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 مقدمه
 آن با جهان اکنونکهاستتروریستی گروه ترینمهم و خرترینأمت داعش تروریستی گروه

نشستازپسو4172اکتبر74در«عراقاسالمیدولت»عنوانبادرابتداگروهاین.است مواجه

گرفتشکلعراقدرمسلحهایگروهازشماری عنوانبهالبغدادیابوعمرنشستایندر.

شدتعیینآنسرکرده شاخهادغامباوشداوجایگزینالبغدادیابوبکر،ویهالکتازپس.

راخودخالفتبهداعشگیریشکلعراق،اسالمیههجبباسوریهدر«النصرهجبهه»تروریستی

وعراقدررابسیاریتروریستیحمالتوعملیاتتاکنون،تشکیلزمانازگروهاین.نموداعالم

کشوردودرراعیاریتمامداخلیجنگوگرفتهعهدهبرجهانکشورهایدیگروسوریه

گری،وحشیخشونت،میزان .استکردهفتصرراشهرچندینوانداختهراهبهعراقوسوریه

برراهمگانتعجبگروهاینجنایتوشرپمپاژمیزانوغریبوعجیبتیپولوژیوظاهر

استانگیخته وشناختچنینساختموجدفرآیندیچهراستیبهپرسندمیخودازبسیاری.

صحیحدرکعدماست؟هگرفتریشهآناندرایاندیشهچهازرفتارهااینواستبودهذهنیتی

.استنمودهتشدیدرامسئلهواستبستهرامشکلاینحلبرایمداخلهومقابلههایراهمسئله،

 انسان که آنچه و است انسان عمل و رفتار مبنای انسان شناختکهداشتتوجهبایدراستاهمیندر

دارد آن به نسبت که است ذهنیتی انگیزدیم خاص رفتاری به را  باید رفتاری هر درک ایبر.

 پدید تصادفی و یکباره به که است ایمقوله نیز شناخت .نمود واکاوی را گرکنش شناخت

 ذهنیت، دیگر انسان هر مثل تروریست یک.دارد /هاییخاستگاه و منبع شناختی هر بلکه آیدنمی

 شناخت» زاصحیح درک عدم .دارد جهان و اجتماع خانواده، خود، از خاصی شناخت و درک

مفهومیمباحثابتداپژوهشایندر.است بوده تروریسمگسترش و تشدید عوامل از «تروریستی

استشدهآوردهشناختیخاستگاهوشناختبابدرنظریو ازمحتواتحلیلدوم،گامدر.

.استشدهرسممدلیاساساینبروشدهارائهداعشمورددرموجودهایداده
 

 شناختی سبکِ و یشناخت خاستگاه
 «اجتماعیشناخت»شناسیجامعهمطالعاتیحوزهاز7«شناختینظریه»اصلیعناصر

گرفته4

استشده ودرکچگونگیاساسبرخودمحیطباافرادتعاملکهاستایناساسیمفهوم.

گیردمیصورتموضوعاتتفسیر ازدرونیشناختینقشهیکمردمکهاستاساسهمینبر.
                                                                                                                                               
1. Cognitive Theory 
2. Social Cognition 
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دهدمیشکلآنهارفتاربهکههاستدریافتودرکاینوسازندشانمیبیرونیتماعیاجمحیط

«اجتماعیشناخت»اصول،کرنشاوگفتهبه(.Dodge, 1997: 171-180)هاپدیدهعینیواقعیاتنهو

هاتروریستاقداماتخاستگاه»وداردکاربردسازمانشانبرایهموهاتروریستفهمبرایهم

زمینههمیندر(.Crenshaw, 1988: 10)«استعینیواقعیتجایبهجهانازآنهاذهنیتفسیر

 به و پرداخته یادگیریزبانو تمرکز، توجه، حافظه، قبیل از ذهنی کارکردهای به شناختی ظرفیت

 (.Lezak,1995: 211)ردازدپمی معقول هایباطناست به رسیدن برای نتایج بینیپیش

 در تمایالت تعصبات، گرایشات، به که دارد کردن فکر هایراه به ارهاش شناختیسبک

 را دیگر موضوعی یاو باشد داشته کیدأت موضوعی بر فرد شودمی باعث و انجامدمی هاسازیتصمیم

 ,Sutterfield)ثیرگذارندأت نیزسیاسی رهبرانتهاجمی رفتارهای بر شناختی هایسبک .بگیرد نادیده

 خطای یک تروریستیهایگروه به جوان افراد پیوستن که باورند این بر کویل و ورتیل(46 :1998

 کهکسانی و شیطانی واقعاً هایانگیزه از نادرست شناخت و شناختیتعصب اساس بر که است اساسی

(. (Tailor and Coil, 1998: 11گیردمی تأنش کنندمی درک ظالم عنوان به و نامندمی ظالم را آنها

 وداده انجام هاتتروریس شناختیِ هایسبک خصوص در ایهمطالع سیدانوییسخصوص،همین در

 کاری،محافظه میزان تا نداهپرداخت گرایانافراط از مختلفی انواع در شناختی فاکتورهای آزمایش به

آنها اساس این بر.بسنجد آناندررا ابهاموضعیت تحمل میزان و شناختی پیچیدگی ،شناختیانعطاف

 کمترین»و «شناختی پیچیدگی بیشترین دارای گرایانطافراکهاندرسیدهنتیجهاینبه

هستند «شناختیانعطاف  و متمایل و «ابهام وضعیت تحمل کمترین» دارای گرایانطافرا همچنین.

.(Sidanuis(52-38 -1998 :هستند امور در «قطعیت  و یکپارچگی»به نیازمند

 

 ناختیش هایخاستگاه
تابلکهداردفردیکعقالنیتواناییباکمتریرابطهجرمارتکابوالترزتحقیقاتاساسبر

ایناز.استارتباطدرویژه«شناختیالگوهای»برایفردتجربهدهیشکلچگونگیبازیادیحد

بایدمیتمجرشناساییهنگامکههستندمواردیرفتارهایشانجامورویدادهاازافراد«تعبیر»رو

داشتنظردر پیوندبرآشکاراکههستندپژوهشگرانینخستینجملهازناوسیمویاچلسن.

مجرمانباکههاییمصاحبهکمکبهاندتوانستهکهباورنداینبرواندتأکیدکردهجرموشناخت

یابنددستاستمجرمانتمامیکنندهمشخصکه«تفکریالگوهای»بهانددادهانجام این.

بااحساسیهمدرشکستعینی،تفکربهتوانمیمیانآنازومتعددندبسیارفکریالگوهای
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غیرمسئوالنهتصمیمزمان،ازدرستتصورفقداندیگران، منزلهبهخویشتنادراکوگیری

(.7981دادستان،)کرداشارهقربانی،

هایریشهومنابعوافرادسویازموضوعات«تفسیرودرک»نحوهبهاشارهشناختیخاستگاه

دارددرکاینگیریشکل درکبرایواست«ذهنیت»کنندهپمپاژمصدرشناختیخاستگاه.

نظریاتامراینتبیینبرای.نمودمراجعهآنذهنیتساختوصدورخاستگاهبهبایدافرادکنش

هاآنروانشناختیهایویژگیمعنادارتأثیرگذاریدلیلبهافراداهمیتبهگراخلقپردازاننظریه

 (.Laswell: 1930, Patel،Frank: 2004(2004 :دارندتوجهواقعیپیامدهایورویدادهابر

موقعیتیعواملبهتوجهصرفیاوبیولوژیکوفردیعواملمطالعهصرفرسدمینظربه

ایمطالعهبهنیازوباشدداعشتروریستیگروهشناختیخاستگاهکنندهتبیینتنهاییبهتواندنمی

جدیدیچارچوبازداعشگروهشناختیخاستگاهمطالعهبرایپژوهشایندر.استچندوجهی

کهاستتعاملیرویکردهایطیفازرویکرداین.شودمیاستفاده«گفتمانیشناسیشناخت»نامبه

استآمده«میداننظریه»در فرمولاساسبرمعروفاجتماعیشناسروان7لوینکورت.

