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 افراط گرایی و گیری پدیدهشناختی و شخصیتی افراد در شکل عوامل روان

 داعشگروهک تروریستی مطالعه موردی  با طلبی خشونت 
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رسی های روان شناختی درباره افراط گرایی و به تبع آن خشونت نشان می دهد که تمام افراد بشر در زندگی خود دارای بر چکیده:

اند و تمایل دارند وقایع را از دیدگاهی خاص ببینند. اما شخص افراطی ویژگی های منحصر به فردی دارد که وی را متمایز سوگیری 

می کند. با این حال، شخص افراطی دارای چه ویژگی های روانی است و چه عواملی باعث می شود که فرد دچار افراطی گری شود؟ 

د و غیر معقول مصمّم است. یا به طور نامناسبی اهداف خاصی را در زندگی دنبال می شخص افراطی شخصی است که به صورت شدی

کند و تفسیری کامالً منحصر به فرد و شخصی از جهان دارد. رفتار وی شدیداً توسط ایدئولوژی کنترل می شود. افراطیون، در تالش 

آنها ترجیح می دهند صحیح است. در نتیجه، آنها در برابر برای همسانی، بدون توجه به اینکه چه چیزی صحیح است، معتقدند آنچه 

انعطاف ناپذیری، جزم اندیشی و رفتارهای حذف گرایانه در طول تاریخ بشر همواره خشونت ها، جنگ ها و  تغییر بسیار مقاوم اند.

دار کرده است، زائیده  کشت و کشتارهای بی شماری را رقم زده است. پدیده تکفیر و خشونت نیز که همیشه بشریت را جریحه

این افراطی گری گاه در قالب یک جنبش اجتماعی نظیر روی کار آمدن فاشیسم بروز کرده الگوهای رفتاری افراط گرایانه بوده است. 

است. گاه در نتیجه اقدامات ضد نژادی نظیر یهودی آزاری در اروپا منعکس شده است. هر چند که این مباحث نژادی در نسل کشی 

انان بوسنی بوسیله صرب ها، یا فلسطینی ها به وسیله اسرائیلی ها نیز رخ داده است. گاه نیز این تندروی ها را سازمان های چند مسلم

در زمان کنونی داعش بارزترین مثال افراط گرایی است. بر همگان آشکار است ملّیتی تروریستی نظیر القاعده و داعش انجام داده اند. 

از هر چیز جنایت کارانه و اقدام خصومت آمیز علیه بشریت است. فرد فردِ گروه داعش دچار انقباض روانی و  که رفتار داعش قبل

که به شکلی  -و نه مشکالت اسالم و مسلمین  -درگیر عقده های درونی خود هستند. آنچه می بینیم دغدغه های فردی آنهاست 

ست. داعش نگران اسالم نیست بلکه نگران خودش است و برای حل این بیمارگون در عرصه گروهی و اجتماعی برون ریزی شده ا

ماهیت زیست جهانی برخی کشورهای عربی به گونه ای است که خواسته و همچنین نگرانی زمین و زمان را درگیر خود کرده است. 

ن و ضعف مدیریتی سران این قبیل ناخواسته بسترساز این قبیل جریانات بیمارگون است. از یک سو منازعات قومی و قبیله ایی مزم

کشورها و از دیگر سو، منازعات بین المللی و دخالت و زیاده خواهی کشورهای استکباری، زمینه ساز پیدایش و گسترش گروهایی 

ب با این وصف در بخش ابتدایی این مقاله ریشه های شخصیتی رفتارهای افراط گرایانه و خشونت بار و آسیهمچون داعش می باشد. 

در بخش دوم، رفتار و باورهای دینی داعش بر اساس پارادایم شناسی روانی گرایش های بزهکارانه در افراد داعش بررسی شده است. 

های روان شناسی دین و با تمرکز بر بنیادگرایی مذهبی تحلیل شده است. در بخش سوم و پایانی از منظر روان شناسی سیاسی به 

رایانه و عوامل و بسترهای سیاسی شکل دهنده پدیده داعش پرداخته شده است. در جمع بندی پایانی رفتار خشونت آمیز و تکفیرگ

 تلفیقی از سه عامل شخصیتی، اعتقادی و رفتارهای سیاسی در شکل گیری پدیده داعش لحاظ شده است.

 روان شناسی سیاسیافراط گرایی، خشونت، پدیده داعش، روان شناسی شخصیت، روان شناسی دین، کلید واژگان: 
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 مقدمه.1
شخص افراطی دارای چه ویژگی هایی است و چه عواملی باعث می شود که فرد دچار افراطی گری شود؟ شخص افراطی 
شخصی است که: به صورت شدید و غیر معقول مصمّم است. یا به طور نامناسبی اهداف خاصی را در زندگی دنبال می کند و 

فرد و شخصی از جهان دارد. از نظر سیاسی، رفتار وی را شدیداً ایدئولوژی کنترل می کند و تأثیر تفسیری کامالً منحصر به 
ایدئولوژی بر آن به حدی است که سایر نیروهای اجتماعی، سیاسی و فردی را که ممکن است بر آن رفتار تأثیر بگذارند، 

 (.1991، 1تضعیف یا حذف می کند)تایلر
رفتاری خودشان و ساختاری که از جهان در ذهن می سازند، عمل می کنند. آنها تمایل به نادیده افراطیون تنها با منطق 

 ( چنین می نویسند:1991) 2گرفتن زندگی سایر افراد دارند. همه گزینه های دیگر را نادیده می گیرند. جورج و ویلکاکس
تمام افراد بشر در زندگی خود دارای سوگیری اند و ما در بررسی خویش درباره افراط گرایی کامالً آگاهی یافته ایم که 

را می شناسیم که می گوید افراد مایل اند وقایع را تعبیر و  3«راشومون»تمایل دارند وقایع را از دیدگاهی خاص ببینند: ما اصل 
 حتّی تحریف کنند تا احساس هماهنگی درونی و اعتماد به نفس شان حفظ شود.

معتقدند آنچه آنها ترجیح می دهند »همسانی، بدون توجه به اینکه چه چیزی صحیح است،افراطیون، در تالش برای 
 (.1331(. در نتیجه، آنها در برابر تغییر بسیار مقاوم اند)کاتم و همکاران، 1991جورج و ویلکاکس، «)صحیح است

این توضیحات طیفی از صفات روان شناسان سیاسی در مورد اینکه چرا افراد افراطی می شوند، توضیحاتی داده اند. 
شخصیتی تا نیاز به همسویی با گروه را در بر می گیرد. واضح است که افراطیون یا متعصّبان سیاسی همگی بیمار روانی 

آسیب »نیستند. تیموتی مک وی را در نظر بگیرید که در بمب گذاری شهر اوکالهاما نقش داشت و مرگ نوزده کودک را 
آمریکا بر مرگ شهروندان عادی در جریان جنگ نهاد( تلقی می کرد. بعد از بیست و پنج ساعت  )نامی که ارتش 4«جانبی

ارزیابی روان پزشکی، روان پزشک ارزیابی کننده نتیجه گرفت که بیمار او عمیقاً افسرده و دارای ذهنی آشفته است، ولی دیوانه 
ی شد، هفته نامه نیویورک شماره ویژه ای به شرارت (. در حالی که زمان اعدام مک وی نزدیک م2001، 5نیست)رومانو

( که گزارش را نوشته بود، با صراحت این حقیقت را بیان کرد که کسانی که 1،2001اختصاص داد و روزنامه نگاری)بگلی
مرتکب قتل های زنجیره ای، نسل کشی عمومی یا اعمال تروریستی شده اند، مانند آنچه مک وی و تد کازینسکی تک بمب 
گذار انجام داده بودند، دیوانه نیستند. بر اساس نظر روان شناسان و روان پزشکانی که با آنها مصاحبه شده بود، همه ما توانایی 

 می گوید: 7اعمال شرورانه را داریم. روان پزشکی به نام رابرت سایمون
جود دارد، از شرارت های ابتدایی مثل توانایی انجام دادن شرارت، در ذات همه انسان ها هست. البته طیفی از شرارت و

پیچیدن جلوی اتومبیل دیگران در راه بندان تا شرارت های بزرگتر مثل تبعیض و شرارت های عظیم تر مثل آنچه مرتکبان 
 (.2001بگلی، «)قتل های زنجیره ای انجام می دهند، ولی در درون همه ما ریشه های شرارت وجود دارد

افراطی می شوند معموالً فاقد هم حسی با دیگران اند و تمایل دارند انسان بودن قربانیان شان اشخاصی که مرتکب اَعمال 
را نادیده بگیرند. شاهد این موضوع اظهارات مک وی است که کودکان را آسیب دیدگان جانبی می شمارد. روان شناسی به نام 

 می گوید: 3بروس پری

                                                           
1.Tylor 

2.George and Wilcox 

 .(Rashomon). به تفسیرهای متفاوت از یک رویداد توسط افراد مختلف اثر راشومون گویند3

4.Collateral Damage 

5.Romano 

6.Begley 

7.Robert Simon 

8.Bruce Perry 
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توانایی بسیاری برای هم حسی و ارتباط دارند، به دوستان شان خیلی  اگر چه شما می توانید اشخاصی را ببینید که
نزدیک اند، ولی با نوعی ایدئولوژی بزرگ شده اند که به آنها می آموزد مردمی که مذهب، رنگ یا قومیت دیگری دارند، 

کنند، امّا قلب و بد هستند و آنها بر اساس ذهنیت خود و نه به مقتضای احساس خویش به شکل شرارت آمیزی عمل می 
مغزشان با یکدیگر تعامل دارند. کسانی که در محیط خشونت و ظلم و ستم بزرگ شده اند، به ایدئولوژی هایی گرایش 

 دارند که بر اساس آن دیگران را به نفع خود تحقیر می کنند. 
شخصیت، روان شناسی دین تا از طریق بکارگیری پارادایم های روان شناسی  در این مقاله سعی نگارنده بر آن است

 با لحاظ کردن پدیده داعش تحلیل روان شناختی نماید.علل و ریشه های رفتار افراط گرایانه را  ،و روان شناسی سیاسی
 
 . روان شناسی شخصیت2

 .تحلیل شخصیت2-1
فروید بسیاری از این کند. زیگموند های پنهان در آدمیان را تجزیه و تحلیل میها یا انگیزهتئوری روان کاوی، سائق

