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 ٣  ی در: حدیث غربت اسالملتأم

  
  مهربان ی هبه نام خداوند بخشند

  
محبوبانش درود  ی همحّمد و همگوییم و بر حضرت خداوند سبحان را سپاس می

  .فرستیمو رحمت می
نقل شده که فرموده اسـت:  -صلی الله علیه و آله و سلم  – از پیامبر ارجمند اسالم

یبی آغاز « یبـانبـه حـال خوشـا  شد و ماننـد سـابق غریـب خواهـد شـد واسالم با غر ایـن » 1غر
  تحّقق یافت. -ص  - بینی پیامبر پیش

فـت اّما وقتی خالبردند بسر میسعادت  مسلمانان در خیر وخلفای راشد در زمان 
و افکند بر زندگی مسلمانان سایه دوباره جاهلی  فرهنگ اسالمی از بین رفت به تدریج

و  این غربـت داستان نامأنوس گشت وو نان غریب در میان آحیاتبخش اسالم  ی هبرنام
  است.آن بسیار طوالنی تلخ و دردآور تبعات 
حاضر به اختصار از غریب بودن و از غربت بیرون آمدن و دوباره غریب  نوشتار در
 –زاده مفتـیکاکـه احمـد امـام المتقـین و مجاهـد کبیـر و تـالش دین اسـالم  گشتِن 

و راه اسـالم  در ایـن عصـر بـرای احیـای بیـنش - درجاتش در دار رحمت واالتر بـاد
مسـلمان  پژوهـاندانـش نـزد این وجیـزه استامید  میان آمده است.ه سخن ب راستین

  قرار گیرد. آنان ی هاستفادمقبول افتد و مورد 
  (حديث نبوي) »بَدأ االسالم غریباً و سیعود ک بَدأ فطوبی للغرباء«

                                                            
این حدیث که از احادیث مسّلم نبوی بـه  »بَدأ االسالم غریباً و سیعود ک بَدأ فطوبی للغرباء«-١

 ٢١بـا  )القول هستندمّتفق -ص  - دانشمندان اسالمی در صّحت صدور آن از پیامبر(رود شمار می
 )...و سـیعود غریبـاً ...» (غریباً « آن را با تکرار -رحمه هللاّ - عبارت مختلف نقل شده است، امام مسلم

) ٣٠٧ص ١١(ج »تاریخ بغداد« در -علیه الرّحمة– در صحیح خود ثبت کرده است اّما خطیب بغدادی
در اطالعیه کاکه احمد و  )١٧٣ص ۴(ج »القرآنحکام الجامع ال « در تفسیر -علیه الّسالم– و امام قرطبی

 اند.نقل کرده »غریباً « حدیث مزبور را بدون تکرار )١٧۵(ص »کردستان ی هدربار«ها و کتاب و نامه



 ی در: حدیث غربت اسالملتأم  ۴

  اسالم با غریبی آغاز شد
 پانزده قرن قبل جوامع بشری بـه ویـژه مـردم خاورمیانـه و بـاالخص سـاکنان شـبه

عربستان از لحاظ عقیده در آخرین حد از انحطاط و جاهلّیت قرار داشـتند و  ی هجزیر
  بردند.در گمراهی آشکار به سر می نیزاخالق و رفتار و زندگی  ی هجنباز 

 ی هبا وجود اینکه مردم به وجود آفریدگار یکتـا اعتقـاد داشـتند اّمـا چـون از عقیـد
هـای مجّسـمهآنـانور بودنـد. وطهای نداشتند؛ در شرک و خرافات غصحیح دینی بهره

و مقّربان درگـاه خـدا  ءتراشیدند و آنها را نماد اولیاچوبی و سنگی را با دست خود می
را در دنیـا و شـفاعت در آخـرت را از ایشـان پنداشتند و شفای دردها و رفع نیازهـا می
  پرداختند.طلبیدند و به تقدیس و تعظیم آنها میمی

و پایین برقرار بـود. اقلّیتـی زوردار و اسـتثمارگر بـه کمـک  میان مردم، طبقات باال
خانه بـر اکثریـت مـردم محـروم و ای فریبکار تحت لوای دین و به نام متوّلیان بتعّده

-مـی زحمتکش مسّلط بودند و با غارت دسترنج و حاصل زحمات آنان خوشـگذرانی

تحقیـر بـه عمـوم  ی هدید خود ارزش قائل بودند و همواره به ی هکردند و تنها برای طبق
  نگریستند.مردم می

تفاوتی نسبت به یکدیگر و حتی کینه و محّبتی و بیروابط افراد جامعه بر اساس بی
ای ناچیز سالیان متمادی آتش کینه و عداوت دشمنی استوار بود و چه بسا بر سر حادثه

  داشتند.را میان خود افروخته نگاه می
بندگی خداوند متعال پرستش طـاغوت بـر سـرزمین  طور کّلی به جای عبادت وبه

حجاز حاکم بود در نتیجه انسانها از فطرت سالم خداگرایی منحرف گشته و بـا ارزش 
رفـت؛ در چنـین انسانی و منزلت واالیشان بیگانه بودند و فرصت عمرشان به هدر می

ری شرایطی خدای متعال برای هـدایت و نجـات بنـدگانش محّمـد امـین را بـه پیـامب
  برگزید.

دعوتش را با غریبـی  -علیهم الّصالة و الّسالم- مانند سایر پیامبران -ص  - پیامبر اکرم
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بایست مردمـی می -ص  - حبوبم للعالمینةرحمرا که چ »غریباً  بَدأ االسالم« آغاز کرد
گرفتار در منجالب شرک و بـه خـواب سـنگیِن غفلـت رفتـه را بیـدار نمایـد و اسـالم 

عّزت آفرین را به انسانهایی عرضـه کنـد کـه روانشـان بـا قبـول ذّلـت و بخش و  حیات
احساس حقارت شکل گرفته بود و آنان را از تاریکی و سرگشتگی بـه روشـنایی ایمـان 

باز شود و بـه قـدر و متعال چشم دلشان  توحید و بندگی خداوند ی هفراخواند تا در سای
خـود  ی هگردنـد و بـه کمـال شایسـتمنـد برند و از حیات حقیقی بهـرهمنزلت خود پی

برسند. براستی ناآشنا و نامأنوس بودن چنین پیام و رسالتی برای چنان انسانهایی کامًال 
  طبیعی بود.

صـلح و عشـق و محّبـت و بـرادری و آزادی و  آورپیـام -ص  - رسول محبوب خدا
مندی از نـور و رحمـت الهـی را با بهرهانسانها کرد مردم بود او تالش میعدالت برای 

پی ببرند. اگرچـه  )٧٠اسراء/( ﴾آَدمَ  بَِني كَرَّْمَنا لََقدْ ﴿آشنا گرداند تا به کرامت واالی خود 
اسـتکبار و خودپرسـتی، پیـامبر و مملـو از تـوزی و با قلبی آلوده به کینـهدشمنان دین 

دیـار  شـهر وتعـالی از بنـدگی اللـه هـا کردنـد و آنـان را بـه جـرممسلمین را شـکنجه
آور و هـای سرسـاممحبوبشان اخراج نمودند و با خشونت و بیرحمی و پرداخت هزینه

پیـامبر های مکرر سالها جنگ را بر پیامبر و یارانش تحمیـل کردنـد؛ اّمـا لشکرکشیبا 
 2خواسـتسوخت و خیر و سعادت آنـان را مـیرحمت همواره برای دشمنانش دل می

َ  يَكُونُوا أَالَّ  نَْفَسكَ  بَاِخعٌ  لََعلَّكَ  ﴿   )۶کهف/( ﴾ ُمْؤِمِن

  اسالم از غربت بیرون آمد
 َقْبـُل  ِمـنْ  كَـانُوا َوإِنْ ﴿ از میان مردمی غرق در گمراهـی -ص  - رسول نور و رحمت

ٍ  َضَاللٍ  لَِفي َ  كُْنُتمْ ﴿3بهترین اّمت را ساخت )٣(الجمعه/ ﴾ُمِب ْ ـةٍ  َخـ  ﴾لِلنَّـاِس  أُْخرَِجـْت  أُمَّ

                                                            
 توضیح در بخش حواشی -٢
  توضیح در بخش حواشی  -٣
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بـا  انسانهای نمونه و صالحی پرورش داد کـه ،نظیرآن استاد و مربی بی .)١١٠عمران/ آل(
بعـد از انبیـاء بـه  )٧۴(انفـال/ ﴾َحقـا الُْمْؤِمُنـونَ  ُهـمُ  أُولَِئكَ ﴿ از ایمان حقیقی مندیبهره
ِ  ِعْندَ  َدَرَجةً  أَْعظَمُ ﴿ ترین مرتبه و منزلت نزد خدا رسیدند عالی اسـوه و و  )٢٠(توبـه/ ﴾هللاَّ

ُ  َرِيضَ  ِبإِْحَسانٍ  اتََّبُعوُهمْ  َوالَِّذينَ  ﴿ مقتدای دینی مردم گشتند . )١٠٠(توبـه/ ﴾...وَ  َعـْنُهمْ  هللاَّ
پرسـتی را کـه فرسا مظاهر شرک و بـتوقفه و طاقتطی بیست و سه سال تالش بیاو 

هـا نابرابریبساطی فریبکارانه برای استثمار مردم محروم و غارت دسترنج آنان و توجیه 
تحقیرهـا و پایمـال نمـودن حقـوق اجتمـاعی و ارزشـهای انسـانی آن بدترین عامل و 

بینوایان بود، در هم پیچید و بنیان ظلم و فساد را ویران نمود و بردگی و بنـدگی انسـان 
و کینـه و باریتعـالی بیرحمـی  ی هخاصـبرای انسان را از بین برد و به لطـف و عنایـت 

مسـلمین شـکوفا و محّبت و صمیمیت و همدلی در قلـوب  ه شدعداوت از دلها زدود
  ی برخوردار شدند.عدالت و آزاد شد و از

ِ  ِديـنِ  ِيف  يَـْدُخلُونَ  ﴿ گرویدن عمـوم مـردم بـه اسـالمباری با  ، )٢نصـر/( ﴾ أَْفَواًجـا هللاَّ
بعد از وفات حضـرت پرستی و بدیها رهایی یافت سرزمین حجاز از ستم و فساد و بت

شد یعنـی  -ص  - شورای مهاجرین و انصار جانشین رسول خدا -ص  - مرتبتختمی 
و آموزشهای نبـوی  )٣٨(شوری/ ﴾بَْيَنُهمْ  ُشوَرى َوأَْمرُُهمْ ﴿طبق ارشاد الهی  آن یاران با وفا

را  )-سـالم ّهللا علیـه- حضرت ابوبکر صّدیق(مسلمین  ی هخلیف شورایی تشکیل دادند و
امپراطـوری دو از بنـدگی  مجـاور هایستمدیدگان سرزمیننجات افتخار  و 4برگزیدند

ــانی  ــد انس ــدین ض ــای راش ــار خلف ــران و روم در روزگ ــتای ــان نصــیب دس پروردگ
   .5و سایر مسلمانان آزادیخواه شد -ص  - محبوب للعاملینةرحم

                                                            
 توضیح در بخش حواشی -٤
 توضیح در بخش حواشی -٥
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  اسالم دوباره غریب شد
در میـان گروهـی از مؤمنـان بوجـود آیـد محّبـت و  معنـوی اخـّوت ی هوقتی رابط

گـرفتن در خیرخواهی و ایثار و فداکاری و تکریم یکدیگر و اتحاد و همـدلی و سـبقت
یابـد و از کینـه و ها در آن جمع جریـان مـیخیرات و تعاون و همیاری در انجام نیکی

تحقیـر  بودن و نداشتن احساس مسـئولیت نسـبت بـه دیگـران وتفاوتبدخواهی و بی
همدیگر و رقابت ناسالم و خودخواهانه در میان آنان خبری نخواهد بود. اینجاست که 

َـا( بیـان شـده اسـت »َحصـر«حجرات که بـه صـورت  ی هسور ١٠ ی هآیبه حکمت  َّ  إِ
شویم با وجـود بـرادری و متوجه می بریممیپی) فقط مؤمنان برادرند = إِْخَوةٌ  الُْمْؤِمُنونَ 

یابـد بختی و رشد و پیشرفت جامعه تجّلی میفضایلی به عنوان عوامل نیکایمانی چه 
کنـد سـالمی را بـه سـقوط و انحطـاط تهدیـد مـی ی هجامعو از چه رذایلی که حیات 

  آید.جلوگیری به عمل می
به گواهی آیات قـرآن و اخبـار و روایـات معتبـر اسـالمی بـا که اشاره شد همچنان

 ی هجنبـمهـاجرین و انصـار از  -ص  - ضـرت رسـولزشـی حپرورشـی و آمو ی هبرنام
 ی هترین مراتب کمال انسانی رسیدند و از جنبـبه عالی -بعد از انبیاء –درونی و فردی 

نمود ظاهری و اجتماعی به لطف و مدد الهی اّتحاد و همدلی موّحدانه و خداپسـندانه 
محبوبان خدا تجّلی  در میان آنبا ویژگیهایش نظیری و در یک کالم برادری ایمانی بی

  پیدا کرد و سرمشق نیکویی برای سایر مسلمانان شدند.
ینکه به ا نخستبا وجود دو مشّخصه از غربت بیرون آمد؛ بطور کّلی در واقع اسالم 

اتحـاد و همـدلی و  -ص  - فراواِن پیـامبر نـور و رحمـت الشتیاری خداوند متعال و 
اینکـه بـرای حفـظ وحـدت و  دّومد، برادری ایمانی در میان اصحاب کـرام ایجـاد شـ

امور اجتماعی مسلمانان بـر اسـاس شـوری  ی ههم اخّوت، خدای متعال مقّرر فرمود
  باشد.

