DOI: 10.22081/psq.2019.66734

یتهای سیاسی -اجتماعی؛
محروم 
افراطگرایی معاصر

بستر جامعهشناختی

تاریخ دریافت79/51/51 :

تاریخ تأیید79/51/51 :

یخحسینی
مختار ش 

*

پژوهش حاضر به تحلیل محرومیتهای سیاسی و اجتماعی کالنی می پردازد که بههلحها
جذب بخشی از جامعه بهسمت ارراطگرایی شهدو اسهت بهدی منظهور برمبنهای ررریهت
تئوریهای محرومیت نسبی ،بدی نتیجه دست یارتهایآ که محرومیت از ارزشهای معطوف
به قدرت (وضعیت مشارکت سیاسی) ،ارزشهای بی االشخاصی (وضعیت جامعهی مدنی)
و ارزشهای مادی (وضعیت رقر ،رموزش و حاشیهنشینی) منجهر بهه ایجهاد شهااف بهی
انتظارات ارزشی و تواناییهای ارزشی بخشی از جامعه میشود و محیط مناسهبی را بهرای
جریانهای ارراطگرا میررریند وضعیت اجتماعی جهان عرب بهلحها ارزشههای مهادی
نشانگر راصلهی معنادار میان وضع موجود و انتظارات ارزشی شههروندان اسهت تحلیهل
جریانهای خشونتگرای معاصر در جهان عرب  -مانند داعش و القاعدو  -صهررا زمهانی
صائ

است که عالووبر تحلیل مؤلفههای راهری ،بهه بسهترهای اجتمهاعی-سیاسهی ایه

جریانها نیز توجه شود

یهی جهادی ،جهان عرب ،فقر.
خشونتگرایی ،سلف 

کلیدواژهها :افراطگرایی ،محرومیت،
* استتتتادیار پژوهشتتت دل علتتتود و اندیشتتته سیاستتتی پژوهشتتت ال علتتتود و فرهنتتت
(.)m.sheikhhosseini@isca.ac.ir
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عینی ،بستر رشد اندیشهی خشونتگرا در جهان عرب معاصهر را رهراهآ روردو و موجه

استتت می قتتت
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ی ی از مه ترین چالشهای تاریخ معاصر جهان است د بتهصتور عتاد و جهتان عترب
بهصور خاص ،ظهور جریانهای خشونتگرا مانند القاعدل و داعش است .تحلیل جامع از

برگیرندلی زمینههای ف ری و جامعهشناختی این پدیدل

چرایی ظهور این جریانها باید در
5
نشتانگتر للهتهی

بااینوجتود پیشتینهپژوهتی ثاتار موجتود
در جهان عرب معاصر باشد؛ 
تحلیلهایی است که جنههی ف ری خشونتگرایی را برجسته کتردل و سته مؤلفتههتای
جامعهشناختی را در تحلیل این پدیدل ک تر مورد توجه قرار دادلاند .چنتین پتژوهشهتایی
اندیشتههتای افراطتی را در دوران گذشتته در

معموالً زمینهی ف ری و تطور این دسته از
دورلی معاصر در ثاار افترادی ماننتد :ستید
مهانی ف ری :خوارج ،ابنتیمیه و وهابیت؛ و در 
قطب ،عهدالس د فرج ،ش ری مصطفی ،عهداهلل عزاد ،ایمن الظواهری ،ابومحمد مقدستی
افراطگرایتی
ثنها را در ترسی و صور بندی 
ولیرل دنهال کردل و خطوط اصلی اندیشهی 
پدیدلی
مورد تامل قرار دادلاند .این پژوهشها صرفاً با روی رد متنمحور و فارغ از زمینه ،
خشونتگرایی را تحلیل کردلاند .ورود این ادبیا به ایران در سالهتای اخیتر نیتز باعت
للههی تحلیلهایی شدل است که در تحلیل افراطگرایی معاصر بتیشتتر بته زمینتههای

ف ری توجه کردلاند؛ در حالیکه بترای در اختیتار داشتتن تحلیلتی جتامع از ایتن پدیتدل،
ع ولبر تحلیل اندیشه ،نیازمند شناسایی بستر و زمینهای هستی که ام ان رشد این تف ر
را فراه ثوردل است.
مفروض پژوهش حاضر این است که تحلیل افراطگرایی معاصر -مانند ظهور القاعدل و
داعش -بدون در نظر گرفتن زمینههای سیاسی و اجتماعی ثنان ،تحلیل جتامعی نوواهتد
بود .تحلیل زمینههای جامعهشناختی ،دربرگیرندلی مجموعهای از محرومیتتهاستت کته
براساس برخی نظریهها میتوان رابطهی معناداری را بین ثنها و گرایش بته خشتونت در
جریانهای فوق برقرار کرد.
رابطتهی معنتاداری میتان

نظریههایی که کجرویهای اجتماعی را بررسی متیکننتد،
نظریتهی

هستتهی مرکتزی نظریتههتایی ماننتد

کجروی" و "محرومیت" قائل هستند؛
" 
 .5سعود المولی2102( ،م) الجماعات االسالمیۀ و العنف ،مرکز المبزرا جهزاد عزود (2102م)،
نبزی مممزح یطزی (2102م) ،البزعییه
اصول الجماعات المتطرفه ،المکتز العریزی لعمعزا
التکییریۀ ،دا الممجۀ الریضاء.

محرومیت نسهیکه در ادبیا سیاستی و جامعتهشتناختی نضتج یافتتهانتد ،تحلیتل تتاایر
محرومیت بر خشونتگرایی است .این نظریه اساساً خشونتگرایی را نتیجهی مجموعهای
از محرومیتهای سیاسی و اجتماعی در جوامعی میداند که زمینهی طرد اجتماعی گروهی
متیثورنتد و بستتر مناستهی را بترای تترویج

از شهروندان از فرایند جامعهپذیری را فراه
اندیشهی خشونتگرایی و عضوگیری جریانهای مرتهط با این اندیشته ایجتاد متیکننتد.

درواقع ،عدد توجه به این واقعیت که افراطگرایی معاصر در جهان عرب پدیدلای اجتماعی
بهسمت تحلیلهای ذهنی و لیرجامع سوق خواهد داد.
است ،ما را 
مفهومشناسی و ادبیات نظری

محرومیتهای سیاسی -اجتماعی؛ بستر جامعهشناختی افراطگرایی معاصر

خشونت ،مفهومی چند وجهی و مرتهط با مفاهی مشابهی ه چون افراط است .معنای عاد
نتیجهی تعصب در رای است کته در ستاحت

افراط(التطرف) معادل خروج از امر مرسود و
میشود ،از خشونت بهعنوان
یکه افراط ف ری وارد رفتار عملی 
میشود .زمان 
ف ری مطرح 
وسیلهای برای تحقق اهداف بهرل میگیرد(ه ل و مسعد1151،د .)111،بنابراین ،افراط ،عملی
ذهنی است و خشونت ،کنشی رفتاری است .مفهتود خشتونت نیتز در ل تت عربی(عنت )
بهمعنای ب هکارگیری قدر و عدد مدارا(رفق) است .هرچند در اصط ح تعری واحتدی از

ارائهشدل از سوی سازمان جهانی بهداشتت قابتل تامتل

این مفهود وجود ندارد ،اما تعری
میباشد :ب هکارگیری نیروی مادی یا سلطهی معنوی از جانب شوصی علیه خود یا شوص

نتیجهی ب هکارگیری این نیترو،

یا گرول یا اجتماعی خاص،همرال با تهدید یا اعمال ثن؛ که
اصابت ضرر مادی یا جانی یا تاایر سلهی بر رشد و پیشرفت فرد بودل و یا محرودکتردن او
از نیازهای زندگی طهیعی را درپی داشته باشد(النفیلی1151،د.)51،
براساس تعریفی دی ر« :میتوان خشونت را به تصرف یا رفتار انسانی که تمایل به استفادل
از زور همرال با اجهار ،ثزار جسمی یا روحی ،ب هکارگیری لیرمشروع س ح ،ت نولوژیهتای
سنتی و جدید ثسیبزا ،یا موال حقوق بشر که در شرایع ثسمانی و میثاقهای بینالمللی
در سطوح موتل فرهن ی ،اجتماعی ،اقتصادی به ثن تاکید شتدل؛ بتا هتدف رستیدن بته
اهدافی اع از فشار ،ترساندن ،تصفیه و...که منجر به ثزار دی تران ،تعریت نمتود»(عتودل،
1151د.)1 ،
در این مقاله مراد از "خشونت" اعمال تروریستی جریانهای تروریستی مانند القاعدل
و داعش در کشورهای عربی است که برای خواستهها و اهداف خود به خشتونت متوستل
میشوند .بهلحاظ ج رافیایی نیز هرچند در تعری جهان عرب بین پژوهشگران اختت ف
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مجموعهی کشورهای عضتو اتحادیتهی

