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مطالعة تطبیقی اندیشة سیاسی شیعه و داعش


طاهره شریف

دانشآموختة کارشناسی ارشد اندیشة سیاسی در اسالم ،دانشگاه علّامه طباطبایی ،تهران،
ایران
ابراهیم

برزگر

استاد علوم سیاسی ،دانشگاه علّامه طباطبایی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت۱3۹۸/0۴/۱۴ :؛ تاریخ پذیرش)۱3۹۸/0۸/0۶ :

چکیده
اسالم سیاسی ،متعاقاب انقاالب اساالمی ایاران ،در جمهاوری ا اس المی موجودیا ت عینا ی یافات و در
بازاریابی سیاسی افکار عمومی جهان اسالم ،خود را بهعنوان کاالی پرمشتری برای مسلمانان جهان اسالم،
خ وانش انقالبا ی از
که در عصر جدید همواره سرخورده و شکستخورده و ناکام بودهاند ،درآورد .ایا ن ا
اسالم در ایران موفقیت عملا ی و عینا ی خا ود را در قالا ب ایجااد تغیای رات اجتمااعی در انقاالب اساالمی،
نظامسازی با منطق جمهوری اسالمی که سنّت و مدرنیته را در ترکیبی موزون بهکار گرفت و نیز در ایجاد
نظامی ماندگار و چهلساله نشان داد؛ اما الگوی رقیب و وهابی داعش در برابر این اسالم سیاسی قاد علام
کرده ،با دولتسازی نیمبند خود در عرا و سوریه به خودنمایی میپاردازد .در ایا ن نوشاتار باه مقایسا ة
تطبیقی اعتقادات سیاسی ،اخالقیات سیاسی و رفتار سیاسی در منظومة سیاسی شیعه و داعش پرداخته شده
است؛ از جملة این موارد ،مقایسة اعتقادی موضوع منجی و مهادویت ،مقایسا ة اخالاق ی مسائلة خالفات و
والیت و مقایسة رفتاری مسئلة مهمّ جهاد و جنگ است.

واژگان کلیدی :تشیع ،داعش ،اندیشة سیاسی اسالم ،حکومت ،خالفت.

)نویسندۀ مسئول( mail: t.sharif1385@gmail.comـE
E-mail: barzegar@atu.ac.ir
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بیان مسئله
با پیروزی انقالب اسااالمی در ایااران و اشاااعة گفتمانهااایی ماننااد برقااراری حکوماات
جهانی اسالم ،صدور انقااالب ،امالقاارای جهااان اسااالم و در پاای آن ،دعااوت از مساالمانان
جهت پیوستن به مذهب شیعه ،گفتمانهای رقیب و بدیل آن شکل گرفت .اولااین مصاادا
آن وهابیت در عربستان سعودی بود؛کشوری که ،با مواضع س ّنتی حفظ وضااع موجااود ،بااا
انقالب اسالمی ،که بااه دنبااال تغییاار وضااع موجااود با ود ،بااه مخالفاات برخاساات .عربسااتان
سعودی با بهروزرسانی مذهب کشور خااود یعناای وهابیاات ،بااهعنوان رقیااب ایاادئولوژیک
انقالب اسالمی ،در تالش بود تا رهبری خااود باار جهااان اسااالم را تضاامین کنااد .لااذا ایاان
کشور با حمایت از حرکتهایی همچون القاعده و طالبااان ،کااه اساااس فعالیتها ای آنااان
تروریستی بود ،سعی در صدور اسالم بنیادگرا و نیز جلوگیری از نفوذ تشاایع در خاورمیانااه
و کشورهای مسلمان را داشت .در پی توفیق نیافتن جریانهااایی ،ماننااد القاعااده و طالبااان،
پدیا دة نوظهااور داعااش از درون وهابیاات تکفیااری باارون آمااد .داعااش از اختصااار نااام
دولتهای اسالمی عرا و شام بهدست آمد .جمهوری اسالمی ایران نمونهای بارز و عیناای
در حکومتسازی و دولتسازی ماندگار بوده است؛ همچنین اهداف و شعارهای جهانی،
مانند امالقرا بااودن در جهااان اسااالم ،دشاامنان زیااادی را با هوجود آورده اساات .لااذا باارای
کمرنگ کردن اهداف جهانی آن ،تنها راه مبارزه و مقابلااه بااا آن ،بازسااازی یااک جریااان
مشابه آن است .بنابراین مخالفانِ گسترش اندیشههای مذهب تشیع در جهان ،بهویژه جهان
اسالم ،با ایجاد تغییراتی در گروههای پیرو وهابیت به بازتولید گروهی جدیااد بااا اندیشااه و
عملی نو پرداختند .در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که "آیا داعش باادیلی
برای جمهوری اسالمی ایران است ؟" بهنظر میرسد داعش با بهرهگیری از ایده و الگااوی
انقالب اسالمی به پایهگذاری و پردازش منظومة فکااری و عملاای خااود پرداختااه؛ بنااابراین
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شباهتهایی ظاهری بین آن دو بهچشم میخورد ،اما وجوه تفاوتهای بارزی هاام وجااود
دارد که این تفاوتها در رفتار و پیامد عملی آنها قابل شناسااایی استودولتسااازی ایاان دو
در دنیای مدرن دارای دو سرنوشت متفاوت بوده است.
در باب اندیشههای سیاسی شیعیان و فقة سیاسی شاایعه کتااب بیشااماری نگاشااته شااده
است .همچنااین در مااورد انقااالب اسااالمی و زمینااههای شا کلگیری آن کات ب و مقاااالت
متعددی به چاپ رسیده اساات.کتابهای زیااادی در باااب والیاات فقیااه ،اجتهاااد ،توحیااد،
معاد ،نبوت و امامت موجود است که پرداختن به هرکدام از آنهااا از حوصاالة ایاان نوشااتار
بیرون است .در مورد پدیدة نوظهور داعش نیز کتابها و مقاالتی نگارش شده اما بهساابب
تازگی موضااوع و ریشا های نبااودن تفکاارات داعااش بااه تعا داد کتابهااای مااذهب تشاایع
نمیرسد.
سااید حساان فیروآبااادی در تکفیریهااای داعااش را بشناساایم براهبردهااایی را بااه
دسااتاندرکاران باارای جهاااد و مبااارزه بااا جهاال و ناخودآگاااهی رهبااران ایاان جریااان و

بهعقبراندن و انهدام ظرفیتهای ضددینی ارائه میدهد .اثر دیگاار ،چالشهااای وهابیاات
برای جهان اسالم است که در آن نویسندگان ،هرسیج و تویسرکانی ، ،به تقابل دو مااذهب
شیعه و وهابیت را ،در چند صفحه پرداخته است . .بهرغم اهمیت موضوع داعش و در پاای
آن گروههای تکفیری ،مطالعات علمی ا پژوهشی زیادی در این زمینه انجام نشده است تااا
ابعاد گسترش و رشد تصاعدی داعش مشخص شااود و بیشا تر کتااب و مقاااالت نوشتهشااده
جنبة روزنامهنگارانه دارد .آنچه سبب تفاوت و وجه متمایز این نوشااتار بااا سااایر مکتوبااات
شده ،مطالعااة تطبیقاای دو جریااان فکااری متضاااد و مخااالف بااا الگااویی ماانظم و راهبااردی
مشخص است.
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به جهت اختالف زیاد بین مذاهب شیعه و سنی و البتااه ،ساانی وهااابی ا تکفیااری قیاااس
این دو ،کار چندان خوشایندی نیساات .امااا بااه جهاات تقاباال جریااان داعااش بااا جمهااوری
اسااالمی ایااران ،در صاادر اخبااار قرارگاارفتن اعمااال و فعالیتهااای خشااونتبار داعااش و
موضعگیریهای تند و افراطی آن علیه شیعیان ،بهویژه شاایعیان ایااران ،در ایاان نوشااتار ،در
ابعاد سهگانة اندیشه و عمل و احکام ،بررسی مقایسهای این دو انجام شده است.

الگوی تحلیل
جستار سهگانة معرفت سیاسی در اسالم
دین اسالم ارکان سهگانهای (اعتقاد ،اخال و احکام) دارد .اکنون مدّعا آن اساات کااه
در معرفت سیاسی اسالم نیز این ارکااان سااهگانه تکاارار میشااود و مااا بهترتیااب با ه عقایااد
سیاسی ،اخال در سیاست و احکااام سیاساای برمیخااوریم .پژوهشااگر اندیشااة سیاساای در
اسالم میتواند با این محکمات سهگانه ،محتوای معرفاات سیاساای را در ساابدهای سااهگانه
قالبریزی ،ساماندهی و بهروزرسانی کند .اکنون به شر مختصا ر هریااک از ایاان اجاازای
سهگانه میپردازیم (برزگر۱3۸۹ ،ش.)۴ :.

