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 دهیچک
ک سو  یاز   ی اجتماع  یروهایان نیده میچیرسد که حاصل مناسبات پیک به نظر میژئوپلت  یادهین نگاه، داعش پدیدر نخست

م  یتار بر آنن نوشیاما در ا  ؛ق داردیر تطبیپذات مشاهدهیل با واقعین تحلیاگر سوست. یاز د  ی المللنیو ب  ی اسیس  یروهایو ن

راست.  گبا اسالم عقل  یجد  ۀگرا و در مقابلو نص  یقاً اعتقادیعم  یادهی، پدیاسیمناسبات س  یم داعش در ورایکه نشان ده

  یاهافت که از نگاه داعش، خوانشیم یکند. آشکارا درخواهی دا میپ  یته مفهوم بهتر ینجاست که تقابل داعش با مدرنیا

ش  تال   ی سلف  یکردیشده است. داعش با رو  ی نیگاه نقل در خوانش دیشدن جارنگکم  ی انه از اسالم عامل اصلیگراعقل

منقول    درک امر   یِصرف برا  ی استنتاج کرده و امر معقول را به تالش  ی نیهات خود را از درون منقوالت دیکند مطلقاً توجیم

  م است و یقد  یامر   یایر احید در مسیجد  ی دانست؛بلکه تالش  یدیجد  ۀدیپد  توان داعش را ی ن حال، نمیمنقاد کند. با ا

 برخوردار است.  ی و فقه  یم فکر یمستق  ۀکم از هفت قرن پشتواندست

ر  ینظ  ی م داد که معارفیم پرداخت و نشان خواهیداعش خواه  ی دولت اسالم  ی مستندات فقه  ین نوشتار به واکاو یدر ا

ان و  یزدیدادن، قتل اسوزاندن و زجر مانند زنده  ی ارتداد، داراالسالم و دارالکفر و اعمالر، هجرت،  یجهاد، امامت، تکف

ارجاع به امر منقول    و   ی م استنباطات فقهیمستقۀ  جیاست باشد، نتیس  یش از آنکه مقتضایگرفتن زنان و کودکان، پی بردگبه

 است.

 .یگر یسلف،  ی، دستگاه فقهی، اسالم عقلی: داعش، اسالم نقلیدیواژگان کل
 

 مقدمه
اعش فراهم  روان دیرفتار پ  یرا برا  ی هات فقهیم پرداخت که توجیخواه  ی نیادیم بنیصورت مختصر به مفاهن مقاله بهیدر ا

ر کنند و دربرابر دشمنان خود سرسخت و  یخدا تفس  یخود را در طول رفتارها  یکند رفتارهای آورد و آنان را مجاب می م

د.  شو یراب میها سهستند که فقه معاصر داعش از آن  ی فقه  یانهیشیپ  یم داراین مفاهیاپروا ظاهر شوند. البته  ی ب

به امر منقول است؛    ی شه و عمل اسالمیارجاع اند  یبرا  ی داعش در مجموع تالش  یهاان شد، آموزهیتر بشیطورکه پهمان

ح  یتوضقابل  یر گی داعش فقط در بستر سلف  رو نیخورد؛ ازایوند میپ  ینگر ف و گذشتهیتسل  ی خود با نوعیخودکه به  ی تالش

« سلف» ۀاز ماد    ی تر است. عبارت سلفپررنگ  ی سلف  یهار نحلهیاس با سایآن در ق ۀانیگران تفاوت که وجه عملیاست؛ با ا

« السابقون» یعنیامبر و بعضاً اسالف صالح، یپ  ی عنیگاه سلف صالح، یت و جایگذشته گرفته شده است و به اهم  یمعنابه

ث  یاصحاب حد  توان در عبارتی م  را« سلف  ۀائم»ا ی« از سلف  یرو یپ»کند، عبارت یان میب  ی که زمرلگونهشاره دارد. آنا

 (. 73و   73م، ص5991، یافت )زمرلیدر قرون دوم و سوم 
                                                           

 . استادیار پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  1
 .12/4/79؛ تاریخ تأیید: 12/3/79تاریخ دریافت: 



ه در کتاب  به آنچل،  یز از تأوینان با پرهیوند خورده است. ایپ  یان ثور یحنبل و سفانس، احمدبنبنبا نام مالک  یگر یسلف

تا،  یب  ،یاند )شهرستانها نشدهنپردازند که سلف متعر ض آن  ی داشتند و بر آن بودند به مسائل  مانیآمده است ا و سنت

 (. 503و   507ص

« حنبلاحمدبن»دشان به یبودند عـقا  ی چهارم ظاهر شدند و مدع  قرن  حنابله بودند که در  از  یون افرادیواقع سلفبه

رو  روبه  ی حنبل  یازجانب علما  ییهاچالش  با  یی نان ازسویبرگرفته است. ا« سـلف صالح»د و آرا را از ین عقایا  یدد. و گر ی برم

انستند،  دیم  ی قیحق  یمعنابه  ی اشاعره که خود را سلف  یبا تضادها  یی را قبول نداشتند و ازسـو  ی ن عنوانیبودند که چن

د  یدوباره بخش  ی حنبل جاناحمدبن  ی د، به فقه سلفیجد  ی ق( با قرائت326-665 )م ی ه حرانیمیتشدند. بعدها ابنی ر میدرگ

  ی بحانکه جعفر سگونهافت. آنیراه   ی اسالم  یاست کالن کشورهایعبدالوهاب به سمحمدبن  یهان فقه با تالشیو سپس ا

سعود سعود ــ بزرگ آلمحمدبنشدن  توان در همراهیعبدالوهاب را ممحمدبن  ی اسیعطف ارتباطات س  ۀکند، نقطی ان میب

 (.23و   21ش، ص5761، یدانست )سبحان  یــ با و 

و    داراالسالم  ین مرزهاییتع  یل جهاد و تالش براین خود، ازقبیادیسرعت وجوه بنسعود بهآل یگر ین، سلفیباوجود ا

 افت. یق یترق  ی اسیمصالح س  ۀیآن در سا ۀانیادگرایبن  یهاهیمادارالحرب را از دست داد و درون

ند، بر آن شدند  افتیسرپناه ی م و بیتی ی، جهان اسالم را طفلیخالفت اسالم  ی ون که پس از فروپاشی، سلفیتین وضعیدر چن

 دند. ید برگزخو   ی و روش  یمت فکر یعز  ۀنقط  ۀمثابه را بهیمیتن راه، عمدتاً ابنیرند و در ایرا به دست گ  یی گرای پرچم سلف

ه  یسلف  ۀقیطر  کـه مخالف  یز یح چـیح و نقل صحیصر  در عقل»دانست و نوشت:   ی قت سلفید طریز مؤیعقل را ن  هیمیتـابن

