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 مقدمه   
نیلبهاهدافخودازابزارتروریسموخشاونتهایبنیادگراجهتگروهازامروزهبرخی

شامالآفریقاادرحاالشاعاعجررافیااییخاورمیاناهوتروریسمیکهاماروزهدربرند.بهرهمی

،مایالدیچندازابتدایهزارهسوم هرویعریاناستایازخشونتسیاسفعالیتاست،گونه

کشورهاقرارگرفتهاست،منتهااشارلاخیارترفیاریآندربهطورویژهدردستورکارامنیتی

بارآوردهکاهدرقالا  هایپنهانیسرهایتازهدرجهانعربازالیهدرپیخیزشای منطقه

امذهبیهایعمیقِوجودشرافاست.ترظاهرشدهتهدیدجدیامنیتیبهمرات خش  قومی

وخألامنیتیایجادشاده،هاهابهواسطهجنگقدریترشدنای شرافدرخاورمیانهوژرف

مبادلسااختهاسات.داعاشهاایافراطایهماننادداعاشمنطقهخاورمیانهرابهبهشاتگاروه

و کشاوردرالقاعادهشاخهامنتحتکهاستتروریستیسازمانتری یافتهسامانقدرتمندتری 

یافات.قادریگارفت داعاشدربهای کشورظهاورآمریرا9009سالتهاجمازپس،عراق

راباابحارانامنیتایوای دوکشورای،نهتنهاهایگستردهسوریهوسیطرهآنبربخش،عراق

لمللیایجاادکاردهاایوبی رابرایامنیتمنطقهتهدیداتیبلرهتهدیدسرزمینیروبروساخته

،برای اعتقادبودندکهای گروهتروریستیپسازمادتیازبای خواهادرفاتای.عدهستا

علیاهماردموداعشسازمانیافتهعلنیوتسالازاقدامایهشمنتهاعلیرغمگذشتقری به

ت.ازمیافتاهاساوعملیااتیآنتاداهایمستقردرای کشورها،کماکانپیررهفراریودولت

هابهسمتبرخیابعادبنیادیداعشهماننداعتقادبهجهادوباقرائاتخاا همی رویذه 

کاهازاهمیاتزیاادیبرخاورداراسات.درمطالعاهپدیادهتروریسامشودخودآنهامتبادرمی

مطالعههمزمانعلالخیازشوهمینای پیشاینهگاروه،رهباران،ایهمانندداعشیافتهسازمان

درکناار،هاایفراریونظریااتیساتگاهاهااومهمتارازهماهخللاساتمرارفعالیاتفرری،ع

ازایا برخاورداراسات.زیادیازاهمیتفعالیتای گروه،هایپیشبرندهکنراشدرمؤلفه

ترفیاریداعاشکاهباهناوعینقطاه قال-یریازموضوعایمحوریجریانسالفینظرگاه

باشاد.شاخصاهآیاد،مؤلفاهجهاادماییآنهانیزبهحسابمایاندیشهسیاسیواستراتژینظام

کاهاصلیداعشاستفادهازحربهترفیردربرابردشمنانوالگویعملیمبتنیبارجهااداسات

بسامدزیادیدربی مسلمانانایجادنمودهاست.ای جریانبیشازسایرمفاهیمبررویجهااد

قاادریماشاای جنگاایایاا گااروهشااده،اسااتفادهتأکیاادداردآآنیااهباعاایافاازایشتااوانو
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اهلتسن وشریعتباوده،هایبنیادیآندرفقهشیعهبدونتوجهبهمؤلفهآحداکثریازجهاد

اعماالاجتماعیاستکهجهتنائلآمدنبهمقاصدحرومتی،-است.داعشجریانیسیاسی

بخشاد.یواساالمیمایمسلحانهوقهریرارناگولعاابدینابهصوریآمیزجهادخشونت

رفتاارمبانیفراریورانتقادیجایگاهجهاددروشناختتحلیلیوهدفاصلیپژوهشپیش

اهااداففرعاایهمانناادشااناختبااهایاا مهاام،دسااتیااافت جهااتباشااد.عملاایداعااشماای

هاایداعشایجهاادوهایفرریداعشدرموردجهاد،بررسایآراونظارایمفتایسرچشمه

ایا ایجهادازدیدگاهداعشموردنظراست.ازرهگذراهمیترریواندیشهبررسیمبانیف

جهاادچاهجایگااهیدرمباانیفراریورفتاارمولفاهسوالاصلیمقالهای اساتکاهمسئله،

.روشتحقیقای مقالهکیفیوازنوعمطالعایاسنادیاستسیاسیداعشدارد؟


 چهارچوب مفهومی پژوهش
مسلمانیرابهخوداختصاا دادهرکاندی وبخشمهمیاززندگیهرجهادرکنیازا

-هایالهیوکرامتانسانیویپاساداریمایازآرمانبخشدوجهادبهآدمیحیایمیاست.

فرهناگاساالممنزلاتواالیایداردودربای عباادایباهمثاباهدرخشاشرد.ای مؤلفهکند

-فقهاىاسالمیدرتقسایم(.8931:831)آقاباقری،خورشیدنسبتبهنوردیگرستارگاناست

یعناىمجاهادبایادکهنیازبهقصدقرباتداردآانادبندىخود،جهادراجزءعابااداتاىآورده

درقرآننیزکلماتىکاهباراسلحهباهدساتگایاردوواردکارزارمبارزهشود.«قربةالىاللّه»

قارآنشاریفباهآوردهشادهاسات.«فىسبیلاللّه»همراهباجملهاغل کند،جهادصدقمى

گویدوبیشتری آیایای کتابمقادسیاازفضیلتآنسخ میکند،کرایامربهجهادمی

معنایجهادازلحاظشرعیای استکاهانساانبااگذشات ازجهاداست.دربارهبعدازمعاد،

هایرسالت،اقامهشعائرماذهبیوم،پایهدرراهبرتریتوحیدوکلمهاسالجانومالخویش،

(.نرتهدیگاراینراهازمنظار8911:89)نوری،برافراشت پرچمدی الهی،تالشومبارزهکند

کریممؤمنانرابهپیرااروجهاادقرآنیایانسانبرمبنایجهاداست.حاسالمهمهزندگیو

داونادرابارنشساتگانراکادبرتاریدادهنمایدومجاهداندرراهخدرراهخداوندتشویقمی

فرماید:سورهمبارکهنساءمی29آنجاکهدرآیهاست.

انفساهم،سابیلا بااموالهموالمجاهدی فیالمؤمنی غیراولیالضرروالیستویالقاعدونم »
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ا فضالوعادا الحسانیوالقاعدی درجاةوکاالانفسهمعلیا المجاهدی باموالهموفضل

هیچرنجوآسایبیازجناگمؤمنانیکهبی»یعنیاینره:«.القاعدی اجراعظیماالمجاهدی علی

برابارنیساتند.کنناد،جاانخاویشدرراهخاداجهاادمایباکسانیکهبهمالوتابند،سربرمی

پیینادکنند،برآناانکاهازجناگسارمیکسانیراکهبهمالوجانخویشجهادمیخداوند

هاینیراودادهاساتوجهادکننادگانرابارآنهااکاهازتریدادهاستوخداهمهراوعدهبر

عالوهبرای روایایفراوانینیزازپیاامبر«.تابند،بهمزدیبزرگبرتریدادهاستجهادسرمی

) (پیاامبراکاارم.اهمیاتجهاادنقالشاادهاساتدرباااره)ع(اماماانمعصاوم) (واکارم

سپسنیریبهپدرومادروآنگاهجهاادبهتری کارهانزدخداوندنمازبهموقع،»د:فرماینمی

نهاج93خطباه)ع(درامیرمؤمناانعلاى(.عاالوهبارایا 89الفصااحه،)نهج«درراهخداست

درىازدرهااىباهاشاتاساتکاهخااداآنجاهااد»:فرمایدمىراجعبهاهمیتجهادالبالغه

زرهماحارامحااقتاعااالىوستانخا خودگشودهاستوآنلبااستاقاواورابهروىدو

خاداوناادجاهااادراتااركکانااد،ساپارماحاراماوساتهارکاهازروىمایالورغابات،

مقصودازجهاددربرخیمواقع«.گرددمشمولبالخاوارىباهاوباپاوشااناد،وجااماهذلتو

اهاادفگسااترشدیاا اسااالمدردرجهااادابتااداییمساالمانانباااساات.اسااالمجهااادابتاادایی

هااازورطاهتوحید،برقاراریاحرااماساالمیونجاایانساانهایکفر،اعتالیکلمهسرزمی 

پردازند.بههمی اعتبارجهادابتداییدرپاسادباهحملاهوهجاومگمراهیوجهلبهجهادمی

دیا اساالمباهکاافرانوگساترشایا آیای رضاهبلرهباهدفعآپذیرددشم صورینمی

بهجهتاینرهمستربرانازنفاوذتعلایماساالمباهگیرد.انجاممیبخشدرسراسرجهاننجای

جهادباطاغیانباهمعناایازمیاانبرداشات ماانعوکنندوتشنهکامانعلموایمانممانعتمی

(.2،911ج:8919)جاوادیآملای،دفعحاج جهترسیدنمعارفناببهمحرومااناسات

ازجملاهاینراهدرآیاهای قسمازجهاداشارهشادهاسات.برخیآیایدرقرآندرخصو 

کااُرْه لَرااُمووَهااُوَکاُتاِ َعاَلَیاْراُمُالْقاِتااالُوَ»سورهمبارکهبقرهاینگونهآوردهشدهکه:981

حرمجهادبارشامامقاررشاددر»یعنیاینره:«.لَراُمخاَیاْرٌوَهاُهاُواشاَیاْئاًوَعاَساىاَنْتاَراْرَ

لیر چهبسیارشودکهچیزىراشمانااگوارشامارید،حالىکهبرشماناگوارومرروهاست،

اینگوناهساورهتوباه39همینای درآیاه«.حقیقتخیروصالحشمادرآنبودهاستهولىب

اىپیامبرباکاافرانو»یعنیاینره:«جاهِدِالْرُفّارَوَالْمُنافِقی َوَاغْلُظْعَلَیوهِمویااَیُّهَاالنَّبِىُّ»که:آمده
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بااتأمالدرمبااحثیکاهدرخصاو جهااد«.منافقانجهادک وبرآنهابسایارساختبگیار

گرددکههدفاصلیجهانابتداییای استکهدشمناناسالمازابتداییاشارهشدمبره می

هاایاساالمیباهذها اندازیبهکیانسرزمی سپاهاسالمترسداشتهباشندوفرردستهیمنه

اساالمیرادروحیایوجودیگسترهجررافیااییمسلمانانروچنانیهازای خطورنرند.آنها

العای نصری،باتماموجودجهادابتداییرانص ووعدهباتوکلبهخدا،معرضتهدیدببینند

البتهدردستورکارقرارگرفت جهادابتداییمنوطبهرعایاتشارای ذیالدهند.میخودقرار

 است:

شاودودرزمااننای خا اوواج مایویااماممعصوم)ع(ای جهادبااحضور -

 غیبتامامکهاختیاراموربهدستولىفقیهعادلاستاواج نیست.

