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 موضوع از گوناگون يها قرائت
  قرآن در جهاد

  *يموسو زادهیعل يدمهدیس   __________________________________________________  
  

  دهیچک
 اندازه به کی چیه ،براي خود مصادره کردند يریتکف يهاگروه ي که امور یتمام انیدرم

 جهـاد،  از وارونـه  قرائت کمک اب يریتکف يهاانیجر سو کیاز رایز ؛ندارد تیاهم جهاد
 عملکـرد  ان،زیسـت  اسـالم  گـر ید يازسـو  و کننـد یمـ  هیـ توج مسلمانان به را خود حمالت

 يزیسـت  اسالم و یهراس اسالم يبسترها و دهندیم نسبت مسلمانان و اسالم به را انیریتکف
 جبران يهابیآس ،جهاد از وارونه يهاقرائت گذشته، قرن سه مدت در .کنندیم فراهم را

 در .اسـت  ختـه یر نیزم بر را ياریبس گناهان یب خون ،کرده وارد اسالم جهان به يریناپذ
 نـزاع  و جهـاد  دربـاره  نقـرآ  نگاه به نخست جهاد، به ياسهیمقا ینگاه با رو، شیپ قیتحق

 کـه  شـد  خواهد اشاره مقدس آموزه نیا از گوناگون يهاقرائت به سپس و مسلمانان انیم
  .است گرفته شکل شتریب معاصر دوران در

  .توحش فقه ت،یوهاب داعش، ،یدفاع جهاد ،ییابتدا جهاد :يدیکل واژگان
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  مقدمه
ـ نها به کار، در مبالغه تالش، مشقت، يمعنابه »د ه ج« شهیر از یعرب ياواژه »جهاد«  تی

ـ فراه/ 1412 ت،یسـک ابـن ك: .ر( است ییتوانا و دنیرس يزیچ  ،يجـوهر  /1383 ،يدی
ـ ید متـون  در جهاد یاصطالح يمعنا .)1410  و مـال  جـان،  بـا  خـدا  راه در مبـارزه  ،ین

 ،1412 ن،یعابـد (ابـن  است آن از دفاع ای اسالم گسترش هدف با خود گرید يها ییدارا
 جهـاد « همچون يگرید میمفاه در جهاد البته .)44ص ،1ج ،1417 کل،یه /217ص ،2ج

ـ ن نفس يهوا و طانیش يهاوسوسه دربرابر تالش و مجاهدت يمعنابه ،»اکبر کـار   بـه  زی
 بـه  هیشـب  اعمال یبرخ ث،یاحاد در نیهمچن .)350ص ،21ج ،1373 ،ینجف( است رفته

 از ینه و معروف به امر .است بوده آنها به نهادنارج يبرا ظاهراً که اندشده دانسته جهاد
 یتسـنّ  کردنزنده يبرا انسان تالش ستمگر، سلطان دربرابر عدالت از گفتنسخن ،منکر

 ،حـالل  يروز کسـب  يبـرا  مـرد  تـالش  و کـردن يشـوهردار  خـوب  جامعه، در کوین
ــازا ــیکل( اســت دســت نی  /88 و 60 ،12 ،10 ،9صصــ ،5ج و 259ص ،4ج ،1362 ،ین

  .)366ص ،2ج ،2012 ،يمناو
 بودند، مشرکان دیشد آزار و شکنجه تحت مسلمانان که بعثت نینخست يهاسال در

 جهـاد  اذن خداونـد  هنـوز  که فرمودیم امبریپ، اما خواستندیم جهاد اجازه امبریپ از
 عده و عدهازنظر  شان یناآمادگ و مسلمانان اندك تعداد امر نیا علت دیشا .است نداده
 ،يلغـو  يمعنـا بـه  معموالً یمک اتیآ در آن مشتقات و جهاد واژه اساس، نیهم بر .بود

  )15 :لقمان ؛69 ،8 ،6 :عنکبوت( دارد اشاره کوشش، و تالش یعنی
 شـده  اشـاره  جهاد موضوع به هیآ 29 در و قتال موضوع به هیآ 45 در میکر قرآن در
ـ  دارد اشـاره  نبـرد  جبهه در دنیجنگ به مشخص، طور به قتال .است  يدارا »جهـاد « یول
 جان و مال با جهاد به هیآ 29 نیا از هیآ 8 در خداوند ،رو نیازا است؛ يتر عیوس يمعنا

 کـه  شـود یم مشخص هیآ در جهاد یچگونگ انیب از زین گرید اتیآ در .دیفرمایم اشاره
  .است خدا راه در یتالش هر شامل
 جهـاد  بـه  قـرآن  نگـاه  ازنخسـت   که است صورت نیبد حاضر نوشتار مباحث ریس
ـ ن و رانهیشـگ یپ جهـاد  و یدفاع ـ م نـزاع  بـه  زی  آنگـاه  .خـواهیم پرداخـت   مسـلمانان  انی
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 از یکـ ی بـه  معاصر دوران در جهاد بحث چرا نکهیا و حاضر عصر در جهاد یتبارشناس
ـ  ،اسـت  شده لیتبد مسلمانان یاصل يهادغدغه  دیـ عقا یبررسـ  بـه  آنگـاه  .میپـرداز یم

 یبررس به آن از پس .میپردازیم باره نیدرا تیوهاب دیعقا سپس و جهاد درمورد هیمیت ابن
 جهـاد  بـه  تیدرنها و فرج عبدالسالم و قطب دیس ،يمودود یعلابواألدیس شهیاند در جهاد

  .شودیم پرداخته داعش شهیاند در

 قرآن در رانهیگ شیپ جهاد و یدفاع جهاد. 1

 یبررسـ  فقه در شتریب ،یفقه مباحث گسترده دامنه بهباتوجه  که است یمیمفاه از جهاد
 اسـالم،  در جهاد عظمت و لتیفض گوناگون همچون مباحث از یعیوس فیط .شودیم

 از جهـاد  انـواع  و جهـاد  احکام جهاد، فسلفه و حکمت ،)ییکفا ای ینیع( جهاد وجوب
  .اندکرده یبررس لیتفص به یفقه يهاکتاب در فقها که است یمباحث
 و کـاوش  به هنوز و بوده نظران صاحب توجه مورد هماره که یمهم مباحث از یکی

 »ییابتدا جهاد« و »یدفاع جهاد« بحث دارد، ازین یاسیس و یاجتماع ،یفقه قیدق مطالعه
 واجـب  مسـلمانان  تک تک بر یاسالم انیک به دشمنان حمله از پس یدفاع جهاد .است

ـ انگ دربـاره  .آغازگرند مسلمانان ییابتدا جهاد در که یدرحال شود،یم  ییابتـدا  جهـاد  زهی
  .دارد وجود نظر اختالف

ـ آ نیا 1.بود یدفاع جهاد به ناظر شد، نازل امبریپ بر که يجهاد اتیآ نینخست  اتی
 دربرابـر  جهاد به را مسلمانان و شد نازل نهیمد به اسالم یگرام امبریپ هجرت از پس
  :کرد مکلف مشرکان ستم و ظلم

ـ د مـنْ  أُخْرِجوا نَیالَّذ * رٌیلَقَد نَصرِهم یعل اللَّه إِنَّ و ظُلموا بِأَنَّهم قاتَلُونَی نَیللَّذ أُذنَ  ارِهمی
ـ بِ و صوامع لَهدمت بِبعضٍ بعضَهم النَّاس اللَّه دفْع ال لَو و اللَّه ربنَا قُولُوای أَنْ إِالَّ حقٍّ رِیبِغَ  و عی

لَواتص و ساجِدایف ذْکَرُی مه ماس راًیکَث اللَّه رَنَّیلَ ونْص نْ اللَّهی م ـرُهإِنَّ نْص  ز يلَقَـوِ  اللَّـهـ ع  :زٌی
 مـورد  چراکـه  اسـت؛  شده داده جهاد اجازه ده،یگرد لیتحم آنان بر جنگ که یکسان به

                                                   
نظر منطقی، ت ازیو درنهااند  ات جهاد بودهین آیکند که احتماالً نخست می ه ذکریچند آ ییطباطبا. عالمه 1

 .)385، ص14ج، 1374، ییر.ك: طباطبا(شمارد  می ه درباب جهادین آیرا نخست گفته پیشآیه 
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 هـا خانـه  از کـه  هـا همـان  * تواناسـت  آنهـا  ياری بر خدا نیقی به و اندگرفته قرار ستم
 پروردگـار « :گفتنـد یم نکهیا جز ]نداشتند یگناه و[ شدند رانده ناحق به خود ]شهر و[

 نکنـد،  دفـع  گـر ید یبعض لهیوس به را مردم از یبعض خداوند اگر و »کتاستی يخدا ما
 رانیـ و شـود، یم برده اریبس آن در خدا نام که يمساجد و نصارا و هودی معابد و رهاید
 کنـد؛ یم ياری ]ندینما دفاع نشییآ از و[ کنند او ياری که را یکسان خداوندو  گرددیم

  .)40ـ39 :حج( است ریناپذ شکست و توانا خداوند
 سـتم  و ظلـم  را مشـرکان  بـا  مسلمانان جهاد علت آشکارا ات،یآ نیا در متعال خداوند
 ـ مکه ـ وطنشان از مسلمانان يناروا اخراج زین مشرکان ظلم .کندیم انیب آنان بر مشرکان

یم عنوان پروردگار یگانگی به اعتقاد را مسلمانان اخراج علت ،بعد هیآ در خداوند .است
ـ  مساجد و 3صلوات 2ع،یبِ 1صوامع، حفظ را جهاد عیتشر فلسفه سپس .کند  و شـمارد  یم

 و نید مظاهر ،معابد .خواندیم مسلمانان از دفاع و نید حفظ شاهراه را جهاد درمجموع،
 نام معابد از فقط خداوند رو نیازا کنند؛یم حفظ اذهان در را نید ریتصو و آنند يهانشانه

 ،14ج، 1374 ،ییطباطبـا ( مانـد ینمـ  یباق نید اصل ،نباشد دفاع اگر که یدرحال برد،یم
ـ پ اخراج مشرکان، یشکن مانیپ گر،ید يجا در خداوند .)385ص  هیـ عل جنـگ  و امبری

 و نهراسند مشرکان از که دهدیم هشدار مسلمانان به و شماردیم جهاد علت را مسلمانان
 بدءوکم هم و الرَّسولِ بِإِخْرَاجِ همواْ و منَهمیأَ نَّکثُواْ قَوما تُقتلُونَ أَلَا« :کنند شرکت آنان با جهاد در

 .)13 :توبه(» نَیمؤْمن کنتُم إِن تخْشَوه أَن أَحقُّ فَاللَّه أَتخْشَونَهم مرَّةٍ أَولَ
 را آن فقهـا  کـه  کنند یم اشاره جهاد از يگریدگونه  به دیمج قرآن از یاتیآ نیهمچن

 اند:دهینام ییابتدا جهاد
ـ ح نَیالْمشْـرِک  فَاقْتُلُوا الْحرُم الْأَشْهرُ انْسلَخَ فَإِذَا  و احصـرُوهم  و خُـذُوهم  و وجـدتُموهم  ثُی

 غَفُـور  اللَّـه  إِنَّ لَهمیسـب  فَخَلُّـوا  الزَّکاةَ آتَوا و الصالةَ أَقاموا و تابوا فَإِنْ مرْصد کُلَّ لَهم اقْعدوا
 دیبرسـان  قتل به ،دیافتی هرجا را مشرکان گرفت، انیپا حرام يهاماه که یهنگام و: میرح
 اگر یول ،دینیبنش آنها راه سر بر گاه نیکم هر در و دیکن محاصره و دیساز ریاس را آنها و

                                                   
 کنند. می که زاهدان و عابدان در آنها عبادتها  ابانیو بها  در کوه ي؛ نام معابداست مع صومعه. ج1
 .گویند می هود و نصارایمعابد به ؛ است عهی. جمع ب2ِ
 .را گویند انیهودیمحل نمازگزاردن  است؛ ة. جمع صال3
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ـ ز د؛یسـاز  رهـا  را آنها بپردازند، را زکات و دارند برپا را نماز و کنند توبه  خداونـد  رای
  .)5 :توبه( است مهربان و آمرزنده

 بـه  کفار و مشرکان دعوت يبرا مسلمانان« :است آمدهگونه  نیا ییابتدا جهاد فیتعر در
 نوع نیا در هرچند 1.»کنند جهاد یاسالم حاکم از يفرمانبردار به بغات دعوت ای اسالم
 مشاهده یخوب به اتیروا و اتیآ به ینگاه با ند،ا جنگ آغازگر ظاهر در مسلمانان جهاد،

 هیـ عل کفـار  و مشـرکان  يهـا فتنـه  و هاتوطئه با مقابله جهاد، نیا از قصودم که شودیم
ـ دل بـه  آنهـا  کشـتن  ای آنان ياجبار کردن مسلمان نه است، یاسالم جامعه و مسلمانان  لی
 شـکن  مـان یپ مشـرکان  متوجـه  بعد، و قبل اتیآ به باتوجه زینمذکور  هیآ .نشدن مسلمان

  .)453ص ،1ج، ق1418 کاشانى، ضیف( است )نیناکث(
 اگـر  .دارد یهمخـوان  قـرآن  گـر ید اتیآ از ياریبس با جهاد اتیآ از یخوانش نیچن