 شـودمـیرمود که اسالم دوباره غریب بینی فپیش هام رّبانیلبه ا -ص  - پیامبر اکرم
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یعنی دوباره مـردم از لحـاظ عقیـده و شخصـّیت و زنـدگی بـا  »و سیعود ک بَـدأ«...
یگر گویی حضرت رسول به عبارتی د معیارهای اسالم فاصله خواهند گرفتو موازین 

  اعالم فرمود:
اسالمی مفاهیم و معانی ایمان و تقـوی در  پرورش و آموزش ی هبرنام ی هاگر بوسیل

عموم مردم حجاز از  جاهدت آناناثر مشخصّیت پیشگامان اّمت تجّلی پیدا کرد و در 
ستم و اسارت و حقارت نجات یافتند و به شکوه و عّزت رسـیدند ایـن برنامـه تعطیـل 

شود. اگر مؤمنان متحد و همدل و برادر هستند تفّرق ضّد انسانی و ضـّد توحیـدی می
  دهد.این اّمت را به ضعف و ذّلت سوق می

از به الهام رّبانی از ایجاد خلل و شـکاف ب ،)ص(پیامبر کّلِی  بینِی عالوه بر این پیش
 ی هدربـارمـثًال  در برادری ایمانی خبر داد و به برچیده شدن نظام شوری تصریح نمود.

ار حضرت عّمـ شدنرنگ گشتن اخوت ایمانی میان اّمت اسالمی به کشتهسست و بی
از بین رفـتن  ی هدربار و» الباغیـه ئةُ له الفِ تقتُ « توسط گروه تجاوزگر اشاره کرد و فرمود:

الخالفة بعدی ثالثون سنة « :شوری به عنوان مهمترین ضامن وحدت و همدلی فرمود
خالفت بعد از من سی سال است سپس بـه پادشـاهی «یعنـی:  »تصیُر ملکاً عضوضاً  ثم

  توضیح اینکه: »شودمستبدانه تبدیل می
توسـط  خلفای راشـدین یکـی بعـداز دیگـری -ص  - بعد از وفات حضرت رسول

بعد شورای مهاجرین و انصار برگزیده شدند و مسلمانان هر بار با خلیفه بیعت کردند. 
شـورای  انباغیـان و تجـاوزگرتوسط  - تعالی علیهسالم هللاّ  – حضرت عثمان از شهادت

  را به عنوان خلیفه انتخاب نمودند.مهاجرین و انصار حضرت علی 
غیـان و سـپس تحمیـل جنـگ شک به شهادت رسیدن حضرت عثمان توسط بابی
ای خطرناک بـر پیکـر ضربه همان تجاوزگران ی هبر مسلمین در اثر مکر و توطئ 6جمل
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مسـلمین و بر حّق  ی هخلیف باهای معاویه سرانجام مخالفتاّمت واحد اسالمی بود و 
  ایجاد جنگ برادرکشی در صّفین اتحاد و همدلی را از بین برد.

مسلمانان بـا حضـرت حسـن  - تعالی علیههللاّ سالم  –از شهادت حضرت علی پس
به مخالفت برخاست و حضرت حسن برای جلوگیری بیعت کردند اّما معاویه با او نیز 

 - های پیامبربینیپیش با وی مصالحه کرد و یکی دیگر از جنگ و خونریزی ی هاز ادام
بدانه ت و سپس به سلطنت مسـتخالفت بعد از من سی سال اس« که فرموده بود: -ص 

  .7تحقق یافت »شودمی تبدیل
 از غربت بیرون آمد »نظام شورایی«و  »اخّوت ایمانی« ی هخالصه اسالم با دو مشخص

دوباره غریب و  پیروانشو معاویه  هایمخالفتمزبور در اثر  ی هو با فقدان دو مشخص
از راه انحـراف «جهت  چندف فراوان با این غربت بطور کّلی از و با تأّس نامأنوس شد، 

   :، یعنیبر اندیشه و حیات مسلمین تحمیل شد »خدا و مسیر صحیح اسالمی
دیـن بصـورت مـذاهب و  اجماع از بـین رفـتشدن نظام شورایی با برچیدهالف) 

   .متفّرق درآمد
پرورش اسالمی که در دوران خالفت اسالمی مورد غفلت قرار گرفتـه  ی هبرنام ب)
  کّلی تعطیل شد.ه بود ب

   روش حفظ سّنت نبوی معمول در دوران خلفای راشدین دگرگون گشت. ج)
و اصالت دادن بـه سـند  دو روایات جانشین آیات ش قرآن از زندگی مردم خارجد) 

   .ابداع گردید
  :پردازیماالشاره میفوق مواردبه توضیح اینک به اختصار 

رود. به شمار می جامعه ترین نیازهایاز مهمترین و حیاتی »اتحاد«دانیم که می -١
مردم یک جامعه وقتی متحد و همدل باشند همواره به اهداف مورد نظـر خـود دسـت 
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ای مند خواهند شد و جامعهیابند و از رشد و پیشرفت مطلوب و عّزت و اقتدار بهرهمی
  شود.که به مرض تفّرق مبتال باشد به رکود و انحراف و ضعف و ذّلت دچار می

 اتحــاد و همــدلی دســتور داده و از تفــّرق نهــی فرمــوده اســتخــدای متعــال بــه 
ِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا﴿ و ما مؤمنـان را مکّلـف نمـوده  )١٠٣ عمران/(آل ﴾تََفرَُّقوا َوَال  َجِميًعا هللاَّ

َ  َوأَِطيُعـوا﴿ است از قرآن و سّنت پیـروی کنـیم و از نـزاع و اخـتالف پرهیـز نمـاییم  هللاَّ
همین بـس  و از مضّرات تفّرق )۴۶(انفال/ ﴾ِريُحكُمْ  َوتَْذَهَب  َفَتْفَشلُوا تََناَزُعوا َوَال  َوَرُسولَهُ 

 ِمـنَ  تَكُونُوا َوَال ﴿ شوم در قرآن کریم از مصادیق شرک بشمار آمده است ی هاین پدیدکه 
 َ موجـب گـی چند دستهچرا که  )٣٢(روم/ ﴾ِشـَيًعا َوكَانُوا ِديَنُهمْ  َفرَُّقوا الَِّذينَ  ِمنَ  : الُْمْرشِِك

   .دهدمیمعه را به سوی پرستش غیر خدا سوقگمراهی است و جا
وقتی تفّرق خطرناکترین عاملی است که حیات ایمانی مؤمنان را به انحراف و قـرار 

کند و از طرفی کتاب الهی پیروانش را بـه بهتـریِن راه، گرفتن در مسیر شرک تهدید می
آیا امکـان دارد در ایـن  )٩اسراء/( ﴾أَْقـَومُ  ِهيَ  لِلَِّتي يَْهِدي الُْقرْآنَ  َهَذا إِنَّ ﴿ کندهدایت می

از هدایت سکوت کرده باشد؟ پاسخ این است که خیـر. قـرآن کـریم  مورد بسیار مهم
 »شـوری«برای ایجاد وحدت و ضمانت حفظ آن، رکنی بسیار مهـم و حیـاتی بـه نـام 

اعی خـود را بصـورت شـوری برگـزار امور اجتمـ ی همعرفی نموده است تا مؤمنان هم
  نمایند، توضیح اینکه:

و برادری یکی از ثمرات مبـارک و عظـیم پیـروی از قـرآن و  ایجاد اتحاد و همدلی
َ  يُِطــعِ  َوَمــنْ ﴿ ســّنت نبــوی در صــدر اســالم بــود ً  َفــْوًزا َفــازَ  َفَقــدْ  َوَرُســولَهُ  هللاَّ  ﴾َعِظــي

مسـلمانان موظـف  -ص  - بعد از وفات رسول محبوب و ارجمنـد اسـالم )٧١احزاب/(
 ۵٩ ی هنسـاء آیـ ی هچنانکـه در سـور پیروی کننـد )االمرشورای اولی(بودند از اجماع 

َ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا﴿ خوانیم: می ُسوَل  َوأَِطيُعوا هللاَّ  یعنـی: ﴾...ِمْنكُمْ  اْألَْمرِ  َوأُوِيل  الرَّ
 و صاحبان امر از خودتـان) سّنت( پیروی نمایید و از پیامبر) قرآن( ای مؤمنان از خدا«
نیـز آمـده  ٣٨ ی هشـوری آیـ ی هو در سـور »اطاعت کنیـد) االمرشورای اولی= اجماع(
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  .﴾بَْيَنُهمْ  ُشوَرى َوأَْمرُُهمْ ﴿ است:
 -ص  - انورمان حیات مبارک رسول پیروی از قرآن و سّنت در ز پر واضح است که

طبیعی بودن اختالف برداشت مسلمانان از متون قـرآن و  موجب اّتحاد بود اّما به دلیل
این قرآن کریم به بنابر یابداحتمال تفّرق قّوت می -ص  - اللهحدیث بعد از وفات رسول

االمر دستور داده است تا اختالف برداشت مجتهدین از قـرآن و اولی پیروی از شورای
امور مستحدثه در شوری مطرح گردد و سرانجام به اتفاق یا اکثریت آراء  ی هسّنت دربار

  رأی واحدی به اّمت اسالمی ارائه داده شود.
تـوان تردیـد داشـت کـه تنهـا راه حفـظ وحـدت مسـلمین پیـروی از بنابراین نمی

 و روی کار آمدن معاویه نظام شوری اّما پس از شهادت حضرت علیاست.  »اجماع«
یعنی ضامن بقا و استمرار وحدت اسالمی از بین رفت در نتیجـه دیـن بـه  برچیده شد

بار بر حیات و روابـط مسـلمانان تدریج بصورت مذاهب پراکنده درآمد و تفّرقی ذّلت
  تحمیل گردید.

ایجـاد تفـّرق در دیـن را از اقـدامات از دیدگاه کاکه احمـد چـون پروردگـار یکتـا 
د در قـرون گذشـته و اکنـون نیـز مسـیر و راه تردیـمشرکین شمرده اسـت بنـابراین بـی

آلـود بـودن بـه دور نبـوده و شـرک ی همسلمانان با پیروی از مذاهب مختلـف از شـائب
بـر پـا کـردن «و  »االمرشورای اولی«. به عالوه چون خدای متعال به پیروی از 8نیست
بـه حسـاب  آن را از راه و روش مشـرکین« و »از تفّرق نهی فرموده«دستور داده و  »دین

َ  أَِطيُعوا ﴿: »آورده است ُسـوَل  َوأَِطيُعـوا هللاَّ  َوأَْمـرُُهمْ ﴿ ،)۵٩نسـاء/( ﴾ِمـْنكُمْ  اْألَْمـرِ  َوأُوِيل  الرَّ
ينَ  أَِقيُموا ﴿)، ٣٨(شوری/ ﴾بَْيَنُهمْ  ُشوَرى  تَكُونُـوا َوَال  ﴿، )١٣(شـوری/ ﴾ِفيـهِ  تََتَفرَُّقـوا َوَال  الدِّ

َ  ِمنَ  بنابراین تنها با تشکیل ، )٣٢و٣١(روم/ ﴾ ِشَيًعا َوكَانُوا ِديَنُهمْ  َفرَُّقوا الَِّذينَ  ِمنَ  : الُْمْرشِِك
                                                            

فعًال پیروی مسلمانان از مـذاهب (بـه شـرطی کـه از «فرماید:  ناگفته نماند کاکه احمد می -٨
فُ  َال  ﴿ آید زیـراروی سوء نّیت نباشد) به حکم ضرورت به جای پیروی از اسالم به حساب می  يُكَلـِّ

 ُ   )١١٧ی کردستان ص (درباره )»٢٨۶(بقره/ ﴾ُوْسَعَها إِالَّ  نَْفًسا هللاَّ
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 پیروی از دیـن ،شوریآن واحد و اطاعت مسلمانان از رأی االمر شورای اولی ی هدوبار
و همگـامی در میـان کند و وحدت و همـدلی ماصدق پیدا می و احیای اسالم راستین

االمـر از مهمتـرین در نتیجه تالش برای احیای شورای اولیشود میمسلمانان تجدید 
  رود.وظایف مسلمانان به شمار می

آن فرزانه و اندیشمند توانا بـا  ،ندای احیای دین سر دادجان کالم اینکه کاکه احمد 
االمـر را بـه خـوبی بینش و فهم صحیح قرآنی اهمّیت و ضرورت احیای شورای اولـی

و جـانش را در راه احیـای آن فـدا  شکیل آن بسیار تالش کردو برای ت 9بیان کرده است
  نمود.
تـوان و  بخش الهـی زیسـتن در حـّد پیروی از آیات قرآن کریم و با کالم حیات -٢

تکلیف از وظایف مهم هر مسلمانی است. در صدر اسالم آیات قرآن کـه بـه تناسـب 
در  -ص  - رسـولشد حضـرت نیاز پرورشی و اصالح ساختار جامعه بتدریج نازل می

و مفاهیم و معانی کالم خـدا را بـه یـاران نمود بر عموم مردم ابالغ می حد امکان آن را
قـرار  -ص  - اکـرمآموخت و آن یاران گرامی که تحت پرورش و آمـوزش نبـیخود می

پرداختند و هم از صمیم دل به دستورات آن عمـل داشتند هم به تدّبر در آیات قرآن می
را بـه طـور  -ص  - اللـهرسـول حکیمانـه ذهـن و قلـب شـاگردانکردند. این روند می

  داد.هماهنگ پرورش می
ویژگیهـا و خصوصـیاتی دارنـد و در  مـا انسـانهاقلب  ذهن و الزم به ذکر است که

ه بایـد در علوم و معارف مربوط بـه عقایـد و اخـالق کـ گذارند، مثالً یکدیگر تأثیر می
صـحیح  ی هتجّلی یابد اگر تنها در ذهن باشد و طبـق برنامـ اخالق و شخصّیت انسان

ناهمـاهنگی  ا جای نگیرد میان ذهن و قلـب آدمـیپرورشی به آن عمل نشود و در قلبه
                                                            

درسهای دین و انسان «، »ی کردستان درباره«توان به کتاب ی مطالب مزبور می برای مطالعه -٩
هـا و و اطالعیـه» کتـاب حکومـت اسـالمی«، »ی وحـدت اسـالمی رساله«، »نوار کاست ١٨در 
 های آن بزرگوار مراجعه کرد. نامه
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ِ  ِعْنـدَ  َمْقًتـا كَـُربَ  ﴿ از جملـه آیـات تعالیو مشمول عتابهای باری 10شودایجاد می  أَنْ  هللاَّ
، )۴۴بقـره/( ﴾أَنُْفَسـكُمْ  َوتَْنَسـْونَ  ِبالِْربِّ  النَّاَس  أَتَأُْمُرونَ   ﴿ ،)٣الّصف/( ﴾  تَْفَعلُونَ  َال  َما تَُقولُوا

  د.گیرقرار می )١۶٧عمران/آل( ﴾ ُقلُوِبِهمْ  ِيف  لَْيَس  َما ِبأَْفَواِهِهمْ  يَُقولُونَ ﴿
در مجموع  »آموختن بدون تدّبر و عمل و دانستن بدون پذیرش قلبی«بنابراین روند 

