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 مقدمه

ها یا اههداف دینهی. در ایهن نههع     ها یا دا یهنیز طهر خاص، همان ترور است  ا انتروریسم دینی،  ه

ها و تعالیم دینی، دستمایه آمران و  ام ن ترور  ه منظهر مهجهه جلهه  دادن   تروریسم، دین و آمه  

در  قیقت، در تروریسم دینی، مرتکب  ه نام دین و  ها اد های   . اادامات و ررتارهای ارتکا ی هستند

ههای  هها و اسهتنباط  وااع، در تروریسهم نههوههر،  رداشهت    درند.  حیانت ا  دین، دست  ه ترور می

های دینی و مصهادر   هه م لههب نمههدن تعهالیم مه هبی،       شخصی و منفعت طلبانه ا  دین و آمه  

 .(Archick & Others, 2015: 112)توتهانه همه ررتارهای تروریستی است

رسهد  ایهد ااهدامات    ئه شد،  هه نظهر مهی   هایی که ا  تروریسم دینی ارا ر اساس ماهیت و ویژگی     

 :Armstrong, 2014) خش را احهالً ا  تروریسهم دینهی جهدا دانسهت    های آ ادیها و نوضتگرو 

های ایهدئهلهیی،، تهیش و  هیش ا  آنکهه درحهدد      ها  ر خ ف تروریستها و نوضتاین گرو . (144

های دینی و مه هبی را  هاهند آمه  های شخصی و منفعت طلبانه ا  دین  اشند و  خاِ مال استنباط

دستمایه یا اننیز  ارتکاب ترور ارار دهند، در مقام ایجاد یه،  رکهت سیاسهی  مهمهاً مهردم نوهاد       

های ااتهدارگرا  های جاری سیاسی در کوهر و آ ادی ا  یهغ  اکمیتمبتنی  ر تغییر ساختار یا رویه

 :Atran, 2010)تروریسم دینی نیز هستهستند. این رویکرد  رخی ا  تژوهونران  رجسته مقهله 

هایی همچهن دا ش و النصهر  و القا هد     نا راین ننا ، مصداق مرتکبان تروریسم دینی گرو . (132

. (Adrian, 2013: 78)  خهش در آرریقها و یها آسهیا    ههای آ ادی اهلل و یا جنهبش هستند و نه  زب

هها  ها و نوضهت ادامات این ابیل جنبشهرچند در این  مینه ممکن است این نکته م رح شهد که ا

هم هر گا  در االب ررتارهای خوهنت آمیز و متهجهه غیرنظامیهان  اشهد  هه ماهیهت تهرور نزدیه،        

رسد چنین وضعیتی ی، استیناء است و دلیل  هر همسهان تنهداری اولیهه     شهد لیکن  ه نظر میمی

 :Burstein Burstein, 2017)ها  ها تروریسهم دینهی نخهاههد  ههد     ها و نوضتاادامات این جنبش

109). 

مقا لهه  ها   راسهتای  در شهد   ههای ا مهال   ا تدا انههاع تاسه   اما در راستای مهضهع نهشتار  اضر      

( سپس، ننا  و رویکرد دانهش روانکهاوی  هه    1کنیم.)تروریسم دینی در  رخی کوهرها را  ررسی می

( تس ا  آن، سها وکارهایی  2هیم نمهد.)مقهله اح ح و درمان مرتکبان تروریسم دینی را تحلیل خها

( و در نوایهت، رویکهرد   3کنیم.)می ررسی اند را که تاکنهن در این  ار  در  رخی کوهرها ا مال شد 

( در 4.)کهرد  خههاهیم تحلیهل   نهین  ه مقا له  ا تروریسم دینی یعنی تیونیری غیرکیفهری ا  آن را 

 .کنیممیگیری ها و م الب ارائه شد  نتیجهتایان نیز ا  گفته

 

    



 231 (19، )ایپپی  9311 بهار و اتبستان ، اول ، شمارهیازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری/ سال      کاوشی رد پاسخ هب رتوریسم دینی و اراهئ الگوی نوین مقابله

 

   

 مقابله با تروریسم دینی در برخی کشورهاراستای در شده های اعمال انواع پاسخ. 1

راهکار احلی در راستای مقا له  ا تروریسم دینهی در  یوهتر کوههرهایی کهه سهعی      سه در مجمهع، 

ا تهدا   ا ات.مجه و  ، تیونیریاند این امر را  ملی کنند اا ل شناسایی هستند؛ اح ح و درمانداشته

تاسه  کیفهری  هه    های تیونیرانه و تس ا  آن نیز تاس سپس  محهر(، درمانمدار) اح حهای تاس 

 کنیم.تروریسم دینی را  ررسی می

 

 اصالح و درمان مرتکبین تروریسم دینی. 1. 1

تهردا ان  گفته شد  است که اح ح و درمان مرتکبان تروریسم دینی، امری غیر ممکن نیسهت. ایهد   

ین امر  ر این  اورند که تروریسهم دینهی نیهز ماننهد ههر جهرم دینهری، متهربر ا   رخهی  ناحهر و           ا

ها و  سترها در ررد وجهد نداشته ای در ررد مرتکب است  ه نحهی که اگر آن  مینههای  مینهلفهؤم

 ا  سههی وی کهاهش خهاههد یارهت     )در مانحن ریه، ارتکاب تروریسم دینی( اشد، ا تمال  زهکاری

(Archick & et.al, 2015: 112) .   ههای   نا راین چنانچه تهجه و تمرکز  ر موهار  سهترها و  مینهه

ای ا  تههان در کهاهش  زهکهاری مهرهد  ههد. ایوهان، مجمه هه       مسا د  زهکاری در ررد  اشهد، مهی  

رضهاها و   ،هها مبتنی  ر دور ننها  داشهته شهدن ا  محهی      یوترررایندهای درمانی و اح ح مدار که 

ی   ز  ترور است را  ه  نهان راهکارهای درمان و اح ح مرتکبان تروریسم دینی تیوهنواد داد   شرا

هها تحهت نظهارت    ها و محلها و اماکن معین که  مدتاً این مکاناند ا جمله اجبار  ه ااامت در محل

د، شهه رحهد مهی   ه حهرت دائمهی  مقام تلیسی یا اضایی است و در  ین  ال، ررتارهای مرتکب نیز 

هها  هاال ار یها ی    ههای  زهکهاری در آن  الزام مرتکب  ه  دم معاشرت  ا اررادی که ا تمهال و  مینهه  

ای، گیری ا  امکانهات و خهدمات موهاور    شهد، نناهداری در مراکز تخصصی درمانی و امکان  ور می

ن در یه،  روانوناسی و روانکاری و در حهرت لزوم و نیا ، خدمات روانپزشکی  ه منظهر اهرار گهررت  

 ,Bridal & Squires) ههای رهردی و شهناختی   ها و اا لیتتروسه درمانی  ه منظهر ارزایش موارت

2018: 37) . 

نق ه اشتراک این تدا یر، غیرکیفری و غیر سزاگرایانه  هدن آن هاست و  دین ترتیب، این رشته      

ها کیفری)کیفرمدار(  ههدن  آندر مقا ل آن دسته ا  راهکارهایی است که شاخصه احلی  ،ا  اادامات

ههایی ا   نمهنهه . (Sonnenberg, 2005: 128) مال مجا ات  ر مرتکب جرم استها  ر اِو ا تنای آن

اجرای راهبرد اح ح و درمان نسبت  ه مرتکبان تروریسم دینی در  رخی کوهرها ا جملهه آمریکها،   

نی مرتکبان تروریسم دینهی ا  طریهد   درمان رواترین رویکرد، احلی. ررانسه و اننلستان مووهد است

منسجم و هدرمند  ه منظهر تغییر  آمه شیِهای روانوناختی در کنار اجرای ررایندهای ارائه مواور 

آمه شهیِ   -و  دین ترتیب، ی، رراینهد درمهانی   ارراط گرایانه در ارراد است ها و تفکرات دینیِننرش
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نکتهه  . (Adrian, 2013: 177)گ ارد  شد  اسهت تهأمان نسبت  ه مرتکبان تروریسم دینی  ه اجرا 

ههای  دینر اینکه، در این مدارس و در  مل، تفاوت موخصی میان تروریسم دینی و اادامات نوضهت 

های  یوهتر  آ ادیبخش اائل نود  و اادامات اشار  شد  را نیز نه ی ا  تروریسم دینی البته  ا اننیز 

رسد همچنان کهه تهیش ا  ایهن نیهز     ولی  ه نظر می. (Adrian, 2013: 73)اندسیاسی المداد کرد 

ها را  اید ا  تروریسم دینی مجزا دانست  یرا اساساً ماهیت و  ناحر گفتیم، اادامات این ابیل نوضت

 خهش، واجهد   ههای آ ادی هها در ااهدامات نوضهت   و ارکان ررتارهای ارتکا ی و نیهز اههداف و اننیهز    

 یسم دینی است.های اساسی و  نیادین  ا ترورتفاوت

اسهت،   2«جهان ههاتکینز  »ههای روانهی در دانوهنا     که استاد رشته مواور  1«جیمز  رانت لین»     

های آمه شی ارراط  دایهی در آمریکاسهت، در توهریی ایهن      نهان یکی ا  کسانی که مدرس دور  ه

تکهب جهرم در   شههد وااعیهت آنچهه مر   سعی می ،راهبرد گفته است: در مدارس مبار    ا رادیکالیزم

هها و تعهالیم   اندیوه خهد  ه آن  اورمند  هد  و او را دچار تفسیر غل  و  رداشهت ناحهحیی ا  آمهه     

ها و تعهالیم  دینی کرد   ه وی نوان داد  شهد.  ا این راهبرد، وی متهجه استنباط غل  خهد ا  آمه  

 (Armstrong, 2014: 62)خهاهد شد و  دین ترتیب، سعی در تغییر رویکرد خههد خهاههد داشهت   

(Bridal & Squire, 2016: 79). 