B=F(P,E)آنتابعبهوشناختیکگیریشکلآنطبقکهاستنمودهمطرحرامیداننظریه

چهشودسؤالوقتی.محیطاستوشخصمیانتعاملازتابعیشناخت،آنبرمبتنیرفتاروکنش

روانیفرآیندهاودرونیعواملفرویدچونروانکاوانیاست؟انسانرفتارکنندهتعیینعواملی

دردانند.رامسئولمیاجتماعیوبیرونیعواملمارکسچوناجتماعیوسیاسیعلمایوشناختی

اعتقاد(.7939:28کریمی،)داندمیسهیمانسانرفتارتعییندرراعواملدستهدوهرلوینحالیکه

صورتدهند،میقراریرتأثتحتراانسانرفتاروافکاردوهربیرونیودرونیعواملاینکهبهلوین

مبنایبرمیدانیتئوری.استموسوم4«گراتعاملاندازچشم»بهامروزهکهاستدیدگاهیترابتدایی

درکهاعمالیمشاهدهنتیجهدرانسانافکارگویدمیکهاستگرفتهشکللویناصلیعقیدهاین

گیردمیشکلافتندمیاتفاقاوقدرتمیدان کندمیتعریفنگونهایرامیداناو. کلیت:

گذارندتأثیرمیهمبروپذیرفتهتأثیرهمازواندوابستههمبهدوجانبهطوربهکههاییواقعیت

4118کلوچ،مکوکرنشاو) را«زندگیفضای»واژهاشتئوریبهبخشیشکلدرلوین(.81:

تغییراتواسطهبهودهدمییلتشکرافردشخصیتکهاستمیداندرچیزیهرنمایانگرکهآفرید

کهاستهادگرگونیهمینخاطربه.شودمیدگرگونکندمیزندگیآندراوکهمحیطیدر

فضایدرتغییراتهمینازتابعینیزرفتار.دارندمتفاوتیافکارمختلففضاهایوهامحیطدرافراد
                                                                                                                                               
1. Kurt Lewin 
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لویناعتقاد(.7914:11دیگران،وشکرکن)گیردمیشکلتغییراتهمیناساسبرواستزندگی

صورتدهند،میقرارتأثیرتحتراانسانرفتاروافکاردوهربیرونیودرونیعواملاینکهبه

هاینظریهبنیادبر .استموسوم«گراتعاملاندازچشم»بهامروزهکهاستدیدگاهیترابتدایی

وهویت»،«زبان»چونهاییگزارهبرناختیشهایخاستگاهتبیینبرایچارچوبایندرگرا،تعامل

هااستعاره»،«اجتماعیفرهنگ»،«روانیزیستیخاستگاهمبنایبرروانیهایگیریجهت»،«خویشتن

کهاستچندوجهیرهیافتیبنابراینوشودتأکیدمی«هانگرشوباورها»،«تفسیریهایگنجینهو

تبیینبتواندنهایینتیجهتاداردتأکیدتمرکزنقاطوتوجهاتتنوعبرمطالعهفرآیندتکمیلبرای

.دهدارائهگروهاینشناختخاستگاهازتریکامل

نمیتروریستذهنیهایخاستگاهدرک صورتمتغیروعاملیکبرتکیهباتواندهاصرفاً

اینتبیینبهبایدهمکناردرشوندمیذکرکهعواملیپژوهش،اینشدهطرحچارچوبدر.گیرد

بپردازندهاخاستگاه وعقایدبرتمرکزبازبان،عناصرپژوهشایندرشداشارههمانطورکه.

)ایدئولوژی،نگرش وهااستعاره،(جهانفهمچارچوب)جهانادراکنحوه،(اندیشگینظامها

اجتماعیفرهنگوهویت،(کاویشخصیت)روانی–زیستیخاستگاهوریشهتفسیر،شیوه

.اندشدهگرفتهنظردرتروریستیشناختتبیینمبانیعنوانبه(اجتماعیذهنیهایازهس)

اند،یافتهاستحکاموگرفتهشکلزمانمروربهکهکنشگران(مذهبیعمدتًا)باورهایوعقاید

استباطلونادرستچیزیچهوبرحقودرستچیزیچهگویندمیکنشگربه ها،ذهنیت.

بروزکهکنندمیایجاد«فرهنگیزمینه»نوعیبهجامعههردرموجودباورهایوهااسطورهعقاید،

ایدئولوژیکتعلقات(.7918:13فکوهی،)نمایدمیتضعیفیاوتقویتراخشونتبروزعدمیا

.شودمیشناختهآنهارفتاری–هویتیمنشاءمؤثرترینوپایدارترینگرایان،افراطمتصلبو

ویابدمیتحققمتصلبوشهودیصورتبهایدئولوژیکفکرینظامیکدررونیداعتقادات

(.7911:1بشلر،)دهدمیپایانتردیدهاتمامبه

دررفتاریانحرافیکروانیظهورعنوانبهتروریسمشناختی،زیستوبیولوژیکیمنظراز

شودمیشناختهتروریستفردِ مطالعات»،«شیمیاییبیعصعوامل»بیولوژیکی،هایروشدر.

محرکمطالعاتِعمده«پیشینکورتکسعملکرد»و«هورمونیعوامل»،«سروتنینعصبیانتقال

شوندمیشاملراتروریستیذهنگیریشکل ذهنیتبدخیم،خشونتبهتوانمیجملهآناز.

یالهی،دیگروخود)دونیمگیذهنیتو7کردنبرونیسازوکار»ومرضیخودستاییتروریستی

                                                                                                                                               
1. Externalization and Splitting 
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رهبری،واطاعتفشارتعامل،گروهی،هویتاجتماعیخاستگاهازبحثدر.کرداشاره(«علیه

برایفرهنگیرویکرد.استمطرحنسبیمحرومیتهویت،بحرانساختگی،خویشاوندی

تروریستیرفتاردهدمیتوضیحکهاستفرهنگیبنیانیکنیز«تروریسمبنیادشناختیبازشناخت

.شدمتصوررازیرفرهنگیالگویتوانمیداعشدرمورد.استتروریستیفرهنگازبازتابی
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.نموداستخراجشدهمطرحمباحثازرازیرمدلتوانمیداعشذهنیخاستگاهنظریتبیینبرای



 
 
 

 هاداده تحلیل

شناسیختشنا»چارچوبدرراانسانذهنوشناختبابدرتحقیقنوینهایروش

جستتوانمی«اجتماعی رامکتوبوشفاهیزباناجتماعی،گرایشناخترویکردهایدر.

دانندمیجهانیازهاییبرساختههمچنینوذهنیهایبازنماییمحصولخارج،جهانازبازتابی

هایداده»ازاجتماعیشناسیشناختدراند.غالباًشدهپرداختهوساختهاجتماعیکنشبرایکه

گفتگوهایمتنکردنپیادهبهتوانمیطبیعیهایدادهنمونهجملهاز.شودمیاستفاده7«طبیعی

تأثیریمحققکهاستاینهادادهنوعاینمزیت.کرداشارهعلمیمتونوهارسانهمتونروزمره،

تنوعاتکهدهدمیمحققبهراامکاناینشدهگردآوریهایدادهنوعوگذاردهانمیدادهبر
                                                                                                                                               
1. Naturally Occurring Material 
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(.Potter & Wetherell(162 :1987 ,دهدانجامگوناگوناجتماعیبسترهایچارچوبدرراذهنی

درمحتواتحلیلتفاوتبزرگترین.جستیاریمحتواتحلیلازتوانمیمنظوراینبرای

بهمتفاوتینگاهاجتماعیشناسیشناختکهاستایندرهاروشسایربااجتماعیشناسیشناخت

موجودهایاستعارهوزباندرمعنااساساینبر.داردافرادروانیهایوضعیتومعنازبان،روابط

.استگرفتهجای

کشفدنبالبهپژوهشاینزیرا.استشدهاستفادهکیفیمحتوایتحلیلازپژوهشایندر

طوربهموجوداست.هیممفاکمیتتعییننهوموجودهایشناسیدادهگونهومفاهیماستخراجو

اغلبمعنا،وترکیبیاطالعاتدادندستازدلیلبهکمی،تکنیکدراعدادبهمتنتقلیلاساسی

هاییمحدودیتبهکمیتحلیلکهجاییدرکیفیمحتوایتحلیل .استگرفتهقرارانتقادمورد

ذهنیتفسیربرایتحقیقیشروتوانمیراکیفیمحتوایتحلیلبنابراین.یابدمینمودرسد،می

طراحییاسازیتموبندیکدمند،نظامبندیطبقهفرآیندهایطریقازمتنیهایدادهمحتوایی

(.4111:747شانون،وفسیو)دانستشدهشناختهالگوهای

ایرسانهامردرتغییرالقاعده،پیشینهاینسلبهنسبتداعشهایروشتغییرتریناساسیاز

تاسآن زبانعربیهایروزنامهمحلی،رادیویوتلویزیونچندازاول،نسلالقاعدهاگر.

داعشبرد،میبهره«عربیالجزیره»تلویزیونینهایتدرو«االوسطالشرق»یا«العربیالقدس»

ازپسپژوهشایندر.استگذشتهاجتماعیهایرسانهرویبرراخودفعالیتتمرکزاکنون

977موجود،هایمصاحبهوخبریاجتماعی،هایرسانهازموجودفیلموتصویرتن،م711بررسی

شودمیدادهآنهابهمضمونعنوانپساینازکهشدشناساییکد تعدادکاهشبهسپس.

مشابهمعانیداراییامترادفکهمضامینی.شدپرداختهآنانمیانالگوهایشناساییومضامین

شکلطبقاتیترتیباینبه.دادندشکلراطبقهیکجمعاًوگرفتندقرارگریکدیکناردربودند

استشدهبردهنام«مقوالت»عنوانبهآنهاازکهگرفتند کهگرفتندشکلطریقیبهمقوالت.

ادامهدرکهشداستخراججامعکدهاییامضامین.داردوجودمشابهمضامینیمقوله،هردرون

شدخواهداشارههابدان مشهورهایرسانهازپژوهشاینانتخابیهاینمونهوآماریجامعه.

