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The purpose of this study was to investigate the typology of group conformity and its role
in development of the ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) group using qualitative method
based on the grounded theory. The study population consisted of all national and international resources including articles, lectures, news websites and reports, interviews,
videos, etc. produced during 2014-2018 (4 years) about the ISIS group. For sampling, due
to the qualitative nature of the research, 42 resources that meet the inclusion criteria
were selected for qualitative analysis. Based on the findings of the research, membership in ISIS group can be explained by the interaction of external situational factors and
interpersonal factors, under the influence of ruling context and interventional variables
using different strategies, such as informational conformity type in the first step and the
continued activity of ISIS members under the influence of normative conformity type.
Increased tension in social relationships and interpersonal personality are among the
consequences of membership and continued activity in the ISIS group.
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مقاله پژوهشی
مطالعه کیفی سنخشناسی همنوایی گروهی و نقش آن در گسترش گروه داعش
*ناهید زینی حسنوند ، 1کرماهلل جوانمرد

1

 .1استادیار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی (ره) ،بروجرد ،ایران.

تاریخ دریافت 10 :آذر 1397

تاریخپذیرش 30:اردیبهشت1399

تاریخ انتشار 31 :شهریور 1399

کلیدواژهها:

گروه داعش ،نظریه
دادهبنیاد ،نفوذ
اجتماعی ،همنوایی
اطالعاتی ،همنوایی
هنجاری

پژوهش حاضر با هدف بررسی سنخشناسی همنوایی گروهی و نقش آن در گسترش گروه داعش ،به روش
کیفی در نظریه دادهبنیاد انجام گرفته است .جامعه موردمطالعه ،کلیه منابع داخلی و خارجی اعم از مقالهها،
سخنرانیها ،سایتها و گزارشهای خبری ،مصاحبهها ،فیلم و غیره بودهاند که در فاصله بین سالهای
 1393تا ( 1397چهار سال) ،در خصوص گروه داعش تولید شدهاند .به منظور نمونهگیری به دلیل ماهیت
کیفی تحقیق 42 ،منبع مستند که واجد استانداردهای الزم بودند به صورت هدفمند انتخاب و مورد تحلیل
کیفی قرار گرفتند .بر اساس یافتههای پژوهش عضویت در گروه داعش در اثر تعامل عوامل موقعیتی ـ
بیرونی و عوامل درونفردی ،تحت تأثیر بستر حاکم و متغیرهای مداخلهای با استفاده از راهبردهای مختلفی
ازجمله ،همنوایی گروهی در سنخ اطالعاتی در گام نخست و ادامه فعالیت اعضای داعش تحت تأثیر راهبرد
همنوایی گروهی در سنخ هنجاری قابل تبیین است .افزایش تنش در روابط اجتماعی و همچنین در
شخصیت درونفردی از جمله پیامدهای عضویت و ادامه فعالیت در گروه داعش بودهاند.

* نویسنده مسئول:
دکتر ناهید زینی حسنوند
نشانی :بروجرد ،دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی (ره) ،دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم اجتماعی.
پست الکترونیکیn.hasanvand@abru.ac.ir :
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مقدمه
بیش از هزار سال است که اسالم آنگونه که امروز
شاهد آن هستیم ،از سوی گروههای بهظاهر مسلمان
در معرض هجوم از پیش تعیینشده قرار نگرفته
بود .ایجاد تفرقه بین مسلمین و تکفیر آنها ،جهل
و ناآشنایی با تعالیم اسالم از علل گرایش بعضی افراد
به اندیشههای انحرافی و گروههای تکفیری است.
رواج تکفیر در جامعه ،فتنهای است که نزد قاطبه
مسلمانان منفور بوده است (دبیرخانه کنگره جهانی
مقابله با جریانهای افراطی وتکفیری.)1395 ،
سکونت اهل سنت در  15استان کشور (اغلب
هممرز با کشورهای عراق ،ترکیه ،افغانستان ،پاکستان،
ترکمنستان ،آذربایجان و کشورهای حوزه خلیج فارس)،
سهولت ترددات مرزی ،اشتراکات قومی و مذهبی با
کشورهای یادشده ،تبلیغات گسترده جریان وهابیت و
دامن زدن به اختالفات شیعه و سنی و سیاهنمایی از
وضعیت اهلسنت ایران با استفاده از فضای مجازی،
شبکههای ماهوارهای و از طریق تریبونهای مساجد
و حوزههای علوم دینی در مناطق سنینشین و
تأثیرپذیری جامعه اهل سنت از این جریان و تحوالت
منطقه ،در داخل کشور موضوع مواجهه با جریانهای
تکفیری و داعش در غرب و جنوب و شرق کشور و
حتی بروز برخی عملیاتهای تروریستی از جمله در
مجلس شورای اسالمی و رژه نیروهای مسلح در اهواز،
ضرورت بررسی و مطالعه جریانهای تکفیری و داعش
را از منظر حوزههای مختلف علوم انسانی دو چندان
میکند (ملک صیدآبادی.)1394 ،
از نظر موسوی ( ،)1397تکفیر و خشونت مذهبی
در اندیشه این جریان ،زمینه نقد علمی و مواجهه
فرهنگی با آن را فراهم میکند .شکلگیری هویت
اجتماعی داعش از مباحث مهم است که در کانون
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جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته است .مطابق
تعریف ،هویت گروهی زمانی شکل میگیرد که افراد
یک جامعه به درک مشترک دست پیدا میکنند
و الگوهای رفتاری معینی را در پیش میگیرند؛
بنابراین ،شکلگیری هویت بنیادگرا همواره پاسخی
به احساس تهدید در برابر هویت خود است.
گسترش کثرتگرایی و فروپاشی فراروایتهای
کالن که ناشی از فهم در بستر جهانی شدن است،
منجر به عکسالعمل برخی دیدگاههای مذهبی
میشود که کمتر قابلیت انعطاف یا سازگاری دارند.
از این جهت گروههای بنیادگرای سنیمذهب
یا سلفیها که عمدتاً بر مبنای معرفتشناسی و
هستیشناسی بر ظاهرگرایی و سلف صالح باور
دارند در برابر این کثرت ،مقاومت میکنند و آن را
به عنوان تهدید و جنگ مذهبی (جهاد) میپندارند.
از این جهت اقدام به مقابله و رادیکال شدن میکنند
که در قالب تئوریهای رخ مینماید.
در گروهی به نام داعش ،رهبرانی دیده میشوند که
اکثرشان حاضرند تا پای جان از تفکر افراطی و تندروی
خود دفاع کنند ،و حتی یکی از ابزارهای نهایی مبارزه
را عملیات انتحاری معرفی میکنند .همچنین اعضای
این گروه از ظرفیت رسانههای نوظهور الکترونیکی
نیز غافل نیستند و بهسرعت تفکر و روش عجیب و
غریب خود را به سمع جوانانی در دنیا میرسانند که
مدتهاست ،در پس مدرنیته معمول به دنبال یک
جنبش غیرمتعارف جهانی میگردند.
این جوانان که در گمگشتگی هویت دست و پا
میزنند و تکنولوژی موجود قادر به حل معماهای پر
از چالش آنها نبوده است (طبق وعدههای دادهشده
از طرف رهبران داعش) ،رؤیاهای ابراز وجود خود را
در فعالیت در گروه داعش میبینند .در اینجا شاهد
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شکلگیری یک هیپنوتیزم جمعی هستیم که تحت
القائات بیوقفه افراطگرایی در ذهن و روان جوان
بینام و نشانی اتفاق میافتد که با سپری کردن
زندگی معمولی خود ،به شکل فعلی آن هیچ افتخاری
نیندوخته است؛ نه دین کارکرد درستی در جامعه
بهظاهر دینیاش برایش به ارمغان آورده است که
بتواند با کمک آن حق را از باطل تشخیص دهد و نه
آنقدر به علم و تکنولوژی و اراده قوی مجهز است که
گول وعدههای پوچ رهبران داعش و سایر گروههای
تکفیری و سلفی را نخورد ،شخصیتش به گونهای
ساخته و پرداخته نشده است که از الگوهای رفتاری
انسانهای مستقل و صاحبان اراده آزاد بهرهمند باشد.
بررسی کلی مطالعات و پژوهشهای انجامشده در
مورد پدیده داعش بیانگر تنوع دیدگاهها در مورد علل
و عوامل ایجاد آن است .یکی از متغیرهای موردتوافق
در اکثر پژوهشها در علت گسترش سریع این
پدیده ،وجود رسانههای جمعی جدید و شبکههای
اجتماعی است .افراد ناچارند با پیشرفت فناوری در
سطح جهانی هماهنگ شوند .ب ه طور کلی نمیتوان
منکر قابلیتها و مزایای فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی شد و این محصول و درواقع آخرین دستاورد
تحول صنعتی در موارد بسیاری برنامه ترقی و تعالی
زندگی اجتماعی را سرعت بخشیده و سبب بهبود
مناسبات مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و غیره
بهویژه در حوزه تبادل اخبار و آگاهیهای عمومی
شده است ،اما در عین حال استفادههای نامطلوب
از آن بیشمار بوده و نگرانی کارشناسان حوزههای
روانشناسی ،جامعهشناسی ،حقوق ،علوم سیاسی،
ادیان و مذاهب و غیره را به دنبال داشته است.
یکی از دستاوردهای خطرناک آن تسهیل در روند
ایجاد و گسترش گروه داعش بوده است که پیامدهای
آن جهان را در بهت فرو برد که چطور یک سازه

بشری همچون امکان تجزیه اتم به جای خدمت به
بشر میتواند سر از ساختن بمب برآورد .در راستای
علتشناسی پدیده داعش رهیافتهای متعددی
وجود دارد ،نگاه تکعاملی و یکجانبهنگری ،روایی
و اعتبار الزم را در حوزه شناختشناسی این پدیده
ندارد .دیدگاههای تکجانبهای یا متمرکز بر مجموعه
علتهای بیرونی است و یا مجموعه علتهای درونی؛
در نظر نگرفتن رویکرد تعاملی میتواند در شناخت
این پدیده و دیگر پدیدههای اجتماعی آسیبزا باشد.
داعش به عنوان یک هویت اجتماعی دچار
نوعی بحران هویت شده و نمود آن به صورت گروه
تروریستی ظهور کرده است .فارغ از این به دلیل
سرخوردگی اجتماعی از نظام سرمایهداری و تقلیل
هویت انسان در بستر آموزههای مدرنیته عده زیادی
در نقاط مختلف جهان به داعش پیوسته و در برابر
دولتهای غربی و منطقهای قرار گرفتند .زمینههای
این وضعیت را میتوان در بحران هویت اجتماعی
ایجادشده ناشی از برداشتهای اقتصادی و تقلیل
انسان ارزیابی کرد ).(Kfir, 2015
از منظر علم روانشناسی اجتماعی شکلگیری
هویت اجتماعی غالباً در سایه همنوایی گروهی
انجام میشود .همنوایی گروهی را تغییر در رفتارها یا
باورهای فرد در نتیجه فشار غیرمستقیم افراد گروه یا
جامعه و یا تغییر در رفتار و عقاید شخص در نتیجه
اعمال فشار واقعی یا خیالی از طرف فرد یا گروهی
دیگر از مردم تعریف کردهاند (آرونسون.)1383 ،
علیرغم تالشهای پژوهشیای که با توجه به منابع
موجود در مورد تبیین پدیده داعش انجام شده است،
درباره نقش همنوایی گروهی در شکلگیری و گسترش
داعش ،تاکنون مقاله و یا کتابی به صورت اختصاصی
نگاشته نشده بود ،یا حداقل پژوهشگران تحقیق حاضر
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با آن مواجه نشدند؛ بنابراین به همین دلیل در این مقاله
تالش شده است با توجه به تحلیل متون دردسترس به
مطالعه کیفی سنخشناسی همنوایی گروهی و نقش آن
در گسترش گروه داعش پرداخته شود.

