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دریافت -1932/11/22 :پذیرش1931/2/4 :

چکیده
شناختتحلیلیوانتقادیجایگاهمفهومجهااددرمباانیفراریورفتاارسیاسای
محوریتاساسیمقالهراتشریلمیدهدومیکوشدتابراساسروشکیفای

داعش
تحلیلتاریخیواسنادیوابزارفیشبرداریبهایا ساوالاساسایپاساددهادکاه
مفهومجهادچهجایگاهیدرمبانیفرریورفتاارسیاسایداعاشدارد؟یافتاههاای
مقالهنشانمیدهدکهمواردینظیرنفیجهاددفاعیوتأکیدبرجهادفتح،قراردادن
جهادذیلاصولدی ،عرفیوفردیسازیجهاد،گسترشدامنهشمولیتجهاد،عدم
توجهبهقوانی جهادوتأکیدبارخشاونتتاامواباداعیایجدیادهماننادجهادهاای
نراح،پزشری،کودکانوجهادسایبری-رسانهایمولفههایاساسیدیدگاهداعاش
نسبتبهجهادراتشریلمیدهد.مقولهجهادازدیدگاهداعشدچاربسا مفهاومی
شدهومورداستفادهابزاریقرارگرفتهاستونتیجهای برداشتِغل وتحریفشده
دینیآنهابهشرلانواعاعمالشنیعووحشیانهبروزکردهاست.
واژگان کلیدی :جهاد،داعش،سلفی-ترفیری،وهابیت،تروریسم.

،گرایشآیندهپژوهیمطالعایسیاسیانقالباسالمی،دانشگاهشاهد،تهاران(نویسانده

.8دانشجویدکتریعلومسیاسی
مسئول) f.mjavad@yahoo.com
 z_ghafari@yahoo.com
.9دانشیارعلومسیاسیدانشگاهشاهد،تهران
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مقدمه
امروزهبرخیازگروههایبنیادگراجهتنیلبهاهدافخودازابزارتروریسموخشاونت
بهرهمیبرند.تروریسمیکهاماروزهدرشاعاعجررافیااییخاورمیاناهوشامالآفریقاادرحاال

فعالیتاست،گونهایازخشونتسیاسیعریاناستوهر چندازابتدایهزارهسوممایالدی،

بهطورویژهدردستورکارامنیتیکشورهاقرارگرفتهاست،منتهااشارلاخیارترفیاریآندر
هایتازهدرجهانعربازالیههایپنهانیسر بارآوردهکاهدرقالا 


درپیخیزش
ای منطقه
وجودشرافهایعمیقِقومی امذهبی

تهدیدجدیامنیتیبهمرات خش ترظاهرشدهاست.
درخاورمیانهوژرفترشدنای شرافهابهواسطهجنگقدریهاوخألامنیتیایجادشاده،

منطقهخاورمیانهرابهبهشاتگاروههاایافراطایهماننادداعاشمبادلسااختهاسات.داعاش
یافتهتری سازمانتروریستیاستکهتحتنامشاخهالقاعادهدرکشاور
قدرتمندتری وسامان 
عراق،پسازتهاجمسال9009آمریرابهای کشورظهاوریافات.قادریگارفت داعاشدر
هایگستردهای،نهتنهاای دوکشورراباابحارانامنیتایو


سوریهوسیطرهآنبربخش
عراق،
تهدیدسرزمینیروبروساختهبلرهتهدیداتیرابرایامنیتمنطقهایوبی المللیایجاادکارده
است.عدهای برای اعتقادبودندکهای گروهتروریستیپسازمادتیازبای خواهادرفات،
منتهاعلیرغمگذشتقری بههشتسالازاقدامایعلنیوسازمانیافتهداعشعلیاهماردمو
دولتهایمستقردرای کشورها،کماکانپیررهفراریوعملیااتیآنتاداومیافتاهاسات.از
همی رویذه هابهسمتبرخیابعادبنیادیداعشهماننداعتقادبهجهادوباقرائاتخاا 
خودآنهامتبادرمیشود کاهازاهمیاتزیاادیبرخاورداراسات.درمطالعاهپدیادهتروریسام
سازمانیافتهایهمانندداعش،مطالعههمزمانعلالخیازشوهمینای پیشاینهگاروه،رهباران

فرری،عللاساتمرارفعالیاتهااومهمتارازهماهخاساتگاههاایفراریونظریااتی،درکناار
کنراشدرمؤلفههایپیشبرندهفعالیتای گروه،ازاهمیتزیادیبرخاورداراسات.ازایا 

نظرگاهیریازموضوعایمحوریجریانسالفی -ترفیاریداعاشکاهباهناوعینقطاه قال
اندیشهسیاسیواستراتژینظامیآنهانیزبهحسابمایآیاد،مؤلفاهجهاادمایباشاد.شاخصاه
اصلیداعشاستفادهازحربهترفیردربرابردشمنانوالگویعملیمبتنیبارجهااداساتکاه
بسامدزیادیدربی مسلمانانایجادنمودهاست.ای جریانبیشازسایرمفاهیمبررویجهااد
تأکیاادداردآآنیااهباعاایافاازایشتااوانوقاادریماشاای جنگاایای ا گااروهشااده،اسااتفاده
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حداکثریازجهادآبدونتوجهبهمؤلفههایبنیادیآندرفقهشیعه،اهلتسن وشریعتباوده
است.داعشجریانیسیاسی-اجتماعیاستکهجهتنائلآمدنبهمقاصدحرومتی،اعماال
جهادخشونتآمیزبهصوریمسلحانهوقهریرارناگولعاابدینایواساالمیمایبخشاد.
هدفاصلیپژوهشپیشروشناختتحلیلیوانتقادیجایگاهجهاددرمبانیفراریورفتاار

عملاایداعااشماایباشااد.جهااتدسااتیااافت بااهایا مهاام،اهااداففرعاایهمانناادشااناخت
سرچشمههایفرریداعشدرموردجهاد،بررسایآراونظارایمفتایهاایداعشایجهاادو

بررسیمبانیفرریواندیشهایجهادازدیدگاهداعشموردنظراست.ازرهگذراهمیتایا 
مسئله،سوالاصلیمقالهای اساتکاهمولفاهجهاادچاهجایگااهیدرمباانیفراریورفتاار
سیاسیداعشدارد؟روشتحقیقای مقالهکیفیوازنوعمطالعایاسنادیاست .


چهارچوب مفهومی پژوهش
جهادرکنیازارکاندی وبخشمهمیاززندگیهرمسلمانیرابهخوداختصاا داده
است.جهادبهآدمیحیایمیبخشدوازآرمانهایالهیوکرامتانسانیویپاساداریمای-
کند.ای مؤلفهدر فرهناگاساالممنزلاتواالیایداردودربای عباادایباهمثاباهدرخشاش
خورشیدنسبتبهنوردیگرستارگاناست(آقاباقری.)831:8931،فقهاىاسالمیدرتقسایم-
بندىخود،جهادراجزءعابااداتاىآوردهانادکهنیازبهقصدقرباتداردآیعناىمجاهادبایاد
«قربةالىاللّه»اسلحهباهدساتگایاردوواردکارزارمبارزهشود.درقرآننیزکلماتىکاهبار
جهادصدقمىکند،اغل همراهباجمله«فىسبیلاللّه»آوردهشادهاسات.قارآنشاریفباه
کرایامربهجهادمیکند،یاازفضیلتآنسخ میگویدوبیشتری آیایای کتابمقادس
بعدازمعاد،دربارهجهاداست.معنایجهادازلحاظشرعیای استکاهانساانبااگذشات از
جانومالخویش،درراهبرتریتوحیدوکلمهاسالم،پایههایرسالت،اقامهشعائرماذهبیو
برافراشت پرچمدی الهی،تالشومبارزهکند(نوری.)89:8911،نرتهدیگاراینراهازمنظار
اسالمهمهزندگیوحیایانسانبرمبنایجهاداست.قرآنکریممؤمنانرابهپیرااروجهااد
درراهخداوندتشویقمینمایدومجاهداندرراهخداونادرابارنشساتگانراکادبرتاریداده
سورهمبارکهنساءمیفرماید  :

است.آنجاکهدرآیه29
«الیستویالقاعدونم المؤمنی غیراولیالضرروالمجاهدی فیسابیلا بااموالهموانفساهم،
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فضلا المجاهدی باموالهموانفسهمعلیالقاعدی درجاةوکاالوعادا الحسانیوفضالا 
المجاهدی علیالقاعدی اجراعظیما».یعنیاینره«:مؤمنانیکهبیهیچرنجوآسایبیازجناگ
سربرمیتابند،باکسانیکهبهمالوجاانخاویشدرراهخاداجهاادمایکنناد،برابارنیساتند.

کسانیراکهبهمالوجانخویشجهادمیکنند،برآناانکاهازجناگسارمیپییناد

خداوند
تریدادهاستوخداهمهراوعدههاینیراودادهاساتوجهادکننادگانرابارآنهااکاهاز

بر
جهادسرمیتابند،بهمزدیبزرگبرتریدادهاست».عالوهبرای روایایفراوانینیزازپیاامبر

اکارم(

)واماماانمعصاوم(ع)دربااارهاهمیاتجهاادنقالشاادهاسات.پیاامبراکاارم(

)

میفرمایند«:بهتری کارهانزدخداوندنمازبهموقع،سپسنیریبهپدرومادروآنگاهجهااد
درراهخداست»(نهجالفصااحه.)89،عاالوهبارایا امیرمؤمناانعلاى(ع)درخطباه93نهاج
البالغهراجعبهاهمیتجهادمىفرماید«:جاهااددرىازدرهااىباهاشاتاساتکاهخااداآن
رابهروىدوستانخا

