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  یجهاد انیالف  یو نقد آن از سواافامی  داشش  ر لفاتت ادهل

*

 چکیده
از تسـلط بـر  پـسگروهی افراطی وابسته بـه جریـان سـلفی جهـادی  3212در رمضان 

و رهبر خود ابراهیم بن عـواد  نداز جهان اسالم، اعالم خالفت اسالمی کرد ییها بخش
هـا را  آن که مخالفانشان ،ین نامیدند. این گروهمنؤامیرالم بغدادی را خلیفه مسلمانان و

مشروعیت خالفت بغدادی را به انتخاب وی از سوی اهل حل و ع ـد  ،دننام میداعش 
. همچنین، غلبه و سلطه بغدادی بر بخشی از عراق و سوریه از سوی این گروه دانند یم

ای سـلفی دیگر گروه ،دلیل دیگری بر صحت خالفت وی قلمداد شده است. در م ابل
ــن جهــت نزد ،تکفیــری ــد و از ای ــه  هــا یانجر  ترین یــنکــه خــود مشــی افراطــی دارن ب

شـدت انکـار  آن را بـه ،در م ابـل ایـن ادعـای بـزرگ بـه مخالفـت برخاسـته انـد، داعش
وینی همچون خـوارج و کـالب اکه داعشیان را با عن ،. مخالفان ابوبکر بغدادیکنند یم

نی بر بطـالن خالفـت یرد ادله داعش، شواهد و قرا ، عالوه برکنند یاهل النار خطاب م
 .دارند یها برحذر م نآد و مسلمانان را از پیوستن به نآور  میادعایی این گروه 

االسـالمیه فـی العـراق  ةخالفت، خلیفه، ابوبکر بغدادی، داعش، الدولـ ها: کلیدواژه
  .والشام
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 مقدمه
ان بعــد از رحلــت پیــامبر ای اسـت بــرای نظــام سیاســی مسـلمان خالفـت، عنــوان ویــژه

اکرم
که در تاریخ اسالم مسیری پرفراز و نشیب داشته است. آخرین حکومتی که از  1

 2قـرن پـنسپـس از هـا  آن .این عنوان برای خود استفاده کرده حکومت ترکان عثمـانی بـود
و در  ندحکومت بر بخش بسیار بزرگی از جهان اسالم، از اواخر قرن نوزده رو به ضعف نهاد

از سلطنت تفکین شد و صرفا  حکومتشان نمایندگان مجمع ملی آنکارا  یبا رأ 3323ال س
مـردم  یبا رأاین حکومت  قمری 3141و در نهایت در سال شدند به م امی روحانی مبدل 

 3.ترکیه برای همیشه الغاء شد
وری عثمانی و به دنبال آن ت سـیم جهـان اسـالم و تسـلط دول غربـی بـر تس وط ام را

خصوصـا  اهـل سـنت را بـه دنبـال  ،های مهمی از آن، سرخوردگی عامـه مسـلمانان بخش
افتـادگی علمـی و صـنعتی  داشت. در کنـار ایـن آشـفتگی حـاکم بـر بـالد اسـالمی، ع ـب

و  افـزود ین مانامسلمانان در م ابل پیشرفت کشورهای غربی بـر احسـای ح ـارت مسـلم
ننـد آنچـه آتـاتورک در ترکیـه اجـرا رواج تفکرات و فرهنگ غربی در کشورهای اسـالمی ما

. در چنین شرایطی آرمان کرد یدار م د بیش از پیش غرور و غیرت مسلمانان را خدشهکر  می
 های یتهـا و شخصــ هدر بـین گــروغربــی  یهـا تشـکیل حکومــت اسـالمی در برابــر دولت

اسـتعماری غربیـان  های یاسـتمختلف مسلمان ایجاد شد، حکومتی که بتواند در برابـر س
ها بازگردانـد. از مبـاحثی کـه در ایـن  رفته مسلمانان را به آن ایستد و غرور و قدرت از دستب

مـذهب ضـمن رد  اوضاع مطرح شد شکل و نوع حکومـت بـود. برخـی اندیشـمندان سـنی
خالفت  ،دانستن آن( حکومت دموکراسی مبتنی بر انتخابات )به دلیل غربی و غیراسالمی

 حکومت معرفی کردند. را تنها الگوی مشروع و کارآمد

                                            
 .620، ص1، جدائرة المعترف القرن العشرینمحمد فرید وجدی،  .1

ا در هـ گیری عثمانی البته اگر شروع حکومت عثمانی را از فت  قسطنطنیه بدانیم، حال آنکه شروع کار عثمانیـان بـه قـدرت .2
 گردد. میالدی برمی 3144آسیای صغیر به سال 

 ، مدخل خالفت.نتمه جهتن اسالم دانشسیده رقیه میرابوال اسمی،  .3
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حـل اصـلی بـرای  خالفـت را بـا جـدیت و بـه عنـوان راه یکه احیـا هایی یانیکی از جر 
جریان سلفی جهـادی اسـت کـه  ،رفت از شرایط نابسامان جهان اسالم پیگیری کرده برون

نظــران  برخــی صــاحب های یشــهتیمیــه از یــن ســو و اند ابــن یریشــه در آفکــار و آرا
که ال اعـده  1،از سوی دیگر دارد ،ن سید قطب و عبدالسالم فرجهمچو ،المسلمین اخوان

شـدن فضـا،  تجسـم عینـی آن اسـت. در پـی حملـه آمریکـا بـه عـراق و آمـاده ینتر  معروف
شــاخه ال اعــده در عــراق را  ،کــه مــدتی را در افغانســتان گذرانـده بــود ،ابومصـعب زرقــاوی

خصوصـا  در منـاطق  ،عـراقو اقدام به عملیات تروریسـتی در شـهرهای مختلـف  ،یستأس
یـه وسـت. وی در ژانا هـا نآالله سید محمدباقر حکیم یکی از  که ترور آیت ،نشین کرد شیعه

بـه  ،که تجمیـع شـش گـروه مسـل  بـود ،دو هفته پس از تشکیل شورای مجاهدین 2447
ای  اکتبـر همـان سـال در مصـوبه 30کشـته شـد. ایـن شـورا در  ینیروهای آمریکای دست

و خبـر از تشـکیل دولـت اسـالمی عـراق بـه  ،ین را به دولت اسـالمی ارت ـاشورای مجاهد
ریاسـت ابـوعمر هاشــمی حسـینی بغــدادی و وزارت جنـگ ابــوحمزه مهـاجر داد. در ســال 

 ،هاشمی و ابوحمزه مهاجر، هیئت شرعی دولت اسـالمیابوعمر شدن  در پی کشته 2434
راق انتخـاب کـرد. در رمضـان ابوبکر بن ابراهیم بغدادی را بـه ریاسـت دولـت اسـالمی عـ

که در ابتدا تحت  ،و پس از آنکه اختالفاتی میان ابوبکر بغدادی و ابومحمد جوالنی 3212
به وجود آمد وی سوریه را نیز از مناطق تحـت امـر خـود بـه حسـاب آورد و در  ،امر وی بود

یـن و در اسالمی عراق و شام )داعش( داد. انـدکی پـس از ا تدول یسای خبر از تأس بیانیه
اختالفات سیاسی در عـراق بـاال گرفتـه  ،های پایانی حکومت نوری مالکی که در ماه حالی

در اقدامی ضربتی استان نینوا و  ،بود، داعش توانست از این شرایط، کمال استفاده را کرده
راحتی و با خیانت اسـتاندار آن بـه تصـرف  دیالی را اشغال کند و همچنین شهر موصل را به

تحت تصرف خود  های ینکردن آن به سرزم داعش با تسلط بر این مناطق و متصل درآورد.
در ادعایی بزرگ اعالم خالفت اسالمی کرد و ابوبکر بغدادی  2432ژوئن  23در سوریه در 

                                            
 .2، صالجهتد الفریضة الغتئبةعبدالسالم فرج، محمد،  .1
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االطاعه نامید و مسلمانان را به بیعت بـا وی  منین و امام واجبؤالله، امیرالم را خلیفه رسول
 1دعوت کرد.