ترین خصلت ایمـان اساسی «کاکه احمد:  ی هبه خالف مسیر ایمان است چرا که به فرمود
این است که فرد مؤمن وقتی به حق پی برد و درستی چیزی را درک نمود با جّدّیت تمام خـود را بـا آن 

  .»دهدتطبیق می
زنـدگی  ی هواقعیت این است که از عصر تـابعین بـه بعـد بتـدریج قـرآن از صـحن

مسلمین خارج شد و وضعّیت مزبور به جایی رسید که حتی تالوت و روخوانی قـرآن 
مریم برای ترغیب مسـلمانان بـه ابی بن  هم به فراموشی سپرده شد و کسانی چون نوح
هـای قـرآن جعـل کردنـد البتـه یـک سـورهتالوت قرآن احادیثی در ثواب تالوت یـک

دن کالم خدا که در قرآن بـه آن تصـریح شـده و بار مهجور مانسرگذشت تلخ و تأّسف
 إِنَّ  َربِّ  يَـا ﴿ کنـددر قیامت از این جهت در پیشگاه خدا شکوه مـی -ص  - پیامبر اکرم

  طوالنی است. )٣٠فرقان/( ﴾ َمْهُجوًرا الُْقرْآنَ  َهَذا اتََّخُذوا َقْوِمي
مسلمانان عصر در اینجا الزم است به این مطلب توّجه داشته باشیم که روی آوردن 

حاضر به آموختن معـانی و مفـاهیم قـرآن و تـدریس و تـدّرس تفاسـیر در مـدارس و 
ــه در کشــورهای اســالمی تناســبی بــا روش و مــنهج دانشــگاهها و حــوزه هــای علمّی

که اشارت رفت آیات قرآن به تدریج نـازل چنانصدر اسالم ندارد، زیرا هم ی هحکیمان
آموختند و بدان عمل مرحله به مرحله کالم خدا را می -ص  - الّلهشد و یاران رسولمی
شـود و از تخّلـق بـه که تنها به آموختن قرآن بسـنده مـی. اّما در دنیای امروز دکردنمی

  .نور و حیات طیبه خبری نیست ی هاخالق این سرچشم

                                                            
 ه است.در این مورد از کاکه احمد تفسیر و تبیین بسیار ارزشمندی بجا ماند -١٠
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گاهی و معلومات دینی زیادی داشت ه از دیدگاه کاکه احمد وقتی افراد از نظر ذهنی آ
قلبی برنامـه و تـالش جـّدی بـرای تجّلـی آن معـانی و مفـاهیم در  ی هباشند اّما ازجنب

 )دوگـانگی و تعـارض در شخصـّیت(شخصّیت آنـان نباشـد دچـار بـدترین انحـراف 
صـدر اسـالم  ی هشک چنان روندی به خالف منهج مبـارک و حکیمانـشوند که بی می
  باشد.می

یاتبخش آن بزرگـوار ایـن اسـت کـه بایـد خالصه آنکه یکی از پیامهای مبارک و ح
  احیا گردد. -ص  - رسول خدا ی هحکیمان روشطبق مطالعه و آموختن قرآن 

پـرداختن بـه  کاکه احمد بر این باور بـود اگرچـهاهمّیت پرورش اسالمی  ی هدربار
اسالمی رها ساختن ملل تحـت سـتم از چنگـال دو ابـر قـدرت ایـران و روم  ی هوظیف

مهـاجر و  ی همحاسن و برکات عظیمی به همراه داشت اّما متأّسفانه موجب شد صحاب
آورتـر اینکـه بـا انصار از دوام بخشیدن به امر تزکیه و پرورش غفلت نماینـد و تأّسـف

المـر کـار ااجمـاع و شـورای اولـیبرچیده شدن نظام خالفت اسالمی و از بین رفـتن 
بکّلـی  -ص  - حیـاتبخش پیـامبر اکـرم ی هراه و برنامـ این مهمتـرین ،پرورش اسالمی

   تعطیل گردید.

تـرین کـار ترین و مهـماساسی تزکیه و تعلیم به عنوان ی هبرنام ی هآن بزرگوار دربار 
َ   ﴿ :ی هپیامبران در تفسیر آی  َويُـَزكِّيكُمْ  آيَاتَِنـا َعلَـْيكُمْ  يَْتلُـو ِمـْنكُمْ  َرُسـوًال  ِفـيكُمْ  أَْرَسلَْنا كَ

طـور مفصـل بحـث کـرده و آثـار بسـیار بـه )١۵١(بقره/ ﴾...  َوالِْحكَْمةَ  الِْكَتاَب  َويَُعلُِّمكُمُ 
الهـی از  ی هفرمـود: احیـای ایـن برنامـمـیو  11از خود بجا گذاشته است ارزشمندی

  کرد.احیای آن تالش می در راهطور همه جانبه بهمهمترین وظایف مسلمانان است و 
 مبـین اسـالم دیـن ی هبـه عنـوان دو منبـع و سرچشـم قرآن و حـدیث ی هدربار -٣

                                                            
چگـونگی  ی هدرسـهایی دربـار« ،»پـرورش و آمـوزش« ی هتوان در رسالها را میاین بحث -١١

فطـرت و  ی هرسـال« ،»سـه نـوار کاسـت ذهـن و قلـب و نفـس« ،»نوار کاسـت ١٣آموزش دین در 
 مطالعه کرد.» ریان شعر طوالنی سی« و» پرسیار شعر سی« ،»هدایت
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توسـط  -ص  - با هدایت رّبانی و مراقبت مستمر حضرت رسول آیات قرآن دانیم که می
سـّنت بـه  ی هدربـار -ص  - تحریـر درآمـد و حضـرت محمـد ی هکاتبان وحی به رشت

به احتمال جعل احادیث از سـوی افـراد  زش شفاهی و عملی بسنده نمود و نسبتآمو
گاه یا خائن    سزای دوزخ هشدار داد اّما برای نوشتن آنها هیچ اقدامی نکرد. بهناآ

کید شد تا مسـلمانان نسـبت بـه  -ص  - پیامبر امیناز سوی  ذکر است ی هشایست تأ
حاصـل نکننـد از نقـل حـدیث  اطمینـان -ص  - خـداصّحت صدور حدیثی از رسول

انـد کـه فرمـوده نقـل کـرده -ص  - چنانکه محدثین از قول نبی اکرم .خودداری ورزند
از نسبت دادن حدیث به من بپرهیزیـد «یعنی:  »اتّقوا الحدیث عّنی اّال ما علمتم«است: 

کید مزبور از سوی آن حضـرت )»واقعًا سخن من است( مگر اینکه بدانید  هشدار و تأ
موجــب شــد کــه در عصــر خلفــای راشــدین بــرای و دیگــر آموزشــهای نبــوی  -ص  -

 ی هعرضـ«عـالوه بـر ایـن روش  عمـل آیـد.ه جلوگیری از جعل حدیث سختگیری بـ
 - برای حصول اطمینان از صّحت صدور حـدیثی از حضـرت رسـول »حدیث به قرآن

   .12ترین اقدام در روزگار خلفای راشدین بودجزو مهمترین و اساسی -ص 
در دوران پادشاهی امویـان و (با گذشت زمانبعد از برچیده شدن خالفت اسالمی 

به فراموشی سپرده شد و راه بـرای  حث برای حفظ احادیث نبویروش مورد ب )عباسیان
جعل احادیث هموار گردید و متأّسفانه از سوی دوستان نـادان و دشـمنان دانـا صـدها 

                                                            
شـد و مان خلفای راشدین چون حدیثی نقـل مـیطبق احادیثی از صحیحین شریفین در ز -١٢
پرداختنـد و صـدور آن را از دیدنـد بـه نقـد آن مـیآن را با آیات قرآن در تعارض می کرام ی صّحابه

احادیث موجود در کتب حدیث را باید «کردند. لذا این سخن که تأیید نمی -ص  -حضرت رسول 
بـه عنـوان یـک اصـل و روش » تمییـز داده شـودبه قرآن عرضه کرد تا حدیث مسّلم نبوی از غیر آن 

قطعــی بــا اســتناد بــه صــحیح بخــاری و صــحیح مســلم بــه آســانی و روشــنی تمــام قابــل اثبــات 
ی  نوشـته» ی احادیـث نبـوی گفتاری درباره«ی  ی ارجمند توضیح بیشتر را در رساله است.(خواننده

 عبدالّله احمدی مطالعه فرمایید.) 
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  هزار حدیث ساخته و پرداخته شد. 
شـد و معیـار آغـاز مـی »: ...هللاّ قـال رسـول«تابعین احادیث با ذکر  ی هر دوردر اواخ

بـرای تمییـز احادیـث نبـوی از روایـات  »حدیث بـر قـرآن ی هعرض«متقن و ارزشمند 
جعلی هم متروک شده بود بنابراین محک و معیاری بـرای تشـخیص صـّحت صـدور 

 سـیرین تـابعیمحمـدبن ی هفرموددر دست نبود تا اینکه طبق  -ص  - حدیثی از پیامبر
محدثین اسالمی برای ممانعت از رونـد جعـل احادیـث بـه بازشناسـی سـند اهتمـام 

اصالت دادن بـه «ورزیدند این اقدام اگرچه بسیار ارزنده و الزم بود اّما با تأّسف فراوان 
  به عنوان مهمترین اصل حدیث شناسی ابداع شد. »سند

فرسای بازشناسـی کار سخت و طاقت ،ارزشمندمحدثین با تالش مستمر و بسیار 
 - علیـهسـالم هللاّ – حضرت ابوحنیفهتا زمان جریان مزبور اّما  .کردندسند را پیگیری می

برای تجدید روش صیانت از سّنت نبوی آنچنـان کـه  ایشانه کن نشده بود چنانکریشه
  . از دیدگاه آن امام همام: و معمول بود اقدام کرددر عصر خلفای راشدین رایج 

ن در تعـارض باشـدمبّین قرآن است و امکان ندارد مبیِّ  چون سّنت نبوی«  ن بـا مبـیَّ
نقل کند اّما با قرآن مغایرت داشته باشد  -ص  - هر کسی حدیثی به نام پیامبربنابراین 

آن امـام  ،الاگرچـه ُجّهـ »دیـرگقـرار ییـد تأمـورد  -ص  - خدا نباید صدور آن از رسول
ایـن موضـع از امـام اعظـم هم کردند اّمـا بزرگوار را به عدم باور و اعتماد به احادیث نبوی متّ 

  دست برنداشت. بسیار ارزشمند و ضروری
واقعیت این است که روش معمول و رایج عصر خلفای راشدین برای حفـظ سـّنت 

تیجـه بـه مـرور نبوی فراموش شد و اقدامات حضرت ابوحنیفه نیز مثمرثمـر نبـود در ن
رونـد  وی محـدثین غلبـه یافـت و قرنهاسـتاز سـ »اصالت سند«زمان روش ابداعی 

  .ادامه داردمزبور 
ضمن مبارک دانستن حاصل زحمات محـدثین کاکه احمد که ذکر است  ی هشایست

قبول هر روایتی بـه عنـوان «بزرگوار اسالمی و باور به معتبر بودن کتب حدیث نه روش 
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کـرد را تأیید می »دم اعتماد به کتب حدیثع«تافت و نه اّدعای می را بر »حدیث نبوی
 - الّلـهبرای تشخیص حدیث قطعـی رسـول »احادیث به قرآن ی هعرض«بلکه بر منهج 

کیـد مـی -ص  بـا کـرد و در واقـع از غیر آن، به عنوان نخستین اصل حدیث شناسی تأ
ستودنی برای احیای روش مرسوم در عصر خلفای راشدین آستین  یبینی و شهامتژرف

  هّمت باال زده بود.
ندای احیـای کاکه احمد در عصر حاضر که همچنان دین در غربت است خالصه 

  : احیای برایبا خلوص و توانایی علمی و شهامت ایمانی دین سر داد و 
  المی،تجدید اخّوت و وحدت اسو  االمراجماع و شورای اولی الف)
  ،در امر تزکیه و پرورش اسالمی -ص  - پیامبر ی هترین برنام مهمب) 
 ،)ص(پیروی از قرآن مانند دوران رسالت حضرت ختمی مرتبتروش ج) 

حـدیثی از حضـرت هـر روش خلفای راشدین در نسبت دادن صـّحت صـدور  د)
  تالش و مبارزه کرد.، -ص  -رسول

و نیـز سـایر  )پیروان مکتب قرآن(خدای متعال به یاران صادق و وفادار کاکه احمد 
حقیر توفیق معّرفی بیشتِر این راه مبارک و با عظمت را  ی هدوستدارانش از جمله نگارند

  عطا فرماید.
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  بخش حواشی
  

  دوستی:نوعمحّمد پیامبر آزادی و صلح و  )١( 
مختار آفریده و استعداد و توانایی قـدم نهـادن در خداوند متعال انسان را موجودی 

 :طریق بدی و گناهان و قرار گرفتن در مسیر نیکی و تقوی را بـه وی عطـا کـرده اسـت
هـدایت و بـه  ی هبرنامـ )ع(پیامبران ی هو بوسیل )٨الشمس/( ﴾ َوتَْقَواَها ُفُجوَرَها َفأَلَْهَمَها  ﴿

توانـد بـا می کمال رسیدن را به انسانها ابالغ فرموده است. انسان با اراده و اختیار خود
گام نهادن در مسـیر هـدایت سپاسـگزار باشـد و یـا بـا قـدم گذاشـتن در راه گمراهـی 

ِبيَل  َهَديَْناهُ  إِنَّا  ﴿ ناسپاسی کند: ا السَّ ا َشاِكًرا إِمَّ   )٧۶(االنسان/ ﴾ كَُفوًرا َوإِمَّ
کنـد و آنـان را بـه ، انسانها را هدایت و یا گمراه نمـیپروردگار حکیم به زور و اکراه

 َفلُْيـْؤِمنْ  َشـاءَ  َفَمـنْ  َربِّكُـمْ  ِمـنْ  الَْحقُّ  ُقلِ ﴿ نمایدایمان آوردن و یا کفر ورزیدن وادار نمی
آمـده اسـت کـه مؤمنـان نبایـد  ٣١ ی هرعد آی ی هدر سور )٢٩(کهف/ ﴾َفلَْيكُْفرْ  َشاءَ  َوَمنْ 