که به  –های زبانی کرد که تنها خودشان را در هنگام خواب و لغزشقلمداد می 1رها را دارای ماهیتی ناهشیاانگیزه
متولد  4و فرامن 3، من2سازند. بر اساس نظر فروید همگی ما با نهادآشکار می -های فرویدی نیز معروف هستند لغزش

شویم. فروید اعتقاد دارد که نهاد به طور دائمی بچه ای است که همراه ما است و خواهان کامروا سازی و خشنود سازی می
لحظه ای است. نهاد در نوزاد، بدون در نظر گرفتن مسائل اخالقی و موقعیت یا هر چیز دیگری، چیزی را که در لحظه بدان 

خواهد، هیچ قعیت بیرونی و نیازهای دیگران توجهی ندارد. هنگامی که نهاد چیزی را میخواهد. نهاد به واکند میفکر می
 کند. نامد، عمل میمی 5«اصل لذت»چیز برایش اهمیت ندارد. نهاد بر اساس چیزی که فروید 

« من» کند. فروید آن رادر طول چند سال بعد و با افزایش مراودات کودک با جهان، قسمت دوم شخصیت او رشد می
فهمد که افراد دیگر نیز دارای نیاز و آرزو هستند و اینکه این را می منقرار دارد.  1«اصل واقعیت»نامد که بر اساس می

تواند به ما آسیب برساند. این کار من است که نیازهای نهاد را با گاهی تکانشی بودن و خودخواهی در جهتی طوالنی می
من ،  7 قعیت وضعیت را نیز زیر نظر دارد. در سن پنج سالگی یا پایان مرحله آلتی رشدکند، در حالی که واهم روبرو می

های اخالقی و فرهنگی که والدین و یابد. من برتر، بخش اخالقی ماست و بر اساس محدودیتکودک توسعه می برتر
کند چه چیزی دانند. او دیکته میمی« وجدان»را برابر با  برتر یابد. بسیاری منکنند، رشد میمراقبان برای ما تعیین می

 درست یا غلط است.
ی شخصیت باشد. در این صورت براساس نظر فروید، در فرد سالم، من نیاز دارد که قوی ترین این سه عنصر سازنده

د بیش از حد قوی میانجی گری کند. اگر نها برتر های نهاد و منتواند با مد نظر قرار دادن واقعیت خارجی، بین خواستهمی
ساده نیست و ممکن است  ششود. کار میانجی گری من میان این دو بخشود، رفتار تکانشی بر زندگی فرد مسلط می

ی روی شانه دیگر ما است. هر دو همزمان فرشته برتر ایجاد کند. نهاد، شیطان روی یک شانه و من 3تعارض روان شناختی
های مختلف شان دهیم، درگیر دیدگاهاندازند. ما به هر دو گوش میی را به راه میگویند و کشمکشی انگیزشبا ما سخن می

گوید که خواهان تعادل بین دو عنصر دیگر است. سخن می منگیریم. این تصمیم، از زبان شویم و تصمیم خود را میمی

                                                           
1. Unconscious 

2.Id 

3.Ego 

4.Superego 

5.Pleasure Principle 

6.Reality Principle 

7.Phallic Stage 

8.Psychological Conflict 
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خاصی برای این کار دارد. هنگامی که  1«های دفاعیمکانیزم»فروید معتقد است از آنجا که ایجاد این تعادل مشکل است، من 
از  5و انتقال 4، سرکوبی3، انکار2گیرد. جابه جاییها را به کار میمن نتواند این دو را آشتی دهد، یک یا چند نوع از این مکانیزم

 ها هستند که در خدمت حفاظت از من قرار دارند. جمله این مکانیزم
 
 .جهت گیری روانی اعضاء داعش2-2

آنها گره های  زیادی از تعداداعضاء داعش معلوم می شود که « پرونده شخصیت»با بررسی و با توجه به آنچه گفته شد 
روانی حل نشده ای دارند که موجب شده در مسیر رسیدن به اهداف شان خشونت ورزی را به مثابه یک روش بکارگیرند. در 

 شان را تعیین کرده است می پردازیم:هت گیری های رفتاری جویژگی های روان شناختی آنها که اینجا به برخی 
 

 تفکر سیاه و سفید.2-2-1
این گفتمان مطلق گرا و حذف محور را راهبری می « یا با ما، یا بر علیه ما»و یا این شعار که « همه یا هیچ»داشتن تفکر 

نمی تواند وجود داشته باشد. پیامدهای  و دسته سومی« دشمن»و یا « دوست»کند که جهان و آدم هایش دو دسته اند یا 
آسیب زای این تفکر زمانی در رفتارهای اعضاء داعش بیشتر نمایان می شود که به اعدام پزشکان می پردازد و یا اقدام به 

ساله می کند. و یا اقشار بی طرف و حتی خنثی را مجبور به پذیرفتن عقاید خود می کند. از  32سربریدن یک باستان شناس 
رنگ پرچم این گروه که ترکیبی از سیاه و سفید می باشد نیز این مهم به خوبی نمایان است. این تفکر در ذات خود زمینه ساز 
شکل گیری نگاهی پارانوئیدی در افراد می شود به نحوی که فرد به دیگران سوء ظن دارد و همه را برانداز و دشمن می پندارد. 

 اخته و فرضی مدام نقشه می کشد.و برای نابودی این دشمنان خودس
 

 جنسی شدن خشونت.2-2-2
دگم اندیشی داعش به حدی رسیده است که همه چیز را یکجا به نام خود سند زده است. از نفت و دالرهای بانکی گرفته 

 1کروگلنسکیاز زنان استفاده ابزاری می کند. به قول « جهاد نکاح»تا زنان. داعش با طرح مقوله ای مشروعیت بخش به نام 
آیند.  کنند تا به ازدواج جنگجویان دراین گروه شبه نظامی مراکز ازدواجی فراهم کرده که در آن زنان ثبت نام می: »(2014)

شود. تجاوز شوند که توسط زنان جهادی اداره میهایی میخانهزنان و دختران اسیر عراقی مجبور به بردگی جنسی در فاحشه
کند. و باالخره پاداش شود و فتوای جهاد جنسی ]جهاد نکاح[ خشونت علیه زنان را تشویق میتلقی میجنسی به کفار مشروع 

 «.مرگ در مبارزه، برخورداری از لذت جنسی در بهشت است
 

 .مرگ پرستی2-2-3
یا غریزه زندگی، موجب بقاء و استمرار  7به عقیده فروید روان انسان، عرصه کشاکش دو غریزه زندگی و مرگ است. اروس

یا غریزه مرگ،  3حیات می شود )صیانت ذات، قوام وجود، و توالد و تکثیر نفوس، بر اثر این غریزه پدید می آیند(. تاناتوس
بی  تمایل به گذشته دارد. خواستار پریشانی، بی شکلی، بی نظمی و بی جانی است، و می کوشد انسان را به مرحله پریشانی و

                                                           
9.Defense Mechanism 

10.Displacement 

11.Denial 

12.Repression 

13.Transference 

 ( Reutersاستاد ممتاز کرسی روان شناسی در دانشگاه مریلند)به نقل از رویترز "آری دبلیو. کروگلنسکی1.
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(. فروید 1375سامانی جمادی بازگرداند. دو غریزه زندگی و مرگ پیوسته با یکدیگر در ستیز می باشند)اینیاس لپ، 
 واکنش های آگاهانه یا غیر آگاهانه بیمارانش را نسبت به مرگ، مورد توجه قرار داد. او مشاهده کرد که برخی افراد دیدگاه

وجود دارند که از خوردن غذا  1نفی است. افراد مبتال به بی اشتهایی روانیهایی نسبت به زندگی دارند که آشکارا م
خودداری می کنند. این بیماری نشانه آن است که بیماران غالبا رویای مرگ خود و نیز مرگ نزدیکان را می بینند، ولی آن 

نها غذا خوراند، خودداری آنها از را به عنوان یک رویداد مسرت بخش می دانند و نه یک چیز غم آور. چنانچه نتوان به آ
خوردن غذا به مرگ آنها منجر خواهد شد. سایرین تالش می کنند تا با زیاده روی در مصرف مشروبات الکلی یا سایر 
مسکرات، خود را نابود سازند. فروید که عادت داشت مسائل و امور را کلیت بدهد، کوشید تا تمامی رفتارهای خطرناک 

ن مظاهر غریزه مرگ به شمار آورد. فروید معتقد است کسانی که در عملیات کوهنوردی، غواصی در عمق انسان را به عنوا
آب و اکتشافات بیابان ها و جنگل های بکر شرکت می کنند، به طور ناخودآگاه در جستجوی یک راه فرار از زندگی به 

خاصیتی خطرناک داشته باشد، مثل یک خطر سوی مرگ هستند. در یک کلمه از نظر فروید و پیروان او، هر چیز که 
جدی یا یک تالش استثنایی، مواردی از پرخاشگری نسبت به خود و جلوه ای از تمایل به مرگ است. میل به نابود کردن 
خود یا دیگری در تحلیل نهایی به یک نتیجه می رسند، هر دوی آنها جلوه های همان خصومت نسبت به زندگی ]یا غریزه 

 د.مرگ[ هستن
نگرش تاریک و بدبینانه داعش که خود منبعث از یادبودهای ناخوشایند دوران کودکی و گذشته افراد آن است این مهم 

در این افراد کامال در « غریزه زندگی»در حال حرکت است و « غریزه مرگ»یادآور می شود که اساساً این گروه در جاده 
را گردن می زنند و در شبکه های اجتماعی پخش می کنند نباید امری ساده همچون  بسر می برد. اینکه به راحتی دیگران

خبر از  2بازی یا سرگرمی تلقی شود. سیاه گرایی داعش که از رنگ پرچم آن به خوبی مشخص است، به قول اریک فروم
اعش زمانی که گردن همراه است. جنایت های د« شقاوت»و « ویران سازی»می دهد که با « پرخاشجویی بدخیم»نوعی 

دارد « شهوت خون»دیگران را می زنند و بدن مثله شده را در اینترنت به نمایش می گذارند، نشان می دهد که این گروه 
 و دشمن زندگی است. 

