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 16/10/1396ش: تاریخ پذیر                                  25/09/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده
ای که بنیان عالم بر آن نهاده شدده و گونهای برخوردار است. بهی دینی از جایگاه ویژهعدالت در اندیشه     

بدا وجدود اند. مدأموریتی کده رسوالن الهی مأمور به تبلیغ و تحقق آن در گستره تمامی ابعاد زندگی بشر شده

 یبرعهددهبده صدورتی خدا   آن،بده  ی مسدلمانانعمدوم ید کلو ت خواهیبه عدالت یفطر یمتعال یشگرا

از آن اسدت  یحاک یاسی آنانس یشهاند ی و سیر تطوّراسالمهای حکومتنهاده شده است.  یحکومت اسالم

نادرسدت و  یمبدانهایی ناخوانده و گداه خودخواندده همندون داعدش، بدا حکومت یخ،از تار یکه در مقاطع

 یحصدح ای، نه تنها چهرهعدالت تحقّق یراهبردها و راهکارها یمهندس در یاصول هایدر برداشت یکجرو

و  گدرییرا بده افراطد یننموده، بلکده عددالت اسدالم یمترس یجوامع بشر یاندر م یاسالم گستریاز عدالت

 تحقق عدالت و ها معتقدند استفاده از خشونت و ترور براىتکفیرىاند. مبدل کرده یضد انسان طلبیخشونت

کنند، یك وظیفه اسالمى است. ایدهها براساس اسالم حقیقى حکومت نمىرى رهبرانى که به گفته آنبرکنا

اسدت. « جهداد»و « جاهلیت جهان و جهانى بودن اسدالم»، «حاکمیت خدا»که فراورده گفتمانى سه عنصر  ای

ری داعش را بده عندوان ی تکفینوشتار حاضر بر آن است که با روشِ توصیفی د تحلیلی، مبانی سیاسیِ اندیشه

 ترین موانع تحقق و توسعه عدالت اسالمیِ مورد ادعای آنان، تبیین نموده و به نقد آن بپردازد.مهم

 .عدالت، تحقق و توسعه، داعش، موانع، سیاسی  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

( 75/83ای است که جهان بر آن استوار است. )مجلسی، از منظر اسالم، عدالت شالوده     

قوام جامعه، اجرای احکام الهی و تحقّق عنوان اسالمی بر آن، بر محورِ عدالت استوار بوده 

اقتدا به سنن الهی را عدالت،  هیچ چیز مانند اجراى( و از آن جایی که 8؛ مائده/135)نساء/

( با وجود  گرایش 3/71)محمدی ری شهری،  بخشدها را استحکام نمىدولتاستمرار و 

( و تکلی  22خواهی )جمشیدی، ری و غیر اکتسابی افراد انسانی به عدالتمتعالی فط

( نقش اصلی در اجرای 25عمومی به عدالت پیشگی و اهتمام بر عدالت گستری )حدید/

( عدالتی که آفاقی 50ی حکومت اسالمی نهاده شده است. )حکیمی، عدالت، برعهده

گیرد. )طباطبایی، ن جامعه را در برمیگسترده داشته و تمامی شئون زندگی افراد و ارکا

 (20/387ش، 1374؛ مکارم شیرازی، 18/33

دار و پیشتاز جامعه اسالمی در بیانی قرآنی، رسول گرامی اسالم ) ( به عنوان عهده

پای طاعت الهی و رساننده جامعه به سر منزل مقصود ( که اطاعت از ایشان هم21)احزاب/

اند: ه(، داعی عدالت و مأمور به اجرای آن شد46)انفال/ و برپایی شوکت و کامروایی است

 ( 15م( )شوری/وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُ )

ی پیامبر اکرم ) ( و نصو  و ادبیات سیاسی مبتنی بر تأمّل در قرآن کریم، سنّت و سیره

بر  دهد. راهبردهایی کهثقلین، راهبردهای مختلفی را برای تحقق این عدالت به دست می

های تواند به عنوان اصولی کلی بر راهکاراساس مبانی و اصول اصیل قرآنی بنیان شده و می

ها و هماهنگ با جوامع اسالمی و بلکه انسانی مورد جزئی، متغیر و ناظر بر عصرها و نسل

های مدعی اسالم و بررسی سیر ها و حکومتنگری گروهبرداری قرار گیرند. تاریخیبهره

اسی اسالمی، حاکی از آن است که در مقاطعی از تاریخ، مبانی معرفتی نادرست اندیشه سی

های اصولی در مهندسی راهبردها و راهکارهای تحقّق عدالت از و کجروی در برداشت
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گستری اسالمی در میان ای صحیح از عدالتسوی داعیان و منادیان آن، نه تنها چهره

گری و سیاسی و اجتماعی اسالم را به افراطیجوامع بشری ترسیم ننموده، بلکه عدالت 

ی اسالمی و یا طلبی ضد انسانی مبدل کرده که در اثر آن موجودیت جامعهخشونت

( در 31وحدت و انسجام روحی آن در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است. )دکمجیان، 

-فی عدالتگرا به عنوان نمایندگان دیدگاه انحراخشونت 1های تکفیریاین میان جریان

گستری در عصر حاضر، نقشی ویرانگر از اندیشه سیاسی و اجتماعی اسالم خواهی و عدالت

-های اسالم ستیزانهاند. تصویری مخدوش که با اغماض از سیاستی عدالت نمایاندهدرباره

ی جغرافیای اسالمی، بیش از همه به سبب ی غرب و حامیان داخلی آن در محدوده

و انحرافی از مبانی اسالمی و خردورزی ناصحیح و به عبارتی بهتر  های نادرستبرداشت

 (1/698ق، 1425خردگریزی خصمانه رقم خورده است. )ابومصعب السوری، 

نص محور همواره  یاناد یروانپ یناختالف برداشت از متون در بکه بنابراین با عنایت به این

و قرآن کریم و سنّت شری  نیز در فرایند  بودهامر برکنار ن یناز ا یزبوده و مسلمانان ن یجرا

ناپذیر و همسو با یکدیگرند )رحمتی، سنجی آن با عقل، دو ثقل جداییفهم دین و ارتباط

-( این نگاشته بر آن است که با تکیه بر مبانی صحیح شرعی و خردمحور در فهم گزاره140

نقد می در گذر زمان، به های دینی و با تمرکز بر تحوالت فرهنگ و اندیشه در جامعه اسال

در عصر کنونی بپردازد. موضوعی که به سبب ابتالی  عدالت و توسعه تحقق سیاسیموانع 

های تکفیری مدعی عدالت و گستره سیاسی و تبلیغاتی حکومت اسالم عزیز به جریان

است.  و حامیان آن جهت نقد خود را بدان منعط  نموده 2اسالمی عراق و شام )داعش(

برشماری اجمالی موانع تحقق عدالت و نقد و تحلیل تفصیلی موانع نظری به طور پیش از 

علم به نماید. چه از یك سو خا ، دو امرِ تعری  عدالت و بیان پیشینه ضروری می
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و  یممفاه یحصح یلتصور و تحل یبرا یاساس یآن، مدخل یاز معان یو آگاه یااش یقتحق

-یم یزاز ضاللت اهل بدعت را ن ایبخش عمده و (50 یحق،اللو. )بر آن است یمبتن یآرا

داللت ناتمام بر کالم خدا  ینا یحو حمل ناصح یداللت الفاظ بر معان یقیحق یافتندر ن توان

( از سوی دیگر عدم شناخت و تفکیك صحیح 27الجراد، . )و حضرت رسول ) ( دانست

سّنت، عاملی مهم در  های تکفیری و بیان مبانی فکری و برداشت آنان از قرآن وجریان

های انحرافی و تحلیلی ناقص و گاه در هم تنیده از آرای آنان همگرایی و وحدت جریان

 گردد.می

 

 .مفهوم شناسی عدل و عدالت 1

از یك سو از نظام ترادف بهره برده و توسط واژگان « عدالت»شناسان در تبیین معنای لغت

اند و از آن را تعری  کرده« ال و مساواتحق، قسط، انصاف، اعتد»همگن با عدل، همنون 

جور، ظلم و »سوی دیگر با استفاده از ساختار تقابل و نطام ضدّ و کاربست واژگانی چون 

 (249د247اند. )بداشتی، به توضیح عدالت پرداخته« افراط و تفریط

ی عرب مقارن خود از مفاهیِم قرآن کریم و روایات اسالمی همسو با زبان عرف جامعه

با مفاد و معنایی که در لغت به کار برده « بغی»و « ظلم»، «قسط»، «عدل»متقارب و متقابلِ 

 ( 30اند. )جعفری، شده است، استفاده نموده

گیری قرآن و سنّت با تأکید بر جهت« عدالت»فیلسوفان و متکلمان مسلمان نیز در تعری  

ی؛ برابری گانهو تفاسیر سه اختهدر کاربست لغوی و عرفی عدالت، به تبیین این مفهوم پرد

(، اعطای حق بر اساس اهلیت و 132؛ محقق طوسی، 160و مساوات )ابن مسکویه، 
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( و قرار دادن هر چیزی در موضع مناسب و شایسته آن 120؛ اصیل، 65شایستگی )فارابی، 

 اند.( را برای عدالت ذکر کرده207؛ اخوان کاظمی، 2/207)نظام الملك طوسی، 

ین رو برخی از محققین با تصریح به این نکته که تنها معنای حقیقی عدالت، مساوات و از ا 

( و معانی دیگر مصداقی و از 81های متساوی است )مطهری،قبرابری ناشی از حق و استحقا

( در مقام جمع میان 5/85؛ ابن فارس، 1/551اند )راغب اصفهانی، لوازم معنای عدالت

عدل، مشترک لفظی نیست که در »نویسند: می« عدل و عدالت»از تعاری  به ظاهر مختل  

کار خدا به معنایی و عدل انسانی به معنای دیگر باشد؛ چه این که نباید پنداشت عدل 

اجتماعی و سیاسی دارای دو معنای متمایزند، این اقسام دارای تباین و اختالف مفهومی 

ر همه اقسام به یك معناست گرچه نیست. حق آن است که عدل، مشترک معنوی است و د

 (200)جوادی آملی، « دارای تفاوت مصداقی هست.

