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اهداء

با کمال تواضع اين تحقيق را به تمام شهداء راه آزادی افغانستان عزيز تقديم
ميدارم  .انتساب من به افغانستان عزيز فخر بزرگ است .

اظهار شکران و تقدیر
دانشمندان و دوستان و هموطنان گرامی زياد هستند که من بايد با کمال افتخار از آنها
تشکر نمائيم .
حمايت بزرگان و خواهران و برادران در امريکا و خارج امريکا اگر نمی بود من قادر به
نشر وطبع تحقيقات زياد نمی بودم  .همکاری مادی و معنوی هموطنان عزيز و گرامی
سبب شده تا نشرات فقه اسالمی زيادتر از يکصد و بيست تحقيق را به نشر بسپارد .
در تکميل اين تحقيق قسميکه شما هموطنان عزيز آنرا مطالعه می فرمائيد همسر
عزيزم ماللی جان مجددی زحمات زياد را متحمل شده است  .اگر همسر عزيزم در هر روز
هشت ساعت کار نمی کرد و در مصارف زندگی کمک نمی کرد من هر گز موفق به
تحقيقات نمی بودم خداوند برای او اجر دارين را نصيب نمايد و من از صبر و حوصله
عالی او ممنونم .
برادر گرامی القدر و عزيزم استاد عمر اسحاق در تصحيح جمالت و کلمات اين تحقيق
زحماتی زياد را متحمل شدند و اگر تصحيح زبانی جناب شان نمی بود تحقيق اصال
قابليت طبع را نمی داشت  .من از طرف خود و خانوادۀ کوچک خود از جناب شان و
محترمه همسر عزيز شان تشکر می نمائيم خداوند در مقابل صبر و حوصله ای شان برای
تمام خانواده گرامی شان اجر نصيب نمايد .
طبع و توزيع کتاب مصارف و زحمات زياد را می خواهد .از برادران و خواهران عزيزم
که در طبع تمام رساله ها و کتب و مجلۀ فقه اسالمی زحمت کشده اند تشکر می نمائيم
و در اين قسمت از اعضای بورد مرکزی انجمن دعوت اسالمی افغانان مقيم امريکا
(آمو) و خصوصا برادر عزيزم انجينر محمد مسعود نسيمی و برادر گرامی القدر «ترين
جان بيان» تشکر می نمايم  .همچنان از اعضای بورد نويسندگان انجمن نشرات فقه
اسالمی و از خواهر محترمه و نويسنده گرامی القدر شيما جان ملکيار و برادرعزيز
محمد داود مجددی نسبت همکاری مادی و معنوی شان تشکر می کنم .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمه
الحمدهلل رب العالمين و الصالة و سالما علی سيدنا محمد النبی العربی ،و
علی آله و أصحابه و التابعين و اخوانه من االنبياء و المرسلين .
ساحۀ تاريخ و وظيفۀ محقق و مؤرخ ثبت واقعات و حوادث تاريخی بصورت
صحيح و دقيق و تفسير و تحليل واقعات تاريخی بصورت صحيح و سالم با ذکر
عوامل ميباشد  .واقعات و حوادث تاريخی در يک ساحۀ جغرافيوی و زمان
معين و شرايط اقتصادی و اجتماعی و نظريات و افکار و عقائد و مذاهب
صورت می گيرد  .عوامل متعدد باالی حوادث تاريخ تأثيرات مثبت و منفی را
بجا می گذارد  .انسان در پهلوی حوادث و واقعات تاريخی رول مهم را حسب
شعور و عاطفه و خواهشات نفسانی خود بازی می کند و به عبارت ديگر انسان
با طبيعت بشری که دارد در حوادث تاريخی تأثير می گذارد .
عوامل و حوادث و واقعاتی که تأثير باالی سير تاريخ بجا می گذارد عبارت
است از :
 .1عامل اول عبارت از جمعيت مردم با طبيعت مختلف .
 .2عامل دوم اشتراک افراد حسب خواهشات و مصالح وطبيعت مختلف در
سيرحوادث تاريخ .
 .3عامل اقتصادی .
 .4عامل افکار و نظريات و آراء و عقائد و مذاهب که انسانها به آن اعتقاد و
ارتباط دارند .
 .5عامل وقت .
 .6عامل جغرافيوی .
عوامل فوق مشترکا باالی واقعات و حوادث تاريخ تأثير می گذارد و برای مؤرخ
و محقق بسيار مشکل است تا ارتباط بين عوامل ذکر شده را از هم جدا ساخته
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و هر عامل را جداگانه بحث نمايد زيرا عوامل فوق با يکديگر طوری يکجا می
شود که قابليت جدائی نمی داشته باشد .
در جريان اين بحث و تحقيق کوشش بعمل آمده تا تأثير ات و عوامل فوق را در
مسير و جريان تاريخ مرحلۀ که بحث شده است مطالعه و در روشنی وثائق و
مراجع تاريخی بحث عميق صورت گيرد تا مسائل و حوادث مرحله بخوبی واضح
و برای خوانندگان مطالعه آن آسان باشد .
اکثر محققين که عصر خلفای راشدين را مطالعه و تحقيق نموده اند زيادتر وقت
خود را به فتنه بزرگ که منجر به شهادت حضرت عثمان رضی اهلل عنه و جنگ
جمل و صفين مبذول داشته اند و عموما واقعات و حوادث جنگی را مطالعه
کرده اند  .در بحث فتنه بزرگ و جنگهای که بين مسلمانان در زمان خالقت
حضرت علی کرم اهلل وجهه واقع گرديده مؤرخين نقش و رول عبداهلل بن سبأ را
برازنده می دانند و دشمنان اسالم را در نشر فتنه و فساد در جامعه ای اسالمی
متهم می کنند  .اگر سقوط خالفت راشدين را مربوط به حرکت عبداهلل بن سبأ
يهودی بدانيم در حقيقت به حق بزرگان صحابه و مسلمانان بطور عموم ظلم نموده
ايم به دليل اينکه در موجوديت صحابه ای کرام و مسلمانان با تقوی چطور ممکن
بود يک شخص و آنهم يهودی بتواند عصر خلفای راشدين را سقوط داده و
مسلمانان را تا اوائل قرن بيست و يکم به دو حزب و گروه تقسيم نمايد .
در اين بحث کوشش شده تا عوامل متعدد و نقش انسان را در واقعات عصر
مطالعه نمود و در نهايت بيک نتيجۀ نزديک به حقيقت رسيد .
وظيفه تاريخ و مؤرخ و محقق است تا حوادث و واقعات را که منجر به سقوط
عصر راشدين گرديد بيان و توضيح نمايد و به اثبات رساند چطور و به کدام
درجه هر عامل سبب واقعات و حوادث تاريخی شده است  .بدون شک وظيفه
تاريخ در اثبات واقعات تاريخی بسيار دشوار و مشکل است  .ثبت واقعات و
حوادث برای تاريخ ساده و آسان است ليکن ذکر عواملی که سبب وقوع واقعات
تاريخ گرديده کار ساده و آسان نيست .
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هدف از تحقيق دفاع از يکطرف و بستن اتهام بطرف ديگر نيست بلکه هدف بيان
حقيقت تاريخی است  .برای بررسی تاريخی از تفاصيل خود داری شده است و
بصورت بسيار فشرده و خالصه واقعات و حوادث بحث گرديده است به دليل
اينکه طول و عرض بدون فائده ضياع وقت است و روش بنده در بيان واقعات
تاريخی اختصار است نه تفاصيل بدون فائده و بدون دليل تاريخی.
در اين تحقيق مسائل سياسی عصر اول اسالمی از ( اول تا چهلم هجری قمری )
بحث شده است و در جريان بحث عوامل اجتماعی و نژادی و اقتصادی و
مداخالت خارجی مد نظر بوده است و کوشش بعمل آمده تا آنچه تا هنوز واضح
نيست وضاحت داده شود .
در تمهيد دين و دولت و دولت و دعوت بحث شده است  .نظريه مخالف :آيا
دولت مقدمتر است يا دعوت ؟ بصورت بسيار فشرده بحث گرديده زيرا دولت
رکن سياسی نظام اسالمی است و در بين نظريات و آراء متفاوت نظريه که
رجحت دارد معرفی بيشتر شده است .
مسائل سياسی عصر نبوت و تأسيس دولت اسالمی و ساختار امت اسالمی
فصل اول اين تحقيق را می سازد  .در مسائل سياسی روابط مسلمانا ن را با غير
مسلمانان و با کشور های همسايه خصوصا دو امپراطوری بزرگ وقت ( روم و
فارس ) بحث شده است و مثالهای تاريخی برای توضيح مطلب ذکر گرديده .
قسمت دوم بحث مسائل سياسی عصر خلفای راشدين را در بر دارد در اين
قسمت مشکالت داخلی و خارجی دولت اسالمی بحث مفصل شده است و رول
اشخاص و زعمای سياسی و دينی و زعمای قبائل داخل دولت اسالمی و رول
استخبارات خارجی ( استخبارت يهود  ،روم و فارس ) در بر هم انداختن عصر
راشدين و شهادت سه خليفه ( حضرات عمر و عثمان و علی رضی اهلل عنهم ) و
شخصيت های مهم سياسی امثال ( طلحه و زبير ) در روشنی وثائق و مراجع
بحث تاريخی شده است و تا اندازه بقدر استطاعت باحث ضعيف مثل من
واقعات سياسی عصر راشدين روشنتر شده است .
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عصر اول اسالم  ،عصری است که اکثرا محقق خود را مقيد به عقائد مسلمانان
می داند و کوشش می نمايد از نقد بزرگان صدر اول اسالم دور باشد تا متهم به
بی ادبی نشود  .اما بايد واضح باشد که در تاريخ اسالمی رول انسان را بحث می
نمائيم و در دائره عقائد و فرهنگ تسنن هر انسان خطأ می کند و در دائره عقائد
تسنن فقط حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم معصوم از خطأ است باقی همه
بعد از رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در صواب و خطأ ميباشند لذا در اين
تحقيق کوشش بعمل آمده تا حوادث و واقعات عصر اول اسالمی بدون تعصب
بحث شود و اميد است اين تحقيق مقدمۀ برای بحث های جديد و به روش معاصر
باشد و محققين جوان کشور عزيز ما در اصالح و تکميل آن سعی نمايند  .بحث
تاريخ جهد مشترک و جمعی را می خواهد و يک فرد به هر سويه که باشد قدرت
بحث جوانب مختلف تاريخ را ندارد  .علم تاريخ از اواسط قرن بيستم به تدريج
از ساحۀ علوم اجتماعيات بيرون شده داخل علوم سيانس که باساس تجربه است
گرديده است و حوادث تاريخ در البرتوار وثائق بحث می شود  .متأسفانه غير
متخصصين در رشته ای تاريخ خود را مشغول تبصره های تاريخی می نمايند و
بدون دليل و برهان تمام مراجع و کتب تاريخ قديم را نفی می کنند  .اين روش
نتيجه عدم فهم و دانش عدۀ از هموطنان عزيز از علم تاريخ است .
مطالعات بنده در ساحۀ تاريخ  ،مطالعات سطحی و غير تخصصی نيست و در
پهلوی تخصص در علم تاريخ  ،تخصص در علم وثائق و تعليم زبان عربی بنده را
در نوشتن و بحث موضوعات تاريخی مساعدت و کمک زياد می کند  .با همه
مطالعات تاريخی و تحقيقات زياد در علم تاريخ اعتراف می نمائيم که
تحقيقات بنده کامل نيست و در حقيقت هيچ تحقيق به تنهائی خود کامل نمی
باشد و اميد است بزرگان علم خصوصا متخصصين در ساحۀ تاريخ کار متواضع
بنده را اصالح فرمايند تا همه مشترکا در خدمت فرهنگ و ثقافت اسالمی
باشيم.
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ضرورت و أهميت بحث و تحقيق در مسأله دولت  ،سياست  ،اقتصاد  ،آزادی
هايی سياسی  ،اجتماعی و بيان  ،تشکيل احزاب سياسی و نقش زنان در مسائل
سياسی و اجتماعی در پرتو و سايۀ نظام اسالمی در عصر حاضر  ،طبقۀ تعليم
يافته ای جامعه اسالمی را وادار به بحث و تحقيق بشکل علمی و جديد نموده ،
به عبارت ديگر مسائل فوق الذکر از محققين جوان مسلمان ميخواهد تا
تحقيقات جديد را مبنی بر حقائق و ضروريات عصر با استفاده از منابع و مراجع
اصيل اسالمی و با زبان و اصطالحات معاصر و نقد علمی و مثبت دور از
تعصبات آغاز نمايند  .متأسفانه جامعه ای علمی افغانی تا هنوز آمادۀ تحقيق و
بحث در مسائل سياسی و حقوق مدنی اسالم و مشکالت بزرگی که مسلمانان
در عصر حاضر به آن مواجه اند نمی باشد در حاليکه مخالفين فکر اسالمی هر
روز در مسائل اسالمی تحقيقات جديد را به جامعه اسالمی و جامعۀ غربی به
اسلوب و روشی که خود می خواهند تقديم می کنند .محققين غرب تا اندازۀ در
تغيير فکر غربی ها نسبت به اسالم موفق شده اند خصوصا که مسلمانان عاجز
مانده اند تا اصل و حقيقت خود و دين اسالم را باسلوب علمی و به زبان عصر
به جامعه غربی و حتی شرق اسالمی پيش کش و تقديم نمايند .
بحث در موضوعات سياسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و موضوعات جديد در
ساحۀ سياسی و حقوق مدنی اسالم در عصر حاضر از جمله مباحث مهم و با
اهميتی است که از قرن دوم و سوم هجری آغاز و در ادوار يا مراحل مختلف
تاريخ دانشمندان و علمای کرام در روشنی تحوالت سياسی و اقتصادی و
اجتماعی و احتياجات قانونی جامعه بحث های جديد را نموده اند که در نتيجۀ
تحقيقات جديد دانشمندان اسالمی کتابخانه اسالمی و بعد از ترجمه آثار
اسالمی به زبانهای مختلف کتابخانه هاو مراکز فرهنگی جهان غنی تر شد .

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

ازمدتی به اين طرف و مخصوصا در نتيجۀ ضعف نظام های سياسی در جهان
اسالم وهمچنان سقوط نظام خالفت اسالمی يعنی سقوط سلطنت عثمانی در
 1924ميالدی و تقسيم جهان اسالم توسط انگلستان و فرانسه باساس معاهده
( سيکس بيکو ) به کشور های کوچک و داخل جنگ و روی کار آمدن نظامهای
سياسی متفاوت مانند نظام سکيولريستی و با متابعت از سياستهای غرب
مسيحی و شرق کمونستی اينها همه سبب شد که بحث و تحقيق در نظام سياسی
و اقتصادی و اجتماعی و قانونی اسالم متوقف شود  .محققين در جامعه
اسالمی تحت تأثير مستقيم و غير مستقيم  ،شعوری و يا غير شعوری
مستشرقين ( خاور شناسان ) قرار گرفتندو بحث های تحقيقی خويش را بر
اساس نظامهای مسيحی غربی مثل ليبراليزم و ديموکراسی و فلسفه های
کمونستی بيان نمودند که در نتيجۀ قوت و نفوذ سياسی و اقتصادی و عسکری
و تبليغاتی استعمار و عاجز ماندن علمای اسالم ،مسلمانان از مسائل سياسی
و قانونی اسالم مسافه گرفتند تا اينکه نظام سياسی و اقتصادی و قانونی
اسالمی در عدم تطبيق عملی آن در جامعه اسالمی به نظامهای فراموش شده
ويا مرده تبديل گرديد و اسالم از يک عقيده جامع و شامل به عبادات شخصی
و شکلی مبدل گرديد و اسالم منحيث قانون و نظام اساسی جامعه از نظام
سياسی و اجتماعی و اقتصادی مسلمانان کامال جدا شد و به يک عقيدۀ فردی
و شخصی تبديل شد .
جوانان تعليم يافته جهان اسالم که قشر نخبه شرق اسالمی را می سازند در
پخش و نشر و تحقيق نظريات فالسفۀ غرب و تقليد از متفکرين رنسانس
دراروپا افکار و فلسفه و عقائد سياسی و فرهنگی غرب را بدون دقت و مطالعه
و تصفيه و پاک سازی به جهان اسالم انتقال دادند و خود را علمبردار تجديدو
تقدم فکری و صاحب تغيير در روش اجتماعی معرفی نمودند و تصور کردند که
انتقال مدنيت ال دينی غرب بهترين عالج برای فقر و بی سوادی در کشور های
اسالمی است  .اين طبقه قدم بيشتر بر داشته تصور نمودند که يگانه دليل ترقی
و پيشرفت اروپا و رسيدن به اوج مدنيت قبول مردم اروپا از فکر ( جدائی بين
دين و دولت ) بود  ،فکری که در بدايت و آغاز قرن بيستم در ذهن تعدادی از
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دانشمندان و سياسيون جهان اسالم و حتی افغانستان مستولی گرديدتا بالآخره
گروهی کمونيزم کشور را به بدبختی دچار ساختند و کسانيکه بعد از ايشان
تشريف آوردند چون قادر به تطبيق صحيح نظام اسالمی نبودند ناکام و ناکامی
شان ضربۀ قوی به فکر و انديشه اسالم وارد نمود .
کشور های غربی خصوصا امريکا از ناکامی حکومت مجاهدين استفاده
وگروهی که قبال برای افغانستان تربيه نموده بود با قوت نظامی باالی
افغانستان و ملت آن و سائر کشور های اسالمی حاکم ساخت  .متأسفانه گروهی
تربيه يافته درغرب نيزقادر به حل مشکالت مردم نشد و بر عکس نظام فاسد
روی کار آمد و ملت هر روز بدبختر و نا آرام تر از گذشته شد و در نتيجه عمليات
نظامی و مبارزه غرب عليه قوانين اسالمی طبقه متشدد و افراطی قوت بيشتر
را بدست آورده و مسلمانان معتدل و وسط يا متوسط آهسته  ،آهسته از جامعه
فاصله گرفت و جای خود را به گروه های افراطی داد  .افغانستان بعد از دو مليون
شهيد و بدست آوردن استقالل و آزادی بردۀ غرب شدو استقالل سياسی خود را
از دست داد و گروهی سيکولر که هيچ ارتباط معنوی به اسالم نداشت باالی
مردم مجاهد و مسلمان زاده افغانستان حاکم گرديد و در سيزده سال اخير طبقۀ
جوان کشور فريفتۀ تمدن غرب گرديده از اصل اسالم و فکر اجتماعی و سياسی
و اقتصادی آن فاصله گرفت و در بعضی موارد اسالم را سبب تمام بدبختی های
جامعه دانست  .به همين ترتيب جهان اسالم روش سياسی و اقتصادی غرب را
تجربه نمود و در نتيجۀ آن به صفت جهان سوم يا جهان عقب مانده تبديل شد و
مسلمانان متأسفانه قبول کردند که در جهان سوم باقی مانده و کوشش نکنند تا
از جهان سوم به جهان دوم و بعدا به جهان اول با تمام امکانيات اقتصادی و
علمی که دارند ارتقاء نمايند .
اين روش ادامه يافت تا اينکه درنتيجه يی عوامل متعدد که در جهان اتفاق
افتاد يکبار ديگر بحث در مسائل اسالمی باال گرفت و فکر و نظرمتخصصين و
محققين غربی و شرق اسالمی را بخود معطوف ساخت که ميتوان اين عوامل
را به نقاط ذيل خالصه نمود :