 .1ادبیات موضوع
 .1-1چارچوب مفهومی همنوایی گروهی

در مبحث ارتباطات انسانی از منظر روانشناسی
اجتماعی ،یکی از موضوعات مهمی که بسیار بدان
پرداخته شده ،مفهوم نفوذ اجتماعی 1است .همنوایی
گروهی 2یکی از انواع نفوذ اجتماعی است .منظور از نفوذ
اجتماعی آن است که دیگران میکوشند به شیوههای
مختلف ما را وادارند به دلخواه آنان فکر ،احساس
و رفتار کنیم؛ متقاب ً
ال ما نیز درصدد تأثیرگذاری بر
افکار ،احساسات و رفتار آنان برمیآییم سیالدینی و
گلدشتاین Cialdini & Goldstein, 2004( 3به نقل از
عابدی ،عریضی ،لعلی ،و اسماعیلی.)1391 ،
همنوایی کردن با گروه ،یکی از جنبههای جالب
«رفتار اجتماعی» است .انسانها ،خواسته یا ناخواسته،
از گروههای مختلف پیروی میکنند و ارزشهای
آنها را قبول میکنند .این گروهها میتوانند شامل
گروه خانواده ،همساالن ،ورزشکاران ،هنرپیشهها و یا
حتی دستههای اوباش باشند .از سوی دیگر ،جوامع و
گروهها نیز سعی میکنند افراد را همرنگ خود کنند
(پایگاه اطالعرسانی حوزه.)1381 ،
زمان آغاز مطالعات تجربی در زمینه این پدیده به
دهه  1930با مطالعات مظفر شریف 4بر روی حرکت
1. Social influence
2. Conformity
3. Cialdini & Goldstein
4. Muzaffar Sharif

184

خودزاد برمیگردد .اما آنچه توجه روانشناسان
اجتماعی و عامه مردم را به این پدیده بیش از
پیش معطوف کرد ،پژوهشی بود که اَش)1959( 5
انجام داد .در آزمایشهای اَش ،بیش از  76درصد
شرکتکنندگان ،دستکم در یک مورد با جمع
همنوا شدند (زمانی ،افضليراد و اماميلنگرودي،
 ،1370به نقل از عابدی و همکاران.)1391 ،
همنوایی با دیگران در دو سطح اتفاق میافتد :اگر
فرد فقط در رفتار آشکار یا ظاهری (مثل پوشش،
هماهنگیهای کالمی و الگوهای رفتاری در ابعاد
مختلف) به علل متفاوت ،خود را با دیگران همنوا
کند ،میگوییم همنوایی گروهی در سطح رفتار اتفاق
افتاده است .این پذیرش که در سطح رفتار آشکار
فرد ایجاد میشود ،با عنوان پذیرش بیرونی (عمومی)
شناخته میشود ،اما اگر در همنوایی گروهی با
دیگران ،تغییری ایجاد شود که باورها و افکار فرد
گسترش پیدا کند ،آنگاه میتوان از آن به عنوان
تغییر در باورها یاد کرد که از آن با عنوان همنوایی یا
پذیرش درونی (خصوصی) نام برده میشود (لطفی،
.(Takano & Sogon, 2008) )1373
دانشمند دیگری به نام گوردون ،6طی یک سری
آزمایش به این نتیجه رسیده است که افراد ،غالباً در
مأل عام ،عقاید خصوصی خودشان را تغییر میدهند.
این حالت وقتی بیشتر است که تصور کنند حاضران،
دیدگاهی مخالف آنها دارند .تحقیقات گوردون،
حاکی از آن است که افراد ،نوعاً در حضور جمع
کوشش میکنند تا بین عقیده خود و عقیده گروه،
به سازشی دست پیدا کنند .همچنین اگر پذیرش در
گروه برای شخص خیلی مهم باشد ،احتمال بیشتری
وجود دارد که از عقیده خود بگذرد و عقیده جمع را
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بپذیرد (پایگاه اطالعرسانی حوزه .)1381 ،درمجموع
دو دسته از عوامل مؤثر بر ایجاد همنوایی گروهی
عبارتاند از میزان اعمال فشار گروه برای ایجاد
همنوایی و ویژگیهای شخصیتی فرد که چقدر در
مقابل این اعمال فشار بیرونی تابآوری دارد و یا
توان مقاومت خود را از دست داده و تن به پذیرش
فشار بیرونی میدهد.
 .2-1ویژگیهای شخصیتی مؤثر در افزایش میزان
همنوایی

از مجموع ویژگیهای شخصیتی مرتبط با همنوایی
گروهی ،درباره عزت نفس ،سرسختی روانشاختی
و جایگاه مهار ،بیشتر مطالعه شده است .نتایج
پژوهشهای محققان نشان داد افراد دارای عزت نفس
باال ،کمتر با دیگران همنوایی گروهی میکنند .آلوارو
8
و کرانو ،)Alvaro & Crano, 1996( 7باهلر و گریفین
( )Buehler & Griffin, 1994و جیتن ،هارنسن و
اداروس-یورونوJetten, Hornsey & Adarves-Yor�( 9
 )no, 2006به رابطه عزت نفس آزمودنیها با همنوایی
گروهی اشاره کردهاند .یافتههای پژوهشی آنان حاکی
از آن است که افرادی که عزت نفس کمتری دارند،
خیلی بیشتر به فشار گروه تن درمیدهند تا کسانی
که عزت نفس بیشتری دارند (Baron & Byrne,
2004; Cialdini & Goldstein, 2004; Reysen,
.)2005; Brown & Schaefe, 2010
یافتههای پژوهشی بوندو اسمیتBond &( 10
 ،)Smith, 1996رایت ،سلف و جاستیسWright,( 11
12
 ،)Self & Justice, 2000کال گرن ،رنو و سیالدینی
7. Alvaro & Crano
8. Buehler & Griffin
9. Jetten, Hornsey & Adarves-Yorno
10. Bond & Smith
11. Wright, Self & Justice
12. Kallgren, Reno & Cialdini

) ،(Kallgren, Reno & Cialdini, 2000سیالدینی
و گلدشتاین ( )2004و ولچ ،تیتل ،یانکوسکی،
میدینجر و گراسمیکWelch, Tittle, Yonkoski,( 13
 )Meidinger, Grasmick, 2008به رابطه بین جایگاه
مهار آزمودنیها و همنوایی گروهی اشاره کردهاند.
آنها در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که
میزان همنوایی گروهی در افراد دارای جایگاه مهار
بیرونی ،بیشتر از افراد دارای جایگاه مهار درونی است.
در تحقیق جیتن و همکاران ( ،)2006تحت عنوان
«چه هنگام افراد گروه تحت تأثیر همرنگی قرار
میگیرند» بیان شده است عواملی مانند نامطلوب
بودن شرایط اقتصادی ـ اجتماعی ،عزت نفس و
اعتماد به نفس پایین و موقعیت ابراز نظر در این
راستا مؤثرند؛ به این صورت که مث ً
ال دانشآموزان
مقاطع پایین (راهنمایی) در حضور جمع بیشتر از
دانشآموزان مقاطع باالتر (دبیرستان) همنوایی دارند
(به نقل از عابدی و همکاران.)1391 ،
در تعدادی از پژوهشهای مربوط به همنوایی ،آثار
ویژگیهای شخصیتی بر میزان نفوذپذیری افراد،
مورد ارزیابی واقع شده است .یکی از متغیرهای مهم
در این میان «نیاز به تأیید اجتماعی» است .کسانی
که نیاز شدید به تأیید اجتماعی دارند ،بیشتر رفتاری
را انجام میدهند که تصور میکنند دیگران از آنها
انتظار دارند .کسانی که نیاز کمتری به تأیید اجتماعی
دارند ،احساس استقالل بیشتری میکنند و نسبت
به قضاوت گروه درباره خود ،کمتر نگراناند و بالتبع
در تصمیمگیریها بر ارزشها و ترجیحهای خود
متکیاند .جورج هرماتر 14نیز اشاره میکند که «مقام
فردی» در پایگاه اجتماعی گروه ،تأثیر زیادی بر
میزان همنوایی دارد.
13. Welch, Tittle, Yonkoski, Meidinger & Grasmick
14. George Hermatter
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فردی که دارای پایگاه اجتماعی باالیی است ،چندان
تمایلی به پیروی از نظر جمع ندارد؛ اما افراد دارای
پایگاه متوسط ،اهمیت بیشتری به همنوایی با گروه
میدهند؛ چون احتمال میدهند در صورتی که نظر
جمع را نپذیرند ،طرد شوند .این صرف نظر کردن از
خواستهها ،معموالً باعث میشود که بخش عمدهای از
استعدادهای ما ناشکفته باقی بماند و عم ً
ال در مسیری
حرکت کنیم که صرفاً به خاطر مقبولیت نزد دیگران،
آن را انتخاب کردهایم؛ مسیری که لزوماً با اهداف
شخصی ما هماهنگ نیست و درنهایت ،کسانی که
اطمینان بیشتری به عقیده خود دارند ،بیشتر احتمال
دارد عقیدهای را ابراز کنند که مخالف عقاید گروه باشد
(به نقل از پایگاه اطالعرسانی حوزه.)1381 ،
 .3-1سنخشناسی افراد در مواجهه با فشار گروهی

