتانجامشد،این
در 
گویندکهآشوببرایآنهایکفرصتاستکهممکن


هااغلبمی
دیدگاهمطرحشدکهآن
آنهاراازاحساسپوچیوخألونداشتنافق
آنراتجربهکنندو 

استفقطیکباردرزندگی،

هااغلبمیگفتنداینزمان


دهد.آن

شدهنجاتمی
اندازیکهبهواسطهروزمرگیحادث


یاچشم
بسیار جالبی است و میخواهند زندگی را متفاوت ببینند ،در فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگیواقتصادیکهتاپیشاز اینغیرقابل تصوربود،مشارکتکنند.برخیازآنهافعالیت
خودرادرانجمنهایتازهتأسیسکهبهنحویدرتعارضبااقتدارمحلیاستشروعمیکنندو
هایفرهنگییاهنریفعالیتمیکنند

هاییجذبمیشوندکهدرزمینه


برخیدیگردرمجموعه
).(Wieviorka, 2003: 47
بهطورکلی افراد دارای احساس جویی باال یا تکانشی بودن زیاد بیش از دیگران خشم و
آسانیبرانگیختهمیشود،ممکناست

هایآن 
هابه

احساساتخصمانهراتجربهمیکنند.هیجان
آستانه پایینتریبرایخشمگینشدنداشتهباشند.تمایالتآنهابرایکسلشدنوجستجوی
انگیزممکناستافکارخصمانهتریداشتهباشند،چراکهتبادالتپرخاشگرانهبا


هایهیجان
تجربه
دیگرانهیجانانگیزوخطرناکاست.افرادیکهازنظراحساسجوییباالهستند،چندینتمایل

مرتبط با پرخاشگری را از خود نشان میدهند :نخست آنها جذب موقعیتهای پرخاشگری
برانگیز،کهاز نظرآنانهیجانانگیزوجذاباست،میشوند.دوم،امکانبیشتریداردکهآنها
خشموخصومتراتجربهکنند.سوم،بیشتراحتمالداردکهآنهابرپیامدهایفوریرفتارخود

تمرکزکنند(بارون،بیرنوبرنسکامب.)242:7934،
تحقیقاتروانشناسینشاندادهاستکهعمدهدلیلپیوستنجواناندرکشورهایغربیوحتی
کشورهای اسالمی مربوط به بحران معنا و نیز عوامل فرهنگی و مذهبی است که اغلب در این
کشورهاریشههایتاریخیدارد .فرایندهایناشیازجهانیسازینیزنقشمؤثریدرگسترشو
قدرتیابی ایدئولوژیهای افراطی نظیر داعش داشته است .بسیاری از جوانانی که خواهان تغییر

هستند در غیاب ایدئولوژیهای دیگر ،این ایدئولوژیهای افراطی را بهعنوان راه گریز و تغییر
مییابند.بسیاریازاینافرادخوداعترافمیکنندکهاطالعخاصیازاسالمندارند(تودنهوفر،
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یهنشینیوتحقیرو تبعیضدر عصر جهانیشدن
).نظریهپردازانبراینباورندکه حاش 

12 :7934
بحرانمعناوگمکردنهویترابرایبهخصوصنسلجوانمسلمانانبهارمغانآورده است.هر
گروهیکهبتوانداینشرایطراتغییردهدبرایگروههایدرحاشیه(همانندسنیهایعراقوسوریه
اشد،چراکهدرشرایطبیقدرتی،فاقدمعنابودنوعدم

ویامسلماناندراروپا)میتواندجذابب
یانزواوبهحاشیهرفتنوجوددارد،بلکهامکانهرتحرکیبهواسطه


تنهازمینه
پذیرشهنجارها،نه
ریختگیذهنیوغلبهبرناتوانیدردستورکارقرارمیگیرد(غرایاقزندی)61:7936،

به 
هم
اگرچهمسلماناندرسراسرجهانباشرایطجهانیشدنمواجههستند،جوانانمسلمانیکهدر
جوامع سکوالر غربی رشد مییابند ،به این دلیل که در جوامع غربی اسالم تنها یک جنبش
مذهبی -فرهنگی است ،بسیار بیشتر از سایر نقاط جهان با مشکالت و پرسشهای مذهبی و
وجودیمواجهمیشوند).(Hulst, 2006: 31فتحعلیمقدم،روانشناسوکارشناستروریسمنیزبر
اینباوراستکهترسازنابودیفرهنگیاحساساتتروریستیراشعلهورمیکند.ویبراینباور

شدنموجبارتباطمیانفرهنگهایمختلفشدهاست.اینفرایند


استکهروندپرشتابجهانی
هاراتهدیدمیکندوگاهباعثمحوشدنآنهامیشود(ویلیامز)714:7936،


برتریبعضیگروه
مطالعاتکسانیهمانندآتران وهالست نشاندادهکهایدئولوژیداعشوسیلهایبرایمعنادار
کردن زندگی برای جوانان مسلمان در کشورهای مسلمان و اروپایی تلقی میشود (آتران و
هورگان )73 :7936 ،جهادگرایی و اسالم رادیکال برای مسلمانان مهاجر به وسیلهای برای پر
هویتی،بیمعناییوحستبعیضوسرخوردگیهایآنان

کردنخألهایناشیازجاکندگی،بی
شده است .جوانان مسلمان ،به این وسیله میخواهند بودن و هویت داشتن خود را به نمایش
بگذارند).(Hulst, 2006: 35
بیتوجهی جوامع غربی لیبرال دمکرات سکوالر به فرهنگ اسالمی از یکسو تنشهای

بینانسلیونژادیحاکمبراینجوامعازسویدیگر،تولیدوبازتولیدکننده حسیازماللتو
خستگی و فقدان تعهد و تعلق نسبت به جامعه در میان افراد است که زمینههای بیاعتباری و
ناامیدیرافراهممیکند.ازاینروافراد درصددفرارازاینوضعیتوبهدنبالمعنایبزرگترو

احترام بخش در زندگی هستند تا اعتبار ازدسترفته خود را بازیابند و التیامی بر زخمها و
نارضایتیهای خویش بنهند .فقدان یک پارادایم فرهنگی خوشایند و جذاب در جوامع غربی،
امتزاجشدیدودرحالافزایشبیگانهستیزیواسالمهراسی،داغزدگی،ازجاشدگیوبیگانگی

فرهنگی،انزوایاقتصادیواجتماعیوفقدانآزادیهایسیایکهبسیاریازمسلمانانغربیبا
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وپنجهنرممیکنند،آنانرابهسمتتسکینگرفتندرهویتمذهبیهدایتمیکند


آندست
دادهاند و در حال از هم
دست  
(کریمی مله .)721 :7936 ،افرادی که همبستگی سنتی را از  
گسیختگیوبیهنجاریهستند،بهدنبالمنایدهآل هستندتاخألناشیازاحساسسرگشتگیو
گیرمومیکشم،پسهستم!آنانبا


منانتقاممی
حقارترادرآنانپرکند(بشیریه.)961:7914،
وجودالگویرفتاریمرگآفریندرپیاثباتونشاندادناهمیتخودهستند.درواقعتجربه

این
توانداشخاصنامعتبررابهانسانهایمعتبرتبدیلکند؛زیراظرفیتزیادیبرایتخریب

جنگمی
همهتوهماتاشتباهونادرستدارد(شیخ.)46:6174،
استیوتیلوردربررسیکسانیکهدرپاریسدستبهاقداماتتروریستیزدهاندبهایننتیجه
رسیده کهاینافرادکسانیهستندکهمعموالًبیندوفرهنگ ،یعنیفرهنگفردمهاجروفرهنگ
شدهاندودرهیچکدام،معناییازوطنداشتن
جامعهیجدیدیکهبهآنمهاجرتکردهاند،گرفتار 