 است.شرطاساسی،هنرتهدیگراینرهاحاتاماالحصولناتایاجا -

 دعویبهاسالمقبلازشروعجنگنیزضروریبودهواولویتدارد. -

(.8913:830همراران،نژادو)دهقانیتواناییمالیوجسمیمردبودن، -

هاارهاایاساالمدرخصاو جهااددفااعیاسات.ازسویدیگربخشزیادیازتوصایه

کانااد.ایاا شاراالماماراا ،دفاااعمااىماوجاودىازهاساتااىوماناافااعخااودبااههاار

باهکشاورزمانیکهکاافراناىنهفتهاست.ساناتهارجاامعهماوضاوعدرفاطاریاناساانو

قاطبهمسلماناندفاعدربراباردشامنانجهاتصایانتازیاکشورهایاسالمییورشببرند،بر

خاودبایادازهایچکمرایدرایا راهبااوقافماالوجااندی وکیانخودواج استو

کندکهمسالمانانبادونفاویوقات،مقابلاهدی واج مییفروگذارنرنند.درچنی شرایط

هرقشریازجامعهازمارد،زنوکاودكکاهوازقلمرواسالمدفاعکنند.ای جهادبرنمایند

اذنواجااز فاعیواج است.درجهادد،دشم داشتهباشندراتجاوزتواناییمقابلهدربرابر

ولیفقیهالزمنبودهومسلماناننبایددرانتظارکس اجازهازویجهتخنثاینماودنیاورش

ازجملهاینرهکریمبرخیآیایدرخصو جهادابتداییوجوددارد.درقرآندشم باشند.

لفسادیالنااسبعضاهمبابع ولوالدفاعا »سورهبقرهاینینی اشاارهشادهکاه:998درآیه

اگرخداوندبعضیازماردمراباهوسایله»یعنیاینره:«.االرضولر ا ذوفضلعلیالعالمی 

کارمخاویشراخادابارجهانیاانفضالوشاد،ولایکرد،زمی تباهمیبعضیدیگردفعنمی

اللّاهِبیلِسَاوَقااتِلُوافِاى»سورهبقرهاینگونهاشارهشدهکه:820همینی درآیه«.داردارزانیمی
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«.جنگندباکسانىکهباشمامىودرراهخداقتالکنید،»یعنیاینره:«.الَّذی َیُقاتِلُونَرُمو

آیدکهباهتعبیاریبرتاری ناوعنهایتاجهادبانفسامارهازدیگراقسامجهادهابهشمارمی

) (جهاادباامبراکرمنفسامارهنیزامرکنندهبهرذایلاست.پیاشود.جهادنیزمحسوبمی

گاناه(.درباط انساانهماوارهمیاانساه30:19)بحاراالنوار،جاندنامنهادهجهاداکبرنفسرا

زیباایوجداناخالقیونفسامّارهنبردیدائمیبرقاراراسات.باهتعبیاریبای دوبعادعقل،

مواردیعقالودرسازهستکهغرایزحیوانیآدمیجدالیسرنوشتملروتی،بعدشهوانیو

وبالعرس.گرددوجداناخالقیفردبرنفسامّارهمستولیمی

شایعهفقهاایاتفااقبهقری اغل دآدارایویژهدیدگاهابتداییجهادماهیتدرشیعهفقه

خاالفبارمنتهااانادآپذیرفتهسنتاهلهمانندرادفاعیوابتدایینوعدوبهجهادبندیتقسیم

اهال فقهاایاناد.دانساتهالیادمبساوطمعصاومامااماماربهمشروطراتداییابجهادسنت،اهل

کاهحااکم،-مسالماناندرآنو اساالم صاوریوجاودمصالحتجهاادابتاداییرادر سنّت

یدرحاالحاضارشاخصاه.اناددانساته واجا  -دهادآنراتشخیصمیچهفاسق، وعادل چه

الگویعملیمبتنیبرجهاداساتویترفیردربرابردشمنانگیریازحربهبهرهاصلیداعش،

است.سلفیاترفیرینمودهبیشتری کمکرابهتقویتای جریانکه


 پیشینه پژوهش
درخصو گروهتروریستیداعشهمزمانبااآغاازبحارانساوریهوباههاموجپژوهش

هاایداخلایوخاارجیدربودهاست.تاکنونمقاالیزیاادیدرپاژوهش9089ویژهازسال

وگیاریداعاشلشارلیاخصو داعشنگاشتهشدهاست.منتهااکثرای تحقیقاایباهدال

اینیازنظااموعادهانادوالمللیپرداختهمبی ایوسیستبرامنیتکشورها،نظممنطقهآنتأ یر

ساازمقاومهایفراریِاندوکمتربهبنیانتشریالیداخلیای سازمانراموردمداقهقرارداده

برخیتحقیقاینیزاشارایجزئیوگذرابهمسئلهجهاادشادهاساتدراند.ای گروهپرداخته

همی رویای مقالهکهباهصاوریاختصاصایاز.شودمیکهدرادامهبهبعضیازآنهااشاره

درناوعآنرابررسایکارده،ابعادنوپدیادهایفرریداعشدرخصو مقولهجهادوبنیان

راماوردکنرااشایا مسائلههایداخلیوخارجیایاستکهدرپژوهشمقالهنخستی خود

قراردادهاست.

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D9%91%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D9%91%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D9%91%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_(%D9%81%D9%82%D9%87)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_(%D9%81%D9%82%D9%87)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
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بازخوانیهویتدولتاسالمیدرعاراق»لهمقارعبدالعظیمالمسیریدعلیاشرفنظریو

هاایدرکناارپارداخت باهزمیناه(،8921)«هایفراریوسیاسایااجتمااعیشام:فهمزمینهو

ااجتماعیشرل عراقکهآنراناشیازفضایبستهسیاسی،فرهنگایگیریداعشدرسیاسی

یفراریتاوحشدرهااداناد،باهبرخایریشاهسقوطصداممیپسازراجتماعیای کشوو

ایا مقالاهبادونآورد.تیمهنامبهمیانمایحنبلواب ازافرادیهماننداب وپردازدداعشمی

نهایتااًارکاانداخلایوالقاعدهافتراقداعشواینرهواردبحیجهادشودبهوجوهاشتراكو

 پردازد.داعشمی

«ی،منطقاهایوبای المللایهاایذهنای،ملابررسایزمیناهکالبدشرافیجریاانداعاش:»

هاایفراریایا مقالاهریشاهرایاستکهالهامحیدرینگاشتهاسات.دعنوانمقاله(،8929)

هایویجهتبرپاییدولتبرگردانادهشادهاسات.تیمیهوتوصیهبهشخصاب رجریانترفی

توتهدیاداحسااسعادمامنیاآفرینیدرهرمقدری،عدمنقشهماننددرادامهازعللدیگر

هاایبعادیمقالاهبخاشنگارنادگاندرآمدنای گروهبرشمردهاست.هویتازعللبوجود

-کهای جریانچگونهتقویاتوپشاتیبانیمایانددرصددپاسخگوییبهای سواالیبرآمده

هماانطورمنافعتقویتوپشتیبانیازای جریانبرایکشورهایحمایتکنندهچیسات؟شود؟

اجهادیاب تیمیهکهمشخصهس به،تدرای مقالهنیزبجزاشارهایکوتاهبهآرایترفیری

پرداختهنشدهاست.مسئلهجهاد

هایفرهنگسیاسایجریاانسالفیترفیاریمؤلفه»درمقالهعلیزادهقدسیوغفاریزاهد

عاشوترفیریدا-پردازانفرهنگسیاسیجریانسلفیابتدانظریه،«موردیداعش(ه)مطالع

تمرکزاصلیای مقالهبررویساهمؤلفاهند.اهایسلفیراموردبررسیقراردادهانواعجریان

جهاداست.درای مقالهضم تفریکقائلشدنجهادمدنظارداعاشبااخالفت،شهادیو

کلیبهبحیجهادپرداختهاستوبرایا اعتقاادشیعیانواهلتسن تنهابهصوریمختصرو

اماروزهنیازابازارتحقاقهاایاماروزیداردوتیمیهتأ یرزیادیبارجهاادیکهآرایاب است

هااایمختلاافمساالمانانومختلاافازآنعلیااهگااروهانحاااینیاازبااهوداعااشخالفااتاساات

جوید.میغیرمسلمانانبهره
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 روند ظهور و اندیشه سیاسی داعش ماهیت،
رااختیاارکاردهوریشاهترفیریهایشیوهکهاجرایاستگروهتروریستیمسلحداعش

تشاریل،گاذاریگاردد.رهبارانفراریایا گاروهپایاههایدوربرمایفرریآنهابهگذشته

سوریهوسپسباپایگااهقاراردادنایا دو،عراقخالفتاسالمیواجرایشریعتراابتدادر

ایا گاروهانشاعابیازاناد.کشور،سیطرهبرکلجهاناسالمراهدفنهاییخوداعالمکارده

رویراردتقریبااًجنباهرفتااری،هاایعقیادتیوکهازمنظارگارایششودالقاعدهمحسوبمی

تارازخشا تارویرسانیباالقاعدهدارد.باای حالرفتارهایای گاروهتروریساتیرادیراال

الفاایوالقاعدهاست.هرچندداعشدرشرلکنونیمحصولبحرانساوریهوگساترشاخت

گیریآنبهدورهپاسازصاداماست،منتهامقدمهقدری9088ایبعدازسالمنازعایمنطقه

درومتحادانشامنیتایامریراا-درپایاقاداماینظاامیگردد.درعراقبازمی9009درسال

سپتامبر،پایگاهالقاعادهدرافرانساتان88علیهتروریسمپسازحاد هبهاصطالحجریانجنگ

9008ازهمپاشیدوتواناییجذبنیرووبسیجای سازمانتاحدزیادیکاهشیافت.ازسال

ایتحاتعناواندوره،بهبعدباپراکندگیاعضایالقاعادهوایادئولوژیآندرساطحجهاان

ایادئولوژیوشایوهالقاعادهدرگراییبهظهوررسایدکاهبرخایبااتقلیادازاهاداف،القاعده

.(891-8912:898زاده،عبااس)هاییبهفعالیاتپرداختنادلفباتشریلگروهکشورهایمخت

مصاع ابایاالصالمعاروفباهتروریساتاردنای«فاضالنازالخاللیاه»درای راستابارفت 
هاایآنیاهنسالدومالقاعادهدربهعراقیکصحنهامیدبخشبرایگسترشفعالیتزرقاوی