1ـ عقاید سیاسی
عقاید سیاسی جزء اول الگوی اندیشة سیاسی در اسالم است .مرزشناسی آن با اجاازای
دیگر روشن است .عقاید سیاسی در حکمت نظری است؛ در حالیکه اخالقیات و احکااام
سیاسی هر دو در حکمت عملی قرار دارند .از عقاید بااهعنوان اصااول دیاان یاااد میشااود و
باید کسب آنها توسط فرد بهصورت اجتهااادی و یقا ینآور باشااد .در حالیکااه در فااروع

پژوهشنامة کالم تطبیقی شیعه؛ سال  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان 1398

181

دین ،که همان احکام باشد ،تقلید جایز است .در این سبد نیز باید بین عقاید سیاسی حااق و
عقاید سیاسی محقق در دیدگاههای علمای مسلمان (محقق) تفکیک قائل شد (همان.)۴ :

2ـ اخالق سیاسی
الگوی حاضر دومین رکن از ارکان سااهگانه اساات .مرزشناساای آن بااا ساابد اول یعناای
اعتقادات آسانیاب است؛ زیرا اعتقادات در حکمت نظااری اساات؛ امااا مرزشناساای آن بااا
احکام و فقه سیاسی نیازمند اندکی دقت است؛ زیرا هر دو به اعمااال انسااانی میپردازنا د و
هر دو در حکمت عملی قرار میگیرند .اخال سیاسی خود به دو بخش تقسیم شده است:
الف) اخال سیاسی حکومتکنندگان؛ ب) اخال سیاسی حکومتشوندگان (همان.)۵ :

3ـ فقه سیاسی
جزء یا بخش سوم آموزههای سیاسی اسالم ،فقه سیاسی اساات .فقااه سیاساای بخشاای از
فقه است که عها دهدار سیاساات و تاادبیر امااور جامعااة اسا المی اسا ت .فقااه سیاساای از نظاار
شکلی ،یکی از ارکااان سااهگانة الگااو را تشااکیل میدهااد و دسااتکم یکسااوم محتااوای
معرفت سیاسی اسالم در این بخش نهفته است؛ اما در واقع ،فقه سیاسی ،فربهترین بخااش و
بیشترین حجم معرفت سیاسی را به خود اختصاص میدهد .در واقع ،در فقه سیاساای اساات
که ما با صادرات و خروجی رفتاااری انسااان مواجااهایم .اعتقااادات (بینشهااا) و اخالقیااات
(گرایشها) زمینههایی را در فرد ایجاد میکند و این دو ،پیشنیاز الزم برای رفتار سیاسی
و ظاهری را فراهم میکنند .میتوان پیشنیازهای رفتار سیاسی را در نمودار زیاار نشااان داد
(همان).
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نمودار الگوی تحلیل مقاله در یک نگاه

1ـ مقایسة اعتقادی تشیع و داعش
1ـ 1ـ توحید و شرک
واژة توحید ،از نظر لغوی ،بهمعنای یگانه دانستن و یکتا شاامردن اساات .توحیااد همااان
اعتقاد به وحدانیت خدا و نفی تعدّد و کثرت بودن ذاتی اساات در براباار شاارک صا ریح .از
نظر شهید مطهری ،توحید مراتب و درجاااتی دارد .درجااات توحیااد عبارتانااد از :توحیااد
ذاتی ،توحید صفاتی ،توحید افعالی و توحید در عبادت .توحید ذاتی ،شناختن ذات حق بااه
وحدت و یگانگی است .توحید صفاتی بااهمعنای نفاای هرگونااه کثاارت و ترکیااب از خااودِ
ذات است وماننااد توحیا د ذاتاای از اصااول معااارف اسااالمی و از عااالیترین و پراوجتاارین
اندیشة بشری است که بهویژه در مکتب شیعی تبلور یافته است .توحید افعالی یعناای درک
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و شناختن اینکه جهان با نظامات و سنن و علل و اسباب فعل اوست و کار او ناشی از ارادة
اوست .مراتااب سااهگانة ذکرشا ده ،توحیااد نظااری از نااوع شااناخت اساات ؛ امااا توحیااد در
عبادت ،توحید عملی است .توحید نظری ،بینش کمال اساات و توحیااد عملاای ،جناابش در
جهت رسیدن به کمال.
در اندیشة شهید مطهری شرک نیز مانند توحید مراتبی دارد :شرک ذاتاای ،شاارک در
خالقیت ،شرک صفاتی و شرک پرسااتش .اعتقاااد بااه چندمباادئی شاارک در ذات اساات و
نقطةمقابل توحید ذاتی ،شرک در خالقیت آن است که برخی ملل خدا را ذات باای مثاال و
مانند میدانستند و او را بهعنوان یگانه اصل جهان میشناختند؛ اما برخی مخلوقات او را بااا
کسی دیگر در خالقیت شریک میدانند .اینگونه شرک در خالقیت و فاعلیت و نیز نقطا ة
مقابل توحید افعالی است .شرک صفاتی به علت دقیق بااودن مساائله ،در میااان عامااة مااردم
بحث نمیشود .گاهی انسانها در مرحلة پرستش ،چوب ،سنگ و فلز را میپرستیدند .ایاان
نوع از شرک ،یعنی شرک در پرستش ،فراوان بوده و نقطة مقابل توحید در عبادت اساات
(مطهری۱3۸7،ش۹۹ :.ا .)۱27
داعش در یک تقسیمبندی توحید را به سااه دسااتة توحیااد الوهیاات ،توحای د ربوبیاات و
توحید اسما و صفات تقسیم کرده است؛ براساس این تعریف ،اعتقاااد صااحیح از ناصااحیح
جدا میشود؛ زیرا براساس ماهیت سهبعدی توحید ،ایمان به توحید ربوبیاات ،نااافی شاارک
نیست و فقط در کنار دو بُعد دیگر کامل میشود .بهعبارت دیگر ،هرکس که به سااه نا وع
توحید اعتقاد نداشته باشد ،صرفنظر از اینکه سنی باشد یا شیعه ،مشاارک اساات (عباساای،
۱3۹3ش .)۱0۸ :.در منظر داعش با اعتقاد همزمان به سهدسااتة توحیااد فاارد ،مساالمان تلقاای
میشود و در غیر این صورت ،مشرک یا کافر است؛ اما در نظر شیعه اگر فرد به وحدانیت
خدا معتقد باشد ،مسلمان است.
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1ـ 1ـ 1ـ ایمان و کفر
پس از مبحث مهمّ توحید و شرک ،بحث ایمان و نقطة مقابل آن کفر مطر میشااود.
در اندیشة علمای شیعه ایمان حالتی است قلبی و درونی که در اثاار دانسااتن یااک مفهااوم و
گرایش به آن حاصل میشود و با شدت و ضعف هریک از این دو عاماال کمااال و نقااص
میپذیرد .قوام ایمان به گرایش قلبی و اختیار اساات ،باارخالف علاام و آگاااهی کااه باادون
اختیار هم حاصل میشود .ازینرو میتوان ایمان را یک عمل قلبی اختیاری دانست؛ یعناای
با توسعه در مفهوم عماال ،ایمااان را هاام از مقولااة عماال بهحساااب آورد .عماال اختیاااری و
شایسته همسوی با ایمان است و یا کار ناشایسته و مخالف بااا جهاات آن .در صااورت اول،
ایمان را تقویت و دل را نورانی میکند و در صورت دوم ،ضعف ایمااان ،موجااب ظلمااانی
شدن قلب میشود .در رابطه با ایمان و عمل برای تأثیر عماال نیااک در تکاماال ایمااان را از
ب وَ العَمَلُ الصَّالِحُ یَرفَعُـ هُ﴾
این آیه میتوان برداشت کردَِ﴿ :الَیهِ یَصعَدُ الکَلِمُ الطَّیِ َ
(حجرات( )۱۴ /مصبا  ۱3۸۹،ش۴۴۱ :.ا  )۴۵۴در نگاه شیعیان فرد مؤمن با ارتکاب گناااه
کافر نمیشود ،بلکه فاسق است و همچنان از حقو مسلمانی برخوردار است.
در نگاه داعش ،اگر فردی نتواند مسلمانبودنش را اثبات کند پااس وی کااافر اسا ت و
باید برای اثبات ملسلمانی برهان داشته باشد و دلیل نزد آنان ایاان اساات کااه فاارد بااه همااان
چیزی ایمان داشته باشد که آنها باور دارند و در غیر اینصورت و در صورت نقااض ایاان
اصل ،خون فرد ،ناموس و اموالش بر آنان مبااا میشااود (صدرالحسااینی۱3۹۵ ،ش.)72 :.
تکفیریون داعش عمل را جزئی از ایمان میدانند.آنها به تالزم ایمان و عمل اعتقاد دارند.
از نظر آنان اگر کسی به خدا ایمان داشته باشدولی مرتکااب گناهااان کبیااره شااود ،از دیاان
خارج و مرتد است و در صورتی که کفر آنان کفر بزرگ باشد ،جهاد علیااه آنا ان واجااب
است (علیزاده موسوی۱3۹3 ،ش.)۹۴ :.
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1ـ 2ـ توسل و شفاعت
بزرگترین و نهاییترین امید مؤمنان گنهکار شفاعت است؛ ولی در عین حال نباید از
مکر الهی ایمن شوند .شفاعت که از ریشة شفع بهمعنای جفت گرفته شده و بااه ایاان معناای
بهکار میرود که شخص آبرومندی از بزرگی ،بخواهد از کیفر جرم او بگذرد و بر پاداش
خدمت بیفزاید .در موارد متعارف ،علت اینکه کسی شاافاعت شخصاای را میپااذیرد ،ایاان
است که اگر نپذیرد شفاعتکننده ،رنجیده شااود و رنجااش خاااطر او ساابب محرومیاات از
لذت خدمت یا حتی ضرری از ناحیة شفیع گردد .خودِ آیات قرآن شفاعت به اذن خاادا را
اثبات کرده و شرایط شفیعان را و نیز شرایط کسااانی را کااه مشاامول شاافاعت هسااتند بیااان
کرده است .پذیرفتهشدن شفاعت شفیعان بهواسطة ترس یا نیاز نیست؛ بلکه راهی است کااه
خود او برای کسانی که کمترین لیاقت دریافاات رحماات اباادی را دارنااد قاارار داده اساات
(مصبا یزدی۱3۸۹ ،ش۴۸0 :.ا  .)۴۸۶خداوند دنیا را دار اسااباب قاارار داده و شاارک هاام
ال مااانعی
امری قلبی است؛ اگر کسی را که حاجت از او میطلبد خدا یا شریک نداند ،اصا ً
ندارد حاجت از وی طلااب کنااد .در آیا ة  3۹سااورة مائااده آمااده اساات از خاادا بترسااید و
بهوسیلة اولیای خدا توسل جویید به آفریدگار یا به عبارت دیگر ،با وسیله با ه درگاااه خاادا
بروید تا نتیجة کامل بگیرید (کاظمینی بروجااردی۱3۵2 ،ش۴۵ :.ا  .)۴۶توساال و شاافاعت
در اندیشهٔ شیعیان امری مورد تأیید است.
خواستن شفاعت از غیرخدا و توسل به بزرگان دین در اندیشة داعش بهطور مشااخص
وجود دارد؛که باعث شده دایرة تکفیر برای آنها گسترش پیدا کند .در مجلة دابااق شاامارة
هفتم اینچنین آمده است« :کافران معنی ال الااه اال الل را تحریااف کردنااد و بااهمعنی"هاایچ
خالقی بهجز خدا وجود ندارد ".آنها بااهطور اشااتباهی خااود را بااه اسااالم نساابت میدهنااد
درحالیکه مردگان را پرستش میکنند ،فراموش کردند که مشرکین عرباای کااه پای امبر بااا
آنها جنگید ،نزاع نداشتند که خدا تنها خالق مخلوقات است؛ بلکه تصدیق کردند خدا تنها
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خالق استا آنها شفاعتکنندگان را پرستش میکنند کااه بااهدنبال شاافاعتگران مشاارکی از
میان خود هستند» (دابق ،ش.)22 :7
در شمارة دوم مجله دابق آمده است« :بنابراین طلبکردن کمک خدا در برابر گسترة
متفاوت شرک ،ارتداد و انحراف در زمان ما ،برای مردمانی است که مجااذوب تااودة ایاان
اعمال و تحت تأثیر آنها قرار گرفتهاند و برای کسااانی کااه از ایاان اعمااال نجااات یافتهانااد،
یکی ازجریانهای اسالمی را از روش اهل س ّنت منحرف شدهاند ،منحاال میکننااد و مااا از
خداییم و به سوی او بازمیگردیم» (دابق ،ش.)۱۱ :2