در مقابل نفوذ و فشار گروه برای واداشتن افراد
به همنوایی ،ممکن است به سه شکل مختلف پاسخ
داده شود:
 .1-3-1همنوایی یا همرنگی
والترز و کارول ،15نشان دادند که آزمایششوندگان
دارای اضطراب شدیدتر ،بیشتر احتمال تبعیت
از گروه را دارند تا سایرین .به تجربه شخصی نیز
دریافتهایم وقتی مضطربیم ،تمایل چندانی به
مخالفت با دیگران در قبال آنچه میپسندیم،
نداریم .مطالعات محققان نشان میدهد که انسانها
به دو دلیل متفاوت ،همنوایی میکنند؛ یعنی به
عبارت دیگر ،ما دو نوع همنوایی داریم« :همنوایی
اطالعاتی» 16و «همنوایی هنجاری» .17وقتی مردم به
این دلیل همنوایی میکنند که فکر میکنند نظر
15. Walters and Carol
16. Informational group conformity
17. Normative group conformity
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جمع درست است و بر نظ ِر آنها ترجیح دارد ،گفته
میشود که همنوایی اطالعاتی صورت گرفته است.
شخص در این موقعیتها صرفاً در جستوجوی
راهحلی برای رفع تردید و عدم یقین خود است.
وقتی ما با موقعیت مبهمی روبهرو میشویم،
آمادگی زیادی پیدا میکنیم تا با اطالعات رسیده
در آن زمینه ،همنوایی کنیم .در این موارد ،میتوانیم
تبعیت را محصول کوشش شخص برای حل مسائل
و رسیدن به نتایجی در مورد محیط و اوضاع و احوال
اطراف خویش بدانیم .هرچند این نوع از همنوایی نیز
از خطا مصون نیست ،اما تنها راه ممکن برای ارائه
پاسخ مطلوب در چنین موقعیتهایی است.
به علت محدودبودن دانش بشری ،ما ناگزیر از
مراجعه به دیگران هستیم .استفاده از دانش و تجربه
دیگران ،نهتنها مثبت است ،بلکه الزمه زندگی انسانی
است .کسب دانش و تجربه در تمام زمینهها ،محال،
بلکه غیرضروری است .گنجینه تجارب انسانها در
اختیار ماست .افرادی که از ُکرنش در برابر دانایان
سر باز میزنند ،بر جهل و حماقت خویش صحه
میگذارند .منتهی در استفاده از این علوم و تجارب،
باید جوانب امر را در نظر گرفت (کریمی.)1393 ،
همنوایی هنجاری هنگامی است که فرد به دلیل
پیامدهای ناشی از عدم همنوایی ،همنوایی کند؛ یعنی
به این دلیل که دیگران او را تنبیه نکنند و یا پاداشی
را از او دریغ نکنند ،همنوایی میکند .در همنوایی
هنجاری فرد از درستی کار یا نظر خود آگاه است،
ولی برای اینکه مخالف جمع تلقی نشود نظر خود را
نادیده گرفته و مصداق بارز این ضربالمثل فارسی
میشود« :خواهی نشوی رسوا ،همرنگ جماعت شو»
(خالدی .)1393 ،دستهای دیگر از افراد در مقابل
خواستهها و الزاامات اجتماعی و گروهی نهفقط همنوا
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نیستند که از خود ناهمنوایی نشان میدهند ،که در
ادامه به طور خالصه به آن پرداخته میشود.
 .2-3-1ناهمنوایی
وقتی که فرد رفتارش را بدون در نظر گرفتن
هنجارهای گروه انجام دهد ناهمنوایی کرده است.
انواع رفتارهای غیرهمنوا را تحت دو عنوان کلی،
استقالل رأی و ناهمنوایی میتوان تقسیم کرد.
کراچفیلد 18در بررسی گروهی از افراد نظامی،نشان
داد آنهایی که استقالل رأی دارند ،استعداد رهبری
بیشتر ،احساس حقارت کمتر ،خودکنترلی بیشتر و
نگرشهای اقتدارطلبانه بیشتری دارند .در صورتی
که افراد همنوا ،احساس وابستگی بیشتر ،عزت
نفس کمتر و خودسرزنشی بیشتری دارند .برخی
از منتقدان اجتماعی معتقدند پیچیدگیهای جوامع
کنونی میل به همنوایی در انسانها ایجاد کرده است.
از منظر دیگر ،افراد به دو دسته کلی تقسیم
19
میشوند :افراد خودراهبر و دگرراهبر .افراد خودراهبر
افرادی هستند که خودشان ارزشها و هنجارهایشان
را تعیین میکنند و افراد دگرراهبر 20چشم به هدایت
دیگران دارند .نوع اخیر یعنی دگرراهبر ،مصداق افراد
همنواست که در جامعه کنونی رو به افزایش هستند
(اوسالیوان ،ساندرز ،هارتلی و فیسک ،1385 ،به نقل
از خالدی .)1393 ،در کنار رفتاری که مستقل از
فشار گروهی است ،اصطالح « ناهمنوایی» یا «چند
همنوایی» برای پاسخهایی به کار میرود که مخالف
پاسخهای اکثریت در بیشتر موارد باشد.
یک فرد ناهمنوا یا ضدهمنوا ،ممکن است همواره
لباسهایی بپوشد که با هنجار گروهی مغایر باشد .در
18. Krachfield
19. Inner- directed
20. Other- directed

جریان مطالعه روی علل عدم تسلیم بعضی از اسیران
جنگی آمریکایی در بازجوییهای چینیها در جنگ
کره ،روانشناسان دو نوع افراد مقاومتکننده را مشخص
کردند .بعضی از سربازان ،بدین دلیل مقاومت کردند که
معتقد بودند اعتراف به خطا و تقاضای بخشش ،کاری
نادرست است .این گروه از مردان را افرادی مستقل
نامیدند .گروه دوم ،کسانی بودند که تاریخچهای طوالنی
از عدم پذیرش هر نوع دستور داشتهاند و با هر دستوری
مخالف بودهاند و در َرسته خدمتی خود هم از دستور
افسران سرپیچی میکردهاند ،این گروه ،نمایشگر افراد
ناهمنوا بودهاند (کریمی.)1393 ،
 .3-3-1استقالل رأی
«استقالل رأی» رفتاری است که بدون توجه
به باورهای عمومی و تنها با اتکا بر فهم و درک و
احساس شخص به ظهور میرسد .فردی که لباس
پوشیدن او تابع ُمد یا هنجارهای گروه نیست ،فردی
است مستقل؛ شخصی که «کار خودش را میکند».
تصویری که از انسانهای موفق در ذهن ماست ،بیشتر
با سبک رفتاری «افراد مستقل» همخوانی دارد؛ یعنی
کسانی که کمتر همنوایی میکنند ،بیشتر به فهم و
درک و احساس خود از موقعیتها اهمیت میدهند
تا نظر دیگران .هرچند نظر دیگران را نیز میشنوند و
به دانش خود میافزایند .وقتی در راستای اهدافشان
تصمیمی میگیرند ،دیگر برایشان مهم نیست که
دیگران چه میاندیشند و چگونه عمل میکنند.
البته قطعاً چنین افرادی سلطهجو نیستند.
تحقیقات دانشمندانی چون ماوسنر 21نشان میدهد
افرادی که در گذشته موفقیتهای بیشتری را
به دست آوردهاند ،بیشتر بر نظر خودشان متکی
هستند و کمتر با جمع ،همنوایی نشان میدهند و
21. Mussner
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در مقابل ،کسانی که شکستهای متوالی داشتهاند،
دیگر چندان به دیدگاههای خود اعتنا نمیکنند.
افرا ِد گروه اول ،کسانی هستند که معموالً در گروهها
جلو میافتند و دیگران را هدایت میکنند .سابقه
موفقیت آنها نقش مهمی در پذیرفته شدنشان به
عنوان کسانی که نظر درستی ابراز میکنند ،دارد (به
نقل از پایگاه اطالعرسانی حوزه.)1381 ،
افراد مستقل ،ممکن است دیدگاههای افراد دیگر
را نیز بپذیرند ،اما این خودشان هستند که تصمیم
میگیرند .با این توضیحات روشن شد که نباید
درباره پدیده همنوایی ،عجوالنه قضاوت کنیم و آن
22
را همیشه بد و منفی تلقی کنیم ،چنانکه کالینز
گفته است :سادهانگاری و سؤال در اینباره که آیا
همنوایی خوب است یا بد ،یک اشتباه است .شخصی
که از پذیرش نظر و توصیه هر کسی در مورد هر
موضوعی خودداری میکند ،احتماالً دارای مشکالت
ویژه زندگی خود است .همانگونه که شخصی که
همیشه همنوایی میکند و هیچگاه قضاوتی بر مبنای
منابع اطالعاتی فردی خود انجام نمی دهد نیز دارای
مشکل است (کریمی.)1393 ،
از آنجایی که همنوایی گروهی در جذب نیروهای
داعش در سطح ملی و بینالمللی با کمک ابزارهای
رسانهای در عمل و بهشدت مورد استفاده قرار گرفته
است ،خأل مطالعاتی جدی در مطالعه همنوایی
گروهی و نقش آن در گسترش گروههای تروریستی
سلفی ،تکفیری وجود دارد و ضرورت انجام پژوهشی با
رویکرد روانشناسی به چشم میخورد .در این راستا،
پژوهش حاضر با هدف بررسی سنخشناسی همنوایی
گروهی و نقش آن در گسترش گروه داعش ،به روش
نظریه دادهبنیاد که یکی از روشهای پژوهش کیفی
22. Collins
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محسوب میشود ،انجام گرفته است.

 .2روششناسی پژوهش
غالباً در شناختشناسی اجتماعی از «دادههای
طبیعی» استفاده میشود؛ از جمله نمونه دادههاي
طبیعی میتوان به پیاده کردن متن گفتوگوهاي
روزمره ،متون رسانهها و متون علمی اشاره کرد.
مزیت این نوع دادهها این است که محقق تأثیري
بر دادهها نمیگذارد و نوع دادههای گردآوريشده
این امکان را به محقق میدهد که تنوعات ذهنی
را در چارچوب بسترهاي اجتماعی گوناگون انجام
دهد (پوتر و وترل ،1987 ،به نقل از اقبال،)1397 ،
جامعه موردمطالعه تحقیق حاضر کلیه منابع داخلی
و خارجی اعم از مقالهها ،سخنرانیها ،سایتها و
گزارشهای خبری ،مصاحبهها ،فیلم و غیره بودهاند
که در فاصله بین سالهای  1393تا ( 1397چهار
سال) ،در خصوص گروه داعش تولید شده و مورد
استفاده کاربران مختلف قرار گرفتهاند.
به منظور نمونهگیری ،به دلیل ماهیت کیفی تحقیق،
محققان به صورت هدفمند و از پیش تعیینشده به
سراغ منابعی رفتهاند که مستند بودهاند و معیارهای
استاندارد انجام پژوهش علمی (رعایت اصول تدوین
و نگارش مبتنی بر منبعنویسی ،تاریخ انجام و غیره،
اعتبار سایت و مؤسسه پخش خبر ،و غیره) را داشتند؛
زیرا تنها این قبیل منابع بودند که میتوانستند اطالعات
الزم را برای تحلیل این موضوع در اختیار پژوهشگران
قرار دهند .دادههای این پژوهش با استفاده از مطالعات
تاریخی و اسنادی مشتمل بر مقاالت ،پژوهشها،
کتابها و همچنین پایش اقدامات تروریستی مهم
گروه داعش در فاصله بین سالهای  1393تا 1397
(چهار سال) ،گردآوری شده و با استفاده از روش نظریه
دادهبنیاد تجزیهو تحلیل شده است.
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این پژوهش کیفی حالت رفت و برگشتی
دارد ،بدین معنا که دادههای مربوط به یک مورد
جمعآوری و تحلیل میشوند و پس از این تحلیل،
تصمیم گرفته میشود که منبع بعدی چه منبعی
باشد که بتواند اطالعات دقیقتری درباره موضوع
در اختیار محقق قرار دهد .همچنین تا زمان اشباع
نظری یعنی زمانی که دیگر داده جدید حاصل
نشود ،به فرایند نمونهگیری ادامه داده شد .در این
پژوهش از  42منبع استفاده شد ،اما از منبع  28به
بعد مطالب درونمتنی جنبه تکرار داشت و دادهها
به حد اشباع رسیده بودند .در این روش طی سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،مطالب
گردآوریشده از جمالت خام و دادههای اولیه به
کدهای مفهومی و مقوالت و طبقات تبدیل شدند
که درنهایت با کدگذاری محوری در مدل پارادایم،
نظریه دادهبنیاد 23مطرح شد.
این نظریه یک شیوه تحلیلی در علوم اجتماعی
است که پیشاپیش نظریه مطرح نمیکند ،بلکه
پس از گردآوری دادهها و تحلیل آنها به نظریه
میرسد (کاستلز .)12 :1397 ،کدگذاری محوری
شامل شرایط علّی ،پدیدهمحوری ،بستر حاکم،
شرایط مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها میشود و با
کدگذاری انتخابی پس از تحلیل هر منبع بخشهای
ناقص مدل شناسایی و انتخاب و در منبع بعدی به
تکمیل آنها پرداخته شد تا زمانی که محقق هم به
اشباع نظری رسید و هم مدل از نظر مفاهیم کامل
شد؛ یعنی به طور همزمان از تکنیک اشباع نظری و
تحلیل استقرایی استفاده شده است.
در اين پژوهش براي بررسي اعتبار و روايي،
يافتههاي پژوهش ،مفاهیم استخراجشده در قالب
)23. Grounded Theory (GT

