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و داعش عهیش یاسسی ةیشاند یقیتطب ةالعطم  

 طاهره شریف 
، تهران،  طباطبایی علّامهدانشگاه  ، در اسالم یاسیس ةشی اند  ی ارشداسرشنکا ةتوخآمدانش 

 ایران

 برزگر   مهیابرا

 ، تهران، ایران طباطبایی علّامهدانشگاه  ،یاسیعلوم ساستاد 

 ( 0۶/0۸/۱3۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۴/0۴/۱3۹۸)تاریخ دریافت: 
 دهیکچ

و در  افاتی ی نا یع تیا موجود ی الماسا  یهاوردر جم ،ایاران ی متعاقاب انقاالب اساالم ،ی اسیس اسالم
 ،جهان اسالم مسلمانان یبرا یپرمشتر یعنوان کاالخود را به ،جهان اسالم ی افکار عموم ی اسیس ی ابیبازار

از  ی با نش انقالواخا  نیا ا .ورددرآ ،اندبودهخورده و ناکام همواره سرخورده و شکست دیکه در عصر جد
 ،ی در انقاالب اساالم ی اجتمااع راتییا تغ جاادیب ار قالا را د ودخا  ی نا یع و  ی عملا  تیموفق رانیا الم دراس

 جادیدر ا زیکار گرفت و نموزون به ی بیرا در ترک تهیت و مدرنکه سنّ ی اسالم یبا منطق جمهور یسازنظام
علام  قاد اسالم سیاسی ین ا ابربر در داعش ی بوهاو  بیرق  یاما الگو؛ نشان داد سالهچهل و  ماندگار ی نظام
 ةسا یمقانوشاتار باه  نیا در ا پاردازد.می   یی خودنمابه  هیدر عرا  و سور خود بند مین یسازلتدو با  ،کرده
و داعش پرداخته شده  عهیش ی اسیس ةمنظومدر  ی اسیو رفتار س سیاسی  اتیاخالق  ،سیاسی  اعتقادات ی قیتطب
و خالفات  مسائلة ی اخالقا  ةسا یمقا ،تیو مهادو  ی نج م موضوع یاعتقاد ةسیمقا ،مواردة این از جمل؛ است
 .است جهاد و جنگ  مهمّ مسئلة یرفتار ةسیمقاو  تیوال

 خالفت. حکومت، اسالم، یاسیس ةشیاند داعش، ع،یتش واژگان کلیدی:

 
 Eـmail: t.sharif1385@gmail.com (نویسندۀ مسئول)  
 E-mail: barzegar@atu.ac.ir 
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 مسئلهبیان 

کوماات ماننااد برقااراری ح ییهاااگفتماناشاااعة با پیروزی انقالب اسااالمی در ایااران و 

از مساالمانان دعااوت  ،آنپاای م و در جهااان اسااال  یالقااراام نقااالب،ا صدور ،هانی اسالمج

اولااین مصاادا   آن شکل گرفت.رقیب و بدیل  یهاگفتمانشیعه ، جهت پیوستن به مذهب

بااا  ،تی حفظ وضااع موجااودبا مواضع سّن ،عربستان سعودی بود؛کشوری کهآن وهابیت در 

عربسااتان  برخاساات. خالفااتم بااه ،ودضااع موجااود باا غییاار وکه بااه دنبااال ت ،انقالب اسالمی

عنوان رقیااب ایاادئولوژیک بااه ،هب کشور خااود یعناای وهابیااتمذ ینوزرساربهی با سعود

لااذا ایاان  در تالش بود تا رهبری خااود باار جهااان اسااالم را تضاامین کنااد. ،انقالب اسالمی

آنااان  یاهاا تی الفعکااه اساااس  ،همچون القاعده و طالبااان ییهاحرکتکشور با حمایت از 

از نفوذ تشاایع در خاورمیانااه ی گیرجلونیز و  گرادای بن سعی در صدور اسالم  ،ودب وریستیتر

 ،ماننااد القاعااده و طالبااان ،ییهاااانیجر نیافتن  داشت. در پی توفیقرا و کشورهای مسلمان 

از اختصااار نااام   داعااش  رون وهابیاات تکفیااری باارون آمااد.از دداعااش  نوظهااور ةدیاا پد

 عیناای بارز و ایمونهجمهوری اسالمی ایران نآمد. ت دسبه امعرا  و شمی سال ا هایدولت

 ،همچنین اهداف و شعارهای جهانی ماندگار بوده است؛ یسازدولتو  یسازحکومتدر 

لااذا باارای  .وجود آورده اسااتهدشاامنان زیااادی را باا  ،بااودن در جهااان اسااالم القرااممانند 

بازسااازی یااک جریااان  ،آنلااه بااا رزه و مقاباه مباتنها ر ،کمرنگ کردن اهداف جهانی آن

ویژه جهان هب ،مذهب تشیع در جهان یهاشهیاندگسترش  الفانِین مخبنابرا .است ن مشابه آ

جدیااد بااا اندیشااه و  یگروه دی بازتولپیرو وهابیت به  یهاگروهبا ایجاد تغییراتی در  ،اسالم

داعش باادیلی ا آی"که رسش هستیم این پ در این مقاله به دنبال پاسخ به نو پرداختند. یعمل

از ایده و الگااوی  گیریبهرهداعش با  رسدمینظر به "؟ان است می ایربرای جمهوری اسال 

بنااابراین  فکااری و عملاای خااود پرداختااه؛منظومة  و پردازش گذاریپایهانقالب اسالمی به 
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 هاام وجااودبارزی  هایتفاوتاما وجوه  ،خوردچشم میبه  ن دوظاهری بین آ هاییشباهت

ایاان دو  سااازیاستودولتاسااایی بل شن نها قاآعملی  ددر رفتار و پیام هاتفاوتن ایرد که دا

 در دنیای مدرن دارای دو سرنوشت متفاوت بوده است.

نگاشااته شااده  شااماریبیسیاسی شاایعه کتااب فقة سیاسی شیعیان و  هایاندیشهدر باب 

قاااالت م ب وکتاا  آن گیریلکشاا  هایزمینااهاست. همچنااین در مااورد انقااالب اسااالمی و 

 توحیااد، اجتهاااد، ،در باااب والیاات فقیااهدی یاااز ایهبکتااساات.ی به چاپ رسیده متعدد

ایاان نوشااتار حوصاالة موجود است که پرداختن به هرکدام از آنهااا از  و امامت نبوت معاد،

ساابب و مقاالتی نگارش شده اما به هاکتابنوظهور داعش نیز پدیدة در مورد  است.بیرون 

تشاایع  مااذهب هااایابت ک  داد نبااودن تفکاارات داعااش بااه تعاا  ایهریشاا و  موضااوعازگی ت

 .رسدنمی

 بااه را راهبردهاااییب بشناساایم را داعااش  هااایتکفیریدر  فیروآبااادی حساان  سااید

 و جریااان ایاان  رهبااران هیناخودآگااا و جهاال بااا مبااارزه و جهاااد باارای کارانرانددساات

وهابیاات  هااایچالش ، گااردی رثادهد. ارائه می  دینیدض هایظرفیت انهدام و راندنعقببه
تقابل دو مااذهب به  ، ،در آن نویسندگان، هرسیج و تویسرکانی ت کهسا ماسال ی جهان برا

اهمیت موضوع داعش و در پاای  رغمبه .پرداخته است.  را، در چند صفحه شیعه و وهابیت

 تاااه است انجام نشد زمینه پژوهشی زیادی در این ا مطالعات علمی  ،تکفیری هایگروهآن 

شااده نوشتهتر کتااب و مقاااالت بیشاا  و خص شااودداعش مشابعاد گسترش و رشد تصاعدی 

این نوشااتار بااا سااایر مکتوبااات  آنچه سبب تفاوت و وجه متمایز .دارد نگارانهروزنامهجنبة 

راهبااردی  تطبیقاای دو جریااان فکااری متضاااد و مخااالف بااا الگااویی ماانظم ومطالعااة  ،شده

 .تاسمشخص 
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ی قیاااس تکفیاارا هااابی ساانی و ،البتااهن مذاهب شیعه و سنی و بی زیاد  اختالف جهتبه 

امااا بااه جهاات تقاباال جریااان داعااش بااا جمهااوری  این دو، کار چندان خوشایندی نیساات.

