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تمايزهاي :  القاعده-بنيادگرايي اسالمي داعش
  ساختاري و ايدئولوژيكي

  5/9/1394: تاريخ دريافت  *  1 سيد جواد صالحي   
  13/4/1395: تاريخ پذيرش  2  فاتح مرادي نياز

  
  چكيده

ي و فرهنگـي،    توجه آن در ابعاد سياسـي، اقتـصاد         تحوالت موسوم به بيداري اسالمي و پيامدهاي قابل       
هاي بنيادگراي اسالمي و      نقش بارز گروه  . است  معادالت سياسي را در خاورميانه، دستخوش تغيير كرده       

ويژه در جنگ داخلـي سـوريه و بحـران عـراق،              تروريستي مانند القاعده و داعش در تحوالت اخير به        
هـا و   ر مقابله بـا گـروه  خشونت عريان داعش د . است  كرده  كلي دگرگون   سيماي سياسي خاورميانه را به    

گران ديگر در اين كشورها و تقويت و رشد پايگاه سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيكي ايـن گـروه                    كنش
هـاي سـاختاري و       بـا وجـود شـباهت     . است  در منطقه و وراي آن، بحث اصلي محافل دانشگاهي شده         

تي چـشمگير، بـه تحـول و        صـور   ايدئولوژيك، موج جديد بنيادگرايي در منطقه در بسياري از ابعاد بـه           
تـرين گـروه تروريـستي و بنيـادگراي جهـان             داعـش كـه اكنـون، قـوي       . اسـت   دگرديسي، دچار شـده   

هـاي راديكـال از خـود         گـذاري   اي نـوين در عملكـرد و سياسـت          شـود، سـبك و شـيوه        مـي   محسوب
ديـد  هـا هـزار نيـروي ج        هايي بزرگ از عراق و سوريه و جـذب ده           كنترل بخش . است  گذارده  نمايش  به

شده تـا     در اين مقاله تالش   . دارد  نسبت موفق اين گروه حكايت      جهادي از سرتاسر جهان، از عملكرد به      
اند، مقايسه مـوردي      داده  هاي ايدئولوژيكي و ساختاري كه داعش و رهبران آن ارائه           با توجه به شاخص   

  .شود نها بررسيهاي ساختاري و ايدئولوژيكي آ گيرد و تفاوت ميان اين گروه و القاعده انجام
  

  .بنيادگراي اسالمي، داعش، القاعده، خشونت، ايدئولوژي :واژگان كليدي

......................................................................................................................... 
 )salehi_j@yahoo.com :نويسنده مسئول (ديار و عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه شيرازاستا.  *1

 ارشد مطالعات خاورميانه دانشگاه شيراز دانشجوي كارشناسي.  2
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  مقدمه
هـاي    معـضل .  ميالدي را بايد دوران احيـاي بنيـادگرايي اسـالمي دانـست            1970 و   1960هاي    دهه

، اجتماعي و البته تبعـات شكـست كـشورهاي عربـي از             )1974ويژه بحران نفتي      به(سياسي، اقتصادي   
 دست بـه    1973روزه و حتي تاحدودي ناكامي اين كشورها در جنگ            يم صهيونيستي در جنگ شش    رژ

گرايانه،  عربيسم و ملي هاي پان  اسالمي از حركت-دست هم دادند تا افكار عمومي در كشورهاي عربي    
 هـاي اسـالمي در   ، نقطه عطفي در رشد و بالندگي نهـضت  1979انقالب اسالمي ايران در     . نااميد شوند 

زمان، اشغال افغانستان ازسوي شـوروي و بـسيج افكـار عمـومي دنيـاي                 رود؛ هم   شمارمي  خاورميانه به 
گرفتن القاعده در افغانستان منجرشد؛ گروهـي كـه           اسالم براي مبارزه با اين تحدي، درنهايت به قدرت        

يي اسـالمي   هاي بزرگ كشورهاي غربي و حتي اسالمي در مبارزه بـا بنيـادگرا              بعدها به يكي از چالش    
 2001 طالبـان و القاعـده در افغانـستان بـا حملـه ايـاالت متحـده در سـال                      قدرت و هيمنه  . شد  تبديل
يافت اما تداوم اين حركت در قالب مبارزات چريكي هنوز هم پس از گذشت  چهـارده سـال از                      پايان

يـايي و دگرديـسي در      تأمل درخصوص بنيادگرايي اسـالمي، پو       دارد؛ البته نكته قابل     حمله آمريكا تداوم  
ويژه پس از اشغال عراق ازسوي آمريكـا و بازشـدن پـاي        هاست؛ به   ساختار و نحوه مبارزاتي اين گروه     

 1القاعـده . اسـت   هاي راديكال اسالمي و مرتبط با القاعده در اين كشور كه بسيار مورد توجه بوده                گروه
 در سـال    2ابومـصعب الزرقـاوي   ازسـوي   شده از القاعده افغانستان است كـه          واقع، شاخه منفك    عراق در 

  .شد  تأسيس2003
 درخصوص چگونگي اداره گروه و سـازماندهي آن، خيلـي           الزرقاويتفكرهاي خاص و متحجرانه     

نظامي و چريكـي آكنـده از خـشونت عريـان، طـي             ) هاي  تاكتيك(راهبردهاي  . كرد  زود، خود را نمايان   
طـور   ايي، شيعيان و حتي برخي از قبايـل سـني بـه        مبارزات اين گروه در عراق در نبرد نيروهاي آمريك        

......................................................................................................................... 
شناسند و البته درست است؛ اما بايدگفت كه اين  و ميشده و همه، اين گروه را با نام ا  عجينالدن اسامه بننام القاعده با .  1

بـود كـه    الدن، هاي خارجي در دوران اشغال افغانستان توسط شوروي در كنار اسامه بن ، رهبر برجسته جهاديعبداهللا عزام
د و كنـ  كرد كه قصدندارد ارتش متـشكل از جهادگرايـان را در افغانـستان منحـل              پس از خروج شوروي از اين كشور اعالم       

بنـابراين، او عنـوان    ببـرد؛  هـاي اسـالمي بهـره    قصددارد از اين ارتش درراستاي تحقق امت اسالمي و فتح مجدد سـرزمين 
هاي نوعي  رسانيد و در آن، ويژگي چاپ  بهلجهاد نشريه ا41اي در شماره   مقاله1988او در . كرد را انتخاب» القاعده الصلب«

كرد؛ اما مرگ اعزام در پيشاور پاكستان در  دان را در راه تحقق اين هدف تشريحساختار منسجم و مستحكم و تكليف مجاه
  .ساخت هاي اساسي مواجه ، تحقق اين امر را با چالش1989سال 

2 . abu mus’ab al-zarqawi 
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كامل، مشهود بود؛ درواقع، سبك فكري و ايدئولوژيكي ابومصعب الزرقاوي در عراق، از وقوع نـوعي                
هـاي    يكي از ويژگـي   . كند  مي  دگرديسي در پيكره و تفكرهاي حركت بنيادگرايي در خاورميانه حكايت         

گـذاران فكـري      اي از خشونت است كه حتي ازسوي بنيـان         جستن به درجه    متمايز القاعدة عراق، توسل   
اسـت؛ براسـاس مـستندهاي       اين حركت، يعني القاعده افغانستان در بسياري موارد، مورد نكوهش بوده          

ها در افغانستان و عراق، يكي از داليل اصلي بروز نارضايتي ميان سـران ايـن                  آمده از اين گروه     دست  به
گـردد   گونـه ابومـصعب الزرقـاوي از خـشونت بـازمي             به استفاده افراط   دو گروه در عراق و افغانستان،     

)Jamestown, 2015.(  
كـرد؛    هاي بنيادگراي اسالمي در خاورميانه قلمـداد        گرفتن گروه    را بايد سال آغاز قدرت     2011سال  

نيز كه جلوتر در متن (هاي بيداري اسالمي در كشورهاي عربي، زمينه را براي خودنمايي اين گروه      قيام
جنـگ داخلـي   . كـرد  ، آمـاده )زده هـستند  شد كه بيشتر محصول همين اوضاع آشـوب    خواهد  بدان اشاره 

هـاي خـارجي،      داده و همچنين، دخالت     هاي روي   سوريه و عدم برخورد مناسب رژيم بعث با اعتراض        
ولـت  ، د 1هاي راديكـال و تروريـستي ماننـد داعـش           وجودآورد كه تنها منتفعان آن، گروه       وضعيتي را به  

ريزي بايـد     هاي ساختاري و برنامه     داعش را به دليل ويژگي    . اسالمي عراق و شام و جبهه النصره بودند       
توان محصول    كرد؛ درواقع، داعش را مي      هاي راديكال و بنيادگرا بررسي      در قالبي متفاوت از ساير گروه     

ايـن مقالـه، نگارنـدگان      در  . هـاي بنيـادگرا در خاورميانـه دانـست          جهشي بنيادين در سير تكامل گروه     
كرده، تمايزهايي    اند تا زوايا و ابعاد فكري، ايدئولوژيكي و ساختاري داعش را بررسي و تحليل               كوشيده

رو، در اين مقالـه مـا         كنند؛ ازاين   ويژه القاعده دارد، ارزيابي     هاي بنيادگرا به    را كه اين گروه با ساير گروه      
گرفتن داعش در عراق و سوريه چه بـوده؟ و   ل اصلي قدرتعل«ها هستيم كه  دنبال پاسخ اين پرسش  به

باشند؟ و چه تمايزهـاي سـاختاري،         چرا اين گروه توانسته تا اين سطح از موفقيت عملكردي را داشته           
  .»فكري و ايدئولوژيكي ميان داعش و القاعده وجوددارد؟

ر چند سال اخيـر     فرضيه پژوهش، بر اين اصل استوار است كه دليل اصلي رشد و تقويت داعش د              
هـاي    نارضايتي اكثريت جامعه سـني سـوريه و عـراق از عملكـرد دولـت              (به عوامل گوناگون سياسي     

ي در جوامع ايـن دو كـشور          ا  بروز تنش و اختالف شديد مذهبي و فرقه       ( فرهنگي   -، اجتماعي )مركزي
اق و سـوريه    هاي كشورهاي خارجي در امـور داخلـي عـر           و درنهايت، دخالت  ) ها و شيعيان    ميان سني 

راهبردهـا، افكـار و ايـدئولوژي       «، در   )داعشيـسم (گردد؛ همچنين، علت اصلي رشد تفكر داعش          بازمي
......................................................................................................................... 

