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 چکيده
رغه   بهه . گرددیالمسلمین در عراق برمبه نفوذ تفکر اخوان بنیادگرایان مذهبی تروریستی در عراقریشه پیدایش  زمینه و هدف:

هها   رفی کهرد  بایهد گفهت کهه بیشهتر رهبهران گهرو        به جهان اسالم مع هانیجومشی مسالمتالمسلمین خود را با خطاینکه اخوان

جوامعی که در گذشته وجود داشهته  جوامهس سهنتی بهود  اسهت.       .اندالمسلمین برخاستهاز بطن اخوان بنیادگرا  تروریستی در عراق

هها  شهی از نن جوامعی که امروز وجود دارند  دو دسته هستند: مدرن و در حال گذار. جوامس در حال گذار جهوامعی هسهتند کهه ب    

 بهان یگربهه بها برهران دسهت    اغله  و  رونهد یمدرنیته پیش م  سومرور با مدرنیزاسیون بهمدرن و ب شی سنتی است. این جوامس به

 مدرنیته در پیدایش بنیادگران مذهبی رادیکال در عراق است. ریتأث. هدف مقاله حاضر  بررسی هستند

 ترقیه   نمهار   است. جامعهه  شد  انجامترلیلی و با ابزار پرسشنامه  -یفیپیمایشی با روش توص صورتبهمقاله حاضر  روش:

 منظهور بهه . شهد  بهرنورد  نفهر  871 نمونهه  تعهداد  مورگهان   جهدول  برابهر  کهه  امنیتهی  سیاسهی و  کارشناسان از شامل نفر 453 شامل

 شهد   گیهر  بههر   رگرسیون و تی ها ننزمو و SPSS افزارنرم از پرسشنامه  طری  از گردنور  ها داد  و اطالعات وترلیلتجزیه

 .است

عهراق   در تروریسهتی  و مهذهبی  بنیادگرایهان  در خصهو  هههور   شد عنوانهمه متغیرها   ها  ترقی  براساس یافته :هايافته

 موضهو   خصهو   در را تهأثیر  تهرین بهیش  درصهد  9922 میهانیین  با( ا رسانه) فرهنگ ها ها  مؤلفهمؤثر بود   ولی در مقایسه نن

 .است بود  مؤثر اقتصاد  و سیاسی فرهنیی  و یاجتماع ها مؤلفه  نن از بعد و داشته

از یکسهو   عهراق اقتصاد  و فرهنیهی   ؛ها  اجتماعیبرران تفسیرها  سلبی از اسالم؛ ها  مدرنیته؛نظریه براساس گیری:نتیجه

سهب  پیهدایش   اییها  خهود در موازنهه قهدرت     هها بهرا  حفهو موقعیهت و ج    ا  ننو دخالت بازییران خارجی و متردان منطقهه 

 بنیادگرایان تروریس  گردید.

 بنیادگرايي، تروريسم، مدرنیته، امنیت، عراق.   :هاکليدواژه
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 Moradi.abdolah@gmail.com  دانشیا  عالی دفا  ملی المللاستادیار روابط بین .9

 ajsani1361@gmail.com     نموخته دور  دکتر  علوم سیاسی  و پژوهشیر ارشد امنیت ملی دانش .4
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 مقدمه و بيان مسئله

بهرا  یهف فرقهه مهذهبی      مهیالد   91 قهرن برا  ن ستین بار در اوایهل   که 8بنیادگرایی

کهار  در مرافلی مرافظهه  82در اواخر قرن  کاربرد یافت. این فرقه مترد  االتیمسیری در ا

 س یت گرفت و از بدنه پروتستانأدر نمریکا نش ییگرالیاز کلیسا  پروتستان و از خالل انج

قطهس رهبهر    طهور بهه  مترد  االتیا .عنوان یف گرو  افراطی رو  به رشد نهادو به جدا شد

جهور    کها  ینمر یه مورخ مهذهب طور ک. همان9(943: 9115استارک ) بود ونیزاسیجهان در مدرن

 یجنهبش مهذهب   فیه درواقهس   بنیادگرایانهه جنهبش   نیه   اکننهد یبرث م یرانیمارسدن و د

امروز  با نغهاز ههزار  سهوم  هویهت      .4(8221  تیو اسهم   وودبور ؛8224 زبروتیر ؛8211)مارسدن بود

گهزینش معنها و    اند. بنیادگراها  اسالمی امروز  در عراق بابنیادگرایی اسالمی اثرگذار شد 

کنند می د یها  برگزانرصار  کردن نن  انرژ  خود را صرف به کار بستن معانی و ویژگی

ایهن منظهر  بنیهادگرایی     از .(7: 9114  3نلمونهد و همکهاران  ) ب شهند و به هویت خویش قوام مهی 

زدایی اسهت  ها  سکوالر  شهر  شدن و سنتها  ناراضی به فرایندواکنش گرو  یروشنبه

ننچهه حها ز اهمیهت    . 5(84: 8221درایهد  ) اندیاد کرد « جهان ه التینی شدن »ه برخی از نن به ک

هها  متعهدد سهب  پیهدایش     بهه دلیهل برهران    کهه  بررسی تقابل دین و مدرنیته است  است

 عراق بها بنیادگرایان مذهبی تروریستی شد  است. در این ارتباط  ازجملهها  رادیکال گرو 

 نیتهر یکی از مه  توانیپیشینه تمدنی در هزار  پنج  قبل از میالد را م و« سومر » کهننام 

م   239فرهنیی در خاورمیانه به شمار نورد که با ورود در قلمرو اسالم در سهال    هاکانون

« ییِادگرایه بن» عنهوان ننچه امروز  به که  طوربهدرنمد؛  ییادگرایضد بن ها قط یکی از  به

. (82 :8438)خسروشهاهی  هسهت  « اههل حهدیث  » مکته  ادامه همان  هک عراق معروف است در

قمر  و هشت  مهیالد   تقابل این دو جریان فکر  مش صاً مربوط به اواخر قرن دوم  عمد 

در ها  سیاسی متفاوتی در جههان اسهالم پدیهد نمهد.     نن اندیشهدر راستا  به بعد است که 

                                                           
1. Fundamentalism. 

2. Finke R, Stark R.  

3. Marsden Riesebrodt M Woodbury RD  Smith. 

4.Almond GA, Appleby RS, Sivan E. 

5. Derrida. 
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 بهه انکار نیست.  و عباسی قابل  اموو همیرایی اهل حدیث با خالفت  مناسبت  حالعین 

م بها مرکزیهت بغهداد را مرحلهه      751خالفت عباسی در سهال   توانیهمین دلیل است که م

دسهتیا    سه تییر  در دور  قهادر    که  طوربهی در نظر گرفت. یجدید  از تطوّر بنیادگرا

و انقهال    شهورش همهین دوران    در .خالفت و فقیهان وابسته تا به نن حد بهه او  رسهید  

از درون ایهن   تیه نهادربغهداد را فراگرفهت و    ی یبنیهادگرا  عنهوان یکهی از امهوا    حنابله به

 نیه ا از بعد. ی سر برنوردیجریان بنیادگرا گذارانیعنوان تئوریسین و بنابن تیمیه به حوادث 

ایی اولیهه فرمهانرو    های معاصر در سالیعنوان مجدد بنیادگراعبدالوهّا  بهمرمدبندوران  

ی نتوانسهت در ننجها   یخاطر اندیشه بنیادگرابه اماوارد بغداد شد   احمد پاشا سلطان عثمانی

 پیهروان با مرمد بهن سهعود     اشیمانیپدنبال ه  بهنن   ازپس . (43: 8411سیدنژاد ) بیاورددوام 

و  8118  هها سهال  طهی به عراق یورش برد  و در تجدید ایهن حمهالت وحشهیانه      یوهاب

 درعام شدند و حرم کربال مورد غارت و ت ری  قرار گرفت. بر هزاران نفر قتلالغ ب  8119

ل اسالمی یا جنبشی دینی از سو  علمها و  تشکّ هیچطول دور  زمامدار  عثمانی بر عراق  

نیرفت جز م الفت ضعیف با انقال  تریکه جهوان کهه طهی     شکلمؤسسات سنی مذه   

بهه تظهاهرات    ترریفشد. بارزترین فعالیت این کمیته   بغداد تشکیل در« لجنه المشور » نن

اصهلی عهدم    علهت . 8(91: 9183  کهروک ) بهود خیابانی با شعار بازگرداندن حاکمیهت شهریعت   

این دور  را باید در راسهتا  وفهادار  علمها  اههل      طیدینی در عراق   ها گرو پیدایش 

ر سهازگار  بها حاکمهان    هها در تأکیهد به   سنت به خالفت عثمانی و نیز نیهرش سیاسهی نن  

علما و رهبرانشهان همهوار  بهه تجدیهد خالفهت       ژ یوبهاین معنا که اهل تسنن   بهدانست؛ 

 موصهل   9ها مثل رشید رضااسالمی و اتراد بزرگ اسالمی اهتمام داشته و حتی برخی از نن

گرچهه ههیچ    .(35: 8425 امیر  و اقبال) بودعنوان مرکز خالفت اسالمی پیشنهاد کرد  عراق را به

لرها  تهاری ی     بهه ین ترتیه    ه ابنیامد.  در عراق به وجود 8211تا سال  جنبش رادیکالی

المسهلمین  در عراق را باید تابعی از گسهترش سهاختار اخهوان    بنیادگرا  هاسازمان ن ستین

                                                           
1. Crooke, Alastair. 

2. (1865-1935). 
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؛ پدیهد نمدنهد   8عهراق اخهوان    هها مصر در دوران معاصر دانست که ترت تأثیر نن شهاخه 

 موضسو بسیار  دییر   گرفته شیدر پ را« مسلرانه» را عراق   هایاز اخوان برخیبنابراین 

  مهیالد   9114عراق توسط نمریکا در نوریل  اشغالدر این میان   ضد اشغال ات اذ نمودند.