 يََشـاءُ  لَـوْ  أَنْ  آَمُنـوا الَِّذينَ  يَْيأَِس  أََفلَمْ  ﴿ تصور کنند که خدا به زور کسی را هدایت نماید
 ُ را از وادار نمـودن مـردم   -ص  - همچنین خود حضرت رسول ﴾َجِميًعا النَّاَس  لََهَدى هللاَّ

 ٩٩ ی هیـونس آیـ ی هکـه در سـورو قبول دین برحذر داشته است چنـان به ایمان آوردن
 َحتَّـى النَّـاَس  تُكْـرِهُ  أََفأَنْـَت  َجِميًعـا كُلُُّهـمْ  اْألَْرِض  ِيف  َمـنْ  َآلَمـنَ  َربُّكَ  َشاءَ  َولَوْ   ﴿ فرماید: می

َ  يَكُونُوا  آوردنداهل زمین ایمان می ی هخواست هماگر پروردگارت می« یعنی: ﴾ ُمْؤِمِن
کرد حاال کـه خـدا چنـین نخواسـته و بـه مـردم آزادی آنها را به زور وادار به ایمان می(

  »خواهی مردم را وادار کنی که ایمان آورند؟آیا تو می )انتخاب داده است
فوق االشاره در آیاتی دیگر نیز خدای متعال به حضرت رسول توصیه  عالوه بر آیات

ابالغ را بر عهده دارد و بر بندگان  ی هفقط وظیفم مردم نسبت به عموفرموده است که او 
شـوری  ی هسـور ۴٨ ی هباشـد، مـثًال در آیـمسّلط نیست و مراقب و وکیـل آنـان نمـی
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َ  أَْعرَُضوا َفإِنْ  ﴿ فرماید: می پس اگر « یعنی: ﴾الَْبَالغُ  إِالَّ  َعلَْيكَ  إِنْ  َحِفيظًا َعلَْيِهمْ  أَْرَسلَْناكَ  َف
ایم و جز رساندن پیام بر روی بگردانند تو را مراقب نفرستاده )دین خدا کسانی از قبول(

  .»تو نیست
َـا َفَذكِّرْ   ﴿ خوانیم:غاشیه می ی هسور ٢٢و  ٢١ اتدر آی َّ  َعلَـْيِهمْ  لَْسـَت   ُمـَذكِّرٌ  أَنْـَت  إِ
َُصْيِطرٍ  و ( ای بـر ایشـان سـلطهپس یادآوری کن که تو فقط یـادآوری کننـده« یعنی: ﴾ ِ

  .»نداری) فرمانروایی به اجبار
َا َضلَّ  َوَمنْ  ﴿ زمر آمده است: ی هسور ۴١ ی هدر آی َّ  َعلَـْيِهمْ  أَنْـَت  َوَمـا َعلَْيَهـا يَِضـلُّ  َفإِ

و هر کسی گمراه شد آن گمراهی فقط به ضرر خودش اسـت و تـو بـر « یعنی: ﴾ِبَوِكيـلٍ 
  .»آنان وکیل نیستی

بُوا َوإِنْ   ﴿ فرماید:می ١٨ ی هآی عنکبوت ی هدر سور َب  َفَقدْ  تُكَذِّ  َوَما َقْبلِكُمْ  ِمنْ  أَُممٌ  كَذَّ
ُسولِ  َعَىل  ُ  الَْبَالغُ  إِالَّ  الرَّ های امت) کهبدان( و چنانچه تو را تکذیب کردند« یعنی: ﴾ الُْمِب

) پیـام(ِ انـد و بـر پیـامبر جـز ابـالغ آشـکارتکذیب کـرده) پیامبران را( پیش از شما نیز
  .»نیست

َ  َوأَِطيُعـوا  ﴿ آمـده اسـت: ٩٢ ی همائده آیـ ی ههمچنین در سور ُسـوَل  َوأَِطيُعـوا هللاَّ  الرَّ
َا َفاْعلَُموا تََولَّْيُتمْ  َفإِنْ  َواْحَذُروا َّ ُ  الَْبَالغُ  َرُسولَِنا َعَىل  أَ از ) ای مسـلمانان( و« یعنـی: ﴾ الُْمِب

بپرهیزید، پس ) از نافرمانِی خدا و رسولش( خدا فرمان برید و از پیامبر اطاعت کنید و
  .»بدانید بر پیامبر ما جز ابالغ آشکاِر پیام نیست اگر روی بگردانید

گیرد با پیروی از دستورات خـدا در واقع تصمیم می پذیردکسی که دین الهی را می
گـاهی و  مصادیق ایمان و تقوی و توحید در شخصیت او تجّلی یابد و این امر جز بـا آ

پذیر نیست، بنـابراین ایمـان آوردن و قبـول دیـن بایـد بـر اسـاس قلبی امکان ی هعالق
گاهی ِ  إَِىل  أَْدُعو َسِبيِيل  َهِذهِ  ُقْل  ﴿ شناخت و آ َةٍ  َعَىل  هللاَّ تمایـل و و  )١٠٨(یوسـف/ ﴾بَِصـ

ينِ  ِيف  إِكَْراهَ  َال ﴿به دور از اکراه و اجبار باشد و قلبی  ی هعالق    .)٢۵۶(بقره/ ﴾الدِّ
در حـد  ی خداپسـندخیرخواهی و حکمتـبا  -ص  - محبوب للعاملینةرحمشک بی
تالش کرده است پیام حیاتبخش الهی را به مردم ابالغ نماید و آنان را به پیروی از  توان
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ز تحمیل ترین شکل ممکن طبق آیات قرآن رفتار کرد و ااو در عالیدین خدا فرا خواند 
  ت تمام خودداری ورزید. عقیده بر دیگران با جّدی
مدلول هر حدیث و روایتی و یا اخبار و گزارشی این باشد  اّوًال،بنابر آنچه ذکر شد، 

وادار نموده است صد در صد جعلی  کسی را به قبول دین اسالم -ص  - که رسول خدا
  و مردود و باطل است.

دین هـیچ اجبـار و اکراهـی نیسـت و  وقتی طبق آیات صریح قرآن در پذیرش ثانیًا،
؛ به طریـق اولـی بـاور بـه ه استدرا به قبول اسالم وادار ننمو کسی -ص  - پیامبر امین

-مـی و کسانی کـه کفر اعتقادی باطل و ضد قرآنی استجنگ عقیدتی میان اسالم و 

-ورزی مهدورالدم و مستحق کشـته پندارند فرد کافر به دلیل عدم پذیرش اسالم و کفر

ای در قـرآن مبنـی بـر ضد قرآنی است زیـرا هـیچ آیـهاندیشه و تصّورشان ن است شد
و  -ص  - هـای رسـول خـدامهدورالدم بدایی بودن کـافر وجـود نـدارد و تمـام جنـگ

  مسلمین با کفار و مشرکین جنگ دفاعی بوده است.
 َال ﴿ اعـالم عمـومیو  به کافران قـریش در مکـه ﴾ِدينِ  یَ َولِ  ِديُنكُمْ  لَكُمْ ﴿ اعالم ثالثًا،

ينِ  ِيف  إِكَْراهَ  خـوانی و کـامًال هـم ها استناد شـددر مدینه با تمام آیاتی که قبًال بدان ﴾الدِّ
ينِ  ِيف  إِكَْراهَ  َال ﴿ ی هسازگاری دارد و اّدعای منسوخ شدن آی واهـی و  ﴾سیف﴿ ی هبا آی ﴾الدِّ

 -ص  - امـین پیامبرپندارند اثبات است و کسانی که میاساس و غیر قابل ای بیشایعه
 ِديُنكُمْ  لَكُمْ ﴿ به امر الهی به علت ضعف و نداشتن توان مقابله با دشمنان اسالم موضع

را اعالم فرمود اّما در مدینه هنگام به قدرت رسیدن دشمنان دیـن و بنـدگان  ﴾ِدينِ  یَ َولِ 
نه تنهـا بـا آیـات  شان سخیف و باطل است و اّدعایشانخدا را از دم تیغ گذراند؛ پندار

بـازی دروغـین تـن دادن بـه سیاسـت -نعـوذ بـا–صریح قرآن در تعارض است بلکه 
   دهند.نسبت می -ص  - امروزی را به خدا و پیامبر

و سخن آخر اینکه این مدعیان، ناخواسته فریـب مستشـرقین مغـرض را خـورده و 
  وضیح اینکه:نمایند، تآنان را تکرار می ی هتوزانه و معاندانسخن کینه

 »ایگنـاس ُگلـدزیهر«انگلیسـی و  »ادوارد گیبـون«برخی از خاورشناسان از جمله 
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بـه  در دوران مّکه -ص  - اند پیامبرانصافی تمام اّدعا کردهو بیورزی اطریشی با غرض
وعــظ و تبلیــغ پرداختــه و از جنگیــدن خــودداری ورزیــده اســت اّمــا در دوران مدینــه 

زمانی که در  گویند محّمدمخالفان خود را از دم تیغ گذرانده است به عبارت دیگر می
با  ﴾ِديـنِ  یَ َولِ  ِديُنكُمْ  لَكُمْ ﴿برد چون قدرت نظامی نداشت با اظهار موضع مّکه بسر می

ولـی هنگـامی کـه در مدینـه از قـدرت برخـوردار شـد، روش  سـتکفار رفتار کرده ا
طلبـی و جنـگخـوی مهربـانی را بـه خشـونت و مالیمت و گذشت را به کنار نهـاد و 

  جویی مبّدل نمود.سلطه
کننـد چـون در تـاریخ روی مـیدو خاورشناس نامبرده و کسانی که از ایشان دنباله

به جای آنکه بـا  مشرکین وارد جنگ شده استبا کفار و  -ص  - بینند که پیامبر اکرممی
انصاف به تحلیل وقایع صدر اسالم بپردازند بـا دروغ و تحریـف و اّدعـای ناصـواب، 

آن حضرت در برابـر  نداتهند و توقع داشاهطلب معرفی کردرا جنگ -ص  - پیامبر امین
  شد!مینهاد و به پند و اندرز مشغول جنایت مشرکین دست روی دست می

ای در قرآن وجـود الزم به ذکر است که اساسًا هیچ آیهموضوع مورد بحث  ی هاردرب
به دلیل اینکه اسـالم  دستور داده باشد با کفار و مشرکین -ص  - ندارد که خدا به پیامبر

آغـازگر جنـگ نبـوده  -ص  - پذیرند وارد جنگ شود و هیچگاه حضرت رسـولرا نمی
مشرکین این بود کـه بـا مؤمنـان بـه خـاطر ایمانشـان است. بنابراین اگر منطق کفار و 

ِ  يُْؤِمُنوا أَنْ  إِالَّ  ِمْنُهمْ  نََقُموا َوَما ﴿ جنگیدند می َّ منطق اسـالم  )٨(بروج/ ﴾ الَْحِميدِ  الَْعِزيزِ  ِبا
الـدم هسـتند و آورند مهدورهرگز این نبوده که دشمنان اسالم به دلیل اینکه ایمان نمی

  باید نابود شوند.
، او مرد صـلح و سـازگاری بـود -ص  - محبوب للعاملینرحمةواقعّیت این است که 

کرد اوضاع و احوالی بسیار مساعد از آرامش و امنیت فـراهم آیـد تـا همواره تالش می
و در یک کالم او به حق فاتح دلها بـود اّمـا نماید پیام حیاتبخش الهی را به مردم ابالغ 

کردند و جنگ را بر پیـامبر از مّکه به مدینه لشکرکشی می توز هر باروقتی دشمنان کینه
پیمـان خـود را های هـمقبیله طلب ازهای جنگنمودند و گروهو مسلمانان تحمیل می
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 -ص  - کردند که امنّیت مسلمانان را به خطر اندازند؛ رسول محبوب خـداتحریک می
-نـاموس خـود دفـاع مـی و یاران با وفایش با تمام رشادت و شهامت از جان و مـال و

  .کردند
 جوییبه جای انتقـامبرای تسخیر قلوب دشمنانش  -ص  - رسولبه عالوه حضرت 

و فطرتهـای  وجدانهای خفته ی هکنندآور و بیداراز عفو و بخششهای حیرتو خشونت 
شـش هـزار نفـر وقتـی حنـین  ی هفرمود چنانکه تنها در غزوبه انحراف رفته دریغ نمی

هوازن که همگـی مصـداق جنایتکـاران جنگـی بودنـد بـه اسـارت  ی هجنگجو از قبیل
آنان را عفو کرد و بـدون هـیچ شـرطی آزادشـان  ی ههم -ص  - پیامبر محبوب درآمدند

  نمود.
آن مردان تجاوزگر  -ص  - پیامبر رحمت ی هدوستان خواهانه و انسانآری اقدام خیر

  ن شدند.طلب را چنان تحت تأثیر قرار داد که همگی مسلماو جنگ

  بهترین اّمت جانشین پیامبر رحمت: )٢(
مکّلف بـود   -ص  - رآن کریم آمده است که حضرت محّمددر آیات متعددی از ق

در حد امکان و توانش قرآن را به عموم مردم ابالغ نمایـد همچنـین خـدای متعـال آن 
 ی هاز سور ۴۴ ی هکه در آیچنانحضرت را به تبیین آیات قرآن برای مردم، موظف نمود 

كْرَ  إِلَْيكَ  َوأَنَْزلَْنا﴿ فرماید:نحل می َ  الذِّ ِّ موظـف  -ص  - چنین رسول خداهم ﴾لِلنَّاِس  لُِتَب
بود که مؤمنان را آن طور که مورد پسند خداست طبق دین الهی تربیت کنـد و قـرآن و 

 الِْكَتــاَب  َويَُعلُِّمكُــمُ  يكُمْ َويُـَزكِّ آيَاتَِنــا َعلَـْيكُمْ  ايَْتلُــو  ﴿ حکمـت را بــه ایشــان تعلـیم دهــد
  ) ١۵١(بقره/ ﴾َوالِْحكَْمةَ 

تـرین وظیفه و تکلیفش را به نحـو احسـن و بـا عـالی -ص  - بدون شک پیامبراکرم
شکل ممکن انجام داد او در حد توان پیام الهی را به عموم مردم ابـالغ کـرد و قـرآن را 
برای آنان تبیین نمود و صدها مؤمن پاک و مخلص را تربیت کرد و قـرآن و حکمـت را 

