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 چکیده
نوسلفیۀ جهادی بر این باور است که تمامی اقدامات جهادی ایشان، پشتوانۀ قرآنی و 

ماسی، نغ  مجلـس  حملـه بـه ه بـادر رابط حدیثی دارد. آنان برای استفاده از عملیات ا 
انـد.  ایران و دیگر کشورهای اسالمی، پنج مبنـای  کلـی را اخـذ کرده شورای اسالمی  

تمـامی حاکمـان کشـورهای اسـالمی کـافر بـه کفـر   ،بنا به آیۀ حاکمیت :مبنای اول
 :. مبنـای سـومهسـتند دارالکفـر ایران و دیگر کشورهای اسالمی، :مبنای دوم اکبرند.

رکت در انتخابات کافرند. ش سبب تحاکم به طایوت است و شهروندان به ،دموکراسی
 :اند. مبنـای پـنجم مشرک ،مردم شرک است و نمایندگان   ،گذاری قانون :مبنای چهارم

گرفتـه  های صـورت امـا بـا بررسـی ؛نی  کافرند هستند کسانی که با نمایندگان مرتبط
واژۀ کفر در آیۀ حاکمیـت، کفـر  اصـغر  ،سنت بنا به تفاسیر اهل دست آمد که اواًل: به

سـنت، ایـران و دیگـر کشـورهای اسـالمی، داراالسـالم  بنا به مبنای اهل ثانیًا: است.
بلکـه از  ؛تنها شـرک نیسـت دینـی نـه دموکراسـی   . ثالثًا: بـه اجمـاع فـریقین،هستند
 اصل در تصـویب قـوانین مجلـس ایـران، های اسالمی است. رابعًا: ترین آموزه اصیل

بـر مـراودۀ مـردم بـا  رۀ نبـویسـی بودن آن با شرع مقدس است. خامسـًا: مطابق
دست آوردن قوانین بوده اسـت. پـهوهش حاضـر بـه شـیوۀ  نمایندگان خویش برای به

 تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است. _ توصیفی
 دموکراسی، آیۀ نوسلفیۀ جهادی، عملیات انتحاری، عملیات انغماسی،ها:  کلیدواژه
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 مقدمه
استناد داعش و دیگر سلفیۀ جهادی، آیۀ حاکمیت است. آنان بـرای ترین آیۀ مورد کلیدی

و سیاسـی  مبنـای  سـلوک  جهـادی را مائـدهسورۀ  44پیشبرد اهداف سازمانی خود، آیۀ 
 .اند خویش قرار داده

 ََ و رو َكافق مو اله َ  هو وَلئق
و
َزَل اللَّ و َفأ نه

َ
َما أ ِق مه  كو و کسانی که بر اساس احکامی کـه » ؛َوَم ه َلمه َ حه

 .«کنند، کافرند حکم نمی ،خداوند نازل کرده
االسـالم، رحاکمیت الله، طایوت، دموکراسـی، جاهلیـت، دا مانند  آنان از مفاهیمی 

اند تـا در برابـر سـؤال از  الکفر، خالفت اسالمی و جهاد، برای خود سرپناهی ساختهردا
گـذاری، خـویش را  ایران و دیگر مجالس قانون  یورش به مجلس شورای اسالمی یی  چرا

که داعش و دیگـر نوسـلفیۀ جهـادی در عـراق و شـام بـه تعطـیالت   ایمن سازند. اکنون
ی و چگونگی حملۀ داعش به یچرا ،اند، وقت آن رسیده تا از باب  نمونه مدت رفته طوالنی

یران، سـؤاالتی حمله به مجلس ا ی و چگونگی  یتر از چرا . مهمشودمجلس ایران بررسی 
چـرا داعـش  نظیر اینکهاست که اذهان عمومی را به خود مشغول ساخته است. سؤاالتی 

تری  در امـاکن شـلوغ و راحـت جای عملیـات به مجلس ایران حمله کرد؟ چرا داعش به
 د؟کرها، مترو، پایانه، مراک  تجاری، مجلس را برای عملیات انتخاب  ورزشگاه ،همچون

داد؟  کودک مورد هدف قـرار و کنان، مراجعین را اعم از زن، مردکارچرا داعش عالوه بر 
 ؟کردداعش با کدام مبانی و استراتهی به این عملیات اقدام 

صدد است، عالوه بر پاسـخ  سنت در نگارنده در این پهوهش با استفاده از منابع اهل
ماسی و انتحاری را بررسی و مبانی پنج نغ  اعـش را واکـاوی گانـه د به سؤاالت، عملیات ا 

کـه در  را کارگیری از آیـۀ حاکمیـت، نماینـدگان و تمـامی افـرادی با بـه :مبنای اول. کند
ایران دارالکفر بوده و همگان موظـف  :مبنای دوم 1کنند. تکفیر می ،مجلس حضور دارند

 :مبنـای سـوم 2عنوان داراالسـالم هسـتند. بـه به هجرت از ایران بـه موصـل و دیرالـ ور،
پنـداری کافر :مبنـای چهـارم و پـنجم 3ر ایران، تحاکم بـه طـایوت اسـت.دموکراسی د

                                              
 .315، صالعم   فی إع اد الع   للج اد فی سبیل اللّه تعالی. سید امام، عبدالقادر، 1

 .96سی و سوم، ص ۀلئ، مسحسم بما انز  اللهشه، ی. مریوانی، ابوعا2

 .2، صو سیاسةال یمقراطیة دین أ. السلمان، الیمان، 3
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 1دهندۀ نظام دموکراسی اسـت. های تشکیل کنندگان که مهره نمایندگان مجلس و مراجعه
امید است پس از تبیین و بررسی مبانی و مواضع داعش، سؤاالت مخاطـب، پاسـخ داده 

 شود.

 عملیات انتحاری
و دیگرکشـی  یمعنای خودکش و عملیات انتحاری به 2کشیمعنای خود انتحار در لغت به

 هـای ی هسبب علـل و انگ معنای به هالکت انداختن جان به شرع به و در اصطالح   3است
 4دنیوی و ییردینی است.

عموم و اطالق آیاتی که داللت بر حرمت قتل  .حرام و ممنوع است ،انتحار در اسالم
 شود. ان و قتل نفس ییر مینفس عمدی دارد، شامل قتل نفس خود انس

  َضاَهاا حه
َ
ضًعاا َو َما ه أ ااَس َیمق َماا َقَتاَل النَّ نَّ

َ
ضق َفَكأ وه َفَساد، فق  اَره

َ
س، أ رق َنفه َغضه ِق ًسا 

نَّ و َم  َقَتَل َنفه
َ
أ

ضًعا اَس َیمق َضا النَّ حه
َ
َما أ نَّ

َ
 ،هر کس کسی را ج  به قصاص قتل یا فسادی در زمین بکشد ؛َفَكأ

و روشـنی داللـت بـر  یخوب این آیـه بـه 5.کشته باشدمردم را  ۀچنان است که گویی هم
 کند. یم حرمت انتحار

جهادی مبنی بر استفاده از عملیات  ۀادعای نوسلفی سبب شدن مسئله، به برای روشن
عملیات انغماسی در کنـار عملیـات انتحـاری  ،علیه پارلمان ایران، نیاز است ،انغماسی

کـه آیـا  شـودجهادی ارزیابی  ۀس از تبیین مسئله، عملیات نوسلفیتا پ شود توضیح داده
 بوده است. و انتحاری ییرمشروعیا عملیات آنان مشروع بوده 

 عملیات انغماسی
زدن در آب  در چیـ ی ماننـد شـیرجهفـرورفتن  یمعنا یمس به شۀری زانغماس در لغت ا

دو »الح طاص در 6است. َل المجاهق مق ؛ هي أَ َ حه ا ق عق اَع َتَجمُّ َُ الَعدوِّ أو َملاقق ل فو َم صو ، ثمَّ َ َُتحق الَح و سق
                                              

التقریرات المفی   فدی اهدم ابدواب ؛ مکتب البحوث و الدراسات، 2-22ص ،تعلموا امر دینسم. دیوان الدعو  و المساجد، 1
 .58-60ص العقی  ،

 قاموس المحی ._  تاج العروس_  لسان العرب. ماده نحر، 2
 .194ص ،مبانی فق ی عملیات استش ادی. مال محمد علی، امیر، 3

 .83ص ،العملیات االستش ادیه فی المیزان الفق ی. تکروی، نواف هایل، 4
 .32 ،. مائده5
 .415، ص7ج المحی  فی اللغة،عباد، اسماعیل،  . ابن6
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َكاَ ةَ  دًا النِّ جادَة، وقاصق بًا الشَّ شود که مجاهد، سـالح بـه دسـت بـا  به عملیاتی گفته می« طالق
 فـردی یـا جمعـی   یـورش 1زدن و نیل به شهادت، به دل دشمن یـورش َبـَرد. قصد ضربه

زدن به دشمن  متجاوز  قصد ضربه با سالح گرم و سرد، بهمتجاوز،  سوی دشمن مجاهد به
رود  شمار مـی عملیات انغماسی یکی از صور عملیات استشهادی به 2را انغماس گویند.