ه جریان فوق از نخستین روزهـای اعـالن خالفـت و حتـی قبـل از آن و از وابستگان ب
اند تـا نشـان دهنـد دولتشـان  زمان تشکیل دولت اسالمی عراق و شام دست به قلـم شـده

 همان حکومت اسالمی آرمانی است که قرار است عزت مسلمانان را به آنان بازگردانـد. در
بـا اسـتنادات  ،ستن به ایـن گـروه همـراه اسـتکه با دعوت جوانان برای پیو ،آثار این گروه

و سـعی  ،کیـد شـدهأ فراوان به قرآن و احادیث نبوی بر ضرورت تشکیل حکومت اسالمی ت
شده است از این میان مشروعیتی برای این جماعت فراهم آید. اقدامی که در میان برخـی 

ر حـوزه رغـم هیجـان و غیـرت دینـی بـاال فاقـد دانـش کـافی د کـه علـی ،جوانان مسلمان
 است. شدهها به این گروه  مؤثر افتاده و عامل جذب آن ،مطالعات دینی هستند

لـذا الزم  .اسـت ناشـدنیم ابله با این گروه و جلوگیری از نفوذ آن امری ضروری و انکار 
ثیری اغواکننـده بـر جوانـان أکـه تـ ،است عالوه بر مبارزات میدانی، ع به فکری این گـروه

. ن ـادی ادلـه داعـش و برمالکـردن توجیهـاتی کـه ایـن جماعـت بـر نیز از بین بـرود ،دارد
ماهیــت غیردینــی ایــن گــروه را کــه در پشــت  توانــد یم آورد یمشــروعیت خالفــت خــود مــ

 کند. برمال شدهها مخفی  ظاهر زیبای آن شعارهای به
و کنـد ن ـل  ادعا کـردهاین جماعت  ای را که ادله شرعی ینتر  این م اله قصد دارد مهم

که هـر دو از یـن آبشـخور سـیراب  ،ا مراجعه به آثار و اقوال دیگر سلفیان جهادیس س ب
وارد  هایاین م اله به دنبال ذکر همه اشکاالت و ایراد البتهها ب ردازد.  به ن د آن شوند، یم

این گروه نیز  فکران هم ترین یننزد که دهد میبر ادعای این گروه نیست بلکه صرفا  نشان 
بـا اسـتناد بـه منـابع و کتـب را داعـش  مزعومادله ایم  کوشیده. اند ن ذیرفته را آن هاادعای 

جهادی دیگر بـه ن ـد  یها و س س با ارجاع به مکتوبات گروه کنیم طرحم ها طرفداران آن
ادعای داعش ب ردازیم. با توجه به اینکه زمان زیادی از ادعای خالفت این گـروه نگذشـته 

ی که در این م اله افی در این باره در دستری نیست. لذا منابعای ک خانه منابع کتاب یعتا  طب
                                            

 .16الی  32، ص داعشنژاد،  محمد ابراهیم .1
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غالبا  کتـاب و  پردازد ییا ن د ادعای خالفت داعش م کردن طرحمبه شده و استناد  ها به آن
داعـش  ،شـده معـروف و شـناخته های یتسلفی است که در سـا های یتشخص یها رساله

 منتشر شده است.

 ادله داعش بر خالفت
 ةمن مات و لیس فی عن ه بیعـه امـام مـات میتـ» ستناد به حدیث معروفداعشیان با ا

 2داننـد. یکـافر م یحا  تلو کنند یکه از بیعت با خلیفه داعش خودداری مرا کسانی  1«ةجاهلی
سـخن از لـزوم  ،کیـد شـدهأ در آثار این گروه بر ضعف و زبونی مسلمانان در عصـر حاضـر ت

تـه اسـت کـه جـز از طریـق تشـکیل حکومـت بازگشت به عزت و اعتالی امت اسالمی رف
ادلـه  تـوان یم انـد کرده طرفداران داعش منتشر ی کهممکن نخواهد بود. با نگاهی به آثار 

شده بر صحت بیعت و خالفت بغدادی را به دو دسته ت سیم کرد. ین دسته همـان  مطرح
امامـت سنت به عنوان طرق شـرعی انع ـاد  سیاسی اهل ای که در کتب کالمی و ف ه ادله

 :انـد از عبارتو نامیـد،  یترکیبـی، اقنـاعها را ادله  آن توان یآمده است و دسته دیگر که م
هـا بـر خالفـت یـا خلیفـه  ن و شواهد از میان احادیث و تطبیق آنیسری قرا آوری ین جمع

 داعش.

 سیاسی - دسته اول: ادله فقهی
که نزد اهل سـنت  شود یاهل سنت معلوم م السیاسی ف هبا مراجعه به کتب کالمی یا  

 :دارد سه راه برای انع اد امامت وجود
ای، فـردی را بـه جانشـینی انتخـاب کنـد. عمـل ابـوبکر در  استخالف: یعنی خلیفه. 3

 3انتخاب عمر مبنای شرعی این طریق است.

                                            
 .3261، ص1، جصحیح مسلم بن حجاج نیشابوری، .1
 .61، صاعالم االنتم بمیالد دولة االسالم عبدالرحمن تمیمی،عثمان بن  .2

 .6ص ،االحکتم السلطتنیةماوردی، علی بن محمد  .3
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اصـطالح رجـال سیاسـی  خبرگـان و بـهانتخاب اهل حل و ع د: به این صورت کـه  .2
کننـد. مسـتند شـرعی ایـن طریـق انتخـاب عثمـان از سـوی کسی را به خالفت منصـوب 

 1.نفره است ی ششاشور 

تغلب: راه سومی هم برای انع اد امامت مطرح شده که در صورت ف دان دو طریق . 1
ب )از ریشه َغَلَب( م . تغلب یعنی چنانچـه کسـی شود یفوق کارآیی دارد و از آن تعبیر به تغلُّ

شـود، مشـروط بـه اینکـه مسـلمان باشـد، خلیفـه  با زور شمشیر بـر امـت اسـالمی مسـلط
 رخیبه ن ل از ب االحکتم السلطتنیهمسلمانان است و باید از او اطاعت کرد. ابویعلی فراء در 

 :گوید یعلما چنین م
.. و کسی که بـا زور شمشـیر غالـب شـود خلیفـه و شود . یامامت با قهر و غلبه ثابت م

که بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان دارد جـایز نیسـت و بر کسی  شود نامیده می یرالمؤمنینام
شب را بخوابد بدون اینکه او را امام خود بداند خواه آن فـرد غالـب، انسـان عـادلی باشـد و 

 2منان است.ؤصورت او امیر م خواه فاجر و بدکار، در هر
هـم و خلیفـه سـاب ی گـذرد  میبا توجه به اینکه قریب ین قـرن از الغـای خالفـت عثمـانی 

اسـت، استخالف در دوران حاضر منتفی  یعتا  ندارد تا برای خود جانشینی منصوب کند طب وجود
 دادن خالفت خود باید از یکی از دو طریق دیگر استفاده کند. گروه داعش برای مشروع جلوه و

 انتخاب حل و عقد. 1

در میان آثار منتشرشده داعش، استدالل از طریق نظر اهل حل و ع د نسبت بـه ادلـه 
. این گروه، شورای مجاهـدین یـا هیئـت شـرعی آن را مصـداق داردیگر فراوانی بیشتری د

له انتخـاب خلیفـه بـه حسـاب ئکه نظرشان مرجع اصلی در مسـ دانند یاهل حل و ع دی م
بیعت بر )امامت( شیخ ابـوبکر بغـدادی » :نویسد یابوالحسن االزدی در این باره م 3آید. یم

 4«.نتخاب و مشورت اهل حل و ع د منع د شده استبه صورت صحی  و مشروع و با ا
                                            

 .6ص ،االحکتم السلطتنیةماوردی، علی بن محمد  .1
 .33-6، صاالحکتم السلطتنیةابویعلی الفراء،  .2

 .3ص ،موجبت  االنضمتم الی الدولة االسالمیة ابی الحسن ازدی، .3

 همان. .4
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های انع اد امامت  نظر اهل حل و ع د به عنوان یکی از راهبر گرچه علمای اهل سنت 
اختالفـات فراوانـی در جزئیـات ایـن مسـئله وجـود دارد. عثمـان بـن اما  1نظر دارند، اتفاق

