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و يا تقليل عوامل گونـاگون ايـن پديـده در اين مقاله هدف كشف علتي جديد براي تروريسم

اجتماعي به صرف يك مسئله ايدئولوژيك نيست، بلكه نشان خواهيم داد چگونه يك ساختار نظـري 

و تنش مي و چگونه اين نظـام در رسـيدن بـه تواند به سازماندهي نظامي از رفتارها  ها ياري رساند

و تروريـست هـا افـرادي بـا. يابديافته كاربرد مي اهداف شكل تروريسم رفتاري هدف محور است

دهـد كـه مطالعات صورت گرفته نشان مـي. رفتارهاي حساب شده در جهت اهدافي خاص هستند 

و يـا متـأثر از شـرايط اقتـصادي نامناسـب تروريست ها جانياني ديوانه يا داراي شخصيت منحرف

و هماهنـگ بـا شـرايط خـود بـه يـك گـروه افرا. نيستند د در پي پذيرفتن يك ايدئولوژي موجـه

و آرمانپيوندند، در پي يك روند هويت مي و پذيرش اهداف هاي گروه، وسايل تحقق اهـداف يابي

و وسيله توجيه شده از سـوي ايـدئولوژي از سوي گروه در اختيار آنها گذاشته مي  شود؛ اين هدف

ا ميمورد نظر، و خشن را براي فرد آسان .كندرتكاب هر نوع رفتار نامتعارف
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 مقدمه
ا و بـزرگ، و غني، شهرهاي كوچـك فـراد بـا امروزه تروريسم در همه جا؛ كشورهاي فقير

ها  خطـر تروريـسم خـصوصاً از آغـاز. دهدي متفاوت اجتماعي را تحت تأثير قرار مي موقعيت

شكل. ربع آخر قرن بيستم فراگير شده است  و گـسترش جهان امروز درگير خطر بزرگ  گيـري

يي با تعصبات ديني شده است، اين تروريـسم ايـدئولوژيك در جهـان رو بـه افـزايش گروه ها

و روزافزون اين پديده خشونت تأثيرات.است آميـز اجتمـاعي بـر رونـد زنـدگي مـردم جهـان

و نتـايج گيران سياسـي نـشانگر اهميـت شـناخت ريـشه گيري تصميم موضع هـا، خـصوصيات

گرچـه وجـود مـشكالت متعـدد كـه مهـم تـرين آنهـا خـصوصيتي. اقدامات تروريستي است 

و مانع از تروريس  كه قـدم اول در يـك تحقيـق علمـي-مايدئولوژيك دارد، ارائه تعريف جامع

به افسانه-است و مطالعه اين پديـده را بدل اي كرده است، اما اين مشكل متفكران را از تحليل

به رويكرد علمـي خـود اقـدام بـه. اجتماعي باز نداشته است  انديشمندان علوم انساني با توجه

و عوامل اساسي در شكل مطالعه ريشه  س ها  هـا تالشاين. اندياسي كرده گيري اين نوع خشونت

به تنهـايي نتوانـسته پردازيمنتج به ايجاد حوزه اي وسيع از نظريه كه البته هيچ يك انـد ها شده

.گيري اين نوع خشونت نامتعارف ارائه دهندمبناي نظري جامع در ارتباط با علت شكل

به علت و گروهي . انديستي پرداختهيابي رفتار تروراين تحقيقات در سطوح گوناگون فردي

به اتخاذ رويكـردي متفـاوت وا كه ما را و معايبي هستند هر يك از اين نظريات داراي محاسن

و عوامل عينـي مي و فشار گروه به جاي فرد دارد تا با توجه به شكل جديد تروريسم، تأكيد را

و نهادهاي پشتيبان آن بگذاريم بر ايده  كه سعي. ها و تخطئـه تذكر اين مطلب الزم است  مـا رد

و تقليل عوامل متعدد مؤثر در يك رفتار تروريـستي بـه صـرف يـك عامـلِ اين دسته نظريات

گيـري از نتـايج مفيـد ايـن ايدئولوژيك نيست، بلكه هدف از ذكـر ايـن دسـته نظريـات، بهـره 

ي اهميت گر لزوم مطالعه در اين بين، ذكر معايب هر يك از اين نظريات توجيه. تحقيقات است 

. تأثير ايدئولوژي در اقدامات تروريستي استو

در:كه در پي يافتن پاسخي براي آن هستيم ايـن اسـت كـهي مهم سؤال نقـش ايـدئولوژي

به  هاي تروريستي، گرايش اين گروه ها گرايش افراد و گروه به خشونت نامتعارف تروريـستي

آ گـروه هـا در نهايت توجيه خـشونت از سـوي اعـضاي تـوان يـا مـيي تروريـستي چيـست؟

و ايدئولوژي را به مثابه عاملي اساسي   تلقي كرد كـه بـا همـراه شـدن بـا برخـي عوامـل سـائق

به ارتكاب رفتـار ترويـستي كنـد بنـابراين بـا توجـه بـه اهـداف رفتـار. محرك، فرد را مصمم

و شخصيت عامالن اين نوع اقـدامات در تروريستي، انگيزه  هاي نهفته در پشت اين نوع رفتارها

كه بدانيم چرا رفتارهاي بد از سوي انسانپ ميي آن نيستيم يابد، بلكه به دنبـال هاي بد ارتكاب

و با شيوه نادرست از سوي افرادي با انگيزه  كه چرا اعمال بد هاي موجه فهم اين مطلب هستيم
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مي-هاي دينيو مهم تر اينكه بر اساس آموزه شـ. افتد اتفاق دن در روند بحث براي بيشتر عيني

به عنوان گروهي كـه بـه شـكل يـك پايگـاه  و سازماندهي، گروه القاعده را مطالب ايدئولوژي

به عمل وا مي و آنها را .دارد، مورد بررسي قرار خواهيم دادعقيدتي براي هواداران خود درآمده

و تعريف تروريسم-1  تبيين
و وح  » ters«واژه ترور از ريشه التين ترور.شت گرفته شده استبه معناي ترساندن، ترس

و هراس  به معني هراس ص دانشنامه سياسي آشوري،(» ...افكني است در لغت فرانسه اين واژه.)99-98،

و يا بـه دولت ها در تاريخ تحول خود، گاه در توصيف اعمال  ، گاه در تعريف اقدامات انقالبي

و و منفـي بـه كـار، با دو بار معنايي متفـ ...عنوان روشي در مبارزات ضداستعماري اوت مثبـت

كه در هيچ مقطعي از تـاريخ ايـن واژه، معنـايي. گرفته شده است  در هر حال بايد توجه داشت

و يا مصاديق مورد پذيرش بين  تعـاريف آكادميـك. المللي از آن ارائه نـشده اسـت جامع از آن

و كاربرد آنها را در سـطح عملـي غيـرممكن  و مفصل هستند  سياسـي تعـاريف. اسـت پيچيده

و پر و باالترين ميـزان آزادي عمـل را بـه نهادهـاي سياسـي در مـورد ابهام اغلب وسيع هستند

ص1378بدي،( دارندتفسير وقايع سياسي عرضه مي  توان عدم حـصول نتيجـه نمي در نهايت).251،

به  يك» متخصصان تروريسم«مناسب را نظرانـه تنـگ شته علمي بسيارر«نسبت داد زيرا آنها، با

ص 1382طيب،(»...مواجه هستند  المللـي نيـز، در سـطح جامعـه بـين هـا تـالش عالوه بر اين.)66،

ت  و ها، بيانيـه نامهعريف تروريسم صورت گفته است، قطع اقدامات فراوان جهت حل معضل هـا

المللـي نـشان از تـأثير تعـارض منـافعي بين سازمان ها اي صادر شده از سوي گزارشات دوره 

تدولت ها .عريف تروريسم در سطح جامعه جهاني دارد در

ترين عامل در ايجاد چنين خالء مفهومي داراي ماهيتي ايدئولوژيك است، امـري كـه اصلي

اي واژه موضوع تعريف. كندي منتفع را غيرممكن مي گروه ها ارائه تعريفي مورد پذيرش تمامي 

داكننـده توان منفك از مرجع تعريـف مانند تروريسم را نمي  از).Schmid, 1985, p.6( نـست اش

و بينيمطرفي ما با عامالن اقدامات تروريستي مواجه به عنـوانكه در سطح ملي المللي خود را

مي   بـا تعريفـي موسـع از تروريـسم خواهـانهادولتاز طرفي. كنندمبارزان راه آزادي معرفي