با حمل مـواد  دو به نیت شهادت و هر کهو شباهت این عملیات با استشهادی این است 
انغماسی با استشهادی ایـن تنها تفاوت   3برند. یورش می ،متجاوز انفجاری به دل دشمن  

مح  رسیدن به دشمن، دکمـۀ جلیقـۀ انفجـاری یـا  است که در استشهادی، مجاهد به
مجاهـد قبـل از  ،اما در انغماسی ؛فشارد وسیلۀ نقلیه و چمدان  حاوی مواد منفجره را می

بیشـتری جنگـد تـا تلفـات  اینکه دکمۀ انفجاری را بفشارد تا آخرین گلوله با دشـمن می
جـواز ی اسـالم، فشـارد. علمـا شاسـی انفجـار را می ،پس از آخرین گلوله ؛دکسب کن

امـا در عملیـات  4؛انـد نموده صادر با رعایت ضوابط و شرایط، عملیات انغماسی را تنها
توان از این عملیـات  نمی شروطی وجود دارد که اگر کسی ملت م به آن نباشد، ،انغماسی

 شـر  دوم: 6حـاکم اسـالمی. اذن شـر  اول: 5عنوان یک شیوۀ مشروع استفاده کـرد. به
 شـر  چهـارم: 8بودن دشـمن.شناسی و متجـاوز دشمن شر  سوم: 7الله باشد. سبیل فی

حملۀ  :شر  پنجم 9دفاع از مصالح مسلمین و ضربه به نیروهای نظامی دشمن متجاوز.
 10انغماسی تنها راه برای دفع دشمن باشد.

                                              
اِت االسِتشَ اِدیَّةِ . الغریب، عبدالله، 1 ِة الَعَمِلیَّ ِةَمشُروِعیَّ رِعیَّ ِدلَِّة الشَّ

َ
 .66ص ،َتقِریُر األ

 .186، صةالعما  الف ائیا ؛ حمود، سامی،2ص قاع   فی االنغماس فی الع و و هل ُیباح،تیمیه، احمد،  . ابن2

 .76ص ،ةمعجم المصطلحات العسسری ؛118ص ،ة، االعما  الف ائی. حمود، سامی3

 .8، صالفتاوی الن یة فی العملیات االستش ادیة. مجموعة مؤلفین، 4
 .186ص، ةاالعما  الف ائی . حمود، سامی،5
 .41، ص3ج کشاف القناع عن متن اإلقناع، بهوتی حنبلی، منصور،. 6
 .122، صالج اد والف ائیة فی االسالمیوب، حسن، ا؛ 193ص موسوعة الفتاوی الفلسطینیة،. جمعی از مؤلفین، 7

 .277، صاإلرهاب فی الشریعة و القانون . جرادی، محمد ولید،8

؛ طرابلسـی المغربـی، محمـد، 141، ص7ج الصنای  فی ترتیدب الشدرای ،ب ائ  . کاسانی، عالءالدین ابوبکر بن مسعود، 9
طوسـی، محمـد  ؛508، ص3ج السرائر،ادریس حلی، محمد،  ؛ ابن314، ص6، جمواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل

 .12، ص2ج المبسوط،بن حسن، 
 .120-121، صالعملیات االستش ادیة فی المیزان الفق ی. تکروری، نواف هایل، 10
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 نقد حمله داعش به پارلمان
اده داعـش از مفهوم عملیات انغماسی و تبیین شـرو  آن، روشـن اسـت اسـتفبا ایضاح  

دالیلی، باطل بوده و عـدم التـ ام آنـان بـه شـرایط انغمـاس،   به قالب عملیات انغماسی
 بودن حملۀ ایشان دارد. حکایت از انتحاری

ذن  حاکم اسالمی است.اولین شر  از انغماس  م دلیل اول: سـنت  فقیهان اهل 1شروع، ا 
خـروج علیـه حـاکم را  سنت، بلکه فقه اهل اند؛ ای صادر نکرده ی داعش چنین اجازهبرا

ابـوبکر البغـدادی، حـاکم و  ،اگر داعش مدعی شـود در شـرایط فعلـی 2داند. حرام می
جانب اوست، در پاسـخ  امیرالمؤمنین است و حملۀ انغماسی به مجلس ایران، مأذون از

زیـرا  ؛بـودن را نـدارد سنت صـالحیت حـاکم ر اهلابوبکر بغدادی از منظ ،شود گفته می
ن امت خود از حیث علم باید برتری ،بر اینکه باید دارای علم و عدالت باشد اف ونحاکم 

 3شمار آید تا بتواند حاکم اسالمی محسوب شود. و دیانت به
بلکه انغماسـی و مشـروع  ؛داعش، مدعی است، حملۀ ایشان انتحاری نبوده دلیل دوم:

ـه و اعـتالی کلمـۀ توحیـد بـوده  سبیل نیت آنان برای حمله به مجلس، فی زیرا ؛است الل 
ت   بودن عمل، فقط بهالله  سبیل فی شود: در پاسخ به ادعای آنان گفته می 4است. صرف نی 
)عمل  یفعلبلکه ُحسن فاعلی )نیت و انگی ه( باید تویم با ُحسن  ؛شود محقق نمی ،سالم

زیـرا ایـن  ؛الله نخواهد بود سبیل عمل، فی ،ییر این صورت در .شایسته و درست( باشد
رونـد از اهمیـت  شـمار می ر افعالی که عبادت بـه)حسن فعلی و فاعلی( د دو خصیصه

بهشت تن قصد   درنتیجه اگر داعش حتی برای رضای خدا و به 5.هستند ی برخورداریباال
د؛ شـو غماس  مشروع، خارج میسبب قبح فعلی آن، از موضوع  ان به انتحار داده باشد، به

 ،را قربًة الی الله حسین بن علی قصد رفتن بهشت، که به مانند سربازان  عمر بن سعد
 !قربانی کردند

                                              
 .41، ص3ج کشاف القناع عن متن اإلقناع، بهوتی حنبلی، منصور،. 1

 .516، ص1، جالسراج الوهاج. زهری یمراوی، محمد، 2

 .19، ص1ج األحسام السلطانیة،. فراء، محمد، 3
 الج اد فدی سدبیل اللده،شاکر، محمود،  ؛88ص ،ةذی العملیات االستش ادیة لمنفالُبشری الم  ی. فلسطینی، ابوالحسن، 4

 .131ص
 .124، صجنگ و ج اد در قرآن. مصباح ی دی، محمدتقی، 5
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شناسـی دقیـق صـورت گیـرد، سـپس  باید قبل از هر اقدام  جهـادی، دشمن دلیل سوم:
تصـریح بـر بطـالن  سـاءن سورۀ 94. آیۀ شریفۀ شود انجامعملیات علیه دشمن متجاوز 

 .علیه ایران دارد کارگیری حملۀ داعش، به
 مو كو َلضه ُٰ  إق له

َ
َم ه أ لا لق

للو ُو لا َو اٰل َت نو ضلق الل  َفَتَبَضّ مه فق  َسبق تو ِه ٰذا َضَر لا إق
ِق َ  مَمنو

َجا اَلّ  وّ
َ
 ا أ

َد ا نه ٰضا َفعق نه َحٰضاةق الدوّ ََ َعَرَض اله ل َتغو نًا َتبه مق ْه َت مو اٰلَم َلسه َ  الَسّ لق
ِٰ ضاَرٌة َکا مو َکثق هّٰللق َمٰغانق

ضراً  ََ َخبق ل َملو ٰما َتعه ِق  
ََ ََّ اهّٰللَ ٰکا

لا إق
نو مه َفَتَبَضّ كو لو َفَمَ ّ اهّٰللو َعَلضه مه مق ه َقبه تو نه  ؛کو

خوب رسیدگی  ،کنید راه خدا سفر می چون در ،اید ای کسانی که ایمان آورده
مگویید تو مؤمن نیستی تـا  ،ندک کنید و به کسی که ن د شما اظهار اسالم می