عاراقرایاکمانزرقاویبههمراهسارانالقاعادهجناگدردانند،بازشد.درای زعراقمی

مریرااوگسااترشمنازعااهدرآجنابشجهااانیجهااادبارایشرسااتجهااتنظیارفرصاتباای

زرقااویجماعاتالتوحیادو.(8911:819زاده،)عبااسکردنادهمسایهتحلیلمایکشورهای

گاروهویباهالقاعاده،نالدمیالدیتشریلشدوپسازبیعتباابا 9001الجهادرادرسال

پاکساتاندر20(.الزمبهذکراستکهزرقاویدردهاه8929:800)عباسی،عراقتبدیلشد

باهوقرارگرفاتالموحادی التوحیدوالهجرهسلفیبنیانگذارگروهالبرقاویعصامتعالیمتحت

که8919:32)آیتی،شدتبدیلترفیریافراطییک اساتثنانبادوراعربایهاایدولاتتمام(

.(8911:890)اساماعیلی،دانساتمایدشام علیاهجنگدررااولویتوکردمیقلمدادکافر

ویکههدفنهاییخودرادرعراق،استفادهازخاكای کشوربرایدساتیابیباهحرومات
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هادفمباارزهباااشارالگرانآغاازباارد،کارداسالمیوتشریلخالفتاساالمیعناوانمای

دخاكعراقشدوجهادامتاسالمیراعلیاهمشارکانوصالیبیوندرسراساروار،امریرایی

جهانترویجوتبلیغکرد،رویرردیکهخیلیزودمورداستقبالجوانانعراقیقارارگرفاتو

نظامیتبدیلکناد،امااخیلایزودبارخالفتری گروهشبهتوانستای گروهرابهعنوانقوی

هایشیعیواعارابسانیماذه درایومذهبیمیانگروهفرقهادعایاولیه،بهایجادجنگ

عراقرویآوردوازطریقادعاینمایندگیمردمسنیمذه بهکشتارشیعیانپرداخاتکاه

نهایتشرستروندسیاسیجدیدونظامیانشیعیبهواکنشنظامیودرهدفشکشاندنشبه

زرقااویراهبردهاایخاوددر.(21-8912:33موساوی،)علیزادهاخراجنیروهایخارجیبود

عراقرادرمحورهایذیلخالصهکرد:

 آپیمانانخودمریراازهمآجداکردن -

 آگرانهاازهمراریبااشرالمنععراقی -

 انجامدادنحمالیوحشیانهبرایایجادرع وجنگروانیوتوقفبازسازیعراقآ -

یانکاههادفازآنبازداشات شایعیانازایبارایتضاعیفشایعبرانگیخت نزاعطایفاه -
.(8928:909هابود)عطوان،مریراییآهمراریبا

باهعناوانرهبارایا گاروه«اباوحمزهالمهااجر»9001پسازکشتهشدنزرقاویدرسال
گاروهدولاتاساالمیعاراقباهآکشاتهشادنالمهااجرازتعیی شد،درپایانهمی سالپاس

اباوعمربرادادی،دربیانیاهرسامیخاوددلیالتشاریلتشریلشد.«ابوعمرالبردادی»ریاست
مریراایی،آباااشارالعاراقباهدساتنیروهاای»دولتاساالمیعاراقراچنای اعاالمکارد:

درشمالعراقوشیعیاندرمرکزعاراقاختالفایقومیومذهبیدرعراقزیادشدوکردها،
زکشورهایخارجیونیزارتشیمساتقلدارناد،هرکدامازآنهاهمحامیانیا.قدرتمندشدند

«هادفازتشاریلایا دولاتاحقااقحاقاهالسانتاسات.امااهلسنتمظلومواقعشدند

عملیاایتروریساتیخاودراباهکارایهاای گروهدرطیای سال.(8929:99نژاد،)ابراهیم
البردادی،شخصدیگریبهمیالدیپسازکشتهشدنابوعمر9080ادامهدادتااینرهدرسال

هاایداخلایعاراقبودنادهدایتگروهرادردستگرفتوتنهاگاروه«ابوبررالبردادی»نام
عناواندولات9089نهایتااًدرساالوهایالقاعدهاعتقادنظریوعملیداشتندمشیکهبهخ 



 (23)پیاپی  32 تابستان، 23شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 212
 

(.8929:899کشهوآجیلی،)مبینیرابرایخودانتخابکردند8اسالمیعراقوشام

بهدنباالاحیاایای گروهآنها،هایصادرهتوس وبیانیهداعشرهبرانادعاهایاساسبر

باشد.تعریفآنهاازسارزمی عاراقوعباسمیخالفتباالگویخالفتاسالمیدرزمانبنی

کهباشد.بهای ترتی عباسمیبندیمرزهایعراقوشامدرزمانبنیشامنیزبراساستقسیم

مناطقمرکزیوعربای)شاملقسمتشرقیعراقامروزیومنطقهعراقعجمعراقشاملدو

هااییازعربساتان(و)شاملمرکازوجناوبعاراقفعلای،کویاتوبخاشایران(عراقعرب

شاد.تقسایممایلبناان،فلساطی ومصار،هاییازترکیه،اردن،منطقهشاماعمازسوریه،بخش

بود.برای اساسبایددولتاساالمیعباسدرعراقومرکزخالفتبنیامامیهدرشمرکزبنی

اساسایهدف(.8929:2)اکبری،کردعراقوشامدرچنی منطقهجررافیاییترسیموتعریف

هماهباادیا مبناایبارحراموحیاتیمناطقهمهبرتسل واسالمیحرومتاحیایداعش،

جهادالزمموسسایواصول باامواجهاهبارایحالراهتنهااساالحگارفت دساتباهواست.

قرائاتیهمای مبناابارداعاشلذااندیشهاست.همسوغیراسالمیِوالئیکلیبرال،هاینظام

تریاهتروریساتیراهبردهاایباهکوشادمایواستاسالمدی ازایدئولوژیکوسنتیخا ،

تبرخیکشاورهایعربایوغربایبحرانسوریهوحمای(.8921:39السمیری،و)نظریکند

هاایازمعارضانتوانستفضایتنفسیخوبیدراختیارداعشقراردهدتاابااتصارفبخاش

شرقیای کشور،شهررقهراباهعناوانپایتخاتخاوداعاالمکنادوازآنجااباهساویعاراق

پیشرویکندوبرخیمناطقمهمعراقازجملهموصلرااشرالنماید.


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

هاایبهاعتقادقری بهاتفاقمسلمانان،جهاددراساالمزماانیواجا اساتکاهسارزمی 

درای زمانبرعموممسلمانجهاددفاعیواج اسات.گیرند.اسالمیدرمعرضتهدیدقرار

کاهقاعادهیباهطاوراندآاتیدرای مقولهانجامدادهمنتهاجریانتروریستیداعشعلناًتحریف

سایدقطا یتاواندرآراکنند.ازیاکساوریشاهایا عقیادهرامایجهادابتداییرانفیمی

دفااعیمبتنایبارراهبارداسالمراتنهاجستجونمود.سیدقط درانتقادازکسانیکهجهاددر
                                                                                                                                             

الدولهاالسالمیهفیالعراقوالشام.8
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ازخواهندماهیتوهدفاساالمراترییاردهناد.میداندکهدانند،آنهاراشرقشناسانیمیمی

دانناد،هادفاساالمرابارایدفااعازسارزمی اساالممایمنظرویکسانیکهجهادراصارفاً

)قطا ،دهندهایاسالمیقرارمیترازسرزمی فراموشکردهودراصلارزشاسالمراپایی 

کساانیهساتندکاهدرراهاعاتالیکلماهقط مسلمانانواقعیدیدگاه(.از981ا8911:982

باهجنگوجهادجهترفعفتنهوبرقراریعادالتاجتمااعیاسات.واندحقبهجهادمشرول

کهعلیهمهاجماانبجنگنادسپساجازهیافتندمسلمانانابتداازجنگبازداشتهشدندآتعبیروی

)شایداحماد،شوند-ابتداییادجه-ونهایتاًعلیهتمامیمشرکانواردجنگ-دفاعیجهاد–

هایرویزمی راازمیانبرداردوبرنامهاسالمای استکهتمامطاغویواینره(8911:839

ازمنظاار(.8929:38)غروباایوهمراااران،کناادجهااادراکااامالًجاادایازدفاااعتعریاافماای

هبارجاایبررویزمی وسال حاکمیاتازکساانیکابرقراریحرومتخداوندسیدقط 

اند،تنهابااساتفادهاندوقوانی ساختهدستبشرراباقوانی الهیجایگزی کردهخداوندنشسته

بلراهداناد،پذیرنخواهدبود.سیدقط اسالمرادینیتئوریکوفلسافینمایازموعظهامران

میسارباشادوبایادباهماورداجاراگذاشاتهشاودوایا هادفمعتقداستکهدینیعملیمی

 هایجهادیدرکنارهمدیگراستفادهشوند.نخواهدشدمگرای کهموعظهوجنبش

شدنمهیاملزومای"عبدالعزیزب عبدالقادرازکتابتأسیاداعشبکهاستتوجهشایسته

عبادالقادربارایا هااییدرقالا جهاادابتاداییدارناد.ایبهعملیایتأکیدویژه"جهادبرای

اولویتقاراردهادوتماامیرراد8ابتداییجامعهاسالمیبایدجهادتهاجمیوهاعتقاداستک

یرایاز.بایردیگرهماهناگشاوند9سالمیجهتاجرایای مأموریتمقدساجوان امت

کناد،مایدفااعیهاییکهگروهتروریستیداعشبرجستهساختهوبرطبقآنامربهجهادآیه

ایپیاامبربارکاافرانو»فرمایاد:رطباقآنخدوانادمتعاالمایکهبااستسورهتوبه839آیه

اجهاددراندیشهکاربردرسدمیبهنظر«.ک وبرآنهابسیارسختبگیرمنافقانجهاد یسلفی

باامباانیازاسااسگیارد،دوکشورعراقوسوریهازآنبهارهمایهایداعشکهدرترفیری

فقهاهلسانتستندایجهادگراییای جریانایبهنوعیبههرچندماسالمبیگانهاست.اندیشه

ایتحاولهااباهگوناههایجهادیای گاروهگردد،منتهاواقعامرای استکهویژگیبازمی
                                                                                                                                             
1. Offensive Jihad 
2. Sacred Mission 
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ایا ناوعایادئولوژیبارجهاادیافتهکهحتیبافقهاهلسنتهمتعارضاتیپیداکاردهاسات.