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده
 .1ناکامی فلسفه و طرز تفکر سکيولريزم در جهان اسالم و تحول نظامهای
ديموکراسی غربی يا ليبراليزم غربی در جهان اسالم به نظامهای
ديکتاتوری و همچنان روی کار آمدن نظامهای اقتصادی وسياسی
سوسيالستی و کمونستی که بنام ديکتاتوری مردمی ياد ميشد ونا کامی
اين نظامها در بهبود حالت اقتصادی واجتماعی مردم عامل مهم و اساسی
را در تغيير طرز تفکر مردم خصوصا طبقۀ روشن فکر و تعليم يافته بازی
نمود و محققين متوجه بديل اين نظامها شدند و به اين فکر شدند تا در
مسائل سياسی و اقتصادی و قانونی اسالم يکبار ديگر توجه نموده بحث و
تحقيق را بشکل جديد و جدی در مسائل اسالمی آغاز نمايند .
 .2روی کار آمدن نهضت های اسالمی خصوصا تشکيل حرکت اخوان
المسلمين در مصر و موفقيت های امام حسن البناء در جمع آوری بين
طرزتفکر تصوفی و سلفی و جمع بين نظريات سياسی سيدجمال الدين
افغانی وطرز تفکر اسالمی محمد عبده سبب شدکه طبقه ای جديدی از
علما در رشته های اسالمی و علمی و ساينس در جامعه اسالمی تربيه شوند
 .اين گروه يا طبقه از علماء معرفت اسالمی و طرز تفکر اسالمی را به اساس
قرن بيستم پايه گذاری نمودند .با اينکه جمال عبدالناصر موفق به شهادت
صدها تن از علمای بزرگ و دانشمندان مصری در رشته های مختلف شد
ليکن نتوانست جلو انتشار نظريات جديد اسالمی را بگيرد و نظريات
جديد اسالمی بوقت بسيار کوتاه از مغرب اسالمی تا مشرق اسالمی
انتشار يافت و جوانان تعليم يافته ای جهان اسالمی که از استعمار
اقتصادی و سياسی و نظامی غرب به ستوه آمده بودند فکرحسن بناء را
قبول نمودند و نهضت اخوان المسلمين سبب بيداری جهان اسالم گرديد .
 .3انقالب اسالمی ايران با اينکه با افکار و عقائد مذهب تشيع به پيروزی
رسيد در بيداری عالم اسالم اثر مثبت را بجا گذاشت و انقالب ايران
مسلمانان و غير مسلمانان را متوجه نظام سياسی  ،اقتصادی وقانونی
اسالم ساخت و طرز تفکر انقالبی را در تغيير نظامهای سکيولريزم ،
ديکتاتوری و کمونستی به جهان اسالم معرفی نمود .
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 .4اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ و قيام ملت افغانستان زير نام و شعار
( جهاد اسالمی ) مسلمانان را به فرضيت فراموش شده ای جهاد متوجه
ساخت و جوانان مسلمان از کشور های اسالمی در جهاد مقدس افغانستان
با مجاهدين اشتراک نمودندو خونهای خود را با خونهای برادران افغانی
خود يکجا درخاک افغانستان ريختند  .جهاد افغانستان نه تنها باعث
آزادی افغانستان بلکه سبب بيداری مسلمانان و غير مسلمانان شد و کشور
های شرق اروپا از فضل و برکت جهاد افغانستان استقالل خود را بدست
آوردند و بزرگترين امپراطوری جهان يعنی امپراطوری شوروی سقوط
نمود  .با سقوط نظام سياسی روسيه نظام و ايديالوژی کمونستی نيز سقوط
نمود .
 .5در اوائل قرن بيست و يکم نظام اقتصادی غرب که اساس آن سود و بازار
آزاد است صدمۀ شديد ديد و اکثر مؤسسات اقتصادی خصوصا بانکها به
سقوط مواجه گرديد و حکومت های غربی مجبور شدند بعضی مؤسسات
اقتصادی آزاد را حکومتی سازند و تعداد ديگر را زير نظر مستقيم دولت
قرار دهند  .سقوط اقتصاد سرمايه داری و بازار آزد عالمۀ و يا اعالن از
ضعف نظام سرمايه داری غرب بود .
 .6اعالن جنگ توسط امريکا و متحدين اش عليه مسلمانان افراطی و به
اصطالح غربی ها عليه تروريستها اسالمی  :کشور های غربی خصوصا
امريکا در مبارزه عليه تروريزم جنگ را با کشور های اسالمی آغاز نمود
ليکن در مدت سيزده سال به موفقيت های سياسی و نظامی دست نيافت و
برعکس مسلمانان جهان با عبارت ديگر امت اسالمی ضديت شديدی عليه
امريکا و نظام سياسی و ديموکراسی غربی از خود نشان دادند و
ديموکراسی غربی را حرکت جديد صليبی و استعمار نو تعبيرنمودند .
جوانان از طقبۀ نسوان و مردان بيشتر به اسالم نزديک شدند و در
انتخابات ترکيه و مصر و تونس و اردن و اندونيزيا و ماليزيا و غيره کشور
های اسالمی به نهضت های اسالمی رأی دادند و اسالم سياسی را بر خالف
ميل و ذوق امريکا به قدرت رسانيدند  .از طرف ديگر مسلمانان مهاجر
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مقيم در اروپا بصفت يک قوۀ سياسی تبارز نمودند و اروپا خود را در خطر
جديد داخلی که بنام اسالم سياسی و افراطی و به تعبير غربی ها سلفی
مواجه ديد و برای عالج آن به يک سلسله اقدامات عملی که به نفع غرب و
فرهنگ ديموکراسی غرب تمام نشد متوسل شدند مثل اقدامات و اجراآت
حکومت فرانسه عليه مهاجرين مسلمان شمال افريقا و فرستادن قوای
نظامی فرانسه به مالی  ،و نيجر و اعالن جنگ عليه مسلمانان شمال افريقا
و منع حجاب اسالمی برای دختران مدارس و پوهنتونها در فرانسه و
تصويب قوانين جديد در اتحاديه اروپا عليه قوانين خانواده گی و ثقافت
اسالمی درغرب  .اقدامات حکومت های اروپائی و تدوين قوانين جديد
عليه پيشرفت اسالم اسباب تصادم بين فکر اسالمی و فکرغربی را زيادتر
ساخت و در نتيجه آن فاصله بين مسلمانان و غير مسلمانان نه تنها در غرب
بلکه در جهان بيشترگرديد و اگر غربی ها و شرقی ها بيک تفاهم بين
خودنرسندو مشکالت سياسی و فرهنگی خود را بصورت صلح آميز و قبول
نظريات همديگرحل نسازند جای شک نيست که جنگها و خونريزی ها
مدت طوالنی جهان اسالمی و غربی را بخود مشغول خواهد داشت و کار به
جای خواهد رسيد که جنگ های اقتصادی و سياسی به جنگ بين دو دين و
دو فرهنگ تبديل خواهد گرديد و اگر جنگ بين دو مدنيت و فرهنگ و دين
آغاز گردد تاريخ حرکت صليبی تجديد و جهانيان نتائج بد و زشت آنرا بر
اساس تجربه های تاريخ خوب می دانند .
 .7قيام مردم عرب که از تونس عليه استبداد سياسی و ظلم اجتماعی که بنام
( بهار عرب ) ياد ميشود از شمال افريقا آغاز و بزودی به کشور های ديگر
عربی در افريقا و آسيا رسيد  .جنبش انقالبی جوانان عرب سبب بيداری و
قيام جوانان عرب عليه نظامهای فاسد و استبدادی شد  .بهار عرب بزودی
نظامهای فاسد و تحت حمايت غرب را سقوط داد و نظامهای ديموکراسی
بجای نظامهای ديکتاتوری تشکيل يافت  .هدف سياسی و اقتصادی جهان
غرب خصوصا امريکا در جهان اسالمی و خصوصا شرق ميانه
وخصوصاکشور های همسرحد با اسرائيل فقط حفظ منافع و مصالح
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اقتصادی و سياسی و استراتيژی است و تا جای که منافع و مصالح امريکا
و اسرائيل مورد بحث باشد اخالق و روش اخالقی معنی و مفهوم خود را از
دست ميدهد  .امريکا و متحدين غربی اش و خصوصا اسرائيل عليه حرکت
ها و جنبش های ديموکراسی جوان عرب قيام نموده در بدل حمايت از فلسفۀ
آزادی و ديموکراسی از انقالبات عسکری و نظامهای فاشستی حمايت
کردند  .امريکا و متحدين غربی اش در سقوط جنبشهای آزادی خواه و روش
ديموکراسی در بسياری از کشور های عربی موفق شد و نظامهای
ديکتاتوری عسکری در جهان عرب زمام امو را بدست گرفت و هزار ها جوان
جانهای شرين خود را قربان آزادی و ديموکراسی نمودند  .با اينکه امريکا و
متحدين شرقی و غربی اش موفق شدند تا حرکات و جنبش های
ديموکراسی جهان عرب را خاموش سازند ليکن تغيرات فکری که در جامعه
های اسالمی از سال  2012پيش شد غير قابل بازگشت است و ممکن نيست
نظامهای فاسد عسکری مدت طوالنی زمام امور را بدست داشته باشند و
بزودی عدالت و ديموکراسی بر ظلم و فساد غالب خواهد شد و جهان اسالم
خصوصا نسل جوان مسلمان به عقب بر نخواهد گشت .
اسلوب و روش غربی ها در معالجه با غلو و افراط گرايی در کشور های اسالمی
اسباب اتحاد را بين سکيولرهای شرقی و حکومت های غربی آماده ساخت
وسيکولرهای شرقی جهت رسيدن به حکومت و قدرت سياسی با قوای خارجی
همکاری نمودند  .در ساحۀ سياسی افغانستان اختالفات منطقوی و نژادی بين
حرکات اسالمی معاصرکه بنام تنظيمات جهادی ياد ميشود سبب شدکه احزاب
و جمعيت های اسالمی معتدل با سيکولر ها و قوای غربی به بهانه مبارزه عليه
گروه طالبان همکاری نمايند و برای مبارزه با اين گروه و رسيدن به اهداف
سياسی اتحاديه جديد از سيکولر ها  ،کمونستها و احزاب اسالمی و جهادی
تشکيل و همکاری امريکا با اين اتحاديه جديد آغاز يافت  .اين طرز العمل
سياسی غرب برای مبارزه با حرکات افراطی سبب ازدياد قوت افراطی ها نه تنها
در افغانستان و عراق بلکه در بسيار از کشور های اسالمی شد و حرکت ها و
جنبشهای معتدل اسالمی از ميدان سياسی دور ساخته شدند  .در اين اواخر
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نتيجۀ سياست مبارزه ای غرب را عليه حرکت های معتدل اسالمی در شرق ميانه
مشاهده می نمائيم و بهترين نتيجه آن ظهور گروه بنام ( داعش ) است که بزودی
توانست جای القاعده را در منطقۀ عربی و سائر کشور های اسالمی و افغانستان
بگيرد و به اندازۀ قدرت و نفوذ کسب نمايد که جای القاعده را اشغال نمايد و
از افراطی کار گرفته شود که در اثر آن حتی داعش القاعده را متهم به اعتدال
نمايد و در آينده نزديک در نتيجۀ مداخالت کشور های منطقه خصوصا ايران و
سعودی و ناتو جهان شاهد قيام حرکات و جنبشهای افراطی تر خواهد بود البته
سبب اين همه مشکالت سياسی راه و روش غرب در مبارزه با حرکت های معتدل
اسالمی در جهان اسالم است و متأسفانه امريکا و غرب بطور عموم بزرگترين
اشتباه سياسی را در بر هم انداختن حکومت معتدل داکتر مرسی در مصر
نمودند  .اوضاع نظامی و سياسی جهان اسالم و روابط بين مسلمانان و غرب تا
زمانيکه روش و سياست های غرب تغير نکند تغير نخواهد کرد و جهان غرب و
جهان اسالم در تصادم فکری و نظامی مدتها خواهد سوخت .
مستشرقين ( خاور شناسان ) که تا هنوز تحت تأثير حرکت صليبی ميباشند در
حل مشکالت انديشه های افراطی تحقيقات شان را زير عناوين  :اسالم عقيده
وشريعت و مدنيت اختالفات تاريخی راکه بين اسالم و مسيحت بود دوباره
تجديد نمودند و کوشش دارند در تحقيقات شان حقيقت اسالم را مسخ و اسالم
را قسميکه خود شان می خواهند تعريف و به جهانيان معرفی و پيشکش نمايند.
نه اسالميکه خداوند به رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم فرستاده و مسلمانان به
1

آن ايمان آورده اند.

وسائل تبليغات غرب مثل  ،راديو  ،جرائد و تلويزيون در پنجاه سال اخير زيادتر
از  250کتاب عليه اسالم و صد ها برنامه تلويزيونی پخش و در برنامه های شان
ترور را مساوی به اسالم و تروريست را مساوی به مسلمان و عرب به جهانيان
2

خصوصا مردم غرب تعريف ومعرفی کردند.

 . 1دکتور احمد غراب  ،رؤية إسالمية لالستشراق  ،ص 7
 . 2دکتور عبدالقادر طاش  ،صورة اإلسالم فی اإلعالم الغربی  ،صفحات 8 – 7
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مؤسسات کلتوری و فرهنگی غرب با همکاری حکومت های شان خصوصا
واليات متحده امريکا ،مؤسسات مهم و بزرگ را غرض مطالعه و تحقيق در
امور حرکت های اصولی اسالمی که در غرب بنام حرکت يا جنبش های افراطی
ياد ميشود تأسيس نمودند و اعضای مهم اين مؤسسات را مخالفين فکر و
عقيده سياسی اسالم و هواخواهان وطرفداران حرکت يهوديت و صيهونيزم
تشکيل می دهد  .مؤسسات غربی تا حال تعداد زيادی از بحث ها وتحقيقات را
در مورد اسالم و جنبش های اسالمی خصوصا اسالم سياسی و اصولی طبع و به
نشر سپرده و صدها کنفرانس و سمينار علمی در خصوص نهضت های اسالمی
ترتيب داده اندکه ذکر همه نشرات اين مؤسسات از طاقت اين تحقيق متواضع
خارج ميباشد  .اما برای اينکه جوانان عزيز ما به اين مؤسسات و کار شان آشنائی
و تماس داشته و از طرز و روش کار و عقايد سياسی و دينی افراد آن آگاه باشند
اسمای بعضی از اين مؤسسات ذکر و خالصۀ از هداف آنها معرفی می شود :


مرکز دراسات ومطالعات استراتيجی بين المللی برياست روبرت نيومان ،
سفير سابق امريکا در سعودی و افغانستان و مغرب .



معهد ( بروکنجز ) که سابق بنام ( مؤسسه دراسات و مطالعات حکومتی )
ياد ميشد  .اين معهد در مسأله ( :اصولی اسالمی ) کار ميکند و از مهمترين
اعضای آن  :وليام کونت و يحيی ساورسکی ميباشد .



مؤسسه ( واشنگتن در سياسات شرق ادنی ) اين مؤسسه از روش و تفکر
يهوديت پيروی ميکند .



مرکز دراسات عربی معاصر درپوهنتون جورج توان در واشنگتن در سال
 1975م  ،تأسيس گرديده  .اين مرکز در موضوعات و مسائل  ( :حرکات
اصولی و سيکولری در شرق عربی ) کار ميکند و مهمترين کتابی که اين
3

مرکز در سال  1987به نشر سپرده بنام (انفجار بزرگ ) ياد ميشود.

 . 3دکتور عبدالقادر طاش  :امريکا و اإلسالم  :تعايش أم تصادم  ،صفحات  172 – 165و همچنان
 :مازن المطباقی  :من آفاق االستشراق األمريکی المعاصر ،صفحات  43 – 42و همچنان
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عوامل فوق الذکرسبب آن شدکه نه تنها مسلمانان بلکه جهان غرب و يهوديت
متوجه نظام جديد جهانی شوند .جهانيان خصوصا گروهی که در مسائل
اسالميات و شرق ميانه و جهان اسالم بطور عموم مشغول کار و تحقيقات بودند
باين نتيجه رسيدندکه قوۀ جديد در جهان ظهور ميکند و ستاره اسالم بار دوم
به آسمان دنيا مشاهده ميشود و اين عقيده بعد از سقوط کمونست و نظريات
سوسيالستی قوت بيشتر گرفت و محققين غرب تحقيقات جديد را به طبع
رسانيدند و جهانيان خصوصا غربی ها را از خطر جديد بعد از سقوط کمونيزم
هوشدار دادند .
عالم المانی ( پول أشميد ) در کتاب معروف خود بنام « اإلسالم قوة الغد» اسالم
قوت فردا که در سال  1936ميالدی به طبع رسيدجهانيان را از ظهور قوۀ جديد
هوشدار ميدهد و می نويسد  :عوامل عمده در به ثمر رساندن اين قوت عبارت
از عناصر سه گانه ذيل است :
 .1قوت اسالم ( دين ) در اعتقاد مردم به ارزش های اسالمی و در اصل برادری
و برابری بين تمام نژاد ها و رنگها و فرهنگ ها .
 .2قوت اسالم در وجودمنابع طبيعی و ثروت طبيعی که در شرق اسالمی
ميباشد است  .جهان اسالم از محيط هادی تا محيط اطلسی از سرحد مغرب
در غرب تا محيط هادی و سرحد اندونيسيا در شرق امتداد دارد و اين ساحه
شامل منابع و مصادر اقتصادی و اکتفاء ذاتی ميباشد بدرجۀ که مسلمان
ضرورت و احتياج به اروپا ندارند اگر با هم نزديک و همکاری نمايند .
 .3قوت بشری يعنی ازدياد عدد نفوس در جهان اسالم  ،ازدياد نفوس از
مسلمانان قوت بزرگ را می سازد .
پول أشميد اضافه ميکند اگر عناصر سه گانۀ فوق با هم يکجا شوند بدون شک
نتيجه آن برای اروپا خطر بزرگ است و مسلمانان زعامت جهان را بدست خواهند
گرفت و اروپا فناء و نا بود می شود  .پول أشميد برای مردم اروپا پيشنهاد
عبدالرحمن بن معال اللويحی  :مشکلة الغلو فی الدين فی العصر الحاضر  .صفحات  1087تا
1133
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ميکند که تمام مردم اروپائی مسيحی با هم متحد شوند و جنگهای صليبی را به
صورت و شکل جدی آن مطابق به شرايط زمان و عصر جديد احياء نمايند.

4

( روبرت بين ) در مقدمۀ کتاب خود بنام (السيف المقدس ) می نويسد :به ما ـــ
مردم اروپا ـــ الزم است تا نظريات و افکار عرب را مطالعه نمائيم زيرا عربها در
گذشته باالی دنيا حکومت می نمودند و ممکن است در آينده بار ديگر به زعامت
جهان برسند و شعلۀ که محمد روشن نموده تا هنوز بقوت خود مشتعل است.

5

غربی ها و دوستان و هم پيمان يهود شان بعد از سقوط اتحاد جماهير شوروی
متوجه خطر جديدسياسی واقتصادی برای غرب مسيحی شدند و خطر جديد را
بنام « خطر سبز » در مقابل « خطر سرخ » در بيداری مسلمانان مشاهده و مالحظه
کردند لذا کوشش دارند تا به هر طريقت و روش که ممکن است از قوت
جديديعنی اسالم ممانعت شود .اما متأسفانه غربی ها در مبارزه عليه نظام
اسالم مانند شوروی ها به ناکامی مواجه اند و اميد است سياستمداران غرب
قبل از دست دادن وقت باين نتيجه برسند که با قوت جديد که از نظر شان قوت
اسالم و مسلمانان است با همکاری مشترک و مصالح متبادله و عادالنه
ميتوانند زندگی نمايند و نبايد اسالم و مدنيت آنرا ضد مسيحيت و مدنيت
غربی دانست و اگر باين عقيده ادامه داده شود و جهان غرب در شناخت اسالم و
مسلمانان تجديد نظر ننمايند بدون شک جنگ بين دو مدنيت و دو دين آغاز و
شرق و غرب در آتش آن خواهد سوخت .
استاد دکتور عبدالستار سيرت همچنان در شناخت غرب  ،اسالم را بصفت
دشمن  ،بحثی مفصل و مهم را دارد که در اين جا الزم ديده ميشود به نقاط مهم
آن اشاره نمود .

 . 4القرضاوی  :المبشرات بانتصار اإلسالم » ص 84
 . 5القرضاوی « المبشرات بانتصار اإلسالم » ص  { 85اصل هر دو کتاب ذکر شده بزبان انگليسی
ميباشد که توسط دکتور اسحاق موسی الحسينی بزبان عربی ترجمه و از ادارۀ فرهنگی جامع
االزهر در قاهره به طبع رسيده }
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استاد سيرت تحت عنوان « تصوير اسالم بحيث دشمن غرب و تجاوز بر
مقدسات اسالمی » می نويسد :
بعد از سقوط اتحاد شوروی در پايان يک دهه تجاوز عسکری به افغانستان (
 1979ــ  ) 1989واخراج ذلت بار قشون سرخ از افغانستان به همت جهاد ملت
مجاهد ومسلمان اين کشور و به کمک دشمنان کمونيزم وکشور های واقع در
مسير اشغال وتجاوز شوروی  ،نظام زعامت سياسی جهان به سيستم يک قطبی
تبديل شد  ،و زعامت يکه تاز سياسی جهان به منظور اجرای نقش زعامت جهانی
و تسخير سياسی جهان استراتيجی تصوير يک دشمن جديد به تمدن و
ديموکراسی غرب را طرح نمود  .اين دشمن به زعم زعمای غربی و مراکز
مطالعات استراتيجيک و برخی از نويسندگان غربی همان ( اسالم و مسلمين)
بود .
ريچارد نکسن رئيس جمهور اسبق امريکا در کتاب خود به عنوان (فرصت
مناسب ) و نيز کتاب خود بنام ( پيروزی بدون حدود ) گفته بود « :ما بر دشمن
کمونست غالب شديم و هيچ دشمنی در برابر ما باقی نمانده است مگر اسالم » .
کيسنجر وزير خارجۀ اسبق امريکا نيز گفته بود  « :خطر اسالم بر غرب نسبت به
کمونيزم بزرگتر است » .
استاد سيرت اضافه ميکند که مطالعۀ استراتيجيک که در  183صفحه از طريق
مؤسسۀ معروف مطالعات استراتيجيک ( رند کارپورشن ) تحت عنوان ( :
)  Building Moderat Muslim Networkدر سال  2007به نشر رسيده  ،همۀ
6

پاليسی های دشمن وجنگ با جهان اسالم را مفصال شرح ميدهد.

اين بحث که تقديم هموطنان گرامی ميشود در نتيجه تغيراتی است که جهان در
اواخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يکم به آن مواجه گرديده و جهانيان حل
سوم را که حل وسط بين فلسفۀ ال دينی غربی و شرق کمونستی ميباشد مطالبه
ميکنند و أميد است اين تحقيق کوچک توسط شخصی که بين جهل و علم مانند
 . 6دکتور عبدالستار سيرت « قضايای مهم سياسی در جهان اسالم » از نشرات فقه اسالمی در
امريکا  ،صفحات 23-24- 22
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من قرار دارد باب مناقشه را در مسائل سياسی و قانونی و حقوق مدنی اسالم
در بين افغانها باز کند و علمای کرام در اصالح اين تحقيق اقدام عملی نموده
بحث های مفيدتر و بهتر را تقديم هموطنان گرامی نمايند .

دولت اسالمی
نظام و مسائل سياسی و حقوقی زمانی قابل بحث و تحقيق ميباشد که دولت
موجود باشد تا در ساحۀ دولت نظام سياسی و مسائل مربوط به سياست وحقوق
اساسی افراد با وجايب و مسئوليت ها اجراء و تطبيق وعملی گردد  .زيرا در عدم
موجوديت دولت مستقل تطبيق عملی مسائل سياسی و حقوقی خصوصا آنچه
متعلق به افراد جامعه است غير ممکن وقابل بحث نميتواند باشد  .در اين فصل
بحث را روی دولت اسالمی آغاز ميکنيم تا اوال ديده شود که آيا اسالم فقط
عقيده و دعوت به آن است يا اينکه شامل نظام سياسی و حقوقی و اقتصادی نيز
ميباشدتا در روشنی آن بتوانيم اصل موضوع که عبارت از سياست و قانون و
حقوق مدنی است مطالعه و بررسی و تحقيق شود.
علمای سياست و قانون نظام سياسی اسالم را بنام ( اصول اولیه ) ياد ميکنند و
عقيده برين دارند که نظام سياسی اسالم باساس قانون اساسی اسالم استوار
ميباشد و قانون اساسی اسالم که بعدا در مورد آن بحث مفصلتر خواهيم داشت
عبارت از مجموعۀ اصول و احکام ثابت ميباشد که در قرآن کريم و سنت نبوی
شريف تصريح يافته که بعضا قابل تأويل و اجتهاد نبوده و بعضا قابل اجتهاد
ميباشد  .مسائل سياسی ،قوانين و حقوق مدنی افراد در اسالم از جملۀ مسائلی
است که قابل اجتهاد بوده و در دائره اجتهادات بررسی می گردد  .صفحات
بعدی مسائل اجتهادی را در مسائل سياسی و ارگانهای دولتی تفصيل بيشتر
خواهد داد .
درموضوع و مسأله اينکه اسالم در مورد تشکيل دولت و نظام سياسی و حقوقی
آن چه ارشاد يا پيشنهاد می کند چند سؤال را برای مناقشه و بحث مطرح ميکنيم
و از البالی جوابات به اين سؤاالت آنچه را که ميخواهيم در مورد سياست و نظام
قانونی و حقوق مدنی اسالم تحقيق نمائيم باخوانندگان گرامی در ميان
ميگذاريم .

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

آيا اسالم فقط عقيده و دعوت به اصالح حال مردم است ؟ آيا اسالم تنها برای
قائم نمودن ياقائم ساختن ارتباط بين خالق و مخلوق است ؟ آيا اسالم تنها
ارتباط به آخرت دارد ؟ يا اينکه اسالم يک نظام شامل و کامل بوده غير قابل
تجزيه و تقسيم ميباشدو شامل امور دنيوی و اخروی است؟
در مورد دولت اسالمی و نظام سياسی و قانونی و حقوقی آن دو نظريه وجود
دارد :
نظريه اول برين استوار است که اسالم تنها يک عقيده نبوده يعنی فقط به عقيده
خالصه نشده بلکه شامل نظام کامل و شامل ومستقل سياسی و قانونی و
حقوقی و اقتصادی خاص بخود است و اگر مسائل سياسی و قانونی و اقتصادی
را از دائره اسالم بيرون سازيم در اين حالت آن اسالميکه حضرت خداوند سبحانه
و تعالی بر محمد صلی اهلل و عليه و سلم فرستاده نمی باشد بلکه يک دين جديد
غير از اسالمی است که خداوند برای ما توسط حضرت جبرئيل امين فرستاده.
نظريه دوم اين است که اسالم فقط دين و عقيده بوده ارتباط به مسائل دنيوی
ندارد و خداوند مسائل دنيوی را به انسانها گذاشته تا خود شان مطابق
خواهشات و ضروريات جامعه آنرا بسازند و وظيفۀ اسالم فقط اصالح اخالق
مردم و قائم نمودن رابطه بين خالق و مخلوق است و اگر اسالم را به مسائل
دنيوی وسياسی ارتباط دهيم قدسيت و پاکی اسالم را مورد سؤال قرار داده و
از يک نظام ديکتاتوری دينی که اساس آن حاکميت الهی است دفاع می نمائيم .
دونظريه فوق در حقيقت دو طرز تفکر و دو ايدلوژی فکری و سياسی معين را
نمايندگی ميکند  .هر دو مدرسه فکری امروز در بين محققين مورد بحث و
تحقيق ميباشد و پيروان هر دو مدرسه کوشش دارند تا از نظريات خود دفاع و
دالئل را برای اثبات نظريه خودتقديم کنند .درين تحقيق کوشش بعمل آمده تا هر
دو نظريه را به تمام امانت آورده و مناقشه می نمائيم و حکم نهائی را در روشنی
نظريات اصيل اسالمی به خوانندگان تقديم می شود .
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مفهوم اصطالح دولت در فرهنگ اسالمی
دکتور محمد عمارة در بحث خود مفهوم و اصطالح دولت را به عبارات ذيل بيان
ميکند :
( مفهوم واصطالح دولت در اسالم با مفاهيم آن در نظريات علمای غير اسالمی
و همچنان با فلسفه های سياسی قبل از اسالم و بعد از آن تفاوت کلی ندارد .
دولت در مفهوم سياسی يک مؤسسه مدنی بوده که انسان در ساختار آن سهم
دارد يعنی انسان آنراتأسيس ميکند  .در فرهنگ سياسی اسالم دولت نيز مدنی
بوده و مسلمانان در ساختار و تأسيس آن از تجربه و علوم انسانی استفاده
ميکنند  .تفاوت مهم و کلی در مفهوم و معنی دولت مدنی در فرهنگ و ثقافت
اسالم و غير اسالمی در آن است که مرجعيت قانونی در دولت اسالمی شريعت
و حاکميت در دولت قانون آسمانی ميباشد بدين لحاظ نظام سياسی اسالمی
نظريات سکيولريزم را در مسائل جدائی بين دين و دولت قبول ندارد).