هـای فـراوان نـ د  چراکـه ینیمت ؛بدین بهانه متـاع زنـدگی دنیـا را بجوییـد
پـس  ؛گونه بودید و خدا بر شـما منـت نهـاد خداست قباًل خودتان نی  همین

گاه است خوب رسیدگی کنید که خدا همواره به آنچه انجام می  1.دهید آ
 شود. ینکتۀ اساسی را متذکر م 2 ،آیۀ مذکور 

ُاٰ   .کنـد : تحریم  قتل و تعرض به کسی که اظهار اسالم میالف له
َ
َما ه أ الا لق للو ُو َو اٰل َت

ٰضا نه َحٰضاةق الدوّ ََ َعَرَض اله ل َتغو نًا َتبه مق ْه َت مو اٰلَم َلسه مو الَسّ كو َلضه  ؛إق
ٰذاتحقیـق اسـت.  ،ب: الزمۀ قتال و تکفیر مه  إق تو ِه ا  َضاَر ضلق  فق الا اهّٰللق َسابق نو شـیوۀ  .2َفَتَبَضّ

 در برابر قومی برای جنگ قـرار که رسول خدا هنگامی :این بود جهادی پیامبر
شـنید،  از ایشـان می شد. اگـر صـدای اذان را کرد تا آنکه صبح می گرفت، حمله نمی می

حملـه  ،شـد کـه صـبح میآن از  شـنید پـس کرد و اگـر صـدای اذان را نمی خودداری می
مجلـس شـورای اسـالمی  ه بـهحمل شدگان   تمامی کشتهالی است که این درح 3کرد. می

 الله بودند. اال مسلمان و اهل  الاله ،ایران
چهارمین شر  انغماس، دفاع از مصـالح مسـلمین اسـت کـه در حملـۀ  دلیل چهارم:

بلکـه از منـافع دشـمن مشـترک  ؛تنها از مصالح مسلمین دفاع نشـد انتحاری داعش، نه
مسلمانان، آمریکا و اسرائیل که آسیب به سیستم امنیتی اسالم و ایران بـود، دفـاع انجـام 

 گرفت.
در  ،الملـل اسـت از مصوبات اسـالم و بیناصل  صیانت از ییرنظامیان که  دلیل پنجم:

                                              
 .94، . نساء1
 .6872ح صحیح بخاری،. بخاری، محمد بن اسماعیل، 2
 .2943، حهمان. 3
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ند، زن و حمله به پارلمان، نادیده گرفته شد و کسانی که در آن حمله بـه شـهادت رسـید
گشـایی از کـار  نفر دیگر، ییرنظامی بـوده و بـرای گره 16نفر،  1مردانی بودند که ییر از 

 1مسلمان، به مجلس مراجعه کرده بودند.

 جهادی ۀنوسلفی
شود که داعیۀ برقراری حکومت و خالفت اسالمی  نوسلفیۀ جهادی به کسانی اطالق می

های  ای از اندیشـه آنان آمیختـه 2دانند. نه میدارند و تنها راه رسیدن به آن را جهاد مسلحا
که معتقد به کفر نظامات فعلی و جاهلیت جوامع  3عقیدتی و عملی  وهابی قطبی هستند

های داعش، القاعده و اخوات  این  گروه 4دانند. و تنها راه تغییر را جهاد مسلحانه می بوده
 5دانند. واجب عینی می ،مینجهادی هستند که جهاد را بر تمامی مسل ها، نوسلفیۀ گروه

ها بـا  ذکر است در این نوشتار، به جهت اشتراک مبانی فکری برخی از جریان شایان
تا دیگر نـو شده کار گرفته  هجای ذکر نام داعش، اصطالح نوسلفیۀ جهادی را ب داعش، به

ا نیـ  ر ...القاعده، جبهة النصره، بوکوحرام، انصارالسنة، الشباب و سلفیان جهادی مانند  
 شامل شود.

گـذاری  در ادامه به مبانی داعـش بـرای حملـه بـه مجلـس ایـران یـا نهادهـای قانون
 پردازیم. می

 مبنای اول: مخالفت آیۀ حاکمیت با مجلس
ترین آیۀ نوسلفیۀ جهادی برای استفاده از عملیات انغماسی و یـورش بـه مجلـس  کلیدی

 6ایران، آیۀ حاکمیت است.
 مه كو ََ َوَم ه َلمه َ حه و رو َكافق مو اله َ  هو وَلئق

و
َزَل اللَّ و َفأ نه

َ
َما أ که بر اساس احکامی کـه  و کسانی»؛ ِق

                                              
 ،مصدنف؛ صـنعانی، عبـدالرزاق، 23، ص30ج مسن ،؛ احمد حنبل، 37-38، ص2ج ،دقائق التفسیر احمد، تیمیه، . ابن1

 .75ص، 3، جترمذیسنن  ؛ ترمذی، محمد،218، ص5ج
الحرکدات االسدالمیة فدی از کتـاب  «المفاهیم و االفکارو العقائد المحوریة للحرکات االسالمیة» ۀ. عماد، عبدالغنی، مقال2

 .25، صصناعة التوح  التسفیر والغرب؛ مرتضی، محمدمحمود، 98، ص1، جالعربی الوطن
 حاکمیت قرار گرفتند. ۀلئتأثیر افکار سید قطب در مس  تجهادی عالوه بر تأثیرپذیری از افکار وهابیت، تح ۀ. سلفی3
 .25، صصناعة التوح  التسفیر والغرب. مرتضی، محمد، 4
 .357ص ،الم ارس السلفیةهاشم، محمدیونس،  .5

 .314، صالعم   فی إع اد الع   للج اد فی سبیل اللّه تعالی. سید امام، عبدالقادر، 6
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 .«کنند، کافرند خداوند نازل کرده حکم نمی
ویهه قوانینی که در  تصور ذهنی آنان این است، بسیاری از احکام صادره در محاکم به

ه ُحکم  به»شود، مصداق صریح  مجلس ایران وضع می یر ما ینَ َل الل  کردن  یعنی حکم« ی 
سـلفیان در نظـر داعـش و دیگـر نو 1برخالف آنچه خداوند نـازل فرمـوده، بـوده اسـت.

راسـی گونه تطبیقی با شریعت ندارد و ازآنجاکه نظام دموک جهادی، نظام دموکراسی هیچ
هـا، پناهگـاهی بـرای شـرک و  درنتیجـه مجلس ،الهـی و مخـالف شـریعت اسـت ییر  
ظـاهر آیـۀ   باشند. آنان با چیدن مقدمات مذکور در کنار هم و با تمسک به ستی میپر بت

 2اند. الدم دانستهگان را کافر به کفر اکبر و مهدورکنند حاکمیت، نمایندگان و مراجعه

 نقد
در مجلس « حکم به ییر ان ل الله»در پاسخ به اندیشۀ داعش، ادعای آنان مبنی بر انجام 

 شود. میۀ کفر به کفر  اکبر، بررسی ایران و تفسیر  واژ
سنت، برخالف داعش، واژۀ کفر در آیۀ حاکمیت را به کفـر   بسیاری از مفسران اهل اواًل:

اند و همین امر، داللت بر عدم جواز فتوا به تکفیـر  دهکر)گناه و معصیت( تفسیر  ،اصغر
 3از جانب داعش دارد.

سر معنای لغوی یک کلمه اخـتالف که بر  بر اساس باور و منهج سلفیان، هنگامی ثانیًا:
مراجعه  «تابعین تابع  صحابه، تابعین و » ،وجود آید، تنها راه این است که به قول سلف به

 )کفـر اصـغر یـا کفـر  اکبـر( ،شود. پس از مراجعه باید دید که در بین دو دیدگاه موجود
تنها مصـدری کـه دست آمد،  تر است. پس از بررسی به لف ن دیکیک به نظریۀ س کدام

القدر، عبداللـه بـن  عالوه بر تبیین  آیه، مورد اتفاق دو دیدگاه است، تفسیر  صحابی جلیل
 عباس است.