گردد و در به تعری  واحد باز می« عدل و عدالت»های متفاوت از به بیانی دیگر، تعری 

کند. چراکه عدالت عبارت هایی از یك حقیقت را بازگو میواقع تعبیرهای متفاوت، گونه

چه را ات و ایجاد توازن میان امور به این که به هر چیزی آنبرقرار کردن مساو»است از 

سزاوار است اعطا شود تا از این طریق هر کدام در موضع شایسته خود قرار گیرد تا بدین 

چه به این است که انسان به آن« اعتقاد»ترتیب مساوات برقرار گردد. در نتیجه عدالت در 

چه به این است که آن« افعال انسانی»اورد و در که دارای حقیقت و واقعیت است، ایمان بی

گردد، چه موجب شقاوت انسان میی سعادت انسان است، انجام دهد و از آنرا که مایه

به این است که هر انسانی در جایگاه شایسته « جامعه»اجتناب نماید و عدالت ورزی در 

 (12/331خود قرار گیرد. )طباطبایی، 
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ست که عدالت فردی و عدالت اجتماعی، در هم تنیده و در کنار این بیان حاکی از آن ا 

تواند دیگری را تقویت و توانمدند سازد. به تعبیر دیگر، عدالت از فرد همند، هر کدام می

کند؛ تا عدالت فردی اجرا نشود و عدالت به صورت یك فرهنگ در به اجتماع ریزش می

یشه خود نسازند، تحقق عدالت در سطح نیاید و هر فردی و البته حاکمان، عدالت را پ

( به طوری که نویسنده تفسیر 10اجتماع و حکومت، سخت خواهد بود. )سید باقری، 

ارزشمند المیزان در تبیین این ارتباط و شالودگی عدالت فردی در انواع دیگر عدالت، در 

آن عدلی که پایبندی به »نویسد: ( می90ن( )نحل/إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسا)ی تفسیر آیه

اش آن است که فرد، روی است، الزمهروی و کمینهحد وسط در کارها و دوری از زیاده

اوّل بار در نفسش، عادل باشد و سپس آن را بر کارها و اعمال خود بگستراند. پس اول، 

ار مردم است روی در امور فردی است و سپس گسترش آن به روابط اجتماعی و رفتمیانه

 ( 13/332)طباطبایی، « خواند.که آنان را به عدل می

 

 یری داعشتکف یانجر شماریگاه .2

هاى تندروى اسالمى دارد که براساس ها اشاره به گروهدر ادبیات سیاسى معاصر، تکفیرى

افر اند، کاى از مسلمانان را که از آن قرائت فاصله گرفتهیك قرائت رادیکال از اسالم، عده

دهند دانند و به خود اجازه مىپندارند و براى خود حق مجازات این افراد را محفوظ مىمى

ها معتقدند استفاده از خشونت و ترور چنین تکفیرىعلیه این افراد اعالم جنگ کنند. هم

کنند، یك ها براساس اسالم حقیقى حکومت نمىبراى برکنارى رهبرانى که به گفته آن

جاهلیت »، «حاکمیت خدا»ای که فراورده گفتمانى سه عنصر است. ایده وظیفه اسالمى

 (5/295است. )کوهستانی، « جهاد»و « جهان و جهانى بودن اسالم
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( 93جریان تکفیری داعش به عنوان مدعی تحّقق اسالم و عدالت ناب قرآنی )فؤاد حسن، 

برای شناخت  (17شریفات، ی فراتر از چند دهه دارد. )اباره شکل نگرفته و پیشینهبه یك

ی جهادی ممکن داعش باید القاعده را شناخت و شناخت القاعده بدون شناخت سلفیه

ی هفتاد قرن بیستم در مصر ظهور یافت و با تفسیر خا  از نیست. جریانی که در دهه

 ( 13های تکفیری متعددی از دل آن بیرون آمد. )ابراهیم نژاد، جاهلیّت و جهاد، گروه

 هاى، اساساً به تحوالت مصر در سال)تکفیری( هاى جهادىگیرى سازمانه شکلپیشین

گردد، رهبران اخوان المسلمین مصر برمى «جمال عبد الناصر»و « انور سادات»حکومت 

منظمة التحریر »، «منظمة الجهاد»هاى مصر، سازمانپیشه ان ستمبراى مبارزه با حاکم

زهران، . )را تشکیل دادند «جماعة الهجرة و التکفیر»همان یا  «ة المسلمینجماع»و « االسالمی

، به طور مشخص به «القاعده»و « سلفیه جهادى»گذارى گروهى به نام ا نامامّ (169د159

در دوران جهاد افغانستان با ارتش سرخ شوروى در حدود  «االفغان العرب»جریانى به نام 

 ( 479پاکتنى،) .شودش( مربوط مى 1367 -1358سه دهه پیش )سال 

کننده و براى کشورهاى براى مسلمانان جهان نگران بر کشوری مسلمان،تسلط کمونیسم 

علماى اسالمى با صدور فتاوایى، مشروعیت جهاد ضد روسى از این رو دیگر خطرساز بود، 

کشورهاى اسالمى و برخى کشورهاى غیر اسالمى نیز و  مردم افغانستان را تأیید کردند

و نظامى از نیروهاى مبارز افغانستان را در دستور کار خود قرار دارند و این  حمایت مادى

حضور مستقیم برخى رهبران سلفى و  هاى جهادى شد.امر باع  تقویت بیشتر گروه

الدن و أیمن الظواهرى در جهادى از کشورهاى عربى، به خصو  عبداهلل عزّام، بن

ها و دوران اتفاق افتاد، آنان با فعالیتافغانستان، از وقایع مهمى بود که در این 

دهى نیروهاى جهادى غیر که باع  تشویق و سامانهاى گسترده خود، ضمن آنریزىبرنامه
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نیز فراهم « القاعده»بومى گردیدند، زمینه را براى راه افتادن جریان جهادى فراگیر به نام 

 (23د25)بلهول،  کردند.

الدن تقادى، بیشتر تحت تأثیر عبداهلل عزّام بودند، زیرا بناعضاى القاعده، از نظر فکرى و اع

از و ناراضى  تحصیل کرده در رشته اقتصاد از دانشگاه ملك عبد العزیز میلیاردربه عنوانِ 

( نه اطالعات مذهبى عزّام را داشت و نه از بیان شیواى او 62د64)مژده، حاکمیت آل سعود 

هاى عمومى از ها و سخنرانىکتوب، جز شمارى از بیانیهکه هیچ اثر مچنانمند بود؛ همبهره

الدن نیز از افکار عبداهلل عزّام تأثیر پذیرفته بود و الدن به جا نمانده است. حتى شخص بنبن

کرد، تا جایى که الدن در راستاى اهداف خا  خود در افغانستان استفاده مىعزّام از بن

ارزه با کشورهاى عربى، جهاد خود را بر ضد شوروى الدن، تحت تأثیر عزّام، به جاى مببن

الظواهرى ایمن( ضلع سوم مثل  القاعده، 129الزیات، )و سپس غرب متمرکز کرده بود. 

( 65، ودیانمحمبود )مصر « الجهادمنظمة »از مؤسسان و رهبران  یالدی است. اوم1951متولد

دهى عملیات کان براى سامانترین مپس از حضور در افغانستان، این کشور را مناسب که

الدن، عبداهلل عزّام و أیمن الظواهرى در ضرورت هدف مشترک بن جهادى تشخیص داد.

دهى نیروهاى جهادى سان آنان براى هدایت و سامانجهاد و مبارزه با کفار و تالش یك

رد. دیگر را فراهم کهایى بود که زمینه همکارى آنان با همترین انگیزهغیر بومى، مهم

الدن با همکارى بن« قاعدة األنصار»عزّام و « مکتبة الخدمات»برهمین اساس،  (65مژده، )

که در زمان طالبان، همکارى یکدیگر، در راستاى هدف مشترک به فعالیت پرداختند تا آن

الدن با ایمن الظواهرى، معاون جماعت الجهاد مصر، باع  شد که آنان نام و مذاکرات بن

را براى گروه مشترک خود برگزینند که اسامه، رهبر و ظواهرى، معاون آن « ادالجه قاعدة»

تشکیالتى شدن نیروهاى جهادى بیرونى در کنار عوامل دیگر، ( 97د99)الزیات، تعیین شد. 
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به القاعده، نقش مهمى « زرقاوى»ازجمله پیوستن افرادى مانند أیمن الظواهرى و پس از آن 

ها هزار نفر از اى که در مدت کوتاهى، دهف آن داشت، تا اندازهبرد اهداو پیش در تقویت

 (2، تابیعزام، . )مسلمانان کشورهاى دیگر به این گروه پیوستند

خأل قدرتى را در عراق میالدی و سقوط صدام،  2003حمله آمریکا به عراق در سال 

فراهم نمود. به  هاى سلفى تکفیرىِ منبع  از القاعده راموجب شد که زمینه ظهور گروه

از نظر  )عدو قریب( ویژه قدرت گرفتن شیعیان در عراق به عنوان نظامى کافر و مهدورالدم

ها و نیز حضور آمریکا )به عنوان عدو بعید( در عراق در این مسیر تأثیر بسیارى تکفیرى

هاد( به )جماعه التوحید و الج« تنظیم القاعده فى بالد الرافدین» یالدیم 2006نهاد. در سال 

و رهبرى ابومصعب الزرقاوى )از فرماندهان باسابقه القاعده و نماینده آن در عراق( تأسیس 

القاعده در عراق به رهبری ابومصعب الزرقاوی فعال شد. و در پی آن اقدامات تروریستی و 

مواضعى ( زرقاوی 417، انتحاری متعددی در عراق به وقوع پیوست. )نباتیان

 هادشیعه نسبت به دیگر رهبران القاعده داشت به طورى که اولویت ج آمیزتر علیهخشونت

( و ُهمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُْهْم قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یُؤَْفکُونی منافقون )ی چهارم سورهه استناد به آیهرا ب

معتقد دانست و ( با شیعیان می527د27/478 ،ق1421 تیمیه،ابنگفتاری افراطی از ابن تیمیه )

وجود دارد رافضه هم دست دارد، به  که در منطقه ییکه پشت تمام تحرکات آمریکا بود

و سوریه و سپس کشورهاى  خواهند حکومت خود را از ایران به سمت عراقطورى که مى

 (62د64. )زرقاوی، خلیج فارس ادامه دهند

القاعده عراق با  ،میالدی در حمله هوایی آمریکا 2006در ژوئن  زرقاوى کشته شدنبا 

 2006از این رو بعد از مدت کوتاهی در اکتبر مشکالت جدى در زمینه رهبرى مواجه شد. 

معروف است، تشکیل شد. تا در نهایت « حل  المطیبین»میالدی پیمان المطیبین که به 
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ی اسالمی اعضای این پیمان، ابوعمر البغدادی را را به عنوان رئیس دولت خود خوانده

لدولة االسالمیة فی العراق( برگزید. سرانجام پس از کشته شدن ابوعمر بغدادی و عراق )ا

میالدی دولت اسالمی عراق رهبران  2010آوریل  19وزیر جنگ او ابوحمزه المهاجر در 

 2010مه  16ی مجلس شورای مجاهدین در تاریخ جدید خود را منصوب کرد و در بیانیه

معروف به ابوبکر بغدادی به ریاست  بدرى السامرایىابراهیم عواد ابراهیم المیالدی، 

حوزه  یالدیم 2013رغم مخالفت مرکزیت القاعده، در بغدادى علىمنصوب گشت. 

الدولة »هایى از خاک سوریه، نام عملیاتى خود را به سوریه گسترش داد و با اشغال بخش

با  یالدیم 2014در سال  )داعش( را بر سازمان خود نهاد و «االسالمیه فى العراق و الشام

تهاجم به استان نینواى عراق و اشغال موصل، اعالن خالفت اسالمى کرد و از همه مسلمانان 

( اقدامی که از یك سو به 2د5األثرى، )خواست که براى بیعت با او به عراق هجرت نمایند. 

دولت خود و  «ایمن الظواهری»ها میان رهبر اصلى القاعده افزایش یافتن اختالفات و شکاف

حکومت  با قدرت یافتن و از سوی دیگر، (44د40خوانده عراق و شام انجامید )شریفات، 

ها براى تسلط بر سوریه و عراق، بار دیگر اوضاع را متشنج و فضا عراق و شام و تالش آن

 (1/47)رفیعی،  را براى رویارویى بیشتر آنان با شیعیان فراهم کرده است.

