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 چکیده

دنبال بررسی ایدئولوژی جریان داعش و دالیلل تلاریخی و اجتملاعی گلرایش بله  ن       مقاله حاضر به

شلماره     است از مطالعه اسنادی و تحلیل متن، بدین صورت که متلون  روش تحقیق عبارت . است

. مورد تحلیل قرار گرفت و ایدئولوژی ایلن جریلان از  ن اسلتخراد شلد    ( دابق)نشریه  نالین داعش 

سپس با استفاده از مفاهیم بنیادی و ایدئولوژی داعلش و در الاراوم مبلانی ن لری موعلودگرایی،      

تلرین   از جملله مهلم  . ایش به این گروهک تروریسلتی اسلتنتاد گردیلد   دالیل اجتماعی و تاریخی گر

توان به مفاهیم هجرت، جهاد، دعوت، خالفلت اسلالمی، بیعلت،     مفاهیم بنیادی ایدئولوژی داعش می

سرکردگان داعش با استفاده از مفاهیم مذکور، پیروان خود را . شهادت، امامت و  خرالزمان اشاره کرد

ها بلا وعلده     ن. کنند خود و جهاد برای تشکیل خالفت اسالمی دعوت می های به هجرت از سرزمین

دیده جهان ترسیم کننلد   ای روشن برای مردم ستم اند  ینده تشکیل حکومت و خالفت اسالمی توانسته

داعلش همننلین   . ها را به سوی خود جذم نماینلد  و از طریق نیاز مردم به منجی و موعودگرایی،  ن

 .گری قرار دارد امتداد جریان بنیادگرایی اسالمی و سلفیلحاظ تاریخی در  به

 .گری، بنیادگرایی اسالمی  داعش، ایدئولوژی، موعودگرایی، سلفی :واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 mehdizadeh_mm@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده رابط   

 شناختیمطالعات جامعه
 (ـپژوهشيعلمي)



232-262:،شمارهدو22دوره

 0808-9082  شاپا

 ISCدر  نمايه



 

 

 

 

 

 4934، شماره دو، پاییز و زمستان 00شناختی دوره مطالعات جامعه   042 
 

 

  مقدمه
سیاسی و  نیروهایترین  قوییکی از  ن به  بر مدن جریان داعش در منطقه خاورمیانه و تبدیل 

های سیاست و امنیت را در ابعاد  گران حوزه حلیلن امی در منطقه و در سطح جهان، نگاه ت

ها در  گیری ها و موضع ژئوپولیتیک و ن امی به خود جلب کرده و  نان را به انواع تحلیل

ها، خاستگاه  بعضی فرضیه. طلب واداشته است خصوص خاستگاه این جریان بنیادگرا و خشونت

انند عربستان سعودی و قطر نسبت لحاظ سیاسی به کشورهایی م و  بشخور گروه مذکور را به

امریکا و )های غربی  گرانه توسط قدرت فتنه ایها را محصول برنامه داده و برخی دیگر،  ن

و یا عامل توطئه رژیم صهیونیستی برای تغییر ن ام ژئوپولیتیک در خاورمیانه قلمداد ( انگلیس

داعش بسیار مهم و حیاتی در این شرایط شناخت جریان نوظهور (. 242 احمدی، ) نمایند می

توان  با شناخت ایدئولوژی جریان مذکور و دالیل تاریخی و اجتماعی گرایش به  ن، می. است

دست  اجتماعی جهان به-شناختی بهتری از کشورهای اسالمی و تحوالت سیاسیدرک جامعه

رو، از این. شتهای موثری بردا گرایی، گام  ورد و در راستای مبارزه با جریان تروریستی و افراط

مقاله حاضر قصد دارد با بررسی ایدئولوژی جریان داعش به تحقیق دالیل تاریخی و اجتماعی 

تنها امنیت  که نه دنوظهور و البته هولناک و خطرخیز بپردازدینی جریان  مثابه یک گرایش به  ن به

  .است منطقه بلکه امنیت و  رامش کل جهان را به خطر انداخته

 :ا اهداف فرعی زیر در این تحقیق دنبال شده استدر این راست

 بررسی ایدئولوژی جریان داعش. 

 بررسی دالیل تاریخی گرایش به داعش. 

 بررسی دالیل اجتماعی گرایش به داعش. 

 شناسی روش

بدین من ور کلیه اسناد، اعم از کتب، . روش پژوهش حاضر اسنادی و تحلیل محتوای متن است

. های مرتبط با موضوع موردبررسی، مورد تحلیل قرار گرفتند سایت ها و نامه مقاالت، پایان

«  دابق»ها به نام  براین، برای بررسی ایدئولوژی داعش، متون نشریه رسمی  نالین  ن عالوه

(Dabiq )شماره از این نشریه در فضای    تا کنون . به زبان انگلیسی مورد تحلیل قرار گرفت

                                                           
1 Dabiq 
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ها برای استخراد ایدئولوژی جریان  لیل محتوای متون  نمجازی منتشر شده است که به تح

 .داعش پرداخته شد

 ها یافته

گروه تروریستی داعش در ابتدا از . است  مخفف عبارت دولت اسالمی عراق و شام« داعش»

و با هدف مقابله با  3002بیرون  مد؛ نهضتی مقاومتی که در سال  گروه توحید و جهادقلب 

کسرایی و مقدم، )گذاری شد و به شاخه عراقی القاعده معروف بود  اق پایهتهاجم  مریکا علیه عر

 عراق االنبار استان صحرای در سعودی، عربستان مرز نزدیکی در داعش گروه(. 300: 249 

 دورافتاده و صحرایی شرایط دلیل به. دارد عربستان با وسیعی مرز نمود که گیری شکل به شروع

 .بود ن امی کامل کنترل از دور به و سکنه از خالی تقریباً جمعیت، کممنطقه  این االنبار، استان

 ابومصلعب » سلرکردگی  بله  «جهلاد  و توحید جماعت» گروه تشکیل  میالدی 3009  در سال

 گلروه  ایلن  ،«القاعده» سابق سرکرده «الدن بن اسامه» با  ن بیعت و شد اعالم در عراق «الزرقاوی

این گروه با گسترش عملیات خود بله یکلی از   . نمود تبدیل راقع در القاعده سازمان شاخه به را

در  300۲های تروریستی در عراق تبدیل شلد، تلا اینکله الزرقلاوی در سلال       قدرتمندترین گروه

پلس از  . خبلر داد  «عبداهلل رشید البغدادی»به سرکردگی  «شورای مجاهدین»از تشکیل  ،اظهاراتی

سلپس   .عنوان سرکرده این گروه تعیین شلد  به «لمهاجرابوحمزه ا» 300۲هالکت زرقاوی در سال 

 .تشلکیل شلد   «ابوعمر البغلدادی »به ریاست  «دولت اسالمی عراق»در پایان همین سال نیز گروه 

در پی نشست اندین گروه مسلح اعالم شد کله   300۲اکتبر  ۱ تشکیل دولت اسالمی عراق در 

عنوان سرکرده این گلروه   ر البغدادی را به، ابوعم«حلف المطیبین» در ااراوم معاهده موسوم به

 ،زملان  های تروریستی هم دوران سرکردگی ابوعمر شاهد گسترش عملیات. جدید انتخام کردند

. های ابوغریلب و الحلوت بلود    نامانند حمله به بانک مرکزی، وزارت دادگستری، یورش به زند

ن لامی در   یو عراقی طی عملیلات میالدی، ن امیان  مریکایی  0 30 وریل  4 سرانجام در تاریخ 

منطقه الثرثار، محلی را هدف قرار دادند که ابوعمر البغدادی و ابلوحمزه المهلاجر در  ن حضلور    

 بله  هلا  تروریسلت  سلرکرده  دو  های شدید میان دو طلرف، در  ن محلل   پس از درگیری .داشتند

وبکر البغلدادی را  ابل  ،روز بعد، مجلس شورای دولت اسالمی عراق و شام 0  و رسیدند هالکت

                                                           
1 the Islamic state of Iraq and Sirya Levant (ISIL) 
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عنوان وزیر جنگ خود انتخلام   عنوان جانشین ابوعمر البغدادی و الناصرالدین اهلل سلیمان را به به

 با روی کار  مدن ابوبکر البغدادی، دامنه عملیات و حمالت ایلن گلروه تروریسلتی مجلدداً    . کرد

. یه نیز فعلال شلدند  زمان با  غاز بحران در سوریه، عناصر این گروه در سور وسعت گرفت و هم

 وجلود م اعال الجوالنی ابومحمد سرکردگی به النصره جبهه به موسوم گروه ،  30 سال اواخر در

گیری افزایش یافت تا در طی اند ملاه   کرد و طولی نکشید که توانمندی این گروه به طور اشم

ز نهلم  وریلل   در رو .های مسلح در سوریه تبدیل شلد  ترین و قدرتمندترین گروه به یکی از مهم

النصره امتداد دوللت اسلالمی    جبهه اینکهاعالم  ی، ضمنپیامطی میالدی، ابوبکر البغدادی  2 30