که بعدها    یح قرار داد؛ امر یمت خود را نقل صحیعز  ۀل، نقطیدل  ۀ(؛ اما در اقام16تا، صیه، بیمیت)ابن« ندارد  باشد، وجود

افت ی یوجه آشکارتر « قت سلفیطر»و « محض  سنت» از  یرو ی، بر پیلو یداحـمد برین مکتب، مانند سیروان ایپ  ۀیدر توص

 (. 35و   39ش، ص5733ان، ی)فرمان

 

 

 

 دانش داعش    ی هات نقلیتوج
نظام دانش داعش را    ی عبارتو به  یفکر   ی م کرد که مبانیداعش اشاره خواه  ی دستگاه فقه  ین اجزایترنجا به مهمیدر ا

هات  یوجان تیهات، به بین توجیان ایبنا شده است. پس از ب  ی مشخص  ی هات نقلیتوج  ۀیکه برپا  ی دهد؛ نظامی ل میتشک

 م پرداخت.یکنش دانش با ذکر چند نمونه خواه  ی نقل

 

 . جهاد  1

کُم  یلَ کِتَب عَ »رود: یبه شمار م  ی از واجبات اله  ی کین اسالم یات قرآن است و در دیدر آ  یدیم کلیاز مفاه  ی کیمفهوم جهاد 

« ْم الَ تَْعلَُمونَ ْعلَُم وَ أَنتُ یئاً وَ ُهوَ َشرٌّ لَّکْم وَ الل ُه یرٌ لَّکْم وَ َعَسى أَن تُِحبُّواْ شَ یئاً وَ ُهوَ خَ یوَ َعَسى أَن تَکرَُهواْ شَ   الِْقتَاُل وَ ُهوَ کرٌْه لَّکمْ 



  یاهی ژگیو  یداعش، دارا  ی حکومت اسالم  یان اعضایژه در میوجهاد، به  ی مفهوم  یبندن، صورتی(. باوجود ا256(: 2)بقره)

 اند. امدهیشبه به وجود نکیاست که البته   ی خاص مفهوم

  یانهیشیپ  یکم داراکه داعش دارد، دست  ی داعش، مفهوم جهاد با قرائت  ی ن در دستگاه فقهیادیم بنیر مفاهیهمچون سا

ن  یاول  یکرد. و مشاهده  « هیمیتاالسالم ابنخیش» یهایپرداز هیتوان در نظریرا م  آن ین مبادیهفتصدساله است و نخست

کتاب و رساله(     13)حدود  یآثار و  ی جهاد پرداخت و در تمام  ۀصورت منظم و منسجم به مـسئلکه به  بود  مسلمان  ۀمتأل  

کردن  ه مثلهش رفت کیتا آنجا پ  ی حت  یتداوم دارد. و   یدیکل  ی صورت مفهومافت منصوص بهیر و دریک تفسیمفهوم جهاد با 

 ق(. 5153قاسم، شمرد )نک: بنیز میز جایکفار را ن

  یالمودود  ی جهاد پرداختند. ابواالعل  ۀو قطب، به مقول  ی، ازجمله مودودیاز متفکران اسالم  ی ز برخید نیدر دوران جد

فقط    ،یکرد و یکرد. بنا بر رویت خدا دفاع می، از حاکم«ژان بدن»ت دولت یحاکم  ۀینظر  یبود که به جا  یهند  یمتفکر 

  یث استخراج کرد. و یات و احادیان آید از میقانون را با  یل برایدارد نه مردم؛ لذا منبع اص  یگذار خداست که حق قانون

 ,Bagader, 2005)ا برگرفته از اقتدار دولت باشد، مردود است ین داشته یکه منبع جدا از د  ی معتقد بود هرگونه قانون

p.114)دولت،    تیحاکم  یت خدا به جایحاکم  ۀدیرش ایبا پذ  یرفت. و یپذ  یمودود  یهاشهیاز اند  ی قیر عمید قطب تأثی. س

  یز به دست جمال عبدالناصر اعدام شد. و یت نیحاکم در مصر کرد و درنها  یهاعمر خود را مصروف مبارزه با دولت  ی تمام

به آن    مربوط  ی اسیمدرن و نظام س  ۀبا جامع  ی ار دشمنیعس تمامیتند  یرا و یگرا به اسطوره مبدل شد؛ زجوانان اسالم  یبرا

 بود )همان(. 

م  ، اسال یگرا کرد. از نظر و اسالم  ی نـظام  یهاگـروه  اتیو آن را وارد ادب  ی جهاد را بررس  ۀصورت مـبسوط واژ د قطب بهیس

  ی(. و 253ش، ص5763د قطب، یت آمـده اسـت )سیبشر  یها و آزادانسان  نجات  یبرا  بخش است کهیآزاد ی جنبش

و سپس شهادت در راه خدا و    داردامـنهو   ریگیست. اگر هـست کـه اسـالم مبارزه و جهاد پیا نیت ا هسیاسالم »د: یگویم

و    حیاند و به تسباش آن است که همه به ورد و ذکر مشغولست، نشانهیاگر ن  است و  در راه حـق و عـدالت و مساوات

)همو، « و عـدالت ببارد  یو آزاد  ر و بـرکتیآسمان خـ خـود ازاند و صبح و شام منتظرند که خودبـهدهیسـجاده چـسب

ح  یصح  ی ست قانونیبودن ابعاد مختلف انسان، بشر قادر ندهیچیل پیدلحکومت معتقد است به  ۀدربار   ی(. و 73ش، ص5732

(.  39ش، ص5719، همواست )  ی ت از احکام الهیکند و  مجبور به تبع  یگذار د خود قانونیخود وضع کند؛ لذا نبا  ی زندگ  یبرا

 (. 501ش، ص5766داشت )کوپل،   ی مصطف  ی، ازجمله شکر یبر مجاهدان مسلمان پس از و   ی میر مستقیاو تأث  یهاشهیاند

دارد.    یی اهن متفکران تقارنیجهاد با افکار ا  ۀنیداعش در زم  ی رو بود که افکار دولت اسالمنین سه متفکر ازایاشاره به ا

ق تحق  یدارد و برا  یابزار   ی تیو قطب ماه  یمودود  یها جهاد براگزاره  ی که اگر در برخن نکته را فراموش کرد  ید اینبا

ود؛  شی ک آرمان بدل میرود و خود به ی ز فراتر مین نیاز ا  ی ابد، در قاموس فقه داعش، جهاد حتییضرورت م  ی اله  یهاآرمان

ن  یاسالم د»با عنوان   یادر مقاله  ی دولت اسالم. ین جنگ و جهاد است نه صلح و دوستیکه از نظر داعش، اسالم دیی تاجا

انات  یها و جرهشیر اندیاز مسلمانان تحت تأث  ی کند که برخیان مین خود )دابق( بیشیپ  ی سازمان  ۀیدر نشر« ر نه صلحیشمش

ن  ید اسالم نه دین صلح است؛ حال آنکه اگر به سنت و قرآن مراجعه کنند، خواهند دیکنند که اسالم دیعنوان م  یفکر 



 .Dabiq, Issue7, p)گرداند، مرتد شده است   یکه از آن رو   ی الله است و هر مسلمانلیسب  ی ن جنگ و جهاد فیصلح که د

20-25) . 

