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سخن ناشر
»زکات العلم نشره«

کتاب شریف »بازگشت به اسالم« اثری ممتاز، ارزشمند و انقالبی در حوزه ی اسالم شناسی است 
که با نقد خردورزانه ی قرائت موجود از اسالم و بازتعریف مبانی و منابع آن، به همراه آسیب شناسی 
تاریخی عقاید و اعمال مسلمانان، بر پایه ی یقینّیات و مسلّمات اسالمی و بر کنار از پیش فرض ها و 
راهبردهای ظّنی، به سوی اقامه ی اسالم کامل و خالص در سرتاسر جهان دعوت می کند. نگارنده ی 
دانشمند و فرزانه ی این کتاب، حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی، با نبوغ خاّص و خدادادی 
درباره ی  و تخّصصی  مباحث علمی  بنیادی ترین  نیست،  پوشیده  فراست  و  دّقت  اهل  بر  خود که 
اسالم را با عباراتی گویا و قابل فهم برای عموم مسلمانان، مطرح می کند و با بی اعتنایی عمدی به 
اصطالحات رایج و اجتناب آگاهانه از لّفاظی ها و زیاده گویی های معمول، عمیق ترین و دقیق ترین 
وارستگی  با  و  به رشته ی تحریر در می آورد  اسلوب،  با ساده ترین و شفاف ترین  را  معارف اسالم 
کامل از فرقه ها و مذاهب گوناگون و آزادگی دلیرانه از قالب ها و جریان های سیاسی، در هیئت یک 
مسلمان حنیف ظاهر می شود و برادران و خواهران همسفر خود از هر فرقه، مذهب و سرزمین را پا 
به پای خود، از زمین تا آسمان معرفت دینی می رساند؛ چراکه همه ی پیش فرض های اسالمی را به 
کناری می نهد و از مبادی اولّیه آغاز می کند و سپس در سفر دراز علمی و معرفتی خود، با پای افزار 
خرد در روشنایی کتاب خداوند که چونان چراغی در پیش روی او می درخشد، به واالترین علوم 
و معارف اسالمی دست می یابد و در این میان، هرگز به کلّی گویی و بیان مفاهیم انتزاعی بسنده 
نمی کند، بلکه با بصیرت و آگاهی کامل نسبت به اهل زمان خود، مصادیق عینی و واقعی در جهان 
اسالم را می یابد و معّرفی می کند و از افشای اشتباهات و انحرافات مسلمانان با شیوه ای خیرخواهانه 

و اصالح گرانه، باکی به خود راه نمی دهد. 
او بی گمان با اندیشه های واال و ژرف خود، کتابی را به رشته ی تحریر درآورده است که می تواند 
و مسکنت  ذلّت  از  رهایی شان  و  ناب  اسالم  به  آنان  بازگشت  و  مسلمانان جهان  بیداری  موجب 
کنونی شان باشد؛ کتابی که با تیغ تیز نّقادی خود، جسم بیمار و رنجور امت اسالمی را می شکافد 



و ریشه ی ناکامی ها و نابسامانی های آن را با صراحت لهجه و شجاعتی بی نظیر، اعالم می نماید؛ 
کتابی که از واقعیت اسفبار موجود در جهان اسالم، به عنوان چیزی که هست، پرده برمی دارد و از 
حقیقت گم شده ی اسالم راستین به عنوان چیزی که باید باشد، سخن می گوید؛ کتابی که متعلّق به 
هیچ مذهب یا سرزمینی نیست، بلکه متعلّق به اسالم اصیل و همه ی پیروان آن در سراسر جهان 
است و هر مسلمان آزاداندیش و روشن ضمیری از هر مذهب و سرزمینی را با خود همراه می کند و 
ندای آسمانی بیداری اسالمی و بازگشت به آموزه های اصیل و فراموش شده ی اسالم را در شرق و 

غرب جهان طنین انداز می سازد. 
بر این اساس، از همه ی کسانی که ارزش این مکتب و ایدئولوژی اسالمی را درک می کنند، 
دعوت می نماییم که ما را در ترجمه، چاپ و نشر آن میان مسلمانان جهان، یاری کنند؛ چراکه این 
کار، با وجود مخالفت ها و سنگ اندازی های گوناگون، کاری به غایت دشوار و نفس گیر است و از 

این دفتر مستقل و مردم�نهاد با توانایی و بضاعت ناچیزش ساخته نیست.
سایت  به  کتاب،  این  های  ترجمه� و  ها  شرح� به  دسترسی  و  ما  با  رتباط  ا برای 

www.alkhorasani.com مراجعه کنید.
                                                              

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی
عید األضحی 1435 هجری قمری

با تشّکر
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بازگشت به اسالم

درآمد

خداوند را چنانکه بایسته است مي ستایم و بر بنده و پیامبر او محّمد  چنانکه شایسته است 
درود مي فرستم و اّما بعد؛ هدف از این نوشتار، زمینه سازي نظري براي بازگشت عملي مسلمانان 
به اسالم، به معناي اقامه ي آن پس از اضاعه ي آن توّسط آنان است؛ بنا بر این فرض که آنان، 
به نحوي که مقتضاي  اینکه ثمرات آن  به  توّجه  با  را ترک کرده اند،  باید  اقامه ي اسالم چنانکه 
اقامه ي اسالم است، در میان آنان مشهود نیست، بلکه تبعات ترکش در میانشان مشهود است و 
با این وصف، بحثي در ضرورت بازگشت آنان به اسالم نیست و روشن است که این بازگشت، از 
طریق شناخت اسالم و مقایسه ي آن با قرائتي ممکن است که تاکنون از آن داشته اند؛ همچنانکه 
شناخت اسالم، بدون معیار و با وجود موانعي که بر سر راه آن است، ممکن نیست و با این وصف، 
شناخت معیار و موانع شناخت آن، براي تحصیل یکي و رفع دیگري ضروري است. از این رو، گفتار 

درباره ي بازگشت به اسالم، مقتضي گفتار درباره ي چهار موضوع است:

یکم؛ مقّدمات شناخت، مشتمل بر معیار و موانع آن، براي شناخت اسالم و بازگشت به آن؛
به  اسالم  اقامه ي  امکان  و  معناي ضرورت  به  آن،  امکان  و  اسالم  به  بازگشت  دوم؛ ضرورت 

صورت کامل و خالص پس از اضاعه ي آن توّسط مسلمانان؛
سوم؛ موانع بازگشت به اسالم، به معناي اسباب و دواعي عدم اقامه ي آن از بعد پیامبر خداوند 

تاکنون؛
از  کنار  بر  و  یقینّیات  پایه ي  بر  آن  احکام  و  عقاید  شناخت  معناي  به  اسالم،  شناخت  چهارم؛ 

وهمّیات و ظّنیات؛
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در حالي که از خداوند باید یاري خواست و بر او باید توّکل کرد؛ چنانکه فرموده است: اْسَتِعيُنوا 
بِاللَِّه؛1 »از خداوند یاري بگیرید« و فرموده است: َفَعَلْيِه َتَوكَّلُوا؛2 »پس بر او توّکل کنید«؛ چراکه 
هر خیري هست، از جانب اوست و جز با اذن او واقع نمي شود و ستایش براي اوست که پروردگار 

جهانیان است.

1 . اأعراف/ 128.
2 . يونس/ 84.



خبش یکم
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مقدمه ي يکم؛ معيار شناخت
سخن درباره ي معیار شناخت به نحو کلّي و تبعًا معیار شناخت اسالم به نحو جزئي، مقتضي تقدیم 

چند مقدمه است: 

1 . ضرورت معيار شناخت
براي شناخت هر چیزي در جهان، به معیاري نیاز است و شناخت اسالم از این قاعده مستثنا 
نیست. منظور از شناخت، تمییز یک چیز از چیز دیگر است، مانند تمییز خوب از بد، یا حق از باطل، 
یا صحیح از غلط و این هنگامي ممکن است که معیاري براي تمییز وجود داشته باشد. روشن است 
که بدون معیار، قضاوت ممکن نیست و اگر فرضًا ممکن باشد نیز هر کسي به گونه اي قضاوت 
خواهد کرد و این خود نهایتًا قضاوت را ناممکن خواهد ساخت؛ زیرا بدون معیار، نمي توان تشخیص 
داد که کدام قضاوت درست و کدام یک نادرست است. اختالف مسلمانان که مایه ي ضعف آنان و 
قّوت دشمنانشان شده است، مي تواند ناشي از فقدان معیار شناخت یا عدم التزام به آن باشد و این 

نیاز به معیار شناخت و التزام به آن را بیش از پیش آشکار مي سازد.

2 . وحدت معيار شناخت
اختالف مسلمانان، معلول اختالف شناخت آن ها از اسالم است؛ به این معنا که افراد و گروه هاي 
مختلف مسلمان، شناخت هاي مختلفي از اسالم دارند و شناخت دیگران از آن را بر نمي تابند. روشن 
است که رهایي از این اختالف، بدون دست یابي به شناختي واحد ممکن نیست و براي دست یابي به 
شناختي واحد، به معیاري واحد نیاز است. معیارهاي متعدد، شناخت هاي متعددي را ایجاب مي کنند 
و شناخت هاي متعدد، اختالف را به وجود مي آورند و اختالف براي مسلمانان خوب نیست؛ چنانکه 
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قُوا ۚ؛1 »همگي به ریسمان خداوند چنگ  خداوند فرموده است: َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوَلا َتَفرَّ
در زنید و متفّرق نشوید« و این نیز گواهي بر آن است که ریسمان خداوند، واحد است؛ چراکه اگر 

متعّدد بود، چنگ زدن به آن موجب اتّحاد نمي شد، بلکه خود عامل تفرقه بود!
به عالوه، باید توجه داشت که حق، ماهّیتي واحد و غیر قابل تکّثر دارد؛ زیرا در حقیقتِ خود، 
چیزي جز وجود نیست که ذاتي بسیط و غیر قابل تعّدد دارد و این مستلزم وحدت شناخت آن و 
تبعًا وحدت معیار شناخت آن است. به عبارت دیگر، حق تکوین یا تشریع خداوند است که از وحدت 
ذاتي او نشأت گرفته است و از این رو، در آن اختالفي وجود ندارد و نمي توان آن را مختلف یافت؛ 
ِن ِمْن َتَفاُوٍت ۖ؛2 »در  ْحَمٰ چنانکه خداوند درباره ي تکوین خود فرموده است: َما َتَرٰى ِفي َخْلِق الرَّ
خلقت خداوند هیچ تفاوتي نمي بیني« و درباره ي تشریع خود فرموده است: َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر 
لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتَلاًفا َكِثيًرا؛3 »و اگر آن از نزد غیر خداوند بود، حتمًا در آن اختالف بسیاري  اللَِّه 

مي یافتند«. بنابراین، حق چه تکوین خداوند باشد و چه تشریع او، وجودي واحد و غیر قابل تعّدد 
دارد که هر چیزي جز آن باطل شمرده مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: َفَماَذا َبْعَد الَْحقِّ اإِلَّا 

َلاُل ۖ؛4 »پس چیست بعد از حق جز گمراهي؟!«.  الضَّ

خالصه آنکه حق، واحد است؛ چراکه منشأ واحدي دارد و واحد، شناخت واحدي را اقتضا مي کند 
و شناخت واحد، معیار واحدي را نیاز دارد. 

منکران وحدت حق و معيار شناخت آن
وحدت حق و شناخت آن و معیاري که براي آن الزم است، از مسائل ضروري است که تردید در 
آن معنا ندارد. با این حال، از دیرباز تاکنون کساني بوده اند که در آن تردید داشته اند و حتي آن را 

انکار نموده اند. 

]سوفسطائيان[
واحدي  وجود  حق  براي  که  بوده اند  گروهي  باستان  یونان  در  مي گویند  نمونه،  عنوان  به 
نام  این گروه که »سوفسطائیان«  به زعم  انسان مي پنداشته اند.  نظر  تابع  را  نمي شناخته اند و آن 
گرفته اند، حق چیزي است که انسان آن را حق مي شمارد و مي تواند آن را ولو با نیروي جدل به 
اثبات برساند. این به آن معناست که حق، وجودي ثابت و مستقل از انسان ندارد و بسته به شناخت 
انسان از آن تغییر مي یابد. به عبارت دیگر، این شناخت انسان نیست که از حق تبعّیت مي کند، بل 

1 . اآل عمران/ 103.
2 . ملک/ 3.

3 . نساء/ 82.
4 . يونس/ 32.
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این حق است که تابع شناخت انسان است و اگر انسان حّقي را نشناسد، در واقع حّقي وجود ندارد! 

]انسان محوران[
است؛  حاکم  کفر  جهان  بر  نیز  امروز  که  باشد  انسان محوري  از  نوعي  »سفسطه«،  این  شاید 
چراکه امروز، جهان کفر تحت تأثیر فیلسوفان ملحدي چون ماکیاولي )د.1527م( که میراث خواران 
سوفسطائیان بوده اند، ارزش هاي اخالقي را تابع اهواء خود ساخته اند و تعاریف جدیدي از مفاهیم 
بنیادین ارائه داده اند که با تعاریف فطري و تاریخي آن ها متفاوت است. به عنوان نمونه، عدالت و 
آزادي در قاموس اینان معاني جدیدي یافته است که بیش از هر چیز مبتني بر نسبّیت گرایي در 
جهان بیني آن هاست. از نظر آن ها، درست مانند سوفسطائیان، حق تابعي از نظر آن هاست و هر 
چیزي که با منافع آن ها سازگار باشد، خوب و هر چیزي که با منافع آن ها سازگار نباشد، بد است! 
را  بنیان آن  برابر خدامحوري است و کساني که  انسان محوري، جنبشي در  این  روشن است که 
گذاشته اند، به خداوند باور نداشته اند؛ چراکه در جهان بیني الهي، خداوند منشأ حق است و انسان تابع 
حق شمرده مي شود، در حالي که در جهان بیني الحادي، انسان منشأ حق است و خداوند نقشي در 
آن ندارد. به بیان دیگر، اعتقاد به وحدانّیت حق، یک اعتقاد توحیدي است که از اعتقاد به وحدانّیت 
خداوند به حیث منشأ حق نشأت گرفته است، در حالي که اعتقاد به تعّدد حق، یک اعتقاد شرک آمیز 

است که از انکار وحدانّیت خداوند و اعتقاد به منشأهاي متعّدد براي حق نشأت گرفته است.

]تصويب گرايان[ 
با این وصف، نباید از وجود این جریان در میان کافران متعّجب بود؛ چیزي که باید از آن تعّجب 
کرد، وجود این جریان در میان مسلمانان است؛ زیرا گروهي از مسلمانان در سده ي دوم و سوم 
هجري، تحت تأثیر برخي عوامل سیاسي در زمان حکم راني امویان و با انگیزه ي تصویب اختالفات 
صحابه، این باور الحادي را به میراث گرفتند و باور یافتند که حق، تابع نظر مجتهد است و با تعّدد 
نظر او تعّدد مي یابد! به زعم این گروه که »مصّوبه« نامیده شدند، هر چیزي که مجتهد آن را حق 
مي داند، نزد خداوند هم حق است و هر چیزي که مجتهد آن را حق نمي داند، نزد خداوند هم حق 
نیست! بنابراین، مجتهد تابع نظر خداوند نیست، بلکه خداوند تابع نظر مجتهد است و حق را مطابق 
نظر او ایجاد مي کند! شاید تصور شود که این نظریه اي شاذ و مهجور بوده است که گروهي کوچک 
از معتزله  اشاعره و بسیاري  بیشتر  واقعیت آن است که  اظهار داشته اند، ولي  از مسلمانان جاهل 
همین نظریه را داشته اند و از کساني چون ابو حنیفه )د.150ق(، مالک )د.179ق(، شافعي )د.204ق( 
و ابن حنبل )د.241ق( نیز در این گروه یاد شده است که البته قطعي نیست و مورد اختالف است.1 

1 . به عنوان نمونه، نگاه کن به:  غزالي، المستصفی، ص352؛ اآمدي، الاحکام، ج4، ص184؛ فخر الدين 
رازي، المحصول، ج6، ص34؛ زرکشي، البحر المحيط، ج4، ص535.
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]تکثّرگرايان[
میان  در  که  دیگر  نادرست  رویکردهاي  از  بسیاري  مانند  نادرست،  رویکرد  این  حال،  هر  به 
گذشتگان رواج داشته، به نسل هاي پسین انتقال یافته است و امروز نیز در میان شماري از مسلمانان 
دیده مي شود. به عالوه، این روزها گروه دیگري پیدا شده اند که »تکّثرگرایان« نامیده مي شوند و 
آشکارا به تکّثر حق و شناخت آن باور دارند و تفاسیر مختلف از متن واحد را صحیح مي دانند. هیچ 
شّکي وجود ندارد که این جریان، یک جریان اسالمي نیست و تحت تأثیر جریان هاي الحادي پدید 
آمده است؛ زیرا هنگامي که جهان اسالم با جهان کفر درآمیخت و تعامل با آن را جایگزین تقابل با 
آن ساخت، کساني از مسلمانان که شناخت کمتري از اسالم و التزام کمتري به آن داشتند، خواسته 
یا ناخواسته، در موضع انفعال قرار گرفتند و مبهوت از جلوه هاي فریبنده ي دنیوي در جهان کفر، 
رنگ و بو و مزه ي کافران را یافتند. با این حال، نمي توان این رویکرد را به طور کامل ارمغان جهان 
کفر دانست؛ چراکه ریشه هاي آن میان خود مسلمانان در سده هاي نخستین اسالمي قابل ردیابي 
است و تشابه آن ها با یکدیگر لزومًا به معناي ارتباط آن ها با هم نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
ُيَضاِهُئوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل؛1 »مانند سخن کساني را مي گویند که پیشتر کافر شدند« 
و فرموده است: َكَذٰلَِك َقاَل الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم ِمْثَل َقْولِِهْم ۘ َتَشاَبَهْت قُلُوُبُهْم ۗ؛2 »این گونه گفتند 

کساني که پیش از اینان بودند مانند گفتارشان، دل هاشان شبیه هم است«! 
به هر حال، آنچه مسلّم است این است که حق، وجودي واحد و مشّخص است و قابلیت تعّدد و 

تکّثر ندارد و از این رو، شناخت واحدي را اقتضا مي کند و معیار واحدي را مي طلبد.

3 . بداهت معيار شناخت
منظور از معیار شناخت چیزي است که خود به خود شناخته است و موجب شناخت چیزهاي دیگر 
مي شود؛ به این معنا که براي شناخت آن به چیز دیگري نیاز نیست و چیزهاي دیگر به وسیله ي آن 
شناخته مي شوند؛ مانند نور که خود به خود دیده و موجب دیده شدن چیزهاي دیگر مي شود. این 
بدان معناست که معیار شناخت، خود نیازي به شناخت ندارد؛ چراکه اگر خود نیازي به شناخت داشته 
باشد، شناخت آن نیز خود به معیاري نیازمند خواهد بود و این به معناي تسلسل است که امکان 
ندارد. شناخت هاي انسان ناگزیر باید به شناختي بدیهي منتهي شوند که منشأ همه ي شناخت ها 
است و خود از شناختي ناشي نشده است؛ زیرا چیزي که خود نیاز به شناخت دارد، نمي تواند معیار 
شناخت باشد؛ با توّجه به اینکه خود به معیار شناخت نیازمند است. با این وصف، کساني که چنین 
چیزي را معیار شناخت خود قرار مي دهند، نباید به شناخت خود مطمئن باشند؛ چراکه شناخت آنان 

1 . توبة/ 30.
2 . بقرة/ 118.
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سست و بي پایه است؛ مانند کسي که بنیان خود را بر روي ریگ ساخته و ممکن است هر زماني 
َس ُبْنَيانَُه َعَلىٰ َشَفا  در آن فرو رود؛ یا مانند کسي که خداوند درباره ي او فرموده است: اأْم َمْن اأسَّ
ُجُرٍف َهاٍر َفانَْهاَر بِِه ِفي نَاِر َجَهنََّم ۗ؛1 »یا کسي که بنیان خود را بر لبه ي سست پرتگاهي ساخته 

است که ناگاه در آتش دوزخ فرو رود«! 

عقل؛ معيار شناخت
انسان حیواني متمایز است و وجه تمایز او نیرویي است که در نفس او نهفته و او را بیشتر از 
هر حیوان یافت شده ي دیگري، قادر به شناخت سود و زیان خود ساخته است تا با دست یابي به 
سود خود بر بقاي خود بیفزاید و با دوري از زیان خود از زوال خود جلوگیري کند. این نیروي نهان، 
»عقل« نام دارد. تردیدي نیست که جسم انسان، براي برتري او بر موجودات دیگر کافي نیست؛ 
ناتوان تر و آسیب پذیرتر است و مزیت خاص و قابل  از آن ها  با جسم بسیاري  چراکه در مقایسه 
توجهي ندارد. روح او نیز به معناي نیرویي ناشناخته که موجب حرکت و رشد جسماني او مي شود، 
با روح سایر حیوانات مشترک است و نمي تواند براي برتري او بر سایر حیوانات که مانند او حرکت 
و رشد جسماني مي کنند، کافي باشد. تنها چیزي که در انسان هست و در موجودات دیگر یافته 
نمي شود، عقل است که توانایي درک مفاهیم کلّي و تطبیق آن ها بر مصادیق جزئي را دارد و با 
راه  نمي شناسد  که  چیزهایي  به  که مي شناسد  چیزهایي  از  نامیده مي شود،  »تفّکر«  که  کوششي 
مي یابد. شاید این نیرو در حیوانات دیگر نیز موجود باشد، ولي مسلمًا در انسان بیشتر است و به 
همین دلیل، او را بر حیوانات دیگر مسلّط ساخته است. اگر حیوان دیگري وجود داشت که بیشتر از 
انسان مي فهمید، بدون شک بر انسان تسلّط مي یافت و او را به خدمت خود مي گرفت، در حالي که 
چنین اتفاقي نیفتاده و سلطه ي انسان بر حیوانات دیگر مشهود است. این برتري انسان تنها رهاورد 
عقل اوست و امتیاز دیگري براي او دیده نمي شود. از این رو، انساني که فاقد عقل است یا از عقل 
خود بهره ي کافي نمي برد، بر سایر حیوانات برتري ندارد، بلکه از آن ها پست تر است؛ چنانکه خداوند 
أنَْعاِم َبْل ُهْم اأَضلُّ ۚ اأولَِٰئَك ُهُم الَْغاِفلُوَن؛2 »آنان مانند چهارپایانند، بلکه  فرموده است: اأولَِٰئَك َكاْلا

آنان گمراه ترند؛ آنان همانا بي خبرانند«!
با توجه به این واقعیت، تنها چیزي که مي تواند معیار شناخت انسان باشد، »عقل« است؛ چراکه 
عقل، تنها ابزار شناخت آدمي است و قّوه ي مدرکه اي جز آن در نفس او وجود ندارد. به عبارت دیگر، 
براي عقل جایگزیني نیست که در عرض آن قرار داشته باشد و بتواند از آن بي نیاز کند و این یک امر 
محسوس و وجداني است. وانگهي شناخت انسان عماًل به وسیله ي عقل انجام مي شود و رضایت یا 

1 . توبة/ 109.
2 . اأعراف/ 179.
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کراهت او تأثیري بر این واقعّیت ندارد؛ چراکه این واقعّیت، خصلت ذاتي انسان و خلقت پروردگار 
حکیم است و با این اوصاف، تغییر آن توسط انسان، ممکن نیست. به این ترتیب، عقل اصلي ترین 
و ابتدایي ترین مبناي شناخت است و هر شناختي که مستقیم یا غیر مستقیم به عقل نمي انجامد، 
عقل  بدون  چراکه  مي گردند؛  باز  عقل  به  خود  باشند،  داشته  وجود  اگر  دیگر،  مباني  بي معناست. 
شناخته نمي شوند و جز براي عاقالن کارآیي ندارند؛ همچنانکه شرع، اگرچه بسیار سودمند است، 
خود به وسیله ي عقل شناخته مي شود و تنها عاقالن را مخاطب ساخته و مثاًل فرموده است: َفاتَُّقوا 
ألَْباِب لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن؛1 »از خدا بترسید اي صاحبان عقل ها، باشد که رستگاري یابید«  اللََّه َيا اأولِي اْلا

ألَْباِب؛2  أولِي اْلا آَياٍت لِا أْرِض َواْخِتَلاِف اللَّْيِل َوالنََّهارِ َلا َماَواِت َواْلا و فرموده است: اإِنَّ ِفي َخْلِق السَّ
»همانا در خلقت آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز، نشانه هایي براي صاحبان عقل هاست« و 

ألَْباِب؛3 »تنها صاحبان عقل ها پند مي گیرند«!  فرموده است: اإِنََّما َيَتَذكَُّر اأولُو اْلا

وحدت عقل
عقل، گوهر یکدانه اي است که میان فرزندان آدم مشترک است و مبناي اختیار فردي و مسئولیت 
اجتماعي آنان و حلقه ي اتصال شان به یکدیگر محسوب مي شود و از آنجا که منشأ واحدي دارد، 
ادراکات واحدي نیز دارد و میان افراد آن، اختالفي نیست. منشأ عقل، پروردگار جهانیان است که 
خود عقل محض و رئیس عاقالن است و در افعال او منافاتي نیست. از این رو، عاقالن در سراسر 
جهان با هر نژاد و زبان و فرهنگي، در نظریاتي که به عقل استناد دارد، اتفاق دارند و دو نفر از 
آنان با هم اختالف نمي کنند. به عنوان مثال، همه ي آنان اتفاق دارند که آنچه حس مي شود وجود 
دارد و کل از جزء بزرگ تر است و اجتماع دو نقیض محال است و حادث به محدث نیازمند است و 
خبر متواتر صحیح است و ظلم بد است و عدل خوب است و مانند آن. این بدان معناست که عقل، 
وجودي واحد است و از این حیث، صالحیت آن را دارد که معیار شناخت واقع شود تا با التزام به آن، 

اختالف عاقالن به اتّفاق تبدیل گردد.

]مراتب عقل و ادراکات آن[
هر چند براي آن، مراتب متعّدد و اقدار متفاوتي وجود دارد، ولي واضح است که اختالف مراتب 
و اقدار آن، به وحدت آن به عنوان مبناي شناخت، آسیبي نمي رساند؛ مانند نور که شّدت و ضعف 
دارد، ولي در همه ي  مراتب و اقدار خود مبناي مشاهده شمرده مي شود. به عالوه، عقل به معناي 
نیروي اندیشه و دانایي، اگرچه در برخي انسان ها بیشتر از برخي دیگر است، در همه ي انسان ها به 

1 . مائدة/ 100.
2 . اآل عمران/ 190.

3 . رعد/ 19.
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قدر کافي وجود دارد و همین براي وحدت آن به عنوان معیار شناخت کافي است؛ زیرا خداوند عادل، 
به هر انسان مکلّفي بهره ي کافي از عقل بخشیده و فزوني آن در برخي، فضلي است که به آنان 
بخشیده است، بي آنکه ظلمي به برخي دیگر باشد؛ چنانکه فرموده است: َواللَُّه ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُءۗ  
َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم؛1 »خداوند براي هر کس که خواهد مي افزاید و خداوند وسعت دهنده اي داناست«! 

همچنانکه عقل برخي انسان ها، در فرآیندي طبیعي و متقابل، عقل برخي دیگر را کامل مي کند؛ 
چراکه آن ها با یکدیگر در تعامل اند و از طریق هم اندیشي، عقلي جمعي را پدید مي آورند که نقصان 
َدَرَجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُهْم  َوَرَفْعَنا  را جبران مي کند؛ چنانکه خداوند فرموده است:  عقل فردي 
لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِريًّا ۗ؛2 »و برخي را بر برخي دیگر در رتبه برتري دادیم تا برخي شان برخي 

دیگر را به خدمت بگیرند«!
البته ادراکات عقل در هیچ انساني بسیط نیست، بل بسته به مقدار علم و موانعش در او، مراتب 
مختلفي دارد که شامل وهم به معناي احتمال مغلوب، شک به معناي احتمال متساوي، ظن به 
معناي احتمال غالب و یقین به معناي عدم احتمال خالف مي شود. با این همه، هر چند همه ي 
آن ها از عقل بر مي خیزند، این تنها یقین است که معیار شناخت شمرده مي شود؛ چراکه وهم، شک 
و ظن، کمابیش با احتمال خالف خود تعارض دارند و با این وصف، خود به معیاري براي شناخت 
نیازمندند تا درستي یکي از دو احتمال موجود در آن ها شناخته شود و آن معیار همانا یقین است که 
احتمال خالفي در آن نیست و با این وصف، حّجیت آن ذاتي و بدیهي است. از اینجا دانسته مي شود 
که مبناي شناخت انسان، تنها یقین است و هر شناختي که به یقین باز نمي گردد، اعتباري ندارد؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: اإِنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمَن الَْحقِّ َشْيًئا ۚ؛3 »هرآینه ظن چیزي را از حق 
بي نیاز نمي کند« و این در حالي است که ظن، قوي ترین ادراک انسان پس از یقین است و ادراکات 

دیگر او، به مراتب از آن ضعیف ترند و تبعًا به طریق اولي، حّجت شمرده نمي شوند.

بداهت عقل
عقل خاستگاه اصلي معرفت و معیار نخستین علم است و حّجیت آن به طور قطع بدیهي است؛ 
چراکه تصّور آن جز با تصدیق آن ممکن نیست و تصدیق آن از تصّور آن جدایي نمي پذیرد. بلکه 
مي توان گفت: حّجیت خود یک مقوله ي عقلي است و معنایي جز کاشفّیت از واقع براي عقل ندارد و 
با این وصف، اثبات حّجیت براي عقل، مانند اثبات حّجیت براي حّجیت است! به بیان دیگر، حّجیت 
هر چیزي که براي اثبات حّجیت عقل به آن استدالل شود، از حّجیت عقل آشکارتر نیست و اثبات 

1 . بقرة/ 261.
2 . زخرف/ 32.
3 . يونس/ 36.
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آن به ثبوت حّجیت عقل نیازمند است؛ همچنانکه مثاًل شرع براي آنکه بتواند حّجیت عقل را اثبات 
از حّجیت عقل روشن تر نیست،  اثبات شود؛ چراکه حّجیت آن  باید حّجیت خودش  کند، نخست 
در حالي که براي اثبات حّجیت آن ابزاري جز عقل وجود ندارد و اثبات حّجیت آن با خودش نیز 
بي معناست. آري، عقل حّجیت شرع را اثبات مي کند و از این رو، هنگامي که معیار شناخت شمرده 
مي شود، طبیعتًا شرع را در بر مي گیرد و با این وصف، نام بردن از شرع در کنار آن به عنوان معیار 
شناخت، ضروري نیست و تنها نام بردن از خاص در کنار عام یا الزم در کنار ملزوم براي تأکید 
أنَْعامِ ۖ  است؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأْم َتْحَسُب اأنَّ اأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن اأْو َيْعِقلُوَن ۚ اإِْن ُهْم اإِلَّا َكاْلا
َبْل ُهْم اأَضلُّ َسِبيًلا؛1 »یا مي پنداري که بیشتر آنان گوش مي سپارند یا عقل را به کار مي برند؟! 

اأْو  نَْسَمُع  لَْو كُنَّا  آنان جز مانند چهارپایان نیستند، بلکه آنان گمراه ترند« و فرموده است: َوَقالُوا 
ِعيِر؛2 »و گویند اگر گوش مي سپردیم یا عقل را به کار مي بستیم در  نَْعِقُل َما كُنَّا ِفي اأْصَحاِب السَّ

أْرِض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن بَِها اأْو اآَذاٌن  یاران آتش نبودیم« و فرموده است: اأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اْلا
ُدوِر؛3 »آیا پس در زمین  أْبَصاُر َولَِٰكْن َتْعَمى الُْقلُوُب الَِّتي ِفي الصُّ نََّها َلا َتْعَمى اْلا َيْسَمُعوَن بَِها ۖ َفاإِ

گردش نکردند تا برایشان دل هایي باشد که با آن تعّقل کنند یا گوش هایي باشد که با آن استماع 
کنند؟! پس بي گمان دیدگان نابینا نیست، ولي دل هایي که در سینه هاست نابیناست«، با توّجه به 
اینکه گوش سپردن، اخذ به شرع است و با به کار بستن عقل مالزمه دارد، بل جز با به کار بستن 

عقل که در کتاب خداوند »قلب« نامیده شده است، ممکن نیست.
انکار  را  آن  یا  تردید مي نگرند  به دیده ي  اینجا مي توان گفت، کساني که در حّجیت عقل  از 
مي کنند، در واقع کاري جز اثبات آن را انجام نمي دهند؛ چراکه تردید در حّجیت عقل و انکار آن، 

بدون حّجیت عقل ممکن نیست و نفي آن، مستلزم اثبات آن است! 

منکران حّجيت عقل
حّجیت عقل و معیار بودن آن براي شناخت، از مسائل ضروري است که تردید در آن معنا ندارد. 
با این حال، از دیرباز تاکنون کساني بوده اند که در آن تردید داشته اند و حتي آن را انکار نموده اند. 

]عالمان مسيحي[
به عنوان نمونه، عالمان مسیحي که قیادت کلیسا را بر عهده گرفته اند، از جمله ي کساني هستند 
که به حّجیت عقل باور ندارند و آن را معیار شناخت نمي شمارند. اینان از سده ي چهارم میالدي 
تاکنون که باور یافته اند مسیح، خداوند است و در عین حال، فرزند خداوند است، با حّجیت عقل 

1 . فرقان/ 44.

2 . ملک/ 10.
3 . حج/ 46.
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وداع کرده اند؛ چراکه اعتقاد به خداوندي مسیح در عین فرزندي او براي خداوند، تناقضي آشکار 
است که به هیچ روي نزد عقل پذیرفته نیست و کساني که چنین اعتقادي داشته اند نمي توانسته اند 
به عقل، اعتنایي داشته باشند. آنان از دیرباز تاکنون، بر این اصل پاي فشرده اند که خداي واحد، 
سه شخص است: پدر، پسر و روح القدس1 و این درست به آن مي ماند که بگویند: یک با سه برابر 
است! تردیدي نیست که چنین باوري از محال ترین محال هاست و عقل نمي تواند وحدانیت خداوند 
با وجود خداوندي پدر، پسر و روح القدس را درک کند. عالوه بر این، باور به پیدایش خداوند از 
خودش، تبدیل خداوند به انسان، ازلیت مسیح با وجود تولد از مریم و فدا شدن مسیح براي بخشایش 
گناهان و باورهاي دیگري از این دست، مسیحیت را به دیني متناقض و عقل ستیز تبدیل ساخته 
است. از این رو، ارباب کلیسا باور یافته اند که معقول بودن براي عقیده ضروري نیست؛ چراکه ایمان، 
یک مقوله ي قلبي است و نیازي به مطابقت آن با عقل وجود ندارد. در واقع از نگاه اینان، معیار 
شناخت، عقل نیست، بلکه نصوص دیني است و از آنجا که نصوص دیني چنین تناقضاتي را تأیید 

مي کند، اعتقاد به آن ها ضروري است.2 

]اهل حديث مسلمان[
رواج این رویکرد متناقض و عقل ستیزانه در جوامع ماّده گرا و تجربه محور غربي عجیب است، 
ولي عجیب تر از آن، رواج رویکردي مشابه در میان مسلمانان است که مسیحیان را به سبب داشتن 
این رویکرد، مالمت مي کنند! به طور مشخص، گروهي از مسلمانان در سده ي دوم و سوم هجري، 
در تقابل با گروه هایي مانند معتزله و اصحاب رأي پدید آمدند که مانند مسیحیان، حّجیت عقل را 
انکار کردند و باور یافتند که عقل نمي تواند معیار شناخت باشد. به زعم این گروه که »اهل حدیث« 
نامیده شدند، معیار شناخت، نصوص دیني است و هر عقیده یا عملي که روایتي واحد در تأیید آن 
وجود داشته باشد حق است، اگر چه بر خالف عقل باشد. این در حالي بود که از یک سو، روایات 
صحیح فراواني درباره ي حجّیت عقل و لزوم کاربرد آن به آنان رسیده بود که عمداً با بي اعتنایي و 
اعراض آنان روبه رو شد3 و از سوي دیگر، به دنبال سلطنت امویان و رقابت هاي سیاسي و مذهبي 
سه نسل نخست، روایات مجعول و متناقض فراواني در میان آنان رواج یافته بود که با معیارهاي 
خودساخته ي آنان صحیح مي نمود. این روایات مجعول و متناقض که عمدتًا با عقل منافات داشت، 
آنان را به این باور رسانده بود که میان عقل و شرع مالزمه اي وجود ندارد، بلکه شرع با عقل مخالف 

1 . نگاه کن به: مجمع الکنائس الشرقية، قاموس الکتاب المقّدس، ص232.
2 . نگاه کن به: همان، ص233.

3 . چنانکه به عنوان نمونه، برخی از اين روايات را ابن اأبي الّدنيا )د.281ق( در کتاب العقل و فضله گرد 
اآورده است.
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است! از نگاه آنان، شرع جایگزین عقل بود؛ به این معنا که با وجود شرع نیازي به عقل نبود. از 
این رو، به کارگیري عقل در فهم شرع را بدعت شمردند و عقل گرایان را به مخالفت با نصوص 
دیني متهم نمودند. به باور اینان، عقل، چه براي شناخت صّحت روایات و چه براي شناخت معناي 
آن ها، کارآیي نداشت و این به معناي آن بود که یک روایت نامعقول مي توانست صحیح باشد یا 
یک روایت صحیح مي توانست معنایي نامعقول داشته باشد؛ همچنانکه مثاًل روایات حاکي از وجود 
جهت، حرکت و جوارح براي خداوند، با آنکه به طور قطع نامعقول بود، صحیح شمرده شد و به این 
ترتیب، عقاید مسلمانان را به عقاید مشرکان نزدیک ساخت! روشن است که این رویکرد، دقیقًا 
مشابه رویکردي بود که کمي آن طرف تر در بیرون از جهان اسالم، عالمان مسیحي در پیش گرفته 
بودند، تا با جمود بر ظواهر نصوص دیني و انکار حّجیت عقل، زمینه را براي رواج عقاید شرک آمیز 

فراهم سازند.

]سلفيان مسلمان[
متأسفانه این رویکرد، با آنکه بسیاري از عالمان مسلمان در سده هاي نخستین اسالمي با آن 
موافق نبودند، تحت حمایت حکومت عباسیان از زمان متوّکل )د.247ق( و نیز تبلیغات گروهي از 
حنابله که خود را پیروان سلف مي شمردند، به حیات خود ادامه داد و به نسل هاي پسین اسالمي منتقل 
شد، تا آنکه امروز به گروهي موسوم به »سلفیه« رسیده است. اینان که خود را وارثان »اهل حدیث« 
هدایت  با  و  برده اند  ارث  به  )د.728ق(  تیمیه  ابن  چون  پیشوایاني  از  را  عقل ستیزي  مي شمارند، 
کساني چون ابن عبد الوهاب )د.1206ق(، در دو جهت افزایش داده اند: از جهتي عقل را نه تنها 
در شناخت روایات عملي که ناظر به احکام دیني هستند حّجت نمي دانند، بل در شناخت روایات 
نظري که ناظر به عقاید دیني هستند نیز تعطیل کرده اند و باور یافته اند که عقاید دیني، نیازي به 
دالیل عقلي ندارند و مي توانند مبتني بر روایات ظّني باشند؛ چراکه به زعم اینان، روایات ظّني، 
هرگاه با معیارهاي خودساخته ي آنان صحیح شمرده شوند، موجب یقین هستند! در حالي که این، 
بر خالف نظر اکثر اهل علم است و کساني چون شافعي )د.204ق( و جمهور اهل فقه و نظر تأکید 
داشته اند که جز آنچه صدورش از جانب خداوند بي هیچ خالفي قطعي است، موجب یقین نمي شود.1 
بل کساني چون نووي )د.676ق( به درستي تأکید کرده اند که چنین باوري چیزي جز مکابره2 در 
برابر محسوس نیست.3 از جهت دیگر، اینان نه تنها مطابقت روایات با عقل را ضروري ندانسته اند، 
بلکه مطابقت آن ها با قرآن که اصیل ترین نّص دیني و مطابق عقل است را نیز الزم نشمرده اند، 

1 . نگاه کن به: ابن عبد البر، التمهيد، ج1، ص7.
2 . ]لجبازی و خيره سری[.

3 . نگاه کن به: نووی، شرح صحيح مسلم، ج1، ص132.
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تا بدین سان هیچ تعلّقي به عقل و عاقل و معقول باقي نماند و زمینه براي رواج عقاید خرافي و 
شرک آمیز آنان فراهم گردد. اینان با بي پروایي عجیبي تأکید کرده اند که روایات ظّني، نه تنها حکم 
عقل را نسخ مي کنند، بلکه ناسخ قرآن نیز هستند،1 در حالي که قرآن کتابي یقیني است و نسخ آن 
با روایات ظّني معقول نیست. به عالوه، بر خالف نظر جمهور سلف و حتي بر خالف نظر پیشوایاني 
است که اینان خود را پیرو آنان مي شمارند! چنانکه مثاًل مالک بن أنس )د.179ق( نسخ قرآن با 
سّنت را جایز نمي دانست2 و شافعي )د.204ق( نیز در این باره با او هم نظر بود3 و احمد بن حنبل 
)د.241ق( مي گفت که سّنت مفّسر و مبّین قرآن است نه حاکم بر آن و اعتقاد به حکومت سّنت 
بر قرآن را »جسارتي عجیب« مي شمرد!4 دیدگاه ابو حنیفه )د.150ق( نیز در این باره کاماًل روشن 
بود؛ چراکه او به طور کلّي اعتبار چنداني براي این قبیل روایات قائل نبود و عقل را حتي در حوزه ي 
احکام بر آن ها ترجیح مي داد! با این وصف، رویکردي که این گروه در پیش گرفته اند، بیشتر به 
رویکرد پیشوایان مسیحي مي ماند تا پیشوایان مسلمان و در عمل نیز همان نتایجي را در جامعه ي 
اسالمي پدید آورده که در جامعه ي مسیحي پدید آمده است؛ زیرا به عنوان مثال، اعتقاد به اینکه 
خداوند مثل مخلوقات خود نیست و در عین حال، جهت و حرکت و جوارح حقیقي دارد، همان اندازه 
متناقض است که اعتقاد به وحدانیت خداوند در عین خداوندي پدر، پسر و روح القدس! با این حال، 
سلفیان با استناد به روایات ظّني خود، این قبیل باورهاي شرک آمیز را ترویج مي دهند، همچنانکه 
مسیحیان با استناد به روایات ظّني خود، دقیقًا همین کار را انجام مي دهند! بل سلفیان، عقل ستیزي 
را به جایي رسانده اند که با استناد به روایات ظّني، محسوسات را نیز انکار مي کنند؛ همچنانکه به 
عنوان مثال، کروّیت زمین و گردش آن به گرد خورشید را انکار مي کنند و هنوز معتقدند که خورشید 
به گرد زمین مي گردد!5 من خود با یکي از علماي آنان در این باره گفتگو کردم و برایش توضیح 
دادم که کرویت زمین و گردش آن به گرد خورشید، از متواترات است، بل از محسوسات است که 
تردید در آن ها سفسطه است، ولي او به من گفت که حتي اگر با چشم خود کرویت و گردش آن را 
مشاهده کند، تصدیق نمي کند؛ چراکه به زعم او با روایات مخالف است! این رویکرد که به رویکرد 
کلیسا در قرون وسطا شباهت دارد، نشان دهنده ي میزان عقل ستیزي این گروه است. در حالي که 
عقل ستیزي، مستلزم خداستیزي است؛ زیرا عقل، مخلوق خداست و تنها وسیله اي است که براي 
شناخت در انسان قرار داده است و با این وصف، ضّدیت با آن، به معناي ضّدیت با اراده و فعل 

1 . به عنوان نمونه، نگاه کن به: الباني، اإرواء الغليل، ج1، ص322.
2 . نگاه کن به: غزالي، المنخول، ص387.

3 . نگاه کن به: اأصول السرخسي، ج27، ص143؛ بدر العيني، عمدة القاري، ج1، ص31.
4 . نگاه کن به: خطيب بغدادي، الکفاية في علم الرواية، ص30.

أدلة النقلية و الحّسية علی جريان الشمس و سکون الاأرض. 5 . نگاه کن به: بن باز، الا
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اوست! کساني که عقل را رقیب شرع مي پندارند، از این واقعیت بزرگ غافل اند که عقل و شرع از 
یک منشأ نشأت گرفته اند و هر دو مخلوق خداي واحدند! آیا در خلقت خداي واحد اختالف است و 
برخي مخلوقات او برخي دیگر را نقض مي کنند؟! روشن است که چنین نیست؛ چراکه افعال خداوند 
از روي حکمت است و هیچ یک دیگري را نقض نمي کند؛ چنانکه خود فرموده است: َما َتَرٰى ِفي 
ِن ِمْن َتَفاُوٍت ۖ؛1 »در خلقت خداوند هیچ تناقضي نمي بیني«! به عبارت دیگر، کسي که  ْحَمٰ َخْلِق الرَّ

شرع را فرستاده، همان کسي است که عقل را آفریده و با این وصف، تناقض عقل و شرع، محال 
است. کساني که عقل و شرع را در تضاد مي شمارند، نادانسته به زندقه روي آورده اند و خالق عقل 
را از خالق شرع جدا پنداشته اند! اعتقاد به تضاّد عقل و شرع، یک اعتقاد شرک آمیز است که در برابر 
با تشریع، تنها  اعتقاد توحیدي پدید آمده است؛ چراکه وجود دوگانگي در عالم و ضّدیت تکوین 
بر پایه ي الحاد پذیرفتني است! هیچ شّکي نیست که شرع با عقل موافق است و به روشني آن را 
تصدیق مي کند، بلکه به سوي آن فرا مي خواند و تارکانش را بیم مي دهد؛ چنانکه به عنوان مثال 
مي فرماید: اإِنَّا اأنَْزلَْناُه قُْراآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن؛2 »ما آن را قرآني عربي فرو فرستادیم باشد که شما 
عقل را به کار بندید« و مي فرماید: َكَذٰلَِك ُيَبيُِّن اللَُّه لَُكْم اآَياتِِه لََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن؛3 »این گونه خداوند 
آیاتش را برایتان تبیین مي کند تا باشد که شما عقل را به کار بندید« و مي فرماید: اإِنَّ ِفي َذٰلَِك 
آَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقلُوَن؛4 »همانا در آن نشانه هایي براي گروهي است که عقل را به کار مي بندند«  َلا

مُّ الُْبْكُم الَِّذيَن َلا َيْعِقلُوَن؛5 »همانا بدترین جنبندگان  َوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّ و مي فرماید: اإِنَّ َشرَّ الدَّ
نزد خداوند کرها و گنگ هایي هستند که عقل را به کار نمي بندند« و مي فرماید: ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي 
َفُهْم َلا َيْعِقلُوَن؛6 »کران و گنگان و کورانند، پس عقل را به کار نمي بندند« و مي فرماید: َوَيْجَعُل 

الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن َلا َيْعِقلُوَن؛7 »و ناپاکي را بر کساني قرار مي دهد که عقل را به کار نمي برند«! 

این آیات به روشني داللت دارند کساني که حّجیت عقل را انکار و از کاربرد آن دوري مي کنند، 
بدترین جنبندگان نزد خداوند و قرین ناپاکي و ناداني هستند؛ بل صراحت این آیات در حّجیت عقل 
و ضرورت کاربرد آن تا اندازه اي است که شاید منکر آن منکر ضروري اسالم و خارج از آن باشد! 
من بارها از این گروه شنیده ام که عقلّیات را مردود مي شمارند و هر گونه عقالنیت در فهم شریعت 

1 . ملک/ 3.
2 . يوسف/ 2.
3 . بقرة/ 242.

4 . رعد/ 4.
5 . اأنفال/ 22.
6 . بقرة/ 171.

7 . يونس/ 100.
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را بدعت مي پندارند و روشن است که اگر بّینه بر فردي از اینان با این عقیده قائم شود، احکام مرتد 
یا منافق بر او جریان مي یابد؛ چراکه اعتبار عقل و وجوب کاربرد آن در شریعت، از ضروریات اسالم 

است که جاهل به آن معذور نیست. 

]شبهات منکران حّجيت عقل[
به نظر مي رسد آنچه این گروه را به انکار حّجیت عقل واداشته، بیش از هر چیز نامعقول بودن 
باورهاي آنان بوده است؛ چراکه اعتقاد به حّجیت عقل، مستلزم دست برداشتن از این باورهاست 
و این کاري است که آنان حاضر به انجام آن نیستند. من آنان را دیده ام؛ بسیاري از آنان ترجیح 
مي دهند که بمیرند تا اینکه دست از باورهاي گذشتگانشان بردارند، مانند مشرکان که بنا بر إخبار 
اآَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن؛1 »ما نیاکان خود  ٍة َواإِنَّا َعَلىٰ  اأمَّ خداوند از آنان، مي گویند: اإِنَّا َوَجْدنَا اآَباَءنَا َعَلىٰ 
را بر آییني یافته ایم و به پیروي از آنان هدایت پیدا کرده ایم« و به سخن خدا گوش نمي سپارند 
اآَباَءكُْم ۖ؛2 »آیا اگر چه براي شما چیزي  َعَلْيِه  َوَجْدتُْم  ا  ِممَّ بِاأْهَدٰى  ِجْئُتُكْم  که مي فرماید: اأَولَْو 
هدایت بخش تر از آن آورده باشم که نیاکانتان را بر آن یافته اید؟!«. بنابراین، اینان با این شیوه در 
واقع خدا را نمي پرستند، بلکه گذشتگان خود را پرستش مي کنند و این چندان غریب نیست؛ چراکه 

پرستش نیاکان از کهن ترین گونه هاي شرک در جهان است!
البته کساني که عقل را حّجت نمي دانند، به محدود بودن ادراکات آن نظر دارند و مي پندارند که 
با این وصف، نمي تواند معیار شناخت باشد، در حالي که محدود بودن ادراکات عقل، به معناي غلط 
بودن آن ها نیست و مانع از حّجیت آن نمي شود؛ بل به معناي کمتر بودن آن ها در مقایسه با ادراکات 
الهي است که مقتضاي مخلوق بودن عقل و محدودّیت ذاتي مخلوق است. بنابراین، عقل همه چیز 
را نمي داند، ولي هر چیزي که مي داند صحیح دانسته مي شود و همین براي حّجت بودن آن کافي 
است؛ همچنانکه مثاًل چشم همه چیز را نمي بیند، ولي هر چیزي که مي بیند، صحیح دانسته مي شود 
و گوش همه چیز را نمي شنود، ولي هر چیزي که مي شنود، صحیح دانسته مي شود و همین براي 
حّجت بودن آن دو کافي است. شناخت کامل تنها از آن خداوند است و هیچ کس جز او نمي تواند 
شناخت کاملي داشته باشد و از این رو، شرعي که فرو فرستاده، کامل است، ولي کامل بودن شرع 
مستلزم تعارض آن با عقل نیست؛ زیرا شرع در اموري که عقل درباره ي آن ها ناطق است، سخني 
بر خالف سخن عقل نمي گوید و در اموري که عقل درباره ي آن ها ساکت است، سخني که مي گوید 
بر خالف سخن عقل نیست؛ چراکه عقل درباره ي آن ها سخني نمي گوید تا سخن شرع بر خالف 
تبعًا عقل درباره ي آن ها  باشد؛ مانند اوصاف جزئي بهشت و دوزخ که ماهّیتي غیبي دارند و  آن 

1 . زخرف/ 22.

2 . زخرف/ 24.
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ساکت است، ولي شرع درباره ي آن ها سخن مي گوید و با این وصف، سخنش بر خالف سخن عقل 
شمرده نمي شود و مانند چند و چون اعمال عبادي که ماهّیتي اعتباري دارند و تبعًا عقل درباره ي 
آن ها ساکت است، ولي شرع درباره ي آن ها سخن مي گوید و با این وصف، سخنش بر خالف سخن 
عقل شمرده نمي شود؛ خصوصًا با توّجه به اینکه عقل، حّجیت شرع را درک مي کند و با این وصف، 

اعتبارات عملي و اخبار قطعي آن از وقایع ممکن را مي پذیرد.
به هر حال، کساني که حّجیت عقل را انکار مي کنند، محال است بتوانند مّدعاي خود را اثبات 
کنند؛ چراکه اثبات هیچ مّدعایي بدون حّجیت عقل ممکن نیست. از این رو، آن ها بدون آنکه خود 
بدانند در حال استدالل به عقل هستند؛ زیرا به عنوان مثال، استدالل به اینکه عقل محدود است 
و استدالل به محدود جایز نیست، یک استدالل عقلي است و با این وصف، اگر استدالل به عقل 
جایز نباشد، این استدالل نیز جایز نیست و اگر استدالل به عقل جایز باشد، این استدالل غلط است! 
حاصل آنکه تبلیغ بر ضّد عقل، از کارهاي شیطان است تا زمینه را براي شیوع جهل در جهان 
فراهم سازد و هر انساني که بر ضّد عقل تبلیغ مي کند، از حزب شیطان و جنود اوست که خواسته 

یا ناخواسته در خدمت او قرار گرفته و در حال جنگ با خداوند است.

تفاوت عقل با فلسفه
نکته اي که در اینجا باید گفت این است که برخي مي پندارند مراد از عقل، فلسفه است و از این 
رو، با آن مخالفت مي کنند، در حالي که این پندار درست نیست؛ زیرا عقل، نیرویي خدادادي براي 
درکي صحیح از مفاهیم و مصادیق آن هاست که میان همه ي انسان ها مشترک است و اختصاصي 
انساني است که در یونان  ندارد، در حالي که فلسفه علمي خاص مانند سایر علوم  به فیلسوفان 
باستان پدید آمده و در زمان عباسیان به میان مسلمانان وارد شده و دوستداران و دشمناني یافته 
است. روشن است که عقل، پیش از پیدایش فلسفه وجود داشته و فلسفه تنها دانشي جدید مبتني 
بر عقل است؛ همچنانکه دانش هاي دیگري مانند حساب، هندسه و طب مبتني بر عقل اند و هر 
یک در جهتي، عقل را به کار بسته اند. بنابراین، هر فیلسوفي عاقل است، ولي هر عاقلي فیلسوف 
نیست و آنچه معیار شناخت است، عقل است نه فلسفه. به عبارت دیگر، مراد از عقل، آنجا که معیار 
شناخت شمرده مي شود، عقل نوعي عقال است نه عقل شخصي فالسفه و روشن است که تفّکر 
عقالیي با تفّکر فلسفي تفاوت دارد. از این رو، مخالفت با فلسفه نباید به مخالفت با عقل منجر 
شود؛ چراکه عقل مساوي با فلسفه نیست و التزام به آن با التزام به فلسفه مالزمه اي ندارد. هر چند 
عقل در موضوعاتي که اهّمیت خاّصي دارند، دّقت نظر خاّصي به خرج مي دهد که به دّقت نظر 
فلسفي شبیه مي شود، ولي نباید این دّقت نظر را روي آوردن به فلسفه به معناي مصطلح دانست؛ 
چراکه منشأ آن تنها بناي عقال بر دّقت نظر بیشتر در موضوعات مهم تر است؛ چنانکه خداوند براي 
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اثبات وحدانیت خود فرموده است: لَْو َكاَن ِفيِهَما اآلَِهٌة اإِلَّا اللَُّه لََفَسَدَتا ۚ؛1 »اگر در آسمان و زمین 
خدایاني جز اهلل بود، نابود مي شدند« با این تقریر که خدایان متعّدد، منشأ تضاد بودند و تضاد، منشأ 
نابودي بود، در حالي که آسمان و زمین نابود نشده اند، پس در آن دو خدایاني جز اهلل نیست. روشن 
است که این یک دّقت نظر عقلي است و با این وصف، نمي توان آن را فلسفه شمرد؛ چراکه مسلمًا 
خداوند یک فیلسوف نیست و کتاب او یک کتاب فلسفي شمرده نمي شود. بنابراین، دّقت نظرهاي 
عقلي در موضوعات مهّمي مانند عقاید، حتي بنا بر عدم قبول فلسفه، ممکن و جایز است. همچنانکه 
من خود فلسفه را دوست نمي دارم؛ چراکه هر چند نتایج آن بعضًا صحیح است، شیوه ي آن متفاوت 
با شیوه ي عقالست و بیش از آنکه به کار آنان آید، ذهني و انتزاعي است. از این رو، من فلسفه را 
کاري غیر عقالیي مي دانم؛ زیرا بنا بر تعریف من، فلسفه تفّکر درباره ي چیزهایي است که عقال 
عادتًا درباره ي آن ها تفّکر نمي کنند، مانند اصالت وجود و ماهّیت و احکام جوهر و أعراض؛ وگرنه 
با دّقت نظر عقلي  تفّکر درباره ي چیزهایي که عقال عادتًا درباره ي آن ها تفّکر مي کنند، هر چند 
باشد، فلسفه نیست، بل تعّقل نامیده مي شود. بنابراین، آنچه فلسفه را از تعّقل جدا مي کند، بیش از 

شیوه ي آن، موضوع آن است. 

مبناي حسن و قبح
از آنچه گفتیم روشن مي شود که نزاع هزار ساله ي اشاعره و عدلیه درباره ي مبناي حسن و قبح، 
وجهي نداشته، بلکه نزاعي لفظي بوده است؛ چراکه بنا بر نظر اشاعره، مبناي خوبي و بدي، امر و 
نهي خداوند است و پیش از امر و نهي خداوند، خوبي و بدي وجود ندارد؛ به این معنا که هر چه 
خداوند آن را خوب شمرده، خوب است و هر چه خداوند آن را بد شمرده، بد است و این مبنایي است 
که آن را »حسن و قبح شرعي« نامیده اند و بنا بر نظر عدلیه، مبناي خوبي و بدي، امر و نهي خداوند 
نیست، بلکه مبناي امر و نهي خداوند، خوبي و بدي است و مبناي خوبي و بدي، عقل است نه شرع؛ 
به این معنا که خداوند به چیزي امر کرده که خوب است و از چیزي نهي کرده که بد است و خوبي 
و بدي، عناویني حقیقي هستند که به اعتبار شرع پدید نیامده اند و این مبنایي است که آن را »حسن 
و قبح عقلي« نامیده اند. در حالي که بنا بر آنچه گفتیم، عقل و شرع از یک مبدأ جوشیده اند و به یک 
مرجع باز مي گردند و آن همانا خداوند است که در افعال تکویني و تشریعي او اختالفي نیست. بر 
این اساس، مبناي حسن و قبح، امر و نهي خداوند است؛ جز آنکه امر و نهي خداوند به دو صورت 
واقع شده است: یکي امر و نهي تشریعي که در شرع تجلّي یافته و دیگري امر و نهي تکویني که 
در عقل تجلّي یافته و از آنجا که اجتماع امر و نهي او در موضوع واحد محال است، تعارض شرع و 

عقل ممکن نیست. حاصل آنکه مبناي حسن و قبح، خداوند است.

1 . اأنبياء/ 22.
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مقّدمه ي دوم؛ موانع شناخت
نظر کردن به چیزي که قابلیت شناخت را دارد، هرگاه در روشنایي عقل صورت پذیرد، مقتضي 
شناخت آن چیز است؛ مانند نظر کردن به چیزي که قابلیت دیده شدن را دارد و هرگاه در روشنایي 
انساني به  این حال، بسیار پیش مي آید که  با  انجام شود، مقتضي دیده شدن آن چیز است.  نور 
چیزي نظر مي کند تا خوبي یا بدي آن را بشناسد، ولي به غرض خود دست نمي یابد و گاهي به ضّد 
غرض خود دست مي یابد، به این معنا که خوب را بد و بد را خوب مي شناسد؛ مانند کسي که خداوند 
درباره ي او فرموده است: اأ َفَمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه َفَراآُه َحَسناً؛1 »آیا کسي که بدي عملش براي 
او آراسته شده است پس آن را خوب مي بیند«! علّت این ناکامي و اشتباه بزرگ، وجود عواملي در 
نفس آدمي است که مانع از تحّقق شناخت براي او با وجود نظر کردن مي شوند؛ مانند پرده هایي 
که پیش چشم او قرار گیرند و او را از دیدن چیزها باز دارند؛ چنانکه خداوند درباره ي کافران فرموده 
که  َسْمعاً؛2 »کساني  َيْسَتِطيُعوَن  لاَ  َکانُوا  َو  ِذْکِري  َعْن  ِغَطاٍء  ِفي  اأْعُيُنُهْم  َکانَْت  الَِّذيَن  است: 
چشم هاشان از ذکر من در پرده اي بود و توانایي شنیدن را نداشتند« و نیز فرموده است: َو َجَعْلَنا 
ِمْن َبْيِن اأْيِديِهْم َسّداً َو ِمْن َخْلِفِهْم َسّداً َفاأْغَشْيَناُهْم َفُهْم لاَ ُيْبِصُرونَ ؛3 »و ما پیش رویشان سّدي و 

پشت سرشان سّدي قرار داده ایم، پس آنان را فرو پوشانیده ایم، پس نمي توانند ببینند«! این عوامل 
بنابراین، عقل اگرچه مقتضي شناخت است،  نامیده مي شوند.  شوم و خطرناک، »موانع شناخت« 
هنگامي به شناخت دست مي یابد که مانعي بر سر راه آن قرار نداشته باشد و هرگاه مانعي بر سر 
راه آن قرار داشته باشد، قادر به شناخت نیست. با این وصف، شناخت موانع شناخت و رفع آن ها، 

مقّدمه ي شناخت محسوب مي شود و به تبع آن، ضروري است. 
مهم ترین موانع شناخت، به قرار زیرند:4

1 . جهل
جهل، به معناي فقدان علم، مهم ترین مانع، بلکه اصل همه ي موانع شناخت است؛ چراکه نسبت 
آن با شناخت، مانند نسبت چیزي با ضّد خود است و هیچ مانعي نیست مگر اینکه از آن برخاسته؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: َكَذٰلَِك َيْطَبُع اللَُّه َعَلىٰ قُلُوِب الَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن؛5 »این گونه خداوند 

1 . فاطر/ 8. 
2 . کهف/ 101.

3 . يس/ 9.
4 . شايد بتوان موانع شناخت را هفت چيز دانست؛ چراکه اآن ها دروازه های دوزخ هستند و خداوند فرموده 
است: لََها َسْبَعُة اأْبَواٍب لُِكلِّ َباٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم )حجر/ 44(؛ »برای دوزخ هفت دروازه است که برای 

هر دروازه ای دسته ای از مردم قسمت شده اند«!
5 . روم/ 59.
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بر عقل هاي کساني مهر مي نهد که علم ندارند«! 

]ضرورت علم به مفاهيم و مصاديق آن ها[
روشن است که عقل، براي آنکه مجهولي را بشناسد، به معلوماتي نیاز دارد تا با ترکیب آن ها با 
هم، به شناخت آن دست یابد؛ همچنانکه براي شناخت حق بودن یک چیز، به شناخت حق از یک 
سو و شناخت آن چیز از سوي دیگر نیاز دارد، تا با تطبیق آن دو بر هم، حق بودن یا نبودنش را 
بشناسد. از این جا دانسته مي شود که علم به مفهوم یک چیز، براي شناخت آن کافي نیست و علم 
به مصداق آن نیز ضروري است، در حالي که علم به مصداق آن، از علم به آن دشوارتر است؛ چراکه 
مصداق آن، بیرون از وجود آدمي است و شناخت چیزي که بیرون از وجود آدمي است، از شناخت 
چیزي که در وجود آدمي است، دشوارتر است؛ چنانکه مثاًل شناخت حق و باطل از حیث مفهوم، 
دشوار نیست و با کوشش ذهن حاصل مي شود، ولي شناخت آن ها از حیث مصداق، دشوار است و 
جز با کوشش جوارح حاصل نمي شود و از این رو، مردم در مصداق چیزي اختالف مي کنند که در 
مفهوم آن اختالفي ندارند. با این وصف، فقدان معلومات الزم براي شناخت یک چیز، چه از حیث 
مفهوم و چه از حیث مصداق، مانع از شناخت آن چیز است و تحصیل معلومات الزم براي شناخت 

آن، چه از حیث مفهوم و چه از حیث مصداق، ضروري است. 

]وجوب طلب علم[
این چیزي است که در اسالم »طلب علم« نامیده شده و بر هر مسلماني واجب به شمار رفته،1 
تا جایي که خداوند متعال فرموده است: َوقُْل َربِّ ِزْدنِي ِعْلًما؛2 »و بگو پروردگارا! بر علم من 
از مسلمانان در وجوب آن تردید دارند، بلکه  با این حال، جاي تعّجب است که بسیاري  بیفزا!«. 
بیشتر آنان آن را واجب نمي دانند؛ چراکه به زعم آنان، تحصیل علم بر گروهي از آنان واجب است 
و با اقدام آنان، از دیگران ساقط مي شود و براي دیگران کافي است که از آنان تقلید کنند. در حالي 
که تحصیل علم، به تبع وجوب علم واجب است و تقلید از دیگران، موجب علم نمي شود؛ خواه از 
گذشتگان باشد و خواه از حاضران. از این رو، کساني که مقلّدند، عالم شمرده نمي شوند و این چیزي 
است که در آن اختالفي نیست. با این وصف، بیشتر مسلمانان جاهل اند؛ چنانکه خداوند فرموده 

1 . به عنوان مثال، نگاه کن به: حديث »َطَلُب الِْعْلِم َفريَضٌة َعلي ُکلِّ ُمْسِلم« در: سنن ابن ماجة، ج1، 
ص81؛ نسخة وکيع بن جراح، ص98؛ مسند اأبي يعلی، ج5، ص223؛ ابن سلامة، مسند الشهاب، ج1، 
يمان، ج2، ص254؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج2،  ص135؛ مسند اأبي حنيفة، ص24؛ بيهقي، شعب الاإ
ص297 و ج4، ص245؛ همو، المعجم الکبير، ج10، ص195؛ و براي اآگاهی از شهرت اآن ميان مسلمانان، 
نگاه کن به: حاکم نيشابوري، معرفة علوم الحديث، ص92؛ ابن عبد البر، جامع بيان العلم و فضله، ج1، 

ص7؛ و برای اآگاهی از تواتر اآن، نگاه کن به: کتاني، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص35.
2 . طه/ 114.
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آنان  مي�ورزند«؛ چراکه شناخت هاي  بیشترشان جهالت  َيْجَهلُوَن؛1 »ولي  اأْكَثَرُهْم  َولَِٰكنَّ  است: 
تقلیدي است؛ بل گروهي از آنان که به تحصیل علم اقدام کرده اند نیز غالبًا عالم شمرده نمي شوند؛ 
چراکه علم را بر مبناي تقلید از پیشینیان تحصیل کرده اند، در حالي که علم بر مبناي تقلید حاصل 
نمي شود؛ با توجه به اینکه علم، یقیني است و تقلید، ظّني است و یقیني با ظّني حاصل نمي شود؛ 
ۖ  َواإِنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمَن الَْحقِّ  چنانکه خداوند فرموده است: َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍمۖ  اإِْن َيتَِّبُعوَن اإِلَّا الظَّنَّ
َشْيًئا؛2 »آنان را به آن علمي نیست؛ آنان جز از ظن پیروي نمي کنند، در حالي که ظن چیزي را 
از حق بي نیاز نمي گرداند«! با این وصف، بیشتر مسلمانان که از اینان تقلید مي کنند، در واقع از 
کساني تقلید مي کنند که خود مقلّد دیگرانند و این چیزي جز تحصیل ظن از طریقي ظّني نیست 
که خداوند درباره ي مانند آن فرموده است: ُظلَُماٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض؛3 »تاریکي هایي که برخي 

بر روي برخي دیگر است«! 

]جهل؛ منشأ مشکالت مسلمانان[
هیچ شّکي نیست که مشکالت مسلمانان، پیش از هر چیز به سبب جهلي است که آنان را فرا 

گرفته است؛ چراکه آنان از سه جهت، در محاصره ي جهالت اند: 

]جهل به اسالم[ 
از یک جهت، آنان اسالم را نمي شناسند و براي شناخت آن کوشش نمي ورزند؛ بلکه کوشش 
آنان مصروف به دنیاست و شناخت آنان مبتني بر تقلید است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َما 
لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم اإِلَّا اتَِّباَع الظَّنِّ ۚ؛4 »آنان را به آن علمي نیست مگر پیروي از ظن«! حتي کساني 

از روي عقل  را  ندارند، غالبًا آن  به آن  نّیتي جز خدمت  براي اسالم در کوشش اند و  آنان که  از 
نمي شناسند و جز عواطف، مبنایي ندارند؛ تا جایي که بیشتر آنان به منزله ي گوسفندانند که به هر 
سو رانده مي شوند، مي روند! در حالي که ناآگاهي شان، ناقض غرض شان است و بي خبري شان، به 
ضّد مقصودشان مي انجامد؛ با توجه به اینکه حّب اسالم پیش از شناخت آن، سودمند نیست و عمل 
براي آن پیش از علم به آن، خطرناک است؛ چراکه محّب جاهل، مي خواهد به آن سود رساند، ولي 
زیان مي رساند و عامل غافل، مي خواهد به آن خدمت کند،  ولي خیانت مي کند. از این رو، شناخت 
اسالم بر حّب آن تقّدم دارد و علم به آن پیش از عمل براي آن، ضروري است؛ ولي به نظر مي رسد 
که بیشتر مسلمانان، در حالي اسالم را دوست مي دارند که آن را نمي شناسند و در حالي براي آن 

1 . اأنعام/ 111.
2 . نجم/ 28.
3 . نور/ 40.

4 . نساء/ 157.
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عمل مي کنند که به آن علمي ندارند؛ مانند کساني که خداوند درباره ي آنان فرموده است: َوِمْنُهْم 
يُّوَن َلا َيْعَلُموَن الِْكَتاَب اإِلَّا اأَمانِيَّ َواإِْن ُهْم اإِلَّا َيُظنُّوَن؛1 »و از آنان بي سواداني هستند که دین را  اأمِّ

جز آرزوهایي نمي دانند و جز ظن کاري انجام نمي دهند«! 

]اسباب جهل به اسالم[ 
این ناآشنایي آنان با اسالم، میراث گذشتگان آنان است که از اسباب گوناگوني برخاسته است؛ 
مانند آنکه آنان به شناخت اسالم اهتمام کافي ندارند و از وجوب آن بر هر یک از آنان غافل اند 
و مانند آنکه آنان عقل را معیار شناخت نمي دانند و به مطابقت برداشت هاي خود از اسالم با آن، 
اهّمیتي نمي دهند، بلکه از آن گریزانند و به ترک آن مباهات مي کنند و مانند آنکه آنان براي شناخت 
عقاید اسالم، با آنکه یقیني بودن آن ها ضروري است، به روایات ظّني استناد مي کنند، بل از مذاهب 
متکلّماني تبعّیت مي کنند که تبعّیت از آنان، اصلي در اسالم ندارد و مانند آنکه آنان براي شناخت 
احکام اسالم، به منابع اصلي آن رجوع نمي کنند، بل از مذاهب فقهایي تقلید مي کنند که دلیلي براي 
تقلید از آن ها نیست، بل براي عدم تقلید از آن ها دلیل هست و مانند آنکه آنان براي شناخت عقاید 
و احکام اسالم، به قرآن کمتر از روایات توّجه دارند، بل به مخالفت یک عقیده یا حکم با قرآن، 
در صورتي که روایتي براي آن وجود داشته باشد، اعتنایي نمي کنند، تا جایي که برخي عقایدشان با 
قرآن ضّدیت دارد و برخي اعمال شان نقیض آن است، مانند عقیده ي شان به رؤیت خداوند با چشم، 
در حالي که خالف صریح قرآن است و حکم شان به وقوع سه طالق در مجلس، در حالي که خالف 
ظاهر قرآن است و مانند آنکه آنان برخي کتب روایت را صحیح مي شمارند، بلکه با قرآن مقایسه 
مي کنند و مهم ترین مبناي شناخت اسالم مي پندارند، در حالي که صّحتي بیش از کتب دیگر ندارند، 
بلکه چه بسا از برخي کتب دیگر، ضعیف ترند و در میان آن ها، روایاتي ضعیف و ساختگي است، 
مانند کتاب موسوم به صحیح بخاري که ضعف بسیاري از روایات آن حّتي بنا بر مبناي اهل حدیث 
واضح است، تا جایي که انکار آن، چیزي جز انکار محسوس نیست و مانند آنکه آنان برخي روایات 
صحیح را نادیده مي گیرند و برخي روایات صحیح را ضعیف مي شمارند، به دلیل اینکه با مذهب آنان 
موافق نیست، اگر چه با قرآن و عقل موافق است، مانند روایاتي درباره ي لزوم تمّسک به اهل بیت، 
در حالي که برخي روایات ضعیف را صحیح مي شمارند، بلکه برخي روایات مجعول را مي پذیرند، به 
دلیل اینکه با آراء آنان موافق است، اگر چه با قرآن و عقل موافق نیست، مانند روایاتي درباره ي لزوم 
اطاعت از حّکام جائر و مانند آنکه از نظر کردن در تاریخ اسالم مي پرهیزند و یکدیگر را باز مي دارند، 
بلکه برخي وقایع آن را کتمان مي کنند یا از روي عمد تحریف مي نمایند، تا مبادا با آگاهي از آن 
گمراه شوند، در حالي که جز با آگاهي از آن، هدایت نمي یابند و مانند آنکه آنان جز به کتب خود، 

1 . بقرة/ 78.
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مراجعه اي ندارند و به کتب مسلمانان مخالف خود، نظري نمي اندازند، بلکه از شنیدن اقوال مخالفان 
مي پرهیزند و از دانستن دالیل شان مي هراسند، تا مبادا با آگاهي از آن، گمراه شوند یا از گمراهي 
خود، آگاهي یابند و این به دلیل شّکي است که در آن فرو رفته اند؛ مانند کساني که خداوند درباره�ي 

آنان فرموده است: َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ َيْلَعُبوَن؛1 »بلکه آنان در شّکي بازي مي کنند«!

]تبعات جهل به اسالم[ 
این رویکرد آن است که عقاید اسالم، مقلوبه شده و احکام آن، وارونه گردیده است.  پي آمد 
شرک جلي، توحید پنداشته شده و بدعت مسلّم، سّنت به شمار رفته است! حالل بّین، حرام معّرفي 
شده و حرام بّین، حالل نام گرفته است! کساني که به طور حتم کافرند، مسلمان شمرده شده اند و 
کساني که به طور حتم مسلمان اند، کافر به شمار رفته اند! باطل، نقاب حق بر چهره زده و حق، در 
پرده ي باطل فرو رفته است! هر روز در جایي فرقه اي ظهور مي کند و هر شب در گوشه اي مذهبي 
را گرفته است؛ چنانکه خداوند  را به ظن داده و حدس، جاي قطع  پدید مي آید! علم، جاي خود 
فرموده است: اإِْن َيتَِّبُعوَن اإِلَّا الظَّنَّ َواإِْن ُهْم اإِلَّا َيْخُرُصوَن؛2 »آنان جز از ظن پیروي نمي کنند و 
جز حدس کاري انجام نمي دهند«! در حالي که ظن، با اسباب مختلف اختالف مي یابد و حدس، به 
تعداد آدمیان متعّدد است و این چیزي جز نزاع را پدید نمي آورد؛ همچنانکه چیزي جز نزاع را پدید 

نیاورده است و مسلمانان در هر گوشه مشغول تنازع اند.

]جهل به اهل اسالم[
از جهت دیگر، آنان یکدیگر را نمي شناسند و از دیدگاه هاي هم آگاهي ندارند؛ از این رو، یکدیگر 
را دوست نمي دارند و به چیزهاي بد مّتهم مي نمایند؛ در حالي که غالبًا به آنچه نسبت مي دهند 
علمي ندارند و تنها از سوء ظن تبعّیت مي کنند؛ چراکه پیوند آنان با هم گسسته شده و از حیث 
است:  فرموده  آنان  درباره ي  خداوند  که  کساني  مانند  گردیده اند؛  متفّرق  نژاد،  و  سیاست  مذهب، 
قُوا ِديَنُهْم َوَكانُوا ِشَيًعا ۖ كُلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم َفِرُحوَن؛3 »از کساني که دین خود را  ِمَن الَِّذيَن َفرَّ
فرقه فرقه کردند و گروه گروه شدند، هر دسته اي به آنچه نزدشان است شادمانند«! چنانکه غالبًا 
مسلمانان سّني، از مسلمانان شیعه متنّفرند و مسلمانان یک کشور، با مسلمانان کشور دیگر بیگانه اند 
و مسلمانان عرب، از مسلمانان عجم دوري مي کنند و این به سبب جهل آنان به مشترکات یکدیگر 
در اثر جدایي هاي مذهبي، سیاسي و نژادي است که هیچ یک اصلي در اسالم ندارد. روشن است 
که اگر آنان با هم ارتباط کافي مي داشتند، به اشتراکات یکدیگر پي مي بردند و اختالفات یکدیگر 

1 . دخان/ 9.
2 . اأنعام/ 116.

3 . روم/ 32.
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مسلمانان  با  اگر  مسلمانان سّني،  مثال،  عنوان  به  برطرف مي کردند.  اشتراکات شان،  مبناي  بر  را 
آن  مباني  به  و  دارند  باور  اسالم  اصول  به  آنان  که  مي یافتند  در  مي داشتند،  کافي  ارتباط  شیعه 
ملتزم اند و قرآن را تحریف شده نمي دانند و به همسر پیامبر  بهتان نمي زنند و به صحابه ي 
آن حضرت، اهانت نمي کنند، مگر شماري اندک از عوامشان و با این وصف، دلیلي براي دشمني 
با آنان نیست. من بسیار آزرده ام از اینکه مي بینم بسیاري از مسلمانان سّني در عربستان، عراق، 
سوریه، پاکستان، افغانستان و جاهاي دیگر، جنگ با مسلمانان شیعه را جهاد مي پندارند و بر جنگ 
با کافران حربي ترجیح مي دهند؛ در حالي که عقاید و اعمال مسلمانان شیعه، هر چند تفاوت هایي با 
عقاید و اعمال مسلمانان سّني دارد، در چهارچوب اسالم است و با این وصف، جنگ با آنان وجهي 
آنان  از مسلمانان سّني گفتگو کرده ام؛  با بسیاري  آنان ضروري است. من  با  بلکه دوستي  ندارد، 
درباره ي مسلمانان شیعه، چیزي نمي دانند، مگر چیزي که از مسلمانان سّني شنیده اند؛ چراکه آنان 
با مسلمانان شیعه گفتگو نمي کنند و کتاب هاي معتبرشان را نمي خوانند و در حالي آنان را تکذیب 
مي کنند که علمي به آراء و دالیل شان ندارند؛ مانند کساني که خداوند درباره ي آنان فرموده است: 
َب الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْمۖ  َفانُْظْر َكْيَف َكاَن  ا َياأْتِِهْم َتاأِْويلُُهۚ  َكَذٰلَِك َكذَّ ُبوا بَِما لَْم ُيِحيُطوا بِِعْلِمِه َولَمَّ َبْل َكذَّ
َعاِقَبُة الظَّالِِميَن؛1 »بل چیزي را تکذیب کردند که به علم آن احاطه نیافتند و تأویل آن به آن ها 

نرسیده است! این گونه کساني که پیش از آن ها بودند تکذیب کردند؛ پس نگاه کن که عاقبت 
ستمکاران چگونه بود!«؛ در حالي که مسلمانان شیعه، به کتاب هاي معتبر مسلمانان سّني مراجعه 

دارند و آراء و دالیل شان را بررسي مي کنند، هر چند نه به اندازه ي آراء و دالیل خود.
واقع آن است که بسیاري از آراء و دالیل مسلمانان، به گوش بسیاري از آنان نرسیده و با این 
وصف، روشن است که آنان نمي توانند شناختي درباره ي آن ها داشته باشند. در حالي که ناآشنایي 
یکدیگر و  به  نسبت  آنان  بدکاري  و  بدگویي  بدگماني،  باعث  یکدیگر،  و دالیل  آراء  با  مسلمانان 
سلطه ي دشمنان اسالم بر آنان مي شود. به عالوه، اکتفا به آشنایي با آراء و دالیل خود و پرهیز 
از آشنایي با آراء و دالیل دیگران، امکان آگاهي از ضعف هاي خود و قّوت هاي دیگران را سلب 
بلندمرتبه  خداوند  که  حالي  در  مي شود؛  آن  اتّباع  و  أحسن«  »قول  شناخت  از  مانع  و  مي کند 
 ۖ اللَُّه  َهَداُهُم  الَِّذيَن  اأولَِٰئَك   ۚ اأْحَسَنُه  َفَيتَِّبُعوَن  الَْقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  الَِّذيَن  ِعَباِد؛  ْر  َفَبشِّ فرموده است: 
را مي شنوند  بشارت ده؛ هماناني که هر سخن  را  بندگانم  ألَْباِب؛2 »پس  اْلا اأولُو  ُهْم  َواأولَِٰئَك 

هستند  آنان  و  است  کرده  هدایت شان  خداوند  که  هستند  آنان  مي کنند؛  تبعّیت  آن  بهتر  از  و 
عقل هایند«!  دارندگان  که 

1 . يونس/ 39.
2 . زمر/ 17 و 18.
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 ]جهل به دشمنان اسالم[
از جهت دیگر، آنان دشمنان اسالم را نمي شناسند و از دشمني هاي آنان با آن آگاهي ندارند؛ 
چراکه جریان هاي الحادي جدیدي در جهان به راه افتاده و کوشش هاي شیطاني پنهاني بر ضّد 
خداوند سازمان یافته است. شیطان پرستان، از تاریکخانه هاي خود بیرون آمده اند و جادوگران، از 
دخمه هاي خود سر برآورده اند، تا با حمایت قدرتمندان مفسد و ثروتمندان ملحد، حکومت کفر را 
به  از چیزي که در حال وقوع است،  این میان، مسلمانان، بي خبر  بر جهان مستولي سازند و در 
مسائلي جزئي و بي اهّمیت مشغولند و بر سر آن ها با یکدیگر نزاع مي کنند؛ چنانکه به عنوان نمونه، 
بر سِر نهادن دست ها در زیر ناف یا باالي آن به هنگام نماز مي جنگند و نهایت هّمشان این است 
که زائران قبور را از نزدیک شدن به آن ها بازدارند؛ همچنانکه طالبان علم آنان نیز جز به شناخت 
مذاهب خود، اعتنایي ندارند و از آشنایي با جهان کفر و آنچه در آن مي گذرد، فارغ اند؛ چنانکه خداوند 
فرموده است: َذٰلَِك َمْبَلُغُهْم ِمَن الِْعْلِم ۚ؛1 »این منتهاي علم آنان است«! به این ترتیب، کافران 
از ملّت هاي مختلف، براي جنگ با اسالم مّتحد شده اند، در حالي که مسلمانان با ملّتي واحد، از 

یکدیگر جدا گردیده اند و این پي آمدي جز سلطه ي کافران بر مسلمانان نداشته است.
آنان  به سوي  از شّرشان،  بیمناک  یا  آنان  به خیر  امیدوار  از مسلمانان،  این میان، بسیاري  در 
مي شتابند و آنان را به دوستي مي گیرند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َتَرٰى َكِثيًرا ِمْنُهْم َيَتَولَّْوَن الَِّذيَن 
َمْت لَُهْم اأنُْفُسُهْم اأْن َسِخَط اللَُّه َعَلْيِهْم َوِفي الَْعَذاِب ُهْم َخالُِدوَن؛2 »بسیاري از  َكَفُروا ۚ لَِبْئَس َما َقدَّ

آنان را مي بیني که کافران را به دوستي مي گیرند! هرآینه بد چیزي است آنچه نفس هاشان برایشان 
پیش فرستاده است که خداوند بر آنان خشم گیرد و در عذاب جاودان باشند« و فرموده است: َفَتَرى 
الَِّذيَن ِفي قُلُوبِِهْم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن ِفيِهْم َيُقولُوَن نَْخَشىٰ اأْن تُِصيَبَنا َدائَِرٌةۚ  َفَعَسى اللَُّه اأْن َياأْتَِي بِالَْفْتِح اأْو 

اأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا َعَلىٰ َما اأَسرُّوا ِفي اأنُْفِسِهْم نَاِدِميَن؛3 »پس مي بیني کساني که در دل هاشان 

بیماري است به سوي آنان مي شتابند، مي گویند مي ترسیم که پیش آمدي به ما برسد! پس امید است 
خداوند پیروزي یا کاري از نزد خود را بیاورد و در نتیجه آنان از چیزي که در نفس هاي خود پنهان 
مي داشتند، پشیمان شوند«! شّکي نیست که اگر اینان آنان را مي شناختند و از دشمني هاشان با خود 
آگاهي مي یافتند، خود را به آنان وابسته نمي ساختند؛ چراکه طبع انسان او را از نزدیکي به ضرر باز 
مي دارد و غریزه اش او را به دوري از خطر وا مي دارد؛ ولي اینان عقل را وانهاده اند و به دسته ي 
از دشمن نمي شناسند؛  از زیان تمییز نمي دهند و دوست را  سفیهان بدل گشته اند؛ پس سود را 

1 . نجم/ 30.
2 . مائدة/ 80.
3 . مائدة/ 52.
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در حالي که کافران، براي سلطه بر آنان، آنان را به درستي شناخته اند و از قّوت ها و ضعف هاشان 
آگاهي یافته اند، تا از قّوت شان بکاهند و بر ضعف شان بیفزایند.

آنان به راستي که جاهالنند، ولي جاهل تر از آنان، مسلماناني هستند که با کافران دوستي و 
با مسلمانان دشمني مي کنند؛ در حالي که دوستي با کافران، مستلزم دشمني با مسلمانان نیست 
فرموده  آنان  درباره ي  خداوند  چنانکه  ندارند؛  دشمني  مسلمانان  با  کافران،  دوستان  از  برخي  و 
است: َسَتِجُدوَن اآَخِريَن ُيِريُدوَن اأْن َياأَْمُنوكُْم َوَياأَْمُنوا َقْوَمُهْم؛1 »به زودي دیگراني را مي یابید که 
مي خواهند از شما در امان باشند و از قوم خود نیز در امان باشند«! با این وصف، جاي تعّجب است 
که برخي از مسلمانان، با کافران دوستي و با برادران خود دشمني مي کنند، با این توّهم که کافران، 
خیرخواه آنانند و برادرانشان، شّرشان را مي خواهند؛ مانند برخي مسلمانان افغانستان که ده ها دولت 
کافر و متعّدي را دوست خود مي شمارند، ولي دو دولت مسلمان و همسایه را دشمن خود مي پندارند! 
وانگهي گروهي از دشمنان اسالم، منافقاني هستند که مسلمان شمرده مي شوند، در حالي که 
به آنچه خداوند بر پیامبرش نازل کرده است، کافرند و براي نابودي اسالم و استیالء کفر بر جهان، 
با کافران همکاري مي کنند و این در حالي است که مسلمانان، آنان را نمي شناسند و از کفر آنان، 
آگاهي ندارند؛ چنانکه خداوند از کفر آنان خبر داده و فرموده است: َولَْو َكانُوا ُيْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالنَِّبيِّ 
َوَما اأنِْزَل اإِلَْيِه َما اتََّخُذوُهْم اأْولَِياَء َولَِٰكنَّ َكِثيًرا ِمْنُهْم َفاِسُقوَن؛2 »اگر آنان به خدا و پیامبر و چیزي 

که به او نازل شده است ایمان داشتند، آنان را دوستان خود نمي گرفتند، ولي بسیاري شان فاسق 
هستند«! آنان در واقع، شماري از کافرانند که حاکمان مسلمان شمرده مي شوند و از جانب کافران، 
براي حکومت بر مسلمانان حمایت مي شوند، تا منافع کافران را در میان مسلمانان، تأمین کنند. 
بدون شک، در رأس آنان، حاکمان سعودي هستند که آشکارا دست در دست دشمنان اسالم دارند 
و در دو جبهه ي سیاسي و فرهنگي، براي نابودي اسالم کوشش مي کنند. از یک سو، در جبهه ي 
سیاسي، با کافران حربي همکاري مي کنند و از گروه هاي مفسد و محارب در سرزمین هاي اسالمي، 
حمایت مي نمایند و از سوي دیگر، در جبهه ي فرهنگي، میان مسلمانان تفرقه مي افکنند و باورهاي 
آنان را خادمان  از مسلمانان،  با عنوان توحید ترویج مي دهند، در حالي که بسیاري  را  شرک آمیز 

حرمین مي پندارند و مرّوجان عقیده ي صحیح، مي شمارند! 
خالصه آنکه بي خبري از اسالم، مایه ي گمراهي و بي خبري از مسلمانان، مایه ي جدایي و بي خبري 
از کافران، مایه ي تباهي مسلمانان است و این بالیي است که بر سر آنان آمده و فتنه اي است که 

آنان را فرا گرفته است و تنها راه رهایي از آن، تحصیل علم و ترویج آن در جهات سه گانه است. 

1 . نساء/ 91.
2 . مائدة/ 81.
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2 . تقليد
چنانکه روشن شد، یکي دیگر از موانع شناخت، »تقلید« است و آن، پیروي از گفته یا کرده ي 

دیگري بدون دلیل است که در پنج گونه، رواج یافته است:

]يکم؛ تقليد از پيشينيان[
یکي از گونه هاي رایج تقلید، پیروي از گفته و کرده ي پیشینیان است؛ چنانکه خداوند فرموده 
ٍة َواإِنَّا  است: َوَكَذٰلَِك َما اأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِفي َقْرَيٍة ِمْن نَِذيٍر اإِلَّا َقاَل ُمْتَرفُوَها اإِنَّا َوَجْدنَا اآَباَءنَا َعَلىٰ اأمَّ
َعَلىٰ اآَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن؛1 »و بدین سان پیش از تو در هیچ سرزمیني بیم دهنده اي را نفرستادیم مگر 

آنکه برخوردارانش گفتند: ما پدران خود را بر آییني یافتیم و در پي آنان روانیم«! این از آن روست 
که بسیاري مي پندارند گفته و کرده ي پیشینیان شان، لزومًا از گفته و کرده ي آنان درست تر است؛ در 
حالي که این پندار، توّهمي بیش نیست و بنیادي بر عقل ندارد؛ چراکه بدون شک، درست تر بودن 
یا نبودن گفته و کرده ي آدمي، از زمان تولّد او تبعّیت نمي کند، بل تابع مطابقت بیشتر یا کمتر آن 
با عقل است که مالزمه اي با تقّدم یا تأّخر وجود آدمي ندارد؛ همچنانکه بحثي در نادرستي بسیاري 
از گفته ها و کرده هاي پیشینیان نیست، بلکه خداوند بیشتر آنان را در گمراهي و تباهي شمرده و 
لِيَن؛2 »و به درستي که پیش از آنان، بیشتر پیشینیان  أوَّ فرموده است: َولََقْد َضلَّ َقْبَلُهْم اأْكَثُر اْلا
لِيَن؛3 »آیا پیشینیان را تباه نکردیم؟!«. این به آن  أوَّ گمراه شدند« و فرموده است: األَْم نُْهِلِك اْلا
معناست که پیروي از پیشینیان به اعتبار تقّدم زماني آنان، بر خالف اصول اسالم، بلکه ضروریات 
آن است؛ بنا بر اینکه ضروري اسالم هر چیزي است که از صریح کالم خداوند در کتابش دانسته 
مي شود و عدم لزوم پیروي از پیشینیان، بدون شک از قبیل آن است؛ چراکه خداوند صریحًا در 
کتابش فرموده است: َواإَِذا ِقيَل لَُهُم اتَِّبُعوا َما اأنَْزَل اللَُّه َقالُوا َبْل نَتَِّبُع َما األَْفْيَنا َعَلْيِه اآَباَءنَا ۗ اأَولَْو َكاَن 
اآَباُؤُهْم َلا َيْعِقلُوَن َشْيًئا َوَلا َيْهَتُدوَن؛4 »و چون به آنان گفته شود که از آنچه خدا نازل کرد، پیروي 

کنید، گویند: بل از چیزي پیروي مي کنیم که پدرانمان را بر آن یافتیم! آیا اگرچه پدرانشان چیزي 
را به عقل درنمي یافتند و بر هدایت نبودند؟!« و فرموده است: َواإَِذا ِقيَل لَُهْم َتَعالَْوا اإِلَىٰ َما اأنَْزَل اللَُّه 
َواإِلَى الرَُّسوِل َقالُوا َحْسُبَنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه اآَباَءنَا ۚ اأَولَْو َكاَن اآَباُؤُهْم َلا َيْعَلُموَن َشْيًئا َوَلا َيْهَتُدوَن؛5 »و 

چون به آنان گفته شود: به سوي چیزي بیایید که خدا نازل کرد و به سوي پیامبر، گویند: چیزي 

1 . زخرف/ 23.
2 . صافّات/ 71.

3 . مرسلات/ 16.
4 . بقرة/ 170.

5 . مائدة/ 104.
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که پدرانمان را بر آن یافتیم برایمان بسنده است! آیا اگرچه پدرانشان چیزي را نمي دانستند و راه 
نمي یافتند؟!« و فرموده است: َواإَِذا ِقيَل لَُهُم اتَِّبُعوا َما اأنَْزَل اللَُّه َقالُوا َبْل نَتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه اآَباَءنَا ۚ اأَولَْو 
ِعيِر؛1 »و چون به آنان گفته شود: از چیزي که خدا نازل کرد  ْيَطاُن َيْدُعوُهْم اإِلَىٰ َعَذاِب السَّ َكاَن الشَّ

پیروي کنید، گویند: بل از چیزي پیروي مي کنیم که پدرانمان را بر آن یافتیم! آیا اگر چه شیطان 
آنان را به سوي عذاب سوزان دعوت مي کرد؟!« و فرموده است: َواإَِذا َفَعلُوا َفاِحَشًة َقالُوا َوَجْدنَا 
َتْعَلُموَن؛2 »و  َلا  َما  اللَِّه  اأَتُقولُوَن َعَلى   ۖ بِالَْفْحَشاِء  َياأُْمُر  َلا  اللََّه  اإِنَّ  قُْل   ۗ بَِها  اأَمَرنَا  َواللَُّه  اآَباَءنَا  َعَلْيَها 

چون کار زشتي مي کنند مي گویند: پدرانمان را بر آن یافتیم و خداوند ما را به آن امر کرده است! 
بگو بي گمان خداوند به کار زشت امر نمي کند، پس آیا بر خداوند چیزي مي گویید که به آن علمي 
ندارید؟!«. با این وصف، روشن است که اعتقاد به لزوم پیروي از پیشینیان، اصلي در اسالم ندارد و 
از عقاید مشرکان است و از این حیث مانع شناخت شمرده مي شود که اهل آن، حق را در صورتي 
که بر خالف گفته ها یا کرده هاي پیشینیان باشد، باطل مي پندارند؛ با توجه به اینکه به زعمشان، 
آن اگر حق بود، بر پیشینیان پوشیده نمي ماند و هر چه بر پیشینیان پوشیده مانده، بدعت است؛ 
َذا اإِلَّا  آِخَرِة اإِْن َهٰ َذا ِفي الِْملَِّة اْلا چنانکه خداوند از سخن آنان خبر داده و فرموده است: َما َسِمْعَنا بَِهٰ

اْخِتَلاٌق؛3 »ما این را در کیش پیش، نشنیده ایم! این چیزي جز برساختگي نیست«!

]عدم لزوم پيروي از پيشينيان[
مي شود؛  روشن  دارند،  باور  پیشینیان  از  پیروي  لزوم  به  که  سلفیان  رویکرد  نادرستي  اینجا  از 
چراکه پیروي از پیشینیان، اگر به اعتبار پیروي آنان از عقل است، عقل براي پسینیان نیز وجود 
دارد و با وجود آن، پیروي از پیشینیان بي معناست و اگر به اعتبار پیروي آنان از شرع است، شرع 
براي پسینیان نیز وجود دارد و با وجود آن، پیروي از آن سزاوارتر از پیشینیان است؛ بلکه پیروي 
از پیشینیان به اعتبار پیروي آنان از عقل و شرع، کاري متناقض و بي معناست؛ چراکه پیروي از 
پیشینیان در صورت پیروي آنان از عقل و شرع، مستلزم پیروي از عقل و شرع است نه از پیشینیان؛ 
با توجه به اینکه پیشینیان، بنا بر فرض، از عقل و شرع پیروي کرده اند نه از پیشینیان و با این وصف، 

پیروي از پیشینیان، مقتضي عدم پیروي از پیشینیان است! 
آري، در صورتي که پیشینیان، به اقتضاي نزدیک تر بودنشان به مبدأ شرع، لزومًا از شرع آگاه تر 
بوده باشند، پیروي از آنان به امید نزدیک�تر شدن به پیروي از شرع، خالي از وجه نیست، ولي این 

1 . لقمان/ 21.
2 . اأعراف/ 28.

3 . ص/ 7.
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حالت، قطعي به نظر نمي رسد؛ چراکه نزدیک تر بودن آنان به مبدأ شرع، مستلزم آگاه تر بودن آنان 
از شرع نیست، بلکه شاید از جهتي، مستلزم خالف آن باشد؛ زیرا عادتًا شناخت چیزي که نو حادث 
مجال  طبیعتًا  اینکه  به  توّجه  با  است،  دشوارتر  آمده،  وجود  به  سابقًا  که  چیزي  شناخت  از  شده، 
و تجربه�ي  براي شناخت آن صرف شده  زمان کمتري  و  داشته  آن وجود  براي شناخت  کمتري 
کمتري درباره�ي آن به دست آمده و شمار کمتري بر آن اّطالع یافته و این مقتضي شناخت کمتري 
از آن است، تا جایي که بسیاري از چیزهاي جدید، در بدو حدوث خود شناخته نمي شوند و تنها با 
گذار زمان، شناخت آن ها سهولت و گسترش مي یابد و از این رو، همواره در همه ي موضوعاتي که 
منحصر به زمان خاّصي نیستند، علم آیندگان از علم گذشتگان بیشتر بوده و این واقعّیتي محسوس 
و مجّرب است؛ خصوصًا با توّجه به اینکه علم آیندگان، آمیزه اي از علم خودشان و علم گذشتگان 
از تجارب گذشتگان  آنان  آنان شمرده مي شود؛ چراکه  براي  بیشتري  این ظرفّیت علمي  و  است 
آگاهي مي�یابند و آن را بر تجارب خود مي�افزایند و تجارب بیشتري براي آیندگان پدید مي�آورند. به 
نظر مي رسد قاعده در شناخت چیزهایي که محدودیت زماني ندارند، همین است و تبعًا شناخت شرع 
از این قاعده مستثنا نیست؛ چراکه شرع، حادثه اي تاریخي و متعلّق به گذشته شمرده نمي شود، بلکه 
حقیقتي جاري در امتداد ابدیّت است؛ جز آنکه طبیعتاً علم مصاحبان پیامبر  به گفته و کرده�ي 
آن حضرت، به اقتضاي مصاحبت شان با او، از علم کساني که با آن حضرت مصاحبتي نداشتند بیشتر 
بوده، با این مالحظه که این علم، به جهت صدور گفته و کرده�ي آن حضرت اختصاص داشته و 
لزومًا جهات دیگر آن مانند معاني، وجوه و آثارش را شامل نمي شده است؛ با توّجه به اینکه روایت 
بیابان گردي که به شهر پیامبر  مي آمده، قادر  حدیث مستلزم درایت آن نبوده و هر عرب 
به انجام آن بوده است. از این رو، استقرائًا شناخت متأّخران درباره ي لطائف قرآن و دقائق حدیث 
و دالئل عقیده و ظرائف فقه و طرائف اخالق، به وضوح از شناخت متقّدمان درباره ي آن ها بیشتر 
است و مطالعات و تحقیقاتي که اکنون درباره ي آن ها انجام مي شود، قباًل درباره ي آن ها ممکن 
نبود و حاصل آن، هزاران کتاب مبسوط در ابواب مختلف شرع است که اکنون به وجود آمده است، 
در حالي که قباًل وجود نداشت و این گواهي روشن بر تکامل علمي مسلمانان شمرده مي شود، تا 

جایي که انکار آن، چیزي جز مکابره در برابر محسوس نیست. 
آري، انتقال علم به آیندگان از طریق پیشینیان صورت گرفته و علم آیندگان عمدتًا مبتني بر علم 
پیشینیان است، ولي این نیز مستلزم عالم تر بودن پیشینیان از آیندگان نیست؛ چراکه عالم تر شدن 
متعلّم از معلّم، نه تنها امکان دارد، بلکه شایع و مجّرب است؛ تا جایي که روایت شده است: »ُربَّ 
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حاِمِل ِفْقٍه َو لا ِفْقَه لَُه َو ُربَّ حاِمِل ِفْقٍه اإِلي َمْن ُهَو اأْفَقُه ِمْنُه«؛1 »چه بسیار حامل دانشي که خود 

دانشي ندارد و چه بسیار حامل دانشي به سوي کسي که از او دانشمندتر است«؛ با توّجه به 
اینکه متعلّم مي تواند دانش یک معلّم را با دانش معلّمي دیگر درآمیزد و دانش بیشتري از دانش هر 
دو به دست آورد و با این وصف، هیچ منعي براي عالم تر شدن آیندگان از پیشینیان نیست؛ چنانکه 
خداوند فرموده است: نَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُءۗ  َوَفْوَق كُلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم؛2 »هر کس را که بخواهیم 
در پایه باال مي بریم و باالتر از هر دانایي دانشمندي است«! در این میان، روایت اهل حدیث با 
مضمون »َخْيُر النّاِس َقْرنِي ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم«3 که مّدعي برتري مسلمانان نخستین 
بر مسلمانان آینده است نیز لزوم تبعّیت مسلمانان آینده از مسلمانان نخستین را اثبات نمي کند؛ 
چراکه فارغ از عدم امکان اخذ به اطالق آن با توّجه به وجود ائمه ي نفاق در قرن پیامبر  و  
ائمه ي ظلم در دو قرن پس از آن حضرت، از یک سو روایتي واحد و تبعًا غیر یقیني است و از سوي 
لُها َخْيٌر اأْو اآِخُرها«4 که برتري  ِتي َمَثُل الَْمَطِر لا ُيْدَري اأوَّ دیگر با روایت اهل حدیث با مضمون »َمَثُل اأمَّ

مسلمانان نخستین بر مسلمانان آینده را نامعلوم مي شمارد، تعارض دارد و تبعًا ساقط مي شود.5 
با این حال، حق آن است که علم بیشتر مسلمانان نخستین درباره ي شرع نیز، در صورتي که 
ثابت باشد، هنگامي براي آیندگان قابل پیروي است که قطع به انتقال صحیح و کامل آن توّسط 
آنان وجود داشته باشد، در حالي که انصافًا قطع به آن وجود ندارد و تنها حسن ظّن به آن موجود 

الدارمي، ج1،  اأحمد، ج4، ص80 و 82 و ج5، ص183؛ سنن  المسند، ص240؛ مسند  1 . شافعي، 
ص74 و 75؛ سنن ابن ماجة، ج1، ص84، 85 و 86 و ج2، ص1015؛ سنن اأبي داود، ج2، ص179؛ 
يعلی، ج13، ص408؛  اأبي  الکبری، ج3، ص431؛ مسند  السنن  الترمذي، ج4، ص141؛ نسائي،  سنن 
صحيح ابن حبان، ج1، ص270؛ رامهرمزي، الحّد الفاصل، ص166؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، ج1، 

ص87 و 88.
2 . يوسف/ 76.

3 . مسند اأحمد، ج1، ص378 و 434؛ صحيح البخاري، ج3، ص151 و ج4، ص189 و ج7، ص174؛ 
صحيح مسلم، ج7، ص185؛ سنن الترمذي، ج3، ص339 و 376 و ج5، ص357؛ بيهقي، السنن الکبری، 

ج10، ص122؛ نسائي، السنن الکبری، ج3، ص494.
4 . مسند اأحمد، ج3، ص130 و 143 و ج4، ص319؛ سنن الترمذي، ج4، ص239؛ مسند اأبي داود 
ابن حبان، ج16، ص210؛  يعلی، ج6، ص190 و 380؛ صحيح  اأبي  الطيالسي، ص90 و 270؛ مسند 
رامهرمزي، الحّد الفاصل، ص346؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج4، ص78 و 231؛ هيثمي، مجمع الزوائد، 
ج10، ص68؛ همو، موارد الظماآن، ج7، ص295؛ اأحاديث الشاموخي، ص30؛ ابن سلامة، مسند الشهاب، 

ج2، ص276 و 277.
5 . براي اآگاهی از توّجه اهل حديث به تعارض اين دو روايت، نگاه کن به: ابن قتيبة، تاأويل مختلف الحديث، 
ص107؛ ابن عبد البر، التمهيد، ج20، ص250 تا 254؛ ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص5؛ اأبو ريّة، اأضواء 

علی الّسنة النبويّة، ص243.
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است که براي چنین کار خطیري کافي نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمَن 
الَْحقِّ َشْيًئا ۚ؛1 »هرآینه ظن چیزي را از حق کفایت نمي کند«؛ چراکه با توّجه به وجود اختالفات 

فکري و سیاسي عمیق و گسترده در میان مسلمانان نخستین و استیالء حاکمان جّبار بر آنان پس 
از پیامبر  ، دواعي فراواني براي کتمان علم صحیح و کامل توّسط آنان وجود داشت، بلکه 
چه بسا اظهار آن در بسیاري از موارد، براي آنان مستلزم عسر و حرج و دست شستن از مال و جان 
و آبرو بود؛ جدا از آنکه به طور حتم، دست کم برخي از آنان، خصوصًا در نسل هاي دوم و سوم، از 
هواي نفس و مطامع دنیا پیروي مي کردند و تبعًا علم خود را از روي عمد، کتمان مي نمودند؛ چنانکه 
روایات ضدّ و نقیض فراواني از آنان رسیده است که متّهم اصلي در رابطه با برخي از آن�ها خود 
آنانند. با این وصف، حتي اگر عالم تر بودن نسل هاي نخستین اسالمي درباره ي شرع، مسلّم باشد، 
اظهار علم صحیح و کامل توّسط آنان براي آیندگان مسلّم نیست و همین براي خودداري آیندگان 

از پیروي آنان کفایت مي کند. 
از  بیشتر  آیندگان  به دروغ و چاپلوسي، در میان  آمیختن آن  آري، ممکن است کتمان علم و 
َواتََّبُعوا  َلاَة  الصَّ اأَضاُعوا  َخْلٌف  َبْعِدِهْم  ِمْن  َفَخَلَف  است:  فرموده  خداوند  چنانکه  باشد؛  پیشینیان 
َهَواِت ۖ َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا؛2 »پس در پي آنان آیندگاني آمدند که نماز را ضایع و از شهوات پیروي  الشَّ

کردند، پس کژي را خواهند دید«، ولي روشن است که این نیز براي پیروي آیندگان از پیشینیان 
کافي نیست؛ چراکه درست تر بودن گفته و کرده ي کسي نسبت به دیگري، مادام که قطع نظر از گفته 
و کرده ي دیگري، در ذات خود درست نباشد، قابل پیروي نیست؛ با توجه به اینکه ممکن است گفته 
و کرده ي نادرستي، در قیاس با گفته و کرده ي نادرست دیگري، درست تر شمرده شود، در حالي که 
با لحاظ نادرستي اش در ذات خود، قابل پیروي نیست؛ مانند دروغگویي که در مقایسه با دروغگویي 
دیگر، دروغي کمتر یا کوچک تر مي گوید، ولي پیروي دروغگوي دیگر از او به این اعتبار، واجب 
نیست؛ چراکه واجب، پیروي از راستگویان است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا 
اِدِقيَن؛3 »اي کساني که ایمان آوردید! از خداوند پروا کنید و با راستگویان  اتَُّقوا اللََّه َوكُونُوا َمَع الصَّ

همراه باشید«؛ همچنانکه هیچ کس از مردم نیست مگر اینکه از کسي دیگر از آنان درست کارتر 
شمرده مي شود، در حالي که مسلّماً پیروي هر یک از آنان از دیگري به این اعتبار، واجب نیست.

آري، بي گمان گروهي از مسلمانان نخستین که پیامبر  را دیدند و اطاعت کردند، داراي 
الُْمَهاِجِريَن  ِمَن  لُوَن  أوَّ اْلا ابُِقوَن  َوالسَّ است:  فرموده  آنان  درباره ي  خداوند  چنانکه  بودند؛  فضیلت 

1 . يونس/ 36.
2 . مريم/ 59.
3 . توبة/ 119.
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أنَْهاُر  أنَْصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِاإِْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َواأَعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَها اْلا َواْلا

َخالِِديَن ِفيَها اأَبًدا ۚ َذٰلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم؛1 »و پیشي گیرندگان نخستین از مهاجران و انصار و کساني 

که در نیکي از آنان پیروي کردند، خداوند از آنان راضي شد و آنان از او راضي شدند و براي آنان 
بهشت هایي را فراهم ساخت که جویبارهایي از زیرشان جاري است در حالي که همیشه جاودان در آن 
خواهند بود، آن کامیابي بزرگ است«، ولي انصاف آن است که اثبات فضیلت براي آنان، مستلزم نفي 
فضیلت از آیندگان نیست؛ بلکه افضلّیت آنان بر آیندگان را اثبات نمي کند؛ زیرا ممکن است گروهي 
از مسلمانان آینده که پیامبر  را ندیدند و با این حال، اطاعت کردند، از آنان افضل باشند؛ با 
توّجه به اینکه اطاعت از پیامبر  بدون دیدن آن حضرت، دشوارتر است. با این همه، افضلّیت 
مسلمانان نخستین بر آیندگان نیز، در صورتي که ثابت باشد، تنها به معناي بیشتر بودن اجر آنان در 
آخرت است و لزوم پیروي آنان بر آیندگان را اثبات نمي کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: انُْظْر َكْيَف 
ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلىٰ َبْعٍض ۚ َولَْلاآِخَرُة اأْكَبُر َدَرَجاٍت َواأْكَبُر َتْفِضيًلا؛2 »بنگر که چگونه برخي از آنان را  َفضَّ

بر برخي دیگر فضیلت دادیم و بي گمان آخرت در درجه و فضیلت دادن بزرگ تر است«!

]عدم امکان پيروي از پيشينيان[
از اینجا دانسته مي شود که پیروي از سه نسل نخستین اسالمي، اساسي در اسالم ندارد و با هیچ 
تقریري، قابل توجیه نیست و این صرف نظر از ناممکن بودن آن در واقع است؛ چراکه سه نسل 
نخستین اسالمي، افراد و گروه هاي مختلف با گفته ها و کرده هاي متضاد بودند، تا حّدي که گفته ها 
و کرده هاي یکدیگر را نادرست مي دانستند و بر سر آن ها، با هم مي جنگیدند. روشن است که با این 
وصف، پیروي از آنان ممکن نیست؛ چراکه پیروي از گفته ها و کرده هاي برخي از آنان، به معناي 
عدم پیروي از گفته ها و کرده هاي برخي دیگر از آنان است و این کاري متناقض و بي معناست؛ 
فارغ از آنکه این پیروي گزینشي از آنان بدون مرّجح عقلي و شرعي جایز نیست و به اختالف میان 
پسینیان مي انجامد، در حالي که با مرّجح عقلي و شرعي پیروي از آنان شمرده نمي شود، بلکه در 
واقع پیروي از عقل و شرع است. از این رو، گویا به تازگي سلفیان نیز به نادرستي رویکرد خویش پي 
برده اند و در حال دور شدن از آن و بازسازي اصول سلفیه هستند؛ چراکه آنان، دیگر مانند گذشته بر 
لزوم پیروي از صحابه، تابعین و اتباع تابعین، تأکید نمي کنند، بلکه بر لزوم مراجعه به قرآن و سّنت 
قطع نظر از گفته ها و کرده هاي صحابه، تابعین و اتباع تابعین، پاي مي فشارند، ولي واقع آن است 
که آنان قادر به این کار نخواهند بود؛ زیرا پیروي از صحابه، تابعین و اتباع تابعین، هر چند به صورت 
گزینشي، دیگر یک کار اختیاري نیست، بل کاري است که خواسته یا ناخواسته انجام مي شود؛ زیرا 

1 . توبة/ 100.

2 . اإسراء/ 21.
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آنچه به عنوان سّنت، معیار شناخت آنان از اسالم شمرده شده، نوعًا روایاتي ظّني است که از طریق 
صحابه، تابعین، اتباع تابعین و کساني که پس از آن ها بودند، رسیده و از دسته بندي هاي سیاسي 
و مذهبي آن ها و حوادث قرن هاي نخستین، تأثیر پذیرفته و تبعًا فاقد اصالت و خلوص الزم است. 
با این وصف، گویي براي بازگشت به قرآن و سّنت، دیر شده است و سلفیان، در ساختار کنوني، 
راهي جز پیروي از سلف، ندارند؛ مگر آنکه ساختار کنوني که مبتني بر ظّنیات است را بشکنند و 
ساختار دیگري را جایگزین آن سازند که مبتني بر یقینّیات باشد و این راه بازگشت به اسالم است؛ 
چراکه اسالم، مبتني بر یقین است و هر چیزي که به یقین نمي رساند، جایي در اسالم ندارد و این 

به منزله ي قاعده اي عام و غیر قابل تخصیص است. 

]دوم؛ تقليد از عالمان[
یکي دیگر از گونه هاي رایج تقلید، پیروي از گفته و کرده ي عالمان است؛ چراکه بیشتر مسلمانان، 
گفته و کرده ي عالمان را در حکم شرع مي پندارند و فرقي میان آن دو نمي شناسند، در حالي که 
مسلّمًا شرع، گفته و کرده ي عالمان نیست، بل گفته و کرده ي خداوند است که با گفته و کرده ي 
از  بسیاري  نیست؛ چنانکه عدم مطابقت  ذاتي  با هم،  دو  آن  ندارد و مطابقت  عالمان، مالزمه اي 
گفته ها و کرده هاي عالمان با شرع، معلوم است، تا حّدي که خداوند درباره ي آنان فرموده است: َيا 
وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه ۗ؛1  ْهَباِن لََياأْكُلُوَن اأْمَواَل النَّاِس بِالَْباِطِل َوَيُصدُّ أْحَباِر َوالرُّ اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اإِنَّ َكِثيًرا ِمَن اْلا

»اي کساني که ایمان آوردید! بسیاري از عالمان و راهبان، هرآینه اموال مردم را به باطل مي خورند 
و از راه خدا باز مي دارند«! به عالوه، اختالف آنان با یکدیگر در گفته ها و کرده هاشان، فاحش و 
فراوان است؛ در حالي که حق، مسلّمًا گفته یا کرده ي واحدي است و قابلّیت تعّدد و تکّثر ندارد و 
با این وصف، پیروي آنان، از یک سو متناقض و بي معناست و از سوي دیگر، به اختالف مسلمانان 
مي انجامد؛ همچنانکه به آن انجامیده است؛ چراکه اختالف مسلمانان در عقاید و اعمالشان، بیش 
از هر چیز، معلول پیروي آنان از عالمان مختلف است؛ با توجه به اینکه آنان، در عقاید خود، از 
عالماني مانند اشعري )د.324ق( و ابن تیمیه )د.728ق( و در اعمال خود، از عالماني مانند ابو حنیفه 
)د.150ق(، مالک )د.179ق(، شافعي )د.204ق( و ابن حنبل )د.241ق( پیروي مي کنند؛ در حالي 
که پیروي از آن ها، مبتني بر ظّن پیروانشان به مطابقت گفته ها و کرده هاي آن ها با شرع است 
با شرع،  به مطابقت چیزي  اینکه علم  به  با توجه  از آن ها، کافي نیست؛  پیروي  براي  که مسلّمًا 
براي اعتقاد یا عمل به آن، ضروري است و ظن نمي تواند مبناي عقیده و عمل مسلمان واقع شود؛ 
ۖ  َواإِنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمَن الَْحقِّ  چنانکه خداوند فرموده است: َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍمۖ  اإِْن َيتَِّبُعوَن اإِلَّا الظَّنَّ

1 . توبة/ 34.
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َشْيًئا؛1 »آنان را به آن علمي نیست؛ آنان جز از ظن پیروي نمي کنند، در حالي که ظن چیزي را 
از حق بي نیاز نمي گرداند«! 

به عالوه، مسلمانان، براي آگاهي از گفته ها و کرده هاي کساني که از آن ها تقلید مي کنند، به 
خود آن ها مراجعه نمي کنند؛ زیرا آنان غالبًا از کساني تقلید مي کنند که مرده اند و دسترسي به آن ها 
ممکن نیست و آشنایي با آثارشان نیز به مقّدماتي از قبیل آشنایي با زبان عربي و مصطلحات فقهي و 
کالمي نیازمند است که آنان فاقد آنند و از این رو، به کساني جز آن ها مراجعه مي کنند که از گفته ها 
و کرده هاي آن ها خبر مي دهند، در حالي که مطابقت خبر این ها با واقع، مانند هر خبر واحد دیگري 
قطعي نیست و تأثّر آن از جهل یا اهواء این ها محتمل است و این به معناي تحصیل ظن، از طریقي 
ظّني است که تاریکي بر روي تاریکي شمرده مي شود. روشن است که دیانتي تا این اندازه مّتکي 
بر ظن، بسیار سست و بي اعتبار است و نمي تواند حقیقت اسالم باشد و از این حیث مانع شناخت 
شمرده مي شود که اهل آن، حق را در صورتي که بر خالف فتواي عالمانشان باشد، باطل مي پندارند، 
در حالي که مخالفت آن با فتواي عالمانشان، مستلزم بطالن آن نیست، بلکه مستلزم بطالن فتواي 
عالمانشان است؛ چراکه مسلّمًا حق با رجال شناخته نمي شود، بل این رجال اند که با حق شناخته 

مي شوند، اگرچه بسیار محترم و معّظم باشند و حق از رجال به احترام و تعظیم سزاوارتر است. 
وانگهي بسیاري از عالمان مسلمان در عصر حاضر، عادل به نظر نمي رسند؛ چراکه گروهي از آنان 
با حاکمان ظالم همکاري مي کنند و براي إفساد در زمین و تفرقه افکني میان مسلمانان مي کوشند 
و گروهي از آنان ریاست مي طلبند و خود را اولیاء مسلمانان و ارباب دین و دنیاي آنان مي شمارند و 
گروهي از آنان در کوه ها و دّره ها پنهان مي شوند و به راهزني و انتحار مي پردازند، در حالي که هر 
یک، دسته اي از سفیهان را به دنبال خود مي کشانند و قرباني مطامع خود مي گردانند. همچنانکه در 
قرن هاي نخستین، بسیاري از آنان در بیعت حاکمان ظالم بودند و مسلمانان را با روایات دروغین و 
فتواهاي باطل خود مي فریفتند و به اعانت بر ظلم و گناهان بزرگ وا مي داشتند، تا آنکه با این شیوه، 
زمینه ي انحراف مسلمانان از جاده ي اسالم و پر شدن زمین از ظلم را فراهم ساختند و الگویي براي 
عالمان متأّخر شدند که بسیاري شان به راه و روش آنان سلوک مي کنند؛ فارغ از آنکه بیشترشان در 
واقع عالم نیستند؛ زیرا از یک سو، عالم در اسالم کسي است که از خداوند پروا دارد؛ چنانکه فرموده 
است: اإِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعَلَماُء ۗ؛2 »تنها از خداوند از میان بندگانش عالمان مي هراسند« 
و تبعًا کساني از بندگانش که از او نمي هراسند، عالم شمرده نمي شوند و از سوي دیگر، بیشتر آنان 
از عالمان پیش از خود تقلید مي کنند و در چهارچوب مذاهب آن ها فتوا مي دهند، در حالي که مقلّد، 

1 . نجم/ 28.

2 . فاطر/ 28.
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مسلّمًا عالم شمرده نمي شود و این چیزي است که در آن اختالفي نیست.

]عدم امکان تقليد از عالمان بر پايه ي تقليد از آنان[
اختیار  لبنان،  و  عراق  ایران،  مانند  در کشورهایي  مسلمانان، خصوصًا  از  بسیاري  همه،  این  با 
مرجعي از آنان براي تقلید را بر هر مسلماني واجب مي شمارند و عمل بدون آن را باطل و غیر قابل 
قبول مي پندارند؛ در حالي که دلیل بیشتر آن ها براي این اعتقاد، فتواي عالمانشان به آن است و 
این به معناي تقلید آن ها بر پایه ي تقلید است که دوري باطل و بي معناست؛ چراکه مسلّمًا تقلید، بر 
خالف اصل طبیعي است و تبعًا بي نیاز از دلیل نیست و دلیل آن نمي تواند مبتني بر خودش باشد و 
با این وصف، چاره اي جز اجتهاد در تقلید نیست، در حالي که آن ها نوعًا در تقلید خود مقلّدند؛ چراکه 
براي آن دلیلي از شرع یا عقل نمي شناسند، مگر توّهمي که براي برخي شان پدید آمده مبني بر 
اینکه تقلید از عالمان، از باب رجوع عاقالن به متخّصص است، در حالي که این توّهم، از واقعّیت 
او رجوع  به  به موضوعي که درباره ي آن  نگاه عاقالن، بسته  به دور است؛ چراکه متخّصص در 
مي کنند، متفاوت است و در نگاه آنان، متخّصص در دین کسي است که رجوع به او آنان را به یقین 
، نه کسي که رجوع به او تنها مفید ظّن است، مانند مجتهد؛ با  مي رساند، مانند رسول خدا 
توجه به اینکه در امور دیني، بر خالف امور عرفي و دنیوي، یقین موضوعّیت دارد و ضروري است، 
در حالي که رجوع به غیر خداوند و کسي که از جانب او سخن مي گوید، طبعًا موجب یقین نمي شود 
و با این وصف، عقالیي نیست. به عالوه، بناي عاقالن در اموري که متعلّق به خداوند است مستند 
به امر اوست، اگرچه در اموري که متعلّق به خودشان است استنادي به امر او ندارد و با این وصف، 
بناي آنان در امور متعلّق به خودشان مانند بّنایي و طبابت، مبناي بناي آنان در امور متعلّق به خداوند 
مانند دیانت نمي شود و روشن است که امر خداوند در امور متعلّق به او یقین است که با تقلید از 
مجتهدان، به دست نمي آید. حاصل آنکه رجوع عقال به بّنا و طبیب، مستلزم رجوع آنان به مجتهد 

در دین نیست و قیاس آن دو با هم، قیاس مع الفارق است.