 داعااش و  بارخشااونت یهاااتی فعالاعمااال و  قرارگاارفتن اسااالمی ایااران، در صاادر اخبااار 

در ، در ایاان نوشااتار ،یاارانا نشاایعیاویژه هب ،شیعیانتند و افراطی آن علیه  یهایری گموضع

 این دو انجام شده است. یاسهیمقابررسی  و عمل و احکام،شه دیان ةگانسهعاد اب

  تحلیل الگوی

 اسالم در سیاسی معرفت گانةسه جستار

 کااه اساات آن عامدّ اکنون. دارد( احکام و اخال  اعتقاد،) یاگانهسه ارکان اسالم دین 

 یاادعقا هباا  تیاابتربه مااا و شااودیم تکاارار گانهسااه کااانرا این  زی ن اسالم سیسیا فتمعر در

 در سیاساای اندیشااة پژوهشااگریم. خااورمیبر سیاساای احکااام و سیاست در اخال  سیاسی،

 گانهسااه ساابدهای در را سیاساای معرفاات محتوای ،گانهسه محکمات این  با تواندیم اسالم

 اجاازای ایاان  از هریااک رمختصاا   شر به نونکا. کند یروزرسانبه و هیساماند ،یزیرقالب

 .(۴: ش.۱3۸۹ ر،زگبر)زیم پردامی گانهسه

 سیاسی عقایدـ 1

 اجاازای با آن مرزشناسی. است اسالم در سیاسی اندیشة الگوی اول جزء  سیاسی عقاید

 احکااام و اخالقیات کهیحال در است؛ نظری حکمت در سیاسی عقاید. است روشن  دیگر

 و شااودیم یاااد دیاان  اصااول عنوانبااه عقاید از. دارند قرار عملی حکمت رد دو هر سیاسی

 فااروع در کااهیحال در. باشااد آورن ی قاا ی و اجتهااادی صورتبه فرد توسط هاآن کسب باید
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 و حااق سیاسی عقاید بین  باید نیز سبد این  در. است جایز تقلید باشد، احکام همان که ،دین 

 .(۴همان: ) شد ئلاق تفکیک (محقق) مانمسل ایعلم یهادگاهید در محقق سیاسی عقاید

  سیاسی اخالقـ 2

 یعناای اول ساابد بااا آن مرزشناساای. اساات گانهسااه ارکان از رکن  دومین  حاضر الگوی

 بااا آن مرزشناساای امااا اساات؛ نظااری حکمت در اعتقادات زیرا است؛ ابیآسان اعتقادات

 و دزناا پردایم انسااانی لاعمااا هب دو هر زیرا است؛ دقت اندکی سیاسی نیازمند فقه و احکام

: است شده تقسیم بخش  دو به خود یاسیس  ال اخ. رندی گیم رقرا عملی حکمت در دو هر

 .(۵ :همان) شوندگانحکومت سیاسی اخال ( ب ؛کنندگانحکومت سیاسی اخال ( الف

 سیاسی فقهـ 3

 از بخشاای سیاساای فقااه. اساات سیاسی فقه اسالم، سیاسی یهاآموزه سوم بخش  یا جزء 

 نظاار از سیاساای فقااه. تاساا  میال اساا  جامعااة امااور تاادبیر و اسااتی س داردهعهاا  که است فقه

 محتااوای سااومکی کمدساات و دهاادیم تشااکیل را الگااو گانةسااه ارکااان از یکی شکلی،

 و بخااش  ن یترفربه سیاسی، فقه ،واقع در اما است؛ نهفته بخش  این  در اسالم سیاسی معرفت

 اساات سیاساای فقه در ،واقع رد .دهدیم اختصاص خود هب را سیاسی معرفت حجم بیشترین 

 اخالقیااات و( هااانش ی ب) اعتقااادات. میامواجااه انسااان رفتاااری یخروج و دراتاص با ما که

 سیاسی رفتار برای الزم ازی نش ی پ ،دو این  و کندیم ایجاد فرد در  را ییهانهی زم( هاش یگرا)

 داد نشااان زیاار ارودنم در را سیاسی ررفتا یازهای نش ی پ توانیم. کنندیم فراهم را ظاهری و

 .(همان)
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 نگاه  یک  در قالهم للیتح  گویلا  ودارمن

 

 داعش و تشیع اعتقادیـ مقایسة 1

 و شرک توحیدـ 1ـ 1

توحیااد همااان  اساات. شاامردن و یکتا دانستن  معنای یگانهبه ،از نظر لغوی ،توحیدواژة 

. از ریحصاا  باار شاارکاساات در برای ذات بودند و کثرت اعتقاد به وحدانیت خدا و نفی تعدّ

توحیااد  :نااد ازادرجااات توحیااد عبارت دارد. یجاااتدر تب ومرا حیدتو ،مطهری هیدنظر ش

، شناختن ذات حق بااه توحید ذاتی توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید در عبادت. ذاتی،

 معنای نفاای هرگونااه کثاارت و ترکیااب از خااودِتوحید صفاتی بااه .است وحدت و یگانگی

 تاارین وجپراو  رین تیعااالاز  عااارف اسااالمی واتاای از اصااول مذ دتوحیاا  مانناادو استذات 

توحید افعالی یعناای درک  ویژه در مکتب شیعی تبلور یافته است.بشری است که به ةاندیش
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 ةو کار او ناشی از اراد ستو شناختن اینکه جهان با نظامات و سنن و علل و اسباب فعل او

در امااا توحیااد اساات ؛  شااناختنااوع ز ا نظااری توحیااد ،دهذکرشاا  ةگانسااهمراتااب  اوست.

جناابش در  ،بینش کمال اساات و توحیااد عملاای ،توحید نظری ی است.د عملتوحی  ،تعباد

 جهت رسیدن به کمال.

شاارک در  شرک ذاتاای،: دارد ید مطهری شرک نیز مانند توحید مراتب هی ش ةاندیشدر 

 و ات اسااتشاارک در ذ یدمباادئن چاعتقاااد بااه  شرک صفاتی و شرک پرسااتش. ،خالقیت

و  مثاال ه برخی ملل خدا را ذات باایک استآن قیت خال در شرک، مقابل توحید ذاتیةنقط

را بااا  اما برخی مخلوقات او؛ شناختندمییگانه اصل جهان  عنوانبهو او را  دانستندمیمانند 

 ةنقطاا ز ی نرک در خالقیت و فاعلیت و ش گونهاین  .دانندمیدیگر در خالقیت شریک  یکس

مااردم عامااة میااان  در ،همساائل  نبااود قیقشرک صفاتی به علت د .است لیعااف حیدتو مقابل

ایاان . پرستیدندمیسنگ و فلز را  ،چوب ،پرستش  ةمرحلدر  هاانسان هیگا .شودنمیبحث 

 اساات توحید در عبادت  مقابلنقطة فراوان بوده و  ، یعنی شرک در پرستش،شرکاز نوع 

 .(۱27ا ۹۹ : ش.۱3۸7)مطهری،

 و ربوبیاات دتوحیاا  ،الوهیاات توحیااد ةدساات  سااه به را توحید یبندمی ستق  یک در داعش 

 ناصااحیح از صااحیح اعتقاااد ،تعریف این  براساس است؛ کرده تقسیم صفات و اسما توحید

 شاارک نااافی ،ربوبیاات توحید به ایمان توحید، یبعدسه تهی ما براساس زیرا ؛شودیم جدا

 عوناا  سااه به که هرکس  ،دیگر بارتعبه .دوشیم کامل دیگر دعبُ دو کنار در فقط و نیست

 عباساای،) اساات مشاارک ،شیعه یا باشد سنی اینکه از نظرصرف باشد، شتهندا داعتقا دتوحی 

 تلقاای مساالمان ،فاارد توحیااد ةدساات سه به همزمان اعتقاد با داعش  منظر در. (۱0۸ :ش.۱3۹3

وحدانیت ه فرد ب رر شیعه اگنظ در اما؛ است کافر یا مشرک ،صورت این  غیر در و شودیم

 ت.ن اسلمامس ،خدا معتقد باشد
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 ایمان و کفرـ 1ـ 1ـ 1

 .شااودیمآن کفر مطر   مقابلة بحث ایمان و نقط توحید و شرک، پس از مبحث مهمّ

 و مفهااوم یااک دانسااتن  اثاار در که درونی و قلبی است حالتی علمای شیعه ایماناندیشة در 

 نقااص و کمااال عاماال دو ن ای از یکهر ضعف و تشد با و شودیم حاصل آن به گرایش 

 باادون کااه هیآگااا و علاام باارخالف اساات، اختیار و قلبی گرایش  به نایما امقو .ردیپذیم

 یعناای ؛دانست اختیاری قلبی عمل یک را ایمان توانیم رون یاز .شودیم حاصل هم اختیار

 و ریاختیااا عماال .آورد حساااببه عماال مقولااة از هاام را ایمااان عماال، مفهوم در توسعه با

 اول، صااورت در .آن جهاات بااا الفمخ و شایستهان کار ای و است ایمان با همسوی ستهیاش

 ظلمااانی موجااب ،ایمااان ضعف ،دوم صورت در و کندیم نورانی را دل و تقویت را ایمان

 از را ایمااان تکاماال در نیااک عماال تأثیر برای عمل و ایمان با رابطه در .شودیم قلب شدن

 ﴾هُعُـ رفَیَ حُالِالصَّ لُمَلعَا وَ َبیِالطَّ مُلِالکَ دُصعَیَ یهِالََِ﴿ :کردشت بردا توانیم آیه این 

در نگاه شیعیان فرد مؤمن با ارتکاب گناااه  (۴۵۴ا ۴۴۱ :ش. ۱3۸۹،مصبا ) (۱۴ /)حجرات

 بلکه فاسق است و همچنان از حقو  مسلمانی برخوردار است. ،شودینمکافر 

 و تساا ا کااافر وی پااس  کند اثبات را نش ودبانمسلم واندت ن فردی اگر ،داعش  نگاه در

 همااان بااه فاارد کااه اساات ایاان  آنان نزد دلیل و باشد داشته برهان ملسلمانی تاثبا برای یدبا

 ایاان  نقااض صورت در و صورتن یا غیر در و دارند باور هاآن که باشد داشته ایمان چیزی

. (72 :ش.۱3۹۵ نی،صدرالحساای ) شااودیم مبااا  آنان بر اموالش  و ناموس فرد، خون، اصل

