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Abstract  
In this paper it has been investigated why Salafi currents killed civilians using the theory of 
“structural violence, identity violence”. The fundamental question of the research is why 
Salafi currents have turned to violence and killing civilians. The current study tests the 
hypothesis that the feeling of threat and insecurity along with a misinterpretation of 
religious concepts has provided the context for the growth and guidance of Salafi groups 
towards violence. These groups benefit from the verses and narratives they interpret by 
themselves to legitimize themselves. Identity violence and religious terrorism, Salafi 
jurisprudential reasons (arguments) for killing, shielding civilians, misinterpretation of 
commination and apostasy by Salafi groups are the central axis of this paper. 
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 چكيده
 "خشونت ساختاري،خشونت هويتي"ي   سلفي، با استفاده از نظريههاي   در اين مقاله موضوع چرايي كشتار غيرنظاميان از سوي جريان

اند؟ پژوهش   هاي سلفي به خشونت و كشتار غيرنظاميان روي آورده  بررسي شده است. پرسش اصلي پژوهش آن است كه چرا جريان
ط از مفاهيم مذهبي، زمينه را براي همراه برداشت غل  دهد كه احساس تهديد و عدم امنيت به  حاضر اين فرضيه را مورد آزمون قرار مي

ها براي مشروعيت خود از آيات و رواياتي كه خود تفسير   هاي سلفي به سمت خشونت فراهم آورده است. اين گروه  رشد و هدايت گروه
افراد غيرنظامي،  ي فقهي سلفي براي كشتار، تترس يا سپر قراردادن  جويند. خشونت هويتي و تروريسم مذهبي، ادله  كنند، بهره مي  مي

 دهند.  هاي سلفي، محورهاي اصلي اين مقاله را تشكيل مي  برداشت غلط در مورد تكفير و ارتداد از سوي گروه
 

 خشونت، خشونت هويتي، تترس، داعش، ابن تيميه. هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
موجب  در رفتارهاي همراه با خشونت و ترور همواره اين پرسش مطرح است كه چه عواملي

عنوان يكي از   هاي محروميت، همواره به  شوند؟ توجه به مؤلفه  پيدايش خشونت سياسي مي
شده براي فهم خشونت سياسي توسط انديشمندان سياسي مطرح شده است   ترين داليل ارائه  مهم

)Johnson ،1966 :6رو   تكفيري روبه -هاي اخير با ظهور موج جديدي از جريان سلفي  ). در سال
هاي اسالم سلف به خشونت و كشتار غيرنظاميان   هستيم كه مدعي است با استناد به آموزه

هاي معطوف به خشونت و كشتار از سوي جريان تكفيري را   كوشد تا كنش  پردازد. اين مقاله مي  مي
 ي خشونت ساختاري، خشونت هويتي مورد بررسي قرار دهد.  در چارچوب نظريه

ميالدي به خالفت  2014ژوئن  29ر عراق و سوريه، كه پس از تكفيري د -جريان سلفي
هاي متفاوت جغرافيايي از كشورهاي مختلف عربي، آسيايي،   اسالمي تغيير نام دادند، با زمينه

با استفاده از  مقاله اين در چه  ). آن74: 1394اند (نظري و السميري،   اروپايي و افريقايي گردهم آمده
ها نسبت به   ساختاري گالتونگ سعي در تبيين آن داريم، خشونت تكفيريي خشونت   نظريه

هاي   هاست؛ پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه چرا جريان  غيرنظاميان و سپر قراردادن آن
اند؟ همچنين برخي سواالت فرعي نيز دنبال   سلفي به خشونت و كشتار غيرنظاميان روي آورده

هاي سلفي چه جايگاهي   تترس يا سپر قراردادن افراد غيرنظامي در انديشهكه:   شوند؛ همانند اين  مي
دارد؟ خشونت هويتي در توليد منازعات ديني و ترور چه نقشي دارد؟ برداشت نادرست از معناي 

هاي سلفي داشته است؟ در اين   جهاد، تكفير و ارتداد چه تأثيري بر اعمال خشونت از سوي گروه
و  "احساس تهديد، عدم امنيت"گيرد كه سه عنصر:   رد آزمون قرار ميپژوهش، اين فرضيه مو

سمت خشونت   هاي سلفي به  ، زمينه را براي رشد و هدايت گروه"برداشت غلط از مفاهيم مذهبي"
 اند.  هويتي فراهم آورده

 . چارچوب نظري (خشونت ساختاري، خشونت هويتي)1
هاي تكفيري و عوامل   دروني گروه براي رسيدن به فهمي دقيق و منضبط از منطق

ها را مورد بررسي قرار دهيم.   اي هستيم تا خشونت تكفيري  ها، نيازمند نظريه  ي آن  كننده  تقويت
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شوند. رفتار   بندي مي  هاي مروج خشونت دسته  هاي جهادي تكفيري در رديف انديشه  انديشه
بار عمدتاً ناشي از   ها و اَعمال خشونت  ههاي خشن است. اين انديش  ي انديشه  خشونتي، زاييده

تر بر امنيت فردي هر يك از شهروندان متمركز   احساس تهديد و عدم امنيت و با نگاهي جزئي
اعم از مستقيم و  -ساز خشونت   شده است؛ لذا هر چيزي كه اين امنيت را تهديد نمايد، زمينه

 است. -ساختاري 
وهان گالتونگ، انديشمند مشهور نروژي، اصطالحي است كه ي "خشونت ساختاري"

). با توجه به تعريف Galtung ،1969 :167ي آن پرداخت (  پردازي درباره  بار به نظريه  نخستين
گالتونگ، خشونت ساختاري نوعي خشونت محسوب است كه از سوي ساختارها يا نهادهاي 