1 . ISIS, Islamic State of Iraq and Sham 
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  . دارد  ريشه1ابوبكر البغداديويژه   و جانشينان آن بهابومصعب الزرقاوي، يعني »گذار آن خاص بنيان

    مباني نظري-الف 
هاي بنيـادگراي اسـالمي و        قويت پايگاه گروه  پذيرش در توجيه ت     براي تبيين نوعي بنيان نظري قابل     

دانـست؛    ها، بايد عواملي چندگانـه را در تحقـق آنهـا دخيـل              هاي رشد اين نوع حركت و جنبش        زمينه
 مـذهبي و    -رو، براي درك بهتر موضوع، با توجه به موقعيت جغرافيايي خاورميانه، تاريخ سياسي              ازاين

. كنـيم  مـي  در قالب عواملي چند، بنيان مفهومي آن را تـشريح هاي ميان حكام و مردمان آن،   نحوه تعامل 
كرد كه البتـه تمـام     هاي تندرو مذهبي را در چند عامل مهم بايدخالصه          علل رشد و تقويت پايگاه گروه     

  . پوشاني هستند اين عوامل به شكلي از اشكال، داراي هم
هـا و   گونـه گـروه   ديدارشدن اينشدت در پ طور معمول، يكي از عواملي كه به  به : بحران اجتماعي  -
هاي اجتماعي موجود در بدنه جوامع كشورهاي خاورميانه و اسـالمي             شود، بحران   مي  ها ارزيابي   جنبش

وجـود شـكاف ميـان بدنـه     «است؛ مواردي ازقبيـل    مانده  است كه در طول ساليان متمادي، الينحل باقي       
هـاي    و رهبران كشورهاي منطقه به خواسته     عدم توجه حكام    . اجتماعي مردم و حكمرانان اين كشورها     

 افتـصادي  -، اجتمـاعي )گرايـي  زاب و دركل كثـرت اصالحات سياسي، حق رأي و تشكيل اح   (سياسي  
و ) هاي اقتصادي در اين جوامـع    هاي مرتبط، تعميق شكاف     عدم حضور فعال زنان در اجتماع و برنامه       (

اعتمادي و گسـست ميـان حكـام و بدنـه              بي نهايت،  به بحران اجتماعي و در    » فرهنگي در اين كشورها   
  . شود مي جامعه منتهي

گيرنـد و     مـي   هـا در آن شـكل        سياسي كـه ايـن گـروه       -محيط اجتماعي : هاي محيط بحران    ويژگي -
، تـأثيري چـشمگير بـر رونـد         )رو  هاي ميـان    شدت راديكال گرفته تا گروه      هاي به   از گروه (كنند    رشدمي

  :ن، داراي شش ويژگي بارز هستندهاي بحرا مربوط دارد؛ اين محيط
   بحران هويت؛-1
   بحران مشروعيت؛-2
   آشوب و فشار؛-3
   تضاد طبقاتي؛-4
   ضعف نظامي؛-5

......................................................................................................................... 
1 . Abu Bakr al-Baghdadi, the Leader of Isis 
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  . بحران فرهنگ-6
هاي بنيادگرا با توسل به ابزارهاي خاص خود، درپـي يـافتن پاسـخ و     ها، گروه در مقابل اين بحران  

هـاي اجتمـاعي كـه تمـام ايـن       در پاسخ به بحران. ندوجودآمده در اين جوامع هست   هاي به   پركردن خأل 
كـم،    دنبال حل يـا دسـت       هاي بنيادگرا به پنج شيوه، به       گيرند، گروه   نوعي در بستر آن قرارمي      ها به   بحران

  :اند از كه عبارت) 26: 1390دكميجان، (جذب افكار عمومي هستند 
اي اسـالمي و سـالم     نيادنهـادن جامعـه  كردن اجتماع و ب  رهبري كاريزماتيك و مقتدر كه درپي متحول  -

گونه رهبران، تأكيد بر اصول اسالمي و اخالقي است كه            است؛ يكي از ابزارهاي مهم در دست اين       
  .است بسته بر به باور آنها از جامعه رخت

 كه درپي تبيين اين ديدگاه است كـه سـرانجام،            ايدئولوژيي.  وجود ايدئولوژي معتقد به ظهور منجي      -
  .  خواهندشد امع از وجود هرگونه نابساماني و باورهاي كُهن و غلط پاكروزي جو

  . است گرفته هاي بنيادگرايانه شكل  شخصيت بنيادگرا كه تحت تأثير محيط بحران و نفوذ ايدئولوژي-
هــا و طبقــات اجتمــاعي مــستعد پاســخگويي بــه درخواســت بنيادگرايانــه از طريــق   تــشكيل گــروه-

  . اقتصادي-واني و مواضع خاص اجتماعي ر-گيرهاي فرهنگي جهت
هاي بنيادگرايي كه تحت رهبري كاريزماتيك درپي بروز رفتار و اعمـال   ها و جنبش گيري گروه  شكل -

  .معنوي، انقالبي و هيجاني هستند
هـاي بنيـادگرايي      بـار گـروه     هـا بـه اعمـال خـشونت         العمل حكومت   ها، عكس   در مقابل اين تحرك   

هـاي   رو، تداوم يـا سـقوط جنـبش      است؛ ازاين   بوده» هاي متقابل   يا همكاري سركوب، سازش   «اسالمي،  
هـاي خـارجي و كيفيـت         هاي حكومت، تحريـك     بنيادگرايي اسالمي در كشورهاي مختلف به سياست      

  ).28 و 27: 1390دكميجان، (دارد  ها بستگي رهبري و سازماندهي اين جنبش و گروه
هـاي بنيـادگرا نظيـر داعـش يـا            ديسي در ماهيت گروه   گفت كه احيا و دگر      توان  بر همين اساس مي   

 عربي، طي چندين دهـه      -القاعده را بايد برايندي از مجموعه عواملي دانست كه در كشورهاي اسالمي           
ي در امور     براين، دخالت كشورهاي فرامنطقه     است؛ عالوه   مانده  پاسخ  اخير ازسوي حكام اين كشورها بي     

هايي كه به دو قطب قدرت در دوران پـس از جنـگ جهـاني      به بلوكخاورميانه، ازجمله تقسيم منطقه 
هـاي شـديد ارضـي و سياسـي ميـان كـشورهاي               داشتند، اختالف   شدت وابستگي   دوم و جنگ سرد، به    

خاورميانه و رژيم صهيونيستي بر سر مسئله فلسطين، حمالت نظامي آمريكا به كشورهاي افغانستان و               
هاي مردمي موسوم به بيداري اسالمي در كـشورهاي منطقـه،             ز قيام هاي ناشي ا    عراق و همچنين بحران   
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كشد؛ در ايـن    زبانه2010باره در سال  همه و همه دست به دست هم دادند تا آتش زير خاكستر به يك            
هاي ساختاري و فرهنگي، عدم       ويژه ضعف   هاي مورد اشاره، به     شرايط، كشورهاي منطقه به دليل ضعف     

هـا   اي بـا ايـن تحـول     هاي غيردولتي، قادر نبودند تعامل سـازنده       نبود سازمان  يافتگي اقتصادي و    توسعه
هاي راديكال و اسالمي توانستند بـا توسـل بـه سـاختارها و                باشند؛ در اين وضعيت بود كه گروه        داشته
كردن جو سياسـي، افكـار عمـومي را بـه سـمت خـود        هاي خود در اين كشورها و البته هيجاني    پايگاه
  . كنند جلب

گـراي افراطـي    هاي اسالم   هايي را كه درپي توجيه و توضيح رشد گروه          توان نظريه   ديگر، مي   ازسوي
  : داد هستند، در سه دسته توضيح

درواقع، اين نظريه خواهان توجيه اين نكته است كـه    ): تئوري تمدني (هاي مرتبط با تمدن        نظريه -
، ... اي مختلف مانند تمدن غربي و اسالمي يا         ه  درپي بروز خشونت يا تقابل به هر نوع آن، ميان تمدن          

 را كـه    1»نظريه برخورد تمدني  «شود؛ در اين زمينه       هاي تندرو و اسالمي مهيا مي       زمينه براي رشد گروه   
  .زد مثال توان پرداز معروف آمريكايي، مطرح شد، مي ، نظريه2ساموئل هانتينگتونازسوي 

هـاي    گرايي بـا توسـل بـه بحـران          هاي اين رشد افراط    اين تئوري درپي تبين ريشه    :  نظريه بحران  -
دنبال بروز بحران در كـشور، زمينـه بـراي          موجود سياسي، اقتصادي و فرهنگي است؛ به اين معنا كه به          

 در كـشورهاي    1970 و   1960هـاي     هاي اقتـصادي دهـه      بحران(شود    ها مهيا مي    گرفتن اين گروه    قدرت
  ). شد گرايان تبديل ي براي رشد اسالم ا الجزاير، مصر، اردن و ايران، به زمينه

طبق اين نظريه، در شرايطي كه دولتمـردان و حكـام، حاضـر نباشـند،               :  نظريه دوگانگي فرهنگي   -
كنند يا اينكه درپي ايجاد قـوانيني اساسـي خـارج از حـوزه شـريعت                  گرايان را در قدرت شريك      اسالم

  ).Knudsen, 2003:17-19(ندشد گرايان، مواجه خواه اسالم باشند، با واكنش اسالم
 توصيفي و تكيه بر آمـار و مـستندها بـه علـل رشـد،                -شده تا با روشي تحليلي      در اين مقاله سعي   

شـود؛ همچنـين،      اي از عراق و سوريه پرداختـه          هاي گسترده   نهايت، كنترل داعش بر بخش      تقويت و در  
  . عده، مورد بررسي قرارگيردهاي ديگر بنيادگرا ازجمله القا وجه تمايز اين گروه با گروه

......................................................................................................................... 
1  .Clash of Civilizations        مطابق اين نظريه، پس از پايان جنـگ سـرد، فرهنـگ و هويـت مـذهبي، سرچـشمه همـه ،

  .شد چاپ 1993در سال » برخورد تمدن ها«اي با نام  بار اين نظريه در مقاله اولين. ها خواهدبود درگيري
2 . Samuel Phillips Huntington 
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  هاي پيدايش داعش  زمينه-ب
گمان، توسل به دين و خدا در صور و اشكال مختلف آن بـه انـدازه تـاريخ زنـدگي اجتمـاعي                        بي

ها به داليل مختلف ازجمله رنج زندگي و ترس از مرگ، به نيـرو و قـدرتي                   دارد و انسان    انسان قدمت 
ي متأخر و متفاوت اسـت؛ ايـن پديـده كـه              ا  نيادگرايي ديني، پديده  شوند اما ب    ماوراءالطبيعه، متوسل مي  

» انحـراف «وبيش، سرتاسر جهان را فراگرفته، درپي احياي روش راسـتين حيـات و اصـالح آنچـه                    كم
 -عنـوان يـك جنـبش اجتمـاعي         بنيادگرايي اسـالمي بـه    . خواند، است   اجتماعي، فرهنگي و سياسي مي    

بنيادگرايي اسالمي، نـوعي    . ، به عرصه تحوالت اجتماعي، وارد شد      سياسي در اوايل قرن بيستم ميالدي     
هـاي   شد و به سـبب تحـول   نهاده  بنيان1920پديده سياسي و ايدئولوژيكي قرن بيستم است كه در دهه           