خودگشودهاستوآنلبااستاقاواوزرهماحارامحااقتاعااالىو

ساپارماحاراماوساتهارکاهازروىمایالورغابات،جاهااادراتااركکانااد،خاداونااد
جااماهذلتوخاوارىباهاوباپاوشااناد،ومشمولبالگردد».برخیمواقعمقصودازجهاددر
اسااالمجهااادابتااداییاساات.درجهااادابتااداییمساالمانانبااهاادفگسااترشدی ا اسااالمدر
سرزمی هایکفر،اعتالیکلمهتوحید،برقاراریاحرااماساالمیونجاایانساانهااازورطاه
گمراهیوجهلبهجهادمیپردازند.بههمی اعتبارجهادابتداییدرپاسادباهحملاهوهجاوم
دشم صورینمیپذیردآبلرهباهدفعرضاه دیا اساالمباهکاافرانوگساترشایا آیای 
نجایبخشدرسراسرجهانانجاممیگیرد.بهجهتاینرهمستربرانازنفاوذتعلایماساالمباه
تشنهکامانعلموایمانممانعتمیکنندوجهادباطاغیانباهمعناایازمیاانبرداشات ماانعو
دفعحاج جهترسیدنمعارفناببهمحرومااناسات(جاوادیآملای:8919،ج.)911،2
برخیآیایدرقرآندرخصو ای قسمازجهاداشارهشادهاسات.ازجملاهاینراهدرآیاه
981سورهمبارکهبقرهاینگونهآوردهشدهکه«:کاُتاِ َعاَلَیاْراُمُالْقاِتااالُوَهااُوَکااُرْهلَرااُمووَ
عاَساىاَنْتاَراْرَهاُواشاَیاْئاًوَهاُوَخاَیاْرٌلَراُم».یعنیاینره«:حرمجهادبارشامامقاررشاددر
حالىکهبرشماناگوارومرروهاست،لیر چهبسیارشودکهچیزىراشمانااگوارشامارید،
ولىبهحقیقتخیروصالحشمادرآنبودهاست».همینای درآیاه39ساورهتوباهاینگوناه
آمدهکه«:یااَیُّهَاالنَّبِىُّجاهِدِالْرُفّارَوَالْمُنافِقی َوَاغْلُظْعَلَیوهِمو»یعنیاینره«:اىپیامبرباکاافرانو
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منافقانجهادک وبرآنهابسایارساختبگیار».بااتأمالدرمبااحثیکاهدرخصاو

جهااد

ابتداییاشارهشدمبره میگرددکههدفاصلیجهانابتداییای استکهدشمناناسالماز
سپاهاسالمترسداشتهباشندوفرردستاندازیبهکیانسرزمی هاایاساالمیباهذها 

هیمنه
آنهاخطورنرند.ازای روچنانیهمسلمانانحیایوجودیگسترهجررافیااییواساالمیرادر
معرضتهدیدببینند،باتوکلبهخداووعدهنصری،باتماموجودجهادابتداییرانص العای 
خودقرارمیدهند.البتهدردستورکارقرارگرفت جهادابتداییمنوطبهرعایاتشارای ذیال
است:
-

ای جهادبااحضوراماممعصوم(ع)ویانای خا اوواج مایشاودودرزماان

غیبتامامکهاختیاراموربهدستولىفقیهعادلاستاواج نیست.
-

نرتهدیگراینرهاحاتاماالحصولناتایاجاه،شرطاساسیاست.

-

دعویبهاسالمقبلازشروعجنگنیزضروریبودهواولویتدارد.

-

مردبودن،تواناییمالیوجسمی(دهقانینژادوهمراران .)830:8913،

ازسویدیگربخشزیادیازتوصایههاایاساالمدرخصاو

جهااددفااعیاسات.هاار

ماوجاودىازهاساتااىوماناافااعخااودبااههاارشاراالماماراا ،دفاااعمااىکانااد.ایاا 
ماوضاوعدرفاطاریاناساانوساناتهارجاامعهاىنهفتهاست.زمانیکهکاافرانباهکشاور
یاکشورهایاسالمییورشببرند،برقاطبهمسلماناندفاعدربراباردشامنانجهاتصایانتاز
دی وکیانخودواج استودرایا راهبااوقافماالوجاانخاودبایادازهایچکمرای
فروگذارنرنند.درچنی شرایطیدی واج میکندکهمسالمانانبادونفاویوقات،مقابلاه
نمایندوازقلمرواسالمدفاعکنند.ای جهادبرهرقشریازجامعهازمارد،زنوکاودكکاه
تواناییمقابلهدربرابرتجاوزرادشم داشتهباشند،واج است.درجهاددفاعیاذنواجااز 
ولیفقیهالزمنبودهومسلماناننبایددرانتظارکس اجازهازویجهتخنثاینماودنیاورش
دشم باشند.درقرآنکریمبرخیآیایدرخصو

جهادابتداییوجوددارد.ازجملهاینره

درآیه998سورهبقرهاینینی اشاارهشادهکاه«:ولوالدفاعا النااسبعضاهمبابع لفسادی
االرضولر ا ذوفضلعلیالعالمی ».یعنیاینره«:اگرخداوندبعضیازماردمراباهوسایله
بعضیدیگردفعنمیکرد،زمی تباهمیشاد،ولایخادابارجهانیاانفضالوکارمخاویشرا
ارزانیمیدارد».همینی درآیه820سورهبقرهاینگونهاشارهشدهکه«:وَقااتِلُوافِاىسَابیلِاللّاهِ
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الَّذی َیُقاتِلُونَرُمو».یعنیاینره«:ودرراهخداقتالکنید،باکسانىکهباشمامىجنگند» .
نهایتاجهادبانفسامارهازدیگراقسامجهادهابهشمارمیآیدکهباهتعبیاریبرتاری ناوع
جهادنیزمحسوبمیشود.نفسامارهنیزامرکنندهبهرذایلاست.پیامبراکرم(

)جهاادباا

نفسراجهاداکبرنامنهادهاند(بحاراالنوار،ج.)19:30درباط انساانهماوارهمیاانساهگاناه
عقل ،وجداناخالقیونفسامّارهنبردیدائمیبرقاراراسات.باهتعبیاریبای دوبعادزیباای

ملروتی،بعدشهوانیوغرایزحیوانیآدمیجدالیسرنوشتسازهستکهدرمواردیعقالو
وجداناخالقیفردبرنفسامّارهمستولیمیگرددوبالعرس .
ویژهایداردآاغل قری بهاتفااقفقهاایشایعه
فقهشیعهدرماهیتجهادابتداییدیدگاه 
پذیرفتهانادآمنتهاابارخاالف

تقسیمبندیجهادبهدونوعابتداییودفاعیراهماننداهلسنت

اهلسنت،جهادابتداییرامشروطبهامارامااممعصاوممبساوطالیاددانساتهاناد.فقهاای اهال
سنّت جهاادابتاداییرادرصاوریوجاودمصالحت اساالم ومسالماناندرآن-کاهحااکم،
آنراتشخیصمیدهاد -واجا  دانساتهاناد.درحاالحاضارشاخصاهی

چه عادلو چهفاسق،
اصلیداعش،بهرهگیریازحربهیترفیردربرابردشمنانوالگویعملیمبتنیبرجهاداسات
کهبیشتری کمکرابهتقویتای جریانسلفیاترفیرینمودهاست .


پیشینه پژوهش
موجپژوهشهادرخصو

گروهتروریستیداعشهمزمانبااآغاازبحارانساوریهوباه

ویژهازسال9089بودهاست.تاکنونمقاالیزیاادیدرپاژوهشهاایداخلایوخاارجیدر
خصو

داعشنگاشتهشدهاست.منتهااکثرای تحقیقاایباهدالیالشارلگیاریداعاشو

تأ یرآنبرامنیتکشورها،نظممنطقهایوسیستمبی المللیپرداختهانادوعادهاینیازنظاامو
تشریالیداخلیای سازمانراموردمداقهقراردادهاندوکمتربهبنیانهایفراریِمقاومسااز
ای گروهپرداختهاند.دربرخیتحقیقاینیزاشارایجزئیوگذرابهمسئلهجهاادشادهاسات
کهدرادامهبهبعضیازآنهااشارهمیشود.ازهمی رویای مقالهکهباهصاوریاختصاصای
بنیانهایفرریداعشدرخصو

مقولهجهادوابعادنوپدیادآنرابررسایکارده،درناوع

خودنخستی مقالهایاستکهدرپژوهشهایداخلیوخارجیایا مسائلهراماوردکنرااش
قراردادهاست .
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علیاشرفنظریوعبدالعظیمالمسیریدرمقاله«بازخوانیهویتدولتاسالمیدرعاراق
وشام:فهمزمینههایفراریوسیاسایااجتمااعی»(،)8921درکناارپارداخت باهزمیناههاای
سیاسی ااجتماعیشرلگیریداعشدرعراقکهآنراناشیازفضایبستهسیاسی،فرهنگای
واجتماعیای کشورپسازسقوطصداممیداناد،باهبرخایریشاههاایفراریتاوحشدر
داعشمیپردازدوازافرادیهماننداب حنبلواب تیمهنامبهمیانمایآورد.ایا مقالاهبادون
اینرهواردبحیجهادشودبهوجوهاشتراكوافتراقداعشوالقاعدهونهایتااًارکاانداخلای
داعشمیپردازد.

«کالبدشرافیجریاانداعاش:بررسایزمیناههاایذهنای،ملای،منطقاهایوبای المللای»
(،)8929عنوانمقالهایاستکهالهامحیدرینگاشتهاسات.درایا مقالاهریشاههاایفراری
جریانترفیربهشخصاب تیمیهوتوصیههایویجهتبرپاییدولتبرگردانادهشادهاسات.
عدمنقشآفرینیدرهرمقدری،احسااسعادمامنیاتوتهدیاد

درادامهازعللدیگرهمانند
هویتازعللبوجودآمدنای گروهبرشمردهاست.نگارنادگاندربخاشهاایبعادیمقالاه
درصددپاسخگوییبهای سواالیبرآمدهاندکهای جریانچگونهتقویاتوپشاتیبانیمای-
شود؟منافعتقویتوپشتیبانیازای جریانبرایکشورهایحمایتکنندهچیسات؟هماانطور
کهمشخصهستدرای مقالهنیزبجزاشارهایکوتاهبهآرایترفیری اجهادیاب تیمیه،به
مسئلهجهادپرداختهنشدهاست .
زاهدغفاریوقدسیعلیزادهدرمقاله«مؤلفههایفرهنگسیاسایجریاانسالفیترفیاری
ابتدانظریهپردازانفرهنگسیاسیجریانسلفی-ترفیریداعاشو