هایمصاحبهداعش،بهمربوطاخبار،(داعشازشدهمنتشرویدئوهای)اجتماعیهایشبکهجهان،

موردوانتخابخصوصایندرعنوان711کهاستمجالتدربازداشتیافرادباشدهانجام

گرفتقرارتحلیل شده،بازداشتهایتروریستبرخیبامصاحبهشاملخبرهااینازبرخی.

اعضایتصویریوصوتیهایفایلداعش،فرماندهانازشدهمخابرههایپیامداعش،اقدامات
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.استالبغدادیابوبکرخصوصاًآنرهبرانازشدهمنتشرهایسخنرانیوداعش

شدهانتخابمختلفهاینمونهومنابعازمعناواحدموجود،نظریمدلمطابقپژوهشایندر

است استشدهاستفادهذیلهایروشازنیزهایافتهاعتبارقابلیتافزایشبرای. ازاستفاده:

یعنیموازیدقیقاطالعاتکسبازاستفادهتأییدگر،منابعازاستفادهنظیرتثلیثهایتکنیک

بیاندرمحققکاریظرافتوتدقیقسازی،فشفاامر،متخصصاننتایجوایهایدادهتحلیلارائه

تحلیلوآوریجمعفرآیندطیدرمحققخودبازبینیوتأملپژوهش،نظردهیجهتمفوضات

ومضامینومقوالتزمینهدرمشاورهبرایارزیابنفرسهازو(72-7937:93زاده،عباس)داده

 .تحقیقاستهاینمونهانتخابهمچنینوشدهیافتکدهای


 معنا واحد

 مقوالت
 مضامین نمونه
 (کدها)

امراینبهمنوکافرندشیعیانبودند،کافرآنها*
 .استجهادیکاین.دارماعتقاد

جهادتنهاراهحل،
استعارهخودیو

غیرخودی
آتشدرزندهراشدهاسیراردنیخلبانداعش*

 سوزاند،

کبابزندهراعراقیاسیرانازایعدهداعش*
 کرد،

 شدند،سوزاندهآتشدرزندهترکسربازدو*

گستردهحجمگزارشی،درمتحدمللسازمان*
وزنانعلیهعجیبوسابقهبیهایخشونت
سلطهتحتمناطقدردیگرادیانبهمعتقدین
 .استساختهمنتشرراداعش

هذیانعظمت،
استعارهعبرت،

رسالت
خودساختهتنبیهو
تأدیبغیر،لذت

ونت،خشونتِخش
ابزاری

خشونت/-ناکامی
-خودشیفتگی

خشونت،ذهن
خودبرترینِ

آفرین،لذتازوحشت
نمایشخشونت
)ناهنجاریروانی(

واسالمیخالفتاحیایراخودهدفداعش*
راآنکهآنچهاساسبراسالمیدولتتشکیل
 .استنمودهاعالمنخستینقرنسهخالصاسالم

 
اهللاحکاممجریارخودحکومتداعش*
 .داندمی

 .داندمیکفارحکومترادموکراسیداعش*

دومیروزنامهانتشاربرایتالشدرداعش*

گراذهنگذشتهگریسلفی



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 654
 

آگاهبرای اهمیتخصوصدرمردمسازی
احقاقدرآننقشواهدافواسالمیخالفت

بیعتلزومعللتوضیحوشرحهمراهبهحق
ازخارجواسالمیدولتمرزدرچارچوبمردم
 .استمسلمینخلیفهالبغدادیابوبکرازآن

کهمعتقدیمما.کنیممیپیرویخداکالمازما*
وخداازپیرویوپرستشبشروظیفهتنها

استرسولش آمدهقرآندرکهراآنچهما.
 .دهیممیانجام

عملصحیحومطابق
دستورخداوند

گرایذهننص
گراییِجمودی)نقل

منافیعقل(

بوده،حبسدرجنسیتجاوزدلیلبه*
جوانیکاوگویندمیاودربارهاشخانواده
جنگدرراخودهدفکهبودهدفبیعرب
 (.718)یافترزمانشهمکناردرعراق

رفتارهایپرخطر،
هدف،شخصیتبی

ضداجتماعی

ذهندیگرستیز،ذهن
جامعهستیز

رانکاحجنسیجهادفتوایوهابیمشهورمفتی*
 .استنمودهاعالمبهشتراآنپاداشوصادر

داعشعضویکسخنان* آمَنُواْالَّذِینَأَیُّهَایَا»:
فِیکُمْوَلِیَجِدُواْالْکُفَّارِمِّنَیَلُونَکُمالَّذِینَقَاتِلُواْ
(749آیهتوبه)الْمُتَّقِینَ؛مَعَاللّهَأَنَّوَاعْلَمُواْغِلْظَةً
بهکهکافرانیبا!ایدآوردهایمانکهکسانیای
)کنیدپیکارنزدیکترند،شما دورتر،دشمنو!
بایدهاآن!(نکندغافلنزدیکدشمنانازراشما
قدرتو)خشونتوشدّتشمادر احساس(

 .«استپرهیزگارانباخداوندبدانیدوکنند

داعشعضویک* ماعهدهبراهللکالمتفسیر:
نیست کنیممیعملجهاددستوربهما. خداوند.
دیدیدجاهرراکافرانگویدمیبقرهسورهدر

 .کنیدتبعیدیابکشید

دانندمیکسیراخوبمسلمانداعشاعضای*
وکندپیرویاهللحکمازچراوچونبیکه

 .باشدنداشتهتفسیرواجتهادبهنیازی

 

استفادهاززبان
زینشیایدئولوژیکگ


برنقلترجیحاصل
مطلقنفیوعقل
احکاماعتباروارزش

عقلی
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»زرقاویابومصعب* عراقدراینجابهتاجرقه:
کشیدخواهدزبانهآنآتشواستشدهروشن
هایجنگارتشزمانیکهتا-خداونداذنبه–

 .بسوزانددابقدرصلیبی

دنبالبهوگرفتهخودسلطهزیرراجهانغرب*
 .استخارجیادیانوهافرهنگهمهبرسیطره

.استناعادالنهموجودشرایطهاداعشیدیداز
وغربهایتوطئهنتیجهاسالمجهانفعلیشرایط
 .استغرببهوابستهغیردینیهایدولت

درستنیست.
منصفانهنیست.
تقصیرشماست.

شماشیاطینهستید.

ذهنیتکامالتوجیه
شده)باوربهبی

لتی(عدا


.استکافرکند،خمرشرباگرسنیمسلمان*
 .استواجببلکهجایزتنهانهرافضیکشتن

 

فقهالتکفیر

مختلفکشورهایدرزیادیاعضایداعش*
 .دارداختیاردرانتحاریعملیاتانجامبرای

خویاستقبالاز
مرگ

پرستی،مردهمرگ
گرایی

داعشبهجدیدعضوعنوانبهکهسربازانی*
گیرندمیقراراستقبالموردبسیارپیوندندمی به.
همباوشودمیدادهالشکلمتحدهایلباسآنها
 .خوانندمیجهادیبرادریامادریسرزمینسرود

هویتگروهی)القای
حسهویتگروهی
وتعریفشدندر

یکگروه(
حستعلقوهیجان
ایثاربرایگروه

خطربهمثابهارزش
ه()درگرو

تعلقعاطفیشدیدبه
گروه،

ذهنیتاصلیگروه
وابستگی

سویازجانبههمهمادیحمایت*
جریاندرسوریهدرمعارضینتجهیزکنندگان

 .است

انگیزشمادی،
هایذهنیمحرک

پولی
پاداشمادی

واردایدروازهازخودکردنمنفجرازپسمن*
مناستقبالبهبهشتیحوریانوشوممیبهشت
 .آیندمی

ومغزیشتسشوی
بهورودباورایجاد
شدنمتمتعوبهشت

وعدههاینعمتاز
الهیشدهداده

معنویپاداش

ازعضوگیریباراخودانتحاریعواملداعش*
معلمینبامخصوصهایکمپدرفلوجهجوانان
 .دهدمیانجامنظامیومذهبی

آمادهسازیذهنیبا
باورسازیمذهبیدر

ایثاردرراهراستای

دستکاریذهنیو
صدورویزایبهشت



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 652
 

دینبرایرسیدنبه
پاداشابدی

بهراغیرمسلمانزنانداعشپیکارجویان*
گیرندمیاسارت بهرادیگرادیانبهمعتقدین.
حتیبرند،میراسرشانیاکشندمیصلیب

راکودکان بهراخودهدفاسیرانعامقتلبا.
 .اندنمودهاعالمکفارازونخجویانداختنراه

کباباسید،دراسراکردنذوبهایفیلم*
توسطسالهسیزدهکودکذبحوآنهاکردن
 .داعش

شهوتخون،ویران
سازی،شقاوت

پرخاشجوییبدخیم

سنیجهادییکراواقعیمسلمانداعش*
برواستاسالمیدولتخالفتتابعکهداندمی
 .کندمیزندگیاهللکالمطبق

معتقدانواقعیوغیر
واقعی

استعارهایمانحقیقی

کشتارداعش،نیروهایتوسطایزدیانعامقتل*
شیعیان،اعدامداعشی،نیروهایدستبهمسیحیان
دلیلبهراخودفرماندهاناززیادیتعدادداعش
 .کرداعدامجنگهایهجبهازفراربرایتالش

همهیاخوبندیابد
وسفید/نگرشسیاه

همهیاهیچ

 .هستیمآزادجنجگویانما*
گفتدستگیریازپسداعشانتحاریعامل*
 .شودجاودانهوشهیدبودهقرارکه
آنجابهافرادبرخی»گوید:میپانتوچیرافائلو*

شانزندگیدرکهدلیلاینبهشوندمیکشیده
وبیکاریجزودهندانجامکهنیستچندانیکار
کهپیکارجویانیتصاویرندارندکارییعاربی
دروخورندمیشیرینیکنند،بازمیاسنوکرکه

نشانگاهیپاشندمیآبهمبهشنااستخرهای
الکلیمشروباتبدونهمآنجهادکهدهدمی
نیستآموزیدانشتعطیالتباتضاددر برای.

