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کستان براساس نظریه  بررس���ی عوامل هویت بخشی بنیادگرایی افراط گرا در پا
سازه انگاری

محسن محمدی1 

چکیده

کستان• که•از•مهم•ترین•مس���ائل•جریان•شناسی•دینی•پا افراط•گرایی•نوعی•بنیادگرایی•خش���ن•اس���ت•

کرده•اس���ت.•ای���ن•موضوع•با• ش���ده•و•ابع���اد•امنیت���ی•در•س���طح•مل���ی،•منطق���ه•ای•و•بین•المللی•پیدا•

گردیده•اس���ت.•در•این• گون•معرفتی-•ایدئولوژیک•یا•سیاس���ی-•اجتماعی•بررس���ی• گونا رویکرده���ای•

گروه•های• که•س���بب•می•ش���ود• مقال���ه،•با•توجه•همزمان•به•این•دو•رویکرد،•عواملی•بررس���ی•می•گردد•

کنند.•چارچوب•نظ���ری•در•این• کس���تان•هویت���ی•از•جنس•بنیادگرای���ی•افراط•گرا•پی���دا• اس���المی•در•پا

که•به•عوامل•هویتی•با•رویکرد•اجتماعی•توجه•ویژه•دارد.•عوامل• بررسی،•نظریه•ی•سازه•انگاری•است•

مؤث���ر•بر•هویت•از•نگاه•س���ازه•انگاران•عبارت•اس���ت•از:•فرهنگ•و•ارزش•ها،•هنجاره���ا•و•قواعد•رفتاری،•

کس���تان،•هر• کنش•متقاب���ل•بین•االذهان���ی•)نمادین(.•در•تحلی���ل•بنیادگرایی•در•پا عقای���د•و•باوره���ا،•

کس���تان•در•زمینه•ی• ی���ک•از•این•عوامل•دخیل•اند.•فرهنگ•قبیله•ای،•از•مهم•ترین•عناصر•فرهنگی•پا

گذش���ته•گرا•و•تأس���یس•خالفت،•از•مهم•ترین•افکار•و• بنیادگرایی•افراطی•به•ش���مار•می•رود.•ایدئولوژی•

کس���تان•است.•ضعف•ظرفیت•سازشی،•خشونت•گرایی،•ضعف• ایدئولوژی•بنیادگرایان•افراط•گرا•در•پا

کس���تان•وجود• گفت•وگ���و•و•نبود•تس���اهل•در•تعامل•با•دیگ���ران،•در•بنیادگرایان•افراطی•در•پا فرهن���گ•

کنش���گر-•ساختار،•به•تعامل• کنش•متقابل•نمادین•براس���اس•رابطه•ی• دارد.•در•پایان•نیز•در•بررس���ی•

نیروهای•بنیادگرا•با•ارتش،•دولت•و•همچنین•قدرت•های•خارجی•پرداخته•می•ش���ود.•این•تعامل•در•

قالب•امنیت•سخت•افزارانه•و•نرم•افزارانه•تحلیل•می•گردد.

کلیدی:•هویت،•بنیادگرایی،•افراط•گرایی،•ایدئولوژی،•امنیت،•خشونت،•قبیله•گرایی گان  واژ

1••.•پژوهشگر•پژوهشکده•ی•مطالعات•منطقه•ای•پژوهشگاه•بین•المللی•المصطفی.
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مقدمه

افراط•گرای���ی،•یک���ی•از•صورت•ه���ای•پدیداری•بنیادگرایی•اس���ت.•البت���ه•افراط•گرای���ی،•ُبعدی•بیش•از•

که•آن•را•از•بنیادگرایی•متمایز•می•کند.•این•بعد،•خش���ونت•اس���ت.•به•آن•دس���ته•از• بنیادگرای���ی•دارد•

که•عمومًا•به•منظور•تحمی���ل•باورها،•ایدئولوژی•یا•ارزش•های• گروه•هایی•افراط•گرا•می•گویند• افراد•ی���ا•

)p241 ,2011 ,Baqai(•.اخالقی•خود•به•دیگران،•به•خشونت•متوسل•می•شوند

کسفورد،•از•بنیادگرایی•اسالمی•برای•توصیف•هر•حرکتی•استفاده•شده• در•فرهنگ•لغات•سیاس���ی•آ

 ,1996 ,Mclean(•.کامل•و•بی•چون•و•چرای•آموزه•های•قرآن•و•شریعت•باشد که•خواهان•اجرای• اس���ت•

که•پش���توانه•ی•بس���یار•قوی•هویتی•و• p251(•افراط•گرای���ی،•نوعی•رفتار•خش���ونت•گرای•هدفمند•اس���ت•

ایدئولوژیک•دارد•و•مهم•ترین•ویژگی•آن،•صدمه•زدن•به•دیگران•است.••)جمالی،•1389،•ص•12-11(

کس���تان،•در•تحوالت•منطق���ه•ای•)ر.ک:•ش���فیعی،•قلیچ•خانی،•1389،• بنیادگرای���ی•افراط���ی•در•پا

ص127-158(•و•بین•الملل���ی•تأثی���ر•داش���ته•و•از•ای���ن•نظ���ر،•نگرانی•ه���ای•بین•الملل���ی•و•منطق���ه•ای•

)فرزین•نیا،•1377،•ص20(•را•برانگیخته•است.

که•می•توان•آنها•را•به•دو•دسته• کرده•اند• کس���تان•را•بررسی• آثار•متعددی،•بنیادگرایی•افراطی•در•پا

کرد: کلی•تقسیم•

1.•دس���ته•ی•نخس���ت،•رویکرد•ایدئولوژیک،•هویتی•و•ارزشی•دارد•و•تمرکزش•را•بر•عوامل•سیاسی-

کستان؛•میان• کستان•)ر.ک:•جمالی،•1389(،•پا اجتماعی•قرار•نداده••است،•مانند:•افراط•گرایی•در•پا

•،)2011 ,Constable(•کس���تان•در•جنگ•با•خ���ود مس���جد•و•ارت���ش)Haqqani, 2005(•،•بازی•با•آتش؛•پا

کس���تان:•مبارزه•با•اس���الم•نظام���ی•)Hussain, 2007(،•زیربنای•اجتماع���ی•و•اقتصادی• خ���ط•مقدم•پا

)2011 ,Sareen(•.کستان جهادیسم•در•پا

این•رویکرد•برای•فهم•رفتارهای•افراطی•فرقه•ای،•ش���یوه•ای•تفس���یری•در•پیش•می•گیرد•و•در•پی•

توضیح•چگونگی•اس���تفاده•از•متن•)نص(•برای•توجیه•خش���ونت•فرقه•ای•اس���ت.•س���طح•تحلیل•این•

گفتمانی•و•ذهن•گراست•و•اهمیت•چندانی•به•واقعیت•های•مادی•و•عینی•نمی•دهد•و•ابعاد• رویکرد،•

گروه•های•افراط•گرا•تقلیل•می•دهد.•)عطایی،• گون•این•پدیده•را•به•مطالعه•ی•باورها•و•آموزه•های• گونا

شهوند،•1391،•ص•87(

2.•دس���ته•ی•دوم،•با•رویکرد•سیاسی-اجتماعی،•تأثیر•عواملی•مانند•فقر•اقتصادی،•نبود•آموزش•

کارآمد•بوروکراسی•دولتی•و•ارتش،•فساد•سیاستمداران•و•نظامیان•را•بر•بنیادگرایی• کافی،•سیس���تم•نا

کس���تان•به•سوی•افراط•گرایی:•خدا،•ارتش• کرده••است،•مانند•جهت•بی•مقدمه•ی•پا افراطی•بررس���ی•

کس���تان:•امنیت،•اس���تراتژی•و•آینده•ی•امت•اسالمی• و•جنگ•امریکا•با•ترور•)Abbas,  2004(،•باتالق•پا
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••)2010 ,Malik(•.کستان:•دموکراسی،•تروریسم•و•ملت•سازی هسته•ای•)Butt, 2010(،•پا

که•معتقد•اس���ت•فعالیت•های• گرفت• ای���ن•رویک���رد•را•می•توان•در•قال���ب•رویکرد•دولت•محور•پ���ی•

فرق���ه•ای•ب���ا•حض���ور•س���اختاری•دول���ت•جهت•ده���ی•می•ش���ود•)Talbot, 2005(•و•همچنی���ن•رویکرد•

گون•بر•طرف•های•درگیر• گونا که•قائل•به•تأثیر•معادالت•منطقه•ای•در•دوره•ه���ای•زمانی• منطق���ه•ای،•

•)2000 ,Nasr(••.کستان•است در•منازعه•ی•فرقه•ای•در•پا

رویک���رد•ما•در•این•پژوهش،•توجه•همزمان•به•این•دو•محور•اس���ت.•در•این•مقاله،•عوامل•هویتی•

گروه•های•اس���المی•در• که•س���بب•می•گ���ردد• کس���تان•بررس���ی•می•ش���ود؛•عوامل���ی• افراط-گرای���ی•در•پا

کنند.•براس���اس•نظریه•ی•سازه•انگاری،•برخی• کس���تان،•هویتی•از•جنس•بنیادگرایی•افراط•گرا•پیدا• پا

که•هویت• کس���تان•بررس���ی•می•کنیم•تا•نش���ان•دهیم• عوامل•بر•هویت•تأثیر•دارند.•این•عوامل•را•در•پا

کرده•است. کستان•چگونه•به•سمت•بنیادگرایی•افراطی•سوق•پیدا• دینی•در•پا

بناب���ر•نظری���ه•ی•س���ازه•انگاری،•هویت،•امر•برس���اخته•ی•اجتماعی•اس���ت،•یعنی•هوی���ت•در•فرایند•

اجتماع•ش���کل•می•گیرد•و•ش���رایط•اجتماعی•می•تواند•هویت•جدیدی•بس���ازد.•براساس•این،•شرایط•

اجتماع���ی•می-تواند•خوانش•بنیادگرایانه•ی•افراطی•از•هویت•دین���ی•ارائه•دهد؛•بنابراین،•نمی•توان•

گرفت،•بلکه•مذهب•متأثر•از• کس���تان،•متغیری•مستقل•در•نظر• مذهب•را•در•توضیح•بنیادگرایی•در•پا

رقابت•های•سیاسی•و•عوامل•اجتماعی•بوده•است.

کستان،•بسیاری•از•پژوهشگران•را•بر•آن•داشته• ماهیت•به•ظاهر•مذهبی•بنیادگرایی•افراطی•در•پا

کس���تانی• کم•بر•رواب���ط•میان•فرقه•ای•پا اس���ت•ت���ا•ذات•مذه���ب•را•عامل•اصلی•اف���راط•و•خش���ونت•حا

کس���تان،•پدیده•ای•متأخر•اس���ت•و•پیش���ینه•ی•آن•به•اواخر• بدانن���د،•ول���ی•افراط•گرای���ی•فرقه•ای•در•پا

که•تاریخی• کرد• ده���ه•ی•1970م•برمی•گ���ردد•و•نمی•توان•آن•را•با•اتکای•صرف•به•نفس•مذه���ب•تبیین•

گسترش•افراط•گرایی•فرقه•ای• طوالنی•دارد.•دقت•در•عوامل•ملی•و•منطقه•ای•تأثیرگذار•در•پیدایش•و•

که•نمی•توان•مذهب•را•در•توضیح•این•پدیده،•متغیری•مستقل•در•نظر• کستان،•نشان•می•دهد• در•پا

گرفت.•)عطایی،•شهوند،•1391،•ص•84(•

افراط•گرایی•مبتنی•بر•مذهب•اس���ت،•ولی•مذهب•افراط•گراها،•مذهب•عموم•مردم•نیس���ت.•این•

 ,2011 ,Borum(•کرده•است مذهب•بنا•به•مقاصد•سیاس���ی•دست•کاری•ش���ده•و•خصلتی•آرمانی•پیدا•

کثریت•سنی•و•اقلیت• کس���تان•بیش���تر•به•منازعه•ی•ا p9(؛•از•این•رو،•هر•چند•افراط•گرایی•فرقه•ای•در•پا

گویای•همه•ی•ابعاد•منازعه•باشد.•)عطایی،•شهوند،• ش���یعه•مربوط•می•شود،•این•تعریف•نمی•تواند•

1391،•ص•86(•

کستان،•نمی•توان•بر•صرف•مباحث•و•جهات•دینی• براس���اس•این،•برای•بررس���ی•افراط•گرایی•در•پا
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کش���ورهای•اس���المی•دیگر•نیز•وجود•دارد،• کرد،•زیرا•این•نوع•نگرش•های•دینی•و•بنیادگرایی•در• تکیه•

ولی•نمود•و•خروجی•افراط•گرایانه•از•آن•دیده•نمی•شود.•این•موضوع•وقتی•بیشتر•جلب•توجه•می•کند•

گروه•ه���ای•غیربنیادگرا•نیز•ویژگی•های•افراط•گرایان���ه•می•یابند؛•از•این•رو،• کس���تان،• که•می•بینیم•در•پا

الزم•است•رویکردهای•چندعلیتی•و•غیرمعرفتی•را•مد•نظر•قرار•دهیم.