(مطالعهموردیداعش)»،
انواعجریانهایسلفیراموردبررسیقراردادهاند.تمرکزاصلیای مقالهبررویساهمؤلفاه
خالفت،شهادیوجهاداست.درای مقالهضم تفریکقائلشدنجهادمدنظارداعاشباا
شیعیانواهلتسن تنهابهصوریمختصروکلیبهبحیجهادپرداختهاستوبرایا اعتقااد
استکهآرایاب تیمیهتأ یرزیادیبارجهاادیهاایاماروزیداردواماروزهنیازابازارتحقاق
خالفااتاسااتوداعااشنیاازبااهانحااایمختلاافازآنعلیااهگااروههااایمختلاافمساالمانانو
غیرمسلمانانبهرهمیجوید .
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ماهیت ،روند ظهور و اندیشه سیاسی داعش
داعشگروهتروریستیمسلحاستکهاجرایشیوههایترفیریرااختیاارکاردهوریشاه
فرریآنهابهگذشتههایدوربرمایگاردد.رهبارانفراریایا گاروهپایاهگاذاری،تشاریل
خالفتاسالمیواجرایشریعتراابتدادرعراق،سوریهوسپسباپایگااهقاراردادنایا دو
کشور،سیطرهبرکلجهاناسالمراهدفنهاییخوداعالمکاردهاناد.ایا گاروهانشاعابیاز
القاعدهمحسوبمیشودکهازمنظارگارایشهاایعقیادتیوجنباهرفتااری،رویراردتقریبااً
یرسانیباالقاعدهدارد.باای حالرفتارهایای گاروهتروریساتیرادیراالتاروخشا تاراز
القاعدهاست.هرچندداعشدرشرلکنونیمحصولبحرانساوریهوگساترشاختالفاایو
منازعایمنطقهایبعدازسال9088است،منتهامقدمهقدریگیریآنبهدورهپاسازصادام
درسال9009درعراقبازمیگردد.درپایاقاداماینظاامی-امنیتایامریرااومتحادانشدر
جریانجنگبهاصطالحعلیهتروریسمپسازحاد ه88سپتامبر،پایگاهالقاعادهدرافرانساتان
ازهمپاشیدوتواناییجذبنیرووبسیجای سازمانتاحدزیادیکاهشیافت.ازسال9008
دورهایتحاتعناوان
بهبعدباپراکندگیاعضایالقاعادهوایادئولوژیآندرساطحجهاان ،
القاعدهگراییبهظهوررسایدکاهبرخایبااتقلیادازاهاداف،ایادئولوژیوشایوهالقاعادهدر

کشورهایمختلفباتشریلگروههاییبهفعالیاتپرداختناد(عبااسزاده.)891-898:8912،

درای راستابارفت «فاضالنازالخاللیاه»تروریساتاردنایاالصالمعاروفباهابایمصاع 
زرقاویبهعراقیکصحنهامیدبخشبرایگسترشفعالیتهاایآنیاهنسالدومالقاعادهدر
عراقمیدانند،بازشد.درای زمانزرقاویبههمراهسارانالقاعادهجناگدرعاراقرایاک
فرصاتباینظیارجهااتجنابشجهااانیجهااادبارایشرسااتآمریرااوگسااترشمنازعااهدر
کشورهایهمسایهتحلیلمایکردناد(عبااسزاده.)819:8911،زرقااویجماعاتالتوحیادو
الجهادرادرسال9001میالدیتشریلشدوپسازبیعتباابا الدن،گاروهویباهالقاعاده
عراقتبدیلشد(عباسی.)800:8929،الزمبهذکراستکهزرقاویدردهاه20درپاکساتان
تحتتعالیمعصامالبرقاویبنیانگذارگروهسلفیالتوحیدوالهجرهالموحادی قرارگرفاتوباه
یکافراطیترفیریتبدیلشد(آیتی)32:8919،کهتمامدولاتهاایعربایرابادوناساتثنا
کافرقلمدادمیکردواولویترادرجنگعلیاهدشام مایدانسات(اساماعیلی.)890:8911،
ویکههدفنهاییخودرادرعراق،استفادهازخاكای کشوربرایدساتیابیباهحرومات
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اسالمیوتشریلخالفتاساالمیعناوانمایکارد،درآغاازبااهادفمباارزهباااشارالگران
امریرایی،واردخاكعراقشدوجهادامتاسالمیراعلیاهمشارکانوصالیبیوندرسراسار
جهانترویجوتبلیغکرد،رویرردیکهخیلیزودمورداستقبالجوانانعراقیقارارگرفاتو
توانستای گروهرابهعنوانقویتری گروهشبهنظامیتبدیلکناد،امااخیلایزودبارخالف
ادعایاولیه،بهایجادجنگفرقهایومذهبیمیانگروههایشیعیواعارابسانیماذه در
عراقرویآوردوازطریقادعاینمایندگیمردمسنیمذه بهکشتارشیعیانپرداخاتکاه
هدفشکشاندنشبهنظامیانشیعیبهواکنشنظامیودرنهایتشرستروندسیاسیجدیدو
اخراجنیروهایخارجیبود(علیزادهموساوی.)21-33:8912،زرقااویراهبردهاایخاوددر
عراقرادرمحورهایذیلخالصهکرد :
 جداکردنآمریراازهمپیمانانخودآ منععراقیهاازهمراریبااشرالگرانآ انجامدادنحمالیوحشیانهبرایایجادرع وجنگروانیوتوقفبازسازیعراقآ برانگیخت نزاعطایفاهایبارایتضاعیفشایعیانکاههادفازآنبازداشات شایعیانازهمراریباآمریراییهابود(عطوان .)909:8928،
پسازکشتهشدنزرقاویدرسال«9001اباوحمزهالمهااجر»باهعناوانرهبارایا گاروه
تعیی شد،درپایانهمی سالپاسازکشاتهشادنالمهااجرآگاروهدولاتاساالمیعاراقباه
ریاست«ابوعمرالبردادی»تشریلشد .اباوعمربرادادی،دربیانیاهرسامیخاوددلیالتشاریل
دولتاساالمیعاراقراچنای اعاالمکارد«:باااشارالعاراقباهدساتنیروهاایآمریراایی،
اختالفایقومیومذهبیدرعراقزیادشدوکردها،درشمالعراقوشیعیاندرمرکزعاراق
قدرتمندشدند.هرکدامازآنهاهمحامیانیازکشورهایخارجیونیزارتشیمساتقلدارناد،
ت»
امااهلسنتمظلومواقعشدند .هادفازتشاریلایا دولاتاحقااقحاقاهالسانتاسا 
(ابراهیمنژاد.)99:8929،درطیای سالهاای گروهباهکارایعملیاایتروریساتیخاودرا
ادامهدادتااینرهدرسال9080میالدیپسازکشتهشدنابوعمرالبردادی،شخصدیگریبه
نام«ابوبررالبردادی»هدایتگروهرادردستگرفتوتنهاگاروههاایداخلایعاراقبودناد
کهبهخ مشیهایالقاعدهاعتقادنظریوعملیداشتندونهایتااًدرساال9089عناواندولات
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اسالمیعراقوشام8رابرایخودانتخابکردند(مبینیکشهوآجیلی .)899:8929،
براساسادعاهایرهبرانداعشوبیانیههایصادرهتوس آنها،ای گروهبهدنباالاحیاای
خالفتباالگویخالفتاسالمیدرزمانبنیعباسمیباشد.تعریفآنهاازسارزمی عاراقو

عباسمیباشد.بهای ترتی که


بندیمرزهایعراقوشامدرزمانبنی

شامنیزبراساستقسیم
عراقشاملدومنطقهعراقعجم(شاملقسمتشرقیعراقامروزیومناطقمرکزیوعربای
ایران)عراقعرب(شاملمرکازوجناوبعاراقفعلای،کویاتوبخاشهااییازعربساتان)و
منطقهشاماعمازسوریه،بخشهاییازترکیه،اردن،لبناان،فلساطی ومصار،تقسایممایشاد.
ومرکزخالفتبنیعباسدرعراقبود.برای اساسبایددولتاساالمی

مرکزبنیامیهدرشام

عراقوشامدرچنی منطقهجررافیاییترسیموتعریفکرد(اکبری.)2:8929،هدفاساسای
داعش،احیایحرومتاسالمیوتسل برهمهمناطقحیاتیوحرامبارمبناایدیا بااهماه
راهحالبارایمواجهاهباا
اصولوموسسایالزماست .جهادوباهدساتگارفت ساالحتنهاا 
نظامهایلیبرال،الئیکواسالمیِغیرهمسواست.لذااندیشهداعاشبارمبناایهمای قرائات

خا ،سنتیوایدئولوژیکازدی اسالماستومایکوشادباهراهبردهاایتروریساتیتریاه
کند(نظریوالسمیری.)39:8921،بحرانسوریهوحمایتبرخیکشاورهایعربایوغربای
ازمعارضانتوانستفضایتنفسیخوبیدراختیارداعشقراردهدتاابااتصارفبخاشهاای
شرقیای کشور،شهررقهراباهعناوانپایتخاتخاوداعاالمکنادوازآنجااباهساویعاراق
پیشرویکندوبرخیمناطقمهمعراقازجملهموصلرااشرالنماید .

مبانی فکری و رفتار سیاسی جهاد از دیدگاه داعش
الف -نفی قاعده جهاد دفاعی

بهاعتقادقری بهاتفاقمسلمانان،جهاددراساالمزماانیواجا اساتکاهسارزمی هاای
اسالمیدرمعرضتهدیدقرارگیرند.درای زمانبرعموممسلمانجهاددفاعیواج اسات.
منتهاجریانتروریستیداعشعلناًتحریفاتیدرای مقولهانجامدادهاندآباهطاوریکاهقاعاده
جهادابتداییرانفیمیکنند.ازیاکساوریشاهایا عقیادهرامایتاواندرآرایسایدقطا 

جستجونمود.سیدقط درانتقادازکسانیکهجهاددراسالمراتنهامبتنایبارراهبارددفااعی
.8الدولهاالسالمیهفیالعراقوالشام 
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میدانند،آنهاراشرقشناسانیمیداندکهمیخواهندماهیتوهدفاساالمراترییاردهناد.از
منظرویکسانیکهجهادراصارفاًبارایدفااعازسارزمی اساالممایدانناد،هادفاساالمرا
فراموشکردهودراصلارزشاسالمراپایی ترازسرزمی هایاسالمیقرارمیدهند(قطا ،
 982:8911ا.)981ازدیدگاهقط مسلمانانواقعیکساانیهساتندکاهدرراهاعاتالیکلماه
حقبهجهادمشرولاندوجنگوجهادجهترفعفتنهوبرقراریعادالتاجتمااعیاسات.باه
تعبیرویمسلمانانابتداازجنگبازداشتهشدندآسپساجازهیافتندکهعلیهمهاجماانبجنگناد
–جهاددفاعی-ونهایتاًعلیهتمامیمشرکانواردجنگ-جهادابتدایی-شوند(شایداحماد،
)839:8911واینرهبرنامهاسالمای استکهتمامطاغویهایرویزمی راازمیانبرداردو
جهااادراکااامالًجاادایازدفاااعتعریاافماایکنااد(غروباایوهمراااران.)38:8929،ازمنظاار
سیدقط برقراریحرومتخداوندبررویزمی وسال حاکمیاتازکساانیکاهبارجاای
خداوندنشستهاندوقوانی ساختهدستبشرراباقوانی الهیجایگزی کردهاند،تنهابااساتفاده
ازموعظهامرانپذیرنخواهدبود.سیدقط اسالمرادینیتئوریکوفلسافینمایداناد،بلراه