قرار می دهد، چرا که این افراد جذب مرگ، اجساد و تباهی می  3فروم این نوع از انسان ها را در سنخ منشی مرده گرا
 وی هیتلر را مثال کاملی از سنخ مرده گرا می داند:شوند. 
او مجذوب ویرانگری بود و بوی مرگ و میر برایش شیرین بود. در حالی که به نظر می آمد در سال های موفقیت »

خود، او تنها می خواست کسانی را نابود کند که آنها را دشمن می دانست، در دوران افول قدرت و در پایان دوره خود 
ن داد که عمیق ترین رضایت خاطر وی در شاهد بودن ویرانی مطلق و کامل: نابودی مردم آلمان، اطرافیان او و خود او نشا

نهفته است. گزارشی از جنگ اول جهانی، که البته هر چند تائید نشده است، ولی با این حال معنای جالبی دارد: سربازی 
 (.«1914اجساد خیره شده و خیال نداشت که از آنجا دور شود)فروم، هیتلر را دید که در یک حالت خلسه مانند، به 

این دگردیسی روانی که فروم از هیتلر مطرح می کند، اکنون در افراد داعشی به ویژه رهبران آن دیده می شود. چرا که 
د؛ به سمت تاریکی و از باورهای ایدئولوژیک خود فاصله گرفته اند و به سمت جنایت و نابودی انسان ها چرخش نموده ان

 شب در حال حرکت اند و لحظه به لحظه در عمق سیاهی فرو می روند. 

 
 هذیان عظمت.2-2-4

و احتماال توهم زاست، بعید نیست خیال کند که خدا او را  1کسی که دچار بیماری روانی عمده ای است که هذیان آور
برای برخی کارها برگزیده است. هذیان های شخص ممکن است در قالب این عقیده جلوه گر شوند که او فرشته ی 
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اخت ( دید که در آن به بررسی سه مرد پرد1914) 2خداست. نمونه عالی این امر را می توان در پژوهش معروف میلتون روکیج
 (. 1997که به طرق مختلف خود را عیسی مسیح و خدا می پنداشتند)وولف،

گروه داعش مبتال به اوهام و خودبزرگ پنداری است. آنها اقدامات جنایتکارانه خود را در جهت اصالح امور مسلمین می 
ه است تا کفّار و دشمنان خدا را می دانند و بر این باورند که مأموران خدا هستند و از جانب خداوند به آنها رسالت داده شد

متن کامل آن در  -انجام شده است « ابوستّار»نابود کنند. به عنوان مثال مصاحبه ای که با یکی از عضوگیرهای داعش بنام 
 در اعضاء داعش را تأیید می کند. 3به روشنی وجود هذیان عظمت -فصل هفتم آمده است 

 
 خشونت –ناکامی .2-2-5

 می خشونت و پرخاشگری به دست مانند می ناکام هدف به یافتن دست از افراد وقتی ،4خشونت –بر اساس نظریه ناکامی 
  «است. ناکامی نتیجه همواره خشونت و شود می خشونت به منجر همواره ناکامی» :5دوالرد عقیده به. زنند

به اهداف مورد نظر خود در سوریه و عراق ناکام ماند و تاکنون این گروه از دستیابی  2001از زمان تولد داعش در سال 
داعش دست خود را خالی دید و  ،با برگزاری انتخابات در سوریه و انتخاب مجدد بشار اسد و تحکیم پایه های دولت او خصوصاً

شم و کینه خود را بر خ1«جابجایی»این بار خون بارتر و هجومی تر به داخل عراق سرازیر شدند و با بکارگیری مکانیزم دفاعی 
سر دولت و مردم عراق خالی کردند. رفتارهای گروه تروریستی داعش در عراق نشان می دهد که ناتوانی و ناکامی در بدست 
گرفتن حکومت سوریه را از طریق ناامن کردن عراق و کشتار فردی و گروهی اقلیت های مذهبی و قومی و به نمایش در آوردن 

 جبران می کنند. ،خشونت در رسانه ها
مردان،  آنان عمدتاً .نکته مهم دیگری که قابل بررسی است خصوصیات شخصیتی افرادی است که به داعش پیوسته اند

فاقد  عموماً .فریقا و استرالیا به داعش ملحق شده اندآزنان و جوانانی هستند که از کشورهای اروپایی و ایاالت متحده گرفته تا 
انوادگی و شغلی مناسب در کشور و خانواده خود بوده اند و به هر دلیل نتوانسته اند یک زندگی یک جایگاه اجتماعی و خ

 متعادل و رضایتمند داشته باشند و در کشور خود شهروند درجه چندم به شمار می رفته اند. 
به چشم خود و یعنی میل به مهم بودن، مورد احترام واقع شدن، میل به این که  - یک نفر «اهمیت فردی»س ساحا

ممکن است به دالیل بسیاری از بین برود، چیزهایی مانند شکست فردی با حس سرافکندگی و ننگی که  - دیگران کسی باشی
شود. گذار انتحاری این موضوع را یادآور میزمینه زنان بمبخوان نبودن با هنجارهای جامعه است. بررسی پیشبرآمده از هم

ترین مناقشات خاورمیانه، کسی بود که همسرش بعد از با خبر شدن از نازایی او طالقش از مهم گذار در یکیاولین زن بمب
اش بوده که کار خانوادهاش را از ریخت انداخته بود و به باور خودش اینگذاری دیگر، آثار سوختگی، چهرهداده بود. درباره بمب

های اند و در ادامه برای مأموریتکشیدهن از داغ ننگی شخصی رنج میای عاشقانه داشته است. این زنافهمیده بودند او رابطه
آور اقتصادی باشد؛ ممکن تواند حاصل وضعیت یأسچنین میاین فقدان ارزش و اهمیت فردی هم اند.انتحاری داوطلب شده

ممکن است از این حس ای غیرمعمول نیست؛ و است از دل حس نابرابری و تبعیض سر برآورد که در میان مهاجران تجربه
  .(2014)کروگلنسکی،برآید که راه و روش اعتقادی فرد در جهان مورد تحقیر و استهزاست

وی در زندگی شخصی اش دارد. این ناکامی  ناکامی ریشه در شخصیت نابهنجار فرد تروریستبر طبق این استدالل 
منجر به کنش های فوق العاده خشونت آمیز علیه دیگران می شود. از این رو احساس بی کفایتی در زندگی فردی منجر به 

از  ،شکل گیری نوعی خشم یا احساس نفرت از جهان در نظر فرد می شود و به دنبال محل خروجی برای این خشم ورم کرده
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د می گردد. بدین ترتیب تعارضات زندگی خصوصی به حوزه عمومی برون ریزی می شود و فضایی پرتنش و درون خو
 طوفانی در جامعه ایجاد می شود.

 
  خشونت –خودشیفتگی .2-2-6

یاتی است. چرا که ح و ضروری امری انسان فرد هر برای خودشیفتگی اندکی ،1خشونت –بر اساس نظریه خودشیفتگی 
از این طریق بخش عظیمی از اعتماد به نفس اش تامین می شود. اما شکل افراطی خودشیفتگی دردسرهایی را برای 

 صاحب اش و افراد پیرامون وی ایجاد می کند. 
نتظار دارد جایگاهی بلند مرتبه برای خود قائل است و از دیگران ا .خود را در جهان مهم می داند فرد خودشیفته اساساً

اما وقتی که از طرف دیگران بی اهمیت می شود و مورد توجه قرار نمی  .مدام او را آفرین بگویند و تعریف و تمجید کنند
با  .گیرد اعتماد به نفس اش آسیب جدی می بیند در نتیجه فرد به سوی رفتارهای خشن و پرخاشگرانه حرکت می کند

در یک بن بست روان شناختی زیست می کرده قبل تر این مبانی نظری این تحلیل بدست می آید که افراد عضو در داعش 
 ،اند و برای بدست آوردن اعتماد به نفس از دست رفته خود با هویت داعش ظاهر شده اند تا در سایه این قدرت موهوم

اعتماد به نفس  به نحوی که فرد .واکنشی خشم آلود به همراه داردو اعتبار کنند. این شکست نارسیستی  اعتمادکسب 
 خود را در تخریب اعتماد به نفس دیگران می بیند.

شخص خودشیفته، یک »با استناد به نوشته های کندی می گوید: « روان شناسی و خشونت»در کتاب  2کالین ویلسون
که خودش برای خودش ساخته و تمام تالشش را بکار می  فرد رویایی است. به این معنا که در عالمی زندگی می کند

گیرد تا واقعیت هایی که با دنیای ذهنی اش در تعارض است، نادیده بگیرد. برای چنین شخصی ناگوار است که اعتبار و 
صرفاً احترامش را از دست بدهد. از این رو اگر تهدیداتش جدی گرفته نشود باز هم با جسارت آنها را عملی می کند تا 

 «جدیّت، زور و قدرت مورد ادعای خود را به اثبات برساند.
نیروهای داعش با خودشیفتگی کامل مکان هایی را مصادره کرده و مردم را به اطاعت و بیعت با خودشان مجبور 

ش انتقاد ساخته اند که بدون این ویژگی هرگز نمی توانستند این کارها را انجام دهند. مفهوم خودشیفتگی در عدم پذیر
متجلی می شود. از این رو انتقاد و نقد هر چه قدر هم سازنده باشد، هیچ گونه جایگاهی در مقابل اعضاء داعش ندارد. آنها 

 (.1393در رفتار خود مدعی حقّی هستند که هرگز در مورد آن مذاکره نخواهند کرد)حمزه مصطفی و همکاران،
نها را به سمت آزادی در برابر قوانین و یا توقف در برابر نظرات دیگران و طغیان خودشیفتگی موجود در افراد افراطی، آ

انتقادات شان سوق می دهد. در حالی که کشورها به مرور زمان متحول و پیشرفته می شوند، می بینیم که چگونه سازمان 
ی اسالمی مسلح به این مرحله از دولت اسالمی نمونه بارز عبور از مرزهای تندروی شده به گونه ای که هیچ یک از گروه ها

 افراط گرایی نرسیده اند.
بنیادگرایی دینی به اندازه خود دین سابقه دارد. با این حال، داعش آن را با خشونت بارترین پیامدها بکار بسته است. 

