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گرا  های خشونت گیری و ظهور گروه شناختی شکل تبیین جامعه
 اسالم جهان در

 (1)محمدجواد محسنی
 (2)عمران حلیمی

 چکیده
رود. ایان  شامار مای ، یدی از معضالت اصالی  کناونی جواماع اساالمی باه گرایی خشونت

های اساسی ایان اسات  کشد؛ یدی از پرسش شماری را به میان می های بی وضعیت، پرسش
اناد   گرا در دنیاای اساالم کدام هاای خشاونت فرهنگی پیادایش گروه -که عوامل اجتماعی

عامال اصالی  را بررسای نماوده واین موضاوع  تحلیلی -پژوهش حاضر، با روش توصیفی
داند که به شدل متاراک  و  روانی می -ها را در دنیای اسالم، فشارهای روحی ظ ور این گروه

های اجتماعی و سیاسی،  ناکامی و محرومیت نسبی ،معرفتی -های فرهنگی بحران از طریق
هبی و باا تعارضاات  اومی، ماذ کاه یهنگامگردد. این فشارها  می تحمیل میبر امت اسال

 .کند های اجتماعی را دوچندان می ی بروز خشونت و درگیری شود، زمینه طبقاتی ترکیب می
 

معرفتای، محرومیات  -گرا، دنیای اسالم، بحران فرهنگی های خشونت : گروواژگان کلیدی
 های اجتماعی. ناکامی ،ینسبی، تعارضات  ومی و مذهب

                                                 
 .دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر .1
 .واحد ت ران  ،میهلالعا المصطفی ةجامع« ی معاصر مسلمین اندیشه» ی جوی دکتری رشتهدانش .2
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 . مقدمه1
آیاد. ایان  و اندارناپذیر دنیای اسالم به شمار می های مسل  گرایی، یدی از وا عیت خشونت

های طوالنی  مسلله در شرایط کنونی تقریبًا فراگیر و همگانی شده است. جوامع اسالمی سال
گرای  هاای خشاونت ساوزند. جریان طلب می هاای خشاونت است که در آتاش خشا  گروه

المللای ر ا   ی بیناجتمااع -های سیاسی  سلفی، سرنوشت بسیاری از تحوالت را در عرصه
ای از ترتیباات سیاسای و امنیتای را متوجاه  اند بشش گساترده زنند. این بازیگران توانسته می

های  گیری گسترده از تدنیک خشونت و دامن زدن به کشمدش عملدردهای خود سازند. ب ره
فی، های سل آید. گروه های سلفی به شمار می های رفتاری گروه اجتماعی، از بارزترین ویژگی

رحمی تمام، زنان و کودکان مسلمان را  تل عام کرده، ش رها و زندگی مسالمانان را باه  با بی
های دینی اساالم  ارار  کشند، در حالی که دستور به رأفت و م ربانی، در متن آموزه آتش می

 داند.  داده شده است و  رآن مسلمانان را برادر یددیگر می
انگیزد، ولی  های متعددی برمی آمیز، پرسش خشونتای از رفتارهای  چنین حج  گسترده

های بروز این پدیده در دنیای اسالم است؛  جا اهمیت دارد، ف   عوامل و زمینه آنچه در این 
ی  گرایی گرفتااار آمااده اساات  عواماال سیاساای پدیااده چاارا دنیااای اسااالم در دام خشااونت

ه اسات مسالمانان باه گرایی در دنیای اسالم چیست  چه عوامل روانی سابب شاد خشونت
های فرهنگی و  هایی در بنیان گیری از ابزار خشونت روی آورند  چه تحوالت و دگرگونی ب ره

گرایانه را در مسالمانان تحریاک  اجتماعی جوامع اسالمی رخ داده است که حس خشاونت
گرا در ایان جواماع شاده  های خشاونت هاا و نحلاه گیری و ظ ور گروه کرده و موجب شدل

توان این مسلله را نیز از منظرهای گونااگون و در  گردد، می گونه که مالحظه می  اناست  هم
جانبه از  علوم مشتلف طرح و بررسی نمود. بدون تردید، به دست آوردن درکی درست و همه

طلبد، ولی باه  ی ابعاد و زوایای آن را می های این پدیده، نگاهی جامع به همه عوامل و زمینه
شاناختی مسالله را  ی جامعه ی حاضر، نگارنده تن ا جنباه گنجایش نوشته ا تضای ظرفیت و

دهاد؛ بناابراین، پرساش اصالی ماا ایان اسات کاه از منظار  ی تمرکاز خاود  ارار می نقطه
گرا  های خشونت گیری گروه شناختی، چه عوامل اجتماعی و فرهنگی در ظ ور و شدل جامعه

 -ماین مسالله را باا تدیاه باه روش توصایفیاست  در ادامه، ه  در دنیای اسالم نقش داشته
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توان بیان داشت که  دهی . در باب ضرورت پژوهش حاضر می تحلیلی مورد بررسی  رار می
رود کاه بایاد  ترین چالش ج ان اسالم باه شامار مای گرایی در شرایط کنونی، م   خشونت

گرایی،  ی خشاونت های پدیاده اندیشی کرد. شناسایی و درک عوامل و زمینه ی آن چاره درباره
 تواند در حل این معضل کمدی شایان نماید. می

ی م ا  بایاد یاادآوری گاردد کاه اماروزه،  با این حال، پایش از هار چیازی، ایان ندتاه
عااملیتی  های علوم انسانی و اجتماعی، تقریبًا اتفاق نظر دارند که نگاه تک اندیشمندان رشته

کناد و  ی علمای دیگار کفایات نمی رون رشتهها و رویدادهای اجتماعی، حتی در د به پدیده
هاای علمای باه شامار آیاد. در بیشاتر ماوارد،  تواند به م ابه خطای راهبردی در پژوهش می

آورد؛ بناابراین، در  ی و وع رویاداد را فاراه  مای و مرتبط، زمینه  ای از عوامل همبسته زنجیره
ند محرومیت نسابی یاا هار گرایانه، تدیه کردن به علت خاص، مان های خشونت تبیین کنش

گرایی خواهد بود. نگارناده براسااس هماین نگارش،  عامل دیگر، افتادن در دام نوعی تقلیل
هاای افراطای در  گیری و ظ اور گروه ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی را در شادل مجموعه

 داند که در فرازهای آتی مورد بحث  رار خواهد گرفت. ج ان اسالم دخیل می

 . مفاهیم2
 . خشونت2ـ1

های  نامه کنی ؛ در لغت گرا آغاز می های خشونت بحث را از چیستی خشونت و تعریف گروه
فارسی، خشونت به همان معنای متداول روزمره به کار رفته است، یعنای رفتااری هماراه باا 

و معاین،  488: 1383تندی و درشتی، تندخویی، و رفتاری همراه با عصابانیت، )اناوری، 
ولی در کاربردهای اصاطالحی، تعریاف ماورد وفاا ی از ایان مف اوم باین  (1425: 1375

تاوان تعااریف متناوع و گونااگونی از آن در  اندیشمندان علوم اجتمااعی وجاود نادارد و می
ی آن ا در این نوشته نه مطلوب است و نه  های مشتلف علمی به دست آورد که ذکر همه رشته

ی را که در کتاب فرهنگ علوم اجتماعی آمده است، مقدور. از میان تعاریف گوناگون، تعریف
دهی : هر نوع رفتاری که با هدف آسیب رساندن به  جا ذکر کرده، مبنای بحث  رار می در این 

های جسامی، روانای، حی یتای، شالون انساانی؛ تحمیال  دیگری انجام گیرد؛ اع  از آسیب
هااای فااردی و  تواناییهای شااغلی و ارتقااای  های مااالی، ممانعاات از پیشاارفت محاادودیت
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( این ناوع رفتارهاا، 578تا:  پور، بی و ابراهیمی 417: 1392اعتنایی. )آوتویت و باتامور،  بی
های اجتمااعی تبلاور یاباد و ها  در رفتاار و عملدارد  تواند در عملدرد افراد و گروه ه  می

ساطوح و های اجتماعی؛ به عبارت دیگر، محل بروز خشاونت را بایاد در  ن ادها و سازمان
هاای اجتمااعی مشاشص کاه  افاراد و گروه  . سطح کنش1های مشتلف در نظر گرفت؛  الیه

. ساطح ن ادهاا، نظاام معناایی 2نامد؛  آشدار یا عریان می  آن را خشونت« اسالوی ژیژک»
کند. خشاونت  اجتماعی و ا تصادی که ژیژک از آن به خشونت نمادین یا سیستمی تعبیر می