 2212اوت  24این کمپ ها در سخنرانی خههد در   نیانن اران  نهان یکی ا   ه 3«نریلیپ لهرِ»     

در تارلمان ررانسه،  ا اشار   ه لزوم تمرکز  ر وضعیت روانی مرتکبان تروریسم،  ه ایهن نکتهه اا هان    

هها  فکر و  ینش دینی و م هبی  ه ارراد، ابل ا  آنکه نسبت  هه آن کند که ارائه النههای درست تمی

های خ هر در  متهسل  ه راهبردهای کیفری و سزاگرا شهیم، نقش و کارکرد میبتی در کاهش  مینه

هها و  هها در کهاهش  مینهه   وی  ا ارائه این آمار که میهزان مهرقیهت ایهن کمهپ     خهاهد داشت.ها آن

های تروریستی چهن النصر  تحت آمه ش  ه ویژ  کسانی که ا  گرو  های تروریستی در اررادگرایش

ها می تهاند تا  دود  یادی، اید  این کمپمی گهید درحد  هد  است،  11و دا ش جدا شد   هدند، 

 ه هر  ال، . (Cavanaugh, 2016: 82)اح ح و درمان مرتکبان تروریسم م هبی را  ملیاتی سا د

هیت آمه ش و ترورش نسبت  ه مرتکبهان جهرم تروریسهم مه هبی و دینهی،      ها  ا اولایجاد این کمپ

شته و  ا هدف مقا له  ا ارتکاب تروریسم دینی  هه اجهرا   رویکردی است که در کوهر ررانسه وجهد دا

 . (Nardin, 2014: 79)آمد  استدر می

ند.  حه   شهه مهی  ااجهر ترورریسم دینهی  نسبت  ه تیونیرانه نیز  در کنار این تد یر، راهبردهای     

 دهیم.  در اسمت  عد تهضیی میدر ار  این دست تدا یر را 
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2. John Happkins 

3. Philip Laurent 
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 تروریسم دینیپیشگیری از . 2. 1

ت ش  رای تیونیری ا  واهع جرائم تروریستی م هبی و دینی، مهضه ی است که  عید است ارکهار  

ی ا  البتهه شهاید تیوهنیر   . (Sookhdeo, 2014: 201)سلیم و منصز و مصلی، مخهالز آن  اشهند  

گیری چنین واهع جرائم تروریستی دینی و م هبی را  اید ا   مانی شروع کرد که هن ایجاد و شکل

هایی سهعی دارنهد در را  تیوهبرد اههداف و     شهد گرو رود یعنی  مانی که ا ساس میا تقاداتی می

 :Chatry, 2012)های خهد، رضای ر ب و و وت را تکهین  خوید  و تقهیت کنندمقاحد و اندیوه

107) . 

ها شاید این  اشهد کهه آن هها  هرای     موکل و معضل اساسی در مهاجوه  ا این اسم ا  تروریست     

 ه   م خهد اهی داشته و ا  روی یقین، ا تقاد  هه درسهتی ررتارشهان     کنند، تهجیواتِکاری که می

ههای  ریرسهد نسهبت  هه تروریسهم دینهی، تمهام راهکارههای نهاهر  هر تیوهنی          دارند.  ه نظهر مهی  

ههای وضهعی و اجتمها ی اا لیهت     رردی)رردمدار( و نیز راهکارهای غیر رردمدار  ه ویهژ  تیوهنیری  

ها ناشی ا   دم شناخت داید جرائم تروریسهتی ارهراط   ا مال و اجرا دارند و غفلت ا  هر کدام ا  آن

هها  عان نظر  ر مهلفهگرایانه م هبی است.  ا این  ال، شاید در مهاجوه  ا انهاع ترورهای دینی و  ا ام

اند،  اید ا  النهههای موخصهی   های مختلز و متفاوتی که در ارتکاب این ترورها نقش داشتهو اننیز 

 .(Cordesman, 2017: 188)ا  تیونیری استفاد  کرد

تهان حرراً  ه مسلمانان و معتقدین  ه ایهن دیهن   ی را نمیم دینتروریسارتکاب  ،دینر اینکه ةنکت     

ههای نامتعهارف و   هها و اسهتنباط  د  لکه در دینر ادیان و م اهب نیز ممکن است  رداشترکمنسهب 

غیر  ق یی و غیر انسانی ا  متهن و نصهص دینی و م هبی حهرت گیرد و  ه شهکل گیهری و رشهد    

های ارراط گرایانه و در نوایت،  ه ارتکاب تروریسم ارهراط گرایانهه مه هبی منتوهی     ها و آمه  اندیوه

تهان اهوار داشت در ههر دیهن و مه هبی، آنچهه     . تس  ه  نهان ی، تیش ررخ اا ل دراع میگردد

های اشتبا  است وگرنه اات ادیهان یها   شهد، تفسیرها و ترویلمنتوی  ه هوهر ارکار ارراط گرایانه می

م اهب شناخته شد  در سراسر جوان، هرگز خوهنت طلب یا تروریست ترور نیسهت و گرایوهی  هه    

 .(Juergensmeyer, 2014: 281)و تیوررت جرائم تروریستی مبتنی  ر ارراط گرایی نداردایجاد 

شناسی امرو  راجع  ه جرائم تروریستی،  حه  تیوهنیری ا  واههع    در اد یات  قهق جزا و جرم     

 مهال کیفهر  هر    ها ا  رهن ر جرم اننهاری و محاکمهه و اِ  آن ها در کنار مبار   و مقا له کیفری  ا آن

در ایهن  . (Nardin, 2011: 273)ای  رخههردار اسهت  مرتکبان، ا  اهمیت و جاینا   سهیار  رجسهته  

الملل،  ه خه ی اهمیت  مینه، شاید اهوارات ترورسهر گهنتر یاکه س ا  متخصصان  قهق جزای  ین

   قهق در چنبهر »ای  ا  نهان کند. وی در مقالهمهضهع تیونیری ا  جرائم تروریستی را گهشزد می

، ضمن اشار   ه این مهضهع که جهرائم تروریسهتی، امهرو  ، یکهی ا  مخهاطرات تهیش روی       «دشمن
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جامعه  وریت است، معتقد است  اید تا  د امکان، ا  واهع این جهرائم تیوهنیری کهرد  یهرا  مه ً      

دسترسی  ه تروریست ها و آمران و مسببان ررتارهای تروریستی  ه منظهر محاکمه و ا مال کیفهر،  

رف هزینه  رای جلههگیری ا  ارتکهاب ررتارهها و    غیرممکن است و یا  سیار سخت  ه نحهی که حَ یا

رف هزینههه  ههرای دسههتنیری و محاکمههه مرتکبههان  تههر ا  حَههجنایههات تروریسههتی،  سههیار  ق ئههی 

 .(141 :1311هاست)حدر ته یدخانه، آن

و تهجهه  هه مهضههع را  یوهتر     شههد   مانی تودید مهی سرله تیونیری ا  تروریسم دینی، ا عاد م     

سا د که تفکرات سلفی و اوری گرایانهه و متحجرانهه ا  دیهن و مه هب کهه  مهدتًا  ها        ضروری می

های  یننا  دینر ا جمله  ا تهجیه گردد،  خهاهند دستمایه کوتن انسانچاشنی خراره نیز همرا  می

های الوی ارار گیرند و  هه    خوید  شدن ا  سهی خداوند، رهسپار شدن  ه  ووت و خلهد در نعمت

تعبیهههر سهههاد  تهههر، در االهههب ارتکهههاب جهههرائم تروریسهههتی ارهههراط گرایانهههه مههه هبی شهههکل  

ههای  اطهل تیرامههن     نا راین، در مقا ل همه نظریه تهردا ی . (Juergensmeyer, 2104: 88)یا ند

کهرد تها    تهجیه ترور  ر اساس ایدئهلهیی،  اید در حدد تبیین نظری  کس مهضهع  هد یعنی ته ش 

مانع و راد ی در مقا ل تکهین و تکامل چنین اندیوه هایی ایجاد شهند. این ت ش در  ی ه نظهری،  

مستظور  ه  مایت جامعه انسانی معاحر که  ه شدت جهیای حلی و امنیت در همهه ا عهاد  نهدگی    

 عهد دوم، در  قیقهت، نهه ی جلهه  و وجوهه کهار ردی و  مهل گرایانهه و        است نیهز هسهت و ایهن      

 .(Arquilla & et.al., 2012: 203)دهدها در این  مینه میکارکردمدار  ه تئهری تردا ی

اند این مهضهع را تبیین کنند که تفسیرها اید  تردا ان تیونیری ا  تروریسم دینی سعی داشته     

، ههای نههوههر  های سنتی و  تهی جوهان  ینهی   و استنباط های نا خردانه و اوری گرا ا  ایدئهلهیی

کنند و چهه  نوند که وجهد و تداوم  یات خهد را  ه هر ایمتی م البه میسنگ  نای تفکراتی را می

تروریسهم جدیهد یها همهان      .(123 :1311)کارگری، هها  اشهد   سا این ایمت، جان و شرارت انسهان 

های دینهی و تفکهرات مه هبی    تروریسم دینی، در  قیقت، مبتنی  ر درک سخیز و نا ل ا  اندیوه

 :1311)انهاد و اکبهری،   ریزدت که  نیان نظری تکهین و تکامل تروریسم ایهدئهلهیی، را تهی مهی   اس

در س ی  عدی، این تحلیل نظری سب، و توی ا  اندیوه مدنیت، واهع ررتارهایی را در  مهل   .(44

های انسانی و مدنی ندارند.  ه جوهت اهمیهت و   شهد که هیچ رنگ و  هیی ا  تقید  ه  نیانسبب می

بار این ابیل ررتارها، تیونیری ا   رو  این نهع تروریسم تغییر ماهیت یارتهه، یه، ضهرورت  هرای     آ

 .(32 :1311 ندگی امرو   ور است)ج لی و دینران، 

نسهبت  هه تروریسهم     کیفری و سزاگرا تاس  های واکنویِ، در کنار تیونیری ا  تروریسم دینی     

کهه در اسهمت  عهد، ایهن      م رح هسهتند ه تروریسم دینی  ه  نهان نهع دینری ا  تاس   دینی هم 

 .  کنیمها را  ررسی میتاس 
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  و کیفرگرا به تروریسم دینی پاسخ واکنشی. 3. 1

های واکنوی  ه تروریسم دینی، مبتنی  ر ا مال کیفر و مجها ات کهردن مرتکبهان ایهن جهرم      تاس 

ای دارای اههانین مهدون و متراهی در    ترین راهبرد در این  ار ، کیفر است که در کوهرهاست. احلی

تهرین  ههای اررهاای، موهم   کیفیهت  رااهد های شدید و  اب مقا له  ا تروریسم، اغلب، در االب مجا ات

ها تصهیب اانهن ضد تروریسم در ررانسه سا وکار مقا له  ا تروریسم دینی است. نمهنه  ار  این تاس 

 2214ات مبتنی  ر سهء استفاد  ا  ادرت در سهال  و اانهن مقا له  ا تروریسم و اادام 2214در سال 

ای نیست که  ه حرا ت و در معنهایی کهه ا  آن   در آمریکاست. هرچند  نهان تروریسم دینی، مقهله

لی  نهان جرائم تروریستی در مفوهمی و شد   اشند ایم، در این ابیل اهانین شناسایی ه دست داد 

هایی که نسبت  هه جهرائم   ند و ل ا تاس هستهای کیفری واکنشدارای  ام و م لد در این اهانین، 

تروریستی در معنای  ام اا هل اجهرا هسهتند، در مهاجوهه  ها تروریسهم دینهی نیهز اا لیهت ا مهال           

 .(Burstein, 2017: 48)دارند

هها و  لفهه ؤ، کهم و  هیش  هه مفوههم و م    شهد   که تهدوین کننهدگان اههانین اشهار     گفتنی است      

که سهناتهر جهرب  هاردن ا  ایالهت کالیفرنیها در      ه نهماننهاند م دینی تهجه داشتههای تروریسویژگی

در یاد شد  آمریکا و لهرن  امبرد در مجلس ملی ررانسه، هننام  ح   ر سر تدوین و تصهیب اهانین 

های تروریستی چهن القا د  و  قاید مبتنی  ر ارهراط  این کوهرها،  ا اشار  مستقیم  ه تیدایش گرو 

اند یی م هبی این گرو ، اائل  ه لزوم  رخهرد واکنوی خاص  ا مهارد ارتکاب تروریسم دینی  هد گرا