ر اثبـات مشـروعیت آثـاری اسـت کـه د ینتر  که کتابش یکی از مفصل ،عبدالرحمن تمیمی
اهم مباحث مربوط به خالفت را به همراه این اختالف اقـوال  ،خالفت داعش نوشته شده

خالفـت که چند مرحله ثابت کند  دردر هر باب ن ل کرده است. وی به دنبال این است که 
 شـدهو بـر مبنـای شـریعت اسـالمی منع ـد  ،البغدادی بر مبنای نظر اهل حل و ع د بوده

 است.
کـه  کند یدر گام نخست، مجاهدین را مصداق واقعی اهل حل و ع د معرفی متمیمی 

 2.سـتا ها به جهت برخورداری از صفت عدالت، اتخاذ تصمیمات در امور مهم بر عهده آن
 ف ط گروهی که پرچم شرع را به دوش گرفته و با جهـاد، بـه دنبـال تغییـر»: نویسد یوی م

بـر  3«.ستح اق صفت اهـل حـل و ع ـد را دارداوضاع و تحکیم شریعت هستند، لیاقت و ا
که اهل جهاد و جنـگ و تغییـر  شود یاهل حل و ع د به کسی گفته م ،اسای نظر تمیمی

 .ندلذا سلفیان جهادی مصداق تام اهل حل و ع د .باشد
در ن اط مختلـف جهـان اسـالم وجـود دارد  فراوانیجهادی  یها با توجه به اینکه گروه

هـا مـالک انتخـاب خلیفـه  ین از این گروه که نظر کدام آید یذهن مبه  پرسشاین  یعتا  طب
ها الزم است؟ التمیمی در بخش دیگری از کتابش به ایـن  آیا اجماع همه گروه .خواهد بود

در این باب در میان اهل سـنت بـیش از ده قـول و نظـر وجـود  گوید یو م پردازد یمسئله م
او پس از ن ل این اقـوال  4.لزوم اجماع همه امتتا قول به  یاز قول به کفایت ین رأ ؛دارد

خلـدون و  ابـن ،تیمیه، نـووی ین، در نهایت قولی را که ابن هر های و ضعف ها و ذکر قوت
                                            

 .6ص ،االحکتم السلطتنیةماوردی، علی بن محمد  .1
 .32ص ،اعالم االنتم بمیالد دولة االسالم عثمان بن عبدالرحمن تمیمی، .2
 الصـحی  المنهـاج الشـرعی لـواء تحمـل والتی التغییر فی والناشطة العاملة الطائفة إن ن ول؛ أن واالص : »32ص همان، .3

ین إقامة سبیل فی وتجاهد  بوصـف النـای أحـق النهـا وقتهـا والع ـد أهل الحـل صفة بالفعل تستحق التی هی وتحکیمه الد 
 أمتـی مـن طائفـة تـزال ال قـال: الغربة أوقات فی الحق طائفة صفات عن علیه وسلم الله صلی النبی أخبر کما الدینیة العدالة
 .رواه مسلم« ذلن علی وهم ساعةال تأتیهم حتی خالفهم من یضرهم ال لعدوهم قاهرین الله علی أمر ی اتلون

 .37، صاعالم االنتم بمیالد دولة االسالم عثمان بن عبدالرحمن تمیمی، .4
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اینکـه در انتخـاب امـام و  مبنـی بـرپـذیرد؛  یمانـد  پذیرفتهاهل سنت  یبرخی دیگر از علما
 ،ثریـت اهـل حـل و ع ـدبلکـه اتفـاق نظـر اک ،خلیفه اجماع اهـل حـل و ع ـد الزم نیسـت

مستفاد کالم االزدی تا اینجا چنین  1.کند یکفایت م ،چنانچه مستلزم شوکت و قدرت باشد
است که اگر جمهور مجاهدین بر فردی به عنوان امـام و خلیفـه اتفـاق نظـر پیـدا کننـد او 

 .خلیفه مشروع و امام برحق مسلمانان خواهد بود
مرجـع اصـلی انتخـاب امـام و  ترتیب و بـدین دارد یپس از این، تمیمی گام نهایی را برم

 :نویسـد میگیـری  . وی در م ام نتیجـهداند یخلیفه در زمان حاضر را، شورای مجاهدین م
نتیجـه  2«.پس حق نصب امام و اعالن دولت در اختیار مجلس شورای مجاهـدین اسـت»

جاهـدین شـورای م طبیعی نظر وی این است که ابوبکر بغدادی از آن جهت کـه منصـوب  
که برخی  کند یوی در ادامه کالمش اعتراف م است. اناناست خلیفه مشروع و امام مسلم

ایـن نکتـه را چنـین پاسـخ  امـاانـد  جهادی در ایـن بیعـت حاضـر نبوده یها از بزرگان گروه
ای جـز اکتفـا بـه  ها ممکن نبوده است و چاره که به دلیل شرایط امنیتی حضور آندهد  می

 3.داند یها را مضر به بیعت منع دشده نم لذا غیبت آن .اشته استحاضران، وجود ند
منـابع داعـش در ایـن موضـوع اسـت و در آثـار  ینتـر  که کتابش از مهم ،ابوهمام اثری

نیـز مشـروعیت خالفـت داعـش و بیعـت ابـوبکر ، داده شـده فراوانـیدیگر به آن ارجاعات 
همچنـین  4دانـد. یحـل و ع ـد مشورای مجاهدین به عنوان اهل  بغدادی را منوط به نظر

در کتابی که در این باره نوشته متذکر شـده  ،از دیگر طرفداران این گروه ،ابومنذر شن یطی
است که امامت بغدادی از آن جهت که مستند به نظـر اهـل حـل و ع ـد اسـت مشـروع و 

                                            
 .23ص همان، .1

 .14ص همان، .2
 لـم أنهـم اللـه یعلـم لکـن ل اء أمـرائهم، وحاولنا االخری الجهادیة الجماعات کبار بع  مشاورة إلی سعینا أننا کما»همان؛  .3

 «.االمنیة الظروف جةبح ذلن من یمکنونا

شهاد الشیخ أبی عمر البغدادی ت بله الله انع د مجلس توبعد اس» :6، صمد االیتدی لبیعة البغدادی ابوبکر بن همام اثری، .4
یـار  ت، فانع دت لـه البیعـة باخهر صالبغدادی حفظه الله ون ر  کسالمیة فی العراق الشیخ أبا بال اروا أمیرا للدولة اتالدولة واخ یشور 

 «.ما انع دت لسلفه أبی عمر ت بله اللهکومشورة 
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 داند یتنها مشروعیت دولت اسالمی را به بیعت اهل حل و ع د م وی نه 1است.االتباع  الزم
 ییهـا و با نام کنند یاجتناب م «دولت»بلکه در پاسخ به مخالفان داعش که از اطالق واژه 

اهل حل و ع دی کـه » :نویسد یچنین م برند یآن نام م ازهمچون گروهن، گروه و حزب 
اند نـه بـا نـام گـروه یـا  با امیر دولت اسالم بیعت کردند تحت عنوان دولت با آن بیعت کرده

نـه  اامامـت عظمـ ن مطلب دلیل بر این است که ایـن بیعـت بیعتـی اسـت بـرهمی و ؛حزب
 2.«بیعتی برای ین امارت کوچن

دولـت اسـالمی  ،هیئـت شـرعی یداعشـیان معت دنـد بـا رأ ،اسـای آنچـه گذشـت بر
بغدادی مشروعیت یافته است که بـه عنـوان امـام منصـوب از طـرف اهـل حـل و ع ـد بـر 

تحت امـر او  ،بر مسلمانان الزم است با وی بیعت کردهکرسی امامت و خالفت تکیه زند و 
تنها مشروعیتی بر اصل خالفت این گروه اسـت بلکـه  زیرا نظر شورای مجاهدین نه .باشند

و حکومت بر امت اسالمی نیز مشخ  کرده است.  امحدوده آن را به عنوان امامت عظم
ای اسـت کـه  نفـره ای شـشسازوکار انتخاب البغدادی همان سازوکار شور  ،به عبارت دیگر

عثمــان بــن عفــان را بــه خالفــت منصــوب کــرد و وی از ایــن طریــق خلیفــه مســلمانان و 
 د.شمنین ؤامیرالم