به اعمال سركوبگرانه خود هـستند ا. اعطاي مشروعيت قـدامات در واقـع قربـاني قربانيـان ايـن

و معتقد نباشند اما در حقيقتيتعارضات ايدئولوژيك   هستند كه شايد به هيچ يك از آنها پايبند

و آنچه كه فرض مي شـود آمـاج حمـالت بـه آن نگاه ايدئولوژيك عامالن تروريسم به قربانيان

.پايبندند، داراي اهميت است

كه حاصل و دقيق كنـد تعريف است را ذكـر مـي109 تركيب الكس اشميد تعريفي طوالني

به عنوان نمونه  و در ادامـه عناصـركه به ذكر آن اكتفـا مـي نمـاييم اي از يك تعريف كالسيك
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و ذكـر اساسي مورد نياز جهت تروريستي ناميده شدن يـك اقـدام خـشونت  آميـز را اسـتخراج

.كنيممي

ا تروريسم شيوه اقدامات خشونت« و وحـشت آميز تكراري به منظور و رعـب يجـاد دلهـره

به داليل سليقه ورزي، جنايي يا سياسي بوسيله افراد،   يا عوامل دولتي مخفـي گروه ها است كه

كه اهداف مستقيم اهداف اصلي نيستند، بر خالف تـرور كـه هـدف)يا نيمه مخفي( ، در جايي

به كار گرفته مـي ات. شـود مستقيم هدف اصلي است، و يـا قربانيـان مـستقيم بـه صـورت فـاقي

به كار گرفته از يك جمعيت هدف)به نمايندگي يا هدف سمبليك( گزينشي و براي انتقال پيام

ي اهداف اصلي محور براي اداره ها از اين روند ارتباطي خشونت يا تهديد تروريست؛شوند مي

مي بهره مي چه هدفي را دنبال و بر اين اساس كه ابتدائا توجـه يـا اند سبب وحشت، كرده گيرند

).schmid, 1988(» شوند اطاعت اهداف اصلي مي

و بـا توجـه بـه اشـكال در يك جمع بندي ميان تعريف ذكر شده با ساير تعـاريف موجـود

به شرح كننده در تروريستي ناميده شدن يك اقدام را مي جديدتر تروريسم معيارهاي تعيين  توان

و هـر يـك داراي وعـه عمـل مـي اين عناصر به صورت يـك مجم. بندي كرد ذيل تقسيم  كننـد

كه بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرنـد در غيـر ايـن صـورتهاويژگي به فرد هستند يي منحصر

:شامل مفاهيمي متعدد خواهند شد كه با ماهيت تروريسم كامالً متفاوت است

 ايجـاد خـشونت بـه.آن اسـت» آميزخشونت«ترين ويژگي اقدام تروريستي ماهيت مهم-1

ها نيـست آنهـا بـا اسـتفاده از خـشونت بـه عنـوان ابـزار، قـصد ودي خود هدف تروريستخ

و  و استفاده از وحشت ايجادي پس از حادثه تروريـستي را دارنـد تأثيرگذاري بر اهداف اصلي

 گذارد؛ يابد تا نهايت تأثير خود را برجاعموماً اين خشونت در شديدترين شكل خود بروز مي

به منظور بهره قصد ايجاد ترس-2 و جلب توجه گسترده گيري از اثـراتو وحشت شديد

و اهداف اصلي؛  آن بر مخاطبان

از هدف سياسي، با انگيزه-3 و يـا ايدئولوژي ها هاي ناشي ي قومي، مـذهبي، نژادپرسـتانه

 سياسي؛

به عنوان وسيله انتقال مفـاهيم قربانياني كه شخصاً اهداف اصلي تروريست-4  ها نيستند اما

و متناسب با ايدئولوژي تروريست و خـود قربانيـان از ميان جمعيتي خاص هـا، اهـداف اصـلي

مي  مي. شوندانتخاب شـوند يعنـي گـاه اساسـاً امكـان مقابلـه بـا عمليـات اين قربانيان غافلگير

و غيرمتقارن بودن حمله چنين امكاني از آنها گرفتـه  به علت ناگهاني و گاه تروريستي را ندارند

برخي بر ايـن. هستند» غيرنظاميان«حمالت،» آماج«اين.)Steinhofe, 2007, pp 61-109(ودشمي

به غيرنظاميان مورد نظر ترويست  كه الزاماً نبايد صدمه رساندن  احتمـال ها باشند بلكـه اعتقادند

و ناديده انگاشتن اين احتمال نيز كافي است به آنها .)Steinhofe, 2007, p 122( آسيب رسيدن
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و مناقشه سازمان-5 و اقدامات همراه با پشتيباني گروهي معيار مهم برانگيز ديگر يافته بودن

كه امروزه تروريسم بدون سازمان. است و يـا اهـداف شـكل داده برخي معتقدند دهي منـسجم

اما بايد توجـه داشـت گرچـه امـروزه) Mythen, Walklate, 2006, p 379-398)( كندشده كار مي

هاي تروريستي در تمام نقاط دنيا امكان عمل دارند اما اينهاگروهبرخي   نيـز طرفـداران گروه

و با استراتژي مشخص، از آنهـا در خود را در تمام دنيا آموزش مي و در پي اهداف معين دهند

مي  و بدون برنامه جهت ايدئولوژي مورد پذيرش گروه استفاده و اقدامات خودسرانه ريزي كنند

به بدنه گروه را داشته باشد در آنها ديده نميكه امكا .شودن ايراد صدمه

 رويكردهاي علمي موجود در تحليل پديده تروريسم-1
هاي عام نسل اول تحقيقات در ارتباط با درك رفتارهاي تروريستي، خود را در قالب تئوري

- ناكـامي هـاي غريـزه خـشونت، گيـري از تئـوري ايـن تحقيقـات بـا بهـره. خشونت نشان داد 

و شناختي بـه بررسـي رفتارهـاي خـشونت و پرخاشگري، يادگيري اجتماعي آميـز تروريـستي

بعدها برخي محققان بـا توجـه بـه اهميـت. اندها به خشونت پرداخته عوامل گرايش تروريست 

و  ي خـاص مرتكبـان ويژگي ها دقت به تفاوت بنيادين ميان اين نوع خشونت با ساير انواع آن

و گروهي فرضيات اختصاصي در ارتباط با تروريسم ارائـه تروريسم در  دو سطح تحليل فردي

و. اندكرده به اهميت اين تفاوت سطح در تحليل ما عالوه بر نقل فرضيات گمراه كننده با توجه

به طرح نظرياتي كه توانسته  و نزديـك بـه رد شده در ارتباط با تروريسم انـد موضـعي منطقـي

ا ميواقعيت را در خصوص .پردازيمين پديده اجتماعي اتخاذ نمايند نيز

و در ميان تروريست-1-2 ها فرضيات وجود آسيب رواني
پي پافشاري سياستمداران مبني بر احتمال وجـود شخـصيتي قابـل پـيش بينـي در ميـان در

ها بودنـد امـا هايي مشخص در ميان تروريست ها كارشناسان به دنبال يافتن نابهنجاي تروريست

و گمـراه كننـده دانـستند نتقدان اين روند را بسيار پيشم ص 1384كرنـشاو،( داورانه برخـي،.)6-1،

داننـد مـي» جنـون جنـايي روانـي«و يـا» شخصيت ضـداجتماعي«ها را داراي نوعي تروريست

)Wilson, Wilcox, 2007, p 5 Richards,(نقص در احساساتي همچـون رواني باعثچنين آسيبي 

و پشيماني احساس گنا ميه، همدردي و به نظر افراد ستيزه.) O'Connor, 2009( شوددر فرد جو

و آناني كه بيش از حد معمول به سازوكارهاي رواني كنش » سازيدونيمه«و» بروني كردن«گرا

به وفور در ميان تروريـست تركيـب احـساسات شخـصيتي. شـوند هـا يافـت مـي متكي هستند

و دو نيمه سـازي«ي رواني نابسندگي با سازوكارها  بـويژه سـبب مـي شـود آنهـا» بروني كردن
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ما مسئول شكست خود نيـستيم، آنهـا سـبب«فكر شوند كه معتقدند جذب گروهي از افراد هم

). Post, 1984, Pp 241 – 256(»مشكل ما هستند

ازيها آسيب روانشناختي در خـور تـوجه پردازان معتقدند كه تروريست با اين حال، نظريه

هـا داليل تجربي محكم در تأييد فراواني خودشيفتگي در ميان تروريستودهند خود بروز نمي

