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 چکیده
 ستت  ایآسغرب  یکشورها ریاختحوالت  نیتر مهماز  ،نوظهور یریتکفو رشد جماعات  یریگ شکل

نام برده  یجهاد یسلفنو انیجرنوظهور در  یریتکفجماعت  نیتر مهم عنوان بهاز داعش  در این میان
ک و متناست   یت تئور یچتارچوب  یریکارگ بهازمند ی، نداعش عملکرد، ساختار و تیماهفهم   شود یم

ظتر  ن بته استت کته    ک وبتر یزماتیکار ی، تئوریج در تحوالت اجتماعیرا یها ی  از جمله تئوراست
واجتد   از جمله داعتش را  یریو عملکرد جماعات تکف یریگ شکللِ یاز قدرت تحل یزانیم رسد یم

 نیت ا زابتا استتفاده    کته است شده تالش  یلیتحل -یفیمقاله با روش توص نیامبنا در  نیااست  بر 
 قیتحق سؤال  شود لیتحلو  یبررسداعش  عملکرد، ساختار و یریگ شکل یچگونگ، تیماه، یتئور
 «؟دبرشتمر  وبر کیزماتیکار یتئوراز  یمصداقداعش را  یریتکفجماعت  توان یم ایآ» که تسااین 
 تیت ماهو  یریت گ شکل»و « ساختار» یچگونگو آثار وبر، دو مدل از  شهیاند یبررسبا  زمینه نیادر 

 عملکترد ، ستاختار و  تیماهو  یریگ شکل یها نهیزم یبررساستخراج و با  یوبر کیتزمایکارجنبش 
در انتها  ورده شده است آ مذکور هیفرضبه جهت سنجش  یلیتحلدو مدل  یها مؤلفه قیتطبا داعش ب
شتده   انیب یمیبا نکات ترم و مصداق یتئور قیتطب یچگونگ از یحاک که یمفهوممدل  میترس هم با
  ستها لفهؤم از یاریبسدر  وبر کیزماتیبا کارمتناس   یمصداق داعش که کرداذعان  توان یماست 
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 مقدمه
از  یکی. شود یماستفاده  یگوناگون یها یتئوراز  یاجتماعو  یاسیستحوالت  لیتحل یبراامروزه 

در دوران حیات علمی وبر وبر است. ماکس  کیزماتیکار یتئور، نهیزم نیامطرح در  یها یتئور
را با  زمایکار دربارۀخود  دگاهیدداشته و  ییبسزا یگذارریتأث، یشناس جامعهدر  یآثارلق د با خخو

وبر  یاز عناصر و ارکان مهم در متد علم یطرح کرده است. نوع خالص یک« خالص ۀنمون»روش 
د یبا ین است که عالم اجتماعین مفهوم ایا یریکارگ هاست. منظور وبر از ب شیها پژوهشدر 

را که  یتیق آن واقعیباشد تا بتوان از طر یرانتزاعیغ کامالً ق ویرمبهم، دقیبسازد که غ یتیرواقعیغ»
 ۀسیمقاق یت از طریشناخت واقع .«کردملموس است درک  یا کننده اغفالطور  هدار و بیمبهم، ناپا

زما یکار است. ینیق عیاز موارد و مصاد یمطلق یبا انواع خالص سمبل ذهن ینیق عیمصاد
 یها یژگیو همۀساخت که  یذهن یاز آن قالب توان یم ییعن ،است« نوع خالص»از  یا نمونه

 یا لهیوسبلکه  ،ستیوبر هدف ن ینوع خالص برا 1مورد نظر را در خود داشته باشد. ۀمقولممکن 
ز از صرف ثبت وقوع آنها استفاده یع، در تمایوقا یت فرهنگیدرک اهم ید از آن برایاست که با

در مورد کشور خودش  زمایکار بارۀخالص وبر در ۀنمون کهاست  نیا هنکت .(61: 6914)وبر،  کرد
مطرح شده و بعد از فوت وبر از منظر  یبحران طیشرااز  کشور نیامنظور نجات  بهآلمان و  یعنی

 یبررس ،... است. هدف مقاله و ینیموسولو  تلریهظهور  ۀدهند  حیتوضوبرشناسان  یبرخ

وبر است. در  کیزماتیکار یتئور باداعش  یرهبرو  تیماه، عملکرد ساختار، قیتطب یچگونگ
از آن  (1 و 6 هاینمودار)و دو مدل شده  یواکاووبر براساس آثار موجود  یتئورنوشتار ابتدا  نیا

دو مدل  ،داعش باآن  یها لفهؤم قیتطبو  ها مدل نیاقرار دادن  اریمعسپس با  شده است.استخراج 
 حد و یچگونگفهم  یبراهم  انیپاو در  شده استخراج 4 و 9 هایر نموداراز داعش د ییزمایکار
 است. رائه شدهجدول ا در قالب یمفهوممدل  آن یداعشو مصداق  وبر یتئور قیتطب

 

 میمفاه یشناسمعنا

 زمایکاراست. لغت « یاله ۀیعط» یاعنم بهدارد و  ییسایمنشأ کل« زمایکار» در لغت، :زمایکار -
 کار برده به تیحیمس اتیادبفرهنگ و  خصوصاًمختلف،  یها فرهنگور در د یها گذشتهاز 

 ضیفاز  افتنیموهبت  یمعنا به یعربدر زبان ». این واژه هم داشت یمتفاوت ینو معا شد یم
در  یفرهمند ای« فره» یمعنا به زمایکارکار رفته است.  به (33 :6931 ،یخاوندیش) «و کرامت یزدیا

                                                           
، یدار هیسرما یۀروحچون  یقیمصاد ومقوالت » ،خالص وبر معتقد است که از نظر ماکس وبر ۀکوزر در نقد نمون سی. لوئ6

همۀ ساخت که  یذهن یقالباز آنها  توان یم یعنی؛ انواع خالص هستند زا ییها نمونه تیعقالن و زمایکار، یبوروکراس
که  دنیشیاند گونه نیا الزاماًست که ا ن مفهوم آنیگر بر ایمورد نظر را در خود داشته باشد. انتقاد د ۀمقول ممکن یها یژگیو 

از ارزش ، انواع خالص وبر باشد نیا برکه منطبق  میکن لیتحلچنان مختلف،  یرهایمتغنظر از  را صرف یاجتماع یها کنش دیبا
در وبر  توقف،  یعلم ۀدر عرص گرید ،باشد تر یغن امحتوو  نیگزیجااگر  نکهیاتر  قیدق و. ..ستین برخوردار یعلم گاهیجا و

 .(901)کوزر:  دیآبلکه شتاب در گذر از او الزم  ،ستین حیصح
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 یمیمفاهاز جمله  زمایکارهم  ی. در نظر برخخورد یمبه چشم  وفور هب قاتیتحقاغلب کتب و 
و سطوح گوناگون استفاده  ها حوزه( در یمفهومهم ابهام  دیشامفهوم ) یغنا لیدل بهکه  است

 ۀشناسان جامعه یها شهیاندواژه را در قالب  نیا صرفاًاما ماکس وبر  .(66: 6939ان، ی)فوالد شده است
، یاسیس یشناس جامعهمفهوم در  کینموده و در قالب  یکاربرد خود یورهابا برخود و منطبق 

به افکار  کیزماتیکار ۀسلط کهجهت است  نیبد .(113-190 :6911 ،کولب)گولد و  کار گرفته است به
 (6310 -6314) وبر ماکس ۀشیانددر  زمایکارپژوهش مفهوم  نیامنسوب است. در  یآلمان وبر

قت متضاد بحث ینۀ کامالً متفاوت و در حقیزما در دو زمیمفهوم کاردربارۀ وبر مدنظر است. 
 تدارگر اقیاقتدار است که در مقابل دو شکل د یمعرف نوع زما از یک وجه،یاست. کار کرده
ست که در مقابل ا یاز رهبر یا گونهمعرف  ،گریاز طرف د و ردیگ یم قرار یو قانون یسنت

رات و ییشکل یک عامل، در صحنۀ تغ بهزما یجهت، کارن ی. از اایستد می یگر رهبریاشکال د
ابهامات و  منشأزما، یمتضاد ظهور یا عمل کار یها نهیزمن ی. اشود یمظاهر  یتحوالت اجتماع

ن دو شکل از ظهور و بروز یرابطۀ ا درکن ابهامات و یا وفصل حلاست.  شده یمباحث متعدد
 .(11: 6934ان، یفوالد) دگاه وبر استید درست یِشرط ضرور شیپزما، یکار
: دیگو یم« جامعه اقتصاد و»کتاب  در ادتیف سیدر تعر برو :وبر کیزماتیکار ادتیس -

 )وبر، «ادت نام داردیخصوص، س هیک فرمان ب ین برایمع ۀعدن یک یجاد اطاعت بیاحتمال ا»

اگر  و یاست سنت یادتیباشد، س یسنت یها بر ارزش یادت مبتنیاگر س یدر نظر و .(113: 6914
بر ارتباط  یکه مبتن یادتی، ستاًینها. یعقالن -یاست قانون یادتیرش قانون باشد سیبر پذ یمبتن

