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، طالبان و القاعده بررسي تطبيقي رفتارهاي سياسي سه گروه بنيادگراي اسالمي

 داعش

 

 2، نيال تقي لو1مهدي خوشخطي

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان علمی هیئت 7

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان الملل بینكارشناسی ارشد علوم سیاسی گرايش  2

 

 چکيده

ع رفتار اجتماعی انسان از عوامل و عناصر متعدد روانی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی متأثر است رفتار سیاسی همانند ديگر انوا

 بر نتايج امور حکومتی جامعه را دارد و اساساً معطوف به قدرت و ملزومات آن است و از ديدگاه تأثیرگذاریرفتار سیاسی قصد 

 بسزايی در رفتارهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی داشته باشد. نقش تواند می ها ارزشيکی از منابع تعیین  عنوان بهدين « وبر»

و داعش پرداخته شده اصول و  القاعدهاين پژوهش كه به بررسی و تطبیق رفتار سیاسی گروهای بنیادگرای اسالمی طالبان،  در

را جزء ذات اسالم  گرايی اسالم ،غربی پردازان نظريهفوق مورد بررسی قرار گرفت، كه كثرت  های گروهاساس رفتار سیاسی 

و بازگشت اسالم گريان به اصل و ذات اسالم  كنند میكه نگرشی است منفی كه آن را معادل خشونت و ترور قلم داد  دانند می

و از طرفی افرادی همچون مودودی و سیدقطب )در جهان اسالم( بازگشت به  !دانند میرا معنای بازگشت به خشونت و ترور 

و از طرف ديگر رويکرد واكنش محور  دانند میدل حاكمیت خداوند بر سراسر شئونات زندگی بشری اصل و ذات اسالم را معا

هويت و مشروعیت مشاركت و » های بحرانكه  كنند میرا واكنشی نسبت به مسائل محیطی و خارجی قلمداد  گرايی اسالم

 .دانند میبنیادگرايانه اسالمی  های جنبشرا علت اصلی ايجاد ...« نوسازی و 

 

 ، طالبانالقاعدهسیاسی،  داعش، رفتارهاي كليدي:  واژه
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 مقدمه: 

به وجود می آورد؛ كه بین علوم رفتاری، به ويژه انسان شناسی و روان شناسی، « خواسته ها»تحلیل رفتار سیاسی، چارچوبی از  

روانی فرد و جامعه، نوع جامعه  و جامعه شناسی مشترک است. اعتقادات مذهبی و ارزشهای آن، باورهای ايدئولوژيک، ساختار

پذيری سیاسی و... در زمره عوامل بروز رفتار سیاسی هستند. رفتار سیاسی، همانند ديگر انواع رفتار اجتماعی انسان، از عوامل و 

عناصر متعدد روانی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی متأثر است، رفتار سیاسی هر نوع و هر شکلی كه داشته باشد، قصد 

ذاری بر نتايج امور حکومتی ريز و درشت جامعه را دارد و با هر انگیزه و منشايی كه بروز يابد، اساسا معطوف به قدرت و تاثیرگ

 ملزومات آنست.

اعم از اينکه دارای منشأ وحیانی - انياد تر خاص دنیای مسیحی و اسالم است. ای جهانی نوين است كه بیش بنیادگرايی پديده

شود. در يهوديت  مبتنی بر متونی هستند كه اصول فکری و قوانین عملی دين از آن متون استنباط می –يا غیروحیانی باشند

كتب عهد عتیق )به ويژه تورات(، در مسیحیت كتب عهد جديد )به ويژه انجیل اربعه( و در اسالم قرآن كريم كتب مقدسی 

دين زرتشت نیز قواعد خود را از كتاب اوستا )مشتمل بر ترين تعالیم پیروان آن اديان هستند.  هستند كه دربردارنده محوری

های خود را از كتب چهارگانه ودا و كتب تفسیری  ها و خرده اوستا( وهندوها آموزه ها، ويسپرد، ونديدا، يشت يسنا و گات

 (.38-35: 7534نمايند )ناس،  ها و اوپانیشادها برداشت می برهمنه

 گیری شکل و اسالم به گروه ها از مجدد برخی رويکرد بعد به ش 7534 دهة آغاز از اسالم جهان بارز های ويژگی از يکی 

 اسالم های گروه سیاسی رفتار .است شده داده بنیادگرايی عنوان ها آن به پژوهشگران غربی توسط كه است بوده هايی جنبش

بنیادگرايی چون طالبان، القاعده  های گروه .تاس بوده نوسان در آمیز مسالمت تا آمیز خشونت رفتار از خاورمیانه درمنطقة گرا

و داعش با پیوندهای پیچیده و انعطاف پذير، تفسیر متعصبانه و بنیادگرا از اسالم سنی و ترويج جهاد با مخالفانِ ايدئولوژی خود 

عنوان پديده ای در اسالمی اغلب ب بنیادگرايی به قدرت و نفوذ گسترده در منطقه دست يافته اند و برای هويت يابی می كوشند.

دفاع از هويت سنتی مذهبی در برابر مدرنیزاسیون معرفی می شود. برای شناخت بهتر رفتار های سیاسی گروههای گوناگون 

اسالمگرای تندرو، همچون طالبان، القاعده و داعش، بايد اوضاع و احوال خاص منطقه و كشورهای میزبان را در بستر متحول 

 زمانی درنظر گرفت.

اولیه تحلیل رفتار سیاسی، مرتبط ساختن امور خاص سیاسی با ديگر ابعاد روابط اجتماعی است. تجزيه و تحلیل رفتار  هدف

، طالبان و داعش و شناسايی واقعیتهای اين سه گروه ها با مشاهده رفتارها، گرايش القاعدهسیاسی سه گروه بنیادگرای اسالمی 

ص رفتار سیاسی آنها میّسر خواهد شد، از اهداف كلی ای پژوهش میباشد و هدف ها، تمايالت و جهت گیريها والگوهای خا

 جزئی آن تطبیق اين گروه ها باهم از لحاظ عملکردی و ديگر مسائل مرتبط با آن میباشد.

 

 پيشينه تحقيق: 

یاسی گروه های با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص پیشینه اين تحقیق، تا كنون در خصوص بررسی رفتارهای س

بنیادگرای اسالمی )طالبان، القاعده و داعش(، به صورت اخص تحقیقی انجام نشده است ولی به صورت كلی و در عمومیت به 

 برخی از اجزای رفتارهای سیاسی اين گروه ها اشاره شده و تحقیقاتی صورت گرفته است؛

ای با عنوان  مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور( مقالهحمیدرضا اسماعیلی )پژوهشگر و عضو گروه انديشه سیاسی اسالم 

بازشناسی انديشه سیاسی القاعده نوشته است اين مقاله درفصلنامه مطالعات منطقه ای؛ جهان اسالم سال هشتم؛ شماره های 
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 القاعدهگروه به چاپ رسده است، اين تحقیق به بررسی انديشه سیاسی و ويژگی های آن در  7586؛ تابستان و پايیز 57و  54

می پردازد كه؛انديشه سیاسی القاعده با داشتن ماهیت سلفیگری و راديکالیسم، از نوع ويژه انديشه های سیاسی اسالمگرايان با 

تفسیری برخاسته از آيین وهابیت محسوب میشود. دين شناسی ظاهرگرايانه القاعده )در مقابل باطن گروی( در كنار ويژگیهای 

را به مهمترين مؤلفه انديشه سیاسی القاعده در دوران حاضر تبديل كرده است. « جهاد»آن، عنصر دينی  راديکالیستی اعضای

همچنین اين فرهنگ دينی موجب شده است كه پیروان القاعده دايره مسلمانی را بسیار تنگ بگیرند و بسیاری از مذاهب و 

بدانند. هدف « جهاد»شايسته « مشرک و منافق« »كافر»همچون، جريانهای اسالمی را همسان پیروان اديان ديگر با عنوانهايی 

نهايی ايدئولوژی القاعده دستیابی به حکومتی فقهی سلفی است كه نظام سیاسی آن بیشتر به مخلوطی از نظامهای مونارشی و 

ز مخالفند. از سوی آريستوكراسی شباهت دارد. آنها در پی احیای شکوه امپراتوری اموی و عباسی هستند و با دموكراسی نی

ديگر، چون ايدئولوژی القاعده تنها مصروف مبارزه و تشکیل خالفت اسالمی شده است، استعداد زيادی برای گرايش به 

به علت تغییر شرايط بیرونی حاكم بر القاعده و ايجاد »ابزارگرايی در رهبران آن وجود دارد. گرچه راهبردهای اتخاذی القاعده 

با تغییراتی در طول زمان مواجه بوده است، در حال حاضر، « جود ديدگاههای مختلف در رهبران آنو» و« فرصتهای جديد

مهمترين راهبرد القاعده برای دستیابی به اهداف ايدئولوژيک خود، آغاز مبارزه از داخل سرزمینهای اسالمی است. القاعده 

سیاستهای »نیز گسترش خواهد داد. لذا آنان برخالف  درصورت موفقیت در مراحل نخست، دامنه آن را به نقاط ديگر جهان

 مبارزه با مسلمانان را ترجیح داده اند.«سیاستهای اعمالی »، در كنند میخويش كه مبارزه با اسرائیل و امريکا را تبلیغ « اعالمی 

 7535ین الملل در سال رضا سیمبر، استاد دانشگاه گیالن و ديگران مقاله ای تحت عنوان فهم كانستراكتیويستی تروريسم ب

مشابه آن از  های گروهمورد نگارش قرار داده اند كه در اين مقاله سعی شده تا با نگاهی جديد و رويکردی نوبه بررسی القاعده و 

جمله داعش پرداخته گرددو نیزمجالی فراهم آورده كه به بررسی عمیق تر از رفتارهای خشونت طلبانه اين گروه ها بپردازند. از 

ن رو هم به ساختارهای هويتی ذهنیتی اين گروه ها و هم به ساختارهای مادی توجه شده است لذا جهان پسا ايدئولوژيک، اي

 امنیت نظام بین الملل و ترتیبات آن و شکل گیری اين گروه ها در ساختارهای مدرن به بحث و بررسی گذاشته شده است

ژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق مقاله ای با عنوان مدل راهبردی مرتضی شیرودی، استاديار پژوهشکده علوم سیاسی پ

(swot در تحلیلِ بحران رفتار سیاسی داعش، جمهوری اسالمی ايران و راه های برون رفت در سال )درمجله پژوهش  7534

می توان بر  شمارۀ هشتم تالیف نموده است كه پرسش اصلی مقاله اين است كه چگونه -سال سوم  -های سیاست اسالمی 

ايران را ارائه كرد؟ به نظر می رسد شیوه  -( راهبردهای برون رفت از بحران رفتار سیاسی داعشswotاساس مدل تحلیلی )

رفتار متقابل داعش و ايران از مقوالت فراوان داخلی و بیرونی تبعیت می كند. )فرضیه( از اين رو، مقصود مقاله دستیابی به 

( كه بر قوت ها، ضعف swotضه راهبردهای برون رفت از بحران موجود بین آنهاست. )هدف( مدل )رفتار سیاسی آن دو و عر

ها، فرصت ها و قوت ها در دو بعد داخل و بیرون استوار است، مقاله را در پاسخ به سؤال، آزمايش فرضیه و به هدف مذكور 

( swotران، تركیب و سنجش تأثیر مؤلفه های )( در تحلیل داعش و ايswotياری می كند. )روش( نوبودن كاربست مدل )

( در تحلیل پديده های شرقی، ارائه چند مدل swotدرباره داعش و ايران و ارائه چند راهبرد بر پايه آن، نشان دادن ناتوانی )

 ( از نکات جديد اين مقاله است. )يافته(swotجديد در تحلیل پديده های سیاسی به تأسی از )
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 روش تحقيق: 

باشد و نیز از اين  ش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی میباشد . با توجه به اينکه تـحـقیق حاضر توصیفى وتحلیلی میرو

ديدگاه آنچه را كه هست توصیف مى كند. اين نوع تحقیق نیز شامل توصیف، ثبت و تجزيه و تحلیل شرايط موجود است. در 

)متغیرهاى( دست كارى نشده كشف شـود، وجهت جمع آوری اطالعات از  اين نوع تحقیق سعى مى شود تا روابط میان عوامل

منابع مکتوب منتشر شده مقاالت معتبر و كتابهای منتشر شده استفاده میشود و روش استنادی روش كتابخانه ای میباشد 

 اين پژوهش میباشد.وابزار گردآوری فیش برداری از منابع مکتوب و همچنین راهنمايی استاد راهنما و ديگر اساتید در 

و با توجه به منابع سیاسی و اجتماعی و تاريخی و نگاهی به  باشد. و مصاحبه و تحلیل، ابزارگردآوری اطالعات می كتابخانه

عملکردها و شاخص های آن و همچنین با استفاده از مصاحبه ها و مشاوره ها تحقیق را هدايت نموده و با استفاده از فیش 

 مايی اساتید ايجاد راه كار منظم در تدوين و تالیف پژوهش حاضر اقدام می نمايیم.برداری منظم و راهن

 

 القاعده و طالبان

القاعده و طالبان بعنوان دو گروه بنیادگرای سلفی، ايستار تعاملی خود با ديگر گروههای هم سنخ و هم مسلکشان را با توجه به 

و جهان بینی يکسان، به گونه ای می فهمند كه نوعی هويت مشترک را ارزشهای بنیادينِ همسان، عاليق و باورهای مشترک 

.( باور داشتن به اين Adler ،et: 7338 -1دست مییابند ) 7به نوعی حسن ما بودن« بارنت»و « آدلر»می سازند و به تعبیر 

ندكه هويت مبتنی بر شريعت هويت مشترک ماية انسجام بی مانند آنها شده است. القاعده و طالبان بر اين نکته پای میفشار

جهادگرا بايد بعنوان ارزشی هنجاری به رسمیت شناخته شود و نظم و ساختار قدرتِ جامعه نیز تنها بر پاية آن شکل گیرد. 

ماهیت اين روند خودبه خود بحران زاست. بخش بزرگی از قدرت شبکه ای و شبکه سازی افراط گرايان از اين بستر برمی خیزد. 

نوشت و آينده مشترک، ايدئولوژی افراطی، اسالمِ سیاسی راديکالِ جهان وطن، دريافت مشترک و مشابه از اوضاع باور به سر

یِ مردم نهاد و استقالل مالی و مادی، از مهمترين عناصر هويتی افراط گرايان شمرده الملل بینكنونی، وابستگی به شبکه های 

اعده را غیرمسلمانان، تصوف، تشیع، و ديگر مذاهب اسالمی میانه رو تشکیل می می شود. از ديدگاه مرزبنديهای هويتی دگر الق

دهند. اين طیف گسترده، بعنوان هويتهای متعارض و رقیبِ گروههای بنیادگرا شناخته م يشوند. وجود موانع متعدد در راه 

ساختار قدرت مبتنی بر آن، كاربرد تبديل شدن هويت فکری ايدئولوژيک افراط گرايی به هويت سیاسی غالب و شکل دادن به 

خشونت در برابر هويت های ديگر را ترغیب میکند. بنیادگرايی افراطی القاعده، با شناسايی اين جبهه گسترده بعنوان دشمن 

مشترکِ همة افراط گرايان، هويت يکپارچه و منافع كمابیش همبسته ای را برای خود تعريف می كند كه تاكنون علت مهم 

بی شبکه های منسجم تکفیری فرقه گرا و گسترش دامنه عملیات آنها در جهان بوده است. اين بازتعريف مرزها میان قدرت يا

افراط گرايان و ديگران، ماية بازتولید هويت خشون تگرای آنان نیز شده است. اين مرزها به جای پر شدن از تعامل و تبادل، 

ای رقیب، به مرزهايی خونین تبديل شده است. رفتارهای خشونت بار فرقه گرايانه زيرساية تنفر، تکفیر، تهديد و نابودی هويته

 (753: 75در چنین بستری میرويد )جمالی، 

 

                                                           
1 Sense of we-ness 
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 داعش و القاعده

داعش از بطن القاعده پديد آمده و در فضای فکری و معرفتی القاعده رشد يافته است؛ اما با وجود يگانگی تقريبی در روش ها و 

عمیقتر در می يابیم كه القاعده و داعش اهداف شخصی و ديدگاه هايی دارند كه بر پايه فرهنگ، زمان، مکان و  اهداف با نگاهی

تا حدودی را دلیلی بر تطابق هر دو گروه  -رهبران و وابستگیها متفاوت است؛ بنابراين نمیتوان يکی بودن اهداف و تاريخ 

ختالفات بیشترشان را در پری دارد. در اين بخش، زمینه های اشتراک و دانست؛ چراكه تفاوت فکری و تحول سازمانی آنان ا

 تفاوت سازمانهای اسالمگرا به ويژه القاعده و داعش را بررسی میکنیم.

 

 الف(منشاء تفکرات ومنابع معنا بخش وایدئولوژي )زمينه هاي فکري و تبار مشترک( القاعده و داعش

و چنین  كنند میاصالت و حقانیت خود، گفتگوی سیاسی با طرفهای مختلف را رد  تکفیری با تکیه بر -اغلب گروههای جهادی

. اين گروهها به صورت علنی گفتگو با آمريکا و همچنین گفتگو با بیشتر سازمانهای دانند میكاری را از منظر دين شايسته ن

تا اعالم توبه و بیعت، زمینه برای گفتگو  ؛ زيرا بر مبنای اهل والء،كنند میسیاسی درسرزمین های عربی و اسالمی را نیز رد 

 2فراهم نیست. 

 

 شرایط محيطي و زمينه هاي مشترک فعاليت داعش و القاعده

 مهمتری نشانه ها و زمینه های مشترک داعش و القاعده و سهم آن در فعالیت اين دو گروه در عراق به اختصار عبارت است از: 

ين و با اين ماهیت و گستردگی سابقه نداشت و تشیع دينی و سیاسی در درون گسترش شیعه در خاورمیانه كه پیش از ا-

 مرزهای ايران قلمداد میشد.

. اين افراد كنند میداعش و القاعده در عراق به مقدار كافی هواداران سلفی جهادی دارند كه دراستان های سنی نشین زندگی  -

ی نیازند؛ به همین دلیل شاخة القاعده در عراق يکی از قويترين آنهاست و علوم شريعت را فرا گرفته و از علمای خارج از عراق ب

 در شکل گیری داعش به شکل عملی نقش مهمی ايفا كرد.

ظهور دو سازمان داعش و القاعده در عراق همزمان و با هدفی معین بود كه در بخش بعدی پیرامون تحول و اختالف زمینة 

در اصل به معنای مجوزی برای زايش سازمانهای تکفیری مسلح بود.  2445اق در سال داعش سخن خواهیم گفت. اما اشغال عر

اين اشغال توجیهی برای ايجاد القاعده و داعش در هر سرزمین اسالمی بود. نیروهای اين سازمانها در عراق دور از محیط جنگ 

؛ ولی آمريکايیها به عراق آمدند و در مقابل آنها قرار با آمريکا بودند و به لحاظ جغرافیايی می توانستند با آنان رويارويی شوند

گرفتند. اندكی پس از ورود نیروهای امريکا به عراق شیخ ابومحمد العدنانی الشامی با هدف تحريض مسلمانان به طرح ضرورت 

 Spokesman For The Islamic State ،1435 ،P.1رويارويی با صلیبی ها و وعدۀ پیروزی نهايی پرداخت )

Official در شماره دو مجله دابق، اين جمله از ابومصعب زرقاوی آمده است: جرقه تا به اينجا در عراق روشن شده است و)

، Dabiqتا زمانی كه ارتش جنگ های صلیبی را در دابق بسوزاند. ) -به ا ن خداوند -آتش آن زبانه خواهد كشید 

Ramadan ،No 2 ،P.2)پروژه ای بزرگ در عراق را پايه گذاری كردند و آن ايستادن در (ای دو سازمان )داعش و القاعده ،

مقابل روندهای سیاسی در عراق تحت عنوان مظلومیت عرب سنی و محرومیت آنها از مشاركت در سیاست و حکومت بود. ای 

                                                           
 دوق های رأی راه حل است؟به ويژه بعد از سرنگونی مرسی و دولت برآمده از اخوان المسلمین در مصر، چه كسی میتواند گروههای مسلح در جهان عرب را قانع كند كه صن 2
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ن حال، هدف به دو صورت جلوه گر شد: اعالم جنگ ضد هر كسی كه در روند سیاسی و حکومتی شركت میکند و در هما

 ضمن اعالم عدم مشاركت در اين دو روند، مشاركت هر عراقی در كار سیاسی يا حکومتی ممنوع اعالم شد.