عمال می نشگران بر عدهای از ک آشدار که عده کنند و به آن خشونت کنشاگرانه نیاز  ی دیگر ا 
گاردد و عامال  شود، ولی خشونت نماادین یاا سیساتمی، کااماًل پن اان اعماال می گفته می

آمیز  تر از رفتار خشونت مششصی ندارد. این نوع خشونت به خاطر نامرئی بودنش، خطرناک
کناد.  شاونت ناوع اول را توجیاه و بازتولیاد میپذیرانه، خ هاست. خشونت کنش افراد و گروه

ی اصلی در تعریف باال،  صد  گردد، ندته گونه که مالحظه می ( همان 10ا9: 1389)ژیژک، 
که با  صد آسیب به دیگری انجام  زا را در صورتی  مندی است. تعریف باال رفتار آسیب و نیت

های جسمی مانند ضرب  تن ا آسیبگیرد. مراد از آسیب ه  در این تعریف،  نشود، دربر نمی
های روانی، شغلی، حی یتی، مالی و... را نیاز شاامل  و جرح نیست، بلده فراتر از آن، آسیب

ی خرابدارانه و  که جنبه -شود. البته در این نوشته، بیشتر وجه سشت و فیزیدی خشونت  می
هایی ه  کاه در  ی وسیع مف ومی. خشونت ی آن گستره مدنظر است، نه همه -دارد ت اجمی

دهد، بیشتر از نوع فیزیدی و سشت اسات، اگار چاه در برخای ماوارد،  دنیای اسالم رخ می
 خورد. هایی از خشونت نمادین نیز به چش  می ها و نشانه نمونه

با این حال، ممدن است پنداشاته شاود تعریفای کاه از مف اوم خشاونت ارائاه گردیاد، 
گیرد و براساس این، آن ا را نیاز  م را نیز دربر میهای دفاعی یا برخی احدام جزایی اسال کنش

توان گفت اندکی د ت در تعریاف،  باید نوعی خشونت به شمار آورد، ولی در مقام دفاع می
گیرد، زیرا  تواند این نگرانی را مرتفع سازد: کنش دفاعی از اساس در این تعریف  رار نمی می

است که هدف آن دفع خشونت و جلوگیری  دفاع همان گونه که از عنوانش پیدا است، کنشی
از آسیب است، نه آسیب رساندن به دیگری. هدف  صاص یا برخی دیگر از احدام جزایای 
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های احتمالی در آینده، جبران خسارت  اسالم ه  در وا ع دفع خشونت و جلوگیری از آسیب
 ی اجتماع و حفظ نظام اجتماعی. یا تربیت افراد و تزکیه

 طلب شونتهای خ . گروه2ـ2
ها در ج اان اساالم  ها و جریان گرا در این نوشته، آن دسته از گروه های خشونت مراد از گروه

یافتن به اهاداف سیاسای و اجتمااعی خاود، باه اهارم زور و نبردهاای  است که برای دست 
رویه و غیرمتعاارف از  ی بی ها، استفاده جویند. بارزترین ویژگی این گروه مسلحانه توسل می

کنناد، از کشاتن  گناه را  تل عام می های بی آمیز است. آنان انسان های خشونت ارها و شیوهابز
های دهشاتناک و  زنان و کودکان و ازپاافتادگان ابایی ندارند، اسرا و دستگیرشدگان را با شیوه

های زنادگی و حیاات بارادران  ها، مزارع و بنیان رسانند و ش رها، آبادی رحمانه به  تل می بی
ساازند، مانناد القاعاده، داعاش، جب اه النصاره،  سلمان خود را به آتش کشیده، ویران میم

هاا. ایان  هایی باا ایان ویژگی طالبان، سپاه صحابه، لشدر جنگ وی، بوکوحرام و دیگر گروه
ها برای رسیدن به مقاصدشان نه تن ا از ابزارهای خشاونت ساشت در بااالترین ساطح  گروه

هاا و  های کشتار و گردن زدن آدم با ضبط و تصویربرداری از صحنه گیرند، که ممدن ب ره می
 دهند.  رار دادن آن ا در فضاهای مجازی، ذهن و احساسات مردم را نیز هدف  رار می

 گرا در دنیای اسالم های خشونت . عوامل ظهور گروه3
ارائاه  گرا هاای خشاونت هاای گروه و ویژگی« خشونت»حال با توجه به تعریفی که از مف وم 

گرا  های خشاونت گیری و ظ ور گروه ی اصلی خود، یعنی تحلیل و تبیین شدل شد، به مسلله
گرا را  های خشاونت شناختی، ظ ور گروه پردازی ؛ نگارنده از نظر جامعه در دنیای اسالم می

های گوناگون بار امات  داند که از روش در دنیای اسالم، معلول فشارهای روانی متعددی می
که این فشارها  گردد، ولی در فرازهای آتی مورد تحلیل  رار خواهد گرفت  تحمیل میاسالمی 

شود و منابع تولید  زا در جامعه می های آسیب چگونه و با چه ساز و کاری موجب بروز کنش
 آن ا در جوامع کنونی اسالمی کدام است.
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 معرفتی -. بحران فرهنگی3ـ1
معرفتی حاک  بر دنیاای  -مع اسالمی، بحران فرهنگییدی از منابع تولید این فشارها در جوا
« آنتونی والس»توان از چارچوب نظری ب ره گرفت که  اسالم است. برای تبیین این مسلله می

« بحران فرهنگ»های کاریزماتیک ارائه کرده است؛ وی معتقد است  در باب پیدایش جنبش
هاای  و در ن ایت، ظ ور جنبشهای اجتماعی  و فرسایش آن، سبب هرج و مرج و نابسامانی

( والاس فرایناد تغییار و تحاولی را کاه باه ظ اور 38: 1378شود. )والس،  کاریزماتیک می
کناد. وی بارای  توصایف می« بحاران معناا»انجامد،  های کاریزماتیک و رادیدال می جنبش

نگ، ، یعنی تصوری که فرد از طبیعت، جامعه، فره«بینی ج ان»توضیح این فرایند، از مف وم 
کناد. از نظار والاس، کاارکرد  ی هر یک از این ا دارد، اساتفاده می ششصیت، جس  و رابطه

بینی این است که در شرایط بحرانی و غیرعادی، که افراد تحت فشارهای شدیدی  رار  ج ان
ولی اگر چنانچه افراد تحت فشاارهای  سازد،  دارند، توجی اتی برای کاهش فشارها فراه  می

اشته باشند و پارادای  فرهنگی متداول، مجاری کارآمدی برای کاهش فشاارها شدیدی  رار د
فراه  نیاورد، افراد باید عذاب بدشند یا نگرش خود را به زندگی تغییر دهناد. از آن جاا کاه 

بینی جدید منجار  ی معین دارد، بیشتر فشارهای ساختاری، به تدوین ج ان تحمل ه  آستانه
های فرهنگای و  های کاریزماتیک، معلول بحران ظر والس، جنبششود. براساس این، از ن می

رساد. آن  ی ظ اور می ای باه منصاه فشارهای شدید گذشته است که در فرایند چ ار مرحلاه
ی تشادید فشاارها؛ ج.  ی ثبات؛ ب. دوره ای عبارت است از: الف. دوره فرایند چ ار مرحله

( طبق این تحلیل، 38: 1378)کیت،  ی تجدید حیات. ی فروپاشی فرهنگی؛ د. مرحله دوره
نظام فرهنگی دنیای اسالم در شرایط کنونی رو به زوال ن اده است و نظام معناایی  ادی  کاه 

کناد. ایان نظاام  کرد، دیگر کفایات نمی پیش از این روابط اجتماعی مسلمانان را توجیه می
ش و پوسیدگی شده های تاریشی و اجتماعی دچار فرسای فرهنگی بر اثر تحوالت و دگرگونی

است و عناصر آن دیگر ارتباط موزونی با همدیگر ندارند؛ به بیاان دیگار، اعتباار و جایگااه 
ها و هنجارهای این نظام فرهنگی نزد عامالن اجتماعی به شدت آسیب دیده است. در  ارزش

ت وا ع، جوامع اسالمی از نظر فرهنگی به نوعی سرگشتگی و نابسامانی حاد گرفتار آمده اس
 کوشد بر شرایط موجود فائق آمده، از آن عبور نماید. و می
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گسیشتگی فرهنگای را در جواماع اساالمی و باه ویاژه در  های چنین ازه  توان نشانه می
پادشااه جانشاین »ی  صاورت عینای نشاان داد؛ بارای نموناه، اندیشاه سنت باه   دنیای اهل

