
گرایی  تفاده از رویکرد سـاختارمقاله داعش در آینه ساختاِر ساختارهای وهابیت، با اس چکیده  *ینیصداقت "رحس اریکام داعش در آینه ساختاِر ساختارھای وھابیت  ۷-۲۲ات: ـــصفح ² ۱۷/۱۲/۱۳۹۷د: ــــــــخ تأییــــتاری ² ۰۶/۱۰/۱۳۹۷ت: ــافـــــخ دریـــتاری ۱۳۹۸بهـار و تابســتان  ² ۹ شـماره ²، ســال 0ـنجمپژوهی دوفصـلنامه علمـی پژوهشـی سـلفی   )، نسـبت ۱-۲۲۶های نامه النبأ (شماره تألیفات و اشخاص مورد وثوق داعش در هفتهبـدین منظـور از طریـق تحلیـل بسـامدی  ؛پـردازد ساختاِر ساختارهای وهابیـت میگیری از مفهوم ساختاِر ساختارها، بـه تبیـین کـنش و اندیشـه داعـش در بسـتر  و بهره ساختارهای کالن عقیده وهابیت، ضمن آنکه انحطاط عقیده  بخشتحلیل داعش در  گیرد.  وهابی مشابه، مورد توجه قرار می -های سلفی  یت و دیگر سازمانداعش با وهاب ه چالش کشیده شوند که در غیر داعش و امثال آن، باید ساختار ساختارهای وهابیت بدهد، متضمن توجه به این موضوع راهبردی است که در مبـارزه بـا  مذکور را نشان می هـای افراطـی و تکفیـری در اشـکال صورت، جهان همچنان شاهد تداوم جریان این  kamyarsedaghat@gmail.com ؛گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار پژوهش *                                               نامه)، وهابیت، ساختاِر ساختارها، ساختارگرایی. داعش، النبأ (هفته: ها کلیدواژه متنوعی خواهد بود.



امدی اسـامی اشـخاص و مقاله حاضر با رویکـرد سـاختارگرایی، از طریـق تحلیـِل بسـ چارچوب نظری ۸ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش4ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   نامـه النبـأ، عقیـده و عمـل داعـش را در  مورد وثـوق در هفته وهابِی  -های سلفی  کتاب -نامه النبأ به آن دلیل می کند. عّلت انتخاب هفته می وهابیت تبیین  1ساختاِر ساختارهای عنوان ارگان ق، تا زمان نگارش مقاله حاضر، به۱۴۳۷محرم  ۳باشد که نشریه مذکور از  محـدوده بررسـی  2تکفیـری داعـش فعالیـت کـرده اسـت. -رسمی سازمان تروریستی  یق و دیگران است کـه نجدی، نظیر محمد بن عبدالوهاب، عبدالله ابابطین، حمد بن عتباشد که جنایات داعـش مسـتند بـه آرا و فتـاوی وهابیـان جا میاهمیت مسئله از آن ق، است.۱۴۴۱تا رجب  ۱۴۳۷در فاصله زمانی محرم  ۲۲۶تا  ۱شمارگان  و بالفعـل سیاسـت نشـر عقایـِد   داعش در ساختاِر ساختارهای وهابیت، خطرات بالقوهلـذا ترسـیم جایگـاه سـازمان تروریسـتی  ؛اند ها توسط عربستان سعودی تبلیغ شدهسال ن شـود. اصـطالح مـذکور بیـا» ساختاِر ساختارها«ابتدا الزم است مفهوم اصطالِح  کند. وهابیت را در جهان اسالم آشکار می تر گر تأثیراِت متقابل هر ساختار در ساختارهای بزرگشناسی است و بیانبرگرفته از زبان های متجانس است، برای مثال، در شعر، هر واژه به اعتبـار  ای از نظام از خود در منظومه هایش یک سـاختار اسـت کـه در خـدمِت سـاختار  ها و آرایِش واج ها و مصوت صامت وجـود قصیده نیز جزئی از ساختاِر کلّیت آثار شاعر اسـت کـه سـبک شخصـی او را بـهتری چـون قصـیده اسـت و نام بیت است. بیت نیز در خدمِت ساختار بزرگتری بهگبزر -گیرد و بـه تری که سبک دوره اوست، قرار میآورد. سبک هر شاعر در ساختار بزرگ می با  3تری هستند.گون، اجزای ساخِت بزرگهای مختلف در ادوار گونا همین شکل، سبک گاه از ساختاِر کالن تر آن شد و آنیک فتوا یا یک رساله و کتاب)، وارد ساختارهای بزرگپژوهی، از مطالعه ساختارهای کوچـک (مـثًال  توان در وهابیت استفاده از این نگرش می عقیدة الصحیحة و ما ال«برای مثال، رساله کوچک  ؛وهابیت به همه ساختارها نظر افکند                                               
1. structure of structures 2۲۵۵-۲۵۶، صادبی صورتگران روس ۀگفتارهایی درباره نظری درس ،رستاخیز کلمات، محمد رضا، . شفیعی کدکنی3 .۲، ص۱ع ،. النبأ. 