7

استاد محمد عابد الجابری در تحقيق خود در مورد استعمال و استفاده از
اصطالح دولت در فرهنگ اسالمی می نويسد  ( :اصطالح دولت در عهد رسالت
و حتی عصر خلفای راشدين در فرهنگ اسالمی وجود نداشت  .در عهد اول
اسالمی يعنی درعصر خلفای راشدين و حتی در عهد خالفت اموی با اينکه
اموی ها بصفت يک نظام سياسی حکومت ميکردند اصطالح دولت در فرهنگ
سياسی بين مسلمانان مورد استفاده نبود و مسلمانان اسالم و دعوت اسالمی
را بمعنی و اصطالح دولت نمی شناختند.
در تاريخ سياسی اسالم برای اولين بار عباسی ها بعد از کاميبابی انقالب شان
و سرنگون ساختن نظام اموی کلمه يا اصطالح دولت را استفاده نمودند و گفتند
 ( :هذه دولتنا * اين است دولت ما )  .از قيام و رسيدن عباسی ها به کرسی حکم
اصطالح دولت  ،يک اصطالح سياسی در فرهنگ اسالم قبول و مؤرخين در
تحقيقات خود عصر اموی را نيز بنام دولت اموی ياد کردند.
 . 7الشرق االوسط عدد 1992 / 7/ 21 ، 4984
 . 8الشرق االوسط عدد 1996/ 1/ 24 ، 6266
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علمای تسنن تأسيس دولت و اقامت نظام سياسی را برای اداره ملت و کشور
اصلی از اصول دين ميدانند نه از جملِۀ اعتقادات و يا معتقدات دينی و عقيده
بر اين دارندکه اسالم تأسيس و شکل اداری دولت را به عهده مجتهدين و علماء
و متخصصين گذاشته است  .دکتور محمد عمارة در مسأله اعتقادی و دينی
دولت می نويسد  ( :ارکان اسالم پنج است که دولت در جمله آن نمی باشد  .اما با
اين هم دولت يا نظام سياسی ازجملۀ واجبات مدنی است که بدون تشکيل يا
تأسيس آن واجبات دينی عملی شده نمی تواند بعبارت ديگر واجبات دينی
تحقق نمی يابد مگر در سايۀ سلطۀ قانون  .خداوند سبحانه و تعالی در آيه 59
سوره النساء ميفرمايد :يأيها الذين آمنوا اطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول « .....ای
مؤمنان ! از خدا و پيغمبر ( محمد صلی اهلل عليه وسلم ) اطاعت کنيد » تا اين جا
آيه کريمه معنی دينی را دارد و  :و أولی األمر منکم « و کسانی را اطاعت کنيد
که از جملۀ شما صاحبان امر ( قدرت مشروع ) باشند » معنی سلطۀ سياسی را
افاده ميکند  .آيه کريمه نشان ميدهدکه اطاعت کردن از خداوند جل جالله و
رسول اش ما را از جمله مسلمانان می سازد و چون ولی امر از جملۀ خود ما
مسلمانان ميباشد بناء دولت ما دولت مدنی است با يک تفاوت که درنظام
ليبرالی  ،دولت ليبرال ضرورت است و در نظام سوسيالستی دولت
سوسيالستی ضرورت است ودر نظام اسالمی دولت اسالمی ضرورت ميباشد.
دکتورمحمد عمارة ادامه داده می نويسد :در عقيده ما مسلمانان دولت فرع
است نه اصل باين معنی که مسلمانان حق دارند در تشکيل و طرز اداره آن با هم
اختالف نظر داشته باشند و نبايداختالفات در مسائل سياسی را بدرجه کفر و
ايمان ارتقا داد يا رسانيد زيرا اختالفات در مسائل سياسی ممکن است در
صواب باشد و يا در خطا در حاليکه اختالفات در مسائل اعتقادی به کفر و
ايمان ارتباط دارد .در اصول اسالمی قاعده عمومی است که  :و ما اليتم الواجب
به فهو واجب * به آنچه واجب بواسطۀ آن اجرا و عملی شده نميتواند آن چيز
واجب است  9.يعنی چون قوانين اسالم تطبيق نميگردد مگر اينکه نظام سياسی

 . 9الشرق االوسط 1992 / 2 /25 :
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موجود باشد  ،پس تأسيس سلطۀ سياسی يا دولت در نظام سياسی اسالم از
جملۀ واجبات دينی برای تطبيق قوانين شريعت اسالمی ميباشد .
دکتوريوسف القرضاوی در مورد اينکه تأسيس دولت از جمله امور اعتقادی در
اسالم نيست توضيحات بيشتر را ارائه ميکند و می نويسد  :کسانيکه تصور
نموده اند که جامعه اسالمی با تمام صفاتی که دارد ممکن است بدون دولت و
حکومت اسالمی يا نظام سياسی اسالمی بوجود آيد دو اشتباه را مرتکب می
گردند :


اين گروه درک نکرده اند که حکم يا حکومت در اسالم از جمله فرائض در دين
اسالم است و در نظام سياسی اسالم  ،دين و دولت رابطۀ مستقيم و غير
قابل جدائی وانفصال و تقسيم را دارد .



قيام جامعه يا ساختن جامعه اسالمی بدون دولت اسالمی و حکومت
اسالمی و در سايه نظام سکيولری و کمونستی و سائر ايدلوژی های معاصر
غير ممکن است.

10

القرضاوی که نظريات علما را در اين مبحث می آورد دولت را در نظام اسالمی
از جمله فرائض دين معرفی ميکند که در اصطالح اسالمی عدم قيام دولت يعنی
عدم اجرائی فرضی از فرائض دين بحساب ميآيد .اصطالح فرض در تعريف و
تشکيل دولت أهميت فقهی مسأله دولت را افاده ميکند .
علمای تشيع خصوصا اماميه چنانکه الشهرستانی نظريات شانرا به تفصيل
آورده  ،دولت و امامت را اصلی از اصول دين ميدانند و موضوع دولت را داخل
عقايد بررسی ميکنند در اين صورت امامت را که به پايه دولت استوار است در
دائره کفر و ايمان مورد بحث قرار داده و منکر آنرا خارج از ملت اسالم ميدانند.
عقيده در مذهب شيعه به پنج اساس استوار می باشد  :توحيد ،نبوت  ،معاد ،
عدل و امامت  11.در حاليکه علمای تسنن موضوع دولت  ،حکومت و امامت را
 . 10القرضاوی  ،الحل اسالمی فريضة و ضرورة  ،ص 74
 . 11فضل غنی مجددی  ،مطالعۀ تمهيدی در فقه حنفی و جعفری  :توافق و تفاوت  ،طبع دوم ص
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در دائره مصلحت امت بررسی نموده و مسأله دولت و امامت را در جمله امور
عقايدی مورد بحث نميدانند .
دکتور برهان غليون در تحقيق خود تحت عنوان ( نقد السياسة  :دولة و الدين )
در فصل  :اسالم شکل واحد دولت را معرفی نميکند  .او در مورد دولت می
نويسد :
دولت ،مؤسسه ای است که به هدف حل مشکالت مردم تأسيس ميشود و دولت
اسالمی به معنی دولت الهی و تمثيل کننده اراده خداوند و در خدمت او تعالی
نبوده بلکه دولت مسلمين ميباشد و مسلمانان که در اصل بشراند در تشکيل و
تأسيس آن نقش اول و اساسی را دارند و ممکن است مسلمانان در تأسيس آن در
صواب و يا در خطا باشند .
مسلمانان  ،جماعت مدنی را تشکيل ميدهند و در زندگی مصلحت و منفعت
مادی را دارند و به طبيعت بشری که دارند در مسائل زندگی نقصان را
نيزميداشته باشند يعنی از نقصان دور نمی باشند .
به معنی ديگر دولت اسالمی  ،دولت دينی نبوده به اين معنی که اسالم نظريه
ثابت را در مسأله حکم وحکومت داری نگذاشته و اگر اسالم نظريه ثابت را در
نظام سياسی و اداری معرفی ميکرد در اين صورت فکر تجديد اداری قابل بحث
نمی بود و نظام سياسی اسالم بصورت کل نظام جامد و غير قابل تجديد و تغير
ميبود .
جامعه بشری هميشه در حالت تغير و تبديل است و اسالم تغير و تجديد را برای
جامعه بشری و نظام دولتی و سياسی قبول دارد و تغير را منحيث يک اصل
قبول شده می پذيرد و ميداند  .اسالم اين مسأله يعنی تشکيل دولت و نظام
سياسی را به اجتهادات دانشمندان و متخصصين در علوم اجتماعی و حقوقی
وسياسی و مسائل تربيوی و فکری امت گذاشته و اسالم مسلمانان را مکلف به
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ساختار و تشکيل نظام اساسی در دولت به اساس عقل و فهم سياسی شان
12

نموده.

علمای اسالم که از مذاهب مختلف اسالمی پيروی ميکنند با تمام تفاوتهای
مذهبی که دارند در تشکيل و تأسيس دولت و ساختار سياسی آن با هم متفق
النظر اند و تأسيس دولت را از جمله ضروريات اسالمی ميدانند  .برای توضيح
اين مطلب بحث و تحقيق در آراء و نظريات علمای کرام مفيد ميباشد و از
البالی نظريات و آراء دانشمندان اسالمی ميتوانيم مطلب را بهتر درک نمود .

ضرورت تشکیل دولت در اسالم
قبل از اينکه در مورد ضرورت تشکيل دولت در اسالم بحث را آغاز نمود الزم
ديده ميشود در مورد اينکه آيا دعوت به اسالم أهميت بيشتر دارد و يا تأسيس
دولت اسالمی ? به عبارت ديگر آيا أهميت دعوت در عقيده اسالمی مقدم تر
است يا تأسيس دولت ؟
در مورد نظريه فوق يعنی دعوت مقدمتر از دولت يا دولت مقدمتر از دعوت دو
مدرسۀ فکری در اسالم وجود دارد .
مدرسۀ فکری اول که دولت و تشکيل آنرا از اولويت در نظام اسالمی ميداند
بعبارت ديگر تشکيل دولت را مقدمتر از دعوت ميداند .علمای اين مدرسه
برای اثبات نظريه شان داليلی زيادی را ارائه ميکنندکه در اين مبحث بعضی
نظريات شانرا می آوريم ولی نخست در مورد نظريه دعوت مقدمتر است از
دولت  ،نظريات علمای اين مدرسه را بررسی می نمائيم .
دعوت به اسالم با أهميت تر است يا تأسيس نظام سياسی و دولت :
اصحاب و پيروان مدرسۀ ( دعوت با اهميت تر و اولتر از دولت ) باين عقيده
اند که تأسيس دولت بسيار مهم و با أهميت ميباشد ليکن در ترتيب و اساس بعد
از دعوت به اسالم ميآيداز نظر اين گروه يا دسته از علماء دولت فقط و فقط

 . 12الشرق االوسط 1992 /6 / 4
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وسيلۀ برای تحقق بخشيدن دعوت است تا نمونۀ از جامعه اسالمی فاضل و
عادل تشکيل گردد .
اصحاب اين مدرسه به اين عقيده اند که اسالم نازل نشده تا حکومت و يا
حکومات را اساس بگذارد و يا تشريعات وقوانين را تطبيق کند بلکه رسالت
اسالم شاملتر و بزرگتر است  .رسالت اسالم هدايت و زنده وبيدار کردن ضمير
انسان ميباشد تا در سايه هدايت و ضمير زنده هر انسان حکومت و دولت
اسالمی را در داخل نفس خود تأسيس کند تا در نتيجۀ آن مردم به صراط مستقيم
نزديک تر وحالت جامعه بهتر شود  .در عقيده اين دسته از دانشمندان اصالح
حال مردم  ،تشکيل و تأسيس دولت و حکومت اسالمی را آسان و ساده تر
ميسازد .
اصحاب و پيروان اين مدرسه اعتقاد برين دارند که عجله کردن يا عجله داشتن
در تأسيس دولت و سلطه سياسی از طرف جماعت بزرگی از مسلمانان که
اسالمی فکر ميکنند و در فرهنگ سياسی امروز بنام (اسالم سیاسی ) ياد می
شوند با اهميت تر از عنايت و توجه ای اسالم در مسائل اجتماعی ( اسالم
اجتماعی ) ميباشد به معنی ديگر در نزد پيروان تشکيل دولت قبل از دعوت و
اصالح حال مردم  ،عمل سياسی اسبقيت نسبت به عمل تربيوی و اجتماعی
دارد.
استاد فهمی هويدی که نظريات اصحاب اين مدرسه را می آورد و خود نيز از
نظريات شان حمايت و پيروی ميکند موضوع را به شکل دقيق و علمی بحث
بيشتر نموده و برای وضاحت دادن موضوع مثالهای ذيل را می آورد:
عصر عباسی دوم  ،دولت اسم اسالمی را داشت ليکن از ناحيه ثقافت و فرهنگ
و دانش نمونۀ خوبی از اسالم نبود و تنها باسم اسالم حکومت کردن و عدم تطبيق
قوانين اسالم بصورت صحيح آن سبب شد که خالفت عباسی در مقابل حمالت
تاتار و مغول سقوط کند .
فهمی هويدی ادامه داده می نويسد قيام دولت تنها زير نام اسالم مانند دولت
عباسی در عهد دوم آن است وفقط شعار اسالم را بلندکردن و از مبادی و قيم
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اسالم دور بودن و فاصله داشتن است  .بلند کردن اين شعار يعنی شعار اسالمی
را بلند کردن و به اسالم صحيح حکومت نکردن سبب سعادت مسلمانان نخواهد
شد  .بهتر است که نخست جامعه اسالمی را تأسيس و ساخت و جامعه اسالمی
قادر ميشود تا دولت اسالمی را تأسيس نمايد .اصالح حال جامعه بايد از پائين
شروع گردد نه از باال به اين معنی که اوال بايد مردم را ساخت و بعد از آن دولت
راتأسيس کرد و تجربه نيز نشان داده که قيام دولت اسالمی بدون مسلمانان
13

صالح و با تقوی و با تربيت نتيجه خوب نداده.

اصحاب اين مدرسه از نظريات سياسی حسن البناء در تشکيل دولت وحکومت
پيروی می نمايند  .حسن بناء باين عقيده بود که اول بايد ملت اصالح شود و
دعوت به اسالم و اصالح حال امت قبل از تأسيس دولت باشد او (البناء ) به
پيشنهادات اعضای جماعت اخوان المسلمين برای انقالب و سرنگون کردن
نظام فاسد سياسی در مصر تسليم نشد و قول و نظر خود را اينطور بيان کرد :
شما ملت را تربيه اسالمی کنيد و اگر ملت تربيه اسالمی صحيح يافت يا شما را
انتخاب ميکنند و يا بهتر از شما را.

14

تجربه سياسی احزاب جهادی افغانستان نيز نظريه تربيوی و اجتماعی اسالم را
نسبت به تشکيل دولت و نظام سياسی ثابت ساخت و يگانه سبب شکست و
ناکامی احزاب اسالمی را در افغانستان در عدم تربيه اسالمی بعضی از اعضای
احزاب اسالمی و همچنان عدم آماده بودن ملت برای تشکيل و قبول دولت
اسالمی بود  .طرفداران تأسيس نظام اسالمی و تشکيل حکومت اسالمی و
تطبيق شريعت اسالمی در افغانستان مسأله تربيت اسالمی را نا ديده گرفته
بودند و تأسيس دولت اسالمی را مقدمتر از تربيت امت ميدانستند .

احتیاج اسالم به دولت یا ضرورت تشکیل دولت در اسالم
علمای مدرسه ای فکر تشکيل دولت قبل از دعوت باين نظريه اند که اسالم
بدون تشکيل دولت معنی و مفهوم ندارد  .قرآن کريم و سنت نبوی و اجماع
 . 13المجلة  ،عدد 1995/1/7 ، 777
 . 14االخوان المسلمين  ،داکتر ريتشارد صفحه 417
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صحابه امر به تشکيل نظام سياسی در چوکات دولت ميکنند اين گروه آيات
متعدد را از قرآن کريم برای اثبات نظريه خود می آورند و باين عقيده اند که قرآن
و سنت و اجماع ضرورت تأسيس دولت را حتمی می داند .
استاد محمد عابد الجابری در تحقيق خود بنام ( السياسة للتجربة التاريخية
لألمة ) تحت عنوان « :الدين والدولة و تطبيق الشريعة » می نويسد :
تجربه سياسی در فقه سياسی خصوصا در مذهب تسنن رابطه بين دين و دولت
را واضح نمی سازد  .غياب يا نبودن و عدم نصوص صريح و واضح در قرآن و
سنت که اشاره به اداره دولت و شئون حکم باشد معنی آن اين نيست که اسالم در
مجموع به مسأله حکم چيزی نگفته و سکوت کرده  .اگر به تجربه های تاريخی
دقت عميق ترشود خصوصا عصر نبوت را مطالعۀ دقيق نمائيم مالحظه می
شودکه دعوت محمدصلی اهلل عليه وسلم در زمان خود نبی صلی اهلل عليه وسلم
از دعوت به دولت تبديل شد و مسلمانان بعد از رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
دولت اسالمی را حفظ نمودند و دليل مسلمانان صدر اسالم برای حفظ دولت
اين بود که دولت يک ضرورت برای حفظ دين و دفاع از سرزمين اسالم است .
قرآن  ،سنت و حديث اصول اخالقی را در رابطه به احکام و نظام حکم اسالمی
بيان و روشن ميسازد مانند :شوری  ،امر به مشوره در تمام مسائل زندگانی مردم
 ،بر قرار ساختن عدالت اجتماعی  ،رعايت فقراء و مساکين  ،حج  ،زکاة  ،تطبيق
حدود شرعی  ،جنگ  ،صلح و عقد معاهدات تجارتی و سياسی و غيره که
تطبيق عملی همه مسائل ذکر شده از مسلمانان و اسالم ميخواهد دولت داشته
باشند در غير آن تمام مسائل زندگی غير قابل تطبيق عملی می باشد و به عبارت
ديگر قوانين اسالمی و حقوق مدنی و سياسی که اسالم تدوين و معرفی نموده
از اجراء باز می ماند بدليل اينکه اجرای قوانين اسالمی بدون دولت اسالمی و
سلطۀ سياسی غير عملی است .
زعمای سياسی در صدر اسالم و خصوصا در عصر خلفای راشيدين اکثر آنان
علماء و فقها بودند بدين ترتيب صفت مجتهد بودن و سياسی بودن را جمع می
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نمودند در حاليکه که اين صفت يعنی صفت مجتهد بودن در زعيم سياسی يا
زعامت سياسی بعد از خلفای راشدين و صحابه بطور عموم مورد بحث نبود .
فقيه معروف اشعری اندلسی ابوبکر بن عربی نظريه جديد فقهی که عبارت از
جمع بين علم ( علم دين ) و رياست يا زعامت سياسی را به جامعۀ علمی پيش
نمود  .خالصۀ نظريه جديد عبارت از اين بود که زعماء و امراء ( زعامت سياسی
) بايداز فقهاء در امور دولت مشوره گيرند  .عالمه اشعری در تفسير اولی امر
که در آيه مبارکه آمده اعتقاد دارد که معنی آن زعامت عسکری و سياسی و
علمی است.

15

شهيدعبدالقادر عودة يکی از معروفترين قانون دان معاصر اسالمی در کتاب
معروفش بنام ( التشريع الجنائی االسالمی) در مورد ضرورت دولت می نويسد:
شرط اول تطبيق قوانين اسالمی تشکيل دولت و نظام سياسی می باشد  .عوده
معتقد است شريعت اسالمی زمانی قابل تطبيق و اجراء ميباشد که مسلمانان
دارای سرزمين خاص و نظام سياسی مستقل باشند  .باساس همين قاعده فقهی
علماء از صدر اول اسالم تا امروز تطبيق شريعت اسالمی را در سرزمينی که
بدست مسلمانان نيست اجازه نمی دهند حتی اگر مسلمان نيز مرتکب گناهی
شودکه باساس شريعت حد بااليش تطبيق گردد  ،حدود شرعی بااليش تطبيق
نمی گردد تا اينکه به دار اسالم عودت نکند زيرا معصوميت در جهان اسالم
باساس اسالم است و جای که اسالم نيست معصوميت مال نيز نيست .
دکتور يوسف القرضاوی در کتاب خود بنام ( الحل االسالمی « فريضة و
ضرورة») تحت عنوان  :ضرورت دولت اسالمی می نويسد :
شروط قيام اسالم و تشکيل جامعه اسالمی را می توان به نقاط ذيل خالصه
نمود :


موجوديت ساحۀ جغرافيوی يا زمينی که در آن دولت اسالمی و يا نظام
اسالمی قائم شود .

 . 15الشرق االوسط  ،عدد 1996/1/26 ، 6268
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ملت که بنام أمت اسالمی ياد ميشود .



قانون .

پس جهت قيام نظام اسالمی تأسيس و تشکيل دولت يا نظام سياسی يک
ضرورت اسالمی می باشد .
کسانيکه خيال و تصور دارند که جامعه اسالمی با تمام صفات و خصوصيت
های که دارد ميتواند بدون حکومت يا دولت اسالمی باشد اشتباهات ذيل را
مرتکب ميشوند :
الف ) نمی دانندکه حکم  ،فرضی از فرائض در دين اسالم است و در نظام سياسی
اسالم  ،بين دين و دولت رابطۀ مستقيم و غير قابل تجزيه و تقسيم است .
ب) ساختن و قيام جامعه اسالمی بدون حکم اسالمی مثل ساختارنظامهای
سياسی که اشخاص بدان معتقد اند مانند نظام سکيولری و کمونستی و سائر
ايدلوژی های معاصر غير ممکن ميباشد.

16

فقهای قديم و معاصر در اولويت تشکيل دولت در اسالم به اين نظر و عقيده اند
که  ،جهت تطبيق قانون و قيام يا عمل نمودن به شعائر دينی و عبادات تشکيل
دولت ضرورت است و قيام شعائر و ادای عبادات ممکن نيست که بصورت
حقيقی آن انجام گردد مگر درسايۀ دولت اسالمی .
اقامت نماز  ،جمع زکاة تطبيق حدود شرعی  ،فرضيت جهاد بدون تشکيل و
تأسيس دولت نا ممکن است .
بطور مثال اگر کسی قصدا نماز را ترک کند  ،اسالم ولی امر مسلمين را امر
ميکند که او را دعوت به ادای نماز کند و اگر اباء ورزيد از حق ولی امر وقاضی
مسلمين است تا شخص را مجبور به ادای نماز سازند و اگر دعوت به نماز را رد
کرد بايد زندانی شود .