چارچوب نظری

گفته•می•ش���ود.•ویژگِی•مشترک• گس���ترده•ای•از•رویکردهای•روابط•بین•الملل• س���ازه•انگاری،•به•انواع•

که•واقعیت•اجتماعی•برساخته•است•و•مفاهیم•اجتماعی،• گونه•های•سازه•انگاری•این•است• همه•ی•

از•طری���ق•تعام���الت•اجتماعی•ب���ه•وجود•می•آی���د.•)پرای���س،•1386،•ص•518-520؛•لینکلیتر،•1386(•

نقش•و•جایگاه•س���اختارهای•معنایی،•ایده•ها،•هنجارها•و•ارزش•های•بیناذهنِی•مش���ترک•در•تحلیل•

سیاست•بین-الملل،•تکوین•متقابل•ساختار•و•کارگزار،•هویت•و•تأثیر•آن•در•تعریف•منافع،•از•مهم•ترین•

مؤلفه•های•هستی•ش���ناختی•سازه•انگاران•اس���ت.•)فیروزآبادی،•1391،•ص•39-49(•سازه•انگاران،•با•

کید•دارند.• توج���ه•به•انگاره•ه���ا،•معانی،•قواعد،•هنجارها•و•رویه•ها،•بر•نقش•تکوین���ی•عوامل•فکری•تأ

)مشیرزاده،•1385،•ص324(•

کنشگران•است؛•هویت•عبارت•است• یکی•از•مس���ائل•اصلی•هستی•شناختی•سازه•انگاری،•هویت•

که•خاص•نقش•است.•هویت•ها•را•نمی•توان•به•شکلی•ماهوی،• از•فهم-ها•و•انتظارات•در•مورد•خود،•

ک���رد.•آنها•ذاتًا•ام���وری•رابطه•ای•اند•و•بای���د•مجموعه•ای•از• یعن���ی•ج���دا•از•بس���تر•اجتماعی•آنها•تعریف•

گرفتن•دیگران،•به•خود•نسبت•می•دهد.•)همان،•ص332(• کنشگر•با•در•نظر• که• معانی•تلقی•شوند•

که•تمایالت•انگیزشی•و•رفتاری•ایجاد•می•نماید.• کنش���گران•اس���ت• هویت•به•معنای•ویژگی•ای•در•

کنشگر•از•زبان•دیگران• کنشگر•از•خود•و•بازنمایی• که•اساس���ًا•ذهنی•اس���ت،•ریشه•در•فهم• این•ویژگی،•

به•همان•شکل•دارد.•)جمالی،•1389،•ص20(•

برخی•منابع•ایجاد•هویت،•درونی-•فردی•هس���تند،•مانند•افکار،•ایدئولوژی•و•مؤلفه•های•زبانی-•

کنش���گر• که•ش���امل•نوع•تصور•و•برداش���ت•دیگران•از• قومی•و•برخی•بیرونی-•س���اختاری•)اجتماعی(،•

است.•از•این•سخن•دو•برداشت•می•شود:

1.•هوی���ت•در•چارچ���وب•بس���تری•تاریخ���ی•معن���ا•می•یابد•و•به•ص���ورت•اجتماعات•ساخته•ش���ده•و•

کنش•های• که• ماهیت���ی•بین•االذهان���ی•دارد؛•ب���ه•این•ترتی���ب،•هویت•های•متفاوتی•ش���کل•می•گی���رد•

••)2000 ,See:•Copeland(••.متفاوتی•برمی•انگیزد

که•در•رویارویی•ب���ا•هویت•های•دیگر•تعریف• 2.•بخش���ی•از•هوی���ت•نه•بر•پایه•ی•ویژگی•های•ذات���ی،•
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که•در•تعامل•با•ایفای•نقش•ضدتروریسم•نظام•های• می•شود،•مانند•تروریست•نامیدن•افراط•گرایان،•

که•در•موضعی• کم•معنا•می•یابد.•در•این•ش���رایط،•افراط•گرایان•بازیگرانی•تلقی•می•شوند• سیاس���ی•حا

وی���ژه•در•س���اختار•بین•الملل���ی•و•پی���روی•از•هنجارهای•خاص•تعریف•می•ش���وند•و•براس���اس•آن•عمل•

می•کنند.•)ر.ک:•جمالی،•1389،•ص27(•

عوامل مؤثر بر هویت از نگاه سازه انگاران عبارت است از:

1. هنجارها و قواعد رفتاری؛

هنجارها•جایگاه•مهمی•برای•ش���کل•دهی•رفتار•دارد.•هنجار،•درِک•جمعی•از•رفتار•مناس���ب•بازیگران•

کنشگران•دیگر• اس���ت.•هنجارها•انتظارات•ذهنیتی•مشترک•و•مبتنی•بر•ارزش•ها•درباره•ی•رفتارهای•

که•مبتنی•بر•پیشینه•ای•از•عوامل•ذهنی•و• است؛•از•این•رو،•رفتارها•براساس•هنجارها•شکل•می•گیرد•

تجربه•ی•تاریخی-•فرهنگی•اس���ت.•در•چنین•فضایی،•قانونمند•بودن•و•قابل•پیش•بینی•بودن•رفتار•

کنشگران•معنا•می•یابد.•)ر.ک:•همان،•ص•25(•

گر•چه•حضور•هنجارها•تبعیت•را•دیکته•نمی•کند•و•هر•هنجار•جدید•یا•نوظهور•باید•با•هنجارهای• ا

که•هویت•را•تعریف• موجود•و•چه•بسا•متعارض•رقابت•نماید،•هنجارها•مانند•قواعدی•عمل•می•کنند•

می•نمایند•و•بدین•سان•به•هویت•قوام•می•بخشند.•)کتزنشتاین،•1390،•ص•90-89(

2. عقاید و باورها؛

کم•بر•رفتار•است.•در•واقع،•نظام•معنایی•و•باورها،•چگونگی•تفسیر• تفکر•و•عقاید،•مهم•ترین•عامل•حا

بازیگران•از•محیط•پیرامون•را•تعریف•و•تعیین•می•کند.•این•وضعیت•موجب•بروز•رفتارهایی•می•شود•

گون•می•روید.•نظام•افکار•و• گونا که•بیش���تر•بین•االذهانی•است•و•در•بس���تر•ذهنیت•ها•و•برداشت•های•

کنشگران•جهت•و•بدین•وسیله•هویت•ها•را•شکل• عقاید،•با•ایجاد•نوعی•چارچوب•معنایی،•به•رفتار•

می•دهد.•)ر.ک:•جمالی،•1389،•ص25(

گروه•ها•و•جوامع•را•می•س���ازد،• که•بخش���ی•از•هویت•فرهنگی• گروهی•و•انگاره•های•مش���ترک،• باورهای•

گروه•و• که•چیستی• •در•خاطره•ی•جمعی،•اس���طوره•ها،•روایت•های•و•س���نت•هایی•حک•می•شود• معمواًل

که•از• چگونگی•رابطه•ی•آن•را•با•دیگران•قوام•می•بخش���ند.•این•روایت•ها،•پدیده•هایی•ذاتًا•تاریخی••اس���ت•

طریق•نسل•ها•و•با•فرایند•مستمر•جامعه•پذیری•و•اجرای•مناسک•زنده•می•ماند.•)ونت،•1384،•ص•238(•

س���ازه•انگاران•با•تمرکز•بر•اعتقادات•بین•االذهانی•معتقدند•منافع•و•هویت•های•انسان•ها•از•طریق•

اعتقادات•مشترک•شکل•می•گیرد.•)قوام،•1388،•ص222(•
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کنش متقابل بین االذهانی )نمادین(؛  .3

کنش���گران•دیگر،•به•چیزها•ب���ر•پایه•ی•معنایی•آن• که•افراد•مانند• اصل•دیگر•س���ازه•انگاری•این•اس���ت•

کنش•متقابلی• که•ذاتًا•مقوله•ای•ارتباطی•است،•در•چنین•فضای• عمل•می•کنند.•بخشی•از•هویت•نیز•

شکل•می•گیرد.•)ر.ک:•ریتزر،•،•1374(•

کنش���گران•مبتنی•بر•مالحظه•ی•هویت•و•منافع•از•دیدگاه•خودی•و•هویت• براس���اس•این،•تعامل•

منافع•آنها•از•دیدگاه•دیگران•انجام•می•شود.•)ونت،•1384،•ص272(•

که•چه•رفتاری•مناسب• کنشگر•در•این•باره،• در•سازه•انگاری،•منطق•مطلوبیت•هر•رفتار•و•قضاوت•

که•براساس•محاسبات•عقالیی•هزینه•و•فایده•)نتیجه•گرایی(• اوست،•برخالف•منطق•جریان•ِخردگرا،•

که•در•ش���کل•دادن•به•عالیق،• عم���ل•می•کن���د،•بر•س���اختارهای•عقیدتی-•ایدئولوژیک•مبتنی•اس���ت•

هنجاره���ا•و•هویت•ه���ا•س���بب•خل���ق•منطق•مناس���ب•می•ش���ود.•این•منطق•ب���ه•محی���ط•اجتماعی•و•

کرد.•)ر.ک:•جمالی،• هنجاری•اهمیت•می•دهد•و•معتقد•است•نمی•توان•رفتار•را•جدا•از•بافتار•بررسی•

1389،•ص•33-32(•

4. فرهنگ و ارزش ها؛

رفتار•افراد•جامعه•با•ش���رایط•ویژه•ی•محیط•فکری-•فرهنگی•جامعه•تناس���ب•دارد.•فرهنگ•افزون•بر•

که•به•وسیله•ی•تکوین•هویت•به•رفتارها•شکل•می•دهد،•می•تواند•با•ایجاد•زمینه•ی•فرهنگی،•بر• این•

رفتار•اعضای•جامعه•تأثیر•بگذارد.

که• »شخصیت•شناس���ی«•و•»الگوهای•فرهنگی«،•دو•عنصر•اساس���ی•مکتب•فرهنگ•گرایی•اس���ت•

رفتارشناس���ی•را•ب���ا•تعریف•فرهنگ•پیون���د•می•دهد.•)ر.ک:•اسپنس���ر،•1378،•ص•80(•براس���اس•این•

مطالعات،•می•توان•نمود•و•بازتاب•شاخصه•های•فرهنگ•را•در•شخصیت•واقعی•انسان•ها•و•رفتارهای•

روزمره•شان•دید.

براس���اس•نظریه•ی•فرهنگی،•خش���ونت،•ذهنیت•ها،•عقاید،•اس���طوره•ها•و•باورهای•موجود•در•هر•

که•بروز•یافتن•یا•نیافتن•بروز•خشونت•را•تقویت• جامعه•ای،•به•نوعی•زمینه•ای•فرهنگی•ایجاد•می•کند•

می•نماید.•)فکوهی،•1378،•ص•79(•

در•مطالعات•انسان•شناس���ی•تالش•ش���ده•اس���ت•ب���ا•بهره•گی���ری•از•دو•مفهوم•شخصیت•شناس���ی•

و•الگوه���ای•فرهنگ���ی،•تأثیر•مؤلفه•ه���ای•فرهنگی•بر•رفتار•افراط•گرایانه•بررس���ی•ش���ود.•این•دس���ته•از•

مطالعات،•ش���اخصه•های•فرهنگی•خش���ونت•را•در•روان•شناس���ی•ش���خصیتی،•آموزه•های•مذهبی•و•

قومی•و•باورهای•س���نتی•و•متعصب•جس���ت•وجو•می•کند.•براس���اس•این،•برخی•مردم•اساس���ًا•از•نظر•
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گرایش•آنان•به•خش���ونت•مؤثر•اس���ت.•)ر.ک:• که•در•می���زان• فرهنگ���ی،•تن���دروی•را•تأیی���د•می•نماین���د•

اسپنسر،•1378،•ص•22(•

کستان عوامل مؤثر بر هویت افراط گرا در پا

که•در•مقدمه•ی• کلی•هویت•بنیادگرایی•افراط•گرا،•خش���ونت•اس���ت•)چنان• که•ویژگی• با•توجه•به•این•

کید•اصلی•بر•خش���ونت• کس���تان،•تأ گذش���ت(،•در•بررس���ی•عوامل•مؤث���ر•بر•هویت•افراط•گرا•در•پا مقاله•

کستان•نیز•تبیین•می•شود. است.•در•این•بحث،•در•واقع،•عوامل•مؤثر•بر•خشونت•گرایی•در•پا

که•پش���توانه•ی•بس���یار•ق���وی•هویتی•و• افراط•گرای���ی،•نوع���ی•رفتار•خش���ونت•گرای•هدفمند•اس���ت•

گ���ی•آن•صدمه•زدن•به•دیگران•اس���ت.•)جمال���ی،•1389،•ص•11- ایدئولوژی���ک•دارد•و•مهم•تری���ن•ویژ

12(•افراط•گرای���ی،•یکی•از•صورت•های•پدیداری•بنیادگرایی•اس���ت.•البته•افراط•گرایی،•ُبعدی•بیش•از•

که•آن•را•از•بنیادگرایی•متمایز•می•کند.•این•بعد،•در•واقع،•خش���ونت•اس���ت.• بنیادگرایی•در•خود•دارد•

که•عمومًا•به•منظور•تحمیل•باورها،•ایدئولوژی• گروه•هایی•افراط•گرا•می•گویند• به•آن•دس���ته•از•افراد•یا•

)p241 ,2011,Baqai(•.یا•ارزش•های•اخالقی•خود•به•دیگران،•به•خشونت•متوسل•می•شوند

گذش���ت،•عوامل• بناب���ر•آنچه•در•چارچوب•نظ���ری•در•مورد•مؤلفه•ها•و•عوامل•مؤثر•بر•ایجاد•هویت•

کستان•مرور•می•کنیم: مؤثر•بر•هویت•افراط•گرایی•را•در•پا

ارزش ها و فرهنگ خشونت

که• در•تحلیل•های•فرهنگی•خشونت،•ساختار•فرهنگی•جوامع•انسانی•به•رفتار•افراد•جهت•می•دهد•

تغییر•آن،•دشوار•و•زمان•بر•است.