راتجربهنمیکنند.اینافراددرپیبهدستآوردنمعنا،ثباتوهویتهستندوبههمیندلیل
نظامهایباوردینیبرایایشان جذاباست ،چراکهبه آنان احساس هدفمندبودن،معناداری و
اطمینانمیدهد .این سیستمهای اعتقادی،روایتی فراهممیکند کهبه هرپدیدهایازجمله خود

هاجایگاهمیبخشد(تیلور.)776:7936،یاکوو الپین،دراشارهبهویدئوییازجنگجویان

تروریست
بریتانیاییبااشارهبهسابقه

ساله 
خارجیعضوگروهداعشبااشارهبهسخنانابوابراهیم،جوان  67
خود،علتحضورخوددراینگروهرا،وجودخالءدروجودشبیانمیکند...«:مندربریتانیاکه
بودم،واردحرفههایمختلفیشدمولیبازهمدرعمقوجودمخالئیوجودداشتکهاکنونبا
عضویتمدرگروههایجهادیآنخألاکنونبرطرفشدهاست»).(Yaakov, 2011: 46
جوانانمسلمانیکهجذباینگروههامیشونداغلببهدنبالیافتنیکپایهبرایهویت

هایدینیسلفیقرارمیگیرنداحساسمیکننداین


اسالمیخودهستندووقتیدرمعرضآموزه
پایه را یافتهاند ( .(Muhanna, 2014: 3وقتی جوانان مسلمان اروپایی وارد پروسه رادیکالیسم و
جهادگراییمیشوند،سلفیسمچارچوبآنهابرایاینکاراست.ویژگیفردگراوآنارشیستی

ایدئولوژی تکفیری برای جوان مسلمان اروپایی که در فرهنگ فردگرا رشد یافته و در قالب
زندگیوهویتخودبهعنوانیکمسلمانمتمرکزشده،جذابیتخاصخودشرادارد.آزادی

عملفردمسلماناروپاییبرایتفسیراسالمهمزمانباجهلمذهبی وی،منجربهایدئولوژیغیر
منسجم توجیه استفادهازخشونتعلیهمردمبا ایدههایمختلفدر بین اینجوانان شده است
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).(Hulst, 2006: 32
جهانیشدن و فرایند نوسازی با به چالش کشیدن هویتهای موجود و مسلط ،ضرورت
گرینیزازپاسخهاییاستکهبهایننیازداده


جستجویمعنایغلیظراتشدیدکردهاست.سلفی
شده است .سلفیهابا انحصاری کردن چنینمعنایی،باتکیه برمفاهیمی چون شریعت ،رهبری،
جهاد ،بازگشت به سلف برای مقابله با سکوالریسم درصدد ایجاد هویتهای مقاومت هستند
(نوربخشومهدیزاده.)667:7936،برهمینمبناجهانیشدنباتشدیدبحرانمعنا،بهتقویتگفتمان
اسالمسیاسی -سلفیجهادیدرمنطقهخاورمیانهمنجرشدهاست.اینجنبشبهدنبالنوعیمعنا
بخشیبهعرصههایشخصیزندگیواهداففرامادیهستندونیزساختارآنهابیشازآنکه

داعشیگرینسخهجدیدیاز

نهادمندوسختباشندغیررسمیونرماست(مهدیزاده.)642:7934،

نوسلفیگریدرمنطقهعربیوصحرایافریقا استکهبارویکردخشونتوانتقام،ازپیامدهای

روانشناسانِوجامعهشناسانهعصرجهانیشدن،بهخوبیبهرهبردهاست(ابراهیمی.)66:7934،
نیزبراینباوراستعملانتحاریپاسخیبهبیمعناییدنیادرنظرفردانتحاریاست؛

روآ 
جهادیها هیچ

انتحارشان بیانِ دیگری است از این مطلب که «هیچ آیندهای وجود ندارد» .
هابهحیاتوبهآرمانشهراعتقاد

آیندهایندارند.تنهاآیندۀپیشِرویآنهابهشتاست.آن

ندارند .آنها نگاهی آخرالزمانی دارند که تصور میکنند بههرحال دنیا دارد به پایان خویش
نزدیک میشود .هیچ آیندهای حتی آیندهای اسالمی ،پیش روی آنها وجود ندارد (فراتی،
احمدوندوبخشیشیخاحمد.)962:7939،

احساس تبعيض و تحقير فرهنگي-مذهبي
گریتمایلمییابندعلتاینامرراازیکسوتحقیری

بسیاریازجوانانیکهبهسوی سلفی


کهتوسطحکومتهایسرکوبگرنسبتبهدینومذهبشاناعمالکردهراعاملایجادخشمو
سلفیگری میدانند )2014: 6
تمایل به  

 .(Muhanna,از سوی دیگر احساس تبعیضی که در

بیانمینمایند.برهمینمبناگاهی

کشورهایلیبرالنسبتبهخودوفرهنگومذهبشانسترا

یکحادثهیسیاسیاجتماعیدرکشورهایمسلمانواروپاییسببتأثیرپذیریجوانانمسلمان

ازافراطگراییوجهادگراییمیشود.چراکهاینحوادثاحساساتنهفتهسیاسیاجتماعیونیز

نارضایتی و سرخوردگی مسلمانان در این جوامع را در جهت خاصی هدایت میکند
.)2006: 33

(Hulst,
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یافتهها نشان داده که بیشترین میزان خشونت درجاهایی است که تضاد قومیتی و مذهبی
یسرکوبگر بهصورت عادالنه بامذاهب و

فراوانی بینساکنانمناطق وجودداردودولتها
قومیتها برخورد نمیکنند یا مورد تبعیض و تحقیر قرار میدهند .بر همین اساس این جوانان

بازجوییها و شکنجههایی که توسط حکومتهای مستبد نسبت به آنها اعمالشده را عامل

تمایلشانبهسلفیگریمیدانند).(Muhanna, 2014: 6

تحقیروتبعیضفرهنگی -مذهبیدردوحوزهمتفاوتسببجذبافرادبرایعضویتدر
گروهداعششدهاست.ازسوییتحقیرو تبعیضیکهدر جوامعغربیمسلمانانباآنمواجه
هستندسببجذبنسلبهخصوصجوانمسلمانانبهاینگروهشدهوازسویدیگرتحقیروبه
عیضهای فرهنگی که مسلمانان سنی در کشورهای اسالمی باآن دست به گریبان
خصوص تب 
هستند،انگیزهبسیاریازافرادبرایپیوستنبهگروهداعشاست.
مسلمانان مهاجر در غرب با پدیده اسالم هراسی در جوامع میزبان مواجه هستند .غربیها
مسلمانانرامنشأخطر،ترور،خشونت،بنیادگراییوجرموجنایتمیانگارند.ایندیدگاهمنجر
بهتبعیضهاوتحقیرهاییبرایمسلماناندرجوامعمیزبانشدهاست.برخیبراینباورندکهاین

موجاسالمهراسیکه درغرب بهراهافتاده،میتواند به جذب بیشتر افرادمستعد بهگروههای
تروریستیکمککند (ویلیامز )717:7936،در واقع افراطگراییدربینمسلماناناروپاتنهابه
دالیل مذهبی نبوده است .گاهی یک حادثه سیاسی اجتماعی در کشورهای اروپایی سبب
تأثیرپذیریجوانانمسلمانازافراطگراییوجهادگراییمیشود.چراکهاینحوادثاحساسات