لیکن  ه هر تقدیر،  نهان تروریسم دینی، آننهنه که در این تژوهش، معنای آن ارائه شد  اسهت، در  

حهالت تقنینی در . البته نباید اکر این نکته را نیز ا  یاد  رد که در تنود  استاین اهانین شناسایی 

این دو کوهر، ررته ررته، مفوهم تروریسم دینی و م هبی و ایهدئهلهیی،،  هه حههرت یه، گفتمهان      

مجلس ملی  2212اوت  23ای که در جلسه مهرخ ترطرردار وارد محارل سیاسی شد  است؛  ه گهنه

ی ررانسهه در  گرو   امیان منهارع مله  »نفر  ا  نمایندگان این مجلس در االب  21ررانسه، ی، جمع 

، خهاهان تودید  رخهردهای اانهنی و اضایی  ا مرتکبهان تروریسهم   «های ایدئهلهیی، را ر تروریست

 .(Hassan, 2010: 138) (Some Of Authors, 2016: 74)اندم هبی و دینی شد 

ترنت استفاد  ا  ا زار اینی، مسرله موم در تحلیل تروریسم دینی و نحه  تیونیری ا  واهع آن،      

در دنیای معاحر،  ه هیچ وجهه   است که های تروریستی رای نور و تبلیغ مهاضع و رویکردهای گرو 

تدید  غریب و غیر اا ل امکانی نیست کما اینکه  ارها ویدئههایی که گرو  تروریستی دا ش ا  نحه  

یا آمهه ش نحهه    کند های تروریستی اش در اینترنت منتور میهای و ویانه یا  ملیاتانجام ا دام

 ه چالوهی موهم و اساسهی     ،استفاد  ا  تسلیحات تهس  این گرو  در رضای سا یری،  ه خهدی خهد

رویکردی که چندی تهیش دولهت کانهادا در    . (Some of Authors, 2016: 231)تبدیل شد  است
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رنهت  این اهانهن، اسهتفاد  ا  اینت   3-4و در ماد   2211تیش گررت و در اانهن ضد تروریسم مصهب 

هها و توهکی ت تروریسهتی را    های ارتکاب تروریسم  هرای گهرو    رای تبلیغ مهاضع یا آمه ش روش

های ارراای سال  بس جنایی  دون امکان استفاد  ا  کیفیت 14های شدید)انناری و  ا مجا اتجرم

نوهی  ، نمهنهه  هار ی ا  اتخهاا رویکهرد واک    نظیر تخفیز مجا ات و آ ادی موروط( رو رو کرد  است

.  هه ههر تقهدیر،    جمله در وجه دینی آن است نسبت  ه استفاد  ا  اینترنت  رای ارتکاب تروریسم ا 

اتخاا رویکرد واکنوی نسبت  ه تدید  تروریسم دینی، نه تنوها رویکهردی  هداالی نسهبت  هه ایهن       

تدیهد  نیسهت  لکهه اتفااهاً ررتهه ررتهه  هه رویکهرد غالهب در مهاجوهه  ها تروریسهم دینهی تبههدیل              

 .(Burstein, 2017: 177)شهدمی

ای که ال م است در ارتباط  ا مهضهع نهشتار  اضر و نیز م البی که در ار  تاسه  احه ح   مقهله      

 ررسی ننا  دانش روانکاوی  ه مقهلهه  )درمان محهر(  ه تروریسم دینی مهرد  ررسی ارار گیرد،  مدار

 کنیم.  اسمت  عد، این مهضهع را  ررسی میاست که در اح ح و درمان مرتکبان تروریسم دینی 

 

 روانکاوی به اصالح و درماندانش نگاه . 2

دانش روانکاوی،  ر مبنای احهل و اها د خهد، رویکرد دراع ا  راهبردهای اح ح و درمهان مرتکبهان   

تهان میزان نتیجهه  خوهی و ابرگه اری احه ح و     کند. در این  مینه، میتروریسم دینی را اتخاا می

تههان  هه مقهلهه  مهان     مهی  درمان نسبت  ه ساختارهای مختلز روانی را  ه  ح  گ اشت. همچنین

مهرد نیا   رای اح ح و درمان این دست مرتکبان جرم ترداخت. در نوایت، ا  رهن ر ایهن م العهه،   

تهان میان هدف نوایی روانکاوی و  قهق جزا ا  اجرای راهبردهای مبتنهی  هر احه ح و درمهان،     می

 ای حهرت داد. مقایسه

واکهنش روان  هه سهرکهب     در دانش روانکاوی اائل  ه این مهضهع هستند که  هر اسهاس نحهه         

گیرد کهه  شکل می 3و ترورین 2، سایکهسس1های جنسی کهدکانه، سه ساختار کلی نهروسسرانتزی

هها   الیکهه نهروتیه،   دهنهد. در هر ی،، ررتار متفاوتی در  را ر اهانین و هنجارها ا  خهد  هرو  مهی  

شهند که در  یوتر مهارد، ها محسهب میهای  ا ساختار معمهلی و در ردارند  اور ا ظم انسانانسان

هها  دهنهد و در آن های شناخته شد  ا  خهد نوهان مهی  ررتاری  سامان و مبتنی  ر هنجارها و ار ش

 ,Akhtar) ا هل کنتهرل هسهتند،   های مجرمانه یا  ه کلی وجهد ندارد و یا در حهرت وجههد، ا اننیز 

اساساً درکی ا   الم وااع خارب ا  خهد ندارند و همین امهر، مهاجوهه  ها    ها سایکهتی، (123 :2009

ا   ی  مسئهلیت . (Evans, 2006: 209)سا دها و معاینات روانکاوانه موکل میها را در تحلیلآن

                                                           
1. Neurocess 

2. Psychosess 

3. Perversion 
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 (  رشهمرد کهه  هه دلیهل شهرای   هاد و      تهان همانند دیهاننان)مجهانین می ها راکیفری، سایکهتی،

ها وجهد ندارد. در مقا ل، ترورت ها اساساً  ها   حرانی روانی، امکان تحمیل مسئهلیت و مجا ات  ر آن

و  ه همهین دلیهل،  هه     (Felman, 2010: 119)شهندخهی تجاو گری و هنجارستیزی شناخته می

هها گها    اختار روانی،  یمناک  هد. تهرورت های  ا این اسم سهای انسانشدت  اید ا  ررتارها و کنش

ها و  هااب ررتارشان مرتکب جهرم و چهه  سها جهرائم خوههنت  هار       آگاهانه و  ا اط ع ا  تمام جنبه

 .(Miller, 2011: 128)شهندهمچهن تروریسم می

راهبردهایی که  ر اید  اح ح و درمان مبتنی هستند و نسبت  ه مرتکبهان تروریسهم دینهی  هه          

مصهن ا  انتقهاد   اند که البتههای مختلز در  رخی کوهرها  ه اجرا درآمد  ه حهرت آیند،را درمیاج

 رد.  معرری و در  ین  ال، ار یا ی کها را تهان آندر تکمیل  ح  می. اندنماند نیز 

 

 برای اصالح و درمان مرتکبان تروریسم دینیشده استفاده  طرح هایمعرفی و ارزیابی . 3

 ی اح ح مدار مهرد استفاد  در مههرد مرتکبهان تروریسهم دینهی،    اسمت، در مهرد راهبردها در این

 کنیم.تهضیحات  یوتری ارائه می

 

 نگاهی به سازوکارهای اعمال شده در برخی کشورها. 1. 3

تهان  بهارت  ترین راهبردهای مبتنی  ر اح ح و درمان نسبت  ه مرتکبان تروریسم دینی را میموم

 دایهی کهه   های مکتبی معکهس و مدارس رادیکالیزم دایی، آمه شهای ارراط گرایی  کمپدانست ا

انهد.  هه ترتیهب، ههر یه، را  ررسهی        ه ترتیب در ررانسه، اننلستان و آمریکا  ه اجهرا گه ارد  شهد    

 کنیم.می

 

 زدایی در فرانسههای افراط گراییپکم. 1. 1. 3

نبهال سلسهله رخهدادهای تروریسهتی در ررانسهه و  نها  هه        و  هه د  2213ها ا  اواخر سال این کمپ

اتحهاد سهبز در  را هر اتهئ ف     »ههای  تیونواد دو کمپین رعال در  مینه حلی و امنیت تایدار  ه نهام 

و تحهت نظهارت و ارت کوههر و و ارت دادگسهتری ررانسهه      « ررانسه  هاری ا  تروریسهم  »و « سرخ

ها ج ب ارراد دارای سا قه کیفهری کهه   حلی این کمپتوکیل شد و آغا   ه کار کرد. هدف اولیه و ا

 ر اساس معیارهای جرم شناختی و م ا د  ا سها د کیفری و اضهایی، خ رنهاک محسههب شهد  و     

های تروریستی داشته  اشند و نیز کسهانی کهه   تهانند هرریت  االیی در گرایش  ه ررتارها و گرو می

هها جهدا   های تروریستی انصراف داد  یا ا  آنی  ا گرو  ه دالیل و تررندهای مختلز، ا  ادامه همکار

های جه ب مخاطهب منتوهر شهد      تبلیغات و انتوار تیام ا اند و همچنین اررادی که مستقیماً شد 
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انهد و  مهاجه  ههد  جمله دا ش و النصر  و القا د  و  هکه رام  های تروریستی م هبی ا تهس  گرو 

ها و  سترهای خ رآررین در و ححیی ایدئهلهیی، و کاهش  مینههای درست در مقا ل، ارائه آمه ش

 .(Juergensmeyer, 2014: 85)این ابیل ارراد  هد  است

ت میع و تحری، مالی شهد  و  های تروریستی، ا  سهی گرو  البته اررادی که  رای نخستین  ار،     

هها و  د  شد  نیز مومهل طرحها تهل داهای تروریستی  ه آنشان، ا  سهی گرو  رای جلب همکاری

ها موهخ  شهد    شهند.  ه هر تقدیر،  ا شروع  ه کار این کمپها میهای اجرایی در این کمپ رنامه

های درست،  ه تفسیر اشتباهی که است که  رخی ا  ارراد تحت آمه ش، ا  طرید مهاجوه  ا آمه ش

ها ارائه نمههد   هایی را  ه آنن آمه شهای تروریستی، چنیاند یا گرو ا  متهن و نصهص دینی داشته

کهه میهزان   انهد  هها اهوهار داشهته    رخی ا  تژوهونران در مقام نقد رویه ایهن کمهپ  اند.  هدند، شد 

رام اا ل ابههلی نیسهت ولهی  هه نظهر      ها، در این کمپ ی اح ح مدارها رنامهدرحدی  11مهرقیت 

درحهد،   11ضای آن را دارد که گفته شهد اوالً های ررانسهی، ااترسد ننا  منصفانه  ه رویه کمپمی

شاید  ا تهجه  ه میزان اهتمام جدی نسبت  ه مقا له  ا تروریسم دینی، رام چنهدان کمهی نباشهد و    

چه  سا همین مقدار را نیز  تهان ی، دستاورد محسهب کرد و در حدد ارزایش آن  هد و بانیاً اینکهه  

اند، هرگز ی، امر مسهلم و  ماً نتایج کام ً میبتی در تی داشتهدینر راهکارهای  ه کار گررته شد ، الزا

ههای  ا عی نیست. ا  همین منظر است که هیچ کوهری )ا  جمله ررانسه که مهرد اشار   هد( تاس 

 مهان ا  تمهامی رویکردهها در    کند در ت ش  رای استفاد  هم ه ی، روش محدود نمی خهد را حرراً

 کنار یکدینر است. 