 ییمانـا  و گسـترش  رازد ید میخواه یخوب به م،یفکنیب اسالم بخش اتیح نییآ به ینگاه
 فطـرت  اساس بر اسالم ،ییمحتواازنظر  .است نهفته آن دعوت وهیش و محتوا در اسالم،

  :است شده نهاده انیبن
مفَأَق کهجو لدنِیل نطْرَةَ فًایحف اللَّه فَطَرَ یالَّت لَ النَّاسایعلَا ه دخَلْقِ لَیتَبل  اللَّـه  ـکذَل  نُیالـد 

 .کـن  پروردگـار  خالص نییآ متوجه را خود يرو پس :علَمونَی لَا النَّاسِ أَکْثَرَ ولَکنَّ میالْقَ
 یاله نشیآفر در یدگرگون ده؛یآفر آن بر را هاانسان خداوند که است یاله سرشت نیا
  .)30 :روم( دانندینم مردم اکثر ی، ولاستوار نییآ است نیا .ستین

 انسـان  یروح و یجسم يازهاین با هماهنگ و جذاب چنان اسالم نیمب نید يهاآموزه
 وهیشـ  اسـالم  .کـرد  برپـا  یجهـان  یتمـدن  ،یجاهل ياجامعه انیازم که است شده میتنظ

  :است کرده استوار احسن مجادله و حسنه موعظه حکمت، بر را خود دعوت
ب إِلى ادعلِیس کبۀِ رکمظَۀِ بِالحوعالمنَۀِ وسم الحلهجادیبِالَّت و نُ یهإِنَّ أَحس کبر وه أَعلَم 
 پروردگـارت  راه بـه  ،کـو ین انـدرزِ  و حکمت با :نَیبِالمهتَد أَعلَم وهو لهیسب عن ضَلَّ بِمن

 از پروردگـارت  .کـن  مناظره و استدالل است، کوترین که یروش به آنها با و نما دعوت
 بهتـر  را افتگـان ی تیهدا اوو  است شده گمراه او راه از یکس چه داندیم بهتر یهرکس

                                                   
ف جهـاد  یـ بـا اقـوال فقهـا در تعر    ییآشـنا  يبرا(ست ین، دعوت نیرفتن دیگران به پذی. البته اجبار د1

 .)64ـ16، ص1382، یر.ك: ورع ،ییابتدا
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  .)125 :نحل( شناسدیم
 نشـان  او به را راه ما :کَفُورا وإِما شَاکرًا إِما لَیالسبِ نَاهیهد إِنَّا« :کندیم اعالم انیجهان به قرآن

  .)3 :انسان( »ناسپاس ای ]گردد رایپذ و[ باشد شاکر خواه م،یداد
ـ  مـنَ  الرُّشْد نَیتَّب قَد نِیالد یف إِکْرَاه الَ« :دیفرمایم نیهمچن  نیـ د قبـول  در یاکراهـ  :یالْغَ

  .)256 :بقره( »است شده روشن یانحراف راه از درست راه ]رایز[ ست؛ین
ـ ب يو یمهربـان  و کـو ین اخالق زین دعوت در اسالم یگرام امبریپ تیموفق راز  انی

  :است شده
 عـنْهم  فَـاعف  حولـک  مـنْ  الَنفَضُّـواْ  الْقَلْبِ ظَیغَل فَظا کُنت ولَو لَهم لنت اللّه منَ رحمۀٍ فَبِما

 :نَیالْمتَـوکل  حـب ی اللّـه  إِنَّ اللّـه  علَـى  فَتَوکَـلْ  عزَمت فَإِذَا األَمرِ یف وشَاوِرهم لَهم واستَغْفرْ
 ،يبـود  سنگدل و خشن اگر و يشد مهربان و نرم مؤمنان دربرابر یاله رحمت سبب به
 در و بطلـب  آمـرزش  آنهـا  يبـرا  و بـبخش  را آنها پس .شدندیم پراکنده تو اطراف از

 توکـل  خـدا  بر ]و باش قاطع[ یگرفت میتصم که یهنگام، اما کن مشورت آنان با کارها
  .)159 عمران: (آل دارد دوست را کنندگان توکل خداوند رایز کن؛

 الّـا  اَرسـلْناك  مـا  و« :کنـد یم یمعرف نیللعالم حمۀر را امبریپ ،گرید يجا درم یقرآن کر
ـ  .)107 :اءیانب( »مینفرستاد انیجهان رحمت يبرا جز را تو ما :نَیللعالَم رحمۀً  درن یهمچن

ـ آ ـ پ ،ياریبســ اتی  دربــاره 1صــفح و بخشـش  ،يخوشــرفتار بـه  را مســلمانان و امبری
  :کندیم دعوت رمسلمانانیغ

                                                   
 ؛صفح هرچیز پهنا و کناره آن اسـت «گفته است:  ـ  »صفح« ذیل ماده  ـ  راغبمفردات کتاب . در 1

 ؛معناى ترك مؤاخـذه اسـت   مانند صفحه صورت، صفحه شمشیر و صفحه سنگ و نیز صفح به
ولذا در قرآن کریم هردو پهلـوى هـم آمـده و     ؛رساتر است تر و ولیکن از عفو بلیغ ،مانند عفو
مرِهفرموده: ( تَّى یأْتی اهللاُ بِأَ وا حفَحاصفُوا وولى صفح  ،کند شود انسان عفو مى چون گاهى مى ؛)فَاع

الم مانند: ( است؛ قرآن آمدهکند و این کلمه در چند جاى  نمى قُلْ سـ و منْه ع فَحفَحِ  ) و (فَاص فَاصـ
نْکُم الذِّکْرَ صفْحا) و (الصفْح الْجمیلَ ع نَضْرِب فَ ) و آن معناى اضافى کـه گفتـیم در صـفح هسـت،     أَ

این است که عالوه بر اینکه او را » صفحت عنه«دادن، پس معناى  عبارتست از: روى خوش نشان
 ،روى خوش هم به او نشان دادم و یا این اسـت کـه مـن صـفحه روى او را دیـدم      ،عفو کردم

اى که گناه و جرم او را در آن ثبت  است که آن صفحه که به روى خود نیاوردم و یا این درحالى
زدن کتاب اخذ شـده، گویـا    ورق زده و به صفحه دیگر رد شدم و این معنا از ورق ،کرده بودم

 .)208، ص12ج، 1374طباطبایی، (» کتاب خاطرات او را ورق زده است



  هاي گوناگون از موضوع جهاد در قرآن قرائت  
175

 

ا وخَلَقْنَا م اتاومالس ضاألَرا ومو ـا یبمقِّ  إِالَّ نَهإِنَّ بِـالْحۀَ  وـاعالس ـ آلت  الصـفْح  فَاصـفَحِ  ۀٌی
مامـت یقو  میدیافرین حق به جز است، دو آن انیم را آنچه و نیزم و هاآسمان ما :لَیالْج 

 آنهـا  از ياستهیشا نحو به پس ؛]رسدیم او به هرکس يجزا و[ دیرس فراخواهد نیقی به
  .)85 :حجر( کن نظر صرف

واْ إِن ونَحلْمِ جلسل نَحا فَاجلَه کَلْ ولَى تَواهللا ع إِنَّه وه میالسع لیالْعصـلح  بـه  لیتما اگر و :م 
 داناسـت  و شـنوا  او کـه  کـن  توکـل  خـدا  بـر  و يدرآ صـلح  در از زین تو دهند، نشان

  .)61 :انفال(
 .اسـت  بـوده  گونـه  نیهمـ  خود، ارزشمند اتیح درطول زین اسالم یگرام امبریپ رهیس

 مـان یپ نـه یمد انیهودی و انیحیمس با شد، نهیمد وارد قدرت اوج در امبریپ که یهنگام
 .شـناخت  تیرسـم  بـه را  شـان  حقـوق  و دانسـت  نـه یمد شهروندان را آنان بست، صلح
ـ  امبریپ بودند، استوار خود مانیپ بر آنان که یتازمان  آنـان  بـا  تعامـل  بـه  اسـالم  یگرام

 بـا  احـزاب  جنـگ  در وشه سـاختند  یپ رنگین و خدعهکه  یهنگام یول، کردیم سفارش
ـ پ برخـورد  روش شـدند،  مـان یپ هم مکه مشرکان ـ ن امبری ـ تغ زی م یکـر  قـرآن  .کـرد  ریی

  :داندیم ینظام برخورد مستحق را یشکن مانیپ
 لَهـم  مـانَ یأَ ال إِنَّهـم  الْکُفْـرِ  أَئمۀَ فَقَاتلُوا نکُمید یف وطَعنُوا عهدهم بعد منْ مانَهمیأَ نَکَثُوا وإِنْ

ملَّهونَی لَعمـورد  را شما نییآو  بشکنند شیخو عهد از پس را خود يهامانیپ اگر و :نْتَه 
 ياعتبـار  آنهـا  مـان یپ چراکـه  د؛یکن کاریپ کفر انیشوایپ با دهند، قرار ]تمسخر و[ طعن
  .)12 :توبه( بردارند دست ]عمل شدت با[ دیشا .ندارد

  :دارد يگرید دستور قرآن نکنند، انتیخ و توطئه آنان که یدرصورتالبته 
ـ  قَاتلُوکُمی لَم نَیالَّذ عنِ اللَّه نْهاکُمی ال یف  نِیالـد  لَـمـوکُم ی وـن  خْرِجم ـ د  تَبـرُّوهم  أَن ارِکُمی

 نسبت عدالت تیرعا و کردن یکین از را شما خدا :نَیالْمقْسط حبی اللَّه إِنَّ هِمیإِلَ وتُقْسطُوا
 ینهـ  نراندند، رونیب ارتانید و خانه از و نکردند کاریپ شما با نید امر در که یکسان به
  .)8 :ممتحنه( دارد دوست را شگانیپ عدالت خداوند چراکه کند؛ینم

 باشـد،  دیـ تهد و فتنـه  توطئـه،  از سـخن  چنانچه مصلحانه، دعوت و نرمش نیا نیدرع
ـ ا قیمصـاد  یبرخـ  بـه  قـرآن  .اسـت  دیشـد  و تنـد  خشن، اسالم برخورد  و هـا فتنـه  نی

 حملـه  ازجمله است؛ کرده اشاره شود،یم مشرکان و کفار با جنگسبب  که ییها توطئه
 ،)40ـ39 :انفالر.ك: ( مسلمانان هیعل يزیانگ فتنه ،)191 :بقرهر.ك: ( مسلمانان به میمستق
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 دگانیستمد به ستم و ظلم و )36 :انفالر.ك: ( )لیسب صد( خداوند ریمس در مانع جادیا
 مشـرکان  و دشمنان يهاتوطئه با مقابله به مسلمانان يموارد نیچن در .)75 :نساءر.ك: (
 اسـت،  ییابتـدا  ظـاهر  در هرچند جهاد نوع نیا .ندا ملزم دستانه شیپ اتیعمل ای جهاد با

 ای »دستانه شیپ« جهاد دیبا را جهاد نیا لیدل نیهم به گردد؛ یبازم یدفاع جهاد به درواقع
  .دینام »رانهیشگیپ« جهاد

 هدف اندپنداشته رایز اند؛شده ییابتدا جهاد و یدفاع جهاد انیم خلط دچار ياریبس
ـ  مشـرکان  کـردن  مسـلمان  يبـرا  جنگ و حمله ـ  آن يلغو يمعنابه ـ ییابتدا جهاد از  ای

ـ  يهـا اتیـ عمل و حمـالت  ای ییابتدا جهاد که یدرحال است، آنان کشتن  و دسـتانه  شیپ
ـ ا بـا  باشد؛ یم یدفاع جهاد به معطوف که است یاهداف يبرا رانهیشگیپ  کـه  وصـف  نی

 اتیآ در گرید عبارت به ؛است بالقوه خطر دربرابر گاه و بالفعل خطر دربرابر یگاه جهاد
 شـده  عیتشـر  مشرکان و کفار کردن مسلمان يبرا فقط جهاد که شودینم دهید اتیروا و

  .شد انیب آن موارد از یبرخ که دارد وجود آن پسِ در يگرید اهداف بلکه باشد،
 يبـرا  فقـط  کفار و مشرکان تمام با ییابتدا جنگ ف،یس اتیآ اساس بر میریبپذ اگر
 جامعه متوجه آنان ازجانب يدیتهد گونه چیه اگر یحت است، آنان ياجبار آوردن اسالم
ـ آ جهاد، اتیآ انیم جمع نشود، یاسالم ـ آ و گذشـت  و صـفح  اتی  در اکـراه  عـدم  اتی

ـ  مشکل نید رشیپذ ـ ا حـل  يبـرا  را یبـ یعج راه مفسـران  یبرخـ  .شـود یم  مشـکل  نی
ـ  نسخ را قرآن از هیآ 120 از شیب ،فیس هیآ آنان، از یبرخ گفته به .اند دهیبرگز  .کنـد یم

 وجود قرآن در که لهم،یسب خلوا و عنهم فاعرض مانند کلمات تمام« :دیگویم سالمهابن
ـ ن عربـى ابن .)699ص ،1991 د،یز( »شدند نسخ فیس هیآ با دارد،  نیهمـ  بـه  باتوجـه  زی

 و نـد ا صفح و عفو متضمن که داند یم قرآن اتیآ از هیآ 114 ناسخ را فیس هیآ دگاه،ید
  :دیگو مى آنکه تر بیعج