 

 از مبانی سیاسی جریان تکفیری داعش . رهیافت توصیفی3

هایی را تدوین و با مهندسی های خود برنامههای حکومتی براساس مبانی و آرماننظام

ها و ها، سعی در تحقق و پیشبرد کامل بینشراهبردها و راهکارهای مبتنی بر مبانی و آرمان

گسترش آن به نمایند. برقراری عدالت و تالش در جهت های متعالی خویش میارزش

های اسالمی، در مسیر تحقق و توسعه، ممکن است ترین هدف و آرمان حکومتعنوان مهم
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ها و اشکاالتی که عدم شناسایی این موانع و شناخت آسیببا موانعی روبرو گردد. به طوری

که در مبانی معرفتی آن وارد شده و یا ممکن است وارد شود، حکومت اسالمی و برقراری 

( 80د82سازد. )کاملی، تهدید کرده و آن را از هدف اصلی خود دور می عدالت را

شود. و موجود زنده به تغذیه، حراست و حکومت، همنون موجودات زنده متولد می

های خود نیاز دارد. حکومت باید عوامل مقوّم و تقویت کننده خود را از درمان بیماری

 (6/65گر بازشناسد. )صادقی رشاد، سو و عوامل تهدید کننده خود را از سوی دییك

 جریانهاى و افزوده اسالمی میان دیدگاه سنّتى و مرسوم فقه و عقاید جستاری مقارن

از ، گراییتکفیر و خشونتدر قلمرو  گراافراطکه اندیشه  گر این امر استداعش، بیان

 یراث اسالمىهاى علمى و عقاید ثابت در اندیشه و مو بنیان اصولاى از مجموعهسو یك

اصل پایبندی بر ظواهر و پرهیز از »، «اصل عدالت و سالمت مسلمانان از کفر»همنون؛ 

اصل ترتّب »، «اصل پرهیز از شتاب در تکفیر و دقّت در مناط و موانع آن»، «تفتیش عقاید

، و در «اصل وحدت و احترام جان مسلمانان»، «آثار شرعی اسالم بر اقرار زبانی به شهادتین

و از  را از اعتبار انداخته« اصل تقلید و لزوم رجوع به عالم مجتهد در احکام اسالمی»یت نها

ها اى که با گرایشها و مبانى ایدئولوژیك و خودساختهمعرفت دینى را بر پایهسوی دیگر 

-کرده و شتابباز تولید  ،هماهنگ استهمسو و  و اغراض دنیوی آنان هاى سیاسىو نگاه

بی به سلطه و قدرت آنان را به تکفیر، خشونت و رفتارهای به دور از یازدگی در دست

 (103بلقزیز، ؛ 39، عدالت واداشته است. )القرضاوی

گونه مبنایی های تکفیری همنون داعش هیچبرخالف تصور برخی که معتقدند جریان

گروه ( باید گفت که این 286گسترانه خود ندارند. )حجازی، برای تحقق شعارهای عدالت

برای خود مبانی و اصولی را مفروض دانسته و بر طبق قواعد و ضوابطی خا  که مبتنی بر 
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ریزی کرده و عملیات میدانی خویش را منابعی انحصاری است، مبانی نظری خود را پی

های ( برخی محققان سرمنشأ و مبنای فکری جریان326د323کنند. )سادات، اجرا می

همان تراث شوم ابن تیمیه، ابن قیّم، محمد بن عبدالوهاب و را فقه الدعوة یا  تکفیری

شاگردان مدرسه آنان از قبیل البانی، بن باز، ابن عثیمین، محمد االشقر و خالدی قلمداد 

کرده و از آثاری چون: فتاوی اللجنة الدائمة، مجموع الفتاوی ابن تیمیة، کتب ابن قّیم، 

بهات و نواقض االسالم محمد بن عبد الوهاب، تفسیر ابن کثیر، کتاب التوحید، کش  الش

های تکفیری در ی عملی جریاناند. اگرچه سیرهالوالء و البراء شیخ الفوزان و ... دانسته

، امّا شاید 3نمایداین نظر را تأیید می« نواقض االسالم»اهتمام به برخی از این آثار همنون 

الدعوة المقاومة االسالمیة »ای هصفح 1600بتوان دیدگاه ابومصعب سوری مؤل  کتاب 

با رویکرد فرامرزی را، بیانی  4 ی سلفیه جهادی )تکفیری(پرداز در زمینهو نظریه« العالمیة

که وی معتقد است: )و های تکفیری دانست، به طوریتر در آثار جریانگسترده و ملموس

المعاصر بالمعادلة التالیة:  هکذا یمکن أن نوجز القول و نلخص البنیة الفکریة للتیار الجهادی

 أساسیات من فکر االخوان المسلمین + المنهج الحرکی للشهید سید قطب + الفقه السیاسی

الشرعی لإلمام ابن تیمیة و المدرسة السلفیة + التراث الفقهی العقدی للدعوة الوهابیة     

( و این چنین 1/698المنهج السیاسی الشرعی الحرکی للتیار الجهادی( )عمر عبدالحکیم، 

ی زیر و در توان دیدگاه و بنیان فکری جریان جهادی )تکفیری( معاصر را در معادلهمی

های چریکی سید چند عصر مهم خالصه کرد: تفکرات اساسی اخوان المسلمین، اندیشه

 ی سلفیه، و میراث فقهی د اعتقادی وهابّیت.، فقه سیاسی د شرعی ابن تیمیه و مدرسه5قطب

، 6ای جریان تکفیری داعش و حامیان آنو بررسی منابع نوشتاری و چند رسانه مطالعه

و « توحید»ی جریان تکفیری داعش از مفهوم انحصارگرایانهحاکی از آن است که برداشت
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ی ترین پشتوانه و بهانهی از آن، مهمریزی مبانی سیاسی، و تطبیق انحرافی و هدفمندانهپی

تحت والیت و »با تکفیر جوامع مسلمانِ « جهاد اسالمی»عنوان بارِ تحت تحرّکات خشونت

را برای « مدار عبودیت و داراالسالم»و خروج آنان از « حاکمیت جاهلیّت و طواغیت

های جهادی )تکفیری( فراهم نموده است. از این رو پژوهش حاضر در این بخش، به جریان

های ی جریاننماینده شناخته شدهتکفیری داعش د به عنوان  بیان مبانی سیاسی جریان

ی، این مندانهتکفیری در سطح بین الملل د پرداخته و در بخش بعد به نقد محتوایی و روش

 پردازد.ترین مانع در تحقق و توسعه عدالت اسالمی مورد ادعای داعش میمهم

 . جاهلیّت جهان و حاکمیّت طواغیت3.1

-در مبانی سیاسی، نقش متمایزی را ایفا می« یدتوح»های تکفیری، مفهوم از دیدگاه جریان

( بنابراین تسلیم 129د130ی وصل بین عقاید و تدابیر است. )حجازی، کند که همان حلقه

باشد. در برابر خداوند متعال، فقط منوط به مسائل عقیدتی نبوده، بلکه سیاسی نیز می

، رنگ سیاسی به خود ( این چنین مفهوم توحید108د2/107م، 1991)ابومصعب السوری، 

ی تعریفی خا  از آن موجب سنجش تحرکات سیاسی با معیارهای گیرد و ارائهمی

-گرا را تحت سیطره خود میهای تکفیری خشونتغیرتقلیدی شده و مبانی سیاسی جریان

 (24د25آورد. )موصلی، 

کمیت و اى هستند که در برابر دو اصل مهم، یعنى اصل حادو واژه« جاهلیت»و « طاغوت»

ها از فهمى مسلمانکج که مفاهیمیقوانین خداوند به وجود آمدند.  در برابر عبودیّت

را سبب « عبادتتوحید در »و « ربوبیتتوحید »و « االاهللالاله»یعنى  واژگان اساسى اسالم،

مودودى، است )ها گردیده و این امر موجب ضع  و سستى در عقاید و اعمال انسان شده

مفهومى نیست که در مقابل علم و حلم و نجیب زادگى و  «جاهلیت» (58د59ش ، 1389
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آرامش قرار گیرد و یا بر دوره مخصوصى از زمان قبل یا بعد از اسالم و یا بر مکان ویژه یا 

دولت یا جامعه بخصوصى داللت کند، بلکه در طول زمان، سارى و جارى است و بسته به 

کند، ولى در عین حال، اشکال متفاوت را تجربه مىشرایط و زمان و مکان مختل ، صور و 

یك حقیقت بیش نیست و آن شرایطى است که در آن، اقتدار، سلطه، قانون و یا حکومت 

 ( 59. )شهری، خداوند وجود نداشته باشد

تر از جاهلیت ایام پیشین است، چون تر و خطرناکسخت بدتر و زشت ،پرستى مدرنبت

هاى سیاسى و مذهبى و ... درآمده است ر پوشیده و در لفافهدر شکلى روشن فکرانه و د

پرستى را در ظاهر محو و حقیقت را در باشد که اتهام بتپرستان مىکه مطلوب خود بت

، مقابل ( این نوع جاهلّیت83م، 1993)سید قطب،  کند.زیر قشرى از رنگ و جال پنهان مى

کیفیت روحى است که سنن هدایت الهى و  گیرد، بلکه نوعىعلم و تمدن پیشرفته قرار نمى

کند و حکومت هوا و هوس را در پذیرد و در مقابل آن طغیان مىحاکمیت خداوند را نمى

 امروز،ترین مشخصه جاهلیت مهم( 30،ش1369 ندوى،)نشاند. مقابل حکومت خداوند مى

به بشر حاکمیت را  ی که،جاهلیت (31، ش1387سید قطب، . )بندگى بشر براى بشر است

هم نه به شکل اى دیگر کرده است، آنها را معبود عدهاى از انسانو عدهنموده واگذار 

ها ، بلکه به شکل ادعاى حق وضع کردن بینش) ( ابتدایى و ساده جاهلیت در زمان پیامبر

اى مقرر که هرگز خداوند آن را تجویز نفرموده ها و با به کار بردن برنامهو قوانین و نظام

 (7، م1993سید قطب، )ت. اس

طاغوت، هر فرد یا گروهى است که در برابر دستورهاى خداوند در جاهلیت مدرن امروز، 

 سرپینى و عصیان کند و از حدود عبودیت پا فراتر نهد و مدعى الوهیت و ربوبیت باشد.

این است « طاغوت»( مقصود از 143، ش1389مودودى، ؛ 1/50)ابن قیم، اعالم الموقعین، 
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ه شخص به جای خداوند پرستش شود،  اگرچه در بخشی از عبادات مثالً رکوع، سجود، ک

درخواست، طلب کردن، خوف و رجا، اطاعت، محبت داشتن و والء و تبرّی جستن. همه 

شود و شخص مورد نظر کافر و بلکه از ائمه و سران کفر به این موارد عبادت محسوب می

( پنداشتِ این که عبادت 61ق، 1416؛ الطرطوسی، 13د14تا، آید. )المقدسی، بیحساب می

تر فقط نماز و روزه و زکات است، درک محدودی از عبادت است، مفهوم عبادت گسترده

شود که از حدّ خود و فراگیرتر است. همننین طاغوت در لغت بر هر چیزی اطالق می

شود. طاغوت اشکال چه غیر از خداوند باشد و عبادت بگذرد و در اصطالح یعنی هر آن

گوید، طور که ابن تیمیه میگوناگونی دارد. گاه بت است، گاه قبر و گاه قانون. همان

شود کنار بگذارد و از زمانی که شخصی دانشی را که از کتاب خدا و رسولش استنباط می

حکم حاکمی که مخال  خدا و رسول او است اطاعت کند، مرتد و کافر است و در دنیا و 

 (6تا، ستحق مجازات خواهد بود. )الظواهری، بیآخرت م

شود، بلکه در یك تجمع دینامیك تجسم جاهلیت به تئورى محض محدود نمى براین اساس

داراالسالم جایگاهى است که قانون و شریعتش، ترتیب  ( چراکه58، 1993)سید قطب، یابد. مى

و همراه و موافق با رهنمودهاى و نظامش، اخالق و رفتارش و کردار و مناسباتش و ... درست 

جوامعى هستند که دارالکفر نیز  (1/407، ق1412)سید قطب، اسالم باشد نه بندگى بندگان. 