های هنه دینر راهبردهای مبتنی  ر اح ح و درمان نسبت  ه مرتکبان تروریسم دینی، آمه شنم     

 خهاهیم کرد. ررسی   عد، آن رااسمت مکتبی معکهس در اننلستان است که در 

 

 های مکتبی معکوس در انگلستانآموزش. 2. 1. 3

و  2214اننلستان، در سال  مواور  الی و ارت کوهر و امهر داخلی« جان سیمهن»این اید  ا  سهی 

 نا ر طر ی که ا  سهی  رخی کارشناسان و تژوهونران  لهم اجتمها ی و روانوناسهی در دانوهنا     

 یرمننام در رراخهان ملی نحهه  مقا لهه  ها تروریسهم ارائهه شهد   ههد، شهکل گررهت. در آن طهرح           

د را در مقهام مقایسهه   تهانهد رهر  تیونوادی،  نهان شد   هد که استفاد  ا  روش آمه ش معکهس می

ههای تروریسهتی مه هبی یها     های درست و نادرست دینی، ا  ادامه همکاری  ها گهرو   تعالیم و آمه  

ها منصرف کند. نوایتاً اجرای این طرح  ه همان گرو  تژوهوهنران دانوهنا   یرمننهام    گرایش  ه آن

ه ش  هالی اننلسهتان  هه    واگ ار شد و و ارت کوهر و امهر داخلی و و ارت دادگسهتری و و ارت آمه  
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حهرت جمعی، مسئهل نظارت  ر اجهرای ایهن طهرح و تصههیب  هدجهه و تجویهزات ال م  هرای آن        

 .(Armstrong, 2014: 133)شدند

، در تارلمان اروتها  2211آوریل  11 ه نمایندگی ا  دولت اننلستان، در نوست  1«جان سیمهن»     

یری دولت اننلسهتان  هرای اجهرای ایهن طهرح و       اضر شد و ضمن ارائه گزارشی ا  نحه  تصمیم گ

تهاند گام موم و تقدیر ا  تیونواد کنندگان آن، مد ی شد که اجرای درست این طرح، در نوایت می

هها و  ویهژ  ررتارههایی کهه  ها ارائهت     مهبری  رای تیونیری ا  ارتکاب  یوتر ررتارهای تروریستی  ه

تهانهد ههدف احه ح و درمهان     شهد و  هه خهه ی مهی    دهند  اهای دینی و ایدئهلهیی، رخ میگرایش

 . (Ibid, 138)مرتکبان این ابیل جرائم را  رآورد  سا د

در اجرای این راهبرد در اننلستان در وهلهه اول، آمهه ش تعهالیم و     دّ نظرترین محهرهای مموم     

رای گهرایش  چیزی است که مرتکبان تروریسم دینی یا ارراد دا های دینی  ه حهرت  کس آنآمه  

اند. در  ین  ال،  رخی تررندهای دینهر نیهز در   های تروریستی م هبی دریارت کرد  ه سهی گرو 

تهرین  آیند کهه موهم  ها واگ ار شد   ه اجرا درمیهایی که اجرای این طرح  ه آنمدارس و آمه شنا 

نناری میان ارراد ههای تروریستی، تکنی، نامها تررند مهاجوه  ضهر مستقیم  ا  زهدیدگان جرمآن

ههای دو  ها و ارکار و اندیوهه تحت آمه ش و  زهدیدگان تروریسم  ه منظهر در میان گ اشتن دغدغه

های ارتکاب جنایهات تروریسهتی  هه منظههر نوهان دادن دردهها و       ها و ححنهسهیه و نمایش لحظه

 هاطهز و   های  مهمی و خصهحی ناشهی ا  واههع  مه ت و ررتارههای تروریسهتی و تحریه،      رنج

 21جالب آنکه در ی، مهرد گهزارش شهد تسهری     .(Ibid, 142)ا ساسات ارراد تحت آمه ش است

تهند اننلهیس  هه    12322که ی، تبعه ترک ساکن اننلستان  هد و مبلغ « اح ن هار ر»ساله  ه نام 

د   نهان هدیه و  ه منظهر ج ب  ه دا ش، ا  این گرو  تروریستی هدیه گررته  ههد، تهس ا  موهاه   

ترین متروهای جوان اسهت و ایهن  ملهه،    تصاویر  مله تروریستی  ه متروی لندن که یکی ا  شلهغ

منتوی  ه تلفات سننین انسانی و مادی شد، ضمن تویمانی ا  کار خهد، ا  م کهرد کهه کهل مبلهغ     

 ههد  ای در شور لندن که در  مینه  مایت ا  ااوار رقیر توکیل شد  دریارتی ا  دا ش را  ه خیریه

 .(Ibid, 145)ها نیستاهدا خهاهد کرد و  ه هیچ وجه، مایل  ه همکاری  ا دا وی

تا کنهن، هیچ  2214 ا این همه، ا   مان اجرای  ملی این راهبرد در اننلستان یعنی اواخر سال      

و آمار رسمی ا  میزان مهرقیت این تد یر در راستای اح ح و درمان مرتکبان تروریسم دینی منتور 

ا  م نود  و آمارهای مهجهد نیز  یوتر مبتنی  ر اد اهایی است کهه مقامهات دولهت اننلسهتان در     

ا  اسهتادان دانوهنا  لنهدن در رشهته     « دیننان مکدال» ار  داشته و دارند.  ا این  ال، ترورسهر این

کنفرانسهی   در این دانوهنا  و در  2212های  الینی، در سخنرانی خهد در سال روانوناسی و مواور 

                                                           
1. John Simon 
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 رگزار شد، ا  م کهرد کهه اسهتفاد  ا  ایهن ابیهل راهبردهها       « تیونیری ا  تروریسم»که  ا مهضهع 

ممکن است ابر طهالنی مدت و اطمینان  خش راجع  ه اینکه ارهراد تحهت آمهه ش، دینهر هیچنها       

 هه ایهن    گرایش و تمایل  ه ارتکاب تروریسم ندارند نداشته  اشد. وی ضمن سخنرانی خهد  ا اشهار  

ههای غله  ا  نصههص و متههن و تعهالیم دینهی و مه هبی،        نکته که تروریسم مبتنهی  هر اسهتنباط   

کند مها در  رخههرد  ها ایهن نههع تروریسهم، ناچهاریم ا         ترین نهع تروریسم است، اضاره میخ رناک

سیر مقا لهه  های اانهنی نیز  ور   بریم.  ه  قید  وی، مداخ ت روانوناسانه و روانکاوانه در مهرریت

 ا ترویسم دینی، ال م است اما کاری نیست و این مقا له  اید  ا  رخهردهای اانهنی کیفری نیز همرا  

 .(Cavanaugh, 2016: 154)گردد

  دایی در آمریکاست.د، مدارس رادیکالیزم ررسی کرتهان در نوایت، راهبرد دینری که می     

 

 ریکازدایی در آممدارس رادیکالیزم. 3. 1. 3
در  2214ا  اواخر سهال  « مدارس ت ش  رای مقا له  ا رادیکالیزم در دینداری»این مدارس  ا نام کامل 

های آمریکا ا جمله کالیفرنیا و نیهجرسی و  ه دنبال مههارد ارتکهاب تهرور در ااصهی نقهاط       رخی ایالت
« سیمهن اندرسهن»هر جوان توکیل و  ه رعالیت موغهل شد. اید  احلی توکیل این مدارس را ترورس

آمریکایی مقیم ایالت کالیفرنیا و ا  استادان دانونا  ایهالتی ماساچهسهت ارائهه داد.     -ا  ساکنان سهئدی
مها چنهنهه تروریسهت    »ای  ها  نههان   های ادیم، دکتهرا دارد، در مقالهه  وی که در تاری  ادیان و  رران

در ایهن   2214المللهی کهه در   ا تروریسهم  هین  ارائه شد   ه کنفرانس مقا له سا مان یارته  « شهیم؟می
های تروریستی  ه ویهژ  در  گیری و  ضهگیری  رخی گرو دانونا   رگزار شد، ضمن تهضیی نحه  شکل

ههای  ترین دلیل گرایش ارهراد  هه گهرو    من قه خاورمیانه ا جمله القا د ،  ر این امر ترکید کرد که موم
جا و  نیادگرایانه ا  تعالیم دینی است. وی  ا تصریی  ه اینکهه  تروریستی دینی و م هبی، ارائت های نا 

ها و م اهب شناخته شد  الوی و آسمانی، مبلغ کوتار و تروریسم نیست، ا  م کهرد  هیچ دینی ا  دین
های تروریستی دین مدارانه، رادیکالیزم  دایهی و در  ههخ، ارائهه تصههیر و     که تنوا را  مقا له  ا گرایش

ن قی ا  تعالیم و مفاهیم دینی و م هبی است. وی، توکیل مدارس رادیکالیزم  دایهی  درک درست و م
ای ا  مقاله خهد را در رو نامه نیهیهرک تایمز منتوهر  در آمریکا را در همان مقاله تیونواد داد و خ حه

دارس کرد. گروهی ا  مواوران  اراک او اما رئیس جموهر وات ایاالت متحد ، وی را  ه ترسیس ایهن مه  
مجاب کردند و این مدارس در نوایت، تحت نظارت و ارت آمه ش آمریکا در سهه شهور نیهیههرک، نیهه     

 .(Cavanaugh, 2016: 88)داورلئان و واشننتن ترسیس و شروع  ه کار کردن
های تروریستی و یا ارهرادی هسهتند کهه  ها     ها ا  گرو مخاطبان احلی این مدارس، اغلب، جدا شد      

انهد. در مر لهه اول   های تروریسهتی رو هرو شهد    ی مالی و یا تل اهای جنسی ا  سهی گرو تیونوادها
نفر و در مر له سههم کهه هنهه  نیهز ادامهه       411نفر و در مر له دوم  221رعالیت این مدارس، تعداد 
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های مستقیم دینی و ایدئهلهیی، ارار گررته انهد. ههدف اولیهه ا  ترسهیس     نفر تحت آمه ش 142دارد، 
های ححیی و ارائه تصهیر درسهت و مناسهب   آید، آمه شها نیز  رمین مدارس، کمااینکه ا   نهان آنای

ا  دینداری و ا تقاد  ه  اورهای دینی  هد  است. در وهله  عد، همان تکنی، مهاجوه  ا ار انی تروریسم 
مهسههم  « لندارتجیمز  »شهد. در ی، مهرد گزارش شد  است که نسبت  ه ارراد تحت آمه ش اجرا می

ا  ا ضای ابلی دا ش که  ه سبب مواهد   جم جنایات ارتکا ی تهسه  ایهن گهرو     «  دنان ریض» ه 
نسبت  ه ایزدی های  راق، تهانسته  هد  ه  وانه  یمهاری حهعب العه ب و  ها همکهاری یکهی دینهر ا         

مریکا  نریزد، تهس  دوستانش ا  دا وی های  اضر در من قه سنجار جدا شهد و  ه ترکیه و ا  آنجا  ه آ
ها رهرار  که او نیز تهانسته  هد ا  چنگ دا وی«  سنیه امام»ا  مهاجوه  ا یکی ا  دختران ایزدی  ه نام 
یعنهی  «  بهاد اال لهیس  »هها را  هها ا ه م انزجهار نمههد و آن    کرد  و  ه آمریکا تناهند  شهد، ا  دا وهی 

 .  (Ibid, 89)دنامی 1های شی ان ند 
ا  مدارس رادیکالیزم  دایهی در آمریکها منتوهر شهد  اسهت،       ،ار ا  این ابیل مهاردهرچند  رخی آم     

لیکن هنه  آمار دایقی ا  میزان مهرقیت این راهبرد در آمریکا در راسهتای مقا لهه  ها تروریسهم دینهی      
 ه ها ا را  شد  است لیکن  ا این همه، هرچند در این  ار ،  رخی انتقادها و مخالفتمنتور نود  است. 