 . 16القرضاوی « الحل االسالمی فريضه و ضرورة » صفحه 74 :
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جمع زکات يکی از وظايف عمده دولت است  .در نظام اداری دردولت اسالم
عاملين زکات يعنی کسانيکه زکات را جمع ميکنند از جملۀ مامورين رسمی
دولت ميباشند و قرآن کريم حضرت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم را در سوره
التوبه آيات يکصد و سه امر به جمع زکات ميکند  ( .خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم و تزکيهم بها و صل عليهم إن صالتک سکن لهم و اهلل سميع عليم ) از
اموال آنان صدقه ای بگير تا به وسيله آن پاک و پاکيزه شان سازی و بر ايشان دعا
کن زيرا دعای تو بر ايشان آراميشی است و خدا شنوای دانا است .
اعالن رمضان و عيداز وظائف امام يا رئيس دولت ميباشد  .تنظيم حج از وظائف
دولت در اسالم است و امور فوق ممکن نيست در جامعه اسالمی بصورت منظم
انجام يابد مگر در سايه دولت اسالمی و سلطه قانونی .17
متکلمين يا علمای کالم ( علمای عقايد ) نظريات متفاوت و مختلف را در
مورد أهميت دولت و امامت که رياست دولت است می آورند که ميتوان نظريات
ايشانرا به نقاط ذيل خالصه نمود :


امامت در جامعه اسالمی فرضی از فرائض و رکن از ارکان دين است .
الشهرستانی می گويد که در نزد شيعه اماميه تعيين امام يک قضيه
مصلحت نبوده که عامۀ مسلمانان در آن حق تصرف را داشته باشند بلکه
اصل امامت از اصول دين است و در عقيده شيعه اماميه امامت و تأسيس
دولت رکنی از ارکان دين بوده و ممکن نيست که رسول اکرم صلی اهلل عليه
وسلم آنرا نا ديده گرفته باشد و اين امر را به امت تفويض کرده باشند و
حضرت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم بعد از خود حضرت علی را به امامت
تعيين فرمودند .



گروه دوم عقيده برين دارندکه تعيين امام در دولت اسالمی واجب نيست
اگر مسلمانان قادر باشند که امام عادل را بدون خونريزی و فتنه و جنگ
تعيين نمايند بهتر است .

 . 17القرضاوی  ،الحل االسالمی  ،صفحات 80 ، 79 ، 78
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گروه سوم که رأی اهل سنت وجماعت و اکثريت معتزله را انعکاس ميدهد ،
امامت را واجب ميدانند ليکن به اساس اختيار آزاد و بيعت نه به نص يعنی
به ( امر قرآن و سنت ).

18

علمای که از نظريه تأسيس دولت و سلطه سياسی حمايت ميکنند ،دليل خود را
از عصر نبوت خصوصا بعد از هجرت ميآورند و عقيده برين دارند که عصر مکه
 ،عصر دعوت بود و مسلمانان قدرت تأسيس دولت را نداشتند اما در هفته اول
بعد از هجرت در مدينه رسول اکرم صلی اهلل و عليه و سلم اعالن از دولت جديد
نمود  .نظريه اين گروه از علمای کرام را در مراحل تأسيس دولت اسالمی در عهد
نبوت به تفصيل بيشتر ميآوريم ليکن قبل از آن به سراغ مخالفين قيام دولت
اسالمی ميرويم تا نظريات اصحاب اين مدرسه را مطالعه و بررسی نمائيم و
اسباب ترس و خوف شان را از قيام دولت اسالمی بصورت صحيح بدانيم .

مخالفین قیام دولت اسالمی
مخالفين تأسيس يا قيام دولت در اسالم را دو گروه تشکيل ميدهند :
گروه اول راغير از مسلمانان می سازنداين گروه يا طبقه در اصل و اساس به
اسالم بصفت قانون و نظام سياسی اعتراف ندارند و حتی دين اسالم را بصفت
دين آسمانی قبول نداشته دين اسالم را دين ساخته و بافته سيدنا محمد صلی
اهلل عليه وسلم ميدانند  .کشور های اروپای مسيحی از قديم الزمان عليه دولت
اسالمی و شريعت آن با مسلمانان تحت شعار صليب جنگ ها را آغاز نمودند که
در تاريخ اسالمی و اروپائی بنام جنگهای صليبی يا جنگهای مقدس ياد ميشود.
در سه قرن گذشته کشور های غربی و متحدين شان و صهيونيست ها اکثر کشور
های اسالمی را اشغال و قوانين اسالمی را به قوانين مدنی غربی تبديل نمودند.
در عصر حاضر غربی ها علنا عليه نظامهای اسالمی جنگ را اعالن نموده و
بصراحت ميگويند که نظام سياسی اسالمی را قبول ندارند و تجربه نشان می
دهد در هر کشور اسالمی که طرفداران فکر اسالمی و حاميان تطبيق شريعت
اسالمی انتخابات را بشکل ديموکراسی بدست می آورند حکومت شان از طرف
 . 18الشرق األوسط  ،عدد  6267تاريخ 1996 / 1 / 25
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کشور های غربی برسميت شناخته نشده و توسط انقالبات عسکری سقوط داده
می شود بطور مثال حکومت انتخاب شده بصورت ديموکراسی و رأی آزاد مردم
در الجزائر  ،فلسطين  ،سودان  ،موريتانيا و صوماليه  ،دولت مالی  ،تونس ،
مصر  ،ليبيا و غيره.
گروه دوم از جمله مسلمانانی اند که تحت تأثير فلسفه های غربی رفته و به
تأسيس و تشکيل دولت و نظام سياسی باساس شريعت اسالمی مخالفت دارند
و بشدت عليه کسانيکه دولت را باساس شريعت ميخواهند مبارزه ميکنند و
دولت اسالمی را دولت ديکتاتوری زير نام دينی می دانند مانند دولت مسيحی
قرون وسطی و عقيده برين دارند که تطبيق شريعت اسالمی و نظام اسالمی مانع
آزادی های فردی وخصوصا مانع پيشرفت نهضت نسوان می گردد و مردم در
حالت تطبيق نظام اساسی اسالم از ترقی و تعالی و آزادی های سياسی محروم
می شوند .
در بين اين دو گروه  ،نظريات گروه اول را مورد بررسی و تحقيق قرار نمی دهيم
زيرا پيروان اين نظريه در اساس به اسالم بصفت دين اعتراف ندارند و ممکن
نيست با اين گروه به نتيجه برسيم زيرا در تحقيقات و مناقشه زمانی انسان به
نتيجه ميرسد که در اصل مبادی و مرجعيت اتفاق نظر و تقارب و نزديکی فکری
موجود باشد .
گروه دوم که خود را مسلمان معرفی ميکنندنظريات شان برای ما اهميت بيشتر
دارد لذا در اين تحقيق خالصۀ نظريات اين گروه را آورده و مناقشه علمی می
نمائيم .
گروهی از مسلمانان که از فلسفه مادی و عقيدۀ سکيولريزم پيروی ميکنند از
قيام دولت اسالمی ترس دارند و عقيده دارند که دولت اسالمی يعنی دولت
دينی يعنی حکومت کردن باسم دين و به نمايندگی ازخداوند .اين گروه همچنان
عقيده دارد که حکومت باسم دين ديکتاتوری دينی را بوجود ميآورد چنانکه در
اروپا قبل از انقالب فرانسه موجود بود .
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گروه مخالف قيام دولت تحت شعار اسالم و تطبيق شريعت اسالمی در زبان
عربی بنام ( علمانيون ) ياد ميشود  .اين گروه در کشور های اسالمی فعاليتهای
فوق العاده زياد در ساحۀ تحقيقات دارند و در حکومت های کشور های اسالمی
مناصب بزرگ را اشغال نموده اند به عبارت ديگر مقام عالی را در دولت دارند.
گروه مخالف قيام دولت اسالمی باين عقيده اند که اسالم فقط دين بوده و رابطه
بين خالق و بنده ميباشد و اسالم هيچ نوع رابطه و عالقه با نظام سياسی و
ارگانهای دولتی ندارد و اگر اسالم را ارتباط به نظام سياسی داد گروهی بنام
اسالم سياسی زعامت را بدست گرفته ،ديکتاتوری دينی جای آزادی و
ديموکراسی را ميگيرد و مردم خصوصا زنان و طبقه ای تعليم يافته از حقوق
سياسی و مدنی محروم ميشوند  .در نظر اين گروه مسائل سياسی و اقتصادی
و طرز اداره و حکومت و ثقافت از جمله مسائل انسانی بوده و نبايد بوسيلۀ قوه
خارجی (خداوند) تنظيم شود  .مسائل عبادات و آزادی عقيده در نظام غير دينی
بهتر تر است با مقايسه با نظام دينی زيرا در زير نظام حکومت باساس دينی
زعامت دينی يا رجال الدين مردم را به عباداتی امر ميکنند که از دين نيست . 19
مخالفين قيام دولت اسالمی باساس احکام سياسی اسالم ،موضوع قيام و
تأسيس دولت اسالمی را مورد بحث و مطالعه قرار داده و همچنان يک سلسله
نشرات بزرگ را نيز به چاپ رسانده اند که مهمترين اين نشرات تحت اسم ( :
المواجهة و التنوير ) که در زبان دری ميتوان بنام (مقاومت و روشنی ) آنرا
ترجمه نمود .
شيخ علی عبدالرزاق که محور و مرکز اساسی اين فکر را تشکيل ميدهد در
کتاب معروف خود بنام ( اإلسالم وأصول الحکم ) مبارزه و جنگ علنی را عليه
کسانيکه دعوت به تطبيق حکم خدا ميکنند اعالن نموده می نويسدکه دعوت

 . 19ندوة التطرف السياسی الدينی  ،مجلة فکر  ،العدد  8صفحات  102 – 101و همچنان
مشکالة الغلو فی الدين  ،عبدالرحمن بن معال  ،صفحات 1101 ، 1100
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به خالفت اسالمی يک موضوع دينی محض بوده و ارتباط به سياست ندارد و
کسانيکه خالفت اسالمی را مطالبه دارنددر حقيقت بازی سياسی ميکنند .

20

نويسنده معروف مصری غالی شکری در کتاب خود بنام ( من الحق اإللهی إلی
العقد االجتماعی ) ( از حق الهی تا عقد يا قرار داد اجتماعی ) مبارزه وزحمت
کشی مردم را در تغيير نظام حکومت مصر که نظام ( تيوکراسی  ،ثيوقراطی )
بود و حاکم يا زعيم به موجب حق الهی و دينی حکومت ميکرد و به نظام
ديموکراسی که حاکم به نيابت يا وکالت از طرف ملت و مقيد به قانون و به
مشوره مجلس شورای ملی است تمجيد نموده از تشکيل و قيام دولت باساس
دين مخالفت جدی خود را اعالن ميکند و می نويسد که مداخله دين در شئون
دولت مردم را در حيرت و بی سرنوشتی شديد قرار ميدهد. 21
نويسنده معروف حسين احمد أمين در کتابش بنام (االجتهاد فی اإلسالم) نظريه
تغيير در مسائل و مفهوم عقيده و احکام و اساسات اسالم را تحت اسم و عنوان
اجتهاد پيش ميکند و می نويسد ( :اين يک واقعيت است که مفهوم اعتقادات
و مبادی در هر دين به حالت اولی خود باقی نمی ماند. 22
دکتورصفوت حسن لطفی  ،دکتور محمد عبدالعظيم علی و جالل يحيی کامل
در کتاب های شان در موضوع  ( :تطبيق الشريعة اإلسالمية بين الحقيقة و
شعارات الفتنة ) مخالفت شانرا از تطبيق حدود اسالمی بيان داشته و ترس و
خوف شانرا از تشکيل و قيام دولت اسالمی باساس شريعت ابراز می نمايند
اينان عقيده برين دارند که حد زنا و ردت ( کفر بعد از ايمان ) از جمله حدود
شرعی نبوده بلکه از جملۀ اجتهادات ميباشدکه قابل قبول و رد است .
نويسندگان بزرگ که مخالفت شديد عليه تشکيل نظام و دولت اسالمی دارند
و کتابهای شان تحت عنوان ( المواجهة و التنوير ) به طبع رسيده به مهارت زياد

 . 20فرج فودة  :التطرف السياسی الدينی بحث مقدم لمؤتمر قضايا الساعة األمنية تحت المهجر،
يونية  1978م صفحات 22 – 21
 . 21فرج فودة  :التطرف السياسی الدينی ،ص  19و همچنان مشکلة الغلو فی الدين  ،ص 161
 . 22مرجع سابق  ،ص 25
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مردم را متوجه نظريات خود ساخته و آيات قرآنی و احاديث نبوی را به ترتيبی
تفسير می نمايند که جوانان مسلمان که معلومات و ثقافت اسالمی شان محدود
است تحت تأثير نظريات شان رفته و ال شعوری و بدون مطالعه و معلومات از
نصوص اصلی اسالم تحت تأثير نظريات سياسی و نظريه عدم تشکيل دولت در
اسالم رفته و ممد حمايت کننده گان نظريات مخالفين تشکيل نظام سياسی به
اساس و روش اسالم می شوند .در بين اين گروه از دانشمندان که مخالف نظريه
سياسی در اسالم می باشند  .دکتور فرج فودة محور اساسی فکر مقاومت عليه
قيام دولت اسالمی را تشکيل می دهدو معلومات داشتن به نظريات او برای
جوانان کشورما مفيد است  .در اين جا به صورت خالصه بعضی نظريات دکتور
فودة را می آوريم .
دکتور فرج فوده عقيدۀ گروه از مسلمانان را که مخالفت شديد برای تشکيل
دولت اسالمی و تطبيق شريعت اسالمی دارند در کتاب خود بنام ( قبل
السقوط) اين طور بيان ميکند  :قيام دولت اسالمی يعنی قيام دولت دينی و
تطبيق شريعت اسالمی معنی آن دولت و نظامی است که از جانب خداوند تعيين
ميگردد و قانون آن شريعت بوده و زمامداران آن معصوم می باشند و تنها ايشان
حق تفسير و تطبيق شريعت را دارند که دراصطالح سياسی اين طرز حکومت
بنام حکومت « تيوکراسی » ناميده می شود و اين نوع دولت و حکومت تحت
اداره و نظر و اشراف و سرپرستی رجال الدين می باشدمانند حکومت اسالمی
در ايران. 23
دکتور فرج فودة در مناقشه اش در مورد دولت اسالمی نظريات گروه مخالف
تأسيس دولت اسالمی را بصراحت بيان ميکند و در جواب سؤالی که از طرف
حاضرين و اشتراک کنندگان در کنفرانس تحت عنوان  ( :مناقشه در مورد غلو و
سي است دينی ) بود می گويد  :جناب دکتور فرج فودة شما چرا تطبيق شريعت
اسالمی را قبول نداريد؟ دکتور فودة جواب ميدهد :

 . 23مجلة فکر عدد  8ديسمير  ، 1985صفحات 74 – 83
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( من ضد تطبيق شريعت اسالمی هستم چه بشکل فوری آن و يا بشکل قدم بقدم
آن يعنی در مراحل مختلف ،زيرا تطبيق شريعت اسالمی مقدمۀ برای تأسيس
دولت د ينی ميباشد و کسيکه دولت دينی را قبول دارد باين معنی است که
شريعت اسالمی را قبول دارد و کسيکه دولت دينی را رد ميکند در حقيقت
تطبيق شريعت را نفی ميکند . 24دکتور العشماوی در همين مورد می نويسد:
سياست جزء از دين نيست و شناخت اسالم بصفت دينی که در آن سياست است
يک فهم غلط و از افکار جاهليت ميباشد .25
العشماوی مانند فودة اسالم را بصفت دينی که توأم با سياست آميخته باشد
نمی پذيرد و بشدت سياست را که اساس تشکيل و تأسيس يک دولت است از
اسالم جدا ميسازد و عقيده برين دارد که تأسيس دولت اسالمی که قانون آن
شريعت باشد هيچ تفاوت از نظام سياسی قرون وسطی مسيحی ندارد  ،نظامی
که توسط رجال الدين اداره و به حق الهی حکومت ميکردند .
استاد شلبی العيسی در کتاب خود تحت عنوان «العلمانية و الدولة الدينية» در
مورد حکومت ودولت در جهان دو نوع حکومت و دولت را معرفی ميکند :
اول دولت سکيولری ،دوم دولت دينی يا دولت رجال الدين .از نظر فالسفۀ اين
مدرسه دولت اسالمی در مقابل دولت ال دينی سکيولری قرار داردکه دولت ال
دينی سکيولری ،دولت ديموکراسی و دولت دينی ،دولت ديکتاتوری و
استبدادی است. 26
دکتور طه حسين در کتاب خود بنام ( الفتنة الکبری ) که استاد محمد شفيق
وجدان آنرا بزبان دری بنام ( آشوب بزرگ ) ترجمه نموده می نويسد  :برخی از
ظاهر بينان گمان می برند که نظام دولت اسالمی درين مدت کوتاه يک نظام
تيوکراسی بوده و قبل از همه اعتماد و اتکاء بر دين داشت  .از طرف ديگر چون

 . 24عبدالرحمن بن معال اللويحق  ،مشکلة الغلو فی الدين فی العصر الحاضر جلد دوم ،ص 588
و همچنان أحمد جودة  ،حوارات حول الشريعة ص 15 – 14
 . 25الخالفة اإلسالمية  ،ص  82و مشکلة الغلو جلد  2ص 588
 . 26القرضاوی  ،بينانة الحل االسالمی  ،صفحات  57و 58
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دين درين سرزمين مخصوص بحيث يک دين سماوی معرفی و نامزد شده بود
بناء طرفداران نظريۀ فوق ادعا دارند که دولت اسالمی درآن عصر در تمام امور
اجرائی خود دست کمک را بسوی خالق يگانه دراز نموده درين زمينه بمردم کدام
حيثيتی را قايل نبود و اين چيز را از صالحيت مردم نميدانست که در پيشبرد
امور با دولت همدست شده و در اجراآتش سهيم باشند و حق نداشتند که اجراآت
دولت را انتقاد نموده راجع بخوب و بد چيزی اظهار نمايند.27
مهمترين دليلی که دانشمندان مخالف تأسيس دولت اسالمی و يا قيام حکومت
به اساس قوانين اسالمی می آورند در مسأله حاکميت الهی خالصه ميشود و
ترس شان از تأسيس دولت اسالمی نيز موضوع حاکميت الهی در زمين است و
عقيده برين دارند که حاکميت الهی در زمين تطبيق نميشود مگر از طريق رجال
الدين و رجال الدين خود را نمايندگان حقيقی خداوند در زمين می دانند .
جهت تحقيق بيشتر در مورد و روشن نمودن اصل حاکميت الهی الزم ديده
ميشود تا در موضوع حاکميت الهی نظريه علمای اسالمی را بيآوريم تا برای
خوانندگان گرامی اصل حاکميت الهی در زمين واضحتر باشد و در روشنی آن
نظريات دانشمندان و فالسفۀ مخالف حاکميت الهی در زمين که در عصر حاضر
از هر وقت ديگر مورد بحث است مطالعه شود و همچنان برای جوانان عزيز
معلومات ابتدائی در مسأله حقيقت حاکميت الهی داده باشيم .

حاکمیت الهی در زمین ( حاکمیت خداوند در زمین )
مسأله حاکميت الهی  ،يک مسأله يا موضوع جديد در تاريخ اسالم خصوصا و
تاريخ بشری بصورت عام نيست بلکه اين مسأله ريشه تاريخی دارد که در تاريخ
اسالم از عصر اول اسالمی شروع ميشود  .مستشرقين ( خاور شناسان ) در
موضوع حاکميت ،قدرت سياسی و سلطۀ و نقش مردم در ساختار نظام دولت
اسالمی کتابهای زيادی را به نشررسانيده اند  .خاورشناسان و دانشمندان غربی
در تحقيقات و مطالعات شان در ارتباط نظام سياسی اسالم نظر داده اندکه
حاکميت در نظام اسالمی از خداوند بوده و اسالم حاکميت و سلطه را از مردم
 . 27دکتور طه حسين  ،آشوب بزرگ صفحات 40 – 39
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سلب نموده  .عالم بزرگ و مستشرق معروف اروپا آقای ( وليام زرتمان
 )William Zartmanدر شمارۀ دوازدهم مجلۀ فرانسوی زبان چاپ پاريس بنام
)  ) Pouvoirsمی نويسد  ( :ملت مصدر حاکميت در دولت اسالمی نبوده بلکه
مصدر حقيقی و حاکم باالی مردم ذات خداوند ميباشد و محمد که صاحب
قدرت در دولت اسالمی بود  ،قدرت و سلطه خود را مستقيما از طرف خداوند
بدست آورد ).

28

در همين شماره عالم ديگری بنام )  ( Paulnwyiaدر صفحه پنجاه می نويسد :
خليفه در دولت اسالمی نماينده خداوند در روی زمين است .
در مورد خلفای راشدين استاد وليام زرتمان عقيده برين دارد که خلفای راشدين
قدرت سياسی را مستقيما از طرف خداوند بدست آورده و بحيث نمايندگان
خداوند در روی زمين عمل ميکردند  .اين نظريه بصورت مطلق نصا و مضمونا
با تعريف قدرت سياسی و سلطۀ سياسی در نظام اسالمی مغايرت کلی دارد و
دليل بر عدم دانش وفهم و عداوت علمای غرب نسبت به نظام سياسی اسالم
است زيرا خلفای راشدين از طريق بيعت انتخاب شدند نه از طريق فرمان الهی و
حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم در جواب صحابه در مورد معرفی خليفه يا
زعيم سياسی بعد از خودسکوت نمودند و هيچ شخص را کانديد اين مقام
نکردند و اين مسئوليت بزرگ را به اختيار و اراده آزاد ملت گذاشتندتا باساس
مصلحت و مقتضيات زمان و مکان رئيس دولت را انتخاب و حکومت را
بسازند.
فقط يک نظريه در مذهب شيعه است که آوردن آن در اين مبحث يکی از
ضروريات علمی و امانت داری درتحقيق به حساب ميآيد و أميد است که علمای
کرام و محققين جوان در مورد آن تحقيقات بيشتر نمايند .
شيعه اماميه  ،امامت را اصل پنجم از اصول ايمان ميداند امام مانند خليفه و
رسول از جانب خداوند تعيين ميشود و امامان مانند نبی معصوم اند و اطاعت
 . 28الشرق االوسط  ،عدد  4984و همچنان فضل غنی مجددی  ،در نظام دولت اسالمی .صفحات
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شان باالی مردم يا امت فرض است و حجت خداوند باالی مخلوقاتش قائم نمی
شود بدون امام و امامان عالم به علم ( ما کان و ما يکون ) و همچنان مالئکه در
شب و روز به نزد امامان می آيند و امامان در شب هر جمعه در معراج تکريم می
شوند  .شيعۀ اماميه معتقد است که امامت فرض بوده و ممکن نيست رسول
اکرم صلی اهلل عليه وسلم در مورد تعيين آن سکوت کرده باشد و در عقيده
پيروان اين مذهب رسول کريم صلی اهلل عليه وسلم بعد از خود حضرت علی را
بصفت خليفه تعيين فرمودند و همچنان امامان دوازده گانه را که از أهل بيت
علی رضی اهلل عنه ميباشندبه امت معرفی نمودند .