ي خشونت   مقدمه و مكمل يا نتيجهتواند   شود. اين نوع خشونت مي  اجتماعي بر مردم تحميل مي
كارگيري زور و قدرت فيزيكي) باشد. خشونت ساختاري يوهان گالتونگ كه براي   به  مستقيم (

 شود:  بندي مي  شكل زير صورت  تحليل خشونت و كشتارهاي جريان تكفيري قابل استفاده است، به
 ق اسلحه؛منط  معني تجاوز نظامي و كاربرد بي  به الف. خشونت مستقيم:
 ي اقتصادي؛  معني افزايش فقر و شكاف طبقاتي و محروميت از توسعه  به ب. خشونت اقتصادي:

 معني عدم امكان برخورداري از آزادي يا مشاركت مناسب سياسي؛  به ج. خشونت سياسي:
 ). 191-167اي (همان:   هاي هويتي و فرقه  شامل بحران د. خشونت هويتي:

هر امر ديگري روي خشونت هويتي تأكيد خواهيم كرد؛ چرا كه در  در اين مقاله، بيش از
تري دارد و   مقايسه با خشونت مستقيم، خشونت اقتصادي و خشونت سياسي پيچيدگي بيش

هايي از فرهنگ اشاره دارند كه   تر و ماندگارتر است. خشونت هويتي به جنبه  هاي آن وسيع  جنبه
روند و   كار مي  گيري از عناصر هويتي به  نت مستقيم، با بهرهدهي به خشو  براي توجيه يا مشروعيت

 "تروريسم مذهبي"هاي مذهبي يا ايدئولوژيك برخوردار باشد؛ اين امر به   ممكن است از جنبه
دهد و   شهرت يافته است. در واقع، خشونت هويتي، خشونت مستقيم را مشروع و طبيعي جلوه مي

هاي اصلي خشونت هويتي اين   كند. يكي از كار ويژه  مخفي ميهاي منفي آن را   يا حداقل جنبه
دهد و يك عمل غلط را به يك عمل صحيح و يا حداقل   هاي اخالقي را تغيير مي  است كه رنگ
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 ).Galtung ،1990 :291-305نمايد (  قابل قبول تبديل مي
همراه تهديد   بههاي هويتي و مذهبي   دنبال آن هستيم كه چگونه شكاف  در اين چارچوب به

سمت افكار   هاي تكفيري به  تر انديشه  دادن مخالف، زمينه را براي رشد و هدايت هرچه بيش  جلوه
ها با افزايش   اي خشن در افكار تكفيري  ي افزايش ايده  تر فراهم آورده است. بنابراين رابطه  خشن

كافي نمود (ميريوسفي و  سطح خشونت مستقيم و ساختاري، موضوعي است كه بايد به آن توجه
 ).152: 1395غريبي، 

 "احساس تبعيض"و  "احساس تهديد"ي گالتونگ، در خشونت هويتي دو عامل:   مطابق نظريه
 كنند و تحريكات داخلي  گيري و گسترش اين نوع از خشونت ايفا مي  ترين نقش را در شكل  بيش

نمايند. يعني زماني كه دو عامل تهديد و تبعيض   و خارجي آن را طي مكانيسمي خاص تشديد مي
 هاي متقابل شديد  ي داخلي و خارجي و پاسخ  اي نيستند، تحريك اوليه  كننده  در سطح نگران

ي تصاعدي بحران بينجامند   گيري زنجيره  نهادينه كرده و به شكلتوانند خشونت هويتي را   مي
)Brecher ،1993 :75.( 

 بر بازيگران "خشونت هويتي"ي تأثيرگذاري   نحوه
 )32: 1396(هدايتي و صفري، 

تصوير از 
 ديگري

 الملليهنجارهاي بين

هويت 
 كنشگران

 هنجارها و قواعد داخلي

منافع 
 كنشگران

اقدام 
 كنشگران
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 . خشونت هويتي و تروريسم مذهبي جريان تكفيري 2
د اين نوع خشونت را از هايي نيازمنديم كه بتوان  ي خشونت هويتي به شاخص  براي مطالعه

ها در   م) متفكري است كه سال1992ديگر اقسام خشونت سياسي متمايز سازد. ويلكينسون (
حلي است   نظر وي، تروريسم راه  هاي خشونت تروريستي مطالعه كرده است؛ به  ي شاخص  زمينه

براي اين نوع هايي را   ). ويلكينسون ويژگي53براي رسيدن بـه هدف از طريق خشونت افراطي (
 سزايي دارند:  خشونت بيان كرده است كه در توضيح تترس نقش به

گيرد و هنجارهاي   صورت خالف عرف جاري جامعه صورت مي  خشونت هويتي به ـ يك.
برد و خشم گروهي را نسبت به وضع موجود نشان   صورت كلي زير سوال مي  اجتماعي را به

 دهد.  مي
شود و از طريق   راهكاري در جهت نفوذگذاري سياسي استفاده مي عنوان  اين خشونت به ـ دو.

