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  ٢٠١٧ جون ٢٥
  

  ترس و نقش تروريسم اسالمیۀجامع

  
  

ديگر نزديک کرده تا دلھره تقسيم شود و  نقش ترس در زندگی انسان ھا چيست؟ ترس در طول تاريخ افراد را به يک

ترس يکی از عواملی است که دين را رشد داده و انسان با دين، خود را در پناه روانی فردی و . مقاومت افزايش يابد

ی، به انسان احساس جمعی می دھند و ھم با ايجاد وحشت و ئاديان ھم، با مراسم و رفتارھای فرقه .  حس می کندگروھی

  . کنند  خود میۀتھديد به جھنم، پيروان را ترسانده و آنھا را تابع سلط

يدادھای سھمگين نتروپولوژيک گذشته، روااگر در تاريخ .  مدرن بيش از گذشته با نگرانی و ترس زندگی می کندۀجامع

طور قطع جای خود را ه طبيعی و شناخت محدود بشر ترس می آفريد، در دنيای مدرن آرامش و آسايش خاطر انسان ب

شکل انبوه مواجه با کودکان و بزرگساالنی ھستيم که ه  مدرن، ما بۀدر جامع. به اضطراب و ترس پاتولوژيک داده است

لرزش، تپش، فرياد زدن، احساس خالی بودن، بيخوانی، . لوژيکی می باشندگرفتار ترسی عميق و تنش ھای روانی پاتو

 نشانه ھای ترسی ۀبغض، دل درد، مات شدن، بھت، عرق کردن، درخودفرورفتن، منزوی شدن، استرس و غيره از جمل

وران، تغيير ولی براستی ترس از چه؟ تغيير قرن، تغيير د. است که انسان مدرن را در خود می پيچاند و فشار می دھد

ی در محيط شغلی، بيماری ھا، بحران زيست ئفرھنگی و تکنولوژيک، بحران اقتصادی و بيکاری، تغييرھای حرفه 

ھم خوردن ارزش ھا، بحران خانواده، فساد نخبگان، دين اسالم، تروريسم اسالمی، ھمه و ھمه در ايجاد اين ه محيطی، ب

  . ترس نقش دارند

  

   ترس و ھويت نگران ۀجامع
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ديگر نزديک کرده تا دلھره تقسيم شود و  نقش ترس در زندگی انسان ھا چيست؟ ترس در طول تاريخ افراد را به يک

ترس يکی از عواملی است که دين را رشد داده و انسان با دين، خود را در پناه روانی فردی و . مقاومت افزايش يابد

ی، به انسان احساس جمعی می دھند و ھم با ايجاد وحشت و ئه اديان ھم، با مراسم و رفتارھای فرق. گروھی حس می کند

خاطر ترس و خشونت در دين ه بنابراين انسانھا ب. کنند  خود میۀتھديد به جھنم، پيروان را ترسانده و آنھا را تابع سلط

ما با » يش بکاولبر«لمانی اقول جامعه شناس ه  مدرن با افزايش خشونت مواجه ھستيم زيرا بۀدر جامع. جمع می شوند

بومی و جنگ مواجه ھستيم  می، خطرات زيستو ريسک و پرمخاطره و ريسکی ناشی از تکنولوژی، فعاليت اتۀجامع

  . سرعت در سطح جھانی پخش می گردده خاطر ارتباط ھای انترنتی و خبری تمام ريسک ھا به عالوه به و ب

  . رو ھستيمه ب رو»  ترسۀجامع«امعه مواجه نيستيم بلکه با  ترس در جۀبا توجه به اشکال و ابعاد ترس، ما فقط با پديد

در اين جامعه از يکسو خشونت سمبوليک .  مدرن انسانھا حساس تر بوده و درخواستھای فزاينده ای دارندۀدر اين جامع

لوژی صورت ايدئوه شکل کلمات ناھنجار، غيرعادالنه، بی احترامی به شرافت انسانی و خرافات و نيز به گفتاری ب

ی و مصرفی و تبليغاتی در رسانه ھا و محيط کار و اجتماع در جريان است و اين مجموعه بناگزير محروميت ھا و ئکاال