 قال ثیح اولها، نسخ قد ذلک مع آخرها انّ و ۀیآ عشرة اربع و لمأة ناسخۀّ) فیس یۀآ( انها
 لما ناسخ هذا و »لهمیسب فخلّوا الزکاة اتوا و الصالة اقاموا و تابوا فان«: آخرها تعالى فى اللّه
ـ ذ بـا  ندازد،یب کار از را قرآن هیآ 114 توانست که فیس هیآ: »نیالمشرک فاقتلوا«: قال  لی

  .)699، صم1991 د،یز /40ص ،2ج ،ق1391 ،یزرکش( است شده نسخ خودش
 قـدما  یبرخـ  آثـار  در ف،یسـ  هیآ با شده نسخ اتیآ آمار باالبردن در افراط از نمونه نیا
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  .خورد مى چشم به عتائقىابن و نحاس ابوجعفر ،حزمابن ازجمله
 از دفـاع  فقـط  اسـالم  در جهاد و جنگ در یاصل اریمع ،گفته شیمطالب پ بهباتوجه 

 با کهرا  ییهاجنگ و است اسالم دشمنان يترفندها و هاتوطئه با مقابله ای یاسالم انیک
 رانهیشگیپ ای دستانه شیپ جهاد دیبا ،شودیم انجام دشمن بالقوه تهاجمات با مقابله هدف

  .گردد یبرم یدفاع جهاد به که نهاد نام

  قرآن ازمنظر مسلمانان انیم نزاع. 2
 اسـت،  واجب یمسلمان هر بر که مشرکان و کفار دربرابر یدفاع جهاد بر عالوه ایآ
 مـزاح  بـه  مسلمانان با ییابتدا جهاد درباره پرسش د؟یجنگ زین مسلمانان باتوان  یم

 انیـ درم را خـود  دشـمنان  امـروز  يریـ تکف يهاگروه یول ت،یواقع تا است تر هیشب
  .ندیجو یم مسلمانان
ـ ، دهـد ینمـ  را مسـلمانان  به تعرض اجازه هرگز اسالم ـ م ینزاعـ  اگـر  یول  آنهـا  انی
 بـه  را مسـلمانان همـه   نخسـت،  وهله در قرآن .است شده انیب زین آن راهکار درگرفت،

 ،رحم را مسلمانان یژگیوو  )208 :بقرهر.ك: ( کندیم دعوت گریکدی با یدوست و صلح
 مسـلمانان  بـه  بعـد،  مرحلـه  در .)29 :فتحر.ك: ( داندیم گریکدی به یمهربان و عطوفت

 او يایاوص و امبریپ خدا، دستورات به منازعات، و مشکالت حل يبرا کندیم هیتوص
 بـه  قـرآن  .اسـت  انگریـ طغ گـروه  مجازات مرحله، نیآخر .)59 :نساءر.ك: ( نهند گردن

  :کنند مجازات اند، کرده ظلم گرید مسلمانان به که را انگرانیطغ دهدیم اجازه مسلمانان
فَتانِ إِنْ ونَ طائن مؤْموا اقْتَتَلُوا نَیالْمحلفَأَص مایبفَإِنْ نَه غَتما بداهلَ إِحلُوا يالْأُخْر یعیالَّت فَقات 

 حـب ی اللَّـه  إِنَّ أَقْسـطُوا  و بِالْعـدلِ  نَهمایب فَأَصلحوا فاءت فَإِنْ اللَّه أَمرِ یإِل ء یتَف یحتَّ یتَبغ
 دیده یآشت را آنها پردازند، جنگ و نزاع به گریکدی با مؤمنان از گروه دو اگر و :نَیالْمقْسط

 خدا فرمان به تا دیکن کاریپ متجاوز گروه با کند، تجاوز يگرید بر دو آن از یکی اگر و
 برقرار عادالنه صلح دو آن انیدرم ]شد فراهم صلح نهیزم و[ بازگشت هرگاهو  بازگردد

  .)9: حجرات( داردیم دوست را شگانیپ عدالت خداوند که دیکن شهیپ عدالت و دیساز
 کـه  گـر ید يریـ تکف يهاگروه و داعش ایآ که است یباق پرسش نیا یطیشرا نیچن در

 یبغـ  مصداق اند، کرده خود یافراط يهادگاهید لگدمالِ را مسلمانان ناموس و جان مال،
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  ستند؟ین مسلمان يهاگروه بر

  حاضر عصر در جهاد یتبارشناس .3
 در اسـالم  جهـان  کـه  اسـت  یطیشرا و هابحران به واکنش در جهاد، به معاصر کردیرو

 حاضـر،  عصـر  در جهـاد  به اقبال عامل نینخست .استنهاده  سر پشت گذشته قرن چند
 بوده یاسالم يکشورها در ییاروپا استعمارگران حضور به مسلمان شمندانیاند واکنش

 صـورت  به یاسالم مناطق از ياریبس ستم،یب قرن نخست مهین تا شانزدهم قرن از .است
ـ  .دندیچشـ  را اسـتعمار  تلـخ  طعـم  م،یرمسـتق یغ ای میمستق  و متفکـران  یتیوضـع  نیچن

 شندیندیب ياچاره رانگریو هجوم نیا دربرابر تا داشت آن بر را اسالم جهان شمندانیاند
  .بود ینظام مقابله ها، روش نیتر مهم از یکی که

 قرن نخست مهین اواخر تا شانزدهم قرن از و داشت ياآشفته اریبس تیوضع که هند
ـ  غـارت  بـه  آن یغن منابع و داشت قرار انگلستان میمستق اشغال تحت ستم،یب  رفـت، یم

 در يو .شـد  اعـالم  دارالحـرب  ،يدهلو اهللا یول شاه فرزند ،يدهلو زیعبدالعز شاه يازسو
ـ دل به را هند نیسرزم دارالحرب، و سالمداراإل حدود میترس و فیتعر با م1803 سال  لی

  :کرد اعالم دارالحرب هایسیانگل اشغال
 شـبه  مسـلمانان  يجهـاد  مبـارزه  انیـ جر بر ياریبس ریتأث يدهلو زیعبدالعز شاه يفتوا
 جنـبش  ماننـد  یبزرگـ  يهـا حرکـت  سرمنشأ و گذاشت انگلستان با تقابل در هند قاره

 ،انگلسـتان  اسـتعمار  بـا  هنـد  قـاره  شـبه  مسلمانان مقابله درباره( شد هند در نیمجاهد
  .)1394 ،يموسو زادهیعل :ك.ر

ـ ن عهیش رهبران از ياریبس شد سبب یاسالم ممالک بر مشرکان طرهیس و نفوذ دغدغه  زی
ـ  ازجمله کنند؛ صادر استعمارگران با جهاد بر یمبن ییفتاوا  و مهـم  يفتـوا  بـه تـوان   یم
  :کرد اشاره يزدی دمحمدکاظمیس یخیتار

ـ یل[ طرابلس به ایتالیاهمچون  ییاروپا دول که امیا نیا در ـ  و کـرده  حملـه  ]یب  یازطرف
 را خـود  يروهاین زین هایسیانگل و اندکرده اشغال خود يقوا با را رانیا شمال هاروس

 عموم بر اند، داده قرار ينابود خطر معرض در را اسالم و اندکرده ادهیپ رانیا جنوب در
 ممالـک  از کفـار  رانـدن  عقب يبرا را خود که است واجب یرانیا و عرب از مسلمانان
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 طرابلس از ایتالیا يروهاین راندن رونیب راه در مال و جان بذل از و سازند ایمه یاسالم
ـ ا رایز نکنند؛ فروگذار چیه رانیا از یسیوانگل یروس يقوا اخراج و غرب  از عمـل  نی
  .)64ص ،1415 ،یحسن( است یاسالم ضیفرا نیتر مهم

 فقط نه است، اسالم جهان ،یعیش معال نیا يفکر دغدغه شود،یم مشاهده که گونه همان
 يهاجنبش کردند، صادر بزرگ يعلما که يجهاد يفتاوا اساس بر .عهیش مناطق
 نمونه ي؛ براگرفت شکل یاسالم يکشورها در استعمارگران هیعل ياریبس يجهاد

 در رزایم عباس ،یبیل در عمرمختار ،یبیل و چاد در یسنوس فیشر احمد حرکت بهتوان  یم
  .کرد اشاره سودان در یسودان يمهد و رانیا

 طیشـرا  کـرد،  مند عالقه جهاد به را اسالم جهان شمندانیاند که ییهادغدغه گرید از
همچـون   ياریبسـ  مشـکالت  یعثمـان  سلسـله  .بـود  یعثمان يامپراتور یفروپاش از پس

 یتلقـ  حکومـت  یآرمـان  نمونـه  ،تسـنن  جهان يبرا یول، داشت یمذهب دیشد تعصبات
 اول یجهـان  جنگ از پس ژهیو به ستم،یب قرن لیاوا در .داشت تقدس از یرنگ و شد یم
 يهـا دولـت  یبرخـ  يهمکـار  و اسـتعمار  يترفنـدها  و هـا توطئـه  بـا  ،)م1918ـ1914(

ـ ا انحطاط يهانهیزم سعود، آل همچون یاسالم يکشورها  چهارصدسـاله  يامپراتـور  نی
ـ  نیآخـر  .)340، ص1ج ،1393 ،يموسـو  زادهیعل :ك.ر( شد فراهم  تـابوت  بـر  هـا خیم

  .شد دهیچیپ هم در ریپ سلسله نیا طومار و شد زده م1924 سال در یعثمان يامپراتور
 يگـر ید بحـران  بـا  استعمار، عصر انیپا و خالفت عصر از پس ،یاسالم يکشورها

 .نبـود  توسـعه  و رشد ریمس در نهادن گام يمعنابه یاسیس استقالل چراکه بودند؛ رو روبه
 در خـود  يبقـا  يبرا و برده غمای به را کشورها نیا منابع بود، توانسته تاآنجاکه استعمار

 ؛بـود  نکـرده  غیـ در یتالشـ  چیه از مستعمره، يکشورها نگهداشتن عقب و استضعفاف
 پـس  گرفتند، جشن را استعمار غروب یاسالم يکشورها مسلمانان هرچنداساس  نیبرا
 شـدند؛  گرفتار مشکالت آن، دنبال به و یراسالمیغ يهاشهیاند دام در گرید بار یمدت از
 نـده یآ يبرا یمشخص برنامه دند،یرس یاسیس استقالل به که ییکشورها از کی چیه رایز

 سـبب  یطیشرا نیچن .بودند گانهیب یاسالم يهاآموزه با زین آنها نخبگان و نداشتند خود
 هامدل نیا .رندیگکار  به توسعه و رشد يبرا یگوناگون يهامدل یاسالم يکشورها شد

 و ســمیکمون ،)بــهیبورق عصــر در تــونس و هیــترک( یــیگرا غــرب يهــامــدل از یفــیط
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ـ یل ،مصــر( سـم یالیسوس  دوران مصــر( سـم یونالیناس و )عــراق و هیسـور  ،افغانســتان ،یب
 يبـرا  را راه و دندیرس یناکام و بستبنبه هامدل نیا همه .شدیم شامل را )عبدالناصر
  .ساختند هموار یاسالم يداریب ییایپو و اسالم مجدد بازگشت
 حاکمـان  دنیرسـ  قـدرت  بـه  با یاسالم يکشورها در استعمار از پس عصر نیهمچن

 جوامـع  ،یراسـالم یغ يهـا مدل از تیتبع و يرویپ با که بود همراه قیناال ای یراسالمیغ
 نیچن ندیبرآ .کردند یاسیس و یاجتماع ،ياقتصاد يهابحران گرفتار شیازپ شیب را خود
 يهـا دگاهیـ د حامـل  یبرخـ  که بود انهیگرا اسالم اتینظر از یموج شدن مطرح یتیوضع
ـ ترت نیبـد  بودنـد؛  اسالم جهان در يجهاد  بـا  مقابلـه  يراهکارهـا  از یکـ ی »جهـاد « بی

ـ  استعمار و غرب بر عالوه کرد،یرو نیا در .شد یخارج و یداخل يها بحران  کـه  یغرب
 و نشـانده  دسـت  حاکمان شدند،یم یمعرف یاسالم يکشورها یماندگ عقب یاصل علت

  .گرفتند قرار يجهاد انیگرا اسالم حمالت هدف زین یاسالم يکشورها قیناال
 شـه یاند از متـأثر  حاضـر  زمـان  در يجهـاد  یاصـل  يهـا انیجر از ياریبسازآنجاکه 

ـ ا از تیـ وهاب قرائـت  و هیمیتابن ازمنظر جهاد موضوع یبررس به ادامه در ،اندهیمیت ابن  نی
  .میپردازیم موضوع

  جهاد و هیمیتابن .4
 مجازات را مرگ که جست ییفتاوا در دیبا را جهاد مفهوم در انحراف يهارگه نینخست

 يهـا خوانش سبب به فتاوا، نیا در .اندشده مرتکب ییخطا اندك که داندیم یمسلمانان
 کفـر  و شرك زین است دهیپسند و مشروع اسالم نیمب نید در که یاعمال یحت ،یانحراف
ـ میتابـن  نمونـه  يبرا شوند؛یم محکوم قتل به مرتکبانشان شده، قلمداد  ییهـا چهـره  از هی
 کتاب در يو که دهدیم نشان يآمار ساده یبررس کی .دارد يادیز قتل يفتاوا که است
 بـرده کـار   بـه  را »قتلی نهفإ« ای »قتل الّإ و ستتابی« عبارت مرتبه 428 از شیب يالکبر يفتاو

