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 اهل سنت یبر مبان دیخالفت داعش با تأک هینقد نظر 

 *یمحسن قم

 **یکتاب یرزاعلیم

 چکیده
، سـلفیت جهـادیبا تکیه برمبانی  عمدتا  ، دولت اسالمی عراق و شام یا همان داعش

های وسیعی از عراق و سوریه را تصرف کرد تا بتواند بـه رویـای دیرینـه تحقـن  بخش
ی ها دریـغ قـدرضهای بـی  رف نظر از حمایت. خالفت اسالمی جامه عمل بپوشد

تردیـدی ، کردنـد ای و جهانی که در پیروزی داعش منافع خود را جسـتجو مـی منطقه
رغم از  علـی، اقصا نقاط جهان و پویایی داعـش نیست جذب نیرو با تبلیغاض قوی از

نشان از عقبه فکـری و جـذابیت ادعاهـای ، های خوددست دادن بسیاری از سرزمی 
معرفی ابـوبکر بغـدادی بـه عنـوان . ،نان در میان بسیاری از مسلمانان اهل سنت دارد

 تالشی بود تا اتفاقـاض  ـدر اسـالم و بـه خالفـت رسـیدن، همه مسلمانان ی خلیفه
رغم تـالش حامیـان  و علی با ای  همه. خلیفه او  در اذهان مسلمانان باز،فرینی شود

ی هــا و جریان ها خالفــت البغــدادی از ســوی شخصــیت، فکــری و میــدانی داعــش
و ایـ  جریـان  فقهـی متعـارض دانسـته شـد -کالمی متعددی از اهل سنت با مبانی 

بیـی  هـر چـه بهتـر ایـ  واقعیـت ت. نتوانسته است از عهده پاسخ به ای  نقدها بر،یـد
ادامه راه ای  جریان مـانع  در، تواند در دراز مدض و پس از فروکش کردن هیجاناض می

در ای  مقاله تعـارض . ن ،یدیهای بدون پشتوانه ایشان فا جاذبهاساسی ایجاد کند و بر 
 اساس مبانی مورد قبـو  اهـل سـنت بر، مدعیاض داعشیان در بحث خالفت مشرو 

  پردازان ایـ ایـم نظریـه تبیـی  شـده و نشـان داده( ای اختالفـاض غم وجود پارهر علی)
، در اثباض مهمتری  ارکان حاکمیت اسـالمی بـرای خالفـت خـود خوانـده، مدعیاض

 اند.  ههای انعقاد خالفت مشرو  با مشکل اساسی مواج شرایط خلیفه و روش یعنی

 .کر البغدادیابوب، خالفت، داعش، سلفیه، اهل سنت: ها کلیدواژه
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 مقدمه
وـرورض حکومـت بـرای ؛ بنـابرای ، اجتماعی و مبتنی بر قـوانی  اسـت، زیست انسان
بـا . شـوداجرای ،ن و ومانت بر اجرای  حیح ،ن امری بدیهی تلقی می، تدوی  قوانی 

رغـم  علی. حکومت اسالمی مبتنی بر معرفت اسالمی ایجاد شد، بعثت پیامبر اکرم 
کید ، مبنی بر ادامه مسیر اسالم نـاب و تبعیـت از امامـت مبر اسالم اض اسالم و پیاتأ

های وسیعی در نظام سیاسی اسالم شکل ارفت و خالفـت زمینـی پس از ایشان انحراف
حرکت مذکور استمرار داشت تا اینکه با فروپاشی امپراطوری عثمانی و پـس . دشترویج 

ر میان مسلمانان اهل سـنت کنـار سیاسی د ی از اینکه خالفت به عنوان شاه کلید اندیشه
نشانده کوچک و ب رگ سیاسی در قالب معاهده  دستهای  اذاشته شد و به جای ،ن نظام

اهـل سـنت بـه خالفـت از دسـت رفتـه بـا نگـاه حسـرض ، دشـسایکس پیکو طراحـی 
نگریستند؛ برخی از حاکمان مسلمان تالش کردند حکومت پادشاهی خود را بـه عنـوان 

نیـ  کوشـیدند بـا  مانند اخـوان المسـلمی ، ی معرفی کنند و برخیهمان خالفت اسالم
برخی نی  خالفت اسـالمی . مشارکت در فرایند سیاسی به تحقن ای  ،رمان ن دیک شوند

ی ،نهـا نتوانسـت هـا اارچـه تالش، ارتجاعی دانسته و کوشیدند ،ن را از یاد مـردم ببرنـد
 . اکثریت اهل سنت را قانع سازد

ض موسوم به بهارعربی در برخـی از کشـورهای اسـالمی و هـرا و با شرو  اعتراوا 
فر تی برای هوادران خالفـت اسـالمی بـه وجـود ،مـد تـا از ایـ  ،ب  ،مرا ناشی از ،ن

ی مختلفـی از سـلفیان جهـادی در هـا نتیجـه اروه در ؛،لود ماهی خود را  ید کننـد ال
وجـه مشـتر، ایـ  . دکشورهای اسالمی فعا  شدند و یا به فعالیـت قبلـی خـود اف ودنـ

از بی  بردن مظاهر کفر و شر، و تشکیل خالفـت اسـالمی بـود و ، به زعم خودها،  اروه
 .  دانندتنها راه رسیدن به ای  هدف را جنگ مسلحانه می

القاعده »ای  اروه ابتدا با عنوان   1.در چنی  شرایطی داعش از بط  القاعده متولد شد
ی هـا ه با اسـترش فعالیتاما در ادام ؛ای از القاعده در عراق بودشعبه« فی بالد الرافدی 

ای  اروه در . بلکه رهبران القاعده را نی  تکفیر کرد ؛خود نه تنها رسما از القاعده جدا شد
                                              

، حقیقةه تنظةیم الدولةه داعة زیـاد محمـد محمـود،  ساداض الشیخ، ابی سفیان عمرو احمد؛ و یعقوب النـوفی، ابـی  . 1
  .183ص
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را بـه عنـوان امیـر « ابراهیم عـواد ابـراهیم بـدری»م ابوبکر بغدادی 3/8515/ 89 تاریخ
شـام  سیس دولت اسـالم عـراق وأدولت اسالمی عراق انتخاب کرد و در ادامه با اعالم ت

بغدادی از همه مسلمی  جهان خواست تا با هجرض به منـاطن تصـرف شـده ، «داعش»
 . او را در تشکیل حکومت اسالمی یاری کنند، توسط داعش