یادگیری اجتماعی و افراط گرایی

ک���ه•می•تواند•ارزش•ها•و•فرهنگ•خش���ونت•را•ب���ه•عنوان•عوامل•هوی���ت•بنیادگرایی• یک���ی•از•مباحث���ی•

کن���د،•یادگیری•اجتماعی•اس���ت.•این•مفه���وم•به•معنای• افراط���ی•در•رهیاف���ت•س���ازه•انگارانه•تبیی���ن•

کنش���گران•با•تعامل•با•یکدیگر،••منافع•و•ترجیح•های•جدیدی•فرامی•گیرند.• که•در•آن• فرایندی•اس���ت•

)p12 ,1998 Chekel(•ای���ن•نظریه،•دلیل•رفتارهای•خش���ونت•آمیز•را•محی���ط•تعلیمی-•فرهنگی•افراد•

گیری•با•مشاهده•های•مستقیم•فردی•انجام•می•شود.•در•درازمدت،•وقتی•انسان•ها•در• می•داند.•فرا

که• گرد•نوعی•ویژه•از•رفتار•قرار•می•گیرند،•صورت•های•مش���خصی•در•تعامالت•آنها•به•وجود•می•آید• فرا

گون•درباره•ی•توانایی•های•خود•پیدا•می•کنند. گونا براساس•آن،•افراد•باورهای•
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گفت•مبنای•این•اس���تدالل،•نظریه•ی•ارتباطات•»کارل•دویچ«•است؛•وی•شاخصه••ی• ش���اید•بتوان•

هم���ه•ی•اجتماعات•را•وجود•حجم•چش���م•گیری•از•تعام���الت•و•مبادالت•میان•آنها•می•داند•)س���ازمند،•

کند.•این•نظریه• گرایی•و•خشونت•ایجاد• که•می•تواند•فضایی•از•همگرایی•و•تعامل•یا•وا 1388،•ص•77(•

کارکرد•آموزش���ی•غیرمس���تقیم• که•نظام•مبادالت•و•ارتباطات•اجتماعی•می•تواند• بر•این•نکته•قرار•دارد•

کید•دارد. داشته•باشد•و•به•نوعی،•بر•تأثیر•محیط•بر•نظام•ارتباطات•و•تعامالت•اجتماعی•تأ

که•همدلی• ک���ه•می•تواند•مفهومی•از•اجتم���اع•القا••کند• گونه• فراینده���ای•مبادل���ه•و•ارتباطی،•همان•

متقابل•و•وفاداری•ها•به•احس���اس•ما•بودن،•اعتماد•و•مالحظات•مشترک•و•شناسایی•حداقلی•از•تصور•

از•خود•و•منافع•و•پیش•بینی•موفقیت•آمیز•رفتار•یکدیگر•را•در•پی•داش���ته•باش���د،•می•تواند•مفهومی•را•از•

که•مبتنی•بر•بدبینی•و•خش���ونت•باش���د•و•با•تمرکز•بر•غیریت•س���ازی•هویتی•متصلب،• اجتماع•القا•نماید•

کند.•)ر.ک:•ادیب•مقدم،•1388،•ص• گروه•های•دیگر•را•بس���یار•س���خت•و•دش���وار• تعامل•و•همگرایی•با•

•)255

که•موارد•متعددی•از•ناامنی،•خش���ونت•و•بی•ثباتی•در• کس���تان،• براس���اس•این،•فضای•عمومی•پا

که•برای•به•دس���ت••آوردن•منافع•و•حفظ•هویتش���ان،• تاریخ•خود•دارد،•به•مردمانش•آموخته•اس���ت•

راه•های•خش���ونت-آمیز•را•برگزینند؛•به•عبارت•دیگر،•در•س���ه•دهه•)1980-2010م(،•ناامنی•و•خشونت•

گیری•مؤلفه•های•خشونت•تحت•شرایط•مستقیم•و•مشاهدات•فردی• کستان،•فرا در•افغانستان•و•پا

انجام•ش���ده•اس���ت.•این•فضا•زمینه•س���از•بسیار•مس���اعدی•برای•رش���د•فرهنگ•جهادگرایی•با•قرائت•

کرد.•)ر.ک:•جمالی1389،•ص•110-109(• افراطی•ایجاد•

فرهنگ قبیله ای

که•چالش•هویتی•افراط•گرایی• کستان•دو•بعد•دینی•و•قومی•دارد•و•خشونت،• هویت•افراط•گرایی•در•پا

کس���تان•ش���دت• کس���تان•به•ش���مار•می•رود،•متأثر•از•هر•دو•بعد•اس���ت؛•از•این•رو،•خش���ونت•در•پا در•پا

گیرترین•و•خش���ن•ترین•نوع•تقابل•هویتی•اس���ت.•سابقه•ی• می•یابد.•منازعات•فرقه•ای-•مذهبی،•فرا

کس���تان•نش���ان•داده•اس���ت• روان-شناس���ی•سیاس���ی•جامعه•ی•از•نظر•مذهبی•متکثر•و•چندقومی•پا

ک���ه•آمی���زه•ای•از•هویت•یابی•و• کش���ور•اس���ت• چالش•های•هویتی،•رایج•ترین•منش���أ•خش���ونت•در•این•

امنیت•هستی•شناختی•را•هدف•قرار•می•دهد.

کارک���رد•روحیه•بخش���ی•نیز•دارد؛• که• نظ���ام•باوره���ای•دینی،•هس���ته•ی•معنایی•دین•داری•اس���ت•

بنابرای���ن،•هویت•مذهبی،•برخالف•هوی���ت•قومی،•فراتر•از•عنصری•روان•ش���ناختی-•اجتماعی•عمل•

کند•هس���ته•ی•معنای���ی•هویتش•به•خطر•افتاده•اس���ت،• گر•فرد•احس���اس• می•کند.•در•این•ش���رایط،•ا
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گر•این• کنش•ه���ای•تهاجمی•ی���ا•تدافعی•برای•جلوگیری•از•نابودی•با•وصف•خش���ن•روی•می•دهد.•ا وا

کند،•قدرتی•اس���طوره•ای•به•دس���ت•می•آورد.•)ر.ک:• هویت•خواهی•دینی،•جنبه•ی•سیاس���ی•نیز•پیدا•

همان،•ص•103-101(•

که•هویتی•ویژه•به•آن•فرهنگ•می•دهد•و•در• هر•بافتار•قومی،•طیفی•از•پدیده•های•فرهنگی•اس���ت•

رفتار•همه•ی•افرادش•تأثیر•می•گذارد.•مهم•ترین•ویژگی•ها•و•مؤلفه•های•آن•عبارت•است•از:

	•در•فرهن���گ•قبیل���ه•ای،•فرهن���گ•و•امنیت•قبیله•در•رقابت•با•قبایل•دیگ���ر•و•به•حجم•جمعیت•و•

سلحشوری•بس���تگی•دارد.•در•چنین•فضایی،•اسلحه•و•خشونت،•ریشه•ی•فرهنگی-•اجتماعی•پیدا•

می•کند.•جهاد•و•اس���لحه،•مهم•تری���ن•مفاهیم•نظام•باورها•و•ارزش•های•س���نتی•در•مناطق•قبیله•ای•

کستان•به•شمار•می•رود. پا

	•فرهنگ•قبیله•ای•بیش•از•آن•که•به•مهندسی•عقل•جمعی•شکل•بگیرد،•به•نیازهای•غریزی•اتکا•دارد•

که•سبب•ایجاد•نوعی•خودمداری•و•تعصب•می•شود•و•تحقق•ایده•ها•را•از•طریق•خشن•تأیید•می•کند.•نوع•

کستان،•مبتنی•بر•الگوی•شورشگری•و•قانون•گریزی•است. رفتار•جنگجویان•مناطق•قبایلی•پا

	•در•فرهنگ•قبیله•ای،•عرف•اجتماعی•سنتی،•بیشتر•از•قانون•سیاسی•پذیرفته•و•تأیید•می•شود،•

که•یکی•از•مهم•ترین•عواملی• زیرا•رسوم•و•آیین•قبیله،•جزمیت•و•تقدس•دارند؛•به•این•ترتیب،•قانون،•

کارایی•خارج•می•شود. جلوگیری•کننده•از•رفتارهای•خشونت•گرایانه•در•جامعه•است،•از•اعتبار•و•

که•خود•را•در•برابر•رقبا•و•دولت•مرکزی•آسیب•پذیر•می•بینند،• کس���تان،• از•نظر•مردمان•قبیله•ای•پا

که•نوعی•مکانیس���م•دفاعی•ضروری•برای•بقای•اجتماعی• جنگ•و•خش���ونت•نه•تنها•مردود•نیس���ت،•

برشمرده•می•شود.

	•در•فرهن���گ•قبیله•ای،•عقاید•مذهبی•دچار•تفاس���یر•تنگ•نظرانه•و•متعصب•قبیله•ای•می•ش���ود•

که•فرهن���گ•قبیله•ای،• کنند،•ب���ه•ویژه• و•نمی•توان���د•مش���کل•خش���ونت•را•در•فرهن���گ•قبیل���ه•ای•حل•

اسطوره•پس���ند•اس���ت•و•به•باورهای•خود•رنگ•تقدس•می•دهد؛•از•این•رو،•مخالفان•خود•را•مستحق•

رفتار•خشن•می•داند.

کستان،•مبتنی•بر•رقابت•محض•بر•سر• »فلس���فه•ی•قدرت•در•فرهنگ•سیاسی•قومی-•قبیله•ای•پا

ک•و•امثال•آن•اس���ت.•تس���لط•به•وسیله•ی•زور•و•شرایط•سخت•رقابتی،•روحیه•ای• منافع،•مراتع،•امال

که•حاصل• خش���ن•و•جس���ور•به•افراد•قبیله•می•دهد.•نزد•آنها•قدرت،•غیرت•و•خشونت•یک•معنا•دارد•

که•قدرت•برت���ر،•از•دهانه•ی•تفنگ•بیرون• آن•انعطاف•ناپذی���ری•در•براب���ر•رقباس���ت.•هنوز•هم•باور•این•

کارگش���اترین•ابزار•اعمال•قدرت•اس���ت،•در•تفکر•بس���یاری•از•س���ران•قبایل•وجود•دارد«.• می•آید•و•زور،•

)همان،•ص•112(•
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کس���تان،•خش���ونت•ورزی•و•افراط•گرایی•بر•جغرافیای•قبیله•ای•پش���تون•تطبیق•دارد.•زندگی• در•پا

این•قبایل•در•محیطی•با•ویژگی•رنج،•مصیبت•و•نزاع،•س���بب•ش���ده•اس���ت•افرادی•جاه•طلب،•خشن•

و•تندرو•ش���وند.•در•این•جوامع،•خش���ونت•و•نمایش•خشونت•بار•قدرت،•ارزشی•بزرگ•تلقی•می•شود.•

)ر.ک:•فکوهی،•1378،•ص•80(•

که•هویت،•امنیت• در•مجموع•به•نظر•می•رسد•پی•آمد•فرهنگ•خشونت،•خشونت•فرهنگی•است•

و•حیات•را•در•خشونت•تعریف•می•کند.•)ر.ک:•افتخاری،•1378،•ص•128(•

که•در•موارد•متعدد• کشور•است• کستان،•بحران•هویت•قومی•در•این• یکی•از•مهم•ترین•معضالت•پا

کرده•است. جنبه•ی•امنیتی•پیدا•

کس���تان،•خصومت•گرایی•س���اختار•فرقه•ای•)عارفی،•1380،•ص43- یکی•از•نتایج•قوم•گرایی•در•پا

که•از•پندار•حقانیت• 44(•است.•ساختارهای•فرقه•ای•مبتنی•بر•عصبیت•های•شدید•اعتقادی•است•