  ۀیتر و در نشرشیرد. اگر پیگی تر به خود مکالیراد  یا، چهره«هیروم» یعنید داعش، یجد  ۀن نگرش به جهاد در ماهنامیا

 ب دارالکفر است. ینجا جهاد فقط ناظر بر تخریدابق جهاد ناظر بر وجه بنانهادن داراالسالم بود، در ا

کفو خود ا همب  یشتر یب  ی کیافته و شباهت تاکتیت یداعش مرکز  ی ش در دستگاه فقهیش از پین نگرش، جهاد بیا  ۀیدر سا

  ی سالمغات دولت ایتبل  ی آن، به منبع اصل ۀیف چاپ نشرن ماهنامه متعاقب سقوط شهر دابق و توقیابد. اییم« القاعده»

تار  خواس  ربط دارد که  مجله  یگرفته شده است، به محتوا  کـه از نـام شهر رم« هیرومـ» ۀک سو، انتخاب واژ یبدل شد. از 

  یهاوهیراهکـارها و شـن مـجله  یا  در  که  کند؛ همچنانیف میاست که آنان را کافر توص  ی غرب  یاز کشورها  یکشتن افراد

ات  یون )عملیاده توسط کامیرگرفتن عابران پیات لندن( و زیچـاقو )عمل  ۀلیوسبه  یستیات تروریعمل  یاجرا  یبرا  یمتعدد

  ات، به مخاطبان آموزش داده شدهیح و بـا جـزئیصورت صـراست، به  مشهور  زمیونیکام  س و استکهلم( که بهین و نیبرل

د، ی)پورسعشود   یادآور ی مخاطب  یبرا  یبیصل  یهاخ جنگیروسـت کـه تاره ازآنی، انتخاب عنوان رومگر ید  یازسو  است.

 (. 560ش، ص5796

  مدهآ ل جهادیعنوان فضامشخص به  ۀد شـده و پنـج گزار یجهاد تأک  یهالتیبر فض  مباحث  ه در اوجیسوم روم  ۀشمار   در

  ۀجهاد قل»، «مـردم است  نیبـهتر  مـجاهد»، «مان استیاز ا  یاجهاد شعبه»، «کندی نم  یبـرابر   با جـهاد  ی چ عملیه»است: 

 ش(. 5796د، ی، به نقل از: پورسع (Rumiyah, Issue 3, p.13«دربرابر آتش  مجاهد  محافظت  ۀیجهاد ما»و « اسالم است

  یی ربنایم که منطق زیکنی مشاهده من حال،  یرسد و در عی ن نگرش به اوج خود میه ایدوم و سوم روم  یهاشماره  در

عار  م که اشیصحابه هست  ۀر یاز س  ین شماره، شاهد نقل خبر یاست. در دوم  ی و ارجاع  ی ز همچنان صرفاً نقلیاستدالالت ن

 ».ار ماهر بودندیکاربردن آن بـساست که صحابه در به  ی سالح  چاقو»دارد: ی م

ــ که   اشرافبنکعب ــ یهودیمـسلم در تـرور طاغوت محمدبـن  کند کهی ت میدر مصنف خود روا  یصنعان  عبدالرزاق

ناسب  م  یالهیبـپرسد چرا چاقو وس ی کرد. ممکن است کـس  استفاده  خنجر  ی را داده بود، از نوع  یالله دستور قتل و رسول

ه  یتهقابل  ی آسانجا و بههر   است که در  ی ست، اما سالحیحـمله بـه کفار ن  یبـرا  لهین وسیو بهتر  حمله است. چاقو تنها  یبرا

ه پرداخته  یل نقلیوسا  از  استفاده  حمله با  آموزش ترور، به  یهاهیشوال  یهاکیتـاکت  ل عنوانیه، ذیسوم روم  ۀاست. در شـمار 

 شده است. 

ز است،  یبرانگآن گمان کـردنچاقو که حمل  خالفبر »د شده است: یه بر چاقو تأکینقل  ۀلیوس  یآموزش، بر برتر  نیا  در

  ۀیقلن  ۀلید شده است وسین تأکیهمچن« شود.ی رمشکوک محسوب میو کامالً غ  یک امر عادیجهان   ی تمام  در  کردنی رانندگ

شلوغ در    و مراسم  هاز جشنین حـمله نیا  یو اهداف مناسب برا  است  بار  ون پر ازیکام  یمردم عاد  کشتار  یآل برادهیا

روها و محل  ادهیها، پوالیباز، فست  یفضا  یو بزرگ(، بازارها  ی اصل  یهاابانیرو )خادهیپ  یدارا  یهاابانیباز، خ  یفضا

ل حـمله با چاقو پرداخته شده و محل ز بهیه نیچهارم روم  ۀشمار   . دراست  ی اسیس  تظاهرات مناسب    یهاآموزش مـفص 

  ش(.5796د، یبه نقل از: پورسع   (Rumiyah, Issue 4, p.8-9ه است ذکر شد  ممنوعه  یآل و چاقوهادهیا  یحمله، چاقوها



  ۀدربار   ی عقل  ۀانیگرار مباحث عملیاز صحابه است و سا  ی ثیمت جهاد با چاقو نقل حدیعز  ۀاق بحث نقطیس  ی گواه

ده  یمباحث داعش د  ی است که در تمام  یی ن الگو، الگویدارد. ا  ی و تبع  ین سالح فقط وجه ابزار یچندوچون استفاده از ا

ا به آن،  در نظر گرفته شده و با اتک  ی و عمل  یفکر   یاتکا  ۀعنوان نقطن معنا که نقل از سلف صالح و صحابه بهیشود؛ به ای م

 شود. یم  یگذار استیو س  یگذار هدف

 

 . امامت2

را با عنوان   یامقالهشود،  ی محسوب م  ی خالفت اسالم  ی سازمان  ۀیدابق که نشر  ۀینخست نشر  ۀدر شمار   ی دولت اسالم