 و نقد بررسی
در کتـابی کـه در رد ادعـای  ،معـروف سـلفی جهـادی یها از چهره ،ابوقتاده فلسطینی

. وی کند یش مداعش بر خالفت نوشته است انت ادات تندی را متوجه بغدادی و طرفداران
که از پذیرش شورای مجاهدین به عنوان مصداق اهل حل و ع د پرهیز دارد، در بخشی از 

)داعشـیان( را بخشـی از جماعـت  هـا ینا تـوان یدر بهترین صـورت م»: گوید یکالمش م
المسلمین باالطالق. البتـه ایـن هـم  ةمن المسلمین( و نه جماع ةمسلمانان خواند )جماع

                                            
 .1ص ،رفع المالم عن دولة االسالم فی العراق والشتم ابومنذر شن یطی، .1

 همان. .2
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هـا  از فساد، شهوت قتل و انحـراف آنریسته، ها نگ با حسن نظر به آن در صورتی است که
 1کنیم.اغماض 

 2کنـد. یدر ادامه، ع د امامت را از مصادیق ع د الوکالـه معرفـی م ثیتب الخلیفهمؤلف 
. وی شـود ینتیجه این امر آن است که امامت بر مسلمانان با نظر گروهی اندک مح ق نم

 :نویسد یدر این باره م ،خطاب استناد کرده همچنین به کالمی از عمر بن
بر اسای قاعده ف هی که در کالم فاروق آمده است بیعت برای امامت بـا بیعـت یـن 

. بلکه سخن فاروق داللـت دارد کـه اگـر قـومی بـا شود ینفر یا دو نفر یا چند نفر مح ق نم
اسـت کـه برخـی از  یاین در حال شود یمردی بیعت کنند، بیعت با او بر قوم دیگر واجب نم

و بـر  شـود یتنهـایی خالفـت مح ـق م با بیعـت یـن گـروه بـه کنند یاین جاهالن گمان م
 3که آن را ب ذیرند. گردد یدیگران الزم م

بـرخالف آنچـه داعشـیان  ،کالم ابوقتاده بر این امـر داللـت دارد کـه خالفـت بغـدادی
انـدک در میـان خـود  گروهـی ف ـطمستند به نظر اهل حل و ع د نیسـت بلکـه  ،ندا مدعی

 اند و قصد دارند آن را بر همه مسلمانان تحمیل کنند. چنین چیزی را م رر کرده
 ةالشوری الفریضاکه با نام  ،ای در رساله ،از دیگر جهادیون مخالف داعش ،طرطوسی

و آن را یگانه راه تعیین  کند یکید مأ در امر خالفت ت ابر اهمیت و لزوم شور  ،نگاشته ةالغتئب
از سـوی اهـل حـل و ع ـد  ییـدفاقد تأادعا کرده، داعش  ی را کهخالفت ی. و داند یه مخلیف

 :نویسد یدر این باره م ،دانسته
در اعالن خالفت اسالمی )از سـوی داعـش( نظـر هـی  یـن از علمـا و شـیوخ شـام 

که در شام در حـال  را، جهادی یها طور که این گروه نظر گروه همان ،پرسیده نشده است

                                            
 .31ص ،ثیتب الخلیفة ابوقتاده، .1

دة و ذلـن فان االمه توکل رجال لیکون اماما من اجـل اعمـال االمامـة و ال یـا و نوع هذا الع د ع د وکالة،»؛ 31ص همان، .2
ه فیهننجیُل ُبما أال کُم أهُل ایحول»الن ال ران یجعل اقامة االحکام واجبا علیها کلها قال تعالی:  ا  ر متعـذ ناولکن لما ک «زل الل 

م اصـده،  مام الشوکة الالزمـة لتح یـقال، وبهذا الع د یحصُل لالمرادنهم لتح یق یقیام المجموع بذلن فإنهم یوکلون رجال ب
 «.مة هی شوکته وقوتهفاألمة المسل

 .37، صثیتب الخلیفةابوقتاده،  .3
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کـه همـان  ،... و با این کارشان بـا اصـلی از اصـول شـریعتاند  یدهنیز ن رس ،ندجهاد هست
 1اند. مخالفت کرده ،باشد اشور 

کالم دو شخصیت جهادی فوق بر این مطلب داللت دارد که در انتخاب بغـدادی نظـر 
ف ـط بخشـی از  دهشـیشـان لحـاظ أه است و کسـانی هـم کـه ر شداهل حل و ع د لحاظ ن

آنچه مبنای این انتخاب قـرار گرفتـه الزم  ،ند. به عبارت دیگرا ران امتنظ بزرگان و صاحب
نظـران پرسـیده نشـود هـی  انتصـابی  ست و مادامی که نظـر دیگـر صـاحبا ولی غیرکافی

از سـوی  ییدیـهاالتباع نیست. سلفی دیگری کـه خالفـت بغـدادی را فاقـد تأ مشروع و الزم
ی اسـت. بـا ایـن تفـاوت کـه وی شـورای عبدالله بن احمـد حسـین داند یاهل حل و ع د م

حتی به عنوان بخشی از اهل حـل و  ،هدکه بغدادی را به خالفت منصوب کر  را، مجاهدین
یعنـی اساسـا  چنـین افــرادی صـالحیت نظـردادن در ایـن بـاب را ندارنــد.  پـذیرد. یع ـد نم

 :نویسد یحسینی در این باره م
ای هسـتند و  اشـخاص ناشـناخته انـد اهل حل و ع دی که البغدادی را انتخـاب کرده

که علما و امامان در رد شهادت و  در حالی ،اند ها را ن ل کرده برخی افراد مجهول اخبار آن
روایت چنین کسانی اتفاق نظر دارند ... در نتیجـه بغـدادی بـدون اسـتخالف و بـدون نظـر 

اسـت  گفت ایـن شود ی... بهترین چیزی که م اهل حل و ع د به خالفت نصب شده است
 2اند. بغدادی را انتخاب کرده ،که فاقد شرایط اهل حل و ع د هستند ،که گروهی از عوام

کـه چگونـه ممکـن اسـت گروهـی  کنـد یکتابش اظهار تعجب م آغازوی همچنین در 
بخواهند برای امتی کـه  ،اند و اسم و رسمشان مشخ  نیست که مجهول و مبهم ،اندک

هـا تعیـین  اند، بدون مشـورت و قبـول آن حاکم بودهقرن بر شرق و غرب عالم  31در طول 
 3.تکلیف کنند

                                            
 .2ص ،بیتن حول االعالن عن الدولة االسالمیة ابوبصیر طرطوسی، .1
 ،نقضات  للخالفاة البغدادیاة وأهل العزة فی الدیتر اللیبیة النصرة الحسینیة ألهل الحکمة الیمتنیة عبدالله بن احمد حسینی، .2

 .31 و 32ص
ف لشرذمة مجهولة مبهمة برسـمها واسـمها بعینهـا وحالهـا تفتـات علـی األمـة جمعـاء بشـیبها وشـبابها کی» :1همان، ص .3

بـه «. .. أمة تربعت علی مشارق األرض ومغاربها ثالثة عشرة قرنا وُتعین علیها من غیر مشورة منهـا وال قبـول. بعلماءها وقادتها
ی دیگر بر خالفت جماعت داعشی است؛ یعنی اینکه از ضروریات رسد بخش پایانی کالم فوق درصدد واردآوردن ایراد یمنظر 
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تر به کارزار  که نسبت به دیگر مخالفان داعش با تعابیری تندتر و زبانی برنده ،الحسینی
بـه دور و  انتخـاب البغـدادی از سـوی شـورای مجاهـدین را مبـتال ،با داعشیان آمده است

ناشناخته را به عنوان اهل حل و ع ـد  چگونه ممکن است کسی، گروهی» :داند یباطل م
 1«.معین کند و س س همین گروه مبهم او را به خالفت منصوب کنند

که اتخاذ تصمیمی به بزرگـی  آید ینظران سلفی به دست م از مجموعه سخنان صاحب
گروهـی انـدک مثـل هیئـت شـرعی شـورای  یفه چیزی نیست که بـا رأیانتخاب امام و خل

 مجاهدین مح ق شود.