مدل پارادایم ،مقوالت و مضامین،کدهاي یافتشده و
نمونههای تحقیق جمعآوری شدند و براي ارزیابی و
مشاوره به چند نفر از متخصصان حوزه روانشناسی
و جامعهشناسی ارائه شدند تا مورد مطالعه و بازبيني
قرار گیرند و مواردي جهت اصالح نظريه نهايي بيان
شد .در تحقیق کیفی بحث پایایی موضوعیت ندارد،
اما به جهت بررسی پایایی این تحقیق از روش توافق
درونموضوعی استفاده شده است .بدین صورت که
سه منبع از منابع موجود در اختیار کدگذار دیگری
قرار گرفت و درصد تشابهات کدگذاری پژوهشگران
و کدگذار دوم ،نسبت به کل کدهای ایجادشده
محاسبه گشت که معادل  72درصد و نشاندهنده
پایایی مطلوب تحقیق بود.

 .3یافتههای پژوهش
محقق کیفی ،در سه مرحله نیازمند مرور جدی
و عمیق سوابق پژوهشی و نظری مربوط به موضوع
خود است :مرحله انتخاب موضوع ،مرحله کدگذاری
متون و نمونهگیری نظری مبتنی بر این یافتهها و
مرحله پایانی تحقیق کیفی (حیدری چروده،1395 ،
به نقل از خوشکالم.)1397 ،
به طور کلی تحليل تماتيك عبارت از تحليل مبتني
بر استقراي تحليلي است كه طي آن محقق از طريق
طبقهبندي دادهها و الگويابي دروندادهاي و بروندادهاي
به يك سنخشناسي تحليلي دست مييابد؛ یعنی عمل
كدگذاري و تحليل دادهها با اين هدف كه دادهها
چه ميگويند .ايـن نوع تحليل به دنبال الگويابي در
دادههاست .زماني كه الگويي از دادهها به دست آمد ،بايد
حمايت موضوعي از آن صورت گيرد (محمدپور،1388 ،
به نقل از خوشکالم .)1397 ،در تحقیق حاضر سعی
شده است با روش کیفی به کشف الیههای عمیق در
منابع موردمطالعه و سنخشناسي تحليلي پرداخته شود.

ناهید زینی حسنوند و کرماهلل جوانمرد .مطالعه کیفی سنخشناسی همنوایی گروهی و نقش آن در گسترش گروه داعش

189

به طور کلی تحلیل تماتیک عبارت از تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که طی آن محقق از طریق طبقهبندی دادهها و الگویابی

دروندادهای و بروندادهای به یک سنخشناسی تحلیلی دست مییابد؛ یعنی عمل کدگذاری و تحلیل دادهها با این هدف که دادهها

شماره
35ایـن نوع تحلیل به دنبال الگویابی در دادههاست .زمانی که الگویی از دادهها به دست آمد ،باید حمایت موضوعی از
گویند.
تابستان  .1399دوره .10چه می
آن صورت گیرد( .محمدپور ،127-160 :1388 ،به نقل از خوشکالم)1397 ،

در تحقیق حاضر سعی شده است با روش کیفی به کشف الیههای عمیق در منابع مورد مطالعه و سنخشناسی تحلیلی پرداخته شود.

بستر حاکم:

 :P4متغیرهای زمینهای (سن ،جنس ،اشتغال،
و.).....

 :P5استخدام افراد خبره در کار ارتباطات

 :P6مهاجرت مسلمانان به کشورهای غربی

 :P7ویژگی های رهبران گروه

:P12

پیامدها:

راهبردها:

شکستن هنجارهای اخالقی،

اجتماعی ،دینی و نقض قوانین بین

المللی و حقوق بشری

:P18افزایش تنش در روابط

 :P13ضربهزدن به گفتمان رقیب یعنی

 :P19افزایش تنش در

 :P14اعمال فشار روانی و نفوذ از طریق

برون فردی

شخصیت فردی

شرایط علّی( :دیدگاه تعاملی)

اسالم سیاسی واقعی

سیستم های ارتباطی جدید و فضای

مجازی (همنوایی اطالعاتی)

 :P15انحراف و بدعت در دین اسالم

 :P16نابودی منابع نفتی ،طبیعی و زیر

ساخت ها ی توسعه

 :P17همنوایی هنجاری

P1

:عوامل

موقعیتی-

(فرهنگی،اجتماعی،

پدیده اصلی:

 :P3گسترش گروه داعش

بیرونی

-

اقتصادی

سیاسی و نفوذ رسانه ای برای ایجاد

همنوایی در کاربران).

 :P2عوامل درون فردی (ویژگی های

شخصیّتی

شامل:

ویژگی

های

عاطفی -روانی ،شناختی – رفتاری
و تجربه زیسته اعضای داعش و

میزان نیاز به همنوایی اطالعاتی).

شرایط مداخلهگر:

:P8تمایالت افراطی گری و فقدان گشودگی

ذهنی

 :P9سبک جامعهپذیری در عصر اینترنت

 :P10دسترسی به منابع مالی فراوان

 :P11ویژگیهای روانشناختی (مرتبط با نیاز به

همنوایی گروهی).

تصویر  .1سنخشناسي تحليلي همنوایی گروهی در گسترش داعش11

 .1-3شرایط عل ّی مربوط به پدیده (گسترش گروه
داعش)

شرایطی هستند که زمینهساز بروز پدیدهمحوری
میشوند ،بنابراین بر طبق مدل پارادایم بهدستآمده
از دادههای کیفی ،شرایط علّی مربوط به پدیده
(گسترش گروه داعش) عبارتاند از عوامل موقعیتی
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ـ بیرونی (عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی در کشورها و مناطق محل زندگی افرادی
که به داعش پیوستهاند و همچنین اقدامات تبلیغاتی
و رسانهای سران گروه داعش برای جذب اعضا که
در این پژوهش تحت عنوان نفوذ رسانهای با هدف
ایجاد همنوایی گروهی از آن یاد میشود ،و عوامل
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درونفردی (ویژگیهای شخصیتی شامل ویژگیهای
عاطفی ـ روانی ،شناختی ،رفتاری و تجربه زیسته
اعضای داعش و میزان نیاز به همنوایی اطالعاتی در
آنها) (تصویر شماره .)1
درك چرایی عضویت فرد در گروه داعش صرفاً
نمیتواند با تکیه بر یک عامل و متغیر صورت
گیرد .در چارچوب طرح این پژوهش ،عواملی که
ذکر میشوند در کنار هم باید به تبیین این چراها
بپردازند .در این پژوهش برای تبیین سنخ همنوایی
عضویت در گروه داعش ،با تمرکز بر دیدگاه تعاملی،
عوامل موقعیتی ـ بیرونی و عوامل درونفردی به
عنوان مبنا در نظر گرفته شدهاند.
عوامل موقعیتی ـ بیرونی را میتوان با کمک
مواردی از قبیل رواج تکفیر ،فقدان عدالت
اجتماعی ،فقدان فرصتهای اقتصادی و بیکاری،
محدودیتهای هنجاری ،فشار سیستمهای ارتباطی
جدید و فضای مجازی ،تغییرات و دگرگونیهای
جهانی ،فرایند جهانی شدن ،کاهش نفوذ دولتها،
بافت اجتماعی شکننده و پیچیده کشورهای آسیای
مرکزی بهخصوص افغانستان ،عراق و سوریه ،حمایت
قدرتهای بینالمللی ،تالش برای توازن قدرت در
منطقه ،امنیت اسرائیل و درگیرسازی جبهه مقاومت،
عامل گفتمانی از طریق فعالیتهای تبلیغاتی و
پروپاگاندایی با انجام سخنرانی ،چاپ کتاب ،استفاده
از شبکههای اجتماعی در جذب اعضا وتالش برای
افزايش آگاهي اجتماعي جوانان و زنان سرخورده،
بهرهبرداری از نارضایتیهای سیاسی ـ اجتماعی،
وعده توانمندیهای اقتصادی مالی ،نشان دادن
قدرت از طریق ایجاد ترس و وحشت ،نشان داد.
از مکانیسمهای موقعیتی ـ بیرونی مهم در ایجاد
همنوایی گروهی جوانان با اعضای داعش ،تغییرات و

دگرگونیهای جهانی و گسترش کثرتگرایی به دنبال
خأل ناشی از سقوط ايدئولوژيهای اتوپيايي دوره
مدرنيته مانند كمونيست در دنياي جديد ،سرخوردگی
اجتماعی از نظام سرمایهداری ،تقلیل هویت انسان در
بستر آموزههای مدرنیته بوده است .همچنین سیطره
شبکههای اجتماعی اینترنتی در فضای زندگی نسل
جدید نقش بیبدیلی ایفا کرده است.
این شبکهها فضاهای خودمختاری خارج از کنترل
حکومتها و شرکتها ایجاد میکنند .در عصر غلبه
اینترنت ،قدرتهای موجود برای رشد و بازتولید خود
از طریق ارعاب و مأیوس کردن و در صورت لزوم
خشونت محض ،چه به صورت عریان و چه نهادینه،
بر اینترنت تکیه میکنند .مردم با سنین مختلف و
شرایط گوناگون از فضای امن سایبر به سمت اشغال
فضای شهری حرکت کردند ،به سوی مالقاتی کور
با یکدیگر و با سرنوشتی که قصد داشتند خود آن را
رقم بزنند (کاستلز.)10 :1397 ،
هرتلین و وبستر )2008( 24و هرتلین و آنچتا
(( )2014به نقل از خوشکالم )1397 ،در پژوهش
خود دریافتند که افراد به دلیل تسهیل ارتباطات و
همراهی با پیشرفت جهانی در حوزه رسانه و ارتباطات
جذب شبکههای اجتماعی میشوند .همراهی با
پیشرفت جهانی تحت عنوان «فشار فناوری» به
عنوان یک مفهوم جدید مطرح شده است.
25