ابتادادریجهانیتأکیددارد.برای مبنا،اساالمرهابتدایییاهماننبردتهاجمیبارویرردشب

قاراراهمیاتعالماانودانشامنداناساالمیدرمراتا بعادیجهادگرنیازداردوبهمجاهدو

دارند.

نامندتأکیدرهبرفعلیداعشبررویجهادابتداییکهآنراجهادفتحمیابوبررالبردادی

)نظاریوبها باایبرساانددادهتاحقانیتای نوعجهادرازیادیداردوتالشفراوانیانجام

هنگامهجومباهشاهرهاجهاتایجاادکهویبهنیروهایشتأکیدکرده(.8921:29المسیری،

گاردنزدن،اعادامماننادتری وضاعممرا امخالفانرابهشدیدسل ارادهمقامت،رع و

ابوسیلهاسلحه،بهصل کشیدندشمنانبرایمدی مجاازایکنناد.طوالنیدرانظارعمومی

هاابارساختی»:کنادکاهاشارهمیالبردادیاست.همانجهادواقعیبهزعمویاینگونهجهاد،

صبرکنیدوبدانیداجربزرگیدرجهاداستکهخداونددرقرآنبهآناشارهکردهاسات.در

استفادهازشمشیراست.بار،المیای جهادتنهاراهبرطرفکردنتهدیدوبرپاییحرومتاس

ماواج استکهحرومتاسالمیرابرپاکنیم،مردمناآگاههستندوبرماواج اساتکاه

-)سااوه»آنهاراآگاهکنیمواکنونحرومتاسالمیای کارسنگی رابرعهدهگرفتاهاسات

 (.8929:23درودی،

درایا آیاههمبارکاهبقارهاشاارهداشات.ساور820توانبهآیهمینقدای مقولهدرمقام

قتالکنیاد،ناهبااجنگو»یعنیاینره:«.ا الذی یقاتلونرمسبیلفیقاتلوو»ی آمدهکه:ناینی

روزقیاماتهااباهخاداواعتقاادیایازبیبلرهباآندستهها،دینیبیهاواعتقادیهمهآنبی

وقتلوالاذی :»سورهتوبه،آوردهشدهکه92درآیههمینی «.کهدرصددجنگباشماهستند

باای کسانیکهبهخداوروزقیامتاعتقادیندارناد»یعنیاینره:«.الیومنونبا بالیوماالخر

گرفتاهوتهاجمیکهای گروهتروریستیبهنامجهادفاتحدرپایشواقدامایقهری«.بجنگید

کناد،می...صلی کشیدنافرادوومثلهکردن،دسربریدنیهماننکهایهولنااقدامبهجنایت

هااییکاهقصادازاساسبامبانیاسالمیکهابتدابرجهاددفاعیواحترازازهجومبهسرزمی 

درتضاداست.،دشمنیبهکیاناسالمراندارندتجاوزو

صدراسالمدرسطحنظریوالگوهایجهادیآنهااهدافائمهدرتأملدرآیایقرآنیو
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دراساالمباهمعناایجهادوگارددکاهجهاادتطبیقآنباجنایایجهادیداعشمبره میو

جهاددرمعناینظاامیکوششدرراهخدابودهوسراسرحیایانسانمستلزمنوعیجهاداست.

آن،یاافراتارازداراالساالماسالمی،نبردیتهاجمییادفاعیعلیهمتجاوزانباهآندراندیشه

نبردعلیههرکسیاستکهمبانیدینیواسالمیراعامداًومستمراًزیرسوالبردهباشاد.منتهاا

ایا گاروهِاعضاای.گنااهاساتداعاشعلیاهمسالمانانباینوكنیزهمقولهجهادابتاداییدر

عت،دساتباهتجااوز،قتالوغااریزدناهدافخودباهشاریتروریستیبهنامجهادوپیوند

باشاد،بلراهایا گاروهادگرمایعناوانجهاکناد،تنهاچیزیکهبرآنهاصدقنمایدوزننمی

هااریخات خاونانساانهاوبدیایتجاوزگربهخونمسلمانهستند.دی اسالمهمیشهباعده

وشاودمخالفتواردمایازدرهجوموواردساخت آسی بهبالداسالمیراندارند،کهقصد

اینرهکیانسرزمی اسالمیدرورطهمگردارد،هایمتجاوزانهبرحذرمینگمسلمانانراازج

سقوطباشد.


 محوریت جهاد و قرار دادن آن ذیل اصول دین -ب

گیارد.باهبهیربارهدرمحوریتامورایقرارمیجهاددراندیشهداعشازیکامرفرعی

دانندکهسایراصولدیا مناوط میایبنیادیایکهآنانشهادیدرراهجهادرافریضهگونه

است.ای تفسیرازاسالم،اظهاارایماانباهخاداوبهصوریعملیبهاجراوپذیرشای قسم

خالفاتاساالمی،هاواقاماهجهتترییرحرومتازای نظرگاهداند.پیامبرراباجهادبرابرمی

حجتیبرایتركجهااد،موجاهشودوهیچجهادبرهرمردوزن،یکواج عینیفرضمی

یجهادراجزءارکاناصلیدی قرارداد.بناباهاولی کسیبودکهواژهتیمیهنخواهدبود.اب 

کافرنادکسانیکهدرجهادشرکتنرنند،اعتقادویجهادبرحج،نمازوروزهبرتریداردو

(.8920:9احماد،شایدواتای)فرواولی وظیفهمسلمانبعدازایمان،جهادوعملبداناست

الدی برتابیهادیقوام»تحتعنوانتیمیهدرتماممناطقتحتتصرفداعشعبارتیازاب 

وشمشایریپایداریدیا باهقارآنهادایتگرکهمطابقآنکندخودنماییمی«بسیفینصرو

درتیمیاهابا هاایاندیشاهواکاویدر(.8929:89نژاد،)ابراهیمرسانداستکهآنرایاریمی

درکاهاساتمعتقادایشااندارد.وجاودبادعتناامبهتوجهیشایانموضوعآجهادخصو 

راساتی اساالمباهوبزدایدآنهاراخواهدمیاوواستآمدهوجودبهزیادیهایبدعتاسالم
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عاجمااباهشاود،خاارجاساالمیشاریعتازهارکستیمیاهاب منظرازبازگرداند.پیامبرزمان

(.8920:812نژاد،)عدالتاستواج او با جهادمسلمانان

بهعنوانپدرمعنویالقاعدهتوانبهعبدا عزام،ازجان دیگرریشهای طرزتفرررامی

هایاساالمیمسلمانان،بعدازایمانراجهادودفاعازسرزمی ایکوظیفهیرآعزامنسبتداد.

ایاستکهدرعصرحاضارتوسا مسالمانانباهدساتی وظیفهترجهادعملیمهموداندمی

بارکنونیمسلمانان،عملنراردنباهفراموشیسپردهشدهاستوعلتاصلیوضعیتفالکت

کننادگرفتهکهفررمیفهماشتباهیازجهاددرمیانمسلمانانشرلازمنظرعزامجهاداست.

سحرخیزبودنوخواندنخطبهوسخنرانیویااجهادهرنوعتالشدرراهخداستوآنرابه

کنند،درصورتیکهجهادصرفاًبهمعنایقتالاساتخدمتبهخانوادهوپدرومادرتفسیرمی

(.8911:91)جوکاار،وجهادباشمشیر،یعنایجنگیادندرراهخداونادجهاادحقیقایاسات

فردیهمهمسالمانان کهجهادوظیفهاعالمایفراخوانیمسلمانانجهانبهجهاددرافرانستان،

الحااقباه»و«هاایاساالمیسارزمی دفااعاز»هاایاست،موضوعاصلیدوکتابعزامبهنام

تری آنهاعبارتنداز:کهمهمکندویدالیلجهادرادرشانزدهبندذکرمیباشد.می«کاروان

 جلوگیریازتسل کافرانبرمسلمانانآ -

 صالحآادامهدادنراهسلف -

 جهاداوجهمهچیزدراسالماستآ -

 جلوگیریازفاسدشدنآنآحفاظتازسرزمی اسالمیو -

 جامعهاسالمیآاستقرار -

تواننادباهمسالمانانباهوسایلهآنمایدی اسالماساتورجهادبهتری شرلعبادید -

 باالتری درجایبرسندآ

(.Azzam, 2013: 17)اداستعملبهفریضهجهافزاش رویآنهادرگروسعادیامتو -

نادگیریازمبانیفرریافرادناامبرده،بارایا نظرداعشباالهامسازمانروامروزهازای 

تمامیافرادواجا برجهادنشی ،زمانسقوطآندلسبهمنظورآزادیشهرهایمسلمانکهاز

خدابهعنوانواج عینایراهجهاددربهخدا،نهیازکفربزرگتری گناهبعدازعینیاستو

 (.8921:809علیزادهسیالب،هشجی وغفاری)است

باهمفهاوم-) (جهااداکبارنبیمرارماساالمدرمقامنقدای مؤلفهبایدبیانداشتکه
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منتهااماروزهدانستند.می-کارزارجنگدریعنی-جهاداصررترازرامهم-اینفسانیمبارزه

هااییهماننادرابابرچس -ریخت خونمخالفانکشت وومجهادابتدایی،داعشباجعلمفه

ساوینهناد.ازجهاداکبرنااممایآنرادانندوخونآنهارامباحمیواج و،مشركکافرو

درصورتیکهاگاردرجشدهاست.) (دیگررویپرچمداعشناممقدسحضریمحمد

زالگویرفتاریویاطالعداشتند،دساتباهچنای اقادامایاساساًااسالمبودندوپیروپیامبر

زدند.اینمیددمنشانه


 عرفی نمودن جهاد عامیانه و -پ

یاساتفادهجهادوحرمکردنعوامانهمبانیفرریداعش،جهادگراییدرویژگیدیگر

-زمایکاهاذنجهاادراتنهااازساویعلماامجااسانتبرخالففقهاهالابزاریازآناست.