 يفتـاوا  یفراوان سبب به .)retrievednewsyrian.net/arمندرج در:  ،2017 حبش،( است
منـدرج در:   ،2017 ،يدیبوسع( است داشته قتل شهوت هیمیتابن اندگفته یبرخ ،گونه نیا

ibadiyah.com(. میجـرا  و اعمـال  مسـتندات  از ياریبسـ  کـه  افتیدرتوان  یم یخوب به 
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ـ میتابـن  ماننـد  ییهـا چهره يفتاوا داعش، همچون یافراط يهاگروه  لم،یسـو ( اسـت  هی
  .)alwafd.org تا]، مندرج در: ی[ب

ـ ا يریـ تکف يهـا گـروه  با هیمیتابن نیادیبن تفاوت ،يا شهیاند یکینزدن یباوجود ا  نی
 حرمـت  و کـرد  فراهم قتل و ریتکف يبرا را نهیزم شیفتاوا با نکهیا رغم به يو که است

ـ ن دسـت  مسلمانان کشتار به میمستق طور به شکست، را مسلمانان ـ ، الودی  و داعـش  یول
دسـت   ریشمش قبضه به مسلمانان دربرابر ،شده خارج ينظر حوزه از يریتکف يهاگروه
ـ تعر در يو اریـ معنکه یکرد ا فراموش دینبا هیمیتابن درباره که يگرید نکته .اندبرده  فی

 کـه  ینیسـرزم  هـر « شـان یا دهیـ عق به .نبود امروز انیریتکف همانند ،مانیداراإل و دارالکفر
 دربـاره  یپرسشـ  بـه  پاسـخ  در او .»دیآیم شمار به سالمداراإل باشند، مسلمان آن ساکنان

  :است گفتهگونه  نیا شود،ینم اداره اسالم احکام اساس بر که یاسالم نیسرزم
 .نـد ا مسـلمان  آن سـاکنان  رایز د؛یآینم شمار به والکفر دارالحرب زمره در نیسرزم نیا

 یراسالمیغ نیقوان و احکام اساس بر رایز شود؛ینم محسوب سالمداراإل جزء نیهمچن
 آن در سـاکن  مسلمانان با دیبا که دیآیم شمار به یسوم نوع نیسرزم نیا .شودیم اداره
 يسـزا  کـه  گونه آن دیبا رمسلمانیغ شخص با و است آنان ستهیشا که کرد رفتار چنان

  .)241ص ،28ج و 281ص ،18ج ،1426 ه،یمیت(ابن دیجنگ ،اوست
ـ تعر بـا  يجهـاد  یتیشخص هیمیتابن تیشخص از کوشندیم يریتکف يهاانیجر  مـد  فی
 در او یکـ یزیف و يفکـر  حضور که دهدیم نشان يو یزندگ یول، دهند ارائه خود نظر

 یاسـالم  منـاطق  و دمشـق  بـه  که شودیم خالصه یمغوالن هیعل مبارزه به جهاد، نیادیم
 ي(بـرا  کردیم قیتشو مغوالن حمله دربرابر دفاع به را مردم او .بودند کرده حمله گرید

 .)728ــ 661ص ،1403 الدن،بـن  ك:.ر ه،یـ میتابـن  يجهاد یعمل يهاتیفعال با ییآشنا
ـ  دمشـق  در هـا سـال  نامأنوسـش  دیـ عقا سـبب  بـه  کـه  یزمان یحت مورد، نیا ریغ در  ای

 مبـاح  را مسـلمانان  مـال  و جان و نداد مردم هیعل جهاد به حکم شد، یزندان هیاسکندر
 در يریـ تکف یافراطـ  يهـا گـروه گـر  ید و انیداعشـ  امـروز  آنچـه  خالف قاًیدق نشمرد؛
  .دهند یم انجام مسلمان يکشورها
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  تیوهاب قرائت با جهاد .5
 ییفتـاوا  ،معاصـر  یوهاب رهبران یبرخ و عبدالوهاببنمحمد يآرا در ،هیمیتابن بر عالوه

 کشـتن،  يبـرا  افراد کردن گستاخ و مسلمان جان و مال حرمت سلب با که شودیم دهید
 ینگـاه  بـا  .کننـد یم ور شعله را جنگ آتش ،)قبله اهل( مسلمانان ينابود و کردن رانیو

 يریـ گ شـکل  و تفکـرات  در را جهاد از یوهاب قرائت يپا ردتوان  یم یسادگ به یاجمال
 ،کفـار  با جهاد بهانه به قرن سه از شیب طول در تیوهاب .دید معاصر يریتکف يهاانیجر

ـ ، اسـت  گرفته اسالم جهان از یقربان هزار چهارصد از شیب  انیـ درم نتـوان  دیشـا  یول
  .افتی یاسالم يارهایمع با مشرك ای کافر دست انگشتان عدد به انیقربان

ـ  يهاقرائت نینخست ـ با را جهـاد  از یانحراف  .افـت ی تیـ وهاب انگـذار یبن آثـار  در دی
 خطـاب  مشـرك  را خـود  زمـان  مسـلمانان  ،الشبهات کشف کتاب در عبدالوهاببنمحمد

 عمـوم  تنها نه يو يریتکف نگاه 1.شمردیم اسالم ازش یپ مشرکان هیشب را آنان و کند یم
 يهاچهره یحت تاآنجاکه ؛ردیگیمدربر زین را یحنبل بزرگ يعلما از ياریبس بلکه مردم،

  2.اندکرده محکوم شدت به را یدگاهید نیچن زین تیوهاب شیگرا به وابسته منصف
اسـاس   نیبـرا  ؛دارد جهـاد  از آنهـا  قرائت بر یمیمستق ریتأث ،ریتکف از تیوهاب قرائت

 جـان،  اسـالم،  صدر مشرکان به آنان هیتشب و مسلمانان ریتکف از پس عبدالوهاببنمحمد
                                                   

ـ  مشرك و مشرکان به مسلمانان نسبت مورد، واژه 24در  الشبهات کشف. در 1 ن یداده شده است. همچن
عداءالتوحیـد،  أصـنام، مرتـدین، جاحـدي التوحیـد،     األکفـار، عباد  همچون هایی مورد، واژه بیستدر 

 کار رفته است. سالم، درباره مسلمانان بهاإل یعداءاهللا و مدعأ
بـا مراجعـه بـه     فرحـان  بـن  حسـن علماي بزرگی را کافر و مشرك خوانـده اسـت.    عبدالوهاب بن محمد. 2

انـد از:   عبـارت  کـه  ، نام برخی از آنان را استخراج کرده اسـت عبدالوهاب بن محمدهاي  ها و نامه کتاب
سـلیمان   بـن  ، محمـد عبـداللطیف  بن ، عبداهللاسحیم بن ، عبداهللاسحیم بن ، سلیمانفیروز، مرید التمیمی ابن

، قاضــی عفــالق ، ابـن بعبــدالوها بـن  ، ســلیمان، الحـداد الحضــرمی داود الزبیــري بـن  ، عبــداهللالمـدنی 
). وي سـپس در  51، ص1425(مـالکی،   مطلـق  و ابـن  عبـداهللا  بـن  ، صـالح حیـی ی بـن  ، احمدالحمیضی

کنـد   اشـاره مـی   عبدالوهاب بن هاي بعدي وهابیت به تکفیر علماي اسالمی ازسوي پیروان محمد دوره
 فخـر رازي پـردازد و چـون    ، صـاحب تفسـیر کبیـر مـی    فخر رازي). همچنین به تکفیر 52(همان، ص

شناسـان دارد، او را   ستارگان و تأثیر آنها بر کشت و زرع و نیز نقل اقوال برخـی سـتاره   بارهکتابی در
دور از انصـاف اسـت (علمـاء     فخـر رازي که چنین اتهـامی بـه    درحالی ،کند پرستی متهم می به ستاره

 ).374ـ372، ص10، ج1417نجد، 
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 منـاطق  بـه  حملـه  يبـرا  را بهانـه  نیبهتـر  و شماردیم مباح را مسلمانان ناموس و مال
 از یوهـاب  قرائـت  .دهدیم قرار سعود آل اریاخت در مسلمانان کشتار و یاسالم گوناگون

 داللـت  مشرکان با جهاد بر کهرا  یاتیآ عبدالوهاببنمحمد است شده سبب کفر و شرك
 بۀجواأل یف ۀیالسن الدرر کتاب از بزرگ نسبتاً جلد دو .ببردکار  به مسلمانان درمورد ،دارند
 به است، گذشته قرون طول در یوهاب يعلما یفقه نظرات و آرا يگردآور که ،ۀیالنجد
 از یفصل .است مربوط مسلمانان با جهاد به آن از ياعمده بخش ،افتهی اختصاص جهاد

 کنـد یم اشاره عبدالوهاببنمحمد گفته به ،»دیالتوح ترك من قتال یف« باعنوان کتاب نیا
 خـوارج، همچـون   او .بردیم کار به مسلمانان درمورد را مشرکان و کفار با قتال اتیآ که

 مسـلمان  را یکسـ  فقـط  و داندینم ناموس و مال ،جان حفظسبب  را نیشهادت به اقرار
ــ ــمارد یم ــه ش ــر ک ــاس ب ــهیاند اس ــوهاب ش ــدیندیب تی ــاء( ش ــد، علم  ،9ج ،1417 نج

ـ  خود سر پشت در امروز تیوهاب شد سبب جهاد به ینگرش نیچن .)245ـ237ص  یتلّ
 زادهیـ عل( بزنـد  رقـم  خـود  يبـرا  را یاهیسـ  کارنامه و گذارد يبرجا یرانیو و کشته از

  .)392ـ371ص ،1ج ،1393 ،يموسو
 آنـان  .ندبرد جهاد حوزه در تیوهاب یافراط يهادگاهید از را بهره نیشتریب سعود آل

 بهانـه  بـه  و شـمردند  حـالل  را مسلمانان ناموس و جان ،مال ات،ینظر نیا به تمسک با
 جـد ـ  سعود بنمحمد .کردند اقدام خود قلمرو گسترش و ییکشورگشا به د،یتوح جیترو
  1.است کرده انیب یخوب به را عبدالوهاببنمحمد با اش يهمکار اهداف ـ سعود آل

                                                   
 ،رفت: نخسـت یرا پـذ  عبـدالوهاب  بن محمدت از ی، حمایکردن دو نگران شرط برطرف به سعود بن محمد. 1

 رفتند،ید را پذیم و مردم نجد دعوت توحیم و همراه تو مبارزه کردیتو شتافت ياریکه ما به  یهنگام«
 ،دوم ؛»جـاي مـا برگزیننـد    را بـه  يگـر یبرگرداننـد و کـس د   يرو ]خاندان سعود[ترسم که از ما  می

ترسم تو  می رم؛یگ می را از آنها يکه در فصل برداشت محصول، مقدار وجود دارد یه قانونیدرع در«
 .»ین کار منع کنیدن، مرا از ایرس قدرت بعد از به

بندم که دست تو را باز بگذارم؛ خون با  می مانیاما شرط اول، پ«د: یگو می پاسخدر  عبدالوهاب بن محمد  
ب تو کند یرا نص یم و زکاتیبسا خداوند با فتوحات، غنا اما شرط دوم، چه ،یرانیبا و یرانیخون و و

  ).141ـ140، ص1406 م،ی(ابراه» ياز شوین یزها بین چیکه از ا
هـاي خـود    را در کتـاب  عبـدالوهاب  بـن  محمدهمه مورخان وهابی این دو شرط و پاسخ گفتنی است   

اسـت. وي   عبـدالوهاب  ابـن خوبی نمایانگر اهداف او در حمایـت از   به سعود بن محمداند. شرایط  آورده
و ریـاض   سترش سلطه خود بر دیگر منـاطق، یعنـی عیینـه   دنبال گ ، بهعبدالوهاب ابندر سایه دفاع از 
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  يمودود یابواالعل دیس شهیاند در جهاد. 6
 ي(بـرا  یپاکسـتان  شـمند یاند ،يمودود یعلابواألدیس يآرا دیشا استعمار، مخالفان انیدرم
ـ  ،)1394 ،يموسـو  زادهیـ ر.ك: عل ،يمـودود  شـه یدر اند یاسیبا نظام س ییآشنا  از شیب

 يالیاسـت  از کـه  يو .باشـد  گذاشـته  ریتـأث  حاضـر  عصر يجهاد يهاشهیاند بر گرانید
 کتـاب  فیتـأل  بـا  بود، آمده تنگ به اسالم جهان بر استعمار و غرب ینیسرزم و یفرهنگ
 ,Streusand, 1997( کـرد  معاصـر  یاسالم اتیادب وارد را جهاد مفهوم ،اسالم در جهاد

p.5(. ـ دل نیهم به ؛داشت اعتقاد یانقالب روش به جامعه در تحول جادیا يبرا يمودود  لی
ـ بن انیجر آغازگر را يو یبرخ ـ نام حاضـر  عصـر  در یاسـالم  ییادگرای  ,Nasr( انـد دهی

1996, 50p.(. حـزب  يرهبـر  هرچنـد  و بـود  طلـب  اصالح ياچهره عمل، در يو البته 
 يجهـاد  و ینظـام  کردیرو هرگز داشت، عهده به پاکستان در را یاسالم جماعت بزرگ

  .نگرفت خود به
ـ  یاسالم حکومت جادیا و یاجتماع تحول راه را جهاد يمودود  علـت  و شـمارد یم

 از انگارانـه  سـاده  قرائت .1 :کندیم خالصه عامل دو در را اسالم جهان در جهاد يانزوا
                                                                                                                        

بود و بیم آن داشت که پس از موفقیت، قدرت از دستش خارج شـود. وي دغدغـه دیـن و رشـد و     
دنبال گسترش مناطق تحت حاکمیت و تثبیـت بیشـتر    گسترش مکتب وهابی را نداشت، بلکه تنها به

نیز در پاسخ به شرط وي، قـدرت او را پـس از پیـروزي، بـدون      عبدالوهاب بن محمدقدرت خود بود. 
رسـید، ثـروت    ثروت بود. اگر دعـوت بـه جـایی مـی     سعود ابندغدغه دیگر  .هیچ قیدي تضمین کرد

قـانون مـالی وي را نقـض     عبـدالوهاب  بن محمدشد؟ وي نگران بود که  آمده چگونه توزیع می دست به
وعـده آن را   عبـدالوهاب  بن محمدمی که یاما غنا ،زمینه نیز وي را مطمئن کرد دراین عبدالوهاب ابنکند. 