نظر وجود دارد ،اما در این مقاله ،بهلحاظ هویتی،
عرب مراد شدل است که هرچند تنوعا اقلیمی و فرهن ی موتلفی را شامل میشوند ،اما
بهصور کلتی در ستط
«نظادهای سیاسی عربی ویژگیهای چندگانهای دارند .از سویی 
دولتهای در حال توسعه و جنوب قرار دارند و از سویی ،از چالشهای سیاسی مانند ضع
نهادها و عدد مشارکت سیاسی رنتج متیبردنتد؛ از طترف دی تر بت هدلیتل یتک ویژگتی
مجموعتهی مشتترک گترد هت متیثورد»(هت ل و

عرببودن) ثنها را در یتک
مشترک( 
مسعد1151،د .)11،بنابراین ،براساس این ویژگیها میتوان از یک کل ب هناد "جهان عترب"
برگیرندلی فرهن سیاسی مشابهی است .با توجه به ایتنکته

سون گفت که کمابیش در
گراییهای جهان اس د معاصر در این حوزلی فرهن ی(عراق ،ستوریه،
بسیاری از خشونت 
بهصور عاد  -است.
لیهی ،یمن و )...رخ میدهد ،تمرکز مقاله بر جهان عرب  -
بهلحاظ تئوریک ،میتوان از ظرفیت نظریههای موتلفی در تاایر محرومیت بر ظهور و

توسعهی خشونتگرایی بهرل گرفت .هستهی مرکزی نظریههای مذکور ،تاکید بر رابطهی

بهعنوان برداشت بازی ران از
فیمابین محرومیت نسهی و خشونت است .محرومیت نسهی 

وجود اخت ف میان "انتظارا ارزشی" و "تواناییهای ارزشتی"شتان تعریت متیشتود.
انتظارا ارزشی ،کاالها و شرایط زندگیای هستند که مردد خود را مستحق ثن میدانند؛
تواناییهای ارزشی نیز کاالها و شرایطی هستند که ثنها ف ر میکنند عم ً توانایی کسب
و حفظ ثنها را دارند(گر .)15-11 ،5199 ،به یتک تعهیتر شتاید بتتوان انتظتارا ارزشتی را
وضعیت مطلوب ،و توانایی ارزشی را وضع موجود در نظر گرفت.
از دیدگال "تدرابر گر" ارزشها وضعیت مطلوبی هستند که انسانها برای رسیدن به
ثن ت ش میکنند .در خشونت سیاسی ارزشها مقتوالتی هستتند کته بترای بستیاری از
انسانها با ارزش تلقی میشوند؛ از اینرو ت شهای زیادی برای احصای ارزشها صور
گرفته است .از نظر گتر ،از ترکیتب نظریتهیمتازلو ،الستول و کتاپ ن و ابعتاد نتابرابری
اجتماعیرانسیمان ،میتوان فهرستی مفید از ارزشهتا در یتک طهقتهبنتدی سته وجهتی
شامل":ارزشهای رفاهی"" ،ارزشهای مربوط به قدر " و "ارزشهای بیناالشواصی"
ارائه نمود .در این فهرست ،ارزشهای رفاهی ارزشهایی هستند که مستقیماً با رفال مادی
(مانند لذا ،مس ن و ثسایش مادی) مرتهطاند .ارزشهای مربوط به قدر شامل تمایل به
رایدادن و مشتارکت در رقابتت سیاستی) تلقتی
مشارکت در تصمی گیری جمعی (ماننتد 
شدلاند .ارزشهای بیناالشواصی مربوط به رضایت روانی انسان در تعامل با گترولهتای

حمایتگری مانند خانوادل ،انجمنها و اجتماع است که هدف ثنها کسب پرستیژ و کسب
مقهولیت عمومی است (گر .)19-11 ،5199 ،جدول ذیل را میتوان براساس این نظریه  -که
ارزش های

ارزش های

بین

معطوف به

ارزشهای

االشخاصی

قدرت

رفاهی

 نهادهای مدنی انجمن ها -خانواده

 میزان مشارکت درقدرت

 رفاه وضعیت آموزش-سالمت

نظریهیمازلو ،السول،کاپ ن و رانسیمان است  -چنین بازسازی نمود:

ترکیهی از چهار

سه نسل افراطگرایی معاصر

بررسی تاریوی نشان می دهد که جهتان است د در چنتد مقطتع تتاریوی شتاهد ت فیتر،
خشونتگرایی و توسعهی جریانهای افراطی بودل است .هرچند اولین نمونهی ثن ختوارج
بودند که موالفان خود را ت فیر کردل و قتل ثنها را واجب میدانستند (خفتاجی1112 ،د،
 ،)2اما بدون شک مه ترین مقطع قوادیافتن این اندیشه در قرن هفت  ،با ظهور ابنتیمیه
بود که این اندیشه در جهان اس د بهش ل گستردل پایهگذاری شد .هرچنتد اندیشتههتای
ابنتیمیه ضد شیعی شمردل میشود ،اما بیشترین هجمهی ثاار او ،علیه مذاهب اهلسنت
است .شرایط اجتماعی و سیاسی جهان اس د در قرن هفت  ،فرصتت ظهتور و بتروز ایتن
اندیشه را فراه ن رد؛ اما در قرن دوازده هجری این اندیشه توسط محمد بنعهدالوهاب
در منطقهی نجد ،بازتولید و در پیوند سیاسی با ثلسعود وارد سیاست شد .در نتیجهی ایتن
جزیرلی عربستتان را اشت ال
پیوند ،ثلسعود که قهیلهی کوچ ی بود ،بهتدریج همهی شهه 
کرد و دولت عربستان را براساس این تف ر بنا نهاد.
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گانهی فوق ،منجر به سه نوع محرومیت خواهد
در ه کنش عدد توفیق در ارزشهای سه 
بهخوبی میتواند بسترهای مهیا برای ظهور و فعالیت افراطگرایی معاصر را تهیتین
شد که 
نماید.
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علیرل این پیشینهی تاریوی ،تهار ف ری و تاریوی افراطگرایی معاصر که در قالتب

سازمانهای تروریستی مانند القاعدل و داعش در سالهای اخیتر ظهتور و بتروز داشتته را
یشترین تاایر را از
بهلحاظ ف ری ،این جریان ب 
میتوان از دههی  91می دی دنهال کرد .
افرادی مانند :سید قطب ،عهدالس د فرج و ش ری مصطفی در مرحلهی تاسیس پذیرفتته
دورلی جاهلیتتت متتدرن نامیتتد؛
دورلی حاضتتر را بایتتد 
استتت .در اندیشتتهی ستتید قطتتب ،
ح ومتهای مستقر درکشورهای اس می نیز بهدلیل "ح ب یر ما انتزلاهلل" مشتروعیت
ندارند و برای رهایی از این انحطاط ،باید با م انیس جهاد برای احیای خ فت ت ش کرد
(ابوهنیه1155 ،د .)11 ،این اندیشهی سیدقطب ،فرصتی در اختیار جریانهای سلفی قترار داد
که بهسمت افراطگرایی و خشونت سوق یابند .اگر سیدقطب و عهدالس د فرج را نسل اول
وظیفهی تولید این اندیشته را عهتدلدار بودنتد) ،نستل دود

این جریان درنظر ب یری (که
عهدلدار
سلفیهیجهادی ،افرادی مانند :عهداهلل عزاد ،بنالدن وایمن الظواهری هستند که 

توزیع و عملیاتیکردن ثن شدند (شیخحسینی.)521 ،5172 ،در حال حاضتر نیزافترادی ماننتد:
ابومحمد مقدسی ،ابوبصیر طرطوسی و ابوقتادل فلسطینی مفسران ایتن اندیشته محستوب
بهعهار دی ر ،نستل اول بته تاستیس ستازمانهتایی ماننتد
میشوند (ابورمان1155 ،د .)13 ،
الجهاد و الت فیر و الهجرۀ پرداخت؛ و فعالیت نسل دود منجر به ش لگیری القاعدل گردید؛
نسل سود نیز سازمانهایی مثل داعش را تاسیس کرد.
مه ترین منابع در تولید اندیشهی این جریان را میتوان در ثاار زیر جستوجو کرد:
« المصط حا االربعه» ابواالعلی مودودی ،موسس جماعت اس می پاکستان؛
 کتاب «معال فی الطریق» سید قطب؛
 کتاب «الو فه»و «التوسما » ش ری مصطفی؛
رسالهی «االیمان» تألی صال سریه؛


 کتاب «الفریضه ال ائهه» محمد عهدالس د فرج؛
 مجموعه ای از رساله های منتشرشدل از سوی جماعت اس می مصر مانند «میثاق
العمل االس می»« ،حتمیه المواجهه»« ،وجوب قتال الطائفه الممتنعه عن شریعه
من شرائع االس د».
اندیشتهی

مه ترین متن این مجموعته ،معتال فتیالطریتق استت کته براستاس ثن،
افراطگرایی صور بندی شد .این کتاب معتقد است که بهلحتاظ سیاستی ،حاکمیتتهتای
بتهلحتاظ
موجود لیرمشروع هستند و بهلحاظ اجتماعی در وضعیت جاهلیت بهسر میبرند؛ 