]عدم امکان اجتهاد عالمان بر پايه ي تقليد آنان[
به عالوه، اینان مسلماني که دست از تقلید عالمانشان برداشته و به منابع اصلي تر اسالم مراجعه 
کرده است را مالمت مي کنند که با اجازه ي کدامین مرجع تقلید، تقلید در اسالم را ترک کرده و به 
اجتهاد در آن روي آورده است؛ چراکه به زعم آنان، مجتهد هنگامي مجاز به اجتهاد است که مجتهد 
دیگر به جواز اجتهاد او فتوا داده باشد، در حالي که این نیز تسلسلي باطل و سفسطه اي آشکار است؛ 
زیرا تقلید از چنین کسي متوقف بر تقلید از کسي خواهد بود که به جواز تقلید از او فتوا داده است، 
در حالي که تقلید از آن کس نیز متوقف بر تقلید از کسي خواهد بود که به جواز تقلید از او فتوا داده 

است و به همین ترتیب که حصر نمي شود و عملي نیست. 
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]عدم امکان واليت مطلقه ي فقيه[
به عالوه، گروهي از آنان در کشورهایي مانند ایران، درباره ي عالمان خود غلو مي کنند و آن ها 
را گماشتگاني از جانب خدا و سرپرستاني مانند پیامبر مي دانند و مانند خدا و پیامبر فرمان مي برند؛ 
چونان یهودیان که خداوند درباره ي آنان فرموده است: اتََّخُذوا اأْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَُهْم اأْرَباًبا ِمْن ُدوِن 
اللَِّه؛1 »عالمان و راهبان خود را خداوندگاراني جز خداوند گرفتند«؛ با توّجه به اینکه آنان مسلّمًا 
براي عالمان خود نماز نگزاردند و روزه نگرفتند، بل از آن ها به جاي خداوند اطاعت کردند و این 
شرکي بود که بر آنان پوشیده بود. در حالي که مسلّمًا عالمان مسلمان، هر چند صالح باشند، از 
گفته و کرده ي نادرست معصوم نیستند و این چیزي است که خود به آن اقرار دارند و با این وصف، 
نمي توانند گماشتگان خدا و سرپرستاني مانند پیامبر باشند؛ چراکه خدا و پیامبر، از گفته و کرده ي 
نادرست معصومند و روشن است که اطاعت از معصوم با اطاعت از غیر معصوم منافات مي یابد؛ با 
توّجه به اینکه مخالفت گفته و کرده ي غیر معصوم با گفته و کرده ي معصوم، محتمل بلکه اجمااًل 
حتمي است و با این وصف، امر به پیروي گفته و کرده ي معصوم، مستلزم نهي از پیروي گفته و 
کرده ي غیر معصوم است و امر خداوند به هر دو، امکان ندارد و تبعًا نسبت دادن چنین امري به او، 
هر چند با تکیه بر روایاتي واحد و ظّني، افتراي بر او شمرده مي شود که گناهي بس بزرگ است؛ 
چنانکه فرموده است: انُْظْر َكْيَف َيْفَتُروَن َعَلى اللَِّه الَْكِذَبۖ  َوَكَفىٰ بِِه اإِْثًما ُمِبيًنا؛2 »بنگر که چگونه 

بر خداوند دروغ مي بندند، در حالي که آن به عنوان گناهي آشکار کافي است«!
انصاف آن است که اطاعت بي چون و چرا از کساني که ممکن است خواسته یا ناخواسته، به 
خالف فرمان خدا و پیامبر فرمان دهند، معقول نیست و نمي تواند واجب باشد و این از مسائل واضح 
و ضروري در اسالم است؛ تا جایي که بعید نیست معتقد به وجوب آن، سفیه باشد و مانند کودکان، 
و  معصوم  غیر  فردي  از  چرا  و  بي چون  اطاعت  اینکه  به  توّجه  با  شود. خصوصًا  شمرده  محجور 
واگذاردن اختیارات معصوم به او، عادتًا منشأ فتنه هاي گوناگون و مفاسد بزرگي چون استبداد سیاسي 
است که براي اجتناب از آن کافي است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم اأْولَِياُء 
أْرِض َوَفَساٌد َكِبيٌر؛3 »و کساني که کفر ورزیدند، برخي سرپرست  َبْعٍض ۚ اإِلَّا َتْفَعلُوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اْلا

برخي دیگرند! اگر انجامش ندهید فتنه اي در زمین و فسادي بزرگ خواهد بود«! روشن است که 
تقواي چنین فردي نیز مادام که به حّد عصمت نرسد، ضامن عدم سوء استفاده ي او از قدرت بي قید 
و  نظارتش نخواهد بود؛ زیرا بسیار دیده و شنیده شده است که تقواداراني چون به قدرت رسیده اند، 

1 . توبة/ 31.
2 . نساء/ 50.
3 . اأنفال/ 73.
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از حدود خداوند تجاوز کرده اند و دست به ستم یازیده اند و با این وصف، قدرت بخشیدن به چنین 
کسي بدون تقیید و نظارت، إلقاء خود در معرض هالکت است که ظلم به خود شمرده مي شود و 
جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَلا تُْلُقوا بِاأْيِديُكْم اإِلَى التَّْهلَُكِة؛1 »و خود را با دست خود 
به هالکت نیندازید« و فرموده است: اإِنَّ اللََّه َلا َيْظِلُم النَّاَس َشْيًئا َولَِٰكنَّ النَّاَس اأنُْفَسُهْم َيْظِلُموَن؛2 
»بي گمان خداوند به مردم ظلمي نمي کند، ولي این مردم هستند که به خودشان ظلم مي کنند«؛ 
بنابراین، خداوند اطاعت از چنین کسي را بر مردم واجب نکرده است، ولي این مردم هستند که 
اطاعت از چنین کسي را بر خود واجب کرده اند؛ چراکه خداوند به آنان ظالم نیست و آنان هستند 
که به خود ظلم مي کنند. هر چند چنین کاري نه تنها ظلم شمرده مي شود، بل مصداق بارز سفاهت 

است که از عاّمه ي عاقالن بعید است، چه رسد به پروردگار آنان! 
عموم  بر  اجتهاد  و  نیست  مجزي  روي  هیچ  به  عالمان،  از  تقلید  که  مي شود  دانسته  اینجا  از 
مسلمانان واجب است؛ البته در صورتي که مراد از اجتهاد، شناخت یقیني از عقاید و احکام اسالم 
باشد؛ چراکه اگر مراد از آن، شناخت ظّني از آن ها ولو با اتکاء به اخبار آحاد و موهوماتي نظیر اجماع 
باشد، تفاوت چنداني با تقلید ندارد و به تبع آن مجزي نیست؛ چراکه علّت مجزي نبودن تقلید، 
مجزي نبودن اتکاء به غیر یقینیات در عقاید و احکام شرعي است و این علّت میان تقلید و اجتهاد 
مّتکي بر غیر یقینیات، مشترک است و با این وصف، اجتهاد مّتکي بر غیر یقینیات، مجزي نیست، 
هر چند از تقلید بهتر باشد؛ بل هر کاري که براي شناخت یقیني از عقاید و احکام شرعي الزم است، 

همان بر عموم مسلمانان واجب است.

]سوم؛ تقليد از اکثريّت[
یکي دیگر از گونه هاي رایج تقلید، پیروي از گفته و کرده ي اکثر مردم است؛ چراکه بسیاري از 
مسلمانان، گفته و کرده ي اکثر مردم را از گفته و کرده ي اقّل آنان درست تر مي پندارند و به مثابه ي 
الگوي خود، پیروي مي کنند؛ در حالي که مسلّماً درستي یا نادرستي یک گفته یا کرده، از شمار پیروان آن 
تبعّیت نمي کند، بل تابعي از مطابقت یا عدم مطابقت آن با عقل است که معیار شناخت شمرده مي شود. 

]نادرستي گفته و کرده ي اکثر مردم[
بنابراین، ممکن است که گفته و کرده ي اکثر مردم، نادرست باشد، بل واقع این است که غالب 
به کار نمي بندند؛ چنانکه خداوند  را  اکثر مردم عقل  زیرا مشهود است که  نادرستي است؛  بر آن 
َيْعِقلُوَن3 و اکثر آنان دچار جهل اند؛ چنانکه خداوند فرموده است:  َلا  اأْكَثُرُهْم  فرموده است: َبْل 

1 . بقرة/ 195.

2 . يونس/ 44.
3 . عنکبوت/ 63. 
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َولَِٰكنَّ اأْكَثَرُهْم َيْجَهلُوَن1 و از علم بهره ي کافي ندارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َبْل اأْكَثُرُهْم 
 3ۚ َوَما َيتَِّبُع اأْكَثُرُهْم اإِلَّا َظنًّا :2 و اکثر آنان تابع ظن اند؛ چنانکه خداوند فرموده استَلا َيْعَلُموَن

و اکثر آنان حق را خوش نمي دارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواأْكَثُرُهْم لِْلَحقِّ َكاِرُهوَن4 و از 
این رو، اکثر آنان قادر به شناخت حق نیستند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َبْل اأْكَثُرُهْم َلا َيْعَلُموَن 
الَْحقَّ ۖ َفُهْم ُمْعِرُضوَن5 و اکثر آنان به آن ایمان نمي آورند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َولَِٰكنَّ 

اأْكَثَر النَّاِس َلا ُيْؤِمُنوَن6 و فرموده است: لََقْد َحقَّ الَْقْوُل َعَلىٰ اأْكَثِرِهْم َفُهْم َلا ُيْؤِمُنوَن،7 هر چند 

براي ایمان آوردن آنان کوشش شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَما اأْكَثُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت 
ُيْؤِمُن  َوَما  فرموده است:  بیاالیند؛ چنانکه خداوند  به شرک  را  ایمان خود  آنکه  بُِمْؤِمِنيَن،8 مگر 

اأْكَثُرُهْم بِاللَِّه اإِلَّا َوُهْم ُمْشِركُوَن9 و تبعًا اکثر آنان فاسق اند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواأْكَثُرُهْم 

َفاِسُقوَن10 و شاکر شمرده نمي شوند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َولَِٰكنَّ اأْكَثَرُهْم َلا َيْشُكُروَن11 و 

فرموده است: َوَلا َتِجُد اأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن،12 بلکه اکثر آنان مانند چهارپایانند، بلکه گمراه تر از آن ها 
شمرده مي شوند؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأْم َتْحَسُب اأنَّ اأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن اأْو َيْعِقلُوَن ۚ اإِْن ُهْم 
أنَْعاِم ۖ َبْل ُهْم اأَضّلُ َسِبيًلا!13 در حالي که اقلّیت آنان، حق را مي شناسند و پیروي مي کنند؛  اإِلَّا َكاْلا

چنانکه خداوند فرموده است: َفَقِليًلا َما ُيْؤِمُنوَن14 و فرموده است: َفَلا ُيْؤِمُنوَن اإِلَّا َقِليًلا15 و فرموده 
است: َتَولَّْوا اإِلَّا َقِليًلا ِمْنُهْم 16ۗ و فرموده است: َوَما اآَمَن َمَعُه اإِلَّا َقِليٌل17 و فرموده است: َوَقِليٌل ِمَن 

1 . اأنعام/ 111.
2 . نحل/ 75.
3 . يونس/ 36.

4 . مؤمنون/ 70.
5 . اأنبياء/ 24.
6 . هود/ 17.
7 . يس/ 7.

8 . يوسف/ 103.

9 . يوسف/ 106.
10 . توبة/ 8.

11 . نمل/ 73. 
12 . اأعراف/ 17.
13 . فرقان/ 44.
14 . بقرة/ 88.

15 . نساء/ 155.
16 . بقرة/ 246.
17 . هود/ 40. 
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ُكوُر!2 از اینجا دانسته مي شود که پیروي از اکثرّیت  آِخِريَن1 و فرموده است: َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ اْلا

مردم، وجهي ندارد و از آن حیث مانع شناخت شمرده مي شود که حق، هرگاه بر خالف گفته یا کرده ي 
أْرِض ُيِضلُّوَك  آنان باشد، باطل پنداشته مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواإِْن تُِطْع اأْكَثَر َمْن ِفي اْلا

َعْن َسِبيِل اللَِّه ۚ؛3 »و اگر از اکثر کساني که در زمینند پیروي کني، تو را از راه خدا گمراه مي کنند«! 

]عدم اعتبار شهرت[
از اینجا دانسته مي شود که شهرت یک گفته، داللتي بر صّحت آن ندارد و رواج یک کرده، درستي 
آن را ثابت نمي کند؛ همچنانکه عدم شهرت یک گفته و عدم رواج یک کرده، دلیلي بر نادرستي آن 
نیست؛ با توّجه به اینکه نادرستي گفته و کرده ي بیشتر مردم، ممکن بلکه شایع است. این در حالي 
است که بسیاري از مسلمانان، گفته و کرده ي بیشتر آنان را الگوي گفته و کرده ي خود ساخته اند و 
دانسته یا نادانسته، از آن اثر پذیرفته اند؛ بلکه بسیاري از آنان، عقاید و اعمال خود را از اکثرّیت جوامع 
خود اخذ کرده اند و دلیلي براي آن جز تقلید از آنان نداشته اند؛ تا جایي که هر کس از آنان در میان 
حنفیان زایش یافته حنفي شده و هر کس از آنان در میان مالکیان زایش یافته مالکي شده و هر کس 
از آنان در میان شافعیان زایش یافته شافعي شده و هر کس از آنان در میان حنبلیان زایش یافته 
حنبلي شده و هر کس از آنان در میان شیعیان زایش یافته شیعه شده و به این ترتیب، هر کدام از 
مذهب رایج در محیط خود پیروي کرده و این در حالي است که ترک پیروي از آن، هر چند براي 
پیروي از چیزي بهتر از آن، به سبب تعلّق خاطر و اعتیاد به آن و هراس از واقع شدن در اقلّیت که 
مولّد فشارهاي سیاسي و اجتماعي است، دشوار است. به این ترتیب، گفته ها و کرده هاي غالب بر 
جامعه، مانند عاملي قهري و نامحسوس، بر افراد آن تأثیر مي گذارد و گفته ها و کرده هاي آنان را شکل 
مي دهد، به نحوي که آنان این گفته ها و کرده ها را گفته ها و کرده هاي خویش مي پندارند، در حالي 
که به واقع از آن آنان نیست، بلکه از آن جامعه است و آنان در پیدایش آن کمترین سهم را داشته اند.

]عدم اعتبار اجماع[
از اینجا دانسته مي شود که جماعت به معناي اکثرّیت غالب مسلمانان، نمي تواند معیار حق باشد 
و التزام به آن وجهي ندارد و اهل آن، لزومًا اهل حق نیستند؛ چنانکه گفته شده است جماعت، اهل 
حّقند اگر چه اندک باشند. همچنانکه اجماع هرگاه به معناي اشتهار و عدم شناخت مخالف باشد، 
اصلي در اسالم ندارد و مثبت حق نیست؛ چراکه عدم شناخت مخالف، به معناي عدم مخالف نیست 

1 . واقعة/ 14.
2 . سباأ/ 13.

3 . اأنعام/ 116.
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و اشتهار، داللتي بر حقانیت ندارد. آري، اتفاق نظر قطعي مسلمانان، بنا بر عدم امکان اجتماع آنان 
بر باطل، کاشف از حقانّیت است، ولي روشن است که استقراء تاّم آن ممکن نیست و استقراء ناقص 
آن موجب یقین نمي شود. با این وصف، توجیه اعتبار آن با استناد به شمولش بر رأي پیامبر  
یا خلفاء راشدش بنا بر قول به حّجیت رأي آنان نیز بي معناست؛ چراکه شمول آن بر رأي آنان، 
هنگامي قطعّیت دارد که اصل وجود آن قطعي باشد، در حالي که اصل وجود آن، مبتني بر استقراء 
ناقص است که ظّني است و تبعًا در اسالم اعتباري ندارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنَّ الظَّنَّ 

َلا ُيْغِني ِمَن الَْحقِّ َشْيًئا ۚ؛1 »هرآینه ظن چیزي را از حق بي نیاز نمي کند«!

]عدم اعتبار جمهوريّت[
نیست؛ چراکه  معقول  مردم،  اکثریت  رأي  مبناي  بر  معناي حکومت  به  همچنانکه جمهوریت 
حکومت از کارهاي عقالیي و تبعًا مبتني بر عقل است و غرضي جز جلب مصالح و دفع مفاسد 
عمومي ندارد، در حالي که رأي اکثریت مردم، لزومًا عقالیي و مبتني بر عقل نیست و معیار شناخت 
نقض غرض  به  غالبًا  آن،  مبناي  بر  حکومت  این وصف،  با  و  نمي شود  شمرده  مفاسد  و  مصالح 
مي انجامد؛ خصوصًا در جوامعي که عقل اکثریت مردم، رشد کمتري یافته و موانع شناخت در آن ها 
شایع است؛ چراکه حکومت در آن ها بر مبناي رأي اکثریت مردم، قطعًا به جلب مفاسد و دفع مصالح 
عمومي مي انجامد؛ در حالي که حکومت بر مبناي رأي اکثریت مردم، در جوامعي که اکثرّیت مردم 
رشد عقلي کافي یافته اند و کمتر به موانع شناخت دچارند، بیشتر به حصول غرض مي انجامد تا 
نقض آن و از این رو، جواز حکومت شورایي در این قبیل جوامع، بعید نیست؛ چنانکه خداوند شورا 
َربِِّهْم  لِلَِّذيَن اآَمُنوا َوَعَلىٰ  را شیوه ي کار صالحان شمرده و فرموده است: َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر َواأْبَقىٰ 
ْثِم َوالَْفَواِحَش َواإَِذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُروَن؛ َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا لَِربِِّهْم  َيَتَوكَّلُوَن؛ َوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَبائَِر اْلاإِ

ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن؛ َوالَِّذيَن اإَِذا اأَصاَبُهُم الَْبْغُي ُهْم َيْنَتِصُروَن؛  َلاَة َواأْمُرُهْم ُشوَرٰى َبْيَنُهْم َوِممَّ َواأَقاُموا الصَّ

َئٌة ِمْثلَُها ۖ َفَمْن َعَفا َواأْصَلَح َفاأْجُرُه َعَلى اللَِّه ۚ اإِنَُّه َلا ُيِحبُّ الظَّالِِميَن؛2 »و آنچه نزد  َئٍة َسيِّ َوَجَزاُء َسيِّ

خداوند است براي کساني که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل مي کنند، بهتر است؛ و کساني که 
از گناهان بزرگ و کارهاي زشت دوري مي کنند و هنگامي که به خشم مي آیند، گذشت مي نمایند؛ 
و کساني که پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را بر پا داشتند و کارشان شورایي میانشان است 
و از آنچه روزي شان کردیم، مي بخشایند؛ و کساني که چون تجاوزي به آنان شود مقابله مي کنند؛ 
و پاسخ یک بدي، بدي اي مانند آن است، پس هر کس ببخشد و اصالح کند، پاداشش بر خداوند 
پایه ي  بر  جامعه  امور  اداره ي  انصافًا  آنکه  نمي دارد«؛ جز  را دوست  او ستمکاران  آنکه  است، چه 

1 . يونس/ 36.
2 . شوری/ 36 تا 40.
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معناي  به  مي تواند  زیرا  نیست؛  مردم  اکثرّیت  رأي  پایه ي  بر  حکومت  معناي  به  لزومًا  مشورت، 
حکومت بر پایه ي معقول ترین رأي مردم باشد که با تضارب آراء آنان در مشورت کشف مي شود و 
این مقتضاي معیار بودن عقل براي شناخت است؛ با توجه به اینکه مبنا در همه ي کارهاي عقال، 
عقل است و حکومت آنان بر طبق رأي اکثرّیت مردم، هرگاه رأي اکثرّیت مردم مبتني بر عقل 
باشد، حکومت بر مبناي عقل شمرده مي شود نه بر مبناي رأي اکثرّیت مردم و هرگاه مبتني بر عقل 

نباشد، حکومت بر طبق آن، کار عقال نیست. 
از اینجا دانسته مي شود که جمهورّیت به معناي حکومت بر مبناي رأي اکثرّیت مردم، صرف نظر از 
آنکه رأي آنان معقول باشد یا نباشد، جایي در اسالم ندارد و با هیچ تقریري قابل قبول نیست، هر چند 
مشورت در آن با مردم، به منظور کشف معقول ترین رأي موجود، اشکالي ندارد و سودمند است و این 
صرف نظر از مبناي حکومت در اسالم است که با مبناي جمهورّیت به معناي مذکور، سازگار نیست. 

حاصل آنکه تقلید از اکثرّیت مردم، اصلي در عقل و تبعًا اسالم ندارد و مسلمانان باید تابع حق 
باشند اگرچه با گفته و کرده ي اکثرّیت آنان مخالف باشد.

]چهارم؛ تقليد از ظالمان[
یکي دیگر از گونه هاي رایج تقلید، پیروي از گفته و کرده ي ظالمان است؛ چراکه بسیاري از 
مسلمانان، از حاکمان ظالم خود پیروي مي کنند، در حالي که حاکمان ظالمشان، از یک سو با لحاظ 
مبناي مشروعّیت در اسالم، مجاز به حکومت نیستند و از سوي دیگر، به اقتضاي ظالم بودنشان، 
آنان به اقتضاي عقل و شرع  از  با این وصف، پیروي  بر طبق عقل و شرع حکومت نمي کنند و 
واجب نیست، بلکه به طور حتم حرام است؛ زیرا کساني که حّق حکومت ندارند، تبعًا حّق پیروي 
نیز ندارند و پیروي از آنان، با توجه به مخالفت شان با عقل و شرع، با پیروي از عقل و شرع مخالف 
است و این از مسائل واضح و ضروري است؛ چنانکه خداوند به روشني فرموده است: َوَلا َتْرَكُنوا 
ُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن اأْولَِياَء ثُمَّ َلا تُْنَصُروَن؛1  »و به کساني  اإِلَى الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ

که ظلم مي کنند نگرایید که شما را آتش مي گیرد و جز خداوند سرپرستاني ندارید و آن گاه یاري 
نخواهید شد« و فرموده است: َوَلا َتتَِّبُعوا اأْهَواَء َقْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن َقْبُل َواأَضلُّوا َكِثيًرا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء 
ِبيِل؛2  »و از خواهش هاي گروهي که پیشتر گمراه شدند و بسیاري را گمراه کردند و از میانه ي  السَّ

راه گم شدند، پیروي نکنید« و فرموده است: َوَلا تُِطْع َمْن اأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرنَا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن 
اأْمُرُه فُُرًطا؛3  »و از کسي که دلش را از یادمان غافل کردیم و هواي خود را پیروي کرد و کارش 

1 . هود/ 113.

2 . مائدة/ 77.
3 . کهف/ 28.
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زیاده روي بود، فرمان نبر« و فرموده است: َوَلا َتتَِّبْع َسِبيَل الُْمْفِسِديَن؛1  »و از راه مفسدان پیروي 
نکن« و فرموده است: َوَلا َتتَِّبَعانِّ َسِبيَل الَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن؛2  »و از راه کساني که نمي دانند، پیروي 
نکنید« و فرموده است: َوَلا تُِطْع ِمْنُهْم اآثًِما اأْو َكُفوًرا؛3  »و از آنان هیچ گناه�کار یا ناسپاسي را 
اطاعت نکن«؛ بلکه اطاعت از آنان را عذر بدتر از گناه دوزخیان و مایه ي حسرت و ندامت شان در 
ِبيَلا؛ َربََّنا اآتِِهْم ِضْعَفْيِن  آخرت شمرده و فرموده است: َوَقالُوا َربََّنا اإِنَّا اأَطْعَنا َساَدَتَنا َوكَُبَراَءنَا َفاأَضلُّونَا السَّ
ِمَن الَْعَذاِب َوالَْعْنُهْم لَْعًنا َكِبيًرا؛4  »و گویند: پروردگارا! ما از سرکردگان و بزرگانمان اطاعت کردیم، 

پس آنان ما را گمراه کردند؛ پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب بده و آنان را لعنتي بزرگ کن«!

]عدم وجوب اطاعت از حاکمان ظالم[
با این حال، عجیب است که بسیاري از مسلمانان، از سده ي نخستین اسالمي، به دنبال حاکمیت 
یافتن امویان و تحت تأثیر تبلیغات آنان، پیروي از حاکمان ظالمشان را واجب و عقیده ي اهل سّنت 
و جماعت دانسته اند و با استناد به برداشتي غلط از چند خبر واحد و معارض با صریح قرآن، اصرار 
داشته اند که سلب حاکمّیت آنان، هر چند مخالفت شان با عقل و شرع ظاهر باشد، جایز نیست، در 
حالي که این مستلزم وجوب مخالفت با عقل و شرع است که محال است؛ با توّجه به اینکه حاکمّیت 
ظالمان، بدون اطاعت از آنان ممکن نیست، در حالي که آنان به اقتضاي ظالم بودنشان، بر خالف 
عقل و شرع حکم مي رانند و با این وصف، وجوب اطاعت از آنان با وجوب اطاعت از عقل و شرع، 
ضّدیت دارد و قابل جمع نیست. بل روشن است که اطاعت از حاکم ظالم، به اقتضاي تضاّد ظلم و 
عدل، با اطاعت از حاکم عادل که خداوند است، ضّدیت دارد و تبعًا تثبیت حاکمّیت او، مستلزم نفي 
حاکمّیت عادل یعني خداوند است و با این وصف، منتسب کردن تشریع آن به خداوند، منتسب کردن 
تشریع قبیح به اوست که افتراي بر او شمرده مي شود؛ چنانکه فرموده است: َواإَِذا َفَعلُوا َفاِحَشًة َقالُوا 
َوَجْدنَا َعَلْيَها اآَباَءنَا َواللَُّه اأَمَرنَا بَِها ۗ قُْل اإِنَّ اللََّه َلا َياأُْمُر بِالَْفْحَشاِء ۖ اأَتُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما َلا َتْعَلُموَن؛5  

»و چون کار زشتي مي کنند مي گویند: پدرانمان را بر آن یافتیم و خداوند ما را به آن امر کرده است! 
بگو بي گمان خداوند به کار زشت امر نمي کند، پس آیا بر خداوند چیزي مي گویید که به آن علمي 
ندارید؟!«؛ چنانکه اهل حدیث، پیروي از حاکم ظالم که کاري زشت است را عقیده ي سلف و متعلّق 
امر خداوند مي دانند و این عین چیزي است که خداوند آن را بالّصراحه نفي کرده و افتراي بر خود 

1 . اأعراف/ 142.
2 . يونس/ 89.
3 . اإنسان/ 24.

4 . اأحزاب/ 67 و 68.
5 . اأعراف/ 28.
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شمرده است، تا جایي که شاید اعتقاد به آن بعد از این تصریح، قلب اسالم و خروج از آن باشد. 
به عالوه، مسلّم است که غرض خداوند از تشریع، تحّقق عدالت در میان مردم بوده؛ چنانکه 
َناِت َواأنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط ۖ؛1  فرموده است: لََقْد اأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِالَْبيِّ
تا  کردیم  نازل  میزان  و  کتاب  همراهشان  به  و  فرستادیم  روشني ها  با  را  فرستادگانمان  »هرآینه 
مردمان به عدالت برخیزند«، در حالي که مسلّمًا حاکمّیت ظالمان، مانع از تحّقق عدالت در میان 
مردم است و با این وصف، تشریع اطاعت و إبقاء آن، ناقض غرض خداوند از تشریع است که تناقض 
در تشریع او شمرده مي شود و ممکن نیست؛ چنانکه فرموده است: اأَفَلا َيَتَدبَُّروَن الُْقْراآَن ۚ َولَْو َكاَن 
ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتَلاًفا َكِثيًرا؛2 »آیا پس در قرآن اندیشه نمي کنند؟! در حالي که اگر 

آن از نزد غیر خداوند بود حتمًا در آن اختالف بسیاري مي یافتند«!
وانگهي روشن است که حاکمّیت ظالمان، حتي اگر مستلزم مخالفت اطاعت کنندگانشان با عقل 
و شرع نباشد، دست کم مستلزم مخالفت خودشان با عقل و شرع است و با این وصف، ابقاء آن، 
اگرچه بدون اطاعت از آنان در مواردي که با عقل و شرع مخالفت مي کنند، به معناي ابقاء مخالفت 
آنان با عقل و شرع است که اعانت بر آن و تبعًا مخالفت با عقل و شرع شمرده مي شود؛ چنانکه 
ْثِم َوالُْعْدَواِن ۚ؛3 »و به یکدیگر بر گناه و درازدستي کمک  خداوند فرموده است: َوَلا َتَعاَونُوا َعَلى اْلاإِ
از این رو، انصاف آن است که حرمت اطاعت از حاکمان ظالم و إبقاء حکومت آنان، از  نکنید«! 
بدیهّیات اسالم است که تصّور آن براي تصدیق آن کافي است، تا جایي که اعتقاد به وجوب آن، 
با اعتقاد به وجوب حرام، برابر است؛ چنانکه عالم ترین، صالح ترین و ناصح ترین مسلمانان در زمان 
خود، به این حکم واقف بودند و به وجوب اطاعت و إبقاء حاکمان ظالم باور نداشتند، مانند حسین 
، سّید جوانان اهل بهشت بود4 و با این  بن علي بن أبي طالب که بنا بر خبر متواتر پیامبر 
وصف، جان خود و اهل بیتش را در خروج بر حاکم ظالم فدا کرد تا اسوه ي حسنه اي براي مسلمانان 

1 . حديد/ 25.
2 . نساء/ 82.
3 . مائدة/ 2.

4 . نگاه کن به: ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج7، ص512؛ مسند اأحمد، ج3، ص3، 62، 64 و 82 و ج5، 
ص391؛ سنن ابن ماجة، ج1، ص44؛ سنن الترمذي، ج5، ص321 و 326؛ نسائي، السنن الکبری، ج5، 
ص50، 81، 95، 145، 148 و 149؛ همو، فضائل الّصحابة، ص20، 58 و 76؛ همو، خصائص اأمير المؤمنين، 
حاکم  413؛  و   412 و  ص411  ج15،  حبان،  ابن  صحيح  ص395؛  ج2،  يعلی،  اأبي  مسند  ص123؛ 
نيشابوري، المستدرک، ج3، ص167؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج1، ص117 و ج2، ص347 و ج4، 
ص325 و ج5، ص243 و ج6، ص327؛ همو، المعجم الکبير، ج3، ص35، 36، 37، 38، 39 و 40؛ 
هيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص182 و 183 و 184 و 201. همچنين، برای اآگاهی از تواتر اآن، نگاه کن 

به: کتاني، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص196.
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باشد، هر چند بیشتر مسلمانان که پیرو امویان بودند، هرگز به عقیده ي او در این باره گردن ننهادند.

]تبعات اطاعت از حاکمان ظالم[
به هر حال، مشهود است که اعتقاد به وجوب اطاعت از حاکمان ظالم و حفظ آن ها، از شوم ترین 
و گسترش  اسالمي  تمّدن  و سقوط  اسالم  وهن  موجب  که  بوده  مسلمانان  میان  در  رایج  عقاید 
موانع شناخت در میان مسلمانان شده است؛ چراکه حاکمان ظالم در طول قرن هاي متمادي، با 
سوء استفاده از این اعتقاد بي پایه که توسط سفیهاني وابسته به آن ها ترویج شده، عقاید و احکام 
اسالم را یکي از پي دیگري، به سود خود تغییر داده اند و قرائتي از آن را رسمّیت بخشیده اند که 
این میان، اهل حدیث، چونان مزدوراني دست نشانده، همواره در  امیال آن هاست و در  با  مطابق 
خدمت آن ها بوده اند؛ زیرا با تصدیق و اشاعه ي روایاتي ساختگي که در تضاّدي آشکار با قرآن، بر 
وجوب اطاعت از حاکمان ظالم و حفظ آن ها تأکید مي کنند، عماًل زمینه ي تقویت حکومت آن ها و 
شکست جنبش هاي اصالحي مسلمانان را فراهم ساخته اند و مستضعفان ستم دیده را از قیام براي 
احقاق حقوق شان، باز داشته اند. الجرم در اثر مساعي این خائنان، بي پرواترین ظالمان در حکومت بر 
مسلمانان طمع کرده اند و مجال آن را نیز یافته اند؛ تا جایي که کسي مانند یزید بن معاویه )د.64ق(، 
با آنکه سفیه و متجاهر به فسق بود، بر مسلمانان حاکم شد و خانه ي خدا را آتش زد و اهل بیت 
پیامبر را کشت و کسي مانند حّجاج بن یوسف )د.95ق(، با آنکه سّفاکي جّبار بود، بر مسلمانان حاکم 
شد و سرهاي صالحان را بدون جرم برید و کسي مانند ولید بن یزید بن عبد الملک )د.126ق(، 
با آنکه در خباثت و فجور سرآمد بود و حّتي نماز هم نمي گزارد، بر مسلمانان حاکم شد و زندقه را 
آشکار ساخت و کساني دیگر از قبیل آنان، با آنکه در ظالم بودنشان اختالفي نبود، هر یک به وراثت 
از دیگري، بر مسلمانان حاکم شدند و خالفت پیامبر را به ملوکّیت کسرا و قیصر تبدیل نمودند، در 
حالي که اهل حدیث، در همه ي این دوران، اطاعت از آنان را واجب مي شمردند و از خروج بر آنان 
نهي مي کردند، تا به زعم خود از فتنه پیشگیري کنند، در حالي که جز در فتنه واقع نشده بودند؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل ائَْذْن لِي َوَلا َتْفِتنِّيۚ  اأَلا ِفي الِْفْتَنِة َسَقُطواۗ  َواإِنَّ َجَهنََّم 
لَُمِحيَطٌة بِالَْكاِفِريَن؛1 »و از آنان کساني هستند که مي گویند: به من اذن بده و من را در فتنه نینداز! 

آگاه باشید که آنان در فتنه افتاده اند و هرآینه دوزخ به کافران محیط است«! در برابر، حاکمان ظالم 
نیز به پاس مساعي تاریخي آنان که بقاء حکومت شان تاکنون را تضمین نموده است، همواره آنان 
را حمایت کرده اند و به مناصب مهّم حکومتي رسانده اند و امکانات الزم براي ترویج اندیشه هاي 
انحرافي و ضّد اسالمي شان را در اختیارشان قرار داده اند تا با روایات دروغین خود، مسلمانان را اغوا 

کنند و به بردگاني در خدمت آنان تبدیل نمایند! 

1 . توبة/ 49.
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]جواز خروج بر حاکمان ظالم[
را  ظالم  حاکمان  مي شمارند،  جماعت  و  سّنت  اهل  را  خود  که  آنان  از  بازماندگاني  نیز  اکنون 
خود  اسالمي  وظیفه ي  را  آنان  از  صیانت  و  اطاعت  و  ساخته اند  مسلّط  اسالمي  سرزمین هاي  بر 
مي پندارند؛ تا جایي که در هر یک از سرزمین هاي اسالمي، قلدري خودکامه حکم مي راند و مال و 
جان و ناموس مسلمانان را هزینه ي مطامع خود مي سازد، در حالي که کسي از آنان، جرأت مخالفت 
فاسدترین  و  مستبدترین  که  جایي  تا  نمي شناسد؛  خود  براي  را  او  با  مقابله  حّق  و  ندارد  را  او  با 
حکومت ها، در سرزمین هاي اسالمي هستند و ظلمي که در میان مسلمانان است، در میان کافران 
نیست! این در حالي است که اگر کسي از مسلمانان مانند گوهري کمیاب یافت شود که سر مخالفت 
با چنین حاکمي داشته و بناي بر مقابله با ظلم او نهاده باشد، پیش از هر کاري او را تکفیر مي کند 
تا مخالفت با او براي مسلمانان جواز یابد و مقابله با ظلمش براي آنان حالل شود؛ زیرا با استناد 
به خبري واحد و غیر یقیني، مي پندارد که خروج بر حاکم ظالم حرام است و مفارقت از جماعت 
مسلمانان شمرده مي شود، مگر آنکه از او کفري آشکار دیده شود!1 در حالي که قاعدتًا ظلم او هر 
اندازه شدید باشد، مستلزم کفر او نیست و تا هنگامي که شهادتین بر زبان او جاري است، کفر آشکار 
از او دیده نمي شود؛ زیرا کفر آشکار، انکار خداوند یا پیامبر او یا روز قیامت یا ضرورّیاتي مانند نماز 
و روزه است و کفر کسي که به این ها اقرار دارد، هر چند قابل استنباط باشد، آشکار نیست. با این 
وصف، خروج بر حاکم مسلمان، با این بهانه که او دچار کفر آشکار شده است، وجهي ندارد، بلکه 
تنها مجّوز خروج بر او، ظلم او بر مسلمانان است؛ چنانکه خداوند خصوص ظلم بر مسلمانان را براي 
وِء ِمَن الَْقْوِل  جواز مخالفت و مقابله ي آنان کافي دانسته و فرموده است: َلا ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّ
اإِلَّا َمْن ُظِلَم ۚ َوَكاَن اللَُّه َسِميًعا َعِليًما؛2 »خداوند فریاد زدن به گفتار بد را دوست نمي دارد مگر از 

کسي که به او ظلم شده و خداوند شنوایي داناست« و با این وصف، فریاد زدن به گفتار بد بر ضّد 
ظالم، اگر چه کافر نباشد، در نزد خداوند محبوب است و فرموده است: اأِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاَتلُوَن بِاأنَُّهْم 
ُظِلُموا ۚ َواإِنَّ اللََّه َعَلىٰ نَْصِرِهْم لََقِديٌر؛3 »به کساني که با آنان جنگ مي شود اذن داده شد به سبب 

اینکه مورد ظلم قرار گرفتند و بي گمان خداوند بر یاري آنان تواناست« و با این وصف، قتال با ظالم، 
اگرچه کافر نباشد، مأذون و مورد یاري خداوند است و فرموده است: َولََمِن انَْتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفاأولَِٰئَك 

1 . نگاه کن به: فقره ی »اإلّا اأْن َتَروا ُکْفراً َبواحاً« در: صحيح البخاري، ج8، ص88؛ صحيح مسلم، ج6، 
ص17؛ بيهقي، السنن الکبری، ج8، ص145. هر چند در برخی منابع، اين فقره در اصل حديث نيامده و 
اآوردن اآن به برخی مردم نسبت داده شده است! نگاه کن به: عبارت »َو زاَد َبْعُض النّاِس: ما لَْم َتَروا ِمْنُهْم ُکْفراً 

َبواحاً« در: مسند اأحمد، ج5، ص314.
2 . نساء/ 148.

3 . حج/ 39.
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ۚ  اأولَِٰئَك لَُهْم  أْرِض بَِغْيِر الَْحقِّ ِبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن ِفي اْلا َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل؛ اإِنََّما السَّ

َعَذاٌب األِيٌم؛1 »و بي گمان کسي که پس از ظلم شدن به او انتقام جوید، راهي بر ضّد او نیست؛ راه 

تنها بر ضّد کساني است که به مردم ظلم مي کنند و در زمین به غیر حق درازدستي مي نمایند، آنان 
هستند که برایشان عذابي دردناک است« و با این وصف، کساني که با ظالم اگرچه کافر نباشد، 
مقابله مي کنند گناه کار شمرده نمي شوند؛ چراکه خداوند براي آنان راهي بر ضّد او قرار داده است. 
آري، سلب حاکمّیت از ظالم براي تفویض آن به ظالمي دیگر جایز نیست؛ چراکه این کار مخالفت 
و مقابله با ظالم شمرده نمي شود، بلکه إبقاء او در صورتي دیگر است؛ چنانکه تاکنون مخالفت ها و 
مقابله هاي معدودي که توّسط مسلمانان با حاکمان ظالم انجام شده، عمومًا براي تبدیل ظالمي با 

ظالمي دیگر بوده و تبعًا به رفع ظلم و تحّقق عدالت نینجامیده است.
از اینجا دانسته مي شود که مّدعیان سّنت و جماعت، علي رغم اّدعاي گزافشان، اسالم را به طور 
کامل وارونه کرده اند و براي نقض آن و جلوگیري از حصول مقاصدش، دست به دست یکدیگر 
داده اند و در این میان، مسلمانان براي بازگشت به اسالم، راهي جز تحریم اطاعت از حاکمان ظالم 
و ترک آن، بلکه خروج بر آنان به رغم همه ي پي آمدهایش براي تبدیل آنان با حاکمي عادل، ندارند.

]پنجم؛ تقليد از کافران[
از  یکي دیگر از گونه هاي رایج تقلید، پیروي از گفته و کرده ي کافران است؛ چراکه بسیاري 
مسلمانان، به خاطر ضعف خود و قّوت کافران در قرن هاي اخیر، در موضع انفعال قرار گرفته اند و از 
آنان پیروي کرده اند؛ به این صورت که یا خواسته و دانسته، خود را شبیه آنان ساخته اند تا به قّوتي 
که آنان رسیده اند برسند و یا ناخواسته و نادانسته، از تبلیغات و تلقینات آنان اثر پذیرفته اند و عقاید 

و اعمال خود را به عقاید و اعمال آنان آلوده اند. 

]منشأ قّوت کافران و تبعات آن[
در حالي که بدون شک، قّوت کافران در قرن هاي اخیر، از یک سو بر پایه ي استثمار ضعفا و 
غارت سرزمین هاشان ممکن شده و از سوي دیگر، بر پایه ي ماّده گرایي و تفریق دین از دنیا شکل 
معنوي  در جهاتي  قّوت رسانده،  به  ماّدي  در جهاتي  را  آنان  اگرچه  این وصف،  با  و  است  گرفته 
ضعیف ساخته است؛ تا جایي که بیشتر آنان، سالمت فردي، خانوادگي و اجتماعي خود را از دست 
داده اند و بنیادهاي اخالق و زیرساخت هاي فرهنگ را ویران ساخته اند و امکاني براي تکامل انساني 
از لحاظ عقلي و ادبي باقي نگذاشته اند. به عالوه، چندان که به سبب قّوت انحصاري و تک بعدي 
خود، متکّبر و ازخودراضي شده اند، مورد نفرت روزافزون ملّت هاي مظلوم و مستضعف جهان قرار 

1 . شوری/ 41 و 42.
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گرفته اند و تخم کینه و دشمني را در سرزمین هاي محروم خصوصًا آفریقا و خاور میانه پاشیده اند. 
از  افرادي خاص  براي  را  اگرچه در کوتاه مدت سودهاي محدودي  این وضعّیت،  روشن است که 
آنان، پدید مي آورد، در بلندمدت زیان هاي نامحدودي را متوّجه جامعه ي جهاني و از جمله همان 
افراد مي سازد، تا جایي که در یک برآیند کلّي، نمي توان آن را براي هیچ فردي سودمند دانست؛ 
همچنانکه مي توان مشاهده کرد، قّوت آنان از لحاظ ماّدي، در مجموع از مشکالت آنان نکاسته، 
بلکه در زمینه هاي گوناگوني بر آن افزوده و خطرات جدید و بزرگ تري را برایشان پدید آورده است؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: َوَلا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا ۚ اإِنَُّهْم َلا ُيْعِجُزوَن؛1 »و کساني که 

کافر شدند نپندارند که پیشي گرفته اند؛ آنان ناتوان نخواهند کرد«!

]عدم وجاهت پيروي مسلمانان از کافران[
 با این وصف، شیفتگي به قّوت آنان از لحاظ ماّدي، وجهي ندارد و عاقالنه نیست؛ چنانکه خداوند 
نَْيا لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه ۚ َوِرْزُق  نَّ َعْيَنْيَك اإِلَىٰ َما َمتَّْعَنا بِِه اأْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرَة الَْحَياِة الدُّ فرموده است: َوَلا َتُمدَّ
َربَِّك َخْيٌر َواأْبَقىٰ؛2 »و چشمان خود را به چیزي از شکوفایي زندگي دنیا که زوج هایي از آنان را به 

آن بهره مند ساختیم تا آنان را بدان مفتون سازیم خیره نکن و روزي پروردگار تو بهتر و ماندگارتر 
 ۚ َجَهنَُّم  َماأَْواُهْم  ثُمَّ  َقِليٌل  َمَتاٌع  الِْبَلاِد؛  ِفي  َكَفُروا  الَِّذيَن  َتَقلُُّب  نََّك  َيُغرَّ َلا  است« و فرموده است: 
الِْمَهاُد؛3 »گردش کساني که کافر شدند در سرزمین ها تو را نفریبد؛ بهره اي اندک است  َوبِْئَس 

و پس از آن جایگاهشان جهّنم خواهد بود که بد خواب گاهي است«! بلکه پیروي از آنان به امید 
دست یافتن به قّوتشان، نتیجه اي معکوس دارد و به پسرفت مسلمانان و نه پیشرفتشان مي انجامد؛ 
اأْعَقابُِكْم  َعَلىٰ  وكُْم  َيُردُّ َكَفُروا  الَِّذيَن  تُِطيُعوا  اإِْن  اآَمُنوا  الَِّذيَن  اأيَُّها  َيا  چنانکه خداوند فرموده است: 
َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِريَن؛4 »اي کساني که ایمان آوردید! اگر از کساني که کافر شدند پیروي کنید، شما را 

به عقب هاتان باز مي گردانند، پس زیانکار مي گردید«؛ زیرا پیروي از آنان، باعث مي شود که حق، 
هرگاه بر خالف عقیده ي آنان و رویه ي حاکم بر جهان تحت سلطه ي آنان باشد، باطل پنداشته 
شود و در اثر تبلیغات و تلقینات منفي آنان، مورد نفرت و انکار مسلمانان قرار گیرد، تا به تدریج 
مباني و قوانین آنان، بر جاي مباني و قوانین اسالم بنشیند و مسلمانان براي جلب خشنودي آنان 
و جلوگیري از خشمشان، دست از پیگیري آرمان هاي خود بردارند و براي تحّقق آرمان هاي آنان 
تالش کنند و بر پیکر کفر جامه ي اسالم بپوشانند. از این رو، تنها مرز معتبر در اسالم، مرز میان 

1 . اأنفال/ 59.
2 . طه/ 131.

3 . اآل عمران/ 196 و 197.
4 . اآل عمران/ 149.



61

مات
قّد

م؛ م
ک

ش ي
بخ

بازگشت به اسالم

مسلمانان و کافران است که درباره ي ایمان به خداوند، مهم ترین و بنیادي ترین اصل زندگي، تضاد 
َذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َربِِّهْم ۖ؛1 »این ها  دارند؛ چنانکه خداوند درباره ي آنان فرموده است: َهٰ
دو خصمند که با یکدیگر درباره ي پروردگارشان خصومت دارند« و روشن است که این مرز، بر 
خالف مرزهاي دیگر، ساختگي نیست، بلکه با توّجه به تأثیر ذاتي و حقیقي آن بر همه ي شؤون 
زندگي، واقعّیت دارد و از این رو، باید همواره مشّخص باشد و به رسمّیت شناخته شود و نباید با 
افتادن سایه ي اموري اعتباري و غیر واقعي بر آن، رنگ خود را از دست بدهد؛ تا جایي که هیچ چیز 
در اسالم پس از لزوم دوستي با خداوند، واضح تر از لزوم دشمني با کافران نیست؛ چنانکه خداوند 
ا  فرموده است: َقْد َكانَْت لَُكْم اأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي اإِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه اإِْذ َقالُوا لَِقْوِمِهْم اإِنَّا ُبَراآُء ِمْنُكْم َوِممَّ
َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َكَفْرنَا بُِكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم الَْعَداَوُة َوالَْبْغَضاُء اأَبًدا َحتَّىٰ تُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوْحَدُه؛2 

»بي گمان براي شما الگویي نیکو در ابراهیم و کساني است که با او بودند هنگامي که به قومشان 
گفتند ما از شما و از چیزي که جز خداوند مي پرستید بیزاریم، به شما کافر شدیم و میان ما و شما 
براي همیشه دشمني و کینه پدیدار شد تا آنکه به خداوند یگانه ایمان آورید« و با این وصف، واضح 
است که پیروي از کافران، جایي در اسالم ندارد و در هیچ زمینه اي و با هیچ بهانه اي جایز نیست؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: َفَلا تُِطِع الَْكاِفِريَن؛3 »پس از کافران فرمان نبر« و فرموده است: 

بِيَن؛4 »پس از تکذیب کنندگان فرمان نبر«!  َفَلا تُِطِع الُْمَكذِّ

]لزوم پيروي کافران از مسلمانان[
بل در واقع این کافرانند که بایسته است از مسلمانان پیروي کنند؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
ُرَبَما َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِميَن؛5 »چه بسا کساني که کافر شدند آرزو کنند که اي کاش 
مسلمان بودند«؛ زیرا مشهود است که بیشتر کافران خصوصًا در سرزمین هاي غربي، به سبب دور 
ماندن از مراکز تمّدن، از لحاظ فرهنگي در وضعّیتي نزدیک به توّحش قرار دارند و از حیث انساني، 
نیازمندند. همچنانکه پیشتر در  تعلیم و تربیت مسلمانان  به  این وصف،  با  رشد کافي نکرده اند و 
حاشیه ي جنگ هاي صلیبي نه گانه، پس از آنکه از اقدام احمقانه ي خود به سوزاندن کتابخانه هاي 
مسلمانان پشیمان شدند، علوم تجربي و ریاضي آنان را فرا گرفتند و به سرزمین هاي تاریک و ویران 
خود وارد ساختند و مبناي توسعه ي صنعتي اروپا قرار دادند. هر چند آنان آن اندازه باهوش نبودند 

1 . حج/ 19.
2 . ممتحنة/ 4.
3 . فرقان/ 52.

4 . قلم/ 8.
5 . حجر/ 2.
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که علوم انساني مسلمانان را نیز فرا بگیرند و به همین دلیل، فرهنگ آنان متناسب با اقتصادشان 
بر  امروز فرهنگ حاکم  تا جایي که  باقي ماند.  ابتدایي،  نازل و  پیشرفت نکرد و در همان سطح 
جهان کفر، خصوصًا در اروپا و آمریکاي شمالي، نمونه ي کاملي از یک بربرّیت نوین است که بر 
پایه ي غرایز افسارگسیخته ي حیواني و در تضاد با قوانین فطري و انساني شکل گرفته و با فرهنگ 
وحشي برخي قبایل بدوي، قابل مقایسه است. رکن اصلي این فرهنگ، اگر بتوان آن را فرهنگ 
نامید، لّذت طلبي و اباحه گري است که از تلفیق أشرافّیت رومي با انسان محوري یوناني پدید آمده 
و در تضاّد کامل با معنوّیت شرقي و عقالنّیت اسالمي است. با این وصف، جاي بسي تعّجب و 
تأّسف است که برخي مسلمانان، سرخورده از فرهنگ آسماني خود که همه ي اسباب الزم براي 
تکامل آنان را دارد، به پیروي از گروهي اوباش روي آورده اند که به عنوان مثال، بي عّفتي را حق 
و بي غیرتي را تکلیف مي پندارند و جز باده نوشي، پایکوبي و برهنگي، فخري ندارند و در حالي که 
حقوق گرسنگان و آوارگان را نادیده مي گیرند، از حقوق روسپیان و همجنس گرایان دفاع مي کنند؛ با 
آنکه قاعدتًا بدویاني مانند اینان، شایسته است تحت تعلیم و تربیت مسلمانان قرار بگیرند تا از حالت 

حیوانّیت رهایي یابند و آداب زندگي انساني را فرا بگیرند! 

]پيشينه ي پيروي مسلمانان از کافران[
البته پیروي از گفته و کرده ي کافران، به گروهي از مسلمانان جاهل و خودباخته محدود نبوده 
است؛ بل گروهي از مسلمانان شاخص و اهل علم نیز خصوصًا در سده هاي نخستین اسالمي، تحت 
تأثیر إقبال خلفاء دوم و سوم و برخي حاکمان اموي به اهل کتاب، به بهره گیري از کتب یهودیان 
حدیث،  اهل  برخي  تبلیغات  تأثیر  تحت  و  آورده اند  روي  آنان  آموزه هاي  و  افسانه ها  از  پیروي  و 
پنداشته اند که این کار، براي شناخت عقاید و احکام اسالم، مشروع و سودمند است و به این ترتیب، 
زمینه ي تأثیرگذاري آنان و مسلمانان نزدیک به آنان بر عقاید و اعمال مسلمانان را فراهم ساخته اند 
و سیاست و فرهنگ اسالمي را به سیاست و فرهنگ یهودي آلوده اند. در حالي که مسلّمًا مراجعه 
به اهل کتاب براي شناخت اسالم و پیروي از آنان در عقاید و اعمال اسالمي، کاري نابخردانه و 
خطرناک است و با ضروریات اسالم منافات دارد؛ چنانکه خداوند به روشني فرموده است: َيا اأيَُّها 
وكُْم َبْعَد اإِيَمانُِكْم َكاِفِريَن؛1 »اي کساني که  الَِّذيَن اآَمُنوا اإِْن تُِطيُعوا َفِريًقا ِمَن الَِّذيَن اأوتُوا الِْكَتاَب َيُردُّ

ایمان آوردید! اگر از گروهي از کساني که کتاب داده شدند پیروي کنید، شما را پس از ایمان تان 
کافر مي گردانند« و فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرٰى اأْولَِياَء ۘ َبْعُضُهْم 
نَُّه ِمْنُهْمۗ  اإِنَّ اللََّه َلا َيْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن؛2 »اي کساني که ایمان  اأْولَِياُء َبْعٍضۚ  َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفاإِ

1 . اآل عمران/ 100.
2 . مائدة/ 51.
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آوردید! یهودیان و مسیحیان را دوستان خود نگیرید! برخي دوستان برخي دیگرند و هر کس از شما 
آنان را به دوستي بگیرد او از آنان است! خداوند گروه ظالمان را هدایت نمي کند« و فرموده است: 
َولَْن َتْرَضىٰ َعْنَك الَْيُهوُد َوَلا النََّصاَرٰى َحتَّىٰ َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ۗ قُْل اإِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدٰى ۗ َولَِئِن اتََّبْعَت 
اأْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الِْعْلِم ۙ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َولِيٍّ َوَلا نَِصيٍر؛1 »و هرگز یهودیان و نیز 

مسیحیان از تو خشنود نمي شوند تا آن گاه که از کیش آنان پیروي کني! بگو رهنمود خدا است که 
رهنمود است و اگر پس از علمي که به تو رسید، از خواهش هاي آنان پیروي کني، براي تو از جانب 
خدا هیچ سرپرستي و نیز یاوري نخواهد بود«! خصوصاً  با توجه به اینکه یهودیان و مسیحیان، هر 
چند در اصول خود با مسلمانان مشترکاتي داشته اند، در عمل قرن هاست که التزام خود به اصول شان 
را از دست داده اند و عقاید و اعمال ملحدان را جایگزین عقاید و اعمال پیامبرانشان ساخته اند. بل 
مشهود است که یهودیت جدید، تحت تأثیر برخي حوادث تاریخي و چیدمان قدرت در قرن اخیر، 
ماهّیت دیني خود را تا حّد زیادي از دست داده و ماهّیتي تقریبًا سیاسي پیدا کرده است و مسیحّیت 
جدید نیز، چه در حوزه ي عقاید و چه در حوزه ي اعمال، هیچ تمایز ملموسي از مذاهب مشرکان 

ندارد و چیزي از عقاید و اعمال مذاهب الهي، در آن باقي نمانده است.

]روش صحيح مقابله با کافران[
با این حال، باید دانست که پیروي مسلمانان از کافران، بیش از آنکه خواسته و دانسته باشد، 
ناخواسته و نادانسته بوده و در قالب تأثیرپذیري قهري از تبلیغات و تلقینات آنان، انجام گرفته است؛ 
زیرا در نظام جدید جهاني که مانند شبکه اي به هم پیوسته و وابسته شده است، هر گروهي که 
قدرت و ثروت بیشتري دارد، به طور طبیعي فرهنگ خود را بر گروه هاي دیگر تحمیل مي کند و 
آن ها را خواسته یا ناخواسته به پیروي از خود وا مي دارد و از آنجا که در دو قرن اخیر، بیشترین قدرت 
و ثروت در اختیار کافران غربي بوده، فرهنگ آنان به فرهنگ حاکم بر جهان تبدیل شده و تبعًا بر 
فرهنگ مسلمانان سایه انداخته است. روشن است که این سیطره، ناشي از برتري فرهنگ کافران 
بر فرهنگ مسلمانان نبوده، بلکه از برتري سیاسي و اقتصادي آنان نشأت گرفته است و با زوال آن، 
از بین خواهد رفت. از این رو، برتري سیاسي و اقتصادي مسلمانان، به مثابه ي آرماني دست یافتني، 
براي صیانت از فرهنگ اسالمي شان و سپس تحمیل آن بر جهان، یک ضرورت قطعي است که 
وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن  نمي توان جایگزیني براي آن پیدا کرد؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواأِعدُّ
ٍة؛2 »و براي آنان هر چه از قّوت که مي توانید، فراهم آورید«! هر چند واقع آن است که تحصیل  قُوَّ
این برتري در حال حاضر، دشواري هاي فراواني پیدا کرده، تا حّدي که نزدیک است محال پنداشته 

1 . بقرة/ 120.
2 . اأنفال/ 60.
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شود؛ زیرا بیشتر زیرساخت هاي آن در میان مسلمانان ایجاد نشده است و ایجاد آن ها به اراده، هّمت، 
هماهنگي و زمان کافي نیاز دارد، در حالي که مسلمانان، به دلیل خودباختگي، تنبلي، اختالفات 
سیاسي و مذهبي و فقدان رهبر واحد و شایسته، اراده، هّمت و هماهنگي الزم براي آن را فاقدند و 
زمان کافي براي آن را در اختیار ندارند و با این وصف، شاید یافتن راهکاري عملي تر و کوتاه مّدت 
در کنار پیگیري راهکار آرماني و درازمّدت، براي مقاومت در برابر هجوم فرهنگي کافران، ضروري 
تبلیغات، مؤثرترین و کم هزینه ترین کاري است که  تبلیغات است؛ زیرا  باشد و آن راهکار، همانا 
داد.  انجام  مسلمانان  میان  در  نفوذشان  و  آنان  اقتصادي  و  سیاسي  قدرت  کاهش  براي  مي توان 
هر چند این کاري است که آنان نیز با بهره گیري از ابزارهاي کارآمد، در مقابل مسلمانان انجام 
مي دهند، ولي باید دانست که محتواي تبلیغات همیشه از ابزارهاي آن کارآمدتر بوده و توانسته است 
با قّوت خود، ضعف آن ها را جبران کند؛ چنانکه پیامبران، با بهره گیري از همین امکان، بر اقویاي 
زمان خود غالب آمدند، وگرنه غلبه ي شان بر آنان با تکیه بر قدرت و ثروت ممکن نبود؛ چنانکه 
خداوند به عنوان نمونه از فرعون در برابر موسي  یاد کرده و فرموده است: َونَاَدٰى ِفْرَعْوُن ِفي 
َذا  أنَْهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتيۖ  اأَفَلا تُْبِصُروَن؛ اأْم اأنَا َخْيٌر ِمْن َهٰ ِذِه اْلا َقْوِمِه َقاَل َيا َقْوِم األَْيَس لِي ُمْلُك ِمْصَر َوَهٰ

الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َوَلا َيَكاُد ُيِبيُن؛ َفَلْوَلا األِْقَي َعَلْيِه اأْسِوَرٌة ِمْن َذَهٍب اأْو َجاَء َمَعُه الَْمَلائَِكُة ُمْقَتِرنِيَن؛1 

از آن من نیست و  آیا پادشاهي مصر  »و فرعون در میان قوم خود آواز داد، گفت: اي قوم من! 
این رودها از زیر من جاري نمي شوند؟! آیا نمي بینید؟! یا من برترم از این کسي که ناچیز است و 
نزدیک نیست به روشني سخن گوید! پس چرا بر او دستبندهایي از طال نازل نشد یا فرشتگان به 
همراهي او نیامدند؟!«، در حالي که موسي  با همه ي این اوصاف، بر او غالب شد! همچنانکه 
سلطه ي مسلمانان در دهه هاي نخستین اسالمي بر امپراتوري هاي غرب و شرق، ناشي از ابزارهاي 
پیشرفته ي تبلیغاتي یا حّتي نظامي آنان نبود، بل ناشي از جّذابیت پیام آنان بود که توانست زرق و 
برق هاي امپراتوري هاي جهان را از چشم مردم بیندازد و زمینه ي پیشروي هاي سیاسي و نظامي 

آنان به رغم امکانات محدودشان را فراهم سازد. 
حاصل آنکه شناخت حق براي کساني میّسر است که تقلید را در همه ي صورت هاي آن اعم از 
تقلید پیشینیان، عالمان، ظالمان، کافران و اکثریت مردم وانهاده و عقل را معیار شناخت خود قرار 
داده باشند و در زمینه ي عقاید و اعمال خود، به ظّن حاصل از گفته و کرده ي دیگران قانع نباشند.

3 . اهواء نفساني
خود،  غرایز  اقتضاي  به  آدمي،  نفس  چراکه  است؛  نفساني«  »اهواء  شناخت،  موانع  از  دیگر  یکي 
خوش آیندها و ناخوش آیندهایي دارد که لزومًا با واقع مطابق نیستند و بر شناخت او از آن، تأثیر 

1 . زخرف/ 51 تا 53.
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مي گذارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَعَسىٰ اأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَُكْم ۖ َوَعَسىٰ اأْن تُِحبُّوا 
َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُكْم ۗ َواللَُّه َيْعَلُم َواأنُْتْم َلا َتْعَلُموَن؛1 »و باشد که چیزي را خوش نداشته باشید و آن 

برایتان خیر باشد و باشد که چیزي را خوش داشته باشید و آن برایتان شر باشد و خداوند مي داند و 
شما نمي دانید«! این خوش آیند ها و ناخوش آیندها که از عواطف آدمي نشأت گرفته اند و با عقل او 
مطابقت ندارند، خوش بیني ها و بدبیني هایي را در ذهن او پدید مي آورند که عقل او را از واقع بیني باز 
مي دارند؛ چراکه عقل او، در حصار حّب و بغض هاي او، قادر به شناخت خوب و بد نیست و مجبور به 
يِء ُيْعِمي  خوب شمردن محبوب ها و بد شمردن مبغوض هاي اوست؛ تا جایي که گفته اند: »ُحبُّ الشَّ
َو ُيِصمُّ«؛ »دوست داشتن یک چیز، کور و کر مي کند«؛ به این معنا که دوست داشتن یک چیز پیش 

از شناخت آن، بر شناخت آن اثر مي گذارد و باعث مي شود که بدي آن، شناخته نشود؛ همچنانکه 
دوست نداشتن یک چیز پیش از شناخت آن، بر شناخت آن اثر مي گذارد و باعث مي شود که خوبي 
آن، شناخته نشود. از این رو، دوست داشتن یا نداشتن یک چیز، پیش از شناخت آن معقول نیست 
و پس از شناخت آن معقول است؛ چراکه دوست داشتن یک چیز، مبتني بر خوبي آن و دوست 
نداشتن یک چیز، مبتني بر بدي آن است و خوبي و بدي، واقعّیاتي بیرون از نفس آدمي هستند که 
از احساسات دروني او تبعّیت نمي کنند. به عالوه، احساسات دروني او، نه تنها با واقعّیت مالزمه اي 
ندارند، بلکه به تعداد آدمیان متعّددند و این چیزي جز تضاد پدید نمي آورد که منشأ نابودي است؛ 
أْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ ۚ؛2  َماَواُت َواْلا چنانکه خداوند فرموده است: َولَِو اتََّبَع الَْحقُّ اأْهَواَءُهْم لََفَسَدِت السَّ
»و اگر حق از أهواء آن ها تبعّیت مي کرد، آسمان ها و زمین و هر که در آن است، نابود مي شد«! از 
این رو، پسندها و ناپسندهاي آدمي، باید تابع شناخت او باشند، نه اینکه شناخت او، تابع پسندها و 
ناپسندهاي او باشد؛ با توجه به اینکه هرگاه شناخت او، تابع پسندها و ناپسندهاي او باشد، ممکن 
است حّقي را نپسندد، پس باطل شمارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأَفُكلََّما َجاَءكُْم َرُسوٌل بَِما 
ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتلُوَن؛3 »آیا هرگاه فرستاده اي براي شما چیزي  َلا َتْهَوٰى اأنُْفُسُكُم اْسَتْكَبْرتُْم َفَفِريًقا َكذَّ

آورد که نفس هاتان نمي پسندد، بزرگي جستید؛ پس برخي را تکذیب کردید و برخي را کشتید؟!« و 
فرموده است: لََقْد ِجْئَناكُْم بِالَْحقِّ َولَِٰكنَّ اأْكَثَركُْم لِْلَحقِّ َكاِرُهوَن؛4 »به درستي که براي شما حق را 
آورده ایم، ولي بیشتر شما حق را خوش نمي دارید«! بل گاه کراهت آدمي از حق، چنان شّدت مي یابد 
که ترجیح مي دهد بمیرد، ولي آن را قبول نکند؛ مانند کساني که خداوند درباره ي آنان فرموده است: 
َماِء اأِو ائِْتَنا بَِعَذاٍب  َذا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك َفاأْمِطْر َعَلْيَنا ِحَجاَرًة ِمَن السَّ َواإِْذ َقالُوا اللَُّهمَّ اإِْن َكاَن َهٰ

1 . بقرة/ 216.
2 . مؤمنون/ 71. 

3 . بقرة/ 87.
4 . زخرف/ 78.
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األِيٍم؛1 »و هنگامي که گفتند: خداوندا! اگر این به راستي حّقي از جانب توست، پس بر ما از آسمان 
سنگي ببار یا ما را عذابي دردناک بیاور«!

]لزوم ترک پيش ذهنيّت ها[ 
به عالوه، رضایت ها و کراهت هاي آدمي، توّقعاتي از حق در ذهن او پدید مي آورند که شناخت 
آن را براي او دشوار مي کنند؛ زیرا این توّقعات ذهني که »پیش ذهنّیت ها« نامیده مي شوند، حق را 
پیش از شناخت آن، مطابق با پسندهاي آدمي انتظار مي برند و هرگاه بر خالف آن ها پدیدار شود، 
باطل مي شمارند. نمونه ي این پیش ذهنّیت ها، پیش ذهنّیت مشرکان بود که توّقع داشتند پیامبر خدا، 
غذا نخورد و در بازار راه نرود و به همراه خود فرشته اي داشته باشد و هنگامي که پیامبر خدا، بر 
َذا  َهٰ َماِل  خالف توّقع آنان ظاهر شد، او را تکذیب نمودند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَقالُوا 
أْسَواِق ۙ لَْوَلا اأنِْزَل اإِلَْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه نَِذيًرا؛2 »و گفتند: این  الرَُّسوِل َياأْكُُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اْلا

پیامبر را چه مي شود که غذا مي خورد و در بازار راه مي رود؟! چرا به سوي او فرشته اي نازل نشد 
تا به همراه او بیم دهنده باشد؟!«؛ یا توّقع داشتند که خداوند خود با آنان سخن گوید یا نشانه اي 
موافق میل آنان بیاید و هنگامي که این توّقع شان برآورده نشد، کافر شدند؛ چنانکه خداوند فرموده 
است: َوَقاَل الَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن لَْوَلا ُيَكلُِّمَنا اللَُّه اأْو َتاأْتِيَنا اآَيٌةۗ  َكَذٰلَِك َقاَل الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم ِمْثَل َقْولِِهْمۘ  
آَياِت لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن؛3 »و کساني که نمي دانند مي گویند: چرا خداوند خود  َتَشاَبَهْت قُلُوُبُهْمۗ  َقْد َبيَّنَّا اْلا

با ما سخن نمي گوید یا نشانه اي برایمان نمي آید؟! کساني که پیش از آنان بودند نیز همین گونه 
گفتند! دل هاشان شبیه هم است! ما نشانه ها را براي گروهي که یقین مي کنند، روشن کرده ایم«؛ 
یا توّقع داشتند که به هر یک از آنان چیزي که به پیامبر داده شده است، داده شود و هنگامي که 
ُيْؤَتىٰ  اأْن  ِمْنُهْم  ُيِريُد كُلُّ اْمِرٍئ  داده نشد، به پیامبر کافر شدند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َبْل 
َرًة؛4 »بل هر یک از آنان مي خواهد که به او نامه هایي جداگانه داده شود« و فرموده  ُصُحًفا ُمَنشَّ

است: َقالُوا لَْن نُْؤِمَن َحتَّىٰ نُْؤَتىٰ ِمْثَل َما اأوتَِي ُرُسُل اللَِّه ۘ؛5 »گفتند: ما ایمان نمي آوریم تا آن گاه 
که آنچه به پیامبران خدا داده شد، به ما نیز داده شود«! در حالي که این توّقعات آنان، هیچ یک 
مبتني بر عقل نبود و تنها از خوش آیندها و ناخوش آیندهاي آنان نشأت گرفته بود. نمونه ي دیگر این 
پیش ذهنیت ها، پیش ذهنیت یهودیان بود که توّقع داشتند پیامبر خاتم، از نسل إسحاق باشد؛ پس 
چون او را از نسل إسماعیل یافتند، انکار کردند؛ چنانکه خداوند درباره ي آنان فرموده است: َوَكانُوا 

1 . اأنفال/ 32.
2 . فرقان/ 7.

3 . بقرة/ 118.
4 . مّدثر/ 52.

5 . اأنعام/ 124.
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ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا بِِهۚ  َفَلْعَنُة اللَِّه َعَلى الَْكاِفِريَن؛1 »و  ِمْن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا َفَلمَّ

پیشتر بر کساني که کافر شدند پیروزي مي جستند، ولي چون چیزي که مي شناختند آنان را آمد، او 
را انکار کردند؛ پس لعنت خداوند بر کافران باد!«؛ یا توّقع داشتند که هر پیامبري، قرباني اي براي 
آنان بیاورد که آتش آن را بخورد و هنگامي که پیامبري آن را نیاورد، او را تکذیب کردند؛ چنانکه 
خداوند فرموده است: الَِّذيَن َقالُوا اإِنَّ اللََّه َعِهَد اإِلَْيَنا األَّا نُْؤِمَن لَِرُسوٍل َحتَّىٰ َياأْتَِيَنا بُِقْرَباٍن َتاأْكُلُُه النَّاُر ۗ؛2 
»کساني که گفتند: خداوند با ما عهد کرده است که به پیامبري ایمان نیاوریم تا آن گاه که براي ما 
قرباني اي بیاورد که آتش آن را بخورد!«؛ در حالي که این توّقعات آنان، مبتني بر عقل نبود و تنها از 
آرزوهاي آنان نشأت گرفته بود؛ چنانکه خداوند فرموده است: تِْلَك اأَمانِيُُّهْم ۗ قُْل َهاتُوا ُبْرَهانَُكْم اإِْن 
كُْنُتْم َصاِدِقيَن؛3 »آن آرزوهاي آنان است؛ بگو برهان خود را بیاورید اگر راست مي گویید«! بدین 

سان، پیش ذهنیت هاي ناشي از خواهش هاي نفساني، شروطي براي شناخت حق تعیین مي کنند 
که در واقع، شناخت حق مشروط به آن ها نیست. به عالوه، با برانگیختن پیش داوري ها، فرصت 
شناخت حق را سلب مي کنند و به عقل، مجالي براي بررسي آن نمي دهند؛ مانند یک قاضي که 
اّدعاي مّدعي را پیش از شنیدن دالیل او، رد مي کند، به دلیل آنکه دوست نمي دارد او راستگو باشد 
از شنیدن  او را پیش  اّدعاي  یا  باشد؛  او راستگو  پایه ي پیش فرض هایش، ممکن نیست که  بر  یا 
دالیل او، مي پذیرد، به دلیل آنکه دوست مي دارد او راستگو باشد یا بر پایه ي پیش فرض هایش، 
ممکن نیست که او دروغگو باشد. همچنانکه بسیاري از مسلمانان، کساني را دوست مي دارند و از 
این رو، هر چیزي که آنان مي گویند یا مي کنند را درست مي پندارند و کساني را دوست نمي دارند 
از این رو، هر چیزي که آنان مي گویند یا مي کنند را نادرست مي پندارند؛ در حالي که خداوند  و 
فرموده است: َوَلا َيْجِرَمنَُّكْم َشَناآُن َقْوٍم َعَلىٰ األَّا َتْعِدلُواۚ  اْعِدلُوا ُهَو اأْقَرُب لِلتَّْقَوٰى؛4 »و دشمن داشتن 
گروهي شما را واندارد که عدالت نورزید؛ عدالت ورزید؛ آن به تقوا نزدیک تر است«! روشن است که 
این پیش داوري، از بزرگ ترین موانع شناخت و مهم ترین اسباب تکذیب حق است؛ چنانکه خداوند 
ُبوا ِمْن َقْبُلۚ  َكَذٰلَِك  َناِت َفَما َكانُوا لُِيْؤِمُنوا بَِما َكذَّ بلندمرتبه فرموده است: َولََقْد َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّ
َيْطَبُع اللَُّه َعَلىٰ قُلُوِب الَْكاِفِريَن؛5 »و به راستي پیامبرانشان برایشان نشانه هاي روشن آوردند، ولي 

آن ها نمي توانستند به چیزي ایمان آورند که از پیش، آن را تکذیب کرده بودند! این گونه خداوند بر 
دل هاي کافران مهر مي نهد«! 

1 . بقرة/ 89.
2 . اآل عمران/ 183.

3 . بقرة/ 111.
4 . مائدة/ 8.

5 . اأعراف/ 101.
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]لزوم تسليم شدن در برابر رضايت و کراهت خداوند[
شّکي نیست که مقتضاي مسلماني، ترک رضایت و کراهت خود و تسلیم شدن در برابر رضایت 
لَُٰهُكْم اإِلٌَٰه َواِحٌد َفَلُه اأْسِلُموا ۗ؛1 »پس خداي  و کراهت خداوند است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َفاإِ
شما خدایي یگانه است؛ پس براي او تسلیم شوید« و فرموده است: َوَما َتَشاُءوَن اإِلَّا اأْن َيَشاَء اللَُّه 
آنکه خداوند پروردگار جهانیان بخواهد«؛ چراکه رضایت و  الَْعالَِميَن؛2 »و نمي خواهید مگر  َربُّ 

کراهت معقول، تابع حسن و قبح چیزهاست و چنانکه روشن شد، حسن و قبح چیزها، تابع خداوند 
است و کسي که رضایت و کراهت خود را بر رضایت و کراهت خداوند مقّدم مي دارد،  مؤمن نیست؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: َفَلا َوَربَِّك َلا ُيْؤِمُنوَن َحتَّىٰ ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ َلا َيِجُدوا 
ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما؛3 »پس نه به پروردگارت سوگند ایمان نمي آورند  ِفي اأنُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

تا آن گاه که تو را در آنچه میانشان درگیرد حاکم سازند و سپس در نفس هاي خود تشویشي از 
آنچه حکم مي کني نیابند و کاماًل تسلیم شوند« و فرموده است: َذٰلَِك بِاأنَُّهْم َكِرُهوا َما اأنَْزَل اللَُّه 
َفاأْحَبَط اأْعَمالَُهْم؛4 »آن به این سبب بود که آنان چیزي که خداوند نازل کرد را خوش نداشتند، 

اأْسَخَط اللََّه َوَكِرُهوا ِرْضَوانَُه  اتََّبُعوا َما  بِاأنَُّهُم  پس اعمال شان را نابود کرد« و فرموده است: َذٰلَِك 
َفاأْحَبَط اأْعَمالَُهْم؛5 »آن به این سبب بود که آنان از چیزي پیروي کردند که خدا را به خشم آورد و 

خشنودي او را ناخوش داشتند، پس اعمال شان را نابود کرد«! 

]تبعات پيروي از اهواء نفساني[
و  عواطف  اوهام،  از  ناشي  پیش فرض هاي  و  پیش ذهنّیت ها  پیش داوري ها،  ترک  بنابراین، 
سالیق، مقّدمه ي شناخت شمرده مي شود و براي تحّقق آن، ضروري است. در حالي که اکنون، 
ذهن مسلمانان، به دنبال صدها سال تبعّیت از ظنون و تأثّر از تبلیغات ظالمان، پر از پیش داوري ها، 
پیش ذهنّیت ها و پیش فرض هایي است که اصلي در اسالم ندارد و به مرور زمان حادث شده و 
رواج یافته، تا جایي که به عنوان مسلّمات پذیرفته شده و تردید در آن ها غیر قابل قبول است. 
آنان بسیار دشوار کرده است؛ چراکه  بدون شک، این فتنه ي عظیمي است که شناخت را براي 
پیش داوري ها، پیش ذهنّیت ها و پیش فرض هاي آنان، به مثابه ي مباني شناخت آنان عمل مي کنند 
و  مي دهند  قرار  تأثیر  تحت  مختلف،  حوزه هاي  در  را  آنان  استنباط هاي  و  استدالل ها  همه ي  و 

1 . حج/ 34.
2 . تکوير/ 29.
3 . نساء/ 65.
4 . محّمد/ 9.

5 . محّمد/ 28.
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مخدوش مي سازند. به عالوه، روحّیه، شخصّیت و فرهنگ آنان را نیز شکل مي دهند و از اسالم 
دور مي نمایند؛ چنانکه روحّیه، شخصّیت و فرهنگ آنان، از عقالنّیت، اخالق و واقع گرایي اسالمي، 
فاصله گرفته و از سفاهت، خشونت و خرافات جاهلي، پر شده و این مصیبتي است که قابل انکار 
نیست. أهواء نفساني، زمام آنان را به دست گرفته و آنان را در زمین به جنبش درآورده است و با 
این وصف، اسالم تنها پوششي بر روي هوس راني هاي آن هاست؛ چنانکه بسیاري از آنان، شرک به 
خدا را توحید و تغلّب1 بر مسلمانان را خالفت و کشتن کودکان را جهاد و سرقت اموال را غنیمت 
نام رضاي خداوند،  به  بفریبند و  را  تا بدین شیوه، مسلمانان  و قتل خویشتن را شهادت مي نامند 
رضاي نفس أّماره را برآورند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن اآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن 
اإِلَّا اأنُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن؛2 »مي خواهند خدا و کساني که ایمان دارند را بفریبند، در حالي که جز 

ۖ َواللَُّه  خودشان را فریب نمي دهند و نمي فهمند« و فرموده است: َولََيْحِلُفنَّ اإِْن اأَرْدنَا اإِلَّا الُْحْسَنىٰ 
لََكاِذُبوَن؛3 »و سوگند مي خورند که مرادي جز خوبي نداشتیم، در حالي که خداوند  اإِنَُّهْم  َيْشَهُد 

آنان دروغگویانند«! گفته می شود کار به جایي رسیده است که فاحشه هایي  شهادت مي دهد که 
از میان آنان، با فتواي منسوب به برخی مفتیان آل سعود، براي زنا با مفسدان در زمین، به سوریه 
و عراق مي روند و نام آن را جهاد نکاح مي نهند تا مایه ي وهن اسالم شوند و به جنگ مسلمانان 
با هم، دامن زنند، در حالي که غرض از جهاد، اقامه ي احکام اسالم است نه اضاعه ي احکام آن 
و کساني که خود روشن ترین احکام آن درباره ي فروج و دماء مسلمانان را ضایع مي کنند، مجاهد 
نیستند، بلکه محارب و مفسد در زمینند! چنانکه کمي دورتر از آنان، مسلمانان مظلوم در فلسطین، 
به دست کافران جّبار کشته و آواره مي شوند و کسي نیست که براي دفاع از آنان، به میدان درآید 
و مسلمانان مستضعف در آفریقاي مرکزي، به دست کافران وحشي، سالخي و سوزانده مي شوند و 
کسي نیست که براي حفظ آنان، اقدام کند؛ چراکه باریکه هاي کوچک فلسطین و دشت هاي گرم 

آفریقاي مرکزي، جّذابّیتي براي این مجاهدان در راه نفس ندارد!
و  افغانستان  عراق،  سوریه،  در  یکدیگر  با  مسلمانان  جنگ هاي  امروز،  که  نیست  شّکي  هیچ 
آن کشته  در  که  تبعًا هر کس  و  است  نفس  هواي  پایه ي  بر  که  اسالم،  پایه ي  بر  نه  پاکستان، 
مي شود، بر خالف پندار خود شایسته ي دوزخ است؛ همچنانکه واضح است کساني که مسلمانان را 
به این جنگ ها تحریض مي کنند، مفسد در زمین اند و قتل آنان، بر هر مسلماني که متمّکن از آن 

باشد، واجب است. 

1 . ]سلطه جويی از راه قهر و غلبه[.
2 . بقرة/ 9.

3 . توبة/ 107.
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حاصل آنکه شناخت، تنها براي کسي میّسر خواهد شد که نفس خود را از حّب و بغض هاي 
بي پایه، خالي کرده باشد و پیش ذهنیت ها و پیش داوري هاي خود را کنار نهاده باشد و پسندها و 

ناپسندهاي خود را بر پسندها و ناپسندهاي خداوند، مبتني ساخته باشد.

4 . دنياگرايي
یکي دیگر از موانع شناخت، »دنیاگرایي« است. منظور از دنیاگرایي، اولوّیت دادن به چیزهایي 
است که آدمي به اقتضاي غرایز خود، براي زندگي دنیا، قطع نظر از زندگي آخرت، به آنها نیازمند 
است و فقدان آن ها، لزومًا به زندگي آخرت زیاني نمي رساند؛ مانند چیزهایي که خداوند در کتاب 
َهَواِت ِمَن النَِّساِء َوالَْبِنيَن َوالَْقَناِطيِر الُْمَقْنَطَرِة ِمَن  خود نام برده و فرموده است: ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
نَْيا؛1 »دوستي دلبستگي ها  أنَْعاِم َوالَْحْرِثۗ  َذٰلَِك َمَتاُع الَْحَياِة الدُّ َمِة َواْلا ِة َوالَْخْيِل الُْمَسوَّ َهِب َوالِْفضَّ الذَّ

از زنان و پسران و ثروت هاي انباشته از طال و نقره و اسب هاي قیمتي و چهارپایان و کشت، براي 
بر  بنا  انسان،  برخورداري زندگي دنیاست«! روشن است که زندگي  این  آراسته شده است؛  مردم 
بر  مقّدمه اي  دنیا،  زندگي  بلکه  نیست؛  دنیا  زندگي  به  محدود  است،  معلوم  و شرع  عقل  از  آنچه 
زندگي آخرت است، بلکه زندگي آخرت نسبت به زندگي دنیا، اصل نسبت به بدل شمرده مي شود؛ 
آِخَرَة لَِهَي الَْحَيَواُن ۚ  اَر اْلا نَْيا اإِلَّا لَْهٌو َولَِعٌب ۚ َواإِنَّ الدَّ ِذِه الَْحَياُة الدُّ چنانکه خداوند فرموده است: َوَما َهٰ
لَْو َكانُوا َيْعَلُموَن؛2 »و این زندگي دنیا جز سرگرمي و بازیچه اي نیست و سراي آخرت بي گمان 

آِخَرَة ِهَي  نَْيا َمَتاٌع َواإِنَّ اْلا ِذِه الَْحَياُة الدُّ همان زندگاني است اگر بدانند« و فرموده است: َيا َقْوِم اإِنََّما َهٰ
َداُر الَْقَراِر؛3 »اي قوم! جز این نیست که زندگي دنیا یک برخورداري است و آن آخرت است که 
سراي ماندگاري است«! البته دوست داشتن چیزهایي که براي زندگي دنیا ضرورت دارند، طبیعي 
آخرت  زندگي  براي  که  از چیزهایي  بیش  آن ها  داشتن  ولي دوست  نمي شود،  بد شمرده  و  است 
ضرورت دارند، طبیعي نیست و بد شمرده مي شود؛ چراکه عقل، زندگي ابدي را بر زندگي موّقت 
ترجیح مي دهد و ثواب یا عقاب بیشتر را بر ثواب یا عقاب کمتر مقّدم مي شمارد. بنابراین،  دوست 
داشتن زندگي دنیا، بد نیست؛ بلکه اولوّیت دادن به آن در برابر زندگي آخرت، بد است و این همان 
تُْؤثُِروَن  َبْل  است:  فرموده  موانع شناخت، شمرده مي شود؛ چنانکه خداوند  از  دنیاگرایي است که 
آِخَرُة َخْيٌر َواأْبَقىٰ؛4 »بلکه زندگي دنیا را ترجیح مي دهید؛ در حالي که آخرت، بهتر  نَْيا؛ َواْلا الَْحَياَة الدُّ

1 . اآل عمران/ 14.
2 . عنکبوت/ 64.

3 . غافر/ 39.
4 . اأعلی/ 16 و 17.
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آِخَرَة؛1 »هرگز؛ بلکه دنیا را  و باقي تر است« و فرموده است: َكلَّا َبْل تُِحبُّوَن الَْعاِجَلَة؛ َوَتَذُروَن اْلا
ُؤَلاِء ُيِحبُّوَن الَْعاِجَلَة َوَيَذُروَن َوَراَءُهْم  دوست مي دارید و آخرت را وا مي گذارید« و فرموده است: اإِنَّ َهٰ
َيْوًما َثِقيًلا؛2 »هرآینه اینان دنیا را دوست مي دارند و روزي گران را پشت سر خود وا مي گذارند« و 
آِخَرِة اإِلَّا َقِليٌل؛3 »آیا  نَْيا ِفي اْلا آِخَرِةۚ  َفَما َمَتاُع الَْحَياِة الدُّ نَْيا ِمَن اْلا فرموده است: اأَرِضيُتْم بِالَْحَياِة الدُّ
به زندگي دنیا از آخرت رضایت یافتید؟! در حالي که زندگي دنیا در برابر آخرت، جز اندکي نیست!«. 

]منشأ دنياگرايي[
روشن است که منشأ این دنیاگرایي، عدم ایمان به زندگي آخرت است؛ چراکه انسان قادر نیست 
چیزي را که براي او یقیني است، فداي چیزي کند که براي او یقیني نیست. از این رو، بیشترین 
دنیاگرایي، در میان کساني دیده مي شود که زندگي آخرت را انکار مي کنند و معتقدند که انسان با 
مرگ، نیست و نابود مي شود. با این وصف، مي توان گفت: پیشرفت هاي ماّدي کافران بعد از انقالب 
اروپا، بیش از آنکه حاصل دانش و کوشش بیشتر آنان باشد، ناشي از پشت کردن آنان به معنوّیت 
و فراموش کردن زندگي آخرت بوده است؛ چراکه آنان به دنبال خستگي از هزار سال عقل ستیزي 
کلیسا، تصمیم به جدایي از دین گرفتند و نظامي عاري از اعتقاد به غیب را طّراحي و ایجاد نمودند 
بر  این نظام جدید ماده گرا که  ادامه مي دهد. نقش  استوار و فزاینده، به حیات خود  که همچنان 
سراسر جهان سایه انداخته،  در گسترش و نهادینگي دنیاگرایي، بسیار روشن و برجسته است؛ چراکه 
این نظام إلحادي، در طول دو قرن گذشته، با بهره گیري از ابزارهاي جدید تبلیغاتي و ایجاد چرخه اي 
غیر طبیعي از عرضه و تقاضا، دنیاگرایي را به فرهنگ رسمي و عمومي جهان، تبدیل کرده است؛ تا 
جایي که حّتي  کشورهاي اسالمي از شمول آن در امان نمانده اند و بیشتر مسلمانان، تحت سیطره ي 
و  فردي  اولوّیت  امروزه  است،  چنانکه مشهود  زیرا  داده اند؛  از دست  را  اسالمي  آخرت گرایي  آن، 
اجتماعي بیشتر مسلمانان، تأمین معیشت و رفاه ماّدي است، در حالي که اولوّیت فردي و اجتماعي 
در اسالم، تأمین آخرت و آرمان هاي اسالمي است که البته هرگاه تأمین شود، معیشت و رفاه ماّدي 

نیز به نحو مناسب و عادالنه، تأمین خواهد شد. 

]تبعات دنياگرايي[
دنیا  بهبود وضعیت  دنیاگرایي،  پي آمد  رایج،  ذهنّیت  بر خالف  که  است  مهم  واقعّیت  این یک 
نیست؛ چراکه دنیاگرایي، پشت کردن به آخرت است و پشت کردن به آخرت، پشت کردن به عدالت 
و ارزش هاي اخالقي است و این نه تنها به بهبود وضعیت دنیا نمي انجامد که در معادله اي معکوس، 

1 . قيامة/ 20 و 21.
2 . اإنسان/ 27.

3 . توبة/ 38.
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به افزایش شکاف طبقاتي و در نتیجه جنگ منجر مي شود؛ در حالي که جنگ، به تنهایي قادر است 
از این رو، مشهود است که دنیاگرایي جدید،  همه ي دست آوردهاي دنیایي را به نابودي بکشاند. 
نتوانسته است مشکالت دنیایي را برطرف کند؛ چراکه هر چند زندگي دنیا را براي اقلّیتي از مردم، 
آسان ساخته، براي اکثرّیت آنان، به مصیبتي غیر قابل تحّمل تبدیل نموده است؛ همچنانکه بنا بر 
آمارهاي رسمي، نیمي از ثروت جهان، در اختیار یک صدم ساکنان آن قرار گرفته است و در هر دقیقه 
ده کودک در جهان، از گرسنگي مي میرند و این خبر خداوند است که فرموده است: َوَمْن اأْعَرَض َعْن 
ِذْكِري َفاإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضْنًكا؛1 »و هر کس از یاد من روي بگیرد، براي او معیشت تنگي خواهد بود«! 

شّکي نیست که دنیاگرایي، پي آمدهاي مصیبت باري دارد، ولي به طور حتم، مهم ترین پي آمد 
به  آنان  اشتغال  مایه ي  از یک سو،  است؛ چراکه  براي شناخت حق  دنیاگرایان  توان  آن، کاهش 
کارهاي دنیوي و تبعًا باز ماندن از تحصیل علم مي شود و از سوي دیگر، باعث نگراني بابت زوال 
داشته هاي دنیوي در صورت شناخت حق و پیروي از آن مي شود که تبعًا از شناخت حق و پیروي 
از آن، باز مي دارد؛ زیرا دنیاگرایان، هنگامي که چیزي الزم براي زندگي دنیا، به اقتضاي تعارض 
دنیا و آخرت، با چیزي الزم براي زندگي آخرت، تعارض مي یابد، تحصیل آن را بر تحصیل دیگري 
ترجیح مي دهند و این بر شناخت آن ها از حق، تأثیر مي گذارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: َذٰلَِك 
آِخَرِة َواأنَّ اللََّه َلا َيْهِدي الَْقْوَم الَْكاِفِريَن؛2 »آن به این سبب بود  نَْيا َعَلى اْلا بِاأنَُّهُم اْسَتَحبُّوا الَْحَياَة الدُّ

که آنان زندگي دنیا را از آخرت دوست�تر داشتند و خداوند گروه کافران را هدایت نمي�کند«! به بیان 
دیگر، اولوّیت دادن به زندگي دنیا، هنگامي که شناخت حق، مستلزم از دست دادن چیزي در زندگي 
دنیاست، آدمي را از شناخت حق باز مي دارد و به انکار آن وا مي�دارد؛ چراکه حق، به مقتضاي کمال 
خود و نقصان آدمي، غالبًا بر خالف امیال آدمي ظهور مي کند، به نحوي که قبول آن، داشته هاي 
دنیوي او را به خطر مي اندازد و این عاملي بازدارنده براي قبول آن است؛ چنانکه خداوند فرموده 
َوتَِجاَرٌة  اْقَتَرْفُتُموَها  َواأْمَواٌل  َوَعِشيَرتُُكْم  َواأْزَواُجُكْم  َواإِْخَوانُُكْم  َواأْبَناُؤكُْم  اآَباُؤكُْم  َكاَن  اإِْن  قُْل  است: 
َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْونََها اأَحبَّ اإِلَْيُكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوا َحتَّىٰ َياأْتَِي 

اللَُّه بِاأْمِرِهۗ  َواللَُّه َلا َيْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِقيَن؛3 »بگو اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان 

و خویشاوندانتان و اموالي که گرد آورده�اید و تجارتي که از کسادش مي�ترسید و خانه�هایي که خوش 
مي�داریدشان، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش خوش�آیندترند، پس متوّقع باشید که 
خداوند کار خود را بیاورد؛ چراکه خداوند چنین گروه فاسقي را هدایت نمي�کند«! همچنانکه به عنوان 

1 . طه/ 124.
2 . نحل/ 107.

3 . توبة/ 24.
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نمونه، از برخي منکران پیامبرش خبر داده و فرموده است: َوَقالُوا اإِْن نَتَِّبِع الُْهَدٰى َمَعَك نَُتَخطَّْف 
ِمْن اأْرِضَنا ۚ؛1 »و گفتند: اگر با تو از هدایت تبعیّت کنیم، از سرزمین خود بیرون مي�شویم«! از اینجا 

دانسته مي�شود که تعلّق هاي به دنیا، هر چه بیشتر باشند، شناخت حق را دشوارتر و هر چه کمتر 
باشند، شناخت آن را آسان�تر مي�کنند و این واقعّیتي محسوس و مجّرب است؛ زیرا هنگامي که حق 
ظهور مي�کند، عادتاً ثروت مندان براي ثروت خود و قدرت مندان براي قدرت خود و قوم�مندان براي 
قوم خود و شهیران براي شهرت خود و وابستگان براي ارباب خود نگران مي شوند و بدین سان، 
هر یک با تعلّقي، از شناخت حق، باز مي مانند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَما اأْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة 
ِمْن نَِذيٍر اإِلَّا َقاَل ُمْتَرفُوَها اإِنَّا بَِما اأْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُروَن؛2 »و در هیچ سرزمیني، بیم دهنده اي نفرستادیم 

مگر آنکه برخوردارانش گفتند: ما به آنچه برایش فرستاده شدید، کافریم«! از این رو، غالبًا فقیران، 
ضعیفان، بي�کسان، گمنامان و آزادگان هستند که حق را مي�شناسند و از آن پیروي مي کنند؛ زیرا 
آنان را ثروت یا قدرت یا قوم یا شهرت یا اربابي نیست که نگرانشان کند و از این جهات، طبقات 
پایین جامعه شمرده مي شوند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َفَقاَل الَْمَلاأ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما 
اأِْي َوَما نََرٰى لَُكْم َعَلْيَنا ِمْن َفْضٍل  نََراَك اإِلَّا َبَشًرا ِمْثَلَنا َوَما نََراَك اتََّبَعَك اإِلَّا الَِّذيَن ُهْم اأَراِذلَُنا َباِدَي الرَّ

َبْل نَُظنُُّكْم َكاِذبِيَن؛3 »برخورداراني از قوم او که کافر شدند گفتند: ما تو را جز انساني مانند خود 

شما  براي  و  نمي�بینیم  هستند  ساده�لوحمان  فرومایگان  که  کساني  جز  را  تو  پیروان  و  نمي�بینیم 
فضیلتي بر خود نمي�بینیم، بلکه شما را دروغگویان مي�پنداریم« و فرموده است: َقالُوا اأنُْؤِمُن لََك 
أْرَذلُوَن؛4 »گفتند: آیا به تو ایمان آوریم، در حالي که فرومایگان از تو پیروي کرده�اند؟!«  َواتََّبَعَك اْلا

يٌَّة ِمْن َقْوِمِه َعَلىٰ َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم اأْن َيْفِتَنُهْم ۚ؛5  و فرموده است: َفَما اآَمَن لُِموَسىٰ اإِلَّا ُذرِّ
»پس به موسي ایمان نیاوردند مگر جواناني از قومش با ترسي از فرعون و برخوردارانشان که آنان 
ُؤَلاِء َمنَّ اللَُّه َعَلْيِهْم ِمْن  را شکنجه کنند« و فرموده است: َوَكَذٰلَِك َفَتنَّا َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لَِيُقولُوا اأَهٰ
اِكِريَن؛6 »این گونه برخي از آنان را با برخي دیگر آزمودیم تا بگویند: آیا  َبْيِنَناۗ  األَْيَس اللَُّه بِاأْعَلَم بِالشَّ

این�ها هستند که خداوند از میان ما بر آنان مّنت نهاده است؟! آیا خداوند به شاکران داناتر نیست؟!«. با 
این وصف، عجیب نیست که وقتي اسالم ظهور کرد، فقیران مّکه آن را پذیرفتند و ثروت مندان مّکه 
با آن دشمني ورزیدند،  مّکه  یاري کردند و قدرت مندان  را  آن  مّکه  نمودند، ضعیفان  انکار  را  آن 

1 . قصص/ 57.
2 . سباأ/ 34.
3 . هود/ 27.

4 . شعراء/ 111.
5 . يونس/ 83.
6 . اأنعام/ 53.
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غریبان مکّه به آن پیوستند و قبیله�داران مّکه در برابرش ایستادند، گمنامان مّکه به آن روي آوردند 
و مشاهیر مّکه از آن روي گرفتند، آزادگان مّکه از آن پیروي کردند و وابستگان مّکه از بزرگانشان 
از  آنان  بر شناخت  نیز منتقل شد و  این روّیه، به مسلمانان  به زودي  پیروي نمودند؛ همچنانکه 
اسالم تأثیر گذاشت؛ زیرا آنان به دنبال سلطه یافتن امویان، قرائتي از اسالم را به رسمیت شناختند 
که تأمین کننده ي منافع قدرت مندان بود و قرائتي دیگر از آن که تأمین کننده ي منافع مستضعفان 
بود را بدعت شمردند. قرائت آنان از اسالم که به زودي عقیده ي اهل سّنت و جماعت اعالم شد، 
بیش از هر چیز مبتني بر عقل گریزي، خبر محوري، جبرگرایي، اهل بیت ستیزي و ظلم پذیري بود که 
از هر لحاظ، مورد حمایت طبقه ي حاکم قرار داشت و حقوق طبقات محروم را به خطر مي انداخت. 
پي آمد این رویکرد در قرن هاي نخستین اسالمي، انحرافي بزرگ در مسیر حرکت مسلمانان بود که 
تا به امروز ادامه یافته و آنان را از اسالم دور ساخته است؛ تا جایي که امروز بیشتر آنان، خصوصًا در 
کشورهاي عربي، به مصرف کنندگان بزرگي تبدیل شده اند که تولیدکنندگان کافر را به ثروت هاي 
عظیم رسانده اند؛ ثروت هاي عظیمي که مستقیم یا از طریق مالیات، در خدمت قدرت مندان کافر 

قرار مي گیرد، تا به پشتوانه ي آن، با اسالم بجنگند و کفر را بر جهان مستولي سازند. 
خود  مسلمانان،  با  جنگ  براي  کافران  درآمد  منابع  مهم ترین  امروز،  که  نیست  شّکي  هیچ 
مسلمانانند؛ چراکه مهم ترین بازار فروش تولیدات کافران، کشورهاي اسالمي است و اگر مسلمانان، 
از خرید تولیدات کافران، خودداري کنند، چرخ اقتصاد آنان به سرعت از حرکت باز مي ایستد. ولي 
واقعّیت آن است که مسلمانان، از خرید تولیدات کافران خودداري نخواهند کرد؛ چراکه قّوت تبلیغات 
از  تبلیغات مسلمانان براي تعلّق به آخرت  از یک سو و ضعف  کافران براي فروش تولیدات شان 
سوي دیگر، عالوه بر فقدان استقالل اقتصادي در کشورهاي اسالمي، زمینه اي براي این کار، باقي 
نگذاشته است. در نتیجه، دنیاگرایي مانند سّمي مهلک، در گوشت و استخوان مسلمانان نفوذ کرده 
و عقل آنان را به سوي مرگ کشانده است. در این میان، از کساني مانند من که سوداي بازگشت به 
اسالم را دارند نیز کاري ساخته نیست؛ چراکه بیشتر مسلمانان، در بحبوحه ي دنیاگرایي هاي خود، 
به کساني مانند من اعتنا نمي کنند و این در حالي است که به طور طبیعي، بازگشت به اسالم، بدون 

همراهي بیشتر مسلمانان، امکان ندارد. 
حاصل آنکه تنها کساني موّفق به شناخت حق و پیروي از آن خواهند شد که بر خالف جریان 

جامعه، وابستگي هاي خود به دنیا را تضعیف و وابستگي هاي خود به آخرت را تقویت کرده باشند.

5 . تعّصب
یکي دیگر از موانع شناخت، »تعّصب« است. منظور از تعّصب، نوعي وابستگي قومي، مذهبي 
یا سیاسي است که مبناي عقلي ندارد و مانع از انصاف در شناخت واقع است؛ به این ترتیب که 
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متعّصب، قوم یا مذهب یا گروه خود را قطع نظر از خوب یا بد بودن آن، به نحوي دوست مي دارد 
که قادر به شناخت خوب یا بد بودن آن بر مبناي عقل نیست. در چنین حالتي، اگر قوم یا مذهب 
یا گروه دیگري، بر مبناي عقل، از قوم یا مذهب یا گروه او برتر باشد، او حاضر به قبول برتري آن 
نیست؛ بلکه با بي انصافي، بر برتري قوم یا مذهب یا گروه خود پاي مي فشارد و واقعّیت را نادیده 
مي گیرد؛ مانند یهودیان که خداوند درباره ي آنان فرموده است: األَْم َتَر اإِلَى الَِّذيَن اأوتُوا نَِصيًبا ِمَن 
َسِبيًلا؛1  اآَمُنوا  الَِّذيَن  ِمَن  اأْهَدٰى  ُؤَلاِء  َهٰ َكَفُروا  لِلَِّذيَن  َوَيُقولُوَن  َوالطَّاُغوِت  بِالِْجْبِت  ُيْؤِمُنوَن  الِْكَتاِب 

و  ایمان مي آورند  و طاغوت  به جبت  که  ندیدي  را  داده شدند  کتاب  از  بهره اي  که  »آیا کساني 
این  هدایت یافته تر هستند؟!«.  آورده اند،  ایمان  که  از کساني  آن ها  که  کافران مي گویند  درباره ي 
همان جانب داري جاهالنه است که چون بر عقل تسلّط مي یابد، آن را از اعتراف به حق باز مي دارد 
و به دفاع از باطل وا مي دارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي قُلُوبِِهُم الَْحِميََّة 
َحِميََّة الَْجاِهِليَِّة؛2 »باري کساني که کافر شدند، در دل هاي خود جانب داري، جانب داري جاهالنه 

قرار دادند«؛ مانند اعراب پیش از اسالم که قبیله ي خود را معیار حق مي دانستند و از آن، حّتي اگر 
ظالم بود، حمایت مي کردند و پس از اسالم نیز، بر پایه ي همین روحیه، رقابت هاي سیاسي نامیموني 
را با بني هاشم پي گرفتند که به بروز اختالف پس از درگذشت پیامبر  و حوادث خونین در 

قرن هاي نخستین اسالمي، منجر شد و امروز نیز با شکلي متفاوت، باقي است. 

]منشأ و تبعات تعّصب[
این محسوس و مجّرب است که تعّصب براي یک چیز، آدمي را به حمایت کورکورانه از آن و 
مقابله با مخالفانش از طریق جدل، کذب و ظلم وا مي دارد؛ در حالي که جدل، کذب و ظلم، هر چند 
مخالفانش را ساکت نماید، عقل را قانع نمي سازد و هیچ ارزشي در نزد آن ندارد؛ چنانکه خداوند 
اإِلَى الَْمْوِت َوُهْم  َتَبيََّن َكاأنََّما ُيَساقُوَن  درباره ي اهل آن فرموده است: ُيَجاِدلُونََك ِفي الَْحقِّ َبْعَدَما 
َيْنُظُروَن؛3 »با تو درباره ي حق پس از روشن شدنش جدال مي کنند، چونانکه گویي به سوي مرگ 

ِن اْفَتَرٰى َعَلى اللَِّه  کشانیده مي شوند، در حالي که تماشا مي کنند« و فرموده است: َفَمْن اأْظَلُم ِممَّ
َكِذًبا لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغْيِر ِعْلٍمۗ  اإِنَّ اللََّه َلا َيْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن؛4 »پس چه کسي ستمکارتر از کسي 

است که بر خدا دروغ مي بندد تا مردم را با غیر علم گمراه کند؟! هرآینه خداوند قوم ستمکاران را 
هدایت نمي کند«! 

1 . نساء/ 51.
2 . فتح/ 26.
3 . اأنفال/ 6.

4 . اأنعام/ 144.
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به نظر مي رسد که تعّصب، ترکیبي از جهل و اهواء نفساني است؛ چراکه متعّصب از یک سو، به 
قوم یا مذهب یا گروه خود جاهل است، به این معنا که بدي هاي آن را نمي شناسد و از سوي دیگر، 
به آن تعلّق خاطر دارد، تا حّدي که مایل به شناخت بدي هاي آن نیست، بلکه با جزمّیتي بي پایه، 
بدي هاي آن را محتمل نمي داند. از این رو، هنگامي که بدي هاي آن به او شناسانده مي شود، آزرده 
مي گردد و واکنشي احساسي نشان مي دهد. شّکي نیست که این حالت، مانع از شناخت حق است، 
ولي با این وصف، در میان مسلمانان، رایج و مشهود است؛ چراکه بسیاري از آنان، به دلیل ناآشنایي 
با ضعف هاي عقاید خود و دلبستگي به آن ها، آماده ي بازنگري در آن ها بر مبناي عقل نیستند و هر 
گونه بازنگري در آن ها ولو بر مبناي عقل را خصمانه و با سوء نّیت مي پندارند و به همین سبب، 
بر نمي تابند و پیشاپیش، مردود مي شمارند و بدتر آنکه این خودفریبي و واقعّیت گریزي را دفاع از 
عقاید خود مي انگارند، در حالي که آن چیزي جز ابراز احساسات نیست و ابراز احساسات، عقاید آنان 
را اثبات نمي کند، بلکه اثبات آن ها مبتني بر عقل است؛ چراکه حق بودن یا نبودن یک عقیده، از 
ذات آن انتزاع مي شود و از احساسات معتقد، تأثیر نمي پذیرد؛ وگرنه هر کس زورش بیشتر و آوازش 
بلندتر بود، عقیده ي او حق تر بود، در حالي که این خالف مشهود و مسلّم است. از اینجا دانسته 
مي شود، کساني که با فریاد زدن و مشت کوبیدن، در پي دفاع از عقاید خودند، در واقع از عقاید 
خود دفاع نمي کنند؛ زیرا فریاد زدن و مشت کوبیدن، عقایدي که بر مبناي عقل، باطل شناخته 
شده اند را حق نمي کنند، بلکه چه بسا بطالن آن ها را آشکارتر مي سازند؛ با توجه به اینکه فریاد 
زدن و مشت کوبیدن، غالبًا هنگامي بروز مي کنند که حّجتي براي ابراز باقي نمانده است، تا فقدان 
آن را پوشیده سازند، در حالي که آن را آشکارتر مي سازند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواإَِذا تُْتَلىٰ 
َناٍت َتْعِرُف ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُروا الُْمْنَكَر ۖ َيَكاُدوَن َيْسُطوَن بِالَِّذيَن َيْتلُوَن َعَلْيِهْم اآَياتَِنا ۗ  َعَلْيِهْم اآَياتَُنا َبيِّ

ُئُكْم بَِشرٍّ ِمْن َذٰلُِكُم ۗ النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن َكَفُروا ۖ َوبِْئَس الَْمِصيُر؛1 »و هنگامي که آیات  قُْل اأَفاأنَبِّ

روشن ما بر آنان خوانده مي شود، در روي کساني که کافر شدند، زشتي را مي بیني! نزدیکند که به 
کساني که آیات ما را بر آنان مي خوانند، حمله کنند! بگو آیا پس شما را به چیزي بدتر از آن خبر 
بدهم؟! آتش که خداوند به کساني که کافر شدند، وعده اش داده و بد جایگاهي است«! در حالي که 
عاقل، به اقتضاي عقل خود، در پي واقعّیت است و از شناخت آن، هر چند بر خالف پندار او باشد، 
آشفته نمي شود، بلکه شادمان مي شود و از کسي که مخالفت آن با پندار او را برایش آشکار ساخته، 
ممنون است؛ چراکه او را احسان کرده و به مرادش رسانده است. با این وصف، جاي تأسف است که 
بسیاري از مسلمانان، درباره ي قوم، مذهب و گروه خود متعّصب اند و تحّمل انتقاد از آن را ندارند؛ تا 
جایي که گنجایشي براي ذکر معایب آن نیست و تملّق از آن الزم شمرده مي شود؛ مانند کساني که 

1 . حج/ 72.
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خداوند درباره ي آنان فرموده است: َلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن بَِما اأَتْوا َوُيِحبُّوَن اأْن ُيْحَمُدوا بَِما لَْم 
َيْفَعلُوا َفَلا َتْحَسَبنَُّهْم بَِمَفاَزٍة ِمَن الَْعَذاِبۖ  َولَُهْم َعَذاٌب األِيٌم؛1 »گمان مبر کساني که به آنچه انجام 

داده اند شادماني مي کنند و دوست مي دارند که به خاطر آنچه نکرده اند ستایش شوند، گمان مبر که 
از عذاب رهایي مي یابند و براي آنان عذابي دردناک است« و کساني که درباره ي آنان فرموده است: 

ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َلا َيْرِجُعوَن؛2 »کر و الل و کورند، پس آنان باز نمي گردند«! 
من با بسیاري از آنان گفتگو کرده ام؛ آنان خیري را بیرون از آنچه شناخته اند، تصّور نمي کنند و 
مي پندارند که فراتر از آنچه به آن رسیده اند، حّقي نیست؛ در حالي که آنچه شناخته اند، غالبًا مبتني 
بر ظن است و چیزي که به آن رسیده اند، عمدتًا قطعي نیست و این به آن معناست که بطالن آن 

محتمل است و با این وصف، جزم به آن معقول نیست. 
این حالت، در برخي کشورهاي مسلمان که از اقوام یا مذاهب گوناگوني شکل گرفته و توسعه ي 
کمتري یافته اند، محسوس تر است؛ چنانکه مثاًل در افغانستان، تعّصب قومي و مذهبي در سایه ي 
تنّوع اقوام و مذاهب، به اندازه اي است که زمینه اي براي تحّقق صلح نیست و شکل گیري یا بقاء 
حاکمّیت واحد، دشوار است و این مسلمانان آن کشور را به مردمي مصیبت زده تبدیل نموده است.

حاصل آنکه تنها کساني قادر به شناخت حق اند که نسبت به قوم، مذهب و گروه خود تعّصب 
نداشته باشند و با عقاید ظّني خود، مانند عقاید قطعي، معامله نکنند و ظرفّیت بازنگري در آن ها و 

تبعًا دست برداشتن از آن ها در صورت مخالفتشان با حق را داشته باشند.

 6 . تکبّر
یکي دیگر از موانع شناخت، »تکّبر« به معناي خودبزرگ پنداري است که در بي نیاز پنداشتن 
خود از شناخت حق نمود مي یابد و به سرکشي از قبول آن مي انجامد؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
نَْساَن لََيْطَغىٰ؛ اأْن َراآُه اْسَتْغَنىٰ؛3 »چنین نیست، هرآینه انسان سرکشي مي کند؛ چون  َكلَّا اإِنَّ اْلاإِ
بیند که بي نیاز شده است«! زیرا کسي که خود را بزرگ تر از چیزي که هست مي پندارد، نیاز خود 
به شناخت را در نمي یابد و تبعًا براي تأمین آن، اقدامي نمي کند و تأمین آن توّسط دیگري را نیز 
منافي بزرگي خویش مي انگارد و نمي پذیرد؛ چنانکه خداوند فرموده است: َكَذٰلَِك َيْطَبُع اللَُّه َعَلىٰ 
كُلِّ َقْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍر؛4 »این گونه خداوند بر هر دل متکّبر جّباري مهر مي نهد« و فرموده است: 

أْرِض بَِغْيِر الَْحقِّ َواإِْن َيَرْوا كُلَّ اآَيٍة َلا ُيْؤِمُنوا بَِها َواإِْن َيَرْوا  َساأْصِرُف َعْن اآَياتَِي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اْلا

1 . اآل عمران/ 188.
2 . بقرة/ 18.

3 . علق/ 6 و 7.
4 . غافر/ 35.
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ُبوا بِاآَياتَِنا َوَكانُوا  َسِبيَل الرُّْشِد َلا َيتَِّخُذوُه َسِبيًلا َواإِْن َيَرْوا َسِبيَل الَْغيِّ َيتَِّخُذوُه َسِبيًلا ۚ َذٰلَِك بِاأنَُّهْم َكذَّ

َعْنَها َغاِفِليَن؛1 »کساني که در زمین به ناحق تکّبر مي ورزند را از نشانه هاي خود باز خواهم داشت 

تا چون نشانه اي را ببینند به آن ایمان نیاورند و چون راه رشد را ببینند آن را راه خویش نگیرند و 
چون راه بدبختي را ببینند آن را راه خویش بگیرند! این به آن سبب است که آنان نشانه هاي ما را 
دروغ شمردند و از آن بي خبر بودند« و فرموده است: اإِنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُوَن ِفي اآَياِت اللَِّه بَِغْيِر ُسْلَطاٍن 
ِميُع الَْبِصيُر؛2 »هرآینه کساني  اأَتاُهْم ۙ اإِْن ِفي ُصُدوِرِهْم اإِلَّا ِكْبٌر َما ُهْم بَِبالِِغيِهۚ  َفاْسَتِعْذ بِاللَِّهۖ  اإِنَُّه ُهَو السَّ

که درباره ي نشانه هاي خدا بدون حّجتي که آنان را آمده باشد مجادله مي کنند، در سینه هاشان جز 
کبري که به آن نمي رسند نیست! پس به خدا پناه ببر؛ چه آنکه او شنواي بیناست«! 

]منشأ تکبّر[
آنچه باعث پیدایش این حالت در انسان مي شود، فضیلتي واقعي یا موهوم است که در او وجود 
دارد و به آن مغرور است؛ چنانکه برخي به نژاد خود مغرورند؛ مانند ابلیس که نخستین متکّبر بود و 
خداوند درباره ي او فرموده است: َقاَل اأنَا َخْيٌر ِمْنُهۖ  َخَلْقَتِني ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطيٍن؛3 »گفت: من 
از او برترم؛ چراکه من را از آتش آفریدي و او را از گل آفریدي« و برخي به حکومت خود مغرورند؛ 
لِي  األَْيَس  َقْوِم  َيا  َقاَل  َقْوِمِه  ِفْرَعْوُن ِفي  مانند فرعون که خداوند درباره ي او فرموده است: َونَاَدٰى 
أنَْهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي ۖ اأَفَلا تُْبِصُروَن؛4 »و فرعون در میان قوم خود آواز داد،  ِذِه اْلا ُمْلُك ِمْصَر َوَهٰ

گفت: اي قوم من! آیا حکومت مصر از آن من نیست و این رودها از زیر من جاري نمي شوند؟! آیا 
پس نمي بینید؟!« و برخي دیگر به ثروت خود مغرورند؛ مانند قارون که خداوند درباره ي او فرموده 
است: اإِنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسىٰ َفَبَغىٰ َعَلْيِهْم ۖ َواآَتْيَناُه ِمَن الُْكُنوِز َما اإِنَّ َمَفاتَِحُه لََتُنوُء بِالُْعْصَبِة 
ِة اإِْذ َقاَل لَُه َقْوُمُه َلا َتْفَرْح ۖ اإِنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ الَْفِرِحيَن؛5 »هرآینه قارون از قوم موسي بود،  اأولِي الُْقوَّ

پس بر آنان ستم کرد و او را از گنجینه ها چیزي دادیم که کلیدهایش گروهي زورآور را به زحمت 
مي انداخت! هنگامي که قومش به او گفتند: شادخواري نکن؛ چراکه خداوند شادخواران را دوست 
نمي دارد« و برخي دیگر به نیروي نظامي خود مغرورند؛ مانند حاکمان سبأ که خداوند درباره ي آنان 
أْمُر اإِلَْيِك َفانُْظِري َماَذا َتاأُْمِريَن؛6 »گفتند: ما  ٍة َواأولُو َباأٍْس َشِديٍد َواْلا فرموده است: َقالُوا نَْحُن اأولُو قُوَّ
دارندگان نیرو و جنگاوراني سخت هستیم و کار در اختیار توست پس بنگر که چه فرمان مي دهي!« 

1 . اأعراف/ 146.
2 . غافر/ 56.
3 . ص/ 76.

4 . زخرف/ 51.
5 . قصص/ 76.

6 . نمل/ 33.
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ا  و برخي دیگر به نیروي بدني خود مغرورند؛ مانند عاد که خداوند درباره ي آنان فرموده است: َفاأمَّ
ًة ۖ اأَولَْم َيَرْوا اأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو اأَشدُّ  أْرِض بَِغْيِر الَْحقِّ َوَقالُوا َمْن اأَشدُّ ِمنَّا قُوَّ َعاٌد َفاْسَتْكَبُروا ِفي اْلا

ًة ۖ َوَكانُوا بِاآَياتَِنا َيْجَحُدوَن؛1 »اّما عاد در زمین به ناحق بزرگي جستند و گفتند: چه کسي  ِمْنُهْم قُوَّ

از ما نیرومندتر است؟! آیا ندیدند خدایي که آنان را آفریده، او از آنان نیرومند تر است؟! و نشانه هاي 
ما را انکار مي کردند« و برخي دیگر به فراواني خود مغرورند؛ مانند کساني که خداوند درباره ي آنان 
پیروزمند«  انبوهي هستیم  ما  ُمْنَتِصٌر؛2 »یا مي گویند که  َجِميٌع  نَْحُن  َيُقولُوَن  اأْم  فرموده است: 
ا  َفَلمَّ آنان فرموده است:  مانند کساني که خداوند درباره ي  به علم خود مغرورند؛  و برخي دیگر 
َناِت َفِرُحوا بَِما ِعْنَدُهْم ِمَن الِْعْلِم َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه َيْسَتْهِزئُوَن؛3 »پس چون  َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّ

پیامبرانشان با نشانه هاي روشن به نزدشان آمدند به چیزي از علم که نزدشان بود شادمان شدند و 
چیزي که استهزائش مي نمودند آنان را فراگرفت«! 

]تبعات تکبّر[
همه ي این کسان، به سبب تکّبر خود، از شناخت حق باز مي مانند؛ چراکه به سبب برخورداري 
خود از یک قّوت، نابرخورداري خود از قّوت هاي دیگر را نادیده مي گیرند و به سبب شیفتگي به 
یک داشته، از نداشته هاي خود چشم مي پوشند؛ وگرنه روشن است که هیچ کس جز خداوند کامل 
نیست و هر کس را قّوتي هست، ضعفي نیز هست و اگر از ضعفي برکنار است، به ضعفي دیگر 
دچار است و عاقل کسي است که از ضعف ها و قّوت هاي خود آگاهي دارد. با این حال، بسیاري از 
مسلمانان به سبب چیزهایي که در دنیا یافته اند متکّبر شده اند و از همه بیشتر به ثروت و قدرت و 
علم خود، مغرورند؛ چراکه من اقشار گوناگون آنان را دیده ام و هیچ یک از آنان را متکّبرتر از اهل 

ثروت، قدرت و علم نیافته ام. 

]تکبّر اهل علم[
بلکه عالمانشان از ثروتمندان و قدرتمندانشان مغرورترند؛ چراکه احترام مسلمانان به آنان بیشتر 
و تملّق شان از آنان شدیدتر است؛ تا جایي که آنان را درباره ي خود به اشتباه انداخته و به این توّهم 
دچار کرده است که از دیگران برترند؛ در حالي که مبناي برتري در اسالم، علم نیست، بلکه تقوا 
است؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنَّ اأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه اأْتَقاكُْم ۚ؛4 »هرآینه گرامي ترین شما نزد 
خداوند باتقواترین شماست« و روشن است که بسیاري از عالمان، باتقوا نیستند؛ چنانکه برخي شان 

1 . فصلت/ 15.
2 . قمر/ 44.
3 . غافر/ 83.

4 . حجرات/ 13.
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به برخي دیگر حسادت مي ورزند، در حالي که خداوند فرموده است: اأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلىٰ َما 
اآَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ۖ؛1 »یا به مردم بر چیزي که خداوند از فضل خود به آنان داده است، حسادت 

مي ورزند« و برخي شان بر برخي دیگر برتري مي جویند، در حالي که خداوند فرموده است: تِْلَك 
أْرِض َوَلا َفَساًدا ۚ َوالَْعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن؛2 »آن سراي  ا ِفي اْلا آِخَرُة نَْجَعلَُها لِلَِّذيَن َلا ُيِريُدوَن ُعلُوًّ اُر اْلا الدَّ

براي  تباهي نمي جویند و عاقبت  نیز  و  بلندي  قرار مي دهیم که در زمین  براي کساني  را  آخرت 
پرهیزکاران است« و برخي شان حقیقت را کتمان مي کنند و به بهاي اندک مي فروشند، در حالي که 
خداوند فرموده است: اإِنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما اأنَْزَل اللَُّه ِمَن الِْكَتاِب َوَيْشَتُروَن بِِه َثَمًنا َقِليًلا ۙ اأولَِٰئَك َما 
َياأْكُلُوَن ِفي ُبُطونِِهْم اإِلَّا النَّاَر َوَلا ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َوَلا ُيَزكِّيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب األِيٌم؛3 »هرآینه 

کساني که آنچه خداوند از کتاب نازل کرد را کتمان مي کنند و به بهایي اندک مي فروشند، آنان در 
شکم هاي خویش جز آتش نمي خورند و خداوند در روز قیامت با آنان سخن نمي گوید و پاکشان 
نمي سازد و برایشان عذابي دردناک است« و برخي شان مسلمانان را از عقاید نادرست و اعمال ناروا 
ْثَم  اْلاإِ َقْولِِهُم  أْحَباُر َعْن  َواْلا بَّانِيُّوَن  الرَّ َيْنَهاُهُم  باز نمي دارند، در حالي که خداوند فرموده است: لَْوَلا 
ْحَت ۚ لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصَنُعوَن؛4 »چرا روحانیان و عالمان، آنان را از عقیده ي ناروا و  َواأْكِلِهُم السُّ

خوردن حرام شان باز نمي دارند؟! هرآینه بد کاري بود که انجام مي دادند!« و برخي شان اموال مردم 
را به ناحق مي خورند و از راه خداوند باز مي دارند، در حالي که خداوند فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن 
وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه ۗ؛5 »اي  ْهَباِن لََياأْكُلُوَن اأْمَواَل النَّاِس بِالَْباِطِل َوَيُصدُّ أْحَباِر َوالرُّ اآَمُنوا اإِنَّ َكِثيًرا ِمَن اْلا

کساني که ایمان آوردید! بسیاري از عالمان و راهبان، هرآینه اموال مردم را به باطل مي خورند و از 
عالمانشان  برخي  از  برخي عوام مسلمانان،  است که  این وصف، مسلّم  با  باز مي دارند«!  راه خدا 
باتقواتر و تبعًا گرامي ترند. بل من هیچ گروهي از مسلمانان را نیافته ام که به اندازه ي عالمانشان 
دوستدار تملّق و ستایش باشد؛ در حالي که خداوند فرموده است: َلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن بَِما اأَتْوا 
َوُيِحبُّوَن اأْن ُيْحَمُدوا بَِما لَْم َيْفَعلُوا َفَلا َتْحَسَبنَُّهْم بَِمَفاَزٍة ِمَن الَْعَذاِبۖ  َولَُهْم َعَذاٌب األِيٌم؛6 »گمان مبر 

کساني که به آنچه انجام داده اند شادماني مي کنند و دوست مي دارند که به خاطر آنچه نکرده اند 
ستایش شوند، گمان مبر که از عذاب رهایي مي یابند و براي آنان عذابي دردناک است«؛ تا جایي 
که بسیاري از آنان باالتر از دیگران مي نشینند و از گوشه ي چشم به آن ها مي نگرند و دست هاي 

1 . نساء/ 54.
2 . قصص/ 83.
3 . بقرة/ 174.
4 . مائدة/ 63.
5 . توبة/ 34.

6 . اآل عمران/ 188.
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باز  خود  درباره ي  یاوه گویي  و  چاپلوسي  از  را  آن ها  و  مي آورند  پیش  بوسیدن شان  براي  را  خود 
نمي دارند و اعوانشان از پیش رویشان مسلمانان را کنار مي زنند و دور مي کنند! چنانکه از باب مثال، 
من خود براي گفتگو به نزد یکي از آنان رفتم و از او خواستم من را در کاري که براي بازگرداندن 
مسلمانان به اسالم آغاز کرده ام حمایت کند، ولي او از فرط تکّبر روي در هم کشید و سکوت کرد 
و ندیم او که موّظف به پاسخگویي به جاي او در این گونه موارد بود، گفت که حضرت ایشان عمر 
خود را براي بازگرداندن مسلمانان به اسالم صرف کرده اند و اکنون تو از راه رسیده اي و مي خواهي 
جاي حضرت ایشان را بگیري؟! گفتم اگر حضرت ایشان عمر خود را براي انجام این کار صرف 
کرده اند، شایسته است از انجام این کار توسط من استقبال کنند، نه اینکه رنجیده شوند؛ چراکه انجام 
این کار توسط من، به حصول غرض حضرت ایشان یاري مي کند و روشن است که من براي گرفتن 
جاي حضرت ایشان نیامده ام، بلکه براي همکاري با حضرت ایشان براي بازگرداندن مسلمانان به 
اسالم آمده ام و شّکي نیست که هر مسلماني را در این راستا وظیفه اي است. گفت که قبله ي انام 
و نایب امام، به همکاري تو نیازي ندارند و این کار، وظیفه ي علماي اعالم و مراجع عظام است، نه 
وظیفه ي امثال تو رجال گم نام! گفتم حضرت ایشان قبله ي کدام انام است و نایب کدام امام که به 
همکاري مسلمانان نیازي ندارد و این علماي اعالم و مراجع عظام را چه کسي تعیین کرده که 
معلوم است من از آنان نیستم؟! پس حضرت ایشان از روي ناراحتي برخاست که برود، به این معنا 
که دیگر حاضر به شنیدن سخنان من نیست و من نیز با او برخاستم. پس به اقتضاي عادت، دست 
خود را پیش آورد تا ببوسم و رفع زحمت کنم، ولي من دست او را به زیر آوردم و به مصافحه بسنده 
کردم و بیرون آمدم، در حالي که او از من خشمگین بود که چرا دستش را نبوسیدم! این حالتي است 
که در بسیاري از عالمان مسلمان مشهود است و حاالتي بدتر از این نیز در برخي از آنان هست که 
ذکر آن مناسبت ندارد. روشن است که با وجود چنین روحیه اي در آنان، امیدي به شناخت آنان از 
حق نمي رود و پیروان آنان نیز به تبع آنان، در تاریکي فرو مي روند. چنانکه وقتي سید جمال الدین 
)د.1314ق( براي برخي عالمان مسلمان نامه هایي نوشت و آنان را به هوشیاري در برابر کافران و 
ایستادگي در برابر استعمار دعوت کرد، بسیاري از آنان جوابي به او ندادند؛ چراکه خود را به بایدها 
و نبایدها آگاه تر از او مي پنداشتند و شأن خود را فراتر از این مي دانستند که مردي گم نام و ناشناس، 
براي آنان تعیین تکلیف کند!1 حتي میرزا حسن شیرازي )د.1312ق( که در آغاز، دعوت او را اجابت 
کرد و به تحریم تنباکو فتوا داد، به زودي از این کار پشیمان شد؛ چراکه پنداشت سید جمال الدین 

1 . براي ملاحظه ی نامه های او به اآنان، نگاه کن به: رشيد رضا، تاريخ الشيخ محّمد عبده، ج1، ص56 
به بعد.
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او را فریب داده است!1 این در حالي است که اهل علم، به دلیل تأثیر بیشتر خود بر جامعه، نیاز 
بیشتري به شناخت حق دارند و در صورت عدم شناخت آن، زیان بیشتري مي بینند و مي رسانند و 
روشن است که ناآشنایي آنان با آن، محال نیست؛ زیرا ممکن است که کسي در بُعدي از ابعاد دین 
متبّحر باشد، ولي در بُعدي دیگر از آن، آگاهي کمتري داشته باشد و غریب نیست که خداوند چیزي 
را از عالمي مشهور پوشیده دارد و براي عالمي دیگر آشکار گرداند که مشهور نیست؛ چنانکه گروهي 
از کافران، نزول قرآن بر محّمد  را با وجود مرداني که در نظر آنان کالن تر از او بودند، عجیب 
ِمَن  َرُجٍل  َعَلىٰ  الُْقْراآُن  َذا  َهٰ َل  نُزِّ لَْوَلا  َوَقالُوا  آنان فرموده است:  شمردند؛ چنانکه خداوند درباره ي 
الَْقْرَيَتْيِن َعِظيٍم؛2 »و گفتند چرا این قرآن بر مرد کالني از دو شهر نازل نشد؟!« و در پاسخ آنان 

نَْيا ۚ َوَرَفْعَنا  فرموده است: اأُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَت َربَِّك ۚ نَْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّ
ا َيْجَمُعوَن؛3 »آیا  َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِريًّا ۗ َوَرْحَمُت َربَِّك َخْيٌر ِممَّ

آنان رحمت پروردگارت را تقسیم مي کنند؟! ما معیشت شان در زندگي دنیا را میانشان تقسیم کردیم 
و پایه ي برخي شان را از برخي دیگر باالتر بردیم تا برخي شان برخي دیگر را به خدمت بگیرند و 
رحمت پروردگارت بهتر از چیزي است که گرد مي آورند«. به عالوه، خداوند پروایي ندارد از اینکه 
خلقي گم نام را واسطه ي هدایت بندگان خود قرار دهد؛ چنانکه فرموده است: اإِنَّ اللََّه َلا َيْسَتْحِيي 
ا الَِّذيَن َكَفُروا  ا الَِّذيَن اآَمُنوا َفَيْعَلُموَن اأنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم ۖ َواأمَّ اأْن َيْضِرَب َمَثًلا َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها ۚ َفاأمَّ

َذا َمَثًلاۘ  ُيِضلُّ بِِه َكِثيًرا َوَيْهِدي بِِه َكِثيًراۚ  َوَما ُيِضلُّ بِِه اإِلَّا الَْفاِسِقيَن؛4 »خداوند  َفَيُقولُوَن َماَذا اأَراَد اللَُّه بَِهٰ

شرم نمي کند از اینکه پشه اي یا چیزي فراتر از آن را مثل قرار دهد؛ اما کساني که ایمان دارند 
مي دانند که آن حّق از جانب پروردگارشان است و اما کساني که کافرند مي گویند خداوند از این مثل 
چه مرادي داشته است؟! بسیاري را با آن گمراه و بسیاري را با آن هدایت مي کند و با آن جز فاسقان 
را گمراه نمي کند«! بل به تجربه ثابت است که بیشتر اولیاء خداوند انسان هایي گم نام بوده اند و با 
این وصف، روي گرفتن از دعوت کسي به سبب گم نام بودن او، بر خالف عقل و احتیاط است. بل 
بناي خداوند بر آن است که بر مستضعفان زمین مّنت نهد و آنان را پیشوایان و وارثان آن قرار دهد؛ 
َونَْجَعَلُهُم  ًة  اأئِمَّ َونَْجَعَلُهْم  أْرِض  اْلا ِفي  اْسُتْضِعُفوا  الَِّذيَن  َعَلى  نَُمنَّ  اأْن  چنانکه فرموده است: َونُِريُد 
الَْواِرثِيَن؛5 »و اراده داریم بر کساني که در زمین ناتوان شمرده شدند مّنت نهیم و آنان را پیشوایاني 

1 . براي اآگاهی از اين ماجرا، نگاه کن به: طباطبايی، نقش سّيد جمال الّدين در بيداری مشرق زمين، ص62 
و 63.