نهفتهسیاسیاجتماعیونیزنارضایتیوسرخوردگیمسلماناندراینجوامعرادرجهتخاصی
هدایتمیکند).(Hulst :33
بسیاری پژوهشگران معتقدند ،دولتهای غربی در فرایند یکپارچهسازی و همانندسازی در
جوامعخودباناکامیمواجهشدهاند.برمبنایتفسیرآنهابهجایتبادلدوطرفهفرهنگغربو

اسالم به تقابل دوجانبه این دو فرهنگ با مشخصههایی چون اصالت و خلوص و نسب (برای
فرهنگ غرب) و بیریشگی و پستی (برای فرهنگ اسالمی) منجر شده است (کریمی مله و
گرشاسبی.)729:7934،بر همین مبنا یورگن تودنهوفر معتقد است هواداران داعش از کشورهای
غربی که هنوز به داعش نپیوستند ،خطربزرگتری بهنسبتکسانیکهبهداعشپیوستهوسپس
جدا شدند ،هستند (داعش از نگاه یک خبرنگار آلمانی.)24:7939،
درنگاهبهاینمسالهازمنظریدیگربایدگفتتحقیروتبعیضاعمالشدهعلیهمسلماناندر
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جوامع غربی خشم مسلمانان در سرتاسر دنیا را برانگیخته است .تروریستهای خاورمیانه یک
خودمیدانند.بهخصوص هنگامیکهغرب،

اقلیتیاستامانجاتدنیایاسالمراوظیفه 

پدیده 

شانرابهسخرهمیگیردوپایمالمیکند.درحقیقتیکی

مقدسترینداراییمسلمانانیعنیدین

هایپیوستنبهگروههایجهادی،اهانتبهپیامبراسالمومقدساتاسالمیونیز

ازدالیلوانگیزه
اقدامات انجامشدهتوسط دولتهایغربیعلیهمسلمانانواماکناسالمیدرکشورهایغربی
است(تودنهوفر.)711-21:7934،
جوانانمسلماندرغرببراینباورندکهمسلمانانسراسرجهانتحتظلم،فشاروآزارواذیت
قراردارند.اینوضعیتسببایجاداحساسخشم،ناتوانیوحقارتدرمیانمسلمانانودرنتیجه
سببایجادهمبستگیعاطفیقویباسایرمسلمانانمیشود.بهنظرمسلمانانعملکردغربدرمورد
مسلمانانریاکارانهاست،اینرابهاستنادبدرفتاریغربیهابازندانیانابوغریب،حمایتغربیهااز
دولتهایفاسدورژیمهایدیکتاتوریدرخاورمیانه،شمالافریقاورفتارمتناقضواستانداردهای
چندگانهدولتهایغربیدربرخوردبامشکالتحقوقبشرونیزپشتیبانیغربازاسرائیلدر
عنوانمیکنند).(Hulst, 2006: 33-34ایدئولوژیجهادگرابابهخدمت

مناقشهاسرائیلوفلسطینو...
گرفتن انگارههای ایدهآل روند تأیید تندروی را سرعت میبخشد .باور افراطگرایان به ناعادالنه
بودنمناسباتسیاسی-اجتماعیجاریوظالمانهبودناقداماتغربموجبمیشودکهآنهااز
خودتصوریکقربانیومظلومداشتهباشند).(Borum, 2007: 14
از سوی دیگر کسانی که تجربه شرکت در جهادهای منطقهای در چچن ،عراق ،بوسنی،
اند.آنها


هایایدئولوژیکیدیده
افغانستان،کشمیروعراقرادارند،آموزشهاینظامیوآموزش
باایناستداللکهاسالمازسویامریکا،اسرائیلودیگردولتهایفاسدغربیدرخطراستوبا
توجهبهجایگاهتحسینبرانگیزومحترمشاندراینجوامعمردمراتهییجبهشرکتوعضویتدر

هایافراطیجهادیمیکنند.مسائلیهمچونمناقشهفلسطینواسرائیل،درگیریهایچچن


گروه
وکشمیر،حمالتآمریکاومتحدانغربیاشبهعراق،افغانستانو،...توسطمسلمانانازطریق
المیشود).(Hulst, 2006: 33-34

فضایمجازیدرسرتاسرجهانپیگیریودنب
براین اساس جنگجویان محلی وخارجی اغلب از مناطقی آمدهاند که بیشترین نابرابری

اقتصادی ،تبعیض و تضاد مذهبی و درنتیجه تحقیر بر آنها بوده است .کسانی که به داعش
میپیوندندازمناطقمختلفیهستندکهسابقهناآرامیورابطهتنشآلودمحلیفدرالوجود دارد.
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یعنیرابطهبیندولتمرکزیواستانهاچندانخوبنبودهاست7.درعراقوسوریهنیزبیشترین
تعدادافرادیکهبهداعشپیوستنددراستانهاییبودهکهبیشترینتضادمذهبیبینشیعهوسنی

وجودداشتهیامثالًدرعراقدرشهرهاواستانهاییکهسنیهایاطرفدارانحزببعثدرآنها
د،بهطوریکهنهتنها

اکثریتجمعیتبودندوپسازسقوطصدامموقعیتخودراازدستدادن
مقاومتیدرمقابلداعشازخودنشانندادندبلکهبههنگامفتحشهرهایشانازداعشاستقبالهم
کردند (ژان لوییزار .)69-71 :7932 ،حقیقتی که گاه به عمد و گاه غیرعامدانه نادیده گرفته
میشود.احساساتضددولتییامناسباتضعیفبیندولتمحلی -فدرالممکناستتهدید

مشترکیباشدکههمهمناطقیراکهجوانانآنجابهداعشمیپیوندند،درکنارهمقراردهد.

تمامیافرادیکهجذبداعشمیشوندباسطحیازدرحاشیهقرارداشتنیاناامیدیازنهادهای

دولتمواجهبوده وبهدنبالحلاینمعضلوحستحقیرشدگیوتبعیضهستند (تبارشناسی
داعش6.)7936،


ميل به بقا و غلبه بر اضطراب مرگ
تریندالیلپیوستنافرادبهگروههایجهادیراترسازمرگو

پژوهشگرانیکیازمهم
میلبهجاودانگیمیدانند.ازنظرایندستهازپژوهشگرانترسازمرگوتالشبراییگانگیبا

گروه بهمنظور غلبه بر این ترس عامل بروز خشونت در بین اعضای گروههای افراطی است.
مطالعاتنشاندادهاستکهترسناخودآگاهماازمرگونیزتمایلانسانبهارزشمندبودنو
توضیحدهندهبرخیاقداماتتروریستیتوسطبرخیاشخاصباشد

معناداشتنزندگیمیتواند 

)  DeAngelis, 2009: 60وکورشا .)36:7936،برایغلبهبراینترسافراددستبهاقداماتیاز
هاییکهازچیندرسالهای 6179-6174بهداعشپیوستندازاستانسینکیانگ


درصدازآن
عنوانمثالبیشاز 36
 .7به 
درایناستآنکهازسویدولتسرکوبشدندو

بودند،جاییکهنابرابریاقتصادیبیناقلیتقومهان ومسلمانانایغور 
مشمولمحدودیتانجاممناسکدینیازجملهداشتنمحاسنیاحجاببودند،وجوددارد.دردرنه(لیبی)کهمردمباالترین
درآمدسرانهراداشتند،سابقه طوالنیحمایتازشورشدر تقابل بادولت فدرال وجودداشتهاست.دراواخردهه 7331
حکومتنظامیدرکلشهردرنهبهواسطهحمایتازگروهمبارزاناسالمیلیبیبرقرارشد.درسال6177گروهمبارزاناسالمی

