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 مقدمه
تروریستی و چرایی و چگونگی گرایش افراد  یهاگروه گیریشکل یهاعوامل و زمینه مورد در

برخی بر عوامل  .شده است مطرح مختلفی هایهنظری به آنها از جمله در منطقه خاورمیانه،

( یهآمریکا و روس) المللیهای بینو رقابت هاحمایت منطقه، در آمریکا حضور جمله المللی ازبین

تأکید کرده و برخی نیز به عوامل درونی از جمله  (کشورهای حاشیه خلیج فارسای )منطقه و

 علل یاسی،س توسعه فقر اقتصادی، عدم طبقاتی، شکاف اسالم، دین از اشتباه تلقی و برداشت

عوامل و  موردرویکردهای نظری موجود در  ،مقالهدر این  .انداشاره کرده و... شناختیروان

گیرد و به طور مشخص به این های گرایش به تروریسم مورد بررسی و واکاوی قرار میزمینه

های گرایش به در مورد عوامل و زمینه هاییهها و نظریشود که چه دیدگاهپرسش پرداخته می

ارتباط معناداری  ،اندین موضوع پرداختههایی که به ااغلب دیدگاه چونتروریسم وجود دارد؟ 

ا از اند، بنابراین پاسخ به این سوال رتکفیری و تروریسم برقرار کرده -های سلفیمیان اندیشه

سو و ادبیات مربوط به مطالعات های موجود در مورد سلفیسم تکفیری از یکخالل دیدگاه

مقاله با هدف کشف این اساس،  بر این .دهیمبررسی قرار می مورد تروریسم از سوی دیگر

 های تروریستی در قالبهای گرایش به گروههای تروریسم ابتدا به مبانی نظری و زمینهزمینه

های مختلف موجود را مورد نقد قرار سپس نظریات و دیدگاه ؛پردازدرویکردهای مختلف می

های گرایش به تروریسم چارچوبی برای مطالعۀ جامع و دقیق عوامل و زمینه ،داده و سرانجام

 دهد.ارائه می

 

 موجود رویکردهایها و . دیدگاهالف
الت های تروریستی مقاگیری گروههای شکلیابی تروریسم و شناخت عوامل و زمینهبرای ریشه

های فراوانی نوشته شده است، اما این موضوع همچنان بسیار پیچیده و مبهم به نظر و کتاب

لتی توان عیابی آن، هنوز نمییابی و ریشهها تالش برای علتبعد از سال به طوری کهرسد؛ می

کرد. این در حالی است که ترور و خشونت با اتکا  بیانقاطع، مشخص و مورد توافق درباره آن 

های مختلف از شرق تا غرب را به چالش طلبیده و های ایدئولوژیک همواره دولتبه آموزه
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های گیری ظهور جریانات تروریستی در دههخود کشانده است. با اوجهای ضعیف را در کام ملت

ها مطرح شده است که گیری این گروهمیالدی، نظریات متعددی در باب شکل 1312و  1312

به ظاهر بسیار پراکنده و غیرقابل انسجام هستند، اما اگر بخواهیم آنها را بر اساس اهداف  هرچند

شناختی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پنج رویکرد رواناز  ،مبندی کنیکیدشان دستهأمورد ت

 .توانیم یاد کنیمسیاسی به ترتیب زیر می

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 های تروریستیهای گرایش به گروه. عوامل و زمینه1نمودار 

 

 شناختیرویکرد روان .1
 گرا و تروریستی به وضعیتهای خشونتچرایی پیوستن فرد به گروه ،شناسیاز دیدگاه روان

شود. این دیدگاه از نظر فلسفی مبتنی بر نظریات از آن وضعیت مربوط می اوفرد یا تصور 

رفتارهای انسان متأثر از غرایض انسانی است. فروید  ،نظر فروید ازاست. « زیگموند فروید»

غرایزی که خواهان صیانت نفس و وحدت  .1 :ها وجود داردگوید دو غریزه در انسانمی

غرایضی که خواهان نابودی و مرگ  .0 و نامدمی« شهوانی -عشقی»اند که وی آن را زندگی

 . این غرایز در دروننامیده است« غریزه تخریب»و « غریزه پرخاشگری»هستند که فروید آنها را 

او را به تدریج ویران و متالشی کنند و حیات را به کوشند ای فعال هستند و میهر موجود زنده

ای برداشت خاص از مذهب و حاشیه

 فقر و نابرابری و احساس محرومیت

 شکاف اجتماعی و بحران هویت

های شخصیتی، ذهنی و ویژگی
 عقیدتی فرد 

 رویکرد روانشناختی

 رویکرد اجتماعی

 رویکرد اقتصادی

 رویکرد فرهنگی

ها در دو سطح ملی و عملکرد دولت رویکرد سیاسی
 فراملی

عوامل و  

های زمینه

گرایش به  

های گروه

 تروریستی
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نامیده است. غریزه مرگ « غریزه مرگ»وی این غرایز را  ،گردانند. به همین دلیلجان برحالت بی

آید که به کمک عضوی خاص در مقابل شیء بیرونی مورد صورت تخریب درمیزمانی به 

 بردن بیگانه، از زندگی خود محافظتاز بین موجود زنده با ،استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر

 (.51-54: 1930کند )فروید، می

ین کرد، با آن تبیرا گرا در روانشناسی تروریسم توان رفتارهای خشونتنظریۀ دیگری که می

محرومیت »(. وی  معتقد است Gurr, 1970است ) «رابرت گرتد »پرخاشگری -نظریه ناکامی

نظر وی، گرایش به خشونت  به .استعامل اصلی گرایش به سمت خشونت « هانسبی انسان

جمعی بستگی به آن دارد که جوامع تا چه میزان انتظارات برخاسته از اجتماع را درباره ابزار و 

ومیت که باعث (. رابرت گر سه نوع محر913: 1911اهداف کنش انسانی نادیده بگیرند )گر، 

که در آن انتظارات ارزشی  ؛محرومیت نزولی .1 :کرده استاز هم جدا را شوند عدم تعادل می

ماند، اما این تصور وجود دارد که توانایی ارزشی رو به کاهش است. گروه نسبتاً ثابت باقی می

اقی اً ایستا بها نسبتکه در آن توانایی ؛محرومیت ناشی از بلندپروازی یا محرومیت آرزویی .0

که همراه با  ؛روندهمحرومیت پیش .9شوند. یابند و تشدید میمانند و انتظارات افزایش میمی

هاست. هر سه الگو به عنوان عوامل و افزایش شدید انتظارات و کاهش همزمان و شدید توانایی

 (.81: 1911گر، اند )ساز خشونت سیاسی مطرح شدهعناصر زمینه

فته است. اختالل شخصیت خودشی« خودشیفتگی»های فردی پرخاشگری، زمینهیکی دیگر از 

برداری یا توجه، احساس شایستگی، تمایل به بهره بهنمایی فراگیر، تمایل شدید شامل بزرگ

 Terrorism andسوءاستفاده از دیگران و نیاز مفرط به تحسین و فقدان همدلی است )

Narcissistic Personality Disorder, 2016 احساس تنفر»فرینگز نیز عامل خشونت را (. مانفرد» 

د توانمیو  کندیهمزمان احساسات را محدود م ،شرایط و قالب ذهنیکه داند. وی معتقد است می

نمود بارز غریزه مرگ  (.Frings, 2015: 210است ) تروریسم أمنش تبدیل کند کهبه چیزی آنها را 

سط اعضای گناه توبار کشتار غیرنظامیان و افراد بیاعمال جنایتتوان در میرا به شکل دیگرکشی 

در قالب است که های غریزه مرگ فرویدی . خودکشی یکی دیگر از جلوهکردمشاهده داعش 

زندگی در میان اعضای داعش را  . غریزهبازتاب یافته استخوبی بهداعش انتحاری  یاتعمل

ای از غریزه زندگی( و نیز شهادت و میل عنوان جلوهتوان در قالب جهاد نکاح )میل جنسی بهمی
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توان در به زندگی ابدی در دنیای باقی مشاهده کرد. نظریه خودشیفتگی در تحلیل داعش را می

قالب اعمالی چون برتردانستن قرائت خود از اسالم، خروج از القاعده، عدم تحمل انتقاد، تحقیر 