 تغلب .2

طور که گذشت، رسـیدن بـه قـدرت از راه قهـر و غلبـه و بـا زور شمشـیر یکـی از  همان
نظـران داعـش در  برخی از صـاحب 2.های مشروع تشکیل حکومت نزد اهل سنت است راه

مشروعیت خالفت داعش را از طریق غلبه و سلطه این گروه  یحا  و گاه تصر  تلویحا  آثار خود 
از جهـان  ییهـا الحسـن ازدی غلبـه داعـش بـر بخش ابی .ننددا یبر اراضی شام و عراق م

کـالم خـود بـه  ییـد. وی بـرای تأدانـد یاسالم را مبنای مشروعیت دولت اسالمی عـراق م
 3کند. یسخنی از ایمن ظواهری استناد م

تنها  کند، یگانه مشروعیت خالفت را ذکر م های سه پس از آنکه راه ،ابو نسیبه م دسی
 ةالدولاوی در کتـاب  4دانـد. یر زمان حاضر را همان راه غلبـه و زور مراه تشکیل خالفت د

 ،. م دسـیدهـد یفصل مجزایی را به این بحث اختصاص م فی العراق و الشتم ةاالسالمی
 یحـا  که در این کتاب دموکراسی را به عنوان ین دین معرفی کرده است و پذیرش آن را تلو

                                            
ای را ن ذیرد حتی اگر منصوب از سوی  و تا وقتی که امت اسالمی خلیفه تح ق خالفت پذیرش آن از سوی امت اسالمی است

 اهل حل و ع د باشد حق حاکمیت بر مسلمانان ندارد.

 ،نقضت  للخالفاة البغدادیاة وأهل العزة فی الدیتر اللیبیة لحکمة الیمتنیةالنصرة الحسینیة ألهل ا عبدالله بن احمد حسینی، .1
 .2ص

 .33-6، صاالحکتم السلطتنیةابویعلی فراء،  .2
 .1، صموجبت  االنضمتم الی دولة االسالمابوالحسن ازدی،  .3
 .61ص ،الدولة االسالمیة فی العراق والشتم ابونسیبه م دسی، .4
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کـه بـرای رسـیدن بـه قـدرت و را هـای مختلفـی  در این فصل راه داند، یخروج از اسالم م
ای کـه تشـکیل دولـت را از  ماننـد نظریـه کنـد؛ یتشکیل دولت اسالمی مطرح شده ن ل م

هـا را ناکارآمـد و  . وی همـه ایـن راهگیـرد یطریق نفوذ در دستگاه حاکمیت یـا تبلیـ  پـی م
قـدرت راهـی جـز در  تا در نهایت به این نظر برسد که رسیدن به داند یاتالف وقت و نیرو م

تشـکیل جامعـه » :کنـد ینظر به کالمی از سید قطب اشاره م ییدسایه شمشیر ندارد و در تأ
اسالمی نیازمند تولدی است و هر تولدی متوقف بر زایمان است و زایمان هم همراه با درد 

 .«است
در  ،که مدعی است در طول تاریخ هی  شریعتی بـدون شمشـیر اقامـه نشـده ،م دسی

  :نویسد یچنین م ،گیری نتیجه م ام
 ه قـدی را ازنـالـدین چگو الم ـدی را فـت  کـرد؟ صـالح بن خطاب چگونه بیت عمر

برای کسی کـه تـاریخ را مطالعـه  پرسشمن معت دم جواب این  یان آزاد کرد؟!بسلطه صلی
آمیـز، آزاد  آرام و مسالمت یها را با انتخابات و اعتصاب ها ینها سرزم کند واض  است. آن

را فـت  کردنـد. پـس تنهـا راه بـرای ایجـاد  ها یناند بلکه با شمشیر و خون آن سـرزم نکرده
دولت اسالمی همان اسـت کـه مسـلمانان در طـول تـاریخ در پـیش گرفتـه بودنـد. دولـت 

سـت کـه همـوار ا ها با ریختن خون یشها و راه دشو ها استوار می هماسالمی بر روی جمج
 1.شود یم

. ابونسیبه م دسی رسانیم یکی دیگر از سلفیان جهادی به پایان ماین بخش را با نظر ی
 :آورد یدر کتاب خود سخن ابوالخطاب م دسی را م

شـده در شـام و  حتـی اگـر مـن بـا دولـت تشـکیل»: گویـد یشیخ ابوخطاب م دسی م
شخ  ابوبکر بغدادی مخالف باشم چنانچه در آنجا باشم حق هـی  کـاری را نـدارم مگـر 

 ... وها  ینو اطاعت از او. زیرا وی به صرف تسـلط بـر سـرزمهای وی  مانردادن به ف گوش

                                            
تسا وأنا»؛ 14ص همان، .1

ُ
 أعت د الصلیبیین ... ال دی من الدین صالح حرر کیف الم دی؟ بیت عمر فت  کیف بدوری، ءلأ

سـلمی، بـل  خ، فال هم حرروا بالد المسلمین بانتخابـات وال مفاوضـات وال باعتصـاماتیواض  لکل من دری التار  ةجابال أن ا
 ةسـالمیال ا الدولةخ، یالتار  عتاد علیه المسلمین علی مرسالمی هو ما اال ا ةالدول ةقامالفالسبیل الوحید  .حرروها بالسیف والدم

د  تبنی  «.بالدماء طرقهابالجماجم وتعب 
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و چون مناطق تحت تصرف او داراالسالم اسـت هجـرت بـه  شده،بیعت بر اسای آن امیر 
 1«.کردن آن و امیر آن واجب است داراالسالم و یاری

 نقد   و بررسی
ی در بـاب ف ـه که از منت دان سرسخت داعش اسـت و خـود کتـاب ،ابوبصیر طرطوسی

این دلیل داعش را نیز مردود  ،نوشته ةالشرعی ةو السیتس ةاالحکتم السلطتنیالسیاسه با نام 
و آن را طری ی بدعی و  کند یم تشکینصحت این طریق در . طرطوسی از اسای داند یم

ب راهی باطل، بدعت» :شمارد ینامشروع م  2«.آمیز و غیرشرعی است تغل 
تغلب یکی از طرق شرعی انع ـاد امامـت اسـت و حـداقل از  گرچه در میان اهل سنت،

را فاقـد ایـن طریـق طرطوسـی  شـود، امـا یآن به عنوان جایگزینی بـرای دو طریـق یـاد م
 :کند یای بر بطالن تغلب ذکر م . وی همچنین ادلهداند یحجیت و مشروعیت م

3 . َها ورر
هو ن ظو وَت مر يو ْا اْلبو ْ ُتو

ْ
ْن َتأ

َ
أ ُّ بر اَلْيَس اْلِبر َ اِبر ْْبَ

َ
ْن أ وَت مر يو ْا اْلبو ُتو

ْ
ََق َوأ َّ َمنر اتَّ نَّ اْلِبر  3َوَلكر

الزم است هر کـاری از  کند و آن اینکه: یای را استخراج م طرطوسی از آیه فوق قاعده
مسیر و باب خودش انجام پذیرد. وی س س این قاعده عام را بـر مسـئله حکومـت تطبیـق 

له حکومت است که واردشدن از غیر آن بـر ئمدخل مس، مسیر و اشور »: گوید یو م کند یم
اسای این آیه حرام است. لذا تغلب مصداق دخول از غیرباب است که خدا آن را بـه دور از 

ر  م  4«.داند ینیکی و ب 

 تغلب چیزی جز حکومت استبدادی و ظالمانه نیست.. 2

مـان در مـذمت حاک اکـرم یـث متعـددی از پیـامبردطرطوسی با ایـن م دمـه احا
و تأکید کرده پیامبر او را لعن کرده که تا نشان دهد ممکن نیست کسی  کند یمستبد ن ل م

                                            
ی لـو تـح: »الشیخ أبو الخطاب الم دسی حفظه الله ؛ و ی ول72ص ،الدولة االسالمیة فی العراق والشتم ابونسیبه م دسی، .1