داعش برای مشروعیت بخشی خالفت خود بر سرزمی  اسالمی بـر ادلـه مبتنـی بـر 
کننـداان بـا  کند و مدعی است تنها اعضای ،ن و بیعـتمتون دینی اهل تسن  استناد می

. کـافر و مرتدنـد...  مسلمان حقیقی بوده و دیگـران اعـم از شـیعه و سـنی و، خلیفه ،نها
. جنبش یا دوره نسـبت داد، توان ،ن را به یک فرد چند وجهی است و نمیتفکراض داعش 

ی قبل از خود را ارفته و در عمل پیـاده ها های خشونت ،می  تفکراض اروه ،نها تمام جنبه
 .  از ای  رو فهم ایدئولوژی دقین ،نها برای مقابله با تفکرشان وروری است ؛دان   کرده
،نها از یک طـرف مـدعی امـارتی اسـالمی ماننـد حکومـت رسـو  خـدا بـر همـه  

ــد خــوارا ــی مانن ــغ  ،مســلمانانند و از طرف ــد کــرده و همــه را از دم تی ــر بلن ــم تکفی عل
بـه  ؛نـدارد  روش پیامبر اسالم در نتیجه اعمالشان هی  ربطی به سیره و ؛اذارنند می

عبارض دیگر افراط عملی ای  جریان در برخوردهای قهر،می  با سایر مسلمانان و پیـروان 
ادیان به خودی خود ،نان را در مووع نقد و پاسخ قرارداده و تا حد زیادی منفعل سـاخته 

سـیره ،نـان را  کوشـد ای! نیـ  می اما دستگاه تبلیغاتی قدرتمند و البته شناخته شده ؛است
در ایـ  شـرایط عـالوه بـر برخـورد . تجسم واقعی اسالم در شکل اولیه ،ن معرفـی کنـد

عملیاتی و میدانی با ایـ  جریـان خطرنـا، و کشـف و افشـای روابـط پنهـان ایشـان بـا 
شان نی  مورد نقد و  الزم است مبادی و مبانی نظری ادعایی، ی ب رگ استعماریها قدرض

از ای  جهت نی  خلع سالح شوند! بدیهی است برساخته و نامشرو  بررسی قرار ارفته و 
بـه ، شـودبودن جریانی که حتی بر اساس مبانی اهل سنت نی  ناقص و متناق  تلقی می

 .  باور و تأیید عمومی ن دیکتر خواهد بود

های کالمـی مبتنـی بـر در تحقین پیش رو با روش تج یه و تحلیل  داده ،از همی  رو
نظـام ، «ترکی البنعلـی»بر کتاب مفتی داعش  تأکیدشه سیاسی اهل تسن  و با مبانی اندی

 . سیاسی داعش مورد نقد قرار ارفته و وجوه ممی ه ،ن دو تبیی  شده است-معرفتی
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 معنای لغوی و اصطالحی خالفت

و به معنـای جـایگ ی  شـدن بـه جـای کسـی « خلف»مصدر خالفت در لغت از ریشه 
اسـت و جمـع ،ن  شود که به جـای شـخص قبلـی ،مـده میته است و خلیفه به کسی اف

  1.خالئف و خلفاست

ای  عنـوان بـه مـرور معـاد  ، با توجه به نامیده شدن جانشینان پیامبر به عنوان خلیفه
شناسـان   منظور در لسان العرب از برخی لغـت ب ا. حاکم و سلطان مسلمانان شده است

اهل سنت به کسی که ریاسـت عامـه بـر  2.نقل کرده است که: خلیفه یعنی سلطان اعظم
ای  عنوان معموال به جانشی  . اویند خلیفه می های اسالمی دارد ا طالحا   تمام سرزمی 

   3.شوداز زمان ابوبکر تا ،خری  خلیفه عثمانی اطالق می  پیامبر اکرم

امامت و خالفت یعنـی جانشـینی پیـامبر در »اوید:  ماوردی در تعریف خالفت می 
تفتازانی در معنای خالفت به دو مسئله اشـاره  4«.اری از دی  و مدیریت امور دنیویپاسد
وجوب تبعیـت  (ب. در برپایی دی   جانشینی خلیفه از پیامبر اکرم (است: الف کرده

 5.از خلیفه
امامت عظمی و اماره را یکی دانسته و هر سه را به معنای ، معنای خالفترشیدروا، 
کـه هـر  اند سه کلمه ،منی ؤامامت عظمی و امارض م، خالفت» .داند میحکومت کردن 

  6«.ستمصالح دی  و دنیا تأمی سه به معنای ریاست و حکومت اسالمی در جهت 

 ادعای داعش درباره خالفت

دانـد و مـدعی اسـت: خلیفـه یعنـی  داعش نظام سیاسی خـود را نظـام خالفـت می
  7.در رهبری امت اسالمی جانشینی پیامبر اکرم 

داعشیان رسیدن به خالفت اسالمی را ،رزوی دیرینه اعضای خود و تمـام مسـلمانان 
                                              

 .337، صالمحیط فی اللغه احب ب  عباد،  .1

 .393-392، صلسان العربمنظور، جما  الدی  ابوالفضل،  اب  .2

 . 87، صنظام الخالفه فی الفکر االسالمی المعاصرسمضار،  الح، . 3

 . 7، صیات الدینیهاالحکام السلطانیه و الوالالماوردی، ابوالحس ، . 4
: 8553التفتـازانی، « وخالفتهم ثابته، ای نیابتهم ع  رسو  الله فی اقامه الدی ، بحیث یجب علی کافه االمـم االتبـا . »5

135. 