 (. 1938)ابرار معاصر،  مشاهد کردتکفیر شیعیان  قربانیان، رد مراوده با غیرمسلمانان و

زوماً تکفیری نه ل-های سلفیدلیل اصلی گرایش به گروهکه توان گفت می ،بر این اساس

« دگیشاحساس اشغال»شدن گیری و درونیهای مذهبی و بنیادگرایی مذهبی، بلکه شکلانگیزه

ری، های تکفیانتحاری توسط سلفیانگیزه عملیات که توان گفت می ،است. بر همین اساس

هایی است کردن نیروهای خود از سرزمینهای عمدتاً غربی و روسیه به خارجوادارکردن قدرت

عوامل  ،(. در واقع3 -1: 1939آورند )پورسعید، که آنها سرزمین مادری خود به شمار می

انند های تروریستی مانگیزه اصلی رهبران و اعضای عادی برای پیوستن به گروه ،روانشناختی

 این برخی. البته (0213دهد )بزرگمهری، و مبنای توجیهات ذهنی آنها را شکل می داعش است

توزی و سه دیدگاه در باب خشونت یعنی نظریه خشونت به حکم غریزه، خشونت به مثابه کین

ح و صحی را تروریستی داعش خشونت به خاطر الزام به شریعت برای اقدامات وحشیانه گروه

ا است که ب« صنعت خشم»کاربست خردمندانه  هنر داعش، معتقدند که، بلکه دانندنمیدقیق 

صورت  طلبی بیشترانگیزه تولید هراس، تکثیر انقیاد، توجیه کسادی و تدارک برای توسعه

شناختی همواره یکی از عوامل ذهنی و روان با این حال، .(129 -120: 1934پذیرد )نصری، می

 های تروریستی بوده است.های جدی و اساسی گرایش افراد به گروههزمین

 

 رویکرد اجتماعی .2
ابراین بن ؛اقتصادی یانه سیاسی  و نظم جامعه عاملی اخالقی است که معتقد است 1امیل دورکهایم

حرکت اصلی جامعه ابتدایی به جامعه مدرن مبتنی بر وجدان جمعی است. در این فاصله وضعیتی 

شناسی دورکهایمی ترین مفهوم جامعهگوید که اساسیمی« آنومی»شود که وی به آن ایجاد می

کار غیرعادی است که آگاهی و وجدان جمعی را از میان است. این وضعیت ناشی از تقسیم

کند و این فقدان همبستگی در جامعه پیچیده موجب کشمکش هنجاری ایجاد میبرد و بیمی

 (.53-51: 1919شود )بشیریه، اجتماعی و سرگردانی فردی و منازعه برای قدرت و ثروت می

                                                                                                   
1. E. Durkheim   
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شناس سوئدی، با به کارگیری مفهوم خشونت ساختاری درصدد تبیین جامعه ،1جان گالتونگ

ری عدالت یا نابراب، فقدان بوده است. منظور وی از خشونت ساختاریدالیل گرایش به خشونت 

ه کاجتماعی بر مبنای مناسبات موجود میان طبقات اجتماعی است. هانتینگتون نیز معتقد است 

ها و آرای بنیادی است. ایده اصلی وی این است که هنگامی که خشونت محصول تقابل تمدن

های اساسی نظیر دین و قومیت و ایدئولوژی با هم در حوزههای متفاوتی داشته و ها هویتگروه

آرسه  ،(. بر همین اساس04: 1939شود )صنوبر، اختالف دارند، زمینه بروز تروریسم فراهم می

را  های مغایرهای متفاوت، سیاستهای مختلف جمعیت با هویتو سندلر معتقدند وقتی گروه

 (.Arce & Sandler, 2003د خشونت فراهم است )کنند، همواره انگیزه برای تولیدنبال می

بندی هویتی جهان بر اساس مذهب را عامل اصلی های تکواره یعنی تقسیمآمارتیا سن، هویت

 رضف این وی دیدگاه از معاصر جهان در بالقوه تعارض اصلی منبع حقیقت، درداند. خشونت می

اعتقاد  د.کر بندیدسته فرهنگ یا مذهب اساس بر فرد به منحصر طور به توانمی را مردم که است

ه آتش بتواند جهان را به طور کامل می)تکواره( بندی منفرد ضمنی به قدرت فراگیر یک طبقه

های شود و هویتها( فرض میها یا فرهنگای از ادیان )یا تمدنبکشاند. جهان غالباً مجموعه

ادیده ن ،سیت، حرفه، زبان، علم، اخالق و سیاستها، طبقه، جنمانند ارزش ،دیگری که افراد دارند

 ام استعمارینظ ،(. بر این اساسSen, 2006: 8شوند و این بسیار ستیزانگیز خواهد بود )گرفته می

 یاهمر نظاحاکم ب یکتاتوریو د سیاسی غربی هایامد در نظوض موجیتبع و یجهان ممستتر در نظا

گونه در افراد جوامع مختلف و وضعیتی اعتراض سیاسی خاورمیانه باعث ایجاد بحران هویت

های شود. این افراد همگی به دنبال قهرمانی هستند تا زیر پرچم او انتقام خود را از نظاممی

های رادیکال و تروریستی همچون داعش گیری گروهشکل ،سیاسی موجود بگیرند. بر این اساس

بلیغات ت ،در سراسر جهان است و به همین دلیلجویی و استقالل عده زیادی پاسخ به نیاز انتقام

ای مواجه شد )کسرایی و داوری مقدم، این گروه در سطح جهان با استقبال گستردهآمیز خشونت

1939 :019-015 .) 

موجبات  یزسایمقاومت در برابر امواج جهانشود با استناد به چنین شرایطی است که گفته می

 ،یدر سطح مل ،در واقع. استجهان اسالم را فراهم کرده  یایظهور و گسترش داعش در جغراف

                                                                                                   
1. Jonhan Galtung 
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در  آنان، یسنت، با استفاده از احساسات مذهب اهل یتیو بحران هو یداعش در خأل رهبر

: 1939)زارعان،  دیها را به چالش کشدولت نیا اقتدارفرومانده ظهور کرد و  یهادولت یایجغراف

تکفیری  -های سلفیگیری طالبان و گروهدر چارچوب این رویکرد، شکل ،(. همچنین32-31

ه باعث شود کای در این کشور تلقی میهای ضعیف قومی و قبیلهدر افغانستان ناشی از پیوند

های توجیهی شده است ها و نظامنقصان در جامعه افغانی و تبدیل و تحول هنجارها و ارزش

 (.45: 1932)اردستانی و میرلطفی، 

های تروریستی همچون داعش به دلیل داغ ننگ برخی معتقدند چرایی پیوستن افراد به گروه

هراسی در غرب است و این افراد به منظور معنابخشی به خویشتن و بحران هویت ناشی از اسالم

مله و پیوندند )کریمیها میهای خود به این گروهو رهایی از وضعیت اسفبار و حفظ ارزش

های تروریستی را در گیری گروههای شکل(. برخی حتی زمینه118-114: 1935گرشاسبی، 

 ها را نباید در عوامل سطحپیدایش این گروه که معتقدند ،دانند و بر این اساسمواجهه تمدنی می

فردی جستجو کرد، بلکه باید در افق عوامل اجتماعی گسترده و عمیقی نظیر خیزش فرهنگی و 

 (.1939ن اسالم، بیداری اسالمی و عملکرد تاریخی جهان غرب با آن دید )پارسانیا، تمدنی جها

ی های تروریستی را بررسگیری گروههای اجتماعی شکلبه نظر کسانی که زمینه ،اساساین بر 

شدن و بیگانگی اجتماعی، ایگیری داعش را باید در چهار مفهوم آنومی، حاشیهاند، شکلکرده

گیری این گروه و نظریه های شکلزمینه ،توضیح داد که سه مفهوم نخستآشوب و شورش 

 (.88: 1934زندی، )غرایاق کندشورش، علت تداوم و ماهیت آن را روشن می

 

 رویکرد اقتصادی. 1
برخی محققان گرایش به خشونت و ترور را محصول شرایط اقتصادی در یک کشور یا منطقه 

ای های اقتصادی را انگیزهنابرابری داخل کشورها و نبود فرصت دانند و عواملی همچون فقر ومی