امبر  یز پا  ی ثیمنتشر کرد که خود مشتمل بر پنج بخش بود. در بخش نخست، حد« م استیمفهوم امامت از آِن ملت ابراه»

شود؛  یکهنه م  یکه جامه بر تن و گونهشود؛ همانیکهنه م  یمان انسان در درون و یهمانا ا»د: یفرمایشود که می نقل م

تبر  آن را مع یی کند و سند روای م نقل میث را الحکین حدیا« ا کند.یمان را در قلب شما احید تا این از خدا بخواهیبنابرا

ا شده است، به  یشود به دست داعش احی م که ادعا مین بخش، ملت ابراهیا  ۀدر ادام   .(Dabiq, issue 1, p.20)داند یم

انان  مان در قلب مسلمید ایان شده است که داعش تجدیو بده  یه گردیاز دارد، تشبیا نیمان انسان به خدا که به احیهمان ا

  ی اند منظور زن ناداننحل اشاره شده است که علما گفته  ۀسور   91 ۀیر آینو بر تن آنان است. در ادامه، به تفس  یاو جامه

 . ن ابطاالت برکنار استیم از ایکه ملت ابراهی کند؛ درحالیبافد و از نو پاره میرا م  یااست که جامه

  ه و آله(یالله عل  ی )صلامبریعمر از پبنعبدالله»شود: یان مین بیچن« یاسیامامت س»ن مقاله با عنوان یدر بخش دوم از ا

  ۀز چوپان است و دربرابر دستیخود مسئول و امام ن  ۀدربرابر دست  ی ک چوپان است و هر چوپانی ینقل کرد که هر انسان

ن  یشود. در بخش سوم اید میتأک  ی اسیت امامت سیو در ادامه بر اهم  Dabiq, issue 1, p. 2)22-(23« خود مسئول است

ت.  بدل شده اس  ی نیک مفهوم تزئیاز مسلمانان زدوده و به   یار یم از قلب بسیهمانا مفهوم ملت ابراه»مقاله آمده است: 

  یجار   و   ین سار یقانون خدا را در زمک امام واحد اقتدا کنند تا دوباره  ید مسلمانان به یت باین وضعیبردن اانیازم  یبرا

  یی داج  ۀدیسم و ایسکوالر  ۀکنندت مفهوم گمراهیشه در تقویف مفهوم امامت در عصر حاضر، ریل تضعیند. همانا دلینما

   .(Dabiq, issue 1, p.24)« است داردین از سید

درقبال مردم اشاره شده است   یسالت و ر   ۀم دربار ین مقاله به دستورات خدا به حضرت ابراهیدر ادامه و در بخش چهارم ا

(Dabiq, issue 1, p.26)  ان شده  ی، ب«ل استیهمان امامت اص  ی دولت اسالم»ن مقاله با عنوان یو در بخش پنجم و آخر ا

م"  یمفهوم "ملت ابراه  ین مصداق برایامامت در مناطق تحت امر خود، بهتر  ۀضیفر  ۀبه اقامباتوجه  ی دولت اسالم»است: 

 «کرده است.  ین شکل ممکن ــ احکام خدا را جار یرود. داعش تاآنجاکه در توانش بوده است ــ به بهتریبه شمار م

لَِّة إِبْرَاهِ یوَ َمن »د: یفرمایبقره اشاره شده است که م  570 ۀیدر ادامه به آ نَاُه  یَم إاِلَّ َمن َسِفَه نَْفَسُه وَ لََقِد اْصطَفَ یْرَغُب َعن مِّ

نْ   ی فِ  الِحِ   ی نَُّه فِ ا وَ إِ یالدُّ م  یراهرا ما ابیخرد؟! زی جز مردم بگرداند، به  یم رو ین پاک ابراهییکس از آَن: و چهیالآِخرَِة لَِمَن الصَّ

                                                           
م مسئول عن رعیته، فاألمیر علی الناس راع، و هو مسئول عن رعیته، و الرجل راع علی اهل بیته و اال كلکم راٍع و كلک». احتمااًل به این حدیث اشاره دارد:  (2)

)دیلمی، ارشاد القلوب، « هو مسئول عنهم، فالمرأة راعیة علی اهل بیت بعلها و ولده، و هی مسئولة عنهم، اال فکلکم راع و كلکم مسئول عن رعیته
 (.284ص2ج



گفته استدالل  شیپ  ۀیدر ادامه با استناد به آ« ستگان است.یم و البته در آخرت هم از شایدیا )به شرف رسالت( برگزیرا در دن

ن  ینکه هرکس از ایاست و ا  ه السالم(ی)عل میه مشخص است، امامت از آِن ملت ابراهیمتن آ  طورکه از همان»کند: ی م

م  یکه از ملت ابراه  ی هیکرده است و بر هر دانشمند و فق  ی گردانین ملت بزرگ رو یاز ا  ی کند، از بخش  ی گردانیامامت رو 

هاست  نآن نباشد و بر آ یا نابودیف یتضع  ی د و درپینگو  ی سخن  ی ه امامت دولت اسالمیکند، واجب است تا علیت میتبع

ن را داده است ــ امامت  یزم  یفتح و اتحاد و استقرار مذهب بر رو   ۀــ که خداوند به آن وعد ی که بدانند دولت اسالم

  وان پستیشود و میکند، مرتد شناخته م  ی چین هرکس از اقتدار آن در قلمرو آن سرپیوچرا را بر عهده دارد؛ بنابراچونی ب

 . (Dabiq, issue 1, p.27)« دیجنگ  یاز اتمام حجت، با و 

 

 . هجرت 3

ن  یتالش کردند ا  ی متفکران اسالم  ی ن در دوران معاصر، برخین اسالم دارد. باوجود ایبه قدمت د  ی خیهجرت تار  ۀآموز 

که    ید قطب و مودودیس  یهانمونه، آموزه  یبازگردانند؛ برا  ی اسالم  ۀا کنند و به قلب کنش جامعیاح  ی نوعمفهوم را به

کنند و  ی اد می« استضعاف» ۀدانند و از آن به مرحلینخست آن را هجرت م  ۀجهاد را ناظر بر دو مرحله دانسته و مرحل

ن  ینو  یاز نمونهی(. داعش ن516ش، ص5737ور، ین امر است )کدیاز هم  یانامند، نمونهی م« نیالتمک»پس از آن را   ۀمرحل

« ندارد  یی و بدون هجرت، جهاد معنا  ی بدون جهاد، زندگ»دارد: یکه إشعار میی هجرت است؛ تاجا  ۀضیفر  یایاح  یبرا

(Dabiq, issue 3, p.31)ر  غات خود را بیداعش مستنبط است، داعش تبل  ۀینشر  یهانگارنده از نگاشته  یکه براگونه. آن