گریاسالمیاعالمکرد،درحالیکهبقیهلیبیدرگیرمبارزهعلیهمعمرقذافیبودند.ناامیدیمشابهیازنهادهایفدرال


لیبیخلیفه
ونسمشهوداست.بیشترینافرادجذبشدهبهداعشازساکنانشهرهایقِبلیوسیدیبوزید(تونس)ثبت

درمناطقمرکزیت
هایطوالنیاستکهازدولتملیوناکامیآنبرایفراهمساختنفرصتهایاقتصادیو


است.ساکناناینشهرهامدت
 
شده
کند،جاییکهجمعیتیسنینهتنهاازسویدولت


للبناننیزصدقمی
خدماترفاهیناامیدشدهاند.همینامردرارتباطباشما

کندنیزطردشدهاند(تبارشناسی


هارانمایندگیمی

اند،بلکهازسویتشکیالتسیاسیسنیکهبهظاهرآن
درحاشیهقرارگرفته
داعش.)7936،
2. http://www.scfr.ir/fa.
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قبیل ،حمالت انتحاری با بهانه توسل به چسبیدن به هویت فرهنگیشان ،تالش برای زنده
نگهداشتن ارزشهای فرهنگی خود و برداشتن گامهای بزرگ در دفاع از آن ارزشها است.
مطالعاتنشاندادهدراینمواردافرادوگروههابرایحفظهویتگروهخود،دستبهاقدامات

میزنند).(DeAngelis, 2009: 60
خشونتآمیزعلیهخارجازگروه 

ارتباطبینحسیگانگیباگروهوتضعیفاضطرابمرگ(باالقاآمادگیفداکردنخود
رسدبهطورمستقیمتوسطرهبرانیکهنیازمندعملپیروانشانبرایردو


برایجمع)بهنظرمی
انکار خود هستند ،تشویق میشود ،برجستگی مرگ ممکن است افراد را برای انجام تعهدات
فرهنگیومذهبیموجوددرایدئولوژیهایرایجترغیبکند.ازسویدیگرآسیبهاوصدمات

شخصی و اجتماعی ممکن است افراد را بهسوی عوامل ایدئولوژیک بکشاند و علل اقدام
پژوهشهایروانشناسی

تروریستها بهعملتروریستی عواملایدئولوژیک تحلیل شدهاست .
دهدکهیادآوریمرگسببمیشودشخصباانگیزهبیشتریازفرهنگوآرمانهای


نشانمی
گروهخودپشتیبانیکند.تحقیقاتانجامشدهدرمقابلهباترور،ارتباطبینغلبهبراضطرابمرگ
عواملفرهنگیرانشانمیدهد.تعهدبهعواملفرهنگیومذهبیاضطرابمرگرا

وتعهدبه 
عبارتدیگر یادآوری مرگ میتواند عامل ایجاد اضطراب باشد ،چراکه

کاهش داده است .به
احساس بیارزشی به انسان دست میدهد ولی عوامل فرهنگی -مذهبی سبب ایجاد حس
ارزشمندی در فرد شده و اضطراب مرگ را کاهش میدهد

(Kruglanski, Chen, Dechesne,

.)Fishman and, Orehek, 2009: 339
تروریستیمیپیوندندانگیزههاییچوناثباتخود،به

بسیاریازجوانانی که بهگروههای

دست آوردن احترام و ارزشمندی ،احساس تعلق ،امکان تعیین سرنوشت و هدفدار کردن
زندگیشانراعاملپیوستنشانبهاینگروههابیانمیکنند (Azinovi, Vlado & Muhamed Jusi

) .2015: 41-42یکی از فرضیهها این است که جوانانی که به گروههای تروریستی میپیوندند،
هادرپیدستیابیبههویتبودهونیزدر

اغلبافرادبیهویتیهستندکهباپیوستنبهاینگروه
پییافتناهمیتوارزشمندیهستند).(Hudson, 1999: 13
برخیبراینباورندکهعلتاصلیپیوستنجوانانبهداعشاینمسئلهاستکهبرایاینافراد
درگیرشدندرجنگتنهایکسفرپرماجراست(آترانوهورگان)69:7936،وبرایبسیاریاز
ایبرایافزایشجایگاهآناندرمیانهمساالنشان است.اینتحلیلگرانبر


هاایناقداموسیله

آن
اینباورند کهبر اساسمطالعاتانجام شدهمردهابیشتر اززنانبهفیلمهای جنگی ،بازیهای
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جنگی و هرآنچه مرتبط با جنگ است عالقهمند هستند و بهنوعی روانشناسی جنگ در
خصوصیاتبیولوژیکمردانریشهدارد.دلیلاینامرمیتوانداینباشدکهمردانباپیوستنبه

چنینگروههاییموقعیتیکقهرمانرادرخانواده،همساالنودوستانونیزاجتماعپیرامون
خود به دست میآورند .انگیزه دیگر به دست آوردن شهرت است )2014

 .(Vugt,برخی از

هامیپیوندندکهپیوستنبهگروههایینظیرداعشنوعی
هانیزبااینتصوربهاینگروه 

تروریست
بهارمغانمیآورد(درکسلر.)17:7936،

مصونیترادرایندنیاودرآخرتبرایشان
برهمینمبنا ،یکیاز دالیلاصلیپیوستن بهگروههایافراطینوعی افتخاروارزشمندی
هایمییابند.تحقیقات

استکهجوانانفاقدآنبهدالیلیاینافتخاروارزشمندیرادراینگروه
روانشناساناجتماعینشاندادهکهیکیازعواملاقداماتینظیرحمالتانتحاریغلبهبراحساس

اضطرابمرگاستکهدروجودهمه ماوجوددارد.اینمطالعاتنشاندادهیکیازبهترین

راههابرایغلبهبراضطرابمرگازطریقانجاماقداماتفرهنگیومذهبیاست.دربرخیموارد
هنجارهاوایدئولوژیممکناست،مأموریتخودکشی(حمالتانتحاری)دربرابردشمنانرا
بهعنوانیکعملشریفشناساییکندویکحسستایشاهمیتبسیارزیادرابرایفرددرپی
داشتهباشد ).(Kruglanski, Chen, Dechesne, Fishman &, Orehek, 2009: 338غلبهبراضطراب
مرگازطریقتعهدبهاهدافایدئولوژیکنقشقابلتوجهیدرآموزشتروریستهایانتحاری
هایبهجامانده

هایانتحاریشکستخورده،یافیلم

معاصردارد.اظهاراتصریحتوسطتروریست
ازخداحافظیکسانیکهموفقبهانجامعملیاتتروریستیشدهاند،شواهدکافیازاستداللهای
ایدئولوژیکاینافرادارائهمیدهد (Kruglanski, Chen, Dechesne, Fishman &, Orehek, 2009:

درحقیقت،بسیاریازجنگجویانخارجیومحلی،شهادتطلبانی هستندکهچیزیبیشتر

.)339

ازانجامیکعملیاتانتحاریمیخواهند.آنهامیخواهندموردتجلیلقرارگیرند 


& (Weiss

.)Hassan, 2015: 110
آریه کروگلنسگی استاد روانشناسی پارک کالج که نوار ویدئویی آخرین کالم و
میکندکهانگیزهیفراگیرو
مصاحبههایبمبگذارانانتحاریرابامادرانشانبررسیکرده،بیان 
گذارانانتحاریجستوجویاهمیتشخصیاست،آرزووحسرتیدرماندهبرای

گسترده  
بمب

زندگیمعنادارکهتنهابامرگپدیدارمیشود(کورشا.)37:7936،نیازبهارضاحسجاودانگی
وحکشدندرحافظهیتاریخییکملتیاگروهکهبرخالفوجودانسانیوفردیمیتواند