گاه  و مختلف هایها و نظریهدیدگاه ،دانند. در این زمینههای تروریستی میبرای گرایش به گروه

محرومیت نسبی اقتصادی، فقر و نابرابری را از عوامل  ،حتی متناقضی وجود دارد. تد رابرت گر

در  1333در سال کهپژوهشی  در(. سامارانایاک Gurr,1970) داندگرایش به خشونت می

های موثر بر گرایش به خشونت را مربوط به عوامل اقتصادی همچون زمینه انجام داده، سریالنکا
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تیلور در  (.Samaranayake, 1999) دانسته استبیکاری جوانان و رشد کُند اقتصادی و تورم 

که کشورهای با سطوح باالی توسعه، دارای سطوح  رسیده استهایش به این نتیجه پژوهش

شکاف درآمد و  اگربر اساس نظر حسن بلو، (. Taylore, 2002: 15پایینی از خشونت هستند )

عدالتی ناپذیر است. اغلب فقر و بیناآرامی اجتماعی اجتنابای بیش از حد شود، ثروت در جامعه

 یای براو این وسیلهشوند  رغیبتخشونت و جرم  سوی شود مردم بهاست که باعث می

 اشندده بممکن است زیر پرچم مذهبی پنهان ش هرچند، استن پیام خود اندرس گرفتن وانتقام

(Hassan Bello, 2003: 25.) 

های این در حالی است که کرویگر و مالکووا معتقدند نه تنها بین شرکت در فعالیت

اقتصادی یا کیفیت پایین آموزش و پرورش رابطه آمیز در حیطه فردی، با وضعیت بد خشونت

 های تروریستی و درآمد بیشتر ومعناداری وجود ندارد، بلکه برعکس بین مشارکت در فعالیت

 (.Krueger & Maleckova, 2003شود )کیفیت آموزشی بهتر رابطه مثبت دیده می

عث شده با خودکامه یهاو وجود حکومت یافتگینفقر، توسعهبرخی معتقدند  ،به همین دلیل

 یهاتیشمول خود را در فعالکردن اصول جهانادهیراه مشارکت در قدرت و پ خاورمیانهمردم تا 

های دلیل گرایش به گروه ،(. بر این اساس41: 1939)حیدری،  جستجو کنند زیآممسالمتریغ

(. بررسی 1938تروریستی، تنها اعتقادی نیست، بلکه ناشی از محرومیت و فقر است )شیخی، 

این فرضیه حتی به صورت عملی در ارتباط با فقر و محرومیت به عنوان ریشه گرایش جوانان 

در این  ،(. به عبارت دیگر1935تاجیک به داعش نیز مورد توجه قرار گرفته است )دمیرجان، 

ه طهای تروریستی رابپردازان معتقدند بین فقر و گرایش به سمت گروهاغلب نظریه ،رویکرد

 مستقیم وجود دارد.

 

 رویکرد فرهنگی .1
های خاص از مذهب یا یک عامل تاریخی را های فرهنگی مانند برداشتبرخی اندیشمندان مولفه

در حال ه ک «تروریسم مذهبی»اصطالح . دانندهای تروریستی تاثیرگذار میدر رشد و گسترش گروه

های مطالعات تروریسم و روابط عمومی و به ویژه در حوزه هایهای عمومی، رسانهحاضر در بحث

پس از حوادث . به طور معمول، در قالب چنین رویکردی قابل بررسی است رواج دارد، المللبین
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جویان با به عنوان خشونت به نام مذهب از سوی ستیزه از تروریسم مذهبی 0221سپتامبر  11

یاسی از خشونت س یعنوان مقوله متمایزه برای آنچه ب یبه عنوان توصیف کوتاه و انگیزه مذهبی

 ،مذهبی یسمورتردر  (.Gunning & Jackson, 2011: 370شده است ) استفادهفرض شده، 

 معنی بدین؛ برخوردارندیانه اگرکلیتروریستی دارای عالیق مذهبی هستند و از دیدگاهی  هایهوگر

در  مؤمنین قبیلاز  یالکتیکیو د کیهانی نگاو از واژ ننددامی شرو  خیر نمیا دنبر انمیدرا  نیاد که

را  مذهبی یهاسمبلو کنند می دهستفاالتی اعدبی علیه لتاعدو  جمروجهر علیه ، نظمانکافر مقابل

 (. 1: 1939دهند )کالنتری و نوری، میقرار  دخو افطردر ا دممر دنکرجمعمبنای 

 تمام اًتقریب که ویلسون معتقد استمتعددی وجود دارد.  هایدیدگاهالبته در این زمینه نیز 

 را ترور و خشونت بذر خود، اصل در ،اسالم و مسیحیت یهودیت، از اعم جهان اصلی مذاهب

 (.,Kingsley :2010 558) است خدا نام به خون تضاد از پر ایحوزه هر در تاریخ ،بنابراین ارند.د

با  یکه چنین اقدامات گرفتههای انتحاری نتیجه در مورد علل فعالیت  پاپ رابرت ،دیگر طرف از

ن بر ای پاپشود. بنابراین، شده انجام میشور و اشتیاق مذهبی کور و مانور سیاسی حساب

 فرهنگی است و سیاسی، های ملیتاکید دارد که انگیزه اصلی دفاع از سرزمین موضوع

(559 2010: Kingsley,). به وطمرب را تکفیری -سلفی هایگروه گیریشکل نویسندگان، برخی 

 دعوت، جهاد، هجرت، مانند مفاهیمی ذیل در را آنها و دانندمی مذهب از تاریخی برداشت

 زاده،مهدی و )نوربخش کنندمی تعریف آخرالزمان و امامت شهادت، بیعت، اسالمی، خالفت

 هایگروه معاصر پردازاننظریه ترینمعروف زا یکی ،المهاجر عبداهلل ،اساس این بر (.1935

جا  کی با مشرکان در» کهاکرم)ص(  امبریپ منسوب به ثیحداین  به اشاره با ،تکفیری -سلفی

، «شد دیمحشور خواه شانیمانند ا دیکار را بکن نیو اگر ا دیو با آنها معاشرت نکن دینکن یزندگ

 داند.لزوم تشکیل خالفت را وجود مشرکان می

تروریستی در وجود نگرشی  یعلت تامه به وجود آمدن داعش به عنوان گروه ،این اوصافبا 

خ های فقهی و سنتی مجهز بوده و تاریخاص و برداشتی ویژه از اسالم است که به پشتوانه برداشت

داند کند و پایان تاریخ را مترادف با پیروزی خود و شکست اغیار میرا در این پرتو تفسیر می

 یکه از دوران کودک یفرهنگ یهاآموزه ،بر اساس نظر برخی ،همچنین (.15: 1934زاده، )صادقی

در  نهیریو د یاشهیر یکه حضور یو مذهب یو اختالفات قوم ید، تعصبات مذهبنشویفراگرفته م
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و  یراطاف یبروز رفتارها یبرا نهیزم تادارند، باعث شده  قایو شمال آفر انهیخاورم یکشورها خیتار

حمید عنایت معتقد  ،در همین راستا(. 41: 1939)حیدری،  منطقه فراهم شود نیدر ا زیآمخشونت

 یفروپاش یمهم زوال خالفت که در پ ۀحادثدر  دیباتکفیری را  -های سلفیگیری گروهشکلکه است 

 یایاح ةدیا رضا دیمانند رش یجو کرد. پس از زوال خالفت، متفکرانترخ داد، جس یعثمان یامپراتور

ط هدف توس نیبا ا نیاخوان المسلم تیخالفت و بازگشت به سلف صالح را مطرح کردند و جمع

 . افتیگسترش  یاسالم یاز کشورها یاریآن در بس یهاشد و شاخه سیالبنا تأسحسن

ز خالفت، مرک یایاح یخود برا یشنهادیکه از شاگردان محمد عبده بود، در طرح پ رضا دیرش

 وةیش برشمرد و فهیخل یهایژگیبودن را از ویشیکرد و اجتهاد و قر نییخالفت را شهر موصل تع

(. 190: 1910اعالم کرد )عنایت،  «یالشور مجلس»و « اهل حل و عقد» قیاز طر زیرا ن فهیخل نییتع

-یتروریستی با ماهیت سلفهای گیری گروههای شکلدر چارچوب این رویکرد، بختیار علی، زمینه