29

علمای تسنن در اين مورد با برادران تشيع خود متفق النظر نيستند  .پروفيسور
محمد هاشم المجددی در کتاب خود بنام ( سيرت نبوی ) می نويسد  :بعضی
مردم چنين عقيده دارند که آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم در بازگشت خويش از
حجه الوداع اراده کردند که حضرت علی کرم اهلل وجهه را بعد از خود بحيث
خليفه مسلمانان تعيين نمايند  .حضرت عمر رضی اهلل عنه که در مجلس حاضر
بودند موضوع را درک کردند و مانع احضار قلم و کاغذ گرديدند  ،باين بهانه که
به پيامبر اسالم صلی اهلل عليه وسلم تب شديدی عارض شده است  .اين عمل
حضرت عمر رضی اهلل عنه مانع امر مهمی در اسالم ( موضوع تعيين خليفه )
گرديد  .اگر خليفه اسالم توسط آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم تعيين ميگرديد ،
تاريخ مجرای خود را تغيير ميداد و کار به دشواريها نمی کشيد .
تنها چيزيراکه پيامبر اسالم صلی اهلل عليه وسلم توانست راجع به شخصيت
واالی حضرت علی کرم اهلل وجهه ابراز کند،احاديث که « هر کس مرا دوست دارد
علی را دوست داشته باشد  .و من شهر علم ام و علی دروازه آن است » .
کسی از علما سراغ ندارم که موضوع را عميقانه بررسی کرده و در مسئله چنين
روشنی انداخته باشد که به نيازمندان معلومات کافی ارائه کرده باشد  ،که آيا
منظور پيامبر اسالم صلی اهلل عليه وسلم  ،از احضار قلم وکاغذ نوشتن چيزی

 . 29فضل غنی مجددی  ،مطالعه تمهيدی در فقه حنفی و جعفری « توافق و تفاوت » طبع دوم ،
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بود که بآن مأمور شده و جبرئيل عليه السالم در باره بايشان وحی نازل فرموده
بود  ،و يا صرف اجتهادی از جانب خود پيامبر صلی اهلل عليه وسلم بوده است .
مخصوصا وقتيکه ميفرمايند  « :اگر شما به کتاب و سنت عمل کنيد  ،هيچگاه
گمراه نميشود  » .از جمله داليل که حضرت عمر رضی اهلل عنه  ،بآن استناد
فرمودند اين بود که  ( :کتاب خدا و سنت پيامبر بما کافی است) چگونه عمر
فاروق رضی اهلل عنه پيامبر اسالم را از نوشتن ممانعت می نمودند  ،در حاليکه
به دانستن احاديث پيامبر اسالم صلی اهلل عليه و سلم خيلی ها حريص بودند  .و
آيا اين حقيقت دارد که پيامبر اسالم صلی اهلل عليه وسلم از حضرت ابوبکر و
حضرت عمر فاروق رضی اهلل عنهما ( نعوذ باهلل ) می ترسيدند ؟
چيزيکه بآن خواهان احضار قلم و کاغذ شدند  ،تنها يک امر اجتهادی بوده که
فروگذاشت آن بخير مسلمانان مفيد تر پنداشته ميشد  .از ينرو امر او را مفوض
به رأی حضرات صحابه نموده با کمال شجاعت و دالوری ايکه داشتند در مورد
اقدام نورزيدند .

30

عدۀ از دانشمندان در تخصصات اسالمی خصوصا آن دسته از دانشمندانی که
در مسائل سياسی از مذاهب شيعه پيروی می کنند تعيين زعامت سياسی (
امامت يا امام ) را از حق الهی ميدانند و بعضا باين عقيده اند که رسول خدا
صلی اهلل عليه وسلم در حالت مريضی از عمر و ابوبکر رضی اهلل عنهما حياء و يا
ترسيد و نتوانست بصراحت امام را بعد از وفات خود که يک امر دين بود معرفی
نمايد  .اين مسأله مشکالت بزرگ را در ساحۀ سياسی اسالم بار آورده و از آن
استنباط خواهد شد که نبی اهلل صلی اهلل عليه وسلم يک امر مهم از اوامر اسالم
را کتمان نمود در حاليکه کتمان اوامر خداوند توسط رسول اکرم صلی اهلل عليه
وسلم تضاد با قرآن است و قرآن صراحتا بيان ميکند که محمد صلی اهلل عليه
وسلم چيزی از امور دين را کتمان نکرده .

 . 30محمد هاشم المجددی  ،سيرت نبوی صلی اهلل عليه وسلم  .صفحات  ، 8 – 7طبع نشرات فقه
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أم المؤمنين بی بی عائشه رضی اهلل عنها که از جلمۀ فقهای صدر اول اسالم است
در موضوع کتمان امر دين توسط رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم سکوت نکرد
و مسلمانان را متوجه اين امر خطير ساخت و فرمود  « :و من حدثک أن محمدا
کتم أمرا فقد کذب » اگر کسی برای شما حديث کند يعنی بگويد که محمد يک
امر را کتمان نموده ( يعنی امر از امور دين ) در حقيقت دروغ گفته  .أم المؤمنين
برای اثبات قول خود آيۀ مبارکه را تالوت کرد و مسلمانان را متوجه قرآن نمود «
يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته و اهلل
يعصمک من الناس إن اهلل ال يهدی القوم الکافرين » ( الماندة  . ) 67 :ای رسول
خدا ( محمد صلی اهلل عليه وسلم ) هر آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده (
به صورت کامل و بدون هيچ نوع خوف و هراس به مردم ) برسان  ،اگر چنين
نکردی پس تبليغ رسالت ( او تعالی ) را انجام نداده ای  ،و خداوند ترا از ( هر
نوع خطر و شر ) مردم حفظ می کند  ،بدون شک خداوند گروه کافران را هدايت
نمی کند .
در حقيقت اگر امر امامت يا خالفت يک امر آسمانی و هدايت قرآنی ميبود بدون
شک و شهبه رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم با تمام امانت و صراحت بيان می
داشت ليکن چون امامت و خالفت و يا زعامت سياسی يک امر سياسی و در
دائره اجتهاد ميباشد لذا آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم اين امر خطير و مهم را
به ارادۀ آزاد امت گذشت تا در روشنی تغيرات محيط و جامعه عمل نمايند ليکن
بشرطيکه از اساسات اوليه که بنام اصول اولی اسالم ياد ميشود دوری
نفرمايند.
در مسئلۀ تعيين خليفه از جانب رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و مورد اينکه
آيا خلفاء الراشدين رضی اهلل عنهم و زعمای که بعد از ايشان آمدند سلطه
قانونی خود را از طرف ملت بدست می آورندو يا اينکه مستقيما از جانب اهلل
سبحانه به مقام زعامت ميرسيدندتعدادی از مسلمانان دچاراشتباه شده اند و
علت اشتباهات ايشان عدم فهم صحيح از فقه قرآن کريم و فقه سنت رسول اکرم
صلی اهلل عليه وسلم است  .صحيح است که مسلمانان قرآن کريم را تالوت می
نمايند و احاديث را مطالعه می فرمايند ليکن مشکل شان در فهم فقه قرآن و فقه
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سنت زياد است تنها مطالعه قرآن و سنت در استنباط احکام خصوصا احکام
سياسی کافی نيست .
عالمه محمد الغزالی معاصر اين گروه از مسلمانان را نقد شديدکرده می نويسد
 :عيب بزرگ کسانيکه مشغول مطالعه حديث هستند در اين است که در فقه قرآن
تدبر ندارند و با عدم فهم ودر نتيجۀ غرور نمی خواهند از علمای اسالم سؤال
31

کنند يا به کتب علماء مراجعه نمايند .

از جانب ديگر گروهی از مسلمانان سخنان حضرت عثمان رضی اهلل عنه را که ( :
ال و اهلل  ،إنی لن أنزع رداء سربلنيه اهلل * من اباء يا لباسی که خداوند بمن عطا
نموده از تنم نمی کشم ) ،اصل از اصول حاکميت الهی در نظام سياسی اسالم را
ميدانند و عقيده برين دارند که حضرت عثمان رضی اهلل عنه باسم خداوند
حکومت ميکرد و عزل و تقرر وی از حق خداوند بود و ملت حق عزل و تقرر او را
نداشت .
مقصد حضرت عثمان رضی اهلل عنه از کلمات فوق آن بود که هر گز حاضر نيست
امانت يعنی خالفت را به چند نفر که از عامۀ مردم اندو هيچ مسئوليت سياسی و
مرکز قانونی ندارند و بدروازه او ايستاده اند و از او ميخواهند که از خالفت
استعفاء کند بدهد  .حضرت عثمان ازحاکميت قانون  ،حق مردم در انتخاب و
عزل حاکم و حق خودش بصفت حاکم شرعی به شجاعت تا مرحلۀ شهادت دفاع
نمود و از خالفت مسلمانان تحت فشار عدۀ که نمايندگی ملت را نداشتند
استعفاء نداد  .هدف از عمل کرد حضرت عثمان رضی اهلل عنه اين بود تا اين
روش يعنی استعفاء از ترس جان از مقام سياسی يعنی امامت مردم توسط عدۀ
که هيچ حق قانونی و سياسی ندارند اصلی از اصول در نظام سياسی اسالم
شناخته نشود .

32

 . 31محمد الغزالی « السنة النبوية بين أهل الفقه و أهل الحديث » ص 21
 . 32در موضوع خالفت حضرت عثمان رضی اهلل عنه و واقعات عصرش به  ( :تاريخ الخلفاء  ،االمام
الحافظ جالل الدين عبدالرحمن بن ابی بکر السيوطی  ،تحقيق محمد محی الدين عبدالمجيد
 ،صفحه  147تا  165و همچنان دکتورطه حسين  « .الفتنة الکبری » مراجعه فرمائيد.

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

خوارج در موضوع اختالف بين حضرت علی رضی اهلل عنه و حضرت معاويه
رضی اهلل عنه و قبول حضرت علی از حکميت برای حل اختالف و نزاع در مورد
خالفت به دليل اينکه ( إن الحکم إال هلل * حکم يا فرمان جز برای خدا نيست  ،يا
نيست فرمانروايی مگر اهلل را  ،يوسف  ) 40 :با حضرت علی مخالفت نمودند و
عليه او قيام مسلحانه کردند  .حضرت علی در رد اتهام خوارج و دليل مخالفت
شان به حکميت فرمودند ( :کلمة حق يراد بها باطل ) يعنی خوارج درکلمه حق
باطل را اراده دارند  .يعنی حاکميت خداوند حق است ليکن خوارج اين احقيت
را به شکل غلط آن استفاده ميکنند يعنی از حاکميت الهی استفادۀ سياسی و
غير مشروع می نمايند .
به همين ترتيب خوارج و کسانيکه مانند ايشان در گذشته و عصر حاضر در
موضوع حاکميت خداوند از قرآن برداشت صحيح نميکنند و يا برداشت صحيح
کرده نمی تواننددرگذشته دچار اشتباه شده بودند و درحال حاضر نيز دچار
اشتباهات ميشوند .اين گروه آيات ذيل را تعبير و تفسير صحيح نمی کنند  ( :إن
الحکم إال اهلل عليه توکلت و عليه فليتوکل المتوکلون ) ( يوسف  . ) 67 :فرمان
جز برای خدا نيست  .بر او توکل کردم  ،و توکل کنندگان بايد بر او توکل کنند .
إن الحکم إال هلل يقص الحق و هو خير الفصلين * نيست حکم مگر اهلل را  ،بيان
می کند دين درست را و او بهترين فيصله کنندگان است * األنعام . ) 57 :
کلمۀ ( حق ) که آنرا حضرت علی کرم اهلل وجهه در جواب خوارج استفاده نمود
اين معنی را افاده ميکندکه حاکميت خداوند حق است در حاليکه حاکميت
خداوند در طبيعت يک معنی و تحکيم بشر در مسائل اجتهادی و در موارد
اختالفات سياسی و قانونی بين مردم معنی ديگر را افاده ميکند .
حضرت عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنهما با خوارج در مسأله حکميت مناقشه
نمود و دليلی از قرآن کريم آورد که آوردن نص مناقشه حضرت عبداهلل بن عباس
با خوارج در مورد حکميت برای خوانندگان عزيز أهميت فوق العاده را دارد و از
مطالعۀ آن موضوع اصل حاکميت بهتر فهميده ميشود .
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حضرت عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنهما برای خوارج گفت  :خداوند در قرآن
کريم می فرمايد  ( :و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من
اهلها إن يريدا اصالحا يوفق اهلل بينهما  ،ان اهلل کان عليما خبيرا * النساء .)35 :
اگر بيم داشتيد که اختالف ميان زن و شوهر موجب جدائی ميان آنان گردد پس
حکمی از خانوادۀ شوهر و حکمی از وابستگان همسر بفرستيد  ،اگر اين دو حکم
خواهان اصالح باشند خداوند ميان ايشان توفيق عنايت فرمايد  ،يقينا که
خداوند ( برظاهر و باطن و بر همه امور ) دانا ( و ) آگاه است  .وحضرت عبداهلل بن
عباس رضی اهلل عنهما آيه ذيل را تالوت نمود  ( :و من قتله منکم متعمدا فجزا
مثل ما قتل من النعم يحکم به ذوا عدل منکم هديا بالغ الکعبة * المائدة . ) 95 :
و کسيکه آنرا از شما بروی عمديا قصد بکشد جزای آن مثل آن چيزی است که از
حيوان است که آنرا کشته است و دو نفر عادل از شما به آن حکم ميکند  33.حضرت
عبداهلل بن عباس برای خوارج توضيح داد که در مسائل بسيار ساده خداوند امر
به حکميت ميکند در حاليکه مسأله دولت و امامت يعنی زعامت يک مسأله
عادی نيست که در حل آن حکميت نباشد .
استاد عبداهلل سمندر غوريانی در تحقيق خود تحت عنوان ( حربۀ تکفير دست
افزار خوارج ) در همين مورد می نويسد  :متأسفانه که مشتقات ( حکم ) و
(حکومت ) و ( حاکميت ) و ( حکميت ) فالکت فکری فراوانی را سبب شده است.
در اينکه ( حاکميت ) از آن خدا است  ،هيچ شک و شبهه نميتوان داشت و اين
دليل آن نميشود که ما ( حکومت ) را با (حاکميت ) هويه  ،هويه کنيم و لو اينکه
حکومت ( امام معصوم ) نيز بوده باشد إال اينکه علی اللهی باشيم ومخلوق را با
خالق همتا بدانيم  .خيلی ممکن است که فردی يا گروهی بحکومت برسد و
حاکميت را تمثيل ننمايد .
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خوارج حکومت را با ( حاکميت ) اشتباه ميکردند و تصور مينمودند که حضرت
علی کرم اهلل وجهه که ( حکميت ) را پذيرفتند مثل اينکه از ( حکومت ) نيز خود
را خلع کرده اند .

34

اسالم در مسائل سياسی و حکومتداری از مسلمانان می خواهد تا در مقابل
ظلم اجتماعی و سياسی و استبداد سياسی سکوت نکنند و مسلمانان بايد
عليه استبداد سياسی قيام نمايند  .مبارزه عليه استبداد سياسی و مقاومت ظلم
معنی آن نقش مردم در ساختار نظام سياسی است و خداوندظلم و استبداد را به
عمل مردم نابود ميکند و مبارزه با استبداد از راه دعا نا ممکن است .
خلفای راشدين که بهترين امت اسالمی بودند عمال فکر استبداد سياسی و
تسلط الهی را در شئون سياسی و اداری نفی قاطعانه نمودند و تأکيد به
حاکميت قانون کردند  .خلفای راشدين خود را بصفت خلفای رسول اهلل صلی اهلل
عليه وسلم در اداره دولت و پيشبرد شئون دولت و مردم و تطبيق شريعت
اسالمی معرفی کردند نه بصفت نمايندگان ويا خلفای خداوند در زمين  .حضرت
ابوبکر صديق رضی اهلل عنه در اولين خطبه سياسی خود بعد از تعين اش به
خالفت گفت  :ای مردم من بصفت حاکم برای شما تعيين شدم  ،من بهترين شما
نيستم  ،اگر در حق بودم مرا کمک و حمايت کنيد و اگر در باطل يا غير حق بودم
عليه من قيام کنيد .
رسيدن معاويه به خالفت و محروم ساختن حضرت علی از حق اش در خالفت در
فکر سياسی اسالم نظريه جديد تحت عنوان ( حق إلهی ) بوجود آمد  .انصار يا
طرفداران حضرت علی که بعدا بنام شيعه گان علی ياد شدند فکر حق الهی يعنی
احقيت علی به خالفت مسلمين را حق الهی شناختند  .بعد از شکست حضرت
علی و ظهور نظريه جديد در فرهنگ سياسی اسالم خصوصا در عقيده سياسی
و دينی گروهی از مسلمانان اصطالح حق إلهی اصلی از اصول عقيده قبول شد .
اکثريت مسلمانان که بنام تسنن يا أهل سنت و جماعت ياد می شوند نظريه حق
الهی را در خالفت مسلمين و مسائل سياسی قبول نکرده و آنرا نفی نمودند  .اين
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گروه از مسلمانان خليفه را نماينده و وکيل و يا نائب خداوند در زمين نشناخته
وحاکم را نماينده ملت در ادارۀ دولت و تطبيق عدالت می دانندو عصمت و
قدسيت را از حاکم جدا نموده مسئوليت و محاسبه و عزل حاکم را حق ثابت ملت
می دانند .
حق الهی در رسيدن به زعامت سياسی را علماء بحث و تحقيق بيشتر نمودند و
در جريان بحث باين نتيجه رسيدند که فکر حق الهی در زعامت سياسی ميراث
فرهنگ و ثقافت های قبل از اسالم بودکه توسط مسلمانان جديد داخل فرهنگ
سياسی اسالم شد و مسلمانان آنرا نظريه اسالمی قبول کردند .

35

مخالفين حکومت اسالمی که در اصطالح امروز بنام فلسفۀ فکری سيکوليريزم
و کمونيزم و فکر الحاد غربی ياد ميشوند کوشش دارند تا تجربه های قرون
وسطی اروپا را ارتباط به عقيدۀ سياسی اسالم دهند  .دانشمندان غربی با
استفاده از تجربه های اجتماعی و دينی و سياسی اروپا که به اساس آن رجال
الدين کليسا نظر به عقيده حاکميت الهی در زمين خود را نمايندگان خداوند می
دانستندخواستند تا همين عقيده را با فکر سياسی اسالم ارتباط دهند و برای
اثبات قول و نظريه خود دالئلی زيادی را از تاريخ اسالمی و خطبه های سياسی
خلفای اموی و عباسی می آورند و از اين طريق کوشش دارند تا حق الهی را در
فکر سياسی اسالم داخل و عدۀ از مسلمانان را وادار به قبول نظريه حق الهی در
زعامت سياسی سازند و مدنی بودن نظام سياسی را از فکر سياسی اسالم جدا
سازند و تا اندازۀ زياد در اين عمل خود به موفقيت نيز رسيده اند .
خلفای راشدين رضی اهلل عنهم اجمعين بصورت قاطع حق الهی و حاکميت الهی
را در شئون دولت و تعيين خالفت نفی وانتخاب زعيم سياسی را توسط مردم
حقی از حقوق سياسی و مدنی می دانستند و عمال نقش مردم را در انتخاب
زعيم سياسی احترام و عملی می کردند  .اين اصل ثابت در آغاز خالفت اموی و
عباسی صدمه شديد ديد و خلفای اموی و عباسی برای تحکيم قدرت سياسی
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خود از مساله حق الهی استفاده کرده خالفت و زعامت سياسی را لباس قدسيت
دادند  .رجال سياست و اداره خالف رأی و نظريه فقهاء و علماء جهت تقويت
نظام سياسی و مرکز رئيس دولت از حق الهی سخن بميان آوردند و بين نظام
سياسی اسالم که اساس آن انتخابات است و نظام سياسی فارسی و رومانی که
به حق ملت در انتخاب زعامت سياسی عتراف نداردجمع کردند و فکر جديد
سياسی را که مخالفت سريع و واضح با فکر سياسی اسالم داشت بوجود
آوردند.
اموی ها برای تحکيم سلطۀ سياسی خود همچنان نظريه ( جبر ) را تقويت و حق
انسان را در اختيار و آزادی سلب کردند و زير شعار نظريه جبر حق فرد را در
افعال و اقوال مورد سؤال قرار دادند و به اثبات رسانيدند که انسان مجبور است
يک عمل را انجام دهد و خداوند افعال را خلق ميکند مثليکه جامدات را خلق
ميکند و همانطوريکه جامدات ارادۀ و اختيار آزاد ندارد انسانها نيز فاقد
اختيار می باشند و اين نظريه را در سياست و حق مردم در تعين سرنوشت نيز
تطبيق کردند .
شعراء عصر اموی در اشعار خود حق الهی را به نفع خالفت اموی استفاده کردند
مثال جرير در اشعار خود تأکيد می کند که خداوند خالفت را به اموی ها داد و
در اراده خداوند تبديل و تغير نيست .

36

امويان خالفت را در خانواده خود بشکل ميراثی دانستند و برای اثبات احقيت
خود مقوله که خالفت شان از جانب خداوند است و امير المؤمنين خليفه خداوند
در زمين ميباشد و خداوند خليفه را نصرت ميدهد لذا خالفت شان مقدس و
مبارک است  .نشر اين نوع افکار سياسی در لباس اسالم آغاز مرحلۀ جديد از
ديکتاتوری بود .
خليفه عباسی ابو العباس بعد از سقوط دولت اموی در اولين بيانيه خود اظهار
داشت  ( :من سلطان خداوند در زمين هستم  ،من بنام خداوند حکومت ميکنم )
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بعضی محققين آنرا اصلی از اصول حق الهی در نظام سياسی اسالم ميدانند.
متأسفانه اين گروه در اصل معنی و مقصد بيانيه خليفه عباسی دچار اشتباه اند.
معنی خطبه يا بيانيه سياسی خليفه عباسی اين نبود که خليفه عباسی حاکميت
الهی را در دنيا تمثيل يا نمايندگی ميکند و يا اينکه خليفه عباسی نماينده
حضرت خداوند در روی زمين است و تمام افعال و گفتارش از خطاء معصوم
ميباشد  .و همچنان خطبه ابوجعفر منصور در مکه مکرمه که گفت  ( :أيها الناس
إنما أنا سلطان اهلل فی أرضه  ) ......ای مردم من سلطان خداوند در زمين او
هستم).