هایشهردروچندمدستمشاغلدرکهجوانانی
کنندمیزندگیوکارکنندههخستویکنواخت
نظربهآمیزهیجاناسلحهوشکوهبرادری

رسدمی ازبلژیکیپیکارجویانازبسیاری.

درجستجویرفتاری
داربرایتعریفمعنی

خود
بحرانهویت
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 آیند.شهرهامیتریندورافتاده
تثبیتراخودنهاییهدفمعارضجنجگویان*

اعالماستینراسالماحیایواسالمیخالفت
 .اندنموده

سهقرناولاسالمبه
عنوانبرترینقرون

ایدئولوژیسلفیه



 (گرا گذشته حافظه) عقاید و هانگرش
نظامتوانمیاستشدهمنتشرداعشافرادازتاکنونکههاییمصاحبهمحتوایتحلیلطریقاز

اعتقادیکفقطداعششناختینظاماساسبر.دانستمحورحذفومتصلبنظامیکراداعش

گمراهیمسیردربشریجوامعوافرادسایرواستآنمتولیاوخودکهداردوجوددرست

کنندمیحرکت استداللگذشتهحافظهیکاساساًداعشحافظه. همینبرآنانهایگراست.

حافظه،نوعاینبهدهندهشکلمنابعتریناساسیازیکی7.استبعدییکوافراطیبسیاراساس

است«گریسلفی»مقولةکالن دارداهمیتآنچنانشناختیخاستگاهیکعنوانبهگریسلفی.

داعشییکتواندمیسختیبهاوگردد،حذفداعشییکذهنازسلفیایدئولوژیاگرکه

نگرشتولیدباواستاعتقادیافزارینرمدارایگوییشناختی،ریشهایناساسبرداعش.باشد

براو.آمیزددرهممذهبیراعظیمباورهایگراوخشونتاحساساتاستتوانسته«التکفیرفقه»

جهاداربعه،مکاتبپیروسنتاهلچونکهاستنمودهایجادراذهنیتاینسلفیسممنبعاساس

ومروجسلفیسمبنابراین.شودمیمحسوبکفراهلل،حکمانکاروشدندکافرکردند،تعطیلرا

.استگشتههاداعشیدرخاصیفهممنبع

 

 عقلی احکام اعتبار و ارزش مطلق نفی و عقل بر نقل ترجیح اصل
توحیددرتجردگریزوگرامحسوسرئالیستیجریانیکشناختی،هستیلحاظبهگریسلفی

زامالتوعقلبرنقلترجیحمعنایبهگرایینقلآن،ترینمهمکهآیدمیشماربهغیبعالموذاتی

بهچهراتقدمواژهکهتوضیحاینبااست؛شناختیروشلحاظبهآنمرجعیتنیزوآنلوازمبه

باتعارضهنگامدراولویتمعنایبهراآنچهوبگیریمنظردرحکمدراستقاللوحجیتمعنای

قائالنشماردرگریسلفیآوریم،شماربهوحیفهمدرطریقتمعنایبهیاوکنیملحاظنقل،

وحجیتاساساًشد،خواهدتبیینکهطوریهمانبلکهاست،عقلبرنقلتقدماصلبهسرسخت
                                                                                                                                               

نامهآلمانیاشپیگلبایکیازعضوگیرهایداعش،هفتهنامهمصاحبهحاسنینکاظمگزارشگرهفته.براینمونهمراجعهکنیدبه7
 .7939،آبان77تحلیلیصدا،شماره–خبری
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مصباحیعقلنهمعیاری،عقل)عقلاستقالل باطلعملیونظریعقلقلمرودوهردررا(

طقهمنرااعتقادهادراجتهاد-آنمستحدثهمسائلوفقهدراجتهادمنهای-آنمبنایبروشماردمی

(.7931،798سیدنژاد) کندمیاعالمممنوعه

متعارفهایتلقیوتعاریفحدازهاسلفینزدگرایینقلونقلشناسی،نشانهدیدگاهاز

وتدینمیزانکهچنانهماست؛شدهبرخوردارمقدسیوهویتیبدیلبیجایگاهازورفتهفراتر

ناشیرویکردواصلاین.شودمیارزیابینقلیهایحجتوگرایینقلترازویباایمانخلوص

گریسلفیجریانفکریاصولوهانگرشتمامبرانسانی،حیاتدرنقلکفایتبرمبنیآن،از

اصلاینبهتسامحاندکیباراآنشناختیمعرفتاصولبقیهتوانمیکهایگونهبهاست؛حاکم

دستاورداصل،اینواقعدر.آوردشماربهاصلنایتفصیلیصورتراهاآنیابرگرداندشاخص

کنند؛میقلمدادتعارضاینازرفتبرونراهراآنهاسلفیکهاستنقلوعقلتعارضمفروضه

نصوص،برخیبهاستنادباودادهنسبتسنتوکتاببهنیزراآناخذمبنایوپایهکهحلیراه

بداننصکهدالیلیوشرعینصبهاما.استکنندهگمراهازیرندارند؛ایمانعقل،بهکهمعتقدند

برخیبهاستشهادباهاسلفیاخیر،گزارهاساسبر(.7982،439زهرهابو)دارندایماندارد،اشاره

درزیرانیست؛نیازبیقرآنیبراهینونصبهاستداللازانساناوالً،:کهبرآنندنصوصوآیات

اسرارکشفوزمینوآسمانملکوتدرتأملبهانسانتشویقهمراهبهستداللاازایگونهقرآن،

وثالثاً؛(7981،97سالم)باشدعقالنیتوعقلمیزانبایدسنتوکتابثانیاً،هست؛الهیخلقت

بدانقرآنکهنیستارزشمندی(کالمیوفلسفیازاعم)عقلیبرهانهیچاینکه،آنازترمهم

شدبانپرداخته سخنوقرآندرگمانبیکنند،میاثباتعقلیبراهینآنچههردیگر،سخنبه.

هستندتهیآنازنیزسنتوقرآنوبودهبیهودهوگزافههمگیآنجزواستآمدهنیزپیامبر

(.7984:11حزم،ابن)

استنادفاقدعقلیهایاستداللباخودمختلفآثاردرتیمیهابنمشخصطوربهوهاسلفی

فقطراعقلالمنقول،لصحیحالمعقولالصریحموافقهتبییندروکردهمخالفتحدیثی،یاقرآنی

نباشدمعارضحدیثوقرآنباکهدانندمیمعتبرجاییدر التفسیر،مجموعهدرحتیتیمیهابن.

کهشودمییادآوربارچندینبرایودانستهالزمهمرادیناصولدرسنتوکتاببهرجوع

بیانعقلیدالیلالهی،مطالببرایکهاستقرآنتنهاواستنصازبرگرفتهنیزعقلیاحکام

(.7931:793سیدنژاد،)نیستحکمتوکالماهلهایاستداللبهنیازیقرآنوجودباوکندمی

یقطرازداعش،گروهدرشناختصدورمراجعومنابعتریناصلیازیکیعنوانبهسلفیسم
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کالناینازبرخیبه.شودمیتقویتوبایدمیرشدکندمیایجادآناناذهاندرکههاییاستعاره

.شودمیپرداختهادامهدراستعارها

 

  واقعی توحید استعاره
ازظاهرگرایانهتفسیرباگروهاینامادارند،باورتوحیداصلبهمسلمانانهمهکهدرحالی

رفتارهایازبسیاریبنابراینودارندتوحیددربارةویژهدیدگاهیمجید،قرآنآیاتبرخی

غیرهگنبدسازیشفاعت،پیامبران،واولیاءبهتوسلقبور،زیارتچونهممسلمانان مغایرراو

فقهایازبسیاریگفتهبه.شمارندمیمشرکیاکافرراکارهااینبهکنندهاقدامودانندمیتوحید

بهراکافرانوهابتدربارةاحکامایپارهودارندآیاتازغیرواقعیونابجاتبرداشآنانسنی،

استباطلدلیلچندبههاقیاساینکهدرحالیاند،دادهگسترشدیگرموارد ایندر-الف:

پیامبربهمتوسالنومؤمنان-باند؛شدهگذاشتههابتجایبهخدا،اولیاییاپیامبرها،قیاس

باشفاعت،واستغاثهتوسل،-پاند؛شدهفرضخدابهناباورانوپرستانبتهمانند،(ص)اسالم

.داردراخودخاصمعناییکهرکهدرحالیاست،شدهگرفتهمعناهم«عبادت»واژه

 

 بدعت استعاره
وعمیمتبابازگروهایندانند،میمردودآنراومخالفنددیندربدعتبامسلمانانهمهاینکهبا

بدعترامسلماناندیگررفتارهاییاباورهاازبسیاریشرع،وعقلازبیرونمصادیقپایةبر

نمازهایازپسفاتحهخواندنتوسل،،(ص)پیامبرمیالدجشنِبرگزاریچونکارهایی:نامندمی

غیرهروزانه یاتکراهوجوب،حرمت،برمبنیدلیلیهرگاهمخالفان،گفتهبهکهدرحالیو

(.االباحةاصالة)استآنبودنمباحبراصلباشد،نشدهواردشارعسویازعملیاستحباب

 

  تکفیر استعاره
ازبسیاریآنان.استمخالفانتفکیرآنانمذهبیسیاسیاندیشهدرمحوریمباحثدیگراز

کفرمسلمانان،بیشتررباوبهکهدرحالیکنند،میتکفیرنیستندعقیدههمایشانباکهرامسلمانان

وکندانکاررادیناحکامآگاهانهیابجویدبیزاریدیناززبانباانسانکهشودمیثابتزمانی

.دهدبرتریایمانبرراکفر
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 جهاد استعاره
جهادی-تکفیریسـیاسیاسالمگفتمانمهمهایدالجملهازخشونتو«جهاد»مفهوم 

است خوانشبهتریخشنسازیغیریتباودیگرایگونهبهتکفیریـسلفیاسالمگفتمان.

نوعیمذهبینصوصدرکهباورنداینبراسالمیگرایانسلفیعمومزیراپردازند؛مـیمـفاهیم

توصیهنوعیمذهبینصوصدراگرحتیگران،تحلیلبرخیدیدگاهاز.داردوجودجهادیروند

روازاین؛استآنگویایمقدسمتنکلیوعمومیفـضایبـازباشد،داشتهنوجودنیزجـهادبـه

خودکارطوربهمعموالًمعاصر،متکثردنیایوضعیتدرتکفیریـسلفیگرایاسالمگفتمان

هاینـمونهدررادیکالیسموگریسلفیبینتـالزمنـوعیبنابراینوکندمیتولیدخشونت

 (.7983:713فیرحی،)خوردمیچشمبهاسالمییبنیادگرایگـوناگون

 

 شریعت استعاره

بنیادهایوهاریشهبهرجوعمفهومبهشریعتتکفیری،ـسلفیسیاسیاسالمگفتمانمنظراز

اسالمیبیداریحرکتازمتأثرزیادیانـدازهتاجریاناین.»استاعتقادیاصولکهنواصیل

هاینوشتهدرجهادیهایسلفیاصطالح.استمدرنیتهتحوالتوغربباهماوردیتعارضدر

7937آقانوری،)دارداشارهالنصرهوداعشاخیرجریانبهمعاصر :499 گفتماناعتقادبه(.

تغییرباشریعتوندارداجتهادبرایجاییاسالمیشـریعتاحـکامتکفیری،ـسلفیگرایاناسالم

شریعتکـاملتـطبیقطریقازخداحاکمیتبهدعوتاین،برافزون.کندنمیتغییرمکانوزمان

-سلفیگرایاسالمگفتمانمهمشاخصهامر،ایندرخویینرموسستیازپرهیزوابعادشهمهدر

نظامواجتماعیاحکامبخشدرویژهبهشدنجهانیگفتمانباراآنانتقابلکهاستجهادی

 (.7932:711همکاران،وسمیعی)دهدمـینـشانابعاددیگرازبیشحقوقی

 

 رهبری و خالفت استعاره

.نیستمشمابهترینکـههـرچند،هـستمشمارهبرمن»:گویدمیکهالبغدادیابوبکرسخناین

نصیحتمراکردم،اشتباهدیدیداگروکـنید،حـمایتمراکردمعملحقبهکهدیدیداگرپس

گـفتماندررهبریفقطنهکهدهدمینشان،(7939مهر74اسالمی،جمهوریخبرگزاری)»کنید

کهاستقدرتمندقدرآنبلکهاست،اثرگذارشاخصیومهمدالیجهادیـسـلفیاسـالم

اوباتوانندنمیوکنندنصیحتراویتوانندمیفقطپیروانشودیگـراننـمودن،خـطادرصورت
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نمایندلهمقاب ایگیرانهسختمراتبسـلسلهرهـبریالنصره،جبههوداعشسلفیگروهکدر.

دارد جملهازخاصمناطقدرعملیاتینیروهایعملکردبرنظارتمسئولیتفرماندهان.

دارندعهدهبرراآنازاستفادهچـگونگیوانـتحاریهایبمبونقلحمل منظمساختاراین.

ازبسیاریکهدرحالی،استبـخشیدهخـاصیتـواناییگروهآنارشدرهبرانبهارتباطی

تمسخررابغدادیخالفتاعالماسالمی،کشورهایدرپژوهشگرانحتیوغربیتحلیلگران

کردهترسیمرااستراتژییکدادنشانکاراینباداعشرهبرکهاسـتآنواقـعیتامـا،کردند

روشنکامالًداعشخصوصبـهتـکفیریـسلفیسیاسیاسالمگفتمانحامیانهدربارآنچه.است

 (.7937:774محمودیان،)دانندمیشانرهبرانمـتعهدراخـودآنـهاکهاستاینباشد،می

 

 هویت بحران
بهخودجامعههنجارهایبااندنتوانستهافراداینکهشودمیمشخصداعشاعضایبررسیبا

هویتوقتیبپذیرد،شمارندمیمحترمراآناوجامعهوفردخانوادهکهنقشیوبرسندصلح

بیامیزندهمبااستآنبهمتعلقشخصکهگروهیشدهتحقیرتصویربافردیشدهپایمال

بهتوانستندمیمعمولحالتدرکهراافرادیوبگذاردجایبهعمیقیبسیارتواندتأثیراتمی

.دهدمیتغییررازندگیشانمسیروانگیزاندمیبرباشندداشتهروشنیآیندهنوعیبهوباشندهنجار

اندکردهانتخابخودبرایرامنفیهویتشدنتروریستیعنیداعشدرشدنعضوبانتیجهدر

(.7932:793عبدالملکی،)

وخاورمیانهمسائلواسالمگراییزمینهدربسیارهاینوشتهکهفرانسویپژوهشگرروآاولیور

کههستنددیگرستیزوناهمسازمقولهدو«تجدد»و«سنت»کهرانکتهایندارد،اسالمجهان

وسنترویاروییپایه،اینبر.دهدمیقرارفرضپیشاند،بودهیکدیگرباکشمکشدرهمواره

وبنیادگرایانچونهماهگروهبرخیمیاندرهویتبحرانپیدایشبهای،شبکهایجامعهدرتجدد

خطیتکایپدیدهراتجدد«روآ»فرآیند،ایندر.استشدهمنجر(داعش)اسالمیگرایانسلفی

درحتیتجددونوسازیگرچهبگذرانند؛راآنبایدجوامعهمهوشدهآغازغربازکهداندمی

.استشدهبرداشتهمیانازهرفترفتهکهبودهروروبهچالشباهموارهغربیواروپاییکشورهای

یکی-داردسیاسیاسالمباآشکارهاییتفاوتکه-(داعشجملهاز)بنیادگرایی،«روآ»دیداز

وآبادیفتحزادهعباس)استسربرآوردهاسالمجهاندرکهاستمدرنیتهبرابردرهاچالشاز

7932سبزی، :42 داشتاشارهانتومینیزکاستلزنظریهبهراستاهمیندر(. کاستلز،دیداز.
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میاندرجوییهویتبرایتالشوهویتبحرانبهکهاستعواملیازجوامعشدنایشبکه

استزدهدامنگوناگونهایگروه انفجارپرتودرفرهنگوسیاستاقتصاد،شدنایشبکه.

وآفریندمیشیرینهایرویاواینجهانیبهروزیانبوه،ثروتنوآوری،امید،یکسوازاطالعاتی،

آوردمیهمراهبهناکامیوناامیدیوسختیوتنگدستیسو،دیگراز کاستلز،دیدگاهاز.

انساندارد،مدرنجهانودموکراسیلیبرالبنیادهایدرریشهکهایشبکهجامعهکهدرحالی

نیرومندیجمعیهویتهایخیزشباخواند،فرامیوطنیجهانوگراییجهانبهراامروز

روستروبه سخنوغیره(مسیحیاسالمی،)دینیبنیادگراییازهمهازپیشزمینه،ایندراو.

.گویدمی

،«بخشمشروعیتهویت:»کندمیتقسیمکلیدستهسهبهاطالعاتدوراندرراهاهویت،کاستلز

«داربرنامههویت»و«مقابلههویت» منطقِپایةبرکهشودمیهزددامنکسانیسویازمقابلههویت.