گر باشد، ید یاز سو یروان ویسو و پ از یک ییزماین یک رهبر کاری( بیارزش -ی)عاطف یدرون
اخص طور  به ییزمایکارادت یس از منظر وبر .وپنج( ستی: ب6914 )وبر، ییزمایاست کار یادتیس
 و یوفادار ۀفیوظ .(400: 6914 )وبر، گانه استیقواعد ب ۀهمن معنا که با یاست. بد ییرعقالیغ

است  یمذهبسرشت  یدارا ینحو به، یسنت ادتیسهم در  و ییزمایکار ادتیساطاعت، هم در 
 :6914 )وبر، یو سنت ی، عاطفیارزش یعقالنهدفمند،  یعقالن کنشِچهار  بر ازو .(444: 6914)وبر، 

 کیزماتیکار. در اقتدار برد یمک نام یزماتیو کار ی، قانونیموازات آن از انواع اقتدار سنت بهو  (13
، زمایکارو رهبر  کند یم یتجلاز او  یرویپدر اطاعت و  ،رهبر در برابرجامعه  یعاطف کنش

و  یسایسرهبران  ،ینید امبرانیپمانند  یاجتماع یزندگاز  یا حوزهدر هر  باًیتقراست  ممکن
 ۀژیوت یخصوص یبرا زمایکار ۀواژ» .(63: 6913 )وبر، کند ظهورمردم  ۀعام انیم در ینظامقهرمان 
 عنوان به ؛ وشود یمجدا انگاشته  یاز افراد عاد یژگین ویا دلیل داشتن ت یک فرد که بهیشخص

د باش یی، یا حداقل استثنای، فوق انسانیعیات فوق طبییا خصوص ها ییتواناکه صاحب  یکس
در معرض  که ییآنهافرد چگونه توسط  کهاست  نیاآنچه مهم است اما  . ...رود یمکار  به
 .(931: 6914)وبر، «گردد یم یابیارز «شاگردان»و  «روانیپ» یعنی هستند، ییزمایکار ادتیس
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بودن فرد است. جماعت  کافر ایشدن  کافر حکمصدور  یمعنا بهتکفیر  :یریتکفجماعت  -
. براساس شمارند یم کافرمخالفان خود را  که شود یمگفته  ونیسلفاز  یگروه شیگرابه  یریتکف
به خدا  مانیا یکساگر  که امعن نیاو عمل تالزم وجود دارد. به  مانیا انیم ،آنان یفکر یمبنا

 ۀشیر. (13: 6931 فر، یاحمد) شود یم کافرخارج شده و  نیدشود، از  کبائر مرتکبداشته باشد و 
 یافتیدرمحمد ابن عبدالوهاب  جای دارد. ه و محمد ابن عبدالوهابیمیت ابن یها شهیدانر به یتکف

فه یسراسر جهان را فرا گرفته و آنها وظ شرکروان او معتقدند که یپ .کردیغ میتنگ از اسالم را تبل
است و  شرک اکبرر خدا یغ یبرا ذبحو  نذر، استغاثه، دعارا بکشند. در باور او،  مشرکاندارند 
کند و او را  ید فرد را باطل میبا شرک هم توح عبادتطهارت باطل است،  یب نمازکه  گونه همان

روزگار  یعنین باور است که شرک اکبر در دو دوره، یبر ا ید. وینمایجاودان م سزاوار عذاب
 .(6931فقه:  یکیو، یحوزو ۀدانشنام( ق یافته استتحق یو عصر کنون تیجاهل

 یها برداشتدر  شهیر کهاست  یریتکف یها شهیاندنوظهور با  یجماعتداعش  :داعش -
 ۀالقاعدگروه به سازمان  نیا یریگ شکل ۀشیرو مذهب دارد.  نیداز  یواقعریغنادرست و 

 ، با توجه بهریاخ انیسالدر طول  ییها بینشفراز و  یطجماعت با  نیاگردد.  یبازمعراق 
 یاسالمدولت »با نام  1069 لیآورو در  کرد دایپفرصت بروز  هیسورعراق و بحران  یتثبا یب

 .ظهور یافتداعش  یا «عراق و شام
 

 وبر کیزماتیکار یتئور یها مؤلفه نیتر مهم

 ند از:ا عبارت ها مؤلفه نیتر مهمشارحان وبر  وبر و ۀشیانددر آثار و 
 کیمببن  کهکاریزماست بودن  «بودن یمثال»یا  «انواع خالص»کاریزما  یژگیو نیتر مهم -    

 شود یم دهیدو ملموس  یتجرب تیواقعنابش در  تیفیکندرت در  به؛ نمونۀ این یوتوپیا استیوتوپی
آنچه  ایبا کمال مطلوب  یمشترک وجه چیه، یساختگ ۀنمون نیابودن  یآرمان. شود یا هرگز دیده نمی

آن را،  دینباندارد و  یگرفتنعنصر سرمشق قرار چیه یمثال ۀننموندارد.  یاخالق یمعناباشد، در  دیبا
آن،  لتیفضکنش. تنها  یبرا یعمل ۀقاعد کیو نه با  گرفتاشتباه  یشناخت ارزشمدل  کینه با 

 .(10 :6914 )وبر،مبراست  یابیارز، و از هرگونه یاخالقاست نه  یمنطق لتیفض
عهده دارد، حدود و  بر کند یمگمان  که یرسالتتبع  بهو  یشخصموجب اقتدار  بهرهبر  -

 رونیباز درون خودش  یخارج اریمعرا مستقل از هر  تشیمشروع نیبنابرا ؛کند یم نییتعهنجارها را 
گونه  چیهر ین مسیمودن ایو در پ کند یمن ییر حرکت را خودش تعیزما مسیت کاری. شخصکشد یم
آن ، در نگاه وبر زمایکار نیبنابرامرد خود ندارد. ان برداشتن هواداران متیکردن یا از م ریاز تکف ییابا

 یقانون ای حدومرز چیه بندیپاخود دارد، خود را  یشخص یژگیورا از  تشیمشروعهنگام که 
خود  زینو  ردیگ یمرا  فیتکلحق و  یجازما خودش هنجار خودش است و کالم او یکار .داند ینم
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رو شدن مطابق  و ریزقابل قبول است و  ریغکه ثبات ، بلخواهد ینم. او ثبات را گردد یماطاعت  لیدل
 .(116: 6913 )فروند، اوست. در واقع در اصطالح وبر، خودش حجت خودش است ۀخواست
 تیمأمور یدعو دیبا که است نیاهدفش  و تیمأموربا  همسو ییزمایکار ۀسلطساختار  -

شرط  شیپوع مستلزم دو موض نیاباشد.  ریناپذ سازشمتعصبانه و  کامالًآن  یشرع ۀفیوظو 
 کهباشد  یافراداز  شکلتم دیبا بلکه ،باشد یرسم دینبا ییزمایکار رهبراست: الف( سازمان 

 دینبا دانشیمرو  ییزمایکاررهبر  ؛ ب(کنندرهبر فدا  یها هدفحاضرند خود را در راه 
نگجو ج یگروهبرآورند. اگر آنها  یاقتصاد یمعمول یها تیفعال قیطرخود را از  یازهاین

 اجاتیاحت گروه،غارت و تاراج اموال خارج  راهاز  دیبا،  ینظام یاردوهارسم  براساس ،هستند
 و در صورت داشتن رفتار کننداستفاده  یاشتراکصورت  به یجنگ میغنا از خود را رفع و

 کنند. ه میبرآوردرا خود  یازهاین ها شکشیپو  ایهدا رشیپذو  یگر یتکدبا  ،زیآم مسالمت
 ای یسنتساختار  دیبابخواهد ماندگار شود  که یصورتو در دارد  داریناپا یساختارسلطه  ،نیبنابرا
در شکل و حالت  ییزمایکار ادتیس: »دیگو یم اقتصاد و جامعهوبر در  .ردیبگخود به  یعقالن

 داًیشد یاجتماععبارت از مناسبات  ادتیس نیااست.  رمعمولیغ یسرشت یداراخود  لیاص
با  دنتوان یممناسبات  نیادارد.  یبستگ ییزمایکارص یخصابه اعتبار و اثبات است که  یشخص

، انیجنگجوشکل تجمع معتقدان،  به. مثالً زندیبپرهمدت و گذرا بودن  کوتاهخود، از  شدن  یدائم
 نیادر  .(401: 6914 ،)وبر رهیغ ای( یساالر یروحان) کیروکراتیه، یاسیسسازمان حزب،  ای دانیمر

خالص بوده است،  ۀنمونخود از  شِیدایپ ایکه فقط در تولد  ییزمایکار ادتیسشت صورت، سر
شود و در  می( یقانون) یعقالئ ای یسنت در یک صورت، ،ادتیس نیا جهینتشود و در  میدگرگون 

 .(401-409: 6914)وبر،  شود یم لیتبداز هر دو  یبیترکبه  یموارددر  صورت دیگر،
از  آن یاست. ستاد ادار یاز روابط احساس یبر نوع یمبتن ییزمایادت کاریالت سیتشک -

ع ییا ترف ییر ارتقایز تحت عنوان انتصاب یا انفصال یا سیچ چیه .ل نشده استیکارمندان تشک
چ ی. هییزمایزما براساس صفات کارییک دعوت است توسط کارمبتنی بر فقط  ؛وجود ندارد