عملیاتی نیز با جهاد باید به وضع مطلوب رستید (شتحادل1155 ،د .)51 ،براستاس اندیشتهی
یادشدل بود که مجموعهای از سازمانها و جنهشهای افراطی (ازجمله :الت فیر و الهجرۀ در
مصر ،الجهاد در مصر ،القاعدل ،جماعه انصا الشریعۀ تونس ،الجماعۀ البزعییۀ لعزحعوۀ و
القتال ،الجماعۀ المغرییۀ المقاتعۀ در م ترب ،جماعته الشتهاب در ستومالی ،بوکتوحراد در
نیجریه و داعش در عراق) در جهان اس د ش ل گرفته است.
محرومیتهای سهگانه(سیاسی ،بیناالشخاصی و رفاهی) و افراطگرایی

الف) فقدان ارزشهای معطوف به قدرت

از نظر تدرابر گر «ارزشهای مربوط به قدر که بهصور خاص در خشتونت سیاستی
رایدادن ،شرکت
اهمیت دارند ،شامل :تمایل به مشارکت در تصمی گیری جمعی ه چون :
در رقابت سیاسی و عضویت در گرول نوه ان سیاسی؛ و تمای تی ه چتون :حتق تتامین
سرنوشت و امنیت ،بهعنوان نمونهی ثزادی از ترتیها سیاستی ستت گرانته یتا بتینظمتی
است» (گتر .)19 ،5199 ،از اینرو ،تحلیل وضعیت موجود ایتن ارزش در جهتان عترب ،کته
ج رافیای اصلی عمل این جریانها است ،حائز اهمیت میشود.
انحصار یا ت ثر قدر در یک نظاد سیاسی ،شاخصی برای سنجش مشارکت یتا عتدد
مشارکت اندیشههای موتل استت؛ بنتابراین ،قتدر در جامعتهی شایستتهستاالر ماننتد
درحتالیکته در

متینشتیند؛
پرندلی ثزادی است که هر از چندگاهی بر شانهی شایستهای 

جوامع عشیرلای و طهقاتی مانند پرندلای در قفس و در محدودلی خاندان صاحهان قدر
ارائهی اندیشته را بته همتهی
است(دانایی .)5 ،5193 ،بنابراین ،توزیع مناسب قدر اجازلی 
گزینشگری باز میگذارد .امتا انحصتار قتدر ،

میدهد و دست شهروندان را در
جریانها 
میشود؛ در صور تعارض اندیشه
مانع ظهور و فعالیت مداود جریانهای سیاسی و ف ری 
بهعنوان اولین و در دسترستترین سیاستت از
با منافع طهقهی حاک " ،اعمال محدودیت" 
میشود و "گرایش به فعالیتهای موفیانه و احتماالً خشتونتگترا"،
سوی حاکمان اتواذ 
میکنند.
گزینهای است که معموالً جریانهای افراطی ثن را انتواب 
اولین 
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براساس ال وی ارائهشدل در بوش نظری ،میتوان ارزشهای سیاسی را با تاکید بر میزان
مشارکت در قدر  ،و ارزشهای بیناالشواصی را با تاکید بر میزان مشارکت در انجمنها
یا وضعیت جامعهی مدنی ،و ارزشهای مادی را با تاکید بر مؤلفههایی مانند وضعیت فقر و
بی اری و حاشیهنشینی مورد پژوهش قرار داد؛ سپس نسهت این محرومیتها با خشونت را
سنجید.
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با توجه به اینکه نسل اول افراطگرایی معاصر از اخت ف جمالعهدالناصر و اختوان در
مصر تاایر پذیرفت ،لذا میتوان زمینهی سیاسی موجود در مصر بعد از پیروزی افسران ثزاد
درسال  5711و ب هوجودثمدن اخت ف بین ثنها و اخوان در سال 5715را،که به محرومیت
اخوان از ثوردلهای سیاسی انجامید ،مه ترین عامتل در تقستی اختوان بتین دو روی ترد
(بتهرههتری ستید قطتب) دانستت(شتحادل،
(بهرههری الهضیهی) و ساختارش نانه 
اص حی 
1155د .)21 ،در ادامه نیز همین محدودیتهای اعمالشدل توسط جمال عهدالناصر ،زمینهی
ش لگیری بسیاری از گرولهای افراطی را فراه کرد.
5
در پژوهشی تحتعنوان «کیف یصنع القزرا فزی االنةمزۀ العرییزۀ» کته چ تون ی
تصمی گیری در یازدل کشور عربی را به ثزمون گذاشته است ،مؤلت  1اعتقتاد دارد ،رئتیس
دولت در بسیاری از این کشتورها از جای تال محتوری برختوردار بتودل و صت حیتهتایی
ه چون :قانونگذاری ،محدود کردن قتوانین پارلمتان ،انحت ل مجتالس و حتق اعت ن
وضعیت فوقالعادل را داراست .نمونهی این مدعا ،توق عمل بته قتانون اساستی در ستال
5721د در م رب ،و 5792د در کویت ،و محدود کردن ثزادیهای مدنی و سیاسی در مصر
از سال  5735تا 1151د است .در بسیاری از این کشورها ،رئیس دولت ص حیت قضتایی
مانند :تعیین قضا و تعیین ریاست مه ترین نهاد قضایی را نیز برعهدل دارد .تمرکز قدر
در رئیس ح ومت ،در کشورهای پادشاهی جهان عرب ،بتهمراتتب بتیشتراستت و میتان
ح ومت و رئیس ح ومت تفاوتی وجود ندارد .هرچند در تعدیل برخی قوانین در کشورهای
عربی ت ش میشود تا قدر میان رئیسجمهور و نوستوزیر توزیع شود اما رونتد کلتی
این کشورها ه چنان انحصار قدر در رئیس ح ومت است .ن تهی مه در ایتن زمینته،
سرایت سیست وراات از نظادهتای پادشاهی(ستعودی و اردن) بته نظتادهتای جمهتوری
دهندلی عمومیت جای ال برجستهی رئیس ح ومتت
(سوریه ،مصر و یمن) است که نشان 
میباشد (مسعد1151 ،د .)251-251 ،نظرسنجی انجاد شدل در یازدل کشور عربتی نیتز نشتان

میدهد 13درصد مردد این کشورها داعش را نتیجه تعصب دینی و 51درصد ثن را نتیجه
سیاست دولتهای عربی دانستهاند و  11درصد ه با این دو گزینه موافق نهودل یا جتواب
 .5مسعد ،نیفین (1151د) ،کیف یصنع القرا فی االنةمۀ العرییۀ ،ییروت :مرک الح اسات الویحۀ العرییۀ.

311

 .1نیفین مسعد ،استاد علود سیاسی دانش ال قاهرل.

کسی که با ن ال کارشناسانه ،فضای جهان عرب در دههی  91می دی را بررسی کنتد ،پتی
میبرد که زمینههای موتلفی فضا را برای خشونت در جهان عرب فراه کردل بود .ی تی از
دوگانهی دین و دولت" و مرتهط با اخت ف دو روی رد نستهت بته ایتن مستاله
این زمینهها" 
بهعنوان رابطهی فرد و خالق تصور میکرد و روی ترد دی تر
است .یک روی رد فقط دین را 
دین را مهنای نظاد سیاسی قرار میداد .الجزایتر نمونته ختوبی در ایتن تضتاد استت کته در
اخت ف این دوگانه بین اس دگرایان و حاکمیت از سال  5771تا 5779د ،بالغ بر12111نفتر
کشته شدند و برخی منابع لربی این ثمار را  31هزار نفر بیان کردلاند (عودل1151 ،د.)5 ،

این وضعیت در بسیاری از کشورهای دی ر جهان عرب مانند اخت ف جمال عهدالناصر
و اخوان در مصر نشان میدهد ،دولتی که انحصاراً قدر را در اختیتار دارد فرصتت بترای
جریانهای دی ر فراه نمیکند و ع سالعمل بسیاری از جریانها به این محدودیتهتا،
روی ثوردن به فعالیتهای ستری و خشتونتگرایانته استت .لتذا ،دی تتاتوری روی دی تر