هـاي پايـاني قـرن        هاي اسـالمي، در دهـه       داده در سرزمين    اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي روي     
هـاي نخـست سـده     كاربرد واژه بنيادگرايي به دهه). Choueiri, 2015: 741(بيستم به اوج خود رسيد 

رو شـدند؛ در ايـن        صـورت جـدي بـا تجـدد رويـه           هاي آمريكـايي بـه      گردد كه پروتستان    بيستم بازمي 
ها اين بود كه آنچه در كتاب مقـدس آمـده، جملگـي               رويارويي، واكنش و موضع شماري از پروتستان      

ندارد؛ در تاريخ آمريكا ايـن دسـته از           گذاشتن نياز    تعديل يا حتي مسكوت    درست است و به بازخواني،    
؛ امـا تأكيـد     )177: 1392گُل محمدي،   (شدند     ناميده 1»بنيادگرا«كار و سرسخت،      هاي محافظه   پروتستان

اي  بـار در جامعـه   گرچه بنيادگرايي دينـي، نخـستين     . اصلي در اين پژوهش بر بنيادگرايي اسالمي است       
تـر    گرفت، شدت، تنـوع و گـستردگي آن در جوامـع اسـالمي، بـسيار بيـشتر و پيچيـده                     مسيحي شكل 

 1928المـسلمين مـصر در        اي معاصر است كه در جنـبش اخـوان          بنيادگرايي اسالمي، پديده  . است  بوده
 اســت ســيد قطــبشــده آن،  تــرين چهــره شــناخته  و مهــمحــسن البنــاءگــذار آن،  دارد؛ بنيــان ريــشه

)Encyclopedia of Politics, 2005: 659 .( ،ايــدئولوژي بنيــادگرايي اســالمي در تجلــي معاصــرش
هـاي    جنـبش . گـردد   و تعـاليم او بـازمي     ) ص(ي است كـه بـه محمـد           ا  دهنده وحي، سنت و رويه      ارائه

اند كه موجوديت خود را از طريـق وظـايف مقـرر الهـي و سـوابق                   ن  بنيادگراي اسالمي معاصر درپي آ    
دادن به آينده، گذشـته را        اقع، بنيادگراهاي اسالمي در تالش هستند براي شكل       كنند؛ درو   تاريخي توجيه 

  ).75: 1388دكميجان، (كنند  در قالب بحران كنوني بازسازي
 -ي نـوين در تـاريخ سياسـي         ا   مرحلـه  ،صـدام حـسين   حمله اياالت متحده به عـراق و سـرنگوني          

زني درباره آينـده عـراق، خاورميانـه و           انهشود؛ از اين زمان بود كه گم        مي  اجتماعي خاورميانه محسوب  
......................................................................................................................... 

1 . Fundamentalist 
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رسـاندن    سـرانجام   ناكارآمدي آمريكـا در هـدايت و بـه        . آرايش جديد نيروها در اين منطقه، مطرح شد       
هاي كشورهاي همسايه براي افزايش نفـوذ خـود در آينـده سياسـي ايـن                  جنگ در اين كشور، دخالت    

يان متوالي، همچون آتش زير خاكستر چندان       هاي مذهبي و قومي عميقي كه براي سال         كشور و اختالف  
كـه در چهـارده سـال گذشـته، طبـق آمارهـاي               طـوري   داد بـه    باره خـود را نـشان       بود، به يك      نمودنيافته
صورت ثابـت جـزو دو كـشور اول در انجـام حمـالت تروريـستي و                   المللي، عراق به    هاي بين   سازمان

تنهـايي   تـر القاعـده عـراق، بـه      و پـيش 1 داعـش ).IED, 2015(اسـت   گرايانه قرارداشته خشونت افراط
  . اند داشته  درصد از كل حمالت تروريستي را در اين كشور برعهده25طور تقريبي  مسئوليت به

تـرين حملـه در       ترين و بزرگ    ترين، پرهزينه   حمله آمريكا به عراق، پس از حمله به ويتنام، طوالني         
 اياالت متحده هـم بعـد از پايـان دوران جنـگ سـرد               شود؛ البته اولين جنگ     مي  تاريخ آمريكا محسوب  

دنبـال    بخش كه بـه     شده، نه نيرويي آزادي     عنوان نيرويي اشغالگر نگريسته     رود كه به آمريكا به      شمارمي  به
تبعـات حملـه بـه عـراق،     ). Lieberfeld, 2005: 1(تأمين امنيـت و رفـاه در منطقـه خاورميانـه اسـت      

تـر    هـاي دوقلـو و پـيش        الت تروريستي يازدهم سپتامبر به برج     درجايگاه كشوري اسالمي، پس از حم     
كرد كـه   حمله نظامي آمريكا به افغانستان، اين ذهنيت را در ميان كشورهاي اسالمي و مسلمانان تقويت              

حمله به افغانستان و عراق به بهانه . است دار و طوالني با دنياي اسالم، وارد شده آمريكا، به جنگي دامنه  
گرايانـه را در منطقـه خاورميانـه و           گرايي، موجي جديد از احساسات اسالم       روريسم و افراط  مبارزه با ت  
هـايي تنـدرو ماننـد القاعـده را           تنهـا تـضعيف گـروه       دنبال خود داشـت كـه خروجـي آن، نـه            جهان به 

شـد؛ امـا تحـولي        هـا را سـبب      گونـه گـروه     ترشدن دامنـه نفـوذ ايـن        نداشت كه تقويت و گسترده      درپي
تـرين و    گرفتـه، وقـوع دگرديـسي يـا تكامـل در بـزرگ              ه كه در چنـد سـال اخيـر صـورت          توج  جالب
  . ها يعني القاعده است ترين اين گروه منسجم

و سياسي، جنبـشي متحـد نيـست، در سـطح           ) تئوريك(هرچند بنيادگرايي اسالمي از لحاظ نظري       
برتري توحيد  «مي جوددارد؛ مانند    هايي بسيار، ميان انواع مختلف بنيادگرايي اسال        روبنا و زيربنا اشتراك   

مثابه بنيادي راهبردي، سياسي، اساسي و حياتي، تفوق شريعت، ضرورت استقرار دولـت اسـالمي و                  به
قراوالن اين جنبش در      ؛ القاعده درجايگاه يكي از پيش     )242: 1391اسپوزيتو،  (» هاي مهم ديگر    موضوع

......................................................................................................................... 
 درصد از حوادثي را     51طور مشترك مسئوليت       به 2014سال   ، در )داعش(ه دولت اسالمي     و گروه موسوم ب    بوكو حرام .  1

 نفر از مجمـوع قربانيـان حمـالت         6073تنهايي، مسئول مرگ      داعش به . اند  شود، تروريستي بوده    اند كه ادعامي    داشته  برعهده
  .است  در سرتاسر جهان بوده2014تروريستي در 
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طـور تقريبـي    ال در دو سال اخير، داراي زيربنايي بـه       اي فراراديك   عنوان نمونه   هاي اخير و داعش به      دهه
اسالمي مدنظر خود هـستند؛ در زيـر، برخـي از ايـن             ) خالفت(مشابه در جهت نيل به استقرار دولت        

اسـت امـا تأكيـد اصـلي در ايـن مقالـه بـر تمايزهـا و                    شـده   ها بيان   هاي اساسي ميان اين گروه      مشترك
  . كند هم متمايزميراهبردهايي است كه اين دو جنبش را از 

هـاي بـارز و مـشترك ميـان           پيش از پرداختن به سير تكاملي داعش، ابتدا بايـد برخـي از ويژگـي              
كـرد؛ در     هاي راديكال و تروريستي نظير داعش را برشمرد تا بتوان سيمايي دقيق از آنهـا معرفـي                  گروه

  :برشمرد توان ها را  به اين ترتيب مي اينجا نُه ويژگي مهم اين گروه
درحقيقت، هدف اساسي و اوليه بنيادگراهاي مذهبي، : شدن مذهب رانده حاشيه  واكنش در برابر به   -

شدن ايـن اعمـال،       كشيده  چالش  درصورت هرگونه هجوم يا به    . دفاع از دين و اعمال ديني مذهبي است       
  .خواهندداد ها از خود، واكنش نشان اين گروه

هـايي را     دگرا در وهله اول براي خود مفاهيم و شاخص        هاي بنيا   گروه: گزيني   حسن انتخاب يا به    -
هـا وجـه تمـايز ايـن      كنند؛ درواقـع، ايـن شـاخص    مي ها عمل  و براساس اين شاخص     تعريف و تجويز  

  .هاست ها از بدنه عوام اجتماع گروه
خـوب و بـد، تاريـك و روشـن و           : اسـت   ها خالصه شده    واقعيت در دوگانه  : بيني دوگانه     جهان  -

  .درست و غلط
داننـد؛ قـرآن،      تمام اديان، خود را پاك و عاري از هرگونه غلط و اشتباه مـي             : غلطي   استبداد و بي   -

تورات و انجيل، همه كُتب آسماني هستند و منشأ الهي دارند پس عاري از اشـتباه هـستند؛ ايـن بـدان                      
اسـت تـا      ن آنها داده  معناست كه اين ديدگاه مصونيت از اشتباه و خطا در اديان، اين ظرفيت را به پيروا               

ها را منحرف قلمدادكنند؛ درنتيجه براي توجيه         بيني  خود را برحق دانسته، درنهايت، ساير افكار و جهان        
  .شود يافتن به اهداف مدنظر، نياز به توجيه عقلي، كمتر مي خشونت و دست

، همـه   )قيامـت (در پايان جهـان     . وار دارد   تاريخ، پاياني قدسي و معجزه    : گرايي و مهدويت     هزاره -
دينـان    پيروزي از آن مؤمنان و شكست از آن كافران و بـي           . رس باوردارند   اديان به ظهور منجي و فرياد     

  .خواهدبود
ها خود را برگزيده و جـدا         گونه گروه   اغلب، رهبران در اين   : شده و برگزيده هستند      اعضا انتخاب  -

  .دانند از عوام مي
طـور    انـد؛ بـه     ن يا با آنها هستند يا از دايره آنها خـارج          مردما:  قلمروهاي فكري و عملي مشخص     -
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  .معمول، حد وسط وجودندارد
هـا اغلـب، حـول شخـصيتي          هـا و سـازمان      ايـن گـروه   :  ساختار و سازمان اقتدارگرايانـه دارنـد       -

  .گيرند مي كاريزماتيك شكل
هـاي   ه، الـزام شـد  بيني دوگانه و قلمروهاي خاص تعريـف  به دليل وجود جهان: هاي رفتاري  الزام -