از این  یک جهان بینی به اصطالح مستقل و خودکفا که به روشنی میان خوب و بد و دوست و دشمن خط کشی می کند و
طریق، پیروانش می توانند راهشان را در این جهان پر از پیچیدگی به راحتی بیابند. مسلمان هایی که از اسالم برداشتی 

شناخته می شود. « تکفیر»متفاوت از سلفی ها دارند، به سادگی بی دین خوانده و طرد می شوند، عملی که به اسم 
وند، مرگ است، چرا که رو برگرداندن از اسالم ممنوع به حساب می آید. مجازات همه کسانی که بی دین خوانده می ش

افراط گراها بدون ذرّه ای شرمساری، از دین برای توجیه جرایم جنگی شان بهره می برند. از دید ابوستار، استفاده از هر 
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 ا آشکارا جذب خود کرده است.مشروع است. این نگرشی است که هزاران نفر ر« ایمان حقیقی»ابزاری برای جنگیدن در راه 
عطش خونریزی، مراسم قتل عام و فیلم های گردن زدن، به منظور انتشار در سراسر اینترنت، آزار و اذیت بی رحمانه 
اقلیت های مذهبی، به بردگی بردن زنان و کودکان، دولت اسالمی را حتی از القاعده هم متمایز کرده است. ابوقتاده، ایدئولوگ 

از انگلستان به اردن تحویل داده شده تا به اتهامی مرتبط با تروریسم محاکمه شود، می گوید: دولت ایدئولوگ جهادی، که 
 .1«سگان دوزخ اند»؛ و رزمندگانش «ماشین قتل و ویرانی است»اسالمی یک 

صراً از پر واضح است که افراد داعش غرق در جهان ذهنی افکار، احساسات و نیازهای خودشان هستند و حق و باطل را منح
 دیدگاه ذهنی خود درک می کنند. انگار که غیر از آنها هیچ حق و حقیقت دیگری در جهان وجود ندارد.

 
 طغیان عقده ادیپ.2-2-7

ها تحت تاثیر  به باور فروید انسان .از نظر فروید انسانها بدون شک اسیر ناخودآگاه و اتفاقات دوران گذشته خود هستند
که همان احساس  می باشد 2عقده ادیپیکی از این محرک ها  .گاه نیستندآمحرک هایی هستند که اغلب از وجود آنها 

جنسی فروید اشاره دارد که وی آن  -این اصطالح به سومین مرحله از رشد روانی  .کودک به والد جنس مخالف خود می باشد
 ان کودکی می داند. را بخشی مهم و جدایی ناپذیر از دور

به عقیده فروید حل  .کسبالعدر عقده ادیپ کودک پدر را به عنوان جایگزین و رقیبی برای دوست داشتن مادر می بیند و 
کونراد کلن در تحلیل تروریست  .ناموفق این تعارض می تواند به مشکالت بعدی در دوره جوانی و بزرگسالی فرد منجر شود

مدعی است که تنفر آگاهانه و ناآگاهانه نسبت به پدر هر  «شغال»معروف به  4«کارلوس»و  3«یوآخیم کلینهانس »هایی مانند 
 هدایت کرده است.« شخصیت های پدر مانند»کدام را به شورش خشونت آمیز علیه اقتدار یا 

بت به دنیای سیاست از منظر روان کاوی تعارض های شخصی ناشناخته و حل نشده جنسی و پرخاشگری، نگرش ها را نس
شکل می دهند. فردی که از مراجع قدرت خشمگین، اما در عین حال از مقابله با آن ناتوان است، سازوکارهای دفاعی علیه این 

نشان می دهد که چگونه شخصیت های اقتدار طلب، گروه « شخصیت اقتدار طلب»در کتاب  5تهدیدات اتخاذ می کند. آدورنو
ر از خود را مسئول ناکامی های خود می دانند و یا غرایز سرکوب شده کودک به وسیله والدین چگونه های دون پایه و ضعیف ت

 (.1330به سمت گروههای غیر خودی ضعیف همچون یهودیان در آلمان نازی جا به جا می شود)اپتر و آندرین،
ایدئولوژی های قبیله ای و فرقه ای فراهم واقعیت جهان عرب نشان می دهد که بسترهایی مناسب برای تولید گروههایی با 

این قبیل گروههای تروریست در واکنش به پدران قبایل و از همه مهمتر حاکمان این قبیل کشورها که به قول فوکویاما  .است
نها سر جان و مال و ناموس کشور را به نام خود سند زده اند و هر لحظه اراده کنند همه چیز در برابر آ ؛هستند« پدرساالر»

 تسلیم فرود می آورد؛ پدید آمده اند.
شکل گیری اولیّه اگر داعش را فوران عقده ی ادیپی و حکومت های پدرساالر را نماد اتوریته و اقتدارحاکم بدانیم، انگیزه 

نظام  جوانان عربستان سعودی امروزه به چه چیزشان افتخار کنند؟ یک»داعش بیشتر نمایان می شود. به قول فرید زکریا: 
از طرفی دیگر داعش بر این باور است که این قبیل کشورهای « ر که ثروت نفت ملی را هدر داده است.سلطنتی فاسد و متکبّ

 به اصطالح پدرساالر عرب نتوانسته اند اسالم ناب را پیاده کنند از این رو احیاء و اجرای اسالم واقعی را رسالت خود می دانند. 
 ار منتصب داعش در موصل می گوید:ابوولید المغربی، شهرد
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های های شریعت است و در آن هیچ جایی برای ایدئولوژیشاءاهلل ما نخستین دانشگاه خود را که بر پایه رهنمونان»
های اسالم ای دقیقاً منطبق با آموزهکنیم و در تالشمان برای ساختن جامعهاندازی میغیرسالم غربی نخواهد بود، راه

  1«یم بود.خواه
در دل دارد و خاورمیانه نشان می دهد که داعش چه کینه ای از سران کشورهای عرب منطقه  هااظهار نظرقبیل این 

 برای برون ریزی این احساس دست به چه رفتارهای پرخطری می زند.
 

 بحران هویت.2-2-8
خشونت فرقه ای کاسته شده، و نه  امروزه در سراسر جهان نسبت به شصت سال پیش، نه از ناپختگی و بی ظرافتی

گرایی آن کاهش یافته است. در پس این سبُعیت نابهنجار نوعی پریشانی ادراکی درباره هویت های مردم نیز نهفته است، 
می « هوتو کُشی»از فردی که جذب غوغای  1994انسان های چند بعدی را به موجوداتی تک بعدی تبدیل می کند. در 

ه طور تلویحی، خواسته می شد که خود را رواندایی یا آفریقایی یا از نوع بشر نپندارد)یعنی هویت هایی که توتسی ولو ب
حقّ توتسی ها را کف دست شان »مورد هدف از آن برخوردار بودند( بلکه فقط یک هوتو بداند که موظف است

 (.1333، 2آمارتیا سن«)بگذارد
ز انقباض روان شناختی است. انقباض روانی نیز جاده صاف کن رادیکالیزم است. فرد تک بعدی سازی هویتی زمینه سا

 در چنین شرایطی به سمت بروز رفتارهای روان پریشانه حرکت می کند.
 های ارزش اساس بر یکپارچه هویت یک از کسب فرد وقتی – فروید پیرو روانکاو –از دیدگاه اریک اریکسون 

هویت »به شکل گیری  منجر باشد، خود ناتوان جامعه در هنجار آموزشی و تربیتی دستورات و اجتماعی خانوادگی،
کارانه می رود. با بررسی اعضاء داعش مشخص می  در وی می شود و فرد به سمت اعمال و رفتارهای جنایی و بزه 3«منفی

شود که این افراد نتوانسته اند با هنجارهای جامعه خود به صلح برسند و نقشی که خانواده فرد و جامعه او آن را محترم 
می شمارد، بپذیرند. وقتی هویت پایمال شده فردی با تصویر تحقیرشده گروهی که شخص متعلق به آن است با هم 

توانستند به هنجار باشند و به تواند تأثیرات بسیار عمیقی به جا بگذارد و افرادی را که در حالت معمول میزد، میبیامی
 دهد.شان را تغییر میانگیزاند و مسیر زندگینوعی آینده روشنی داشته باشند، برمی

میل آنها به فرار از »اب کرده اند. در نتیجه با عضو شدن در داعش یعنی تروریست شدن هویت منفی را برای خود انتخ
 «دلتنگی های خانه و یافتن یک هویت است.

 
 :رافائللو پانتوچی می گوید

برخی افراد به آنجا کشیده می شوند به این دلیل که در زندگی شان کار چندانی نیست که انجام دهند و جز بیکاری و 
زی می کنند، شیرینی می خورند و در استخرهای شنا به هم آب تصاویر پیکارجویانی که اسنوکر با .بی عاری کاری ندارند

می پاشند گاهی نشان می دهد که جهاد، آن هم بدون مشروبات الکلی، در تضاد با تعطیالت دانش آموزی نیست. برای 
سلحه جوانانی که در مشاغل دست چندم و در شهرهای یکنواخت و خسته کننده کار و زندگی می کنند، برادری، شکوه و ا

  4هیجان آمیز به نظر می رسد. بسیاری از پیکارجویان بلژیکی از دورافتاده ترین شهرها می آیند.
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 20-13، صفحه93شهریور15، 4هفته نامه صدا، شماره .3
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 کروموزوم جنایت.2-2-9
ها، ممکن است عالوه بر کروموزوم های موجود، یک یا چند کروموزوم نیز اضافه گردد. اگر این  در زمان ترکیب کروموزوم

باشد.  -چهار ایکس -(xxxxسه ایکس یا ) -(xxx) باشد، ترکیب ممکن است به صورت xاین کروموزوم اضافی در نزد زنان 
 xباشد. این حالت، عوارض نقصان عقلی و ناهنجاری را به همراه داشته و ممکن است موجب بروز جنایت نیز شود. کروموزوم 

x ه اضافی ممکن است در مردان نیز ب(صورتxxy(و در بعضی مواقع )xxxyیا حتی ) (xxxxxyن ) .یز وجود داشته باشد
حالتی خنثی داشته و دارای قدی بسیار کوتاه، ضعف جسمی، عدم تظاهر حالت بلوغ و عقیم  xمردان دارای کروموزوم اضافی 

عقیم ماندن، می باشند. بررسی های انجام شده در رابطه با اثر این نوع اختالل بر رفتار انسان، نشان می دهد که مبتالیان به 
کارانه می باشند. مبتالیان به این بیماری بیشتر  تمایالت نابهنجار و اختالالت دماغی و کشش های بزهبه این بیماری دارای 