لرها    کهه از  رودیی در عراق به شهمار مه  یبنیادگرا  هاگرو  تیعطفی در تاریخ فعال نقطه

. اعهالم  9(52: 9183نرسون ) نیستپیش از نن   هابا دور  سهیمقا لگستردگی و تأثیرگذار  قاب

تنهها ب شهی از فهرسهت طهوالنی      4 گهرا مسلح بنیهاد   هاموجودیت و شرو  فعالیت گرو 

رشد و نمهو بنیادگراهها  افراطهی و     موج   اشغال عراق توسط نمریکا دیتردیهستند که ب

. 5(35: 9119الیهر  ) گردیهد  3معصه  زرقهاو   به جبهه مرکز  القاعد  بهه رهبهر  ابو   تیدرنها

و شکست روند سیاسی  اریعدر عراق مبتنی بر ایجاد جنگ تمام یان تروریس بنیادگرا راهبرد

جدید و اخرا  نیروها  خارجی استوار بود و توانستند منازعات مذهبی را به مسهئله اول و  

  هها ها و جنهبش سازمان .2(5: 9111)رایدل  اصلی مسلمانان و ن بیان جهان اسالم تبدیل کنند

 :از 7اند  عبارتکنندیالقاعد  در عراق فعالیت م مرکزیتمتعدد  که حول 

  هااین سازمان ارتباط مسترکمی با سازمان. سازمان قاعد  الجهاد فی بالد الرافدین -8

 ارتهش انصهار   -9؛ دارد« ثور  العشرین  هاگردان -ارتش اسالمی عراق »مثل   نظامی بعثی

افراطی عراقهی و    هایو اعضا  نن را سن شد  لیافراطی تشک  هایاین جمس از سن. السنه

این گرو  . ارتش اسالمی عراق-4؛ دهندیتشکیل م صدامو برخی از عناصر رژی   یعراقریغ

جهیش الطا فهه    -3 اسهت؛  شهد   لیافراطی و عناصر  از رژی  سهاب  تشهک   انیگرااز اسالم

ههور کرد. حوز  فعالیت ایهن گهرو  در    میالد  9115در اواخر ژو یه این گرو  . المنصور 

                                                           
 «.جمعیت علما  مسلمین»و « اتراد اسالمی کردستان»  «اتراد علما  مسلمان کردستان»  «احز  اسالمی عراق»  .8

2. Zelin, Aaron Y. 

المجموعهه  »  «مقهاتلوا الجههاد و جهیش مرمهد    »  «مجاههدوا حدیثیهه  »  «جماعه ابناء االسهالم »  «منطقه الجهاد»مانند  .4

ثهی(   )بع« الجهیش االسهالمی فهی العهراق    »  «تنظی  القاعد  فی بالد الرافدین )التوحید و الجهاد(»  «البنیادگرا یه المجاهد 

 «.جیش المجاهدین»و « جیش الطا ف المنصور »  «جیش الراشدین»  «الجبهه االسالمیه للمقاومه العراقیه»
4. 1966-2006. 

5. Algar, Hamid. 

6. Riedel. 

7. http://makhaterltakfir.com. 
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گهرو  یهاران اههل سهنت      -5؛ مناط  الطارمیه المشاهد   التاجی  الطیفیه و عویریج اسهت 

و حهوز  فعالیهت    نمد به وجودمیالد   9115این گرو  در ژو ن . )مناصروا و اهل السنه(

منطقهه الهدور   بغهداد و ابورشهید هه        نن گرو  مرکز و جنو  عراق )بصر ( است و در

 9115در « قاعهد  الجههاد فهی بهالد الرافهدین     »سهازمان  . سپا  عمر -2؛ دارد ییهاتیفعال

 گهرو   .گرو  االنصار وابسته به گردان انترهار  بهراء بهن مالهف     -7شد؛  تشکیل میالد 

. لره ( جهیش مرمهد )ا   -1؛ عملیات بر عهد  گرفت یازد گردان براء بن مالف مسئولیت 

هها   و طرفدار تبعیض نژاد  براسهاس انتسها    هایها و بعثاز تکفیر  ا شامل مجموعه

 -81؛ حوز  فعالیت این گرو  در موصل و فلوجه است. گرو  ابوایمن-2؛ است  ار یعش

رویکرد یکسهانی   گرو  نیا داعش  -89و  گردان حسن بصر  -88؛ گردان زبیر بن عوام

تروریستی در طول یهف دههه    ها رفتار این گرو  در کل .(17: 9183  8فریدمن)دارد وهابیتبا 

تهر و  دهد که این گرو  دارا  افکار رادیکهال خصو  چند سال اخیر  نشان میگذشته و به

 بنیادگرا  سهلبی  فقه . (53: 9111 4کاتظمن ؛812: 9115  9جرجس) باشندمی  زترینماعمال خشونت

را بها   نمیهز هها توانسهتند احساسهات خشهونت    ت و ننشکل گرف ها  تکفیر جریانتوسط 

از طری  انهوا   توان ها را میمنابس مالی نن. (9185 3جی فریهدمن ) بیامیزندباورها  مذهبی دره  

ها  تروریسهتی از افهراد   بیشتر اعضا  این گرو . (9183سپتامبر   5ان وا  تی) کردارزیابی  قاچاق

ایهن   سهاختار  ارکهان  نیترمه  از . یکی(17-21: 9183  2اشمیت)هابرد و باشند می از وهابیت متأثر

« جهاد » به موسوم اینترنتی هایا یپا. (49: 9183  7دوکوپیل)است    اها  رسانهفعالیت هاگرو 

  ههالیوود   هها فهن که با  عوامل رسانه هستند ازجمله« الریات»شبکه تلویزیونی « جهاد »

 .(72: 9185 1)کوتیگذارند نرو  کشتن را به نمایش می

                                                           
1. T freidman. 

2. Gerges, F A. 

3. Katzman. 

4. G Friedman. 

5. NYT,Sep. 

6. Hubbard & Schmitt. 

7. Dokoupil. 

8. Cottee. 
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هها در درون یهف مهذه     ها  دینی بنیادگرا در سطح جهان و تنهو  نن با توجه به تنو  جریان

ها معتقهد بهه خطاناپهذیر    همه نن -8 ازجملهها  مشترکی دارند خا   جریانات بنیادگرایی ویژگی

از  -4باشهند؛  خواههان بازگشهت مجهدد بهه اصهول و مبهانی مهی        -9بودن متون مقهدس هسهتند؛   

منهد  از تعهالی  و تعهالی دینهی      انتقاد کرد  و معتقدند که هستی انسهانی بهدون بههر     س یوالرسک

ها  ایهد ولوژیف بهرا  مرافظهت از      افراد را به تشکلرو نیا ازبنیاد  است. هستی فقیر و سست

کننهد هویهت گروههی    در واکنش به بررانی که تصور مهی  -3کند؛ منبس مشروعیت الهی تشوی  می

شهامل   «دییهران »ا  از خهود را درگیهر بها مجموعهه     -5شهوند؛  کنهد ههاهر مهی   را تهدید می اهنن

ها  سهکوالر و نمادهها  مدرنیسهتی و سکوالریسهتی کهه        نوگراها  ناسیونالیستهاستیسکوالر

همهوار    -2 ؛8(21و  812: 9113 8221شهیرین   ) بیننهد اسهت  مهی   شد  جادیاها توسط مدافعان این ارزش

را شیطان و دشمن برا  کسه  هویهت خهود     «دییران»  خیالی اگونهبهنن هستند تا مترصد 

کننهد؛  خود تعریف مهی  نظر موردرویدادها  تاری ی را در جهت هدف غایی  -7؛ دهندجلو  

 «غیهر »در برابهر   -2کننهد؛  ها  جزمی  خودنگاهی تهاری ی را نفهی مهی   اندیشه بر هیتکبا  -1

 غهر   تمهدن و با فرهنگ  -81چینند؛ ماعی مرکمی دور خود میمرزها  اید ولوژیکی و اجت

 شکمهابی  البتهه  را ناسازگار بها اسهالم کهه    هانیا همه   چراکه(24-911: 8222یانهگ  ) است م الف

 اسهالم  جههان  کنهونی  و مشکالت مسا ل بیند یا سرچشمهاست  می و فقه منرصر در شریعت

 خصهو  بهه اش  فرهنیهی  با تهاج  و ه  اشاستعمارگر  طلبی وطهبا سل داند کهمی را غر 

و ادبهار   نکبهت  متفهاوت  دسهت وش   درجات را  به اسالمی جوامس اخیر  تقریباً همه در دو قرن

 همهه  را برنورنهد   دیهن ها  بنیادگرا  رادیکهال  گرو  نیا .(99: 8427ی مانیسل ی؛نیجز )امیر ؛است کرد 

بها فرهنهگ    ود نه داناخرو   مهی  و نیازها  و معنو  ماد معنو   از نیازها  بشر  اع  نیازها 

غهر ( و   شهناختی اخالقهی  حقهوقی و زیبهایی    هها  و ارزش با فلسفه برا  مثالمتجدد ) غر 

ز ا حاصهل  معیشهتی  و وضس و فناور  تجربی علوم )یعنی نن از موارد  با تمدن در بعضیحتی  

 .9(893: 8228با  اپل مارتی؛) است م الف نن(

                                                           
1. Hunter, Shireen T. 

2. Marty ME, Appleby RS.  
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 یهف  پراگماتیهف  و ا اندیشهه  م تصهات بازگوکنند   که بنیادگرایی سیاسی  ادبیات در 

 حیهات  پهنهه  در سیاسهی  جریهان  یهف  یها  اجتمهاعی  کنشهیران  تها  سیاسی ن بیان از طیف

 بهه  اسهالمی  ادگراییبنیه  دینی  بنیادگراییصورت به اسالم مورد در واژ  این. است اجتماعی

هها   و پافشهار  بهر رو  دریافهت     بنهد یه معنها  پا به  اصهل  در بنیهادگرایی . رودمی کار

حداکثر  از دین و کاربرد نن در تمام ابعاد ذهنی و عینی یا همان  فکهر  و سهیر  و مشهی    

 متهون  الفظهی ترهت  تفسهیر صهورت  به بنیادگرایی م تلف  ادیان در عملی در زندگی است.