آمد؟ خیـر، بلکـه از مسـلمانان منـاطقی      دست می داد، از کجا بود؟ آیا در جنگ با غیرمسلمانان به می
در  سـعود  بـن  محمـد دیگـر هـدف    عبـارت  به ؛سعود با فتواي وي به آنجا لشکر کشیده بودند د که آلبو

حمایت از مکتب وهابیت، هم در کالم و هم در عمـل، اسـتفاده ابـزاري از دیـن بـراي رسـیدن بـه        
  .قدرت و ثروت بوده است

 نـه ید او را درزمیکـامالً آگـاه بـود، کوشـ     سعود ابنهاي  و دغدغهها  ز که از هدفین عبدالوهاب بن محمد  
طـور عـام و    ن را بـه یضـعف سـالط   ش نشـان داد کـه نقطـه   های ش مطمئن کند. او با پاسخهای هدف
نکه در ید زد. جالب اییهر تأن میاز د يابزار افته است و بر استفادهیطور خاص در را به سعود بن محمد
شـتر نشـان داد؛   یخـود را ب  هـاي  ت و هـدف یسعود، ماه آل یعنی ،تیوهاب یاسیبعد، بعد س هاي سال

 يبا آن، فساد حاکم بر دربار سعود ییصدا سم و همیک با غرب، متأثرشدن از مدرنیار نزدیارتباط بس
 سعود است. آلشه یدر اند يکردین رویدست نشانگر چن نیازا یو مسائل
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 در مسـلمانان  دانسـتن  ملـت  کی .2 کاهد؛یمفرو یشخص مذهب کی به را آن که اسالم
  .آن مدرن مفهوم
همچـون   ،يفرد اعمال یبرخ در اسالم است شده سبب نخست عامل ،يو دهیعق به
 درمـورد  مـدرن  ملـت  هینظر است شدهباعث  زین دوم عامل .شود خالصه روزه و نماز

ـ  اطـالق  مـردم  از یگروهـ  بـه  مـدرن  ملت آنکه حال ،رودکار  به مسلمانان  کـه  شـود یم
 .انـد آمـده  گریکدی گرد يماد منافع دنبال به و دارند ییایجغراف و یقوم ،یزبان مشترکات

 بـا  مقابلـه  ،ارتـش  سیتأسـ  از شـان  هدف که ندا مردم از یگروه مدرن، شهیاند در ملت
 کـه  یدرحـال  ،)Maududi, 1939, p.4( کشورهاسـت  گـر ید بـه  تجاوز ای دشمنان تجاوز

ـ ا ینـوع  را اسالم يمودود .است مردود اسالمازنظر  شهیاند نوع نیا ـ  يدئولوژی  یانقالب
ـ پا بـر  آن يبازساز و جهان یتمام در یاجتماع نظم ییبرپا دنبال به که کندیم یمعرف  هی

ـ مأمور کـه  نـد ا ییهـا ستیدئولوژیا زین مسلمانان .است یاسالم يهالآ هدیا و اصول  تی
 جهـاد  ،يمـودود ازنظـر   .)Ibid, p.5( کننـد  محقـق  جهـان  در را اسالم يدئولوژیا دارند
ـ دل نیهمـ  به ؛بخشد تحقق نیزم در را اسالم اهداف تواندیم که است یسمیمکان ـ ا لی  نی
 آوردن دسـت  بـه  يبـرا  بلکـه  سـت، ین ییکشورگشا ای يویدن يهاخواسته اساس بر نبرد
  .)Ibid, p.6( است خداوند تیرضا

 که داندیم یخوب به بشناسد، را شیهادگاهید و باشد آشنا يمودود افکار با که یکس
 اسالم جهان بر غرب يالیاست و یغرب تمدن و فرهنگ دربرابر جهاد جهاد، از او مقصود

 يو نکهیا رغم به .کندیم دییتأ را سخن نیا يمودود یعلدابواألیس یاسیس عملکرد ؛است
 جهـاد  اعـالم  پاکستان يهادولت دربرابر هرگز بود، یاسالم جماعت بزرگ حزب رهبر
 دشـمنان کـه   یهنگـام  نیهمچن .کرد يهمکار دولت با ،اءالحقیض دوره در یحت و نکرد

 مخالفان ریتکف به زباناو  خواندند، کافر را او یحت و کردند حمله يو به شدت به يمودود
 ،1394 ،يموسـو  زادهیـ عل( داشـت  گوناگون مذاهب با یمناسب تعامالت و نگشود خود
 مسلمانان کشتار هرگز ،جهاد درباب يمودود هینظر ستین یشک نیبنابرا ؛)279ـ261ص

  .نبود شان ناموس و جان ،مال اباحه و مسلمانان ریتکف ای يا دهیعق اختالفات لیدل به
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  قطب دیس شهیاند در جهاد .7
 ریتـأث  يمـودود  از کـه اسـت   ییهـا تیشخصـ  نینخست از یکی قطب دیسرسد  ینظر م به

 قینـاال  حاکمـان  بـا  مبـارزه  راهکار ،يمودود يجهاد دگاهید توسعه با يو ه است.گرفت
ـ ن قطـب  دیسـ  تیـ جاهل هینظر در ياتوسعه نیچن .خواند جهاد را یاسالم يکشورها  زی
 حـاکم  يهادولت با جهاد باب ،اسالم جهان به تیجاهل يتسر با يو .شودیم مشاهده

 در یانقالب را اسالماو  .)143ـ125ص ،1396 ،همو( کرد باز زین را یاسالم يکشورها بر
  .)24ص ،1346 قطب، دیس( شمردیم یزندگ شئون تمام

 يالیاسـت  دغدغـه  زین يو رسدیم نظر به ،قطب دیس يجهاد يهاشهیاند به ینگاه با
 بـه  سـفر  از پـس  او .است داشته را اسالم جهان بر مشرکان و غرب یاسیس و یفرهنگ

 که دیرس جهینت نیا به شیپ از شیب کشور، نیا در فساد و يبندوبار یب مشاهده و کایامر
 را جهـاد  يهافلسفه از یکی لیدل نیهم به ؛است تیجاهل از فرار و اصالح ازمندین جهان

 حقـوق  بـه  انرمسـلمان یغ تجـاوز  بـا  مقابلـه  و یاسـالم  يهاآموزه با هاانسان آشناکردن
  :کرد عنوان مسلمانان

 آنان و زندیبرخ یانسان و یاسالم حقوق به متجاوزان با نبرد به روین تمام با دیبا مؤمنان
ـ ک و مکر و بنشانند شیخو يجا سر را ـ اذ و دی  دور مؤمنـان  سـر  از را آزارشـان  و تی

 کـه  را یکسان تیامن و نیتضم را دهیعق تیحرّ تا دهند یمال گوش را ستمگران .بدارند
 يپابرجـا  یزنـدگ  در خدا برنامه و کنند نیتأم فرموده، شان رهنمون خود راه به خداوند

 نشود بینص یب و محروم یهمگان ریخ و یکین آن از تا شود تیحما تیبشر از و بماند
  .)186ص ،1ج ،1412همو، (

  :دیگویم جهاد فلسفه در يو
 مـانع  کـه  یـی روین هـر  دیبا نکهیا آن و دیآیم الزم یاسالم جماعت بر يگرید واجب
 یاسالم جماعت ... شکنند هم در را ست،هاانسان به اسالم امیپ دنیرس ای اسالم دعوت

 هـر  يبـرا  شان نییآ از خدا به مؤمنانِ برگرداندن تا باشند جهاد و تالش در وستهیپ دیبا
 گروه عظمت و شکوه پرتو در که ياگونه به شود؛ رممکنیغ نیزم کره سراسر در ییروین

 از ،ردیبپـذ  را اسـالم  درخشان نییآ و دیدرآ اسالم رهیدا به بخواهد که هرکس مؤمنان،
ـ  برگرداند، نشید از را او که نیزم در ییروین نکهیا از و باشد نداشته باك يزیچ  و میب
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  .)187ص همان،( خداست آن از نید .ندهد راه خود به هراس
ـ ن را یاسـالم  يکشـورها  حاکمـان  جهـاد،  دامنـه  شودیمسبب  آنچه ـ فراگ زی  نگـاه  رد،ی

 در دیـ توح د،یـ توح یاصـل  محـور  او، دهیـ عق اسـاس  بـر  .اسـت  تیحاکم به قطب دیس
 جامعـه  حکـم  در نباشـد،  یاسالم حاکم تیحاکم لیذ که ياجامعه باشد و یم تیحاکم
  .)36ص همان،( باشند مسلمان ساکنانش هرچند است؛ یجاهل
  :کندیم انیب تر شفاف صورت به را خود دگاهید يو

 نـه  رد،یپذیم تحقق خدا مردان تیحاکم دارشدن عهده با نیزم در خداوند مملکت
 ییهـا حکومـت ( امـروزه  که گونه همان ند؛یگویم سخن خداوند اسم به که یمردان

 عتیشر دیبا .شوندیم شناخته یاله مقدس حکومت ای کیدموکرات اسم به )اشتباه به
 غاصبان دست کردن کوتاه و نیزم در خدا حکومت تحقق يبرا .شود حاکم خداوند

 کارسـاز  غیتبل و انیب فقط ،يبشر نیقوان لغو و یاله عتیشر به دنیبخش يسرور و
ـ با بلکـه  رود،ینم شیپ يکار یسلب و یفلسف ،ينظر اعالن با و ستین  حرکـت  دی

 شـوند  آزاد هـا انسـان  یبنـدگ  از عمـل،  در مردم و ردیبگ صورت یجابیا و یواقع
  .)37ص ،1973 ،همو(

 خالصـه  حاکمـان  با مقابله در فقط جهاد که شودیم دهید یخوب به قطب دیس مباحث در
 به که ستین ینید درون یمذهب اختالفات ،يو شهیاند در جهاد فلسفه و علت و شودیم

  .ستندین یاسالم يهافرقه مسلمانان زین قطب دیس مخاطبان .شود یمنته ياعتقاد ریتکف
 فاسـد  حاکمان یسرنگون از شیب آنچه دیشا که است بوده غافل نکته نیا ازاو  البته

ـ تعب بـه  ـ   يهاحکومت یسرنگون يفردا يبرا جامع یطرح ارائه دارد، تیاهم  ــ  يو ری
یژگیو يدارا کهرا  یمشخص یاسیس نظام چیه قطب دیس گرید عبارت به ؛است یرالهیغ

 ،باشـد  حکومت به مربوط مسائل گرید و حکومت شکل حکومت، ساختار حاکم، يها
 ارمغـان  بـه  جامعـه  يبـرا  را یبرنامگ یب و مرج و هرج یتیوضع نیچن .است نکرده انیب

 تـونس  و مصـر همچـون   ییکشـورها  در یاسـالم  يداریب از پس که چنان آورد؛ خواهد
 را خودکامـه  يهاحکومت و کردند امیق اسالم نام به مردم کشورها نیا در .شد مشاهده

آمـوزه  و یمبـان  اساس بر یعمل و یواقع يابرنامه یاسالم نخبگان یول دند،یکش ریز به
ـ پ يفـردا  جامعه اداره يبرا یاسالم يها ـ  امـد یپ نکردنـد؛  ارائـه  يروزی  یتیوضـع  نیچن
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 يروزیپ يفردا يبرا برنامه خأل .بود کشورها نیا بر یراسالمیغ حاکمان مجدد حکومت
 و ناپسـند  ابتر، یقرائت که داعش نوع از یحکومت ؛زد رقم زین را حکومت از يگرید نوع

  .بود قطب دیس مبهم یاله حکومت هینظر از یانحراف
ـ پ يهـا جنـگ  اسـالم،  در ییابتدا جهاد اثبات يبرا قطب دیس  يهـا جنـگ  را امبری
ـ  ریشمشـ  و خشـونت  نیـ د را اسـالم  نید و ییابتدا ـ  یمعرف ، )41ص همـان، ( کنـد یم

 رحمت امبریپ حق در یبزرگ يجفا ،اسالم صدر يهاجنگ از یقرائت نیچن که یدرحال
 شـود یمده ید یخوب به ،اسالم صدر يهاجنگ یبررس با .است اسالم صدر مسلمانان و

 دشـمن  يهـا توطئـه  از يریشگیپ و فتنه دفع يبرا ای داشتند یدفاع جنبه ای آنها همه که
 احـد،  غـزوات  در فقـط  اسـالم،  صـدر  هیسر 38 و غزوه 27 از ،هشامابن گفته به .بودند