تیوهاب یساختاِر ساختارها نهیداعش در آ   باز، ساختاری است که در ساختاِر مجموعه از عبدالعزیز بن  1»یضادها و نواقض االسالم ٩ ت باز در انتهای رساله مذکور، در بحثی با عنوان نواقض االسالم، با اشاره بـه  عبدالعزیز بن )التوحید کتابعش در ساختاِر ساختارهای وهابیت (شارحان منابع مرجع عقیده دا .۱تصویر   ق١٣١٧ از بعد م - محسن بن حسن بن محمد بن حامد ق1343 م - عتیق بن حمد بن اسحاق ق1306 م - عتیق علی بن حمد ق1401 م - الدویش عبداهللا ق1285 م - حسن بن عبدالرحمن داعش تروریستی سازمان در توحید فهم مرجعِ ق1414 م - اهللا الجار عبداهللا الشیخ آل صالح ق1422 م - الوادعی مقبل ق1420 م - باز بن عبدالعزیز البراك ناصر بن عبدالرحمن ق1430 م - الجبرین عبداهللا عبداهللا بن فوزان بن صالح ق1421 م - العثیمین صالح بن محمد  ق1379 م - الفقی حامد محمد م - قاسم بن محمد بن عبدالرحمن ق1376 م - السعدی عبدالرحمن م - المالحید محم بن عیسی ق1262 م - العجیلی البَکْری عبدالھادی ق1282 م - العائذی أبابَُطیْن عبداّهللاٰ  عبداّهللاٰ  بن علی ق1233 م- عبداّهللاٰ  بن سلیمان ق1233 -1157سعودي اول دولت در التوحید کتاب شارحانِ ق1319 - 1240سعودي دوم دولت التوحید کتاب شارحان - ق1319سعودي سوم دولت در التوحید کتاب شارحان  ق1206م عبدالوهاب بن محمد   التوحید کتاب           شاگردانش و       ق726 م تیمیهابن       مشهود است. ۱تیمیه و شاگرداِن اوست که نمایی از آن در تصویر شماره  سلفیه ابنمجموع این ساختارها با هزاران نویسنده، قاضـی، مفتـی، مبلـغ و... در امتـداد سـاختار انـد و  های اول و دوم سـعودی شـکل گرفته  های آموزشی دولت است که از طریق شجره تری از تـاریخ وهابیـتاست. ساختار دوره سیاسی مذکور نیز در ذیل ساختارهای بزرگباز خود در ذیل ساختاِر عقیده حاکم بر دولت سوم سعودی باز جای دارد. آثار بنآثاِر بن ، »من لـم یکفـر الکـافر فهـو کـافر«گانه محمد بن عبدالوهاب از جمله قاعده  اصوِل ده شـان را ر کفرشان شک کنـد و یـا مـذهبآنکه مشرکان را تکفیر نکند، یا د :تصریح دارد های تروریستی هیئت تحریر  رسمی و غیررسمی از هیئت کبار شیوخ سعودی تا سازمان متخاصـم وهابیـِت  های  گانه مذکور در تمام شـاخه اصول ده 2صحیح بداند، کافر است.  .۲۶. همان، ص2 .۲۵-۲۹ص؛ همان، ۳-۲۵، صعقیدة الصحیحة و ما یضادها و نواقض االسالمال ،باز، عبدالعزیز. بن1                                              



های گونـاگون  دهـد کـه نحلـه و مانند آن مورد استناد اسـت و نشـان می 2یا داعش 1شام ۱۰ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   شوند که َوجـِه غالـِب سـاختاِر  وهابیت از عناصر فرهنگی و اعتقادی مشترکی تغذیه می کـه در » مـن لـم یکفـر الکـافر فهـو کـافر«اند. قاعده  ساختارهای وهابیت را شکل داده بار تکرار شده است، با تعمیم مصداق  ۱۹نامه النبأ، بالغ بر  های مورد بررسی هفته شماره ریزتـرین فتواهـای وهابیـان در جوامـِع مبدل بـه یکـی از خـون 3،ساالریتکفیر به مردم ساالری را ناقض اسالم و دلیلی داعش هرگونه مردم 4اسالمی نظیر عراق و افغانستان شد. تکفیـر پیـروان جنـبش  ،بـارز آن ی نمونه 5؛کنندگان آن تلقی کردبرای قتِل همه مشارکت این در حالی است کـه  6ساالری است.دالیلی از جمله پذیرش مردمفلسطینی حماس به و لزومًا به منزله تعـارض بـا  7وجود داردنظر بسیاری  ساالری اختالفدرباره مفهوم مردم شوند که در  جهادی، نمایان می -اعم از درباری تا تکفیری های متعارض وهابی،  جریاناز طریق شناسایی ساختاِر ساختارهای وهابیت، خطوط کلی گفتمان وهابیت در عقایـِد  ساختاِر ساختارهای وهابیت شریعت اسالم نیست.  هـای اّول و دّوم  خصوص داعش، عمـدتًا متمرکـز در وهابیـت نخسـتین (معـادل دولت گاه رسمی المکتب العلمـي  به نشانی وب» صحیحة؟ "من لم یکفر الکافر فهو کافر"هل مقولة «با عنوان  ۶۱. فتوای شماره 1                                               .)۲تصویر شماره !سعودی) است. (  ؛ـ هیئة الشام اإلسالمیة
islamicsham.org/fatawa/1904 2 .شـرک الدیموقراطیـة مـواالة  ،النبـأ مجلـه؛ ۱۴۵، صشرک الطاعة، الدولة االسالمیة فی العراق والشـام ی، ابوعلی،. االنبار3 .۱۲، ص۱۱۳ع ،فیک النبأ أهم نواقض االسالم التی وقعت فیها حرکة حماسانفوغرا، النبأ  .۲۲۱، صاندیشه سیاسی در اسالم معاصر ، حمید،. عنایت7 .ن. هما6 .۱۶، ص۲۹نواقض االسالم، ع ،إنفوغرافیک النبأ ،النبأ. 5 .  ۱و  ۶، ص۱۵۳بین العبوات الناسفة و صنادیق االقتراع، ع ،.؛ النبأ۸، ص۱۵۰االنتخابات الشرکیة، ع ،النبأ. 4 .۸، ص۱۱۵الطواغیت الحاکمین بغیر ما انزل الله، ع



تیوهاب یساختاِر ساختارها نهیداعش در آ   ترین افراد به محمد بن عبدالوهاب و شاگردانش  پیروان داعش خود را شبیه 1سعودی بود.از برپایی خالفت، تأسیس دولتی به تأسی از محمد بن عبدالوهاب و به شیوه دولت اول هـدف  ،ق)۱۴۳۸شعبان  ۲۱کمیته نمایندگان ابوبکر البغدادی (مورخ  بنابر بیانیه رسمی نامه النبأساختاِر ساختاِر وهابیت بر اساس بسامِد منابع مورِد وثوق در هفته .۲تصویر   ١١ ت نامـه النبـأ،  های هفتهیکی از گزارش 3ردند.ک و از وهابیت نخستین دفاع می 2دانستند می های وهابی پس از فروپاشی رژیم بعث عراق، انتشار  اذعان دارد که اولین اقدام جماعت بر اساس  4؛های شیوخ وهابی نجد و توزیع و آموزش آنها بود هزاران جلد کتاب از رساله ز حیـاِت سـاختاِر هایی ا ، از خیـل انبـوه مسـتندات موجـود، بـه نمونـه۲ تصویر شماره کـه  شـود خودخوانده داعـش اشـاره می  ون مختلف خالفتؤساختارهای وهابیت در ش بـا  5،نامه النبأ . کاربرد وسیِع الفاظ رّده، شرک، مشرک، اهل ذمه، جزیه و... در هفته۱ اند از:عبارت کفیـر در ت )،ق۱۳۰۶بن محمد َعِتیق (م  یتیمیه (فتوای ماردین) و حمد بن علابن فتاوِی  ضة من امیرالمؤمنین، علیهلک من هلک عن بّینة و یحیی من حّی عن بّینة تعمیم هام من اللجنة  ،النبأ. 1                                                .۹، ص۱۳۹، عمن ثمرات الجهاد ،النبأ. 5 .۸، ص۸۳، عقصة شهید ،النبأ. 4 .۱۰، ص۱۷۲رّد االهام بالغلو و الخارجّیة عن ائمة الدعوة النجدیة، ع ،النبأ. 3 .۳، ص۸۶اّن اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه، ع ،النبأ. 2 .۱۵، ص۸۲المفوَّ