لـه، ألنـه  ههناک، فال یحق لی إال السمع والطاعـ کنتنفسه،  البغدادی للشیخ رضافی الشام، ومعا ةلوجود الدول ُت معارضاکن
سلطانه تعتبـر دار إسـالم،  حتبذلن، وألن المناطق الواقع ت یعشرع الله وبوفیها ا بمجرد استیالئه علی أراض  أقام یر أصب  أم

 «.الله واجبة أمیرها فی طاع سالم واجب، ونصرتها ونصرةال والهجرة لدار ا

 .3ص ،شریعة امترة المتغلب ابوبصیر طرطوسی، .2
 . 313(، آیه 2. سوره ب ره)3

 .1ص همان، .4
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مشـروع را و خالفـتش کنـد  شییدتأکنند، شرع  هم او را لعن میخدا و همه انبیا است که 
هی  مشروعیتی بـرای آن فـرد  ای غلبه و تسلط بر منط ه ،مطابق نظر طرطوسی 1.رداشمب

 امـارد یکـی از ادلـه داعـش اسـت  ممراه نخواهد آورد. وی گرچه در م ـایا گروه غالب به ه
. مفاد سخن او ایـن اسـت کـه اگـر پردازد یعمال  به ن د یکی از مبانی سیاسی اهل سنت م

مسـئله  کـردن طرحمقرار است از راه زور و غلبه هم مشروعیت حاصل شود دیگر نیازی بـه 
 روعیت حکومت برای این است که به هـرمسئله مش کردن طرحممشروعیت نیست. اساسا  

کس قـدرت را قبضـه کنـد  که بر اسای تغلب هر در حالی ،یت داده نشودمکسی حق حاک
 خلیفه مشروع است.

برخـی دیگـر از سـلفیان نیـز بـا ایـن دلیـل داعـش بـه مخالفـت  ،عالوه بـر طرطوسـی
. داننـد یز نمآمیـ اند که البتـه ماننـد طرطوسـی تغلـب را از اسـای باطـل و بـدعت برخاسته

داعش سخن به میان آمد یکی از  دربارهکه در مطالب گذشته از نظرات او ه حسینی عبدالل  
ست که با پذیرش مشروعیت ایـن طریـق، انطبـاق آن بـر خالفـت داعـش را ا ها این چهره

گونـه  و ایـندارد  ییهـا مشـروعیت متغلـب شـروط و مالک» :نویسـد یوی م کند. یانکار م
 2«.مشروعیتی برای متصرفان ایجاد شود ،شهر نیست که با تصرف

تمکینـی کـه بـرای خلیفـه معتبـر » :نویسـد یوی در توضی  مالک این مسئله چنین م
است به این است که فردی بر سرزمینی مسلط شود و امر و حکم او در آنجـا نافـذ گـردد و 

ی باشـد کـه ای که بر اسای حدیث نبوی همچون س ر  غلبه و تسلط از آن او باشد به گونه
 3«.کنند یجنگند و به وسیله آن خود را حفظ م پشت او می
کـه عبـارت اسـت از تسـلطی کـه  ،حسینی پس از به دست دادن مالک تغلـبعبدالله 

کـه آیـا ایـن مـالک بـر خالفـت  پـردازد یبه این مسـئله م ،بتواند امنیت رعیت را حفظ کند
 . داعش منطبق است یا خیر

                                            
 همان. .1
، نقضت  للخالفاة البغدادیاة وأهل العزة فی الدیتر اللیبیة النصرة الحسینیة ألهل الحکمة الیمتنیة عبدالله بن احمد حسینی، .2

 .23ص
 .23همان، ص .3
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او سـرزمینی را گـاهی بـه  .د متصـرفه مسـت ر نشـده اسـتتسلط ابوبکر بغدادی بر بال
. داعشیان امنیت زنان و فرزندان خودشـان را هـم دهد یو گاهی از دست م آورد یدست م

...  حفــظ کننــد چــه رســد بــه اینکـه از زنــان و فرزنــدان مــردم محافظــت کننــد تواننـد ینم
انان ظـاهر شـود و علنـی حتی عاجر از این است که برای اقامه نماز، بین مسـلم یالبغداد

 1.خطابه بخواند
ـه با م ایسـه ن ـدهای طرطوسـی، و  بـه نظـر  ،حسـینی بـر دلیـل دوم داعشـیانعبدالل 

ــد یم ــه م رس ــت ک ــت ن اس ــی م ــی مطلب ــخن طرطوس ــه س ــد یگرچ ــالحاتی را در  توان اص
از آن جهت کـه ایـن طریـق هنـوز از مبـانی سیاسـی  اماالسیاسه اهل سنت ایجاد کند  ف ه

لـذا اگـر داعشـیان را غالـب و متغلـب بـدانیم بـر اسـای ایـن مبنـا بایـد  ،سـتاهل سنت ا
ه است که  یمشروعیت خالفتشان را نیز ب ذیریم. این در حال  کردن طرحمحسینی با عبدالل 

هـای عـراق و سـوریه صـادق  اشکال صغروی عنـوان تغلـب را بـر تسـلط داعـش بـر زمـین
بـا  دهـد، یود را م ابل اهل سنت قـرار مبرخالف طرطوسی که خ ،و از این طریق داند ینم
 .کند ین را از تمسن به این طریق خالی مامشروعیت متغلب عمال  دست داعشی ییدتأ

 های ترکیبی اقناعی راه
های معهود نزد اهل سنت اقدام به  هجماعت داعش عالوه بر استناد خالفت خود به را

ادلـه متنـوعی بـر  ،برخـی توجیهـات با دسـت و پـا کـردن اند کوشیدهو  اند تراشی کرده دلیل
 توان یر متکه بیش ،این ادلهاز صحت خالفت امیر و امام خود اقامه کنند. در ذیل به برخی 

 :شود یاشاره م ،قرینه نام برد ید وؤها به عنوان م از آن

 انقضاء اجل. 1

آثار داعشیان چنین استدالل شده است که بیعت بر خالفت البغدادی منع ـد  رخیدر ب
حتـی اگـر برخـی از شـرایط را  ،ای جز اطاعت و پذیرش خالفت او نیست ده و دیگر چارهش

نیـز  نوع استدالل در تاریخ اسالم و وقایع بعد از رحلت پیامبر اکـرم یننداشته باشد. ا
                                            

 ، نقضت  للخالفاة البغدادیاة وأهل العزة فی الدیتر اللیبیة ل الحکمة الیمتنیةالنصرة الحسینیة أله عبدالله بن احمد حسینی، .1
 .22ص
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دیگـر بیعـت مح ـق شـده و » :گویـد یابوالحسن االزدی خطاب به مخالفان م ساب ه دارد.
ل گـردد ئـرا پذیرفت. مگر اینکه خلیفه، کافر شود یـا ع لـش زا کرد، باید آن شود یکاری نم

وی که معت د است شـرایط الزم در بیعـت بـا ابـوبکر  1.«کار از محاالت است که اثبات این
از نظـر خـود و خطـاب بـه منکـران خالفـت بغـدادی  تنـزلبغدادی موجود بـوده اسـت بـا 

 :نویسد یم
کـه بـا او  شـود یدانـی، ایـن دلیـل نم حتی اگر خـود را اولـی و افضـل از بغـدادی مـی

و مجاز نیستی که با او به نزاع برخیزی و اگر گروهی هـم بـا تـو بیعـت کـرده  کنیمخالفت 
گونه که نـووی  همان ،ها چون مسبوق به بیعت با بغدادی است باطل است باشند بیعت آن

 2.ن هم حرام استآگفته است بیعت دوم باطل است و وفاء به 

 نقد و بررسی 
ای که درباره مجموعه دوم از ادله داعشیان الزم است گفته شود این است کـه از  کتهن

توجیهاتی ذوقی است و نیز با توجـه بـه مـدت کمـی کـه از ظهـور ایـن  ها ینآن جهت که ا
برخـی از ایــن بـه و ف ــدان فضـای علمـی ن ــد ممکـن اسـت مخالفــان  گـذرد یجماعـت م

مخالفـان  یها گرچه از خـالل صـحبت ،دنباشکرده نن د ها را  آن ، واصطالح ادله توجه به
 ها باشد. اشاراتی یافت که ناق  آن توان یم

با ن ـل کالمـی از  استای بر توجیه اقناعی فوق  ابوقتاده فلسطینی در کالمی که ردیه
اگر بیعتی بدون مشورت مسلمانان منع ـد شـود هـی  اعتبـاری »: گوید یعمر بن خطاب م