شماری از اهل سنت باه حسااب  ، به م ابه مف وم محوری فرهنگ سیاسی در باور«پیامبر
کارد؛ احتارام  های شناور و پیرامونی دیگر، پیوسته، آن را تقویات و بازتولیاد می آمد. دال می

واجاب دانساته  -حتی اگار جاابر و ساتمگر باشاد -پادشاه و پیروی از اوامر و دستورات او 
: 1391علای، گردیاد )میر تلقی می ی مشالفت با پیامبر شد؛ مشالفت با وی، در زمره می

شد و  شماری که بر این اندیشه مترتب می اجتماعی بی -( و دیگر آثار و الزامات سیاسی127
ی  داد. اکنون، این اندیشه در جامعاه سنت را شدل می  در مجموع، نظام فرهنگ سیاسی اهل

شود و اعتبار و جایگاه خود را از دست داده است. باه تباع  شده تلقی می اهل سنت، منسوخ
ی فرهنگ سیاسی اهل سانت باه ها  ریشتاه اسات و دیگار ناه دساتورها و  تمام شاکله آن،

هاای مساتقی   ی مسلمانان به م ابه دستورات شرعی و فرمان های پادشاه در میان عامه فرمان
شود که نباید  گردد و نه  وانین زمامدار  انونی نگریسته می االطاعه تلقی می ، واجبپیامبر

ی این ا، فق ای کنونی اهل سانت، حتای ج ااد و مباارزه باا  التر از همهاز آن تشطی کرد. با
 دانند.  حدام جور و فاسد را واجب می

هاا و  پاشایدگی را در دیگار ارزش های ایان ازه  آنچه توضیح داده شد، م ال بود. نشاانه
توان به وضوح دید. چنین وضعیتی، بار روانی عظیمی بر عاامالن  هنجارهای فرهنگی نیز می

روانی  ارار  -اجتماعی و کاربران فرهنگ موجود وارد کرده، آنان را در تنگنای سشت روحی
دهد. نتیجه و برایند این فشارهای روانی، اعمال پرخاشجویانه، به ویژه در ماورد عوامال  می

گیرناد، بارای  روانای  ارار می -فشار، خواهد بود. عامالن اجتماعی، که در تنگنای روحای
طااور غریاازی بااه اعمااال  رفاات از وضااعیت موجااود، بااه  ارها و برونکاسااتن از شاادت فشاا

ی موجودات  های فراوانی از رفتار همه برند.  رائن و نشانه بار پناه می پرخاشجویانه و خشونت
 شوند. کند که منبع فشارها  لمداد می ی کسانی تأیید می زنده، این فرض را به ویژه درباره

و   های بنیاادگرای اساالمی را از نظار شادت عمال شسیر تاریشی تنوع و گوناگونی جنب
توان به گستره و شادت آشافتگی و فشاارهای ناشای از آن مارتبط  ، می ورزی سطح خشونت

دهاد کاه  هاای بنیاادگرای اساالمی نشاان می ی تااریشی جنبش دانست. نگاهی به گذشاته
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پاشای ن ااد هایی که پاس از فروپاشای امپراتاوری ع ماانی و فرو ها و گروه نشستین حرکت
نشینی که باه  گرفتند، شدت عمل چندانی نداشتند. بسیاری از مناطق مسلمان  خالفت شدل

بسانده « مصاطفی کماال»اعتراض داشتند، تن ا به محدوم کردن عمل « خالفت»فروپاشی  
وجودآماده از عماق و  ( زیرا در آن اوضاع و احوال، بحران به80 ،1390 :سعید کردند، )بابی

هاای اساالمی  ن برخوردار نبود، ولی با گذشت زمان و تشادید فشاارها، گروهی چندا گستره
ی اوج ایان  توان دوره گرفت. شرایط نابسامان کنونی جوامع اسالمی را می  تری شدل رادیدال

ای غارب بار  ی فرهنگای و رساانه رحمانه فشارها به حساب آورد؛ فشارهایی که از ت اج  بی
کفاایتی، خفات  رآمیاز آناان باا مسالمانان از ساویی و بیهای اسالمی و رفتاار تحقی ارزش

سردمداران جوامع اسالمی و احساس درماندگی و بیچارگی مسلمانان در برابر این فشارها و 
، «حازب التحریار»هاایی همچاون  گیارد. ظ اور گروه تحقیرها، از سوی دیگر، نشالت می

و « طالباان»، «اه محمادساپ»، «لشدر طیباه»، «داعش»، «القاعده« »التدفیر»، «الج اد»
طلبانه را باه  هاای انتحااری، اوج رفتارهاای خشاونت که در  الب عملیات -را « بوکوحرام»

 توان واکنشی در برابر این وضعیت دانست. می -گذارند نمایش می
در « ی اهال سانت جامعاه»کند ج ان اساالم و باه ویاژه  تصریح می« هرایر دکمجیان»

 -بحران هویتی»برد که  ی اجتماعی رنج می تنیده تعدد و دره های م شرایط کنونی، از بحران
آساای نمادهاای  ( سارازیر شادن سیل31: 1383ترین آن است. )دکمجیان،  ، م  «معرفتی

های جدیاد ارتبااطی از  بیال مااهواره، اینترنات و  فرهنگ غربی، که بر اثر گسترش فناوری
پاذیر  ریع کاالهاای ماادی امدانهای صوتی و تصویری و همچنین نقال و انتقاال سا رسانه

های دینی باا بشاش اعظا   آید، زیرا ارزش گشته، یدی از عوامل م   این بحران به شمار می
گیرد. با ورود عناصر  های دنیای مدرن در تعارض و تقابل  رار می نمادهای فرهنگی و ارزش

شای از بش -خاواه نااخواه -و نمادهای این فرهناگ )فرهناگ مادرن( در جواماع اساالمی 
های فرهنگ خودی دچار فرسایش شده، به حاشیه رانده خواهد شد کاه تعارضاات و  ارزش

ی ثقال ایان بحاران و  های روانی به دنبال خواهد داشت، ولی عامل اصلی و نقطه کشمدش
 -که بیش از همه خش  و عصابانیت مسالمانان را برانگیشتاه اسات -فشارهای ناشی از آن 

هاای دینای و اساالمی  ای هدفمناد غارب باه ارزش رساانه -های فرهنگی حمالت و یورش
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م، با تمام 20ی دوم  رن  ها در یدی دو  رن اخیر و به ویژه پس از نیمه مسلمانان است. غربی
شده، مقدساات اساالمی را باه بااد  ریزی ای خود، هدفمند و برنامه امدانات تبلیغی و رسانه

د. مسالمانان در شارایط کناونی احسااس دهنا انتقاد و تمسشر گرفته، مورد حملاه  ارار می
شاود. انتشاار  ها لگدمال و تحقیار می ی غربی شان به وسیله کنند هویت دینی و اسالمی می

و نیاز  ارآن کاری  را  ، اهانت به ساحت پیامبر اکرم«سلمان رشدی» آیات شیطانیکتاب 
 ها دانست.  ای از این ا دامات و برنامه توان نمونه می

ی نظامی غرب بر جوامع اسالمی، بر تشادید ایان فشاارها  رحمانه بی حمالت گسترده و
های ناگوار، عازت و شارافت  بیش از پیش دامن زده است. مسلمانان با توجه به این وا عیت

بینناد. در برابار ایان هماه  شده و بربادرفتاه می پایمال  ی استعمارگران غربی خود را به وسیله
گیری از سالح ت اج  و رویاارویی  وانی، راهی جز ب رهر -توهین، تحقیر و فشارهای روحی

هاای  های برخی از جنگجویاان گروه ماند. این وا عیت در مصاحبه مستقی  با آن ا با ی نمی
، خبرنگار آلمانی، از یدی «تودن وفر»افراطی فعال در سوریه و عراق به خوبی هویدا است؛ 

ی  ها به افغانستان و عراق و نیاز مسالله ییی امریدا پرسد آیا حمله از اعضای گروه داعش می
ی غرب در  بال خاورمیانه در دویسات ساال اخیار،  طلبانه خشونت های  فلسطین و سیاست

و   گوید:  طعًا ایان جزئای از انگیازه ی ج ادی شما دارد  وی در پاسخ می تأثیری در انگیزه
هاسات  چاون ماردم  رن دارد، بششی از محرکی است که افراد را به جنگ در این جاا وامای