النصره و دوللت   را با ادغام جبهه( داعش)« گروه دولت اسالمی عراق و شام»تشکیل ، عراق است

حکلومتی بلر    النصره با سلودای تشلکیل   این گروه، بعد از اتحاد با جبه. کرداسالمی عراق اعالم 

همننلین  (. 94: 242 مسلتوفی،  )مبنای شریعت در منطقه شام و عراق، فعالیت خود را ادامه داد 

 که هراند. کرد اعالم را داعش با خود روابط رسمی قطع کامل صورت به 9 30 فوریه در القاعده

 تفاوتم های روش از اما ضدغرم هستند،( مبارز)جوی  جنگ اسالمی های گروه داعش و القاعده

 علیه را حمالت فرامرزی القاعده که در حالی. کنند می استفاده خود سیاسی اهداف به رسیدن برای

 خالفتلی  یلا  دوللت  ایجاد به را متعهد خود داعش است، کرده اجرا و طراحی متحدانش و  مریکا

 (.333: 249 برزنجی، )فرماست  حکم شریعت قوانین  ن که در داند می

عش در زمان ابوعمر البغدادی بنا شده و در زملان ابلوبکر البغلدادی بله     ساختار تشکیالتی دا

تشکیالت داعش بله شلکل هرملی بنلا شلده      . علت حضور در سوریه تغییرات جزئی یافته است

صورت مستقیم بر شوراهای زیر ن ر خلود اشلراف دارد    است، خلیفه در رأس  ن قرار دارد و به

 خلیفه البغدادی، ابوبکر توسط حاضر در حال گروه این(. 44: 242 غفاری هشجین و  دیگران، )

 مشلاوران  بلر  مشتمل ایالبغدادی کابینه. شودرهبری می شام، عراق و اسالمی دولت خودخوانده

 هلر  ن لر  جداگانله زیلر   شلوراهای  کله  است داده عراق تشکیل و سوریه در مقام قائم دو و ارشد

 کله  اسلت  شلده  تقسلیم  مختلف شورای شش در شداع اداری ساختار. کنند فعالیت می مقام قائم

ن لامی   از شورای اندعبارت شوراها این. کند می مدیریت عراق ارتش سابق افسر یک را هرکدام

 ن لامی  عملیات بر ن ارت شان ماموریت و شده تعیین داعش خلیفه سوی از که عضو سه شامل)

 امنیلت  تلامین  ایلن شلورا   وریتمام از بخشی) اطالعاتی و امنیتی ل دفاعی ، شورای(است داعش

، (است قضایی و شرعی مسائل تمام بر ن ارت شورا این ماموریت)قضایی  ، شورای(است خلیفه
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، (است داعش تشکیالت امور تمام بر ن ارت کارش که دارد عضو    شورا این)مرکزی  شورای

 کله  «شورا جلسم»باید توسط  داعش، اصلی های فعالیت تمامی. ایرسانه مالی و شورای شورای

برزنجلی،  )برسد  تصویب به است، شریعت با قوانین گروه های سیاست مطابقت و ارزیابی مسئول

 249 :339.) 

 که کرده تاسیس خانه وزارت تعدادی گانه، شش شوراهای این تشکیل موازات به داعش

ها  وزارتخانه نای. دارد قرار وزیر یک ها این از یک هر راس در. دارند عهده بر را اجرایی وظایف

 ساختار درای  ریشه اصالحاتی وی زیرا شد؛ تشکیالت این قاموس وارد البغدادی ریاست از بعد

 ها  ن و داد تغییر هم راها  وزارتخانه و کرد منصوم معاونانی خود برای و  ورد وجود به داعش

 مناطق ایبر استاندار یا والی ۱  حدود البغدادی. در ورد تخصصی شوراهایی صورت به را

 شروع همننین با. کند می اداره را استانی مستقل صورت به هریک که کرد معرفی مختلف

 تشکیالتی ساختار گروه، این رهبری عراق، و سوریه در ضدداعش المللی بین ائتالف حمالت

 در استقالل خود برای ایالت هر ارتش که کرد تقسیم ایالت شش به سوریه در را خود

   .تقسیم شد مختلف نقاط در متفاوت ارتش اند به داعش ترتیب این به. داشت گیری تصمیم

 ایدئولوژی داعش
من ور بررسی ایدئولوژی داعش، تحلیل محتوای متن نشریه  نالین و رسمی این گروهک  به

به زبان انگلیسی انجام شد و مفاهیم کلیدی زیر از متون ( dabiq)تروریستی تحت عنوان دابق 

برای استخراد تعدادی از . دهنده ایدئولوژی داعش است خراد گردید که نشاناین نشریات است

کند، به متن  عنوان ایدئولوژی و روش مبارزه استفاده می ها به مفاهیم کلیدی که داعش از  ن

 .های الزم انجام شد نشریه مذکور مراجعه و بررسی

منسلوم شلده بلود  ملده      (ص)ها به پیامبر خلدا    ن 9در متن حدیثی که در نشریه شماره  

 :است

کلنم کله    ایلز سلفارش ملی    ۱شما را بله  »: فرمایند رسول اهلل در حدیثی خطام به مردم می

، فی سبییل ال  طاعت، هجرت، جهاد، سمع، جماعت: ها سفارش کرده اسلت  خداوند مرا به  ن

تا زمان زیرا در حقیقت هر کسی که جماعت را ترک کند به اندازه یک وجب، ریسمان اسالم را 

                                                           
 .نقل از خبرگزاری فارس و تسنیم برگرفته از پایگاه خبری شبکه العالم؛ به  
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بر اساس این حدیث، داعش (. 2: 92۱ ، 9نشریه شماره )« بازگشت از گردن خود باز کرده است

شدن و ایجاد جماعت و گروه و اطاعت  جمع: دهد اند ویژگی را  مبنای تشکیالت خود قرار می

وارا و حرکت به مکانی برای انسجام و قدرت بیشتر و در نهایلت مبلارزه و    اون و فرمانبری بی

های دیگر این نشریه این ن ریله   داعش، در ادامه در شماره. جنگ برای رسیدن به هدف موردن ر

ای مهلم بلرای   عنلوان وسلیله   ایجاد رعب و وحشت به. کند تر تبیین می و ایده محوری را مبسوط

این در حالی است که در قر ن بر حکمت و منطق تاکیلد  . گیرد مقابله با کفار، موردتاکید قرار می

 نشلریه  1 شماره در .ها سفارش شده است ها و سپس تبعیت از بهترین  ن ده و بر شنیدن سخنش

 یلک  دیلن  پایله »: اسلت  شلده   ورده اسالم خشونت با رابطه در تیمیه ابن از نقل به حدیثی دابق

ایلن  (.  3: 92۲  ،1 شلماره  نشریه( )الفتاوی مجمع)« است کننده حمایت شمشیر و راهنما کتام

دوستانه  های این گروه، دین رحمانی و دین انسانشود که در باورداشتضوح دیده میو مطلب به

 را اسلالم  همننلین  هلا   ن .جای ندارد و خشونت و دین، قرین و الزمه همدیگر دیده شده است

 .(30: 92۲  ،1 شماره نشریه) اند صراحت بیان کرده صلح و  ن را به نه و دانند می جنگ دین

من ور ایجاد رعب و وحشلت   ت داعش، شیخ ابومحمد الدنان الشامی بهسخنگوی رسمی دول

ها، متحدان  مریکا یلا مسلیحی، بدانیلد کله موضلوع از       ای  مریکایی»: گوید در ممالک غربی می

ملا بله شلما هشلدار     . بینید بزرگتلر اسلت   تر، و از ایزی که میکنید وحشتناک ایزی که فکر می

ه جدیدی هستیم که حکومت و سربازان و فرزندانش رهبرنلد  دهیم که امروزه ما در یک منطق می

شناسند، نتیجه نبردشلان قبلل    شان شکست را نمی واسطه سن ها کسانی هستند که به  ن. و نه برده

شلوند تلا زملان نلوح مگلر بلا اعتقلاد کاملل          هلا  ملاده نبلرد نملی      ن. از شروع مشخص اسلت 

« خلورد  جنگیلد کله هرگلز شکسلت نملی      یشما با کسی م. هاست شدن پیروزی  ن کشته.پیروزی

ما به اذن خلدا بلر روم شلما    »: دهد می ادامه خصوص همین در وی(. 1: 92۱ ، 9نشریه شماره )

اگلر ملا در ایلن زملان نتلوانیم،      . کنیم تان را اسیر می شکنیم و زنان تان را می مسلط شده، مقاومت

او . «فروشلند  ها ملی  فروشی شما را در بردهکار را کرده و فرزندان  ها این فرزندان ما یا فرزندان  ن

تلان   هلای  شما باید از مسلمانان بترسید، اگر در خیابلان »: افزاید در خطام به کشورهای غربی می

 (.همان)« تان احساس امنیت ندارید خوام بخواهید به راست یا اپ بروید، حتی در اتاق

هلر وسلیله ممکلن،    سپس خطام به سربازان داعش بلرای ایجلاد وحشلت و خشلونت بله      

بله خلاطر اینکله نقلش     . غیرمعتقدان را بکشید، اه ن امی باشند اله شلهروند ملدنی   »: گوید می