درخصوص بسياري از رفتار و آداب در اجتماع        . شود  ها رعايت   رفتاري خاصي بايد در اين نوع اجتماع      
هـايي خـاص وجوددارنـد        از طرز لباس پوشيدن گرفتـه تـا حتـي مـسائل جنـسي، دسـتورها و روش                 

)Emerson & Hartman, 2006:134.(  
 و  2006 تـا    2002هـاي      شام، را بايد در سال     رو، منشأ پيدايش داعش، دولت اسالمي عراق و         ازاين

و » توحيـد و جهـاد    « در رهبري دو نيروي تنـدرو اسـالمي، يعنـي            ابومصعب الزرقاوي افكار متحجرانه   
، رهبران القاعـده در     2006 در ژوئن    ابومصعب الزرقاوي شدن    دنبال كشته   به. جستجوكرد»  عراق  القاعده«

حكومـت اسـالمي    «اي مختلف در عراق بود، دوباره و بـا نـام            عراق، اين گروه را كه ائتالفي از نيروه       
را در ) ابوعمر البغدادي و ابوحمزه المهـاجر    (دولت اسالمي عراق، هر دو رهبر خود        . احياكردند» عراق
شـد كـه ايـن        داد؛ اين تحـوالت سـبب        در حمله هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا ازدست       2010سال  

، 2011پس از خـروج نيروهـاي آمريكـايي از عـراق در             . آن نينجاميد شود اما به نابودي       گروه تضعيف 
، اين گروه را دوباره احياكرد؛      ابوبكر البغدادي ، معروف به    عواد ابراهيم البدري السامرايي   رهبر اين گروه،    

ي را به لطف نـاامني و جنـگ           ا  ، اين گروه، حمالت انتحاري و تروريستي گسترده       2013در اوايل سال    
زمان، نارضـايتي از عملكـرد سياسـي دولـت      داد؛ هم داشت، در عراق انجام   ر سوريه جريان  داخلي كه د  

نشين اين كشور، زمينه را براي تقويت و          طور عمده، سني    ويژه در شهرهاي به      در عراق به   نوري المالكي 
ـ               نفوذ داعش در عراق تسهيل     ستان و  كرد؛ در همين حين، بروز تنش در رابطه اين گروه با القاعده افغان

آميز داعـش   هايي كه اغلب از نحوه عملكردي و خشونت        اختالف. باالگرفت) النصره(شاخه سوري آن    
طـور رسـمي، وجـود هرگونـه          ، به 2014گرفت؛ درنهايت، داعش در سال        مي  در عراق و سوريه نشأت    

ستقل با اهـداف  عنوان يك واحد جهادي م پيوند با القاعده را ردكرد؛ از اين زمان، اين گروه، خود را به        
، تمايـل خـود را بـراي        ابوبكر البغـدادي  ،  2013در سال   . كرد  هاي مشابه اما كمي متمايز معرفي       و آرمان 

بود؛ البتـه ايـن طـرح ازسـوي           كرده  ادغام هر دو گروه جبهه النصره و دولت اسالمي خودخوانده اعالم          
اي تنـدرو اسـالمي در عـراق و         هـ   جبهه النصره ردشد كه همين امر درنهايت، به بروز تنش ميان گروه           

  ).Katzman & et.al, 2015:2(سوريه منجرشد 
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شوند، در چند مورد      مي  عواملي كه تقويت و رشد پايگاه نيروهاي تندرو اسالمي را در منطقه سبب            
  :كرد مهم بايدخالصه

 ايران ويژه پس از انقالب اسالمي به) شيعه و سني (گيري و ايجاد انشقاق در ميان مسلمانان           جبهه -
درحقيقت، مواضع تنـد كـشورهاي      : هاي آن    و مخالفت كشورهاي عرب منطقه با آرمان       1979در سال   

هـاي    بنـدي   به انقالب اسالمي در ايران، صف       خصوص، كشورهاي حوزه خليج فارس نسبت       عرب و به  
 .تركرد مذهبي را در خاورميانه پررنگ

ويـژه   گونه مشروعيت، به بيشتر آنها هيچ :  عدم مشروعيت بسياري از رهبران و حكام عرب منطقه         -
 اقتـصادي در    - درنتيجه، اميد به اصالحات سياسـي      مشروعيت سياسي، ازسوي مردمان خود نداشتند و      

 . رفت تدريج تحليل ميان مردمان اين كشورها به

 از شصت كشور به رهبري اياالت متحده و بسياري از كـشورهاي غربـي                ايجاد ائتالفي متشكل   - 
تنها ضد داعش بلكه تمـام        ين امر، بسياري از مسلمانان را به اين نتيجه رسانده كه اين نبردي نه             ا: ديگر

 .هويت اسالمي و ديني آنهاست

داعـش آنهـا را در   : كرده  هايي كه داعش در جهت استفاده و تبليغ تهيه و تدوين      تبليغات و برنامه   -
هـا ازسـوي      گر، عدم مقابله مؤثر با اين برنامه      دي  كند كه ازسوي    مي  هاي اجتماعي و اينترنت پخش      شبكه

 .است كرده هاي آنها كمك كشورهاي ديگر، به رشد و ترويج ديدگاه

عنوان آلترناتيوي بـراي عرضـه بـه آن دسـته از افـراد و       هاي كارآمد و مؤثر به    عدم وجود برنامه   - 
 در گسترش حـوزه نفـوذ       اين مورد نيز،  : اند  مسلماناني كه مجذوب داعش و ايدئولوژي خاص آن شده        

 .است اين گروه، بسيار اثرگذار بوده

بـه    گرفته ازسوي كشورها و مجامع جهاني نـسبت         هاي انجام   ها و محكوميت     با وجود تمام اعالن    -
ها و مردم خود، هيچ اقدام مـؤثر و   هاي سوريه و عراق در قبال اقليت گرانه دولت  هاي سركوب   سياست

  .است نگرفته گونه رفتارها صورت  جلوگيري از اينعملي ازطرف جامعه جهاني براي
ي قـوي بـراي       ا  ترين عامل، عدم وجود راهكاري مؤثر يا برنامه         گفت شايد مهم    توان   درنهايت، مي  -

اصالح شيوه حكمراني در منطقه خاورميانه، بسياري از مـردم و اقـشار ايـن منطقـه را بـه ايـن نتيجـه                      
رو، ايـن      وجودنـدارد؛ ازايـن    2010بـه رونـد پـيش از سـال          اي، جـز بازگـشت        رسانده كه هيچ گزينه   

ويـژه    هاي تنـدرو و راديكـال بـه         ي مشخص، بسياري را به سمت اين گروه         ا  سرخوردگي از نبود برنامه   
 ).Barrett, 2014: 6(است  كرده داعش متمايل
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آمريكـا بـا    كرد كـه تعامـل غلـط و غيرسـازنده             بر عوامل يادشده، بايد به اين نكته نيز توجه          عالوه
ويژه در مصر و ليبي و بعـدتر در سـوريه، زمينـه را بـراي ايجـاد                    داده در جهان عرب به      تحوالت روي 

ظهور و سقوط دولت مرسي، تحت . كرد هاي اسالمي فراهم اعتمادي ميان اين كشور و جنبش فضاي بي
ـ         المسلمين در مصر، حاوي پيامي روشـن بـراي حركـت            نفوذ اخوان  ود؛ اينكـه   هـاي اسـالمي منطقـه ب
ــتالف ــردي     اخ ــري و راهب ــدئولوژيكي، فك ــاي اي ــاكتيكي(ه ــا را    ) ت ــت آمريك ــا و دول ــان آنه مي

رو، عدم حمايت آمريكا از       خواهانه تأكيدكرد؛ ازاين    گرفت و تنها بر معيارهاي دموكراسي       ناديده  توان  نمي
را بـراي رشـد     رو اسالمي در سوريه و تعميـق بحـران داخلـي در ايـن كـشور،  زمينـه                      نيروهاي ميانه 

ديگر، بـا وجـود اعـالم راهكـار      ؛ ازسوي)Hamid, 2014: 3(كرد  هاي راديكال و تروريستي آماده گروه
 در مقابله با داعش و نيروهاي تندرو در منطقه، ما درعمل، تقويت و اوبامـا آمريكا و دولت    ) استراتژي(

 عـراق و سـوريه، شـاهد بـوديم؛          ويـژه داعـش را در       ها به   رشد پايگاه و دامنه قدرت و نفوذ اين گروه        
درواقع، به باور بسياري از كارشناسان امر، برخالف ادعاهاي اوباما و دولت آمريكا، اين كـشور، فاقـد                  

  ). Alterman, 2014: 1(هرگونه راهكار روشن و فعاالنه درزمينه مبازه با داعش است 

  ي و عملكردي داعش ا  تحوالت فكري، انديشه-ج
 در يـك    2012جمهـوري مـصر در ژوئـن           را در مقـام رياسـت      محمد مرسي خاب  گرايان، انت   اسالم

واقع، انتخاب مرسي، بيانگر اين حقيقت انكارناپذير بود  گرفتند به نيك فال انتخابات آزاد و دموكراتيك به
هاي سياست جهاني، گفتمان و روابـط         گرايي و تفكرهاي بنيادگرايانه اسالمي، هنوز در حوزه         كه اسالم 

رو، نبايــد تقويــت  ؛ ازايــن)Milton-Edwards, 2014: 1(دارد  هــايي الملــل، بــراي گفــتن حــرف بــين 
سـير تكامـل تـدريجي    . دانست هاي راديكالي مانند داعش يا النصره را محال       گرايي و ظهور گروه     اسالم
گيـري و عامـل شـانس يـا      يا همان خالفت اسالمي خودخوانده را بايد در دو بعد نحوه شـكل  داعش

 اين خالفت برگرفتـه از ديـدگاه و          شدن، قاعده   گيري و نحوه مطرح     از جنبه شكل  : كرد  ادف ارزيابي تص
هايي آشـكار      است بنابراين از اين لحاظ، تفاوت      ابومصعب الزرقاوي بيني خاص مؤسس آن، يعني        جهان

  .ميان اين گروه و القاعده وجوددارد
كردن مـرز جغرافيـايي مـشخص         بدون معين القاعده براي مدتي مديد، خود را يك نيروي جهادي          

گذار داعش، قائل به ايجاد قلمرو و پايگاه بـراي خالفـت    ، بنيانابومصعب الزرقـاوي بود اما    كرده  تعريف
گيـري ايـن      خود بود؛ چيزي كه بعدها در عراق و سوريه، رنگ واقعيت به خود گرفـت امـا در شـكل                   
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تعميق بحران در سـوريه  . ل شانس يا تصادف استخالفت، عامل مهم ديگري نيز مؤثر بوده و آن، عام 
و عراق و مهياشدن بستر سياسي، فرهنگي و اجتماعي در كـشور همـسايه عـراق كـه براينـد عـواملي                      