مسلمًا نقش دارد، ولی ایان تن اا  اند طلبی غرب ضد مسلمانان یا اسالم بوده شاهد خشونت
 ( 128: 1394انگیزه نیست. )تودن وفر، 

 . فشارهای ناشی از محرومیت نسبی3ـ2

یداای از عواماال احتمااالی  (1)شااناختی، محرومیاات نساابی، در برخاای از منااابع جامعه
های  گوید هرگاه افراد یا گروه شده است. تلوری محرومیت نسبی می ورزی برشمرده خشونت

ای کاه ماردم  )کاالها و شارایط زنادگی (2)اجتماعی به نتیجه برسند که بین انتظارات ارزشی

                                                 
1. Relative deprivation. 

2. Value expectation. 
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ای که فدر  آنان )کاالها و شرایط زندگی (1) های ارزشی دانند( و توانایی خود را مستحق آن می
 مرشادی زاده، حفظ آن ا را دارند( شداف وجود دارد، )گاار، کنند عماًل توانایی کسب و می

( به ویژه در برابر نظام سیاسی، ممدن است سر باه طغیاان و شاورش بردارناد. 47: 1388
ناپذیری است بین آنچاه دارد  محرومیت نسبی، نارضایتی حاصل از شداف تصوری تحمل»

 ( 15 :1375)حسینی، «. خواهد داشته باشد و آنچه می

اس ادعای این تلوری، هر چه میزان محرومیت نسبی بارای گروهای بیشاتر باشاد، براس
ی خود را بادین  به طور د یق فرضیه« گار»پتانسیل خشونت برای آن گروه بیشتر خواهد بود. 

ی  پتانسیل خشونت جمعی،  ویًا تحت تاأثیر شادت و گساتره»کند:  بندی می شدل صورت
( هار چاه 280: 1392)پنااهی، «. وعه  رار داردمحرومیت نسبی در میان اعضای هر مجم

ی خشاونت ضاد اهاداف  ی محرومیت نسبی بیشتر باشاد، حجا  و گساتره شدت و گستره
شاود؛ اگار نارضاایتی  سیاسی بیشتر خواهد بود. محرومیت نسبی، سبب نارضایتی مردم می

ت کاه گرایانه را در پی خواهاد داشات. )هماان( بایاد دانسا خشونت  رفع نشود، بروز عمل
خشونت سیاسی اشدال مشتلفی دارد. بارزترین آن ا عبارت اسات از: کودتاا، ساوص  صاد، 

 توطله، شورش، جنگ داخلی و انقالب.
رابرت گار ضمن توضیح این ندته که محرومیت نسبی ممدان اسات در  الاب یدای از 

میات یا محرومیت نزولی؛ ب. محرو (2)ها ی الف. محرومیت نزول  ابلیت گانه الگوهای سه
هاا را عامال  تحقق یابد، سه دساته از ارزش (4)ج. محرومیت صعودی (3)افزایش انتظارات؛

های مرباوط باه  های رفاهی، ارزش داند: ارزش ی محرومیت نسبی در جامعه می ایجادکننده
 (50ا49 ،1388 االششاصی. )گار: های بین  درت و ارزش

محرومیت نسبی، متغیرهای مدمال از نظر گار، برای بروز خشونت در جامعه، افزون بر 
ی حتمیات برساد: ایان متغیرهاای  دیگری نیز باید وجود داشته باشد تا خشونت باه مرحلاه

مدمل عبارت اسات از: الاف. توجی اات هنجااری خشاونت سیاسای )فرهناگ، ساابقه و 
                                                 

1. Value capabilities. 
2. Decremental deprivation. 
3. Aspirational deprivation. 

4. Progressive deprivation. 
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ی خشاونت سیاسای؛  گرایاناه ( ب. توجی اات فایده290و214، 1388 گار:مشروعیت(؛ )
 :1388 گاار:ی نظاام حااک  و مشالفاان؛ ) ( ج. نسبت نیروهای   ریاه226ا220)همان: 

 های ن ادی از نظام سیاسی و مشالفان. ( د. نسبت حمایت338و332
ی محرومیات نسابی، نارضاایتی  براساس تحلیل گار، شدت محرومیت نسبی با گساتره

نسایل )پتانسیل خشونت جمعی( ایجاد کرده، باعث نارضایتی سیاسی )به وجاود آمادن پتا
. شادت توجی اات هنجااری خشاونت 1شود. مضاف بار نارضاایتی  خشونت سیاسی( می

ی توجی ااات  . گسااتره3ی خشااونت سیاساای؛  گرایانااه . شاادت توجی ااات فایده2سیاساای؛ 
. وضاعیت نسابی کنتارل 1ی  خشونت سیاسی نیز بر نارضایتی سیاسی دامن زده، باه اضاافه

ت نسبی حمایت ن ادی از رژیا  و مشالفاان، . وضعی2رژی  و مشالفان بر نیروهای   ریه؛ 
 (300ا298:  کند. )پناهی ت سیاسی را تعیین میحج  و شدل خشون

در جامعه، « پتانسیل خشونت»با  طع نظر از متغیرهای تدمیلی  گار برای به وجود آمدن 
ای مانناد افغانساتان،  زده ی مسال  و اندارناپاذیر ایان اسات کاه در کشاورهای بحاران ندته
ای وجاود دارد. در عاراق،  تان، عراق، سوریه و...، محرومیت نسبی در ساطح گساتردهپاکس

هاای مربااوط باه  ادرت و حتاای  هاای رفااهی، ارزش پایش از ساقوط صادام، تمااام ارزش
االششاصی، در انحصار ا لیت کوچک سنی بود. نه تن ا شیعیان، که کردهای  های بین ارزش

المللی به  ی نیروهای بین داشتند، ولی پس از حمله ها کمترین س   را سنی نیز در این ارزش
ها به وجاود  ای در مو عیت این کشور و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید، تغییرات گسترده

هاای برتار  هاا و مو عیت ی حوزه طلب سانی از هماه آمد. اکناون، ا لیات مرفاه و انحصاار
رخش، افازون بار آن کاه شامار داد. در این چ اجتماعی رانده شده، همه چیز را از دست می

ی صدام شاغل خاود را از دسات  شده زیادی از نیروهای نظامی و کارمندان حدومت سا ط
شد. همین  ی اهل سنت عراق می دادند، از نظر روانی نیز موجب نارضایتی شدید جامعه می

ه و های افراطی و بنیاادگرایی همچاون القاعاد ی روانی سبب شد این نیروها، به جریان زمینه
 داعش پیوسته، ضد دولت این کشور دست به خشونت و شورش بزنند.

بر عدس عراق، در سوریه، الگوی محرومیت نسبی از نوع افزایش انتظاارات اسات؛ در 
های مربوط به  درت، در انحصار  این کشور، نزدیک به نی   رن است که حاکمیت یا ارزش



 

 

18 

ی صادام مرتداب  ی اساد، باه انادازه ادهدرصدی علوی  رار دارد. اگر چه خاانو گروه سیزده
جنایت نشده بود، ولی سرشت و طبیعت  درت این است که هر گروهی که آن را در اختیاار 

های برتار را نیاز در کنتارل خاود گرفتاه، حتای های ا تصادی و دیگر مو عیت بگیرد، گلوگاه
مایاد. انحصاار هایی جلوگیری ن کوشد از نزدیک شدن دیگران به چنین مو عیت االمدان می

ی اساد و دیگار ا لیات  حاکمیت و دیگر امتیازات سیاسی، اجتماعی و ا تصادی در خانواده
ی اهل سنت سوریه و نافرمانی آنان در برابر رژی   ی جامعه علوی، موجب نارضایتی گسترده

ی حدومت شایعی  ها، دو فاکتور  عدم پیشینه سیاسی اسد شده است. براساس این نارضایتی
های عمیق سیاسای و اجتمااعی در ساطح دنیاا  یه و پدید آمدن تحوالت و دگرگونیدر سور

 گردد. بیشتر تشدید می
های ارزشمند سیاسی،  ها و میدان ی عرصه ی اهل سنت سوریه انتظار دارد در همه جامعه

تر  ارار داشاته باشاند،  ی پایین ها باید در رتبه تاز بوده، دیگر گروه ا تصادی و اجتماعی پیش
ی  ولی در عمل چنین چیزی وجود ندارد و راه پیشرفت و رسیدن باه جایگااه برتار، در هماه 