افراطگرایی در کشورهای عربی است؛ بهطوری کته دی تتاتوری در مصتر زمینتهی رشتد
سازمانهای زیرزمینی را فراه کردل است .بهعنوان نمونه":ستازمان الت فیتر و الهجترۀ"
زمانی که موسس ثن ش ری مصطفی در زندان بود ،طرح ختود را تهیته کترد .یتا کتتاب
"معال فی الطریق" در زمانی نوشته شد که سید قطب در زندان بود (خضیر عهتاس1159 ،د،
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ندادلاند (الموشر العربی1153 ،د.)121 ،
در چنین نظادهای سیاسیای که اکثر مردد ثنها مسلماناند ،جریانها و جنهشهتای
اس می منافع و ارزشهای بوش زیادی از جامعه را نمایندگی متیکننتد و تئتوریهتایی
برای ساماندهی وضعیت سیاسی–اجتماعی جهان عرب بهلحاظ اندیش ی در اختیار دارند؛
ایتنترتیتب
بته 
اما از سوی قدر های مطلقه با محدودیت های موتلفتی مواجته هستتند .
«ام ان ندارد تاایر استهداد نظامیهای سیاسی عربی بر رشد اس دگرایان افراطی را نادیدل
بطهی این نظادها با لرب ،و از سویدی تر پتذیرش استرائیل نیتز از
ب یری  .از یکسو را 
عوامل تاایرگذار در این فرایند بتودل استت .بنتابراین متیتتوان سته عامتل شت لگیتری
اس دگرایان رادی ال را :استهداد ،رابطهی ح ومتها با لرب و استرائیل دانستت» (قاست ،
1155د .)553 ،با توجه به اینکه نوع ح مرانی مطلوب نظادهای سیاسی مستتقر در جهتان
عرب با جریانهای اس دگرا متفاو است و قدر انحصاری و مطلقهی موجود ،فرصتت
فعالیت به اس دگرایان را نمیدهد ،لذا این دو نوع ن ال متفاو  ،با توجه به انحصارگرایتی
حاکمیت ،به خشونت و افراط گرایش پیدا خواهد کرد .بر این اساس:
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بهسمت تقویت جای ال
 .)31بروز خطر جریانهای افراطی ،ح ومتها را برای حفظ قدر 
نوبتهی ختود
بته 
نظامیان سوق دادل است؛ تقویت جای ال ارتش و نظامیان در قتدر نیتز 
موجب افزایش ضریب خشونتگرایی شدل است« .در خاورمیانه بعد از جن جهتانی دود،
نهاد ارتش در جامعه نقش مهمی پیدا کرد؛ ارتش در سوریه در 5757د ،در مصر 5711د ،و
در عراق 5713د به قدر رسید» (نابلسی1111 ،د .)533 ،در این کشتورها ارتتش قتدر را
مستقیماً در دست گرفت؛ اما در کشورهایی نیز که ظاهرا نظتادهتای سیاستی لیرنظتامی
حوزلی خلیج فارس) ،اهتا نظتاد بته نظامیتانی وابستته استت کته
است(مثل کشورهای 
پشتیهان قدر حاکمه هستند .این نقش را گارد ملی در عربستان و جیشالهادیته در اردن
بر عهدل دارند و ضامن استمرار ح ومت موجود هستند (هت ل و مستعد1151 ،د .)23 ،تتدبیر
امور سیاسی و اجتماعی توسط ارتش نیز بهمعنای برنتافتن اندیشهی موال و ب هکارگیری
خشونت در مواجهه با جریان های موال خواهد بود .این تمرکز قدر در یتک خانتدان و
گرول با ت یه بر قدر سوت نظامی ،باع محرومیت جریانهتای است می از قتدر در
جهان عرب شدل و زمینهی نارضایتی ثنها را فراه ثوردل است .لذا هرچند جنتهشهتای
اس می اوایل قرن بیست روی رد اص حی داشتند ،امتا بتهتتدریج بتا فشتار ح ومتتهتا
انشعابا موتلفی ش لگرفت و بوشی بهسمت رادی الیس سوق یافتند .در چنین فضایی
رابطهی بین جنهشهای جهادی و ح ومت ها در جهان عرب براساس جن و ترور بتودل

است .استراتژی ح ومتها مهتنیبر ترور و محدودسازی امنیتی این جریانها استوار بودل و
رابطهی تعارضی بتا نظت
این جنهشها نیز براساس م ک ایمان و کفر و والیت و برائت 
موجود دارند (شحادل1155 ،د .)51 ،بنابراین ،محرومیت از قتدر و عتدد ام تان مشتارکت،
زمینهی حرکتهای اص حی بهسمت افراطگرایی را فراه کردل و ت یه بر عنصتر ارتتش

نیز در ترویج این ش اف تاایر زیادی داشته است.
ب) فقدان ارزشهای بیناالشخاصی
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از نظر تدرابر گر ،ارزشهای بیناالشواصی عهارتند از« :رضایتهای روانتی کته متا در
تعامل لیراقتدارثمیز با دی ر افراد و گرولها درصدد کسب ثنها هستی  .این ارزشها شامل
موارد ذیل است :میل به منزلت یعنی کسب نقشی مورد قهول عمتود ،تتا بته متدد ثن در
تعامل با دی ران میزانی از پرستیژ کسب کنی  .نیاز به مشارکت در گرولهتای بتا اهتا و
حمایتگری چون ختانوادل ،اجتمتاع ،انجمتن هتا کته همتدلی و عاطفته را بته متا ارزانتی
میدارند»(گر .)19 ،5199 ،از اینرو ،اهمیت نهادهای خارج از قدر یا همان جامعهی مدنی
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در ارزشهای بیناالشواصی برجسته میشود.
در تعری جامعهشناختی ،جامعهی مدنی قسمتی از جامعه است که به ثن تش لهتای
جامعهی مدنی الیهی میتانی و واستطی استت کته از

میگویند .در این تعری ،
لیردولتی 
طریق نهادها ،سازمانها ،شه هها ولیرل ،بتین ثحتاد ملتت و حیطتهی خصوصتی (فترد و
خانوادل) با حیطتهی عمتومی (ح ومتت و نهادهتای ح تومتی) رابطته ایجتاد متیکنتد و
خواستههای مردد را به ح ومت و محدودیتها یا اولویتهای ح ومت را به مردد منتقتل
میکند (امین .)11 ،5192 ،بر همین اساس ،برخی تحلیلگران معتقدند در بسیاری از جوامتع
لربی و شرقی – حتی در کشورهایی مانند لهنان  -اگر نظامیان به قدر برسند ،بهدلیتل
وجود نهادهای مدنی گستردل ،براساس م انیس های دموکراسی رفتتار متیکننتد؛ امتا در
کشورهای عربی مانند عراق و سوریه بهدلیل فقتدان ایتن نهادهتای دموکراتیتک ،گرچته
مم ن است ح اد لیرنظامی باشند ،اما بهدلیل ضع نهادهتای متدنی ،براستاس منطتق
نظامیگری ح ومت خواهند کرد (نابلستی1111 ،د )51-52 ،و ختارج از حیطتهی اقتتدارثمیز
حاکمیت ،انجمنها ،خانوادل و گرولها نقش ایفا خواهند نمود؛ امری کته لیتر از لهنتان در
روبهرو هستی  .لهنتان هت براستاس تجربتهی ختاص
دی ر کشورهای عربی عمدتاً با ثن 
تاریوی و فرهن ی و پس از جن های طوالنی داخلی به ایتن ستط رستیدل استت ،امتا
وضعیت در دی ر کشورهای عربی متفاو است.
ن اهی به اقتدارگرایی بنعلی در تونس ،علی عهداهلل صال در یمن ،قتذافی در لیهتی،
صداد در عراق ،حسنی مهارک در مصر و لیرل در دورلی معاصر ،نشان از ضع جامعتهی
مدنی در این کشورها دارد .در این کشورها که ج رافیای ثنها مستعد افراطگرایتی استت،
مؤلفهی تمرکز قدر است؛ چون «انحصارطلهی خانتدان
وضعیت جامعهی مدنی تابعی از 
حاک در کشورهای عربی در ارو و قدر  ،مانعی برای ش لگیری نیروهتای اجتمتاعی
مستقل از دولت میشود تا بتوانند نمایندگی منافع گرولهای موتل جامعته را بتر عهتدل
داشته باشتند .در ایتن جوامتع ،فعالیتت احتزاب سیاستی بتهمعنتای دقیتق ثن ممنتوع ،و
سازمانهای کارگری سرکوب میشوند .دولت بر ثموزش ،سلطه داشته و سانستور وستایل
زیرمجموعهی

ارتهاط جمعی بهشد رواج دارد و نهادهای دینی نیز در قالب وزار اوقاف،
سلطهی دولتی قرار میگیرند»(حسنالنقیتب5737 ،د .)557 ،در چنین وضعیتی فرصتت بترای

نهادهای مدنی از بین میرود.
منطق نهادهای مدنی مهتنیبر گفتوگو و چانهزنی است ،اما در جوامع عربی بتهدلیتل
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نتیجهی ضع نهادهای مدنی این است

انحصار قدر  ،کارکردهای خود را ایفا نمیکنند.
که «وقتی افراد و گرولها نمیتوانند از طریق گفتوگو و تسام برای حل منازعتا شتان
قدد بردارند ،به خشونت گرایش مییابند» (فیاض1151،د .)11،همین مساله از دالیل اصتلی
گرایش به خشونت در جوامع عربی و بهصور خاص در عراق است که فضتای جامعتهی
مدنی در این کشور تهدیل به فضای امنیتی شدل و م انیس های حقوق انسانی نیتز در ثن
جریان ندارد؛ لذا روی ردهتای ثشت ار و گفتتوگتوی ثزاد جتای ختود را بته روی ردهتای
زیرزمینی و تروریستی دادل است(علی کاظ 1151 ،د.)93-99 ،
علی اوملیل ،اندیشمند م ربی ،نیز معتقد است که دولتها در جهان عرب براساس یک
سیر تاریوی-اجتماعی طهیعی رشد ن ردلاند .اگرچه این دولتها مناسها سنتی را از بتین
بردلاند ،اما جای زینی برای اینکه افتراد و نهادهتای قهلتی در ثن بازستازی شتوند ،ارائته