 .13، صالخالفهرشید روا، محمد، . 6

 . 3ص ،المختصر فی تعریف دستور الدوله االسالمیه و اهدافمالک،  البراء، ب  ابی. 7
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البته خالفتی که یک رهبر بیشتر نداشته باشد و تمـام مسـلمانان تحـت امـر او  ؛دانندمی
ی جهادی بعـد از ها ،نها برای تحقن ای  امر پیش قدم شده و بر خالف سایر اروه. باشند

. تردیدی در اعالم خالفت اسـالمی بـه خـود راه ندادنـد ،به دست ،وردن کمتری  قدرض
،نان با ابوبکر بغدادی به عنوان خلیفه مسلمانان بیعت کردند و اطاعـت از او را بـر همـه 

   1.کافر خواندند، خبر از روش اهل سنت بیواجب دانستند و مخالفان خود را 

کـه بـا ابـوبکر داعش با تقسیم مردم جهان به دوبخش کـافر و مسـلمان؛ کسـانی را 
و کسـانی را  تلقـی کردنـدبغدادی دشمنی کرده و او را به عنـوان خلیفـه نپذیرفتنـد کـافر 

مسلمان قلمداد کردند که برای محافظـت از دینشـان قیـام کـرده و رهبـری واحـد یعنـی 
  2.خالفت ابوبکر بغدادی را اردن نهند

برخـی از مـدعیان نـد کـه فقـط ا مدعی، ،نها با تقسیم خلفای اسـالمی بـه دو اـروه 
خالفه علی منهـاا النبـوه / »داعش خالفت خود را . اند   خالفت واقعا خلیفه مشرو  بوده

  3.داند می« خالفت بر اساس روش پیامبر

ترکی بنعلی که مدتی مسئو  هیئت شرعی داعش بوده و یکی از  احب نظـران ایـ  
التمکـی  الکامـل  القیافـه فـی عـدم اشـتراط»شـد در کتـابی بـا نـام  اروه محسوب می

روایتـی را از ، ی خالفت را بیـان کـرده و در مقدمـه کتـابها برخی از ویژای «للخالف
مانـد  نبوض تا زمانی که خدا بخواهد در میان شما باقی می»کند:  نقل می  پیامبر اکرم

دارد ،نگاه خالفت بر شیوه نبوض خواهد بود تا زمانی که  میوهر وقت که بخواهد ،ن را بر
ایری بـه قـدرض  دارد و حاکمان سـخت سپس ،ن را هروقت بخواهد برمی، بخواهدخدا 

پس از ،ن خالفـت بـر روش نبـوض ...  رسند و تا زمانی که خدا بخواهد خواهند ماند می
ای  روایت از روایاض معتبر ن د اهل سنت محسوب  4.خواهد بود و سپس سکوض کردند

   5.شودمی
                                              

  .3، صوجوب البیعه لخلیفه المسلمین ابوبکر الحسینی القریشی البغدادیلحمد، ابومالک، شبیه ا . 1

 .2همان، ص .2

  .11. همان، ص3
َذا َشاَء َأْن َیْرَفَعَها، ُثمَّ َتُکوُن خ  . 4 ُه َأْن َتُکوَن، ُثمَّ َیْرَفُعَها إ  یُکْم َما َشاَء اللَّ ُة ف  ُبوَّ ْنهَ  اَلَفة  َعَلیَتُکوُن الن  ُه  اا  م  ، َفَتُکوُن َما َشاَء اللَّ ة  ُبوَّ الن 

ا ُه َأْن َیْرَفَعَها، ُثمَّ َتُکوُن ُمْلک  َذا َشاَء اللَّ ا َأْن َتُکوَن، ُثمَّ َیْرَفُعَها إ  َذا َشاَء َأْن َیْرَفَعَها، ُثمَّ ، َعاوًّ ُه َأْن َیُکوَن، ُثمَّ َیْرَفُعَها إ  َفَیُکوُن َما َشاَء اللَّ
اَتُکوُن ُملْ  ة   ک  یَّ اَلَفة  َعَلی، َجْبر  َذا َشاَء َأْن َیْرَفَعَها، ُثمَّ َتُکوُن خ  ُه َأْن َتُکوَن، ُثمَّ َیْرَفُعَها إ  ْنَهاا   َفَتُکوُن َما َشاَء اللَّ ٍة ُثمَّ َسَکَت  م    .ُنُبوَّ

 .12357ش، 755، ص75، امسند احمدحنبل، احمد،  اب   . 5
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را در کتـاب « ا النبـوهتکـون خالفـه علـی منهـاثم »یعنی ، وی جمله پایانی حدیث
شـود مـرادش  میدهد روش   میاست و با قراینی که از ادامه کتاب به دست  پررنگ کرده

 . است  ای  است که خالفت داعش همان خالفت موعود پیامبر اکرم

نقل و اقـوا  مختلـف در  اانه را از پیامبر اکرم  او در ادامه حدیث خلفای دوازده 
انـد:    کـه فرموده  بنعلی با استناد به حـدیثی از پیـامبر اسـالم. کند باره را بیان میای  

در  در اسـالم بودنـد و برخـی دیگـر در انتهـای ،ن ( خلفای دوازده اانه) برخی از ،نها
مصداق ای  دوازده نفر را خلیفه او  تا معاویه همچنی  عمر ب  عبـدالع ی  ، خواهند ،مد

دو شـرط  باقیمانـدهنفـر  چهارداند؛ او درمورد  می ا را امام مهدیدانسته و ،خری  ،نه
 کند: ذکر می

نقـل   ای  کـالم را بـا اسـتناد بـه حـدیث پیـامبر. هستند  الف: از ذریه علی 
 در  یعنی یا علی تو هم ج ء خلفای ؛اند: انک لذو قرنیها   فرموده  کند که به علی می

  1.یعنی ،خری  خلفا از نسل تو هستند ؛هستیخری  أاسالم هستی و هم ج ء خلفای 

  2ند.،ور را فراهم می( عجل الله فرجه) ب: ای  افراد مقدماض ظهور حضرض مهدی
 ایرد: وی با ذکر ای  مقدماض ای  نتیجه را می

: خالفت ابوبکر بغدادی مشرو  بـوده و   نیـ  بـه ،مـدن او وعـده داده پیـامبراوال 
: ابـوبکر . را فراهم خواهد کرد امام زمان ض ظهورخالفت او مقدما :ثانیا  . است ثالثـا 

 .  و هاشمی است بغدادی از نسل امام علی

 نقد دیدگاه داعش در باب شرایط خلیفه

 شرایط خلیفه از منظر اهل سنت

ای  مسئله . سخ  یکسانی ندارند، دانشمندان اهل سنت در بیان شرایط خلیفه مسلمانان
ســت کــه نظریــاض مختلــف بــه عنــوان توجیــه کننــده و تــا حــد زیــادی ناشــی از ایــ  ا

بخش ،نچه عمال اتفاق افتاده و با توجه به شرایط اونـااون خلفـا و چگـونگی  مشروعیت
تـوان مـواردی را بـه  می، از ایـ  واقعیـت  رف نظر. است انتخاب ،نها  ورتبندی شده