رسد نسبت  ه این دست اادامات حهرت گررته در آمریکا نیز همان ننا  منصفانه را  اید  فه   نظر می
های اجرایی در این ابیل مدارس، شاید وارهی  هه   کرد یعنی  اید  ر این  اور  هد که اتکای حِرف  ه رویه

ی  رای مقا له  ها تروریسهم   مقصهد نباشد و در نوایت، تلفیقی ا  رویکرد اح ح و درمان و رویکرد کیفر
  دینی ال م آید.  

در اسمت  عد، نتایج اجرای سا وکارهای اشار  شد  و  مهد  انتقهاداتی کهه مخالفهان اجهرای ایهن            
 کنیم.اند را  ررسی میها م رح کرد ها  ر مبنای این نتایج نسبت  ه این طرحابیل طرح

 

 اعمال شدهانتقادات مخالفان نسبت به سازوکارهای . 2. 3
تا  ه  هال، ههیچ   گهیند اند. مخالفان میسا وکارهای اشار  شد  در  اال، مصهن ا  انتقاد مخالفان نماند 

  در  اال تا چه  د  ههد   دشیاد های راهبردهای ای مبنی  ر اینکه میزان مهرقیتآمار رسمی تریید شد 
ها را در راستای ردها و آبار وکارکردهای آناست، منتور نود  و  نا راین، شاید نتهان  ه دات، این راهب

وجهد انتقادات اا ل تهجهه ا  سههی سیاسهیهن یها     ا  سهی دینر، . کرداضاوت ، مقا له  ا تروریسم دینی
، نوان ا  ایهن دارد  شهدمی ها اجرامتخصصان و کارشناسان در کوهرهایی که این ابل راهبردها در آن

آننهنه که ممکن است اد ا شهد چومنیر نبههد  و نیسهت.  هه نظهر     ها ها و طرحکه مهرقیت این  رنامه
هها، نوهان ا  رقهدان    هها و  رنامهه  اط  ات ا  میزان مهرقیت و کامیا ی این طهرح نبهد آگاهی و رسد می

، تهانسهته  یهاد شهد   های آمارهای میبت در این  مینه دارد وگرنه  سیار  عید است که هر کدام ا  دولت

                                                           
1. Devil's servants 
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مومی در این  مینه دست یارته  اشهند و آن را  لنهی نکننهد. ا  سههی دینهر، ارائهه        اشند  ه مهرقیت 
تهاند اطمینان  خهش  اشهد   ها چندان نمیگیر راجع  ه این طرحآمارها ا  سهی مراجع مجری و تصمیم

 چرا که اساساً  اید مراجع مستقل در این  مینه اضاوت و اهوارنظر کنند.  
اند که نتیجه نوایی  احل ا  اجرای این طرح ها آننهنه که در ا تهدای  گفته رخی دینر ا  مخالفان      

 رخی ا  اررادی که  تی تحت آمهه ش ایهن مهدارس و کمهپ     شد ، نبهد  است  یرا  ینی میامر تیش
ههای  تس ا  خاتمه دوران آمه شی و خروب ا  این مراکز، مجهدداً گهرایش هها  هه سههی گهرو       ، اند هد 

در آمریکها تهس ا    « تیم الرنز»در اننستان و « دیهید هارتر»اند ا جمله خهد نوان داد تروریستی را ا  
خاتمه دوران آمه شی،  ا ارسال نامه  ه  رخی ا ضای گرو  دا ش، تمایل  ه  ضهر دو ار  در دا هش را  

تههلی کهه    ام وهایی که دید اند. هارتر  تی در نامه خهد  نهان کرد  است: واتی  ه آمه شا  م کرد 
شهم موکل من را تههل  هل   کنم، متهجه میها را مقایسه میارار است دا ش  ه من  پردا د ننا  و آن

 . (Some Of Authors, 2016: 90)کند و نه کتابمی
ها و سا وکارهای  ه کهار ررتهه و  هه    نظر  ه همه جهانب و ا عاد میبت و منفی که در ارتباط  ا روش     

های مهجهد، رویکردها و النههای جدید تاس  دهی  ه تدید  تروریسم دینهی  ا و نق همنظهر ررع خ ء
تههان  ها و کارکردهای ایهن النههها، مهی   یا ند که  ا  نایت  ه ویژگیشکل گررته و ررته ررته تکامل می

ر ناهر  ر متغیرهای  مد  مؤبر  ه سا وکارهای مبتنی  ر تیونیری غیرکیفری »ها را  ه طهر خ حه، آن
معرری نمهد. این رویکهرد جدیهد، مهد ی نفهی کامهل سها وکارهای سهنتی و        « ارتکاب تروریسم دینی

ها نیست اما  ا این  ال،  ه دلیل اینکه ننا  جدیدی  ه ررایند مقا له  ها تروریسهم دینهی    جاینزینی آن
اکیر است، ال م است که م العه شهد. دلیل  ح  تیرامهن النههی جدیهد، آن اسهت کهه  هرای  هه  هد       

رساندن راندمان، نیا   ه استفاد  ا  همه رویکردها در کنار یکدینر است تا معایب و نقهاط ضهعز دینهر    
اند. این ننها  جدیهد،   گ اشته« رویکرد تلفیقی»ها تهشش داد  شهد. ننارندگان، نام این رویکرد را روش
 خهاهد شد. عد،  ررسی اسمت  در
 

 ی متغیرگرا(پیشگیری غیرکیفرریسم دینی)ارائه الگوی نوین پاسخ دهی به ترو. 4
برتر و کارآمهدتری  ؤمه ، مناسهب تهر   ا  تروریسم دینی،  ه نظر، سها وکار  متغیرگرا تیونیری غیرکیفری

رسد. دو دسته راهکار  رای تیونیری غیرکیفری ا  تروریسم دینی اا ل ا صا است؛ اول، تمرکز  هر  می
و دوم، جلهگیری ا  ایجاد ارتباط ریمها ین ارهراد    دینی ی مهبر  ر ارتکاب تروریسمسا ی متغیرهاخنیی

دههی، اشهار    مهضه ی که تیش ا  ترداختن  ه مقهله النهی نهین تاس متغیرها. این در معرخ خ ر  ا 
تههان  بهارت دانسهت ا      ه آن ال م است اینکه متغیرهای  مد  مهبر  ر ارتکاب تروریسم دینهی را مهی  

 های خوهنت و ادرت.جاا هو  ای مالی، جاا ه های جنسیهآمه ش  قاید ارراطی، جاا ه
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النهی نهین تاس  دهی  ه تروریسم دینی، متمرکز اسهت  هر تیوهنیری غیرکیفهری ا  ابرگه اری ایهن       
سها ی متغیرهها و   متغیرها  ه منظهر  هامل  مینه سا   رای ارتکاب تروریسم دینی. تمرکهز  هر خنیهی   

 نهان راهکارههای م هرح در   راد در معرخ خ ر  ا این متغیرها  هجلهگیری ا  ایجاد ارتباط ریما ین ار
 کنیم. ررسی میالنهی جدید تاس  دهی  ه تروریسم دینی را در ادامه، 

 

 سازی متغیرهاتمرکز بر خنثی. 1. 4
ترین ااداماتی است که  هه منظههر مقا لهه  ها     های تروریستی، یکی ا  مومهای گرو نیی سا ی جاا هخ

در معنایی که ما مهد نظهر داریهم،     1«خنیی سا ی»تهان حهرت داد و  ملیاتی کرد. نی میتروریسم دی
های تروریسهتی و ارکهار    بارت است ا  هر راهکاری که  مینه ج ب یا دلیل ج ب یا ابر ج ب  ه گرو 

و اندیوه های متعصبانه تایه تروریسم دینی را  رطرف کند. نظر  هه ماهیهت تروریسهم دینهی و  مینهه      
رسد سه راهکار موخ   رای مقا له  ا تروریسم دینهی ا  طریهد   ای مسا د  رای واهع آن،  ه نظر میه

سا ی متغیرها اا ل اشار  و  ررسی هستند؛ مقا له  ا تهرمین مهالی تروریسهم، مقا لهه  ها آمهه ش       خنیی
ایهن مههارد را    های تروریستی.  ه ترتیهب،  قاید ارراطی در مراکز آمه شی و جلهگیری ا  تبلیغات گرو 

 کنیم. ررسی می
 

 ممین مالی تروریسأمقابله با ت. 1. 1. 4
گههنی تهیش روی   گهنها  المللهی ههای  هین   ه منظهر مبار    ا ترمین مالی تروریسم، هنجارهها و  ایسهته  

های شهرای  رخی )مانند ا عنامه ای دارندالمللی طیز گسترد ست. این اها د و مقررات  ینا کوهرها
آورنهد و  رخهی   المللی متضمن اها هد آمهر ( الهزام    ینی هاا مان ملل متحد و نیز کنهانسیهنامنیت س

که  ه طهر هماهنگ تهس  گهرو  ههای مختلفهی ا  کوههرها ایجهاد       های اختیاری هستنددینر  ایسته
 های ویژ  چول گانه گرو  ااهدام مهالی در مههرد مبهار    ها تهرمین مهالی       تهحیه اند ) ه طهر میالشد 

المللهی، مقهررات   در  هین  هال کهه در ایهن هنجارههای  هین       (13، 1314)ا راهیمی لهیهه،  تروریسم(.
آور هر ی،  ها دینهری متفهاوت اسهت. اجهرای      دامنة شمهل و ادرت الزام موترکی هم وجهد دارد ولی

ا  تصهیب اانهنن ار است ولی در سهایر مههارد، چنهین اسهتلزامی وجههد نهدارد و         رخی ا  آنوا مستلزم
در همهین ا تهدا ال م   . (Some of Authors, 2016: 99)تهان آنوا را  ه اجرا گ اشتمی راهوای دینر

 ه اکر است  خش مومی ا   ار مقا له  ا تهامین مهالی تروریسهم ههم  هر  وهد  سها وکارهای کیفهری         
 مدینر است. اشد که این مهضهع، ترکید دو ار  ای  ر ضرورت استفاد  ا  همه راهکارها در کنار همی
 اید  ه ی، وااعیت اا ان داشت و آن اینکه  خش مومی ا   ار مقا له  ا تهرمین مهالی تروریسهم  ها          