نمیکنند .از اینرو ،دولت بهدنهال نفوذ بر نهادهای مدنی و تسلط بر ثنها و متانعی بترای
فعالیت سیاسی مستقل ثنها میشتود (حستنین توفیتق5513 ،ق .)575 ،از ایتنمنظتر شترایط
جامع هی مدنی در کشور مصر که ی ی از مراکز ف ری جریان افراطگرای معاصر -با ظهور
افرادی مانند عهدالس د فرج ،ش ری مصطفی و سید قطب -بودل است،چنین است:
ش ل گیری و تقویت جامعهی مدنی در مصر هم اد با ظهور بورژوازی در مصتر بته تقویتت
نهادهای مدنی و طهقهی متوسط کمک کرد و در ادامه ،موسسا خیریته و ارشتادی ماننتد
جمعیتالشهانالمسلمین در  5719و اخوان المسلمین در 5713می دی ،در تقویتت جامعتهی
مدنی در مصر نقش اساسی داشتند؛ اما با کودتای  5711می دی در مصر ،اکثر موسستا و
نهادهتای متدنی از بتین رفتنتد و ارتتش جتای زین ثن شتد و احتزاب سیاستی را منحتتل و
ثزادیهای سیاسی را محدود کرد (نابلسی1111 ،د.)11 ،

ی ی از مه ترین دالیل ضع جامعهی مدنی در جهان عرب رانتیتر بتودن دولتتهتا
است .براساس ثمار 19/9درصد از ذخیرلی جهانی نفت در سال 1119د ،در جهتان عترب
متیشتود19/9 .درصتد از
قرار داشته و نفت اولین کاالی صادراتی این کشورها محستوب 
تولید جهانی نفت در سال 1113د ،در اختیار کشورهای عربی بتودل و 55درصتد از حجت
نفت تولیدی این کشورها در داخل مصرف شدل و  32درصد ثن بهصور خادفروشی صادر
میشود (جاد الرب1155 ،د .)591-591 ،با کش و تولید گستردلی نفت در جهان عترب بتود
زمینهی ش لگیری دولتهای رانتیر فراه شد .در اختیتار داشتتن ایتن منتابع عظتی
که 
باع شد جریانهای افراطی مانند بنالدن ،خاندان سعودی را به لار و اسراف در ارو
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نفتی عربستان مح ود کنند؛ چون معتقدند این ارو متعلق به همهی ملتت ،نته خانتدان
بزرگتترین لتار اترو

سعودی است .ثنگونه که در بیانیهی القاعدل ثمدل ،این لار ،
ملت و نسلهای ثیندل در طول تاریخ است (عطوان .)512 ،5175 ،یا در کشورهای رانتی مثل
عراق ،لیهی و الجزایر وضعیت نفت یک ثرمانی را برای توسعه در ذهن مردد این کشتورها
قرار داد ،اما خروجی ثن ،مح شدن بنیانهای استهداد و توسعهی گرولهای شهه نظتامی
حامی دولتها در این کشورها بود(خرشی1159 ،د .)11 ،بنابراین در کشورهای عربتی رانتت
نهتنها باع جدایی دولت از جامعتهی متدنی گردیتد ،بل ته بتر بتدبینی افتراطگرایتان از

دولتهای مرکزی نیز افزود.
رانتیر بودن دولت باع احساس بینیتازی از جامعته شتدل و مشتارکت جریتانهتای
موتل در قدر را به حداقل رساندل است .در چنین نظاد سیاسیای ،دولت خودبستندل و
بینیاز از جامعه عمل میکند .هرچند بین رانتت و اقتتدارگرایی رابطته وجتود دارد ،امتا در
جهان عرب دولتهای لیررانتی نیز به اقتدارگرایی تمایل زیاد داشتهاند .از کش نفتت تتا
اواسط دههی 21می دی ،دورلی گذار دولت های رانتیر جهان عرب بته دولتت اقتتدارگرا
بودل است ،اما این مسیر عمومی در همهی جهان عرب نهود؛ بل ه در مصر و عراق از اواخر
بودلای  .ه چنین بایتد تصتری کترد کته
دههی  11شاهد دولت اقتدارگرا از طریق کودتا 

اقتدارگرایی در این کشورها ،بهش ل گذار از رانتیر نهودل است .در اردن نیز دولتت از ابتتدا
اقتدارگرا بود ،اما در اکثر کشورهای حوزلی خلتیج فتارس ایتن گتذار از رانتیتر بتودن بته
اقتدارگرایی اتفاق افتادل است .وقتی وارد اواخر دههی  21قرن بیستت متیشتوی  ،اللتب
کشورهای عربی دولتهای اقتدارگرا هستند (حسن النقیب5737 ،د.)523 ،
این رانت و اقتدارگرایی زمینهی فساد را فراه ثوردل است؛ تا جایی که براستاس ثمتار
سال 1159د سازمان بینالمللی شفافیت ،دولتهای :سوریه ،عراق ،سومالی ،سودان ،یمتن
و لیهی با درجهی فساد باال در جهان عرب تلقی میشوند (القاضی1153 ،د )112 ،یا بر اساس
نظرسنجی سال  1153در یازدل کشور عربی99 ،درصد مردد معتقدند کشورشان بتا فستاد
قابل توجهی مواجه است (الموشر العربتی1153 ،د .)73 ،بنابراین ،زمتانی کته بستیاری از ایتن
دولتها با ت یه بر رانت موجود نسهت به جامعه احساس بتینیتازی کتردل و بته مطالهتا
جریانهای موتل از جمله اس دگرایان پاسخ نمیدهند ،فرایند جامعتهپتذیری از طریتق
نهادهای مدنی دنهال نمیشود .لذا ،طهیعی است که شتعارهای جتذاب ستلفیهی جهتادی
بهسترعت از ستوی
مانند :داراالس د ،دارال فر ،وجوب جهاد ،الجهاد طریق التوحید ولیرل 
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جوانانی که بهسهب محرومیتها در حاشیه قرار دارند ،جذب شوند (الهتوعزیزی1151 ،د.)52 ،
بهعنوان نهاد واسط بین دولتت
در حالیکه اگر نهادهای مدنی در این کشورها فعال بودند ،
و جامعه بوش زیادی از این اعضا را پوشش ثموزشی و فرهن ی میدادند و در بحرانهایی
که برای دولت مرکزی پیش میثمد ،اعضای انجمتنهتا بتهراحتتی جتذب افتراطگرایتان
نمیشدند؛ اما با عدد نهادینهشدن این نهادهای واسط که جتایی بترای کستب پرستتیژ و
ت میل فرایند جامعهپذیری است ،فرصت برای جریانهای افراطی فراه است تتا از ایتن
خ ایجادشدل بین دولت و جامعه بیشترین بهرل را بهرد.
ج) ضعف ارزشهای رفاهی
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در تحلیل جامع از خشونتگرایی باید زمینهی ف ری ،سیاسی و حتی روانشتناختی را نیتز
لحاظ کرد .بررسی زمینههای جامعهشناختی خشونتگرایی بر این مفروض استوار است که
رابطهی وایقی بین خشونت و ترور و وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهن ی وجود
اساساً « 
دارد که زمینهی ب هوجود ثمدن خشونت هستند .خشونت ،پدیدلای اجتماعی است کته اوالً
تا ایر جسمی ،روحی و اجتماعی بر فرد و اانیاً بر جامعه دارد .معتهرترین تحلیل خشتونت و
ترور ،تحلیل جامعهشناختی است؛ چون اساس این تحلیل ،خشونت و ترور را بهمثابه یتک
پدیدلی اجتماعی میداند که خطر ثن همهی جامعته را دربرمتیگیترد» (الحیتدری1151 ،د،

 .)152از نظر تدرابر گر«:ارزشهای رفاهی ،ارزشهایی هستند که مستقیماً با رفال مادی
و تحقق نفس در ارتهاطاند .از جملته کاالهتای متادی زنتدگی – لتذا ،مست ن ،ختدما
بهداشتی و ثسایش مادی -و گسترش تواناییهتای فیزی تی ،روانتی و استتفادل از ثنهتا
میباشند»(گر .)11 ،5199 ،ناظر به ارزشهای رفاهی وقتی میتوان فه جامعی از خشتونت
بهمثابه یک سیست ن ال کنی و با یتک روی ترد
ارائه کرد که «به رفتارهای خشونتثمیز 
منظومهای ،عوامل مرتهط با خشونت مانند ستط ثمتوزش ،ستط فرهن تی ،اقتصتادی و
اجتماعی را نیز محاسهه کنی » (فیاض1151 ،د .)12 ،با این روی رد ،نقتش برختی مؤلفتههتا
مانند :وضعیت فقر و ثموزش ،بی اری ،حاشیهنشینی و نسهت ثنها با احستاس محرومیتت
برجسته خواهد شد.
هرچند مم ن است مؤلفهای مانند بی اری مستقیماً برخشونتگرایی تاایر نداشته باشد،
دلدلتهشتان