(ابـن  اسـت  درگرفتـه  جنـگ  طائف و نیحن فتح، بر،یخ مصطلق، یبن ظه،یقر یبن خندق،
 ،یاسالم انیک از دفاع در ای هاجنگ نیا خ،یتار شهادت به .)609ص ،2ج ،تا] ی[ب هشام،

 /همـان ( اسـت  گرفته صورت مسلمانان هیعل انیهودی و مشرکان توطئه و فتنه دفع در ای
  .)1409 ،يواقد :ك.ر ،امبریپ غزوات با ییآشنا يبراز ین

  الغائبه) ۀ ضی(الفر جهاد و فرج عبدالسالم .8
 کتـاب  فیتـأل  بـا  فـرج  عبدالسـالم  او، از پـس  را قطـب  دیسـ  انـه یجهادگرا يهـا شهیاند
 اسالم نید ،هیمیتابن يفتاوا به استناد و قطب دیس از الهام با يو .کرد دنبال ۀئبالغا ضۀیالفر

ـ  یکسـان  را اسالم جهان شمندانیاند و علما و کندیم یمعرف جنگ نید را  کـه  دانـد  یم
 حال زمان يو .)2ص ،1981 فرج،( کنندیم اهمال جهاد در و اندزده تجاهل به را خود

 عصـر،  دو نیا يساز هیشب با و کندیم سهیمقا هیمیتابن عصر در تاتار و مغول دوران با را
 ،)10ــ 7ص همـان، ( دانـد یم يجار زین حال زمان در هامغول را درباره هیمیتابن يفتاوا

 حملـه  یاسـالم  ممالک به که بود ییها مغول درمورد هیمیتابن يجهاد يفتاوا که یدرحال
  .نماند امان در حمالت نیا گزند از ـ بود هیمیتابن یزندگ محل که ـ دمشق و کردند

 اگـر  نکهیا ازجمله ؛دهد پاسخ اشکاالت یبرخ به اثر نیا در است دهیکوش عبدالسالم
 کشـتار  کفار، با مقابله تیاهم باشد، مسلمانان از یگروه کشتار مستلزم دشمن با مقابله
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 دهـد، یم نسبت هیمیتابن به را هینظر نیا يو .)12ص همان،( کندیم هیتوج را مسلمانان
 از یگروهـ  دشـمن  اگر ،هیمیتابن دهیعق به .است يو هینظر از اشتباه یبرداشت که یدرحال

 و نجامـد یب مسـلمانان  کشـتن  بـه  دشـمن  بر يروزیپ که کند سپر ياگونه به را مسلمانان
 .کـرد  حملـه  آنان بهتوان  یم ندازد،ا درخطر را یاسالم جامعه زین دشمن با نکردن مقابله

 معـابر  در دولت، در یثبات یب جادیا و مقابله بهانه به که ستین معنا بدان هرگز سخن نیا
 و بـزرگ  خـون  و شـود  انجـام  يانتحار اتیعمل و يگذار بمب مدرسه و بازار ،یعموم

  .شود ختهیر نیزم به مسلمان مرد و زن و کوچک
ـ ا یول، ندا حاکمان ،ۀئبالغا ضۀیالفر کتاب یاصل مخاطب رسدیم نظر به درمجموع  نی

 حمالت زیت لبه تا شد یافراط يهاگروه يبرا يمجوز رفته رفته یافراط يهادگاهید با اثر
  .روند نشانه مسلمانان يسو به ها دولت يجا به را خود

 يها گروه شیگرا در را مصر یاجتماع و یاسیس اتیمقتض و طیشرا دینبا هرگز البته
 سـتم یب قـرن پنجـاه، شصـت و هفتـاد     دهـه  سه در .گرفت دهیناد خشونت به گرا اسالم

پنجاه،  دهه در .افتی شدت نیالمسلم خوانإ ژهیو به گرا اسالم يهاگروه بر فشار ،يالدیم
ـ  و شـد  آغاز نیالمسلم خوانإ رهبران يریدستگ از ياگسترده موج  نفـر  شصـت  از شیب

 نام با سال نیا .شدند اعدام خوانإ رهبران از يگرید تعداد م1957 سال در .شدند اعدام
 يهـا چهـره  از تـن شش  همراه به قطب دیس م1966 سال در .شد معروف خوانإ عام قتل

  .شد محدود یاسیس يفضا و شدند اعدام گرا اسالم
 صـلح  داشـت،  یافراط يهاشهیاند گسترش در یلیبد یب نقش که يگرید مهم اتفاق

 سال در لیاسرائ وقت ریوز نخست ،نیبگ میمناخ با ،مصر وقت جمهور سیرئ ،نورساداتأ
 مبارزه که مصر آنکه ،نخست داشت؛ ياریبس تیاهم جنبه دو از مانیپ نیا .بود م1978

 تن لیاسرائ با صلح ذلت به که بود یاسالم کشور نینخست کرد،یم يرهبر را لیاسرائ با
 و حقارت احساس یتیوضع نیچن .بود کرده اشغال را نایس يصحرا که یلیاسرائ ؛دادیم

 و یاسـالم  يکشـورها  از ياریبسـ  که ژهیو به کرد؛ تیتقو مصر مردم در را مبارزه حس
 يفکر رهبر که مصر صلح نکهیا ،دوم ؛کردند محکوم را نورساداتأ عمل نیا یراسالمیغ
 زد اسالم جهان در مصر يفکر گاهیجا به یاساس ياضربه بود، اسالم جهان ياشهیاند و
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  .کرد وسیمأ شدت به را یداخل انیگرا اسالم و
 يامضـا  از پـس  سال سه یعنی م1981 سال در ۀئبالغا ضۀیالفر کتاب ،یخیتارازنظر 

 الجهـاد  گروه کتاب، نیا فیتأل از پس سال کی و است شده فیتأل د،یوید کمپ مانیپ
ـ فعال .کرد ترور را نورساداتأ بود، فرج عبدالسالم و قطب دیس يهاشهیاند از متأثر که تی
 به همچنان ی، ولشد محدود فـرج  عبدالسالم و قطب دیس اعدام از پس الجهاد گروه يها
  .داد ادامه خود اتیح

 و کـانون  مصـر  کـه  بـود  نیا کرد، لیتبد يجهاد يهاتیفعال کانون به را مصر آنچه
 قـدرت  سـبب  به ،عربستان در درمقابل .بود انهیگرا اسالم يهاشهیاند يهاتیفعال عرصه

 ،سـعود  آل دولـت  و یوهـاب  يعلما انیم مشترك منافع وجود و يدربار ای هیملک انیجر
 ورود با هرچند افت؛ین بروز مجال چندان فاسد، حاکمان با مقابله يمعنابه جهاد مباحث

  .شدند متأثر يو يها هینظر و هادگاهید از شاگردانش ،عربستان به قطب محمد

  داعش نگاه در جهاد .9
کـامال عمـل    يس نکرد، اما جامه ایدر مفهوم جهاد تأس يدیهرچند داعش، قرائت جد

اد یـ ت خود را بر جهاد قرار داد و ناخودآگـاه  یانه بر آن پوشاند. داعش اساس فعالیگرا
  ش زنده کرد.یت را در سه قرن پیحمالت وهاب

  داعش نگرش يهاشهیر .9ـ1
ـ ب جمله کی در را جهاد از داعش قرائت میبخواه اگر ـ  انی ـ با م،یکن  قرائـت  مییبگـو  دی

ـ نظر و ياعتقـاد  ریتکف مضمون با تیوهاب هینظر از يازهیآم ،جهاد از داعش  رهبـران  هی
 قرائـت  بـا  جهـاد  ،یمونینام بیترک نیچن مولود .است یاسیس ریتکف مضمون با يجهاد

 يهـا دولت آن يسو کی که یدم دو ریشمش .است زده رقم را یاسیس ـ ياعتقاد ریتکف
ـ  .اسـت  رفتـه  نشـانه  را مسـلمانان  گـرش ید يسـو  و غرب و یاسالم يکشورها  نیچن

ـ از ؛اسـت  دهیبخشـ  داعـش  بـه  يحـداکثر  جـذب  قـدرت  یتیوضع  از متـأثران  سـو  کی
ـ  ریسراز داعش يسو به ياعتقاد رکنندگانیتکف و تیوهاب ،هیمیتابن يها شهیاند  شـوند یم
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 رکننـدگان یتکف و قطـب  دیسـ  ،يمودود چون ییهاچهره شهیاند از متأثران گرید يسواز و
ـ  خـود  سـتگاه یا نیآخـر  را داعش غرب، و یاسالم يکشورها حاکمان  اتفـاق  .ننـد یبیم

 ياگونـه  بـه  آنهاسـت؛  یـی همگرا و ریتکف سنخ دو یهمپوشان و وندیپ ان،یم نیدرا بیمه
 ریـ تکف ریـ درگ ،ياعتقـاد  رکننـده یتکف و ياعتقـاد  ریـ تکف گرفتار ،یاسیس رکنندهیتکف که
 دامـن  بـر  عـالوه  داعـش  آتـش  شعله است شده سبب یتیوضع نیچن .شودیم یاسیس

 عامـه  دامـن  ــ  نـد ا ياعتقـاد  ریـ تکف مـروج  کـه  ـ  عربستان همچون ییکشورها حاکمان
  .ردیبگ زین  را مسلمانان

 نیا از تاکنون که است يریتفس نیتر وحشتناك جهاد، از ریتفس نیا گفت بتوان دیشا
 فقـط  که ـ قطب دیس روانیپ انیم تواندیم که يریتفس ؛است شده ارائه اسالم در مفهوم

 توسـل،  بهانـه  بـه  را مسـلمانان  کـه  یکسان با ـ داشتند اعتقاد طاغوت و حاکمان کفر به
  .کند جادیا ییهمگرا کشتند،یم آن مانند و قبور بر يبنا ارت،یز

  و داعش يجهاد يشخصیت ها .9ـ2
 يجهـاد  يهـا تیشخصـ  کتـب  و آثار در دیبا را ینگرش نیچن يهانهیزم پس و هاشهیر

 ینیفلسـط  ابوقتاده ،یطرطوس ریابوبص ،یمقدس ابومحمد مانند ییهاتیشخص جست؛ متأخر
 گسـترش  و رشد يبرا را راه ،ياعتقاد و یاسیس ریتکف انیم خلط با که گرید ياریبس و

ـ نظر مبـدع  و کردنـد  هموار جهاد از انهیوحش يهاقرائت  آن، هیسـا  در کـه  شـدند  یاتی
 یآگاه از پس  شانخودکه  ی، درحالگرفت شکل یافراط اناتیجر و هاگروه نیتر خشن

 خلبان داعش که یهنگام .کردند اعتراف خود يها اشتباه به شان، دگاهید سوء يامدهایپ از
ـ ا یمقدس ابومحمد کرد، گور به زنده را او و دیکش آتش به را یاردن  شـدت  بـه  را عمـل  نی

 نداشتند توجه آنان یول، خواند نار اهل کالب را داعش ،ینیفلسط ابوقتاده و کرد محکوم
ـ م خلـط  و نهـا آ خـود  يریتکف و یافراط يهادگاهید حاصل يکردیرو نیچن که  دو انی

  .است ياعتقاد و یاسیس ریتکف حوزه
 دشمن را میابراه حضرت که یاتیآ بر هیتک با ،میابراه ملۀ کتاب در یمقدس ابومحمد

 یاساسـ  هـدف  را یراسـالم یغ حاکمـان  و هـا طاغوت با مقابله کند،یم یمعرف طاغوت
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 و عبـدالوهاب  بنمحمـد  به شدت به ،کفر و شرك فیتعر در یول کند،یم یمعرف امبرانیپ
یم وجود به وندیپ ،ياعتقاد و یاسیس ریتکف انیم بیترت نیبد شود؛یم کینزد او روانیپ

 الـدرر  کتـاب  و هیمیتابن ،عبدالوهاب بنمحمد اتینظر و آرا به يو اریبس استنادات .آورد
 را هـا دولت و حاکمان هم او .دهدیم گسترش یاسالم مذاهب در را جهاد دامنه ،هیالسن
ـ  شـرك  گرفتـار  را آنـان  و تازدیم مسلمانان يهاشهیاند و آرا به هم و دارد نظر مد یم

 خـدمت  در کـه  نامدیم هیملک و يدربار يعلما را یاسالم يعلما نیهمچن يو .شمارد
 انیـ درپا .)archive.orgمنـدرج در:   ،1431 ،یمقدس :ك.ر( هستند هاطاغوت و هادولت

 نیتر کوچک هرکس و است میابراه ملت جزء باشد، يو دهیعق هم و همراه هرکس زین
 به محکوم و خارج میابراه ملت از باشد، داشته او انهیگرا افراط يها قرائت با یمخالفت

  1.است بودن يدربار و ارتداد ،کفر
ــا يو شــهیاند زیتمــا .کنــدیمــ دنبــال را ریمســ نیهمــ قــاًیدق یطرطوســ ریابوبصــ  ب

ــد  .اســت تیــطواغ کــردن اضــافه جهــاد، و ریــتکف حــوزه در عبــدالوهاب بنمحم
ـ  ارتـداد  و کفر به یرم را مسلمانان و بود همراه سعود آل با عبدالوهاب بنمحمد ، کـرد یم

 گـر ید عبـارت  بـه  ؛اسـت  کـرده  اضافه زین را تیطواغ مسلمانان، بر عالوه یطرطوس یول
 خـدا  پرسـتش  در شـرك  بـا  جهـاد  فقط را امبرانیپ هدف ،عبدالوهاببنمحمد برخالف