 .دارند اعتقاد عمل و ایمان تالزم به هاآن.دانندیم نماای از یجزئ را عمل داعش  تکفیریون

 دیاان  از ،شااود کبیااره گناهااان مرتکااب باشدولی داشته ایمان خدا به کسی اگر آنان نظر از

 واجااب انآناا  یااهلع جهاد ،باشد بزرگ کفر آنان کفر که صورتی در و است مرتد و خارج

  .(۹۴ :ش.۱3۹3 موسوی، دهزاعلی ) تاس
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 عتشفا ل وتوسـ 2 ـ1

ولی در عین حال نباید از امید مؤمنان گنهکار شفاعت است؛  ن یتریینهاترین و رگبز

شده و بااه ایاان معناای  گرفتهمعنای جفت شفع به ةشیراعت که از شف  ایمن شوند. الهیمکر 

ش او بگذرد و بر پادا رمکیفر جبخواهد از  ،زرگیکه شخص آبرومندی از ب رودیمکار به

ایاان  ،ردیپااذیمعلت اینکه کسی شاافاعت شخصاای را  ،تعارفارد مدر مو .بیفزایدخدمت 

او ساابب محرومیاات از  رنجیده شااود و رنجااش خاااطر ،کنندهشفاعتاست که اگر نپذیرد 

را  ذن خااداآیات قرآن شفاعت به ا خودِ شفیع گردد.ناحیة تی ضرری از لذت خدمت یا ح

شاافاعت هسااتند بیااان شاامول کااه م را کسااانی رایط شفیعان را و نیز شرایطش کرده واثبات 

است کااه  هیبلکه را ؛ترس یا نیاز نیست ةشفاعت شفیعان بهواسط شدنرفتهیپذ .است کرده

 حماات اباادی را دارنااد قاارار داده اسااتخود او برای کسانی که کمترین لیاقت دریافاات ر

 شاارک هاام سااباب قاارار داده وا را دار انی ند داوخد. (۴۸۶ا ۴۸0: .ش۱3۸۹ )مصبا  یزدی،

مااانعی  اصاااًل ،خدا یا شریک نداند طلبدیماگر کسی را که حاجت از او  ؛ستبی القامری 

مائااده آمااده اساات از خاادا بترسااید و سااورة  3۹ ةیاا آدر  ندارد حاجت از وی طلااب کنااد.

ه خاادا ه درگاااباا  سیلهو با ،ت دیگره عباراولیای خدا توسل جویید به آفریدگار یا بوسیلة به

. توساال و شاافاعت (۴۶ا ۴۵: ش.۱3۵2 نی بروجااردی،کاظمی ) گیریدکامل ب ةجی نت بروید تا 

 است.تأیید شیعیان امری مورد  ٔ  شهیانددر 

 مشااخص طوربه داعش  ةشیاند در دین  بزرگان به توسل و غیرخدا از شفاعت خواستن 

 ةشاامار دابااق ةمجل در .دکن  دای پ گسترش هاآن ایرب تکفیر ةریدا شده باعث دارد؛که وجود

 چهاای "معنیبااه و کردنااد تحریااف را الل اال الااه ال معنی کافران» :تسا آمده چنین ن یا هفتم

 دهناادیم نساابت اسااالم بااه را خااود هیاشااتبا طوربااه هاآن ".ندارد وجود خدا جزبه خالقی

 بااا امبریاا پ کااه عرباای مشرکین  که کردند فراموش ،کنندیم پرستش  را مردگان کهیدرحال

 تنها خدا کردند تصدیق بلکه ؛است لوقاتمخ لقخا تنها خدا که نداشتند نزاع ،جنگید آنها
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 از شاارکیم گرانشاافاعت دنبالبااه کااه کنندیم پرستش  را کنندگانشفاعت آنهاا است  خالق

 .(22 :7ش دابق،) « هستند خود میان

 ةگستر ابررب در خدا کمک دنکرطلب ین بنابرا» :است آمده دابق مجله دوم ةشمار در

 ایاان  ةتااود مجااذوب که است مردمانی برای ،ما نزما رد حرافنا و دادارت شرک، متفاوت

 ،اناادافتهی نجااات اعمااال ایاان  از کااه کسااانی برای و اندگرفته قرار آنها تأثیر تحت و اعمال

 از مااا و کنناادیم منحاال ،اندشده منحرف تسّن اهل روش از را اسالمی یهاانیازجر یکی

 .(۱۱ :2ش ،بقدا) « میگردیبازم او سوی به و اییمدخ

 عقل و نقلـ 3ـ 1

در مقایسه بااا  خداوند متعال موهبتی بزرگ به نام عقل و اندیشه به او اعطا کرده است.

دعوت آیات قاارآن  سایر ادیان اسالم بیشترین اهمیت را برای عقل و تعقل قائل شده است.

 اساات. تااهپرداخصراحت به آن ست که بها ضوعاتینطقی از مودالل مبه عقل و تعقل و است 

شاایعه  دارد. یاژهیاا وعقالناای و برهااانی جایگاااه بساایار  لمای شاایعی هاام تفکاارع یشةانددر 

تمااامی آنچااه را کااه انسااان در جهاات اسااتکمال و سااعادت  ،بودن منابع غناای داراجهت به

بااه سااایر  بتیعه نساا ساساای شاا از اامتیاا  .دهاادیمتااام ارائااه  طوربهحقیقی به آن نیازمند است 

تمامی منابعی است که برای رسیدن به حقایق نیاااز ه از استفاد ن اسالمجها مکاتب اعتقادی

و  دانندیمشده از نقل آمده از عقل و نه استفاده دستبهاندیشمندان علوم خود را نه  است.

همااة ه کاا  انااددهی ق عایاان  علمااای شاایعی باار .دانناادیماز جانب خدا  شدهگرفتهکل آن را به

 کردنکیاا نزدبا  ،شیعه .دست آوردی بهنقل ناو بره ل عقلالاز راه استد توانیمف را ارمع

رهااایی  ،نقل محدود باشد ،کالم اسالمی را از اینکه فقط در حدّهین عقلیکالم نقلی به برا

رده بخشیده و آن را از کالم نقلی و جدلی صرف بااه کااالم عقلاای و اسااتداللی متحااول کاا 

بااه وحاای و عقاال  یازمناادیشاایعه ن متفکاارین  معتقااد اساات. ه برهااانباا  شیعه ،درنتیجه ت.اس
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در اثبااات  .انددانسااتهمااؤثر همکاری این دو را در رشد و شکوفایی علوم و معااارف دیناای 

 ساااکی،و  )ناصااح دنریعت ندارمعاد، امامت عقل حرفی مخالف ش اصول دین مانند نبوت،

هماننااد  ،نقل اساات و حکاام اوض در عر در ردیف و ین عقلبنابرا؛ (23۴ا 2۱۹ ،ش.۱3۸7

نظاار  ،ه همگامی عقاال و نقاال اعتقاااد دارنااد.آقای جوادی آملی بستت احج بر ومعت  ،قلن

و استفاده از عقل تا هنگامی که در تعارض با نقاال است ایشان این است که منبع نقل وحی 

بیااان ل عقاا ساایلة وع نقلاای بها منااابایشان استنباط احکام و مسااائل ر است،تأیید مورد  ،نباشد

 .(2۱۵ ا20۹: .ش۱3۸۶ ،)جوادی آملی داردیم

 و نااامعتبر احادیااث نقل به رون یا از نیست، اهمیت حائز داعش  تکفیریون نگاه در عقل

 مااذاهب پیااروان طرد و طعن  و نقد سخنانشان در که پردازندیم علمایی و تابعان از ضعیف

 بااه دقیااق اشااارة باارای داعااش  اندگنویسن  .دارد رزیاب نمود شیعیان ویژههب ،اسالمی فر  و

 معتباار منااابع بااه کااه نناادی بینم نیااازی احادیااث نقل در خودشان متون در شدهاستفاده منابع

 عقاال از و دارد قبااول را نقل فقط که است تکفیری گروه یک داعش  .کنند رجوع حدیثی

 امانجاا  ریکااا باطاال دندا انشاا ن جااز شااهود و عقاال کااه باورنااد این  به و گریزانند شهود و

 مبااانی در پااس . ندارد صحیحی فهم چهی  ادی،اعتق  ورام و ندخداو باب در عقل و دهدینم

 معرفاات تکفیاار قاااموس در .ناادارد حقیقت اکتشاف در نقشی گونهچی ه عقل آنان اعتقادی

 انبیااا رسااالت و دیاان  قلماارو از عقلاای معرفاات ،ترتیااب این  به و شودیم کاسته نقل به دینی

 .(۹۶ا ۹3: ش.۱3۹۴ ی،طف مص) دیآیم بیرون

  دیو تقل اجتهادـ ۴ـ 1

فعال و پویااای قوة نیرو و  ،در واقع .مکتب تشیع اعتقاد به اجتهاد است ةژیوات زمتیااز ا

از مجاارای  اجتهاد است،که همااواره آن را زنااده و پایاادار نگااه داشااته اساات. ،مکتب تشیع

مااورد  استکردهبیان  تن سّنواعن به)ص(بره پیامصول و قوانین قرآن و آنچاجتهاد است که ا
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دیاان  .کناادیمضع احکام و قوانین مناسب نیازهای مردم را رفع ا وب و یردگمیقرار بررسی 

مانند مبداء و معاد که از روی یقین بایااد  ،گذشته از اصول اعتقادی و معارف اصلی ،اسالم

ت جهاااة ماا هساات کااه بااه سااانی اقااوانین و مقااررات ان  شامل یک سلسااله ،بدان معتقد بود

ی اسااالم قوانین و احکام فرعحیطة در علم  ن تحصیلبنابرای رسیدگی کند. ،انسانی زندگی

از مسلمانان متصدی آن بوده و توانایی  یاعدهبنابراین باید یکی از وظایف مسلمان است؛ 

نااابع د در مبرای اثبات ضرورت وجود اجتها استخراج احکام از منابع اصیل را داشته باشند.