معتقداستکهدینیعملیمی باشادوبایادباهماورداجاراگذاشاتهشاودوایا هادفمیسار
نخواهدشدمگرای کهموعظهوجنبشهایجهادیدرکنارهمدیگراستفادهشوند.
شایستهتوجهاستکهداعشباتأسیازکتابعبدالقادرب عبدالعزیز"ملزومایمهیاشدن
برایجهاد"تأکیدویژهایبهعملیایهااییدرقالا جهاادابتاداییدارناد.عبادالقادربارایا 
اعتقاداستکهجامعهاسالمیبایدجهادتهاجمیوابتدایی8رادراولویتقاراردهادوتماامی
جوان امتاسالمیجهتاجرایای مأموریتمقدس9بایردیگرهماهناگشاوند.یرایاز
آیههاییکهگروهتروریستیداعشبرجستهساختهوبرطبقآنامربهجهاددفااعیمایکناد،
آیه839سورهتوبهاستکهبارطباقآنخدوانادمتعاالمایفرمایاد«:ایپیاامبربارکاافرانو
منافقانجهادک وبرآنهابسیارسختبگیر».بهنظرمیرسدکاربردجهاددراندیشهیسلفی ا
ترفیریهایداعشکهدردوکشورعراقوسوریهازآنبهارهمایگیارد،ازاسااسباامباانی
اندیشهاسالمبیگانهاست.هرچندمستندایجهادگراییای جریانایبهنوعیبهفقهاهلسانت
بازمیگردد،منتهاواقعامرای استکهویژگیهایجهادیای گاروههااباهگوناهایتحاول
1. Offensive Jihad
2. Sacred Mission
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یافتهکهحتیبافقهاهلسنتهمتعارضاتیپیداکاردهاسات.ایا ناوعایادئولوژیبارجهااد
ابتدایییاهماننبردتهاجمیبارویرردشبرهیجهانیتأکیددارد.برای مبنا،اساالمدرابتادا
بهمجاهدوجهادگرنیازداردوعالماانودانشامنداناساالمیدرمراتا بعادیاهمیاتقارار
دارند .
ابوبررالبردادیرهبرفعلیداعشبررویجهادابتداییکهآنراجهادفتحمینامندتأکید
زیادیداردوتالشفراوانیانجامدادهتاحقانیتای نوعجهادرابها باایبرسااند(نظاریو
المسیری.)29:8921،ویبهنیروهایشتأکیدکردهکههنگامهجومباهشاهرهاجهاتایجااد
رع وسل ارادهمقامت،مخالفانرابهشدیدتری وضاعممرا اماننادگاردنزدن،اعادام
بوسیلهاسلحه،بهصل کشیدندشمنانبرایمدیطوالنیدرانظارعمومی امجاازایکنناد.
بهزعمویاینگونهجهاد،همانجهادواقعیاست.البردادیاشارهمیکنادکاه«:بارساختیهاا
صبرکنیدوبدانیداجربزرگیدرجهاداستکهخداونددرقرآنبهآناشارهکردهاسات.در
ای جهادتنهاراهبرطرفکردنتهدیدوبرپاییحرومتاسالمی،استفادهازشمشیراست.بار
ماواج استکهحرومتاسالمیرابرپاکنیم،مردمناآگاههستندوبرماواج اساتکاه
آنهاراآگاهکنیمواکنونحرومتاسالمیای کارسنگی رابرعهدهگرفتاهاسات«(سااوه-
درودی.)23:8929،
درمقامنقدای مقولهمیتوانبهآیه820ساورهمبارکاهبقارهاشاارهداشات.درایا آیاه
اینینی آمدهکه«:وقاتلوفیسبیلا الذی یقاتلونرم».یعنیاینره«:جنگوقتالکنیاد،ناهباا
بیدینیها،بلرهباآندستهایازبیاعتقاادیهااباهخاداوروزقیامات
همهآنبیاعتقادیهاو 
کهدرصددجنگباشماهستند».همینی درآیه92سورهتوبه،آوردهشدهکه«:وقتلوالاذی 
الیومنونبا بالیوماالخر».یعنیاینره«:باای کسانیکهبهخداوروزقیامتاعتقادیندارناد
بجنگید».اقدامایقهریوتهاجمیکهای گروهتروریستیبهنامجهادفاتحدرپایشگرفتاهو
اقدامبهجنایتهایهولناکیهمانندسربریدن،مثلهکردنوصلی کشیدنافرادو...میکناد،
ازاساسبامبانیاسالمیکهابتدابرجهاددفاعیواحترازازهجومبهسرزمی هااییکاهقصاد
تجاوزودشمنیبهکیاناسالمراندارند،درتضاداست .
تأملدرآیایقرآنیواهدافائمهدرسطحنظریوالگوهایجهادیآنهادرصدراسالم
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وتطبیقآنباجنایایجهادیداعشمبره میگارددکاهجهااددراساالمباهمعناایجهادو
کوششدرراهخدابودهوسراسرحیایانسانمستلزمنوعیجهاداست.جهاددرمعناینظاامی
آندراندیشهاسالمی،نبردیتهاجمییادفاعیعلیهمتجاوزانباهداراالساالمیاافراتارازآن،
نبردعلیههرکسیاستکهمبانیدینیواسالمیراعامداًومستمراًزیرسوالبردهباشاد.منتهاا
نوكنیزهمقولهجهادابتاداییدرداعاشعلیاهمسالمانانبایگنااهاسات.اعضاایایا گاروهِ
تروریستیبهنامجهادوپیوندزدناهدافخودباهشاریعت،دساتباهتجااوز،قتالوغااری
میزنندوتنهاچیزیکهبرآنهاصدقنمایکناد،عناوانجهاادگرمایباشاد،بلراهایا گاروه

عدهایتجاوزگربهخونمسلمانهستند.دی اسالمهمیشهبابدیهاوریخات خاونانساانهاا

کهقصدهجوموواردساخت آسی بهبالداسالمیراندارند،ازدرمخالفتواردمایشاودو
مسلمانانراازجنگهایمتجاوزانهبرحذرمیدارد،مگراینرهکیانسرزمی اسالمیدرورطه
سقوطباشد .


ب -محوریت جهاد و قرار دادن آن ذیل اصول دین

جهاددراندیشهداعشازیکامرفرعیبهیربارهدرمحوریتامورایقرارمیگیارد.باه
گونهایکهآنانشهادیدرراهجهادرافریضهایبنیادی میدانندکهسایراصولدیا مناوط
بهاجراوپذیرشای قسمبهصوریعملیاست.ای تفسیرازاسالم،اظهاارایماانباهخاداو
پیامبرراباجهادبرابرمیداند.ازای نظرگاهجهتترییرحرومتهاواقاماهخالفاتاساالمی،
جهادبرهرمردوزن،یکواج عینیفرضمیشودوهیچحجتیبرایتركجهااد،موجاه
نخواهدبود.اب تیمیهاولی کسیبودکهواژهیجهادراجزءارکاناصلیدی قرارداد.بناباه
اعتقادویجهادبرحج،نمازوروزهبرتریداردوکسانیکهدرجهادشرکتنرنند،کافرناد
واولی وظیفهمسلمانبعدازایمان،جهادوعملبداناست(فراتایوشایداحماد.)9:8920،
قوامالدی برتابیهادی
درتماممناطقتحتتصرفداعشعبارتیازاب تیمیهتحتعنوان« 
وبسیفینصر»خودنماییمیکندکهمطابقآنپایداریدیا باهقارآنهادایتگروشمشایری
استکهآنرایاریمیرساند(ابراهیمنژاد.)89:8929،درواکاویاندیشاههاایابا تیمیاهدر
خصو جهادآموضوعشایانتوجهیبهناامبادعتوجاوددارد.ایشاانمعتقاداساتکاهدر
اسالمبدعتهایزیادیبهوجودآمدهاستواومیخواهدآنهارابزدایدوباهاساالمراساتی 
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زمانپیامبربازگرداند.ازمنظراب تیمیاههارکسازشاریعتاساالمیخاارجشاود،باهاجمااع
مسلمانانجهاد با اوواج است(عدالتنژاد .)812:8920،
ازجان دیگرریشهای طرزتفرررامیتوانبهعبدا عزام،بهعنوانپدرمعنویالقاعده
نسبتداد.عزامآوظیفهیرایکمسلمانان،بعدازایمانراجهادودفاعازسرزمی هایاساالمی
میداندوجهادعملیمهمتری وظیفهایاستکهدرعصرحاضارتوسا مسالمانانباهدسات
فراموشیسپردهشدهاستوعلتاصلیوضعیتفالکتبارکنونیمسلمانان،عملنراردنباه

جهاداست.ازمنظرعزامفهماشتباهیازجهاددرمیانمسلمانانشرلگرفتهکهفررمیکنناد
جهادهرنوعتالشدرراهخداستوآنرابهسحرخیزبودنوخواندنخطبهوسخنرانیویاا
خدمتبهخانوادهوپدرومادرتفسیرمیکنند،درصورتیکهجهادصرفاًبهمعنایقتالاسات

وجهادباشمشیر،یعنایجنگیادندرراهخداونادجهاادحقیقایاسات(جوکاار.)91:8911،
فراخوانیمسلمانانجهانبهجهاددرافرانستان،اعالمای کهجهادوظیفهفردیهمهمسالمانان
است،موضوعاصلیدوکتابعزامبهنامهاای«دفااعازسارزمی هاایاساالمی»و«الحااقباه
کاروان»میباشد.ویدالیلجهادرادرشانزدهبندذکرمیکندکهمهمتری آنهاعبارتنداز :
 جلوگیریازتسل کافرانبرمسلمانانآ ادامهدادنراهسلفصالحآ جهاداوجهمهچیزدراسالماستآ حفاظتازسرزمی اسالمیوجلوگیریازفاسدشدنآنآ استقرارجامعهاسالمیآ جهادبهتری شرلعبادیدردی اسالماساتومسالمانانباهوسایلهآنمایتواننادباهباالتری درجایبرسندآ
 سعادیامتوافزاش رویآنهادرگروعملبهفریضهجهاداست( .)Azzam, 2013: 17ازای روامروزهسازمانداعشباالهامگیریازمبانیفرریافرادناامبرده،بارایا نظرناد
کهاززمانسقوطآندلسبهمنظورآزادیشهرهایمسلماننشی ،جهادبرتمامیافرادواجا 
عینیاستوبزرگتری گناهبعدازکفربهخدا،نهیازجهاددرراهخدابهعنوانواج عینای
است(غفاریهشجی وعلیزادهسیالب.)809:8921،
درمقامنقدای مؤلفهبایدبیانداشتکهنبیمرارماساالم(

)جهااداکبار-باهمفهاوم
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مبارزهاینفسانی-رامهمترازجهاداصرر-یعنیجنگدرکارزار-میدانستند.منتهااماروزه
داعشباجعلمفهومجهادابتدایی،کشت وریخت خونمخالفان-رابابرچس هااییهمانناد
کافرومشرك،واج وخونآنهارامباحمیدانندوآنراجهاداکبرناامماینهناد.ازساوی
دیگررویپرچمداعشناممقدسحضریمحمد(

)درجشدهاست.درصورتیکهاگار

پیروپیامبراسالمبودندواساساًازالگویرفتاریویاطالعداشتند،دساتباهچنای اقادامای
ددمنشانهاینمیزدند .