گيري جنگ   ي شكل  هاي احتمالي، زمينه  راهكارهايي چون تحريك نيروهاي دولتي در واكنش
 ي ابزاري از خشونت براي بيان اهداف در جامعه است.  آورد و درصدد استفاده  تر را فراهم مي  كلي

بخشد، آنان را براي تقليد   در اين نوع خشونت،گروه با الهاماتي كه به پيروان خود مي ـ سه.
كند و از اين طريق   آميز، ايجاد نفرت عميق و تشنگي جمعي براي انتقام آماده مي  حمالت خشونت

كند تا دشمنان هويتي خودش را تضعيف   ها (تترّس)، سعي مي  با كشتار و سپر قرار دادن گروگان
 ).596: 1395نمايد (حاجي ناصري و اكرميان، 

صورت   هاي مذهبي يا ايدئولوژيكي برخوردار باشد، به  خشونت هويتي زماني كه از جنبه
ها، خشونت هويتي توانسته ميان ترور و مذهب پيوند   كند. در جريان تكفيري  تروريسم ظهور مي

، Schmid ،1993ز تروريسم ارائه شده است (ناميموني برقرار كند. با توجه به تعاريف متعددي كه ا
 موارد زير اشاره كرد:  توان به  هاي مشتركي هستند كه مي  )، اين تعاريف داراي شاخص8

 ـ خشونت و توسل به زور؛
 ـ رسيدن به هدفي غير مشروع؛

 ـ اقدام غافلگيرانه، مخفيانه و ظالمانه.
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كند و باعث   پيچيده و متنوع تبديل مي يا  ها هستند كه تروريسم را به پديده  همين شاخص
نام ببريم. اصطالح تروريسم  "تروريسم نوين"ها از   ي تكفيري  شوند امروز بتوانيم در زمينه  مي

تا). متفكرين معتقدند قرن   ، بيzalmanمتداول شده است ( 2001نوين پس از رويداد يازده سپتامبر 
يسم است كه تكنيك خاص آن، عمليات انتحاري بيست و يكم شاهد برآمدن موج جديدي از ترور

است. اين موج جديدي در گذشته وجود نداشته است. پيش از اين، اقدامات تروريستي به فراخور 
اند. روش غالب كنش   اند و سه موج را در گذر تاريخ سپري كرده  ها متحول شده  موضوعات و زمان

وج دوم با حمله به اهداف نظامي مشخص تروريستي در موج اول، قتل يا ترور شخصي بود؛ م
گيري داد (پور سعيد،   ربايي يا گروگان  شد؛ در موج سوم نيز جاي خود را به هواپيماربايي، آدم  مي

1388 :151.( 
ها صحبت كنيم،   ي كشتار تكفيري  بودن شيوه  ترين خصوصيتي كه باعث شده است از نوين  مهم

چون گذشته به اهداف   است. بر همين اساس، نئوتروريسم هماستفاده از مذهب با نگاه ابزاري 
تنيدگي   حال درهم  )؛ با اينRapaport ،2004 :47كند (  ها را دنبال مي  سياسي خود پايبند بوده و آن

 "سياسي"و  "مذهبي"هاي   هاي مذهبي و اهداف سياسي سبب شده است تا تمايز ميان جنبه  انگيزه
شكل تروريسم مذهبي ظاهر   سان جريان تكفيري به  مذهبي مشكل شود. بدينهاي تروريستي   گروه

: 1395هاي فاحشي با سه موج اول تروريسم پيدا كرده است (رضايي و حشمتي،   شده و تفاوت
55.( 

پيوند ترور و مذهب، ويژگي ديگري هم پيدا كرده است و آن ظهور تروريسم مذهبي در 
بودن حوادث تروريستي در خاورميانه، نقش   ر، يكي از عوامل دينيديگ  عبارت  خاورميانه است. به

هاي   نظير اين منطقه در پيدايش و گسترش اديان الهي است. با اين شرايط، بسياري از جريان  بي
ترين   عنوان اصلي  هاي ديني و اعتقادي را دارند. گروه داعش به  خاورميانه، ظرفيت پذيرش آموزه

ز اين ظرفيت براي جذب نيرو استفاده كرده است. طبق اعالم سازمان ملل، جريان نئوتروريسم ا
كشور جهان براي جنگ در كنار گروه تروريستي داعش  80هزار تروريست خارجي از  15حدود 

اند. عناصر خارجي از كشورهاي روسيه، فرانسه و انگليس و در مجموع از   به عراق و سوريه رفته
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ترين ويژگي گروه   ). مهم14/08/2018اند (يورونيوز فارسي،   ه شدهكشور عازم عراق و سوري 80
تروريستي داعش، اعتقادات سلفي آن است كه در واكنش به يك بحران هويت ظاهر شده است. 

هاي سلفي، مسير كنوني جهان را تهديدي براي ايدئولوژي خود تلقي   عنوان يكي از گروه  داعش به
 ).109: 1385داند (احمدوند،   ديد حيات ايدئولوژي ميكرده و رسالت اصلي خود را تج

داند   به دين و مذهب مي ياز تروريسم منطقه، خود را متك يي گالتونگ بخش مهم  بنابر نظريه
ترين   ). مهم81: 1386، يكند (عبداهللا خان  و از منازعات ديني براي خشونت هويتي استفاده مي

و  يا  فرقه يافكن  ، هراسيمذهب ي، ادعاهاياقليت يقوم يداخل يها  : كشمكشيعناصر خشونت هويت
ترين نوع تقابل   فراگيرترين و خشن يمذهب يا  ايدئولوژيك است. منازعات فرقه يجوي  يبرتر
هويت را  يو فكر يي اعتقاد  ، جنبهيمذهب يي گالتونگ باورها  هستند. مطابق نظريه يهويت

 يرا برا يكند و زندگ  يفرد ديندار عمل م يي معناي  هسته صورت  به يدين يسازند. نظام باورها  يم
ي اين   بخشد. فرد به پشتوانه  يبه او م يمضاعف يسازد و اعتماد و اتكا  يم يبين  قابل پيش يو

دهد كه روند   يرخ م يكند. در چنين شرايطي، خشونت زمان  يشرايط، احساس آرامش و امنيت م
گونه احساس   كم آن فرد اين  هويت فرد باشد يا دست يي معناي  ستهخطرافتادن ه  از به يوقايع حاك