براساس  یاز قدرت رسم یچ تصاحبیه جود ندارد.و ای شده تیتثب یسازمان ادار و مراتب سلسله
چ ین هیو بنابرا ی، اصول مجرد حقوقید صورعاز قوا یچ نظامی. هوجود ندارد یازات اجتماعیامت
 ۀنیشیپ یکه در راستا یچ حکمت حقوقین هیمنطبق بر آنها وجود ندارد. همچن ییند قضایافر

: 6914)وبر، شوند یمگر ابداع یبه مورد د یردالبداهه از مو یف ها قضاوتباشد وجود ندارد.  ییقضا

 یستگیشاو نشان دادن  روانیپ فیتکلنشاندن خود و دعوت به  یکرسبه  یبرا دیبارهبر  .(400-933
گرند و نوسکینظر، متعصب و  تنگ یافراد دانیمر .(46: 6913ترنر، )بگذارد  شینماخود، قدرتش را به 

 .(401- 404 :6914 )وبر، ندکن یمو جان خود را در راه او فدا ده کر یفرمانبرداروچرا از رهبر  چونبدون 

 و ها موقوفه، ایهدا .است گانهیب یاقتصادطور اخص با مالحظات  هبخالص،  یزمایکار -
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 گریداست. از طرف  زمایکار شتیمع نیتأم، انواع کامالً بارز ییگدا ای، ادیزرشوه و انعام  یحت
از نظر  .است ییزمایکارحوائجِ  نیتأم گرید)همراه با زور(، نوع  زیآم مسالمت ای زیقهرآم« متیغن»

در روال  یریدرگاو هر نوع  .است یراقتصادیغ یروین کی زمایکار، ییعقال یاقتصاد تیفعال
 رمقرریغ یاقتصاد تیفعال، یراحساسیغ ، با نگرش کامالًتواند یم. او کند یمرا طرد  یویدن ۀروزمر

 .( 40 :6914بر، )و و نامنظم را تحمل کند
ت یبه رسم»و « قبول»فقط  وست ین مطرح نیجانش« انتخاب» ۀمسئل ،زمایدر کار اصوالً -

شوا ین توسط خود پین جانشیی، تعحال نیا با. مدنظر است ییزمایت کاریخصوص« شناختن
 .(441 -443: 6914 )وبر، است ییزمایادت کارین شکل حفظ سیتر مناسب

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                         

 
 
 
 

وبر ییزمایجنبش کار تیماهو  یریگ شکلمدل   1نمودار   

  یریگ شکلط یشرا

 ها یژگیو

 یحامل و مردم یها گروه

ثبات،  فتنریپذنعمر کوتاه، 

فرهمند فاقد  یستاد رهبر

، یفن یها و مهارت ییتوانا

و  ین رسمینبود قوان

، خصلت یمراتب ادار سلسله

و  یرعقالنیک، غیدرامات

به  نبودن بندیپا، مند نظامریغ

و  ناسازگاریمرز و قانون، 

 نهیروتن، یبا قوان یگانگیب

 شدن

 یزمایکارحامل 

 یاسیس

 ییزمایرهبر کار

کسب  -ن حدود و هنجارهاییتع

 نپذیرفتنت از درون خود، یمشروع

، یشخص ۀو کارمند، جاذب نهادها

و  یاقتصاد یعادت یبا فعال یگانگیب

افت ی، دریرعادیعمل براساس امور غ

، یی، و انعام، گداها موقوفها، یهدا

 .زیآم مسالمتز یا یمت قهرآمیغن

 بحران      

 

ظهور رهبر 

 ییزمایکار

گروه روان و یرش پیپذ

 حامل
 تیکسب مشروع

 سلطه و اقتدار  ارکان

، یکسونگر، نبودن نظر تنگ

در  ییا انقالب یحقوق نظام

، قهرمان، یبیفر عواماست، یس

 ... و یکتاتور اجتماعید

، زمایهواداران کارسرسپردگان و 

ا و ی  دن ت  ارکروان متعص  ب، ی  پ

 در راه هدف رهبر فدایی

 زمایکار استمرار

 یروابط عاطف

 جهت

 د سنت(ی)تجد یبازگشت به اقتدار سنت

 یو اقتدار قانون یمعطوف به اقتدار سنت

 یعقالن-یمعطوف به اقتدار قانون

سا خته قانون خود
  ساخته خخخته      

 خودساختهققققققققق
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 یوبر یزمایت کاریمدل ساختار حاکم  0 نمودار

 
 یوبر زمایکار قیمصاد

حالت  انیبکه  1«برسِکرها» یحت که شود یم یلفمختشامل انواع  زمایکار، قیمصادر نظر وبر د
 است نیهمچن .دشو یم زیناست  شده یممخدر منتسب  یداروهاآنان به غلط به استفاده از 

. شود یمورود به خلسه  ۀلیوس عنوان بهکه در نوع خالصش دچار غش  یساحر یعنی، «شامان»
 تیقاطعآن را با  توان ینمکه  است« سمیمورمون» انگذاریبن، «تیاسمجوزف »، مورد گریدنوع 

 تاًینهاکالهبردار بوده باشد.  یوامکان هست که  نیا رایزکرد،  یبند طبقه نحو  نیبد
 یشناس جامعه. ذکر شوند دیبا زینشد،  شیها تیموفق یفدا که« زنِریآ  کورت»چون  یروشنفکران
، قهرمانان جیراقضاوت  که طبق یافرادعنوان  هسطح، ب کیرا در  نهایا ۀهم، ها ارزشفارغ از 
وبر  (933 -400: 6914)وبر، است  گانهیبقواعد  ۀهمکه با  ندیب یمهستند،  انیمنجو  امبرانیپبزرگ، 
 و کند یمم یتقس« لیراصیل و غیاص یزمایکار» ۀدستزما را به دو یکار یکل یبند دستهدر یک 

کننده  نییتعزما یبار کاراعت یادت هستند برایکه در معرض س ییرش توسط آنهایپذ»د: یگو یم
ن یتضم شود یم یتلق« لیدل»یا « نشانه» عنوان بهرش، آزادانه است و با آنچه ین پذیاست. ا

                                                           
1. Berseker 

 اطاعت

 رشیوپذ

 تیمحدود

 یدرون یها

حفظ و 

 یپاسدار

ازسرشت 

 یرمعمولیغ

 

گروه جنگجو 

غارت، تاراج، 

 یجنگ میغنا

 

گروه 

 یزیآم مسالمت

 رشیپذ یتکد

 شکشیو پ ایهدا

 

 ییزمایرهبر کار

 

 

 یفراخوان

 رهبر

 
جاذبه  ازاتیامت

 اعضا یاستثنائ

 یداور نبود 

 ییقضا

 

 یها گروه

 یحامل مردم

 یزمایکارحامل 

 یاسیس

  

 

 ارکان

 

 اهداف

 ساختار

 

 

 انسجام عامل

 

 

 وکس  اقتصاد

  درآمد

 انتخاب و نشیگز 

 

 

 

 نینشجان ییتع

 

 

عدم وجود 

 حقوق ودستمزد

 

ن توسط ین جانشییتع

 زمایزما یا واجد کاریکار

 
 

انتصاب توسط دستگاه 

 ییزمایکار

 

م یشواهد و عال

 ییزمایکار

  

 

 یموروث

 مکاشفه

 روانیرش پیپذ

 

جاذبه  ازاتیامت

 اعضا یاستثنائ
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یا  یپرست قهرمان، یشه در ابتدا یک معجزه بوده و شامل اعتماد به وحین نشانه، همی. اشود یم
ت یمشروع یادعا یرابل باشد، یزما اصیکه کار ییاعتماد کامل به یک رهبر است. اما در جا

رسالت  کیدعوت به  کهاست  یکسان ۀفیوظمدعا در احساس  نیا یمبناست. یمبنا ن
 .(933: 6914 )وبر،« ندینماو مناسب با آن رفتار  کنند دییتأآن را  یژگیوتا  اند شده ییزمایکار
تلر و یه مانند یقیحق یها نمونه تا امبریپمفهوم از  نیا قیمصاد نیب یمتضادفاحش و  زاتیتما

 .شود یمظاهر  یانقالب ای  ینظام، قهرمان کتاتورید، بیفر عوام یها چهرهکه در  است ینیموسول

 
 وبر بر داعش کیزماتیکار یها مؤلفه قیتطب

 ییزمایکارظهور رهبر  باو  ردیگ یم شکل یبحران طیشرادر  ییزمایکاروبر جنبش  دگاهیددر 
را به  انیحام تواند یمو خودساخته است و  یعقالنریغ یتیمشروع یدارا که کند یم دایپتبلور 

و عملکرد  یریگ شکلند یادهد. با دقت در فر شکلرا  ییزمایکار ادتیسو  کندخود جذب 
، جماعت یبحران طیشرابا استفاده از  اوافت که یدر توان یم یالبغداد ابوبکرداعش،  یرهبر

. در کرد یرا رهبر لکرد و جهت آنداعش را بنا نهاد و با اهداف و ساختار مورد نظرش عم
 یبررسوبر  کیزماتیکار یتئور یها مؤلفهند با یان فریا قیتطبعدم  ای قیتطب یادامه چگونگ