1ـ 3ـ عقل و نقل
خداوند متعال موهبتی بزرگ به نام عقل و اندیشه به او اعطا کرده است .در مقایسه بااا
سایر ادیان اسالم بیشترین اهمیت را برای عقل و تعقل قائل شده است .دعوت آیات قاارآن
به عقل و تعقل و استدالل منطقی از موضوعاتی است که بهصراحت به آن پرداختااه اساات.
در اندیشة علمای شاایعی هاام تفکاار عقالناای و برهااانی جایگاااه بساایار ویا ژهای دارد .شاایعه
بهجهت دارا بودن منابع غناای ،تمااامی آنچااه را کااه انسااان در جهاات اسااتکمال و سااعادت
حقیقی به آن نیازمند است بهطور تااام ارائااه میدهااد .امتیا از اساساای شا یعه نسا بت بااه سااایر
مکاتب اعتقادی جهان اسالم استفاده از تمامی منابعی است که برای رسیدن به حقایق نیاااز
است .اندیشمندان علوم خود را نه بهدست آمده از عقل و نه استفادهشده از نقل میدانند و
بهکل آن را گرفتهشده از جانب خدا میداننااد .علمااای شاایعی باار ایاان عقیدهانااد کا ه همااة
معارف را میتوان از راه استدالل عقل و برهان نقلی بهدست آورد .شیعه ،با نزدیا ککردن
کالم نقلی به براهین عقلی،کالم اسالمی را از اینکه فقط در حدّ نقل محدود باشد ،رهااایی
بخشیده و آن را از کالم نقلی و جدلی صرف بااه کااالم عقلاای و اسااتداللی متحااول کا رده
است .درنتیجه ،شیعه با ه برهااان معتقااد اساات .متفکاارین شاایعه نیازمناادی عقاال بااه وحاای و
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همکاری این دو را در رشد و شکوفایی علوم و معااارف دیناای مااؤثر دانسااتهاند .در اثبااات
اصول دین مانند نبوت ،معاد ،امامت عقل حرفی مخالف شریعت ندارند (ناصااح و ساااکی،
۱3۸7ش2۱۹ ،.ا )23۴؛ بنابراین عقل در ردیف و در عرض نقل اساات و حکاام او ،هماننااد
نقل ،معتبر و حجت است.آقای جوادی آملی به همگامی عقاال و نقاال اعتقاااد دارنااد ،نظاار
ایشان این است که منبع نقل وحی است و استفاده از عقل تا هنگامی که در تعارض با نقاال
نباشد ،مورد تأیید است ،ایشان استنباط احکام و مسااائل را منااابع نقلاای بهوساایلة ع اق ل بیااان
میدارد (جوادی آملی۱3۸۶ ،ش20۹ :.ا .)2۱۵
عقل در نگاه تکفیریون داعش حائز اهمیت نیست ،از اینرو به نقل احادیااث نااامعتبر و
ضعیف از تابعان و علمایی میپردازند که در سخنانشان نقد و طعن و طرد پیااروان مااذاهب
و فر اسالمی ،بهویژه شیعیان نمود بارزی دارد .نویسندگان داعااش باارای اشااارة دقیااق بااه
منابع استفادهشده در متون خودشان در نقل احادیااث نیااازی نمیبیننااد کااه بااه منااابع معتباار
حدیثی رجوع کنند .داعش یک گروه تکفیری است که فقط نقل را قبااول دارد و از عقاال
و شهود گریزانند و به این باورنااد کااه عقاال و شااهود جااز نشا ان دادن باطاال کاااری انجا ام
نمیدهد و عقل در باب خداوند و امور اعتقادی ،هیچ فهم صحیحی ندارد .پااس در مبااانی
اعتقادی آنان عقل هیچگونه نقشی در اکتشاف حقیقت ناادارد .در قاااموس تکفیاار معرفاات
دینی به نقل کاسته میشود و به این ترتیااب ،معرفاات عقلاای از قلماارو دیاان و رسااالت انبیااا
بیرون میآید (مصطفی۱3۹۴ ،ش۹3 :.ا .)۹۶