مطل���ق•خود•و•بطالنیت•دیگران•نش���ئت•می•گیرد.•این•نوع•تلقی•از•خود•و•دیگران،•مش���کالت•جدی•

که•بار•ارزش���ی•ش���دیدی• گروه•ها•به•وجود•آورده•اس���ت،•زیرا•این•پندار،• در•چگونگی•روابط•اجتماعی•

کرده،•احساس���ات• دارد،•جامع���ه•را•ب���ه•دس���ته•های•حق•و•باط���ل•و•پذیرفتنی•و•ناپذیرفتنی•تقس���یم•

خصومت•جویانه•هر•یک•را•نسبت•به•دیگری•تحریک•می•نماید؛•از•این•رو،•شاهد•برخوردهای•بسیار•

کستان•بر•بستر•ارزش•های•قومی•و•قبیله•ای• گروه•های•اسالمی•در•پا افراط•گرایانه•و•خشونت•آمیز•بین•

بوده•ایم.•)ر.ک:•عادل1996،•ص•81•و•82(•

کس���تان•و•ارزش•های•فرهن���گ•قبیله•ای•وقتی•بیش���تر•نمایان• ارتب���اط•بنیادگرای���ی•افراط���ی•در•پا

کستان،•در•بستر•قومیت•پشتون•روی•داد.• که•بدانیم•انتقال•طالبان•به•پا می•شود•

که•برپایه•ی•پیوندهای•قبیله•ای••و• کستان•هستند• پشتون•ها•یکی•از•قومیت•های•مهم•و•مؤثر•در•پا

که•هم•مرز• سنت•های••ناسیونالیستی•ریشه•دار،•با•هم•نژادان•خود•احساس•همبستگی•عمیقی•دارند•

که•حتی•دوگانگی•در••تابعیت••و•ش���هروندی•نیز•نتوانس���ت• گونه•ای• آنان•در•افغانس���تان•هس���تند،•به•

کستان•به•پشتون•های•افغانستان•و•ایجاد•طالبان•در•افغانستان• مانع•یاری•رساندن•پشتون•های•پا

کس���تان•و•افغانستان،•پیوند• گروه•های•افراطی•پا کنار•مبانی••فکری••مش���ترک•• ش���ود.•این•مس���ئله•در•

کس���تان•دانست.•)ر.ک:• که•می•توان•مهم•ترین•نتیجه•ی•آن•را•تش���کیل•طالبان•پا کرد• عمیقی•ایجاد•

عارفی،•1378ش(

ک هویتی و غیریت سازی هویتی متصلب اشترا

کس���تان،•در•ایجاد•هویت•مش���ترک•در•تقابل• بخ���ش•مهم���ی•از•ارزش•های•بنیادگرای���ان•افراطی•در•پا
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گرفته•است. غیرمنعطف•با•هویت•های•دیگر•شکل•

گس���ترش•آن•نیز•مؤثر•ب���وده،•ایجاد•هویت• که•در• یک���ی•از•مؤلفه•ه���ای•مهم•در•فه���م•افراط•گرایی،•

مشترک•براساس•ارزش•های•بنیادین•همسان،•عالیق•و•عقاید•مشترک•و•جهان•بینی•یکسان•است.•

جهان•وطن،•درک•مش���ترک•و•مش���ابه•از•شرایط•موجود،•مهم•ترین•مؤلفه•این•هویت•مشترک•است.•

اعتقاد•به•هویت•مش���ترک،•س���بب•انسجام•و•همبس���تگی•آنها•در•س���طوح•منطقه•ای•و•حتی•جهانی•

می•شود.•)ر.ک:•جمالی،•1389،•ص•101-100(•

که•مرزبندی•های• کستان•برساخته•ی•غیریت•سازی•ای•است• بخش���ی•از•هویت•افراط•گرایان•در•پا

کس���تان•را• گروه•های•دیگر•ایجاد•می•کند.•براس���اس•این،•»دگر«•افراط•گرایان•پا هویت���ی•را•در•تعامل•با•

بریلوی•میانه•رو،•تصوف،•تش���یع،•احمدیه•و•دیگر•اقلیت•های•مذهبی•تشکیل•می•دهند.•این•طیف•

گس���ترده،•هویت-های•متعارض•و•رقیب•افراط•گرایی•معرفی•می•ش���وند.•افراط•گرایی•با•شناس���اندن•

گس���ترده•به•عنوان•دشمن•مش���ترک•افراط•گرایان،•هویت•و•منافع•همسانی•برای•خود• این•جبهه•ی•

تعری���ف•می•کند.•ای���ن•بازتولید•مرزهای•هویتی•بی���ن•افراط•گرایان•و•دیگران،•موج���ب•بازتولید•هویت•

خشونت•گرای•آنها•نیز•می•شود.

افکار و ایدئولوژی

کنش���گران•هس���تند.•ش���یوه•ی•تعامل•افراد• باوره���ا،•یکی•از•مقوم•های•هویتی•و•در•نتیجه،•رفتارس���از•

که•افراد•از•محیط•پیرامونی،• گونه•ای• با•پیرامون،•براس���اس•فهم•و•تفسیرش���ان•از•محیط•اس���ت،•به•

که•تعین•بخش•هویت•و•رفتار•آنهاس���ت.•براس���اس•این،•آنچه•رفتار• چارچوب•ذهنی•ویژه•می•س���ازند•

افراد•را•تعیین•می•کند،•تصویرشان•از•واقعیت•است،•نه•خود•واقعیت.•)رنشون،•1376،•ص•95(•

فکر•افراط•گرایانه•مبتنی•بر•محورهایی•اس���ت،•مانند•نوع•تحلیل•برداش���ت•از•دین،•انسان،•دنیا،•

که•مبتنی•بر• حکومت،•نهادهای•اجتماعی،•رشد•تمدنی.•بخشی•از•عملکرد•افراط•گرایان•بیش•از•آن•

که•از•این•تحلیل•ها•در•مورد•وقایع•بیرونی• واقعیت•های•بیرونی•باش���د،•مبتنی•بر•افکار•ذهنی•اس���ت•

روی•می•دهد.

گس���ترده•ی•جهان•بینی•نظام•باورها)پالمناتر،•1373،•ص1(،•نظامی•از•ایده• ایدئولوژی•به•معنای•

گروه•است•)همان،• و•قضاوت•های•سازمان•یافته•برای•توصیف،•تبیین،•استنتاج•یا•توجیه•موقعیت•

گروه•یا•جامعه•ارائه• که•اساسًا•از•ارزش•ها•نشئت•می•گیرد•و•رهنمودهای•دقیق•برای•عمل•تاریخی• •)5

می•دهد.•)بشلر،•1370،•ص7(•

نتیجه•ی•به•صحنه•آمدن•هر•ایدئولوژی•سیاسی•یا•مذهبی،•شکل•گیری•سیستم•فکری•منسجم•
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که•با•اعتقاد•ایدئولوژیک•تربیت•ش���ده•اس���ت،•ایمان���ی•عمیق•تر•و• و•هدفدار•سیاس���ی•اس���ت.•ف���ردی•

کمت���ر•دچ���ار•تردید•می•ش���ود•و•در•عین•حال،•ش���ور•و•حرارت•افزون•ت���ری•دارد.•)ر.ک:• راس���خ•تر•دارد•و•

جمالی،•1389،•ص•116(•

ک•و•قضاوت•آنها• کس���تان،•ابعاد•ایدئولوژیک•آن•اس���ت.•مال یکی•از•ابعاد•هویتی•افراط•گرایان•در•پا

که•درصدد•اس���ت•برداشت•خود•را•از• درباره•ی•افکار•و•رفتار•دیگران•نیز•معیارهای•ایدئولوژیک•اس���ت•

کنند. دین،•انسان•و•جامعه•به•صورت•خشن•محقق•

کستان•عبارت•است•از: مهم•ترین•مؤلفه•های•فکری-•ایدئولوژیک•هویت•ساز•افراط•گرایی•در•پا

گذشته گرا و جهادگر الف. ایدئولوژی 

کس���تان،•بر•بس���تر•باورهای•سلفی•گری•و•با•اعتقاد•به•خلوص•مبانی•فکری•و•رفتاری• افراط•گرایی•در•پا

گذش���ته•نگری•اس���ت.•س���لفیه•ی•ش���به•قاره•در•قالب•تعالیم•مکتب• عصر•طالیی•پیامبر؟ص؟،•مملو•از•

ک���رد.•پس•از• دیوبندی،•زمینه•ی•مناس���بی•برای•رش���د•س���لفیت•جه���ادِی•خاس���تگاه•القاعده•ایجاد•

شکس���ت•امپراتوری•مغول•از•اس���تعمار•انگلیس•در•ش���به•قاره،•دیوبند•در•مس���یر•تکاملی•خود،•جهاد•

کرد• را•یگانه•راه•احیای•هویت•اس���المی•و•جبران•عقب•ماندگی•مس���لمانان•ش���به•قاره•تبیین•و•تئوریزه•

گرای���ش•اعتقادی•و• کس���تان،•از• )مالزه���ی،•1384،•ص•73-74(؛•ب���ه•ای���ن•ترتی���ب،•افراط•گرایی•در•پا

فقهی،•به•ایدئولوژی•تمام•عیار•ستیزش•گر•و•طردکننده•تبدیل•شد.

که•با•رس���وم•قومی-•قبیله•ای•پش���تون•تلفیق• کس���تان•وقتی•تش���دید•می•ش���ود• جهادگرایی•در•پا

کفار•مانند• کفار،•به•حکومت•های•مس���لمان•همدس���ت•با• می•گردد•و•افراط•گرایان•دایره•ی•جهاد•را•از•

گسترش•می•دهند. کستان•نیز• نظام•سیاسی•پا

کام•مانده•ی•اف���راد•برای•تغیی���ر•اجتماعی•و• ظه���ور•جهادگرای���ی•در•منطقه،•ریش���ه•در•تمای���الت•نا

 ;p2 ,2015 ,International•Crisis•Group(•.سیاس���ی•و•س���رخوردگی•آنان•از•اوضاع•زیستی•ش���ان•دارد

)6-1 p  ,2014 Sana

که•غ���رب•آرای���ش•داده•و•با•الق���ای•ارزش•های• ب���رای•بس���یاری•از•مس���لمانان•جه���ان،•در•جهان���ی•

ضداس���المی•مس���لط•ش���ده•اس���ت،•تنه���ا•دو•راه•جهاد•ی���ا•پذیرش•دائم•ش���هروندی•درج���ه•دو•وجود•

دارد.•بس���یاری•از•مس���لمانان،••انتخاب•جهاد•را•به•جای•سرسپردگی•و•تس���لیم،•منطقی•و•افتخارآمیز•

)p219 ,2013 ,Kilcullen(•.می•پندارند

ب. تأسیس خالفت اسالمی

کس���تان،•تأس���یس•خالفت•اس���المی•براس���اس•ش���ریعت• یک���ی•از•بنیان•های•فکری•افراط•گرایان•در•پا
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کنند.•البته• اسالمی•است؛•به•عبارت•دیگر،•آنها•می•خواهند•ساختار•قدرت•و•نظام•سیاسی•را•شرعی•

که•مبتنی•بر•باورهای•سلفی،•دیوبندی•و•پشتونی•است.•یکی• با•تعبیر•ویژه•ی•خودشان•از•شریعت،•

از•مکانیس���م•های•مهم•افراط•گرایان•در•این•عرصه،•اجرای•سیس���تم•قضایی•مبتنی•بر•شریعت•است•

که•اجرای•ظواهر•مذهبی•در•جامعه•ی•بسیار•سخت•گیر•است؛•به•این•ترتیب،•مثلث•خالفت،•شریعت•

کستان•است. و•قضاوت•در•بستر•ارائه•ی•تفسیر•دیوبندی-•سلفی•از•اسالمی،•مولد•خشونت•در•پا

کنونی،•مورد•توجه•مجاهدین• هدف•از•تأسیس•خالفت،•همیشه•و•از•زمان•احیای•جهاد•در•قرن•

ب���وده•اس���ت.•)ب���رای•نمون���ه،•ر.ک:•نش���ریه•ی•ش���ماره•ی•1•داب���ق،•ص•18،•1435ق(•خالف���ت•یکی•از•

مهم•ترین•ارکان•نظام•سیاس���ی•اهل•س���نت•اس���ت.•فروپاش���ی•امپراتوری•عثمانی،•جهان•س���نت•را•با•

کرد.•بازگش���ت•به•س���لف،•پاس���خی•برای•رفع•این•بحران•بود.•این•ایده•را•نخستین•بار• بحران•روبه•رو•

کردند،•ولی•مورد•سوء•اس���تفاده•ی•نیروهای• در•مصر،•افرادی•مانند•»س���یدجمال«•و•»عبده«•مطرح•

که•س���لفی•گرایی•را•در•آثار•»ابن•تیمیه«•جس���ت•وجو•می•نمودن���د.•)تاجیک،• گرفت• تکفی���ری•ای•ق���رار•