                                              
  .3، صه فی عدم اشتراا التمکین الکامل للخالفهالقیافالبنعلی، ترکی ب  مبار،، . 1
اوینـد و در سـرداب  اویم با مهدی که روافـ  می مهدی که م  می» :اوید البته وی با نقل قولی از احمد ب  حنبل می .2

 «منتظر ظهور است، فرق دارد.
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، ،زاد بودن، ماز جمله: اسال، عنوان شرایطی که مورد قبو  عموم اهل سنت است برشمرد
قدرض داشـت  ، قریشی بودن، عالم بودن، مخفی نبودن خلیفه و ظاهر بودن درمیان مردم

یعلی حنبلی چهـار شـرط ذکـر  بیبرخی مانند قاوی ا. بر اداره کشور و حفظ مرزهای ،ن
ده شـرط  ،توان او را بنیانگذار سـلفیه نامیـدبرخی مانند احمد ب  حنبل که می 1ند.ک می

 . رشمرده استبرای امام ب

مقام قضاوض را بـاالتر از ، برخی از ب راان اهل سنت برای توجیه اعما  خلفای جور
اند فرق میان قضاوض و حکومت ای  است که امـام و یـا امیـر ااـر  امامت دانسته و افته

زیرا مبنای حکومت تسلط و غلبـه داشـت   ؛شودفاسن شد از امامت و امارض ساقط نمی
فاسن اسـت هنـوز امـام وخلیفـه  ؛ امادرض بر ادامه حکومت داردپس اار کسی ق ؛است

در طـو  تـاریخ اسـالم »اویـد:  توجیه ای  افتار خود می شود؛ البابرتی در میمحسوب 
باز  حابه از ،نها پیروی  ؛ اماحاکمانی بودند که با زور حاکم شدند و ظلم و جور کردند

   2«ند.ا کرده و پشت سرشان نماز خوانده

در حـالی کـه  ؛اند   از شـئون دیگـر دانسـته تر مسئله امامت را بسیار پـایی اهل سنت 
اویـد:  محمد مقدسی در کتاب لمعه االعتقـاد می بیا. است تر وظایف او از همه سنگی 

توان پشـت شود و میانجام می، حج و جهاد با اطاعت از هر امامی فاسن باشد یا عاد »
3.«سر امام فاجر نماز خواند

  

 داند:  میکند وجود برخی شرایط را الزم ن نی وقتی شرایط خلیفه را بیان میتفتازا

    ؛الف: افضل بودن از دیگران

 .  ب: معصوم بودن از اناه
امام با اناه کردن نسبت به خدا و ظلـم نسـبت بـه »اوید:  او بعد از بیان ای  نکته می

خلفای فاسن و فاجر در  شود و دلیل او نی  عدم ع   میبنداان خداوند از خالفت ع   ن
   4.«طو  تاریخ اسالم است

                                              
  .19، صاالحکام السلطانیهالفراء الحنبلی، ابی یعلی محمد ب  حسی ، . 1

  .857، ص3ا ،العنایة شرح الهدایه، محمد ب  محمد ب  محمود، البابرتی. 2
 ،الکواشف الجلیة للفروق بین السلفیة و الةدعوات الحزبیةة البدعیةةعثمان المصری، ابوعبداالعلی خالد ب  محمد،  ب . 3

  .25ص

 . 127ا ،شرح العقائد النسفیهالتفتازانی، سعدالدی  مسعود، . 4
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 عدم تحقق شرایط خلیفه درباره ابوبکر البغدادی

یشی بودن  الف: قر
اار چه اهل سنت هاشمی بودن را از شرایط خلیفـه مسـلمانان ندانسـته و قریشـی بـودن 

داعـش بنـابرای ، شود؛ اما قطعا هاشمی بودن ج ء فضایل محسوب می 1؛دانندکافی می
مدعی است ابوبکر بغدادی برای خلیفه شدن ایـ  فضـیلت   ا ذکر فضایل اهل بیتب

 دانند که نسبش از طرین امام هادی ،نان ابوبکر بغدادی را هاشمی می. را نی  داراست
همام االثـری کـه یکـی از  ـاحب نظـران اـروه داعـش  بیا 2.رسد می  به امام علی

 که کند یثی در فضیلت اهل بیت وانمود میبا ذکر احاد، شود در کتاب خودمحسوب می
پس محبت او طبن کالم رسو  خدا واجب بوده  ،چون ابوبکر بغدادی از اهل بیت است

اما دربـاره قریشـی بـودن بغـدادی  3؛تری  شخص برای خالفت مسلمی  استو شایسته
 کند که ابوبکر بغدادی از عشیره بوبـدری اسـت داعش ادعا می، تردید جدی وجود دارد
شوند؛ اما برخـی از ند و هم قریشی محسوب میا هم هاشمی که به واسطه اهل بیت 

   احب نظران قائلند که چنی  نسبتی درست نبوده و ابوبکر بغدادی از نسل ائمـه اطهـار
دکتر  الح حسی  از  احب نظران فرق معا ر معتقـد اسـت کـه شـجره نامـه . نیست

رای شـخص دیگـری بـه نـام شـیخ  ـبحی بـ، منتشر شده داعش برای ابوبکر بغـدادی
السامرایی از ب راان اهل سنت عراق است که توسط داعش به دروغ بـه ابـوبکر بغـدادی 

   4.نسبت داده شده است

  : عالم بودن
یکی از شروط الزم برای خلیفه مسـلمی  علـم بـه شـریعت اسـالمی و مصـادر احکـام 

 5؛اسـت دعای اجما  نی  کـردهبرخی مانند جوینی برای ل وم ای  شرط ا، اسالمی است
اسـت نشـانگر ایـ  اسـت کـه وی  اما ،نچه که از زندای نامه ابوبکر بغدادی منتشر شده

شیخ ابوعبداللـه محمـد منصـور از ، دانش دینی مورد نظر برای خالفت اسالمی را ندارد
                                              

 . 893 ، صاالقتصاد فی االعتقادمحمد، غ الی، ابوحامد محمد ب  . 1

 .5ص ،المختصر فی تعریف دستور الدوله االسالمیه و اهدافمالک،  البراء، ب  ابی. 2
  .3-7، صمد االیادی لبیعه البغدادیاالثری، ابی همام بکر ب  عبدالع ی ،  .3
 .الرقب،  الح حسی ، م  هو ابوبکر البغدادی خلیفه تنظیم الدوله. 4
 .182ص ،االمامه بین الماوردی و الجوینیه، عبدالغنی سلطان عبدالوهاب، الفقی. 5
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کتـاب خـود  در، ی سـلفی جهـادی عـراقهـا اساتید ابوبکر غدادی و رهبر یکی از اروه
، بـد اخـالق، دهم که او شخصی کـم حافظـهم  شهادض می»اوید: بغدادی میدرباره 