2 . زخرف/ 31.

3 . زخرف/ 32.
4 . بقرة/ 26.

5 . قصص/ 5.



83

مات
قّد

م؛ م
ک

ش ي
بخ

بازگشت به اسالم

قرار دهیم و آنان را وارثان قرار دهیم«. با این وصف، شایسته است که اهل علم، دست از غرور 
جاهالنه بردارند و خود را »بُِكلِّ َشْيٍء َعِليٌم« نپندارند و سخن خداوند را به یاد آورند که فرموده است: 
نَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُءۗ  َوَفْوَق كُلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم؛1 »پایه ي هر کس را که بخواهیم باال مي بریم 
و باالتر از هر داراي علمي، عالمي است«! همچنانکه شایسته است پیروانشان نگویند: ممکن نیست 
که حق از آنان پوشیده بماند و براي کسي جز آنان آشکار شود؛ زیرا این گفتاري دروغ و بي پایه 

است که با عقل و شرع سازگاري ندارد، بلکه بر خالف محسوس و مجّرب است! 

]تکبّر اهل قدرت و ثروت[
این قاعده در مورد اهل قدرت و ثروت نیز صدق مي کند؛ چراکه شناخت حق، با قدرت و ثروت 
مالزمه اي ندارد، بل مشهود است که بیشترین قدرت و ثروت، در اختیار کساني است که بهره ي 
و  قدرت  اعتبار  به  شناخت حق  از  آنان  خودداري  این وصف،  با  و  دارند  شناخت حق  از  کمتري 
ثروت شان، عاقالنه نیست. بل شایسته است که آنان، به اعتبار قدرت و ثروت شان، اهتمام بیشتري 
به شناخت حق داشته باشند، تا مبادا به سبب ناآشنایي با آن و برخورداري از قدرت و ثروت، آسیب 
بیشتري به خود و جامعه برسانند و ناخواسته و نادانسته، مایه ي خسارت مسلمانان بشوند. این به 
آن معناست که قدرتمندان و ثروتمندان مسلمان، باید بیشتر از دیگران به شناخت حق هّمت کنند 
و نباید از بیم کاستي قدرت و ثروت شان، از قبول آن امتناع ورزند؛ چراکه قدرت و ثروت آنان، براي 
این است که سعادت دنیا و آخرت شان را تأمین کند و اگر این کار را نکند،  ارزش و  فایده اي ندارد و 
روشن است که سعادت دنیا و آخرت، در گرو شناخت حق و قبول آن است. همچنانکه منشأ قدرت 
و ثروت در جهان، خداوند است و هر کس که به خداوند بپیوندد، به منشأ قدرت و ثروت در جهان 
پیوسته است، در حالي که هر کس از او جدا شود، از منشأ قدرت و ثروت در جهان جدا شده است و 
َة  این عکس چیزي است که غالبًا پنداشته مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: َمْن َكاَن ُيِريُد الِْعزَّ
ُة َجِميًعا ۚ؛2 »هر کس عّزت مي خواهد، عّزت همه اش براي خداوند است« و فرموده است:  َفِللَِّه الِْعزَّ

َة لِلَِّه َجِميًعا؛3 »آیا نزد آنان عّزت مي جویند؟! در حالي که همه ي  َة َفاإِنَّ الِْعزَّ اأَيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم الِْعزَّ
َلا  الُْمَناِفِقيَن  َولَِٰكنَّ  أْرِض  َواْلا َماَواِت  السَّ َخَزائُِن  َولِلَِّه  است:  فرموده  و  است«  خداوند  براي  عّزت 
َيْفَقُهوَن؛4 »گنجینه هاي آسمان و زمین براي خداوند است، ولي منافقان آگاهي ندارند« و فرموده 

1 . يوسف/ 76.
2 . فاطر/ 10.

3 . نساء/ 139.

4 . منافقون/ 7.
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لُُه اإِلَّا بَِقَدٍر َمْعلُوٍم؛1 »و هیچ چیزي نیست مگر آنکه  است: َواإِْن ِمْن َشْيٍء اإِلَّا ِعْنَدنَا َخَزائُِنُه َوَما نَُنزِّ
گنجینه هایش در نزد ماست و آن را جز به اندازه اي معلوم فرو نمي فرستیم« و فرموده است: َما 
ۖ َوَما ِعْنَد اللَِّه َباٍق ۗ؛2 »آنچه نزد شماست از بین مي رود و آنچه نزد خداست باقي  َيْنَفُد  ِعْنَدكُْم 

مي ماند« و فرموده است: َواللَُّه الَْغِنيُّ َواأنُْتُم الُْفَقَراُء ۚ؛3 »خداوند بي نیاز است و شما فقرا هستید«! 
حاصل آنکه تنها کساني موفق به شناخت حق و التزام به آن مي شوند که خود را به آن نیازمند 
بدانند و دست از تکّبر در برابر آن به سبب داشته هاي خود در دنیا بردارند؛ چراکه بر خالف آنچه 
ممکن است به نظر بیاید، هر چه داشته هاي آنان در دنیا بیشتر باشد، نیاز آنان به شناخت حق و 
التزام به آن بیشتر است و طبعًا هر چه نیاز آنان به آن بیشتر باشد، الزم است که تواضع و طلب 

آنان براي آن بیشتر باشد.

7 . خرافه گرايي
یکي دیگر از موانع شناخت، »خرافه گرایي« است. منظور از خرافه، انگاره اي مخالف با عادت 
است که بنیادي بر عقل و شرع ندارد و روشن است که اندیشیدن بر پایه ي آن، از شناخت حق باز 
مي دارد؛ زیرا خرافه، با آنکه بي بنیادترین انگاره است، گاهي رواج و رسوخي بیش از باورهاي عقلي 
و شرعي دارد و باورهاي عقلي و شرعي را آلوده و سست مي سازد. این در حالي است که بیشتر 
مسلمانان که غالبًا معلومات کافي ندارند، به چنین انگاره هایي مبتال هستند؛ چراکه همه ي مذاهب 
اسالمي کم یا بیش به خرافات آلوده شده اند و با روي آوردن به خیال بافي و رؤیاپردازي در باورهاي 

دیني، از عقالنّیت و واقعّیت گرایي اسالمي فاصله گرفته اند. 

]خرافه گرايي در مسلمانان اهل تصّوف[
خود،  دیني  باورهاي  از  بسیاري  براي  تصّوف،  اهل  مسلمانان  بیشتر  نمونه،  عنوان  به  چنانکه 
مبنایي جز ذوق ندارند و دقیقًا به همین دلیل، براي عقل نقش چنداني در شناخت قائل نیستند 
و مانند سلفیان، آن را حّجت نمي دانند و در مذّمت آن، شعرها مي سرایند؛ چنانکه مثاًل مي گویند: 
»پاي استداللیان چوبین بود/ پاي چوبین سخت بي تمکین بود«4 و منظورشان از استدالل، استدالل 
عقلي است! در حالي که مسلّم است خداوند در کتاب خود بارها استدالل کرده و از استدالل هاي 
پیامبرانش خبر داده و پیامبرش را به استدالل فرمان داده و از کافران خواسته است که اگر استداللي 
دارند بیاورند و مبناي استدالل در همه ي این موارد عقل است. با این وصف، معلوم نیست که اگر 

1 . حجر/ 21.
2 . نحل/ 96.

3 . محّمد/ 38.
4 . مولوي بلخی، مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش 105.
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پاي استداللیان چوبین باشد، پاي دیگران چگونه خواهد بود؛ چراکه عقل استوارترین مبناي شناخت 
است و مباني دیگر سست تر از آنند و شهود که مبناي اهل تصّوف براي شناخت حق شمرده مي شود، 
ابزارهاي  از  اگر به معناي مشاهده ي حق در وراي طبیعت باشد، منافي با عقل نیست، بل یکي 
عقل است که مانند حّس بینایي در خدمت آن قرار مي گیرد و تالش اهل تصّوف براي متعارض 
نشان دادن آن با عقل، مانند تالش اهل حدیث براي متعارض نشان دادن شرع با عقل است که 
واقعّیت ندارد و توّهمي بیش نیست. مگر آنکه منظور از شهود، ذوق ناقص و متغّیر بشري باشد 
که به اقتضاي نقصان و تغّیرش در ذات خود، مي تواند با عقل منافات داشته باشد و دقیقًا به همین 
دلیل، نمي تواند معیار شناخت باشد؛ خصوصًا با توجه به اینکه ذوق انسان ها هرگاه بنیادي بر عقل 
آنان نداشته باشد، به تعداد آنان متعّدد است و تبعّیت از آن، فارغ از آنکه مبنایي ندارد، به اختالف 
آنان مي انجامد که مطلوب نیست. بل مي توان گفت که ذوق با این معنا، همان اهواء نفساني است 
َوَمْن  از موانع شناخت شمرده مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است:  به إحصا در نمي آید و  که 
ِن اتََّبَع َهَواُه بَِغْيِر ُهًدى ِمَن اللَِّهۚ  اإِنَّ اللََّه َلا َيْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن؛1 »و چه کسي گمراه تر از  اأَضلُّ ِممَّ

کسي است که از هواي خود بدون هدایتي از خداوند تبعّیت کند؟! بي گمان خداوند گروه ظالمان را 
هدایت نمي کند«! از اینجا دانسته مي شود که مراد اهل تصّوف از شهود قلبي، آنجا که آن را منافي 
با عقل شمرده اند، ذوق بشري است؛ همچنانکه گاهي آن را »عشق« نامیده اند و به تأکید در ستیز 
با عقل شمرده اند و در ستایش آن و نکوهش عقل، هر چه توانسته اند گفته اند؛ چنانکه از باب مثال، 
گفته اند: »دور بادا عاقالن از عاشقان/ دور بادا بوي گلخن از صبا/ گر درآید عاقلي گو راه نیست/ ور 
درآید عاشقي صد مرحبا«2 یا گفته اند: »من کان له عشق فالمجلس مثواه/ من کان له عقل فإیاه و 
إیانا«3 یا گفته اند: »در صرصر عشق عقل پشه ست/ آنجا چه مجال عقل ها بود«4 یا گفته اند: »عشق 
را اندیشه نبود زانکه اندیشه عصاست/ عقل را باشد عصا یعني که من اعماستم«5 یا گفته اند: »بر 
قاعده ي مجنون سرفتنه ي غوغا شو/ کاین عشق همي گوید کز عقل تبّرا کن«6 یا گفته اند: »عقل 
گوید گوهرم گوهر شکستن شرط نیست/ عشق گوید سنگ ما بستان و بر گوهر بزن«7 یا گفته اند: 

1 . قصص/ 50.
2 . مولوي بلخي، ديوان شمس، غزل 172.

3 . همان، غزل 267.

4 . همان، غزل 724.
5 . همان، غزل 1599.
6 . همان، غزل 1876.
7 . همان، غزل 1959.
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»عشق را با عقل اگر جمع آورند/ سال ها با هم نکوبد هاونش«1 یا گفته اند: »هزیمت همان روز شد 
شاه عقل/ که در شهر تن خیمه زد میر عشق«2 یا گفته اند: »عقل اگر در بارگاه عشق مي الفد چه 
باک/ بر در سلطان سر چندین گدا خواهد شکست«3 یا گفته اند: »قیاس کردم و تدبیر عقل در ره 
عشق/ چو شبنمي است که بر بحر مي کشد رقمي«4 یا گفته اند: »ما را ز منع عقل مترسان و مي 
بیار/ کان شحنه در والیت ما هیچ کاره نیست«5 یا گفته اند: »عقل از سر ناداني با عشق نیامیزد/ 
با شیر ژیان آهو کي پنجه دراندازد«6 یا گفته اند: »هر که را عقل در این راه مربّي باشد/ الجرم 
در حرم عشق نباشد بارش«7 یا گفته اند: »عقل را ره نبود بر در خلوتگه عشق/ عام را بار نباشد به 
سراپرده ي خاص«8 یا گفته اند: »بر اهل عشق فضیلت به عقل نتوان جست/ که عقل و فضل در 
این ره عقیله است و فضول«9 یا گفته اند: »سّر عشق از عقل پرسیدن خطاست/ روح قدسي را چه 
داند اهرمن«10 یا گفته اند: »شوق را بر صبر قّوت غالبست/ عقل را با عشق دعوي باطل است«11 
یا گفته اند: »دانند جهانیان که در عشق/ اندیشه ي عقل معتبر نیست«12 یا گفته اند: »ماجراي عقل 
پرسیدم ز عشق/ گفت معزولست و فرمانیش نیست«13 یا گفته اند: »اي عقل نگفتم که تو در عشق 
نگنجي/ در دولت خاقان نتوان کرد خالفت«14 یا گفته اند: »چو شور عشق درآمد قرار عقل نماند/ 
درون مملکتي چون دو پادشا گنجد«15 یا گفته اند: »عقل را گر هزار حّجت هست/ عشق دعوي 
کند به بطالنش«16 یا گفته اند: »عشق آمد و عقل همچو بادي/ رفت از بر من هزار فرسنگ«17 یا 

1 . اوحدی، ديوان اشعار، غزل 435.
2 . همان، غزل 447.

3 . بيدل دهلوی، ديوان اشعار، غزل 517.
4 . حافظ شيرازی، ديوان اشعار، غزل 471.

5 . همان، غزل 72.
6 . خواجوی کرمانی، ديوان اشعار، غزل 299.

7 . همان، غزل 546.

8 . همان، غزل 571.

9 . همان، غزل 609.
10 . همان، غزل 751.

11 . سعدي شيرازی، غزليات، غزل 72.
12 . همان، غزل 116.
13 . همان، غزل 118.
14 . همان، غزل 136.
15 . همان، غزل 159.
16 . همان، غزل 331.
17 . همان، غزل 344.
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گفته اند: »حدیث عقل در ایام پادشاهي عشق/ چنان شدست که فرمان عامل معزول«1 یا گفته اند: 
»زان گه که عشق دست تطاول دراز کرد/ معلوم شد که عقل ندارد کفایتي«2 یا گفته اند: »رها کن 
عقل را با حق همي باش/ که تاب خور ندارد چشم خفاش«3 یا گفته اند:  »عشق را با عقل نسبت 
کي توان/ شاه فرمان ده کجا دربان کجا«4  یا گفته اند: »عقل را در عشق ویران کن که در درگاه 
دوست/ عاشقان را بار هست و عاقالن را بار نیست«5 و مزخرفاتي دیگر از این دست که ذکرش 
مایه ي  مالل است و نیازي به آن نیست. روشن است که در پس این الفاظ زیبا، معنایي به دست 
نمي آید؛ چراکه عشق اگر به معناي حّب حق است، منافاتي با عقل ندارد، بلکه بالعکس مبتني بر 
عقل است؛ با توجه به اینکه بدون عقل، حّقي شناخته نمي شود تا حّب آن ممکن باشد و حّبي که 

مبتني بر شناخت نیست، هوس است.

]نقش مسلمانان اهل تصّوف در گسترش عقل گريزي[ 
از اینجا مي توان گفت که اهل تصّوف مسلمان در کنار اهل حدیث مسلمان، نقش برجسته اي 
اهل حدیث مسلمان، مرّوج  تفاوت که  این  با  داشته اند؛  میان مسلمانان  در گسترش عقل گریزي 
دین داري خبرگرایانه بوده اند و اهل تصّوف مسلمان، مرّوج دین داري شاعرانه! در حالي که شعر 
به مراتب بي اعتبارتر از خبر ظّني است؛ بل بیشتر آن چیزي جز مغالطه و بازي با الفاظ نیست که 
به سبب آهنگ خود، عقل را ساکت مي سازد، بي آنکه قانع سازد؛ زیرا روشن است که هر سخن 
موزوني، درست نیست و حق را نمي توان با امثال این مزخرفات شناخت؛ چنانکه خداوند این قبیل 
سخنان آراسته و نادرست را »زخرف القول« نامیده و پرداخته ي شیاطین براي فریب یکدیگر در 
نِْس  ا َشَياِطيَن اْلاإِ راستاي دشمني با پیامبران شمرده و فرموده است: َوَكَذٰلَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ نَِبيٍّ َعُدوًّ
َوالِْجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم اإِلَىٰ َبْعٍض ُزْخُرَف الَْقْوِل ُغُروًراۚ  َولَْو َشاَء َربَُّك َما َفَعلُوُهۖ  َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن؛6 

»و بدین سان براي هر پیامبري دشمني از شیاطین انس و جن قرار دادیم که برخي شان سخنان 
آراسته را به برخي دیگر مي رسانند براي فریب، در حالي که اگر پروردگارت مي خواست این کار 
را  فریبنده  زبان بازي هاي  قبیل  این  بل  واگذار«!  مي بافند  آنچه  با  را  آنان  نمي کردند، پس  را 
»لهو الحدیث« نامیده و موجب گمراهي نادانسته از راه خدا و استهزاء آن شمرده و فرموده است: 
لَُهْم  اأولَِٰئَك   ۚ ُهُزًوا  َوَيتَِّخَذَها  ِعْلٍم  بَِغْيِر  اللَِّه  لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل  الَْحِديِث  لَْهَو  َيْشَتِري  َمْن  النَّاِس  َوِمَن 

1 . همان، غزل 351.

2 . همان، غزل 531.
3 . شبستری، گلشن راز، بخش 7 جواب.

4 . فيض کاشانی، ديوان اشعار، غزليات، غزل 5.
5 . همان، غزل 167.

6 . اأنعام/ 112.
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َعَذاٌب ُمِهيٌن؛1 »و از مردم کساني هستند که سخن بیهوده را بر مي گزینند تا نادانسته از راه خدا 

گمراه سازند و آن را به سخره بگیرند؛ آنان را عذابي خوارساز خواهد بود«! 
با این همه، بسیاري از مسلمانان، از شاعران چنان تأثیر پذیرفته اند که از پیامبران، بل گاهي به 
اشعار آنان چنان استناد دارند که به آیات قرآن و نقش سروده هاي آنان در شکل گیري فرهنگ کنوني 
مسلمانان، قابل انکار نیست؛ در حالي که خداوند به روشني از تبعّیت شاعران بر حذر داشته و فرموده 
َعَراُء َيتَِّبُعُهُم الَْغاُووَن؛ األَْم َتَر اأنَُّهْم ِفي كُلِّ َواٍد َيِهيُموَن؛ َواأنَُّهْم َيُقولُوَن َما َلا َيْفَعلُوَن؛2  است: َوالشُّ
»و شاعران را گمراهان پیروي مي کنند! آیا نمي بیني که آنان در هر وادي اي سرگشته اند؟! و آنان 
چیزهایي مي گویند که انجام نمي دهند؟!«. همچنانکه شعر را به پیامبر خویش نیاموخته و زیبنده ي 
ْعَر َوَما َيْنَبِغي لَُه ۚ؛3 »و او را شعر نیاموختیم و زیبنده ي  او ندانسته و فرموده است: َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ
او نیست«؛ بل شاعر شمردن او را توهین تلّقي کرده و منافي با شأن نبّوت او دانسته و فرموده است:  
َوَما ُهَو بَِقْوِل َشاِعٍر ۚ َقِليًلا َما تُْؤِمُنوَن؛4 »و آن گفتار شاعري نیست؛ اندکي ایمان مي آورید«! از 
این رو، گزاف نیست که گفته شود، شاعران مانند ساحران، رقیبان پیامبرانند و دانسته یا نادانسته، 
به معارضه ي با آنان برخاسته اند؛ چراکه با کلمات شیرین و آهنگین خود، خواسته یا ناخواسته تعلیم 
مردمان را بر عهده گرفته اند، در حالي که تعلیم مردمان شأن آنان نیست، بلکه شأن پیامبران است 
و شاعران حق ندارند که تعالیم آنان را با اوهام خود بپوشانند. آیا به عنوان مثال، این معارضه ي با 
پیامبران نیست که شاعري توانا، چونان ساحري چیره دست بگوید: »هش دار که گر وسوسه ي عقل 
کني گوش/ آدم صفت از روضه ي رضوان به در آیي«5؟! در حالي که پیامبران، عقل را معیار شناخت 
و وسیله ي نیل به روضه ي رضوان دانسته اند و آشکارا به تبعّیت از آن فراخوانده اند و روشن است که 
آدم  به تبعّیت از آن، نافرماني خداوند را نکرد، بلکه به تبعّیت از هواي نفس خود این کار را کرد 
و اّدعاي شاعر درباره ي او، بهتاني بیش نیست و با این حال، به قدري زیبا و فریبنده است که غالبًا 
کسي به نادرستي آن توّجه نمي یابد و از نفوذ آن در ضمیر خود، محفوظ نمي ماند! این بدان معناست 
که شاعران، آموزه هایي نادرست را در پوشش عباراتي موزون و دلپسند، به ذهن مسلمانان تزریق 
مي کنند و با نیروي لّفاظي و طّنازي خود، اوهامي بي پایه و سخیف را به عنوان نکاتي حکیمانه و 
ظریف، به آنان مي قبوالنند، در حالي که اصل گفتارشان، هرگاه به نثر درآید و از آرایه هاي رنگارنگ 
برهنه گردد، به هذیاني بیش نمي ماند که معنایي براي آن نیست! از این رو، مسلماناني که حاضر به 

1 . لقمان/ 6.
2 . شعراء/ 224 تا 226.

3 . يس/ 69.
4 . حاقّة/ 41.

5 . حافظ شيرازی، ديوان اشعار، غزل 494.
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ترک عقل نیستند و در عین حال، شعر را دوست مي دارند و براي شاعران تعّصب مي ورزند، ناگزیر 
به تأویل اشعار آنان مي پردازند و براي سخیف ترین سروده هاي آنان، مفاهیمي معقول و قابل قبول 
مي بافند! چنانکه مثاًل سخنان آنان درباره ي بوس و کنار و جماع را بر قرب به حق حمل مي کنند و 
سخنان آنان درباره ي رقص و باده و تغّني را به عبادت خداوند باز مي گردانند، در حالي که برخي از 

تأویل هاشان به غایت بارد1 و برخي از توجیه هاشان حمل بر محال است!
 آري، انصاف آن است که در میان این شاعران یاوه گو، اندک شاعراني نیز بوده اند که شعر را 
بر پایه ي عقل سروده اند و بر تعالیم پیامبران منطبق ساخته اند و روشن است که روي عتاب من، 
با آنان نیست؛ چراکه گفتار آدمي، هرگاه مفهوم صحیح و منطوق زیبا داشته باشد، کامل است و 
کامل، خوب و دوست داشتني است؛ چنانکه خداوند اهل آن را از شاعران گزافه گوي استثنا کرده 
الَِحاِت َوَذَكُروا اللََّه َكِثيًرا َوانَْتَصُروا ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا ۗ  و فرموده است: اإِلَّا الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا اأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن؛2 »مگر کساني که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام 

دادند و خدا را بسیار یاد کردند و پس از آنکه ستم دیدند تالفي جستند و آنان که ستم کردند خواهند 
دانست که به کدامین بازگشت گاه باز مي گردند«! باري آن پریشان گویان کجا و این سنجیده گویان 
کجا که زبان به نکوهش عقل نیالوده اند و ذوق را بر آن مبتني ساخته اند و به پیروي از پیامبران 
شعر سروده اند و از باب مثال، گفته اند: »عقل همي گویدم: موّکل کرد/ بر تن و بر جانت کردگار 
مرا/ نیست ز بهر تو با سپاه هوا/ کار مگر حرب و کارزار مرا!/ سر ز کمند خرد چگونه کشم؟/ فضل، 
خرد داد بر حمار مرا/ دیو همي بست بر قطار سرم/ عقل برون کرد از آن قطار مرا/ غار جهان گرچه 
تنگ و تار شده است/ عقل بسنده است یار غار مرا/ دل ز خرد گشت پر ز نور مرا/ سر ز خرد گشت 
بي خمار مرا/ پیش روم عقل بود تا به جهان/ کرد به حکمت چنین مشار مرا/ بر سر من تاج دین 
نهاد خرد/ دین هنري کرد و بردبار مرا/ از خطر آتش و عذاب ابد/ دین و خرد کرد در حصار مرا«3 
یا گفته اند: »چون و چرا نتیجه ي عقل است بي گمان/ چون و چرا ز جانوران جز تو را کراست؟/ جز 
عقل چیست آنکه بدو نیک و بد ز خلق/ آن مستحق لعنت وین در خور ثناست/ قدر و بهاي مرد 
نه از جسم و فربهي است/ بل مردم از نکو سخن و عقل پر بهاست/ بر جانور بجمله سخن گوي 
جانور/ زان است پادشا که برو عقل پادشاست/ چون تو خداي خر شدي از قّوت خرد/ پس عقل 
بهره اي ز خداي است قول راست/ ملک و بقاست کام تو وین هر دو کام را/ اندر دو عالم اي بخرد 
عقل کیمیاست/ گر تو به دست عقل اسیري خنک تو را/ واي تو گر خردت به دست تو مبتالست/ 

1 . ]خنک و ناساز[.
2 . شعراء/ 227.

3 . ناصرخسرو، ديوان اشعار، قصايد، 5.
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تخم وفاست عقل، به تو مبتال شده است/ گر مر تورا ز تخم وفا برگ و بر جفاست/ عدل است و 
راستي همه آثار عقل پاک/ عقل است آفتاب دل و عدل ازو ضیاست«1 یا گفته اند: »بپرس راه ز 
علم، این نه جاي گمراهیست/ بخواه چاره ز عقل، این نه روز ناچاریست/ به چشم عقل ببین پرتو 
حقیقت را/ مگوي نور تجلّي فسون و طراریست/ بخر ز دکه ي عقل آنچه روح مي طلبد/ هزار سود 
نهان اندرین خریداریست«2 یا گفته اند: »سر بي چراغ عقل گرفتار تیرگي است/ تن بي وجود روح 
پراکنده چون هباست«3 یا گفته اند: »رهنماي راه معني جز چراغ عقل نیست/ کوش پروین تا به 
تاریکي نباشي رهسپار«4 و نکته هایي دیگر از این دست که دل را مي نوازد و عقل را قانع مي سازد. 

]خرافه گرايي در مسلمانان اهل تشيّع[
حاصل آنکه بیشتر اهل تصّوف، خصوصًا با بهره گیري از حربه ي شعر، دوشادوش سلفیان، به 
جنگ با عقالنیت برخاسته اند و زمینه ي خرافه گرایي و دین ورزي خیال پردازانه را در میان مسلمانان 
فراهم ساخته اند و تصویري غیر واقعي از اسالم ارائه داده اند که سخت گمراه کننده است؛ تا جایي 
که تأثیر آنان بر بسیاري از گروه هاي اسالمي، مانند زخمي بر پیکر آن ها، آشکار است و رّد پاي آنان 
در بسیاري از مذاهب مسلمانان، قابل پي گیري است؛ چنانکه به عنوان نمونه، بسیاري از مسلمانان 
از عقالنیت  با فاصله گرفتن  اهل تشّیع، تحت تأثیر حاکمّیت اهل تصّوف در قرن دهم هجري، 
و واقع گرایي اسالمي، عواطف را مبناي دین ورزي خویش ساختند و تصاویري خیالي از پیشوایان 
مسلمان به دست دادند که از حقیقت به دور بود. در واقع آنان که از آغاز، در استقالل از طبقه ي 
حاکم شکل گرفتند و به همین سبب، خلوص بیشتري نسبت به گروه هاي وابسته به طبقه ي حاکم 
پیدا کردند، همواره با پیروي از پیشوایان عقل گراي خود به عقل گرایي اسالمي زبان زد بودند، تا 
آن گاه که گروهي از اهل تصّوف با گرایش هاي شیعي، بر آنان تسلّط یافتند و باورهاي صوفیانه ي 
خود را با باورهاي عقل گرایانه ي آنان درآمیختند و بدین سان،  تشّیع را به تصّوف آلودند. هر چند 
پیش از آنان نیز گروه هایي با گرایش به تشّیع بودند که با روي گرفتن از عقالنیت و واقع گرایي 
اسالمي، زبان به خرافات مي گشودند و خصوصًا درباره ي پیشوایان مسلمان، غلو مي کردند، ولي 
آنان همواره مورد إعراض و مخالفت عالمان اهل تشّیع قرار مي گرفتند و هیچ گاه نمایندگان این 
مذهب شمرده نمي شدند، تا آن گاه که گروهي از آنان با عقبه ي تصّوف، قدرت را به دست گرفتند و 
به باورهاي خرافي آنان رسمّیت بخشیدند و در طول بیش از دو قرن سلطنت، که از سلطنت امویان 

1 . همان، قصيده ی 40.
2 . پروين اعتصامی، ديوان اشعار، قصائد، قصيده ی 12.

3 . همان، قصيده ی 9.
4 . همان، قصيده ی 21.
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با آثار هولناکش طوالني تر بود، تا حّد زیادي عالمان شیعه را با خود همسو ساختند و نوع نگرش 
آنان به پیشوایان اهل بیت را تغییر دادند. البته باور به خالفت پیشوایان اهل بیت، تاریخي به بلنداي 
تاریخ اسالم دارد و از سلطنت اهل تصّوف ناشي نشده است، ولي نوع نگرش اهل تشّیع به آنان 
که مشحون از خرافه گرایي و واقعیت گریزي است، بدون شک از سلطنت اهل تصّوف تأثیر پذیرفته 
است؛ زیرا این اهل تصّوف بوده اند که مرشدان خویش را در جایگاهي فرابشري قرار داده اند و براي 
آنان حاالتي غیر عادي توصیف کرده اند که عقل از تصوّرش متحّیر مي شود! هیچ شّکي نیست که 
اهل تشّیع، تحت تأثیر اوهام آنان، پیشوایان خود را نیمه خدایاني تصّور کرده اند که هاله اي از نور 
به گرد سرهاي آنان است و مردگان را زنده مي کنند و بیماران را شفا مي دهند و حوائج را برآورده 
مي سازند و از هر چه در دل هاست آگاهي دارند و با این وصف، روشن است که آنان را چنان دور 
مي یابند که به پیروي آنان نمي اندیشند و به یاري آنان التفاتي ندارند و مانند کودکان یا پیرزنان، 
به ذکر مصائب آنان و گریستن برایشان بسنده مي کنند و اگر یکي از آنان را چنانکه هست بیابند، 
نمي شناسند؛ چراکه به زعم آن ها، پیشوایان اهل بیت، در ظاهر خویش از دیگران متمایزند و عالوه 

بر این، مانند خداوند »بُِكلِّ َشْيٍء َعِليٌم« و »َعَلىٰ كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر« هستند. 
متأسفانه بیشتر عالمان شان نیز در این زمینه با عوام شان همداستانند؛ چراکه دست کم از بعد 
عالمان واقع گرایي مانند محمد بن حسن بن ولید قمي )د.343ق( و عالمان عقل گرایي مانند محمد 
مانند شریف مرتضي  او  به شیخ مفید )د.413ق( و شاگردان وفادار  نعمان معروف  بن محمد بن 
اهل  پیشوایان  درباره ي  غلوآمیز  پنداره هاي  تدریج  به  )د.460ق(،  طوسي  جعفر  ابو  و  )د.436ق( 
بیت، در ذهن آنان رسوخ کرده و از بعد استیالء صوفیان صفوي، به باورهاي رسمي و رایجشان 
تبدیل شده است؛ تا جایي که امروز بیشتر اهل تشّیع، جز ابراز احساسات درباره ي پیشوایان اهل 
بیت، برداشتي از تشّیع ندارند و جز شعرخواني و گزافه گویي در مدح آن ها به کاري در دین هّمت 
شرمندگي  و  اسالم  وهن  مایه ي  که  مي کنند  کارهایي  آن ها،  در سوگ  برخي شان  و  نمي گمارند 
مسلمانان است. در حالي که بنا بر آنچه از تاریخ ثابت است، پیشوایان اهل بیت، انسان هایي دانا و 
وارسته بوده اند که در ظاهر با دیگران تفاوتي نداشته اند و مّدعي معجزه و علم به غیب نبوده اند و از 
کساني که درباره ي آن ها غلو مي کرده اند، برائت مي جسته اند، همچنانکه از دشمنان خود و کساني 

که منکر فضل شان بوده اند، نفرت داشته اند. 
به هر حال، اکنون خیال پردازي در اهل تشّیع، به قدري نهادینه شده است که اگر مسلماني آنان 
را به سوي واقع گرایي درباره ي پیشوایان اسالم دعوت کند، او را به ناصبي گري مّتهم مي کنند! بل 
خرافه گرایي در آنان به قدري ریشه دوانده است که اگر مصلحي آنان را به سوي اصالح عقیده یا 
عملي دعوت کند، به جاي دالیل عقلي و شرعي، از او معجزه مي طلبند و به جاي قول أحسن، از او 
توّقع کرامت دارند؛ آن هم به صورتي که از هر فال بین دوره گرد یا جادوگر تازه کاري ساخته است! 
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چنانکه من خود نامه هایي براي برخي از آنان نوشتم و آنان را به همراهي با خود براي بازگشت 
به اسالم دعوت کردم و دالیل عقلي و شرعي خود براي لزوم این کار مبارک را ذکر نمودم، ولي 
آنان در جواب من نوشتند که تنها هنگامي با من همراهي خواهند کرد که فکر آنان را بخوانم یا از 
کارهاي پنهان آنان خبر دهم و من ندانستم که بر این جواب آنان بخندم یا گریه کنم؛ چراکه من 
اّدعاي پیامبري نکردم و آنان را به سوي دین جدیدي نخواندم و با این وصف، توّقع معجزه از من 
تنها در ذهني مغشوش و آکنده از خرافات پدید مي آید؛ جداي از آنکه خبر دادن از فکرها و کارهاي 
پنهان، براي اهل فراست و کهانت نیز ممکن است و با این وصف، داللتي بر حّقانیت کسي ندارد! 
همچنانکه برخي از فریب کاران، با سوء استفاده از همین توّقع بي اساس و بهره گیري از شعبده و 
کارهاي غیر عادي، بسیاري از آنان را به گرد خود جمع کرده اند و به تبعّیت از خود در کارهایي غیر 

معقول واداشته اند و مال و جان و آبروي آنان را هزینه ي دعاوي باطل خویش ساخته اند. 

]خرافه گرايي در مسلمانان سلفي[
را  حق  شناخت  و  گرفته  فرا  را  تشّیع  اهل  قلب  که  است  مرگباري  بیماري  این  حال،  هر  به 
براي آنان به غایت دشوار کرده و روشن است که خاستگاه آن، چیزي جز خرافه گرایي نیست. هر 
از مسلمانان را  آنان ندارد و گروه هاي دیگري  چند این قبیل رویکردهاي عامیانه، اختصاصي به 
نیز کم یا بیش، آلوده کرده است؛ تا جایي که حّتي در میان سلفیان نیز با همه ي تنگ نظري و 
سخت گیري شان، خرافات بسیاري وجود دارد و برخي فتاوي که گاهي از مفتیانشان صادر مي شود، 
مانند هذیان است؛ چراکه در میان روایات آنان، خرافات بسیاري راه یافته و عقل ستیزي شان منشأ 
هر بالیي است؛ جداي از آنکه برخي فتاوي شان، به سفارش ظالمان و براي توهین اسالم صادر 
مي شود و مبنایي در روایات شان نیز ندارد، با توجه به اینکه برخي از آنان منافق و مزدور ظالمانند و 

عمداً  بر خدا و پیامبرش دروغ مي بندند.

]جمع بندي موانع شناخت[
حاصل آنکه خرافه گرایي یکي از بزرگ ترین موانع شناخت حق و بازگشت به اسالم است و در 
کنار موانع پیشین، نقش بسیار مهّمي در پیدایش و افزایش مشکالت مسلمانان داشته است. هر چند 
موانع شناخت، منحصر در این هفت مورد نیست و موارد دیگري نیز مي توان براي آن یاد کرد، ولي 
به نظر مي رسد که سایر موارد نسبت به این موارد، جزئي تر هستند و به سادگي مي توانند در ذیل 
آن ها طبقه بندي شوند؛ چنانکه مثاًل انحطاط اخالقي، یکي از بزرگ ترین موانع شناخت و عوامل 
بازدارنده ي مسلمانان از بازگشت به اسالم است و در عین حال، به صورت واضحي، ناشي از جهل، 

دنیاگرایي و اهواء نفساني است. 
به هر حال، آنچه مسلّم است این است که مسلمانان براي شناخت »قول أحسن« و بازگشت به 
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دین خالص، چاره اي جز پیکار با این موانع ندارند و الزم است که با تعاون یکدیگر، نهضت فرهنگي 
گسترده اي را براي مبارزه با جهل، تقلید، اهواء نفساني، دنیاگرایي، تعّصب، تکّبر و خرافه گرایي در 
همه ي مظاهرش، آغاز نمایند و کلیه ي برنامه هاي سیاسي، اقتصادي و تبلیغي خود را بر روي آن 
متمرکز سازند، تا بدین سان زمینه براي اصالح اّمت و تحّقق آرمان اسالم، فراهم گردد. هر چند 
انجام این کار به صورت اجتماعي، به مساعدت حاکمان مسلمان نیاز دارد، در حالي که بیشتر آنان 
در حال حاضر خائن اند و چنین مساعدتي را انجام نمي دهند؛ از این رو، عملي تر آن است که این 
نهضت اصالحي، به صورت فردي آغاز شود؛ به این ترتیب که هر فرد مسلمان، به تنهایي یا با 
همراهي خانواده و دوستانش، این موانع را از خود دور سازد تا هدایت او به حق با مقتضیات موجود 
امکان یابد؛ چنانکه خداوند فرموده است: قُْل اإِنََّما اأِعُظُكْم بَِواِحَدٍة ۖ اأْن َتُقوُموا لِلَِّه َمْثَنىٰ َوفَُراَدٰى ثُمَّ 
َتَتَفكَُّروا ۚ؛1 »بگو شما را تنها به یک چیز پند مي دهم: اینکه براي خداوند دو نفري و به تنهایي 

قیام کنید و سپس بیندیشید« و فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا قُوا اأنُْفَسُكْم َواأْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها 
النَّاُس َوالِْحَجاَرُة؛2 »اي کساني که ایمان آوردید! خودتان و خانواده ي تان را از آتشي که هیزمش 

بر همه ي  آفتاب  مانند  از جانب خداوند  اینکه هدایت  به  توّجه  با  بازدارید«؛  مردم و سنگ است، 
انسان ها مي تابد، ولي تنها کساني از آن بهره مي برند که چشمي بینا و گشاده دارند و حجاب هاي 

مقابل آن را کنار زده اند.

1 . سباأ/ 46.
2 . تحريم/ 6.





خبش دوم
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ضرورت بازگشت به اسالم
و   اسالم  اقامه ي  از یک سو ضرورت  آشکار مي شود که  اسالم هنگامي  به  بازگشت  ضرورت 
این  آشکار شود؛ چراکه هرگاه  در حال حاضر،  توّسط مسلمانان  آن  اقامه ي  دیگر، عدم  از سوي 
اینکه  به  توّجه  با  بي معناست؛  اسالم،  به  بازگشت  درباره ي  گفتن  نشود، سخن  آشکار  مقّدمه  دو 
مایه ي  خاص،  احکامي  و  عقاید  معناي  به  اسالم  که  دارد  ضرورت  هنگامي  اسالم  به  بازگشت 
سعادت مسلمانان در دنیا و آخرت و رستگاري آنان از مشکالت ماّدي و معنوي شان دانسته شود، 
نه آن چنانکه کافران مي پندارند، مایه ي انحطاط فرهنگي، انفعال سیاسي و عقب افتادگي اقتصادي 
مسلمانان؛ چراکه در این صورت، تخلّص از آن ولو با حفظ احترامش در ظاهر، چونانکه برخي از 
دولت هاي مسلمان پي مي گیرند، متعّین است و نداي بازگشت به سوي آن، مطلوب نیست و مورد 
إعراض و مخالفت اسالم گریزان واقع مي شود. همچنانکه هنگامي معنا مي یابد که پذیرفته شود، 
اسالم به عنوان موجبي براي سعادت مسلمانان و رستگاري آنان از مشکالت ماّدي و معنوي شان، 
تاکنون در میان آنان تحّقق نیافته است؛ چراکه اگر در میان آنان تحّقق یافته بود، تبعًا سعادت و 
رستگاري مورد نظر، به حیث ثمره ي ذاتي و قطعي آن، براي آنان تحّقق یافته بود، در حالي که 
مسلّمًا براي آنان تحّقق نیافته و مشکالت آنان در جهات مختلف مشهود است؛ تا جایي که تالش 
براي تبرئه ي آنان از این اتّهام و دفاع از عقاید و اعمالشان، چیزي جز تجاهل و مکابره در برابر 
محسوس نیست؛ چراکه  محسوس است، مشکالت گسترده و عمیقي در میان مسلمانان وجود دارد 
و طبعًا وجود آن ها یا ناشي از عدم کفایت اسالم براي حّل آن هاست و یا ناشي از عدم تحّقق اسالم! 
در این میان، کساني که به اسالم باور ندارند، مي پندارند که آن کفایت الزم براي حّل مشکالت 
حّل  به  قادر  آن  ولي  ساخته اند،  محّقق  را  اسالم  مسلمانان،  که  معنا  این  به  ندارد؛  را  مسلمانان 
این وصف،  با  و  آنان است  افزایش مشکالت  یا  پیدایش  بلکه خود عامل  نیست،  آنان  مشکالت 
چاره اي جز دست برداشتن از آن و روي آوردن به مباني دیگر نیست. از این رو،  آشکارا به جدایي 
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دین از دنیا دعوت مي کنند و اسالم گرایي در جامعه را مانع از تکامل و ترّقي آن مي شمارند و براي 
جایگزین ساختن عقاید و احکام بشري با عقاید و احکام آن مي کوشند. در برابر، کساني که به اسالم 
باور دارند مي دانند که آن دیني کامل و سعادت بخش است و ظرفّیت حّل مشکالت ماّدي و معنوي 
مسلمانان را دارد و اگر تاکنون این مشکالت را حل نکرده، به خاطر آن بوده که تاکنون یا عینش 
چنانکه هست اقامه نشده یا کّل آن با همه ي اجزائش تحّقق نیافته است. از این رو، آنان را چاره اي 
نیست جز اینکه تحّقق عین اسالم و کّل آن را آرمان خود قرار دهند و براي نیل به آن تالش کنند 

و این معناي بازگشت به اسالم است.

ضرورت اقامه ي اسالم
اقامه ي آن را براي نیل به سعادت و  باور دارند و  با کساني است که به اسالم  بي گمان حق 
يَن  رهایي از مشکالت، الزم مي دانند؛ چنانکه خداوند به آن امر کرده و فرموده است: اأْن اأِقيُموا الدِّ
ِفيِه ۚ؛1 »اینکه دین را اقامه کنید و درباره ي آن تفرقه نکنید« و فرموده است: َولَْو  قُوا  َتَتَفرَّ َوَلا 
أَكلُوا ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن َتْحِت اأْرُجِلِهْم ۚ؛2 »و  نِْجيَل َوَما اأنِْزَل اإِلَْيِهْم ِمْن َربِِّهْم َلا اأنَُّهْم اأَقاُموا التَّْوَراَة َواْلاإِ

اگر آنان تورات و انجیل و چیزي که از پروردگارشان به سوي آنان نازل شد را اقامه مي کردند، از 
باالشان و زیر پاهاشان مي خوردند«، ولي چنانکه روشن شد، اقامه ي اسالم به دو صورت ُمکفي و 

محّصل غرض است:

1 . اقامه ي عين اسالم
اقامه ي اسالم، هنگامي موجب نیل به سعادت و رهایي از مشکالت است که عین آن اقامه شود؛ 
با توجه به اینکه همه ي عقاید و احکامي که به اسالم نسبت داده مي شود، از اسالم نیست؛ زیرا 
اسالم یک واقعّیت مستقّل بیروني است که از اراده ي خداوند نشأت گرفته و اراده ي خداوند، متناسب 
با کمال اوست و تبعًا با اراده ي دیگران که ناقص اند، مالزمه اي ندارد و با این وصف،  اراده ي دیگران 
از  اراده ي او، منشأ عقیده و حکم واقع شود و هر عقیده و حکمي که ناشي  نمي تواند در عرض 
اراده ي او نیست، کامل نیست و به همین دلیل، نمي تواند ضامن سعادت و رستگاري انسان باشد. 
با این وصف، بسیار مهم است که عین اسالم، بر کنار از عقاید و احکام ناشي از اراده ي دیگران، در 
جهان اقامه شود؛ زیرا اقامه ي عقاید و احکام ناشي از اراده ي دیگران، هر چند با حسن نّیت و در 
کنار عقاید و احکام اسالم باشد، اقامه ي اسالم نیست و تبعًا ثمرات و نتایج خوب آن را ندارد، بل 
بالعکس تبعات و نتایج بدي دارد که مقتضاي نقص بشري است و ممکن است به دلیل انتسابش 
به اسالم، براي اسالم پنداشته شود و آن را ناکارآمد نشان دهد. از این روست که خداوند به تأکید 

1 . شوری/ 13.
2 . مائدة/ 66.
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يُن الَْخالُِص ۚ؛1 »آگاه باشید که دین خالص براي خداوند است«؛ به این  فرموده است: اأَلا لِلَِّه الدِّ
معنا که دین غیر خالص، براي خداوند نیست و به او نسبت داده نمي شود، اگرچه بخشي از آن، از او 
صادر شده باشد؛ چراکه آنچه از خداوند صادر شده، در واقع یک مجموعه ي پاک بوده و مجموعه ي 
ناپاکي که از آالیش اراده ي خداوند با غیر او برآمده، از او صادر نشده است و با این وصف، وجود 
برخي عناصر اصیل در آن، براي انتسابش به خداوند، کافي نیست؛ چراکه خداوند پاکیزه است و از 
هر چیز غیر پاکیزه، تنزیه مي شود. به عالوه، آن عناصر اصیل، به عناصر دیگر وابسته و پیوسته اند 
ارتباط  را تشکیل مي دهند و به سبب همین آمیختگي و  و در کنار آن ها، یک مجموعه ي واحد 
تنگاتنگ، نتایج مورد اراده ي خداوند را در پي ندارند و با این وصف، گویي که در عمل عناصري 
اصیل نیستند. از این رو، خداوند بودن کّل دین براي او و نه تنها بخش هایي از آن را آرمان اسالم 
يُن كُلُُّه لِلَِّه ۚ؛2 »با آنان بجنگید تا  شمرده و فرموده است: َوَقاتِلُوُهْم َحتَّىٰ َلا َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ

آن گاه که فتنه اي نباشد و دین همه اش براي خدا باشد«!  
از اینجا دانسته مي شود که اسالم، هرگاه به عقاید و احکامي غیر اصیل آمیخته باشد، در کل 
تلفیق عناصر اسالمي و  از  به آن، مجزي نیست؛ زیرا چیزي که  ندارد و عمل  با خداوند  نسبتي 
عناصر غیر اسالمي پدید آمده است، در واقع اسالم نیست، بل اختراع جدیدي است که تسامحًا 
اسالم نامیده مي شود و تبعًا إقامه ي آن، إقامه ي اسالم نیست، اگرچه عرفًا اقامه ي اسالم شمرده 
شود. از این رو، خداوند حّتي به پیامبر خود که معصوم است، اجازه نداده است که عقیده یا حکمي 
ناشي از اراده ي انساني خود را با عقاید یا احکام ناشي از اراده ي الهي او درآمیزد و تهدید کرده است 
که در صورت وقوع کوچک ترین دخالت از ناحیه ي او به عنوان یک انسان، سایر تبلیغات خالص او 
را نادیده مي گیرد و او را به سخت ترین شکل ممکن مجازات مي کند؛ چنانکه فرموده است: َواإِْن 
َثبَّْتَناَك  اأْن  َولَْوَلا  َلاتََّخُذوَك َخِليًلا؛  َواإًِذا   ۖ َغْيَرُه  َعَلْيَنا  لَِتْفَتِرَي  اإِلَْيَك  اأْوَحْيَنا  الَِّذي  لََيْفِتُنونََك َعِن  َكاُدوا 

أَذْقَناَك ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْمَماِت ثُمَّ َلا َتِجُد لََك َعَلْيَنا  لََقْد ِكْدَت َتْرَكُن اإِلَْيِهْم َشْيًئا َقِليًلا؛ اإًِذا َلا

نَِصيًرا؛3 »و نزدیک بود که تو را از چیزي که به تو وحي کردیم فریفته سازند تا جز آن را بر ما 

ببندي و آن گاه البته تو را دوست مي گرفتند؛ و اگر نه این بود که تو را ثابت داشتیم نزدیک بود 
که چیزي اندک به سوي آنان بگرایي؛ آن گاه البته تو را دوچندان در زندگي و دوچندان در مرگ 
برابر ما نمي یافتي«! همچنانکه فرموده است:  مي  چشاندیم و سپس هیچ پشتیباني براي خود در 
اأَحٍد  ِمْن  ِمْنُكْم  َفَما  الَْوتِيَن؛  ِمْنُه  لََقَطْعَنا  ثُمَّ  بِالَْيِميِن؛  ِمْنُه  أَخْذنَا  َلا أَقاِويِل؛  اْلا َبْعَض  َعَلْيَنا  َل  َتَقوَّ َولَْو 

1 . زمر/ 3.
2 . اأنفال/ 39.

3 . اإسراء/ 73 تا 75.



100

کان
 ام

ت و
ور

ضر
م؛ 

دو
ش 

بخ

بازگشت به اسالم

َعْنُه َحاِجِزيَن؛1 »و اگر بر ما برخي گفته  ها را مي بست؛ البته او را با سختي مي گرفتیم؛ سپس رگ 

قلبش را مي بریدیم؛ آن گاه هیچ یک از شما نگه دار او نبودید«! دور نیست که برخورد خداوند با 
لزوم  بر  بارها  باشد! همچنانکه  پیامبرش، در صورتي که مرتکب همین کار شوند، شدیدتر  غیر 
»اخالص دین« به معناي إقامه ي آن به صورت خالص، تأکید کرده، بلکه عبادت خود را مقّید به 
يَن َولَْو َكِرَه الَْكاِفُروَن؛2 »خداوند را با خالص  آن ساخته و فرموده است: َفاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصيَن لَُه الدِّ
ساختن دین برایش، بخوانید اگرچه کافران خوش نداشتند« و فرموده است: ُهَو الَْحيُّ َلا اإِلََٰه اإِلَّا 
يَنۗ  الَْحْمُد لِلَِّه َربِّ الَْعالَِميَن؛3 »او زنده اي است که خدایي جز او نیست؛  ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِلِصيَن لَُه الدِّ

پس او را در حالي که دین را برایش خالص مي سازید بخوانید؛ ستایش براي خدا پروردگار جهانیان 
َلاَة َوُيْؤتُوا  يَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصَّ است« و فرموده است: َوَما اأِمُروا اإِلَّا لَِيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن لَُه الدِّ
َكاَة ۚ َوَذٰلَِك ِديُن الَْقيَِّمِة؛4 »و فرمان داده نشدند مگر به اینکه خداوند را با خالص ساختن دین  الزَّ

برایش حق گرایانه بپرستند و نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند و آن همانا دین راستین است«! 
این به روشني گویاي آن است که عبادت خداوند با دیني که براي او خالص نشده و به غیر عقاید و 
احکام ناشي از او آمیخته است، کفایت نمي کند و متعلّق امر او نیست و از اینجا فساد یا عدم قبول 
اعمالي عبادي که مبتني بر ظّن یا آمیخته به بدعت اند، دانسته مي شود؛ چراکه ظّنیات از اسالم 

نیستند و یک بدعت در عبادت، همه ي آن را باطل مي کند. 

2 . اقامه ي کّل اسالم
افزون بر اقامه ي عین اسالم به صورت خالص و بر کنار از عقاید و احکام غیر حقیقي، اقامه ي 
کّل اسالم به صورت کامل و بر کنار از تجزیه و تبعیض، ضروري است؛ زیرا اسالم، یک مجموعه ي 
مرتبط و به هم پیوسته، مانند یک نظام دقیق و زنجیره ي حلقه در حلقه است که هر جزء آن با نظر 
به جزء دیگرش، تشریع شده، به نحوي که قطع نظر از آن، قابل تشریع نبوده و چه بسا تشریع آن، 
ناقض غرض بوده است؛ مانند دانه هاي تسبیح که هر یک به اعتبار جزئي از کل ساخته شده است 
و هیچ یک به تنهایي ارزشي ندارد و جز در قالب کل سودمند نیست و با این وصف، وجود اجزاء آن، 
در ضمن وجود کّل آن است و با زوال کّل آن، اجزاء آن نیز از بین مي رود. به همین ترتیب، اجزاء 
اسالم نیز به اعتبار کّل آن، تشریع شده است و جز در صورت اقامه ي کّل آن، سودمند نیست، بلکه 
چه بسا در صورت عدم اقامه ي کّل آن، اقامه ي اجزائي از آن به تنهایي، زیانبار است؛ مانند داروهایي 

1 . حاقّة/ 44 تا 47.
2 .  غافر/ 14.
3 . غافر/ 65.

4 . بّينة/ 5.
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که طبیب، با نظر به ترکیب شان با یکدیگر تجویز کرده و استعمال برخي از آن ها جدا از برخي دیگر، 
ُل ِمَن الُْقْراآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنيَن ۙ َوَلا  خطرناک است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َونَُنزِّ
َيِزيُد الظَّالِِميَن اإِلَّا َخَساًرا؛1 »و از قرآن چیزي را نازل مي کنیم که براي مؤمنان درمان و رحمت 

است، در حالي که ظالمان را جز زیان نمي افزاید«! این بدان معناست که قرآن، با آنکه طبعًا مقتضي 
درمان و رحمت است، براي ظالماني که آن را کاًل یا جزئًا اجرا نمي کنند، زیان آور است. از این رو، 
خداوند به پیامبرش هشدار داد که نباید بخشي از احکام اسالم را به خاطر خواهش هاي ظالمان، 
واگذارد و فرمود: َواْحَذْرُهْم اأْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما اأنَْزَل اللَُّه اإِلَْيَك ۖ؛2 »و از آنان بر حذر باش که 
تو را از برخي از آنچه خداوند به تو نازل کرد باز ندارند«؛ همچنانکه پس از فرو فرستادن حکمي 
از احکام اسالم در پایان عمر پیامبرش، او را به تبلیغ آن فرمان داد و به حسب ظاهر تهدید نمود 
که در صورت عدم تبلیغ آن، کّل رسالتش را تبلیغ نکرده است، چنانکه فرمود: َيا اأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ 
َما اأنِْزَل اإِلَْيَك ِمْن َربَِّك ۖ َواإِْن لَْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَسالََتُه ۚ َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ۗ اإِنَّ اللََّه َلا َيْهِدي 

الَْقْوَم الَْكاِفِريَن؛3 »اي پیامبر! چیزي که از پروردگارت به تو نازل شد را تبلیغ کن؛ چراکه اگر نکني، 

رسالتش را تبلیغ نکرده اي و خداوند تو را از مردمان پاس مي دارد! بي گمان خداوند گروه کافران 
را هدایت نمي کند«! همچنانکه وقتي پیامبرش در پایان عمر خود، آن حکم را تبلیغ نمود، فرمود: 
ْسَلاَم ِديًنا ۚ؛4 »امروز دین تان  الَْيْوَم اأْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َواأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت لَُكُم اْلاإِ
را برایتان کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسالم را به عنوان دین، برایتان پسندیدم«؛ به این 
معنا که تا پیش از آن روز و تبلیغ حکم مذکور که واپسین حکم اسالم بود، دین براي مسلمانان 
کامل و نعمت براي آنان تمام نبود و خداوند هنوز اسالم را براي آنان به عنوان دین، نپسندیده بود؛ 
چراکه او کامل است و تبعًا دین کامل را مي پسندد و اسالم ناقص که جزئي از اجزاء آن کم است 
را براي مسلمانان نمي پسندد؛ چراکه چنین اسالمي، به دلیل نقصان خود، نمي تواند پیروانش را به 
کمال برساند، بلکه به دلیل فقدان انسجام و هماهنگي میان اجزائش، زمینه ساز تضاد و فساد است 
و با این وصف، التزام به اسالم ناقص، از عدم التزام به اسالم، اگر خطرناک تر نباشد، کم خطرتر 
نیست؛ همچنانکه مسلمانان، در بسیاري از زمینه ها مشکالت بزرگ تري نسبت به دیگران دارند و 
این به سبب التزام آنان به اسالم ناقص است. البته واضح است که این به معناي لزوم دست کشیدن 
از اسالم نیست، بلکه بالعکس به معناي لزوم إقامه ي آن به صورت کامل است؛ چراکه خداوند به 
اقتضاي کمال خود، آن را کامل ساخته و از کمال آن خبر داده است و اگر نقصاني در آن پدید آمده 

1 . اإسراء/ 82.

2 . مائدة/ 49.

3 . مائدة/ 67.
4 . مائدة/ 3.
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که موجب عدم تکامل مسلمانان شده، ناشي از خداوند نبوده، بلکه از خود مسلمانان نشأت گرفته 
است؛ چراکه آنان، بخش هایي از اسالم را گرفته و بخش هایي از آن را رها کرده اند و همه ي آن را 
به صورت کامل بر پا نداشته اند، در حالي که خداوند به روشني از این کار بر حذر داشته و فرموده 
است: اأَفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض الِْكَتاِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍضۚ  َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذٰلَِك ِمْنُكْم اإِلَّا ِخْزٌي ِفي الَْحَياِة 
ا َتْعَملُوَن؛1 »آیا به بخشي از کتاب  وَن اإِلَىٰ اأَشدِّ الَْعَذاِب ۗ َوَما اللَُّه بَِغاِفٍل َعمَّ نَْيا ۖ َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُيَردُّ الدُّ

کاري مي کند  چنین  که  از شما  کافر مي شوید؟! سزاي کسي  دیگر  بخشي  به  و  مي آورید  ایمان 
چیست جز خواري در زندگي دنیا و اینکه در روز قیامت به اشّد مجازات بازگردانده شوند و خداوند 
از آنچه مي کنید بي خبر نیست«! روشن است که خواري مسلمانان در زندگي دنیا، پي آمد همین 
عمل گزینشي به اسالم است و با این وصف، بازگشت آنان به اشّد مجازات در آخرت، بنا بر وعده ي 
خداوند حتمي است. همچنانکه خداوند به صراحت، کساني که رویکردي تبعیض آمیز در حوزه ي 
دین دارند را تهدید کرده و عمل به برخي اجزاء قرآن جداي از برخي اجزاء دیگرش را ناروا شمرده 
و فرموده است: َكَما اأنَْزلَْنا َعَلى الُْمْقَتِسِميَن؛ الَِّذيَن َجَعلُوا الُْقْراآَن ِعِضيَن؛ َفَوَربَِّك لََنْساألَنَُّهْم اأْجَمِعيَن؛ 
َيْعَملُوَن؛2 »همچنانکه بر جدا کنندگان نازل کردیم؛ همانان که قرآن را بخش بخش  ا َكانُوا  َعمَّ

مي کنند؛ پس به پروردگارت سوگند که از همه ي آنان بازخواست مي کنیم؛ درباره ي کاري که انجام 
مي دادند«! بل کساني که دین خود را تجزیه کرده اند و همه ي آن را به عنوان واحدي بسیط بر پا 
قُوا ِديَنُهْم َوَكانُوا ِشَيًعا لَْسَت  نداشته اند، از پیامبر خود بیگانه شمرده و فرموده است: اإِنَّ الَِّذيَن َفرَّ
ُئُهْم بَِما َكانُوا َيْفَعلُوَن؛3 »هرآینه کساني که دین خود را  ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء ۚ اإِنََّما اأْمُرُهْم اإِلَى اللَِّه ثُمَّ ُيَنبِّ

پاره پاره کردند و گروه گروه شدند، تو را با آنان کاري نیست! کارشان تنها با خداوند است و آن گاه 
آنان را به کاري که مي کردند آگاه خواهد کرد«! 

حاصل آنکه اقامه ي اسالم، هنگامي موجب نیل به سعادت و رهایي از مشکالت است که همه ي 
آن به منزله ي حکمي واحد، اقامه شود؛ با توجه به اینکه اسالم حقیقتًا نیز حکمي واحد است و اجزاء 
موجود در آن، مانند اجزاء موجود در یک دستگاهند که به رغم تعّدد، دستگاهي واحد را به وجود 
مي آورند و عدم کارکرد هر یک از آن ها، بر کارکرد سایر اجزاء تأثیر مي گذارد و کّل دستگاه را از 

حرکت باز مي دارد. 

]امکان اقامه ي کّل اسالم[
ممکن است پنداشته شود که عمل به کّل اسالم، ممکن نیست و با این وصف، چاره اي جز عمل 

1 . بقرة/ 85.
2 . حجر/ 90 تا 93.

3 . اأنعام/ 159.
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به جزئي از آن وجود ندارد و هرگاه عمل به جزئي از آن مجزي نباشد، بي چارگي پدید مي آید که 
ممکن نیست؛ اما روشن است که این پنداري واهي است؛ چراکه مسلّمًا خداوند به اقتضاي حکمت 
و رحمتش، چیزي را در اسالم قرار نداده است که عمل به آن مقدور نباشد؛ بل قرار دادن چیزي در 
اسالم، با هدف عمل به آن بوده و روشن است که قرار دادن چیزي در اسالم که عمل به آن مقدور 
نیست، عبث است و با این وصف، از خداوند صادر نمي شود. به عالوه، تردیدي نیست که خداوند 
به همه ي اسالم و نه تنها بخشي از آن، امر کرده و واضح است که امر او به محال، محال است؛ 
چراکه با حکمت او منافات دارد. وانگهي در کّل اسالم چیزي اّدعا نشده است که عقیده یا عمل 
به آن، ذاتًا محال باشد. با این حال، تنها وجهي که مي توان براي عدم امکان عمل به کّل اسالم 
یاد کرد، عدم امکان علم به کّل آن است؛ با توجه به اینکه علم به کّل اسالم، براي عمل به کّل 
آن ضروري است و البته تنها براي کسي ممکن است که آن را تشریع کرده است و با این وصف، 
علم مسلمانان به کّل آن و تبعًا عملشان به کّل آن، ممکن نیست. اما حق آن است که این وجه نیز 
مردود است؛ چراکه مسلّمًا خداوند، عمل به کّل اسالم را بر مسلمانان واجب ساخته است و با این 
وصف، از توّقف آن بر علم به کّل اسالم، تنها لزوم تعلیم کّل اسالم بر خداوند الزم مي آید، نه رفع 
وجوب عمل به کّل آن؛ به این معنا که با توجه به لزوم عمل به کّل اسالم و توّقفش بر علم به کّل 
آن و انحصار ذاتي این علم به خداوند، بر خداوند الزم است که به نحوي از انحاء، علم به کّل آن 
را براي مسلمانان ممکن کند تا عذري در برابر او براي عمل نکردن به کّل اسالم و تبعًا وقوع در 
شقاوت و مشکالت، نداشته باشند. روشن است که این تعلیم، اجتناب ناپذیر و قطعي است و با این 
وصف، به دو صورت ممکن است: یا خداوند همه ي مسلمانان را مستقیمًا به کّل اسالم عالم مي سازد 
و یا برخي از آنان را براي این امر بر مي گزیند تا دیگران به نحو غیر مستقیم، علم به کّل اسالم 
را از آنان فرا گیرند. از آنجا که مسلّم است خداوند همه ي مسلمانان را مستقیمًا به کّل اسالم عالم 
نساخته، معلوم مي شود که برخي از آنان را به کّل اسالم عالم ساخته و تبعًا بر دیگران واجب است 
که آنان را بشناسند و از آنان تعلیم پذیرند. آنان، با توجه به اینکه علم به کّل اسالم اختصاص به 
خداوند دارد، ناگزیر یا پیامبرند که علم به کّل اسالم را مستقیمًا از خداوند تلّقي کرده اند و یا مرتبط 
به پیامبرند که علم به کّل اسالم را غیر مستقیم و از پیامبر دریافت نموده اند و چنین کساني، به 
اعتبار نیابتشان از خداوند در تعلیم کّل اسالم، خلیفه ي خداوند در میان مسلمانان شمرده مي شوند. 
از اینجا دانسته مي شود که خداوند در زمین خلیفه اي را قرار داده است؛ چنانکه به عنوان روّیه ي 
أْرِض َخِليَفًة ۖ؛1 »من در زمین خلیفه اي را  خود، از آن یاد کرده و فرموده است: اإِنِّي َجاِعٌل ِفي اْلا
قرار دهنده ام« و روشن است که این خلیفه، هرگاه عالم به کّل اسالم و مکلّف به تعلیم آن باشد، 

1 . بقرة/ 30.
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مي تواند کّل آن را به مسلمانان تعلیم دهد و قابل عمل توّسط آنان گرداند و روشن است که با 
این وصف، تعلّم از او بر مسلمانان واجب خواهد بود. از این مبنا الزم مي آید که زمین هیچ گاه از 
چنین خلیفه اي خالي نباشد؛ چراکه خلّو او، هر چند براي زماني کوتاه، مستلزم عدم امکان علم و 
تبعًا عمل به کّل اسالم در آن زمان است و از آنجا که این عدم امکان، مستند به خداوند و موجب 
خسارت مسلمانان است، ممکن نیست و خداوند از آن تنزیه مي شود. آري، هرگاه چنین خلیفه اي 
در میان مسلمانان قرار داده شده باشد، ولي آنان به سبب تقصیر خود، او را نشناسند و متمّکن از 
تعلیم نگردانند، ایرادي بر خداوند وارد نخواهد بود و در این صورت، بي چارگي آنان ممکن خواهد 
بود؛ چراکه بي چارگي، هرگاه ناشي از فعل مسلمانان و نه ناشي از فعل خداوند باشد، ممکن است؛ 
به این صورت که عمل به جزئي از اسالم به سبب تقصیر آنان در تحصیل مقّدمات آن، غیر ممکن 
و عمل به سایر اجزاء اسالم بدون عمل به آن، غیر مجزي باشد؛ هر چند چنین حالتي، با توجه به 
امکان ترک تقصیر براي مسلمانان، قابل رفع خواهد بود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ُضِرَبْت 
لَُّة اأْيَن َما ثُِقُفوا اإِلَّا بَِحْبٍل ِمَن اللَِّه َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوَباُءوا بَِغَضٍب ِمَن اللَِّه َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم  َعَلْيِهُم الذِّ

الَْمْسَكَنُة ۚ؛1 »ذلّت بر آنان زده شد هر جا که یافت شوند مگر نزد ریسماني از خدا و ریسماني از 

ُر  مردم و به خشمي از خدا دچار آمدند و بي چارگي بر آنان زده شد« و فرموده است: اإِنَّ اللََّه َلا ُيَغيِّ
َما بَِقْوٍم َحتَّىٰ ُيَغيُِّروا َما بِاأنُْفِسِهْم ۗ؛2 »بي گمان خداوند چیزي را براي قومي دگرگون نمي کند تا آن 

گاه که آنان چیزي که در خودشان است را دگرگون کنند«! 
 خالصه آنکه إقامه ي کّل اسالم به همان اندازه که ضروري است، ممکن است؛ جز آنکه در 
گرو علم به کّل آن است و علم به کّل آن، براي شارع آن ممکن است و ناگزیر از او اخذ مي شود 
و او یا آن را به همه ي اهل اسالم داده که نداده است و یا آن را به برخي از آنان بخشیده است تا 
دیگران از آن ها اخذ کنند و قهراً همین کار را کرده، چراکه کار دیگر را نکرده است و با این وصف، 
شناخت آن ها براي علم به کّل اسالم، ضروري است و به همین دلیل نیز ممکن است؛ به این معنا 
که ناگزیر، اسباب الزم براي شناخت آن ها از خداوند صادر شده و قابل تتّبع است؛ همچنانکه طرق 
الزم براي دسترسي به آن ها توّسط خداوند جعل شده و قابل پیگیري است و این چیزي است که 

درباره ي آن سخن گفته خواهد شد إن شاء اهلل.

 ]مشروط بودن اقامه ي برخي اجزاء اسالم به اقامه ي کّل آن[
از اینجا دانسته مي شود که اقامه ي جزئي از اسالم به تنهایي، در حالي که سایر اجزاء آن اقامه 
نمي شود، محّل اشکال است؛ چراکه هر جزء اسالم، به اعتبار اقامه ي کّل آن و متناسب با اجزاء 

1 . اآل عمران/ 112.
2 . رعد/ 11.
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دیگرش تشریع شده و تبعًا هنگامي سودمند و قابل اقامه است که اجزاء مرتبط با آن اقامه شده 
باشد؛ با توجه به اینکه اجزاء اسالم، الزم و ملزوم یکدیگرند و بر هم اثر مي گذارند و از هم اثر 
مي پذیرند و هرگاه برخي اقامه نشوند، اقامه ي برخي دیگر بي فایده، بلکه احیانًا زیانبار خواهد بود. 
چنانکه به عنوان مثال، احکام جزایي اسالم، به اعتبار تحّقق کامل اسالم و متناسب با زمان و مکاني 
جعل شده اند که سایر احکام اسالم، به عنوان عواملي بازدارنده، جریان یافته اند و با جریان آن ها، 
موجبي براي ارتکاب جرایم نیست و تبعًا ارتکاب آن ها در این وضعیت، غیر طبیعي و مستلزم جزاي 
مقّرر است. چنانکه مثاًل حکم قطع دست سارق، به اعتبار تحّقق کامل اسالم و متناسب با زمان و 
مکاني جعل شده که احکام اقتصادي اسالم و اقدامات پیشگیرانه ي آن از قبیل توزیع عادالنه ي 
ثروت و مالیاتي چون زکات و خمس، اقامه شده است؛ نه زمان و مکاني که احکام اقتصادي اسالم 
اقامه نشده و توزیع ثروت ظالمانه است و مالیاتي مانند زکات و خمس، چنانکه باید پرداخته نمي شود 
و تبعًا مقتضي براي سرقت وجود دارد و مانع آن مفقود است. این به آن معناست که اگر کسي در 
زمان حاکمّیت غیر اسالم و مکاني که احکام عیني و عمومي آن اجرا نمي شود، مرتکب سرقت شود، 
مستحّق جزاي مقّرر براي سرقت نیست و إعمال آن در حّق او، غیر عادالنه و مخالف با مقصود 
شارع است. همچنانکه إجراي سایر احکام جزایي، منوط به تحّقق حکومت اسالمي و اجراي عین و 
کّل احکام اسالم است و پیش از آن، مفید و متناسب نیست؛ چراکه خداوند این احکام را براي إجرا 
در حکومت خویش و متناسب با زمان و مکاني تشریع کرده است که کسي از جانب او، با علم کامل 
به همه ي آن و توانایي کامل براي تطبیق آن بر مصادیقش، زمام امور را در دست دارد و بر پایه ي 
آن، حکومت او را إعمال مي کند و عدالت او را متجلّي مي سازد؛ همچنانکه مجري اصلي احکام در 
وقت نزول، پیامبر بوده و این واقعّیت در تشریع آن ها، تأثیر داشته و لحاظ شده است؛ تا حّدي که 
دور نیست اگر این احکام براي کسي جز آن حضرت یا کسي مانند او، نازل مي شد، ماهّیتي متفاوت 
مي داشت. این به آن معناست که اقامه ي حدود اسالمي توّسط کساني که عالم به همه ي احکام 
اسالم و قادر به اجراي همه ي آن ها نیستند، جایز نیست، بي آنکه عدم اقامه ي حدود اسالمي توّسط 
آنان، جایز باشد؛ چراکه اقامه ي حدود اسالمي توّسط آنان، در ضمن اقامه ي کّل اسالم واجب است 
و اقامه ي کّل اسالم توّسط آنان، با تبعّیت از کسي ممکن است که عالم به کّل آن است و چنین 
کسي، چنانکه روشن شد، خلیفه ي خداوند در زمین است که توّسط او از کّل اسالم آگاهي یافته و 

واسطه ي او در إعمال حکومت اوست.

 واقعيّت عدم اقامه ي اسالم
از آنچه گذشت دانسته مي شود که اسالم، از بعد رسول خدا  تاکنون اقامه نشده و این 
یک واقعّیت مسلّم و مشهود است؛ چراکه عین و کّل آن، به اسباب گوناگون، مجال اقامه را نیافته 
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و تبعًا تا هنگامي که همین وضع باقي است، سعادت مسلمانان و رهایي آنان از مشکالت، ممکن 
نیست. از این رو، شناخت اسباب این وضع و دواعي انحراف از عین و کّل اسالم، براي بازگشت 
به اسالم خالص و کامل به معناي اقامه ي آن پس از اضاعه اش، سودمند است؛ زیرا روشن است 
که مسلمانان، به اقتضاي فطرت الهي و طبیعت انساني خود و نیز عالقه اي که به اسالم داشته اند، 
قاعدتًا خواستار اقامه ي عین و کّل اسالم بوده اند و با این وصف، ناکامي آنان در این کار، جز در اثر 
موانعي که براي آن از بعد رسول خدا  پدید آمده، ممکن نبوده است. آري، درگذشت رسول 
خدا  و فقدان آن حضرت، مصیبتي بزرگ بوده و پي آمدهایي هول انگیز داشته است؛ چنانکه 
َبُهْم َواأنَْت ِفيِهْم ۚ؛1 »و خداوند کسي نیست که  خداوند خبر داده و فرموده بود: َوَما َكاَن اللَُّه لُِيَعذِّ
آنان را عذاب کند تا هنگامي که تو در میان آناني« و فرموده بود: اأَفاإِْن َماَت اأْو قُِتَل انَْقَلْبُتْم َعَلىٰ 
اِكِريَن؛2 »آیا چون او بمیرد  اأْعَقابُِكْمۚ  َوَمْن َيْنَقِلْب َعَلىٰ َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اللََّه َشْيًئاۗ  َوَسَيْجِزي اللَُّه الشَّ

یا کشته شود، به عقب هاي خود بر مي گردید؟! در حالي که هر کس به عقب خود برگردد به خداوند 
هیچ زیاني نمي رساند و خداوند شاکران را پاداش خواهد داد«! 

1 . اأنفال/ 33.
2 . اآل عمران/ 144.
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بازگشت مسلمانان به اسالم است، همان چیزي است که در  بي گمان چیزي که اکنون مانع 
گذشته آنان را از اقامه ي آن باز داشت؛ زیرا اینان به اقتضاي عادت خود، از بازگشت به چیزي که در 
ُبوا  گذشته از آن رویگردان شدند، ابا دارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َفَما َكانُوا لُِيْؤِمُنوا بَِما َكذَّ
َقْبُل ۚ؛1 »پس نمي توانستند به چیزي ایمان آورند که در گذشته آن را تکذیب کردند« و  بِِه ِمْن 

ٍة َونََذُرُهْم ِفي ُطْغَيانِِهْم َيْعَمُهوَن؛2  َل َمرَّ فرموده است: َونَُقلُِّب اأْفِئَدَتُهْم َواأْبَصاَرُهْم َكَما لَْم ُيْؤِمُنوا بِِه اأوَّ
»و دل ها و دیدگانشان را مي گردانیم، همان گونه که نخستین بار به آن ایمان نیاوردند و آنان را در 
طغیانشان باقي مي گذاریم تا سرگشته باشند«؛ همچنانکه این رویگرداني از اقامه ي اسالم، میراث 
شومي از پدران نخستین شان است؛ چراکه آنان در زمان خود، اسالم را اقامه نکردند و راه اقامه ي آن 
را براي کساني که پس از آنان مي آیند، تنگ و تاریک ساختند و اکنون اینان که خلفي پس از آنان 
هستند، خود را در میان آتشي مي یابند که آنان برایشان افروختند؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأْو 
يًَّة ِمْن َبْعِدِهْم ۖ اأَفُتْهِلُكَنا بَِما َفَعَل الُْمْبِطلُوَن؛3 »یا بگویید که  َتُقولُوا اإِنََّما اأْشَرَك اآَباُؤنَا ِمْن َقْبُل َوكُنَّا ُذرِّ

پیشتر پدرانمان شرک ورزیدند و ما فرزنداني پس از آنان بودیم، پس آیا ما را به سبب کاري که اهل 
باطل کردند، هالک مي کني؟!«. در حالي که بي گمان اینان را اختیاري و تکلیفي هست، چونانکه 
پدرانشان را اختیاري و تکلیفي بود و در همان موقعّیتي قرار دارند که پدرانشان در آن قرار داشتند، 
تا معلوم شود که کدام یک از آنان در آن درستکارترند؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأْم َحِسْبُتْم 
ا َياأْتُِكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم ۖ؛4 »یا پنداشتید که به بهشت در مي آیید،  اأْن َتْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ

1 . يونس/ 74.
2 . اأنعام/ 110.

3 . اأعراف/ 173.
4 . بقرة/ 214.
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بي  آنکه مثل چیزي که بر گذشتگانتان آمد بر شما بیاید؟!« و فرموده است: َفَهْل َيْنَتِظُروَن اإِلَّا ِمْثَل 
اأيَّاِم الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلِهْم ۚ؛1 »پس آیا انتظار مي برند جز مانند روزهاي کساني را که پیش از آنان 

أْرِض ِمْن َبْعِدِهْم لَِنْنُظَر َكْيَف َتْعَملُوَن؛2  گذشتند؟!« و فرموده است: ثُمَّ َجَعْلَناكُْم َخَلائَِف ِفي اْلا
»سپس شما را جانشیناني در زمین پس از آنان قرار دادیم تا ببینیم که چگونه عمل مي کنید« و 
فرموده است: الَِّذي َخَلَق الَْمْوَت َوالَْحَياَة لَِيْبلَُوكُْم اأيُُّكْم اأْحَسُن َعَمًلا ۚ؛3 »کسي که مرگ و زندگي 
را آفرید تا شما را بیازماید که کدامین تان نیکوکارترید؟!«. از این رو، بر آنان است که در احوال 
پدران خود از بعد رسول خدا  تاکنون نظر کنند و از غفلت ها و خطاهاي آنان که منجر به عدم 
اقامه ي اسالم در زمانشان شد، عبرت بگیرند، تا با این شیوه، آن را که تاکنون مجال اقامه نیافته است، 
اقامه نمایند و پس از فترتي که به درازا کشیده است، به سوي آن بازگردند؛ چنانکه خداوند به این 
أْرِض َفانُْظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبُل ۚ؛4 »بگو  کار امر کرده و فرموده است: قُْل ِسيُروا ِفي اْلا
در زمین بگردید، پس ببینید سرانجام کساني که در گذشته بودند، چگونه بود« و فرموده است: اأَفَلْم 
أْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم ۗ؛5 »آیا پس در زمین نگردیدند تا ببینند  َيِسيُروا ِفي اْلا

سرانجام کساني که پیش از آنان بودند، چگونه بود«؛ به رغم کساني که از روي سفاهت و تحّکم، 
نگریستن در احوال گذشتگان را ناروا مي شمارند و مایه ي بي احترامي به آنان و گمراهي مسلمانان 
مي پندارند، تا با این مکر، آنان را از شناخت حق بازدارند و در وهم و بي خبري نگاه دارند، در حالي که 
با ریاکاري، خود را خیرخواه آنان مي نمایانند؛ مانند کساني که خداوند درباره ي آنان فرموده است: َبْل 
ِبيِل ۗ َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما لَُه ِمْن َهاٍد؛6 »بل براي کساني که  وا َعِن السَّ ُزيَِّن لِلَِّذيَن َكَفُروا َمْكُرُهْم َوُصدُّ

کفر ورزیدند مکرشان زینت داده شد و از راه باز داشته شدند و هر کس که خداوند گمراه کند، براي او 
ِبيِل َوَيْحَسُبوَن اأنَُّهْم ُمْهَتُدوَن؛7  ونَُهْم َعِن السَّ هدایت گري نخواهد بود« و فرموده است: َواإِنَُّهْم لََيُصدُّ

»و بي گمان اینان هرآینه آنان را از راه باز مي دارند، در حالي که مي پندارند هدایت یافتگانند«!

اسباب عدم اقامه ي اسالم
اما مهم ترین اسباب و دواعي عدم اقامه ي اسالم پس از درگذشت رسول خدا  تاکنون، 

به قرار زیر بوده است: 

1 . يونس/ 102.
2 . يونس/ 14.
3 . ملک/ 2.
4 . روم/ 42.
5 . غافر/ 82.
6 . رعد/ 33.

7 . زخرف/ 37.
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1 . اختالف مسلمانان
آن  از  اختالف مسلمانان پس   ، � از رسول خدا  اقامه ي اسالم پس  نخستین سبب عدم 
حضرت بود؛ چراکه آنان پس از آن حضرت، به سرعت، هم بستگي خود را از دست دادند و مانند 
کساني که پیش از آنان بودند، فرقه فرقه شدند و هر فرقه اي به عقاید و اعمال خود، دلبستگي 
یافت؛ در حالي که خداوند بارها و به روشني آنان را از این کار بر حذر داشته و فرموده بود: َوَلا 
َناُت ۚ َواأولَِٰئَك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم؛1 »و مانند  قُوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الَْبيِّ َتُكونُوا َكالَِّذيَن َتَفرَّ

کساني نباشید که فرقه فرقه شدند و اختالف کردند پس از آنکه روشني ها برایشان آمد و آنان را 
قُوا ِديَنُهْم َوَكانُوا ِشَيًعاۖ   عذابي بزرگ است« و فرموده بود: َوَلا َتُكونُوا ِمَن الُْمْشِرِكيَن؛ ِمَن الَِّذيَن َفرَّ
كُلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم َفِرُحوَن؛2 »و از مشرکان نباشید؛ از کساني که دین خود را فرقه فرقه کردند 

و گروه گروه شدند؛ هر گروهي به آنچه نزد خود داشت، دلبسته بود«! اما آنان هشدار خداوند را از 
یاد بردند و نهي او را عصیان ورزیدند و پس از رسول خدا  در حالي که آن حضرت هنوز به 
خاک سپرده نشده بود، درباره ي جانشیني او اختالف کردند و این اصل همه ي اختالفات آنان پس 
از آن حضرت بود که تاکنون به نحو روزافزون ادامه یافته و از این رو، به رغم کراهت برخي شان از 

تأّمل درباره ي آن، بسیار مهم و قابل بررسي است. 
از لحاظ تاریخي، به اقتضاي روایات متواتر، مسلّم است که اصحاب رسول خدا  درباره ي 
اینکه حکومت پس از آن حضرت، براي چه کسي است، اختالف نظر داشتند؛ به این ترتیب که 
گروهي از آنان، حکومت پس از آن حضرت را براي اهل بیت او مي دانستند و گروهي دیگر، آن 
را براي دیگران مي شمردند، در حالي که چنین اختالفي میان مسلمانان، به غایت عجیب و دور از 
انتظار است؛ زیرا هیچ تردیدي نیست که حکومت در اسالم، براي خداوند است و به غیر او تعلّق 
ندارد و این از مباني واضح و ضروري اسالم شمرده مي شود؛ چنانکه خداوند با تأکید فرموده است: 
اإِِن الُْحْكُم اإِلَّا لِلَِّه ۖ؛3 »حکمراني جز براي خداوند نیست« و فرموده است: اأَلا لَُه الُْحْكُم؛4 »آگاه 
َولَُه الُْحْكُم؛5  آِخَرِة ۖ  َواْلا أولَىٰ  باشید که حکمراني براي اوست« و فرموده است: لَُه الَْحْمُد ِفي اْلا
لِلَِّه  َفالُْحْكُم  است:  فرموده  و  اوست«  براي  اوست و حکمراني  براي  آخرت  و  دنیا  در  »ستایش 
الُْمْلُك  لَُه  است:  فرموده  و  است«  بزرگ  واالي  خداوند  براي  حکمراني  »پس  الَْكِبيِر؛6  الَْعِليِّ 

1 . اآل عمران/ 105.
2 . روم/ 31 و 32.

3 . اأنعام/ 57.

4 . اأنعام/ 62.
5 . قصص/ 70.

6 . غافر/ 12.
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َولَُه الَْحْمُد ۖ َوُهَو َعَلىٰ كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر؛1 »حکومت براي اوست و ستایش براي اوست و او بر هر 

چیزي تواناست« و فرموده است: َذٰلُِكُم اللَُّه َربُُّكْم لَُه الُْمْلُكۖ  َلا اإِلََٰه اإِلَّا ُهَوۖ  َفاأنَّىٰ تُْصَرفُوَن؛2 »آن 
است خداوند پروردگارتان که حکومت براي اوست، جز او خدایي وجود ندارد، پس به کجا روي 
مي گردانید؟!«. با این وصف، مسلّم است که حّق حاکمّیت، در انحصار اوست و کسي در آن با او 
اأَحًدا؛3  لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِيٍّ َوَلا ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه  مشارکتي ندارد؛ چنانکه فرموده است: َما 
»آنان را به جز او هیچ سرپرستي نیست و در حکومت خود کسي را شریک نمي کند« و فرموده 
أْرِض َولَْم َيتَِّخْذ َولًَدا َولَْم َيُكْن لَُه َشِريٌك ِفي الُْمْلِك؛4 »کسي  َماَواِت َواْلا است: الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ
که حکومت آسمان ها و زمین براي اوست و فرزندي نگرفته است و براي او شریکي در حکومت 
ِمْن  َيْمِلُكوَن  َما  ُدونِِه  ِمْن  َتْدُعوَن  َوالَِّذيَن   ۚ الُْمْلُك  لَُه  َربُُّكْم  اللَُّه  َذٰلُِكُم  است:  فرموده  و  نیست« 
ِقْطِميٍر؛5 »آن خداوند پروردگارتان است که حکومت براي اوست و کساني جز او که مي خوانید 

رشته ي هسته ي خرمایي را مالک نیستند«! این به آن معناست که انسان ها، بهره اي هر چند اندک 
ًذا َلا ُيْؤتُوَن  از حاکمّیت ندارند؛ چنانکه خداوند به استبعاد فرموده است: اأْم لَُهْم نَِصيٌب ِمَن الُْمْلِك َفاإِ
النَّاَس نَِقيًرا؛6 »یا آنان را بهره اي از حاکمّیت است که در آن صورت، به مردم پشیزي نپردازند؟!«. 

بل حاکمّیت، تمامًا مخصوص خداوند است؛ زیرا تنها اوست که جهان را آفریده و به نیازهاي آن دانا 
و بر تأمین شان تواناست و روشن است که او حاکمّیت خویش را نه از طریق جبر تکویني یا فرستادن 
فرشتگان، بل از طریق جعل خلیفه اي در زمین، إعمال مي کند؛ چنانکه فرموده است: اإِنِّي َجاِعٌل 
أْرِض َخِليَفًة ۖ؛7 »من در زمین خلیفه اي را قرار دهنده ام«؛ چنانکه به عنوان نمونه، داود  را  ِفي اْلا

أْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس بِالَْحقِّ  خلیفه اي در زمین قرار داد و فرمود: َيا َداُووُد اإِنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْلا
َوَلا َتتَِّبِع الَْهَوٰى َفُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه؛8 »اي داود! ما تو را خلیفه اي در زمین قرار دادیم، پس میان 

مردم به حق حکومت کن و از هواي خویش پیروي نکن که تو را از راه خدا گمراه مي کند«! این 
به آن معناست که خداوند به عنوان حاکم بر هستي، در اقدامي کاماًل معقول، حکومت خویش را از 
طریق تعیین نایب، إعمال مي کند؛ چنانکه همه ي عقال، براي إعمال حکومت خویش، همین کار را 

1 . تغابن/ 1.
2 . زمر/ 6. 

3 . کهف/ 26.
4 . فرقان/ 2.
5 . فاطر/ 13.
6 . نساء/ 53.
7 . بقرة/ 30.
8 . ص/ 26.
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انجام مي دهند و روشن است که او خالق عقال و رئیس آنان است؛ همچنانکه فرموده است: َواللَُّه 
ُيْؤتِي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء ۚ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم؛1 »و خداوند حکومت خویش را به هر کس که بخواهد 

مي دهد و خداوند گشاینده ي داناست« و فرموده است: قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْمْلِك تُْؤتِي الُْمْلَك َمْن َتَشاُء 
ْن َتَشاُء؛2 »بگو خداوندا! مالک حکومت تویي! حکومت را به هر کس که بخواهي  َوَتْنِزُع الُْمْلَك ِممَّ

مي دهي و از هر کس که بخواهي باز مي گیري«؛ همچنانکه به عنوان مثال، حکومت خویش را به 
طالوت  داد و این در حالي بود که اصحاب پیامبرش، به حکومت او راضي نبودند و حکومت را 
شایسته ي خود مي پنداشتند؛ چنانکه فرموده است: َوَقاَل لَُهْم نَِبيُُّهْم اإِنَّ اللََّه َقْد َبَعَث لَُكْم َطالُوَت 
َمِلًكا ۚ َقالُوا اأنَّىٰ َيُكوُن لَُه الُْمْلُك َعَلْيَنا َونَْحُن اأَحقُّ بِالُْمْلِك ِمْنُه َولَْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن الَْماِل ۚ َقاَل اإِنَّ اللََّه 

اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي الِْعْلِم َوالِْجْسِم ۖ َواللَُّه ُيْؤتِي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء ۚ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم؛3 »و 

پیامبرشان به آنان گفت که خداوند براي شما طالوت را به عنوان حاکم برانگیخته است! گفتند: 
چگونه براي او حکومت بر ما باشد، در حالي که ما به حکومت از او شایسته تر هستیم و او وسعتي 
از مال ندارد؟! گفت که خداوند او را بر شما برگزیده و از علم و نیروي جسماني وسعت بخشیده 
است و خداوند حکومت خویش را به هر کس که بخواهد مي دهد و خداوند گشاینده اي داناست«! 

این کاماًل طبیعي و قابل درک است که حکومت خداوند، هنگامي تحّقق مي یابد که تعیین حاکم 
در دست او باشد؛ زیرا مادامي که تعیین حاکم در دست دیگران و نه در دست او باشد، حکومت 
براي او شمرده نمي شود و این همان است که خود به آن اشاره کرده و فرموده است: َتَباَرَك الَِّذي 
بَِيِدِه الُْمْلُك َوُهَو َعَلىٰ كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر؛4 »متبارک آمد کسي که حکومت در دست اوست و او بر هر 

چیزي تواناست« و فرموده است: َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت كُلِّ َشْيٍء َواإِلَْيِه تُْرَجُعوَن؛5 »پس 
پاکیزه آمد کسي که حاکمّیت هر چیز به دست اوست و به سوي او بازگردانده مي شوید« و فرموده 
است: قُْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت كُلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيِجيُر َوَلا ُيَجاُر َعَلْيِه اإِْن كُْنُتْم َتْعَلُموَن؛6 »بگو کیست 
که حاکمّیت هر چیز به دست اوست و او پناه مي دهد و پناه داده نمي شود اگر دانا بوده اید«! با این 
وصف، تعلّق حاکمّیت به او، در عمل معنایي جز ابتناء  آن بر اختیار او قطع نظر از اختیار دیگران،  
ندارد؛ چنانکه فرموده است: َوَربَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُرۗ  َما َكاَن لَُهُم الِْخَيَرُةۚ  ُسْبَحاَن اللَِّه َوَتَعالَىٰ 
ا ُيْشِركُوَن؛7 »و پروردگارت هر چیزي که بخواهد را مي آفریند و اختیار مي کند، آنان را اختیاري  َعمَّ

1 . بقرة/ 247.
2 . اآل عمران/ 26.

3 . بقرة/ 247.
4 . ملک/ 1.
5 . يس/ 83.

6 . مؤمنون/ 88.
7 . قصص/ 68.
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نیست؛ خداوند پاک تر و واالتر از چیزي است که شریک او قرار مي دهند«! 
به عبارت دیگر، بازگشت حاکمّیت در اسالم، به اذن خداوند است، بلکه هیچ امري از امور، جز 
با منتهي شدن به اذن او مشروعیت ندارد و این از مهم ترین قواعد بنیادین در اسالم است؛ چنانکه 
أُموُر؛1 »آگاه باشید که همه ي کارها به خداوند  بارها و با تأکید فرموده است:  اأَلا اإِلَى اللَِّه َتِصيُر اْلا
أُموُر؛2 »و همه ي کارها به خداوند بازگشت داده  باز مي گردند« و فرموده است: َواإِلَى اللَِّه تُْرَجُع اْلا
أُموِر؛3 »و همه ي کارها به خداوند سرانجام مي یابند«  مي شوند« و فرموده است: َواإِلَى اللَِّه َعاِقَبُة اْلا
أْرِض ۖ َواإِلَى اللَِّه الَْمِصيُر؛4 »حکومت آسمان ها و زمین  َماَواِت َواْلا و فرموده است: َولِلَِّه ُمْلُك السَّ
براي خداوند است و به خداوند بازگشت داده مي شود«! این به آن معناست که مبناي مشروعیت 
در اسالم، اذن خداوند است و هر کاري که به اذن خداوند باز نمي گردد، اسالمي شمرده نمي شود 
الَْجنَِّة  اإِلَى  َيْدُعو  او نمي انجامد؛ چنانکه به روشني فرموده است: َواللَُّه  و تبعًا به جّنت و مغفرت 
ْذنِِه ۖ؛5 »و خداوند به جّنت و مغفرت دعوت مي کند با اذن خود«؛ به این معنا که اذن  َوالَْمْغِفَرِة بِاإِ

خود را وسیله ي مشروعّیت بخشیدن به کارها و تبعًا نیل به رضایت خویش از طریق انجام آن ها 
قرار مي دهد. با این وصف، هر کاري که از نظر عقال، به اذن حاکم نیاز دارد، در واقع به اذن خداوند 

نیازمند است؛ چراکه حاکم بر هر چیزي اوست. 
از اینجا دانسته مي شود که حکومت در اسالم، تنها براي کسي مشروعّیت دارد که خداوند او را 
به نیابت از خویش براي آن اختیار و منصوب کرده است و این چیزي غریب یا تازه نیست، بل سّنتي 
از سّنت هاي اوست که در اّمت هاي پیشین نیز جریان داشته و تا دنیا باقي است، جاري خواهد بود؛ 
چنانکه فرموده است: ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُلۖ  َولَْن َتِجَد لُِسنَِّة اللَِّه َتْبِديًلا؛6 »سّنت خداوند 
در کساني که پیشتر گذشتند، همین بود و هرگز براي سّنت خداوند تبدیلي نخواهي یافت«! آري، 
حق آن است که لزوم انتصاب حاکم از جانب خداوند و معّرفي او توّسط پیامبرش یا از طریق آیتي 
بّینه، از واضحات و ضروریات همه ي ادیان الهي بوده و در هیچ اّمتي از اّمت هاي گذشته، مورد تردید 
و اختالف نبوده و با این وصف، تنها در این اّمت مورد تردید و اختالف قرار گرفته است! چنانکه به 
عنوان مثال، بني اسرائیل پس از موسي  بالبداهه مي دانستند که براي جهاد در راه خدا با هدف 
اقامه ي دین، به حاکمي از جانب خداوند نیاز دارند و به همین دلیل، از پیامبر خویش خواستند که 

1 . شوری/ 53.
2 . اآل عمران/ 109.

3 . لقمان/ 22.
4 . نور/ 42.

5 . بقرة/ 221.
6 . اأحزاب/ 62.
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حاکمي از جانب خداوند را به آنان معّرفي کند تا به همراه او جهاد کنند و پیامبر آنان نیز خواسته ي 
آنان را پذیرفت و به آنان نگفت که براي جهاد در راه خدا و اقامه ي دین، نیازي به حاکمي از جانب 
خداوند نیست؛ چنانکه خداوند براي تعلیم مسلمانان، از آنان یاد کرده و فرموده است: األَْم َتَر اإِلَى 
الَْمَلاإِ ِمْن َبِني اإِْسَرائِيَل ِمْن َبْعِد ُموَسىٰ اإِْذ َقالُوا لَِنِبيٍّ لَُهُم اْبَعْث لََنا َمِلًكا نَُقاتِْل ِفي َسِبيِل اللَِّه ۖ َقاَل َهْل 

َعَسْيُتْم اإِْن كُِتَب َعَلْيُكُم الِْقَتاُل األَّا تَُقاتِلُواۖ  َقالُوا َوَما لََنا األَّا نَُقاتَِل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَقْد اأْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرنَا 

ا كُِتَب َعَلْيِهُم الِْقَتاُل َتَولَّْوا اإِلَّا َقِليًلا ِمْنُهْم ۗ َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّالِِميَن؛1 »آیا گروهي از بني  َواأْبَنائَِنا ۖ َفَلمَّ

اسرائیل پس از موسي را ندیدي که به پیامبرشان گفتند: براي ما حاکمي را برانگیز تا در راه خدا 
جهاد کنیم! گفت: آیا احتمال نمي دهید که هرگاه جهاد بر شما واجب شد، جهاد نکنید؟! گفتند: چرا 
باید در راه خدا جهاد نکنیم در حالي که از شهرها و فرزندانمان بیرون شده ایم؟! پس چون جهاد بر 
آنان واجب شد جز اندکي از آنان روي گرفتند و خداوند به ستمکاران داناست« و گذشت که خداوند 

طالوت را براي آنان منصوب کرد.
نظر  به  عجیب  و ضروري،  واضح  مبناي  این  از  پیامبر   اصحاب  غفلت  وصف،  این  با 
مي رسد؛ زیرا اختالف آنان درباره ي حکومت پس از آن حضرت، مبتني بر این پیش فرض بود که 
حکومت براي آنان است و تبعاً حق دارند آن را به هر کس از خود که اختیار مي کنند، بسپارند؛ تا جایي 
که بنا بر گزارش هاي متواتر و مشهور، بسیاري از آنان، در مکاني موسوم به سقیفه�ي بني ساعده 
گرد آمدند و هر گروهي از آنان کوشید که حکومت را براي خویش اختیار کند، تا جایي که نزدیک 
شد بر سر آن با یکدیگر بجنگند و برخي برخي دیگر را پایمال کنند! با این حال،  اصل نزاع آنان 
درباره ي این مسأله بود که آیا حکومت رسول خدا  ، در بیت آن حضرت بماند یا از آن خارج 
شود؟ کساني که در نزاع خود به پیروزي رسیدند گفتند که حکومت آن حضرت، از بیت او خارج 
شود، با این استدالل که عرب، به اجتماع نبّوت و خالفت در یک بیت، رضایت نمي دهد؛ در حالي 
که مسلّمًا رضایت عرب یا عجم، در تعیین خلیفه دخلي نداشت و تعیین حاکم، چنانکه روشن شد، 
منوط به رضایت خداوند است و رضایت او، ناگزیر از طریق پیامبرش اعالم مي شود، چنانکه در 
مورد طالوت اعالم شد و با این وصف، بر آنان واجب بود که به نصوص پیامبرش رجوع کنند و هر 
کس که آن حضرت به عنوان حاکم از جانب خداوند معرفي کرده است را به حکومت بر خویش 
متمّکن سازند؛ ولي آنان، با وجود تعلّقي که به اسالم داشتند، این کار را نکردند؛ چراکه از یک سو، 
با توّجه به نزدیکي شان به دوران جاهلّیت، هنوز به برخي رقابت هاي قبیلگي در میان خود دچار 
 ، بودند و از سوي دیگر، برخي از آنان، به دلیل عدم آشنایي کامل با صالحیت هاي پیامبر 
نصوص سیاسي آن حضرت را بر خالف سایر نصوص او، الزام آور نمي دانستند و به همین دلیل، 

1 . بقرة/ 246.
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حتي در زمان آن حضرت، با این قبیل نصوص او، خصوصًا در مواردي که معطوف به خاندانش 
بود، معارضه مي کردند؛ چنانکه به عنوان نمونه، بسیاري از محّدثان مانند، ابن جعد )د.230ق(،1 ابن 
حنبل )د.241ق(،2 بخاري )د.256ق(،3 مسلم )د.261ق(،4 ابو داود )د.275ق(،5 ترمذي )د.279ق(6 
و دیگران،7 به اتفاق روایت کرده اند که وقتي آن حضرت، شروع به سخن گفتن درباره ي دوازده 
خلیفه ي بعد از خود کرد، گروهي از اصحابش در برابر او، صداي خود را باال بردند و غوغا کردند، به 
نحوي که نگذاشتند تتّمه ي سخن او در این باره، شنیده شود!8 در حالي که خداوند به روشني آنان 
را از این کار نهي کرده و فرموده بود: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا َلا َتْرَفُعوا اأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َوَلا 
َتْجَهُروا لَُه بِالَْقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض اأْن َتْحَبَط اأْعَمالُُكْم َواأنُْتْم َلا َتْشُعُروَن؛9 »اي کساني که 

ایمان آوردید! صداهاي خود را باالي صداي پیامبر نیاورید و براي او بانگ نزنید آن گونه که براي 
یکدیگر بانگ مي زنید که اعمالتان نابود مي شود در حالي که در نمي یابید«! همچنانکه به فراواني 
روایت شده و مورد اتفاق مسلمانان است که در پنج شنبه ي آخر عمر پیامبر  ، هنگامي که 
آن حضرت خواست درباره ي بعد از خود به چیزي وصّیت کند تا مسلمانان هرگز گمراه نشوند و با 
یکدیگر اختالف نکنند، گروهي از اصحابش مانع شدند و صداهاي خود را باال بردند و گفتند که او 
هذیان مي گوید و با وجود قرآن، نیازي به وصّیت آن حضرت نیست!10 در حالي که خداوند گفتار آن 

1 . مسند ابن جعد، ص360.
2 . مسند اأحمد، ج5، ص93 و 98.
3 . صحيح البخاري، ج8، ص127.
4 . صحيح مسلم، ج6، ص3 و 4.
5 . سنن اأبي داود، ج2، ص302.
6 . سنن الترمذي، ج3، ص340.

7 . مانند: ابن اأبي عاصم، الاآحاد و المثاني، ج3، ص127؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، ج3، ص617؛ 
صحيح ابن حبان، ج15، ص44.

8 . در برخی روايات اآمده است: »ثُمَّ َتَكلََّم بَِكِلَمٍة لَْم اأْفَهْمها َو َضجَّ النّاُس«؛ »سپس اآن حضرت چيزی 

ِنيَها النّاُس«؛  فرمود که نفهميدم؛ چراکه مردم ضّجه زدند« و در برخی روايات اآمده است: »ثُمَّ قاَل َكِلَمًة اأَصمَّ

»سپس اآن حضرت چيزی فرمود که مردم نگذاشتند بشنوم« و در برخی روايات اآمده است: »َفَكبََّر النّاُس َو 

وا َو قاَل َكِلَمًة َخِفيًَّة«؛ »در اآن هنگام، مردم تکبير گفتند و فرياد کردند و اآن حضرت چيزی فرمود که  َضجُّ
پوشيده ماند« و در برخی روايات اآمده است: »َفاْرَتَفَعِت الاأْصواُت«؛ »در اآن هنگام، صداها بالا رفت«! 

9 . حجرات/ 2.
10 . برای اآگاهی از اين ضايعه ی بزرگ که به تعبير عبد الله بن عباس »الرزيّة کّل الرزيّة« بود، نگاه کن به: 
عبد الرزاق، المصنّف، ج5، ص436 و ج6، ص57 و ج10، ص361؛ مسند اأحمد، ج1، ص293، 324 
و 336؛ صحيح البخاري، ج1، ص37 و ج4، ص31 و ج7، ص9؛ صحيح مسلم، ج5، ص76؛ سنن 

النسائي، ج3، ص433 و ج4، ص360؛ صحيح ابن حبان، ج14، ص562 و منابع فراوان ديگر.
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حضرت را در حکم وحي دانسته و فرموده بود: َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوٰى؛ اإِْن ُهَو اإِلَّا َوْحٌي ُيوَحىٰ؛1 »او 
از سر هوا سخني نمي گوید؛ آن چیزي جز وحیي که مي شود نیست« و مسلّم است که قرآن آنان را 

از سّنت آن حضرت بي نیاز نمي کرد. 
به هر حال، این گروه از اصحاب پیامبر  ، بر آن بودند که تعیین حاکمان بعد از او، نیازي 
به نّص آن حضرت ندارد و اگر نّصي درباره ي آن از او صادر شود، خصوصًا هرگاه به سود خاندانش 
باشد، الزم اإلجرا نیست و با اختیار آنان در تعیین حاکم، منافات ندارد. روشن است که این پنداري 
اللَُّه  َقَضى  اإَِذا  ُمْؤِمَنٍة  َوَلا  لُِمْؤِمٍن  َكاَن  َوَما  فرموده است:  به روشني  بود؛ چراکه خداوند  نادرست 
َوَرُسولُُه اأْمًرا اأْن َيُكوَن لَُهُم الِْخَيَرُة ِمْن اأْمِرِهْمۗ  َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضَلاًلا ُمِبيًنا؛2 »و هیچ 

مرد مؤمن و یا زن مؤمني را نمي رسد که چون خداوند و پیامبرش فرماني را صادر کنند، برایشان 
اختیاري در کارشان باشد و هر کس خداوند و پیامبرش را نافرماني کند، به گمراهي آشکاري دچار 
شده است« و روشن است که اختیار خداوند و پیامبرش، مبتني بر حکمت و مصلحت بوده و مبتني 
بر تعّصب و اهواء نفساني نبوده است. با این حال، پندار آن گروه، به دلیل اینکه قدرت را پس از 
پیامبر  به دست گرفتند، به پندار رایج مسلمانان خصوصًا در نسل هاي بعدي، تبدیل شد؛ 
چراکه مسلمانان در نسل هاي بعدي، پیامبر  را درک نکرده بودند و اسالم را از طریق آن 
گروه و پیروانشان که بر آنان حکم مي راندند، فرا گرفته بودند و تبعًا چاره اي جز خوشبیني و اعتماد 

کامل به آنان، براي تصحیح عقاید و اعمال دیني خود، نمي یافتند. 
این است که اکنون بیشتر مسلمانان، با انفعال کامل و تقلید کورکورانه از جریان غالب بعد از 
رسول خدا  ، گمان مي برند که خداوند کسي را از جانب خویش براي حکومتش اختیار نکرده 
و آنان را در این باره به خودشان وانهاده، ولي روشن است که این سوء ظّن به او به سبب حسن 
ظّن به اصحاب رسول خدا  است؛ به این معنا که اینان به سبب حسن ظّن خود به اصحاب 
آن حضرت، به خداوند سوء ظّن یافته اند و پنداشته اند که او سّنت خود را تبدیل کرده و حکومت 
خود را وانهاده و این از بدترین گمان ها درباره ي اوست؛ چنانکه خود درباره ي اهل آن فرموده است: 
ْوِءۖ  َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َولََعَنُهْم َواأَعدَّ لَُهْم َجَهنََّمۖ  َوَساَءْت  ْوِءۚ  َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ الظَّانِّيَن بِاللَِّه َظنَّ السَّ
َمِصيًرا؛3 »گمان برندگان به خداوند گمان بد را بر آنان چرخه ي بدي است و خداوند بر آنان خشم 

گیرد و آنان را لعنت کند و جهّنم را برایشان فراهم سازد که بد بازگشت گاهي است« و فرموده 
است: َوَذٰلُِكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظَنْنُتْم بَِربُِّكْم اأْرَداكُْم َفاأْصَبْحُتْم ِمَن الَْخاِسِريَن؛4 »و این ظّن شما که 

1 . نجم/ 3 و 4.
2 . اأحزاب/ 36.

3 . فتح/ 6.
4 . فّصلت/ 23.
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به پروردگارتان گمان بردید، شما را نگونسار کرد، پس از زیانکاران شدید« و فرموده است: َيُظنُّوَن 
بِاللَِّه َغْيَر الَْحقِّ َظنَّ الَْجاِهِليَِّة ۖ؛1 »به خداوند گماني نادرست مي برند گماني جاهالنه«! همچنانکه 

گمان اینان درباره ي رسول خدا  ، از بدترین گمان ها درباره ي آن حضرت است؛ زیرا اینان 
گمان مي برند که آن حضرت، با آنکه نحوه ي استنجاء از پیش آب و پس آب را به آنان تعلیم فرمود، 
در حالي آنان را ترک نمود که ضروري ترین نیاز آنان یعني نیاز به حاکمي از جانب خداوند را برآورده 
نساخت و آنان را در معرض اختالفات خونین درباره ي حکومت بعد از خویش قرار داد! در حالي 
که انصافًا هیچ حکیمي، صغار خود را بدون تعیین قّیم برایشان ترک نمي کند؛ بلکه هیچ چوپاني، 
گوسفندان خود را در صحرا وا نمي گذارد که گرگ ها آن ها را بدرند و این از کارهاي عقالیي و 
با  متعارف است؛ تا جایي که ترک کننده ي آن در نزد عقال، به سفاهت و دنائت متهم مي شود. 
این وصف، تردیدي نیست که خداوند، هر چیزي که مسلمانان به آن نیاز داشته اند را نازل کرده؛ 
لَْنا َعَلْيَك الِْكَتاَب تِْبَيانًا لُِكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرٰى لِْلُمْسِلِميَن؛2  چنانکه فرموده است: َونَزَّ
»و کتابي را بر تو نازل کردیم که براي هر چیزي روشن کننده و هدایت و رحمت و بشارتي براي 
مسلمانان است« و پیامبر او نیز بدون شک، همه ي آن را بي هیچ سستي و کوتاهي، ابالغ نموده و از 
دوراندیشي و خیرخواهي الزم براي این کار برخوردار بوده است؛ چنانکه خداوند درباره ي او فرموده 
است: لََقْد َجاَءكُْم َرُسوٌل ِمْن اأنُْفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِالُْمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم؛3 
»بي گمان شما را پیامبري از خودتان آمده که هر چه بر شما دشوار مي آید بر او گران است و بر شما 
حرص مي ورزد و به مؤمنان رأفت و رحمت دارد«! روشن است که چنین پیامبري، پس از یک عمر 
تالش و مشّقت براي تعلیم و تزکیه ي اّمت خویش، آنان را درباره ي چیزي که مورد ابتال و مقتضي 
اختالف آنان است، بي خبر نمي گذارد و بدون باقي گذاشتن ضامني براي هدایت آنان و صیانت از 
دست آوردهایش بعد از او، از میان آنان نمي رود و این حقیقتي است که روایات متواتر رسیده از او، 

به آن شهادت مي دهد. 
قدر مسلّم این است که آن حضرت، بي هیچ ابهامي، چگونگي حکومت بعد از خود و تعلّق یا عدم 
تعلّق آن به اهل بیتش را تبیین فرموده است؛ چراکه این موضوع، اصل و محور اختالف اصحاب او 
در زمان حیاتش و بعد از او بود؛ با توجه به اینکه گروهي از اصحاب او مانند سلمان، ابوذر، مقداد، 
عمار و زبیر، اهل بیت او را به حکومت بعد او از دیگران سزاوارتر مي دانستند و گروهي دیگر از 

1 . اآل عمران/ 154.
2 . نحل/ 89.
3 . توبة/ 128.
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اصحاب او مانند عمر، ابو بکر، ابو عبیده و سالم، در این باره با آنان هم  نظر نبودند1 و همین اصل و 
اینجا دانسته مي شود که وصّیت  از  بوده است.  تاکنون  از آن هنگام  محور دو دستگي مسلمانان 
رسول خدا  تبعًا و باإلجبار، معطوف به همین موضوع و در راستاي تبیین آن بوده؛ چراکه 
وظیفه ي آن حضرت، پیشگیري از اختالف میان مسلمانان و ایجاد امکان براي حّل آن بوده است؛ 
َوُهًدى   ۙ ِفيِه  اْخَتَلُفوا  الَِّذي  لَُهُم  لُِتَبيَِّن  اإِلَّا  الِْكَتاَب  َعَلْيَك  اأنَْزلَْنا  َوَما  چنانکه خداوند فرموده است: 
َوَرْحَمًة لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن؛2 »و کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر براي اینکه هر چه در آن اختالف کنند 

را برایشان تبیین نمایي و هدایت و رحمتي براي گروهي باشد که ایمان مي آورند«! بر این اساس، 
روشن است که آن حضرت، بر خالف پندار بدگمانان به او، این وظیفه ي خود را با تبیین چگونگي 
حکومت بعد از خود و تعلّق یا عدم تعلّقش به خاندانش که اصل و محور اختالف اّمتش بوده، انجام 
داده؛ چنانکه به عنوان نمونه، پیش از درگذشت خود، در مواطن و به انحاء مختلف فرموده است: 
نّي تاِرٌك فيُكُم الثََّقَليِن  فاأجيَب و اإنّي َمسُؤوٌل و اأنُتم َمسُؤولوَن فاإ »اأيّها النّاُس اإنّي اأوَشُك اأْن اأْدعىٰ 
ْكُتم بهما لَن َتِضلُّوا َبعِدي فانُْظُروا َكيَف َتْخلُُفوني  َخليَفَتْيِن كتاَب اللِّه و ِعْتَرتي اأهَل َبيتي اإْن َتَمسَّ

فيهما و اإنّهما لَن َيْفَتِرقا حتّى َيِردا عليَّ الَحوَض نَّباأني بذلَك اللّطيُف الَخبيُر«؛ »اي مردم! من نزدیک 

شده است که فرا خوانده شوم پس اجابت کنم، در حالي که من مسئولم و شما نیز مسئول هستید؛ 
پس من در میان شما دو گرانمایه را به عنوان خلیفه باقي مي گذارم: کتاب خدا و عترتم که اهل 
بیتم هستند، هرگاه به آن دو تمّسک جویید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، پس بنگرید که 
پس از من با آن دو چه مي کنید و آن دو هرگز از هم جدا نمي شوند تا آن گاه که نزد حوض بر من 
وارد شوند، باریک بین آگاه من را به این خبر داده است«! این حدیث بسیار مهم و بنیادین که به 
»حدیث ثقلین« معروف است و بر وجوب تمّسک به عترت و اهل بیت آن حضرت در کنار قرآن و 
مشابه،  با مضامین  دارد،  جانب خداوند، داللت  از  آن حضرت  بعد  آنان  حاکمّیت  تبعًا  و  خالفت 
ابو سعید  غفاري،4  ابوذر  فارسي،3  مانند سلمان  آن حضرت،  اصحاب  از  تن  از سي  بیش  توّسط 

1 . براي اآشنايی بيشتر با اين دو گروه، نگاه کن به: عبد الرزاق، المصنّف، ج5، ص439، 446، 447 
قتيبة،  ابن  البخاري، ج8، ص25، 26 و 27؛  المصنّف، ج7، ص615؛ صحيح  اأبي شيبة،  ابن  و 472؛ 
مامة و السياسة، ج1، ص16 تا 20؛ تاريخ الطبري، ج2، ص443 و 446؛ تاريخ اليعقوبي، ج2، ص124؛  الاإ
ستيعاب، ج3، ص974 و 975؛ ابن  جوهري، اأحمد بن عبد العزيز، السقيفة، ص37 به بعد؛ ابن عبد البر، الاإ
اأثير، الکامل في التاريخ، ج2، ص325 و 331؛ اأبو الفداء، المختصر في اأخبار البشر، ج1، ص156؛ ذهبي، 

سلام، ج3، ص5 و 6. تاريخ الاإ
2 . نحل/ 64.

3 . ابن عقدة، الولاية، ص194.
4 . ابن عقدة، الولاية، ص193؛ سنن الترمذي، ج5، ص327.
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خدري،1 زید بن أرقم،2 جابر بن عبد اهلل انصاري،3 حذيفة بن أسید،4 زید بن ثابت،5 عبد الرحمن بن 
عوف،6 سعد بن أبي وقاص،7 جبیر بن مطعم،8 اّم سلمه،9 ابو رافع،10 ابو هریره،11 ضمره،12 عبد اهلل 
)د.64ق(،15  الرحمن  بن عبد  مانند مصعب  تابعان  از  تن  براي ده ها  و دیگران،14  بن حنطب13 
)د.110ق(،18  واثله  بن  عامر  )د.بعد101ق(،17  مسلم  بن  عمر  )د.100ق(،16  صبیح  بن  مسلم 
عطية بن سعد )د.111ق(،19 حبیب بن أبي ثابت )د.119ق(،20 قاسم بن حّسان،21 حصین بن سبره،22 

1 . ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص194؛ مسند ابن جعد، ص397؛ مسند اأحمد، ج3، ص14، 17 
و 59؛ ابن اأبي عاصم،  کتاب السنة،  ص629؛ مسند اأبي يعلی، ج2، ص297.

2 . مسند اأحمد، ج4، ص366؛ سنن الدارمي، ج2، ص431؛ صحيح مسلم، ج7، ص122؛ نسائي، فضائل 
الصحابة، ص15؛ همو، خصائص اأمير المؤمنين، ص93؛ صحيح ابن خزيمة، ج4، ص63.

3 . سنن الترمذي، ج5، ص327؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج5، ص89.
4 . ابن مخلد، ما روي في الحوض و الکوثر، ص88؛ سنن الترمذي، ج5، ص327؛ طبراني، المعجم الکبير، 
 ج3، ص67 و 180؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج10، ص363؛ ابن عساکر، تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص219.
5 . ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج7، ص418؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص108؛ ابن مخلد، ما روي 
 في الحوض و الکوثر، ص137؛ مسند اأحمد، ج5، ص182 و 189؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج1، ص170.
6 . ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج7، ص498؛ مسند اأبي يعلی، ج2، ص165؛  حاکم نيشابوري، المستدرک، 

ج2، ص120؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص163.
7 . تاريخ اليعقوبي، ج2،  ص109 در ضمن روايت خطبة الوداع.

8 . ابن اأبي عاصم، کتاب السنة، ص613.
9 . ابن عقدة، الولاية، ص244.

10 . همان، ص224.
11 . ابن عقدة، الولاية، ص206؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص163.

12 . ابن عقدة، الولاية، ص227.
13 . هيثمي، مجمع الزوائد، ج5، ص195؛ ابن اأثير، اأسد الغابة، ج3، ص147.

14 . نگاه کن به: ابن عقدة، الولاية، ص196 و 197 و 245.
15 . حاکم نيشابوري، المستدرک، ج2، ص120.

16 . همان، ج3، ص148.
17 . مسند اأحمد، ج4، ص366؛ صحيح مسلم، ج7، ص122.

18 . نسائي، فضائل الصحابة، ص15؛ همو، السنن الکبری، ج5، ص45؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، 
ج3، ص109؛ ابن عساکر، تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص216. البته برخی او را از صحابه شمرده اند )نگاه 

کن به: ابن سعد، الطبقات الکبری، ج6، ص64( .
19 . مسند اأحمد، ج3، ص14 و 17.

20 . سنن الترمذي، ج5، ص328.
21 . مسند اأحمد، ج5، ص181 و 189.

22 . مسند اأحمد، ج4، ص366؛ صحيح مسلم، ج7، ص122.



121

نع 
موا

م؛ 
سو

ش 
بخ

بازگشت به اسالم

یزید بن حّیان،1 علي بن ربیعه2 و دیگران، براي شمار فراواني از اتباع تابعان، براي اعاظم مسلمانان 
که در میان آنان مشاهیري چون سلیمان بن مهران )د.148ق(، زهیر بن حرب )د.234ق(، ابو بکر 
بن ابي شیبه )د.235ق(، اسحاق بن راهویه )د.238ق(، احمد بن حنبل )د.241ق(، سفیان بن وکیع 
)د.247ق(، عبد اهلل دارمي )د.255ق(3 و نیز صاحبان صحاح معتمد در میان مسلمانان، مانند مسلم 
)د.261ق(، ترمذي )د.279ق( و نسائي )د.303ق(، دیده مي شوند، روایت شده است و بسیاري از 
ائمه ي حدیث مانند طبري )د.310ق(، محاملي )د.330ق(، حاکم )د.405ق(، ذهبي )د.748ق(، ابن 
کثیر )د.774ق(، هیثمي )د.807ق(، سیوطي )د.911ق(، مناوي )د.1031ق( و معاصراني مانند الباني 
)د.1420ق(4، به صّحت آن تصریح کرده اند، بلکه از برخي شان اجماع بر صّحت آن نقل شده5 و با 
این اوصاف، صّحت آن از یقینیات است؛ زیرا از یک سو در موافقت کامل با حکم عقل به ضرورت 
نصب حاکماني از جانب خداوند و معلّماني براي کّل اسالم پس از پیامبر  است، در حالي که 
جایگزیني براي آن از آن حضرت روایت نشده و در صورت عدم صّحت آن، عدم نصب و انتفاء 
حکومت خداوند الزم مي آید که محال است و از سوي دیگر، راویان آن در هر طبقه به تعدادي 
هستند که تباني آنان بر کذب محال است و این داللتي عقلي بر صدور آن از پیامبر  دارد. با 
این وصف، ما را با کساني که در صدور آن از پیامبر  تردید مي کنند، مجادله اي نیست؛ زیرا 
بیشتر آنان از کساني هستند که به حّجیت عقل اعتقادي ندارند و مجادله با چنین کساني،  مانند 
مجادله با بهائم است! همچنانکه مجادله ي آنان درباره ي معناي آن، با وجود وضاحتش، مجادله 
درباره ي آیات خداوند بعد از روشنایي آن است که کفر شمرده مي شود و خداوند درباره ي اهلش 
فرموده است: َوُيَجاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا بِالَْباِطِل لُِيْدِحُضوا بِِه الَْحقَّ ۖ َواتََّخُذوا اآَياتِي َوَما اأنِْذُروا ُهُزًوا؛6 
»و کساني که کفر ورزیدند به باطل مجادله مي کنند تا با آن حق را پایمال سازند و آیات من و 
چیزي که بیم داده شدند را به سخره گرفتند« و فرموده است: ُيَجاِدلُونََك ِفي الَْحقِّ َبْعَدَما َتَبيََّن 
مجادله  روشن شد  آنکه  از  درباره ي حق پس  تو  »با  َيْنُظُروَن؛7  َوُهْم  الَْمْوِت  اإِلَى  ُيَساقُوَن  َكاأنََّما 

مي کنند، چونانکه گویي به سوي مرگ کشانیده مي شوند در حالي که تماشا مي کنند!« و فرموده 

1 . مسند اأحمد، ج5، ص182؛ سنن الدارمي، ج2، ص431؛ نسائي، فضائل الصحابة، ص22.
2 . طبراني، المعجم الکبير، ج5، ص186.

3 . نگاه کن به: ارباب منابع مذکور در فوق و شيوخ شان. 
4 . الباني، صحيح سنن الترمذي، ج3، ص543 و 544؛ همو، ظلال الجنّة في تخريج الّسنة، ص337.