جوامعى که امروز ( 116، م1993سید قطب، )یگانه نیست.  ها تنها ویژه پروردگاربندگى آن

ء گروه جدانشدنى گیرند و جزپندارند، در دایره جوامع جاهلى قرار مىخود را مسلمان مى

اند، زیرا که این جوامع نیز به حاکمیت غیر خدا معتقدند. گرچه ایشان شعائر و جوامع جاهلیت

هرحال در دایره جوامع جاهلى قرار  آورند، اما بهعباداتشان را براى ذاتى غیر از خدا به جا نمى

تدین نیستند و این بدان شان به بندگى پروردگار یگانه مگیرند، زیرا آنان در نظام زندگىمى
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باشند و به حاکمیت ذاتى غیر خدا معتقدند و به معتقد نمى« ال اله اال اهلل»معناست که به اصل 

 ( 193، م1993سید قطب، ) نهند.قوانین آن گردن مى

بر امّت اسالمی واجب است که به هیچ وجه کسی را به عبادت نگرفته و در مقابل هیچ 

ی ننماید؛ زیرا خداوند متعال برای کافران راه تسلط بر مؤمنان را ستمکار یا غاصبی فروتن

( نْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِْلکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِِنیَن َسبِیالًفرماید: )و لَقرار نداده است و در کتاب خود می

( پس هر کسی که خدا و شریعت او را، راه و شریعت خویش قرار ندهد، به 141)نساء/

اوند کافر شده و هر آن کس که به حق الوهیّت وی ایمان پیدا کند ولی به الوهّیت خد

های روشن الهی را سوی خدا بازگشت ننماید و از قوانین و سنن الهی پیروی نکرده  و راه

( 94باشد. )درباله، راه خود و فرا راه جامعه قرار ندهد، مطمئناً کافر و قتال علیه او واجب می

هایی که در برابر حکومت خداوند قرار گیرد، حکومت کفر و اعتها و جمتمام حکومت

های جاهلی تصویب شود قوانین کفر، و طاغوت است و قوانینی که در این حکومت

( چه اطاعت از 1/44د، رفعت سید احمکنندگان و عامالن به آن، کافر هستند. )تصویب

ستش و عبادت خداوند و قوانین وضع شده به معنای اطاعت و پرستش حاکم است، نه پر

این خدعه و فریبی است که حاکمان به اسم اطاعت از حکومت اسالمی بر مردم تحمیل 

 (193کنند. )بن الدن، می

 یابی به عدالت و صلح جهانی. جهاد، یگانه راه پایان بخش جاهلیت و دست3.2

اوند در نظام جهانی بودن اسالم، براساس مفهوم حاکمیتی است که معتقد به سلطه مطلق خد

شود که بح  توحید و هستی است؛ ارتباط مفهوم حاکمیت و توحید موجب می

ق، 1400یکتاپرستی بر تمام شئون زندگی بشر و راه و روش او مستولی شود. )المودودی، 

( امری که مستلزم مبارزه و جهاد با هر نوع حکومت انسانی، فلسفی یا سیاسی است که 78
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حزب »ر تسلیم فرود نیاورد. بر همین اساس جهان به دو اردوگاه در مقابل حکومت الهی س

ی شود. بدین ترتیب مؤمنان به توحید، همان ساکنان مدینهتقسیم می« حزب الشیطان»و « اهلل

دهند که از تعالیم فاضله هستند و کسانی که بدان ایمان ندارند، جامعه دیگری را شکل می

کنند. در امور اجتماعی یا حکومتی، تبعیت نمی و مکتب الهی چه در امور فردی و چه

 (28د30)موصلی، 

های مسالمت آمیز نظیر شعار ی مسلحانه تنها شکل قابل قبول جهاد است. جهاد از راهمبارزه

ی ترس و حماقت است. اسالم تنها از طریق دادن، تشکیل احزاب اسالمی یا هجرت، نشانه

در گذشته گروه کوچکی از مؤمنان واقعی قادر بودند  شود. همننان کهنیروی اسلحه پیروز می

از طریق فتح و پیروزی به ابالغ پیام بپردازند. به این ترتیب مسلمانان راستین باید به جهاد دست 

بزنند، هر چند تعدادشان اندک باشد. جهادی که ابتدا باید با کفر داخلی )دشمن نزدیك(، که 

و سپس با کفر خارجی )دشمن دور( انجام شود. اند صورت پذیرد همان مدعیان اسالم

کارها و مناقشات سیاسی همنون دموکراسی، جهت تحقق عدالت و صلح ( راه181)دکمجیان، 

ی توحید است، چراکه دموکراسی دعوت به جهانی اسالم، امری نادرست و خالف عقیده

عال است. این باور، کند و مقتضای توحید، انحصار حاکمیت برای خداوند متحاکمیت مردم می

 (21تا، العددامری اجماعی نزد مسلمانان است. )الظواهری، بی

وجوب جهاد و کسب آمادگی هرچه بیشتر برای آن به سبب اهمیّت، ارتباط و نقش 

( از این رو تنها راه 228حمایتی جهاد در نشر عقیده توحید است.)عبدالقادر بن عبد العزیز، 

داراالسالم، جهاد و دعوت به عدل است؛ هدف اصلی  رسیدن به صلح جهانی و تحقق

ها و ادیان جهاد، استقرار الوهیت و حاکمیت خدا در گستره زمین و نفی حکومت الهه

طغیان کرده و « اهلل»غیرالهی است. هر کسی که مانع گسترش این دعوت گردد، علیه کلمه 



 1397 پاییز و زمستان ،(19پیاپی ) دوم شماره ،مشته سال ،نرم قدرتمطالعات  فصلنامهدو /      222

 

، دور نموده است. از این رو است« اهلل»مردم را از راه دعوت به عدل که همان تحقق کلمه 

استقامت در راه خدا، جزئی از عقاید و شریعت اسالمی و رکنی از ارکان آن است 

( و هرگاه ظلمی بر روی زمین باشد، بر امّت اسالمی است که آن را ریشه کن 40)یوس /

ها ظام(، چه تسلط انسان بر انسان دیگر براساس ن76کرده و اسباب آن را از بین ببرد )النساء/

هایی و قوانین قراردادی بشری، کاماًل کفر آمیز و الحادی است، و نباید اسالم را در قالب

 (175د174؛ حسن البناء، 21د25م، 1993که از آن نیست جای داد. )سید قطب، 

کتاب »گردد، به طوری که تبلیغ اسالم و استقرار حکومت اسالمی جز با شمشیر محّقق نمی

توسعه معناى جهاد به مباح  علمى، لزوم و مکمل یکدیگرند. الزم و م« و شمشیر

بیشتر از سوى افراد ترسو با  جهاد است که تحری  در معناى  همانند آن،سخنرانى، تبلیغ و 

( چه 56ق، 1395. )عزّام، گیردهدف توجیه نادرست ترک این واجب الهى صورت مى

پذیرد. صورت می« جهاد»مانی با رکنی به نام و تحقّق عنوانِ مسل« ال اله الّا اهلل»حقیقت کلمه 

 ( 182د183)دکمجیان، 

ترین عبادت است. هنگامی که واجب بزرگ« جهاد»امت اسالمی بر این اتّفاق دارد که 

کفایی باشد، هیچ فرض کفایی بر آن ارجحّیت ندارد. و زمانی که واجب عینی باشد، در 

وبی عینی که از زمان سقوط اندلس توسط صورت تعارض، بر هر واجبی، اولویّت دارد. وج

( تفاوتی میان 4د5ق، 1395نصرانیان و پس از آن محقق گشته و استمرار دارد. )عزّام، 

یاسای چنگیزخان، با قوانین کنونی وجود ندارد. تکفیر و جهاد مفروض به عین، به فتوای 

هنوز جاری و ساری  (280د281ق، 1407شیخ االسالم ابن تیمیه علیه تاتارها )ابن تیمیه، 

است و حاکمان عصر کنونی را، حتی اگر ناطق به شهادتین باشند، به سبب عدم اعتنا و 

 ( 6گیرد. )فرج، گرامیداشت شعائر اسالمی همنون نماز، روزه، زکات و حج در برمی



 223/   داعش تکفیری جریان سیاسی مبانی نقد و بررسی 

 

ای است که با وجود تمکین؛ از شرم حضور، جهان اسالم در عصر کنونی همنون بدکاره

دهد. از این رو تنها راه رهایی از این نابسامانی، د و عریانی را رخصت نمیخلع لباس خو

است. « جهاد با شمشیر»تحقّق عدالت و و جلوگیری از تجاوز لجام گسیخته طاغوت، 

 (254د255)بلهول، 

 

 . رهیافت تحلیلی و نقد مبانی سیاسی جریان تکفیری داعش 4

و  یداللت الفاظ بر معان یقیحق یافتندر ن توانیاز ضاللت اهل بدعت را م ایعمده بخش

 تصوّرات در قرآن یا لماتک دانست. شارع مقدّسداللت ناتمام بر کالم  ینا یححمل ناصح

 یکدیگربه  یكبه کار نرفته، بلکه با ارتباط نزد یگرتنها و منعزل از واژگان د یكهر کریم

از مجموع دستگاه  یقاً محسوس و ملموس خود را دق معنی ومورد استعمال قرار گرفته 

 بینیبا جهان یقوث یارتباطاین گونه و  .آورندیکه با هم دارند به دست م یارتباط

  (7د5یزوتسو، ا). نددارد یماز قرآن کر یمعناشناخت

ی برداشت نادرست و انحرافی از مفهوم توحید عبادی و حاکمیّت الهی و نواقض آن، ریشه

و در « طاغوت، دارالکفر و داراالسالم، والء و براء جاهلیّت،»جویی مفاهیمِ وضع و پی

شده است. از این رو در مقام، با « جهاد»ورزی به نام نهایت تکفیر جوامع اسالمی و خشونت

و دیگر مفاهیم وابسته به آن در « توحید»بیان تعری ، حدود شرعیِ اثبات و نقض مفهوم 

سار آن به نقد دیدگاه ده و در سایهقاموس تکفیری، دیدگاه معتدل اسالمی را مطرح نمو

 پردازیم.افراطی تکفیری می
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 « جاهلیت»دستاویز تکفیر و حکم به « ایمان به توحید» . تفسیر حداکثری4.1

ز اصول مسلّم اسالم است، که تعامل فرق مختل  اسالمى با یکدیگر فقط باید از طریق ا

. مسلمین نیز همین دستور داده شده استهاى منطقى و دوستانه باشد، حتّى در مورد غیر بح 

جاهالن »دهد کسى مخالفان خود را به عنوان اسالم هرگز اجازه نمى( 46؛ عنکبوت/125)نحل/

و مانند آن خطاب کند، خود را محور اسالم پندارد و « اعداء التوحید»و « أعداء اللَّه»و « مشرک

 (46، ش1386. )مکارم شیرازی، چوب کفر و شرک را بر سر همه بکوبد

این درحالی است که از دیدگاه جریان تکفیری، عموم مسلمانان، طاغوت و کافر شمرده 

و « حکم بغیر ما انزل اهلل»ها، حاکمان به سبب شوند، چراکه براساس تقسیمات آنمی

( شیعیان نیز از اسالم 44/1از این احکام کافرند. )رفعت سید احمد، « تبعیت»محکومان با 

ق، 1421اند. )الطرطوسی، داشته و گروهی هستند که بر اسالم تحمیل شده خروج تخصصی

( برخی دیگر همنون عموم متصوفه که بخش قابل توجهی از جمعیت اهل سّنت جهان 48

دهند، به سبب خلط در معنا و مصداق شرک و کفر و فهم نادرست از معنای را تشکیل می

من »ی مانده از مسلمانان براساس قاعدهی باقی(، و دسته49گردند )همان، عبادت تکفیر می

والء و »ی ( و یا قاعده6/213)محمد بن عبد الوهاب،« لم یکفر الکافر أو شك فی کفره

 (205شوند. )عبدالرحیم علی، ی اسالم خارج میاز دایره« براء

ها حاکی از آن است که جریان تکفیری داعش، جریانی التقاطی از دو بندیاین دسته

سو با بیان افراطی و متأثّر از محمد است. که از یك« توحید قصور»و « توحید قبور»ریان ج

، شیعیان و اهل تصوّف اهل سنّت را به سبب «توحید در عبادت»بن عبد الوهاب نسبت به 

تکفیر کرده و از سوی دیگر « توسّل، شفاعت، استغاثة»شرک در عبادت و اعمالی همنون 

های های خوارج و جریانهای فکری ابن تیمیه و تأّسی از روشیانبا تأثیرپذیری از بن
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، «توحید در اطاعت»جهادی)تکفیری( چند دهه گذشته در پاکستان، مصر و افغانستان در 

 برند. تیغ تکفیر خود را گشوده و بخش قابل توّجهی از جوامع اسالمی را به مصاف آن می

توان مطرح نمود، تکفیری داعش می ی این مبنای سیاسی از جریانمایهچه به عنوان بنآن

ی تقسیمی خارج از تعری  اسالم و مسلمان، بر و ارائه« توحید»روی و انحراف در فهم کج

و باور به آن « توحید»سو، تعری  حداقلی از این مبنی است. چراکه جریان تکفیری از یك

ی تعریفی کلی و اغماض از فروعات، هرگونه ئهرا نادیده گرفته و از سوی دیگر با ارا

گیری جاهلیّت و طاغوت انگاشتِن حاکمان و محکومان ای برای شکلصدور حکم را زمینه

 آن تلقّی کرده است.