و انـدرو).Borum, 2004, p 20( وجود ندارد دو تحقيق عمده در اين زمينه تحقيق راي كـارادول

به  و هستنها طبيعيتروريست«: نتيجه رسيدنداين سيلك  يلهوسـباقدامات تروريستي معمـوالد

وا مي فراد منطقي -Borum, 2004, pp 30(»ي ارزشـمند دارنـديهاگيرد كه انگيزهسالمي صورت

 اگر تنهـا افـراد داراي آسـيب روانـي. نيازمند اعضاي نرمال هستند هاي گروهي تروريست.)32

با«.)2010McCauley,( بود مشكل كم اهميتيمد تروريست شوند تروريسنتوانستمي براي مبارزه

)McKeeby, 2007(»تها بايد با فكر آنها آشنا شويم، فكري كه ديوانه نيستروريست

از فرضيه وجود مجموعه-2-2 هااي هاي مشترك در ميان تروريستويژگي
و معين در ميان تروريستي اجتماعي قابل تعمي ويژگي ها برخي معتقدند . ها وجـود داردم

و آمريكاي التين اعضاي خود را از طبقات پايينهاگروهبه عنوان مثال ي تروريست خاورميانه

و يا اعضاي اجتماع تأمين مي وهاگروهكنند ي تروريستي اروپاي غربي متعلق به طبقـه متوسـط

و. تحصيلكرده هستند به تنوع ي تروريـستي در سراسـر گـروه هـاسيي اسا تفاوت ها با توجه

به نتايج يكسان نرسيده است فرهنگ ها دنيا، اين مطالعات در ميان ها.ي متفاوت به راه ي ورود

اگر بتوان يـك شـاخص را در ميـان. تروريسم بر حسب نوع جوامع با يكديگر متفاوت هستند

ن اي از تروريست دسته به تروريست هاي مذهبي يا ملي خاورميانه يافت، اين شاخص هاي سبت

مي. آلمان غربي يا آمريكاي التين متفاوت خواهد بود  رسـد تـالش بـراي يـافتن چنـين به نظر

و يا نوع رفتـار آنهـا بيني تروريست اي از اشتراكات بيش از آنكه در پيش مجموعه هاي احتمالي

و شـيوه برخـورد بـا تروريـست  و قـوت ا در هـ كمك كننده باشد؛ از جهت يافتن نقاط ضعف

و صـدمه زدن بـه آنهـا بـراي تـصميم موقعيت ها  گيـران داراي اهميـت باشـدي تعيـين كننـده

)Richards, Wilson, Wilcox, 2007, P 8(.

و نقش گروه در رفتار تروريستي-3-2  فرضيه مبتني بر اهميت
و شخصيتي بر تروريست پي مطالعات فردي به اين نتيجه دسـت يافتنـد كـه محققان در ها

و نـه اقـدامي فـردي ترور تروريـسم يـك فراينـد عـضويت،. يسم عمدتاً فعاليتي گروهي است

نه ناشي از يك شخصيت فردي  و و عمل در گروه است؛ و.تعهدپذيري افراد بـه داليـل متعـدد

بيهاگروهبرخي معتقدند اعضاي اين. پيوندندنامعلوم به گروه تروريستي مي  و رانـده افراد كار
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پي استفاده از مهـارت ند؛ دسته شده از جامعه هست گـذاري هايـشان مـثالً در بمـب اي از آنها در

و البته هستند جوانان تحصيلكرده  و يـا مـذهبي وارد گـروه هستند پي اهداف سياسي اي كه در

و با دقت صور. شوندمي و عضويت آنها در گروه بسيار كند گيـرد در ايـن مـيتروند گرايش

ميروند كند اهداف گروه در اي در هـر حـال ). Tosini, 2007, Pp 664-681( شودن افراد دروني

اي جهت عضويت در گروه صرف انگيزه قوي كافي نيست، بلكه گروه بايد فرد را از نظر حرفه 

به گروه تروريستي را تالشي در جهت كـسب هويـت از سـوي فـرد. بپذيرد برخي نيز گرايش

 دسته انگيزه براي پيوستن افـراد4مارتا كرنشاو.) Arena/ Arrigo, 2005, Pp 485- 506( دانندمي

به داشتن: كندبه گروه را پيشنهاد مي به يك جمع، نياز فرصت براي عمل، احساس متعلق بودن

در.)Crenshaw, 1992, p 1-11( جايگاه اجتماعي، تحصيل پاداش مـادي  فـرد پـس از عـضويت

مي  به ساير اعضا احساس تعلق  تحت تأثير اين شـرايط او بايـد از دسـتورات.كندگروه نسبت

و از طرفـي پايـدار مانـدن گـروه بـراي او و وفاداري خود را ثابت كند رهبر گروه اطاعت كند

اعمـال آن موافـق بنابراين حتي در مواردي كه فرد ابتدا با انجام خشو. اهميت دارد  و شـيوه نت

را نباشد جرالد پست معتقـد. وادار به عمل مي كند، فشار موجود در گروه براي فرمانبرداري او

مي  و در است اين كه چگونه برخي افراد در قالب ضابطه اي اخالقي، اجتماعي را تشكيل دهند

مي عين حال مرتكب چنين اعمال خشونت   شوند، تا جـايي كـه ضـوابط اخالقـي بار اجتماعي

 گـويي اسـت قابل پاسخه ها گرو شود تنها در روانشناسي گروه جايگزين ضوابط فردي آنها مي

)McKeeby, 2007, p 1-16(.به درجه حمايت؛ مـردم به كار گرفته شود چه ميزان خشونت اينكه

به درست  و توانـايي شـيوه خـشونتياز گروه، اعضاي گروه از رهبر، درجه اطمينان اعضا آميـز

.)419، 1379گر،( رهبر در ارائه توجيهات مؤثر در ارتباط با تصميم اتخاذ شده، بستگي دارد

ي تروريستي بـسيار كمـكهاگروهگرچه نتايج حاصل از اين نظريات در تحليل شيوه عمل

ازيي مخفـي باعـث ناكارآمـد هـا گـروه كننده است اما امروزه از بين رفتن شـكل  ايـن دسـته

اعتقـاد بـه ايـدئولوژي بـه بـاي امـروزيهاگروهاعضا. در حوزه تروريسم شده است نظريات

ميعضويت و گروه در و براساس اهداف ميهاروشآيند به خشونت .زنندي مشروع دست

)انتخاب عقالني(ي انتخاب عمليات تروريستي به عنوان يك گزينه مناسب فرضيه-4-2
» فرضيه انتخاب عقالنـي«اند؛ اما به داليلي از اين فرضيه گاه با نام فرضيه اقتصادي ياد كرده

بر اساس اين فرضيه در صورتي كـه در يـك. اين دسته فرضيات است نامي بهتر براي اشاره به

زدن به عمل از زيانهاي احتمالي بيشتر باشد، فرد عمل مجرمانـه را محاسبه منطقي مزاياي دست 

.كندبه عنوان يك گزينه مناسب انتخاب مي
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عمل كنند؛ گرچه در منطق فردي اين افراد در حالت جمعي نيز كامالً حساب شده عمل مي

به عنـوان گزينـه.كامالً غيرعقالني محسوب شود  اي از نظر مارتا كرنشاو تروريسم ممكن است

و استراتژيك مطلـوب بـه نظـر مطلوب، به داليل سياسي از سوي تمامي اعضا گروه تروريستي

و انتخاب شود ).Tosini, 2007, Pp 664-681(رسيده

كه چرا بر هاخي اما در اين مرحله اين سوأل مطرح است به اهـداف گروه  از ابتدا براي نيل

به خشونت متوسل مي گيري به عنوان آخرين حربـه بـه شوند ولي برخي در فرايند تصميمخود

و برخي حتي در شرايط يكسان به دنبال آن متوسل مي هاشوند  آميز هستند؟ي مسالمتراه

درو محيط بين كرنشاو عوامل متعدد از جمله شرايط مكاني، اندازه، شرايط زماني المللي را

 بعد از اهميـت اما اهميت تأثير اين موارد در مرحله.) O'Connor, 2005( دانداين روند مؤثر مي

به ايدئولوژي اسـت و ميزان پايبندي اعضاء آنچـه در ايـن دسـت. اهداف، معيارها، ايدئولوژي