واعظ زاده ي  محمد  شرح  الثقلين،  حديث  وشنوي،  به:  کن  رجوع  باره،  اين  در  بيشتر  اآگاهی  برای   .  5
سلامية.  خراساني، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاإ

6 . کهف/ 56.
7 . اأنفال/ 6.
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است: َوَيْعَلَم الَِّذيَن ُيَجاِدلُوَن ِفي اآَياتَِنا َما لَُهْم ِمْن َمِحيٍص؛1 »و کساني که درباره ي آیات ما مجادله 
مي کنند بدانند که آنان را گریزي نیست«! به عالوه، روشن است که تردید آنان در این نص، از 
تعّصبات مذهبي و اهواء نفساني آنان نشأت گرفته است، نه از اشکالي واقعي در سند یا متن آن؛ زیرا 
واضح است که سند این نص، متواتر و متن آن، معقول و موافق با نصوص قطعي خداوند است؛ بل 
به روشني از نصوص قطعي خداوند درباره ي اهل بیت پیامبر  الزم مي آید که کار را آسان و 
سخن را کوتاه مي کند؛ زیرا خداوند در کتاب خود، به روشني اهل بیت آن حضرت را یاد کرده و از 
اراده ي خود براي تطهیر آنان از هر گونه ناپاکي که الزمه ي وساطت آنان در تعلیم عین و کّل اسالم 
َركُْم  َوُيَطهِّ الَْبْيِت  اأْهَل  الرِّْجَس  َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  اللَُّه  ُيِريُد  اإِنََّما  برداشته و فرموده است:  است، پرده 
َتْطِهيًرا؛2 »جز این نیست که خداوند اراده دارد تا هر ناپاکي را از شما اهل بیت بزداید و شما را 

از  قرآن،  کنار  در  آنان  از  پیروي  به  پیامبر   وصّیت  که  است  روشن  گرداند«!  پاک  کاماًل 
از  و  نکرده  پاکیزه  را  آنان  خداوند  که  کساني  از  پیروي  زیرا  است؛  الهي  تطهیر  همین  ملزومات 
پاکیزگي آنان خبر نداده، ممکن است به آلودگي و نقض پیروي از خداوند بینجامد و با این وصف، 
وصّیت به آن، معقول نیست؛ در حالي که وصّیت به پیروي از کساني که خداوند آنان را پاکیزه کرده 
و از پاکیزگي آنان خبر داده، به غایت سنجیده و سودمند است؛ بل معقول نیست که به پیروي از 
چنین کساني، در صورتي که وجود داشته باشند، وصّیت نشود. همچنانکه خداوند، موّدت آنان را در 
َة ِفي الُْقْرَبىٰ ۗ َوَمْن  اسالم واجب ساخته و به روشني فرموده است: قُْل َلا اأْساألُُكْم َعَلْيِه اأْجًرا اإِلَّا الَْمَودَّ
َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْد لَُه ِفيَها ُحْسًنا ۚ اإِنَّ اللََّه َغُفوٌر َشُكوٌر؛3 »بگو من از شما مزدي نمي طلبم مگر موّدت 

به نزدیکانم را و هر کس کار خوبي پیش گیرد، براي او در آن خوبي مي افزاییم؛ هرآینه خداوند 
اجماع  آنان، که مورد  است که مسلّمًا وجوب موّدت  در حالي  این  آمرزنده اي سپاسگزار است«!4 

1 . شوری/ 35.
2 . اأحزاب/ 33.
3 . شوری/ 23.

4 . اين ظاهرترين و مناسب ترين معنای اآيه است که از خود اهل بيت و کسانی چون سعيد بن جبير، عمرو 
بن شعيب، قتاده و سّدي نقل شده است )نگاه کن به: طبري، جامع البيان، ج25، ص33 و 34؛ حاکم 
نيشابوري، المستدرک، ج2، ص444 و ج3، ص172؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج2، ص336 و ج6، 
ص49؛ همو، المعجم الکبير، ج3، ص47 و ج11، ص351؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج7، ص103؛ ثعلبي، 
القراآن،  اأحکام  العربي،  البيان، ج8، ص37 و 310؛ زمخشري، الکشاف، ج3، ص467؛ ابن  الکشف و 
ج3، ص190؛ فخر الدين رازي، التفسير الکبير، ج27، ص166(؛ چنانکه بسياری از مفّسران مسلمان، اآن 
را قول راجح و متبادر از اآيه دانسته اند )به عنوان نمونه، نگاه کن به: عيني، عمدة القاري، ج16، ص71 
و ج19، ص157 که گفته است: »کما يتبادر الذهن اإلی قول سعيد بن جبير« و ثعلبي، الکشف و البيان، 
آية و التنزيل«(! قول ديگر اآن است که هر چند  ج8، ص310 که گفته است: »و هذا التاأويل اأشبه بظاهر الا
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مسلمانان است، ناشي از طهارت آنان از هر ناپاکي است؛ با توجه به اینکه خداوند از موّدت دشمنان 
كُْم  ي َوَعُدوَّ خود و دشمنان مسلمانان بازداشته و فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا َعُدوِّ
ِة؛1 »اي کساني که ایمان آوردید! دشمن من و دشمن خود را سرپرستاني  اأْولَِياَء تُْلُقوَن اإِلَْيِهْم بِالَْمَودَّ

نگیرید که به آنان موّدت ورزید« و از هر گونه گرایش به ظالمان باز داشته و فرموده است: َوَلا 
ُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن اأْولَِياَء ثُمَّ َلا تُْنَصُروَن؛2 »و به سوي  َتْرَكُنوا اإِلَى الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ

کساني که ظلم کردند نگرایید که شما را آتش مي گیرد و براي شما سرپرستاني جز خداوند نیست، 
آن گاه یاري نخواهید شد«! از اینجا دانسته مي شود که دشمني اهل بیت پیامبر  با خداوند 
و مسلمانان و نیز صدور ظلم از آنان، ممکن نیست؛ زیرا اراده ي خداوند تخلّف نمي پذیرد؛ چنانکه 
فرموده است: اإِنََّما اأْمُرُه اإَِذا اأَراَد َشْيًئا اأْن َيُقوَل لَُه كُْن َفَيُكوُن؛3 »کار او جز این نیست که چون 
چیزي را اراده کند تنها به آن بگوید باش پس مي باشد« و روشن است که وجوب موّدت آنان، با 
امکان خروج آنان از اهلّیت موّدت منافات دارد. خصوصًا با توجه به اینکه خداوند پیامبر خود را به 
أْقَربِيَن؛4  تعلیم آنان پیش از دیگران یا بیش از آن ها، امر کرده و فرموده است: َواأنِْذْر َعِشيَرَتَك اْلا
َلاِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها ۖ؛5 »و  »و خویشاوندان نزدیک ترت را بیم بده« و فرموده است: َواأُْمْر اأْهَلَك بِالصَّ
اهلت را به نماز فرمان ده و بر آن شکیبایي کن«؛ همچنانکه بر هر مسلماني، بازداشتن اهل بیتش 
از آتش را مانند بازداشتن خود، واجب کرده و فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا قُوا اأنُْفَسُكْم َواأْهِليُكْم 
نَاًرا؛6 »اي کساني که ایمان آوردید! خودتان و اهل تان را از آتش باز دارید« و روشن است که 

مراد از »قربی« نزديکان پيامبر  است، ولی شامل همه ی قريش می شود و اختصاصی به اهل بيت اآن 
حضرت ندارد و ضمناً می تواند به معنای لزوم موّدت پيامبر  بر قريش به سبب خويشاوندی اش با اآنان 
صرف نظر از صدق مّدعايش باشد، در حالی که اين قولی بسيار ضعيف و غير قابل التزام است؛ چراکه موّدت همه ی 
قريش با توّجه به وجود اهل کفر و نفاق و ظلم در ميان اآنان نمی توانسته است واجب باشد؛ همچنانکه مودّت پيامبر   
تنها به سبب خويشاوندی اش با قريش و قطع نظر از صدق مّدعايش، نمی توانسته است مورد توقّع و مطالبه ی 
اآن حضرت باشد؛ زيرا چنين موّدتی، عصبّيت جاهلی است و با حکم عقل و کتاب خداوند منافات دارد؛ 
وَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو َكانُوا  آِخِر ُيَوادُّ چنانکه خداوند فرموده است: َلا َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالَْيْوِم اْلا
اآَباَءُهْم اأْو اأْبَناَءُهْم اأْو اإِْخَوانَُهْم اأْو َعِشيَرَتُهْم ۚ )مجادلة/ 22(؛ »گروهی که به خداوند و روز واپسين ايمان دارند 
را نمی يابی که به کسی که با خدا و پيامبرش دشمنی می ورزد موّدت ورزند اگر چه پدرانشان يا پسرانشان يا 

برادرانشان يا خويشاوندانشان باشند«!
1 . ممتحنة/ 1.
2 . هود/ 113.
3 . يس/ 82.

4 . شعراء/ 214.
5 . طه/ 132.
6 . تحريم/ 6.
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پیامبر  از این حکم مستثنا نبوده و تبعًا آن را امتثال کرده و اهل بیت خود را مانند خود از 
آتش و تبعًا موجبات آن باز داشته است. 

این به آن معناست که اهل بیت آن حضرت، بر پایه ي قرآن، سّنت قطعي و حکم عقل، به عین 
و کّل اسالم عالم و عامل اند؛ چراکه پیراستگي از هر گونه ناپاکي، به معناي پیراستگي از هر عقیده 
و عمل خالف اسالم است و روشن است که پیراستگي از هر عقیده و عمل خالف اسالم، بدون علم 
به عین و کّل اسالم ممکن نیست. از اینجا دانسته مي شود که اهل بیت پیامبر  سزاوارترین 
مسلمانان به حکومت بر آنان هستند؛ چراکه چنین پیراستگي و علمي، براي کسي جز آنان اّدعا 
نشده و به اثبات نرسیده است و تردیدي نیست که هر کس پیراسته تر و عالم تر است، به حکومت 
ْن  بر دیگران سزاوارتر است؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأَفَمْن َيْهِدي اإِلَى الَْحقِّ اأَحقُّ اأْن ُيتََّبَع اأمَّ
َلا َيِهدِّي اإِلَّا اأْن ُيْهَدٰى ۖ َفَما لَُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن؛1 »آیا کسي که به حق راه مي نماید سزاوارتر 

است که پیروي شود یا کسي که راه نمي نماید مگر آنکه راهنمایي شود؟! شما را چه مي شود چگونه 
حکم مي کنید؟!« و فرموده است: قُْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َلا َيْعَلُموَنۗ  اإِنََّما َيَتَذكَُّر اأولُو 
ألَْباِب؛2 »بگو آیا کساني که علم دارند و کساني که علم ندارند، برابرند؟! بي گمان تنها خردمندان  اْلا

در مي یابند«! 
آري انصاف آن است که برگزیدگي خاندان پیامبر  براي خالفت خداوند در زمین و تعلیم 
مسلمانان، از واضح ترین مباني اسالم است و به هیچ روي چیز غریب یا جدیدي نیست؛ چراکه 
بناي خداوند همواره بر گزینش خاندان پیامبرانش و فرزندان آنان بوده و این به منزله ي سّنت او 
در اّمت هاي گذشته است؛ چنانکه از آن خبر داده و فرموده است: اإِنَّ اللََّه اْصَطَفىٰ اآَدَم َونُوًحا َواآَل 
يًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍضۗ  َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم؛3 »هرآینه خداوند آدم  اإِْبَراِهيَم َواآَل ِعْمَراَن َعَلى الَْعالَِميَن؛ ُذرِّ

و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزیده است؛ فرزنداني که برخي از برخي 
دیگرند و خداوند شنوایي داناست«! با این وصف، رقابت مردم با خاندان پیامبران و فرزندان آنان، 
در هیچ اّمتي جایز نبوده و تنها در این اّمت بوده که جایز شمرده شده و این از عجیب ترین بدعت ها 
است؛ زیرا رقابت مسلمانان با کساني که خداوند آنان را برگزیده و برتري داده و واسطه ي در تعلیم 
و تطبیق اسالم ساخته، بي معناست و حسادت به آنان چیزي جز حماقت نیست؛ چنانکه خداوند در 
این باره فرموده است: اأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلىٰ َما اآَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِهۖ  َفَقْد اآَتْيَنا اآَل اإِْبَراِهيَم الِْكَتاَب 
َوالِْحْكَمَة َواآَتْيَناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما؛4 »یا به این مردم بر چیزي که خداوند از فضل خود به آنان داده 

1 . يونس/ 35.
2 . زمر/ 9.

3 . اآل عمران/ 33 و 34.
4 . نساء/ 54.
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است، حسد مي ورزند! چه آنکه ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و آنان را حکومتي بزرگ 
بخشیدیم«! روشن است که تفّضل خداوند بر آل انبیا، یک قاعده ي عام و ثابت است؛ همچنانکه 
به عنوان نمونه، عالوه بر آل ابراهیم که با عنوان »اهل بیت«، رحمت و برکات خود را بر آنان قرار 
داده و فرموده است:  َرْحَمُت اللَِّه َوَبَرَكاتُُه َعَلْيُكْم اأْهَل الَْبْيِت ۚ اإِنَُّه َحِميٌد َمِجيٌد؛1 »رحمت خدا و 
برکات او بر شما اهل بیت باد؛  چراکه او ستوده اي بزرگوار است«، از تفّضل خود بر آل یعقوب، آل 
لوط، آل عمران، آل موسي، آل هارون و آل داود، یاد کرده و با این وصف، تفّضل او بر آل محّمد 
انبیاء اوست، طبیعي بلکه اولي است؛ جداي از آنکه آل محّمد، در اصل جزئي از آل  که بهترین 
ابراهیم هستند و خداوند از بقاء حکومت خود در آنان به عنوان اعقاب و ذرّیه ي پاک آن حضرت، 
خبر داده و فرموده است: َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَيًة ِفي َعِقِبِه لََعلَُّهْم َيْرِجُعوَن؛2 »و آن را کلمه اي ماندگار 
َة  يَِّتِه النُُّبوَّ در میان فرزندانش قرار داد، باشد که آنان رجوع کنند« و فرموده است: َوَجَعْلَنا ِفي ُذرِّ
َوالِْكَتاَب؛3 »و نبوّت و کتاب را در ذریّه�ي او قرار دادیم« و فرموده است: َواإِِذ اْبَتَلىٰ اإِْبَراِهيَم َربُُّه 

يَِّتي ۖ َقاَل َلا َيَناُل َعْهِدي الظَّالِِميَن؛4  ُهنَّ ۖ َقاَل اإِنِّي َجاِعلَُك لِلنَّاِس اإَِماًما ۖ َقاَل َوِمْن ُذرِّ بَِكِلَماٍت َفاأَتمَّ

»و هنگامي که ابراهیم را پروردگارش با کلماتي آزمود، پس چون آن ها را کامل کرد، فرمود: من 
تو را براي مردم امام قرار مي دهم! گفت: و از فرزندانم؟! فرمود: عهد من به ظالمان نمي رسد«، به 
این معنا که به پاکانشان مي رسد و روشن است که اهل بیت محّمد  تنها کساني از فرزندان 

موجود ابراهیم�اند که خداوند از پاکي آنان خبر داده است. 
با این وصف، روشن است که دعوت به سوي حاکمّیت آنان، دعوت به سوي هیچ مذهبي شمرده 
نمي شود، بل دعوت به سوي اسالمي اصیل و کامل است که از اقتضائات قطعي عقلي و شرعي 
برخاسته و تنها طریق تحّقق حاکمّیت خداوند بر جهان است. همچنانکه من به طور حتم، یک شیعه 
یا سّني به معناي مصطلح نیستم، ولي نمونه اي از یک مسلمان حق گرایم که به سوي اسالم دعوت 
مي کنم و در این زمینه به ابراهیم  اقتدا مي ورزم که خداوند درباره ي او فرموده است: َما َكاَن 
اإِْبَراِهيُم َيُهوِديًّا َوَلا نَْصَرانِيًّا َولَِٰكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن الُْمْشِرِكيَن؛5 »ابراهیم نه یهودي 

و نه مسیحي بود، ولي حق گرایي مسلمان بود و از مشرکان نبود«! این در حالي است که کساني از 
مسلمانان در سرزمین هاي اسالمي مانند عراق، سوریه، افغانستان و ایران، به سوي حاکمّیت خود 
دعوت مي کنند و رؤیاي خالفت اسالمي را در سر مي پرورانند! بي گمان آنان در ضاللتي آشکارند؛ 

1 . هود/ 73.
2 . زخرف/ 28.

3 . عنکبوت/ 27.
4 . بقرة/ 124.

5 . اآل عمران/ 67.
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آنان، اگرچه با حسن نّیت باشد،  زیرا چنانکه روشن شد، حاکمّیت براي خداوند است و حاکمّیت 
خالفت اسالمي شمرده نمي شود؛ با توجه به اینکه خداوند آنان را از جانب خود منصوب نکرده و 
مسلمانان را به پیروي از آنان فرمان نداده است و آنان خود به این واقعّیت، واقف و معترفند. با این 
وصف، تصّرفات آنان در زمین و مرزبندي هایي که در آن مي کنند، عدواني است؛ چراکه زمین براي 
خداوند است و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد ارزاني مي دارد؛ چنانکه فرموده است: اإِنَّ 
أْرَض لِلَِّه ُيوِرثَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ۖ َوالَْعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن؛1 »هرآینه زمین براي خداوند است، آن را  اْلا

به هر کس از بندگانش که بخواهد میراث مي دهد و عاقبت براي پرهیزکاران است«؛ همچنانکه 
دارایي هاي عمومي براي خدا و گماشته ي اوست و کسي حّق حیازت آن ها بدون اذن شان را ندارد و 
تبعًا براي آنان جایز است که آن ها را از تحت حیازت دیگران خارج کنند؛ چنانکه به روشني فرموده 
أنَْفاُل لِلَِّه َوالرَُّسوِل ۖ؛2 »از تو درباره ي نفل ها مي پرسند، بگو  أنَْفاِل ۖ قُِل اْلا است: َيْساألُونََك َعِن اْلا
نفل ها براي خدا و پیامبر است« و فرموده است: َولَِٰكنَّ اللََّه ُيَسلُِّط ُرُسَلُه َعَلىٰ َمْن َيَشاُءۚ  َواللَُّه َعَلىٰ 
كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر؛3 »و اما خداوند پیامبرانش را بر هر کس که بخواهد مسلّط مي کند و خداوند بر 

هر چیزي تواناست«!
اسالم،  جهان  در  فعلي  حکومت هاي  و  جنبش ها  از  یک  هیچ  که  مي شود  دانسته  اینجا  از   
مشروعیت ندارد و تنها راه مسلمانان براي بازگشت به اسالم، روي گرفتن از آن ها و زمینه سازي 
براي جنبش و حکومت کسي از اهل بیت پیامبر است که خداوند او را از جانب خویش منصوب 
کرده و به پیروي اش فرمان داده و این کاري است که با شناخت او حاصل مي شود و شناخت او، 

چنانکه به خواست خداوند خواهم گفت، ممکن است.

2 . حاکميّت غير خداوند
دومین سبب عدم اقامه ي اسالم پس از رسول خدا  ، تحّقق نیافتن حاکمّیت خداوند پس از 
آن حضرت بود؛ زیرا رقابت اصحاب آن حضرت پس از او، قطع نظر از آنکه با چه انگیزه هایي همراه 
بود، به پیروزي جریان مخالف با خاندان آن حضرت، منتهي شد و نظامي سیاسي را روي کار آورد 
که صرف اعتقاد حاکم به اسالم را براي تحّقق حکومت اسالمي، کافي مي دانست و به لزوم انتصاب 
او از جانب خداوند به عنوان خلیفه ي او در زمین، باور نداشت. هر چند این جهت گیري نادرست در 
دهه هاي آغازین اسالمي، به دلیل تعّهد نسبي حاکمان نخستین به اسالم، آثار مخّرب و هولناک 
خود را آشکار نکرد، به زودي با درگذشت آنان و روي کار آمدن گروهي دیگر که هیچ تعّهدي 

1 . اأعراف/ 128.
2 . اأنفال/ 1.
3 . حشر/ 6.
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به اسالم نداشتند، نادرستي خود را به اثبات رساند؛ زیرا این گروه که سابقه ي بیشترین دشمني با 
اسالم و کمترین بهره گیري از تعالیم آن در زمان رسول خدا  را داشتند، به پشتوانه ي حمایت 
مردماني تازه مسلمان از سرزمین هایي فتح شده که تبعًا شناختي از اسالم نداشتند، رقیبان خود از 
مهاجران و انصار را کنار زدند و حکومت بر مسلمانان را به دست گرفتند و آنچه پیشتر به سبب برخي 
مشابهت هاي ظاهري اش با حکومت پیامبر  ، »خالفت« نامیده مي شد را آشکارا به ملوکّیت 
کسرا و قیصر تبدیل نمودند. به عالوه، آنان با ترویج رویکردهایي غیر اسالمي مانند عقل گریزي، 
خبر محوري، جبرگرایي، اهل بیت ستیزي و ظلم پذیري در میان مسلمانان که با اقبال و حمایت اهل 
حدیث در قرن دوم و سوم مواجه شد، آشکارا فرهنگ اموي را جایگزین فرهنگ اسالمي ساختند و 

شناخت اسالم اصیل و کامل را براي نسل هاي بعدي مسلمانان، به غایت دشوار نمودند. 
اتّفاقي در آن  بي گمان حکومت فرزندان امّیه در حساس ترین برهه ي تاریخ مسلمانان که هر 
مي توانست به الگویي براي آنان تبدیل شود، اسالم را به روزگار غربت خود در نخستین روزهاي 
بعثت رسول خدا  بازگرداند، بلکه ماهّیت آن را به کلّي تغییر داد و قرائتي از آن را حاکم 
ساخت که چیزي جز بدبختي و بي چارگي براي مسلمانان، به ارمغان نیاورده و تبعات ویرانگرش، 
مانند زخمي بر پیکر مسلمانان، تا به امروز باقي است؛ بلکه هر چه مي گذرد، ژرف تر و گسترده تر 
مي شود؛ تا جایي که گاهي جبران آن، غیر ممکن یا به غایت بعید به نظر مي رسد؛ چراکه اگر در 
دهه هاي نخستین اسالمي، این مصیبت عظمي، در قالب حکومتي واحد تجلّي یافته بود، دیري 

است در قالب ده ها حکومت تجلّي یافته که هر یک به نوبه ي خود، مصیبتي عظمي است! 
پس از بني امیه، عباسیان راه آنان را ادامه دادند و به صورت مشخص از زمان متوّکل )د.247ق(، 
مبارزه ي همه جانبه اي را بر ضّد اصول و مقّومات اسالم به راه انداختند و از یک سو با حمایت متقابل 
از محّدثان منفعل و قتل و حبس عالمان مستقل و از سوي دیگر با دامن زدن به اختالفات کالمي 
و  فراهم ساختند و عقاید  را  میان مسلمانان  زمینه ي شکل گیري مذاهب در  آنان،  میان  و فقهي 
اعمال مورد پسند خود را با عنوان عقاید و اعمال اهل سّنت و جماعت، به آنان تحمیل نمودند. پس 
از عباسیان، عثمانیان راه آنان را ادامه دادند، تا آنکه به دنبال شکست آنان در جنگ جهاني یکم، 
حکومت متمرکز مسلمانان که تا آن گاه »خالفت« نامیده مي شد، از هم پاشید و به حکومت هاي 

متعّدد و متخاصمي تبدیل شد.
در این میان اّما مهم ترین عنصر از عناصر فرهنگ اموي و عّباسي که در تضاّد آشکار با فرهنگ 
اسالمي است و با این وصف، در اثر تبلیغات امویان و عّباسیان، به باوري شایع در میان مسلمانان 
تبدیل شده، تحّقق حکومت اسالمي بدون نّصي از جانب خداوند است؛ چراکه بیشتر مسلمانان، با 
تقلید کورکورانه از امویان و جریاني که پس از رسول خدا  قدرت را به دست گرفت، انعقاد 
حکومت اسالمي را مبتني بر نّص خداوند ندانسته اند، بلکه تنها مبتني بر بیعت اهل حّل و عقد 
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یا وصّیت حاکم پیشین یا تغلّب بر دیگران پنداشته اند؛1 به این معنا که هرگاه یک یا چند نفر از 
مسلمانان صاحب نظر، با کسي به عنوان حاکم بر مسلمانان بیعت کنند، چنانکه مثاًل در سقیفه با 
ابو بکر بیعت کردند، یا کسي توّسط حاکم قبل از خود به عنوان حاکم بر مسلمانان تعیین شود، 
چنانکه مثاًل عمر توّسط ابو بکر تعیین شد، یا کسي از طریق قهر و غلبه، رقیبان خود را کنار بزند 
و حکومت بر مسلمانان را تصاحب کند، چنانکه مثاًل مأمون عباسي )د.218ق( با کشتن برادرش به 
قدرت رسید، بیعت با او بر همه�ي مسلمانان واجب مي�شود! کاماًل واضح و مسلّم است که منشأ این 
عقیده، کتاب خدا و سّنت پیامبر  نبوده است و در این باره میان مسلمانان اختالفي نیست؛ 
زیرا آنان مي پندارند که خدا و پیامبرش، درباره ي حکومت بر مسلمانان چیزي نفرموده اند و آنان را 
در سرگرداني و اختالف درباره ي آن رها کرده اند و بر این اساس کسي از آنان نیز، مّدعي استنباط 
افعال  اقرار دارند که منشأ این عقیده،  آنان باالتفاق  از قرآن یا سّنت نشده است؛ بل  این عقیده 
شماري از صحابه ي پیامبر  و حاکمان اموي و عباسي بوده و این در حالي است که همه ي 
آنان مي دانند که افعال اینان، خصوصًا آنجا که با اختالف شماري دیگر از همگنانشان همراه بوده 
است، حّجت نیست! با این وصف، گویي آنان خود به بي اساس بودن عقیده ي شان، واقفند و اقرار 
دارند و تنها با تکیه بر تسامح و تغافل و به منظور تصحیح افعال شماري از سلف، آن را پذیرفته اند. 
در حالي که مسلّمًا منشأ عقیده ي مسلمانان، اسالم است و اسالم عبارت از گفته و کرده ي خدا و 
پیامبر اوست، نه گفته و کرده ي دیگران، هر چند بسیار محترم و معّظم باشند و خدا و پیامبر او نیز 
هر چیزي که مسلمانان تا روز قیامت به علم یا عمل آن نیاز داشته اند را گفته یا کرده اند و اقرار به 
ْطَنا ِفي الِْكَتاِب  این واقعّیت، واجب و مقتضاي مسلماني است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َما َفرَّ
؛2 »چیزي را در کتاب کم نگذاشتیم«! با این وصف، تکیه بر مبناي حاکمّیت شماري از  ِمْن َشْيٍءۚ

صحابه و حاکمان بعد از آن ها براي شناخت مبناي حاکمّیت در اسالم، خالف قاعده است و هیچ 
بنیادي بر شرع ندارد؛ همچنانکه با عقل در تضاّد آشکار است؛ زیرا وجوب بیعت مسلمانان با کسي 
که تنها یک یا چند نفر از آنان به حاکمّیت او رضایت دارند، احمقانه است؛ همچنانکه وجوب بیعت 
آنان با کسي که تنها حاکم قبلي به حاکمّیت او راضي است، معقول نیست و وجوب بیعت آنان با 

کسي که از طریق ریختن خون مسلمانان به سلطه دست یافته، مستهجن است. 
درباره ي  استناد  مانند  اسالم،  در  حاکمّیت  مبناي  درباره ي  استناد  که  مي شود  دانسته  اینجا  از 

1 . نگاه کن به: نووي، المجموع، ج19، ص192؛ همو، روضة الطالبين، ج7، ص263؛ شربيني، مغني 
المحتاج، ج4، ص130؛ ابن عابدين، حاشية رّد المحتار، ج1، ص591؛ حاشية الدسوقي، ج4، ص298؛ 
ابن نجيم، البحر الرائق، ج6، ص462؛ بهوتي، کشاف القناع، ج6، ص202؛ تفتازاني، شرح المقاصد، 

ج2، ص272؛ ابن حجر هيتمي، الصواعق المحرقة، ص8 و منابع فراوان ديگر.
2 . اأنعام/ 38.
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مبناي سایر عقاید و اعمال، باید به خود اسالم باشد، نه گفته ها و کرده هاي برخي از مسلمانان! 
این در حالي است که حاکمّیت در اسالم به دو گونه است و گونه ي سومي ندارد: یکي حاکمّیت 
اّما حاکمّیت خداوند، حاکمّیت کسي است که به امر خداوند  خداوند و دیگري حاکمّیت طاغوت؛ 
حکومت مي کند؛ مانند حاکمّیت آل ابراهیم  که خداوند درباره ي آنان فرموده است: َوَجَعْلَناُهْم 
ًة َيْهُدوَن بِاأْمِرنَا؛1 »و آنان را پیشوایاني قرار دادیم که به امر ما هدایت مي کنند« و اما حاکمّیت  اأئِمَّ

طاغوت، حاکمّیت کسي است که بدون امر خداوند حکومت مي کند؛ مانند حاکمّیت آل فرعون که 
ًة َيْدُعوَن اإِلَى النَّاِر ۖ؛2 »و آنان را پیشوایاني قرار  خداوند درباره ي آنان فرموده است: َوَجَعْلَناُهْم اأئِمَّ
دادیم که به سوي آتش دعوت مي کنند«! به این ترتیب، حاکمّیت کسي که خداوند او را براي آن 
گماشته، حاکمّیت خداوند و حاکمّیت کسي که خداوند او را براي آن نگماشته، طاغوت است و این 

قاعده اي است که به غایت ساده و بّین است. 
بنا بر این قاعده، آرمان همه ي پیامبران، تحّقق حاکمّیت خداوند و نفي حاکمّیت طاغوت بوده؛ 
ٍة َرُسوًلا اأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت ۖ؛3  چنانکه خداوند فرموده است: َولََقْد َبَعْثَنا ِفي كُلِّ اأمَّ
»و هرآینه در هر اّمتي پیامبري را برانگیختیم که خداوند را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید« و تبعًا 
از  اینکه پذیرش حاکمّیت در اسالم،  به  با توّجه  نیز همین بوده است؛  پیامبر خاتم   آرمان 
مصادیق پرستش است و هر کس حاکمّیت کسي جز خداوند را بپذیرد، در واقع طاغوت را پرستش 
ُئُكْم بَِشرٍّ ِمْن َذٰلَِك  کرده است؛ مانند یهودیان که خداوند درباره ي آنان فرموده است: قُْل َهْل اأنَبِّ
َمثُوَبًة ِعْنَد اللَِّه ۚ َمْن لََعَنُه اللَُّه َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمْنُهُم الِْقَرَدَة َوالَْخَناِزيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت ۚ اأولَِٰئَك َشرٌّ 

ِبيِل؛4 »بگو آیا شما را به سزایي بدتر از آن نزد خداوند خبر بدهم؟! کسي  َمَكانًا َواأَضلُّ َعْن َسَواِء السَّ

که خداوند او را لعنت کرد و بر او خشم گرفت و از او بوزینه و خوک ساخت و او طاغوت را پرستید! 
آنان جایگاه بدتري دارند و از راه گمراه ترند«! همچنانکه خداوند بندگان پرهیزکار خود را به اجتناب 
از پرستش طاغوت ستوده و فرموده است: َوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت اأْن َيْعُبُدوَها َواأنَاُبوا اإِلَى اللَِّه لَُهُم 
ْر ِعَباِد؛5 »و کساني که از طاغوت پرهیز کردند که آن را بپرستند و به سوي خداوند  الُْبْشَرٰى ۚ َفَبشِّ

روي آوردند، براي آنان مژدگاني است؛ پس مژده بده بندگانم را«! با این وصف، کفر به طاغوت 
الزمه�ي ایمان به خداوند است و کسي که حاکمّیت طاغوت را گردن ننهاده و حاکمّیت خداوند را 
پذیرا شده، به اسالم اصیل و کامل، راه یافته است؛ چنانکه خداوند درباره�ي او فرموده است: َفَمْن 

1 . اأنبياء/ 73.
2 . قصص/ 41.
3 . نحل/ 36.
4 . مائدة/ 60.
5 . زمر/ 17.
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َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاللَِّه َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوْثَقىٰ َلا انِْفَصاَم لََهاۗ  َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم؛1 »پس 

هر کس به طاغوت کافر شود و به خداوند ایمان آورد، هرآینه به ریسمان استواري چنگ زده که 
گسستگي ندارد و خداوند شنوایي داناست«! از این رو، تحاکم به طاغوت به معناي قبول حاکمّیت 
کسي که خداوند او را نگماشته، هیچ گاه در اسالم جایي نداشته و همواره از دسیسه ي شیطان نشأت 
گرفته است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ُيِريُدوَن اأْن َيَتَحاَكُموا اإِلَى الطَّاُغوِت َوَقْد اأِمُروا اأْن َيْكُفُروا 
ْيَطاُن اأْن ُيِضلَُّهْم َضَلاًلا َبِعيًدا؛2 »مي خواهند که به طاغوت حکومت برند، در حالي  بِِه َوُيِريُد الشَّ

که فرمان داده شدند که به آن کفر ورزند و شیطان مي خواهد که آنان را به گمراهي دوري دچار 
کند«! همچنانکه مقاتله در راه طاغوت به معناي جنگیدن براي تحّقق حاکمّیت کسي که خداوند 
او را نگماشته، کار کافران است و کار مسلمانان، جز جنگیدن در راه تحّقق حاکمّیت خداوند نیست؛ 
چنانکه فرموده است: الَِّذيَن اآَمُنوا ُيَقاتِلُوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه ۖ َوالَِّذيَن َكَفُروا ُيَقاتِلُوَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت 
راه خداوند  ایمان دارند در  َضِعيًفا؛3 »کساني که  َكاَن  ْيَطاِن  الشَّ َكْيَد  اإِنَّ   ۖ ْيَطاِن  الشَّ اأْولَِياَء  َفَقاتِلُوا 

مي جنگند و کساني که کافرند در راه طاغوت مي جنگند؛ پس با اولیاء شیطان بجنگید! هرآینه نیرنگ 
شیطان ضعیف است«! آري، آرمان اسالم این است که کلمه ي کافران فرو دست و کلمه ي خداوند 
ْفَلىٰ ۗ َوَكِلَمُة اللَِّه ِهَي الُْعْلَيا ۗ  برتر باشد؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّ
َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم؛4 »و کلمه ي کساني که کفر ورزیدند را پایین قرار داد و کلمه ي خداوند آن باالتر 

است و خداوند عزت مندي حکیم است«؛ به این معنا که دست باالتر در جهان براي خداوند است؛ 
أْعَلىٰۚ  َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم؛5 »و براي خداوند نمودار باالتر است  چنانکه فرموده است: َولِلَِّه الَْمَثُل اْلا
أْرِض ۚ َوُهَو الَْعِزيُز  َماَواِت َواْلا أْعَلىٰ ِفي السَّ و او عّزت مند حکیم است« و فرموده است: َولَُه الَْمَثُل اْلا

الَْحِكيُم؛6 »و براي او نمودار باالتر در آسمان ها و زمین است و او عّزت مند حکیم است«! 

به عالوه، روشن است که والیت در اسالم، تنها براي خداوند است؛ چنانکه فرموده است: َوَما 
لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل؛7 »و آنان را جز او هیچ والي نیست« و فرموده است: َوَكَفىٰ بِاللَِّه َولِيًّا؛8 

أْرِض ۗ َوَما  َماَواِت َواْلا »و خداوند به عنوان ولي کافي است« و فرموده است: األَْم َتْعَلْم اأنَّ اللََّه لَُه ُمْلُك السَّ

1 . بقرة/ 256.
2 . نساء/ 60.
3 . نساء/ 76.
4 . توبة/ 40.
5 . نحل/ 60.
6 . روم/ 27.
7 . رعد/ 11.
8 . نساء/ 45.
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لَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َولِيٍّ َوَلا نَِصيٍر؛1 »آیا نمي داني که خداوند، حکومت آسمان ها و زمین براي 

اوست و شما را جز خداوند هیچ ولّیي و پشتیباني نیست«؛ چراکه تنها او به اقتضاي علم کامل و 
قدرت بي�نظیرش، صالحّیت والیت را دارد و با این وصف، گرفتن ولّیي غیر او جایز نیست، بلکه 
شرک شمرده مي�شود؛ چنانکه فرموده است: اأِم اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه اأْولَِياَء ۖ َفاللَُّه ُهَو الَْولِيُّ َوُهَو ُيْحِيي 
الَْمْوَتىٰ َوُهَو َعَلىٰ كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر؛2 »یا غیر او اولیائي مي�گیرند؟! در حالي که خداوند است که ولّي 

است و او مردگان را زنده مي�کند و او بر هر چیزي تواناست« و فرموده است: قُْل اأَغْيَر اللَِّه اأتَِّخُذ 
َل َمْن اأْسَلَمۖ  َوَلا َتُكونَنَّ  أْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َوَلا ُيْطَعُمۗ  قُْل اإِنِّي اأِمْرُت اأْن اأكُوَن اأوَّ َماَواِت َواْلا َولِيًّا َفاِطِر السَّ

ِمَن الُْمْشِرِكيَن؛3 »بگو: آیا غیر خداوند ولّیي بگیرم؟! در حالي که او آفریننده ي آسمان ها و زمین 

است و او مي خوراند و به او خورانده نمي شود! بگو: من فرمان داده شده ام که نخستین مسلمان 
قُْل   ۚ اللَُّه  قُِل  أْرِض  َواْلا َماَواِت  باشم و هرگز از مشرکان نباش« و فرموده است: قُْل َمْن َربُّ السَّ
أْعَمىٰ َوالَْبِصيُر اأْم َهْل  ا ۚ قُْل َهْل َيْسَتِوي اْلا أنُْفِسِهْم نَْفًعا َوَلا َضرًّ اأَفاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه اأْولَِياَء َلا َيْمِلُكوَن لِا

َتْسَتِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر ۗ اأْم َجَعلُوا لِلَِّه ُشَرَكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه َفَتَشاَبَه الَْخْلُق َعَلْيِهْم ۚ قُِل اللَُّه َخالُِق كُلِّ 

اُر؛4 »بگو چه کسي پروردگار آسمان ها و زمین است؟! بگو خدا! بگو آیا با  َشْيٍء َوُهَو الَْواِحُد الَْقهَّ

این وصف، غیر او را اولیاء خود مي گیرید که براي خود سود یا زیاني را مالک نیستند؟! بگو آیا کور 
و بینا برابرند؟! یا تاریکي و نور یکسانند؟! یا براي خداوند شریکاني قرار داده اند که آفرینشي مانند 
آفرینش او دارند پس آفرینش بر آنان مشتبه شده است؟! بگو خداوند آفریننده ي هر چیز است و او 
یگانه ي چیره است« و فرموده است: اأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا اأْن َيتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدونِي اأْولَِياَءۚ  اإِنَّا 
اأْعَتْدنَا َجَهنََّم لِْلَكاِفِريَن نُُزًلا؛5 »آیا کساني که کافر شدند پنداشتند که بندگان من را جز من اولیائي 

گرفتند؟! هرآینه ما جهنّم را براي فرود کافران فراهم ساخته�ایم«! همچنانکه از پي�آمد گرفتن اولیائي 
جز او خبر داده و فرموده است: اللَُّه َولِيُّ الَِّذيَن اآَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت اإِلَى النُّوِرۖ  َوالَِّذيَن َكَفُروا 
اأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر اإِلَى الظُّلَُماِت ۗ اأولَِٰئَك اأْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن؛6 

»خداوند وليّ کساني است که ایمان آورده�اند، آنان را از تاریکي به نور خارج مي�کند و کساني که 
کافرند اولیائشان طاغوت است، آنان را از نور به تاریکي خارج مي�کنند، آنان همگنان آتشند و در 
آن جاودان خواهند بود« و فرموده است: َمَثُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه اأْولَِياَء َكَمَثِل الَْعْنَكُبوِت 

1 . بقرة/ 107.
2 . شوری/ 9.
3 . اأنعام/ 14.
4 . رعد/ 16.

5 . کهف/ 102.
6 . بقرة/ 257.
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اتََّخَذْت َبْيًتا ۖ َواإِنَّ اأْوَهَن الُْبُيوِت لََبْيُت الَْعْنَكُبوِت ۖ لَْو َكانُوا َيْعَلُموَن؛1 »مثل کساني که غیر خداوند 

اولیائي گرفتند مثل عنکبوت است که خانه�اي گرفته باشد، در حالي که سست�ترین خانه�ها خانه�ي 
عنکبوت است اگر بدانند«! 

از خداوند نشأت  تنها  این معناست که والیت،  به  به خداوند،  انحصار والیت  روشن است که 
مي�گیرد و خداوند، دهنده�ي آن است و بر این اساس، گرفتن ولّیي جز او به معناي قبول والیت 
کسي است که خداوند او را از نزد خود والیتي نداده است؛ چنانکه به روشني فرموده است: اتَِّبُعوا 
َما اأنِْزَل اإِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوَلا َتتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه اأْولَِياَءۗ  َقِليًلا َما َتَذكَُّروَن؛2 »از چیزي پیروي کنید که از 

جانب پروردگارتان برایتان نازل شد و از اولیائي جز او پیروي نکنید! اندکي پند مي�گیرید«! 
با این وصف، بیعت در اسالم، اختصاص به خداوند دارد و بیعت با غیر او، جایز نیست و هر کس 
غیر او که با او بیعت شود، طاغوت است و طبعًا بیعت با خداوند، از طریق بیعت با کسي تحّقق 
مي�یابد که خداوند به بیعت با او امر کرده؛ چنانکه مثاًل به بیعت با پیامبرش امر کرده و به همین 
نََّما  َفاإِ نََكَث  ۚ َفَمْن  اأْيِديِهْم  َفْوَق  اللَِّه  َيُد  اللََّه  ُيَبايُِعوَن  اإِنََّما  ُيَبايُِعونََك  الَِّذيَن  اعتبار فرموده است: اإِنَّ 
َيْنُكُث َعَلىٰ نَْفِسِه ۖ َوَمْن اأْوَفىٰ بَِما َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسُيْؤتِيِه اأْجًرا َعِظيًما؛3 »هرآینه کساني که با تو 

بیعت مي�کنند تنها با خداوند بیعت مي�کنند؛ دست خداوند بر روي دست�هاي آن�هاست؛ پس هر 
با خداوند  پیماني که  به  بیعت�شکني مي�کند و هر کس  به زیان خود  تنها  بیعت�شکني کند  کس 
آنکه  اعتبار  به  با دیگران،  بیعت  پاداش بزرگي خواهد داد«! همچنانکه  او  به  بسته است وفا کند 
خداوند به بیعت با آنان امر نکرده است، بیعت با شیطان شمرده مي�شود و قبول والیت آن ملعون 
مطرود به جاي والیت خداوند است؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنََّما ُسْلَطانُُه َعَلى الَِّذيَن َيَتَولَّْونَُه 
او را  را پذیرفته�اند و  او  تنها بر کساني است که والیت  او  ُمْشِركُوَن؛4 »حکومت  بِِه  ُهْم  َوالَِّذيَن 

ْيَطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَقْد َخِسَر ُخْسَرانًا  شریک قرار مي�دهند« و فرموده است: َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ
ُمِبيًنا؛5 »و هر کس شیطان را به جاي خداوند وليّ خود بگیرد بي�گمان زیاني آشکار کرده است«! 
ْيَطاِنۖ  اإِنَّ  همچنانکه اولیائي جز خداوند را »اولیاء شیطان« نامیده و فرموده است: َفَقاتِلُوا اأْولَِياَء الشَّ
ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا؛6 »پس با اولیاء شیطان بجنگید؛ هرآینه نیرنگ شیطان ضعیف است«  َكْيَد الشَّ

 ۚ اللَِّه  ِذْكَر  َفاأنَْساُهْم  ْيَطاُن  الشَّ َعَلْيِهُم  اْسَتْحَوَذ  نامیده و فرموده است:  را »حزب شیطان«  آنان  و 

1 . عنکبوت/ 41.
2 . اأعراف/ 3.
3 . فتح/ 10.
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ْيَطاِن ُهُم الَْخاِسُروَن؛1 »شیطان بر آنان استیال یافت پس  ْيَطاِن ۚ اأَلا اإِنَّ ِحْزَب الشَّ اأولَِٰئَك ِحْزُب الشَّ

یاد خدا را فراموش�شان کرد؛ آنان حزب شیطان�اند؛ آگاه باشید که حزب شیطان همانا زیانکارانند« 
اأْجَمُعوَن؛2 »و لشکریان ابلیس  اإِْبِليَس  و آنان را »جنود ابلیس« نامیده و فرموده است: َوُجُنوُد 
يََّتُه اأْولَِياَء ِمْن ُدونِي َوُهْم  همگي«؛ بلکه آنان را »فرزندان او« نامیده و فرموده است: اأَفَتتَِّخُذونَُه َوُذرِّ
لَُكْم َعُدوٌّ ۚ بِْئَس لِلظَّالِِميَن َبَدًلا؛3 »آیا پس او و فرزندانش را اولیائي جز من مي�گیرید در حالي که 

آنان دشمن شما هستند؟! بد جایگزیني براي ظالمان است«؛ بلکه آنان را خود »شیاطین« نامیده و 
َياِطيَن اأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَيْحَسُبوَن اأنَُّهْم ُمْهَتُدوَن؛4 »هرآینه آنان  فرموده است: اإِنَُّهُم اتََّخُذوا الشَّ
شیاطین را اولیائي جز خداوند گرفتند، در حالي که مي�پنداشتند هدایت یافته�اند« و فرموده است: 
َياِطيَن اأْولَِياَء لِلَِّذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن؛5 »هرآینه ما شیاطین را اولیاء کساني قرار دادیم که  اإِنَّا َجَعْلَنا الشَّ

ایمان نمي آورند«! 
از جانب خداوند گماشته  اعتبار آنکه  اینجا دانسته مي�شود که حاکمان کنوني در زمین، به  از 
راستاي تحّقق  آنان در  از جانب شیطان گماشته شده�اند و حکومت  نادانسته،  یا  دانسته  نشده�اند، 
سلطه�ي او بر جهان است. همچنانکه کساني از مسلمانان در سرزمین هاي اسالمي که این روزها 
میدان را خالي و فرصت را مغتنم یافته اند و به پشتوانه ي مقادیري آهن و شماري که به گردشان 
جمع شده اند، مسلمانان را به بیعت با خویش فرا مي خوانند و خود را خلیفه یا امیر آنان مي نامند، 
را براي  آنان  ناخواسته، به شیطان خدمت مي کنند؛ چراکه خداوند  یا  نیستند و خواسته  بر چیزي 
معترفند؛ همچنانکه  و  واقف  حقیقت،  این  به  خود  آنان  و  است  نداده  فرمان  و  نگماشته  کار  این 
گماشته و فرماندار خداوند در زمین، با وجود آنان و فرماني که بر زمین مي رانند، قادر نیست که 
این مهم ترین مقصود  نماید و  تعلیم و تطبیق  را چونانکه هست  یابد و اسالم  به حکومت دست 
شیطان است؛ چراکه شیطان، همواره در صدد معارضه با خداوند بوده؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
َعِصيًّا؛6 »هرآینه شیطان براي رحمان عصیانگر بوده است« و این  ِن  لِلرَّْحَمٰ َكاَن  ْيَطاَن  الشَّ اإِنَّ 
معارضه را از طریق نفي حاکمّیت خداوند و اثبات حاکمّیت خود به جاي آن، پي گرفته است تا به 
زعم خود، سلطه ي بر جهان را از دست خداوند خارج کند و در دست خود قرار دهد؛ چراکه تنها 
یک نفر مي تواند سلطه ي بر جهان را در دست گیرد و او یا خداوند است یا شیطان و سلطه ي هر 

1 . مجادلة/ 19.
2 . شعراء/ 95.
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دو بر جهان ممکن نیست و هر یک از آن دو که سلطه ي بر جهان را در دست گیرد، احکام خود را 
بر آن جاري مي سازد و مانع از اجراي احکام دیگري بر آن مي شود. سلطه ي هر یک از آن دو بر 
جهان نیز هنگامي تحّقق مي یابد که کسي از جانب یکي از آن دو بر آن سلطه بیابد و به امر یکي 
از آن دو حکم براند. از این رو، خداوند از یک سو و شیطان از سوي دیگر در تالشند که هر یک 
نفر خود را بر جهان مستولي سازند و در این معرکه، مردمان جنود آن دو هستند که به تبع آن دو با 
یکدیگر در تنازع اند؛ بسیاري از آنان، دانسته یا نادانسته، جنود شیطان هستند که براي حاکمّیت او 
بر جهان مي کوشند و اندکي از آنان، جنود خداوند هستند که براي حاکمّیت او بر جهان مي کوشند 
و البته بسیار گمنام و ناشناسند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَما َيْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك اإِلَّا ُهَو ۚ؛1 »و 
جنود پروردگارت را جز او نمي شناسد«! در این میان، شیطان این پیر کارآزموده، براي پیروزي بر 
خداوند و دستیابي به سلطه�ي بر جهان، از اهرم سیاست، مانند اهرم فرهنگ و اقتصاد، بهره گرفته 
و در پي هزاران سال تالش، موفق به طراحي و ایجاد نظامي فراگیر و منسجم در زمین شده که 
در باالترین سطح خود، مبتني بر مدیریت او و فارغ از مدیریت خداوند است. این نظام فراگیر و 
منسجم جهاني، مانند یک هرم است که شیطان در رأس آن قرار گرفته و تبعاً کلّ ساحه�ي آن، 
تحت إشراف و سلطه�ي اوست. در این موقعّیت، او ممکن است هر حاکم را به صورت مستقیم 
و جداگانه تعیین نکند، ولي دستگاهي را تولید کرده است که به صورت خودکار و بدون نیاز به 
مباشرت او، حاکمان دلخواه او را تولید مي�کند و در خدمت او قرار مي�دهد؛ همچنانکه ثروتمندان 
و دانشمندان دلخواه او را تربیت مي�کند و در خدمت او قرار مي�دهد. در چنین چرخه اي، کسي که 
مورد رضایت شیطان و در خدمت اهداف او نیست، عادتاً به حاکمیّت دست نمي�یابد؛ همچنانکه به 
ثروت و شهرت چنداني نمي رسد؛ زیرا صافي�هاي شیطاني متعّددي که در سطوح مختلف سیاسي، 
اقتصادي و فرهنگي تعبیه شده است، اجازه�ي چنین کاري را نمي�دهد و به صورت کاماًل طبیعي، 
هر عنصر ناهماهنگي را طرد مي�کند و به حاشیه مي�راند، در حالي که به صورت کاماًل عادي، هر 
عنصر هماهنگي را جذب مي�کند و به میزان هماهنگي�اش مورد حمایت قرار مي�دهد. این است 
که به تدریج، عرصه�ي جامعه، از خداپرستان خالي و از شیطان�پرستان پر مي�شود، تا هنگامي که 
حکومت جهاني شیطان به مثابه�ي واقعیّتي بر روي زمین تحقّق یابد و بدون نگراني، نقاب�هاي 
گوناگون خود را کنار زند و آشکارا به رسمّیت شناخته شود، تا جایي که همگان در برابرش به خاک 
افتند و آن را با انگشت نشان دهند و بگویند: زنده باد حکومت سرورمان شیطان! از اینجا دانسته 
مي شود که دشمني شیطان با انسان، یک دشمني نمادین و غیر واقعي نیست و به وسوسه کردن 
او براي انجام کارهاي زشت فردي محدود نمي شود، بل یک دشمني عیني و تمام عیار است که 

1 . مّدثر/ 31.



135

نع 
موا

م؛ 
سو

ش 
بخ

بازگشت به اسالم

شؤون مختلف اجتماعي را در بر مي گیرد و به سوي اهداف پلید او جهت مي دهد؛ چنانکه خداوند 
ْيَطاُن اأْعَمالَُهْم َفُهَو َولِيُُّهُم الَْيْوَم َولَُهْم  فرموده است: َتاللَِّه لََقْد اأْرَسْلَنا اإِلَىٰ اأَمٍم ِمْن َقْبِلَك َفَزيََّن لَُهُم الشَّ
َعَذاٌب األِيٌم؛1 »به خدا سوگند به سوي اّمت هایي پیش از تو فرستادیم، پس شیطان اعمالشان را 

برایشان زینت داد، پس او امروز سرپرست آنان است و براي آنان عذابي دردناک است« و خطاب به 
او فرموده است: َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِك َواأْجِلْب َعَلْيِهْم بَِخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُهْم ِفي 
ْيَطاُن اإِلَّا ُغُروًرا؛2 »و هر کس از آنان که توانستي را با آواز  أْوَلاِد َوِعْدُهْمۚ  َوَما َيِعُدُهُم الشَّ أْمَواِل َواْلا اْلا

خود برانگیز و سواره و پیاده ي خود را بر ضّد آنان جلب کن و در دارایي ها و نسل هاشان شریک شو 
و وعده ي شان بده و شیطان جز براي فریب وعده ي شان نمي دهد«! این برنامه�اي است که شیطان 
دنبال مي�کند و حامیان انسي و جنّي�اش، در راستاي آن کار مي�کنند، ولي روشن است که خداوند 
برنامه�ي خودش را دارد و برنامه�ي او دقیق�تر و سنجیده�تر است؛ چنانکه فرموده است: َوَيْمُكُروَن 
َوَيْمُكُر اللَُّهۖ  َواللَُّه َخْيُر الَْماِكِريَن؛3 »آنان برنامه مي�ریزند و خداوند برنامه مي�ریزد و خداوند بهترین 

برنامه�ریزان است« و فرموده است: اإِنَّ اللََّه َبالُِغ اأْمِرِهۚ  َقْد َجَعَل اللَُّه لُِكلِّ َشْيٍء َقْدًرا؛4 »خداوند به 
کار خودش رسنده است، فقط براي هر چیزي اندازه�اي قرار داده است«! 

حاصل آنکه بیشتر مسلمانان، در اثر بي توّجهي به اسالم و توّجه بیش از حد به برخي مسلمانان 
نخستین، دست خداوند را از قرار دادن خلیفه و إعمال حاکمّیتش در زمین بسته دانسته اند؛ مانند 
یهودیان که خداوند درباره ي آنان فرموده است: َوَقالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولٌَة ۚ ُغلَّْت اأْيِديِهْم َولُِعُنوا 
ُيْنِفُق َكْيَف َيَشاُء ۚ؛5 »و یهودیان گفتند که دست خدا بسته است!  ۘ َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن  بَِما َقالُوا 

دستانشان بسته باد و به خاطر چیزي که گفتند لعنت شوند! بلکه دو دست خدا باز است هر گونه 
که مي خواهد مي بخشاید«! همچنانکه باور یافته اند براي تحّقق حکومت اسالمي به خداوند نیازي 
ندارند، بل این خداوند است که براي آن به آنان نیازمند است؛ مانند یهودیان که خداوند درباره ي 
آنان فرموده است:  لََقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّذيَن َقالُوا اإِنَّ اللََّه َفِقيٌر َونَْحُن اأْغِنَياُء ۘ َسَنْكُتُب َما َقالُوا؛6 
»هرآینه خداوند سخن کساني را که گفتند خداوند نیازمند است و ما بي نیازیم، شنید! چیزي را که 
به رسم  فرا خوانده مي شوند،  به سوي حاکمّیت خداوند  این رو، چون  از  گفتند خواهیم نوشت«! 
مغالطه مي گویند که وجود حاکمي در زمین ضروري است؛ گویي که خداوند از این ضرورت آگاه 
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ُئوَن اللََّه بَِما َلا َيْعَلُم ِفي  نیست و آن هایند که از آن آگاهي یافته اند؛ چنانکه فرموده است: قُْل اأتَُنبِّ
أْرِض ۚ؛1 »بگو آیا خداوند را به چیزي آگاه مي سازید که در آسمان ها و در زمین  َماَواِت َوَلا ِفي اْلا السَّ

أْرِض اأْم بَِظاِهٍر ِمَن الَْقْوِل ۗ؛2 »یا او را  ُئونَُه بَِما َلا َيْعَلُم ِفي اْلا آگاه نیست؟!« و فرموده است: اأْم تَُنبِّ
به چیزي آگاهي مي دهید که در زمین آگاهي ندارد یا به گفتاري سطحي؟!«؛ در حالي که بي گمان 
او از ضرورت وجود حاکمي در زمین آگاه تر است و به همین سبب، در زمین حاکمي قرار داده است! 
ولي آن ها حاکم او در زمین را ترک مي کنند و به حاکمان خود در آن روي مي آورند؛ گویي که او 

توانایي حکومت در آن را ندارد و آن ها هستند که توانایي اش را دارند!
به این ترتیب، بیشتر مسلمانان، حکومت خود را جایگزین حکومت خداوند ساخته اند و این را 
به مثابه ي جزئي از فرهنگ اسالمي خود پذیرفته اند و دفاع از آن به خاطر شباهتش به کار برخي 
مسلمانان نخستین را الزم دانسته اند و هر گونه تجدید نظر و اصالح درباره ي آن بر پایه ي یقینیات 
عقلي و شرعي را به معناي بي احترامي به سلف و خروج از سّنت و جماعت پنداشته اند؛ در حالي که 
از آنچه گذشت روشن شد، حکومت تنها براي خداوند است و انسان ها در آن شریک او نیستند و 
مسلمان کسي است که از اسالم تبعّیت کند نه از مسلمانان نخستین و تبعّیت از اسالم، بي احترامي 
به آنان و خروج از سّنت و جماعت نیست و روشن است که آنان از خطا معصوم نبوده اند و اّدعاي 
عصمت نیز نداشته اند و از مسلمانان نخواسته اند که اسالم را به خاطر پیروي از آنان، رها کنند، بلکه 
چه بسا اگر امروز مي بودند و این تذّکر من را مي شنیدند، خطاي خود را اصالح مي کردند؛ چراکه 
بسیاري شان از امر به معروف و نهي از منکر کراهت نداشتند و اگر کسي حق را به آنان مي گفت، 

مي پذیرفتند و با این وصف، پیروان آنان به این کار از آنان سزاوارترند. 

3 . آميزش با ملل و فرهنگ هاي غير اسالمي
یکي دیگر از اسباب عدم اقامه ي اسالم پس از رسول خدا  آمیزش مسلمانان با ملل و 
فرهنگ هاي غیر اسالمي بوده که سبب مشترکي براي عدم اقامه ي دین پس از همه ي پیامبران 
بوده است؛ چنانکه به عنوان نمونه، پس از موسي  پیروانش رفته رفته تعالیم او را از یاد بردند 
و با اقوام کافر معاشرت نمودند و به مرور زمان از فرهنگ کفرآمیز آنان تأثیر پذیرفتند و کار را به 
الیاس پیامبر  براي بعل بت کنعانیان  جایي رساندند که خدایان آنان را پرستیدند و در زمان 
سجده کردند؛ چنانکه خداوند از قول آن پیامبر خطاب به آنان فرموده است: اأَتْدُعوَن َبْعًلا َوَتَذُروَن 
اأْحَسَن الَْخالِِقيَن؛3 »آیا بعل را مي خوانید و بهترین آفریدگاران را وا مي گذارید؟!«. پس از عیسي  

1 . يونس/ 18.
2 . رعد/ 33.

3 . صافّات/ 125.
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نیز پیروانش، با انگیزه ي رهایي از آزار رومیان و جلب حمایت آنان و تحت تأثیر تعالیم پولس که 
یک یهودي ضّد مسیح بود، تعالیم آن پیامبر را از یاد بردند و به رومیان بت پرست نزدیک شدند و 
از اندیشه هاي شرک آمیز آنان تأثیر پذیرفتند و تثلیث آنان را جایگزین توحید عیسي  ساختند. 
بدین سان، پس از محمد  نیز پیروانش به راه گذشتگان رفتند و به دنبال فتوحات خود در 
سرزمین هاي کافران، با اقوام مشرک و اهل کتاب در آمیختند و از فرهنگ آنان تأثیر پذیرفتند و 
مؤلفه هایي از فرهنگ اسالمي را فراموش کردند. به عالوه، کساني از مشرکان و اهل کتاب که 
تحت تأثیر تبلیغات یا جنگ هاي مسلمانان اسالم آوردند، هرگز نتوانستند همه ي عقاید و اعمال 
گذشته ي خود را رها کنند و خواسته یا ناخواسته، آثاري از آن را با خود نگاه داشتند و به نسل هاي 
پس از خود انتقال دادند. به عالوه، کساني از آنان که به تازگي اسالم آورده بودند، ولي همچنان 
تحت تأثیر عقاید و اعمال پیشین خود بودند، در زمان عمر و عثمان و نیز حاکمان اموي و عّباسي، 
به درون حاکمّیت مسلمانان نفوذ کردند و عقاید و اعمال خود را با عقاید و اعمال آنان آمیختند؛ تا 
جایي که کتاب هاي حدیثي مسلمانان، از قّصه ها و اسطوره هاي یهودیان و مسیحیان، آکنده شد و 
گزارش هاي مغلوط و مکذوب آنان از تورات و انجیل، مبناي تفسیر قرآن قرار گرفت؛ بلکه کار از 
اینجا فراتر رفت و به جایي رسید که دیدگاه هاي اسالم ستیزانه ي آنان نیز به معتبرترین کتاب هاي 
مسلمانان داخل شد و مبناي اسالم شناسي آنان قرار گرفت؛ چنانکه به عنوان نمونه، روایات متعّددي 
عقاید  با  مغایر  و  آنان  عقاید  با  منطبق  آشکارا  که  یافته  راه  بخاري  کتاب صحیح  به  یهودیان  از 
مسلمانان است. چنانکه به عنوان نمونه، در آن روایتي راه یافته که مّدعي است یک یهودي، رسول 
خدا  را از وجود انگشتاني براي خداوند آگاه کرده و به تصدیق و اعجاب واداشته است،1 در 
حالي که مسلماً رسول خدا  از آن یهودي به خداوند داناتر بوده و هرگز وجود چند انگشت 
براي خداوند را تصدیق و تحسین نکرده، بل در اصل روایت آمده که بعد از شنیدن سخن آن یهودي 
فرموده است: َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه؛2 »خداوند را چونانکه سزاوار است نشناختند« و این ظاهر 
در تکذیب سخن اوست! به عالوه، در آن روایات غریبي راه یافته که مّدعي است رسول خدا  
از پیامبران یهود افضل نبوده است، بلکه موسي  و حتي یونس بن متي  از او افضل بوده اند و 

يمسك  اللّه  اإّن  محّمد!  يا  فقال:  النّبّي   اإلى  جاء  يهودياً  اإّن  البخاري، ج8، ص174:  . صحيح   1
الّسماوات على اإصبع والاأرضين على اإصبع والجبال على اإصبع والشجر على اإصبع والخلائق على اإصبع ثم 

يقول: اأنا الملك! فضحك رسول الله  حتّى بدت نواجذه ثم قراأ: »وما قدروا اللّه حّق قدره«! قال يحيى 

بن سعيد: و زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن اإبراهيم عن عبيدة عن عبد الله: فضحك رسول الله  
تعّجباً وتصديقاً له!!

2 . اأنعام/ 91.
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هر کس او را از آنان افضل شمارد، دروغ گفته است،1 در حالي که روشن است همه ي مسلمانان، 
آن حضرت را از همه ي پیامبران پیشین افضل مي شمارند؛ چراکه افضلّیت آن حضرت از مسلّمات 
و چه بسا ضرورّیات اسالم است؛ همچنانکه به فراواني از آن حضرت روایت شده است که خود را 
»سّید فرزندان آدم« شمرده2 و فرموده است که اگر موسي  زنده بود، جز پیروي از آن حضرت 
راهي نداشت!3 با این وصف، روشن نیست که این گروه از اهل حدیث، اگر به راستي موسي  
را از محّمد  برتر مي دانستند، چرا به جاي شریعت محّمد  به شریعت موسي  
داخل نمي شدند و به جاي قرآن از تورات پیروي نمي کردند؟! هر چند آنان در عمل، این کار را 
پایه ي چیزي که  بر  را  قرآن  و  ترویج مي کردند  و  تأیید  را  آموزه هاي یهودي  و  انجام مي دادند 
یهودیان از تورات نقل مي کردند، تفسیر مي نمودند؛ بل بسیاري از آنان مّدعي بودند که خداوند 
به  نمي دانید«،  اگر  بپرسید  اهل ذکر  »از  َتْعَلُموَن؛4  َلا  كُْنُتْم  اإِْن  ْكِر  الذِّ اأْهَل  َفاْساألُوا  آیه ي  در 
فراگیري دانش از اهل کتاب امر کرده؛5 در حالي که این توّهمي باطل و افترایي خطرناک است؛ 
از دروغ  تلبیس آن به باطل متهم کرده6 و  بارها اهل کتاب را به کتمان حق و  چراکه خداوند 
بستن آنان بر خود و دست بردنشان در کتاب خبر داده7 و از دوستي با آنان و پیروي از آیین شان 

ّن النّاس يصعقون يوم القيامة  : لا تخّيروني على موسى فاإ 1 . صحيح البخاري، ج3، ص88: قال النّبي 
فاأصعق معهم فاأكون اأّول من يفيق فاإذا موسى باطش جانب العرش فلا اأدري اأكان فيمن صعق فاأفاق قبلي اأو 
كان مّمن استثنى اللّه!! صحيح البخاري، ج5، ص193: عن اأبي هريرة  عن النّبي  قال: ما ينبغي 
لعبد اأن يقول اأنا خير من يونس!! صحيح البخاري، ج6، ص31: عن اأبي هريرة  عن النبي  قال: 

من قال اأنا خير من يونس بن متى فقد كذب!!
2 . نگاه کن به: عبد الرزاق، المصنّف، ج3، ص183؛ ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج7، ص417 و 430؛ 
مسند اأحمد، ج2، ص540 و ج3، ص2 و ج5، ص388؛ مسند ابن راهويه، ج1، ص227؛ صحيح مسلم، 
ج7، ص50؛ سنن ابن ماجة، ج2، ص1440؛ سنن اأبي داود، ج2، ص407؛ سنن الترمذي، ج4، ص370؛ 

حاکم نيشابوري، المستدرک، ج2، ص605. 
3 . ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج6، ص228؛ مسند اأحمد، ج3، ص338؛ مسند اأبي يعلی، ج4، ص102؛ 

ابن حجر، فتح الباري، ج13، ص438.
4 . نحل/ 43 و اأنبياء/ 7.

5 . به عنوان نمونه، نگاه کن به: طبري، جامع البيان، ج14، ص144؛ نحاس، معاني القراآن، ج4، ص68؛ 
ابن اأبي الزمنين، تفسير ابن زمنين، ج2، ص404؛ راغب اصفهاني، المفردات، ص179؛ ثعلبي، الکشف و 

البيان، ج6، ص18 و 270 و منابع ديگر.
 . 6َواإِنَّ َفِريًقا ِمْنُهْم لََيْكُتُموَن الَْحقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن )بقرة/ 146(.

ا َكَتَبْت  َذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه لَِيْشَتُروا بِِه َثَمًنا َقِليًلاۖ  َفَوْيٌل لَُهْم ِممَّ  . 7َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكُتُبوَن الِْكَتاَب بِاأْيِديِهْم ثُمَّ َيُقولُوَن َهٰ
ا َيْكِسُبوَن )بقرة/ 79(. اأْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ



139

نع 
موا

م؛ 
سو

ش 
بخ

بازگشت به اسالم

بر حذر داشته1 و با این وصف، محال است که به فراگیري دانش از آنان امر کرده باشد. بلکه چه بسا 
مراد او از »ذکر« در این آیه، پیامبر اوست؛ چنانکه به روشني آن حضرت را »ذکر« نامیده و فرموده 
است: َقْد اأنَْزَل اللَُّه اإِلَْيُكْم ِذْكًرا؛ َرُسوًلا َيْتلُو َعَلْيُكْم اآَياِت اللَِّه ُمَبيَِّناٍت؛2 »خداوند به سوي شما ذکري 
فرستاده است: رسولي که آیات روشنگر خداوند را بر شما مي خواند« و با این وصف، »اهل ذکر« 
کساني جز اهل رسول خدا  نیستند که خداوند آشکارا از طهارت کامل آنان خبر داده و رسول 
خدا  نیز به تأکید بر ضرورت تمّسک به آنان در کنار قرآن، پاي فشرده و این قول راجحي 
است که از علّي بن أبي طالب3 و أبو جعفر باقر4 نقل شده است؛ ولي گویا کساني که در مکتب اموي 
پرورش یافته اند، پیروي از یهود و نصارا را بر پیروي از اهل بیت پیامبرشان ترجیح مي دهند و از بیم 
تشّیع به سوي کفر مي گریزند! در حالي که روشن است پیروي از اهل بیت پیامبر  مبتني بر 
نصوص قطعي قرآني و سّنتي است و با این وصف، تشّیع به معناي یک مذهب محسوب نمي شود، 

بل مانند اقامه ي نماز و پرداخت زکات، از مقتَضیات اسالم اصیل و کامل است.
به هر حال، نقش اهل کتاب در شکل گیري فرهنگ مسلمانان، چه در حوزه ي سیاست با نفوذ 
کساني از آنان مانند آل برمک که پیشینه ي مجوسي داشتند در دستگاه حکومت اموي و عّباسي و 
تصّدي مناصب بسیار مهّمي مانند وزارت و چه در حوزه ي عقیده و عمل با نفوذ کساني از آنان مانند 
کعب األحبار که پیشینه ي یهودي داشتند در میان اهل حدیث، برجسته و قابل توّجه بوده است. با 
این همه، نقش اهل کتاب در شکل گیري فرهنگ مسلمانان، هیچ زماني به اندازه ي دو قرن اخیر 
برجسته و قابل توّجه نبوده است؛ چراکه آنان با متالشي ساختن حکومت متمرکز مسلمانان پس 
از جنگ جهاني یکم و نفوذ گسترده و عمیق در سرزمین هاي اسالمي تحت عنوان »استعمار«، 
عماًل فصل جدید و متمایزي از فرهنگ را براي مسلمانان گشودند که جهان بیني و روحیه ي آنان 
اهداف  نیازها و  با  الحادي و متناسب  پایه ي فرهنگ  بر  داد. موجي که در غرب جهان،  تغییر  را 
کافران شکل گرفته بود، پس از ورود به سرزمین هاي اسالمي، مسلمانان را به تعارضي سخت میان 
سّنت و تجّدد دچار ساخت. علّت این تعارض سخت آن بود که تجّدد نوپیدا، از درون مسلمانان و 
به دنبال اقتضائات طبیعي و تدریجي آنان نجوشیده بود، بلکه از بیرون آنان و به دنبال اقدامات 
تحمیلي و ناگهاني کافران پیدا شده بود و از این رو، نمي توانست به طور کامل با ماهّیت فرهنگي 

نَُّه ِمْنُهْم ۗ اإِنَّ   . 1َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرٰى اأْولَِياَء ۘ َبْعُضُهْم اأْولَِياُء َبْعٍض ۚ َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفاإِ
اللََّه َلا َيْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن )مائدة/ 51(.

2 . طلاق/ 10 و 11.
3 . طبري، جامع البيان، ج17، ص8؛ ثعلبي، الکشف و البيان، ج6، ص270؛ قرطبي، الجامع لاأحکام 

القراآن، ج11، ص272.
4 . طبري، جامع البيان، ج14، ص145؛ ابن کثير، تفسير القراآن العظيم، ج2، ص591.
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آنان، منطبق شود. مسلمانان به تجّددي نیاز داشتند که ساخته ي دست خودشان و تبعًا سازگار با 
فرهنگ  اسالمي شان باشد، ولي با باز شدن پاي کافران به سرزمین هاشان، فرصت آن را از دست 
دادند و از آن هنگام، به مصرف کنندگان تولیدات کافران تبدیل شدند؛ تا جایي که اکنون زندگي 
آنان، بیش از آنکه تحت تأثیر اسالم باشد، تحت تأثیر فرهنگ کافران است و وفادارترین آنان به 
اسالم کساني هستند که منفعالنه مي کوشند براي واردات فرهنگي غرب، پوششي اسالمي دست 
و پا کنند. در حالي که از آغاز بر آنان واجب بود در برابر استعمارگران بایستند و اجازه ي سلطه ي 
آن ها بر سرزمین هاي اسالمي را ندهند تا فرهنگ آن ها در میانشان منتشر نشود و امراض  آن ها 
مسلمانان  بر  کافران  سلطه ي  از  پیشگیري  براي  خداوند  چنانکه  نیابد؛  شیوع  سرزمین هاشان  در 
َسِبيًلا؛5 »خداوند هرگز براي کافران بر  الُْمْؤِمِنيَن  لِْلَكاِفِريَن َعَلى  اللَُّه  َيْجَعَل  فرموده است: َولَْن 
ضّد مؤمنان راهي قرار نداده است«؛ به این معنا که مطلقًا راهي در اسالم براي استیالء کافران بر 
مسلمانان، تشریع نکرده و هر کاري که به سلطه ي کافران بر سرزمین هاي اسالمي بینجامد، حرام 
است. همچنانکه بر آنان واجب بود، بسیار پیشتر از این، هنگامي که کافران غربي سرگرم انقالب 
صنعتي و آماده سازي خود براي حمله به شرق بودند، امکانات سیاسي و اقتصادي الزم براي مقابله 
با آن ها را فراهم سازند و به این شیوه، حمله ي آن ها را پیشگیري یا دفع نمایند. ولي آنان در زماني 
که دشمنان اسالم مشغول تجهیز قشون براي لشکرکشي به سرزمین هاشان بودند، مشغول منازعه 
با یکدیگر بر سر حکومت و اختالف درباره ي مسح و َغسل بودند و از این رو، به سادگي مغلوب 

لشکریان کفر و تسلیم فرهنگ غیر اسالمي آنان شدند. 
هیچ شّکي نیست که امراض شایعي مانند مصرف زدگي، رفاه طلبي، ملّیت گرایي و مردم ساالري 
در میان مسلمانان، خاستگاهي کاماًل غربي دارند و از فرهنگ حاکم بر جهان کفر نشأت گرفته اند. 
منافع  و  امیال  با  متناسب  را  آنان  سرزمین هاي  مسلمانان،  بر  سیطره  از  پس  کافران  عالوه،  به 
درازمّدت خود، تقسیم کردند و خطوطي موهوم با عنوان مرز را بدون در نظر گرفتن مصالح ساکنان 
مسلمان، در میان آنان ترسیم نمودند و با این شیوه، احساس یگانگي را از آنان گرفتند و اتّحاد آنان 
با یکدیگر را به آرزویي دور و دراز تبدیل کردند. با مروري بر نقشه و تاریخ سرزمین هاي اسالمي 
آشکار مي شود که بیشتر این خطوط مرزي در میان مسلمانان، مستقیمًا با قلم کافران غربي و براي 
تأمین منافع یکسویه ي آنان رسم شده و هیچ بنیادي بر عقل و شرع نداشته و هیچ خیري براي 
مسلمانان به ارمغان نیاورده است. با این وصف، همه ي تعّجب از مسلماناني است که این خطوط 
خیالي را وطن خود مي نامند و مقّدس مي شمارند و معّرف ماهّیت خود مي پندارند! بلکه برخي از 
آنان مي کوشند که همین تّکه هاي کوچک باقي مانده را نیز از یکدیگر تجزیه کنند و به تّکه هاي 

1 . نساء/ 141.
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کوچک تري تقسیم نمایند؛ چراکه از فرط تنگ نظري و انحصارطلبي، نمي توانند با هم در یک جا 
به سر آورند و هر گروه دوست مي دارد که کوچه و محله ي خود را به عنوان کشوري مستقل اعالم 
نماید! در حالي که مسلّمًا خداوند زمین را به صورت کشورهایي مختلف خلق نکرده، بلکه به صورت 
واحدي یکپارچه خلق کرده است که هر بخش آن بخش دیگر را کامل مي کند و در مجموع به 
تأمین نیازهاي انسان و تحّقق سعادت او در پرتو عدالت منجر مي شود و در صورت از هم گسستگي، 
ناقص و نامتناسب باقي مي ماند. از این رو، مرزهاي اّدعایي، هیچ وجودي در عالم واقع ندارند و تنها 
در ذهن کساني که آن ها را اعتبار کرده اند، یافت مي شوند و البته بسیار بي فایده، بلکه زیا نبار هستند؛ 
چراکه تنها به جدایي مسلمانان از یکدیگر و ضعف و انحطاطشان مي انجامند و از امکان مقاومت 
آنان در برابر کافران مي کاهند. از این رو، کافران غربي که این مرزها را براي مسلمانان ترسیم 
کرده اند و آنان را به صیانت از آن ها تحریض مي کنند، خود در حال برداشتن مرزهاشان از یکدیگر 
و مّتحد شدن با هم هستند و به این ترتیب، سرزمین هاي اسالم هر روز کوچک تر و سرزمین هاي 

کفر هر روز بزرگ تر مي شود! 
استقالل  به  دست یابي  و  کافران  به  وابستگي  قطع  مسلمانان،  نجات  راه  تنها  میان،  این  در 
فرهنگي و اقتصادي است که جز از طریق برداشتن مرزهاي ساختگي و مّتحد شدن با یکدیگر 
در زیر پرچم گماشته ي خداوند در زمین ممکن نیست؛ زیرا هنگامي که کافران با یکدیگر مّتحد 
شده اند، مسلمانان پریشان و پراکنده، قادر به مقاومت در برابر آنان نیستند و این قانوني طبیعي از 
قوانین خداوند است. با این وصف، ایجاد یک کشور پهناور اسالمي با ادغام همه ي سرزمین هاي 
رستگاري  راه  تنها  کرده،  تعیین  و  برده  نام  را  او  خداوند  که  حاکمي  پرچم  زیر  آن،  در  مسلمان 
مسلمانان و سیطره ي آنان بر جهان است. هر چند پیش از آن، مي توان به راه هاي کوتاه تري مانند 
ایجاد  براي  مقدمه اي  عنوان  به  واحد،  ارتش  و  پول  با  اسالمي  از کشورهاي  اتّحادیه  ایجاد یک 
مرحله ي  به  فعلي  مرحله ي  از  مسلمانان  مستقیم  انتقال  چراکه  اندیشید؛  اسالمي،  واحد  حکومت 
آرماني، حّتي با وجود یک انقالب عمومي در کشورهاي اسالمي نظیر آنچه چندي پیش با عنوان 
»بهار عربي« در برخي کشورهاي عرب زبان واقع شد، به غایت دشوار است. از این رو، عملي تر به 
نظر مي رسد که در وهله ي نخست، یک اتحادیه ي بزرگ نظیر اتحادیه ي اروپا، با عضوّیت همه ي 
کشورهاي اسالمي و با احداث مرزهاي آزاد و پول و ارتش مشترک، ایجاد شود و در وهله ي بعد، 
در  خداوند  خلیفه ي  از  پیروي  پایه ي  بر  و  اسالمي  فراگیر  دولت  قالب یک  در  عمیق تر  اتحادي 
زمین، میان آنان ایجاد شود. این به طور حتم راه رستگاري مسلمانان و رسیدن آنان به سعادت 

دنیا و آخرت است.
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4 . رواج حديث گرايي
یکي دیگر از اسباب عدم اقامه ي اسالم پس از رسول خدا  ، رواج حدیث گرایي پس از 
آن حضرت بود. مراد از حدیث گرایي، مبتني ساختن عقاید و اعمال بر گفته ها و کرده هایي است که 
به صورتي غیر متواتر و به واسطه ي رجالي که کذب یا خطا یا نسیان شان محتمل است، به رسول 
خدا  نسبت داده شده است و تبعًا اصالت آن، قطعي نیست؛ زیرا محسوس است که خبر یک 
فرد غیر معصوم، حتي اگر متظاهر به صدق باشد، مي تواند صحیح و مي تواند غیر صحیح باشد؛ با 
توجه به اینکه عادتًا علم قطعي به راستگو بودن کسي در گذشته حاصل نمي شود؛ فارغ از آنکه 
راستگو بودن کسي در گذشته، به معناي راستگو بودن او در آینده نیست؛ فارغ از آنکه راستگویي 
کسي در گذشته و آینده، مانع از فراموشي و سهو او نمي شود و به عالوه، تفاوت خبر واحد با واقع، 
خصوصًا در مواردي که فاصله ي زماني بسیاري از آن دارد، شایع و غالب است؛ تا جایي که نزدیک 
است هیچ خبر واحدي دقیقًا و کاماًل منطبق بر واقع نباشد؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَقالُوا 
لَُهُم التََّناُوُش ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد؛1 »و گفتند که به آن ایمان آوردیم، در حالي که کجا  اآَمنَّا بِِه َواأنَّىٰ 

مي توانند از جایي دور به آن دسترسي پیدا کنند؟!«. با این وصف، روشن است که اخبار آحاد، موجب 
یقین نمي شوند، بلکه در بهترین حالت ممکن، موجب ظن مي شوند و این چیزي است که همه ي 
مسلمانان اهل نظر، بلکه همه ي عاقالن بر آن اجماع دارند. در حالي که مسلّمًا ظن، صالحّیت آن 
را ندارد که مبناي عقیده و عمل مسلمانان واقع شود و اسالم تنها مبتني بر یقین است؛ چنانکه 
خداوند بارها و به روشني فرموده است: اإِنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمَن الَْحقِّ َشْيًئا ۚ؛2 »هرآینه ظن چیزي 
را از حق بي نیاز نمي کند« و روشن است که این قاعده اي حقیقي به معناي خبر از واقع است و 
تبعًا قابل تخصیص اعتباري نیست، همچنانکه سیاق آن از تحّمل تخصیص ابا دارد؛ چراکه ظن، 
به اقتضاي وجود احتمال خالف در ذاتش، واقعًا حّجت نیست و اعتبار حّجیت براي چیزي که واقعًا 
حّجت نیست، مانند اعتبار سوزندگي براي یخ، بي فایده است؛ با توجه به اینکه میان عقل و شرع 
منافاتي نیست و اعتبارات حکیم مبتني بر واقع است، بل اعتبار چیزي که در واقع وجود ندارد، دروغ 
شمرده مي شود؛ مانند اعتبار تاریکي براي روز و روشني براي شب، در حالي که دروغ از خداوند صادر 
نمي شود؛ چنانکه فرموده است: َوَمْن اأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديًثا؛3 »و چه کسي از خداوند راستگوتر 
است«! به عالوه، شرع صالحّیت جعل چیزي را دارد که خود آن را رفع کرده، نه صالحّیت جعل 
چیزي را که عقل آن را رفع کرده است؛ زیرا جعل چیزي که با سببي رفع شده، تنها با همان سبب 

1 . سباأ/ 52.
2 . يونس/ 36.
3 . نساء/ 87.
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معقول است و با سببي دیگر جایز نیست؛ چنانکه در میان عاقالن، حکمي که توّسط مقامي تعیین 
شده، تنها توّسط همان مقام قابل تخصیص است و تخصیص آن توّسط مقامي دیگر، قابل قبول 
نیست. این در حالي است که رفع حّجیت ظن به نحو مطلق، توّسط عقل انجام شده؛ زیرا عدم حّجیت 
آن، به معناي عدم کاشفّیت آن از واقع است که از مقوالت عقلي و حقیقي است و قابلّیت اعتبار ندارد 
تا در دسترس شرع قرار داشته باشد و از این رو، شرع قادر به دخل و تصّرف در آن نیست. از اینجا 
دانسته مي شود که اعتقاد برخي مسلمانان به حّجیت شرعي ظّن خاص به معناي ظّن حاصل از اخبار 
آحاد، بي پایه است؛ چراکه حّجیت از مقوالت شرعي نیست، بلکه به ادراکات طبیعي انسان از واقع باز 
مي گردد و با این وصف، نمي توان با یک حکم، براي ظن حّجیت ساخت، همچنانکه نمي توان با 
یک حکم، حّجیت قطع را برداشت. فارغ از آنکه حکم شرع به حّجیت برخي ظنون، ثابت نیست؛ 
چراکه آیات و روایات فراواني در نفي حّجیت ظن به نحو عام موجود است و با وجود آن ها، قطع 
در  روایات  و  آیات  برخي  انصافًا صراحت  بل  نمي شود؛  حاصل  در شرع،  ظنون  برخي  حّجیت  به 
عدم حّجیت مطلق ظن به قدري است که نسبت دادن تخصیص آن به شرع، مانند دروغ بستن 

بر خداوند و پیامبر اوست. 
این  با  و  است  واقع شده  نه  و  دارد  امکان  نه  آنکه تخصیص شرعي عدم حّجیت ظن،  حاصل 
وصف، ظن به طور کلّي، قطع نظر از آنکه با چه طریقي حاصل شده باشد، معتبر نیست. از این رو، 
مسلمانان نخستین، در زمان رسول خدا  هرگز به روایات ظّني از آن حضرت، تکیه نمي کردند 
و البته نیازي به آن نیز نداشتند؛ چراکه غالبًا به آن حضرت دسترسي داشتند و هنگامي که به آن 
حضرت دسترسي نداشتند نیز، روایاتي که از او مي رسید، متواتر یا محفوف به قرائن قطعي بود. پس 
از آن حضرت نیز، مسلمانان درباره ي مبناي عقاید و اعمال خود، به دو دسته تقسیم شدند: دسته اي 
که با توجه به وصایاي آن حضرت در عرفه، غدیر خم، طائف و بستر مرگ، کتاب خدا و عترت پیامبر 
 را مبناي عقاید و اعمال خود مي دانستند، مانند سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، حذیفه و برخي 
دیگر و دسته اي که با توّجه به اجتهادشان در برابر نص و عدم اعتقادشان به الزام آور بودن وصایاي 
سیاسي آن حضرت، کتاب خدا را مبنایي کافي براي عقاید و اعمال خود مي دانستند و نقش عترت پیامبر 
اللّه«؛ »کتاب خدا ما   در کنار آن را نمي پذیرفتند و مانند عمر ندا مي دادند: »َحْسُبنا کتاُب 
را بس است«، به این معنا که ما را در کنار آن به عترت پیامبر  حاجت نیست.1 همچنانکه 
این دو دستگي، نه تنها در میان اصحاب آن حضرت، بلکه در میان همسران او نیز وجود داشت و 

1 . نگاه کن به: عبد الرزاق، المصنّف، ج5، ص436 و ج6، ص57 و ج10، ص361؛ مسند اأحمد، ج1، 
ص293، 324 و 336؛ صحيح البخاري، ج1، ص37 و ج4، ص31 و ج7، ص9؛ صحيح مسلم، ج5، 
ص76؛ سنن النسائي، ج3، ص433 و ج4، ص360؛ صحيح ابن حبان، ج14، ص562 و منابع فراوان ديگر.
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دسته اي از آنان عائشه، حفصه، صفّیه و سوده بودند که اهل بیت آن حضرت را دوست نمي داشتند 
و دسته اي دیگر اّم سلمه و سایر همسران پیامبر  بودند که اهل بیت آن حضرت را دوست 
مي داشتند.1 با این وصف، مسلمانان پس از آن حضرت، یکي از دو نظر را پي گرفتند: پیروي از 
کتاب خدا و اهل بیت پیامبر  و پیروي از کتاب خدا به تنهایي و تبعًا این دو نظر، تنها نظرات 
موجود در میان آن ها بود و نظر سومي در میان آن ها وجود نداشت. نظر سوم تنها در دهه هاي پسین 
و به دنبال غلبه ي نظر دوم بر نظر اول و با انگیزه ي پر کردن جاي خالي اهل بیت پیامبر  
میان مسلمانان پیدا شد و آن همانا پیروي از کتاب خدا و حدیث پیامبر  بود، در حالي که 
مسلمانان نخستین، چنین نظري را نداشتند و قرار دادن حدیث پیامبر  در کنار کتاب خدا را 
تأیید نمي کردند، بلکه با آن مخالف بودند و به سختي مقابله مي کردند؛ زیرا حدیث مصطلح، چیزي 
جز چند روایت ظّني و عاري از قرائن الزم براي فهم کامل و صحیح که نمي توانست در کنار کتاب 
خدا قرار گیرد و خأل اهل بیت پیامبر  را جبران کند، نبود و قابل پیشبیني بود که در صورت 
رواج، تنها زمینه ي اختالف اّمت در عقاید و اعمال اسالمي و جدایي آنان از کتاب خدا را فراهم 
سازد. از این رو، آنان با جّدیت از نوشتن حدیث و روایت آن جلوگیري مي کردند و حّتي کتاب ها و 
یادداشت هاي حدیثي را گرد مي آوردند و از بین مي بردند.2 این تدبیري بود که آنان، بر خالف پندار 
برخي جاهالن، از روي خیرخواهي و با انگیزه ي صیانت از اسالم انجام مي  دادند؛ زیرا آنان به درستي 
مي دانستند که این احادیث، از یک سو ظّني است و اعتبار کافي ندارد و از سوي دیگر بسیار ناقص 
است و از دقت کافي برخوردار نیست و با این وصف، نمي تواند مبناي دیانت مسلمانان واقع شود. 
هر چند آنان در لزوم مراجعه به اهل بیت پیامبر  به عنوان مرجعي زنده و یقیني براي شناخت 
اسالم، اختالف داشتند، ولي در عدم لزوم مراجعه به اخبار آحاد، اختالفي نداشتند و همگي با تدوین 
و ترویج آن به عنوان یک مبناي دیني مخالف بودند. در این میان، تنها عناصري جوان و دون پایه 
از آنان مانند ابو هریره، به روایت حدیث اهتمام داشتند و به همین دلیل، کتب حدیث از روایات 
آنان آکنده شد؛ وگرنه بزرگاني مانند ابو بکر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبیر، سلمان، ابو ذر، عمار و 
دیگران، کمتر حدیثي را روایت مي کردند و امثال ابو هریره را نیز از روایت بسیار باز مي داشتند و به 

1 . نگاه کن به: صحيح البخاري، ج3، ص132؛ ابن اأبي عاصم، الاآحاد و المثاني، ج5، ص388؛ طبراني، 
المعجم الکبير، ج23، ص50؛ ذهبي، سير اأعلام النبلاء، ج2، ص143.

2 . براي اآگاهی از اين اقدامات، نگاه کن به: شهرستاني، منع تدوين الحديث؛ غلامي، محو السنة اأو تدوينها؛ 
نجمي، اأضواء علی الّصحيحين، ص47 تا 50.
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همین دلیل، روایات اندکي از آنان در کتب حدیث به چشم مي خورد.1 البته مسلّمًا این رویکرد آنان، 

1 . براي اآگاهی بيشتر در اين باره، نگاه کن به: اعترافات ابو هريره به مخالفت صحابه با کثرت روايت 
حديث و خودداری مهاجران و انصار از اين کار، با مضمون: »اإّن الناس يقولون اأکثر اأبو هريرة ]من الحديث[« 
« و »اإنكم لتقولون ما بال المهاجرين لا يحّدثون عن رسول الله   و »اإنکم تقولون اأکثر اأبو هريرة عن النبّي 
بهذه الاأحاديث وما بال الاأنصار لا يحّدثون عن رسول الله  بهذه الاأحاديث«! )در: ابن سعد، 
الطبقات الکبری، ج2، ص362، 363 و 364 و ج4، ص330 و 332؛ عبد الرزاق، تفسير القراآن، ج1، ص64؛ 
مسند اأحمد، ج2، ص240 و 274؛ صحيح البخاري، ج1، ص37 و ج2، ص65 و ج3، ص2 و 74؛ ج4، 
ص209؛ صحيح مسلم، ج7، ص167؛ نسائي، السنن الکبری، ج3، ص439؛ بيهقي، دلائل النبّوة، ج6، 
ص201( و »ما من اأصحاب النبي  اأحد اأکثر حديثاً عنه منّي اإلا ما کان من عبد الله بن عمرو« و »لم 
يکن اأحد من اأصحاب النبّي  اأکثر حديثاً عنه من اأبي هريرة« )در: صحيح البخاري، ج1، ص36؛ حاکم 
نيشابوري، المستدرک، ج3، ص509؛ ابن عدي، الکامل، ج1، ص20(. همچنين، نگاه کن به: اعتراضات 
بزرگان صحابه به ابو هريره به سبب کثرت روايت حديث، با مضمون: »اأکثر اأبو هريرة علينا« و »اأکثر اأبو هريرة 
علی نفسه« )در: صحيح البخاري، ج2، ص89؛ سنن اأبي داود، ج1، ص285؛ بيهقي، السنن الکبری، ج3، 
ص45؛ صحيح ابن خزيمة، ج2، ص167؛ صحيح ابن حبان، ج6، ص220(؛ تا جايی که از سائب بن يزيد 
نقل شده است که شنيد عمر به اين حديث گرای دوسی می گويد: »لتتركّن الحديث عن رسول الله  اأو 
لاألحقنّك باأرض دوس!« و به کعب الاأحبار که حديث گرايی مانند او بود، می گويد: »لتتركّن الحديث اأو لاألحقنّك 
باأرض القردة!« )ابن عساکر، تاريخ مدينة دمشق، ج50، ص172؛ ذهبي، سير اأعلام النبلاء، ج2، ص600 و 
601(؛ همچنانکه سائب بن يزيد، نظير اين برخورد با اآن دو را از عثمان نيز نقل کرده و گفته است: »اأرسلني 
عثمان بن عفان اإلى اأبي هريرة فقال: قل له: يقول لك اأمير المؤمنين: ما هذا الحديث عن رسول الله  ؟! 
لقد اأكثرت! لتنتهيّن اأو لاألحقنك بجبال دوس! واأت كعباً- يعني کعب الاأحبار، فقل له: يقول لك اأمير المؤمنين 
ألقينّك بجبال القردة!« )رامهرمزي، الحّد الفاصل،  عثمان: ما هذا الحديث؟! قد ملاأت الّدنيا حديثاً! لتنتهيّن اأو لا
ص554(. در برابر امثال اآن دو، اصحاب بزرگ پيامبر  بودند که حديث واحد را حّجت نمی دانستند و 
از اهتمام به اآن باز می داشتند؛ چنانکه از علّي نقل شده است که می گفت: »كنت اإذا سمعت من رسول الله 
 حديثاً نفعني الله به بما شاء اأن ينفعني منه واإذا حّدثني غيره استحلفته فاإذا حلف لي صّدقته« )ابن اأبي 
شيبة، المصنّف، ج2، ص280؛ مسند اأحمد، ج1، ص10؛ سنن اأبي داود، ج1، ص340؛ سنن الترمذي، ج1، 
ص253؛ نسائي، السنن الکبری، ج6، ص109( و از عمر نقل شده است که می گفت: »اأقلّوا الحديث عن النبّي 
 و اأنا شريککم ]فيه[« )مسند ابن المبارک، ص103؛ سنن الدارمي، ج1، ص85؛ سنن ابن ماجة، ج1، 
ص12؛ رامهرمزي، الحّد الفاصل، ص553؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج2، ص326(؛ بل از او نقل شده است 
که شماری از صحابه مانند ابو درداء و حتّی ابن مسعود را به جرم کثرت روايت از پيامبر  زندانی کرد و به 
« )ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج6، ص201؛ رامهرمزي،  اآنان گفت: »قد اأكثرتم الحديث عن رسول الله 
الحّد الفاصل، ص553؛ ذهبي، تذکرة الحفاظ، ج1، ص7(، اين در حالی بود که از عون بن عبد الله نقل شده 
، فاإذا بضعة وخمسون حديثاً!«  است که می گفت: »اأحصينا حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله 
)رامهرمزي، الحّد الفاصل، ص557؛ ابن عساکر، تاريخ مدينة دمشق، ج68، ص33(؛ بل از عمرو بن ميمون 
نقل شده است که می گفت: »ما اأخطاأني ابن مسعود خميساً اإلا اأتيته فيه، فما سمعته يقول لشئ قّط: "قال رسول 
"!« )ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج6، ص200(. نظير اين گزارش، از علقمه و قيس بن عبد نيز نقل شده  الله 
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هرگز به سبب کراهت از اقوال و افعالي نبود که از رسول خدا  شنیده و دیده بودند، بل تنها به 
این سبب بود که مي دانستند مبناي اسالم، یقین است و یقین از طریق حدیث واحد حاصل نمي شود 
و با این وصف، اهتمام به آن، شایسته نیست؛ بلکه چه بسا زیانبار است؛ چراکه از اهتمام به یقینیات 

است )طبراني، المعجم الکبير، ج9، ص123 و 124(. با اين وصف، بيهوده نيست از ابو هريره نقل شده است 
که بعد از درگذشت عمر می گفت: »ما كنّا نستطيع اأن نقول: قال رسول الله  حتّى قبض عمر، كنّا نخاف 
الّسياط!« )ذهبي، سير اأعلام النبلاء، ج2، ص602 و 603( و می گفت: »اإنّي لاأحّدث باأحاديث لو تكلّمت بها 
في زمن عمر لشّج راأسي!« )ابن عساکر، تاريخ مدينة دمشق، ج67، ص343؛ ذهبي، سير اأعلام النبلاء، ج2، 
ألفيت المخفقة ستباشر  ص601( و می گفت: »اأفاإن كنت محّدثكم بهذه الاأحاديث وعمر حّي؟! اأما والله اإذاً لا
ظهري!« )عبد الرزاق، المصنّف، ج11، ص262(. همچنانکه از عايشه نقل شده است که روزی به عروة بن 
زبير گفت: »األا اأعجبك اأبو هريرة؟! جاء فجلس اإلى جانب حجرتي يحّدث عن رسول الله يسمعني ذلك وكنت 
اأسّبح، فقام قبل اأن اأقضی سبحتي، ولو اأدركته لرددت عليه اأّن رسول الله لم يكن يسرد الحديث كسردكم« )مسند 
اأحمد، ج6، ص118 و 157؛ صحيح البخاري، ج4، ص168؛ صحيح مسلم، ج7، ص167؛ سنن اأبي داود، 
ج2، ص178؛ ابن عدي، الكامل، ج1، ص20(. همچنانکه ساير بزرگان صحابه بر خلاف ابو هريره و امثال 
او، اهتمامی به روايت حديث نداشتند و مفاسد اآن را درک می کردند؛ چنانکه از عمرو بن ميمون نقل شده 
است که می گفت: »صحبت عبد الله بن مسعود ثمانية عشر شهراً فما سمعته يحّدث عن رسول الله  اإلا 
حديثاً واحداً فعرق ثّم قال: هذا اأو نحو هذا اأو شبيه هذا!« )ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج6، ص200؛ طبراني، 
المعجم الکبير، ج9، ص123( و از سائب بن يزيد نقل شده است که می گفت: »صحبت سعد بن اأبي وقاص 
سنة، فما سمعته يحّدث عن رسول الله  اإلا حديثاً واحداً« )ابن سعد، الطبقات الکبری، ج3، ص144 با 
گونه ای تفاوت؛ رامهرمزي، الحّد الفاصل، ص557( و می گفت: »خرجت مع سعد بن مالك من المدينة اإلى 
مكة فما سمعته يحّدث عن النبّي  بحديث حتّى رجعنا« )ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج6، ص201؛ مسند 
ابن المبارک، ص104؛ سنن الدارمي، ج1، ص85؛ سنن ابن ماجة، ج1، ص12( و از شعبی نقل شده است که 
می گفت: »جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحّدث عن رسول الله  شيئاً« )ابن سعد، الطبقات الکبری، 
ج4، ص145؛ ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج6، ص201؛ سنن الدارمي، ج1، ص84؛ سنن ابن ماجة، ج1، 
ص11( و نظير اآن درباره ی ابن عمر، از مجاهد نيز نقل شده است )مسند الحميدي، ج2، ص298؛ صحيح 
مسلم، ج8، ص137( و از ربيعة بن هدير که ملازم طلحه بود نقل شده است که می گفت جز يک حديث نشنيده 
است که طلحه از پيامبر  روايت کند )رامهرمزي، الحّد الفاصل، ص558 و 559(. از اين رو، برخی تابعان 
و اتباعشان نيز از عدم حّجيت احاديث اآگاهی داشتند و از اهتمام به اآن باز می داشتند؛ چنانکه به عنوان نمونه، از 
ابو حنيفه )د.150ق( نقل شده است که هرگاه احاديثی را برای شاگردانش روايت می کرد، می گفت: »هذا الذي 
سمعتم کلّه ريح و باطل!« )ابن اأبي حاتم رازي، الجرح و التعديل، ج8، ص449( و از عبد الله بن عبد العزيز 
)د.184ق( نقل شده است که به يکی از مشاهير اهل حديث با نام سفيان بن عيينة )د.198ق( می گفت: »ما 
اأحد من الناس يدخل علی اأحّب اإلّي منك، اإلا اأن فيك عيباً: تحّب الحديث!« )ابن عدي، الكامل، ج1، ص24( 
و از ايّوب سختياني )د.131ق( نقل شده است که می گفت: »ما قّل من الحديث كان خيراً« )همان، ج1، 
ص24( و از برخی ديگر نيز سخنان دلسوزانه ی مشابهی نقل شده که هيچ يک در گوش سنگين حديث گرايان 

فرو نرفته است!
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باز مي دارد و تبعاً موجب اختالف آراء و اعمال مسلمانان در آینده مي شود. همچنانکه همین طور شد 
و مسلمانان، پس از آنکه برخي حاکمان اموي، تدوین و ترویج حدیث را آزاد کردند، به گردآوري اخبار 
آحاد از این سو و آن سو روي آوردند و هر رطب و یابسي را با عنوان حدیث پیامبر  در کتب 
خویش نوشتند و بدین سان، زمینه ي شکل گیري بزرگ ترین انحرافات را در میان مسلمانان فراهم 
أْخَسِريَن  ُئُكْم بِاْلا ساختند و از زمره ي کساني شدند که خداوند درباره ي آنان فرموده است: قُْل َهْل نَُنبِّ
نَْيا َوُهْم َيْحَسُبوَن اأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا؛1 »بگو آیا شما را  اأْعَماًلا؛ الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّ

به زیان کارترین ها در عمل خبر بدهیم؟! کساني که تالش شان در زندگي دنیا بر گمراهي بود، در 
حالي که مي پنداشتند کار خوبي انجام مي دهند«! 

اکنون دیرزماني است که اهل حدیث، عقاید و اعمالي را از جایي دور و در حالي که از پیامبر  
غایب هستند، به آن حضرت نسبت مي دهند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَيْقِذفُوَن بِالَْغْيِب ِمْن 
َمَكاٍن َبِعيٍد؛2 »و در غیاب از جایي دور نسبت مي دهند« و نسبت هاي دیگران به آن حضرت از 

جایي دور را استماع مي کنند؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأولَِٰئَك ُيَناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد؛3 »آنان 
از جایي دور ندا داده مي شوند« و این کار نادرستي است که شیطان در نظر آنان آراسته است تا 
ُهْم َعِن  ْيَطاُن اأْعَمالَُهْم َفَصدَّ آنان را از راه درست بازدارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَزيََّن لَُهُم الشَّ
ِبيِل َفُهْم َلا َيْهَتُدوَن؛4 »و شیطان کارهاشان را برایشان زینت داده، پس آنان را از راه باز داشته  السَّ

است، پس آنان راه را نمي یابند«!
به هر حال، تردیدي نیست که خبرهاي واحد موجود در کتب اهل حدیث، با توجه به عدم اصالت 
و دّقت بسیاري  از آن ها و تعارض و تنافي فراگیرشان با یکدیگر، یکي از مهم ترین عوامل انحراف 
و اختالف مسلمانان از دیرباز تاکنون بوده است؛ چراکه هر گروه از آنان، به روایتي متفاوت تمّسک 
جسته و روایت دیگري را واگذاشته و بدین سان، ظّني را بر ظّن دیگر مقّدم داشته است؛ در حالي که 
مسلّمًا نسبت دادن یک عقیده یا عمل به خداوند و پیامبرش، بر پایه ي ظن جایز نیست و ناخواسته 
به افتراء بر آن ها مي انجامد؛ چنانکه خداوند فرموده است: انُْظْر َكْيَف َيْفَتُروَن َعَلى اللَِّه الَْكِذَب ۖ 
َوَكَفىٰ بِِه اإِْثًما ُمِبيًنا؛5 »بنگر که چگونه بر خداوند دروغ مي بندند و آن به عنوان گناه کافي است« 

اللَِّه  لَِتْفَتُروا َعَلى  َحَراٌم  َذا  َوَهٰ َذا َحَلاٌل  َهٰ الَْكِذَب  األِْسَنُتُكُم  َتِصُف  لَِما  َتُقولُوا  و فرموده است: َوَلا 

1 . کهف/ 103 و 104.
2 . سباأ/ 53.

3 . فّصلت/ 44.
4 . نمل/ 24.
5 . نساء/ 50.
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الَْكِذَب ۚ اإِنَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعَلى اللَِّه الَْكِذَب َلا ُيْفِلُحوَن؛1 »و براي چیزي که زبان هاتان به دروغ 

وصف مي کند نگویید که این حالل است و این حرام است تا بر خداوند دروغ ببندید؛ زیرا کساني 
که بر خداوند دروغ مي بندند رستگار نخواهند شد«! 

از اینجا دانسته مي شود که حدیث گرایي، بر خالف آنچه پنداشته مي شود، یک بدعت بوده که در 
مخالفت با اجماع صحابه، مانند بسیاري از بدعت هاي دیگر، در زمان حکم راني امویان پدید آمده و 
اصلي در اسالم نداشته است؛ چراکه اسالم، اهل خود را به عقیده و عمل یقیني تکلیف کرده و براي 
امکان آن، اسباب الزم را قرار داده و معّرفي نموده و آن همانا کتاب خداست که همواره در دسترس 
مسلمانان است و هیچ گاه با مرور زمان، اشکالي متوّجه آن نمي شود؛ چنانکه خداوند درباره ي آن 
فرموده است: َلا َياأْتِيِه الَْباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوَلا ِمْن َخْلِفِه ۖ َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد؛ 2 »باطل نه 
از پیش رویش و نه از پشت سرش به سراغ او نمي آید؛ فرو فرستادني از حکیمي ستوده است« و 
دیگري اهل بیت پیامبر  است که همواره کسي از آنان مانند قرآن در میان مسلمانان وجود 
دارد و قابل دسترسي است و هدایت آنان به اسالم را ممکن مي سازد؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
ٌة َيْهُدوَن بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُوَن؛3 »و از کساني که آفریده ایم گروهي وجود دارند که  ْن َخَلْقَنا اأمَّ َوِممَّ
به حق هدایت مي کنند و با آن عدالت مي ورزند«! بنابراین،  مبنایي که اسالم براي عقاید و اعمال 
مسلمانان طراحي و ایجاد کرده، تبعّیت از کتاب خدا به عنوان ریسماني از خدا و عترت پیامبر به 
ُضِرَبْت  است:  فرموده  خداوند  چنانکه  یقین مي شود؛  موجب  که  است  مردم  از  ریسماني  عنوان 
لَُّة اأْيَن َما ثُِقُفوا اإِلَّا بَِحْبٍل ِمَن اللَِّه َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوَباُءوا بَِغَضٍب ِمَن اللَِّه َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم  َعَلْيِهُم الذِّ

الَْمْسَكَنُة ۚ؛4 »ذلّت بر آنان فرود آید هر جا که یافت شوند مگر نزد ریسماني از خدا و ریسماني از 

مردم و به خشمي از خدا دچار آیند و بي چیزي بر آنان فرود آید«! آري، بي هیچ گماني مبناي اسالم 
این بوده است، نه تبعّیت از قرآن و حدیث که موجب یقین نمي شود؛ چراکه حّجیت قرآن و عترت 
پیامبر  ، مبتني بر خبري واحد نیست، بل مبتني بر خبري متواتر است که شمار فراواني در 
هر طبقه آن را روایت کرده اند و چنین خبري بر خالف خبر واحد، موجب یقین مي شود. از اینجا 
دانسته مي شود که حدیث، همواره جایگزیني براي عترت پیامبر  بوده است تا عدم مراجعه ي 
مسلمانان به آنان را جبران کند؛ زیرا نادرستي نظر گروهي از صحابه که کتاب خدا را پس از آن 
حضرت کافي مي دانستند، به سرعت براي مسلمانان آشکار شد، ولي درستي نظر گروهي دیگر 
از صحابه که اهل بیت پیامبر  را در کنار کتاب خدا ضروري مي دانستند، هنوز براي آنان 

1 . نحل/ 116.
2 . فّصلت/ 42.

3 . اأعراف/ 181.
4 . اآل عمران/ 112.
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آشکار نشده است؛ چراکه موانع شناخت خصوصًا تبلیغات حاکمان ظالم و تقلید پیشینیان، مجال 
آشکار شدن آن را برایشان نداده است. از این رو، آنان نظر سومي را احداث نموده اند و به حدیث 
روي آورده اند تا با تکیه بر آن در کنار کتاب خدا، نیازهاي خود را برآورده سازند؛ در حالي که مسلمًا 
حدیث، به عنوان خبري غیر یقیني، با کتاب خدا سنخّیتي ندارد و نمي تواند در ردیف آن واقع شود؛ 
چراکه کتاب خدا یقیني است و غیر یقیني در عرض یقیني قرار نمي گیرد. تنها خلیفه ي خداوند از 
اهل بیت پیامبر است که به اقتضاي طهارتش از هر گونه ناپاکي مطابق با قرآن و عدم افتراقش از 
قرآن تا روز قیامت مطابق با حدیث متواتر، صالحیت آن را دارد که قرین قرآن واقع شود و روشن 
است که رجوع مستقیم به او ممکن و مانند رجوع مستقیم به رسول خدا  موجب یقین به 

عقیده و عمل اسالمي است. 
از اینجا دانسته مي شود که خداوند عادل و مهربان، امکان یقین به عقیده و عمل اسالمي و 
رسیدن به وحدت در دین را تنها به اصحاب پیامبرش عطا نفرموده، بلکه به همه ي مسلمانان تا 
روز قیامت ارزاني داشته است تا هیچ نسلي از آنان بر او حّجتي نداشته باشد و نتواند عذر آورد که 
اگر ما پیامبر را درک مي کردیم، درباره ي عقاید و اعمال خود به یقین مي رسیدیم و در میان خود 
نَِذيٌر  َجاَءُهْم  لَِئْن  اأْيَمانِِهْم  َجْهَد  بِاللَِّه  اختالف نمي کردیم؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواأْقَسُموا 
ا َجاَءُهْم نَِذيٌر َما َزاَدُهْم اإِلَّا نُُفوًرا؛1 »و به خداوند با سخت ترین  أَمِمۖ  َفَلمَّ لََيُكونُنَّ اأْهَدٰى ِمْن اإِْحَدى اْلا

سوگندهاشان قسم خوردند که اگر آنان را بیم دهنده اي مي آمد حتمًا از همه ي اّمت ها هدایت یافته تر 
مي بودند؛ پس چون آنان را بیم دهنده اي آمد، جز بر نفرت شان نیفزود«! همچنانکه آنان که پیامبر 
را درک نمودند، مانند اینان درباره ي عقاید و اعمال خود به یقین نرسیدند و در میان خود اختالف 
کردند تا اّول و آخر این اّمت با هم برابر باشد. به هر حال، عدالت خداوند اقتضا مي کند، همه ي 
امکانات الزم براي رسیدن به یقین که براي نسل اول قرار داد را براي نسل هاي پسین نیز قرار 
دهد تا همگان از این حیث با هم برابر باشند و برتري آنان از یکدیگر معلوم شود؛ چنانکه فرموده 
است: اإِنََّما اأنَْت ُمْنِذٌر ۖ َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد؛2 »جز این نیست که تو تنها بیم دهنده اي هستي و براي 
هر قومي راهنمایي هست«! این به معناي آن است که در هر نسلي از مسلمانان، راهنمایي زنده 
وجود دارد که خداوند او را گماشته و پیامبرش از او خبر داده و تبعًا قول و فعل او کاشف از قول 
و فعل خداوند و پیامبر اوست و وظیفه ي هر مسلماني، شناخت او از طریق نص و آیت و رجوع به 
او در کنار کتاب خداوند است و با این وصف، عقیده و عملي که مبتني بر این کار نیست، اگر چه 
مبتني بر روایات باشد، پذیرفته نیست؛ مگر روایاتي که متواتر باشند؛ با توجه به اینکه روایات متواتر، 

1 . فاطر/ 42.
2 . رعد/ 7.
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عقاًل موجب یقین هستند و یقین مي تواند مبناي عقیده و عمل مسلمان واقع شود؛ یا روایاتي که از 
راهنمایي زنده براي مسلماناني در زمان او نقل شوند هرگاه در عدم دسترسي به او مقّصر نباشند؛ 
او شناسایي و  باشند، عادتًا توّسط  اینکه روایات راهنماي زنده، هرگاه بر خالف واقع  به  با توجه 
تصحیح مي شوند؛ چراکه دروغ بستن بر زندگان، کار ساده اي نیست و به سادگي قابل شناسایي و 
تصحیح توّسط آنان است؛ بر خالف روایات راهنمایان درگذشته که امکان شناسایي و تصحیح آن ها 
برایشان نیست. این است که خداوند انذار پیامبر را منحصر به اهل زمانش شمرده و فرموده است:  
لُِيْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا َوَيِحقَّ الَْقْوُل َعَلى الَْكاِفِريَن؛1 »تا کساني را بیم دهد که زنده هستند و سخن 
را بر کافران راست گرداند«؛ به این معنا که وظیفه ي بیم دهنده، بیم دادن کساني است که در 
زمان او زنده هستند و بیم دادن آیندگان، وظیفه ي او نیست؛ چراکه در سّنت خداوند، آیندگان بیم 
دهنده اي زنده براي خود خواهند داشت که بیم دادن آنان وظیفه ي اوست تا متناسب با نیازهاشان 
در زمان خود، آنان را بیم دهد. از اینجا دانسته مي شود که اگر کسي راهنماي گذشته اي را بشناسد، 
ولي راهنماي زمان خود را نشناسد، عقاید و اعمال او بر پایه ي احادیثي که از راهنماي گذشته براي 
او روایت شده است، مجزي نیست؛ چراکه چاره اي از رجوع به راهنماي زمان وجود ندارد؛ با توجه 
به اینکه اگر چاره اي از آن وجود داشت، قرار دادن راهنماي زمان ضرورتي نداشت، در حالي که کار 
بیهوده از خداوند محال است. با این وصف، عدم دسترسي به راهنماي زمان نیز در صورتي که براي 
مسلمانان پیش آمده باشد، قهراً ناشي از تقصیر آنان در شناخت یا حفاظت او بوده است و با این 
وصف، روشن است که عذري براي آنان در اخذ به روایات ظّني شمرده نمي شود؛ زیرا با توّجه به 
اقدام و تقصیر آنان، ممکن است که تحصیل یقین برایشان با دسترسي به راهنماي زمانشان، ممکن 
نباشد و در عین حال، اخذ به روایات ظّني برایشان جایز نباشد؛ با توجه به اینکه وجود مندوحه2 براي 
آنان در چنین موردي، واجب نیست و مخمصه ي حاصل از آن، به خداوند نسبت داده نمي شود تا با 

لطف او منافات داشته باشد.
حاصل آنکه حدیث به معناي خبر واحد، اگر چه در اصطالح صحیح شمرده شود، ارزش دیني 
ندارد و مانند رأي از منابع اسالم نیست و عقیده و عملي که بر پایه ي آن شکل مي گیرد، ساقط 
است و مبناي تدّین، رجوع مستقیم به کتاب خدا و راهنماي زنده اي است که براي مردم گماشته؛ 
ا َياأْتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفَلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزنُوَن؛3  مَّ چنانکه فرموده است: َفاإِ
»پس هرگاه که شما را از جانب من راهنمایي آمد، پس هر کس که از راهنماي من تبعّیت کند نه 

1 . يس/ 70.
2 . ]راه چاره و گريز[.

3 . بقرة/ 38.
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ا َياأْتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى َفَمِن  مَّ بیمي بر آنان خواهد بود و نه اندوهناک خواهند شد« و فرموده است: َفاإِ
اتََّبَع ُهَداَي َفَلا َيِضلُّ َوَلا َيْشَقىٰ؛1 »پس هرگاه که شما را از جانب من راهنمایي آمد، پس هر کس 

که از راهنماي من تبعّیت کند نه گمراه مي شود و نه بدبخت« و البته رجوع مستقیم به این راهنما، 
رجوع غیر مستقیم به رسول خدا  شمرده مي شود؛ چراکه او بیان گر سّنت رسول خدا  
است و با این وصف، رجوع مسلمانان، همواره به کتاب خدا و سّنت رسول خدا  از روي یقین 

خواهد بود و ظن، بحمد اهلل و مّنته، جایي در اسالم ندارد.

5 . پيدايش مذاهب و رقابت آن ها با يکديگر
یکي دیگر از اسباب عدم اقامه ي اسالم پس از رسول خدا  ، پیدایش مذاهب گوناگون و 
رقابت برخي از آن ها با برخي دیگر بود؛ زیرا دو دستگي مسلمانان در زمان رسول خدا  که به 
سبب حضور آن حضرت تا حّد زیادي پنهان بود، بال فاصله پس از آن حضرت آشکار شد و با شتاب 
فراواني، عمق و گسترش یافت؛ تا جایي که در زمان ابو بکر و عمر، دو جریان متعارض فکري را با 
تکیه بر اختالف نظر اصحاب رسول خدا  درباره ي جانشیني آن حضرت به وجود آورد و در 
برابر یکدیگر قرار داد که به زودي »شیعه« و »سّني« نامیده شدند. بي گمان این نخستین افتراق 
مسلمانان در تاریخ اسالم بود که بر پایه ي اختالف نظر آنان درباره ي اولوّیت یا عدم اولوّیت خاندان 
رسول خدا  براي خالفت و در قالب دو مذهب شیعه و سّني روي نمود و از آنجا که با اقبال 
بلند و تفّوق سیاسي عناصري سّني همراه بود، به غلبه ي عقاید و اعمال سّني بر مسلمانان منجر 
شد و مذهب شیعه را که بعدها توّسط حاکمان سّني براي تحقیر »رفض« نامیده شد، به حاشیه 
راند و به عنوان مذهبي غیر رسمي و غیر قانوني، در انحصار اقلّیت قرار داد. این در واقع آغاز روند 
دو دستگي در میان مسلمانان بود؛ زیرا دو دستگي آنان، به دلیل فقدان رسول خدا  که تنها 
ضامن یکپارچگي آنان بود و نیز کاهش التزام آنان به اسالم پس از آن حضرت، همچنان عمق و 
گسترش بیشتري پیدا کرد، تا آنکه در زمان عثمان بن عفان و علّي بن أبي طالب، دو جریان بزرگ 
اموي و هاشمي را که از قبل اسالم با هم رقابت داشتند و در زمان رسول خدا  از کفر و 
اسالم نمایندگي مي کردند، بار دیگر در برابر یکدیگر قرار داد. جریان هاشمي، با توّجه به تعلّقش 
به بني هاشم خاندان رسول خدا  ، از علّي بن ابي طالب و رویکرد شیعي حمایت مي کرد و 
جریان اموي، با توجه به تعلّقش به بني امّیه و رقابتش با خاندان رسول خدا  ، از عثمان بن 
عفان و رویکرد سّني حمایت مي کرد. این تقابل که براي جریان اموي مبتني بر عصبّیت بود و 
براي جریان هاشمي پیش از آنکه قبیلگي باشد، دیني بود، از همان آغاز، موجب دو قطبي شدن 
جریان هاي اسالمي و منازعات خونین در میان مسلمانان وابسته به دو قطب شد. هر چند در این 

1 . طه/ 123.
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میان، جریان خوارج یک استثنا بود که به هیچ یک از دو قطب وابستگي نداشت و با بني امیه و 
بني هاشم به یک اندازه مخالف بود، ولي جز آن ها به سختي مي توان جریاني را در میان مسلمانان 
یافت که دانسته یا نادانسته، به یکي از دو جریان اموي و هاشمي، وابستگي نداشته باشد. بنابراین، 
منازعه ي بني امیه و بني هاشم، آبشخور اصلي همه ي جریان هاي اسالمي و بزرگ ترین عامل دو 
قطبي شدن مسلمانان از آغاز تاکنون بوده است؛ چنانکه گویي خداوند درباره ي آنان فرموده است: 
َربِِّهْم ۖ؛1 »اینان دو خصم اند که درباره ي پروردگارشان خصومت  َذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي  َهٰ
کردند«؛ چراکه آنان چه پیش از اسالم و چه پس از آن، با یکدیگر خصومت داشته اند و موضوع این 
خصومت، دست کم بعد از بعثت رسول خدا  ، جاهلّیت و اسالم بوده است؛ به این ترتیب که 
بني امّیه، نوعًا مدافع فرهنگ و سّنت هاي جاهلي عرب بوده است و بني هاشم نوعًا مدافع فرهنگ 
و سّنت هاي اسالمي و در این میان، چیزي که تاریخ اسالم را تغییر داده و سرنوشت مسلمانان را 
رقم زده، پیروزي جریان اموي بر جریان هاشمي بوده است؛ چراکه امویان، به سبب رسوخ فرهنگ 
جاهلي و فقدان تربیت اسالمي شان، از یک سو تقّید چنداني به مقاصد و مناهج اسالمي نداشتند 
و از سوي دیگر حمایت تازه مسلماناني را با خود داشتند که هنوز با اسالم آشنایي کافي نداشتند 
و به جاهلّیت پیشینشان گرایش داشتند و در عین حال، تازه نفس و پرانگیزه بودند؛ در حالي که 
هاشمیان، به سبب رسوخ فرهنگ اسالمي به دنبال سال ها ارتباط نزدیکشان با پیامبر  ، با 
از مهاجران و  باسابقه  پایبند بودند و توّسط مسلماناني  تشّدد خاّصي به مقاصد و مناهج اسالمي 
انصار حمایت مي شدند که البته در گذار زمان، نیرو و انگیزه ي خود را از دست داده بودند و خسته 
به نظر مي رسیدند و تمایلي به منازعه نداشتند. از این رو، دیري نپایید که هاشمیان، در زمان حسن 
بن علي، پس از آنکه حمایت مسلمانان را به نحو ناامیدکننده اي از دست دادند، ادامه ي رقابت را 
ناممکن یافتند و ناگزیر میدان را به امویان واگذاشتند. این آغاز سیطره ي کامل امویان بر مسلمانان 
بود که فاجعه اي هولناک براي اسالم شمرده مي شد؛ زیرا امویان، واپسین گروهي بودند که اسالم 
از این رو، سابقه ي بیشترین  نیاورده بودند و  آورده بودند، بلکه نوعًا تا مجبور نشده بودند اسالم 
دشمني با آن و کمترین فراگیري از آن را داشتند و طبیعتًا با این اوصاف، نمي توانستند مجریان 
مناسبي براي آن باشند. از این رو، به محض استیالء کامل بر مسلمانان، بخش هایي از اسالم را به 
سود خود تغییر دادند و بخش هایي از فرهنگ جاهلي را جایگزین آن ساختند و هر کس از مسلمانان 
باسابقه که مانع از این کار آنان بود را کشتند و به این ترتیب، دیگران را خواسته یا ناخواسته، به 
تبعّیت از خویش واداشتند. به عالوه، آنان در نخستین اقدام خویش بعد از دست یافتن به قدرت، 
کوشیدند که انتقام خویش را از بني هاشم بگیرند و آنان را به عنوان تنها رقیب شان براي همیشه 

1 . حج/ 19.
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از میان بردارند. از این رو، سرکوب آنان را با نهایت قساوت و خشونت، آغاز کردند و با زیاده روي 
در قتل و حبس، زمین را بر آنان و دوستدارانشان تنگ ساختند. اینجا بود که بني هاشم، با آنکه 
نزدیک ترین خاندان به پیامبر و وفادارترین گروه به اسالم بودند، منزوي گردیدند و دوستدارانشان 
که نوعًا مسلماناني مستضعف و متعّهد به اسالم بودند، به فتنه افتادند، تا جایي که حتي در خانه هاي 
خود امنّیت نداشتند و از همسر و همسایه ي خود مي ترسیدند؛ چراکه در حکومت امویان، دوست 
داشتن بني هاشم، جرمي نابخشودني محسوب مي شد و به صورت خاص، دوست داشتن علّي بن 
ابي طالب، هدر کننده ي جان و مال و آبرو بود. به عالوه، امویان مصّمم بودند که دشمني با خاندان 
پیامبر  را به فرهنگي عمومي در میان مسلمانان و میراثي فرهنگي براي آیندگان تبدیل کنند 
تا حاکمّیت خود را براي همیشه در برابر آنان بیمه نمایند. از این رو، تخریب آنان و توجیه خود را 
در دستور کار قرار دادند و براي این منظور، از راویان حدیث و عالمان وابسته به خود، یاري گرفتند. 
به این ترتیب، با فرمان امویان، احادیث بسیاري در مذّمت خاندان پیامبر یا در تقابل با فضائل آنان 
جعل شد و بر سر زبان ها افتاد، بلکه سّب و لعن علّي بن ابي طالب و فرزندان او، به رسمي رایج 
در میان مسلمانان خصوصًا در خطبه هاي نماز جمعه تبدیل گردید و در مکاتب به عنوان رسمي 
اسالمي، به اطفال مسلمانان تعلیم داده شد؛ تا جایي که اطفال مسلمانان، با بغض خاندان پیامبر 
و پیروانشان کالن شدند و اسالم را در مکاتب امویان و پیروانشان فرا گرفتند و به این ترتیب، 
به گمراهي دور و کج فهمي عمیقي گرفتار آمدند، در حالي که مي پنداشتند هدایت یافته اند و کار 
َياِطيَن  خوبي انجام مي دهند؛ مانند کساني که خداوند درباره ي آنان فرموده است: اإِنَُّهُم اتََّخُذوا الشَّ
را سرپرستاني جز خداوند  آنان شیاطین  ُمْهَتُدوَن؛1 »هرآینه  اأنَُّهْم  َوَيْحَسُبوَن  اللَِّه  ُدوِن  ِمْن  اأْولَِياَء 

أْخَسِريَن  بِاْلا ُئُكْم  نَُنبِّ َهْل  قُْل  است:  فرموده  و  یافته اند«  در حالي که مي پنداشتند هدایت  گرفتند، 
نَْيا َوُهْم َيْحَسُبوَن اأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا؛2 »بگو آیا شما را  اأْعَماًلا؛ الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّ

به زیان کارترین ها در عمل خبر بدهیم؟! کساني که تالش شان در زندگي دنیا بر گمراهي بود، در 
حالي که مي پنداشتند کار خوبي انجام مي دهند«! 