 

 زمينه هاي تعارض داعش و القاعده

با وجود اينکه هر دو سازمان داعش و القاعده از يک منشأ هستند، ديدگاههای مختلفی نسبت به برخی مسائل دارند. برخی از 

ه ريشه های اعتقادی و اهداف و پايه ها و اصول باز میگردد و بعضی ديگر ناشی از طبیعت كار میدانی و ديدگاه اين اختالفات ب

 متفاوت آنها برای اجرای اين اهداف و تحقق آنهاست.

واقعیت اين است كه همة سازمانها و احزاب و مجموعه های افراطی و علی الخصوص تکفیری نشئت گرفته از ديدگاه حذف 

لف است و جايی برای گفتگوی مستقیم باقی نمیگذارند. اين گروهها بر پاية عقايد قطعی و غیرقابل پرسش شکل گرفته اند، مخا

( . )ای دو عامل با اينکه مانعی بر سر بسیاری از گروههای تندرو و 28: 2448چه ضد آنها باشد و چه موافق شان )غلیون، 

ن اين گروهها نیز شده است؛ چراكه افراطی گری همانطور كه يک گروه را از جهان خارجی میباشد، منجر به چند تکه شد

به داعش وهمچنین اختالفات  القاعدهاعتراضات گروه  یتوانم جهان جدا میکند، افرادش را نیز بر حسب تفکرات تقسیم میکند.

وهای خارجی نسبت به گروه( و خارجی بین اين دو سازمان را در اعتراض به ساختار داخلی )ديدگاه كلی، رهبری و جايگاه نیر

 )ديدگاه خارجی، اهداف، تحوالت، عقايد و....( تقسیم كرد: 

در زمینة داخلی: تحول در ديدگاه طرفین و شروع جدايی را می توان در تسلط بر امکانات سیاسی ديد؛ چراكه بسیاری از 

 فته است.نسبت به داعش تغییر يا 2472مسائل بعد از جنگ های سوريه در سرال 

افزايش اموال و سالح و رزمندگان به شکل مستقیم و گسترده در جبهة شمالی وشرقی سوريه به گونهای كه در ماه آوريل  -

میالدی به اوج رسید و همین امر باعث شد تا داعش بیعت با البغدادی را بر هر كسی كه در اين مناطق سالح بر  2475سال 

حالی است كه البغدادی قبل از اين ا ذعان میکرد كه سالح داعش تنها در جنگ با طائفة  دست گرفته، واجب بشمارد. اين در

نصیريه، شیعیان و نظام بشار اسد به كار گرفته خواهد شد. اما جنگ هايی برای قبول بیعت در منطقه های رقه، ريف حلب، 

شام انجام شد. ضمن اينکه داعش از تصمیمات ايمن ريرر ادلب و كوه های الذقیه بر ضد جبهة النصره و جبهه اسالمی و احرار 

البغدادی در پی اين مسئله به تهیه  7: 2473الظواهری كه البغدادی آن را ضعیف و سست می خواند، سرپیچی كرد )مناع، 

 2444ل بودجه از داخل روی آورد و اعالم بی نیازی از خارج كرد؛ به گونه ای كه گرفتن كمک مالی از القاعده را كه از سا

 (226: 2473هزار يورو بود قطع كرد )الهاشمی،  384ماهیانه حدود 

 

 اشتراكات فکري داعش و القاعده و جنبشهاي سني افراطي را ميتوان چنين برشمرد: 

: مجموعه رزمندگان داعش و بیشترگروههای مسلح در آرمان وجود آرمان مشترک و مبتني بر شریعت اسالمي -

به حلقة مشترک آنهاست، اتفاق نظردارند. اين آرمان توجیهی برای موجوديت آنها و توجیه كننده شريعت اسالمی كه به مثا

اقداماتی است كه انجام میدهند. شواهد و نشانگان اين آرمان مشترک، جهادگرايی، ايمان بدون پرسشگری، دفع دشمن از 

اين گروهها میکوشند تا به اين آرمان و عقیده كمک و سرزمین، حکم به آنچه خداوند نازل كرده و تالش برای رفع ظلم است . 

رنجهای موجود را ولو با سالح از بین ببرند. در ادامه برخی عناصر هويتی آنها در چارچوب آرمان شريعت اسالمی ذكر خواهد 

 (733: 2474شد )حطیط، 
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ی است و اعضای گروه بشارت پیروزی جهاد های گروهاين مسئله از بزرگتری وجوه اشتراک بری وعدۀ پيروزي یا شهادت:  -

 .دانند میيا شهادت در راه عقیده يا آرمان خود را عنصری محوری در گرايش به اين گروهها 

: گروههای جهادی به شکل گسترده متکی به شخصیتها نیستند. به همین جهت ازدست ایمان به گروه به جاي شخصيتها -

ولی اين تأثیر گسترده نیست. ای گروهها به شکل گسترده به روح سازمان تکیه دادن يکی از اين شخصیتها تأثیرگذار است؛ 

 (72: 2473تا اينکه به شخصیتها اتکا نمايند. كشته شدن بن الدن شاهدی بر اين امر است )الهاشمی،  كنند می

ه( است كه مسائل اخوانی -: زمینه های فکری داعش برآمده از پس زمینه )قطبیهتأثير از تفکر جهادي قطبي اخواني -

( . معموالً گروههای جهادی كه بر مبنای سری 73: 2473حاكمیت وخالفت را بر پايه تفکرات آنها ايجاد كرده اند )المناع، 

، به روش های مختلف كشت )روش قطبی( دست میزنند. حتی قبل از اينکه اقدامات سری صورت كنند می)روش اخوانی( اقدام 

 .كنند میا به شکل تدريجی در مواجه های مختلف با دشمن تکرار دهند، قتل سازمان يافته ر

هر گروه جهادی روش فکری معینی برای تحريک، توجیه و تأيید اقدامات عضوگيري بر پایه ساختار سلسله مراتبي:  -

ه در ( و چنین منظومه ای غالباً سازمان گروه جهادی را به شکل يک هرم شکل میدهد ك244: 2473جهادی دارد )عطین، 

رأس آن افکار گروه قرار دارد و گروهی از ناظران وشارحان اين افکار اقدام به تأيید آنان می كنند و در ادامه گروهی از مبلغان 

كه از عضوگیری نظامی بیشتر است؛ به گونهای كه گروههای جهادی در اين نقطه تالقی  كنند میاقدام به عضوگیری فکری 

 یايی و انسانی مییابند.فرصتی برای گسترش نفوذ جغراف

 

 سنجش شيوه هاي رفتار سياسي القاعده و داعش

شیوۀ هويت جويی داعش بويژه در نخستین سالهای سربرآوردن اين گروه تا اندازه زيادی به شیوۀ القاعده شباهت داشت ولی 

ر آمده است. داعش يا باصطالح رفته رفته شکافهای فکری میان اين دو گروه پررنگ تر شده و الگوهای رفتاری تفاوتی به با

گفت كه شیوه هويت جويی داعش و  بايد از دل القاعده بیرون آمد. 2446تا  2445دولت اسالمی عراق و شام در سالهای 

الگوهای رفتاری برآمده از آن در زمینه جلب نظر مخاطبان بسی موفق تر از روش رقیبان بوده است. در اين زمینه، بهره گیری 

دها و نشانه های گوناگون تاريخی، قومی، فرهنگی و مذهبی درخور توجه است. شعارهای داعش و همراهی آن با باور ويژه از نما

قو مگرايانه بعثی و ادعای خالفت اسالمی يادآور دوران خالفت عباسی به اذهان است ابوبکر البغدادی القريشی الحسینی خلیفه 

فت، آنهم از نوع عباسی كه لقب بغدادی اش هم ريشه در آن دارد كوشیده است داعش در رويای رسیدن به دورانی تازه از خال

از اطالعات تاريخی خود، زيركانه بهره جويد و در رأس سپاه داعش، سیاه جامگان خود را مانند سپاه سیاه پوش ابومسلم 

، برای پیوند دادن خود به عهد خالفت خراسانی به پشت دروازه های بغداد برساند. منطق او در گزينش نام ابوبکر خلیفه نخست

نخستین اسالمی نزد اهل سنت و جماعت است و از قريشی شمردن خود با هدف طرح صالحیت برای تصدی امور حرمین 

شريفین بهره برداری كرده و سرانجام پسوند حسینی را برای اثرگذاری بر شیعیان عراق برگزيده است. اما برخی پژوهشگران 

كه وی، نقش عبداهلل سفاح را در شک لگیری خالفت عباسی دارد. وی با پوششی چندگانه همه را م يفريبد تا براين باورند 

( نشانه ها گويای آن 753: 3دوران گذار برای روی كار آمدن خلیفه اصلی را به پايان رساند )غفاری هشجین و علیزاده سیالب، 

تر از تصرف عراق و سوريه را دنبال م يکند. شايد يکی از داليل به كار است كه داعش با اين شیوۀ هويت جويی، هدفهايی فرا

گرفتن جنگجويان خارجی، از نظر تبلیغاتی، همین باشد. گرچه امروزه دامنه فعالیت داعش محدود به خاورمیانه است، ولی اين 

ود را دولت اسالمی نامیده است. تشکیالت تندرو می خواهد به باورهای خود رنگ جهانی بدهد؛ و از همین روست كه گروه خ
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در اين زمینه شايد به كارگیری تجهیزات مدرن رسانه ای و نظامی غربی با وجود ادعای بازگشت به سنت سلف، نشانه آن باشد 

سان، برپايه نظريه كاستلز و روآ می توان پذيرفت كه گرچه  بدين كه داعش خواهان برپا كردن حکومتی جهانی است.