ر.ك: ( دارد تیاهم امبرانیپ رسالت در زین تیطواغ با مبارزه است معتقد بلکه داند، ینم
  .)abubaseer.bizland.comمندرج در:  ،1428مه، یحل یمصطف

 از را سـبقت  يگـو  ،یاسـالم  مـذاهب  شـمردن  مشرك و ریتکف در یطرطوس ریابوبص
ـ  مرتـد  و مشرك ،اسالم از خارج را عهیش یحت و است ربوده یمقدس ر.ك: ( شـمارد یم
 بـا  داعـش کـه   ین هنگامیبرا افزون .)abubaseer.bizland.com]، مندرج در: تا ی[ب ،همو
 آنهـا  با گروه نیتر کینزد يفکرازنظر  انیداعش نکهیا رغم به ،افتی اختالف النصرهجبهۀ

 فتنـه  يفکـر  رهبـران  از یکـ ی یطرطوسـ  .کـرد  اعالم القتل واجب و مرتد را آنان بودند،

                                                   
از آنان ابراز برائت کرده است.  ي،ریتکف يها پس از مشاهده عملکرد داعش و گروه یابومحمد مقدس. 1

از  یکـ یسـخنگو و   ــ  یابومحمـد عـدنان   همچـون  ییها چهرهاست فراموش کرده  يو رسد ینظر م به
 .اند شاگرد او بوده ـ داعش يرهبران فکر
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  .رفت زین او خود چشم به دودش که يافتنه است؛ هیسور در یمذهب
 النصرهۀجبه داعش، مانند ـ معاصر يریتکف يهاگروه انیدرم تفکرات نیا که یهنگام

ـ  جنـگ  آتـش  و گرفـت  خـود  به یعمل کردیرو کرد، نفوذ ـ عهینصارالشرأ و  را یداخل
ـ  ،یعدنان ابومحمد ،مهاجر ابوحمزه ،يزرقاو ابومصعب چون ییهاچهره ؛کرد ور شعله یترک

ـ  واسطه یب شاگردان که یالجناب عبداهللا و یشام ابوعبدهللا ،یعلبن  انیـ جهادگرا باواسـطه  ای
 ییهـا گروه يگرا عمل رهبران و رفتند فراتر خود دیاسات يفکر يمرزها از بودند، متأخر
 خـود  اسـالف  يمرزهـا  از متـأخر  يفکـر  انیجهادگرا که گونه همان .شدند داعش چون

 ،يدربـار  را آنان و گذاشتند سر پشت را خود دیاسات ،ییگرا افراط در زین نانیا گذشتند،
  .خواندند فاسد يعلما و ازکارافتاده و ریپ کار، محافظه
 ریتکف پرداز هینظر هیمیتابن .است تیوهاب و هیمیتابن رابطه ادآوری یتیوضع نیچن
 یافراطـ  يهادگاهید تحقق يبرا یفرصت کم دست ای نبود گرا عمل یول، بود ياعتقاد
 اریبسـ  یعلمـ ازنظـر   کهد یرس عبدالوهابابن به يو نظرات که یهنگام .افتین خود
ـ  بـه  را يادیـ ز مسـلمانان  خون و افتی یعمل جنبه بود، هیمیتابن از تر فیضع  نیزم

 کـه  داد هشـدار  بـرادرش  بـه  ،عبدالوهاببنمحمد برادر عبدالوهاببنمانیسل .ختیر
 تیوهاب دوران در هیمیتابن اگر بسا چه و دارد يماهو يهاتفاوت هیمیتابن با او دیعقا

 آنـان  از د،یـ دیم مسلمانان غارت و قتل در را آنان حیقب و زشت اعمال و بود زنده
گـروه  اعمـال  از ،يجهـاد  يریتکف تفکر انگذارانیبن زین امروز البته .جست یم يتبر
 و صـحابه  سـپاه  عه،ینصارالشرأ الشباب، بوکوحرام، النصره،ۀجبه داعش، مانند ییها

 تفکرات نیا بذر خود شد، گفته که گونه همان ی، ولندیجو یم يتبر يجهنگو لشکر
  .انددهیپاش را انهیگرا افراط

 درکنـار  افغانستان در و آموخت را ریتکف ،یمقدس درس کالس در يزرقاو ابومصعب
 را عـراق  در القاعـده  ینـدگ ینماکـه   یهنگام یول، دیجنگ هاستیکمون با افغان مجاهدان

 و اصـول  بـه  هرگـز  ،ياعتقـاد  رکنندگانیتکف و متأخر انیجهاد از متأثر گرفت، عهده هب
ـ  مـردم  سـر  بر جهاد، بهانه به را خود غیت و نماند بند يپا القاعده هیاول یمبان  و دفـاع  یب

  .آورد فرود کشور نیا مظلوم
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  جهاد مراحل .9ـ3
 را مرحلـه  نیچنـد  و دارد جهـاد  مفهـوم  از را خـود  ژهیـ و يبـردار  بهره زین داعش

  :دهد یم قرار نظر  مد
 هیتوج در سعود آل .است یشرع هیتوج ازمندین مسلمانان با جهاد ،نخست مرحله در

ـ  قرائـت  بر هیتک با ابتدا مسلمانان، غارت و قتل  و دیـ توح میمفـاه  از تیـ وهاب یانحراف
 شمرد کافر و گذار بدعت مشرك، را مسلمانان یتمام کفر، و مانیا بدعت، ت،سنّ شرك،

 ،الشـبهات  کشـف  ماننـد  ــ  عبـدالوهاب بـن محمـد  يهـا کتاب .دیکش غیت آنان بر سپس و
  .بود سعود آل هینظر در جهاد فستیمان ـ سالماإل نواقض و دیالتوح لۀرسا

ـ میتابن آثار .کندیم یط را ریمس نیهم قاًیدق داعش  در عبـدالوهاب بـن محمـد  و هی
 منتشـر  داعـش  یغـات یتبل مؤسسـات  کـه  دارد قـرار  يآثار رأس در مسلمانان ریتکف

 در آنهـا  ماننـد  و الدابق سسۀمؤ ،الفرقان مکتبۀ ،الهمۀ مکتبۀ که يآثار یتمام .کنند یم
ـ میتابن يهادگاهید ،عبدالوهاببنمحمد آثار کنند،یم منتشر اعتقادات حوزه  آثـار  و هی

  .است ياعتقاد يریتکف رهبران
 یتمـام  اسـت،  دوبـاره  يایـ اح درحـال  قـرن  سـه  از پـس  که يریتکف فستیمان نیا

 ،الدن بن اسامه همچون يجهاد یسلف رهبران یحت .است کرده مناكیب را جهان مسلمانان
 ریـ تکف بـا  را خـود  مخالفت ینوع به ،ینیفلسط ابوقتاده و یمقدس ابومحمد ،يالظواهر منیا

 عهیشـ  و تسنّ اهل همه قرائت، نیا در رایز اند؛کرده اعالم یافراط ییگرا عمل بر یمبتن
ـ  ،يریـ تکف و یافراطـ  نگرش نیا .شوندیم قلمداد مرتد و مشرك  يهـا گـروه  بـه  یحت

 و کنـد ینمـ  رحم زین تابند یبرنم را داعش خالفت که هیسور در فعال يریتکف )لیفصا(
، منـدرج در  الکـاذبین  یثم نبتهل فنجعـل لعنـۀ اهللا علـ    ،یعدنان( شماردیم مرتد را آنان

archive.org(. ـ  مشـاهده  يریـ تکف يهـا گروه همه در شیکماب ،ریتکف از قرائت نیا یم
 یمبـان  بـر  عـالوه  بوکـوحرام  نمونـه  ي؛ برااست متفاوت آن صورت و شکل یول، شود
 از پـس  و دانـد یم حرام را ثیحد و قرآن از ریغ یعلم هر آموزش و لیتحص ،یداعش
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  1.کشدیم آتش به آموزانش دانش با را مدارس جامعه، و معلمان آموزان، دانش ریتکف
 جـز  بـه  کـه  کندیم یمعرف خشن و طلب جنگ ینید را اسالم داعش دوم، مرحله در
 Islam is the religion of“( نـدارد  یگاهیجا آن در صلح و شناسدینم يزیچ ،ریشمش

the sowrd not pacifism”, Dabiq, n.7, p.19(.  یبرخـ  از خـود  سـخن  يبـرا  آنـان 
ـ پ نکـه یا مـثالً  کنند؛یم استفاده سوء زین اتیآ و اتیروا ـ  امبری  :فرمـود  اسـالم  یگرام

 چه« :داعش يسخنگو گفته به 3.»نصری فیس و يهدی بکتاب نیالد قوام« ای 2»بالذبح جئتکم لقد«

                                                   
  ).http://www.tabnak.ir/fa/news/330115( را در آتش سوزاندموز و معلم آ دانش 41. بوکوحرام 1
ز ین خشونت و جنگ و ستیکوشند اسالم را د می تین روایع ایبا تقط يریتکف هاي ي. متأسفانه جهاد2

  است: گونه اینت یروا یاصل يمحتوا که درحالیکنند،  یمعرف
 ش در حـق رسـول خـدا   یکه از قر ین دشمنیشتریب«گفت:  عاص بن عمرو بن به عبداهللا ریزب بن ةعرو  

جمـع بودنـد و مـن هـم      لیش در حجر اسـماع یاشراف قر«عبداهللا گفت: ». چه بوده است؟ يدید
شـد.   وارد مسجدالحرام امبر اکرمیگفتند که پ می سخن آنها بودم. آنان در نکوهش رسول خدا درمیان

که حضرت به مقابل  یسود را استالم نمود و سپس به طواف مشغول شد. هنگاماألحضرت حجر آن
شـان  یرنگ چهـره ا  شدت ناراحت شد و گفتند. حضرت به ید، آنان به حضرت سخن زشتیآنان رس

ن اتفاق افتاد و آنـان همـان سـخنان زشـت را تکـرار کردنـد. آثـار        یز همین ير کرد. در دور بعدییتغ
ن اتفـاق افتـاد و حضـرت کـه     یز همید در چهره حضرت مشاهده شد. در مرتبه سوم نیشد یناراحت

کـه   یید به خدایشد؟ آگاه بایشنو می مرا يا صدایآ !شیجماعت قر يا«شدت ناراحت بود، فرمود:  به
ن سخن حضرت ترس و وحشت وجود یاز ا». ام شما آمده يسو جانم در دستان اوست، من با ذبح به

 مـا کنـت   اهللاباالقاسم فـو أانصرف یا «گشودند و گفتند:  شیایآنان را فراگرفت و زبان به معذرت و ن
، 1404على، ی یاب /7036، ح 218، ص2ج، 1418حنبل،  پس آن حضرت مراجعت فرمود (ابن». جهوال

  ).6569، ح 1408حبان،  ابن /2497، ح384، ص1، ج2009بزاز،  /267، ص13ج
ن نشـد.  یز جز ایشان ن بودند که فرجام ين کالم حضرت فقط مشرکان عنودیاست مخاطب ا یهیبد  
امبر یـ ن اسـالم نـابود شـدند. پ   یبا د یاسالم از شدت جهالت و دشمن ییابتدا هاي ن افراد در جنگیا

اعالم کردنـد. آنـان بـا     »المرحمۀ ومی«، آن روز را يپس از فتح مکه در سال دهم هجر اسالم یمگرا
ه یـ ت را مخالفان رویط آن، مخاطب روایمحتوا و شرا ،ت و بدون فهم مضمونیتمسک به ظاهر روا

 يمعنـا  آن را بـه  ،»ذبـح «ن بـا عـدم ادراك و تعقـل در کلمـه     یآنان همچن اند. ش دانستهیجاهالنه خو
 هـاي  دن سر انسانیبر يبرا يت مجوزین روایکه ااند  و پنداشته ر کردهیدن تفسیاش و سر بر يظاهر

ره آن یه از کشـتن مخالفـان و مشـرکان عنـود اسـت و در سـ      ین کلمه کنایا که درحالی ،گناه است یب
 وان صادر فرموده باشد.یه کشتن حی، شبیحضرت نبوده که دستور به ذبح انسان

و » ا هللالّإحکم ال«ا ی» ا هللالّإن الحکم ا«کردند:  می است که خوارج به آن استدالل یاتیز مانند آین جمله نی. ا3
 هـاي  ادآور اسـتدالل یـ نیـز  داعـش   هـاي  استدالل». راد بها الباطلیکلمۀ حق «فرمود:  یعل مؤمنان ریام

 ات است. یات و روایخوارج به آ

http://www.tabnak.ir/fa/news/330115
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 يعلمـا  یتمام دارد اعتقاد او .»است؟ رحمت و صلح نید اسالم است گفته یکس چه«
 کتمـان  را قیحقـا  کـه  نـد ا زمـان  مرجئه کنند،یم یمعرف صلح نید را اسالم کهمسلمان 

 1.کنند یم
 و يزیســت اســالم رشــد اســالم، بــه ینگرشــ نیچنــ يامــدهایپ نیتــر مهــم از یکــی

 گسـترش  کوشندیم که اسالم دشمنان با صدا هم ان،یداعش .است جهان در یهراس اسالم
 ارعـاب،  خشـونت،  نیـ د را اسـالم  کننـد،  محدود را اسالم بخش اتیح نییآ و معارف

  2.کنندیم یمعرف زیوست جنگ و وحشت
 مرتـدان  گـروه  سـه  در را دشمنان خود، زعم به نکهیا از پس داعش سوم، مرحله در