به معنی یگانه دانستن به کار رفته است. )زبیدی، « وحّد»مصدر بابِ تفعیل از ریشه « توحید»

ن، همان، اعتقاد به یگانگی خداوند تعالی است. ای که معنای اصطالحی آ( واژه7/276

زنند و رشته و ریسمانى که همه مسلمانان، بلکه پیروان ادیان آسمانى دیگر به آن چنگ مى

 (65ش، 1386باور دارند. )سبحانی، 

( دارای چنان 39؛ شری  الرضی، 48توحید به عنوان مرز ورود و خروج از اسالم )نساء/

( بلکه تمامی 30قلب آدمیان به ودیعت گذارده نشده )روم/ منزلتی است که تنها در

ای که ( آموزه83کنند. )آل عمران/موجودات در مسیر خود به سوی خداوند یگانه سیر می

( از 9/130ش، 1374ی انبیای الهی به آن )مکارم شیرازی، با وجود فراگیری دعوت همه

تر شوارتر و گره آن از همه پینیدهتر و تصور و درک آن از همه دهمه مسائل علمى دقیق

است، چون این مسأله در افقى قرار دارد که از افق سایر مسائل علمى و نیز از افق افکار نوع 

های در تمامی حوزه« توحید»( از این رو ایمان به 6/126مردم بلندتر است. )طباطبایی، 

الی، دارای تعریفی مطرح شده برای آن یعنی توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افع
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ای خا  حداقلّی از سوی شارع است که تمامی مذاهب اسالمی با وجود تمرکز بر حوزه

(، بر سر این مفهوم مشترک و طریق اثبات ایمان به آن 68د66از مباح  توحید )موسوی، 

که  تصدیقی قلبی است« ال اله الّا اهلل»اتفاق نظر دارند. امّت اسالمی بر آن است که ایمان به 

با قول محقّق گشته و عمل به ارکان، جژئی از ایمان به توحید نبوده و آثار دنیوی این اعتقاد 

شود، بلکه عمل از صفات کمال و یا فروع ایمان شمرده بر ظهور و بروز اعمال مترتّب نمی

 (1/114؛ شهرستانی، 15ش، 1385شود. )سبحانی، می

ای خارج از اندیشه معتدل یمان ایشان، اندیشهبنابراین سنجیدن کردار مؤمنان در اثبات ا

گری در زمینه رکن بودن عمل در ثبوت ایمان به اسالمی است که احیای تفکّر خارجی

 (962د956 /3 ی ،زُمل العطکند.)توحید، و حکم به تکفیر جامعه مسلمانان را دنبال می

رد؛ هرچه انسان از تردید ناپذیر است که باور به توحید درجات و مراتب گوناگونی دا

-ی تصدیق به قلب و اقرار به زبان فراتر رود، در زندگی دنیا و آخرت سعادتمندتر میپرده

چیز بر محور یقین به خداوند سبحان و محو کردن اسباب مه( به طوری که ه2گردد. )انفال/

نسان به قدرت زند. بنابراین هر قدر اعتقاد و ایمان اجهان تکوین از استقالل در تأثیر دور مى

جهان به همان نسبت در برابر او مطیع و منقاد خواهد  یتر گردد، اشیاى الهیه بیشمطلقه

 (6/188)طباطبایی،  شد.

تری از این باور قرار دارند ی پائینچه بیان گشت دلیلی بر کفر افرادی که در مرتبهامّا آن

سلمانان نیز مؤیّد این موضوع ی مگردد. قرآن کریم، روایات اسالمی و سیره مستمرهنمی

ی باور به خداوند، همان تصدیق قلبی و نطق به شهادتین است که بر است که حداقل مرتبه

ی آن، امنیت جان، مال، ناموس و آبروی فرد مسلمان تأمین شده و هینکس حق آن را پایه

ن به جستجو و ندارد که، از برای یقین حاصل کردن این پیام در اندرون پیکره قائالن به آ
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گرا، تکفیرِ ناطقین به توحید را شیوه خود تجّسس بپردازد و با تفسیر حداکثری و کمال

 (2/25؛ کلینی، 1/10 نماید. )بخاری،« طواغیت»و « جاهلیت»ساخته و آنان را منسوب به 

اسالم، ابراز اسالم نمود و  یاناز سپاه ایاز اعراب به دسته یکیکه  یاساس هنگام ینبر هم

سخت مورد  نشد و آن را بر خوف از مرگ و نجات از قتل حمل کردند، یرفتهقول او پذ

 گونهاین را اشخداوند متعال حکم عادالنه و 7نکوهش رسول رحمت ) ( قرار گرفت

إِلَیُْکُم  لِمَنْ أَلْقىأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتََبیَّنُوا وَ ال تَقُولُوا  )یا اعالم کرد:

 مَنَّ بْلُ فَالسَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَُغونَ عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا فَِعنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ کَثِیرٌَة کَذلِكَ کُنْتُمْ مِنْ قَ 

 (94)نساء/ (اللَّهُ عَلَْیکُمْ َفَتبَیَّنُوا إِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ َخبِیراً

 و احکام آن« حکم بغیر ما انزل اهلل». اقسامِ 4.2

حاکمان و محکومان، به سبب آن که به غیرِ حکم الهی  تکفیر یکپارچه و مطلق تمامی

دهند کنند و قوانین وضعی داخلی و بین المللی را مورد اهتمام خود قرار میحکم می

ی نادرست خوارج است. ه( امری ناپسند، غیر شرعی و مطابق با سیر80د81تا، )مقدسی، بی

کند؛ چه در موضوع اصالح ( قرآن کریم چنین انحصاری را تأیید نمی7/479)النسائی، 

(، همننین در 35اختالف زوجین داوری و حکم دو حََکم را پذیرفته و بدان امر نموده )نسا/

مننین ( ه95ماجرایِ صید مُحرِم، دستور به رجوع به داوری دو َحکَم فرموده است. )مائده/

توان برای تمامی قابل تصّور است که نمی« حکم به غیر حکم الهی»حاالت گوناگونی برای 

 ( 84ها، حکم به کفر اکبر، برای حاکم و محکوم به آن صادر نمود. )بازمول، آن

شود این است که ایشان، حاکمی را چه از تتبّع در نظریات دانشمندان اسالمی حاصل میآن

اند که جاحد حکم الهی بوده و آن را انکار ی اسالم خارج دانستهمحدودهتکفیر کرده و از 

چه خداوند نازل فرموده، بنماید؛ به طوری که بر این اعتقاد باشد که، حکم و داوری به آن
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توان بر حکم خداوند مقدّم داشت، حاللی را حرام یا واجب نیست، و حکم غیر خدا را می

حالی است که بر عدم کفر اکبر و خارج کننده از اسالِم حرامی را حالل نمود. این در 

حاکمی که از سر هوی، هوس و شهوت حکمی برخالف حکم پروردگار صادر نماید، 

 ؛ الشنقیطی،337د1/335؛ ابن قیم جوزی، 5/130ق، 1409اتفاق نظر است. )ابن تیمیه، 

امری « یر ما انزل اهللحکم به غ»( از این رو تکفیر مطلق حاکمان و محکومان به سبب 2/103

های نخستین تا کنون است که جریان تکفیری نباید ی اسالمی از زمانخالف فهم اندیشه

اجتهاد و رأی ناصحیح خود در فهم مطلق این حکم را تنها نماد دین حق تلقّی کرده و 

دهند تکفیر و به جاهلیت و مخالفان آن را، که بخش اصلی اندیشه اسالمی را تشکیل می

 (282رک محکوم نمایند. )البوطی، ش

 « والء و براء». مناط تکفیر در 4.3

، یکى دشمنانِ خدا و عداوت و دشمنى دوستان خدا والیت و دوستى به معنای« والء و براء»

؛ ابن حزم، 236د66/254؛ مجلسی، 3/164. )طیّب، است معتقدات یقینی دین مبین اسالماز 

ی از این اصل ارزشمند اسالمی آن را به دستاویز و ( برداشت مطلق جریان تکفیر11/138

؛ الطرطوسی، 137ق، 1410ای برای تکفیر امّت اسالمی مبدّل نموده است. )المقدسی، حربه

ی حق را به این های شرعی، جویندهی گزاره( بررسی و فهم روشمندانه343ق، 1420

کفر اکبر و خروج مسلمانان از  سازد که والء و محّبتی از کفّار، منجر بهحقیقت رهنمون می

گردد که به سبب حّب کفِر کافران به انجام رسد. اما حّب طبیعی ی ایمان میمحدوده

همنون محّبت والدین کافر، دوست داشتن کسانی که به انسان احسان نموده و یا مّتصِ  به 

داشت. باشند، از مباحات محسوب شده و کفر مسلمان را در پی نخواهد صفات حسنه می

( بنابراین مناط و مالک تحقّق کفر از طریق والء، حبّی قلبی است که بر 2/237)ابن عطیه،
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باشد. همننین این حکم ی کفر صورت پذیرد و هر والء و محبّتی از این دست نمیپایه

قابل تطبیق بر اعانه و یاری ظاهری کفّار است، بدین معنی که این یاری و همکاری اگر با 

با مسلمانان و هدف پیروزی و غلبه کافران بر ایشان انجام شود، ناقض  قصد دشمنی

(، امّا اگر این 3/153شهادتین و موجب کفر اکبر و خروج از امت اسالمی است )طبری، 

اهداف را منظور نداشته، بلکه برای امور دنیوی، همانندِ دستیابی به مال، منصب، تثبیت 

آید. تی بزرگ است، ولی کفر به حساب نمیجایگاه و حاکمیت باشد، گناه و ضالل

ی حاطب ( شاهد بر این بیان، تصریح ابن تیمیه در واقعه3/230؛ ابن عاشور، 19/52)قرطبی، 

کند. )ابن تیمیه، بن ابی بلتعه است که کار وی را گناه شمرده، ولی برداشت کفر نمی

 (7/523ق، 1421

دواج مردان اّمت اسالم را با زنان اهل کتاب ی مائده ازی پنجم سورههمننین خداوند در آیه