عالیشاهی،•مجیدی•نژاد،•1393،•ص•261-260(•

بازگرداندن•خالفت•اس���المی،•از•پی•آمدهای•اعتقاد•به•اندیش���ه•ی•پیروی•از•س���لف•صالح•اس���ت.•

از•نظ���ر•س���لفیان•جدی���د،•خالف���ت•موجب•حراس���ت•از•دین•و•دنیاس���ت.•ای���ن•امر•ب���ا•اصل•االنقالبیه•

کامل•جوامع•جاهلی•معنا•می•دهد.•)غفاری•هشجین،•علیزاده•سیالب،• که•طرد• تحقق•یافتنی•است•

1393،•ص•97(•

که•منابع•تولید•و•ترویج•این•افکار•و•ایدئولوژی• کنیم• در•این•جا•مناسب•است•به•این•نکته•اشاره•

که•مؤلفه•های•هویت•بنیادگرا• کستان،• کس���تان•چیس���ت؟•یکی•از•مهم•ترین•علل•این•افکار•در•پا در•پا

کستان•را•می•سازد،•مدارس•علمیه•است. در•پا

•،)p40 ,1991 ,JavidBurki(•گرفت کستان•شدت• که•اسالمی•سازی•در•پا در•دوران•»ضیاءالحق«،•

 ,Haqqani(•.گروه•های•اسالمی•بنیادگرا•تبدیل•شد کستان•به•مرکزی•ایدئولوژیک•و•سازمانی•برای• پا

ک���رد.•وی•با•افزای���ش•بودجه•ی•این• P ,5-2004.90(•در•ای���ن•دوره،•م���دارس•دین���ی•به•ش���دت•رش���د•

کرد•و•در•چارچوبی•قانون���ی•قرار•دارد.• م���دارس،•فعالی���ت•س���ازمان•های•مذهبی•افراط•گرا•را•تس���هیل•

گرایش•های•چپ•اس���تفاده•نماید•و• کند•ت���ا•از•آنها•در•برابر• وی•می•خواس���ت•م���دارس•دینی•را•تقویت•

کستان•بهره•ببرد.• همچنین•از•این•مس���یر،•از•ارائه•ی•اسالمی•س���ازی•یکدست•به•عنوان•ایدئولوژی•پا

)ر.ک:•امیری،•1372،•ص266(

کس���تان•به•محلی•ب���رای•تربیت•نیرو•و•ترویج•اف���کار•بنیادگرایانه• از•ای���ن•ب���ه•بعد•حوزه•های•علمیه•پا

کند. که•حتی•مبارزات•و•مخالفت•های•دولت•در•دوره•های•بعد•نیز•نتوانست•آن•را•متوقف• تبدیل•شد•
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کستان•مؤثر•هستند: گسترش•بنیادگرایی•افراطی•در•پا مدارس•علمیه•از•دو•نظر•در•

که•با•ارائه•ی•قرائتی•خشن•  1.•تعالیم•دیوبندیه،•مهم•ترین•مبنای•ایدئولوژیک•این•مدارس•است•

کس���تان•تش���کیل•می•دهد.•)مس���عودنیا،••ش���اه•قلعه،• و•متأث���ر•از•وهابیت،•بنیادگرایی•افراطی•را•در•پا

1388،•ص210(

 2.•در•این•مدارس،•افزون•بر•آموزش•بنیادگرایی،•اقتدار•سازمانی•بنیادگرایی•نیز•محقق•می•شود.•

کمک•مدارس• این•موضوع•در•دوران•ضیاء•الحق•تش���دید•ش���د.•وی•برای•مداخله•در•افغانستان،•به•

کوشید؛•آنها•را•به•ارتش•راه•داد•و•ارتقای•ارتشیان• علمیه•نیاز•داشت؛•از•این•رو،•در•سازمان•دهی•آنها•

ک���رد•)ر.ک:•ش���فیعی،•1384،•ص3(؛•به•این• گذراندن•آموزش•های•این•مدارس•مش���روط• را•نی���ز•ب���ه•

ترتیب،•ارتش•براس���اس•افکار•دیوبند،•ایدئولوژیک•ش���د•و•از•س���وی•دیگر،•حوزه•های•علمیه•جنبه•ی•

کردند. نظامی•و•ارتشی•پیدا•

کستان•نادیده•گرفت•که•رهبران•گروه•های•بنیادگرا• هیچ•گاه•نمی•توان•این•حقیقت•میدانی•را•در•پا

کس���تان•هس���تند•و•اعضای• کس���تان•و•حت���ی•افغانس���تان،•دانش•آموخته•ی•مدارس•دینی•در•پا در•پا

ک���ه•در•این•مدارس•درس•خوانده•اند.• گروه•ها•را•طلبه•هایی•تش���کیل•می•دهند• اصلی•هر•یک•از•این•

)ر.ک:•رشید،•طالبان•اسالم،•1379،•ص•146-147؛•حقانی،•1377،•ص115(•مدرسه•های•حقانیه،•

که•س���ربازهای•طالبان•افغانس���تان•را•تربیت•می•کند.•بیش���تر•دانش•آموختگان•این• کزی•اس���ت• از•مرا

مدرس���ه•در•بازگش���ت•به•افغانس���تان،•فرمان���ده•عملیات•های•نظام���ی•بوده•اند.•بیش•از•هش���ت•وزیر•

کابینه•طالبان،•از•مدرس���ه•های•حقانیه•دانش•آموخته•ش���ده•اند.•)p36 ,2010 ,Kamran(چند•نفر•از•

که•در•شهرک•بنوری•در• گشته•اند• وزرای•طالبان•نیز•از•مدارس•جامعه•العلوم•االسالمیه•دانش•آموخته••

)p9 ,2010 ,Tariq(•.کراچی•قرار•دارد حومه•ی•

قواعد و هنجارهای افراط گرایان

که• گس���ترده•ی•آنها•توزیع•و•نهادینه•ش���ده•است• گونه•ای•در•ش���بکه•ی• قواعد•رفتاری•افراط•گرایان•به•

کمتر•رخ•می•دهد•و•از•این•رو،•نوعی•نظم•ساختاری•و•همسانی•سازمانی•بین•آنها•ایجاد• تخلف•از•آن•

شده•است.

ضعف ظرفیت سازشی

که• بارزترین•قاعده•ی•رفتاری•افراط•گرایی،•پایین•بودن•آس���تانه•ی•تحمل•یا•ظرفیت•سازش���ی•اس���ت•

سبب•شکنندگی•مکانیسم•عصبی-•رفتاری•افراط•گرایان•می•شود.•آنان•فقط•درک•خود•را•از•اسالم•و•
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که•س���بب•بروز•دوگانه•هایی•متصلب•می•شود.•در•این•شرایط،•تعامل•آنها• سیاس���ت•اصیل•می•دانند•

با•دیگران•بسیار•شکننده•و•چالشی•می•گردد.

کرده•اند.•بنیادگرایان• افراط•گرایان•فرایند•هویت•سازی•خود•را•به•مبارزه•ی•سیاسی-•امنیتی•تبدیل•

که•هویت•مبتنی•بر•ش���ریعت•جهادگرا•باید•ارزش•هنجاری•و•قواعدس���از• کس���تان•پافش���اری•دارند• در•پا

گیرد. دانسته•و•به•رسمیت•شناخته•شود•و•نظم•و•ساختار•قدرت•جامعه•نیز•فقط•مبتنی•بر•آن•شکل•

که•ماهیت•این•روند•-•فی•نفس���ه-•تنش•زا•و•بحران•زاس���ت،•وجود•موانع•متعدد•در• افزون•بر•این•

مس���یر•تبدیل•ش���دن•هویت•فردی•ایدئولوژیک•افراط•گرایان•به•هویت•سیاس���ی•غالب•و•ش���کل•دهی•

به•س���اختار•قدرت•مبتنی•بر•آن،•توس���ل•به•خش���ونت•ضد•هویت•های•دیگر•را•ترغیب•می•کند.•)ر.ک:•

جمالی،•1389،•ص•101(•

کرد.• ریش���ه•ی•این•هنجار•بنیادگرایی•افراطی•را•باید•در•مبانی•معرفت•ش���ناختی•آن•جس���ت•وجو•

که•براس���اس•آن،• یکی•از•مؤلفه•های•معرفت•ش���ناختی•بنیادگرایی،•اصل•نبود•تبعیض•ایمان•اس���ت•

کردن(•نیس���ت؛•از•این•رو،•فرد•یا•ایمان• ایمان،•امر•به•هم•پیوس���ته•اس���ت•و•تجزیه•پذیر•)بعض•بعض•

که•ایمان•ندارد،• کس���ی•هم• گنه•کاران•نمی•توانند•ایمان•داش���ته•باشند•و• کافر•اس���ت.• دارد•یا•ندارد•و•

کافر•و•مهدورالدم•است.•نکته•ی•دوم•در•نبود•تبعیض•ایمان،•ب�ه•رابطه•ی•ایمان•و•عمل•در•اندیشه•ی•

خوارج•مربوط•می•ش���ود؛•از•نظر•خوارج،•ایماْن•صرف•اعتقاد•نیست،•بلکه•عمل•هم•بخشی•از•ایمان•

کفار•به•ش���مار•می•آید.• ک���ه•در•مرحله•ی•عمل•سس���تی•می•کند،•ایم���ان•ندارد•و•ج���زو• کس���ی• اس���ت•و•

)ابوالنصر،•1956،•ص•56(

کرد،•زیرا•از•سویی،•همگان•)که•عاری•از• براساس•چنین•اصل•ایمانی،•هرگز•نمی•توان•جامعه•ای•برپا•

گناه•می•شوند•و•از•سوی•دیگر،•هر•کسی•نیز•ممکن•است•خود•را•بی- گونه•ای•مرتکب• خطا•نیستند(•به•

کافر•بپندارد•و•با•وی•درافتد.•در•این• گناه•کار•و• گناه•تصور•کند•و•دیگرانی•را•که•به•آیین•و•مرامش•نیستند،•

کافر•یا•مسلمان•تلقی•نمی•شود،•اساسًا•امکانی• گناه•کار•یا•بی•گناه،• کل•جامعه•ب�ه•صورت•افراد• که• منظر•

که•نه••تنها•افراد•جامعه•باید•مصون•از• ب�رای•صورت•بندی•جامعه•وجود•نخواهد•داش���ت.•دشوارتر•این•

که•دولت•اسالمی•نیز•باید•مبرا•از•خطا•باشد.•)ولهوزن،•1375،•ص43( خطا•باشند،•

که•براساس•آن،• گروه•های•بنیادگرای•افراطی•سبب•نوعی•تفکر•دووجهی•می•شود• تصلب•هویتی•

دیگران•با•ما•هستند•یا•ضد•ما.•)ر.ک:•برنارد•و•دیگران،•1390(•حاصل•این•تفکر،••انحصارطلبی•هویتی•

که•خواس���تار•استانداردهای• که•از•تورم•مانعیت•اغیار•در•برابر•جامعیت•افراد•ناش���ی•می•ش���ود• اس���ت•

مش���خص•و•سخت•گیرانه•ای•برای•هویت•دینی•همکیش���ان•می•گردد.•)ر.ک:•معلوف،•1382(•در•این•

کند،• کامل•گرایانه•ع���دول• ک���ه•از•این•اس���تانداردهای•س���خت•گیرانه•و• می���ان،•هر•یک•از•همکیش���ان•
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انگشت•نما•خواهد•شد.•)ر.ک:•بارون،•برنسکامب،•1388(

خشونت گرایی

گروه•های•بنیادگرای•افراطی،•آنان•را•از•اسالم•دور• اس���الم،•دین•مهربانی•اس���ت،•ولی•خش���ونت•ورزی•

گرانه•در•اس���الم•به•قدری• کرده•اس���ت.•)الحس���نی،•1393،•ص•381-416(•جنبه•های•تعاملی•و•مدارا

که•حتی•برخی•اندیش���مندان•غربی•نیز•در•ترس���یم•روند•پیش���رفت•و•استحکام• قوی•و•پررنگ•اس���ت•

گفته•اند.•)دورانت،•1368،•ج4،•ص•432(• تمدن•اسالمی،•از•مدارا•و•جنبه•های•تعاملی•اسالم•سخن•

که•امروزه•به•مس���یحیان•متصف•هستند،•از• که•آنها•روحیه•ی•مدارا•و•سازش���ی•را• جالب•این•جاس���ت•

اسالم•می•دانند.•)لوبون،•1354،•ج1،•ص•141(

که•آن•را• بخش���ی•از•خش���ونت•بنیادگرای•افراط���ی،•در•انحراف••آن���ان•در•مورد•مفهوم•جهاد•اس���ت•

کرده•اس���ت.•»دگرس���تیزی«،• کفر،•به•ترور•تبدیل• ب���ه•قتال•و•س���پس•با•تحریف•در•مفه���وم•و•مصداق•

که•مبتنی•ب���ر•دوگانه•ی•متخاصم•»خودی-•دش���من«• گروه•های•بنیادگراس���ت• یک���ی•از•هنجاره���ای•

س���تیزه•جویی•مس���تمر•با•نیروهای•غیرخودی•را•به•دنبال•دارد.•در•مقاب���ل•چنین•دیدگاهی،•رویکرد•

اصیل•اس���المی•به•جای•پافش���اری•بر•دوگانه•ی•ضرورتًا•متخاصم•»خودی-•دش���من«،•بر•س���ه•گانه•ی•

که•براس���اس•آن،•ضرورتًا•فضای•مناسبات• کید•می•کند• ممکن•التخاصم•»خودی-•غیر-•دش���من«•تأ

کفار•حربی•می•تواند• کنده•از•تخاصم•نبوده،•صرفًا•رویارویی•با• تمام•نحله•های•س���ه•گانه•ی•یادشده،•آ

توجیه•پذی���ر•باش���د؛•)جمعی•از•پژوهش���گران،•1383،•ص•202(•در•نتیجه،•آنچ���ه•موجب•خصومت•و•

نزاع•است،•»حربی•بودن«•آنهاست،•نه•»غیریت«•آنها.