گيرند.   يشكل م يمعطوف به احتراز از نابود ييا تدافع يتهاجم يها  كند؛ در اين حالت، واكنش
را  يغيرخود يها  در مناطق مختلف، رشد هويت يافراط يها  چه گفته شد، جريان  برمبناي آن

 ).123: 1378دانند (افتخاري،   يهويت خود م يي معناي  هسته يبرا يخطر
در عراق و سوريه را  يگراي  گرايش به افراط يهويت ياز مبان ياشغال عراق بخش مهم

آميز و راديكال، عمدتاً ناشي از   ها و اعمال خشونت  برانگيخته است. در نظرات گالتونگ انديشه
 هاست؛ و با   ها و قلمروها و سرزمينبرمبناي حس محافظت از مرز احساس تهديد و عدم امنيت،

ي امنيت فردي هر يك از شهروندان متمركز شده است. لذا هر چيزي   تر، روي مسأله  نگاهي جزئي
 آميز خواهند  هاي خشونت  ساز خشونت، بروز يا تطور انديشه  كه اين امنيت را تهديد نمايد، زمينه

 بود.
غرب  يي هويت  ها در جهان اسالم توسط مجموعه  هويتها و   كردن جريان  يراستا امنيت  در اين
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شود؛ يعني نوعي   ناميده مي "هويت ساختاري"صورت گرفته است. اين همان چيزي است كه 
 يالملل تحميل شده است. علت اين اقدام آن است كه برخ  خشونت كه از سوي ساختار بين

عنوان   ها را به  ملت يكنند يا موجوديت برخزدا تبديل   انگيز و امنيت  ها را به مظاهر نفرت  هويت
هاي هويتي، خشونت با مداخالت   ي خشونت  نمايند. بنابراين در نظريه يعامل تهديدزا معرف
 ).Brecher ،1993 :75شوند (  خارجي تحريك مي

ي   برند و زمينه  مداخالت خارجي، سطح عمومي خشونت را در كشورهاي هدف خود باال مي
كنند. اين مداخالت در   هاي افراطي و تكفيري فراهم مي  راي رشد و گسترش انديشهمناسبي را ب

ي اول، سطح قابل توجهي از خشونت نظامي و مستقيم را ايجاد كرده يا به منطقه تزريق   درجه
رساندن به ساختارهاي زيربنايي و توليدي كشورهاي هدف، سطح   بردن يا آسيب  كنند؛ با از بين  مي

يابد. از سوي   خشونت اقتصادي در اين كشورها افزايش مي -در نتيجه  - كاف طبقاتي وفقر و ش
سازي   تر مردم در فرايندهاي سياسي دموكراسي  ديگر، اكثريت مداخالت نظامي به مشاركت بيش

اند. سرانجام،   توجهي در كاهش خشونت سياسي نداشته  اند، يا حداقل نقش قابل  منجر نشده
هاي هويتي است. اين مداخالت   ها و خشونت  قش مداخالت خارجي، افزايش درگيريترين ن  مهم

تر توسط عوامل   هاي قومي و مذهبي احساس تهديد و تبعيض كنند و بيش  شوند گروه  باعث مي
 ).76داخلي و خارجي تحريك شوند (همان، 

مورد توجه بوده ي خشونت، بيش از پيش   در مورد عراق و سوريه، اين تحريكات و زنجيره
تواند با   هاي قومي و مذهبي مي  ها عليه شيعيان يا ساير گروه  است. تحريكات يا حمالت تكفيري

ي خشونت هويتي دامن زده و به يك جنگ   تدريج به زنجيره  ها همراه شود و به  واكنش اين گروه
ي   كننده  تكفيري، تحريك هاي  اي تمام عيار در كل خاورميانه تبديل گردد. در واقع، گروه  فرقه

). بحران و 171: 1395اي و قومي در خاورميانه هستند (ميريوسفي و غريبي،   هاي فرقه  درگيري
خشونت هويتي به خاورميانه منحصر نيست و در سراسر جهان جزو مسائل بسيار مهم محسوب 

رميانه را با بحران هويت اي در خاو  توان سطح و نوع اختالفات هويتي و فرقه  شود. اگرچه نمي  مي
هرحال نفي كامل ارتباط اين دو نيز دشوار است. يكي   در كشورهاي غربي يكسان دانست، ولي به
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از عواملي كه به عضوگيري داعش در داخل و خارج از خاورميانه كمك زيادي كرده است، 
 خشونت هويتي است.

 ها  ي فقهي خشونت هويتي سلفي  . پيشينه و ادله3
هويتي در عراق و  اي و بحران  كننده در تشديد يا تخفيف جنگ فرقه  ين عامل تعيينتر  مهم

 سوريه، نگرش يا فتاوي پيشوايان ديني است؛ اين فتاوا در جاي خود فارغ از تمايالت سياسي يا
و  "خود"ويژه مفاهيم   تحريكات خارجي نيستند. آرا و فتاواي يادشده، هويت مذهبي افراد و به

خود "ي بزرگي از مسلمانان را در مفهوم  كنند. برخي از اين آراء، محدوده  را تعريف مي "ديگري"
زدن   شود كه در حال دامن  هويتي آن، اغلب شامل غيرمسلماناني مي "ديگري"كند و   تعريف مي "ما

ند، هاي تكفيري، جريان غالبي در جهان اسالم نيست  هاي جهان اسالم هستند. هرچند انديشه  به تنش
ترين عوامل تشديد خشونت   اي، يكي از مهم  هاي فرقه  ي تصاعدي تنش  اما با تحريك زنجيره

 شوند.  هويتي و ترور در خاورميانه محسوب مي
هاي فقهي داعش براي ترور و قتل، برداشت غلط از مفهوم ارتداد و تكفير است.   ترين رگه  مهم