اهمیتاینمسئلهبهقدریاستکهدرحوادثتروریستیپاریس

تاابدادامهیابد).(Borum, 2007
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مصوب شد عکس تروریستهای انتحاری که در این عملیات کشته شدند بههیچعنوان منتشر
نشود.
اضطرابمرگتنهادلیلجستجویارزشمندیوافتخارنیست.تحقیقاتنشاندادهکهانجام
یک عملیات انتحاری تروریستی برای به دست آوردن ارزشمندی ،دارای زمینههای انگیزشی
متفاوتیازجملهایدئولوژیک،تروماوصدماتشخصیوفشارهایروانیاست.تروماوصدمات
شخصی و سرخوردگی که سبب ایجاد حس از دست دادن ارزشمندی شخصی است ،انگیزه
میمارزشمندیرادرفردایجادمیکند

تالشبرایتر

(Kruglanski, Chen, Dechesne, Fishman

 .)and, Orehek, 2009: 347درحقیقتافرادناامیدودلسردکهدرزندگیشخصیواجتماعی
کردهاند،متصورندباپیوستنبهیک«آرمان»حتیاگرروی
خودآسیبهاوصدماتیرادریافت 
شنهایصحراکشتهشوندوبرایهمیشهازیادهابروند،قهرمانانهاست(لیهی.)77:7936،
چشمانداز داعش از احیای خالفت به آنها حس خدمت به یک مأموریت ارزشمند ،نیز
احساسارزشمندیبهاعضایآنمیدهد.حاکمانفاسدکشورهایعربیوسرکوببهارعربی،

انگیزهبیشتریبهآنهابرایقدمگذاشتندراینمسیردادهاست.بسیاریازجوانانمسلماناز
اروپاوسایرکشورهایعربیبهسرزمینهایدراشغالداعشمهاجرتکردندچراکهدرمقابل
اینحال ،همین
شونداحساسمسئولیتمیکنند.با  

آزارواذیتیکهبههمکیشانشاناعمالمی
افراد هنگامیکه وارد گروه داعش میشوند ،خود را بهعنوان آزارگر غیرنظامیان بیگناه سایر
ادیانمییابندومجبوربهانجامجنایاتغیرانسانیمیشوند ).(GERGES, 2014: 342ازطرف

هایمختلفوابستهبهافراطگرایانمسلمانبسیارجذاب


پیوستنبهداعشبرایگروه
دیگرایده 

است ،زیرا این موضوع باعث میشود در صدر اخبار مطبوعات مانده و از محو شدن آنها
جلوگیریشود(حیدری.)66:7934،
خوداعترافمیکندکهاز

سلیمبهعنوانیکجهادیمهاجرتکردهازآلماندرموردپیشینه

شده،خانواده فقیری

خانوادهایمهاجرمراکشی -ترکیهایبودهکهدرآلماندرکمپبزرگ 

داشته ،در مدرسه دانشآموز خوبی نبوده و به خریدوفروش مواد مخدر ،ضرب و شتم،
گونهکهخودبیانمیکند


حالآن
گوییوهرکاریغیرازآدمکشیپرداختهاست.درعین


دروغ
کهدرزمانپیوستنبهگروهجهادیفقیرنبودهاستودلیلآمدنشبهسوریهرافقرنمیداند

چراکهپیشازپیوستنبهگروههای جهادیوضعیتمالی خوبیداشتهوشرایطشازهر نظر
لبودهاست.ویدلیلپیوستنشبهگروههایجهادیراخدمتبهخداوتبدیلشدنبه

ایدهآ
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انسان خوب و دست کشیدن از اشتباهات گذشتهاش میداند .در حقیقت ،سلیم بهعنوان یک
تهاست.بهنوعیافرادینظیر سلیمازسویی

جنگجویخارجیدرپیارزشمندیوجبرانگذش
این ارزشمندی را از طریق به دست آوردن جایگاه و احترام در میان همگروهها ،همساالن و
همکیشانشان در بازگشت از جهاد جستجو میکنند و از سوی دیگر برای گریز از پوچی و
جهادیمیدانند.سلیمبهترینکار

بیهودگیوترسازآخرترادلیلپیوستنشانبهگروههای

عنوانیکمسلمانراجهادمیداند .بهنظراوجهادبهمعنیایناستکهاهللرادوستداردو

به
مطیعاوست(تودنهوفر.)71-11:7934،
جنگجویانخارجیبهدنبالقدرتوموقعیتونمایشخویشهستندوگروهداعشبهاین
تودهها از طریق دروغپردازی و افسانهپردازی ،آنچه را دولتهای غربی در انجام آن ناکام
بودهاند ،میبخشد و با شیفتن و محسور کردن آنان به قدرت تابناک شهرت ،همبستگی

هااحساسبرتریمیبخشدوبرایاحساسات

آمیزیرابهبارمیآورد.اینگروهبهخارجی


هراس
دفاعازشیوههایسنتیزندگیکهتحت

هممیآوردوبه 

مازوخیستی آنانمجاریالزمرافرا
رفتهتأکیدمیکندوبدینسان


جانبهقرارگرفتهوبازگرداندنامنیتوشخصیتازدست

یورشهمه
توانندازرهگذرکنشجمعیداعشمآب،حلقهمفقودهزندگیخویشرابازیابند.این


افرادمی
افرادازطریقمردنوبامکانهاییمثلبهشتوزندگیجاویدپسازمرگ بهجایزندگی
کسالتباردرکشورهایخودفریفتهمیشوند(کریمیملهوگرشاسبی.)717:7934،

میدهد که آنان
مقالهای که برآمدهازمطالعه  2032تنازپیکارگرانداعش است ،نشان 
نتایج 
نشدهمتعددیبرایتعریفخوددارند .در واقع ،پویندگانانتقامو کینخواهی و
انجام 
خواستههای 
کننده این مزایا و
شأن و موقعیت و هویت هستند .که جنگیدن در صفوف تکفیریها عرضه 
فرصتها برای آنان است و برای پویندگان انتقام ،یک مجرا برای تخلیه و خنثیسازی

محرومیتهای ناشی از سرکوب مسلمانان فراهم میآورد .برای جویندگانشان ،فراهم
اشتهارواعتبارهمدرمیدانهایجنگسوریهوهمسرزمینهایاروپاییازطریقتکثیر


آورنده
تصاویرجنگجویاندراینترنتاست.برایهویتجویان منجربهشناساییوبهرسمیتشناختن

آناندرورای جوامعمحلیمیشودوبرایپویندگانهیجان،حسی ازماجراجویی درمکانی
(کریمیمله،

متمایز بهجای زندگی خشک و یکنواخت و خستهکننده در غرب ایجاد میکند 
گرشاسبی.)714:7934،
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نتيجهگيري
منتقدیننظریهفرهنگی -مذهبیبراینباورندکهمؤثردانستنفرهنگودیندرخشونت،
رویکردیعقیموفقیردرتوضیحرابطهبینخشونتودیناست.دراینرویکردعلتاقدامات

هاواحکامتقلیلدادهمیشود.در

سیاسیدرفرهنگودینجستجومیشودودیننیزبهگزاره

پژوهشهایی که توسط پژوهشگران روانشناسی در کشورهای اسالمی ازجمله ایران (ن .ک:
انجامگرفتهشده ونشانهآناست کهمیزانخشونت
یعقوبی دوست و عنایت ،)7936،مصر و عراق 
ناشیازدینداری درهریکازاینکشورهامتفاوتبودهوفرهنگزمینهدرهریکازاین

دینداری مؤثربودهاست (سلیمانیه.)7936،بهعبارتیاینپژوهشها
کشورهادر خشنکردن 
نشان میدهد رابطه مستقیمی بین دین و خشونت وجود ندارد بلکه فرهنگ بومی ،زمینههای
تاریخی،اجتماعی،سیاسیودیگرعواملسازندهرفتاراجتماعی،درسوقدادنافرادبهخشونت
ورفتارپرخاشگرانهمؤثربودهاست.
یگریبهعنوانیکمسألهناشیازشرایطموقعیتیوفردی
باایننگاهتوجهبهخشونتافراط 
موجد آن ضروری است .در این میان آنچه بدیهی به نظر میرسد این است که افراطیگری
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پدیدهایچندعاملیاستوراههایمقابلهباآننیزبایستیمتناسبباعواملایجادکنندهآنباشد.