كنـد   هايي وسيع از اين دو كـشور تثبيـت   شد كه اين گروه، قلمرو خود را در بخش        گوناگون بود، سبب  
)Al-Ubaydi & et.al, 2014: 8 .( ي  ا ، سخنگوي داعش، در بيانيه1ابومحمد العدناني 2014در ماه ژوئن

كرد كه تمام شرايط و ملزومات براي ايجاد خالفت اسالمي در عراق و               بيان» اين وعده الهي بود   «با نام   
، خليفه مسلمانان خواهـدبود و بـه ريـشه و           ابوبكر البغدادي كرد كه     شام، آماده است؛ او همچنين اعالم     

گانه الزم براي رسيدن بـه خالفـت اسـالمي برمبنـاي              هاي هفت    يكي از اصل   نسب قريشي اين مرد كه    
 .كرد اسالمي است، نيز اشاره) كالسيك(هاي كهن  آموزه

 و درست، چهار ماه پيش از اعالم رسـمي خالفـت اسـالمي ازسـوي داعـش،                  2014اما در فوريه    
در ماه مي،  . كرد  برده، محكوم   رسؤالي، رفتار و اعمال خالفت خودخوانده داعش را زي          ا  القاعده در بيانيه  

اي با القاعده نـدارد   كرد كه داعش، هيچ رابطه    اي در پاسخ موضع القاعده بيان        در بيانيه  ابومحمد العدناني 
نخواهدشـناخت؛ او ادعـاكرد كـه         رسـميت   و به همين دليل، موضع القاعده درباره اين گروه را نيـز بـه             

-al(ش، يك خالفت اسالمي بـا مختـصات مـشخص اسـت             كه داع   القاعده يك سازمان است درحالي    

‘Adnani, 2014.(  
، 2014گيري داعش در اين كشور تا خالفت خودخوانده اين گروه در سـال                 و شكل  2003از سال   

 را سـال جـدايي رسـمي داعـش از           2014اگر سال   . هايي متفاوت براي خود برگزيد      گروه يادشده، نام  
برگشت  وژيكي، ميان اين دو گروه وجوددارد كه برخي از آنها غيرقابلهاي ايدئول  القاعده بدانيم، تفاوت  

 الزرقاويهاي  ، به ديدگاهالظواهري و الدن اسامه بنها را بايد در نحوه نگرش  است؛ يكي از اين اختالف
بينـي   دانست؛ اين دو بـر ايـن بـاور بودنـد كـه جهـان        در افغانستان مربوط   1999در مالقاتشان به سال     

هاي   به اسالم و مسائل مرتبط، بسيار خشك و خشن است؛ البته بايد ريشه اين ديدگاه                ، نسبت الزرقاوي
، پـيش از سـفر او بـه    2ابومحمـد المقديـسي   شدت متحجرانه را در معلـم و اسـتاد الزرقـاوي، يعنـي                به

  ). Al-Ubaydi & et.al, 2014:10( جستجوكرد 1999افغانستان در سال 
بودند؛ پس از بازگشت به       كرده   در پيشاور پاكستان با هم ديدار      1991ال  ، به س  المقديسي و   الزرقاوي

ويژه  بودن نظام حكمراني در كشورهاي اسالمي، به بر نامشروع هاي المقديسي، مبني اردن، آنها به ديدگاه

......................................................................................................................... 
1 . Abu Mohammad al-Adnani, Speak person of ISIS 
2 . Abu Muhammad al-Maqdisi 
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ها سـرانجام، آنهـا را بـه     كرده، آنها را نشردادند؛ اين ديدگاه      درخصوص اردن و عربستان سعودي توجه     
  ).Kirdar, 2011: 3(كرد  هاي اردن روانه انزند

  تاريخچه تكامل اسمي داعش: 1جدول 
 سال فعاليت نام گروه

 JTWJ( 1999 -2004(جبهه التوحيد و الجهاد

 AQI( 2006 -2004يا القاعده عراق، (القاعده در سرزمين دو رود 

 MSM( 2006(المجلس الشورا و المجاهدين

 2006- 2013 الخالفت االسالميه العراق

  تا امروز2013 الخالفت االسالمي العراق و الشام

  )(The Washington Institute for Middle East Affairs: منبع

 و دايركردن كمپي در اين منطقه، القاعده و رهبـران           1999 به هرات در سال      الزرقاويپس از ورود    
هـايي را   و تنهـا، همكـاري در بخـش   ندادنـد   آن، هيچ تمايلي به همكاري با اين گـروه از خـود نـشان     

كرد كه اين الزرقاوي بود كه بـه           ادعامي المقديسيدارد؛    پوشاني  خواستار بودند كه اهداف آنها با هم هم       
هـاي    در كمـپ المقديـسي هاي   از تدريس آرا و ديدگاهالدن بـن نداشت زيرا  همكاري با القاعده تمايلي 

دنبـال ايجـاد       بـه  1999الزرقاوي از همان اوايل سال      . كرد  يم  القاعده در پاكستان و افغانستان جلوگيري     
بود؛ اين بدان معناست كه الزرقاوي از همان ايام به فكر           » المجتمع المتكامله «ساختاري اجتماعي با نام     

تكامل و رشد جامعه مدنظر الزرقاوي در افغانستان، سير         . است  ايجاد ساختار و جامعه مدنظر خود بوده      
د را آغازكرد اما خود الزرقاوي هم بر اين باور بود كه مهد اصلي اين جامعه، عـراق                  تكامل و رشد خو   

كه يك جامعه اسـالمي     » انصار اسالم «رو او در همان سال با جماعت اسالمي           است نه افغانستان؛ ازاين   
عـراق،  كُردي در شمال عراق بود، پيوندهايي برقراركرد كه بعدها در فرار او از افغانستان و رفتنش بـه                   

، الزرقـاوي بـه عـراق    2000رو، پس از حمله آمريكا به افغانستان در سـال       بسيار مفيد، واقع شد؛ ازاين    
. كرد هاي ديني و تاريخي او توجيه توان براساس آموخته گريخت؛ مهاجرت الزرقاوي به عراق را نيز مي      

المقدس و آزادي آن       بيت ، سردار شجاع مسلمان براي حمله به      نور الدين اساس قراردادن عراق ازسوي     
توان يكي از داليـل اصـلي انتخـاب عـراق و              رساند، مي   سرانجام  ، آن را به   الدين  صالحرا كه البته بعدها     
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  ).Al-Ubaydi & et.al, 2014: 11( مدنظرداشت 1عنوان پايگاه خالفت اسالمي داعش موصل به
، 2006گرا بود؛ براي نمونـه، در مـاه ژانويـه             شدت واقع   حال، به   ، انساني باهوش و درعين    الزرقاوي

تغييرداد؛ يكي از داليل    » مجلس شوراي مجاهدين  «باره نام گروه را از القاعده عراق به           الزرقاوي به يك  
 سـازي   گراي رژيم سابق بعث بود كـه پـس از حركـت پـاك               اصلي اين امر، جلب توجه نيروهاي ملي      

  ).Kirdar, 2011: 5(بودند  زدايي، از دولت مركزي طردشده ها در عراق يا همان فرايند بعثي بعثي
 نيز باعث نشد تا نقشه ايجاد يك جامعه آرمـاني اسـالمي   2006در ژوئن ابومصعب الزرقاوي  مرگ  

. كردنـد    دنبـال  تـر   طلبانـه   هايي جاه   برود بلكه پيروان و جانشينان او اين طرح را با طرح            ازميان) مجتمع(
دهنده راه آنها     كرد و خود را حامي و تداوم         بيعت الدن  بن از همان ابتدا با رهبر القاعده،        ابوحمزه المهاجر 

» دولت اسالمي عراق  « با نام    ابوعمر البغدادي تأسيس    دانست؛ پس از چهار ماه، ابوحمزه با گروه تازه          مي
 بـه   ابومـصعب بودند و پس از مهاجرت        ديده   آموزش كرد؛ هر دوي اين رهبران در افغانستان        بيعت  اعالم

خوانـدن آن بـه ايـن معنـا بـود كـه               بودند؛ اعالم نـام جديـد گـروه و حكومـت            شده  عراق به او ملحق   
در آوريـل   . گونه هـم شـد      شود و همان    هاي نظامي، محدود نمي     كاركردهاي اين گروه، تنها به عمليات     

كـرد امـا در       تأسيس خويش اعالم     خود را براي دولت تازه      ابوعمر البغدادي، نام ده تن از وزراي       2007
بـود كـه      كرده  طور رسمي اعالم    ، رهبر القاعده منتشرشد، به    2ايمن الظواهري  كه ازسوي    2014بيانيه سال   

 و اعالم حكومت اسالمي عراق، هيچ مشورتي ازسوي ابـوحمزه و ابـوعمر بـا شـوراي                  2006در سال   
......................................................................................................................... 

  تحوالت اسمي از داعش تا خالفت اسالمي.  1
كـارگيري ايـن      شدت با به    كه اعضاي اين گروه به    » دولت اسالمي عراق و شام    «اختصار عربي به معناي     : Daesh(داعش  * 

  .اند واژه مخالف
 و دولتمـردان آمريكـا   بارك اوبامابار ازسوي  براي اولين) Islamic State of Iraq & Levant(اين اختصار): Isil(آيسل* 
دولت اسالمي عراق «بردند  كارمي  اسمي است كه فرانسويان براي سرزمين شام به"levant"كاررفت؛ اين اختصار و كلمه  به

  .»و لوانت
ه را از دولـت اسـالمي عـراق بـه            اسم گرو  ابوبكر بغدادي ،  2013در آوريل   » دولت اسالمي عراق و شام    «): Isis(آيسس* 

هاي واقع در شرق مديترانـه اسـت و معـادل واژه         كلمه شام، واژه عربي براي سرزمين     . داد  دولت اسالمي عراق و شام تغيير     
 . است"levant"فرانسوي 

طـور رسـمي     بـه 2014 ژوئيـه    14كـه پـس از تـصرف موصـل و در            » دولت اسالمي يا خالفت اسـالمي     «): IS(آي اس * 
اختصار، دولـت اسـالمي    شد و اعضاي آن به گذاري  و پس از تأسيس گروه نام      2006بار در     شد؛ البته اين اسم، اولين      بانتخا

  .خواندند عراق را خالفت اسالمي مي
2 . Ayman Al-Zawahiri, leader of Al-Qaeda 
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هـاي    بود؛ بعدها ايـن ادعاهـا در نامـه          نگرفته  الدن صورت   حتي خود بن  مركزي القاعده در افغانستان يا      
 ,Al-Ubaydi & et.al(صورت تمـام تأييدشـد    شد، به الدن در پاكستان يافت  ي كه در منزل بن ا محرمانه

2014: 14.(  
 ابـوبكر شـدند؛ درنتيجـه       ، هر دوي اين افراد در حمالت هوايي آمريكا كـشته          2010در آوريل سال    