درراساتایای جریان،مفهومجهادراعرفینمودهوآنرابهمثاباهابازاریکارآماددانستند،

علمااییدرجااهکااهدارایصااالحیتورهباارانایاا جریااانداننااد.ماایمبااارزهعلیااهدشاامنان

داعاشرهبارانحرمجهادقائالشادند.برایخودصالحیتصدوراندیشمندانسنتینیستند،

ناداهاعاالمکاردشاخصایفاردیبارایهارجهادراوظیفاههایمودودی،ندیشهتأ یراتحت

(Gunartna, 2002: 86.)دیا ،یمستقیمباهناصصرفاًبامراجعه،اعضایای گروهتروریستی

داعشباکناارگذاشات روحانیاتسانتی،ادعااید.ندانخودرامجازبهصدورحرمجهادمی

کهایا مسائلهناوعیبادعتوتحریافدردیا ویراداردحدیواسطهبهقرآنورجوعبی

باشد.احرامجهادیشریعتمی
 

 شمولیت جهاد  دامنه گسترش -ت

د.ناورزترفیرابزاریجهتبسیجعلیهکافرانیاستکهبادعویبهتبعیتمخالفتمای

است.آنهابراساسداعشنیزازهمی ابزاربهمنظوربسیجعناصرخودعلیهمخالفانبهرهبرده

همینای جناگبااکننادوای مفهوم،دنیارابهدوقسمتسارزمی اساالموکفارتقسایممای

ازجهااد«کفارنزدیک»دانندوجهادباترازجنگباکفاراصلیمیسردمدارانکفرراواج 

القاعادهماننادتارمعتادلهااینگااهدر(.8929:802)عباسای،تراستواج «کفاردورتر»با

بینایمآباهایا معنااکاهتاریمایانعطافبهنسابتروشا دارالرفر،داراالسالمودرخصو 
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مرزهایاسالموکفر،مرزهایجررافیاییاستواعاالمجهاادنیازفقا علیاهکفاارخاارجاز

منتهاادرگرفات،هایاسالمییاانیروهایآنهادردرونجوامعاسالمیاصوریمایسرزمی 

مرزهاایعقیادتیوایماانیماالكعمالمرزهایجررافیاییموضوعیتنداردوداعش،نگاه

طلا بامصادیقیچونزیاریقباور،-گیرد.براساسمبانیفرریای گروه،شركقرارمی

مسایحیوهاایاساالمیبادترازشاركدرجواماعغربای،درسارزمی -شفاعتازائمهو...

روازای دربالداسالمیبااعمالجهادیضروریاست.کشت عناصرمشركیهودیاستو

سارزمی ،باشادهااتازمانیکهدرسرزمی مسلمانانغلبهباقاوانی کفاارواجارایاحراامآن

اشارالگراننماودنازمنراوبراکشت آنهاارد.لذاداعشاسالمینیزحرمبالدشركرادا

جنگندجهاادهاییکهباداعشمیایدباتمامقدریودرای بزنگاهبمیداندترصلیبیواج 

(.8921:809هشجی وعلیزاده،غفاری)کرد

تیمیاهخاورد.ابا تیمیهدرخصو گسترشدامنهجهادبهچشممیهاییازاندیشهاب رگه

اند.شدهخارجشریعتازوکردهایجادبدعتاسالمدرکهداندمیگروهیجزءنیزراشیعیان

آیاادومایحسااببااهعباادیدربادعتغیرخاادا،باهتوسالوتقااربهرگوناهاواندیشاهدر

ازبعادشافاعت،طلا همینای وایشاانازنماودنحاجاتطل وخدارسولازدرخواست

عملیوفای ازیاکهایچافعالدرواندنرردهتشریعراآنرسولشوخداوندکهاستپیامبر،

بنابنمیمشاهدهنیزسلف تیمیاه،)ابا گارددمایموجا بادعتامر،ای برمبادریرای شود.

8191:31.) 

خااتمایاا شاافاعتیشااركاسااتوهاارباادعتوآهرگونااهاجتهااادینیاازنگاااهداعااشاز

هایداعاشهاتنهابااعدامدرمالءعامواجرایاحرامجهادیمیسراست.تروریستمعصیت

هاایماذهبیوهاایشاماریازپیاامبران،شخصایتتیمیهتاکنونمراقادومقاامباتأسیازاب 

باحملهباهقبرساتانآنهاآانداولیایدی رادردیرالزور،رقهوشهرحل سوریهتخری کرده

اقدامبهتخری قبورکردهاند.داعشجهتتخری امااک ماذهبیازگردانای"هشرالطبقه"

برد.اعضایای گردانکهتعدادآنهااباهبهرهمی"تسویهقبوروضریح"بهنامگردانجهادی

هایبازرگدرموصالرسدبااستفادهازماشی آالیسنگی کهمتعلقبهشرکتنفرمی900

اندبهتخریا امااک ماذهبیتااریخیاقاداماستوآنهاراپسازاشرالنینوابهچنگآورده



 229 داعش مبانی فکری و رفتار سیاسیجهاد در جایگاه مفهوم مطالعه و نقد 
 

نمادونشاناسالمیرامظهار،هابیانتیمیهووکنند.درواقعداعشباتفرریبرگرفتهازاب می

(.8921:811)احمدی،کندکفرمحسوبمی

تاری اصاولماذهبیوهابیاتمهامگسترشدامنهترفیرمسالمانانیرایازازسویدیگر

اعاالمجهاادعلیاهمسالمی باهعبدالوهابدرقالا محمدب هایباشد.امروزهنموداندیشهمی

تاوانباهصاوریعریااندربدناهجریاانتروریساتیراماینشركوبدعتوکافربوداتهام

اوباشرست حریمایمانمردمواستفادهازحربهترفیروجهااد،هنمود.ظجهادیداعشمالح

)نظامالدینی،روکردهاستهایجدیروبهکهجهانمعاصرراباچالشجریانیراایجادنمود

هدفشتفررجهادراروشبرپاییخالفتاساالمیایجهتنیلبهچنی اندیشه(.8929:831

دستبردناکتفانرردنبهدعویصرف،داندومهمتری ادعایآنترفیرمسلماناناست.می

هاوگسترشدامنهترفیرمسالمانانوبهشمشیربهبهانهمبارهبابدعت،تخری قبوروزیارتگاه

شااودمحماادعباادالوهابمحسااوبماایتشاابیهآنااانبااهکفااار،جهااالومشاارکانازعقایااد

کهبهامامانوصالحاناعتقااد-ازمنظرعبدالوهاب،نهتنهاشیعیان(.8919:999)فیروزجانی،

کافرهستند،بلرهخونطیفوسیعیازمسلمانانکهدعویمابهاورسیدهباشد،منتهاا-دارند

ازشایدعبادالرحمان(.8931:819)ماالری،نپذیردوبرعقیدهخودپاایفشاارد،مبااحاسات

براكازمفتیانمعروفسعودىپرسیدهشدهکهآیاامرانجهادمیاناهلسنتوشیعهوجاود

چنانیهاهلسانتداراىدولاتمقتادرىباشاندوشایعه:»دهنددارد؟ایشاناینگونهجوابمی

بعاداز)ع(یاتحضاریعلاىالمانناداعتقاادباهو-آمیازخاودرابیااننماینادبرنامهشارك

)ع(توسلبهامیرالمؤمنی وامامحسای )ع(وپیامبرگرامىومراسمعزادارىبراىامامحسی 

درای صوریبراهلسنتواج استکهعلیهشایعهاعاالمجهاادنماودهوآناانراباهقتال

دررابطاهبااآیای وزهادییریازعلماایاهالسانتاسات(.8913:903)درتاش،«برساند

کنادوکسیبپرسادکاهوهابیاتازچاهماذهبیپیاروریمایاگر»داردکه:هابیتاظهارمیو

)ماالری،«گوییم:ترفیارهماهمسالماناندرجوابهردوپرسشمیهدفنهاییآنچیست؟

8931:819.)

درحالحاضرنیزداعشجهتنیلبهاهدافشتفررجهادوتوحشراروشاصلیبرپایی

داعشقائلبهتفریاکدفیکهباخونآمیزشپیداکردهاست.درحقیقتداند.هخالفتمی

هاایآناانتبعیاتنرنناد،مشیشودوبامسلمانانیکهازخ میانمسلمانانوغیرمسلماناننمی
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ازجملاههساتیم،آنشااهدساوریهوعراقشهرهایدرامروزآنیهکند.معاملهکافرحربیمی

مراقدیاسوریهوعراقدرمذهبیهایشخصیتقبرهایشیعیان،هایحسینیهومساجدتخری 

درجملگایجمعای،دساتههایاعدامودودحاجرایوشرعیهایدادگاهبرپاکردنوصوفیه

ایا مسائلهشاود.مایمشااهدهاسات،وهابیمبتنیبرپایهتفررایکهسعودآلحرکتتارید

سازد.بنااباهعقیادهآنهاامشارکانراهویدامیمعزاعبدا تأ یرپذیریای گروهازوهابیتو

هآناانفقا درزماانآساایششاركچاراکازمانحاضرازمشرکانعصرجاهلیتبدترنادآ

آوردند،منتهامشرکانامروزیهامدرورزیدند،منتهادرشرای سختیبهخداوندرویمیمی

تاوانباهشاهایا مفهاومرامایورزند.البتهبهناوعیریزمانآسایشوهمدرتنگناشركمی

داعشدرجهاادمسالحانهازسایدقطا (.8928:1شیداحمد،)فراتیوخوارجنیزنسبتداد

کنند.باهبیاانیآناانپیرویکردهوبهتأسیاززرقاویشیعیانرادشم اصلیخودمعرفیمی

راحابپیاامبرقائلناد،صوفیانیکهبرایبزرگانخودمقامیهمسانبلرهباالترازاصشیعیانو

حاریمسالفیانلاذاباهمنظاورحفاظ(.8921:808علیزاده،هشجی وغفاری)پندارندکافرمی

شیعیانوحاکمانسروالرواج است.نرتهدیگراینرهسایدقطا جهادبا،جنگوجهادی

نهاارانیازهایقبلازاسالمیریدانستهوآهایمستقردرکشورهایاسالمیرابادولتدولت

گیرد.کافرقرارمیذیلجوامعجاهلیونباشد،اسالمیکهایروهرجامعهازای جاهلینامید،

ایا کرد،اسالمسیاسیمرزهایمتوجهسیدقط کهترییراتیمهمتری ازیریاعتبار،همی به

جامعاهواساالمیجامعهمفاهیمازدارالرفر،وداراالسالمچونسنتیمفاهیمجایبهاوکهبود

درحالیکهکسانیهمیونمودودیتنهااجواماعکمونیساتیوغربایراگرفت.بهرهجاهلی

کردناد،جوامعمسلمانراازای مفهومخاارجمایوکردند،جوامعجاهلیدانستهوترفیرمی

منتهاسیدقط اولی کسیبودکهجوامعمعاصرمسلمانرانیزواردای مفهومکرد.