اعش ادعای سلفی گری دارند، ولی در عمل به بازسازی هويت فرهنگی خود، همخوان با حال و هوای جهان گروههايی چون د

مدرن پرداخت هاند و از ای نرو آنها را بايد از پديد ههای فرامدرن دانست. اما در زمینه رفتار سیاسی، تفاوتهايی میان روشهای 

تالفهای فکری و عقیدتی میان سران و اعضای بلندپايه اين دو جريان القاعده و داعش وجود دارد. علت را بايد پیدايش اخ

تروريستی دانست. برای نمونه، هرچند القاعده گرايش ضد شیعی دارد، اما هدف اصلی خود را مبارزه با سلطه غرب اعالم م 

با دولتها و عناصر متمايل به، هدف اصلی داعش شیعیانند و با طرح مسئله دور و نزديک مبنا را ستیز « يکند؛ حال آنکه دشمن 

تشیع قرار داده است و اين، شايد مهمترين وجه تمايز دو گروه باشد كه دو الگوی رفتاری متفاوت پديد آورده است. برای 

شناخت علل بروز اين اختالف در عمل و شیوه، بايد پیشینه تعامل و تقابل اين دو گروه را بیشتر بررسی كرد. داعش و القاعده 

و ادعا م يکنند كه با آمريکا و غرب، تشیع و مکاتب اهل سنت مخالفند، اما به گفتة سران القاعده، نخستین هدف اين گروه هر د

غرب است و درگیری با شیعیان در مرحله بعد قرار دارد؛ درحالیکه هدف اصلی داعش، شیعیانند. داعش به جای آزادسازی 

(اهمیت مبارزه با تشیع در 7535: 747دن دوران هارو نالرشید است )فیرحی، قدس، به دنبال آزادسازی بغداد و بازگردان

ايدئولوژی داعش به اوضاع خاص بومی عراق و سوريه برمی گردد كه در هر دو جا حکومت در دست شیعیان است. به سخن 

از صدام حسین، ماية پا  ديگر، سلطة ديرپای شیعیان علوی بر نظام سیاسی سوريه و بويژه سلطه شیعیان بر دولت عراق پس

گرفتن گروهی سلفی شده كه در پی كسب هويت است. ناتوانی دولتهای مركزی در عراق و سوريه در زمینه برقراری ثبات و 

امنیت در اين سالها را بعنوان عاملی كارساز درپا گرفتن داعش نبايد از نظر دور داشت. دربارۀ ديگر وجوه تفاوت داعش و 

ی است و در اروپا و آمريکا كارهای تروريستی الملل بینبر موارد زير انگشت گذاشت: فعالیت القاعده در سطح القاعده می توان 

انجام می دهد، ولی قلمرو فعالیت داعش و تمركز نیروهايش بیشتر در خاورمیانه و بويژه در عراق و سوريه است. نکتة ديگر 

ان و دانش آموختگان در غرب هستند، سران داعش كمابیش از طبقات اينکه، برخالف سران القاعده كه بیشتر از ثروتمند

پايینترند و كمتر تحصیالت عالی دارند. نر مافزار اعتقادی داعش فقه التکفیر است، ولی القاعده بیشتر بر جهاد تأكید دارد تا 

ی از حکم خداوند، به معنای تکفیر. از ديد داعش، چون اهل سنت از جهاد دست كشید هاند، پس كافرند و دست كشیدن عمل

انکار آن است. بدين سان تکفیر بسیاری از مسلمانان مهمترين بخش اعتقادی داعش است و از همین رومیکوشد حکومتی 

 اسالمی مطابق معیارهای مورد نظر خود برپا كند.

عربستان است، خود را دنباله ديگر اينکه، القاعده زيرمجموعه جريان سلفی وهابیت است. اين جريان فکری كه خاستگاه آن 

مکتب اهل حديث در سدۀ سوم به رهبری احمدبن حنبل می داند. انديشه های حمدبن حنبل را ابن تیمیه رواج داد. چند سده 

بعد، محمد بن عبدالوهاب كوشید با احیای اين عقايد، تعبیری خاص از اسالم به دست دهد. وی با محدود كردن دايره توحید، 

اعمال مسلمانان همچون زيارت قبور، توسل و... را مغاير توحید دانست و اقدام كنندگان به اين كارها را كافر يا بسیاری از 

مشرک شمرد. اما داعش را بايد بخشی از جريان نوسلفی تکفیری جهادی دانست. ريشة فکری اين جريان در اصل در مصر است 

ر واقع آرا و اصول فکری سید قطب پايه ای برای تحلیل و اقدام بسیاری از و بیشتر از انديشه های سید قطب مايه م يگیرد. د

 (753: 728گروههای جهادی راديکال بوده است )فوزی، 

(. اين انديشه ها در جای خود با تفسیری ويژه و 7534: 51و توسط افراد وفادار به سید قطب گسترش يافته است )محموديان، 

د، زمینه ساز رشدگروههای تندرو چون داعش شده است اشاره شد كه تقابل سنت و تجدد در افراطی از حاكمیت خداوند و جها
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جامعه شبکه ای مايه بروز بحران هويت در میان برخی گروهها از جمله بنیادگرايان و سل فگرايان اسالمی شده است. شبکه 

مسلکهای گوناگون در اين شبکه منبعث از های شدن جوامع در پهنة اقتصاد، سیاست و فرهنگ، زمینه هضم شدن مرامها و 

 انديشه های لیبرالیستی را در پرتو انفجار اطالعاتی فراهم آورده است. 

رفتار وابستگان به دو حركت بنیادگرای كنونی يعنی داعش و القاعده در اين چارچوب تفسیرشدنی است. در پیشینه رفتاری 

ی سکوالريسم و دولتهای سکوالر مدرن از جمله روسیه و آمريکا به روشنی ديده اين دو گروه، ادعای مقابله و مواجهه با نمادها

( كه سرگرم نبرد با ابرقدرت شرق بودند، سازه 7384می شود. تغییر ادبیات امنیتی غرب در تروريست نامیدن )جهادگران دهه 

زلزل كرد و در پی اشغال عراق از سوی معنايی هويتی جهاد در شبکه جنگجويان اسالمگرا در خاورمیانه و افغانستان را مت

 نیروهای ائتالفی به رهبری آمريکا، فرايندی از همکاری تا تقابل میان آنها پديد آمد.

از سوی ديگر، اين گروههای بنیادگرا با دولتهای اسالمی نیز تعامل مناسبی نداشته اند و گهگاه كارشان به رويارويی كشیده  

ه گروههای تندرو همچون القاعده و طالبان بر انگاره هايی چون تروريست، ياغی و آشوبگر استوار است. زمانی كه نگرش دولتها ب

می شود و در برابر، آنها نیز دولتها را فاسد مروج فرهنگ غربی همپیمان كفار و...میدانند، رشته های پیوند و وفاداری گسسته و 

ان ضد تروريسم كه گفتمان غالب جهانی است، سازماندهی شده و همین اعتماد دوجانبه متزلزل میشود. اين نگاه در قالب گفتم

، القاعده و داعش هماننديهايی چون تأكید بر القاعده های گروهبر ناسازگاريها میان آنها افزوده است. شیوه های رفتار سیاسی 

يعت، تفسیر تندروانه از آموزه های ايدئولوژی سلفی، كوشش در راه برپا كردن امارت يا خالفت اسالمی برای اجرای احکام شر

اسالمی، منطق تکفیری و جهادی و باور به عملیات انتحاری و مردن برای پیروز شدن دارد. در اين میان نقاط افتراقی نیز در 

شیوه كاركرد اين دو گروه ديده می شود كه از متفاوت بودن انديشه های نوسلفی داعش و انديشه های سلفی وهابی القاعده 

كنند اما داعش پا را از  ايه میگیرد. برای نمونه، هرچند القاعده و سران آن از برپايی امارت و حکومت اسالمی پشتیبانی میم

اين فراتر نهاده و سودای زنده كردن خالفت اسالمی و چنگ اندازی بر همه سرزمینهای اسالمی را در سر دارد. داعش در اين 

ی میکند و در جلب نظر مخاطبان بسی موفق تر از القاعده است. در اين زمینه بهره برداری راه از الگوهای رفتاری خاصی پیرو

ويژه از نمادها و نشانه های گوناگون تاريخی، قومی، فرهنگی و مذهبی، درخور توجه است. گرچه امروزه دامنه فعالیت داعش 

ای خود رنگ جهانی بدهد؛ از اين رو نام دولت اسالمی محدود به خاورمیانه است، ولی اين تشکیالت تندرو می خواهد به باوره

اين راستا شايد به كارگیری ابزارهای مدرن رسانه  در برخود گذاشته و توانسته است جنگجويانی را از سراسر جهان جذب كند.

جهانی است، ای و نظامی غربی، باوجود ادعای بازگشت به سنت سلف، اين استدالل را كه داعش خواهان برپا كردن حکومتی 

تقويت كند. هرچند القاعده در بیانیه هايش دشمن درجه يک خود را آمريکا، اسرايیل و ديگر قدرتهای سلط هجو معرفی می 

كند و شیعیان و پیروان ديگر مذاهب مخالف خود را هدف بعدی م يداند، اما داعش از همان آغاز با طرح مبحث دشمن دور و 

رزه با ديگر انديشه های درون دينی متعارض با انديشه نوسلفی داده و از اين رو فقه التکفیر در دشمن نزديک، اولويت را به مبا

 اين گروه پررنگتر از ديگر بنیادگرايان و سلفیون، مطرح شده و بروز يافته است.