ليس واز سوی ديگر خشونت فزيکی دولت و پ. دھد عقده ھا و درماندگی ھای روانی و اضطراب در زندگی را رشد می

 تروريستی ۀئی و مواد مخدر و سکس، و خشونت شبکو زندان و مداخله ھای نظامی، خشونت گروھھای مافيا

صورت انبوه و پياپی عمل کرده و شھروندان را در ھراس و پاتولوژی ھای روانی، ه  مدرن بۀاسالميستی که در جامع

در . کند صورت عمودی و افقی عمل میه صورت گسترده، به خشونت سمبوليک و فزيکی و مستقيم ب. کند غرق می

ل رسانه وکارگرفته می شود زيرا قانون و کنتره طرز محدود به  در شرايط عادی خشونت فزيکی برژيمھای دمکراسی

را مند قرار دارد و قھر دولتی نشھروند غربی در يک فضای قانو.  خشونت دولتی ھستندۀ مدنی محدودکنندۀھا و جامع

مقياس گسترده ای نسبت به ه شھروند بھمين  .راحتتر می پذيرد» قھر مشروع«عنوان ه ھمانطور که ماکس وبر گفته ب

  . ی واکنش نشان نمی دھد زيرا دستخوش ازخودبيگانگی مصرفی استئخشونت سمبوليک کاال

ويژه خشونت سمبوليک و خشونت ناشی از ه  نفی و اعتراض ھم وجود دارد ولی بۀاين رفتار مطلق نيست و نشان

صورت پايدار و انبوه در ذھن و ناخودآگاه جمعی و ه ب» ميشوايو «قول فيلسوف معاصر فرانسوی، ه تروريسم اسالمی ب

 ۀجامع«می توان گفت ترس ابعاد بيسابقه ای يافته و ما در . کند و واکنش شھروندان بسيار ملموس است فردی عمل می

در . دترس، نگرانی و دلھره ای است که انسان را فلج نموده و به حالت ناتوانی سوق می دھ. قرار گرفته ايم» ترس

عالوه ه ب.  مدرن انبوه تغييرات تند اقتصادی و تکنولوژيک و فرھنگی و اجتماعی، انسان را پريشان ساخته استۀجامع

بسياری .  بيسابقه ای کشانده استۀتعرض اسالم عليه تمدن غربی، جنگ عليه الگوی مدرنيته و انسان مدرن را به مرحل

آنھا برآنند که اسالم با جھاد تروريستی . می بينند» الميستی ھستی کشتھاجم اس« غربی خود را مورد ۀاز مردم جامع

  . در پی نابودی ھويت آنان است

که تناسب قدرت مناسب نيست موذی و  است، خزنده است زيرا در ھنگامی»  تھاجمیۀايدئولوژی خزند«البته اسالم يک 

در دمکراسی ھای غربی نظام سياسی . زندعوامفريب است، ولی لحظه ای که احساس قدرت کند دست به تھاجم می 

اسالميست ھا . قدرتمند است ولی عرصه ھای ناتوانی نيز بسيار است و تروريسم اسالمی به اين ناتوانی ھا آگاه است

: سنگر به سنگر پيش می آيند و از آنجا که خواھان تصرف قدرت در غرب ھستند، آنھا دارای دو سياست ھمسو ھستند

رزمينی و عوامفريبانه و ايدئولوژيک و سياسی از يکسو و از سوی ديگر سياست راديکال برای بی سياست آرام و زي

 فرانسوی ۀاز نويسند» تسليم«رمان . اعتبار کردن تمدن غرب و حمله ھای تروريستی برای اغتشاش و جنگ داخلی
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 و عقب نشينی و سقوط خود، باالخره  فرانسه در تناقضۀجامع. ھمين ماجرا را برای آينده ترسيم می کند» ميشل ولبک«

  . رئيس جمھور اسالمی را می پذيرد

  

  جنگ داخلی خواست بنيادگرايان

به چھره می نھيم، شخص » ماسک«زمانی برای حفظ خود و موقعيت خود و يا پنھان کردن ترس خود، ما در اجتماع 

کنيم، به جايگاه رئيس می نشينيم، اظھار ارادت می کنيم، عوامفريبی می کنيم،  ديگری می شويم، چھره را عبوس می