به ما كمك مي  چه روند حركت عملـي بـه تحقيقات كه گر سـمت تروريـسم در كند آن است

در» هايريشه«قابل بررسي است اما» عقالنيت كنشي«سطح  و«عمل تروريستي عقالنيت نظري

و مذهبيهاي اسطورهمنابع توجيه كننده نظري مثل آموزه(»ساختاري 1.نهفته است) اي

و شـكل-5-2 ي گـروه هـا گيـري تأثيرمحروميت اقتصادي برگرايش فـرد بـه تروريـسم
 تروريستي
و محروميـت- در سـطح فـردي-شناسي تروريـسم متخصصان در حوزه علت برخي  فقـر

و شكل ميمخالفت ها گيري اقتصادي را عامل اصلي گرايش افراد به تروريسم . داننـدي سياسي

 در ارتبـاط بـا).Munson, 2003, p.p 40-53( اين نظريات در سطح سياسي مقبوليت بـسيار يافتـه

تـرين آنهـا وريسم نظريات متعدد مطرح شده است كـه برجـسته چگونگي تأثير عامل فقر بر تر

جي ديويس  ر اسـت) 1379افتخاري،(نظريه منحني گـ جيمـز.و نظريه محروميت نسبي تد رابـرت

بي ثباتي اجتماعي  و نهايـت بـه وضـعيتيدر) بخصوص سياسي(ديويس بر آن است كه ثبات

و  و حالتي روحي در جامعه وابسته است؛ هميشه ميا ذهني ن انتظارات اشخاص از رفـاه فـردي

اگر اين شكاف از حدي فراتر رود نتيجه اين سـرخوردگي. واقعيات موجود شكافي وجود دارد

نه در رفاه مطلق است بلكـه. پرخاشجويي جمعي است  و اين شرايط از نظر او نه در فقر مطلق

 ايـن برقـراري ارتبـاط ميـان امـا).46،ص 1372بشيريه،(در نتيجه افول ناگهاني رشد اقتصادي است 

و روند خاص اقتـصادي قابـل انتقـاد اسـت هـاي تحليـل«.)122،ص 1381مـشيرزاده،(حالت رواني

 
ر.1 :ك.براي اطالعات بيشتر در اين زمينه

Robert A. Pape, Strategies logical of suicide terrorism, American Political Review, Vol. 
97, No. 3 2003. 
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آوري شده از سوي وزارت امور خارجه آمريكا پـس از حادثـه هاي جمع صورت گرفته بر داده

به اين نتيجه رسيده است كه مدارك قابل اطمينان براي وجـود رابطـه 11 و سپتامبر  ميـان فقـر

تحقيقات نشان داده است در كـشورهاي بـا سـطحي يكـسان از آزادي،. تروريسم وجود ندارد

و يـا درگيـر بـا آن  به نسبت كشورهاي غني بيشتر در معرض بـروز تروريـسم كشورهاي فقير

مي. نيستند كه آماج اين نوع حمالت قرار  ,Abadie(»گيرنداما اغلب كشورهاي ثروتمند هستند

2004, Pp 1-16 .(در بررسي هاي صورت گرفته در ارتباط با تأثير فقـر بـر گـسترش بنيـادگرايي

كه همواره عاملي بسيار بااهميـت  و حمالت تروريستي نشان از آن دارد تـر در ايـن خاورميانه

و ديدي صرفاً بر پايه اقتصاد بسيار ساده  . انگارانـه خواهـد بـود نوع گرايشات نقش داشته است

كه صحت فرضيه مزبور تحقيقات به نتايج مشابه رسيده است در ارتباط با اقدامات انتحاري نيز

).Wilson, Wilcox, Richard., 2007, p 10(دهدرا مورد ترديد قرار مي

و تروريسم-6-2  فرضيه وجود رابطه كليدي ميان دمكراسي
تـرين راهن اصـلي دمكراسي بـه عنـواي گسترش دولت آمريكا در موارد متعدد با طرح ايده

دو. مقابله با تروريسم، در سطح جهاني دست به اقدام زده است  و تروريسم اما الزاماً دمكراسي

كه با ظهـور يكـي شـاهد بـروز ديگـري نباشـيم   ,Democracy for peace( قطب مخالف نيستند

2005,P 25.(و تعداد اين حوادث در حكومت بررسي داده و مقايسه سطح  نـشان هاي متفاوتها

هـاي داراي سـطح بـاالي دهد كه كشورهاي با حد ميانه دمكراسي در مقايـسه بـا حكومـت مي

و گـسترش تروريـسم مـستعدترند  و يـا داراي حكومـت ديكتـاتوري، بـراي بـروز . دمكراسي

و روسيه نشان  گذار از ديكتاتوري بـه دمكراسـيكه مرحله دهدميمشاهدات در عراق، اسپانيا

.)Abadie, 2004, Pp 1-16(گسترش تروريسم در اشكال مختلف آن استهمراه با يك دوره

هايي ديگر به جز توسل بـهي مخالف گزينه گروه ها در كشورهاي با سطح باالي دمكراسي

به امكان سـركوب شـديد كـه در حكومت. خشونت در اختيار دارند  هاي ديكتاتور نيز با توجه

به مخالفان نمـيهامخالفت اختيار دارند اجازه بروز اين نوع  در حـالي كـه. دهنـد را در جامعه

كشورهايي كه مدعي نوعي مشي دمكراتيك هستند در مواجه با اين نـوع اقـدامات بايـد دقـت 

 ).Abadie, 2004, Pp 1-16( بيشتر كنند

 ها در مواجهه با شكل جديد تروريسمپردازي نسل جديد نظريه-7-2
و بايد هر نوع تـالش امروزه با نسلي جديد از تروريسم درگ  در ارتبـاط بـا فهـم، ير هستيم

و مبارزه با تروريسم را با شكل جديد آن هماهنگ كنـيم تروريـسمي كـه همـراه بـا. پيشگيري

و يـا  و ديگر خواهان تغييرات جزيي، تحوالت سياسي محدود انواع جهاني شدنها جهاني شده



 1390پاييز،3شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 140

ا گرايشات جدايي و يا ملي نيست بلكه اغلب از و منجي طلبانه مي فكار مذهبي گيـرد مĤبانه الهام

پي ايجاد معجزه   امـروزه بـا اسـتفاده از وسـايل هـاي تروريـستي گروه. است اي در جهانو در

و فناوري پيشرفته و نـ طرفداران خود را در تمامي نقاط دنيا پرورش ده قادرند ارتباط جمعي د

ها نيست كـه آنهـا را بـه عمـلستبه همين دليل است كه امروزه فشار گروهيِ حاكم بر تروري

و الهامات باعث مي وامي و بـراي اهـداف گـروه مبـارزه دارد بلكه آرمان به گروه بپيوندند شود

 ). Crenshaw, 1981, pp. 379-399( كنند

 بـه عنـوان يـك گـروه- سـپتامبر11 مخـصوصاً پـس از حادثـه– القاعـده1امروزه شبكه

و بر اس به نام اسالم كه مي كند توجه انديشمندان تروريستي و مواضع مذهبي عمل اس اهداف

به خود جلب كرده است  وهاگروهقبالً نيز. تروريسم را ي تروريستي متعـدد در آمريكـا، اروپـا

و انگيزه و تحقيقات اين حوزه را بـه سـمت آسيا بر اساس مذهب هاي احياي دين شكل گرفته

و  كه داراي اهداف  خواسـتار آنهـا.انـدي متفاوت بود، كشاندههاروشنوعي جديد از تروريسم

و شـكل ها اين گروه اما. اندايجاد نوعي تحول ديني در جهان بوده در مورد استفاده از خشونت

به يكديگر عمل نمي و صدور قاعدهآن شبيه آنكنند .ها ساده نيستاي عام در مورد

به عنوان شكل جديد پ گروه ها شبكه القاعده ايـه مـذهب، مـا را بـا نـوعيي تروريستي بر

مهم ترين ويژگي اين گروه تروريستي از بين رفـتن شـكل. كنددهي روبرو مي جديد از سازمان 

ها  و پراكنده است گروه و بوجود آمدن نوعي شبكه غيرمتمركز و متمركز ايـن گـروه.ي مخفي

كه از سوي ايدئولوگ  ح بر پايه يك ايدئولوژي مذهبي روز شـدن ال بـه هاي اين شبكه دائماً در

گيري از وسايل ارتباط جمعي اعضاي خود را در تمام نقاط دنيـا آمـوزش است توانسته با بهره 