از اینجا دانسته مي شود که بخش قابل توّجهي از عقاید و اعمال مسلمانان از سده ي یکم هجري 
از إلقائات امویان در سده ي یکم و دوم  تاکنون، نه از کتاب خدا و سّنت حقیقي پیامبرش، بلکه 
هجري نشأت گرفته و در گذر زمان، با کمک جاعالن حدیث و عالمان وابسته به جریان اموي، 
توجیهات اسالمي یافته و به عقاید و اعمال رسمي میان مسلمانان تبدیل شده است؛ زیرا بیشتر 
کساني که به عنوان سلف یا راویان نخستین سّنت، مأخذ عقاید و احکام مسلمانان در قرن هاي 

1 . اأعراف/ 30.
2 . کهف/ 103 و 104.
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بعضًا  و حّتي  بودند  آنان  مدیریت  و  و تحت حمایت  امویان  به  وابسته  آشکارا  تلّقي شدند،  بعدي 
مناصب حکومتي داشتند و در ازاي خدمات خود، جوائز و عطایاي آنان را دریافت مي کردند. چنانکه 
به عنوان نمونه، کساني چون عمرو بن عاص )د.43ق(، ابو موسي اشعري )د.52ق(، مغیرة بن شعبه 
)د.58ق(، ابو هریره )د.59ق(، سمرة بن جندب )د.60ق(، نعمان بن بشیر )د.64ق(، عمر بن سعد 
)د.67ق(، حصین بن نمیر )د.67ق(، عبد اهلل بن عمر )د.73ق(، اسود بن یزید )د.75ق(، بسر بن 
أرطاه )د.86ق(، عروة بن زبیر )د.94ق(، ابو بردة بن ابي موسي )د.103ق(، محمد بن شهاب زهري 
الملک بن عمیر )د.136ق(، حریز بن عثمان )د.163ق( و بسیاري دیگر، آشکارا  )د.124ق(، عبد 
در خدمت امویان قرار داشتند و به عداوت شدید با بني هاشم شناخته بودند و با این وجود، مورد 
وثوق اهل حدیث و کساني مانند بخاري )د.256ق( و مسلم )د.261ق( قرار گرفتند. شمار اندکي از 
آنان نیز که از همکاري با حاکمان و دشمني با خاندان رسول خدا  خودداري مي کردند، یا 
زنداني و یا کشته مي شدند و عجیب آنکه مورد اعراض اهل حدیث قرار مي گرفتند؛ مانند ابو حنیفه 
)د.150ق( که حاضر به قبول منصب قضاوت نشد و با خاندان رسول خدا  مراودت داشت و 
به همین سبب، به زندان افتاد و توّسط اهل حدیث، به کفر و ضاللت متهم شد.1 صرف نظر از این 
شمار اندک که البته به سبب اعراض اهل حدیث، مجال چنداني براي روایت نداشتند، بیشتر راویان 
مسلمان که مأخذ عقاید و احکام اسالمي شدند، وابستگان به جریان اموي بودند و اظهار خالف با 
آن را جایز نمي دانستند. با این وصف، روشن است که چنین کساني به هیچ وجه نمي توانستند مأخذ 
قابل اعتمادي براي مسلمانان بعدي باشند؛ زیرا به دلیل وابستگي یا ترسشان، بسیار دشوار بود که 
بتوانند ابعادي از اسالم را که در تضاّد با منافع حاکمان اموي بود، به آنان منتقل کنند. با این وصف، 
حسن ظّن به چنین کساني با وجود دواعي فراوان براي کتمان یا تحریف حق توّسط آنان، عاقالنه 
نیست، بلکه به طور حتم مصداقي از سفاهت است. هر چند گویا بسیاري از مسلمانان، عمداً بناي 
بر این خودفریبي دارند و مي پندارند که مکلّف به تبرئه ي نسل هاي نخستین از هر گونه اشتباه ولو 
با بهره گیري از دروغ هستند، در حالي که مسلّمًا خودفریبي و دروغ، جایي در اسالم ندارد؛ چنانکه 
خداوند فرموده است: ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن اآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن اإِلَّا اأنُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن؛2 »با خداوند 
و کساني که ایمان آوردند فریب مي کنند، در حالي که جز خودشان را فریب نمي دهند و نمي فهمند« 
و فرموده است: اإِنََّما َيْفَتِري الَْكِذَب الَِّذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن بِاآَياِت اللَِّه ۖ َواأولَِٰئَك ُهُم الَْكاِذُبوَن؛3 »تنها 

التاريخ الکبير، ج8،  اآگاهی از تهمت ها و توهين های اهل حديث به او، نگاه کن به: بخاري،  1 . براي 
صبهاني،  ص81؛ نسائي، الضعفاء و المتروکين، ص270؛ ضعفاء العقيلي، ج4، ص280 تا 285؛ اأبو نعيم الاإ

الضعفاء، ص154؛ خطيب بغدادي، تاريخ بغداد، ج13، ص394 تا 423. 
2 . بقرة/ 9.

3 . نحل/ 105.
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کساني دروغ مي بندند که به نشانه هاي خداوند ایمان ندارند و آنان هستند که دروغگویانند«! بل در 
این میان، نهایت تکلیفي که از عقل و شرع قابل استفاده است، احترام به مسلمانان نخستین مانند 
احترام به پدر و مادر است نه تبرئه ي آنان از هر اشتباهي که مرتکب شده اند؛ زیرا توّجه به اشتباهات 
پدر و مادر، مستلزم بي احترامي به آن ها نیست؛ بلکه مي توان از آن ها به سبب اشتباهاتشان انتقاد 
کرد، بي آنکه به آن ها بي احترامي نمود؛ مانند ابراهیم  که از پدرش به سبب اشتباهات او انتقاد 
کرد، بي آنکه به او بي احترامي نماید؛ چنانکه خداوند براي تعلیم مسلمانان از او خبر داده و فرموده 
أبِيِه َيا اأَبِت لَِم َتْعُبُد َما َلا َيْسَمُع َوَلا ُيْبِصُر َوَلا ُيْغِني َعْنَك َشْيًئا؛1 »هنگامي که به  است: اإِْذ َقاَل لِا
پدرش گفت: اي پدر من! چرا چیزي را مي پرستي که نمي شنود و نمي بیند و تو را از چیزي بي نیاز 
نمي کند؟!«. همچنانکه احترام گذاشتن به کسي، مستلزم اطاعت کورکورانه از او نیست و به همین 
دلیل، خداوند اذن به نافرماني پدر و مادر را داده، ولي اذن به بي احترامي آنان را نداده و فرموده 
نَْيا َمْعُروًفا ۖ؛2  است: َواإِْن َجاَهَداَك َعَلىٰ اأْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم َفَلا تُِطْعُهَما ۖ َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّ
»و اگر آن دو با تو در کوشش شدند که آنچه به آن علمي نداري را شریک من قرار دهي، از آن 
دو فرمان  نبر و در دنیا با آن دو به نیکي مصاحبت کن«! از اینجا دانسته مي شود که مي توان به 
مسلمانان نخستین احترام گذاشت و در عین حال، اشتباهات  آنان را یادآور شد و از آنان در مورد 

آن پیروي نکرد. 
به هر حال، چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه بپذیریم و چه نپذیریم، ساختار کنوني جهان اسالم 
تعالیم خالص و کامل آن  از سرچشمه ي اسالم و  آنکه  از  و صف بندي هاي موجود در آن، بیش 
جوشیده باشد، در اثر حکومت امویان و به دنبال حوادث سیاسي سده هاي نخستین اسالمي، شکل 
گرفته و از جهت گیري حاکمان ظالم و انفعال عالمان مسلمان در برابر آنان و جاي خالي هاشمیان 
نشأت یافته است؛ تا جایي که مي توان قرائت رسمي کنوني از اسالم را خصوصًا در حوزه ي عقاید، 
یک قرائت اموي از اسالم دانست؛ قرائتي که دست کم در رابطه با چند و چون حاکمّیت سیاسي، 

کاماًل عریان و نمایان است. 
به  اختصاص  مسلمانان،  دیدگاه هاي  بر  تأثیرگذاري  که  نیست  معنا  آن  به  این  البته  چند  هر 
حاکمان اموي داشته است؛ زیرا پس از حاکمان اموي، حاکمان دیگري نیز به قدرت رسیدند که 
در شکل گیري نگرش مسلمانان نقش به سزایي داشتند و جریان هاي جدیدي را پدید آوردند، ولي 
واقع آن است که حاکمان اموي، به دلیل سیطره ي شان در طلیعه ي تاریخ اسالم و بهره گیري شان 
از موّجه ترین شخصیت هاي مسلمان، عمیق ترین و گسترده ترین اثر را در فرهنگ مسلمانان و حتي 

1 . مريم/ 42.
2 . لقمان/ 15.
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حاکمان بعد از خود گذاشتند و حاکمان بعد از آنان، خواسته یا ناخواسته، تنها پیروان آنان بودند و 
کمابیش سیاست هاي آنان را پي گرفتند. این در حالي بود که نخستین حاکمان بعد از آنان، بني عباس 
بودند که تیره اي از بني هاشم به شمار مي رفتند و با بهره برداري از مظلومّیت آنان، قدرت را به دست 
گرفتند، ولي با این حال، آنان از لحاظ فکري، نمایندگان جریان هاشمي نبودند و آشکارا به جریان 
اموي تعلّق داشتند و به همین دلیل، امکان آن را یافتند که در میان مسلماناني با اکثرّیت اموي، 
به سلطنت دست یابند. گواه این واقعّیت آن است که آنان نیز پس از رسیدن به قدرت، سرکوب 
سایر هاشمیان خصوصًا علویان را آغاز کردند و مانند امویان، قتل و حبس آنان و دوستدارانشان 
را در دستور کار قرار دادند و شاید در برخي موارد، قساوت و خشونت بیشتري به کار بردند. از این 
رو، مراد من از جریان اموي، تنها جریان موجود در میان حاکمان اموي نیست؛ بل جریاني است 
که حاکمان اموي بنیان آن را گذاشتند و حاکمان بعدي، آن را با نام هایي دیگر ادامه دادند و امروز 
نیز توّسط حاکماني مانند آل سعود، پي گیري مي شود. به عالوه، امروز یک جریان اموي عریان، در 
منطقه ي شام همان خاستگاه امویان، با قیادت برخي از آل ابي سفیان در حال شکل گیري است 
که إحیاء حکومت اجداد خود را تحت عنوان خالفت اسالمي، دنبال مي کند و بسیاري از مسلمانان 
را با این عنوان و به امید بازسازي شکوه ماّدي دوران آنان، جذب خویش مي سازد تا بدین ترتیب، 
انگاره را  از خاندان رسول خدا  انجام دهد و این  بازمانده اي  صف آرایي تازه اي را در برابر 
پایاني نیست. در حالي که بي گمان بني هاشم  را  با هاشمیان  امویان  نماید که منازعه ي  تقویت 
گناه کار نیستند که خداوند براي خالفت خویش آنان را برگزیده و بني امّیه را برنگزیده است؛ چراکه 
خداوند بهتر مي داند که رسالت خویش را در کجا قرار دهد و رحمت خویش را به چه کساني ارزاني 
دارد؛ چنانکه فرموده است: اللَُّه اأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتُه 1ۗ و فرموده است: َواللَُّه َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه 
الَْعِظيِم!2 همچنانکه قبول شدن قرباني هابیل و قبول نشدن قرباني  ۚ َواللَُّه ُذو الَْفْضِل  َمْن َيَشاُء 

قابیل، گناه هابیل نبود که قابیل او را دشمن گرفت و کشت؛ چنانکه خداوند براي عبرت مسلمانان، 
َبا قُْرَبانًا َفُتُقبَِّل ِمْن اأَحِدِهَما  از آن دو خبر داده و فرموده است: َواْتُل َعَلْيِهْم نََباأ اْبَنْي اآَدَم بِالَْحقِّ اإِْذ َقرَّ
أْقُتَلنََّك ۖ َقاَل اإِنََّما َيَتَقبَُّل اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقيَن؛3 »و بر آنان خبر دو پسر آدم را  آَخِر َقاَل َلا َولَْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اْلا

به راستي بخوان، هنگامي که قرباني اي را پیش کردند، پس از یکي شان پذیرفته شد و از دیگري 
پذیرفته نشد؛ گفت: هرآینه تو را مي کشم! گفت: خداوند تنها از پرهیزکاران مي پذیرد«! با این وصف، 
مسلمان کسي است که تسلیم اراده ي خداوند باشد و در برابر آن چون و چرا نکند و با کسي که او 

1 . اأنعام/ 124.
2 . بقرة/ 105.
3 . مائدة/ 27.
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برگزیده است، نستیزد؛ از این رو، اگر بني امیه،  دست از سرکشي در برابر خداوند بردارند و به قضاي 
او درباره ي برادرانشان گردن بگذارند، برایشان بهتر است؛ چراکه هر دو از دودمان قریش هستند و 

وصل کردن رحم از قطع کردن آن بهتر است. 
به هر حال، اکنون بیشتر مسلمانان، خواسته یا ناخواسته، پیرو جریان اموي هستند؛ زیرا دانسته 
با آنان  یا نادانسته، از مذاهبي تبعّیت مي کنند که با حمایت و مدیریت امویان یا حاکمان همسو 
پدید آمده یا رواج یافته اند؛ چنانکه به عنوان نمونه، کتاب مالک که زیربناي مذهب او قرار گرفت، 
به دنبال فرمان عمر بن عبد العزیز اموي )د.101ق( و زیر نظر والي او در مدینه ابو بکر بن محمد 
بن عمرو بن حزم )د.120ق( نوشته شد1 و در زمان حکومت عباسیان، مورد حمایت و تبلیغ منصور 
)د.158ق(  و مهدي عباسي )د.169ق( قرار گرفت2 و مذهب ابن حنبل، پس از آن اعتبار یافت که 
متوّکل عباسي )د.247ق( او و همگنانش را به خود نزدیک ساخت و تحت حمایت خود قرار داد3 و 
مذهب ابو حنیفه، پس از آن به رسمیت شناخته شد که دست از موضع سیاسي خود مبني بر جواز 
مخالفت با حاکمان ظالم برداشت و در التقاطي آشکار، دیدگاه اهل حدیث مبني بر وجوب اطاعت از 
آن ها را جایگزین آن ساخت و عماًل به وسیله ي ابو یوسف )د.182ق( شاگرد برجسته ي ابو حنیفه که 
بر خالف استادش، ریاست قضاء عباسیان را بر عهده گرفت، با حکومت آن ها درآمیخت4 و مذهب 
اهل حدیث، پس از آن رواج یافت که حکومت عباسي از زمان متوّکل براي محّدثان برجسته اي 
مانند أبو بکر بن أبي شیبه )د.235ق(، مصعب بن عبد اهلل زبیري )د.236ق(، عثمان بن أبي شیبه 
)د.239ق(، ابراهیم بن عبد اهلل هروي )د.244ق(، اسحاق بن أبي اسرائیل )د.245ق( و دیگران، 
آنان را روایت کنند.5 ناگفته  از آنان خواست که احادیث مورد رضایت  مزد و جائزه تعیین کرد و 

1 . نگاه کن به: ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص387 و ج8، ص480؛ سنن الدارمي، ج1، ص126؛ 
آثار، ج6،  الا و  السنن  معرفة  بيهقي،  الفاصل، ص373؛  الحّد  رامهرمزي،  البخاري، ج1، ص33؛  صحيح 

ص389.
2 . نگاه کن به: طبري، المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة و التابعين، ص143 و 144؛ ابن عبد 
أئمة الفقهاء، ص40 و 41؛ همو، جامع بيان العلم و فضله، ج1، ص132؛  نتقاء في فضائل الثلاثة الا البر، الاإ

ذهبي، سير اأعلام النبلاء، ج8، ص61، 78، 79 و 111.
سلام، ج18، ص196؛ همو، سير اأعلام النبلاء، ج12، ص31؛ همو،  3 . نگاه کن به: ذهبي، تاريخ الاإ
العبر في خبر من غبر، ج1، ص413؛ صفدي، الوافي بالوفيات، ج11، ص101؛ کتبي، فوات الوفيات، ج1، 

ص289.
الاأعيان، ج6،  وفيات  ابن خلکان،  الفقهاء، ص173؛  أئمة  الا الثلاثة  نتقاء في فضائل  الاإ البر،  ابن عبد   .  4

ص379؛ خطيب بغدادي، تاريخ بغداد، ج14، ص245؛ ابن جوزي، المنتظم، ج9، ص72.
5 . نگاه کن به: خطيب بغدادي، تاريخ بغداد، ج10، ص68؛ ابن جوزي، المنتظم، ج11، ص207؛ ذهبي، 

سلام، ج17، ص13؛ سيوطي، تاريخ الخلفاء، ص373. تاريخ الاإ
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پیداست که همه ي این مذاهب، قطع نظر از حسن نّیت و اجتهاد علمي پیشوایانشان، در اصل اعتقاد 
به مشروعّیت جریان اموي و عدم اعتنا به جریان هاشمي اشتراک دارند و همین علّت برخورداري 
آن ها از حمایت حاکمان ظالم در طول بیش از هزار سال گذشته بوده؛ حمایتي که توانسته است با 
استفاده از قهر و غلبه و تبلیغات گسترده، تصّور انسداد باب اجتهاد و لزوم تقلید از یکي از مذاهب 
چهارگانه را در میان مسلمانان رواج دهد و به این ترتیب، از بازگشت هاشمیان به قدرت و پیدایش 

جریان هاي مستقّل اسالمي، جلوگیري کند.
از اینجا دانسته مي شود که بازگشت به اسالم اصیل و کامل، تنها پس از وانهادن مذاهب اموي 
و ترک اعتماد به راویان و عالمان وابسته به امویان و عّباسیان ممکن است؛ کاري که البته جز براي 
خاشعان در برابر حق و کساني که خداوند آنان را هدایت کرده، بسیار دشوار است؛ چنانکه خداوند 
فرموده است: َواإِنََّها لََكِبيَرٌة اإِلَّا َعَلى الَْخاِشِعيَن؛1 »و آن هرآینه بزرگ است مگر بر خاشعان« و 
فرموده است: َواإِْن َكانَْت لََكِبيَرًة اإِلَّا َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه ۗ؛2 »و آن البته بزرگ آمد مگر بر کساني 

که خداوند هدایت فرمود«!

6 . انحطاط اخالقي 
یکي دیگر از اسباب عدم اقامه ي اسالم پس از رسول خدا  ، کم رنگ شدن اخالق اسالمي 
و غلبه ي رذائل نفساني در میان مسلمانان پس از آن حضرت بود؛ چراکه بیشتر آنان پس از آن 
حضرت، بسیاري از آموزه هاي اخالقي اسالم را از یاد بردند و به خصلت هاي جاهلي خود در گذشته 
ٌد اإِلَّا َرُسوٌل َقْد  بازگشتند؛ چنانکه خداوند در این باره به آنان هشدار داده و فرموده بود: َوَما ُمَحمَّ
َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُلۚ  اأَفاإِْن َماَت اأْو قُِتَل انَْقَلْبُتْم َعَلىٰ اأْعَقابُِكْمۚ  َوَمْن َيْنَقِلْب َعَلىٰ َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اللََّه 

اِكِريَن؛3 »و محّمد جز فرستاده اي که پیش از او فرستادگاني گذشتند نیست؛  َشْيًئاۗ  َوَسَيْجِزي اللَُّه الشَّ

آیا پس اگر او بمیرد یا کشته شود شما به پشت سر خود باز مي گردید؟! در حالي که هر کس به 
پشت سر خود بازگردد هرگز به خداوند زیاني نمي رساند و خداوند شکرگزاران را پاداش خواهد داد«! 
رذائلي اخالقي مانند دنیاگرایي، عصبّیت، خودرأیي، حسدورزي، کینه توزي و قدرت طلبي، همگي 
خصلت هایي جاهلي بودند که پس از رسول خدا  به سرعت در میان اصحاب آن حضرت، 
پدیدار شدند و آنان را به اختالف با یکدیگر و انحراف از جاده�ي اسالم واداشتند. این توّهم عجیب 
آنان در اسالم  پایه ي اجتهاد متفاوت  بر  با یکدیگر، تنها  که اختالف اصحاب رسول خدا  
بوده، برخاسته از تغافلي عمدي درباره ي حقایق تاریخي است و بهره اي از واقعّیت ندارد؛ چراکه 

1 . بقرة/ 45.
2 . بقرة/ 143.

3 . اآل عمران/ 144.
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مسلّمًا آنان نیز با وجود مصاحبت شان با رسول خدا  ، انسان هایي عادي و در معرض خطا 
و نسیان بودند و از هیچ جاي شرع، عصمت آنان ثابت نمي شود؛ بلکه عدم عصمت آنان با توجه 
نیست.  نیز میان مسلمانان درباره ي آن  اختالفي  با یکدیگر، واضح است و ظاهراً  اختالفشان  به 
همچنانکه عدالت همه ي آنان هرگاه به معناي عدم فسق همه ي آنان باشد، با ظهور فسق برخي از 
آنان به سبب ارتکاب کبائر مسلّم و غیر قابل تأویلي مانند قتل، بغي، زنا، سرقت، قذف، شرب خمر، 
فرار از جهاد و دروغ بستن بر خدا و پیامبر منتفي است، تا جایي که اصرار بر آن، مکابره در برابر 
محسوس شمرده مي�شود؛ همچنانکه تکذیب سخنان خداوند درباره ي آنان و افتراء بر اوست؛ زیرا 
خداوند اگر چه بسیاري از آنان را به سبب کارهاي خوبشان ستایش کرده، هرگز همه ي آنان را براي 
همیشه و به صورت بي قید و شرط تعدیل نکرده و از چنین کار نامعقول و دروغ بزرگي منّزه بوده، 
بلکه آشکارا برخي از آنان را به سبب کارهاي بدشان مالمت و توبیخ نموده است؛ چنانکه به عنوان 
مثال، برخي از آنان را گناه�کاراني شمرده که به گناهان خود اقرار دارند و کارهاي خوب را با کارهاي 
بد آمیخته اند1 و از لغزش برخي از  آنان در اثر دست اندازي شیطان و گناهاني که دست هاشان پیش 
فرستاده خبر داده2 و برخي از آنان را تنها دوستدار دنیا دانسته3 و از کساني در میان آنان یاد کرده 
که هر چند اسالم آورده اند، ایمان به دل هاشان راه نیافته4 و ارتباط دوستانه  و مخفیانه ي برخي شان 
با دشمنان اسالم را بر مال ساخته و آنان را به سبب آن در گمراهي دانسته5 و برخي از آنان را 

 ًئا َعَسى اللَُّه اأْن َيُتوَب َعَلْيِهْمۚ  اإِنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم  . 1َواآَخُروَن اْعَتَرفُوا بُِذنُوبِِهْم َخَلُطوا َعَمًلا َصالًِحا َواآَخَر َسيِّ
)توبة/ 102(؛ »و ديگرانی که به گناهان خود اعتراف کردند، کاری خوب را با کاری بد اآميختند، شايد که 

خداوند توبه ی اآنان را بپذيرد؛ چراکه خداوند اآمرزنده ای مهربان است«!

ْيَطاُن بَِبْعِض َما َكَسُبوا ۖ )اآل عمران/ 155(؛   . 2اإِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمْنُكْم َيْوَم الَْتَقى الَْجْمَعاِن اإِنََّما اْسَتَزلَُّهُم الشَّ
»بی گمان کسانی از شما که در روز برخورد دو دسته پشت نمودند، جز اين نبود که شيطان اآنان را به سبب 

برخی از اآنچه کسب کردند، لغزانيد«!

نَْيا َوِمْنُكْم َمْن  أْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما اأَراكُْم َما تُِحبُّوَن ۚ ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد الدُّ  . 3َحتَّىٰ اإَِذا َفِشْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اْلا
آِخَرَة ۚ )اآل عمران/ 152(؛ »تا اآن گاه که سست شديد و در کار منازعه کرديد و نافرمانی ورزيديد  ُيِريُد اْلا
خواهند و از شما  داريد را نشانتان داد! از شما کسانی هستند که دنيا را می� پس از اآنکه چيزی که دوست می�

خواهند«! کسانی هستند که اآخرت را می�

يَماُن ِفي قُلُوبُِكْم ۖ )حجرات/ 14(؛  ا َيْدُخِل اْلاإِ أْعَراُب اآَمنَّاۖ  قُْل لَْم تُْؤِمُنوا َولَِٰكْن قُولُوا اأْسَلْمَنا َولَمَّ  . 4َقالَِت اْلا
»باديه نشينان گفتند که ايمان اآورديم؛ بگو ايمان نياورديد، ولی بگوييد اسلام اآورديم؛ چراکه هنوز ايمان به 

دل هاتان داخل نشده است«!

ِبيِل )ممتحنة/ 1(؛  ِة َواأنَا اأْعَلُم بَِما اأْخَفْيُتْم َوَما اأْعَلْنُتْم ۚ َوَمْن َيْفَعْلُه ِمْنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ  . 5تُِسرُّوَن اإِلَْيِهْم بِالَْمَودَّ
»مخفيانه با اآنان دوستی می ورزيد، در حالی که من به اآنچه پنهان و اآنچه اآشکار کرديد اآگاه ترم و هر کس از 

شما که اين کار را می کند، به راستي که راه را گم کرده است«!
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به دروغگویي براي فرار از جهاد مّتهم ساخته1 و از کساني در میان آنان خبر داده که بر پیامبر 
به  اگر  و  مي شدند  او خشنود  از  مي بخشید  آنان  به  اگر  و  مي گرفتند  خرده  عطایایش  درباره ي 
آنان نمي بخشید بر او خشم مي گرفتند2 و برخي از آنان را کساني شمرده که آن حضرت را آزار 
مي دادند3 و از وجود منافقاني در میان آنان خبر داده که تنها خداوند آنان را مي شناسد و رسول خدا 
 نیز با آنان آشنا نیست4 و از امکان ارتداد برخي از آنان پس از آن حضرت5 و وجود زناکاران6 
و سارقاني7 در میان آنان خبر داده و گروهي از آنان را به سبب  قذف همسر آن حضرت گناه�کار 

 . 1َوَيْسَتاأِْذُن َفِريٌق ِمْنُهُم النَِّبيَّ َيُقولُوَن اإِنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة َوَما ِهَي بَِعْوَرٍةۖ  اإِْن ُيِريُدوَن اإِلَّا ِفَراًرا )اأحزاب/ 13(؛ »و 
گروهی از اآنان از پيامبر اذن می خواهند می گويند که خانه های ما بی حفاظ است، در حالی که اآن بی حفاظ 

نيست؛ اآنان جز فرار را نمی خواهند«!

ْن اأْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َواإِْن لَْم ُيْعَطْوا ِمْنَها اإَِذا ُهْم َيْسَخُطوَن )توبة/ 58(؛  َدَقاِت َفاإِ  . 2َوِمْنُهْم َمْن َيْلِمُزَك ِفي الصَّ
»و از اآنان کسانی هستند که بر تو درباره ی صدقات خرده می گيرند؛ پس اگر از اآن داده شوند خشنود می شوند 

و اگر از اآن داده نشوند اآن گاه خشم می گيرند«!

 . 3َوِمْنُهُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَِّبيَّ َوَيُقولُوَن ُهَو اأُذٌن ۚ قُْل اأُذُن َخْيٍر لَُكْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمٌة لِلَِّذيَن اآَمُنوا 
ِمْنُكْم ۚ َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اللَِّه لَُهْم َعَذاٌب األِيٌم )توبة/ 61(؛ »و از اآنان کسانی هستند که پيامبر را می اآزارند و 
می گويند که او زودباور است! بگو زودباوری خيری برای شماست که به خداوند ايمان و به مؤمنان باور دارد و رحمتی 

برای کسانی از شماست که ايمان اآوردند و کسانی که رسول خدا را اآزار می دهند برايشان عذابی دردناک است«!

ُبُهْم  أْعَراِب ُمَناِفُقوَن ۖ َوِمْن اأْهِل الَْمِديَنِة ۖ َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق َلا َتْعَلُمُهْم ۖ نَْحُن نَْعَلُمُهْم ۚ َسُنَعذِّ ْن َحْولَُكْم ِمَن اْلا  . 4َوِممَّ
وَن اإِلَىٰ َعَذاٍب َعِظيٍم )توبة/ 101(؛ »و از باديه نشينانی که پيرامون شمايند منافقانی هستند و از اهل  َتْيِن ثُمَّ ُيَردُّ َمرَّ
مدينه نيز؛ بر نفاق پای فشردند؛ تو اآنان را نمی شناسی، ما اآنان را می شناسيم؛  اآنان را دو چندان عذاب خواهيم 

کرد سپس به عذابی بزرگ برگردانده می شوند«!

 . 5َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َياأْتِي اللَُّه بَِقْومٍ ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّونَُه اأِذلٍَّة َعَلى الُْمْؤِمِنيَن اأِعزٍَّة َعَلى 
الَْكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَلا َيَخافُوَن لَْوَمَة َلائِمٍ ۚ َذٰلَِك َفْضُل اللَِّه ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء ۚ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم )مائدة/ 54(؛ 
»ای کسانی که ايمان اآورديد! هر کس از شما از دين خود بازگردد به زودی خداوند گروهی را می اآورد که اآنان را 
دوست می دارد و او را دوست می دارند بر مؤمنان فروتن و بر کافران عزتمندند در راه خدا جهاد می کنند و از ملامت 
ملامتگری نمی هراسند اآن فضل خداوند است که به هر کس می خواهد عطا می کند و خداوند گشاينده ای داناست«! 

 . 6الزَّانَِيُة َوالزَّانِي َفاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجْلَدٍة ۖ َوَلا َتاأُْخْذكُْم بِِهَما َراأَْفٌة ِفي ِديِن اللَِّه اإِْن كُْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالَْيْوِم 
آِخِر ۖ َولَْيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن الُْمْؤِمِنيَن )نور/ 2(؛ »زن زناکار و مرد زناکار هر يک را صد تازيانه بزنيد و شما  اْلا
را نسبت به اآن دو در دين خداوند راأفتی نگيرد اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد و بايد عذاب اآن دو را دسته ای 

از مؤمنان شاهد باشند«!

اِرَقُة َفاْقَطُعوا اأْيِدَيُهَما َجَزاًء بَِما َكَسَبا نََكاًلا ِمَن اللَِّه ۗ َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم )مائدة/ 38(؛ »و  اِرُق َوالسَّ  . 7َوالسَّ
مرد دزد و زن دزد دستانشان را ببريد به عنوان سزايی برای اآنچه کسب کردند و مکافاتی از جانب خداوند و 

خداوند عزيزی حکيم است«! 
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دانسته و وعده ي عذابي عظیم داده1 و صریحًا برخي از آنان را بي عقل2 و برخي دیگر را فاسق 
دانسته3 و برخي از آنان که همسر آن حضرت بودند را نیز به نافرماني و افشاي اسرار آن حضرت و 
حتي توطئه بر ضّد او مّتهم نموده و به همسران نوح و لوط تشبیه کرده4 و عذاب آنان را در صورت انجام 
کاري زشت، دو برابر دیگران شمرده است!5 روشن است که شناخت اصحاب رسول خدا  بدون 
توّجه به این بخش از سخنان خداوند درباره ي آنان و تنها با توّجه به بخش دیگري که در ستایش 
الِْكَتاِب  بَِبْعِض  اأَفُتْؤِمُنوَن  است:  فرموده  خداوند  چنانکه  است؛  کننده  گمراه  و  ناقص  است،  آنان 
وَن اإِلَىٰ  نَْيا ۖ َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُيَردُّ َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍض ۚ َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذٰلَِك ِمْنُكْم اإِلَّا ِخْزٌي ِفي الَْحَياِة الدُّ

اأَشدِّ الَْعَذاِب ۗ؛6 »آیا پس به بخشي از کتاب ایمان مي�آورید و به بخشي دیگر کافر مي�شوید؟! 

پس سزاي کسي از شما که این کار را مي�کند چیست جز خواري در زندگي دنیا و اینکه در روز 
قیامت به اشدّ مجازات بازگردانده شوند؟!«. از اینجا دانسته مي�شود که احترام به اصحاب رسول خدا 
 اگرچه به اقتضاي خدماتشان به آن حضرت، کاري خوب و بایسته است، هرگز به معناي 
نادیده گرفتن بخشي از سخنان خداوند و دروغ گفتن درباره�ي آنان نیست و روشن است که اعتراف 
به خطاهاي آنان با تکیه بر عقل و شرع، بي�احترامي به آنان شمرده نمي�شود؛ بل احترام به عقل 

و شرع است و بي�احترامي به آنان، تنها سّب آنان است که عقاًل و شرعًا کاري زشت و نارواست. 

ا لَُكْمۖ  َبْل ُهَو َخْيٌر لَُكْمۚ  لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكَتَسَب  ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْمۚ  َلا َتْحَسُبوُه َشرًّ  . 1اإِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْلاإِ
ْثِم ۚ َوالَِّذي َتَولَّىٰ ِكْبَرُه ِمْنُهْم لَُه َعَذاٌب َعِظيٌم )نور/ 11(؛ »هراآينه کسانی که بهتان را اآوردند گروهی  ِمَن اْلاإِ
از شما هستند؛ اآن را شّری برای خود نپنداريد، بلکه اآن خيری برای شماست؛ براي هر مردی از اآنان گناهی 

است که کسب کرده و کسی از اآنان که بزرگش را بر عهده گرفته برايش عذابی عظيم است«!

 . 2اإِنَّ الَِّذيَن ُيَناُدونََك ِمْن َوَراِء الُْحُجَراِت اأْكَثُرُهْم َلا َيْعِقلُوَن )حجرات/ 4(؛ »بی گمان کسانی که تو را از 
پشت اتاق ها صدا می زنند، بيشترشان عقل را به کار نمی برند«!

 َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اإِْن َجاَءكُْم َفاِسٌق بَِنَباإٍ َفَتَبيَُّنوا اأْن تُِصيُبوا َقْوًما بَِجَهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعَلىٰ َما َفَعْلُتْم نَاِدِميَن . 3
)حجرات/ 6(؛ »ای کسانی که ايمان اآورديد! اگر فاسقی شما را خبری اآورد بررسی کنيد، مبادا گروهی را از 

روی جهالت اآسيبی برسانيد و سپس بر اآنچه کرديد پشيمان شويد«!

ا  ا نَبَّاأْت بِِه َواأْظَهَرُه اللَُّه َعَلْيِه َعرََّف َبْعَضُه َواأْعَرَض َعْن َبْعٍضۖ  َفَلمَّ  . 4َواإِْذ اأَسرَّ النَِّبيُّ اإِلَىٰ َبْعِض اأْزَواِجِه َحِديًثا َفَلمَّ
َذا ۖ َقاَل نَبَّاأنَِي الَْعِليُم الَْخِبيُر )تحريم/ 3(؛ »و هنگامی که پيامبر به برخی همسرانش  نَبَّاأَها بِِه َقالَْت َمْن اأنَْباأَك َهٰ
رازی را گفت؛ پس چون اآن را فاش ساخت و خداوند برای او اآشکار کرد، برخی از اآن را به رويش اآورد و 
از برخی ديگر چشم پوشيد! اآن زن گفت چه کسی تو را از اين اآگاه کرد؟! گفت خدای دانای باخبر من را 

اآگاه کرد«!

اللَِّه  َعَلى  َذٰلَِك  َوَكاَن   ۚ ِضْعَفْيِن  الَْعَذاُب  لََها  ُيَضاَعْف  َنٍة  ُمَبيِّ بَِفاِحَشٍة  ِمْنُكنَّ  َياأِْت  َمْن  النَِّبيِّ  نَِساَء  َيا   .  5
َيِسيًرا)اأحزاب/ 30(؛ »ای زنان پيامبر! هر کس از شما که کار زشت روشنی انجام دهد عذاب برای او دو 

برابر می شود و اآن بر خداوند اآسان خواهد بود«!
6 . بقرة/ 85.
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آن  درگذشت  از  خدا  پس  رسول  اصحاب  از  بسیاري  که  گفت  مي�توان  اساس،  این  بر 
حضرت، از لحاظ اخالقي تغییر کردند و خصلت�هاي جاهلي خود را جایگزین خصلت�هاي اسالمي خود 
ساختند و به همین دلیل، میان خود اختالف یافتند و مال و جان و آبروي یکدیگر را حالل شمردند و 

الگوهاي بدآموزي براي نسل�هاي پسین اسالمي شدند که آنان را پیشوایان خویش قرار دادند. 
به نظر مي�رسد آنچه زمینه ي این تبّدل اخالقي در آنان را فراهم ساخت، از یک سو گسترش 
و  مسلمانان  دنیایي  زندگي  سطح  ارتقاء  به  که  بود  خدا   رسول  از  پس  اسالمي  فتوحات 
آشنایي شان با تجّمل ملّت هاي کافر انجامید و از سوي دیگر، حکومت شاهانه ي بني امّیه بود که به 
رواج دنیاگرایي و خصلت هاي جاهلي دامن زد. این دو عامل نامبارک، افزون بر درگذشت شماري از 
اصحاب رسول خدا  که به اخالق اسالمي پایبند بودند و از ساده زیستي آن حضرت پیروي 
مي�کردند و نیز رواج فسق و فجور علني در میان طبقه�ي حاکم از زمان یزید بن معاوية بن أبي 
سفیان، زمینه ي سقوط اخالقي مسلمانان را فراهم ساخت و تقوا را که مهم�ترین ضامن حرکت آنان 

در خطّ اسالم و وفاداري�شان به آرمان�هاي رسول خدا  بود، کمرنگ ساخت. 
هیچ شّکي نیست که تقوا به معناي بر حذر بودن از خداوند و ترس از عقاب او در آخرت، بهترین 
عامل بازدارنده براي کجروي و کج�اندیشي مسلمانان است؛ چراکه بر حذر بودن و ترس از عقاب 
دیگران، طبعاً نمي�تواند همیشگي باشد و در جایي که دیگران را علم یا قدرتي نیست، بازدارندگي 
ندارد، ولي بر حذر بودن و ترس از عقاب خداوند، به دلیل علم و قدرت همیشگي او، همواره بازدارنده 
اِد التَّْقَوٰى ۚ؛1 »و توشه برگیرید که بهترین  ُدوا َفاإِنَّ َخْيَر الزَّ است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَتَزوَّ
توشه تقواست« و فرموده است: َولَِباُس التَّْقَوٰى َذٰلَِك َخْيٌر ۚ؛2 »و پوشش تقوا آن بهتر است«! با 
این وصف، مي�توان گفت که فقدان تقوا در میان مسلمانان، با هیچ عامل دیگري جبران نمي�شود 
و هرگاه در میان آنان، تقوا وجود نداشته باشد، کجروي و کج�اندیشي آنان قطعي است و این اتفاق 
تاکنون، سیري نزولي در  بعد رسول خدا   از  افتاده است؛ چراکه مسلمانان،  بدي است که 
زمینه�ي تقوا داشته�اند و به مرور زمان، آخرت�گرایي را وانهاده�اند و از اعتناي خود به بهشت و دوزخ 
کاسته�اند و اکنون به جایي رسیده�اند که در لذّت طلبي با کافران رقابت مي�کنند و در گناه�کاري با 
َبْعِدِهْم  ِمْن  َفَخَلَف  آنان فرموده است:  مانند کساني که خداوند درباره�ي  آنان مسابقه مي�دهند؛ 
َهَواِت ۖ َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا؛3 »آن گاه پس از آنان آیندگاني آمدند  َلاَة َواتََّبُعوا الشَّ َخْلٌف اأَضاُعوا الصَّ

که نماز را ضایع و از شهوت�ها تبعّیت کردند؛ پس به زودي کژي را خواهند دید«! 

1 . بقرة/ 197.
2 . اأعراف/ 26.

3 . مريم/ 59.
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مسلمانان  بیشتر  و  یافته  گسترش  اخالقي  مفاسد  اسالمي،  کشورهاي  از  بسیاري  در  اکنون 
خصوصاً از طبقه�ي جوان، به جلوه�هایي آشکار از فحشا و منکر مبتال شده�اند. این به آن معناست 
که بخش قابل توجّهي از وقت و نیروي آنان، به جاي اصالح خود و جامعه�ي�شان، صرف بطالت و 
التذاذ مي�شود و عالوه بر آن، به بیماري�هاي گوناگون جسمي و رواني گرفتار مي�گردند که هر یک، 
توانایي آنان براي درک اسالم و اقامه�ي آن را کاهش مي�دهد. به عنوان نمونه، اعتیاد به مواّد مخّدر، 
یکي از پي�آمدهاي مرگبار ضعف اخالقي است که در میان مسلمانان شیوع یافته و هزینه�هاي ماّدي 
و معنوي هنگفتي را به آنان تحمیل نموده است. همچنانکه کام جویي جنسي افسارگسیخته، بالیي 
خانمان�سوز است که آنان را در سنین مختلف آلوده ساخته و توسط ابزارهاي تبلیغاتي کافران، به 
منظور تضعیف هر چه بیشتر آنان، دامن زده شده است. همچنانکه مصرف�زدگي و تجمّل�گرایي در 
زندگي دنیا، بیشتر آنان را به انسان�هایي کم�کار و پرتوّقع تبدیل ساخته و تنبلي و فرومایگي را در 
میان آنان گسترش داده و سرگرمي�هاي مختلف در شبانه�روز، آنان را از توّجه به مسائل مهّم زندگي 
و پرداختن به وظایف انساني و اسالمي�شان، بازداشته است. همچنانکه تربیت غلط و غیر اسالمي 
آنان و اقتضائات جوامع جدید پرفتنه�ي�شان، آنان را به انسان�هایي دروغگو و متملّق تبدیل نموده 
و صداقت و صراحت را در میانشان کمیاب ساخته و تبعًا اعتماد و حسن ظّن متقابل را از میانشان 
برداشته است؛ زیرا هر دروغ، حفره�اي است که در سّد اعتماد جامعه وارد مي�شود و هر تملّق، آفتي 
به  نسبت  آنان  مسئولّیت  احساس  همچنانکه  مي�رساند.  لطمه  آن  سالمت  ریشه�ي  به  که  است 
یکدیگر کمرنگ شده و امر به معروف و نهي از منکر که مهم�ترین وظیفه�ي اسالمي آنان در ارتباط 
با یکدیگر است، جاي خود را به سکوت و بي�تفاوتي داده است؛ زیرا هیچ یک از آنان دوست نمي�دارد 
که دیگري در کار او، هر چند نادرست باشد، دخالت کند و تبعًا خود او نیز در کار دیگري، هر چند 
نادرست باشد، دخالت نمي�کند؛ تا جایي که تذکّر خیرخواهانه�ي مسلمانان به یکدیگر، فضولي در 
انزوا، به بیماري  کار دیگران و خالف ادب و احترام دانسته شده است. همچنانکه خودخواهي و 
همه�گیري تبدیل شده و تنهایي، همگان را با وجود ارتباطشان با هم، فراگرفته و به رنج انداخته 
است؛ چراکه هیچ کس به دیگري اعتماد کافي ندارد و کسي را غمخوار و دلسوز خود نمي�یابد. به 
عالوه، کینه�توزي و دشمني در میان مسلمانان بسیار شده و محّبت و گذشت، به صورت مشهودي 
کاهش یافته است. همچنانکه احساس شرف و مردانگي، در میان آنان کمرنگ شده و جاي خود را 

به ظلم�پذیري و قبول ذلّت داده و ترس از تغییر را در میانشان نهادینه ساخته است.
و غیر  آثار مستقیم  موانع شناخت،  مانند  اخالقي  رذائل  این  از  نیست که هر یک  هیچ شّکي 
مستقیم فراواني بر روي وضعّیت مسلمانان دارد؛ چراکه جهان، نظامي پیوسته و وابسته و مبتني بر 
تأثیر و تأثّر است و هر عملي در آن، عکس العملي محسوس یا نامحسوس دارد؛ تا جایي که هر 
گناهي، گناه دیگري را تسهیل مي�کند و زنجیره�اي از گناهان را پدید مي�آورد که در نهایت به انکار 
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واأٰى  حق و استهزاء آن منتهي مي�شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ثُمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن اأَساُءوا السُّ
ُبوا بِاآَياِت اللَِّه َوَكانُوا بَِها َيْسَتْهِزئُوَن؛1 »سپس عاقبت کساني که بدي در پي بدي کردند این  اأْن َكذَّ

بود که آیات خدا را تکذیب و به آن استهزا نمودند«! چراکه گناهان پي در پي، زمینه�ي مساعد براي 
شناخت حق و التزام به آن را در نفس آدمي از بین مي�برد و توفیق الزم براي آن از جانب خداوند 
ُرُه  َب بِالُْحْسَنىٰ؛ َفَسُنَيسِّ ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنىٰ؛ َوَكذَّ را سلب مي�کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواأمَّ
لِْلُعْسَرٰى؛2 »و اما هر کس که بخل ورزد و خود را بي�نیاز شمارد و نیکویي را تکذیب کند، او را براي 

سختي تسهیل مي�کنیم«! همچنانکه تقوا و پرهیز از رذائل اخالقي، زمینه�ي مساعد براي شناخت 
حق و التزام به آن را در نفس آدمي پدید مي�آورد و او را مشمول توفیق الهي براي آن مي�گرداند؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اإِْن َتتَُّقوا اللََّه َيْجَعْل لَُكْم فُْرَقانًا؛3 »اي کساني که 

ایمان آوردید! اگر از خداوند تقوا پیشه کنید براي شما ابزار فرق نهادن قرار مي�دهد«!
حاصل آنکه رذائل نفساني مانند دنیاگرایي، عصبّیت، خودرأیي، حسدورزي، کینه توزي، قدرت طلبي، 
کام�جویي، فردمحوري، فرومایگي، تنبلي، ترس و ظلم�پذیري، موانعي جدّي بر سر راه اقامه�ي اسالم 
هستند و تبعاً هر چه سطح تقوا و مکارم اخالقي در میان مسلمانان از طریق تزکیه�ي نفس�هاي آنان 

ارتقا یابد، بازگشت آنان به اسالم آسان�تر خواهد شد. 

7 . ممانعت دشمنان اسالم
 یکي دیگر از اسباب عدم اقامه�ي اسالم به ویژه در دو قرن اخیر، ممانعت دشمنان اسالم از 
اقامه�ي آن بوده است؛ چراکه دشمنان اسالم، اقامه�ي آن را مستلزم نابودي خود و داشته�هاي خود 
در زندگي دنیا مي�پندارند و به همین دلیل، از هیچ تالشي براي جلوگیري از آن فروگذار نمي�کنند. 
روشن است که آرمان اسالم، عدالت است و عدالت، براي زورمنداني که از طریق نیروي نظامي 
زیانبار  بردگي سیاسي و فرهنگي کشیده�اند،  به  را  آزاد جهان  ملّت�هاي  تبلیغاتي خود،  امکانات  و 
است؛ چراکه به دوران سلطه�ي آنان بر جهان پایان مي�دهد و توده�هاي مستضعف را بر جاي آنان 
أْرِض  مي�نشاند؛ چنانکه خداوند در این باره فرموده است: َونُِريُد اأْن نَُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلا
أْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما  ًة َونَْجَعَلُهُم الَْواِرثِيَن؛ َونَُمكَِّن لَُهْم ِفي اْلا َونَْجَعَلُهْم اأئِمَّ

َكانُوا َيْحَذُروَن؛4 »و اراده داریم بر کساني که در زمین ضعیف شمرده شدند مّنت نهیم و آنان را 

پیشوایاني بسازیم و وارثان قرار دهیم؛ و آنان را در زمین متمّکن گردانیم و به فرعون و هامان و 

1 . روم/ 10.
2 . ليل/ 8 تا 10.

3 . اأنفال/ 29.
4 . قصص/ 5 و 6.
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لشکریانشان از آنان چیزي را بنمایانیم که از آن مي�ترسیدند«! به عالوه، عدالت براي سرمایه�داراني 
را  خود  مستضعف،  ممالک  بازارهاي  درآوردن  انحصار  در  و  جهان  حیاتي  منابع  بر  تسلّط  با  که 
ثروتمندتر و آن�ها را فقیرتر و وابسته�تر مي�سازند، زیانبار است؛ چراکه با توزیع منصفانه�ي امکانات و 
شکستن انحصارهاي بي�پایه، از سودهاي بي�حساب آنان مي�کاهد و حقوق طبقات محروم را از آنان 
مي�گیرد و به سلطه�ي آنان بر اقتصاد جهان، پایان مي�دهد؛ چنانکه خداوند در این باره فرموده است: 
ِبيِل  َما اأَفاَء اللَُّه َعَلىٰ َرُسولِِه ِمْن اأْهِل الُْقَرٰى َفِللَِّه َولِلرَُّسوِل َولِِذي الُْقْرَبىٰ َوالَْيَتاَمىٰ َوالَْمَساِكيِن َواْبِن السَّ
أْغِنَياِء ِمْنُكْم ۚ؛1 »آنچه خداوند از اهل سرزمین�ها به پیامبر خود بازگرداند،  َكْي َلا َيُكوَن ُدولًَة َبْيَن اْلا

براي خداوند و براي پیامبر و براي نزدیکان و یتیمان و بي�چارگان و در راه ماندگان است تا چرخه�اي 
در میان بي�نیازان شما نباشد«! از این رو، بیشتر دولت�مردان و کارخانه�داران و بانکداران و تاجران 
کالن و مالکان معادن و چاه�هاي نفت در جهان، گرایش�هاي ضدّ اسالمي دارند و با دولت�ها و 
با عضویّت در شبکه�هاي مخفي،  آنان،  از  بلکه بسیاري  حرکت�هاي اسالم�گرا، دشمني مي�ورزند. 
اتّحادي غیر رسمي را براي حفظ منافع مشترک خود در جهان و جلوگیري از تحّقق آرمان اسالم، 
ایجاد کرده�اند و از هر فعالّیت فرهنگي، سیاسي و اقتصادي که ضّدیتي با اسالم داشته باشد، حمایت 
مي�کنند. در این راستا، آنان به صورتي سازمان�یافته، هر کسي که در گوشه�اي از جهان، به نحوي 
از انحاء در خدمت اهداف آنان قرار دارد و دانسته یا نادانسته برایشان سودمند است را شناسایي و با 
خود مرتبط مي�کنند و به این ترتیب، شبکه�ي خود را گسترده�تر و وابستگان خود را بیشتر مي�سازند. 
دانشمندان، نویسندگان، مبتکران، شاعران، خوانندگان، بازیگران، ورزشکاران و به طور کلّي، همه�ي 
کساني که مي�توانند به اعتبار تشّخص یا شهرت خود، تأثیري قابل توّجه بر گروهي از مردم داشته 
از حمایت�هاي  آنان،  با  و مي�توانند در صورت همسویي  قرار مي�گیرند  آنان  نظارت  باشند، تحت 
اقتصادي، سیاسي و تبلیغاتي آنان برخوردار شوند و حتي در صورت تمایل، به عضویّت در شبکه�هاي 
مخفي آنان درآیند؛ همچنانکه ممکن است در صورت عدم همسویي با آنان، به مشکالت فراواني 

دچار شوند و دست کم در کار خود به موفقّیت چنداني دست نیابند. 
این کامالً طبیعي است که قدرتمندان و سرمایه�داران بزرگ جهان، خود را موظف به پاسداري 
این  نابودي  صورت  در  چراکه  است؛  رسانده  سرمایه  و  قدرت  به  را  آنان  که  مي�دانند  نظامي  از 
نظام، قدرت و سرمایه�ي آنان نیز نابود مي�شود و این به معناي وابستگي آنان به این نظام است؛ 
همچنانکه در فرایندي متقابل، این نظام نیز به آنان وابستگي دارد. در حالي که این نظام مبتني 
این واقعّیت آگاهي دارند و به همین دلیل،  از  نیز  آنان  بر اصولي ظالمانه و غیر اخالقي است و 
براي توجیه آن، مباني فلسفي جدیدي را پیشنهاد مي�کنند. آنان مي�دانند که این نظام سیاسي و 
اقتصادي، مبتني بر دروغ، ستم و خوردن اموال مردم به باطل است، در حالي که هیچ یک از این 

1 . حشر/ 7.
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کارها در هیچ یک از ادیان الهي جایز نیست. از این رو، آنان چاره�اي جز نفي ادیان الهي نمي�یابند 
و نهایتاً به سوي الحاد کشانیده مي�شوند. بلکه با روا داشتن جنایاتي بر ضّد بشریت براي رسیدن 
به منافعي شخصي، خود را با شیطان هم�عقیده و هم�کار مي�یابند و نهایتاً به شیطان�پرستي روي 
مي�آورند؛ چراکه دیدگاه�هاي سیاسي و اقتصادي آنان، به روشني با دیدگاه�هاي شیطان هماهنگي 
دارد و تبعاً با این وصف، بدون دفاع از دیدگاه�هاي او، قابل دفاع نیست. به این ترتیب، کساني از 
آنان که عمدتاً پیشینه�اي دیني داشته�اند، پس از رسیدن به این مرحله از طغیان، به توجیه شیطان 
مي�پردازند و در پوشش توجیه او، در واقع خود را توجیه مي�کنند. از این رو، سردمداران اصلي نظام 
قدرت و سرمایه، عمدتاً شیطان�پرستاني با پیشینه�ي یهودي هستند که گرایش�هاي تند ضّد دیني و 
ضّد اسالمي دارند. به عالوه، آنان به دلیل آشنایي تاریخي با جادوگري که از فرهنگ قوم یهود در 
مصر به ارث برده�اند، گرایش خطرناکي به جادوگري یافته�اند تا با بهره�گیري از طلسم جادوگران، 
قدرت و سرمایه�ي خود را هر چه بیشتر پاس دارند و بیفزایند. عجیب است که چنین گرایشي، با 
براي حفظ خر و گاو و گوسفندشان دیده  آنکه عمدتاً در میان روستاییان خرافاتي و کم�بضاعت 
مي�شود، در باالترین سطوح سیاسي و اقتصادي جهان در میان صاحبان بزرگ امالک و سرمایه 
تازه�اي نیست و همیشه  با اصحاب قدرت و ثروت، چیز  نیز رایج است! هر چند پیوند جادوگران 
در تاریخ وجود داشته است؛ چنانکه خداوند براي عبرت مسلمانان، از پیوند جادوگران با فرعونیان 
خبر داده و فرموده است: َوَقاَل ِفْرَعْوُن ائُْتونِي بُِكلِّ َساِحٍر َعِليٍم؛1 »و فرعون گفت که هر جادوگر 
دانایي را به نزد من بیاورید«، ولي به نظر مي�رسد که این گرایش، هیچ گاه به اندازه�ي امروز، عمیق 
و گسترده نبوده است؛ زیرا امروز، شبکه�هاي مخفي متشّکل از اصحاب قدرت و ثروت، در سطح 
بسیار باالیي به برگزاري مناسک براي شیطان مي�پردازند و به ارتباط با شیاطین و داد و ستد با 
آنان اشتغال مي�ورزند؛ مانند کساني که خداوند درباره�ي آنان فرموده است: َواأنَُّه َكاَن ِرَجاٌل ِمَن 
َفَزاُدوُهْم َرَهًقا؛2 »و اینکه مرداني از انسان بودند که به مرداني  نِْس َيُعوُذوَن بِِرَجاٍل ِمَن الِْجنِّ  اْلاإِ

از جن پناه مي�بردند، پس بر طغیانشان مي�افزودند«! بل برخي سردمداران آنان که مدیریت نظام 
را براي تحّقق حاکمّیت شیطان بر جهان  ارواح خود  را بر عهده گرفته�اند،  سلطه و سرمایه�داري 
وقف کرده�اند و به واسطه�ي جادوگراني بزرگ، با شخص ابلیس در تماسند و فرمان�هاي الزم را از 
او دریافت مي�کنند. این ممکن است بسیار عجیب به نظر برسد، ولي واقعّیت دارد؛ چراکه شیطان 
همواره با اولیاء خود در تماس بوده و آنان را مدیریت و حمایت کرده است؛ چنانکه خداوند فرموده 
َياِطيَن لَُيوُحوَن اإِلَىٰ اأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدلُوكُْمۖ  َواإِْن اأَطْعُتُموُهْم اإِنَُّكْم لَُمْشِركُوَن؛3 »و هرآینه  است: َواإِنَّ الشَّ

1 . يونس/ 79.
2 . جن/ 6.

3 . اأنعام/ 121.
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شیاطین بي�گمان با اولیاء خود مخفیانه سخن مي�گویند تا با شما جدال کنند و اگر شما از آنان فرمان 
َياِطيَن َعَلى الَْكاِفِريَن َتُؤزُُّهْم  برید هرآینه مشرک خواهید شد« و فرموده است: األَْم َتَر اأنَّا اأْرَسْلَنا الشَّ
ا؛1 »آیا ندیدي که ما شیاطین را بر کافران فرستادیم تا آنان را سخت به جنبش درآورند؟!« و  اأزًّ
ْمَع َواأْكَثُرُهْم  ُل َعَلىٰ كُلِّ اأفَّاٍك اأثِيٍم؛ ُيْلُقوَن السَّ َياِطيُن؛ َتَنزَّ ُل الشَّ ُئُكْم َعَلىٰ َمْن َتَنزَّ فرموده است: َهْل اأنَبِّ
َكاِذُبوَن؛2 »آیا به شما خبر بدهم که شیاطین بر چه کساني نازل مي�شوند؟! بر هر دروغزن گناه�کار 

نازل مي�شوند که آنچه مي�شنوند را القا مي�کنند و بیشترشان دروغگویانند«! بلکه با آواز خود آنان 
را بر مي�انگیزد و با پیاده و سواره�ي خود آنان را پشتیباني مي�کند و در اقتصاد و نسل�هاشان با آنان 
شریک مي�شود؛ چنانکه خداوند به او فرموده است: َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِك َواأْجِلْب 
ْيَطاُن اإِلَّا ُغُروًرا؛3 »و  أْوَلاِد َوِعْدُهْمۚ  َوَما َيِعُدُهُم الشَّ أْمَواِل َواْلا َعَلْيِهْم بَِخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُهْم ِفي اْلا

هر کس از آنان را که مي�تواني با آواز خود برانگیز و سواره و پیاده�ي خود را بر آنان گرد آور و در اموال 
و اوالد با آنان شراکت کن و وعده�ي�شان بده و شیطان جز براي فریب وعده�ي�شان نمي�دهد«! این 
به آن معناست که شیطان، رئیس بزرگ و سردمدار اصلي نظام سلطه و سرمایه�داري در جهان است 
و بیشتر اصحاب قدرت و ثروت در کنار نیروهاي خبیث شیطاني، سرکارگران او در جهان هستند که 
توسّط او از میان انسان�ها و جنّیان، استخدام شده�اند تا مردم، این کارگران بي�خبر و ساده�لوح را براي 
ارباب�شان به کار وادارند. این یک سخن صریح و صادقانه است، بي�آنکه کنایه یا تمثیلي در آن باشد. 
از اینجا دانسته مي شود که شیطان، بزرگ�ترین دشمن واقعي مسلمانان و محور اصلي ممانعت 
از اقامه�ي اسالم در جهان است و درک این واقعّیت، بسیار مهّم و ضروري است؛ از این رو، خداوند 
نَْساِن َعُدوٌّ ُمِبيٌن؛4 »هرآینه شیطان براي انسان  ْيَطاَن لِْلاإِ بارها و به تأکید فرموده است: اإِنَّ الشَّ
اۚ  اإِنََّما َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكونُوا  ْيَطاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّ دشمني آشکار است« و فرموده است: اإِنَّ الشَّ
ِعيِر؛5 »هرآینه شیطان براي شما دشمن است پس او را دشمن بگیرید! جز این  ِمْن اأْصَحاِب السَّ

نیست که حزب خود را فرا مي�خواند تا از یاران آتش باشند«! در این میان، حزب شیطان، قدرتمندان 
و ثروتمنداني هستند که با او هم�عقیده و هم�کارند و در راستاي تحّقق اهداف او در جهان به ازاي 
تضمین قدرت و ثروتشان، به گونه�اي هماهنگ و سازمان�یافته، مي�کوشند و هزینه مي�کنند و جنود 
او، همه�ي دانشمندان، نویسندگان، مبتکران، شاعران، خوانندگان، بازیگران، ورزشکاران و کساني 
هستند که هر یک به نحوي از انحاء، به گسترش مادّه�گرایي و مصرف�زدگي در جهان مي�پردازند 

1 . مريم/ 83.
2 . شعراء/ 221 تا 223.

3 . اإسراء/ 64.

4 . يوسف/ 5.
5 . فاطر/ 6.
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و فرهنگ الحادي غربي را به عنوان فرهنگ رسمي و معیار، به ملّت�هاي آزاد و مستقلّي از قبیل 
مسلمانان تحمیل مي�کنند. آنان همگي حزب شیطان و جنود او هستند که براي او کار مي�کنند و 
از او مزد مي�گیرند؛ چه بدانند و چه ندانند. روشن است که مقابله با آنان و نظام شیطاني خبیثي که 
در طول دو قرن گذشته بر جهان حاکم ساخته�اند، ضروري است؛ زیرا آن به نابودي طبقات محروم 
و مستضعف که اکثریّت جوامع را تشکیل مي�دهند، مي�انجامد، در حالي که پس از نابودي آنان، 
طبقه�ي قدرتمند و سرمایه�دار نیز باقي نمي�ماند؛ چراکه طبقات محروم و مستضعف، نیروي کار و 
ضامن بقاء قدرت و سرمایه�ي اینانند و با این وصف، نابودي آنان به نابودي اینان مي�انجامد و این 

به معناي نابودي کلّ بشریّت است که هدف غایي شیطان شمرده مي�شود. 
در این میان، تنها راه مقابله با حزب شیطان و جنود او که براي نابودي خود و دیگران مي�کوشند، 
تشکیل، توسعه و تقویت حزب خداوند و جنود اوست؛ چراکه خالق جهان، خداوند است و اوست که 
منشأ عدالت است و با این وصف، حاکمّیت او بر جهان، به تحّقق عدالت جهاني و احقاق حقوق 
از طریق تحّقق  بر جهان،  او  طبقات محروم و مستضعف مي�انجامد و روشن است که حاکمّیت 
حاکمیّت خلیفه�ي او بر جهان عینیّت مي�یابد و تحقّق حاکمیّت خلیفه�ي او بر جهان، به قابلّیت و 
تابعیّت عده�اي کافي از ساکنان جهان، نیازمند است؛ چراکه هیچ حاکمّیتي بر جایي، بدون قابلّیت 
و تابعیّت عده�اي کافي از ساکنان آن، ممکن نیست و این واقعّیتي محسوس و مجّرب است. از 
این رو، تشکیل، توسعه و تقویت حزب خداوند و جنود او، از طریق دعوت ساکنان جهان به قبول 
و  شیطان  حزب  برابر  در  آنان  ساختن  هماهنگ  و  مّتحد  و  خداوند  خلیفه�ي  حکومت  تابعیّت  و 
جنود او، امکان پذیر است؛ چراکه الزم است قدرتمندان و ثروتمنداني در جهان، خصوصًا از میان 
مسلمانان، حاکمّیت خداوند را بر حاکمّیت شیطان اختیار کنند تا با قدرت و ثروت خود، در برابر 
قدرت و ثروت حزب شیطان، بایستند. آنان مي�توانند با عضویّت در شبکه�اي مخفي، اتّحادي غیر 
آرمان اسالم و  به تحّقق  براي حفظ منافع محرومان و مستضعفان در جهان و کمک  را  رسمي 
اقتصادي که  فعالّیت فرهنگي، سیاسي و  از هر  ایجاد کنند و  آرمان شیطان،  از تحّقق  جلوگیري 
ضدّیتي با شیطان و فایده�اي براي اسالم داشته باشد، حمایت نمایند. در این راستا، آنان مي�توانند 
به صورتي سازمان�یافته، هر کسي که در گوشه�اي از جهان، به نحوي از انحاء در خدمت آرمان 
اسالم قرار دارد و دانسته یا نادانسته براي آن سودمند است را شناسایي و با خود مرتبط کنند و به 
این ترتیب، شبکه�ي خود را گسترده�تر و وابستگان خود را بیشتر سازند. دانشمندان، نویسندگان، 
مبتکران، شاعران، خوانندگان، بازیگران، ورزشکاران و به طور کلّي، همه�ي کساني که مي�توانند به 
اعتبار تشخّص یا شهرت خود، تأثیري قابل توجّه بر گروهي از مردم داشته باشند، مي�توانند تحت 
نظارت آنان قرار گیرند و در صورت همسویي با آنان، از حمایت�هاي اقتصادي، سیاسي و تبلیغاتي 
آنان برخوردار شوند و حتي در صورت تمایل، به عضویّت در شبکه�ي آنان درآیند؛ همچنانکه الزم 
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است در صورت عدم همسویي با آنان، به مشکالت فراواني دچار شوند و دست کم در کار خود به 
موفقّیت چنداني دست نیابند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َفَمِن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل 
َما اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم ۚ؛1 »پس هر کس بر شما تعّدي کرد پس بر او تعّدي کنید به آن سان که بر شما 

تعدّي کرد«! این به معناي ایجاد یک شبکه�ي جهاني الهي در برابر یک شبکه�ي جهاني شیطاني 
است که تنها راه ممکن براي دفع شرّ آن و تحقّق زمینه�ي حاکمّیت خداوند بر جهان است و این 
کاري است که من براي انجام آن تالش مي کنم. هر چند ممکن است که انجام این کار از من 
ساخته نباشد، ولي دست کم مي�توانم براي انجام آن تالش کنم. روشن است که اگر شماري دیگر 
از مسلمانان نیز نّیت من را داشته باشند و همراه من براي انجام آن تالش کنند، به تدریج زمینه 
براي انجام آن ولو در یک قرن آینده و توسّط نسل�هاي بعد، فراهم مي�شود. اگر کسي مي�پندارد که 
تنها قهرمانان مي�توانند چنین کاري را انجام دهند، باید بداند که قهرمانان تنها پس از انجام چنین 
کاري قهرمان شده�اند و تا پیش از انجام آن، قهرمان نبوده�اند. روشن است که براي انجام چنین 
کاري، نمي�توان در انتظار یک قهرمان نشست؛ همچنانکه نمي توان به امید حاکمان مسلمان بود؛ 
چراکه آنان هم اکنون یا جزئي از شبکه ي جهاني شیطاني  شده اند و نمي�خواهند چنین کاري انجام 
دهند و یا در محاصره ي شبکه ي جهاني شیطاني قرار گرفته اند و توانایي چنین کاري را ندارند. بلکه 
به نظر مي رسد همه ي کشورهایي که به عضوّیت سازمان ملل مّتحد درآمده اند، دانسته یا نادانسته، 
به  شبکه ي جهاني شیطاني پیوسته اند؛ چراکه این سازمان، برخاسته از فرهنگ غیر اسالمي و مبتني 
بر اصول ظالمانه و غیر اخالقي است و آشکارا در خدمت اهداف استکباري شیطان قرار دارد و با 
این وصف، عضوّیت در آن، به معناي عضوّیت در شبکه ي جهاني شیطاني است. از اینجا دانسته 
مي شود که تشکیل، توسعه و تقویت شبکه ي جهاني الهي، وظیفه ي آحاد مسلمانان است که باید 
بدون انتظار ظهور یک قهرمان و بدون توّقعي از حاکمان خود، براي آن قیام کنند؛ چنانکه خداوند 
فرموده است: قُْل اإِنََّما اأِعُظُكْم بَِواِحَدٍة ۖ اأْن َتُقوُموا لِلَِّه َمْثَنىٰ َوفَُراَدٰى؛2 »بگو تنها شما را به یک 

چیز پند مي دهم؛ اینکه براي خداوند دو نفري و یک نفري قیام کنید«! 
این نبرد حق و باطل در آخر الزمان است که در یک طرف آن خداوند و حزب او و در طرف دیگر 
آن شیطان و حزب او قرار دارند و هر یک براي دست یافتن به مدیریت جهان تالش مي کنند، ولي 
روشن است که در نهایت، خداوند و حزب او بر شیطان و حزب او پیروز خواهند شد؛ چراکه بناي 
شیطان و حزب او، بر ظلم و سحر است و ظلم و سحر، زیربناي استواري نیست؛ چنانکه خداوند 
فرموده است: َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا اأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن؛3 »و کساني که ظلم کردند خواهند دانست 

1 . بقرة/ 194.
2 . سباأ/ 46.

3 . شعراء/ 227.
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اِحُر  که به کدامین بازگشت گاه باز مي گردند« و فرموده است: اإِنََّما َصَنُعوا َكْيُد َساِحٍرۖ  َوَلا ُيْفِلُح السَّ
َحْيُث اأَتىٰ؛1 »چیزي که آنان برساختند تنها نیرنگ جادوگر است و جادوگر هر کاري که بکند پیروز 

نخواهد شد«! در حالي که بناي خداوند و حزب او بر عدالت و تقوا است و عدالت و تقوا استوارترین 
زیربناست؛ چنانکه خداوند فرموده است: اْعِدلُوا ُهَو اأْقَرُب لِلتَّْقَوٰى ۖ؛2 »عدالت ورزید که آن به تقوا 

نزدیک تر است« و فرموده است: اإِنَّ الَْعاِقَبَة لِْلُمتَِّقيَن؛3 »هرآینه عاقبت براي اهل تقواست«! 
البته کسان دیگري از مسلمانان نیز هستند که نظر به اقامه�ي اسالم دارند و براي این منظور، 
در سرزمین�هاي اسالمي قیام کرده�اند، ولي اشکال بزرگي که در رویکرد آنان است، عدم اعتقادشان 
به اذن خداوند و نیاز حکومت اسالمي به حاکمي از جانب اوست. چه خوب است که اینان به این 
اشکال بزرگ رویکردشان پي ببرند و با من در رویکردي که پیش گرفته�ام، همراهي کنند، تا زمینه 
براي ایجاد شبکه�ي جهاني الهي و تبعًا تحّقق حاکمّیت خداوند بر جهان فراهم شود؛ چراکه در غیر 
این صورت، حرکت آنان، پي�آمد خوبي ندارد و تنها به تقویت جبهه�ي شیطان مي�انجامد. آنان در 
صورتي که در نیّت خود خالص�اند و به راستي اقامه�ي اسالم را دنبال مي�کنند، سزاوارترند که از 
سخن من پیروي کنند؛ چراکه من به چیز نیکوتري دعوت مي�کنم و آن تحّقق حاکمّیت خداوند به 
ْر ِعَباِد؛ الَِّذيَن  اذن او و بواسطه�ي خلیفه�ي او در زمین است و خداوند بلندمرتبه فرموده است: َفَبشِّ
ألَْباِب؛4 »پس بندگانم  َيْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَيتَِّبُعوَن اأْحَسَنُهۚ  اأولَِٰئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّهۖ  َواأولَِٰئَك ُهْم اأولُو اْلا

را بشارت ده؛ همانان که هر سخن را مي شنوند و از بهترش پیروي مي کنند، آنان کساني هستند که 
خداوند هدایت کرده و آنان همان خردمندانند«! 

به هر حال، تردیدي نیست که هر کسي در این جهان، باید موضع خود را معلوم نماید و همراهي 
با یکي از دو جبهه را برگزیند؛ جبهه�ي خداوند و جبهه�ي شیطان و من نخستین کسي هستم که 
موضع خود را معلوم مي کنم. بنابراین، همه�ي کساني که در جبهه�ي خداوند هستند، از منند و من از 
آنان هستم، اگرچه من را نشناسند و من آنان را نشناسم و نشانه�ي آنان این است که براي تحّقق 
حاکمیّت خداوند بر جهان به اذن او تالش مي�کنند و همه�ي کساني که در جبهه�ي خداوند نیستند، 
با من بیگانه�اند و من با آنان بیگانه�ام، اگرچه من را بشناسند و من آنان را بشناسم و نشانه�ي آنان 
این است که براي تحقّق حاکمیّت دیگران بر جهان تالش مي�کنند. این راه من است که در آن 
زندگي مي�کنم و در آن مي�میرم ان شاء اهلل و اگر توفیق یابم، از جانب خداوند است و اگر شکست 

خورم، از جانب خودم است و عاقبت، براي پرهیزکاران است.

1 . طه/ 69.
2 . مائدة/ 8.
3 . هود/ 49.

4 . زمر/ 17 و 18.
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پس از شناخت معیار و موانع شناخت و اسباب عدم اقامه ي اسالم تاکنون که براي شناخت و 
اقامه ي اسالم به صورت خالص و کامل ضروري است، نوبت به شناخت اسالم مي رسد و آن مبتني 

بر شناخت چند موضوع است:

يکم؛ مفهوم اسالم
مفهوم »اسالم«، تسلیم بودن در برابر اراده ي خداوند است که از شناخت او الزم مي آید؛ چراکه 
التفات مي یابد، به وجود پدیدآورنده اي براي خویش پي مي برد؛  پیدایش خویش  به  انسان، چون 
او نمي تواند  پدیدآورنده ي  نیست و  پدیدآورنده ممکن  بدون  او  پیدایش  اینکه مي داند  به  توّجه  با 
الَْخالُِقوَن؛1 »یا بي  اأْم ُهُم  َغْيِر َشْيٍء  خودش باشد؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأْم ُخِلُقوا ِمْن 
چیزي پیدایش یافتند یا خودشان پدیدآورنده هستند« و تبعًا در مي یابد که آن پدیدآورنده، مانند او 
پدیدآمده نیست؛ چراکه اگر مانند او پدیدآمده بود، مانند او به پدیدآورنده اي نیاز داشت، در حالي 
که نیاز هر پدیدآورنده به پدیدآورنده اي دیگر بدون منتهي شدن به پدیدآورنده اي بي نیاز، به عدم 
پیدایش مي انجامد؛ با توّجه به اینکه هیچ پیدایشي در جهان بدون پدیدآورنده ممکن نیست و اگر 
امکان  در جهان  پیدایشي  نباشد، هیچ  پدیدآورنده ممکن  بدون  نیز  در جهان  پدیدآورنده اي  هیچ 
نمي یابد، در حالي که هر پیدایشي در جهان واقع شده و ممکن است و با این وصف، پدیدآورنده اي 
در جهان وجود دارد که همیشه وجود داشته و به پدیدآورنده اي نیازمند نبوده است و این بي نیازي 
او، از کمال او حکایت دارد؛ چراکه بي نیازي او از پدیدآورنده، جز با کمال او ممکن نیست؛ با توّجه به 
اینکه هر نقصاني، نیازي به پدیدآورنده است و تبعًا هر ناقصي پدیده شمرده مي شود. بنابراین، انسان 
با التفات به خلقت خویش، قطع مي یابد که خالق او کامل است و کمال او مقتضي آن است که 
هر چیز کمال آوري را دوست بدارد و از اسباب نقصان کراهت داشته باشد و تبعًا از رسیدن مخلوق 

1 . طور/ 35.
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خود به کمال، رضایت یابد و از رسیدن او به زوال، ناراضي شود؛ زیرا کسي که این گونه نیست، 
کامل شمرده نمي شود. همچنانکه مخلوق او نیز به تبع او، به کمال مایل است و از زوال کراهت 
دارد، جز آنکه به سبب نقصان خود به اقتضاي مخلوق بودنش، به همه ي اسباب کمال و زوال خود 
احاطه ندارد و از همه ي چیزهایي که موجب رضایت یا کراهت خداوند است، آگاه نیست. بنابراین، 
بر خداوند به اقتضاي کمال او واجب است که همه ي اسباب کمال و زوال مخلوقش را به اطالع او 
برساند و او را به هر نحو ممکن، از رضایت و کراهت خود عالم گرداند، تا مخلوقش بتواند با علم و 

تبعًا عمل به آن، به کمال خود دست یابد و از زوال خود ایمن شود. 
از اینجا دانسته مي شود که هدایت انسان، بر عهده ي خداوند است؛ چنانکه فرموده است: اإِنَّ 
َعَلْيَنا لَْلُهَدٰى؛1 »بي گمان هدایت بر عهده ي ماست«؛ چراکه انسان، به سبب نقصان ذاتي خود، 

قادر به شناخت کمال نیست و تبعًا تکلیفي نیز براي تحصیل آن ندارد و این تنها وظیفه ي خداوند 
است که او را با کمال آشنا گرداند و از اسباب آن آگاهي دهد. در این میان، وظیفه ي انسان تنها این 
است که وقتي خداوند او را با کمال آشنا کرد و از اسباب آن آگاه نمود، از او بپذیرد و رضایت او را 
بر کنار از کراهتش تحصیل کند؛ چراکه او به اقتضاي عقل خود، داراي اختیار است و تبعًا مي تواند 
آنچه خداوند به اطالع او رسانده است را نپذیرد و رضایت او را بر کنار از کراهتش تحصیل نکند 
ِبيَل  و به این ترتیب، به سوي زوال خود گام بردارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنَّا َهَدْيَناُه السَّ
ا َكُفوًرا؛2 »بي گمان ما راه را به او نمودیم؛ خواه سپاسگزار باشد و خواه ناسپاس«!  ا َشاِكًرا َواإِمَّ اإِمَّ

بنابراین، هدایت انسان، بر خداوند واجب است و چیزي که بر عهده ي انسان قرار دارد، تنها قبول 
آن و پیروي از آن است و به عبارت دیگر، بر خداوند واجب است که اراده ي خود را براي انسان 

اظهار نماید و بر انسان واجب است که در برابر اراده ي او تسلیم باشد و این معناي اسالم است. 
بنابراین، اسالم در اصل خود، به معناي گفتن شهادتین نیست، بل به معناي تسلیم بودن در برابر 
اراده ي خداوند است که پیش از وجوب گفتن شهادتین، واجب بوده و اختصاصي به بعد از بعثت 
رسول خدا  نداشته و از این رو، دین در نزد خداوند، تنها اسالم است؛ چنانکه فرموده است: 
ْسَلاُم ۗ؛3 »هرآینه دین در نزد خداوند اسالم است« و هر کس دیني جز آن  يَن ِعْنَد اللَِّه اْلاإِ اإِنَّ الدِّ
ْسَلاِم  را اختیار کند، در نزد خداوند دیني را اختیار نکرده؛ چنانکه فرموده است: َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلاإِ
آِخَرِة ِمَن الَْخاِسِريَن؛4 »و هر کس جز اسالم دیني را بجوید هرگز از او  ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْلا

پذیرفته نمي شود و او در آخرت از زیانکاران است«! از این رو، همه ي پیامبران گذشته و کساني که 

1 . ليل/ 12.
2 . اإنسان/ 3.

3 . اآل عمران/ 19.

4 . اآل عمران/ 85.
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از آنان پیروي کردند، مسلمان بودند؛ به این معنا که در برابر اراده ي خداوند، تسلیم بودند؛ چنانکه 
خداوند درباره ي ابراهیم  فرموده است: َما َكاَن اإِْبَراِهيُم َيُهوِديًّا َوَلا نَْصَرانِيًّا َولَِٰكْن َكاَن َحِنيًفا 
ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن الُْمْشِرِكيَن؛1 »ابراهیم یهودي و یا نصراني نبود، بلکه حق گرایي مسلمان بود 

ىٰ بَِها  و از مشرکان نبود« و آن را وصّیت او و یعقوب به فرزندانشان شمرده و فرموده است: َوَوصَّ
يَن َفَلا َتُموتُنَّ اإِلَّا َواأنُْتْم ُمْسِلُموَن؛2 »و ابراهیم  اإِْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ اإِنَّ اللََّه اْصَطَفىٰ لَُكُم الدِّ

فرزندانش را به آن وصّیت کرد و یعقوب که اي پسران من! بي گمان خداوند دین را براي شما 
برگزید پس نمیرید مگر در حالي که مسلمان هستید« و درباره ي خاندان لوط  فرموده است: 
الُْمْسِلِميَن؛3 »پس در آنجا جز خانه اي از مسلمانان را نیافتیم«  َبْيٍت ِمَن  ِفيَها َغْيَر  َفَما َوَجْدنَا 
اأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِميَن؛4 »پروردگارا!  و از زبان پیروان موسي  فرموده است: َربََّنا 
بر ما صبر را فرو ریز و ما را مسلمان بمیران« و فرموده است: َوَقاَل ُموَسىٰ َيا َقْوِم اإِْن كُْنُتْم اآَمْنُتْم 
ایمان دارید  اگر به خداوند  ُمْسِلِميَن؛5 »و موسي گفت اي قوم من!  كُْنُتْم  اإِْن  َتَوكَّلُوا  َفَعَلْيِه  بِاللَِّه 

پس بر او توّکل کنید اگر مسلمان هستید« و از قول پیروان سلیمان  خبر داده و فرموده است: 
َواأوتِيَنا الِْعْلَم ِمْن َقْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِميَن؛6 »و پیشتر علم داده شدیم و مسلمان بودیم« و درباره ي 
پیروان عیسي  فرموده است: َقاَل الَْحَواِريُّوَن نَْحُن اأنَْصاُر اللَِّه اآَمنَّا بِاللَِّه َواْشَهْد بِاأنَّا ُمْسِلُموَن؛7 

»حواریون گفتند ما یاران خدا هستیم به خدا ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم«! 
این به آن معناست که اسالم، همواره و در همه ي اّمت ها، دین خداوند بوده و اختصاصي به این اّمت 
و بعد از ظهور پیامبر خاتم  نداشته و هر کس که در برابر خداوند تسلیم بوده، مسلمان بوده است.  

دوم؛ مصداق اسالم
حاصل آنکه بر خداوند واجب است انسان را از چیزي که او را به کمال یا زوال مي رساند، آگاه 
گرداند تا توانایي رسیدن به کمال و رستگاري از زوال را داشته باشد و در صورت نرسیدن به کمال 
و درافتادن به زوال، بر او حّجتي نداشته باشد؛ زیرا خداوند به اقتضاي کمال خود، عادل است، در 
حالي که آگاه نکردن انسان از اسباب کمال و زوالش با توّجه به ناتواني او از آگاهي به آن، با عدالت 

خداوند منافات دارد و ممکن نیست. 

1 . اآل عمران/ 67.
2 . بقرة/ 132.

3 . ذاريات/ 36.
4 . اأعراف/ 126.

5 . يونس/ 84.
6 . نمل/ 42.

7 . اآل عمران/ 52.
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]ضرورت پيامبران[
بنابراین، بر خداوند واجب است که هر انساني را از اسباب کمال و زوالش و از موجبات رضایت 
و کراهت خود، آگاه گرداند، یا به تعبیر دقیق تر، متمّکن از آگاهي گرداند. روشن است که این کار، 
یا به صورت مستقیم انجام مي شود، به این ترتیب که خداوند بدون واسطه، هر انساني را از اسباب 
کمال و زوالش و موجبات رضایت و کراهت خود آگاه مي گرداند و یا به صورت غیر مستقیم انجام 
مي شود، به این ترتیب که خداوند برخي انسان ها را از اسباب کمال و زوالشان و موجبات رضایت 
و کراهت خود آگاه مي گرداند تا برخي دیگر، به آن ها رجوع کنند و از طریق آن ها، اسباب کمال 
و زوالشان و موجبات رضایت و کراهت خداوند را بشناسند. تردیدي نیست که خداوند هر انساني 
را تفصیاًل و بدون واسطه، از اسباب کمال و زوالش و موجبات رضایت و کراهت خود آگاه نکرده؛ 
چراکه عدم آگاهي بیشتر انسان ها از آن، وجداني و محسوس است. با این وصف، روشن مي شود که 
این کار را به صورت غیر مستقیم و از طریق فرستادن واسطه، انجام داده است. بنابراین، کسي که 
مستقیمًا با خداوند در ارتباط نیست و بدون واسطه از اسباب کمال و زوال خود و رضایت و کراهت 
او آگاهي نمي یابد، چاره اي ندارد جز آنکه به دنبال کسي بگردد که از این امکان برخوردار است و 
او کسي است که به اعتبار پیام آوردنش از جانب خداوند، »پیامبر« نامیده مي شود و منطقًا از طریق 
اظهار پیامبري و ارائه ي چیزي شناخته مي شود که ذاتًا در انحصار خداوند است و کسي جز او قادر 
به ارائه ي آن نیست؛ چراکه تنها ارائه ي چنین چیزي، ارتباط او با خداوند را اثبات مي کند و این 

چیزي است که اصطالحًا »معجزه« نامیده مي شود. 

]شناخت پيامبران[
از میان کساني که اظهار پیامبري و معجزه اي به آنان نسبت داده شده است، کساني هستند که 
چیزي از آنان باقي نمانده است تا گویاي رضایت و کراهت خداوند و اسباب کمال و زوال انسان 
باشد و با این وصف، بررسي درباره ي آنان، فایده اي ندارد و ضروري نیست. اما از میان آنان، سه تن 
هستند که چیز قابل توّجهي براي این منظور به آنان نسبت داده شده و باقي است و از این رو، بررسي 
درباره ي آنان مي تواند سودمند باشد و ضروري است. آن سه، موسي، عیسي و محّمد  هستند 
که به هر سه، کتابي با عنوان کتاب خداوند نسبت داده شده است و از هر یک، گروهي از مردم 
پیروي کرده اند. با این حال، به نظر مي رسد، کتابي که به موسي و عیسي  نسبت داده شده، از 
خود آن دو صادر نشده، بلکه توّسط افرادي شناخته یا ناشناخته و پس از درگذشت آن دو نوشته شده 
است؛ چراکه با صراحت، از زبان شخصي ثالث است و از چگونگي مرگ آن دو خبر داده و به حوادث 
بعد از مرگشان اشاره کرده است؛ چنانکه به عنوان نمونه، در آیاتي از پاره ي سي و چهارم کتاب تثنیه ي 
تورات آمده است: »پس موسي بنده ي خداوند در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد و 
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او را در زمین موآب در مقابل بیت فعور، در دّره دفن کرد و احدي قبر او را تا امروز ندانسته است« 
و این صریح در نگارش آن توّسط نویسنده اي در روزگاري پس از موسي  است و نگارش انجیل 
نیز آشکارا به کساني چون مّتي، َمرُقس، لوقا و یوحّنا نسبت داده شده که هر یک در روزگاري پس 
از عیسي  و به گونه اي متفاوت با دیگري، آن را نگاشته است. به عالوه، هیچ یک از این دو 
کتاب، به صورت مّتصل و از طریق راویان شناخته شده، نقل نشده و از این رو، فاقد سندّیت تاریخي 
است؛ همچنانکه وجود افرادي با خصوصّیات موسي و عیسي  ، هر چند شهرت فراواني دارد، 
از لحاظ تاریخي ثابت نیست و قطعي شمرده نمي شود؛ زیرا عصري که گمان مي رود آن دو وجود 
داشته اند، در نیمه ي تاریک تاریخ قرار داشته؛ به این معنا که کتابت به اندازه ي کافي رونق و تکامل 
نداشته و ارتباط میان ملّت هاي متمّدن محدود بوده و از این رو، اخبار آن به موهومات و اساطیر 
آلوده است. به عالوه، کتابي که به آن دو نسبت داده شده، از لحاظ متني اعجازآمیز نیست و کسي 
نیز آن را معجزه نشمرده است و تبعًا براي اثبات پیامبري آن دو، صرف نظر از إشکال تاریخي آن، 
کفایت نمي کند. به عالوه، معجزات نسبت داده شده به آن دو مانند تبدیل کردن عصا به اژدها و 
زنده کردن مرده با اذن خداوند نیز، به صورت مسند و متواتر از آن دو روایت نشده است؛ به این 
معنا که دقیقًا معلوم نیست چه کساني معجزات آن دو را دیده اند و براي چه کساني نقل کرده اند و از 
چه طریقي به نسل هاي بعدي رسیده و شهرت یافته است. با این وصف، یقین به پیامبري موسي و 
عیسي  و اعتبار کتاب منسوب به آن دو براي کساني که امروز زندگي مي کنند، حاصل نمي شود 
و روشن است که ظّن به آن نیز براي پیروي از آن دو کافي نیست؛ چراکه ظن، حّجیت ذاتي ندارد 

و در خصوص چنین مسائلي، عقالیي نیست. 

]شناخت واپسين پيامبر[
اما بر خالف کتابي که به موسي و عیسي  نسبت داده شده، کتابي که به محّمد  
نسبت داده شده، آشکارا از قول خداوند است و حاوي عبارتي که مستلزم صدورش از غیر او باشد 
نیست و مهم تر آنکه در زمان خود او مکتوب و به صورت مّتصل، توّسط او براي شمار شناخته شده 
و فراواني از یاران او و توّسط آنان براي شمار شناخته شده و فراواني از مسلمانان بعدي، به صورتي 
واحد و ثابت، نقل شده و در شرق و غرب جهان منتشر گشته و از این رو، متواتر و غیر قابل تردید 
است؛ زیرا عصري که محّمد  در آن ظهور کرده، بر خالف عصر موسي و عیسي  ، در 
نیمه ي روشن تاریخ قرار داشته؛ به این معنا که خط، رونق و تکامل یافته و ارتباط میان ملّت هاي 
متمّدن گسترش داشته و توّسط صدها شاهد شناخته شده، رصد و ثبت شده است. به عالوه، متن 
اثبات کند؛ چراکه بر خالف  کتاب آن حضرت، اعجازآمیز است و مي تواند پیامبري آورنده اش را 
کسي  تاکنون  و  فراخوانده  خود  مانند  کتابي  آوردن  به  را  همگان   ، عیسي   و  موسي  کتاب 
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نتوانسته است کتابي مانند آن بیاورد و به نظر مي رسد که آوردن کتابي مانند آن در آینده نیز مقدور 
نیست؛ زیرا به رغم تکامل تدریجي آن در بیست و سه سال و حاالت متضاّد محّمد  در امن و 
خوف و مکنت و فقر و قرار و هجرت و جنگ و صلح و پیروزي و شکست که عادتًا مقتضي اختالف 
اقوال آدمي است، اختالفي در آن نیست و آهنگي واحد و ثابت دارد و به عالوه، در نهایت فصاحت 
و هیچ  است  تکامل  زمان  در  و علومي مخفي  آینده  از  اخباري صحیح  است و حاوي  و بالغت 
تعارضي با عقل و اخالق فطري ندارد و جمع میان این ها براي انساني بي ارتباط با خداوند، مقدور 
نیست و انصاف آن است که این خصوصّیات، براي هیچ یک از پیامبران و هیچ یک از کتاب هاي 
آنان، وجود ندارد و از اینجا دانسته مي شود که محّمد  تنها پیامبر یقیني است و کتاب او 
تنها کتابي است که از اصالت تاریخي برخوردار است و تبعًا آیین او تنها آییني است که صالحّیت 
الزم براي پیروي انسان امروز را دارد؛ چراکه انسان امروز، به آییني یقیني جز آن، دسترسي ندارد 
و نمي تواند از آیین هاي ظّني و موهوم پیروي کند. با این حال، باید توّجه داشت که محّمد  
به عنوان پیامبري یقیني، پیامبري موسي و عیسي  را تصدیق کرده و این تنها دلیل قطعي 
َل َعَلْيَك الِْكَتاَب  براي پیامبري آن دو است؛ چنانکه خداوند خطاب به آن حضرت فرموده است: نَزَّ
نِْجيَل؛1 »کتاب را بر تو به راستي نازل کرد تا تصدیق  ًقا لَِما َبْيَن َيَدْيِه َواأنَْزَل التَّْوَراَة َواْلاإِ بِالَْحقِّ ُمَصدِّ

کننده اي براي چیزي باشد که پیش از آن بوده است و تورات و انجیل را نازل کرد« و فرموده است: 
ًقا لَِما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه ۖ؛2 »و کتاب را بر تو به  َواأنَْزلَْنا اإِلَْيَك الِْكَتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ
راستي نازل کرد تا تصدیق کننده اي براي کتاب هایي باشد که پیش از آن بوده است و نگاهباني 
بر آن باشد«! بنابراین، اعتقاد به پیامبري موسي و عیسي  ، براي کسي ممکن است که به 
پیامبري محّمد  معتقد است و اعتقاد به آن براي کسي که به پیامبري محّمد  معتقد 

نیست، غیر یقیني و بي پایه است. 

]مسلمان بودن پيروان واپسين پيامبر[
به عالوه، روشن است که پیروان هر پیامبر، از آنجا که در برابر اراده ي خداوند در رابطه با آن 
پیامبر و رضایت و کراهتي که از طریق او براي آنان اظهار کرد، تسلیم شدند، مسلمان بودند، تا آن 
گاه که پیامبر جدیدي براي آنان آمد. آن گاه کساني از آنان که در برابر اراده ي خداوند در رابطه با 
آن پیامبر و رضایت و کراهتي که از طریق او براي آنان اظهار کرد، تسلیم شدند، بر اسالم خود باقي 
ماندند و کساني از آنان که این کار را انجام ندادند، از اسالم خود خارج و مرتد شدند؛ چراکه مفهوم 
اسالم، تسلیم بودن در برابر اراده ي خداوند است و مصداق آن، قبول همه ي پیامبران او بدون تفاوت 

1 . اآل عمران/ 3.
2 . مائدة/ 48.
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و تبعّیت از آخرین پیامبر است؛ چنانکه خداوند فرموده است: قُولُوا اآَمنَّا بِاللَِّه َوَما اأنِْزَل اإِلَْيَنا َوَما اأنِْزَل 
أْسَباِط َوَما اأوتَِي ُموَسىٰ َوِعيَسىٰ َوَما اأوتَِي النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم  اإِلَىٰ اإِْبَراِهيَم َواإِْسَماِعيَل َواإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْلا

ُق َبْيَن اأَحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَُه ُمْسِلُموَن؛1 »بگویید به خداوند و چیزي که به ما نازل شد و چیزي  َلا نَُفرِّ

که به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شد و چیزي که به همه ي پیامبران از 
جانب پروردگارشان داده شد ایمان آوردیم و فرقي میان هیچ یک از آن ها نمي گذاریم و ما براي او 
، از او تبعّیت کردند، یهودي نشدند،  مسلمانیم«! با این وصف، کساني که در پي ظهور موسي 
بلکه اسالم آوردند، تا آن گاه که عیسي  براي آنان ظهور کرد. در آن هنگام، کساني از آنان که 
عیسي  را تکذیب کردند، از اسالم خود مرتد شدند و کساني از آنان که از عیسي   تبعّیت 
کردند، بر اسالم خود باقي ماندند، تا آن گاه که محّمد  براي آنان ظهور کرد. در آن هنگام، 
کساني از آنان که محمد  را تکذیب کردند، از اسالم خود مرتد شدند و کساني از آنان که از 
محمد  تبعّیت کردند، بر اسالم خود باقي ماندند؛ چنانکه خداوند درباره ي آنان فرموده است: 
الَِّذيَن اآَتْيَناُهُم الِْكَتاَب ِمْن َقْبِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُنوَن؛ َواإَِذا ُيْتَلىٰ َعَلْيِهْم َقالُوا اآَمنَّا بِِه اإِنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّنا اإِنَّا كُنَّا 
َتْيِن بَِما َصَبُروا؛2 »کساني که آنان را پیش از آن کتاب  ِمْن َقْبِلِه ُمْسِلِميَن؛ اأولَِٰئَك ُيْؤَتْوَن اأْجَرُهْم َمرَّ

دادیم، آنان به آن ایمان مي آورند و هنگامي که بر آنان تالوت مي شود گویند که آن حق از جانب 
پروردگارمان است، ما از قبل آن مسلمان بودیم؛ آنان به سبب اینکه پایداري کردند، پاداششان دو 
برابر داده مي شود«! بنابراین، دین خداوند واحد است و همه ي پیامبران او مانند احکام مختلف آن 
هستند و همه ي کتاب هاي آنان مانند آیات مختلف یک کتاب اند و لزوم پیروي از پیامبر و کتاب 
واپسین، تنها به سبب لزوم پیروي از حکم و آیت ناسخ است که یک لزوم عقلي و عقالیي است و 

این معناي اسالم است. 

]اعتقادي بودن اسالم[
از اینجا دانسته مي شود که مفهوم اسالم، تسلیم بودن در برابر اراده ي خداوند است و پذیرش 
واپسین پیامبر، مصداق آن شمرده مي شود. اما آیا پذیرش واپسین پیامبر به صورت نظري، براي 
تحّقق مصداق اسالم کافي است یا اینکه به پذیرش عملي او از طریق اجراي احکام ابالغ شده 
توّسط او نیاز است؟ گروهي از مسلمانان مانند خوارج و سلفیان، برآنند که اعتقاد به پیامبري واپسین 
پیامبر، به معناي اعتقاد به درستي هر چیزي که از جانب خداوند آورده است و لزوم عمل به آن، براي 
تحّقق مصداق اسالم کافي نیست و مسلمان کسي است که عالوه بر این اعتقاد، به لوازم عملي 
آن پایبند باشد و به صورت مشّخص، از اعمالي شبیه به اعمال کافران، مانند توّسل به مردگان و 

1 . بقرة/ 136.
2 . قصص/ 52 و 53.
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خواندن آنان، خودداري کند. اما حق آن است که این خودداري، اگرچه بسیار خوب و ارزشمند است، 
از اسالم است؛ چراکه اسالم،  ایمان شمرده مي شود که فراتر  مصداق اسالم نیست، بل مصداق 
عبارت از تسلیم شدن در برابر اراده ي خداوند به معناي تصدیق مرجعّیت او از حیث نظري و قبول 
احکام او به عنوان اسباب کمال مسلمان است و عمل به آن که شامل خودداري از اعمالي شبیه به 
اعمال کافران مي شود، چیزي فراتر از تصدیق و قبول آن است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَمْن 
ْن اأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن؛1 »و چه کسي به دین تر از کسي است که ذاتش را  اأْحَسُن ِديًنا ِممَّ

براي خداوند تسلیم کرده، در حالي که نیکوکار است؟!« و فرموده است: َبَلىٰ َمْن اأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه 
َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه اأْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َوَلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزنُوَن؛2 »آري، هر کس ذات خود را 

براي خداوند تسلیم کند در حالي که نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش است و نه بیمي بر 
آنان است و نه اندوهي مي بینند«! 

]عملي بودن ايمان[
این حالتي است که در اصطالح، »ایمان« شمرده مي شود و ممکن است در مسلماني باشد و 
أْعَراُب اآَمنَّا ۖ  ممکن است در مسلماني نباشد؛ چنانکه خداوند به عنوان نمونه فرموده است: َقالَِت اْلا
يَماُن ِفي قُلُوبُِكْم ۖ؛3 »بادیه نشینان گفتند که ایمان  ا َيْدُخِل اْلاإِ قُْل لَْم تُْؤِمُنوا َولَِٰكْن قُولُوا اأْسَلْمَنا َولَمَّ

آوردیم! بگو ایمان نیاوردید، ولي بگویید که اسالم آوردیم؛ چراکه ایمان هنوز در دل هاتان داخل 
نشده است«! آري، بیان دقیق تر آن است که گفته شود: اسالم به معناي تسلیم شدن در برابر اراده ي 
خداوند، مراتب متفاوتي دارد و از تصدیق و قبول نظري آن آغاز مي شود و تا عمل خالص و کامل به 
آن، ادامه مي یابد و در همه ي مراتب خود، اسالم شمرده مي شود، جز آنکه در مرتبه ي نظري خود، 
تنها اسالم و در مراتب عملي خود، عالوه بر آن، ایمان نامیده مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
يَماِن اإِْن  َيُمنُّوَن َعَلْيَك اأْن اأْسَلُموا ۖ قُْل َلا َتُمنُّوا َعَليَّ اإِْسَلاَمُكْم ۖ َبِل اللَُّه َيُمنُّ َعَلْيُكْم اأْن َهَداكُْم لِْلاإِ
كُْنُتْم َصاِدِقيَن؛4 »بر تو مّنت مي گذارند که اسالم آوردند، بگو اسالمتان را بر من مّنت نگذارید، بل 

خداوند بر شما مّنت دارد که براي ایمان هدایت تان کرد اگر راستگو هستید« و با این وصف، روشن 
است که ایمان، زیادت و نقصان مي پذیرد؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنََّما الُْمْؤِمُنوَن الَِّذيَن اإَِذا 
ُذِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُلُوُبُهْم َواإَِذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم اآَياتُُه َزاَدْتُهْم اإِيَمانًا َوَعَلىٰ َربِِّهْم َيَتَوكَّلُوَن؛5 »مؤمنان تنها 

1 . نساء/ 125.
2 . بقرة/ 112.

3 . حجرات/ 14.

4 . حجرات/ 17.
5 . اأنفال/ 2.
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کساني هستند که چون خداوند یاد شود، دل هاشان هراسان گردد و چون آیاتش بر آنان خوانده شود 
ِكيَنَة  بر ایمان شان بیفزاید و بر پروردگارشان توّکل مي کنند« و فرموده است: ُهَو الَِّذي اأنَْزَل السَّ
ِفي قُلُوِب الُْمْؤِمِنيَن لَِيْزَداُدوا اإِيَمانًا َمَع اإِيَمانِِهْم ۗ؛1 »او کسي است که آرامش را در دل هاي مؤمنان 

نازل کرد تا ایماني بر ایمان شان بیفزایند«؛ بلکه تبعًا اسالم نیز در ضمن ایمان، زیادت و نقصان 
َذا َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه  أْحَزاَب َقالُوا َهٰ ا َراأى الُْمْؤِمُنوَن اْلا مي پذیرد؛ چنانکه خداوند فرموده است: َولَمَّ
َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه ۚ َوَما َزاَدُهْم اإِلَّا اإِيَمانًا َوَتْسِليًما؛2 »پس چون مؤمنان دسته ها را دیدند گفتند: 

این چیزي است که خداوند و پیامبرش به ما وعده دادند و خداوند و پیامبرش راست گفتند و آنان 
را جز ایمان و تسلیم نیفزود«! با این وصف، کسي که تنها از حیث نظري، واپسین پیامبر خداوند را 
تصدیق و قبول کرده، مسلمان است، ولي مسلمان تر از او کسي است که از حیث عملي، به لوازم 
این تصدیق و قبول التزام دارد و به اصطالح، مؤمن است و هر کس که التزام عملي بیشتري به این 
لوازم دارد، مؤمن تر شمرده مي شود. بنابراین، کسي که تنها از حیث نظري، واپسین پیامبر خداوند 
را تصدیق و قبول کرده است و از حیث عملي، به لوازم این تصدیق و قبول نظري، ملتزم نیست، 
در اسالم داخل است و به سبب عمل خود، کافر شمرده نمي شود؛ زیرا کسي که از حیث نظري، به 
پیامبري آخرین پیامبر و حّقانیت چیزي که از جانب خداوند آورده، عالم است، هر چند به لوازم علم 
خود عمل نمي کند، با کسي که از حیث نظري، به این واقعّیت علم ندارد، یکسان نیست و یکسان 
دانستن آن دو، بر خالف وجدان و محسوس است؛ چنانکه خداوند فرموده است: قُْل َهْل َيْسَتِوي 
ألَْباِب؛3 »بگو آیا کساني که مي دانند با کساني  الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َلا َيْعَلُموَنۗ  اإِنََّما َيَتَذكَُّر اأولُو اْلا

که نمي دانند برابرند؟! تنها صاحبان عقل ها پند مي گیرند!« و فرموده است: اأَفَمْن َيْعَلُم اأنََّما اأنِْزَل 
ألَْباِب؛4 »آیا پس کسي که مي داند چیزي  اإِلَْيَك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ َكَمْن ُهَو اأْعَمىٰۚ  اإِنََّما َيَتَذكَُّر اأولُو اْلا

که بر تو از پروردگارت نازل شده حق است مانند کسي است که نابیناست؟! تنها صاحبان عقل ها 
پند مي گیرند«! 

]شناخت فاسق[
به هر حال، چنین کسي، از لحاظ عقیده در برابر اراده ي خداوند تسلیم شده و روشن است که 
عقیده، مبناي عمل است، بلکه گونه اي عمل شمرده مي شود. با این حال، اگر او به سایر احکام 
خداوند و اسباب رضایتش، به سبب جهالت یا سستي، عمل نکند و حّتي اعمالي شبیه اعمال کافران 

1 . فتح/ 4.
2 . اأحزاب/ 22.

3 . زمر/ 9.
4 . رعد/ 19.
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خداوند  چنانکه  نمي شود؛  شمرده  »مؤمن«  و  مي شود  شمرده  »فاسق«  اصطالح،  در  دهد،  انجام 
فرموده است: اأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن َفاِسًقا ۚ َلا َيْسَتُووَن؛1 »آیا پس کسي که مؤمن است 
ْت َكِلَمُت َربَِّك  مانند کسي است که فاسق است؟! یکسان نیستند« و فرموده است: َكَذٰلَِك َحقَّ
َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوا اأنَُّهْم َلا ُيْؤِمُنوَن؛2 »این گونه گفتار پروردگارت درباره ي کساني که فاسق شدند 

يَماِن ۚ؛3  اْلاإِ َبْعَد  الُْفُسوُق  الِاْسُم  بِْئَس  � :راست گردید که آنان ایمان نمي آورند!« و فرموده است
»بد نامي است فسق، پس از ایمان!«؛ مانند کساني از مسلمانان که مرتکب قذف مي شوند و چهار 
شاهد عادل نمي آورند و با این کار، فاسق شمرده مي شوند، بي آنکه از اسالم خارج باشند؛ چنانکه 
خداوند درباره ي آنان فرموده است: َوالَِّذيَن َيْرُموَن الُْمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم َياأْتُوا بِاأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم 
َثَمانِيَن َجْلَدًة َوَلا َتْقَبلُوا لَُهْم َشَهاَدًة اأَبًداۚ  َواأولَِٰئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن؛4 »و کساني که زنان پایبند را تهمت 

را  برایشان شهادتي  بزنید و هرگز  تازیانه  را هشتاد  آنان  نمي آورند،  مي زنند و سپس چهار شاهد 
نپذیرید و آنان همانا فاسقان هستند!« و مانند کساني از مسلمانان که مانند کافران، گوشت حیوانات 
را با تیرهاي بخت آزمایي قسمت مي کنند؛ چنانکه خداوند آن را فسق دانسته و فرموده است: َواأْن 
تیرهاي بخت آزمایي قسمت بجویید، آن فسق  با  اینکه  ۗ؛5 »و  ِفْسٌق  َذٰلُِكْم   ۚ أْزَلاِم  بِاْلا َتْسَتْقِسُموا 

است« یا مانند کافران، گوشت حیواناتي را مي خورند که با نام خدا ذبح نشده است؛ چنانکه خداوند 
ا لَْم ُيْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َواإِنَُّه لَِفْسٌق ۗ؛6 »و از  آن را فسق دانسته و فرموده است: َوَلا َتاأْكُلُوا ِممَّ
چیزي که نام خداوند بر آن برده نشده است نخورید که آن فسق است«! روشن است که این قبیل 
کارها، مانند کارهاي کافران است، ولي به تنهایي کفر شمرده نمي شود؛ چراکه مي تواند از روي 
جهالت یا سستي باشد و با اعتقاد به پیامبري پیامبران و لزوم عمل به احکام آنان، قابل جمع است. 

]شناخت مرتد[
با این وصف، تنها کساني از اسالم خارج شمرده مي شوند که به خروج خود از اسالم علم دارند و 
اقرار مي کنند؛ مانند کساني که خداوند درباره ي آنان فرموده است: َشاِهِديَن َعَلىٰ اأنُْفِسِهْم بِالُْكْفِر ۚ؛7 »در 
حالي که گواهي دهندگان بر خودشان به کفر هستند« و فرموده است: َوَشِهُدوا َعَلىٰ اأنُْفِسِهْم اأنَُّهْم 

1 . سجدة/ 18.
2 . يونس/ 33.

3 . حجرات/ 11.
4 . نور/ 4.

5 . مائدة/ 3.
6 . اأنعام/ 121.

7 . توبة/ 17.
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َكانُوا َكاِفِريَن؛1 »و بر خودشان گواهي دادند که آنان کافر بودند«! از این رو، کساني که در عقیده، 

خود را مسلمان مي شمارند، اگرچه در عمل براي غیر خداوند سجده کنند، مسلمان شمرده مي شوند؛ 
فرشتگان  مانند  نمي شود؛  شمرده  کافر  ندارد،  را  آن  نّیت  که  کسي  و  است  نّیت  به  کفر،  چراکه 
آَدَم  لِا اْسُجُدوا  لِْلَمَلائَِكِة  قُْلَنا  که براي آدم  سجده کردند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواإِْذ 
َفَسَجُدوا؛2 »و چون به فرشتگان گفتیم که براي آدم سجده کنید پس سجده کردند« و فرزندان 

یعقوب  که براي یوسف  سجده کردند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَرَفَع اأَبَوْيِه َعَلى الَْعْرِش 
ًدا ۖ؛3 »و پدر و مادرش را بر تخت نشاند و براي او به سجده افتادند«!  َوَخرُّوا لَُه ُسجَّ

]شناخت منافق[
بل منافقان نیز که باطني آکنده از کفر دارند و در آخرت از کافران پست  ترند، به سبب آنکه خود 
را مسلمان مي شمارند، مسلمان شمرده مي شوند، هر چند در واقع کافرند و شناخت آنان، با توّجه 
به اقوال و اعمالشان ممکن است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َولََتْعِرَفنَُّهْم ِفي لَْحِن الَْقْوِل ۚ َواللَُّه 
َيْعَلُم اأْعَمالَُكْم؛4 »و هرآینه آنان را در شیوه ي گفتار مي شناسي و خداوند اعمال شما را مي داند«؛ 

مانند کساني که با وجود اقرار به اسالم، سخناني ناقض مباني نظري و عملي آن مي گویند یا در 
تناقض با آن، اقدامي عمدي انجام مي دهند؛ چنانکه خداوند درباره ي آنان فرموده است: َيْحِلُفوَن 
وا بَِما لَْم َيَنالُوا ۚ؛5 »به خداوند سوگند  بِاللَِّه َما َقالُوا َولََقْد َقالُوا َكِلَمَة الُْكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد اإِْسَلاِمِهْم َوَهمُّ

مي خورند که نگفتند، در حالي که کلمه ي کفر را گفتند و پس از اسالمشان کافر شدند و به چیزي 
هّمت گماشتند که دست نیافتند«! این به آن معناست که مّدعي مسلماني، هرگاه سخني بگوید که 
جز از کافر شنیده نمي شود یا کاري انجام دهد که جز از کافر سر نمي زند، منافق به شمار مي رود، 
نه مرتد؛ زیرا مرتد کافري است که به کفر خود بعد از اسالم، اقرار دارد و بنا بر اخبار متواتر، کشتن 
او به این عنوان، پیش یا پس از استتابه، بسته به صالحدید خلیفه ي خداوند در زمین، جایز است، 
ولي منافق کافري است که به کفر خود اقرار ندارد، بلکه خود را مسلمان مي شمارد تا جان خود را 
حفظ کند و قاعدتًا کشتن او به عنوان کافر، جایز نیست؛ با توّجه به اینکه بنا بر قاعده، هر کس 
مي گوید مسلمان است، در گفتار خود تصدیق مي شود و حساب عملش با خداوند است. آري، در 
صورتي که گفته یا کرده ي کفرگونه ي منافق، مشهود و مصداق محاربه و إفساد در زمین باشد، 

1 . اأنعام/ 130.
2 . بقرة/ 34.

3 . يوسف/ 100.
4 . محّمد/ 30.

5 . توبة/ 74.
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کشتن او به عنوان محارب و مفسد در زمین و نه به عنوان کافر، جایز است و در این صورت، مانند 
مسلمانان غسل داده مي شود و بر او نماز گزارده مي شود و در گورستان مسلمانان دفن مي شود، 
هر چند مباشرت خلیفه ي خداوند به این کارها شایسته نیست؛ چنانکه خداوند خطاب به او فرموده 
است: َوَلا تَُصلِّ َعَلىٰ اأَحٍد ِمْنُهْم َماَت اأَبًدا َوَلا َتُقْم َعَلىٰ َقْبِرِه ۖ اإِنَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوَماتُوا َوُهْم 
َفاِسُقوَن؛1 »و هرگز بر هیچ یک از آنان چون مرد نماز نگزار و بر گورش نایست؛ چراکه آنان به 

خداوند و پیامبرش کفر ورزیدند و در حالي مردند که فاسق بودند«!

]شناخت مشرک[
بنابراین، کسي که خود را مسلمان مي شمارد، به سبب کاري که انجام مي دهد مشرک شمرده 
نمي شود، اگرچه کاري مانند خواندن مردگان باشد؛ چراکه خواندن مردگان، هرگاه از روي اعتقاد 
به سودمند بودن آنان پس از اذن خداوند باشد، شرک دانسته نمي شود؛ چراکه خداوند قادر است 
بواسطه ي مرده اي سود برساند، همان طور که قادر است بواسطه ي زنده اي سود برساند؛ بل قادر 
است که زنده اي را از مرده اي و مرده اي را از زنده اي بیرون آورد؛ چنانکه فرموده است: ُيْخِرُج 
َمْوتَِهۚا؛2 »زنده را از مرده بیرون  َبْعَد  أْرَض  اْلا َوُيْحِيي  الَْحيِّ  ِمَن  الَْميَِّت  َوُيْخِرُج  الَْميِِّت  ِمَن  الَْحيَّ 

مي آورد و مرده را از زنده بیرون مي آورد و زمین را پس از مرگش زنده مي کند«؛ بلکه برخي مردگان 
اأْحَياٌء  َبْل   ۚ اأْمَواٌت  اللَِّه  ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل  َتُقولُوا لَِمْن  در نظر او زندگانند؛ چنانکه فرموده است: َوَلا 
َولَِٰكْن َلا َتْشُعُروَن؛3 »و به کساني که در راه خداوند کشته مي شوند مردگان نگویید، بلکه زندگانند 

ولي شما نمي فهمید« و برخي زندگان در نظر او مردگانند؛ چنانکه فرموده است: اأَوَمْن َكاَن َمْيًتا 
َفاأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا لَُه نُوًرا َيْمِشي بِِه ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخاِرٍج ِمْنَها ۚ؛4 »یا کسي 

که مرده بود، پس او را زنده کردیم و برایش نوري قرار دادیم که با آن در میان مردم راه رود مانند 
کسي است که مثالش در تاریکي است و از آن بیرون نمي آید؟!« و با این وصف، خواندن برخي 
مردگان در نظر خداوند، مانند خواندن برخي زندگان است و خواندن برخي زندگان در نظر خداوند، 
مانند خواندن برخي مردگان است؛ مگر اینکه خواندن مردگان از روي اعتقاد به سودمند بودن آنان 
بدون اذن خداوند باشد که در این صورت، شرک دانسته مي شود، همان طور که خواندن زندگان از 
روي چنین اعتقادي، شرک است؛ زیرا کسي که مخلوقي را مستقّل از خالق مي داند و به آن مانند 
او امید دارد و از آن مانند او مي ترسد، مسلمان نیست و با این وصف، اگر خود را مسلمان نشمارد، 

1 . توبة/ 84.
2 . روم/ 19.

3 . بقرة/ 154.
4 . اأنعام/ 122.
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مشرک است و اگر خود را مسلمان بشمارد، منافق است و با منافق تا هنگامي که در زمین فتنه 
نمي انگیزد، به این معنا که دیگران را به سوي شرک دعوت نمي کند و از اسالم باز نمي دارد، مدارا 
مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: لَِئْن لَْم َيْنَتِه الُْمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َوالُْمْرِجُفوَن 
ِفي الَْمِديَنِة لَُنْغِرَينََّك بِِهْم ثُمَّ َلا ُيَجاِوُرونََك ِفيَها اإِلَّا َقِليًلا؛1 »اگر منافقان و کساني که در دل هاشان 

مرضي است و فتنه انگیزان در مدینه دست برندارند، هرآینه تو را بر آنان مي شورانیم، آن گاه جز 
اندکي در آن با تو به سر نمي برند«! 

باشد و خواه  او، خواه مرده اي  به جاي  آن است که خواندن غیر خداوند  انصاف  این همه،  با 
نمي شود،  نیز، هر چند شرک شمرده  اذن خداوند  با  او  بودن  به سودمند  اعتقاد  روي  از  زنده اي، 
زیبنده ي مسلمان نیست؛ چراکه سودمند بودن غیر خداوند با اذن خداوند، مقتضي خواندن خداوند 
است نه خواندن غیر خداوند؛ با توّجه به اینکه از نظر عاقالن، خواندن سودمند اصلي، از خواندن 
سودمند تبعي سزاوارتر است و کسي که به رئیس راه دارد، خود را به معاون سرگرم نمي سازد و 
روشن است که خداوند به همه ي آفریدگان خود نزدیک است و خواندن همه ي آنان را مي شنود و 
براي این کار به واسطه اي میان خود و آنان نیاز ندارد؛ چنانکه فرموده است: َواإَِذا َساألََك ِعَباِدي 
اِع اإَِذا َدَعاِن ۖ؛2 »و چون بندگانم از تو درباره ي من مي پرسند، پس  نِّي َقِريٌبۖ  اأِجيُب َدْعَوَة الدَّ َعنِّي َفاإِ

بي گمان من نزدیکم، خواندن خواننده را پاسخ مي دهم چون من را مي خواند«! از این رو، انصاف آن 
است که عرض حاجت به مرده یا زنده اي به جاي خداوند، هر چند کسي مانند پیامبر  باشد، 
ترک اولي شمرده مي شود؛ چراکه آن حضرت، با همه ي کرامتش بر خداوند، به اقتضاي بشر بودنش 
مالک سود و زیاني براي خود و تبعًا دیگران نیست و از خوانده شدنش در نهان آگاهي ندارد و این 
قطع نظر از زنده یا مرده بودن آن حضرت است؛ چنانکه خداوند فرموده است: قُْل َلا اأْمِلُك لَِنْفِسي 
وُء ۚ اإِْن اأنَا  ِنَي السُّ ا اإِلَّا َما َشاَء اللَُّه ۚ َولَْو كُْنُت اأْعَلُم الَْغْيَب َلاْسَتْكَثْرُت ِمَن الَْخْيِر َوَما َمسَّ نَْفًعا َوَلا َضرًّ

اإِلَّا نَِذيٌر َوَبِشيٌر لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن؛3 »بگو من براي خودم سود و زیاني را مالک نیستم مگر چیزي را که 

خداوند بخواهد و اگر نهان را مي دانستم بر خیر مي افزودم و من را آسیبي نمي رسید؛ من تنها بیم 
دهنده و مژده دهنده اي براي گروهي هستم که ایمان مي آورند« و با این وصف، خواندن آن حضرت 
در نهان به جاي خداوند، شایسته نیست و ترک اولي شمرده مي شود؛ زیرا اولي در چنین حالتي، 
خواندن خداوند است که به طور قطع بر نهان مّطلع است و اطالع تفصیلي پیامبر  بر نهان، 
قطعي نیست، بلکه چه بسا ممکن نباشد، هر چند اطالع اجمالي او بر آن، با لحاظ قدرت خداوند، 

1 . اأحزاب/ 60.
2 . بقرة/ 186.

3 . اأعراف/ 188.
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وَن اإِلَىٰ َعالِِم الَْغْيِب  ممکن است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه ثُمَّ تَُردُّ
ُئُكْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُوَن؛1 »و خداوند و پیامبرش عمل شما را خواهند دید، سپس به سوي  َهاَدِة َفُيَنبِّ َوالشَّ

داناي نهان و آشکار باز گردانده مي شوید، پس شما را از چیزي که انجام مي دادید آگاه مي کند«! 
این در حالي است که شریک ساختن پیامبر با خداوند در برخي امور، به معناي در نظر گرفتنش 
پس از او، شرک دانسته نمي شود و منحصر دانستن برخي امور به خداوند، به معناي نادیده گرفتن 
دانسته  پیامبرش، شرک  و  خداوند  به فضل  داشتن  امید  چنانکه  نیست؛  توحید  او،  از  پس  پیامبر 
اأنَُّهْم َرُضوا َما  نمي شود و قطع امید از فضل پیامبرش، توحید نیست؛ چنانکه فرموده است: َولَْو 
اآَتاُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوَقالُوا َحْسُبَنا اللَُّه َسُيْؤتِيَنا اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَرُسولُُه اإِنَّا اإِلَى اللَِّه َراِغُبوَن؛2 »و اگر آنان 

به چیزي که خداوند و پیامبرش به آنان دادند راضي مي شدند و مي گفتند خداوند براي ما بس است، 
به زودي خداوند و پیامبرش از فضل خود به ما خواهند داد، ما به سوي خداوند راغبانیم« و دانستن 
خیر از جانب خداوند و پیامبرش، شرک دانسته نمي شود و ندانستن خیر از جانب پیامبرش، توحید 
نیست؛ چنانکه فرموده است: َوَما نََقُموا اإِلَّا اأْن اأْغَناُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه ِمْن َفْضِلِه ۚ؛3 »و کینه نگرفتند 
مگر از اینکه خداوند و پیامبرش آنان را از فضل خود بي نیاز کردند« و خواستن خیر براي خداوند 
و پیامبرش، شرک دانسته نمي شود و نخواستن خیر براي پیامبرش، توحید نیست؛ چنانکه فرموده 
است: َوَلا َعَلى الَِّذيَن َلا َيِجُدوَن َما ُيْنِفُقوَن َحَرٌج اإَِذا نََصُحوا لِلَِّه َوَرُسولِِه ۚ؛4 »و نیز بر کساني که 
چیزي براي انفاق نمي یابند باکي نیست هرگاه براي خداوند و پیامبرش خیرخواهي کنند« و تقسیم 
غنائم میان خداوند و پیامبرش، شرک دانسته نمي شود و نادیده گرفتن سهم پیامبرش، توحید نیست؛ 
أنَْفاُل لِلَِّه َوالرَُّسوِل ۖ؛5 »از تو درباره ي نفل ها  أنَْفاِل ۖ قُِل اْلا چنانکه فرموده است: َيْساألُونََك َعِن اْلا
مي پرسند، بگو نفل ها براي خداوند و پیامبر است« و دعوت به سوي خداوند و پیامبرش، شرک 
دانسته نمي شود و دعوت نکردن به سوي پیامبرش، توحید نیست؛ چنانکه فرموده است: َواإَِذا ُدُعوا 
اإِلَى اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْيَنُهْم اإَِذا َفِريٌق ِمْنُهْم ُمْعِرُضوَن؛6 »و چون به سوي خداوند و پیامبرش دعوت 

مي شوند تا میانشان حکم کند، آن گاه گروهي از آنان روي مي گیرند« و عمل کردن براي رضاي 
خداوند و پیامبرش، شرک دانسته نمي شود و عمل نکردن براي رضاي پیامبرش، توحید نیست؛ 

1 . توبة/ 94.

2 . توبة/ 59.

3 . توبة/ 74.

4 . توبة/ 91.

5 . اأنفال/ 1.
6 . نور/ 48.
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ُمْؤِمِنيَن؛1 »و خداوند و پیامبرش  َكانُوا  اإِْن  ُيْرُضوُه  اأْن  اأَحقُّ  َوَرُسولُُه  چنانکه فرموده است: َواللَُّه 
سزاوارترند که راضي اش کنند اگر مؤمن هستند« و اطاعت از خداوند و پیامبرش، شرک دانسته 
نمي شود و اطاعت نکردن از پیامبرش، توحید نیست؛ چنانکه فرموده است: اأِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه؛2 
»از خداوند و پیامبرش اطاعت کنید« و یاري کردن خداوند و پیامبرش، شرک دانسته نمي شود و یاري 
نکردن پیامبرش، توحید نیست؛ چنانکه فرموده است: َولَِيْعَلَم اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسَلُه بِالَْغْيِب ۚ؛3 »و 
تا خداوند بداند که چه کسي خداوند و پیامبرانش را در نهان یاري مي کند« و ارجاع موارد تنازع به 
خداوند و پیامبرش، شرک دانسته نمي شود و عدم ارجاع آن ها به پیامبرش، توحید نیست؛ چنانکه 
آِخِر ۚ؛4  وُه اإِلَى اللَِّه َوالرَُّسوِل اإِْن كُْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالَْيْوِم اْلا ْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ فرموده است: َفاإِ
»پس اگر درباره ي چیزي تنازع کردید آن را به خداوند و پیامبر باز گردانید اگر به خداوند و روز 
واپسین ایمان آورده اید«؛ چراکه در هیچ یک از این امور، میان خداوند و پیامبرش مغایرتي وجود 
ندارد و پیامبرش طریق او در آن هاست و تبعًا بازگشت همه ي آن ها به خداوند است، تا حّدي که 
الَِّذيَن  جدا کردن آن دو از هم در آن ها، کفر شمرده مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنَّ 
قُوا َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيُقولُوَن نُْؤِمُن بَِبْعٍض َونَْكُفُر بَِبْعٍض َوُيِريُدوَن اأْن  َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوُيِريُدوَن اأْن ُيَفرِّ

اۚ  َواأْعَتْدنَا لِْلَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِهيًنا؛5 »هرآینه کساني  َيتَِّخُذوا َبْيَن َذٰلَِك َسِبيًلا؛ اأولَِٰئَك ُهُم الَْكاِفُروَن َحقًّ

که به خداوند و پیامبرانش کفر مي ورزند و مي خواهند میان خداوند و پیامبرانش جدایي بیندازند و 
مي گویند به برخي ایمان مي آوریم و به برخي کافر مي شویم و مي خواهند که میان آن راهي بگیرند؛ 
آنان به راستي همان کافرانند و براي کافران عذابي خوارساز فراهم ساخته ایم«! ولي به نظر مي رسد 
که خواندن خداوند و پیامبرش در غیبت او، از سنخ این امور نیست؛ همچنانکه در ردیف آن ها ذکر 
نشده است؛ چراکه میان خداوند و پیامبرش در علم به غیب و برآورده ساختن حوائج، مغایرت وجود 
دارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: قُْل َلا اأقُوُل لَُكْم ِعْنِدي َخَزائُِن اللَِّه َوَلا اأْعَلُم الَْغْيَب َوَلا اأقُوُل لَُكْم 
اإِنِّي َمَلٌك ۖ؛6 »بگو به شما نمي گویم که خزانه هاي خداوند نزد من است و غیب نمي دانم و به شما 

نمي گویم که من فرشته اي هستم«؛ با توّجه به اینکه پیامبر  تنها بشري مانند مردم است؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: قُْل اإِنََّما اأنَا َبَشٌر ِمْثلُُكْم؛7 »بگو من تنها بشري مانند شما هستم« 

1 . توبة/ 62.
2 . اأنفال/ 20.
3 . حديد/ 25.
4 . نساء/ 59.

5 . نساء/ 150 و 151.
6 . اأنعام/ 50.