نداشته و در حـوزه  ز طرفی ابوبکر بغدادی سابقه افتاو ا 1.«جاهل و اهل هوا و هوس بود
علمیه اهل سنت عراق تحصیل نکرده و فقط فارغ التحصـیل دکتـرای علـوم اسـالمی از 

 .  از وی به چار نرسیده استهمچنی  هی  کتاب علمی است.  دانشگاه بغداد

 ج: آشکار بودن 
انـد؛ ،شـکار    شرط بعدی که تفتازانی و برخی دیگر از علمای اهل سنت به ،ن اشاره کرده

 خوانده داعش به ج  یـکخلیفه خود 2تبودن خلیفه و قابل دسترس بودن برای مردم اس
د دیگر در مجـامع عام ظاهر شد و اعالم خالفت کر بار که علنا در مسجد مو ل در مأل

 . ای  شرط خالفت را نی  دارا نیستبنابرای ، است؛  عمومی دیده نشده

 دیدگاه داعش درباره روش انعقاد خالفت 

  ی مختلفی برای مشروعیت انعقاد خالفـت خلفـا بیـان شـدهها در میان اهل سنت روش
برارفتـه از  هایی پسـی  و توان افت ،نها نی مانند شرایط خود خلیفه برداشت میاست که 

 .  است وقایع خارجی است که برای موجه جلوه دادنشان دالیلی نی  ذکر شده

خداوند متعا  در انتخاب خلیفه نقشی ندارد و  ،مهم ای  است که در نگاه اهل سنت
. با ای  حـا  کند کسب می...  مشروعیت خود را از طرین بیعت مردم یا، خلیفه مسلمی 

حکومت سالطی  و خلفـای زمـان را  ـبغه ، قرن پنجم از علما مخصو ا بعد از برخی
در نظر اهل سـنت بـر  3.اند   الهی داده و ،نها را نماینده خداوند در روی زمی  معرفی کرده

مردم واجب است که امام و خلیفه خود را نصب کنند و از نظر عقلی و نقلی ای  امـر بـر 
 کند:  لیل ذکر میتفتازانی در تبیی  ای  وجوب دو د. خداوند واجب نیست

اار کسی بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جـاهلی از » روایت مشهور (الف
ظاهرا مرادش ایـ   ؛ امادهد؛ البته وی چگونگی استدال  را توویح نمی«دنیا رفته است

تواننـد است و مردم وقتـی مـی است که در ای  روایت شناخت امام بر مردم واجب شده
                                              

 .7، صالدولة اإلسالمیة بین الحقیقة والوهمابوعبدالله محمد المنصور، . 1
 .125ا ،شرح العقائد النسفیهالتفتازانی، سعدالدی  مسعود، . 2
  .12ص  ،االسالم و اصول الحکمعبدالرزاق، علی، . 3
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 . ند که خودشان او را انتخاب کرده باشندشخصی را بشناس

تفتازانی امان کرده اسـت . و مرگ خلفا عمل مسلمانان بعد از رحلت پیامبر (ب
و خلفا را به علت انتخاب خلیفه به  که مردم به علت وجوب ای  امر حتی دف  پیامبر

 .  انداختندمی تأخیر

انـی جاعـل فـی »،یه شـریفه  بنعلی مفتی داعش با استناد به سخنان قرطبی در تفسیر
ای که حـرفش را  کند بر نصب امام و خلیفه اللت میای  ،یه د»اوید:  می« االرض خلیفه

، کنـد کـه مـراد از نصـب خلیفـه او در ادامه مشخص می 1.«بشنوند و از او اطاعت کنند
از اینکـه ،یـه مـورد   رف نظر. نصب او از طرین مردم و به واسطه اهل حل و عقد است

عجیب است چگونه او بـه وـمیر ، استناد بنعلی ربطی به نصب خلیفه رسو  خدا ندارد
ای  ،یه به  راحت مسـئله  که حالیدر  ؛است ا ال توجهی نکرده «انی»موجود در کلمه 

های متعددی که اهل سـنت بـرای  از میان روش. خدا دانسته نه مردم نصب خلیفه را کار
روش قهر و غلبه درمورد  بیعت اهل حّل و عقد و ،اند د خالفت برشمردهمشروعیت انعقا

 . ایرد ادامه مورد بررسی قرار می ابوبکر بغدادی مطرح شده است که در

 بیعت اهل حل وعقد( 1
که خالفت  ای  نصب خلیفه، داعش پس از تکفیر تمام حاکمان کنونی کشورهای اسالمی

نتیجه ابـوبکر بغـدادی را بـه  در، اند شد واجب دانستهتمام مسلمانان را به عهده داشته با
اار چه خالفت بغدای با روش قهر و غلبه نی  قابـل بررسـی   2.اند   ای  منصب نصب کرده

کیداما داعش ؛ است  دارد که انتخاب او توسط بیعـت اهـل حـل و عقـد انجـام شـده تأ
عقد است که در  به نظر داعش تنها روش انعقاد خالفت  حیح بیعت اهل حل و. است

نـد کـه ایـ  ا ،نها مدعی، ای   ورض منتخب ،نها باید تمام شرایط خالفت را داشته باشد
زیرا علما و ب راان و شیوخ عشایر عراق و شـام بـا  ؛شرط در ابوبکر بغدادی محقن است

  3.اند   او بیعت کرده

عـش دا، یکی از اشکاالض مطرح شده درباره خالفت ابوبکر بغـدای ایـ  اسـت کـه
                                              

 .3، صالقیافه فی عدم اشتراا التمکین الکامل للخالفهکی ب  مبار،، البنعلی، تر. 1
 .15، صبیعه االمصار لالمام المختارالحطام، ابی جعفر، . 2
 .17. همان، ص3
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است  ای از اطرافیان بغدادی را به عنوان بیعت اهل حل و عقد به حساب ،ورده بیعت عده
: باید تمام اهل حل وعقد با خلیفه بیعت کنند که حالیدر  : اهـل حـل و عقـد . اوال  ثانیـا 