اما در صور تداود ،منجر به ش لگیری طهقهای خواهد شد که مه تترین
معیشت است و در صورتی که از مسیرهای متعارف نتواند ثن را تامین نمایند ،ام ان جذب
او به گرولهای افراطی جهت تامین این نیاز افزایش خواهد یافتت .اهمیتت ایتن طهقتهی
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محتاج وقتی ثش ار میشود که بته ثمتار ستال 1155-1151د ن تال کنتی کته از حتدود
59میلیون بی ار در جهان عرب خهر میدهد؛ اکثر ثنها نیز از قشر جوان جامعته بتودلانتد
(مجموعۀالرایثین1155 ،د )191 ،یا بر اساس نظرسنجی سال 51، 1153درصد مردد تتونس،
11درصد اردن15،درصد مصر و  53درصد عراق دلیل پیوستن به داعش را فقر و بی تاری
دانستهاند (الموشر العربی1153 ،د .)119 ،سازمانهتایی ماننتد القاعتدل و داعتش از ایتن خت
میکنند و برای اعضایشان فرصت کار و حقتوق مرتتب در نظتر متیگیرنتد .لتذا،
استفادل 
عمدلترین عوامل و ظروف مه بترای پیوستتن بته ایتن جریتان
بی اری و فقر را باید از 
دانست (قاضی1153،د .)111،تحلیل این عامل در عراق که ی ی از کشورهای مه درگیر بتا
افراطگرایی است ،نشان میدهد پس از سقوط صداد در سال 1111د ،پتل برمتر -حتاک
ثمری ایی عراق  -در ی ی از اولین اقداما خود ،ارتش این کشور را منحل کردل و اع د
نمود« :انح ل کامل ارتش عراق حرف صحیحی است و اکنون اص ً ارتشی وجود ندارد»
(لالهی1119،د .)117،هرچند در مالهای اولیه بهدلیل نفر مردد عتراق از حتزب بعت ایتن
اقداد با موالفت جدی مواجه نشد ،اما بهتدریج این اقداد زمینهی بی ار شدن هزاران نفر از
سازمان نظامی دورلی صداد را فراه ثورد .در ستالهتای بعتد بتا تصتویب قتانون عتدد
ب هکارگیری اعضای حزب بع  ،این افراد تهدیل به افراد بیپنال اقتصادی و اجتماعی شدند
که هر جریانی میتوانست از نقطهی ضع ثنها(بی اری) بهرل ب یرد.
این موضوع درقدر یابی داعش در عراق بهخوبی روشن است که بسیاری از نیروهای
شتدلی عتراق بعتد از ستال
کارثزمودلی سازمان نظامی داعش ،از نظامیان ارتش منحتل 

1111د بودند و با ان یزلی مادی و رفع بی اری به داعش گرویدلاند .در واقع ان یزلی این
افراد رفع فقر بودل است؛ چون «ی ی از عوامل ان یزشی گرایش به خشونت ،فقر و بی اری
است .اگر فقیری این احساس به او دست بدهد که فقر او نتیجهی ظل ح ومتت مستتقر
است ،ان یزلی خشونت علیه ح ومت در او تشدید خواهتد شتد» (هرفتی5551 ،ق.)37-33 ،
بنابراین ،در عراق پس از صداد ،اگر برنامهریزی بهتری برای جتذب افتراد بی تار صتور
گرفته بود ،داعش نمیتوانست از این چالش بهنفع خود بهرل ب یرد؛ لذا وقتی وضعیت فقتر
در کشورهای عربی را مشاهدل میکنی  ،با این واقعیت روب هرو هستتی کته «کشتورهایی
مانند :یمن ،موریتانی ،فلسطین ،سومالی ،سودان ،جیهوتی و جزایر کومور ،بیش از51درصد
انشان فقیرند .کشورهایی که ثمار فقر در ثنها بین  51تتا 11درصتد استت ،شتامل:
مردم 
دستهی سود شامل کشورهایی مثل :تتونس،
میشود .
اردن ،بحرین ،سوریه ،عراق و مصر 
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الجزایر ،م رب ،لهنان و کشورهای حوزلی خلیج فارس است که ثمار فقر ک تر از51درصد
میباشد» (مجموعۀالرایثین1155 ،د .)193 ،وضعیت سالهای اخیر خشونتگرایی نیتز نشتان

میدهد در کشورهایی که بهلحاظ فقر در سط باالتری قرار دارند ،بستتر خشتونتگرایتی
مهیاتر بودل است.
الهوعزیزی با تحلیل کسانی که در تونس حملهی انتحاری انجاد میدهند ،اعتقتاد دارد
که این افراد قهل از انفجار جسدشان ،بهلحاظ فقر مادی و اقتصادی قابلیت انفجتار دارنتد
نویسندلی دی ری معتقد است «تماد کسانی که در م رب حملهی

(الهوعزیزی1151 ،د.)25 ،
انتحاری انجاد میدهند ،به طهقههای اجتماعی فقیر وابستهاند و معمتوالً در حاشتیهانتد و
احساس محرومیتت دارنتد» (دیتالمی1113 ،د .)559 ،در چنتین فضتایی ،اعضتای جامعته از
ثنها قهل از اینکه با اندیشهی
ارزشهای مورد انتظار خود در سط رفاهی راضی نیستند؛ 
افراطگرایی ثشنا شوند ،بهلحاظ وضعیت رفاهی ثمادگی خشونت علیه سیست را دارند.
تجربهی عملی نیز نشان میدهد سازمانهای افراطی مانند القاعدل بهخوبی از ظتروف

اجتماعی مهیاشدل در کشورها بهرل میبرند؛ بهطوری که در سال 5771د کته ستومالی در
وضعیت بد اقتصادی قرار داشت و قهایل با دولتت مرکتزی در جنت بودنتد ،بتنالدن بتا
حمایت مالی از قهایل ،ظرفیت نیروی انسانی زیادی برای پیوستن به القاعدل را فراه کرد
(القاضی1153 ،د .)513 ،این افراد در مرحلهی اول بهدنهال رفع نیازهای مادیشتان بودنتد و
همین مساله ثنها را در دامن القاعدل قرار داد.
دههی  91می دی را ی ی از مه ترین مقاطع رشد خشونت گرایی در جهان عرب
اگر 
مؤلفهی وضعیت ثموزش نیز نشان میدهد که«نسهت بیستوادی
در نظر ب یری  ،توجه به 
در جهان عرب ،هرچند از  1265درصد در سال 5723د به  55درصد در سال 5793د رسید،
اما در مقایسه با ثمار جهانی ،فاصله باز ه بسیار زیاد است .براساس برخی ثمارها ،نستهت
بیسوادی بین افراد  51-51سال در سال 5731د ،به  15درصد میرسیدل است» (التراوی،
5775د.)119-112 ،اهمیت وضعیت ثموزش زمانی برجسته میشود کته خشتونت در جهتان
عرب با فرهن ی که سلفیهی جهادی (افراطیترین جریان معاصر) ترویج میکند ،نیتاز بته
افرادی با حداقل ثموزش دارد؛ چون این فرهن بهجای تعقل به تعهد صرف فراخوانتدل و
بهجای تف ر به عمل مهاشر فرا میخواند (الهوعزیزی1151 ،د .)51 ،بنابر ثنچه گفته شد ثمتار

باالی بیسوادی ،ام ان سوءاستفادل از افراد جامعه را فراه ساخته وجریتان خشتونتگترا
بهراحتی با تحریک احساسا مذههی افراد جامعه ،از بیسوادی ثنها بترای مقاصتد ختود


محرومیتهای سیاسی -اجتماعی؛ بستر جامعهشناختی افراطگرایی معاصر

بهرل میبرد.
بوش زیادی از سلفیهای جهادی در سوریه و عراق و دی ر کشورهای عربی کستانی
هستند که از تحصیل بازماندلاند و تماد رالهای پیشرفت و حضتور مناستب در اجتمتاع در
نها بسته شدل است؛ ایتن صتن ظرفیتت تهتاجمی زیتادی دارنتد و کتافی استت
برابر ث 
اندیشهی احیای خ فت و جهاد را برای این گرول تهیین کترد تتا بته جهتادیون بپیوندنتد

زمینهی اجتماعی یادشدل ،بهلحاظ اقتصادی و ثموزشی
نتیجهی 

(الهوعزیزی1151 ،د.)21-21 ،
و فرهن ی منجر به ش لگیری طهقهی مطرود اجتماعی و ناراضی از وضع موجود خواهتد
شد .ی ی از نتایج فقدان ارزشهای رفاهی ،توستعهی حاشتیهنشتینی استت و«بتیشتک،
رابطتهی نزدیتک و ناگسستتنی دارد .در واقتع،