باشد. این نوع اختالل که  y( xyyبیشتر مرتکب دزدی، آدم کشی و جرایم جنسی می گردند. کروموزوم اضافی ممکن است )
بیولوژی تلقی گردیده است. بعد از جنگ که مخصوص مردان است به زعم برخی زیست شناسان از جمله جبرهای زیستی و 

 yو همکارانش در نیویورک، مدعی کشف رابطه میان کروموزوم  1که دکتر هوک 1912جنگ جهانی دوم، باالخص از سال 
 (.1372، ؛کوئن1373اضافی و عدم تعادل رفتاری شدند؛ مطالعه در این زمینه رواج فراوانی یافت )گیدنز،

بین کروموزوم ها و ارتکاب رفتارهای جنایتکارانه مطرح شد به این نتیجه می توان رسید با نظر به آنچه در خصوص رابطه 
که رفتارهای خارق العاده و خارج از تصوری همچون سربریدن و به دار آویختن، مثله کردن جسد و پایکوبی بر آن و عکس 

تک افراد داعش سر می زند، خبر از نقصی  یادگاری گرفتن با اجساد و یا رفتارهای جنسی نامتعارف و بی پروا که از تک
 اضافی باشد. yو یا  xبیولوژیک می دهد و آن شاید وجود کروموزوم 

 
 یک مورد از رفتار جنایی داعش

 بهدر قالب گروه های پیشمرگه کرد  داعشبرای جنگ با  2014در سالیک شهروند انگلیسی کرد تبار که  2یاسر عبداهلل
پیدا کردن فرزند اسیرش به گفت: سال گذشته )میالدی( یک مادر کرد برای سان  روزنامه با مصاحبه در است رفته عراق

د و به این بهانه که از در قرار گاه از این زن به گرمی پذیرایی می کنن داعشقرارگاه داعش در شهر موصل رفته است. رهبران 
می پرسد  داعشپس از خوردن غذا مادر فرد اسیر شده از فرماندهان  راه دور و درازی آمده است برای او آب و غذا می آورند.

چگونه می توانم پسرم را ببینم. فرماندهان نیز به او می گویند چند وقت پیش پسرت را دیدی. چون غذایی که خوردی با 
 گوشت پسرت آماده شده بود!

 
 روان شناسی دین.3

 بنیادگرایی مذهبی.3-1
( اهمّیت فراتر رفتن از محتوا و یا ظواهر اعتقاداتِ شخص را گوشزد 1902-1935) 3در اوایل قرن بیستم، ویلیام جیمز

کرده بود. وی معتقد بود که سبکِ خشک و جزمیِ اعتقاد مذهبی با تحجّر و تعصّب در ارتباط است. طی سال ها، برخی از 
استفاده کرده اند. در چنین « مذهبیبنیادگرایی »محققان برای اشاره به این شیوه خشک و جزمیِ مذهبی بودن از اصطالح 

 فضایی برخی پژوهشگران رابطه مثبتی میان بنیادگرایی و تعصّب گزارش دادند.
 
 

                                                           
1.T.S.Hauchk 

 به نقل از روزنامه حریت ترکیه ،2015مارس 3 2.

3.William James 
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 رابطه دین و روان.3-2
با این اوصاف می توان گفت دین همان قدر که می تواند التزام اخالقی را تقویت کند، خوش بینی را افزایش دهد و 

(. این نکته 2،1972؛ بک و وارن1،1972تفکر و رفتار اختالل آمیز را هم فعال کند)آندریاسون باشد، ممکن است« من»رشد 
آیا بیماری روانی »( به این پرسش اختصاص داشت: 1911) 3را در ارتباط دین با گناه می توان دید. فصلی از کتاب اُکانل

ه مفهوم گناه را وارد روان درمانی کند. بنابراین ( کوشید ک1911) 4و روان شناس معروف اُ.اچ.ماورر« نتیجه گناه است؟
مساله را از دو دیدگاه مثبت و منفی نگریسته اند؛ دین را از یک سو موجب تسلط سازنده بر رفتار، و از دیگر سو باعث 

ال احساس گناه، افسردگی و ناراحتی دانسته اند. وسواس خطا و گناه ظاهرا همبسته چارچوب های مذهبی است که بر کم
(. چنین تاکیدی می تواند موجب کاستی عزت نفس و احساس بی ارزشی شود، که این 1973، 5اخالقی تاکید دارند)میلر

 ها به نوبه خود ممکن است به اختالل روانی بینجامد.
(، نیاز به رفع گناه و کاهش احساس خطاکاری انگیزه نیرومندی است و ممکن است کار فرد به آسیب 1997وولف)

( از رفتار قدّیسان به دست می دهد پر است از نمونه های رفتار 1919) 1روانی بینجامد. تصویر خیره کننده ای که مگینلی
 مازوخیستیِ غریب، ددمنشانه و دردناکی که امروزه آنها را نشانه بیماری های روانی حاد می دانیم.

ی روانی اند. گرچه اکثر افرادی که احکام مذهبی را می اصول عقاید و منابعِ ایمان نهادین گاهی حاوی بذرهای بیمار
پذیرند زندگی شاد و عمر پرثمری دارند، کسانی هم هستند که عناصر اساسیِ ایمان خود را بد تفسیر می کنند و بد به کار 

دین برای کسب  می بندند. عدّه ای دیگر، به نحوی قربانی پدر و مادر، روحانیان یا سایر افراد پرنفوذی می شوند که از
قدرت و رضایت خاطر خود استفاده می کنند. این امر وقتی اتفاق می افتد که افراد با احکام دینی به شیوه خشک و 

( در یک پژوهش تجربی به بررسی رابطه ی اختالل روانی با 1994) 7هانسن –انعطاف ناپذیری مواجه می شوند. استیفوس 
 به شرح زیر پرداخته اند:« دین ورزی خشک»

بیمار بستری  51انعطاف پذیر ایجاد شد و در مورد  –در بررسی حاضر، مقیاسی برای سنجش دین ورزیِ خشک 
ر اجرا شد. نمره بیماران در این مقیاس به طور غیر بیما 70داوطلب که دچار روان رنجوری بودند و یک گروه گواه شامل 

معناداری باالتر از نمره گروه گواه بود. این امر نشان می دهد که دین ورزی خشک از همبسته های تفکر و رفتار شدیداً 
رابطه  جهت گیریِ مذهبیِ ظاهریو  ناراحتی روانیروان رنجورانه است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که میان 

 تی وجود دارد.مثب
ناتوانی در انطباق معتقدات کلیسا و متون مقدّس با زندگی مدرن اتّهامی است که معموال به شکلی مبالغه آمیز بر گروه 
های بنیادگرا و محافل مذهبی محافظه کار وارد می شود. در واقع، پژوهش به ویژه درباره ی بنیادگرایی، گرفتار سوگیری 

است؛ برخی افراد « دفاع خیالی در برابر واقعیت(»1990عین حال، به علّت آنچه به گفته اُستو)های بسیار زیادی است. در 
 جذب این گروه ها می شوند.

تأکید فراوان گروه های متعصّب بر تفسیر ظاهری متون مقدّس ممکن است یکی از آن دفاع های خیالی باشد. مثالً 
ن تفسیری استفاده شده است و حامی چنین رفتاری هم اغلب مقامات برای توجیه آزار و اذیّت زنان و کودکان از چنی

(. آزار همسر و کودک با تعارض فراوان درباره ی 1،1933و جانسون 9؛ پاگلو1933و آلسدورف، 3کلیسا بوده اند)آلسدورف

                                                           
4.Andreason 

5.Warren 

6.Oconnell 
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که در خانواده هایی که زمینه مسائل جنسی و با سرزنش قربانیان توأم است. از این تمایالت برای تبیین این ادّعا بهره برده اند 
 (.2،1931بنیادگرایی مذهبی دارند، میزان باالیی از اختالل چند شخصیتی دیده می شود)هیگدون

 که گرفته صورت 3روان شناختی پژوهشی عراق، موصل دانشگاه اسالمی علوم مدرسه دانشجویان میان در 2007 سال در

 روان سالمت از دیندار زنان که دهد می نشان ها یافته است. بوده «روان سالمت با دینداری رابطه سنجش»آن  موضوع

 نشده روان سالمت افزایش سبب مردان در دینداری و نشد مشاهده ای رابطه چنین مردان در ولی بودند، برخوردار باالتری

 .است

تا  دهد می انجام پژوهشی دانشگاه، این دانشجویان میان در 2001 سال در قدس دانشگاه روان شناسی استاد 4برکات زیاد
 بیانی به یابد. نمی متغیر دو این میان ای رابطه پژوهش کند. این بررسی «دینی التزام با را اجتماعی و روانی سازگاری رابطه»

 .است نبوده قدس دانشگاه پسر و دختر دانشجویان میان در اجتماعی روانی سازگاری کاهش یا افزایش سبب دینی التزام دیگر

 در «خشونت»با  را «ظاهری دینداری و اعتقادی دینداری رابطه» 5الدسوکی و غالب ،1999 سال در دیگر پژوهشی در

 مصر های دانشگاه دانشجویان از نفر 454 میان که پژوهش این های یافته اند. کرده مطالعه مصر های دانشگاه دانشجویان

 ظاهری نظر از که افرادی دیگر بیانی است. به بوده مثبت خشونت و ظاهری دینداری رابطه که دهد می نشان گرفته صورت

 .اند داشته بیشتری خشونت اند، بوده دیندارتر
 
 رفتار دینی داعشباور و ریشه .3-3

در حقیقت داعش بازگشتی به فرم های آغازین جهان اسالم است که بر اساس تفاسیر قرآن، سخت گیرانه ترین احکام 
شریعت، لبریز از خشونت های توجیه شده علیه کافران، مجازات ها و قصاص های وحشیانه مرتدین و متجاوزین به احکام 

وه های خود این ادعا را دارد که در حقیقت دارای تنها تجلی ناب و و شیها  خطابهداعش همواره در شریعت استوار شده است. 
 حقیقی و معتبر از اسالم است.