داند. وی معتقد است باید سیدقطب را از دیگر تکفیری را ناشی از تفکر رادیکال سیدقطب می

رده کنویسندگان اسالمی متمایز کرد؛ زیرا وی اسالم را از دین به یک ایدئولوژی انقالبی تبدیل 

رد گیکرد فرهنگی قرار میهایی که زیرمجموعه روی(. یکی دیگر از دیدگاه100: 1935)علی،  است

 هایی مانندها و پدیدهگیری این گروهو باید به آن اشاره کرد، دیدگاهی است که پیرامون شکل

شدن، فرایند گسترش ارتباطات بین جوامع منظور از جهانیکند. ارتباط برقرار می« شدنجهانی»

ای بر مردم و جوامع دیگر ایندهای که وقایع و تحوالت یک گوشه از جهان به طور فزگونهبه ؛است

ها و امکان ارتباط همزمان ها و سرمایهانتقال اطالعات، داده ،گذارند. در واقعسوی جهان تأثیر می

میان افراد در نقاط مختلف، عمالً فواصل زمانی را از میان برداشته و نظم طبیعی دوران قدیم یا 

 (. 144: 1911است )پورسعید،  ردهکچارچوب مکانیکی جهان صنعتی را به کلی دگرگون 

 یبیشترتعارض  آن یکژتکنولویه روبه  نسبت نشدنیجها یکژیدئولوا عدبُ سدرمی نظرالبته به 

 برخی ،دقتصاو ا فرهنگ ،سیاست نشدغربی ایردارد؛ ز بجنو یهارکشو فرهنگو  هاوربا با

جوامع  ینا یهاو ارزش هاوربا با رضتعار د عمدتاً که دارد اههمر دخو با راها زهموآو ها ارزش

 دخو رتقد بر تکیه با بغر معتقدند سعیدادوارد  نی ماننداندیشمندا ،در همین چارچوبست. ا

 یبخشها یگرد بر، ستا غربی یهاو ارزش  فرهنگ  هبرگیرنددر  کهرا  فرهنگی رستعمااکوشد می

ارائه ای به  در مقاله کینگزلی ،(. بر همین اساس04 -05: 1911کند )گوهری مقدم، تحمیل  نجها
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 وی پردازد.های حمالت تروریستی در عصر مدرن میبینش جایگزین در مورد ماهیت و انگیزه

 ،شکاف بین فقرا و اغنیا را در دهکده جهانی ایجاد کرده است. به این ترتیب ،شدنگوید جهانیمی

شدن فرهنگ گیرند. بدترین جنبه جهانی شدن، جهانیمردم و ملل فقیر به شدت تحت تاثیر قرار می

بدون ریشه، بدون تاریخ و هویت و به همان « های چوبیسنگ»افراد مانند  ،است که بر اساس آن

 شوند. ارزش در  نظم جهانی در نظر گرفته میاندازه بی

خشونت به عنوان آخرین راه برای نقض حقوق خود متوسل در واکنش به وضعیت فوق، آنها به 

 مادهاین و هاافسانه از خود، آمیزخشونت هایفعالیت به بخشیمشروعیت برای ،حال این با شوند.می

,Kingsley ) کنندمی استفاده مذهبی هایدسته در شاناقتصادی و فرهنگی ةشدرانده حاشیه به مذهبی

 رکنا در تباطیار سیستم شگستر یا شدنجهانی حتی برخی ،چارچوب این در (.:2010 572-571

 یانهخاورم در تکفیری-سلفی ماهیت با تروریستی هایگروه رشد عامل را جتماعیا گاهیدآخو یشافزا

 هاگروه این و هشد منطقه در لتیدوضد جدید یهاهویت یگیرشکل باعث فرایند این چون دانند؛می

 (.1935 )حاتمی، نداآوردهبر سر هالتدو تضعیف و فرصت ینا از یگیرهبهر با

 

 رویکرد سیاسی. 1

آمیز از جمله های خشونتها به ویژه تعارضها و تعارضاختالف ةشدیکی از علل شناخته

سیستم، عامل خشونت است.  ،ها هستند. بر اساس نظر اسالوی ژیژکتروریسم سیاسی، دولت

لت شوند که از آن بیزارند. عگرایانه مرتکب خشونتی سیستمی میکسانی در حین مبارزه کنش

نهایی خشونت، ترس از همسایه است و اساس این ترس را باید در خشونت موجود در گوهر 

(. خشونت 111: 1913خود زبان، یعنی همان وسیله غلبه بر خشونت مستقیم جست )ژیژک، 

-تر از هرگونه خشونت اجتماعیداری است که به مراتب غریبسیستمی اساس سرمایه

داری است. وی معتقد است خشونت در همین رقص خودکار ایدئولوژیک مستقیم پیشاسرمایه

برخی از محققان ریشۀ تروریسم را مربوط به  (.09: 1913 یژک،ژداری نهفته است )سرمایه

های وهیدانند و معتقدند هر چه شسیستم خاص سیاسی نظیر سیستم دموکراتیک یا مستبد می

(. 09: 1939یابد )صنوبر، آمیز ابراز عقیده بیشتر باشد، تمایل به خشونت کاهش میغیرخشونت

برخی نیز معتقدند خطر تروریسم در کشوری که فاقد حقوق سیاسی است کاهش خواهد یافت، 
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ز ا ها کنترل کنند وهای محدودتر قادر خواهند بود پیام را از طریق رسانهبه این دلیل که دولت

ها امکان ها جلوگیری کنند. برخی حتی معتقدند یک دولت دموکراتیک به تروریستتشکیل گروه

 (.Corbin, 2010: 15دهد که با استفاده سوء از آزادی بیان، پیام خود را پخش کنند )می

های سیاسی داخلی، دلیل اصلی کامپس و گاسبنر معتقدند ناپایداری ،در همین چارچوب

را علت « شکست دولت»(. روتبرگ Campos & Gassebner, 2009المللی است )تروریسم بین

های متزلزل به عنوان پناهگاهی امن برای رشد داند و معتقد است دولتاصلی تروریسم می

ای تروریسم ناشی (. بر اساس نظر چینار، علل ریشهRotberg, 2002های تروریستی هستند )سازمان

گیرندگان هر نظام سیاسی تعداد معینی از تصمیم ،به عبارت دیگر است.« سرخوردگی سیاسی»از 

که ممکن است به سرخوردگی سیاسی و سپس به  ؛کنندمردم را با تصمیمات خود ناراضی می

گفته  ،خشونت سیاسی بینجامد که یکی از اشکال خشونت سیاسی، تروریسم است. بر این اساس

 ,Cinarهای سیاسی وجود دارد )اسی و ماهیت رژیمشود ارتباط مستقیمی میان سرخوردگی سیمی

لی تروریسم عامل اص« ثباتی سیاسیبی»بر اساس نظر کامپس، گاسبنر و روتنبرگ  (.114-115 :2009

 آورد. ها زمینۀ توسل به تروریسم را فراهم میاست. آنها معتقدند ضعف دولت

های گیری گروهباعث شکلو عوامل ایدئولوژیک  هاسیاست دولتکه برخی نیز معتقدند 

دادن به های خاورمیانه برای شکلشود تالش دولتگفته می ،شوند. بر این اساستروریستی می

ه شود کچنین ادعا می ،. در واقعشد داعش گیریموازنه قدرت جدید در برابر ایران باعث شکل

له فارس برای مقابنیروهای اطالعاتی آمریکا و انگلیس و پول کشورهای شورای همکاری خلیج 

ه چنین با اتکا ب ،گیری این گروه شد. همچنینبا قدرت شیعیان و افزایش نفوذ ایران باعث شکل

ان و اسرائیل ای ایرترکیه به دلیل رقابت و مقابله با قدرت منطقهشود رویکردی است که گفته می

اهلل( )حماس و حزب با هدف کاهش نفوذ ایران و جلوگیری از حملۀ احتمالی ایران و متحدانش

به حمایت از داعش  ،کردن افکار عمومی و انحراف توجهات از مسائل اعراب و اسرائیلو سرگرم