  
 
 
 
 
 

 042  اجتماعی گرایش به آن -ایدئولوژی جریان داعش و دالیل تاریخی 
 

 

خصوصاً فرانسلوی   -اگر بتوانید یک  مریکایی یا اروپایی غیرمعتقد »(. 4: همان)« یکسانی دارند

ه غیرمعتقلدان  کننلد  یا استرالیایی یا کانادایی یا هر غیرمعتقلدی از جنلگ، تحریلک    -پلید و معاند

اند بکشید، پس به خلدا   شامل شهروندان و کشورهایی که وارد اتحاد علیه حکومت اسالمی شده

 (.همان)« توکل کنید و به هر روش و شیوه ممکن بکشید

هلای   توان گفت ایلن گلروه، جنلگ را در قاللب قلوانین و روش      با توجه به این اظهارات می

یز دخیل کرده و تفاوتی بین نیروی ن لامی و غیرن لامی   کند و شهروندان را ن مرسوم تعریف نمی

در حقیقلت  . کنلد  رو، جنگ را هم در شهر و هم در میدان جنگ دنبلال ملی   قائل نیست و از این

های نیرویی ن امی را دارد و هلم مثلل گروهلی اریکلی و تروریسلتی عملل        داعش هم ویژگی

را تحت کنترل ایدئولوژیک و ن لم  ای مذهبی اعضای خود  کند و از طرف دیگر همنون فرقه می

 . ورد گروهی در می

کند و به این شکل برای مخلالف هلی     داعش غارت را نیز در راه رسیدن به هدف توجیه می

انسانی را بلرای هلواداران    شود و هر رفتار غیر حقوقی را در مالکیت، جان و مال و  برو قائل نمی

قاوی در معجم خود حدیث معروفی را به نقلل از  الب. سازد قبول و ممکن می و اعضای خود قابل

در حقیقلت خداونلد ملرا فرسلتاد بلا      »: در ملورد رزق و روزی  ورده اسلت  ( ص)پیامبر اسالم 

او مرا یلک کشلاورز، تلاجر یلا جلارای نسلاخت و توشله ملرا در         . راهنمایی و مذهب حقیقت

هلل کله وقلت خلود را صلرف     ا گیری کرده است که مجاهد فی سلبیل  و نتیجه. «ام قرار داد سرنیزه

دسلت   های دیگر ثلروت بله   اطاعت خدا کرده نباید دنبال دنیا و کسب معیشت برود و باید از راه

 (.11: 92۱ ، 4نشریه شماره ) همانطور که پیامبر فرموده است.  ورد

دنیاست و دنیای خوم را نیز در جهلاد جسلتجو    به اعتنایی بی کننده ترویج داعش ایدئولوژی

 دنیلا  کله  بینید می جهاد، و هجرت از بعد را صحابه موقعیت کنید می مقایسه که حالی در» :کند می

 کردنلد  خلدا  وقلف  را شان زندگی ها  ن. کنند دنبال را اش تجارت اینکه بدون  مد، ها  ن سوی به

 ای واژگونله  تفسلیر  ایلن  در حقیقت(. 34: 92۱  ،2 شماره نشریه)« نکردند پیدا رغبت دنیا به لذا

 .شمارد می بر حق از ای جلوه را عالم و انسان و داند می  خرت مزرعه را دنیا که دینی از تاس

جهلاد  . مفهوم کلیدی دیگری است که در نزد سلفیان جدید ابزار تحقق خالفت است« جهاد»

ممکن است  شکار یا نهان، مسلحانه یا غیرمسلحانه به ایجاد حکومت یا خالفت اسالمی کملک  

سلفیان . پیوند دارد« دارالحرم»و « داراالسالم»، «اقامه دولت اسالمی»، «قیام»مفاهیم  جهاد با. کند



 

 

 

 

 

 4934، شماره دو، پاییز و زمستان 00شناختی دوره مطالعات جامعه   042 
 

 

صلورت   به عبارت دیگر، انجام هر کاری به. دانند ای جایز می جدید جهاد را به هر شکل و وسیله

رسمی و مخفیانه که با هدف مقابله با کفر و ایجاد دوللت اسلالمی باشلد،     قانونی و رسمی یا غیر

گیلرد و   جهاد با فرمان و با رهبری امام صورت می(. 00 : 242 نژاد،  عدالت)شود  اد تلقی میجه

 گفتله ( ص) پیلامبر  از نقلل  بله  کله  کرد اشاره عمر ابن عبداهلل از سخنی به توان می در این رابطه

 املام  بنلابراین . اسلت  اش گلله  مسئول اوپان هر و است اوپان یک کس هر حقیقت در»: است

 .( 3: 92۱   خالفلت،  دابلق،  نشلریه )« (البخاری از نقل به) است اش گله مسئول و پاناو مردم

 خلط،  بله  ارجلاع  بلا  املام،  که  ید برمی انین شواهد از دابق، نشریه از شماره همین در همننین

 دارد برعهلده  یکسلانی  طلور  بله  را ملذهبی  و سیاسی رهبری امام، است و سیاسی نیز امام شامل

 کنلد  ملی  شروع جمله این جهاد با از را اشسخن خطبه خود از بخشی در بغدادی ابوبکر. (همان)

در  قطلب نیلز   سلید .  «را روزه و نملاز  انانکله  کلرد  واجب شما بر را جهاد عزوجل خداوند»: که

میان  از را زمین روی های طاغوت تمام که است این اسالم برنامه»: نویسد می« های راه جهاد نشانه»

 (. 1: 242 غروبی و همکاران، )کند  می تعریف دفاع از جدای کامالً را جهاد و «بردارد

ابلوبکر بغلدادی در   . ترین مبانی جنگی گروه داعش اسلت  قلمروگشایی و فتح اراضی از مهم

خواهلد قیلام    ها ملی  خطبه خود عالوه بر دعوت تمام مسلمانان به تشکیل خالفت اسالمی، از  ن

طور، ملاه رمضلان را ملاه جهلاد مسللمانان       همین. شام بپیوندندکنند و به دولت اسالمی عراق و 

اش را تبلیغ کنیم، ملا را  خداوند ما را خلق کرده است تا او را بپرستیم و دین»: گوید داند و می می

(.  0 : 242 غفاری هشلجین،  )« برای خدا و برای دین. اش بجنگیم امر کرده است تا با دشمنان

قدری محدود و سطحی است که ایزی جلز جنلگ و خلونریزی از  ن    فهم این گروه از جهاد به

فهمند و این امر با فهم بسیاری از فقهلا و رهبلران سیاسلی و اجتملاعی اسلالم در تعلار         نمی

گونله تلالش و جهلد در راسلتای      تر داشته باشد و هر تواند مفهومی عمیق جهاد می.  شکار است

تواند از طریق کسب دانش و حتی روزی  ین امر میرسیدن به خداوند و کمال را شامل شود که ا

 .حالل بوده و مبدا و  غاز  ن اصالح نفس و وجود خود فرد باشد و نه دیگران

تلان یلورش    مسللمانان بله حکوملت   »: دهد که امیر داعش در رابطه با جهاد این گونه فتوا می

ها و عراق بلرای   ی سوریخاطر اینکه سوریه برا هجوم ببرید به. بله این حکومت شماست. ببرید

-او معتقد است که جهان به دو گلروه تقسلیم ملی   (. 22: 92۱ ، 2نشریه شماره )« عراقیان نیست

                                                           
 . «والصیام الصالۀ فر  کما القتال علینا عزوجل اهلل فر  لقد»  
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لذا داعشلیان بلا کسلانی جهلاد     . و نفاق( ایمانی بی)سنگر کفر . 3سنگر اسالم و ایمان و .  : شود

نژاد و ملت و با هر زبلانی کله   از هر . عقیده نیستند ها هم ها نبوده و با  ن کنند که در سنگر  ن می

خواهند باشند و در این مبارزه تنها وابستگی به این ایدئولوژی و فرقه شاخص حلق و باطلل    می

تحقق هلدف  . زیستی و یا تحمل و بردباری در برابر مخالف پذیرفته نیست است و هینگونه هم

د که مانع نیل به هدف ها ارزش  ن را ندارن بیش از هر ایزی ارزشمند است و حتی حیات انسان

کنلد تلا    این ایدئولوژی مود نفرت و خشونت نسبت به دیگلران را در گلروه ایجلاد ملی    . شوند

 .ها در این راه باشد نیرویی برای نیل به موفقیت و تحمل مشکالت و شکست

. جهلادی اسلت   -های مهم گفتمان اسالم سیاسلی  و خشونت از جمله دال« جهاد»لذا مفهوم 

ایی اون داعش، در نقض حقوق بشر در مناطق گوناگون عراق، از جمله موصل، ه اقدام گروهک

هلا،   هلا، ایلزدی   هایی از کرکوک و همننین جنایات این گروه علیله تلرکمن   الدین و بخش صالح

ایلن گلروه   (. 01 : 249 سمیعی اصفهانی و دیگلران،  )ناشدنی است  ها، در این زمینه انکار شبک