گفت وگو سد باب تعامل و 

که•به•معنای•• یک���ی•از•مهم•تری���ن•هنجارهای•اجتماعی،•پذیرش•»حضور•دیگری«•اس���ت؛•حض���وری•

گفت•وگوی•برابر•دیگری•با•خویش���تن•اس���ت،• قب���ول••تف���اوت••و•حق•حضور•متفاوت•دیگ���ری•و•امکان•

گروه-های•بنیادگرای•افراطی•اساسًا•طرف•مقابل•را•به•مسلمان•و•همکیش•نمی•دانند•و•آنان•را•• ولی•

گفت•وگو••باقی•نمی•ماند،•زیرا• خارج••از•اسالم•برمی•شمارند.•با•این•گونه•رویکرد•افراطی،•زمینه•ای•برای•

گونه•افراد••و•جریان•ها•،•دغدغه•ای• رابطه•ی•دوسویه•به•منظور•تعامل•و•تفاهم•صورت•نمی•بندد.•این•

کیان•خویش•در•س���ر•نمی•پرورانند•و•در•نظر•آنان،•دیگران•حقی••برای••زندگی•و• جز•بقای•خویش���تن•و•

راهی•به•رهایی•ندارند.•)ر.ک:•حیدری،•1388،••ص•86(

گفت•وگوی•س���ازنده•در•نظر• تعصب•می•تواند•آس���یبی•ویرانگر•ب���رای•از•بین•بردن•زمینه•ی•تعقل•و•
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گرفت���ه•ش���ود.•ثبات•اندیش���ه•و•معارف•دین���ی•و•تقدس•آنها•می•تواند•دس���ت•آویزی•برای•دگماتیس���م•

گروه•های•افراطی•از•اندیشه•های•خود•دژی•ساخته•اند•تا•با• باشد.•)ر.ک:•سروش،•1379،•ص•337(•

که•در•این•شرایط،• کنند.•طبیعی•است• که•با•رأی•آنها•مخالفت•نمایند،•خشونت•آمیز•رفتار• کسی• هر•

گفت•وگو•بسته•می•شود•و•زبان•منطق،•الل.•)ر.ک:•صفاتاج،•1380،•ص•13-12(• باب•

فقدان تساهل در تعامالت

یکی•از•مبانی•هنجارهای•اجتماعی،•تساهل•در•عرصه•ی•تعامل•است.•البته•این•تساهل•در•عرصه•ی•

که•بیانگر• کالمی•نیس���ت،•بلکه•نوعی•خصوصیت•اخالقی•تلقی•می•شود• ارزش•ها•و•مبانی•اعتقادی•و•

به•رس���میت•ش���ناختن•و•محترم•ش���دن•تمایالت،•اعتقادات•و•رفتارهای•دیگران•در•مقام•رویارویی•و•

تعامل•با•آنهاست•)ر.ک:•آقابخشی،•افشاری•راد،•1379،•ص•590؛•بیات•و•دیگران،•1386،•ص214(؛•

گذر•از•اختالفات• گروه•های•دیگر•اسالمی•در•بستر•اصول•اسالم•و• بنابراین،•تساهل•به•معنای•تعامل•با•

در•ف���روع•اس���ت،•نه•ح���ذف،•تقلیل•یا•ادغ���ام•برخی•عقیده•ها•یا•تأس���یس•عقیده•ی•جدی���د.•)القمی،•

کاش���ف•الغطاء،•1404،•ص37؛•س���یدمحمدباقر• 1994،•ص•170؛•جنات���ی،•1381،•ص•399-400؛•آل•

حکیم،•1413،•ص•34-31(

تفکر•خشن•و•غیرانعطاف•پذیر•بنیادگرایی•افراطی،•فضای•اخالقی•بسته••و•متصلبی•ایجاد•می•کند•

گذش���ت،•رأف���ت•و•مهربانی،•صبر،•مدارا•و•تعام���ل•و•احترام•به•دیگری• گزاره•هایی•همچون• ک���ه•در•آن•

وجود•ندارد.

گروه•ه���ای•بنیادگ���را•را•در•فرقه•گرای���ی•آنها• ب���ه•نظر•می•رس���د•الزم•اس���ت•مبانی•ای���ن•هنجاره���ای•

ک���ه•پایگاه•دین���ی•در•فرقه،•میل• ک���رد.•یک���ی•از•نکات•حائ���ز•اهمیت•در•فرقه•ها•آن•اس���ت• جس���ت•وجو•

ب���ه•برت���ری•دارد.•نق���ش•دینی،•نق���ش•غالب•اس���ت•و•پایگاه•های•دیگ���ر،•فرعی•ان���د؛•بنابراین،•همه•ی•

تعاریف•دیگر•نقش•و•رفتارهای•آن•از•پایگاه•دینی•نش���ئت••می•گیرند؛•)کنت•و•دیگران،•1381،•ص118(•

ب���ه•همین•دلیل،•فرقه•ه���ا•تمایل•فراوانی•برای•افراط•گرایی،•خش���ونت•و•پرخاش���گری••دارند.•به•طور•

گروه•های•مذهب���ی•دیگر•مخالف•اند.•آنان•تمایلی•به•رواداری•و• کلی،•فرقه•ها•تمامیت•گرا•هس���تند•و•با•

همزیستی•با•دیگران•ندارند•و•ویژگی•هایی•مانند•آشتی•جویی•و•تطبیق•با•شرایط،•از•شناسه•های••آنها•

نیست.•این•ویژگی•سبب•می•شود•آنها•متعصب•و•بر•درستی•عقاید•خود•مصر•باشند؛•بنابراین،•خود•

کشف•حقیقت•هستند. را•درست•آیین•دانسته،•مدعی•انحصار•در•

گروه•های•بنیادگرای•افراطی،••جهت•دهنده•ی•نوعی•از•پندار•و•رفتار•در•قبال• هندس���ه•ی•بینش���ی•

که•بر• که•براس���اس•آن،•ب���ا•همه•ی•ارزش•ه���ا•و•هنجارهای•ه���ر•جامعه•ای•س���تیز•دارند• جامع���ه•اس���ت•
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پایه•ای•غیر•از•بنیان•های•آنها•بنا•ش���ده•اس���ت.•اساس���ًا•چنین•ویژگی•ای•به•طور•مستقیم،•از•ساختار•

که•براس���اس•آن،•همه•ی•رفتارهای•برون•فرقه•ای•نفی• و•ماهیت•فرقه•ای•این•جریان•تغذیه•می•ش���ود•

می•ش���ود•و•حتی•هویت•پیش���ین•پیروان•آن•نیز•منکوب•و•لباس•هویتی•جدیدی•مبتنی•بر•ارزش•ها•و•

که• آرمان•های•فرقه•بر•آنها•پوش���انده•می•ش���ود؛•در•نتیجه،•جهان•اجتماعی•جدیدی•ش���کل•می•گیرد•

کنش���گری•آنان•خواهد•بود•و•هر•چه•خارج•از•این•جهان•معرفتی•و•هویتی•باش���د،•رد•می•گردد.•• معیار•

)5-4 p ,2002 ,Margaret(

که•س���طح•مناسبات•اجتماعی•آن• گروه•اجتماعی•بسته•ای•می•شود• این•سیاس���ت•س���بب•ایجاد•

کش���یده•می•ش���ود.•)p ,2008 ,Dantalion ;110 p ,2011 ,Candey 75(•این• کاه���ش•می•یابد•و•به•ان���زوا•

کم•بر•جوامع،•اعضای•فرقه•را•بر•ش���ورش• مکانیس���م،•ب���ا•نفی•یا•تردیدان���گاری•در•مورد•نظام•ه���ای•حا

پنهان•یا•آش���کار•ضد•بنیان•ه���ای•فرهنگ•رایج•جامع���ه•فرامی•خوان���د.•)p ,2003 ,John 34-35(•در•

کثری���ت•جامعه•و•تکفیر• نهای���ت،•وابس���تگی•تام•پی���روان•به•مرکزیت•فرق���ه،•رویکرد•نفی•خش���ونت•بار•ا

)35 p ,2011 ,James(•.نفرت•آمیز•غیرمؤمنان•به•فرقه،•در•اذهان•ایشان•نهادینه•می•شود

کنشگر-ساختار رابطه 

کنشگران•و•ساختار•ایجاد•می•شود.•در• که•از•تعامل• در•س���ازه•انگاری،•هویت،•امری•برساخته•اس���ت•

واقع،•هویت•از•تعامالت•بنیاذهنی•بازیگران•با•یکدیگر•و•محیط•پیرامون•به•دست•می•آید.

کنش���گر-•س���اختار•در•بررس���ی•عوام���ل•مؤثر•بر•هویت• کلیدی•در•رابطه•ی• یک���ی•از•مفاهی���م•مهم•و•

که•این•رابطه•را•به•س���وی•خشونت•می•برد.•امنیت• کس���تان،•امنیت•اس���ت• بنیادگرایی•افراط•گرا•در•پا

گفته•اند•و•هر•دو•نوع•آن•نیز• که•س���ازه•انگاران•در•مورد•هر•دو•نوع•آن•سخن• دو•نوع•س���خت•و•نرم•دارد•

کستان•تحلیل•می•شود. در•تحلیل•هویت•بنیادگرایی•افراطی•در•پا

امنی���ت،•یکی•از•مهم•ترین•مس���ائل•بنیادین•در•روابط•بین•الملل•اس���ت.•البت���ه•امنیت•در•ابعاد•و•

ش���اخص•های•مادی•و•نظامی•و•ص���رف•رویکرد•دولت•ها•تعریف•نمی•ش���ود،•بلکه•جنبه•های•هویتی،•

کنار•دولت•ها،•بازیگران•دیگ���ری•نیز•امنیت•در•عرصه•ی• اجتماع���ی•و•نرم•افزارانه•نیز•یافته•اس���ت•و•در•

بین•الملل•مؤثر•و•فعال•هستند.•

کنش���گر•در•روابط•بین•المل���ل،•امنیت•را•فقط•در•چارچ���وب•دولت•محور•و• تلقی•س���نتی•از•مفهوم•

تعامالت•بازیگران•رس���می•بررس���ی•می•کن���د.••)p14 ,1971 ,Inis(در•دوران•جنگ•جهانی•اول•تا•جنگ•

جهان���ی•دوم،•امنی���ت،•موضوع•مس���تقل•مطالعات���ی•نبود،•بلکه•یک���ی•از•ملزومات•صل���ح•بین•المللی•

معرفی•می•ش���د.•)ر.ک:•ب���ول،•1385،•ص•26•�3(•در•دوران•جنگ•جهانی•دوم•تا•پایان•جنگ•س���رد،•
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ابع���اد•م���ادی1•و•نظامی•امنیت•و•تفکیک•دو•س���طح•داخلی•)ملی(•و•بین•المللی•م���د•نظر•بود؛•به•این•

گ���ی•ب���ارز•امنیت•پژوهی،•هستی•شناس���ی•مادی،•دولت•مح���وری•و•نگاه• ترتی���ب،•در•ای���ن•دوران،•ویژ

تک•بعدی•نظامی•به•مسئله•ی•امنیت•بود.