7 . کهف/ 110.
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و تبعًا به اقتضاي بشر بودنش، قادر به آگاهي از همه ي خواندن ها و پاسخ دادن به همه ي آن ها در 
آِن واحد نیست و قدرت خداوند نیز بر قادر ساختن او به این کار تعلّق نمي گیرد؛ چراکه این کار، به 
اقتضاي محدودّیت ذاتي قدرت بشر، محال است و قدرت خداوند بر محال تعلّق نمي گیرد؛ به این 
معنا که متصّور نیست خداوند بشري را خدا بسازد. حاصل آنکه خواندن پیامبر  در غیبت او 
به جاي خداوند یا در کنارش، بدون اعتقاد به اجابت او با اذن خداوند، شرک است و با اعتقاد به آن، 

ترک اولي شمرده مي شود؛ چراکه در هر حال، اولي خواندن خداوند است.
آري، رجوع به پیامبر  براي طلب دعا و استغفار آن حضرت، در زمان حیات او، شایسته 
است؛ چراکه دعا و استغفار او به اقتضاي نزدیک تر بودنش به خداوند، به اجابت نزدیک تر است؛ بلکه 
از وظایف او در قبال اّمتش شمرده مي شود؛ چنانکه خداوند به او امر کرده و فرموده است: َوَصلِّ 
َعَلْيِهْمۖ  اإِنَّ َصَلاَتَك َسَكٌن لَُهْمۗ  َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم؛1 »و برایشان دعا کن؛ بي گمان دعاي تو برایشان 

اإِنَّ اللََّه َغُفوٌر   ۚ لَُهُم اللََّه  آرامش بخش است و خداوند شنوایي داناست« و فرموده است: َواْسَتْغِفْر 
َرِحيٌم؛2 »و برایشان از خداوند آمرزش بخواه؛ بي گمان خداوند آمرزنده اي مهربان است«! بلکه بعید 

نیست رجوع به آن حضرت براي طلب دعا و استغفار او، در صورت امکان، بر اّمتش واجب باشد؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: َولَْو اأنَُّهْم اإِْذ َظَلُموا اأنُْفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اللََّه َواْسَتْغَفَر لَُهُم الرَُّسوُل 
اًبا َرِحيًما؛3 »و اگر آنان هنگامي که به خودشان ستم کردند، به نزد تو مي آمدند،  لََوَجُدوا اللََّه َتوَّ

پس از خداوند آمرزش مي خواستند و پیامبر برایشان آمرزش مي خواست، حتمًا خداوند را توبه پذیري 
مهربان مي یافتند«! چنانکه این کار از اّمت هاي گذشته نیز نقل شده است؛ به این صورت که آنان 
پیامبرانشان رجوع  به  توّسط خداوند،  برآورده شدن حاجاتشان  و  آمرزیده شدن گناهان  براي  هم 
مي کردند و از آنان مي خواستند که برایشان دعا و استغفار کنند، تا جایي که گاهي توّسط آنان در 
نهرها غسل توبه داده مي شدند؛ چنانکه از یحیي  نقل شده است که مردم را در نهر اُردن غسل 
توبه مي داد و از عیسي  نیز مانند آن نقل شده است، هر چند ظاهراً اهتمام چنداني به این کار 
در این اّمت وجود نداشته است و این مي تواند ناشي از غفلت و کوتاهي آنان بوده باشد؛ چنانکه 
وَن  ْوا ُرُءوَسُهْم َوَراأْيَتُهْم َيُصدُّ خداوند فرموده است: َواإَِذا ِقيَل لَُهْم َتَعالَْوا َيْسَتْغِفْر لَُكْم َرُسوُل اللَِّه لَوَّ
ُمْسَتْكِبُروَن؛4 »و چون به آنان گفته شد که بیایید تا پیامبر خداوند براي شما استغفار کند،  َوُهْم 

سرهاشان را پیچاندند و دیدي شان که باز مي دارند در حالي که بزرگي مي جویند«! آري، پس از 
، رجوع به آن حضرت براي طلب دعا و استغفار او، ممکن به نظر نمي رسد و از این رو،  پیامبر 

1 . توبة/ 103.
2 . نور/ 62.

3 . نساء/ 64.
4 . منافقون/ 5.
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چاره اي جز رجوع به خلیفه ي آن حضرت براي این کار نیست و با این وصف، وظیفه ي مسلمانان 
است که به خلیفه ي آن حضرت در زمان خود رجوع کنند و از او بخواهند که براي آنان دعا و استغفار 

کند و روشن است که دعا و استغفار او، مانند دعا و استغفار پیامبر  است.

سوم؛  منابع اسالم
از آنچه گذشت روشن شد که اسالم، به معناي تسلیم بودن در برابر اراده ي خداوند است و روشن 
است که اراده ي خداوند در قالب امر و نهي او تجلّي یافته؛ زیرا او به اقتضاي کمال خود به هر چیزي 
که مفید کمال آدمي است امر کرده و از هر چیزي که به نقصان او مي انجامد نهي نموده و این امر و 
نهي را از طریق پیامبرش به اطالع او رسانده است. با این وصف، منابع اسالم، چیزهایي هستند که 
امر و نهي خداوند با رجوع به آن ها معلوم مي شود و آن ها عبارت از کتاب خداوند و پیامبر او هستند. 

کتاب خداوند
نخستین و مهم ترین منبع اسالم، کتاب خداوند است و آن، تجلّي اراده ي او در کلمات است که 
از نزد او بواسطه ي فرشته یا بدون واسطه ي آن، بر قلب پیامبرش افکنده شده و توّسط پیامبرش 
بدون کاستي یا فزوني، براي صدها تن از مسلمانان خوانده شده و توّسط آنان بدون اختالفي مخل 
براي هزاران تن از مسلمانان نقل شده و به صورت مکتوب و متواتر به مسلمانان کنوني رسیده و 

با این وصف، به طور قطع حّجت است. 

]عدم تحريف قرآن[
برخي  توّسط  داده شده است که وقوع کاستي در آن  از مسلمانان نسبت  به شماري  هر چند 
احتمال،  این  بلکه  نیست؛  احتمال  این  براي  دلیلي  دانسته اند، ولي  را محتمل  مسلمانان نخستین 
خالف قواعد عقلي است؛ چراکه روایت کتاب خداوند، منحصر به کساني که مّتهم به کاستن آن 
شده اند، نبوده و توّسط شمار فراواني غیر از آنان نیز انجام شده و روشن است که تباني همه ي آنان 
بر کاستن آن به شکلي واحد، ممکن نیست. به عبارت دیگر، راویان کتاب خداوند از زمان پیامبر 
 تاکنون، همواره به تعدادي بوده اند که اجتماع آنان بر کاستن یا افزودن آن به صورتي واحد، 
ممکن نبوده و این از ضرورّیات عقلي و تجربي است. به عالوه، وقوع کاستي در کتاب خداوند، به 
معناي وقوع اشکال یا اختالف در آن است که طبیعتًا قابل مشاهده است، در حالي که هیچ اشکال 
یا اختالفي در آن مشهود نیست؛ بلکه متن آن، هماهنگ، متناسب و معقول است و از لحاظ ادبي و 
معنایي، نظیري ندارد و قابل معارضه نیست و این به معناي اعجاز آن است که صدور آن از خداوند 
و عدم تغییرش را اثبات مي کند؛ چراکه هر تغییري در آن، طبیعتًا به نظم آن آسیب مي رساند و 
هماهنگي، تناسب و معقولّیت آن را بر هم مي زند و اعجاز آن را مخدوش مي سازد، در حالي که 
ۚ َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد  َيَتَدبَُّروَن الُْقْراآَن  چنین اتّفاقي نیفتاده است؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأَفَلا 
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َغْيِر اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتَلاًفا َكِثيًرا؛1 »آیا پس در قرآن اندیشه نمي کنند؟! اگر آن از نزد غیر خداوند 

بود، حتمًا در آن اختالف بسیاري مي یافتند«! به عالوه، وقوع کاستي در آن، مستلزم وقوع قهري 
به صورت  اجزاء کاسته شده ي آن،  امکان هدایت شان است؛ چراکه  مسلمانان در گمراهي بدون 
متواتر روایت نشده است و با این وصف، تکمیل و اصالح آن براي مسلمانان ممکن نیست. از اینجا 
با همین صورت موجود آن، حّجت است؛ به این معنا که یقینًا  دانسته مي شود که کتاب خداوند 

نمایانگر اراده ي خداوند است. 

]حّجيت ظواهر و عمومات قرآن[
 هر چند به برخي مسلمانان نسبت داده شده است که مي پندارند، ظاهر کتاب خداوند حّجت 
نیست؛ به این معنا که غالبًا متبادر از عبارات آن، مراد جّدي خداوند نیست و به صورت مشّخص، 
عمومات آن، قابلّیت التزام را ندارد؛ چراکه کمتر موردي از آن، بوسیله ي سّنت تخصیص نخورده 
است و با این وصف، تمّسک به آن، بي فایده است، در حالي که این پندار، مبناي عقالیي ندارد؛ 
چراکه ظاهر عبارات عاقالن در میان آنان حّجت است و نشانگر مراد جّدي آنان شمرده مي شود و 
عمومات آن، لغو شمرده نمي شود، بلکه تا زمان ورود مخّصص، بر عمومّیت خود حمل مي شود و 
روشن است که خداوند نیز یکي از عاقالن، بلکه خالق و رئیس آنان است و با این وصف، ظاهر و 

عموم عبارات او از این قاعده مستثنا نیست. 

]عدم اختصاص فهم قرآن به گروهي از مردم[
به برخي از مسلمانان نیز نسبت داده شده است که کتاب خداوند را تنها براي گروه خاّصي از 
مسلمانان قابل فهم مي پندارند و براي دیگران قابل استفاده نمي دانند، در حالي که این پندار نیز بر 
خالف حس و وجدان است؛ چراکه کتاب خداوند، معّما نیست، بلکه به زبان عربي روشن و خطاب 
به عموم مردم نازل شده و تبعًا براي فهم آنان آسان گردیده و مناسب است؛ چنانکه فرموده است: 
َذا َبَياٌن لِلنَّاِس؛3  َذا لَِساٌن َعَربِيٌّ ُمِبيٌن؛2 »و این زبان عربي روشني است« و فرموده است: َهٰ َوَهٰ
ِكٍر؛4  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرنَا الُْقْراآَن لِلذِّ »این بیاني براي همه ي مردم است« و فرموده است: َولََقْد َيسَّ
»و بي گمان قرآن را براي یاد گرفتن آسان کردیم؛ پس آیا یادگیرنده اي هست؟!«. بل انصاف آن 
از  آنند، روشن تر است؛ چراکه  از گفتار کساني که در صدد روشن کردن  است که گفتار خداوند، 
فصاحت و بالغت بیشتري برخوردار است و مناسبت بیشتري با عقل مردم دارد و با این وصف، 

1 . نساء/ 82.
2 . نحل/ 103.

3 . اآل عمران/ 138.
4 . قمر/ 17.
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کسي که از فهم گفتار خداوند عاجز است، از فهم گفتار دیگران عاجزتر خواهد بود؛ چنانکه خداوند 
ۖ  َفِباأيِّ َحِديٍث َبْعَد اللَِّه َواآَياتِِه ُيْؤِمُنوَن؛1 »این آیات  فرموده است: تِْلَك اآَياُت اللَِّه نَْتلُوَها َعَلْيَك بِالَْحقِّ
خداوند است که بر تو به راستي مي خوانیم؛ پس به کدامین گفتار پس از خداوند و آیات او ایمان 
مي آورند؟!« و فرموده است: َوَمْن اأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديًثا؛2 »و چه کسي از خداوند راست گفتار تر 
َل اأْحَسَن الَْحِديِث؛3 »خداوند برترین گفتار را نازل کرد«! با این  است« و فرموده است: اللَُّه نَزَّ

وصف، روشن کردن گفتار خداوند با گفتار دیگران، مانند روشن کردن آفتاب با چراغ نفتي است! 
و  بشر  الفباي  سطح  تا  نزولش  سبب  به  خداوند،  گفتار  از  بخشي  که  است  آن  انصاف  آري، 
استفاده اش از الفاظ مشترک، به روشن شدن نیاز دارد، ولي این بخش از گفتار او نیز جز توّسط 
از  خودش قابل روشن شدن نیست؛ چراکه کسي جز خودش از مرادش آگاهي ندارد و تبعًا بشر 
روشن کردن گفتار او عاجز است. از این رو، بخشي از گفتار او که به روشن شدن نیاز دارد نیز، توّسط 
خود او و با بخش دیگري از گفتارش روشن شده است؛ مانند آیات متشابه آن که با آیات محکم آن 
روشن شده است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ُهَو الَِّذي اأنَْزَل َعَلْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه اآَياٌت ُمْحَكَماٌت 
از آن آیاتي  ُمَتَشابَِهاٌت ۖ؛4 »او کسي است که کتاب را بر تو فرو فرستاد؛  َواأَخُر  الِْكَتاِب  اأمُّ  ُهنَّ 

محکم اند که آن ها مبناي کتاب هستند و دیگرها متشابه اند«؛ چنانکه به عنوان نمونه، به صورتي 
متشابه فرموده است: ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة؛ اإِلَىٰ َربَِّها نَاِظَرٌة؛5 »روي هایي در آن روز شکفته اند؛ به 
سوي پروردگارشان نظاره گرند« و سپس براي روشن ساختن مراد خود، به صورتي محکم فرموده 
أْبَصاَر ۖ َوُهَو اللَِّطيُف الَْخِبيُر؛6 »دیدگان او را در نمي یابند و  أْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اْلا است: َلا تُْدِركُُه اْلا
او دیدگان را در مي یابد و او باریک بین آگاه است« و فرموده است: َقاَل َربِّ اأِرنِي اأنُْظْر اإِلَْيَكۚ  َقاَل 
لَْن َتَرانِي؛7 »گفت پروردگارا! نشانم بده که به تو نظر کنم! گفت: هرگز من را نخواهي دید«؛ یا 

به صورتي متشابه فرموده است: َيُد اللَِّه َفْوَق اأْيِديِهْم ۚ؛8 »دست خداوند بر روي دست هاي آنان 
است« و فرموده است: َفاأْيَنَما تَُولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَِّه ۚ؛9 »پس به هر جا روي نمایید آنجا روي خداوند 

1 . جاثية/ 6.
2 . نساء/ 87.
3 . زمر/ 23.

4 . اآل عمران/ 7.
5 . قيامة/ 22 و 23.

6 . اأنعام/ 103.
7 . اأعراف/ 143.

8 . فتح/ 10.
9 . بقرة/ 115.
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ُن َعَلى الَْعْرِش اْسَتَوٰى؛1 »بخشاینده بر تخت استوا یافت« و سپس  است« و فرموده است: الرَّْحَمٰ
براي روشن ساختن مراد خود، به صورتي محکم فرموده است: لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء ۖ؛2 »هیچ چیز 

چون مانند اویي نیست«!

]عدم امکان تعارض قرآن با عقل[
توّجه به این واقعّیت ضروري است که قرآن، به اقتضاء صدورش از خداوند، با عقل منافاتي ندارد؛ 
چراکه عقل نیز مانند قرآن، از خداوند صدور یافته است و میان آفریده هاي خداوند، به اقتضاء وحدت 
ِن ِمْن َتَفاُوٍت ۖ؛3 »در آفرینش  ْحَمٰ او، منافاتي نیست؛ چنانکه فرموده است: َما َتَرٰى ِفي َخْلِق الرَّ
بخشایشگر منافاتي نمي بیني«؛ همچنانکه خداوند خود عاقل است و کتاب خود را بر پیامبري عاقل 
نازل کرده و در آن عاقالن را مخاطب ساخته است و با این وصف، منافات آن با عقل ممکن نیست. 
بنابراین، فهم کتاب خداوند، بر پایه ي عقل ممکن است و برداشت از آن بر خالف عقل جایز نیست 
و به انحراف از مراد آن مي انجامد؛ چنانکه برخي اهل حدیث به سبب انکار حّجیت عقل و اعراض 
از آن، با استناد به سخنان خداوند درباره ي استوائش بر عرش، او را در جهت باال پنداشته اند و با 
استناد به برخي دیگر از سخنان او درباره ي »ید« و »وجه«، براي او دست و روي حقیقي تصّور 
کرده اند، در حالي که وجود جهت و جوارح حقیقي براي خداوند، بر خالف ضروري عقل است؛ زیرا 
وجود جهت و جوارح حقیقي، از خصوصّیات جسم است که فضایي را پر و فضایي را خالي مي کند 
و تجزیه و ترکیب مي پذیرد، در حالي که مسلّمًا خداوند جسم نیست و فضایي را پر و فضایي را 
خالي نمي کند و تجزیه و ترکیب نمي پذیرد. از این رو، بیشتر اهل حدیث، در اثر فشار عقلي ضعیفي 
از ناحیه ي کساني چون ابو الحسن اشعري )د.324ق(، ضمن تأکید بر وجود جهت و جوارح حقیقي 
براي خداوند، کیفّیت آن را براي خویش نامعلوم شمرده اند تا با این شیوه به زعم خود، از ورطه ي 
بیرون نمي آیند؛ زیرا  از ورطه ي جسم انگاري  این شیوه،  با  آیند؛ در حالي که  بیرون  جسم انگاري 
حقیقي شمردن جهت و جوارح براي خداوند، خواسته یا ناخواسته، گونه اي تعیین کیفّیت براي آن 
است و با این وصف، گفتن »بال کیف« پس از آن، مانند گفتن »حلوا« پس از خوردن زهر مار 
است که دهان را شیرین نمي کند! بل بي گمان این دیدگاه، همان جسم انگاري است که در میان 
الفاظي فریبنده و بي معنا پیچیده شده است؛ زیرا در قاموس عاقالن، جهت و جوارح حقیقي، جهت 
و جوارحي است که فضایي را پر و فضایي را خالي مي کند و تجزیه و ترکیب مي پذیرد و جهت و 

جوارحي که این خصوصّیت را ندارد، جهت و جوارح حقیقي نیست.

1 . طه/ 5.
2 . شوری/ 11.

3 . ملک/ 3.
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با این وصف، روشن است که مراد از »ید« براي خداوند، قدرت اوست؛ چنانکه فرموده است: 
أْيِد ۖ؛1 »و یاد کن بنده ي ما داود را که یدي داشت« یعني قدرتي داشت؛  َواْذكُْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا اْلا
با توّجه به اینکه داشتن دست حقیقي، امتیازي براي داود نبود؛ همچنانکه بیعت کنندگان با پیامبر 
 در زیر درخت، دستي حقیقي را بر روي دست هاي خود حس نمي کردند و تبعًا از عبارت َيُد 
اللَِّه َفْوَق اأْيِديِهْم ۚ،2 چیزي جز احاطه ي قدرت خداوند بر قدرت خویش را برداشت نمي نمودند و مراد 

ْكَراِم؛3  از »وجه« براي خداوند، ذات اوست؛ چنانکه فرموده است: َوَيْبَقىٰ َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجَلاِل َواْلاإِ
باقي  او  گرامي  و  شکوهمند  ذات  یعني  مي ماند«  باقي  پروردگارت  گرامي  و  شکوهمند  وجه  »و 
مي ماند؛ با توّجه به اینکه باقي ماندن روي او جداي از سایر جوارحش، معنا ندارد و فرموده است: 
َبَلىٰ َمْن اأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه اأْجُرُه ِعْنَد َربِِّه؛4 »آري، هر کس وجه خود را براي خداوند 
تسلیم کند، در حالي که نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش است« یعني ذات خود را براي 
خداوند تسلیم کند؛ با توجه به اینکه تسلیم کردن روي حقیقي براي او، معنا ندارد و مراد از »عرش« 
براي خداوند، تختي در باالي آسمان نیست که او بر روي آن نشسته باشد، بل همه ي خلقت اوست 
او  أْرَض ۖ؛5 »تخت  َواْلا َماَواِت  السَّ او بر آن احاطه دارد؛ چنانکه فرموده است: َوِسَع كُْرِسيُُّه  که 
همه ي آسمان ها و زمین را فراگرفته است« و فرموده است: َوَكاَن اللَُّه بُِكلِّ َشْيٍء ُمِحيًطا؛6 »و 
خداوند به هر چیزي محیط بوده است«! با این وصف، روشن است که چنین برداشتي، تنها مقتضاي 
عقل نیست، بلکه حاصل جمع میان سخنان خداوند در قرآن است؛ بلکه رأسًا متبادر از آن هاست؛ 
با توّجه به اینکه خداوند، قرآن را براي عاقالن نازل کرده است و عاقالن، جز این معاني را از آن 
برداشت نمي کنند؛ چراکه به اقتضاي سیرت خود، میان اجزاء مختلف آن جمع مي کنند و مراد جّدي 
آن از الفاظي مانند »ید«، »وجه« و »عرش« را به سادگي مي فهمند و چیزي جز معنایي متناسب 
با شأن خداوند را از آن ها برداشت نمي کنند. اشتباه در این زمینه، تنها براي کساني پیش مي آید که 
سفیه اند و سخنان عاقالن را در نمي یابند و روشن است که آنان، مخاطب قرآن نیستند و صالحّیت 
آَياِت لَِقْوٍم َيْفَقُهوَن؛7 »آیات  ْلَنا اْلا برداشت از آن را نیز ندارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َقْد َفصَّ
َيَكاُدوَن  َلا  الَْقْوِم  ُؤَلاِء  َهٰ را براي گروهي تفصیل داده ایم که در مي یابند« و فرموده است: َفَماِل 

1 . ص/ 17.
2 . فتح/ 10.

3 . رحمن/ 27.
4 . بقرة/ 112.
5 . بقرة/ 255.
6 . نساء/ 126.
7 . اأنعام/ 98.
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َيْفَقُهوَن َحِديًثا؛1 »پس این گروه را چه مي شود که نزدیک نیستند گفتاري را دریابند؟!«.

حاصل آنکه قرآن براي همه ي عاقالن و متناسب با عقل آنان نازل شده و تبعًا براي همه ي آنان 
قابل فهم و حّجت است، ولي سفهایي که از نعمت عقل محرومند یا از آن بهره نمي برند، قادر به 
فهم آن نیستند؛ نه به سبب غموضي در آن، بل به سبب سفاهتي در آنان که از نعمت عقل محرومند 

یا از آن بهره نمي برند و چنان کساني، به سرپرستي عاقالن نیازمندند.

]عدم اختصاص حّجيت قرآن به پيامبر[
آري، چیزي که به برخي از مسلمانان نسبت داده شده، عدم حّجیت قرآن جز براي پیامبر است؛ 
به این معنا که قرآن تنها براي آن حضرت نازل شده و تبعًا سّنت آن حضرت تنها منبع اسالم است، 
در حالي که این بر خالف محسوس و مشهود است؛ چراکه بیشتر آیات قرآن، خصوص آن حضرت 
را مخاطب نساخته، بلکه با تعبیر َيا اأيَُّها النَّاُس2 و َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا،3 عموم مردم و عموم 
مسلمانان را مخاطب ساخته و توّسط آن حضرت به عموم آنان ابالغ شده است، در حالي که طبیعتًا 
اگر براي خصوص آن حضرت نازل شده بود و براي دیگران حّجیت و فایده اي نداشت، ابالغ آن به 
آنان، واجب نبود، بلکه عبث و ناروا بود. به عالوه، چه قرآن براي خصوص آن حضرت نازل شده 
باشد و چه براي عموم مردم به شمول آن حضرت، سّنت آن حضرت با آن موافق است و با این 
وصف، تمّسک به قرآن منافاتي با تمّسک به سّنت آن حضرت ندارد. از این رو، خداوند به روشني 
َلاَة  ُكوَن بِالِْكَتاِب َواأَقاُموا الصَّ تمّسک به کتاب خویش را نیکو دانسته و فرموده است: َوالَِّذيَن ُيَمسِّ
اإِنَّا َلا نُِضيُع اأْجَر الُْمْصِلِحيَن؛4 »و کساني که به کتاب تمّسک مي جویند و نماز را بر پا داشتند، 

ما پاداش اصالح گران را ضایع نمي کنیم«! به عالوه، سّنت آن حضرت جز در مواردي اندک، به 
صورت متواتر روایت نشده است و با این وصف، تمّسک به آن، براي کساني که پس از آن حضرت 
آمده اند، مکفي نیست. با این حال، یکي از موارد متواتر آن، حدیث ثقلین است که بیش از سي تن 
از اصحاب او آن را روایت کرده اند و بر لزوم تمّسک به کتاب خدا پس از آن حضرت، داللت دارد. 

]عدم امکان نسخ قرآن با سنّت پيامبر[
از اینجا دانسته مي شود که رجوع به کتاب خداوند براي استنباط عقاید و احکام اسالم، ممکن 
و ضروري است و عقاید و احکامي که با نصوص آن منافات دارد، در اسالم نیست، اگرچه مستند 
به سّنت پیامبر باشد؛ چراکه سّنت پیامبر، گفتار و رفتار آن حضرت بر طبق قرآن است و ممکن 

1 . نساء/ 78.
2 . بقرة/ 21.

3 . بقرة/ 153.
4 . اأعراف/ 170.
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نیست که با قرآن منافات داشته باشد و صالحّیت نسخ قرآن را ندارد؛ چراکه قرآن، سخن خداوند 
است و پیامبر سزاوارتر است که مطیع سخن خداوند باشد و بر طبق آن سخن بگوید و عمل کند 
و اگر نیازي به نسخ قرآن باشد، خداوند به آن آگاه تر و سزاوارتر است و او آن را از طریق قرآن 
انجام مي دهد؛ چراکه قرآن متواتر است و به شرق و غرب جهان رسیده است، ولي سّنت پیامبر 
در غالب موارد متواتر نیست و به شرق و غرب جهان نرسیده است و با این وصف، نسخ قرآن با 
سّنت پیامبر، کافي نیست و غرض خداوند را حاصل نمي کند و تأخیر بیان از محّل حاجت شمرده 
مي شود. بنابراین، نسخ قرآن تنها با قرآن جایز است و با سّنت پیامبر جایز نیست و از این رو، واقع 

نیز نشده است. 
آري، در صورتي که روایت سّنت پیامبر به صورت متواتر و نشر آن در جهان مانند قرآن، بر 
باشد، هر چند  بوده و واقع شده  با آن جایز  باشد، ممکن است نسخ قرآن  بوده  مسلمانان واجب 
مسلمانان این کار را در رابطه با آن انجام نداده باشند؛ چراکه تقصیر آنان در روایت سّنت پیامبر 
به صورت متواتر و نشر آن در جهان مانند قرآن، مانع از نسخ قرآن با آن نمي شود، ولي انصاف 
آن است که روایت قرآن به صورت متواتر و نشر آن در جهان، بیش از آنکه حاصل اراده و اقدام 
مسلمانان بوده باشد، حاصل اراده و اقدام خداوند بوده و از خصوصّیات قرآن نشأت گرفته و توّسط 
ْكَر َواإِنَّا لَُه لََحاِفُظوَن؛1  لَْنا الذِّ پیامبر آغاز و مدیریت شده؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنَّا نَْحُن نَزَّ
»هرآینه ما خود قرآن را نازل کردیم و ما حتمًا آن را نگاهدار خواهیم بود«، در حالي که روایت 
سّنت پیامبر به صورت متواتر و نشر آن در جهان، از چنین استعدادي برخوردار نبوده و توّسط پیامبر 
نیز پا به پاي قرآن، آغاز و مدیریت نشده است. بنابراین، گویا هرگز قرار نبوده است که سّنت آن 
حضرت، حکمي معارض با قرآن را احداث نماید و از این رو، انگیزه اي براي روایت آن در ردیف 

قرآن، وجود نداشته است.

 ]عدم امکان تخصيص قرآن با سنّت پيامبر[
چراکه  نیست؛  جایز  پیامبر  سّنت  با  و  است  جایز  قرآن  با  تنها  نیز  قرآن  تخصیص  همچنانکه 
تخصیص، گونه اي نسخ است و نسخ قرآن با سّنت پیامبر جایز نیست؛ همچنانکه عاّم متواتر، با 
خاّص واحد تخصیص زده نمي شود و تخصیص چیزي که آشکار است با چیزي که پوشیده است، 
انصاف نیست، بلکه بر خالف سیرت عاقالن است؛ چراکه آنان، اعالنات عمومي خود را با اعالنات 
خصوصي تخصیص نمي زنند، بلکه با اعالنات عمومي تخصیص مي زنند و کسي که پس از اعالنات 
خصوصي، به مقتضاي اعالنات عمومي عمل مي کند را معذور مي دارند و روشن است که خداوند یکي از 
عاقالن، بلکه خالق و رئیس آنان است و با این وصف، تخصیص قرآن با سّنت پیامبر ممکن نیست؛ مگر 

1 . حجر/ 9.
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آنکه سّنتي متواتر و آشکار مانند قرآن باشد که در این صورت، تخصیص قرآن با آن ممکن است، 
ولي پوشیده نیست که چنین سّنتي وجود ندارد؛ زیرا مشهورترین روایاتي که در صدد تخصیص 
قرآن است، از تواتر و آشکاري قرآن برخوردار نیست و با این وصف، صالحّیت تخصیص قرآن را 
ندارد؛ با توّجه به اینکه در موارد تعارض، روایت ضعیف تر بر روایت قوي تر مقّدم نمي شود و سّنت، 
روایت ضعیف تر و قرآن، روایت قوي تر است. از اینجا دانسته مي شود که شأن سّنت پیامبر، نسخ یا 
تخصیص قرآن نیست، بل تبیین آن از طریق بیان موضوعات احکام و جزئیات تفاصیل آن است که 
ْكَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس  مستلزم نسخ یا تخصیص آن نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواأنَْزلَْنا اإِلَْيَك الذِّ
َل اإِلَْيِهْم َولََعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن؛1 »و قرآن را بر تو نازل کردیم تا براي مردم چیزي که بر آنان نازل  َما نُزِّ

شده است را تبیین کني و باشد که آنان اندیشه کنند« و نفرموده است که براي آنان نسخ کني یا 
تخصیص زني، بل فرموده است که براي آنان تبیین کني؛ مانند بیان رکعات نماز و کیفّیت آن و 
متعلّقات زکات و کّمّیت آن و شرایط حج و مناسک آن و تعداد اولي األمر و مصادیق آن و روشن 

است که هیچ یک از این موارد، نسخ یا تخصیص قرآن نیست. 

]عدم امکان تعميم قرآن با سنّت پيامبر[
وانگهي از عدم امکان تخصیص قرآن با سّنت پیامبر، عدم امکان تعمیم آن با سّنت او معلوم 
مي شود؛ چراکه تعمیم حکم، گونه اي نسخ و تخصیص آن است؛ با توّجه به اینکه اختصاص آن به 
موضوعش را نسخ مي کند و تخصیص مي زند؛ مانند تعمیم اطعمه ي حرام در قرآن با وجود آنکه 
صریح در اختصاص است به اطعمه ي فراوان دیگر؛ چنانکه خداوند فرموده است: قُْل َلا اأِجُد ِفي 
نَُّه ِرْجٌس  ًما َعَلىٰ َطاِعٍم َيْطَعُمُه اإِلَّا اأْن َيُكوَن َمْيَتًة اأْو َدًما َمْسُفوًحا اأْو لَْحَم ِخْنِزيٍر َفاإِ َما اأوِحَي اإِلَيَّ ُمَحرَّ

اأْو ِفْسًقا اأِهلَّ لَِغْيِر اللَِّه بِِه ۚ؛2 »بگو در چیزي که به من وحي شده است چیزي که بر خورنده ي آن 

حرام باشد را نمي یابم مگر آنکه مرداري یا خوني ریخته شده یا گوشت خوکي باشد که پلید است یا 
فسقي باشد که نام غیر خداوند بر آن برده شده است«! روشن است که خداوند فراموش کار نیست و 
تبعًا طعام دیگري را به سبب فراموش کردن آن، از قلم نینداخته است؛ چنانکه فرموده است: َوَما 
َكاَن َربَُّك نَِسيًّا؛3 »و پروردگارت فراموش کار نیست« و با این وصف، تعمیم این اطعمه ي چهارگانه 

به ده ها اطعمه ي دیگر از طریق سّنت پیامبر که نوعًا غیر متواتر و در دسترس شمار محدودي از 
مردم است، معقول نیست و بر خالف عدل و لطف خداوند است؛ مگر آنکه از باب ذکر اطعمه ي 
مکروه براي تنّزه باشد؛ چراکه در این صورت، تعارضي میان آن دو نیست؛ یا در موردي، حکم قرآن، 

1 . نحل/ 44.
2 . اأنعام/ 145.
3 . مريم/ 64.
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الَْخَبائَِث؛1 »و چیزهاي  َعَلْيِهُم  ُم  کلّي و مّتکي به مالک باشد، مانند آنکه فرموده است: َوُيَحرِّ
خبیث را بر آنان حرام مي کند« که در این صورت، حکم سّنت پیامبر، در واقع تعمیم حکم قرآن 
نیست، بل ارشاد به مصادیق دیگر آن با لحاظ وحدت مالک آن هاست که در صورت قطع به وجود 
مالک در آن ها، قابل التزام است؛ مانند حرمت همه ي نجاسات که قطع به خباثت شان وجود دارد، 
از قبیل فضله ي آدمي؛ هر چند در کنار اطعمه ي چهارگانه ذکر نشده و اصل، اختصاص خباثت به 
آن هاست، تا جایي که بعید نیست خوردن چیزهایي جز آن ها، نامطلوب باشد نه نامشروع؛ چنانکه 
خوردن چیزهاي گندیده و تلخ، حرام نیست، بلکه نامطلوب است و با ذائقه ي بیشتر مردم نمي سازد. 

]لزوم عرضه ي روايات به قرآن[
از اینجا دانسته مي شود که نسخ یا تخصیص یا تعمیم قرآن به وسیله ي سّنت واقع نشده است و 
تبعًا روایاتي که کاّل یا جزئًا معارض با قرآن هستند، قابل قبول نیستند و از سّنت شمرده نمي شوند؛ 
مانند روایاتي که وجوب عّده در پي هر طالق را با تجویز سه طالق در مجلس نسخ مي کنند و 
جواز استمتاع از زنان و نکاح با زنان اهل کتاب را با تحریم آن دو نسخ مي کنند و روایاتي که عدم 
امکان رؤیت خداوند با چشم را به دنیا تخصیص مي دهند و حرمت گرایش به ظالمان را به غیر 
حاکم تخصیص مي دهند و جریان میراث بر خویشاوندان را به غیر قاتل تخصیص مي دهند و حلّیت 
طعام اهل کتاب را به حبوبات تخصیص مي دهند و حلّیت نکاح با زنان اهل کتاب را به نکاح متعه 
تخصیص مي دهند و حرمت اطعمه ي چهارگانه را به حرمت حیواناتي جز خوک تعمیم مي دهند و 
روایاتي دیگر از این دست. روشن است که هیچ یک از این روایات معارض با قرآن، نمي توانند از 
پیامبر صادر شده باشند، مگر از باب استحباب یا تنزیه، به عنوان احکامي غیر الزامي در مواردي که 
قابلّیت آن را دارند؛ زیرا مستحب یا مکروه شمردن چیزي که قرآن آن را مباح شمرده است بدون 
واجب یا حرام ساختن آن به نحو کلّي یا جزئي، نسخ یا تخصیص قرآن شمرده نمي شود؛ با توّجه 
به اینکه کراهت یا استحباب مباح، منافاتي با اباحه ي آن ندارد و التزام به آن و تبعًا آگاهي از آن 
ضروري نیست. از اینجا دانسته مي شود که عرضه ي روایات به قرآن، در موارد محدودي که اتکاء 
به آن ها جایز است، ضرورت دارد؛ چراکه موافقت یا عدم مخالفت  آن ها با قرآن، پیش شرط صّحت 
آن هاست و روایتي که با قرآن ضّدیت دارد، اگر چه به زعم اهل حدیث صحیح باشد، قابل التزام 
نیست؛ چراکه مبناي صّحت روایت، اوهام اهل حدیث نیست، بل اطمینان عقلي به صدور آن است 

که در صورت منافات آن با قرآن، حاصل نمي شود.

پيامبر خداوند
دومین منبع اسالم، پیامبر خداوند است و او کسي است که خداوند اراده ي خود را به صورت 

1 . اأعراف/ 157.
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خصوصي براي او ظاهر کرده و او را به اظهار آن براي دیگران مکلّف ساخته است؛ با توّجه به اینکه 
همگان، به آگاهي از اراده ي خداوند احتیاج دارند تا با عمل بر طبق آن، به کمال خود دست یابند و 
براي آگاهي از آن، راهي جز ارتباط با خداوند ندارند، در حالي که قادر به برقرار کردن آن از جانب 
خود نیستند و به همین سبب، بر خداوند واجب است که از جانب خود، دست کم با یکي از آنان 
ارتباط برقرار کند و او را از اراده ي خود آگاه گرداند و به آگاه ساختن دیگران از آن، مکلّف نماید و او 
به این اعتبار، »نبّي« به معناي آگاه کننده نامیده مي شود و واپسین نبي در جهان، محّمد  بوده 
ٌد اأَبا اأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم  است؛ چنانکه به حکم عقل ثابت شده و خداوند فرموده است: َما َكاَن ُمَحمَّ
فرستاده ي  ولي  نیست،  مردان شما  از  پدر هیچ یک  ؛1 »محّمد  يَنۗ النَِّبيِّ َوَخاَتَم  اللَِّه  َرُسوَل  َولَِٰكْن 

خداوند و واپسین پیامبران است« و او کسي است که خداوند کتاب خود را بر او نازل کرده و او را در 
رابطه با آن، به سه کار تکلیف نموده است: خواندن، تبیین و تطبیق آن براي مردم؛ چنانکه فرموده 
ٍة َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلَها اأَمٌم لَِتْتلَُو َعَلْيِهُم الَِّذي اأْوَحْيَنا اإِلَْيَك؛2 »بدین سان  است: َكَذٰلَِك اأْرَسْلَناَك ِفي اأمَّ
تو را در اّمتي فرستادیم که پیش از آن اّمت هایي گذشتند تا چیزي که به تو وحي کردیم را برایشان 
َل اإِلَْيِهْم؛3 »و ذکر را بر تو نازل  ْكَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ بخواني« و فرموده است: َواأنَْزلَْنا اإِلَْيَك الذِّ
کردیم تا براي مردم چیزي که برایشان نازل شده است را تبیین کني« و فرموده است: َفاْحُكْم 

َبْيَنُهْم بَِما اأنَْزَل اللَُّه ۖ؛4 »پس میانشان بنا بر چیزي که خداوند نازل کرد، حکم بران«!  

]شؤون پيامبر خداوند[
بنابراین، پیامبر خداوند، پیش از هر چیز، واسطه ي در تبلیغ احکام خداوند از طریق خواندن و تبیین 
کتاب اوست و این شأن اصلي او و معناي پیامبري است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َما َعَلى 
الرَُّسوِل اإِلَّا الَْبَلاُغ ۗ؛5 »بر پیامبر جز تبلیغ نیست«؛ به این معنا که بر عهده ي او از آن حیث که 

پیامبر است، کاري جز تبلیغ احکام خداوند نیست، هر چند در مواردي که امام مردم قرار داده شده، از 
آن حیث که امام آنان است، واسطه ي در تطبیق احکام خداوند نیز شمرده مي شود؛ مانند ابراهیم  
که خداوند روزگاري پس از پیامبر ساختنش، او را امام مردم ساخت تا واسطه ي در تطبیق احکامش 
ۖ  َقاَل اإِنِّي َجاِعلَُك  ُهنَّ در میان آنان باشد؛ چنانکه فرموده است: َواإِِذ اْبَتَلىٰ اإِْبَراِهيَم َربُُّه بَِكِلَماٍت َفاأَتمَّ
لِلنَّاِس اإَِماًما ۖ؛6 »و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتي آزمود، پس آن ها را کامل کرد، گفت من 

1 . اأحزاب/ 40.
2 . رعد/ 30.
3 . نحل/ 44.
4 . مائدة/ 48.
5 . مائدة/ 99.
6 . بقرة/ 124.
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تو را امامي براي مردم مي سازم«! زیرا روشن است که صرف آگاهي مردم از احکام خداوند، براي 
رسیدن آنان به کمال کافي نیست و تطبیق احکام خداوند در میان آنان نیز براي آن ضروري است، 
در حالي که تطبیق احکام خداوند به طور کامل، به آگاهي کامل از موضوعات آن ها نیاز دارد که 
واقعّیاتي عیني و بیروني هستند و جز براي خداوند که به همه ي واقعّیات عیني و بیروني آگاهي دارد، 
ممکن نیست. به عالوه، بسیاري از احکام خداوند، ماهّیاتي عمومي و سیاسي دارند و تبعًا اجراي 
آن ها جز از طریق إعمال سلطه ممکن نیست، در حالي که إعمال سلطه به معناي حاکمّیت است 
که ذاتًا اختصاص به خداوند دارد و کسي جز او شایسته ي آن نیست. بنابراین، همچنانکه بر خداوند 
واجب است تا براي تبلیغ احکام خود واسطه اي قرار دهد، بر او واجب است که براي تطبیق احکام 
خود نیز واسطه اي قرار دهد؛ خصوصًا با توّجه به اینکه تعیین حکم بدون تعیین مجري براي آن، 
ضمانتي براي اجرا ندارد و وافي به مقصود نیست و از این رو، بر خالف سیرت عاقالن است؛ بل 
تعیین حکم بدون تعیین حاکم، به معناي وانهادن اجراي آن به اختیار مردم است که مانند وانهادن 
اجراي آن به بخت و اقبال شمرده مي شود؛ بل در واقع تکلیف مردم به کاري است که حّتي در 
صورت اختیار آن، در توان آنان نیست؛ چراکه اجراي آن به صورت کامل، به آگاهي کامل از موضوع 
آن نیازمند است که براي مردم به سبب جهل ذاتي شان، ممکن نیست و روشن است که اجراي آن 

به صورت ناقص نیز کفایت نمي کند.
با این وصف، سزاوارترین کس به وساطت در تطبیق احکام خداوند، واسطه ي در تبلیغ آن هاست؛ 
زیرا او تنها کسي است که با خداوند در ارتباط است و نخستین کسي است که از احکام او آگاهي 
یافته و تبعًا پیش از دیگران و بیش از آنان قادر است که از مصادیق خارجي آن ها آگاهي یابد. از 
این رو، قاطبه ي پیامبران خداوند، همچنانکه به تبلیغ احکام خداوند مکلّف بودند، به تطبیق آن ها 

در میان مردم نیز تکلیف داشتند و این هر دو شأن آنان بود. 
با این حال، به نظر مي رسد که مباشرت آنان در تطبیق احکام خداوند، بر خالف مباشرت آنان در 
تبلیغ احکام او، ضروري نیست، بلکه جایز است از طریق استنابت انجام شود؛ به این معنا که پیامبر 
براي تطبیق احکام خداوند و إعمال حاکمّیت او در زمین، نایبي را اختیار کند؛ مشروط به اینکه 
نایب او، مانند او توانایي این کار را داشته باشد؛ به این معنا که مانند او از احکام خداوند آگاهي 
داشته و از اشتباه در تطبیق آن ها مصون باشد؛ چراکه در غیر این صورت، واگذاردن این کار به 
او، غرض خداوند را حاصل نمي کند و جایز نیست، در حالي که شناخت کسي با این خصوصّیات، 
تنها براي خداوند ممکن است؛ چراکه آگاهي کامل از احکام خداوند و مصونّیت کامل از اشتباه در 
تطبیق آن ها، بر ظاهر کسي نوشته نشده و از امور باطني است و تبعًا براي کسي جز خداوند که 
عالم به غیب و شهادت است، معلوم نیست؛ چنانکه فرموده است: اأَولَْيَس اللَُّه بِاأْعَلَم بَِما ِفي ُصُدوِر 
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الَْعالَِميَن؛1 »آیا خداوند به چیزي که در سینه هاي جهانیان است آگاه تر نیست؟!« و فرموده است: 

َربُُّكْم اأْعَلُم بَِما ِفي نُُفوِسُكْم ۚ؛2 »پروردگارتان به چیزي که در درون شماست آگاه تر است« و 
فرموده است: َربُُّكْم اأْعَلُم بُِكْم ۖ؛3 »پروردگارتان به شما آگاه تر است« و فرموده است: اإِنَّ َربََّك 
ُهَو اأْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه ۖ َوُهَو اأْعَلُم بِالُْمْهَتِديَن؛4 »بي گمان پروردگارت آگاه تر است که چه 

کسي از راهش گمراه شده و او به راه یافتگان آگاه تر است« و فرموده است: َفَربُُّكْم اأْعَلُم بَِمْن ُهَو 
اأْهَدٰى َسِبيًلا؛5 »پس پروردگارتان به کسي که راه یافته تر است آگاه تر است« و فرموده است: َواللَُّه 

يَمانُِكْم ۚ؛6 »و خداوند به ایمان شما آگاه تر است« و فرموده است: ُهَو اأْعَلُم بَِمِن اتََّقىٰ؛7  اأْعَلُم بِاإِ

اِكِريَن؛8 »آیا  »او به کسي که تقوا پیشه کرد آگاه تر است« و فرموده است: األَْيَس اللَُّه بِاأْعَلَم بِالشَّ
خداوند به شاکران آگاه تر نیست؟!« و بر همین اساس، فرموده است: اللَُّه اأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل رَِسالََتُه ۗ؛9 
»خداوند آگاه تر است که رسالتش را در کجا قرار دهد«! بنابراین، تعیین نایب پیامبر در تطبیق احکام 
خداوند، در صورتي که ضرورت یا مصلحتي در تعیین نایب براي او باشد، تنها از خداوند ساخته است 
و تبعًا بر عهده ي اوست و او این کار را از طریق معّرفي نایب براي پیامبر و تکلیف او به معّرفي اش 

براي دیگران انجام مي دهد. 
او در  با وساطت  پیامبر در تطبیق احکام خداوند، منافاتي  البته روشن است که عدم مباشرت 
آن ندارد؛ چراکه مباشرت نایب او در آن، در حکم مباشرت اوست و استناد به وساطت او دارد؛ با 
توّجه به اینکه عاقالن، کارهاي خود را با دست خود یا از طریق گرفتن نایب انجام مي دهند و در 
هر دو صورت، انجام کارهاشان به آنان نسبت داده مي شود. چنانکه به عنوان نمونه، پیامبران بني 
اسرائیل تا پیش از داود  ، تنها مباشر در تبلیغ احکام خداوند بودند و به این اعتبار، »نبي« خوانده 
مي شدند و براي تطبیق احکام خداوند، کساني را به امر او، به نیابت از جانب خویش بر مي انگیختند 
لَِقْوِمِه  که به این اعتبار، »مِلک« نامیده مي شدند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواإِْذ َقاَل ُموَسىٰ 
اأَحًدا ِمَن  ُيْؤِت  لَْم  َما  َواآَتاكُْم  ُملُوًكا  اأنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم  ِفيُكْم  اإِْذ َجَعَل  َعَلْيُكْم  اللَِّه  نِْعَمَة  َقْوِم اْذكُُروا  َيا 

1 . عنکبوت/ 10.
2 . اإسراء/ 25.
3 . اإسراء/ 54.
4 . اأنعام/ 117.
5 . اإسراء/ 84.
6 . نساء/ 25.
7 . نجم/ 32.
8 . اأنعام/ 53.

9 . اأنعام/ 124.
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یاد کنید  بر خود  را  نعمت خداوند  به قومش گفت که اي قوم من!  الَْعالَِميَن؛1 »و چون موسي 

هنگامي که در میانتان پیامبراني قرار داد و شما را پادشاهاني ساخت و شما را چیزي داد که کسي از 
جهانیان را نداد«؛ همچنانکه گروهي از آنان به پیامبر خود پس از موسي  گفتند که براي تطبیق 
حکم جهاد در میانشان، پادشاهي از جانب خداوند برانگیزد؛ با توّجه به اینکه پیامبرشان تنها مباشر 
در تبلیغ احکام خداوند بود و مباشر در تطبیق احکام خداوند نبود و از این رو، خداوند براي آنان، 
طالوت را به عنوان »مِلک« و مباشر در تطبیق احکام خود، برانگیخت؛ چنانکه فرموده است: األَْم 
َتَر اإِلَى الَْمَلاإِ ِمْن َبِني اإِْسَرائِيَل ِمْن َبْعِد ُموَسىٰ اإِْذ َقالُوا لَِنِبيٍّ لَُهُم اْبَعْث لََنا َمِلًكا نَُقاتِْل ِفي َسِبيِل اللَِّه ۖ؛2 

»آیا گروهي از بني اسرائیل پس از موسي را ندیدي که به پیامبري برایشان گفتند براي ما پادشاهي 
برانگیز تا در راه خدا جهاد کنیم«، تا جایي که فرموده است: َوَقاَل لَُهْم نَِبيُُّهْم اإِنَّ اللََّه َقْد َبَعَث لَُكْم 
َطالُوَت َمِلًكا ۚ؛3 »و پیامبرشان به آنان گفت که خداوند طالوت را به عنوان پادشاه برایتان برانگیخته 

است«! به نظر مي رسد این روندي رایج در میان بني اسرائیل بود که خداوند دو کس را از میان آنان 
منصوب و معّرفي مي کرد: یکي به عنوان »نبي« براي مباشرت در تبلیغ احکامش و دیگري به عنوان 
»مِلک« براي مباشرت در تطبیق احکامش؛ تا آن گاه که نوبت به داود  رسید؛ پس خداوند نبّوت 
ْلَنا َبْعَض النَِّبيِّيَن َعَلىٰ َبْعٍض ۖ َواآَتْيَنا َداُووَد  و ُملک را در او جمع نمود؛ چنانکه فرموده است: َولََقْد َفضَّ
َزُبوًرا؛4 »و هرآینه برخي انبیا را بر برخي دیگر برتري دادیم و به داود زبوري بخشیدیم« و فرموده 
؛5 »و داود جالوت را کشت  ا َيَشاُءۗ است: َوَقَتَل َداُووُد َجالُوَت َواآَتاُه اللَُّه الُْمْلَك َوالِْحْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّ
و خداوند او را ُملک و حکمت داد و او را از هر چیزي که خواهد آموخت«؛ چنانکه او را به اعتبار 
مباشرتش در تطبیق احکام خداوند »خلیفه اي در زمین« نامیده و فرموده است: َيا َداُووُد اإِنَّا َجَعْلَناَك 
أْرِض َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس بِالَْحقِّ َوَلا َتتَِّبِع الَْهَوٰى َفُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ۚ؛6 »اي داود! ما تو  َخِليَفًة ِفي اْلا

را خلیفه اي در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم بران و از خواهش پیروي نکن که تو را 
از راه خداوند گمراه مي کند« و از اینجا دانسته مي شود که مباشر در تطبیق احکام خداوند، خلیفه ي او 
در زمین شمرده مي شود و مي تواند پیامبر نباشد، هر چند در این صورت الزم است که مانند طالوت، 
از جانب خداوند و توّسط پیامبرش معّرفي شده باشد و به همین سبب، نمي توان او را گواهي بر جدایي 

دین از سیاست دانست؛ چراکه سیاست او ناشي از دین پیامبر و مقّید به آن است.

1 . مائدة/ 20.
2 . بقرة/ 246.
3 . بقرة/ 247.
4 . اإسراء/ 55.
5 . بقرة/ 251.

6 . ص/26.
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حاصل آنکه خداوند، در میان مردم دو مباشر دارد که موضوعًا مي توانند مّتحد و مي توانند متغایر 
نامیده مي شود و دیگري مباشر در  او که »نبي« و »رسول«  تبلیغ احکام  باشند: یکي مباشر در 
تطبیق آن در میان آنان که »مِلک«، »امام« و »خلیفه ي خدا در زمین« نامیده مي شود؛ با توّجه 
به اینکه آنان در دو زمینه به هدایت خداوند نیازمندند: یکي در زمینه ي کلّي براي آگاهي از اراده ي 
خداوند که جنبه ي نظري دارد و در قالب آگاهي از احکام او تجلّي مي یابد و دیگري در زمینه ي 
جزئي براي آگاهي از متعلّق اراده ي خداوند که جنبه ي عملي دارد و در قالب آگاهي از موضوعات 

احکام او تجلّي مي یابد و مبناي حکومت الهي است.

]لزوم مراجعه ي مردم به پيامبر خداوند[
از اینجا دانسته مي شود که مراجعه ي به پیامبر، بر همه ي کساني که در زمان او هستند واجب 
است؛ چراکه آگاهي از حکم و موضوع حکم خداوند، بدون مراجعه ي به او ممکن نیست و مراجعه ي 
به عالوه، مقتضاي طبیعت، مراجعه ي  متعّذر است.  او هستند،  زمان  به همه ي کساني که در  او 
نیازمند به کسي است که قادر به تأمین نیاز اوست، نه مراجعه ي کسي که بي نیاز است به کسي که 
نیازمند اوست؛ چراکه نیازمند در صورت عدم مراجعه به بي نیاز، نابود مي شود، در حالي که بي نیاز 
بنابراین، بر همه ي مردم واجب است که به  نیازمند، آسیبي نمي بیند.  در صورت عدم مراجعه به 
پیامبر مراجعه کنند و بر پیامبر واجب نیست که به همه ي مردم مراجعه کند، بل براي او کافي است 
که پیامبري خود را به اطالع آنان برساند. آري، مراجعه ي همه ي آنان به او به صورت هم زمان، 
از آنجا که مستلزم حرج و اختالل نظام است، عقالیي نیست و براي آنان کافي است که با نوبت 
به او مراجعه کنند یا شماري از میان خود که خبرشان متواتر شمرده مي شود را براي مراجعه ي 
به او و خبر آوردن برایشان گسیل دارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَما َكاَن الُْمْؤِمُنوَن لَِيْنِفُروا 
يِن َولُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعوا اإِلَْيِهْم لََعلَُّهْم  ُهوا ِفي الدِّ َكافًَّة ۚ َفَلْوَلا نََفَر ِمْن كُلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفقَّ

َيْحَذُروَن؛1 »و مؤمنان کساني نبودند که همگي کوچ کنند، پس چرا از هر گروهي از آنان شماري 

کوچ نکردند تا درباره ي دین آگاهي بیندوزند و قوم خود را چون به نزدشان باز گشتند بیم دهند 
باشد که آنان هوشیار شوند؟!«.

]لزوم پذيرش مردم از پيامبر خداوند[ 
روشن است که لزوم مراجعه ي به پیامبر، مستلزم لزوم پذیرش از اوست؛ چراکه لزوم مراجعه ي 
به او بدون لزوم پذیرش از او، فایده اي ندارد. به عالوه، وساطت او در تبلیغ و تطبیق احکام، هنگامي 
معنا مي یابد که اطاعت از او در احکامي که تبلیغ و تطبیق مي کند، واجب باشد؛ از این رو، خداوند 

1 . توبة/ 122.



203

الم
اس

خت 
شنا

م؛ 
هار

 چ
ش

بخ

بازگشت به اسالم

ْذِن اللَِّه ۚ؛1 »و هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر  فرموده است: َوَما اأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل اإِلَّا لُِيَطاَع بِاإِ
براي آنکه به اذن خداوند اطاعت شود«؛ با توّجه به اینکه اطاعت از فرستاده، اطاعت از کسي است 
که او را فرستاده؛ چنانکه فرموده است: َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد اأَطاَع اللََّه ۖ؛2 »هر کس از فرستاده 
اطاعت کند، از خداوند اطاعت کرده است«؛ چراکه او، از نزد خود سخن نمي گوید، بلکه اراده ي 
خداوند را اظهار مي کند؛ چنانکه فرموده است: َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوٰى؛ اإِْن ُهَو اإِلَّا َوْحٌي ُيوَحىٰ؛3 »و 

از سر خواهش سخن نمي گوید؛ آن جز وحیي که مي شود نیست«! 

]لزوم عصمت پيامبر خداوند[
همچنانکه بر خداوند واجب است او را از نقصاني که مخّل در تبلیغ احکامش باشد، باز دارد؛ مانند 
فراموش کردن چیزي که خداوند براي او اظهار کرده؛ چنانکه فرموده است: َسُنْقِرئَُك َفَلا َتْنَسىٰ؛4 
»بر تو خواهیم خواند، پس فراموش نمي کني« و مانند تغییر دادن چیزي که خداوند براي او اظهار 
لَُه ِمْن تِْلَقاِء نَْفِسي ۖ؛5 »بگو من را نمي رسد  کرده؛ چنانکه فرموده است: قُْل َما َيُكوُن لِي اأْن اأَبدِّ
که آن را از پیش خودم تغییر دهم« و مانند بستن چیزي بر خداوند که براي او اظهار نکرده؛ چنانکه 
أَخْذنَا ِمْنُه بِالَْيِميِن؛6 »و اگر بر ما برخي گفته ها  أَقاِويِل؛ َلا َل َعَلْيَنا َبْعَض اْلا فرموده است: َولَْو َتَقوَّ
را مي بست؛ حتمًا او را با قدرت مي گرفتیم« و مانند خودداري کردن از تبلیغ برخي احکام خداوند؛ 
چنانکه فرموده است: َيا اأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما اأنِْزَل اإِلَْيَك ِمْن َربَِّك ۖ َواإِْن لَْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت رَِسالََتُه ۚ 
َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ۗ؛7 »اي پیامبر! چیزي که از جانب پروردگارت بر تو نازل شد را تبلیغ کن؛ 

چراکه اگر نکني، رسالت او را تبلیغ نکرده اي و خداوند تو را از مردم معصوم مي دارد« و مانند گرایش 
به ظالمان در تبلیغ احکام خداوند؛ چنانکه فرموده است: َولَْوَلا اأْن َثبَّْتَناَك لََقْد ِكْدَت َتْرَكُن اإِلَْيِهْم 
َشْيًئا َقِليًلا؛8 »و اگر نبود که تو را نگاه داشتیم نزدیک بود که اندکي به سوي آنان گرایش یابي« و 
مانند کارهایي که موجب فسق و مانع از اطمینان به خبر مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِْن 
َجاَءكُْم َفاِسٌق بَِنَباإٍ َفَتَبيَُّنوا؛9 »اگر فاسقي برایتان خبري آورد، بررسي کنید« و مانند تضییع عمدي 

1 . نساء/ 64.

2 . نساء/ 80.
3 . نجم/ 3 و 4.

4 . اأعلی/ 6.
5 . يونس/ 15.

6 . حاقّة/ 44 و 45.
7 . مائدة/ 67.
8 . اإسراء/ 74.

9 . حجرات/ 6.
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حقوق دیگران که ظلم شمرده مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: َلا َيَناُل َعْهِدي الظَّالِِميَن؛1 
»عهد من به ظالمان نمي رسد«؛ زیرا واسطه کردن کسي که به سبب ابتال به برخي از این موارد، 
قدرت یا اهلّیت تبلیغ احکام خداوند را ندارد براي تبلیغ آن ها، بر خالف حکمت و عدالت خداوند 

است و از او صادر نمي شود و این به معناي لزوم عصمت پیامبر است. 

]جواز سهو پيامبر خداوند[
هر چند انصافًا وقوع پیامبر در انواعي از سهو که اخاللي در تبلیغ احکام خداوند توّسط او نمي کند، 
منافي با عصمت او نیست؛ مانند فراموش کردن کارهاي شخصي یا اشتباه کردن در کارهاي مباح 
یا عجله کردن در کارهاي جایز یا عاجز شدن از کارهاي عادي یا بي خبر ماندن از چیزهاي غیر 
ضروري یا قصور نمودن در کارهاي غیر ارادي از قبیل خواب ماندن در اوقات بیداري؛ زیرا این قبیل 
کاستي ها، مقتضاي بشرّیت است که میان پیامبر و دیگران مشترک است؛ چنانکه خداوند فرموده 
است: قُْل اإِنََّما اأنَا َبَشٌر ِمْثلُُكْم؛2 »بگو من تنها بشري مانند شما هستم« و روشن است که برکنار 
بودن از این قبیل کاستي ها، تنها براي خداوند ممکن است که کامل حقیقي است و کاملي جز او 
وجود ندارد و تنها اوست که شایسته ي تنزیه است و پیامبران، خدایگاني مانند خداوند نیستند و مانند 
او تنزیه نمي شوند؛ چنانکه فرموده است: َوَلا َياأُْمَركُْم اأْن َتتَِّخُذوا الَْمَلائَِكَة َوالنَِّبيِّيَن اأْرَباًبا ۗ اأَياأُْمُركُْم 
بِالُْكْفِر َبْعَد اإِْذ اأنُْتْم ُمْسِلُموَن؛3 »و شما را امر نکند که فرشتگان و پیامبران را خدایگاني بگیرید؛ آیا 

شما را به کفر امر مي کند پس از آنکه شما مسلمان هستید؟!«؛ بل پیامبران انسان هایي هستند که 
به هر چیزي که یک انسان مي تواند و باید از آن آگاهي داشته باشد، آگاهي دارند و از هر چیزي 
که یک انسان مي تواند و باید از آن پرهیز کند، پرهیز مي کنند و با این وصف، غلّو درباره ي آنان 
با رساندنشان به جایي فراتر از استطاعت انسان که از هر گونه سهو، نسیان و غفلت منّزه پنداشته 
شوند، جایز نیست؛ همچنانکه تفریط درباره ي آنان با نسبت دادن کارهاي مخالف تقوا، حیا و عّفت، 

به دور از حقیقت و ناروا است. 
آري، ممکن است از برخي از آنان پیش از پیامبري شان، کارهایي ناشایست یا ظلم به خودشان، 
سر زده باشد که پیش از آغاز پیامبري شان، از آن توبه کرده باشند؛ مانند کاري که آدم  کرد، 
هنگامي که بر خالف نهي خداوند از میوه ي درخت خورد و کاري که موسي  کرد، هنگامي که 
مردي از دشمنانش را به جانب داري از دوست خود و بدون بررسي کشت؛ با توّجه به اینکه هر دو به 
ظلم بودن آن بر خودشان، اقرار داشتند؛ چنانکه آدم  گفت: َربََّنا َظَلْمَنا اأنُْفَسَنا َواإِْن لَْم َتْغِفْر لََنا 

1 . بقرة/ 124.
2 . کهف/ 110.

3 . اآل عمران/ 80.
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َوَتْرَحْمَنا لََنُكونَنَّ ِمَن الَْخاِسِريَن؛1 »پروردگارا! ما به خودمان ظلم کردیم و اگر ما را نیامرزي و رحم 

نکني حتمًا از زیان کاران خواهیم بود« و موسي  گفت: َربِّ اإِنِّي َظَلْمُت نَْفِسي َفاْغِفْر لِي َفَغَفَر 
لَُهۚ  اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُم؛2 »پروردگارا! بي گمان من به خودم ظلم کردم پس من را بیامرز! پس او 

را آمرزید؛ چراکه او آمرزنده ي مهربان است«؛ بل ممکن است از برخي شان در زمان پیامبري شان 
نیز، کاري ناشایست یا ظلم به خودشان، سر زده باشد که منافي با پیامبري شان نباشد و بي درنگ 
از آن توبه کرده باشند؛ مانند کاري که یونس  کرد، هنگامي که پس از اداي رسالت خود و 
ناامیدي از اجابت قومش، آنان را پیش از اذن خداوند ترک نمود؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَذا 
النُّوِن اإِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ اأْن لَْن نَْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدٰى ِفي الظُّلَُماِت اأْن َلا اإِلََٰه اإِلَّا اأنَْت ُسْبَحانََك اإِنِّي 

كُْنُت ِمَن الظَّالِِميَن؛3 »و صاحب ماهي هنگامي که با خشم بیرون رفت، پس پنداشت که بر او 

تنگ نمي گیریم، پس در تاریکي ها آواز داد که خدایي جز تو نیست، تو پاکیزه اي و من بي گمان از 
ستمکاران بودم« و مانند کاري که داود  کرد، هنگامي که با داشتن نود و نه زوجه، از برادرش 
خواست که یگانه زوجه اش را طالق دهد تا با او ازدواج کند؛ چنانکه خداوند با کنایه به او از قول 
نِي  َذا اأِخي لَُه تِْسٌع َوتِْسُعوَن نَْعَجًة َولَِي نَْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل اأْكِفْلِنيَها َوَعزَّ برادرش فرموده است: اإِنَّ َهٰ
ِفي الِْخَطاِب؛ َقاَل لََقْد َظَلَمَك بُِسَؤاِل نَْعَجِتَك اإِلَىٰ نَِعاِجِه ۖ؛4 »هرآینه این برادر من است که براي 

او نود و نه میش است، در حالي که براي من یک میش است، پس گفت که آن را به من واگذار و 
در سخن بر من فشار آورد؛ گفت بي گمان با خواستن یک میش تو با وجود میش هاي خود، به تو 
ستم کرده است« و مانند کاري که سلیمان  کرد، هنگامي که در وقت عصر به تیمار اسب هایي 
زیبا سرگرم شد و به سبب آن، یاد خداوند پیش از غروب آفتاب را فراموش کرد؛ چنانکه خداوند 
ِذْكِر  َعْن  الَْخْيِر  اأْحَبْبُت ُحبَّ  اإِنِّي  َفَقاَل  الِْجَياُد؛  اِفَناُت  الصَّ بِالَْعِشيِّ  َعَلْيِه  ُعِرَض  فرموده است: اإِْذ 
َربِّي َحتَّىٰ َتَواَرْت بِالِْحَجاِب؛5 »هنگامي که در عصرگاهان، اسب هایي نیکو بر او عرضه شد؛ پس 

گفت هرآینه من دوستي اسب را بر یاد پروردگارم پسندیدم تا آنکه آفتاب روي در حجاب کشید« 
و البته هیچ یک از این کارها که بي درنگ از آن توبه کردند، ربطي به تبلیغ احکام خداوند توّسط 
آنان نداشت و با این وصف، نمي توان آن را منافي با پیامبري آنان دانست؛ خصوصًا با توّجه به اینکه 
وجوب اطاعت از پیامبران، لزومًا به سبب عصمت آنان از این قبیل کارها نیست تا خللي در آن مانع 
از اطاعت آنان بشود، بل ممکن است به سبب امر خداوند به اطاعت از آنان باشد که مي تواند با نظر 

1 . اأعراف/ 23.

2 . قصص/ 16.
3 . اأنبياء/ 87.

4 . ص/ 23 و 24.

5 . ص/ 31 و 32.
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به سودمند بودن آن در مجموع و عذرآور بودن آن در موارد خطا باشد. آري، عذرآور بودن اطاعت 
از آنان، به تنهایي وافي به مقصود خداوند نیست؛ زیرا مقصود او به اقتضاي کمالش، نیل انسان به 
کمال اوست که با اطاعت حقیقي و نه تنها اطاعت ظاهري حاصل مي شود و با این وصف، امر و 
نهي آنان، چه خطایي از آنان سر زده باشد و چه خطایي از آنان سر نزده باشد، لزومًا مطابق با امر 
و نهي خداوند است و وجوب اطاعت از آن، به سبب همین انطباق است؛ چنانکه خداوند فرموده 
است: َوَما اآَتاكُُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه َفانَْتُهواۚ  َواتَُّقوا اللََّهۖ  اإِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعَقاِب؛1 »و هر 
چیزي که پیامبر به شما داد بگیرید و هر چیزي که پیامبر شما را از آن بازداشت وانهید و از خداوند 
بترسید؛ چراکه خداوند عقاب شدیدي دارد« و فرموده است: َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخالُِفوَن َعْن اأْمِرِه اأْن 
تُِصيَبُهْم ِفْتَنٌة اأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب األِيٌم؛2 »پس باید کساني که از امر او نافرماني مي کنند بترسند که 

آنان را فتنه اي برسد یا آنان را عذابي دردناک برسد«! 

 ]حّجيت سنّت پيامبر خداوند براي هميشه[
از اینجا دانسته مي شود که سّنت پیامبر خداوند، حّجت است و مراد از آن، گفتار و کردار اوست؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه اأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم 
آِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثيًرا؛3 »بي گمان براي شما در پیامبر خداوند الگویي نیکو براي هر کسي است  اْلا

که به خداوند و روز واپسین امید دارد و خداوند را بسیار یاد مي کند« و مراد از آن، گفتار و کرداري 
نیست که با عنوان »حدیث« به او نسبت داده مي شود؛ چراکه آن حاکي از گفتار و کردار اوست نه 
خود آن و تبعًا در صورتي که متواتر باشد، آن را اثبات مي کند و حّجت است و در صورتي که متواتر 
نباشد، آن را اثبات نمي کند و حّجت نیست؛ با توّجه به اینکه قطع به گفتار و کردار او، براي پیروي 
از آن ضروري است و با این حال، یا از طریق حس حاصل مي شود که دیدن و شنیدن است و یا از 
طریق لُب4 که تواتر است و ظّن به گفتار و کردار او که از طریق اخبار آحاد حاصل مي شود، حّجت 
نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمَن الَْحقِّ َشْيًئا ۚ؛5 »هرآینه ظن چیزي را 
از حق بي نیاز نمي کند«! بنابراین، گفتار و کردار پیامبر  براي هر کس که به آن قطع پیدا 
مي کند، حّجت است، چه در زمان آن حضرت بوده باشد و چه پس از او؛ زیرا احکام ابالغ شده توّسط 
هر پیامبر، ضرورتًا تا زمان ابالغ احکامي دیگر توّسط پیامبري پس از او، ثابت است، در حالي که 

1 . حشر/ 7.
2 . نور/ 63.

3 . اأحزاب/ 21.
4 . ]مفرد األباب، به معنای عقل[.

5 . يونس/ 36.
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بنا بر خبر قطعي خداوند، پس از محّمد  ، پیامبري نخواهد آمد تا احکام دیگري را ابالغ کند 
و با این وصف، احکام ابالغ شده توّسط او، ناگزیر تا روز قیامت ثابت است و این به معناي عدم 
وقوع هر گونه تبدیلي در آن هاست؛ چراکه تبدیل احکام خداوند، از سنخ تشریع آن هاست و تشریع 
آن ها، جز براي خداوند جایز نیست و تبعًا به واسطه ي کسي قابل تبلیغ است که با خداوند ارتباط 
پیامبرانه دارد، در حالي که چنین ارتباطي، بنا بر خبر قطعي خداوند، خاتمه یافته و غیر ممکن است 
و با این وصف، تبدیل احکام و تشریع آن ها پس از پیامبر خاتم ممکن نیست. از این رو، اسالم 
ماهّیت ثابتي دارد و در ذات خود تغّیر نمي پذیرد و حالل محّمد  تا روز قیامت حالل و حرام 

او تا روز قیامت حرام است.

]عدم امکان دسترسي به سنّت پيامبر خداوند پس از او[
آري، گفتار و کردار آن حضرت، عمدتًا براي اهل زمانش کاربرد داشته است؛ چراکه هر چند 
حّجیت آن ذاتًا مختّص به آنان نیست، عماًل براي کساني کاربرد دارد که به آن قطع مي یابند، در 
حالي که قطع به آن، با دیدن و شنیدن آن حاصل مي شود که براي اهل زمان آن ممکن است و 
براي آیندگان، ممکن نیست، مگر از طریق خبر متواتر که عقاًل افاده ي قطع مي کند؛ با توّجه به 
اینکه راویانش در هر طبقه به تعدادي هستند که اجتماعشان بر غلط و تباني شان بر کذب ممکن 
نیست و این دو تنها طریق بهره مندي از چیزي است که خداوند بر پیامبرش نازل کرده؛ چنانکه 
ْمَع  خود به آن تصریح کرده و فرموده است: اإِنَّ ِفي َذٰلَِك لَِذْكَرٰى لَِمْن َكاَن لَُه َقْلٌب اأْو األَْقى السَّ
َوُهَو َشِهيٌد؛1 »هرآینه در آن مایه ي تذّکري براي کسي است که براي او عقلي هست یا گوش فرا 

مي دارد در حالي که حاضر است« و با این وصف، براي کسي که به دلیلي عقلي مانند خبر متواتر 
پیامبر  یا دلیلي حّسي مانند تلّقي حضوري از آن حضرت دسترسي ندارد، مایه ي تذّکري از آن 
حضرت موجود نیست، در حالي که تلّقي حضوري از آن حضرت، براي آیندگان محال است و خبر 
متواتر آن حضرت نیز به قدر کافي به آنان نرسیده است و در بسیاري از ابواب علمي و عملي موجود 
نیست؛ زیرا اخباري که در بسیاري از ابواب علمي و عملي موجودند، واحدند و اخبار واحد، طبعًا 
افاده ي یقین نمي کنند؛ با توّجه به اینکه راویانشان در غالب موارد، از یک یا دو نفر بیشتر نیستند 
و تبعًا احتمال کذب، غلط و نسیان در آن ها وجود دارد و با این وصف، در بهترین حالت ممکن، 
موجب ظّن آیندگان مي شوند، در حالي که عدم حّجیت و کفایت ظن، از قواعد ضروري اسالم است. 
بنابراین، سّنت پیامبر  اگرچه براي همه ي مسلمانان حّجت است، تنها در دسترس اهل 
زمان آن حضرت قرار دارد و دسترسي آیندگان به آن به صورت یقیني، مقدور نیست؛ چنانکه خداوند 

1 . ق/ 37.
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فرموده است: َواأنَّىٰ لَُهُم التََّناُوُش ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد؛1 »و کجا مي توانند از جایي دور به آن دسترسي 
پیدا کنند؟!« و بر همین اساس، انذار آن حضرت را محدود به کساني شمرده که در زمان او زنده اند 
و فرموده است: لُِيْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا َوَيِحقَّ الَْقْوُل َعَلى الَْكاِفِريَن؛2 »تا کساني را بیم دهد که زنده اند 
و سخن بر کافران راست آید«؛ بل تذّکر آن حضرت را تنها براي کساني سودمند شمرده است که 
بنا بر عقل به خبر متواتر آن اخذ مي کنند یا بنا بر حّس به استماع حضوري آن راه مي یابند و فرموده 
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد؛3 »هرآینه در آن مایه ي  است: اإِنَّ ِفي َذٰلَِك لَِذْكَرٰى لَِمْن َكاَن لَُه َقْلٌب اأْو األَْقى السَّ
تذّکري براي کسي است که براي او عقلي هست یا گوش فرا مي دارد در حالي که حاضر است«، 
نه کساني که خبر آن را به صورت غیابي و از جایي دور مي شنوند و به آن حضرت نسبت مي دهند؛ 
َبِعيٍد؛4 »آنان از جایي دور ندا داده  َمَكاٍن  ِمْن  ُيَناَدْوَن  چنانکه به اعتراض فرموده است: اأولَِٰئَك 
مي شوند« و فرموده است: َوَيْقِذفُوَن بِالَْغْيِب ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد؛5 »و در غیاب از جایي دور نسبت 
مي دهند« و این در حالي است که خبر متواتر آن براي آیندگان کافي نیست و استماع حضوري آن 

براي آنان محال است و روشن است که این تنگنایي براي آنان شمرده مي شود.

]لزوم جعل خليفه اي براي پيامبر بر خداوند[ 
 ، از اینجا دانسته مي شود که جعل امکاني براي دسترسي یقیني آیندگان به سّنت پیامبر 
بر خداوند واجب است؛ چراکه نیاز به سّنت پیامبر  به اهل زمان آن حضرت محدود نیست 
بدون  آن حضرت،  زمان  اهل  مانند  نیز  آیندگان  اینکه  به  توجه  با  نیز مي شود؛  آیندگان  و شامل 
دسترسي یقیني به سّنت آن حضرت، به جزئّیات و مصادیق احکام خداوند یقین نمي یابند و بدون 
یقین به آن، قادر به اقامه ي اسالم به صورت خالص و کامل نیستند و تبعًا به کمال خود و رستگاري 
از زوال، نایل نمي شوند؛ در حالي که دسترسي یقیني آنان به سّنت پیامبر  ، به سبب عدم 
دسترسي آنان به آن حضرت و عدم روایت همه ي سّنت آن حضرت به صورت متواتر، براي آنان 
ممکن نیست و این براي آنان حّجتي بر خداوند شمرده مي شود؛ با توّجه به اینکه عدم دسترسي 
یقیني آنان به سّنت پیامبر  به رغم نیازشان به آن، به سبب اقدام و تقصیر خودشان نبوده، 
بلکه خداوند آنان را پس از پیامبر  پدید آورده و سّنت آن حضرت را مانند قرآن، مستعّد بقا 
نساخته و این بر خالف عدالت خداوند در حّق آنان است؛ مگر آنکه طریقي دیگر براي دسترسي 
یقیني آنان به سّنت پیامبر  قرار دهد و آن کسي از میان آنان است که او را از سّنت پیامبر  

1 . سباأ/ 52.

2 . يس/ 70.
3 . ق/ 37.

4 . فّصلت/ 44.
5 . سباأ/ 53.
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آگاه کرده و به آگاه ساختن آنان از آن مکلّف ساخته است.
روشن است که بدون قرار دادن چنین طریقي، ختم نبّوت به معناي وساطت در تبلیغ، وجهي 
ندارد و جایز نیست؛ چراکه هر چند نیاز به تشریع احکام جدید و تبعًا تبلیغ آن، قابلّیت ختم را دارد، 
نیاز به تبلیغ احکام پیشین براي آیندگان، نظیر تبلیغي که پیامبر  براي اهل زمان خود انجام 
داد، قابل ختم نیست و با این وصف، جعل واسطه اي براي تبلیغ احکام اسالم در هر قرني، واجب 
ِفيَها  اإِلَّا َخَلا  ٍة  اأمَّ است؛ چنانکه خداوند آن را در گذشته واجب شمرده و فرموده است: َواإِْن ِمْن 
نَِذيٌر؛1 »و هیچ اّمتي نبود مگر اینکه در آن بیم دهنده اي گذشت«؛ بلکه آن را در آینده نیز واجب 
َقْوٍم َهاٍد؛2 »جز این نیست که تو بیم دهنده اي  ۖ َولُِكلِّ  ُمْنِذٌر  اأنَْت  شمرده و فرموده است: اإِنََّما 
هستي و براي هر قومي راهنمایي است«! هر چند با توّجه به بقاي کتاب خداوند به عنوان متن 
احکام اسالم و عدم بقاي سّنت پیامبر به عنوان حاشیه ي بر آن، جعل واسطه اي براي تبلیغ سّنت 
پیامبر در هر قرني، کافي است و نیازي به جعل واسطه اي در تبلیغ احکام اسالم به نحوي که در 
گذشته مستلزم جعل پیامبر بود، نیست؛ زیرا تبلیغي که مستلزم جعل پیامبر است، عبارت از تبلیغ 
کتاب خداوند و سّنت پیامبر به عنوان تبیین کننده ي آن است، در حالي که تبلیغ کتاب خداوند، 
توّسط پیامبر  به نحوي انجام شده که به آیندگان مانند اهل زمان آن حضرت رسیده است؛ 
أنِْذَركُْم بِِه َوَمْن َبَلَغ ۚ؛3  َذا الُْقْراآُن لِا چنانکه خداوند از جانب آن حضرت فرموده است: َواأوِحَي اإِلَيَّ َهٰ
»و این قرآن به من وحي شد تا با آن شما و هر کس که به او مي رسد را انذار کنم«! با این وصف، 
تنها تبلیغ سّنت پیامبر به عنوان تبیین کننده ي کتاب خداوند، براي آیندگان مانند اهل زمان او انجام 
نشده و آن به تنهایي مستلزم جعل پیامبر نیست، بل کافي است که واسطه اي به عنوان جانشین 

پیامبر، براي تبلیغ سّنت او جعل شود. 
وانگهي اگر نیاز مردم به واسطه ي در تبلیغ احکام خداوند، با ختم تشریع خاتمه یافته باشد، نیاز آنان 
به واسطه ي در تطبیق احکام خداوند، تا روز قیامت باقي است و با این وصف، پس از پیامبر  که 
واسطه ي در تبلیغ و تطبیق احکام خداوند بود، وجود جانشیني براي او که به نیابت از جانب او، مباشر در 
تطبیق احکام خداوند باشد، ضروري است؛ چراکه نیاز به تطبیق احکام خداوند، بر خالف نیاز به تبلیغ آن 
که تابع نیاز به تشریع آن و موّقت است، دائمي است و تا هنگامي که دو نفر در زمین زندگي مي کنند، ادامه 
دارد، در حالي که تأمین آن، قاعدتاً از شؤون پیامبر است و تبعاً بر عهده ي اوست که براي مباشرت به آن 
بعد از مرگش، نایبي را معّرفي کند؛ همچنانکه بر عهده ي خداوند است این نایب را براي او تعیین 

1 . فاطر/ 24.
2 . رعد/ 7.

3 . اأنعام/ 19.
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نماید و او را به معّرفي اش براي مردم مکلّف سازد تا تطبیق احکام خداوند پس از او، ممکن بماند. 
البته روشن است که مباشرت در تطبیق احکام خداوند، مستلزم نبّوت نیست تا با ختم آن منافات 
داشته باشد؛ زیرا مباشر در تطبیق، تنها اجرا کننده ي احکامي است که از جانب خداوند تشریع و 
توّسط نبي، تبلیغ شده است و به ارتباط وحیاني با خداوند تا جایي که به تلّقي احکام او براي تبلیغ 
مربوط مي شود، نیازي ندارد. هر چند ارتباط وحیاني با خداوند تا جایي که به تلّقي احکام او براي 
تبلیغ مربوط نمي شود، به معناي نبّوت نیست و براي غیر نبي ممکن است؛ چنانکه به عنوان نمونه، 
اأمِّ  اإِلَىٰ  َواأْوَحْيَنا  است:  فرموده  نبود، وحي کرد؛ چنانکه  نبي  آنکه  با  مادر موسي   به  خداوند 
وُه اإِلَْيِك َوَجاِعلُوُه  َذا ِخْفِت َعَلْيِه َفاألِْقيِه ِفي الَْيمِّ َوَلا َتَخاِفي َوَلا َتْحَزنِي ۖ اإِنَّا َرادُّ ُموَسىٰ اأْن اأْرِضِعيِه ۖ َفاإِ

ِمَن الُْمْرَسِليَن؛1 »و به مادر موسي وحي کردیم که او را شیر بده، پس چون بر او ترسیدي او را در 

دریا بینداز و نترس و اندوه نخور، چراکه ما او را به تو بر مي گردانیم و از پیامبران قرارش مي دهیم« 
و به مریم  با آنکه نبي نبود، وحي کرد؛ چنانکه فرموده است: َواإِْذ َقالَِت الَْمَلائَِكُة َيا َمْرَيُم اإِنَّ 
َرِك َواْصَطَفاِك َعَلىٰ نَِساِء الَْعالَِميَن؛2 »و چون فرشتگان گفتند: اي مریم! هرآینه  اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهَّ

خداوند تو را اختیار کرد و پاکیزه ساخت و بر زنان جهانیان برگزید« و به ذو القرنین با آنکه نبّوت 
َتتَِّخَذ  اأْن  ا  َواإِمَّ َب  تَُعذِّ اأْن  ا  اإِمَّ الَْقْرنَْيِن  َذا  َيا  او ثابت نیست، وحي کرد؛ چنانکه فرموده است: قُْلَنا 
ِفيِهْم ُحْسًنا؛3 »گفتیم اي ذا القرنین یا اینکه تعذیب کني و یا اینکه در آنان نیکي پیش گیري« 

و به حواري ها با آنکه نبّوت آنان ثابت نیست، وحي کرد؛ چنانکه فرموده است: َواإِْذ اأْوَحْيُت اإِلَى 
الَْحَواِريِّيَن اأْن اآِمُنوا بِي َوبَِرُسولِي َقالُوا اآَمنَّا َواْشَهْد بِاأنََّنا ُمْسِلُموَن؛4 »و چون به حواري ها وحي کردم 

که به من و به پیامبرم ایمان آورید، گفتند که ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم« و روشن 
است که مراد از وحي او به آنان، تکلّم او با آنان به معناي إلقاء معاني مورد نظرش در حّس آنان 
بدون واسطه یا با واسطه ي فرشته است؛ چنانکه فرموده است: َوَما َكاَن لَِبَشٍر اأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه اإِلَّا 
ْذنِِه َما َيَشاُءۚ  اإِنَُّه َعِليٌّ َحِكيٌم؛5 »و هیچ بشري را  َوْحًيا اأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب اأْو ُيْرِسَل َرُسوًلا َفُيوِحَي بِاإِ

نرسد که خداوند با او تکلّم کند مگر به صورت وحیي یا از پس حجابي یا فرستاده اي را بفرستد پس 
به اذن او چیزي را که خواهد وحي نماید؛ چه آنکه او واالیي حکیم است« و با این وصف، صرف 
وحي، مستلزم نبّوت نیست؛ چراکه نبّوت، به معناي تلّقي حکم خداوند از خطاب او براي رساندن آن 
به دیگران است، در حالي که کساني چون مادر موسي، مریم، ذو القرنین و حواري ها، هر چند مورد 

1 . قصص/ 7.
2 . اآل عمران/ 42.

3 . کهف/ 86.
4 . مائدة/ 111.
5 . شوری/ 51.
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خطاب خداوند قرار گرفتند، حکمي از او براي رساندن به دیگران را تلّقي نکردند و از این رو، نبي 
نبودند. از اینجا دانسته مي شود که ختم نبّوت، مستلزم ختم وحي نیست و خطاب خداوند به مباشر 
در تطبیق احکامش پس از نبّي خاتم، به نحوي که مقتضي رساندنش به دیگران نباشد، ممکن 
ُل  است؛ چنانکه به روشني از آن خبر داده و فرموده است: اإِنَّ الَِّذيَن َقالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ
َعَلْيِهُم الَْمَلائَِكُة األَّا َتَخافُوا َوَلا َتْحَزنُوا َواأْبِشُروا بِالَْجنَِّة الَِّتي كُْنُتْم تُوَعُدوَن؛ نَْحُن اأْولَِياُؤكُْم ِفي الَْحَياِة 

ُعوَن؛1 »بي گمان کساني که گفتند  آِخَرِةۖ  َولَُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي اأنُْفُسُكْم َولَُكْم ِفيَها َما َتدَّ نَْيا َوِفي اْلا الدُّ

پروردگارمان خداوند است و سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل مي شوند که نترسید و 
اندوه نخورید و به بهشتي که وعده داده شدید، شادمان باشید! ما در زندگي دنیا و در آخرت دوستان 
شما هستیم و براي شما در آن هر چیزي است که خودهاتان خوش دارید و براي شما در آن هر 
چیزي است که درخواست مي کنید«، با توّجه به اینکه ظاهر در فرود آمدن و گفتگوي فرشتگان با 

آنان در زندگي دنیاست و فرد متیّقن از آنان، مباشر در تطبیق احکام خداوند به اذن اوست.
فارغ از این ها، روشن است که تنها خداوند از همه ي گفتار و کردار پیامبر  آگاه است؛ زیرا 
تنها اوست که حساب همه ي اعمال بندگانش را دارد و همه ي گفتارها و کردارهاي گذشتگان را 
ُبِر؛ َوكُلُّ َصِغيٍر َوَكِبيٍر ُمْسَتَطٌر؛2 »و هر  احصا کرده؛ چنانکه فرموده است: َوكُلُّ َشْيٍء َفَعلُوُه ِفي الزُّ
چیزي که انجام دادند در نامه هایي است و هر کوچک و بزرگي نوشته شده است«! بنابراین، کسي 
جز او قادر نیست که آیندگان را از همه ي سّنت پیامبر  آگاه سازد، در حالي که آنان بدون 
آگاهي از همه ي سّنت پیامبر  ، قادر به اقامه ي همه ي اسالم نیستند و با این وصف، بر خداوند 
واجب است که آنان را از همه ي سّنت پیامبر  آگاه سازد و این کاري است که از طریق جعل 
خلیفه اي براي پیامبر  ، انجام مي دهد؛ خلیفه اي که توّسط او و پیامبرش، از همه ي سّنت 

پیامبر  آگاه شده و به آگاه کردن دیگران از آن، تکلیف یافته است. 
آنان  رأي  و  ندارند  را  پیامبر  خلیفه ي  اختیار  مسلمانان، صالحّیت  که  دانسته مي شود  اینجا  از 
درباره ي او معتبر نیست و وظیفه ي آنان تنها شناخت و پذیرش خلیفه اي است که خداوند براي 
پیامبرش تعیین و بواسطه ي کتاب خود و خبر متواتر او به آنان معّرفي کرده است؛ چنانکه فرموده 
ا ُيْشِركُوَن؛3 »و  است: َوَربَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر ۗ َما َكاَن لَُهُم الِْخَيَرُة ۚ ُسْبَحاَن اللَِّه َوَتَعالَىٰ َعمَّ
پروردگارت هر چیزي که مي خواهد را مي آفریند و اختیار مي کند؛ آنان را اختیاري نیست؛ خداوند 
ِفيِه  ِكَتاٌب  لَُكْم  اأْم  است:  فرموده  و  مي دهند«  قرار  که شریک  است  چیزي  از  واالتر  و  پاک تر 
َتْدُرُسوَن؛ اإِنَّ لَُكْم ِفيِه لََما َتَخيَُّروَن؛ اأْم لَُكْم اأْيَماٌن َعَلْيَنا َبالَِغٌة اإِلَىٰ َيْوِم الِْقَياَمِةۙ  اإِنَّ لَُكْم لََما َتْحُكُموَن؛ 

1 . فّصلت/ 30 و 31.
2 . قمر/ 52 و 53.

3 . قصص/ 68.
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اأيُُّهْم بَِذٰلَِك َزِعيٌم؛1 »یا شما را کتابي است که در آن فرا مي گیرید، براي شما در آن هر  َسْلُهْم 

چیزي است که اختیار مي کنید؟! یا شما را بر ما سوگندهایي رسیده تا روز قیامت است که براي 
شما هر چیزي است که حکم مي کنید؟! از آنان بپرس که کدامشان آن را بر گردن مي گیرد؟!«. با 
این وصف، بیعت اهل حّل و عقد و وصّیت حاکم پیشین و تغلّب قهري و طرقي دیگر از این دست، 
هیچ یک موجب تحّقق خالفت پیامبر نمي شود و طریق آن محدود به نّص خداوند است و این از 

واضحات اسالم، بلکه همه ي ادیان الهي شمرده مي شود. 
حاصل آنکه شناخت یقیني از احکام خداوند، تنها با رجوع به کتاب خداوند و سّنت پیامبرش 
ممکن است و شناخت یقیني از سّنت پیامبرش، تنها با رجوع به خود آن حضرت براي کسي که به 
او یا خبر متواترش راه دارد و رجوع به خلیفه ي او براي کسي که به او یا خبر متواترش راه ندارد، 
ممکن است و با این وصف، مي توان گفت که شناخت یقیني از احکام خداوند، تنها با رجوع به 
خداوند و پیامبرش و خلفاء پیامبرش ممکن است و این مبناي سخن خداوند است که فرموده است: 
أْمِر ِمْنُكْم ۖ؛2 »اي کساني که ایمان آوردید!  َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اأِطيُعوا اللََّه َواأِطيُعوا الرَُّسوَل َواأولِي اْلا
از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر و فرمان داراني از خود اطاعت کنید«؛ با توّجه به اینکه اطاعت از 
فرمان داران مذکور، به اطاعت از پیامبر عطف شده و تبعًا در حکم آن است؛ به اعتبار اینکه آنان 
خلفاء پیامبر از جانب خداوندند و با اذن او به سّنت آن حضرت داللت مي کنند و هر کس از آنان 
اطاعت کند، در واقع از پیامبر اطاعت کرده است؛ چنانکه هر کس از پیامبر اطاعت کند، در واقع از 
خداوند اطاعت کرده است؛ چنانکه فرموده است: َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد اأَطاَع اللََّه ۖ؛3 »هر کس 
از خداوند اطاعت کرده است«؛ همچنانکه مفاد حدیث مشهوري است که  از پیامبر اطاعت کند، 
محّدثان مسلمان از آن حضرت روایت کرده اند و آن را صحیح و ثابت شمرده اند، با این مضمون که 
وا َعَلْيها بِالنَّواِجذ«؛4  ُکوا بِها َو َعضُّ »َعَلْيُکْم بُِسنَِّتي َو ُسنَِّة الُْخَلفاِء الّراِشِديَن الَْمْهِديِّيَن ِمْن َبْعِدي َفَتَمسَّ

1 . قلم/ 37 تا 40.
2 . نساء/ 59.
3 . نساء/ 80.

4 . البته اين فرازی از حديثی واحد و غير يقينی است که تنها يکی از اصحاب پيامبر  با نام عرباض بن 
ساريه از اآن حضرت روايت کرده است، ولی به سبب مطابقتش بر کتاب خداوند و خبر متواتر پيامبر و حکم 
عقل و در عين حال، صحيح بودنش از نظر اهل حديث، صرفاً به عنوان شاهدی از باب الزام ذکر شده است. 
برای اآگاهی از اآن، نگاه کن به: مسند اأحمد، ج4، ص126 و 127؛ سنن الدارمي، ج1، ص45؛ سنن ابن 
ماجة، ج1، ص16؛ سنن اأبي داود، ج2، ص393؛ سنن الترمذي، ج4، ص150؛ صحيح ابن حبان، ج1، 
ص179؛ ابن اأبي عاصم، کتاب السنة، ص29 و 30؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، ج1، ص96 و 97؛ 
بيهقي، السنن الکبری، ج10، ص114؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج1، ص28؛ همو، المعجم الکبير، ج18، 

ص246، 247، 248 و 249.
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»بر شما باد به سّنت من و سّنت خلفاء راشد و مهدي بعد از من، پس به آن تمّسک جویید و آن را 
با دندان بگیرید«؛ هر چند به اقتضاي عادت، آن را بر اوهام خود حمل کرده اند و با اهواء و آرزوهاي 

خود، تأویل نموده اند!
آري، شناخت یقیني از سّنت خلفاء پیامبر، مانند شناخت یقیني از سّنت آن حضرت، تنها از طریق 
حس و خبر متواتر ممکن است؛ زیرا چنانکه روشن شد، خبر واحد، هر چند بواسطه ي راویان ثقه و 
حافظ روایت شده باشد، با توجه به عدم عصمت آنان از سهو و غلط و نسیان، مفید قطع نیست؛ چه 
مربوط به عقاید باشد و چه مربوط به احکام و با این وصف، اخذ به آن، با وجود اینکه بسیار رایج 
است، مبنایي در اسالم ندارد. آري، خبر واحد براي اهل زمان پیامبر  و خلفاء او، غالبًا محفوف 
به قرائني است که صّحت یا عدم صّحت آن را قطعي مي کند و به عالوه، قابل اطالع و تصحیح 
توّسط آنان است و به همین سبب، خبر واحد از آنان، مي تواند براي اهل زمانشان حّجت باشد، هر چند 
براي آیندگان نمي تواند و آیندگان چاره اي جز رجوع به خلیفه ي زمانشان یا اخبار متواتر پیامبر  و 
خلفاء گذشته ي او، ندارند. خصوصًا با توجه به اینکه رأي مبتني بر اخبار آحاد یا فتواي قدما یا قول 
مشهور یا اجماع منقول یا قیاس برخي احکام با برخي دیگر، ارزشي براي آنان ندارد و نمي تواند 
مبناي عقیده یا عمل شان واقع شود؛ چراکه هیچ یک براي آنان مفید قطع نیست و چیزي که مفید 

قطع نیست، جایي در اسالم ندارد.

 ]جعل اهل بيت پيامبر به عنوان خليفه ي او[
از آنچه گذشت روشن شد که بر خداوند واجب است در هر زماني پس از پیامبر  ، کسي 
را از جانب خود به عنوان مِلک، امام و خلیفه ي در زمین بگمارد تا بواسطه ي او، یقین به همه ي سّنت 
پیامبر  را مانند یقین به همه ي قرآن، براي اهل هر زمان مانند اهل زمان پیامبر  ، 
ممکن سازد و تبعًا زمینه ي تطبیق احکام اسالم به طور خالص و کامل را براي همگان به نحو 
عادالنه، فراهم گرداند و روشن است که براي آگاهي از گماشته ي خداوند به این عنوان، چاره اي 
جز رجوع به خداوند نیست و رجوع به خداوند، از طریق رجوع به کتاب او و پیامبرش ممکن است؛ 
چراکه کتاب او و پیامبرش، نمایانگر قطعي اراده و فعل اوست؛ با این توضیح که رجوع به پیامبرش 
براي کساني که پس از زمان او هستند، بر خالف کساني که در زمان او به سر مي برند، تنها از 
طریق رجوع به خبر متواتر او ممکن است؛ چراکه تنها خبر متواتر او، نمایانگر قطعي اراده و فعل 

اوست و خبر واحد او، قطع به اراده و فعل او پدید نمي آورد. 
اما انصاف آن است که رجوع به کتاب خداوند و خبر متواتر پیامبرش، هرگاه در روشنایي عقل 
و بر کنار از موانع شناختي مانند تقلید، تعّصب و اهواء نفساني باشد، مستلزم قطع به این است که 
خداوند، اهل بیت پیامبرش را به عنوان مِلک، امام و خلیفه ي در زمین گماشته است؛ چنانکه در 
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کتاب خداوند به روشنی خطاب به آنان آمده است: اإِنََّما ُيِريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس اأْهَل الَْبْيِت 
َركُْم َتْطِهيًرا؛1 »جز این نیست که خداوند اراده دارد تا هر گونه ناپاکی را از شما اهل بیت  َوُيَطهِّ

بزداید و شما را به طور کامل پاک گرداند«؛ با توّجه به اینکه مراد خداوند از »رجس« در اینجا، 
نمی تواند آلودگی ماّدی و ظاهری باشد، بلکه آلودگی معنوی و باطنی است؛ چنانکه خداوند آن را در 
این معنا به کار برده و فرموده است: َكَذٰلَِك َيْجَعُل اللَُّه الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن؛2 »این گونه 
خداوند رجس را بر کسانی قرار می دهد که ایمان نمی آورند« و فرموده است: َوَيْجَعُل الرِّْجَس َعَلى 
الَِّذيَن َلا َيْعِقلُوَن؛3 »و رجس را بر کسانی قرار می دهد که عقل را به کار نمی بندند« و روشن است 

که رجس ناشی از عدم ایمان و تعّقل، ماّدی و ظاهری نیست، بلکه معنوی و باطنی است و طهارت 
کامل ماّدی و ظاهری، نه ممکن است و نه ارزش چندانی دارد. همچنانکه مراد از اراده ی خداوند در 
خصوص اهل بیت، اراده ای حتمی و تکوینی است، نه غیر حتمی و تشریعی؛ چنانکه فرموده است: 
اإِنََّما اأْمُرُه اإَِذا اأَراَد َشْيًئا اأْن َيُقوَل لَُه كُْن َفَيُكوُن؛4 »کار او جز این نیست که چون چیزی را اراده کند 
به آن بفرماید باش پس می باشد«؛ چراکه اراده ی غیر حتمی و تشریعی او، انحصاری به اهل بیت 
پیامبر  ندارد و شامل همگان است و با این وصف، منحصر شمردن آن به آنان با حرف حصر، 
وجهی ندارد، بلکه بر خالف واقعّیت است؛ همچنانکه مّنت نهادن بر آنان به سبب آن، بر خالف 
مّنت نهادن عاقالن است که به سبب تخصیص کسی به خیری بر او مّنت می نهند؛ چنانکه خداوند 
فرموده است: َواللَُّه َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُءۚ  َواللَُّه ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم؛5 »و خداوند هر کس را که 

بخواهد به رحمت خود مختص می گرداند و خداوند دارای فضل بزرگ است«! 
، به طور حتم از هر گونه ناپاکی معنوی و باطنی  از اینجا دانسته می شود که اهل بیت پیامبر 
مانند جهل و عصیان و ظلم و عدوان، پاکیزه شده اند و به همین سبب، خداوند در کتاب خود، موّدت 
ۗ؛6 »بگو از شما  َة ِفي الُْقْرَبىٰ  آنان را واجب ساخته و فرموده است: قُْل َلا اأْساألُُكْم َعَلْيِه اأْجًرا اإِلَّا الَْمَودَّ
مزدی نمی طلبم مگر مّودت درباره ی نزدیکانم را«؛ در حالی که موّدت اهل جهل و عصیان و ظلم و 
عدوان را در کتاب خود حرام ساخته و فرموده است: َواأْعِرْض َعِن الَْجاِهِليَن؛7 »و از جاهالن روی 

1 . اأحزاب/ 33.
2 . اأنعام/ 125.
3 . یونس/ 100.

4 . یس/ 82.
5 . بقرة/ 105.
6 . شوری/ 23.

7 . اأعراف/ 199. 
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ُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن اأْولَِياَء  بگیر« و فرموده است: َوَلا َتْرَكُنوا اإِلَى الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ
ثُمَّ َلا تُْنَصُروَن؛1 »و به کساني که ظلم کردند نگرایید که شما را آتش مي گیرد و براي شما جز 

َتتَِّخُذوا  َلا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  اأيَُّها  خداوند سرپرستي نیست سپس یاري نمي شوید« و فرموده است: َيا 
ِة؛2 »اي کساني که ایمان آوردید! دشمن من و دشمن  كُْم اأْولَِياَء تُْلُقوَن اإِلَْيِهْم بِالَْمَودَّ ي َوَعُدوَّ َعُدوِّ

خود را سرپرستاني نگیرید که به سوي آنان موّدت اندازید« و فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا َلا 
َتَتَولَّْوا َقْوًما َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم؛3 »اي کساني که ایمان آوردید! گروهي که خداوند بر آنان خشم 

وَن َمْن َحادَّ  آِخِر ُيَوادُّ گرفت را دوست نگیرید« و فرموده است: َلا َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالَْيْوِم اْلا
اللََّه َوَرُسولَُه؛4 »گروهي که به خداوند و روز واپسین ایمان دارند را نمي یابي که به کسي که با خدا 

و پیامبرش دشمني مي ورزد موّدت ورزند«! بل برائت از چنین کساني که ضّد موّدت آنان است را 
واجب ساخته و فرموده است: َقْد َكانَْت لَُكْم اأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي اإِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه اإِْذ َقالُوا لَِقْوِمِهْم اإِنَّا 
ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َكَفْرنَا بُِكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم الَْعَداَوُة َوالَْبْغَضاُء اأَبًدا َحتَّىٰ تُْؤِمُنوا  ُبَراآُء ِمْنُكْم َوِممَّ

بِاللَِّه َوْحَدُه؛5 »بي گمان براي شما الگویي نیکو در ابراهیم و کساني است که با او بودند هنگامي 

که به قومشان گفتند ما از شما و از چیزي که جز خداوند مي پرستید بیزاریم، به شما کافر شدیم 
و میان ما و شما براي همیشه دشمني و کینه پدیدار شد تا آنکه به خداوند یگانه ایمان آورید« و 
اأ ِمْنُه ۚ؛6 »پس چون براي او روشن شد که او دشمن  ا َتَبيََّن لَُه اأنَُّه َعُدوٌّ لِلَِّه َتَبرَّ فرموده است: َفَلمَّ
ِمْنُهْم  اأ  َفَنَتَبرَّ ًة  لََنا َكرَّ اأنَّ  لَْو  اتََّبُعوا  الَِّذيَن  خداوند است، از او بیزاري جست« و فرموده است: َوَقاَل 
ُءوا ِمنَّا ۗ؛7 »و کساني که پیروي کردند گویند که اگر براي ما بازگشتي بود از آنان بیزاري  َكَما َتَبرَّ

ا  مي جستیم همان طور که آنان از ما بیزاري جستند« و فرموده است: َفاإِْن َعَصْوَك َفُقْل اإِنِّي َبِريٌء ِممَّ
َتْعَملُوَن؛8 »پس اگر تو را معصیت کردند بگو من از کاري که مي کنید بیزارم« و فرموده است: َواأنَا 

ا تُْجِرُموَن؛9 »و من از جرمي که مي کنید بیزارم« و این آشکارا به معناي آن است که اهل  َبِريٌء ِممَّ

بیت پیامبرش، از چنین کساني نیستند و از چنین کارهایي پیراسته اند؛ بل خداوند آشکارا هر کسي 

1 . هود/ 113.

2 . ممتحنة/ 1.
3 . ممتحنة/ 13.
4 . مجادلة/ 22.
5 . ممتحنة/ 4.
6 . توبة/ 114.
7 . بقرة/ 167.

8 . شعراء/ 216.
9 . هود/ 35.
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که عمل غیر صالحي داشته باشد را از اهل بیت پیامبرانش خارج ساخته و از باب نمونه، خطاب به 
نوح   با اشاره به فرزندش فرموده است: َقاَل َيا نُوُح اإِنَُّه لَْيَس ِمْن اأْهِلَك ۖ اإِنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصالٍِح ۖ َفَلا 
َتْساألِْن َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم ۖ اإِنِّي اأِعُظَك اأْن َتُكوَن ِمَن الَْجاِهِليَن؛1 »گفت اي نوح! او از اهل تو نیست، او 

عملي غیر صالح دارد، پس از من چیزي که به آن علمي نداري نخواه؛ من تو را پند مي دهم که مبادا از 
جاهالن باشي«! این به آن معناست که هر کس عملي غیر صالح داشته باشد، هر چند از خویشاوندان 
پیامبر باشد، از اهل بیت او شمرده نمي شود و تبعاً کساني که از اهل بیت او شمرده مي شوند، عملي غیر 
صالح ندارند و این به سادگي مستفاد از سخنان خداوند در قرآن و خبر او از طهارت معنوي و باطني 
آنان و وجوب موّدت شان بر مسلمانان است. با این وصف، روشن است که اطاعت از آنان، به اقتضاي 
طهارت قطعي شان از هر نقصاني در تبلیغ سّنت پیامبر و تطبیق احکام اسالم، جایز است و این امري 

معقول و واضح است، تا جایي که انکار آن، چیزي جز مجادله در آیات خداوند نیست.
همچنانکه در خبر متواتر پیامبر خداوند، به تأکید و به انحاء مختلف آمده است: »اإنّي تاِرٌک ِفيُکُم 
ْکُتْم بِِهما لَْن َتِضلُّوا َبعِدي: ِکتاَب اللِّه َو ِعتَرتي اأْهَل َبْيِتي و اإنَُّهَما لَن َيفَتِرَقا  الَْخِليَفَتْيِن ما اإْن َتَمسَّ

َحتَّي َيِرَدا َعَليَّ الَْحوَض َفانُْظُروا َکْيَف َتْخلُُفوني ِفيِهما«؛ »هرآینه من در میان شما دو خلیفه بر جاي 

مي گذارم که اگر به آن دو تمّسک جویید هرگز پس از من گمراه نمي شوید: کتاب خداوند و عترت 
من که اهل بیتم هستند و هرآینه آن دو هرگز از هم جدایي نمي پذیرند تا آن گاه که نزد حوض بر 
من وارد شوند، پس بنگرید که پس از من چگونه با آن دو رفتار مي کنید«! این خبر که بواسطه ي 
بیش از سي نفر از اصحاب پیامبر   مانند سلمان فارسي، ابو ذر غفاري، ابو سعید خدري، 
زید بن أرقم، زید بن ثابت، حذيفة بن اسید، جابر بن عبد اهلل انصاري، عبد الرحمن بن عوف، سعد 
بن أبي وقاص، جبیر بن مطعم، ابو هریره، ابو رافع، اّم سلمه و دیگران، براي ده ها نفر از تابعان و 
بواسطه ي آنان براي صدها نفر از مسلمانان روایت شده، از لحاظ صدور قطعي است و به روشني بر 
وساطت اهل بیت پیامبر  در تبلیغ سّنت آن حضرت و تطبیق احکام اسالم به صورت خالص 
و کامل پس از او داللت دارد؛ همچنانکه مقتضاي خبر خداوند در کتابش از طهارت معنوي و باطني 
آنان است؛ زیرا تمّسک به آنان تنها در صورتي معقول است که از هر گونه امر به ضاللت، پیراسته 
باشند؛ با توّجه به اینکه اگر از هر گونه امر به ضاللت پیراسته نباشند، ممکن است تمّسک به آنان 
به ضاللت منجر شود، در حالي که پیامبر  ، تمّسک به آنان را ضامن عدم ضاللت مسلمانان 
ْکُتْم بِِهما لَْن َتِضلُّوا َبْعِدي«؛ » اگر به آن ها تمّسک جویید هرگز  شمرده و فرموده است: »ما اإْن َتَمسَّ
پس از من گمراه نمي شوید«! همچنانکه عدم جدایي آنان از کتاب خداوند تا روز قیامت، تنها در 
صورتي ممکن است که مانند کتاب خداوند از هر گونه اختالف و بطالن پیراسته باشند؛ چراکه اگر 

1 . هود/ 46.
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بر خالف کتاب خداوند به اختالف و بطالن آلوده باشند، ناگزیر از کتاب خداوند در وقتي از اوقات 
جدایي مي پذیرند، در حالي که پیامبر  ، از عدم جدایي آن دو تا روز قیامت خبر داده و فرموده 
است: »َو اإنَُّهَما لَن َيفَتِرَقا َحتَّي َيِرَدا َعَليَّ الَْحوَض«؛ »و هرآینه آن دو هرگز از هم جدایي نمي پذیرند 

تا آن گاه که نزد حوض بر من وارد شوند«! 
با این وصف، شّکي نیست که اهل بیت پیامبر  از جانب خداوند به عنوان ملوک، ائمه 
و خلفاء در زمین گماشته شده اند تا به امر او، یقین به همه ي سّنت پیامبر  را مانند یقین به 
همه ي کتاب خداوند، براي اهل هر زمان مانند اهل زمان پیامبر  ، ممکن سازند و زمینه ي 
تطبیق احکام اسالم به طور خالص و کامل را براي همگان فراهم گردانند؛ چنانکه خداوند فرموده 
ٌة َيْهُدوَن بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُوَن؛1 »و از کساني که آفریده  ایم، گروهي هستند  ْن َخَلْقَنا اأمَّ است: َوِممَّ
که به حق هدایت مي کنند و با آن عدالت را بر پا مي دارند« و این حقیقت واضحي مبتني بر یقینیات 
آنان،  آنان شمرده نمي شود؛ زیرا غلّو درباره ي  اسالم است که گردن نهادن به آن، غلّو درباره ي 
باالتر شمردن آنان از جایگاهي است که خداوند و پیامبرش براي آنان قرار داده اند، نه باالتر شمردن 
آنان از جایگاهي که امویان و عباسیان براي آنان قرار داده اند؛ با توّجه به اینکه دیدگاه دشمنانشان 
درباره ي آنان، مالک نیست؛ بل مالک، دیدگاه خداوند و پیامبرش درباره ي آنان است که به وضوح 
در قرآن و سّنت آمده است، هر چند بر خالف دیدگاه جهانیان باشد؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
َولَْو َكِرَه الُْمْجِرُموَن؛2 »و خداوند حق را با کلماتش محّقق مي سازد،  َوُيِحقُّ اللَُّه الَْحقَّ بَِكِلَماتِِه 
اگرچه نافرمانان کراهت داشته باشند«! با این وصف، کساني که از جایگاه اهل بیت پیامبر  
در اسالم کراهت دارند، از چیزي که خداوند نازل کرده است کراهت دارند و خداوند جز بیني آنان را 
بر خاک نمي مالد؛ چنانکه فرموده است: َذٰلَِك بِاأنَُّهْم َكِرُهوا َما اأنَْزَل اللَُّه َفاأْحَبَط اأْعَمالَُهْم؛3 »آن به 
این سبب بود که آنان چیزي که خداوند نازل کرد را کراهت داشتند، پس اعمالشان را نابود کرد«! 
همچنانکه اقرار به جایگاه آنان در اسالم، ورود به هیچ یک از مذاهب مسلمانان نیست، بلکه تنها 
بازگشت به اسالم خالص و کامل است، تا جایي که مقّر به آن، جز شایسته ي نام »مسلمان« نیست 

و نهادن هر نام دیگري بر روي او، ظلم و کذب و عدوان است.

]مراد از اهل بيت پيامبر برخي از آنان هستند، نه همه ي آنان[
آري، از آنچه گذشت دانسته مي شود که مراد از اهل بیت پیامبر  ، آنجا که خلیفه ي او از جانب 
خداوند شمرده مي شوند، نمي تواند عموم قریش باشد؛ زیرا در میان قریش، خاندان هایي ظالم و جّبار 

1 . اأعراف/ 181.
2 . يونس/ 82.
3 . محّمد/ 9.
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بودند که تبعاً از هر گونه رجس برکنار نبودند و افتراق شان از کتاب خداوند، مشهود بود، مانند بني امّیه؛ 
همچنانکه مراد از اهل بیت پیامبر   در آنجا، نمي تواند عموم بني هاشم باشد؛ زیرا در میان 
بني هاشم کساني بودند که عدم طهارت شان از هر گونه رجس و افتراق شان از کتاب خداوند، معلوم 
بود، مانند بني عباس که غالباً حاکماني مفسد و سّفاک بودند؛ بل در میان بني هاشم، کساني بودند که 
مسلمان نبودند و قرآن در نکوهش آنان نازل شد، مانند ابو لهب؛ همچنانکه مراد از اهل بیت پیامبر 
 ، آنجا که خلیفه ي او از جانب خداوند شمرده مي شوند، نمي تواند عموم همسران آن حضرت 
باشد؛ زیرا در میان همسران آن حضرت، کساني بودند که به إخبار خداوند در سوره ي تحریم، نافرماني 
آن حضرت را مي کردند، تا حّدي که به همسران نوح و لوط  تشبیه مي شدند؛ در حالي که خداوند 
به نوح  درباره ي برخي از اهلش که نافرماني او را مي کردند، فرموده است: َقاَل َيا نُوُح اإِنَُّه لَْيَس 

ِمْن اأْهِلَك ۖ اإِنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصالٍِح ۖ؛1 »گفت اي نوح! او از اهل تو نیست، او عملي غیر صالح دارد«!

 با این وصف، شّکي نیست که مراد از اهل بیت پیامبر  ، آنجا که واسطه ي در تبلیغ سّنت 
آن حضرت و تطبیق احکام خداوند شمرده مي شوند، برخي از نزدیکان پیامبر  هستند و نه 
همه ي آنان؛ بل چه بسا مراد از آنان در این موارد، یکي از آنان در هر زمان باشد؛ چراکه تعداد آنان 
در هر زمان، بیشتر از یک نفر است، در حالي که در هر زمان تنها یک خلیفه مي تواند وجود داشته 
بلکه  از دیگري، غیر ضروري،  تبعّیت یکي  باشد و وجود دو خلیفه در یک زمان، جز در صورت 
موجب اختالل نظام و بر خالف حکمت و سیرت عاقالن است و روشن است که آن یک خلیفه، 
نزدیک ترین آنان به پیامبر  در هر زمان است؛ با توّجه به اینکه نزدیکان پیامبر   به 
به میزان  این وصف، بسته  با  به آن حضرت مشمول فضل خداوند شده اند و  اعتبار نزدیکي شان 
نزدیکي شان به آن حضرت، از یکدیگر به او سزاوارترند؛ چنانکه خداوند فرموده است:  النَِّبيُّ اأْولَىٰ 
أْرَحاِم َبْعُضُهْم اأْولَىٰ بَِبْعٍض ِفي ِكَتاِب اللَِّه؛2 »پیامبر  َهاتُُهْمۗ  َواأولُو اْلا بِالُْمْؤِمِنيَن ِمْن اأنُْفِسِهْمۖ  َواأْزَواُجُه اأمَّ

به مؤمنان از خود آنان سزاوارتر است و همسران او مادران آنانند و برخي نزدیکان در کتاب خداوند 
از برخي دیگر سزاوارترند«؛ با توجه به اینکه ظاهراً مراد خداوند از نزدیکان، نزدیکان پیامبر است، 
چراکه در مقام تبیین شأن پیامبر و همسران او و نزدیکان آن حضرت و تعیین اهل اولوّیت بوده و 
با این وصف، روشن است که فرزندان فاطمه به اعتبار تولّد او از آن حضرت، فرزندان آن حضرت 
شمرده مي شوند و از دیگران به آن حضرت سزاوارترند و با وجود آنان، نوبت به فرزندان عباس و 
جعفر و عقیل، نمي رسد؛ چراکه خویشاوندان نزدیک تر، حاجب از خویشاوندان دورترند و فرزندان 
فاطمه، خویشاوندان نزدیک تر پیامبرند. این حکم، در صورتي که مراد خداوند از نزدیکان، خصوص 

1 . هود/ 46.
2 . اأحزاب/ 6.
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نزدیکان پیامبر نباشد نیز صحیح است؛ چراکه با عموم خود، شامل پیامبر و نزدیکان آن حضرت نیز 
مي شود و با این وصف، اولوّیت اوالد فاطمه از سایر مسلمانان و نزدیکان پیامبر  در همه ي 
اموري که اولوّیت در آن ها تعّین دارد از قبیل خالفت، ثابت است و تبعاً هر یک از آنان که بزرگ تر 
آنان در زمان خود شمرده مي شود، از دیگران به پیامبر  و شؤون آن حضرت سزاوارتر است؛ 
مانند حسن پس از علي بن ابي طالب و حسین پس از حسن و علّي بن حسین )د.94ق( پس از 
حسین و ابو جعفر محّمد بن علي معروف به باقر )د.114ق( پس از علّي بن حسین و جعفر بن محّمد 
معروف به صادق )د.148ق( پس از ابو جعفر که هر یک بزرگ اهل بیت در زمان خود شناخته مي شد.

 ]علي، فاطمه، حسن و حسين، مراد از اهل بيت پيامبر[
آري، مراد از اهل بیت پیامبر  در اصل، علي، فاطمه، حسن و حسین هستند و این مقتضاي اقربّیت 
آنان به پیامبر  نسبت به دیگران و اقامت شان در بیت آن حضرت و اخبار متواتري است که بسیاري از 
اصحاب او، مانند عبد اهلل بن عباس،1 أبو سعید خدري،2 سعد بن أبي وقاص،3 أنس بن مالک،4 واثلة بن أسقع،5 
عبد اهلل بن جعفر،6 زید بن أرقم،7 براء بن عازب،8 عمر بن أبي سلمه،9 جابر بن عبد اهلل،10 ابو هریره،11 ابو حمراء،12 

الکبری، ج5،  السنن  السنة، ص589؛ نسائي،  اأبي عاصم، کتاب  ابن  اأحمد، ج1، ص331؛  1 . مسند 
ص112؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، ج3، ص132.

2 . طبري، جامع البيان، ج22، ص9؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج2، ص229 و ج3، ص380 و ج8، 
ص112؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج7، ص91 و ج9، ص167.

3 . طبري، جامع البيان، ج22، ص12؛ نسائي، السنن الکبری، ج5، ص107؛ همو، خصائص اأمير المؤمنين، 
ص48؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، ج3، ص108، 147 و 150.

ج3،  اأحمد،  مسند  الطيالسي، ص274؛  داود  اأبي  مسند  ج7، ص527؛  المصنّف،  شيبة،  اأبي  ابن   .  4
ص259؛ سنن الترمذي، ج5، ص31؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، ج3، ص158.

5 . ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج7، ص501؛ مسند اأحمد، ج4، ص107؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، 
ج2، ص416؛ بيهقي، السنن الکبری، ج2، ص152؛ طبراني، المعجم الکبير، ج3، ص55.

6 . حاکم نيشابوري، المستدرک، ج3، ص147.
7 . همان، ج3، ص149.

8 . ابن عدي، الکامل، ج6، ص211؛ ابن عساکر، تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص368؛ حاکم حسکاني، 
شواهد التنزيل، ج2، ص26 و 27.

9 . طبري، جامع البيان، ج22، ص12؛ سنن الترمذي، ج5، ص30 و 361؛ طبراني، المعجم الکبير، ج9، ص26.
10 . حاکم حسکاني، شواهد التنزيل، ج2، ص28 و 29.

11 . حاکم نيشابوري، المستدرک، ج3، ص149.
12 . المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص173؛ طبري، جامع البيان، ج22، ص10؛ سنن الترمذي، ج5، 

ص31 و 361؛ طبراني، المعجم الکبير، ج3، ص55؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص121.
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ابو برزه،1 اّم سلمه،2 عایشه3 و دیگران، براي ده ها نفر از تابعانشان و بواسطه ي آنان براي صدها نفر 
از مسلمانان، از آن حضرت روایت کرده اند و بسیاري از اهل حدیث و تفسیر، بر صّحت آن اّدعاي 
اجماع نموده اند4 و با این وصف، طهارت این چهار نفر از هر گونه رجس و عدم افتراق شان از کتاب 
خداوند و تبعًا وجوب اطاعت و موّدت شان بر مسلمانان، قدر متیّقن است؛ هر چند تحّقق خالفت در 
مورد فاطمه به معناي وساطت در إعمال حاکمّیت خداوند، محّل تأّمل، بلکه اشکال است؛ چراکه 
وساطت یک زن در إعمال حاکمّیت خداوند، اگر چه مانند او برترین زنان جهان باشد، بر خالف 
سّنت خداوند است و شاید محذوراتي در مقام عمل داشته باشد؛ چنانکه خداوند مریم را »صّدیقه« 
إعمال  در  وساطت  معناي  به  رو، خالفت  این  از  است.5  ننامیده  یا »خلیفه«  »نبّیه«  ولي  نامیده، 
حاکمّیت خداوند، براي علي، حسن و حسین ثابت است و براي فاطمه ثابت نیست، اگرچه بحثي در 
طهارت او از هر گونه رجس و عدم افتراقش از کتاب خداوند و تبعًا وجوب موّدت و اطاعتش، وجود 
ندارد و روشن است که خالفت علي، حسن و حسین، متناوب است؛ زیرا چنانکه گفته شد، وجود 
بیش از یک خلیفه در یک زمان عقالیي نیست و با این وصف، هر کس از آن سه که زودتر به 
دنیا آمده، زودتر از اهل بیت پیامبر   شده و تبعًا زودتر حّق موّدت و اطاعت بر مسلمانان پیدا 
کرده است. این در حالي است که مراد از اهل بیت پیامبر  به معناي خلیفه ي او، نمي تواند 
محدود به این سه نفر باشد و با حسین که کوچک ترین آنان در سن و تبعًا آخرین آنان در نوبت 
بود، پایان پذیرد؛ چراکه مقتضاي خبر متواتر پیامبر  از عدم افتراق آنان و قرآن تا روز قیامت، 
 ، بقاء آنان همراه قرآن تا روز قیامت است و روشن است که نیاز مسلمانان به خلیفه ي پیامبر 
پس از حسین باقي است. بنابراین، وجود اهل بیتي براي پیامبر  و خلفائي از میان آنان پس 
از حسین، ضروري است و آنان ناگزیر از اهل بیت حسین هستند؛ چراکه اهل بیت او به تبع او از 
اهل بیت پیامبر  هستند و نزدیک ترین افراد به او، نزدیک ترین افراد به پیامبر  پس از 
او شمرده مي شوند؛ با توّجه به اینکه در زمان او، نزدیک ترین فرد به پیامبر  او بود و تبعًا پس 

1 . هيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص169.
2 . ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج7، ص501؛ مسند اأحمد، ج6، ص292، 296 و 298؛ سنن الترمذي، ج5، 
ص361؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، ج2، ص416؛ مسند اأبي يعلی، ج12، ص313؛ طبراني، المعجم 

الکبير، ج3، ص53 تا 55.
3 . ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج7، ص501؛ مسند ابن راهويه، ج3، ص678؛ صحيح مسلم، ج7، ص130؛ 

حاکم نيشابوري، المستدرک، ج3، ص147؛ بيهقي، السنن الکبری، ج2، ص149.
4 . برای اآگاهی بيشتر در اين باره، نگاه کن به: اأنصاري، حديث الکساء في مصادر الحديث.

يَقٌة ۖ )مائدة/ 75(؛ »مسيح پسر مريم  ُه ِصدِّ  . 5َما الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم اإِلَّا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َواأمُّ
جز پيامبری که پيش از او پيامبرانی گذشتند نبود و مادرش يک صّديقه بود«!
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از او، نزدیک ترین فرد به او، نزدیک ترین فرد به پیامبر  شمرده مي شود و روشن است که 
نزدیک ترین فرد به او، فرزندان او بودند، مانند علّي بن حسین معروف به زین العابدین )د.94ق(، 
نه مثاًل فرزندان برادرش حسن، مانند عبد اهلل بن حسن )د.61ق(، حسن بن حسن )د.87ق( و زید 
بن حسن )د.120ق( و با این وصف، فرزندان او از دیگران به او و به تبع او به پیامبر  سزاوارتر 
 ۖ اأنُْفِسِهْم  ِمْن  بِالُْمْؤِمِنيَن  اأْولَىٰ  النَِّبيُّ  این مقتضاي سخن خداوند است که فرموده است:  و  بودند 
أْرَحاِم َبْعُضُهْم اأْولَىٰ بَِبْعٍض ِفي ِكَتاِب اللَِّه؛1 »پیامبر به مؤمنان از خودشان  َهاتُُهْم ۗ َواأولُو اْلا َواأْزَواُجُه اأمَّ

سزاوارتر است و همسران او مادران آنانند و نزدیکان در کتاب خداوند برخي شان سزاوارتر از برخي 
دیگرند« و بر این اساس، فرزندان پیامبر  در کتاب خداوند از عموزاده هاي او به او سزاوارترند 
و فرزندان حسین در کتاب خداوند از برادرزاده هاي او به او سزاوارترند و این مقتضاي سخن خداوند 
يََّتُهْم َوَما األَْتَناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم  يَماٍن األَْحْقَنا بِِهْم ُذرِّ يَُّتُهْم بِاإِ است که فرموده است: َوالَِّذيَن اآَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّ
ِمْن َشْيٍء ۚ؛2 »و کساني که ایمان آوردند و فرزندانشان آنان را با ایمان پیروي کردند، فرزندانشان 

را به آنان ملحق مي کنیم و از عملشان چیزي نمي کاهیم« و با این وصف، فرزندان پیامبر  به 
پیامبر  و فرزندان حسین به حسین ملحق مي شوند و بر این اساس، پسران فاطمه از پسران 
عباس و جعفر و عقیل و پسران حسین از پسران حسن در کتاب خداوند سزاوارترند و پسران بزرگ تر 
آن ها در صورتي که ایمان و تبعّیت از پدرانشان داشته باشند، از پسران کوچک تر آن ها در کتاب 
خداوند سزاوارترند؛ چراکه زودتر به اطاعت و موّدت آنان امر شده و روشن است که تقدیم سزاوارتر 
استقراء و مقایسه، پسران  بر  بنا  نیز  بر دیگران، مقتضاي عدالت و واجب است؛ چنانکه در عمل 
فاطمه از پسران عباس و جعفر و عقیل و پسران حسین از پسران حسن، عالم تر و فاضل تر بودند 
و این گواهي بر اولوّیت آنان براي خالفت پیامبر  با توّجه به اولوّیت عالم تر و فاضل تر براي 
آن است؛ چنانکه در پسران حسن و سایر بني عبد المطلب، کسي مانند علّي بن حسین )د.94ق( 
و ابو جعفر باقر )د.114ق( و جعفر بن محّمد صادق )د.148ق( و موسي بن جعفر معروف به کاظم 
)د.183ق( و علّي بن موسي معروف به رضا )د.203ق( در علم و فضل نبود و این چیزي است که 

بر اهل تتّبع پوشیده نیست.
از اینجا دانسته مي شود که فاطمي و حسیني بودن در خلیفه شرط است، هر چند شرط اصلي 
در  که  اخباري  وصف،  این  با  است.  پیامبر   بواسطه ي  و  خداوند  جانب  از  انتصابش  او  در 
اثبات خالفت غیر اهل بیت پیامبر  رسیده است، صحیح نیست؛ چراکه اخباري واحد و غیر 
یقیني است و بر خالف مقتضاي کتاب خداوند و خبر متواتر پیامبر   است؛ چنانکه در میان 

1 . اأحزاب/ 6.
2 . طور/ 21.
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راویانشان، عناصري وابسته به جریان اموي و معارض با اهل بیت پیامبر  ، دیده مي شوند و از 
این رو، بسیاري از ائمه ي حدیث به ضعف آن ها و عدم قبول روایاتشان تصریح کرده اند. بل انصاف 
آن است که همه ي این اخبار، باطل اند و براي خشنودي حاکمان اموي و دشمني با اهل بیت پیامبر 

 جعل شده اند و هر کس در اسناد آن ها تتّبع کند، به این واقعّیت پي مي برد. 