در منـابع  که از پیامبر اکـرمرا،  «االول فاالول ةفوالبیع» . وی همچنین حدیث«ندارد
التـزام بـه چنـین بیعتـی و لـزوم » :دهـد یگونـه توضـی  م ایـن ،روایی اهل سنت ن ل شده

                                            
الل بعـ  تأن البیعة ألمیر الدولة قد تمت وانع دت واخـ»؛ 20ص ،موجبت  االنضمتم الی دولة االسالم ابوالحسن ازدی، .1

م لن ال یجیز ن هو ع د الدیانة أو خروٌج مطلٌق عن  تلن ما اخیکلم  ما ت دم ماکث البیعة وال ع دها ألمیر آخر کالشروط لو ُسلِّ
 «.اد واخضرار الرمادطالدولة وأمیرها خرط ال  مامة بجنون أو قهر  الزب  ونحو کلن ودون إثبات تح ق کلن فیالشرط ا

 همان. .2
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اند نه اینکـه وقتـی بیعتـی  بندی به آن ف ط بر کسانی است که در آن بیعت حاضر بوده پای
 1«.یت کنندعمنع د شد همه باید از آن تب

 قرائن رماعاست. 2

آوری برخـی  داعشیان در برخی از آثارشـان بـه جـای اقامـه دلیـل سـعی دارنـد بـا جمـع
از آن  رسـول اکـرم و خـدا واسـت ها و قرائن نشان دهند که دولتشـان شـرعی  نشانه

در کتـاب  ،از اعضای هیئـت شـرعی انصـار شـریعه تـونس ،جعفر حطاب ابی .رضایت دارند
بـا بحـث  اهال الشاتم ةعلای بیعا یلهتتتر، احکتم البیعه و تنز االمصتر لالمتم المخ ةبیعخود 

احکام شرعی بیعت به دنبال آن است تـا بـا کنـار هـم گذاشـتن چنـد نشـانه  دربارهمفصلی 
 اثبات کند که بیعت با البغدادی بیعتی صحی  و مشروع است:

 تبیین ضرورت تشکیل خالفتالف. 
ایـن نکتـه را هـا  نآو از  کنـد یل من  مؤلف در این بخش احادیثی از پیامبر اکرم 

فی  ةاذا خرج ثالث»وی با توضی  حدیث . که تشکیل دولت از واجبات است کند یاستفاده م
وقتـی » :کنـد یدر ین قیای اولویت از این روایت چنین استفاده م «روا احدهمم  ؤسفر فلی

زوم نصب امام و ل داند یالزم م ینفر  امام و امیر را برای گروهی سهوجود  پیامبر اکرم
 2«.شود یامیر برای امت اسالمی به طریق اولی ثابت م

 فضیلت اهل شام ب.
نشان دهد که اهل شام افضل از دیگـر  کوشد میمؤلف با بیان فضیلت شام و اهل آن 

مسلمانان هستند و چون الزم است که امام امت افضل امت باشد پـس خلیفـه مسـلمانان 
کـه در آن  کنـد یحـدیثی را از احمـد و ترمـذی ن ـل م وی الزم است که اهـل شـام باشـد.

امـر شـما بـدانجا خواهـد رسـید کـه بـه » کـه: کند یروایت م حواله از پیامبر اکرم ابی
: س اهی در شام، س اهی در یمـن و سـ اهی در عـراق. شوید یمختلف ت سیم م یها س اه

                                            
 .36ص ،ثیتب الخلیفة ابوقتاده، .1

 .1، صبیعة االمصتر لالمتم المختتر ابوجعفر حطاب، .2
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 اکـرم یـامبر، پاگـر آن زمـان را درک کـردم کـدام را انتخـاب کـنم پرسد یحواله م ابی
 1.«الله فی ارضه ةعلیک بالشام فانها خیر فرماید یم

 حطاب پـس از ن ـل احادیـث دیگـری در فضـل شـام و اهـل آن در آخـر چنـین نتیجـه
چون اهل شام بهترین مردم روی زمین هسـتند الزم اسـت حکـومتی توحیـدی » :گیرد می

 2«.گر بالد نیستداشته باشند و اگر اهل شام فاسد شوند صالحی برای مردم دی

 فضیلت مراهدانج. 

هر کسی  یعتا  طباست امور جامعه اسالمی  ینتر  از آن جهت که تشکیل حکومت از مهم
آن را به سرانجام برساند که در رعایت  تواند یآن را ندارد و کسی مدادن  توان تحمل و انجام

نـین نتیجـه پـس از ایـن تفصـیل، الحطـاب چ .حدود الهی مصمم و اولی از دیگران باشـد
الله در رعایت حدودالله از دیگران اولی است، امر تشکیل  که چون مجاهد فی سبیلگیرد  می

 3ها است. یعتها اولی بر دیگر ب ن است و بیعت آناحکومت و بیعت بر عهده مجاهد

 ط امامیشرا د.
؛ اسـالم.3 :پـردازد یحطاب در بخش دیگری از قیای خفی خود به ذکر شروط امـام م

پس از ذکـر . وی علم. 6؛ ع ل. 7؛ عدالت. 0؛ انتساب به قریش. 2؛ حریت. 1؛ ریتذکو. 2
 4.در بیعت دولت اسالمی عراق وجود داردها  همه این گوید یشروط م

ضروریات و واجبـات  چون داشتن حکومت و دولت ازکه نتیجه مطالب فوق این است 
حکومتی عالوه بر اینکه  ای جز تشکیل حکومت ندارند و چنین پس مسلمانان چاره ،است

حدود الهی غیرت  در خصوصکه  ،مجاهدان به همت بایدالزم است شرایطی داشته باشد 
. البتـه همـه مجاهـدان در یـن درجـه نیسـتند و چـون اهـل شـام برپا شود ،بیشتری دارند

 .افضل و اولی است کنندافضل اهل زمین هستند پس حکومتی که مجاهدان شام منع د 

                                            
 .22صهمان،  .1
 .20ص همان، .2

 .20ص همان، .3

 .21ص همان، .4
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زیـرا هـم شـرایط الزم  .خالفت داعش تنها مصداق چنـین حکـومتی اسـت ،بر این اسای
اند؛ و  کردهمنع د دارند آن را که فضیلت و اولویت در این امر  یناهم مجاهد ورا دارد بیعت 

لـذا بـر همـه الزم  .که همان اهالی شام هستند است، هم اینکه بیعت بهترین بندگان خدا
 1.ر بیعت دیگری گرفته شود باطل خواهد بوداست آن را ب ذیرند و بعد از این اگ

 نقد و بررسی
دادن خالفت داعش آورده صرفا  مطلبی ذوقی است کـه  آنچه حطاب برای موجه نشان

از کنار هم گذاشتن مطالب پراکنده تشکیل شده است. لذا دلیل مست ل و محکمی نیست 
از مطالبی که وی در اینجا توجه مخالفان قرار گیرد. البته بسیاری حل تا مست یم و کامل م

 است. شدهذکر کرده در میان کالم مخالفان ن د و ابطال 

 شده و موثق باشد خلیفه باید شناخته. 1

آنچه حطاب درباره وجود شـرایط خالفـت در بغـدادی راجع به یکی از مخالفان داعش 
 :نویسد یمدعی شده بود چنین م

ین عده افراد مبهم و مجهـول  ای است که هی  کس جز الهویه بغدادی فرد مجهول
ماننـد  ،انـد ست که بسیاری از بزرگان وی را جـرح کردها حالی این در ،اند او را توثیق نکرده

بلکـه حتـی بسـیاری از  ؛ابومحمد م دسی، ابوقتاده فلسـطینی، علـوان، ایمـن الظـواهری
 2اند. اند وی را انکار کرده بوده شکسانی که زمانی طرفدار 

در کتاب خود از اینکه بغدادی رئیس و  ،ی پا را از این هم فراتر گذاشتهابوقتاده فلسطین
قرائنی وجود دارد که او در » :گوید یهمچنین م 3کند. یرهبر واقعی گروه باشد ابراز تردید م
 4.«گیری و رهبری بر عهده فرد دیگری است این گروه جایگاهی ندارد و تصمیم

                                            
 .21، صبیعة االمصتر لالمتم المختتر ابوجعفر حطاب، .1

 .1، صالنصرة الحسینیة الهل الحکمة الیمتنیة عبدالله بن احمد حسینی، .2
 .1ص ،ثیتب الخلیفة ابوقتاده، .3

 همان. .4
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 خلیفه باید عادل باشد. 2

عـدالت  ،که در کالم طرفداران داعش هم بـه آن تصـری  شـده ،ط خلیفهاز جمله شرو
ریـز  اسـت کـه مخالفـان، گـروه بغـدادی را گروهـی ظـالم و خـون یامام است. این در حـال

  د:نگناهان هی  مراعاتی ندار  که در ریختن خون بی دانند یم
ده اسـت. ور و سـلطان شـتـتبدیل بـه ام را، روی کرده بغدادی در قتل مسلمانان زیاده

فرموده است کسی که بر امت من خروج کند و خـوب و بـدان را بکشـد  پیامبر اکرم
 1از امت من نیست.