لضس ِالكفر الِي تاِهبلَ إلضا  إنا  » .است کردهعباس کفر آیه را به کفر  اصغر معنا  ابن
؛ کفـر در آیـۀ كاافروَلضس ِكفر  نُل ع  الملة ثم قرأ وم  لم  حكم ِما أنزل الل  فأولئا  هام ال

                                              
 .98، ص1، جاالسالمیة فی الوطن العربیالحرکات . عماد، عبدالغنی، 1
 .315، صالعم   فی إع اد الع   للج اد فی سبیل اللّه تعالیسید امام، عبدالقادر،  .2
؛ ال یـد، عبداللـه، 127، ص2ج احسام القدرآن،؛ قرطبی، محمد، 61، ص2ج تفسیر القرآن العظیم،کثیر، اسماعیل،  . ابن3

 .42، ص2ج تفسیرالقرآن،ی، عبدالکریم، ؛ سمعان233، ص1، جمختصر تفسیر البغوی
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خـروج از اسـالم  ،یعنـی کفـر ؛پنداریـد معنای کفری کـه شـما خـوارج می حاکمیت به
بن  یو عل 3رباح عطاء بن یبی 2شاگردان وی )طاووس یمانی، ،عباس پس از ابن 1.«نیست

 اند. دهکربه کفر  اصغر تفسیر  نی  همچون استاد خویش کفر را 4طلحه( ییب
قـدری بـه تنـگ آورده کـه  را به جهـادی ۀعباس، داعش و دیگر نوسـلفی روایت ابن ثالثًا:
هـا و  کمر تکفیـری ،فسیر عبدالله بن عباست»نگارد:  الحدیث ناصرالدین البانی می شیخ

 5.«چون راه  فرار را بر آنان بسته است ؛دیگر نوسلفیه جهادی را شکسته

 بودن ایرانمبنای دوم: دارالکفر 
دارالکفر است.  ،تمامی کشورهای اسالمی ازجمله ایران ند کهبر این باورجهادی  ۀسلفی

امـا بـه  ؛شورها ادعای مسلمانی داشـته باشـندمردم ایران و دیگر ک هرچندآنان معتقدند 
طایوت که از تشریع  قـانون توسـط نماینـدگان در مجلـس صـورت  احکامجهت وضع  

 6رود. شمار می هلکه مکه و مدینه نی  دارالکفر بب ؛تنها ایران گیرد، نه می

 نقد
سرزمینی که بـه به یا  اند کرده که یا خود  مسلمانان بناشود  ای می دراالسالم شامل منطقه

شـهرهایی  را برخی نی  مـراد از داراالسـالم 7.شود ، اطالق میشدهدست مسلمانان فتح 
                                              

، 4ج ،التم ید  عبـدالبر، یوسـف بـن عبداللـه، ؛ ابن358ص، 1، ججام  البیان فی تأویل القرآن. طبری، محمد بن جریر، 1
 .342ص، 2، جالمست رک علی الصحیحین؛ حاکم نیشابوری، محمد، 237ص

إلیه إنه لیس بکفر ینقل عن الملة ثم قری ومـن لـم یحکـم بمـا عباس لیس بالکفر الذي تذهبون  قال ابن :عن طاووس قال. »2
؛ حـاکم نیشـابوری، محمـد، 237ص، 4ج ،التم ید  عبـدالبر، یوسـف بـن عبداللـه، ابن. )«ین ل الله فأولئك هم الکافرون

 (.342ص، 2، جالمست رک علی الصحیحین
ومـن لـم یحکـم بمـا ینـ ل اللـه فأولئـك هـم  ،ومن لـم یحکـم بمـا ینـ ل اللـه فأولئـك هـم الکـافرونه قول عطاء عن». 3

. «، قـال: کفـر دون کفـر، وفسـق دون فسـق، وظلـم دون ظلـمومن لم یحکم بما ین ل الله فأولئك هم الفاسقون  الظالمون،
اإلبانة عن شریعة الفرقدة الناجیدة  بطه، عبیدالله بن محمد، ؛ ابن522ص، 2، جتعظیم ق ر الصال مروزی، محمد بن نصر، )

 (.732ص، 2ج ،الفرق المذمومةومجانبة 

عباس قوله: ومن لم یحکم بما ین ل الله فأولئك هم الکافرون، قال: من جحـد مـا ینـ ل اللـه  طلحة، عن ابن یبابن  یعل. »4
فقد کفر. ومن یقر  به ولم یحکم، فهو ظالم فاسٌق؛ کسی که عامدانه حکم خدا را انکار کنـد و بـر اسـاس حکـم خـدا حکـم 

ظـالم و  ،ل دیگری بر اسـاس حکـم خـدا حکـم نکنـدیاما به دال ؛حکم خدا اقرار کند و کسی که به خدا و کافر است ،نکند
 (.357ص، 10ج ،جام  البیان فی تأویل القرآنطبری، محمد بن جریر، . )«فاسق است

 .39ص حسم تارک الصال ،، . البانی، ناصرالدین5

 .96و سوم، ص له سیئ، مسحسم بما انز  اللهشه، ی. مریوانی، ابوعا6
 .350-351، ص17، جتذکر  الفق اء؛ حلی، حسن، 112-113، ص6، جالمغنیقدامه، عبدالله،  . ابن7
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به تصـرف  اگرچهکه   شده باشد یا داراالسالمی  اند که در سرزمین اسالمی ساخته دانسته
عمال می ؛کفار درآمده ایـدئولوگ جریـان  1شود. اما احکام اسالم در آن منطقه جاری و ا 

ماننـد  یدانند که شـعائر تیمیه و برخی از اهل حدیث، داراالسالم را جایی می سلفیه ابن
 2د.شواذان در آنجا اقامه 

الم یلبـه شود که احکـام کفـر در آن بـر احکـام اسـ دارالکفر به سرزمینی اطالق می
ی آن یـه باشند و حکمرانان و احکام اجراکرد یا هر شهری که کفار آن را بنا 3داشته باشد.

 4مطابق با کافران باشد.
دو اصطالح  داراالسالم و دارالکفر، ادعای نوسلفیۀ جهادی دارای   مفهومی توضیحبا 
 .کنیم الت متعددی است که به برخی از آنها اشاره میاشکا

اند، ایران داراالسالم  ه تعریفی که اندیشمندان اسالمی از دارالکفر ارائه دادهبنا ب اواًل:
تیمیه و  ابن 5است؛ زیرا سرزمینی که یلبه در آن با احکام اسالم باشد، داراالسالم است.

انـد،  بلکـه جمهـور علمـا گفته ؛تنها ایشـان قیم، بر این باورند که نه ابن شاگردانش مانند  
انان در آنجا سکونت داشته و احکام اسالم جاری باشـد، داراالسـالم ای که مسلم منطقه
 6است.

شوکانی که از افکار سلفی برخـوردار اسـت، مـالک تشـخی  داراالسـالم از  ثانیًا:
اگر مسـلمانان قـادر بـه انجـام اوامـر و نـواهی  7داند. دارالکفر را تنها در یلبۀ احکام می

، بـرای سـازی نشـود لـک کفـر در آن پیادهمما خداوند باشـند و دسـتورات ضـد اسـالم  
مح  ارتکاب گناه و ترک احکام، آن  گونه نیست که به و این بودن کافی است داراالسالم

 8منطقه به دارالکفر تغییر یابد.
رود، نظر امام ابوحنیفه  شمار می سنت به عابدین که از فقیهان سرشناس اهل : ابنثالثاً 

                                              
 .343، ص3ج المبسوط فی فقه االمامیة، . طوسی، محمد،1
 .76ص اعتقاد أئمة الح یث،؛ اسماعیلی، احمد، 760، ص2ج النبوات،تیمیه، احمد،  . ابن2

 .130، ص7، جترتیب الشرائ ب ائ  الصنائ  فی . کاسانی، 3
 .497، ص3ج مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ أالمن اج،الدین،  . شربینی، شمس4

 .276ص المعتم  فی اصو  ال ین،فراء، محمد،  . ابن5

 .728، ص2ج احسام اهل ذمه، جوزیه، قیم . ابن6
 .976ص السیل الجرار المت فق علی ح ائق االزهار،. شوکانی، محمد، 7
 .728، ص8ج نیل االوطار،. شوکانی، محمد، 8
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 :شود شر  به دارالکفر تبدیل می سه تنها با داراالسالمکند که  گونه نقل می را این
 ؛اسالم احکام اجرای از و ممانعت کفر احکام اجرای شهرت. 1
 ؛دارالکفر به اتصال. 2
 1.ارتداد ساکنان. 3
و دارو الحربق َتصاضرو داراالساالم ِاإیرا ق احكاامق اهالق االساالم فضجاا »گوید:  می ادامه در و 

مَعةق و عضد،  یعنی سپس دارالکفر با انجام شعائر اسالم مانند نماز جمعه و عیـد، در آن  ؛کجو
 2.«شود منطقه به داراالسالم تبدیل می

اند کـه  حکم کرده« ما ین ل الله»: در طول تاریخ، بسیاری از حاکمان برخالف رابعاً 
 العبـاس، مصـداق بـارز ظلـم و حکمرانـی ال حجـاج بـن یوسـف، مروانیـان و بنـیامث

اما هرگ  کسی حاکمـان ظـالم تـاریخ را کـافر نخوانـده  ؛اند وع و ناعادالنه بودهییرمشر
 است.