1ـ ۴ـ اجتهاد و تقلید
از امتیازات ویژة مکتب تشیع اعتقاد به اجتهاد است .در واقع ،نیرو و قوة فعال و پویااای
مکتب تشیع ،اجتهاد است،که همااواره آن را زنااده و پایاادار نگااه داشااته اساات .از مجاارای
اجتهاد است که اصول و قوانین قرآن و آنچه پیامبر(ص)بهعنوان س ّنت بیان کردهاست مااورد
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بررسی قرار میگیرد و با وضع احکام و قوانین مناسب نیازهای مردم را رفع میکنااد .دیاان
اسالم ،گذشته از اصول اعتقادی و معارف اصلی ،مانند مبداء و معاد که از روی یقین بایااد
بدان معتقد بود ،شامل یک سلسااله قااوانین و مقااررات انسااانی اساات کااه بااه هما ة جهااات
زندگی انسانی ،رسیدگی کند .بنابراین تحصیل علم در حیطة قوانین و احکام فرعی اسااالم
یکی از وظایف مسلمان است؛ بنابراین باید عدهای از مسلمانان متصدی آن بوده و توانایی
استخراج احکام از منابع اصیل را داشته باشند .برای اثبات ضرورت وجود اجتهاد در منااابع
دالیل عقلی و نقلی فراوانی موجود است .حتی در زمان صدر اسالم پیااامبر(ص) مساالمین را
به سوی تعمق و اجتهاد و استنباط سو دادهاند (آل غفور۱3۸۴ ،ش.).
در جریان تکفیری داعش اجتهاد از مفاهیم محوری آنها بهشمار ما یرود .شاااید بتااوان
گفت اولینبار ابواالعلی مودودی در عصر جدید بحث اجتهاد را طاار و بحااث نمااود ،بااا
این همه ،نگاه گروه نوظهور داعش به اجتهاااد بساایار ساااده و سااطحی اساات .در شاامارهٔ
ششم دابق اینگونه آمده« :تصمیم رهبر خود را تأیید کنیااد و راه و ایاادة او را قبااول کنیااد؛
زیرا هیچگونه نفا و انحرافی وجااود ناادارد ،ایااده یااا مسا ئله اجتهااادی اساات یااا براسا اس
شریعت است و خطا و اشتباهی را دربر نمیگیرد .تا آنزمان که شما در طلب پاداش خاادا
باشید ،بدانیااد کااه پاااداش در گااوش دادن و تبعیاات از رهبااران شماساات در شاارایطی کااه
مخالف شریعت نباشد» (دابق ،ش.)۶:۱0

1ـ 5ـ مهدویت و موعودگرایی
بحث مهدویت از بحثهای ریشهدار اسااالم با هویژه مکتااب شا یعة اثنیعشااری اسا ت.
ایمان به حتمیت ظهور منجی در فکر عموم انسااانها وجااود دارد .شا هید صاادر میفرمایا د:
«اعتقاد به مهدی(ع) تنها نشانة یک باور اسالمی با رنگ خاص دینی نیست ،بلکه افاازون باار
آن ،عنوانی است برخواسته از آرزوی همة انسانها با کیش و مذاهب گوناگون» در عقیدة
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شیعه وجود و حضور حضرت مهدی(ع) با توجه به آیات قرآن و روایات در منابع شاایعی و
حتی منابع اهل س ّنت بیش از حدّ تواتر است.آیات قرآن ،که داللت باار وجااود امااام زمااان
دارند ،مانندآیة  7۱سورة اسراء ،آیة انذار( رعد)7/آیة نذیر(رعااد ۴3 /و فا اطر )2۴ /و آیا ة
اولیاالمر (نساء .)۵۹ /حتی روایات موجود در منابع اهل سا ّنت و اشااارة آنااان بااه روایاااتی
مانند حدیث ثقلین ،حدیث سفینه ،حدیث امان ،از نمونههای بارز اعتقاد به منجی و موعود
است (رضوانی۱3۸۵ ،ش2۹۹ :.ا .)3۱۹
رهبران و بزرگان داعش در صحبتهایشان به روایتهااای آخرالزمااان اسا تناد بسا یاری
میکردند .روایتهایی کا ه در آن بخشاای از مساالمانان پااس از قیااام ،عاادالت را در جهااان
برقرار خواهند کرد .درنتیجه ،داعش جنبش خود را با قیام آخرالزمانی مساالمانان مطابقاات
میدادند و نبرد خودشان با دیگران را نبرد نهایی مسلمانان موحد با کااافران در آخرالزمااان
میدانستند (صدرالحسینی۱3۹۵ ،ش.)73 :.
بنابراین یکی از باورهای مهم و اساسی این گروه اعتقاد به ظهور قریا بالوقوع مهاادی
موعود و فرارسیدن آخرالزمااان بااود و تصاامیمات مهاام و قااوانین داعااش ،مطااالبی کااه در
بیانیهها و اعالمیا ههای خااود باار روی تابلوهااا ،گواهینامااهها ،سااکهها و نوشااتافزارها درج
میکردند ،مطابق پیشگوییهای آخرالزمانی آنان بود .اهمیت عجیبی که داعش برای شهر
دابق قائل است به همین موضوع بازمیگردد .دابق روستای بزرگی در شمال حلب اساات،
داعش حتی نشریة رسمی خود را «دابق» نامگذاری کرده است .ارتباط دابق بااا آخرالزما ان
بنا بر روایتی در صحیح مسلم نقل شده که آخرالزمان وقتاای فرامیرسا د کااه جنگاای میااان
سپاه اسالم و سپاه رومیان در دابق به وقوع میپیوندد و مساالمین بااا وجااود تلفااات زیاااد بااه
پیروزی میرسند.
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2ـ مقایسة اخالقی تشیع و داعش
2ـ 1ـ استشهاد و انتحار
در مکتب راستین تشیع مفهوم شهادت بهمعنای استشهاد و شهادتطلبی اساات ،یااهویژه
شهادتی که در راه دفاع از اسالم و آرمانهااای اسااالمی باشااد .در مکتااب تشاایع ،شااهادت
ن
َحسـبَ َّ
امری مقدس است آنچنانکه خداوند در قرآن دربااارة شا هیدان فرمااوده﴿ :وَ ال ت َ
ن قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِنـدَ رَبِّهِـم یُرزَقـونَ﴾ (آلعمااران/
الَّذی َ
)۱۶۹
عملیات استشهادی همانند عملیات انتحاری اهداف اسااتراتژیک دارد ،بااا ایاان تفاااوت
اساسی که عملیات استشهادی مطلقاً ویژگی دفاعی دارد و تابع دیاادگاه عمااومی شاایعه در
باب جهاد و جهاد دفاعی است .فقه شیعه در ماهیت جهاد ابتدایی دیدگاه ویژهای دارد کااه
جهاد ابتدایی یا جهاد اصلی مشروط به امر امام معصااوم(ع)مبسااوطالید اساات .قطعااً در فقااه
شیعه خودکشی و قتل دیگران نفی و تحریم شده اساات .نظیاار آنچااه در عملیااات انتحاااری
رخ میدهد .در اندیشة فقیهان معاصر شیعه ،دفاع شهادتطلبانه ،در صااورت انحصااار ایاان
نوع دفاع در مقابل مهاجمان مسلّح ،گسترش داده شده است (فیرحی۱3۸3 ،ش.)۱32 :.
وعدة پیروزی یا شهادت از بزرگترین اشتراکات بین گروههای تکفیری است .گروه
تکفیری داعش نیز چنین است،آنها با اسااتناد بااه برخاای آیااات و روایااات و برداشااتهای
منحصر به خودشان ،ترور و عملیااات انتحا اری را جهاااد فااردی و واجا ب میداننااد کااه در
فرصت مناسب ،مسلمان باید به آن اقدام کند .از نظر اسااالم ،خودکشاای گناااهی باازرگ و
غیرقابل بخشش است ،در حالیکه تکفیریون داعش خودکشی برای کشااتن دشاامنان خاادا
را جهاد و شهادت میدانند .از نظر آنان افرادی کااه بااه اقاادامات انتحاااری دسا ت میزننااد
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شهیدند و مستقیم وارد بهشت میشوند .سلیمان بخیاات ،محقااق اردناای میگویا د« :از نظاار
داعش تو پیروزی! چه بمیری ،چه زنده بمانی؛ چنانچه کشته شوی با پیامبر(ص) و خداونااد
مالقات خواهی کرد و اگر زنده بمانی به سفر خود ادامااه خااواهی داد (نااورانی۱3۹۴ ،ش:.
.)30