هدف مبار   نوایی  ا تروریسم ا جمله تروریسم دینی،  ر  ود  سا وکارهای کیفهری و سزاگراسهت  هه    
                                                           
1. Neutralization 
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لی تروریسهم  وهر    کننهدگان مها  هها اغلهب ا   ر هه مجها ات نسهبت  هه تهرمین       این حهرت که دولهت 
 422-2-2ی، نمهنه  هار   هرای ایهن امهر، مهاد        .(141 :1312اند)گهدر ی  روجردی و مقدادی،  رد 

اانهن جزای  مهمی ررانسه است که در آن،  رای ترمین کنندگان مالی تروریسم)یعنی کسهانی کهه  هه    
ی اهرار مهی دهنهد( مجها ات     ههای تروریسهت  سها مان ها یا هر نحه،  هدجه و منا ع مالی در اختیار گرو 

رسد می  ه نظر. (Steiner, 2016: 3)یهرو و تا  یست سال  بس در نظر گررته است 1222تا  2422
-تعیین کیفر  رای ترمین کنندگان مالی تروریسم در کنار همه دینر راهکارها، نوان دهند  ضرورت  ه

 ه  بارت دینر، نباید ا  مزایای کیفهر   کارگیری رویکرد تلفیقی در طرید مبار    ا تروریسم دینی است.
در راستای مقا له  ا تروریسم دینی غفلت و  ه جای آن،  ر احه ح و درمهان حِهرف تمرکهز نمههد و یها       

 .(41 :1314 ر کس)رضایی و  ومتی، 
 در گررتهه  انجهام  ههای  ررسهی  المللهی، های  مانی تصهیب و تهدوین اسهناد  هین   ها و دور سال در     

 تهجهه   خهش شهایان   که د  است ه این  یاننر المللی ین در  رحة رعال تروریستی هایگرو  خصهص

ههای  ، رهروش اخهائر سهر مین   بروتمنهد  ارراد و هامالی دولت هایکم، ا  تروریستی هایگرو   هدجة
 منها ع  ایهن   و ا  سهی دینهر،  شدمی ترمینتحت اشغال، ااچاق مهاد مخدر و ااچاق انسان و تهلوهیی 

 ههای  گهرو    هه  شههیی  تههل  در  شهد   اسهتفاد  ههای و شهیه   هاروش ا  استفاد   ا ماندن مخفی  رای

  نهان مجرمانهه  دو ماهیت این ود  شد  استفای هاو شیه  هاروش در توا ه شد.می منتقل تروریستی

 ههم  کنهار  در شههیی  تههل  و تروریسهم  مالی ترمین المللیاسناد  ین و  قهای اد یات در که شد سبب

 .(112 :1314رستمی، ()114 :1311د)کارگری، شهن م رح
آن است که  دون تصهیب و اجرای اهانین کارآمهد و مههبر در نظهام ههای  قههای       دینر موم ةنکت     

تهان ررایند مقا له  ا ترمین مالی تروریسم را سامان داد. در  قیقت، نحه  و س ی مقا له  ها  داخلی، نمی
ههای  ههای نظهام  ها در این امر، کام ً  ستنی  ه میزان تهانمنهدی قیت دولتترمین مالی تروریسم و مهر

ها دارد. ضعز در تینیهری و تعقیهب مرتکبهان تهرمین مهالی تروریسهم  هه ویهژ  مرتکبهان           قهای آن
ها و کوهرها در مقا لهه  ترین کمبهدها و دالیل ناکامی دولتتهلوهیی و ااچاق مهاد مخدر، یکی ا   مد 

 لی تروریسم معرری شد  است. ا ترمین ما
 

 مقابله با آموزش عقاید افراطی و تعطیلی مدارس مرتبط. 2. 1. 4
های تروریستی دینی و م هبی،  اور  هه  ترین  هامل گرایش ارراد  ه سهی گرو  ی تردید، یکی ا  احلی

اطهی در  ا تقاداتی است که ناشی ا  درک نادرست نصهص و متهن دینی و م هبی و آمه ش  قایهد ارر 
مراکز آمه شی ا جمله مدارس، محی  خانهاد ، دانونا  ها و... است. در  قیقت، ادرت  ر هه آمهه ش   

ویژ  اگر ا  سهی ارراد خبر   ه اجرا گ اشته شهد،  ه ادری  االست که شاید هیچ راهی  رای  رخهرد  ه
هد را  هه ا   هاال  هه    های آمه شی  ه سهبب وجه  و مقا له  ا آن جز آمه ش معکهس وجهد ندارد. محی 
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ههای رهرد ابهر    تهاند  هه شهدت  هر ارکهار و اندیوهه     تایین ا  سهی آمه شنر نسبت  ه آمه ش دید ، می
گ اشته و چه  سا وی را  ه سمت و سهیی سهق دهد که آمه شهنر مهد نظهر دارد و در ایهن وضهعیت،      

را داشهته  اشهد،  هه سهوهلت     چنانچه آمه شنر، اصد ارائه آمه ش  قاید ارراط گرایانه  ه آمه ش دید  
ترین تدا یر اا ل اجرا در ایهن  مینهه، تع یلهی    تهاند  ه هدف خهد دست یا د.  نا راین، یکی ا  احلیمی

ههایی در ن فهه معهدوم    مراکز آمه ش  قایهد ارهراط گراسهت  هه نحههی کهه رراینهد چنهین آمهه ش         
 .(111 :1311گردد)تاکزاد، 

 مینه ارزود آنکه ارراط گرایی و آمه ش  قاید ارراطهی،  هه وضههح    تهان در این دینری که می ةنکت     
گرایی و ن  گرایهی، جهزء اولهین  لهل و     در ارتباط  ا تعالیم و ا کام اس می اا ل مواهد  است. ارراط

ها در  ستر اس م  هد  است. ن  گرایی ارراطی در حدر اسه م مهجهب   گیری این گروه، هامل شکل
وه، رسمی ترور و خوهنت، یعنی خهارب در متن  اکمیهت اسه می شهد. در    تدید آمدن نخستین گر

مسلکان و اهل  دی  شد که  ه نه هه خههد     های  عدی، رویکرد ن  گرایانه منجر  ه  رو  اشعریدور 
ها ارائه شد  اسهت. نه  گرایهی در وضهعیت  یوهینه      ترین  رداشت ها ا  اس م تهس  این گرو اوری

تهرین  تهرین و احهلی  نامیهد، یکهی ا   رجسهته   « نه  گرایهی  هداکیری   »آن را  تهانخها  خهد که می
نه  گرایهی  هداکیری،     .(21 :1312های ارتکاب تروریسم دینی است)اماشی و متقی اردکانی،  مینه

ور ی است که ا  سهی رراه اهل  دی  در نیمهه اول سهد  سههم هجهری معررهی      نه ی سب، اندیوه
ا  ی، سهه کتهاب و سهنت، منبهع انحصهاری ا کهام اسه می محسههب          گردید. م ا د  ا این رویکرد،

)ا م ا  ن  یا غیهر نه ( مقیهد     های دینی حرراً  اید  ه ههاهرشهند و ا  سهی دینر، در روم آمه  می
های دینهی رااهد جاینها     نظر ارار داد. همچنین  قل در تفسیر آمه    هد و معنای هاهری الفاظ را مدّ

جتواد  رام محسهب شد  است. ن  گرایی  هداکیری در رو گهار معاحهر مها  هه       هد  و و تمس،  ه ا
هها  هدل شهد  اسهت. نه  گرایهی       توتهانه مومی  رای ارتکاب ررتارهای تروریستی ا  سهی تروریست

  داکیری،  ستر هوهر تروریسم را ا  رهن ر سه  امل رراهم می آورد:
های  ه هاهر اس می تدید آورد  کهه   می، ایدئهلهییهای اساول،  ه واس ه تغییر در ماهیت آمه       

گریهزی و کنهار   دلیل  قهل کند. دوم،  ه مینه را  رای تجهیز اادامات تهأم  ا خوهنت و کوتار رراهم می
نوادن  نصر اجتوهاد، مدرنیتهه را مصهداق کفهر و  اطهل معررهی کهرد  و مبهار    ها جهامهع مهدرن و            

تندارد. سههم، ا  آنجها کهه     ه جای مدرنیته را التزامی  رای خهد میهای نه جوت استقرار سنت اندیوه
سا د، در ا را  خوهنت و کوتار ببهات اهدم  ههد  و ا     انحراف ا  مبانی دینی،  هاطز انسانی را  ائل می

    .(21)همان، آن ا ایی ندارد
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 های تروریستیجلوگیری از تبلیغات گروه. 3. 1. 4
 ا تیونیری غیرکیفری ا  تروریسم دینهی اا هل  ررسهی اسهت، جلههگیری ا       را  دینری که در ارتباط 

 ترین راهبردهای اسهتفاد  های تروریستی است. گفته شد که  ر ه تبلیغات، یکی ا  احلیتبلیغات گرو 
هاست. این  ر ه  هه ویهژ    های تروریستی  رای ا  م مهاضع و انتوار ارکار و اندیوهگرو  شد  ا  سهی

تهاند در  رخ مدت کهتهاهی، ارهراد  سهیاری را    کانات و وسایل ارتباطی مدرن همرا  گردد، میاگر  ا ام
   .(31 :1313در گهشه کنار جوان  ا خهد همرا  کرد  و سبب جوت دهی ارکار  مهمی شهد)ایزدی، 

-روش های سنتی و چه  ها ا زارهها و  های تروریستی چه  ا ا زارها و روشجلهگیری ا  تبلیغات گرو      

هایی اسهت کهه  هه    ترین  ر ههای مدرن و  ه ویژ   ا استفاد  ا  اینترنت و رضای سایبری، یکی ا  موم
شههند  هایی است که  ه حهرت  ام مرتکب تروریسم مهی منظهر مقا له  ا تحرکات و ررتارهای تروریست
های تروریسهتی در  گرو  های نند. آمار گا   جیب ا  رعالیتیا  ه طهر خاص، تروریسم دینی را رام می

های منحرف،  ه خه ی گها   ر اسهتفاد   هداکیری   رضای مجا ی  ا هدف تبلیغ و انتوار ارکار و اندیوه
ها  ه منظهر تیوبرد اهداف است. ا جمله گفته شد  است که گرو  تروریستی دا ش،  ه ویهژ   این گرو 

هها ا   ر حهرف سهاخت و انتوهار کلیهپ    دال 22222در  مان  ضهر در  راق و سهریه، رو انهه  هالغ  هر    
کرد  است. یا می ً در گزارش ساالنه درتر مرکز مبار    ا شد ، میای که مرتکب میهای و ویانها دام

دالر  هدجه  ه تبلیغهات در   42222تروریسم سا مان ملل در ارغانستان، گرو  القا د ، ماهانه نزدی،  ه 
در مح ت و اماکن  مههمی شهورهای مختلهز ارغانسهتان      رضای مجا ی و تخش تهسترهای تبلیغاتی