هلا    ن. هلا و حتلی زنلان و کودکلان ابلایی نلدارد       از سوزاندن انسان فقط به قتل کفایت نکرده و

این در حالی است که از من ر دیگران این عمل انتحار و . نامند شدن خودشان را شهادت می کشته

 میلان  در»: است  مده شهدا و شهادت اهمیت با رابطه در. گرانه است اقدامی تروریستی و  شوم

 کشلته  خلدا  برای که هستند کسانی و دشمنان بر کرده پیروز را ها ن  خدا که هستند کسانی ها  ن

 خداونلد  کله )« .شلوند  ملی  انتخلام  پیلراونش  اله  و پیامبران اه بندگان میان از شهدا شوند، می

 نشلریه ( )90   یله  عملران،   ل( )گیلرد  می شهید ها  ن میان از و گرفته گواه را اند زنده که هایی  ن

 . (۲: 92۲  ،۱ شماره

ابن قدامه از سلرکردگان گروهلک   . ت یکی دیگر از مفاهیم کلیدی این ایدئولوژی استهجر

(. 23: 92۲ ، 4نشریه شماره )« هجرت یعنی ترک دارالکفر به سمت داراالسالم»: گوید داعش می

گلردم   قسم به کسی که به سوی او برملی »: گوید امام ابو مصعب زرقاوی در اهمیت مهاجرین می

ود ندارد در عراق مگر با حضور مهاجرین، پسران امت بخشنده، کسلانی کله   که جهاد واقعی وج

دادن  للذا مراقلب از دسلت   . اند و پیروزی را برای خدا و پیامبرش  وردند شان را ترک کرده قبایل

ها قدرت شما و نیز برکت و لذت جهاد از میلان خواهلد    دلیل اینکه با عزیمت  ن ها باشید، به  ن

همننین در (. ۱: 92۱ ، 2نشریه شماره )« ها نیازمندید نیاز داشته و شما به  ن ها به شما رفت،  ن

: در بام مقایسه مهاجرین داعش با مهاجرین صدر اسالم در مدینله  ملده اسلت    2نشریه شماره 
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نجلدی، سلوری،   : های گوناگون هسلتند  ها، زبان و سرزمین سربازان و فرماندهان داعش از رنگ»

ها سلرزمین    ن... ، ترک  لبانی، اننی، اندونزیایی،  مریکایی، اروپایی و تونسی، مصری، سومالی

کله بله شلام     کنند برای احیای خالفت موحدین در شام و تا زمانی شان را ترک می های و خانواده

شک ندارم که این خالفت کله تلوده مهلاجرین را در شلام     . شناسند برسند هرگز یکدیگر را نمی

شگفتی تلاریخ اسلت کله کله بلرای      . شود ن اجتماع مهاجرین جهان میتری کند و بزرگ جمع می

نشریه شلماره  )« ایجاد شده است( جنگ بزرگ قبل از زمان)هموارکردن مسیر برای محمد کبری 

2 ، 92۱ :۱ .) 

هلا بله سلتوه  ملده بودنلد و       رو، بسیاری از مسلمانان در اروپا و  مریکا که از تبعلیض  از این

دیدنلد،   ی از کشورهای اسالمی که امید و روشنایی برای  ینده خود نملی همننین مسلمانان زیاد

خورده خود یافتنلد و داعلش محلل     ها و  رزوهای شکست ای برای هجرت و تحقق  رمان انگیزه

ای  رملانی و موعلود   هلای خلود را در جامعله    توانسلتند عقلده   رنجورانی شد که ملی  تجمع روان

و  رزوهای سیاسی محروملان    ای های هزاره نزدیکی میان جنبشمعموالً رابطه . یافته ببینند تحقق

دهلد و همنلون واکنشلی     ای رخ می اطمینانی است که واکنش هزاره برقرار است و در شرایط بی

تلوان داعلش را هماننلد جنبشلی      از این من ر، ملی .  کند در برابر فروریختگی ن م کهن عمل می

های سیاسلی   ای سرخوردگی ناشی از شکست، راهرهاین جنبش پس از دو. ای تحلیل نمود هزاره

رفت ن لم جدیلدی را هملراه بلا دموکراسلی در       های عربی که امید می عادی و شکست انقالم

 . کشورهای اسالمی برقرار سازد، پیش  مد

گذارند و  های پیشین زندگی را به نمایش می ای از شیوه جانبه ای انقطاع همه های هزاره جنبش

: 241 همیلتلون،  )کننلد   خالقیات گذشته و هنجارها و رسوم پیشلین را رهلا ملی   همننین همه ا

داعش نیز تشکیل دولت اسالمی جدید و واقعی را وعده داده که در  ن دیگر از کفر (. ۱4 -۱2 

 حکوملت  اسلتقرار  خصلوص  در دابق ۱ شماره نشریه گفتار پیش بخش در. و ظلم خبری نیست

 بلا  جهلان  سراسلر  در اسلالمی  حکومت پرام نهایت در»: که است شده اشاره جهان در اسالمی

 مللل  سلایر  و  مریکا مقاومت رغم علی جاهلیت ستم و اشتباه بر پایانی و عدالت و حقیقت شعار

 .(2: 92۲  ،۱ شماره نشریه)« شد خواهد برافراشته مخالف

                                                           
1 Millenarianism Movements 
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ای  ث هزارهرا با حواد کند که باید  زاد شوند و  ن های موعودی صحبت می داعش از سرزمین

این مهاجرین در شام، سلرزمین مالحلیم و محملد کبلری، جملع      »: داند بخش مرتبط می و نجات

اش، مثلل   دهد در محلی بین شام و همسلایگی  پیامبر خدا خبر داد از جنگی که رخ می. شوند می

المقلدس، دروازه ثلروت، تبریلوس،     الغوته، داماسکوس، دابق، رودخانه فرات و اسلتانبول، بیلت  

های خجسته را با بسیاری از حوادث ملرتبط بلا    و او این سرزمین... دخانه جردن، کوه سینا و رو

 (.4: 92۱ ، 2نشریه شماره )« مسیح، مهدی و دجال مرتبط کرد

دانند کله بله سلرزمین هجلرت ابلراهیم       به نقل از ابن تیمیه بهترین مردم زمین را کسانی می

کنند، مکانی که ابراهیم  را ترک می گذرند یا  ن از  ن می روند در نقطه مقابل کسانی هستند که می

در مورد هجرت زنان به نقل از ابلو  (.   : 92۱ ، 2نشریه شماره )به  ن مهاجرت کرد شام است 

کند در مورد زنلان نیلز املر بله      طور که برای مردان صدق می این قاعده همان»: داوود  مده است

شوند زنان از انجام هجلرت، کله نلاتوان باشلند، او      نع میبرای خدا زمانی م. هجرت وجود دارد

نشلریه  )« اند زنان نیمه زود مردان: پیامبر فرموده. کند زنان ناتوان را مانند مردان ناتوان مستثنی می

ایلن افلراد   »: در رابطه با طیف متفاوت و متنوع مهاجرین  ملده اسلت کله   (. 22: 92۲ ، 4شماره 

شان هستند، در شرایط سختی از بیکاری، فقر، مشکالت  ای سرزمین مهاجر مربوط به طبقه حاشیه

بلرعکس زنلانی هسلتند کله از تجملالت و رفلاه       . کنند خانوادگی و اختالالت روانی زندگی می

 بله  بیرونلی  هجلرت  بر عالوه داعش اندیشه در(. 29: 92۲ ، 4نشریه شماره )« کنند مهاجرت می

 خداونلد  ن لر  در»: خللوص  بله  نفلاق  از اسلت  هجرتی که است شده توصیه نیز دورنی هجرت

 و3  یلات  صف، سوره. )«ندهید انجام و دهید می انجام بگویید را ایزی شما که نیست پسندیده

 .(22: 92۱  ،2 شماره نشریه( )2

داعش در رابطه با حمایت خداوند از مهاجران به نقل از امام احمد، اترمیدی و دیگلران، بلاز   

اگر شما به خدا اعتماد کنید همانگونله کله واقعلاً    ...  »: دهد ان خود میهای دیگری به پیرو وعده

هلا گرسلنه پلرواز کلرده و      ها صلبح   ن. کند معتمد است، خداوند شما را مانند پرندگان تامین می

ایلن جنلبش، رسلتگاری و خوشلبختی     (. 22: 92۱ ، 2نشلریه شلماره   )« گردند ها سیر برمی شب

زمان و مکان موعود از همه دردهلا   دهد که در  ن انی را وعده میالوقوع این جهانی و همگ قریب

 هلای  بخلش  از. ها رها خواهند شد و جهانی سرشار از عدالت و فراوانی را خواهنلد دیلد   و رنج

 در جملله  از. کلرد  برداشلت   شکاری  خرالزمانیِ توجهات توان می داعش های نشریه در بسیاری
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 در مسلیحیت  و اسلالم  مواجهه بر مبنی دینی پیشگویی به ستا ای اشاره که دابق مجله گذاری نام

 رخلدادهای  معنلای  بله )مالحلیم   عنلوان سلرزمین   بله  شلام  بله  اشلاره  جهت، این از.  خرالزمان

  خرالزملان  در کله  سلرزمینی . است توجه قابل نیز( است  مده اسالمی احادیث در  خرالزمانی که

 .(10: 242  مکاران،ه و غروبی)کنند  هجرت جا بدان مسلمانان باید

 اگر»: است فرموده منجی بشارت درباره پیامبر که کرد اشاره داوود، ابو از نقل به مسعود، ابن

 پلیش  بلرای  کرد خواهد طوالنی را روز  ن قدر  ن خداوند باشد مانده باقی دنیا از روز یک حتی

 بلا  را زمین او است، پدرم نام هم نیز پدرش و است من نام هم که من خاندان از مردی فرستادن

از . (90: 92۲  ،۱ شلماره  نشلریه )« بود شده پر ستم و ظلم از که همانطور کند می پر داد و عدل

: ای مهلم اسلت   رو، دعوت دیگلران بله هجلرت و جهلاد و تشلکیل دوللت اسلالمی وظیفله         این

، 2شلماره  نشلریه  )« ...شلود   توانیم بپذیریم این تصور را که جهاد بدون دعوت پذیرفته ملی  نمی»

 92۱ : ۲.) 