مي. دهد و اين افراد با اعتقاد به يك ايدئولوژي عضو گروه و بر اساس اهداف يهاروششوند

به خشونت مي مي مشروع دست و در اين راه از فدا كردن جـان خـود زنند، توجيه ابـايي شوند

.ندارند

در تكوين رفتار تروريستي-3  اهميت ايدئولوژي
به عنوان نوعي خشونت سياسي داراي مـاهيتي متفـاوت بـا سـاير جـرائم اسـت . تروريسم

و اقـدامات تروريـستي مـي  توانـد حضور هميشگي يك پشتوانه فكـري افراطـي در توجيهـات

ك نشان و به عنصر ايدئولوژي و دقت شكلدهنده اهميت توجه و چگـونگي اركرد آن در گيـري

بر. حركت گروه تروريستي باشد  درگيري جهان امروز با تروريسم بر پايه مذهب ما را بر تأكيد

و اهميت ايدئولوژي مصرتر مـي كنـد  تـرين از ايـن ديـدگاه، ايـدئولوژي اصـلي. عنصر انگيزه

 
مي» گروه«به جاي» شبكه«به كارگيري واژه.1 و باعث و جديد از نظر ما حائز اهميت است اين نـوع شود به ماهيت متفاوت

.گروه تروريستي به خوبي اشاره نماييم
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به ارتكاب اعمـال خـشونت و گروه تروريستي را دهـد؛ سـوق مـي آميـز عنصري است كه فرد

آميـز ايدئولوژي سازوكارهاي رواني مورد نياز بـراي فـرد را در يـك سلـسله اعمـال خـشونت 

مي  مي گروهي فراهم البته اين مبـارزه هميـشه-خواهد كه براي آن مبارزه كنند كند؛ از پيروانش

ها انتخاب اهداف مبارزه، شيوه مبارزه،-طلبي نيست همراه با خشونت  ه روش ازو ابزارها مـه

ي تروريـستي گروه هـا اگر ايدئولوژي.)Borum, 2004, p 46( گيردطرف ايدئولوژي صورت مي

و هرچه رهبر گروه تروريستي بهتـري خشونت راه ها حاوي آميز جهت رسيدن به اهداف باشد

زدن به خشونت را بر اساس ايدئولوژي اعضاء توجيـه كنـد، ارتكـاب خـشونت از بتواند دست 

از. تر جلوه خواهد كردعسوي افرد مشرو  بنابراين، آشنايي دقيق با ماهيت ايدئولوژي مطروحـه

هاي اين كه عموماً در بيان انگيزه-سوي گروه تروريستي   از انجام اقدام تروريـستي خـود گروه

و قابل محك زدن است و مهم استدر مبارزه با تروريسم امري راه-را نشان داده . گشا

و كاركردهـايي در شـكل قبل از هر چيز الزم اس چه نقـش و ت دريابيم ايدئولوژي چيست

به رفتار افراد دارد مي. دادن و چرا به ايـدئولوژي چرا افراد خود را محتاج يك ايدئولوژي دانند

مي  ي شخصيتي خاص در پذيرش ايدئولوژي خاص مؤثر است؟ آيا ويژگي ها پيوند؟ آيا خاص

و با آزادي تمام دست به انتخاب؟افراد با شناخت كامل از يك ايدئولوژي

 ايدئولوژي چيست؟-1-3
و توضيح اين پديده نوشته شده است مراجعـه كنـيم« كه در باب ايدئولوژي وقتي به متوني

كه بر آن مستولي شده ناديده بگيريمنمي ص 1378بودن،(»توانيم اغتشاشي عظيم را به تعبيري.)31،

در اجتمـاعي علـوم فرهنـگ. ات ايدئولوژيك بوده اسـت خود مفهوم ايدئولوژي قرباني اختالف 

 هـايي آرمـانو باورها ها،انديشه متجانس بيشوكم مجموعه«: است آورده ايدئولوژي تعريف

»آوردمـيدر حركـت بـه هيجانيو عاطفي بعد داشتن جهتبه مخصوصاًراهاگروهيا فرد كه

ص 1375باقر سـاروخاني،( و ماركسيـستي ديـدگاهدو كلـي طوربه ئولوژيايد تعريفباب در).382،

اي از ايـدئولوژي مـد نظـر داريـم مجموعـه آنچه ما در اين نوشتار.وجود دارد غيرماركسيستي

و ان مردميمدرهامشترك از شناخت و نگرشـها كـه كـم  است، نظامي نسبتاً منسجم از باورهـا

لوژيك پيدا كند بايد ميان گروهـي از براي اينكه اعتقادي ماهيت ايدئو«. بيش نهادينه شده است

به نحوي از انحاء نقـش يـا  مردم مشترك باشد، بايد با امور مهم از نظر گروه مرتبط باشد، بايد

و مثالً در حفظ گروه كمك كند يا  و برخوردهـاي هـا فعاليتكاركردي براي اعضاء داشته باشد

ص 1371پالمناتس،(»مخصوص گروه را توجيه كند از طرفـي«دها دو نوع كـاركرد دارنـد؛ اعتقا).23،

مي  و تبيين و نهـيبه كار توصيف و تـرويج يـا تقبـيح به كـار توجيـه و از طرف ديگر خورند

و فرونشاندن بيم و ابزار اميد ص 1371پالمناتس،(» بعضي رفتارها ،23.( 
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و شكل مذهبي كه در باب تروريسم ن اش با آن مواجهيم اين است كـه آيـا ديـ مسئله ديگر

د؟ بـا توجـه بـه معنـي مثبـت يـا منفـي تواند نقش ايدئولوژي را در زندگي افراد بـازي كنـ مي

گ ايدئولوژي، موضعي متفاوت در  و ايـدئولوژي در هـر حـال،. فتـه مـي شـودرباره رابطه ديـن

و باعـث خواهـد شـد  محسوب داشتن اديان به عنوان ايدئولوژي آثاريي مفيـد خواهـد داشـت

س« و قابل مقايسه مطالعه نقش دين در طح وسيع جامعه آسان شود، آن را تحت قاعده در آورده

مي.ي دنيوي كند ايدئولوژي ها با ساير  چه چيز دين به عالوه به ما كمك كند دريابيم در جامعه

چه صورت استخوانده مي و نقش هدايتي آن به ).Braun / McCutcheon, 2000, p 438(» شود

تر-2-3  وريستي انتخاب ايدئولوژي
هـاي گيرنـد؟ پـذيرش نظريـه آيا افراد در پيوستن به ايدئولوژي خاص عقالني تصميم مـي

مي  و نادرست از چه ناشي شود؟ انديشمندان علـوم اجتمـاعي معتقدنـد كـه پـذيرفتن مشكوك

و فاعالن اجتماعي را نمي نظريه و يا هاي نادرست از سوي افراد توان به حساب تبعيت از اميال

به عقيده از نـوعي عقالنيـت پيـروي مـي.ي فكري گذاشت عقب ماندگ  . كننـد افراد در گرايش

به معناي مفيد بودن است اما داليل نهفتـه در پـشت عمـل گرچـه گـاه. عقالنيت در عرف عام

به داليل ديگر است گرايانه است؛ اغلب غايت فايده و يا بنابراين، اين دسـته از عوامـل. شناسانه

به امكانات نام گرفتهكه عقالنيت غايت  و عقالنيت مربوط اند را نيز بايد در تحليـل گرا، وضعي

 ).Saarnivaara,2008, pp 423–433(انتخاب ايدئولوژي از سوي فاعالن اجتماعي در نظر گرفت 

و شـناخت كه انتخاب ايدئولوژي ناشي از انگيزه جامعه شناسان معتقدند عالوه بر مواردي

و اغلب تنها  و گروه مقدم عميق است ص 1381توحيـد فـام،(در ميان پيشتازان شـود، ديـده مـي)20،

و گاه اين روند پيوسـتن بـه جنبه اي خاص برخي صرفاً با توجه به  به آن پيوسته  از ايدئولوژي

و از روي تقليد اسـت ص 1370بـشلر،(ايدئولوژي صرفاًً در اثر اطمينان به افراد خاص  تـأثير).279،

و شرا از. توان ناديده گرفت يط محيطي را در انتخاب ايدئولوژي نمي وضع اجتماعي تعبير افراد

به تبع آن پذيرش راه يك  و و دانش قبلي آنها در برابر آن پديده به تجربيات حلي در مقابل آن،

و نوع بينشي كـه دارد بـه تفـسير. پديده نيز بسيار مرتبط است  به ديدگاه از طرفي فرد با توجه