 

 مؤلفه هاي مهم رفتار سياسي طالبان

میالدی، توسط مال  7334گروه ياد می شود، در سال  طالبان كه از آنان با پیشوندهای مختلفی از جمله جنبش، حركت يا

قسمت عمده كشور افغانستان را تحت سلطه خود  2447تا  7336محمد عمر در ناحیه جنوبی افغانستان تأسیس شد و از سال 

تیم ساكت بمانیم ما علیه مسلمانانی كه به راه اشتباه رفته اند، می جنگیديم. ما چگونه می توانس»قرار داد. مال عمر گفته بود: 
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از مهم ترين عوامل داخلی پیدايش  (.66: 7587)رشید، « در حالی كه می ديديم جنايت ها علیه زنان و فقرا صورت می گیرد.

 طالبان می توان به موارد ذيل اشاره كرد: 

 

 الف. عدم توانایي سران مجاهدین در ایجاد دولت فراگير ملي توانمند 

پروراندند، ولی اين  ی مجاهدين و استقرار صبغه اهلل مجددی، آرزوی روزهای درخشان را در سر میمردم افغانستان پس از پیرو

صاحب  یبرخ آرزو برآورده نشد و در كمتر از يک ماه از استقرار دولت جديد، جنگ قدرت بین رهبران مجاهدين آغاز شد.

 های گروهطالبان در افغانستان شد، ناتوانی رهبران  يکی از عوامل مهم داخلی كه منجر به ظهور»نظران بر اين باورند كه: 

جهادی افغانستان در تشکیل يک دولت فراگیر ملی و تمايل برخی از اين گروه ها به اعمال سلطه بیشتر در برابر دولت 

 (.23: 35)احمدی، « مجاهدين بوده است.

 

 ب. برتري جویي قومي

كم بوده و به اشکال مختلف سروری قوم پشتون را بر ديگر اقوام تحمیل م بر سرنوشت افغانستان حا7141قوم پشتون از سال 

يعنی تا زمان قدرت گرفتن  7332تا  7141ساختار قدرت در افغانستان از »كرده اند. چنگیز پهلوان در اين باره می نويسد: 

پشتونیست »ی ديگر می نويسد: در جا وی (.57-54: 7511)پهلوان، « مجاهدين در كابل، همواره متکی به يک قوم بوده است.

ها در افغانستان يک چیز می خواهند: زعامت انحصاری پشتونان، و معتقدند اين زعامت را به هر وسیله و طريقی كه ممکن 

 (.234: 7511)پهلوان، « باشد، بايد به دست آورد.

ی ظواهر، هر چند ريشه در آموزه های آموزه های دينی طالبان در افغانستان و تمسمک به ظواهر شرع، آن هم با تفسیر سطح

ابزاری جهت وحدت دينی قوم پشتون و غلبه آن بر اقوام ديگر در افغانستان مورد استفاده  عنوان بهفلسفی راديکال دارد، اما مآالً 

 قرار گرفته است.

 

 ج. فقر عمومي و ركود اقتصادي

و ناامنی اجتماعی باعث تثبیت وضعیت عقب ماندگی در اين  افغانستان در زمره فقیرترين كشورهای دنیاست. بی ثباتی سیاسی

كشور بوده است. چهارده سال مبارزه علیه اشغال گران كمونیست، پايه های اقتصادی سنتی را كه تنها راه امرارمعاش مردم 

ان های افغان محسوب می شد، متزلزل ساخت. با خروج ارتش شوروی و تشکیل دولت مجاهدين، جنگ داخلی آغاز و بنی

اقتصادی را بیش از پیش ويران ساخت. در اين اوضاع رقّت بار اقتصادی و فقر عمومی، مردم به دنبال منجی يا منجیانی بودند 

 كه بتوانند جامعه را از اين حالت فقر و بحران عمومی برهاند.

 

 مؤلفه هاي مهم رفتار سياسي داعش

خون ريز است كه با ادعای پیروی از وهابیت كه يکی از شاخه های  دولت اسالمی عراق و شام، معروف به داعش، يک گروه

آنچه  2474اعالم موجوديت كرد و با تصرف بخش هايی از سوريه و عراق، برای تأسیس / 7534اسالم سنی است، در سال 

مسلح سنی در عراق را بر میشمارد و روشن  های گروهتالش می كند. هشام الهاشمی سه رويکرد در خالفت اسالمی می نامند، 

 (743: 2473میسازد كه هر كدام از ای رويکردهای سه گانه ديدگاه خاصی به اصالح گرری و تغییر سیاسی دارند )الهاشمی، 
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ای جز استفاده از توانايیهای مؤسسة وقف سنی كه زير  الف( رويکرد اصالح از طريق مؤسسات دينی حکومتی: اين رويکرد چاره

نظر دولت عراق است، ندارند. اين جريان بايد افکار اصالح گرانة خود را از دريچة ای مؤسسه ها عرضه كند. ضعف اين رويکرد 

حقیقی فاهله گرفته اند و بسیاری از آنان از ديدگاه اصالح گرانة  اند در اين است كه هواداران آن در صدد كسب و كار و منصب

 و به همین جهت ديگر مناسب دعوت و ارشاد جهت اصالح نیست.

ب( رويکرد اصالحگرانه هم پیمانی با احزاب سیاسی دارای وجهه اسالمی: ای رويکرد در سیاست و جرايد جايگاه دارد و بعضی 

بله میکند؛ ولی اين رويکرد هوادارانی در جامعه از تجار اهل سنت را تشويق می كند و با سازمان های اطالعاتی در منطقه مقا

شهروندان اهل سنت صلح جو ندارد و اگرچه اين رويکرد در انتخابات شركت میکند، ولی چندان موفق نیست؛ چراكه از 

 پشتیبانی عمومی برخوردار نیست.

ن رويکرد در امتداد امیران جهادی است ج( رويکرد مقاومت: معتقد به راه حل جهادی است و به مواجهه مسلحانه ايمان دارد. اي

كه گروهها و سازمانهای مسلح در عراق را پايه نهادند؛ ولی بیشتر اعضای آن در خارج از عراق اند و در رفاه زندگی می كنند و 

ار بیانیه در ارتباط دايمی و مستقیم با رزمندگان سازمان هايشان ندارند و ارتباط آن ها تنها از طريق سخنرانیها صوتی و انتش

پايگاههای اينترنتی است. رويکرد اخیر به مثابه دايه و پذيرای سازمان داعش در عراق است؛ چراكه تمايل و آمادگی در نبرد و 

ايمان به راه حل نبرد دارند. همچنین اين رويکرد از انديشه های افراطی جنبشهای تکفیری بهره میگیرد. با اين حال اين 

 دم حضور رهبرانش در عراق دچار ضعف است.سازمانها به دلیل ع

 

 بحث و نتيجه گيري 

در اين مقاله درک توضیح و تبیین رفتارهای سیاسی نیاز به فهم ايدئولوژی و جهان بینی دارد، استناد به اعتقادات مذهبی و 

، تحت تاثیر آن عمل می جهان بینی های عامالن رفتار از آن جهت ضروری است، كه انسان ها در بسیاری از حاالت و موارد

كنند. از ديد اين متفکران اسالم گرايی امروز در جهان اسالم يک مساله عارضی و گذرا می باشد، كه جهان اسالم در سده اخیر 

دچار آن شده است و با تغییر اين وضعیت و شرايط محیطی و خارجی اسالم گرايی نیز دچار تغییر و تحول جدی می شود. 

تفکرانی كه بحران هويت، بحران مشروعیت، بحران مشاركت، بحران نوسازی و.... را علت اصلی ايجاد جنبش مثال م عنوان به

های اسالم گرايانه می دانند با رفع اين بحران ها نیز انتظار دارند كه جريان اسالم گرايی دچار ركود و سستی شود. البته به نظر 

ت جهان اسالم منطبق نیست و جريانات اسالم گرا با كاهش بحران های سیاسی و می رسد كه ديدگاه اين افراد چندان با واقعیا

 اجتماعی افول نخواهند كرد بلکه به صورت های ديگری خود را در جوامع اسالمی بروز خواهند داد.

 

 طالبان

رزهای اين كشور تغذيه گروه طالبان، جنبشی است متشکل از نیروهای مردم پشتون افغانستان كه از لحاظ فکری، از خارج از م

می شود. تفکر مذهبی سیاسی كنونی طالبان، ريشه در انديشه های اسالمی شناخته شده در داخل جامعه افغانستان ندارد. 

تفکر رايج در جامعه افغانستان، تفکر اخوانی، لیبرالی و اصالحی از نوع خردگرايانه آن است و بنیادگرايی افراطی نوع طالبانی، 

 يک انديشه جدی هیچ گاه قابل توجه نبوده است. عنوان بهاطق روستايی در حد انسجام نیافته، حضور داشته كه صرفا در من
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 القاعده

يدئولوژی و رفتار سیاسی القاعده بر چهار ركن سلفیگری، راديکالیسم، شیعه ستیزی و غرب ستیزی استوار است و از سلفی 

گری است به اختصار میتوان آن را ايدئولوژی سلفی راديکال نامید از نگاه آنان، دين آنجا كه دو ركن آخر برآمده از ويژگی سلفی

يک نظام ساده حقوقی است كه از جانب فرمانروای جهان. برای رهايی بشر از عذاب دنیوی و اخروی نازل شده و تکالیفی را بر 

طاعت خدا بپردازد. مهمترين و سرآمد تمام عبادتها كه او واجب كرده است. لذا بشر برای سعادت دنیا و آخرت بايد به عبادت و ا

معیار ايمان واقعی و دروغین است، جهاد میباشد. با وجود تنگ نظری القاعده در تعیین مسلمانان و از آنجا كه مرز میان انسانها 

ک و منافق تلقی میشوند و كافر، مشر عنوان بهرا ايدئولوژی سلفی راديکال تعیین میکند، بسیاری از مخالفان آن ايدئولوژی 

مبارزه با آنان مشروعیت مییابد. در اين نگرش، ابعاد عرفانی و جمالی دين ناديده گرفته و دين به شیئی گشتگی دچار میشود .. 

هدف نهايی ايدئولوژی و رفتار سیاسی القاعده دستیابی به حکومتی فقهی و جهانی است كه ريشه در سلفیگری وهابیت دارد. 