هـاي خـود      براسـاس گفتـه   . دارد  گرفت كه البته هنوز هـم تـداوم         عهده  ، رهبري اين گروه را به     ديالبغدا
، ميان القاعده   2005هاي موجود از سال       شده از مكاتبات آنها، اختالف      هاي كشف   رهبران القاعده و نامه   

ـ              2006عراق و القاعده افغانستان وجودداشته، در سال         ا ايـن    تـشديدشد امـا چـه دليلـي باعـث شـد ت
  هاي خيلي دير خود را بروزدهند؟ اختالف

را درنتيجـه   » دولت اسالمي عـراق و شـام      «جانبه موجوديت     ، يك ابوبكر البغدادي ،  2013در آوريل   
 در  2012جبهه النصره اولين گروه جهادي بود كـه در ژانويـه             (1ادغام گروه خود با گروه جبهه النصره      

در . كـرد   در سـوريه اعـالم    ) شـود   مي   اين كشور محسوب   شد و شاخه رسمي القاعده در       سوريه تشكيل 
هاي غيراسـالمي و سـكوالر نيـز از آنهـا بـه دليـل روحيـه         اوايل تشكيل النصره در سوريه، حتي گروه     

، رهبـر   ابومحمـد الجـوالني   كردند امـا      جنگاوري و نحوه تعامل خوبشان با مردم سوريه، بسيار حمايت         
طـور     را بـه   الظواهريه را در سوريه و عراق، رد و بيعت خود با            النصره، آشكارا طرح ادغام هر دو گرو      

 ابوخالـد صورت رسمي، اين ادغام را رد و فردي با نـام             ، الظواهري به  2013در ژوئن   . كرد  رسمي اعالم 
الحركـت  «زمان، رهبر گروه اسـالمي         را كه پيوندي نزديك با ابومصعب الزرقاوي داشت و هم          السوري
كنـد    مأموركرد تا ميان هر دو گروه النصره و دولـت اسـالمي عـراق ميـانجيگري         در سوريه بود،  » الشام

)Zelin, 2015.(  
تـوان    جانبه گروه دولت اسـالمي عـراق و شـام ازسـوي ابـوبكر البغـدادي را مـي                    ل اعالم يك  دالي

  :گونه برشمرد اين
ندان خرسند نبود و    ها چ     شدن گروه النصره در دنياي جهادي        از مطرح  ابوبكر البغدادي  اينكه شايد    -
هاي النصره به دليـل سـازماندهي و ابتكـار عمـل اوليـه و                 كند كه موفقيت    خواست با اين كار اثبات      مي

  .است ارتباطات اين گروه با گروه تحت فرمان او بوده
كم، اسـالمي را امـا در         گرايانه يا دست    هاي ملي   گذاري روي گروهي كه بيشتر طرح        او از سرمايه   -

كـه او مدنظرداشـت،    گونـه  كند و به فكر طرح جهادي و خالفت اسـالمي آن   مي   دنبال چارچوبي خاص 
......................................................................................................................... 

1 . Jabhat Al-Nusre 
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  .نيست، نگران بود
بود كه اين بهترين زمان براي توسعه قلمرو حكومت اسـالمي خـود                شايد او به اين نتيجه رسيده      -

  .از عراق به سوريه باشد
قبول نبود چون الظواهري اين        قابل وجه  هيچ  ، به الظواهريجانبه ازطرف     ديگر، اين ادغام يك     ازسوي

گيـري آن خرسـند نبـود؛         ديد؛ بنابراين از شكل     حركت را نوعي كودتا  ضد خود و سازمان القاعده مي          
، رهبـر   ابوصعد الهـدرامي  شدن     كه به كشته   2013پيش از آغاز نزاع جدي ميان اين دو گروه در دسامبر            

طور كامل، مشخص نبود كه        منجرشد، به  بوبكر البغدادي االنصره در استان رقه، به دست افراد وابسته به          
اگرچـه بيـشتر انتقادهـا      . اسـت   هاي دنيا كدام گـروه آغـازكرده        اين تحول اساسي را در سازمان جهادي      

 ازسـوي داعـش     2014هـاي كـه در اوايـل جـوالي            متوجه داعش و ابوبكر البغدادي اسـت، در بيانيـه         
شـدت    افراد و نيروهاي وابسته بـه ايـن گـروه در سـوريه بـه             شد كه   شد، به ابن نكته تأكيدمي      منتشرمي

به ادعـاي خـود     . اند  گرفته  هاي جهادي، مورد اذيت، آزار، تبعيض و شكنجه قرارمي          ازسوي ساير گروه  
دهنده توسعه و تكامـل تـدريجي گـروه و البتـه افـزايش سـطح                ابوبكر البغدادي، تغيير نام گروه، نشان     

لبته ديگر، توقعي نيست كه نام گروه كـه ديگـر اكنـون، خـود را خالفـت                  ها و آمال گروه است؛ ا       توقع
هاي جهـادي در سرتاسـر جهـان، خواسـتار آن             خواند، تغييركند چون غايتي است كه گروه        اسالمي مي 

چـه تفـاوت مـاهوي يـا     «؛ اما اين پرسش، مطرح اسـت كـه   )Al-Ubaydi & et.al, 2014: 18(هستند 
 و دولت اسالمي عراق     2006، دولت اسالمي عراق در سال       2014ال  ساختاري ميان خالفت اسالمي س    

  .» وجوددارد؟2013و شام در 

  گرايي در عراق  فرقه-د
 بـا   2007 و   2006تـر در سـال        هاي سني عراقي كـه پـيش        دو عامل بسيار مهم كه باعث شد، گروه       

 بـه حمايـت از داعـش در         داشتند، دوبـاره    نيروهاي آمريكايي، درزمينه مبارزه با القاعده عراق همكاري       
  :اند از بياورند، عبارت  روي2013سال 
 2005سازي و تبعيض قومي و مـذهبي بـود كـه در قـانون اساسـي عـراق در                      هاي پاك    سياست -

مذهب و عناصر رژيم بعـث، بـه    ها و افراد سني زدايي، بسياري از گروه رسيد و با عنوان بعثي  تصويب  به
  .پسندي، راهي زندان شدند  هيچ دليل و برهان محكمهبهانه مبارزه با تروريسم، بدون

سازي دولت مركزي درخصوص تركيب جمعيتي برخي از شهرهاي عراق     دست  هاي يك    سياست -
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هاي غلط دولت مركـزي، طـرد و درنهايـت بـه              شدت تحت تأثير اين سياست      هاي سني به    است؛ گروه 
كنـد كـه     مـي   مسائل و سياست عراق، بيـان     ، پژوهشگر در    سعد جواد  .شدند  هاي تروريستي، ملحق    گروه

دارد،  بتواند دولت عراق را سـرپا نگـه   جاي تأكيد بر نقاطي مشترك كه  آمريكا پس از حمله به عراق، به 
كـرد؛ او بـر ايـن بـاور اسـت كـه ايـن                 درعمل، كشور را به سه بخش متمايز شيعه، سني و كُرد تقسيم           

كند   مي  آقاي سعد جواد بيان   . ها داشت   يان اين گروه  هاي موجود م    سياست، نقشي مهم در تعميق شكاف     
هـاي قـومي و مـذهبي هـيچ           كه در قـانون اساسـي پيـشين بـه دليـل ذات سـكوالربودنش، بـه گـروه                  

ها و مسائل، بسيار تأكيدشده       بود و اين در حالي است كه در قانون جديد، بر اين موضوع              نشده  ي  ا  اشاره
  .است زده دشده دامنهاي يا ها و تنش و اين خود به اختالف

به اوج )  درصد7,2(سازي مناطق سني و شيعه در عراق        جايي و همگون     فرايند جابه  2009در سال   
وجه با مخالفت دولت مركـزي، مواجـه          هيچ  شده ازسوي هر دو جناح به       خود رسيد؛ اين سياست دنبال    

تقريبـي، همگـن انجاميـد و    طـور   گيري مناطق و شهرهايي با بافت بـه       نشد؛ درنتيجه، اين امر، به شكل     
يـك از منـاطق       نـشين در هـيچ      منهاي منـاطق شـيعه    . كرد  درعمل، عراق را به چندين منطقه مجاز مبدل       

ــراري امنيــت    ســني ــا نيروهــاي پلــيس و ارتــش در برق ــرين همكــاري ممكــن ب ــشين عــراق، كمت ن
 القاعده، خيلـي    شد تا عناصر و نيروهاي تندرو وابسته به داعش و           گرفت و همين امر سبب      نمي  صورت

، يكي از عوامل    مالكيهاي دولت     نشين نفوذكنند؛ همچنين، سياست     راحت در ميان قبايل و مناطق سني      
بـا آغـاز بيـداري      . گرفتن جنگ طـائفي در ايـن كـشور بـود            عمده و مهم در تشديد اين ناامني و قوت        

ازجمله االنبـار،   (ين عراق   نش  طور عمده سني    هاي به   آميزي كه در استان     هاي مسالمت   اسالمي، تظاهرات 
وجه بـا پاسـخ مناسـب     هيچ در جريان بود، به ) »الحركت الشعبيه «دياله، موصل و حتي كركوك و با نام         

كننـدگان، دو خواسـته عمـده     تظاهر. ازسوي دولت مركزي عراق به رهبري نوري المالكي، مواجه نشد     
اور آنها ازسوي دولت مركزي براي سركوب   شدن قانون مبارزه با تروريسم كه به ب         اول، برچيده : داشتند

المللي نيـز،     و دوم، آزادي زندانيان سياسي كه به باور گروه حقوق بشر بين           . است  شده  اقليت سني تنظيم  
بودند امـا     شده  بسياري از اين افراد كه اغلب، سني نيز بودند، بدون هيچ اتهام و جرمي خاص بازداشت               

در يـك سـخنراني، خـود       . كرد  شدت مقابله   ها با آنها به      خواسته جاي پاسخگويي به اين     دولت مالكي به  
دهند وگرنه خود او به       آمده را پايان    وجود  صراحت به معترضان هشدارداد تا اين وضع به         آقاي مالكي به  
زا، معترضـان را بـه        طور كامل تنش    اي به   خواهدداد؛ او حتي پا را فراترنهاد و در مقايسه          اين وضع پايان  

ببرند؛ تشبيهي كه به       و ياران او را ازميان     امام حسين كرد كه قصددارند، جبهه       جبهه يزيد تشبيه  حاميان و   
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 Al-Ubaydi(داشت   اشارهمعاويه، پسر يزيدقرن هفتم هجري و مقابله امام حسين، امام سوم شيعيان و 

& et.al, 2014: 21-22(ديگر خـود را دولـت   ؛ البته در اين ميان نيز، رهبران و عناصر القاعده عراق كه 
دادنـد كـه      خوانند، بيكار ننشستند؛ آنها هم به اقليت سني اين كشور هشدارمي            اسالمي عراق و شام مي    