و.ندزامور دست مي  و آمادگي فرد در نوع بينش او مؤثر اسـت و احوال از سوي ديگر اوضاع

به سمت نظام فكري خاص حركت كند  مي شود فرد و. موجب به عقايد نادرست پس پيوستن

و آمادگي است  بررسي نقش رهبـر. گاه افراطي تركيبي قابل درك ميان اثرات اين ارتباط، وضع

پـس از پيوسـتن فـرد بـه. تروريسم امري بااهميت استنزيو ايدئولوگ در مطالعه شكل امرو 

و پذيرفتن اصول اساسي ايدئولوژي بقيه امور به دست رهبران داده مي .شودگروه
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ها-3-3 و كاركردهاي ايدئولوژيويژگي
و نظام ارزشـي اسـت، ايدئولوژي واقعيت پيچيده را ساده مي كند؛ نوعي توجيه عقلي جهان

ت  و با ارائه رغيب مي انسان را به عمل ميهاهدفكند دهد كه بـه عمـلو وسايل به افراد امكان

 در واقع ايدئولوژي نظامي از باورهاسـت كـه هـم.Shills, 1972, pp 1-70)(سياسي دست بزنند 

و هم دگرگون سازد مي و» بـاورآفريني«به تعبيري ايدئولوژي بـا. خواهد جهان را توضيح دهد

مي» آفرينيعمل«در» مهر آفريني« ص 1381آنسار،(كندنقش بازي ،302.(

وو كـرده عملشخصيتاز بازتابي عنوانبه ايدئولوژي در سطح فردي  تـصويري جـامع

و جامعه و جهان اطراف كه فرد در آن زنـدگي مـي كلي از خود فرد و اي كنـد بـراي او ايجـاد

كه جهان بايد باشد براي فرد دروني مي ؛ گـروه)Therbon, 1980, pp 80-81(كندتصويري از آنچه

به فرد مي به اين. دهدتروريستي هويتي تازه به نقش ايدئولوژي، گرايش افراد  هـا گروهبا توجه

ايد را هماهنـگ بـا ايـدئولوژي افراطـي فرد وضعيت خـو. يابي است روند هويت يك ناشي از

ميفرض مي .شودكند كه از سوي گروه مطرح

ميي ها ايدئولوژ در سطح گروهي به اعضا و دشمنان خود را و به افـراد دوستان شناسانند

و در نهايت اين كار با ساده. كندگروه هويتي جمعي اعطاء مي  و قاطعيـت سازي مفاهيم  انسجام

مي ص 1371پالمناتس،( گيردانجام . كنـد ايدئولوژي براي اعضا گروه توجيـه فـراهم مـي ). 161-164،

و اف چه محدودتر چه ميانه راطيگروه هر و هر و وسيع تر باشد كمتر به،تر باشد بيشتر روتر  نياز

در. كندتوجيه پيدا مي  كـه كمتـر بـهيمگراياني مـواجه افراطي تروريستي اغلب با گروه ها البته

مي ايدئولوژي عمل. توجيه احتياج دارند ايدئولوژي موفق بايـد هـم در سـطح«. ستايدگرايي را

و هم از لحاظ  و راهي براي وصل كـردن ايـن دو سـطح كـشف نظري نتيجه عملي بخش باشد

ص 1381تري ايگلتون،(»كند انـدازي واقعـي از عمـل فرد گرچه در بسياري از موارد از چـشم).87،

ص 1370ژان بشلر،( كندخود در پيش ندارد اما در دست به عمل زدن شك نمي   ايـن كـاركرد).94،

مي ايدئولوژي در اقدامات انتحار به خوبي تجلي پيدا كند افراد در فدا كردن جان خود از هـمي

مي  به جز افراد معتقد، كسي پيشقدم پيشي و و مطلـق. شودنمي گيرند گـرا ايـدئولوژي افراطـي

كه قادر است پيرواني را تربيت كند كه بـراي دسـتيابي بـهاياي كامل از ايدئولوژي نمونه  است

د و ايدئولوگ. ست بزننداهداف خود به هر نوع خشونتي انـد بـا هـاي القاعـده توانـسته رهبران

و گزينش افكـار متفكـران اسـالمي چنـين نظـامي را بـراي بهره گيري از مفاهيم متعدد اسالمي

مي. پيروان خود ترسيم كنند  يـا» خـوب«گيـرد در اين نظام فكري، همه چيز در دو دسته قرار

و جهـان را بـه دو دسـته تقـسيم ذهني عينيت مي در نگرش نوبنيادگرايان اين تقسيم.»بد« يابد

و اردوگـاه ملحـدان«: كندمي  ايـن تفكـر از سـيد).Shepard, 1987, p 362(»اردوگاه خداپرستان
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او. قطب وام گرفته شده است جه«به نظر و هيچ اين دو و هم ان كامالً با هم ناسازگارند زيستي

ص سيد قطب،(»توافقي بين آنها وجود ندارد ص31بي تا، ).70و

به دو جبهه تقـسيم شـده اسـت؛ جهـاني كـه در آن حقيقـت بن الدن معتقد است كه جهان

و جنايت وجـود دارد... وجود دارد  در.و جهاني كه در آن بدعهدي ايـن نـوع نگـاه بـه جهـان

51اي بـا اشـاره بـه آيـه وي در مـصاحبه. قابل مشاهده است2001 اكتبر7سخنان او در بيانيه 

مي5سوره مي«: گويد قرآن به دو دسته تقسيم مي امروز جهان كه بوش گويد يـا شود؛ همانطور

ميبا ما هستيد يا با تروريست ).Bin ladan, 2001(»...گوييم يا با صلبيون هستيد يا با اسـالم ها؛ ما

مي4و1،2هاي شماره در بيانيه به مواردي مشابه از اين نگرش بر در بيانيه. خوريم القاعده نيز

مي11الدن مردم را نيز پس از حمالتبن4شماره  به دو دسته تقسيم كند؛ آنهـايي كـه سپتامبر

كه آن را محكوم كرده  و ديگراني اين تقسيم بندي همانطور كـه. اندحامي دولت آمريكا هستند

و بـه آن تـصريح كـرده اسـت بن da’statementsForth AlQae,( الدن نيز به اين مسئله آگاه است

org.doublstandards.www(،و خشونتي اسالم گروه ها نقشي مهم براي عامالن طلب بـازي گرا

به عنوان جنگ با دين معرفي مـي. كندمي -اين شيوه طرح موضوع جنگ بوش با تروريست را
و ايمان، برا و در اين نبرد كفر گـذارد جـز كمـك بـهي معتقد واقعي هيچ راهي باقي نمـي كند

.نابودي جبهه كفر

دشـمن» شـيعيان«.به عنوان دشمنان اسـالم اسـت» يهوديان«هاي القاعده به نگاه ايدئولوگ

كه محدوده تكفير را تا جايي گسترش داد ديگر هستند؛ محمدبن  عبدالوهاب نخستين كسي بود

كه مثل او نميكه عالوه بر غير مسلمانان، مسلم دراناني را مي انديشيدند نيز 1.گرفتبر

هـاي بن الدن در تمام بيانيـه. كنداين ايدئولوژي خود را به هيچ مرز جغرافيايي محدود نمي

مي» هايسرزمين«خود از   تحوالت جهان اسالم را اموري او). Bin-Laden, 1996(برداسالمي نام

و تهاجمات صورت گرفته به هم جنايات صليبيون عليـه امـت« به كشورهاي اسالمي را وابسته

و هـدف استفاده از اين نوع واژه.)Forth Al Qaeda’statements(داندمي» اسالم ها اين ايدئولوژي

مي  به تمامي مسلمانان معرفي و باعث مـي آن را مربوط شـود القاعـده از تمـامي تحـوالت كند

به نفع خود بهره  كن جوامع اسالمي هـا را الدن تنها راه توقف جنگ عليه آمريكـاييبن.دبرداري

و عدم دخالت در كـل  خروج آنها از سرزمين حرمين شريفين، عدم درگيري در قضيه فلسطين

هاي خـود در لـزوم حمايـت وي در بيانيه). com.tbsjournal.www,Allouni(داندجهان اسالم مي

اي،تمامي مسلمانان از مسلمانان غزه ).Bin Laden, 2009(ورزيدن مسئله تاكيد مجدداً بر

كشي در عراق نيز نه به دليل اعتقاد به مسلمان بودن شيعيان، هاي كساني چون ايمن الظواهري در مقابل شيعهگيريموضع.1