 .(13 :1314کرد  است)م لبی و دینران، می
تهاند ارکار  مهمی را رریب داد  و  ه خه ی  ا ناگفته تیداست که این  جم ا  تبلیغات و انتوار، می     

 هه خهه ی، را  را  هر    تهانهد  خهد همرا  سا د.  نا راین، واضی است که جلهگیری ا  چنین تبلیغاتی مهی 
ها را در نیهل  هه اههداف،    های تروریستی  بندد و آنهای منحررانه گرو انتوار مهاضع و ارکار و اندیوه

ها کام ً  هدیوی  ههد  و  هر ایهن     این امر  رای  رخی دولت .(41 :1314)م لبی و  یدری، ناکام  ن ارد
های تروریستی  ه ویهژ  در  که مانع تبلیغات گرو  اندهایی  رآمد اساس، در مقام طرا ی و اجرای  رنامه

 . (Burstein , 2017: 201) (41 :1313نژاد، شهد)رهامی و  لیرضای مجا ی و اینترنت می
یکهی ا  متخصصهان  قههق رضهای اینترنهت در آلمهان، اسهتفاد          «راولهریش  یبِه  »در این  مینه،      

: نخست،  م ت تخریبی  ا اسهتفاد   کندمی ار یا ی ها ا  اینترنت را تحت سه  نهان م رح وتروریست
ا  اینترنت، دوم، انتوار محتهیات غیر اانهنی)شامل: تودید  ه ارتکاب جرائم تروریستی  تحری،، تبلیغ، 

مین  هدجهه و ارهزایش   رته  -ج ب نیرو  هرای تروریسهم    -آمه ش تروریسم -توهید و تهجیه تروریسم 
یا تهجیه نسل تریید نژادترستی و ملی ترستی ارراط گرایانه و انکار،  اشا ه محتهیات -سرمایه تروریسم 

ها ا  ترروریسم )ا  جمله ارسهال اط  هات وآمهاد  سها ی     ها و  مایتریزیکوی(  و سهم، سایر  رنامه
گیری، لجستیکی جرائم تروریستی شامل ارتباطات داخلی، کسب اط  ات )میل ساختن  مب، گروگان
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 & Arquilla)ههای جمهع آوری اط  هات   ها و دینهر حههرت  (،  ررسی و تحلیل هدفیا ههاتیمار ایی

et.al, 2012: 149) . 
تههان تیوهنواد و ارائهه کهرد،     راهکار دینری که  رای تیونیری غیرکیفری ا  تروریسم دینهی مهی       

ریسهم دینهی   بر در ارتکهاب ترو ؤجلهگیری ا  ایجاد ارتباط ریما ین ارراد در معرخ خ ر  ا متغیرهای م
 خهاهیم کرد. ررسی آن را است که در اسمت  عد، 

 

 جلوگیری از ایجاد ارتباط فی مابین افراد در معرض خطر با متغیرها. 2. 4
ههای  د؛ اول، مسدودسها ی را  کهر  طهر خاص، دو راهکار و سا وکار را  ررسیتهان  هایل این  نهان می

ههای در معهرخ خ هر.  هه     داخ ت تیونیرانه در گهرو  های تروریستی و دوم، متیهستن ارراد  ه گرو 
 کنیم.ترتیب، هر ی، را  ررسی می

 

 های تروریستی  های پیوستن افراد به گروهمسدود سازی راه. 1. 2. 4
های تروریستی ته ش حههرت   طبعاً هر چه در  مینه جلهگیری ا  تسویل و تسریع ج ب ارراد  ه گرو 

سینارتا »تر خهاهد  هد. ترورسهر دینی و مقا له  ا آن،  وتر و  ملیاتی گیرد، تیونیری ا  واهع تروریسم
ای ا  نکات را در ایهن  مینهه   الملل کیفری در دانونا  تنزاس، مجمه هاستاد رشته  قهق  ین« تامپی

 شهد؛یادآور می
ها،  اید دات کنهیم کهه  هه ههیچ  نههان مهجهب       های تروریستی یا رراهدر جنگ  لیه گرو  -1

تر نمائیم. اولین خ  درها ی  آنوا نوهیم یا کاری نکنیم که ج ب نیرو را  رایوان ساد  تقهیت
ما  اید درک نقاط ادرت و ضعز آنوا  اشد تا  تهانیم خهد را  ا نقاط اهت آنوا ت بیهد داد  و  

 م. ه نقاط آسیب ت یرشان  مله کنی

ه اجهرای راهبردههای   های تروریستی، اغلب نیها   ه  مسدود کردن مسیرهای گرایش  ه گرو  -2
ویژ  های مهرد   اه ارراد  هتهاند  ا جاینزین کردن جاا هتیونیرانه دارد. این تیونیری می

ههای تروریسهتی حههرت گیهرد و  ملیهاتی شههد. در  قیقهت، ایهد          جهانان  ه جای جاا ه
ههای  تهاند کمه، شهایانی  هه مها در راسهتای کهاهش جاا هه       هاست که میجاینزینی جاا ه

 . (Cavanaugh, 2016: 177)های تروریستی  رای ارراد جامعه کند گرو
های در معرخ خ ر را  هه  نههان راهکهار  قههای     در اسمت  عدی، مداخ ت تیونیرانه در گرو      

 یم.کن ررسی می،  عدی در راستای تیونیری غیرکیفری ا  تروریسم دینی
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 معرض خطر  های درمداخالت پیشگیرانه در گروه. 2. 2. 4
ها یا وجههد  شناختی، رردی است که  ه سبب  رخی ویژگیررد در معرخ خ ر، اساساً در گفتمان جرم

 رخی  ناحر چهن سن، جنسیت، مهاعیت خانهادگی و اجتما ی، س ی معیوت و...،  هیش ا  دینرانهی   
در معهرخ خ هر   کنهد،  ها در روند طبیعی و  ادی خهد سهیر مهی  که این  ناحر و معیارها در مهرد آن

می ً ی، کهدک یا نهجهان، ممکهن اسهت  یوهتر ا      .(41 :1312)نجفی ا رندآ ادی،   زهکاری ارار دارد
ههای کهااب   ارراد  الغ که اادر  ه درک  وتر محی  و تعهام ت تیرامههن خههد هسهتند، رریهب جاا هه      

ههای مهالی   جوه  ا و د ها شهند یا ی،  ن  ه سبب مهاهای تروریستی را خهرد  و ج ب این گرو گرو 
تهانهد مسهیر  نهدگی    های خهد میهای  نانه و این تصهر که  ا جاا هوسهسه اننیز و نیز  ه سبب جاا ه

خهد را تغییر دهد،  ه ارتکاب ررتارهای تروریستی روی آورد یا اساساً رقهر و تنندسهتی و نهزول سه ی     
تهاند  امل سهق  سهیاری ا   و مالی، میمعیوتی و درآمدی و در  قیقت، تیدایش نیا های واضی مادی 

ههای تروریسهتی، ااهدام  هه تیوهنواد مبهالغ       های تروریستی شهد  ه ویژ  اگر گهرو  ارراد  ه سهی گرو 
 ها نمهد   اشد.  هننفت  ه آن

حهرت ویژ  وارد  مل شد و در ایهن  مینهه،  هه داهت، راهبردهها و      در مهرد این ابیل ارراد،  اید  ه     
ههای مختلفهی ا  تیوهنیری ا  جهرم در     رسد گهنهی تیونیرانه را  ه اجرا درآورد.  ه نظر میسا وکارها

ا  اسههتادان دانوههنا  هههامبهرش در رشههته « اریهه،  انکههل»ایههن  رحههه اا ههل اجههرا  اشههند. ترورسهههر 
 های تروریستی، محدود  ه نههع یها  شناسی، معتقد است نباید در تیونیری ا  گرایش ارراد  ه گرو جرم

گهنه خاحی ا  تیونیری  اشیم  لکه  وتر آن است که  نهییم  اید ا  ههر راههی کهه  هه نحههی ههدف       
تیونیرانه را ترمین کند  رای این منظهر  ور   رد. وی  ر این  اور اسهت کسهانی کهه  هه سهبب وجههد       

 زهکهار  جمله مهارد م کهر در  اال، ا  استعداد و هرریت  یوهتری نسهبت  هه دینهران  هرای        هاملی ا 
داهت و نظهارت   هها  نسهبت  هه آن  شدن و تروریست شدن  ور  مندند،  اید در مهداخ ت تیوهنیرانه،   

ههای تروریسهتی، نبایهد    های مختلز و متنهع در گهرو   ه  قید  وی، وجهد جاا ه ی ا مال شهد. یوتر
ر تیوهنیری ا   دست مسئهالن و متصدیان امر مقا له  ا تروریسم م هبی را  رای ا مال مداخله  ه منظه

ههای مهالی و   هها طیهز متنهه ی دارنهد و ا  جاا هه     های تروریستی را  بندد. این جاا هگرایش  ه گرو 
هها و  و تعهدد در روش گهنهاگهنی  گیهرد. ایهن تنههع،    می  ر های خوهنت و ادرت را درجنسی تا جاا ه

 .  (Juergensmeyer, 2014: 139)طلبدسا وکارهای تیونیرانه را می
 

 گیرینتیجه

ههای جدیهد غیرکیفهری،    رسد رویکردهای دائر مدار اح ح و درمان، مبتنی  ر کیفر و ننرش ه نظر می
رسد تلفیقی هیچ ی،  ه تنوایی، در مقام مقا له  ا تروریسم دینی، کارسا  و راهنوا نیست و  ه نظر می

ته شهد. در  هین  هال، تحلیهل    کار گررها  اید  رای مقا له  ا ارتکاب تروریسم دینی  ها  همه این روش
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روانکاوانه تدید  تروریسم دینی و مرتکبان این گهنه خاص ا  تروریسم، ننا  و رویکرد جدیدی است که 
شکل گررته و در  ال تکامل است و  ه  نهان ی، داد   لمی جدید، نباید مهرد غفلت ارار گیرد. ننها   

ناهنجارترین ساختار روانی یعنهی سهاختار تهرورت،    روانکاوانه  ه تروریسم دینی،  اکی ا  این است که 
گرایهی  دایهی ررانسهه و یها     های ارراطتهاند خهد را  ا النههای اح ح و درمان که در کمپچندان نمی

های مکتبی معکهس در اننلستان ت بید دهند. نسهبت  مدارس رادیکالیزم  دایی در آمریکا و یا آمه ش
رسهد اتکهای حِهرف  هه     روتی، و سایکهتی،( نیز  عید  هه نظهر مهی    ه دینر ساختارهای روانی)یعنی نه

هها مهؤبر وااهع شههد و  نها راین، اتخهاا رویکهرد        چنین راهکارهایی  تهاند در مقا له  ا جرم ارتکها ی آن 
 تهاند تیونواد شهد.  کیفری و سزاگرا در کنار رویکرد اح ح و درمان)رویکرد تلفیقی(، می

مهاجوه  ا تروریسم دینی، تیونیری غیرکیفری متغیرگهرا، رویکهرد جدیهدی     ا این  ال، در طرید      
است که شامل راهبردها و راهکارهای متنه ی است و  ه تدریج، جاینا  خهد را در میهان سها وکارهای   