هاایی کاه از  ها، تقریبًا به روی آنان بسته است و نظام سیاسی حاک  و شیعیان و ا لیت عرصه
دهد اهل سنت به جایگاه شایسته و مورد انتظار خود برسند.  کنند، اجازه نمی آن حمایت می

 اند. به طغیان و شورش برداشتهبدین رو، سر 
افغانستان و پاکستان، دو کانون م   دیگر بحران نیز هماین وضاعیت را دارناد. یدای از 

گیری داعش در خاورمیانه به همین ندته اشاره کرده،  ی  درت نویسندگان در تحلیلی، درباره
دم عرب منطقه ترین دالیل جذب شماری از مر ها، از م   ها و محرومیت نویسد: ناکامی می

ها و تماایالت درونای  ای از خواساته ها دارای مجموعه های تروریستی است. انسان به شبده
روناد. بادین ترتیاب،  ها می هستند و در دنیای بیرون باه دنباال محقاق شادن ایان خواساته

هاای  ها( و توانایی شده بین انتظارات ارزشی )خواسته ی تفاوت درک محرومیت نسبی، نتیجه
رسد در خاورمیانه چناین وضاعیتی بر ارار اسات.  نظر می ها( افراد است. به  )داشتهارزشی 

ی نفتای،  دلیل درآمدهای بادآورده های ثروتمند عربی نیز به  جالب این جاست که در دولت
های متناوع  رو هستند؛ بنابراین، کل منطقه با بحران  شر عظیمی از مردم با فقر فرهنگی روبه

ی انفجاار و شاورش ضاد  امر منطقه را آماده رو بوده، این  فرهنگی روبه سیاسی، ا تصادی و
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حدام استبدادی کرده است؛ از این رو، ضعف ن ادهای مدنی و عدم جذب و مشارکت افراد 
گااهی دینای و ایادئولوژیک،  و گروه های سیاسی در ساختارهای  درت، در کناار ضاعف آ

اجتمااعی را باه داعاش فاراه  آورده اسات. ی مناسبی برای جذب نیروهاای  ی بالقوه زمینه
 ش(10/10/1393: ، روزنامه ایران)ارشدنیا

 اجتماعی -های سیاسی . فشارهای ناشی از ناکامی3ـ3
ناکامی احساسی اسات کاه »ناکامی، یعنی احساس شدست در رسیدن به اهداف مطلوب. 

«. آیاد نسان پدید میی ایجاد مانع بر سر راه رسیدن به هدف یا اهداف مطلوب در ا در نتیجه
تواند ذهنی باشد؛ برای نمونه، فرد گماان کناد کاه در  ( این هدف می228: 1385)ستوده، 

بینی کناد یاا ممدان اسات در  های آن را پیش حال رسیدن به هدف دلشواهش است و لذت
رفتار ظاهری تجلی یابد. در هر دو مورد، چنانچه اتفا ًا مانعی سر راه تحقق هدف یا اهداف 

تاوان گفات کاه وی ناکاام شاده اسات. )باارون و  رد انتظار فرد یا گروه به وجود آید، میمو
( ناکامی یا احساس شدست در رسیدن به اهاداف ماورد انتظاار، 627: 1388برنسدامب، 

های اجتماعی و برانگیشته شدن خشا  و نفارت  سبب احساس سرخوردگی در افراد و گروه
ای از  پرخاشاگری، مبتنای بار مجموعاه -وری ناکاامیگاردد. تلا آنان از مناابع ناکاامی می

های نظری است که پرخاشگری را به طور عمده مل   از سائق بیرونای بارای آسایب  دیدگاه
گیرد. در این تلوری پرخاشگری، محصول فراینادی در نظار  وارد کردن به دیگران در نظر می

مانناد و  هاداف خاویش بازمییابی به هدف یاا ا شود که درخالل آن افراد از دست گرفته می
گیرد. ناکامی حاصل از چنین فراینادی، در ن ایات سابب  در آن ا شدل می  احساس ناکامی

ترین هادف یاا  گردد. م   آمیز در افراد می بروز حرکات و رفتارهای پرخاشجویانه و خشونت
 هستند. گیرند، منبع یا منابع ناکامی  اهدافی که محور آسیب هستند و مورد توجه  رار می

 های سیاسی . ناکامی3ـ3ـ1
 -رانناد هاسات باه نااحق بار ماردم فرماان می کاه  رن -ی جوامع اسالمی  حدام خودکامه

داری ایان مو عیات  شان، حفظ و نگاه حدومت را بسان ارث پدری خود دانسته، تمام سعی
یاازات شوند این جایگااه و امت برای خود، خانواده و بستگانشان است. آنان هرگز حاضر نمی
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حد و حصر آن را با دیگران  سمت کنند. برای این حاکمان تن ا چیزی که اهمیت نادارد،  بی
ی آناان، ماردم بساان بردگاان و رعایاایی  خیر و صالح مردم و جامعه است، زیرا در اندیشاه

روایاان فاساد و  چون و چرا از این فرمان شود که باید تن ا به اطاعت محض و بی پنداشته می
 یندیشند.ستمگر ب

ی اهل سنت ریشه دارد.  ورزی، در باورهای مذهبی و فرهنگی جامعه ی سیاست این شیوه
اطاعت از کسی که به اجتماع و رضایت مردم یا به غلبه و زور به خالفات نشساته اسات و »

نصار حاماد ( »254: 1378)فیرحای، «. شود، واجب و الزم است امیرالمؤمنین نامیده می
آغازین  رن  یها نویسد: از سال ریخ بلند استبدادزدگی در دنیای عرب میدر مورد تا« ابوزید

کنند و به تحلیل علال آن و تبیاین آثاار  یفدران عرب از استبداد شدوه م پیش تاکنون، روشن
و حاکمیات  یمبارزه با آن و رسیدن به افق آزاد یبرا یهای پردازند و همواره راه یبارش م زیان
نمایند. هنوز ه  که یاک  ارن کامال گذشاته و  ارائه می یدل و برابری ملت و تحقق ع  اراده

ی  اطالعات درآماده اسات، بااز ها  زیار سالطه یج ان از عصر صنعت به عصر تدنولوژ
ها حدومات  ای . در اثار ساال در جا زده یو دین یو حتی فرهنگ یو اجتماع یاستبداد سیاس 

ی ماا رخناه کارده  روزمره یی به جزئیات زندگساالر، استبداد حت ساالر یا  بیله یا دین ینظام
 ( 3/1387/ 9 ،روزنامه دنیای ا تصاد است. )ابوزید،

های گذشته، کوشیدند باا پرهیاز از  ی اهل سنت، در دهه گرا در جامعه های اسالم جریان
آمیز مدنی،  های مسالمت ورزی، از طریق مشارکت در فرایندهای سیاسی و فعالیت خشونت

ی عارب،   یابند، ولی زمامداران خودکامه  خود دست  شده، به اهداف دلشواهدر  درت س ی  
هااای اسااالمی ماننااد  برخاای از گروه»ایاان فرصاات تاااریشی را از آنااان ساالب کردنااد. 

ی  هاای اساالمی، شایوه ی جنبش المسلمین مصر و اردن، با توجه به تجربیات گذشته اخوان
ی  فرایند سیاسی و گرفتن  درت از طریق مباارزه  رآمیز را کنار ن اده، خواستار مشارکت در 

آمیز، باا اساتفاده از فضاای بااز سیاسای حااک  بار ایان کشاورها بودناد. جریاان  مسالمت
هاای  المسلمین مصر، توانست به طور نسبی گروه گرایی در خاورمیانه به رهبری اخوان اسالم

شاارکت در فرایناد سیاسای روی و تالش باه منظاور م اسالمی دیگر را متقاعد سازد که میانه
«. گرایان اسااات دموکراتیاااک در ج اااان عااارب، ب تااارین راه تضااامین پیاااروزی اساااالم
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گرایان در اردن، لبناان، ساودان،  المسلمین مصر و دیگر اسالم ( اخوان8: 1383،)دکمجیان
ی سیاسای باه  گیری در عرصاه های چش  یمن و کویت با این استراتژی موفق شدند پیروزی

های  های عرب از پیروزی های رادیدال، دولت لی پس از کاهش فعالیت گروهدست آورند، و
های متعادد، از  رو به هراس افتاده، کوشیدند با اعماال محادودیت های میانه پیاپی این گروه

( 9: 1383،دکمجیاانهای سیاسی جلوگیری نمایند. ) ها در عرصه حضور  درتمند این گروه
گرا در ایان کشاورها  هاای اساالم ی گروه جویانه لمتهای سیاسای مساا بدین ترتیب، تالش

ها سرخورده و ناامید از باه نتیجاه رسایدن  رو شد. اکنون، این گروه سرکوب و با ناکامی روبه
بست هساتند. باا وضاعی کاه حداام  وجوی راه رهایی از این بن های خود، در جست تالش

انه و استفاده از زور با ی نمانده اند، ظاهرًا راهی جز نبرد مسلح ی عرب پیش آورده خودکامه
 است. 