خود را زورمند معرفی می کنيم، عينک دودی می زنيم، خنده ھای عجيب در چھره منعکس می کنيم، فرياد خشمناک 

ريسک زندگی، اين کارھا در برابر . می زنيم، گريه و شيون راه می اندازيم و يا بيمارگونه به درون خود پناه می بريم

زمانی ديگر چه با ماسک باشيم يا . برای حفظ موقعيت خود است، نوعی مقاومت برای ايستادن است، برای نمردن است

تروريسم اسالمی گسترده و .  زندگی را بفوری و قطعی می ربايدۀطور قطع ھمه بدون ماسک رفتار کنيم، خشونت ب

با ھواپيمای ھای مرگ در . ه می طلبد، ھمراه با مرگ خواھان زجر دايم استسمج، مرگ می خواھد، تعداد زياد کشت

  .  نيويورک در طی سی دقيقه، بيش از سه ھزار نفر کشته شدندیبرجھای دوقلو

 تروريسم اسالمی به سالن ۀ در پاريس، حمل٢٠١٥ جنوریو يھوديان در » شارلی ابدو«پس از کشتار روزنامه نگاران 

 ٨٤فرانسه يک تروريست با کاميون سنگين » نيس«در . وجود می آورده  زخمی ب٤٢٠ کشته و ١٣٠باتاکالن فرانسه 

لمان، اين ا و جيمدر فرانسه و بل. کند و بيش از دويست نفر را زخمی می کند نفر را در طی ده دقيقه نابود می

عالوه رسانه ھای ه ب. ب می کندرويدادھای تروريستی ريز و درشت روان ميليون ھا نفر را به اندوھی ھولناک پرتا

مجازی شمشير داعش را نشان می دھند که چگونه سرھا را از تن جدا می کند و يا چگونه مخالفان آنھا با بنزين 

اين تروريسم ايدئولوژيک . رسند شوند و چگونه زنان اسير و برده به زنجير کشيده شده و به فروش می سوزانده می

داند که بر  تروريسم می.  آنستۀواھد پس تشنج و بھمريختگی و جنگ داخلی مورد عالقرا نمی خ» کفار«تمدن غربی 

خواھند و  ليس موجود نمی تواند غلبه داشه باشد ولی می داند که شھروندان آسايش قانونی میودستگاه دولتی ارتش و پ

  . دئيد و انتخاب قرار می دھنأدولتھا را بر اساس لياقت شان برای نظم عمومی مورد ت

در اين فضا چه بسا دولتھائی به مخمصه افتند و . مين کند، برکنار می شودأ امنيت اجتماع را تۀپس دولتی که نتواند وظيف

اگر . خطاھای فاحش متعدد کرده و حتا شرايطی را دامن بزنند که ريسک و درگيری گروھھای اجتماعی را افزايش دھد

. بشود اين وضعيت بناگزير از جانب بنيادگرايان بھره برداری خواھد شدخطای دولتی منجر به خشم شھروندان مسلمان 

اسالميسم در پی . خاطر ارزش ھای خود، نمی تواند به جنگ داخلی روی آورد زيرا تباھی امر ناگزير استه غرب ب

ژی يسترات قوای اسالمی می باشد، ۀجنگ داخلی عليه تمدن غربی است و از آنجا که بخشی از جمعيت مسلمان، ذخير

  .جنگ در درون خيابانھای غرب شکل مناسبی برای ايجاد يک بحران بزرگ است

مصالح . در برابر چنين وضعی، دولت ھا محتاط می شوند و کوتاه می آيند و از ارزش ھای خود صرفنظر می کنند

سياستمداران با . گردددولتمداری به کم سو شدن و فراموشی مبارزه عليه فناتيسم و فعاالن اسالم سياسی منجر می 

 الئيک را ۀ در انتخابات، آنقدر به اسالمگرايان امتياز می دھند که اصول جامعناحتياط بيمارگونه و با ھدف برنده شد

  . فراموش کرده و با شيطان در کردار يگانه می شوند

 ھای آشتی طلب، عليه سياستمدارانی که با اسالميست ھا متحد می شوند، با کمک روشنفکران اسالموفيل و رسانه

مبارزه «جمھوری خواھان الئيک و روشنفکران آزادفکر، توطئه چينی نموده و عليه آنھا کارزارتبليغاتی زير عنوان 