  به ایشان آموزش داد. 
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همـان  دهد که اصحاب مهـاجر و انصـارخداوند متعال در قرآن کریم گواهی می 
مؤمنـان حقیقـی، نمونـه و  -ص  - پیامبر ی هاگردان تربیت شده و آموزش دیدشیاران و 
  ت بودند:های عالی دینداری و بهترین امّ  اسوه
ــِذينَ  ﴿ ِ  َســِبيلِ  ِيف  َوَجاَهــُدوا َوَهــاَجُروا آَمُنــوا َوالَّ ــِذينَ  هللاَّ  ُهــمُ  أُولَِئــكَ  ُرواـَونََصــ آَوْوا َوالَّ

  )74(انفال /  ﴾. . . َحقا الُْمْؤِمُنونَ 
ةً  َجَعلَْناكُمْ  َوكََذلِكَ ﴿ ُسوُل  َويَكُونَ  النَّاِس  َعَىل  ُشَهَداءَ  لَِتكُونُوا َوَسطًا أُمَّ  ﴾َشِهيًدا َعلَْيكُمْ  الرَّ

   )143(بقره /
َ  كُْنُتمْ ﴿ ْ ةٍ  َخ ِ  َوتُْؤِمُنـونَ  الُْمْنكَرِ  َعنِ  َوتَْنَهْونَ  ِبالَْمْعُروِف  تَأُْمُرونَ  لِلنَّاِس  أُْخرَِجْت  أُمَّ َّ  ﴾ِبـا
  )110عمران / (آل

  مهاجرین و انصار آمده است:  ی هدربار ١٠٠ ی هتوبه آی ی هچنین در سورهم
اِبُقونَ   ﴿ لُونَ  َوالسَّ ُ  َرِيضَ  ِبإِْحَسانٍ  اتََّبُعوُهمْ  َوالَِّذينَ  َواْألَنَْصارِ  الُْمَهاِجِرينَ  ِمنَ  اْألَوَّ  َعْنُهمْ  هللاَّ
   ﴾. . . اْألَنَْهارُ  تَْحَتَها تَْجِري َجنَّاٍت  لَُهمْ  َوأََعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا

مهـاجر و انصـار را  ی هاوند متعال بـه صـراحت تمـام صـحابشود خدمالحظه می
فرمایـد میای برای مردم معرفی کرده است و هالگوی دینداری و مقتدای پاک و شایست

از نعمـت خواهـد شـد و  پیروی کنند خدا از آنان راضـی ایشانکسانی که به نیکی از 
به نحو احسن این آیات را  -ص  - حضرت رسولکند و بدون تردید میمند بهره بهشت

ت و اصحاب مهاجر تبیین فرموده است و به مردم آموخته است که پیروی از قرآن و سنّ 
در متعـال  خـدایعـالوه بـر ایـن  .ستنصار موجب هدایت و رسیدن به سعادت او ا
 لذاخالفت داده  ی هوعد -ص  - پیامبر اعظمپروردگان نور به آن دست ی هسور ۵۵ی هآی

  جانشین آن حضرت بودند تردیدی نیست.  ،آن یاران پاک و شایستهدر این حقیقت که 

	:حکومت اسـالمی از دیدگاه اهل سّنت )٣(
 اسـتوارشـوری  ی هبـر پایـما مسلمانان اهل سّنت معتقدیم که حکومت اسـالمی 

 شـوری بـه را خود امور همواره مسلمانان است فرموده مقّرر متعال خداوند زیرا است
خداونـد متعـال مسـلمانان را موظـف کـرده و  ﴾...واَمرُُهم ُشوَرٰی بَیَنُهم...  ﴿ کنند برگزار

نسـاء  ی هاطاعت کننـد چنانکـه در سـور »االمر اولی  « از   -ص  - است که بعد از پیامبر
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ُسـوَل وَ   ﴿  فرمایـد:  می ۵٩ ی هآی  أُوِيل اْألَْمـرِ  يَـا أَيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوا أَِطيُعـوا ّهللا َوأَِطيُعـوا الرَّ
و صـاحباِن امرتـان  )سـّنت(و پیـامبر  )قـرآن(ای ایمانداران از خـدا   « یعنی:  ﴾ِمـْنكُْم...

   »اطاعت کنید. )االمرشورای اولی(
شـود کـه  المر بـه مجتهـدانی گفتـه میامعتقدند اولـو عموم دانشمندان اهل سّنت

قادرند برای حل معضالت اجتماعی و مسائل مسـتحدثه، احکـامی از قـرآن و سـّنت 
دهند بعد از بحث و   استنباط و استخراج نمایند به شرطی که در شورایی که تشکیل می

فق نمایند. بـه تبادل نظر و نقد و بررسی آراء مختلف اجتهادی سرانجام بر یک رأی توا
 عبارت دیگر اولواالمر همان اجماع اّمت است. برای نمونـه امـام فخرالـدین رازی در

االمـر،  مقصود از اولی  « فرماید:  می) ١۴۶و  ١۴۵و  ١۴۴صفحات  ١٠(ج  »التفسیر الکبیـر«
االمر،  خداوند متعال به اطاعت از اولی  «و.... »اهل حّل و عقد، از اّمت اسالمی است

 »داده است و اولواالمر، جمع است و حمل جمع بر فرد، خـالف ظـاهر اسـت دستور
و اطاعـت از اجمـاع، واجـب اسـت  تاهل حّل و عقد همان اجماع اّمـت اسـ  « و....
مسـّلم  )مسـلمانان اهـل سـّنت(چنان که وجوب عدم اطاعت از پادشاه به نظر مـا  هم

  .»باشد  است و اطاعت از پادشاه حرام می
بودنـد و  »االمـراولی  «  بعد از پیامبر مهاجر و انصار ی هکه صحاب استالزم به ذکر 

  اطاعت از آنها بر مسلمانان واجب بود.
ـا   «  فرمایـد: حضرت علی نیز به این حقیقت تصریح نمـوده اسـت آنجـا کـه می ّ إ

 ّ  الشورٰی للمهاجرین و االنصار فإن اجتمعوا علـی رجـٍل و سـّموه امامـاً کـان ذلـک 
 بـر )در انتخـاب( آنـان اگـر است انصار و مهاجرین حق فقطشوری   « یعنی:  »..رضًی.

١٣»شخصی توافق نمایند و او را امام و رهبر بنامند آن اقدام، مورد رضای خدا است
  

                                                            
اثر ابـن عبـد ربـه  »قد الفریـدالعِ   «  حضرت علی است که در ی هعبارت فوق قسمتی از نام -١٣

ألیف احمد بن اعـثم ت »لفتوحا« و ١۵٧ابوحنیفه دینوری ص ی نوشته »والاخبار الطِ   «  و ٢٣٣ص٢ج
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ورای مهاجرین و انصار حضرت ابوبکر صّدیق و ش -ص  - بعد از وفات رسول خدا
و حضـرت  عثمان و حضـرت علـیپس از وفات او به ترتیب حضرت عمر و حضرت 

هـر بـار بـه تبعّیـت از  مسلمین برگزیدنـد و مسـلمانان نیـز ی هحسن را به عنوان خلیف
  .کردند  می بیعتمنتخب آن شوری  ی هاالمر با خلیفشورای اولی

متأسفانه بعد از شهادت حضرت علی، خالفت اسالمی بـه ملوکیـت و پادشـاهی 
اسـالمی در میـان مسـلمانان، ایجـاد نشـده  تبدیل شد و از آن زمان تاکنون حکومـت

  است.
: اگر انتخاب خلیفه حق شورای مهـاجرین و انصـار بـود پـس چـرا حضـرت ١س

  ابوبکر حضرت عمر را تعیین کرد؟ 
به تنهایی و بدون تأیید و رضـایت مهـاجرین و   علیه ــ سالم هللاحضرت ابوبکر ج: 

حضـرت  تـاریخ آمـده اسـت:در کتـب چنانکـه انصار حضرت عمر را تعیـین نکـرد 
در روزهای آخر عمر شریفش مهاجرین و انصار را دعـوت کـرد و از آنـان  )س(ابوبکر

ای تشـکیل دادنـد و بعـد از بحـث و ای را تعیین نمایند. آنان جلسـهخواست تا خلیفه
بررسی سرانجام به اتفاق، آن امر را بـه خـود حضـرت ابـوبکر ارجـاع دادنـد و از وی 

انتخاب نماید. او حضرت عمر را انتخـاب نمـود و آنـان نیـز بـا وی  خواستند فردی را
بود  و تأیید شورای مهاجرین و انصار بیعت کردند، بنابراین؛ ابوبکر صّدیق طبق دستور

   که حضرت عمر را انتخاب نمود و این اقدام کامًال شورایی بود.
  : چرا حضرت عمر، انتخاب خلیفه را به شورای شش نفره سپرد؟ ٢س
 بـه بیعـت بـرای و نماینـد انتخـاب را فـردی که بود این برایتشکیل آن شوری  :ج

 عوف بن عبدالرحمن حضرت به را کار نهایتاً  نیز شوری آن البته کنند معرفی مسلمانان
 ی هترجمـ »تـاریخ امللـوک و الرسـل«ر د طبـری امـام گزارش طبق هم او و کردند محّول

                                                                                                                                            
بالغـه آورده اسـت و بـه مکتـوب ثبت شده است و شریف رضی آن را در نهـج ال ٣٧ص ٢کوفی ج
 شهرت دارد. ۶ شماره
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شبها بگشت و یاران پیغمبر خدا و فرماندهان سـپاه   «: )٢٠٧١ص  ۵(ج ابوالقاسم پاینده 
اسالم که سوی مدینه آمده بودند و بزرگان قوم بدید و با آنها مشورت کرد و بـا هـر کـه 

و سرانجام حضرت عثمان معرفی شد و مسلمانان  »برد  کرد عثمان را نام می  خلوت می
عت مهاجرین و انصار و با او بیعت کردند. پس در واقع حضرت عثمان با رضایت و بی

  سایر مسلمانان خلیفه شد و انتخاب وی از مشروعیت کامل برخوردار بود. 
بینیم که خلفا گاهی با مسلمانان مشـورت   کنیم می  : وقتی تاریخ را مطالعه می٣س
توان گفـت خلفـا رئـیس  نمودند. بنابراین می  کردند ولی نهایتًا به نظر خود عمل می می

  نه شوری.  اند  حکومت بوده
  عملکرد خلفای راشدین نادرست است زیرا؛  ی هاین تصور دربارج: 
االمـر دسـتور داده یعنـی مسـلمانان بعـد از خداوند متعال به اطاعت از اولی ،اوالً 

رأی (نصوص قرآن و مسّلمات سّنت در مسایل مسـتحدثه موظـف هسـتند از اجمـاع 
  اطاعت نمایند. )االمرمورد اتفاق شورای اولی

در حالـت  »اولـی«در حالت رفـع و  »اولو« ی هکلم قابل توجه این است که ی هکتن
و از ملحّقات جمع مذکر سالم است. این کلمه جمع  »صاحبان«نصب و جّر به معنی 

و به هـیچ وجـه  )در فارسی که مفرد ندارد »گروه«مانند اسم جمِع (است و مفرد ندارد 
به معنـی صـاحب  »ذو«از غیر لفظ خودش  »اولو«باشد. مفرد  بر فرد قابل اطالق نمی

  به معنی صاحبان است. »ویذَ «و  »ذوو«است که جمع آن 
مورد بحث این است که جز بـر جمـع قابـل اطـالق  ی هدر آی »اولی« حکمت ذکر

نیست. بنابراین بکار بردن آن برای فرد اشتباه محض است و بر مسلمانان واجب است 
ند. به عبارت دیگر خداوند فرموده است مسلمانان بایـد از پیروی نمای »االمراولی«از 

  .»االمروذ«اطاعت کنند نه از  »االمرواول«
االمـر  ورای اولیبنابراین واجب دانستن پیروی از رأی فرد، به جـای اطاعـت از شـ 

کننـد   قرآن است و مشروعیت ندارد و اشتباه کسـانیکه تصـور می ی همخالف صریح آی
شود که بجای قـرآن و سـّنت   خود را اعمال کند از اینجا ناشی می خلیفه حق دارد رأی
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  دانند.   روایات تاریخ را محّک می
 از را مسـلمانان و فرمـوده توصـیه نیز به اطاعت از شـوری -ص  - ارسول خد ثانیًا،
 نقل علی حضرت از صحیح سند به طبرانی چنانکه است داشته برحذر فرد رأی پیروی
  : است پرسیده رسول حضرت از او که است کرده
نیامده باشد  )به صراحت(ای برایم روی داد و حکم آن در قرآن و سّنت   اگر حادثه  «
  فرمایید چطور عمل کنم؟   می

از میـان دانشـمندان مـؤمن و  )حکمی واحـد ی هیبرای ارا(فرمود:  -ص  - حضرت
(بـه نقـل از تفسـیر  »متقی شورایی تشکیل دهید مبادا تنها به رأی خودت آنرا فیصله دهی

  .»)١٩۶ص ۵المنار ج 
در اند اّمـا   بدون تردید خلفای راشدین به نصوص قرآن و مسّلمات سّنت عمل کرده

اند و رأی اجمـاعی   مهاجر و انصار مشورت خواسته ی هامور مستحدثه حتمًا از صحاب
) ٨۴ص ١(ج» اعـــالم املـــوقعین« انـــد. چنانکـــه ابـــن القـــیم در  آنهـــا را اجـــرا نموده

ی در آن نّص  ی هکه دربار شدند  ای روبرو می  ههرگاه خلفای راشدین با مسأل  « فرماید:   می
کردنـد و سـپس آن مسـأله را میـان آنهـا بـه  قرآن و حدیث نبود اصـحاب را جمـع می

ــرار م ــورت ق ــدی می  یمش ــه رأی واح ــی ب ــد وقت ــی  دادن ــرا رس ــالم و اج دند آن را اع
  ١٤».کردند می

ر خلیفـه خالصه، خلیفه رئیس دولت بوده است نه رئیس حکومت. به عبارت دیگـ
  .است بودهاالمر و مجری مصّوبات آن شوری یکی از اعضای شورای اولی

  روش)هادی نیک اثر» خالفت اسالمی از دیدگاه اهل سّنت« ی ه(برگرفته از مقال

                                                            
اثر احمـد بـن  »انسـاب االرشاف« ) و٣٩۴ص  ٧ابن کثیر (ج  »البدایة و النهایة«(به تاریخ  -١٤
  ) نیز نگاه کنید.)١٠٠ری (ص الذُ یحیی بَ 
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  اقدام سپاه اسالم برای نجات ملل تحت ستم: ) ۴(
کردند و بر خاورمیانه فرمانروایی می دو امپراطوری ایران و روم دانیمکه میچنانهم