مان و هجرت  یاز دارالکفر به داراال  ی ق؛ هجرت آفایو هجرت انفس  ی دو قسم هجرت متمرکز کرده است: هجرت آفاق

 ا به صدق و صفا. یس و ریاز تدل  ی انفس

 

 یهجرت آفاق

  اتیرسالت است؛ چراکه مفهوم هجرت در ادب  ین حلقه از اجرایز گفته شد، هجرت نخستین نیش از ایکه پگونههمان

را    ی صلا  ۀدابق ــ پنج مرحل  ـخود ـ  ی سازمان  ۀیافته است. داعش در نشریم انعکاس یطور مستقبه  ی سازمان خالفت اسالم

 کند:یم  ی اسالم معرف  یی برپا  یبرا

 .(Dabiq, issue 1, 38-39)خالفت   ←ن یتمک  ←طاغوت   ی سرنگون   ←جماعت    ←هجرت   

ش  یآمده است که پ« آنان که درصدد هجرت هستند یبرا  ی حینصا»هجرت با عنوان   ۀو در بخش هفتم از مقالباره  ن  یدر ا

م او  د که هیاگر به خدا توکل کن»د که فرمودند: یرا فراموش نکنه و آله(یالله عل  ی )صلامبریث از پین حدیهجرت، ااز  

ه  گاه گرسنکه صبح  ی گاه خداوند شما را همچون پرندگان مهاجر محافظت خواهد کرد؛ پرندگانتوکل است، آن  ۀستیشا

 .(Dabiq, issue 3, p.33)« گردندیر بازمیگاه سکنند و شامیهجرت م

 

 یهجرت انفس



منتشر کرد که همچون  « ا به صدق و صفایس و ریهجرت از تدل»با عنوان   یادابق، مقاله  ۀیسوم از نشر  ۀداعش در شمار 

  ی ل)صاز رسول خدا رهیابوهر»...ن مقاله آمده است: یه بدون ذکر نام نگارنده است. در بخش دوم این نشریاغلب مقاالت ا

س و  یرد، بر صفت تدلیشرکت در جهاد بم  یت برایا بدون نینقل کرد که هرکس بدون شرکت در جهاد و   آله(ه و یالله عل

ر  ترسد، مگی ا نمیس و ریکس از تدلچید که هیگویم  یباره الحسن البصر  نیا . در(Dabiq, issue 3, p.26)« ا مرده استیر

  یهاد در درون خود دانهین مقاله آمده است که افراد بایکافر. در اند، مگر  یبیکس خود را از آن در امان نمچیمؤمن و ه

جرت  رستان هیر و وزی، چچن، الجزایمن، سومالید مسلمانان از غرب به عراق، افغانستان، یهجرت بکارند و با  یشوق را برا

 Dabiq, issue)ن است ینان اآ یرا تنها راه سعادت براید نباشد؛ زیادشده مفی یهانیها در سرزماگر حضور آن  ی کنند؛ حت

3, p.27).      

 

 . ارتداد 4

با    که  یافراد  ی آنان، تمام ی شود. براساس استدالالت فقهیشه و عمل داعش محسوب میدر اند  یدیکل  ی ن واژه مفهومیا

  شهروندان  ی ا حتیباشند   ی و اسالم  ی عرب  یهان افراد حاکمان دولتیکنند، خواه ایبه دشمنان داعش کمک م  یاوهیهر ش

ه  شدن با با استخدامی یا سازمانی یادار   یرسانند، خواه با همکار یم  یار یق یظالم به هر طر  یهان دولتیکه به ا  یاساده

ار در  ل آشکیدال»باره با عنوان نیرا درا  ی کتاب  ی و مرتد هستند. سازمان دولت اسالم  ن خارج شدهیها، از دن دولتیدست ا

مطابق با   5176( در محرم 25ق، ص5176ه، ینک: الدولة االسالم«)یه خالفت اسالمیون برعلیبیصل  ۀکنندگان حملیار یکفر 

 کافربودن  ی و شرع  ی ل فقهینشر کرد که در فصل دوم، به دال  ی به دست دولت خالفت اسالم  2051و  نوامبر   5797آبان 

د: یوگیسنده مین فصل، نویا  ی. در ابتداپرداخته شده است  ی ه دولت اسالمیمانانشان در جنگ علیپها و همییکایآمر

ا  یا قلم یا با قلب یا با سالح ین کمک با بدن باشد یاز آنکه ا  یرساند، جدا  یار ین جنگ ید هرکس به آنان در ایپس بدان»

ن  ی. ااد استیار زیها بسل ارتداد آنی، کافر و مرتد شده است ــ و پناه بر خدا از شر  آنان ــ و دالیگر یز دیا هرچی یا رأ یمال 

 «شان مشاهده نمودیا  یان اقوال اهل علم و فتاوایاس و در میتوان در قرآن و سنت، اجماع، اقوال صحابه و قیل را میدال

 (. 22ق، ص5176ه، یاإلسالم)الدولة 

ا  ی یا رأ یا مال یا قلم یا با قلب یا با سالح ین کمک با بدن باشد یاز آنکه ا  یجدا»سنده از عبارت یشود نوی مشاهده م

  ی ل نقلیالد   ۀیدر اطالق صفت مرتد و کافر برپا  ی دستن گشادهیکند. ای استفاده م« ، کافر و مرتد شده استیگر یز دیهرچ

 شود.  ی داعش محسوب م  ی است، اما وجه بارز دستگاه فقه

 

 کنش داعش    ی هات نقلیتوج
م  یکنی نجا با ذکر چند نمونه از اقدامات داعش تالش میدر ام پرداخت.  یکنش داعش خواه  ی هات نقلیتوج  ی در ادامه به بررس

 م.ین کنییم، تبیانهاده  ی هات نقلیا آنچه بدان نام توجی یدتیعق  ی ن اقدامات را با مبانینسبت ا

 

 



  انیزدیا ایان یدیزیکشتار   ی ه فقهی. توج5

ر به  یکه زنجی د. شما درحالیان مردمانیدر من مردم  یشما بهتر»د: یفرمایعمران مآل ۀسور   550 ۀیر آیدر تفس   رهیابوهر

 7«د.یکنیکشان به اسالم وارد مد، آنان را کشانیاندازیگردن مردمان م

  ی رقه، جنوب شیهستند که در شمال عراق، سور  یکرد  ی ت مذهبیاقل« انیزدیا»گر ید  یر یا به تعبیها یزدیا ایان یدیزی

از    یاشاخه  ه،یدیزینشان ییکنند. آی صحبت م  ی ش کرمانجیبا گو  یزبان کردان به  یزدیکنند. ای م  ی ه و قفقاز زندگیترک

  2051داعش در سال   یروهایاست. ن  ی د اسالمیش از اسالم و عقایان پیز و ادید اسرارآمیاز عقا  یازهیه است که آمینانیدبه

فتند  را به اسارت گر   یزدیسنجار، صدها مرد و زن ا  ۀنوا در شمال و حمله به منطقیاز استان ن  ی پس از تصرف مناطق  یالدیم

 و به قتل رساندند.