از ن ر . بازگرداندن خالفت اسالمی از پیامدهای اعتقاد به اندیشه پیروی از سلف صالح است

که به معنی « االنقالبیه»این امر با اصل . سلفیان جدید، خالفت موجب حراست از دین و دنیاست

بلاره   در ایلن (. 1۱ -19 : 240 نلژاد،   علدالت )یافتنی است  طرد کامل جوامع جاهلی است تحقق

توان به سخنان ابوبکر بغدادی، سرکرده گروه داعش، در حال سخنرانی روی منبری سنگی در  می

او در . مسجد جامع نوراللدین، یکلی از مشلهورترین املاکن ملذهبی شلهر موصلل اشلاره کلرد         

خواهلد جهلاد    هلا ملی   های خود، مسلمانان را به تشکیل خالفت اسالمی فراخوانده و از  ن خطبه

هلدف از تسسلیس   (. 41: 242 غفاری هشلجین،  )کنند و به دولت اسالمی عراق و شام بپیوندند 

خالفت همیشه ایزی بوده است که قلب مجاهدین را از زمان احیای جهاد در این قلرن تسلخیر   

هلایی کله از افغانسلتان و     بلا درس »: گوید ابو مصعب الزرقاوی در این خصوص می. کرده است

، دانستم که خالفت تاسیس نخواهد شد مگر از طریق جماعتی که دور کتلام  سایر جاها  موختم

تلرین هلدف ایلن     مهلم . و سنت با فهم سلف، بدون دو حد نهایی خوارد و مرجئه جمع شلوند 

جماعت احیای توحید خواهد بود خصوصاً در موضوعاتی کله توسلط احلزام مسللمان نادیلده      

جماعت، اجبار . با تولی و تبری، حکم و تفسیر در زمان ما موضوعات مرتبط -گرفته و ترک شد

کند بله کلار    اش برای تغییری که فرمایش خدا را اجرا می عنوان ابزارهای اساسی غایب جهاد را به
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،  نشلریه شلماره   )« جنگنلد  خواهد برد و تا زمانی که فنته نباشد و تمام دین از  ن خدا شود می

 92۱ : 4.) 

بایست با خلیفه داعلش بلرای تشلکیل     نان سراسر جهان میبر طبق ایدئولوژی داعش، مسلما

ای در خصلوص بیعلت در جللد     توان به واقعه حکومت اسالمی بیعت کنند، در این خصوص می

های مسلمانان با بیعت مجاهلدین در سلینا، یملن،     این ماه دسته»: نشریه دابق اشاره کرد ۱شماره 

ای کردنشلین در حللب متحلدتر و نیرومنلدتر     روسلت  20الجزایر و جزایر عربی به اضافه بیش از 

 (.3 : 92۲ ، ۱نشریه شماره )« با خلیفه داعش بیعت کردند 92۲ محرم  1 ها در   ن. شدند

 بلاقی  و یافلت  خواهلد  گسلترش  جهلان  سراسلر  در اسالمی حکومت داعش، اعتقاد طبق بر

 و اسلت  شلده  بنلا  شهدا اجساد روی اینکه خاطر به ماند می باقی اسالمی حکومت»: ماند خواهد

 بلاقی . شلدند  فراخوانلده  بهشت به کاری انین با و ساخت، برطرف ها  ن خون با را اش تشنگی

 در خورشلید  از  شلکارتر  کله  جهلاد  در خدا توسط شده کسب های موفقیت خاطر به ماند خواهد

« اسلت  نشلده   لوده کج روش یا شده منع نتیجه یک با اون ماند خواهد باقی .است  سمان وسط

 کلرد  خواهد مراقبت اسالمی حکومت از خداوند که معتقدند ها  ن .(23: 92۲  ،۱ شماره نشریه)

 .(22: 92۲  ،۱ شماره نشریه) دابق نزدیکی در صلیبی نهضت بر اش پیروزی زمان تا

 ذللت،  و علزت  باطل، و حق: هایی اون به دوگانه اشاره از است مملو اسالمی دولت گفتمان

 دابلق  نشریه از شماره دو در که است باطل و گانه حق به دو اشاره ذیلِ در .غیره و شرک و توحید

حق  هی  میان این در که شود می گرفته نتیجه انین قر ن روایت از و گردد اشاره می نوح طوفان به

 صحبت تروریسم انتلکتوال متدولوژی از انتخام، حق متدولوژی مقابل در و ندارد وجود انتخابی

 تالش ذلت، و دوگانه عزت ذیل در .جبهه حق نپیوندد به که کس  ن برای دنیا در تمجازا کند؛ می

 گفتملان  دو بلین  مشترک کلیدی مضمون احیای جامعه اسالمی، در مسلمانان، عزت بازیابی برای

 بله  گفتملان  دو ایلن  بلین  مشلترک  توجله  توحیلد،  و دوگانله شلرک   ذیل در. است بررسی مورد

 وجلوه مختللف   هلا  گفتمان این دوی هر در شرک .است اهلل اال الاله اقرار به توحید محدودنکردن

 فراگسلترده  هم جوامع اسالمی و مسلمانان میان در که دارد؛ اجتماعی و فردی و عملی و اعتقادی

 (.۲4: 242 غروبی و همکاران، )است 

در »: دگویل  المومنینِ داعش به دوگانه دیگری تحت عنوان اسالم و کفر اشاره کرده و ملی  امیر

: حقیقت جهان امروز بدون هی  بخش موجود سومی، به دو اردوگاه و سنگر تقسیم شلده اسلت  
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و نفاق؛ سنگر تمام مسللمانان و مجاهلدین و   ( ایمانی بی)سنگر کفر . 3سنگر اسالم و ایمان و .  

ها و مذاهب کفلر   شان و بقیه ملت های صلیبی و متحدان کنندگان در جنگ سنگر یهودیان؛ شرکت

: 92۱ ،  نشلریه شلماره   )« شلوند  ه توسط  مریکا  و روسیه رهبری و توسط یهودیان بسیج میک

 0.) 

 علل تاریخی گرایش به جریان داعش
هراند مفهوم بنیادگرایی . گیرد قرار تبارشناسی موردبنیادگرایی  مفهوم در این بخش ابتدا باید

های  ینی نیز امکان تحقق دارد، اما تحققهای غیرد و در زمینه و دین مربوط نیست الزاماً به مذهب

هایی از  معموالً با مفهوم مذهب گره خورده است و نمونه ،به ویژه در دوره معاصر ،خارجی  ن

 خورد مسیحیت و بودیسم و اسالم به اشم می  ن در بیشتر ادیان بزرگ جهان اعم از یهودیت و

ی برای انواع عقایدی است که بر رجوع گرایی دینی عنوان غیردقیق بنیاد(. 04  :244 فیرحی، )

در مسیحیت . تاکید دارند -و در دین مسیح، متون انجیلی -به تفاسیر دقیق و عینی متون دینی

شدن در کلیسا  معاصر، بنیادگرایی مسیحی واکنشی بر ضد الهیات لیبرالی و گرایش به دنیوی

سیحی و اسالمی وجود دارد، از های یکسانی میان بنیادگرایی م به اعتقاد برخی، شباهت. است

بودن اصول عقیدتی در جهانی پریشان و ناامن را نشان  این جهت که هر دو نیاز به قطعی

اندیشه (. ۱  : 24۲ دانش، )رسد این عقیده بسیار سطحی باشد  ن ر می دهند، اما به می

رغم پیشینه بسیار  علی ،ها و بنیادهای اصیل و کهن مفهوم رجوع به ریشه دربنیادگرایی اسالمی 

  یدمیپدیده نوظهوری به حسام  ،اجتماعی به شکل موجود  ن یعنوان جریان کهن تاریخی، به

 (. ۱ : 442 شوالیه، )یک سده ندارد از و عمری بیش 

شلود در   های سنتی ناشی ملی  بنیادگرایی اسالمی که از برخورد میان نوگرایی غربی و فرهنگ