پ -عامیانه و عرفی نمودن جهاد

ویژگیدیگرجهادگراییدرمبانیفرریداعش،عوامانهکردنحرمجهادواساتفادهی
ابزاریازآناست.برخالففقهاهالسانتکاهاذنجهاادراتنهااازساویعلماامجاازمای-
دانستند ،ای جریان،مفهومجهادراعرفینمودهوآنرابهمثاباهابازاریکارآماددرراساتای
مبااارزهعلیااهدشاامنانماایداننااد.رهباارانایا جریااانکااهدارایصااالحیتودرجااهیعلماای
اندیشمندانسنتینیستند،برایخودصالحیتصدورحرمجهادقائالشادند.رهبارانداعاش
تحتتأ یراندیشههایمودودی،جهادراوظیفاهایفاردیبارایهارشاخصاعاالمکاردهاناد
(.)Gunartna, 2002: 86اعضایای گروهتروریستی،صرفاًبامراجعهیمستقیمباهناصدیا ،
خودرامجازبهصدورحرمجهادمیدانند.داعشباکناارگذاشات روحانیاتسانتی،ادعاای
رجوعبیواسطهبهقرآنوحدییراداردکهایا مسائلهناوعیبادعتوتحریافدردیا و
احرامجهادیشریعتمیباشد .
ت -گسترش دامنه شمولیت جهاد

ترفیرابزاریجهتبسیجعلیهکافرانیاستکهبادعویبهتبعیتمخالفتمایورزناد.
داعشنیزازهمی ابزاربهمنظوربسیجعناصرخودعلیهمخالفانبهرهبردهاست.آنهابراساس
ای مفهوم،دنیارابهدوقسمتسارزمی اساالموکفارتقسایممایکننادوهمینای جناگباا
سردمدارانکفرراواج ترازجنگباکفاراصلیمیدانندوجهادبا«کفارنزدیک»ازجهااد
با«کفاردورتر»واج تراست(عباسای.)802:8929 ،درنگااههاایمعتادلتارمانناد القاعاده
درخصو داراالسالمودارالرفر،انعطافبهنسابتروشا تاریمایبینایمآباهایا معنااکاه
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مرزهایاسالموکفر،مرزهایجررافیاییاستواعاالمجهاادنیازفقا علیاهکفاارخاارجاز
سرزمی هایاسالمییاانیروهایآنهادردرونجوامعاسالمیاصوریمایگرفات،منتهاادر
نگاهداعش،مرزهایجررافیاییموضوعیتنداردومرزهاایعقیادتیوایماانیماالكعمال
قرارمیگیرد.براساسمبانیفرریای گروه،شرك-بامصادیقیچونزیاریقباور،طلا 
شفاعتازائمهو-...درسارزمی هاایاساالمیبادترازشاركدرجواماعغربای،مسایحیو
یهودیاستوکشت عناصرمشركدربالداسالمیبااعمالجهادیضروریاست.ازای رو
تازمانیکهدرسرزمی مسلمانانغلبهباقاوانی کفاارواجارایاحراامآنهااباشاد،سارزمی 
اسالمینیزحرمبالدشركرادارد.لذاداعشکشت آنهااراازمنراوبنماودناشارالگران
صلیبیواج ترمیداندودرای بزنگاهبایدباتمامقدریهاییکهباداعشمیجنگندجهااد
کرد(غفاریهشجی وعلیزاده .)809:8921،
رگههاییازاندیشهاب تیمیهدرخصو گسترشدامنهجهادبهچشممیخاورد.ابا تیمیاه

شیعیانرانیزجزءگروهیمیداندکهدراسالمبدعتایجادکردهوازشریعتخارجشدهاند.
دراندیشاهاوهرگوناهتقااربوتوسالباهغیرخاادا،بادعتدرعباادیبااهحساابمایآیاادو
درخواستازرسولخداوطل حاجاتنماودنازایشاانوهمینای طلا شافاعت،بعاداز
وفایپیامبر،عملیاستکهخداوندورسولشآنراتشریعنرردهاندودرافعالهایچیاکاز
سلفنیزمشاهدهنمیشود.بنابرای مبادریبرای امر،موجا بادعتمایگاردد(ابا تیمیاه،
.)31:8191
ازنگاااهداعااشنیاازهرگونااهاجتهااادیآباادعتوهاارشاافاعتیشااركاسااتوخااتمایا 
هاتنهابااعدامدرمالءعامواجرایاحرامجهادیمیسراست.تروریستهایداعاش


معصیت
باتأسیازاب تیمیهتاکنونمراقادومقاامهاایشاماریازپیاامبران،شخصایتهاایماذهبیو
اولیایدی رادردیرالزور،رقهوشهرحل سوریهتخری کردهاندآآنهاباحملهباهقبرساتان
"هشرالطبقه"اقدامبهتخری قبورکردهاند.داعشجهتتخری امااک ماذهبیازگردانای
بهرهمیبرد.اعضایای گردانکهتعدادآنهااباه

بهنامگردانجهادی"تسویهقبوروضریح"
900نفرمیرسدبااستفادهازماشی آالیسنگی کهمتعلقبهشرکتهایبازرگدرموصال
استوآنهاراپسازاشرالنینوابهچنگآوردهاندبهتخریا امااک ماذهبیتااریخیاقادام
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میکنند.درواقعداعشباتفرریبرگرفتهازاب تیمیهووهابیان،نمادونشاناسالمیرامظهار

کفرمحسوبمیکند(احمدی .)811:8921،

ازسویدیگرگسترشدامنهترفیرمسالمانانیرایازمهامتاری اصاولماذهبیوهابیات
باشد.امروزهنموداندیشههایمحمدب عبدالوهابدرقالا اعاالمجهاادعلیاهمسالمی باه


می
اتهامشركوبدعتوکافربودنرامای تاوانباهصاوریعریااندربدناهجریاانتروریساتی
جهادیداعشمالحظهنمود.اوباشرست حریمایمانمردمواستفادهازحربهترفیروجهااد،
هایجدیروبهروکردهاست(نظامالدینی،


کهجهانمعاصرراباچالش
جریانیراایجادنمود
.)831:8929چنی اندیشهایجهتنیلبههدفشتفررجهادراروشبرپاییخالفتاساالمی
میداندومهمتری ادعایآنترفیرمسلماناناست.اکتفانرردنبهدعویصرف،دستبردن
بهشمشیربهبهانهمبارهبابدعت،تخری قبوروزیارتگاههاوگسترشدامنهترفیرمسالمانانو
تشاابیهآنااانبااهکفااار،جهااالومشاارکانازعقایاادمحماادعباادالوهابمحسااوبم ایشااود
(فیروزجانی.)999:8919،ازمنظرعبدالوهاب،نهتنهاشیعیان-کهبهامامانوصالحاناعتقااد
دارند-کافرهستند،بلرهخونطیفوسیعیازمسلمانانکهدعویمابهاورسیدهباشد،منتهاا
نپذیردوبرعقیدهخودپاایفشاارد،مبااحاسات(ماالری.)819:8931،ازشایدعبادالرحمان
براكازمفتیانمعروفسعودىپرسیدهشدهکهآیاامرانجهادمیاناهلسنتوشیعهوجاود
دارد؟ایشاناینگونهجوابمیدهند«:چنانیهاهلسانتداراىدولاتمقتادرىباشاندوشایعه
برنامهشاركآمیازخاودرابیااننمایناد-مانناداعتقاادباهوالیاتحضاریعلاى(ع)بعاداز
پیامبرگرامىومراسمعزادارىبراىامامحسی (ع)وتوسلبهامیرالمؤمنی وامامحسای (ع)
درای صوریبراهلسنتواج استکهعلیهشایعهاعاالمجهاادنماودهوآناانراباهقتال
برساند»(درتاش.)903:8913،زهادییریازعلماایاهالسانتاساتودررابطاهبااآیای 
یکنادو
وهابیتاظهارمیداردکه«:اگر کسیبپرسادکاهوهابیاتازچاهماذهبیپیاروریما 
هدفنهاییآنچیست؟درجوابهردوپرسشمیگوییم:ترفیارهماهمسالمانان»(ماالری،
 .)819:8931
درحالحاضرنیزداعشجهتنیلبهاهدافشتفررجهادوتوحشراروشاصلیبرپایی
خالفتمیداند.هدفیکهباخونآمیزشپیداکردهاست.درحقیقتداعشقائلبهتفریاک
میانمسلمانانوغیرمسلماناننمیشودوبامسلمانانیکهازخ مشیهاایآناانتبعیاتنرنناد،
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معاملهکافرحربیمیکند.آنیهامروزدرشهرهایعراقوساوریهشااهدآنهساتیم،ازجملاه
تخری مساجدوحسینیههایشیعیان،قبرهایشخصیتهایمذهبیدرعراقوسوریهیامراقد
صوفیهوبرپاکردندادگاههایشرعیواجرای حدودواعدامهایدساتهجمعای،جملگایدر
تاریدحرکتآلسعودکهمبتنیبرپایهتفررایوهابیاسات،مشااهدهمایشاود.ایا مسائله
تأ یرپذیریای گروهازوهابیتوعبدا عزامراهویدامیسازد.بنااباهعقیادهآنهاامشارکان
زمانحاضرازمشرکانعصرجاهلیتبدترنادآچاراکاهآناانفقا درزماانآساایششارك
میورزیدند،منتهادرشرای سختیبهخداوندرویمیآوردند،منتهامشرکانامروزیهامدر