37

عدۀ تصور کرده اند که قبول حاکميت خداوند در مسائل سياسی و تعيين
زعامت در دولت معنی آن تحکم و حاکميت رجال الدين در شئون سياسی است و
به عبارت ديگر تأسيس حکومت دينی مانند حکومت های قرون اوسطائی در
اروپايی مسيحی .
سوء فهم از حقيقت حاکميت الهی و معنی سياسی آن تا امروز در جهان اسالم و
غير اسالم ادامه دارد و سکيولر های معاصر معنی و مفهوم حاکميت الهی را
صحيح درک نکرده و خصوصا آنانکه اسالم را بصفت دين و قانون و سياست
نشناخته اند بصراحت بيان ميدارند که ما اسالم را بدون حاکميت آن قبول داريم
يعنی اسالم را بدون قانون آن می پذيريم از نظر اين گروه تطبيق شريعت يعنی
حاکميت خدا در زمين و قبول حکومت و زعامت رجال الدين  .به عقيده اين طبقه
رجال الدين به تنهائی حق تفسيرحاکميت الهی و تطبيق شريعت اسالمی را
ميداشته باشند و به هر ترتيب که بخواهند ميتوانند تفسير نمايند و ملت را در
تفسير سياسی شريک نمی سازند  .سيکولر ها در تحقيقات شان روی مفهوم
حاکميت که در عصر اول اسالم صحيح تعبير نشده بود تکيه نموده حکم صادر
ميکنند و خود را زحمت نداده در اصل وريشه اصطالح حاکميت خدا بحث و
تحقيق نمی کنند و تصور و خيال دارند که قبول حاکميت الهی در نظام سياسی
و سيستم حکومتداری يعنی سلب اراده و شرکت انسان در سيستم دولت  .بدين
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ترتيب نظام سياسی اسالم را يک نظام ديکتاتوری و مربوط به اراده خداوند
می دانند که قبول حاکميت الهی در نظام سياسی آغاز سيستم غير ديموکراتيک
و غير عادالنه ميباشد و بايد عليه آن مبارزه کرد .
نويسنده معروف فلسطينی استاد ( سميرالزين ) در اگست  1996در مجلۀ
(الحياة ) چاپ لبنان تحقيقی را تحت عنوان «الحرکات األصولية و تحريم
النقاش » به چاپ رساند  .او در تحقيق خود به اثبات ميرساند که تمام حرکات
اصولی ( حرکاتی که از اصل و اصول اسالم پيروی ميکنند ) و اصول گرايان از
يک اصل و يک مدرسه فکری پيروی ميکنند و همه بدون استثناء باين عقيده
اند که  ( :حلول سماوية لمشکالت دنيوية ) راه های حل آسمانی برای مشکالت
دنيا است  .استاد سمير الزين در تحقيق خود به اين نتيجه ميرسدکه (اصولی
ها) افراد اصولگر حل مشکالت مردم را از عالم غير عالم خود شان يعنی از
عالم غيب می خواهند ،يعنی حل مشکالت مردم دنيا را در آسمان
جستجوميکنند .
استاد سمير در تحقيق خود حکم واحد و مطلق را باالی تمام حرکات اصولی می
نمايد و استثناء را در مورد آنها قبول ندارد  .نويسنده محترم در حکم مطلق خود
در موضوع حرکات اصولی و حاکميت الهی دو اشتباه را مرتکب می شود :
 1ــ حرکات اصولی در مسأله حاکميت و باقی موضوعات اسالمی از خط فکری
واحد پيروی نکرده لذا حکم مطلق در باره همۀ شان جواز ندارد يا حکم واحد بر
همه حرکات اصولی غير عادالنه است .
 2ــ معنی و مقصد از حاکميت الهی را در اصل اسالمی آن درک نکرده و در فهم
و معنی آيه کريمه ( و ما فرطنا فی الکتاب من شئ ) و نظريه امام شافعی را که :
( ما من نازلة اال و لها فی کتاب اهلل حکم )  .هيچ چيزی پيش نميشود مگر اينکه
حکم آن در کتاب خدا نباشد  ).را صحيح و درست درک نکرده و مقصد اصلی آيۀ
را درک نکرده اند .
استاد فهمی هويدی که از جمله محققان معاصر خط اسالمی است در نقد تحقيق
استاد سمير الزين می نويسد :
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نويسنده محترم نظريه امام شافعی را اين طور فهميده است  :نظريه اسالمی
دروازه مداخله رجال الدين را بشکل بزرگ و واضح آن در جميع شئون دنيا باز
ميکند و مداخله رجال الدين در شئون دنيا به اساس دو قاعده فقهی ذيل
ميباشد:
اول  :قانون خداوند که درکتاب يعنی قرآن آمده است انسان مقيد به تطبيق آن
در شئون زندگی است .
دوم  :چون قانون خداوند واضح نيست و تأويل و تفسير را می خواهد و تفسير
آن برای هر انسان ميسر و آسان نمی باشد و تنها اصولی ها و رجال الدين حق
تفسير آنرا دارند  ،پس حق تطبيق آن را نيز رجال الدين بايد داشته باشند .
نويسنده محترم نظريه امام شافعی را مطالعه نموده ليکن متوجه آيه کريمه  ( :ما
فرطنا فی الکتاب من شئ )  .ما در کتاب يعنی قرآن چيزی نيست که آنرا گذاشته
باشيم ،را مطالعه نکرده است و اگر می نمود احتياج به تفسير نظريه امام شافعی
نمی شد .
آيه کريمه و نظريه امام شافعی معنی و مقصد آن اين نيست که در قانون اسالم در
هرموضوع حکم بشکل تفصيلی آن آمده  .قرآن مبادی اساسی را برای مسلمانان
معرفی می کند و وظيفه مسلمانان خصوصا طبقۀ علماء است تا مسائل مربوط
به شئون زندگانی خود را در روشنی حکم قرآن اعيار و آماده سازند .
نظريه فق هی که نويسنده محترم برای مداخله رجال الدين که مقصد از او ( رجال
کليسا ) می باشد در شئون دنيا و حق تفسير و تأويل قانون الهی به ايشان يعنی
رجال الدين نشان دهنده عدم فهم وی در مسائل فقهی و اجتهاد و عموميت و
جامع بودن اسالم درشئون زندگانی بشر ميباشد .
استاد فهمی هويدی ادامه داده می نويسد  :حاکميت خداوند نزد أهل علم
عبارت است از ( مرجعيت قرآن و سنت ) و در شريعت اسالمی انسان خليفه
خداوند برای تعمير و آبادی زمين می باشد  .امام القرافی در موضوع حاکميت
بشر و اراده آزاد انسان در حکومت کردن در زمين بحث طوالنی و مفصل دارد و
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حاکميت و حق بشر را در شئون زندگانی و تدوين قوانين و تفسير و تطبيق آن
ثابت و توضيح می نمايد .

38

دکتور طه حسين نظريات اين گروه را مطالعه نموده می نويسد  :از نگاه ايشان
روشن ترين و واضح ترين دليلی که درين زمينه موجود است عبارت از تأسيس
دولت ا سالمی ميباشد که پيغمبر اسالم آنرا طبق دستور خداوندی انجام داده
است  .خداوند است که به پيغمبر و سائر مسلمين دستور داده که مکه را ترک
گفته در مدينه اقامت اختيار کنند اوست يعنی خداوند است که امور کوچک و
بزرگ را اجماال و تفصيال برسول ارشاد والهام نمود و بالآخره اوست که بتأئيد
اين مطلب در سورۀ ( النجم ) بمردم چنين خاطر نشان ساخت  ( :ما ضل صاحبکم
وما غوی * و ما ينطق عن الهوی إن هو إال وحی يوحی ) ( النجم { . ) 3-2-1 :که }
يار شما نه گمراه شده و نه در نادانی مانده و از سر هوس سخن نمی گويد  ،اين
سخن بجز وحيی که وحی می شود نيست .
خداوند صراحتا بندگان مخلص و فرمان بردار را هوشدار داده می فرمايد  :تا
وقتی بحيث يک مؤمن شناخته نميشويد تا پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم را در
فيصله های خود بحيث يک حکمدار نشناسيد  .آنانيکه نظام سياسی اسالم را
در باب زعامت و حق الهی می شناسند عالوه ميکنند که ابوبکر خليفه و
جانشين رسول اهلل و عمر خليفۀ اوست ،بناء نظام دولت از پيغمبر به شيخين
انتقال يافت و پيغمبر اسالم همان شخصيتی است که حکومت را طبق
فرمايشات وحی تأسيس واجراآتش نيز بدور همين محور می چرخيد  .روی اين
مطلب در آن عصر می بايد ال اقل رژيم تيوکراسی و حکومت آلهی روی کار
39

باشد.

دکتورطه حسين در جواب اين گروه از مخالفين دولت اسالمی که دولت اسالمی
را تيوکراسی و حاکميت الهی در نظام سياسی ميدانند می نويسد :

 . 38المجلة  ،عدد  862تاريخ  ، 1996 /8/24صفحه 25
 . 39طه حسين  .آشوب بزرگ  .ص 40
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ولی من درين هيچ ترددی ندارم که اين نظريه از صواب و حقيقت خيلی بعيد
است ،زيرا اسالم با اينکه قبل از هر چيز بدينی از آن تعبير شده ميتواند آنهم
دينی که مردم را بمصالح دنيوی و اخروی شان رهنمونی کرده در ضمن توضيح
احکام و حدود مربوط به توحيد وتصديق حس خير خواهی را در بشر تحريک
مينمايد ولی با وصف آن حريت و آزادی شان را سلب ننموده در پی الغای ارادۀ
آنها نبرآمده است  .گذشته از آن تماما امور حياتی را در جدول امر و نهی ثبت
وقيد نفرموده بلکه در داخل چوکات صحيح بحريت آنها احترام داشته عقل
ومنطق را در تمام مصالح عامه و خاصه دخيل و مؤثر ميداند و جابجا مردم را
بخير و رفتار پسنديده که عقل يگانه مميز آن است دعوت ميکند  .هر چه ذواتی
که نظام دولت رادرين عصر نظام تيوکراسی ميخوانند شکی نيست که بخطا
رفته اند  ،چه ايشان نظر باينکه درمسئله اظهارات و خطبه های زمامداران
اسالم وسائر مردم کلماتی مبنی بر ذکر وطاعت اوامر خداوندی را مالحظه کرده
حکم ميکنندکه اين تماما جريانات نشان ميدهدکه نظام حکومت از آسمان فرود
40

آمده مردم در آن سهمی ندارند.

مخالفين نظام و تأسيس دولت اسالمی چنانکه استاد سمير الزين نظريات شانرا
در کتاب خود می آورد و خود نيز از آن جمله ميباشد و از فلسفه جدائی دين و
دولت دفاع ميکند به امانت نقل شد .علما و محققين اسالمی نظريات اين گروه
را بشدت انتقاد می نمايند  .استاد محمد عماره در کنفرانسی که بين گروه
سکيولر و علمای اسالم در شهر اسکندريه  ،مصر بتاريخ  22رجب  1412هجری
قمری مطابق  27جوالی  1992ميالدی انعقاد يافت در رد اتهامات دانشمندان
سکيولر اظهار نمود :
مسلمانان برای حل مشکالت مردم و مشکالت سياسی و اقتصادی جهان از
کسانی حل ميخواهند که حکومت ميکنند و حکام و زمامدران بايدحل
مشکالت مانند مشکالت اقتصادی و مشکالت ازدياد نفوس يعنی زيادت در
نفوس را پيش نمايندو حکام اند که بايد حل مشکالت سياسی و روابط خارجی

 . 40طه حسين  ،نفس مرجع  ،صفحات  41و 48
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ر ا جستجو نمايند و زمامداران اند که بايد در حل مشکالتی که صهيونی ها
برای مسلمانان خلق نموده اند و خاک اسالم را اشغال کرده اند و مسلمانان را
41

ذليل ساخته اند تقديم نمايند .

محمد عماره نظر علمای اسالم را در حل مشکالت مردم وکشور توسط
زمامداران می آورد و نظريه حل يا حلول آسمانی را که سکيولر ها به نظام
اسالمی در حل مشکالت مردم نسبت ميدهند نفی قاطع ميکند و بدين ترتيب
حکومت تيوکراسی که سکيولرها آنرا به اسالم و مسلمانان نسبت وارتباط
ميدهند در اساس نفی ميشود .
دکتور طه حسين در نفی حکومت تيوکراسی اسالمی می نويسد  :اگربه حقيقت
نظريه حکومت اسالمی مورد بررسی قرار گيرد ثابت خواهد شد که نظام دولت
درعصر پيغمبر يک نظام آسمانی و تيوکراسی نبوده عقل و منطق مردم در آن
دخيل بود  .و در صورتيکه با نزول وحی درعصر پيغمبر باين حقيقت اعتراف
شده نتواند پس بطريق اولی نظام حکومت شيخين « حضرات ابوبکر و عمر
رضی اهلل عنهما » را که اخبار آسمانی منقطع شده باشد تيوکراسی پنداشته
42

نميتوانيم .

جای شک و ترديد نيست که نظام سياسی در دولت اسالمی عنصر اساسی آن ،
عنصر دينی است ليکن چنانکه در سطور فوق توضيح شد نظام سياسی در دولت
اسالمی يک نظام آسمانی نبوده بلکه در نتيجه افکار و ابتکارات و تجربه های
عقل و فکرانسان ميباشد و تجربه سياسی خلفای راشدين و بعد از ايشان خلفای
اموی وعباسی ثابت می سازد که در نظام سياسی اسالم انسان نقش اساسی را
دارد و نقش انسان بود که شکل و نظام اساسی دولت از يک مرحله تا مرحلۀ
ديگر تفاوت ميکرد و اگر نظام اسالمی  ،آسمانی ميبود و انسان در طرز اداره آن
حق مداخله را نميداشت ما نمونه ها و تجارب سياسی متفاوت را در تاريخ
سياسی اسالم مشاهده نمی کرديم .

 . 41تهافت العالمانية  ،دکتور صالح الصاوی  ،صفحه 168
 . 42دکتور طه حسين  ،مرجع سابق ص 48
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روی اين مطلب اساسی يعنی عدم مداخله آسمان در نظام اداری و سياسی دولت
اسالمی چنانکه سيکولر ها ميگويند که در عصر اسالمی دولت اسالمی در
تمام اجراآت خود دست کمک را بسوی خالق يگانه دراز نموده درين زمينه بمردم
کدام حيثيتی را قايل نبوده در حاليکه حضرت عمر به مردميکه در مسجد نبوی
برای ذکر و عبادت تمام روز نشسته بودند گفت که از آسمان طال ونقره نمی افتاد
برويد کار کنيد .
جهت آرامش خاطر سکيولر ها و آنانيکه دولت اسالمی را دولت دينی ميدانند و
به مدنی بودن سلطۀ سياسی در دولت اسالمی اعتراف ندارند چند مثال را از
تاريخ اسالمی برای روشنی مطلب می آوريم .
انقالباتی که عليه خلفاء و زعمای سياسی در دولت اسالمی در ازمنه های
مختلف صورت گرفته زياد است و اگر سلطه سياسی در دولت اسالمی دينی می
بود  ،مخالفين زعمای سياسی يا انقالبيون را علما و زمامداران متهم به خروج
از اسالم و کفر ميکردند  .گروهی که عليه خليفه سوم حضرت عثمان رضی اهلل
عنه قيام نمودند و خليفه را بشهادت رسانيدند هيچ يک از صحابه و بزرگان
اسالم ايشان را متهم به کفر نکردند .
خوارج عليه حضرت علی قيام نمودند و حضرت علی رضی اهلل عنه را به خروج
از اساسات اسالم متهم نمودند ،حضرت علی کرم اهلل وجهه خوارج را به کفر
متهم نساخت و در جواب سؤال مردم در مورد شهدای جنگ صفين که بين
حضرت علی و معاويه بود گفت  :بخدا قسم که ما بايکديگر رو برو شديم  ،در
حاليکه کتاب و دين و پيغمبر و خداوند ما يکی بود و قبلۀ ما يکی بود و
مخالفت بين ما در خون عثمان بود و من برای کسانيکه از طرف ما و از جانب
ايشان به قتل رسيدند جنت را ميخواهم .

43

در تاريخ معاصر اسالمی مخالفين قيام و تأسيس دولت اسالمی از گفتار و
نوشته های موالنا أبو الآعلی مودودی و شيهد سيد قطب دليل برای اثبات حق
الهی و حاکميت خداوند در زمين و نفی اراده مردم در تعيين سرنوشت و اختيار
 . 43تهافت العالمانية  ،اعداد  ،دکتور صالح الصاوی صفحات 61 – 60
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زعامت سياسی در نظام سياسی اسالم و فکر اسالمی دليل می آورند تا مردم
را قانع سازند که نظام سياسی و فکر سياسی در اسالم تيوکراسی مطلق بوده
وانسان در زير نظام و فکر اسالمی فاقد هر نوع استقالل در تعيين زعامت
سياسی ميباشد .
مودودی و قطب نظر دارند که  :حکم از خداوند بوده نه از بشر  ،جهان ملک
خداوند است و هيچکس حق ندارد در ملک خداوند حکومت کند بغير از
خداوند  .مودودی و قطب نظريه يا فکر حاکميت را در نظام سياسی اسالم و فکر
معاصر اسالمی داخل ساختند  .تيوری حاکميت قطب و مودودی را مخالفين
نظام سياسی اسالم دليل قوی به حکومت الهی يا حاکميت الهی يا حق الهی و
نظا م سياسی تيوکراسی ميدانند و می گويند که نظريه قطب و مودودی همان
نظريه قديم است که خوارج تحت شعار ( ال حکم إال اهلل * حکم نيست مگر از
خدا) داشتند .
استاد مودودی معتقد است که اصل محور و نقطۀ مرکزی اصطالحات زير بنائی
قرآن حاکميت و سلطه ( اله و رب ) است و ( دين و عبادت ) هر دو  ،راهی جهت
رسيدن به آن نقطه مرکزی به شمار می روند  .ايشان يعنی مودودی واژه « اله »را
تشريح کرده چنين می نگارد :
( خالصه واصل جوهر ـــــ الوهيت ـــــ يعنی تسلط  ،اعم از اينکه مالک اعتقاد بر
آن  ،اين باشد که فرمان صاحب سلطه  ،حاکم بر قوانين و مقررات طبيعت است و
يا اينکه بايد انسان در زندگی روزمرۀ اين دنيا تسليم دستورات او باشد زيرا
دستور او چيزی است که به آن اعتراف نموده واز آن اطاعت کرد  .قرآن وقتی
الوهيت را از غير خدا نفی کرده و آنرا فقط بر ذات اقدس الهی اثبات می کند
اساس و پايه استدالل خود را تصور اين نوع سلطه قرار می دهد ) .
سپس با استشهاد از آيات قرآنی می افزايد:
( در تمام اين آيات با يک مفهوم و طرز فکر جامعی روبرو می شويم و آن اينکه
هر کدام از مفهوم « الوهيت » و « سلطه » مستلزم ديگری است و از نظر معنا
کوچکترين فرقی با هم ندارند و لهذا ممکن نيست شخص ياچيزی که فاقد سلطه
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است « اله » واقع شود  .مفهوم خدائی در باره کسی تحقق ميپذيرد که دارای
سلطه باشد و در اينصورت تنها اوست که بايد عنوان خدايی داشته باشد زيرا
نوع گرفتاريها و خواستهائی که انسان بخاطر آنها کسی را خدا می خواند  ،با
هيچ وسيله ای بر طرف و فراهم نمی شود جز با داشتن سلطه و قدرت و به همين
دليل کسيکه فاقد چنين قدرتی است نمی تواند عنوان خدائی داشته باشد زيرا
فاقد شئ نمی تواند معصی آن باشد ) .
پيرامون تشريح « رب و ربوبيت » می نويسد :
( با مطالعه اين آيات به ترتيبی که ما گفتيم روشن می شود که « ربوبيت » از نظر
قرآن مرادف فرمانروائی و حاکميت يعنی (  ) SOVERDIGNTYميباشد و خدا
يعنی فرمانروای مطلق ) .
وی به صراحت اظهار ميدارد که معنی اصل « رب » همان اقتدار اعلی ( سلطه )
است و عبادت و عبوديت  ،عبارت از اجرای فرمان و اطاعت آن صاحب سلطه می
باشند و نبی نماينده آن فرمانروا يا صاحب سلطه می باشد که امتثال اوامر او
فقط به همين عنوان ضروری است و انسانها به مثابه رعيت آن مالک الملک اند
که بايد عبادت خود را برای او مخصوص گردانند او در باره تفسير اين آيه آل
عمران و توصيه حضرت عيسی که « إن اهلل ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط
مستقيم » همين تعبير و زبان سياسی را بکار برده و می نگارد :
« از اين معلوم گرديد که دعوت عيسی عليه السالم نيز همانند ساير انبياء بر سه
اصل بنيادی استوار بود :
پذيرفتن اينکه اقتدار و سلطه عالی که انسان در برابر آن شيوه بندگی اختيار
می کند و کل نظام اجتماعی و اخالقی بر اساس اطاعت از آن قائم و استوار است
فقط مخصوص خدا است .
اطاعت از دستورات نبی به عنوان نماينده آن سلطان بزرگ و برتر .
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قانون و ضابط ای که حدود حلت ( يعنی حالل بودن ) و حرمت و جواز و عدم جواز
را تعيين می کند قانون اهلل و قوانين وضع شده از سوی ديگران باطل و مردود
می باشد .
پس در حقيقت دعوت رسالت حضرت عيسی و حضرت محمد و ديگر انبياء
عليهم الصلوة و السالم يک سرموئی با هم فرق ندارد و آنانکه برای هر يک از
انبياء رسالت و دعوت جداگانه ای قايل استند و بين آنها به اعتبار مقصد ونوع
فرق می گذارند  ،سخت در اشتباهند .
هر کسی را که مالک الملک به سوی رعيت خود مأموريت بدهد امکان ندارد که
هدف از آمدن آن شخص سوای اين امر چيز ديگری باشد که رعيت را از نافرمانی
و خود مختاری باز دارد و از شرک ( يعنی شريک ساختن ديگران با مالک
الملک در سلطه عالی به هر شکل و عنوانی که باشد ) منع کند و آنان را به بندگی
خالص و اطاعت و پرستش و وفاداری مالک اصلی دعوت نمايد  .استاد
مودودی ادامه داده می نويسد  ( :ما از اين اسلوب قرآن آشکارا استفاده می کنيم
که مفهوم الوهيت شامل معانی « فرمانروائی » و « ملک » و « حکومت » نيز هست
و مدعی اينها در واقع مدعی الوهيت است يعنی عقيده به توحيد ايجاب می
کند که ا نسان در اين معانی نيز به خداوند شريک قرار ندهد) .

44

شهيد سيد قطب در تعريف حاکميت از مودودی پيروی ميکند و حاکميت را از
ويژگيهای خاص الوهيت ميداند  .سيد قطب تسليم شدن در برابر فرمان انسان و
اطاعت از قوانين ساخت بشر را به « عبادت » تعبير می کند و سخن خود را
اينگونه ادامه ميدهد :
( نظامهای متعدد جهانی از نيکو ترين و معتدل ترين  ،سخت ترين و غير انسانی
ترين شان برخی از انسانها بر برخی ديگر به گونه های مختلف و گوناگون به
بندگی و بردگی می پردازند  ،اما در حکومت اسالمی و تنها در حکومت

 . 44سيد ابو الحسن علی حسنی ندوی « تفسير سياسی اسالم » ترجمه عبدالقادر دهقان ،
صفحات 72 – 71
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اسالمی همه خلق از عبادت و بندگی وکرنش در برابر يکديگر آزادند و هيچکس
مجاز نيست تا در برابر فرمان کسی تسليم شود ) .

45

سيد قطب در کتاب خود بنام ( معالم فی الطريق ) در موضوع حاکميت می
نويسد که  ،در مل ک خداوند يعنی در زمين رجال الدين مثليکه در نظام
عيسويت و کليسا بود حکومت نمی کنند و اشخاصی در نظام اسالم نيستندکه
بنام خداوند حرف بزنند مثليکه در نظام تيوکراسی و حکومت مقدس الهی در
اروپا بود  .سيدقطب اضافه ميکند که در دولت اسالمی شريعت خداوند حاکم
است .
نظريه و فلسفۀ ( الحاکمية ) يا حاکميت که مودودی و قطب آنرا به قالب سياسی
آوردند به معنی آن نيست که خداوند علماء و حکام يا رؤسا را معرفی و يا تعيين
می کند تا باسم او يعنی خداوند حکومت کنند بلکه هدف از حاکميت نزد
مودودی وقطب حاکميت قانون يا شريعت خداوند بود در حاليکه سلطه سياسی
مصدر و قانونيت خود را از نظر مودودی وقطب از ملت بدست می آورد و در
نظام اسالمی ملت مصدر سلطۀ سياسی است و ملت حق مراقبت  ،عزل و تعيين
حکام را دارد  .مودودی و قطب بصورت مطلق حاکميت و حکومت تيوکراسی را
نفی ميکنند .
علمای شريعت باين عقيده اند که حاکميت قانون يا حاکميت تشريع از نظريات
مودودی و قطب نبوده بلکه نظريه اسالم ميباشد که حجت االسالم و المسلمين
امام حامد الغزالی در کتاب معروف خود بنام (المستصفی من علم األصول ) آنرا
شرح وافی داده است  .الغزالی می نويسد که  « :ال حکم إال هلل » حکم نيست مگر
خداوند را  .ا و اضافه ميکند که حکم ا ز رسول و از سيد ( آقا ) باالی بنده  ،از
مخلوق بر مخلوق ديگر نيست  ،بلکه تمام حکم از خداوند متعال ميباشد و حکم
46

نيست مگر از خدا .
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اگر نظريه مودودی را که قطب از آن اقتباس نموده بدقت مطالعه نمائيم مالحظه
ميشود که نظريه حاکميت نزد مودودی أهميت فوق العاده را دارد بآنهم نظريه
مودودی نسبت به حکومت و سلطه به نظام ديموکراسی غربی نزديک تر است
نسبت به تيوکراسی دينی زيرا مودودی سلطه سياسی و تدوين بعضی
تشريعات را که از جمله قطعيات و احکام ثابت نباشد به ملت از طريق قياس و
استحسان و اجتهاد نسبت ميدهد و ملت را صاحب حق اختيار حاکم و عزل او
ميداند .
بعد از زندانی شدنی صد ها تن از علمای اخوان المسلمين توسط جمال
عبدالناصر نظريه حاکميت که سيد قطب آنرا قالب سياسی داد و بعضی نظريات
استاد مودودی را مورد بررسی و تحقيق قرار داده و از آن بشدت دفاع نمود در
زندان و تحت شرايط خاص زندان و تعذيب نظريه حاکميت آهسته  ،آهسته
بطرف فکر افراطی گرائی رفت .
استاد مرحوم هضيبی مرشددوم اخوان المسلمين در صدد اصالح و شرح فکر
قطب و عالمه مودودی در مورد حاکميت شد وموضوع حاکميت را در کتاب
خود بنام « دعاة و ال قضاة » شرح نمود .
استاد هضيبی نظريه استاد مودودی را که « محال است خداوند به انسانها اجازه
دهد تا در امور زندگی خود به وضع قوانينی بپردازند که بوسيله آن قوانين ،
زندگی خود را منظم کنند » بررسی نموده می نويسد ( :واقعيت اين است که
خداوند جل جالله بسياری از امور زندگی را برای ما آزاد گذاشته است تا در
روشنی و رهنمائی عقل در محدودۀ خاص که خداوند معين فرموده است آنها را
47

تنظيم کنيم به اين شرط که حاللی را حرام وحرامی را حالل قرار ندهيم ) .