خصوص در ایاالت متحلده  مریکلا تفلاوت دارد،     ینی در غرم و بهموارد بسیاری با بنیادگرایی د

ها با احساسات ناسیونالیستی شدیدی همراه است و در هر دو مورد رهبلران   هراند هریک از  ن

رسد یکلی از علواملی    ن ر می به. المللی حامی مواضع تهاجمی هستند دینی بنیادگرا در روابط بین

شود نیاز به تاکید دوباره بر ملتلی قدرتمنلد    فت بنیادگرایی میکه در تمام این موارد موجب پیشر

این پدیده بلا درجلات گونلاگونی    . های بنیادین دینی و فرهنگی است از طریق بازگرداندن ارزش
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توان  ن را در قالب مفهومی واحد همنون بنیلادگرایی جلای    شود و نمی به تمام ادیان مربوط می

 (.9  : 24۲ دانش، )داد 

گرایلی را   الزمه منطقی بنیادگرایی به معنای رجوع به نصوص مرجع، الزاماً خشلونت هر اند 

عنوان مثال به اشلم   های بنیادگرایی بودایی به در پی ندارد و از همین رو، انین نمودی در نمونه

نلد کله در نصلوص ملذهبی نلوعی رونلد        خورد، اما عموم بنیادگرایان اسالمی بر ایلن بلاور   نمی

گران، حتی اگر در نصوص مذهبی نوعی توصیه به خشونت  از من ر تحلیل. ردخشونت وجود دا

 هلر هم وجود نداشته باشد، باز فضای عمومی و کلی متن مقدس گویای  ن است و از ایلن رو،  

کنلد   بنیادگرای اسالمی در شرایط دنیای متکثر معاصر معموالً به طور خودکار تولید خشونت ملی 

های مختلف بنیادگرایی اسالمی به  ین بنیادگرایی و رادیکالیسم در نمونهرو، نوعی تالزم ب و از این

 نیلز  خاورمیانه در. دارد بنیادگرایی وجود از متنوعی انواع(. 04 : 244 فیرحی، ) خورد اشم می

نیسلت   تنوع بنیادگرایی این مساله،. است شمرده را ها  ن برخی از مصلی احمد .است انین وضع،

یابد، ماننلد   می تداوم کشی  دم در تنها و گردد می ظاهر گری وحشی با که است  ن مهاجم نوع بلکه

 .داعش اینک، و العدل جیش طالبان، القاعده،

تلوجهی  های قابلل های نوظهور بنیادگرای اسالمی است که دارای ویژگیداعش یکی از گروه

فلرد داعلش، خشلونت     ههلای منحصلرب  از ویژگلی  .دباشهای بنیادگرا میدر مقایسه با سایر گروه

کسرایی و داوری مقلدم،  ) کنند ها و افراد اعمال می ها نسبت به سایرگروه ست که  نا ای سابقه بی

اگر عنصر اصلی تعریف بنیادگرایی را تقابل با تجدد فر  کنیم، بایلد گفلت بلین    (.  4 : 242 

هلا بنیلادگرا    عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ اون همله سللفی   ، نسبتسلفیت و بنیادگرایی

بنیادگرایی در تخاصم بلا تجلدد   . هستند، اما بسیاری از بنیادگرایان، سلفی یا حتی مسلمان نیستند

: 242 حقیقلت،  ) کند، در ن ر گرفت توان  ن را بدون  ن ایزی که ردش می شکل گرفته و نمی

3۲4 .) 

نگلری را فلراهم    یتواند زمینه جزمل  بنیادگرایی می. گری در واقع همان بنیادگرایی است سلفی

هلا،   سللفی . گری وجهی افراطی از بنیلادگرایی اسلت   سلفی. گری شود کند و منجر به بروز سلفی

گرایی و بنیلاد ها و جهادگراهلا وجلوه افراطلی بنیلادگرایی هسلتند و از تلفیلق        ها، تکفیری وهابی

بخشلی از   کیلد بلر  سطور که در صدر اسالم هم خلوارد بلا ت   همان. اند نگری به وجود  مده جزمی

حضلرت عللی را بله     ،و بلدون تفکلر  « ع یملا  اهلل المجاهدین علی القاعدین اجراً فضل و»قر ن، 
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تلر   داعلش هلم نتیجله بنیلادگرایی جزملی و نلوع افراطلی        ؛شهادت رساندند تا به بهشت برونلد 

 .(3 : 242 وند،   یینه) گری است سلفی

بن  احمد است که عقایدشان را بهسلفیه، در تاریخ فرهنگ اسالمی لقبی معروف برای کسانی 

های سلفیه در قرن هفلتم، بلا طلرح مسلائل کالملی       اندیشه. اند کرده منسوم می( هل  39)حنبل 

، و در قلرن  (هل 1۱- ۲4) قیم جوزی ابن وی و شاگرد( هل134- ۲۲)تیمیه  سابقه از سوی ابن بی

عبلدالوهام   سثیر محمدبنت. احیا گردید( هل30۲ -    )عبدالوهام  دوازدهم از سوی محمد بن

تیمیه، خود را سللفیه   های سلفیه به نحوی بود که پیروان وی به پیروی از ابن در گسترش اندیشه

تمسک به قلر ن و پیلروی از سللف صلالح یعنلی       سلفیان شعار (.۲: 243 نژاد،  عدالت) نامیدند

ان سه قرن اولیله اسلالم   مسلمان ه تقریباًک و تابعین و تابعین تابعین است( ص)اهلل  اصحام رسول

 (.29: 244 رحیمی، ) دهندمیرا تشکیل 

گری در معنای لغوی به معنی بازگشت به گذشته و تقلید از گذشلتگان اسلت، املا در    سلفی

شود که  رمان خود را پیروی از سلف صالح و بازگشلت  ای اطالق میبه فرقه ،معنای اصطالحی

معنلای اصلطالحی   . داننلد ، صلحابه و تلابعین ملی   (ص) مبه اعمال، رفتار و اعتقادات پیامبر اسال

دیدگاه سلفیان دربلاره سللف   . تیمیه در قرن هفتم ایجاد کرد در بدعتی ریشه دارد که ابن« سلف»

سللفیان جدیلد   . گری در قرون اخیر شکل گیرد مذهب جدیدی به نام سلفیاست که سبب شده 

هلا،   به اعتقاد سلفی(. ۱4و  20 :241 علیزاده، )پذیرند عنوان منبع تشریع می عملکرد صحابه را به

فقیهلی،  )اندیشه و عمل اسالمی در طول زمان منحرف شده، و باید بله سراشلمه  ن بلازگردیم    

گرای افراطلی را در   های سنتی و معتدل تا سلفی گری طیف وسیعی از گرایشسلفی(. 30 :2۲۲ 

 (.09  :244 سیدنژاد، )گیرد بر می

عبدالوهام را مربوط به دوران سللفیان قلدیم    حنبل تا محمدبن ، از احمدبنباید پیروان سلفیه

. گیری سللفیان جدیلد   های شکل دانست و تجزیه امپراتوری عثمانی را  غازی برای پیدایش زمینه

توان در تبعیت از فهم و روش صحابه تابعان و محلدثان قلرن    ترین مبانی کالمی سلفیه را می مهم

فلسفی در بام  یات قر ن و روایات، ایملان تلام بله     -های کالمی ا تسویلدوم و سوم، مخالفت ب

تقدیم نقل بر عقل و توسعه مفهلوم شلرک    -ها فهمیده نشود  هراند معنای  ن -ظواهر نصوص 

نحلوی   ای است، بله  گرایی فرقه ترین جنبه اجتماعی این گروه نوعی جزم مهم. و کفر خالصه کرد

هلای مسللمان را باطلل،     دانند و دیگر گلروه  اجیه و قوم بر حق میکه فقط پیروان خود را فرقه ن
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ند، املا  ا سلفیان قدیم و جدید در بسیاری از مواضع ن ری مشترک. کگمراه و گاهی کافر و مشر

 اسلت « تکفیلر »کاربرد خشونت و اعتقاد راسلخ بله اندیشله     ،ترین وجه تمایز سلفیان جدید مهم

 (.۲: 243 نژاد،  عدالت)

ایلن جریلان   . اشلاره دارد  جریلان بنیلادگرایی  های معاصر به  گری در نوشته لفیاصطالح نوس

دارای دو خاستگاه کامالً متفاوت فکری بوده که نمود اجتملاعی مختلفلی نیلز در جهلان اسلالم      

جزیلره و انتشلار در    طیف نخست در احیای مجدد اندیشه وهلابی و خلرود  ن از شلبه   . اند یافته

هلای اخیلر نملود یافتله و طیلف دوم بلا الهلام از         ویژه در دهله  غرم بهجهان اسالم و انتقال به 

المسلمین مصلر   گذاران اخوان قاره رشد کرده و در اندیشه بنیان اهلل دهلوی در شبه های ولی اندیشه

به ویژه سید قطب پرورش و توسعه یافته و به جهان عرم و دیگر منلاطق جهلان اسلالم انتقلال     