در منـاطق  ،این امر نشان از بازتولید فتاوی تکفیـری مـذکور 1اهالی احساء همراه است. ۱۲ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   بـار مسـتقیمًا بـه عقایـِد  ۱۳۶نامه النبـأ، بـالغ بـر  . در شمارگان مورد بررسی هفته۲ تحت اشغال داعش داشت. ل توحیـد ئعنوان هفتمین کتاب در ضمن سلسـله رسـاهموصل، کتاِب حمد بن عتیق را بسه مورد استناد به آراء و فتاوی حمد بن عتیق نیز موجود است. داعش در زمـان اشـغال  2لت اسالم.تیمیه برای سربازان دوای از ابن مانند بازنشر نامه ؛تیمیه استناد شده است ابن که نشان از محبوبیت آرای تکفیـری  3خالص از تألیفاِت شیوخ دعوت نجدی منتشر کرد االنتصار لحزب الله الموحدین و الرد . بنابر گزارش داعش، شمارگاِن انتشار کتاب ۳ اعش دارد.او در میان سرکردگان د صـد هـزار جلـد بـوده یـک ،ق)۱۲۸از عبدالله ابابطین (م  علی المجادل عن المشرکین های تکفیری توجه است که ابابطین در عصر دولت اول سعودی، در جنگ جالب 4است. یک مورد به ابابطین در دفاع از وهابیان نجدی اسـتناد  ،النبأ نامه در هفته 5شرکت داشت. های او نظیر  ق، کتاب۱۴۳۶ - ۱۴۳۷های  و چه سرکردگان داعش است. در فاصله سال 7. تألیفات محمد بن عبدالوهاب مورد اقبال همه وهابیان، چه شیوخ دربار سعودی۴ 6شده است. ، في تارک التوحید و األصـول الثالثـة مفید المستفید، مسائل الجاهلیة، کشف الشبهات هـای از گـزارش 9کنـد. مفهوم جهاد از دید سازمان تروریستی داعش کمک شـایانی میاز محمد بن عبدالوهاب به درک  التوحید کتاب 8در موصل منتشر شدند. در مکتبة الهمة االنتصار لحزب  ، عبدالله،. مشخصات کتاب مذکور چنین است: أبابطین۱۱، ص۹ع ،صدر حدیثًا عن مکتبة الهمة، النبأ. 4 .۳، صسبیل النجاة و الفکاک من مواالة المرتدین و االتراک ، حمد بن علی،. عتیق3 .۸، ص۲۲االسالم الی جنود دولة االسالم، عرسالة من شیخ ،بأالن. 2 .  ۱۳. همان، ص1                                               که با استناد به محمد بـن « )؛۸ص ،۸۳ع ،أبویاسر األنصاری آثر المهاجرین علی نفسه... فسابقهم الی رحمة الله، النبأ(. 9 .۱۵۵-۱۵۷، صوهابی –فرهنگ الفبایی اشخاص و تألیفات سلفی  ، کامیار،حسینی. صداقت ثمر8 .۶۷، صمجموع فتاوی فضیلة الشیخ صالح بن فوزان ، صالح بن فوزان،. فوزان7 .۱۰، ص۱۷۲رّد االتهام بالغلو والخارجیة عن أئمة الدعوة النجدیة، ع ،النبأ. 6 .۶۹، صوهابی –فرهنگ الفبایی اشخاص و تألیفات سلفی   ، کامیار،. صداقت ثمرحسینی5 لی المجادل عن المشرکین.الموحدین و الرد ع  ).۱۲ص ،۱۴۰ع مر الله بهّن،إنفوغرافیک النبأ: خمس ا، النبأ( ؛»عبدالوهاب بر توحید پیش از جهاد تأکید دارد



تیوهاب یساختاِر ساختارها نهیداعش در آ   های  تهـای کوتـاه مـدت تروریسـ دورههای مذکور در  آید که کتاب نامه النبأ بر می هفته ١٣ ت است کـه  ،ق)۱۲۳۳های مورد اقبال داعش، سلیمان بن عبدالله (م  . از دیگر چهره۵ 1شدند. داعش، در مساجِد شهرهای اشغال شده توسط آنان تدریس می در  3داعـش منتشـر شـد. او بالفاصله با اشغال موصل، توسط گـروه تروریسـتی التوحید کتـابشـرح  2هـای تکفیـری کشـته شـد. در ضمن جنگ ،دولت اول سعودی در عصرِ  در  تیسیر العزیز الحمیدمورد به کتاب  ۱۲نامه النبأ، بالغ بر  های مورد بررسی هفته شماره تیمیـه و عبـدالرحمن بـن حسـن مملو از استناد به ابـن 5های النبأ، نگاشت . اطالع۶ 4استناد شده است که از منابع مرجع عقیده وهابیت است.التوحید  کتابشرح  تـرین مفـاهیمی  های اعتقـادی عمومـًا منتخبـی از مهم نگاشت حتوای اطالعم 6هستند. عـالوه بـر آنهـا، از عبـدالرحمن بـن  ؛شوند است که به طرز مؤثری به مخاطب القاء می اسـتناد مسـتقیم دیگـر  ،مورد) ۲اش محمد بن عبداللطیف ( و از نواده ،مورد) ۵حسن ( استفاده  ،آنها میانمورد نام برده شده است که از  ۷ . از ابومحمد البربهاری بالغ بر۷ موجود است. بربهاری از شیوخ سـلفی تکفیـری نخسـتین  7از نظرات تکفیری او در حکم شیعه است. مورد یاد  ۴بالغ بر  العقیدة الطحاویة. از احمد بن محمد الطحاوی صاحب کتاب ۸ 8شود. محسوب می ترین منابع  از معروف ،ق)۷۹۲العز (ابیبا شرح ابن العقیدة الطحاویهشده است. کتاب  ، الدولـة ثـق عـري اإلیمـانالدالئل في حکـم مـواالة أهـل اإلشـراک ویلیـه أو ،سلیمان بن عبدالله ،عبدالوهاببنا :نک. 3 .۵۸، صوهابی –فرهنگ الفبایی اشخاص و تألیفات سلفی  ، کامیار،. صداقت ثمرحسینی2 .۱۳، ص۲۶مساجد الرحمن تمتلیء بالمسلمین بعد الدورات الشرعیة، ع ،النبأ. 1                                               9وهابیان در آموزش عقیده وهابیت است.  .۶۷، صمجموع فتاوی فضیلة الشیخ صالح بن فوزان الفوزان ، صالح بن فوزان،. فوزان4 .االسالمیة خالفة علی منهاج النبوة
5. Infographics. 6 .۶۵، صمجموع فتاوی فضیلة الشیخ صالح بن فوزان الفوزان ، صالح بن فوزان،. فوزان9 .۲۱-۲۷، صوهابیان اصغر، ، علیقیهی. ف8 .۱۲، ص۲۶أقوال اهل العلم فی حکم الروافض المرتدین، ع ،النبأ. 7 .  ۱۲، ص۱۷۱انفوغرافیک النبأ، ع ،النبأ. 