2ـ 2ـ والیت و خالفت
تشکیل حکومت ضرورت پیدایش و بقای هر اجتماعی است .هر حکومتی نیز به یااک
حاکم نیاز دارد ،چه عادل و چه فاسااد؛ هرچنااد کااه حاکمیاات فاارد عااادل ارجحیاات دارد.
معنااای حکوماات و حاکمیاات اعاام از والیاات اساات؛ امااا مقااام والیاات واالتاار و باااالتر از
حاکمیت است .لذا ولی علیرغم اینکه به ظاهر در مسند حاکمیت سیاسی قرار ناادارد؛ امااا
حقّ صدور حکم را دارد؛ بنابراین در دوران غیبت وجود یک حاکم باارای حکوماات الزم
است .پس شئونی از معصااومین بااهطور قطااع باارای فقیهااان ثاباات اساات کااه اساااس نصااب
عامشان است .لذا هر فقیهی که واجد شرایط الزم بوده ،دارای حقّ والیاات و اجاارای ایاان
شئون است .همچنین آیات و روایات بیشماری در تأیید وجااود ولاای ،در جامعااة اسااالمی
آمده است که همگی مورد تأیید مکتب تشیع است.آیات تطهای ر و اولاای االماار نمونااههای
بارز متقن و مب ّین این موضوع هستند (ابراهیمزاده۱3۸۵ ،ش۴۴ :.ا .)۱0۴
بعد از اضاامحالل دولاات عثمااانی اندیشا ة احیا ای خالفاات اسااالمی بااه آرمااان و ایاادة
گروههای بنیادگرای سلفی در ترکیه تبدیل شااد .شاایخ محمااد عبااده بااا آنکااه ایاادة انتقااال
خالفت از ترکان به اعراب را مطاار میکاارد؛ امااا نگااران ایاان بااود کااه مبااادا خالفاات بااه
استبداد تبدیل شود (بحرانی۱3۹0 ،ش .)2۶۶ :.با اناادکی تأماال در گرایشااات داعااش ایاان
حقیقت بهطور واضح مشخص است که رهبران این گروه تروریسااتی بهصااورت جاادی در
رؤیای تسلط بر جهان هستند .از اینرو ،البغدادی دو روز پااس از اعااالم «خالفاات» داعااش
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در عرا و سوریه خود را «خلیفه » نامید و تیم رسانهای و تبلیغاتی داعش بااا هاادف تحقااق
این رؤیا در تبلیغات خود بر احیای مرزهای جغرافیااایی پاایش از جنااگ جهااانی اول بساایار
تأکید داشتند و تقسیم امپراتوری عثمانی را طبااق قاارارداد سااایس پیکااو توطائ ة کشااورهای
غربی برای ایجاد تفرقه و جدایی میان مسلمانان میداند .همزمان با اعااالم خالفاات در روز
اول ماه مبارک رمضان ،این گروه نقشهای را منتشا ر کاارد کااه در آن چشاامانداز پنجسااالة
داعش برای احیای خالفت ترسیم شده بااود .درنتیجااه ،رهبااران داعااش باارای جاما ة عماال
پوشاندن به رؤیای خالفت اسالمی روی ایاان منطقااه ساارمایهگذاری بساایاری کردنااد و بااا
تشااکیل گروههااای وابسااته در افاازایش کشااورهای شاامال آفریقااا بااه حااوزة فعالیتشااان در
تالشاند (صدرالحسینی۱3۹۵ ،ش.)73 :.

2ـ 3ـ امامت و رهبری
یکی از اصول مذهب شیعة امامیّه یعنی اعتقاد به وجود امام عااادل و معصااوم اساات .بااا
این توضیح که در زمان غیبت ،اعتقاد به امام(ع) از طریق فقیه جامعالشرایط تااداوم مییابااد.
بنابراین عنصر اماماات ،بااالقوه عنصااری انقالباای اساات کا ه در صااورت بااهفعلیت درآماادن
میتواناا د حکومتهااای نامشااروع را ساارنگون و حکوماات مطلااوب را جااایگزین کنااد
(حسینیان۱3۸0 ،ش .)۱۴ :.امامت رکینترین ارکان اسالم است که از صدها دلیل عقلاای و
نقلی استفاده میشود که همگی بیانگر بدنی است که روحااش اماماات اساات .دلیاال اثبااات
امامت همان دلیل اثبات نبوت است ،یعنی همانگونه که برای نشر احکام و تحکاایم مبااانی
دین ،در جوامع ،به پیامبر نیاز است نیاز به امام نیز ضروری است و این اختصاص به شیعیان
ندارد .پیامبر(ص) در اینباره فرمود :کسی که امامش را نشناسد و بمیرد ،یهااودی و نصاارانی
مرده است (کاظمینی بروجردی۱3۵2 ،ش33 :.ا .)3۴
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تکفیریون داعش امامت را در مفهااوم رهبااری دیناای و سیاساای جماعاات مساالمانان ،از
فروغ دین و روش ابراهیمی برمیشمردند .وقتی توحید ابراهیماای در رو جااوان مساالمان
موحد بیدار شود «مسلمان موحد به سااادگی از کساای پیااروی میکنااد کااه در ایمااان از او
پیشتر است .علمایی که عمل به دانااش و مذهبشااان منجا ر بااه اعتمادسا ازی در او میشااود»
(دابق ،ش ،۱بخش اول) .اما علمای جامعه امام نیستند ،بلکه فرد مسلمان را با شریعت آشاانا
میکنند و آنان خود به هدایت دیگران میپردازند .نویسااندة دابااق بااا نقاال روایتاای دربااارة
گفتوگوی خلیفة اول با فردی در خانه خدا،کااه پرسااید «امااام کیساات؟» با ه او میگویا د:
همان مردمانی که در قبیله و زادگاهاات تااو را رهبااری میکننااد ،نتیجااه میگای رد «امااام در
واقع ،همان رهبری سیاسی است که مفسران در احادیث بهکار میبرند تا گواهی باار نشااان
بنیادین آن باشد که از ضروریات شاارایط زمااان ابا وبکر با ود (دابااق ،ش  .)۱:2هیچیا ک از
مذاهب اهل س ّنت مقولة امامت را وارد منظومة اعتقادی خود نکردهاند .آنها به خالفت بااه
جای امامت معتقدند و بر طبق آن حکومت خود را پایهریزی کردهاند .احتماااالً داعااش بااا
نگاهی به کارکرد امامت در میان شیعیان و بعضی فر اسالمی ،اندیشة اماما ت را متفاااوت
از کارکرد آن در میااان ساانیها و جماعاات در منظوما ة فکااری خااود گنجاندهانااد .از نظاار
داعش ،امامت شامل امامان جماعاات و فرقااهها در نقااش رهبااری سیاساای و دیناای قبایا ل و
قسمتی از خالفت یا رهبری واحد و زمینهساز آن تلقی میشود .تکفیریون داعش در مااورد
چگونگی انتخاب امام ساکتاندو بهرغم آنکه در نقل آیة قاارآن دربااارة اماماات حضاارت
ابراهیم(ع) ،بر درخواست حضرت از پروردگار مبتنی بر تداوم امامت در خاندانش و پاسااخ
خداوند به او تأکید میکند و تلویحاً یزید را یکی از مصادیق ستمکاران میخواند که مانع
از مشروعیت تداوم اماماات درون خاناادانی اوساات (دابااق ،ش  )3 :۱امااا دربااارة سااازوکار
انتخاب امام هیچ توضیحی نمیدهد.
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2ـ ۴ـ تقریب وتکفیر
تقریااب مااذاهب بااهمعنای توحیااد و یکیکااردن مااذاهب و جااایگزین نمااودن بااهجای
مذهب دیگر نیست ،بلکه در لغاات بااهمعنای نزدیا ککردن دو چیااز اساات کااه از هاام دور
افتادهانااد .یکاای از نظریا هپردازان تقریااب در قاارن اخیا ر مرحااوم علّامااه محماادتقی قماای
میگوید :هدف ما اندماجِ مذاهبِ فقهی در یکدیگر نیساات؛ زیاارا اخااتالف ،امااری اساات
طبیعی و در اینگونه اختالفات زیااانی نبااوده؛ بلکااه موجااب توسااعة فکااری و فراهمدماادن
تسهیالت و گشایش رحمت الهی خواهد بود (علّامااه قما ی .)۶۶ :دکتاار محمااد الدسااوقی،
استاد دانشگاه قطر ،میگوید« :نزدیککردن مذاهب اسالمی کوششی است برای شکسااتن
تعصبات و فراخواندن امت اسالمی بر محور ایدة مشترک و کلمااة واحااد براساااس اصااول
عقاید و مؤلفههای بنیادین دینی» (رضوانطلب .)2۸: ،۱3۸۵،براساااس نظاار فقهااای شاایعه و
علمای سنی با دشمن دانستن شیعیان تقریب و نزدیکی دو مذهب اسالمی کاری بس نیااک
است که اندیشة تکفیری وهابی سبب دور شدن دو مذهب شده است .وهابیون تکفیری بااا
دشمن دانستن شیعیان و حتی سنیمذهبانی که عقاید آنان را قبااول ندارنااد ،ساابب تفرقااه و
اختالف بین مسلمانان که دارای قبلة واحااد و خاادای واحااد هسااتند ،شاادهاند .خداونااد در
قرآن دربارة اندیشة وحدت فرموده اساات﴿ :وَاعتَصِموا بِحَبلِ اهللِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا﴾
(آلعمااران)۱03 /؛ بنااابراین نزدیااک شاادن و تقاارب مساالمانان بااه یکاادیگر از دسااتورات
خداوند و پیامبر اسالم است.
برعکس ،تفرقه و اختالف میان شیعه و سنی پیامد عملی اقدامات داعش است .آنان با
تقسیم جامعه به دو قسمت خود و دیگری یعنی شیعیان و تکفیر همة شیعیان ایجاد تفرقااه و
تبعیض میکنند .آنان با محدودیت و در تنگنااا قااراردادن شاایعیان و همچنااین عماالنکردن
شیعیان به خواستهای آنان ،خونشانرا مبا میدانند و آنها را به قتل میرسانند .تکفیریااون
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داعش با برتر نشان دادن مذهب سنی و پس از آن وهااابی بااه آتااش ایاان اخااتالف و عاادم
وحدت ،دامن میزنند .زرقاوی بهعنوان رهبر داعااش ،پااس از تشااکیل القاعااده فاای الاابالد
الرافدین ،دشمن اول خود را شیعیان نامید و بهطور رساامی شا یعه را خااائن و مان افق معرفاای
کرد؛ عموم شیعیان را تکفیر کرد و کشتن آنان را جایز شمرد .رویکرد زرقاااوی در تکفیاار
شیعیان ،چرخش آشکار از مواضع سیاسی القاعده به مواضع عقیدتی وهابیاات بااود .وی در
یکی از نامههای خود ضمن اینکه به اعتقادات و مناسک شیعیان در تکریم نمادها و شااعایر
اشاره میکند؛ بالفاصله جهت سخنان خود را برمیگرداند؛ گویی خود میداند که اهمیت
شعایر و مناسک نزد تشیع ،بهرغم حمالت خردهگیا ران ،نمیتوانااد مجااوز خااروج آنااان از
دین را بدهد (مصطفی۱3۹۴ ،ش.)۱2۶ :.