اين حکومت، حد واسط نظامهای مونارشی و آريستوكراسی به شمار میرود و يادآور رژيمهای سیاسی بنی امیه و ساختار 

عباسیان است. با دموكراسی ناسازگار است و با قرار دادن امیر و خلیفه در رأس هرم قدرت، او را ملزم به مراعات كردن مشورت 

دگی میانجامد، موجب ازخودبیگانگی پیروان و ابزارگرايی برخی رهبران گروه نخبگان میداند. اين رويکرد كه به سیاست ز

میشود برای رسیدن به اهداف مورد نظر، مطابق ايدئولوژی و رفتار سیاسی القاعده، ابتدا بايد سعی شود به صورت مرحلهای و 

داراالسالم( جنگ نهايی، به دومینیکن كشورهای اسالمی، با مركزيت عراق، فتح شوند و سپس با تشکیل سرزمین اسالمی )

آغاز گردد. البته درباره اتخاذ راهبردها، به دو علت تغییر شرايط بیرونی حاكم «كافران » منظور برپايی حکومت جهانی اسالم، با 

 بر القاعده و وجود ديدگاههای مختلف در میان رهبران، همیشه میان آنها اختالفاتی وجود داشته است.

 

 القاعده و طالبان

لقاعده و طالبان بعنوان دو گروه بنیادگرای سلفی، ايستار تعاملی خود با ديگر گروههای هم سنخ و هم مسلکشان را با توجه به ا

ارزشهای بنیادينِ همسان، عاليق و باورهای مشترک و جهان بینی يکسان، به گونه ای می فهمند كه نوعی هويت مشترک را 

.( باور داشتن به Adler ،et: 7338 -1دست مییابند ) 5به نوعی حسن ما بودن« بارنت  »و « آدلر « » می سازند و به تعبیر 

اين هويت مشترک ماية انسجام بی مانند آنها شده است. القاعده و طالبان بر اين نکته پای میفشارندكه هويت مبتنی بر شريعت 

تار قدرتِ جامعه نیز تنها بر پاية آن شکل گیرد. جهادگرا بايد بعنوان ارزشی هنجاری به رسمیت شناخته شود و نظم و ساخ

ماهیت اين روند خودبه خود بحران زاست. بخش بزرگی از قدرت شبکه ای و شبکه سازی افراط گرايان از اين بستر برمی خیزد. 

ه از اوضاع باور به سرنوشت و آينده مشترک، ايدئولوژی افراطی، اسالمِ سیاسی راديکالِ جهان وطن، دريافت مشترک و مشاب

یِ مردم نهاد و استقالل مالی و مادی، از مهمترين عناصر هويتی افراط گرايان شمرده الملل بینكنونی، وابستگی به شبکه های 

می شود. از ديدگاه مرزبنديهای هويتی دگر القاعده را غیرمسلمانان، تصوف، تشیع، و ديگر مذاهب اسالمی میانه رو تشکیل می 

 دهند

 

                                                           
3 Sense of we-ness 
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 دهداعش و القاع

داعش از بطن القاعده پديد آمده و در فضای فکری و معرفتی القاعده رشد يافته است؛ اما با وجود يگانگی تقريبی در روش ها و 

اهداف با نگاهی عمیقتر در می يابیم كه القاعده و داعش اهداف شخصی و ديدگاه هايی دارند كه بر پايه فرهنگ، زمان، مکان و 

تا حدودی را دلیلی بر تطابق هر دو گروه  -ت است؛ بنابراين نمیتوان يکی بودن اهداف و تاريخ رهبران و وابستگیها متفاو

دانست؛ چراكه تفاوت فکری و تحول سازمانی آنان اختالفات بیشترشان را در پری دارد. در اين بخش، زمینه های اشتراک و 

 نیم.تفاوت سازمانهای اسالمگرا به ويژه القاعده و داعش را بررسی میک

 

 الف(منشاء تفکرات ومنابع معنا بخش وایدئولوژي )زمينه هاي فکري و تبار مشترک( القاعده و داعش

و چنین  كنند میتکفیری با تکیه بر اصالت و حقانیت خود، گفتگوی سیاسی با طرفهای مختلف را رد  -اغلب گروههای جهادی

رت علنی گفتگو با آمريکا و همچنین گفتگو با بیشتر سازمانهای . اين گروهها به صودانند میكاری را از منظر دين شايسته ن

؛ زيرا بر مبنای اهل والء، تا اعالم توبه و بیعت، زمینه برای گفتگو كنند میسیاسی درسرزمین های عربی و اسالمی را نیز رد 

 4فراهم نیست. 

 

 رد: اشتراكات فکري داعش و القاعده و جنبشهاي سني افراطي را ميتوان چنين برشم

: مجموعه رزمندگان داعش و بیشترگروههای مسلح در آرمان وجود آرمان مشترک و مبتني بر شریعت اسالمي -

شريعت اسالمی كه به مثابه حلقة مشترک آنهاست، اتفاق نظردارند. اين آرمان توجیهی برای موجوديت آنها و توجیه كننده 

آرمان مشترک، جهادگرايی، ايمان بدون پرسشگری، دفع دشمن از اقداماتی است كه انجام میدهند. شواهد و نشانگان اين 

سرزمین، حکم به آنچه خداوند نازل كرده و تالش برای رفع ظلم است . اين گروهها میکوشند تا به اين آرمان و عقیده كمک و 

شريعت اسالمی ذكر خواهد  رنجهای موجود را ولو با سالح از بین ببرند. در ادامه برخی عناصر هويتی آنها در چارچوب آرمان

 (733: 2474شد )حطیط، 

جهادی است و اعضای گروه بشارت پیروزی  های گروهاين مسئله از بزرگتری وجوه اشتراک بری وعدۀ پيروزي یا شهادت:  -

 .دانند میيا شهادت در راه عقیده يا آرمان خود را عنصری محوری در گرايش به اين گروهها 

: گروههای جهادی به شکل گسترده متکی به شخصیتها نیستند. به همین جهت ازدست شخصيتها ایمان به گروه به جاي -

دادن يکی از اين شخصیتها تأثیرگذار است؛ ولی اين تأثیر گسترده نیست. ای گروهها به شکل گسترده به روح سازمان تکیه 

 (72: 2473ين امر است )الهاشمی، تا اينکه به شخصیتها اتکا نمايند. كشته شدن بن الدن شاهدی بر ا كنند می

اخوانیه( است كه مسائل  -: زمینه های فکری داعش برآمده از پس زمینه )قطبیهتأثير از تفکر جهادي قطبي اخواني -

( . معموالً گروههای جهادی كه بر مبنای سری 73: 2473حاكمیت وخالفت را بر پايه تفکرات آنها ايجاد كرده اند )المناع، 

، به روش های مختلف كشت )روش قطبی( دست میزنند. حتی قبل از اينکه اقدامات سری صورت كنند میی( اقدام )روش اخوان

 .كنند میدهند، قتل سازمان يافته را به شکل تدريجی در مواجه های مختلف با دشمن تکرار 

                                                           
 مصر، چه كسی میتواند گروههای مسلح در جهان عرب را قانع كند كه صندوق های رأی راه حل است؟به ويژه بعد از سرنگونی مرسی و دولت برآمده از اخوان المسلمین در  4
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جیه و تأيید اقدامات هر گروه جهادی روش فکری معینی برای تحريک، توعضوگيري بر پایه ساختار سلسله مراتبي:  -

( و چنین منظومه ای غالباً سازمان گروه جهادی را به شکل يک هرم شکل میدهد كه در 244: 2473جهادی دارد )عطین، 

رأس آن افکار گروه قرار دارد و گروهی از ناظران وشارحان اين افکار اقدام به تأيید آنان می كنند و در ادامه گروهی از مبلغان 

كه از عضوگیری نظامی بیشتر است؛ به گونهای كه گروههای جهادی در اين نقطه تالقی  كنند مییری فکری اقدام به عضوگ

 فرصتی برای گسترش نفوذ جغرافیايی و انسانی مییابند.

-  

 ب( شرایط محيطي و زمينه هاي مشترک فعاليت داعش و القاعده

 در فعالیت اين دو گروه در عراق به اختصار عبارت است از: مهمتری نشانه ها و زمینه های مشترک داعش و القاعده و سهم آن 

گسترش شیعه در خاورمیانه كه پیش از اين و با اين ماهیت و گستردگی سابقه نداشت و تشیع دينی و سیاسی در درون -

 مرزهای ايران قلمداد میشد.

. اين افراد كنند میستان های سنی نشین زندگی داعش و القاعده در عراق به مقدار كافی هواداران سلفی جهادی دارند كه درا -

علوم شريعت را فرا گرفته و از علمای خارج از عراق بی نیازند؛ به همین دلیل شاخة القاعده در عراق يکی از قويترين آنهاست و 

 در شکل گیری داعش به شکل عملی نقش مهمی ايفا كرد.