ا ،: سیرۀ صحابه و تـابعینخامساً  را دارالکفـر و   از آن اسـت کـه بـالد اسـالمی مبـر 
فرض اینکـه در کشـوری اسـالمی، احکـام  سوی دیگر براز .حاکمان آن را کافر بخوانند

از احکام   اند که با اجراشدن حکمی یهان  فریقین نگفتهیک از فق لکن هیچ ؛کفر اجرا شود
 برخی حتی ای منطقه در بلکه برعکس اگر ؛شود السالم به دارالکفر تبدیل میکفار، دارا

 3شود. می تبدیل به داراالسالم شود اجرا اسالم احکام از

 مبنای سوم: دموکراسی تحاکم به طاغوت
اند، مسـئلۀ  مله به مجلس ایران اختیار کردهمبنای دیگری که داعش و اخوات آن برای ح

 معنی مردم به «demos» ای یونانی متشکل از دو واژۀ دموکراسی است. دموکراسی کلمه
 4معنـای حاکمیـت مـردم اسـت. ته بهرف هم است که روی معنی حکومت به« gratia»و 

« به ییر ماینَ َل الله»آنان دموکراسی را یکی از مصادیق کفر اکبر در جهت پذیرش حکم  
دموکراسـی را پـذیرفتن حاکمیـت مـردم در  ،سلفیۀ جهادی 5دانند. آیۀ حاکمیت می ذیل

                                              
 .175، ص4ج ردُّ المحتار علی ال رِّ المختار،عابدین، محمد،  . ابن1

 . همان.2

 .779، ص1ج والعلوم، الفنون اصطالحات کشاف موسوعة. تهانوی، محمد، 3
یوید، 4  .20ص اسالم و دموکراسی، ؛ جهانبخش، فروغ،14، صهای دموکراسی م  . هلد، د 
 .261-263، صاالصالح السیاسی فی الفسر االسالمی. ابورمان، محمد، 5
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شـدن دیـن،   ول آیۀ اکمال و با توجه به کامـلالله دانسته و معتقدند با ن مقابل حاکمیت  
کرده و با ناق  جلـوه دادن  ، مخالفتدرواقع با آیۀ اکمال ،بپذیردکسی که دموکراسی را 

 1دین، به طایوت گردن نهاده است.

 نقد
های موجـود در رابطـه بـا  نقـد دیـدگاه داعـش، الزم اسـت دیـدگاه  قبل از پـرداختن بـه

ت آن، نظـرات د. در رابطه با دموکراسی، مشروعیت و عـدم مشـروعیشودموکراسی بیان 
 ،معتقـد اسـت :شـده اسـت. دیـدگاه اول  ی اندیشـمندان اسـالمی ارائـهسوگوناگونی از

ه بر لیبرالیسم بدون هرگونه تغییری بایـد پذیرفتـ  دموکراسی که مهد  آن یرب است با تکیه
عنوان  ساالری دینـی را بـه دموکراسی یربی بوده و مردم مخالف جدی   :. دیدگاه دومشود

پردازان  اه ازسـوی نظریـهاند. ایـن دیـدگ کردهنسخۀ کاماًل اسالمی، جایگ ین دموکراسی 
شده که شارع حقیقی را خداونـد   ائهار ای خامنهو امام  امام خمینی شیعی همچون

متعال دانسته و قوانین را بر اساس مصالح و مفاسدی که مورد تشخی  از کتاب و سنت 
سـی اصـرار دموکراسنت نی  بر آشتی بین اسـالم و  داند. برخی اهل است، قابل وضع می

االزهر، ابواالعلی مودودی، محمد عبده، محمد رشـید رضـا، یوسـف  مانند   اند، ورزیده
قرضاوی، محمد عماره، راشـد الغنوشـی، حسـن الترابـی، محمـد سـلیم العـوا، هشـام 

سـازی  مصطفی عبدالع ی ، امیر شکیب ارسالن، عباس محمود عقاد که نسبت به سالم
داعـش و  ازسـوی نوسـلفیان جهـادی ماننـد   :دیـدگاه سـوم 2انـد. دموکراسی تالش کرده

معنـای تحـاکم بـه طـایوت و  کلـی بـه طور شده که پذیرش دموکراسی به  ارائه ،القاعده
مـردم حـق  ،دلیل اینکه در نظـام دموکراسـی به جاهلیت است. آنان معتقدند به بازگشت

دلخواه  درنتیجـه بـه گذاری دارند و حالل و حرام را خـود تشـخی  داده، تشریع و قانون
 ،یربـی سبب اینکه در نظام دموکراسـی   گیرند به کنند. آنان نتیجه می میخود قانون وضع 

شود، ایـن نظریـه  جایگ ین خداوند متعال می ،کند و انسان خدا تغییر می جای انسان با

                                              
 .16-17، صالخالفة دولة أج ز ؛ 2، صال یمقراطیة دین أو سیاسة. السلمان، الیمان، 1
، التیدارات االسدالمیة و قضدیة ال یمقراطیدة؛ ابراهیم علی، حیدر، 132ص من فقه ال ولة فی االسالم،. قرضاوی، یوسف، 2

 .20ص
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 1د.شو منجر به شرک و کفر می
 :شود پاسخ به نظریۀ داعش گفته می در

سـلفیۀ جهـادی کـه مجلـس ایـران را ور یلـط داعـش و دیگـر نوبرخالف تص اواًل: 
شـیعه،  2انـد، معنای اعطای حق تشریع به بشـر و نفـی توحیـد حاکمیـت فـرض کرده به

سـاالری  مردم بلکـه ؛قبول نداشـته ،یربی را که حاکمیت مردم بر مردم است دموکراسی  
 ۀپذیرفته است. خطای نوسلفی _ حکومت خداوند بر مردم یعنیالله  حاکمیت   _ را دینی

های یربی بـا  ایران را مانند دیگر مجلس  جهادی در آن است که مجلس شورای اسالمی
 بر لیبرال فرض کرده و بر همین اساس به مجلس ایران یورش برده است.  تکیه

 ۀمثابـ دسـته اسـت: دموکراسـی به شـده از مفهـوم دموکراسـی دو تفاسـیر ارائه ثانیًا:
عنوان شـیوه و روش، توزیـع  روش. اگر دموکراسی تنها به ۀمثاب دموکراسی به ایدئولوژی و

ا تنها بـ قدرت و مشارکت مردم در ادارۀ جامعه و توصیفی خاص از حکمرانـی باشـد، نـه
رائنـی توان در قرآن و سنت نبوی دالیل و ق بلکه می ؛مبانی و اصول اسالم مخالف نیست

رش ایـن تفسـیر از دموکراسـی کـه درواقـع حقیقـت پـذیبر تأییـد ایـن روش یافـت. در
 3توحید حاکمیت ندارد. ساالری دینی است، تالزمی با رد   ممرد

گـاه در ذهـن و  حـامی دموکراسـی، هیچ مسـلمان  کشـورهای دیگر  ودر ایران  ثالثًا:
انـد کـه  معترف ،بلکه همواره بدین مطلب ؛اند زبانشان، حاکمیت خداوند را انکار نکرده

 4داری کرد. حکومت ،قوانین الهی برآمده از کتاب و سنت باید زیر لوای
زیـرا در  ؛سوی داعش، کاماًل یلـط بـودههای یربی از نظام ایران با نظام قیاس رابعًا:

اما در نظام ایـران، مـردم پایـۀ مقبولیـت  ؛اند مشروعیت نظام ۀپای ،ربی، مردمهای ی نظام
سترسی به وحی، در بسیاری از باوجود د نه مشروعیت آن. رسول خدا هستند  نظام

ادعـای  داد و ایـن خـود دلیلـی بـر رد   گیری دخالت می مردم را در تصمیم ،کارهای مهم
 داعش است.