]جعل دوازده تن از اهل بيت پيامبر به عنوان خليفه ي او[
 آري، بسیاري از اصحاب پیامبر   مانند جابر بن سمره،1 عبد اهلل بن مسعود،2 عبد اهلل 
بن عمر،3 عبد اهلل بن عباس،4 عبد اهلل بن عمرو،5 أنس بن مالک،6 عبد اهلل بن أبي أوفي،7 عباس 
بن عبد المطلب،8 جابر بن عبد اهلل،9 ابو جحیفه،10 ابو قتاده،11 عایشه12 و دیگران،13 براي ده ها نفر 

1 . مسند اأبي داود الطيالسي، ص105 و 180؛ مسند ابن جعد، ص390؛ مسند اأحمد، ج5، ص86، 87، 
88، 89، 90، 92، 93، 94، 97، 98، 99، 100، 101، 106، 107 و 108؛ بخاري، التاريخ الکبير، 
داود، ج2،  اأبي  و 4؛ سنن  البخاري، ج8، ص127؛ صحيح مسلم، ج6، ص3  ج1، ص446؛ صحيح 
ص309؛ سنن الترمذي، ج3، ص340؛ ابن اأبي عاصم، الاآحاد و المثاني، ج3، ص126؛ حاکم نيشابوري، 

المستدرک، ج3، ص617؛ صحيح ابن حبان، ج15، ص43 و 44.
2 . مسند اأحمد، ج1، ص398 و 406؛ سنن الترمذي، ج3، ص340؛ مسند اأبي يعلی، ج9، ص222؛ 

أثر، ص23. حاکم نيشابوري، المستدرک، ج4، ص501؛ خزاز، کفاية الا
3 . ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج7، ص492؛ ابن حماد، الفتن، ص52؛ طبرسي، اإعلام الوری، ج2، ص163.

أثر، ص10؛ متقي  4 . ابن حماد، الفتن، ص247؛ ابن قتيبة، عيون الاأخبار، ج1، ص302؛ خزاز، کفاية الا
هندي، کنز العمال، ج11، ص246.

الترمذي، ج3،  السنة، ص534؛ سنن  المثاني، ج1، ص73؛ همو، کتاب  الاآحاد و  اأبي عاصم،  ابن   . 5
عدي،  ابن  ج5، ص178؛  الزوائد،  مجمع  هيثمي،  ج8، ص319؛  الاأوسط،  المعجم  طبراني،  ص340؛ 

الکامل، ج3، ص123؛ خطيب بغدادي، تاريخ بغداد، ج6، ص261؛ ابن حماد، الفتن، ص52. 
أثر، ص68؛ متقي هندي، کنز العمال،  أثر، ص4؛ خزاز، کفاية الا 6 . جوهري، اأحمد بن عبيد الله، مقتضب الا

ج12، ص34.
7 . ابن عقدة، فضائل اأمير المؤمنين، ص153.

8 . طبرسي، اإعلام الوری، ج2، ص165.
أثر، ص53؛ طبرسي، اإعلام الوری، ج2، ص166. 9 . خزاز، کفاية الا

نعيم  اأبو  ص618؛  ج3،  المستدرک،  نيشابوري،  حاکم  ص410؛  ج8،  الکبير،  التاريخ  بخاري،   .  10
اإصفهاني، الرواة عن سعيد بن منصور، ص44؛ اأبو شيخ اأنصاري، طبقات المحدثين باأصبهان، ج2، ص90؛ 

هيثمي، مجمع الزوائد، ج5، ص190.
أثر، ص139. 11 . ابن عقدة، فضائل اأمير المؤمنين، ص151؛ خزاز، کفاية الا

أثر، ص187؛ طبرسي، اإعلام الوری، ج2، ص164. 12 . خزاز، کفاية الا
ثني  أئمة الاإ ثني عشر؛ اآل نوح، طرق حديث الا أئّمة الاإ أثر في النّص علی الا 13 . نگاه کن به: خزاز، کفاية الا

ثنا عشر. عشر من قريش؛ باقري، الخلفاء الاإ
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از تابعانشان و بواسطه ي آنان براي صدها نفر از مسلمانان، از آن حضرت روایت کرده�اند که تعداد 
خلفاء پس از خود را دوازده نفر شمرده و به انحاء مختلف فرموده است: »َيُکوُن ِمن َبعِدي اثنا َعَشَر 
َخِليفًة ُکلُُّهم ِمن قَُريش«؛ »پس از من دوازده خلیفه خواهند بود که همه�ي�شان از قریش�اند« و تأکید 

نموده است که اسالم با تکیه بر خالفت آنان، تا روز قیامت »منیع«، »عزیز«، »قائم«، »ماضي«، 
»ظاهر«، »صالح« و »مستقیم« خواهد بود و این مبتني بر سّنت خداوند در اّمت هاي گذشته است 
که براي آنان دوازده پیشوا قرار داده؛ چنانکه به عنوان نمونه فرموده است: َولََقْد اأَخَذ اللَُّه ِميَثاَق 
َبِني اإِْسَرائِيَل َوَبَعْثَنا ِمْنُهُم اْثَنْي َعَشَر نَِقيًبا ۖ؛1 »و هرآینه خداوند پیمان بني اسرائیل را گرفته و از آنان 

دوازده پیشوا برانگیخته« و روشن است که سّنت خداوند در اّمت هاي گذشته، در این اّمت نیز جاري 
است و تغییري نمي پذیرد؛ چنانکه فرموده است: ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل ۖ َولَْن َتِجَد لُِسنَِّة 
اللَِّه َتْبِديًلا؛2 »سّنت خداوند در کساني که از پیش گذشتند چنین بود و هرگز براي سّنت خداوند 
تغییري نمي یابي«! از اینجا دانسته مي شود که دوازده نفر از اهل بیت پیامبر  خلفاء او از جانب 
خداوند هستند؛ زیرا این حاصل جمع این خبر متواتر با خبر متواتر ثقلین و کتاب خداوند است و به 
عالوه، تنها ضامن مناعت، عّزت، قیام، مضا، ظهور، صالح و استقامت اسالم تا روز قیامت شمرده 
مي شود؛ با توّجه به اینکه چنین ثمراتي، لزومًا با خالفت کساني حاصل مي شود که از هر عقیده 
و عملي مخالف با اسالم پیراسته اند، نه خالفت کساني که از هر عقیده و عملي مخالف با اسالم 
پیراسته نیستند و تبعًا به اقتضاي مخالفت اعتقادي یا عملي شان با اسالم، خواسته یا ناخواسته در 
مناعت، عّزت، قیام، مضا، ظهور، صالح و استقامت آن اخالل مي کنند؛ همچنانکه حکومت امویان و 
عّباسیان با نام خالفت، به اقتضاي مخالفت اعتقادي و عملي شان با اسالم، به وهن، ذلّت، انحطاط 
پیامبر  بنابراین، دوازده خلیفه ي  این واقعّیتي مسلّم و محسوس است.  انجامید و  انکسار اسالم  و 
 از قریش، آنجا که ضامن مناعت، عّزت، قیام، مضا، ظهور، صالح و استقامت اسالم تا روز 
قیامت شمرده مي شوند، به طور قطع از اهل بیت او هستند؛ زیرا آنان تنها گروهي از قریش اند که 
طهارت شان از هر رجسي و اقتران شان با کتاب خداوند تا روز قیامت قطعي است و به همین اعتبار، 
خالفت شان مي تواند موجب مناعت، عّزت، قیام، مضا، ظهور، صالح و استقامت اسالم تا روز قیامت 
باشد و این حقیقتي است که هر مسلمان منصف و مّطلعي به آن گردن مي نهد و جز کسي که در 
تاریکي هاي جهل و تعّصب فرو رفته است و از خداوند و روز واپسین نمي ترسد، آن را انکار نمي کند. 
با این حال، گفته نمي شود که اهل بیت پیامبر  دست کم پس از علي و فرزندش حسن، 
به بسط ید دست نیافتند و با این وصف، مراد پیامبر  از دوازده خلیفه اش، نمي توانسته است 

1 . مائدة/ 12.
2 . اأحزاب/ 62.
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آنان باشد؛ زیرا خلیفه در اسالم، کسي نیست که به بسط ید دست یافته است، چنانکه هر کس به 
بسط ید دست مي یابد خلیفه نیست، بل کسي است که خداوند او را براي خالفت گماشته، قطع نظر 
از آنکه به بسط ید دست یافته یا نیافته؛ با توّجه به اینکه بسط ید، ناشي از پذیرش مردم است، در 
حالي که خالفت ناشي از پذیرش مردم نیست، بلکه ناشي از پذیرش خداوند است و روشن است 
که پذیرش مردم، همیشه منطبق بر پذیرش خداوند نیست و با این وصف، عدم پذیرش مردم، مانع 
از پذیرش خداوند نمي شود و از این رو، خالفت مشروط به بسط ید نیست، بلکه بسط ید مشروط 
به خالفت است؛ به این معنا که جز از خلیفه ي خداوند در زمین پذیرفتني نیست. از اینجا دانسته 
آنان، خالفت  پذیرش  نه عدم  و  ایجاد مي کند  براي کسي خالفت  پذیرش مردم  نه  مي شود که 
کسي را سلب مي کند؛ چراکه مراد از خالفت در اسالم، انتصاب از جانب خداوند است و انتصاب از جانب 
خداوند، معلّق به پذیرش مردم نیست؛ چنانکه دوازده خلیفه ي مورد نظر پیامبر  ، قطعاً به بسط ید 
الزم دست نیافته اند؛ با توّجه به اینکه مناعت، عّزت، قیام، مضا، ظهور، صالح و استقامت اسالم تا 

روز قیامت، تاکنون حاصل نشده و این واقعّیتي است که بالوجدان معلوم است. 
از اینجا دانسته مي شود که حیرت اهل حدیث درباره ي معناي این خبر متواتر، ناشي از تجاهل 
آن  معناي  واقعًا  اینکه  نه  بدانند،  را  آن  معناي  نخواسته اند  آنان  که  معنا  این  به  است؛  بوده  آنان 
بلکه در مقام  نبوده،  معّما  این خبر در مقام طرح  با  پیامبر   نیست؛ چراکه مسلمًا  دانستني 
آگاه ساختن مسلمانان از چند و چون خلفاء پس از خود بوده است و با این وصف، اگر هیچ یک از 
اصحاب او معناي این خبر را نمي دانستند، بر آنان واجب بود که درباره اش از آن حضرت بپرسند و 
اگر هیچ یک از آنان، با وجود ناآگاهي از معناي این خبر، درباره اش از آن حضرت نپرسید، مسلّمًا 
بر آن حضرت واجب بود که خود معناي آن را براي آنان توضیح دهد و از اینجا دانسته مي شود 
که اصحاب آن حضرت معناي این حدیث را مي دانستند و تبعًا آن حضرت معناي آن را براي آنان 
توضیح داده بود و گواه این حقیقت، غوغاي آنان پس از شنیدن آن است که مانع از شنیده شدن 
بخشي از سخن آن حضرت شد و با این وصف، حیرت درباره ي معناي آن، در قرن هاي بعدي و به 
دنبال حاکمّیت کساني جز اهل بیت پیامبر  با تعدادي بیشتر از دوازده نفر و عقاید و اعمالي 
مخالف با اسالم، پدید آمده و ناشي از تجاهل نسبت به اخبار قطعي خداوند و پیامبرش درباره ي اهل 
بیت بوده است. به خداوند پناه مي بریم از کتمان حق که مانند کار کاهنان یهود است و موجب لعنت 
خداوند و لعنت همه ي لعنت کنندگان مي شود؛ چنانکه فرموده است: اإِنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما اأنَْزلَْنا ِمَن 
َناِت َوالُْهَدٰى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس ِفي الِْكَتاِبۙ  اأولَِٰئَك َيْلَعُنُهُم اللَُّه َوَيْلَعُنُهُم اللَّاِعُنوَن؛1 »بي گمان  الَْبيِّ

کساني که روشني ها و هدایتي که نازل کردیم را پس از آنکه براي مردم در کتاب روشن ساختیم 
کتمان مي کنند، آنان را خداوند لعنت شان مي کند و همه ي لعنت کنندگان لعنت شان مي کنند«! 

1 . بقرة/ 159.
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]لزوم احترام به اصحاب پيامبر[
حاصل آنکه به طور قطع، علي، حسن و حسین، سه خلیفه از دوازده خلیفه ي پیامبر  هستند 
يًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض ۗ؛1  و پس از حسین، نه نفر از فرزندان او، یکي پس از دیگري بنا بر قاعده ي ُذرِّ
»فرزنداني که برخي از برخي دیگرند« خلیفه ي پیامبر  شمرده مي شوند و این مقتضاي کتاب 
خداوند و اخبار متواتر پیامبر  است، بي آنکه مستلزم بي احترامي به کساني از اصحاب پیامبر 
 باشد که پس از آن حضرت به حکومت دست یافتند؛ زیرا سوابق نیکوي آنان در اسالم، 
موجب گمان نیکو به آنان است و گمان نیکو به آنان این است که از این حقیقت آگاهي نداشتند یا 
آن را فراموش کردند و اگر واقعّیت خالف این باشد نیز آنان مسئول کار خویشند و دیگران مسئول 
کار خویشند و مسلمانان پسین از کاري که مسلمانان پیشین کردند، بازخواست نمي شوند؛ چنانکه 
ا َكانُوا  ٌة َقْد َخَلْت ۖ لََها َما َكَسَبْت َولَُكْم َما َكَسْبُتْم ۖ َوَلا تُْساألُوَن َعمَّ خداوند فرموده است: تِْلَك اأمَّ
َيْعَملُوَن؛2 »آنان گروهي بودند که در گذشتند، براي آنان چیزي است که کسب کردند و براي شما 

چیزي است که کسب کردید و شما از کاري که آنان مي کردند بازخواست نمي شوید«! با این وصف، 
مجادله درباره ي کار آنان و نّیاتي که داشتند، ضروري نیست؛ چراکه خداوند به کار آنان و نّیاتشان 
داناتر است و هر کسي در گرو کار و نّیت خویش است؛ چنانکه خداوند فرموده است: كُلُّ نَْفٍس 
بَِما َكَسَبْت َرِهيَنٌة؛3 »هر کسي در گرو چیزي است که کسب کرد«! بلکه ممکن است گمان بد 

درباره ي آنان، گناه باشد؛ چراکه آنان به سبب سوابق نیکوشان در اسالم، به گمان نیکو سزاوارترند 
و خداوند از بسیاري گمان هاي بد نهي کرده و فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن 
از بسیاري گمان ها خودداري کنید؛  ایمان آوردید!  اإِْثٌم ۖ؛4 »اي کساني که  الظَّنِّ  َبْعَض  اإِنَّ  الظَّنِّ 

چراکه برخي گمان ها گناهند«؛ بلکه به گمان نیکو درباره ي مسلمانان امر کرده و فرموده است: 
َذا اإِْفٌك ُمِبيٌن؛5 »چرا هنگامي که  لَْوَلا اإِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ الُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بِاأنُْفِسِهْم َخْيًرا َوَقالُوا َهٰ
آن را شنیدید، مردان و زنان مؤمن درباره ي یکدیگر نیکي را گمان نبردند و نگفتند که این بهتاني 
آشکار است؟!«؛ همچنانکه طلب آمرزش براي مسلمانان پیشین شایسته است و کینه داشتن از آنان 
ْخَوانَِنا  شایسته نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقولُوَن َربََّنا اْغِفْر لََنا َولِاإِ
يَماِن َوَلا َتْجَعْل ِفي قُلُوبَِنا ِغلًّا لِلَِّذيَن اآَمُنوا َربََّنا اإِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم؛6 »و کساني که  الَِّذيَن َسَبُقونَا بِاْلاإِ

1 . اآل عمران/ 34.
2 . بقرة/ 134.
3 . مّدثر/ 38.

4 . حجرات/ 12.
5 . نور/ 12.

6 . حشر/ 10.
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پس از آنان آمدند مي گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان که بر ما در ایمان پیشي گرفتند را بیامرز و 
در دل هامان کینه اي از کساني که ایمان آوردند قرار نده! پروردگارا! بي گمان تو بارأفت و مهرباني«! 
بنابراین، بایسته است که کارهاي اصحاب پیامبر  و مسلمانان نخستین، بر نیکوترین وجه 
ممکن حمل شود؛ مانند اینکه استنکاف آنان از بیعت با اهل بیت، بر خطاي آنان از روي جهالت یا 
غفلت یا نسیان یا عجله یا ترس از ظالمان حمل شود، نه ارتداد و نفاق و عداوت با اسالم؛ هر چند 
حمل کارهاي آنان بر وجوه غیر ممکن، دروغ است و جایز نیست؛ مانند اینکه بیعت آنان با حاکماني 
جز اهل بیت، بر عدم وجوب بیعت آنان با اهل بیت حمل شود که محال است، یا محاربه ي آنان با 
حاکماني از اهل بیت، بر جواز محاربه ي با اهل بیت ولو بر مبناي اجتهاد حمل شود که محال است، 
یا ارتکاب کبائري نظیر قتل و زنا و شرب خمر توّسط آنان، بر امکان اجتهاد در این قبیل امور حمل 
شود که محال است، یا صدور بغي و ظلم و فحشا و منکر از آنان، قابل جمع با عدالت آنان شمرده 
شود که محال است؛ با توّجه به این واقعّیت که هیچ کس جز خداوند پیراسته نیست، مگر کسي 
که خداوند او را پیراسته شمرده و با این وصف، پیراسته شمردن کساني که خداوند آنان را پیراسته 
نشمرده است، جایز نیست؛ چنانکه فرموده است: األَْم َتَر اإِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّوَن اأنُْفَسُهْم ۚ َبِل اللَُّه ُيَزكِّي 
َمْن َيَشاُء َوَلا ُيْظَلُموَن َفِتيًلا؛1 »آیا کساني که یکدیگر را پیراسته مي شمارند ندیدي؟! بلکه خداوند 

هر کس را بخواهد پیراسته مي شمارد و هیچ ستمي به آنان نمي شود«؛ چنانکه اهل بیت پیامبرش را 
َركُْم َتْطِهيًرا؛2  پیراسته شمرده و فرموده است: اإِنََّما ُيِريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس اأْهَل الَْبْيِت َوُيَطهِّ
»جز این نیست که خداوند اراده دارد تا هر گونه ناپاکي را از شما اهل بیت بزداید و شما را به طور 
کامل پیراسته گرداند« و کسي جز آنان را پیراسته نشمرده و فرموده است: َفَلا تَُزكُّوا اأنُْفَسُكْم ۖ 
ُهَو اأْعَلُم بَِمِن اتََّقىٰ؛3 »یکدیگر را پیراسته نشمارید؛ او به کسي که تقوا پیشه کرد داناتر است«! 

با این وصف، کساني که اصحاب پیامبر   را از لغزش هاشان پیراسته مي شمارند، تنها خود 
را مي فریبند و واقعّیت را تغییر نمي دهند؛ همچنانکه توهین کنندگان به آنان به سبب لغزش هاشان، 
به آنان زیاني نمي رسانند و تنها خود را گناه کار مي سازند؛ زیرا توهین در اسالم، اگر چه به کساني 
باشد که به جاي خداوند پرستش مي شوند، حرام است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَلا َتُسبُّوا الَِّذيَن 
َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلٍم ۗ؛4 »و به کساني که جز خداوند مي خوانند توهین نکنید، 

مبادا به خداوند نادانسته توهین کنند« و با این وصف، توهین کنندگان به اصحاب پیامبر  به 
سبب لغزش هاشان، مانند توهین کنندگان به سایر مسلمانان، هرگاه بر آن اصرار داشته باشند، فاسق و 

1 . نساء/ 49.
2 . اأحزاب/ 33.

3 . نجم/ 32.
4 . اأنعام/ 108.
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ألَْقاِب ۖ بِْئَس الِاْسُم الُْفُسوُق َبْعَد  ظالمند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَلا َتْلِمُزوا اأنُْفَسُكْم َوَلا َتَناَبُزوا بِاْلا
يَماِن ۚ َوَمْن لَْم َيُتْب َفاأولَِٰئَك ُهُم الظَّالُِموَن؛1 »و از یکدیگر عیب نجویید و یکدیگر را با القاب زشت  اْلاإِ

یاد نکنید، بد نامي است فسق پس از ایمان و هر کس توبه نکند، آنان همانا ظالمانند«؛ هر چند قاعدتًا 
به سبب این گناه بزرگ، کافر شمرده نمي شوند.

 ]مهدي واپسين خليفه ي پيامبر[
 به هر حال، صرف نظر از آنکه دوازده خلیفه ي پیامبر  از اهل بیت او چه کساني بوده اند، 
درباره ي واپسین آنان میان مسلمانان اختالفي نیست و او مردي هم نام پیامبر  از نسل فاطمه 
و حسین است که به او »مهدي« گفته مي شود2 و پس از پر شدن زمین از ظلم و جور، ظهور 
مي کند و آن را از عدل و قسط پر مي گرداند؛ چراکه بیش از چهل نفر از اصحاب پیامبر   
مانند عبد اهلل بن مسعود،3 طلحة بن عبد اهلل،4 عبد الرحمن بن عوف،5 عبد اهلل بن عباس،6 عبد اهلل 

1 . حجرات/ 11.
2 . البته در خبری واحد )سنن اأبي داود، ج2، ص311(، به جای »حسين« از »حسن« ياد شده که احتمالاً 
تصحيف است؛ چنانکه در نسخه های اآن اختلاف وجود دارد و در برخی از اآن ها »حسين« ياد شده است 
)نگاه کن به: قندوزي، ينابيع الموّدة، ج3، ص259 به نقل از سنن اأبي داود(. فارغ از اينکه سند اآن منقطع 
و ضعيف است )نگاه کن به: بستوي، موسوعة في اأحاديث المهدي الضعيفة و الموضوعة، ص347( و متن 
اآن با اخبار ديگری که مهدی را از ذريّه ی »حسين« شمرده اند، تعارض دارد )نگاه کن به: ابن حماد، الفتن، 
ص230؛ ابن عقدة، فضائل اأمير المؤمنين، ص25؛ مقدسي، عقد الّدرر، ص24، 32 و 223؛ ابن صباغ، 
الفصول المهّمة، ج2، ص1114( و با اين وصف، نمی توان اآن را ناقض قاعده ی قراآنی و عقلی درباره ی اولويّت 
فرزندان بر برادرزادگان شمرد. اآری، در صورتی که مهدی از طريق ابو جعفر محّمد بن علّی باقر به »حسين« 
برسد، از نسل »حسن« نيز شمرده می شود؛ چراکه مادر ابو جعفر، فاطمه دختر حسن بود )نگاه کن به: ابن 
سعد، الطبقات الکبری، ج5، ص320؛ بلاذري، اأنساب الاأشراف، ج3، ص147؛ فخر الدين رازي، الشجرة 
المبارکة في اأنساب الطالبّية، ص73( و با اين وصف، می توان مهدی را از طرف پدر حسينی و از طرف مادر 

حسنی دانست و به اين شيوه، ميان اخبار و اقوال جمع نمود.
3 . ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج8، ص678؛ مسند اأحمد، ج1، ص377؛ سنن اأبي داود، ج2، ص309؛ سنن 
الترمذي، ج3، ص343؛ سنن ابن ماجة، ج2، ص1366؛ صحيح ابن حبان، ج13، ص284 و ج15، ص238؛ 
حاکم نيشابوري، المستدرک، ج4، ص442 و 464؛ طبراني، المعجم الکبير، ج10، ص133، 134، 135، 

136 و 137.
4 . طبراني، المعجم الاأوسط، ج5، ص60؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج7، ص316. 

5 . مقدسي، عقد الّدرر، ص16.
اأبي شيبة، المصنّف، ج8، ص678؛ ابن حماد، الفتن،  6 . عبد الرزاق، المصنّف، ج11، ص373؛ ابن 
ص125؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، ج4، ص514؛ متقي هندي، کنز العمال، ج13، ص513؛ مقدسي، 

عقد الّدرر، ص 19، 39، 137، 146 و 148.
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بن  عمران  مالک،5  بن  أنس  یاسر،4  بن  عمار  یمان،3  بن  حذيفة  اهلل،2  عبد  بن  جابر  عمر،1  بن 
جابر صدفي،11  فارسي،10  سلمان  سعید خدري،9  ابو  انصاري،8  ایوب  ابو  مالک،7  بن  عوف  حصین،6 
از  نفر  ده ها  براي  را  او  خبر  دیگران،  و  عایشه16  سلمه،15  اّم  ثوبان،14  أمامه،13  ابو  هریره،12  ابو 

1 . طبراني، المعجم الاأوسط، ج4، ص256؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج7، ص317؛ مقدسي، عقد الّدرر، 
ص29، 31، 32 و 64.

2 . عبد الرزاق، المصنّف، ج11، ص372؛ مسند اأحمد، ج3، ص345؛ صحيح مسلم، ج1، ص95 و ج8، 
ص185؛ صحيح ابن حبان، ج15، ص75 و 231؛ بيهقي، السنن الکبری، ج9، ص180؛ حاکم نيشابوري، 

المستدرک، ج4، ص454؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج9، ص39.
3 . مقدسي، عقد الّدرر، ص17، 18، 31، 34، 35، 63، 81، 136 و 232؛ متقي هندي، کنز العمال، 

ج14، ص265.
4 . ابن حماد، الفتن، ص189 و 209؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج10، ص68؛ متقي هندي، کنز العمال، 

ج14، ص271؛ مقدسي، عقد الّدرر، ص66.
5 . سنن ابن ماجة، ج2، ص1368؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، ج3، ص211؛ مقدسي، عقد الّدرر، ص144.

6 . مقدسي، عقد الّدرر، ص35.
7 . طبراني، المعجم الکبير، ج18، ص51؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج7، ص323؛ متقي هندي، کنز العمال، 

ج11، ص184.
8 . طبراني، المعجم الصغير، ج1، ص37؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص166؛ مقدسي، عقد الّدرر، ص25.

9 . عبد الرزاق، المصنّف، ج11، ص374؛ ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج8، ص678؛ مسند اأحمد، ج3، ص17، 
21، 28، 36، 48 و 52؛ صحيح مسلم، ج8، ص185؛ سنن اأبي داود، ج2، ص310؛ سنن الترمذي، ج3، 
ص343؛ مسند اأبي يعلی، ج2، ص275، 356 و 367؛ صحيح ابن حبان، ج15، ص236؛ حاکم نيشابوري، 

المستدرک، ج4، ص465، 557 و 558؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج9، ص176. 
10 . مقدسي، عقد الّدرر، ص24 و 32؛ طبرسي، اإعلام الوری، ج2، ص180.

11 . ابن حماد، الفتن، ص67، 237 و 238؛ طبراني، المعجم الکبير، ج22، ص375؛ هيثمي، مجمع الزوائد، 
ج5، ص190؛ متقي هندي، کنز العمال، ج14، ص274. 

12 . عبد الرزاق، المصنّف، ج11، ص400؛ صحيح البخاري، ج4، ص143؛ صحيح مسلم، ج1، ص94؛ 
صحيح ابن حبان، ج13، ص283؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص928؛ مسند اأبي يعلی، ج12، ص19؛ حاکم 

نيشابوري، المستدرک، ج4، ص520؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج5، ص195.
الزوائد، ج7،  مجمع  هيثمي،  الشاميين، ج2، ص410؛  مسند  طبراني،  الفتن، ص346؛  ابن حماد،   .  13

ص318؛ متقي هندي، کنز العمال، ج14، ص268. 
حاکم  الفتن، ص188؛  حماد،  ابن  ماجة، ج2، ص1367؛  ابن  سنن  اأحمد، ج5، ص277؛  مسند   .  14

نيشابوري، المستدرک، ج4، ص463 و 502.
15 . ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج8، ص609؛ مسند ابن راهويه، ج4، ص122؛ سنن اأبي داود، ج2، ص310؛ 
سنن ابن ماجه، ج2، ص1368؛ مسند اأبي يعلی، ج12، ص370؛ صحيح ابن حبان، ج15، ص158؛ حاکم 

نيشابوري، المستدرک، ج4، ص431 و 557؛ طبراني، المعجم الکبير، ج23، ص267 و 296.
16 . صحيح مسلم، ج8، ص168؛ ابن حماد، الفتن، ص229؛ مقدسي، عقد الّدرر، ص16 و 67.
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و  کرده اند  روایت  حضرت  آن  از  مسلمانان،  از  نفر  صدها  براي  آنان  بواسطه ي  و  خود  تابعان 
بیهقي  )د.405ق(،  حاکم  )د.363ق(،  ابري  )د.279ق(،  ترمذي  مانند  حدیث،  ائمه ي  از  بسیاري 
ذهبي  )د.742ق(،  مزي  )د.671ق(،  قرطبي  )د.630ق(،  أثیر  ابن  )د.510ق(،  بغوي  )د.458ق(، 
)د.748ق(، هیثمي )د.807ق(، سخاوي )د.902ق(، سیوطي )د.911ق(، ابن حجر )د.974ق(، کتاني 
)د.1345ق(، الباني )د.1420ق( و دیگران، به صّحت و تواتر آن تصریح نموده اند1 و بسیاري از آنان، 
مانند ابن ابي خیثمه )د.279ق(، ابن حماد )د.288ق(، ابن منادي )د.336ق(، ابو نعیم )د.430ق(، 
عبد الغني )د.600ق(، حموي )د.650ق(، کنجي )د.658ق(، ابن قّیم )د.685ق(، ابن کثیر )د.774ق(، 
سیوطي )د.911ق(، ابن حجر )د.974ق(، شوکاني )د.1250ق( و دیگران، درباره ي آن کتب مستقلّي 
َكَتْبَنا  نگاشته اند و مضمون آن، موافق با وعده ي خداوند در قرآن است که فرموده است: َولََقْد 
الُِحوَن؛2 »و هرآینه در زبور پس از تورات  َيِرثَُها ِعَباِدَي الصَّ أْرَض  اْلا اأنَّ  ْكِر  َبْعِد الذِّ ُبوِر ِمْن  الزَّ ِفي 

نوشتیم که زمین را بندگان صالحم وارث خواهند شد« و فرموده است: َونُِريُد اأْن نَُمنَّ َعَلى الَِّذيَن 
الَْواِرثِيَن؛3 »و اراده داریم بر کساني که در زمین  َونَْجَعَلُهُم  ًة  اأئِمَّ َونَْجَعَلُهْم  أْرِض  اْلا اْسُتْضِعُفوا ِفي 

ضعیف شمرده شدند مّنت نهیم و آنان را پیشوایاني قرار دهیم و آنان را وارثان قرار دهیم« و فرموده 
أْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن  الَِحاِت لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْلا است: َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن اآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم اأْمًناۚ  َيْعُبُدونَِني َلا ُيْشِركُوَن  ِمْن َقْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضىٰ لَُهْم َولَُيَبدِّ

بِي َشْيًئا ۚ َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذٰلَِك َفاأولَِٰئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن؛4 »خداوند به کساني از شما که ایمان آوردند 

و کارهاي شایسته کردند وعده داد که حتمًا آنان را در زمین خلیفه گرداند همان طور که گذشتگان 
آنان را خلیفه ساخت و حتمًا دین شان را که برایشان پسندید، برایشان به مکنت رساند و حتمًا پس 
از ترسشان آنان را امنّیت بخشد تا من را بپرستند و چیزي را با من شریک نسازند و هر کس پس 
از آن کفر ورزد آنان همان فاسقان خواهند بود« و فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم 
ٍة َعَلى الَْكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي  َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َياأْتِي اللَُّه بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّونَُه اأِذلٍَّة َعَلى الُْمْؤِمِنيَن اأِعزَّ

َسِبيِل اللَِّه َوَلا َيَخافُوَن لَْوَمَة َلائٍِم ۚ َذٰلَِك َفْضُل اللَِّه ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء ۚ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم؛5 »اي کساني 

که ایمان آوردید! هر کس از شما از دین خود برگردد پس در آینده خداوند گروهي را مي آورد که 
آنان را دوست مي دارد و آنان او را دوست مي دارند، بر مؤمنان فروتنند و بر کافران سرسختند، در 

1 . برای اآگاهی از تفاصيل و موارد اين تصريحات، نگاه کن به: مرکز الرسالة، المهدّي المنتظر في الفکر 
سلامي. الاإ

2 . اأنبياء/ 105.
3 . قصص/ 5.
4 . نور/ 55.

5 . مائدة/ 54.
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راه خداوند جهاد مي کنند و از مالمت مالمت گري نمي هراسند! آن فضل خداوند است که به هر 
از آن، حتمّیت  اینکه مستفاد  با توّجه به  کس مي خواهد مي دهد و خداوند گشاینده اي داناست«؛ 
استیالء برخي بندگان مؤمن، صالح، مستضعف، محبوب، مجاهد، مهربان و شجاع خداوند بر جهان 
در آینده است و مهدي بنا بر اوصافي که در خبر متواتر پیامبر  برایش ذکر شده، نمونه ي 
کاملي از چنین بندگاني است و با این وصف، استیالء او بر جهان در آینده، بنا بر وعده ي خداوند 
در قرآن حتمي است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َيا اأيَُّها النَّاُس اإِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ ۖ؛1 »اي مردم! 
بي گمان وعده ي خداوند حق است« و فرموده است: َوْعَد اللَِّه ۖ َلا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه؛2 »وعده ي 
اللََّه  خداوند است و خداوند هرگز وعده ي خود را خالف نمي کند« و فرموده است: َفَلا َتْحَسَبنَّ 
ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ۗ؛3 »پس خداوند را گمان نبر که وعده اش به پیامبرانش را خالف کننده باشد« 

راست  حتمًا  داده مي شوید،  وعده  که  لََصاِدٌق؛4 »هرآینه چیزي  تُوَعُدوَن  اإِنََّما  است:  فرموده  و 
است« و فرموده است: اإِنََّما تُوَعُدوَن لََواِقٌع؛5 »هر آینه چیزي که وعده داده مي شوید، حتمًا واقع 
مي شود«! با این وصف، شایسته است عقیده به حتمّیت ظهور مهدي به عنوان خلیفه ي خداوند در 
زمین و کسي از اهل بیت پیامبر  که زمین را با اقامه ي اسالم کامل و خالص از عدالت و 
قسط پر مي کند، از مسلّمات اسالم شمرده شود و مورد اجماع مسلمانان باشد، تا مبنایي براي وحدت 

آنان در آینده به شمار رود. 

]ظاهر نبودن مهدي در زمين و ضرورت ظهور او[
این در حالي است که تاکنون زمین از عدالت و قسط پر نشده و این به معناي آن است که 
تاکنون مهدي ظهور نکرده و کساني که مي پندارند او ظهور کرده است، در اشتباهند. البته مراد از 
ظهور او، تنها دسترسي مردم به او نیست، بلکه استیالء او بر زمین است؛ چنانکه خداوند فرموده 
أْرِض؛6 »اي قوم! امروز حکومت براي شماست  اْلا ِفي  َظاِهِريَن  الَْيْوَم  الُْمْلُك  لَُكُم  َقْوِم  است: َيا 
َفاأْصَبُحوا  ِهْم  َعُدوِّ َعَلىٰ  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َفاأيَّْدنَا  در حالي که ظاهر در زمین هستید« و فرموده است: 
ایمان آوردند را بر دشمنشان یاري کردیم، پس ظاهر گردیدند« و  َظاِهِريَن؛7 »پس کساني که 

روشن است که ظهور او به معناي استیالء او بر زمین در پي دسترسي مردم به او، براي تحّقق 

1 . فاطر/ 5.
2 . روم/ 6.

3 . اإبراهيم/ 47.
4 . ذاريات/ 5.

5 . مرسلات/ 7.
6 . غافر/ 29.

7 . صف/ 14.
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وعده ي خداوند و پیامبرش ضروري است؛ زیرا مستفاد از وعده ي آن ها این است که زمین تا پیش 
از ظهور مهدي از ظلم پر مي شود و از عدالت پر نمي شود و این به معناي عدم تحّقق حاکمّیت 
خداوند بر زمین تا پیش از ظهور مهدي است؛ با توّجه به اینکه اگر حاکمّیت خداوند بر زمین تا پیش 
از ظهور مهدي محّقق مي شد، زمین تا پیش از ظهور مهدي از ظلم پر نمي شد، بلکه از عدالت پر 
مي شد؛ چراکه خداوند عادل است و تحّقق حاکمّیت او بر زمین، به معناي تحّقق حاکمّیت عدالت 
بر آن است؛ چنانکه فرموده است: اإِنَّ اللََّه َياأُْمُر بِالَْعْدِل؛1 »هرآینه خداوند به عدالت امر مي کند« 
و فرموده است: اإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْقِسِطيَن؛2 »هرآینه خداوند عدالت پیشه گان را دوست مي دارد« 
و فرموده است: َوَما اللَُّه ُيِريُد ُظْلًما لِْلَعالَِميَن؛3 »و خداوند ظلمي را براي جهانیان نمي خواهد«! 
بل حق آن است که پر شدن زمین از عدالت، جز در صورت تحّقق حاکمّیت خداوند بر آن ممکن 
نیست؛ چراکه عدالت به معناي قرار دادن هر چیزي در جاي خود است؛ با توّجه به اینکه هر چیزي 
در جهان، اندازه ي خاّص خود را دارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدٍر؛4 
»هرآینه ما هر چیزي را با اندازه اي خلق کردیم« و فرموده است: َقْد َجَعَل اللَُّه لُِكلِّ َشْيٍء َقْدًرا؛5 
»خداوند براي هر چیزي اندازه اي قرار داده است« و فرموده است: َوكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بِِمْقَداٍر؛6 »و 
هر چیزي در نزد او به اندازه اي است« و تبعًا هر چیزي در جهان، به اندازه ي خاّص خود جایي 
دارد که متناسب با اوست و متناسب با چیزهاي دیگر نیست و از این رو، حق دارد که در جاي خود 
قرار گیرد، همچنانکه حّق قرار گرفتن در جاهاي دیگران را ندارد و با این وصف، قرار گرفتن او در 
جاي خودش عدالت شمرده مي شود و به اصالح جهان کمک مي کند، همچنانکه قرار گرفتن او در 
جاهاي دیگران، ظلم شمرده مي شود و به فساد جهان دامن مي زند؛ با توّجه به اینکه چیزهاي موجود 
در جهان، از یکدیگر منقطع و مستقل نیستند، بلکه به یکدیگر مّتصل و وابسته اند و از یکدیگر اثر 
مي پذیرند و بر یکدیگر اثر مي گذارند و با این وصف، هر یک از آن ها که از جاي خود خارج شود، 
خواسته یا ناخواسته جاي یکي دیگر از آن ها را اشغال مي کند و تبعًا یکي دیگر از آن ها که جایش 
را اشغال کرده است را وا مي دارد که از جاي خود خارج باشد و خواسته یا ناخواسته جاي یکي دیگر 
از آن ها را اشغال کند و این زنجیره ي ظلم است که ادامه مي یابد، تا جایي که همه ي جهان را از 
ظلم پر مي کند و تبعًا به فساد مي کشاند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َظَهَر الَْفَساُد ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر 

1 . نحل/ 90.
2 . مائدة/ 42.

3 . اآل عمران/ 108.
4 . قمر/ 49.
5 . طلاق/ 3.
6 . رعد/ 8.
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النَّاِس؛1 »فساد در خشکي و دریا به سبب چیزي که دست هاي مردم فراهم  اأْيِدي  بَِما َكَسَبْت 

آورد، مستولي شد«! بنابراین، ظلم مانند طاعون سرایت مي کند و مانند قارچ تکثیر مي شود و از یک 
چیز به دو چیز و از دو چیز به چهار چیز و از چهار چیز به هشت چیز و به همین ترتیب تا همه چیز 
گسترش مي یابد و با این وصف، عدالت تنها هنگامي محّقق مي شود که همه ي ظلم در زمین از میان 
برود، نه اینکه تنها بخشي از آن نابود گردد؛ زیرا تا هنگامي که بخشي از ظلم در زمین وجود دارد، به 
همه ي زمین منتشر مي شود، مانند آتشي کوچک در انبار کاه که به سرعت همه ي آن را فرا مي گیرد؛ 
همچنانکه همه ي زمین، مجموعه اي واحد و منسجم است و سرزمین هاي آن به یکدیگر پیوسته  و 
وابسته اند و اگر در سرزمیني از آن ظلمي وجود داشته باشد، سرزمین هاي دیگر آن به ظلم کشیده 
مي شوند و با این وصف، عدالت یا در همه جا پدید مي آید و یا در هیچ جا پدید نمي آید و عدالت 

نسبي و تبعیضي ممکن نیست. 
از اینجا دانسته مي شود که عدالت، به معناي قرار دادن همه چیز در جاي خود است، نه قرار 
دادن برخي چیزها در جاي خود بدون قرار دادن برخي دیگر و روشن است که چنین کاري، جز براي 
خداوند ممکن نیست؛ چراکه تنها خالق همه چیز در جهان، از همه چیز و اندازه و جاي آن در جهان 
آگاهي دارد و تبعًا مي تواند همه ي آن ها را در جاي خود قرار دهد و عدالت را پدید آورد، در حالي که 
دیگران، از همه چیز و اندازه و جاي آن در جهان آگاهي ندارند و تبعًا هر چند بخواهند و کوشش 
کنند، نمي توانند همه ي آن ها را در جاي خود قرار دهند و عدالت را پدید آورند و با این وصف، محّقق 
ساختن عدالت از عهده ي آنان خارج است و بر عهده ي خداوند قرار دارد؛ به این معنا که وظیفه ي 
اوست که محّقق ساختن عدالت را براي آنان ممکن کند، تا آنان به سبب محرومّیت شان از عدالت 
و تبعات هولناک آن، بر او حّجتي نداشته باشند و حّجت همواره براي خداوند باشد؛ چنانکه فرموده 
ُة الَْبالَِغُة ۖ َفَلْو َشاَء لََهَداكُْم اأْجَمِعيَن؛2 »بگو پس حّجت رسیده همواره براي  است: قُْل َفِللَِّه الُْحجَّ
خداوند است، پس اگر مي خواست همه ي تان را هدایت مي کرد« و خداوند این کار را از طریق قرار 
دادن خلیفه اي از جانب خود در زمین انجام مي دهد که او را به همه چیز و اندازه و جاي آن در 
جهان، هدایت کرده است، تا بتواند به خالفت از جانب او، همه ي آن ها را در جاي خود قرار دهد و 
عدالت را پدید آورد و او به اعتبار برخورداري از این هدایت خداوند، »مهدي« نامیده مي شود؛ چراکه 

از جانب خداوند، به همه چیز و اندازه و جاي آن در جهان هدایت یافته است. 

]علّت ظاهر نبودن مهدي در زمين[
از اینجا دانسته مي شود که غرض خداوند از قرار دادن مهدي در زمین، تحّقق عدالت در آن است؛ 

1 . روم/ 41.
2 . اأنعام/ 149.
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َناِت  چراکه او جانشین پیامبران است و خداوند درباره  ي آنان فرموده است: لََقْد اأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِالَْبيِّ
َواأنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط ۖ؛1 »هرآینه پیامبرانمان را با نشانه هاي روشن 

فرستادیم و به همراه آنان کتاب و معیار نازل کردیم تا مردمان به عدالت برخیزند« و روشن است که 
تحّقق عدالت در زمین، با ظاهر بودن مهدي در آن ممکن است و با این وصف، ظاهر نبودن مهدي 
در آن، به خداوند نسبت داده نمي شود؛ چراکه در تناقض با غرض اوست و تناقض در اغراض او 
ُل الَْقْوُل لََديَّ َوَما اأنَا بَِظلَّاٍم لِْلَعِبيِد؛2 »سخن در نزد من  محال است؛ چنانکه فرموده است: َما ُيَبدَّ
دو گونه نمي شود و من به بندگان ظلم کننده نیستم«! به عالوه، ظاهر نبودن مهدي در زمین، مانع 
از تحّقق عدالت در آن است، در حالي که ایجاد مانع از تحّقق عدالت در آن، ظلم است و ظلم به 
خداوند نسبت داده نمي شود. توضیح آنکه ظاهر نبودن مهدي در زمین، به سبب عدم وجود مقتضي 
براي آن نیست؛ چراکه مقتضي براي آن، لزوم تحّقق عدالت در زمین و توّقف آن بر ظهور مهدي 
است که وجود دارد و با این وصف، ظاهر نبودن او در زمین، به سبب وجود مانعي براي ظهور اوست 
و این مانع، هر چه هست، نمي تواند برآمده از اراده و اقدام ابتدایي خداوند باشد؛ چراکه اراده و اقدام 
ابتدایي به آن، جلوگیري از تحّقق عدالت است و اراده و اقدام ابتدایي به ظلم شمرده مي شود و چنین 
کاري، از خداوند نشأت نمي گیرد؛ چنانکه فرموده است: َوَما َربَُّك بَِظلَّاٍم لِْلَعِبيِد؛3 »و پروردگارت 
به بندگان ظلم کننده نیست« و فرموده است: َوَلا َيْظِلُم َربَُّك اأَحًدا؛4 »و پروردگارت به احدي 
ٍة ۖ؛5 »بي گمان خداوند به اندازه ي ذّره اي  ظلم نمي کند« و فرموده است: اإِنَّ اللََّه َلا َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ
ظلم نمي کند«! همچنانکه چنین کاري، نمي تواند برآمده از اراده و اقدام مشترک او با دیگران باشد؛ 
زیرا کاري که از او به صورت مستقل نشأت نمي گیرد، از او به صورت مشترک نیز نشأت نمي گیرد و ظلم، 
چه به صورت مستقل و چه به صورت مشترک، قبیح است. همچنانکه چنین کاري، نمي تواند برآمده از 
اراده و اقدام ابتدایي مهدي در صورت وجود او باشد؛ چراکه مهدي، بنا بر خبر متواتر پیامبر  ، از 
اهل بیت آن حضرت است و خداوند اهل بیت آن حضرت را از هر گونه رجس پاک کرده و روشن 
است که جلوگیري از تحّقق عدالت در زمین، رجس است. به عالوه، اراده و اقدام ابتدایي مهدي، به 
اراده و اقدام ابتدایي خداوند باز مي گردد؛ چراکه مهدي خلیفه ي خداوند در زمین است و به خالفت 
از جانب او، اراده و اقدام مي کند و با این وصف، اراده و اقدام ابتدایي مهدي به چنین کاري، در 

ضمن اراده و اقدام ابتدایي خداوند به آن محال است. 

1 . حديد/ 25.
2 . ق/ 29.

3 . فّصلت/ 46.
4 . کهف/ 49.
5 . نساء/ 40.
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از اینجا دانسته مي شود که مانع ظهور مهدي، هر چه هست، برآمده از اراده و اقدام ابتدایي مردم 
است و خداوند، چه بدون واسطه و چه با واسطه ي مهدي، در آن دخالتي ندارد و به آن راضي نیست؛ 
چنانکه فرموده است: اإِنَّ اللََّه َلا َيْظِلُم النَّاَس َشْيًئا َولَِٰكنَّ النَّاَس اأنُْفَسُهْم َيْظِلُموَن؛1 »هرآینه خداوند 
به مردم هیچ ظلمي نمي کند، ولي این مردمند که به خودشان ظلم مي کنند« و فرموده است: َفَما 
َكاَن اللَُّه لَِيْظِلَمُهْم َولَِٰكْن َكانُوا اأنُْفَسُهْم َيْظِلُموَن؛2 »پس خداوند کسي نبود که به آنان ظلم کند، 

ولي آنان بودند که به خود ظلم مي کردند« و فرموده است: َوَما َظَلَمُهُم اللَُّه َولَِٰكْن اأنُْفَسُهْم َيْظِلُموَن؛3 
َمْت  »و خداوند به آنان ظلم نکرد، ولي آنان خودشان ظلم مي کنند« و فرموده است: َذٰلَِك بَِما َقدَّ
لِْلَعِبيِد؛4 »آن به سبب چیزي است که دست هاتان پیش فرستاد و  بَِظلَّاٍم  لَْيَس  اللََّه  َواأنَّ  اأْيِديُكْم 

بي گمان خداوند به بندگان ظلم کننده نیست«! هر چند هر کاري در جهان، اگرچه مانند ظلم بد 
باشد، با حول و قّوه و علم و اذن تکویني خداوند انجام مي شود و از این حیث، به خداوند باز مي گردد؛ 
ْذِن اللَِّه ۚ؛5 »و آنان به احدي زیان رساننده  يَن بِِه ِمْن اأَحٍد اإِلَّا بِاإِ چنانکه فرموده است: َوَما ُهْم بَِضارِّ
نیستند مگر با اذن خداوند« و فرموده است: َولَْو َشاَء اللَُّه َما اأْشَركُوا ۗ؛6 »و اگر خداوند مي خواست 
شرک نمي ورزیدند« و فرموده است: َولَْو َشاَء اللَُّه َما اْقَتَتلُوا؛7 »و اگر خداوند مي خواست یکدیگر 
اگر پروردگارت مي خواست آن  َفَعلُوُه ۖ؛8 »و  َما  َربَُّك  َشاَء  را نمي کشتند« و فرموده است: َولَْو 
َئٌة  ِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّه ۖ َواإِْن تُِصْبُهْم َسيِّ کار را نمي کردند« و فرموده است: َواإِْن تُِصْبُهْم َحَسَنٌة َيُقولُوا َهٰ
ُؤَلاِء الَْقْوِم َلا َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا؛9 »و اگر  ِذِه ِمْن ِعْنِدَكۚ  قُْل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّهۖ  َفَماِل َهٰ َيُقولُوا َهٰ

آنان را خوبي اي برسد مي گویند که این از نزد خداوند است و اگر آنان را بدي اي برسد مي گویند که 
این از نزد توست! بگو همه اش از نزد خداوند است! پس این گروه را چه مي شود که نزدیک نیست 
گفتاري را دریابند؟!«؛ ولي در واقع، کار بدي که خداوند از انجامش نهي کرده است، به او نسبت 
داده نمي شود؛ چراکه به روشني، از اراده و اقدام اختیاري کننده ي آن برخاسته و بر خالف رضایت و 
َئٍة  امر خداوند بوده است؛ چنانکه فرموده است: َما اأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّهۖ  َوَما اأَصاَبَك ِمْن َسيِّ

1 . يونس/ 44.
2 . توبة/ 70.

3 . اآل عمران/ 117.

4 . اآل عمران/ 182.
5 . بقرة/ 102.
6 . اأنعام/ 107.
7 . بقرة/ 253.
8 . اأنعام/ 112.
9 . نساء/ 78.
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َفِمْن نَْفِسَك ۚ؛1 »چیز خوبي که به تو مي رسد از جانب خداوند است و چیز بدي که به تو مي رسد 

َذا ۖ قُْل  ا اأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد اأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها قُْلُتْم اأنَّىٰ َهٰ از جانب خودت است« و فرموده است: اأَولَمَّ
ُهَو ِمْن ِعْنِد اأنُْفِسُكْم ۗ؛2 »یا چون مصیبتي به شما رسید که دو چندان آن را رساندید گفتید که این 

از کجاست؟! بگو آن از نزد خودتان است« و فرموده است: َوَما اأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت 
اأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكِثيٍر؛3 »و هر مصیبتي که به شما برخورد مي کند از چیزي است که دست هاتان 

کسب کرده است و از بسیاري گذشت مي کند«! بنابراین، ایجاد مانع ظهور مهدي، از آنجا که مانع 
تحّقق عدالت است، هر چند با حول و قّوه و علم و اذن تکویني خداوند است، به خداوند نسبت 
داده نمي شود، بلکه به مردم نسبت داده مي شود؛ چراکه به طور حتم، از اراده و اقدام اختیاري آنان 

برخاسته و بر خالف رضایت و امر خداوند است. 
آري، عدم آفرینش مهدي در صورتي که او تاکنون آفریده نشده باشد، کار خداوند است؛ چراکه 
أْمُر ۗ؛4  آفرینش و ترک آن، به غیر خداوند نسبت داده نمي شود؛ چنانکه فرموده است: اأَلا لَُه الَْخْلُق َواْلا
»آگاه باشید که آفرینش و فرمان براي اوست«، ولي آفرینش مهدي هنگامي بر خداوند واجب است 
که مانعي از ناحیه ي مردم براي ظهور او وجود نداشته باشد؛ با توّجه به اینکه غرض اصلي خداوند از 
آفرینش او، ظهور اوست و هرگاه مانعي از ناحیه ي مردم براي ظهور او وجود داشته باشد، آفرینش 
او غرض خداوند را حاصل نمي کند و با این وصف، مي توان گفت عدم آفرینش مهدي در صورتي 
که او تاکنون آفریده نشده باشد، اگرچه کار خداوند است، پي آمد اراده و اقدام اختیاري مردم است؛ 
همچنانکه اگر او هم اکنون آفریده شده باشد، عدم ظهور او پي آمد اراده و اقدام اختیاري مردم است 
و در هیچ حالتي خداوند به تسبیب آن مّتهم نمي شود؛ چنانکه فرموده است: َذٰلَِك بِاأنَّ اللََّه لَْم َيُك 
َعِليٌم؛5 »آن به این سبب  َسِميٌع  اللََّه  َواأنَّ   ۙ بِاأنُْفِسِهْم  َما  ُيَغيُِّروا  َحتَّىٰ  َقْوٍم  َعَلىٰ  اأنَْعَمَها  نِْعَمًة  ًرا  ُمَغيِّ

است که خداوند تغییر دهنده ي نعمتي که به قومي داده است نیست تا آن گاه که آنان خود چیزي 
که در آنان است را تغییر دهند و بي گمان خداوند شنوایي داناست« و فرموده است: اإِنَّ اللََّه َلا ُيَغيُِّر 
َما بَِقْوٍم َحتَّىٰ ُيَغيُِّروا َما بِاأنُْفِسِهْم ۗ؛6 »هرآینه خداوند چیزي که در قومي است را تغییر نمي دهد تا 

آن گاه که آنان خود چیزي که در آنان است را تغییر دهند«! 

1 . نساء/ 79.
2 . اآل عمران/ 165.

3 . شوری/ 30.

4 . اأعراف/ 54.
5 . اأنفال/ 53.
6 . رعد/ 11.
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]وجوب ظاهر کردن مهدي بر مردم[
بنابراین، آفرینش مهدي توسط خداوند در صورتي که تاکنون واقع نشده باشد و ظاهر شدن او 
در صورتي که هم اکنون آفریده شده باشد، در گرو اراده و اقدام اختیاري مردم است؛ به این معنا که 
در صورت رفع مانع ظهور او توّسط آنان، ممکن مي شود و در غیر آن صورت، ممکن نمي شود و 
روشن است که رفع مانع ظهور مهدي براي آنان ممکن است؛ چراکه هر کس به انجام کاري قادر 
است، به ترک آن نیز قدرت دارد و آنان به ایجاد مانع براي ظهور مهدي قادر بوده اند و با این وصف، 
روشن است که رفع مانع ظهور مهدي بر آنان واجب است؛ چراکه رستگاري آنان از هالک، به 
اقتضاي وجودشان بر آنان واجب است، در حالي که بدون اقامه ي اسالم به صورت کامل و خالص، 
ممکن نیست و اقامه ي اسالم به صورت کامل و خالص، در گرو ظهور مهدي است و ظهور مهدي، 
در گرو عدم وجود مانع براي آن است و مانع براي آن چیزي است که مردم آن را ایجاد کرده اند و 
تبعًا به رفع آن قادرند و با این وصف، بحثي در وجوب رفع آن بر آنان نیست و مراد از مانع ظهور 
مهدي، هر چیزي است که با استیالء او بر زمین منافات دارد، مانند فقدان نفر، مال و سالح کافي 
و جامع آن، عدم حمایت کافي مردم از اوست که منبع تأمین نفر، مال و سالح شمرده مي شوند؛ با 
توّجه به اینکه نفر، مال و سالح کافي براي تأسیس حکومت او، بلکه تأمین امنّیت او الزم است؛ 
چراکه به گواهي حّس و تجربه، استیالء کسي بر زمین بدون حمایت کافي مردم از او با تأمین 
نفر، مال و سالح کافي برایش، امکان ندارد و روشن است که مهدي از این قاعده ي محسوس و 
مجّرب، مستثنا نیست. بنابراین، ظهور مهدي، در گرو حمایت کافي مردم از اوست و هر زماني که 
این حمایت کافي مردم از او محّقق شود، همان زمان ظهور اوست و روشن است که حمایت کافي 
مردم از او، کاري در حوزه ي اختیار آنان است و براي آنان متعارف و میسور شمرده مي شود و 
فوق العاده و متعّذر نیست؛ همچنانکه بارها نظیر آن را براي غیر مهدي انجام داده اند و به وسیله ي 

آن، حکومت هاي دیگران را روي کار آورده اند. 
با این وصف، گفته نمي شود که حمایت کافي مردم از مهدي، پیش از ظهور او ممکن نیست؛ 
چراکه ظهور او به معناي استیالء او بر زمین، نتیجه ي حمایت کافي مردم از اوست و ظهور او به 
معناي دسترسي مردم به او نیز، دست کم به امنّیت کافي براي او نیاز دارد، در حالي که تأمین آن، 
بدون تأمین نفر، مال و سالح کافي براي او، ممکن نیست. از این رو، چاره اي جز حمایت از او پیش 
از ظهورش وجود ندارد و آن، هر چند دشوار باشد، ممکن است؛ چراکه حمایت از کسي، متوّقف 
بر دسترسي تفصیلي به او نیست، بلکه با دسترسي اجمالي به او ممکن است، همچنانکه دسترسي 
تفصیلي به خداوند به معناي رؤیت او و شنیدن سخنش وجود ندارد و با این حال، حمایت از او 
ممکن و واجب است؛ چنانکه فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا كُونُوا اأنَْصاَر اللَِّه َكَما َقاَل ِعيَسى 
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اْبُن َمْرَيَم لِْلَحَواِريِّيَن َمْن اأنَْصاِري اإِلَى اللَِّهۖ  َقاَل الَْحَواِريُّوَن نَْحُن اأنَْصاُر اللَِّه ۖ؛1 »اي کساني که ایمان 

آوردید! یاران خداوند باشید، همان طور که عیسي بن مریم به حواري ها گفت: چه کسي یاران من 
به سوي خداوند است؟ حواري ها گفتند که ما یاران خداوند هستیم« و روشن است که طریقه ي 
حمایت از خداوند، تأمین نفر، مال و سالح کافي براي اوست تا حاکمّیتش در زمین تحّقق یابد؛ 
چنانکه فرموده است: َوَجاِهُدوا بِاأْمَوالُِكْم َواأنُْفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ۚ؛2 »و با مال ها و خودهاتان در 
راه خداوند جهاد کنید« و فرموده است: َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه لَُه َولَُه اأْجٌر 
َكِريٌم؛3 »آن کیست که به خداوند وامي نیکو دهد تا براي او بیفزاید و براي او پاداشي ارزشمند 
تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَِّه  ٍة َوِمْن ِرَباِط الَْخْيِل  لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ وا  باشد؟!« و فرموده است: َواأِعدُّ
كُْم؛4 »و براي آنان هر امکانات و مرکب هاي جنگي که مي توانید آماده کنید تا با آن دشمن  َوَعُدوَّ

خداوند و دشمن خود را بترسانید« و این همان طریقه ي حمایت از مهدي است؛ چنانکه بسیاري از 
مردم به این طریقه کساني را حمایت مي کنند که هرگز آنان را ندیده اند و با آنان گفتگو نکرده اند، 
تا زمینه ي حکومت آنان بر جهان را فراهم سازند؛ بل مهم ترین کساني که اکنون بر جهان حکم 
مي رانند، توّسط مردم شناخته شده نیستند و در دسترس آنان قرار ندارند و بیشتر کساني که با عنوان 
حّکام، توّسط مردم شناخته شده اند و در دسترس آنان قرار دارند، حّکام اصلي و واقعي نیستند و از 
سیاست هاي کساني پنهان و خارج از دسترس مردم پیروي مي کنند؛ چراکه امروز بیشترین نفر، مال 
و سالح، در اختیار کساني است که مردم آنان را نمي شناسند و به آنان دسترسي ندارند و در حالي 
از آنان حمایت مي کنند که خود به آن آگاه نیستند؛ مانند شیطان و همگنان او که بر جهان حکم 
مي رانند، در حالي که خداوند درباره ي آنان فرموده است: اإِنَُّه َيَراكُْم ُهَو َوَقِبيلُُه ِمْن َحْيُث َلا َتَرْونَُهْم ۗ؛5 
»هرآینه او و همگنانش شما را از جایي مي بینند که شما آنان را نمي بینید«! با این وصف، حکومت 
بر جهان نه تنها دیگر به شناخته شده بودن و در دسترس بودن حاکم نیاز ندارد، بلکه با آن معمول 
و میسور نیست؛ چراکه جهان بسیار بزرگ و ناامن شده، به گونه اي که هر حاکم نیکو و مستقلّي در 
آن شناخته و در دسترس واقع مي شود، غالبًا از میان مي رود. این به آن معناست که حکومت مهدي 
بر جهان، به شناخته شدن و در دسترس واقع شدن او نیازي ندارد و بدون این کار، با برخورداري او 

از نفر، مال و سالح کافي، امکان پذیر است. 
آري، دسترسي مردم به او براي آگاهي شان از سّنت پیامبر  و موضوعات احکام خداوند، 

1 . صف/ 14.
2 . توبة/ 41.

3 . حديد/ 11.
4 . اأنفال/ 60.

5 . اأعراف/ 27.
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ضروري است؛ چراکه بدون دسترسي آنان به او، امکان مراجعه ي آنان به او به نحوي که متمّکن 
از سؤال باشند، وجود ندارد؛ بلکه چه بسا دسترسي آنان به او، براي تحّقق حکومت او به نحوي 
که تطبیق کننده ي احکام خداوند و تأمین کننده ي عدالت باشد نیز ضروري است؛ چراکه حکومت 
بر جهان بدون دیده شدن و ارتباط مستقیم با مردم، هر چند ممکن است، طریقه ي ظالمان است 
و مناسب عادالن نیست. با این وصف، ظهور مهدي، هم به معناي حاکمّیت او و هم به معناي 
دسترسي مردم به او، ضروري است؛ جز آنکه دسترسي مردم به او نیز مانند حاکمّیت او، به رفع مانع 
آن توّسط مردم نیاز دارد؛ چراکه دسترسي به او، در صورت فقدان امنّیت الزم براي او، بر خالف 
حکمت است و غرض خداوند از آفرینش او را نقض مي کند، در حالي که فقدان امنّیت الزم براي او، 
به سبب خطرات ناشي از اراده و اقدام مردم است و با این وصف، رفع آن نیز وظیفه ي آنان شمرده 
مي شود؛ چراکه هر کس براي انجام کاري ضروري، مانعي ایجاد مي کند، مسئول آن شمرده مي شود 

و رفع آن بر عهده ي اوست و این به منزله ي قاعده اي عقالیي است. 
آري، انصاف آن است که دسترسي مردم به مهدي، در صورتي که مانع آن را رفع کنند، بدون 
هدایتي از جانب او ممکن نیست؛ چراکه آنان از وجود یا جاي او در صورت وجودش آگاهي ندارند و 
تبعًا به سختي مي توانند او را از طریق جستجویش، هر چند با تکیه بر نشاني هاي روایت شده براي 
او، بیابند. از این رو، بر مهدي واجب است که امکان دسترسي به خود را پس از رفع مانع آن توّسط 
مردم، براي آنان ایجاد کند و آن مي تواند از طریق فرستادن سفیر یا نوشتن نامه اي براي آنان یا از 
طریقي دیگر بسته به امکان و مناسبت آن انجام شود. با این وصف، رفع مانع دسترسي به مهدي 
که پیش از هر چیز، فقدان امنّیت الزم براي اوست، بر مردم واجب است و هرگاه آن را انجام دهند، 
بر مهدي واجب مي شود که دسترسي به خود را براي آنان تسهیل کند و او به اقتضاي طهارتش 
از هر گونه رجس و عدم افتراقش از کتاب خداوند، این کار را انجام مي دهد و عدم انجام این کار 
توسّط او تاکنون، دلیل بر آن است که مردم تاکنون مانع دسترسي به او را رفع نکرده�اند و امنّیت 

الزم براي او را به وجود نیاورده�اند. 
این در حالي است که بدون شک، مردم به مهدي نیاز دارند، نه مهدي به مردم؛ چراکه مهدي 
بدون مراجعه به مردم، از احکام خداوند و موضوعات آن آگاهي مي یابد، ولي مردم بدون مراجعه به 
مهدي، از احکام خداوند و موضوعات آن آگاهي نمي یابند و با این وصف، مراجعه ي مهدي به مردم، 
واجب نیست، بل این مراجعه ي مردم به مهدي است که واجب است؛ با توّجه به اینکه به اقتضاي 
عقل، مراجعه ي نیازمند به کسي که نیاز او را برآورده مي سازد، واجب است، نه مراجعه ي بي نیاز به 
کسي که نیازمند اوست؛ همچنانکه گرسنه در پي طعام مي رود، نه طعام در پي گرسنه و تشنه در 
پي آب مي رود، نه آب در پي تشنه و بیمار در پي پزشک مي رود، نه پزشک در پي بیمار و جاهل در 
پي عالم مي رود، نه عالم در پي جاهل و این مقتضاي غریزه و طبیعت است. با این وصف، آمدن 
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مهدي به سراغ مردم، تا هنگامي که آنان به سراغ او نیامده اند، غیر طبیعي و بر خالف حکمت است 
و از این رو، مورد انتظار عاقالن نیست، هر چند سفیهان انتظارش را دارند.

]چگونگي ظاهر کردن مهدي توّسط مردم[
از اینجا دانسته مي شود، پندار مردم درباره ي ظهور مهدي که آن را بر عهده ي خداوند و منوط 
به اراده و اقدام ابتدایي او مي پندارند، صحیح نیست؛ زیرا چنانکه روشن شد، ظهور مهدي به معناي 
دسترسي به او و استیالء او بر زمین، از کارهایي است که موقوف به حمایت کافي مردم از اوست و 
روشن است که حمایت کافي آنان از او، با اراده و اقدام جبري خداوند انجام نمي شود، بلکه با اراده 
و اقدام اختیاري آنان انجام مي شود و اراده و اقدام خداوند، اگرچه براي ایجاد و اظهار مهدي الزم 
است، تابعي از اراده و اقدام ابتدایي مردم است؛ چنانکه فرموده است: اإِنَّ اللََّه َلا ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّىٰ 
ُيَغيُِّروا َما بِاأنُْفِسِهْم ۗ؛1 »هرآینه خداوند چیزي که در قومي است را تغییر نمي دهد تا آن گاه که آنان 

خود چیزي که در آنان است را تغییر دهند«؛ با توّجه به اینکه اجبار مردم به حمایت از مهدي، هر 
چند براي خداوند مقدور است، بر خالف سّنت و روّیه ي اوست؛ چنانکه فرموده است: اأنُْلِزُمُكُموَها 
َواأنُْتْم لََها َكاِرُهوَن؛2 »آیا شما را به آن الزام کنیم در حالي که از آن کراهت دارید؟!« و فرموده است: 

يِنۖ  َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ ۚ؛3 »اکراهي در دین نیست، درستي از نادرستي روشن  َلا اإِْكَراَه ِفي الدِّ
شده است«؛ همچنانکه مردم را به حمایت کافي از پیامبرش، با آنکه از مهدي به آن سزاوارتر بود، 
أْرِض كُلُُّهْم َجِميًعا ۚ اأَفاأنَْت تُْكِرُه النَّاَس َحتَّىٰ  آَمَن َمْن ِفي اْلا مجبور نکرد و فرمود: َولَْو َشاَء َربَُّك َلا
َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَن؛4 »و اگر پروردگارت مي خواست همه ي کساني که در زمینند ایمان مي آوردند، آیا 

پس تو مردم را اکراه مي کني تا مؤمن باشند؟!«. 
اما مراد از حمایت کافي مردم از مهدي نیز، طلب، اعانت و اطاعت کافي آنان از اوست؛ به این 
معنا که عّده اي کافي از مردم، طالب مهدي باشند و طالب غیر او نباشند؛ با توّجه به اینکه عادتًا 
کسي بدون برخورداري از مطلوبّیت کافي در میان مردم به حکومت دست نمي یابد و اگر به آن 
دست یابد در آن باقي نمي ماند و طلب دو حاکم با هم ممکن نیست؛ چراکه جهان در واقع اقلیمي 
واحد است و تبعًا به حاکمي واحد احتیاج دارد و دو حاکم در یک اقلیم نمي گنجند و با این وصف، 
طلب هر یک، مانع از طلب دیگري خواهد بود. همچنانکه پس از طلب کافي مهدي، اعانت کافي 
او بر مردم واجب است؛ به این معنا که عّده اي کافي از آنان، مقّدمات الزم براي دسترسي به او و 

1 . رعد/ 11.

2 . هود/ 28.
3 . بقرة/ 256.
4 . يونس/ 99.
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حاکمّیت او را فراهم سازند و مقّدمات الزم براي دسترسي به او، وجود عّده اي کافي از محافظان 
امین است که قادر به حفاظت از سالمتي و آزادي او در حین دسترسي مردم به او باشند؛ چراکه 
هرگاه او به سبب برخورداري از چنین کساني، بر سالمتي و آزادي خود ایمن باشد، عذري در عدم 
نباشد و مقّدمات الزم  از دسترسي به خود ندارد، هر چند قادر به تشکیل حکومت  تمکین مردم 
براي تشکیل حکومت او، وجود نفر، مال و سالح کافي براي اوست که از ناحیه ي مردم قابل تأمین 
اگر تشکیل  نفر، مال و سالح کافي، تشکیل نمي شود و  اینکه حکومتي بدون  به  توّجه  با  است؛ 
شود، باقي نمي ماند و حکومت مهدي از این قاعده مستثنا نیست. همچنانکه حفاظت از سالمتي 
آنان، مانع از ظهور مهدي است؛ چراکه  و آزادي حاکمان دیگر و تأمین نفر، مال و سالح براي 
موجب تقویت رقیبان او مي شود و حفاظت از سالمتي و آزادي او و تأمین نفر، مال و سالح براي 
او را سخت تر و بي فایده مي کند. همچنانکه پس از اعانت کافي مردم به او، اطاعت کافي آنان از 
او و ترک اطاعت شان از غیر او، الزم است؛ چراکه حکومت او، چه پیش از تشکیل و چه پس از 
آن، بدون اطاعت از او امکان نمي یابد و به غرض خود نمي رسد و اطاعت از غیر او، به معناي عدم 
اطاعت از اوست؛ چراکه اطاعت از دو حاکم، به تضاد مي انجامد و ممکن نیست و تبعًا اطاعت از 

یکي، به معناي عدم اطاعت از دیگري است. 
این در حالي است که اکنون قاطبه ي مسلمانان، طالب حاکماني جز مهدي هستند و آنان را 
به جاي او حفاظت، اعانت و اطاعت مي کنند و عده اي کافي در میان آنان براي حفاظت، اعانت و 
اطاعت از مهدي نیست و اگر عده اي کافي در میان آنان براي این کار وجود داشته باشد، جدا از 
یکدیگر در اطراف زمین پراکنده اند و روشن است که هر یک از آن ها جدا از دیگران و به تنهایي، 
قادر به حفاظت از سالمتي و آزادي مهدي نیست و از این رو، اجتماع آنان براي این کار ضروري 
است، در حالي که کسي نیست تا آنان را براي این کار گرد آورد و همین سبب ظاهر نشدن مهدي 
اگرچه در حّد دسترسي به او شده است. بر این پایه است که من روزگاري چند، در اطراف زمین 
سیر مي کنم و در پي مردماني شایسته مي گردم تا عّده اي کافي از آنان را گرد آورم و براي حفاظت، 
اعانت و اطاعت از مهدي آماده گردانم، تا چون خداوند از گردهم آیي و آمادگي آنان آگاهي یابد، 
دسترسي به مهدي را براي آنان میّسر گرداند و زمینه ي حاکمّیت او پس از آن را فراهم نماید، 
تا تمهیدي براي ظهور او باشد؛ با توّجه به اینکه اگر امروز این کار انجام شود، به طور قطع فردا 
به قدر ساعتي ظلم  او ممکن مي شود؛ چراکه خداوند  به  بلکه امشب دسترسي  او ظهور مي کند، 
َذا َجاَء اأَجلُُهْم َلا َيْسَتاأِْخُروَن َساَعًةۖ  َوَلا َيْسَتْقِدُموَن؛1 »پس چون  نمي کند؛ چنانکه فرموده است: َفاإِ
بیشتر جستجو  چه  هر  تاکنون  ولي  نمي گیرند«؛  پیشي  و  نمي کنند  تأخیر  ساعتي  بیاید،  زمانشان 

1 . اأعراف/ 34.
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کرده ام، کمتر یافته ام، تا جایي که دیگر خسته و سرخورده شده ام؛ چراکه گویي زمین از مردمان 
شایسته خالي است!

 ]تبعات ظاهر نبودن مهدي براي مردم[
از اینجا دانسته مي شود که عدم دسترسي مردم به مهدي و تبعات مترتّب بر آن، ناشي از تقصیر 
با دسترسي به مهدي قابل  آنان در ترک وظایفي که  آنان است و به همین سبب، عذري براي 
انجام است، شمرده نمي شود؛ زیرا هر کس به سبب اقدام و تسبیب خود در اضطراري واقع شود، به 
سبب اضطرار خود معذور شمرده نمي شود؛ مانند گرسنه اي که طعام حاللي را با آگاهي از نیاز خود 
به آن، عمداً تلف کرده و سپس به خوردن طعام حرامي ناگزیر شده و با این وصف، خوردن طعام 
حرام براي او هر چند گزیري از آن نداشته باشد، گناه است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َفَمِن 
اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوَلا َعاٍد َفَلا اإِْثَم َعَلْيِه ۚ؛1 »پس هر کس ناگزیر شود، در صورتي که کوتاهي کننده 

و یا زیاده روي کننده نبوده باشد، گناهي بر او نیست«؛ به این معنا که هرگاه به سبب کوتاهي و یا 
زیاده روي خود ناگزیر شده باشد، گناه�کار است؛ یا مانند سارقي که با اختیار خود در زمیني غصبي 
داخل شده و ناگزیر به اقامه ي نماز در آن شده است، در حالي که تصّرف او در آن هر چند براي نماز، 
جایز نیست و با این وصف، نماز او در آن هر چند در آخر وقت و از روي اضطرار، باطل است و این 
معناي سخن خداوند است که فرموده است: اإِنَّ اللََّه َلا ُيْصِلُح َعَمَل الُْمْفِسِديَن؛2 »هرآینه خداوند 
عمل إفساد کنندگان را درست نمي کند«! بنابراین، کساني که به سبب تقصیر خود در حمایت کافي 
از مهدي، مانع از تحّقق حکومت او شده اند، مجاز به تشکیل حکومتي دیگر، هر چند گزیري از آن 
نداشته باشند، نیستند و حکومت دیگر آنان، در صورتي که آن را تشکیل دهند، مشروعّیت ندارد. 
همچنانکه اخذ آنان به ظّن مطلق، بلکه اخبار آحاد، هر چند تا پیش از دسترسي به مهدي گزیري 
از آن نداشته باشند، جایز نیست و عقاید و اعمال آنان بر پایه ي آن، قابل قبول شمرده نمي شود؛ 
الُْمتَِّقيَن؛3 »جز این نیست که خداوند تنها از  اللَُّه ِمَن  َيَتَقبَُّل  چنانکه خداوند فرموده است: اإِنََّما 
پرهیزکاران قبول مي کند«؛ بلکه عقاید و اعمال آنان بر پایه ي ظّن مطلق و اخبار آحاد، باطل است؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: َذٰلَِك بِاأنَُّهُم اتََّبُعوا َما اأْسَخَط اللََّه َوَكِرُهوا ِرْضَوانَُه َفاأْحَبَط اأْعَمالَُهْم؛4 
»آن به این سبب است که آنان از چیزي پیروي کردند که خدا را به خشم آورد و خشنودي او را 
ناخوش داشتند، پس اعمالشان را باطل کرد«، مانند کساني که درباره ي آنان فرموده است: اأولَِٰئَك 

1 . بقرة/ 173.

2 . يونس/ 81.

3 . مائدة/ 27.
4 . محّمد/ 28.
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آِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِريَن؛1 »آنان کساني هستند که اعمالشان  نَْيا َواْلا الَِّذيَن َحِبَطْت اأْعَمالُُهْم ِفي الدُّ

در دنیا و آخرت نادیده گرفته شد و هیچ پشتیباني ندارند« و فرموده است: َوَقِدْمَنا اإِلَىٰ َما َعِملُوا ِمْن 
َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنثُوًرا؛2 »و به اعمالي که انجام دادند پرداختیم و آن را به ریزگردي پراکنده 

التزام به آن دشوار به نظر مي رسد، ولي براي  تبدیل نمودیم« و این الزمه ي سنگیني است که 
خداوند آسان است؛ چنانکه فرموده است: اأولَِٰئَك لَْم ُيْؤِمُنوا َفاأْحَبَط اللَُّه اأْعَمالَُهْم ۚ َوَكاَن َذٰلَِك َعَلى 
اللَِّه َيِسيًرا؛3 »آنان ایمان نیاوردند، پس خداوند اعمالشان را نابود کرد و آن بر خداوند آسان بود«؛ 

با توّجه به اینکه آنان با اختیار خود زمینه ي آن را فراهم ساخته اند و اضطرارشان در فقدان یا غیبت 
مهدي، ناشي از اقدام و تسبیب خودشان است و با این وصف، بطالن عقاید و اعمالشان، با عدل 

خداوند و لطف او، منافات ندارد، بلکه مقتضاي عدل و لطف اوست. 
واقع آن است که پذیرش و اطاعت از خلیفه ي خداوند در زمین، مبناي صّحت عقیده و عمل 
به همین سبب،  براي قبول آن شرط است و  نیست که صّحت عقیده و عمل،  تردیدي  است و 
خداوند عقیده و عمل ابلیس را هنگامي که از سجده براي آدم خودداري کرد، باطل ساخت؛ چراکه 
آدم خلیفه ي خداوند در زمین بود و سجده ي براي او به معناي اقرار به برتري او و تبعًا پذیرش و 
َخْيٌر  اأنَا  ابلیس خود را از او برتر دانست؛ چنانکه خداوند فرموده است: َقاَل  اطاعت از او بود و 
؛4 »گفت من از او برترم« و به همین سبب، به پذیرش و اطاعت از او سر فرود نیاورد و در  ِمْنُه ۖ
نتیجه، خداوند عقیده و عمل او را باطل ساخت و او را در عقیده »کافر« و در عمل »فاسق« دانست؛ 
آَدَم َفَسَجُدوا اإِلَّا اإِْبِليَس اأَبىٰ َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن  چنانکه فرموده است: َواإِْذ قُْلَنا لِْلَمَلائَِكِة اْسُجُدوا لِا
الَْكاِفِريَن؛5 »و چون به فرشتگان گفتیم که براي آدم سجده کنید پس سجده کردند مگر ابلیس 

آَدَم  که سر باز زد و بزرگي جست و از کافران بود« و فرموده است: َواإِْذ قُْلَنا لِْلَمَلائَِكِة اْسُجُدوا لِا
َفَسَجُدوا اإِلَّا اإِْبِليَس َكاَن ِمَن الِْجنِّ َفَفَسَق َعْن اأْمِر َربِِّه ۗ؛6 »و چون به فرشتگان گفتیم که براي آدم 

سجده کنید پس سجده کردند مگر ابلیس که از جن بود، پس از فرمان پروردگارش فاسق شد«! 
با این وصف، روشن است که هر کس از پذیرش و اطاعت خلیفه ي خداوند در زمین سر باز زند، 
رویکردي شبیه رویکرد ابلیس را در پیش گرفته و از حزب شیطان است و تبعًا مانند او عقیده و 
ْيَطاِن ۚ اأَلا اإِنَّ ِحْزَب  عملش نادیده گرفته مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأولَِٰئَك ِحْزُب الشَّ

1 . اآل عمران/ 22.
2 . فرقان/ 23.

3 . اأحزاب/ 19.

4 . ص/76.
5 . بقرة/ 34.

6 . کهف/ 50.
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ْيَطاِن ُهُم الَْخاِسُروَن؛1 »آنان حزب شیطانند، آگاه باشید که حزب شیطان همان زیان کارانند«!  الشَّ

]طريقه ي شناخت مهدي براي مردم[
روشن است که پس از رفع مانع ظهور مهدي و دسترسي مردم به او، شناخت عیني او براي آنان 
به نحو یقیني الزم است و چنین شناختي، به وسیله ي آیتي از جانب خداوند حاصل مي شود؛ چراکه 
مهدي خلیفه ي خداوند است و تبعًا براي شناخت او، چاره اي جز رجوع به خداوند نیست و رجوع 
به خداوند، با رجوع به کسي در زمین امکان دارد که صدق خبرش از خداوند قطعي است و او یا 
کسي است که صدق خبرش از خداوند به اقتضاي آیتي از جانب او قطعّیت یافته و یا کسي است 
که چنان کسي بنا بر صدق خبرش از خداوند، او را معّرفي کرده است. بنابراین، خلیفه ي خداوند در 
زمین یا با خودش شناخته مي شود، هنگامي که آیتي از جانب خداوند مي آورد و یا با خلیفه ي پیش 
از خود، هنگامي که به وسیله ي او معّرفي مي شود. در حالي که هم اکنون در زمین، خلیفه اي پیش 
از مهدي که قادر به معّرفي او به صورت عیني باشد، شناخته نیست و اخبار پیامبر و اهل بیتش 
درباره ي او، کلّي است و براي شناخت عیني او، کافي نیست و با این وصف، شناخت عیني او تنها 
با خودش به اقتضاي آیتي از جانب خداوند ممکن است و آیتي از جانب خداوند هر کاري است که 
خداوند قادر به انجام آن است و غیر او قادر به انجام آن نیست و از این جهت، انتصاب آورنده ي 
آن از جانب خداوند را اثبات مي کند؛ مانند بدل کردن عصا به اژدها و زنده کردن مرده ي پوسیده 
و شفا دادن امراض بي درمان و بیرون آوردن حیوان از صخره و جوشاندن آب از میان انگشتان و 
خبر دادن کامل از آینده که هیچ یک جز به اذن خداوند ممکن نیست و روشن است که آوردن این 
آیات از جانب خداوند، انحصاري به پیامبران ندارد؛ چراکه موجب آن، اثبات انتصاب از جانب خداوند 
است و این موجب، در هر کسي که از جانب خداوند منصوب است، وجود دارد، خواه پیامبر باشد 
و خواه پیامبر نباشد؛ چنانکه براي مریم  واقع شد، هنگامي که خداوند او را برگزید و برترین 
زنان جهان قرار داد2 و براي همنشین سلیمان  واقع شد، هنگامي که خداوند او را برگزید و 
جایگاه علمي از کتاب خود قرار داد3 و براي طالوت  واقع شد، هنگامي که خداوند او را برگزید 

1 . مجادلة/ 19.

َرِك َواْصَطَفاِك َعَلىٰ نَِساِء الَْعالَِميَن )اآل عمران/ 42(؛ »و   . 2َواإِْذ َقالَِت الَْمَلائَِكُة َيا َمْرَيُم اإِنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهَّ
چون فرشتگان گفتند ای مريم! هراآينه خداوند تو را اختيار کرد و پاکيزه ساخت و بر زنان جهانيان برگزيد«.

َذا ِمْن  ا ِعْنَدُه َقاَل َهٰ ا َراآُه ُمْسَتِقرًّ  . 3َقاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن الِْكَتاِب اأنَا اآتِيَك بِِه َقْبَل اأْن َيْرَتدَّ اإِلَْيَك َطْرفَُكۚ  َفَلمَّ
َفْضِل َربِّي لَِيْبلَُونِي اأاأْشُكُر اأْم اأْكُفُر ۖ )نمل/ 40(؛ »کسی که علمی از کتاب نزد او بود گفت که من اآن را 
پيش از اآنکه پلک بر هم بزنی به نزدت می اآورم! پس چون اآن را نزد خود قرار گرفته ديد گفت که اين از فضل 

پروردگارم است تا من را بيازمايد که اآيا سپاس می گزارم يا ناسپاسی می کنم«.
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و حاکم بر مردم قرار داد،1 در حالي که پیامبري هیچ یک از آن ها ثابت نیست. این از آن روست 
که خداوند مانند همه�ي عاقالن، هر کاري که مقتضي برایش وجود دارد و مانعي برایش نیست، 
انجام مي�دهد؛ چراکه مسلّمًا بر هر کاري تواناست و رحمتش هر چیزي را فراگرفته است و با این 
وصف، از هر کاري که براي هدایت بندگانش ضروري است، دریغ نمي کند و روشن است که قرار 
دادن آیتي براي هدایت آنان به مهدي، ضروري است؛ چراکه بدون آن، شناخت او براي آنان غیر 
ممکن یا مشحون از عسر و حرج است و با این وصف، نباید مانند یهودیان، دست او را از آن بسته 
دانست؛ چنانکه فرموده است: َوَقالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولٌَة ۚ ُغلَّْت اأْيِديِهْم َولُِعُنوا بَِما َقالُوا ۘ َبْل َيَداُه 
َمْبُسوَطَتاِن ُيْنِفُق َكْيَف َيَشاُء ۚ؛2 »و یهودیان گفتند که دست خداوند بسته است! دستانشان بسته باد 

و لعنت شوند به سبب چیزي که گفتند! بلکه دستان او باز است، هر گونه که بخواهد مي بخشاید«! 
بنابراین، قرار دادن آیتي براي مهدي که شناخت او پس از دسترسي به او را ممکن سازد، از دست 

خداوند بر مي�آید و قابل استبعاد نیست.
آري، براي مهدي، خصوصّیاتي جسماني نیز روایت شده است که هرگاه به حّد تواتر برسد، براي 
شناخت او سودمند است؛ تا حّدي که بعید نیست یافتن او از طریق جستجویش با تکیه بر آن ها 
ممکن باشد؛ چراکه في الجمله صدور این قبیل روایات از پیامبر و اهل بیت او قطعي است، در حالي 
که روایات عبث و بیهوده از آنان صادر نمي�شود و با این وصف، مي�توان مطمئن بود که این قبیل 
روایات براي شناخت مهدي سودمند است؛ با توّجه به اینکه اگر براي شناخت او سودي نداشته باشد، 
صدورشان از پیامبر و اهل بیت او لغو بوده و این الزمي است که قابل التزام نیست. خصوصًا با توّجه 
به اینکه عنایت به اوصاف و عالمات وعده داده شده براي خلفاء موعود خداوند در شناخت آنان، 
چیز غریبي نیست و همواره معمول عالمان بوده است؛ چنانکه خداوند فرموده است: الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن 
نِْجيِل؛3 »کساني که از فرستاده و  يَّ الَِّذي َيِجُدونَُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواْلاإِ أمِّ الرَُّسوَل النَِّبيَّ اْلا

پیامبر امّي که او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته مي�یابند، پیروي مي�کنند«؛ با توّجه به اینکه 
در تورات و انجیل، اوصاف و عالمات آن حضرت نوشته بوده است؛ بلکه خداوند این اوصاف و 
عالمات وعده داده شده براي آن حضرت را آیتي کافي براي شناخت او دانسته و فرموده است: 

ا َتَرَك اآُل ُموَسىٰ َواآُل َهاُروَن   . 1َوَقاَل لَُهْم نَِبيُُّهْم اإِنَّ اآَيَة ُمْلِكِه اأْن َياأْتَِيُكُم التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن َربُِّكْم َوَبِقيٌَّة ِممَّ
آَيًة لَُكْم اإِْن كُْنُتْم ُمْؤِمِنيَن )بقرة/ 248(؛ »و پيامبرشان به اآنان گفت: اآيت  َتْحِملُُه الَْمَلائَِكُة ۚ اإِنَّ ِفي َذٰلَِك َلا
حکومت او اين است که تابوت را براي شما بياورد که در اآن اآرامشی از پروردگارتان و باز مانده�ای از چيزی 
کنند! بی�گمان در اآن برای  است که خاندان موسی و خاندان هارون بر جا گذاشتند و فرشتگان اآن را حمل می�

شما اآيتی است اگر مؤمن باشيد«.  
2 . مائدة/ 64.

3 . اأعراف/ 157.
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أولَىٰ؛1 »و گفتند چرا براي ما آیتي  ُحِف اْلا َنُة َما ِفي الصُّ َوَقالُوا لَْوَلا َياأْتِيَنا بِاآَيٍة ِمْن َربِِّهۚ  اأَولَْم َتاأْتِِهْم َبيِّ
از پروردگارش نیاورد؟! آیا آشکار شدن چیزي که در کتاب�هاي گذشته است براي آنان نیامد؟!«؛ جز 
آنکه به نظر مي�رسد اوصاف و عالمات موعود آن حضرت در کتاب�هاي گذشته، شامل معجزات او 
مانند قرآن نیز بوده؛ چراکه بعید است صرف اوصاف و عالمات جسماني آن حضرت، براي شناخت 
قطعي او کافي بوده باشد؛ چنانکه خداوند شمول اوصاف و عالمات موعود آن حضرت بر قرآن را 
تأیید کرده و فرموده است: قُْل اأَراأْيُتْم اإِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَكَفْرتُْم بِِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبِني اإِْسَرائِيَل 
َعَلىٰ ِمْثِلِه َفاآَمَن َواْسَتْكَبْرتُْم ۖ اإِنَّ اللََّه َلا َيْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن؛2 »بگو نظرتان چیست اگر آن از نزد 

خداوند باشد و شما به آن کافر شوید؟! در حالي که شاهدي از بني اسرائیل بر مثل آن گواهي داد، 
پس ایمان آورد و شما بزرگي جستید! بي�گمان خداوند گروه ظالمان را هدایت نمي�کند!«؛ با توّجه 
به اینکه ایمان شاهدي از بني اسرائیل به قرآن، مبتني بر مماثلت آن با اوصاف و عالمات موعودش 
در کتاب�هاي گذشته بوده است. بنابراین، ظاهر آن است که شناسایي مهدي، خصوصًا پس از رفع 
مانع دسترسي به آن حضرت، براي کسي که به اوصاف و عالمات جسماني او بر پایه�ي روایات 
متواتر احاطه دارد و در اثر جستجوي او در مظانّ حضورش، با او مالقات مي�کند، ممکن است؛ جز 
آنکه این شناسایي، بدوي و غیر یقیني خواهد بود و هنگامي نهایي و یقیني خواهد شد که آیتي از 

جانب خداوند براي مهدي ظاهر شود. 
قدر مسلّم این است که مهدي، ابو بکر بغدادي یا ایمن ظواهري یا محمد عمر یا علي خامنه اي 
یا امثال آنان نیست؛ چراکه آنان با اینکه خود را خلیفه یا امیر یا ولّي امر مسلمانان مي شمارند، نه با 
اوصاف و عالمات وعده داده شده براي مهدي مطابق�اند و نه آیتي از جانب خداوند ارائه مي نمایند؛ 
اعانت و اطاعت  با این وصف، حفاظت،  اّدعایي درباره ي خود ندارند و  نیز چنین  همچنانکه خود 
از آنان، منافي با حفاظت، اعانت و اطاعت از مهدي است و از موانع ظهور او شمرده مي�شود و از 
این رو، امید مي رود که عامالن آن، هرگاه به راستي در پي اقامه ي اسالم کامل و خالص در زمین 
باشند، دست از آن بردارند و به سوي مهدي بازگردند؛ چراکه اگر رهبرانشان خوب هستند، مهدي 
براي آنان از رهبرانشان خوب تر است و تبعًا به حفاظت، اعانت و اطاعت آنان سزاوارتر است و این 

حقیقتي است که در آن اختالفي نیست.

چهارم؛ مباني اسالم
اسالم در اصل، مبتني بر شناخت خداوند است که به واسطه ي خداوند حاصل مي شود؛ چراکه 
چیزي شناخته تر از او نیست تا واسطه ي شناخت او واقع شود، مانند نور که به ذات خود دیده مي شود 

1 . طه/ 133.
2 . اأحقاف/ 10.
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؛1  أْرِضۚ َواْلا َماَواِت  السَّ نُوُر  اللَُّه  و واسطه ي دیدن هر چیز دیگري است؛ چنانکه فرموده است: 
»خداوند نور آسمان ها و زمین است«؛ به اعتبار آنکه هر چیزي دیده مي شود، با دیدن نور دیده 
مي شود و تبعًا دیدن آن پیش از دیدن نور ممکن نیست و به همین سان، هر چیزي که وجود دارد، 
با خداوند وجود دارد و تبعًا وجود آن پیش از وجود خداوند ممکن نیست و با این وصف، شناخت 
خداوند واسطه ي در شناخت آن است و از این حیث، بر شناخت آن تقّدم دارد، اگرچه به سبب شّدت 

بداهتش، مورد التفات نباشد. 

]توحيد خداوند[
اما شناخت خداوند، مستلزم توحید او به معناي یکي دانستن اوست؛ چراکه وجود همه ي موجودات 
در جهان، واحد است، اگرچه ماهّیات آن ها که مقادیر وجودشان است، تکّثر دارد و واحد، ناگزیر 
از مبدأ واحدي نشأت مي گیرد؛ با توّجه به اینکه نشأت آن از مبادي متعّدد ممکن نیست و وحدت 

مبدأ، در سه بُعد ثابت است.

]توحيد خداوند در تکوين[
بُعد یکم، تکوین به معناي خلق، رزق و تدبیر موجودات است؛ با توّجه به اینکه خلق آن ها به 
ایجاد و تقدیر آن ها توّسط دو مبدأ، مستلزم تضاّد است، در حالي که میان آن ها تضاّدي  معناي 
ِن ِمْن َتَفاُوٍت ۖ؛2  نیست، بلکه هماهنگي مشاهده مي شود؛ چنانکه فرموده است: َما َتَرىٰ ِفي َخْلِق الرَّْحَمٰ
»در خلق خداوند هیچ تضاّدي نمي بیني«؛ خصوصًا با توّجه به اینکه تضاد، مستلزم فساد به معناي 
اختالل نظام هستي است؛ چنانکه فرموده است: لَْو َكاَن ِفيِهَما اآلَِهٌة اإِلَّا اللَُّه لََفَسَدَتا ۚ؛3 »اگر در 
َولََعَلا  َخَلَق  بَِما  اإِلٍَٰه  لََذَهَب كُلُّ  آن ها خدایاني جز اهلل بود، فاسد مي شدند« و فرموده است: اإًِذا 
َبْعُضُهْم َعَلىٰ َبْعٍض ۚ؛4 »در آن صورت حتمًا هر خدایي چیزي که خلق کرده است را مي برد و حتمًا 

برخي شان بر برخي دیگر برتري مي جستند«، در حالي که نظام هستي، فساد نپذیرفته و مختل نشده 
و این برهاني قاطع بر عدم وجود تضاد در آن و تبعًا وحدت خالق آن است؛ چنانکه فرموده است: 
َذٰلُِكُم اللَُّه َربُُّكْم َخالُِق كُلِّ َشْيٍء َلا اإِلََٰه اإِلَّا ُهَوۖ  َفاأنَّىٰ تُْؤَفُكوَن؛5 »آن خداوند پروردگارتان است که 
خالق همه چیز است، جز او خداوندي نیست، پس به کجا روي گردانده مي شوید؟!« و رزق به معناي 
اأَفَعِييَنا  إبقاء وجود موجودات، در واقع خلق متجّدد آن ها در هر آن است؛ چنانکه فرموده است: 

1 . نور/ 35.
2 . ملک/ 3.

3 . اأنبياء/ 22.
4 . مؤمنون/ 91.

5 . غافر/ 62.
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ِلۚ  َبْل ُهْم ِفي لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد؛1 »آیا ما از خلق کردن نخست درمانده شدیم؟! بلکه  أوَّ بِالَْخْلِق اْلا

آنان در پوششي از خلق کردني جدیدند« و روشن است که تعّدد خالق براي مخلوق واحد، ممکن 
أْرِض ۗ اأاإِلٌَٰه َمَع اللَِّهۚ   َماِء َواْلا ْن َيْبَداأ الَْخْلَق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزقُُكْم ِمَن السَّ نیست؛ چنانکه فرموده است: اأمَّ
قُْل َهاتُوا ُبْرَهانَُكْم اإِْن كُْنُتْم َصاِدِقيَن؛2 »یا چه کسي خلق کردن را آغاز و سپس آن را تکرار مي کند 

و چه کسي شما را از آسمان و زمین رزق مي دهد؟! آیا خداوندي جز اهلل وجود دارد؟! بگو برهانتان 
را بیاورید اگر راستگو هستید!« و فرموده است: اإِنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلا َيْمِلُكوَن لَُكْم ِرْزًقا 
ْزَق؛3 »بي گمان کساني که جز خداوند مي پرستید براي شما مالک رزقي نیستند،  َفاْبَتُغوا ِعْنَد اللَِّه الرِّ

پس نزد خداوند رزق را بجویید« و تدبیر موجودات به معناي هدایت تکویني آن ها، در واقع تکمیل 
أْرِض ثُمَّ َيْعُرُج اإِلَْيِه ِفي  َماِء اإِلَى اْلا أْمَر ِمَن السَّ خلق آن ها به تدریج است؛ چنانکه فرموده است: ُيَدبُِّر اْلا
وَن؛4 »کار را از آسمان تا زمین تدبیر مي کند، سپس به سوي او  ا َتُعدُّ َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه األَْف َسَنٍة ِممَّ

ارتقا مي یابد در روزي که مقدار آن هزار سال از چیزي است که مي شمارید« و با این وصف، وحدت 
كُلَّ َشْيٍء  اأْعَطىٰ  الَِّذي  َربَُّنا  مدبّر، در ضمن وحدت خالق ثابت است؛ چنانکه فرموده است: َقاَل 
َخْلَقُه ثُمَّ َهَدٰى؛5 »گفت پروردگار ما کسي است که به هر چیزي خلقش را داد و سپس هدایت 

َر َفَهَدٰى؛6 »و کسي که تقدیر کرد، پس هدایت نمود« و فرموده  کرد« و فرموده است: َوالَِّذي َقدَّ
نَُّه َسَيْهِديِن؛7 »مگر کسي که من را آفرید، پس همو هدایتم مي کند«!  است: اإِلَّا الَِّذي َفَطَرنِي َفاإِ
از اینجا دانسته مي شود که خداوند در آفرینش، روزي دادن و اداره ي تکویني موجودات، یگانه است 
و هر کس در این سه کار براي او شریکي بشناسد، مسلمان نیست، بلکه مشرک شمرده مي شود. 

براي غیر خداوند تصّرفاتي تکویني  این حال،  با  و  را مسلمان مي دانند  آري، کساني که خود 
مي شناسند، مانند آنکه گشایش روزي و شفاي بیماري و هالک دشمن خود را از برخي مردگان 
مي طلبند، مانند مشرکان عمل مي کنند، ولي مشرک شمرده نمي شوند؛ زیرا چنانکه روشن شد، هر 
چند عمل شان با عمل مشرکان همانند است، عقیده ي شان با عقیده ي مشرکان تفاوت دارد؛ با توّجه 
به اینکه ظاهراً عمل آنان با عقیده به یگانگي خداوند در آفرینش، روزي دادن و اداره ي تکویني 
موجودات است و از تصّور عدم تعارض آن دو بر مي خیزد و روشن است که عقیده ي آنان، به سبب 

1 . ق/ 15.
2 . نمل/ 64.

3 . عنکبوت/ 17.
4 . سجدة/ 5.

5 . طه/ 50.
6 . اأعلی/ 3.

7 . زخرف/ 27.
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عمل شان نادیده گرفته نمي شود؛ همچنانکه اگر از آنان پرسیده شود چه کسي خالق، رازق و مدبّر 
موجودات است، مي گویند خداوند و غیر او را شریک او نمي شمارند؛ جز آنکه سلفیان مي پندارند، این 
عقیده و اقرار آنان، براي ثبوت اسالمشان کافي نیست؛ چراکه نظیر آن در مشرکان زمان پیامبر  
نیز وجود داشت، ولي با توّجه به خواندن بت ها توّسط آنان، براي ثبوت اسالمشان کافي شمرده 
أْرَض  َواْلا َماَواِت  السَّ َخَلَق  َمْن  َساألَْتُهْم  آنان فرموده است: َولَِئْن  نمي شد؛ چنانکه خداوند درباره ي 
لََيُقولُنَّ اللَُّه ۚ؛1 »و اگر از آنان بپرسي که چه کسي آسمان ها و زمین را خلق کرد، حتمًا مي گویند 

َوَمْن  أْبَصاَر  َواْلا ْمَع  السَّ َيْمِلُك  ْن  اأمَّ أْرِض  َواْلا َماِء  السَّ ِمَن  َيْرُزقُُكْم  َمْن  خداوند« و فرموده است: قُْل 
أْمَرۚ  َفَسَيُقولُوَن اللَُّهۚ  َفُقْل اأَفَلا َتتَُّقوَن؛2  ُيْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُيْخِرُج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ َوَمْن ُيَدبُِّر اْلا

»بگو چه کسي شما را از آسمان و زمین روزي مي دهد یا چه کسي مالک شنوایي و بینایي شماست 
و چه کسي زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون مي آورد و چه کسي کار را تدبیر مي کند؟ پس 
خواهند گفت خداوند! بگو آیا پس تقوا پیشه نمي کنید؟!«؛ ولي حق آن است که این تشابه عملي، 
براي نفي اسالم اهل قبله کافي نیست؛ چراکه مسلّمًا مشرکان زمان پیامبر  ، از اقرار به 
»ال إله إاّل اهلل« سر باز مي زدند؛ چنانکه خداوند درباره ي آنان فرموده است: اإِنَُّهْم َكانُوا اإَِذا ِقيَل 
إاّل اهلل،  إله  آنان گفته مي شد: ال  به  آنان هنگامي که  َيْسَتْكِبُروَن؛3 »هرآینه  اللَُّه  اإِلَّا  اإِلََٰه  َلا  لَُهْم 

گردن مي کشیدند« و شّکي نیست که گردن کشیدن آنان از اقرار به این کلمه، به سبب عدم اعتقاد 
آنان به معناي آن بود، در حالي که معناي آن چیزي جز یگانگي خداوند در آفرینش، روزي دادن 
و اداره ي تکویني موجودات نیست و با این وصف، نمي توان عقیده و اقرار آنان به یگانگي خداوند 
در این سه زمینه را ثابت دانست، بل ظاهر آن است که آنان در این سه زمینه، به یگانگي خداوند 
عقیده و اقرار نداشتند و تنها نقش خداوند در آن ها را به عنوان یکي از خدایان یا خداي بزرگ تر 
َذا  آلَِهَة اإِلًَٰها َواِحًداۖ  اإِنَّ َهٰ مي پذیرفتند؛ چنانکه خداوند از قول آنان خبر داده و فرموده است: اأَجَعَل اْلا
لََشْيٌء ُعَجاٌب؛4 »آیا او خدایان را خدایي یگانه ساخته؟! بي گمان این چیزي شگفت آور است«! 

همچنانکه به روشني بت هاي خود را در آفرینش، روزي دادن و اداره ي موجودات، شریک خداوند 
مي دانستند و براي هر یک نقشي در کنار خداوند قائل بودند و به عنوان مثال، یکي را خداي باران، 
یکي را خداي جنگ و یکي را خداي عشق مي نامیدند و به همین سبب، آن ها را شایسته ي پرستش 

مي شمردند و در برابرشان مانند خداوند سجده مي کردند. 
فارغ از آنکه عدم ثبوت اسالم آنان تنها به سبب این عقیده ي آنان نبود؛ چراکه آنان عالوه بر 

1 . لقمان/ 25.
2 . يونس/ 31. 
3 . صافّات/ 35.

4 . ص/5.
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این عقیده، پیامبران خداوند و چیزي که بر آنان نازل شده است را تکذیب مي کردند؛ چنانکه خداوند 
َذا الُْقْراآِن َوَلا بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه ۗ؛1 »و کساني که کافر  فرموده است: َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لَْن نُْؤِمَن بَِهٰ
شدند گفتند که نه به این قرآن ایمان مي آوریم و نه به چیزي که پیش از آن است«؛ همچنانکه 
آخرت را نیز باور نداشتند و روز قیامت را انکار مي کردند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواأْقَسُموا 
بِاللَِّه َجْهَد اأْيَمانِِهْم ۙ َلا َيْبَعُث اللَُّه َمْن َيُموُت ۚ؛2 »و با سخت ترین سوگندهاشان به خداوند سوگند 

آِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن؛3  خوردند که خداوند کسي که مي میرد را زنده نمي کند« و فرموده است: َوُهْم بِاْلا
»و آنان به آخرت کافر هستند«! این در حالي است که بر خالف آنان، مسلمانان، هر چند در عمل، 
کساني غیر خداوند را بخوانند، در عقیده غیر خداوند را در آفرینش، روزي دادن و تدبیر موجودات، 
شریک او نمي دانند، بلکه در خیر و شر وابسته به اذن او مي شمارند و به »ال إله إاّل اهلل« اقرار دارند 
و پیامبران و چیزي که بر آنان نازل شده است را تصدیق مي کنند و به آخرت و روز قیامت معتقدند 
و با این وصف، قیاس آنان با مشرکان زمان پیامبر  ، غیر منصفانه است و جز با تساهل و 
تغافلي فاحش ممکن نیست. هر چند چنانکه روشن شد، خواندن کساني جز خداوند در غیبت آن ها، 
با هر توجیهي که باشد، ترک اولي شمرده مي شود و زیبنده ي مسلمانان نیست؛ زیرا اولي در هر 
حالي، خواندن خداوند است که از هر کسي شنواتر، مهربان تر و اجابت کننده تر است؛ تا جایي که با 

وجود او، نیازي به خواندن غیر او هر چند مخلوقي مقّدس باشد، نیست.

]توحيد خداوند در تشريع[
بُعد دوم، تشریع به معناي إنشاء احکام براي موجودات است؛ با توّجه به اینکه متوّقف بر علم 
کامل به همه ي آن ها و همه ي مصالح و مفاسد آن هاست تا بایدها و نبایدهاي الزم براي هدایت 
آن ها  تکوین کننده ي  براي  جز  علمي،  چنین  که  حالي  در  تعیین شود،  کمال شان  به  تکلیفي شان 
َماِء  أْرِض َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوٰى اإِلَى السَّ وجود ندارد؛ چنانکه فرموده است: ُهَو الَِّذي َخَلَق لَُكْم َما ِفي اْلا
اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ۚ َوُهَو بُِكلِّ َشْيٍء َعِليٌم؛4 »او کسي است که هر چه در زمین است را براي  َفَسوَّ

شما خلق کرد و سپس به آسمان پرداخت و آن را هفت آسمان برابر کرد و اوست که به هر چیزي 
عالم است« و فرموده است: اأَلا َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخِبيُر؛5 »آیا کسي که خلق کرد عالم 
نیست؟! در حالي که او باریک بین آگاه است« و با این وصف، روشن است که کسي جز او صالحّیت 

1 . سباأ/ 31.
2 . نحل/ 38.
3 . هود/ 19.
4 . بقرة/ 29.

5 . ملک/ 14.



250

الم
اس

خت 
شنا

م؛ 
هار

 چ
ش

بخ

بازگشت به اسالم

حالل کردن یا حرام کردن چیزي براي چیزي دیگر را ندارد؛ چراکه حالل کردن یا حرام کردن 
چیزي براي چیزي دیگر، متوّقف بر علم به آن دو و تناسب یا عدم تناسب شان با یکدیگر است که 
جز براي تکوین کننده ي آن دو ممکن نیست؛ چنانکه فرموده است: قُْل اأَراأْيُتْم َما اأنَْزَل اللَُّه لَُكْم ِمْن 
ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَراًما َوَحَلاًلا قُْل اآللَُّه اأِذَن لَُكْم ۖ اأْم َعَلى اللَِّه َتْفَتُروَن؛1 »بگو آیا رزقي که خداوند 

برایتان نازل کرد را دیده اید که از آن حرام و حاللي ساخته اید؟! بگو آیا خداوند به شما اذن داد یا 
بر خداوند دروغ مي بندید؟!«. در حالي که احکام خداوند، تابعي از علم او به طبایع و مقادیر اشیاء و 
نسبت و ارتباط آن ها با یکدیگر و مصالح و مفاسد ناشي از آن ها و سّنت هاي ثابت و مالحظات متغّیر 
او و نیز اسباب غیبي و فراماّدي در نظام هستي است و روشن است که چنین علمي، از دسترس 
دیگران خارج است. از اینجا دانسته مي شود که تنها احکام خداوند، ارزش پیروي را دارد و احکامي 
که دیگران وضع مي کنند، قابل پیروي نیست؛ چنانکه فرموده است: اأْم لَُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَُهْم 
يِن َما لَْم َياأَْذْن بِِه اللَُّهۚ  َولَْوَلا َكِلَمُة الَْفْصِل لَُقِضَي َبْيَنُهْمۗ  َواإِنَّ الظَّالِِميَن لَُهْم َعَذاٌب األِيٌم؛2 »یا  ِمَن الدِّ

براي آنان شریکاني است که برایشان چیزي از دین را تشریع کرده اند که خداوند به آن اذن نداده 
است؟! در حالي که اگر بناي بر جدایي نبود میانشان فیصله مي شد و بي گمان ظالمان را عذابي 
دردناک است«؛ زیرا دیگران، به اقتضاي محدودّیت حواّس و ادراکات خود، به همه چیز در جهان 
عالم نیستند و تبعًا در حالي حکم وضع مي کنند که به مقتضیات و موانع آن احاطه ندارند و با این 
تا چه رسد  براي خودشان حاصل نمي شود،  به درستي و سودمندي حکمشان حّتي  وصف، قطع 
به دیگران و از این رو، حکمشان ناشي از جاهلّیت است و تبعًا براي عاقالن، قابل پیروي نیست؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: اأَفُحْكَم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغوَن ۚ َوَمْن اأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن؛3 
»آیا حکم جاهلّیت را مي جویند؟! در حالي که چه کسي از خداوند بهتر حکم مي کند براي گروهي 

که یقین مي کنند؟!«. 
از اینجا دانسته مي شود که خداوند در قانون گذاري، یگانه است و هر کس در این کار براي او 
شریکي بشناسد، مسلمان نیست، بلکه مشرک شمرده مي شود؛ همچنانکه هر کس به لزوم عمل 
به قوانین خداوند معتقد نباشد و به قوانیني که دیگران با قطع نظر از قوانین او وضع کرده اند پایبند 
بُعد فردي فاسق است؛  بُعد اجتماعي ظالم و در  از لحاظ عملي در  از لحاظ نظري کافر و  باشد، 
چنانکه خداوند فرموده است: َوَمْن لَْم َيْحُكْم بَِما اأنَْزَل اللَُّه َفاأولَِٰئَك ُهُم الَْكاِفُروَن؛4 »و هر کس به 
چیزي که خداوند نازل کرد حکم نکند، آنان همانا کافرانند« و فرموده است: َوَمْن لَْم َيْحُكْم بَِما 

1 . يونس/ 59.
2 . شوری/ 21.
3 . مائدة/ 50.
4 . مائدة/ 44.
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اأنَْزَل اللَُّه َفاأولَِٰئَك ُهُم الظَّالُِموَن؛1 »و هر کس به چیزي که خداوند نازل کرد حکم نکند، آنان همانا 

ظالمانند« و فرموده است: َوَمْن لَْم َيْحُكْم بَِما اأنَْزَل اللَُّه َفاأولَِٰئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن؛2 »و هر کس به 
چیزي که خداوند نازل کرد حکم نکند، آنان همانا فاسقانند«! این در حالي است که هم اکنون در 
بسیاري از کشورهاي اسالمي، بیشتر قوانین خداوند متروک شده است و به جاي آن، قوانیني بشري 
از سنخ قوانین کافران، وضع و تطبیق مي شود؛ مانند آنکه قاتل با وجود اجتماع شرایط قصاص، 
کشته نمي شود و سارق با وجود اجتماع شرایط حد، قطع دست نمي شود و زاني با وجود اجتماع 
شرایط حد، رجم یا جلد نمي شود و به جاي آن، محبوس مي شود. روشن است که این، اگرچه به 
سبب عدم تناسب احکام خداوند با آنان پس از تقصیرشان باشد، خروجي آشکار از اسالم است؛ زیرا 
آنان مي دانند که قوانین شان از خداوند صادر نشده و مغایر با قوانین اوست و با این حال، به پیروي 
از آن معتقد و ملتزمند و با این وصف، بحثي در خروج آنان از اسالم ولو تحت عنوان نفاق نیست و 
تبعًا بر مسلماناني که در میان آنان زندگي مي کنند، واجب است که هرگاه توانایي بازگرداندن آنان به 
اسالم از طریق امر به معروف و نهي از منکر را داشته باشند، این کار را انجام دهند و هرگاه توانایي 
انجام این کار را نداشته باشند، در صورت امکان از میان آنان هجرت کنند و به کشوري دیگر بروند 
که قوانین خداوند در آن تطبیق مي شود و اگر با وجود توانایي و امکان، هیچ یک از این دو کار را 
نکنند، در ظلم و فسق آنان شریکند، هر چند به سبب برائت قلبي شان از آنان، در کفر آنان شریک 
نَُّه ِمْنُهْم ۗ؛3 »و هر کس از شما آنان را  نباشند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفاإِ
دوست بگیرد، بي گمان او از آنان است« و فرموده است: َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفاأولَِٰئَك ُهُم الظَّالُِموَن؛4 

»و هر کس از شما آنان را دوست بگیرد، پس آنان همانا ظالمانند«!

]توحيد خداوند در تحکيم[
بُعد سوم، حکومت به معناي تطبیق احکام در میان موجودات است که از طریق سلطنت بر آن ها 
َماَواِت  ممکن مي شود و قطعًا جز براي خداوند شایسته نیست؛ چنانکه فرموده است: لِلَِّه ُمْلُك السَّ
ۚ  َوُهَو َعَلىٰ كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر؛5 »حکومت بر آسمان ها و زمین و هر چه در آن هاست،  أْرِض َوَما ِفيِهنَّ َواْلا

براي خداوند است و او بر هر چیزي تواناست«؛ با توّجه به اینکه تنها خداوند اهلّیت تشریع احکام را 
دارد و تبعًا تنها او به تطبیق کامل احکامش قادر است؛ چراکه تطبیق کامل احکام او، متوّقف بر علم 

1 . مائدة/ 45.

2 . مائدة/ 47.

3 . مائدة/ 51.
4 . توبة/ 23.

5 . مائدة/ 120.
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کامل به آن هاست، در حالي که علم کامل به آن ها جز براي او که تشریع شان کرده است، ممکن 
نیست؛ با توّجه به اینکه هیچ کس به اندازه ي خود او، از رضایت و کراهتش آگاهي ندارد و تبعًا 
َذا ۚ؛1 »یا  اكُُم اللَُّه بَِهٰ حالل و حرامش را نمي شناسد؛ چنانکه فرموده است: اأْم كُْنُتْم ُشَهَداَء اإِْذ َوصَّ
شما حاضر بودید هنگامي که خداوند به این وصّیت تان کرد؟!« و فرموده است: قُْل َهلُمَّ ُشَهَداَءكُُم 
َذا ۖ؛2 »بگو گواهانتان را که گواهي مي دهند خداوند این را حرام کرده  َم َهٰ الَِّذيَن َيْشَهُدوَن اأنَّ اللََّه َحرَّ

َذا َحَراٌم لَِتْفَتُروا  َذا َحَلاٌل َوَهٰ است بیاورید!« و فرموده است: َوَلا َتُقولُوا لَِما َتِصُف األِْسَنُتُكُم الَْكِذَب َهٰ
َعَلى اللَِّه الَْكِذَب ۚ اإِنَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعَلى اللَِّه الَْكِذَب َلا ُيْفِلُحوَن؛3 »و براي چیزي که زبان هاتان 

ببندید؛  بر خداوند دروغ  تا  این حرام است  این حالل است و  نگویید که  به دروغ وصف مي کند 
بي گمان کساني که بر خداوند دروغ مي بندند، رستگار نخواهند شد«! همچنانکه تطبیق کامل احکام 
خداوند، متوّقف بر علم کامل به موضوعات آن هاست، در حالي که علم کامل به موضوعات آن ها، 
جز براي او که تکوین شان کرده است، ممکن نیست؛ با توّجه به اینکه هیچ کس به اندازه ي خود 
او، از مخلوقاتش آگاهي ندارد و تبعًا اندازه و جاي آن ها را نمي شناسد؛ چنانکه فرموده است: َوِعْنَدُه 
َمَفاتُِح الَْغْيِب َلا َيْعَلُمَها اإِلَّا ُهَوۚ  َوَيْعَلُم َما ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِرۚ  َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة اإِلَّا َيْعَلُمَها َوَلا َحبٍَّة ِفي 

أْرِض َوَلا َرْطٍب َوَلا َيابٍِس اإِلَّا ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن؛4 »و کلیدهاي غیب نزد اوست که کسي  ُظلَُماِت اْلا

جز او به آن علم ندارد و به هر چیزي که در خشکي و دریاست عالم است و هیچ برگي نمي افتد 
مگر اینکه به آن علم دارد و هیچ دانه اي در تاریکي هاي زمین و هیچ تر و خشکي نیست مگر 
اینکه در کتابي روشنگر است« و فرموده است: اإِنَّ اللََّه َيْعَلُم َواأنُْتْم َلا َتْعَلُموَن؛5 »بي گمان خداوند 

مي داند و شما نمي دانید«! 
وانگهي روشن است که تطبیق احکام خداوند بر موضوعات آن ها، بدون حکومت او بر آن ها 
ممکن نیست؛ چراکه بسیاري از احکام او براي آن ها، عمومي است و تبعًا بدون سلطه ي او بر آن ها، 
ضمانت اجرا ندارد؛ در حالي که حکومت او بر آن ها، بدون اطاعت آن ها از او ممکن نیست و این 
به معناي وجوب اطاعت آن ها از اوست؛ همچنانکه اطاعت آن ها از غیر او جایز نیست؛ زیرا اطاعت 
آن ها تنها از کسي معقول است که از هر نقصاني منّزه است؛ با توّجه به اینکه اطاعت از ناقص، به 
نقصان مي انجامد و روشن است که کسي جز خداوند، از هر نقصاني منّزه نیست؛ چنانکه فرموده 

1 . اأنعام/ 144.

2 . اأنعام/ 150.

3 . نحل/ 116.
4 . اأنعام/ 59.
5 . نحل/ 74.
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است: َيا اأيَُّها النَّاُس اأنُْتُم الُْفَقَراُء اإِلَى اللَِّهۖ  َواللَُّه ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميُد؛1 »هان اي مردم! شما به خداوند 
نیازمند هستید و خداوند همانا بي نیاز ستوده است«! 

افزون بر آنکه حاکمّیت بر مردم، به معناي مالکّیت بر برخي اختیارات آنان است و چنین مالکّیتي، 
به مالکّیت بر مردم باز مي گردد که جز براي تکوین کننده ي آنان ثابت نیست؛ چنانکه فرموده است: 
أْرِض ۗ؛2 »آگاه باشید که هر چه در آسمان ها و زمین است، براي  َماَواِت َواْلا اأَلا اإِنَّ لِلَِّه َما ِفي السَّ
أْبَصاَر؛3 »یا چه کسي بر شنوایي و دیدگان  ْمَع َواْلا ْن َيْمِلُك السَّ خداوند است« و فرموده است: اأمَّ
مالکّیت دارد؟!« و فرموده است: َذٰلُِكُم اللَُّه َربُُّكْم لَُه الُْمْلُك ۚ َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيْمِلُكوَن 
ِمْن ِقْطِميٍر؛4 »آن خداوند پروردگارتان است که حکومت براي اوست و کساني جز او که مي خوانید، 

پوست هسته ي خرمایي را مالک نیستند«! 
از اینجا دانسته مي شود که خداوند در حکومت بر مردم، یگانه است؛ چنانکه فرموده است: َولَْم 
َيُكْن لَُه َشِريٌك ِفي الُْمْلِك؛5 »و براي او شریکي در حکومت وجود ندارد« و تبعًا مردم را چاره اي 

نیست جز اینکه حکومت او بر خود را بپذیرند؛ چراکه بدون حکومت، زندگي آنان مختل مي شود و 
حکومت او تنها حکومت معقول و قابل پذیرش است؛ همچنانکه نیل آنان به کمالشان، متوّقف بر 
تحّقق عدالت است و تحّقق عدالت، تنها با حکومت خداوند ممکن است و حکومت خداوند، مانند 
هر حکومت دیگري، بدون پذیرش مردم ممکن نیست و با این وصف، پذیرش حکومت خداوند، 
نیابت از طرف  بر مردم واجب است و آن از طریق پذیرش حکومت کسي انجام مي شود که به 
خداوند حکومت مي کند؛ چراکه خداوند مانند هر حاکم دیگري، حکومت خویش بر مردم را به هر 
یک از آنان که بخواهد تفویض مي کند تا به نیابت از جانب او، احکام او را در میان آنان تطبیق 
کند؛ چنانکه فرموده است: َواللَُّه ُيْؤتِي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء ۚ؛6 »و خداوند حکومتش را به هر کس که 
بخواهد مي دهد« و چنین کسي، به اعتبار حکومتش از جانب خداوند، خلیفه ي او در زمین شمرده 
أْرِض َخِليَفًة ۖ؛7 »هرآینه من در زمین خلیفه اي  مي شود؛ چنانکه فرموده است: اإِنِّي َجاِعٌل ِفي اْلا
را قرار دهنده ام«؛ همچنانکه مثاًل داود  را از جانب خویش حکومت داد و فرمود: َوَقَتَل َداُووُد 

1 . فاطر/ 15.
2 . نور/ 64.

3 . يونس/ 31.
4 . فاطر/ 13.

5 . اإسراء/ 111.
6 . بقرة/ 247.

7 . بقرة/ 30.
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به همین  و  داد«  او حکومت  به  و خداوند  را کشت  داود جالوت  الُْمْلَك؛1 »و  اللَُّه  َواآَتاُه  َجالُوَت 

أْرِض َفاْحُكْم  اعتبار، او را خلیفه ي خود در زمین شمرد و فرمود: َيا َداُووُد اإِنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْلا
َبْيَن النَّاِس بِالَْحقِّ َوَلا َتتَِّبِع الَْهَوٰى َفُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ۚ؛2 »اي داود! ما تو را خلیفه اي در زمین 

قرار دادیم پس میان مردم به حق حکومت کن و از خواهش پیروي نکن که تو را از راه خدا گمراه 
مي کند«! بنابراین، »بیعت« به معناي پذیرش حکومت، تنها با کسي جایز است که مانند داود  
با خداوند  بیعت  با چنین کسي،  بیعت  از جانب خداوند در زمین گماشته شده است و  به خالفت 
شمرده مي شود؛ چراکه خداوند به بیعت با او امر کرده است؛ چنانکه بیعت با پیامبرش را به این 
َفْوَق  اللَِّه  َيُد  اللََّه  ُيَبايُِعوَن  اإِنََّما  ُيَبايُِعونََك  الَِّذيَن  با خود شمرده و فرموده است: اإِنَّ  اعتبار، بیعت 
اأْيِديِهْمۚ ؛3 »هرآینه کساني که با تو بیعت مي کنند بي گمان با خداوند بیعت مي کنند، دست خداوند 
بر روي دست هاي آن هاست« و روشن است که چنین خالفتي در زمان حاضر، جز براي مهدي ثابت 
نیست؛ چراکه علم به آن، تنها از طریق خبر متواتر پیامبر  ممکن است و خبر متواتري از آن 
حضرت، جز براي مهدي نرسیده است و با این وصف، جز او خلیفه اي براي خداوند در زمین نیست 
و تبعًا همه ي مردم مکلّف به بیعت با او هستند؛ چراکه خداوند و پیامبرش به بیعت با او امر کرده اند 
و با این وصف، بیعت با او، بیعت با خداوند و پیامبرش شمرده مي شود؛ همچنانکه بیعت با غیر او، 
هر چند مسلماني قریشي و صالح باشد، مشروع نیست؛ چراکه در نظر عاقالن، امر به کار، نهي از 
ضّد آن است و با این وصف، امر خداوند و پیامبرش به بیعت با مهدي، نهي آن ها از بیعت با غیر او 
شمرده مي شود و از این رو، بیعت با غیر مهدي به معناي پذیرش حکومت غیر او، هر چند هاشمي و 
صالح باشد، حرام است؛ بل تحاکم به طاغوت شمرده مي شود که ضاللي بعید است؛ چنانکه خداوند 
ْيَطاُن اأْن ُيِضلَُّهْم  فرموده است: ُيِريُدوَن اأْن َيَتَحاَكُموا اإِلَى الطَّاُغوِت َوَقْد اأِمُروا اأْن َيْكُفُروا بِِه َوُيِريُد الشَّ
َضَلاًلا َبِعيًدا؛4 »مي خواهند به طاغوت حکومت برند، در حالي که امر شده اند به آن کافر شوند و 
شیطان مي خواهد که آنان را به ضاللي بعید در اندازد«؛ با توّجه به اینکه هر حاکمي که خداوند 
او را از جانب خویش نگماشته، اگرچه فاطمي بلکه حسیني باشد و همه ي مسلمانان بر او اجتماع 
کنند، طاغوت است و هر کس حاکمّیت او را بپذیرد، طاغوت را پرستش کرده و از اسالم به اندازه ي 
آسمان تا زمین دور شده و این ضرورت دین و سّنت خداوند در گذشتگان است که در آن جاي هیچ 

بحث و مناقشه اي نیست. 
از اینجا دانسته مي شود، کساني از مسلمانان که خلیفه یا امیر یا ولّي امري جز مهدي اختیار 

1 . بقرة/ 251.
2 . ص/ 26.
3 . فتح/ 10.