2ـ 5ـ فداکاری و جانفشانی
فداکاری ،ایثار ،جانفشانی واژههای مقدسی است کا ه در ادبیااات مقاوماات و پایااداری
شیعه بسیار خودنمایی میکند .شاایعیان بااا الگااوگیری از سیدالشااهدا در راه حفااظ اسااالم و
عظمت مسلمین خود را قربانی و فدا میکنند .این امر بعااد از پیااروزی انقااالب اسااالمی در
ایران از مهمتاارین مؤلفااههای موجااود در اندیشااة امااام خمیناای(ره) و نیااز تفکاار پایا داری و
مقاومت و ایثار است .پایداری و مقاومت در اندیشة ایشان با خدا و دستور الهی ﴿فَاسـتَقِم
کَما اُمِرتَ﴾آغاز میشود .این پایداری دایرهاش بسیار وسیع است .در نظر وی اگاار ملتاای
روحیة مقاومت و پایداری در برابر ظلم و فداکاری و جانفشااانی در راه هاادف و آمااادگی
برای جلوگیری از ظلم و ستم و سلطة بیگانه را مایة ننااگ و ذلاات باارای خااودش دانساات،
میتواند به پیروزی برسد .پس در اندیشة شیعیان جانفشانی و فداکاری با بیاانش و بصاایرت
همراه است و مبنای عقلی و الهی نیز دارد (عیسینیا۱3۸۵ ،ش.).
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گروههای تکفیری امروزی و به ویااژه داعااش در راه اها داف خااود ،کا ه بیشااتر جنبااة
مادّی دارد و پشتوانة الهی و عقلی ندارد ،نهایت جانفشانی و فااداکاری را انجااام میدهااد و
بهراحتی از مرگ در این راه استقبال میکند .ایاان آمااادگی باارای ماارگ پرداخاات هزینااة
حداکثری برای اهداف مبهم از قدرت تخریباای باااالی آنااان خاب ر میدها د وتعااداد باااالی
عملیاتهای انتحاری مؤید این ادعاست (برزگر۱3۹2 ،ش.)۱۵۶ :.

3ـ مقایسة رفتاری تشیع و داعش
3ـ 1ـ جنگ و صلح
جهاد در فقه شیعه از فروع دین بهحساااب میآیا د .در فقااه شاایعه جهاااد بااه دو قساامت
ابتدایی و دفاعی تقسیم میشود .فقه کالسیک شیعه از لحاظ روششناسی و شیوة استدالل
همان اهل س ّنت بوده ،با این تفاااوت کااه از حیا ث اصااول اعتقااادی باار مبنااای اماماات امااام
معصوم استوار است .درنتیجه ،اندیشة شیعه در باب ماهیت جهاد تفاااوت تعیینکنناادهای بااا
فکر سنی پیدا کرده است و اینکه فقه شیعه امامتمحور است .در فقه شیعه بر صلح بهمثابااة
اصل اولیه تأکید شد است .اما آیهای در قرآن دربا ارة جهاااد دفا اعی بااا ایاان مفهااوم آمااده
است« :در راه خدا با کسانی بجنگید که آغازگر جنک مسلّحانه علیه شما هسااتند و تجاااوز
نکنید که خداوند متجاوزان را دوست ندارد» (بقره .)۱۹0 /در آیة بعاادی نیااز تأکیااد دارد:
«اگر آنان به جنگ و کشتار شما اقدام کردند ،به جنگ و کشتارشان اقا دام کنای د کااه ایا ن
جزای کافران مهاجم است (همان .)۱۹۱:جنگ ،در عینحال که دفاعی است ،بایااد در راه
خدا و با نیت رضای خدا باشد ،شرط جنگ در راه خدا تحقق هجوم نظامی دشمن اساات.
لذا با توجه به آیات و روایات همگی بر صلح تأکید دارند ،شیعه صلح را مقادّم باار جنااگ
میداند و امام علاای(ع) بااه حاااکم جامعااة اسااالمی توصاایه میکنااد در باااب صاالح و تااداوم

پژوهشنامة کالم تطبیقی شیعه؛ سال  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان 1398