همچنین مطالعه یوتز و بیوکبوم )2011( 26به نقل
از (خوشکالم )1397 ،نشان دادند افرادی که اعتماد
به نفس و عزت نفس پایینی دارند سعی میکنند
با ساخت یک تصویر آرمانی از خود در شبکههای
اجتماعی مجازی ،احساس عزت نفس خود را جبران
24. Hertlein, & Webster,
25. Hertlein & Ancheta
26. Utz, S.; Beukeboom
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کنند .حاتمی ( ،)1394فاضلی ،سلطانیفر و عباسی
( ،)1396فرهنگی و عباسی ( ،)1397عرفانمنش و
صادقیفسایی ( ،)1395در مطالعاتشان نشان دادند
گسترش سريع گروه تروريستي داعش در عراق و
سوريه بيانگر اين نکته است که حرکت تروريستي
ديگر در قالب سنتي و درونکشوري صورت
نميپذيرد ،بلکه فرايند جهانيشدن و سيستم
ارتباطي جديد ابزارهاي نويني هستند که امکان
سازماندهي و اقدام فرامرزي را فراهم آوردهاند.
کاهش نفوذ دولتها ،گسترش سيستم ارتباطي در
کنار افزايش خودآگاهي اجتماعي باعث شکلگيري
هويتهای جديد ضددولتي در منطقه شده که داعش
نيز با بهرهگيري از اين فرصت و تضعيف دولتها سر
برآورده است .داعش به طور فزایندهای از طریق
تسلط بر پیامرسانی در سیستمعاملهای رسانههای
اجتماعی ،تبدیل به یک سازمان تروریستی شد.
رشد داعش از لحاظ تعداد ،نفوذ و قلمرو به طور
عمده به دلیل توانایی اعضای آن در سازگاری با
روشهای غالب ارتباطات بوده است .تولید سیدیها،
دیویدیها ،پوسترها ،آگهیها و محتوای مرتبط با
وب ،سازمانهای تروریستی را برتری داد.
از نظر فاضلی و همکاران ( ،)1396اهداف گروه
داعش در این شبکهها مشتمل بر جلبتوجه ،کسب
مشروعیت و مقبولیت ،هویتسازی ،اعالم موجودیت
و کسب قدرت بوده است و مزیتها شامل مخاطبان
جهانی ،دسترسی آسان ،قدرت شبکه ،سرعت زیاد،
ارتباطات افقی ،ارتباطات فراگیر ،ارتباطات تعاملی،
ارتباطات منعطف و ارتباطات ارزان بوده است .این
شبکهها برای گروه تروریستی داعش و پیشبرد اهداف
آن در صحنه بینالمللی ،کارکردهای اطالعرسانی،
بسیج اجتماعی و همبستگی اجتماعی داشتند.
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طبق نظر تایرنی (Tierney, 2017) 27در فضای
آنالین ،استفاده داعش از تکنولوژی رسانهای ،جدید
نیست ،اما آنها روش پیچیدهای برای «بازی کردن
در سیستم» را توسعه دادهاند .داعش از ساختار
خدماتی مانند توییتر برای تقویت پیام خود استفاده
کرده است .جسیکا استرن و جی .م .برگر 28محققان
اصلیای هستند که روی داعش و افراطگرایی
بهخصوص در فضای آنالین ،تمرکز کردهاند .برگر
در سرشماری خود برای مؤسسه برکینگ 29یادآور
میشود که یک سرشماری دقیق از حامیان داعش در
رسانههای مختلف اجتماعی به دلیل تعلیق حساب
و محدودیتهای حریم خصوصی سیستمعاملها
دشوار است ،با این حال محققان تخمین زدهاند که
از سپتامبر تا دسامبر  2014حداقل  46هزار حساب
توییتر به وسیله حامیان داعش در توییتر هم به طور
فعال و هم غیرفعال مورد استفاده قرار گرفته است.
داعش تالش کرد تا هشتگهای خود را در
موضوعات مورد عالقهاش در توییتر ظاهر کند .برای
این کار با هماهنگی هوادارانش یک هشتگ خاص
تکراری را در مدتزمانی کوتاه بارها و بارها توییت
میکرد .همچنین از روباتها برای تقویت پیامهایش
استفاده میکرد .با قرار گرفتن در معرض مزایا و معایب
هشتگها میتوان یک اثر آبشاری ایجاد کرد .داعش،
همچنین از دیگر روند هشتگها مانند بازیهای جام
جهانی برای حضور در توییتر استفاده کرد.
فوالدی و بناکار ،1396 ،به نقل از (خوشکالم،
 )1397در تحقیق خود نشان دادند که رسانههای
ارتباط جمعی با بهرهگیری از شگردهای نفوذ
اجتماعی همچون اعتماد و محرم اسرار پنداشتن،
27. Tierney
28. Jessica Stern and J.M. Berger
29. Brookings
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تمایل و عالقه ،تحریک احساسات و عواطف،
تدریجی و مستمر بودن ارتباط ،سست کردن باورها
و اعتقادات دینی ،ایجاد اختالفات قومی و مذهبی،
ترویج شبهات ،بیمباالتی و ولنگاری فرهنگی و
اخالقی و تأثیرات رفتاری ،نگرشی ،شناختی ،عاطفی
و فیزیولوژیکی ،زمینه استفاده بیشتر ،رضایت ،جذب
و نفوذ بیشتر مخاطبان را فراهم میکنند که مؤید
نتایج بهدستآمده در تحقیق حاضر از نظر تالش
عمدی رهبران داعش برای ایجاد نفوذ رسانهای
و همنوایی گروهی از نوع همنوایی اطالعاتی در
مخاطبان و کاربران خود بوده است.
عوامل درونفردی را میتوان با کمک مواردی از
قبیل جهل و ناآشنایی با تعالیم حقیقی اسالم ،احساس
حقارت در نسل دوم و سوم مسلمانانی که اجداد و
یا والدینشان به کشورهای غربی مهاجرت کردهاند،
مشکالت شخصیتی ،خو ِد حقیقی نامقبول ،بحران
هویت ،احساس نیاز به تأیید اجتماعی و غیره نشان داد.
از طرف دیگر ،مطالعات نشان داده است بحران
هویت ،متغیری بوده است که انگیزه قوی را برای
پیوستن به داعش فراهم آورده است .داعشيها دولت
اتوپيايي را به مردم جهان بشارت میدادند كه پاكي
و نقاوت اسالم اصيل را داراست و شيوه تحقق آن
نيز حماسي و شورانگيز است و از اين جهت توانستند
بسيج وسيعي را نهتنها در كشورهاي عربي و آفريقايي
كه حتي در كشورهاي غربي انجام دهند .مبارزان
غربي آنها نهفقط مهاجران مسلمان ،كه غربيان
سفيدپوستي هستند كه از آلودگي اخالقي و بحران
بیهويتي غرب به دامن آييني ناب با داعيه تحقق
پاكي و عدالت در جهان گرويدهاند و خأل سقوط
ايدئولوژيها يا اتوپيايي دوره مدرنيته مانند كمونيست
را در اين دنياي جديد یافتند (معموري.)1393 ،

به نظر میرسد صرف مطالعه عوامل فردی و یا
صرف توجه به عوامل موقعیتی نمیتواند بهتنهایی
تبیینکننده خاستگاه گروه تروریستی داعش باشد
و نیاز به مطالعهاي چندوجهی است .در پژوهش
اقبال ( ،)1397براي مطالعه خاستگاه شناختی گروه
داعش از چارچوب جدیدي به نام «شناختشناسی
گفتمانی» استفاده شد .این رویکرد از طیف
رویکردهاي تعاملی است که در «نظریه میدان» آمده
است .کورت لوین 30روانشناس اجتماعی معروف ،بر
اساس فرمول  )P,E(B=Fنظریه میدان را مطرح کرد،
که طبق آن شکلگیري یک شناخت و به تابع آن
کنش و رفتار مبتنی بر آن شناخت ،تابعی از تعامل
میان شخص و محیط است.
روانکاوانی چون فروید 31عوامل درونی و فرایندهاي
روانشناختی و علماي سیاسی و اجتماعی چون
مارکس 32عوامل بیرونی و اجتماعی را مسئول رفتار
انسانمیدانند .در حالی که لوین هر دو دسته عوامل را
در تعیین رفتار انسان سهیم میداند (کریمی:1393 ،
 ،48به نقل از اقبال .)1397 ،این اعتقاد لوین صورت
دیدگاهی است که امروزه به تئوري میدانی برمبناي
«چشمانداز تعاملگرا» موسوم است و بر این اساس
شکل گرفته است که میگوید افکار انسان در نتیجه
مشاهده اعمالی که در میدان قدرت او اتفاق میافتند
شکل میگیرد .او میدان را اینگونه تعریف میکند:
کلیت واقعیتهایی که به طور دوجانبه به هم وابستهاند
و از هم تأثیر پذیرفته و بر هم تأثیر میگذارند (کرنشاو
و مک کلوچ ،2008 ،به نقل از اقبال.)1397 ،
لوین در شکلبخشی به تئورياش واژه «فضای
زندگی» را آفرید که نمایانگر هر چیزي در میدان
30. Kurt Lewin
31. Freud
32. Marx
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است که شخصیت فرد را تشکیل میدهد و به واسطه
تغییرات در محیطی که او در آن زندگی میکند،
دگرگون میشود به خاطر همین دگرگونیهاست که
افراد در محیطها و فضاهاي مختلف افکار متفاوتی
دارند .رفتار نیز تابعی از همین تغییرات در فضاي
زندگی است و بر اساس همین تغییرات شکل میگیرد
(شکرکن و همکاران ،1372 ،به نقل از اقبال.)1397 ،

بودند تا بفهمند که شریعت درباره شیوههای درست
چه گفته است) ) ،(Cohen, 2015استعاره خودي و
غیرخودي (اقبال ،)1397 ،بحران هویت (نساج و
همکاران ،)1394 ،اختالل شخصیتی ،احساس شدید
خودکمبینی و حقارت (واگدی لوزا ،به نقل از هفتهنامه
سالمت )1396 ،در ایجاد حس همنوایی گروهی
مخاطبان و شکلگیری پدیده داعش را تبیین کند.