 .شود نییتبوبر در مورد داعش  ۀینظرکاربست  یچگونگ تا شود یم

 
 در داعش ییزمایکارو ظهور رهبر  یریگ شکل
خود را  یها تیفعالاست. او  میابراهعواد  میابراه یواقعنام  با یالبغداد ابوبکرداعش  رهبر

به  هعالقاو در پی شد.  یجهاد ۀیسلفپردازان  هینظراز  یکیشروع و در ادامه  یروحان عنوان به
 ینظام یها تیفعالو  لیتشکرا « ارتش اهل سنت و جماعت»گروه موسوم به  ،ینظاماقدامات 

همراه  به یچندپس از  ی. بغدادداد شکلبر عراق  حاکم یعیشو دولت  انیعیش هیعلرا 
 هیسور)وابسته به القاعده( ملحق شد و با شروع بحران  نیمجاهد یمشورت یشوراگروهش به 

 یروهاین کنارشد و به مدت دو سال در  کار به دست« هیسوراهل سنت در  یاری»با شعار 
لنصره با ا ۀجبه ۀشاخادغام  یالدیم 1069سال  لیآورقرار گرفت. در  یسورمخالف نظام 

 یها یخواه ادهیز. کرداعالم « عراق و شام یاسالمدولت »عراق را با اسم  در یاسالمدولت 
 یریتکفاقدامات  کهشد  سببالنصره  ۀجبهو اختالفاتش با  دست گرفتن قدرت بهدر  یبغداد

از  یبرخ. (34: 6939 ،یدرود)ساوه  ادامه دهد -داعش ۀفیخلتحت عنوان  -خود را در عراق
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بر دارا بودن  عالوه که 1اند بردهنام  کیتزمایکار یرهبر عنوان به یواز  یالبغداد ابوبکران همراه
ز بوده تا بتواند با ین یاکتساب یها جاذبهدنبال اخذ  بهخود، همواره  یتیشخص یها یژگیو یبرخ
لقاب و ا نیعناونکه با انتخاب یاز جمله ا .بیابد تیکزمایکار یتیمشروعمقتدر،  یا چهره ۀارائ

بستن  رینظ یینمادهااستفاده از  زینو  نیمسلم ۀفیخل عنوان بهخودش  یبرادار  مفهومپرجاذبه و 
به نشانه مشابهت با  یمشکلباس  دنیپوش ایصدر اسالم  یخلفااز  دیتقلدستمال بر سر به 

و تسلط به فنون  یتوان سخنرانساخته است.  کیدئولوژیا یاقتدارخود  یبرا یعباس یخلفا
ر یو عشا ها یریتکف، ها یسلفها،  یعراق از جمله بعث یعیشد تا مخالفان دولت ش سبب ینظام

ت از یمند بودند، در حما عالقهه دولت حاکم یعل یعراق که به اقدام نظام یعیمخالف دولت ش
روها ین ین فرصت مبادرت به سازماندهیز با استفاده از این یو بغداد بپیوندندبه داعش  یبغداد

 او یاخالق یها یژگیواز  .(634: 6939 ،ی)ساوه درود کرده دولت عراق یعل یاقدام نظام یو اجرا
 نیجانش، یمن الظواهرین بس که با ایاش هم ات بلندپروازانهیان روحیب و دراست  یطلب جاه

 جادیاعوامل  گریدخشن، از  تیشخص .(90: 6934، یمی)ابراهعت نکرد یالدن هرگز ب بناسامه 
 یوجود فرهنگ خشونت یک .(611: 6931، گرانیو د یان زارچی)باق است یالبغداد کیماتزیکار تیجذاب

که  کنند می یزندگ ین منطقه مردمیچراکه در ا ،است یج اجتماعیاز نقاط قوت داعش در بس
 جذاب های ویژگی دیگر از .(601: 6939، ی)عباس جاد کنندیا یم داعش همبستگیبا مفاه توانند یم

 کمی بسیاری اطالعات او گذشته زندگی از. اوست راز و رمز پر و مخفی یزندگ البغدادی
 در سیال و مخفی صورت به ،گرفت عهده بر را داعش رهبری که هم زمانی از ؛2دارد وجود
 شده هوادارانش نزد جذابیتش افزایش سبب پنهانکاری، همین. است تشکیالت ۀادار حال
 .است

 
 بروز بحران

 ییزمایآمدن جنبش کار پدید ۀنیزم ،ها مشاهده شد، وجود بحران 6ار گونه که در نمود همان
ل داعش را شکل یتشک ۀنیزمساز که  بحرانمشکالت  یین مشاهده و شناسایاست. بنابرا

 اشاره شده است. و انواع بحران لعلن یتر به مهم صرفاًنجا یاست. در ا یضرور دهند یم

 
 

                                                           
و  ییزمایکار یتیشخص یبغداد»است  ین مدعیگارد ۀبا روزنام یادر زندان در مصاحبه یبندان البغدادهماز  یکی. 6

با  یاز آن بود. و یئآمد جزیکه در زندان به وجود م یس زندان باشد. در هر مشکلیخواست رئیاو همواره مخودپنداردارد. 

 .(6931 )مکانتس،« دیرسیخواست مینداز و حکومت کن به هر آنچه که میاست تفرقه بیس

  .(613: 6939 ،ی)نوران« وتیمون الیش» یسازمانبا نام  یالبغدادبودن  ستیونیصهدرمورد  یزن گمانه. 6
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 علت بحران (الف
و  یغرب یروهاین مشکل جامعه را حضور نیتر ن و مهمینخست داعش :کایآمر یحضور نظام

در  یاتیکا به افغانستان و عراق با جنایآمر ینظام ۀحملزیرا  ،دانست یمدر منطقه  ییکایآمر
 یمردم همراه بود. داعش برخ یها خانهو هجوم به  «گوانتانامو»و « بیابوغر» یها زندان

به خاطر  1006تنها در مدت سه ماه در سال » :کند یمان یگونه ب نیا را کایات آمریجنا
 کیوزویالنبودند...  یشترشان مردم مدنید شدند که بیشه ینفر افغان 10000کا یآمر یها بمباران

ان را یکا در مقابل زندانیگر از جرائم آمرید ینوع یالدیم 11/3/1001خ یدر اعالمشان در تار
با  یمخف یها نیرزمیزک و در یتنگ و تار یاه طالبان در زندان یزندان 9000آشکار نمود که 

تن از  300ش از یشده بودند و در یک قفس ب یکا زندانیتوسط آمر یمارید و بیشد یگرسنگ
خفه شده  یکیپالست یها قفسآنان را گذاشته بودند و صدها تن از آنان هنگام انتقالشان در 

کار  کا در برابر مردم عراق بهیر آمرگر از موارد نقض حقوق بشید یا رفتند... یکیبودند و از دن
 یها سالح دفاع، از یببر سر مردم  شیها بمبارانبود که در  یو کشتار جمع ییایمیبردن سالح ش

 نفر مردم عراق کشته شدند 13000ک به یکه با استفاده از آن نزد نمود یماستفاده  یحرارت
ت یمنظور دفاع از موجود به -ظاهر به-یفسل یها گروهن امر باعث شد تا یا. (16-13: 6931، ی)الکرد

عراق  ۀالقاعد لیتشکمهم آن  ۀنمون کهدا کنند یپ یسر منطقه تسرا، در سرکایآمرخود در برابر 
د کردند، کفار گمان بردند یالدن را شه بنخ اسامه یآنگاه که ش»ه داعش است. یاول ۀهست یعنی

؛ یخ اسامه، یعنیش هدهنده را ادامهن، یالد رافدبدر  الفاصلهب. اما اند بردهن یکه القاعده را از ب
 .(694: 6943 منتظر، ی)دابق« ه بر دشمنان ظاهر گشتیالدوله الخالفه االسالم

 
 انواع بحران (ب
 یر اهل تسنن است فقدان رهبریبانگیکه گر گرید : بحراندر اهل سنت یبحران رهبر  1

، یو مضمحل شدن خالفت اسالم ینعثما یامپراتور یپس از فروپاش یعبارت هواحد است. ب
ر یاخ یها سال یدر ط یسلف یها گروهاز  یاریبس ۀالمصالح وجه یل خالفت اسالمیتشک ۀوعد

 نیتر یاصلرا  ، آنیخالفت اسالم یایمسلمانان به اح یز با اطالع از شوق قلبیگشت. داعش ن
ن یمؤمن یآرزو یمخالفت اسال داند یم یطور که هر مسلمان عاقل همان»هدف خود قرار داد. 