مساالمین را  )ص(پیااامبر الماسر ان صددر زمی حت  نقلی فراوانی موجود است.و عقلی  دالیل

 .(ش.۱3۸۴ )آل غفور، انددادهبه سوی تعمق و اجتهاد و استنباط سو  

 بتااوان شاااید. رودیماا  شماربه آنها محوری مهی مفا از اجتهاد داعش  تکفیری جریان در

بااا  نمااود، بحااث و طاار  را ادتهاج بحث عصر جدید در ودیمود ابواالعلی بارن ی اول گفت

 ٔ  شااماره در. اساات سااطحی و ساااده بساایار اجتهاااد به داعش  وظهورن وهرگ نگاه ،مهین ها

 کنیااد؛ قبااول را او ایاادة و راه و کنیااد تأیید را خود رهبر تصمیم» :آمده اینگونه دابق ششم

 اساساا بر یااا اساات تهااادیجا ئلهساا م یااا ایااده ناادارد، وجااود انحرافی و نفا  گونهچی ه زیرا

 خاادا پاداش طلب در شما که زمانآن تا. ردی گینم بررد را هیاشتبا و خطا و است شریعت

 کااه شاارایطی در شماساات رهبااران از تبعیاات و دادن گااوش در پاااداش کااه بدانیااد باشید،

 .(۶:۱0ش دابق،) « نباشد شریعت مخالف

 موعودگرایی و مهدویتـ 5ـ 1

 .تاساا   یعشااریاثن  ةعی شاا مکتااب  ژهویهم باا اسااال  دارشهیر یهابحثبحث مهدویت از 

 :دیاا فرمایمد صاادر هی شاا  وجااود دارد. هاانسااانهور منجی در فکر عموم ظ میتحت  ن بهایما

افاازون باار بلکه  ،اور اسالمی با رنگ خاص دینی نیستیک ب ةنشانتنها  )ع(»اعتقاد به مهدی

 ةدی عق در  « نگوناگواهب ش و مذبا کی  هاانسانهمة رزوی عنوانی است برخواسته از آ ،آن
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در منابع شاایعی و  جه به آیات قرآن و روایاتبا تو ()عهدیحضرت م شیعه وجود و حضور

باار وجااود امااام زمااان که داللت  ،تواتر است.آیات قرآن ت بیش از حدّحتی منابع اهل سّن

 ةیاا آو  (2۴ /طرافاا  و ۴3 /نذیر)رعااد ةیآ(7رعد/ انذار) ةیآ ،اسراء  سورة 7۱ ةیمانندآ ،دارند

آنااان بااه روایاااتی اشااارة ت و ّنل ساا اهع مناب وجود درحتی روایات م (.۵۹ /)نساء  رماالیلوا

بارز اعتقاد به منجی و موعود  یهانمونهاز ، حدیث امان حدیث سفینه، مانند حدیث ثقلین،

 .(3۱۹ا 2۹۹ :ش.۱3۸۵ )رضوانی،است 

 اریی ساا ب ادتن اساا  لزمااانراآخ یهاااتیروا به شانیهاصحبت در داعش  بزرگان و رهبران

 جهااان در را عاادالت قیااام، از پااس  مانانمساال زا بخشاای آن در هکاا  ییهاتیروا. کردندیم

 مطابقاات مساالمانان آخرالزمانی قیام با را خود جنبش  داعش  ،درنتیجه .خواهند کرد برقرار

 نلزماااآخرا رد کااافران با موحد مسلمانان نهایی نبرد را دیگران با خودشان نبرد و دادندیم

 .(73 :ش.۱3۹۵ صدرالحسینی،) نستندادیم

 مهاادی الوقوعبیاا قر ظهور به اعتقاد گروه این  اساسی و مهم هایباور از یکی ابراین ن ب

 در کااه مطااالبی ،داعااش  قااوانین  و مهاام تصاامیمات و بااود آخرالزمااان فرارسیدن و موعود

 جرد فزارهاانوشاات و اهسااکه ،هانامااهی گواه تابلوهااا، روی باار خااود یهاهیاا اعالم و هاهی انی ب

 شهر برای داعش  که عجیبی اهمیت .بود نآنا یلزمانراآخ یهاییشگوی پ مطابق، کردندیم

، اساات حلب شمال در بزرگی روستای دابق .گرددیبازم  موضوع همین  به است قائل دابق

 انآخرالزماا  بااا دابق ارتباط. است کرده نامگذاری « دابق» را خود رسمی ةینشر حتی داعش 

 میااان جنگاای کااه درساا یامرف وقتاای آخرالزمان که شده نقل مسلم یحصح در روایتی بر بنا

 بااه زیاااد تلفااات وجااود بااا مساالمین  و ونددی پیم وقوع به دابق در رومیان سپاه و اسالم سپاه

 .رسندیم پیروزی
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 داعش و تشیع اخالقی ـ مقایسة2

 استشهاد و انتحارـ 1ـ 2

ویژه اساات، یااه یطلب شهادت و ستشهادمعنای ابهشهادت مفهوم در مکتب راستین تشیع 

شااهادت  ،در مکتااب تشاایع اسااالمی باشااد. یهاااآرمانع از اسالم و دفا هاه در رادتی کهش

بَنَّ ال وَ﴿ :دان فرمااودههی شاا  ةدربااارکه خداوند در قرآن چنانآنقدس است امری م  تَحسـَ

 /عمااران)آل ﴾قـونَزَریُ هِـمرَبِّ عِنـدَ اءٌیحأَ بَل  أَمواتًا اللَّهِ لِیسَب یف قُتِلوا َنیالَّذ

۱۶۹) 

بااا ایاان تفاااوت  د عملیات انتحاری اهداف اسااتراتژیک دارد،انن همی تشهادات اسلی عم

عه در ویژگی دفاعی دارد و تابع دیاادگاه عمااومی شاای  اساسی که عملیات استشهادی مطلقاً

 د کااهارد یاژهیو دیدگاهت جهاد ابتدایی هی فقه شیعه در ما .باب جهاد و جهاد دفاعی است

در فقااه  قطعاااً اساات. دی المبسااوط)ع(صااومام معمر اما شروط بهاد اصلی می یا جههاد ابتدایج

نظیاار آنچااه در عملیااات انتحاااری  شیعه خودکشی و قتل دیگران نفی و تحریم شده اساات.

در صااورت انحصااار ایاان  ،طلبانهشهادتدفاع  ،فقیهان معاصر شیعهاندیشة در  .دهدیمرخ 

 .(۱32: ش.۱3۸3 ی،)فیرح تگسترش داده شده اس ،حن مسلّمامهاجل اع در مقابنوع دف

 گروه .است تکفیری یهاگروه بین  اشتراکات ترین بزرگ از شهادت یا پیروزی ةوعد

 یهابرداشاات و روایااات و آیااات برخاای بااه اسااتناد با هاآناست، چنین  نیز داعش  تکفیری

 در کااه دانناادیم بجاا او و دیفاار جهاااد را اریتحاا ان عملیااات و ترور خودشان، به منحصر

 و باازرگ هیگنااا خودکشاای ،اسااالم نظر از .کند اقدام نآ به باید انمسلم ب،مناس فرصت

 خاادا دشاامنان کشااتن  برای خودکشی داعش  تکفیریون کهیحال در است، بخشش  رقابلی غ

 ناادنزیم تدساا  انتحاااری اقاادامات بااه کااه افرادی آنان نظر از .دانندیم شهادت و جهاد را
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 نظاار از» :دیاا گویم دناایرا محقااق بخیاات، نسلیما .شوندیم بهشت وارد مقی مست  و دندهی ش

 خداونااد و (ص)پیامبر با شوی کشته چهچنان بمانی؛ زنده چه بمیری، چه !پیروزی تو داعش 

 :ش.۱3۹۴ نااورانی،) داد هیخااوا ادامااه خود سفر به بمانی زنده اگر و کرد هیخوا مالقات

30). 

 خالفت ووالیت ـ 2ـ 2

تی نیز به یااک حکوم هر است.جتماعی دایش و بقای هر ات ضرورت پی ومل حککی تش

 چه عادل و چه فاسااد؛ هرچنااد کااه حاکمیاات فاارد عااادل ارجحیاات دارد.، حاکم نیاز دارد

امااا مقااام والیاات واالتاار و باااالتر از  ؛معنااای حکوماات و حاکمیاات اعاام از والیاات اساات

 ؛ اماااکمیت سیاسی قرار نااداردحامسند  در به ظاهراینکه  رغمیعللذا ولی  حاکمیت است.

حکوماات الزم  در دوران غیبت وجود یک حاکم باارایبنابراین رد؛ ارا دحکم ور صد حقّ

قطااع باارای فقیهااان ثاباات اساات کااه اساااس نصااب  طوربااهپس شئونی از معصااومین  است.