حاشیهنشینی با بزه اری و ارت تاب جترد
حاشیهی ک نشهرها اللب م انهای مستعد برای بروز و ظهور انواع بزل و جرائ ب هشمار

میرود(کارگر .)551 ،5132 ،حاشیهنشینی زمینهی بروز بسیاری از چتالشهتای اجتمتاعی را
فراه میکند؛ چون «افرادی که در مناطق حاشیه زندگی متیکننتد ،از ستاختار قتدر و
سیاست عمومی جامعه جدایی یافته و بهعنتوان گترول اجتمتاعی پستت تلقتی متیشتوند.
نوبهی خود با تردید به جهان مین رند»(حاتمی .)12 ،5139 ،بستیاری از
حاشیهنشینان نیز به 
بیشترین نیروهای جذبشدل در جریانهای خشونتگترا در جهتان عترب را
تحلیلگران 
افتراد حاشتتیهنشتین(ابناءاالریاف) دانستتتهانتد؛ توجتته بتته ایتن عامتتل نیتز در زمینتتههتتای
جامعهشناختی قابل توجه است.
براساس ثمارها % 55/1 ،از ساکنان جهان عرب در حاشیهها زندگی میکنند .الهته ثمار
حاشیهنشینی در کشورهای موتل متفاو است .هرچند این ثمار در قطر و کویت صتفر،
در بحرین ،%1در عربستان سعودی ،لهنان و لیهتی  51تتا % 57/1؛ امتا در یمتن  ،%95در
سودان  % 22و در مصر % 19است (جادالرب1155 ،د .)511-515 ،اهمیت حاشیهنشینی وقتی
برجسته میشود که به سه استان مه حوزلی نفوذ داعش در ستالهتای اخیتر در عتراق
توجه کنی  :در استتان نینتوا بتا جمعیتت  169116717نفتر ،حتدود 562126123در شتهر و
561226121در حاشتتیه زنتتدگی متتیکننتتد (عهتتدالجهار1159 ،د .)177 ،در استتتان االنهتتار کتته
قهیلهگراترین استتان عتراق استت ،از 565156959نفتر  9556553در شتهر و  2716127در
حاشیه بودلاند (همان .)113 ،تجربه نشان داد که داعش از ظرفیتت عشتایر موتال نتوری
مال ی در این استانها برای ایجاد یک ائت ف بهخوبی استفادل کرد (القاضتی1153 ،د.)191 ،
در استتتان صتت حالتتدین نیتتز از  565596511نفتتر 9556121 ،شهرنشتتین و 1136121
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حاشیهنشیناند (عهدالجهار1159 ،د .)151 ،حاشیه نشینی معموالً پیامدهای مشترکی برای ایتن

کشورها داشته و طهقهای ناراضی از شرایط موجود را پدید ثوردل است که در مواقع ایجتاد
بحران ،ام ان جذب ثنها در گرولهای افراطی افزایش مییابد.
در کن رلی"خشونت و سیاست در جهان عرب"که در سال 5739د در قاهرل برگتزار
شد ،دکتر محمتد نتور فرحتا در متورد تتاایر ایتن مؤلفته بتر خشتونت اعتقتاد داشتت:
«جنهشهای حاشیهنشین نقش مهمی در جامعهی مصر دارند .این گرولهای حاشیهنشتین
محرود در تاریخ مصر ظرفیت خامی برای خشونتگرایتی هتای سیاستی بتودلانتد و ایتن
جنهشها ،خشونتهای موتلفی با ان یزل مادی و رفع محرومیتت انجتاد دادلانتد» (توفیتق
ابراهی 5513 ،ق .)571 ،بنابراین ،حاشیهنشینی بهمثابه یک معضل جامعهشناختی بر بستیاری
از بحرانها تاایر دارد؛ لذا بستر خشونتگرایی در چنین جوامعی فراه تر خواهد بود.
براساس برخی ثمارها «حدود سته چهتارد از ستاکنان کشتورهای عربتی تتا دهتهی
5751د ،اهل روستا بودند و در دههی  31می دی ،ثمار حاشیهنشینی به 11درصد رستید»
(برکا 5773 ،د .)97-93 ،هرچند براساس ثمار روزافزون مهاجر از روستتاها و حواشتی بته
شهرها ،ثمار شهرنشینی در جهان عرب رو به افزایش است ،اما هنوز در کشورهایی ماننتد
یمن با  % 17و سودان  % 13در حاشیههتا زنتدگی متیکننتد .عت ولبتر حاشتیهنشتینی،
بادیهنشینی نیز هنوز در بوشهای موتل جهان عرب رواج دارد؛ این بوتش از ستاکنان
جهان عرب جمیعتی حدود  51میلیون نفر را شامل میشتوند کته  % 1/7جمعیتت جهتان
میگیرد .بیشترین حج این ثمار مربوط بته :ستومالی ،ستودان ،موریتتانی،
عرب را دربر 
سعودی و عراق است (جادالرب1155 ،د .)512-511 ،هرچند بادیهنشتینی نیتز رو بته کتاهش
است ،اما براساس برخی ثمارها «صحرا حدود  %31از مساحت جهان عرب را دربرمیگیرد
و ساکنان بادیه  1درصد جمعیت جهان عرباند (برکا 5773 ،د .)22 ،همین ظرفیتت باعت
شدل است که بوشهای بیابانی کشورهایی مانند موریتانی ی ی از اهتداف القاعتدل بترای
تاسیس پای الهای نظامی باشد (عطوان .)151 ،5175 ،این مساله در مناطقی از شترق یمتن
مانند حضرمو نیز صدق میکند.
لهی حاشیهنشینی و بادیهنشینی وقتی اهمیت پیدا میکنتد کته«براستاس
توجه به مسا 
برخی تحلیلها ،جنهشهای اس دگرایی کته در منتاطق بیابتانی و صحرانشتین ست ونت
زمینهی ورود اندیشهی حنهلتی در ثنهتا بتیشتتر استت؛ کته جنتهش وهابیتت در
دارند ،
عربستان و سنوسی در لیهی نمونهی ایتن متورد متیباشتد (افنتدی1111 ،د .)11 ،تحقیقتا

میدانی بهروشنی نشان میدهند که مه ترین جنهشهای خشونتگرا با این اندیشه ارتهاط
مؤلفهی بادیهنشینی و حاشیهنشینی بتر
دهندلی اهمیت 
برقرار میکنند .این موضوع نشان 
رشد جریانهای ف ری خاص در این مناطق است.
مجموع وضعیت فقر و ضع ثموزش و چالشهای منهع از حاشیهنشتینی منجتر بته
ایجاد طهقهای محرود از ارزشهای مادی شدل است؛ تا جایی کته برختی معتقدنتد «اگتر
القاعدل وحد  ،قدر و امنیت خود را در م رب اس می حفظ کند ،میتواند جوانان محرود
و شورشی شمال افریقا را مانند ثهنربا به خود جذب کند (عطوان.)152 ،5175 ،این ظرفیتت
به این دلیل در اختیار القاعدل قرار دارد که مجموعهای از اعضای این جوامتع ،بتین وضتع
موجود و مطلوب ارزشهای رفاهی ،فاصله زیادی میبینند؛ زمانی که احساس محرومیتت
میشود.
نسهی ش ل میگیرد ،ان یزلی پیوستن به جریانهای افراطی فراه تر 
نتیجه
محرومیتهای سیاسی -اجتماعی؛ بستر جامعهشناختی افراطگرایی معاصر

افراطگرایی و خشونتگرایی معاصر در جهان عرب ،هرچند بتهلحتاظ ف تری بته جریتان
سلفیهی جهادی و ایدئولوگهایی مانند :عهدالس د فرج ،ش ری مصطفی ،سید قطب؛ و در

دورلی متاخر به افرادی مانند :عهداهلل عزاد ،ابومحمد مقدسی ،ابوبصیر طرطوسی و ابوقتادل

ثنها منجر به ظهور ستازمانهتای تروریستتیای
نتیجهی 

فلسطینی ولیرل وابسته بودل و
مانند القاعدل و داعش شدل است ،اما تحقق عینتی ایتن اندیشته نیازمنتد بستترهای مهیتا
بهلحاظ جامعهشناختی است.