های عقللی و شلهودی،    هایی اون ستیز با دانش توان در شاخصه را میهای این دو  تفاوت. یافت

گرایش به تکفیر، پذیرش مطلق سلف و پرهیز از هرگونه انتقاد نسبت بله  ن مشلاهده کلرد کله     

هلا و بلکله احیانلاً     ها به طور بارز هستند و طیف دوم فاقلد  ن  دارای این شاخصه ،طیف نخست

میلانی نیلز در ایلن بلین شلکل       یهای لبته روشن است که طیفها هستند و ا دارای نقاط مقابل  ن

هلای شلرعی و معتبلر جهلت      در جستجوی بنیادهلا و پایله   ،نقطه اشتراک هر دو طیف .اند گرفته

 .(4: 44۲ حنفی، ) است سازی جامعه نمود یافته ها در بازتولید اسالمی کارگیری  ن به

 در. شلوند  تقسیم ملی  جهادی و اصالحی ی،سنت دسته سه به به یک اعتبار سلفی گرایان  اسالم

بلاور   بله  .اسلت  جهلادی  سللفی  گرایان عنوان اسالم بر گروه داعش به نویسندگان تسکید مقاله، این

تلا   34۱ هلای   سلال  در قطب سید ظهور جهادی، سلفیه گفتمان یافتن نضج و شروع نقطه بسیاری،

 (.4۱: 249 سمیعی اصفهانی و دیگران، )شمسی است  294 

توان گفت تاریخنه ایلن جریلان بله     طوری که می فیت تاریخنه عمیقی در اسالم دارد بهسل

 ،کننلد  های سلفی جهلادی کله در علراق و سلوریه فعالیلت ملی       ناگردد؛ جری صدر اسالم باز می

در ایلن بلین بایلد بلین سللفیت تکفیلری و       . محصول تفکر اعتقادی همان جریان سلف هسلتند 

هلا تکفیلری    البته همله  ن  .و باید این دو را از یکدیگر تفکیک کردهایی قائل شد  جهادی تفاوت

هلا در   تکفیلری سلنتی کله خاسلتگاه  ن     ،جا دو بخلش وجلود دارد؛ نخسلت    هستند ولی در این

ایلن گلروه اخیلر وارد     .در مصر اسلت  ها  نو گروه جهادی تکفیری که خاستگاه  است عربستان

ردن اعتقادات خود در جامعله هسلتند، کله همله ایلن      ک دنبال عملی اند و به جریانات سیاسی شده
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رسلیدن بله    ،انداز این گلروه  اشم. هاست ت گرفته از اعتقادات خشک و خشن  نسجریانات نش

دنبال ایجاد خالفت راشده هستند؛ هم  کنند که به زیرا همیشه نیز عنوان می ،خالفت اسالمی است

داعش امتداد القاعده اسلت کله البتله همیشله     دنبال این هدف هستند زیرا  القاعده و هم داعش به

 (.3 : 214 پارسانیا، )حمایت مالی و سیاسی استعمار را نیز با خود دارد 

 علل اجتماعی گرایش به جریان داعش 
در میان مردم سراسر جهان، با وجود مشکالت و مسائل زیادی که ایجاد شده، نوعی 

ئولوژی خود، مردم جهان را که داار مشکالت داعش با ارائه اید. موعودگرایی شکل گرفته است

سوی خود جذم و در این راستا از اندیشه  اقتصادی، اجتماعی و روانی متعددی هستند به

دنبال  ن در منطقه  پس از واقعه یازده سپتامبر و تحوالتی که به. کند موعودگرایی استفاده می

کشورهای تحت هجوم  مریکا، از  خاورمیانه رخ داد، وضعیت معیشیتی و اقتصادی بسیاری از

دنبال  ن مردم  نرخ تورم و بیکاری افزایش یافته و به. سامان گردید جمله افغانستان و عراق، نابه

اما مسائل فقط محدود به . این کشورها با مشکالت مالی و اقتصادی بسیاری مواجه شدند

ها داار نوعی حالت  لحاظ اجتماعی نیز مردم این سرزمین مشکالت مالی نشده، بلکه به

 . هنجاری و سردرگمی شده و با بحران معنا و هویت مواجه گردیدند بی

. وجلود  ورده اسلت   های عمیقی در زندگی بشلر بله   شدن، دگرگونی فرایند نوسازی و جهانی

. نصلیب مانلده باشلد    توان یافت که از پیاملدهای ایلن فراینلدها بلی     ای را می امروزه کمتر جامعه

الشلعاع خلود قلرار داده     تنها زندگی مادی، بلکه ابعاد غیرمادی را نیز تحت شده نهتحوالت ایجاد

های جدید زنلدگی و    وردن به شیوه ساز سنتی و روی ها از منابع هویت گرفتن انسان فاصله. است

ها در تعریف کیستی خود داار شک و تردیلد   تفکر، از جمله عواملی است که باعث شده انسان

 (.2 : 240  بوستانی،)شوند 

 جسلتجوی  ضلرورت  حلاکم،  هلای  هویت کشیدن االش با به خاورمیانه منطقة در شدن جهانی

. است شده داده نیاز این به که است هایی پاسخ از نیز گری،سلفی. است تشدید کرده را غلط معنای

 گشلت جهاد، باز رهبری، شریعت، اون مفاهیمی بر تکیه با معنایی، انین کردن انحصاری ها با  ن

 بله   نکله  از بلیش  که اند ظاهر مقاومی به های هویت ایجاد درصدد سکوالریسم با تقابل و سلف به

 را گلرا  مقاوملت  اسلالم  باشلد،  بیرونلی  دنیلای خصلمانة   برابر در افراد از حمایت و انسجام ایجاد
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-لفیسل  سیاسلی  گفتمان اسالم تقویت به معنا، بحران تشدید با شدن کلی، جهانی طور به. شکند می

در دوران (. 44: 249 سمیعی اصفهانی و دیگلران،  )است  شده منجر خاورمیانه منطقه در جهادی

مدرن، عالوه بر کشورهای منطقه خاورمیانه، مساله بحران معنا و هویت، در تملام جهلان مطلرح    

 . گردیده است

برگلر  . اند هبرگر و گیدنز از جمله اندیشمندانی هستند که به تشریح مفهوم بازاندیشی پرداخت

معتقد است جامعة در حال تغییر و تحول، فرد را ناگزیر از بازاندیشی و اتخاذ تصمیمات متنلوع  

شلود و   تنها معطوف به جهان بیرونی است بلکه وارد ذهنیت فرد نیلز ملی   بازاندیشی نه. سازد می

دیگلران،  برگلر و  )شلوند   طی فرایند بازاندیشی، جهان و خود فرد به موضوع  گاهی تبلدیل ملی  

اند که باید دائماً  ای شدههای بازاندیشانه های مدرن تبدیل به پروژه به تعبیر گیدنز هویت(.   24 

رو، هویلت در دوران ملدرن    از ایلن . توسط خود افراد مورد تامل قرار گرفته و بازسلازی گردنلد  

 (.243 جالیی پور، )تبدیل به امری سیال و شکننده شده است 

گیلری و بسلط داعلش بایلد از اندیشله      رای تحلیلل عللل اجتملاعی شلکل    با نگاهی دیگر، ب

شلود،  گفتله ملی   (بلاوری  مسیح) 3گرایینجیمیا   موعودگرایی که در اصطالح به  ن میلناریانیسم

دوران گسترش و استقرار فضیلت یا شادمانیِ ع یم یلا  ] 2این اندیشة مبتنی بر هزاره. سخن گفت

بله  ([ 442 وبستر، )های حیات بشری  های دیرین و ناسازی رنجیافته یا رهایی از  حکومت کمال

 اگلر بخلواهیم  (. 914: 3009برللت،  )اشلاره دارد  ( گرایلی  هلزاره )موعودگرایی مبتنی بلر هلزاره   

ی  مثابله  بله  ،از رویکرد عرفی و اجتماعی با استفادهگیری ارزشی، و  را فارغ از جهت موعودگرایی

در ملتن   بایست کنیم، باید گفت این پدیده را میاختی بررسی شن اجتماعی و از من ر جامعه یامر

و  ن را  کلرد ی با ساختار اجتماعی مطالعه  جامعه و در میان مناسبات و شرایط جاری و در رابطه

 گرایلی،  گرایلی و منجلی   موعود. نمودهای دیگر اجتماعی، محصول جامعه تلقی  مانند سایر پدیده

است که نویلد دگرگلونی     تغییرخواهانه ایهاندیش ز بطن اجتماع،ای نشست گرفته ا عنوان پدیده به

دنبلال رهلایی انسلان از شلرایط نامناسلب       و به دهد یافته و نامطلوم موجود را می در جهان زوال

 .تحلیل است در واقع ظهور داعش نیز بر همین مبنا قابل. فعلی است

                                                           
1 Millenarianism or millenarism 

2 Messianism 
3 Millenium 
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گلاه بشلر را بله  ینلده معطلوف      در این میان مفهوم نجات و رهایی ناظر به ایزی است که ن