 جاارای ایاان ا یاات والو ، دارای حقّهی که واجد شرایط الزم بودهلذا هر فقی  .است شانعام

اسااالمی جامعااة در  ،د ولاایوجااود تأیی در  یشماریبهمچنین آیات و روایات  .تاسشئون 

 یهانمونااه اولاای االماارو  رهیاا تطمکتب تشیع است.آیات تأیید آمده است که همگی مورد 

 .(۱0۴ا ۴۴: ش.۱3۸۵ ،زادهمی ابراه)هستند ن این موضوع و مبّی بارز متقن 

 ایاادة و آرمااان بااه اسااالمی فااتخال  ایاحیاا  ةشاا یاند مااانیث ع دولاات اضاامحالل از بعد

 انتقااال ایاادة آنکااه بااا عبااده محمااد شاایخ. شااد تبدیل ترکیه در فیسل یاادگری بن  یهاوهگر

 بااه خالفاات مبااادا کااه بااود ایاان  نگااران امااا ؛کااردیم مطاار  را اعراب به ترکان از خالفت

 ایاان  داعااش  تیشاااگرا در تأماال اناادکی با. (2۶۶ :ش.۱3۹0 بحرانی،) شود تبدیل استبداد

 در جاادی صااورتبه ریسااتیترو هگرو این  رهبران که است مشخص واضح طوربه تیق حق 

 داعااش  « خالفاات» اعااالم از پااس  روز دو البغدادی ،رون یا از .هستند جهان بر تسلط رؤیای
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 تحقااق هاادف بااا داعش  تبلیغاتی و یارسانه تیم و نامید «  خلیفه» را خود سوریه و عرا  در

 بساایار اول نیجهااا جنااگ از پاایش  جغرافیااایی مرزهای ییااح بر خود لیغاتب ت در ارؤی این 

 کشااورهای ةتوطئاا  پیکااو سااایس  قاارارداد طبااق را عثمانی ریوامپرات تقسیم و داشتند تأکید

 روز در خالفاات اعااالم با همزمان. داندیم مسلمانان میان جدایی و تفرقه ایجاد برای غربی

 ةسااالپنج اندازچشاام آن در کااه دکاار رتشاا من  را یاهنقش وهگر این  ،رمضان مبارک ماه اول

 عماال ةجاماا  باارای داعااش  رهبااران ،درنتیجااه. بااود شده ترسیم الفتخ ییااح برای داعش 

 بااا و کردنااد بساایاری یگذارهیساارما منطقااه ایاان  روی اسالمی خالفت رؤیای به پوشاندن

 در شااانلیت فعا زةحااو بااه آفریقااا شاامال کشااورهای افاازایش  در وابسااته یهاااگروه تشااکیل

 .(73 :ش.۱3۹۵ صدرالحسینی،) نداتالش

 یرهبر امامت وـ 3ـ 2

بااا  یعنی اعتقاد به وجود امام عااادل و معصااوم اساات. امامیّه ةعی شیکی از اصول مذهب 

 .اباادییمتااداوم  طیالشراجامعاز طریق فقیه  )ع(اعتقاد به امام ،این توضیح که در زمان غیبت

درآماادن  تی فعلبااهه در صااورت کاا  باای اسااتنصااری انقال ه علقوبااا ،بنابراین عنصر اماماات

 ون و حکوماات مطلااوب را جااایگزین کناادنامشااروع را ساارنگ یهاااحکومت دتواناا یم

ارکان اسالم است که از صدها دلیل عقلاای و  ن یترن ی رکامامت . (۱۴: ش.۱3۸0 )حسینیان،

 اثباااتدلیاال  که همگی بیانگر بدنی است که روحااش اماماات اساات. شودیمنقلی استفاده 

ر احکام و تحکاایم مبااانی شای نه بره کگونمانیعنی ه لیل اثبات نبوت است،د ت همانامام

و این اختصاص به شیعیان به امام نیز ضروری است نیاز است نیاز  ، به پیامبردر جوامع ،دین 

ی یهااودی و نصااران ،و بمیردکسی که امامش را نشناسد  :باره فرموددر این  )ص(پیامبر ندارد.

 .(3۴ا 33: ش.۱3۵2 ردی،وجرینی ب)کاظم است مرده
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 از مساالمانان، جماعاات سیاساای و دیناای رهبااری مفهااوم در را تامام عش دا ریونتکفی 

 مساالمان جااوان رو  در ماایهی ابرا توحید وقتی .شمردندبرمی میهی ابرا روش و دین  فروغ

 او زا مااانیا در کااه کناادیم پیااروی کساای از سااادگی موحد به مسلمان» شود بیدار موحد

 « شااودیم او در ازیادساا تماع بااه رمنجاا  شااانمذهب  و دانااش  به عمل که ییماعل .است پیشتر

 آشاانا شریعت با را مسلمان فرد بلکه نیستند، امام جامعه یعلما اما .(اول بخش ، ۱،ش دابق)

 ةدربااار روایتاای نقاال بااا دابااق نویسااندة .پردازندیم دیگران هدایت به خود آنان و کنندیم

 :دیاا گویم او هباا  « ساات؟ی ک امااام» پرسااید خدا،کااه خانه درردی ف با اول ةیف خل یگووگفت

 در امااام» ردیاا گیم نتیجااه ،کنناادیم رهبااری را تااو زادگاهاات و قبیله در که مردمانی همان

 نشااان باار هیگوا تا برندیم کارهب احادیث در مفسران که است سیاسی رهبری همان ،واقع

 از کیاا چی ه .(۱:2 ش دابااق،) دوباا  کروباباا  زمااان یطشاارا اتضروری از که باشد آن ادین ی بن 

 بااه خالفت به هاآن .اندنکرده خود اعتقادی منظومة وارد را امامت ةمقول تسّن لها مذاهب

 بااا داعااش  احتماااالً. اندکرده یزیرهیپا را خود حکومت آن طبق بر و معتقدند امامت جای

 متفاااوت را تاماا ام یشةاند المی،سا فر  بعضی و شیعیان میان در امامت کارکرد به هینگا

 نظاار از .اناادگنجانده خااود فکااری ةمنظوماا  در عااتجما و هایساان  میااان رد آن کارکرد از

 و لیاا قبا دیناای و سیاساای رهبااری نقااش  در هافرقااه و جماعاات امامان شامل امامت ،داعش 

 دمااور در داعش  تکفیریون .شودیم تلقی آن سازنهی زم و واحد رهبری یا خالفت از قسمتی

 حضاارت اماماات رةدربااا قاارآن ةیآ نقل رد آنکه رغمبه واندساکت امام تخابنا چگونگی

 پاسااخ و خاندانش  در امامت تداوم بر مبتنی پروردگار از حضرت درخواست بر ،(ع)مهی ابرا

 مانع که خواندیم ستمکاران مصادیق از یکی را یزید تلویحاً و کندیم تأکید او به خداوند

 سااازوکار ة دربااار امااا (3: ۱ ش دابااق،) اوساات یانخانااد ندرو اماماات تداوم مشروعیت از

 .دهدینم توضیحی چهی  امام ابانتخ
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 تقریب وتکفیر ـ ۴ـ 2

جای بااه مااذاهب و جااایگزین نمااودن کااردنیکیمعنای توحیااد و تقریااب مااذاهب بااه

 دو چیااز اساات کااه از هاام دور کردنکیاا نزدمعنای بلکه در لغاات بااه ،مذهب دیگر نیست

تقی قماای محمااد علّامااه ر مرحااومتقریااب در قاارن اخیاا  پردازانهیاا رنظاز  . یکاایاناادهافتاد

امااری اساات  ،زیاارا اخااتالفهی در یکدیگر نیساات؛ فق  مذاهبِ هدف ما اندماجِ :دیگویم

فکااری و فراهمدماادن توسااعة بلکااه موجااب  ؛اختالفات زیااانی نبااوده گونهن یاطبیعی و در 

 ،دکتاار محمااد الدسااوقی. (۶۶: یقماا  علّامااه) د بودخواه الهیالت و گشایش رحمت هی تس

مذاهب اسالمی کوششی است برای شکسااتن  کردنکینزد» :دیگویم ،طرقانشگاه استاد د

واحااد براساااس اصااول کلمااة مشترک و ایدة تعصبات و فراخواندن امت اسالمی بر محور 

شاایعه و فقهااای براساااس نظاار . (2۸:، ۱3۸۵،طلب)رضوان « بنیادین دینی یهامؤلفهعقاید و 

 نیااک بس  کاری سالمیا هبذم دو کینزدی و تقریب شیعیان دانستن  دشمن  اب ای سنیعلم

تکفیری بااا  وهابیون .است شده مذهب دو شدن دور سبب وهابی تکفیری اندیشة که است

ساابب تفرقااه و  ،مذهبانی که عقاید آنان را قبااول ندارناادشیعیان و حتی سنی دانستن  دشمن 

در  خداونااد .اندشااده، هسااتندواحااد خاادای  و واحاادة قبلدارای  نان کهاختالف بین مسلما

 ﴾واقُرَّفَال تَ وَ میعاًجَ اهللِ بلِحَموا بِصِاعتَوَ﴿ وحدت فرموده اساات:اندیشة  ةاردربن قرآ

و تقاارب مساالمانان بااه یکاادیگر از دسااتورات  شاادن بنااابراین نزدیااک؛ (۱03 /عمااران)آل

 خداوند و پیامبر اسالم است.