 صهفت  که است تاری ی پدید  یف بنیادگرایی کلیطور به ولی دهد؛می نشان را خود دینی 

  یفرهنیه  تهأثیرات  انیار نادید  و یتوجهیب و دینی مشترک اصول سر بر مقاومت نن بارز

کهه دیهن  در     طهور به ؛بر رو  این اصول استسیاسی  اقتصاد   مدرنیته و جهانی شدن 

هها  بنیهادگرایی   ها و مؤلفهننچه از شاخص   استادشد یجوامس م تلف  ترت متغیرها  

اسهت کهه در    یربهوم ی  موجود  رایج است  بیهانیر نهوعی تعهاریف غ   دینی در ادبیات نظر

سیاسهی معاصهر      هایشناسو جریان ها بندها  این حوز  یا در دستهمطالعات و پژوهش

؛ بنهابراین ایهن دغدغهه سهب  شهد  متغیرههایی کهه م هر  مشهترک          کاربرد چندانی نهدارد 

؛ هدفمنهد بررسهی شهوند    صورتبه   شوند در این مقاله کانالیز  شدبنیادگرایی مرسو  می

 سیاسهی  اقتصهاد   اجتمهاعی     هها  برران ریتأث بنابراین  هدف اصلی مقاله حاضر  بررسی

 است. بنیادگرا تروریس  در دین از سلبی تفسیر و فرهنیی

 

 . مباني نظری تحقيق1

 پیشینه پژوهش

 ینه یدر جوامهس د  تیهو  ریگدر شکل یتأمالت فلسف» مقاله در( 9182) . ام8کریستیانا

 یجوامهس مهذهب    ریه گشهکل  یچیهونی  یبررسه   بهرا  یکیهرمنوت کردیاز رو« انهیادگرایبن

کتها  مقهدس او    فیه شد  است. هرمنوت استفاد  یو اجتماع یش ص تیبه هو انهیادگرایبن

 را مهورد « ییادگرایه بن»  ایه م تلهف  دن   ژانرها ییباز کردن متون روا یچیونی ننالیز  برا

                                                           
1. Christina M. Gschwandtner. 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://www.tandfonline.com/author/Gschwandtner%2C+Christina+M
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بهه   زیاو بر متون کتا  مقدس( را ن ی)تمرکز اختصاص  متون نوشتارو  دهدیم استفاد  قرار

است   دیمف اریبس ینید ییادگرایبن در یفلسف و یکیهرمنوت کردیرو نیبنابرا ؛کشدیچالش م

 نمادگرایی  نیدر مورد د یکیهرمنوت کردیتر شدن روباعث گسترد  د یپد نیا  یدق یبررس

 .شودیم تیو هو

در خشههونت  یمههذهب ییادگرایههنقههش بن» مقالههه در( 9112) 8ک و همکههارانشام. بههرو

در برهث   یو روانه  یعوامل روح یبه بررس «اجتماعی یشناختروان لیترل فی: یستیترور

  شهر   یشهناخت قبل از پرداختن به عوامل روان نویسندگان .است پرداخته   مذهبیسیترور

عوامل  نیز. دهدیرا ارا ه م یستیترور قاتیترق یاساس یشناختروان  هاهیاز نظر  م تصر

  رهای  تفسه یاجتمهاع  تی  ازجمله هوشودیم بنیادگرایی مذهبی تیکه باعث تقو یاجتماع

  هها در خشهونت  یعامهل علّه  را  نیه . اگرچهه د  گرو  و اختالفات فرد  رهبری  اجتماع

مهرتبط    اعتقهاد   هاست یدر س اغل  یعناصر مذهب معتقدند   امادهندنشان نمی یستیترور

  هها خشهونت  تیه در تقو توانهد یو مه  شهوند یشهدت ههاهر مه   بهه  یستیبا خشونت ترور

 .مؤثر باشد یستیترور

« سهه یترور تیریو مههد یمههذهب ییادگرایههبن» در موضههو ( 9111) 9مایههف و اسههتیون

 یستیالیستانسیدر برابر اضطرا  اگز یعملکرد مرافظت تواندیم یمذهب ییادگرای: بنگویندمی

در مهورد مهرگ    افراطی انیادگرایبن  نشان داد که نوشتارها یاکتشاف  هالیته باشد. ترلداش

 .شودیم برجسته هانناز مرگ جنبه شاد  مثبت برخوردار بود  و و  یاز لرن احساس

« تعصه    تهالش و  ینه ید ییادگرایه   بنییاقتدارگرا» ( در موضو 9112) 4با  و بروس

 هها  دینهی   داور  نسهبت بهه اقلیهت   ز اعتقادات مطل  و پیشبنیادگرایان افراطی ا معتقدند:

کهامالً سهال     یشهناخت لرها  روان  از هها که نن رسدی. به نظر مسیاسی و قومی برخوردارند

 .برخوردار نبودند ضیتبع و اقتدارگرا  پرخاشیر ؛تعص  از شرایط معمولیو در  اندبود 

                                                           
1. M. Brooke Rogers,Kate M. Loewenthal,Christopher Alan Lewis, Richard Amlôt, 

Marco Cinnirella &Humayan Ansari. 

2. Mike Friedman &W. Steven Rholes. 

3. Bob Altemeyer & Bruce Hunsberger. 

https://www.tandfonline.com/author/Rogers%2C+M+Brooke
https://www.tandfonline.com/author/Loewenthal%2C+Kate+M
https://www.tandfonline.com/author/Lewis%2C+Christopher+Alan
https://www.tandfonline.com/author/Aml%C3%B4t%2C+Richard
https://www.tandfonline.com/author/Cinnirella%2C+Marco
https://www.tandfonline.com/author/Ansari%2C+Humayan
https://www.tandfonline.com/author/Friedman%2C+Mike
https://www.tandfonline.com/author/Rholes%2C+W+Steven
https://www.tandfonline.com/author/Altemeyer%2C+Bob
https://www.tandfonline.com/author/Hunsberger%2C+Bruce
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کهه   کنهد یاستدالل م «تروریستی-مذهبیها  بنیادگرایی تئور »مقاله  در( 9183) 8سلما

و  یی  اصهولیرا یاجتمهاع   هها جنبش - یمذهب  هاتیفعال  گسترد  برا یسه استدالل علّ

در زمهان و   یمهذهب  ز یه انی بها  ترورکه ترت نن  یطیشرا حیدر توض - یمبارزان نخرالزمان

اف را در درون از اههد  یفیط یسه استدالل علّ نی. اکندی  کمف مافتدیاتفاق مخا  مکان 

 هها؛ دولهت   هااستیس ؛زیبرانیچالش یاجتماع    اع  از رفتارهادهدیارا ه م ینید تیفعال

نخرالزمان. عهالو  بهر    سیتسر تا  دارنیخا  د  هاو یش   سلبی از دین؛رهایاز تفس دفا 

  هها تیه در فعال نیه دخالهت د   را بهرا  یم تلفه   هها روش هها  تئور نیاز ا فی  هر نیا

اهداف  شبردیپ  ها از خشونت براکه ترت نن گرو  یطیو شرا یو مذهب یاسی  سیاعاجتم

 .کندیم شنهادی  پکنندیخود استفاد  م

 البتهه  گهرا  ذات رویکهرد  از تأثیرپذیر  با که دیگویمدر اثر خود  (8211) لو یس برنارد

 هد.دمی نسبت اسالم دین ذات به را موجود مذهبی بنیادگرایی منفی دید  با

نظههر  از یغنهه دگا یههد فیهه «تههرور در ذهههن خههدا »در کتهها   (9114) یورگنسههماایر

اول . دهدیی ارا ه میها با بنیادگرانن وندپی و خشونتو  س یدرک ترور  برا یشناختجامعه

 هانن  بلکه ردیگینمتوسط بنیادگرایان با مبنا  مذهبی صورت  الزاماًاینکه ترور و خشونت 

بنیهادگرا  رادیکهال و    داراننیه ددوم اینکهه همهه    کننهد؛ یهه مهذهبی مهی   ترور خود را توج

ها  متون مقهدس خهود هسهتند نهه     به دنبال تطبی  خود با نموز  هانن نیستند  گراخشونت

 ترمیل نن به دییران.

 نیدر حال رشد روابهط به   یاتی  ادبییادگرایبن پیدایشاز مطالعه  گذشته 9این نویسندگان

   نهژاد   از مطالعات به سهاختارها  ی. برخکنندیم یرا بررس یاجتماع یگو زند ییادگرایبن

 4نیز این نویسهندگان  و کنندینیا  م ییادگرایو سن بن ی  نموزشی  خانوادگیتی  جنسیطبقات

                                                           
1. Heather Selma Gregg. 

2. Coreno 2002   ، Doktor 2002   ، Lehrer 1999   ، Srinivasan 2004 ،Toth 2003. 

3. Apple 2001 ،Bendroth 1999 ،Darnell & Sherkat 1997 ،Ellison et al. 1996 ،Emerson & 

Smith 2000 ،Freedman 1996 ،Fulton et al. 1999 ،Gallagher 2003 ،Grasmick et al. 1990 ،

Hoodfar 1996 ،Ingersoll 1995 ،Kirkpatrick 1993 ،Laythe et al. 2002 ،Sherkat & Darnell 

1999 ،Srinivasan 2004.  

https://www.tandfonline.com/author/Gregg%2C+Heather+Selma
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  کننهد ینیها  مه    یمفهاه  نیبر ا انیاصولیرا راتیتأث ای هادگا یبه د یرید یبرخ کهی حال در

 .کنندیم یرا بررس بنیادگرایان  هادگا یورانه و دنون  هامطالعات فن برخی

بنیادگرایی دینی: احیها   فراسو  چپ و راست و »ترت عنوان  کتا در ( 8419) دنزیگ

بر این باور است که فکر احیا  اسالم در قرن بیسهت  از جههات م تلهف رشهد و     « اسالمی

دانهد کهه   ران معاصر میا  جدید و م صو  دوپرورش پیدا کرد. و  بنیادگرایی را پدید 

 سست را غر  جهان یدهسازمان که غر  تأثیرات  واکنشی است نسبت به جهانی شدن و

 است. نمود 

کنهد کهه ایهن    چنهین ادعها مهی   « برخالف جریان»ا  ترت عنوان در مقاله (8471برگر )

چنهد  جهز  کنی   نادرست است. دنیا  امروز بهپندار  که ما در یف دنیا  سکوالر زندگی می

قدر مذهبی متعصبانه است که همیشه بود  است و در بعضی مناط  بیش از ههر  استثنا همان

اسهت.   یعه یرطبیا  طبیعی است و نبهودن نن غ زمان دییر. به عقید  برگر  بنیادگرایی پدید 

یعنی ن بیان سهکوالر    برگر بنیادگرایی را واکنشی به مدرنیته و پاییا  اجتماعی حامالن نن

 .داندمی

دار  به یف نهو  شناسهی دیهن   « اسالم و اید ولوژ »ا  با عنوان در مقاله (8217شپرد )

در اسههالم دسههت زد  اسههت. و  در ایههن مقالههه یههف نمههودار در دو طیههف مدرنیسهه  و   

هها  دقیقهی  هشهت نهو      اسالمی رس  نمهود  کهه در نن بها تمایزگهذار      یخواهتیتمام