درمجموع تئوري میدانی بر مبناي «چشمانداز
تعاملگرا» بهخوبی میتواند تعامل عوامل موقعیتی ـ
بیرونی همچون (دولت ورشکسته33عراق و شکنندگی
ساختارهای نظامی و سیاسی عراق و سوریه (ناوشکی و
احمدیان1395 ،؛ نظری و السمیری ،)1393 ،ساختار
سیاسی اقتدارگرا و سکوالر ،رویکرد و اقدامات نادرست
دولتهای منطقه در برابر جرایان افراطگرایی (کوهکن
و باقری  ،)1394استفاده داعش از لفظ خالفت به
منظور تحریک احساسات جوانان مسلمان در غرب
که از بحرانهای هویتی رنج میبردند (نساج ،نظری و
پوررنجبر ،)1394 ،حمایتهای قدرتهای بینالمللی
و بهرهبرداری از نارضایتیهای سیاسی ـ اجتماعی
(خرمشاد و آشنا ،)1397 ،تکنولوژی سایبری با
ایجاد فضای جدیدی از زندگی؛ استفاده رسانهای و
سازمانیافته از زنان در فعالیتهای تبلیغاتی برای
جذب عضو جدید (دیانت ،)1396 ،افزايش فعالیتهای
تبلیغاتی برای جذب جوانان و دادن وعده رفع تبعیض،
ایجاد اعتماد به نفس و اعتماد در بین کاربران ،وعده
فرصتهای اقتصادی با توجه به نرخ بیکاری و رفع
فساد & (Abdel Jelil, Bhatia, Brockmeyer, Do
) Joubert, 2018; Ennaji, 2015را در کنار عوامل
درونفردی و ویژگیهای شخصیتی کاربران (جهل و
ناآشنایی با تعالیم اسالم و فقدان عمق ایدئولوژیک در
نسل دوم یا سوم مهاجرانی که آموزش مذهبی ندیده

زمینهای که در آن راهبردهای مربوط به پدیده
(گسترش داعش) بسط یافتهاند :بستر حاکم شامل
متغیرهایی است که به ظاهر بیربط هستند ،اما تأثیر
بسزایی در راهبردهای اتخاذشده توسط کنشگران
دارند و عبارتاند از :متغیرهای زمینهای (سن ،جنس،
تحصیالت ،شغل ،محل سکونت ،وضعیت تاهل و غیره)،
استخدام افراد خبره در کار ارتباطات ،مهاجرت مسلمانان
به کشورهای غربی و ویژگیهای رهبران گروه.

33. State Failed
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در تأیید این مفاهیم به عنوان بستر حاکم بر
راهبردهای اتخاذشده از سوی اعضای گروه داعش،
میتوان به برخی از تحقیقات پیشین اشاره کرد.
بر اساس گزارش العامی ) (Alami, 2015در خبر
الباب ،34تالش داعش برای استخدام نیرو ،هم تمرکز
بر بزرگساالن و هم بر کودکان بوده است .آکادمی
نظامی وست پوینت آمریکا (الوقت ،)1395 ،پژوهشی
را برای بررسی نیروهای فعال جذبشده در قالب
گروه تروریستی داعش انجام داده است .این پژوهش
در نوع خود بیسابقه است و بیش از  ۴۶۰۰سند را
بین سالهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۴بررسی کرده است:
جوان و کمتجربه با میانگین سنی  27سال ،تجرد،
دانشجو و یا افراد شاغلی که مهارت باالیی نداشتهاند،
فقدان استقالل شخصیتی ،بیکاری و بیحوصلگی و
تالش برای جستوجوی زندگی جدید ،تأثیرپذیری
34. Albawaba News

ناهید زینی حسنوند و کرماهلل جوانمرد .مطالعه کیفی سنخشناسی همنوایی گروهی و نقش آن در گسترش گروه داعش

تابستان  .1399دوره  .10شماره 35

از وعدههای داعش برای تأمین منزل و کار در
اراضی تحت سلطه داعش ،سطح باالی اجتماعی و
اقتصادی و فرهنگی و تحصیلی در عدهای از آنها
و گذراندن زمان زیاد در سایتهای اینترنتی پیش
از جذب شدن آنها به گروه داعش ،شستوشوی
مغزی توسط حامیان و مفتیان گرایشهای سلفی و
جهادی .پژوهش مذکور تأکید میکند «سرخوردگی
و یأس» یکی از مهمترین بسترهای جذب جوانان به
داعش بوده است.
تحقیقات دکتر واگدی لوزا 35در دانشگاه کانادا
(هفتهنامه سالمت )1396 ،نشان داد در غرب بیشتر
کسانی که به این گروهها میپیوندند این ویژگی ها را
دارند :رهبران این گروههای تندرو و افراطی مذهبی،
به طور متوسط  ۱۵سال بزرگتر از پیروان و دیگر
اعضای گروه هستند ،حدود  ۴۰سال دارند ،جذبه و
قدرت تأثیرگذاری خیلی زیادی دارند ،قادرند احترام
طرفداران و پیروانشان را نسبت به خودشان برانگیزانند
و دانش زیادی درباره ایدئولوژیشان دارند؛ به نحوی که
میتوانند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند.
اعضای این گروهها ،معموالً نسبت به اطرافیان
و جهان بدبین هستند و گاهی ذهنشان بسیار با
مقوله قدرت مشغول است؛ چون مث ً
ال تحت کنترل
یک والد بسیار خشن یا حاکمیت خشن و تنبیهگر
بودهاند ،گروه هایی مانند داعش مأوایی میشود برای
آنها تا احساس قدرت کنند.
کوهکن و باقری ( ،)1394با انجام پژوهشی نشان
دادند که ،حضور اتباع کشورهای منطقه در ترکیب
مبارزات داعش از مهمترین عواملی بوده است که
به شکلگیری داعش در منطقه منجر شده است.
اکبری ( )1395با انجام پژوهشی نشان داد اقدامات
35. Wagadi Loza

داعش براي تأثیرگزاری بر جوانان فقير ،بيكار،
كمسواد و سرخورده در كشورهاي خاورميانه جذاب
بوده ،ولی عضوگيري جوانان سرخورده در كشورهاي
غربي توسط اين گروه نيز بهراحتي انجام میشد.
استفاده از استراتژی ارتباطات ،از جمله روشهای
مؤثر داعش در پاسخگویی به مشکالت ناشی از
بحران هویت فردی و اجتماعی مخاطبان خود بوده
است .الزمه موفقیت در استراتژی ارتباطی ،به دو
عامل رهبری کاریزماتیک و فعالیتهای افراد خبره
در کار ارتباطات وابسته است .کمپین استخدام افراد
برای شناخت و جمع کردن آنها از فعالیتهای
ضرورری و بسیار مهم در این زمینه است .استخدام
نیرو از جمله کارکردهای مهم در حوزه مدیریت منابع
انسانی است و بر فرایند جذب ،انتخاب و بهکارگیری
افراد داوطلب در قسمتهای مناسب یک سازمان
اطالق میشود ).(Zgryziewicz, 2016
افراد مستعد همنوایی گروهی ،با قرار گرفتن در
معرض برنامههای تولیدشده از شبکههای اجتماعی
وابسته به داعش دیر یا زود نشانههایی از تغییرات
خلقی و رفتاری را نشان میدادند .تحقیقات صدقی
جالل و همکاران ( )1394و کوچکی و همکاران
( )1395به نقل از (خوشکالم )1397 ،نشان دادند
بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و افزایش
سطح توقعات افراد رابطه وجود دارد .تالش مبتنی بر
استراتژی ارتباطی داعش در کنار آسیبپذیری افرادی
که مستعد همنوایی گروهی بودند ،باعث شد داعش در
زمان کوتاهی موجودیت یافته و به اوج قدرت برسد.
 .2-3شرایط مداخلهگر مؤثر بر راهبردها

شرایطی هستند که راهبردهای اتخاذشده توسط
فرد را تسهیل و یا تحدید میکنند .بر اساس نتایج
کدگذاری منابع ،این شرایط در مدل پارادایم عبارتاند
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از میزان پایبندی به هنجارهای برخاسته از ایدئولوژی
سلفیه و تکفیر (اجتماعی ،اخالقی ،فرهنگی ،مذهبی)
و فقدان گشودگی ذهنی ،جامعهپذیری نسبت به گروه
داعش (فرهنگسازی ،آموزش سواد رسانهای ،آموزش
نظامی و غیره ،دسترسی به منابع مالی فراوان ،حس
تنوعطلبی ،حمایتشدن از طرف قدرتهای بینالمللی
و اسرائیل) و ویژگیهای روانشناختی فرد (ساختار
شخصیت ،انگیزههای درونی از جمله میزان احساس نیاز
به تشخص و تأیید اجتماعی و وضعیت کسب هویت).
مطالعه ی دیانت ( ،)1396بیانگر این نکته است
که مسلمانان سنیمذهب برای کسب تشخص از
یکسو و مبارزه با هویت پایمالشده و حس خفت
گروهی از سوی دیگر ،روش خشونت کور داعشی را
بر مبارزات مدنی و عاری از خشونت ترجیح دهند.
نتایج مطالعه مربوط به ویژگیهای اعضای داعش
نشان داده است که عزت نفس آنها باال نبوده و در
پژوهشهای آلوارو و کرانو،)Alvaro & Crano, 1996( 36
باهلر و گریفین )Buehler & Griffin, 1994( 37و جیتن
و همکاران ( )2006به رابطه عزت نفس آزمودنیها با
همنوایی گروهی اشاره شده است .یافتههای پژوهشی
آنان حاکی از آن است که افرادی که عزت نفس
کمتری دارند ،خیلی بیشتر به فشار گروه تن میدهد
تا کسانی که عزت نفس بیشتری دارن د (�Baron & By
rne; 2004; Cialdini & Goldstein, 2004; Reysen,
.)2005; Brown & Schaefe, 2010

در تحقیق جیتن و همکاران ( ،)2006تحت
عنوان«چه هنگام افراد گروه تحت تأثیر همرنگی قرار
میگیرند» بیان شد ،عواملی مانند نامطلوب بودن
شرایط اقتصادی ـ اجتماعی ،عزت نفس و اعتماد به
36. Alvaro & Crano
37. Buehler & Griffin
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نفس پایین و موقعیت ابراز نظر در این راستا مؤثرند
(به نقل از عابدی و همکاران.)1391 ،
با توجه به پژوهشهای انجامشده و یافتههای
این پژوهش ،وجود احساس نیاز به تأیید اجتماعی
و جلب حمایت گروهی و خألهای فراوان اجتماعی،
عاطفی ـ روانی در بسیاری از اعضای داعش به آنها
آمادگی روانشناختی باالیی برای همنوایی اطالعاتی
در گام نخست و ادامه فعالیت اعضای داعش تحت
تأثیر همنوایی هنجاری بخشیده است و این دو سبک
همنوایی به عنوان دو عامل مداخلهگر توانستهاند
راهبردهای اتخاذشده توسط فرد داعشی را تسهیل
و یا تحدید کنند.
 .3-3راهبردهای مربوط به پدیده (گسترش داعش)