كند كه عبارتند از: قتل، جدايي بين   فرد مرتد بار مي ارتداد در فقه شيعه و سني، چهار حكم را بر
و  47: 30، ج1362ي وفات بر همسر مرتد، تقسيم اموال بين وراث (نجفي،   همسران، تعلق عده

بر اين چهار حكم، احكام ديگري نيز بر فرد   ). اما فقهاي سلفي عالوه142: 1ق، ج1409يزدي، 
شان حرمتي ندارند (مريواني،   ان و مال و فرزندان و همسرانكه ج  اند؛ از جمله آن  مرتد بار كرده

هاي سلفي به صدر اسالم و رخدادهاي سياسي و   ي اين نوع ارتداد در انديشه  ). پيشينه87تا:   بي
در  "هاي رده  جنگ" (ص)ترين رويدادهاي پس از رحلت پيامبر اكرم  گردد. از مهم  اجتماعي باز مي

ها دستگاه خالفت، معارضان خود را كافر و خارج از دين خواند. از   اين جنگزمان ابوبكر بود؛ در 
ي   فكر و انگيزه يآيد كه شورشيان عليه خالفت مدينه دارا  يچنين برم يمتون و منابع تاريخ يبررس
ي اين مطلب است كه شورشيان همه مرتد نبودند، بلكه   دهنده  نشان ينبودند؛ اين ناهمگون يواحد

زد و اين  "ارتداد"ي حكومت خود، بر همه، برچسب   تحكيم پايه يگاه خالفت بود كه برااين دست
ي كشتار آنان قرار داد. بنابر منابع تاريخي، عواملي مانند ندادن زكات و نپذيرفتن اصل   را بهانه
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 ).125-124: 1374خالفت، در انتساب كفر به اهل رده نقش مهمي داشته است (جعفريان، 
قابل توجه است كه بنابر روايت پيامبر(ص) و اجماع صحابه، در صدر اسالم و نيز در  اين نكته
)؛ حتي 836: 1393، ياردبيل يي اول، با تحقق شرائط، مجازات مرتد قتل است (موسو  عصر خليفه

ها از طريق توبه و يا قتل است (اميني و   ي آن  اگر تمام مردم يك شهر مرتد شوند، پذيرفتن دوباره
ها امروزه   چه تكفيري  كردن جان و ناموس او، چنان  )، نه با سوزاندن يا مباح81: 1389باوي، حز

 دهند.  انجام مي
هاي خوارج   ي تكفير، جريان خوارج است. بسياري از فرقه  ي مهم تاريخي ديگر درباره  واقعه

كردند. در مقابل،   تكفير مي خاطر امت پيامبر را  همين  دانستند و به  مرتكب گناه كبيره را كافر مي
كردند (بهنساوي،   خوارج را تكفير مي -سنت   از جمله برخي مذاهب اهل -بعضي از مسلمانان 

هاي گرايش تكفيري داعش معاصر عمدتاً در چارچوب فكري و مذهبي   ). انديشه57: 1393
اند   شيوع و گسترش يافتهتيميه   ويژه در چارچوب فتاوا و افكار ابن  و به "وهابي -سلفي -حنبلي"

ي تكفيري، ترك مناسك موجب تكفير است؛ در حالي   عنوان مثال: در انديشه  ). به1393(فيرحي، 
 شود.  كه در ساير فرق صرفاً فسق شمرده مي

هاي جديد داعش (در عراق و سوريه) سهولت روزافزون صدور حكم   ي مهم در تكفيري  نكته
ي آراي   مسلمانان و تبديل آن از امري ايجابي به موضوعي سلبي است. مقايسهي ساير   تكفير درباره

دهد كه چگونه صدور احكام   الظواهري، ابومصعب زرقاوي و ابوبكر بغدادي نشان مي  الدن، ايمن  بن
تر شده و افزايش شديدي يافته است. در مورد داعش، تكفير حتي به عدم اجراي   تكفير، ساده

ها، مسير و   ي تكفيري  ين توسط اعضاي گروه نيز تسري يافته است. در انديشهبرخي فرعيات د
تواند و مجاز است حكم تكفير ديگران را   شرايط تكفير، هم آسان شده است و هم هركسي مي

صادر و احكام تكفير را اعمال نمايد. اگر تكفير كسي چون كشتن او باشد، پس تكفير يك فرد بر 
خاطر   معنا كه هر كافري قتلش مباح است. مروج بدعت به  نه خواهد بود؟ بديني اعتقاد چگو  پايه

 ).165ق: 1404شود (رشاد سالم،   گمراهي مردم و فسادآوري كشته مي
آميز   آميز، كه تنها از گذر اقدامات خشونت  در باور داعش، اصالح جامعه نه از راه مسالمت
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ي   كنند كه وظيفه  اي را ايفا مي  مآبانه  المي نقش قيمهاي اس  شود. در اين نگاه، گروه  حاصل مي
سوي سعادت و خوشبختي اخروي و نجات مسلمانان از فساد دنيوي را برعهده   راهبري جامعه به

پنداري   دارند. اين احساس، يك باور تئوريك صرف نيست، بلكه همراه با حالتي از قيم
ود را جايگزين نظام حاكم بداند و در اين امر، اي است كه باعث شده است داعش خ  گونه  مطلق

 ).68: 1389(اميني و حزباوي،  ي مملكت بشمرد  ترين نهاد براي اداره  حق  خود را ذي
چه كه ما بگوييم، عين دين   ها عقيده دارند هر آن  داعش، تلقي خاصي از دين و ديانت دارد. آن

د، كافر است. داعش در تلقي خود از دين، هر است و اگر كسي خارج از تفكر ما عقيده داشته باش
نباشد را كافر  "اسالم، پيامبر، خلفاي راشدين، قرآن، سنت نبوي و خلفا "كسي كه معتقد به 