است که خود می  1«ناهماهنگی شناختی»در واقع آنچه که داعش را فربه کرده است، تبحّر این گروه در بکارگیری مکانیزم 
که قدرت تمیز  -رایط و ایجاد یک فضای غبار آلود تواند موجب تغییر نگرش در مخاطبین شود. داعش با متشنج کردن ش

سعی در قدرت نمایی و مشروعیت بخشی به خود دارد. که از طریق ایجاد شک و تردید در:  -درست از غلط در آن دشوار است 
 . پیروان سایر ادیان و مذاهب این کار را انجام می دهد. 2. جامعه مسلمانان و1

میز، باورهای مخاطب هدف خود را به چالش می کشد و به این ترتیب با ایجاد تردید در آنچه داعش با ارائه ادلّه مغالطه آ
تاکنون به آن باور داشته اند و انداختن تقصیر این مسیر اشتباه به گردن رهبران سیاسی و مذهبی جوامع مسلمان و 

ه ابتدا وعده ی یک ایدئولوژی پاک و رهایی غیرمسلمان، به شکل گیری نگرش جدید در مخاطبان می پردازد؛ به این ترتیب ک
بخش آسمانی می دهد؛ سپس پیرامون آن یک فضای عاطفی آمیخته با احساس گناه ایجاد می کند و در گام آخر با سیاسی 

 کردن مساله به فریب افکار عمومی می پردازد و زمینه شورش های قومی و قبیله ای را فراهم می آورد.

 

                                                                                                                                                                                     
7.Johnson 

8.Higdon 
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 روان شناسی سیاسی.4
 .استبداد سیاسی4-1

( می گوید، پس از جنگ جهانی دوم، آسیا تحت حاکمیت حاکمان مستبدی قرار گرفت که 2015) 1توماس فریدمن
ما آزادی شما را خواهیم ستاند، اما بهترین آموزش ها، زیر ساخت ها »مقابل مردمان کشورشان می ایستادند و می گفتند: 

نی تان خواهیم کرد و آخر سر شما طبقه متوسط عظیمی خلق می کنید، و و سیاست های رشد صادرات محور را ارزا
ما آزادی شما را »درست در همان دوره، حاکمان مستبد عرب در برابر مردم شان می گفتند « آزادی تان را پس می گیرید!

مثل لی کوآن ایو در  –حاکمان مستبد آسیا « خواهیم ستاند و مناقشه اعراب و اسرائیل را ارزانی تان خواهیم کرد!
میل و گرایش به مدرنیزاسیون داشتند و امروز هم سنگاپوری ها  –سالگی درگذشت  91سنگاپور، که همین اواخر در سن 

ده ساعت تمام در صف می ایستند تا به مردی که آنها را از هیچ، به طبقه متوسطی هم تراز جهان تبدیل کرد، ادای احترام 
نیز از مناقشات فرامرزی بهره می گیرند تا حواس مردم را از حکمرانی نادرست و ناکارآمد خود  کنند! حاکمان مستبد عرب

پرت کنند. نتیجه: لیبی، یمن، سوریه و عراق، که اکنون اقلیم فجایع توسعه انسانی هستند. کسانی پیش بینی این وضعیت 
وسعه انسانی عرب را برای سازمان ملل تدوین ، گروهی از جامعه شناسان عرب گزارش ت2002را کرده بودند. در سال 

نمودند. گزارشی که می گفت دنیای عرب در زمینه آزادی، دانش و توانمند سازی زنان، دچار کمبود است و اگر تکانی به 
، مردم تحصیل 2011خود ندهد به همان مقصدی که نباید خواهد رسید. اتحادیه عرب وقعی به این گزارش ننهاد. در سال 

تنها کشور  -ه عرب به پا خواستند تا مسیر کشورشان را تغییر دهند، مبادا که به جایی که نباید برسند. جز تونس کرد
، آن موج بیداری به سرعت خاموش شد. و حاال اعراب به همان  -عربی که حاکم مستبدش میل به مدرنیزاسیون داشت 

جنگ های داخلی و قبیله ای و فرقه ای )شیعه و سنّی، عرب و  جایی رسیده اند که نباید: فروپاشی دولت و ملغمه ای از
درصد از  25دیگر اقوام(؛ آن هم در منطقه ای لبریز از بیکاری، جوانان خشمگین و مدارسی که هیچ کارآمد نیستند. امروز 

ا مردم این منطقه تاکنون. ب 1979میلیارد کمک مالی آمریکا از سال  25مصری ها بی سوادند، آن هم پس از سرازیر شدن 
می توان همدردی کرد اما گودالی که در آن گیر افتاده اند، حکمرانی بد، واقعا عمیق است. رئیس جمهور سیسی تالش می 
کند مصر را از این چاله بیرون کشد. با وجود این، هنوز ممکن است مصر به یمن سرباز بفرستد تا انقالبی ها را شکست 

درصد جمعیت اش سواد خواندن ندارند، برای  25بار در تاریخ خواهد بود که کشوری، که  دهند. اگر چنین شود، اولین
ساعت آب دارند، تا جنگی را فرونشاند که مسئله ی اصلی اش دقیقا  31نجات کشوری سرباز می فرستد که مردمش ماهی 

 معلوم نیست.
 
 تعارض آفرینی  2دیگ جوشانِ.4-2

عرب امروز خشن تر، بی ثبات تر و متفرق تر از هر زمان دیگری از دوران  ( می گوید: جهان2014) 3هشام ملحم
افراطی گرایی است؛ افراط گرایی حاکمان و آنهایی که در  آنفروپاشی امپراتوری عثمانی به این سو است که محرک 

مطلوب، اعاده  جایگاه اپوزیسیون هستند. هیچ امیدی به تاریخ مدرن عرب نیست. وعده پیشرفت سیاسی، حکومت ورزی
حیثیت انسانی) که در روزهای آغازین قیام های عربی وعده داده شده بود( همگی جای خود را به جنگ های داخلی، 
اختالفات قومی، فرقه ای و منطقه ای و تاکید مجدد بر استبداد داده و این استبداد هم به شکل نظامی است و هم به شکل 

که هم اکنون در برابر موج هرج و مرج  –ی های کهنه و امیرنشین های خلیج فارس نیاکانی. به استثنای مشکوک پادشاه
و احتماال تونس، هیچ مشروعیتی که در جهان عرب قابل شناسایی باشد وجود ندارد. آیا تعجبی دارد که  –دوام آورده اند 

                                                           
3.Thomas Friedman  1394، اردیبهشت25یمز، اقتباس از مجله اندیشه پویا،شمارهستون نویس نیویورک تا  

1.Melting pot 

2.Hisham Melhem  
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دولت »، اوباش پوچ گرای «یب شدهخود تخر»مانند حشرات موذی که بر یک شهر خراب چیره می شوند، وارثان این تمدنِ 
که ما اعراب در جهان خود زده ایم را پاک کند غیر « گندی»باشند؟ و اینکه هیچ کس دیگری نیست که بتواند این « اسالمی

 از آمریکایی ها و جهان غرب؟
تنها مشکل منطقه این است که میانه روهای معدودی وجود دارد. جهان عرب در حال پشت (: »2014) 1به قول فرید زکریا

سرگذاردن رقابت فرقه گرایانه تلخی است. در این شرایط میانه روها یا افراطی می شوند یا در کشمکش قدرت می بازند. به 
ه دهه هاست میان دیکتاتوری سرکوبگر و گروه های عراق، سوریه،مصر، لیبی و سرزمین های فلسطینی بنگرید. خاورمیان

اپوزیسیون لیبرال، میان حسنی مبارک ها و القاعده ها گیر افتاده و فضای اندکی در این میان باقی می ماند. دیکتاتورها تالش 
راطی و خشن می می کنند تمام جنبش های اپوزیسیون را به تعطیلی بکشانند و آنهایی هم که باقی می مانند انتقام جو، اف

 «شوند.
در خصوص سیاست های غلط حاکمان و نقش آنها در پدیدآیی فجایع انسانی برای ملت هایشان به جرأت می توان گفت 

این جریان ها نه جنبه دینی شان آنقدر مهم است و نه جنبه سیاسی شان. اما می شود از یک مفهوم جدیدتری صحبت »که 
سیاست در جاهایی به سازمان های تروریستی، آدم کشی، پلیس های مخفی و جریان کرد و آن جنایی شدن سیاست است. 

های راست افراطی آمیخته است. به درون این جریانات نفوذ می کنند، به ظاهر جنبه دینی و جنبه سیاسی به معنی سنتی 
را دستکاری می  کلمه را حفظ می کنند، اما از درون در جهتی که اهداف شان را پیش ببرد، این جریان ها

 (.1394طباطبایی،«)کنند

 
 .خشونت سیاسی4-3

برای فهم اقدامات داعش نیازمند درک مکانیزم فرایند شکل گیری، طراحی، اجرا و تفسیر خشونت سیاسی هستیم. 
همانطور که گفته شد خشونت سیاسی، نوعی مقاومت فرهنگی و کنش جمعی است که هدف آن به لحاظ نمادین، اجتماعی 

موجود بکار می رود و چه وقتی که در جهت نقد شرایط باشد. این نوع از خشونت چه در آن هنگام که برای دفاع از وضع 
حاکم صورت می گیرد، با هدف کسب امتیازات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیش می رود و در عین حال می تواند، انسجام 

کند  درونی گروه معارضی همچون داعش را در قبال اهداف، روش ها، و ارزش های سیاسی و اجتماعی خود تقویت و باز تولید
 بیرون از گروه بپردازد. 2«دیگران»و از طرف دیگر به ایجاد تنفر، ترس و وحشت در 

(یک پیش شرط فرهنگی در اعمال پرخاشگری علیه سایر ملت ها وجود دارد و آن ظهور نوعی 1939به عقیده استاب)
از شکل گیری موجب نسبت است که در نتیجه جدایی گروه های خودی و غیر خودی که پس  3«ایدئولوژی خصومت آمیز»

 4دادن ویژگی های بسیار منفی و غالباً کلیشه ای به گروه های غیر خودی می شود. بنا به گفته میز، بوالک، روزنزوایگ، و وسلز
( تعارضات نژادی ماهیتی عمیقاً روان شناختی دارند و غالباً حول محور مسائلی چون هویت، نماد، مشروعیت، یادبود، و 1993)

(، 1993ر مختلف از عدالت متمرکزند. این مساله در تحلیل هایی که بر رویدادهایی چون نسل کشی در روآندا)اسمیت،تعابی
(، و نیز اشغالگران صهیونیست و 5،1993تعارضات دراز مدت میان کاتولیک ها و پروتستان های ایرلند شمالی)کرنز و داربی