ب( این درحالی است َو الْمُْحصَناُت مَِن الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتا... الْیَوَْم أُحِلَّ لَکُُم ) :جایز دانسته است

صورت پذیرفته در  تباشد. امّا مواالکه معاشرت مرد با همسرش خالی از محبّت و موّدت نمی

-چراکه سنخ این دوستی متفاوت است و دوستی و محبّتی است که بر پایهباشد، نکاح جایز می

( این در حالی 4/283ش، 1374گیرد. )مکارم شیرازی، ی حّب دین و نصرت کافران انجام نمی

گرا، میان والء مکفِّر و والء نگرانه یا تعمّدی خشونتاست که جریان افراطی با تعمیمی سطحی

احکام صادره پیرامون آن، دچار غلو شده و این معتقد یقینی و  غیر مکفِّر خلط نموده و در

 (5راهه برده است. )القرنی، اجماعی اسالم شری  را به بی

 ی اعمال آنو گستره« جهاد». معناشناخت 4.4

از  ی، در لغت برگرفتهاسالم فقه از ابواب یکی خدا و عنوان در راه مشروع ، جنگ8جِهاد

 ییو توانا یدنرس یزیچ یتنها در کار، به ، مبالغه، تالشمشقت یمعنا به «ج ه د» یشهر
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 مفهوم ینترمهم( 208؛ راغب اصفهانی، 3/133؛ ابن منظور،3/383است. )فراهیدی، 

به  از تالش خا  یا، گونهآن همانند کاربرد عام ،ینید در متون واژه ینا یاصطالح

خود در نبرد با کافران و  یگرد هایییو دارا ، مالخدا با جان ر راهد کردن مبارزه صورتِ

 ،ینجفاست. ) از آن اعدف یااسالم و برپا داشتن شعائر  یو اعتال گسترش با هدف یان،باغ

 یجهاد دفاع به( مفهومی که نخستین گزاره قرآنی در تشریع آن، 3/217 ،ینابن عابد؛ 3/21

در برابر  که ه استداد اجازه مسلمانان و به هشد نازل یهجر اول ر سالد دارد که اختصا 

( 7/138؛  طبرسی، 5/380؛ ابن کثیر، 39د. )حج/از خود بپردازن دفاع به مشرکان هجوم

، و احزاب ، توبهعمران، آل، انفالبقره یژهوبه ،یمدن یهااز سوره یاریدر بس یمتعدد یاتآ

«( قتل»و  «جهد» یلذ ،یمحمدفؤاد عبدالباق) دارد اختصا  آن به متعلق اد و مباح جه به

 یژهورا، به ) ( اکرم یامبرپ یاساس ها و اهدافآن نزول شأن یدنبا یاتآ ینا یلدر تحلکه 

 ،یجره هشتم [ در سالمکه از ]فتح ، از نظر دور داشت، پسو صلح جنگ فلسفه ینهدر زم

 اللت، دو زمان ، در هر مکانمشرکان با همه ظاهر، بر جنگ حسب به شد که نازل یاتیآ

شهرت یافته « آیه سی »( در میان این آیات، آیه پنجم سوره توبه به 41و36،5)توبه،  دارد.

و به نظر برخی از مفسران و فقهاء، ناسخ تمامی آیات صلح و مدارا در قرآن کریم است. 

( برداشتی که جریان 1/242 ،یجوزابن؛ 1/450؛ 1/331 ،یطوس؛ ال1/30 ق،1406، حزمابن)

سازد. )عبدالقادر تکفیری نیز بر آن تأکید کرده و تحرکات میدانی خود را به آن مستند می

با  که این عقیده هستند بر نسخ در برابر، مخالفان( این درحالی است که 288بن عبدالعزیز، 

یات نسخِ آ موردنظر، امکان یاتآ نزول و شأن یخو تار قرآن یاتآ ،قواعد نسخ به توجه

؛ چراکه شرط وجود ندارد ی سی مدارا و صلح، توسط آیات مزبور، و به طور ویژه آیه

نسخ، تحقق تعارض میان ناسخ و منسوخ است. در حالی که، امر به قتال در حالت 
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محمد ؛ 173/2و صفح در حالت ضع  نیست. )زرکشی، توانمندی، ناقض امر به ک  

 ( 2/344؛ طباطبایی، 353و1/305،ییخو؛ 2/215رضا،  یدرش

(، در ردّ دیدگاه نسخ آیات 61( )انفال/وَ إِنْ جَنَُحوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهی )ابن کثیر ذیل آیه

و نویسد: )می خودداری و مدارا به وسیله آیه سی ، که منسوب به برخی از سل  است،

إن هذه  قال ابن عباس و مجاهد و زید بن أسلم و عطاء الخراسانی و عکرمة و الحسن و قتادة

[ 29اآلیة منسوخة بآیة السی  فی براءة قاتِلُوا الَّذِینَ ال یُؤِْمنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْیَوْمِ الْآخِرِ ]التوبة: 

األمر بقتالهم إذا أمکن ذلك، فأما إن کان العدو اآلیة، و فیه نظر أیضا، ألن آیة براءة فیها 

کثیفا فإنه یجوز مهادنتهم، کما دلت علیه هذه اآلیة الکریمة، و کما فعل النبی صلى الّله علیه 

 (4/74( )ابن کثیر، و سلم یوم الحدیبیة، فال منافاة و ال نسخ و ال تخصیص، و اللّه أعلم

ر آن در شرایطی است که امکان آن فراهم باشد. اما اگر ( و امر به قتال د295ی برائت )توبه/آیه

/انفال( به آن اشاره 61گونه که این آیه )دشمن فراوان باشد، صلح و مدارا با آنان جایز است. همان

گونه که پیامبر ) ( در روز حدیبیه عمل نمود. پس منافاتی میان این دو حکم کند. و همانمی

 پذیرد و نه تخصیص، و خداوند داناتر است.یوجود نداشته، و نه نسخ صورت م

نیاز از حضور امام مسلمین و وجوبِ جهاد دفاعی یا همان مقاومت، به طور مطلق یعنی بی

؛ خمینی، 9/453اذن وی، مفهومی اتفاقی میان جریان تکفیری و علمای فرقین است. )حلی، 

محلّ اختالف و دامن زدن به چه در این میان ( امّا آن28/226ق، 1421؛ ابن تیمیة، 1/485

باشد. تفکّر خشونت به نام اسالم شری  است، حکم جهاد طلب یا همان جهاد ابتدایی می

-سو با در هم تنیده نمودن آیات و روایات اسالمی در این موضوع، به گونهافراطی از یك

ر و ای به تفسیر این واجب الهی پرداخته که، نفس جهاد، صرف نظر از این که چه آثا

ی عمل بدان نتایجی را به دنبال خواهد داشت واجبی فراموش شده است که باید جامه
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پوشاند. و از سوی دیگر با تفسیری حداکثری از آیات جهاد، آن را واجبی عینی علیه 

نماید. به طوری که اگر حّتی فقط یك نفر وجود داشته تمامی کافران و مشرکان قلمداد می

( در حالی که در فرهنگ 17د20ا کفّار بر او واجب عینی است. )فرج، باشد، جهاد ابتدایی ب

عبادتی فردی و واجب عینی در حالت کلّی نیست، بلکه در « جهاد با شمشیر»اصیل قرآنی، 

( جهاد، عبادتی جمعی است که مناط آن 25/316یابد. )العثیمین، مواضعی وجوب عینی می

ق، 1380حکم امام مسلمین است. )ابن قیم، براساس مصلحت جماعت مسلمانان، ترغیب و 

بلکه  ،یستن یرمسلمانانو غ مسلمانان یانم یشگیهم وجود تقابل یمعنا جهاد به وجوب( 65

 یتتثب یبرا پایانی حلراهای کارا در تحقّق عدالت و آمال جامعه اسالمی و به عنوان وسیله

شریت و آزادی و عدالت کشیده شده و در ، بر روی دشمنان بو مسلمانان اسالم مصالح

( 1/90 ،یلیزحگردد. )صورت پذیرش حق و برکنار شدن باطل، در جایگاه خود مستقر می

نیز از دیگر  9ناهمگونی و عدم تطابق گفتار و کردار به شهادت اعمالی غیر انسانی داعش

ی . آنان با ارائهوجود دارد« جهاد»ی جریان تکفیری نسبت به مسائلی است که در اندیشه

معیارهای نادرست از ایمان و کفر، امّت اسالمی را داخل در اردوگاه کفر و حرب کرده و 

کنند. کاربست جهاد در ادبیات تکفیری، مصداق کالم با آنان را تجویز می« جهاد ابتدایی»

ای که جهاد (. به گونه83، رضیگهربار علوی است که: )کلمة حق یراد بها الباطل( )

درازی به حقوق جویی خصمانه در راستای دستاسالمی، جز دستاویزی شرعی برای ستیزه

انسانی و تأمین منافع دنیوی جریان تکفیری نیست، امری که قرآن کریم بدان اشاره و از 

 ال تَُقولُوا لِمَْن أَلْقى یا أَیَُّها الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ ِفی َسبِیِل اللَّهِ فَتََبیَُّنوا وَتحذیر نموده است: )

 (94ة( )نساء، إِلَیْکُُم السَّالمَ لَسْتَ مُؤِْمناً َتبْتَُغونَ عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا فَِعنْدَ اللَّهِ مَغانُِم کَِثیرَ
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[ ]خوب )برای جهاد( گام برداشتید،اید، چون در راه خدا اى کسانى که ایمان آورده

]تا « تو مؤمن نیستى»کند مگویید: د شما ]اظهارِ[ اسالم مىرسیدگى کنید و به کسى که نز

 ت.[ متاع زندگى دنیا را بجویید، چرا که غنیمتهاى فراوان نزد خداسبدین بهانه

 

 گیرینتیجه

-به راستی، جای تأمّل بسیار دارد که چگونه در دامان فرهنگ خردنواز قرآنی و روایات اندیشه

و سطحی مطرح شده و با دستاویز قرار دادن عدالت پرور اسالمی، چنین رویکرد سست 

ها برای خود، جا باز کرده و افراد نه چندان کمی نیز مجذوب ای از انساناسالمی، در بین پاره

سو با تکفیر تمامی نماید؛ چراکه از یكاند. جریانی که چنان تیغی دولبه عمل میآن شده

سازد. و از سوی دیگر سخنان حداکثری می جوامع انسانی علیه خود، آنان را مخاطب جهادِ

سازد، که از هرج و مرج گرای خود را متوجّه عموم افراد انسانی میآمیز و میدانتحریك

گونه ای سرابها هستند. جذبهکنونی عالم بشری ملول گشته و خواهان تغییر در زندگی انسان

ایدئولوژی و لسان راستین دین و سیاست، که با گفتاری به ظاهر مبتنی بر شریعت، امّا به دور از 

با وجود مقاومِت بخش قابل توجّهی از نخبگان جوامع اسالمی، نبض بخشی از امّت اسالم و 

جویان تهی از معرفت در سراسر این عالم خاکی را، به دست گرفته و با تلقین گاه حقیقت

 زند.بدیل را رقم میی عدالت و سعادت بشر، خشونتی بیآموزه

ترین موانع تحقق عدالت حلیل مبانی سیاسی جریان تکفیری داعش به عنوان یکی از مهمت

در سطح بین الملل را نیز به دنبال « عدالت گستری اسالم»مورد ادعای آنان، که سیاه نمایی 

هاى جریانبه وجود آمده توسط هرچند منافع داشته است، نشان از این واقعیت دارد که؛ 

هاى ها را به ابزار در سیاست خارجى قدرتهاى بزرگ، این گروهتکفیرى براى قدرت
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چنین  هاى ذهنى و عینى جوامع اسالمى، مستعد رشدزمینهامّا  المللى تبدیل کرده است.بین