.بلكه به دليل ترس از متزلزل شدن موقعيت القاعده در عراق است



 145 ريشه هاي ايدئولوژيك تروريسم

مي عمل ايدئولوژي ها گفتيم كه و اعضا خود را بـراي ايـن مرحلـه تجهيـز گرايي را ستايند

و هم در تعيين. كنندمي .و آمـوزش شـيوه اقـدام اسـت روش ها اين تجهيز هم از نظر روحي

به ابزاري شده است كه گيـري از انـد بـا بهـره توانستهمفهوم جهاد از سوي نوبنيادگرايان تبديل

اسـتفاده مكـرر. سابقه آن در تاريخ اسالم به اقدامات خود عليـه دشـمنان، مـشروعيت بخـشند 

و در پـي آن،» جهاديسم«القاعده از اين مفهوم باعث شده است ايدئولوژي القاعده  نـام بگيـرد

و موارد مشروع كاربرد آن در تاريخ اسالم بـه دغدغـه   فكـري بـسياري از بررسي مفهوم جهاد

و مسلمانان تبديل شود كه ايدئولوگ. انديشمندان غربي هـاي القاعـده از مفهوم جهاد در شكلي

مي  و آن استفاده كنند، تبديل بـه ابـزاري مناسـب شـده اسـت كـه توانـسته تمـامي مـشروعيتها

خ. توجيهات رواني مورد نظر گروه تروريستي القاعده را در اختيارش قرار دهد  اص آنها تفاسير

مـسئله حملـه بـه غيرنظاميـان،. تيميـه اسـت از قواعد جهاد برگرفته از نظرات فقهايي چون ابن 

و كودكان، استفاده از شيوه  و عمليـات شـهادت كشتار زنان طلبانـه؛ از سـوي هاي كشتار جمعي

و توجيه ايدئولوژيك يافته است به شكل گزينشي تفسير شده به تاريخ اسالم .آنان با استناد

توان ايدئولوژي القاعده را حاوي تمام آنچه يك فـرد از ايـدئولوژي انتظـار در يك نگاه مي

و ارزشمند، ابزارهاي مناسب،  و گروهي، هدف متعالي دارد دانست؛ دشمن معين، هويت فردي

و نظامي از ارزش  و در كل انسجامي فكري به عمـل توجيهات ايدئولوژيك ها كه بتواند فرد را

ب  و مي وادارد تواند با واگذاري تمامي ابهامات به رهبران ايـدئولوگ خـود،ه او اطمينان دهد كه

كه پاداش مبارزه بهشت اسـت. سمت سعادت ابدي حركت كند همـه ) Bin Laden, 2009(زماني

به ايدئولوگ سپرده مي ميجزئيات و فرد با اطمينان از وسيله دست به هر خشونتي .زندشود

و انح.4-3  راف مسير ايدئولوژي به سمت تروريسم انتشار
و گاه منطبق با مباني انـسان دوسـتانه، فـرد را بـه سـمت چگونه يك سلسله اهداف متعالي

و غيرانساني مي رفتارهاي خشونت  توان داد؛ اول كشاند؟ به اين سؤال دو پاسخ احتمالي مي آميز

طلب اسـت كـه زبـاني جـز اينكه ايدئولوژي مورد نظر در ذات خود نوعي ايدئولوژي خشونت 

و يا اينكه در مراحل شكل خشونت نمي  و انتشار خود دچـار چنـان تحـوالتي داند گيري، رشد

و اصول خود فرسنگ مي كه گاه با مباني توجه بـه اصـول ايـدئولوژيك. گيردها فاصله مي شود

هاي تروريستي خصوصاً گروه ها برخي  در شـود گرفته بر پايه مذهب باعـث مـيي شكل گروه

.تر برخورد كنيمپذيرفتن پاسخ اول محتاطانه

البتـه برخـي معتقدنــد. شـوند در زمـان جـدال فعـال مـي هـا ايـدئولوژي در سـطح عملـي

و هواداران خود را بـه جـدل وامـي» ايدئولوژي« دارد به خودي خود داراي ماهيتي جدلي است

ص 1381توحيـدفام،( و هـا ايـدئولوژي در هر حـال در ايـن زمـان).86،  بـه صـورت شـعار، بيانيـه
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مي سخنوري دهاايدئولوژي. شودهاي استادانه ظاهر  آينـد بنـابراينر قالـب زبـان در مـي اغلب

و ضـعف تحت تأثير قابليت هـاي آن در شناسـاندن كامـلِ ماهيـت هاي آن در تحريف واقعيت

ص 1380مك لالن،( ايدئولوژي قرار دارند  پياما).113، مي چگونه كالم با اعمال و در يـك وند خورد

به ايدئولوژي شكل و تأثر  دهد؟مي رابطه تأثير

و احساسات هم نيـست بلكـه در ها نيست، نظامي از ايده ايدئولوژي صرفاً نظامي از ايده ها

ميو بوسيله دستگاهشده اي از نهادها متجلي قالب شبكه  مثـل(هـا ايـن دسـتگاه«. شودهايي القا

و بـه مـا)هاران از طريق رسانه الفاظ القائي از سوي رهب  و روانكاوانه دارنـد خصلتي اجتماعي

مي  ريـزي عواطـف سياسـي، همچـون عنـصر دهند با تحليل آنها دريابيم بر چه مبنا قالب امكان

و از طريق آن ادغام كنترل شـدة رفتارهـا عمـل مـي تعيين كنندة ادغام محركه  »كنـد هاي فردي

ص 1372حسيني،( و بـه بنابراين).126، ، اگر بخواهيم ايدئولوژي را در تمام وجوه آن تحليـل كنـيم

و تحليل آموزش و همچنين نتايج عملي آن بپـردازيم بايـد تجزيه ها، القائات، تعلقات، انتشارها

به واسطه كدام ميانجي  و اجتمـاعي مـي بدانيم ايدئولوژي و از ايـن هاي نهـادي توانـد رفتارهـا

از ايـدئولوژي بـه).95ص،1381آنـسار،( تغيير دهـد رهگذر ساختارهاي مربوطه را  و وسـيله كـالم

و دستگاه طريق رسانه  و در عين حـال مطـابق بـا شـرايط هاي انتشار مفاهيم گسترش مي ها يابد

و زماني تغيير شكل مي  چه«. دهدمكاني وميايدئولوژي ها بسياري از آن گويند صـادق اسـت

بي  عهالوژيايدئوحاصل بود؛ اما اگر نبود  هستند كه بـه ين حال حاوي مقداري متنابه گزاره در

و اگر چنين به دليل فالن كيفيـت ذاتـي اسـت تـا بـه دليـل طرزي فاحش كاذبند؛  هستند كمتر

كه تحريف و مشروعيت ايدئولوژي ها هايي به نظـام در كوشش خود براي تصديق هـاي بخشي

ص 1381يگلتون،ا(» شوندسياسي ناعادالنه به سمت آن رانده مي ،336.(

و بيروني را در تغيير يك ايدئولوژي دخيل ؛ تغييرات داخلـي هستنددو دسته عوامل داخلي

كه مدعي در نتي . آنهـا را تأييـد كـرده اسـت همه هستند ايدئولوژي جه برخورد هواداراني است

دئولوژي يـك در نبـرد ميـان دو ايـ. يابـد ايدئولوژي در اثر فشار وقايع خارجي نيـز تغييـر مـي

كه اعضا را به غلبه بر آن از طريق يك انحراف در مـشي شكست شكي براي آنها تلقي مي  شود

,Shills, 1972( داردخود وامي در اين سير ايدئولوگ بايد بتواند عالوه بر هواداران عادي، ). 1-70

و دقيق از آن مشي فكري دارند را نيز با ايـن تغي  كه اطالعات بيشتر . يـر همـراه كنـد هواداراني

كه استدالل« و هاي رقيب را هم پيش بنابراين بايد در حدي از تسلط برخوردار باشد بينـي كنـد

و گرنه ممكن است فـرد ...هابه عالوه بايد در اين لفاظي. گويدپاسخ  دستور نهايي صادر شود

و يا سردرگم باقي بماند  پـذيرش هـر كالم مؤثر كالمي است كه موجـب. نتيجه متفاوت بگيرد

و موجه جلوه شدن تمام امور شود  و مـدرك تقويـت شـود ... تغيير و اگر اين امور همه با سند

و سـاده پـشتيباني شـود افـراد هـر چـه.... پايدارتر از حالتي است كه فرد با پيامهـاي محـدود
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 كنند؛ هر چند تحت تأثير عوامـل متعـدد دانند، احساس آزادي بيشتر مي احساس كنند بيشتر مي

ص 1372حسيني،(» خواندگاه تصميماتشان هرگز با منافعشان نمي ،148 (.