 .(4: 6931 به،ی)شن اسالم است ید برکف جانسربازان  یاست و رهبر واحد هم آرزو
 یکشورها اکثر ریگدامن کهاست  یبحران نیتر مهم تیمشروعبحران  :تیمشروعبحران   0

چون  نجایافرد خود است. در   به علت منحصر یدارا یکشوردر هر  کهشده است  ایآسغرب 
بروز  لیدال یبرخ ،شود یمظهور داعش محسوب  یاصل ۀنیزم زینستگاه و عراق خا کشور

 .شود یم یبررس کشور نیادر  تیمشروعبحران 
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انه آشکار یکه در خاورم یاز مشکالت یاریبس عراق: یاسینظام س یدولت شبهستم یس -
کس ین منطقه با قرارداد سایا یق و اشتباه مرزهایردقیم غیو تقس یمربوط به طراح شود یم
شده است.  یاجتماع -یاسیاز مشکالت س یاریبس موجباست که  6361در سال  1کویپ

جاد یا سبب یو ضعف محل یز و نخبگان سنتیبرانگ ق و چالشیردقیغ ین مرزهایوجود ا
کرد غالب یرو ییگرا فرقهکرد یکه رو یا گونه به ،از جمله در عراق شده است یدولت شبهستم یس

 .(93: 6934 نژاد، ینوروزو  یآباد دولت یقر)باخ عراق بوده است یتار
 یدولت ،در عراقکه  دهد یمخ عراق نشان یدر تار یاجمال یبررس ملت: -ضعف دولت -
نگرفته است.  شکلباشد  یمذهبو  یقوم یها یبند گروه ۀهم ریفراگو  نینهاد یتجل کهر یفراگ
ن از یزمان سقوط صدام حسصل تا یدر عراق از زمان ملک ف یساز ند ملتیاحاکم بر فر یالگو

 یکرد، ترکمن و ارمن یقوم یها گروه ۀو سرکوبگران یلییا ادغام تحم یاجبار ینوع همانندساز
ن ی. بنابرادمذهب بو یزبان سن حاکم عرب یان از سویعیز سرکوب شیو ن یعرب یت ملیدر هو
 در بلکه د،ر نبوین ملت فراگینماد یبا تجل یو قوم یمذهب یها گروه همۀ یواقع ۀندینما ،دولت

 .(69: 6936 ا،ی)سردارنمذهب و نخبگان آن بود  یسنزبان  عربحاکم  تیاقل ۀندیعمل نما
 یاز زمان فروپاش :یع قدرت از حزب بعث به دموکراسیستم توزیع در سیرات سرییتغ -

 نظاممومت انگلستان، یم، ساختار قدرت در عراق ابتدا تحت ق1009تا سال  یعثمان یامپراتور
العمر  مادام یکتاتورهایجمهور عراق به شکل د یرؤسا وبود  یو بعد از آن، جمهور یدشاهپا

 یان شهروندان عراقیدر م  ت نهیو مدن یرو، دموکراس نیاز ا ؛کردند یم ین کشور حکمرانیبر ا
ل، عراق با سقوط صدام ین دلی. به همیاسیان نخبگان سیدر م نهادینه شده بود و حتی نه

 .(19: 6939 ،گرانیدو  یرازی)رنجبر شقدرت بوده است  یع در مبانیرات سرییغن، شاهد تیحس
 یها مؤلفهاز  یکشورها یک یساز استیتوان س در عراق: یساز استیضعف توان س -
 ۀید به خاطر ضعف در روحین امر در عراق جدیساز یک کشور است. اما ا تیمشروع یاساس

د همراه یبا ضعف و ترد یریپذ انعطاف یاجرا جامع، منسجم و یریگ میمطلوب و تصم یاسیس
مثل داعش  یکیدئولوژیا یها گروه یبردار هبهر یاز علل الزم برا ین امر خود یکیشد که هم

ه داعش و یدر تعلل دولت در اقدام عل توان یمدر عراق را  یساز استیسن ضعف توان یبود. ا
مختلف  یها بخش یهمراهناز ین ن کشور ویدر اقدام نسبت به ا یو محل ینبود انسجام نظر

 .(43: 6934 نژاد، ینوروزو  یآباد دولت ی)باقر دیوضوح د بهجامعه با خود 

                                                           
ه امضا شده بود، ید روسییاز فرانسه و تأ« کویژرژ پ»از انگلستان و « کسیمارک سا« یندگیکه با نما« کویس پیسا»قرارداد . 6

ن دو کشور یاول ب یبعد از جنگ جهان یجداشده از عثمان ینشان از توافق پشت پرده و اهداف چپاولگران بود که بالد عرب

 .(613: 6933، ی)قو شود میلستان تقسفرانسه و انگ
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 یوجود بحران یمعنا بهن یدارند. ا یمختلف یها تیداعش مل گروندگان به ت:یهوبحران  -
 د آنیاب کهاست  کردهن گروه است که آنها را وادار به مهاجرت یان این حامیر و عام در بیفراگ
ت هستند. یدچار بحران هو یغرب یمسلمانان در کشورها یعبارت هد. بینام« تیبحران هو»را 
که  کنند یمه اعتراف ین قضیدر غرب را دارند به ا یزندگ ۀتجربکه  یشتر مسلمانانیب عموماً»

که بتوانند اسالم خود  گردند یم یاحساس غربت کرده و همواره به دنبال مکان ین اشخاصیچن
دن یش چشم به راه رسیخو ییجو تیهو یپ نان دری. ا(90: 6491)مجله دابق،  «ندیاجرا نما تر کاملا ر

 یفکر خألن یآنها معنا ببخشند. ا یبخش، به زندگ اتیح یها آموزه ۀارائهستند که با  یانیمنج
ۀ انیگرا یمنجخالفت و  یایاح یها انگارهخصوص داعش با تمرکز بر  به یریان تکفیرا سلف

 یل دولت اسالمیتشک یاهلل تعال»دهند.  میآنها را پاسخ  یتیو بحران هو کنند میپر  یآخرالزمان
رمشهور هم به یمشهور و غ یجهاد یسلف یها جماعتن عراق کرد و تمام یب مجاهدیرا نص

فه در یعراق را به آمدن خل یآن اعتراف کردند و دولت اسالم بودن یدولت بودن هم به اسالم
تا  کردند یمآمدن خالفت را از خدا درخواست  ،و دست به دعاد دادن یمبشارت  ن دولتیهم

فه یخل عنوان بهاهلل را  رسولاز نوادگان  یل اهلل مسلمانیسب ین فیمجاهد ینکه اهلل با قبول دعایا
از  ین آنان حسیتوانست در ب بدین ترتیب داعش. (9: تا یب ،ی)الکرد «مسلمانان انتخاب کردند یبرا
 .( شکل دهدی)رافض عیت غرب و تشیریرا در مقابل غ یگر یسلف یستگهمب
مربوط به خالفت  یۀنظر ۀدستاز دو  عمدتاًت یمشروع یبرا یالبغداد: تیمشروع کس  -

خالفت و برساختن جهان  ۀافسان ۀاسطور ییبا بازنما . اواست کردهاستفاده  یگر یمنجو 
و آنان را  زند یمن افراد دامن یال و توهم ایخ ۀوقبه ترک مسلمانان،  یدتیعق یها نییبراساس آ

و  یافته ییآور رها ننگمعنا و  یباز جهان  توانند یم آنهاوستن به یکه با پ دارد یوامن نگرش یبه ا
د یت جدین هویس خالفت، ایبر بازتأس یت داعش مبنیمقدس دست یابند. روا یمعنا به

ر ییتغ یبرا ی، بلکه سازمانآورد یملق فراهم و تع ییت و شناسایاز رسم یتنها حس نه، یمذهب
و ماللت و  یهدف یبو  ینینش هیحاشو  یماندگ عقبافراد جوان است و آنان را از حالت  یزندگ

را به قهرمانان  آنهاو با بازگرداندن شکوه و جالل و افتخار به آنان،  آورد یمحقارت به در 
ت یبحران هو ۀساخترو داعش که  نی. از اندک یمل ید مؤمنان تبدیجد ۀشد یکربندیبازپ ۀجامع

 ۀرفت دست ازت یهو توانند یمبا قرار گرفتن در آن  ها تودهاست که  یا جامعهگر  یتداعاست 
 یجهانشمول در برابر نظم جهان یلیخود برسازند و بد یل برایاص ییابند و معنایش را بازیخو
از مردم  یادیبخش ز .(613-610: 6934 ،یمله و گرشاسب یمی)کرشه شکل دهند یپ ستمکننده و  طرد

 قرارداد یرا اجرا یاسالم یل افول قدرت کشورهایاز دال یمسلمان، یک یعرب یکشورها
 تواند یمواحد  یجاد یک خالفت اسالمین بردن مرزها و ای. لذا شعار از بدانند یم« کویس پیسا»

دنبال برداشتن مرزها  بهکرد که  اعالم زمینهن یکند. داعش در هم جذبرا به خود  یاریافراد بس
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. (611: 6934 نسب، یلک و هاشم ی)بهروزاست  یاسالم یها نیواحد در سرزم یجاد خالفت اسالمیو ا
گران شد. چنگ یعت دین خواند و خواهان بیمسلم ۀفیخلخود را  یا خطبهبا خواندن  یالبغداد

. (613: 6939،ی)سعادتش است ت بخش داعیگر شگرد مشروعیز دین یآخرالزمان یهاتیزدن به توج
خدا فرمود: در  رسول»ند از: ا داعش قرار گرفته است عبارت ۀالمصالح وجهکه  یاتیاز جمله روا

ن ین سه لشگر که هر سه آنها پسر پادشاه هستند. پس ای. در بدهد یمرخ  یجنگ گنجتاننزد 
، پس ندیآ یماه از طرف مشرق یس یها . سپس صاحبان پرچمرسد ینم آنهاک از ی چیگنج به ه