دانهد. ایهن سهه نهو  را     سه نو  نن را بنیادگرا می کند کهدار  را از یکدییر تفکیف میدین

 .نامدگرایی تکفیر  میگرایی جدید تکفیر  و سنتگرایی رادیکال  سنتاسالم

 

 تعريف مفاهیم

معنها    بهه  9مهودرنس( ) التینیو مدرن نیز از واژ   التینی 8مودو() ریشهواژ  مدرنیته از 

در مقابهل واژ  عتیه  و    یوسهط  در قرون شد  است. این واژ  گرفته 4(جاست نواکنون )ه 

                                                           
1. Modo. 

2. Modernus. 

3. just now. 
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. مدرنیته در دور  جدیهد و معاصهر  صهرف عبهور از     رفتمیبه کار  8(ننتی کو س) باستانی

 .9(8221جف پالنو  ؛8224دیوید )گذشته نبود؛ بلکه تغییر نیرش به هستی و جهان و انسان است 

  جنبش شهر فی: »کندیم فیتعر گونهنیی را ایبنیادگراریزبروت  تعريف بنیادگرايي:

 ینظ  و روابهط اجتمهاع     پدرساالرنظام   یش ص  یانرالل مفاه بر ضدکه در درجه اول 

 عنهوان ی را بهه یبنیهادگرا بهادام و همکهارانش    نلکهین   .(2 :8224 زبهروت ی)ر «کندههور پیدا می

کشتن و « یعمؤمنان واق»که با استفاد  از نن « یمذهب ییجوز یاز ست  امالحظه قابل  الیو»

  مرزهها  تیه   تقوینه ید تیهو شیخاطر فرسابهرا  4(8222نلکین ) دین را  درکشته شدن 

 (87 :9114  )بهادام و همکهاران   کنهد یمه  فیه تعر تهیسکوالر و مدرن  انهاد  برابردر  ینیجامعه د

 و رییه تغ بهه که با اعتهرا    یو مؤثر مذهب یشناخت شیگرا فیعنوان را به ییادگرایبنننتوان 

؛ (4 :9118 )ننتهون  کنهد یم فیبه جهان تعر شودیمش ص م س یمدرن فید ولوژیا  ریگجهت

 راتییه بهه تغ  یمهذهب  یطهور سهنت  اقهوام بهه   یپاسخ منطق ییادگرایبن»  داردمیبروس اههار 

و مرهدود    یه ت ر یرا در جههان عمهوم   نیاست که نقش د  و اقتصاد یاسی  سیاجتماع

ادگرایی در حقیقت خرو  از عقالنیت و اعتدال رفتهار  اسهت.   بنی؛ (887 :9111 )بروس کندیم

تر  از تهدید را برا  خاورمیانه و جهان ایجاد کرد که بهه  بنیادگرایی هنیامی سطح گسترد 

هها  رادیکهال و افراطهی و مسهلح وههابی      وهابیت را  یافت و در قال  جنهبش  ییادگرایبن

 .(832: 9185توماس ) گشتبازساز  

 هیهنس  جهف  يي مذهبي براساس نظريه نوساازی و مدرنیتاه:  ادگرایبن بسترهای ظهور

 اسهالم  جهان کشورها  در بنیادگرا ها جنبش گیر شکل اصلی عامل را مدرنیته پیامدها 

 سهکوالر  هها  حکومهت  مهیالد   بیسهت  قهرن  21 دهه نغاز از که کندمی بیان و . داندمی

 ایهن  در حاک  ن بیان نمودند  سالمیا ها ارزش جا به غربی ها ارزش ترمیل به شرو 

 و اجتمهاعی  مشهکالت  نتوانستند ناسیونالیس  و سوسیالیس  سکوالریس   ترویج با کشورها

 در افراطی بنیادگرایی رشد هینس نظر به رواز این . نمایند برطرف را کشورها این اقتصاد 

                                                           
1. Antiquus. 

2. Robertson David; Plano Jack & roylton. 

3. Nelkin D. (1996).  



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 8311فصلنامه علمی امنیت ملی  سال یازده   شمار  چهل   تابستان  / 823

 

 بهه  عمهل  در از نوس نظریه شکست نتیجه اسالمی کشورها  در بنیادگرا ها جنبش غال 

 را اسهالم  جههان  مناسه   هها  ویژگی از بعضی فولر. (4 :8418 هیهنس  ) هست خود ها وعد 

 نیسهت   گذشهته  ترجرگرایهی  بهه  بازگشت مفهوم به بنیادگرایی او دیدگا  از زیرا پذیرد؛می

طبه    .(52: 9115فهولر  ) دارد اختیهار  در مهدرن  بهرا   را الزم هها  هرفیهت  اسهالم  جهان بلکه

قهرار   شدن یجهانفرنیند دوبار  زند  شود و در  نی  قرار نبود دونیزاسیسکوالر  ها تئور

دوک  بهروس   یمهورخ مهذهب   بییرد. این برا  متصدیان نوساز  غیر قابل هض  بود گرچه

ی کرد  بهود بنیهادگرایی   نیبشیمنتشر کرد که پ میالد  8212را در سال  یالرنس  کتا  مهم

اید ولوژ  و الهیات  بلکهه در تضهاد بها مدرنیتهه رشهد خواههد        وانعنبهدر دفا  از خدا نه 

« دیه جد  یپهارادا »( نن را 8224) 8ننچهه وارنهر   -  یهر ید  مکت  فکر .(9111 زبهروت ی)رکرد

  بهرا  زیعنوان خهاک حاصهل   به ونیزاسیو سکوالر  ادعا را دارد که نوساز نیا -نامدیم

بنیهادگرایی خیلهی کمتهر شهکل      چهارچو  تهاری ی    در .هسهت  رادیکال مذه   ایاح

تهاجمی به خود گرفته است؛ چراکه پیروانان نن دین به دنبال تطبیه  خهود بها الیوهها      

سهال   911اخالقی متون مقدس خود بودند در حهالی بنیهادگرایی تروریسهتی و تههاجمی     

  دینی خود از طری  الیوهاو به دنبال ترمیل  گرفته شکلاست که در پاسخ به نوساز  

 هفتهاد   و شصت دهه در که بود معتقد سیدرضوان  .9(87-882 :9111 بروس وی)است هستند ترور

 بهود  ننچه. شد مشوش و تیر  وجهی بدترین به متعص  گرایاناسالم ذهن در جهان تصویر

 فراگرفتهه  را جههان  همهه  بهود   چیر  کفر چون و بود ایمان و کفر نبود  هاتمدن و هادولت

 جامعهه  عصهر  در دینهی  بنیهادگرایی  پدیهد   بررسهی  بهه  کهه کاستلز . (857: 8415 السید )بود

 نلهن  اجتمهاعی  جدیهد  هها  جنبش نظریه از الهام با پردازد می جهانی شدن یا ا شبکه

 دینهی  بنیادگرایی جنبش  بدیل اجتماعی مدل و دشمن هویت  مرور سه براساس تورن

 ترلیهل  در را بنیهادگرایی اسهالمی   ههور رون اولویه  .(93-92: 8411 کاستلز )کندمی ترلیل را

 خاورمیانهه  هها  دولهت  اجتمهاعی -اقتصاد  برران مرصول« اسالمی جامعه شناسیجامعه»

                                                           
1. Warner RS.  

2. Bruce S. 
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 ترلیل از استفاد  با و مدرنپست رویکرد بر سعید مبتنی بابی. ترلیل 8(12: 9113 رون ) داندمی

 هههور  کهه  بهاور اسهت   نایه  بهر  سهعید  بهابی . موفه هسهت  شانتال و الکال و ارنستو گفتمان

 افتهاد   اتفهاق  مرهور   اروپها  یها  مدرنیتهه  هژمونیهف  سهیطر   شکستن شرایط در بنیادگرایی

 هه   فرهنیی است  سیاسی ا مبارز  مظهر بنیادگرایی کهیی ننجا از .(47-57: 8472 سعید )است

 بهر ضهد   کهه  دارد نشهکار   سیاسهی  و اید ولوژیف خصلت یابد می پرورش نن متن در که

 مشهابه  موضهعی  از نیهز « هابرمهاس  یهورگن . »(33: 8224سهیبرز  )اسهت   شد  گیر جهت غر 

 بها  تجهدد  کهه  داندمی سرعتی از ناشی مدرنیته  برابر در را سنتی زندگی دفاعی ها واکنش

 بهرا   فرصت عدم و فراگیر و عجی  سرعت همین علت به. است کرد  ترمیل را نن خود

: 9114بهوردر   )اسهت  نمهود   ههور تروریستی ها ریانج جهان  در که است دییران همراهی

 جوامهس  برخهی  در احساس این به ژرف پاس ی بنیادگرایی همچنین. (2-512: 8472وود  هی ؛72

 از و داننهد مهی  گذشهته  قهرون  طهول  در غر  ها سیاست قربانی را خود که است اسالمی

 از تهرس  القها   و نازیسه   و کمونیس  با بنیادگرایان مقایسه در غربی مقامات اههارنظرها 

 .(374: 9114لش )هستند  خاطرنزرد  و ناخشنود اسالم

 دوران م صهو   و جدیهد  ا پدیهد   مهذهبی  بنیهادگرایی  که است معتقد گیدنز ننتونی

  درواقهس  و اسهت  کهرد   سسهت  را اجتماعی جهان ارگانیس  غر  و نظر  . ازاست معاصر

 همچنهین  . (5: 8419 گیهدنز  ) هسهت  جهانی شهدن  ندفرنی به نسبت انفعالی واکنشی بنیادگرایی

« دینی بنیادگرایی تا لیبرالیس  از سیاسی ها اید ولوژ  بر درنمد » کتا  در وود نندروهی

 دنیها   مرصهول  حهال در عین  اما ستیزند می مدرن دنیا  با بنیادگرایان اگرچه است معتقد

 رونهد  دلیهل  چههار  قاله   در را بنیهادگرا  هها  جنهبش  ایجهاد  علهت  و . باشهند مهی  مدرن

 رونهد  انقالبی و سوسیالیس  شکست پسااستعمار   عصر نغاز اسالم  جهان در سکوالریس 

 پهیش  او« جهاد» واژ  باربر از بنیامین هدف. (595: 8472 وود  هی) دهدمی توضیح شدن جهانی

 کهه  است نشد جهانی پدید  برابر در سومیجهان جوامس واکنش نماد مقام در جهاد کشیدن

 ابعهاد  بهه  توجهه  بیشتر اهمیت بر ننچه. (32: 8225 سونیل فولر؛)دارد  خود دل در را غربی سلطه