 

 ج( زمينه هاي تعارض داعش و القاعده

هر دو سازمان داعش و القاعده از يک منشأ هستند، ديدگاههای مختلفی نسبت به برخی مسائل دارند. برخی از با وجود اينکه 

اين اختالفات به ريشه های اعتقادی و اهداف و پايه ها و اصول باز میگردد و بعضی ديگر ناشی از طبیعت كار میدانی و ديدگاه 

به داعش وهمچنین اختالفات بین اين دو  القاعدهاعتراضات گروه  یتوانم ست.متفاوت آنها برای اجرای اين اهداف و تحقق آنها

سازمان را در اعتراض به ساختار داخلی )ديدگاه كلی، رهبری و جايگاه نیروهای خارجی نسبت به گروه( و خارجی )ديدگاه 

 خارجی، اهداف، تحوالت، عقايد و....( تقسیم كرد: 

فین و شروع جدايی را می توان در تسلط بر امکانات سیاسی ديد؛ چراكه بسیاری از در زمینة داخلی: تحول در ديدگاه طر

 نسبت به داعش تغییر يافته است. 2472مسائل بعد از جنگ های سوريه در سرال 

افزايش اموال و سالح و رزمندگان به شکل مستقیم و گسترده در جبهة شمالی وشرقی سوريه به گونهای كه در ماه آوريل  -

میالدی به اوج رسید و همین امر باعث شد تا داعش بیعت با البغدادی را بر هر كسی كه در اين مناطق سالح بر  2475سال 

دست گرفته، واجب بشمارد. اين در حالی است كه البغدادی قبل از اين ا ذعان میکرد كه سالح داعش تنها در جنگ با طائفة 

ته خواهد شد. اما جنگ هايی برای قبول بیعت در منطقه های رقه، ريف حلب، نصیريه، شیعیان و نظام بشار اسد به كار گرف

ريرر ادلب و كوه های الذقیه بر ضد جبهة النصره و جبهه اسالمی و احرار شام انجام شد. ضمن اينکه داعش از تصمیمات ايمن 

بغدادی در پی اين مسئله به تهیه ال 7: 2473الظواهری كه البغدادی آن را ضعیف و سست می خواند، سرپیچی كرد )مناع، 

 2444بودجه از داخل روی آورد و اعالم بی نیازی از خارج كرد؛ به گونه ای كه گرفتن كمک مالی از القاعده را كه از سال 

 (226: 2473هزار يورو بود قطع كرد )الهاشمی،  384ماهیانه حدود 

چراكه القاعده داعش را از سنت و بیعت خارج میداند و در ای در زمینة شرعی نیز بین اين دو گروه اختالف وجود دارد؛  -

زمینه بسیاری از شیوخ سلفی همراه القاعده هستند ؛ به گونهای كه البغدادی بسیاری از هوادارانش از شیوخ سلفی جهادی را از 
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گران معتقدند البغدادی با دست داد؛ چراكه بعضی از شیوخ معتقدند خروج البغدادی بر الظواهری از افعال خوارج است و دي

( به اين 233،: 2473واجب شمردن بیعت بر علیه جبهة النصره جنگ را ضد جريان جهادی و سلفی اعالم كرده است )علوش، 

مدافع آرمان ياری عربهای سنی در عراق و شام مخدوش گرديد و مقبولیتش در جهان عرب و  عنوان بهدلیل كه اعتبار وی 

مچنین شخصیت تکفیری طائفها ی البغدادی در روش برخورد وی با جنگ های عراق و سوريه تأ ثیر اسالم از دست رفت. ه

گذاشته است و چه بسا منجر به بحرانی ترشدن وضعیت منطقه و طوفانی شدن آن و درنتیجه تغییر نقشة سیاسی و اجتماعی 

در بحث، نظرخواهی، نگارش كتاب های شرعی و آن بشود. همین امر، منجر به كمک گرفتن البغدادی از شیوخ شريعت عراق 

همة مسائل مرتبط با تألیف و فتوی وشرح و جواب دادن به مخالفان شد. از اين شیوخ میتوان به عبداهلل يوسف خاتونی، عبداهلل 

 عانی، میسر علی جبوری و انس حسن خطاب اشاره كرد.

ند و همین امر الظواهری را واداشته تا درخواست محاكمه شرعی دو گروه در امر بیعت و اعتقاد به حقانیت آن اختالف دار -

البغدادی و جوالنی را بدهد و دلیل وی احقاق خون مسلمین است. البغدادی نیز به مقابله برخاسته و با تأكید بر اين امر كه 

گند، متهم به خیانت و ارتداد كرده جهاد تنها از طريق آنها و با نام داعش معنا می يابد، كسانی را كه با روشی غیر از اين بجن

است. هرچند الظواهری آمادگی اش برای چشم پوشی از جنايات داعش در سوريه را به شرط بیعت البغدادی مخفی نمیکند. 

البغدادی در خطبه هايش بر عدم ا ثبات بیعت داعش با الظوهری تأكید میکند و ناتوانی الظواهری در آوردن دلیل برای اين 

 (266: 2473ا يادآور میشود )علوش، مسئله ر

اختالف در رهبری: ازآنجايیکه در القاعده تنوع رهبری ديده می شود و مهاجران سهم بااليی در رهبری شاخة القاعده در عراق -

ا، دارند، البغدادی كوشیده تا نقش مهاجران عرب در مناصب مهم سازمان را كم كند و بسیاری از آنان را در مناصبی چون شور

( او در امور اختیارات اعالم جنگها، تأسیس 55: 2473اطالع رسانی، سربازگیری و جمع اموال خیريه قرار داده است )منراع، 

شورای نظامی و لغو منصب وزير جنگ و عزل مسئوالن در واليت بغداد و ديالی از افسران تکفیری سابق ارتش عراق به ويرژه 

رفته است. اين مسئله به دلیل ترس البغدادی از دخالت در تصمیمات و مراقبت از او و نیروهای امنیتی و اطالعاتی كمک گ

حسابرسی از طرف رهبران القاعده میباشد. همانگونه كه با زرقاوی و البغدادی چنین معامله ای شد. همچنین اين مسئله باعث 

ناصب داخل در سازمان با اشراف مستقیم وی در شد تمام منصب های وزارتی در داخل سازمان را حذف كند و همة ادارات و م

 اكثر موارد كار كنند و اين همان شیوه زرقاوی است.

 در زمینة خارجی، اختالف در ديدگاههای تابع داعش و القاعده به دو نکته باز میگردد: 

سته میکند. القاعده معتقد است اختالف پیرامون محدودۀ جديد عملیاتی كه انرژی گروه را از بین برده و تالش هايش را ناپیو -

( . نوع اول يا همان جهاد فتح، تنها توسط دولت 74: 2473كه جهاد دو نوع میباشد: جهاد فتح و جهاد دفاعی )الهاشمی، 

صورت می پذيرد و هدف آن گسترش مرزها و انتشار دعوت اسالم و برطرف كردن ظلم ازمظلومان است. اما جهاد دفاعی در 

رش دشمن به هر سرزمینی از سرزمین های اسالمی می باشدكه بر هر مسلمانی واجب است. درنتیجه دو صورت حمله و يو

طرف بر سر وجود جهاد فتح اختالف دارند و همین امر منجر به اعالم دولت در موصل و شمال سوريه از طرف البغدادی شده 

ساند؛ درهورتیکه القاعده چنین اقدامی را كاستن از انرژيها و از است تا ديدگاه خود پیرامون حقانیت اين نوع جهاد را به اثبات بر

 بین بردن تالش ها می داند.

بیانیه ای صادر شد و تشکیل جبهه 7338در زمینة اهداف نیز اهدافِ استراتژيک هر دو طرف تغییر يافته است. در سال  -

تا مدتها محرک اساسی ديدگاه القاعده در اين رابطه بود.  مبارزه جهانی برای مبارزه با يهود و مسیحیت اعالم شد و اين اهداف
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اين ديدگاه به احیای روح جهاد و برپايی امت اسالمی و وحدت آن زير پرچم وحدت و مقاومت بر ضد اشغال عراق توسط 

روههايی كه در فقه و و هم پیمانان آمريکا تغییر يافت. به اين ترتیب، تمام طرفهای معارض با القاعده يا گ 2445آمريکا در سال 

عقايد با آن متفاوت اند، در چارچوب هم پیمانان آمريکا قرار گرفتند. اما وقتی داعش به قدرت رسید، هدف اساسی آن مبارزه با 

رهبر كاريزمای  عنوان بهدشمن نزديک( به شکل مستقیم و حتی چشم پوشی از غرب و آمريکا بود. زرقاوی  عنوان بهشیعه )

شکیل القاعده فی بالد الرافدين، دشمن اول خود را شیعیان نامید و رسماً شريعه را خائن و منافق معرفی كرد . داعش، پا از ت

( همچنین میتوان به تمايزی جدی بین 66: 7535عموم شیعیان را تکفیر كرد و كشتن تمامی آنها را جايز شمرد )ابراهیم نژاد 

ات انتحاری كه هر دو گروه انجام میدهند، تجلی می يابد. داعش به عملیات داعش و القاعده اشاره كرد، تمايزی كه درعملی

 (.24: 7535انتحاری به شیوهای تاكتیکی نگاه میکند، القاعده به عملیات انتحاری ديدی اسرتراتژيک دارد . )اسدی، 

 

 سنجش شيوه هاي رفتار سياسي القاعده و داعش

ی سربرآوردن اين گروه تا اندازه زيادی به شیوۀ القاعده شباهت داشت ولی شیوۀ هويت جويی داعش بويژه در نخستین سالها

رفته رفته شکافهای فکری میان اين دو گروه پررنگ تر شده و الگوهای رفتاری تفاوتی به بار آمده است. داعش يا باصطالح 

كه شیوه هويت جويی داعش و  گفت بايد از دل القاعده بیرون آمد. 2446تا  2445دولت اسالمی عراق و شام در سالهای 

الگوهای رفتاری برآمده از آن در زمینه جلب نظر مخاطبان بسی موفق تر از روش رقیبان بوده است. در اين زمینه، بهره گیری 

ويژه از نمادها و نشانه های گوناگون تاريخی، قومی، فرهنگی و مذهبی درخور توجه است. شعارهای داعش و همراهی آن با باور 

گرايانه بعثی و ادعای خالفت اسالمی يادآور دوران خالفت عباسی به اذهان است ابوبکر البغدادی القريشی الحسینی خلیفه قو م

داعش در رويای رسیدن به دورانی تازه از خالفت، آنهم از نوع عباسی كه لقب بغدادی اش هم ريشه در آن دارد كوشیده است 

جويد و در رأس سپاه داعش، سیاه جامگان خود را مانند سپاه سیاه پوش ابومسلم از اطالعات تاريخی خود، زيركانه بهره 

خراسانی به پشت دروازه های بغداد برساند. منطق او در گزينش نام ابوبکر خلیفه نخست، برای پیوند دادن خود به عهد خالفت 

الحیت برای تصدی امور حرمین نخستین اسالمی نزد اهل سنت و جماعت است و از قريشی شمردن خود با هدف طرح ص

شريفین بهره برداری كرده و سرانجام پسوند حسینی را برای اثرگذاری بر شیعیان عراق برگزيده است. اما برخی پژوهشگران 

براين باورند كه وی، نقش عبداهلل سفاح را در شک لگیری خالفت عباسی دارد. وی با پوششی چندگانه همه را م يفريبد تا 

( نشانه ها گويای آن 753: 3برای روی كار آمدن خلیفه اصلی را به پايان رساند )غفاری هشجین و علیزاده سیالب،  دوران گذار

است كه داعش با اين شیوۀ هويت جويی، هدفهايی فراتر از تصرف عراق و سوريه را دنبال م يکند. شايد يکی از داليل به كار 

مین باشد. گرچه امروزه دامنه فعالیت داعش محدود به خاورمیانه است، ولی اين گرفتن جنگجويان خارجی، از نظر تبلیغاتی، ه

تشکیالت تندرو می خواهد به باورهای خود رنگ جهانی بدهد؛ و از همین روست كه گروه خود را دولت اسالمی نامیده است. 