197

آرامش در بین مردم از همنشینی و مشاااورة عالمااان بهرهگای رد؛ زیاارا موجااب احقااا حااق
میشود .بسیاری از فقهای شیعه حضور و اذن امام معصوم یا نمایناادة خاااصّ امااام در باااب
جهاد را از شروط واجب جهاد ابتدایی دانستهاند (فیرحی۱3۸7،ش۱3۱ :.ا .)۱۵۹
جهاد یکی از عناصر اصلی گفتمان اسالمگرایی افراطی اساات .گااروه افراطاای داعااش
جهاد اکبر را ،که مبارزه با نفس است ،نادیده میگیرد و به جهاد اصغر ،که مبارزه با کفااار
است ،شاخ و برگ میدهد .تا جایی که نام خود را گروه تکفیریا جهااادی برمیگزینان د و
به نام جهاد به انواع اَعمال تروریستی خشونتآمیز دساات میزننااد .آنهااا مفهااوم جهاااد را
عامیانه کردهاند .چنانکه جهاد و جنگ و ترور دشمنان خدا امری ضروری و تکاملبخش
و دعوتی مسالمتآمیز به تشکیل حکومت اسالمی است .آنان با تمسا ک بااه آیااات الهاای،
آرای فقهای سلفی و وهابی و تفسیرهای خاص خود ،جهاد ابتاادایی ،تروریساام و هرگونااه
خشونت علیه هرکسی را موجه جلااوه میدهنااد و آن را جهاااد در راه خاادا تفسا یرمیکنند.
بنابراین ذات و درون مایة جهاد در داعااش ،ماااهیتی صاارفاً ارهااابی ،ارعااابی و هراسماادار
مییابد و حتی بعضاً آن را از واجبات اسالمی دیگر مهمتر میدانااد (نااور۱3۹3 ،ش.)23 :.
در شمارة دوم مجلة دابق چنین آمده« :شیخ ابومحمد االعدنانی بااراین گفتااه تأکیااد کاارد"
زندگی بدون جهاد وجود ندارد".این واقعیتی است که هر مجاهد بعد از دستیابی ساارزمین
خالفت تأیید میکند» (دابق ،ش  .)3۴ :2در جایی دیگر ازمجلة دابق در حدیثی به نقاال از
ابوهریره آمده است پیامبر خدا فرمودند« :هرکسی کااه باادون شاارکت در جنااگ و باادون
قصد شرکت در جنگ بمیرد ،با صفت ریاکاری مرده است» .بنابراین ،ترک جهاااد صاافتی
ریاکارانه است .آگاه باشید از آن یا چیز دیگااری کااه ممکا ن اساات قلا ب شااما را تصاارف
کند» (دابااق ،ش  .)2۶ :3درنتیجااه ،جهاااد در تفکاار داعااش تنهااا نماااد ایمااان واقعاای تلقاای
میشود و هرکس به این مهم نپردازد و به جهاد روی نیاورد ،از نظر آنااان مطاارود اساات و
حدّ شرعی بر وی واجب میشود.
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3ـ 2ـ مقاومت و مسالمت
مقاومت ریشه در عقاید دینی مکتب تشیع مبنی بر مبارزه با ظلم دارد .مقاومت و عاادم
سازش با کشورهایی که در اندیشة استعمار کشورهای ضااعیف و نیااز اصااال جهااان سااوم
هستند .همسوبودن کشورهایی نظیر عرا  ،لبنان ،لیبی و سوریه علیه کشور غاصب اسرائیل
و عدم مدارا با کشورهایی که در اندیشة سلطه بر این کشورها هستند از عقایااد محااوری و
مهمّ انقالب اسالمی است .بنابراین کشورهای عربی ا غربی با ایجاد تفرقااه و اخااتالف بااین
شیعه و سنی و دامن زدن به این اختالفات تالش میکنند جبهة مقاوماات را در براباار جهااان
اسالم معرفی کنند (افشردی ،اکبری۱3۹2 ،ش.)۶۱ :.
ال محور مقاومت مخالف اسرائیل را نشانه گرفته است که در صورت
گروه داعش عم ً
موفقیت آنها اسرائیل میتواند به یکی از اهداف امنیتی و راهبااردی خااود یعناای تضااعیف
محور مقاومت و فعالیت در راستای فروپاشی آن دست یابد؛ بااا ایاان تفاساایر ،گویااا نااوعی
هماهنگی نانوشته بین داعش و اسرائیل وجود دارد .بر این اساس ،تحلیلهای موجود نیز بر
همساااویی دو طااارف تأکیاااد دارناا د و حتااای برخااای تحلیلهاااا از اسااااس ،جریانهاااای
تکفیری،با هویژه داعااش را ساااختهو پرداختااة اساارائیل میداننااد .وجااود منفعاات مشااترک
میتواند در عین دشمنی و خصومت میان گروههای تکفیری تروریسااتی و اساارائیل باشااد.
براساس ادبیات جهادگران داعش ،مبارزه با دشمن نزدیک (العاادو القریااب) باار مبااارزه بااا
دشمن دور (العدو البعید) اولویت دارد (عبدخدایی ا تبریزی۱3۹۴ ،ش.)۱۵3 :.

3ـ 3ـ روش حکومت
پژوهشهای جامعهشناسان نشان میدهد که تشااکیل دولاات و حکوماات ،همیشااه و در
همة شرایط ،یااک ضاارورت اجتنابناپااذیر عقلاای و فطا ری بااوده اساات و نمیتااوان از آن
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بینیاز بود؛ چون بشر مدنی بالطبع است و تنها در سایة یک زندگی اجتماعی و تشااکیالت
منسجم سیاسی میتواند بااه حیااات خااود ادامااه دهااد .در غیاار ایاان صااورت ،هرجوماارج و
توحش بر آنها حاکم میشود .اسالم بهعنوان دینی کامل و جامع زمینههای رسیدن با ه ایا ن
مطلوب را فا راهم میکنااد .جا امع اندیشاامندان شاایعه ضاارورت وجااود حکوماات را امااری
اجتنابناپذیر میدانند .علّامه حلّی ،متفکر مشهور شاایعی ،میگویا د« :عقااال و اندیشاامندان
مسلمان فیالجله ،بر وجوب و ضرورت اماماات و حکوماات اجماااع دارنااد» (ابااراهیمزاده،
۱3۸۵ش۴۴ :.ا  .)۴۸اعتقاد به اینکه هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم(ع)یا حکومت
غیرمأذون از طرف امام معصوم(ع) غصبی است بهطور بالقوه ،موجد انقالب اسالمی اساات.
امام خمینی(ره) میگوید:
«اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقااراری دسااتگاه اجاارا و اداره
جزئی از والیت اساات؛ همااانطور کااه مبا ارزه و کوشااش باارای آن از
اعتقاد به والیت است .مجموعة قانون برای اصال جامعه کافی نیست.
برای اینکه قانون مایة سعادت بشر شود ،نیاز به قوة اجراییه داردو بدون
تشکیل حکومت و دستگاه اداره و اجرا ،هرجومرج و فساااد اجتماااعی،
اعتقادی و اخالقی بااهوجود میآیا د؛ پا س باارای جلا وگیری از فساااد و
هرجومرج چارهای نیست جز تشکیل حکومت و انتظامبخشی بااه همااة
(ص)

امور .لذا به ضرورت عقل و شرع آنچه در دورة حیات رسول اکرم

و زمان امیرمؤمنان بوده ،یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره ،پااس از
ایشان و در زمان ما نیز الزم است» (امام خمینی۱3۸۸ ،ش2۵ :.ا .)2۸
تکفیریون داعش ،سااعة صاادر را در براباار تشا کیل حکوماات اسا المی برنمیتابیدنااد و
کوشیدند با اعمال خشن بهسرعت جامعة کافرشده را بااه جامعااهای مساالمان تباادیل کننااد.
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آنان با بهرهگیری از مدل خالفت اسالمی و وفاداری به آن بهعنوان نماد حکومت اسااالمی
خواهان حرکتهای خشاان و اصا ال اما ور مساالمین بااه صااورت جهااادی بودنا د .سااخنان
البغدادی مبنی بر اینکه برای آگا هی مااردم آمااده اساات و تااوده بااه عنااوان رعیاات بایااد از
خلیفهة مسلمین اطاعت کند تا حکومت اسالمی برقرار شود (نجات۱3۹۴ ،ش.)۱22 :.
داعش بر این نظر اساات کااه باارای رساایدن بااه اهااداف خااود و عملاای نمااودن احکا ام
شریعت باید تکلیف کشورهای همسایة عرا شامل سوریه ،اردن ،ایران را مشااخص کنااد.
داعش با یک حرکت دفعی و افراطاای بااه دنبااال ساااقطکردن حکومتهااایی غیاار از ماادل
حکومت مدنظر خود بود.

3ـ ۴ـ امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر دو اصاال اساسا ی از فا روع دیاان در مکتااب تشاایع اساات.
ضاارورت ایاان اصاال برتاار و واالتاار از یا ک ح ادّ واجااب و معمااولی اساات و در ردیااف
ضااروریات دیاان قاارار دارد .امااام خمیناای(ره) دربااارة ایاان موضااوع میفرمایا د« :ایاان دو از
واالترین و شااریفترین واجبااات اساات و بهوسا یلة آن دو دیگاار واجبااات برپااا میشااود و
وجوب این دو از ضروریات دین است که منکر آن در صااورت توجااه با ه الزمااة انکااار و
ملتزمشدن به آن از کفااار بهشاامار ما یرود» .قاارآن کااریم و احادیااث نیااز بااه اهمیاات ایاان
موضوع پرداختهاند .آیة  ۱۱0سورة آلعمران اشااارهای مسااتقیم بااه ایاان موضااوع دارد .در
باب وجوب امر به معااروف و نهاای از منکاار مبااانی عقلاای و نقلاای بیشااماری وجااود دارد
(خطیبی کوشکک.)۹۴ :. ۱۴30 ،
گروههای تکفیری و متعاقب آن داعش ،امر به معروف و نهی از منکر را از فروع دین
به اصول دین ارتقا دادهاند .ابنتیمیه ،که داعش بهشدت از افکار وی متأثر اساات ،موجااب
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شد اهمیت زیادی به این وظیفه داده شود.آنچه او بیان میکند هماننااد وظیفااة جهاااد اساات
که تا دیگری آن را برعهده نگرفته است ،همه مکلّف به انجام آن هسااتند .بنااابراین از نظاار
وی واجبی کفایی است ،نه وظیفهای که بر حسب ماهیت آن بر فردی واجااب باشااد .پااس
از نظر او ،هیچکس در روی زمین از انجام این وظیفه معاف نیست و براساس حدیث نبوی
باید با دست ،با زبان و در دل انجام داد .از نظر او ،شخص باید آگاهی الزم برای تشخیص
معروف از منکر را داشته باشد (کوک۱3۸۵ ،ش2۵7 :.ا  .)2۶2داعش آنچنان در اجاارای
امر به معروف و نهی از منکر اصرار دارد که حاضر است آن را به قیمت قتل افراد و ایجاد
هرجومرج انجام دهد .این تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر را بنابر اصل عملگرایی
افراطی و اهمیت عمل در مقایسه با نظر میتوان دریافت.