این عوامل شامل ،تنشهای روانی ،ایدئولوژی سلفی و آموزشهایی که افراد در خانواده یا
میکنند ،بحران معنا ،سرخوردگی و تحقیر و تبعیض،
سلفیگری دریافت 

اجتماعی متأثر از
جهانیشدن (سرعت تبادل اطالعات ،بحران هویت ،مهاجرت ،بیکاری ،افزایش جرم و جنایت،
میشوند .بسیاری از عوامل در مبادرت
پوچانگاری) ،روابط گروهی و عواملی از ایندست 

ورزیدن به تروریسم و خشونت در گروه داعش ،روانشناختی -اجتماعی است ،بر این اساس نیز
تاکتیکهای روانی و متناسب با این

یکی از مؤثرترین راههای مقابله با این گروه بهکارگیری
عوامل است.آنچه مشخص است برای مقابله با تروریسم ،بیش از اقدامات نظامی یاعجوالنهو...
رمناطقآسیبپذیرهستیم .بهیقین برای

نیازمندسرمایهگذاریوکارفکریوفرهنگیبلندمدتد

شکلگیری این گروه ،راهگشا

ریشهها و دالیل
دریافت راههای مقابله مؤثر با این گروه ،شناخت 
راههای
آسیبپذیر یکی دیگر از 

خواهد بود .از سوی دیگر تالش در جهت تغییر نگرش مناطق
پدیده تروریسم است .مطالعات نشانداده استکهدرصورتیمیتواندرجهتصلح

مقابله با
7
کهتوجهآنهارابهیکمشکل


مردمبهخشونتراتغییرداددرصورتی
گامبرداشتکهنگرش

مشترکانسانیواجتماعیجلبکنیم.
این کار میتواند از طریق اشتغال به کار این افراد و یا ارائهی آموزش مناسب و امکانات
رفاهی بهآنهاصورتگیرد  (Horgan,2014).هورگانمعتقداستبرنامههایی کهمیتواند در
افراطزدایی مؤثر باشند ،میتواند ترکیبی از روشهای رواندرمانی،

کاهش افراطگرایی یا
مشاوره ،آموزشهای مذهبی و فعالیتهایی باهدف ترویجمشارکتمدنیباشند.بایدسعی شود
افراطگرایی

این افرادرادوباره در جامعهادغام کرد و بهجامعهبازگرداند). )Horgan, 2015خطر
میرود که بتوان فقر مزمن ،بیکاری ،فساد شایع دولتی و محرومیت
اسالمی تنها هنگامی از بین 
سیاسی را در منطقه خاورمیانه از بین برد و در عوض اصول دمکراتیک را در منطقه و کشورهای
آنبرقرار کرد) .(Darboe, 2015
میتواند راستای این هدف به سیاستگذاران جوامع
راهبردها :برخی از مهمترین اقدامات که 

میگردد.
آسیبپذیر کمک کند به شرح زیر پیشنهاد 

آسیبدیده و

*اقدامات فکری -آموزشی:
سرمایهگذاری

آسیبپذیر در منطقه و سرتاسر دنیا و تالش در جهت

الف -شناسایی مناطق
1. Attitude Change
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مادی و معنوی برای ارائه چهرهای واقعی و میانهرو از اسالم ،استفاده از روحانیون میانهرو برای

آموزههای قرآن در خصوص جهاد و خشونت؛

آسیبپذیر ،در مورد

آموزش به افراد مناطق
ب-شناسایی مراکز اسالمی که در منطقه یا سرتاسر جهان به ترویج و آموزش تفکر سلفی-

آنها جهت تنویر افکار عمومی برای عدم
میپردازند و معرفی این مراکز و اقدامات 
تکفیری ،

آنها؛
گروهها و مقابله با 

جذب به این
تأثیرگذاری بر مناطق و افراد
رسانهای داعش جهت جلوگیری از 

پ -متوقفسازی فعالیت
آسیبپذیر؛

چهرهی واقعی اسالم با استفاده از

تالش در جهت آموزش تفکر معتدل اسالمی و ارائه
ابزارهای نوین و فضای مجازی به منظور کاهش اثرات سوء تبلیغات داعش و مقابله با اسالم
هراسی در غرب؛
رایانهای و ساخت کارتن و برنامههای متناسب با گروه سنی
نگارش کتاب ،ساخت بازیهای 
چهرهی واقعی

کودکان و در جهت ارائه جنبههای روحانی و معنوی دین اسالم یک سو ارائه
گروههای تکفیری از سوی دیگر؛

حرفهای همسران زندانیان( اعضای
فراهم آوردن شرایط آموزش برای فرزندان و آموزشهای 
خانوادههای خود نگرانی نداشته باشند و دچار خشم و

گروههای افراطی )تا زندانیان بابت

سابق این
سرخوردگی نشوند.

*اقدام اجتماعی
آسیبپذیر و

الف -از بین بردن احساس تحقیر و تبعیض اجتماعی در بین مردم مناطق
فراهمآوردن امکان حضور موثر افراد( به عنوان مثال سنیهای عراق و سوریه و مسلمانان در غرب )


فعالیتهای اجتماعی؛

در اجتماع و
آموزشهای اجتماعی یکسان با جمعیت اکثریت ،برای کسانی که

فراهم آوردن امکانات و
میکنند؛
احساس تبعیض در این زمینهها 
بودهاند و سپس از این گروه جداشدند به
پ-وارد کردن دوباره افرادی که قبالً عضو داعش 
اجتماع ،برای جلوگیری از بازگشت این افراد به اندیشههای افراطیشان؛
آسیبپذیر؛

گروههای سنی مخالف داعش و همسو برای نفوذ در بین جوانان مناطق

استفاده از
آسیبپذیر و جایگزینی آن با حس

ایجاد حس ارزشمندی و افتخار در میان جوانان مناطق
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سرخوردگی موجود در میان جوانان این مناطق.
*اقدامات اقتصادی
آسیبپذیر؛

گروههای افراطی در مناطق

الف-جلوگیری از اقدامات اقتصادی
بینبردن منابع درآمدی داعش و راههای درآمدزایی این گروه (برخورد با کشورهایی که با
از 
گروهها و

خرید نفت و اشیاء باستانی ،به اقتصاد این گروه همیشه کمک کردند ،برخورد با افراد،
میکنند)؛
گروهها کمک اقتصادی 

کشورهایی که به این
آسیبپذیر؛

فرصتهای شغلی یکسان در مناطق

پ-از بین بردن تبعیض اقتصادی و ایجاد
پرداخت یکسان حقوق و مزایا برای افراد بر مبنای شایستگی؛
ایجاد کار تولیدی در این مناطق و جذب جوانان بیکار به این مشاغل .همانگونه که دیدیم
بیکاری یکی از دالیل اصلی میل به جرم و جنایت و تروریسم ،در مناطق مختلف دنیا بوده است؛
از بین بردن فساد اقتصادی در جوامع و مقابله قاطع با آن ،جهت اعتمادسازی و تشویق مردم به
مشارکت اقتصادی؛
سرمایهگذاری اقتصادی در مناطق محروم اقتصادی.