، ورزىو طرد تعقل از عرصه دین ی دینیهاآموزه در عدم تأمل. جریانى بوده است

یری رقم زده است؛ به طوری که ایمان به برداشت نادرست و انحرافی را برای جریان تکف

خداوند، حاکمّیت الهی و نواقض آن، در کنار فراخوان به مفهوم فراگیر و گرانسنگ 

جاهلیّت، طاغوت، دارالکفر و داراالسالم، والء »جویی مفاهیمِ ی وضع و پی، ریشه«عدالت»

شده « جهاد اسالمی»ورزی به نام جوامع اسالمی و خشونت« تکفیر»و در نهایت « و براء

طرح و بسط است. از این رو بر صاحبان خرد و علمای امّت اسالمی است که با 

قالب روابط تأثیرگذار سیاسى و ، در المللىوگوهاى دائمى در سطح ملى و بینگفت

وری بین المللی داعش د در تحقق و توسعه های تکفیری د با ناممبانی جریان ،اجتماعى

طلبی را از سو ننگ تکفیر و خشونتری را به بح  بگذارند تا از یكعدالت و سعادت بش

اندیشی عقالنی از دامن زدن ی شری  آیین خاتم زدوده و از سوی دیگر با چارهچهره

 گستری به نام عدالت اسالمی جلوگیری نمایند.ظلم

 نوشت:پی
ست و مقصود از آن . تکفیر، مصدر باب تفعیل از ریشه کفر و به معنای نسبت کفر دادن ا1

باشد. امری که آثاری منسوب کردن اهل قبله )مسلمانان( به کفر و خروج از آئین اسالم می

وسیع و سنگین بر زندگی دنیوی و اخروی شخص گذارده و به موجب آن، دیگر احکام 

 (40شود. )الموجان، اسالم بر او مترتب نمی

میالدی،  2014اسالمی جهانی از سال . شایان ذکر است جریان مذکور با ادعای خالفت 2

(، امّا 2األثرى،خواند )دیگر خود را با عنوان حکومت اسالمی عراق و شام )داعش( نمی
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این نگاشته با علم به این امر، به سبب اشتهار این عنوان در مجامع سیاسی و علمی از آن 

  نماید.استفاده می

و سوریه و همننین در حلقات و دروس  ها در مناطق تحت سیطره خود در عراقتکفیری .3

اند، به طور های اینترنتی منسوب به خودشان انتشار دادهمصوب درسی خود که در پایگاه

و در  تأکید داشته و آن را به چاپ رسانیده« السیاسة الشرعیة»و « نواقض االسالم»خا  بر 

 (128، کنند. )فؤاد ابراهیممیان ساکنان این مناطق توزیع و تدریس می

بار تکفیری، عمومًا های خشونتآثار نگاشته شده در دفاع و توجیه و همننین نقد جریان .4

کند، امّا این نوشتار به ها یاد میاز این جریان« السلفیة القتالیة»و « السلفیة الجهادیة»با عناوین 

را « تکفیری» از این امر پرهیز کرده و واژه« جهاد و قتال»سبب بار ارزشی واژگان قرآنی 

 جایگزین آن نموده است.

قطب و  یدس یعنیدر مصر و منطقه شبه قاره  الممتفکر جهان اس یتدو شخصآثار  .5

المصطلحات »و سید قطب  «یقالطر یمعالم ف»دو اثر  دی، و به طور خا مودو یابواالعل

از  یری،کفت یاناست که به ادعا و برداشت جر یجمله آثاراز  مودودی «القرآن یاالربعة ف

و در ( 8407تا، العدد )الظواهری، بیمحسوب شده سلفیه جهادی )تکفیری( حوزه  یشتازانپ

با عنایت به این که بررسی این انتساب، خود  .اندکرده اشاره هامستندات خود به آن

نماید، این پژوهش در مقام اثبات و نفی این مدعی نبوده و پژوهشی مستقل را طلب می

های شود، به سبب کاربست و استناد به نوشتهز این آثار در ادامه گزارش میاسنادی که ا

 باشد.                                                 این دو شخصیّت در آثار جریان تکفیری داعش می
دو؛ محمد بن عبد الوهاب، به عنوان  ینو مروج افکار ا ّیمابن ق یمیه،افزون بر آثار ابن ت .6

 یة،عرصه؛ صالح السر ینپردازان ایهآثار متأخّر توسط نظر ترینمهم یان،جر یننابع متقدّم ام
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 یسی،عبداهلل النف ی،ابومحمد المقدس ی،الظواهر ایمن عزّام، اهلل عبد فرج، الساّلمعبد

امام )عبد القادر عبد العزیز(، ابوقتاده  یدس ی،ابومصعب السور ی،الزرقاو مصعبابو

 . است نوشته شده یطیابومنذر الشنق ی،ابوهمام االثر ی،الطرطوس یرابوبص ینی،الفلسط

 در الدر المنثور یوطیذکر شده که س هایینام یریافراد در کتب تفس یافرد  یندرباره ا. 7

اسامة بن  اللیثی، قیس بن جثامة بن محلم است؛ کرده گزارش را هاآن ی( تمام202/2د199)

 از مسلمانان.   یاز مسلمانان و فرد یلدرداء، جماعتمقداد بن اسود، ابوا ید،ز

نماید. جهت ای مجزّا را طلب میآن، نگاشته ی اعمال. سخن از جهاد، احکام و گستره8

نوشته صی  اهلل صرّامی و سعید عدالت نژاد در جلد « جهاد»باره به مقاله در این اطالع بیشتر

این بخش نیز از آن استفاده شده است،  که در نگارش« نامه جهان اسالمدانش»یازدهم 

 مراجعه نمائید.

ای است که از سوی داعش در فضای مجازی منتشر گشته و تمام نشریه« مجلة النباء. »9

ای عملیات جهادی )نظامی د تروریستی( داعش را به همراه جزئیات به صورت دوره

 نماید.منعکس می
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 . هد1434

 .ش1382 کتاب، بوستان قم، ،اسالم اندیشه در عدالت بهرام، کاظمی، اخوان (20

 .ش1381 نشرنی، تهران، ایرانی، ی¬اندیشه در شهر آرمان اهلل، حجت اصیل، (21

 انتشار، سهامی شرکت تهران، هشتم، آرام، احمد ترجمه قرآن، در انسان و خدا توشیهیکو، ایزوتسو، (22

 .ش1392

 المحسن، دار الجزائر، االولی، الطبعة الجهاد، و التکفیر فی المتشابه و المحکم عمر، بن محمد بازمول، (23

 . هد1429

  .ق 1410 کثیر، ابن دار بیروت، چهارم، البخارى، صحیح إسماعیل، بن محمّد البخارى، (24

 م،2006 تابستان ،34 سیاسى، علوم نشریه ،(الدن بن تا تیمیه ابن از: جهاد) مهدی، أحمد، شیخ بخشی (25

169- 194. 

 های پژوهش ،(پیامبران نقش بر تأکید با طباطبائی عالمه رمنظ از اجتماعی عدالت) اهلل، علی بداشتی، (26

 266د245 ،1391 ،10و9 زمستان، و پاییز اخالقی،

 .م 2008 المغرب، البیضاء، دار الثانیة، الطبعة السیاسة، و اإلسالم اإلله، عبد بلقزیز، (27

 الجهادیة، السلفیة االممیة یال االقلیمی السلفی الجهاد من الجهادیة القتالیة السلفیة العقیدة نسیم، بلهول، (28

 . م2013 الندیم، ابن الجزائر، االولی، الطبعة

  تا،¬بی الجهاد، و التوحید منبر موقع نشر الدن، بن جمالت و کلمات جامع آرشی  اسامة، الدن، بن (29

 . هد1411 دارالدعوة، قاهرة، البنا، حسن الشهید االمام رسائل مجموعة حسن، البناء، (30

 بنیاد مشهد، چهارم، صابری، حسین ترجمه مذهب، یا بدعت سلفیه رمضان، دسعی محمد البوطی، (31

 .ش1389 اسالمی، های پژوهش

 .ش1390 ،(ع) صادق امام دانشگاه تهران اول، سلفیه، و بنیادگرایى احمد، پاکتنى، (32

 . هد1429 االمین، محمد دار دمشق، االولی، الطبعة الدینی، التطرّف ظاهرة سفیراحمد، الجراد، (33

 و ترجمه المللی بین مرکز قم، اول، اسالم، در عدالت نظریه بر درآمدی عبداهلل، ری،جعف (34

 . هد1393 ،( )نشرالمصطفی

 دار بیروت، بالقرآن، القرآن إیضاح فى البیان أضواء مختار، بن محمد بن امین محمد شنقیطى، جکنى (35

  . هد 1415 بیروت النشر، و للطباعة الفکر

 .ش1380 اسالمی، انقالب و خمینی امام پژوهشکده تهران، عدالت، نظریه حسین، محمد جمشیدی، (36
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 .ش1375 اسراء، تهران، اول، بشر، حقوق فلسفه اهلل، عبد آملی، جوادی (37

  هد1434النشر، و لألبحاث مدارات القاهرة، االولی، الطبعة الجهادیة، السلفیة فی دراسات اکرم، حجازی، (38

  .م2005 دارالخیال، لبنان، عده،للقا الثانی الجیل الزرقاوی فؤاد، حسن، (39

 ،29تابستان، البالغة، نهج پژوهشهای ،(حکومت مردم حق عدالت، اجرای) رضا، محمد حکیمی، (40

 .66د50 ،1389

 علیهم البیت آل مؤسسه قم، الفقهاء، تذکره المطهر، بن علی بن یوس  بن الحسن ،(عالمه) حلّی (41

 .هد1414 ،السالم

  هد1416 الجهاد، و التوحید منبر موقع نشر الطاغوت، مصطفی، المنعم دعب ،(الطرطوسی ابوبصیر) حلیمة (42

 الدولی المرکز لندن، الثانیة، الطبعة الدیمقراطیة، فی االسالم حکم دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، (43

 . هد1420 اإلسالمیة، للدراسات

 .هد1421 الجهاد، و التوحید منبر موقع نشر اهلل، االّ اله ال شروط دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، (44

 .هد 1420 االسالمى، النشر مؤسسة قم، هشتم، الوسیلة، تحریر اهلل، روح خمینى، (45

 .ق1430 ،الخوئى االمام آثار احیاء موسسة قم، القرآن، تفسیر فی البیان ابوالقاسم، سید خویی، (46

 .م1992 جا، بی مصر، الشرائع، عن امتنع فیمن القاطع القول ، الدین عصام دربالة، (47

 اسالمی، بنیادگرایی ی¬پدیده بررسی عرب جهان در معاصر اسالمی های¬جنبش هرایر، دکمجیان، (48

 . ش1390 کیهان، تهران، ششم، احمدی، حمید ترجمه

 . هد1381 اساطیر، تهران، حلبی، اصغر علی ترجمه االخالق، تهذیب مسکویه، ابن رازی، (49

 .ش1362 مرتضوی، تهران، دوم، القرآن، الفاظ مفردات محمد، بن حسین اصفهانی، راغب (50

 ،(اسالم اصیل معتدل خردباوری نقد بوته در افراطی خردستیزی و خردگرایی) مهدی، سیّد رحمتی، (51

 .237د207 ،1393 ،28 تابستان، و بهار دینی، پژوهش

 . م2014 دارالمعرفه، بیروت، المنار، تفسیر محمد، سید رضا، رشید (52

 .م1991 النشر، و للکتب الریس ریاض لندن، الرافضون،: المسلح النبى سیداحمد، رفعت، (53