دولت    که  ی زمان»باره گفته است: نین عمل پرداخته و درایا  ی نیهات دیان توجیدابق به ب  ۀیچهارم نشر  ۀداعش در شمار 

هاست  که مدت  کافر هستند   ی تیاقلرو شد که  ان روبهیدیزیبه نام   ی نوا فتح کرد، با گروهیالت  نیسنجار را در ا  ۀمنطق  ی اسالم

ز  د رو یآن با ۀاست که مسلمانان دربار   یتا به امروز امر   یدیمد  یهامدت  یها براکنند. وجود آنیم  ی در شام و عراق زندگ

توبه فرموده    ۀپنج سور   ۀیش نازل کرده و در آیسال پ  5100ف را حدود یالس  ۀیامت پاسخگو باشند؛ چراکه خداوند آیق

د... ، مگر آنکه توبه کرده، نماز گزارند و زکات  ید، بکشیدیحرام، مشرکان را هرجا که د  یهاان ماهیپا  پس از »است: 

 .«  دهند...

ست بر  ا  ی ــ مبن داشته است  ی راتییخ تغیان ــ که البته در طول تاریدیزی یاعتقاد کنون»در مقاله در ادامه آمده است: 

  یصار ل پرستش انحیدلبه  یدانند؛ چراکه و یشده مدهیشده از بهشت، اما بخشاخراج  ۀرا فرشت  یها و س که آنیپرستش ابل

ز  یآمافتخار  ی طان در عدم اطاعت از خداوند را عملیش  ۀن عمل سرکشانی، دربرابر انسان سجده نکرد و آنان ایذات اقدس اله

ن  یتواند از ایم  یکنند و چه کفر ی م  ی زهد تلق  و   یی س را که طاغوت اکبر است، نماد روشناین آنان ابلیکنند؛ بنابرایم  ی تلق

 . (Dabiq, Issue 4, p.14)« باالتر باشد؟

ت  سیپرست و ساتانطانیها آنان را شان تا سالیحیمس  ی قدر منحرف است که حتن گروه آنیاز نظر داعش، اعتقادات ا

ن گروه  یت از ایخود را در عراق و شام حما  ۀمداخل  ی ل اصلیز است که اوباما دلیآمدانستند و چقدر معنادار و طعنهیم

 دارند.  ی ست هستند و به پ.ک.ک. وابستگیمارکس  ی کند که خود گروهی ها عنوان ممرگهشیبا پ  یفاسد و همکار 
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است که علما    یاتعلق دارند، مسئله  هیلیه و اسماعیری، نصیمانند رافض  یمرتد  یهاگرفتن زنان مرتد که به گروهی بردگبه»

ا کشته شوند  ینند د توبه کیگرفته شوند و تنها با  ی د به بردگینان نباینظر دارند. غالب فقها معتقدند زنان ابر سر آن اختالف

  ی خ(؛ اما بر 135، ص2تا، جی ، بی)نعمان مغرب« د"یر داد، بکشیینش را تغیث است که "هرکس دین حدین برگرفته از ایو ا

                                                           
3. See: ISIS, the Revival of Slavery Before the Hour, Dabiq, Issue 4, 1435(2014CE) Dhul  Hijjah, pp. 15.   

 



ر  د   گرفت؛ چراکه صحابه  ی ها را به بردگتوان آنیمعتقدند که م  ی حنف  یه و علمایمیتاالسالم ابنخیاز علما، ازجمله ش

 1شود؛ و الله اعلم.ید میین نظر هم با شواهد صدر اسالم تأین کار را کردند. ایارتداد ا  یهاان جنگیجر

عت  یگرفتن مشرکان پس از ترک شری بردگبه  ۀن نمونیترآنکه بزرگش از یخود و پ  ی ان مواضع رسمیدر ب  ی دولت اسالم

  ی م و هزاران زن و کودک را به بردگیسنجار حمله کن  ۀش از آنکه به منطقیش بگذارد، عنوان کرد ما پیرا به نما  ی اسالم

ها همچون  با آن  د یا باینند آیها مطالعه کنند و ببن آنیان و دیزدیاۀ  م تا دربار یخود را مسئول کرد  ی نیم، ابتدا طالب دیریبگ

از اعمال و    یار یها بساند؛ چراکه در مناسک آنمسلمان هستند که بعدها مرتد شده  ی ا آنان گروهیمشرکان رفتار کرد 

اصالتاً مشرک برنشمرده و معتقدند   ی ها را گروهعلما آن  ی ل، برخین دلیخورد؛ به همیز به چشم مین  ی اعتقادات اسالم

  ی ها گروهانجام دادند، مشخص شد آن  ی نیکه طالب د  یشتر یقات بیاند. با تحقهستند که مرتد شده  ی ها مسلمانانآن

شده  ها را مسلمان مرتدتوان آنیگردد؛ لذا نمیت قبل از اسالم بازمیانتضاج آنان به دوران جاهل  ۀیاول  یهاهستند که هسته

 اند. مشرک  یان آنان اصالتاً فرقهیدانست؛ بنابرا

قها،  ر رفتار کرد؛ چراکه بنا بر نظر فیشه  یبا آنان براساس نظرات فقها  ی قات، دولت اسالمین تحقیبه ات باتوجهیدرنها

ه اگر کی ار کرد؛ درحالیاخت  ی توان به بردگیه گرفت؛ اما زنان آنان را میها جزتوان از آنی ان نمیان و ترسایهودیبرخالف 

شد یه فقط مز نبود؛ بلکیگرفتن زنان آنان جای بردگد، بنا بر نظر اغلب فقها، بهآنان ابتدا مسلمان بودند و بعد مرتد شدن

 . (Dabiq, Issue 4, p.15)ر وانهاد یرفتند، آنان را به حکم شمشیآنان را به توبه از اعتقادشان وادار کرد و اگر نپذ

عنوان خمس به دولت  ها بهن بردهیاپنجم  کیکند که پس از انتقال یان مین زنان بیسرنوشت ا  ۀدربار   ی دولت اسالم

م  یکه در جنگ سنجار شرکت کرده بودند، تقس  ی ان مجاهدانیدر م  ی عت اسالمیم طبق شریعنوان غنابه  ی ، مابقیاسالم

