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احمد مهربان در سال 1357 در رشت متولد شد، دیپلم خود را در رشته ریاضی فیزیک اخذ كرد و سپس در مقطع كارشناسی 
به تحصیل در رشته مهندسی پرداخت، لیكن باتوجه به عاقه به علوم اجتماعی در مقطع كارشناسی ارشد به تحصیل در رشته 
علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی اقدام نمود. پایان نامه كارشناسی ارشد وی به موضوع عملیات انتحاری و رواج آن پس 
از حمات 11 سپتامبر اختصاص یافت. پس از اخذ كارشناسی ارشد به فعالیت های پژوهشی و آموزشی پرداخت و در سال 
1393 در مقطع دكتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد. او در این مقطع مطالعه گروه های افراطی و پدیده 
افراط گرایی مذهبی را  ادامه  داد و به عنوان پژوهشگر ارشد به دانشگاه واترلوی كانادا دعوت شد. در این فرصت با همكاری 
پروفسور لورن داوسون به تدوین چارچوبی معرفت شناختی برای استخراج و تدوین نظریه اجتماعی از آراء اندیشمندان كاسیک 
و بومی پرداخت و از راهنمایی وی در زمینه نگارش رساله دكتری بهره برد. رساله وی پس از دفاع با درجه عالی با اعمال تغییرات 
به صورت كتابی تحت عنوان »داعش و عصبیت؛ رهیافتی نوخلدونی به شكل گیری و دولت سازی داعش« در سال 1398 به چاپ 

رسید. 

در حال حاضر تروریسم در مقام ثمره  اصلی تكفیر و سلفی گری جهادی به بحرانی با ابعاد منطقه ای و جهانی تبدیل شده است و 
انسجام و پایایی گروه ها و سازمان های تروریستی فراملی از جمله مهمترین و بحث انگیزترین نقاط قوت آنها به شمار می رود. 
داعش و سازمان های مشابه آن – همچون القاعده – با وجود تنوع خاستگاه و پراكندگی قومی، نژادی و زبانی اعضای آن از انسجام 
گروهی قابل توجهی برخوردارند. بنابراین ویژگی فوق و نقش آن در دولت سازی داعش نیازمند بررسی عمیق تر و در صورت 
امكان ایجاد مدل های نظری و مفهومی متناسب است. لذا پژوهش حاضر با هدف ابداع ابزارهای نظری فوق این انسجام را با 
مراجعه به مفهوم عصبیت ابن  خلدون كه برآمده از سنت تفكر اجتماعی اندیشمندان جهان اسام است بررسی 
می كند تا مدلی متناسب و درونی شده برای تحلیل پدیده افراط گرایی مذهبی به طور عام و ظهور داعش به 
طور خاص ارائه دهد. بر این اساس روند شكل گیری، ویژگی های منحصر به فرد و پیامدهای ظهور داعش در 
پرتو تحول مفهوم عصبیت با ارائه مدلی نوخلدونی و در سطح امت تحلیل و بررسی می شود. در پایان همراه 
با معرفی مفهوم نوعصبیت چشم انداز دولت- ملت سازی در منطقه خاورمیانه از منظر این مفهوم و با توجه به 

ظهور موجودیت های سیاسی- نظامی غیردولتی در این منطقه مورد گمانه زنی قرار می گیرد. 