* اقدامات سیاسیالف-تالشهای جدی و گسترده برای با ثباتسازی اوضاع در عراق و سوریه
زمینههای رشد و فعالیت داعش؛
برای محدوسازی و نیز از بین بردن 
آسیبپذیر و جلوگیری از واگرایی دینی و سیاسی

تقویت هویت ملی در میان جوان مناطق
این افراد؛
گروهها درروند سیاسی و تعیین سرنوشت در

زمینهی مشارکت سیاسی همه
پ -فراهمائی 
آنها مشهود است و این شکافها سبب
کشورهایی که شکاف سیاسی ،مذهبی و قومی در 
میخورد که
افزایش تنش و خشونت در آنجا شده است .داعش در عراق ،زمانی شکست 
گروههای متخاصم سنی و شیعی عراق دست از دشمنی با یکدیگر بردارند و در کنار هم با داعش

مقابله کنند؛
آسیبپذیر و آسیب دیده ،بدون توجه به دالیل

از بین بردن محرومیتهای سیاسی در مناطق
ایجاد محرومیت سیاسی؛
گروههای اقلیت یا در حاشیه.

پاسخگویی و تعهد مقامات سیاسی نسبت به اقداماتشان در قبال
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منابع
الف – فارسی
قدرتیابی» ،ماهنامه مطالعات

داعشیگری از هویتیابی تا

 ابراهیمی ،نبی اهلل« ،)7934( ،هویت ملی ،سال دوم تیرماه ،شماره.72
 آتران ،اسکات ،)7936( ،چگونه پژوهش میتواند به مقابله با موفقیت داعش کمککند،مجموعهمقاالت پیرامون تروریسم ،ترجمه :رضا دانشمندی ،مشهد :مرندیز.
 اسمیت،الوتار و مکی ،دیان .ام ،)7936( ،روانشناسی اجتماعی ،ترجمه اردشیراسدیودیگران ،تهران :وانیا.
 بارون ،رابرت؛ بیرن ،دان و برنسکامب ،نایال ،)7934( ،روانشناسی اجتماعی ،ترجمهیوسفکریمی ،ویراست یازدهم ،تهران:نشرروان.
 بشیریه ،حسین ،)7931( ،جامعهشناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگیسیاسی ،چاپ  ،73تهران:نشرنی.
 تودنهوفر ،یورگن ،)7934( ،ده روز با داعش؛ از درون دولت اسالمی ،ترجمه علیعبدالهیوزهرامعینالدینی،چاپدوم،تهران:کولهپشتی.
میانجامد» ،ازمجموعهمقاالت
 تیلور ،استیو«،)7936( ،چگونه سردرگمی به تخریب پیرامون تروریسم،ترجمه:رضادانشمندی،مشهد:نشرمرندیز.
 جمالی ،جواد« ،)7931( ،مدل تئوریک تحلیل افراطگرایی؛ با کاربست نظریهسازهانگاری،فصلنامه آفاق امنیت ،سال چهارم،پاییز ،شماره .76
بیعتگروههایتروریستیتکفیریباداعشوپیامدهایآن

 حیدری،شقایق« ،)7934( ،برایمنطقه»،ماهنامه مطالعات ملی ،سالدومفروردین ،شماره.79
 داعش از نگاه یک خبرنگار آلمانی ،ماهنامه مطالعات هویتی ،سالاول بهمن،7939شماره.77

هاونظامهایخشونتسیاسی


ها،دولت

گفتمانخشونت:نشانه
 دردریان،جیمز،)7976(،جهانی ،ترجمه وحید بزرگی ،در :تروریسم :تاریخ ،جامعهشناسی ،گفتمان و حقوق،
ترجمهعلیرضاطیب،تهران:نی.
 درکسلر ،پگی« ،)7936( ،آیا تندروها به لحاظ روانی بیمارند؟» ،از مجموعه مقاالتپیرامون تروریسم ،ترجمه رضا دانشمندی ،مشهد:مرندیز.
 -عباسی،محمود«،)7939(،سنخ شناسی داعش» ،فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسالم،

111

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،62پاییز(79پیاپی)62

فصلنامه


سالپانزدهم،تابستان ،شماره ( 6پیاپی .)67
 غرایاق زندی ،داوود« ،)7936( ،فهماجتماعیزمینههایشکلگیریوتداومداعش:نیازبهفلسفهاجتماعیجدید» ،ازمجموعهمقاالت،داعش حقیقی و حقیقت داعش ،تهران:
پژوهشکدهمطالعاتکاربردیقلم.
 فراتی،عبدالوهاب؛ احمدوند ،ولی محمد؛ بخشی شیخ احمد ،مهدی«،)7939( ،تحلیلیبر هویت جدید تروریستهای تکفیری در خاورمیانه (با تاکید بر برخی شاخصهای
توسعهیافتگی)» ،مجموعه مقاالت کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه

اسالم ،قم.
 فکوهی ،ناصر ،)7917(،خشونت سیاسی :نظریات ،مباحث ،اشکال و راهکارها ،تهران:پیام امروز.
 قاسمی،محمدعلی« ،)7936(،داعش و جذب نومسلمانان و مسلمانان غربی» ،ازمجموعهمقاالت داعش حقیقی ،حقیقت داعش،تهران:انتشاراتپژوهشکدهمطالعاتکاربردی
قلم.

مقدمهای بر روانشناسی
 کاتم ،مارتا ،اولر،بثدیتز ،مسترز،النا ،پرستون،توماس ،)7972( ،سیاسی ،ترجمه دکتر سید کمال خرازی و دکتر جواد عالقبند راد ،تهران :مرکز نشر
دانشگاهی.
 کریمی مله ،علی و گرشاسبی ،رضا« ،)7934( ،بررسی چرایی پیوستن جنگجویانخارجیبهداعش»،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،سالپنجم ،بهار،شماره .7
 کورشا ،سارا«،)7936( ،ذهن تروریست» ،از مجموعهمقاالت پیرامون تروریسم ،ترجمهرضا دانشمندی ،مشهد:نشرمرندیز.
عقبگرد تاریخ ،ترجمه ویدا
 لوئیزا،پیرژان ،)7932( ،در دام داعش ،دولت اسالمی یا سامعی ،تهران :فرهنگ نشر نو و نشر آسیم .
 مهدیزاده ،منصور« ،)7934( ،ایدئولوژی جریان داعش و دالیل تاریخی ،اجتماعیگرایشبهآن»،مطالعات جامعهشناسی ،زمستان،دوره  ،66شماره.6
 نظری ،علی اشرف ،)7936( ،تصورات قالبی و روابط بین گروههای هویتی :ارزیابیپیمایشیومقایسهای ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 نوربخش ،یونس و مهدیزاده ،منصور« ،)7934( ،ایدئولوژی جریان داعش و دالیلتاریخی-اجتماعیگرایشبهآن»،مطالعاتجامعهشناسی ،دوره  ،66شماره .6
 -هاوتن ،دیوید پاتریک،)7939( ،روانشناسی سیاسی موقعیت ها ،افراد و مصادیق ،ترجمه

111

...  مذهبی و بازتولید كنشهای خشونتبار-پنداشتهای فرهنگی

. نشرقومس:تهران،علیاشرفنظریوشهرزادمفتوح
میتواند
  علم، «مصاحبه جان هورگان با ساینتیفیک امریکن،)7936( ، جان، هورگان به کوشش و، از مجموعه مقاالت پیرامون تروریسم،»مساله تروریسم را حل کند؟
 .نشرمرندیز: مشهد،رضادانشمندی:ترجمه
،ازمجموعهمقاالت پیرامون تروریسم،»«روانشناسی تروریسم،)7936( ، ری، ویلیامز.نشرمرندیز:مشهد،ترجمه رضادانشمندی
بررسیرابطه میزاندینداریوالدین

« ،)7936( ، حلیمه، محمود و عنایت، یعقوبی دوست بهار و، دو فصلنامه مطالعات اسالم و روانشناسی،»با خشونت آنان نسبت به فرزندان
.76  شماره،سالهفتم،تابستان
انگلیسی- ب
-

Ahmad, Aitemad Muhanna, (2014), Narrative of Tunisian Salafist, An
Expalatory View of Afield Visit to Study Salafist Youth in Tunisia,
October, Matar, LSE, Middle East Center.