کههرکسمانندای گروهفررنرندوعقیادهبرای اعتقادبودنیززرقاویهمی رابطهدر

ویجهادراازسایرعبادایدینایکافربودهوریخت خونشمباحاست.مخالفداشتهباشد،

اند،مسلمانانیکهدرعملبهجهادنپرداختهبودچونآنمازوروزهوحجمهمتردانستهومعتقد

اند.بهگماانوی،کسا رضاایتخداوناددربسایاریازمواقاعبادونمرادركنرردهاسال

-8193:989)زرقااوی،هامیسرنخواهادشادفشانیهاوخونفشانیرسیدنبهای مرحلهجان

هااوفق شاملصلیبیون،غربیزرقاویباگستردهکردندامنهدشمنانخودکهدرابتدا.(981
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دهادودرکنارآنهاقرارمایکردها،وابستگاندولتعراقوشیعیانرانیزند،هابودمریراییآ

مهاجر،اخوان،نخبگانعلماوعامه)دهدایکهازاهلسنتارائهمیگانهبندیپنجطیتقسیم

اماا.(8193:21)زرقااوی،دهدجایمیهمهرابجزمجاهداندرای دایرهمجاهدانمهاجر(و

گروهخود،درجنگوکشتارویبهعنوانیریازسلفیانترفیریرادیرالبرایدرای میان

ویهمینای دانسات.وظاایفمایشیعیاناولویتخاصیقائلبودوجهادباشیعیانراازاهم

فاسدخواندوپیوست بهصفوفجهادیرابزرگتری فضیلتبارتمامیحرامعربیراکافرو

کهدارد«دشم نزدیک»ایبهنام(.ایشاننظریه8929:12نژاد،اطمی)فرویزمی اعالمنمود

«احرااماساالمی»برطبقآنبایدجهتازمیانبرداشت ومحوحاکمانفاسادوپیاادهنماودن

کارد.زرقااویجهاادباایهودیاانوصالیبیانراباهبعادازپاکساازیجواماعاساالمیازجهاد

شاناختهباامسااویزرقااویرسیدنقدریبهکند.اساساًمیموکولمشرکانوکافرانداخلی

شیعیاننامیادودشم اولخودراازای نظرگاهویبود.نزدیکدشم عنوانبهشیعیانشدن

کشت آنهاکردورسماًشیعهرامنافقمعرفیکردوعمومآنهارابهمثابهدشم نزدیکترفیر

 گوید:ویدرهمی رابطهمی(.8929:11نژاد،)ابراهیمراجایزشمرد

گرهساتند،هایحیلهمخالفاندرکمی نشستهوعقربشیعیانبهعنواندشمنانخونیماو

کاهلبااسدوساتبارتا گریجنگدشواربادشم حیلهمااکنونبهجنگبادشم کافرو

بهمیراثبرده،ارثاختالفدرونیراولیر شروراستوکند،کردهوبههمدلیدعویمی

کهشایعیانخطاریآشاراروحقیقایهساتند.کندیکناظرجستجوگردركمی.پردازیممی

دینیجاداازای امرراروش ساختهکهتشیع،پیامتاریدکهواقعیتنیزآنراتصدیقنموده،

یانشركنمایانشایعکنند،مسیحیانمالقایمیکتابوبایهودتحتشعاراهلاسالماستو

انادکنند،بهحدیرسیدهدراطرافقبورائمهطوافمیپرستندوتاجاییاستکهقبرهارامی

دهنادوقارآندانندوبهمادرمؤمنانوصالحانای امتدشاناممایکهیارانپیامبرراکافرمی

(.8912:811اندازایران،)ماهنامهچشمکنندکریمراجعلمی

زرقاویایدهکاافرقلمادادکاردنومبااحشامردنخاونشایعیانرااززمبهذکراستکهال

کناد،فتواهایجهادیداعشتنهادرخصو شیعیانصدقنمای.تیمیهبهعاریتگرفتهاستاب 

چاوناهالسانتجهاادراتعطیالبنااباهاعتقاادداعاش،گیارد.بلرهاهلتسن راهمدربارمای

آنهاسات.چنای تفراریبهمعنایانرارملیحرمخداوندتعطیلیعهستندوپسکافراند،کرده



 (23)پیاپی  32 تابستان، 23شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 222
 

کننادراباحربهترفیرازمیدانبیرونمایامروزهدرداعشبهمنصهظهوررسیدهومخالفانخود

(.8920:813)عدالتنژاد،تری بخشاعتقادیآنانبودهاستجهادبامسلمانانمهمو

ردازانجهادیداعشقائلبهوسعتدادنبهدامناهپابوبررناجیبهعنوانیریدیگرازنظریه

داناد.هایخارجیمایترازقدریمبارزهبادشم نزدیکیعنیمسلمانانراواج جهاداستو

دنیایغربتمایلیجهتبهراهاندخت یکجناگطاوالنینادارد.»که:ویبرای اعتقاداست

ایبهمنظاورحفاظبرتارینظاامیهکافران،ارادهایاالیمتحدهآمریرانیزبهعنوانآخری پایگا

ا دردهد،منتهاماانعواقعایدرمسایربرپااییحروماتدرمدیزمانطوالنیازخودنشاننمی

نااجیدرکتااب8تنهاادغدغاه)8921:13)فیروزآبادی،«واقعدرمیانخودمسلماناننهفتهاست

اساامیویسالمانمرتادوساروالراسات.مدیریتتوحش،جهادبادشم نزدیک،حاکماانم

چندکشورازجملهاردن،عربستانسعودی،یم ،شمالآفریقاا،نیجریاهوپاکساتانراباهعناوان

 (.(Gerges, 2015کندکشورهایمناس وبالقوهبرایفریضهجهادفهرستمی

مانانناماد،منتهااعلیاهمسالراگروهجهادیمایدرخورتوجهاستکهگرچهداعشخود

ماالوجاان،باشادومقابالمسالمانانمایدرواقعهدفاولای گاروهجهااددرجنگدومی

داند،باجامعههدفیکهداعشآنراشایستهجهادوترفیرمینوامیسآنهارانشانهرفتهاست.

کاهباهوحادانیتباشادچراکهایا جواماعشااملمسالمانانیمایتردیدهمراهاستآشکو

پیرمبریویراقبولدارند.اینرهنبیمررماسالمواعتقاددارندوخداوند


 نفی قواعد جهاد و تجویز خشونت تام    -ث

آدابویاژهبرخاوردباااساراکشتارغیرنظامیاانوازجملهعدمصیجهاددارایقواعدخا

آنهااند.مجازدانستهگناهرانیزکشتارمردمبیمنتهاداعشبهای قواعدپایبندنبودهوباشد.می

بینایجهاادیآنهااکننادودرجهاانغیرنظامیوزنومردرحمنماینظامی،بهصریروکبیر،

(.ایا گاروهجهات8921رازی،)مراارمشایانساانیمحلایازاعارابناداردبرنامهاخالقیو

ذکارهاییازجهادهایصاوریپذیرفتاهدرصادراساالمنیازسازیاقدامایخودمثالمشروع

خالدب ») (بهنامبهعنواننمونهداعشماجراییریازفرماندهانحضریمحمدکنند.می

کندکهدرقرنهفتممیالدیدرمنطقهاوالیاسِعاراق،صادهااسایرخاودرارانقلمی«الولید
                                                                                                                                             
1. Sole Preoccupation 
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خاناهرودچراکهدرمقابلخداقسمخوردهبودکهچنانیهسپاهایرانراشرستدهد،کشتآ

پسازشرستساپاههنگاامیکاهمشااهدهکاردباهتعادادخونبهراهخواهدانداخت.یازا

کافیانسانبرایبهراهافتادنرودیازخونکشتهنشدهبودند،اقدامبهکشت اسایراننماودو

کنادودرییهسدآبیرابراجساددرحالخونریزیگشاود.داعاشایا داساتانرانقالمای

)حادادپوردادهبود«شمشیرآختهخداوند»بهای فرماندهلق ) (سالمکهپیامبراگویدمی

اناد،نبیمررماسالمای جملاهرابیااننراردهحالبایدتوجهداشتکه(.8929:11جهرمی،

»خداهساتیرسولتوشمشیرخداو»گوید:خطاببهخالدب الولیدمی،خلیفهدومعمر،بلره

 (.9:902)اب خلدونج

توانبهیریازآبخشورهایفرریتجاویزکننادهخشاونتداعشبرارعابرامیتمرکز

جهتنائلآمادنباهگیریاززوربهرهوسیدقط بهشدیبرجهادیعنیسیدقط رب داد.