هویت،گونهاینکارگزارانروایناز.شودمیزدهآنانبرننگداغیاواندشدهدانستهارزشبیسلطه،

دادجادستهایندرتوانمیرادینیبنیادگرایان.سازندمیایستادگیوخودماندگاریبرایسنگرهایی

ازیکیشد،آغاز«جاهلیتبرابردرامت»نظریهارچوبچدرکهاسالمیبنیادگرایی.کردبررسیو

اسالمیبنیادگراییکاستلز،دیدازگرچه.شودمیشمردهایشبکهجامعهدرمقابلهسنگرهایترینمهم

گرایاناسالمزیرانیست،گراسنتولیدارد،اسالمیهایآموزهوفکریبنیادهایدراستوارهایریشه

خودفرهنگیهویتبازسازیبهخویشسیاسیهایخیزشوتماعیاجمقاومتدرهمواره

کهآوردمیطیبیبسامازرااینکتهکاستلز.استفرامدرنایپدیدهواقعدرکهچیزیاند؛پرداخته

باشداوگفتةمؤیدتواندمی باخاورمیانه،دراسالمیبنیادگراییپیدایشکهاستآنبرطیبیبسام.

:کهکندمیتأکیدنیزخودکاستلز.داردمتقابلپیوندملیدولتوناسیونالیسمشدن،جهانیفرآیندهای

سوسیالیستی،خواه)ناپذیردسترسینوسازیعلیهواکنشیمنزلهبهمعاصراسالمیهویتساختنبر»

لشکاستعماری،مابعدگراییملیبرنامهسقوطوشدنجهانیزیانبارپیامدهای،(کاپیتالیستیخواه

(.92:7981کاستلز،)«گیردمی

جوییهویتایگونهاسالمی،بنیادگراییروآچونهمنیزکاستلزنگاهازکهبینیممیسان،بدین

مدرنیتهاصولبرابردرطبیعیواکنشیباشد،داشتهاسالمیهایسنتدرریشهآنکهازبیشکهاست

جامعهوفرهنگجذباندنتوانستهخوبیبهاروپاییمهاجرانچهارموسومنسلکلیطوربه.است

ازهاآنهستند،هویتبحراندچاراروپاییهایتکفیریازبسیاریدلیلهمینبهوشونداروپایی

وجامعهجذبدیگرطرفازوماندهدورخویشزادگاههایارزشوسنتفرهنگ،ازطرفیک
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اینوبودندناتوانهاآنادغامدراروپاییهایتدولدیگرعبارتیبهیااند،نشدهاروپاهایارزش

.شدندراندهحاشیهبههاسالطولدرتقریباًگروه

 

 سفید و سیاه تفکر
یاو«گرامطلق»ذهنیت«ماعلیهبریاما،بایا»کهشعاراینیاو«هیچیاهمه»تفکرداشتن

دشمنیاودوستیاانددستهدویشهاآدموجهانکهکندمیراهبریآناندررا«محورحذف»

باشدداشتهوجودتواندنمیسومیدستهو رفتاردرزمانیذهنیتاینزایآسیبپیامدهای.

میبیپزشکاناعدامبهکهشودمیآشکاربیشترداعشاعضای بهاقدامیاوپردازدطرف

سفیدوسیاهازترکیبیهکگروهاینپرچمرنگاز.کندمیساله84شناسباستانیکسربریدن

درپارانوئیدینگاهیگیریسازشکلزمینهخودذاتدرامراین.استنمایانمهمایننیزاست

نابودیبرایوپنداردمیدشمنوبراندازراهمهوداردسوءظندیگرانبهنحویبهشودمیافراد

(.7932:742کشد)عبدالملکی،مینقشهمداومفرضیوخودساختهدشمناین

 

 ذهنی نقاب
برخالفاستممکنکهدیگرایچهرهکهدهدمیراامکاناینافرادبهنقابکارگیریبه

گفتهبه.داردفردبرایکنندهکمکنقشوبگذاردنمایشبهراباشدباورهایآنانوهاارزش

طورهمینوندیگرابرتأثیرگذارینهایتایجادبرایفردکهسازدستماسکنوعی:»یونگ

وساختهخودذهندررانقابآنفرد.«کندمیابداعخود ازحقیقیماهیتکردنپنهانبرای

فردوآیدمیعینیتشکمکبهاوذهنیتگیردمیکاربهواقعیتدرکههنگامیوکندمیپرداخته

ایجادبهسیاهابنقکارگیریبهباداعش.رسدمینظربهجذبهباوکاریزماتیکدیگرانچشمدر

 .کشاندمیانفعالموضعبهرادیگرانطریقاینازوپردازدمیوحشتورعبونماییقدرت

 

 پرستی مرگ
استمرگوزندگیغریزهدوکشاکشعرصهانسانروانفرویدعقیدهبه غریزهیااروس.

اثربرنفوستکثیروتوالدوجود،قوامذات،صیانت)شودمیحیاتاستمراروبقاموجبزندگی،

داردگذشتهبهتمایلمرگ،غریزهیاتاناتوسآیند(.میپدیدغریزهاین پریشانی،خواستار.

بیبی جمادیسامانیبیوپریشانیمرحلهبهراانسانکوشدمیواستجانیبیونظمیشکلی،
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بازگرداند (.418:7914لپ،یاساین)هستندستیزدریکدیگرباپیوستهمرگوزندگیغریزهدو.

مشاهدهاو.دادقرارتوجهموردمرگبهنسبترابیمارانشغیرآگاهانهیاآگاهانههایواکنشفروید

استمنفیآشکاراکهدارندزندگیبهنسبتهاییدیدگاهافرادبرخیکهکرد بهمبتالافراد.

کهاستآننشانهبیماریاین.کنندمیخودداریغذاخوردنازکهدارندوجودروانیاشتهاییبی

رویاییکعنوانبهراآنبینندولیمیرانزدیکانمرگنیزوخودمرگرویایغالباًبیماران

ازآنهاخودداریخوراندغذاآنهابهنتوانچنانچه.غمناکچیزیکنهودانندمیبخشمسرت

شدخواهدمنجرآنهامرگبهغذاخوردن مصرفدررویزیادهباتاکنندمیتالشسایرین.

تاکوشیدبدهدکلیتراامورومسائلداشتعادتکهفروید.سازندنابودراخودالکلیمشروبات

استمعتقدفروید.آوردشماربهمرگغریزهمظاهرعنوانبهراانسانخطرناکرفتارهایتمامی

بکرهایجنگلوهاابانبیاکتشافاتوآبعمقدرغواصیکوهنوردی،عملیاتدرکهکسانی

در.هستندمرگسویبهزندگیازفرارراهیکجستجویدرناخودآگاهطوربهکنندمیشرکت

خطریکمثلباشد،داشتهخطرناکخاصیتیکهچیزیهراوپیروانوفرویدنظرازکلمهیک

.استمرگبهیلتماازایجلوهوخودبهنسبتپرخاشگریازمواردیاستثنایی،تالشییاجدی

هایجلوهآنهادویهر.رسندمینتیجهیکبهنهاییتحلیلدردیگرییاوخودکردننابودبهمیل

(.7932:748عبدالملکی،)هستند{مرگغریزهیا}زندگیبهنسبتخصومتهمان

گذشتهوکودکیدورانناخوشایندیادبودهایازمنبعثکهداعشبدبینانهوتاریکشناخت

حرکتحالدر«مرگغریزه»جادهدرگروهایناساساًکهشودمییادآورراموردایننهاست،آ

گردنرادیگرانراحتیبهاینکه.بردمیسربهانزوادرکامالًافرادایندر«زندگیغریزه»واست

تلقیسرگرمییابازیهمچونسادهامرینبایدکنندمیپخشاجتماعیهایشبکهدروزنندمی

باکهآیدمی«بدخیمجوییپرخاش»خاستگاهازفروماریکگفتهبهداعشتیرهشناخت.شود

وزنندمیرادیگرانگردنکهزمانیداعشهایجنایت.استهمراه«شقاوت»و«سازیویران»

«خونشهوت»ذهنیلحاظبهکهدهدمینشانگذارند،مینمایشبهاینترنتدرراشدهمثلهبدن

دهد،میقرار«گرامرده»مّنِشیسنخدرراهاانسانازنوعاینفروم.هستندزندگیدشمنودارند

گرامردهسنخازکاملیمثالراهیتلروی.شوندمیتباهیواجسادمرگ،جذبافراداینچراکه

(.481:7322فروم،)داندمی
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 حقارت عقده
انساندر7حقارتعقدهگیریشکلموجبیزندگمسائلحلدرناتوانیآدلرعقیدهبه

اووالدینیاونکندتجربهخودخانوادهدرراایمنیوعشقکودکوقتیویباوربه.شودمی

میبیحیدچارکودکباشند،داشتههمبهنسبتخصمانهرویکردی دروشودارزشی

4جوییبرتریعقدهباوندزالعادهمیهایخارقجبرانبهدستاحساساینرفعبرایبزرگسالی

خانوادهیکدرآنهاکهاستمطلباینگویایداعشبهگرویدگانبامصاحبه.شودمیمواجه

اینجبرانبرایواندبودهتفاوتبیوسردوالدیندرگیریاواندکردهزندگیشدهفروپاشی

روانیکمبودایننجبرابهدستمنفیراهیازتاانددرآمدهداعشگروهعضویتبهخسارت

.باشندزده
 

3عظمت هذیان
 

نیستبعیدزاست،احتماالًتوهموآورهذیانکهاستایعمدهروانیبیماریدچارکهکسی

قالبدراستممکنشخصهایهذیان.استبرگزیدهکارهابرخیبرایرااوخداکندخیالکه

معروفپژوهشدرتوانمیراامراینلیعانمونه.خداستفرشتهاوکهشوندگرجلوهعقیدهاین

خودمختلفطرقبهکهپرداختمردسهذهنیتبررسیبهآندرکهدید(7322)روکیجمیلتون

شناختبهمبتالداعشگروه(.774-787:7331وولف،)پنداشتندمیخداومسیحعیسیرا

است«پنداریبزرگخود»وخودازگرایانهوهم جهتدرراخودنایتکارانهجاقداماتآنها.