یا عدم  1مانند تکفیر شیعه ؛مورد یاد شده است ۲۷. از محمد علی شوکانی بالغ بر ۹ ۱۴ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش9ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   مورد  ۱۲۲مورد به محمد بن عبدالوهاب و  ۴ 3،به ابوبکر خلیفه نخستین در صدر اسالم مورد آن ۱نامه النبأ ذکر شده است که االسالم در هفتهبار لقِب شیخ ۱۲۷. بالغ بر ۱۰ 2پذیرش عذر به جهل در وقوع شرک. گـر مـورد دیگـر بیـان ۱۲۶نظر از شخصـیت اّول،  تیمیـه اختصـاص دارد. صـرفبه ابن نخستین بر عقاید سـازمان تروریسـتی داعـش  هتیمیه و شیوخ نجدی دورتأثیرگذاری ابن نامـه النبـأ بـرای  مورد بررسـی هفته در شمارگاِن » ُمَجّدد اسالم«همچنین عبارت  ،است -به استثنای افرادی چون ابـن(شیوخ وهابی دولت سوم سعودی  بیشتربل، از در مقا  8؛مورد) ۱(هر کدام  قیم و عبدالرحمن بن حسنابن ،تیمیهابن  7؛مورد) ۲( ابومصعب الرزرقاوی  6؛مورد) ۱( ابوبکر البغدادی  5؛مورد) ۱( عبدالله بن یاسین  4؛مورد) ۱۰( محمد بن عبدالوهاب کار رفته است: هاشخاص زیر ب که تعالیم نجدیان نخسـتین را در حـد سـخن چرا ؛شوند عنوان شیوخی منحرف یاد میبه )،قاسم نجدی یا سلیمان بن سحمان که آنان نیز بیشتر به دوره دوم سعودی تعلـق دارنـد توعیـة الرعیـة «نامه شرعی با عنـوان به انتشاِر سیاست ،با اعالم خالفتشداعش . ۱۱ 9کنند. ن عمل نمیه آولی ب ،نگاه داشته تیمیه تـا مبادرت کرد که مستند به ساختاِر ساختارهای وهابیت از ابن» بالسیاسة الشرعیة ، ۹۹ک هادیًا و نصیرًا کلمة صوتیة لموالنا أمیرالمؤمنین الشیخ ابی بکـر الحسـینی القرشـی البغـدادی، عو کفی بربّ ، النبأ. 7 .۳، ص۲۰۶کلمة صوتیة للمتحدث الرسمی للدولة اإلسالمیة الشیخ المهاجر أبی حمزة القرشی، ع، النبأ. 6 .۱۵، ص۵۶عبدالله بن یاسین مجّدد الشریعة في بالد الصحراء، ع، النبأ. 5 .۱۲، ص۱۰۱ع ،سلسلة علمیة في بیان مسائل منهجیة، النبأ. 4 .۱۱، ص۳۹لمسلمین، عدین اإلسالم وجماعة ا، النبأ. 3 .۹، ص۱۰۰سلسلة علمیة فی بیان مسائل منهجیة، ع ،النبأ. 2 .۱۲، ص۲۶أقوال اهل العلم فی حکم الروافض المرتدین، ع ،النبأ. 1                                                .۳، ص۱۶۶ی دینکم، عحتی ترجعوا ال یا اهل الجزیرة ،النبأ 9 .۱۳، ص۲۷أعظم الناس إیمانًا قوم یأتون من بعدکم یجدون صحفًا یؤمنون بها، ع،النبأ. 8 .۳، ص۱۵۳إبطال العملیة الشرکیة، ع ،؛ النبأ۹ص



تیوهاب یساختاِر ساختارها نهیداعش در آ   میانی یا  هبازتولید سلفیه در دور ،توان از این نظر داعش را می 1؛سلیمان بن سحمان است ١٥ ت نامـه  سحمان دو مورد استناد در هفتهبنااز  ؛لت دوم سعودی دانستدو هوهابیت در دور -تیمیه، ابنهای سرکردگان داعش نیز معموًال مستند به آراء و فتاوی ابن . سخنرانی۱۲ 2النبأ موجود است. کنده از استناد به ابن اسـت، ی ابوعلی االنباری (با کنیـه ابوصـهیب العراقـی)تروریست داعش هایسخنرانی ،در اصـلکـه   شـرک الطاعـةبـرای مثـال، کتـاِب  3؛قیم و امثـال ایشـان اسـتکثیر، ابن ای در  اطالعیـه 4کثیر و شـیوخ نجـدی نخسـتین اسـت.تیمیه، ابنآ درهـم  ۶۰۰خوانی کتاب مـذکور بـا ارزش کتاب هدهد که مسابق نامه النبأ نشان می هفته کـه در میـان شـیوخ چنـانهـم ،قیمابن اغاثة اللهفان من مصائد الشیطان  همچنین کتاب 5؛لی برگـزار شـده اسـتداعش، از سوی دیوان تعلیم دولت اسالمی برای معلمان موص های آثـار  مورد استناد داعش است و نمونه 7بالغ بر هشت مورد، از جمله در تکفیر شیعه 6،شـود های اعتقادی محسـوب می ترین کتابصالح الفوزان از مهم ماننددربار سعودی  تـأّثرات  و شناخت ساختارهاِی کالِن وهابیت کمک شایان توجهی به فهـم چرایـی تـأثیر های مشترک ای از پیوند سازی در شبکه هویت نامه النبأ موجود است. با آن در هفته مشابه ؛ ۴۳، ۳۶، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۹، ۶تیمیـه: ، ابـن۴۱، ۱۰، ۶کثیر: صابن ،توعیة الرعیة بالسیاسة الشرعیة، مکتبة الهمة«. 1                                               ؛ ۴۵اثیـر: ؛ ابـن۴۵؛ سـلیمان بـن سـحمان: ۴۲مفلح: ؛ ابن۴۲قیم: ؛ ابن۱۳؛ محمد بن عبدالوهاب: ۴۲، ۱۵، ۱۱حزم: ابن سلسـلة علمیـة  ؛ النبأ،۹، ص۷۴أضواء علی الهجوم المبارك الذي استهدف تجمع المحاکم الطاغوتیة في دمشق، ع ،النبأ. 2 .  »۴۶البر: دعب؛ ابن۴۵قاسم: ابن کلمة صـوتیة  ،؛ النبأ۸و  ۱۱، ص۹۹کلمة صوتیة لموالنا امیرالمومنین الشیخ ابی بکر الحسینی القرشی البغدادی، ع ،النبأ. 3 .۱۴، ص۱۰۱ع  في بیان مسائل منهجیة، فبهداهم اقتده کلمـة صـوتیة  ،النبأ ؛۸-۹و۱۲ص، ۸۵و لّما رأی المؤمنون االحزاب للشیخ المجاهد ابی الحسن المهاجر، ع ، ۹۶، ۸۵، ۶۶، ۶۵، ۳۹، ۲۷، ۲۵، ۲۴، صرک الطاعـةشـ ، در کتـابصهیب العراقـیتیمیه: ابو. برای مثال، استناد به ابن4 .۸، ص۱۲۹للمتحدث الرسمی للدولة االسالمیة الشیخ المجاهد ابی الحسن المهاجر، ع ، ۴۵، ۴۴، ۴۲، ۲۵، ۲۴، ۱۹، ۱۲، ۱۰کثیـر ببینیـد: همـان، ص. و یا ابـن۱۳۳و  ۱۲۶، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۱۸، ۱۱۱، ۱۰۸، ۱۰۵ . و محمــــد بــــن ۱۵۲، ۱۲۸، ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۶، ۹۵، ۹۲، ۹۰، ۸۸، ۸۶، ۸۵، ۸۳، ۶۴، ۶۲، ۴۸، ۴۷  .۱۲، ص۲۶اقوال اهل العلم فی حکم الروافض المرتدین، ع ،النبأ. 7 .۶۶، صمجموع فتاوی فضیلة الشیخ صالح بن فوزان ، صالح بن فوزان،. فوزان6 .۱۵، ص۵۳المسابقة العلمیة الشهریة لدیوان التعلیم یعلن دیوان التعلیم عن المسابقة األولی للمعلمین، ع، النبأ. 5 .۱۴۵و  ۷۷، ۵۴عبدالوهاب: ص



کند. ایـن موضـوع از آن  وهابی معاصر می -های تروریستی سلفی  گسترده میان سازمان ۱۶ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش9ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   مناطق جهان اسالم، پیونـِد وثیقـی میـان داعـش بـا  اهمیت دارد که در هر یک از جهت وهـابی موجـود اسـت، ماننـد بیعـِت عناصـری از  -اعضای یک یا چند سازمان سلفی  (تأسـیس  4الشـباب سـومالی ،م)۲۰۰۲(تأسیس  3م)، بوکوحرام نیجریه۱۹۸۹(تأسیس  2بخش مـوروی فیلیپـینجبهه آزادی 1،فیلیپین ،م)۱۹۹۱های ابوسیاف (تأسیس  جماعت م) و ۱۹۹۸سـازمان القاعـده (تأسـیس  ،م)۱۹۹۴طالبان افغانستان (تأسیس  ،م)۲۰۰۶ امـا بـا اعـالم  ؛کـرد م)، داعش سیاست عدم اصطکاک بـا القاعـده را دنبـال می۲۰۱۴(القاعده به داعش بود. از هالکت عمر البغـدادی تـا اعـالِم خالفـت ابـوبکر البغـدادی های افراطی از  گذار جریان هدر عراق تا هالکت عمر البغدادی، دور ،التوحید و الجهاد)بودند، خود از مؤسسان شاخه القاعده در عراق بودند. دوره ظهور زرقاوی (بـا جماعـت کـه هسـته اولیـه رهبـری داعـش م) ۲۰۱۰م) و عمرالبغدادی (۲۰۱۰ابوحمزه المهاجر ( ،م)۲۰۰۶تر بـود. ابومصـعب الزرقـاوی ( پیوند داعش با سـازمان القاعـده پیچیـده  ...) و۱۹۹۲(تأسیس  5جماعت انصار دولت اندونزی به رهبری امان عبدالرحمن کـه نمونـه بـارزی از آن در  6خالفِت داعش، این دو سازمان در مقابل هـم قـرار گرفتنـد کتیبـة جنـد  ،؛ النبأ۳، ص۱۲اجتماع امراء کتائب المجاهدین فی جزر الفلبین .. واعالن البیعة لخلیفة المسلمین، ع ،النبأ. 1                                              النصره به رهبری ابومحمد جوالنی در برابر داعش و انشـعابات حمایت القاعده از جبهه کـه های گوناگون با اهدافی مختلف است  از دید داعش، جبهه مورو ترکیبی غیر متجانس از افکار و مذاهب و شخصیت«. 2 .۳، ص۲۳التوحید فی الفلبین تبایع امیرالمؤمنین، ع ، حوار مع امیـر جنـود الخالفـة فـی شـرق آسـیا ،النبأ( ؛»در نزاع داخلی با هم هستند؛ برخی از ایشان با داعش بیعت کردند ، ۹۴ع ،مرتـداً مـن "جبهـة تحریـر مـورو" جنـوب الـبالد ۱۹قوارب وهـالك  ۶مقتل جندیاً صلیبیاً في ماراوي وتدمیر ، النبأ( ؛»هایی مختلف از درگیری خونین میان داعش و جبهـه مـورو در النبـأ گـزارش شـده اسـتهمچنین گزارش« )؛۹، ص۸۴ع تیمیه در شهر میروغوری نیجریه فعالیت خود را آغاز کرد و تدریجًا بـا عنـوان جماعت مذکور ابتدا در مرکز آموزشی ابن«. 3 .)۱۰ص عت کـرد. بوکـوحرام شـعار جماعـت فعالیت نظامی خود را گسترش داد و با داعش بی ،»جماعة اهل السنة للدعوة والجهاد« و الـی غـرب  ،(النبـأ ؛»پیروی از نظام تربیتـی غـرب حـرام اسـت" باشد کهمی معنابه این  مذکور است که در زبان هوسایی الحرکـات االسـالمیة المسـلحة  ؛ عبداالمیر، حسـین،حسن(موید جبار،  )؛۸، ص۴۱، عإفریقیة الشیخ ابومصعب البرناوی ً المبایعة لتنظیم"الد أمـان  ،النبـأ ؛۱۱، ص۱۱۹الحکومة اإلندونیسیة المرتدة تحاکم (أمان عبد الرحمن) وهجوم علی کنیسة في جـاوا، ع ،النبأ. 5 .۷، ص۲اّول بیعة من مجاهدی الصومال ألمیرالمؤمنین، ع ،النبأ. 4 .)۱۴۱-۱۵۹، ص۲۰، عولة االسالمیة" بوکوحرام إنموذجا  .۱۰، ص۶تحوالت الجهاد العالمی بعد إعالن الخالفة، ع ،النبأ. 6 .۱۱، ص۱۳۷ام، ععبد الرحمن یسجد بعد تلقیه حکم اإلعد