استراتژیهایی هستند که فرد به واسطه ظهور
و بروز پدیده اصلی آنها را اتخاذ میکند و تحت
تأثیر بستر حاکم و شرایط مداخلهگر قرار میگیرند.
به عبارت دیگر راهبردها نشاندهنده نوع کنشی
هستند که فرد پس از عضویت در گروه داعش از
خود نشان داده است .طبق کدگذاری و تحلیل
منابع و پژوهشهای انجامگرفته ،در پژوهش حاضر
راهبردهایی که افراد در راستای پدیده عضویت در
گروه داعش اتخاذ کردهاند عبارتاند از شکستن
هنجارهای اجتماعی ،نقض قوانین بینالمللی و
حقوق بشری با اعمال خشونت ترویج خیانت و
ایجاد ترس و وحشت ،کشتار هزاران انسان اعم از
زن و مرد ،پیر و جوان ،مسلمان و مسیحی و غیره،
سوزاندن اماکن شهری ،روستایی ،باستانی ،صنعتی
و غیره و فتواي جهاد جنسی نکاح؛ ضربهزدن به
گفتمان رقیب یعنی اسالم واقعی در شکل سیاسی،
درگیری با جبهه مقاومت ،انحراف در جنبش بیداری
اسالمی و در نهایت ترویج اسالم هراسی؛ اعمال فشار
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روانی و نفوذ از طریق سیستمهای ارتباطی جدید و
فضای مجازی (همنوایی اطالعاتی)؛ انحراف و بدعت
در مفاهیم ارزشی دین اسالم و ترویج شبهات از
جمله مشروعیت بخشیدن به خشونت تحت عنوان
«جهاد» ،ترویج مفاسد اخالقی تخت عنوان «نکاح»،
«حکومت»« ،خانواده»« ،اصل ترجیح نقل برعقل»
و «نفی مطلق ارزش و اعتبار احکام عقلی ،اجتهاد و
تفسیر» و نابودی منابع نفتی ،طبیعی ،زیرساختهای
توسعه و غارت ثروت ملی کشورهای تحت سلطه.
مجموعه این راهبردها تحت تأثیر راهبرد اصلی دیگر
یعنی همنوایی هنجاری اتفاق افتاده است.
شرایطی که سبب عضویت فرد در گروه داعش
شده است به همراه بستر حاکم و شرایط مداخلهگر،
مجموعهای از عوامل را تشکیل میدهند که نوع رفتار
فرد را تعیین میکنند .فرد داعشی در اثر این شرایط
در بدترین وضعیت راهبرد رفتاری از نظر شکل و کنش
قرار گرفته است .راهبردهایی که در این تحقیق به
آنها رسیدیم شامل مفاهیم جدیدی مانند شکستن
هنجارهای اجتماعی ،نقض قوانین بینالمللی و حقوق
بشری ،ضرب ه زدن به گفتمان رقیب ،سوءاستفاده معنادار
و گسترده از سیستمهای ارتباطی جدید و فضای
مجازی ،انحراف و بدعت در مفاهیم ارزشی دین اسالم
و نابودی منابع نفتی ،طبیعی ،زیرساختهای توسعه
و غارت ثروت ملی کشورهای تحت سلطه و مهمترین
راهبرد یعنی همنوایی هنجاری بودهاند .راهبردهای
مورداستفاده داعش ،در این بخش همگی مشتمل
بر واژگانی با بار منفی (شکستن ،نقض ،ضربهزدن،
سوءاستفاده ،انحراف و بدعت و نابودی) هستند ،همان
راهبردهایی که دنیا را در بهت تنزل مقام انسانی در
عصر شکوفایی تکنولوژی ارتباطی فرو برد.
در تأیید نتایج بخش راهبردها ،میتوان به
پژوهشهای ذیل اشاره کرد .نظری و السمیری

( )1393که مسئله داعش را متأثر از ایجاد هراس
عمومی و آشفتگی عمیق مدنی و مهمتر از همه
دستیابی داعش به منابع مالی جدید و اعمال کنترل
بر مناطق و مراکز حیاتی دانستهاند .در پژوهشی
دیگر ،نساج و همکاران ( ،)1394نشان دادند که
کشتار مردم بیگناه توسط داعش ،همچنین ،بسیاری
از اقدامات و منابع مالی که این گروه تروریستی از آن
در جهت اقدامات خود بهره گرفتند نهتنها در ضدیت
با دین اسالم قرار داد که مخالف با قوانین بینالمللی
و حقوق بشری بوده است.
عرفانمنش و صادقیفسایی ( )1395پس از
جستوجو در اسناد و اخبار معتبر درباره زنان و
خانواده در میان شبکههای اجتماعی و پایگاههای
خبری بینالمللی و داخلی ( 62سند بین سالهای
 2012تا  ،)2015الگوی خانواده از منظر گفتمان
داعش را ،بر اساس بینش نظری و روش تحلیل
گفتمان انتقادی و تحلیل گفتمان الکانی ،در سه
سطح تحلیل توصیفی ،تفسیری و تبیینی بازنمایی
و تحلیل کردند .درمجموع ،چنین به نظر میرسید
که الگوی خانواده داعشی حول مفاهیم مردمحوری،
غلبه اصالت جمع و توجه به آموزههای سلفیگرایی
و ظاهرگرایی مفصلبندی شده است.
بر اساس پژوهشهای رضایی و موسوی (،)1396
پدیده «تکفیر» که منجر به ظهور داعش شد ،ممکن
است از لحاظ سرعت عمل و فراگیری فتوحات
سرزمینی این گروه در دوران معاصر ،پدیدهای نوظهور
ب ه نظر برسد ،اما ریشههای آن را از لحاظ کالمی و
ایدئولوژیک میتوان در تاریخ اسالم جستوجوکرد.
امروزه این تحول راهبردی ،بهشدت برای غربیها و
رژیم صهیونیستی ،مطلوب بوده است؛ زیرا از تکفیریها
در جهت رسیدن به اهداف استکباری خود و ضربهزدن
به گفتمان رقیب ،یعنی اسالم سیاسی بهرهگرفتند.
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در مورد راهبرد همنوایی هنجاری با توجه به
نظریه پویایی گروهی لوین میتوان گفت افراد در
اثر عضویت در گروههای مختلف بهتدریج از طریق
پویایی گروهی ارزشها و نگرشهای خود را تغییر
میدهند تا شباهت بیشتری با دیگران کسب کنند
و در فضای اجتماعی و مجازی منزوی نشوند
(خوشکالم .)1397 ،استفاده از همنوایی هنجاری
را میتوان مشروط به زمانی کرد که فرد قطعاً به
عضویت گروه داعش درآمده است و برای ادامه دادن
به عضویت در گروه ملزم و مقید به مبانی نظری و
رعایت هنجارهای گروه است.
همنوایی هنجاری هنگامی است که فرد به دلیل
پیامدهای ناشی از عدم همنوایی ،همنوایی کند؛
یعنی به این دلیل که دیگران او را تنبیه نکنند و
یا پاداشی را از او دریغ نکنند ،همنوایی میکند.
باند( )2005( 38به نقل از عابدی و همکاران،
 )1391در پژوهشی با روش فراتحلیل ،درزمینه
همنوایی گروهی به این نتیجه رسید که همنوایی
وقتی خود را به شکل نفوذ هنجاری نشان میدهد
که شرکتکنندگان چهرهبهچهره با یکدیگر روبهرو
شوند و به پاسخهای عمومی تمایل داشته باشند،
ی که نفوذ اطالعاتی در مواقعی وجود دارد که
در حال 
شرکتکنندگان به صورت خصوصی پاسخ دهند و یا
به طور غیرمستقیم با اکثریت روبهرو شوند.
همچنین او در پژوهش خود تأثیر اندازه گروه را در
همنوایی بررسی کرده و معتقد است که افزایش تعداد
افراد باعث افزایش همنوایی میشود .به عبارت دیگر،
دلیل همنوایی گروهی را ناشی از موقعیت آزمایش،
ویژگیهای شخصیتی آزمودنیها و یا ترکیبی از این
دو دانستهان د �(Baron & Byrne, 2004; Sloan, Ber
38. Bond
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) .man, Zeigler-Hill & Bullock, 2009در مورد گروه
داعش به نظر میرسد که در ابتدا ،با ابراز تمایل افراد
برای کسب اطالعات در مورد چگونگی ایدئولوژی
و رفتار این گروه که عمدتاً در فضای مجازی و
غیرمستقیم صورت گرفته است ،همنوایی گروهی به
صورت نفوذ اطالعاتی وجود داشته و بعد از انجام
مراحل عضویت و پذیرفته شدن در این گروه و قبول
انجام وظایف درونگروهی ،همنوایی به صورت نفوذ
هنجاری انجام شده است.
همنوایی هنجاری با گروه داعش عمدتاً با رفتارهایی
مملو از خشونت همراه بوده است .مهرهکش ()1396
در پایاننامه خود با عنوان «مبانی مشروعیتساز
خشونتگرایی در نظام فکری ـ سیاسی داعش»
نشان داد اندیشه و گفتمان داعش ،برای رسیدن
به یک راهحل اساسی به منظور پاسخ به مسائل
و بحرانهای هویتی استفاده از خشونت بیحد و
اندازهای است که سربازان و پیروان داعش ،آن را
برای رسیدن به هدف خود به خدمت میگیرند و از
نظر آنها استفاده از خشونت ،مشروع است.
فرهنگی و عباسی ( )1397با انجام پژوهشی نشان
دادند چرخش رسانههای جدید و سوگیری آنها در
اقتدارزدایی و حرکت بر مدار خودمختاری کاربران،
آوردگاه نوینی را خلق کرده است .با زایل شدن فرایند
دروازهبانی اطالعات در شبکههای اجتماعی ،مخاطره
در کنشگری اجتماعی بهشدت تقلیل یافته و عصر
جدیدی برای ظهور گفتمانهای با هویت مقاومت
و جهتگیری تروریستی در این شبکهها آغاز شده
است .گروه تروریستی داعش به عنوان نسل دوم
تروریسم جهانی ،از طریق پوشش رسانهای خشونت
سیاسی با انگارههای مرگ در شبکههای اجتماعی،
استراتژی ایجاد رعب و وحشت در اذهان عمومی را
عملیاتی کرده و گونه جدید «تروریسم رسانهای در
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شبکههای اجتماعی» را نمایان کرده است.
بسیاری از پژوهشهای انجامشده ،نقش این
راهبردها یا همان متغیرهای واسط را نادیده گرفتهاند.
و این موضوع اهمیت تحقیق کیفی را آشکار میکند
که میتوان با بررسی بیشتر و با کنکاش در ذهن
کنشگران به متغیرهای واسط دست یافت تا عالوه
بر درک روابط میان آنها ،به چگونگی تأثیر آنها بر
یکدیگر و نقش تعاملی بین آنها پی برد.
 .4-3پیامدهای راهبردها