                                                           
1. Roy Olivier. 
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 هها نن هویهت  درک جههت  غربهی  مرققهین  نثهار  در اسالمی بنیادگرایان ها فعالیت مذهبی

 بهه  جدیهد  نیرشهی  ات اذ با هانن شد موج  که بود میالد  9118 سپتامبر 88 واقعه افزود 

. 8(82: 9119جنهدیزایر  )بپردازند  سیاسی زندگی در نن حضور و سیاسی مذه  و رابطه یبازبین

 الیهو   گیهر  شکل موج  واقعه  این اندنمود  مطر  گرانترلیل از بسیار  چنان که البته

 از بسهیار   بهر  نن هژمونیهف  سهلطه  نن در کهه  گردیهد   نمریکا سو  از هژمونیکی رفتار 

 بنیهادگرایی  دییهر   تعبیر به. 9(52: 9119الفرنچی ) افتی فزونی انانمسلم سیاسی زندگی زوایا 

 مرکززدایی» با که شودمی تلقی جهان ها فرهنگ سطح در تعار  گسترش مظاهر از یکی

وودبر   گفته طب  .(94-91: 8215وود )کند می تأکید سنتی و فرهنیی نگاهیخود بر«  غر  از

بهدون   یسهادگ نن را بهه  تهوان یباشد  اما نمه   ریمتغ فیممکن است  ییادگرای  بن4و اسمیت

بنیادگرایی رادیکهال بیشهتر    چراکهبررسی کرد؛  یمذهب  هاجنبشاین  ی یفه  تار توجه به

 .(8221وودبر  و اسمیت )ست ها  مسیری و یهود  امتوجه جنبش

 یمهذهب   دولت نزاد که ندینیبه وجود م ییدر کشورها زینمخشونت یمذهب  هاگرو 

 و  .(883: 8227 3ایانکهان )دارد ارجهح مهی   یهران یرا نسبت به د نید فی ای کندیرا سرکو  م

نسهبت داد نهه بهه خهود      یاسیس - یمذهب طیبه مر دیکه خشونت را با کندیاستدالل م

 . نید

 هها  برهران  اصلی ترقی  این است که چیونه سؤال  گفتهشیپبا در نظر گرفتن مطال  

 تأثیرگهذار  بنیادگرا تروریس  در دین از سلبی تفسیر و اعی  فرهنییسیاسی  اقتصاد   اجتم

 است؟

                                                           
1. Gendzier, Irene. 

2. Franchi, Haward La. 

3. Woodbury & Smith (1998). 

4. Iannaccone. 
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 مدل مفهومي پژوهش -0نمودار 

 شناسي تحقيق. روش2

اسهت.   شهد   انجام ترلیلی -توصیفی صورتبهروشی  پیمایشی است که نظر  از ترقی  این

 و یهادگرایی مهذهبی  بن گیهر  شهکل  بسهترها   بهه  مبانی نظر  و ادبیات پژوهش  ابتدا بررسی با

 و ابهزار پرسشهنامه    پیمایشی روش از استفاد  با سپس وشد   پرداخته منطقه در وهابیت و تکفیر

 ابعاد سیاسهی  ازجمله و عوامل داخلی و خارجی  نور جمس  جامعه نمار از ها  مورد نیازداد 

مهذهبی   یهادگرایی بن گیهر  در شکل ها  نوساز  و مدرنیتهنظریه اجتماعی و فرهنیی اقتصاد  

 و اسهناد  طریه   دو به  ترقی  این گردنور  روش .است شد ی بررس رادیکال در مرزها  ایران

سیاسی  امنیتهی    کارشناسان ازنفر  453 نمار  نن شامل جامعه و بود  میدانی مطالعات و مدارک

 بهرنورد  فهر ن 871  نمونهه  تعهداد  مورگان  اجتماعی  اقتصاد  و فرهنیی انت ا  که برابر جدول

 افهزار نهرم  از پرسشهنامه   از طریه    گهردنور   هها  داد  و اطالعات لیوترلهیمنظور تجزبه شد.

SPSS است. شد  گیر بهر   رگرسیون و  تی ها نزمون و 
 آزمون آلفای کرونباخ برای بررسي پايايي ابزار تحقیق - 0جدول 

 مقدار آلفا متغير موردبررسي

 75/1 برران نوساز  اقتصاد 

 73/1 برران نوساز  سیاسی

 77/1 برران نوساز  اجتماعی هویتی

 74/1 تفسیر سلبی از مذه 

 79/1 برران نوساز  فرهنیی
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   اسهت بهاالتر   71/1با توجه به مقدار نلفا در متغیرها  فوق  چون این مقهدار از سهطح    

نهی بهاالیی     ابهزار ترقیه  مها )پرسشهنامه( از همبسهتیی درو     هها هیه گودهد کهه  نشان می

و ننچهه   استبرخوردارند و بیانیر این است که: ابزار ترقی  ما از پایایی مناسبی برخوردار 

 ای   سنجید  است.را که درصدد سنجش نن بود 

 

 هایافته ليوتحلهیتجز. 3

 تروريستي های بحران نوسازی اقتصادی مؤثر در پیدايش بنیادگرايي مذهبيبررسي مؤلفه - 8جدول 

 ای اقتصادیهمؤلفه
کامالً 

 موافقم
 موافقم

تا 

 یحدود
 مخالفم

کامالً 

 مخالفم
 ميانگين

انحراف 

 معيار

داخلهی  گهذار   ضعف سهرمایه 

 خارجی
9492 4292 9492 292 493 4992 8914 

 1925 3928 1 1 8793 5297 9591 بیکار  جوانان

در امور مالی بنیادگراها  حمایت

 نموزشی
4295 8793 4792 1 193 4992 8982 

مواصههالتی در   هههانبههود را 

 عراق
8597 4191 4194 598 8198 4955 8984 

 1952 4947 1 1 792 5792 4394 فقر مالی و مررومیت

عدم تمایل فعاالن اقتصاد  بهه  

 گذار سرمایه
4498 4792 9399 598 1 4918 1911 

 گههههذار  درسههههرمایهعههههدم 

  گردشیر
8294 9198 9299 9293 1 4925 8913 

برهران   هها  مؤلفهه  کهه بهه بررسهی    (9) جه به نمارها  پراکندگی مرکز  جهدول با تو

ترین تها  در عراق اختصا  دارد  بیش مؤثر در پیدایش بنیادگرایی مذهبی نوساز  اقتصاد 

بهه ترتیه     هها از دیهدگا  کارشناسهان در برهران نوسهاز  اقتصهاد       ترین اهمیت مؤلفهک 

 و تولیهد   مراکهز  نبهود  بهه  توجهه  بها  کار جویا  راداف و جوانان بیکار  اختصا  دارد به:

 و منهابس  و بکهر  طبیعهت  از اسهتفاد   در گردشیر    در صنعتگذارهیسرما عدم زا اشتغال

 مهالی  هها  کمهف  در منهاط  مرهروم    مواصهالتی  هها  را  نبود مرروم  مناط  ها فرصت
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 ضهعف  نموزشهی   ا بناهه  و مسهاجد  احهداث  در جهت و مردم به اییبنیادگرایان فرامنطقه

 بهه  اقتصاد  فعاالن تمایل عدم درنمد  ایجاد عدم و دولتی و خصوصی ب ش گذار سرمایه

 مرروم. مناط  در گذار سرمایه

 
 مذهبي تروريستي بنیادگرايي در پیدايش مؤثر نوسازی سیاسي بحران هایبررسي مؤلفه - 1جدول 

 سياسيهای مؤلفه
کامالً 

 موافقم
 موافقم

تا 

 یحدود
 الفممخ

کامالً 

 مخالفم
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 از بنیادگرایهان  سیاسهی  حمایت

 فرق مذهبی
292 5999 4394 1 492 4942 1918 

 در داخل و نظامی و امنیتی جو

 منطقه
8198 4992 9191 49 395 4911 8981 

 1927 4911 1 1 9795 5493 8298 یربومیغمدیریت 

 1975 4918 1 598 83 5193 9995   ن بیان به یتوجهیب

 1912 4927 1 2 2 5991 9299 نزاد  مذهبی عدم

و  سیاسهی  احهزا   نزاد  عدم

 مدنی
8599 49 4992 9199 1 4957 1927 

 

برران نوساز   ها مؤلفه که به بررسی (4)با توجه به نمارها  پراکندگی مرکز  جدول

تهرین  ترین تها که   یشدر عراق اختصا  دارد  ب مؤثر در پیدایش بنیادگرایی مذهبی سیاسی

بهه ترتیه  اختصها  دارد     ها از دیدگا  کارشناسان در برران نوساز  سیاسیاهمیت مؤلفه

 جهو  فهرق مهذهبی    از ا فرامنطقه مذهبی بنیادگرایان سیاسی حمایت ی ربومیغمدیریت  به:

 خه   نهوعی  ایجهاد  و مدنی و سیاسی احزا  نزاد  عدم منطقه  در داخل و نظامی و امنیتی

 افهراد  بهه  توجهیبی فرق مذهبی  از ا فرامنطقه مذهبی بنیادگرایان سیاسی حمایت اسی سی

 با نفوذ. و ن به
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 مذهبي بنیادگرايي در پیدايش اجتماعي مؤثر و بحران نوسازی فرهنگي هایبررسي مؤلفه - 0جدول 

 در عراق

 و فرهنگي هایمؤلفه

 اجتماعي

کامالً 

 موافقم
 موافقم

تا 

 یحدود
 مخالفم

کامالً 

 مخالفم
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 8994 4992 395 8298 193 4394 4497 ترصیالت  سطح بودن پایین

با رویکهرد   دینی جلسات ایجاد

 سلبی
4194 3997 97 1 1 3922 1975 

تنهو  قهومی    با ییهابرنامه نبود

 مذهبی
1 4292 3295 192 1 4955 1972 

ملی  فرهنگ نمادها مهجورت 

 و مرلی
292 5991 4792 1 1 4991 1929 

 1971 4989 1 395 81 2992 8392 عدم توجه به اشتراکات انسانی

بها   فرهنیهی  ارتباط عدم وجود

 نوساز  فرهنیی
9399 38 4192 492 1 4983 1914 

 و فرهنیهی   هها جشنوار  نبود

 با مجامس فرهنیی جهانی هنر 
8392 3494 4394 792 1 4945 1919 

 