را  "ها  خلفا و سنت آن"كه   خاطر اين  دليل شيعيان را به  همين  خواند. به  ها را مرتد مي  داند و آن  مي
كه ابن تيميه شيعيان را مشرك و كافر   چنان  داند؛ هم  منحرف ميقبول ندارند، از عقايد اسالمي 

ي پيامبر و   دليل غلو درباره  ). ابن جبرين، شيعيان را به46: 4ق، ج1403دانست (ابن تيميه،   مي
داند و محمد بن يوسف فريابي نيز   داند. ابويعلي، شيعه را كافر و فاسق مي  امامان،كافر و مشرك مي

 ).1061: 3ارد (همو، جچنين نظري د
در كشتار زنان و كودكان، اصل بر عدم جواز كشتار زنان و كودكان و ناتوانان است (محقق 

اند كه اگر زنان و كودكان و ناتوانان   )؛ ولي در حكم ثانويه، فقها فتوا داده344: 1تا، ج  حلي، بي
جايز است. به عمل سپر قرار ها   براي حفظ شهر در مقابل جهادگران سپر قرار بگيرند، كشتن آن

گويند (قرطبي،   مي "تترّس"چون كودكان، زنان و اسرا در فقه اصطالحاً   الدم هم  دادن افراد معصوم
شان محترم است   هايي بود كه خون  ). موضوع تترس در گذشته، جواز قتل انسان287: 6، ج1384

ي دشمن بودند و ضرورت   افراد در قلعه (مانند اسيران مسلمان يا زنان و كودكان كفار)؛ وقتي اين
شد. از   كرد كه قلعه مورد اصابت مسلمين قرار گيرد، احكام خاصي صادر مي  جنگ ايجاب مي

ي جنگ   ي مصاديق ديگر تترس نيز در گذشته، شامل موردي بود كه دشمن در بحبوحه  جمله
 مسلمين جلوگيري نمايد.شد تا از حمالت   نظامي به سپر انساني اسراي مسلمين متوسل مي
كنند، داستان جنگ   بخشيدن به كشتار خود ذكر مي  يكي از داليلي كه داعش براي مشروعيت
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قريظه در   كه يهوديان بني  قريظه است. طبق استدالل داعش، پس از آن  ي بني  پيامبر(ص) با قبيله
صاري پيشنهاد داد كه شكست خوردند، سعد بن معاذ ان -كه پيمان شكسته بودند  -جنگ احزاب 

شان نيز ميان مسلمانان تقسيم شود.   ها اسير و اموال  ي مردان اين قبيله كشته شوند و زنان آن  همه
كه بنابر اين داستان، پيشنهاد سعد مورد تأييد پيامبر(ص) قرار گرفت. ايشان تمامي مردان   جالب اين

بار پيامبر(ص) دستور داد تا تمامي   كان رسيد. اينكه نوبت به كود  قريظه را كشت تا اين  ي بني  قبيله
كودكان بالغ اين قبيله را بكشند. پس از آن، تمامي زنان و كودكان را پس از دريافت سهم خويش، 
كه يك پنجم آنان بود، ميان پيروانش تقسيم نمود و تعداد زيادي از اين زنان و كودكان اسير را در 

 ).573: 2تا، ج  و ابن هشام، بي 229: 2تا، ج  ريد (ابن اثير، بينجد فروخت و در برابرش اسلحه خ
اوالً بايد توجه داشت كه اين داستان در متون معتبر ذكر نشده است و جعلي است و سنديت 

ي اصولي در تأييد   چنين قاعده  ). هم192-190: 2ق، ج1404 تاريخي ندارد (علي بن ابراهيم قمي،
ق: 1419ها بيان شده است (حنبلي،   از سوي سلفي "افسد به فاسددفع "ي   حكم تترس، قاعده

لحاظ ضرر، حمله به   ترين آن به  لحاظ مفسده و كم  ترين مورد به  ). مطابق اين قاعده، سبك463
). 310: 1388گناه بينجامد (ابن قدامه،   هاي بي  شدن انسان  دشمن است؛ اگرچه ممكن است به كشته

علماي شافعي، جواز تترس را به اين قاعده استناد كرده و گفته است اگر ابويحيي السنيكي از 
ي كشتن او باشد، در اين حالت قتل گروگان جايز است   تر از مفسده  ي نكشتن اسير، بيش  مفسده

 ).191تا:   (انصاري، بي
گناه   بيشدن مردم   هايي كه منجر به كشته  گذاري  هاي تكفيري در بمب  ي دالئل گروه  از جمله

ها را   شود، اين است كه آنان كشورهاي مسلمان را دارالحرب دانسته و مقتولين در اين عمليات  مي
دانند و مردم كشورهاي اسالمي   را، حكومت و حاكمان مي پندارند. آنان مالك داراالسالم  كافر مي

داعش در سوريه و  ). در تمام مناطق تحت تصرف87تا:   شمرند (مريواني، بي  را كشور كفر مي
قوام الدين بكتاب يهدي و بسيف ينصر؛ پايداري «كند:   عراق، عبارتي از ابن تيميه خودنمايي مي

 ».رساند  گر و به شمشيري است كه اين دين را ياري مي  دين به قرآن هدايت
توان   جرأت مي  كه به  هاي سلفي جهادي گذاشته است؛ تاجايي  ابن تيميه تأثير مهمي بر جريان
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). 82: 1394اند (نظري و السميري،   گفت كه القاعده و داعش از نتايج اين نوع تفكر افراطي برآمده
) مرجعي براي توجيه ترور، افراط و خشونت شده 24-23: 1385فتواهاي ابن تيميه (رضواني، 