راهبردهایی که در نتیجه عضویت در گروه داعش
در اعضای این گروه اتخاذ شدهاند ،پیامدهایی را به
دنبال داشتهاند (بهخصوص بعد از فروپاشی داعش)
که عبارتاند از .1 :افزایش تنش در سطح روابط
برونفردی (تشدید اختالفات قومی و مذهبی،
نارضایتی عمومی مسلمانان و مردم دنیا به علت
تغییر معیارها ،بیاعتمادی مردم و دولتها به اتباع
کشورهای مسلمان و گسترش اسالمهراسی ،افزایش
مهاجرت از کشورهای تحت سلطه داعش به سایر
کشورها و افزایش خشونت و پرخاشگری)؛ .2
افزایش تنش در شخصیت فردی برخی از اعضای
داعش (استرس ناشی از زندانی شدن و اعدام شدن،
افسردگی ،سردرگمی ،احساس تنهایی و تهدید،
کاهش عمق روابط عاطفی ،نارضایتی از خود به دلیل
دوگانگی ،سرخوردگی از متأهلی و تشکیل خانواده
داعشی و بالتکلیف بودن وضعیت زنان و فرزندان
آنها ،کاهش پایبندی به ارزشها ،سست شدن باورها
و اعتقادات دینی ،عذاب وجدان ،پشیمانی ،طرد شدن
از جامعه و خانواده و انزوای اجتماعی (درونگرایی).
شکلگیری داعش و گسترش سریع آن از یکسو و
از سوی دیگر عدم تحقق وعدههای داعش و فروپاشی
آن در سال  ،2017باعث شد پیامدهایی در مناسبات

منطقهای و جهانی و در سطح فردی ایجاد شود که
در قسمت باال به نمونههایی از آن اشاره شد .اکبری
با مقالهای تحت عنوان «چگونگي نقشآفريني داعش
در مناسبات سياسي خاورميانه» (اکبری )1395 ،براي
پاسخ به سؤال اصلی خود از نظريه تحليل گفتمان الكال
و موف 39استفاده کرد .در اين نظريه همهچيز به زبان و
متن تقليل میيابد.
گفتمانها پيدرپي در اطراف يك دال مركزي ايجاد
میشوند و سپس رو به افول و زوال میروند .ساختارهاي
بيقرار و متزلزل ،هيچگاه نميتوانند نظامهای سياسي
ديرپا و ثابتي داشته باشند .درحقيقت ،هرچه ساختار،
بیقرارتر باشد ،نظام سياسي برخاسته از آن ،دچار
تزلزل و بیقراري بيشتري است .فرهنگی و عباسی
( )1397با انجام پژوهشی نشان دادند کنشگری با
سوگیری ضدقدرت این گروه در شبکههای اجتماعی،
طلیعه ظهور چالشهایی مانند ناامنی و بیثباتی،
اختالفات مذهبی و قومی ،شکافهای اجتماعی و
پیشبینیناپذیری امور در جوامع شده است.
آنچه در این تحقیق به عنوان یک نتیجه ویژه
میتوان اظهار داشت این است که تحقیق کیفی در
حقیقت ابعاد پنهان یک پدیده را برای محقق آشکار
میسازد ،ابعادی مانند متغیرهای واسط ،چراکه در
کمی محقق به دنبال اثبات یا رد روابط میان
تحقیق ّ
متغیرهاست و با علتها سروکار دارد ،اما در تحقیق
کیفی و بهویژه نظریه دادهبنیاد ،طیفی از دالیل اعم
از شرایط علّی ،بستر حاکم و شرایط مداخلهگر ،از
طریق متغیرهای واسط یا همان راهبردها ،پیامدها
را به وجود میآورند .این فرایند اکتشاف که همان
تحقیق بنیادی است ،با آشکارسازی مفاهیم جدید،
نظریات پیشین مرتبط با موضوع را توسعه داده و آن
39. laclau and Mouffe
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را به گونهای جامع بیان میکند.

 .4بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای پژوهش و نظریه حاصل
از اجرای روش نظریه دادهبنیاد ،استنباط نظری
پژوهشگران بر این بود که عضویت در گروه داعش
در اثر تعامل عوامل موقعیتی ـ بیرونی و عوامل
درونفردی ،تحت تأثیر بستر حاکم و متغیرهای
مداخلهای با استفاده از راهبردهای مختلفی از جمله،
همنوایی گروهی در سنخ اطالعاتی در گام نخست
و ادامه فعالیت اعضای داعش تحت تأثیر راهبرد
همنوایی گروهی در سنخ هنجاری قابل تبیین است.
افزایش تنش در روابط اجتماعی و همچنین در
شخصیت درونفردی از جمله پیامدهای عضویت و
ادامه فعالیت در گروه داعش بودهاند .تعامل رهبرانی
که به دنبال کنترل جمعی و نفوذ اجتماعی بودند و
جوانان سرخورده و سراسر نیازی که آمادگی روانی
بسیار زیادی برای همنوایی گروهی و پیدا کردن خود
گمشدهشان داشتند با کمک کانال ارتباطی برخاسته
از تکنولوژی (شبکههای اجتماعی نوین) توانست
داعش را در مدتزمان بسیار کوتاهی به عنوان یک
پدیده نوظهور در دنیا ایجاد و گسترش دهد.
هر کاربر اینترنتی به عضویت گروهی مثل داعش
درنمیآید ،مگر واجد ویژگیهایی همچون جوانی
و کمتجربگی و فقدان مهارتهای شغلی مناسب،
فقدان استقالل شخصیتی ،بیکاری و بیحوصلگی و
تالش برای جستوجوی زندگی جدید ،تأثیرپذیری
از وعدههای دادهشده در زمینه تأمین منزل و کار،
گذراندن زمان زیاد در سایتهای اینترنتی ،آمادگی
باال برای شستوشوی مغزی توسط حامیان و مفتیان
گرایشهای سلفی و جهادی ،احساس سرخوردگی
و یأس ،جهل و ناآگاهی نسبت به حقیقت دین و
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دانایی ،فقدان سواد رسانهای ،احساس حقارت،
بحران هویت و غیره باشد و از طرفی هر گروه مدعی
هم نمیتواند جوانان را به عضویت خود درآورد مگر
واجد ویژگیهایی همچون رهبری کاریزماتیک،
داشتن نیروهای حرفهای و خبره در حوزه تکنولوژی
ارتباطات ،توان و قدرت سیطره اطالعاتی ،قدرت نفوذ
و ذهنشویی ،منابع مالی فراوان و دلخوش کردن
جوانان به وعده ساختن دنیایی جدید و متفاوت،
کارهای تبلیغاتی و پروپاگاندا در حوزه آسیبدیدگان
اجتماعی اعم از کودکان ،زنان و جوانان ،توان سرگرم
کردن جوانان و پر کردن اوقات فراغت آنان به قصد
جامعهپذیری و درونی ساختن فرهنگ خود ،تالش
برای انفکاک ذهنی کاربران و مخاطبان با استعاره
خودی و غیرخودی و ایجاد تصورات قالبی و روابط
معنادار در بین گروههای هویتی برخاسته ازسیستم
فکری و ایدئولوژیک گروه و غیره باشد.
به طور خالصه گام اول برای جذب اعضای
گروه داعش نفوذ اطالعاتی یا همنوایی اطالعاتی و
گام دوم برای ماندن عضو در گروه داعش همنوایی
هنجاری بوده است .داعش با استفاده از تمام تالش
خود در کنار حمایت قدرتهای بزرگ متأسفانه در
زمانی کوتاه توانست این دو گام را عملیاتی ساخته و
بهسرعت گسترش یابد .تشکیل داعش و گروههایی
نظیر آن ،حاصل پس زده شدن و تحقیر از سوی
خانواده و جامعه و همچنین از تبعات جهانیسازی
است .فرایند افراطگرایی ،نتیجه تعامل پیچیدهای از
عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،هویتی و غیره
است که فاکتورهای بسیار پیچیده ،متنوع اجتماعی
و فردی محسوب میشوند.
داعش در حال حاضر یک سازمان ضعیف است؛
زیرا قلمرو و اعتبار سابق خود را از دست داده است.
ولی ،این گروه زمانی به هویتی قدرتمند تبدیل شد.
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داعش ممکن است بیاید و بهخصوص در شکلی
که ما در حال حاضر مشاهده میکنیم برود ،با این
حال ،تکنیکهای روایت استراتژیک و پیامهای آنها
ممکن است ادامه یابد؛ نهتنها با داعش بلکه با هر
گروه افراطی خشونتآمیز میتوان در آینده مواجه
شد؛ همچنانکه داعش در حال نابودی است باید
تفکر داعشی نیز باقی نماند (علیبخشی.)1396 ،
شناخت استراتژیهای عمل آنها به عنوان نیروهایی
که مولود جهانیسازی هستند ،میتواند بر واکنش
مناسب اقشار مردم و بهخصوص جوانان هر کشوری
در مواجهه و مقابله با آنان و تسلیم نشدن در مقابل
هجمه و فشار تبلیغاتی آنان مؤثر باشد.
در این پژوهش ،عدم امکان مصاحبه مستقیم با
اعضای گروه داعش جزء محدویتهای پژوهشی بوده
است ،ولی در عین حال دسترسی به پژوهشهای
معتبر و قابل استناد علمی از جمله نقاط قوت این کار
بوده است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،در ادامه
پیشنهادهایی جهت پیشگیری از شکلگیری گروههای
سلفی ـ تکفیری همچون گروه داعش ارائه شده است.
آموزش سواد رسانهای و فرهنگ صحیح استفاده
از شبکههای اجتماعی از طریق رسانه ملی؛ اجتناب
از سلیقهمحوری که موجب گسترش نارضایتی و
درنهایت فرصتسازی برای تکفیریهاست؛ پرداختن
به آموزش و پرورش حوزه دین به عنوان حقیقتی
پایدار بر مبنای اصل اسالم؛ محرومیتزدایی و توجه
به توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مناطق
مختلف کشور؛ توجه به سرمايههاي فرهنگی ـ
اجتماعي در مناطق مختلف کشور؛ مطالعات و
پژوهشهاي چند جانبه علمی.

استعدادهای رهبری قویتر و روابط اجتماعی
معقولتر و بدون وجود احساس حقارت باشند،
جهان از وجود داعش و سایر گروههای تروریستی
پاک خواهد شد ،در غیر این صورت داعش با
چهرهای جدید دوباره به ظهور میرسد که امید است
با تدبیر سیاستگذاران و متخصصان آگاه ،هوشیار و
زمانشناس ،هرگز چنین نشود.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این پژوهش رعایت شده
است.
حامي مالي

این مقاله حامی مالی نداشته است.
مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان در نگارش این مقاله مشارکت
داشتهاند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
ندارد.

با توجه به نیازهای اصیل جوانان ،چنانچه جوانان
جامعه دارای کارایی فکری بیشتر ،خودنیرومندتر،
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