آنهابهخداوندجانبازوهستندخدامامورانکهباورنداینبرودانندمیمسلمیناموراصالح

آنهاباکهمتعددیهایمصاحبهدر.کنندنابودراخدادشمنانوکفارتااستشدهدادهرسالت

.کردتوانتأییدمیراتعظمهذیانوجودداردوجودگوناگونهایرسانهدرواستشده

 

 گروهی هویت
باریاولینیابند،میخودحقیقیتعلقاولینراتروریستیگروهیکبهتعلقافرادازبسیاری

تلقیاهمیتبادهندمیانجامآنچهبینندمیکهباریاولینوکنندشدنمیمهماحساسحقیقتاًکه

شودمی اینخواهانودارندآرمانیذهنیتیپیوندندیمداعشیهایگروهبهکهافرادیبیشتر.

                                                                                                                                               
1. Inferiority Complex 
2. Superiority Complex 
3. Delusion of Grandeur 
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درکهزمانیاماشوند،ظاهرقهرمانیکنقشدرگرایانهآرمانتفکراتایناساسبرکههستند

تأثیرتحتآنهافردیهویتکنندمیتنبرراگروهاینیونیفرموگیرندمیقرارگروهاینداخل

باکهشودمیباعثگمنامیحسهمینوشودمیادغامجمعیهویتدرحاکم،عمومیفضای

ظاهرشروریککالبددرقهرمانجایبهخودپیشینهایارزشوشناختیهایذخیرهنهادنکنار

.شود

تروریستیگروهیکعضویتبهفردیوقتیکهداشتتوجهبایدهمچنینخصوصایندر

راویودادهشستشوراآنکردهنفوذفردمغزوذهنبرکهکندمیتالشگروه،آیدمیدر

کندهمراهخودباکامالً آرزوهایوتمایالترویبرشودمیهمراهگروهبافردکهزمانی.

تغییر»دستخوشاصطالحبهوپذیردمیراگروهمسلطافکاروهاارزشوگذاردمیپااشذهنی

شودمیذهنی«آمیزمخاطره رخآمیزیمخاطرهتغییرچنینچراکهسئوالاینبهپاسخبرای.

وتعبیرترینرایجوپایدارترینفرضیهاین.استشدهمطرح«ارزشمثابهبهخطر»فرضیهدهدمی

بندیفرمول(7324)براونوسیلهبهاساساًکهفوقفرضیه.استبودهآمیزمخاطرهپدیدهازتفسیر

متوسطیمیزانبهحداقلکهتصمیمیکاتخاذبهتمایلکهداردتأکیداحتمالاینبرشد،

(.21-7932:24عبدالملکی،)شودمیتلقیارزشیکهافرهنگبرخیدرباشد،آمیزمخاطره

آشکاروبدیهیانسانشناختوافکارنموورشدبرایخاستگاهیعنوانبهخانوادهتأثیر

تربیتوخانوادهاهمیتازتواننمینیزداعشهایترویستمورددرموضوعاینتبییندر.است

احتراموعشقصمیمیت،ازآکندهتصویریخانوادگی،زندگیآرمانیشکلچندهر.شدغافل

راشناختیوافکارهاخانودهازبسیاریدرونیفضایکهدهدمینشانواقعیتامااست،متقابل

درهاانسان»گلسگفتهبه.مدانجامیرفتاریهاینابهنجاریانواعبهکهنمایدمیبازتولیدوتولید

وخوردنلگدفیزیکی،حمالتقتل،هدفدیگریفردهروهرجاازبیشخودخانوادهمیان

بیشترحقارتوآزاربرایمکانیجامعهازفردشناختکهزمانی«.شوندمیواقعخوردنکتک

خواهد«جایگزینوادهخان»دنبالبهدیدهرنجفردورفتخواهدبینازعاطفیپیوندهایباشد

ذهندرکهاستواقعیتاینگویایگرفتهصورتداعشیافرادبرخیباکههاییمصاحبه.گشت

بهخودذهندردلیلهمینبهونیستعاطفینیازهایحداقلتأمینبرایجاییخانوادهآنها

هستندجدیروانیفضایدرجدیدایرتبطهجستجویدرشدت ایجادذهنیتاینازداعش.

ازبخشیعنوانبه.استکردهایجادآناندرجدیدذهنیتیوگرفتهبهرهخوداعضایدرشده

دوستیوساختگیخویشاوندیشدهافراطیفردبهگروهی،عضوگیریوسازیافراطیفرآیند
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تعهداتمکمل»:شودمیتعریفطوراینساختگیخویشاوندگیروابط.شودمیپیشنهادالقایی

:4118وگنر،)«بگیرندقرارخویشاوندیجهاندرونآنهاکهطوریبهافرادبارابطهوندیخویشاو

رابطهیکازاینازپیشداعشگروهدرشدهعضوافرادکهداردوجودعقیدهاین(.491

نظردرجایگزینعنوانبهکههاییخانوادهقبیلاینتوسطواندبردهمیرنجبحرانیخویشاوندی

(.Post, 1984: 108-111اند)شدهتحریکسازماندررندگیمی

 

 اجتماعی محرومیت و خشم
«مضاعفشدهتحمیلمحرومیتاحساس»برساختةتروریستیهایگروهذهنیتازمهمیبخش

تد.شد مطرح گر رابرت تد توسط نسبی محرومیت نظریهکند.میخشونتوخشمتولیدکهاست
 هایواکنش اساسی علل نارضایتی کهبدیهیظاهراًمقدماتیفرض این ساسا بر را خود نظریه گر

7984 دلیری،)شودمی شروع است، آمیزخشونت  میان نابرابر شرایطی بر ناظر محرومیت(.14:

 و امتیازات امکانات، ازهاگروه و شهروندان از برخی آن در کهشرایطی است؛ جامعه یک اجزای

 وضعیتمیان قیاس در محروم گروه اعضای و برخوردارند دیگر برخی به نسبت بیشتری مندیبهره

 پیدایش .شودمی نامیده محرومیت که یابندمی دست احساسی به دیگر هایگروه وضعیت و خود

 این البته .است بشری اجتماعات بنیادین تحوالت و تغییرات از ناشی و مدرن ایپدیده احساسیچنین

 بوجود بیشتر هستند،خاورمیانه منطقه چون همسنتی ساختار و بافت رایدا که اجتماعاتیدر احساس

 نابرابر توزیع اجتماعی نظام یک در نسبی محرومیت پیدایش علت مهمترینرسدمی نظر به.آیدمی

(.7931:38 دیگران،و زادهجمعه)امام است جامعه امکانات

 و ارزشی انتظارات میان اختالف وجود از افراد برداشت نسبی محرومیت ،گررابرتتد نظر به

 فرد که است هامطلوب سطح یا دسته آن به اشاره ارزشی توقعات از منظور.است هاآن توانایی

 سیاسی، هایگروه یا فرد خصوص این در.داندمی هاآن حفظیا آوردن دست به شایسته را خود

 که هاییپتانسیل و جایگاه اساس بر که کندمیاحساس خاصی اقتصادی یا و فرهنگی اجتماعی،

 و قدیمی)است محرومآن از که دارد را هاارزش از ایدسته داشتن لیاقت بینند،می خود در

انتزاعیهایآرمان و جامعه در افراد وضعیت یمقایسه یا نسبی محرومیت(.24-7937:21قاسمی،

 نارضایتی بروز موجب نتیجه در ود؛شمی تشدید نوعی به اند،کرده طراحی خود ذهن در افراد که

 نسبی محرومیت علیه آمیزخشونت هایواکنش برای کلی محرک نارضایتی وشودمیافراد در

 وی ارزشی انتظارات با فرد اجتماعی هایواقعیت میان شکافهرچه(.7984:488دلیری،)است
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 شرط دو جامعه، در نسبی یتمحروم ایجاد برایالبته.شودمی احساس بیشتر محرومیت شود، بیشتر