یخی . تجارب شکست3ـ3ـ2  های تار
ی اساتعمارگران  ی امپراتاوری ع ماانی باه وسایله جوامع اسالمی، پس از فروپاشی و تجزیه

ش(، 18/4/1393، ساایت خراساان زماین وب، غربی و باا همدساتی اعاراب، )اندیشامند
روپاشی امپراتوری ع ماانی و انحاالل نظامی زیادی متحمل شدند. ف -های سیاسی شدست

های  تازی ن اد خالفت، در وا ع سرآغاز شدست مسلمانان در برابر اروپای مسایحی و یداه
های اساالمی باود. پاس از ایان  سیاسی، نظامی، ا تصادی و فرهنگای دشامن در سارزمین

از دست های خود را  رویداد تاریشی، مسلمانان توانایی دفاع از عزت، موجودیت و سرزمین
مدت نظام خالفت، برای مسلمانان اهل سنت، باه م اباه  ی طوالنی دادند، در حالی که دوره

، مسلمانان نسابت باه  آمد. در این دوره ی طالیی از شدوه، عظمت و ا تدار به شمار می دوره
هایش، توانسته بود  ها و کاستی ر با، در همه چیز پیشتاز بودند و نظام خالفت با تمام ضعف

 های اسالمی پاسداری نماید. خوبی از کیان و موجودیت سرزمین به
با این حال، با فروپاشی امپراتوری ع مانی و نظام خالفت، این عظمت و ا تادار یدساره 
بر باد رفت و مسلمانان در رویارویی با دشامنان غربای و مسایحی، هار روز بایش از پایش 

ی  نوز امیادهایی بارای احیاای دوباارهکردند. با وجود این، ه احساس عجز و درماندگی می
ها و  شدوه و ا تدار امت اسالمی زناده باود، ولای اشاغال فلساطین باه دسات ص یونیسات



 

 

22 

آمیز ارتش چندین کشاور عربای در برابار کشاور جعلای کاوچدی باه ناام  شدست افتضاح
ی  ی امیدها را به ناامیدی مبدل ساخت. ایان رویاداد نااگوار تااریشی، ضاربه اسرائیل، همه

ی عمومی مسلمانان وارد کرد. شاید برای نشستین بار بود که مسالمانان  س مگینی بر روحیه
 23، ایرانی  کردند. )روزنامه ای این گونه احساس حقارت و سرشدستگی می در برابر حادثه

های سلفی، به خاوبی مشاشص  ش( نگاهی به سشنان و بیانات رهبران گروه24/9/1382و 
لیا تی چه  در بر وجدان تااریشی آناان سانگینی  رشدستگی و بیکند که این احساس س می
هاای ناایروبی و  گذاران عملیات در سشنرانی خود با اشاره به بمب« الدن اسامه بن»کند.  می

دان  و برای آناان  مردانی باافتشار می گوید: من این افراد را بزرگ ی آن ا چنین می کنیا، درباره
گیر امت اساالمی  یرا سبب از بین رفتن تحقیری شدند که دامناحترام فراوانی  ائل هست ، ز

نیاز از وجاود چناین « ابومصاعب زر ااوی»ش( ساشنان 19/9/1380الدن،  شده بود. )بن
ها را با این دین، عزیاز و  احساسی بین مسلمانان عرب حدایت دارد: ای  وم، خداوند عرب

ها باه پرساتش خادای  از پرستش بت سربلند گرداند و با این دین، از تاریدی به سوی نور و
)الزر ااوی، «. داشات بشار گرامای  ی ایان دیان آناان را بار بنی یدتا هدایت کرد و به وسیله

 (203ا202: 1365و عنایت،  66ا65ق: 1427
ها و احساس درماندگی و تی در کنار ذلت و زبونی سردمداران عارب و  این سرخوردگی

گیرد،  های اسالمی  رار می رهای متجاوز به سرزمینسرسپردگی آنان در برابر دشمنان و کشو
شود. تشدید فشارهای ناشی از سرخوردگی، به خاودی خاود کیناه،  بیش از پیش تشدید می

ی کسانی خواهد شد که عوامل شدسات و  ی حمله به همه نفرت و انزجار تولید کرده، زمینه
آمیز  ، این نوع نگاه نفرتالدن شوند. در بششی از سشنرانی بن سرخوردگی تششیص داده می

به خوبی نمایان است: سران ج ان کفر مزدوران خودشان، یعنی حدام عرب منطقه را نیز باا 
 رن به تمسشر گرفتن امت عرب و مسالمان،   ه  پس از گذشت نی  اند؛ آن  خود همراه کرده

کند،  ت میدانی  هرگاه یدی از پادشاهان عرب با یدی از رؤسای جم ور غرب مال ا زیرا می
کاماًل آشدار است که این افراد نه برای یاری دادن مجاهدین فلسطینی، که به منظور محدوم 

ها کشته شدند،  اند که پدران و برادرانشان در گذشته به دست ص یونیست کردن جوانانی آمده
اسات زندانی کشیدند و برای دفاع از دینشان مورد شدنجه و اذیت  رار گرفتند. جرم آن ا این 
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تاوان گفات  ( بادین ترتیاب می42: 1386خواهند کفار را از بین ببرند. )اسماعیلی،  که می
های پیاپی مسلمانان در برابر دشمن، عامل سرخوردگی شده، این امر در کنار زبونی  شدست

و سرسپردگی حدام عرب، سبب تشدید فشار و ایجاد نفرت از ایان حداام و سیاساتمداران 
 آمیز گشته است. جر به رفتار خشونتغربی و در ن ایت من

ی  ترین عامل و انگیازه ی مصری، در تحلیلی، م   ، اندیشمند و نویسنده«حسن حنفی»
ی  ی وضع کنونی ج ان اسالم با عظمت و شدوه گذشته های اسالمی را مقایسه ظ ور جنبش

مانادگی و  ی اسالم باا عقاب های گذشته ی فتوحات و پیروزی نویسد: مقایسه آن دانسته، می
هاایی کاه ا تادارگرا و حتای  های کنونی و تباهی استعدادهای موجود زیر فشار نظام شدست

برتر جاوامعی کاه پیشاتر تحات تسالط  روند و نیز پیشرفت و دست  غیراسالمی به شمار می
هاای اساالمی شاده  های اجتماعی باه دعوت سبب پیوستن گروه -همگی-مسلمانان بودند 

ی م مای بارای  ی خویش هساتند و انگیازه شدوهمندانه به گذشتهاست که در پی بازگشت 
 (22ا20تا:  سوق دادن آنان به سوی بنیادگرایی است. )حنفی، بی

یخی خود 3ـ3ـ3  . سرخوردگی به دلیل عقب افتادن از رقیب تار
تاکنون، این  ر ابت دیرینه دارد. از نشستین روزهای رحلت پیامبر اکرم اهل سنت با شیعه

ی  جویانه آلود در توالی تاریشی، استمرار پیدا کرده است. در این کشمدش ر ابت نشروابط ت
آفرینی پیدا کرده است؛ گروهای کاه در کال  تاریشی، شیعه کمتر فرصت ابراز وجود و نقش

اناد.  کارد، پیاروان خلفاا بوده ی تاریشی، سرنوشت تحوالت و رویدادها را تعیاین می گستره
ر برخی مقاطع تاریشی، در متن تحوالت و رویدادهای تااریشی ، اگر چه ددر گذشته شیعه

 داشته است.ی بیشتر زندگی پرمحنتولی شود،  دیده می
در ایران به ه  خورد؛ برای نشساتین  ی این معادله، پس از پیروزی انقالب اسالمی رابطه

آفرینی  نقش المللی آمد و در تحوالت و رویدادهای تاریشی و بین بار، شیعه از حاشیه به متن 
ی پیشاین خاود را در  کنناده ی اهل سنت، نقش تعیین کرد، در حالی که جامعه و ابراز وجود 