شک در برخی مـوارد، حکـم خاصـی در شـرع وجـود نـدارد و فقیـه در  : بیخامساً 
                                              

 .16-17ص أج ز  دولة الخالفة،؛ 2ص ال یمقراطیة دین أو سیاسة،لسلمان، الیمان، . ا1
 .5ص دموکراسی کفری آشسار،؛ صادق، عبدالله، 348ص االحسام السلطانیة و السیاسة الشرعیة،. طرطوسی، ابوبصیر، 2

 .14، صدموکراسی. عبدالملکی، محسن، 3

 .37ص ، الخالفة و الملک،. مودودی، ابواالعلی4
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آیـۀ برگرفته از  ،این موضوع .مواردی قادر به وضع و جعل قانون در چارچوب شرع است
 سورۀ اح اب است. 36

 َضاَرةو خق
امو اله ََ َلجو ال َه َ كو َ

ًرا أ مه
َ
للو و أ َذا َقَض  اللَّ و َوَرسو َنة، إق مق ْه مق ، َواَل مو ْه مو ََ لق َوَما َکا

مه  هق رق مه
َ
 ؛مق ه أ

اش به کـاری فرمـان  و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده
 .دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد

از خداونـد متعـال و رسـول   این است که اگر در موضوعی، حکمـی ،خالف آیهمفهوم م
دارا  ،ای کـه در چـارچوب شـرع باشـد نرسیده باشد، مسلمانان چنـین اجـازه اکرم

 هستند.

 گذاران مبنای چهارم: کفر  نمایندگان و قانون
ند درواقـع تاست، کسانی که در پالمان هسمعتقد عش همانند دیگر نوسلفیان جهادی دا

له هستند ع و ا  گـذاری، بـر  نمایندگان، خدایانی هسـتند کـه بـا قانون ،دیگر بیان   به .ُمَشرا
َه شـریفۀ کنند. آنان با استناد به آیـۀ حاکمیـت و آیـۀ  تک مردم، خدایی می تک َ

ََ أ و ر ادو  و
لتق  اغو َل  الطَّ لا إق کنند، مصداق طایوت  میسبب اینکه قانون وضع  نمایندگان را به َ َتحاَکمو

 1خوانند. و کفر می

 نقد
ایران، نقدی جامع بر اندیشه و توهم نوسلفیان جهـادی   قانون اساسی جمهوری اسالمی

ها قانون  د دیگر مجلسگذاری در ایران است. در مجلس ایران همانن مبنی بر شیوۀ قانون
سـت کـه قـوانین هـا ایـن ا با دیگر مجلس اما تفاوت جدی مجلس ایران ؛شود وضع می

شده در مجلس ایران، مستند به قانون اساسی متکی به قرآن، سنت و رصد فقیهـان  وضع
خوانــدن مجلــس ایــران و  ای نگهبــان اســت. در پاســخ بــه طــایوتشــور شــناس   اسالم

 شود: نمایندگان شورای اسالمی گفته می پنداری  کافر
سوی شارع، اولـین از دهشکردن احکام و قوانین صادر ییاجرا برای ،بدون شک اواًل:

                                              
التقریرات المفی   فدی اهدم ابدواب ؛ مکتب البحوث و الدراسات، 2-22ص تعلموا امر دینسم،. دیوان الدعو  و المساجد، 1

 .58-60ص العقی  ،
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اسـالم،  ،سـوی دیگـراسب با نیازهای آن جامعـه اسـت. ازراهکار، شناسایی احکام  متن
هماننـد عصـر  هـا زمانعالوه بر عصر  صحابه و تابعین، با ن ول آیۀ اکمال، بـرای دیگـر 

لکن شناسایی و کشف آن قـوانین و دسـتورات،  ؛شده است  تکمیل و تدوین پیامبر
 شود. استنبا  و استخراج می ،ازهای روز جامعه، در چارچوب شرعبه فراخور نی

ی ایشـان، برداشـتی کـاماًل مبنی بر شارع انگـار ،تصور نوسلفیان از نمایندگان ثانیًا:
عنوان پیشنهاد و طرح بـه  تنها نیازها و مشکالت جامعه را به ،زیرا نمایندگان ؛یلط است

 تنهایی هیچ نقش  مستقلی در وضع قانون ندارند. مجلس ارائه داده و به
زیرا  ؛شود و هیچ حرامی حالل شمرده نمی در مجلس ایران هیچ حاللی، حرام ثالثًا:

می ندارنـد و گونه رسـالت و مجـوزی بـرای تغییـر احکـام مسـلم اسـال نمایندگان هیچ
دهند فقط  ای که به مجلس ارائه می طرح و الیحه ،طور که قباًل بیان شد، نمایندگان همان

مصوبه را درواقـع شـورای بودن یا نبودن  یعنی مشروع ؛جنبۀ پیشنهادی دارد و کار اصلی
 1عهده دارد. نگهبان به
ای که در مجلـس بـه ریی  برخالف برداشت سطحی داعش، هر طرح و الیحه رابعًا:

کردن مراحل شـرعی و  باید پشت سر بگذارد تا پس از طی شود، سه فرایند را گذاشته می
 2به قانون تبدیل شود. ،قانونی
در مجلس ها  عنوان پیشنهاد به کمک کمیسیون ها به ها و الیحه ابتدا طرح :یند اولافر

 د.شو آوردن، به شورای نگهبان ارسال می از ریی مطرح و پس
 ،شـده  مغفـول واقـع ،ترین مرحله که از دید  داعش و دیگر نوسلفیان یند دوم: مهمافر

ها و لـوایح، مصـوبات را بـه  این است که مجلس شورای اسالمی پس از تصویب طرح
 ،دان است قوقح 6فقیه و  6تشکل از کند. شورای نگهبان که م شورای نگهبان ارسال می

کننـد تـا مطمـئن شـوند بـا قـرآن و سـنت  مصـوبه را بررسـی می ،فقیه 6ابتدا به کمک 
ارجـاع  ،دان نی ، مصوبات را به قـانون اساسـی حقوق 6. همطابقت دارد یا ن معصوم

ترین  ایـن درواقـع اصـلی معارض نباشند. ،که با قانون اساسی شونددهند تا مطمئن  می
 ذاری در مجلس ایران است.گ یند قانونابخش از فر

                                              
 .قانون اساسی 72. اصل 1
 دارد. قانون اساسی، عدم اعتبار مجلس بدون شورای نگهبان را بیان می 93. اصل 2
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 ،فرایند سوم: در سومین مرحله پس از تأیید شورای نگهبان، نوبت به امضای مصوبه
 گـذاری بـا امضـای یند قانوناآخرین مرحله از فراین  .رسد می ریاست قوۀ مجریه توسط
 شود. شدن آماده می ییقانون برای اجرا است که جمهور رئیس

، چـوب  شـدهتـرین چـالش جهـان اسـالم مبـدل  ب رگداعش که امروزه به  درنتیجه
ظاهرگرایی خود را با تمرک  بر ظواهر و عدم تحقیق و فحـ  دقیـق از چگـونگی وضـع 

 .شدگناه  انسان بی 17قانون، در ایران متحمل شده که منجر به شهادت 

عین  مبنای پنجم: کفر  مراج 
کفــر  نماینــدگان کننــد در  مردمــی کــه در انتخابــات شــرکت می ،داعــش معتقــد اســت

اند. آنان عموم شـهروندان  یافته  اند؛ زیرا نمایندگان با انتخاب ایشان به مجلس راه شریک
موظف دانسته که با تکفیر نمایندگان  ،اند که در انتخابات حضور نداشته را و حتی کسانی

الکافر َفهو َمن َلم ُیکَ »بنا بر قاعدۀ  ،از آنان اعالم برائت جسته و اگر تن به برائت ندهند ر 
فا

ٌر؛ کسی که شخ  کافر را کافر نداند، کافر است باید آنان را همانند نمایندگان، از  ،«کاف 
 1بین برد.

 نقد
ٌر »اصطالح  الكافر َفجل کاافق رق

َكفِّ سوی داعش و دیگر نوسـلفیان کاربرد ازای پر قاعده« َم  َلم  و
یـا در کفـر آنـان شـک  کننـدکافران و مشرکان را تکفیر نکسانی که  یعنی ؛جهادی است
 2کنند، کافرند.