ااهی داشته باشند تا بتوانند افراد خبره و توانمنـد را انتخـاب  شرایط خا ی مانند علم و ،
 اوید:  است که می تیمیه پناه برده  ب ش در جواب ای  اشکا  به کالمی از اداع 1.کنند

اند، در اجما  معتبر در بحث    یا اروهی  شکی نیست که مخالفت یک یا دو نفر و»
ااه اجماعی بر امامت   زیرا اار اجما  همه معتبر بود هی ؛زندانتخاب خلیفه ورر نمی

  2«.شد میشخصی منعقد ن

ناد به ای  کالم قائلند که در بیعت ابوبکر بغدادی عده معتنابهی از ب راـان ،نها با است
ی اطرفیـان هـا با نگـاهی بـه زنـدای و ویژای. انداهل حل و عقد حضور داشته عشایر و

ایـ  دو  کـه تـوان افـت مـیعقد در دولت او بـه راحتـی  ابوبکر بغدادی و شورای حل و
 .  ا کافی نیستاشکا  به داعش وارد بوده و توجیهاض ،نه

،یا انتخاب اهل حل و عقد به تنهایی کافی است یا باید مردم نی  با او بیعت کنندو در 
. میان قائلی  به  حت انتخاب خلیفه توسط اهل حل و عقد نیـ  اختالفـاتی وجـود دارد

شرط  حت خلیفه منتخب اهل حل و عقد ای  است که مردم اجمـا   :اویند برخی می
انـد کـه وی    ای  اروه به کالم اسحاق ب  عمار استناد کرده 3.اشته باشندتام بر امامت او د

م  ماض ولیس له امام » در جواب کسی که پرسید مراد از امام در روایت پیامبر اکرم 
پاسخ داد: امام کسی است که تمام مسـلمانان بـر امامـت او ، کیست« ماض میته جاهلیه

اما باید همه اهل حل و  ؛اجما  امت الزم نیستبرخی دیگر معتقدند که  4.اجما  دارند
ای  اروه در واقـع بـرای اینکـه مخالفـت . عقد بر امامت شخص اتفاق نظر داشته باشند

را توجیه کنند و ،نها را از اناه مخالفت با امـام و  برخی از  حابه با امامت امام علی 
ی  علـی مـؤمنامامـت امیرال خلیفه زمان که اهل سنت نی  ،ن را قبو  دارند مبرا کننـد بـه

عمـرو ، اند که امامت ایشان به دلیل عدم اجما  ب راان  حابه مانند معاویه   اشکا  کرده
                                              

 .173-175ص ،االمامه العظمی عند اهل السنه و الجماعهالدمیجی، عبدالله ب  عمر، . 1
 .13، صاربیعه االمصار لالمام المختالحطام، ابی جعفر، . 2
 .137ص ،االمامه العظمی عند اهل السنه و الجماعهالدمیجی، عبدالله ب  عمر، . 3
، 1، امنهاج السنه النبویه فی نقض کالم الشیعه القدریهتیمیه الحرانی، تقی الدی  ابی العباس احمد ب  عبدالحلیم،  اب . 4

 .118ص
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  1.مخدوش است...  عایشه و، زبیر، ب  عاص

 ،تیمیـه بـ محمد مبار، از  احب نظران سلفی قائل اسـت بـا توجـه بـه نظریـاض ا
ایـ   دربیعت اهـل حـل و عقـد کـه  (با روش بیعت دو مرحله دارد: الف انتخاب خلیفه

 .  شود میمرحله شخص کاندیدای خالفت 

  2.رسدبیعت همه مسلمی  که در ای  مرحله به خالفت می (ب 

هدف ا لی از انتخاب امام که همان متحد »اوید:  وی به نقل از ابوحامد غ الی می
او بیعـت  شـود کـه اکثریـت مـردم بـاوقتی حا ل می ،استکردن مسلمی  و اقتدار ،نه

انـد: ااـر تمـام    نظران در ای  مسئله قائل به تفصیل شده و افته برخی از  احب 3.«کنند
اار فقط بخشی از امت اسـالم بـا  ؛ اماشودامت با کسی بیعت کنند به او خلیفه افته می

بلکه او امیر و حـاکم همـان  ؛توان خلیفه مسلیم  افتکسی بیعت کرده باشد به او نمی
  4.قسمت است

انـد    ای محدود با او بیعت کرده طبن ای  دیدااه امثا  ابوبکر بغدادی که عده بنابرای ،
تواند ادعای خالفت بر تمام امت نمی ؛ اماشودفقط امیر و حاکم همان بخش شمرده می

اسـتراتژی داعـش ایـ  اسـت کـه ، اران به افته تحلیل که در حالی ؛اسالم را داشته باشد
در ،نجا ارکان یک حکومـت  کند سریعا   ی کوچک را نی  تصرف میحتی وقتی یک روستا

ی بیعت کننداان نی  نظریاض ها در میان اهل سنت درباره تعداد و ویژای 5.کند می پارا بر
مختلفی وجود دارد؛ برخی قائلند که باید همه مسلمی  بیعت کننـد و برخـی دیگرماننـد 

و بعضـی ماننـد جـوینی فقـط  6،نسـتهبیعت اغلب مردم را کافی دا رشیدروا مودودی و
شـود را کـافی  میمدن شوکت و اقتدار خلیفه ،بیعت کسانی که بیعت ،نها باعث به وجود 

  7.دانسته است

اما  ؛داند،ن را از شرایط انعقاد خالفت می داعش نی  بیعت عموم مردم را قبو  دارد و
                                              

 .133، صدونخل مقدمه ابنخلدون الحضرمی، عبدالرحم  ب  محمد،  اب . 1
  .839، صتیمیه فی الدوله و مدی تدخلها فی المجال االقتصادی آراء ابنالمبار،، محمد،   . 2
  .132. همان، ص3

ة  . 4 الفة  اإلسالمَیّ ة   -السقاف، علوی ب  عبدالقادر، إعالُن الخ  ة  واقعَیّ   .رؤیة  شرعَیّ
 .19، صعالم داع  خفایا و اسرارقاسم، یاسر جاسم، . 5
  .55ص ،نظریه االسالم و هدیه لی السیاسه والقانون والدستورلمودودی، ابواالعلی، ا .6