یکـی از دو ابـر قـدرت  ی ههای محّلی عراق و شام و مصر و ... تحت سـلطحکومت
ی خـود و هـم بـرای امپراطـوری مزبور قرار داشتند، زمامداران این حکومتها هـم بـرا

گرفتند و مردم این سرزمینها با نکبت و بدبختی روزگـار سـپری مسّلط باج و خراج می
عربستان از وجود ستمگران و دشمنان دین و مّلت پاک  ی هنمودند. وقتی شبه جزیرمی

الهی و انسانی، حرکتی آزادیـبخش بـرای رهـا نمـودن  ی هشد مسلمانان به حکم وظیف
  ظالمین آغاز کردند. ی همردم ستمدیده از سلط

موضع مسلمانان این بود که به دولتمردان سـرزمینهای مـورد بحـث و سـاکنان آن 
 اگر مـردم. »یا به لشکر مسلمانان جزیه بپردازید« ،»یا اسالم بیاورید«کردند: اعالم می

پیمـان پذیرفتند با مسلمانان برادر و متحد و هممید دین اسالم را ه میل و رضایت خوب
شـدند و عمـًال از شدند و از حمایت سـپاه مقتـدر اّمـت اسـالمی برخـوردار مـیمی

یافتند، اّمـا اگـر دیـن اسـالم را ایران یا روم نجات می ی هرحمانظالمانه و بی ی هسیطر
ينِ  ِيف  إِكَْراهَ  َال ﴿ ی هچون طبق آیکردند قبول نمی َمـن « :)ص(پیـامبر ی هو نیز فرمود ﴾الدِّ

اجاب الی االسالم فَله ما لَنا و َعلیه ما َعلینا و َمن ثبَت علـی دینـه ِمـن اهـل االدیـان 
هر کس دعوت اسالم را بپذیرد در سود و زیان ما شـریک « یعنی:» فانّه ال یُضیُّق علیـه

-ن خود پایدار ماَند، سـختگیری بـر او نمـیخواهد بود و از اهل ادیان کسی که بر آیی

بایست به پرداختن جزیه رضایت میبنابراین شد به پذیرش آن وادار نمی کسی 15»شود
ایـران یـا روم رهـایی  ی هظالمانـ ی هدهند که البته در این صورت نیز عمًال از زیر سلط

-برخوردار مییافتند و از حمایت لشکر مسلمین در برابر زورگویی آن دو ابرقدرت می

  شدند.
شـد مـیم هـا اعـالعدم پذیرش این درخواست که از سوی دولتمردان آن سرزمین

                                                            
 ٢٠١الوثائق صی همجموع -١٥
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در اینجـا لشـکر ایران و روم بود  ی هآشکارا به معنی رضایت دادن به ماندن تحت سلط
 ی هظالمانـ ی هو در واقع با نظامیان که مـدافع سـلطشدند اسالم با آنان وارد جنگ می

ص  - جنگیدند نه با غیر نظامیان زیرا دستور اکید پیـامبربودند میمضاعف مورد اشاره 
ال تقتلوا النساَء و ال الصبیاَن و ال الشـیخ الکبیـر و ال : «و خلفای راشدین این بود که -

لَم و کّف یََدُه، فان فعلتم هذا فقد اعتدیتم  ی ه(تفسیر طبری ذیل آی »َمن القی الیکم السَّ
-زنان و کودکان و پیرمردان و کسی که اظهار صلح به شما می« یعنی:بقره)  ی هسور ١٩٠

تردیـد دارد هیچکدام را نکشید کـه اگـر چنـین کردیـد بـیکند و دست از جنگ برمی
  »اید.تجاوز نموده

که بر خالف مستشـرقین مغـرض و  »توماس آرنولد«اینک موضوع جزیه را از قول 
 »تاریخ گسترش اسـالم«م در اثر خود توز با تحقیقی منصفانه در کتب تاریخ اسالکینه

 ۴۶تـا  ۴٢ابوالفضـل عّزتـی ص ی هکنیم؛ در کتاب مزبور ترجمـنقل می ،آورده است
  آمده است:

اردن رسـید و ابوعبیـده در آن محـل اردوگـاه  ی هموقعی که ارتش مسلمانان بـه دّر «
مانان ای به ایـن مضـمون بـرای مسـلمسیحی منطقه، نامه ی هخود را مستقّر نمود سکن

  ارسال داشتند:
مـا  کـیشدهیم، هر چند آنان همها ترجیح میای مسلمانان، ما شما را بر بیزانس«

خود آزاد گذارده و با مـا بـا تـرّحم و مهربـانی  ی ههستند زیرا شما ما را در دین و عقید
نمایید و حکومـت شـما کنید و از ِاعمال زور و ظلم در مورد ما خودداری میرفتار می

ها است زیرا آنان اموال ما را بـه غـارت بـرده و ما به مراتب بهتر از حکومت بیزانسبر 
   »های ما را تصاحب نمودندخانه

های شهرهای خود را بر لشکر هراکلیوس بستند و بـه مسـلمانان ِامسا دروازه اهالی
هـا عدالتی و فشار و تعّدی رومـیاطالع دادند که حکومت و عدالت اسالمی را بر بی

  »دهند.ترجیح می
آنچه که بعضی مایلند ما را وادارند چنین تصور کنـیم، اصـًال بـه  جزیه بر خالف«
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 ی هشده و بـه هـیچ وجـه جنبـعنوان مجازات عدم پذیرش اسالم بر کسی تحمیل نمی
انتقامی نداشت بلکه بر مسیحیان در ردیف غیر مسلماناِن ذّمی دیگر، ساکن در قلمرو 

  گردید.مالی و جانی از طرف مسلمانان وضع می اسالم در مقابل تأمین
خود را پرداختند مخصوصًا یـادآور شـدند کـه مبلـغ  ی هیموقعی که مردم ِحیره جز

پردازند که مسلمانان و فرمانروایاِن مسلمان، از مردم مورد توافق را تنها به این شرط می
از طـرف غیـر حیره در مقابل هرگونـه فشـار و تعـّدی چـه از طـرف مسـلمانان و چـه 

  مسلمانان دفاع و حمایت نمایند.
همچنین در قراردادهایی که بین خالد بن ولید با اهـالی بعضـی شـهرهای نـواحی 

اگر مـا از شـما محافظـت نمـاییم جزیـه قابـل «حیره منعقد شد نوشته شده است که: 
  »پرداخت باشد در غیر این صورت قابل پرداخت نباشد

ارتش عظیمی را برای بیرون راندن نیروهای مسـلمان کـه خـود را  امپراطور بیزانس
عـرب، ابوُعَبیـده بـه  ی هطبعًا برای مقابله با خطر تجهیز نموده بودند آماده کرد. فرماند

سـورّیه دسـتور  ی هها به فرمانروایان شهرهای مفتوحاقتضای شرط مندرج در عهدنامه
ه بودند به صاحبان آنها پرداخت نمایند و آوری نمودهایی را که جمعداد که تمام جزیه

  ای به مضمون ذیل برای مردم نوشت:اعالمیه
ایم به شما بازپس خواهیم داد زیرا اینـک ما دریافت داشتهشما تمام پولی را که از «

به ما خبر رسیده است که نیروهای قوّی دشمن علیه ما در حال پیشروی هستند و چون 
که ما بایستی از جان و مال شما محافظت نماییم و انجـام  شرط معاهده بین ما آن بود

ایـم بـه شـما این وظیفه اینک از امکان ما خارج است، تمام پولی را که از شـما گرفتـه
قدیم ملـزم  ی هگردانیم ولی اگر پیروز شدیم خود را با انجام مواد و رعایت معاهدبرمی
  .»دانیممی

المال بازپس داده شد و هنگفتی از محل بیتبر اساس این اعالمیه و دستور، مبالغ 
  مسیحیان برای پیروزی لشکر اسالم دعا کرده و گفتند:

ها پیـروز شاءالّله خداوند شما را مجّددًا بر ما حکومت دهد و شما را بر رومیان «
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ها در چنین شرایطی بودند نه تنها هرگز چنین چیزی بـه مـا پـس گرداند زیرا اگر رومی
  »گرفتند.کردند و از ما میاموال ما را نیز ضبط می ی هبلکه بقیدادند نمی

طور که قبًال توضیح داده شد جزیه تنها بر مردان سالم در مقابـل معافیـت از همان
گردیـد و بایستی انجام دهنـد وضـع مـیخدمت نظام که در صورت مسلمان بودن می

نمـود از الم خـدمت مـیکامًال قابل توّجه است که هر فرد مسیحی کـه در ارتـش اسـ
  گردید.پرداخت جزیه معاف می

در  »تاریخ ادبیات ایران«در کتاب نیز  »ادوارد براون«عالوه بر آنچه ذکر شد پرفسور 
  نویسد:همین زمینه می

تصور شود که جنگجویان اسالم، اقوام و ممالک مفتوحـه را در انتخـاب چه بسا «
ن، دّوم شمشیر! ولی این تصّور صحیح نیست ساختند، اّول قرآیکی از دو راه مخّیر می

ها اجازه داشتند آیـین خـود را نگـه دارنـد و فقـط ها و مسیحیان و یهودیزیرا زرتشتی
بودند و این ترتیب کامًال عادالنه بـود زیـرا َاتبـاع  )الیات سرانهم(مجبور به دادن جزیه 

غیر مسلمان خلفا از شرکت در غزوات و دادن خمس و زکات که بر اّمت پیامبر فـرض 
  »بود معافیت داشتند.

مسّلم اسـت کـه قسـمت اعظـم کسـانی کـه تغییـر «نویسد: مشاٌرالیه در ادامه می
المثـل پـس از خودشـان بـود. فـی ی هبه طیب خاطر و بـه اختیـار و اراد مذهب دادند

پـس از مشـاوره  )نزدیک بحر خـزر(شکست ایران در قادسیه چهار هزار سرباز دیلمی 
به میل خود اسالم آورند و بـه قـوم عـرب ملحـق شـوند. ایـن عـده در تصمیم گرفتند 

در کوفه سکونت اختیار کردند  تسخیر جلوال به تازیان کمک کردند و سپس با مسلمین
ات ایران، (تاریخ ادبی »ر نیز گروه گروه به رضا و رغبت به اسالم گرویدند.و اشخاص دیگ

  )٢٩٧، ص١علی پاشا صالح ج ی هاثر ادوارد براون ترجم
بخـش بـود های دیگر یـک حرکـت رهـاییلشکرکشی سپاه اسالم به سرزمین آری

ان انسانی برای نجات مردم تحت ستم با ستمگران و مدافع ی هیعنی آنان به حکم وظیف
  آنان جنگیدند.
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�موسوم به جنگ جمل: ی هزدایی از واقعابهام )۵(

رسـت و متأسفانه از سوی شیعیان بر اساس روایاتی جعلی و نامربوط، تحلیلـی ناد
ارایه شده اسـت. در نتیجـه، امـروزه اهـل تشـّیع تصـّور  جنگ جمل ی هباردروغین در

اند و به جنـگ بـا او   کنند حضرت عایشه و همراهانش علیه حضرت علی قیام کرده  می
  اند و میان آنان کینه و دشمنی بوده است. ولی این تصّور اشتباه محض است.   پرداخته

گروه  - تعالی علیهسالم هللا –واقعیت این است که در زمان خالفت حضرت عثمان 
عبدالّله بن سبأ یهودی که به ظاهر مسلمان شده بود، مدینـه را  ی هتجاوزگری طبق نقش

 )س(ها کردند و سرانجام حضرت عثمـان  تحت کنترل نظامی خود در آوردند و جنایت
را به شهادت رساندند و به طرف عراق گریختند. حضرت عایشه و حضـرت طلحـه و 

همراهانشان بعد از مراسم حج از مّکه به طرف  ی هو بقی -م علیهسالم هللاّ - حضرت زبیر
بصره به قصد سرکوبی سبائیه حرکت کردند. بعد از آن که حضرت علی از اقدام ایشان 
مّطلع شد او نیز همراه لشکرش به طرف بصره حرکت کرد به امید آنکه حضرت عایشه 

بـه وجـود  و همراهانش را از رفتن به بصره منصرف کند. تا بعد از عادی شـدن بحـران
صاص شوند. اّما زمـانی از میان آنان ق )س(آمده توسط باغیان، قاتالن حضرت عثمان

تن از شورشیان تجـاوزگر توسـط سـپاه حضـرت  ۶٠بصره رسید که حدود  ی هبه منطق
عایشه به هالکت رسیده بودند. پس جنگ حضرت عایشه علیـه سـبائیه بـود نـه علیـه 

  حضرت علی.
گ در منطقه، حضرت علـی را بـر آن داشـت تـدبیری جن ی هبه هر حال خطر ادام

بیندیشد او قعقاع بن َعمرو را نزد ام المؤمنین فرستاد تـا وی را متقاعـد کنـد سـرکوبی 
ای کوتـاه طـرفین توافـق کردنـد بـه   باغیان و تجاوزگران را متوقف نماید. بعد از مذاکره

تجاوزگر سبائیه وقتی کمک و همفکری یکدیگر اوضاع پیش آمده را کنترل کنند. گروه 
ازآن همیاری و همدلی اطالع پیدا کردند، پی بردند که نابودی آنان حتمی اسـت لـذا 

ای چیدند تا لشکر حضرت عایشه و حضرت علی را بـه جـان هـم بیندازنـد. آن   توطئه
  منافق صفتان به میان دو لشکر مزبور نفوذ کردند و جنگ را برافروختند. 
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گفت امیـدوارم خـدا بـه   رفت و - علیهاسالم هللا- ؤمنین عایشهقاضی بصره نزد ُاّم الم
تو که، مادر مؤمنان هستی فتنه را خاموش کند. حضرت عایشه در حـالی کـه  ی هوسیل

خواسـت رخ  بر شتری سوار بود برای توّقف جنگ به میدان رفت ولی عکس آن چه می
یـر هـدف قـرار دادنـد تر شد. سبائیه حضـرت عایشـه را بـا ت  داد و آتش جنگ افروخته

خود را در آتـش جنـگ انداختنـد و پیرامـون شـتر او جمـع  )س(همراهان ُاّم المؤمنین
شدند و به دفاع از او پرداختنـد و حـدود چهـل نفـر از ایشـان بـه شـهادت رسـیدند. 
حضرت علی متوجه شد جز با پی کردن شتر حضرت عایشه جنـگ متوقـف نخواهـد 

ا پی کردند. در نتیجه جماعت متخاصم متفّرق شـدند. شد بنابراین دستور داد شتر او ر
بکـر دسـتور داد بـرای خـواهرش ُاّم المـؤمنین  سپس حضرت علی به محّمد بـن ابـی

عبدالّله بن خلف خزاعـی  ی هحّمد ُاّم المؤمنین را به خانای برپا کند. آخر شب م  خیمه
  در بصره برد. 