هاای(.قط اولی بارجهادراواردادبیایگاروهMeddeb, 2003: 10 -105)داردهدفتأکید

بنابهاعتقادقط مسلمانواقعکسیاستکهدرراهاعتالیکلماهحاقد.گراکرنظامیاسالم

باررویزمای وسال برقراریحرومتخداونادو(8939:92)قط ،بهجهادمشرولباشد

اندوقوانی ساختهدستبشررابااقاوانی الهایحاکمیتازکسانیکهبرجایخداوندنشسته

سایدقط اساالمرادینایپذیرنخواهدباود.ادهازموعظهامراناند،تنهابااستفجایگزی کرده

بایادباهماورداجاراباشادوبلرهمعتقداستکهدینیعملایمایداند،فلسفینمیتئوریکو

هایجهاادیدرکناارجنبشای کهموعظهونخواهدشدمگرگذاشتهشودوای هدفمیسر

موعظاهوارهامگذاشات اصاطاحایدوگاناهای حیایویبااکناهمدیگراستفادهشوند.از

ملزومهردوراالزموپردازدوجنبشجهادیبهتبلیغاسالمازطریقحربهشمشیروکتابمی

جایگااهوکتااب،یعنایشمشایرونظرویهریکازایا دوابازار،دهد.ازیردیگرقرارمی

هاایهتبهانقیاددرآوردنسرزمی جشمشیرواندتاریداسالمداشتهکاربردخا خودرادر

کافرانداخلیبهکارگرفتهشادهاساتوکتاابنیازجهاتباهاساالممشرکی وغیراسالمی،

کااربردداردااشادندبهگرویدنبهاساالمنمایکهبهزوروادارایهودیانیآوردنمسیحیانو

ارزشواالیمارگ،باهاهمیتبودنجانوبیعدمهراسو(.شجاعت،8919:989)مرادی،

خشا ودربااك،لحاظروانشناسیپتانسیلروانیزیادیایجادنمودهکهنیروهاایرزمایبای
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داعشهماکناون(.8929:801)عباسی،عینیای مسئلهاستعی حالسرسختداعشنمود

کشات باهتخریا قباوراولیاایالهایو،بااستنادبهکتابنواقصاالسالممحمدعبادالوهاب

تاوانباهواقعاهدرهمی رابطاهمای(.8929:89)ابراهیمنژادوفرمانیان،پردازندپیروانآنهامی

العای هابهکربالوقتلعاماهالیشاهراشاارهداشاتکاهاماروزهنصا انگیزهجوموهابیغم

هنگام»نویسد:میابوطال اصفهانیدرسفرنامهخودگروهتروریستیداعشقرارگرفتهاست.

پانجهازارنفاروهاابیواردنجفدیدمکهقری بیساتوعبورازکربالوبرگشتازلندنو

بیشازپنجهزارنفررا،8«الرافری المشرکی واذبحوااقتلوا»صدایباسردادنوکربالشدند

خاوناز)ع(ازالشهمقتولی پروصح مقدسامامحسی حسابنداشت،هازخمیکشتندو

شهرهایمختلفعراقوساوریهشااهداقادامایامروزهدر«.روانبودهایسربریدهشدهبدن

ای گروهبههیچکدامازقواعدجهااددراساالمتوجاه.باشیمهاتوس داعشمیمشابهوهابی

گناه،مردانغیرنظامیوپیرمردانمادرانوزنانبیکودکانخردسال،داعش،کندآترفیرنمی

گرددکهایا گاروهانجاامرومبره میازای گیرد.دربرمینیزغیرقابلتحركرادفاعوبی

مخفیاناهکاهبااهادفایجاادخالفاتاساالمیغیررسمیو،ورسمیهرکاریازطریقعلنی

(.8929:800)عدالتنژاد،کنندراجهادمقدستلقیمیباشد،

مبدعتکهمستحقبرخوردجهاادسلفیاترفیریداعشنیزمفهوی خصو جریانادر

اناد.درایا ایپرداختاهگرایاناهاندوبهوضعقوانی افاراطاسترابهطرزعجیبیوسعتداده

میانآنهاباتوجهبهشباهتفرریخویشبااوهاابیوندربسایاریازماواردماننادآنهااعمال

،ذباحکاردنآناانمسالمانانومشیرکشیدنبهرویداز:شاناندکهبرخیازآنهاعباریکرده

کودکاانومباحدانست خونزناان،ها،زیارتگاهصحابهوقبوروویرانکردنمناطقمتصرفی

.(1/2/8929نیوز،)خبرگزاریفارسسالمندان

پردازدرحالحاضربهعنواننظریهبود،القاعدهفرراتاقسرپرستابوبررناجیکهزمانی

–مادیریت»تحاتعناوانکتابیبهزبانعربی9001ویدرسال.خشونتمعروفشدهاست

خشاکبارایایا کتاابدرواقاعیاکاساتراتژیودساتورالعملکرد.منتشر9«گریوحشی

کشاورهایروشنفررانهجهاتتساخیرمانیفستیدیگرشودوهایداعشیمحسوبمیجهادی

                                                                                                                                             
.کنیدذبحراوکافرانبرشیدرامشرکان.8

2. The Management of Savagery 
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کتابشاعظمداعشدارد.بخشرودوحرمانجیلرابرایگروهتروریستیمیجهانبهشمار

نااجیخشاونتاِعماالدرنیروهاتردیدزدودنوسازماندهیاداره،جنگ،هنربابدر اسات.

خشاونتفاراوان،ارعاابدرخالفاتراقلمارویگساترشجنگایجهاتهاایشایوهبهتری 

نااجی(.8921:1مقادم،)عشاوریکنادمایمعرفایروانایجناگوتبلیراایدشم ،سربازان

راهپایشباهخشونتنهایتدرراجهادای بایدما»که:داردمیبیان همینی پیاروزیبباریم.

باهرااووعاامقتالرادشم بایدمااست.عریانوآورشوكخشونتاعمالهمانبردشمنان

اجهاادیدرزماانناجی،گروهدیدگاهاز«.میبیاندازوحشت هاایگذشاتهفاقادهایترفیری

اساتراتژینظاامی»یکبودندواقدامایعاریازخشونترابدونهییگونهیکطرحاستراتژ

داردکهبدتری شارای هارجومارجبردند.ناجیبیانمیبهپیشمی9یاطرحیجامع8«فراگیر

دریکجامعه،بهترومفیدترازشرای  بایوآرامشتحتزعاماتیاکحروماتمرتادو

خودرابهدلیلبههدردادنوقتخودوتالشجهات9گرایمسلراناسالمویهمکافراست.

نااجیطرحایدهد.بهجایاقدامعملیبهجهادبهشدیموردسرزنشقرارمیوپند1موعظه

دهدکهدرآنتوحشازدوجهتکمیوکیفیتشادیدگستردهمشتملبرسهمرحلهارائهمی

علیهاهدافاساتراتژیکوایجهادیخواهدشد.درخورتوجهاستکهدروهلهاول،بااقدام

.هاایصانعتتوریساتیارادهدشام شرساتهشاوداقتصادیمانندتأسسیاینفتیوزیرساخت

کهنیروهایامنیتیدشم بهبسیجمنابعجهتحفاظاتازایا اهادافحسااساقادامهنگامی

هرجووشرای مساعدیجهترودکننددولتتضعیفشدهوقدریآنروبهتحلیلمیمی

هاایجهاادیبااآغاازیاکحملاهایا هنگاامگاروهدرگردد.میسرمی9کاریخرابمرجو

خالءامنیتایخواهندشدازدشم ،قادرتضعیفشدهجانبهعلیهنیروهایامنیتیپراکندهوهمه

مرحلاهدومکاهشاوند،هنگامیکهحاکمانسرنگونمیحداکثراستفادهراببرند.ایجادشده،

هستتأسایسدرنهایتمرحلهنهاییکهتوانمندسازیشودوآغازمی1مدیریتتوحشهمان

(.Gerges, 2015)خواهیمداشترا3دولتاسالمی
                                                                                                                                             
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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منطقایجهاتآکنادخشاونتراتئاوریزهمای،کهدرنهایتدقتناجیتجویزهایابوبرر

یستیداعاشجهاتاکنونبهستارهراهنماگروهتروردهدواعمالخشونتوقساویارائهمی

تیمیاهاعمالجهادیمبدلشدهاست.درخورتوجهاستکهای رسالهکامالًبراساسآ اراب 

ذاتایتیماهخشاونتراعنصارناجینیزبهتأسیازاب عبدالوهابنگاشتهشداست.ومحمدب 

جهاتاساتقرارخالفاتاساالمیالزمایوجهادرامرحلهکندهایجهادیذکرمیکشمرش

بریادکاافراناوجکشات وسارکالفرهناگمارگاسات،ازمنظرنااجیجهااددرداند.می

رود.فداکاریبودهوامریمباركوخجستهبهشمارمی

منتهااجهادامریپساندیدهاسات،درمقامنقدبایدبیانداشتکهعلیرغماینرهدراسالم،

سات.ازایا نظرگااهداعاشباهغلا خروجازاعتدالورویآوردنبهتفری امریمذموما

کهمسلمانانغیرهمسوباعقایاداندداندوچناندایرهمسلمانیراتنگکردهخودرابرحقمی

سطحرفتاریگاروهچیزیکهدرکنند.اسالمباخونریزیقرابتینداردوآنخودراترفیرمی

) (نادارد.سیرهپیامبراسالمهایاسالمیوتروریستیداعشبدیهیاست،سنخیتیباآموزه

اجرایاستراتژیجهادمراحلیراقراردادهبهای صوریکهابتداامرباههمینانکهقرآندر

مرحلهآخارباهجناگوقتاالسپسدردفاعازمسلمانانواسالمونهایتاًدرکندودعویمی

سااورهمبارکااهنساااء20چنانیااهخداونااددرآیااه(.8911:11)طباطبااایی،کنااددعااویماای

گیریکردندوباشمانجنگیدندوبااشاماطارحصالحافرندناد،اگرازشماکناره»فرماید:می

جنایاایداعاش،کاهلذاواضحاست«.شمابرآنانقرارندادهاست-برایتجاوز-راهیخدا

می ساوخته،باااستراتژیزجنایت،فیلمازصحنهشرنجهنمودناسیران،تهیهمانندمثلهکردن،

نرتهدیگراینرهداعشناممباركحضریمحمدهیچیکازاصولاسالمیهمخوانیندارد.