تیوهاب یساختاِر ساختارها نهیداعش در آ   هـای ایمـن الظـواهری ماننـد  که زمانی مطالعـه کتاب، در حالیلذا 1؛حاصل از آن بود ١٧ ت ً  ،الحصاد المر پس از اعالم خالفـت،  2،شد توصیه می اإلخوان المسلمین في ستین عاما ظواهری در النبأ بـالغ بـر  4و مأمور سرویس مخفی پاکستان تنزل کرد. 3او به فردی مرتد های تـاریخی بـه  جذب اعضای القاعده، بازتولید شخصیت در کنار تمرکز داعش به رد حمله قرار گرفته است.وم، بار ۶۸ گر نیاز به تاریخی مستقل از القاعـده بـرای خـود بـود. در بیان ،ق)۴۸۰(مقتول به سال  6ق) و یـا ابـوبکر اللمتـونی۴۲۱(متـوفی  5،روایِت داعش نظیر سلطان محمود غزنـوی مر البغـدادی بـا القـاب نامه النبأ، به تقدیس ابومصعب الزرقاوی و ع همین سیاق، هفته هـای صـوتی خـود، زرقـاوی را  پرطمطراقی پرداخت. ابوبکر البغدادی، در یکـی از پیام ها و  و مجدد، مربی و معلِم مجاهـدان و آغـازگر جهـاد بـا صـلیبی» امیر االستشهادین« یـک فضـیلت و عقایـد تروریسـتی او در  ماننـد ،سابقه بیعت با زرقاوی 7مشرکان نامید. های  هایش در شـماره و سـخنرانی 8تب عقیـدتی مـورد توجـه قـرار گرفـتقالب یک مک شـرک با کتـاب  10پردازی، ابوعلی االنباری گرفت، به لحاظ نظریه البغدادی) صورت میهایی که برای کیش شخصیتی سران داعش (زرقـاوی، عمـر و ابـوبکر جدا از تالش 9مختلف النبأ بازنشر شدند. در آن کتـاب اسـتناد بـه آرای صـالح « ؛)۵۵، صشرک الطاعة، الدولة االسـالمیة فـی العـراق والشـام ،االنباری، ابوعلی( .2 .۱۱، ص۱۰۸الظواهری یدعو اتباعه الی االنشقاق عن الجوالنی و الغادر یرد باعتقاالت إلخوانه المرتدین، ع ،النبأ. 1                                               ؛ )۱۳، ص۲۷ع أعظم الناس إیمانـاً، ،النبأ(؛ )۱۳، ص۱۶ع طواغیت.. ومرتدون.. ولو تعلقوا بأستار الکعبة،، النبأ( ؛)۱۴۹ص ،شـرک الطاعـة(االنبـاری، ابـوعلی،  ؛»از دیـد خالفـت داعـش، منحـرف اسـت کـه الفوزان از مفتیان سعودی شده اسـت  های عبدالرحمن القادولی و ابوصهیب العراقی نیز معرفی شده است. . با نام10 .۱۰، ص۲۱۷، عمقتطفات ،؛ النبأ۱۰، ص۲۰۷، عمقتطفات ،النبأ .9 .۹، ص۱۳۴، عقصة شهید ،النبأ ؛۱۳، ص۵۴، عقصة شهید ،النبأ. 8 .۹، ص۹۹البغدادی، عصحیفة اسبوعیة النبأ و کفی بربک هادیًا و نصیرًا کلمة صوتیة لموالنا امیرالمؤمنین الشیخ ابی بکر الحسینی القرشـی ، النبأ. 7 .۱۴، ص۵۷ابوبکر اللمتونی أمیر نشر االسالم فی بالد السودان، ع ،النبأ .6 .۱۴، ص۵۰السلطان محمود الغزنوی محطم األوثان و ناصر السنة، ع ،النبأ. 5 .۹، ص۱۶بشکل أکبر، عحوارات الشیخ حافظ سعید خان والی خراسان إذا تجلت حقیقة الخالفـة ألهـل خراسـان فـإنهم سینضـمون إلیهـا  ،النبأ. 4 .۱۰، ص۲۱۶ع ،النبأ. 3 .)۱۳، ص۴۵ع لسوء... ملعونون مغضوب علیهم،علماء ا، النبآ(



بـیش از سـایرین تأثیرگـذار  مسائل من فقه الجهـادکتاِب  و ابوحمزه المهاجر با 1الطاعة ۱۸ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش9ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   های خـود را از دوران اقـامتش در افغانسـتان آغـاز کـرد.  بودند. المهاجر تدوین نظریـه ان مـا بحثـی دربـاره حکـم عملیـات ابوعبدالله المهـاجر دیـدار کـردم. میـپس از آزادی از زندان، بار دیگر بـه افغانسـتان بازگشـتم. در آنجـا بـا شـیخ  نویسد: زرقاوی درباره او می مـدتی (بـه مـّدت ده روز)  سپس برای شیخ در معسکر هرات دوره آموزش شـرعی کوتاه خداوند که این از برکات علم و دیدار با اهل علم است.نه، بلکه معتقد به استحباِب آن شدم. سـوگند بـه طلبا جواز عملیات شهادتمذکور گوش فرا دادم. خداوند دلم را بر سخنانش گشود و نه فقط معتقـد بـه ارزشمندی از او در این مسئله خواندم و به نوارهای سخنان او درباره موضوع کـرد. تحقیـق  ن معتقد بود و از آن دفاع میه آطلبانه درگرفت. شیخ ب شهادت برای برادران تبیین شد  هاگونه عملیاتاین تدارک دیدم. از خالل جلسات آن دوره، حکِم  مبنای عمِل خالفت داعش بود. او در  ،مسائل من فقه الجهادبا عنواِن  المهاجرکتاِب  2میقی بر آنان گذاشت.