د یدیپس هرگاه آنها را د نکرده است. یچنان کشتار یچ قومیاز شما بکنند که ه یچنان کشتار
 ید، برایز خودتان را به آنها رسانده باشیخ نهیسبرف  یاگر بر رو ید، حتیعت بدهیبه آنها ب

خدا در سه  نقش خاتم رسول» .(691: 6493منتظر،  ی)دابق «است یخدا مهد ۀفیخلن لشگر ینکه ایا
ن پرچم دولت یگر. و ایسطر نوشته شده بود: محمد یک سطر، رسول یک سطر و اهلل سطر د

. (611: 6493منتظر،  ی)دابق خدا دارد به پرچم و خاتم رسول یادیار زیشباهت بس یخالفت اسالم

ق یلوب آنها و تطبث اهل سنت و مصادره به مطیات و احادیاز روا یبا استناد به بخش یالبغداد
( ی)نماد خالفت عباس اهیر انتخاب پوشش سینظ ها نشانه یخود بر برخ یاعمال و رفتار ظاهر

اشغال شهر دابق و... اقدام به خلق  ،(14-11: 6493 ه،یروم :ک.)نه ینشر ایبر 1انتخاب نام دابق
 .است یشخص خود ابوبکر البغداد یهات نظریاست که منشأ آن توج کرده یتیمشروع

 ست. یر اهل سنت نیشه یاز علما کی چیهد یین استدالالت مورد تأیاز ا کدام چیهکه  یا گونه به
ات یاز روا یجعل ۀاستفاد یت داعش برمبنایازآنجاکه مشروع: داعش ۀخودساختقانون  -

 ین گروه وجود دارد، همگیهم که در ساختار ا ینیاست که تمام قوان یعیشکل گرفته است، طب
 یها یازمندین گروه باشد. رهبران داعش با توجه به نین اهداف ایو ناظر بر تأمخودساخته 

 یعیرطبیب و غین عجیالت اقدام به وضع قوانیت تشکیریمنظور مد بهشبرد اهداف و یخود در پ
ش مردان، حضور یدن ریت تراشیر ممنوعینظ یدر موارد توان یمن را ین قوانی. وجود اکنند یم

ر پارک ینظ یخدمات یگزاف در ازا یها تایمال یاجبار یها ه، پرداختدر نماز جمع یاجبار
 یدر برخ تلفن همراهاستفاده از  ۀبهانابان، قطع انگشتان دست مردم به یکردن خودرو در خ

ن مربوط به جهاد ین داعش، قوانیقوان نیتر حیقباز  ید. یکیو... د یخون اجبار یاماکن، اهدا
مرز  یمشخص و دارا کامالًن مربوط به ازدواج در اسالم یقوان. (19 :6939، یروزآبادی)ف نکاح است

مدرن  یایج دنیازدواج یک زن و مرد شکل گرفته است. زنا که از اعمال را یاست که برمبنا
. تا شده است خواندهدا کرده و جهاد نکاح یپ یهات شرعیامروز غرب است، در داعش توج

آور جهاد نکاح داعش با زنان و دختران  شرم ۀبرنام یدبن زمان یها نمونه از جدول ها دهکنون 

                                                           
 کنند یمآنرا فتح  یان اسالم در جنگیکه سپاه یدابق شهر آخرالزمان. 6
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تحت تصرف  یاست که داعش در شهرها ین درحالیر منتشر شده است. ایخورده و اس بیفر
 است.  کردهرا با اتهام زنا سنگسار  یاریخود جوانان بس

 ریز همانند سایحکومت داعش ن :«یسنتبازگشت به اقتدار » در راستای داعش حرکت -
کمک  یطرف به اتکا . چراکه از یک1ثبات است یبکوتاه و  یعمر یدارا زمایکار یها نمونه

را  ییگرا گذشتهو  یگر یسلفکرد یگر رویشکل گرفته و از طرف د یو عرب یغرب یکشورها
شدت در گذشته و  بهحکومت مورد نظر داعش، در ساختار و کارکرد،  یوضوح دارد. الگو به

ز در جهاد یا انتخاب ین یاسیبه قدرت س یز و دستیابیست یحتدارد و شه یرن یخالفت راشد
جرانه حمت یکردیبا رو ،استبدادیرپاسخگو و یغ ی. این الگواهل حل و عقد خالصه شده است

 یعتین شریقوان ۀیات، برپایات و روایآ یر به رأیظاهرگرا و با تفسه و متعصبان ییها و برداشت
ف دارند و ین حکومت تکلی. مردم در قبال اا شده استبن کنند یمف یر و تعریکه خودشان تفس

فرد  ی)صابر کنند یمح ینقش مردم در قدرت را رد و تقب ۀحوزژه در یو بهمدرن  یها مؤلفهشدت  به

داعش کفر محسوب  ۀشیانددر  یبشر یماد یدستاوردها یمخالفت با برخ. (91: 6934 ،یو جعفر
ت ی، عضویو فکر یدن به مکاتب فلسفینو یا گرو یها شهیانداز  یرویطور مثال پ به. شود یم

انچه در جهت اهداف و منافع نچ یدولت یها ، اشتغال در ادارات و سازمانیاسیدر احزاب س
ک از اعمال یپلماتیو د یمذهب یها نییاز مراسم و آ ینباشد و انجام برخ یسلف یها گروه

، پارلمان که قانون یقانونگذارمانند مجلس  ها طاغوت. »دیآ یممشرکان و کافران به حساب 
ملزم  یطانین شین قوانیحکم نمودن به ا ینان مردم را برایو ا ندینما یموضع  یو بشر یوضع

ت، ی، وزارت امنیامروز یها از طاغوت یگریر از حکم اهلل است... نوع دیغ یکه حکم کنند یم
ن کفر به خدا یبه یق یدم دموکراسمر یا» .(44: 6493منظر،  ی)دابق« و... هستند یش، دفاع، داخلیآسا

  .(9 تا: یب)صادق،  «عت اوستین و شریو رسول و کتاب و د

ر استفاده از ینظ یبشر یدستاوردها یدن به اهداف خود از برخیرس برایالبته داعش 
متبحرانه از  ۀاستفاد، یکیچر یجنگ یها وهیشاز  یریگ بهره، یزات و ادوات نظامیتجه

 یریکارگ به، مؤثرات جذاب و ینترنت و انتشار نشریر اینظ یارتباط و یاطالعات یها رسانه
در قالب  یسنت یها آموزه یایدنبال اح بهرو، یز جذب نیو ن یات نظامیدر عمل یات روانیعمل
 .کند یمز استفاده ین یبشر یماد یز دستاوردهاان است که در ضمن ینو یگر یسلف

                                                           
روند رو به اضمحالل آن را در از دست دادن مناطق تحت نفوذش در  توان یزنده است اما م یانیاگرچه داعش همچنان جر. 6

 د.یه دیمهم سور یعراق و شهرها
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 داعش ییزمایکار تیماه و یریگ شکل طیشرا  9 ارنمود

 داعش ییزمایکار تیحاکمساختار 
ن ثابت و مشخص یکه فاقد سرزم شود یممحسوب  یستیازآنجاکه داعش یک گروهک ترور

و حامالن.  انیحام، فهیخلست از ا آن عبارت ۀدهند لیتشک ارکانندارد.  یساختار منظم ،است
 .شود می انیبدر ادامه  کهاست  ییعقالریغ یاقتصاد یها تیفعال ،جماعت نیامنبع درآمد 

طلب، نبودن  گرا، جاه خشونت

در  ییا انقالب یمحقوق نظا

با استفاده  یبیفر عواماست، یس

از فن خطابه و انتخاب القاب 

که نماد  یو پوشش یساختگ

کتاتور یاست، د یخالفت عباس

 ینظام

 یژگیو

 ها

 حامل یها گروه

 یو مردم

 زمایحامل کار

 یاسیس

رش ثبات، یعدم پذ

فرهمند،  یستاد رهبر

و  ییفاقد توانا

ن ی، قوانیفن یمهارتها

خود ساخته ناظر به 

و  یرعقالنیهدف، غ

، عدم مند نظامر یغ

به مرز و  یبند یپا

رش و یقانون، عدم پذ

 ن.یبا قوان یگانگیب

 ییزمایکار یرهبر

 یالبغداد
 ،  ن حدود و هنجارهاییتع

ت خودساخته با استفاده یمشروع

رش یات، عدم پذیاز روا یجعل

 یو کارمند، جاذبه شخص نهادها

با  یگانگی، بیو اکتساب یدرون

و عمل  یاقتصاد یعادت یفعال

 .یر عادیبراساس امور غ

 یسرسپردگان نا آگاه و ب

سواد، ماجراجو، بحران زده، 

گرا، آماده  یمتعصب،قشر

فدا شدن در راه هدف رهبر، 

افراط گرا، خرافه گرا، 

گذشته گرا و متحجر، 

 .یفکر یظاهرگرا، تنبل

 یرهبرظهور 

 یک البغدادیزماتیکار

البغداغدیابوبکرلبغداد

 ی

 تیرش عضویپذ

ت یکسب مشروع

 یخالفت اخرالزمان

     کس  ارکان
 اقتدار

استمرار

 زمایکار

 یروابط عاطف

 جهت

قانون 

خوخودساخته

دساخته 

 داعش

  یبشر یماد یتکنولوژ یریهمراه با به کارگ یبازگشت به اقتدار سنت

 