نتیجهگیری
جمهوری اسالمی ایران ،بااهعنوان دسااتاورد انقااالب اسااالمی براساااس اصااول و مبااانی
مکتب تشیع و با مرجعیت دیناای ،عااالوه باار اینکا ه توانسااته در عرصااة بینالملاال حضااوری
چشمگیر داشته باشد ،در ارائة مدل حکومتی مبتنی بر مردمساالری دیناای پیونااد جدیاادی
بین دین و سیاست برقرار کرده و نمونة جدیدی از اندیشة دولت اسالمی را طی چهار دهة
اخیر نمایان کرده است .ظرفیتهای مفاهیم شیعه که میتوانند در بسااتر حکوما ت اسااالمی
موجب توسعه و نفوذ انقالب اسالمی در غالب عقاید محااوری شاایعه شااود و شکسااتهای
پیدرپا ی گروههااای تکفیااری و تضااعیف و رو بااه اضاامحالل نهااادن داعااش ،اندیشااههای
اسالمعقالنی شیعه در جمهوری اسالمی و حزبالل لبنان میتواند نقش مؤثرتر و فعااالتری
نسبت به گذشته در معادالت منطقه و بینالمللی ایفا کند .دلزدگی از اندیشااههای افراطاای
داعش و اسالم وهابی تا آنجاساات کااه ایاان اندیشااهها حتاای در خاسااتگاه اصاالی آن یعناای
عربستان سعودی دیگر جذابیتی ندارد و حکّام عربستان سعودی از آن فاصااله میگیرنااد و
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میکوشند حتی آن را در عربستان سرکوب کنند .به ایا ن دلیاال در دیالکتیااک اندیشااهها و
واقعیتها ،این اندیشههای شیعی معقول است کااه از آزمااون عملاای سااربلند بیاارون آمااده.
دولتسازی داعش بیش از یکی دو سااال دوام نیاااورد ولاای دولتسااازی شاایعه در دنیااای
مدرن در ایران ،با توجه به عقالنیت مستتر در آن ،وارد پنجمین دهة خود شده است.
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حسااینیان ،رو الل۱3۸0( .ش .).تاریخ سیاسی تشیع تا تشکیل حوزة علمیـه .مقدّما های باار
انقالب اسالمی .تهران :مرکز نشر اسناد انقالب اسالمی.
خطیبی کوشکک ،محمد« .). ۱۴30( .مبانی عقلی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر».
فصلنامة پیام .شمارة  .۹2محرم  ۱۴30ها. .
خمینی ،رو الل۱3۸۸( .ش .).والیت فقیه؛ حکومت اسالمی .چ .۱7تهران :مؤسسة تنظاایم
و نشر آثار امام خمینی(ره).
رضااوانطلب ،محمدرضااا۱3۸۵( .ش« .).اســتراتژی تقریــب» .اندیشااة تقریااب .شاامارة .7
تابستان .۱3۸۵
رضوانی ،علیاصغر۱3۸۵( .ش .).موعودشناسی و پاسخ به شبهات .قم :مسجد جمکران.
شیرخانی ،علی و داوودی ،رشید۱3۹3( .ش« .).تبیین قلمرو والیت در فقه سیاست شیعه».

فصلنامة سیاست متعالیه .شمارة  .7زمستان .۱3۹3
صدرالحسینی ،سیدرضا۱3۹۵( .ش .).اندیشه و عمل داعش .قم :زمزم هدایت.

عباسی ،محمااود۱3۹3( .ش« .).سنخشناسی داعش» .فصاالنامة مطالعااات راهبااردی جهااان
اسالم .شمارة  .2۸تابستان.۱3۹3
عبدخدایی ،مجتبی و تبریزی ،زینااب۱3۹۴( .ش« .).نقش گروههای تکفیری ـ تروریسـتی

سوریه و عراق در تأمین امنیت اسراییل» .مطالعات انقالب اسالمی .شاامارة  .۴۱تابسااتان
.۱3۹۴
عبدالمالکی ،سعید۱3۹۴( .ش .).تحلیل روانشناختی پدیدة داعش .تهران :نشر علم.
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عیسا ینیا ،رضااا۱3۸۵( .ش« .).امــام و ادبیــات پایــداری» .پژوهشاانامة متااین .شاامارة .30
بهار.۱3۸۵

فرمانیان ،مهدی۱3۸۶( .ش« .).جایگـاه آمـوزة منجـی در اندیشـة اهـل سـنّت» .مشاار
موعود .سال اول .شمارة  .2تابستان .۱3۸۶
اااااااااااااااااااا ۱3۸۹( .ش« .).سلفیه و تقریب» .هفت آسمان .شمارة  .۴7پاییز .۱3۸۹
فیروزآبادی ،حسن۱3۹۴( .ش« .).تکفیریهای داعش را بشناسیم» .تهااران :دانشااگاه عااالی
دفاع ملی.

فیرحی ،داوود۱3۸7( .ش« .).مفهوم جنگ و اخالق نظـامی در اسـالم شـ یعی» .فصاالنامة
سیاست .شمارة  .۱۵دورة  .3۸بهار.۱3۸7
فیرحی ،داوود« .)۱3۸3( .دفاع مشروع ،ترور و عملیات شهادتطلبانه در مذهب شـیعه».

فصلنامة شیعهشناسی .شمارة  .۶تابستان .۱3۸3
قاسمی ورجانی ،مهدی۱3۹۴( .ش .).گفتمان داعش .تهران :ستوس.
کاظمینی بروجردی ،سید محمدعلی۱3۵2( .ش .).شیعهشناسـ ی از منظـر فـریقین شـیعه و

سنی در خالفت و والیت .تهران :مشعل آزادی.
کوک ،مایکل۱3۸۵( .ش .).امر به معروف و نهی از منکر در اندیشة اسالمی .ترجمة احمد
نمایی .ج  .۱مشهد :مؤسسة چاپ آستان قدس رضوی.
مصطفی ،حسن۱3۹۴( .ش .).داعش زیرساختهای معرفتی و سـاختاری .تهااران :آفتاااب
خرد.
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مصاابا یاازدی ،محماادتقی۱3۸۹( .ش .).آمــوزش عقایــد .تهااران :شاارکت چاااپ و نشاار
بینالملل.
مؤسسة اندیشهسازان نور۱3۹3( .ش .).ماهیت و جایگاه جریانهای سلفی در کشـورهای

اسالمی .تهران :مؤسسة اندیشهسازان نور.
ناصح ،علی احمد و نانسی ساااکی۱3۸7( .ش« .).جایگـاه عقـل و تعقـل در مبـانی تفکـر

شیعه» .شیعهشناسی .شمارة  .2۱بهار .۱3۸7
نورانی ،سید مهدی۱3۹۴( .ش .).داعش از کاشت تا برداشت .قم :مجد اسالم.
نجات ،سید علی۱3۹۴( ،ش.).کالبدشکافی داعش .تهران :ابرار معاصر.
* مجالت
مجلة دابق شمارة  ،۱رمضان المبارک .۱۴3۵
مجلة دابق شمارة  ،2رمضان المبارک .۱۴3۵
مجلة دابق شمارة  ،3رمضان المبارک .۱۴3۵
مجلة دابق شمارة  ،۴ذیالحجه .۱۴3۵
مجلةدابق شمارة ،۵محرم .۱۴3۶
مجلة دابق شمارة ،۶ربیعاالول.۱۴3۶
مجلة دابق شمارة  ،7ربیعاالخر.۱۴3۶