گروه نماز جنـازه خوانـد و از خـدا بر کشتگان هر دو  - علیهسالم هللا- حضرت علی
برایشان طلِب مغفرت کرد و بعد از چهار روز وارد بصره شد و نزد ام المؤمنین عایشـه 

بـه محّمـد  )س(ی پیش آمده اظهار تأسف کردند. حضرت علی  رفت. آن دو از حادثه
بکر دستور داد امکانات الزم را برای سفر خواهرش به مدینـه مهیـا کنـد. چـون  بن ابی

موعد حرکت رسید حضرت علی نزد ام المؤمنین عایشه رفت و مـردم نیـز بـرای وداع 
هان ای فرزنـدانم! بعضـی، «حاضر شدند. حضرت عایشه خطاب به حاضران فرمود: 

سرزنش کردند. هیچکـدام از  )در سرکوبی با باغیان(بعضی دیگر را به سستی و اهمال 
را مورد تجاوز قرار دهـد. بخـدا سـوگند ای که دیده، دیگری   شما نباید به خاطر صدمه

دهد چیـزی   میان من و علی در گذشته نیز جز آنچه که بین یک زن و حامیان او رخ می
وحضرت علی هـم در  »خدا است17گان  ی برگزید  و او نزد من از جمله 16وجود نداشته

                                                            
اشاره به داستان تهمتی است که منافقان پست و ملعـون بـه حضـرت عایشـه زدنـد. وقتـی -١٦

ض کرد محال است خـدا اجـازه دهـد جـز پیامبر در این مورد با حضرت عمر مشورت نمود او عر
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راست گفتی و نیک صحبت کردی. ای مردم! میـان مـن و او «تأیید سخنان وی فرمود: 
مادر مؤمنان (جز آنچه بدان اشاره شد چیز دیگری وجود نداشته است او همسر پیامبر 

  . »است )18در دنیا و آخرت
هجـری از بصـره خـارج شـد  ٣۶روز شنبه اول رجـب سـال  )س(حضرت عایشه

حضرت علی دستور داد جمعی از زنان شریف و محتـرم بصـره وی را همراهـی کننـد 
خودش نیز چند کیلومتر او را مشایعت کرد و به فرزندانش حضرت حسـن و حضـرت 

را در آن سـفر  )س(ّدت یک روز حضرت عایشـهدستور داد م - علیهسالم هللا- حسین
   )۵۴۴تا  ۴۴٨از ص ۴(تاریخ طبری ج »مراهی کنند، سپس باز گردنده

آمـوز ابـن سـبأ بسیار متأسفیم که تجاوزگران دسـت براستی برای تحلیلگران شیعی
جنـگ جمـل،  ی ها در فتنه  خوانند و از نقش اساسی آن  یهودی را شورشیان انقالبی می

کنند و از حضرت عایشـه و   گویند و بدینوسیله آن منافق صفتان را تبرئه می  سخنی نمی
که علیه آن جنایتکاران اقدام نمودند و  - علـیهمسالم هللا-حضرت طلحه و حضرت زبیر 

  کنند.   شاگردان ابن سبأ یهودی را مجازات کردند، بدگویی می
  استاد هادی یاراحمدی) اثر» بهترین اّمت« ی ه(نقل از رسال

  مسلمین: ی هبا خلیف سفیان معاویه بن ابیهای مخالفت ی هدربار )۶(
بکر همراه برادرش یزیـد واقعیت این است که معاویه در زمان خالفت حضرت ابو

شام اعزام شد و هر دو به خدمت مشـغول شـدند بعـد از وفـات یزیـد بـن  ی هبه منطق

                                                                                                                                            
تـوانی او را طـالق   همسر پاک برایت باشد اّما حضرت علی در پاسخ مشورت گفت: ای پیـامبر می

دهی و این تنها موردی است که حضرت عایشه بیان آن را از حضرت علی انتظـار نداشـت و از وی 
  دلخور شد.

هـو ﴿ فرمایـد:  مهاجرین و انصار می ی هی حج که خدا دربار ی آخر سوره اشاره است به آیه-١٧
  ﴾.= خدا شما را برگزیده است اجتباکُم
َ  أَْوَىل  النَِّبيُّ ﴿ي  است به آيه اشاره-18 َهاتُُهمْ  َوأَْزَواُجهُ  أَنُْفِسِهمْ  ِمنْ  ِبالُْمْؤِمِن   )6احزاب/( ﴾أُمَّ
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اش و نیـز  عمر، معاویه به خاطر خدمات شایسـتهسفیان در زمان خالفت حضرت  ابی
و در دوران انتخـاب شـد ا )امـروزی ی هسوری(ت به عنوان فرماندار شام لیاقتی که داش

دّوم  ی هشـام بـاقی مانـد. البّتـه در نیمـ چنـان، فرمانـدارخالفت حضرت عثمان، هـم
ن ماننــد علــی بــ  -ص  - رســول الّلــه ی های از صــحاب فــت حضــرت عثمــان عــّدهخال
کردند.  ت معاویه انتقاد میطالب و عباده بن صامت و ابوذر غفاری از برخی اقداما ابی
سـفیان در آن دوران  معاویه بـن ابی )خدمات و حسنات(این به طور کلی اقدامات بنابر

ت علـی کـه های او بـا حضـر توان از مخالفت باشد اّما نمی مورد تأیید و قابل دفاع می
زیادی از مسلمانان شد و اینکه یزید فاسق را جانشین خود  ی همنجر به کشته شدن عّد 

حـّق  طالب را بر قرار داد؛ دفاع نمود و البته تمام علمای اهل سّنت مواضع علی بن ابی
اند  هـای معاویـه علیـه او را باطـل و نادرسـت دانسـته و درست و اقدامات و مخالفت

  توضیح این که :
و  )٣٨/ی(شـور ﴾َو أَْمرُُهْم ُشـوَرى بَْيـَنُهمْ ﴿ ی هنصوص آیات قرآن از جمله آی طبق -١
ُسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمـْنكُمْ ﴿ ی هآی َ َو أَِطيُعوا الرَّ و  )۵٩(نسـاء/ ﴾يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا هللاَّ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجِريَن َواْألَنَْصاِر َو ﴿ ی هآی اِبُقوَن اْألَوَّ ُ َو السَّ الَّـِذيَن اتََّبُعـوُهْم ِبإِْحَسـاٍن َرِيضَ هللاَّ

 -ص  - مسلمانان موظف بودند بعد از وفات رسول خدا )١٠٠(توبه/ ﴾َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنهُ 
نیز روایت شده  -ص  - اطاعت کنند و از حضرت محّمد )االمرشورای اولی(از اجماع 

اگـر   « یعنـی:  »مل علیکم عبد حبشی... إسمعوا و اطیعوا و ان استع«که فرموده است: 
 ٢(مختصـر صـحیح البخـاری ج ».امیر شـما گردیـد از وی اطاعـت کنیـد ای حبشی برده
  ).١۵ص ۶و صحیح مسّلم ج ۵٠۵ص

به ترتیـب  )شورای مهاجرین و انصار(االمر شورای اولی -ص  - بعد از وفات رسول الّله
 و کردند اطاعتخلفای راشدین را یکی بعد از دیگری برگزیدند و مسلمانان هر بار از شوری 

 .دندکر بیعت شوری منتخب ی هخلیف با
وقتی عثمان ذی النورین توسط تجاوزگران به شهادت رسید شورای مهـاجرین و انصـار، 

سراسر سرزمین اسالمی با وی  طالب را به عنوان خلیفه برگزیدند و مسلمانان در علی بن ابی
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حـق مسـلمین  بـر ی همردم شام نیز از بیعت با خلیف بیعت کردند اّما معاویه و به پیروی از او
طالب نخست بایـد  سفیان گفت: علی بن ابی سرپیچی کردند مشهور است که معاویه بن ابی

م. تمـام کن قاتالن عثمان بن عفان را برای قصاص تحویل من دهد سـپس بـا وی بیعـت مـی
  اند زیرا:  علمای اهل سّنت این موضع معاویه را خطا دانسته

رأی شورای (طبق آیات صریح قرآن بر تمام مسلمانان واجب بود که از اجماع  اوًال،
نیز دستور داده بـود کـه از منتخـب  -ص  - اطاعت کنند و حضرت رسول )اولی االمر

ای حبشی هم باشد اطاعت نمایند بنابراین امتناع معاویـه از بیعـت  اجماع اگرچه برده
  با حضرت علی در واقع سرپیچی از دستورات صریح قرآن و سّنت بود. 

شـهید جانبـداری نکـرد و  ی هقـاتالن خلیفـفرزند ابوطالب به هیچ وجهی از  ثانیًا،
که آن قاتالن باغی و تجاوزگر نباید مجازات شوند، اّما بعد از شـهادت  گاه نفرمودهیچ

حضرت علـی  عثمان ذی النورین اوضاع بحرانی گشته و کنترل آن مشکل شده بود لذا
گفت اول باید اوضاع تا حدی بسامان گردد و تحت کنترل درآید سپس متجاوزان به  می

بـرای تعجیـل در مجـازات قـاتالن سزای اعمالشان برسند. در نتیجـه اصـرار معاویـه 
  نادرست بود.

کنـد و تمـام  قضـائیه کـامًال مسـتقل عمـل می ی هدر حکومـت اسـالمی قـو ثالثًا،
اند هیچ فردی حق نـدارد بـرای گـرفتن  مجتهدین و فقهاء و دانشمندان اسالمی فرموده

حقش و صدور حکم و اجرای آن شخصًا اقدام نماید. اگر قرار باشد هر کسی به جای 
شرع خودش وارد عمل شود فتنـه و هـرج و  ی هاهی و مراجعه به دادگاه و محکمدادخو

 ی هاز جهت ملغی دانستن استقالل قوآید. بنابراین درخواست معاویه  مرج به وجود می
ضـرات طلحـه و زبیـر نخسـت بـا بایسـت ماننـد ح قضائیه نیز کامًال خطا بود. او می

قـرار دادن مجـازات قـاتالن  اولویـت برحق مسـلمین بیعـت کنـد سـپس در ی هخلیف
  طالب درخواست نماید. شهید را از علی بن ابی ی هخلیف
مسـلمین منتهـی  ی هسفیان به جنگ رودرو با خلیفـ بیمخالفتهای معاویه بن ا -٢

شد و جمع زیادی از طرفین نـزاع در آن جنـگ کشـته شـدند و خصوصـًا بـا شـهادت 



 ٣٧  ی در: حدیث غربت اسالملتأم

یه و لشکرش به طور قطع و مسّلم اهـل حضرت عّمار برای همه معلوم گشت که معاو
  بغی هستند توضیح این که :

آمده است ابوسعید خدری روایت کـرده  ۴۴٧ ی هدر صحیح بخاری حدیث شمار
یم و عّمـار بـن یاسـر داشت ها را یکی یکی برمی که هنگام ساختن مسجد النبی، خشت

در حـالی  -ص  - برحال شد. پیام کرد و از فرط خستگی بی ها را حمل میدوتا دوتا آن
ر تقتلـه الفئـة الباغیـه « کـرد فرمـود: او پـاک می ی هکه گرد خـاک از چهـر ویـح عـ

ر: اعوذ با من الِف ّ خـدا «یعنـی:  »یدعوهم الی الجنة و یدعونه الی النار، قال ع
خوانـد  می رسانند، او آنان را به بهشت فرا را بیامرزد گروه تجاوزگر او را به قتل می عمار

 .»ها برم به خدا از فتنه کنند، عمار گفت: پناه می آنان وی را به دوزخ دعوت می )اما(
راً الفئـة « حدیث« نویسد: می )١١۴٠ص ٣(ج» االستیعاب«ابن عبدالبر در تقتـل عـ

 )۴٢١ص١(ج»سیر اعالم النبالء«ذهبی درعالمه .و»ترین احادیث است از صحیح »الباغیه
احـادیثی کـه صـدور آن از حضـرت (حدیث مزبور از احادیث متـواتر «نوشته است: 

  »باشد. می )قطعی و مسّلم است -ص  - رسول
جمهور علمای اسالمی طبق ایـن حـدیث، معاویـه و لشـکرش را گروهـی بـاغی 

گویند مواضع حضرت علی برحـق و درسـت و موقـف و  دانند و به همین دلیل می می
  باطل و نادرست بوده است.سفیان  اقدامات معاویه بن ابی

  سفیان چگونه به خالفت رسید؟ : معاویه بن ابی١س
ا معاویه پادشـاه بـود نـه خلیفـه ج: نخست باید صورت سؤال را تصحیح کرد، زیر

اثر امام نجم الدین عمر نسفی و شرح عالمه  »عقاید اهل سّنت«چنان که در کتاب هم
 – لقولـه» سـنة بعـدها ملـک و امـارةالخالفة ثالثون « آمده است: )٢٣٢(صتفتازانی 

و قـد » الخالفة بعدی ثالثون سـنة ثـم تصـیر ملکـاً عضوضـاً : « -علیه الصالة و السالم
  -ص  - علی رأس ثالثین سـنة مـن وفـات رسـول هللاّ  –کرّم هللا وجهه  –أستشهد علیٌّ 

و  خالفت سـی سـال«یعنی:  »یکونون خلفاء بل ملوکاً و امراءً فمعاویة و من بعده ال
خالفت «که فرمود:  -ص  - بعد از آن سلطنت و پادشاهی است. به دلیل حدیث پیامبر
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و حضرت علی  »شود بعد از من سی سال است سپس به پادشاهی مستبدانه تبدیل می
شهید شد. پس معاویه و ُحّکـام  -ص  - سی سال بعد از وفات پیامبر – وجهه کرم هللا –