 ( یت، رهبریت، مشروعی)هویها ظهور بحران
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 فهیخل -
فه حاکم یفه قرار دارد. خلیاست که در رأس آن، خل یا دارالخالفهداعش،  یسازمان حکومت

، یی، قضایاقتصاد یها مسلح و اطالعات است و نظام یروهایو رهبر کل ن یدولت اسالم
از مجلس  یدر داعش خبر»قرار دارند.  تر نییپاراتب در مدیگر  یغی، تبلی، فرهنگیاسیس

فه یست. مقام خلیت نیاکثر یمستقل و رأ یها دادگاه، تعدد احزاب، انتخابات آزاد، یقانونگذار
فه یو پس از انتخاب خل (634: 6493منتظر،  ی)دابق «ران قرار دارندیدر رأس قرار دارد و بعد از او وز

خارج شدن از اطاعت او حرام  وواجب  ی، اطاعت از واهل حل و عقد یمجلس شوراتوسط 
  .(60: 6931 نهاوند، ۀمجل) است

 
 ان داعشیحامالن و حام -

، ینظام یت شوراهایفه حامالن قرار دارند که مسئولیداعش پس از خل یالتیدر ساختار تشک
دارند.  را بر عهده یا رسانه ۀسسؤم و یشرع یها تأیهت، یاطالعات و امن یمجلس شورا، شورا

، صدور اوامر به یارات بغدادی. از جمله اختکنند یمکار  یر نظر البغدادیم زیطور مستق بهآنها 
ادارات و  ۀهماست که با آن موافق نباشد. در واقع  یمیو نقض هرگونه تصم ینظام یشورا

و  ینظر )اشرف دنکن یمکار  یم البغدادیمواقع با اشراف مستق بیشترداخل در سازمان در  یها منصب

صورت کامل  بهو سپس اعراب  ها یسعود، ها یعراقداعش را  یارکان اصل. (36: 6939 ،یریالسم
 ها، آن یچچن، ها ازبکها،  ها مانند ترک ها و گروه تیر قومیاز سا یبعد ۀیالو در  دهند یمل یتشک

گر مالک انتخاب ید ۀنکت .(664-663: 6939، ی)عباس شود یماستفاده  یا رسانهیا  یهم در سطوح نظام
ک یزماتیت جذاب و کاریاز شخص یز برخورداریداعش و ن ۀفیخلبه  یکی، نزدیداعش نفرماندها

طور مثال  بهالت کنند. یرا جذب تشک یا عدهتشان یق بتوانند متناسب با شخصین طریاست. تا از ا
 از نیکاروا رأس در دست، به کالشینکف قرمز ریش جنگجوی کی بتیه در یشانشیال ابوعمر
 اسیری به زنان از شخصی حرمسرای یدارا و کند می حرکت ،بلند شاسی تویوتاهای مدل آخرین
 چچنی گرجی، مسلمان جوانان برای جذاب سرابی به تبدیل را یو ترفندها نیا. است شده گرفته

 مسلح، نقابدار مردان میان در شدن ظاهر وهیب، شاکر سیاه سراسر لباس. است کرده اوکراینی و
 هایسخنرانی شکاری، شاهین کی گرفتن دوش بر آمریکایی، سنگین تیربارهای گرفتن دست هب

 ظاهری با ها جنایت ترینهولناک انجام برای تالش ترمهم همه از و شعر با همراه پرحرارت
 نیوز، مشرق) است کرده تبدیل( زنان ویژه به) نیرو جذب برای تبلیغاتی ۀستار کی  به را وی خونسرد،

 م کرد:یتقس زیر یها گروهتوان به  یم راان یحام. (6931
 یریتکف ینیبان و طالب علوم دیجمعه، خط ۀائمن دسته شامل یا مبلغان و ناشران:( الف

 حضور دارند. یاجتماع یها شبکهژه یو بهک یالکترون یها گاهیپا در روین افراد در جذب نی. ااند یقطب
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و  جای دارندو...  یتی، امنی، مالی، ادارینظام یرهبردر صف اول  اغلبن دسته یا مؤمنان:( ب
در خطوط  هستند که یرین حزب بعث مؤمن به تفکر تکفیشیوابستگان پ و لیمؤمنان اص ۀدست از

 از: است عبارتافراد  نیا یها یژگیو .(31: 6939، یریو السم ی)اشرف نظر مقدم سازمان حضور دارند
را  یو وفادار یاز همدل یبر خالفت، حسد یداعش با تأک مطلق: یریپذ اطاعت -

 یتیمشترک است و هو یها ارزش ۀحافظکه  کند یمد یمدار تول ارزش یا جامعهزد و یانگ یبرم
خالفت » .دهد یمرا به افراد وعده  یو سعادت اخرو یویهدفمند دن یممتاز و برجسته و زندگ

گر ید آنهاسرعت رهسپار شدند. شام با  یسو بهن از نقاط جهان یگر اعالم شده و مهاجریبار د
ان مرتد یگرا یملطره یت و یا مناطق تحت سیگر طواغیان و دیبین صلیکه در سرزم یغرببا 

آن نه  ین راستا فدا شدن برایدر ا .(91: 6491دابق، ۀمجل)« کردند یخداحافظ کردند یماحساس 
ن یا. (611-619: 6934 ،یرشاسبمله و گ یمی)کرخواهد بود  یابد یواقع یبلکه آغاز زندگ یان زندگیپا

ستم. پس اگر ین شما نیمن رهبر شما هستم، هرچند که بهتر: »دیگو یمکه  یسخن البغداد
به نقل از  ی)البغدادد یحت کنید و اگر اشتباه کردم، مرا نصیت کنید به حق عمل کردم مرا حمایدید

 .(60: 6491مجله دابق،  - 633: 6493منتظر،  یدابق
 یریتکفجماعت  یاعضا بودن(: یاحساسو  یعاطف) 1با عقل تیضد و یگر یقشر -

شان عبارت یها یژگیو برخیکه  اند شدهل یتشک یسواد کمداعش عموماً از جوانان ماجراجو و 
احساس حذف  یبرا یالگوساز، یه بر جهل و تعصب جاهلی، تکیافراط ییظاهرگرا است از
ه بر احساسات ی، تکیو فکر یفرهنگ ،ی، اجتماعیاسیس یماندگ عقب، یخیتار یها حقارت

 یریگ بهره ،(14: 6939 ،همکارانو  یروزآبادی)ف( یزیگر تیعقالن) یفکر یادهایت در بنیعقالن یجا به
و  ی، عاطفیاجتماع یها از کنش یروی، ارزشمند بودن شدت عمل، پیشخص یها قهیسلاز 

، و شتابزده یسم اسالمیاگماتاز پر یرویپبه رهبران و نخبگان،  یبر ارادت شخص یمبتن یارزش
جو با  زهیستن یو د یاسیت سیریجاد غیکسب هدف، ا یمشروع برانا یها راهاز  یریگ بهره
 .(61 :6939 ،گرانیدو  یرازی)رنجبر ش ریتکف ۀحرباز  یریگ بهره

 

 معمول(ریغ قیطردرآمد از  کسباقتصاد ) -
ون دالر گزارش شده یلیب 3/1ش از یب داعش ساالنه ی، منابع مالیلیمراکز تحل یها یطابق بررسم

طال،  و ر تسلط بر معادن نفت، گازینظ ینامعقول اقتصاد یها تیفعال .(66: 6934 ،ی)حاتم است

                                                           
 یمعنا به تیعقالن، کنششدن. وبر در بحث انواع  یابزارشدن و  یعقالنشدن،  یتعقل :بر سه قسم داردت از منظر ویعقالن. 6

از  نیمع یهدف ۀشد حصول حساب» و تیعقالنرشد  یمعنا شدن به یوبر، ابزار دگاهیدگرفته است. در  کار شدن را به یابزار

اقدامات  دیگرامور مملکتی و  ۀعش در امور اقتصادی و اداراست. با این حساب گرچه رهبری دا« استفاده از محاسبات. قیطر

در جهت ایجاد فضای رعب و  صنعت خشونتکارگیری هدفمند  در برخی موارد نظیر به د،نک یمخود غیرعقالنی رفتار 

 . دارد جمعی، کنشی عقالنی معطوف به هدف یها رسانهگیری مناسب از     وحشت و نیز بهره
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صدقات و زکات،  ذاخز یات از تجار و کسبه و نی، گرفتن مالیدولت ایه سالححمله به انبار 
بدن  ی، فروش اجزااند دهیسرداعش به قتل  یروهایکه توسط ن ی، فروش اجساد قهیعتقاچاق 

ها،  برده، حمله به بانک عنوان بهداعش، فروش زنان و کودکان  ۀمرد یز اعضایان و نیقربان
 یاز کشورها یبزرگان عمدتاً) انشانیاز حام یاز طرف برخ ییها ا و مساعدتیگرفتن هدا

 افت باج از قاچاقیدرو  شانیها خانوادهپول از  ۀو مطالب یریگ گروگانت، قطر و عربستان(، یکو
جماعت  اتیح ۀادامو  تیموجود شایان ذکر است کهداعش است.  ییدرآمدزا یها وهیشاز 
 سببباشد،  یعربو  یغرب یکشورهااهداف  ۀکنند نیتأم تواند یمنظر که  نیاداعش از  یریتکف