کنندگان به نمایندگان و منع از شرکت در انتخابـات  قبل از پرداختن به تکفیر مراجعه
ٌر »نگاه داعش، قاعدۀ  از الكافر َفجل کافق رق

َكفِّ سوی داعش و دیگـر نوسـلفیان که ازرا « َم  َلم  و
 .کنیم ، بررسی میشود استفاده میجهادی بسیار 

ز شـائبۀ کلـی ایـن قاعـده دارد. حکایـت ا ،اصالت و تاریخچۀ قاعـدۀ مـذکور اواًل:
رود، تاریخچۀ این قاعده را در ن اع  شمار می پردازان داعش به یبی که از نظریهحسین اللابو

                                              
؛ دیوان الدعو  و المسـاجد، 31ص مقرر فی التوحی  للمعسسرات،. هیئت البحوث و االفتاء الدولة االسالمیة عراق و شام، 1

 .58-60ص التقریرات المفی   فی اهم ابواب العقی  ،؛ مکتب البحوث و الدراسات، 2-22ص تعلموا امر دینسم،
 /http://www.twhed.com/vb/t5197، یسفر السافر ف و کافرالرد الوافر فی مناقشة المخالفین فی قاع   من لم . 2
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دیـدگاه افراطـی معت لـۀ بغـداد علیـه  1کنـد. دیرینۀ معت لۀ بغداد با معت لۀ بصـره یـاد می
عالمان ایشان فتوا به کفر  کسی که در کفر  معت لۀ بصره شـک معت لیان بصره، این بود که 

امـا  2؛کافر مساوی با کفر  فرد  شاک اسـتدیگر، شک در کفر    بیان  و به کردهصادر  ،کند
سـی از نظریـهابو پردازان القاعـده، ظهـور ایـن قاعـده را بـه اواخـر قـرن دوم  محمد مقد 

مخالفت، علیه مسلمانانی که با ایشـان در سـتی   برایکارگیری اشخاصی  در به (ق194)
کند و این قاعده هیچ ارتباطی با قواعد مسـلم اخذشـده از قـرآن و سـنت  بودند، ذکر می

دهد، بیشتر ایراض و تعصبات  ح بـی،  بررسی تاریخچۀ قاعدۀ مذکور نشان می 3ندارد.
 گیری این قاعده دخالت داشته است. ای در شکل سیاسی و فرقه

از ت لــ ل اســتدالل داعــش همــین بــس کــه اثــر کفــر نماینــدگان زمــانی بــه  :ثانیاااً 
کـه  درحالی ؛اثبـات باشـد کفر  نمایندگان قابل کند که کنندگان و مردم سرایت می مراجعه

منطبق با کتاب و سنت است و هیچ دلیل قطعی و مستدل  ،گذاری در مجلس روند قانون
د که بنا به تفسیر فریقین از آیۀ حاکمیت، اگـر بر ادعای داعش وجود ندارد و قباًل بیان ش

هم کفـر،  کند، باز« حکم به ییر ما ان ل الله»ای از روی خطا و نسیان  ، نمایندهفرض بر
 دامن او را نخواهد گرفت.

ٌر »به جهت اینکه قاعدۀ  ثالثًا: الكافر َفجل کافق رق
َكفِّ ای برآمده از اجتهادات  قاعده« َم  َلم  و

، فاسـق ای از قواعد اجتهادی علمـا مخالفـت کنـد قاعده   کسی که باعلما است و هرگ
 4.شودو دینش نق   محسوبچه برسد به اینکه کافر  ؛رود شمار نمی به

ٌر »دست آمد که قاعـدۀ  به ،های دقیق با بررسی الكاافر َفجال کاافق رق
َكفِّ اصـل و « َما  َلام  و

و روشـن  فراد بـوده اسـتبرخی ا برداشت شخصی  اساسی در قرآن و سنت ندارد و فقط 
توان مستمسک بـرای تکفیـر  هرگ  نمی ،که محل اختالف و ن اع است را است، مسائلی

 داد. دیگران قرار

                                              
 .47-48ص التنبیه و الرد علی أهل األهواء و الب ع،. ملطی، محمد، 1
 .. همان2
سی، ابومحمد، 3  .208، صالرسالة الثالثینیة فی التحذیر من الغلو فی التسفیر. مقد 
 http://www.twhed.com/vb/t5197. السافر ف و کافر من لم یسفر. الرد الوافر فی مناقشة المخالفین فی قاعد  4
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 اشکال اول  نوسلفیۀ جهادی
ٌر »حسین اللیبی مدعی است که قاعدۀ ابو الكاافر َفجال کاافق رق

َكفِّ  قرآنـی ۀاز پشـتوان« َم  َلام  و
با قـرآن مخالفـت کـرده  ،باشد الت ام نداشته ،قاعدۀ مذکور  برخوردار بوده و اگر کسی به

 1.است
 َُ ثه الو َوةق اله ره عو اله ِق َسَ   َتمه دق اسه َُ اللَّ ق َف ِق مق ه  ْه لتق َو و اغو الطَّ ِق ره  فو پـس هـر کـس بـه » 2؛َفَم ه َ كه

یقین بـه دسـتاوی ی اسـتوار کـه آن را گسسـتن  طایوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به
 .«گ زده استچن ،نیست

 پاسخ
ن داعـش، ادعـای آمـدوجود ها قبل از به سنت، قرن ن اهلمفسرین و اندیشمندا اواًل:

اره ». آنان بـرخالف داعـش و دیگـران کـه اند کردهارزیابی و نقد  نوسلفیان جهادی را فو َ كه
لتق  ااغو الطَّ جسـتن از  انی دیگری ماننـد نپـذیرفتن و دوریرا به تکفیر تفسیر کرده، به مع« ِق

 خصوصاند. طبری در و رهایی و پرهی  از شریک قرار دادن برای خدا، ذکر کرده طایوت
، انکـار ربوبیـت ییـر خداونـد و الـوثقی زدن به عرو  برای چنگ»نویسد:  آیۀ مذکور می

بـودن پروردگـار عـالم، بـرای و ایمان به خدا و تصدیق بـر معبودورزیدن به معبودان کفر
طبری که دو شـر  ایمـان بـه خـدا و تـرک  3.«کافی استایمنی از عذاب و عقاب الهی 

عنوان تکفیـر طـایوت را بـاور  داند، چی ی بـه طایوت را سبب نجات از عذاب الهی می
، این اسـت کـه کفـر بـه طـایوت بـا تکفیـر مذکورندارد. درنتیجه استفادۀ طبری از آیۀ 

 4افی اسـت.کـ« شـهادتین»طایوت متفاوت بوده و در دنیا برای صـدق عنـوان اسـالم، 
سنت در بین سلفیان و نوسلفیان از جایگاه مورد قبـولی  ه بر اهلکثیر دمشقی که عالو ابن

لتق »مـراد از »نگـارد:  بحث می برخوردار است، در رابطه با آیۀ مورد ااغو الطَّ ِق اره  فو « فما  َ كه
عنوان تنها معبـودی کـه  پرستی از خود و ایمان به خداوند به ساختن شرک و بتیعنی دور

زیرا هیچ  ؛گیرد مسلمانان را در برنمی ،کثیر این تفسیر بیان ابن . با«شایستۀ پرستش است
                                              

 .5ص رسالة فی التحذیر من التسلسل فی التسفیر،. اللیبی، ابوالحسین، 1
 .256 ،. بقره2

 .419، ص4ج جام  البیان فی تأویل القرآن،. طبری، محمد، 3

 .. همان4
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 ...برداشت داعـش و ،درنتیجه .بورزد مسلمانی نیست که بت بپرستد و به خداوند شرک
بغـوی نیـ  از دیگـر مفسـرین  1از کفر به طایوت به تکفیـر طـایوت، نادرسـت اسـت.