استاد هضيبی نه تنها حاکميت سياسی را مربوط به امت ميداند بلکه برای شرح
عقيده مودودی و قطب قدم بيشتر برداشته در مسائل تدوين قوانين برای دولت

 . 47حسن الهضيبی « دعاة ال قضاة» صفحات 73 – 72
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اسالمی حق تدوين بسياری از قوانين را ميدهد بدين ترتيب در حاکميت
تشريعی نيز امت را شريک می سازد .
حاکميت تشريعی از جمله مسائل بسيار مهم در فرهنگ اسالمی ميباشد و درين
باب علمای بزرگ تحقيقات بيشتر و مهمتر را نموده اند بطور مثال عالمه
دکتور القرضاوی در حاکميت تشريعی يا قانونی می نويسد :
حاکميت تشريعی در نظام اسالمی فقط مربوط به خداوند سبحانه و تعالی تعلق
دارد نه به مخلوقات او تعالی و حاکميت تشريعی را علماء بنام ( حاکميت عليا)
و يا ( حاکميت مطلق ) می شناسند و حاکميت تشريعی را از دالئل وحدانيت
الوهيت ميدانند .
القرضاوی ادامه داده می نويسد که حاکميت تشريعی خداوند به معنی نفی آن
نيست که بشر حق بعضی تشريعات را بدون اجازه خداوند ندارد بلکه عدم حق
انسان در تشريعات خاص و محض دينی مثل تشريعات عبادات و شعائر
ميباشد مثل تشريع در مسائل حرام وحالل .

48

نقطۀ مهم ديگر را بايد ياد آور شد و آن اينکه بعضی از برادران وخواهران
خصوصا آن گروه که در تطبيق شريعت و حاکميت تشريعی خداوند در زمين
فعاليت دارند بين تشريع که فقط از حق خداوند است و بين فقه که در تدوين آن
فقهاء در روشنی قرآن و سنت کار ميکنند تفاوت کرده نتوانسته اند و تشريع را
با فقه يکجا ساخته اند و عدم فرق و تفاوت بين تشريع و فقه سبب شده که اعمال
خود را تشريعات معرفی کنند .
تا اينجا نظريه مخالفين تشکيل دولت اسالمی و نظام سياسی اسالم را مطالعه
و بررسی نموديم و توضيح شد که مخالفين دولت اسالمی که از جملۀ مسلمانان
و غير مسلمانان ميباشند ترس دارند که تأسيس دولت اسالمی و قبول نظام
سياسی آن يعنی قبول نظام سياسی ديکتاتوری مطلق و حکومت رجال الدين .
اين گروه از مسلمانان که از فلسفه جدائی دين و دولت حمايت ميکنند معنی و

 . 48القرضاوی  ،مرجع سابق  .ص 166
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مفهوم حاکميت الهی را درک نکرده و فرق بين دين اسالم و دين مسيحی را
نفهميده اند و همچنان درک نکرده اند که در جامعه اسالمی علماء و فقهاء وجود
دارند نه رجال الدين و اسالم يک دين ربانی و روحانی است و طبقه روحانی نيز
وجود ندارد و آن گروه که در کشور های اسالمی بنام روحانيون ياد ميشدند در
حقيقت علما بودند .
نظريه سکيولر ها در مسأله حاکميت و حکومت اسالمی بصورت خالصه تقديم
شد و حال الزم است تا نظريه علمای بزرگ اسالم را در مسأله حاکميت الهی يا
حاکميت خداوند بررسی نمائيم .

حاکمیت خداوند
علمای اسالم حاکميت خداوند را به دو نوع تقسيم ميکنند :
اول  :حاکمیت خداوند در کائنات
امام ابوحنيفه رضی اهلل عنه درمسأله حاکميت  ،خداوند را در جهان خلق ،امر و
ماده و ماوراء آن  ،حکم مطلق و خالق محض می داند  ،و پيامبران  ،حلقه های
اتصالی بشر با خداوندند که پيام الهی را به مردم و امت خويش رسانده اند  .بنابر
اين شريعت الهی  ،قانون برتری است که جز پذيرفتن و عمل به احکام و
دستورات آن چاره ای وجود ندارد .

49

علمای اسالم اصل توحيد را اقرار  ،وتصديق داشتن به حاکميت خداوند در
کائنات ميدانند و عقيده برين دارند که حاکميت و سيادت در جهان از آن خداوند
است و انکار حاکميت خداوند در نظام کائنات انسان را از دائره اسالم خارج
ميسازد  .مسلمانان را عقيده برين است که خداوند سبحانه وتعالی تدبير شئون
مخلوقات را می کند و سوره های زيادی در قرآن کريم در مسأله اراده خداوند در
مسائل کائنات است .

 . 49پژوهشی در باره ی امامان اهل سنت  ،فريدون سپری  ،انتشارات کردستان  ،طبع دوم  ،ص
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علما ی اسالم دليل رابطه بين توحيد ربوبيت و حاکميت الهی را آيات از قرآن
کريم مثل  :المؤمنون آيات  ، 90 – 84يونس آيه  ، 32 – 31 :العنکبوت 63 – 61 :
 ،األعراف  ، 54 :طه  49 :و  ، 50يس  ، 82 :القمر  . 50 :ميدانند و در پرتو و روشنی
آيات ذکر شده اثبات حاکميت الهی را در کائنات ميکنند و مسلمانان را هوشدار
ميدهند که نبايد در حاکميت الهی در کائنات شک داشته باشند زيرا شک در
حاکميت الهی در کائنات انسان را از دائره اسالم و اساس اول آن که عبارت از
توحيد ربوبيت است خارج ميسازد  .توحيد ربوبيت تحقق نمی يابد مگر ايمان
داشتن به وحدانيت اهلل جل و عال در خلق و امر  ،در مسأله کائنات و شريعت .
بنی اسرائيل نيز اقرار و ايمان به حاکميت خداوند درکائنات داشتند ليکن در
50

حاکميت الهی در قانون علمای خود را شريک می نمودند .

حاکميت خداوند را در امور طبيعت بنام سنن الهی در خلقت نيز ياد ميکنند مثل
سنن خداوند در آفتاب و مهتاب غروب و شروق آنها و گردش زمين بخودش و
بدور آفتاب و نظام شمسی که در اين نوع حاکميت تغيير و تبديل را نميتوان
يافت  .قرآن در سوره فاطر آيه  43 :ميگويد  ( :فلن تجد لسنة اهلل تبديال * و لن
تجد لسنة اهلل تحويال )  .و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی يافت يعنی
در روش خداوند تغير و تبديل و تحويل نيست .
دوم  :حاکمیت خداوند در تشریعات ( قوانین )
شريعت دو قسم است  :يک قسم از آن مربوط به عبادات  ،عقائد و ارکان اسالم
ميباشدکه حاکميت الهی دراين بخش از شريعت از جملۀ عقائد مسلمانان بوده
و انکار از آن انسان را از دائره اسالم خارج ميسازد  .مانند ارکان اسالم  ،حالل و
حرام  ،عقوبات و حدود و آنچه از ضروريات دين بحساب ميآيد  .در بخش
حاکميت خداوند حق است و انسان در همچو مسائل حق تغير و مداخله را ندارد.
بعضی از مسلمانان حديث شريف که ( من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد *
متفق عليه « بخاری و مسلم »  ،از حديث عائشه ) ( کسيکه در امرما يعنی
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شريعت ما چيزی رااضافه کند که در اصل شريعت نباشد رد می شود يعنی قابل
قبول نيست ) .
گروهی از مسلمانان حديث شريف فوق را دليل بر عدم گرفتن قوانين غيراز
شريعت درجامعه اسالمی می دانند و حاکميت الهی را در قوانين مساوی به
حاکميت الهی در کائنات ميگيرند .
دکتور يوسف القرضاوی در مورد حاکميت خداوند در قوانين می نويسد که
تعدادی از مسلمانان در فهم و درک کلمۀ ( امرنا )  ،که در حديث شريف آمده ،
اشتباه نموده اند  .مقصد از ( امرنا ) در حديث شريف  ،امر دين که شامل عقائد
و عبادات است ميباشد و امر دين بغير از خداوند از منبع و کسی ديگر اقتباس
شده نميتواند.

51

در چوکات شريعت  ،مسلمانان در مسائل زندگی حق استفاده از تجربه های
ديگران را در وضع قوانين دارند که در فقه اسالمی بنام ( السياسة الشرعية )
ياد ميشود بشرطيکه مخالف اصل شريعت نباشد .

52

در مورد ( أمرنا ) دکتور صالح الصاوی می نويسد که امرنا عبارت از امر
شرعی مثل حالل و حرام و نهی و امر و سائر شرائع ميباشد.

53

علمای اسالم حاکميت الهی را در مسائل تشريعی ارتباط مستقيم به توحيد
ربوبيت ميدهند و عقيده برين دارند که  :توحيد ربوبيت تحقق نمی يابد مگر
ايمان داشتن به اينکه اهلل جل جالله در امور کائنات و تشريع حق مطلق را دارد
و اقرار داشتن به اينکه اهلل سبحانه و تعالی سيادت مطلق را در مسائل تشريعی
دارد  ،حالل نيست مگر اينکه خداوندآنرا حالل نساخته باشد و حرام نيست مگر
اينکه خداوند آنرا حرام نساخته باشد و دين نيست مگر اينکه خداوند امر نکرده

 . 51القرضاوی  ،الحل االسالمی  ،فريضة و ضرورة  .ص 87
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باشد و اگر کسی مردم را امر به اطاعت به قانون غير شريعت خداوند کند کافر
54

است .

و آنچه رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم از جمله شرائع معرفی نموده خصوصا
شرائع که ارتباط به عقائد و عبادات دارد حاکميت خداوند را در مسائل تشريعی
نشان داده و حاکميت الهی را ثابت ميسازد  .حضرت خداوند جل وجالله در قرآن
کريم می فرمايد  ( :اليوم أکملت لکم دينکم و أتممت عليکم نعمتی ورضيت لکم
اإلسالم دينا * المائده  . ) 3 :امروز برای شما دين شما را تکميل نمودم و نعمت
خود را برای شما تکميل ساختم و برای شما اسالم را بصفت دين راضی شدم .
در مورد حاکميت خداوند در مسائل تشريعی علمای کرام تحقيقات بيشتر
نموده اند و ايمان داشتن به حاکميت خداوند را در شرائع در باب عقائد مورد
بحث قرار ميدهند و درين بحث قسمتی از دالئل شانرا نقل ميکنيم .
امام ابن القيم الجوزی حاکميت الهی را در تشريع و اطاعت مطلق رسول اهلل
صلی اهلل عليه وسلم را در امور تشريعی از جمله عقائد و رضا بودن امت از
پيامبر ميداند  .تسليم شدن و يا تسليم بودن به رسول اهلل را ابن القيم تنها در امور
عبادات نمی داندبلکه شامل قوانين نيز ميداند  55.بدين ترتيب امام ابن القيم در
تشريع نه تنها به حاکميت الهی در زمين معتقد است بلکه در حاکميت  ،سنت
پيغمبر را نيز شريک ميداند .
در سوره النساء آيه  65خداوند ميفرمايد  ( :فال و ربک ال يؤمنون حتی يحکموک
فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما ) .
پس نه  ( ،ايمان نمی آورند ) قسم به پروردگار تو که آنان ايمان نخواهند داشت
تا وقتيکه ترا در اختالفات فيما بين شان حکم نسازند و سپس هيچ ماللی در دل
شان نسبت به حکم ( فيصله ) تو احساس ننمايند و به قضاوت تو کامال تسليم
شوند .

 . 54دکتورالصاوی  ،مرجع سابق  ،ص 9
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امام ابن کثير در تفسير اين آيه می نويسد  :انسان ايمان نمی داشته باشد تا به
جميع امور حياتی به سنت و امر رسول حکم نکند و حکم رسول اهلل را با رضايت
قلب قبول داشته باشد نه از سبب ماللت در قلب يعنی اگر در قلب رضايت به
تطبيق حکم رسول اهلل نداشته باشد و ماللت داشته باشد از جملۀ مؤمنين حساب
56

نميشود .

در آيه  59سوره النساء خداوند ميفرمايد  ( :يايها الذين ء آمنوا أطيعوا اهلل و
أطعيوا الرسول و أولی األمر منکم فإن تنزعتم فی شئ فردوه إلی اهلل و الرسول إن
کنتم تؤمنون باهلل و اليوم الآخر ذلک خير وأحسن تأويال) .
ای مؤمنان  ،از خدا و پيغمبر ( محمد صلی اهلل عليه وسلم ) اطاعت کنيد و
کسانيرا اطاعت کنيد که از جملۀ شما صاحبان امر ( قدرت مشروع ) باشند (
اطاعت خدا و رسول خدا بصورت مطلق و طاعت اولی االمر بصورت مشروط
يعنی در حدود شرع امر شده است ) و اگر در چيزی اختالف نموديد آنرا بخدا
( بحکم قرآن کريم ) و به پيغمبر ( بحکم سنت نبوی ) ارجاع کنيد  ،اگر بخداوند
و روز آخرت ايمان داريد  ،اين کار ( رجوع بخدا و رسول خدا ) برای شما بهتر و
خوش عاقبت تر خواهد بود .
ابن کثير در تفسير اين آيه می نويسدکه  :اين امر خداوند عز وجل است که در هر
امر اختالف ونزاع در اصول دين و فروع آن به کتاب و سنت تمسک نمايد و اگر
کسانی از شما در اختالف و نزاع به خدا و رسول اهلل يعنی کتاب و سنت مراجعت
57

نکند از جملۀ مؤمنين به خدا و روز آخرت نيستند .

در سوره النساء آيه  60خداوند ميفرمايد  :ألم تر إلی الذين يزعمون أنهم آمنوا
بما أنزل إليک و ما أنزل من قبلک يريدون أن يتحاکموا إلی الطاغوت و قد أمروا
أن يکفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا ) .
آيا نديدی بکسانيکه گمان ميکنند به آنچه بر تو نازل گرديده ( قرآن کريم ) و به
آنچه پيش از تو فرستاده شده ايمان آورده اند ( ولی باز هم ) خواهان حکميت و
 . 56ابن کثير  ،تفسير قرآن کريم جلد اول  ،ص 520
 . 57تفسير ابن کثير  ،جلد اول  ،ص 518
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حکم طاغوت هستند ( مراد از طاغوت شيطان و يا شيطان صفتی است که پيروی
از آن موجب طغيان و دوری ازحق و حقيقت گردد ) در حاليکه مکلف شده بودند
تا منکر طاغوت باشند و شيطان می خواهد که ايشانرا در نهايت گمراهی سوق
دهد .
شيخ محمد بن ابراهيم در کتاب اش بنام ( رسالة تحکيم القوانين ) کسانيکه
ادعای ايمان ميکنند ليکن به اساس حکم کتاب ( قرآن ) و سنت حکم نميکنند
از جملۀ مؤمنان نيستند .

58

در سوره المائده آيات  47 ، 45 ، 44خداوند ميفرمايد  ( :و من لم يحکم بما أنزل
اهلل فأولئک هم الکافرون * هم الظالمون * الفاسقون  « ) .به احکامی که خداوند
نازل فرموده حکم نکنند  ،آنها خود کافران اند * و آنانکه به احکامی که خداوند
نازل فرموده حکم نه کنند  ،آنها خود ستمگران اند * و به آنچه خداوند نازل کرده
حکم نکنند  ،آنها خود فاسقان اند » مفسرين می نويسندکه ظلم و فسق در زبان
قرآن اطالق به کفر و شرک و نفاق می باشد .

59

علمای امت در عصر گذشته و عصر حاضر باين نظر اند که هر مسلمان حاکميت
کتاب اهلل و سنت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم را قبول نکند از دائره اسالم خارج
ميشود  .از جمله اين علما ميتوان ابن کثير  ،امام أبوبکر الجصاص  ،ابن تيميه،
أحمد شاکر  ،محمد خضر  ،شيخ محمد حامد الفقی  ،شيخ محمد األمين
الشنقيطی  ،شهيدعبدالقادر عودة  ،أبو األعلی مودودی  ،دکتور يوسف
القرضاوی  ،استاد علی جريشة و تعدادی زيادی را نام گرفت .
يک موضوع بايد واضح شود آنانکه باين عقيده اندکه سنت بيانگر احکام
مجمل قرآن کريم نيست و اگر به اين نظريه اکتفاء شود در اين حالت صفت
تشريعی رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم را زيرا سؤال می آوريم  .رسول اکرم صلی
اهلل عليه وسلم حق تقنين يا قانون گذاری را داشت و آنچه رسول اکرم صلی اهلل

 . 58مشکلة الغلو  ،ص 433
 . 59ديده شود « رسالة اإليمان » ص  39نقال عن رفعت سيد أحمد »الرافضون
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عليه وسلم از قوانين وضع نمود ،در شريعت حکم قانون را دارد و اطاعت از آن
واجب شرعی ميباشد و مخالفت به آن مخالفت با قرآن کريم است .
امام محمد متولی الشعراوی در کتاب خود بنام « الحالل و الحرام » عنوان
مستقل بنام ( الرسول و التشريع ) دارد که نظر به أهميت آن بعضی نقاط آنرا در
اينجا می آوريم :
قول حق سبحانه و تعالی « ما آتاکم الرسول فخذوه و نهاکم عنه فانتهوا » آنچه
رسول برای شما می گويد آنرا بگيريد يعنی به آن عمل نمايد واز آنچه رسول شما
را منع ميکند از آن دوری کنيد  .آيۀ کريمه برای رسول صلی اهلل عليه وسلم حق
تشريع را ميدهد در حاليکه خداوند به رسل ما قبل اين حق را نداده بود .
از وظايف رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم به جانب دعوت به وحدانيت تدوين
قوانين و تشريعات برای امت نيز بود و قوانينی که برای سالمت دين و دنيای
60

امت بود آنرا رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم تدوين نمود .

از مناقشه نظريات و مطالعۀ تحقيقات علمای کرام باين نتيجه ميرسيم که :
حاکميت الهی در امور کائنات در جملۀ ايمان ميباشد و در عدم ايمان به حاکميت
الهی در کائنات انسان از دائره مؤمن بودن خارج می شود .
حاکميت الهی در امور تشريع يا قانون  ،در اصل منبع قانون حاکميت خداوند و
سنت رسول اهلل از جمله امور اساسی در اسالم است با يک تفاوت که در اسالم
مسلمانان حريت وآزادی و استقالل زيادی را در تدوين قوانين مربوط به
زندگانی سياسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و صناعتی وزراعتی خود دارند و
مسائل دنيوی را خداوند ورسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم به اجتهادات علمای
امت و فقهای گذاشته است  .علمای اسالم توضيح نموده اند که حاکميت
خداوند در تشريع « قرآن و سنت » معنی آن الغای حاکميت بشر را در زمين نمی
دهد زيرا اسالم انسان را بصفت خليفه خداوند در آبادی زمين ميداند  .استاد

 . 60برای معلومات بيشتر به حق رسول در سن قوانين به « فضل غنی مجددی « مطالعۀ تمهيدی
در سنت و حديث نبوی » صفحات  ، 71 – 70 – 69مراجعه فرمائيد

68

دولت اسالمی

69

فهمی هويدی از امام القرافی نقل ميکند که حاکميت يا حاکميات ( جمع
حاکميت ) بشر در حدود شريعت مطلق است  .اجتهاد  ،قياس  ،مصالح مرسله،
عرف و ديگر منابع قانون در شريعت اسالم نقش انسان را درتدوين تشريعات
61

طبق ضرورت و احتياجات روز به اثبات ميرساند.

بعد از بررسی نظر علمای اسالم و نقد نظريات علمای غرب و سيکولر ها در
مسئله حاکميت الهی در زمين  ،الزم است تا در معنی و تعريف حاکميت در نظام
اسالمی دچار اشتباه نشده فرق بين حکومت و صالحيت های دينی را کرده
بتوانيم  .حاکميت در دولت اسالمی و نظام اساسی اسالم از اصطالح حاکميت
در دولت دينی قرون وسطائی اروپا بکلی متفاوت است و سلطۀ دينی يک
اصطالح سياسی غربی ميباشد که از معنی آن حق الهی و سلطۀ الهی استنباط
ميشود که در اصطالح سياسی غربی بنام تيوکراسی ياد ميشود .
در نظام سياسی تيوکراسی غربی درعصور وسطی زمامداران قدرت سياسی و
سلطۀ قانونی خود را از جانب خداوند ميگرفتند و قابل تقديس بودند و خارج
شدن از اطاعت ايشان معصيت و گناه بود .
بر خالف نظام تيوکراسی قرون وسطی در اروپا سلطه در نظام اسالمی دينی
نبوده و باساس حق الهی شناخته نميشود  .خلفای راشدين و بعد از ايشان
زمامداران سياسی معصوم نبودند و مصدر و منبع سلطه در دولت اسالمی ملت
است .
سلطه و حاکميت در نظام اسالمی در تطبيق برنامه ها و اهداف سياسی ،
اجتماعی  ،اقتصادی و نظامی خود از تجارب عملی انسان استفاده اعظمی را
ميکند خصوصا بعد از وفات رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم که رابطۀ مستقيم
بين زمين و آسمان قطع شد و انسان ديگری بصفت سخنگويی اهلل سبحانه و
تعالی شناخته نشد ،خلفای راشدين و بعد از ايشان تمام زمامداران باساس
بيعت و رضايت ملت صاحب سلطۀ سياسی و قانونی شدند  .علمای کرام از قديم

 . 61المجلة  ،عدد  862تاريخ 1996 / 8 / 24
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تا امروز صفت حاکميت دينی را از دولت اسالمی مجزاء دانسته بيعت را اساس
رسيدن شخص به مقام رياست و زعامت ميدانند.
شکل و معنی حاکميت و قدرت در نظام اسالمی ثابت نبوده و طبق شرايط زمان
و مکان بر حسب ضرورت های سياسی و اجتماعی علماء در سيستم نظامهای
دولتی اجتهاد ميکنند  .اجتهاد در سيستم سياسی و اجتماعی در نظام اسالمی
تا روز قيامت خواهد بود به دليل اينکه حاکميت در اسالم در جمله عقايد ثابت
نمی باشد بعبارت ديگر حاکميت يا حکومت و نظامی سياسی در عقايد اسالمی
خصوصا در دائره تسنن از جملۀ عقايد نيست لذاحاکميت سياسی و سيستم
دولتی را مسلمانان در دائره کفر و ايمان بحث نميکنند و اسالم اين امور را به
اراده ملت گذاشته است تا حسب ضرورت وقت شکل آنرا تغيير دهند و مطابق
ضرورت های جامعه شکل و نظام دولتی خود را بسازند و در ساختار نظام
سياسی و ارگانهای دولتی از تجربه هايی ملل غير اسالمی ميتوانند استفاده
کنند مثليکه حضرت عمر از سيستم اداری روم و فارس در دولت استفاده کرد .
در نظام سياسی اسالم موجوديت سلطه در شريعت اسالمی واجب است ليکن
شکل و کيفيت آنرا اسالم تفويض به اراده ملت نموده .
سلطۀ سياسی در نظام اسالمی کامال مدنی بوده و نظام سياسی اسالم سلطۀ
عسکری و ديکتاتوری حزبی و دينی را قبول نداشته و عليه نظامهای
ديکتاتوری و حزب واحد مبارزه ميکند  .علمای معاصر باين عقيده اند که سلطه
در دولت اسالمی نصا" و روحا" مدنی بوده و تيوکراسی نيست  .دکتور محمد
عماره در مورد سلطه مدنی در نظام اسالمی می نويسد  :در مقابل دولت دينی ،
دولت ال دينی و در مقابل دولت عسکری دولت مدنی سياسی ياغير نظامی است
و بايد واضح باشد که تمام اعمال انسان مدنی است حتی کليسا و مسجد
مؤسسات مدنی هستند  ،آنچه مهم است اين است که سلطه در اسالم مدنی است
و مرجعيت عليا در دولت شريعت ميباشد. 62

 . 62الشرق االوسط  ،عدد  . 4984همچنان فضل غنی مجددی  ،در نظام سياسی اسالم ،ص 15
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دکتور محمد عماره در کنفرانسی که تحت عنوان مناظره بين سيکولر ها و
اسالم گرا ها ترتيب شده بود می گويد  :تمام مؤسسات و ادارات دولت مدنی
است و انسان در ساختن آن نقش اول و اساسی را دارد ليکن خالف بين سيکولر
ها و مسلمانان درين است که مسلمانان در دولت مدنی مرجعيت قانون را
شريعت ميدانند و سيکولر ها مرجعيت شريعت را از دولت جدا می دانند يا جدا
می سازند .
در همين کنفرانس استاد مأمون الهضيبی می گويد  :دولت اسالمی ،دولت
مدنی ميباشد و ما ضد دولت دينی هستيم  ،دولتی که دعوا داشته باشد که به
اسم خداوند حرف ميزند و بنام خداوند حکومت ميکند  .حکومت مدنی يا دولت
مدنی در نظر ما آنست که سياست آن به اساس اصول و احکام اسالمی باشد  .در
عقيده مسلمانان رجال دين و راهبان وجود ندارد و در عقيده ما هيچکس حق
ندارد که بگويد من بنام خداوند حرف ميزنم .
مصدرقانون در اسالم وحی معصوم است در حاليکه نظام سياسی مصدر و منبع
آن ملت ميباشد و ملت صاحب تسلط باالی حکومت و حق مراقبت و عزل
63

زمامداران را دارد.