ب���ا•پای���ان•جنگ•س���رد،•پژوهش•های•امنیت���ی•از•محدوده•ی•هستی•شناس���ی•م���ادی•فراتر•رفت•و•

کالرک،•1382(•س���طح•تحلیل•مطالعات•نیز•در•س���طح•نظام• با•تش���دید•رون���د•جهانی•ش���دن،•)ر.ک:•

بین•الملل•س���وق•یافت•و•تهدیدات•س���نتی•)بین•دولتی(•جای•خود•را•به•تعداد•زیادی•از•تهدیدهای•

جدی���د•داد•)Stuart, 2003(•و•سیاس���ت•گذاری•امنیت���ی•نیز•از•دس���ت•دولت•ها•خارج•ش���د.•همچنین•

کنش���گران•دیگری•مانند•س���ازمان•های•بین•المللی•و•غیر•دولتی•در•آن•نق���ش•یافتند؛•به•این•ترتیب،•

گس���ترده•تر،•)برای•نمونه،• ب���ا•دگرگونی•در•محیط•امنیت���ی•نظام•بین•الملل،•مفهوم•امنیت•عمیق•تر•و•

ر.ک:•ب���وزان،•1378(•از•دولت،•به•جوامع•و•افراد•و•از•موضوعات•نظامی•به•موضوعات•غیرنظامی•و•از•

کرد.•با•تغییر•فضای•روابط•بین•الملل•و•ورود• هستی•شناس���ی•مادی•به•هستی•شناسی•معنایی•تغییر•

کرده•و•از•این••رو،•تهدیدها•و•خش���ونت•ها•بیش���تر• کنش���گران•جدید،•ماهیت•مرزها•و•منافع•ملی•تغییر•

•)p106 ,2002 ,Richard(•.فرادولتی•شده•است

که•هر•دو•نوع•آن•در•رابطه•ی• گذشت،•مشخص•شد•امنیت•بر•دو•قسم•نرم•و•سخت•است• از•آنچه•

کستان•مطرح•است. کنشگر-•ساختار•در•تحلیل•بنیادگرایی•افراطی•در•پا

کستان امنیت سخت و افراط گرایی در پا

کس���تان• امنی���ت•-•چه•در•س���طح•داخلی•و•چه•در•س���طح•خارجی-•یکی•از•مهم•ترین•دغدغه•های•پا

گروه•های•بنیادگرای•افراطی•در• که•یکی•از•مهم•تری���ن•مؤلفه•های•آن،• در•دهه•های•اخیر•بوده•اس���ت•

کالجی،•آذر•و•دی•1388ش،•ش•214(• کستان•بوده•اند.•)کوزه•گر• پا

گروه•های•افراطی•و•دولت،•همواره،•بر•مدار•امنیتی•در•حال•حرکت•بوده،• در•این•شرایط،•رابطه•ی•

کس���تان•افراط•گرایی•را•تشدید• گروه•های•افراطی•و•دولت•)نظام•سیاس���ی(•در•پا که•تعامل• گونه•ای• به•

گرفتن•و•شکاف• گروه•های•افراطی•از•طرف•دولت•به•عنوان•نادیده• کرده•اس���ت.•از•س���ویی،•اقدامات•

گروه•های•افراطی•به•دس���ت•دولت•می•گردد.•به• که•س���بب•س���رکوب• در•قدرت•مرکزی•تلقی•می•ش���ود•

گسترش• کس���تان،•یکی•از•عوامل•مهم• کلی،•س���رکوب•نیروهای•اس���الم•گرا•به•دس���ت•دولت•در•پا طور•

کستان•است.•)ر.ک:•احمدی،•1377،•ص80-79( افراط•گرایی•در•پا

1•.•این•رویکرد•تحت•تأثیر•انقالب•رفتاری•در•علوم•اجتماعی•و•در•نتیجه•ی•روش•شناسی•علمی•و•تجربی•برآمده•از•آن•بود.•رفتارگرایی•
که•مفاهیمی•مانند•امنیت•و•تهدید،•اساس���ًا•ذهنی،•س���یال•و•به•ش���دت• غ•از•ارزش•اس���ت،•در•حالی• ب���ه•دنب���ال•مطالعه•ی•عینی•و•فار

ارزش•محورند.
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کفر•می•دانند.• گروه•های•افراطی،•دولت•را•فاس���د،•مروج•فرهنگ•غ���رب•و•متحد• •از•س���وی•دیگ���ر،•

که•ماهیت•تعامل•را•از•همکاری،•به•مناقش���ه•و•س���تیز• نتیجه•ی•این•نوع•تعامل،•بی•اعتمادی•اس���ت•

که•پیش•از• س���وق•می•دهد.•این•مناقش���ه•س���بب•بازتولید•و•تقویت•هویت•افراط•گرایانه•ای•می•ش���ود•

این،•زمینه•ی•مس���تعد•بروز•آن•در•ارزش•ها،•فرهنگ•)نظام•قبیله•ای(،•ایدئولوژی•و•پیشینه•ی•تاریخ•

سیاسی•فراهم•شده•است.•

گروه•های•افراط•گرا•تأثیر•داشته• البته•مسائل•منطقه•ای•و•بین•الملل•نیز•در•نوع•این•تعامل•دولت•و•

گفتمان•غالب•جهانی•به•شمار•می•رود،•مبارزه•با• که• گفتمان•ضدتروریسم•امریکا،• اس���ت؛•از•س���ویی،•

کرد•و•از•س���وی•دیگر،• کس���تان،•ب���ه•نوعی•معیار•و•هنجار•سیاس���ی-•تبدیل• گروه•ه���ای•افراطی•را•در•پا

گروه•های•افراطی•و•ایدئولوژیک• دخالت•برخی•قدرت•های•منطقه•ای•)عربس���تان(•در•س���امان•دهی•

کنش���گر-•س���اختار•را•در• ک���ردن•آنها•بس���یار•مؤث���ر•بود؛•به•عبارت•دیگ���ر،•عوامل•خارجی•الگوی•تعامل•

کرد•و•بر•بی•اعتمادی•آنها•افزود.•افکار•افراط•گرایانه• گروه•های•افراطی•تشدید• کس���تان•بین•دولت•و• پا

از•دیرباز•در•منطقه•وجود•داشت،•ولی•زمانی•در•قالب•جریان•پرهیاهوی•سیاسی•و•اجتماعی•تجسم•

کرد.•)ر.ک:•رشید،•1379(• که•دستان•نیرومند•سیاست•مداخله• یافت•

کنش���گر-•س���اختار•در•تحلیل• اف���زون•ب���ر•دول���ت،•یک���ی•از•مهم•ترین•اج���زای•س���اختار•در•رابطه•ی•

که••نقش•متغیر• کستان•از•این•رو•آموزنده••است•• کستان،•ارتش•است.•مورد•پا بنیادگرای•افراطی•در•پا

اس���الم•گرایی•را•در•تعیین•توازن•ق���درت••میان••نظامیان-•سیاس���تمداران•و•چگونگی•اثرگذاری•روابط•

نظامیان-•سیاس���تمداران•و•اس���الم•گرایی-•دولت•را•بر•یکدیگر•نش���ان•می•دهد؛•)نصر،•ارتش،•خرداد•

که•خ���ود•را•به•صورت• و•تی���ر•1386،•ص24(•از•س���ویی،•حض���ور•مداخله•گران���ه•ی•ارتش•در•سیاس���ت،•

کستان• کودتاهای•متعدد•نش���ان•داده•اس���ت،•به•مانعی•بر•س���ر•راه•مشارکت•نیروهای•اس���الم•گرا•در•پا

گروه•های•بنیادگرا•در• تبدیل•ش���ده•و•از•س���وی•دیگر،•رویه•های•اطالعاتی•ارتش•در•حمایت•از•برخ���ی•

گردیده•است.• کستان،•سبب•نزدیکی•ارتش•به•بنیادگرایان•و•ایجاد•زمینه•ی•فعالیت•آنها• پا

کستان امنیت نرم )امنیت هستی شناختی( و افراط گرایی در پا

که•به•خاستگاه•اجتماعی•امنیت•توجه•بسیار•دارند•و•امنیت•را•با•خاستگاه•اجتماعی• س���ازه•انگاران،•

هوی���ت•تحلی���ل•می•کنن���د،•)ر.ک:•س���ازمند،•1389،•ص•302•�•279(•تحصیل•امنیت•را•با•اس���تفاده•از•

موازن���ه•ی•قوا•و•بازدارندگی•نامناس���ب•می•دانن���د•و•در•مقابل،•بر•اطمینان،•اعتم���اد•و•همکاری•برای•

کید•می•ورزند.•این•امر•از•اعتقاد•آنها•به•بس���تر•اجتماعی•امنیت•نش���ئت•می•گیرد.• تحصی���ل•امنیت•تأ

)ر.ک:•عباسی•اشلقی،•1383،•ص544(•براساس•این،•سازه•انگاران•بر•تأثیر•هنجارها•در•امنیت•پای•
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)72 , 49  p ,2002 ,Tho(•.می•فشارند

س���ازه•انگاران•معتقدند•طرح•مفهوم•هویت•در•ش���یوه•ی•ش���کل•گیری•تهدیدها•و•نیز•اتحادها•مؤثر•

ک���ردن•معن���ا•و•مفهوم•واح���د•و•ایجاد•زمینه•برای•ش���ناخت• اس���ت.•ب���ه•نظر•آنه���ا،•هویت•ها•با•فراهم•

دش���من،•از•تردید•در•قبال•مسائل•امنیتی•می•کاهد.•)ر.ک:•عباسی•اشلقی،•1383،•ص•554•�•545(•

براس���اس•این،•امروزه،•امنیت•را•براس���اس•هویت•تعریف•می•کنن���د،•)ر.ک:•طیبه•واعظی،•1389،•ص•

کارکرد•امنیت•زایی•دارد.• 328•�•319(•یعنی•هویت،•

ب���ا•توج���ه•به•ای���ن•نگاه•س���ازه•انگاری•به•موض���وع•امنیت،•یک���ی•از•دالی���ل•بنیادگرای���ی•افراطی•در•

کرد. کستان•جست•وجو• گروه•های•اسالمی•در•پا کستان•را•باید•در•تهدیدات•امنیتی-هویتی• پا

یک���ی•از•مهم•ترین•مباحث•در•نظریات•روابط•بین•الملل،•امنیت•هویت•اس���ت.•)ر.ک:•حاجیانی،•

که•در•تعریف•امنیت•بر•تهدیدها•و•فرصت•های•محسوس• 1394،•ص•3-35(•در•مقابل•واقع•گرایان،•

کید•دارند،•مکاتب•پست•پوزیتویستی•مانند•سازه•انگاران•به•تهدیدات•تصوری•و•مبتنی•بر• و•عینی•تأ

 ,2012 ,See:••Herta(•.کید•می•ورزند کات•و•مبانی•هویتی•تأ برداشت•و•اهمیت•دهی•به•احساس،•ادرا

p73-77(•در•ادام���ه•ی•همین•خط•فکری،•نظریه•های•امنیت���ی•اجتماع•محور•و•هویت•محور•مطرح•

شده•اند.•یکی•از•مهم•ترین•این•نظریات،•نظریه•ی•امنیت•هستی•شناختی•یا•امنیت•وجودی•است.

که•جوه���ره•ی•امنیت•اجتماعی• گ���ون•درباره•ی•امنیت•هستی•ش���ناختی•در•این• گونا نظریه•ه���ای•

»حفظ•ویژگی•های•اساس���ی•و•اصلی•و•هویت•بخش•یك•جامعه•در•طول•زمان•اس���ت.«،•مشترك•اند.•

)ر.ک:•حاجیان���ی،•1394،•ص15•و•16(•اساس���ًا•نظریه•ی•امنیت•هستی•ش���ناختی•در•دو•س���طح•فرد•و•

رواب���ط•آن•در•اجتم���اع•و•در•دولت•و•روابط•آن•در•س���طح•بین•الملل•مطرح•می•ش���ود.•)ر.ک:•دهقانی•

فیروزآبادی،•1388،•ص•52-44(•

که•بیش���تر• گیدن���ز«•امنی���ت•هستی•ش���ناختی•را•در•اطمینان•خاط���ری•تعریف•می•نماید• »آنتون���ی•

انس���ان•ها•در•تداوم•هویتش���ان•و•اجتماع•پیرامونش���ان•و•محیط•مادی•عملشان•احساس•می•کنند.•

براس���اس•این•احساس،•قابلیت•اتکا•به•پیرامون،•اس���اس•امنیت•هستی•شناختی••را•شکل•می•دهد.•

)p243 ,1991 ,Giddens(

در•نظریه•ی•امنیت•هستی•شناختی،•فرایند•هویت•یابی•افراد•از•طریق•روابطشان•با•دیگران•انجام•

کارگزار• که•بتوانند•احساس• گروه•ها•برای•آن• که•افراد•و• می-ش���ود.•اهمیت•این•فرایند•از•آن•جاس���ت•

که•براس���اس•آن•بتوانند•در•مواقع•لزوم• بودن•داش���ته•باش���ند،••به•محیط•شناختی•باثبات•نیاز•دارند•

کنند.•این•محیط•شناخت•به•فرد•احساس•هویت•می•دهد.• بین•ابزارها•و•نیازهایش���ان•ارتباط•برقرار•

)واعظی،•1389،•ص325(•
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در•مجموع،•در•نظریه•ی•امنیت•هستی•ش���ناختی،•ثبات•ابعاد•هویتی•انس���ان•در•روابط•اجتماعی•

که•نوعی•اعتماد•و•رضایت•را•برای•فرد•ایجاد•می•کند.• در•قالب•پاسخ•به•نیازهای•انسانی•مدنظر•است•

که•فرد•در•شرایط•ناامنی،•برای• تأمین•نشدن•این•فضا،•منجر•به•بروز•ناامنی•می•گردد•و•طبیعی•است•

کرد. کسب•امنیت•اقدام•خواهد•

که•حفظ•و•تداوم•سازه•های•هویتی،•یکی•از•مهم•ترین• براساس•دیدگاه•سازه•انگارانه•باید•پذیرفت•

گسس���ت•در•آنها•می•تواند•ب���ه•مثابه• دغدغه•ه���ای•بش���ری•در•س���طح•فردی•و•جمعی•اس���ت•و•طبع���ًا•

تهدی���دات•هویتی•تلقی•ش���ده،•امنی���ت•روانی•و•فیزیکی•انس���ان•ها•را•به•خطر•ان���دازد•و•در•نتیجه،•به•

گروه•های•اسالمی•به•سمت• رفتارهای•افراطی•منجر•ش���ود.•همواره،•یکی•از•عوامل•س���وق•دهنده•ی•

اس���الم•گرایی•افراطی،•احس���اس•به•خطر•افتادن•اس���الم•در•نتیجه•ی•اقدامات•خارجی•است.•در•این•

کنش���ی•ناش���ی•از•س���رکوب•هویت���ی،•نیازمند•فهم•دقی���ق•عوامل•محیطی• باره،•تحلیل•حرکت•های•وا

•)p79 ,2013 ,Al•Raffie(•.است

که•هویت،•امری•ایس���تا•نیس���ت.•یک���ی•از•مبانی•هوی���ت،•فرهنگ•و•تاریخ• گفته•ش���د• پیش•از•این•

کستان،•میراث•اسالم•سیاسی•شبه•قاره•در• کستان،•افراط•گرایی•در•پا اس���ت.•از•نظر•تاریخ•سیاسی•پا

دوره•ی•استعمار•انگلیس•است.