4 . نساء/ 60.
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کرده اند و به جاي او، در حفاظت، اعانت و اطاعت از آنان مي کوشند، تنها از اهواء و ظنون خود 
پیروي مي کنند و بّینه اي از جانب خداوند ندارند و مرگ آنان در این کار، مرگي جاهلي است؛ مانند 
َضلَّ  الَِّذيَن  اأْعَماًلا؛  أْخَسِريَن  بِاْلا ُئُكْم  نَُنبِّ َهْل  قُْل  است:  فرموده  آنان  درباره ي  کساني که خداوند 
نَْيا َوُهْم َيْحَسُبوَن اأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا؛1 »بگو آیا شما را به زیان کارترین ها در  َسْعُيُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّ

اعمال خبر بدهیم؟ کساني که تالششان در زندگي دنیا بر گمراهي بود و مي پنداشتند که کار خوبي 
انجام مي دهند!«؛ با توّجه به اینکه دسترسي آنان به مهدي، به محض اراده و اقدام الزم آنان براي 
آن، ممکن است و حکومت او با طلب، اعانت و اطاعت آنان، محّقق مي شود و با این وصف، هیچ 

نیازي به اعراض از او و اقبال به دیگران ندارند. 
حاصل آنکه خداوند در حکومت بر مردم یگانه است و تبعًا تنها او حّق حاکم ساختن کسي در 
زمین را دارد و هر کس جز او که کسي را در زمین حاکم سازد، مشرک است؛ چراکه خود را شریک 
خداوند در تحکیم قرار داده است؛ همچنانکه هر کس حاکمي که خداوند در زمین گماشته است 
را نپذیرد، از عبادت خداوند سر باز زده و از ذّمه ي او خارج شده است؛ چنانکه فرموده است: َوَمْن 
اإِلَْيِه َجِميًعا؛2 »و هر کس از عبادت او استنکاف کند  َيْسَتْنِكْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكِبْر َفَسَيْحُشُرُهْم 

الَِّذيَن  و استکبار ورزد، همه ي آنان را به سوي خویش بر خواهد انگیخت« و فرموده است: اإِنَّ 
باز  سر  من  عبادت  از  که  کساني  »بي گمان  َداِخِريَن؛3  َجَهنََّم  َسَيْدُخلُوَن  ِعَباَدتِي  َعْن  َيْسَتْكِبُروَن 

مي زنند، با خواري به جهّنم داخل خواهند شد«! از این رو، هر کس جز مهدي، مسلمانان را به بیعت 
با خویش دعوت کند، امامي است که به سوي آتش دعوت مي کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
ًة َيْدُعوَن اإِلَى النَّاِر ۖ؛4 »و آنان را اماماني ساختیم که به سوي آتش دعوت مي کنند«،  َوَجَعْلَناُهْم اأئِمَّ
بل طاغوتي است که به جاي خداوند پرستش مي شود و پیروانش را از نور به تاریکي بیرون مي برد؛ 
اإِلَى الظُّلَُماِت ۗ  چنانکه خداوند فرموده است: َوالَِّذيَن َكَفُروا اأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّورِ 
َخالُِدوَن؛5 »و کساني که کافر شدند، سرپرستانشان طاغوت اند،  ِفيَها  ُهْم   ۖ النَّاِر  اأْصَحاُب  اأولَِٰئَك 

آنان را از نور به تاریکي بیرون مي برند، آنان همنشینان آتشند و در آن جاودان خواهند بود«؛ بل 
هر کس جز مهدي، مسلمانان را با سالح خود بزند تا در بیعت او داخل شوند، با خداوند و خلیفه ي 
او، به محاربه برخاسته و در زمین فساد انگیخته است و سزاي کساني که با خداوند و خلیفه ي او، 
به محاربه بر مي خیزند و در زمین فساد مي انگیزند، جز این نیست که کشته شوند یا به دار آویخته 

1 . کهف/ 103 و 104.
2 . نساء/ 172.

3 . غافر/ 60.
4 . قصص/ 41.
5 . بقرة/ 257.
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شوند یا دست ها و پاهاشان به خالف هم بریده شود یا از زمین رانده شوند؛ چنانکه خداوند فرموده 
أْرِض َفَساًدا اأْن ُيَقتَّلُوا اأْو ُيَصلَُّبوا اأْو تَُقطََّع  است: اإِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِفي اْلا
آِخَرِة َعَذاٌب  نَْياۖ  َولَُهْم ِفي اْلا أْرِضۚ  َذٰلَِك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ اأْيِديِهْم َواأْرُجلُُهْم ِمْن ِخَلاٍف اأْو ُيْنَفْوا ِمَن اْلا

َعِظيٌم؛1 »سزاي کساني که با خداوند و پیامبرش به ستیز بر مي خیزند و در زمین فساد مي انگیزند 

جز این نیست که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست ها و پاهاشان به خالف هم بریده شود 
یا از زمین رانده شوند؛ آن برایشان خواري اي در زندگي دنیاست و برایشان در آخرت عذابي بزرگ 
خواهد بود« و من اگر در زمین تمّکن یابم، آنان را به سزاي عملشان خواهم رساند؛ چراکه برداشتن 

آنان از سر راه مهدي، بر هر مسلماني که متمّکن از آن باشد، واجب است. 

]تبعيّت خداوند[
اما توحید خداوند در این سه زمینه، مستلزم عبادت اوست که هدف از تکوین، تشریع و تحکیم 
نَْس اإِلَّا لَِيْعُبُدوِن؛2 »و جن و انس  او شمرده مي شود؛ چنانکه فرموده است: َوَما َخَلْقُت الِْجنَّ َواْلاإِ
را نیافریدم مگر براي اینکه من را عبادت کنند« و عبادت او، به معناي تبعّیت از اوست؛ چراکه 
عبادت هر عبدي در نزد عاقالن، به معناي تبعّیت او از موالیش دانسته مي شود و خداوند موالي 
ۖ َوُهَو َخْيُر النَّاِصِريَن؛3 »بلکه خداوند موالي  همه است؛ چنانکه فرموده است: َبِل اللَُّه َمْوَلاكُْم 
شماست و او بهترین پشتیبان است« و تبعّیت از خداوند، موافقت با اراده ي اوست و اراده ي او گاهي 
در إخبار او تجلّي مي یابد که با تصدیق آن قابل موافقت است و گاهي در إنشاء او تجلّي مي یابد که 

با عمل به آن قابل موافقت است. 

]تبعيّت خداوند در إخبار او[
اما إخبار او گاهي از چیزي است که واقع شده است؛ 

]نبّوت[
مانند إخبار او از پیامبري پیامبرانش و واپسین آنان محّمد  که واسطه هاي او در تشریع 
هستند و تبعًا تصدیق آن به اقتضاي قطعي بودن إخبار او و وجوب تبعّیتش، ضروري است؛ چنانکه 

فرموده است: َفاآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه ۚ؛4 »پس به خداوند و پیامبرانش ایمان بیاورید«! 

]مالئکه[
است:  فرموده  چنانکه  دارند؛  پرواز  براي  بال هایي  که  فرشتگانش  وجود  از  او  إخبار  مانند  و 

1 . مائدة/ 33.
2 . ذاريات/ 56.

3 . اآل عمران/ 150.

4 . اآل عمران/ 179.
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َوُرَباَع ۚ؛1  َوثَُلاَث  َمْثَنىٰ  اأْجِنَحٍة  اأولِي  ُرُسًلا  الَْمَلائَِكِة  أْرِض َجاِعِل  َواْلا َماَواِت  َفاِطِر السَّ لِلَِّه  الَْحْمُد 
داراي  فرستادگاني  را  فرشتگان  که  است  زمین  و  آسمان ها  آفریننده ي  خداوند  براي  »ستایش 
بال هایي دو تایي و سه تایي و چهارتایي قرار داده است« و در سخن بر او پیشي نمي گیرند و تنها به 
امر او عمل مي کنند؛ چنانکه فرموده است: َلا َيْسِبُقونَُه بِالَْقْوِل َوُهْم بِاأْمِرِه َيْعَملُوَن؛2 »در سخن بر 
او پیشي نمي گیرند و به امر او عمل مي کنند« و از این رو، واسطه هاي او در تکوین به معناي خلق، 
أَهَب لَِك ُغَلاًما َزِكيًّا؛3 »گفت  رزق و تدبیر هستند؛ چنانکه فرموده است: َقاَل اإِنََّما اأنَا َرُسوُل َربِِّك لِا
َماِت  من تنها فرستاده ي پروردگار توام تا به تو پسري پاکیزه ببخشم« و فرموده است: َفالُْمَقسِّ
اأْمًرا؛5 »پس تدبیر کنندگان  اأْمًرا؛4 »پس تقسیم کنندگان کارند« و فرموده است: َفالُْمَدبَِّراِت 
کارند« و تبعًا تصدیق آن به اقتضاي قطعي بودن إخبار او و وجوب تبعّیتش، ضروري است؛ چنانکه 
فرموده است: كُلٌّ اآَمَن بِاللَِّه َوَمَلائَِكِتِه؛6 »همگي به خداوند و فرشتگانش ایمان آوردند« و فرموده 
ا لِلَِّه َوَمَلائَِكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل َفاإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ لِْلَكاِفِريَن؛7 »هر کس دشمن  است: َمْن َكاَن َعُدوًّ

خداوند و فرشتگانش و پیامبرانش و جبرئیل و میکائیل باشد، پس خداوند دشمن کافران است«!

]آخرت[
و گاهي إخبار از چیزي است که واقع نشده است و به این اعتبار، وعده ي او شمرده مي شود؛ مانند 
إخبار او از روز قیامت که مردگان پس از دمیده شدن در صور و دگرگون شدن آسمان ها و زمین، 
سر از خاک بر مي دارند و براي محاسبه در پیشگاه او حاضر مي شوند و با وجود ترازوهاي عدالت 
آگاهي مي یابند و در صورت غلبه ي کارهاي خوبشان  از همه ي کارهاي خود  و شاهدان صدق، 
به سوي بهشت و در صورت غلبه ي کارهاي بدشان به سوي جهّنم سوق داده مي شوند و سزاي 
کارهاي خود را بدون ستمي از جانب او مي بینند و روشن است که تصدیق آن به اقتضاي قطعي 
اَعُة َلا  بودن إخبار او و وجوب تبعّیتش، ضروري است؛ چنانکه فرموده است: اإِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّ
َرْيَب ِفيَها؛8 »بي گمان وعده ي خداوند حّق است و هنگامه شّکي در آن نیست«؛ خصوصًا با توّجه 

به اینکه عدالت خداوند اقتضا مي کند نیکوکاران به پاداش نیکویي خود و بدکاران به کیفر بدي خود 

1 . فاطر/ 1.
2 . اأنبياء/ 27.
3 . مريم/ 19.

4 . ذاريات/ 4.
5 . نازعات/ 5.
6 . بقرة/ 285.
7 . بقرة/ 98.

8 . جاثية/ 32.
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برسند تا نیکویي با بدي یکسان نباشد و سرانجام مشابهي نداشته باشد، در حالي که این غالبًا در 
دنیا واقع نمي شود و با این وصف، چاره اي جز وقوع آن پس از دنیا نیست؛ چنانکه فرموده است: اأْم 
الَِحاِت َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماتُُهْمۚ   َئاِت اأْن نَْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ يِّ َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّ

َساَء َما َيْحُكُموَن؛1 »یا کساني که بدي ها را انباشتند پنداشتند که آنان را مانند کساني قرار مي دهیم 

که ایمان آوردند و کارهاي خوب انجام دادند، زندگي و مرگشان مانند هم است؟! بد چیزي است که 
حکم مي کنند!« و فرموده است: اأَفَنْجَعُل الُْمْسِلِميَن َكالُْمْجِرِميَن؛ َما لَُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن؛2 »آیا 
پس مسلمانان را مانند بدکاران قرار مي دهیم؟! شما را چه مي شود چگونه حکم مي کنید؟!« و فرموده 
ارِ؛3  أْرِض اأْم نَْجَعُل الُْمتَِّقيَن َكالُْفجَّ الَِحاِت َكالُْمْفِسِديَن ِفي اْلا است: اأْم نَْجَعُل الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
»یا کساني که ایمان آوردند و کارهاي خوب انجام دادند را مانند فسادانگیزان قرار مي دهیم؟! یا 
أْعَمىٰ َوالَْبِصيُر َوالَِّذيَن اآَمُنوا  پرهیزکاران را مانند گناه کاران مي سازیم؟!« و فرموده است: َوَما َيْسَتِوي اْلا
الَِحاِت َوَلا الُْمِسيُء ۚ َقِليًلا َما َتَتَذكَُّروَن؛4 »و کور با بینا یکسان نیست و نه کساني که  َوَعِملُوا الصَّ

ایمان آوردند و کارهاي خوب انجام دادند با بدکار! اندکي پند مي گیرید!«؛ بلکه نابود شدن انسان پس 
از مرگ، قطع نظر از چگونگي زندگي اش پیش از آن، تکوین او را لغو مي سازد، در حالي که لغو از 
خداوند صادر نمي شود؛ چنانکه فرموده است: اأَفَحِسْبُتْم اأنََّما َخَلْقَناكُْم َعَبًثا َواأنَُّكْم اإِلَْيَنا َلا تُْرَجُعوَن؛5 
»آیا پس گمان کردید که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوي ما باز نمي گردید؟!«. از این رو، 
کساني که وجود آخرت را انکار مي کنند، نمي توانند به وجود خداوند باور داشته باشند؛ چراکه وجود 
خداوند، مستلزم وجود آخرت است؛ همچنانکه منکران وجود خداوند، وجهي عقالني براي زندگي 
خود نمي یابند و جز یأس و بطالت، مآلي ندارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوالَِّذيَن َكَفُروا بِاآَياِت 
اللَِّه َولَِقائِِه اأولَِٰئَك َيِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي َواأولَِٰئَك لَُهْم َعَذاٌب األِيٌم؛6 »و کساني که به آیات خداوند و دیدار 

او کافر شدند، آنان از رحمت من نومید گردیدند و آنان را عذابي دردناک خواهد بود«؛ چراکه به زعم 
آنان، اگر خوب باشند مانند بدان و اگر بد باشند مانند خوبان خواهند مرد و لزومًا از خوبي خود سودي 
و از بدي خود زیاني نخواهند دید؛ با توّجه به اینکه بسیاري از خوبان، بدون هیچ پاداشي و بسیاري از 
بدان، بدون هیچ کیفري در دنیا، مردند و رنج آنان به آسایشي و آسایش اینان به رنجي نینجامید و با 
این مبنا، ترجیح رنج خوبي بر آسایش بدي، با اینکه همه ي عاقالن بر آن اجماع دارند، سفاهت است.

1 . جاثية/ 21.
2 . قلم/ 35 و 36.

3 . ص/ 28.
4 . غافر/ 58.

5 . مؤمنون/ 115.

6 . عنکبوت/ 23.
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]تبعيّت خداوند در إنشاء او[
اما إنشاء او، به معناي امر و نهي اوست که از رضایت و کراهت او بر مي خیزد؛ چراکه او به 
اقتضاي کمالش، به کارهاي خوب راضي است و از کارهاي بد کراهت دارد و این در حالي است 
که به چیزي نیازمند نیست تا از حصول آن شادمان و از فوات آن اندوهگین شود، بلکه بندگان او 
به اقتضاي حدوث خود، به بقا نیازمندند و براي بقاء خود، چاره اي جز کمال ندارند و براي کمال 
خود، به انجام کارهاي خوب و ترک کارهاي بد وابسته اند و او به اقتضاي کمال خود، کمال آنان 
را مي خواهد؛ چراکه کمال طلبي از کمال شمرده مي شود. بنابراین، رضایت او به کارهاي خوب و 
به عنوان  برخاسته است؛ چنانکه  او  از کمال  بلکه  برنخاسته،  او  نیاز  از  بد،  از کارهاي  او  کراهت 
َواإِْن َتْشُكُروا َيْرَضُه  لِِعَباِدِه الُْكْفَر ۖ  نمونه فرموده است: اإِْن َتْكُفُروا َفاإِنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعْنُكْم ۖ َوَلا َيْرَضىٰ 
لَُكْم ۗ؛1 »اگر کفر ورزید بي گمان خداوند از شما بي نیاز است، در حالي که براي بندگانش به کفر 

راضي نیست و اگر شکر بگزارید براي شما به آن رضایت دارد« و با این وصف، روشن است که او 
به هر کار خوبي امر کرده و از هر کار بدي نهي نموده؛ چنانکه فرموده است: اإِنَّ اللََّه َياأُْمُر بِالَْعْدِل 
به عدالت  ۚ؛2 »هرآینه خداوند  َوالَْبْغِي  َوالُْمْنَكِر  الَْفْحَشاِء  َعِن  َوَيْنَهىٰ  الُْقْرَبىٰ  ِذي  َواإِيَتاِء  ْحَساِن  َواْلاإِ

و نیکوکاري و تیمار نزدیکان امر مي کند و از کار زشت و ناپسند و ستم نهي مي نماید« و تبعًا به 
هیچ کار بدي امر نکرده و از هیچ کار خوبي نهي ننموده؛ چنانکه فرموده است: قُْل اإِنَّ اللََّه َلا َياأُْمُر 
بِالَْفْحَشاِء ۖ؛3 »بگو بي گمان خداوند به کار زشت امر نمي کند« و به عنوان نمونه فرموده است: َلا 

يِن َولَْم ُيْخِرُجوكُْم ِمْن ِدَياِركُْم اأْن َتَبرُّوُهْم َوتُْقِسُطوا اإِلَْيِهْم ۚ؛4  َيْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاتِلُوكُْم ِفي الدِّ

»خداوند شما را از کساني که با شما درباره ي دین نجنگیدند و شما را از خانه هاتان بیرون نکردند 
نهي نمي کند که با آنان نیکي کنید و عدالت ورزید« و با این وصف، قبول امر و نهي او، هر چند 
وجه آن بر برخي پوشیده باشد، بر همگان واجب است و عمل بر طبق آن، تبعّیت از خداوند و تعّبد 

براي او شمرده مي شود که تأمین کننده ي نیاز بني آدم و ضامن سعادت آنان است. 

]نماز[
مانند امر او به نماز که فریضه اي خاص و ثابت براي مسلمانان است؛ چنانکه فرموده است: اإِنَّ 
َلاَة َكانَْت َعَلى الُْمْؤِمِنيَن ِكَتاًبا َمْوقُوًتا؛5 »هرآینه نماز فریضه اي معّین براي مؤمنان است« و در  الصَّ

1 . زمر/ 7.
2 . نحل/ 90.

3 . اأعراف/ 28.
4 . ممتحنة/ 8.
5 . نساء/ 103.
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پنج وقت از شبانه روز گزارده مي شود؛ در آغاز روز و پایان آن که نماز صبح و عصر است و در آغاز شب 
َلاَة َطَرَفِي النََّهارِ َوُزلًَفا ِمَن اللَّْيِل ۚ؛1 »و  که نماز مغرب شمرده مي شود؛ چنانکه فرموده است: َواأِقِم الصَّ
نماز را در دو سر روز و آغازي از شب بر پا دار« و نیز در میانه ي روز که نماز ظهر است و قبل از 
ْمِس اإِلَىٰ َغَسِق اللَّْيِل  َلاَة لُِدلُوِك الشَّ میانه ي شب که نماز عشاء است؛ چنانکه فرموده است: اأِقِم الصَّ
َوقُْراآَن الَْفْجِرۖ  اإِنَّ قُْراآَن الَْفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا؛2 »نماز را براي زوال آفتاب تا اوج تیرگي شب بر پا دار 

و خواندن فجر؛ چراکه بر خواندن فجر حضور یافته مي شود« و با این وصف، محافظت بر آن ها 
َلاِة الُْوْسَطىٰ َوقُوُموا  َلَواِت َوالصَّ در اوقات شان، واجب است؛ چنانکه فرموده است: َحاِفُظوا َعَلى الصَّ
لِلَِّه َقانِِتيَن؛3 »بر نمازها و نماز میاني محافظت داشته باشید و براي خداوند به نیایش قیام کنید« 

و محافظت بر آن ها به معناي مداومت بر آن ها و به معناي خشوع در آن هاست؛ چنانکه خداوند 
فرموده است: الَِّذيَن ُهْم َعَلىٰ َصَلاتِِهْم َدائُِموَن؛4 »کساني که آنان بر نماز خود مداومت دارند« 
و فرموده است: الَِّذيَن ُهْم ِفي َصَلاتِِهْم َخاِشُعوَن؛5 »کساني که آنان در نماز خود خشوع دارند«؛ 
همچنانکه به معناي اجتناب از کسالت، ریا، غفلت و سهو در آن هاست؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
َوَلا  النَّاَس  ُيَراُءوَن  َقاُموا كَُسالَىٰ  َلاِة  الصَّ اإِلَى  َقاُموا  َواإَِذا  َوُهَو َخاِدُعُهْم  اللََّه  ُيَخاِدُعوَن  الُْمَناِفِقيَن  اإِنَّ 
َيْذكُُروَن اللََّه اإِلَّا َقِليًلا؛6 »هرآینه منافقان با خداوند فریب مي ورزند، در حالي که او فریبنده ي آنان 

است و چون به نماز برخیزند با کسالت برخیزند، به مردم خودنمایي مي کنند و جز اندکي خدا را به 
یاد نمي آورند« و فرموده است: الَِّذيَن ُهْم َعْن َصَلاتِِهْم َساُهوَن؛7 »کساني که آنان از نمازشان 
سهو مي کنند« و آن در اصل، مبتني بر رکوع و سجود است؛ چنانکه خداوند به آن دو امر کرده و 
فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم؛8 »اي کساني که ایمان آوردید! 
رکوع کنید و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید«، هر چند قرائت قرآن نیز در آن به قدري 
َر  َتَيسَّ َما  َفاْقَرُءوا  است:  فرموده  و  امر کرده  آن  به  میّسر شود واجب است؛ چنانکه خداوند  که 
َلاَة؛9 »پس هر چه از آن که میّسر شد قرائت کنید و نماز را بر پا دارید« و  َواأِقيُموا الصَّ ِمْنُه ۚ 

1 . هود/ 114.
2 . اإسراء/ 78.
3 . بقرة/ 238.
4 . معارج/ 23.
5 . مؤمنون/ 2.
6 . نساء/ 142.
7 . ماعون/ 5.
8 . حج/ 77.

9 . مّزمل/ 20.
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واجب است که در صورت امکان به جماعت بر پا شود؛ چنانکه خداوند به آن امر کرده و فرموده 
اِكِعيَن؛1 »و به همراه رکوع کنندگان رکوع کنید« و نزدیک شدن به آن در  است: َواْرَكُعوا َمَع الرَّ
حالت مستي و جنابت جایز نیست؛ چنانکه خداوند از آن نهي کرده و فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن 
َلاَة َواأنُْتْم ُسَكاَرٰى َحتَّىٰ َتْعَلُموا َما َتُقولُوَن َوَلا ُجُنًبا اإِلَّا َعابِِري َسِبيٍل َحتَّىٰ َتْغَتِسلُوا ۚ؛2  اآَمُنوا َلا َتْقَرُبوا الصَّ

»اي کساني که ایمان آوردید! در حالي که مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا آنکه بدانید چه 
مي گویید و نه در حالي که جنب هستید مگر براي عبور از راهي تا آنکه غسل کنید« و انجام وضو 
پیش از بر پا داشتن آن واجب است و آن عبارت از شستن روي و دست ها تا آرنج و مسح کردن سر 
و پاها تا دو برآمدگي است؛ چنانکه خداوند به آن امر کرده و فرموده است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اإَِذا 
َلاِة َفاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َواأْيِدَيُكْم اإِلَى الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َواأْرُجَلُكْم اإِلَى الَْكْعَبْيِن ۚ؛3  قُْمُتْم اإِلَى الصَّ

»اي کساني که ایمان آوردید! چون به نماز برخاستید روي ها و دست هاي خود را تا آرنج ها بشویید 
و بر سرها و پاهاتان را تا دو برآمدگي مسح کنید«؛ هر چند بیشتر مسلمانان به سبب چند روایت 
ظّني، شستن پاها را در آن مانند شستن روي ها و دست ها واجب مي دانند، ولي مخالفت این کار 
با ظاهر قرآن پوشیده نیست؛ چراکه ظاهر قرآن، چه »اأْرُجَلُكْم« در آن منصوب خوانده شود و چه 
مجرور، به روشني بر مسح پاها داللت دارد، جز اینکه »اأْرُجَلُكْم« در آن اگر منصوب خوانده شود، به 
»َواْمَسُحوا« باز مي گردد و بر مسح همه ي پاها تا دو برآمدگي داللت دارد و اگر مجرور خوانده شود، 

به »بُِرُءوِسُكْم« باز مي گردد و بر مسح جزئي از پاها تا دو برآمدگي داللت دارد و در هیچ صورتي، به 
»َفاْغِسلُوا« باز نمي گردد؛ چراکه بازگشتش به آن در هر صورت، بر خالف ظاهر و فصاحت است و 

جز در صورت وجود ضرورت، جایز نیست، در حالي که ضرورتي براي آن جز تطبیق قرآن بر مذهب 
مشهور وجود ندارد و روشن است که تطبیق قرآن بر مذهب مشهور، تحّکم است و صحیح، تطبیق 
مذهب مشهور بر قرآن است؛ چنانکه بسیاري از صحابه و تابعانشان بر این حقیقت پاي فشرده اند4 
و اهل بیت پیامبر  با وجود طهارت شان از هر رجس و عدم افتراق شان از قرآن، بر آن اجماع 

1 . بقرة/ 43.
2 . نساء/ 43.
3 . مائدة/ 6.

4 . به عنوان نمونه، نگاه کن به: عبد الرزاق، المصنّف، ج1، ص18 و 19؛ ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج1، 
البيان، ج6، ص175 و 176؛ نحاس، معاني  ص30؛ شافعي، اأحکام القراآن، ج1، ص50؛ طبري، جامع 
الشاميين، ج4،  مسند  طبراني،  منسوخه، ص219؛  و  الحديث  ناسخ  ابن شاهين،  القراآن، ج2، ص273؛ 

ص25؛ سنن الدارقطني، ج1، ص10؛ قرطبي، الجامع لاأحکام القراآن، ج6، ص92.
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داشته اند1 و برخي علماي منصف و متعّقل به آن اقرار نموده اند،2 هر چند شستن پاها از باب نظافت 
ولو مّتصل به مسح آن ها در وضو، اشکالي ندارد و مستحّب است و مراد پیامبر  از انجام آن 
در برخي مواقع، در صورت صّحت روایتش از آن حضرت، همین بوده که به اشتباه حمل بر جزئّیت 

و وجوب آن شده؛ با توّجه به اینکه مخالفت آن حضرت با ظاهر قرآن، محال است. 
او  انجام مي دهد؛ چراکه  است که مهدي  نحوي  به  آن،  مقّدمات  و  نماز  کیفّیت  در هر حال، 
واسطه ي در تطبیق احکام خداوند و آشناترین کس با سّنت پیامبر اوست و هرگاه در میان مسلمانان 
ظهور یابد، نماز را براي آنان به نحوي که تشریع شده است، بر پا مي دارد؛ چنانکه خداوند درباره ي 
آنان را  اگر  َلاَة؛3 »کساني که  الصَّ اأَقاُموا  أْرِض  اْلا ِفي  َمكَّنَّاُهْم  اإِْن  الَِّذيَن  او فرموده است:  امثال 
در زمین مکنت دهیم نماز را بر پا مي دارند« و خطاب به پیامبرش به عنوان خلیفه اش در زمین 

1 . قول اصح از علی و قول واحد از ابو جعفر باقر و فرزندش جعفر بن محّمد صادق و ساير اهل بيت، وجوب 
مسح است؛ همچنانکه از ساير بنی هاشم مانند ابن عباس نيز همين قول نقل شده، در حالی که قول بنی امّيه 
و کسانی چون حّجاج بن يوسف ثقفي، وجوب َغسل است. براي اآگاهی در اين باره، نگاه کن به: ابن اأبي 
شيبة، المصنّف، ج1، ص30 و 208؛ مسند اأحمد، ج1، ص95، 114، 116 و 124؛ طبري، جامع البيان، 
ج6، ص175؛ نسائي، السنن الکبری، ج1، ص90؛ نحاس، معاني القراآن، ج2، ص273؛ مسند اأبي يعلی، 

ج1، ص287؛ ابن کثير، تفسير القراآن العظيم، ج2، ص27.
2 . چنانکه به عنوان نمونه، فخر الدين رازي در التفسير الکبير )ج11، ص161( گفته است: »حّجة من قال 
بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله: »واأرجلكم« فقراأ ابن كثير وحمزة واأبو عمرو وعاصم 
في رواية اأبي بكر عنه بالجّر، وقراأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنّصب، فنقول: اأّما القراءة 
بالجّر فهي تقتضي كون الاأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الراأس فكذلك في الاأرجل. فاإن 
قيل: لم لا يجوز اأن يقال: هذا كسر على الجوار كما في قوله: »جحر ضّب خرب« وقوله: »كبير اأناس في 
بجاد مزمل«، قلنا: هذا باطل من وجوه: الاأول: اأّن الكسر اإنّما يصار اإليه حيث يحصل الاأمن من الالتباس كما 
في قوله: »جحر ضّب خرب«، فاإّن من المعلوم بالّضرورة اأّن الخرب لا يكون نعتاً للضّب بل للجحر، وفي 
آية الاأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها: اأّن الكسر بالجوار اإنّما يكون بدون حرف العطف، واأّما مع  هذه الا
أّن قوله:  حرف العطف فلم تتكلّم به العرب، واأّما القراءة بالنّصب فقالوا اأيضاً: اإنّها توجب المسح، وذلك لا
»وامسحوا برؤوسكم« فرؤوسكم في النّصب ولكنّها مجرورة بالباء، فاإذا عطفت الاأرجل على الرؤوس جاز في 
الاأرجل النّصب عطفاً على محّل الرؤوس والجّر عطفاً على الظاهر، وهذا مذهب مشهور للنّحاة. اإذا ثبت هذا 
فنقول: ظهر اأنّه يجوز اأن يكون عامل النّصب في قوله: »واأرجلكم« هو قوله: »وامسحوا« ويجوز اأن يكون هو 
قوله: »فاغسلوا« لكّن العاملان اإذا اجتمعا على معمول واحد كان اإعمال الاأقرب اأولى، فوجب اأن يكون عامل 
النّصب في قوله: »واأرجلكم« هو قوله: »وامسحوا« فثبت اأّن قراءة »واأرجلكم« بنصب اللام توجب المسح 
أنّها باأسرها  آية على وجوب المسح، ثّم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالاأخبار لا اأيضاً، فهذا وجه الاستدلال بهذه الا

من باب الاآحاد، ونسخ القراآن بخبر الواحد لا يجوز«.
3 . حج/ 41.
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َلاَة؛1 »پس هرگاه در میان آنان باشي، پس نماز  فرموده است: َواإَِذا كُْنَت ِفيِهْم َفاأَقْمَت لَُهُم الصَّ
را برایشان بر پا داري«.

]زکات[
مانند امر خداوند به پرداخت زکات که در ردیف امر او به بر پا داشتن نماز است؛ چنانکه بارها و 
؛2 »و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید«  َكاَة ۚ َلاَة َواآتُوا الزَّ به تأکید فرموده است: َواأِقيُموا الصَّ
و با این وصف، مانند بر پا داشتن نماز بر مسلمانان واجب است؛ همان گونه که گرفتن آن از آنان 
ُرُهْم  بر خلیفه ي خداوند واجب است؛ چنانکه خطاب به او فرموده است: ُخْذ ِمْن اأْمَوالِِهْم َصَدَقًة تَُطهِّ
؛3 »از اموالشان صدقه اي بگیر که آنان را با آن پاکیزه کني و برایشان  َوتَُزكِّيِهْم بَِها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ۖ

دعا کن« و آن مقداري از مالي است که او به عنوان واسطه ي در تطبیق احکام خداوند، تعیین 
مي کند؛ همچنانکه بنا بر اخبار متواتر، پیامبر  مقداري از گندم، جو، خرما، کشمش، طال، نقره، 
شتر، گاو و گوسفند را بسته به نصاب هر یک تعیین کرد و از اموال دیگر عفو نمود و این کار را به 
عنوان خلیفه ي خداوند در زمین و حاکم بر مسلمانان انجام داد و از این رو، براي خلیفه ي خداوند 
در زمین و حاکم بر مسلمانان پس از او جایز است که به اقتضاي زمان و مکان خود، مال دیگري 
را با این اموال جایگزین کند یا بر آن ها بیفزاید؛ چراکه خداوند به اخذ صدقه از اموال مسلمانان امر 
کرده و اموال مسلمانان در زمان و مکان پیامبر  ، غالبًا این نه چیز بود؛ با توّجه به اینکه یا 
مانند اهل مدینه زارع بودند و گندم و جو و خرما و کشمش داشتند و یا مانند اهل مّکه، تاجر بودند 
و طال و نقره داشتند و یا مانند اهل بادیه راعي بودند و شتر و گاو و گوسفند داشتند و با این وصف، 
تعیین این نه چیز توّسط پیامبر  متناسب با اهل زمان و مکان آن حضرت و در راستاي اخذ 
صدقه از اموال رایج آنان مطابق با امر خداوند بوده است و تبعًا براي خلفاء آن حضرت از جانب 
خداوند جایز است که چیزهاي دیگري را متناسب با اهل زمان و مکان خود و در راستاي اخذ صدقه 
از اموال رایج آنان مطابق با امر خداوند تعیین کنند و این مخالفت با سّنت پیامبر  شمرده 
نمي شود، بلکه بالعکس موافقت کامل با سّنت آن حضرت است؛ خصوصًا با توّجه به اینکه غرض 
خداوند از امر به پرداخت زکات، جلوگیري از تمرکز ثروت در بي نیازان و افزایش شکاف طبقاتي 
أْغِنَياِء ِمْنُكْم ۚ؛4 »تا چرخه اي  میان مسلمانان بوده؛ چنانکه فرموده است: َكْي َلا َيُكوَن ُدولًَة َبْيَن اْلا
در میان بي نیازان شما نباشد«، در حالي که گندم و جو و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند، 

1 . نساء/ 102.
2 . بقرة/ 43.

3 . توبة/ 103.
4 . حشر/ 7.
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اگرچه در زمان و مکان پیامبر  ثروت شمرده مي شد و غالبًا در تملّک بي نیازان بود، در زمان 
و مکان فعلي ثروت چنداني شمرده نمي شود و غالبًا در تملّک نیازمندان است و به جاي آن، اموال 
جدیدي پدید آمده که در بي نیازان تمرکز یافته و شکاف طبقاتي مسلمانان را افزوده و روشن است 
که با این وصف، انحصار زکات به گندم و جو و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند، غرض 
خداوند از امر به پرداخت آن را حاصل نمي کند، بلکه چه بسا ناقض آن است. هر چند مراد از طال 
و نقره در زمان و مکان پیامبر  ، همان دینار و درهم بود که پول رایج مسلمانان شمرده 
معیاري  بود که  رایج  پول  به  زکات  تعلّق  معناي  به  آن،  به  زکات  تعلّق  این وصف،  با  و  مي شد 
ثابت براي سنجش ثروت شمرده مي شد، ولي بسیاری از فقهاي مسلمان، از آن چنین حکمي را 
استنباط نکرده اند و به تعلّق زکات به پول رایج فتوا نداده اند، بلکه طال و نقره ي مسکوک را متعلّق 
آن شمرده اند، در حالي که در زمان و مکان فعلي، طال و نقره ي مسکوک غالبًا پول رایج نیست و 
به جاي آن، پول هاي کاغذي و اعتباري رواج یافته است که متعلّق زکات شمرده نمي شود و این 
بر خالف غرض خداوند از تشریع زکات، به تمرکز ثروت در بي نیازان و افزایش شکاف طبقاتي 
اموالي مشّخص و غیر  اینجا دانسته مي شود که متعلّق زکات،  از  انجامیده است.  میان مسلمانان 
قابل تبدیل نیست، بل اموالي است که امام مسلمانان به پشتوانه ي انتصاب خود از جانب خداوند، 
متناسب با زمان و مکان مسلمانان تعیین مي کند و تبعًا مجاز است براي اهل هر اقلیمي، زرع و 
حیوان و پولي که در آن رایج است را تعیین کند، تا غرض از تشریع زکات، به نحو احسن حاصل 

شود و ثروت، چرخه اي در میان بي نیازان نباشد. 
آنچه مسلّم است این است که زکات به هر چیزي تعلّق بگیرد، براي هشت گروه از مسلمانان 
َوالُْمَؤلََّفِة  َعَلْيَها  َوالَْعاِمِليَن  َوالَْمَساِكيِن  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ است؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنََّما 
ِبيِلۖ  َفِريَضًة ِمَن اللَِّهۗ  َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم؛1 »جز  َقاِب َوالَْغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَّ قُلُوُبُهْم َوِفي الرِّ

این نیست که صدقات براي فقیران و مسکینان و کارکنان بر آن و دلجویي شوندگان و در مورد 
بردگان و بده کاران و در راه خداوند و درراه ماندگان، به عنوان فریضه اي از جانب خداوند است و 
خداوند دانایي حکیم است« و بنا بر صالح دید خلیفه ي خداوند در زمین، میان آنان قسمت مي شود، 
َدَقاِت  اگرچه به برخي از آنان چیزي نرسد؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوِمْنُهْم َمْن َيْلِمُزَك ِفي الصَّ
ْن اأْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َواإِْن لَْم ُيْعَطْوا ِمْنَها اإَِذا ُهْم َيْسَخُطوَن؛ َولَْو اأنَُّهْم َرُضوا َما اآَتاُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوَقالُوا  َفاإِ

َحْسُبَنا اللَُّه َسُيْؤتِيَنا اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَرُسولُُه اإِنَّا اإِلَى اللَِّه َراِغُبوَن؛2 »و از آنان کساني هستند که بر تو 

درباره ي صدقات خرده مي گیرند، پس اگر از آن داده شوند خرسند مي شوند و اگر از آن داده نشوند، 

1 . توبة/ 60.
2 . توبة/ 58 و 59.
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آن گاه آنان به خشم مي آیند، در حالي که اگر آنان به چیزي که خداوند و پیامبرش به آنان دادند 
خرسند مي شدند و مي گفتند خداوند براي ما بس است، به زودي خداوند و پیامبرش از فضل خود به 
ما مي دهند، ما به سوي خداوند راغبیم«؛ مشروط به اینکه از بني هاشم نباشند؛ چراکه بنا بر اخبار 
متواتر، زکات بر بني هاشم حرام است و این تکریمي براي آنان از جانب خداوند به سبب اختصاص 
آنان به فضل اوست و به جاي آن، خمس هر مال مغتنمي براي آنان است؛ چنانکه خداوند فرموده 
َوالَْمَساِكيِن  َوالَْيَتاَمىٰ  الُْقْرَبىٰ  َولِِذي  َولِلرَُّسوِل  لِلَِّه ُخُمَسُه  َفاأنَّ  َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء  اأنََّما  است: َواْعَلُموا 
ِبيِل اإِْن كُْنُتْم اآَمْنُتْم بِاللَِّه َوَما اأنَْزلَْنا َعَلىٰ َعْبِدنَا َيْوَم الُْفْرَقاِن َيْوَم الَْتَقى الَْجْمَعاِن ۗ؛1 »بدانید هر  َواْبِن السَّ

چیزي که مغتنم یابید بي گمان خمس آن براي خداوند و براي پیامبر و براي نزدیکانش و یتیمان 
و مسکینان و درراه ماندگان است اگر به خداوند و چیزي که بر بنده ي مان در روز رویارویي دو توده 
نازل کردیم، ایمان آورده اید« و روشن است که سهم خداوند به پیامبرش مي رسد؛ با توّجه به اینکه 
امکان رسیدن آن به او بدون واسطه ي پیامبرش نیست و سهم پیامبرش پس از او به ورثه ي او 
مي رسد که با سهم خودشان به عنوان نزدیکان آن حضرت، نیمي از خمس مي شود و صاحب آن در 
زمان حاضر، مهدي است؛ چراکه او نزدیک ترین کس در زمان حاضر به پیامبر است و نیمي دیگر، 
سهم یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان هاشمي است؛ با توّجه به اینکه آنان از زکات سهمي ندارند 
و با این وصف، به سهمي از خمس نیازمندند2 و این حّقي است که از اواخر حکومت عمر بن خطاب 
تاکنون به آنان پرداخت نمي شود؛3 چراکه از آن هنگام تاکنون، مخالفان بني هاشم اختیار آن را در 
دست داشته اند و پرداخت آن به آنان را بر خالف مصالح سیاسي خود یافته اند؛ با توّجه به اینکه 
آن تأمین کننده ي نیاز اقتصادي هاشمیان و یکي از عوامل افزایش قدرت آنان بوده و سلب آن از 
آنان، اقدامي مؤثّر براي جلوگیري از تحّقق حکومت آنان تلّقي شده است؛ همچنانکه اگر هم اکنون 
خمس اموال مغتنم مسلمانان به مهدي برسد، یک رکن از چهار رکن حکومت او شکل مي گیرد و 

شکل گیري سه رکن دیگر آن که طلب، نفر و سالح کافي است، سهولت مي یابد.

]روزه[
مانند امر خداوند به روزه در روزهایي معّین که بر همه ي مسلمانان واجب است؛ چنانکه فرموده 

1 . اأنفال/ 41.
2 . نگاه کن به: طبري، جامع البيان، ج10، ص7 و 11؛ بيهقي، السنن الکبری، ج6، ص293؛ طحاوي، 
آثار، ص276؛ جصاص، اأحکام القراآن، ج3، ص79؛ ثعلبي، الکشف و البيان، ج4، ص358. شرح معاني الا
3 . نگاه کن به: شافعي، المسند، ص325؛ ابن اأبي شيبة، المصنّف، ج7، ص699؛ مسند اأحمد، ج1، 
اأبي داود، ج2، ص27؛ ابن  ص248؛ سنن الدارمي، ج2، ص225؛ صحيح مسلم، ج5، ص195؛ سنن 
آثار، ج5،  شبة، تاريخ المدينة، ج2، ص646؛ بيهقي، السنن الکبری، ج6، ص344؛ همو، معرفة السنن و الا

ص152؛ ابن حجر، فتح الباري، ج6، ص175.
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َياُم َكَما كُِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن؛ اأيَّاًما  است: َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا كُِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
َمْعُدوَداٍت ۚ؛1 »اي کساني که ایمان آوردید! روزه بر شما واجب شد همان گونه که بر کساني که 

پیش از شما بودند واجب شد، باشد که شما پرهیزکار شوید؛ در روزهایي شمرده شده« و آن روزهاي 
َناٍت  ماه رمضان است؛ چنانکه فرموده است: َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي اأنِْزَل ِفيِه الُْقْراآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيِّ
ْهَر َفْلَيُصْمُه ۖ؛2 »ماه رمضان که در آن قرآن به عنوان  ِمَن الُْهَدٰى َوالُْفْرَقاِن ۚ َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

هدایتي براي مردم و روشني هایي از هدایت و تمییز نازل شد، پس هر کس از شما آن را دریابد، 
باید روزه اش بگیرد« و روزهاي آن، طبیعتًا با قطع به هالل آن از طریق رؤیت یا خبر متواتر، آغاز 
أِهلَِّةۖ  قُْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َوالَْحجِّ ۗ؛3 »از  مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: َيْساألُونََك َعِن اْلا
تو درباره ي هالل ها مي پرسند، بگو آن زمان بندي هایي براي مردم و حّج است«. پس هر کس قطع 
به هالل آن پیدا کند، باید تا قطع به هالل ماه شوال، روزه بگیرد؛ مگر کسي که به سبب بیماري 
طاقت آن را ندارد یا مسافر است و مي تواند به جاي آن، در ماه هاي دیگر روزه بگیرد؛ چنانکه خداوند 
ٌة ِمْن اأيَّاٍم اأَخَر ۗ؛4 »و هر کس بیمار یا بر سفري  فرموده است: َوَمْن َكاَن َمِريًضا اأْو َعَلىٰ َسَفٍر َفِعدَّ
بود، پس به همان شماره از روزهایي دیگر« و اگر به رغم توانایي، در ماه هاي دیگر تا ماه رمضان 
بعدي روزه نگیرد، بر عهده ي اوست که به جاي هر روز، طعام یک مسکین را فدیه دهد؛ چنانکه 
ٌة ِمْن اأيَّاٍم اأَخَرۚ  َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه  خداوند فرموده است: َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا اأْو َعَلىٰ َسَفٍر َفِعدَّ
ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن ۖ؛5 »و هر کس بیمار یا بر سفري بود، پس به همان شماره از روزهایي دیگر و 

بر کساني که طاقت آن را مي یابند، فدیه اي طعام یک مسکین است«؛ هر چند بر کسي که به سبب 
صغر سن یا کبر آن، طاقت روزه را ندارد، روزه و تبعًا فدیه اي نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
َلا ُيَكلُِّف اللَُّه نَْفًسا اإِلَّا ُوْسَعَهۚا؛6 »خداوند کسي را جز به اندازه ي وسعش تکلیف نمي کند« و مراد 
از روزه ي آن، خودداري از نزدیکي کردن و خوردن و نوشیدن پس از طلوع فجر تا غروب آفتاب 
آَن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب اللَُّه لَُكْم ۚ َوكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّىٰ  است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َفاْلا
َياَم اإِلَى اللَّْيِل ۚ؛7 »پس اکنون  وا الصِّ أْسَوِد ِمَن الَْفْجِرۖ  ثُمَّ اأتِمُّ أْبَيُض ِمَن الَْخْيِط اْلا َيَتَبيََّن لَُكُم الَْخْيُط اْلا

با آن زنان نزدیکي کنید و چیزي که خداوند برایتان نوشته است را بجویید و بخورید و بنوشید تا 

1 . بقرة/ 183 و 184.
2 . بقرة/ 185.
3 . بقرة/ 189.
4 . بقرة/ 185.
5 . بقرة/ 184.
6 . بقرة/ 286.
7 . بقرة/ 187.
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آن گاه که خّط سپیده ي فجر از خّط تیره روشن شود، سپس روزه را تا شب کامل کنید«!

]حّج[
مانند امر خداوند به حّج که اعمالي معّین در ماه هایي معّین در مّکه است؛ چنانکه فرموده است: 
الَْحجُّ اأْشُهٌر َمْعلُوَماٌت ۚ؛1 »حج ماه هایي معّین است« و دست کم یک بار بر هر کسي که راهي 
به انجام آن مي یابد، واجب است؛ چنانکه فرموده است: َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن اْسَتَطاَع 
اإِلَْيِه َسِبيًلا ۚ؛2 »و براي خداوند بر مردم حّج خانه است هر کسي که راهي به آن بتواند«؛ همچنانکه 

نیز  و  آن  تطهیر  و  تعمیر  از طریق  براي حاجیان  مّکه  آماده کردن  زمین،  در  بر خلیفه ي خداوند 
ْبَراِهيَم َمَكاَن الَْبْيِت اأْن َلا  اأْنَا لِاإِ فراخواندن مردم به حج، واجب است؛ چنانکه فرموده است: َواإِْذ َبوَّ
ْن ِفي النَّاِس بِالَْحجِّ َياأْتُوَك ِرَجاًلا  ُجوِد؛ َواأذِّ ْر َبْيِتَي لِلطَّائِِفيَن َوالَْقائِِميَن َوالرُّكَِّع السُّ تُْشِرْك بِي َشْيًئا َوَطهِّ

َوَعَلىٰ كُلِّ َضاِمٍر َياأْتِيَن ِمْن كُلِّ َفجٍّ َعِميٍق؛3 »و چون جاي خانه را براي ابراهیم فراهم کردیم که 

چیزي را شریک من قرار نده و خانه ام را براي طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و 
سجود کنندگان پاکیزه کن و در مردم به حج فراخوان بده که با پاي پیاده و بر هر مرکب تیزرویي 
از هر راه دوري به نزدت بیایند« و این به معناي آن است که تصّدي خانه ي خداوند و رسیدگي 
به امور آن، در اصل براي ابراهیم   است و تبعًا به وراثت از جانب او به فرزندانش مي رسد؛ 
چنانکه پس از ابراهیم   به اسماعیل   رسید و خداوند درباره ي او فرموده است: َوَعِهْدنَا 
ُجوِد؛4 »و به ابراهیم و اسماعیل  َرا َبْيِتَي لِلطَّائِِفيَن َوالَْعاِكِفيَن َوالرُّكَِّع السُّ اإِلَىٰ اإِْبَراِهيَم َواإِْسَماِعيَل اأْن َطهِّ

عهد کردیم که خانه ي مرا براي طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع کنندگان و سجود 
کنندگان پاکیزه کنید« و تبعًا به وراثت از جانب اسماعیل  به فرزندانش مي رسد، مشروط به 
آنکه اهل تقوا باشند؛ چراکه غیر اهل تقوا نمي توانند متولّي خانه ي خداوند باشند؛ چنانکه فرموده 
وَن َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوَما َكانُوا اأْولَِياَءُه ۚ اإِْن اأْولَِياُؤُه اإِلَّا  َبُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّ است: َوَما لَُهْم األَّا ُيَعذِّ
الُْمتَُّقوَن َولَِٰكنَّ اأْكَثَرُهْم َلا َيْعَلُموَن؛5 »و چرا خداوند آنان را عذاب نکند؟! در حالي که آنان از مسجد 

الحرام باز مي دارند، در حالي که متولّیان آن نیستند؛ متولّیان آن تنها پرهیزکارانند، ولي بیشتر آنان 
نمي دانند«؛ همچنانکه مشرکان حّق رسیدگي به مساجد خداوند را ندارند؛ چنانکه فرموده است: َما 
بِالُْكْفِر ۚ؛6 »براي مشرکان نیست  اأنُْفِسِهْم  اللَِّه َشاِهِديَن َعَلىٰ  َيْعُمُروا َمَساِجَد  اأْن  لِْلُمْشِرِكيَن  َكاَن 

1 . بقرة/ 197.
2 . اآل عمران/ 97.
3 . حج/ 26 و 27.

4 . بقرة/ 125.
5 . اأنفال/ 34.
6 . توبة/ 17.
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خانه ي  تولیت  بل  کنند«؛  عمارت  گواهند،  کفر خودشان  بر  که  حالي  در  را  خداوند  مساجد  که 
از هر  و  است  اسماعیل  و  ابراهیم  فرزندان  از  است که  زمین  در  او  براي خلیفه ي  تنها  خداوند 
تقواست و  از اهل  این سبب، فرد متیّقن  به  از قرآن جدایي نمي پذیرد و  پاکیزه شده و  رجسي 
او در زمان کنوني، مهدي است؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن اآَمَن 
ِمَن  َيُكونُوا  اأْن  اأولَِٰئَك  َفَعَسىٰ   ۖ اللََّه  اإِلَّا  َيْخَش  َولَْم  َكاَة  الزَّ َواآَتى  َلاَة  الصَّ َواأَقاَم  آِخِر  اْلا َوالَْيْوِم  بِاللَِّه 

ایمان  الُْمْهَتِديَن؛1 »مساجد خداوند را تنها کسي عمارت مي کند که به خداوند و روز واپسین 

دارد و نماز را بر پا مي دارد و زکات را مي پردازد و از غیر خداوند نمي ترسد، پس چه بسا آنان از 
هدایت یافتگان باشند« و روشن است که مهدي، چنانکه از نامش پیداست، از هدایت یافتگان 
دست  در  بل  نیست،  او  دست  در  خداوند  خانه ي  تصّدي  اکنون،  که  است  حالي  در  این  است. 
کساني است که در عقاید خود به شرک و در اعمال خود به فسق آلوده اند؛ چراکه توحید خداوند 
در تحکیم را نمي پذیرند و درباره ي صفات او به تشبیه روي مي آورند و با کافران دوستي و با 
اکنون  گویي  وصف،  این  با  و  مي انگیزند  فساد  و  فتنه  زمین  در  و  مي ورزند  دشمني  مسلمانان 
این خانه فرموده است:  به  اشاره  با  کلیددار خانه ي خداوند، شیطان است؛ در حالي که خداوند 
به  پرداختن  اراده ي  آن  در  هر کس  »و  األِيٍم؛2  َعَذاٍب  ِمْن  نُِذْقُه  بُِظْلٍم  لَْحاٍد  بِاإِ ِفيِه  ُيِرْد  َوَمْن 
ظلمي را داشته باشد، به او از عذابي دردناک مي چشانیم«! از اینجا دانسته مي شود که تصّرفات 
آل سعود در گنج هاي کعبه و درآمدهاي حاصل از حج، غیر مشروع و عدواني است و تبعًا اعانت 
خداوند  چنانکه  نیست؛  جایز  که  مي شود  شمرده  عدوان  و  معصیت  بر  اعانت  آن،  بر  مسلمانان 
؛3 »و بر معصیت و عدوان همکاري نکنید«؛  ۚ ْثِم َوالُْعْدَواِن  فرموده است: َوَلا َتَعاَونُوا َعَلى اْلاإِ
خصوصًا با توّجه به اینکه آنان اموال خداوند را بر ضّد او هزینه مي کنند و در راه تقویت جبهه ي 
کفر و تجهیز قشون ضالل و تفریق میان مسلمانان، به کار مي برند؛ بلکه با این وصف، عزل آنان 
از تصّدي حرم و سپردن آن به مهدي، واجب است؛ همچنانکه اخراج آنان از مّکه، بلکه جزیرة 
العرب، به اقتضاي وجوب اخراج مشرکان از آن، واجب است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َيا 
»اي  ؛4  ۚ َذا  َهٰ َعاِمِهْم  َبْعَد  الَْحَراَم  الَْمْسِجَد  َيْقَرُبوا  َفَلا  نََجٌس  الُْمْشِركُوَن  اإِنََّما  اآَمُنوا  الَِّذيَن  اأيَُّها 

سالشان  این  از  بعد  پس  نجس اند،  مشرکان  که  نیست  این  جز  آوردید!  ایمان  که  کساني 
متواتر،  اخبار  بر  بنا  مّکه،  اینکه  به  توّجه  با  خصوصًا  نشوند«؛  نزدیک  الحرام  مسجد  به 

1 . توبة/ 18.

2 . حج/ 25.
3 . مائدة/ 2.
4 . توبة/ 28.
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پناه گاه مهدي پیش از ظهور اوست1 و با این وصف، استیالء ظالمان بر آن، خطري جّدي براي 
او شمرده مي شود و تبعًا بر همه ي مسلمانان واجب است که هر چه زودتر، استیالء ظالمان بر این 
شهر را برطرف کنند تا امنّیت و امکان ظهور مهدي در آن، فراهم شود. هر چند جنگیدن در این 
شهر، به اقتضاي حرمت آن از جانب خداوند، جایز نیست؛ چنانکه فرموده است: َوَلا تَُقاتِلُوُهْم ِعْنَد 
ُيَقاتِلُوكُْم ِفيِه ۖ؛2 »و با آنان نزد مسجد الحرام نجنگید تا آن گاه که آنان با  الَْمْسِجِد الَْحَراِم َحتَّىٰ 

شما در آن بجنگند« و از این رو، چاره اي جز قطع دسترسي آنان به این شهر از خارج آن نیست و 
چه بسا قطع رابطه ي مسلمانان با آنان در زمینه ي اقتصادي، سیاسي و فرهنگي، مقّدمه ي این کار 
را فراهم سازد؛ همچنانکه تعلیق حّج به اقتضاي اعانت بودن آن بر معصیت و عدوان آنان در زمان 
استیالء شان بر مّکه با توّجه به سرازیر شدن اموال حاجیان به جیب کافران و منافقان، خالي از وجه 
نیست؛ جز آنکه بیم مي رود این تعلیق، خود از جهتي دیگر، به تقویت دشمنان اسالم و وهن شعائر 
آن بینجامد و در مجموع به مصلحت مسلمانان نباشد و از این رو، نمي توان به آن توصیه کرد. آري، 
شایسته است که مسلمانان، در زمان استیالء ظالمان بر مّکه، به حّج واجب بسنده کنند و از حّج و 
عمره ي مستحب بپرهیزند؛ چراکه کار واجب براي انجام کار مستحب وا نهاده نمي شود و اجتناب از 

اعانت ظالمان بر ضّد اسالم و مسلمانان، واجب است.

]جهاد[
مانند امر خداوند به جنگیدن با کساني که اقامه ي دین او در زمین با وجود آنان ممکن نیست، مانند 
اَر َوالُْمَناِفِقيَن َواْغلُْظ َعَلْيِهْم ۚ؛3  کافران و منافقان؛ چنانکه فرموده است: َيا اأيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الُْكفَّ
»اي پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر«4 و تبعًا جنگیدن با آنان به اقتضاي 

1 . نگاه کن به: عبد الرزاق، المصنّف، ج11، ص371؛ مسند ابن جعد، ص393؛ ابن اأبي شيبة، المصنّف، 
ج8، ص308؛ مسند اأحمد، ج6، ص105، 259، 287، 289، 290، 316 و 318؛ مسند ابن راهويه، ج4، 
ص121؛ صحيح البخاري، ج2، ص159؛ صحيح مسلم، ج8، ص166، 167 و 168؛ سنن ابن ماجة، ج2، 
ص1350؛ سنن اأبي داود، ج2، ص310 و 311؛ سنن الترمذي، ج3، ص317؛ سنن النسائي، ج5، ص206 

و 207؛ صحيح ابن حبان، ج15، ص157؛ حاکم نيشابوري، المستدرک، ج4، ص429، 431 و 520.
2 . بقرة/ 191.
3 . توبة/ 73.

4 . هر چند مراد خداوند از جهاد با منافقان، جنگيدن با کسانی از اآنان است که کفرشان را اآشکار کرده اند 
و به اإفساد در زمين پرداخته اند؛ زيرا جنگيدن با کسانی از اآنان که کفرشان را پنهان کرده اند و به اإفساد در 
با چنين  پيامبر  روايت نشده است که  از  نه جايز است؛ همچنانکه  نه ممکن و  نپرداخته اند،  زمين 
کسانی جنگيده باشد يا اآنان را به قتل رسانده باشد، بل روايت شده است که از کشتن اآنان باز مي داشت و 
می فرمود: »مبادا مردم بگويند که محّمد اصحابش را می کشد«! براي اآگاهی در اين باره، نگاه کن به: عبد 
الرزاق، المصنّف، ج9، ص469؛ واقدي، المغازي، ج1، ص417؛ مسند اأحمد، ج3، ص355 و 393؛ 
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امر او و توّقف اقامه ي دین او بر آن، بر همه ي مسلمانان واجب است؛ چنانکه فرموده است: كُِتَب 
َعَلْيُكُم الِْقَتاُل َوُهَو كُْرٌه لَُكْم ۖ؛1 »جنگیدن بر شما واجب شد، در حالي که برایتان ناخوشایند است«؛ 

مگر بر کساني که به سبب نابینایي یا لنگي یا بیماري یا پیري یا تهي دستي، توانایي آن را ندارند؛ 
َعَفاِء َوَلا َعَلى الَْمْرَضىٰ َوَلا َعَلى الَِّذيَن َلا َيِجُدوَن َما ُيْنِفُقوَن  چنانکه فرموده است: لَْيَس َعَلى الضُّ
َحَرٌج اإَِذا نََصُحوا لِلَِّه َوَرُسولِِه ۚ؛2 »بر ناتوانان و بر بیماران و بر کساني که چیزي نمي یابند تا هزینه 

کنند باکي نیست هنگامي که براي خداوند و پیامبرش خیرخواهي کنند« و فرموده است: لَْيَس َعَلى 
أْعَرِج َحَرٌج َوَلا َعَلى الَْمِريِض َحَرٌج ۗ؛3 »بر نابینا باکي نیست و بر لنگ  أْعَمىٰ َحَرٌج َوَلا َعَلى اْلا اْلا

باکي نیست و بر بیمار باکي نیست«؛ تا هنگامي که عین یا صفت کساني که جنگیدن با آنان واجب 
است، در اثر جنگیدن با آنان زائل شود، به این معنا که بمیرند یا تسلیم شوند؛ چنانکه فرموده است: 
تَُقاتِلُونَُهْم اأْو ُيْسِلُموَن ۖ؛4 »با آنان مي جنگید یا تسلیم مي شوند« و رکن آن، بذل مال و جان در 
راه خداوند است؛ چنانکه فرموده است: َوَجاِهُدوا بِاأْمَوالُِكْم َواأنُْفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ۚ؛5 »و با مال ها 
و جان هاتان در راه خداوند جهاد کنید« و هدف آن، رفع فتنه به معناي سلب حاکمّیت غیر خداوند 
و خالص ساختن دین براي خداوند به معناي اثبات حاکمّیت او بر زمین است؛ چنانکه فرموده است: 
يُن كُلُُّه لِلَِّه ۚ؛6 »و با آنان بجنگید تا فتنه اي نباشد و دین  َوَقاتِلُوُهْم َحتَّىٰ َلا َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ
همه اش براي خداوند باشد« و این همان است که »راه خداوند« شمرده مي شود؛ چنانکه فرموده 
است: َوَقاتِلُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْعَلُموا اأنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم؛7 »و در راه خداوند بجنگید و بدانید که 
خداوند شنوایي داناست« و این مستلزم جنگیدن با هر حاکمي است که خداوند او را براي حکومت 
از جانب خود نگماشته است، چه کافر باشد و چه مسلمان؛ چراکه حکومت هر حاکمي جز خداوند 
در زمین، مسّبب فتنه اي در آن و فسادي بزرگ است؛ چنانکه فرموده است: َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم 

و 67؛ صحيح مسلم،  و ج6، ص66  البخاري، ج4، ص160  الحميدي، ج2، ص520؛ صحيح  مسند 
ج8، ص19؛ سنن الترمذي، ج5، ص90؛ نسائي، السنن الکبری، ج5، ص271 و ج6، ص492؛ مسند 
اأبي يعلی، ج3، ص458؛ صحيح ابن حبان، ج13، ص331؛ تاريخ الطبري، ج2، ص261؛ بيهقي، السنن 

الکبری، ج9، ص32.
1 . بقرة/ 216.
2 . توبة/ 91.
3 . فتح/ 17.
4 . فتح/ 16.
5 . توبة/ 41.

6 . اأنفال/ 39.
7 . بقرة/ 244.
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َكِبيٌر؛1 »و کساني که کفر ورزیدند، برخي  َوَفَساٌد  أْرِض  اْلا ِفي  ِفْتَنٌة  َتُكْن  َتْفَعلُوُه  اإِلَّا   ۚ َبْعٍض  اأْولَِياُء 

سرپرستان برخي دیگرند، اگر انجامش ندهید فتنه اي در زمین و فسادي بزرگ خواهد شد«؛ با توّجه 
به اینکه حکومت غیر خداوند، خواسته یا ناخواسته، از اقامه ي دین او به صورت کامل و خالص باز 

مي دارد و با این وصف، همه ي دین براي خداوند نخواهد شد. 
معناي  به  خداوند  غیر  حاکمّیت  ایجاد  هدف  با  جان  و  مال  بذل  که  مي شود  دانسته  اینجا  از 
و جنگیدن  نیست  است، جهاد  نشده  براي حاکمّیت گماشته  از جانب خداوند  حاکمّیت کسي که 
در راه خداوند شمرده نمي شود، بلکه جنگیدن در راه طاغوت است؛ چنانکه فرموده است: الَِّذيَن 
اإِنَّ   ۖ ْيَطاِن  اأْولَِياَء الشَّ َفَقاتِلُوا  ُيَقاتِلُوَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت  ۖ َوالَِّذيَن َكَفُروا  ُيَقاتِلُوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه  اآَمُنوا 

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا؛2 »کساني که ایمان آوردند در راه خداوند مي جنگند و کساني که کافر  َكْيَد الشَّ

شدند در راه طاغوت مي جنگند، پس با دوستان شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان ضعیف است«؛ 
مانند سفیهاني که اکنون از اقصاي زمین به سوي عراق و شام سرازیرند تا براي ایجاد حاکمّیت 
مردي از خود بجنگند که مي دانند خداوند او را براي حاکمّیت بر زمین نگماشته است؛ پس به این 
ترتیب، با طاغوتي مي جنگند تا طاغوتي دیگر را بر جاي او بنشانند، در حالي که خود را بر هدایت 
َياِطيَن اأْولَِياَء ِمْن ُدوِن  مي پندارند؛ چنانکه خداوند درباره ي امثال آنان فرموده است: اإِنَُّهُم اتََّخُذوا الشَّ
اللَِّه َوَيْحَسُبوَن اأنَُّهْم ُمْهَتُدوَن؛3 »هرآینه آنان شیاطین را سرپرستاني جز خداوند گرفتند، در حالي که 

مي پندارند آنان هدایت یافته اند«! 
بنابراین، معناي جهاد در اسالم، جنگیدن با کساني است که به حاکمّیت خداوند بر زمین تن در 
نمي دهند و حاکماني جز او را مي جویند تا با نقصان و زوال آنان، زمینه ي حاکمّیت او بر آن فراهم 
شود؛ چراکه با وجود حاکمّیت غیر او بر آن، قهراً حاکمّیت او بر آن ممکن نیست؛ با توّجه به اینکه 
در عمل، هر سرزمیني تنها یک حاکم مي تواند داشته باشد و با این وصف، او بر هر سرزمیني که 
غیر او بر آن حاکمّیت دارد، حاکم نیست؛ بلکه در سراسر زمین، با توّجه به وحدت طبیعي اش، جز 
یک حاکم نمي تواند وجود داشته باشد و با این وصف، تا هنگامي که در سراسر زمین، حاکمي جز 
خداوند وجود دارد، حاکمّیت خداوند بر آن تحّقق نیافته و این در حالي است که هرگاه حاکمّیت او 
بر سراسر زمین تحّقق یابد، عرض و طول آن از عدالت پر مي شود، همان گونه که از ظلم پر شده 

و این مصلحتي براي همگان است. 
البته پوشیده نیست که جهاد با این معنا، جز در معّیت خلیفه ي خداوند در زمین امکان ندارد؛ 

1 . اأنفال/ 73.
2 . نساء/ 76.

3 . اأعراف/ 30.
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چراکه تحّقق حاکمّیت خداوند، از طریق تحّقق حاکمّیت خلیفه ي او در زمین ممکن است و تحّقق 
وجود  آن،  براي  مجاهدان  معّیت  در  او  که  است  ممکن  هنگامي  زمین،  در  او  خلیفه ي  حاکمّیت 
داشته باشد. از این رو، بدون وجود و معّیت او، جهاد در راه خداوند ممکن نیست و بار گناه آن بر 
دوش کساني است که با تقصیر خود در طلب، اعانت و اطاعت او، مانع وجود یا معّیت او شده اند؛ 
چنانکه بني اسرائیل با درک این ضرورت و درک مسئولّیت خود، از پیامبرشان خواستند که براي 
آنان حاکمي از جانب خداوند برانگیزد تا در معّیت او در راه خداوند جهاد کنند و خداوند براي تعلیم 
مسلمانان، از آنان یاد کرده و فرموده است: األَْم َتَر اإِلَى الَْمَلاإِ ِمْن َبِني اإِْسَرائِيَل ِمْن َبْعِد ُموَسىٰ اإِْذ َقالُوا 
لَِنِبيٍّ لَُهُم اْبَعْث لََنا َمِلًكا نَُقاتِْل ِفي َسِبيِل اللَِّه ۖ؛1 »آیا توده اي از بني اسرائیل پس از موسي را ندیدي 

که به پیامبري برایشان گفتند: براي ما حاکمي برانگیز تا در راه خداوند بجنگیم« و پیامبرشان به 
آنان نگفت که براي جنگیدن در راه خداوند به حاکمي از جانب او نیازي ندارند یا مي توانند که به 
رأي خود، حاکمي از میان خود اختیار کنند، بلکه درخواست آنان را به جا دانست و تنها طلب، اعانت 
و اطاعت آنان را پیش شرط قبول آن از جانب خداوند شمرد؛ چنانکه خداوند براي تعلیم مسلمانان، 
از آنان یاد کرده و فرموده است: َقاَل َهْل َعَسْيُتْم اإِْن كُِتَب َعَلْيُكُم الِْقَتاُل األَّا تَُقاتِلُواۖ  َقالُوا َوَما لََنا األَّا 
نَُقاتَِل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَقْد اأْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرنَا َواأْبَنائَِنا ۖ؛2 »گفت آیا احتمال مي دهید که اگر جنگیدن 

بر شما واجب شود، نجنگید؟! گفتند و ما را چه مي شود که در راه خداوند نجنگیم، در حالي که 
از خانه ها و فرزندانمان بیرون شده ایم؟!«. پس چون طلب خود را نشان دادند و اعانت و اطاعت 
خود را تضمین نمودند، پیامبرشان درخواست آنان را پذیرفت و حاکمي از جانب خداوند را برایشان 
برانگیخت؛ چنانکه خداوند براي تعلیم مسلمانان، از آنان یاد کرده و فرموده است: َوَقاَل لَُهْم نَِبيُُّهْم 
اإِنَّ اللََّه َقْد َبَعَث لَُكْم َطالُوَت َمِلًكا ۚ؛3 »و پیامبرشان به آنان گفت که خداوند طالوت را براي شما به 

عنوان حاکم برانگیخته است«! آن گاه به کراهت آنان از او وقعي ننهاد و انتصاب خداوند را بر انتخاب 
آنان مقّدم شمرد؛ چنانکه خداوند براي تعلیم مسلمانان، از آنان یاد کرده و فرموده است: َقالُوا اأنَّىٰ 
َيُكوُن لَُه الُْمْلُك َعَلْيَنا َونَْحُن اأَحقُّ بِالُْمْلِك ِمْنُه َولَْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن الَْماِلۚ  َقاَل اإِنَّ اللََّه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم 

َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي الِْعْلِم َوالِْجْسِمۖ  َواللَُّه ُيْؤتِي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُءۚ  َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم؛4 »گفتند از کجا براي 

او حکومت بر ما باشد؟! در حالي که ما از او به حکومت سزاوارتریم و به او گشایشي از مال داده 
نشده است! گفت: هرآینه خداوند او را بر شما برگزیده و بر گستره ي علم و جسم او افزوده است و 
خداوند حکومتش را به هر کس مي خواهد مي دهد و خداوند گشایشگري داناست«! از اینجا دانسته 

1 . بقرة/ 246.

2 . بقرة/ 246.

3 . بقرة/ 247.

4 . بقرة/ 247.
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مي شود که جنگیدن در راه خداوند، جز با قیادت گماشته اي از جانب او ممکن نیست و گماشته اي از 
جانب او، هنگامي برانگیخته مي شود که طلب، اعانت و اطاعت کافي مردم از او تضمین شده باشد 
و این سّنت خداوند در امت هاي گذشته است که تا روز قیامت تبدیل نخواهد شد؛ چنانکه فرموده 
است: ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل ۖ َولَْن َتِجَد لُِسنَِّة اللَِّه َتْبِديًلا؛1 »سّنت خداوند در کساني 
است که از پیش گذشتند و هرگز براي سّنت خداوند تبدیلي نخواهي یافت« و فرموده است: َفَهْل 
لِيَن ۚ َفَلْن َتِجَد لُِسنَِّت اللَِّه َتْبِديًلا ۖ َولَْن َتِجَد لُِسنَِّت اللَِّه َتْحِويًلا؛2 »پس آیا  أوَّ َيْنُظُروَن اإِلَّا ُسنََّت اْلا

انتظار چیزي جز سّنت گذشتگان را دارند؟! پس هرگز براي سّنت خداوند تبدیلي نمي یابي و هرگز 
براي سّنت خداوند تغییري نمي یابي«! 

بر قصد تحّقق حاکمّیت گماشته ي  افزون  راه خداوند،  نیست که جهاد در  تردیدي  به عالوه، 
خداوند و تبعًا معّیت او، مشروط به اذن خداوند است؛ زیرا در اسالم، هر کاري که طبیعتًا به اذن 
حاکم نیاز دارد، موقوف به اذن خداوند است و بدون اذن او مشروعّیت ندارد؛ چنانکه فرموده است: 
أُموُر؛3 »براي اوست حکومت آسمان ها و زمین  أْرِض ۚ َواإِلَى اللَِّه تُْرَجُع اْلا َماَواِت َواْلا لَُه ُمْلُك السَّ
و همه ي کارها به خداوند بازگشت داده مي شود« و روشن است که جنگیدن، از کارهاي شخصي 
نیست، بلکه از کارهاي اجتماعي است و تبعًا به اذن حاکم نیاز دارد، در حالي که تنها حاکم مسلمانان 
از آنان یاد کرده و فرموده  با اذن خداوند نمي جنگند؛ چنانکه  از این رو، آنان جز  خداوند است و 
ْذنِِه ۖ؛4 »و خداوند وعده اش را براي شما راست  ونَُهْم بِاإِ است: َولََقْد َصَدَقُكُم اللَُّه َوْعَدُه اإِْذ َتُحسُّ
کرد هنگامي که آنان را با اذن او مي کشتید« و فرموده است: َما َقَطْعُتْم ِمْن لِيَنٍة اأْو َتَرْكُتُموَها َقائَِمًة 
ْذِن اللَِّه؛5 »هر تنه ي درخت خرما که قطع کردید یا بر جاي خود ایستاده گذاشتید،  َعَلىٰ اأُصولَِها َفِباإِ

به اذن خداوند بود«؛ چراکه جهاد در اسالم، بدون اذن خداوند معنا ندارد و قابل انجام نیست و این 
براي صدر این اّمت و براي همه ي اّمت هاي پیشین، بدیهي بوده است؛ چنانکه فرموده است: اأِذَن 
لِلَِّذيَن ُيَقاَتلُوَن بِاأنَُّهْم ُظِلُموا ۚ؛6 »به کساني که با آنان جنگ مي شود به سبب اینکه به آنان ستم 

ْذِن اللَِّه ۗ؛7 »و اگر از شما  رفت، اذن داده شد« و فرموده است: َواإِْن َيُكْن ِمْنُكْم األٌْف َيْغِلُبوا األَْفْيِن بِاإِ
هزار تن باشند با اذن خداوند بر دو هزار تن پیروز شوند« و فرموده است: َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت 

1 . اأحزاب/ 62.
2 . فاطر/ 43.
3 . حديد/ 5.

4 . اآل عمران/ 152.
5 . حشر/ 5.
6 . حج/ 39.

7 . اأنفال/ 66.
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ْذِن اللَِّه ۗ؛1 »چه بسیار گروه اندکي که بر گروه بسیاري پیروز شدند به اذن خداوند« و  ِفَئًة َكِثيَرًة بِاإِ

ْذِن اللَِّه؛2 »پس به اذن خداوند آنان را شکست دادند« و روشن است  فرموده است: َفَهَزُموُهْم بِاإِ
که اذن خداوند، از طریق خلیفه ي او در زمین دانسته مي شود؛ چراکه او واسطه ي قطع به احکام 
خداوند و موضوعات آن هاست؛ بلکه مسئول اقامه ي جهاد در صورت طلب، اعانت و اطاعت کافي 
مسلمانان است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َيا اأيَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض الُْمْؤِمِنيَن َعَلى الِْقَتاِل ۚ؛3 »هان 
ُئ الُْمْؤِمِنيَن  اي پیامبر! مؤمنان را براي جنگ برانگیز« و فرموده است: َواإِْذ َغَدْوَت ِمْن اأْهِلَك تَُبوِّ
َمَقاِعَد لِْلِقَتاِل ۗ؛4 »و چون بامداد از خانواده ات درآمدي که مؤمنان را در قرارگاه هاي جنگ آماده 

کني«؛ بلکه اقامه ي جهاد به معناي جنگیدن براي تحّقق حاکمّیت خداوند، با توّجه به توّقف آن 
بر معّیت او، تنها از او ساخته است و وظیفه ي او شمرده مي شود و دیگران تنها موّظف به اعانت و 
اطاعت او هستند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َفَقاتِْل ِفي َسِبيِل اللَِّه َلا تَُكلَُّف اإِلَّا نَْفَسَك ۚ َوَحرِِّض 
الُْمْؤِمِنيَن ۖ؛5 »پس در راه خداوند بجنگ که کسي جز تو به آن مکلّف نیست و مؤمنان را برانگیز«! 

با این وصف، اگر خلیفه ي خداوند در زمین، به هر سببي، خواه عدم مصلحت و خواه عدم امکان، 
اقامه ي جهاد نکند، قیام به آن براي دیگران جایز نیست؛ چراکه دیگران، هر چند حسن نّیت داشته 
باشند و سعي نمایند، نمي توانند غرض از جهاد را حاصل کنند و با این وصف، قیام آنان به آن بیهوده 
است؛ بلکه هر چند در جنگ به پیروزي رسند، بر خالف نّیت و سعي خود، غرض از جهاد را نقض 
مي کنند؛ چراکه غرض از آن، تحّقق حکومت خداوند است و تحّقق حکومت خداوند، بدون خلیفه ي 
او در زمین ممکن نیست و تحّقق حکومت غیر او که پس از پیروزي در جنگ و عدم دسترسي به 

او اجتناب ناپذیر است، ناقض غرض از جهاد خواهد بود. 
حاصل آنکه جهاد در راه خداوند، به معّیت مهدي نیاز دارد و معّیت مهدي هنگامي ممکن است 
که تضمین هاي الزم از ناحیه ي مسلمانان براي حمایت و اطاعت از او وجود داشته باشد و در این 
صورت، معّیت با آنان بر او واجب مي شود و او به اقتضاي طهارت خود از هر رجس و عدم افتراقش 
از قرآن، واجب را ترک نمي کند و تبعًا در صورت اعتماد کافي به آنان، خود به نزد آنان مي آید و در 
صورت عدم اعتماد کافي به آنان، فرستاده اي از جانب خود را با آیتي قطعي به نزد آنان مي فرستد 
تا در هر دو صورت، قیام آنان به جهاد امکان یابد. از اینجا دانسته مي شود که جهاد در راه خداوند 
همواره بر مسلمانان واجب است؛ جز اینکه طریق آن، اقامه ي آن با قیادت کسي از خودشان نیست، 
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بلکه اقامه ي آن با متمّکن ساختن مهدي از قیادت آن است و این کاري است که همواره بر آنان 
واجب است؛ چنانکه خداوند فرموده است: َولَْيَس الِْبرُّ بِاأْن َتاأْتُوا الُْبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها َولَِٰكنَّ الِْبرَّ َمِن 
اتََّقىٰۗ  َواأْتُوا الُْبُيوَت ِمْن اأْبَوابَِها ۚ؛1 »و نیکي آن نیست که به خانه ها از پشت آن ها درآیید، ولي نیکي 

آن است که تقوا پیش گرفت و به خانه ها از دروازه هاشان درآیید«؛ به این معنا که درآمدن به جهاد، 
از دروازه ي آن نیکي شمرده مي شود، نه از پشت آن و دروازه ي آن، متمّکن ساختن مهدي از قیادت 

آن و پشت آن، متمّکن ساختن کسي جز او براي این کار است.

]امر به معروف و نهي از منکر[
آري، امر به معروف و نهي از منکر، به معناي دعوت دیگران به سوي خیر، هرگاه مراد از آن 
دعوت آنان به سوي طلب، اعانت و اطاعت مهدي باشد، نیازي به معّیت او ندارد؛ چراکه معّیت او، 
جز با طلب، اعانت و اطاعت آنان از او، ممکن نیست و هرگاه طلب، اعانت و اطاعت آنان از او نیز 
بدون معّیت او ممکن نباشد، محال الزم مي آید و روشن است که طلب، اعانت و اطاعت مهدي، از 
آنجا که به تحّقق حاکمّیت او و تبعًا حاکمّیت خداوند بر زمین مي انجامد، مبناي خیرات و مهم ترین 
معروف است و با این وصف، دعوت به سوي آن، بر دعوت به سوي سایر خیرات و معروف ها مقّدم 
است؛ بلکه با وجود آن، دعوت به سوي غیر آن، وجهي ندارد؛ زیرا دعوت به سوي مهم با وجود اهّم 
است که بر خالف اولوّیت و سیرت عاقالن است؛ بلکه دعوت به سوي فرع با وجود اصل است، در 
حالي که فرع بدون اصل تحّقق نمي یابد و این مبناي کاري است که من انجام مي دهم؛ چراکه من 
به سوي طلب، اعانت و اطاعت مهدي دعوت مي کنم و تبعًا هر کس دعوت من را بپذیرد، تضمیني 
بر تضمین هاي الزم براي ظهور او افزوده است و هر کس دعوت من را نپذیرد، مانعي بر موانع 
موجود براي ظهور او افزوده است؛ با توّجه به اینکه من بر خالف داعیاني در جهان اسالم، به سوي 
خودم و طلب، اعانت و اطاعت خودم دعوت نمي کنم، بلکه به سوي مهدي و طلب، اعانت و اطاعت 
او دعوت مي کنم و این کار را به اقتضاي ضرورت عقلي آن انجام مي دهم و با این وصف، هر کس 
که عاقل باشد، با من درباره ي آن همکاري مي کند؛ چراکه آن کاري نیکو و پرهیزکارانه است و تبعًا 
همکاري با آن، به اقتضاي ضرورتي که دارد، واجب است؛ چنانکه خداوند به آن امر کرده و فرموده 
است: َوَتَعاَونُوا َعَلى الِْبرِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ؛2 »و با یکدیگر بر نیکوکاري و پرهیزکاري همکاري کنید« 
و با این وصف، معقول است که شماري کافي از مسلمانان، با من تا هنگامي که این کار را انجام 
مي دهم، همکاري کنند و با من هرگاه به سوي طلب، اعانت و اطاعت غیر مهدي دعوت کردم، 
همکاري نکنند؛ چراکه دعوت به سوي طلب، اعانت و اطاعت غیر او، مشروع نیست و خداوند از 

1 . بقرة/ 189.
2 . مائدة/ 2.
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ْثِم َوالُْعْدَواِن ۚ؛1 »و با یکدیگر  همکاري درباره ي آن نهي کرده و فرموده است: َوَلا َتَعاَونُوا َعَلى اْلاإِ
بر معصیت و تعّدي همکاري نکنید«؛ تا کساني که به یاري مهدي راغب اند و قّوت آن را در خود 
مي یابند، به سوي من هجرت کنند و در نزد من به یکدیگر بپیوندند، باشد که با هّمت آنان زمینه ي 
ظهور او فراهم شود و خبري از او به ما برسد، پس به سوي او حرکت کنیم و خود را به او برسانیم؛ 

چنانکه از پیش نوشته شده و وعده داده شده است.

]خاتمه[
براي  خداوند  که  است  دیني  بر  منطبق تر  تصویري  نمودم،  ترسیم  نوشتار  این  در  من  آنچه 
بندگانش کامل کرده و پسندیده است؛ چراکه جز به کتاب خداوند و خبر متواتر پیامبر و حکم قطعي 
عقل، متمّسک نشدم و از هر مانع شناخت و رأي ظّني و خبر واحدي، اجتناب کردم. با این حال، اگر 
کسي تصویري منطبق تر از این بر اسالم مي شناسد، از همان پیروي کند؛ زیرا خداوند بهتر مي داند 
که کدامین تصویر بر آن منطبق تر است؛ چنانکه فرموده است: قُْل كُلٌّ َيْعَمُل َعَلىٰ َشاِكَلِتِه َفَربُُّكْم 
اأْعَلُم بَِمْن ُهَو اأْهَدٰى َسِبيًلا؛2 »بگو هر کس بنا بر ساختار خود عمل مي کند، پس پروردگارتان به 

کسي که راه یافته تر است، داناتر است«! 
مانند کسي که خداوند  پروردگارم مي روم؛  به سوي  آن  از  است که  راه من  این  به هر حال، 
َسَيْهِديِن؛3 »و گفت هرآینه من به سوي  َربِّي  اإِلَىٰ  َذاِهٌب  اإِنِّي  َوَقاَل  او فرموده است:  درباره ي 
پروردگارم رونده ام، من را راهنمایي خواهد کرد«؛ تا هر کس که آن را راست مي یابد، با من همراهي 
کند و هر کس که آن را راست نمي یابد، خداوند به راه یافته گان آگاه تر است؛ چنانکه فرموده است: 
ِذِه َسِبيِلي اأْدُعو اإِلَى اللَِّه ۚ َعَلىٰ َبِصيَرٍة اأنَا َوَمِن اتََّبَعِني ۖ َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما اأنَا ِمَن الُْمْشِرِكيَن؛4  قُْل َهٰ
این راه من است که به سوي خداوند دعوت مي کنم بر بصیرتي هم من و هم کسي که  »بگو 
از من پیروي کند و خداوند منّزه است و من از مشرکان نیستم«؛ زیرا این عقیده ي من است که 
خداوند را بر پایه ي آن مي پرستم، تا هر کس آن را حق مي یابد، من را در اظهار آن یاري کند و 
هر کس آن را حق نمي یابد، من را در اصالح آن یاري کند؛ چراکه مسلمانان، برادران یکدیگرند 
و به اصالح یکدیگر سزاوارترند؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنََّما الُْمْؤِمُنوَن اإِْخَوٌة َفاأْصِلُحوا َبْيَن 
اأَخَوْيُكْم ۚ؛5 »جز این نیست که مؤمنان برادرانند، پس میان برادرانتان اصالح کنید«؛ چراکه من با 

1 . مائدة/ 2.
2 . اإسراء/ 84.

3 . صافّات/ 99.
4 . یوسف/ 108

5 . حجرات/ 10.
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اظهار آن، قصد بدعت نهادن در دین یا برساختن مذهبي جدید یا تفرقه انداختن میان مسلمانان یا 
فساد انگیختن در زمین نداشته ام، بلکه تنها در پي اصالح برادرانم از طریق امر به معروف و نهي از 
منکر بوده ام و اگر موفق شوم، توفیقم با خداوند است و از آنان مزدي نمي طلبم و اگر موفق نشوم، 
تکلیفم را انجام داده ام و از مالمت آنان نمي هراسم؛ مانند پیامبري که خداوند درباره ي او فرموده 
َنٍة ِمْن َربِّي َوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزًقا َحَسًناۚ  َوَما اأِريُد اأْن اأَخالَِفُكْم اإِلَىٰ  است: َقاَل َيا َقْوِم اأَراأْيُتْم اإِْن كُْنُت َعَلىٰ َبيِّ
ْصَلاَح َما اْسَتَطْعُت ۚ َوَما َتْوِفيِقي اإِلَّا بِاللَِّه ۚ َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َواإِلَْيِه اأنِيُب؛1  َما اأنَْهاكُْم َعْنُه ۚ اإِْن اأِريُد اإِلَّا اْلاإِ

»گفت اي قوم من! نظرتان چیست اگر من بر دلیلي روشن از جانب پروردگارم باشم و مرا از جانب 
خود رزقي نیکو داده باشد؟! در حالي که نمي خواهم با شما با انجام چیزي که شما را از آن نهي 
مي کنم، مخالفت کنم؛ جز اصالح به اندازه اي که بتوانم اراده اي ندارم و توفیقم جز با خداوند نیست، 

بر او توّکل کردم و به او روي مي آورم«! 
را شکر  او  آن  به سبب  و من  است  داده  به من  پروردگارم  که  است  نعمتي  این  به هر حال، 
مي گزارم و درباره ي آن با بندگانش سخن مي گویم؛ چنانکه او به این کار امر کرده و فرموده است: 
ْث؛2 »و اّما درباره ي نعمت پروردگارت سخن گو«، بدون اینکه آن را به  ا بِِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ َواأمَّ
آنان تحمیل نمایم؛ چراکه او از این کار نهي کرده و فرموده است: َوَما اأنَْت َعَلْيِهْم بَِجبَّاٍر ۖ؛3 »و 
تو بر آنان جبر کننده نیستي«؛ بلکه تنها آن را به سخن در مي آورم، تا هر کس که در سخن من 
حّقي مي یابد، حق را برگیرد و هر کس که در سخن من باطلي مي یابد، باطل را وانهد؛ مانند کساني 
که خداوند درباره ي آنان فرموده است: الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَيتَِّبُعوَن اأْحَسَنُهۚ  اأولَِٰئَك الَِّذيَن َهَداُهُم 
ألَْباِب؛4 »کساني که سخن را مي شنوند و از بهترش تبعّیت مي کنند، آنان  اللَُّه ۖ َواأولَِٰئَك ُهْم اأولُو اْلا

هستند که خداوند هدایت شان کرده است و آنان هستند که خردمندانند« و کدامین سخن، بهتر از 
سخن کسي است که به سوي خداوند فرا مي خواند و براي حکومت او زمینه سازي مي کند و مي گوید 
ْن َدَعا اإِلَى اللَِّه َوَعِمَل  که از مسلمانان است؟! چنانکه خداوند فرموده است: َوَمْن اأْحَسُن َقْوًلا ِممَّ
َصالًِحا َوَقاَل اإِنَِّني ِمَن الُْمْسِلِميَن؛5 »و چه کسي نیکو سخن تر از کسي است که به سوي خداوند 

دعوت کرد و کاري شایسته انجام داد و گفت که من از مسلمانانم؟!«؛ در حالي که سخن راست 
را آورده، تا هر کس که از پرهیزکاران است، سخن راست را بپذیرد؛ چنانکه خداوند فرموده است: 

1 . هود/ 88.
2 . ضحی/ 11.

3 . ق/ 45.
4 . زمر/ 18.

5 . فّصلت/ 33.
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َق بِِه ۙ اأولَِٰئَك ُهُم الُْمتَُّقوَن؛1 »و کسي که سخن راست را آورد و آن  ْدِق َوَصدَّ َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ
را راست شمرد، آنان همانا پرهیزکارانند« و هر کس که بي انصاف ترین است، بر خداوند افترا بندد و 
َب  ْن َكَذَب َعَلى اللَِّه َوَكذَّ سخن راست را دروغ شمارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: َفَمْن اأْظَلُم ِممَّ
ْدِق اإِْذ َجاَءُه ۚ األَْيَس ِفي َجَهنََّم َمْثًوى لِْلَكاِفِريَن؛2 »پس چه کسي ستمکارتر از کسي است که  بِالصِّ

بر خداوند دروغ بست و سخن راست را چون به او رسید دروغ شمرد؟! آیا در دوزخ جایگاهي براي 
کافران نیست؟!«. هر چند من ترجیح مي دادم که این سخن، از کسي جز من شنیده مي شد؛ چراکه 
اگر کسي جز من، آن را مي گفت، من را از گفتن آن بي نیاز مي ساخت و بار گراني را از دوش من بر 
مي داشت، ولي کسي جز من آن را نگفت و از کسي جز من شنیده نشد. آري، پیش از من مردي از 
این سرزمین برخاست و برخي از آنچه من گفتم را گفت؛ زیرا به سوي کسي دعوت کرد که مورد 
رضاي آل محّمد باشد، ولي او حکومت را از فرزندان امّیه گرفت و به فرزندان عباس سپرد، در حالي 
که فرزندان عباس مورد رضاي آل محّمد نبودند؛ پس ترسیدم که اگر به انتظار بنشینم، کسي مانند 
او از جایي سر برآورد و اشتباه او را تکرار کند؛ به این ترتیب که با نام رضاي آل محّمد، حکومت را 
از ظالماني بگیرد و به ظالماني دیگر بسپارد؛ پس خواستم که از این فتنه پیشگیري کنم و میدان 
را از چنین کساني بگیرم؛ بل شنیدم که ندایي به باطل در غرب بلند شده است، پس خواستم که 
ندایي به حق در شرق بلند شود، تا تنها ندایي به باطل در جهان شنیده نشود، مبادا مسلمانان بر 
باطل اجتماع کنند و عذاب خداوند بر آنان نازل شود؛ چراکه حکومت تنها براي خداوند است و آن 
را به هر کس از بندگانش که خواهد، مي سپارد و او کسي جز مهدّي فاطمي را نخواسته که مورد 
رضاي آل محّمد و مورد رضاي همه ي مسلمانان است. پس به زمینه سازي براي حکومت او قیام 
کردم، تا ِعّده و ُعّده اي کافي براي او فراهم آورم؛ پس از آنکه دور شدن مسلمانان از اسالم را دیدم 
آنان، سرنشینان یک کشتي  از بازگشت به آن را دانستم و پنداشتم که من و  و ناگزیر بودنشان 
هستیم، به نحوي که نجات من به نجات آنان وابسته و هالک من به هالک آنان پیوسته است. 
پس ترسیدم که اگر براي نجات آنان اقدامي نکنم، خود به همراه آنان غرق شوم؛ مانند گروهي از 
بني اسرائیل در ساحل دریا که چون گروهي از خود را در حال تعّدي در شنبه دیدند و آنان را از آن 
باز نداشتند، مانند آنان به بوزینه تبدیل شدند؛ چنانکه خداوند براي تعلیم مسلمانان از آنان یاد کرده 
ُبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا ۖ َقالُوا  ٌة ِمْنُهْم لَِم َتِعُظوَن َقْوًما ۙ اللَُّه ُمْهِلُكُهْم اأْو ُمَعذِّ و فرموده است: َواإِْذ َقالَْت اأمَّ
وِء َواأَخْذنَا الَِّذيَن  ا نَُسوا َما ُذكُِّروا بِِه اأنَْجْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّ َمْعِذَرًة اإِلَىٰ َربُِّكْم َولََعلَُّهْم َيتَُّقوَن؛ َفَلمَّ

1 . زمر/ 33.

2 . زمر/ 32.
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َظَلُموا بَِعَذاٍب َبِئيٍس بَِما َكانُوا َيْفُسُقوَن؛1 »و چون گروهي از آنان گفتند چرا قومي که خداوند آنان 

را هالک کننده است یا با عذابي سخت عذاب کننده است را پند مي دهید؟! گفتند براي معذورّیتي 
به نزد پروردگارتان و اینکه شاید پرهیزکار شوند؛ پس چون تذّکري که به آنان داده شد را فراموش 
کردند، کساني که از بدي باز مي داشتند را نجات دادیم و کساني که ظلم مي کردند را به سبب فسقي که 
مي ورزیدند، به عذابي بد گرفتیم«! به عالوه، خوش نداشتم از کساني باشم که حق را با وجود علم به آن 
کتمان مي کنند؛ چراکه آنان به لعنت خداوند و لعنت همه ي لعنت کنندگان دچار مي شوند؛ چنانکه خداوند 
فرموده است: َوَلا َتْلِبُسوا الَْحقَّ بِالَْباِطِل َوَتْكُتُموا الَْحقَّ َواأنُْتْم َتْعَلُموَن؛2 »و حق را با باطل نپوشانید و 
و حق را در حالي که به آن علم دارید کتمان نکنید« و فرموده است: اإِنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما اأنَْزلَْنا ِمَن 
َناِت َوالُْهَدٰى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس ِفي الِْكَتاِب ۙ اأولَِٰئَك َيْلَعُنُهُم اللَُّه َوَيْلَعُنُهُم اللَّاِعُنوَن؛3 »بي گمان  الَْبيِّ

کساني که آنچه از روشني ها و هدایت نازل کردیم را پس از اینکه براي مردم در کتاب تبیین کردیم 
کتمان مي کنند، آنان را خداوند لعنت مي کند و همه ي لعنت کنندگان لعنت مي کنند«! همچنانکه امیدوار 
بودم با این فریاد، شماري کافي از مسلمانان، از خواب غفلت بیدار شوند و براي اقامه ي اسالم در زمین 
و پر کردن آن از عدالت پس از پر شدنش از ظلم، با ایجاد حکومت خداوند در آن از طریق تأسیس 
حکومت خلیفه ي او مهدي، به پا خیزند؛ چنانکه خداوند به آن امیدوار بوده و فرموده است: َوَذكِّْر َفاإِنَّ 
ْكَرٰى َتْنَفُع الُْمْؤِمِنيَن؛4 »و تذّکر بده؛ چراکه تذّکر مؤمنان را سود مي رساند«، هر چند آگاهي داشتم  الذِّ

که بیشترشان آن را خوش نخواهند داشت؛ چنانکه خداوند فرموده است: َبْل َجاَءُهْم بِالَْحقِّ َواأْكَثُرُهْم 
لِْلَحقِّ َكارُِهوَن؛5 »بلکه حق را برایشان آورد و بیشتر آنان حق را خوش نمي دارند« و چه بسا برخي شان 

به سبب آن براي نابودي برادرشان کوشش خواهند کرد، بي اعتنا به سخن خداوند که فرموده است: 
ْرُهْم  اإِنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاآَياِت اللَِّه َوَيْقُتلُوَن النَِّبيِّيَن بَِغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتلُوَن الَِّذيَن َياأُْمُروَن بِالِْقْسِط ِمَن النَّاِس َفَبشِّ
بَِعَذاٍب األِيٍم؛6 »بي گمان کساني که به آیات خداوند کافر مي شوند و پیامبران را به ناحق مي کشند و 

کساني از مردم که به عدالت امر مي کنند را مي کشند، پس به عذابي دردناک بشارت شان ده«! 
نبودم؛  مزدي  پي  در  آن  براي  وگرنه  دادم؛  انجام  که  بود  کاري  از  من  انگیزه ي  همه ي  این 
همچنانکه از کیفري به سبب آن نترسیدم؛ زیرا بر مسلمان تا هنگامي که به تکلیف عقلي و شرعي 
با  یا سوزانده شود، خیر اوست؛  تّکه  تّکه  اگر به سبب آن،  باکي نیست و  خود عمل کرده است، 
توّجه به اینکه زندگي دنیا کوتاه است و در هر صورت مي گذرد و عاقبت براي پرهیزکاران است، نه 

1 . اأعراف/ 164 و 165.
2 . بقرة/ 42.

3 . بقرة/ 159.
4 . ذاريات/ 55.
5 . مؤمنون/ 70.

6 . اآل عمران/ 21.
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براي قلدران و نه براي دروغگویان؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنَّ الَْعاِقَبَة لِْلُمتَِّقيَن؛1 »بي گمان 
عاقبت براي پرهیزکاران است«! 

اکنون به پروردگارم پناه مي برم و بر او توّکل مي کنم و به سوي او باز مي گردم و از او مي خواهم 
که این عمل صالح را از من و همه ي کساني که من را در آن اعانت کردند، بپذیرد و به من و 
همه ي مسلمانان جهان، توفیق بازگشت به اسالم و اقامه ي آن به صورت خالص و کامل را ارزاني 
دارد؛ زیرا این بهترین توفیقي است که به کسي ارزاني مي شود و هر خیري هست، از جانب اوست 

و ستایش براي اوست که پروردگار جهانیان است.

َلاُم َعَلىٰ َمِن اتََّبَع الُْهَدٰى؛2 »و درود بر هر کسي که از هدایت پیروي کرد«! َوالسَّ

1 . هود/ 49.
2 . طه/ 47.

منصور هامشي خراساني

شب 23 ماه رمضان 1435 پس از هجرت

سواحل جیحون



فهرست منابع

المعارف،  مطبعة  قريش،  من  ثني عشر  الاإ أئمة  الا )د.1379ق(؛ طرق حديث  نوح، کاظم  اآل   •
بغداد، 1374ق. 

• اآمدي، علّي بن محّمد )د.631ق(؛ الاحکام في اأصول الاأحکام، تعليق عبد الرزاق العفيفي، 
سلامي، بيروت، 1402ق. المکتب الاإ

العربي،  التراث  اإحياء  دار  التعديل،  و  الجرح  )د.327ق(؛  الرحمن  عبد  رازي،  حاتم  اأبي  اإبن   •
بيروت، 1371ق.

• اإبن اأبي الّدنيا، عبد الله بن محّمد )د.281ق(؛ العقل و فضله، تحقيق سعيد بن بسيوني، مؤسسة 
الکتب الثقافّية، بيروت، 1413ق.

• اإبن اأبي الزمنين، محمد بن عبد الله )د.399ق(؛ تفسير ابن زمنين، تحقيق حسين بن عکاشة و 
محمد بن مصطفی، الفاروق الحديثة، قاهرة، 1423ق.  

• اإبن اأبي شيبة، عبد الله بن محمد )د.235ق(؛ المصنّف، تعليق سعيد اللحام، دار الفکر، بيروت، 
1409ق.

• اإبن اأبي عاصم، ضحاک بن مخلد )د.287ق(؛ الاآحاد و المثاني، تحقيق باسم الجوابرة، دار 
الدراية، 1411ق.  

سلامي، بيروت، 1413ق.    • .....................................؛ کتاب السنة،  المکتب الاإ
اأبي الکرم )د.630ق(؛ اأسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الکتاب العربي،  اأثير، علي بن  اإبن   •

بيروت. 
• .................................؛ الکامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، 1385ق. 

• اإبن جعد، علي )د.230ق(؛ مسند ابن جعد، رواية و جمع عبدالله بن محمد البغوي، دار الکتب 
العلمية، بيروت، 1417ق.

• اإبن جوزي، عبد الرحمن بن علي )د.597ق(؛ المنتظم في تاريخ الملوک و الاأمم، تحقيق محمد 



عبد القادر عطا و مصطفی عبد القادر عطا، دار الکتب العلمية، بيروت، 1412ق. 
أرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 1414ق.  • اإبن حبان، محمد )د.354ق(؛ صحيح اإبن حبان، تحقيق شعيب الا
• اإبن حجر، اأحمد بن علي العسقلاني )د.852ق(؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، 

بيروت.
• اإبن حجر هيتمي، اأحمد )د.974ق(؛ الصواعق المحرقة في الرد علی اأهل البدع و الزندقة، تخريج 

عبد الوهاب عبد اللطيف، مکتبة القاهرة، مصر، 1385ق. 
• اإبن حماد، نعيم )د.229ق(؛ الفتن، تحقيق سهيل زکار، دار الفکر، بيروت، 1414ق. 

• اإبن حنبل، اأحمد )د.241ق(؛ مسند اأحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.
• اإبن خزيمة، محمد بن اسحاق )د.311ق(؛ صحيح اإبن خزيمة، تحقيق محمد مصطفی الاأعظمي، 

سلامي، 1412ق.  المکتب الاإ
• اإبن خلکان، اأحمد بن محمد  )د.681ق(؛ وفيات الاأعيان و اأنباء اأبناء الزمان، تحقيق اإحسان 

عباس، دار الثقافة، بيروت.  
• اإبن راهويه، اإسحاق )د.238ق(؛ مسند اإسحاق بن راهويه، تحقيق عبد الغفور حسين، مکتبة 

يمان، المدينة المنورة، 1412ق. الاإ
• اإبن سعد، محمد )د.230ق(؛ الطبقات الکبری، دار صادر، بيروت.

الرسالة،  مؤسسة  السلفي،  حمدي  تحقيق  الشهاب،  مسند  )د.454ق(؛  محمد  سلامة،  اإبن   •
بيروت، 1405ق. 

• اإبن شاهين، عمر بن اأحمد )د.385ق(؛ ناسخ الحديث و منسوخه، تحقيق کريمة بنت علي.  
• اإبن شبة، عمر )د.262ق(؛ تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهيم محمد شلتوت، دار الفکر، قم، 

1410ق. 
أئمة، تحقيق سامي  • اإبن صباغ، علي بن محمد المکي )د.855ق(؛ الفصول المهّمة في معرفة الا

 الغريري، دار الحديث، قم، 1422ق. 
• اإبن عابدين، محمد اأمين )د.1252ق(؛ حاشية رّد المحتار، اإشراف مکتب البحوث و الّدراسات، 

دار الفکر، بيروت، 1415ق. 
ستيعاب، تحقيق علي محمد البجاوي، دار  اإبن عبد البر، يوسف بن عبد الله )د.463ق(؛ الاإ  •

الجيل، بيروت، 1412ق. 
دار  الفقهاء،  أئمة  الا الثلاثة  فضائل  في  نتقاء  الاإ ....................................؛   •

الکتب العلمية، بيروت.
• ....................................؛ التمهيد، تحقيق العلوي و البکري، وزارة عموم 

سلامّية، المغرب، 1387ق.  الاأوقاف و الشؤون الاإ
• ......................................؛ جامع بيان العلم و فضله، دار الکتب العلمية، 

بيروت، 1398ق. 



• ابن عدي، عبد الله )د.365ق(؛ الکامل في ضعفاء الرجال، قراءة و تدقيق يحيی مختار غزاوي، 
دار الفکر، بيروت، 1409ق. 

• اإبن العربي، محمد بن عبد الله )د.543ق(؛ اأحکام القراآن، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار 
الفکر، بيروت. 

• اإبن عساکر، علي بن الحسن )د.571ق(؛ تاريخ مدينة دمشق، تحقيق علي شيري، دار الفکر، 
بيروت، 1415ق.

• اإبن عقدة، اأحمد بن محمد بن سعيد )د.333ق(؛ فضائل اأمير المؤمنين، تحقيق عبد الرزاق حرز الدين.
• ....................................؛ الولاية، تحقيق عبد الرزاق حرز الدين. 

مامة و السياسة، تحقيق طه محمد الزيني، مؤسسة  • اإبن قتيبة، عبد الله بن مسلم )د.276ق(؛ الاإ
الحلبي و شرکائه. 

• ................................؛ تاأويل مختلف الحديث، دار الکتب العلمية، بيروت.
• ................................؛ عيون الاأخبار، تعليق يوسف علي طويل، دار الکتب 

العلمية، بيروت، 1424ق. 
• اإبن کثير، اسماعيل )د.774ق(؛ تفسير القراآن العظيم، تقديم يوسف المرعشلي، دار المعرفة، 

بيروت، 1412ق.
• اإبن ماجة، محمد بن يزيد )د.275ق(؛ سنن اإبن ماجة، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفکر، 

]بيروت[.
• اإبن مبارک، عبد الله )د.181ق(؛ مسند عبد الله بن المبارک، تحقيق مصطفی عثمان محمد، 

دار الکتب العلمية، بيروت، 1411ق. 
• اإبن مخلد، بقي )د.276ق(؛ مرويات الصحابة في الحوض و الکوثر، تحقيق عبد القادر محمد 

عطا صوفي، مکتبة العلوم و الحکم، المدينة المنورة، 1413ق. 
• اإبن نجيم مصري، زين الدين بن ابراهيم )د.970ق(؛ البحر الرائق شرح کنز الدقائق، تخريج زکريا 

عميرات، دار الکتب العلمية، بيروت، 1418ق. 
• اأبو داود، سليمان بن اأشعث )د.275ق(؛ سنن اأبي داود، تحقيق سعيد محمد اللحام، دار الفکر، 

]بيروت[، 1410ق. 
• اأبو ريّة، محمود )د.1385ق(؛ اأضواء علی الّسنة النبويّة، نشر البطحاء، ]قاهرة[. 

• اأبو الشيخ الاأنصاري، عبد الله بن حيان )د.369ق(؛ طبقات المحدثين باأصبهان، تحقيق عبد 
الغفور البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412ق.

• اأبو الفداء، اإسماعيل بن علي )د.732ق(؛ المختصر في اأخبار البشر، دار المعرفة، بيروت. 
• اأبو نعيم اإصبهاني، اأحمد بن عبد الله )د.430ق(؛ الرواة عن سعيد بن منصور، تحقيق عبد الله 

يوسف الجديع، دار العاصمة، رياض، 1409ق. 
• .......................................؛ الضعفاء، تحقيق فاروق حمادة، دار الثقافة و 

الدار البيضاء، المغرب. 



مام اأبي حنيفة، تحقيق نظر محمد  • .......................................؛ مسند الاإ
الفاريابي، مکتبة الکوثر، رياض، 1415ق. 

• اأبو يعلی، اأحمد بن علي )د.307ق(؛ مسند اأبي يعلی، تحقيق حسين سليم اأسد، دار الماأمون 
للتراث، دمشق.  

• الباني، محّمد ناصر الدين )د.1420ق(؛ اإرواء الغليل في تخريج اأحاديث منار الّسبيل، باإشراف 
سلامي، بيروت، 1405ق. زهير الشاويش، المکتب الاإ

• ................................؛ صحيح سنن الترمذي، مکتبة المعارف، رياض، 1420ق.   
• ...............................؛ ظلال الجنة في تخريج السنة )مع کتاب السنة لابن اأبي 

سلامي، بيروت، 1413ق.  عاصم(، المکتب الاإ
• اأنصاري، محمد حيات بن الملتاني )معاصر(؛ حديث الکساء في مصادر الحديث.  

• اأوحدي، رکن الدين مراغه اي )د.738ق(؛ ديوان اشعار. 
ثنا عشر، مرکز الاأبحاث العقائدية، قم، 1427ق. • باقري، جعفر )معاصر(؛ الخلفاء الاإ

سلامية، ديار بکر )ترکيا(.   • بخاري، محمد بن اسماعيل )د.256ق(؛ التاريخ الکبير، المکتبة الاإ
• ................................؛ صحيح البخاري، دار الفکر، ]بيروت[، 1401ق. 

• بستوي، عبد العليم عبد العظيم )معاصر(؛ موسوعة في اأحاديث المهدي الضعيفة و الموضوعة، 
المکتبة المکية و دار ابن حزم، مکة المکرمة و بيروت، 1420ق.

• بلاذري، اأحمد بن يحيی )د.279ق(؛ اأنساب الاأشراف، تحقيق محمد حميد الله، دار المعارف، 
مصر، 1959م. 

أدلة النقلية و الحّسية علی اإمکان الصعود اإلی  • بن باز، عبد العزيز بن عبد الله )د.1420ق(؛ الا
الکواکب و علی جريان الشمس و سکون الاأرض، مکتبة الرياض الحديثة، رياض، 1402ق.

دار  اسماعيل،  محمد حسن  تحقيق  القناع،  )د.1051ق(؛ کشاف  يونس  بن  منصور  بهوتي،   •
الکتب العلمية، بيروت، 1418ق. 

• بيدل دهلوي، عبد القادر )د.1133ق(؛ ديوان اشعار.
• بيهقي، اأحمد بن حسين )د.458ق(؛ دلائل النبّوة و معرفة اأحوال صاحب الشريعة، تخريج عبد 

المعطي قلعجي، دار الکتب العلمية، بيروت، 1405ق.
• .............................؛ السنن الکبری، دار الفکر، ]بيروت[.  

يمان، تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الکتب  • .............................؛ شعب الاإ
العلمية، بيروت، 1410ق. 

آثار، تحقيق کسروي حسن، دار الکتب  • .............................؛ معرفة السنن و الا
العلمية، بيروت. 

• پروين اعتصامي، رخشنده بنت يوسف )د.1320ش(؛ ديوان اشعار.
• ترمذي، محمد بن عيسی )د.279ق(؛ سنن الترمذي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار 

الفکر، بيروت، 1403ق.  



• تفتازاني، مسعود بن عمر )د.792ق(؛ شرح المقاصد في علم الکلام، دار المعارف النعمانية، 
پاکستان، 1401ق. 

• ثعلبي، اأحمد بن محمد )د.427ق(؛ الکشف و البيان عن تفسير القراآن، تحقيق اأبي محمد بن 
عاشور، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 1422ق.

القراآن، تخريج عبد السلام محمد، دار الکتب  اأحکام  اأحمد بن علي )د.370ق(؛  • جصاص، 
العلمية، بيروت، 1415ق. 

أميني، شرکة الکتبي،  • جوهري، اأحمد بن عبد العزيز )د.323ق(؛ السقيفة، تحقيق محمد هادي الا
بيروت، 1413ق. 

أثر، مکتبة الطباطبائي، قم.   • جوهري، اأحمد بن عبيد الله )د.401ق(؛ مقتضب الا
• حافظ شيرازي، محمد بن بهاء الدين )د.792ق(؛ ديوان اشعار. 

• حاکم حسکاني، عبيد الله بن اأحمد )د.قرن5(؛ شواهد التنزيل، تحقيق المحمودي، مجمع اإحياء 
سلامية، 1411ق.   الثقافة الاإ

• حاکم نيشابوري، محمد بن عبد الله )د.495ق(؛ المستدرک علي الصحيحين، تحقيق يوسف 
المرعشلي، دار المعرفة، بيروت. 

• .......................................؛ معرفة علوم الحديث، تصحيح معظم حسين، 
آفاق الحديثة، بيروت، 1400ق.  دار الا

• حميدي، عبد الله بن الزبير )د.219ق(؛ مسند الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الاأعظمي، دار 
الکتب العلمية، بيروت، 1409ق. 

تحقيق  عشر،  ثني  الاإ أئّمة  الا علی  النّص  في  أثر  الا کفاية  )د.400ق(؛  محمد  بن  علي  خزاز،   •
الکوه کمري، انتشارات بيدار، قم، 1401ق.  

• خطيب بغدادي، اأحمد بن علي )د.463ق(؛ تاريخ بغداد، تحقيق مصطفی عبد القادر عطا، دار 
الکتب العلمية، بيروت، 1417ق. 

• ..................................؛ الکفاية في علم الرواية، تحقيق اأحمد عمر هاشم، 
دار الکتاب العربي، بيروت، 1405ق.

• خواجوي کرماني، محمود بن علي )د.752ق(؛ ديوان اشعار. 
الکتب  دار  منصور،  بن  مجدي  تعليق  الدارقطني،  سنن  )د.385ق(؛  عمر  بن  علي  دارقطني،   •

العلمية، بيروت، 1417ق. 
اأحمد دهمان،  بعناية محمد  الدارمي،  الرحمن )د.255ق(؛ سنن  الله بن ]عبد[  • دارمي، عبد 

مطبعة الاعتدال، دمشق، 1349ق. 
• دسوقي، محمد عرفه )د.1230ق(؛ حاشية الدسوقي علی الشرح الکبير، دار اإحياء الکتب العربية. 
سلام و وفيات المشاهير و الاأعلام، تحقيق عمر  • ذهبي، محمد بن اأحمد )د.748ق(؛ تاريخ الاإ

عبد السلام تدمري، دار الکتاب العربي، بيروت، 1407ق. 



• ............................؛ تذکرة الحفاظ، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.
مؤسسة  أرنؤوط،  الا شعيب  باإشراف  النبلاء،  اأعلام  سير  ............................؛   •

الرسالة، بيروت، 1413ق.
• ............................؛ العبر في خبر من غبر، تحقيق فؤاد سيد، دائرة المطبوعات 

و النشر، کويت. 
• راغب اإصفهاني، حسين بن محمد )د.502ق(؛ المفردات في غريب القراآن، دفتر نشر الکتاب، 

1404ق. 
• رامهرمزي، حسن بن عبد الرحمن )د.360ق(؛ الحّد الفاصل، تحقيق محمد عجاج الخطيب، 

دار الفکر، بيروت، 1404ق.
• رشيد رضا، محمد )د.1354ق(؛ تاريخ الشيخ محّمد عبده، مطبعة المنار، 1350ق.

• زرکشي، محّمد بن بهادر )د.794ق(؛ البحر المحيط في اأصول الفقه، تحقيق محّمد تامر، دار 
الکتب العلمّية، بيروت، 1421ق. 

التنزيل، شرکة مکتبة و مطبعة  الکشاف عن حقائق  • زمخشري، محمود بن عمر )د.538ق(؛ 
مصطفی البابي الحلبي و اأولاده، مصر، 1385ق. 

أفغاني، دار الکتب  • سرخسي، محّمد بن اأحمد )د.490ق(؛ اأصول السرخسي، تحقيق اأبي الوفاء الا
العلمّية، بيروت، 1414ق.

• سعدي شيرازي، مصلح الدين بن عبد الله )د.691ق(؛ غزليات. 
اأبي بکر )د.911ق(؛ تاريخ الخلفاء، تحقيق لجنة من  • سيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن 

أدباء، توزيع دار التعاون، مکة المکرمة.  الا
• شافعي، محمد بن اإدريس )د.204ق(؛ اأحکام القراآن، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، دار الکتب 

العلمية، بيروت، 1400ق. 
• .............................؛ المسند، دار الکتب العلمية، بيروت. 

• شاموخي، حسن بن علي )د.443ق(؛ اأحاديث الشاموخي عن شيوخه، تحقيق مشعل بن بساني، 
دار اإبن حزم، بيروت، 1417ق. 

• شبستري، محمود بن عبد الکريم )د.740ق(؛ گلشن راز. 
• شربيني، محمد بن اأحمد )د.977ق(؛ مغني المحتاج اإلی معرفة معاني األفاظ المنهاج، دار اإحياء 

التراث العربي، بيروت. 
• شهرستاني، علي )معاصر(؛ منع تدوين الحديث، مرکز الاأبحاث العقائدية، قم، 1420ق. 

• صفدي، خليل بن اأيبک )د.764ق(؛ الوافي بالوفيات، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 1420ق. 
• طباطبايي، محمد محيط )د.1370ش(؛ نقش سّيد جمال الّدين در بيداري مشرق زمين، تحقيق 

سلامي، 1350ق.   خسروشاهي، دار التبليغ الاإ
• طبراني، سليمان بن اأحمد )د.360ق(؛ مسند الشاميين، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، 1417ق.



دار  الحسن،  عبد  و  طارق  تحقيق  الاأوسط،  المعجم  .............................؛   •
الحرمين للطباعة و النشر و التوزيع، 1415ق. 

• .............................؛ المعجم الصغير، دار الکتب العلمّية، بيروت.
• .............................؛ المعجم الکبير، تحقيق حمدي السلفي، دار اإحياء التراث 

العربي. 
حياء التراث، قم، 1417ق.  • طبرسي، الفضل بن الحسن )د.548ق(؛ اإعلام الوری، مؤسسة اآل البيت لاإ
• طبري، محمد بن جرير )د.310ق(؛ تاريخ الطبري، مراجعة و تصحيح نخبة من العلماء الاأجلاء، 

مؤسسة الاأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1403ق.  
• ...........................؛ جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، تقديم خليل الميس، دار 

الفکر، ]بيروت[، 1415ق. 
التابعين،  و  الصحابة  تاريخ  من  المذيل  ذيل  من  المنتخب  ...........................؛   •

مؤسسة الاأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1358ق. 
زهري  محمد  تحقيق  آثار،  الا معاني  )د.321ق(؛ شرح  سلامة  بن  محمد  بن  اأحمد  • طحاوي، 

النجار، دار الکتب العلمية، بيروت، 1416ق. 
• طيالسي، سليمان بن داود )د.204ق(؛ مسند اأبي داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت.   

• عبد بن حميد )د.249ق(؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق صبحي البدري السامرائي 
و محمود الصعيدي، مکتبة النهضة العربية، ]بيروت[، 1408ق.

• عبد الرزاق بن همام الصنعاني )د.211ق(؛ تفسير القراآن، تحقيق مصطفی مسلم محمد، مکتبة 
الرشد، رياض، 1410ق.

• .................................؛ المصنّف، تحقيق حبيب الرحمن الاأعظمي.
• عقيلي، محمد بن عمرو )د.322ق(؛ ضعفاء العقيلي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الکتب 

العلمية، بيروت، 1418ق. 
اإحياء التراث  • عيني، محمود بن اأحمد )د.855ق(؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار 

العربي، بيروت. 
• غزالي، اأبو حامد محّمد بن محّمد )د.505ق(؛ المستصفی في علم الاأصول، تحقيق محّمد عبد 

السلام، دار الکتب العلمّية، بيروت، 1417ق.
محّمد  تحقيق  الاأصول،  تعليقات  من  المنخول  ....................................؛   •

حسن هيتو، دار الفکر المعاصر، بيروت، 1419ق. 
• غلامي، حسين )معاصر(؛ محو السنة اأو تدوينها، مؤسسة الهادي، قم، 1419ق. 

• فخر الدين رازي، محّمد بن عمر )د.606ق(؛ التفسير الکبير، ]دار اإحياء التراث العربي، بيروت[. 
تحقيق  الطالبّية،  اأنساب  في  المبارکة  الشجرة  ...................................؛   •

رجائي، مکتبة المرعشي النجفي، قم، 1409ق.   



• ...................................؛ المحصول في علم اأصول الفقه، تحقيق العلواني، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412ق.

• فيض کاشاني، محمد محسن )د.1090ق(؛ ديوان اشعار. 
• قرطبي، محمد بن اأحمد )د.671ق(؛ الجامع لاأحکام القراآن، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 

1405ق. 
• قندوزي، سليمان بن ابراهيم )د.1294ق(؛ ينابيع الموّدة لذوي القربی، تحقيق علي جمال، دار 

الاأسوة، 1416ق.  
• کتاني، محمد جعفر )د.1345ق(؛ نظم المتناثر من الحديث المتواتر، دار الکتب السلفية، مصر. 
اأحمد، دار  الوفيات، تحقيق علي محمد و عادل  • کتبي، محمد بن شاکر )د.764ق(؛ فوات 

الکتب العلمية، بيروت. 
أفعال، تحقيق  أقوال و الا • متقي هندي، علي بن حسام الدين )د.975ق(؛ کنز العمال في سنن الا

بکري حياني و صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409ق.  
الکتاب  قاموس  اللاهوتيين(؛  و  ختصاص  الاإ ذوي  الاأساتذة  من  )نخبة  الشرقية  الکنائس  مجمع   •
نجيلّية في الشرق الاأوسط، مکتبة المشعل، بيروت، 1981م.  المقّدس، باإشراف رابطة الکنائس الاإ

سلامي، مرکز الرسالة، قم، 1417ق. • مرکز الرسالة )معاصر(؛ المهدّي المنتظر في الفکر الاإ
• مسلم بن حجاج نيشابوري )د.261ق(، صحيح مسلم، دار الفکر، بيروت.  

• مقدسي، يوسف بن يحيی )د.قرن7(؛ عقد الّدرر في اأخبار المهدي المنتظر، تحقيق عبد الفتاح 
محمد، مکتبة عالم الفکر، القاهرة، 1399ق. 

• مولوي بلخي، جلال الدين محمد )د.672ق(؛ ديوان شمس. 
• ....................................؛ مثنوي معنوي.

• ناصرخسرو، اأبو معين بن حارث قبادياني )د.481ق(؛ ديوان اشعار.
• نجمي، محمد صادق )معاصر(؛ اأضواء علی الّصحيحين، ترجمة يحيی کمالي البحراني، مؤسسة 

سلامية، قم، 1419ق. المعارف الاإ
• نحاس، اأحمد بن محمد )د.338ق(؛ معاني القراآن، تحقيق محمد علي الصابوني، جامعة اأم 

القری، المملکة العربية السعودية، 1409ق.  
أميني،  • نسائي، اأحمد بن شعيب )د.303ق(؛ خصائص اأمير المؤمنين، تحقيق محمد هادي الا

مکتبة نينوي الحديثة، طهران. 
• ..............................؛ السنن الکبری، تحقيق عبد الغفار و سيد کسروي، دار 

الکتب العلمية، بيروت، 1411ق. 
• ..............................؛ سنن النسائي، دار الفکر، بيروت، 1348ق.

• ...............................؛ الضعفاء و المتروکين، تحقيق محمود ابراهيم زايد، دار 
المعرفة، بيروت، 1406ق.



• ...............................؛ فضائل الّصحابة، دار الکتب العلمية، بيروت.  
• نووي، يحيي بن شرف )د.676ق(؛ روضة الطالبين، تحقيق عادل اأحمد و علي محمد معرض، 

دار الکتب العلمية، بيروت. 
• ...........................؛ شرح صحيح مسلم، دار الکتاب العربي، بيروت، 1407ق. 

• ...........................؛ المجموع، دار الفکر، ]بيروت[. 
اسلامي،  دانش  نشر  جونس،  مارسدن  تحقيق  المغازي،  )207ق(؛  عمر  بن  محمد  واقدي،   •

1405ق. 
• وشنوي، قوام الدين محمد )د.1416ق(؛ حديث الثقلين، شرح محمد واعظ زاده ي خراساني، 

سلامية.  المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاإ
الدار  الفريوائي،  الرحمن  الاأعمش، تحقيق عبد  • وکيع بن جراح )د.197ق(؛ نسخة وکيع عن 

السلفية، کويت، 1406ق. 
• هيثمي، علي بن اأبي بکر )د.807ق(؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، دار الکتب العلمية، بيروت، 

1408ق. 
• .............................؛ موارد الظماآن، تحقيق حسين الداراني، دار الثقافة العربية، 

دمشق، 1411ق.  
• يعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب )د.284ق(؛ تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت.
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