در بستر و در فضای رشد حاميان اسالميسم و در فضای تشديد . پا می کننده ب» عليه اسالم فوبی يا اسالم ھراسی
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آنھا می بينند که تھديد شده .  را از دست داده و دستخوش نگرانی مزمن می شوندترورھای پياپی، شھروندان اميد خود

اين وضعيت روانی، تشويش و . اند، می بينند که چيزی خراب می شود، حس می کنند که از ھستی خود رانده می شوند

 در خود  را افراداضطرابی گنگ مانند خوره.  ترس فراگير می شودۀنگرانی شھروندان را افزايش می دھد و جامع

در . شکل تمايل ضدخارجی و نژادپرستانه خود را منعکس می کنده جی و واکنشی، گاه بيفشار می دھد و اين حالت تھي

چنين شرايطی، خشونت فزيکی و جسمی و نيز خشونت سمبوليک و ايدئولوژيک تروريسم اسالمی و اسالم و ناتوانی 

ترس ناشی از ماشين تروريسم . وجود می آورده رفتار در جامعه بدر نوع ترس و نوع » جھش سرطانی«نخبگان، 

  . می داند» مشروع و واقعی«اسالمی، ترس ھای ديگر را فرعی نموده و تنھا خود را 

  

  سرمان را خم نکنيم 

اين جامعه دارای منابع و نيروھا و .  مدرن بايد بايستدۀجامع. چگونه بايد عمل نمود؟ اين پرسش بسيار حساس است

کيد بر أکيد بردمکراسی و برابری حقوق شھروندان، تأت. ی است که می توانند مورد بھره برداری قرار گيرندئاستعدادھا

ی نھادھا و سياست از دين، پافشاری بر مبارزه عليه گنداب اسالمی و ساير ايدئولوژھای متعفن، ئالئيسيته و دفاع از جدا

ی ھا و عليه ھرآنچه که ازخودبيگانگی انسان را توليد می ئيکی ھا و پسگرا فکری و فلسفی عليه تارۀپايداری در مبارز

بومگرا در اعماق جامعه، انتقاد بر محافل سياسی و دولتھای   فرھنگ و آموزش مدرن خردگرا و زيستۀکند، توسع

رھا ايستادگی غربی و عربی که با بودجه و ديپلوماسی خود شبکه ھای فناتيک تروريستی را ياری می دھند، اين محو

 ۀژی ھوشيار می طلبد تا از توطئياين مبارزه ھم شجاعت می خواھد و ھم سترات.  مدرن را تقويت می کنندۀجامع

  . اسالميستی تشنج در جامعه، دور باشيم

تک بعدی ھمه چيز را » جامعه شناسان«دعوت می کنند، اين » رئاليسم«روشنفکران اسالموفيل ما را به کوتاه آمدن و 

ما . اين افراد راه سقوط را پيشنھاد می کنند. می بينند و خطر الگوی اسالم را نمی خواھند درک کنند» اکونوميسم«در 

  . بايد سقف خواست ھای خود را ھميشه در باال نگه داريم

. د مستقيم با قامت فکری مردمان دارۀسقف آزادی رابط.  ملت ھا سقف داردۀآزادی براى ھم«:می گويدداستايوفسکی 

ھمان ه در جامعه ای که قامت تفکر و ھمت مردم کوتاه باشد سقف آزادى ھم ب. شود با ھمت بلند مردمان سقف بلند می

. شوند خورد که حذف می وقتی سقف آزادی کوتاه باشد، آدمھای بزرگ سرشان آنقدر به سقف می. شود نسبت کوتاه می

کنند که  ، آنقدر سرشان را خم ميءمھای بزرگ ھم برای بقابعضی از آد. دھند آدمھای کوتوله اما راحت جوالن می

که تا  کنند، تا اين ين تر می آيد و مردم ھی بيشتر و بيشتر قوز میئين و پائآن وقت سقف ھا ھی پا. شوند کوتوله می

ش يواش شود يواشکی و زندگى شان نيز يوا ِآزادى مردم نيز می. توانند قد راست کنند شوند و ديگر نمی کمر خم می

  .»ِشود خود جھنم مي
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