شاد. در  داد و از متن به حاشایه راناده می المللی، ک  ک  از دست می روابط و مناسبات بین
هاای  در حرکت های تااریشی و ناکاامی  ی شدسات ی اهل سنت از تجرباه حالی که جامعه

ی شیعی، انقالبای باا  ی خود به شدت دچار سرخوردگی شده بود، در جامعه اهانهخو اسالم
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اهداف صد در صد اسالمی با موفقیت به پیروزی رسید و  لمرو نفوذ فدری و ایدئولوژیدی 
گرایان متعصب سنی را باه  ویژه اسالم ی اهل سنت و به  داد. آنچه جامعه خود را گسترش می

ی  در ایران نباود، بلداه گساتره صرف پیروزی انقالب اسالمیهای انفعالی واداشت،  حرکت
تأثیرات این انقالب بر شیعیان بیرون از مرزهای ایران و نیز مردم عادی اهل سنت بود که آنان 
را به وحشت انداخت. پیروزی انقالب اسالمی، به شیعیان دیگر نقاط دنیای اسالم جرئت و 

هایی  سیاسی فعال و تأثیرگذار تبدیل کرد؛ جریان -یهای فدر جسارت داد و آنان را به جریان
کننده باشند و شرایط را براساس خواسته و  توانست در معادالت سیاسی و نظامی تعیین که می

 ی خود مدیریت کرده، به سود خود تغییر دهند. اراده
ی اخیار، باا نیاروی  های شیعی است که در چند دهه الله لبنان یدی از همین گروه حزب

ناپذیر اسارائیل مقابلاه کارده، در  ی و شدسات ندهزار نفری، توانسته است با ارتش افسانهچ
اللاه، یدای از  م، مجاهادان حزب2006برخی موارد، آن را وادار به شدست نماید. در سال 

روزه باا ارتاش اسارائیل  33های تاریشی را در نبردی معروف به جنگ  ترین صحنه درخشان
همتاست. بازتاب این رویداد، سراسر ج ان عارب تحات تاأثیر  بی آفرید که در تاریخ عرب

هاای  ترین چ ره اللاه را باه یدای از محباوب ، دبیرکال حزب«سیدحسن نصرالله» رار داد و 
 -های جم وری اساالمی  توان موفقیت سیاسی در ج ان عرب تبدیل کرد. افزون بر این، می

تصادی، علمی و تدنولاوژیدی، باه ویاژه های سیاسی، ا  را در عرصه -به عنوان نظام شیعی
ی اهال سانت  ی دیگری دانست که برای اعضاای عاادی جامعاه های نظامی، مؤلفه فناوری

گویی باه  دهاد کاه ظرفیات ر ابات و پاساخ کند و شیعه را مذهبی نشان می جاذبه ایجاد می
ستعمارگر های ا ها الحادی و ضددینی دارد و نیز استعداد به چالش کشیدن  درت ایدئولوژی

 جو را. و برتری
ی سانی،  کرده پیدایش چنین نگرشی به مذهب شیعه بین  شرهای عادی و حتی تحصیل

گردیاد، سابب پیادایش  در عین حال که موجب بسط نفوذ فدری شیعی در دنیای اسالم می
ی اهال سانت نیاز  احساس ازخودبیزاری و سرخوردگی دوچندان در ساطوح دیگار جامعاه

های گوناگون سیاسی، نظامی، علمی و صنعتی،  ی بزرگ شیعه، در عرصهها شد؛ کامیابی می
انگیشت؛ حسای کاه بازتااب آن احسااس  از سویی رشک و حس حسادت را در آنان برمی
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ارزشی در وجود خویش بود. از سوی دیگر نیز گسترش سریع نفاوذ فداری و  لیا تی و بی بی
کرد.  ، دچار آشفتگی و عصبانیت میسیاسی شیعه بین اهل سنت، آنان را به شدت زجر داده

ی اصلی، نه  گشتند که جلو نفوذ شیعه را بگیرد. اکنون، مسلله وار به دنبال راهی می آنان دیوانه
ی سیاسی و ا تصادی کشورهای استعمارگر غربای، کاه مقابلاه باا  مقابله با اسرائیل و سلطه

 رار داشت؛ از این رو، باید هار  گسترش نفوذ شیعه بود. این مسلله برای آن ا در اولویت اول
شد تا این جریان  درتمند و توفنده را متو ف سازد. چنین بود  چه زودتر تدبیری اندیشیده می

ها به جای آن که به مقابله با اشغالگران غربی و اسارائیل متمرکاز گاردد، خصالت  که جنگ
 مذهبی پیدا کرد.

 . تعارضات طبقاتی، قومی و مذهبی3ـ4
های اجتمااعی  هاا و خشاونت ی، مذهبی و طبقااتی، از عوامال م ا  درگیریتعارضات  وم

هاای  تارین عوامال در تنش است. سازمان  شاربندی و طبقااتی هار جامعاه، یدای از م  
العلل  شناسان آن را علاه ( برخی از جامعه223: 1376رود. )دوروژه،  اجتماعی به شمار می

ی جواماع تاا روزگاار  تاریخ همه( »237ان: اند. )هم های اجتماعی برشمرده ی درگیری همه
( بناابراین، اگار رواباط و 81: 1389؛ )کاوزر، «ی طبقااتی اسات ما، هماناا تااریخ مباارزه

گاهانه و برنامه تواند جامعاه را  شده تعدیل و مدیریت نگردد، می ریزی مناسبات این طبقات آ
آمیز سوق دهد. عامال  تهای فیزیدی و رفتارهای خشون به سمت رادیدالیزه شدن و درگیری
های اجتماعی، عنصر  ومیت یا نژاد است. این عامل نیز  م   دیگر در منازعات و کشمدش

بار شاود.  هاای خشاونت ورتر کارده، موجاب درگیری های اجتمااعی را شاعله تواند تنش می
(  ومیت و ناسیونالیس  در  الاب اختالفاات 178: 1381و صبوری،  259: 1376،)دوروژه
های  هاا و خشاونت های سیاسی و موجب بروز بحران ثباتی ساختار مذهبی، منبع بی ومی و 

ماذهبی، یدای  -ای شدید در جوامع گردیده است. افزون بر عوامل یادشده، تضادهای فر اه
رود. در وا اع، بشاش اعظا   بار اجتمااعی باه شامار مای های خون دیگر از عوامل درگیری

های  حساب ها و تسویه عی در تاریخ اسالم، درگیریهای خونین اجتما ها و کشمدش درگیری
ی  مذهبی بوده است. البته باید توجه داشت که ماذهب، کاه گااهی ایادئولوژی تولیدکنناده

کناد.  های مذهبی است و با آن فرق می شود، غیر از تعارضات و کشمدش خشونت معنا می
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د خشاونت در جامعاه ئولوژی در نظر گرفته و سبب ایجاا در فرض نشست، که مذهب، ایده
گرایی ساوق  ی تن ا یک مذهب ه  ممدن است جامعه به سمت خشونت گردد، با سلطه می

دهاد کاه حادا ل در  داده شود، در حالی که در فرض دوم، خشونت تن ا در صورتی رخ می
 جامعه دو مذهب حضور داشته باشد.

ی باال  گانه امل سهگرا در دنیای اسالم، نقش عو های خشونت گیری و ظ ور گروه در شدل
های  اومی،  شود؛ عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان، از نظر ترکیب گروه به خوبی دیده می

ای هساتند کاه هار ناوع گاروه  ی روابط و مناسابات تااریشی، باه گوناه مذهبی و نیز پیشینه
کند. جمعیات عاراق متشادل از ساه  ی ظ ور و فعالیت پیدا می گرا در آن جا زمینه خشونت

 ومیت بزرگ عرب، کرد و ترکمن است که از نظر مذهبی، اعاراب بیشاتر گارایش شایعی و 
ن وینای، 171: 1381مذهب هساتند. )کیساین و دیگاران،  ها بیشتر سانی کردها و ترکمن ، ا 

 ( 8: 1384و ربانی،  22ا21: 1373

 گیری بندی و نتیجه . جمع5
گرایی در ج اان اساالم،  : خشاونتکاه بنادی کارد گونه جمع توان این  مطالب یادشده را می

تاوان مناابع  دهاد. می آزار می ج ان اسالم رامحصول و معلول فشارهای متراکمی است که 
 ی این فشارها دانست. را تولیدکنندهذیل مشتلف 

های تااریشی و  به این معنا که در اثر تحوالت و دگرگونی«: معرفتی -فرهنگی». بحران 1
هاای فرهناگ مادرن، نظاام فرهنگای باومی، دچاار  ارزش نیز رویارویی ج اان اساالم باا