 انجام شده کامال بارز است.فلسطینیان در خاورمیانه)روهانا و بارتال( 
 
 

                                                           
3. Fareed Rafiq Zakaria)به نقل از سی ان ان( 

4.Others 

5.Ideology of Antagonism 

1.Mays, Bullok, Rosenzweig & Wessells 

3.Cairns & Darby 
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 .درماندگی آموخته شده4-4
زمانی که بحران های داخلی کشورهای عربی به ویژه عراق و  -پرسش بسیار پراهمیتی که در ذهن هر ناظر بیرونی 

 شکل می گیرد؛ این است که اساساً مردم شهرهای عراق و سوریه به ویژه موصل و رقّه حائز -سوریه را مشاهده می کند 
 می کنند؟« همذات پنداری»چه ویژگی های روان شناختی هستند که داعش را در دل خود پرورانده اند و حتی با آن 

بی شک پاسخ این پرسش مهم را بایست در خصلت های روانی و زیست جهان آن مردمان یافت! مردمانی که در 
ردی منفعالنه در قبال اتفاقات تاریخی داشته جوامع مذکور زندگی می کنند، طبیعت زندگی شان حکم می کند که رویک

باشند. با این حال نقشی در رقم زدن سرنوشت خود و جامعه شان ندارند و البته این مهم ریشه ای طوالنی مدت دارد و به 
که ما  اخیراً بر نمی گردد، بلکه فرهنگ اعراب بادیه نشین و قبیله گرا اقتضای آن را دارد. این فرض زمانی تأیید می شود

همزمان حمله داعش به شهرهای کردنشین عراق مثل سنجار و کوبانی را هم می بینیم که چگونه آن مردمان مقابل این 
 گروه مقاومت می کنند و آنان را پس می رانند.

وقتی با دیدی روان شناختی به رفتارشناسی مردمان شهرهای تصرف شده توسط داعش می پردازیم؛ به این تحلیل 
تاریخی هستند. این مردمان همواره سعی « درماندگی آموخته شده»رسیم که مردمان این جوامع دچار نوعی  مهم می

کرده اند چه از لحاظ تبار قبیله ای شان و چه کیش مسلمانی، همچون یک نمونه تمام عیار و الگو ظاهر شوند، اما بنابه 
ه رسیده اند که تالش های چندین قرنی اجدادشان و نیز تاریخی نتوانسته اند. و به این نتیج -دلیل گسست معرفتی 

فرصتی مناسب برای  خودشان در زمان کنونی، ره به جایی نبرده است. از این رو قرار داشتن در این حالت از درماندگی
ه رشد و پرورش گروههایی افراطی و خشونت طلب همچون داعش ایجاد کرده است. و این آخر کار نیست شاید روزها، ما

 ها و یا سال های آینده شاهد تولد پدیده ای دیگر باشیم. 
اگر بخواهیم جنبه ای دیگر از این موضوع را بررسی کنیم؛ به جرات می توان گفت افرادی که به عضویت داعش در می 

در  آیند از یک افسردگی مزمن رنج می برند که خود پیامد درماندگی آموخته شده است. مشاهدات و بررسی هایی که
خصوص گرایش جوانان به ویژه جوانان کشورهای غربی جهت همکاری با داعش به عمل آمده است و در بخش های 
مختلف این کتاب نیز به آن اشاره شده است، نشان می دهد که این قبیل افراد با وجود اینکه در یک جامعه مدرن زندگی 

موفقیت چشمگیری در زندگی خود کسب نکرده اند و تالش هایشان  کرده اند و بعضاً نیز تحصیالت دانشگاهی دارند، اساساً
جهت رسیدن به رشد و موفقیت به جایی نرسیده است. از این رو پذیرش داعش را به منزله آخرین شانس و تیرگی در 

 تاریکی قلمداد کرده اند. 
 
 .دگردیسی دنیای غرب4-5

توسط یک پیکارجوی روپوش دار با لهجه لندنی  2014اوت  19گردن زدن جیمز فولی، روزنامه نگار آمریکایی، در 
، لندن پناهگاهی برای بسیاری از افراط گرایان و تندروهای مسلمان 1990توجه را به سوی بریتانیا معطوف کرد. در دهه 

ید، انگلستان از مرکز نروژی تحقیقات دفاعی می گو« توماس هگهامر»بود. واعظان رادیکال برای نفرت پراکنی آزاد بودند. 
جامعه رادیکال در بریتانیا هنوز هم »به اشکال مختلف به مثابه مرکز ثقلی برای شبکه های جهادی اروپایی عمل می کرد: 

 «ایده ها و روش هایی را صادر می کند.
گروه در حالی که اکثر قریب به اتفاق پیکارجویان خارجی در سوریه عرب هستند، اما انگلیسی ها یکی از بزرگترین 

های غربی جنگجو را تشکیل می دهند. اما بلژیکی ها، دانمارکی ها و دیگران، به ازای هر نفر دارای نرخ باالتری هستند. 
فرانسه، که دارای قوانین سخت گیرتری در برابر افراط گرایی است، نیز شاهد است که بسیاری از شهروندانش به سوی 

 جهاد می روند.
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(، صدها دختر و زن جوان در حال ترک خانه های خود در کشورهای غربی با هدف 2014)به گزارش روزنامه گاردین
پیوستن به گروه های افراطی در خاورمیانه هستند. این دختران و زنان جوان به طرزی عجیب ناپدید شده و سپس در عراق و 

سال سن دارند، سوریه است.  15و یا  14تنها  یا سوریه مجدداً ظاهر می شوند. به نوشته این روزنامه، مقصد دختران جوانی که
هدف اصلی این دختران آوردن فرزند برای افرادی است که علیه دولت سوریه و عراق در حال جنگ هستند و در حقیقت تعداد 

وپا، کمی از این دختران جوان سالح به دست گرفته و وارد مبارزه مسلحانه می شوند. بیشتر این دختران و زنان جوان از ار
شمال آمریکا و استرالیا هستند. بر اساس تحقیقات انجام شده در مرکز مطالعات رادیکال شدن در کینگز کالج لندن، اغلب 

 سال سن دارند. 24الی  11دختران سفر کرده به سوریه 
رانی که خانه رئیس سابق آژانس امنیت فرانسه در این خصوص می گوید: در بسیاری از این موارد دخت« لوئیس کاپریولی»

خود را با هدف پیوستن به گروههای افراطی ترک می کنند دیدی رمانتیک نسبت به این موضوع داشته و مردانی که در سوریه 
 و عراق در حال جنگ هستند را برادران خود دانسته و معتقدند که برای توسعه افکار آنها باید فرزندانی برایشان بیاورند.

درصد کسانی که از کشورهای  15تا  10مرکز بین المللی رادیکالیسم لندن می گوید، حدود پژوهشگر « پیتر نیومان»
غربی به سوریه سفر می کنند، زن هستند و امیدوارند که ازدواج کنند. برخی از آنها بر این باورند که از زندگی کردن در 

من در اینجا)سوریه( بسیار خوشحال »وید: کشوری که اسالمی است احساس راحتی می کنند. یک پیکارجوی اروپایی می گ
 «هستم و آرامش ذهن دارم.

بر اساس پژوهش های دانشگاهی، به ویژه پژوهش هایی که در انگلستان صورت گرفته، دخترانی که متمایل به پیوستن به 
امع غربی بسیاری از دختران مردان داعشی هستند، یا برای ازدواج با آنها می روند، یا برای نگهداری از کودکان. امروز در جو

جوان در نوعی افسون زدایی از فمینیسم زندگی می کنند. آنها احساس می کنند مبارزات مادران شان برای دستیابی به برخی 
حقوق ربطی به آنها ندارد. در چشم آنها خانواده پدرساالر سنتی حس امنیت و تعلق بیش تری را فراهم می کرد. این دختران 

می کنند جنگجویان داعش، مردان راسخی هستند و آنها را مقایسه می کنند با پسران جوان فرانسوی که به نظر  جوان تصور
 (.1،2015آنها خام و خل می رسند)خسروخاور

کم اهمیت شدن موضوع خانواده و فروپاشی بنیان آن در غرب، یکی دیگر از دالیلی است که جوانان غربی را بسوی داعش 
در خانواده غربی هر کس در جهان خودش زندگی می کند. زندگی جوانان امروز زندگی در اینترنت است. آنها به کشانده است. 

طور کلی از والدین خود فرار می کنند چرا که اقتدار پدرساالرانه ای که آنها را مدیریت کند و امنیت روانی برای شان بیاورد، 
ن کشورها به خصوص دختران و زنان، که تجربه یک زندگی با معنا و امن در بر اساس این شواهد نسل جوان ای وجود ندارد.

می گردند که در  2«خانواده های جایگزین»خانواده ای که بشود به آن تکیه و اعتماد کرد را نداشته اند، از این رو به دنبال 
 حال حاضر داعش می تواند خواسته های آنان را برآورده سازد.

« بازیابی هویت»گرایش جوانان مغرب زمین به خصوص جوامع اروپایی برای ملحق شدن به داعش یکی دیگر از دالیل 
است. کشورهای غربی بر اساس قرائتی که از آزادی و دموکراسی دارند، مردمانی از همه فرهنگ ها، مذاهب و اقوام را در زیست 

ده اند. این سلطه هویتی نامشروع منجر به ظهور و بروز افراط جهان خود جای داده اند اما اقتدار هویتی خود را بر آنها چیره کر
گرایی شده است. افراط گرایی در کلیّت خود مدت زیادی است که به مسئله جوانانی تبدیل شده که در حاشیه شهرها زندگی 

تولدی »اساس الگوی  می کنند. تجربه آنها از زندگی در شهرها با نوعی حس طردشدگی و تحقیر درآمیخته است. آنها اغلب بر
عمل می کنند؛ در این معنی جوانانی که تبار مسلمان دارند، نسخه و قرائتی افراطی از مذهب را بیرون می کشند که « دوباره

در نظر آنها هماهنگ با نفرت آنها از جامعه غرب عمل می کند. امروز زمینه این گرایش بزرگ تر شده است. بخش قابل 
کسانی هستند که در سال های نوجوانی به اسالم گرویده اند. وجود و ظهور آنها بیانگر کژتابی ها و ضعف توجهی از این جوانان 

                                                           
 مدیر بخش پژوهش های موسسه مطالعات عالی پاریس، چاپ شده در نشریه ل کروا1.
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های جامعه غربی است. برای این جوانان جهاد در جامعه غربی عملی است در راستای بازگشت به خویشتن. آنها تصور می 
. از این رو یک انقالبی گری خام اما رام نشدنی و خارج از کنند که در جامعه غربی محو شده اند و بدون نشانه مانده اند

 آغاز می کنند که این فرایند به آنها اجازه بیان خود و عدم سرسپردگی می دهد.
 