دولت مركزي عراق، پر شده از عناصر دشمن و روافض كه دشمن درجه يـك اعـراب سـني هـستند؛                     
بـاقر جبـر    شيعه عراقي، آقـاي     گرايانه در گفتمان وزير       شدت فرقه   ديگر نيز، دامنه اين گفتمان به       ازسوي
شـوند؛ دوم،     كـشته   اول، آنهايي كه بايـد    : كرد  ها را به سه دسته تقسيم       به اوج خود رسيد؛ او سني     سوالق  

 ,Al-Ubaydi & et.al(آنهايي كه بايد به زندان بروند و سوم، آنهايي كه بايد در خدمت شيعيان باشند 

هاي كينـه   ورشدن زبانه يا ناخواسته، درنهايت به شعله؛ تمام اين تحوالت و وقايع، خواسته )23 :2014
  .ها منجرشد ميان اين گروه

  هاي فكري   تفاوت داعش با القاعده و ساير جريان-ه
شناسي خاص در جهت دستيابي به        كردن مقاصد و روش     هاي جالب داعش، تركيب     يكي از ويژگي  

، ابومحمـد العـدناني   .اسـت   متمـايزكرده هاي اسالمي ديگـر  اهدافش است كه اين گروه را از ساير گروه   
كند كه رسيدن به اهداف، مستلزم داشـتن روش خـاص اسـت كـه او آن را                    مي  سخنگوي داعش اشاره  
كند   مي  خواند؛ او اين روش را در قالب دوبعدي، قدرت و نيروي نظامي ترجمه              روش يا مدل پيامبر مي    

 از تصاحب قلمرو، كار بعدي كه خالفت اسالمي         پس. تا بتوان قلمرو مدنظر اسالمي را دوباره احياكرد       
بردن تمام مخالفان و افراد از قلمرو خالفت اسالمي بود كه رهبـر ايـن     داد، اخراج و ازميان     مي  بايدانجام

كردن امت اسـالمي در   خواند؛ پس از اين مرحله، انسجام و يكپارچه گروه، آنها را ملحدان و كافران مي  
شناســي خــاص بايدمدنظرداشــت،  توجــه كــه در ايــن روش اي جالــب نكتــه. دســتور كــار قرارداشــت

مجازشمردن قدرت و قوه قهريه براي برخورد با افراد و مخالفان خود است؛ البته در اين ميـان، حتـي                    
كـه داعـش آنهـا را رواض و مرتـدين           (استفاده از زور در برابر جماعتي از مـسلمانان، ماننـد شـيعيان              

عنوان خائنان به حكومت اسالمي،       ، به )كنند  كه با حكومت اسالمي مخالفت    خواند و حتي افراد سني        مي
هـاي اسـالمي      گفت كه هدف اصلي داعش، كنتـرل و تـصاحب سـرزمين             توان  مجاز است؛ بنابراين مي   

مدنظر آنها از چين گرفته تا اسپانياست؛ در اين راه، روش خاص آنها توسل به زور و قوه قهريه اسـت       
 & Al-Ubaydi(شـناختيم، متفـاوت هـستند     هاي جهادي كه تاكنون مـي  ساير گروهكه از اين لحاظ با 

et.al, 2014: 27-29(    ؛ البته اين مواضع درخصوص تصاحب قلمرو و فتح سـرزميني، هماننـد شمـشير
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هـاي    عنوان پايگاه و قلمرو خالفت اسالمي، يكي از اهرم          سو، فتح سرزميني به     كند؛ ازيك   مي  دولبه عمل 
داعش براي تبليغ و تثبيت جايگاه خود درجايگاه يگانه مرجع معتبر براي آمال مسلمانان       مهم در دست    
تنها در    حال، اداره امور سرزميني توسط داعش كه دشمنان و مخالفان جدي و گسترده، نه               است؛ درعين 

ور شده كه هرگونه قص     داخل بلكه حتي در خارج نيز دارد، درعمل، به امري سخت و البته خطير تبديل              
دادن مشروعيت و حقانيت خالفت خودخوانده است؛ امري كـه بـراي گروهـي        معناي ازدست   در آن به  

  ). Hassan,2015(نمايد  همانند داعش، بسيار دشوار مي
، ابومـصعب الزرقـاوي   توجه در رهبري هر دو گروه، آغاز مبارزات جهادي            هاي جالب   يكي از جنبه  

، ضـد اشـغال افغانـستان ازسـوي         1980گـذار القاعـده در دهـه          ان، بني الدن  اسامه بن  و   داعشگذار    بنيان
طـور مـشترك، ضـد         با هم به   2005 و   2004هاي    شوروي بود؛ اين دو رهبر، حتي در مقاطعي در سال         

الدن از    بـن . نيافـت   ها به علل مختلـف تـداوم        كردند اما اين همكاري     اشغال عراق ازسوي آمريكا مبارزه    
. تـر داشـت     اي متوسـط و تحـصيالتي پـايين         رده بود اما الزرقاوي، خانواده    ك  ي مرفه و تحصيل     ا  خانواده

خواند، گسست  به شيعيان و آناني كه او روافض مي شدت متحجرانه الزرقاوي نسبت ديدگاه خاص و به
  ).Zelin, 2014: 1(شد  اين دو رهبر را سبب

هاي نـسلي و    تفاوت. ن است تميزداد  هايي ديگر كه در ساختار داعش و القاعده قابل          ازجمله تفاوت 
تر و تندخوترند     ، بسيار راديكال  1990 و   1980هاي    به دهه   هاي امروز نسبت    جهادي. ايدئولوژيكي است 

)Zelin, 2014: 3 .(  از هسته اوليه شوراي رهبري القاعده در افغانستان كه در دوران اشغال افغانـستان و
شده، كـشته يـا از ايـن گـروه، جـدا              هاي شناخته   هرهطورتقريبي، بسياري از چ     بود، به   شده  بعدتر تشكيل 

اكنون رهبري ايـن گـروه را    است كه هم شده    هاي شناخته   ، يكي از معدود چهره    ايمن الظواهري . اند  شده
رو  اكنون با بحران رهبري كاريزماتيك و فعـال، روبـه   گفت كه القاعده، هم     توان  رو مي   دارد؛ ازاين   برعهده

هاي تبليغاتي، بسياري از جوانـان   اق و سوريه، داعش توانسته با توسل به اهرمسوتر، در عر   است اما آن  
نقاط جهان به قلمرو خالفت خودخوانده بكشاند و نفـوذ فكـري و ايـدئولوژيكي                 مسلمان را از اَقصي   

هاي اجتمـاعي و اينترنـت    دسترسي آسان جوانان به شبكه  . ها ارتقادهد   خود را ميان نسل جوان جهادي     
تـر و البتـه       هاي دو يا سه دهه پـيش، مـا نـسلي منـسجم              به جهادي   تا از لحاظ فكري، نسبت    شده    سبب

  ).Groll, 2015(تر را شاهد باشيم  راديكال
كننـد، در چنـد مـورد         مي  شناسي متمايز   هايي بارز كه القاعده را از داعش در اهداف و روش            ويژگي
  :كرد بايدخالصه
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وجـه،  بـه       هـيچ   گرفته ازسوي القاعده و رهبران آن، آنهـا بـه          هاي انجام    اينكه در اسناد و مصاحبه     -
اسـت؛ از ايـن    كم در اولويت دسـتور كـار آنهـا نبـوده         اند يا دست    نكرده  اي    ايجاد خالفت اسالمي اشاره   

هـاي ديگـر جهـادي،        هاي داخلي اين گروه از سـاير گـروه          جهت، القاعده به گفته حتي برخي از مهره       
هـايي بـسيار    هـاي جهـادي تحقيـق    هـا و گـروه    كـه دربـاره سـازمان   لهـود نلـي   به گفتـه    . متمايز است 

وجـه   هيچ  كرده و به    تر عمل   شدن جايگاه براي خود، بسيار متواضعانه       است، القاعده از نظر قائل      داده  انجام
است؛ البته زمـان اتخـاذ ايـن موضـع در قبـال عـدم        طلب نبوده در جهان اسالم براي جايگاه خود، جاه      

 در سـاختار القاعـده    الدن  اسامه بن  و فرايند تثبيت رهبري      1980 اسالمي را بايد به دهه       تشكيل خالفت 
شـده از راه      وسيله يك بمب كنتـرل       به عزام، مرگ   1گونارتنا روهانبه باور برخي ازجمله     . دانست  مربوط

دن از كاريزمـا    ال  بن. شد  الدن انجام   دور در پيشاور پاكستان، كار گروه الجهاد مصر و به دستور اسامه بن            
طـور    و نفوذ عزام بر جهادگران در افغانستان، ناخرسند بود؛ همچنين، برخالف عزام كه قصدداشت، به              

وجه در ميان حكـام كـشورهاي اسـالمي و عربـي      هيچ اين امر به(كند  مجدد، كشورهاي اسالمي را فتح   
 و اهـداف گـروه سـازمان         درجـه در مواضـع     180طـور تقريبـي       الدن تغييري به    ، بن )پذيرش نبود   قابل

هـاي القاعـده بخـشيد و مبـارزه بـا دشـمن               گرانه بـه برنامـه      داد و بيشتر سمت و سوي اصالح        صورت
هـاي   رسد كه سازمان نظرمي ؛ درحقيقت به)Migaux, 2007: 316(ي را در دستور كار قرارداد  فرامنطقه

گاه ازسوي القاعده و درنتيجه تـرور       ويژه مصر و اردن، نقشي مهم در اتخاذ اين ديد           اطالعاتي عربي، به  
  .اند عزام ايفاكرده

ديگر از نظر القاعده، تنها سوگنديادكردن ازسوي اعضا و پيروان آن براي ايجـاد خالفتـي                  ازسوي -
نديدن شرايط براي ايجاد ايـن خالفـت          اسالمي، كافي است؛ البته شايد اين امر را بايد ناشي از مناسب           

شـدن اسـباب و    دنبال ايجاد يك خالفت نبوده بلكه منتظـر فـراهم           لقاعده به گفت كه ا    توان  ديد؛ پس مي  
 .كند شرايط آن بوده تا بتواند آن را محقق

هاي متمايز ميان داعش و القاعده، درخصوص نحوه و كاربرد اهرم خشونت               يكي ديگر از حوزه    -
نظرآينـد، بـا      نت يكسان بـه   اگرچه در ابتداي امر، شايد اين دو گروه با هم از لحاظ كاربرد خشو             . است

القاعده خود را به داشتن رابطه متقابـل و دوسـتانه بـا            . توان برخي تمايزها را متوجه شد       كمي دقت مي  
هاي اسالمي و جهادي، دانشمندان مسلمان، پژوهشگران اسالمي و دركل، بدنه عادي جامعه               تمام گروه 

زور بايد متناسب با شرايط و موارد آن باشـد؛          براي القاعده، كاربرد خشونت و      . داند  اسالمي متعهد مي  
......................................................................................................................... 