زمانآسایشوهمدرتنگناشركمیورزند.البتهبهناوعیریشاهایا مفهاومرامایتاوانباه
خوارجنیزنسبتداد(فراتیوشیداحمد.)1:8928،داعشدرجهاادمسالحانهازسایدقطا 
پیرویکردهوبهتأسیاززرقاویشیعیانرادشم اصلیخودمعرفیمیکنند.باهبیاانیآناان
شیعیانوصوفیانیکهبرایبزرگانخودمقامیهمسانبلرهباالترازاصحابپیاامبرقائلناد،را
کافرمیپندارند(غفاریهشجی وعلیزاده.)808:8921،لاذاباهمنظاورحفاظحاریمسالفیان
جهادی،جنگوجهادباشیعیانوحاکمانسروالرواج است.نرتهدیگراینرهسایدقطا 
دولتهایمستقردرکشورهایاسالمیرابادولتهایقبلازاسالمیریدانستهوآنهاارانیاز
جاهلینامید،ازای روهرجامعهایکهاسالمینباشد،ذیلجوامعجاهلیوکافرقرارمیگیرد.
بههمی اعتبار،یریازمهمتری ترییراتیکهسیدقط متوجهمرزهایسیاسیاسالمکرد،ایا 
بودکهاوبهجایمفاهیمسنتیچونداراالسالمودارالرفر،ازمفاهیمجامعهاساالمیوجامعاه
جاهلیبهرهگرفت.درحالیکهکسانیهمیونمودودیتنهااجواماعکمونیساتیوغربایرا
جوامعجاهلیدانستهوترفیرمیکردند،وجوامعمسلمانراازای مفهومخاارجمایکردناد،
منتهاسیدقط اولی کسیبودکهجوامعمعاصرمسلمانرانیزواردای مفهومکرد .
درهمی رابطهزرقاوینیزبرای اعتقادبودکههرکسمانندای گروهفررنرندوعقیاده
مخالفداشتهباشد،کافربودهوریخت خونشمباحاست.ویجهادراازسایرعبادایدینای
مسلمانانیکهدرعملبهجهادنپرداختهاند،

چونآنمازوروزهوحجمهمتردانستهومعتقدبود
مرادركنررده اند.بهگماانوی،کسا رضاایتخداوناددربسایاریازمواقاعبادون

اسال
فشانیهامیسرنخواهادشاد(زرقااوی-989:8193،


هاوخون

فشانی
رسیدنبهای مرحلهجان
.)981زرقاویباگستردهکردندامنهدشمنانخودکهدرابتدافق شاملصلیبیون،غربیهااو

مطالعه و نقد مفهوم جایگاه جهاد در مبانی فکری و رفتار سیاسی داعش 222

آمریراییهابودند،کردها،وابستگاندولتعراقوشیعیانرانیزدرکنارآنهاقرارمایدهادو
ایکهازاهلسنتارائهمیدهد(عامهعلماونخبگان،اخوان،مهاجر

طیتقسیمبندیپنجگانه
جایمیدهد(زرقااوی.)21:8193،اماا

ومجاهدانمهاجر)همهرابجزمجاهداندرای دایره
درای میانویبهعنوانیریازسلفیانترفیریرادیرالبرایگروهخود،درجنگوکشتار
شیعیاناولویتخاصیقائلبودوجهادباشیعیانراازاهموظاایفمایدانسات.ویهمینای 
تمامیحرامعربیراکافروفاسدخواندوپیوست بهصفوفجهادیرابزرگتری فضیلتبار
اطمینژاد.)12:8929،ایشاننظریهایبهنام«دشم نزدیک»داردکه
رویزمی اعالمنمود(ف 
برطبقآنبایدجهتازمیانبرداشت ومحوحاکمانفاسادوپیاادهنماودن«احرااماساالمی»
جهاد کارد.زرقااویجهاادباایهودیاانوصالیبیانراباهبعادازپاکساازیجواماعاساالمیاز
مشرکانوکافرانداخلیموکولمیکند.اساساًبهقدریرسیدنزرقااویمسااویبااشاناخته
شدنشیعیانبهعنواندشم نزدیکبود.ازای نظرگاهویدشم اولخودراشیعیاننامیادو
رسماًشیعهرامنافقمعرفیکردوعمومآنهارابهمثابهدشم نزدیکترفیرکردوکشت آنها
(ابراهیمنژاد.)11:8929،ویدرهمی رابطهمیگوید:

راجایزشمرد



شیعیانبهعنواندشمنانخونیماومخالفاندرکمی نشستهوعقربهایحیلهگرهساتند،
مااکنونبهجنگبادشم کافروجنگدشواربادشم حیلهگریکاهلبااسدوساتبارتا 
کردهوبههمدلیدعویمیکند،ولیر شروراستوارثاختالفدرونیرابهمیراثبرده،
میپردازیم.یکناظرجستجوگردركمیکندکهشایعیانخطاریآشاراروحقیقایهساتند.

پیامتاریدکهواقعیتنیزآنراتصدیقنموده،ای امرراروش ساختهکهتشیع،دینیجادااز
اسالماستوبایهودتحتشعاراهلکتابومسیحیانمالقایمیکنند،شركنمایانشایعیان
تاجاییاستکهقبرهارامیپرستندودراطرافقبورائمهطوافمیکنند،بهحدیرسیدهاناد
کهیارانپیامبرراکافرمیدانندوبهمادرمؤمنانوصالحانای امتدشاناممایدهنادوقارآن
(ماهنامهچشماندازایران .)811:8912،

کریمراجعلمیکنند
الزمبهذکراستکه زرقاویایدهکاافرقلمادادکاردنومبااحشامردنخاونشایعیانرااز
اب تیمیهبهعاریتگرفتهاست.فتواهایجهادیداعشتنهادرخصو شیعیانصدقنمایکناد،
بلرهاهلتسن راهمدربارمایگیارد.بنااباهاعتقاادداعاش،چاوناهالسانتجهاادراتعطیال
کردهاند،پسکافرهستندوتعطیلیعملیحرمخداوندبهمعنایانرارآنهاسات.چنای تفراری
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امروزهدرداعشبهمنصهظهوررسیدهومخالفانخودراباحربهترفیرازمیدانبیرونمایکنناد
وجهادبامسلمانانمهمتری بخشاعتقادیآنانبودهاست(عدالتنژاد .)813:8920،
ابوبررناجیبهعنوانیریدیگرازنظریهپردازانجهادیداعشقائلبهوسعتدادنبهدامناه

ترازقدریهایخارجیمایداناد.

جهاداستومبارزهبادشم نزدیکیعنیمسلمانانراواج 
ویبرای اعتقاداستکه«:دنیایغربتمایلیجهتبهراهاندخت یکجناگطاوالنینادارد.
ایاالیمتحدهآمریرانیزبهعنوانآخری پایگاهکافران،ارادهایبهمنظاورحفاظبرتارینظاامی
درمدیزمانطوالنیازخودنشاننمیدهد،منتهاماانعواقعایدرمسایربرپااییحروماتا در
واقعدرمیانخودمسلماناننهفتهاست»(فیروزآبادی(13:8921،تنهاادغدغاه8نااجیدرکتااب
مدیریتتوحش،جهادبادشم نزدیک،حاکماانمسالمانمرتادوساروالراسات.ویاساامی
چندکشورازجملهاردن،عربستانسعودی،یم ،شمالآفریقاا،نیجریاهوپاکساتانراباهعناوان
کشورهایمناس وبالقوهبرایفریضهجهادفهرستمیکند).)Gerges, 2015
درخورتوجهاستکهگرچهداعشخودراگروهجهادیمایناماد،منتهااعلیاهمسالمانان
میجنگدودرواقعهدفاولای گاروهجهااددرمقابالمسالمانانمایباشادوجاان،ماالو
نوامیسآنهارانشانهرفتهاست.جامعههدفیکهداعشآنراشایستهجهادوترفیرمیداند،با
شکوتردیدهمراهاستآچراکهایا جواماعشااملمسالمانانیمایباشادکاهباهوحادانیت
خداونداعتقاددارندواینرهنبیمررماسالموپیرمبریویراقبولدارند .

ث -نفی قواعد جهاد و تجویز خشونت تام

جهاددارایقواعدخاصیازجملهعدمکشتارغیرنظامیاانوآدابویاژهبرخاوردباااسارا
میباشد.منتهاداعشبهای قواعدپایبندنبودهوکشتارمردمبیگناهرانیزمجازدانستهاند.آنها
بهصریروکبیر،نظامی،غیرنظامیوزنومردرحمنمایکننادودرجهاانبینایجهاادیآنهاا
برنامهاخالقیوانساانیمحلایازاعارابنادارد(مراارمشایرازی.)8921،ایا گاروهجهات
مشروعسازیاقدامایخودمثالهاییازجهادهایصاوریپذیرفتاهدرصادراساالمنیازذکار

میکنند.بهعنواننمونهداعشماجراییریازفرماندهانحضریمحمد(

)بهنام«خالدب 

الولید»رانقلمیکندکهدرقرنهفتممیالدیدرمنطقهاوالیاسِعاراق،صادهااسایرخاودرا
1. Sole Preoccupation
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کشتآچراکهدرمقابلخداقسمخوردهبودکهچنانیهسپاهایرانراشرستدهد،رودخاناه
ایازخونبهراهخواهدانداخت .پسازشرستساپاههنگاامیکاهمشااهدهکاردباهتعاداد
کافیانسانبرایبهراهافتادنرودیازخونکشتهنشدهبودند،اقدامبهکشت اسایراننماودو
درییهسدآبیرابراجساددرحالخونریزیگشاود.داعاشایا داساتانرانقالمایکنادو
میگویدکهپیامبراسالم(

)بهای فرماندهلق «شمشیرآختهخداوند»دادهبود(حادادپور

جهرمی.)11:8929،حالبایدتوجهداشتکهنبیمررماسالمای جملاهرابیااننراردهاناد،
رسولخداهساتی«

بلرهعمر،خلیفهدوم،خطاببهخالدب الولیدمیگوید«:توشمشیرخداو
(اب خلدونج.)902:9
تمرکزداعشبرارعابرامیتوانبهیریازآبخشورهایفرریتجاویزکننادهخشاونت
یعنیسیدقط رب داد.سیدقط بهشدیبرجهادوبهرهگیریاززورجهتنائلآمادنباه
هدفتأکیددارد(.)Meddeb, 2003: 10 -105قط اولی بارجهادراواردادبیایگاروههاای
نظامیاسالمگراکرد.بنابهاعتقادقط مسلمانواقعکسیاستکهدرراهاعتالیکلماهحاق

بهجهادمشرولباشد(قط )92:8939،وبرقراریحرومتخداونادباررویزمای وسال 
حاکمیتازکسانیکهبرجایخداوندنشستهاندوقوانی ساختهدستبشررابااقاوانی الهای
ادهازموعظهامرانپذیرنخواهدباود.سایدقط اساالمرادینای

جایگزی کردهاند،تنهابااستف
تئوریکوفلسفینمیداند،بلرهمعتقداستکهدینیعملایمایباشادوبایادباهماورداجارا
گذاشتهشودوای هدفمیسرنخواهدشدمگرای کهموعظهوجنبشهایجهاادیدرکناار
همدیگراستفادهشوند.ازای حیایویبااکناارهامگذاشات اصاطاحایدوگاناهموعظاهو
جنبشجهادیبهتبلیغاسالمازطریقحربهشمشیروکتابمیپردازدوهردوراالزموملزوم