هها  برهران   مؤلفهه  کهه بهه بررسهی   ( 3)  پراکندگی مرکز  جهدول  با توجه به نمارها

ترین تها  در عراق اختصا  دارد  بیش مؤثر در پیدایش بنیادگرایی مذهبی هویتی -اجتماعی

به ترتیه    ها از دیدگا  کارشناسان در برران نوساز  اجتماعی هویتیترین اهمیت مؤلفهک 

 و وهابیهت  فرقهه  خصهو   در دینهی  لیغهی تب جلسات و هاکالس ایجاد اختصا  دارد به:

 و فرهنیهی   هها جشنوار  نبود تنو  قومی مذهبی  با ییهابرنامه نبود ها نن اعتقادات سلبی

با نوسهاز    فرهنیی ارتباط عدم وجود سطح پایین ترصیالت مردم  با جامعه جهانی  هنر 

 عدم توجه به اشتراکات انسانی. فرهنیی 
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 در مذهبي بنیادگرايي در پیدايش مذهبي )تفسیر سلبي از مذهب( مؤثر هایبررسي مؤلفه - 2جدول 

 عراق

 مذهبي هایمؤلفه
کامالً 

 موافقم
 موافقم

تا 

 یحدود
 مخالفم

کامالً 

 مخالفم
 ميانگين

انحراف 

 معيار

  هههاتیههاقل رفههتن حاشههیه بههه

 مذهبی و قومی
8392 5991 8599 8495 492 4942 8919 

 دینی مدارس و مساجد ساخت

 و منطقههه کشههورها  توسههط

 وابسته افراد گماردن

9492 9399 8195 9299 395 3922 3993 

-حاکمیت به تفهاوت  یتوجهیب

 ها  مذهبی
9197 9197 9397 81 1 4949 8917 

 و نموزشههی  جلسههات  ایجههاد 

در  مههذهبی بنیههادگرایی تبلیغههی

   مجاز فضا

8297 3192 94 193 1 3991 1915 

 در مهذهبی  علما  عدم فعالیت

 ییهمیرا
 1972 3929 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

 

تفسیر سلبی از  ها مؤلفه که به بررسی (5)با توجه به نمارها  پراکندگی مرکز  جدول

تهرین  ترین تها که   در عراق اختصا  دارد  بیش مؤثر در پیدایش بنیادگرایی مذهبی مذه 

 صا  دارد به:به ترتی  اخت ها از دیدگا  کارشناسان در تفسیر سلبی از مذه اهمیت مؤلفه

 جلسهات  ایجهاد  کنهد  منفی ایجاد مهی  ریتأثیی همیرا در دینی و مذهبی علما  عدم فعالیت

 سهاخت  دارد  ریتهأث   مجاز  در جذ  نیهرو  در فضا مذهبی بنیادگرایان تبلیغی و نموزشی

بها   وابسته افراد گماردن و منطقه کشورها  توسط دینی فرهنیی  مراکز و مدارس و مساجد

حاکمیهت   یتهوجه که   مذهبی  و قومی ها اقلیت رفتن حاشیه به خا   موارد تبلیغ هدف

 ها  مذهبی.به تفاوت
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 تروريستي در عراق مذهبي بنیادگرايي پیدايش در مؤثر فرهنگي هایبررسي مؤلفه -6جدول 

 ایرسانه هایمؤلفه
کامالً 

 موافقم
 موافقم

تا 

 یحدود
 مخالفم

کامالً 

 مخالفم
 ميانگين

معيار 

 رافانح

 8912 3945 794 395 9591 38 9894 تلویزیون ها شبکه ملی پوشش عدم

 8914 3932 2 391 9891 5594 2 بنیادگرایان ها شبکه فعالیت

 1972 3982 1 395 9795 5898 8292 داخلی ها شبکه از مردم روگردانی

 1979 3994 1 492 9299 5493 8495   تلویزیونی متنو هاکانال نبود

 1971 3998 1 193 8298 5193 83 همیرایی  هابرنامه نبود

برهران   هها  مؤلفهه  کهه بهه بررسهی    (2)با توجه به نمارها  پراکندگی مرکز  جهدول  

ترین تها  در عراق اختصا  دارد  بیش مؤثر در پیدایش بنیادگرایی مذهبی نوساز  فرهنیی

به ترتیه  اختصها  دارد    ییفرهن ها از دیدگا  کارشناسان در عواملترین اهمیت مؤلفهک 

 هها  شهبکه  ملهی  پوشهش  عهدم  بنیادگرایان؛ اجتماعی ها شبکه فعالیت رسدمی نظر به به:

 ایجهاد  جههت  در ههایی برنامهه کمبهود   کشور؛ در ها  تلویزیونی متنو کانالنبود  تلویزیون؛

 داخلی.   ها شبکه از مردم عدم اقبال همیرایی؛
 

 کزی از متغیرهای پژوهشآمارهای پراکندگي مر  - 0جدول 

 در عراق( مدرنیته در پیدايش بنیادگرايان تروريسم مؤثر )عوامل

 انحراف معيار ميانگين رهايمتغ

 1921 4937 برران نوساز  اقتصاد 

 1925 4931 برران نوساز  سیاسی

 1912 4959 ی  هویتیاجتماع  نوسازبرران 

 1975 3912 تفسیر سلبی از مذه 

 1921 3992 رهنییبرران نوساز  ف

که به بررسی عوامل ههور بنیهادگرایی   (7)با توجه به نمارها  پراکندگی مرکز  جدول 

ترین میانیین در عوامل هههور بنیهادگرایی   ترین تا ک در عراق اختصا  دارد  بیش مذهبی

تفسهیر سهلبی از    در عراق به ترتی  اختصا  دارد به: عوامهل فرهنیهی    مذهبی تروریستی

 برران نوساز  اقتصاد . برران نوساز  سیاسی  برران نوساز  اجتماعی  هویتی  مذه  
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 آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسي نرمال بودن توزيع متغیرهای پژوهش - 2جدول 

 متغيرها
سطح معناداری 

 آزمون اسميرنف

 1988 اقتصاد   برران نوساز

 1912 نوساز  سیاسی برران

 1981 هویتی ی اجتماع  برران نوساز

 1912 تفسیر سلبی از مذه 

 1917 نوساز  فرهنیی برران

 

 یاآزمون تي تک نمونه - 1جدول 

 های توصيفيجدول آماره متغير

 برران

 نوساز 

 اقتصاد 

 خطا  انرراف استاندارد انرراف معیار میانیین تعداد

871 4937 1921 1913 

 ها  استنباطیجدول نمار 

 حد پایین/ حد باال هاتفاوت میانیین سطح معنادار  درجه نزاد  tنزمون 

81925 877 191118 1937 1938  /1951 

 تأیید فرضیهنزمون:  کلی نتیجه

 برران

 نوساز 

 سیاسی

 خطا  انرراف استاندارد انرراف معیار میانیین تعداد

871 4931 1925 1915 

 ها  استنباطیجدول نمار 

 حد پایین/ حد باال هاتفاوت میانیین سطح معنادار  نزاد  درجه tنزمون 

2981 877 191118 1931 1939  /1928 

 تأیید فرضیهکلی:  نتیجه

 برران

 نوساز 

-اجتماعی

 هویتی

 ها  توصیفیجدول نمار 

 خطا  انرراف استاندارد انرراف معیار میانیین تعداد

871 4959 1912 1915 

 تنباطیها  اسجدول نمار 

 حد پایین/ حد باال هاتفاوت میانیین سطح معنادار  درجه نزاد  tنزمون 

88951 877 191118 1959 1932  /1917 

 تأیید فرضیهنزمون:  کلی نتیجه



 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 8311فصلنامه علمی امنیت ملی  سال یازده   شمار  چهل   تابستان  / 913

 

 های توصيفيجدول آماره متغير

 سلبیتفسیر 

 از مذه 

 ها  توصیفیجدول نمار 

 خطا  انرراف استاندارد انرراف معیار میانیین تعداد

871 3912 1975 1915 

 ها  استنباطیجدول نمار 

 حد پایین/ حد باال هاتفاوت میانیین سطح معنادار  درجه نزاد  tنزمون 

83919 877 191118 8912 1921  /8989 

 تأیید فرضیهنزمون:  کلی نتیجه

برران 

نوساز  

 فرهنیی

 ها  توصیفیجدول نمار 

 خطا  انرراف استاندارد انرراف معیار میانیین تعداد

871 3992 1921 1914 

 ها  استنباطیجدول نمار 

 حد پایین/ حد باال هاتفاوت میانیین سطح معنادار  درجه نزاد  tنزمون 

85958 877 191118 8992 8991  /8945 

 تأیید فرضیهنزمون:  کلی نتیجه

 

ي مذهبي يبنیادگرا شپیداي های متعدد دربحرانبندی آزمون فريدمن برای بررسي و رتبه - 01 جدول

 در عراق
 ميانگين رتبه متغير

 9995 اقتصاد  نوساز  برران

 9931 سیاسی نوساز  برران

 9934 اجتماعی  هویتی نوساز  برران

 9921 از مذه  سلبیتفسیر 

 9922 فرهنیی نوساز  برران

 191118معنادار :  سطح 3نزاد :  درجه 899959اسکوار:  کا  مقدار 871تعداد: 

 

در عهراق بهه    بند  عوامل ههور بنیادگرایی مهذهبی با توجه به نتایج نزمون فریدمن رتبه

نوسهاز    برهران  تفسیر سلبی از مذه   برران نوساز  فرهنیی  اند از:ترتی  رتبه عبارت

 برران نوساز  اقتصادیو برران نوساز  سیاسی و اجتماعی 
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 های  رگرسیونيوزن - 00جدول 

 وضعيت شاخص
ادیر مق

 استانداردشده

نقاط 

 بحراني

سطح 

 معناداری

 ** ** 8 برران نوساز  اقتصاد 

 191118 2954 8995 برران نوساز  سیاسی

 191118 2941 8997 عوامل نوساز  اجتماعی  هویتی

 191118 5982 1912 تفسیر سلبی از مذه 

 191118 5923 71 برران نوساز  فرهنیی

کنندگی عوامهل هههور بنیهادگرایی    دهد که مقدار تبیینمیمدل عاملی تأیید  فوق نشان 

اند از: متغیر برران نوساز  اقتصاد  با میزان بهار عهاملی یها میهزان     در عراق عبارت مذهبی

متغیر برران نوساز  سیاسی بها میهزان    درصد   45( R2و ضری  تعیین ) 52/1همبستیی 

متغیهر عوامهل    درصهد    33( R2و ضهری  تعیهین )   22/1بار عاملی یها میهزان همبسهتیی    