  .155ص ،االمامه بین الماوردی و الجوینیالفقیه، عبدالغنی سلطان عبدالوهاب، . 7
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  و حتی بیشـتر ،نهـا بـا به علت فرار از اشکاالض احتمالی مانند عدم بیعت همه مسلمی
بیعت همـه ، اوید: مراد از بیعت مردم نظریه سوم را قبو  کرده و می،  خلیفه خود خوانده

، طـالب علـم، ب راـان قبایـل، بلکه مـراد بیعـت ب راـان ،نهـا ماننـد تجـار ؛،نها نیست
داعـش ادعـای  زیرا ؛البته باز اشکا  به داعش مطرح است 1؛مجاهدی  و مانند ،نهاست

حـداقل الزم اسـت ب راـان تمـام بنـابرای ، تمـام مسـلمی  را دارد؛  ت عظمـی بـرخالف
ای خـاص در منـاطن تحـت سـیطره  کشورهای اسالمی با ،نها بیعت کنند و بیعـت عـده

ااـر »اویـد:  تیمیه نی  می ب که ا چنان، داعش ،ن هم از ترس جان و مالشان کافی نیست
حـل و عقـد تمـام نـواحی بـا او بیعـت کسی ادعای امامت عظمی بکند باید اکثر اهـل 

2.«کنند
  

عالم مغربی شیخ محمد فی ازی با اشکا  به داعش در عـدم بیعـت مـردم بـا خلیفـه 
چه کسی بغدادی را بر بیش از یک میلیارد مسـلمان خلیفـه قـرار  :پرسدخود خوانده می

ن وی با استناد به کالم عمر ب  خطاب که افت: کسی کـه بـا شخصـی بـدو. است  داده
کنـد کـه منظـور تصریح مـی، مشورض با مسلمانان بیعت کند ل ومی ندارد اطاعت شود

    3.عمر ای  بوده که خالفت باید با اجما  دو  اسالمی و علمای اسالم باشد

اویند: هی  کسی در خالفـت ابـوبکر  طرفداران داعش در جواب چنی  اشکالی می
خالفـت او فقـط بـا  ؛ امـادارنـدشک نداشته و مسلمانان اجما  بر  حت خالفت وی 

و  شـده بنی سـاعده محقـن شـد و خلیفـه مسـلمی  فای از مسلمانان در سقی بیعت عده
طور مستقیم در سقیفه با او بیعت نکـرده بودنـد نیـ  ملـ م بـه اطاعـت از او  کسانی که به

شدند و اطاعت از دستوراض او برای همه مسلمی  واجب و تخلف از دستوراتش انـاهی 
اما واقعیت ای  است که عمر ب  خطاب امت را از بیعتـی  ؛شددنی محسوب مینابخشو

 .  حذر داشت خواند بر میمانند بیعت ابوبکر که ،ن را فلتة و کاری حساب نشده 

                                              
 .13، صبیعه االمصار لالمام المختارالحطام، ابی جعفر، . 1
، 1، امنهاج السنه النبویه فی نقض کالم الشیعه القدریهب  عبدالحلیم، تیمیه الحرانی، تقی الدی  ابی العباس احمد  اب . 2

 . 575ص
  .اسعدی، محمد، خالفه بغدادی اخطاء فقهیه قاتله . 3
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 روش قهر و غلبه (0
، ااـر کسـی داننـد مـیی انتخاب خلیفه را روش قهـر و غلبـه ها اهل سنت یکی از روش

صرف کرده و خودش را خلیفه مسلمی  نامـد بـر مسـلمانان ای را ت توانست با زور منطقه
  1.واجب است از او اطاعت کنند

؛ شـود مـیغلبه ادعای خالفت کرد خلیفه مسلمانان  به نظر داعش اار کسی با زور و
هـا در بیـان علـت ،ن در ایـ   ـورض الزم نیسـت شـرایط خلیفـه را داشـته باشـد ،ن اما
 ؛الفت قرار ارفت  در موقعیت بد و بدتر استعلت انتصاب ای  شخص به خ اویند: می

  2.خالفت ای  شخص باعث وررهای بیشتر به مسلمانان خواهد شدنکردن زیرا قبو  

تـری  روش بـه  داعش برای اینکه به دیگران ثابت کند خلیفه ،نها بـا بهتـری  و مقبـو 
امـا  ؛ددانـ میخالفت بغدادی را از طرین انتخاب اهل حل و عقد ، است خالفت رسیده

رسد مشروعیت خالفت بغدادی طبن روش قهر و غلبه نی  قابـل نقـد اسـت و به نظر می
در اولی  نگاه به ماجرای خالفت ابوبکر بغدادی ایـ  روش بیشـتر خـود را نمایـان  اتفاقا  

زیرا بر همه عیان است که داعش با قتل بیگناهان زیادی توانست مناطقی را در  ؛سازدمی
ف و بعد از ،ن بدون اینکـه ب راـان اسـالم بـا او بیعـت کننـد اعـالم عراق و سوریه تصر
امـا شـرایطی دارد و  ؛اار چه ای  طرین مورد قبو  اهل سنت اسـت. خالفت عظمی کند

کـه از  اسـت شرط ا لی ،ن اقتدار و تمکی  به معنای قدرض داشت  برای ایجاد حکومت
 . خالفت داعش با چالش جدی مواجه است ،ای  نظر

 .داننـد مـیاهل سنت شـرط الزم بـرای خالفـت را مسـئله اقتـدار و تمکـی   علمای
خلیفه را متحد کردن  هدف نهایی از انتخاب امام و، ابوحامد غ الی از ب راان اهل سنت
شود مگـر  میداند که به نظر او ای  هدف حا ل ن میمسلمی  و رفع اختالفاض میان ،نها 

به اعتقاد او اار بعـد از وفـاض بنابرای ، است؛  با وجود حاکمی که دارای اقتدار و شوکت
کسی قیام کرده و ادعای امامت کند به علت توانایی و اقتدارش امامـت او ، امام مسلمی 
  3.شود میاطاعت از او واجب  منعقد شده و

                                              
  .9، ص17، ا فتح الباری   شرح صحیح البخاریالعسقالنی، احمد ب  علی ب  حجر، . 1
 .17، صبیعه االمصار لالمام المختارالحطام، ابی جعفر، . 2
  .897-895، صاالقتصاد فی االعتقادغ الی، ابوحامد محمد ب  محمد،  .3
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تـوان افـت شـرط  مـیبا توجه به مجمو  سخنان ب رااه اهل سنت در بحث امامـت 
شـود و اـاه  مـیتسلط است که ااه توسط قهر و غلبه حا ل ا لی مد نظر ،نها اقتدار و 