 اطياست. بازخواني تاريخ وهابيت در اوايل قرن نوزدهم بسياري از وجوه تشابه اين روش افر
با خشونتي كه داعش براي اجراي افكار و گسترش نفوذش  -كنند   كه پيروانش از آن تبعيت مي -

هاي مذهبي در   ها و قبرهاي شخصيت  سازد. تخريب مساجد، زيارتگاه  كند را روشن مي  استفاده مي
كنند، شبيه   اجرا ميجمعي را   هاي دسته  هاي شريعت كه اعدام  عالوه ايجاد دادگاه  عراق و سوريه، به

انجام داد. اين نوع  1925تا  1904هاي   ي وهابيت در سال  پشتوانه  سعود به  آن چيزي است كه آل
هاي مصر و سوريه در   هاي اسالمي در دولت  العمل به سركوب جنبش  عنوان عكس  تفكر جهادي به

كند (نظري و   را توجيه مي ي بازگشت مجدد به سرزمين اسالم  ي دوم قرن بيستم، انديشه  نيمه
 ).83: 1394السميري، 

، 2003و اشغال عراق در سال  1979ي زماني بين جنگ افغانستان با شوروي در سال   در فاصله
يابي به اهداف   اين انديشه در بين جوانان مذهبي منتشر شد كه استفاده از خشونت، تنها راه دست

ي ارتش   دهنده  عده را تشكيل دادند و امروز نيز تشكيلتر اين جوانان، رزمندگان القا  است. بيش
هاي عربي و برپايي   ها روياي تشكيل خالفت در سرزمين  داعش در سوريه و عراق هستند؛ آن

هاي افراطي و زور و سالح در سر دارند. داعش با اين باور غلط،   حكومت اسالمي را با روش
ي مبارزه با شرك و كفر آغاز كرد. تهاجم   ن را به بهانهحمله به مناطق گوناگون عراق و بيرون از آ

جا كشيده شد كه   ها و تصاوير تا آن  ها، تمثيل  سازي اين مناطق از بت  اين گروه با ادعاي پاك
از جمله مساجد و  -هاي مذهبي و عبادي بخشي از اهل سنت، صوفيان و شيعيان   ها مكان  داعشي
زاده و سبزي،   را نابود كردند (عباس -بددار و ديگر نمادهاي شيعيان هاي گن  ها و آرامگاه  حسينيه
1394 :63.( 

 "تترس". نقدي بر ديدگاه داعش در زمينه 4
ها، انفجارات   گذاري  چون بمب  شان هم  ي مصداق تترس، در اقدامات  هاي سلفي با توسعه  گروه

آن نظاميان حضور دارند) به جواز قتل  قصد مراكز نظامي و يا مناطق مسكوني غيرنظامي (كه در  به
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ها توسط ابومصعب زرقاوي (رهبر سازمان القاعده در   ترين اين اقدام  كنند. پررنگ  تترس استناد مي
هاي سلفي   ي او در عراق رخ داد؛ اين اقدامات وي بعدها الگويي شد تا گروه  عراق) و طيف وابسته

به اين حمالت دامن بزنند. اقدامات ابومصعب زرقاوي  تري  با شدت بيش -ويژه داعش   به -ديگر 
شد، كار را   گناه مي  ي مردم مسلمان بي  هايي كه منجر به كشتار گسترده  گذاري  در انفجارات و بمب

جايي رساند كه ابومحمد مقدسي (استاد ابومصعب زرقاوي) در رد اقدامات نادرست شاگردش   به
ن كار برحذر داشت. او در اين نامه كشتار از طريق قراردادن مين و به او نامه نوشت و او را از اي

ها و بازارها و اجتماعاتي كه   سمت خيابان  ها و اماكن عمومي و پرتاب خمپاره به  بمب در راه
كنند را مخالف راه و روش سلف بيان كرد (پايگاه العربيه،   وآمد مي  مسلمانان عادي در آن رفت

گذاري در مناطق   دليل بمب  ه اين مسأله تا جايي پيش رفته است كه داعش به). امروز31/05/2005
دهد. در يكي از اين   هاي دولتي اخطار مي  شدن با ارگان  مسكوني، به مردم، در مورد همسايه

خواهيم كه از مرور و حضور در اطراف اين اماكن پرهيز كنند.   ما از مردم مي«ها آمده است:   اخطار
(پايگاه اينترنتي » كنيم  خاطر شهادت يك مسلمان مجاور تعطيل نمي  با مشركين را بهما جهاد 

muslmتا).  ، بي 
ي كشتار و تترس   ي تترس بايد گفت كه مباني فقهي جريان تكفيري با مباني شيعه درباره  درباره

تترس به آن ارجاع ها براي جواز   كه تكفيري "دفع افسد به فاسد"ي   ي قاعده  تفاوت دارد. درباره
دهند، بايد خاطرنشان ساخت كه بنابر اين قاعده، حمله به دشمن و كشتن گروگان در صورتي   مي

كه اين مطلب در اقدامات   نكردن باشد؛ حال آن  ي حمله  تر از مفسده  ي آن كم  جايز است كه مفسده
پوشي از   گناه بيش از چشم  ي كشتار هزاران مسلمان بي  داعش كامالً معكوس است. چراكه مفسده

 پذيرند.  ي تترس صورت مي  بهانه  بار است كه به  اين اقدامات خشونت
اند تا اين كشتار را اسالمي جلوه دهند.   ها براي كشتار خود اقدام به توجيهاتي كرده  تكفيري

ارهاب در رفتار با اي معتقدند كه اين مباني عبارتند از: ترس و   ها در كشتار خود به مباني  سلفي
ها   ها و بچه  زدن كافران، جواز كشتن زن  دشمنان، دشوار كردن زندگي براي كافران، جواز گردن