کنهد. ته ش در راسهتای ا هع مسهیرهای دسترسهی ارهراد  هه         مقا له  ا تدید  تروریسم دینی تیدا می
ای ا  ی مناسب و مسا د  هرای ارتکهاب تروریسهم دینهی و اسهتفاد  ا  مجمه هه      هاها و ررحتوضعیت

تهاند  هیش ا  دینهر راهکارهها در طریهد مقا لهه  ها       ، می«تیونیری غیرکیفری»سا وکارها ایل  نهان 
تروریسم دینی کارآمدی داشته  اشد. راهکارهای تیوهنیری غیرکیفهری ا  تروریسهم دینهی را در ایهن      

و جلهگیری  ی مهبر در ارتکاب تروریسم دینیسا ی متغیرهاتمرکز  ر خنییانستیم ا  نهشتار،  بارت د
. ا  جانب دینر،  مد  متغیرههای مههبر در   متغیرهااین ا  ایجاد ارتباط ریما ین ارراد در معرخ خ ر  ا 

الی ههای مه  تهان  بارت دانست ا : رقر،  اشیه نوینی و  دم معیوت، جاا هواهع تروریسم دینی را می
های جنسی و جاا ه خوهنت و ادرت. رویکرد متغیرگرا که احل اساسهی در آن، تهجهه   و مادی، جاا ه

سا ی متغیرهای مؤبر  ر ارتکاب تروریسم دینهی اسهت،  هه ایهن حههرت کهه ههر سه حی ا           ه خنیی
ار های تروریستی مسدود شد  و  ا مانع رو رو گهردد، یه، راهکه   دسترسی و گرایش ارراد  ه سهی گرو 

مقا له  ها تهرمین مهالی    تهان  ه طهر خاص، مهبر  رای مقا له  ا تروریسم دینی است. ایل این  نهان، می
 های تروریستیتروریسم، مقا له  ا آمه ش  قاید ارراطی در مراکز آمه شی و جلهگیری ا  تبلیغات گرو 

 سا ی متغیرها نام  رد.را  ه  نهان سا وکارهای اجرایی خنیی
هی دینر، جلهگیری ا  ایجاد ارتباط ریما ین ارراد در معرخ خ ر  ا متغیرهای مهؤبر در واههع   ا  س     

تروریسههم دینههی نیههز راهکههار دینههری در راسههتای تیوههنیری غیرکیفههری ا  تروریسههم دینههی اسههت.  
ههای در  های تروریسهتی و مهداخ ت تیوهنیرانه در گهرو     های تیهستن ارراد  ه گرو مسدودسا ی را 

تهان مد ی شد  ه ههر  رسد می، دو سا وکار احلی تحقد این راهبرد هستند. ل ا  ه نظر میرمعرخ خ 
های مستعد واهع تروریسم دینی ا  جمله در معهرخ تبلیغهات و   اندا  ، میزان دسترسی ارراد  ه ررحت

لی های تروریستی ارار گررتن و در معهرخ تیوهنوادهای مها   آمه ش  قاید ارراط گرایانه ا  سهی گرو 
تهان  ه مقا له  ا تروریسم دینی امیهدوار  ههد.   ها وااع شدن کمتر شهد،  ه اندا    یوتری میهننفت آن
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این ابیل راهبردها،  ه ویژ  نسبت  ه کهدکان و خردساالن که معیارها و مهها ین تیوهنیری رشهدمدار    
شههند،  اری محسهب میها در معرخ خ ر  زهکها اا ل اجراست و اساساً همه آن ه خه ی نسبت  ه آن

ای  هرای   ه اجرا درآید. همچنین،  ه هر اندا  ، تهرمین مهالی تروریسهم و رهراهم سها ی منها ع  هدجهه       
تهان محقد ساخت. نکتهه  های تروریستی کمتر شهد، مقا له مؤبرتری  ا ارتکاب تروریسم دینی میگرو 

ردهها و النههها هرگهز مهد ی نفهی      موم در ار یا ی رویکردها و النههای جدید، آن است کهه ایهن رویک  
تهانند  ه  نهان ننا  جدیدی  ه ررایند مقا له )اح ح مدار و سزاگرا( نیستند ولی می رویکردهای سنتی

  ا ارتکاب تروریسم دینی، منور بمر وااع شهند.  
 

 منابع
ت  قههق  المللهی و ر ایه  رویارویی دو ار ش اساسی:  ف  امنیت  ین»، (1314) ا راهیمی لهیه، سوی 

الملهل، دانوهکد    نامه کارشناسی ارشد  قهق  هین ، تایان« ور در مقا له شهرای امنیت  ا تروریسم
 . قهق دانونا  شوید  ووتی

 ص ، 24شهمار    فصلنامه روابط خارجی،، «جوادیهن ارراطی و امنیت اروتها »، (1313) ایزدی، تیرو 

111-142  . 
شناسی، دانوهکد   قههق   رساله دکتری  قهق جزا و جرم، «تروریسم سایبری»، (1311) تاکزاد،  تهل

 .دانونا  شوید  ووتی
 ،«شناختی تروریسم دینی ا  منظهر اخه ق شهیعی   م العه جرم»، (1311) ج لی، محمدرضا و دینران

 .  43-22 ص ،4، شمار  2، سال های اخالقیمجله پژوهش

المللهی در  ملیهات  فه     ههای  هین  نها و سا ماالمللی دولتمسئهلیت  ین»، (1314) رستمی،  ینب
 .الملل، دانوکد   قهق دانونا  شوید  ووتی، رساله دکتری  قهق  ین«حلی

فصللنامه   ،«نئهتروریسهم  ها ترکیهد  هر تروریسهم مه هبی      »، (1314) رضایی،  لیرضا و امیر  وتمی

 .  41-11 ص ، 14، شمار  4سال  المتین،حبل

دور   فصلنامه سیاسلت،  ،«های ایدئهلهیی، تروریسهم ریوه»، (1312) نژادرهامی، محسن و آار  لی

 .  131-141 ص ،3، شمار  41

مجمه هه   ،«ا  ن  گرایی  داکیری تا تروریسهم دینهی  »، (1311) اماشی، سعید و امید متقی اردکانی
شناختی تروریسهم، انتوهارات دانوهنا    مهه     های  قهای و جرممقاالت ارسالی  ه همایش جنبه

 .  411-421 صطباطبایی، 

فصللنامه پلژوهش حقلو     ، «گرایی سیاست جناییامنیت»، (1311) اناد، راطمه و مسعهد اکبری

 .  31-12 ص  ،11، شمار  4سال  کیفری،



 241 (19، )ایپپی  9311 بهار و اتبستان ، اول ، شمارهیازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری/ سال      کاوشی رد پاسخ هب رتوریسم دینی و اراهئ الگوی نوین مقابله

 

   

سیاسهی تروریسهم  ها ترکیهد  هر جاینها  آن نسهبت  هه          -ماهیهت  قههای  » (،1311) کارگری، نههرو  
 .، رساله دکتری  قهق جزا و جرم شناسی«ساختارهای ادرت

چها    )با الحاقلات(،  قانون مجازات فرانسه ،(1312) گهدر ی  روجردی، محمدرضا و لی  مقدادی

 .انتوارات خرسندی: تورانشوم، 
تروریسم ا  منظر  نیادگرایهان اسه می رادیکهال و رقهه سیاسهی      »، (1314) م لبی، مسعهد و دینران

، 1، سهال  اسی جهان اسالمهای سیفصلنامه پژوهش، «شیعه؛  ا نناهی  ه  ملیات استوهوادی 

 .  111-141 ص ، 4شمار  
گرو  اس می دا ش؛  ا ینری  ا مبهانی رکهری تیوهامدرن و    »، (1314) م لبی، مسعهد و لی   یدری

 .  11-13 ص ،12شمار   فصلنامه سپهر سیاست، ،«ا زارهای  مل ررامدرن

یهرات درسهی دور    تقر شناسلی و سیاسلت جنلایی،   جرم، (1312) نجفی ا رندآ ادی،  لی  سین

الهدین کهرد  لیهنهد، دانوهکد      شناسی،  ه کهشش سهدا ه رضهانی و روحدکتری  قهق جزا و جرم
 . قهق دانونا  شوید  ووتی

ههای  محمد حدرته یدخانه، مجمه ه تا   ةترجم حقو  در چنبره دشمن، ،(1311) یاکه س، گهنتر

 .انتوارات میزان: تورانچا  اول،  لهم جنایی، 
Adrian, Carr, (2013), Terrorism on the couch ‐ a psychoanalytic reading of the 

Oklahoma Disaster and its aftermath, University of Western Sydney Press, 
Australia. 

Akhtar, Salman, (2009), Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis, Karnac 
Books. 

Archick, K. & Others, (2015), European Fighters in Syria and Iraq: 

Assessments, Responses, and Issues for the United States. Washington 
D.C.: Library of Congress, Congressional Research Service. 

Armstrong, Karen, (2014), Fields of Blood: Religion and the History of 

Violence, University of California. 
Arquilla, John & et.al., (2012), Countering the New Terrorism, Santa Monica, 

CA: RAND. 
Bridal, M., & Squires, J., (2016), The Ethnic, Nationalist and Religious Roots 

of Terrorism, Oxford Research Encyclopedia of International Studies. No. 2,. 
Burstein, Alon, (2017), How Religious Extremism Changed the Face of 

Terrorism, Institute for Global Change. 
Cavanaugh, William T., (2016), The Myth of Religious Violence, Oxford 

University Press. 
Chatry, Kailash Kumar, (2012), Understanding the religious nature of 

terrorism in India: four cases with an analysis for proposals and resolution, 
Ph.D. thesis, University of Birmingham. 

https://www.emeraldinsight.com/author/Carr%2C+Adrian


 (19، )ایپپی  9311 اتبستانبهار و ، اول، شماره یازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  سعید قماشی، عباس زراعت و مهدی مهدوی ژناد           242

 
Cordesman, Anthony, (2017), Islam and the Patterns in Terrorism and 

Violent Extremism (Working Draft), University of Harvard. 
Evans, Dylan, (2006), An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysism 

Routledge, London. 
Felman, Shoshana, (2010), Jacques Lacan and the Adventure of Insight: 

Psychoanalysis in Contemporary Culture, Harvard University Press. 

Hassan, Riaz, (2010), Life as a Weapon: The Global Rise of Suicide Bombings. 
Taylor & Francis. 

Juergensmeyer, Mark, (2014), Terror in the Mind of God: The Global Rise of 
Religious Violence, University of California Presw. 

Miller, Michael J., (2011), Lacanian Psychotherapy (Theory and Practical 

Applications), Routledge, London . 

Nardin, Terry, (2014), Review: Terror in the Mind of God, The Journal of 
Politics, 63(2. 

Some Of Authors, (2016), On Terror in the Name of God: Why Religious 
Militants Kill, University of California Press. 

Sookhdeo, Patrick, (2014), Understanding Islamic Terrorism: The Islamic 
Doctrine of War, Wiltshire, Isaac Publishing. 

Steiner, Eva, Legislating Against Terrorism, The French Approach, Lecture at 

Birmingham University, International Conference on Combatting Money 
Laundering and Terrorism (2016), Chatham House, Center of Independent 
Thinking of International Affairs (CTIA), New York.  

 

 

 