 اب اننآ. است داعش  اتپیامد عملی اقدام سنی و عهی ش میان فاختال  و قهتفر ،س برعک 

 و تفرقااه ایجاد شیعیان ةهم تکفیر و شیعیان یعنی دیگری و خود قسمت دو به جامعه تقسیم

 نکردنعماال همچنااین  و شاایعیان قااراردادن تنگنااا در و محدودیت با آنان .کنندیم تبعیض

 فیریااونکت .رسانندیم قتل بهها را نآ و اننددمی مبا  راشاننخو ،آنان یهاخواست به شیعیان
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 عاادم و اخااتالف ایاان  آتااش  بااه وهااابی آن از پس  و سنی مذهب دادن نشان ربرت اب داعش 

 الاابالد فاای القاعااده تشااکیل از پااس  داعااش، رهبر عنوانبه زرقاوی .زنندیم دامن  ،وحدت

 معرفاای قافمناا  و ن خااائ را عهی شاا  رساامی طوربه و نامید شیعیان را خود اول دشمن  الرافدین،

 تکفیاار در زرقاااوی رویکرد .شمرد جایز را آنان کشتن  و کرد تکفیر ار شیعیان عموم کرد؛

 در وی .بااود وهابیاات عقیدتی مواضع به القاعده سیاسی مواضع از آشکار چرخش  شیعیان،

 ریشااعا و دهانما تکریم در شیعیان مناسک و اعتقادات به اینکه ضمن  خود یهانامه از یکی

 اهمیت که داندیم خود گویی ؛گرداندیبرم ار خود سخنان جهت بالفاصله ؛دن کیم هاشار

 از آنااان خااروج مجااوز تواناادینم ،رانیاا گخرده حمالت رغمبه تشیع، نزد مناسک و ریشعا

 (.۱2۶: ش.۱3۹۴ مصطفی،) بدهد را دین 

 فداکاری و جانفشانیـ 5ـ 2

 یااات مقاوماات و پایااداریدبه در اسی است کاا قدم یهاواژهجانفشانی  ،ایثار ،فداکاری

از سیدالشااهدا در راه حفااظ اسااالم و  یری الگااوگشاایعیان بااا  .ندکیم ودنماییبسیار خشیعه 

این امر بعااد از پیااروزی انقااالب اسااالمی در  .کنندیمعظمت مسلمین خود را قربانی و فدا 

ری و داپایاا  کاارتف و نیااز   )ره(ناایامااام خمی اندیشااة موجااود در  یهامؤلفااهتاارین ایران از مهم

م قِاسـتَفَ﴿ الهیایشان با خدا و دستور اندیشة در  تمو مقاویداری اپ .استت و ایثار مقاوم

در نظر وی اگاار ملتاای  بسیار وسیع است. اشرهیدااین پایداری  .شودیمآغاز ﴾رتَمِما اُکَ

و آمااادگی  اه هاادفو پایداری در برابر ظلم و فداکاری و جانفشااانی در ر مقاومتروحیة 

 ،باارای خااودش دانساات ذلاات ننااگ ومایة ا گانه ری بسلطة و گیری از ظلم و ستم لوبرای ج

و فداکاری با بیاانش و بصاایرت  شیعیان جانفشانیاندیشة پس در  به پیروزی برسد. تواندیم

 .(ش.۱3۸۵ ،ای نیسی ع) نیز دارد الهیو مبنای عقلی و است همراه 
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جنبااة ه بیشااتر کاا  ،ف خااودداراه اهاا داعااش در   ویااژه هبتکفیری امروزی و  یهاگروه

و  دهاادیمنهایت جانفشانی و فااداکاری را انجااام  ،و عقلی ندارد یاله ةپشتوان دارد و مادّی

هزینااة ایاان آمااادگی باارای ماارگ پرداخاات  .کندیمراحتی از مرگ در این راه استقبال به

باااالی تعااداد و دهاا دیمر خباا حداکثری برای اهداف مبهم از قدرت تخریباای باااالی آنااان 

 .(۱۵۶: ش.۱3۹2 )برزگر، ستادعااین مؤید انتحاری  یهااتی لعم

 داعش و تشیع رفتاریـ مقایسة 3

 جنگ و صلحـ 1ـ 3

در فقااه شاایعه جهاااد بااه دو قساامت  .دیاا آیمحساااب جهاد در فقه شیعه از فروع دین به

الل استد ةوی ش و یناسشروشفقه کالسیک شیعه از لحاظ  .شودیمابتدایی و دفاعی تقسیم 

عتقااادی باار مبنااای اماماات امااام ا صااولث از حیاا وت کااه ابا این تفااا ،ت بودهاهل سّن انمه

بااا  یاکنناادهن یی تعتفاااوت در باب ماهیت جهاد شیعه اندیشة  ،درنتیجه معصوم استوار است.

 ابااةمث در فقه شیعه بر صلح به است. محورامامتو اینکه فقه شیعه ر سنی پیدا کرده است فک

آمااده  یاان مفهااوم بااا ا اعید دفاا جهااا ةاردرباا در قرآن  یاهیآاما  ست.ا شدد کی تأاولیه ل اص

حانه علیه شما هسااتند و تجاااوز »در راه خدا با کسانی بجنگید که آغازگر جنک مسلّ است:

 :داردتأکیااد بعاادی نیااز آیة . در (۱۹0 /)بقره « را دوست نداردنکنید که خداوند متجاوزان 

ن کااه ایاا  دیاا دام کن به جنگ و کشتارشان اقاا  ،ردندک اقدام کشتار شما جنگ و »اگر آنان به

بایااد در راه  ،که دفاعی است حالن ی عدر  ،جنگ. (۱۹۱همان:) ی کافران مهاجم استجزا

 . نظامی دشمن اسااتشرط جنگ در راه خدا تحقق هجوم  ،و با نیت رضای خدا باشدخدا 

م باار جنااگ ا مقاادّر صلح عهشی  ،دارند تأکید روایات همگی بر صلح لذا با توجه به آیات و

در باااب صاالح و تااداوم  کناادیماسااالمی توصاایه جامعااة  حاااکمبااه  )ع(علاایمام و ا داندیم
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زیاارا موجااب احقااا  حااق  ؛ردیاا گبهرهعالمااان مشاااورة آرامش در بین مردم از همنشینی و 

باااب  رامااام د خاااصّنمایناادة بسیاری از فقهای شیعه حضور و اذن امام معصوم یا  .شودیم

 .(۱۵۹ا ۱3۱: .ش۱3۸7)فیرحی، نداتهدانسابتدایی روط واجب جهاد ش را از جهاد

 داعااش  افراطاای گااروه .اساات افراطی ییگرااسالم گفتمان اصلی عناصر از یکی جهاد

 کفااار با مبارزه که ،اصغر جهاد به و ردی گیم نادیده ،است نفس  با مبارزه که را، اکبر جهاد

 و دنناا یگزیبرم جهااادیا تکفیری گروه را دوخ نام که جایی تا .دهدیم برگ و شاخ ،است

 را جهاااد مفهااوم هاااآن. زنناادیم دساات زی آمخشونت تروریستی عمالاَ انواع به هادج نام به

 بخش تکامل و ضروری امری خدا دشمنان ترور و جنگ و جهاد کهچنان .اندکرده عامیانه

 ،الهاای آیااات بااه کتمساا  با آنان .است المیسا حکومت تشکیل به زی آممسالمت یدعوت و

 هرگونااه و تروریساام ابتاادایی، جهاد خود، خاص هایتفسیر و ابیهو و فیلس فقهای آرای

 .کنندیرمی تفساا  خاادا راه در جهااادآن را  و دهناادیم جلااوه موجه را هرکسی علیه خشونت

 رمااداهراس و ارعااابی ارهااابی، صاارفاً تیهی مااا داعااش، در جهاد مایة درون و ذات بنابراین 

. (23 :ش.۱3۹3 نااور،) داناادیم ترمهم گردی میال اس واجبات از را آن بعضاً یحت  و ابدییم

 "کاارد تأکیااد گفتااه بااراین  االعدنانی ابومحمد شیخ» :آمده چنین  دابق ةمجل دوم ةشمار در

 ساارزمین  دستیابی از بعد مجاهد هر که است واقعیتی این ".ندارد وجود جهاد بدون زندگی

 از نقاال به یحدیث  در دابق ةازمجل دیگر ییجا در. (3۴: 2 ش دابق،) « کندیم تأیید خالفت

 باادون و جنااگ در شاارکت باادون کااه یهرکس» :فرمودند خدا پیامبر است آمده ابوهریره

 صاافتی جهاااد ترک بنابراین، .« است مرده ریاکاری صفت با ،بمیرد جنگ در شرکت قصد

 تصاارف را شااما بقلاا  اساات ن ممکاا  کااه یگااردی چیز یا آن از باشید آگاه. است ریاکارانه

 تلقاای واقعاای ایمااان نماااد تنهااا داعااش  تفکاار در جهاااد ،یجااهدرنت  .(2۶ :3 ش دابااق،) « دکن 

 و اساات مطاارود آنااان نظر از ،نیاورد روی جهاد به و نپردازد مهم این  به هرکس  و شودیم

 .شودمی واجب وی بر شرعی حدّ
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 مسالمتو مقاومت ـ 2ـ 3

 و عاادم مقاومت .دارد ظلم با مبارزه بر نیب م ب تشیعدینی مکت  دعقای رد ریشه مقاومت

اصااال  جهااان سااوم  نیااز استعمار کشورهای ضااعیف واندیشة با کشورهایی که در سازش 

و سوریه علیه کشور غاصب اسرائیل لیبی  لبنان، کشورهایی نظیر عرا ، همسوبودنهستند. 