كنند:   ها با استدالل غلط از قرآن بيان مي  ها و بچه  ها براي جواز كشتار زن  ). آن48تا:   (نووي، بي
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برابر انفجار. امام نووي در شرح اين  جان در برابر جان، نابودي در برابر نابودي و انفجار در
ها   شان جزو آنان هستند؛ يعني مشكلي در كشتن آن  گويد: زنان و كودكان  حديث و عبارت مي

 ).49تا:   وجود ندارد (نووي، بي
اين مباني با مباني شيعه سازگار نيست. از سوي ديگر، شرايط فقهي تترس از سوي داعش بر 

ندارد؛ زيرا در تترس، نزاع و تقابل ميان مسلمانان و كفار است؛ در حالي كه ها تطبيق   گذاري  بمب
ويژه عراق و   به -هاي تكفيري با مسلمانان است. كشورهاي مد نظر آنان   امروزه تقابل ميان گروه

اند كه فقها از   هاي داراالسالم  داراالسالم هستند و واجد مالك -سوريه و ساير كشورهاي اسالمي 
هاي تكفيري به دارالكفر را بايد انحراف   اند. انتساب اين كشورها از سوي گروه  حث كردهآن ب

 بزرگي دانست.
 ي مهم غافل است:  ي تترس از دو نكته  گروهك تكفيري داعش در اجراي قاعده

ي تترس مربوط به جايي است كه دشمن، فرد يا گروهي از افراد را به   قاعده ي اول؛  نكته
ي   طبق قاعده -كند؛ در چنين حالتي   عنوان سپر انساني استفاده مي  ها به  فته و از آنگروگان گر

ها، حمله به دشمن جايز است يا خير؟   گروگان شدن  شود كه آيا با احتمال كشته  بحث مي -تترس 
استناد به اند تا با   گيرند، سپر قرار نگرفته  گذاري قرار مي  امروزه مردمي كه توسط داعش هدف بمب

 ي تترس از جواز كشتن يا نكشتن آنان بحث كنيم.   قاعده
ي درگيري و جنگ است. اكثر علما در جايي كه   ي تترس، صحنه  محل اجراي قاعده ي دوم؛  نكته
اي بين طرفين صورت نگرفته و دشمن از سپر انساني استفاده كرده است، از قتال با دشمن   درگيري

شود كه   هايي انجام مي  ي كه قسمت اعظم انفجارات گروهك داعش در مكاناند؛ در حال  منع كرده
گيرند، در حال   اي وجود ندارد. كساني كه در انفجارات مورد هدف قرار مي  اساساً جنگ و درگيري

 شوند.  جنگ نيستند و ساكنين معاهد و مسلم محسوب مي

 گيري  نتيجه
سازي   گيري از ابزارهايي نظير تروريسم، پاك  بار و بهره  روند رو به رشد تحركات خشونت

دليل ويژگي عدم تقارن و   ها به  بار آن  مراتب زيان  سو، و آثار به  كشي از يك  قومي و نسل
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دنبال   ديگر باعث شده است تا در اين پژوهش به  ها از سوي  ناپذيري در كاربست تاكتيك  بيني  پيش
ي   هاي سلفي باشيم. در اين مقاله با استفاده از نظريه  انبررسي كشتار غيرنظاميان از سوي جري

ي فقهي كشتار غيرنظاميان از سوي   خشونت هويتي به چرايي، پيشينه و ادله -خشونت ساختاري
هاي مذهبي يا ايدئولوژيكي   هاي سلفي پرداختيم. خشونت هويتي زماني كه از جنبه  جريان

ي گالتونگ در خشونت هويتي،   كند. بنابر نظريه  پيدا مي صورت تروريسم ظهور  برخوردار باشد، به
را هدف قرار  يجوي  و امنيت يجوي  از هويت يا  دهي خود، آميزه  فرد براي بقا و توجيه يا مشروعيت

ي   خطرافتادن هسته  از به يدهد كه روند وقايع حاك  رخ مي يدهد. در اين شرايط، خشونت زمان  يم
زدا   انگيز و امنيت  هاي غيرخود را به مظاهر نفرت  رو گروه سلفي، هويت  اين هويت باشد. از يمعناي

نمايند؛ سپس تحريكات   مي يعنوان عامل تهديدزا معرف  كنند يا موجوديت غيرخود را به  تبديل مي
 كنند.   داخلي و خارجي آن را طي مكانيسم خاصي تشديد مي

ي فقهي براي خشونت، ترور و كشتار افراد   ق، از ادلهمنظور دستيابي به هدف فو  ها به  اين گروه
شان   هاي سلفي مصداق تترس را توسعه داده و در اقدامات  نمايند. گروه  غيرنظامي استفاده مي

جا نظاميان نيز حضور دارند،   اي كه در آن  گذاري و حمله به مراكز مسكوني غيرنظامي  همچون بمب
ي غلط از مفاهيم ارتداد و تكفير، كشتار و   ها با استفاده  نند. اين گروهك  به جواز قتل تترس استناد مي

داند. داعش با چنين تفكري   عمليات تروريستي را توجيه كرده و اموال مخالفين خود را حالل مي
 از جريان سلفي متولد شد. 

كه   دليل اين  بهشناختي معتقد است در محيط خاورميانه   اين مقاله با تعيين ويژگي رويكرد جامعه
شود، بدون   بخش قوي در جوامع ماقبل مدرن يا كشورهاي در حال گذار يافت مي  عناصر هويت

طور كه جان برتون   پذير نيست؛ لذا همان  ي تروريسم امكان  توجه به عناصر هويت، تحليل پديده
خشونت هويتي و گيري   كه نيازهاي هويتي انسان رفع نشود، امكان شكل  معتقد است تا زماني
 تروريسم وجود دارد.
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