آ و گروه مقدم مفاهيمي متفاوت با نچـه امكان دارد يك ايدئولوژي در ذهن طرفداران اوليه

و  كه در ذهن طرفداران مي باشد مي رهبران بعدي شكل و نهادينه گرچه اغلـب ايـن. شودگيرد

كه  مي مي تغيير ماهيت در اثر آنچه گيرد، اما توان آن را سوءاستفاده از ايدئولوژي خواند صورت

و اهـداف؛ نمي به بروز شـدن مفـاهيم و نياز كه با تغيير شرايط توان اين فرض را ناديده گرفت

به اصالحاتي بزنند چه كارآمدتر شدن ايدئولوژي موردرهبران، براي هر . نظر دست

و ايـدئولوگ نگاهي اجمالي به شيوه انتقال مفاهيم و نوع مفاهيم منتـشره از سـوي رهبـران

به نتايج اين بحث كمك خواهد كرد سله يك سلـ 1990از اواسط دهه. القاعده ما را در اطمينان

و عمليات مبارزاتي  و در افكار عمومي با صدور بيانيه در رسانه تبليغات هاي متعدد از سـوي ها

به راه انداخته شد  ب. رهبران القاعده و ها عمده يانيهاين ترين منبع براي فهم ايـدئولوژي القاعـده

و القاعده1.هاي سياسي آنهاست خواسته ها در جنگ با تروريسم ي زيـاد در ايجـاد مـانع تالش

به اين بيانيه و).Dziewior, 2003, Pp 1-25(ها صورت گرفتـه اسـت در دسترسي افراد  محتويـات

ب كه رخي معتقد باشند هدف از صدور آنها صرفاً تالشي شيوه بيان اين مطالب باعث شده است

و تأكيد بر نقش شبكه گذاران اين سازمان براي محكم كردن پايه از سوي پايه  هاي رهبري خود

ا ).Brachman, McCants, 2006, Pp 1-22(المللي استالقاعده در حركات جهادي بين يـن آنـان از

ب گرفته شيوه براي انتقال مفاهيم بهره  و ا ارائه تفاسير خاص خـود از مفـاهيم مختلـف تمـام اند

و تغيير در بسياري از حوزه . انـد هاي مربوط بـه جهـاد كـرده تالش خود را براي ايجاد انحراف

 بـه ايـن نتيجـه2006البته تحقيقات انجام شده از سوي آكادمي نظامي اياالت متحده در نوامبر

كه بن رسي و الظواهري گر ده است برچه تأثير الدن هـاي جهـادي در حركت» گراييعمل« بسيار

 انـدي جهـاد داشـته متفكـرين حـوزه» افكـار«اند اما از نظر فكري تأثير بـسيار انـدك بـر داشته

)Brachman, McCants, 2006, Pp 1-22 .(دريبا اين حال، تأثير در خور توجه  بر افكـار عمـومي

و در ميان غير مسلمانان داشته است .جهان اسالم

 يجهنت
به اين مسئله كه و اقتصادي يكـسانهاگروهتوجه از دسـته،ي سياسي در شرايط سياسي اي

به سمت اقدامات خشونت  مي همان ابتدا و برخـي از ابتـدا در پـي يـافتن آميز گرايش پيدا  كنند

يابي تروريسم بر پايـه عوامـل آميزتر هستند؛ عالوه بر اينكه از توجه ما به علتي مسالمتهاراه

 
كه به عنوان مثال، بن الدن در بيانيه.1 مي2004در اكتبر اي و بيانيهكند، از اعالميه صادر هاي صادر شده از سوي خود، قبل ها

و خواسته11از حمالت  مي سپتامبر، به عنوان منابع مهمي در شناخت ايدئولوژي .كندهاي القاعده ياد
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و اقتصادي مي به سياسي و اهميت توجه كاهد؛ توجه ما را به سمت بررسي عوامل ايدئولوژيك

مي گروه ها محتواي ايدئولوژي  ي ايـدئولوژي، آثـار تاكيـد هـا ويژگـي. كندي تروريستي جلب

دربه عملهاايدئولوژي و نتـايج ايدئولوژي ها گرايي، توجه به امكان برخي انحرافات احتمالي

ش دن ايدئولوژي در بحث از تأثير ايدئولوژي در تكوين رفتارهاي تروريستي از اهميتـي افراطي

. باال برخوردار است

به جاي تمركز بر افراد، در بحث از  چيـزي بـه.ها هستيم توجه به انديشه نيازمند تروريسم

و وجود ندارد؛ حقيقت آن است كه افراد خود را نيازمنـد ايـدئول ايدئولوژي تروريستي نام وژي

مي  و آمادگي گاه به عقايـد برنامه زندگي و در تركيبي قابل درك ميان اثرات وضع، ارتباط دانند

مي  و افراطي و در اثر شناخت ناقص، عناصـري ناسـازگار از نادرست ي هـا ايـدئولوژي پيوندند

م به يك جنبه از ايدئولوژي توجه و يا ايش گـر پس از اين رونـد. كنديگوناگون را با هم خلط

هابه ايدئولوژي، با اعضا  كه گروه به جهتي افراطي سروكار داريم  اهداف خود از تمـامي نيل

ميوسايل توجيه شده است ميفاده و تبديل به آنچه ميكنند كه ما تروريست .ناميمشوند

به آن، مسيري ممكن است  را در پيش گرفتـه كـه كه نظام فكري گروه پس از پيوستن فرد

كه فـرد گاه نيز ايدئولوژي.مالً متفاوت با آنچه كه فرد به آن پيوسته است گردد در نهايت كا اي

مي  ازبه آن و فـرد بـدون آشـنايي كامـل پيوندد تنها نامي از ايدئولوژي موجه را بر دوش كشد

هاي انتقال مفـاهيم اغلب اين نوع انحرافات ناشي از ماهيت دستگاه. همه جوانب آن را برگزيند 

 از آن،ي قابل توجه نگرش افراد به مسائل است اما بخشي مهم نيز ناشي از تفاوت است، بخش 

مياز سوي ايدئولوگ و آگاهانه جلوه اي ديگر .يابدها

به هـدف كـه وسـايل مذهب، در شكل مجموعه و دستورات معطوف اي منسجم از باورها

مي تواند وصف ايدئولوژيك بياب  به همراه دارد، و تمام وظايف ايدئولوژي مشروع خود را نيز د

و در همين راستا تحت تـأثير تمـام عـواملي كـه باعـث انحـراف ايـدئولوژي  را بر عهده گيرد

به نظام فكري افراطي شود كه از مشروعيتي باال نيز برخوردار است مي و تبديل . شود قرار گيرد

و گاه در مقام توجيه خشونت ايفـاي كنـد؛ ايـن نقـش مـي مذهب گاه در قالب انگيزه خشونت

و ساير اعضا متفاوت است . نقش عموماً در مورد رهبران

و شيوه عمل اين شـبكه تروريـستي نـشانگر اهميـت توجـه بـه بررسي ايدئولوژي القاعده

هامحتواي ايدئولوژي  و شـكل گروه به ويژگـي افـراد ي گـروه هـاي تروريستي به جاي توجه

از. تروريستي است هارالقاعده با استفاده و تكنولوژي روز توانـسته وش ي مدرن انتقال مفاهيم

كه از يك سازمان فيزيكـي تبـديل بـه پايگـاهي است از نظر سازماندهي شرايطي را ايجاد كند

به نام اسالم پيروان متعـدد را در  و با ايجاد يك پشتوانه ايدئولوژيك و فكري شود ايدئولوژيك

و مسئله تروريسم  به مشكلي حاد تبـديل كنـد بينسراسر دنيا به دست آورد بنـابراين. المللي را
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به تحليل در مبارزه كارآمدتر با تروريسم بايد حرفهاي تروريست و با دقت ها را خوب بشنويم

ط با تروريـسم بـه نـاماخصوصاً در ارتب–ي افراطي بپردازيم تا ايدئولوژي ها محتواي اين نوع 

آن-اسالم و اصول به اين با به چالش كشيدن افكار هاان از روند گرايش افراد . بكاهيمگروه
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