اند.درصورتیکاهپیاامبراساالم،مایاهرحماتبارایرابررویپرچمخوددرجنموده) (

مسلمانباودهبراساسسیرهعملیپیامبر،هرکسشهادتی رابرزبانجاریکند،بود.جهانیان

جهانیاانآبرویاومحترماست.منتهاداعشباهمصاداقباارزوحشاتمال،ناموسوخون،و

مطاابقدیا مبای ،روشدعاویحضاریبناابرای (.8921)مرارمشیرازی،مبدلشدهاست

مخاالفوشادهمعرفیموعظهومنطقصراحتاًآوردناسالمراهمحمد) (وائمههدی)ع(

899آیهاند.درهمی رابطهدربودهآوردنایمانجهتواجبار،خونریزیشمشیربرکشیدنبا
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نمااواندرزنیروبهراهپروردگاریدعاویباحرمتو»نحلاینگونهآمدهکه:مبارکهسوره

«.باآنهابهروشیکهنیروتراستاستداللومناظرهک 


 ابداعیات جدید در جهاد    -ج

کاهنمودهیجهادی،اقدامبهابداعانواعیازجهادهاداعشضم تحریفعامدانهاندیشه

کاهبادوناباداعداننادگروهنیاکمایرهبرانفرریای اسالمندارند.ایدرهییگونهپیشینه

مواجاهجدیادیرومااباامفااهیمازایا رود.نمایجهاادفاتحباهپایشمفاهیمجذبکننده،

درذیلبهبرخایازایا است.یدهشویمکهاهدافسیاسیای گروهموج ظهورآنگردمی

شود:ابداعیایاشارهمی

کاهتقریبااًپاسباشدیریازابداعیایداعشترویجبحثیبهنامجهادنراحمی:جهاد نکاح

داعشایبااباانوانیهاایجهاادیجهادنراحاشارهبهرابطهجنسیداعشمطرحگردید.ازظهور

ای فتوامنصاوبباهشایدشوند.جنسیآنانوادارمیاجبارجهترفعنیازهایداردکهبهزورو

شیدعریفیدرای فتواگفتهکهبهتری جهادها،جهادنرااحاساتبهظاهراست.محمدالعریفی

تماایالیشاهوانیایا جنگجویاانرابارآوردهساازدوتواند،زنانمیوازدواجبی مجاهدی و

ویهمینای درایا فتاوابهشاتراباهزایشدهد.عزمآنهاراجهتجنگبادولتبشاراسداف

)خبرگازاریدهندوعدهدادهاستآندستهاززنانیکهبهای نوعازدواجبانظامیانرضایتمی

هایوهابیدیگارکشاورهایعربایباهپسازای فتوابسیاریازمفتی(.8929مرداد89مشرق،

خواساتارکاردهوفایازچنای فتاواییحمایاتژهعربستانسعودینیزدراظهارنظرهاایمختلوی

وجذبداوطلبانجهادیودرراستایترغی جهتای گروه.اندافزایشجهادنراحزنانشده

اقدامبهترویجای عملدرفضاایمجاازیکاردهاسات،جهادفتحعرصهخوددرتقویتجبهه

ینهیشدهاست.چنی اقداماتنداشتهواسالمیمستندومو قیدرسابقهکه

هایگروهتروریستیداعشجهاتجاذباطباوپزشرانازجملهاولویت :جهاد پزشکی

ازساویدیگارقاچااقمجروحاانجنگایودرماانهاازیکساودرزیراای گروهآباشندمی

ایا اسااس،طایچنادبرکارآییفراوانیدارند.اعضایبدنانسانبهعنوانمنبعدرآمدمهم،

اروپااییمواردمتعددیازپیوست دانشاجویانپزشاریمقایمکشاورهایآسایاییوسالاخیر

درگزارشای9089ماارس89سایدربایشابرهبایگزارششادهاسات.روزناماهگااردی و
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نفرازدانشاجویانپزشاریدانشاگاهخرطاومباهداعاشخبار83مسئلهازپیوست ی پیرامونا

(.Www. Fa.Alalam.Ir)ندداد

اسات.هایآتایبرایسالداعشهدفاصلیای اقدامتقویتبنیهتهاجمی :اطفالجهاد 

کاودك100درحاالحاضاربایشاز،هاایحقاوقبشاریطبقآماربدستآمدهازگزارش

هاینظامیبهعضاویتایا گاروهتروریساتیسوریتوس عناصرداعشجهتانجامفعالیت

عضاوگیریکودکاانباهواناانخالفاتاساالمینوجاند.شابهنظامیاانداعاشبااناامدرآمده

باشاد.درایا مدرساهجهادمایازدیگراقدامایداعشافتتاحمدرسهشریعتوپرداختند.می

باهحولمحورمفهومجهادوبایستگیآن،دروسعقیدتیسربریدنونحوهاستفادهازاسلحه،

یکاهبسایاریازکودکااننرتاهجالا توجاهاینراهمیشد.سالآموزشداده80کودکانزیر

کرایاهگرفتاهبهصوریهایشانازخانوادهداعشقرارداشتند،عملیوعقیدتیآموزشتحت

(.8929)جهرمی،شدمیهایآنهاپرداختشدهبودندوماهیانهمبالریبهخانواده

تأ یرگاذاریبارافراارجهاترساانهدرتااریدخاودهماواره:ای ـ سایبری  جهاد رسانه

ایجدیدهمیوناینترناتوفضاایمجاازی،امراانیبهکاررفتهاست.امرانایرسانهعموم

هاایگاروهبارایافارادوهابوده،انحصاردولتافرارعمومیراکهتاکنوندرتأ یرگذاریبر

توسعهنفوذخاودهایتروریستیبهمنظورگروه،عصرارتباطایدرکردهاست.یسردیگرنیزم

بوبررنااجیااند.بهای حوزهرویآوردهواقدامبهجذبمتخصصی کردهدنیایمجازیرد

پاردازانداعاشباراهمیاترساانهوتبلیراایباهعناوانیاکابازاربهعناوانیرایازتئاوری

هایمسلمانوسربازگیریازمیانآنهاادرطاولمرحلاهاولوایدئولوژیک،جهتبسیجتوده

رفتاوسپسکنترلوآرامکارنآنهاادرمرحلاهساوم،دومجنگبزرگاچنانیهذکرآن

گروهتروریساتیداعاش(.(Gerges, 2015کندتحتیکحرومتمتمرکزاسالمیتأکیدمی

تأ یرگذاریبارافراارعماومیوجهتهایگوناگونراهایخود،رسانهازهمانآغازفعالیت

هاایمجاازیواینترنات،رساانهجذبنیروبهخدمتگرفتهاست.استفادهگساتردهداعاشاز

پاورو)نجایگران،اینترنترازمی بازیاصلیداعشبنامندسب شدهاستکهبرخیتحلیل

وعضااوگیری،جااذبافاارادباارایتأ یرگااذاریباارافرااارعمااومیو(.8929:21همراااران،

قتسار،«ساایبریخلیفاه»نظیارهاکهاایگاروهایجاادتروریساتی،شابرهایا سازیارتباط

99سایبریسامر،)اندیشردههایسایبریداعشاستوتهدیدافرادازجملهفعالیتاطالعای
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هاایطبقآمارهایموجودتعداداعضایجاذبشادهباهداعاشازطریاقشابره(.8921آذر

برآینادیازداعاشماحصالوایمرامناماهرساانهنفربرآوردشدهاست.9900مجازیماهانه

تمنادسااخت صافوفرنظامیایا گاروهجهاتجاذبنیارودرراساتایقد-راهبردسیاسی

)عشاوریهساتندنظریهکتابمدیریتتاوحشاباوبررنااجیتحتتا یرجهادگراناستکه

ای فضابهعلتکاربرانروزافزونوسرعتباالیانتقالپیام،مهمتری ابازار(.8929:1مقدم:

بیعاتکودکاان،مخالفاانداعاش،زناانوهاایکشاتارپخشصحنهشود.داعشمحسوبمی

داربهمنظاورایجاادارسالاطالعایهماهنگوجهت،شهرهایتصرفشدهاجباریمردمدر

تفررایاظهارعقایدوگیرد.رع ووحشتوبسیجافراددرپیوست بهای شبرهصوریمی

حضااورداعااشدرمهمتااری پیاماادهایشناساااییافاارادازسااازیانسااانیوشاابرهافراطاایو

اساتکاهجهاتجهاادفرانساویمتخصاانابوسمرهیرایازاحمدهایاجتماعیاست.شبره

فضاایکاامپیوتر،آشاناییکااملینسابتباهاینترنات،ویبهای گروهپیوستهاسات.سایبری

مساائولیتتولیاادوتوزیااعمحتااوادررواناایداردوبااههماای دلیاالداعااشجنااگمجااازیو

یوتیااوبرابااهاوواگااذارکااردهاسااتازجملااهفیساابوك،تااوییتروهااایاجتماااعیشاابره

ترغیا شاهرونداناروپااییازطریاقیماموریاتو (.8921مهار90اهالبیات،اریز)خبرگ

هاایفراریورفتاارنمودارذیلمبی ریشههایاجتماعیجهتپیوست بهداعشاست.پایگاه

.استسیاسیجهاددرداعشبههمراهمصادیقآن
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 دیدگاه داعش رفتار سیاسی جهاد از مبانی فکری و: 1نمودارشماره 

 گیری  نتیجه

کناد.داعش،معمایجهادراباهذها متباادرمایعملیاقدامایتأملدررفتارسیاسیو

تاابارندساعیبارآنداشاتهایپنهاانایا مقولاه،جنبهکنراشنگارندگانباهدفبررسیو

مفهاومدکاهناپاساددهپرساشاسنادیبهایا مطالعایتاریخیوتحلیلاساسروشکیفیِ

درایا مقالاهضام بررسایدرمبانیفرریورفتارسیاسیداعاشدارد؟جهادچهجایگاهی

روندظهاوروکلیاتاندیشاهسیاسایداعاشباهعناوانانشاعابیازجریاانالقاعادهوماهیت،

کنرااشواکاویونقادشاد.داعشمنظرازجهادنوظهورهایمؤلفه،همینی پیشینهموضوع

هایپایشنهفتاهاسات.سازدکهریشهای مبانیدرقرنمیروش دراندیشهجهادیای گروه

ابا عبادالوهاب،ب محمادتیمیاه،هماننادابا رورفتارهایجهادیای گروهبهافرادیازای 
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ازایا افارادپیاروانخاودراباهگردد.هرکداممیسیدقط ،مودودی،عبدا عزامبرحنبل،

هاایصاوریپذیرفتاهدراند.برآیندای مواردتحریافرفتارخاصیدرحی جهادسوقداده

رشدامناهشامولیتتگساتأکیادبارجهاادفاتح،هاییهمانندنفیجهاددفاعیوجهادبامؤلفه

جهاادباهویاژهدربرگرفت جمعیتمسلمانانوبویژهشایعیان،عرفایوفاردیساازیجهادو

تواندحرامجهاادبدهادبادوناینراهنیاازباهاجاازهحااکمفردبنابهعقیدهخودمیاینرههر

تجاویزقراردادنجهادذیلاصولدیا وخاارجسااخت آنازفرعیاای،باشد،داشتهاسالمی

لپزشری،اطفااجهادنراح،نظیرابداعیایجدیدیعدمتوجهبهقوانی جهادوخشونتتامو

ماوارددراندیشاهایا اناد.ماحصالجملگایایدرساابقنداشاتهباشدکهنمونهسایبریمیو

یسات،جهاددراسالموبرداشاتخودسارانهازآننمفهومجهادیداعشچیزیجزءتحریف

نداردوبدعتیآشاراروکفرآمیازدراحراامالهایراستی جهادمدنظرشریعتِسنخیتیبالذا

است.
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