یردیگرقرارمیدهد.ازنظرویهریکازایا دوابازار،یعنایشمشایروکتااب،جایگااهو
کاربردخا

خودرادرتاریداسالمداشتهاندوشمشیرجهتبهانقیاددرآوردنسرزمی هاای

غیراسالمی،مشرکی و کافرانداخلیبهکارگرفتهشادهاساتوکتاابنیازجهاتباهاساالم
آوردنمسیحیانویهودیانیاکهبهزورواداربهگرویدنبهاساالمنمایشادندااکااربرددارد
(مرادی.)989:8919،شجاعت،عدمهراسوبیاهمیتبودنجانوارزشواالیمارگ،باه
لحاظروانشناسیپتانسیلروانیزیادیایجادنمودهکهنیروهاایرزمایبایبااك،خشا ودر
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عی حالسرسختداعشنمودعینیای مسئلهاست(عباسی.)801:8929،داعشهماکناون
بااستنادبهکتابنواقصاالسالممحمدعبادالوهاب،باهتخریا قباوراولیاایالهایوکشات 
پیروانآنهامیپردازند(ابراهیمنژادوفرمانیان.)89:8929،درهمی رابطاهمایتاوانباهواقعاه
غمانگیزهجوموهابیهابهکربالوقتلعاماهالیشاهراشاارهداشاتکاهاماروزهنصا العای 
گروهتروریستیداعشقرارگرفتهاست.ابوطال اصفهانیدرسفرنامهخودمینویسد«:هنگام
برگشتازلندنوعبورازکربالونجفدیدمکهقری بیساتوپانجهازارنفاروهاابیوارد
کربالشدندوباسردادنصدای«اقتلواالمشرکی واذبحواالرافری »،8بیشازپنجهزارنفررا
حسابنداشت،صح مقدسامامحسی (ع)ازالشهمقتولی پروخاوناز

کشتندوزخمیها
بدنهایسربریدهشدهروانبود».امروزهدرشهرهایمختلفعراقوساوریهشااهداقادامای
مشابهوهابیهاتوس داعشمیباشیم.ای گروهبههیچکدامازقواعدجهااددراساالمتوجاه
نمیکندآترفیرداعش،کودکانخردسال،مادرانوزنانبیگناه،مردانغیرنظامیوپیرمردان
بیدفاعوغیرقابلتحركرانیزدربرمیگیرد.ازای رومبره میگرددکهایا گاروهانجاام

هرکاریازطریقعلنیورسمی،غیررسمیو مخفیاناهکاهبااهادفایجاادخالفاتاساالمی
باشد،راجهادمقدستلقیمیکنند(عدالتنژاد .)800:8929،
درای خصو جریانسلفیاترفیریداعشنیزمفهومبدعتکهمستحقبرخوردجهااد
استرابهطرزعجیبیوسعتدادهاندوبهوضعقوانی افاراطگرایاناهایپرداختاهاناد.درایا 
میانآنهاباتوجهبهشباهتفرریخویشبااوهاابیوندربسایاریازماواردماننادآنهااعمال
اندکهبرخیازآنهاعباریانداز:شمشیرکشیدنبهرویمسالمانانوذباحکاردنآناان،

کرده
ویرانکردنمناطقمتصرفیوقبورصحابهوزیارتگاهها،مباحدانست خونزناان،کودکاانو
سالمندان(خبرگزاریفارسنیوز .)8929/2/1،
ابوبررناجیکهزمانیسرپرستاتاقفررالقاعدهبود،درحالحاضربهعنواننظریهپرداز
خشونتمعروفشدهاست.ویدرسال9001کتابیبهزبانعربیتحاتعناوان«مادیریت–
وحشیگری»9منتشرکرد.ایا کتاابدرواقاعیاکاساتراتژیودساتورالعملخشاکبارای

هایداعشیمحسوبمیشودودیگرمانیفستیروشنفررانهجهاتتساخیرکشاورهای

جهادی
.8مشرکانرابرشیدوکافرانراذبحکنید .

2. The Management of Savagery
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جهانبهشمارمیرودوحرمانجیلرابرایگروهتروریستیداعشدارد.بخشاعظمکتابش
دربابهنرجنگ،اداره،سازماندهیوزدودنتردیدنیروهادراِعماالخشاونتاسات.نااجی
بهتری شایوههاایجنگایجهاتگساترشقلمارویخالفاترادرخشاونتفاراوان،ارعااب
سربازاندشم ،تبلیراایوجناگروانایمعرفایمایکناد(عشاوریمقادم.)1:8921،نااجی
همینی بیانمیداردکه«:مابایدای جهادرادرنهایتخشونتباهپایشبباریم .راهپیاروزی
شوكآوروعریاناست.مابایددشم راقتالعاامواوراباه

بردشمنانهماناعمالخشونت
وحشتبیاندازیم».ازدیدگاهناجی،گروههایترفیری اجهاادیدرزماانهاایگذشاتهفاقاد
یکطرحاستراتژیکبودندواقدامایعاریازخشونترابدونهییگونه«اساتراتژینظاامی
بهپیشمیبردند.ناجیبیانمیداردکهبدتری شارای هارجومارج

فراگیر»8یاطرحیجامع9
دریکجامعه،بهترومفیدترازشرای  بایوآرامشتحتزعاماتیاکحروماتمرتادو
مسلراناسالمگرای9خودرابهدلیلبههدردادنوقتخودوتالشجهات


ویهم
کافراست.
موعظه1وپندبهجایاقدامعملیبهجهادبهشدیموردسرزنشقرارمیدهد.نااجیطرحای
گستردهمشتملبرسهمرحلهارائهمیدهدکهدرآنتوحشازدوجهتکمیوکیفیتشادید

خواهدشد.درخورتوجهاستکهدروهلهاول،بااقدامایجهادیعلیهاهدافاساتراتژیکو
اقتصادیمانندتأسسیاینفتیوزیرساختهاایصانعتتوریساتیارادهدشام شرساتهشاود.
هنگامیکهنیروهایامنیتیدشم بهبسیجمنابعجهتحفاظاتازایا اهادافحسااساقادام
میکننددولتتضعیفشدهوقدریآنروبهتحلیلمیرودوشرای مساعدیجهتهرجو
خرابکاری9میسرمیگردد.درایا هنگاامگاروههاایجهاادیبااآغاازیاکحملاه

مرجو
همهجانبهعلیهنیروهایامنیتیپراکندهوتضعیفشدهدشم ،قادرخواهندشدازخالءامنیتای

ایجادشده،حداکثراستفادهراببرند.هنگامیکهحاکمانسرنگونمیشاوند،مرحلاهدومکاه
همانمدیریتتوحش1آغازمیشودودرنهایتمرحلهنهاییکهتوانمندسازیهستتأسایس
دولتاسالمی3راخواهیمداشت( .)Gerges, 2015
1. Comprehensive Military Strategy
2. Master Plan
3. Fellow Islamists
4. Preaching
5. Savagery and Chaos
6. The Administration or Management of Savagery
7. The Establishment of the Islamic State
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تجویزهایابوبررناجیکهدرنهایتدقت،خشاونتراتئاوریزهمایکنادآمنطقایجهات
اعمالخشونتوقساویارائهمیدهدواکنونبهستارهراهنماگروهتروریستیداعاشجهات
اعمالجهادیمبدلشدهاست.درخورتوجهاستکهای رسالهکامالًبراساسآ اراب تیمیاه
ومحمدب عبدالوهابنگاشتهشداست.ناجینیزبهتأسیازاب تیماهخشاونتراعنصارذاتای
کشمرشهایجهادیذکرمیکندوجهادرامرحلهایالزمجهاتاساتقرارخالفاتاساالمی
میداند.ازمنظرنااجیجهااددرکالفرهناگمارگاسات،کشات وساربریادکاافراناوج
فداکاریبودهوامریمباركوخجستهبهشمارمیرود .
درمقامنقدبایدبیانداشتکهعلیرغماینرهدراسالم،جهادامریپساندیدهاسات،منتهاا
خروجازاعتدالورویآوردنبهتفری امریمذموماسات.ازایا نظرگااهداعاشباهغلا 
خودرابرحقمیداندوچناندایرهمسلمانیراتنگکردهاندکهمسلمانانغیرهمسوباعقایاد
خودراترفیرمیکنند.اسالمباخونریزیقرابتینداردوآنچیزیکهدرسطحرفتاریگاروه
تروریستیداعشبدیهیاست،سنخیتیباآموزههایاسالمیوسیرهپیامبراسالم(

)نادارد.

همینانکهقرآندراجرایاستراتژیجهادمراحلیراقراردادهبهای صوریکهابتداامرباه
دعویمیکندوسپسدردفاعازمسلمانانواسالمونهایتاًدرمرحلهآخارباهجناگوقتاال
دعااویماایکنااد(طباطبااایی.)11:8911،چنانیااهخداونااددرآیااه20سااورهمبارکااهنساااء
اگرازشماکنارهگیریکردندوباشمانجنگیدندوبااشاماطارحصالحافرندناد،

میفرماید«:

خداراهی-برایتجاوز-شمابرآنانقرارندادهاست».لذاواضحاستکاهجنایاایداعاش،
مانندمثلهکردن،شرنجهنمودناسیران،تهیهفیلمازصحنهجنایت،استراتژیزمی ساوخته،باا
هیچیکازاصولاسالمیهمخوانیندارد.نرتهدیگراینرهداعشناممباركحضریمحمد
(

)رابررویپرچمخوددرجنمودهاند.درصورتیکاهپیاامبراساالم،مایاهرحماتبارای

جهانیانبود.براساسسیرهعملیپیامبر،هرکسشهادتی رابرزبانجاریکند،مسلمانباوده
وخون،مال،ناموسوآبرویاومحترماست.منتهاداعشباهمصاداقباارزوحشاتجهانیاان
مبدلشدهاست(مرارمشیرازی.)8921،بناابرای مطاابقدیا مبای ،روشدعاویحضاری
محمد(

)وائمههدی(ع)راهاسالمآوردنصراحتاًمنطقوموعظهمعرفیشادهومخاالف

بابرکشیدنشمشیر،خونریزیواجبارجهتایمانآوردنبودهاند.درهمی رابطهدرآیه899
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سورهمبارکهنحلاینگونهآمدهکه«:باحرمتواندرزنیروبهراهپروردگاریدعاوینمااو
باآنهابهروشیکهنیروتراستاستداللومناظرهک » .