گسیشتگی و فرسایش شده است. اجزا و عناصر نظام معنایی پیشین، که پیش از رواباط  ازه 
کارد، دیگار  و مناسبات ما با ج ان طبیعت، ج ان اجتماعی و خود ما را تنظی  و توجیاه می

نیست؛ به عبارت دیگر، ج اان  گوی شرایط کنونی ارتباط موزونی با همدیگر نداشته، پاسخ
برد. این وضعیت،  اسالم در شرایط کنونی از نوعی بحران هویت و وضعیت آنومیک رنج می

روانی دچار آشفتگی و سردرگمی کرده است و به شدت آزار  -امت اسالمی را از نظر روحی
ا ادامات روانه و  گویند در چنین شرایطی، احتمال رفتارهای کج شناسان می دهد. جامعه می

هااای افراطاای و  یابااد. کنش گیری می ضاادهنجاری عااامالن اجتماااعی افاازایش چشاا 
 گیرد. طلبانه، نوع رفتار ضد هنجاری است که از همین وضعیت نشلت می  خشونت
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روانی در جوامع اسالمی، وجود محرومیت نسابی  -تولید فشارهای روحی  . منبع دوم2

هاای ارزشامند و  است. در این جوامع، مو عیت ها( ها و خواسته )احساس فاصله بین داشته
های بزرگی از اعضا، در حق خاود  ها و بشش منابع کمیاب، عادالنه توزیع نشده است. گروه

دانناد. آن اا  احساس تبعیض و اجحاف کرده، خود را از آنچه باید داشته باشند، محاروم می
ک گاروه در انحصاار خاود های ارزشامند را تن اا یا کنند تمام منابع و مو عیت احساس می

ی اجتماعی در آنان باه وجاود آماده اسات.  های گسترده درآورده است. در نتیجه، نارضایتی
 گردد. مو ع و درست پاسخ داده نشود، منجر به اعتراضات اجتماعی می ها اگر به نارضایتی

های ناشی از آن، سومین عامل م مای  های اجتماعی و سیاسی و سرخوردگی . ناکامی3
اکناون،  گاردد. ه  روانای در جواماع اساالمی می -ت که سبب تولید فشاارهای روحایاس

های ناشی از  . سرخوردگی1برد:  ی اهل سنت از چند عامل اساسی به شدت رنج می جامعه
کاه باا زباونی و سرساپردگی حداام عارب در برابار   های تاریشی، به ویاژه زماانی شدست

های مدارر  . شدسات2گیارد؛  ناار ها   ارار میکشورهای استعمارگر و متجاوز غربی در ک
های مساتبد  شان به دلیل ممانعت حدومت خواهانه و حرکت اسالم  مسلمانان سنی در تالش

 ی عرب.  و خودکامه

ی اهل سنت را رنجور و اندوهگین نموده بود، ولی  ی کافی، جامعه این دو عامل به اندازه
آوردهای بزرگ شایعه در  کرد، دست ندان میعامل سومی که اندوه درونی این جامعه را دوچ

های گوناگون سیاسی، نظامی و علمی و فناوری و گسترش نفوذ آن بین اهل سنت بود.  عرصه
آوردهای درخشااان و  ی خااود را بااا ایاان دساات مساالمانان ساانی و تاای وضااعیت جامعااه

تاار کنند، از سویی دچار رشک و حسارت و از ساوی دیگار، گرف برانگیز مقایسه می تحسین
 شوند.  آشفتگی روانی و عصبانیت می

. مجموعه فشارها، روی ه  انباشته و متراک  شده، سبب تولید عقده، نفرت و انزجاار 4
گیرند، تعاادل روانای خاود را از  هایی که تحت چنین شرایطی  رار می گردد. افراد و گروه می

و در نتیجه، دست باه ای ممدن است دیگ خش  آنان را به جوش آورد  دست داده، هر ب انه
نماید. رفتار پرخاشگرانه و ا دامات  ا داماتی بزنند که در نظر دیگران غیرعادی و ناهنجار می

هایی است که ممدان اسات آن اا از  انگیز، یدی از شیوه زا ضد عوامل و عناصر نفرت آسیب
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تاوان  می طریق آن، خش  و عصبانیت خود را بیرون بریزند. براساس این، فشارهای مزبور را
 گرا در دنیای اسالم دانست. های خشونت ساز ظ ور و پیدایش گروه زمینه

آمیز  بار و نفرت ی مناسبات خون . گوناگونی  ومی و مذهبی و به ویژه با توجه به گذشته5
های  گیری گروه های اجتماعی و شدل های مذهبی و  ومی، زمینه را برای بروز خشونت گروه

هاای  معرفتای، ناکامی -ده است. فشارهای ناشی از بحران فرهنگیگرا مساعدتر کر خشونت
های طبقاتی، مذهبی و  ومی ترکیب  سیاسی و اجتماعی و محرومیت نسبی، و تی با شداف

کنااد. یداای از  بار ایجاااد می شااود، پتانساایل  ااوی باارای درگیااری و رفتارهااای خشااونت می
عربی  آشدار جمعیت در سطح پان نویسد: با وجود همگنی نویسندگان عرب در این باره می

در چندین کشور مانند سودان، لبنان، عراق، سوریه، الجزایر، مراکش، موریتاانی، بحارین و 
اه کشاور، نزدیاک باه  های  ومی آشداری به چش  می یمن، فقدان تجانس خاورد. در ایان ن 

ماذهب، درصد یا بیشتر جمعیت از حیث یک یا چند مورد، از چ ار متغیر  ومی )زبان، 35
اه  فر ه یا گروه  ومی( از اک ریت عرب/ مسلمان/ سنی و  فقازی متفاوت است... . در ایان ن 

شود. در چ ار مورد آن شامل سودان، عاراق،  های  ومی دیده می کشور نوع آشداری از تنش
ی طاوالنی منت ای  های اخیر، به پیدارهاای مسالحانه ها در دهه لبنان و یمن، این گونه تنش

( 179: 1388پارچگی و تمامیت سرزمینی به مشاطره افتاده است. )پیپا و دیگران، شده و ید
های سیاسای در  یدی از پژوهشگران ایرانی در تحلیل خود از دلیل تداوم و استمرار خشونت

نویسد: در عراق، از زمان تأسایس  عراق، د یقًا به دو عنصر  ومیت و مذهب اشاره کرده، می
. فرایناد 2ی دموکراسای؛  های مادنی و تجرباه . نبود سنت1ی مانند دولت به این سو، عوامل

تبارهاای  ی عرب . دولت الیگارشایک تحات سالطه3سازی آمرانه و تحمیلی؛  دولت و ملت
-دادند  دیگر که هشتاددرصد جمعیت را تشدیل می  های  ومی بندی مذهب و طرد گروه سنی

موکراتیک، پیوند و باورهای  اومی، سبب شد به جای پیوندهای مدنی و باورهای د -همگی
های سیاسای و اجتمااعی حااک  گاردد. ساقوط  بندی ای و مذهبی بر جریانات و گروه  بیله

موجود  های  ومی و مذهبی ازپیش ی احزاب و گروه صدام، سبب مشارکت رادیدال و گسترده
ی ن ایی آن،  تیجهی  ومی و مذهبی شد. ن نظرانه های تنگ تأسیس بر مبنای عمدتًا علقه یا تازه

ای به  ی  ومی و مذهبی و تبدیل آن به جامعه ی چندپاره استمرار و تشدید خشونت در جامعه
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طلب و تشدید شداف باین دولات و جامعاه شاد؛ )ساردارنیا،  شدت آنومیک و هرج و مرج
محااور و  ( بناابراین، در عااراق تحاازب و فعالیاات سیاساای در شاادل افراطاای  وم71: 1392

بنیاد و  سیاسای  ادرت ی  ی مدنی، جامعاه مذهبی ظاهر شد و به جای جامعهانحصارگرایی 
انحصارگرا در امتداد خطوط  ومی و مذهبی شدل گرفت. در این وضعیت، کردها و شیعیان 

های رادیداال  های گذشته برآمدند و گروه درصدد کسب  درت سیاسی باال و جبران ناکامی
یشین و جلوگیری از طارد شادن بیشاتر از  ادرت ی نظ  سیاسی پ عرب سنی نیز برای اعاده

 ( 72: 1392سردارنیا، سیاسی، به خشونت سیاسی گسترده روی آوردند. )
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