ی بازگشت به سنت سلف، نشانه آن باشد در اين زمینه شايد به كارگیری تجهیزات مدرن رسانه ای و نظامی غربی با وجود ادعا

سان، برپايه نظريه كاستلز و روآ می توان پذيرفت كه گرچه  بدين كه داعش خواهان برپا كردن حکومتی جهانی است.

گروههايی چون داعش ادعای سلفی گری دارند، ولی در عمل به بازسازی هويت فرهنگی خود، همخوان با حال و هوای جهان 

د و از ای نرو آنها را بايد از پديد ههای فرامدرن دانست. اما در زمینه رفتار سیاسی، تفاوتهايی میان روشهای مدرن پرداخت هان

القاعده و داعش وجود دارد. علت را بايد پیدايش اختالفهای فکری و عقیدتی میان سران و اعضای بلندپايه اين دو جريان 

ايش ضد شیعی دارد، اما هدف اصلی خود را مبارزه با سلطه غرب اعالم م تروريستی دانست. برای نمونه، هرچند القاعده گر
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هدف اصلی داعش شیعیانند و با طرح مسئله دور و نزديک مبنا را ستیز با دولتها و عناصر متمايل به، « يکند؛ حال آنکه دشمن 

 اری متفاوت پديد آورده است. تشیع قرار داده است و اين، شايد مهمترين وجه تمايز دو گروه باشد كه دو الگوی رفت

اين گروههای بنیادگرا با دولتهای اسالمی نیز تعامل مناسبی نداشته اند و گهگاه كارشان به رويارويی كشیده است. زمانی كه 

نگرش دولتها به گروههای تندرو همچون القاعده و طالبان بر انگاره هايی چون تروريست، ياغی و آشوبگر استوار می شود و در 

رابر، آنها نیز دولتها را فاسد مروج فرهنگ غربی همپیمان كفار و...میدانند، رشته های پیوند و وفاداری گسسته و اعتماد ب

دوجانبه متزلزل میشود. اين نگاه در قالب گفتمان ضد تروريسم كه گفتمان غالب جهانی است، سازماندهی شده و همین بر 

، القاعده و داعش هماننديهايی چون تأكید بر لقاعدها های گروهه های رفتار سیاسی ناسازگاريها میان آنها افزوده است. شیو

ايدئولوژی سلفی، كوشش در راه برپا كردن امارت يا خالفت اسالمی برای اجرای احکام شريعت، تفسیر تندروانه از آموزه های 

وز شدن دارد. در اين میان نقاط افتراقی نیز در اسالمی، منطق تکفیری و جهادی و باور به عملیات انتحاری و مردن برای پیر

شیوه كاركرد اين دو گروه ديده می شود كه از متفاوت بودن انديشه های نوسلفی داعش و انديشه های سلفی وهابی القاعده 

اعش پا را از كنند اما د مايه میگیرد. برای نمونه، هرچند القاعده و سران آن از برپايی امارت و حکومت اسالمی پشتیبانی می

اين فراتر نهاده و سودای زنده كردن خالفت اسالمی و چنگ اندازی بر همه سرزمینهای اسالمی را در سر دارد. داعش در اين 

راه از الگوهای رفتاری خاصی پیروی میکند و در جلب نظر مخاطبان بسی موفق تر از القاعده است. در اين زمینه بهره برداری 

انه های گوناگون تاريخی، قومی، فرهنگی و مذهبی، درخور توجه است. گرچه امروزه دامنه فعالیت داعش ويژه از نمادها و نش

محدود به خاورمیانه است، ولی اين تشکیالت تندرو می خواهد به باورهای خود رنگ جهانی بدهد؛ از اين رو نام دولت اسالمی 

اين راستا شايد به كارگیری ابزارهای مدرن رسانه  در ن جذب كند.برخود گذاشته و توانسته است جنگجويانی را از سراسر جها

ای و نظامی غربی، باوجود ادعای بازگشت به سنت سلف، اين استدالل را كه داعش خواهان برپا كردن حکومتی جهانی است، 

سلط هجو معرفی می  تقويت كند. هرچند القاعده در بیانیه هايش دشمن درجه يک خود را آمريکا، اسرايیل و ديگر قدرتهای

كند و شیعیان و پیروان ديگر مذاهب مخالف خود را هدف بعدی م يداند، اما داعش از همان آغاز با طرح مبحث دشمن دور و 

دشمن نزديک، اولويت را به مبارزه با ديگر انديشه های درون دينی متعارض با انديشه نوسلفی داده و از اين رو فقه التکفیر در 

 نگتر از ديگر بنیادگرايان و سلفیون، مطرح شده و بروز يافته است.اين گروه پرر

در تبیین و توضیح نحوه شکل گیری گفتمان اسالم سیاسی و توصیف رفتار سیاسی اسالم گرايان تالش شد تا اين گفتمان و 

و  القاعدهادگرايی طالبان، بنی های گروهبازنمايی خرده گفتمان های آن در كشور افغانستان، عراق و سوريه محل بوجود آمدن 

داعش مورد بررسی قرار گیرد و گفتمان های سنتی بنیادگرايی و راديکالیسم و نوگرايی از وجوه مطرح گفتمان اسالم سیاسی و 

رفتار سیاسی نشئت گرفته در اين محدوده جغرافیايی بوده كه به رغم تفاوت نظر در مسائل داخلی و بین المللی تحت تأثیر 

بنیادگرايی اسالمی صرفاَ بر اساس يک  های گروهسیاسی  رفتار عاری ناشی از جهاد در برابر الحاد به انسجام رسید.فضای است

عامل مشخص نمیتوان درک كرد، كه در اين پژوهش با طرح اين فرضیه كه منشاء تفکرات و منابع معنا بخش و ايدئولوژی و 

نها را مورد بررسی و كنکاش قرار داديم تا درک بهتری نسبت به خاستگاه و ريشه شکل گیری و شرايط محیطی جوامع آ

و داعش( داشته باشیم و متغییر ها در سه  القاعدهرفتارهای سیاسی و الگوهای رفتار اين سه گروه بنیاد گرای اسالمی )طالبان، 

ر های سیاسی گروههای عاملی است جهت توضیح اينکه بتوان رفتا« داخلی و بین المللی»سطح فردی، ساختاری و محیطی

گويا تر به اين صورت میتوان مطرح كرد كه رفتارافراد، نحوه شکل  بصورت مورد پژوهش را مورد بررسی و واكاوی قرار دهیم .

گیری و عملکرد گروههای بنیادگرا و عوامل محیطی تعیین كننده و تسهیل كننده به گرايش ها و رفتار سیاسی آنها میباشد: 
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ملی نظیر منفعت جويی، احساس هويت يابی با گروههای بنیادگرا، باورهای فرد و همگرايی ايدئولوژيک با در سطح فردی عوا

گروههای بنیادگرا، نقص در فرايند های اجتماعی شدن، تجارب زندگی مشقت بار و احساس نارضايتی از زندگی و توانايی تصور 

واملی نظیر نبود دموكراسی و آزاديهای مدنی، عدم حاكمیت گزينه های ديگر نقش دارند و در سطح ساختاری و محیطی ع

قانون، نابرابر شديد طبقاتی، ضعف در ساختارهای قدرت، نوسازی سريع، عدم ملت سازی، گسترش ايدئولوژی های افراطی، 

و رويداهای جنگهای داخلی، انقالب، سازمانهای بین المللی، بازيگران خارجی، ناكامی دولتها در جذب نیروهای اجتماعی 

اقتصادی و اجتماعی و ناهمگونی نژدای و مذهبی نقش های اساسی در بروز رفتار هاس سیاسی  های بحرانتحريک كننده نظیر 

 اين گروه ها می تواند نقش داشته باشد و رفتار های سیاسی گروه ها ی فوق متأثر ازعوامل ذكر شده میباشد.

نیادگرای اسالمی همچون تأكید بر ايدئولوژی سلفی، كوشش در راه برپا كردن از شیوه های مشترک رفتار سیاسی سه گروه ب

امارت و يا خالفت اسالمی برای اجرای احکام شريعت تفسیرهای تندروانه از آموزه های اسالمی منطق تکفیر و جهادی و باور به 

سیاسی بین گروههای بنیادگرای اسالمی، در  عملیات انتحاری و مردن برای پیروزی متوان برشمرد، از وجوه نقاط افتراق رفتار

و انديشه های سلفی  القاعدهشیوه كاركرد اين گروه ها میباشد كه انديشه های نو سلفی داعش و انديشه های سلفی وهابی 

مت و طالبان و سران آن از برپايی امارت و حکو القاعدهوهابی و ديوبندی طالبان مايه و نشئت میگیرد برای نمونه هر چند 

اما داعش سودای و آرمان زنده كردن خالفت اسالمی و تصاحب سرزمینهای اسالمی را در سر دارد و  كنند میاسالمی پشتیبانی 

دشمن درجه يک خود را امريکا و اسرائیل و ديگر قدرتهای سلطه جو معرفی میکند و  القاعدهخواهان حکومتی جهانی میباشد، 

اند اما داعش با طرح مبحث دشمن دور و دشمن نزديک الويت مبارزه خود را به مبارزه ديگر مخالفان خود را هدف بعدی می د

 با ديگر انديشه های درون دينی متعارض با انديشه نوسلفی داده .

 والسالم.
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