 41( R2و ضهری  تعیهین )   29/1فرهنیی و اجتماعی با میزان بار عاملی یا میزان همبستیی 

ضری  و  35/1متغیر تفسیر سلبی از مذه  با میزان بار عاملی یا میزان همبستیی  درصد  

ان همبسهتیی  متغیر برران نوساز  فرهنیی با میزان بار عاملی یا میز درصد   91( R2تعیین )

در ( P-Valueکلیههه مقههادیر سههطو  معنههادار  )  درصههد . 95( R2و ضههری  تعیههین ) 51/1

تر است که بیانیر نن است که: کلیهه ضهرای    کوچف 15/1ها  رگرسیونی از خروجی وزن

 .استهمبستیی بین متغیرها  نشکار و متغیر پنهان در مدل فوق دارا  تفاوت معنادار  
 های برازش مدل(رزيابي کلیت مدل )شاخصهای اشاخص - 08جدول 
 CMIN/DF CFI PCFI RMSEA وضعیت شاخص

 11/1تر از کوچف 51/1تر از بزرگ 21/1تر از بزرگ 5تر از کوچف حد مطلو 

 173/1 558/1 245/1 495/9 شد وضعیت گزارش

 ** ** ** ** بعد از اصال  مدل

 مدل مطلو  است کلیت مدل

هها  بهد    لیت مدل نیز نشان داد  است کهه وضهعیت شهاخص   ها  ارزیابی کشاخص

( در PCFIو  CFIها  خوبی برازش مهدل ) ( و شاخصRMSEAو  CMIN/DFبرازش مدل )

 .ستینو نیاز  به اصال  مدل  استحد مطلو  و استاندارد مدل 
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 مؤثر تحلیل واريانس برای بررسي مقايسه میانگین بحران نوسازی اقتصادی آزمون - 01 جدول
 در عراق به تخصص پاسخگويان بنیادگرايان مذهبي تروريستي پیدايش در

 ميانگين تعداد متغير
درجه 

 آزادی
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

نتيجه 

 آزمون

برران 

نوساز  

 اقتصاد 

 4953 47 مت صصان اقتصاد 

3 1995 1921 

عدم 

تفاوت 

 معنادار

 4933 25 مت صصان سیاسی

 4933 49 شناسیمت صصان جامعه

 4955 94 مت صصان فرهنیی

 4931 98 مت صصان دینی

 

هها  پاسه یویان بهه    میهانیین پاسهخ   در بین شد دید  اختالف فوق  نزمون به توجه با

در عراق به تفکیهف ت صهص     برران نوساز  اقتصاد  مؤثر در پیدایش بنیادگرایی مذهبی

 نبهود   با یکدییر متفاوتی مقادیر دارا  هاانیینمی و است نیردید  مشاهد  معنادار  تفاوت

 تهر کوچهف  1915 بررانهی  سهطح  از کهه  شهد   گهزارش  1921 بها  برابر نیز معنادار  سطح و

مؤثر در پیدایش بنیادگرایی  که برران مدرنیته نمود استنباط توانمی پس است  شد  گزارش

می بود  و کلیه کارشناسان بهر  ها  منسجدر عراق از دیدگا  کارشناسان دارا  پاسخ مذهبی

   دارند. نظراتفاقنن 
 

 تحلیل واريانس برای بررسي مقايسه میانگین بحران نوسازی سیاسي آزمون - 00 جدول
 در عراق به تخصص پاسخگويان مؤثر در پیدايش بنیادگرايي مذهبي

 ميانگين تعداد متغير
درجه 

 آزادی
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

نتيجه 

 آزمون

برران 

ساز  نو

 سیاسی

 4989 47 مت صصان سیاسی

3 8925 1981 

عدم 

تفاوت 

 معنادار

 4949 25 مت صصان اقتصاد 

 9928 49 شناسیمت صصان جامعه

 4999 94 مت صصان فرهنیی

 4997 98 مت صصان دینی
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بهه  هها  پاسه یویان   میهانیین پاسهخ   در بین شد دید  اختالف فوق  نزمون به توجه با

در عهراق بهه ت صهص ننهان       مؤثر در پیدایش بنیهادگرایی مهذهبی   برران نوساز  سیاسی

 نبهود   با یکدییر متفاوتی مقادیر دارا  هامیانیین و است نیردید  مشاهد  معنادار  تفاوت

 تهر کوچهف  1915 بررانهی  سهطح  از کهه  شهد  گهزارش   1981 بها  برابر نیز معنادار  سطح و

مهؤثر در پیهدایش    که برران نوساز  سیاسی نمود استنباط توانمی پس است  شد  گزارش

هها  منسهجمی بهود  و کلیهه     در عراق از دیدگا  کارشناسان دارا  پاسخ بنیادگرایی مذهبی

 دارند. نظراتفاقکارشناسان بر نن 

 
 مؤثر تحلیل واريانس برای بررسي مقايسه میانگین عوامل فرهنگي و اجتماعي آزمون - 02جدول 

 در عراق به تخصص پاسخگويان یدايش بنیادگرايي مذهبيدر پ

 ميانگين تعداد متغير
درجه 

 آزادی
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

نتيجه 

 آزمون

 فرهنیی عوامل

 اجتماعی و

 4922 47 مت صصان فرهنیی

3 1929 1933 

عدم 

تفاوت 

 معنادار

 4918 25 مت صصان سیاسی

 4954 49 شناسیمت صصان جامعه

 4955 94  صصان اقتصاد مت

 4979 98 مت صصان دینی

 

هها  پاسه یویان بهه    میهانیین پاسهخ   در بین شد دید  اختالف فوق  نزمون به توجه با

در عراق بهه ت صهص ننهان      مؤثر در پیدایش بنیادگرایی مذهبی اجتماعی و فرهنیی عوامل

 نبهود   با یکدییر متفاوتی مقادیر را دا هامیانیین و است نیردید  مشاهد  معنادار  تفاوت

 تهر کوچهف  1915 بررانهی  سهطح  از کهه  شهد  گهزارش   1933 بها  برابر نیز معنادار  سطح و

مهؤثر   اجتماعی و فرهنیی که برران نوساز  نمود استنباط توانمی پس است  شد گزارش 

منسجمی بود   ها در عراق از دیدگا  کارشناسان دارا  پاسخ در پیدایش بنیادگرایی مذهبی

 دارند. نظراتفاقو کلیه کارشناسان بر نن 
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 مؤثر تحلیل واريانس برای بررسي مقايسه میانگین تفسیر سلبي از مذهب آزمون -06 جدول

 در عراق به تخصص پاسخگويان در پیدايش بنیادگرايي مذهبي

 ميانگين تعداد متغير
درجه 

 آزادی
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

نتيجه 

 آزمون

سلبی  تفسیر

 از مذه 

 4972 47 مت صصان دینی

3 1985 1922 

عدم 

تفاوت 

 معنادار

 4979 25 مت صصان سیاسی

 4974 49 شناسیمت صصان جامعه

 4972 94 مت صصان فرهنیی

 4927 98 کارشناس اقتصاد 

ان بهه  هها  پاسه یوی  میهانیین پاسهخ   در بین شد دید  اختالف فوق  نزمون به توجه با

 در عراق به ت صص ننان  تفاوت مؤثر در پیدایش بنیادگرایی مذهبی تفسیر سلبی از مذه 

 و نبهود   بها یکهدییر   متفهاوتی  مقهادیر  دارا  هها میانیین و است نیردید  مشاهد  معنادار 

 گهزارش  تهر کوچف 1915 بررانی سطح از که شد گزارش  1922 با برابر نیز معنادار  سطح

مؤثر در پیدایش بنیادگرایی  که تفسیر سلبی از مذه  نمود استنباط توانمی پس است  شد 

ها  منسجمی بود  و کلیه کارشناسان بهر  در عراق از دیدگا  کارشناسان دارا  پاسخ مذهبی

 دارند. نظراتفاقنن 
 

 مؤثر تحلیل واريانس برای بررسي مقايسه میانگین بحران نوسازی فرهنگي آزمون - 00جدول 
 در عراق به تخصص پاسخگويان یدايش بنیادگرايي مذهبيدر پ

 ميانگين تعداد متغير
درجه 

 آزادی
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

نتيجه 

 آزمون

برران 

نوساز  

 فرهنیی

 4984 47 یفرهنیمت صصان 

3 8912 1911 

عدم 

تفاوت 

 معنادار

 4941 25 مت صصان سیاسی

 4984 49 شناسیمت صصان جامعه

 4989 94 ان دینیمت صص

 4948 98 کارشناس اقتصاد 
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هها  پاسه یویان بهه    میهانیین پاسهخ   در بین شد دید  اختالف فوق  نزمون به توجه با

در عهراق بهه ت صهص ننهان       مؤثر در پیدایش بنیهادگرایی مهذهبی   برران نوساز  فرهنیی

 نبهود   با یکدییر متفاوتی ادیرمق دارا  هامیانیین و است نیردید  مشاهد  معنادار  تفاوت

 تهر کوچهف  1915 بررانهی  سهطح  از کهه  شهد   گهزارش  1911 بها  برابر نیز معنادار  سطح و

مؤثر در پیهدایش   که برران نوساز  فرهنیی نمود استنباط توانمی پس است  شد  گزارش

لیهه  هها  منسهجمی بهود  و ک   در عراق از دیدگا  کارشناسان دارا  پاسخ بنیادگرایی مذهبی

 دارند. نظراتفاقکارشناسان بر نن 
 

 های جانبي پژوهشها، نتايج فرضیات و نتايج يافتهخالصه آزمون -02جدول 
 نتيجه آزمون فرضيات پژوهش

 تأیید فرضیه مؤثر است در عراق پیدایش بنیادگرایی مذهبی در برران نوساز  اقتصاد 

 تأیید فرضیه مؤثر است در عراق در پیدایش بنیادگرایی مذهبی برران نوساز  سیاسی

 تأیید فرضیه مؤثر است در عراق در پیدایش بنیادگرایی مذهبی برران نوساز  اجتماعی  هویتی