 یهانهیزم ،(. بر اساس نظر توماس هگهامر481-488: 1938)بصیری و سالدوگر،  است پرداخته

 هایدولت و یعربستان سعودهای تیبه حما یریتکف -یو سلف یافراط یهاگروه یریگشکل

 گرددیبرم یدر عربستان سعود هیریو موسسات خ کایمتحده آمر االتیاویژه به یغرب

(Hegghammer, 2010: 25-27 .) 
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نگار آلمانی، ژان کلود و اگنس ( روزنامه1935های جداگانه دیگری تودنهوفر )در پژوهش

های تروریستی را گروه شیدایپ( 1935زاده )(، آذین و سیف1934(، عطوان )0211لیوالویس )

 و معتقدند دانندمی در منطقه خاورمیانه یجهان هایقدرتو عملکرد ی اسیس یاهرقابت محصول

له ئمس نیدر ا ییاروپا یهااز دولت یو برخ کایمرآعربستان، قطر، اردن،  نظیر ییکشورهاکه 

 .هستند لیدخ

دموکراسی، ضعف نفوذ  ها و ضعفاز استبداد سیاسی حکومت ،در چارچوب رویکرد سیاسی

مذهبی و وجود کشورهای شکننده و فضاهای فاقد -سازی، تکثر قومیاجتماعی دولت و فرایند ملت

(. 1934یاد شده است )اطاعت و دبیری،  ی تروریستیهاگیری گروهحاکمیت نیز به عنوان عامل شکل

ن این که دکتری« مدیرت توحش»در کتاب  ،پردازان داعشهینظریکی از  ،ابوبکر ناجی ،از سوی دیگر

بر  داند.های استعماری میگیری دولت اسالمی را مقاومت در برابر سیاست، علت شکلاستگروه 

 و واملع مجموع. پرداخته استپیکو -وی در ابتدای کتاب به انتقاد از قرارداد سایکس ،همین اساس

 به گرایش رب توانندمی غیرمستقیم یا ستقیمم صورت به مذکور رویکردهای اساس بر که هاییمؤلفه

 .ردک مشاهده خالصه صورت به توانمی زیر جدول در را ،باشند داشته تأثیر تروریستی هایگروه
 های تروریستیهای گرایش به گروه. عوامل و مولفه1جدول 

 سیاسی فرهنگی اقتصادی اجتماعی شناختیروان

 فقر میزان همبستگی سرخوردگی
  تاریخی برداشت

 مذهب از
 ماهیت نظام سیاسی

 رعایت حقوق سیاسی اندیشیکج نابرابری تبعیض ساختاری محرومیت نسبی

 هامیزان کنترل رسانه جهالت میزان درآمد نابرابری اجتماعی خودشیفتگی

 نرخ بیکاری بحران هویت احساس تنفر
 های قومی عصبیت

 ایو قبیله
 میزان ثبات سیاسی

 نرخ رشد اقتصادی های خودحفظ ارزش ناامیدی
 اختالف در استنباط 

 دینی و فقهی

 میزان نفوذ 

 اجتماعی دولت

 یتعصبات مذهب نرخ تورم بیگانگی اجتماعی تربیت نادرست
 -فرایند دولت

 سازیملت

 سطح توسعه آشوب و شورش توزیکینه
 تأثیرپذیری از

 فرهنگ جهانی
 مذهبی -تکثر قومی

 احساس محرومیت تضادهای اجتماعی حقارتاحساس 
  جدید یهاهویت

 لتیدوضد
 های خارجیتیحما

 های استعماریسیاست توطئهتوهم  در حاشیه بودن تفکر آموزش و ییاقتدارگرا
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 ی موجودهاهنظریو  هادیدگاه. نقد ب
 عموضو هرگز یسمورتر هپدیدتر های افراطی و حتی به طور خاصگرایش به خشونت یا گروه

 دکمبو ،تعریفی می ومفهو تاـختالفا خصوصاً .ستا دهنبو هشوپژ یا مطالعه ایبرای دهسا

. دـنادهوـب یرـمس ینا در یجد نعامو ت،مطالعا ایبرناچیز  اریگذسرمایه و بمجر انهشگروپژ

 ستا هشد وبررو مشکل با زهحو یندر ا پیشرفت که دهبو ینا یطیاشر چنین یپیامدهااز  یکی

 کتشافیا یا توصیفی یتحلیلهاصرفاً  یا دهکر ارتکر را قدیمی تطالعاا دهاـس رطو به تمطالعاو 

؛ ددبرمیگرکلیدی  اتحصطالا تعریف به در این زمینه دموجو تمشکالاز  یکی .نداداده منجاا

از خشونت  قیقد تعریف ةراـبدر گاهیـنشدا یاـحلقههای در دهگستر فقاتو زهنو طوری کهبه

گیری تروریسم ای که در باب چرایی شکلهای گستردهرغم پژوهشبهد. ارند دجوو یسمورترو 

 ،ستا یستورتر کسی چهآورد و می دجوو بهرا  یسمورتر یچیز چه که الوـس ینا، شدهانجام 

 اغلب ،و تحقیقاتی هم که در این باره صورت گرفته و مبهم باقی مانده هپیچید دییاز ازهندا تا

-سلفی هایگیری گروههای شکلتحقیقات در رابطه با زمینه ،جامع و کامل نیستند و به تبع آن

 تکفیری نیز ناقص هستند.

های های گرایش افراد به گروهپنج رویکرد درباره عوامل و زمینه ،هرچند در بخش نخست

 تئوریک کامل، خالص، هیچ یک از الگوهای مذکور از نظر گرفتتروریستی مورد بررسی قرار 

و ناب نیستند، بلکه برخی از این رویکردها در درون خود نیز دچار اختالف نظر یا حتی تناقض 

گیری ها در شکلدولت که هرچندشناسی معتقدند محققان حوزه روان ،هستند. برای نمونه

افراد  یششوند، بلکه عامل اصلی گراتروریسم نقش دارند، اما نه تنها علت اصلی محسوب نمی

ن در د. ایکرجستجو  اوهای تروریستی را باید در فرد و تصورات و غریزه به خشونت و گروه

های توسل به خشونت و ترور را محصول شکاف ،حالی است که طرفداران رویکرد اجتماعی

جمعی  از دید اینها رفتار ،دانند. در واقعهویتی و قومیتی یا حرکت جامعه از سنتی به صنعتی می

های رویکرد روانشناسی را ندارد، اما نه رفتار فردی. هرچند رویکرد اجتماعی ضعف ،مهم است

ای دیگر متوجه این رویکرد است؛ از زاویه ،دقیقا همان نقدهایی که به رویکرد روانشناسی شده

 ههای گرایش بتوان پاسخی به ابهامات در مورد عوامل و زمینهزیرا بدون توجه به فرد نیز نمی
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در نظر « دولت»ترین کارگزار جامعه را اگر بزرگخشونت و ترور داد. این در حالی است که 

 توان پاسخ روشنی به موضوع داد.ها نیز نمیبگیریم، بدون شناخت عملکرد دولت

جود های اجتماعی وثباتی دولت یا شکافبی که هرچندطرفداران رویکرد اقتصادی معتقدند 

گرایش به خشونت و ترور نیستند، بلکه یگانه عامل اصلی، منفعت شخصی  دارند، اما عامل اصلی

های ها و نبود فرصتیا گروهی است و افراد به دلیل عواملی همچون فقر و نابرابری داخل کشور

کنند. در این رویکرد نیز های تروریستی گرایش پیدا میبه سمت گروه ،اقتصادی مناسب

خی از بر برای نمونه،با همدیگر هستند. در تقابل  هادیدگاهبرخی از  ،شودگونه که دیده میهمان

اند، اما رابطه مثبت برقرار کرده ،بارهای خشونتنظریات بین درآمد بیشتر و مشارکت در فعالیت

درست در نقطه مقابل، برخی دیگر از محققان بین فقر و گرایش به خشونت رابطه مثبت برقرار 

گیری لتواند به تنهایی علت نهایی شکرسد رویکرد اقتصادی نیز نمیبه نظر می ،اند. بنابراینکرده

 های تروریستی را مشخص کند.گروه

های تروریستی را در برداشت خاص از مذهب گیری گروههای شکلریشه ،رویکرد فرهنگی

اسخ پ این رویکرد به این ترتیب بخشی از منطق فکری گرایش به تروریسم را هرچندداند. می