رابطتهی

براساس نظریهی"تدرابر گر" بین محرومیت نسهی و گرایش به خشتونت،
وایقی وجود دارد؛ در صورتی که فاصلهی زیادی بین وضع مطلوب(انتظتارا ارزشتی) بتا
وضع موجود(تواناییها) وجود داشته باشد ،زمینهی احساس محرومیت نسهی فراه شدل و
ام ان گرایش به خشونت نیز افزایش خواهد یافت .براساس این نظریه میتوان ارزشها را
در سه وجه :ارزشهای سیاسی ،بیناالشواصی و رفاهی دستهبندی نمود که محرومیت در
میشود.
هر یک از این ارزشها باع خشونتگرایی 
بر اساس این نظ نظری ،تحلیل دولتها در جهان عرب بهصور عاد ،و کشتورهای
درگیر افراطگرایی بهصور خاص ،نشان میدهد بهدلیل تمرکز قدر و در اختیار داشتتن
منابع انرژی ،ش اف زیادی در بسیاری از این کشورها بین حاکمیت و جامعه وجتود دارد و
بوش زیادی از جامعه از دستیابی به منافع قدر و ارو محرود بودل و ام ان مشارکت
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سیاسی ندارند .لذا احساس محرومیت نسهت به ارزشهای سیاسی و معطوف به قتدر در
این کشورها نهادینه شدل و سط باالیی از نارضایتی نسهت به توزیتع قتدر و اترو را
ش ل دادل است .از سویی نسهت به ارزشهای بتیناالشواصتی کته کارکردشتان کستب
پرستیژ در عرصهی عمومی است و وضعیت نهادهای مدنی را میتوان شاخص ثن در نظر
گرفت نیز در جهان عرب وضعیت مطلوبی حاک نیست .بهدلیل عدد اعطتای ارزشهتای
معطوف به قدر  ،انحصار قدر در اختیار یک گرول یا خاندان قرا گرفته و با ت یه بر رانت
موجود ،عم ً فضایی برای فعالیت نهادهای مدنی باقی ن ذاشتته استت و واستطهای بتین
شتناختیای ماننتد دورلیجمتال

حاکمیت و جامعه وجتود نتدارد .در چنتین بستتر جامعته
عهدالناصر در مصتر ،قتذافی در لیهتی ،علتی عهتداهلل صتال در یمتن و بستیاری دی تر از
کشورهای عربی جریانها و گرولهتا بتهجتای فعالیتت ثزادانته و ثشت ار بته شت لدهتی
سازمانهای سری روی ثوردل و برای رسیدن به اهداف ختود ،چتون م انیست مشتارکتی
میشوند.
وجود ندارد ،متوسل به ابزارهای خشونتثمیز 
رزشهای سیاسی و بیناالشواصی ،وضعیت اجتمتاعی
ع ول بر محرومیت نسهی در ا 
جهان عرب بهلحاظ ارزشهای مادی نیز نشانگر فاصلهی معنتادار بتین وضتع موجتود و
انتظارا ارزشی شهروندان استت .وضتعیت بی تاری و فقتر ،منجتر بته حاشتیهنشتینی و
ش لگیری طهقهای از مطرودین اجتماعی شدل است که از فرایند جامعهپذیری حذف شدل
و زمینهی اقداما خشونتثمیز بین ثنها بسیار باال رفته است .در ایتن بستتر اجتمتاعی و
احساس محرومیت فزایندل ،ام ان رشد اندیشهی خشونتگرا مانند سلفیهی جهادی بسیار
مهیاست .از سویی با توجه به اینکه در نظتاد اندیشت ی ستلفیهی جهتادی(افراطیتترین
میشود و حاکمیتهای سیاسی
جریان معاصر در جهان عرب) وضع موجود جاهلی تصویر 
"حاکمیت ب یر ماانزل اهلل" تلقی میشوند ،فردی که در این زمینتهی اجتمتاعی-سیاستی
زندگی میکند و با محرومیتهای فزایندلای مواجه است ،بهراحتی ام ان ه ذا پنداری با
این اندیشه را پیدا کردل و گرایش به ثن از جذابیت زیادی برخوردار خواهد بود .توجته بته
مجموعهی محرومیتها و نقش ثن در نارضایتی و خشونت نشان میدهد تحلیل جریتان-

های خشونتگرای معاصر در جهان عرب مانند داعش و القاعدل ،صرفاً زمانی صائب است
که ع ولبر تحلیل مؤلفههای ف ری ،به بسترهای اجتماعی-سیاسی ایتن جریتانهتا نیتز
توجه شود.
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 حسنینتوفیق،ابراهیم(0913م)،التق ریر تقریر عن نحوۀ العنف و البیاسی فی الزونن العریزی،
الق هره التع ونالعدد،1ص .019-091

 الحیدری،ابراهیم(4102م)،سوسیولوجی العنف،بیروت دارالس  .:

 خرش،:زینالدین(4103م)،عنف الریع فی المجتمعات العرییۀ المعاصرۀ التاسیس ععزی المالزه
الج ائریهفی مجموعۀ الرایثین ،العنف و البیاسۀ المجتمعات العرییۀ المعاصرۀ(،جلد ،)0بیروت 
مرکزالعرب:لببح ثودراسهالسی س ت .

 خضیرعب س ،سم(4103م)،ایادوولوجی التاوحشد اسزۀ فا:تا ریااالرها ب ،بیاروت 
دارالرافدین .
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 البوعزیزی،محسن(4102م)،الثقافۀ و اال هاب مماولۀ الیهم،دمشق دارالنینوی .

 خف ج،:احمدعل4119(:م)،المرکات االسالمیۀ المعاصرۀ و العنف ،بغداد دا الشوون الثقافیزۀ
العامۀ .

 الدی لم،:عبدالصامد(4111م)،المحنیۀ االسالمیۀ و االصولیۀ اال هاییۀ :مقا یۀ جنبیۀ،بیاروت 
دارالس .:
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 الراوی،منصور(0990م)،د اسات فی البکان و العمالۀ و الهجرۀ فزی الزونن العریزی،موصال 
جامعۀ موصل ،دا الکت لطراعۀ و النشر.

 شح ده،مروان(4100م)،ت صیلالخط بالسلف،:ف :مجموعاهالبا حنین،البزعییۀ الجهادیزۀ
داراالسبمودارالکفر،دب :مرکزالمسب رللدراس ت .

 شیاحسین،:مخت ر(،)0791زمینهها یفکاری-سی سا:خشاونتگرایا:درجها ناسابم
مع صر،رس لهدکتری ،م دانشگ هب رالعلوم .

 عبدالجب ر،ف لح(4103م)،دولۀالخبفهالتقدمال:الم ضا(:داعشوالمجتما المحلا:فا:
العراق)،بیروت المرکزالعرب:لببح ثودراسهالسی س ت .

 عطوان،عبدالب ری(،)0790س زم نسریالق عده (فرزانشهیدی،متارجم)،تهاران مؤسساه
مط لع تاندیشهس زاننور .

 علا:ک ظاام،حسن(،)4001العنفف:العراق،ج معهکرببء،المجلد،االصدار .4
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 عوده،جه د(4101م)،اصو الجم ع تالمتطرفه،الق هره المکتبالعرب:للمع رف .

 فی ض،من4107( :م)،اننتع ملم العنفبینن ،بیروت دا النهضۀالعرییۀ .
ا

 سم،ه شم(4102م)،الیصل یین الحین و البیاسۀ و نرز التطزر مقایعزۀ مزع الزحکتو مممزح
سماک،المستقبلالعرب،:العدد .271

 الق ض،:حسین(4101م)،من ب االره بف:الوطنالعرب،:دمشق دا املالجحیحۀ .

 ک رگر،بهمن(،)0711ح شیهنشین:وامنیتشاهری،جغرافیا ،سا پانجمشام ره،02-02
 .079-021

 گر،تدرابرت(،)0733چراانس نه شورشم:کنناد(علا:مرشادیزاده،متارجم)،تهاران 
پژوهشکدهمط لع تراهبردی .

 م ض،:اباوالعب(4111م)،جماعات العنف المصریۀ و تاویالتها لالسالم ،قاهرۀ :مکترزۀ الشزرو
الحولیۀ .

 مجموعۀ الرایثین (4100م)،یزال االمزۀ العرییزۀ4100-4101ریا حالتغییار،بیاروت مرکز
الح اسات الویحۀ العرییۀ.

 مسعد،نیفین(4101م)،کیف یصنع القرا فی االنةمۀ العرییۀ،بیروت مرکز الح اسزات الویزحۀ
العرییۀ .
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 الموشرالعرب4101(:م)،مرک العریی لالیماث و د اسۀ البیاسات .www.dohainstitute.org

 المول،:سعود(4104م)،الجماعات االسالمیۀ و العنف،دب :مرکزالمسب رللدراس ت .

 ن بلس،:ش کر(4117م)،صعودالمجتم العسکریالعرب:ف:مصروبابدشا م( )4111-0921
بیروت المؤسبۀ العرییۀ لعح اسات والنشر .

 نسیب،محمدحطیط(4102م)،البعییۀ التکییریۀ الج و والمنهج،بیروت دا الممجۀ الریضاء .
 نفیل،:عل:عبدالعزیز(4107م)،االنس نبینالعنفوالتس مح ،هره مکترۀ الشرو الحولیۀ .
 هرف،:محمدبنعل0207(:ق)،اال هاب ویۀ خاصۀ،االحس ء دا المعالم الثقافیۀ.

 هب ،عل:الدین؛مسعد،نیفن(4101م)،الزنةم البیاسزیۀ العرییزۀ قضزایا االسزتمرا و التغییزر،
بیروت مرک الح اسات الویحۀ العرییۀ .
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