ج -ابداعیات جدید در جهاد
داعشضم تحریفعامدانهاندیشههایجهادی،اقدامبهابداعانواعیازجهادنمودهکاه
هییگونهپیشینهایدراسالمندارند.رهبرانفرریای گروهنیاکمایداننادکاهبادوناباداع
مفاهیمجذبکننده،جهاادفاتحباهپایشنمایرود.ازایا رومااباامفااهیمجدیادیمواجاه
میشویمکهاهدافسیاسیای گروهموج ظهورآنگردیدهاست.درذیلبهبرخایازایا 

ابداعیایاشارهمیشود :
جهاد نکاح:یریازابداعیایداعشترویجبحثیبهنامجهادنراحمیباشدکاهتقریبااًپاس
ازظهورداعشمطرحگردید.جهادنراحاشارهبهرابطهجنسیجهاادیهاایداعشایبااباانوانی
داردکهبهزورواجبارجهترفعنیازهایجنسیآنانوادارمیشوند.ای فتوامنصاوبباهشاید
محمدالعریفیاست.بهظاهرشیدعریفیدرای فتواگفتهکهبهتری جهادها،جهادنرااحاسات
زنانمیتواند،تماایالیشاهوانیایا جنگجویاانرابارآوردهساازدو

وازدواجبی مجاهدی و
عزمآنهاراجهتجنگبادولتبشاراسدافزایشدهد.ویهمینای درایا فتاوابهشاتراباه
آندستهاززنانیکهبهای نوعازدواجبانظامیانرضایتمیدهندوعدهدادهاست(خبرگازاری
مشرق89،مرداد.)8929پسازای فتوابسیاریازمفتیهایوهابیدیگارکشاورهایعربایباه
ویژهعربستانسعودینیزدراظهارنظرهاایمختلفایازچنای فتاواییحمایاتکاردهوخواساتار
افزایشجهادنراحزنانشدهاند.ای گروهجهتترغی وجذبداوطلبانجهادیودرراستای
تقویتجبههخوددرعرصهجهادفتح،اقدامبهترویجای عملدرفضاایمجاازیکاردهاسات
کهسابقهیمستندومو قیدراسالمنداشتهوچنی اقداماتینهیشدهاست .
جهاد پزشکی :اطباوپزشرانازجملهاولویتهایگروهتروریستیداعشجهاتجاذب
میباشندآزیراای گروههاازیکساودردرماانمجروحاانجنگایوازساویدیگارقاچااق
اعضایبدنانسانبهعنوانمنبعدرآمدمهم،کارآییفراوانیدارند.برایا اسااس،طایچناد
سالاخیرمواردمتعددیازپیوست دانشاجویانپزشاریمقایمکشاورهایآسایاییواروپاایی
گزارششادهاسات.روزناماهگااردی وشابرهبایبایسایدر89ماارس9089درگزارشای
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پیرامونای مسئلهازپیوست  83نفرازدانشاجویانپزشاریدانشاگاهخرطاومباهداعاشخبار
دادند( .)Www. Fa.Alalam.Ir
جهاد اطفال :هدفاصلیای اقدامتقویتبنیهتهاجمیداعشبرایسالهایآتایاسات.
طبقآماربدستآمدهازگزارشهاایحقاوقبشاری،درحاالحاضاربایشاز100کاودك
سوریتوس عناصرداعشجهتانجامفعالیتهاینظامیبهعضاویتایا گاروهتروریساتی
درآمدهاند.شابهنظامیاانداعاشبااناامنوجواناانخالفاتاساالمیباهعضاوگیریکودکاان
میپرداختند.ازدیگراقدامایداعشافتتاحمدرسهشریعتوجهادمایباشاد.درایا مدرساه

نحوهاستفادهازاسلحه،سربریدنودروسعقیدتیحولمحورمفهومجهادوبایستگیآن،باه
کودکانزیر80سالآموزشدادهمیشد.نرتاهجالا توجاهاینراهبسایاریازکودکاانیکاه
تحتآموزشعملیوعقیدتیداعشقرارداشتند،ازخانوادههایشانبهصوریکرایاهگرفتاه
میشد(جهرمی .)8929،
شدهبودندوماهیانهمبالریبهخانوادههایآنهاپرداخت 
جهاد رسانهای ـ سایبری:رساانهدرتااریدخاودهماوارهجهاتتأ یرگاذاریبارافراار
عمومیبهکاررفتهاست.امرانایرسانهایجدیدهمیوناینترناتوفضاایمجاازی،امراان
تأ یرگذاریبرافرارعمومیراکهتاکنوندرانحصاردولتهابوده،بارایافارادوگاروههاای
دیگرنیزمیسرکردهاست.درعصرارتباطای،گروههایتروریستیبهمنظورتوسعهنفوذخاود
دردنیایمجازیبهای حوزهرویآوردهواقدامبهجذبمتخصصی کردهاند.ابوبررنااجی
بهعناوانیرایازتئاوری پاردازانداعاشباراهمیاترساانهوتبلیراایباهعناوانیاکابازار
ایدئولوژیک،جهتبسیجتودههایمسلمانوسربازگیریازمیانآنهاادرطاولمرحلاهاولو
دومجنگبزرگاچنانیهذکرآنرفتاوسپسکنترلوآرامکارنآنهاادرمرحلاهساوم،
تحتیکحرومتمتمرکزاسالمیتأکیدمیکند)2015

.)Gerges,گروهتروریساتیداعاش

هایخود،رسانههایگوناگونراجهتتأ یرگذاریبارافراارعماومیو

ازهمانآغازفعالیت
جذبنیروبهخدمتگرفتهاست.استفادهگساتردهداعاشازرساانههاایمجاازیواینترنات،
(نجایپاورو

سب شدهاستکهبرخیتحلیلگران،اینترنترازمی بازیاصلیداعشبنامند
همراااران.)21:8929،باارایتأ یرگااذاریباارافرااارعمااومیوجااذبافااراد،عضااوگیریو
ارتباطسازیایا شابرهتروریساتی،ایجاادگاروههاایهاکنظیار«خلیفاهساایبری»،سارقت

وتهدیدافرادازجملهفعالیتهایسایبریداعشاست(اندیشردهسایبریسامر99،

اطالعای
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آذر.)8921طبقآمارهایموجودتعداداعضایجاذبشادهباهداعاشازطریاقشابرههاای
مجازیماهانه9900نفربرآوردشدهاست.مرامناماهرساانهایداعاشماحصالوبرآینادیاز
راهبردسیاسی-نظامیایا گاروهجهاتجاذبنیارودرراساتایقدرتمنادسااخت صافوف
جهادگراناستکهتحتتا یرنظریهکتابمدیریتتاوحشاباوبررنااجیهساتند(عشاوری
مقدم.)1:8929:ای فضابهعلتکاربرانروزافزونوسرعتباالیانتقالپیام،مهمتری ابازار
پخشصحنههاایکشاتارمخالفاانداعاش،زناانوکودکاان،بیعات

داعشمحسوبمیشود.

اجباریمردمدرشهرهایتصرفشده،ارسالاطالعایهماهنگوجهتداربهمنظاورایجااد
رع ووحشتوبسیجافراددرپیوست بهای شبرهصوریمیگیرد.اظهارعقایدوتفررای
افراطاایوشاابرهسااازیانسااانیوشناساااییافاارادازمهمتااری پیاماادهایحضااورداعااشدر
شبرههایاجتماعیاست.احمدابوسمرهیرایازمتخصاانفرانساویاساتکاهجهاتجهااد
سایبریبهای گروهپیوستهاسات.ویآشاناییکااملینسابتباهاینترنات،کاامپیوتر،فضاای
مجااازیوجنااگرواناایداردوبااههماای دلیاالداعااشمساائولیتتولیاادوتوزیااعمحتااوادر
شاابرههااایاجتماااعیازجملااهفیساابوك،تااوییترویوتیااوبرابااهاوواگااذارکااردهاس ات
(خبرگزاریاهالبیات90،مهار .)8921ماموریاتویترغیا شاهرونداناروپااییازطریاق
پایگاههایاجتماعیجهتپیوست بهداعشاست.نمودارذیلمبی ریشههاایفراریورفتاار
سیاسیجهاددرداعشبههمراهمصادیقآناست .
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نمودارشماره  :1مبانی فکری و رفتار سیاسی جهاد از دیدگاه داعش

نتیجهگیری
تأملدررفتارسیاسیواقدامایعملیداعش،معمایجهادراباهذها متباادرمایکناد.
نگارندگانباهدفبررسیوکنراشجنبههایپنهاانایا مقولاه،ساعیبارآنداشاتندتاابار
اساسروشکیفیِتحلیلمطالعایتاریخیواسنادیبهایا پرساشپاساددهنادکاهمفهاوم
جهادچهجایگاهیدرمبانیفرریورفتارسیاسیداعاشدارد؟درایا مقالاهضام بررسای
ماهیت ،روندظهاوروکلیاتاندیشاهسیاسایداعاشباهعناوانانشاعابیازجریاانالقاعاده و
مؤلفههاینوظهورجهادازمنظرداعشواکاویونقادشاد.کنرااش
همینی پیشینهموضوع ،
میسازدکهریشهای مبانیدرقرنهایپایشنهفتاهاسات.
دراندیشهجهادیای گروهروش  
ازای رورفتارهایجهادیای گروهبهافرادیهماننادابا تیمیاه،محمادب عبادالوهاب،ابا 
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حنبل،سیدقط ،مودودی،عبدا عزامبرمیگردد.هرکدامازایا افارادپیاروانخاودراباه
رفتارخاصیدرحی جهادسوقدادهاند.برآیندای مواردتحریافهاایصاوریپذیرفتاهدر
جهادبامؤلفههاییهمانندنفیجهاددفاعیوتأکیادبارجهاادفاتح،گساترشدامناهشامولیت
جهادودربرگرفت جمعیتمسلمانانوبویژهشایعیان،عرفایوفاردیساازیجهاادباهویاژه
فردبنابهعقیدهخودمی تواندحرامجهاادبدهادبادوناینراهنیاازباهاجاازهحااکم

اینرههر
اسالمیداشتهباشد،قراردادنجهادذیلاصولدیا وخاارجسااخت آنازفرعیاای،تجاویز
خشونتتاموعدمتوجهبهقوانی جهادوابداعیایجدیدینظیرجهادنراح،پزشری،اطفاال
وسایبریمیباشدکهنمونهایدرساابقنداشاتهاناد.ماحصالجملگایایا ماوارددراندیشاه
جهادیداعشچیزیجزءتحریفمفهومجهاددراسالموبرداشاتخودسارانهازآننیسات،
لذاسنخیتیباجهادمدنظرشریعتِراستی نداردوبدعتیآشاراروکفرآمیازدراحراامالهای
است .
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منابع
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