 مجموعه ،(«القاعده» هاىخشونت گسترش در «عزّام عبداهلل» جهادى تفکر تأثیر) طاهر، محمد رفیعی، (54

 .23د57 ش،1393 ،1 ،اسالم علماى دیدگاه از تکفیرى و افراطى هاى جریان جهانى کنگره مقاالت

 اوّل، شیرى، على: تحقیق القاموس، جواهر من العروس تاج محمّد، بن المرتضى محمّد السیّد دى،الزَّبی (55

 .ق، 1414 الفکر، دار بیروت،

 .تا¬بی الجهاد، و التوحید منبر موقع نشر المضیئة، الکلمات ابومصعب، الزرقاوی، (56
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 . هد1410 عرفة،دارالم بیروت، اول، القرآن، علوم فی البرهان اهلل، عبد بن محمد زرکشی، (57

 الریاض، االولی، الطبعة احکامه، و ضوابطه و اسبابه و مفهومه التکفیر محمد، بن علی العطی ، زمل (58

 . هد1431الرشد، مکتبة

 مؤسسه تهران، دوم، روستایى، صغرى ترجمه مصر، در گرىسلفى دیگران، و مصطفى زهران، (59

 .ش1393 نور، سازاناندیشه مطالعات

 . م2002 المحروسة، مصر دار القاهرة، االولی، الطبعة عرفته، کما الظواهرى نأیم منتصر، الزیات، (60

 دار بیروت، االولی، الطبعة اسالمی، منظور: االرهاب و المقاومة بین االسالمیة الجماعات احمد، سادات، (61

 . هد1434 البیضاء، المحجة

 .ش1386 مشعر، تهران، شیعه، عقاید سیمای جعفر، سبحانی، (62

 .ش1385 ،(ع) صادق امام مؤسسه قم، دوم، السنّة، و الکتاب فی الکفر و االیمان د،ددددددددددد (63

 .م1991 الجهاد، و التوحید منبر موقع نشر سوریا، فی الجهادیة التجربة ابومصعب، السوری، (64

 . هد1425 الجهاد، و التوحید منبر موقع نشر العالمیة، االسالمیة المقاومة الدعوة دددددددددددددددد، (65

 ،2 پاییز، متعالیه، سیاست ،(کریم قرآن منظر از سیاسی عدالت راهبردهای) کاظم، سید باقری، دسی (66

 .28د7 ،1392

 . هد1404 نجفی، مرعشی اهلل آیت کتابخانه قم، المأثور، تفسیر فی المنثور الدر الدین، جالل سیوطی، (67

 .م1993 دارالشروق، قاهره، االسالم، و العالمی السالم قطب، سید شاذلی، (68

 .هد 1412 الشروق، دار قاهره، د بیروت القرآن، ظالل فى ددددددددددددددد، (69

 .ش1387 احسان، تهران، زاده، حسن ابوبکر ترجمه اسالمى، تفکر مبانى ددددددددددددددد، (70

 .م1993 دارالشروق، قاهره، ، الطریق، فی معالم ددددددددددددددد، (71

  ش1394 ،(ع) البیت اهل لمدرسة داراإلعالم قم، ل،او تشکیالت، و افکار داعش عبدالمحمد، شریفات، (72

 . هد1414 هجرت، قم، اول، البالغة، نهج ،حسین بن محمد الرضى، شری  (73

 .ق1368 الحدیدة، بالسکة التجاریة مکتبة النحل، و الملل عبدالکریم، الشهرستانی، (74

 طهران، اول، قطب، سید اندیشه در سیاسى مذهبی اصولگرایى و جاهلیت مفهوم سخن، گل شهری، (75

 . ش1391 احسان، نشر

 معاصر، واندیشه دانش فرهنگی موسسه تهران، ،(ع) علی امام نامه دانش اکبر، علی رشاد، صادقی (76

 .ش1380
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 ىجامعه اسالمى انتشارات دفتر قم، ،پنجم القرآن، تفسیر فى المیزان ،سیدمحمدحسین طباطبایى، (77

 .ق 1417 قم، علمیه حوزه مدرسین

 .ش1372 خسرو، ناصر انتشارات تهران، سوم، القرآن، تفسیر فی البیان مجمع حسن، بن فضل طبرسی، (78

 . هد1412 دارالمعرفة، بیروت، اول، القرآن، تفسیر فی البیان جامع جریر، بن محمد طبری، (79

   . هد1413 االمیره، بیروت، تفسیرالقرآن، فی التبیان حسن، بن محمد ،الطوسی (80

  .ش1378 اسالم، انتشارات تهران، دوم، القرآن، تفسیر فی البیان یباط عبدالحسین، سید طیّب، (81

 .8407 العدد االوسط، الشرق صحیفة ،(الدینامیت) ایمن، الظواهری، (82

 .تا¬بی ،21العدد االسبوعی، العربی جریدة ،(مفقود واقع و منقولة عقیدة البراء، و الوالء) ددددددددددددد، (83

 . هد1421 القربی، ذوی قم، ،الکریم القرآن اللفاظ مفهرسال المعجم محمدفؤاد، ،عبدالباقی (84

 االولی، الطبعة الظواهری، أیمن الی عزّام اهلل عبد من القاعدة تنظیم و االرهاب حل  علی، عبدالرحیم (85

 .م2004 المحروسة، مرکز القاهرة،

 الثانیة، الطبعة اهلل، سبیل فی للجهاد العدّة إعداد فی العمدة رسالة ،(سیدامام)العزیز عبد بن عبدالقادر (86

 هد،1424 التوحید، مطبعة بیروت،

 الطبعة سلیمان، ابراهیم بن ناصر بن فهد: ترتیب و جمع ورسائل، فتاوى مجموع صالح، محمد العثیمین، (87

 . هد 1413 الوطن، دار الریاض، األخیرة،

 .تا بی لجهاد،ا و التوحید منبر موقع نشر الجهادیة، األجوبة و األسئلة عبداهلل، عزّام، (88

 . هد1395 پیشاور، اإلعددالمددی، عددددزام الددددشهید مرکددز العالمی، التآمر ددددددددددد، (89

 . هد1395 پیشاور، اإلعددالمددی، عددددزام الددددشهید مرکددز اجتهاد، و فقه الجهاد فی ددددددددددد، (90

 حوزه تبلیغات دفتر قم، م،دو وهابیت، و گری سلفی اعتقادی مبانی مهدی، سید موسوی، علیزاده (91

 .ش1393 علمیه،

 .ش1366 ،(س) الزهرا تهران، المدنیة، السیاسة محمد، بن محمد فارابی، (92

 . هد1425 اسوه، قم، دوم، العین، کتاب احمد، بن خلیل فراهیدی، (93

 .تا بی الجهاد، و التوحید منبر موقع نشر الغائبة، الفریضة الجهاد السالم، عبد محمد فرج، (94

 .ق1421 الرسالة، مؤسسه بیروت، المحاذیر، و اآلمال بین االسالمیة الصحوة یوس ، ،القرضاوی (95

 .ش1364 خسرو، ناصر انتشارات تهران، اول، القرآن، الحکام الجامع احمد، بن محمد قرطبی، (96

  هد1429 العلمیة، الدراسات دار المکرمة، مکة االولی، الطبعة الکفار، بمواالة الکفر مناط عبداهلل، القرنی، (97

 .91د81 ،1386 ،69 فروردین، کوثر، فرهنگ ،(عدالت گسترش و برقراری موانع) ابراهیم، کاملی، (98
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 چهارم، آخوندى، محمد و غفارى اکبر على تصحیح الکافی، ،اسحاق بن یعقوب بن محمد کلینی، (99

 .ق1407 اإلسالمیة، الکتب دار تهران،

 جهانى کنگره مقاالت مجموعه ،(زنان حقوق نقض و تکفیرى هاىجریان) محبوبه، کوهستانی، (100

 .321د295 ش،1393 ،5 ،اسالم علماى دیدگاه از تکفیرى و افراطى هاى جریان

 بیروت، السادسة، الطبعة المعاصرة، المسلمین حیاة فی الدّین فی الغلوّ معلّا، بن عبدالرحمن اللویحق، (101

 . هد1417 الرسالة، مؤسسة

 دار بیروت، دوم، االطهار، االئمة اخبار لدرر الجامعة االنوار ربحا تقی، محمد بن باقر محمد مجلسی، (102

 .ق 1403 العربی، التراث إحیاء

 تهران، حیدری، علیرضا و مینوی مجتبی تصحیح ناصری، اخالق نصیرالدین، طوسی، محقق (103

 .ش1369 خوارزمی،

 العلیقی، الحص ومحمد الفوزان، فوزان بن صالح تصحیح الشخصیة، الرسائل عبدالوهاب، بن محمد  (104

 . هد1398 الریاض، مطابع الریاض، االولی، الطبعة

 موسسه قم، دوم، شیخی، رضا حمید ترجمه حدی ، و قرآن دانشنامه محمد، شهری، ری محمدی (105

 .ش1391 الحدی ، دار فرهنگى علمى

 .ش1390 ،(ع) صادق امام دانشگاه تهران، اول، القاعده، فکرى بنیادهاى محمد، محمودیان، (106

 .ش1382 نى، نشر تهران، طالبان، سلطه سال پنج و افغانستان وحید، مژده، (107

 . ش1390 صدرا، تهران، هجدهم، ،1ج آثار مجموعه مرتضی، مطهری، (108

 . هد1410 الجهاد، و التوحید منبر موقع نشر الجلیة، الکواش  عاصم، ابومحمد المقدسی، (109

 .تا بی الجهاد، و التوحید منبر وقعم نشر الدین، اصول بعض فی الموحدین تحفة دددددددد،ددددددددد (110

 .ش 1374 تهران، اول، اإلسالمیة، الکتب دار ،نمونه تفسیر ناصر، شیرازى، مکارم (111

 ،(ع) طالب ابى بن على امام مدرسه نشر قم، نهم، راهى، دو سر بر وهابیت ناصر، ددددددددددددد، (112

 .ش1386

 . هد1425 الفاروق، سنا جدة، االولی، الطبعة االرهاب، حسین، بن احمد الموجان، (113

 احسان، تهران، دوم، نژاد، یوسفی سامان ترجمه قرآن، در چهارگانه اصطالحات ابواالعلی، مودودی، (114

 .ش1389

 الرسالة، مؤسسة بیروت، الدستور، و القانون و السیاسة فی هدیة و االسالم نظریة دددددددددددددددددد، (115

 .ق1400
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 .ش1388 اجتماعى، و فرهنگى مطالعات پژوهشکده تهران، نظرى، بنیادگرایى مبانى احمد، موصلى، (116

 کنگره مقاالت مجموعه ،(تکفیرىسلفى جریان اندیشه در حکومت الگوى) اسماعیل، محمد نباتیان،  (117

 .442د414 ش،1393 ،2 ،اسالم علماى دیدگاه از تکفیرى و افراطى هاى جریان جهانى

 االسالمی، النشر مؤسسة قم، دوم، ،االسالم شرائع شرح فی الکالم جواهر حسن، محمد ،نجفی (118

 . هد1429

 .ش1369 اسالم، پیام قم، زمانى، مصطفى مسلمین، انحاط و جهان خسارت حدود ابوالحسن، ندوى، (119

 .م1991 العلمیه، دارالکتب بیروت، الکبری، السنن ، شعیب بن احمد عبدالرحمن ابی النسائی، (120

 .ش1375 اساطیر، تهران، اقبال، عباس تصحیح مه،سیاستنا علی، بن حسن طوسی، الملك نظام (121

  .هد 1419 دارالفکر، دمشق، اول، االسالمى، الفقه فى الحرب آثار مصطفی، الزحیلى، وهبة (122