 جمع بندی.5

موسوم است، افراد را هدایت شده « دیدگاه داغ»دو چشم انداز گسترده درباره طبیعت انسان را در نظر بگیرید: یکی به 
وسیله نیازها، تمایالت و هیجان ها می داند. طبق این دیدگاه، مردم حیواناتی اجتماعی اند که می خواهند و احساس می 

(. این رویکرد بر انگیزش و هیجان به عنوان تعیین کننده های افکار و اعمال، 1،1934کنند، پیش از آنکه فکر کنند)زایونک
معروف است که در نقطه مقابل دیدگاه پیشین قرار می گیرد و بر جنبه « یدگاه سردد»تاکید می ورزد. چشم انداز دوم به 

معقول تر و تحلیلی تر رفتار انسان تاکید دارد. این دیدگاه آن است که چگونگی تفکر مردم، خواست و احساس آنان را 
 (.2،1934تحت تاثیر قرار می دهد)الزاروس

دیدگاه سرد تسلط پیدا کرد و تا دهه های  1970غالب بود. از آغاز دهه ی دیدگاه داغ  1910و  1950در دهه های 
 3«انقالب شناختی»این تسلط رو به افزایش داشت. در واقع، دیدگاه سرد در آن دوره چنان نیرومند بود که آن را  1930

اهیت و رفتار انسان به صورت به این طرف این دو رویکرد درباره م 1990(. اما از دهه 1393نامگذاری کرده بودند)کریمی،
مایل شدند و شخص به مثابه یک کل متشکل از انگیزه های  4«کل گرا»ترکیبی درآمد و روان شناسان به یک دیدگاه 

 درونی و فرایندهای شناختی و نیز تاثیرات محیطی مورد مطالعه قرار گرفت.
ه چگونه نیروهای درون و برون فردی دست به دست ک پرداختیمبه این مهم  مقالهبا توجه به مباحث مذکور ما در این 

هم داده است تا پدیده شگرفی همچون داعش به وقوع بپیوندد. در واقع داعش هم محصول شرایط روانی فرد فرد آن است. 
 و هم شرایط و آمادگی زیست جهانی کشورهایی که درگیر این پدیده هستند.

گیر عقده های درونی خود هستند. آنچه می بینیم دغدغه های فردی فرد فردِ گروه داعش دچار انقباض روانی و در
که به شکلی بیمارگون در عرصه گروهی و اجتماعی برون ریزی شده است.  -و نه مشکالت اسالم و مسلمین  -آنهاست 

 .داعش نگران اسالم نیست بلکه نگران خودش است و برای حل این نگرانی زمین و زمان را درگیر خود کرده است
یم، ماهیت زیست جهانی کشورهای عربی به گونه ای است که خواسته و قبل تر به این موضوع پرداختهمانطور که 

ناخواسته بسترساز این قبیل جریانات بیمارگون است. از یک سو منازعات قومی و قبیله ایی مزمن و ضعف مدیریتی سران 
دخالت و زیاده خواهی کشورهای استکباری، زمینه ساز پیدایش و  این قبیل کشورها و از دیگر سو، منازعات بین المللی و

 گسترش گروهایی همچون داعش می باشد. 
این افراطی گری گاه در قالب یک جنبش اجتماعی نظیر روی کار آمدن فاشیسم بروز کرده است. گاه در نتیجه 

بسیاری از کتب و آثار اوّلیه روان شناسی  اقدامات ضد نژادی نظیر یهودی آزاری در اروپا منعکس شده است. همچنان که
سیاسی بر محوریت دالیل و چگونگی پدیده یهودی آزاری بوده است. هر چند که این مباحث نژادی در نسل کشی 
مسلمانان بوسنی بوسیله صرب ها، یا فلسطینی ها بوسیله اسرائیلی ها نیز رخ داده است. گاه نیز این تندروی ها را 

ملّیتی تروریستی نظیر القاعده و داعش انجام داده اند. سرانجام اینکه گاه این تندروی ها را احزاب سازمان های چند 
 سیاسی چپ یا راست و یا افراد منفرد و سازمان نیافته انجام می دهند.
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مؤسسه پژوهشی ترویجی انتشارات  داعش)بررسی انتقادی تاریخ و افکار(،(، 1393ابراهیم نژاد، محمد؛ فرمانیان، مهدی)
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 ترجمه محمد دهقانی، انتشارات رشد روان شناسی دین،(، 1390اسپیلکا، برنارد و همکاران)

 ات ارجمندترجمه احمد برجعلی و همکاران، انتشار تصویر سازی ذهنی و خود تهدید شده،(، 1392استوپا، لوسیا)

 ، ترجمه علی اکبر سیف، نشر دورانفراسوی آزادی و شان(، 1391اسکینر، بی اف)

 ترجمه علی صاحبی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان بررسی روان شناختی خودکامگی،(، 1334اشپربر، مانس)

تشخیصی و آماری دی اس ام فور تی آر )متن تجدید نظر شده راهنمای ، (1393)پزشکی آمریکاروان انجمن 

 ، نشر سخنمحمدرضا نیکخو مترجم، (DSM-IV-TRهای روانیاختالل

 ترجمه علیرضا طیب، نشر نی یونگ و سیاست،(، 1339اوداینیک، والدیمیر والتر)

 سمتانتشارات حسین غالمی، ترجمه ، تحوالت جرم سیاسی(، 1333ایان راس، جفری)

 کیان فروزش، نشر دانژه )خشونت ایذایی در زندگی روزمره(،آزار روانی (، 1333فرانس) –ایریگوین، ماری 

 نشر دانژه جامعه شناسی جنگ و نیروهای ارتشی،(، 1390آشفته تهرانی، امیر)

 حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، انتشارات سخن ،جرم و شخصیت(، 1375آیسنک، اچ.ج)

 انتشارات دانشگاه پیام نور، روان شناسی جنایی(، 1390برجعلی، احمد؛ عبدالملکی، سعید)

 انتشارات سمت ،روان شناسی سیاسی(، 1393برزگر، ابراهیم)

 ، محمد جعفر ساعد، نشر خرسندیجرم و مجازات از دیدگاه ایمیل دورکیم(، 1337بریث ناچ، سیموس)

 مشهد انتشارات آستان قدس رضوی، فریدون وحیدا، ،جامعه شناسی جنایت (،1377ژان میشل) بست،

 ترجمه دکتر مرتضی محسنی، انتشارات گنج دانش ،پاسخ هایی به خشونت (،1373آلن) پرفیت،
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 ، ترجمه نوشین غفارپور، انتشارات سخن گستردیوانگانی که بر جهان ما حکومت می کنند(، 1390دوسوتر، پاسکال)

 ( جلد اول،DSM-5 براساسآسیب شناسی روانی) (،1394، جرالد؛ نیل، جان؛ کرینگ، آن؛ جانسون، شری ال )دیویسون
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انتشارات سخن، نظریه پردازان و نظریه ها در روان شناسی ،(1334محمود)ساعتچی، 

 ، ترجمه مهرداد فیروز بخت، نشر رسازمینه روان شناسی سانتراک(، 1333سانتراک، جان دبلیو)

 ترجمه فریدون مجلسی، نشر آشیان هویت و خشونت،(، 1333سن، آمارتیا)

ترجمه محمد معماریان،  ،1961تا  1945جنگ روانی در سال های دانش ارتباطات و (، 1393سیمپسون، کریستوفر)

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 انتشارات رشد چاپ اول،تهران، ،نظریه ها در روان شناسی شخصیت و ها مکتب (،1393شاملو، سعید)

 نشر علم تأکید بر روان شناسی سیاسی،تحلیل روان شناختی پدیده داعش با (، 1394عبدالملکی، سعید)

 نشگاه پیام نورداروان شناسی سیاسی، (، 1395عبدالملکی، سعید)

انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و  سیاست نبوی: مبانی، اصول، راهبردها،(، 1331علیخانی، علی اکبر و همکاران)
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 انتشارات آشیان ،احمد صبوری ،)پرخاشجویی و ویران سازی( آناتومی ویرانسازی انسان(، 1393فروم، اریک)

 ترجمه عزت اهلل فوالدوند، انتشارات مروارید، گریز از آزادی(، 1393فروم، اریک)

 ترجمه هورا رهبری، نشر فرهنگ صبا موسی و یکتاپرستی،(، 1337فروید، زیگموند)

 فاطمه ولیانی، نشر هرمس ،تاریخ جنون(، 1333فوکو، میشل)

 انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تکفیری های داعش را بشناسیم،(، 1393وزآبادی و همکاران)فیر

 ، ترجمه محمدرفیعی مهرآبادی، انتشارات خجستهروان شناسی مرگ(، 1375لپ، اینیاس)

 انتشارات امید فردا ظهور نازیسم و استیالی هیتلر،(، 1333مالک، مظفر)

 ، ترجمه حمید شمسی پور و همکاران، انتشارات ارجمند2و1اجتماعی جلد روان شناسی (، 1393مایرز، دیوید)

 ، انتشارات دانشگاه تهرانکروموزوم و جنایت(، 1355مظلومان، رضا)

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ، ترجمه علیرضا نظری و محمدرضا آرام، نشر مبانی نظری بنیادگرایی(، 1333موصللی،احمد)

 اجتماعی

 دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،روان شناسی سیاسی اسرائیل(، 1337نابلسی، محمداحمد)

 ، ترجمه محمد دهقانی، انتشارات رشدروان شناسی دین(، 1331وولف، دیوید.ام)

ترجمه سعید عبدالملکی، انتشارات  روان شناسی سیاسی: وضعیت ها، اشخاص و قضایا،(، 1393هوتون، دیوید پاتریک)

 دانژه

، ترجمه محمد رفیعی درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی: از لیبرالیسم تا بنیادگرایی دینی(، 1390اندرو) هی وود،

 ، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجهمهرآبادی
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