ان مسلمانان به حساب  یعت مقدس در میپس از ترک شر  یدار برده  ی سنت اسالم  یاین مصداق احیترن بزرگیشدند و ا

 ,Dabiq) ا شدیاح  ه به دست مجاهدانیجرین و نیپیلیتر در فکوچک  ی اسیش در مقیپ  یچند  ن سنتید؛ هرچند ایآیم

Issue 4, p.14) 

ن کار را انجام  یا  1 ن صحابهیش از ایگونه که پفروخته شدند؛ همان  ی ها به دست سربازان دولت اسالمن، بردهیپس از ا

م  یدرا از مادر خود جدا نکر   یچ فرزندینمونه، ه  ید؛ برایت گردیرعا  ی خوببه  ی باره اصول آشکار اسالمنیدادند. البته درایم

ر ادامه،  رند. دیگیاز هم سبقت م  ی ن اسالمیفرام  یاند و در اجراب خاطر اسالم را انتخاب کردهیاز آنان با ط  یار یو اکنون بس

  آوردن مشرکانخداوند از اسالم» شود که فرمودند:یان میره بیبه نقل از ابوهر  یالله به استناد بخار از رسول  ی ثیحد

 .(Dabiq, Issue 4, 15)« شودیزده مکه در بند هستند، شگفتی درحال
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5. The Companions (Radiallahu Anhum). 
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، دعوت است  یع و جار یکه شا  ی کردنکه در مثله  ی کردن را انجام دهند؛ پس هنگامر مثلهیست بر آنان که نظین  ی اشکال»...

 3«حدود و جهاد مشروع است.  ۀباشد، پس آن اقام  ی ا دورکردن آنان از دشمنیمان باشد یآنان به ا

که مورد  گونهد، همانیَو إِْن َعاقَبْتُْم فََعاقِبُواْ ِبِمثِْل َما ُعوقِبْتُم ِبِه: و اگر عقوبت کرد»نحل   ۀسور  526 ۀیداعش با استناد به آ

گروه    ۀیانین در بیه کرد؛ همچنیرا توج  ی خلبان اردن  ۀ، سوزاندن زند«دیرسان  د ]متجاوز را[، به عقوبتیاعقوبت قرار گرفته

ه و در  الت مشارکت داشتین تشکیه ایغرب عل  ی نظام  یهاتیدر فعال« معاذ الکساسبه»نکه یا  ۀداعش به بهان  ی ستیترور

کرده که موجب سوختن    ن استفادهیسنگ  یهاو و بمبیواکتیو مواد راد  یاخوشه  یهاه داعش از بمبیحمالت خود عل

مذکور،  ۀ  یو براساس آ  موضوعن  یه شده است؛ بنا بر ایگناه در آتش شده است، سوزاندن معاذ الکساسبه توجی ب  یهاانسان

 را به همان شکل قصاص کنند.  ین حق آنان است که و یاز مسلمانان را سوزانده است، ا  ی گروه  یطورکه و همان

وا  ن فتیه استناد کرده است که ایمیتاز ابن  یی نحل، به فتوا  ۀسور   526 ۀیود، عالوه بر آه کار خیتوج  یباره داعش برانیدرا

ه  ن فتوا ــ کیش داده و خوانده شده است. متن کامل ایالکساسبه نما سوزاندن معاذاز زنده  یانتشار   یدئو یتراژ ویدر ت

نظر از جملیالبته در ف لى مجموع  المستدرک عشود ــ در کتاب ی بعد قرائت م  به« ل السائغ...یالتمث  ی فاما ان کان ف» ۀلم مد 
 آمده است: خ اإلسالمیفتاوى ش

ادة  یل بهم زیثالتم  ی کون فیث ال یفاء و أخذ الثأر، و لهم ترکها، الصبر أفضل، و هذا حیفالمثلة حق لهم، فلهم فعلها لالست»

ا  مان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنیلهم دعاء إلى اإلل الشائغ  یالتمث  ی رها، فأما إن کان فیالجهاد و ال نکال لهم عن نظ  ی ف

 أحد کذلک:  ی و الجهاد المشروع، و لم تکن القصة ف من إقامة الحدود

کار را ترک    نیتوانند ایانتقام و گرفتن حقشان و البته م  یتوانند آن را انجام دهند، برایکردن حق مسلمانان است و ممثله

ر  یان که نظست بر آنین  ی بر جهاد نباشد و اشکال  ی ادتیکردن زاست که در مثله  ی ن هنگامیاکنند که صبرکردن بهتر است.  

ن ا دورکردیمان باشد یاست، دعوت آنان به ا  یع و جار یکه شا  ی کردنکه در مثله  ی کردن را انجام دهند؛ پس هنگاممثله

 ق(. 5153قاسم، )بن« باشدین نمیاحد چن ۀیدر قض  ی حدود و جهاد مشروع است؛ ول  ۀباشد، پس آن اقام  ی آنان از دشمن

اد شده است. درواقع  ی« حدود و جهاد مشروع  ۀاقام» ۀمثابن عمل بهیشود، در سطر آخر، از ایکه مالحظه مگونههمان

نظر داعش درک کرد.یتوان ذیرا م  ی سوزاندن خلبان اردنزنده  ل مفهوم جهاد مد 
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  ی لیها و تماثکرد که در آن مجسمه اقدام  ی خیتار  یهاموزه  ینوا، به نابودیالت نیاز ا  یی هاتسلط بر بخش  داعش پس از 

کردن  پاک»با عنوان   ی داعش در مطلب  ۀیهشت نشر  ۀدر شمار   ی ش وجود داشت. دولت اسالمیش از هزار سال پیمتعلق به ب

سترده  غات گیمعاندان با تبل  ی کند که برخیکرده و عنوان مان انتقاد  یراث آشوریم  یدار از نگه« نابودشده  ی راث ملتیم

 ن تمدن افتخار کنند.ید به ایهاست و آنان بااز تمدن آن  ی ن بخشیخواهند به مردم بقبوالنند که ایم
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و  که با ا  ی م و کسانیابراه  ی در زندگ  ی شما سرمشق خوب  یبرا»د: یفرمایاشاره شده است که م  یاهین مطلب به آیدر ا

م. ما  یزارید، بیپرستی ر از خدا میکه به قوم )مشرک( خود گفتند: "ما از شما و آنچه غ  ی د، وجود داشت؛ در آن هنگامبودن

مان  یگانه ای یآشکار شده است؛ تا آن زمان که به خدا ی شگیهم  ی ان ما و شما عداوت و دشمنیم و مینسبت به شما کافر

کنم و در  ی تو آمرزش طلب م  یش آزر( گفت )و وعده داد( که برای)عموم که به پدرش ید." ــ جز آن سخن ابراهیاوریب