و تأثیر ع ها، امالک  تخریب و سوزاندِن خانه 4،مثله کردن 3،آن کتاب به توجیه شرعی احکام ترور احکام اسـتعانت از کّفـار، مرتـدان و  7،احکام اسیران 6،گردن زدن 5،و اراضی کشاورزی و استفاده از هر روشی را نظیـر کـاربرد وسـایل کشـتار جمعـی،  هپرداخت 8وایف ضاّلهط گناهان ای و شیمیایی برای نابودی دشمنان خویش ولو به قیمت قتل بی های هسته سالح النبی القائد مبحث فـی سـرایا النبـی و المهاجر در دیگر کتابش با عنوان  9جایز دانست.  .۱۸۳-۱۸۴. همان، ص9 .۳۱۱. همان، ص8 .۴۲۳. همان، ص7 .۲۶۹. همان، ص6 .۲۲۱. همان، ص5 .۲۵۱. همان، ص4 .۶۵. همان، ص3 .۶، صفقه الجهاد عشرون مسألة من اهم ما یحتاجه المجاهد دالله،ر، ابوعب. مهاج2 .)۱۲، ص۴۱قصة شهید، ع ،النبأ( ؛»االنباری همانند المهاجر عضو القاعده بود که در زمرة مؤسسان داعش قرار گرفت«. 1                                               هبازنویسی کند. روش او در آثارش، انتخاب اقوال مختلف از مذاهب اربعه، برای عرضت و سرایای صدر اسـالم را بـر پایـه عقایـِد تکفیـری خـود کوشید تا تاریخ غزوا غزواته



تیوهاب یساختاِر ساختارها نهیداعش در آ   ای کـه  نظیر همـان شـیوه ؛سنت بودمدعای خود در قالِب فقه مقارن و مورد اجماع اهل ١٩ ت بـا گـزینش اقـوالی چنـد،  ناصر القفاری در تبیین حکم شیعه امامیه انجـام داد. قفـاری و از دیـِد اکثریـت  1ای مبتـدع سـنت، فرقـهمّدعی است امامیه از دیِد اقلیت علمای اهل -تنیده درهم یمرئی حاکم بر شبکهناهای پنهان و  توان الیه از اینجا می 2ایشان کافر است! ِت وهابی و وهابیت رسمی را رمزگشایی کـرد. تـأثیرا -های تروریستی سلفی  سازمان ی گاهی تفکر، احسـاس  طرزکنند و  مردم باز می  های فرهنگی تدریجًا راه خود را به درون آ هـای افراطـی و تکفیـری معاصـر، در خصـوص جریـان 3؛دهند و عمل آنها را تغییر می دهند  رخ می» ساختاِر ساختارهای فرهنگی وهابیت«گونه تأثیرگذاری بر پایه معموًال این تیمیـه یکـی از یابـد. ابـن تـداوم می ،نسـلاندرانجامند که نسل و به گفتمان مسلطی می فقـه القفـاری و هـم در کتـاِب  های َاَبر ساختار مذکور است که هم در آثار ناصـر ستون تیمیه این حضوری کامًال ملموس دارد. المهاجر با استفاده از اقوال ابن 4،الجهاد عشرون حال بایـد کشـته  در هر ،افر اصلی)کند که شخص مرتد (برخالف ک بحث را مطرح می وهابی در  سنت غیریکصد و پنجاه بار کاربرِد اصطالح ُمرتد بر پیرواِن شیعه امامیه و اهلوقتی این کالم بـا اسـتعمال میـانگین بـالغ بـر  5چه اهل قتال باشد یا نباشد. ؛ حالشود اننـد کشـتار حـد و حصـر ایـن نگـرش م شود، خشونت بی نامه النبأ تطبیق داده می هفته گر تـأثیر و تـأثرات دهد، بیان وهابی معاصر را نشان می -های سلفی مشترک میان جریانمشاهده داعش از منظر ساختاِر سـاختارهای وهابیـت عـالوه بـر آنکـه بافـت اعتقـادی   نتیجه شود. بیش از پیش معلوم می 6،وحشیانه دانشجویان غیرمسلح پایگاه اسپایگر موصل وهابی است و بخشی از دالیل پیوندها و  - های سلفی ها و سازمان عتموجود میان جما ، ۱۰۴، ۱۰۳، ۹۴، ۹۳، ۸۵، ۷۹، ۷۳، ۶۴، ۱۹، ۶۳، ۶۲، ۵۲، ۴۳، ۲۲، صمسائل من فقه الجهـاد ابوعبدالله، . مهاجر،4 .۱۹۶، صمبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کالسیک آن ،. ریتزر، جرج3 .۱۲۵۰ص، ۲. همان، ج2 .۱۲۴۹ص، ۲، جاصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة ، ناصر،. قفاری1                                               ۱۰۷ ،۱۰۹ ،۱۱۵ ،۱۲۰ ،۱۲۲ ،۱۳۳ ،۱۴۷ ،۱۴۸ ،۱۴۹ ،۱۵۰ ،۱۶۹ ،۱۷۴ ،۱۷۵ ،۱۹۳ ،۲۰۱ ،۲۰۵ ،۲۰۹ ،۲۵۳ ،۲۵۶ ،  .۳، ص۱۲۵قل فانتظروا إني معکم من المنتظرین، ع، النبأ. 6 .۱۳۸. همان، ص5 .۳۱۰، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲



یعنـی جـزء  ؛توان وجه غالـب وهابیـت را شـناخت از طریق همین بافت مشترک می کند.  دیگر تبیین میهای آنان را با یک گسست ۲۰ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش9ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   های متعارض سـلفی ای بزرگ از جریان مرکزی عقایدی را که آنان را در ساختار خانواده شـود و بـر تمـامی اجـزای آن  محمد بن عبدالوهاب متجلـی می التوحیِد  کتابشارحان  هشود. وجه غالب در شجر شان میکند و مایه تشخص هویت ی گرد هم جمع میوهاب – نقـد سـازمان تروریسـتی  هبـه مثابـ حیـدالتو کتابمحمد بن عبدالوهاب و نقد  التوحید کتـابنقد  هتروریستی داعش به مثاب  حالت، نقد سازمان شود. در این ساختار حاکم می نشینی معنادار عقیده نسل شـیوخ توجه است، هم قابلنامه النبأ  آنچه در مطالعه هفته شود. داعش می دولت اول و دوم سعودی با انتشار اخبار کشتار مسلمانان و چاپ تصاویر  هنجدی در دور نامه النبأ اسـت کـه چهـره  ههای قتل یا اجساد مثله شده آنان در هفت خراشی از صحنهدل و قتـل  حل را در تکفیـر قابل رؤیت است که ناتوان از اقناِع مسلمانان غیروهابی، تنها راهاگر از جزء به ساختاِر ساختارهای وهابیت نظر افکنده شود، انحطـاط اندیشـه وهابیـت  ،کند. در این حالـت گذاران عقیده وهابیت و دولت اول سعودی را برمال میواقعی بنیان کند، بلکه هشداری است به جهان اسالم که در پس  نسبت آن را با وهابیت مشخص میتحلیل عقیده و عملکرد داعش در چارچوِب ساختاِر ساختارهای وهابیـت، نـه تنهـا  ایشان یافته است. های تروریستی مخوفی چون داعش، با میراث متراکمی از تاریخ عقیده وهابیت، سازمان ای و آموزشـی  ها در پوشش تبلیغات رسـانهاند که سال تکفیری پنهان شده های و اندیشه کید مکرر داعش مبنی بر لزوم بازگشت بـه مبـادی وهابیـت و اصـرار بـر برقـراری  وسیعی از جهان اسالم صادر شده است.  بخش دولت عربستان سعودی به هـای تکفیـری را دولتی مشابه با دولت اول سعودی، ضرورت تعمیق مبـارزه بـا جریـانتأ نبایـد تنهـا منحصـر بـه  ،کند. اعتراض و محکومیت سازمان تروریستی داعش می بیشتر یعنـی وجـه  ،های آن بلکه باید به محکومیت سرچشمه ؛محکومیت جنایات داعش شود در  منجـر شـود؛ ،یابد های آموزشی شیوخ نجدی عینیت می غالب وهابیت که در شجره های تروریستی مشـابه وقفه به بازتولید جریان وهابیت بیغیر این صورت، ساختار کالن   با وهابیت مبادرت خواهد کرد.



تیوهاب یساختاِر ساختارها نهیداعش در آ   المکتـب  موصـل: ،شـرک الطاعـة، الدولـة االسـالمیة فـی العـراق والشـام ،االنباری، ابوعلی.۲ .ق۱۴۳۷ ،مکتبة الهمة موصـل:، االنتصار لحزب الموحدین و الرد علی المجادل عـن المشـرکینعبدالله،  ابابطین،.۱ منابع ٢١ ت وزارة الشـؤون  ض:، ریـاالعقیدة الصحیحة و ما یضادها و نـواقض االسـالم ،باز، عبدالعزیزبن.۳ م.۲۰۱۲، االعالمی لوالیة نینوی یشه های کالسیک آن ،ریتزر، جرج.۴ تا.، بیاإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد یه جامعه شناختی معاصر و ر شـهناز  :ترجمـه ،مبانی نظر ی درس ،رستاخیز کلمات ،شفیعی کدکنی، محمدرضا.۵ .ش۱۳۸۹، چاپ اول نشر ثالث، :رانپرست، تهمسمی گران ادبی صورت هگفتارهایی درباره نظر موسسـه  :، قـموهابی -فرهنگ الفبایی اشخاص و تالیفات سلفی ، کامیار،صداقت ثمرحسینی.۶ ش.۱۳۹۱، چاپ سوم، انتشارات سخن :، تهرانروس ، الدولـة االسـالمیة سبیل النجاة و الفکاک من مواالة المرتدین و االتراک ،عتیق، حمد بن علی.۷ ش.۱۳۹۹ ،چاپ اّول، البیتالبیت داراالعالم لمدرسه اهل شـرکت  :الدین خرمشاهی، تهرانبهاء :ترجمه ،اندیشه سیاسی در اسالم معاصر ،عنایت، حمید.۸ .ق۱۴۳۷ ،مکتبة الهمة ه، موصل:خالفة علی منهاج النبو یخ فرقه وهابی وهابیان بررسی و تحقیق گونه، فقیهی، علی اصغر.۹ .ش۱۳۷۲ ،چاپ سوم ،زمیسهامی انتشارات خوار یة ،قفاری، ناصر.۱۲ .ق۱۴۳۵ ،الدولة االسالمیة مکتبة الهمة موصل: ،االدلة الجلیة فی کفر من ناصر الحملة الصلیبیة علـی الخالفـة االسـالمیة ،فهد، ناصر حمد.۱۱ .ق۱۴۲۴، خزیمةدار ابن :طر، ریاضعبدالکریم صالح المقرن، حمود بن عبدالله الم محقـق: ،مجموعة فتاوی فضـیلة الشـیخ صـالح بـن فـوزان الفـوزان ،فوزان، صالح بن فوزان.۱۰ ش.۱۳۶۶ ، چاپ سوم،انتشارات صبا :، تهرانای درباره عقاید و تار دار الحـرمین للطباعـة،  قـاهره: ،اصول مذهب الشیعة االمامیـة االثنـی عشـر الحرکات االسالمیة المسلحة المبایعة لتنظیم"الدولة « ،حسین ،باسم عبداالمیر ؛حسن ،مؤید جّبار.۱۴ .ق۱۴۳۶ ،المکتبـة الهمـة موصـل: ،فقه عشرون مسألة من اهم ما یحتاجه المجاهد ،عبداللهمهاجر، ابو.۱۳ .ق۱۴۱۵  .م۲۰۱۶، لبیتمجلة أهل البیت ،»االسالمیة" بوکوحرام إنموذجاً 
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