ــن اســت کــه وقتــی ســلفیان جهــادی حــرف از  ــدان توجــه کــرد ای مطلبــی کــه بایــد ب
مرادشان قتل و غـارت عامـه مسـلمانان  زنند یداعش و جماعت بغدادی م های یزیر  خون

. در کتـاب کننـد یران سلفی خود به دست ایـن گـروه شـکایت مبلکه از قتل همفک ،نیست
گونـه آمـده  این کردهمنتشر  ةاالسالمی ةکه الجبه البغدادی، الواقع و الحکم الشرعی ةدول

  است:
و مراعـات  کنـد یروی م )داعـش( در ریخـتن خـون مسـلمانان زیـاده یدولت اسـالم
رهبـر  ،سـعد حضـرمی بنشی، ابـی عبیده طور که ابی . همانکند یها را نم حرمت این خون

2جبهه النصره در رقه، به دست داعشیان کشته شدند.
 

 توان و قدرت الزم برای خالفت استابوبکر بغدادی فاقد . 3

بـه ضـعف و نـاتوانی اند  منتشر کردهمخالفان داعش که  هایی هییانآثار و ب ازدر بسیاری 
مش استدالل شده است و به این حدیث دادن به امور و ایجاد امنیت و آرا این گروه در نظم

و سـ س از آن شـده اسـتناد  «االمام ُجنة یقاتیل میو ورا یه و یتقیی»که  پیامبر اکرم
حتی اگر خـودش  ،استفاده شده است که کسی که نتواند از پیروانش دفاع کند امام نیست

 3.ادعای خالفت و امامت داشته باشد

                                            
 .34ص، کمة الیمتنیةالنصرة الحسینیة ألهل الحعبدالله بن احمد حسینی،  .1

 .6، صدولة البغدادی الواقع و الحکم الشرعی. 2

 .32ص ،ثیتب الخلیفة ابوقتاده، .3
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و بـا ن ـل کالمـی از  کنـد یم زمینهر این نیز بحث مفصلی دحسینی عبد الله بن احمد 
هـا و دفـاع از  راه ینانع اد امامت را توانایی او در حفـظ تـأم یشوکانی، یکی از شروط اساس

م صـود اصـلی از امامـت، کنـد کـه  ین ـل م یـاوردیوی همچنین از ن 1داند. ین مامظلوم
 اعنوان امام معنو حفظ بالد است و اگر چنین چیزی مح ق نشود اطالق  اقامه امور مهم

 :آورد ینظر عبـدالحی کتـانی را مـ یاوردیکالم ن ییدحسینی در تأعبدالله  ای ندارد. و فایده
گونـه  و کسـی کـه ایـن شـود یناتوانی از انتظام امور مسلمانان موجب خلع امام و خلیفه م»

 2«.؟!باشد چگونه صالحیت منصب خالفت را خواهد
ه  حتـی پرهیـز از اقامـه رسـمی،  های در مراسـم حسینی تری بغدادی از حضـورعبدالل 

 3داند. ینماز را دلیل بر نظر خود در ناتوانی این گروه برای تسلط بر امور و ایجاد امنیت م

 بیعت با بغدادی نقض بیعت ایمن الظواهری است. 4

که گاه بر اسای آن تشکیل هر نظـام و دولـت  ،شده نزد داعش از جمله اصول پذیرفته
کـه  ابـه ایـن معنـ ،مراجعه به بیعت و امامت مت دم اسـت دانند، یرا باطل ماسالمی دیگر 

و همه باید بـه همـان  ماند ینع اد بیعتی دیگر نمای برای یوقتی بیعتی مح ق شد دیگر جا
سـری از  شده نزد داعش مبنای یـن بیعت مت دم و اول مراجعه کنند. همین اصل پذیرفته

ه فلسطینی بیعت بغدادی را متـأخر از بیعـت بـا ایمـن ها بر داعش شده است و ابوقتاد ردیه
همچنین برخی دیگر از سلفیان جهادی خالفت بغدادی را از آن جهت  4.داند یظواهری م

اسای مبنـایی کـه خـود  . لذا بردانند یعمر منع د شده است باطل مکه بعد از بیعت با مال
عت دیگری است و به همـین بیعت بغدادی مسبوق به بی کنند یداعشیان به آن استدالل م

تنها بیعـت بـا ایمـن ظـواهری را  دلیل باطل و عمل به آن حرام است. ابوقتاده فلسطینی نه
جمله داعشیان الزم است تا با  ، ازکه قبال  منع د شده و از این جهت بر همه داند یبیعتی م

                                            
 .21، صالنصرة الحسینیة الهل الحکمة الیمتنیة عبدالله بن احمد الحسینی، .1

 همان. .2
 همان. .3

 .1ص ،ثیتب الخلیفة ابوقتاده، .4
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لذا  1.اند دهجماعت بغدادی با ایمن الظواهری بیعت کر  گوید یبلکه م ،ظواهری بیعت کنند
هم تأخر از بیعت سـابق و هـم ن ـ  عهـد و  دارد؛بیعت با بغدادی دو مشکل معت د است 

 بیعت.

 نتیره
پایه و اسای است کـه حتـی جـایی  گرچه بر اسای نظر شیعه، ادعای داعش چنان بی

عالمان اهـل های و همچنین با قطع نظر از ایراد ماند یعیت آن باقی نموبرای بررسی مشر 
اسـت مهـم و  کنـد یآنچـه بـیش از همـه جلـب نظـر م ،داعیه خالفـت ایـن گـروهسنت بر 

مخالفت صری  و ن دهای تند سلفیان جهادی بر این گروه است. با سیری تفصـیلی معلـوم 
نظـر  .3 :انـد از عبارت نهد یشد که عمده ادله داعش بر آنچه نام خالفت اسالمی بر آن م

در زمـان حاضـر مصـداق آن همـان هیئـت اهل حل و ع د که از نظـر طرفـداران داعـش 
مشروعیت امامت متغلب کـه عبـارت اسـت از تسـلط  .2و  ؛شرعی شورای مجاهدین است

از عراق و سوریه. در هر دو مورد، دیگر سلفیان جهادی ادله داعش  ییها بغدادی بر بخش
خـش . از نگاه این گروه، داعشیان در بهترین صورت ف ـط بدانند یرا مخدوش و نامعتبر م

ها بدون مشورت با دیگران هی  اعتباری نـدارد.  هستند و نظر آن اندکی از اهل حل و ع د
رد شده است. در ن دی کـه ابوبصـیر طرطوسـی وارد ادرباره دلیل دوم داعش دو گونه ن د و 

آن را )که اهـل سـنت را از آن جهت که تغلب ، اما گرچه مطلب صحیحی گفته شدهکرده، 
ن ـد خـوبی بـر داعیـه  توانـد یطری ی بدعی و باطل شمرده اسـت نم( از اسای قبول دارند

ه ردیه اما  ،داعش باشد با ذکـر  است،که مبتنی بر پذیرش مشروعیت تغلب  ،حسینیعبدالل 
 ،که تسـلط بغـدادی بـر منـاطق عـراق و سـوریه فاقـد آن اسـت ،شروطی برای این طریق

 صحی  و وارد است.
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