1 . Rohan Gunaratna 
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حتي اين خشونت در بسياري از موارد       اما داعش براي كاربرد خشونت، هيچ حد و مرزي قائل نيست و             
  ).Al-Ubaydi & et.al, 2014: 30-31(است  شده كاربرده هاي جهادي به در قبال خود مسلمانان و گروه

هاي جهادي داشته  تر نقش حامي و ماما را براي ساير گروهه القاعده، بيشگفت ك توان  همچنين مي-
هـاي    كنـد؛ بـراي نمونـه، حمايـت         طور مـستقيم اقـدام      و دارد تا يك موتور محركه قوي كه بخواهد به         

 و تالش اين    ابومصعب الزرقاوي  را در ابتداي امر از ايجاد شاخه اين گروه در عراق به دست               الظواهري
هـا دانـست؛      توان از ايـن مـصداق       ود در سوريه به دست گروه النصره مي       گروه را براي ايجاد شاخه خ     

هـاي جهـادي مختلـف را در كـشورهاي مختلـف       درواقع، داعش، بيشتر درجايگاه يك حـامي، گـروه        
هاي كوچك و مدنظر خود را در اين كشورها ايجادكنند تا درنهايـت،               كند تا بتوانند خالفت     مي  حمايت

مان خالفت اسالمي يكپارچه است، آماده شود؛ از ايـن جهـت بـا روش               زمينه براي هدف نهايي كه ه     
 ).Fishman, 2012: 6(دارد  دنبال ايجاد خالفت اسالمي است، فرق صورت مستقيم، به داعش كه خود به

  كنـد و درواقـع، نقطـه        هاي تروريستي متمـايزمي     ويژگي اصلي و بارزي كه داعش را از ساير گروه         
شده  زمان، ظرفيت كنترل مناطق تصاحب شود، توانايي آن در جنگيدن و هم    مي  قوت اين گروه محسوب   

در قلمرو سرزميني خالفت اسالمي خودخوانده داعش، مؤسساتي مختلف و منابعي متنوع براي             . است  
است؛ بازوي نظامي اين سازمان       شده  تأمين بودجه و نيازهاي ضروري اين خالفت اسالمي درنظرگرفته        

). Lewis, 2014: 9(اسـت   كـرده  خوبي عمل امنيت و اهداف موردنظر رهبران آن بهنيز در جهت تأمين 
شـدت بـر جنبـه     ويژه، فتح سـرزميني و تأسـيس خالفـت اسـالمي، بـه       شيوه داعش در اداره امور و به      

  :شده رسد، آورده مي چاپ  كه زير نظر اين گروه بهمجله دبيقدر . افزاري و نظامي تأكيددارد سخت
نشيني از مناطق روستايي و سـازماندهي در          ، نيروهاي مرتد را به عقب     )داعش(روه  حمالت اين گ  «

كرده، سـطح     مناطق مهم شهري مجبورخواهدكرد؛ سپس، گروه خالفت اسالمي از اين موقعيت استفاده           
يادشـود؛ گـام    « تـوحش «برد كه از آن با نام         ومرج را در مناطق شهري به حدي باالخواهد         آشوب هرج 
 مسير، تالش گروه براي پركردن خأل ايجادشده، درنتيجة آشوب اسـت؛ در ايـن مرحلـه،    بعدي در اين 

ــدنظر     ــت اســالمي م ــه ســمت خالف ــه ب ــاده خواهندشــد و جامع ــوردنظر، پي ــوانين م ــتورها و ق دس
  ).Dabiq, 2014: 37(» شود مي هدايت

از آنهـا كـه بـراي       كرده،      ويژه القاعده را نكوهش     هاي جهادي به    در همين راستا، داعش، ساير گروه     
كند كه عدم توجـه بـه زور و           مي  گونه استدالل   كند و اين    شدت انتقادمي   اند، به   خشونت، حد و مرز قائل    

سازد؛  مي خشونت، مجاهدين را در رسيدن به آرمان خود، دلسرد و ايجاد خالفت اسالمي را بسيار بعيد    
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هـاي مـدنظرش را بـه         است تا آرمان  بر اين اساس، داعش با توسل به ابزارهاي در دسترس، در تالش             
رو، اهداف اصلي داعش را با توجه به مستندهاي           ببخشد؛ ازاين   ترين شكل ممكن تحقق     بهترين و كامل  

  :صورت زير برشمرد توان به ، ميمجله دبيقشده در  آورده
  :اهداف داعش را بايد در چهار مورد برشمرد

، سوريه و كـل منطقـه كـه بـا تـضعيف دول              بردن كامل مرزهاي سياسي موجود در عراق        ازميان -
  .توان به اين هدف، نائل شد اي در منطقه مي  هاي فرقه مركزي و ايجاد جنگ

 تأسيس خالفت اسالمي با فتح سرزميني در عراق و سوريه، حكمراني در اين مناطق و حمايـت                  -
  .از مردمان اين كشورها در برابر تهديدهاي خارجي

  .كيش به قلمرو خالفت اسالمي براي جنگيدن و كار رأي و هم  هم دعوت از افراد و نخبگان-
 بسط و توسعه قلمرو خالفت اسالمي به خارج از مرزهـاي ايـن دو كـشور و درنهايـت، ايجـاد                     -

  .جامعه اسالمي يا همان اُمت واحد
. افـزاري متكـي اسـت       شدت به نيروي نظامي و سخت       اين اهداف سياسي و ايدئولوژيك بزرگ، به      

اي كارآمد و تثبيت امور اوليه مورد نياز بـراي كـشورداري و سـپس                 ابتدا بسيار بر ايجاد جامعه    داعش،  
هاي موجود ميان اين گـروه       كردن قوانين مربوط به شريعت تأكيددارد و اين يكي ديگر از اختالف             پياده

ه ابتدا بايـدبتوان  لقاعده باوردارد ك). Lewis, 2014: 11(ويژه القاعده است  هاي جهادي به و ساير گروه
داد، در مقيـاس كوچـك    وجـودآورد و بـه آنهـا اجـازه      مراكز قدرت را در سرتاسر جامعه مسلمانان بـه        

شوند تا درنهايت، زمينه براي الحاق اين مراكز به هم و اعالم خالفت بزرگ اسالمي، آماده                  سازماندهي
 قلمرو مشخص، همانند آنچه در عراق       بلكه به يك  . وجه به اين ديدگاه باورندارد      هيچ  شود اما داعش به   

داعش و رهبران آن بر اين باورنـد كـه بايـد قلمـرو              . است، اعتقاددارد   آورده  و سوريه براي خود فراهم    
كـرد كـه بعـدتر بتـوان از آن            اي اداره و سـازماندهي      گونـه   خالفت اسالمي را مشخص و امور آن را به        

فـرد    هـاي منحـصربه     كرد؛ بنابراين، يكي ديگر از ويژگي      عنوان پايگاه توسعه ارضي و عقيدتي استفاده        به
داعش، توان اين گروه تبديل  نيرو و قدرت نظـامي خـود بـه مراكـز حكمرانـي در شـهرها و منـاطق                         
مختلف در عراق و سوريه است كه نتيجه اين كار، كنترل و سلطه سياسي بـر ايـن منـاطق خواهـدبود                      

)Hassan, 2015.(  
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  گيري نتيجه
هاي گوناگون سياسي، اجتماعي  هاي تاريخي دارد كه از تحوالت و بحران رايي، ريشهحركت بنيادگ

ــوده  ــي ب ــي، متأس ــوه      و فرهنگ ــر در نح ــال اخي ــد س ــوالت چن ــالمي و تح ــداري اس ــا بي ــت ام اس
وجودآورد كه تنها برنده اين       هاي كالن اياالت متحده و كشورهاي منطقه، شرايطي را به           گذاري  سياست

رشـد و تقويـت پايگـاه داعـش در عـراق و      . هاي راديكال مذهبي بودنـد   ني، گروه شرايط ويژه و بحرا   
گرفت كـه از كـشورهاي منطقـه و فرامنطقـه در              مي  هاي غلط و گاه متناقضي نشأت       سوريه، از سياست  

هاي   ساز رشد گروه    هاي ساختاري در عراق، زمينه      جنگ داخلي سوريه و نابساماني    . شد  خاورميانه دنبال 
شدت متحـول را از      خود، شيوه و سبكي نوين و به        نوبه  داعش به . افراطي، مانند داعش شد   تروريستي و   

تحوالت سـاختاري، فكـري، ايـدئولوژيكي و        . گذاشت  نمايش  هاي بنيادگرا به    هاي گروه   توان و ظرفيت  
 است، از نوعي دگرديسي يا      داده  فرهنگي كه اين گروه از خود در عراق و سوريه در دو سال اخير نشان              

هاي چشمگير عملكردي و ايدئولوژيكي اين        تفاوت. دارد  ها حكايت   جهش در روند مبارزاتي اين گروه     
هاي بنيـادگرا هماننـد القاعـده، از آغـاز عـصري نـوين از مبـارزات بنيـادگرايي در              گروه با ساير گروه   

خته، قـدرت   گـسي   دهد؛ تأكيد اين گروه بـه ابـزار خـشونت لجـام             خاورميانه و حتي فراتر از آن خبرمي      
هـاي اجتمـاعي و       منظم و نوين جنگي و البته تأكيد زيـاد بـر رسـانه            ) هاي  تاكتيك(نظامي، راهبردهاي   

هـايي سياسـي و اجتمـاعي قـوي، در ميـان جمعيـت             سرعت، پايگـاه    شده تا اين گروه به      اينترنت سبب 
اوت داعش بـه    مسلمان كشورهاي مختلف جهان و خاورميانه براي خود ايجادكند؛ درواقع، نگرش متف           

هاي بنيـادگرا     وجودآورده كه اين گروه بتواند از ساير گروه         ي به   ا  مسائل ديني، سياسي و فرهنگي، زمينه     
  .شود حال، تروريستي جهان تبديل ترين گروه بنيادگرا و درعين بگيرد و درحقيقت، به قوي پيشي
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Abstract 
Islamic awakening and its outcomes in political, economical, and cultural aspects 

has changed political equations in the Middle East. Significant role of Alqaeda and 

Daesh in recent changes specially in Syria war and Iraq political crisis, has totally 

changed political status of the Middle East. Obvious violence of Daesh against other 

groups in these countries and its political, social, and ideology position growth in the 

area is a subject in academic environment. Despite the existence of some similarities 

in structure and ideology, new movement of fundamentalism in the area has had 

changes and metamorphosis in many aspects. Daesh which is currently the most 

powerful terrorist and fundamentalist group in the world, has shown modern approach 

in policy making and functions. Control of big part of Iraq and Syria and also 

recruiting thousands of military forces from all over the world shows the relative 

successful performance of this group. In this paper, we compare Daesh and Alqaeda 

according to structural and ideological indexes.  
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