ی گویی نیست و سایر بسترهارسد این عامل نیز به تنهایی قادر به پاسخدهد، اما به نظر میمی

گیرد. یکی از دیدگاهای دیگری که در حوزه تروریسم وجود گیری این پدیده را نادیده میشکل

ن این است. طرفدارا« شدنجهانی»دیدگاه  ،گیرددارد و در زیرمجموعه رویکرد فرهنگی قرار می

ه و های تروریسم شدگیری زمینهشدن باعث شکلدیدگاه معتقدند گسترش ارتباطات و جهانی

 کنند. این در حالیهای معترض به این وضعیت تلقی میدر واقع گروهای تروریستی را گروه

ه نام ای باست که تروریسم مختص به جهان کنونی نیست و در طول تاریخ و آن زمان که پدیده

ه ک گفته شود. البته شاید وجود داشته استهمواره این معضل  نیز ،شدن وجود نداشتهجهانی

های جدید و مدرنی از تروریسم شده است، اما قطعاً این پدیده به شدن باعث ایجاد شکلجهانی

شک گیری تروریسم بدهد. بیتواند عامل تروریسم باشد و پاسخی به چرایی شکلتنهایی نمی

 ای از تضادها و تعارضات است.های تروریستی مستلزم پیدایش مجموعهگیری گروهشکل

گیری سیاسی مشاهده شد که عوامل متعددی در شکل در استدالل طرفداران رویکرد

برخی محققان عدم وجود سیستم دموکراتیک  ،های تروریستی دخیل هستند. در این رویکردگروه
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دیگر از محققان، وجود سیستم دموکراتیک را دانند، در حالی که برخی را عامل خشونت می

ها زعم آنها دولت دموکراتیک به تروریستدانند؛ زیرا بهریشه گرایش به خشونت و ترور می

در این رویکرد نیز محققان اجماع  ،پخش کنند. همچنینتر دهد تا پیام خود را راحتامکان می

لی تا چه الملهای بینهای پیرامونی و قدرتدولت« حمایت مالی»یا « ثباتی سیاسیبی»ندارند که 

رسد الگویی که به نظر می ،اندازه بر گرایش به خشونت و ترور تأثیر دارند. با این اوصاف

های یابی پدیده تروریسم و علل و زمینهتواند به ریشهتر و در عین حال به شکل جامع میراحت

ست که به دنبال ای ارشتهتطبیقی و بین-یقیالگوی تلف ،های تروریستی بپردازدگرایش به گروه

 املـش ،یسمورتراز  دهگستر فهمهای تروریستی است. گسترده از تروریسم و گروه یارائه فهم

 است ریساختا خشونتو  یسمورضدتراقدامات  ،یـلتدورـغیو  یـلتدو مـیسورتر رـب زـتمرک

 بعدو  یسمورتراز  قبل میز( کهآونتـغیرخش اـی زـمیآ)خشونت جتماعیا ییههارو بچورچاو 

 کند.  برجستهرا  هاوهگر یا ادفرا چندگانه یهویتهانقش و  دشو شامل راهستند  آناز 

 آمیزونتـخش امدـقا صوـخصدر  ونیـکن یفکر اسوـساز و رعبو ورتضر بارا  ما ،دیکررو ینا

 ،نداداده تغییررا  جتماعیا قعیتوا که ندهاییاز رو قسمتی انعنو بهرا  خشونتآن  تا میکند ورـبرو

ای شبکه باو  شویم رجخا دخو زهحواز  به معنای آن است که درـیکرو نـیاانتخاب  .یمـکن سیربر

 ئهارا ورترگرایش به خشونت و از  یتردهگستر فهم که جتماعیو ا دیقتصاا ،سیاسی بطاز روا هپیچید

و فهم از تروریسم را  دهکرایجاد  ییاگرتخصص هـک ییوانزاز اباید  ،در واقع .شویم وبررو ،کنندمی

ها، چارچوب جامع و و با شکستن محدودیت شدخارج  ،ذیل زمینه تخصصی محدود کرده است

های تروریستی ایجاد کنیم و در گیری گروههای شکلای در باب فهم عوامل و زمینهرشتهکامل بین

 رسانیم.ها و تناقضات موجود را نیز به حداقل بعین حال ضعف

 

 های گرایش به تروریسمچارچوبی برای شناخت عوامل و زمینه. ج
بر مبنای نقدهای ذکر شده به رویکردهای مختلف، برای درک بهتر و شناخت کافی عوامل و 

که  داشته باشیم یهای تروریستی الزم است چارچوب نظری منسجمگیری گروههای شکلزمینه

در عین حال که به عوامل هر سه سطح فردی، ملی و فراملی توجه دارد، ارتباط موضوع با 

چارچوب زیر را به عنوان مبنای  ،رویکردهای نظری مختلف را نیز برقرار کند. بر این اساس
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الب ر قمطالعه خود انتخاب کرده و در ادامه به تبیین این چارچوب و ارتباط عوامل مختلف آن د

 .پردازیمسطوح و رویکردهای مختلف می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یقی عوامل گرایش به تروریسمتطب-یقیتلف یالگو. 1شکل 

 سطح فردی. 1

« فرد»به سه دسته عوامل شخصیتی، ذهنی و عقیدتی تقسیم کرد. توان عوامل این سطح را می

ع برای نقطه شرو ،همین دلیل واحدی غیر قابل تقسیم در کاربرد مفهوم خشونت و ترور است. به

تر در این حوزه بر پایه فرد استوار است. در اشکال خاصی از تروریسم مانند تحلیل گسترده

شود. توجه به این نکته بسیار مهم است تروریسم انتحاری، فرد منشأ اصلی تهدید محسوب می

ردازان سعی پوقتی نظریه ،برای نمونهگیرد. که در ابتدا ترور در ذهنیت و تفکرات افراد شکل می

گذاران انتحاری الدن یا ایمن الظواهری را درک کنند یا آنچه در ذهن بمبکنند رفتار اسامه بنمی

 هستندها تروریست ،شناسیافتد را بفهمند، سطح تجزیه و تحلیل آنها در مورد رواناتفاق می

(Bergesen and Lizardo, 2004: 39). شیوه ها،تروریست شخصیت مطالعه به ،سطح ینا در 
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 شغل و هاانگیزه ها،گرایش باورها، به همچنین و تروریستی هایگروه به افراد جذب و نیروگیری

 (.,Hudson :1999 19) شودمی توجه تروریست عنوان به آنها

از  دیشد یخودداری، زاریبهای خاصی مانند دارای ویژگی، مذهبی یادگرایبن تیشخص

سلمانان با م انهیجوزهیرفتار ست، جامعهخود در  گاهیجا ینیخودکمترب، دیجد یهاتفکرات و ارزش

 دگاهید، دیظن شدءسو، تمام منحرفان نسبت به ییبایناشک یی،اقتدارگرا، و کفار رفعالیغ

ی و تبعیت است مبارزه و فداکار یبرا گیآماد ،گناه ، احساسفهیاحساس وظ، زیآمتوطئه

ه مومنان اش ب(. این فرد وابستگی بنیادی به وطن ندارد، بلکه وابستگی15 -12: 1932)دکمجیان، 

هایی که جذب (. از دیگر ویژگی شخصیت14: 1935، و دیگران و امت جهانی است )نبوی

پرخاشگری، -(، ناکامی51: 1930توان به رفتار غریزی )فروید، می ،شوندهای تروریستی میگروه

 (.1935قارت، شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی اشاره کرد )عبدالملکی، احساس ح

تند. تاثیرگذار هس ،شوندهای ترورریستی میعوامل مختلفی بر ذهنیت افرادی که جذب گروه

 -برند و این محیط موجد انواع فشارهای اجتماعیاجتماعی به سر می محیطافراد در  چون

کنند، هر زمانی که احساس هراس راس زندگی میاقتصادی و سیاسی است و افراد در بیم و ه

د فقر و سواد دچار جمو مانند هاها در مقابل برخی تهدیددهند. انسانواکنش نشان می ،و بیم کنند

ممکن است عقالنی یا غیرعقالنی باشند. از طرف  ،گیرندفکری خواهند شد و تصمیماتی که می