متأسـفانه بعضـی از  »اند. نان پادشاهان و سالطین بودهاند. آ بعد از او جزو خلفا نبوده
  اند. نویسندگان اهل سّنت به خالف حدیث مزبور از معاویه به عنوان خلیفه یاد کرده
  اکنون اگر پرسیده شود معاویه چگونه به سلطنت رسید؟ پاسخ این است که:

 پیامبر ی هدست عبدالرحمن ابن ملجم، صحاب مسلمین به ی هیفبعد از شهادت خل
شورایی تشکیل دادند و سرانجام حضرت حسن را به عنوان خلیفه برگزیدنـد و  -ص  -

سـفیان ایـن بـار نیـز از رأی شـورای  مسلمانان بـا وی بیعـت کردنـد. معاویـه بـن ابی
 کنـد بیعتمسلمانان سرپیچی کرد و حاضر نشد همراه با مسلمانان با منتخب شوری 

جنگ برادرکشـی ناچـار بـا  ی هری از خونریزی و ادامرای جلوگیب -ص  - پیامبر ی هنو و
  فرزند ابوسفیان صلح کرد و در صلحنامه بر سه اصل مهم اّتفاق کردند:

  رفتار نماید. )ابوبکر و عمر(معاویه باید طبق روش شیخین  -١
 معاویه حق ندارد برای بعد از خود ولیعهد انتخاب کند. -٢

 شورای مسلمانان سپرده شود. بعد از مرگ معاویه، حکومت باید به -٣

سفیان به عهدی که با حضرت حسن امضاء نمود وفا نکـرد زیـرا  اما معاویه بن ابی
زندگی و رفتار او با زندگی و رفتار مبـارک ابـوبکر صـدیق و عمـر فـاروق اصـًال قابـل 
مقایسه نبود و به خالف عهدنامه، فرزندش یزید را ولیعهد خود قـرار داد و سـلطنت را 

چنان تعطیل ماند و در واقع بعد از نتیجه اصل سوم از عهدنامه نیز همسپرد و در  به وی
 قـرارشـوری  ی هنظامی که بر پایـ(طالب تاکنون خالفت اسالمی  شهادت علی بن ابی

  .است نشده ایجاد )باشد داشته
  روش)اثر هادی نیک» اقدامات معاویه بن ابی سفیان« ی ه(برگرفته از مقال

  



 ٣٩  ی در: حدیث غربت اسالملتأم

  والیت فقیه ی هدربار

  مقّدمه
م ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تنی چند از دانشمندان آزاداندیش دّو  ی هدر دور

امامیـه ماننـد  ی هقیه پرداختند و از فقهای برجستشیعه به نقد و بررسی تئوری والیت ف
شیخ مرتضی انصاری و آیت الّله خوانساری و آیت الّله خویی به عنوان مخالفان طراز 

یت فقیه یاد کردند و به عدم باور مسلمانان اهل سّنت به والیـت فقیـه تصـریح اّول وال
  نمودند.
نـه تنهـا  »مـرگ بـر ضـد والیـت فقیـه«چنین اظهار داشتند که سر دادن شـعار هم
تفتیش عقاید و حکایت از نبودن آزادی بیـان در مملکـت دارد، بلکـه ذکـر آن  ی هصبغ

ای از علمـا و فقهـای نامـدار شـیعه نیـز  هتوهین به تمام مسـلمانان اهـل سـّنت و عـد
  باشد. بنابراین باید از گفتن شعار مذکور ممانعت به عمل آید. می

های نماز جمعه به موضوع مورد بحث اشاره کرد  آقای رفسنجانی در یکی از خطبه
  و آن را تأویل و توجیهه نمود و گفت: 

مقصـود از ضـّد والیـت درست است که اهل سّنت به والیت فقیه باور ندارنـد و «
باشـد کـه دشـمن نظـام  فقیه برادران اهل سّنت نیست بلکه منظـور گـروه منـافقین می

منظور از ضد والیت فقیـه «خطیبی دیگر در قم به همان سبک و روش گفت:  »هستند
دشمنانی هستند که عمًال قصد براندازی نظام را دارند نه کسانی که والیـت فقیـه را بـه 

پردازی و بحثی علمـی  قبول ندارند، بنابراین مخالفت با آن یک نظریهعنوان یک نظریه 
  »شود. و فقهی است و جرم تلقی نمی

پژوهان جوان اهل  خالصه اوضاع سیاسی آن اّیام سبب شد که اهل تحقیق و دانش
سّنت موضوع خالفت اسالمی از دیدگاه اهل سّنت و مباحـث فرعـی مـرتبط بـا آن را 

تفـاوت حکومـت  ی هدهنـد و جویـای پاسـخی روشـن دربـارار بیشتر مورد مداّقه قـر
توضیح ذیل پاسخ  اسالمی از نظر اهل سّنت و باور به نظام مبتنی بر والیت فقیه شوند.

   روش)(هادی نیک باشد.به درخواست مزبور می
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  مهربان ی هند بخشندبه نام خداو

  :الزم است بدانیم کهوالیت فقیه  ی همسأل ی هدربار
شـود و مـا مسـلمانان  به گروهی از شیعیان مربـوط می »والیت فقیه  «  ی هنظری اّوًال،

  اهل سّنت به آن اعتقاد نداریم.
 الّله نعمت که آیتسال قبل مطرح شد. چنان ٢٠٠حدود  والیت فقیه ی هنظری ثانیًا،

 )والیت فقیه حکومت صـالحان(از کتابش  ۴۵ ی هالّله صالحی نجف آبادی در صفح
   نویسد: می

ان به صورتی که امروز مطرح است به عنـو »والیت فقیه«  ی هباید دانست که مسال  «
طوالنی ندارد. در فقه مدّون ما، از عصر صدوق تا  ی هزیر بنای حکومت اسالمی سابق
بـه عنـوان بیـان  »والیت فقیـه  « ) در زمان فتحعلی شاه(عصر مرحوم مولی احمد نراقی 

  »اصًال مورد بحث قرار نگرفته است. نوع حکومت در اسالم ی هکنند
ای از  اعتقاد ندارند یعنـی دسـته »والیت فقیه  «  ی هعلمای شیعه به نظری ی ههم ثالثًا،

کننـد  ای دیگر به شّدت با آن مخالفت کـرده و می فقهای شیعه آن را قبول دارند و دسته
  گوید: باره می چنان که دکتر عبدالکریم سروش فیلسوف و دانشمند شهیر شیعی در این

حکومت در ایران قرار گرفتـه  ی هفقهی است که اینک پای ی هوالیت فقیه یک نظری«
 ی هه اسـت کـه اثبـات کنـد بهتـرین نحـواست و نقًال و عقًال تاکنون دلیلی اقامه نشـد

  .»شناسان حکومت است هم در میان فقها مخالفانی دارد و هم در میان سیاست
حـق دوازده را  -ص  - امامیه حکومـت پـس از پیـامبر ی هدانیم شیع که میهمچنان

دانند و معتقدند غیر معصوم حق ندارد زمام امور را بدست گیرد. فقهای شـیعه  امام می
توّسط غیر معصوم  )حکومت(طی چندین قرن بر بطالن بدست گرفتن زمام امور مردم 

کید می پرداز  وان یـک نظریـهکردند تا اینکه حدود دو قرن قبل مال احمد نراقی به عنـ تأ
توانـد  برای نخستین بار اعالم کـرد در زمـان غیبـت امـام دوازدهـم شـخص فقیـه می

  حکومت را بدست گیرد.
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والیت فقیه، از سوی اکثر فقهای شیعه مردود اعالم گردیـد زیـرا؛ آن را بـا  ی هنظری
رض در تعـا )غیر معصوم حق ندارد زمام امور مردم را بدست گیرد(اساس اعتقاد خود 

و دیدند ولی در قرن اخیر آیت الّله خمینی به صراحت از والیت فقیه سـخن گفـت  می
ای از علمای شـیعه بـا  تحریر در آورد. اکنون دسته ی هکتابی تحت همین عنوان به رشت

  ای دیگر با آن مخالف هستند. والیت فقیه موافق و دسته

  موافقان والیت فقیه  -١
تشکیل حکومت و اجـرای احکـام در زمـان غیبـت والیت فقیه  ی هطرفداران نظری

توانـد بـر مـردم  گویند: شـخص فقیـه حـق دارد و می دانند و می امام زمان را جایز می
والیت داشته باشد و امر حکومت را به دست گیرد و برای اثبات مدعای خود بـه چنـد 

کـه در ایـن  توانند به کتابهـایی کنند. طالبان می روایت منسوب به امامان استـدالل می
  زمینه چاپ و نشر گردیده است مراجعه کنند. 

  ـ مخالفان والیت فقیه ٢
والیت فقیه مخالف هستند تشکیل حکومت در دوران غیبت  ی هفقهایی که با نظری

دانند آنها نیز بـرای اثبـات مـدعای خـود بـه  امام دوازدهم را امری باطل و طاغوتی می
  کنند مثًال:  روایاتی استناد می

ـا هـی لإلمـام العـا بالقضـاء  «  :الف ّ از   « یعنـی:  »اتقوا الحکومة فـأّن الحکومـة إ
حکومت بپرهیزید چون حکومت فقط به امامی که عـالم بـه قضـاء باشـد اختصـاص 

  .»دارد
 ـ علیه السالم ـ قال: کّل رایة ترفع قبل قیام القـائم فصـاحبها عن ابی عبدهللاّ   «  ب:

نقل شده  -ص  - از حضرت جعفر صادق  « یعنی:  »عزّوجّل  طاغوت یعبد من دون هللاّ 
است که فرمود: هر پرچمی که ـ به قصد تشکیل حکومـت ـ قبـل از قیـام امـام زمـان 

  .»شود برافراشته شود صاحب آن طاغوتی است که غیر از خداوند بزرگ پرستش می
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وایات والیت فقیه عالوه بر استناد به چنین روایاتی به نقد ر ی هفقهای مخالف نظری
انـد بـرای مثـال شـیخ مرتضـی  والیـت فقیـه نیـز پرداخته ی همورد استناد پیروان نظری

بحث والیت فقیه را مطـرح  »املکاسـب  « انصاری فقیه برجسته و نامدار شیعی در کتاب 
ت فقیه را نقد و بررسـی نمـوده و کرده است. وی ده روایت مورد استناد طرفداران والی

سپس گفته است: این اخبار داللت ندارند که فقهاء از طرف شارع به والیت منصـوب 
  . »اختیارات حکومتی هستند ی هو ائمه دارای هم -ص  - اند و مانند پیغمبر اکرم شده

آیت الّله خویی از مراجع تقلید شیعیان نیز بـا والیـت فقیـه مخـالف بـوده و گفتـه 
ـة ـ   «  ت:اس ا هی مختصة بالنبی و اال ّ إّن الوالیة  تثبت فی عرص الغیبة بدلیل و ا

مقام والیت در روزگار غیبت امام زمان بـه هـیچ دلیلـی بـرای   « یعنی:  »-علیهم السالم
  . »اختصاص دارد -ص  - فقیه اثبات نشده و این مقام به پیامبر و امامان

والیـت فقیـه رأی شـیخ انصـاری را تأییـد  ی هنظریـاو در نقد مستندات پیروان هم 
و قد ذکرنا فی الکالم علی والیة الفقیـه فـی کتـاب املکاسـب إّن   «  نویسد: نموده و می

ضمن بحث   « یعنی:  »االخبار املستدّل بها علی الوالیة املطلقة قارصة السند أو الداللة
انـد از  ات والیـت مطلقـه آوردهایم اخبار و روایاتی که برای اثبـ در کتاب مکاسب گفته

  . »رسانند حیث سند و داللت، مقصـود را نمی
الّله سید احمد خوانساری نیز، از جمله فقهایی است که تشکیل حکومـت در  آیت

 ی هدربـار »توضـیح املسـائل  « دانـد زیـرا؛ وی در  زمان غیبت امام زمـان را نادرسـت می
دانست که اجرای حدود در زمان غیبت، خالی باید   « قوانین کیفری اسالم نوشته است: 

  .»از اشکال نیست
ن فقیه که مـورد نـزاع و اخـتالف میـا ی هوالیت مطلق ی هفرمایید نظری مالحظه می

  ما مسلمانان اهل سّنت ندارد.  ی هفقهای شیعه است ربطی به عقید
 دولـت وحکومـت شـوری   « واقعّیت این است که: مـا مسـلمانان اهـل سـّنت بـه 

، با آیات صریح )والیت فقیه(معتقد هستیم. اساسًا اعتقاد به حکومت فردی  »خالفت



 ۴٣  ی در: حدیث غربت اسالملتأم

و عملکرد اصحاب مهاجر و انصار در تعارض آشکار  -ص  - قرآن و سّنت رسول خدا
  است.

به نظر ما حکومت فردی، نظام سلطنتی اسـت و در قـرآن و حـدیث نبـوی جـایی 
حـال سـلطان و پادشـاه چـه (ندارد نظام سلطنتی، خالفت و حکومت اسالمی نیست 

عـادل و زاهـد  -ص  - چه مانند حضـرت ُعمـر بـن عبـدالعزیزظالم و ستمگر باشد و 
حکومـت عمـر بـن  روزگار باشد. از همین رو است که حضرت شافعی فرموده است:

  .)عبدالعزیز اسالمی نبوده است
نما کـه واقعـًا بیسـواد و  ای آخوند سـّنی شود عّده الزم به ذکر است گاهی شنیده می

فروش هستند و نزد مردم شریف اهل سّنت قدر و منزلتـی ندارنـد  مزدور و خائن و دین
روغ و ز چنـان دو مسـئوالن حکـومتی نیـز ا ١٩زننـد به دروغ از تأیید والیت فقیه دم می

  کنند.  ای اظهار مسّرت می ریاکارنه رفتار
  

یانیهه :به کوشش یر موکر   )زادهاز دوستداران عّالمه کاکه احمد مفتی( ژ
  ١٣٩٣بهار 

منبع: کردستان بیدار

                                                            
 خواندند. می »اولی االمر«و  »ظل الله«این قبیل افراد در رژیم پهلوی هم شاه را  - ١٩



 

  

  

  از دیدگاه کاکه احمد:

االمر و اطاعت مسلمانان شورای اولی ی هتنها با تشکیل دوبار 

از رأی واحد آن شوری، پیروی از دین و احیای اسالم راستین 

کند و وحدت و همدلی و همگامی در میان ماصدق پیدا می

شود در نتیجه تالش برای احیای شورای مسلمانان تجدید می

  رود.االمر از مهمترین وظایف مسلمانان به شمار میاولی