ب داعش یکا، عربستان، قطر و... نصیآمر یاز طرف کشورها یفراوان یمال یها شده تا کمک
 .(636: 6934)نجات، است  یگریازمند پژوهش دین بحث، نیود. پرداختن به اش

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 داعش ییزمایکار تیحاکم ساختار .4 نمودار
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 نتیجه 
 یمناسب نسبتاًک، توانست چارچوب یزماتیدگاه کارید ۀارائشده، وبر با  یبررسبراساس مطالب 

فراهم آورد. مطالب مطروحه در  یاجتماعها و تحوالت  و جنبش ها انیجر ین برخییتب یرا برا
 یرهبر یایرواوضاع آلمان بعد از جنگ  ۀجینتدر  وبر ماکسکه است  نیا انگریبن مقاله یا

 یرهبر انیبآثار مختلفش به در  وبر یها دگاهید .داشت ییزمایکار یها یژگیوبا  یاسیس
 یرهبراز  یوقتن است که معموالً یتوجه ا ایانش ۀنکت. انجامد یم کشورشنجات  یبرافرهمند 

و  یستیناز حکومتو  یتریتوتالاز مدل  ید،آ به میان میصحبت  یوبر تفکردر  ییزمایکار
 یاسالم خود از انقالب یها لیتحلدر  زین یا عده. شود یمنام برده  ایتالیادر آلمان و  یستیفاش

 در صورتکه اند نام برده کیزماتیکار یررهب ریتعببا  ینیخمامام  یرهبر تیشخصاز  ایران،
 یاسالماز انقالب  لیتحل گونه نیا ،جه انحراف از اهدافیدر نت جهت و و یتفاوت مبان در تأمل

 یها دهیپد با بررسیآنکه  گرید ۀنکت. زا خواهد بود بیآس مشکالتد موجب یترد یب رانیا
. دانستدگاه ین دین قرابت با ایشتریب دارایر داعش را ینظ اییه انیجرتوان  می ،معاصر

 ۀشیاندک وبر که در قالب دو مدل از یزماتیاشاره شد اغلب عناصر کاردر متن  همچنان که
 رغم یعلداعش است. اما  یریتکفدر جماعت  ینیق عیمصاد یوبر ارائه شده، دارا کیزماتیکار
 ،نه شدنیروتبر، در نظر و آنکه اولاست.  ذکر شایان نکتهو مصداق، سه  یتئور نیب قیتطب

از هر  یقیتلف ایت، یسمت سنت یا عقالن بهزما یزماست که پس از آن کاریآخر عمر کار ۀمرحل
آن،  ینسب یفروپاش یها نهیزمار کوتاه داعش و تبلور ی. با توجه به عمر بسرود یمش یدو پ

در  کهآن دوم .است ده نشدهین گروه دیدر ا نه شدنیروتاز  یا تجربهگفت تاکنون  توان یم
ادت یس»وبر قرار دارد. اگرچه در نظر  ییادت عقالیدر مقابل س ییزمایادت کاریس ،دگاه وبرید

 ییعقال یها کنش یوجود برخ یعبارت بهاست. « ییکنش عقال» بامتفاوت  یا مقوله« ییعقال
دانست که  ییزمایادت کاریداعش را س توان یمن یست. بنابراین ییادت عقالیجاد سیل بر ایدل
 اما ؛یارتباط یها رسانهاز  یریگ بهرهمانند  ،شود یمده یدر آن د ییعقال یها کنش یخبر

و  یتخصص یها مهارتخود فاقد  یها تیفعالامور و  ریساشد، داعش در  انیب کهطور  همان
قبل از آنکه  است؛ بوده یابوبکر البغداد ۀعهدداعش از ابتدا بر  یآنکه رهبر سوم. است ییعقال
منهدم  هیداعش در عراق و سور یالت رسمیدر نظر گرفته شود، تشک او یبرا ین جدیجانش
 ۀنکتسه  نیا توجه بهوبر را با  ماکس کیزماتیکار یتئور توان یم هیاولبا توجه به فرض  شد.
داعش  یریتکفجماعت  تیماه و ساختار لیتحل یبرا یمناسب نسبت بهچارچوب  ،یمیترم
 و مصداق است. یتئورتطابق  ینگچگو انگریبر یجدول ز .گرفتنظر در
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 و مصداق یتئور قیتطب یچگونگ یمفهوممدل                                  

 وبر یزمایکار داعش

 یها نهیزم ثابۀم ، بهیت، رهبریت، مشروعیهوی ها بحران
 داعش. یریگ شکل

جنبش  یریگ شکل ۀنیزم که یزما در مواقع بحرانیظهور کار
 .ییزمایکار

 کیزماتیظهور رهبر کار یبوبکر البغدادظهور ا

ات خالفت یروا یت خودساخته برمبنایکسب مشروع
 خرالزمانآدر 

 ت خودساختهیکسب مشروع

 کیزماتیکسب اقتدار کار یبغداد بکرک ابویزماتیکسب اقتدار کار

 -ن حدود و هنجارهایی: تعیالبغداد ییزمایکار یرهبر
 ذیرفتنپنات، یت خودساخته با استفاده از روایمشروع
، یو اکتساب یدرون یشخص ۀو کارمند، جاذب نهادها

و عمل براساس امور  یاقتصاد یعادت یبا فعال یگانگیب
 یرعادیغ

ت از یکسب مشروع -ن حدود و هنجارهایی: تعییزمایرهبر کار
ت یبا فعال یگانگی، بیشخص ۀ، جاذبنهادهاذیرفتن نپدرون خود، 

 یرعادیغو عمل براساس امور  یاقتصاد یعاد

: سرسپردگان ناآگاه، ماجراجو، یو مردم حامل یها گروه
در راه هدف  فداییگرا،  یقشرزده، متعصب،  بحران
گرا و متحجر،  گذشتهگرا،  خرافهگرا،  افراطرهبر، 

 . یفکر دچار جمود ظاهرگرا،

زم ا،  ی: سرس پردگان و ه واداران کار  یحامل و مردم   یها گروه
 آماده فدا شدن در راه هدف رهبرو  تارک دنیاروان متعصب، یپ

طلب، نبودن  گرا، جاه خشونت: یاسیس یزمایحامل کار
با  یبیفر عواماست، یدر س ییا انقالب یحقوق نظام

، یاستفاده از فن خطابه و انتخاب القاب ساختگ
عنوان  به یپوشش خالفت عباس استفاده ازکتاتور ید

 . نماد

ر، نبودن حقوق ، یکسونگنظر تنگ: یاسیس یزمایحامل کار
 کتاتور ی، قهرمان، دیبیفر عواماست، یدر س ییا انقالب ینظام

 یریکارگ هب)همراه با  یجهت داعش: اقتدار سنت
 بشر( یماد یدستاوردها

 یبیترک ای ییا مدن یسنت سمت اقتدار بهزما یزما: کاریجهت کار
 .ودر یش میاین دو پاز 

 یرمعمولیغاز سرشت  یپاسدارهدف ساختار: حفظ و  یمولرمعیغاز سرشت  یپاسدارهدف ساختار: حفظ و 

 رشیپذ ،یفرمانبرعامل انسجام: اطاعت و 
 یدرون یها تیمحدود

 یها تیمحدود رشیپذ ،یفرمانبرعامل انسجام: اطاعت و 
  یدرون

، انتخاب ییاستثنا ۀجاذب براساسنش: انتخاب یروابط گز
، یشخص ۀرابطت و نژاد، انتخاب براساس یقوم براساس

 رهبر. ی، نبود ارتقا و شغل، فراخوانییقضا یداورنبود 

، نبود ارتقا و شغل، نبود ییقضا یداورنش: نبود یروابط گز
 حقوق و دستمزد. شتناندرهبر،  یانتصاب و اخراج، فراخوان

، ستاد ناپذیری ثبات ،کوتاهظاهر  عمر به ها: یژگیو 
ن یوانق ،یفن یها و مهارت ییفرهمند، فاقد توانا یرهبر

، مند نظام ریغو  یرعقالنیخودساخته ناظر به هدف، غ
با  یگانگیبریزی و گ قانونبه مرز و قانون،  پایبند نبودن

 .قانون

فرهمند،  یرش ثبات، ستاد رهبریعمر کوتاه، عدم پذ :ها یژگیو
 مراتب سلسلهو  ین رسمی، نبود قوانیفن یها مهارتفاقد 

به مرز و قانون،  نبودن بندیاپ، مند نظامر یو غ یرعقالنی، غیادار
 شدن نهیروت، قانونبا  یگانگیبریزی و گ قانون

ها و معادن، فروش  ق غارت بانکیاز طر: کسب درآمد
ات و ی، اخذ مالیرید، گروگانگاجسازنان و کودکان و 

 افت کمک از کشورهای، دریوجوهات شرع

 زیآم مسالمت یرمعمولیغ یها تیق فعالیاز طر :آمدکسب در
غارت، ) زیآم شکش( و خشونتیا، پیافت انعام، هدای، دریی)گدا
 (یم جنگیغنا ،تاراج
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