 تأیید فرضیه مؤثر است در عراق در پیدایش بنیادگرایی مذهبی تفسیر سلبی از مذه 

 أیید فرضیهت مؤثر است در عراق در پیدایش بنیادگرایی مذهبی برران نوساز  فرهنیی

 نتیجه مقایسه ها  جانبی پژوهشیافته

 عدم تفاوت معنادار شغل متغیر برران نوساز  اقتصاد  در میانیین

 عدم تفاوت معنادار شغل متغیر برران نوساز  سیاسی در میانیین

 عدم تفاوت معنادار شغل متغیر برران نوساز  اجتماعی  هویتی در میانیین

 عدم تفاوت معنادار شغل متغیر ز مذه  درتفسیر سلبی ا میانیین

 عدم تفاوت معنادار شغل متغیر برران نوساز  فرهنیی در میانیین

 

 گيری. نتيجه4

تفکر مدرن از مسها ل همیشهه زنهد  و همیشهه       ریگرابطه دین و مدرنیته از اوان شکل

مدرنیتهه   مطر ِ مرافل علمی  فکر  و دینی بود  اسهت. در ابتهدا  مناسهبات مسهیریت بها     

اختالفات بسیار  را در میان فالسفه  دانشمندان و اهل کلیسا پدیهد نورد و ایهن مسهئله تها     

طور جد  مطر  نبود  است؛ ولهی بها گسهترش و    سال پیش در جهان اسالم به 851حدود 
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 همهین در  .جدید  جهان اسالم نیز درگیر این مسهئله شهد    ها نفوذ فرهنگ مدرن و فناور

 عهراق  در مهذهبی  تروریسه   مدرنیتهه در پیهدایش   ریتأث بررسی هدف با اضرح مقاله راستا 

 .است شد  انجام

 میهانیین . مهؤثر اسهت   در عهراق  در پیدایش بنیادگرایی مذهبی برران نوساز  اقتصاد 

 حهد  از باالتر 37/1  اختالف با( 4) جامعه میانیین از کهاست  37/4  با برابر نمونه اکتسابی

 در عهراق  در پیدایش بنیادگرایی مهذهبی  برران نوساز  سیاسی ست.ا شد  گزارش متوسط

  اخهتالف  با( 4) جامعه میانیین از کهاست  31/4  با برابر نمونه اکتسابی میانیین. مؤثر است

در پیهدایش   برران نوساز  اجتماعی ههویتی . است شد گزارش  متوسط حد از باالتر 31/1

 از کهه اسهت   59/4  بها  برابهر  نمونه اکتسابی یانیینم مؤثر است در عراق بنیادگرایی مذهبی

تفسیر سهلبی   است. شد  گزارش متوسط حد از باالتر 59/1  اختالف با( 4) جامعه میانیین

  بها  برابر نمونه اکتسابی میانیین. مؤثر است در عراق در پیدایش بنیادگرایی مذهبی از مذه 

 شهد  گهزارش   متوسهط  حد از باالتر 12/8  اختالف با( 4) جامعه میانیین از کهاست  12/3

 میهانیین . مؤثر اسهت  در عراق در پیدایش بنیادگرایی مذهبی برران نوساز  فرهنیی. است

 حهد  از باالتر 92/8  اختالف با( 4) جامعه میانیین از کهاست  92/3  با برابر نمونه اکتسابی

عوامهل هههور    نهد  برتبهه  فریهدمن  نزمهون  نتهایج  بهه  توجهه  با. است شد گزارش  متوسط

تفسهیر   برهران نوسهاز  فرهنیهی    : ازاند عبارت رتبه ترتی  به در عراق بنیادگرایی مذهبی

برهران نوسهاز     برران نوساز  سیاسی  برران نوساز  اجتماعی  هویتی  سلبی از مذه  

 اقتصاد .  

هها   ندر ارتبهاط بنیهادگرایی و مدرنیتهه در عهراق برهرا      نمهد  دسهت بهها  با توجه به داد 

کشورها  مسهلمان    یسیاسی و حکومت  هانظام سیاسی اند از: برران نوساز چهارگانه عبارت

بنهابراین  هها  خهود هسهتند     خودکامه و بدون پشتیبانی واقعی ملت ها  شکنند  استبداد  نظام

بهه  مند شوند که ایهن مسهئله سهب     ی و حمایت کشورها  دییر بهر ربومیغمجبورند از الیو  

یکهی از خصوصهیات   نمدن نیروها  رادیکال در نبود ن بیان ملی گردد. برران اقتصاد .  وجود

مانهد   . کشاورز  سنتی و عقه  بود  اقتصاد بیمار و ضعیف از جنبه بازدهی نن عراق  کشورها
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دییهر   یمرصهول تهف و اقتصهاد بیمهار    نیه . اکهرد فهراه  نمهی  این کشور  حتی مایرتا  روزانه 

خصو  در زمینهه صهنعتی  نتیجهه    بهاقتصاد    یماندگعق  نی. اودعراق بخصوصیات کشور 

کهه نبهود اصهالحات     دههد یمسلمان نشهان مه    هاملت منفی خود را در رفتار و کردار عقالنی 

 به مسا ل اجتماعی شد  اسهت  علمی و صنعتی  مانس رشد دید علمی  یماندگو عق  ساختار 

وجود یهف سانسهور    ی سلبی گردد. برران فرهنیی.نیبجهانو سب  پیدایش نیروها  بنیادگرا با 

ها  بیان  عقیهد   نزاد   که بودها  باعث نن شد  ها  ترجمه  کتا مسا ل فرهنییدولتی بر رو  

جها  اینکهه در   هتعلهی  و تهدریس دروس دینهی  به    و... مردود شود که همین مسئله سب  شد 

  تدریس علهوم  عراقنقد تدریس بشوند  در  همرا  با عقالنیت و علمی   هاها  با روشدانشیا 

در پیهدایش  کهه   شهد  سیجزمهی و دگماتیهف  تهدر     هها دینی  در اختیار روحهانیون  بها روش  

استبداد  که منجر به سهرکو  م الفهان    ساختار سیاسی. برران بنیادگرایان نقش اساسی داشت.

هها  گریهز از مرکهز بها      ها  متنو  گردید منجر به پیهدایش گهرو  و از بین بردن احزا  و گرو 

 تفسیر سلبی از احکام دین شد.

تهرین  ها  برران نوساز  اقتصاد  بهیش نمد  از بین مؤلفهدستها  بهبا توجه به داد  

که خود این موضو  اهمیهت برهث اقتصهاد و معیشهت مهردم را نشهان        هستتأثیر را دارا 

  برران نوساز  سیاسی  عدم هاها در خصو  مؤلفهو همچنین با مراجعه به داد  دهدمی

هها بهه   ها که موج  سهرخوردگی و گهرایش نن  کارگیر  نیروها  متنو  قومیتجذ  و به

هها  فرهنیهی    نمد  در مؤلفهه دستها  بنیادگرا شد  است. با توجه در نمار بهسمت گرو 

صهو   تبلیغات بنیادگرایان در خ ژ یوبهاجتماعی  اقتصاد   سیاسی و تفسیر سلبی از دین 

 عضوگیر  و جذ  مردم و جوانان تأثیرگذار بود  است.

ها  ترقی   پیشنهادهایی در جهت حصول نتایج مطلهو  ارا هه   براساس اهداف و یافته

 شود:می

 فعال کردن دیپلماسی دینی بین کشورها  اسالمی و غیراسالمی؛ -

سهطو   فعال کردن دیپلماسی فرهنیی با کمف ن بیان علمهی و مشهارکت مهردم در     -

 دولت؛-ملت و دولت-ملت  ملت-دولت
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 گر در سطح جهانی؛ها  سلطهمبارز  برا  خار  کردن اقتصاد از دست دولت -

 علمی و مردمی و رقابتی کردن اقتصاد در درون کشورها  اسالمی؛ -

فعال کردن مذاکرات مذهبی میان کشورها  اسالمی و غیراسالمی در سهطح ن بیهان    -

 علمی و ت صصی؛

ههها  )سیاسههی  اقتصههاد   رکت دادن قشههرها  م تلههف مسههلمان در مههدیریتمشهها -

 جهانی(؛)  مرزبرون  و مرزدرونفرهنیی( 

 سواد  در کشورها  اسالمی؛کردن بی کنشهیر -

هها و تبیهین جههاد    دولت-برجسته کردن اسالم رحمانی در گسترش روابط میان ملت -

 سلطه و عنوان راهبرد فرهنگ مقاومت در مقابل نظامبه

 ها و تفاهمات مذهبی و ... میان کشورها  اسالمی و سایر کشورها.نامهایجاد مقاوله -
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 ومآخذ منابع فهرست

   فارسي منابع .الف

   مدید. انتشارات  تهران  ي سیاسي داعشروانشناس ( 8425) ثیحد  اقبال و سروش امیر 

   هههور و نفهوذ وهابیهت در     عوامهل   (8421فهرزاد )  ی مانیسل و رضایعل ی نیجز ؛سروش امیر

 .8421نامه سال ژ یو چهارده   سال  جنايي اطالعاتي هایپژوهش فصلنامه عراق 

 93  شمار  کیان زاد  سید حسین سرا  ( 8471) تریبرگر  پ. 

 ( 8438خسروشاهی  رضا)  ران: انتشارات وزارت امور خارجه.ه  تعلل ظهور فرق و مذاهب اسالمي 

 ( 8471رون  اولویه)  چی و حسین مطیعی امهین شانه   ترجمه مرسن مدیرتجربه اسالم سیاسي  

 انتشارات الهد . تهران:

 ترجمهه مرمدمههد    هویت نهیی: جهان در نشدن گرایان و جهانیاسالم ( 8415لسید  رضوان )ا  

 .82  شمار  نظر و نقد فصلنامهخلجی  

 تهأثیر نن بهر سیاسهت خهارجی جمههور        گر  ومو  جدید سلفی  (8411باقر ) دیسیدنژاد  س

 .) ( نی  دانشیا  امام حسارشد کارشناسي نامهانيپااسالمی ایران  

 ( 8419گیدنز  ننتونی)  تهران: انتشارات علمهی و      ترجمه مرسن ثالثیفراسوی چپ و راست

 فرهنیی.

  ( 8413لو یس  برنهارد)  ترجمهه  )تأثیر غرب و واکنش خاورمیاناه(  مشكل از کجا آغاز شد؟  

 تهران: نشر اختران.  خواجیان شهریار

 ( 8472هی وود  اندرو)  ترجمه مرمد رفیعهی مهرنبهاد   درآمدی بر ايدئولوژی مای سیاسي    

 انتشارات وزارت خارجه. تهران:

 ( 8418هینس  جف). تههران: پژوهشهکد      شدن و فرهنگ سیاسي در جهان سوم دين، جهاني

 راهبرد . مطالعات
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