 2است. کردها به تکفیر طایوت تفسیر نسنت است که کفر به طایوت ر اهل
زیـرا در  ؛آیـد دست نمی تکفیر  طایوت و پیروان طایوت به هرگ  از آیۀ مذکور، ثانیًا:

م است که ایمـان بـا اسـالم  ،آیۀ مذکور کفر در برابر ایمان است نه در برابر اسالم و مسل 
هـر انسـان یعنـی  ؛عموم و خصوص مطلـق اسـت ،متفاوت است. رابطۀ اسالم و ایمان

صـدد اسـت تـا بـا  ولی هر مسلمانی مـؤمن نیسـت. داعـش در ؛مؤمنی مسلمان است
َُ  آیۀاز  استعانت ثه الو َوةق اله ره عو االه ِق َساَ   َتمه ادق اسه َُ ا ق َف اللَّ ِق مق ه  ْه ا لتق َو و اغو الطَّ ِق ره  فو ، تکفیـر  َفَم ه َ كه

کسی که کفر بـه طـایوت نداشـته  درواقعاما  ؛ت و پیروان طایوت را استنبا  کندطایو
اما اسالم  ؛بلکه هرچند به طایوت کفر نورزد ؛او نیست لمانی  اش نق  مس الزمه ،باشد

دهندگان  کنندگان و ریی استدالل داعش مبنی بر تکفیر مراجعه ،وی ثابت است. درنتیجه
 در انتخابات، سست و ناق  است.

 اشکال دوم  نوسلفیۀ جهادی

کننـدگان بـه مجلـس ارائـه  اشکال دیگری که داعـش بـرای تکفیـر شـهروندان و مراجعه
لَت  آیۀدهد،  می اغو لا الطَّ بو َتنق َ  َوایه وا اللَّ دو بو َق اعه

َ
لاًل أ ة، َرسو مَّ

و
لِّ أ ي کو َنا فق َعثه َِ ده  َُ و در حقیقت »؛ َوَل

« از طایوت بپرهی ید ای برانگیختیم تا بگوید خدا را بپرستید و در میان هر امتی فرستاده
معنای عدم پرستش طایوت است و کسی که از  مقصود از اجتناب از طایوت به 3است.

درواقع او را پرستش کرده و درنتیجه پرستش طایوت مساوی است  ،طایوت دوری نکند
 4با شرک.

 پاسخ
لَت »سنت از  تفسیری که مفسرین اهل اغو لا الطَّ بو َتنق فهم  متفاوت با اند، کامالً  ارائه داده« َوایه

تناب از طـایوت را قبول سلفیان، اج داعش و نوسلفیان جهادی است. آلوسی مفسر قابل
                                              

 .384، ص1ج ن العظیم،آالقر تفسیر کثیر دمشقی، اسماعیل، . ابن1

 .350، ص1، جمعالم التنزیل فی تفسیر القرآن. بغوی، حسین، 2

 .36، . نحل3
 /http://www.twhed.com/vb/t5197 من لم یسفر السافر ف و کافر،. الرد الوافر فی مناقشة المخالفین فی قاعد  4
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 1ده اسـت.کرکنند، تفسیر  سوی طایوت دعوت می جستن از کسانی که به معنای دوری به
معبود ییـر الهـی تفسـیر کـرده نـه جستن از  معنای دوری بغوی اجتناب از طایوت را به

طبری نی  اجتناب  2اند. طایوت که داعش و نوسلفیان جهادی معنا کردهمعنای پرستش  به
 ،جستن از شیطان تفسیر کرده و طبیعـی اسـت کـه شـیطان معنای دوری ا بهاز طایوت ر

سنت مشخ   با بررسی تفاسیر مهم اهل 3دشمن مسلمان است و باید از او دوری کرد.
 ن را ثابت کند.تواند ادعای آنا که تفسیر داعش و نوسلفیان نمی شد

 اشکال سوم  نوسلفیۀ جهادی
 سورۀ ممتحنه است. 4، استناد به آیۀ دهد ارائه میدلیل سومی که داعش 
 َعاَداَوةو مو اله اَنكو ضه َِ َنَنا َو ضه َِ َدا  َِ مه َو كو ِق َنا  َق اللَّ ق َکَفره و ََ مق ه دو و دو بو ا َتعه مَّ مه َومق كو نه َرم و مق ِو ا  نَّ إق

ًدا َح  َِ َضا و أَ َبغه َدهو َواله اللَّ ق َوحه ِق لا 
نو مق ْه  ؛تَّ  تو

زیم و ور به شما کفـر مـی .پرستید بی اریم جای خدا می ما از شما و ازآنچه به
که فقط بـه خـدا   همیشگی پدیدار شده تا وقتی ۀمیان ما و شما دشمنی و کین

 .ایمان آورید
كو »نحوۀ استدالل آنان به آیه این است که در عبارت  نه َرم و مق ِو ا  نَّ مقصـود از برائـت، « مه إق

مه »تکفیر آنان است و در عبارت  كو ِق َنا  زیرا صراحتًا لفظ کفر  ؛تکفیر ایشان است ،مراد« َکَفره
 4آمده است.

 پاسخ
توجـه و اعتنـا منظور عدم  ای، به واژۀ کفر را به کفر مجازی یا کنایه ،آلوسی در آیۀ مذکور

هایتان هیچ اهمیت و ارزشی  شما و بت اینکه گفته شود ما برای  مثل ؛به کفار تفسیر کرده
واژۀ کفر در محل بحث، کفر اصطالحی نیست، چه برسد به اینکـه کفـر  5قائل نیستیم.

 سـنت و سـلفیان، در توجـه اهـل بی از دیگر مفسرین قابلمعنای تکفیر معنا شود. قرط به
ستدالل داعـش و راه ا نکردهتفسیر  ،معنای تکفیر و شرک واژۀ کفر را به ،تفسیر آیۀ مذکور

                                              
 .378، ص7، جروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السب  المثانی. آلوسی، محمود، 1

 .80، ص3ج معالم التنزیل، ، حسین، . بغوی2

 .72، ص14ج جام  البیان فی تفسیر القرآن،. طبری، محمد، 3

 / http://www.twhed.com/vb/t5197 .من لم یسفر السافر ف و کافر. الرد الوافر فی مناقشة المخالفین فی قاعد  4

 .264، ص14، جنیروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السب  المثا. آلوسی، محمود، 5
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 1را مسدود کرده است.

 گیری نتیجه
حملۀ انغماسی  داعش به مجلس، به جهت عدم  شد،گرفته روشن  صورت های   با بررسی

از واکـاوی  گیـرد. پـس  الت ام به شرو  و ضـوابط انغمـاس، عملیـات انتحـاری نـام می
حدیثی نداشته و یک از مبانی داعش، پشتوانۀ قرآنی و  دست آمد هیچ یک مسئله، به  به  یک

برای سرپوشی به جنایات و پیشبرد اهـداف  سـازمانی  خـود، دسـت بـه سـاخت  چنـین 
واژۀ کفر در آیۀ  شد،سنت مشخ   جعه به اسناد و منابع معتبر اهلاند. با مرا قواعدی زده

ََ حاکمیت  و رو َكافق مو اله َ  هو وَلئق
و
َزَل اللَّ و َفأ نه

َ
َما أ ِق مه  كو نای کفر  اصغر بوده اسـت. مع به َوَم ه َلمه َ حه

ترین  اند، همانند خوارج، پره ینه هکردنوسلفیان جهادی که کلمۀ کفر را به کفر  اکبر معنا 
سـوی دیگـر انـد. از زده  برانگی ترین تفسیر را تاکنون برای امت اسالم رقـم خطا و چالش

سـاالری دینـی در چـارچوب شـرع، رونـد  که مجلس ایران، بر اسـاس مردم شدروشن 
کند. راهبرد یلط داعش مبنی بـر اینکـه پارلمـان ایـران بـر  گذاری خود را دنبال می قانون

یند اشود، خطای ب رگی است که با توضیح چگونگی فر داره میاساس دموکراسی یربی ا
گـذارد. بـر اسـاس قواعـد جهـادی  ای را بـاقی نمی گذاری در آن، جای هیچ شبهه قانون
سوی داعش، کاماًل ییرعلمی وده و دارالکفرخواندن ایران ازران، داراالسالم بسنت، ای اهل

کنندگان به ایشان، هرگـ  معتقـد بـه  و دور از حقیقت است. نمایندگان مجلس و مراجعه
اند. این  بلکه حاکمیت الله را، محور تمام امور قرار داده ؛حاکمیت مردم بر جامعه نبوده

دسـت آمـد و  مبانی فکری داعش بـه وی  که از واکاها، نتایج شفاف و روشنی است  یافته
سـنخیتی بـا که اندیشۀ داعش و دیگر نوسلفیان جهـادی، هـیچ  شدبرای خواننده روشن 

ها با سلوک  جهادی و تفسیری ایشان فاصله  بلکه فرسنگ ؛سنت نداشته دیدگاه عموم اهل
 دارد.

  

                                              
 .56، ص18ج الجام  الحسام القرآن،. قرطبی، محمد، 1
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