عدالت اجتماعی در کنار  نبوداحساس تهدید اقتصادی، تهدید فیزیکی، احساس  ،دیگر

توزی، توقعات فزاینده و همچنین وجود های ذاتی در فرد مثل خودشیفتگی، کینویژگی

گری، های مذهبی خاص مثل سلفیساختارهای اجتماعی مثل قبیله، خانواده، ایل و ترویج سازمان

شوند و آن نیز در قالب که باعث ایجاد کنش در وی می ؛ر هستندهمگی بر ذهنیت افراد اثرگذا

ش در این سطح عامل گرای« احساس ذهنی فرد» ،کند. بنابراینگرایش به خشونت و ترور بروز می

به خشونت و ترور است. یکی از مواردی که در ذهنیت تروریست ممکن است شکل بگیرد و 

افتخار،  فرهنگ اساسبه گذشته خویش است. بر « خارفرهنگ افت» ،دنبال احیای آن باشدهفرد ب

(. 14: 1931گیرد )پیرانی، فرد تروریست از خشونت برای جبران توهین به شرافت خود بهره می

ای از عوامل تروریسم فقط ناشی از تصمیم فردی نیست و اگر مجموعه که البته باید توجه داشت

های تروریستی و انجام عملیات تروریستی روهوجود نداشته باشند، فرد قادر به عضویت در گ
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سایر عوامل تاثیرگذار و مهم را نباید فراموش کرد که اگر اهمیت آنها بیشتر  ،نخواهد بود. بنابراین

 از فرد نباشد، کمتر نیست.

رحله توان مهای تروریستی را میگیری و تکوین گروهترین عوامل و مراحل شکلیکی از مهم

ها ولفهگیرد. مگرایی و رادیکالیسم مذهبی شکل مینوعی افراط ،در پایان آن عقیدتی دانست که

 تکفیری شامل شش اصل است-های سلفیهای تروریستی به ویژه گروهو اصول عقیدتی گروه

بخشی به ظاهر و قشر یا پوسته دین و مذهب و اصالت گرایی، تمرکز وکه عبارتند از نفی عقل

صص در ها و لزوم تخگرایی(، نفی واسطهذهب و تفسیر )نفی حقیقتنفی بطن یا باطن دین و م

فهم و تمسک به دین و قرآن و ارتباط با خداوند )نفی روحانیت، زیارت، شفاعت و توسل(، 

گرایی و تمنا یا نوستالوژی بازگشت به دوره اولیه و طالیی از طریق نفی گرایی و سلفیگذشته

جاع(، تکفیر معتقدان و قائالن به دیگر فرق و مذاهب و حتی دستاوردهای تمدن نوین بشری )ارت

هم مذهبان که قواعد مورد تأکید را نپذیرند و تأکید بر خشونت و ترور به عنوان ابزار مبارزه و 

 (.10-11: 1939کردن زمین از  لوث وجود کفار )پورسعید، جهاد و پاک

 

 سطح ملی .2

ذار های تروریستی به صورت مستقیم تاثیرگایش به گروههای گردومین سطحی که بر عوامل و زمینه

باشد، سطح ملی است. عوامل این سطح در دو حوزه حکومتی و غیرحکومتی قابل بررسی می

با توجه به اینکه حوزه غیرحکومتی نیز در سیطره حاکمیت و محیط حکومتی است،  هرچندهستند؛ 

مقصود از محیط حکومتی، تصمیمات و  تفکیک کامل بین این دو سخت و تا حدی مبهم است.

های حکومتی است که ممکن است باعث تفرقه یا تنش و نارضایتی و در نتیجه عدم سیاست

های خاصی در ها دارای نگرانیافراد یا گروه ،مشروعیت حکومت در جامعه شود. در این صورت

ی حکومتی است. هامورد هویت و هستی خود خواهند شد که به طور مستقیم ناشی از سیاست

ها نیز به ضعیف و قوی تقسیم . دولتکردها نیز توجه در این حوزه باید به ماهیت دولت ،همچنین

 ،شوند. منظور از ضعیف و قوی در اینجا توانایی دولت به عنوان نهاد حاکم است. بر این اساسمی

 را به قدر کافیتوانند همگونی سیاسی و اجتماعی داخلی های ضعیف نمیتوان گفت دولتمی

 کند.گونه جوامع افزایش پیدا میامکان خشونت و ترور در این ،برقرار کنند و بنابراین
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ز نیازهای . اقتصاد یکی اکردتوان به اقتصاد، جامعه و جغرافیا تقسیم محیط غیرحکومتی را می

ایر به سها برای حفظ حیات خود و دسترسی سریع هاست. افراد و گروهاولیه و اساسی انسان

ت ها برای حفظ حیانیازهای خود به شرایط اقتصادی پویا و مطلوب احتیاج دارند. افراد و گروه

تر هستند. در این شرایط اخالل در شرایط اقتصادی خود نیازمند کنش و واکنش با محیط گسترده

 ز سویزدن به ترور اامکان دست ،شود. در چنین شرایطیباعث تهدید بقای افراد و جامعه می

جامعه در  (.45: 1932)دکمجیان، یابد ها برای رسیدن به وضع مطلوب افزایش میافراد و گروه

در درون جامعه، به . هستندهای انسانی است که به دنبال تعامل انسانی پایدار واقع نماد گروه

 ،اما با وجود تضاد د.ها، تضادهای اجتماعی وجود دارها و گروهدلیل وجود عالیق مختلف انسان

و اگر چنین اتفاقی نیفتد و عدالت اجتماعی، شکاف و  شودحفظ  باید تعادل و ثبات جامعه

د. کنگرا افزایش پیدا میهای خشونتبحران هویت در جامعه گسترش یابد، امکان رشد گروه

 است. « آموزش»یکی از عوامل اجتماعی کاهش خشونت در جامعه 

احتمال اشتغال توان نه تنها میهای همدلی، ر، استدالل و مهارتتفک آموزش و با افزایش

بر . دیابکاهش نیز  توسل به جنایت و خشونتشود این روند باعث می د، بلکهرا افزایش دا

ها فرصتافزایش موفقیت آموزش و پرورش از طریق شود همین اساس است که استدالل می

 Barakatشود )میتعداد نیروهای جدید شورشی  باعث کاهشبرای کار قانونی و تولید درآمد 

& Urdal, 2009های طبقاتی، نابرابری اجتماعی، (. در حوزه اجتماعی عواملی مانند شکاف

عدالتی اجتماعی، ستیزی، بحران هویت، تبعیض، طرد سبک زندگی غربی، بیبیگانه

است )مرادی و  گیری گروه تروریستی داعش بودهطرداجتماعی و... از جمله عوامل شکل

یر گرا و تروریستی تاثهای خشونتگیری گروهعوامل جغرافیایی نیز بر شکل (.1931دیگران، 

دارند. از لحاظ موقعیت جغرافیایی، دوری از مرکز و نزدیکی به محل بحران و آشوب و 

 ست.اگرا و افراطی بسیار مهم های خشونتبرای رشد گروه ،بودن یا نبودندر حاشیه ،همچنین

های طالبان، القاعده و داعش در کشورهایی اتفاق افتاده که گیری گروهشکل ،نمونه برای

بحران و آشوب قومی در  ؛اندهای آنها دچار ضعف در اعمال حاکمیت ملی خود بودهدولت

ل دهد شک ایهویت ملی یکپارچهبه و محیط داخلی این کشورها نتوانسته  ؛آنها فراگیر بوده

 (.101: 1939و آجیلی،  کشه)مبینی
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 سطح فراملی .1

وزه ؛ هرچند این دو حکردالمللی تقسیم ای و بینتوان به دو حوزه منطقهسطح فراملی را نیز می

های ها و اختالفای، باید به رقابتهایی هم با یکدیگر دارند. در حوزه منطقههمپوشانی

تی، های مالی، تسلیحاکرد و حمایت ایدئولوژیک، اقتصادی و قومیتی کشورها با همدیگر توجه

آموزشی و... برای افزایش نفوذ خود یا کاهش نفوذ طرف مقابل را مورد توجه قرار داد. رقابت 

ایران، عربستان و ترکیه در کشورهای مختلف خاورمیانه از جمله سوریه، عراق، لبنان، یمن و... 

گر نشان ،لب نیروی نیابتی شده استهای تروریستی در قاکه گاه باعث حمایت مستقیم از گروه

های جهانی برای دستیابی به المللی، قدرتدر سطح نظام بین اهمیت تحوالت این سطح است.