گلپایگانی، و زادهباشد)سیفداشتهوجودباید نابرابری ارزیابی و نابرابری ادراک کافی و الزم

 اهدافشانبه یابیدستدر افراد سرخوردگی عمدتاً که است مدعی تدگر نهایت در(.731:7988

استآن بارز نمود تروریسم که شودمی آنان سوی از نامتعارف رفتارهای ایجاد باعث نهایت در

 (.7932:71دیگران، و نثار جان:؛4117:718ریچاردسون،)

تفسیرواجراطراحی،گیری،شکلفرآیندمکانیزمدرکنیازمندداعشاقداماتفهمبرای

کنشوفرهنگیمقاومتنوعیسیاسیخشونتشدگفتهکهطورهمان.هستیمسیاسیخشونت

هنگامآندرچهخشونتازنوعاین.باشداجتماعینمادینلحاظبهآنهدفکهاستجمعی

صورتحاکمشرایطنقدجهتدرکهوقتیچهورودمیکاربهموجودوضعازدفاعبرایکه

حالعیندرورودمیپیشاقتصادیوسیاسیاجتماعی،امتیازاتکسبهدفباگیردمی

هایارزشوهاروشاهداف،قبالدرراداعشمچونهمعارضیگروهدرونیانسجامتواندمی

دروحشتوترستنفر،ایجادبهدیگرطرفازوکندبازتولیدوتقویتخوداجتماعیوسیاسی

(.7932:11عبدالملکی،)بپردازدگروهازبیروندیگران

 

 داعش ذهنی مدل ترسیم
ازمافهمبرکههستنداشکالیوتصاویرحتییاوعمیقبسیارهایانگاشت ذهنی،هایمدل

 جا انسان ذهن در آن پدیده و واقع دنیای.گذاردمیاثرآنمقابلدرماعملنحوهودنیا

 کنیممی ایجاد خود ذهندرآن از شده ساده بدلی و تصویر واقع، دنیای درک برایگیرند،نمی

چگونگی از فرد تصور دفر ذهنی مدل.گوییممی«ذهنی مدل»یا و «خود ذهنیت» آن به که

 دنیای ازمجرد مفاهیمی واقع، دنیای مورد در فرضیات شامل ذهنی مدل.استواقع دنیای کارکرد

است گیریتصمیم وگیریموضع تحلیل، مبنای ذهنی مدل.استآنها بین روابط و واقع

 .دادنمایشتوانمیصورتبدینراذهنیهایمدلکارکرد (.7939:9مشایخی،)
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ازبسیاریکهاستدامیذهنی،هایمدلکهکندمیبیان7بگلیذهنیهایتأثیرمدلمورددر

اسیرندآندرافراد :7989خمسه،)کنندمیتهدیدراافرادخودپنداریومنفیذهنیهایمدل.

هایمفروضهسرییکبهاعتقادصورتدرکهاستصورتاینبهذهنیهایتأثیرمدل.(747

سویازوپردازندمینقشایفایبهافراداعمالکنندگیهدایتنقشدرهامفروضهاینی،بنیاد

میتأثیرخودازفردبرداشتنحوهبرآنهاازتأثیرپذیریدیگر و4117براون،ویانگ)گذارد

فردیتجاربسالیانطیدرکهناکارآمدذهنیمدلشدنفعال(.7331همکاران،وفریمنبک،

به.کندمیروزمرهتجاربتفسیروقضاوتارزیابی،درسوگیریمستعدرافرداند،فتهگرشکل

گیردمیقرارابهامازایهالهدرآمدهعملبهتفاسیردلیلهمین چنینبروزازپرهیزمنظوربه.

داردضرورتناکارآمدذهنیهایتأثیرپذیریمدلنحوهازآگاهیخطاهایی، بهراستاایندر.

7931بزرگی،جانودائمیازنقلبه)4یانگوربا :22 شناختیهایخاستگاهازاینازپیش(

بهآنانذهنیتتفسیربرایهادادهانواعاجتماعیشناختچارچوبدروشدصحبتداعش

کهگرفتیاریذهنیمدلیکارائهازشناختاینبهترنمایشبرایتوانمی.شدگرفتهکمک

.شودمیترسیمزیرصورتبه Xmindکمکیِافزارنرمازاستفادهباومستخرجایهدادهاساسبر
                                                                                                                                               
1. Begley 
2. Young 
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 گیرینتیجه
مختصات»و«ذهنیهایوارهطرح»برای،«تفکریالگوهای»باشناختیهایخاستگاه

رفتاریمجموعهگیریشکلبهرویدادهاازافراد«تعبیر»روایناز.استارتباطدر«خودپنداری

انجامدیمخاص وافرادسویازموضوعات«تفسیرودرک»نحوهبهاشارهشناختیخاستگاه.

درکبرایواست«ذهنیت»کنندهپمپاژمصدرودارددرکاینگیریهایشکلریشهومنابع

نمودمراجعهآنذهنیتساختوصدورخاستگاهبهبایدافرادکنش شناختیخاستگاهبررسی.
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هایمؤلفهبهتواندصرفاًپردازدنمیمیعملکردیکمحرکهایریشهدرکبهکهرفتاریک

بپردازدمحیطیصرفاًیابیولوژیکی بررسینوعهردررادواینازیکینقشبتوانشاید.

درنیازمندخاص،رفتارِمجموعهیکمورددرشناسانهخاستگاهبررسییکولینمودترپررنگ

تریدقیقوجامعتبیینوبرگیرددرراآنمختلفابعادکهاستهچندجانبفاکتورهاینظرگرفتن

نمایدارائه نظرمدداعشهایتروریستشناختیخاستگاهمطالعهکهپژوهشایندرروایناز.

موردداعشییکذهنگیریشکلبرمؤثرفاکتورهایبیشترِجامع،نگاهیباتاشدتالشبود

شدمنجرمدلیارائهبهشدهانجامنظریجستارپژوهشابتدایردهدفاینبا.گیردقرارتوجه

شناختی ظرفیتبهتوجهنیازمندبررسیاینمنظوربه.گرفتمیبردررادخیلفاکتورهایکه

 برای نتایج بینیشپی به که یادگیری زبان، تمرکز، توجه، حافظه، قبیل از ذهنی کارکردهای یعنی

درشناختیسبکباهمراهبایدراشناختیظرفیت.بودیمپردازد، می معقول هایباطناست به رسیدن

 در تمایالت وتعصبات گرایشات، بهو دارد کردن فکر هایراه به اشارهکهگرفتنظر

 دیگر موضوعی یا و باشد داشته کیدأت موضوعی بر فرد شودمی باعث و انجامدمی هاسازیتصمیم

بگیرد نادیده را افراطتروریستختیشناسبکبررسی. ظرفیتهایمؤلفهاساس برگرا،های

 انعطاف کمترین»و «شناختی پیچیدگی»بیشتریندارایآنانکهدارداینازنشانآنان،شناختی

به نیازمند و متمایل و «ابهام وضعیت تحمل کمترین» دارای گرایانافراط همچنین .هستند «شناختی

 .تندهس امور در «قطعیت  و یکپارچگی»

شناخت»چارچوبازآنذهنیمدلترسیموداعشگروهشناختیخاستگاهمطالعهبرای

میداننظریهباارتباطدرواست«تعاملیرویکردهای»انواعازکهنموداستفادهتوانمی«اجتماعی

آنبرمبتنیرفتاروکنشآنتابعبهوشناختیکگیریشکلآنطبقکهگیردمیقرار

وافکاردوهربیرونیودرونیعواملبنابراین.محیطوشخصمیانتعاملازاستتابعیشناخت،

برداعشهایترویستازشناختیمطالعهدرمنظرایناز .دهندمیقرارتاثیرتحتراانسانرفتار

زیستیخاستگاهمبنایبرروانیهایگیریجهتخویشتن،وهویتزبان،چونهاییمولفهبنیاد

مینگرشوباورهاتفسیری،هایگنجینهوهااستعارهاجتماعی،فرهنگانی،رو شکلتواندها

بینی،جهانوجهانادراکنحوهاندیشگی،نظاموایدئولوژیبرتأکیدچارچوبایندر.گیرد

وروحیاتبررسیوکاویشخصیتبیرون،هایپدیدهکردندرونیوتفسیرشیوهوهااستعاره

استاجتماعیذهنیهایسازهووانیروضعیت بیندراجتماعیوضعیتوفرهنگیزمینههر.

عقاید،تواندمیونمایدمیایجادراخاصیِالذهنیبیندرکووضعیتسیستم،یکافراد
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تضعیفیاوتقویتراخشونتبروزعدمیابروزکهنمایدایجادراخاصیباورهایوهااسطوره

رارفتارشانکهدهدایمیانگیزهآنهابهخارججهاندربارهکنشگرانخاصیباورها.نمایدمی

وباورنوعبتواناگرشودمیگفتهاساسهمینبر.دهندمیسوقخاصیسمتبهجهانایندر

تغییرآنقبالدرنیزدرآنهارفتارداد،تغییروضعیتوپدیدهیکبهراامنیتیبازیگرانتفکر

.کردخواهد
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