ـ  يجا انیبیصل و )انیعیش( انیرافض ،)مخالف تسنّ اهل(  عظمـت  و لتیفضـ  دهـد، یم
 کیـ تحر و یاحساسـ  ،یجانیه يهاروش از کار نیا يبرا داعش .کندیم غیتبل را جهاد

 کشـتار  يهاصحنه و هاپیکل از استفاده و یحماس اشعار سرودن .ردیگیم بهره عواطف
ـ ا یاصل مخاطبان .است مخاطب جذب يبرا داعش يهاروش از ،جنگ و  غـات یتبل نی

 و یفرهنگـ  ،یاجتمـاع  ،یاسـ یسگوناگون  علل به که ندا یجوانان و نوجوانان زین گسترده
 يریـ تکف يهـا گروه و داعش گسترده غاتیتبل بیفر و انددلزده خود جوامع از ياعتقاد

  .خورندیم راگر ید
ـ  نـد ا گـردان یرو جهـاد  از کـه را  یکسان نیهمچن داعش  حرکـت  جهـاد  ریمسـ  در ای

ـ  نکـوهش  شـدت  به ،کنند ینم  و علمـا  ،داعـش  يهـا مـذمت  یاصـل  مخاطبـان  .کنـد یم
 ،یاسـالم  میتعـال  بـا  داعش يهاآموزه یناهمخوان لیدل به که ندا اسالم جهان شمندانیاند

 نیتدو انیداعش که يجهاد احکام بر ریتکف و ییگرا افراط روح .دهندینم جهاد به حکم
ـ ن نفـس  قتـل  و يانتحار اتیعمل به قیتشو یحت که چنان است؛ افکنده هیسا اند، کرده  زی

                                                   
  :دین من؟ کلیپ صوتی ۀیلسلمانی، االعدن. ابومحمد 1

https://archive.org/details/El_3dnany7, from Retrieved 26 February 2017. 
نمونـه   ستیز غرب فراهم کرده است؛ براي هاي اسالم هایی محتواي بسیار مناسبی را براي چهره . چنین دیدگاه2

یـک  «هاي افراطی و انتسـاب آن بـه اسـالم، شـعار      گروههاي داعشیان و  کردن جنایت برجستهبا جیلر پامال 
 ».A good Muslim is a Dead Muslim«را مطرح کرد: » مسلمان خوب، یک مسلمان مرده است

https://archive.org/details/El_3dnany7,
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  .است شده هیته یجزوات آن يبرا و هیتوص

  توحش فقه داعش، فقه .9ـ4
 خیتــار طــول در اســت، داده انجــام خــود کوتــاه دوران در داعــش کــه ییهــاتیــجنا

زدن، آتـش  دن،یکشـ  بیصـل  بـه  کـردن،  مثلـه  دن،یسربر .ندارد سابقه اسالم بیرفرازونشپ 
 اختصـاص  آن ماننـد  يریتکف يهاگروه و داعش به فقط گرید تیجنا هاده و کردن خفه
 سـازگار  اسـالم  روح با يرفتار و اعمال نیچن که دارد توجه مسئله نیا به داعش .دارد

ـ  را مسلمانان همه مخالفت و ستین ـ انگ یبرم ـ قربان اگـر  ژهیـ و بـه  ؛زدی ـ  انی  رفتـار  نیچن
 احکـام  یینمـا  وارونـه  و فیـ تحر با است دهیکوش یول، باشند مسلمانان يزیآم خشونت

  .بخشد تیمشروع خود يهاخشونت به جهاد،
 تیوهاب انحرافات ادی به را انسان ناخودآگاه جهاد، احکام به داعش یانحراف نگرش

 یقرائت با داعش ماننده ناخلفش، فرزندان و تیوهاب .اندازدیم دیعقا حوزه در داعش و
 و کافر مشرك، را مسلمانان همه ت،سنّ و مانیا د،یتوح چون یمقدس میمفاه از یانحراف
 و جهـاد  شـکل  نیهمـ  به آنان .پرداختند آنان غارت و قتل به و کردند یمعرف گذار بدعت
 يکشـتارها  و هـا تیـ جنا يبرا را نهیزم شیپ از شیب و کردند فیتحر زین را آن احکام
  .ساختند فراهم خود

 نیعناو با را یجزوات و آثار ،يریتکف یعلم ظاهر به يهاچهره هدف، نیا تحقق يبرا
 و آنهـا  یرانسـان یغ يمحتـوا  بـه باتوجـه   کـه  انـد کرده نیتدو »الدماء فقه« ای »الجهاد فقه«

ـ نام »تـوحش ال فقـه « را آنها دیبا یاسالم معارف با یناهمخوان ـ ا .دی  فیـ تحر بـا  آثـار  نی
 ينبرد را اسالم مقدس جهاد تنها نه آن، از یافراط یقرائت ارائه و یاسالم یفقه يها آموزه

 که کنندیم انیب جهاد يبرا یاحکام بلکه دهند،یم جلوه آشکار یتوحش و زیآم خشونت
  .استمخالف  اسالم زیآم مسالمت روح با بوده، یرواقعیغ

 .کرد اشاره الجهاد فقه یف مسائل باعنوان المهاجر ابوعبداهللا کتاب بهتوان  یم آثار نیا از
 از شیب شود،یم دانسته يریتکف يهاگروه و داعش یفقه فستیمان یگاه که کتاب نیا

ــهرچ ــه زی ــنهمچــون  ییهــاتیشخصــ نظــرات و آرا ب ــمیتاب ــن ،هی ــاب ــن ،میق ــداب  ،رش
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ـ  یسـادگ  به .است استوار یحنبل یافراط يهاچهره و عبدالوهاب بنمحمد  تقابـل تـوان   یم
 البتـه  .دیـ د یاسـالم  مـذاهب  شمندانیاند و علما نظرات با را کتاب نیا در مطرح يآرا
 یشـ یپ خـود  يفکـر  رهبـران  از دیـ عقا حوزه در ییگرا عمل در که گونه همان هايریتکف

  .اندانگاشته دهیناد را آنان يآرا یگاه زین جهاد احکام در اند، گرفته
 آن متعاقب و دارالکفر و سالمداراإل فیتعر به نخست، مسئله در کتاب نیا سندهینو

 ياجامعـه  هـر  .است دارالحرب همان دارالکفر ،يو نظر اساس بر .پردازدیم دارالحرب
 مسـلمان  آن مردم شتریب هرچند ؛است دارالکفر شود،ینم اجرا یاسالم احکام آن در که

 هرچنـد  اسـت؛  سـالم داراإل شـود،  اجـرا  یاسالم احکام آن در که ياجامعه هر و باشند
ـ ا .)18ص ،1425 مهـاجر، ( باشـند  کـافر  آن مـردم  شتریب  کـه  اسـت  یدرحـال ه یقضـ  نی
 فـه یابوحن نمونه يبرا است؛ شده ارائه دارالکفر و سالمداراإل درباره یگوناگون يها دگاهید

 اگر است معتقد و داندیم دارالکفر ای سالمداراإل به نیسرزم کی فیتوص سبب را تیامن
 سـالم داراإل نیسـرزم  آن باشـند،  برخوردار کامل تیامن از نیسرزم کی ساکن مسلمانان

 است دارالکفر شوند، وحشت و خوف دچار نیسرزم آن مسلمانان اگر و دیآیم شمار به
 نمــاز نکــهیا اعتبــار بــه ت،ســنّ اهــل گــرید معــال .)174ص ،4ج ،1412 ن،یعابــد(ابــن

 اسـت  ینیسـرزم  همان سالمداراإل« :دیگویم رود،یم شمار به یاسالم احکام نیآشکارتر
 »نـدارد  وجـود  آن در زیـ کفرآم یژگـ یو چیه و است آشکار درآنجا نماز و نیشهادت که

 هـر  اسـت  معتقـد  یشـافع  يعلمـا  از یشـافع  یرمیبج .)486ص ،5ج ،1366 ،ییحی (ابن
ـ  باشند مسلمان آن ساکنان که ینیسرزم  کـافران  اریـ دراخت کننـد و  فـتحش  مسـلمانان  ای

ـ میتابـن  .)220ص ،4ج ،1415 ،یرمیبج( دیآیم شمار به سالمداراإل باشند، گذاشته ـ ن هی  زی
 در او .دیآیم شمار به سالمداراإل باشند، مسلمان آن ساکنان که ینیسرزم هر است معتقد
  :دیگویم شود،ینم اداره اسالم احکام با که یاسالم ینیسرزم درباره یپرسش به پاسخ

ـ ز ؛دیآینم شمار به دارالکفر و دارالحرب زمره در نیسرزم نیا  مسـلمان  آن سـاکنان  رای
 یراسـالم یغ نیقـوان  و احکـام  بـا  رایز ؛شودینم محسوب زین سالمداراإل جزء و هستند

 در سـاکن  مسـلمانان  بـا  دیبا که دیآیم شمار به یسوم نوع نیسرزم نیا .شودینم اداره
 دیجنگ چنان دیبا رمسلمانیغ شخص با و است آنان ستهیشا که کرد رفتار گونه آن آنجا

  .)241ص ،28ج و 2ص ،18ج ،1426 ه،یمیت(ابن اوست يسزا که
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 تالش دهد، ارائه کفر و اسالم نیسرزم از را یفیتعر نیچن مهاجر است شده سبب آنچه
ـ تعب به که ییهانیسرزم ؛است یاسالم يهانیسرزم به شرك و کفر يتسر يبرا  آنـان،  ری
ـ ا نگاه .شوندینم اداره یاسالم احکام اساس بر  ریـ تکف بـه  یاسـ یس ریـ تکف از گـروه  نی

 ياعتقـاد  ریـ تکف يبـرا  یالهـ  احکـام  و تیحاکم میمفاه از و است کرده رییتغ ياعتقاد
ـ تعر از پـس  يو .حاکمـان  ریـ تکف نه کنند،یم استفاده مسلمانان  اعـالم  سـالم، داراإل فی

 اجمـاع  خودشـان  نیسـرزم  در کفـار  کشـتار  ــ  اباحه نه ـ وجوب بر علما« که دارد یم
  .)25ص ،1425 مهاجر،( »نرسانند مسلمانان به يآزار چیه هرچند اند؛ کرده

 یتمام شمارد،یم برابر دارالحرب با را دارالکفر خود، زعم به آنکه از پس مهاجر
 همـان، ( ترور همچون یمسائل و داندیم يجار کفار مطلق بر را یحرب کافر احکام

 ،کودکـان  کشـتن  ،)251ص همـان، ( کردن مثله ،)269ص همان،( دنیسربر ،)65ص
 همـان، ( اسـرا  کشـتن  ،)245ص همـان، ( ربودن ،)119ص همان،( سالمندان و زنان
 مشـروع  را )221ص همـان، ( آنـان  ساتیتأس و هاخانه ،یاراض بیتخر و )521ص

سبب  کفار با جنگ اگر است معتقد یحت ،هیمیتابن اقوال به استناد با يو .خواند یم
ـ  و سـت ین حرام مسلمانان نیا کشتن شود، مسلمانان از یگروه شدن کشته تـوان   یم
  .)180ص همان،( کشت را آنان

 خود خاص اقتضائات ،یرحربیغ و یحرب کافر درباره احکام نیا یتمام ستین یشک
ـ  کـافر  را سـت ین مسلمان که هرکس توانینم و دارد را ـ ا و شـمرد  یحرب  را احکـام  نی

ـ ا آنچه نیبرا عالوه .دانست يسار و يجار او درمورد ـ نظر نی  خطرنـاك  اریبسـ  را اتی
ـ نظر اساس بر .است یاسالم جوامع به کفر يتسر کند، یم کـه   یهنگـام  هـا،  يریـ تکف هی

 انطباق قابل جوامع نیا بر احکام نیا یتمام شوند، قلمداد مرتد ای کافر ،یاسالم جوامع
 نمونـه  ي؛ برااست مشهود یخوب به گذشته قرن سه در تیوهاب کارنامه در که چنان است؛
 يجـار  آنـان  بـر  را کفـر  حکـم  و شـمارد یم کفار از بدتر را عهیش کتاب، نیا در مهاجر

 در را انیعیشـ  کرده، استفاده »هواءأ هلأ« واژه از ادامه در يو .)253ص همان،( کند یم
ـ ا .)254ص همـان، ( کنـد یم قلمداد آنان فیرد  و یافراطـ  انیسـلف  معمـوالً  را واژه نی

 زین و جهاد فقه به يکردیرو نیچن .کنندیم اطالق یاسالم مذاهب و هانحله به يریتکف
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  .است داشته دنبال به را ياریبس ناگوار يامدهایپ تاکنون مسلمانان، به کفر يتسر

  جهینت
 اناندفاع از مسلم ،افت که فلسفه جهادیتوان در یم یخوب ات بهیات و روایبه آ یبا نگاه

کـه   چنـان  ولـی  ،دات استیدربرابر دشمنان و محاربان و مقابله با تهد یو جامعه اسالم
ـ اي از مفهوم مقدس جهاد ارا هاي وارونه در طول تاریخ هماره قرائتگفته شد،  ه شـده  ئ
اند. با توجه به تنـوع   هاي بسیاري پرداخته ها، مسلمانان هزینه سبب این قرائت است و به

یگر اندیشمندان مسلمان با تمام توان در تبیین مفهوم شده، جا دارد بار د هئهاي ارا قرائت
هاي تکفیري از این مفهوم مقـدس، قیـام    حقیقی جهاد و جلوگیري سوء استفاده جریان

    کنند. 
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