که•قدرت•سیاسی•در•دست•مسلمانان•)گورکانیان،•اوده(• اس���تعمار•انگلیس•زمانی•وارد•هند•شد•

بود•و•هندوان•از•این•نظر،•در•اقلیت•بودند.•با•سلطه•ی•انگلیس•بر•شبه•قاره،•نفوذ•سیاسی-•اجتماعی•

کاهش•یافت.•افزون•بر•این،•استعمار•انگلستان•برای•تثبیت•موقعیت•خود،•به•هندوان• مس���لمانان•

گرایش•های•سیاسی-•اسالمی• کشاند.•در•این•ش���رایط،• مجال•بیش���تری•داد•و•مس���لمانان•را•به•انزوا•

گرفت.•)امیری،•1372،•ص•57(• تندی•در•تقابل•هندوان•و•اربابان•آنها•با•رویکرد•مسلحانه•شکل•

در•این•شرایط،•تقابل•هویتی•در•سطح•ملی،•بین•مسلمانان•و•هندوان•و•در•سطح•خارجی،•بین•

مس���لمانان•و•انگلیسی•ها•به•وجود•آمد.•انگلستان•نیز•برای•تثبیت•موقعیت•خود•بر•تمایزات•هویتی•

کس���تان•مس���لمان•مطرح•و•محقق•ش���د.•این•پیش���ینه• کرد•تا•ایده•ی•پا کید• مس���لمانان•و•هندوان•تأ

کستان•باشد. گشت•افراط•گرایی•هویتی،•یکی•از•الیه•های•فعال•اسالم•گرایی•در•پا سبب•

افزون•بر•این•نگاه•ها•و•انگاره•های•تاریخی،•دوران•معاصر•تعامل•غرب•و•اسالم•نیز•بر•غیریت•سازی•

گروهی•از•مسلمانان•در•تقابل•با•تهدیدهای•هویتی•سیطره•ی•مدرنیسم• کرده•اس���ت.• کید• هویتی•تأ

غرب���ی•بر•جوامع•اس���المی،•با•اتکا•ب���ه•جهاد•و•تندروی،•ب���ه•بازیابی•هویتی•خوی���ش•روی•آوردند.•آنها•

که•فرهنگ•و•تمدن•دیگری•به•امور•آنها•مس���لط•ش���ود؛•ب���ه•این•ترتیب،• به•ش���دت•ناراحت•هس���تند•

که•برای• تهدیده���ای•هویتی•فرهنگ•و•تمدن•غرب،•نوعی•هویت•را•در•جهان•اس���الم•به•وجود•آورده•
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گره•زدن•آن•با•تعری���ف•خصومت•آمیز•از•هویت•دیگران،•بخش���ی•از• ح���ل•آن،•بازگش���ت•به•خویش���تن•و•

کرده•است.• بستر•تاریخی•افراط•گرایی•را•ایجاد•

بخش���ی•از•تقابل•هویتی•غرب•با•جهان•اس���الم،•به•وس���یله•ی•تخریب•اساطیر•س���ازمان•دهنده•ی•

که• کنار•مذهب•اس���ت• جهان•اس���الم•اس���ت.•اس���اطیر•س���ازمان•دهنده،•نوعی•س���اختار•معنای���ی•در•

که• باورهای•فرهنگی•و•هویتی•را•شامل•و•سبب•می•شود•جنبه•هایی•از•جهان•برای•مردمی•معنا•یابد•

بدان•معتقدند.•هر•نوع•تزلزل•و•خللی•در•این•اسطوره•ها،•سبب•چالش•های•هویتی•می•شود.•)ر.ک:•

رنشون،•1376•ص•382(•حوادث•اسطوره•شکن•مانند•بحران•فلسطین•و•اشغال•افغانستان•و•عراق،•

برخی•اساطیر•اسالمی•را•تخریب•نمود.

کس���تان،•فقط•به•س���اختار•بین•المللی•مربوط• گروه•های•اس���المی•در•پا البت���ه•تهدی���د•امنیت•هویتی•

کستان•در•نظر• کستان•در•تقابل•با•دولت•سکوالر•پا گروه•های•اس���المی•پا نمی•ش���ود.•بسیاری•از•اقدامات•

گون• کستان•با•وجود•فرقه•های•گونا گرفته•می•شود•که•رنگ•و•بوی•افراطی•به•خود•گرفته•است.•هر•چند•پا

گذاش���ته•ش���د،)P , 1992 ,Jalalzai•-•Musakhan.4(•ولی• کثرت•گرایی•بنیان• دینی،•براس���اس•نوعی•تفکر•

کشوری•دموکراتیک•و•مدرن•و•نه•حکومتی•مذهبی•بود،• کس�تان•در•تعریف•رهبران•مؤسس•آن،• چون•پا

علمای•دینی•احساس•می•کردند•به•حاشیه•رانده•شده•اند؛•از•این•رو،•برخی•از•آنها•وارد•عرصه•ی•سیاست•

شدند•و•برای•تحقق•اهداف•خود،•فرقه•گرایی،•افراط•گرایی•و•خشونت•را•ترویج•کردند.

کس���تان(•و•جمهوریت•)به•عنوان•راهکار• هر•چند•اس���الم•)به•عنوان•فلسفه•ی•اصلی•موجودیت•پا

کس���تان•را•تش���کیل•می•دهد،•)ر.ک:•اصغرخان،• تحقق•نظام•سیاس���ی•اس���الم(•پایه•ی•مش���روعیت•پا

کاری•برای•تحقق•این•دو•اصل•به•دس���ت• کم•نتوانس���تند•س���از•و• 1999،•ص186(•ولی•دولت•های•حا

که•میان���ه•ی•خوبی•با• کن���ون•،•در••انحص���ار•جمهوری•خواهان•بوده•اس���ت• آورن���د.•قدرت•سیاس���ی،•تا

گاه•نخواسته•اند•نظام• کشور•ندارند.•احزاب•سیاسی•جمهوری•خواه،•در•واقع،•••هیچ•• کردن• اسالمیزه•

گفته•ی•»خورش���ید••احمد••ندیم«،••ح�زب•»م�سلم•لیگ«• کستان،•اس���المی•تلقی•شود.•به• سیاس���ی•پا

کوشیده• کش���ور•تالشی•نکرده،•که• )قدرتمندترین•حزب•جمهوری•خواه(•نه•تنها•برای•دینی•س���اختن•

است•آن•را•به•نظامی•سکوالر•و•غیردینی•تغییر••دهد.•)ندیم،•1995م،•ص14(

سیاس���ت•های•ژنرال•ضیاء•الحق•مبنی•بر•توجه•به•اس���الم•و•همکاری•با•دانش•آموختگان•مدارس•

گردی���د.•)ش���فیعی،•1384،•ص4(•در•مقابل•،• گروه•ه���ای•بنیادگ���را• کاه���ش•خش���ونت• دین���ی،•س���بب•

سیاس���ت•های•سکوالریس���تی•»بی•نظی���ر•بوتو«•ی���ا•فاصله•گی���ری•»پرویز•مش���رف«•پ���س•از•واقعه•ی•11 

گروه•های•مذهبی•و•اعمال•فش���ار•بر•آنها،•)ش���فیعی،•1384،•ص13(•س���بب•افزایش•بروز• س���پتامبر•از•

کستان•شد. بنیادگرایی•افراطی•در•پا
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گروه•های•اسالمی•افزون•بر•ابعاد•دینی،•در•جهات•سیاسی•نیز•در•ایجاد•بنیادگرایی• تعامل•دولت•و•

گروه•های•اس���المی•از•سیاس���ت•های• گاه•دولت•در•تعامل•با• که•ه���ر• گونه•ای• افراط���ی•مؤث���ر•بوده،•ب���ه•

گاه•الگوی•تعامل• کرده،•خشونت•و•بنیادگرایی•افزایش•یافته•و•در•مقابل،•هر• سرکوب•گرایانه•استفاده•

کاسته•شده•است.•)مالزهی،• گروه•های•اسالمی•مبتنی•بر•مشارکت•جویی•بوده،•از•خشونت• دولت•و•

1386،•ص63(•

جمع بندی

هوی���ت•افراط•گرایی،•برآیند•فرهنگ،•ارزش•ها،•هنجارها،•ایدئولوژی•و•تعامالت•آنها•با•یکدیگر•اس���ت•

گروه•های• ک���ه•در•مجموع،•منافع•افراط•گرایان•را•تعریف•و•اولویت•بن���دی•می•کند.•می•توان•رفتارهای•

گونه• کرد؛•براساس•این،•هر• کس���تان،•در•قالب•مفهوم•»برانگیختگی•هویتی«•تحلیل• افراط•گرا•را•در•پا

کنش•تدافعی•و•خش���ن•آنان•را•به• کند،•وا که•هس���ته•ی•معنایی•هویت•افراط•گرایان•را•تهدید• اقدامی•

دنبال•خواهد•داشت.

که•نوع•و•می���زان•تحقق•آنها،• تحق���ق•رفت���ار•افراط•گرایانه،•نتیج���ه•ی•مجموعه•ای•از•عوامل•اس���ت•

کنترل•آن•مشخص•می•کند. شدت•و•ضعف•رفتار•افراط•گرایانه•و•همچنین•احتمال•موفقیت•را•در•

رفت���ار•افراط•گرایانه•با•محرک•ه���ای•هویتی•برانگیخته•و•تحری���ک•و•از•طریق•چارچوب•های•ذهنی•

ایدئولوژیک•تأیید•و•توجیه•می•ش���ود،•ولی•این•به•معنای•قطعیت،•شدت،•تداوم•و•برگشت•ناپذیری•

رفتار•افراط•گرایانه•نیس���ت؛•بس���یاری•از•رفتارهای•افراط•گرایانه•در•این•مرحله•بروز•می•یابد•و•خشونت•

گسترده•و•بلندمدتی•هم•ندارد. شدید،•

که•هویت•افراط•گرایانه•در•تعامل•با•آن•ش���کل•می•گیرد،•عامل•بسیار• در•این•بین،•محیط•بیرونی،•

که•با•حضور• کستان،• مهمی•در•شکل•دهی•به•آن•است.•برخورد•نظام•سیاسی•و•تحوالت•میدانی•در•پا

گرفته،•سبب•شده•است•افراط•گرایی•در• و•دخالت•قدرت•های•خارجی•در•منطقه•ابعاد•پیچیده•تری•

کند. کستان•بروزی•بسیار•خشن•و•غیرمنطعف•پیدا• پا

که•س���بب•تقویت•افراط•گرایی•می•ش���ود.•عقالنیت• تداوم•این•جریان،•حافظه•ی•تاریخی•می•س���ازد•

کستان،•با•هویت•افراط•گرایی•انطباق•معناداری• ایدئولوژیک•افراط•گرایان•در•بازخوانی•تاریخ•سیاسی•پا

گروه•های• که• دارد•و•مفاهیم���ی•مانن���د•تنفر،•تظلم،•انتقام•و•هم���دردی•را•بازتولید•می•کن���د؛•مفاهیمی•

بنیادگرا•را•به•سوی•حضور•و•بروز•خشن•در•تعامل•با•نظام•سیاسی•و•اجتماعی•سوق•می•دهد.
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