پردازند و در ای خاص به رقابت با یکدیگر میاهداف اقتصادی و ایدئولوژیک خود در منطقه

 ،نهکنند. برای نموهای تروریستی کمک گیری و تقویت گروهاین مسیر ممکن است به شکل

گیری گروه طالبان برای اعمال فشار بر شوروی و خروج های آمریکا در شکلتوان به حمایتمی

وجود ذخایر و منابع نفتی در خاورمیانه، آمریکا  ،نیروهایش از افغانستان اشاره کرد. از طرف دیگر

ه ریستی از اختالف میان کشورهای منطقهای ترورا بر آن داشته است تا با توسل به تهدید گروه

از  رییاـبس طوری کهبهو بازار مناسبی برای تسلیحات خود به وجود بیاورد؛  کردهاستفاده 

 نتیجه حملۀرا در عراق  ینید ییاگردبنیا شترــگس و آوردنربرـس لیـصا لـعام انگرـهشوپژ

 د. ـنندایـم این کشور به مریکاآ

و  اردمیگذ صحه باال هیدگاد برنیز  اقعراز  مریکاآ وجخراز های پس رشد داعش در سال

 یهاوهگر یشکلگیر زسامینهز عوامل ترینمهماز  یـیک اـمریکآ توان گفتمی ،بر این اساس

المللی دیگری که باعث (. از جمله عوامل بین98-94: 1935نسب، )هاشمیست ابوده  تروریستی

تالش برای توازن قدرت در  ،تی در خاورمیانه شدههای تروریسگیری و ماندگاری گروهشکل

(. مجموع 1931منطقه، امنیت اسرائیل و درگیرسازی جبهۀ مقاومت بوده است )خرمشاد و آشنا، 

ر های تروریستی مؤثتوانند بر گرایش به گروهعوامل و عناصری که بر اساس این چارچوب می

   .شاهده کردتوان به اختصار مرا در قالب جدول زیر می ،باشند



 99تابستان  88 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   28

 های تروریستی در سطوح مختلفدالیل و متغیرهای دخیل در گرایش به گروه. 2جدول 
 سطح فراملی سطح ملی سطح فردی

 عقیدتی ذهنی شخصیتی
 غیرحکومتی حکومتی

 المللیبین ایمنطقه
 جغرافبا اقتصاد جامعه سیاست

 گراییگذشته سمیدگمات یزاریب
ماهیت نظام 

 سیاسی

 فقدان

 همبستگی
 فقر

های عصبیت

 ایقومی و فرقه
 ساختار قدرت  قدرت دولت

 ینیبخودکم
احساس 

 محرومیت 

گریعقالنیت
 زی

رعایت حقوق 
 سیاسی

خشونت 
 ساختاری

 دوری از مرکز نابرابری
بندی قطب

 ایمنطقه
رقابت 

 تسلیحاتی

 هاکنترل رسانه گریقشری یاعتمادیب ییجوزهیست
نابرابری 
 اجتماعی

 بیکاری
 نزدیکی به 
 محل بحران

عارضات ت
 سیاسی

 نفوذ اقتصادی

 بودندر حاشیه رشد اقتصادی بحران هویت ثبات سیاسی تکفیرگرایی ناامیدی ییاقتدارگرا
های شکاف

 هویتی

حضور 
ها در دولت

 نقاط راهبردی

 ییبایناشک
تربیت 
 نادرست

گرایخشونت
 ی

سرخوردگی 
 سیاسی

 تورم هاحفظ ارزش
تأثیر 

 شدنجهانی
 سطح توسعه

 امنیت
 پیمانانهم

 جهادگرایی توهم توطئه توزیکینه
 های تیحما

 خارجی

عدالت 

 اجتماعی
 سطح توسعه

گسترش 

 ارتباطات
 ذخایر و منابع

تزریق منابع 

 مالی

احساس 
 فهیوظ

 ارتدادگرایی میزان آگاهی
 نفوذ اجتماعی 

 دولت
تضادهای 
 اجتماعی

 خأل امنیتی  کار قانونی
 رقابت

 ولوژیکئاید

احساس 
 گناه

احساس 
 تبعیض

 ستیزیدشمن
 -فرایند دولت

 سازیملت

محرومیت 
 اجتماعی

 )حاشیه نشینی( 
  درآمد

رقابت 
  تسلیحاتی

 یسرسخت
فرهنگ 
 افتخار

 تروریسم
  -تکثر قومی
 مذهبی

 یتعصبات مذهب
ناامیدی از 

بهبود شرایط 
 زندگی

   

 -اطاعت
 یسازگار

 
دین بدون 

 واسطه
 های سیاست

 استعماری
 یهاهویت

 لتیدوضد
اختالف 
 طبقاتی

   

 وابستگی به

 امت جهانی 
    بیکاری طرد اجتماعی احساس امنیت  

 -ناکامی
 پرخاشگری

   
طرد سبک 
 زندگی غربی

    

 
نه  ،در سطوح مختلف یستیترور یهابه گروه یشدر گرا یلدخ یرهایو متغ یلدالشدن با مشخص

های گرایش به تروریسم وجود دارد، بلکه با استفاده از تنها امکان درک و شناخت بهتر عوامل و زمینه

توان نامه با وضوح و دقت بیشتر میگیری مانند پرسشها در قالب ابزارهای مختلف اندازهاین شاخص

  .تروریستی نیز پرداخت هایبه سنجش تأثیر هر یک از آنها بر میزان گرایش افراد و جوامع به گروه
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 گیرینتیجه
های های گرایش افراد و جوامع به گروهدربارة عوامل و زمینههای مختلف دیدگاه ،در این مقاله

ی در بین ها و تناقضاتی که گاه حتتروریستی مورد بررسی قرار گرفت. با وجود پراکندگی این دیدگاه

های اثرگذار بر گرایش قائلین به یک عامل اثرگذار در این زمینه وجود دارد، مجموع عوامل و زمینه

 شناختی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیرویکرد روانهای تروریستی را در قالب پنج به گروه

تری مشخص کنیم که های جزئی و دقیقصبندی کرده و کوشیدیم برای هر رویکرد شاخدسته

های تروریستی مفید واقع شود. تواند در درک موضوع و به ویژه سنجش گرایش افراد به گروهمی

گویی ین رویکردها از نظر تئوریک جامع و مانع نیستند و به تنهایی توان پاسخهیچ یک از اکه گفته شد

ی درک برا بنابراین،های تروریستی را ندارند. وهبه چرایی و چگونگی گرایش افراد و جوامع به گر

یقی ای و تلفرشتهها با نگاه بینگیری این گروههای شکلبهتر و شناخت کافی از عوامل و زمینه

کوشیده شد به چارچوبی مرکب از همه رویکردها دست یابیم که نه تنها دربرگیرنده همه آنها باشد، 

 . شامل شودفردی، ملی و فراملی را نیز سطوح های بلکه همه عوامل و زمینه

شخصیتی، ذهنی و عقیدتی های در سطح فردی، عوامل و زمینه ،بر اساس این چارچوب

. منظور از سطح ملی، محیط داخلی یک های تروریستی موثر استگران در گرایش به گروهکنش

د تاثیر به نوبه خوشود و هر کدام کشور است که به دو بخش حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می

های های تروریستی دارند و در نهایت سطح فراملی نیز به رقابتگیری گروهمستقیمی بر شکل

ای ها اشاره دارد که در دو بخش منطقههای سیاسی دولتایدئولوژیک و منافع اقتصادی و بازی

ظرداشتن این چارچوب سعی کرده است با در ن ،المللی قابل بررسی است. در مجموعو بین

راد و جوامع های گرایش افرا به عوامل و زمینه تریو جامع ترپاسخ دقیق ،تطبیقی-رویکرد تلفیقی

ا تا رهای پراکنده موجود در این زمینه های تروریستی بدهد و ضعف و تناقض دیدگاهبه گروه

های تروریستی بر اساس این چارچوب در حدی کاهش دهد. سنجش میزان گرایش به گروه

خوردن اعتبار تجربی این الگو تواند باعث محکمناطق مختلف یک جامعه یا جوامع مختلف می

 یگر محققان شود.و اصالح و تکمیل آن توسط د
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