عقایااد محااوری و ز ستند ان کشورها هایبر  سلطهاندیشة و عدم مدارا با کشورهایی که در 

غربی با ایجاد تفرقااه و اخااتالف بااین ا  ن کشورهای عربیابرایست. بن ااسالمی انقالب  مهمّ

در براباار جهااان  مقاوماات راجبهة  کنندیمبه این اختالفات تالش  زدن شیعه و سنی و دامن 

 .(۶۱: ش.۱3۹2 اکبری،، )افشردی اسالم معرفی کنند

 رتوص در کهاست  گرفته نشانه را رائیلسا مخالف مقاومت ورحم اًلمع داعش  گروه

 تضااعیف یعناای خااود راهبااردی و امنیتی اهداف از یکی به تواندیم اسرائیل هانآ قیتموف

 نااوعی گویااا ،تفاساایر ایاان  بااا یابد؛ دست آن فروپاشی راستای در فعالیت و مقاومت محور

 بر نیز موجود یهالی تحل ،ساسا این  بر .دارد وجود اسرائیل و داعش  بین  نانوشته هماهنگی

 یهااااانیجر ،اسااااس از هاااالی تحل برخااای حتااای و درنااا دا کیااادأت طااارف ود همساااویی

 مشااترک منفعاات وجااود .دانناادیم اساارائیل پرداختااة وساااخته را ویژه داعااش هباا ،تکفیری

 .باشااد اساارائیل و تروریسااتی تکفیری یهاگروه میان خصومت و دشمنی عین  در تواندیم

 بااا مبااارزه باار( القریااب العاادو) نزدیک دشمن  با مبارزه ،داعش  نادگراهج ادبیات سبراسا

 .(۱۵3 :ش.۱3۹۴ تبریزی،ا  عبدخدایی) دارد اولویت (البعید العدو) دور دشمن 

 روش حکومتـ 3ـ 3

همیشااه و در  ،که تشااکیل دولاات و حکوماات دهدیمنشان  شناسانجامعه یهاپژوهش 

از آن  تااوانینمو  اساات بااودهی رو فطاا  عقلاای ریاپااذنابتن اجیااک ضاارورت  ،شرایط ةهم
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یک زندگی اجتماعی و تشااکیالت سایة ر مدنی بالطبع است و تنها در ن بشوچ ؛بود ازی نیب

و  وماارجهرج ،ایاان صااورت در غیاار بااه حیااات خااود ادامااه دهااد. تواندیممنسجم سیاسی 

ن ایاا ه دن باا رسی  یهانهی زممع عنوان دینی کامل و جااسالم به .شودیمتوحش بر آنها حاکم 

وجااود حکوماات را امااری  ضاارورت شاایعه یشاامندانامع اندجاا  .کناادیمراهم مطلوب را فاا 

»عقااال و اندیشاامندان  :دیاا گویم ،متفکر مشهور شاایعی ،یحلّ علّامه .دانندیم ریناپذاجتناب

 ،زادهمی ابااراه) « اجماااع دارنااد بر وجوب و ضرورت اماماات و حکوماات  ،الجلهیف مسلمان

حکومت  یا)ع(م معصومومت اماحکومتی غیر از حک ه هربه اینکتقاد عا. (۴۸ا ۴۴: ش.۸۵۱3

 موجد انقالب اسالمی اساات. ،بالقوه طوربهغصبی است  )ع(از طرف امام معصوم رمأذونی غ

 :دیگویم )ره(امام خمینی

»اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقااراری دسااتگاه اجاارا و اداره 

کوشااش باارای آن از زه و راطور کااه مباا همااان جزئی از والیت اساات؛

 اصال  جامعه کافی نیست.ون برای قانة مجموع .یت استاعتقاد به وال

بدون و اجراییه داردقوة نیاز به  ،سعادت بشر شودمایة برای اینکه قانون 

 و فساااد اجتماااعی، ومرجهرج ،تشکیل حکومت و دستگاه اداره و اجرا

ز فساااد و یری اگوباارای جلاا  س پاا  ؛دیاا آیموجود بااهاعتقادی و اخالقی 

همااة بااه  یبخشانتظام ومت وشکیل حکست جز تنی  یاچاره ومرجهرج

 )ص(حیات رسول اکرمدورة شرع آنچه در لذا به ضرورت عقل و  .امور

پااس از  و اداره، یعنی حکومت و دستگاه اجرا ،بوده رمؤمنانی امو زمان 

 .(2۸ا 2۵: ش.۱3۸۸ ی،)امام خمین  « ایشان و در زمان ما نیز الزم است

 و دناادی تابیبرنم المیاساا  مااتحکو لکی تشاا  راباارب در را صاادر ةسااع ،داعش  فیریونتک

 .کننااد تباادیل مساالمان یاجامعااه بااه را کافرشده جامعة سرعتخشن به اعمال کوشیدند با
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 اسااالمی حکومت نماد عنوانبه آن به وفاداری و اسالمی خالفت مدل از یری گبهره با آنان

 نسااخنا د.بودناا  جهااادی صااورت بااه مساالمین  وراماا   ال صاا ا و خشاان  یهاکترح خواهان

 از بایااد رعیاات عنااوان بااه تااوده و اساات آمااده مااردمهی  آگا برای اینکه بر بنیم ادیالبغد

 .(۱22 :ش.۱3۹۴ نجات،) شود برقرار اسالمی حکومت تا کند اطاعت مسلمین  ةخلیفه

 ماکاا اح نمااودن عملاای و خااود اهااداف بااه رساایدن باارای کااه اساات نظر این  بر داعش 

 .کنااد مشااخص را ایران ردن،ا یه،سور ملاش عرا  همسایة کشورهای تکلیف باید عتشری

 ماادل از غیاار ییهاااحکومت کردنساااقط دنبااال بااه افراطاای و دفعی حرکت یک با داعش 

 .بود خود مدنظر حکومت

 از منکر هیامر به معروف و نـ ۴ـ 3

تشاایع اساات. مکتااب  رروع دیاان دی از فاا دو اصاال اساساا  منکر از هیمعروف و ن به امر

واجااب و معمااولی اساات و در ردیااف  ک حاادّتاار از یاا و واال ضاارورت ایاان اصاال برتاار

»ایاان دو از  :دیاا فرمایمایاان موضااوع  ةدربااار )ره(امااام خمیناای ضااروریات دیاان قاارار دارد.

و  شااودیمآن دو دیگاار واجبااات برپااا  لةی وساا بهو اساات واجبااات  ن یترفیشاارواالترین و 

و انکااار  الزمااةه ست که منکر آن در صااورت توجااه باا دین ا تاز ضروریاین دو وجوب ا

قاارآن کااریم و احادیااث نیااز بااه اهمیاات ایاان  . « رودیماا شاامار به آن از کفااار به شدنزمملت 

در  دارد. بااه ایاان موضااوع مسااتقیم ایاشاااره عمرانآلسورة  ۱۱0آیة  .اندپرداختهموضوع 

 جااود داردو یشااماریبنقلاای  نی عقلاای وکاار مبااااز من  هاایباب وجوب امر به معااروف و ن

 .(۹۴: .  ۱۴30 کک،)خطیبی کوش

از منکر را از فروع دین  هیامر به معروف و ن ،تکفیری و متعاقب آن داعش  یهاروهگ

موجااب  ،اسااتمتأثر شدت از افکار وی هداعش بکه  ،هی می تابن  .انددادهبه اصول دین ارتقا 
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جهاااد اساات وظیفااة هماننااد  کندیمان ی ب.آنچه او ده شودشد اهمیت زیادی به این وظیفه دا

بنااابراین از نظاار  ف به انجام آن هسااتند.همه مکلّ ،عهده نگرفته استررا بآن  گریدی ه تاک

پااس  ت آن بر فردی واجااب باشااد.هی که بر حسب ما یافهی وظنه  کفایی است،وی واجبی 

بوی حدیث ن و براساس ف نیستدر روی زمین از انجام این وظیفه معا کس چی ه ،از نظر او

خیص الزم برای تش هیشخص باید آگا ،نظر اواز  .جام دادر دل انزبان و د با باید با دست،

چنان در اجاارای داعش آن. (2۶2ا 2۵7: ش.۱3۸۵ ،)کوک معروف از منکر را داشته باشد

اد و ایج افراد از منکر اصرار دارد که حاضر است آن را به قیمت قتل هیامر به معروف و ن

 ییگراعملاصل  بنابررا  منکر از هین و معروف به  امر برتأکید دهد. این م انجا جرومهرج

 .افتیدر توانیمافراطی و اهمیت عمل در مقایسه با نظر 

 یریگ جهینت

عنوان دسااتاورد انقااالب اسااالمی براساااس اصااول و مبااانی بااه ،جمهوری اسالمی ایران

حضااوری  الملاالن ی بعرصااة در  انسااتهوته باار اینکاا عااالوه  ،مکتب تشیع و با مرجعیت دیناای

دیناای پیونااد جدیاادی  یساالرمردممدل حکومتی مبتنی بر ارائة  در،  باشدته داش گیرچشم

دهة دولت اسالمی را طی چهار اندیشة جدیدی از  ةنموندین و سیاست برقرار کرده و  بین 

می ت اسااال ماا وحک بسااترر د ندانتویمکه  هیم شیعهمفا یهاتی ظرف اخیر نمایان کرده است.