علدالتی خبلری    ای سرشار از عدالت و برابری یا دنیلایی کله در  ن از ظللم و بلی     دارد،  ینده می

 مدن شلرایطی خلاص    بنابراین، نجات، الجرم امری بالفعل و حاضر نیست، بلکه با فراهم. نیست

عالم و  خرالزملان نیلز   در کنار همین مفاهیم است که موضوعاتی همنون پایان . گردد محقق می

ریختن ن م موجود ضرورت   ورد؛ خصوصاً اینکه برای تحقق عالم مطلوم، بعضاً برهم سر بر می

دنبال  پذیرند، به ها وقتی شرایط فعلی را نمی در واقع باید گفت انسان(. 4 : 24۲ مودودی، )دارد 

گیلرد و بلا    ایی شلکل ملی  هل  سازی خواهند بود و در این راستا تجمعات و گروه تغییر و دگرگون

. تدریج جنبشی علیه وضع موجود به وقوع خواهد پیوست نگرانه به داشتن نوعی ایدئولوژی  ینده

 .گرا رخ داده است اتفاقی که این بار در شکل جریانی دین

هلای شخصلی زنلدگی و اهلداف فراملادی       دنبال نوعی معنابخشی به عرصه ها به این جنبش

بلراون،  )ا بیش از  نکه نهادمند و سخت باشد، غیررسمی و نلرم اسلت   ههستند و نیز ساختار  ن

 هویلت  بحلران  و معنلا   بحلران  دالار  معملوالً  فرهنگی لحاظ بههایی  انین جنبش(. 244:  44 

وجلود داشلته باشلد و     3سردرگمی باشد و   هنجاری هستند؛ در واقع، اگر در جامعه بی اجتماعی

داشته باشد، با ظهور رهبری فرهمند، احتملال وقلوع جنلبش     جامعه در بستر ادیان ابراهیمی قرار

ی موعودگرایانله، ارتبلاط تلام و    ها و جنبش ها از این رو، ظهور و افول فرقه .کند افزایش پیدا می

اقشاری کله در دوران گلذار و   . تمامی با وضعیت برزخی و ناگوار اقشار فرودست اجتماعی دارد

شلود   شان بریده می بندی دیگر، پیوندهای اجتماعی صورت هبندی اجتماعی ب انتقال از یک صورت

ی  های ناشی از مرحلله  ها و ناکامی اضطرام. خورند اطمینانی، غوطه می و در دریایی از رنج و بی

 شلود  ءی زریلن، احیلا  ا هلا و اعتقلادات سلنتی در خصلوص  ینلده      شود اسطوره گذار، سبب می

 (.۱3:  24 پور،  جالئی) 

ایطی با شناسایی نیاز مردم جهان به ظهلور منجلی و بلا تحلیلل عواملل      داعش، در انین شر

و با کملک ابزارهلای ارتبلاطی و تبلیغلاتی     ( مشکالت مالی، اجتماعی و روانی)ساختاری جوامع 

گیری جامعه  رمانی توانسته است با  پیشرفته در فضاهای واقعی و مجازی و با وعده تحقق شکل

بخش نسبت به  ینده و نوعی امید جهلانی و بشلری    انی و امیدارائه نوعی ایدئولوژی جذام، جه

                                                           
1 Anomie. 

2 Disorientation. 
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های فردی و اجتماعی، بخش ع یمی از مردم دنیا را به سلوی خلود جلذم     رفت از رنج به برون

کند و با نوید تشکیل حکومت جهانی در افق روشن  ینده در نسل جلوانِ ملسیوس و سلرخورده    

های مختلف کشلورهای عربلی    لی که از طیفمسلمان سراسر جهان، امیدی جدید ایجاد کند؛ نس

مانند یمن، مصر، عراق، سوریه گرفته تا جوانان مسلمان اروپایی و  مریکلایی بلوده و هلر قشلر،     

 . دنبال ظهور منجی هستند دالیل خاص خود، سرخورده و مسیوس و به به

 بحث و نتیجه گیری -5
ها از جمله نشریه دابق پرداختیم و با  من ور بررسی ایدئولوژی داعش، به تحلیل متون اصلی  ن به

ایدئولوژی داعش، بر ( ها دال)های مختلف این نشریه، کلمات کلیدی  تحلیل محتوای شماره

هجرت، جهاد، دعوت، خالفت : اساس اهمیت و فراوانی تکرار، استخراد شد که عبارتند از

 . اسالمی، بیعت، شهادت، نفاق، امامت و  خرالزمان

 . ها، به بررسی ایدئولوژی و گفتمان حاکم داعش پرداخته شد این دالبا استفاده از 

شود کله تجربیلات و انت لارات انسلان را      ایدئولوژی به مجموعه عقاید و باورهایی گفته می

به بیان دیگر ایدئولوژی گفتمان  مرانه و اقتدار میزی است که فرمانبردای، تبعیلت  . دهد شکل می

 (.94: 249 خدایی، )را انت ار دارد  ارای ما و اون و انقیاد بی

. شلود  تمام مسلمانان جهان  غاز ملی « دعوت»بر طبق ایدئولوژی داعش، جهاد در راه خدا با 

بلرای بیعلت بلا    . اسلت « حکومت اسلالمی »با خلیفه مسلمین برای تشکیل « بیعت»مرحله بعدی 

تلوان بله    بلاره ملی   در ایلن . کلرد « هجرت»ترین مکانی که او  نجا قرار دارد  خلیفه باید به نزدیک

سخنرانی ابوبکر بغدادی، سرکرده گروه داعش، در حال سخنرانی روی منبری سنگی در مسلجد  

هلای خلود    او در خطبه. جامع نورالدین یکی از مشهورترین اماکن مذهبی شهر موصل اشاره کرد

ننلد و بله دوللت    خواهد جهاد ک ها می مسلمانان را به تشکیل حکومت اسالمی فراخوانده و از  ن

 (.41: 242 غفاری هشجین، )اسالمی عراق و شام بپیوندند 

هلا    ن. است« هجرت» لذا یکی از محورهای اصلی ایدئولوژی این گروهک تروریستی مفهوم

هجرت را امری اجباری و وظیفه اصلی هر مسلمانی اعم از زن و مرد دانسته و تنها افراد نلاتوان  

دادن ضرورت این امر، زملان حاضلر را ماننلد زملان      برای نشان. کنند را از این قاعده مستثنی می

گونه که مهاجرین و انصار برای برپاداشتن دیلن خلدا و در    دانند و معتقدند همان پیامبر اسالم می
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اکنون نیز نیاز است تمام مسلمانان جهان از هر طایفه و رنلگ   راه خدا به مدینه هجرت کردند هم

ها   ن. کومت اسالمی و در راه دین خدا به سرزمین شام مهاجرت نمایندو نژادی برای تشکیل ح

قلملداد کلرده و تملام    « جهلاد فلی سلبیل اهلل   »این مهاجرت از سرزمین خود به سرزمین شلام را  

. داننلد  کنند و هجرت را اولین گام برای شروع جهاد مسللمانان ملی   مسلمانان را به  ن مکلف می

را مقصد مهاجرت مسلمانان جهان دانسته و دلیلل انتخلام ایلن    ایدئولوژی داعش سرزمین شام 

 .کنند سرزمین را با استفاده از روایاتی از پیامبر اسالم، توجیه می

بنابراین مسلمانان تمام جهان با دعوت دین و با توکل بر حمایت خداوند، هجرت خود را به 

بعد از . کنند ت اسالمی بیعت میسرزمین شام  غاز کرده و با خلیفه مسلمانان برای تشکیل حکوم

را  انلد و  ن  درباره جهاد، فتواهای بسیاری صلادر کلرده  . رسد می« جهاد فی سبیل اهلل» ن نوبت به 

 .اند یکی از وظایف اصلی مسلمانان دانسته

ایلن  . ها شلود   ن« شهادت»دانند حتی اگر منجر به  ها غایت جهاد را پیروزی مسلمانان می  ن

تفاده از  یات و روایات شلهادت را املر متعلالی دانسلته و مرتبله شلهدا را بلاال        ایدئولوژی با اس

 .برند می

در نهایت با هجرت، جهلاد در راه خلدا و شلهادت، حکوملت اسلالمی مانلدگار و وسلیعی        

در پایان باید اضافه نمود که این گروهک . تشکیل شده و در سراسر جهان گسترش خواهد یافت

 .نیز اعتقاد داردتروریستی به ظهور منجی 

ای بود از ایدئولوژی داعش، حال با ن لر بله ایلن مبلانی ن لری و ایلدئولوژیک        این خالصه

توان گفت داعش با توجه به نیاز موعودگرایی جهانی و با تحلیل مشکالت مالی، اجتملاعی و   می

 ینلده،   روانی جوامع معاصر توانسته است با ارائه نوعی ایدئولوژی جهانی و امیدبخش نسبت به

با استفاده از ابزارهای ارتباطی و تبلیغاتی پیشرفته در فضاهای واقعی و مجازی و با وعده تحقلق  

 .گیری جامعه  رمانی، بخش ع یمی از مردم دنیا را به سوی خود جذم کند شکل
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