تو    یسو هم و بیندارم( ــ. پروردگارا، ما بر تو توکل کرد  یار یستم )و اختین  یز یتو مالک چ  ین حال، دربرابر خداوند برایع

 3(.1(: 60)ممتحنه)« توست  یسو ها بهفرجام  ۀم و همیبازگشت

گردد که  یشود و براساس آن عنوان میز اشاره میونس نی ۀسور   92 ۀیم و آیابراه  ۀسور   76و   71ات ین در ادامه به آیهمچن

ند: یفرمای شود که می امبر اشاره میاز پ  ی ثیبود که خداوند جسم فرعون را نگاه داشت؛ سپس به حد  یآموز عبرت  یفقط برا

رد  ها واد و بر آنیرین امکنه را بر عهده مگیا  ی تول  د و  یکن  یاند، دور شده  ی از اماکن مربوط به ملل که دچار غضب اله»

درواقع، آنان  « ها شده بودند!د که آنیشو  یز ید. مبادا دچار آن چیخوریشان تأسف میکه بر حال ای د، مگر درحالینشو

 . (Dabiq, Issue 8, p.22-24 )مظاهر شرک نابود کردند   ۀمثابها را بهن موزهیا

 جهینت
حکام  استنباط ا  یبرا  ی کرد نقلیشد، هم در نظام داعش و هم در نظام کنش داعش، تشب ث مصر انه به روان  یبنابر آنچه ب

ن خرد  داعش در برحذرداشت  ی و درنظرگرفتن اقتضائات متجددانه مشهود است. درواقع، دستگاه فقه  ی ق عقلیبدون تطب

اد )چه در وجه سنت ت، عقل  یدارد؛ هرچند درنها  ی زدناط، تبح ر مثالاستنب  ۀو چه در وجه مدرن آن( از ورود به چرخ  ی نق 

قل  ع  ی نیگزی، شاهد جایان فهم اصول و مبانیرود. درواقع، در جری در خدمت نقل به کار م  یاالمسئلهابزار حل  ۀمثاببه

اد هست   ی نقل  ۀمختلف وجود داشته است و نوع مواجه  ی اسالم  یهادر نگرش  ی طور سنتکرد بهین رویم. ایمنقاد با عقل نق 

 است.  ی میقد  ۀن مواجهیا  یایاح  ید برایجد  ی ست؛ اما تالشیع نیبد  یداعش در نوع خود امر 

ن معنا  یدهد؛ به ای امر منقول را فوراً به امر واقع احاله م  ۀجیت، نتیآن است که درنها ی ن دستگاه فقهیاز نکات بارز ا  ی کی

انه  یگراملبلند و ع  یهارا ناچار به پرش  ی ن دستگاه فقهیامر ان  یروز است. همیامروز و د  ۀو بالواسط  یق فور یتطب  ی که درپ

ن  یچن  به  ی بخشامکان  یهاست. براروز آنین و دیان امروز مسلمیم  ی خ طوالنیپرکردن تار  ی که درپ  یی هاکرده است؛ پرش

داراالسالم    ۀل دوگانیمختلف، ازقب  یهاز بر دوگانهیش از هرچیداعش ب  ی دور به زمان حال، دستگاه فقه  ۀع از گذشتیگذار سر

معاصر    ی زندگ  ۀتواند احکام دوران سلف را به پهنی م  ی خوبکه به  یااستوار است؛ دوگانه  یا و اخر یدن  ۀا دوگانیو دارالکفر 

گر و  یدکیا و دارالکفر در کنار ین معنا که دنیشوند؛ به ای وند با هم معنا میدر پ  ی ها همگن دوگانهیعالوه، ابکشاند؛ به

د: یگوی م  ی رجب حنبلا، ابنین دنیشدن ساکنان دارالکفر در همکه در شرح عذاباند؛ همچنانو داراالسالم  یاخر   دربرابر 
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ُ
ِه َکَف  ُکْم أ ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ ذيَن َمَعُه ِإْذ قاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا ُبَرآُؤا ِمْنُکْم َو ِممَّ  اْلَعداَوُة ْرنا ِبُکْم َو َبدا َبْيَننا َو َبْيَنُکُم ِإْبراهيَم َو الَّ

هِ  ي ُتْؤِمُنوا ِباللَّ َبدًا َحتَّ
َ
ِه ِمْن َشْي  َو اْلَبْغضاُء أ ْمِلُک َلَک ِمَن اللَّ

َ
ْسَتْغِفَرنَّ َلَک َو ما أ

َ
بيِه َأ

َ
َنْبنا َو َوْحَدهُ ِإالَّ َقْوَل ِإْبراهيَم ِِل

َ
ْلنا َو ِإَلْيَک أ نا َعَلْيَک َتَوکَّ بَّ  ِإَلْيَک ٍء َر

 .اْلَمصيُر 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=60&AID=4
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=60&AID=4
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=60&AID=4


کس به من خدمت کرد، بدو    ا، هر آنیدن  ید: "ایفرمایا میات آمده است که خداوند متعال خطاب به دنیلیدر اسرائ»

 .  (Al-Hanbali, 1435, p.13)« کس به تو خدمت کرد، هالکش گردان" خدمت کن و هر آن

هات  یتوج  بارهنیشود و درا  یواکاو   ی دولت اسالم  یو اعتقاد  یفکر   یهااز جنبه  ی ن مقاله تالش شد برخیبه سخن کوتاه، در ا

  یکاال   ی دهد انسان داعشیکه نشان م  یامر   ؛ن شودیین گروه هم در مقام عمل و هم در مقام نظر تبیا  یاعضا  ی نقل

ست  ین  ی اسیصرفاً س  ی تین موجودیساخته شود؛ همچن  یاا منطقهی یجهان  یهاست که به دست قدرتین  د یجد  یهاکارخانه

  ی مانز   یهاخ اسالم دارد و در برههیبه قدمت تار  ی است که قدمت  یادهیک باشد؛ بلکه پدیمعادالت ژئوپولت  ۀدییکه زا

داعش    تین ماهییکه در تب  یی هالیدرواقع، در تحلگر شده است.  مند خود جلوهخیخ و با پوشش تاریمختلف در طول تار

  یفقط درآمد  ز یانه دارند؛ هرچند نوشتار حاضر نیگرالیخبرنگارانه و تقل  ی کنند، درکی ک بسنده میژئوپلت  یکردهایبه رو

  ی لعاتطال، به مین قبیاز ا  یی هانظام دانش گروه  یی شناسا  یداعش است و برا  ۀدیشناسانه به پدکرد معرفتیکوتاه بر رو

 م.یازمندیرتر نیتر و فراگقیمراتب دقبه
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