 یهاشکسااتید محااوری شاایعه شااود و ب عقادر غال اسالمی موجب توسعه و نفوذ انقالب

 یهاشااهیاند ،ضااعیف و رو بااه اضاامحالل نهااادن داعااش هااای تکفیااری و تگروه یدرپاا یپ

 یترفعااالو مؤثرتر نقش  تواندیملبنان  اللحزبعقالنی شیعه در جمهوری اسالمی و اسالم

افراطاای  یاهشااهیانداز  یزدگدل ایفا کند. یالمللن ی بنطقه و الت مداشته در معذبه گ نسبت

حتاای در خاسااتگاه اصاالی آن یعناای  هاشااهیاندداعش و اسالم وهابی تا آنجاساات کااه ایاان 

و  رناادی گیمام عربستان سعودی از آن فاصااله عربستان سعودی دیگر جذابیتی ندارد و حکّ
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و  هاشااهیاندکتیااک ن دلیاال در دیالبه ایاا  .رکوب کنندستان سحتی آن را در عرب کوشندیم

 شیعی معقول است کااه از آزمااون عملاای سااربلند بیاارون آمااده. یهاشهیندااین  ،هاتی واقع

شاایعه در دنیااای  یسااازدولتداعش بیش از یکی دو سااال دوام نیاااورد ولاای  یسازدولت

 .است هدخود ش ةدهنجمین وارد پ ،با توجه به عقالنیت مستتر در آن ،مدرن در ایران

 و مآخذ منابع

 قرآن

علوم فصلنامة . «عالمان شیعهاندیشة اجتهاد و تقلید در ». (ش.۱3۸۴) .سیدمحسن  ،غفورآل
 .۱3۸۴پاییز. 3۱شمارة . سیاسی

عوامـل ژئـوپلتیکی شـیعه بـر تـأثیر ». (ش.۱3۹2) .اکبریحسین  و محمدحسین  افشردی،

 .۱3۹2ییزاپ ،20ة مار. شنیتآفا  ام. « نفوذ انقالب اسالمیتوسعة 

 زمزم هدایت.: قم. یت دینحاکمی. (ش.۱3۸۵). عبدالل ،زادهمی ابراه

 .«راهبـردی سیاسـت یهـاپژوهش ،هایریتکفمجرای فهم ». (ش.۱3۹3). مهی ابرا برزگر،

 .۱3۹2 زمستان.  7شمارة . 2دورة   های راهبردی سیاست.فصلنامة پژوهش 

ارة . شاامسیاساای دانااش  .«اسالم سیاسی دیشةنا فهم ارختسا». (ش.۱3۸۹) . ااااااااااااااااااا

 .۱3۸۹ ستانزم و پاییز  .۱2

 .علااوم سیاساای.  «الدنبـنتا  هیمیتابنجهاد از »(. ش.۱3۸۵). شیخ احمدو مهدی بخشی،

 .۱3۸۵ تابستان. 3۴شمارة 

 اسراء.: قم. والیت فقیه (.ش.۱3۸۹). عبدالل جوادی آملی،

 ء.اسرا: مق. معرفت دینیهندسة ت عقل در منزل. (ش.۱3۸۶) .ااااااااااااااااااااااااااا
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 اسراء.: قم. مفاتیح الحیاة .ش.(۱3۹۴اااااااااااااااااا. )ااااااااا

باار  یاهمقدّماا .  علمیـهحوزة تاریخ سیاسی تشیع تا تشکیل (. ش.۱3۸0). اللرو  ان،حسااینی 
 ی.مرکز نشر اسناد انقالب اسالم: تهران .انقالب اسالمی

. «نکـراز م هـیف و نبـه معـرو مبانی عقلی امـر » .(.   ۱۴30)محمد.  ،کوشککبی خطی 

  . .اه ۱۴30محرم . ۹2. شمارة پیامفصلنامة 

تنظاایم : مؤسسة تهران. ۱7.  چحکومت اسالمی والیت فقیه؛  .(ش.۱3۸۸). اللرو  خمینی،

 .)ره(و نشر آثار امام خمینی

. 7. شاامارة قریاابتیشااة دنا. «تقریــبژی راتاســت». (ش.۱3۸۵). محمدرضااا ،طلبرضااوان

 .۱3۸۵تابستان 

 مسجد جمکران.: قم. و پاسخ به شبهات  یموعودشناس. (ش.۱3۸۵). غرصایعل ،رضوانی

 .«تبیین قلمرو والیت در فقه سیاست شیعه». (ش.۱3۹3). رشید ،داوودیو  علی شیرخانی،

 .۱3۹3زمستان . 7. شمارة سیاست متعالیهفصلنامة 

 دایت.ه زمزم: قم. داعش عمل و  ندیشها .(ش.۱3۹۵). رضاسید ی،صدرالحسین 

 جهااان راهبااردی مطالعااات فصاالنامة.  «داعش یشناسسنخ». (ش.۱3۹3) .مااودحم اسی،ب ع

 .۱3۹3تابستان. 2۸ شمارة .اسالم

 تروریسـتیـ  تکفیری یهاگروه نقش». (ش.۱3۹۴). زینااب تبریزی، و مجتبی عبدخدایی،

 ابسااتانت.  ۴۱.  شاامارة اسالمی انقالب لعاتاطم. «ییلرااس تنیام تأمین در عراق و  سوریه

۱3۹۴. 

 علم. نشر: تهران. داعش پدیدة روانشناختی تحلیل. (ش.۱3۹۴). سعید الکی،دالمب ع
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. 30. شاامارة متااین پژوهشاانامة  .«امــام و ادبیــات پایــداری»(. ش.۱3۸۵). رضااا ،ای نیساا ی ع

 .۱3۸۵بهار

 مشاار . «تسـنّ هـلا یشـةدنا در منجـی آمـوزة جایگـاه» .(ش.۱3۸۶). مهدی فرمانیان،
 .۱3۸۶ بستان. تا2ة ل. شمارسال او .موعود

 .۱3۸۹ پاییز.  ۴7 شمارة هفت آسمان.. «تقریب و  سلفیه». (ش.۱3۸۹) اااااااااااااااااااا .

 عااالی دانشااگاه: تهااران .«بشناسیم را داعش یهایریتکف» .(ش.۱3۹۴). حسن  فیروزآبادی،

 ملی. دفاع

 فصاالنامة.  «یعیجنگ و اخالق نظـامی در اسـالم ـش مفهوم »(. ش.۱3۸7). دوودا فیرحی،

 .۱3۸7بهار. 3۸. دورة ۱۵. شمارة تسیاس

 .«در مذهب شـیعه طلبانهشهادت ترور و عملیات  ،دفاع مشروع». (۱3۸3). داوود فیرحی،

 .۱3۸3 تابستان. ۶. شمارة شناسیشیعهفصلنامة 

 وس.ت س: تهران. داعش نگفتما .(ش.۱3۹۴). مهدی ورجانی، قاسمی

 از منظـر فـریقین شـیعه و  یـس شناهعیش. (.ش۱3۵2) .یمحمدعل سید اظمینی بروجردی،ک

 مشعل آزادی.: تهران. سنی در خالفت و والیت

. ترجمة احمد اسالمیاندیشة از منکر در  هیامر به معروف و ن(. ش.۱3۸۵). مایکل کوک،

 ی.چاپ آستان قدس رضو: مؤسسة مشهد.  ۱ج   نمایی.

 فتااابآ: انتهاار. ریسـاختا و  معرفتی یهارساختیز داعش . (ش.۱3۹۴). حسن  فی،مصط

 خرد.
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شاارکت چاااپ و نشاار : تهااران. آمــوزش عقایــد (.ش.۱3۸۹). محماادتقی مصاابا  یاازدی،

 الملل.بین 

 کشـورهای در سلفی یهاانیجر جایگاه و  تهیما .(ش.۱3۹3). نور سازانشهیاند مؤسسة

 .نور انسازشهیاند : مؤسسةتهران. اسالمی

قـل در مبـانی تفکـر عو ت عقـل گـاهجای» (.ش.۱3۸7). نانسی ساااکیو  ی احمدعل ح،صان

 .۱3۸7بهار . 2۱.  شمارة یشناسعهی ش. «شیعه

 اسالم. مجد: قم.  برداشت تا کاشت از داعش.  (ش.۱3۹۴). مهدی سید نورانی،

 معاصر. ابرار: تهران .داعش کالبدشکافی.(ش.۱3۹۴)، یعل سید نجات،

 ت* مجال

 .۱۴3۵ المبارک رمضان ،۱ ةرشما قباد ةمجل

 .۱۴3۵ المبارک ضانرم، 2 ةشمار دابق ةلمج

 .۱۴3۵ المبارک رمضان ،3 ةشمار دابق ةمجل

 .۱۴3۵ الحجهذی ،۴ ةشمار دابق مجلة

 .۱۴3۶ محرم ،۵ةشمار دابقةمجل

 .۱۴3۶االولربیع،۶ة شمار دابق ةمجل

  .۱۴3۶االخرربیع ،7 ةشمار دابق مجلة