-

Arie W. Kruglanski, Xiaoyan Chen, Mark Dechesne, Shira Fishman,
Edward Orehek, (2009), Fully Committed: Suicide Bombers' Motivation
and the Quest for Personal Significance, Version of Record online: 8
MAY.

-

Azinovi, Vlado & Muhamed Jusi, (2015), The Lure of The Syrian War:
The Foreign Fighters’ Bosnian contingent, Atlantic Initiative.

-

Borum, R. (2007), Psychology of terrorism, Tampa: University of South
Florida.

-

Brown, E.M, (1997), Ethnic Conflict and International Security, Princeton:
Princeton University Press.

-

DeAngelis, Tori, (2009), “Understanding Terrorism”, Amican
PsyChological Association. November, Vol. 40, No. 10, https:// www.
apa.org/ monitor/ 2009/11/terrorism.aspx.

-

Gerges, Fawaa, A. (2014), ISIS and the Third Wave of Jihadism, Current
History, December.

-

Gupta, Dipak K, (2008), Understanding Terrorism and Political Violence,
London: Routledge.

)62(پیاپی79پاییز،62شماره،سالهفتم،پژوهشهایراهبردیسیاست

فصلنامه


112

-

Hafez, Mohammed, (2005), Manufacturing Human Bombs: The Making of
Palestinian Suicide Bombers, Washington DC: United States Institute of
Peace.

-

Houghton, Patrick David, (2008), Political Psychology, London:
Routledge.

-

Hudson, Rex A. (1999), The Sociology and Psychology of Terrorism: Who
Becomes a Terrorist and Why? A Report Prepared under an Interagency
Agreement by the Federal Research Division, Library of Congress.

-

Knight, Michael Muhammad, (2014), I Understand why Westerners are
joining jihadi movements like ISIS, I was almost one of them.

-

Kruglanski, Arie W, (2002), Inside the Terrorist Mind University of
Maryland, College Park. Paper presented to the National Academy of
Science, at its annual .meeting, April 29, Washington, D.C.
https://terpconnect.umd.ed.

-

Moghaddam, Fathali M, (2005), “The Staircase to Terrorism”, A
Psychological Exploration, American Psychologist, Vol. 60, No. 2, FebMar.

-

Schmidt, Michael, (2014), ISIS uses Andre Paulin, a Convert to Islam, in
Recruitment Video, New York Times, p 4.

-

Schneider, D. M, & Watkins, M. J, (1996), “Response Conformity in
Recognition Testing”, Psychonomic Bulletin & Review, 3.

-

Sheikh, Naveed S, (2015), Five Charges in the Islamic Case against the
Islamic State, In: From the Desert to World Cities, The New Terrorism.
Konrad-Adenauer-Stiftung.

-

Valentim, Joaquim Pires, (2010), “Sherif’s Theoretical Concepts and
Intergroup Relations Studies: Notes for a Positive Interdependence”,
Psychologica 2010, 52 – Vol. II.

-

Van Hulst, S.J, (2006), Violent Jihad in the Netherlans: Current Trend in
the Islamistterrorist Threat, Ministry of the Interior and Kingdom Relation.

-

Weiss, Michael and Hassan, Hassan, (2015), Inside the Army of Terror,
Reygan art, New York.

111

...  مذهبی و بازتولید كنشهای خشونتبار-پنداشتهای فرهنگی

-

Wieviorka, Michel, (2003), “Violence and The Subject”, Thesis Eleven,
Number 73, May.

-

Yaakov, Lappin, (2010), Virtual Caliphate: Exposing the Islamist State on
the Internet Hardcover – November, Washington D.C Potomac Book.


منابع اینترنتی-پ
، http://www.scfr.ir/fa/، 1395،) تبارشناسی داعش(گزارش اندیشکده امریکای نوین.18/5/ 1395
ِآرمانشهر نیز؛ چرااسالم

 به،عالقهای ندارند

 جهادیها به حیات،)7936(، اولیویه، روآ شهریور71رادیکالبهجنبشیجهانیبرایجوانانمعترضبدلشدهاست؟چهارشنبه
.http://tarjomaan.com/vdcc.sq4a2bqssla82.html،7936
: تاریخانتشار،روانشناسیچهمیگوید؟:داریوخشونت

 دین،)7934( ،فاطمه، سلیمانیه: تاریخ بازدید, http://dinonline.com/doc/article/fa/5744/7934  آبان62 سه شنبه
.7936/3/63
. file:///D:/dabiq%20archive/dabiq_7_tiny.pdf 1دابق شماره

-

، علی تدینراد: ترجمۀ، رابطۀ دین و خشونت مذهبی،)7934( ، کارن، آرمسترانگ.28/9/1395 .http://tarjomaan.com/vdcj.xeafuqevmsfzu.html

 نقد اینهمانی دین و،» فقر فرهنگیگری: گزارشی از نشست «خشونت به اسم دین. http://sharghdaily.ir مرداد79  سهشنبه7934 - 6929 شماره،خشونت

! داعش نه دفن میشود و نه دولت،)7936( ، گفت وگوی شفقنا با قدیر نصری.https://fa.shafaqna.com/news/197092/

ذات دین و نسبت آن با خشونت،)7937( ، مرتضی، مردیها. http://farhang3000.blogfa.com/post-118.aspx


-

Foreign Fighters in Syria and Iraq. Available at: http://jihadology.net/
2015/02/02/the-clear-banner-azerbaijani-foreign-fighters-in-2014/
12/30/2016.

-

Goodarzi, Jubin(2014); Syrian & Iraqi Crises Pose Challenge to Iran.
November 19, http://iranprimer.usip.org/.

)62(پیاپی79پاییز،62شماره،سالهفتم،پژوهشهایراهبردیسیاست

فصلنامه


111

-

http://bulletin.hds.harvard.edu/articles/springsummer2007/does-religioncause-violence. 12/18/ 2016.

-

https:// www. washingtonpost. com/ posteverything/ wp/2014/09/03/iunderstand- why- westerners-are-joining-the-islamic-state-i-was-almost-oneof-them/? utm_term=6250ccccf73d September 3, 2014North Caucasus
Caucus, (2015), The Forgotten Fighters: Azerbaijani.

-

Johan M.G. van der Dennen, FRUSTRATION AND AGGRESSION (F-A)
THEORY. p 9http://www.rug.nl/research/portal/files/2908668/a-fat.pdf.
12/5/2016

-

Schaefer, Annette, (2007), Inside the Terrorist Mind http:// www.
scientificamerican.com/article/inside-the-terrorist-mindv/.

-

Vugt, Mark van, (2014), ISIS and the Real Reason Why Young Muslim
Men Join the Jihad, The male warrior phenomenon .Posted Sep 20, 2014,
https://www.psychologytoday.com.