 .  شود خلیفه قدرض اداره کشور را داشته باشد میتوسط بیعت ب راان قوم که باعث 

اویـد:  بنعلی مفتی داعش می، داند میداعش نی  وجود ای  شرط برای خلیفه را الزم 
دولـت اسـالمی شکی نیست که خالفت نیاز بـه قـدرض و تمکـی  دارد و ایـ  شـرط در 

ی جهادی دیگر اار چه هدف ا ـلی تشـکیل خالفـت ها اما به نظر اروه ؛حا ل است
ایـ  کـار اسـت کـه هنـوز  اما شرط ،ن داشت  اقتدار و قدرض الزم بـرای ؛اسالمی است
 .  اعالم خالفت از سوی داعش زود بوده استبنابرای ، ؛ حا ل نشده

 مسئله حدیث اثنا عشر

یه پردازان اهل سـنت و از جملـه حامیـان خالفـت ابـوبکر مشکل دیگری که عموم نظر
با روایـت دیگـری از « الخالفه بعدی ثالثون سنه»تناق  روایت  اند هبغدادی با ،ن مواج

همواره ای  دی  ع ی  است تـا دوازده خلیفـه بیایـد » اند:   است که فرموده پیامبر اکرم 
  1.«که همه ،نها از قریش هستند

، تنها برای دوازده نفر ؛ امااند   اینجا نی  از کلمه خلیفه استفاده کرده در  پیامبر اکرم
طبن ای  فرمـایش . اند   خالفت را منحصر در سی سا  کرده، درحالی که طبن روایت او 

بلکه تمام کسانی که بعـد از خلفـای  ؛توان ابوبکر البغدادی را خلیفه مسلمی  نامید مین
یی هـا اند برای رفع ای  اشـکا  جواب ادعای باطلی کردهاند راشدی  ادعای خالفت کرده

 بنـابرای ، 2ت؛اسـ عنوان  اثنا عشر امیر ،مده ، مثل اینکه در بخاری به جای خلیفه اند هداد
  3.اند راویان در حدیث دخل و تصرف کرده ،است  شاید در ،نجا که خلیفه ،مده

اوینـد: مـراد از  ،نهـا می، از طرف طرفداران داعش اسـت  که داده شده  جواب دومی
بـه نظـر ،نهـا ، خالفه علی منهاا النبوه است نه هر نـو  خالفتـی ،خلیفه در روایت او 

خالفتشــان کــامال طبــن روش و ســنت ، بیشــتر حاکمــان بعــد از دوره خلفــای راشــدی 
تیمیـه  بـ چنانکـه ا ؛اسـت بـه ،نهـا خلیفـه افتـه شـده است و تسـامحا   نبوده پیامبر

                                              
  .1358، ص7ا ،صحیح مسلممسلم،  القشیری النیسابوری، ابی الحسی  ملسم ب  الحجاا ب . 1
  .7397ش ،8735، ص7، افتح الباری   شرح صحیح البخاریالعسقالنی، احمد ب  علی ب  حجر، . 2
  .175، صحقیقه تنظیم الدوله داع رو احمد؛ و یعقوب النوفی، ابی زیاد محمد محمود، ساداض الشیخ، ابی سفیان عم. 3
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اار چـه ،نهـا ملـو،  ؛ان به حاکمان بعد از خلفای راشدی  خلیفه افتتو می»اوید:  می
خالفـت  اما ابوبکر بغدادی طبـن راه و روش پیـامبر 1؛«دبوده و خلیفه پیامبران نیستن

اما واقعیت ای  است که ،شـکار  2؛شود میپس خلیفه واقعی مسلمی  محسوب  ؛کند می
ی بـ رگ همچنـی  ها قـدرضشدن روابـط سیاسـی ایـ  جماعـت بـا دشـمنان اسـالم و 

 هـر. .. و هـا یی مبالغه ،می شان در قتل عام و شکنجه بیگناهـان و ویرانـی ،بادانها روش
اونه ادعایی مبنی بر ادامه دادن سنت رسـو  خـدا از سـوی ،نـان را بـه ادعـایی ا افـه و 

 . قابل قبو  تبدیل کرده استغیر

 گیری  بندی و نتیجه جمع
از ای  رهگـذر . بودن ،ن بر نظریه خالفت استوار استاساس حکومت داعش و اسالمی 

. اند ایشان خالفت البغدادی را در امتداد خالفت اسالمی از  در اسالم تاکنون قرار داده
ابوبکر بغدادی را واجـد  سعی کرده اش،  برای خلیفه خودخواندهسازی  فضیلتبا داعش 

، هاشم یا قـریش ساب به بنیهایی همچون انت ویژای. همه معیارهای خالفت معرفی کند
 های که همه ای  ویژای...  در دسترس بودن و، علم به شریعت و مصادر احکام اسالمی

 .  حداقلی نی  برای وی مخدوش است

فاقد تمـامی ، خلیفه خود خوانده ایشان در ای  مقاله نشان دادیم که خالفت داعش و
ازان ایـ  جریـان بـرای توجیـه پـرد فته بوده و تالش نظریههای پیش ا شرایط و  الحیت

اوال  بنــابرای ، مشـروعیت ایــ  خالفــت بــر اســاس کتــاب و ســنت ناکــام بــوده اســت؛ 
اش با مبانی موجود در منـابع اهـل تسـن   سازی داعش برای خلیفه خود خوانده فضیلت

بـر معیارهـای  سازاار نیست و ثانیا  مشروعیت سازی خالفـت ابـوبکر بغـدادی بـا ابتنـا
ذکر شده  های در اندیشه سیاسی اهل تسن  تعارض دارد و حتی از حداقلساز  مشروعیت

عـدم ، از نقدهای معرفتی به جریان انحرافـی داعـشبنابرای ، ؛ است در معیارها محروم
 .  شود می حا لانطباق نظام سیاسی داعش با اندیشه سیاسی اهل تسن  

  

                                              
  .85، ص75، امجموع الفتاویتیمیه حرانی، تقی الدی  ابی العباس احمد ب  عبد الحلیم،  اب . 1
  .175، صه داع حقیقه تنظیم الدولساداض الشیخ، ابی سفیان عمرو احمد؛ و یعقوب النوفی، ابی زیاد محمد محمود، . 2
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