حاکمیت و مسئولیت
حاکميت در نظام اسالمی محدود و مقيد به حقوق و واجبات يا وجايب و
مسئوليت می باشد و صاحب سلطه سياسی( زعيم سياسی ) در دولت اسالمی
در مقابل حقوق و واجبات مسئوليت کامل را دارد  .اسالم سلطه را بنام ( أولو
األمر ) ياد کرد تا کلمه سلطه معنی و مفهوم تسلط و تحکم را ندهد زيرا اسالم
در اصل و مبادی ثابت خود مخالف تسلط و تحکم فرد بر جامعه است  .اسالم
قدرت و سلطه را در خدمت جامعه قرار ميدهد نه در خدمت احزاب و افراد خاص.
64

اسالم همه افراد ملت را در سلطه سياسی سهيم و شريک می شمرد .

 . 63تهافت العالمانية  .إعداد  :دکتور صالح الصاوی  .صفحات 13 – 12 – 11
 . 64دکتور محمد عبدالمنعم خميس « :اإلداره فی صدر اإلسالم »  ،صفحات 95 – 94
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جدائی دین از دولت ( فصل دین از نظام سیاسی )
در ختم اين فصل الزم ديده ميشود تا در مورد جدائی دين از دولت يا فصل دين
از نظام سياسی نظر اسالم را مورد بررسی قرار بدهيم تا حاکميت قانون يا
شريعت را در دولت اسالمی و عدم ارتباط نظام اسالمی را به دولت دينی مانند
قرون اوسطائی در اروپا خوبتر بدانيم و بين حاکميت قانونی و حاکميت دينی
فرق را کرده باشيم .

تعریف سیکولریزم ) ) Secularism
معنی لغوی اصطالح سیکولری از نظر فرهنگ زبان
اصطالح يا کلمۀ علمانی « سيکولری » در فرهنگ زبان اسالمی در قديم ديده
نميشود و علمای زبان درقرنهای اخير در مورد ريشه و اصل کلمۀ علمانی از نظر
تعريف زبان کار نموده اند که نتيجه تحقيقات شانرا البستانی در محيط خود
آورده است .
علمای زبان از طبقۀ متأخرين يعنی معاصرين در اصل معنی کلمۀ علمانی
اختالف دارند که آيا کلمه علمانی نسبت دارد به علم و يا عالم ،جهان يا کائينات
ــ طبيعت يا دنيا ـــ .
دکتور عبدالحليم محمود می گويد  :سيکولری که در فرهنگ اسالمی عربی بنام
« علمانی » است از اصل کلمه سريانی که در فرانسوی ) )Laiqueميباشد به هدف
ال دينی نسبت به عالم يا دنيا دارد  .اصطالح  Laiqueبه معنی دهری و يا علمانی
را يهود ها در قرن سيزدهم و نوزدهم در اروپا انتشار دادند و پيروان اين عقيده
اوال در فرانسه به حکومت رسيدند.65

 . 65مقدمه کتاب « دالئل النبوة و معجزات الرسول » نقل از علي جريشة « االتجاهات الفکرية
المعاصرة » ص  . 785و همچنان عبدالرحمن بن معالاللويحق  .مشکالة الغلو في الدين جلد دوم
 ،صفحات 575 – 574
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کلمة يا اصطالح سيکولر از اصل  Secularitygفرانسوی به زبانهای ديگر
اروپائی ترجمه شده است که برای فهم بيشتر آن بايد به فرهنگ زبانهای اروپائی
مراجعه نمائيم .
در فرهنگ « اکسفورد » در شرح کلمۀ )  ( Seciularآمده :
 .1طبعيت،دنيا يا مادی  ،نه دينی و نه روحی مانند تربيه ال دينی ،موسيقی و
هنر ال دينی  ،سلطۀ ال دينی  ،حکومت ضد کليسا .
 .2نظريۀ که دين اساس تربيه و اخالق نباشد .

66

 .3نظريۀ که دين اساس تربيت و اخالق نيست .
در دائره المعارف امريکائی کلمه علمانی اين طور تعريف شده است ) :دنيائی
يعنی  :نظام اخالقی باساس مبادی اخالق طبيعی و مستقل از اديان آسمانی ،و
آزادی فکری ) .
دکتور يوسف القرضاوی در کتاب خود بنام  ( :اإلسالم و العلمانية ــ وجها لوجه)
می نگارد « العلمانية » ترجمه غيردقيق از کلمۀ )  ( Secularismانگليسی و (
)  Seculariteيا )  ( Laiqueفرانسوی است که ارتباط به کلمۀ ( علم ) و مشتقات
آن ندارد .
اصطالح علم در زبان انگيسی و فرانسوی به کلمه )  ( Scienceو مذهب علمی
به کلمۀ )  ( Scientismو نسبت داشتن به علم عبارت است از (  ) Scientificو
بزبان فرانسوی ) . ( Scintifique
ترجمه دقيق و صحيح سيکولريزم يا علمانية « ال دينی » يا « دنيايی يا طبيعت »
است که ارتباط به دين نداشته بلکه ضددين ميباشد .
القرضاوی با استفاده از  ( :المعجم الدولی الثالث الجديد ) تحت ماده
)  ) Secularismمی نويسد  ( :در مسائل حيات و تمام شئون زندگانی مبدأ آن
اين است که دين نبايد در امور حکومت مداخله داشته باشد و اصطالح «

 . 66معجم اکسفورد 785
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74

سياست بی دينی خالص در حکومت »  .و در عقيده و مذهب سيکولريزم نظام
اجتماعی و زندگانی معاصر بايد بدون در نظر گرفتن دين پايه گذاری شود).

67

اصطالح سيکولريزم در فرهنگ شرق اسالمی ،يک اصطالح جديد و کاپی شده
از فرهنگ غرب است  .در مفهوم غربی سيکولريزم يعنی عدم مداخله دين در
سياست و حکومت و قبول دين در دائره ضمير انسان و رابطه بين خالق و بنده و
در بعضی مراسم ازدواج نه زيادتر از اين .
سيکولريزم باين معنی و فلسفه شئون حيات بشری را به دو قسم تقسيم ميکند :
دينی و غير دينی که اين تقسيمات را اسالم قبول ندارد و تقسيم حيات مسلمان
به دينی و ال دينی از اسالم نيست بلکه وارد شده از فرهنگ غرب ميباشد  .در
اسالم چيزی بنام تعليمات دينی و غير دينی نيست و همچنان طبقۀ بنام رجال
الدين وجود ندارد و اسالم بدو سلطه جدا گانه و منفصل « دينی و دنيوی »
اعتراف ندارد و سياست از شريعت اسالم جدا بحث نمی شود .
اسالم در تمام شئون زندگی مسلمانان دخيل است  .اسالم روح و جسم را با هم
يکجا مطالعه ميکند و بين جسم و روح فصل يا جدائی را قبول ندارد  .در فرهنگ
اسالمی  ،دين علم و علم دين  ،دين دنيا و دنيا دين  ،دين دولت و دولت دين
است  .سيکولريزم از غربی ها و برای زندگانی غربی است و در خاک اسالم
قابليت تطبيق را نداشته و با فکر و عقايد مسلمانان در تضاد است .

تاریخ علمانی یا سیکولریزم
برای مطالعۀ تاريخ سيکولری بايد بتاريخ اروپا مراجعت نمود زيرا فکر
سيکولريزم در اروپای مسيحی نشأت يافت  .مردم اروپا دين مسيحيت را جدا
از شريعت آن قبول نمودند و دين در حيات مردم تحکم نداشت مگر در دائره
بسيار کوچک و بعضی قوانين مربوط به خانواده . 68

 . 67دکتور يوسف القرضاوی  .اإلسالم و العلمانية ــ وجها لوجه ـــ  .صفحات 50 – 49 – 48
 . 68محمدقطب « مذاهب فکرية معاصرة » ص 446
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تبدیل و تحریف نصرانیت یا عیسویت
اروپا دين عيسوی را در قرن اول ميالدی به صفت يک عقيده شرقی پذيرفت و
در بين مردم اروپا اول رومن ها دين عيسوی را قبول نمودند و قبول شان نقطۀ
اول تحريف در دين حضرت عيسی عليه السالم است  .بولس که معروف به
دشمنی با حضرت عيسی عليه السالم و حواريون او بود و در تعذيب پيروان
حضرت عيسی شهرت بزرگ را دارد دفعتا شخصيت اول در دين جديد شد و
توانست با استفاده از نفوذ دينی  ،عيسويت را تغيير بدهد  .تغييراتی که قيس
بولس در دين مسيحيت آورد در نقاط ذيل ميباشد :


دعوت به الوهيت عيسی عليه السالم



دعوت به عقيده تثليث  69 .عقيده تثليث را آيۀ  17سورۀ المائده اينطور بيان
ميکند  :آنانکه گفتند  :خداوند سوم سه ( يکی از سه خدا ) است به يقين کافر
شدند .عقيده تثليث يعنی  :خدا  ،پدر و پسر که از ميراث عقايد روم
بودداخل مسيحيت شد و امپراطور قسطنطين عقيده تثليث را داخل دين
70

مسيحيت ساخت.

بعد از بولس مجامع دينی در تغيير دين عيسوی نقش اساسی را بازی نمودند .
مجمع ( نيقية ) سال  325ميالدی در فيصلۀ خود  ،الوهيت عيسی عليه السالم
را تثبيت نمود .
مجمع السطنطينية در سال  381ميالدی الوهيت روح القدس را تثبيت کرد .
مجمع أفسس اول در سال  431ميالدی فيصله نمود که  :در مسيح عليه السالم
انسان و اله جمع شده است ( الناسوت و االهوت ) .

71

 . 69برای معلومات بيشتر در باره عقايد بولس به کتاب  :محمد ابو زهرة  « ،محاضرات فی
النصرانية مراجعه فرمايد  .و همچنان به کتاب  « :معالم تاريخ اإلنسانية  .جلد 707 – 705 / 3
 . 70برای معلومات بيشتر به  :فقه اسالمی شمارۀ  ، 187مارچ  ، 2013تحقيق اين نويسنده مراجعه
فرمائيد .
 . 71محمد ابو زهرة  ،مرجع سابق  .صفحات 246 – 163 – 162 – 159
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امپراطور روم قسطنطين عقيده الوهيت عيسی عليه السالم را باالی مردم فرض
ساخت .
مجامع دينی و زمامداران سياسی و خصوصا امپرطور روم در تحريف و تغيير و
حذف و زيادت در کتاب مقدس نقش اساسی را داشتند  .قرآن کريم در مورد
تحريف کتاب مقدس ( انجيل ) می فرمايد :
( و إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب  ،و ما هو من
الکتاب و يقولون هو من عند اهلل و ما هو من عنداهلل  ،و يقولون علی اهلل الکذب
و هم يعلمون ــ آل عمران  { . ) 78 :و واقعا برخی از ايشان ( اهل کتاب ) گروهی
اند که بر قرائت کتاب ( آسمانی ) زبان های شانرا پيچ و تاب دهند ( در قرائت
تحريف و تغيير آرند ) تا شما آنرا از جملۀ کتاب پنداريد در حاليکه آن ( قرائت
تحريف شده ) از کتاب نيست  ،و ميگويند آن از جانب خدا است در صورتيکه
آن از جانب خدا نيست و بر خدا دروغ می بندند در حاليکه خود ميدانند . } .
بدين ترتيب عقيده نصرانيت از يک عقيده پاک و شامل بيک عقيدۀ مخلوط و
يکجا شده از اديان غير آسمانی تبديل شد .

طغیان کلیسا
رجال الدين در زمين طغيان پيشه کردند و عقيده تثليث و الوهيت عيسی را بر
مردم اجبارا فرض ساختند و بعضی چيز ها را حالل و بعضی ديگر را حرام
ساختند  .در ساحۀ سياسی حق مراقبت خود را باالی پادشاهان و امراء فرض
نمودند و در ميدان اقتصاد زمين های زيادی را ضمن اوقاف کليسا شامل
ساختند و از آن برای نفع خود استفاده نمودند  .ماليه باالی مردم فرض ساختند
وکار اجباری را برای خدمت کليسا از جملۀ فرائض دينی معرفی نمودند .

تصادم بین کلیسا و علم
بين کليسا و علم و تحقيق علمی تصادمات صورت گرفت و علماء کوشش
نمودند تا از سيطرت رجال الدين خارج شوند و اولين قربانی در جامعه عيسويت
عالم ايتالوی بنام ( جيورد انوبرونو ) بود که در سال  1600ميالدی به امر کليسا
به آتش زده شد و بعد از او عدۀ زيادی از دانشمندان غرب به حکم کليسا و رجال
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الدين زندانی و محکوم به مرگ شدند  .در نتيجه شدت کليسا و رجال الدين
عليه دانشمندان و علماء حرکت ضد کليسا و رجال الدين شدت يافت و حرکات
و مؤسسات ضد سيطرت رجال الدين و کليسا سرا و در خفا تشکيل شد و اين
تنظيمات مقدمات انقالب بزرگ فرانسه را آماده ساختند  .انقالت فرانسه از
يک انقالب سياسی و اقتصادی بيک انقالب ضد دين تبديل شد و دولت از
کليسا جدا شد  .غربی ها بعد از جدائی بين دين ودولت کوشش نمودند تا اين
جدائی را در کشور های اسالمی نيز تحقق بخشند و تا اندازۀ در اين عمل خود
به موافقيتهای نيز رسيده اند که در صفحات قبلی قدری به برنامه های غربی ها
برای جدائی دين از دولت مرور سريع شد .

اسباب ظهور فکر سیکولریزم در جامعۀ غرب
ظهور فکر و فلسفه سيکولريزم و جدائی بين دين ودولت در غرب اسباب آن
دينی ،فکری  ،تاريخی  ،سيکولوژی است  .تجربۀ جدائی دين از سياست و
دولت که در غرب مسيحی به وموفقيت انجام يافت در شرق اسالمی ممکن
نيست بتوان فکر ال دينی و جدائی بين سياست و دين و دولت را قبول و آنرا
تطبيق عملی نمود .
جدائی بين دين و دولت يا جدائی دين از سياست و نظام سياسی در دين عيسوی
اصال وجود داشت بدين لحاظ قبول جدائی مشکلی برای مردم و حتی کليسا و
رجال الدين نبود و ميتوان جدائی بين دين و سياست يا دين و دولت را در دين
عيسويت اين طور بررسی و تحقيق نمود :
 .1در دين عيسوی نصوصی است که فکر جدائی بين دين و دولت را تقويت می
کند .عيسويت به سلطۀ قيصر که سلطۀ سياسی و دولتی است و سلطۀ روحی
که سلطۀ کليسا است اعتراف دارد  .در انجيل از قول حضرت عيسی عليه
السالم آمده  :عطا کنيد آنچه از قيصر است به قيصر و آنچه از خدا است برای
خدا .
 .2در دين عيسويت قانون و تشريع وجود ندارد و عيسويت در جانب اخالقی
و روحی خالصه ميشود  .اسالم دينی است که در آن اخالقيات  ،روح و ماده
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و عقيده و تشريعات است که حيات انسان را از والدت تا مرگ تنظيم می
کند  .تشريع اسالمی شامل حالل وحرام  ،حقوق و وجايب  ،معامالت ،
مسائل اقتصادی  ،سياسی ،روابط بين المللی و غيره است که در اسالم بنام
( فقه اسالمی ) ياد ميشود .
 .3در اسالم سلطۀ دينی ورئيس دينی مثل پاپ نيست  .فلسفه سيکولری که
دين را از دولت در غرب جدا ساخت  ،دين را بجای خودش قرار داد و در نظام
سيکولری غرب دين سلطۀ و مقام خود را دارد که در رأس آن پاپ قرار دارد
و مؤسسات قوی با اقتصاد قوی را اداره ميکند و همچنان سلطۀ سياسی
قائم بذات خود بوده که در رأس آن پادشاه يا صدراعظم و يا رئيس جمهور
می باشد  .در اسالم اگر دين را از دولت جدا سازيم دين بدون قوت و سلطه
باقی می ماند در حاليکه سلطان و قدرت دين در نظام اسالمی درقوت
سياسی آن است .
 .4تاريخ کليسا غير از تاريخ اسالم است  .تاريخ کليسا با علم و ثقافت و آزادی
های سياسی و فردی و فکری يک تاريخ سياه و ترسناک است  .کليسا در
تاريخ هميشه با جهالت و ضد علم هم پيمان بود و از استبداد و نظام
فيوداليزم حمايت ميکرد  .مردم اروپا از تاريخ کليسا اين را می فهمند که
کليسا يعنی ظلم و قتل و محاکمات و خرافات .

72

جدایی دین اسالم از دولت و نظام سیاسی از نظر علمای اسالم
شيخ االزهر در تعريف فلسفه جدائی دين از دولت و طرفداران اين حرکت می
نويسد :اين نهضت )نهضت سيکولری) ارتباطی به علم ندارد و دين اسالم دين
علم بوده و طرفدار نشر علوم در بين مسلمانان ميباشد و مسلمانان در گذشته
علوم را به جامعه انسانی درس دادند  .پيروان فکر جدائی دين از دولت قصد
دارند تا دين را از جامعه جدا سازند و اين حرکت اصال ارتباط به نهضت علمی
ندارد  .جد ائی دين عيسوی از دولت در اروپا کامال از جدائی دين اسالم از

 . 72دکتور القرضاوی  ،اإلسالم و العلمانية  ،وجها لوجه  .صفحات 56 – 54 – 53
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دولت اسالمی تفاوت دارد زيرا اسالم خالف دين عيسوی يک عقيده خالص و
ضد تسلط ظالمانه است .73 ) .
در اروپا دولت و نظام سياسی آن بنام دين قائم يا استوار بود و رجال الدين با
استفاده از معنی و مفهوم کلمه دين استفاده ميکردند  .در فرهنگ اسالم  ،کلمۀ
اسالم مرادف به کلمۀ دين نيست و اسالم در فرهنگ اسالم شامل نظام سياسی،
اقتصادی و اداری و اجتماعی ميباشد و کلمۀ دين در فرهنگ اسالم و نزد
74

مسلمانان مساوی به معنی و مفهوم دولت ميباشد.

شرايط اجتماعی و سياسی قرون وسطائی اروپا کامال از شرايط اجتماعی
وسياسی جهان اسالم متفاوت ميباشد مثل اينکه دين عيسوی از دين اسالم
تفاوت دارد  .دولت اسالمی چنانکه امام شهيد حسن البناء ميگويد در خدمت
دين و دنيا است و اسالم دين و دنيا ميباشد  .البناء اضافه ميکند که اسالم به
اختالفات دينی و مذهبی که در اروپا بوجود آمد و سبب جدائی دين از دولت شد
رابطه ندارد و واقعات اروپا از نقطه نظر دينی کامال با مبادی اسالم اختالف
75

دارد.

شهيد سيد قطب از امام البناء در موضوع فوق قدم بيشتر برداشته می نويسد :
 .1عيسويت در اروپا زمانی انتشار يافت که قانون روم در نظام سياسی و
اجتماعی اروپا تسلط کامل داشت .
 .2دعوت به عيسويت در دائره صفای روحی و مهربانی و رابط بين خداوند و
انسان بود و رابط بين افراد و دولت را عيسويت به قانون رومانی واگذاشه
76

بود.

مرحوم محمد خضر حسين سابق شيخ االزهر و مفتی مصر در مورد جدائی دين
از دولت می نويسد  :جدائی دين از سياست از بين برداشتن اکثر حقايق اسالم
 . 73مجلة آخر ساعة  .جوالی 1990 /4
 . 74عبدالقادر عودة  :اإلسالم و أوضاعنا السياسية » صفحات 80 – 77
 . 75دکتور ميتشل  :االخوان المسلمين  .تعليق استاد صالح أبو رقيق  .ص 398
 . 76مرجع سابق  .ص 398
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80

است و هر گز مسلمانان بفکر آن نخواهند شد زيرا جدائی دين از سياست از
اعمال کفار است .
استاد خالد محمد خالد می نويسد  :آيات قرآنی واضح ميسازد که اسالم به
هدف هدايت بشر آمده و مهترين هدف آن بعد از هدايت تأسيس دولت و نظام
سياسی ميباشد و اگر به دين اسالم بيشتر به دقت نظر اندازيم متوجه ميشويم
77

که اسالم دين ودولت  ،قوت و حق  ،ثقافت و مدنيت و سياست و عبادت است.

استاد محمد البهی می نويسد  :خداوند سبحانه رسول خود را امر به حمايت
78

دولت اسالمی نمود و همچنان پيغمبر خود را امر به اقامت دين و دولت ساخت.

شيخ ابو زيد رئيس مجمع فقهی مکه مکرمه می نويسد  :جدايی دين از دولت و
جدايی سياست از دين يک دعوت باطل ميباشد  .سياست جوهر دين و قلب آن
است و جدايی دين از سياست در حقيقت جدايی آن از حيات عادی مردم
79

ميباشد.

از اقوال و نظريات علمای اسالم به وضاحت مالحظه ميشود که جدايی دين از
دولت ونظام سياسی و حاکميت سياسی و ملی که درين تحقيق بنام سلط ياد شده
است غير ممکن است و صحابه که بهترين مفسرين اسالم بودند در اتحاد بين
دين و نظام سياسی تأکيد نموده و در اقامت و تأسيس دولت اسالمی کوشش
نمودند .
قرآن مسلمانان را امر به تطبيق قوانين اسالمی ميکند خصوصا احکام جزاء .
تطبيق احکام بدون موجوديت سلطۀ سياسی نا ممکن است .
سوره البقرة آيه  178 :مسلمانان را امر به تطبيق احکام قصاص ميکند و تطبيق
احکام سلط قانونی را مطالبه ميکند  .به همين ترتيب آيه  92سوره النساء نيز در
باب احکام قصاص و قتل است و آيه  33سوره المائده و آيه  2سوره النور و آيات

 . 77خالد محمد خالد  :الدولة فی اإلسالم  .صفحات 104 - 35
 . 78الدکتور محمد البهی  :الفکر اإلسالمی الحديث و صلته باالستعمار الغربی  .ص 205
 . 79الدکتور صالح الصاوی  :المواجهة بين اإلسالم و العلمانية  .ص 101
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زيادی در قرآن کريم است که احکام را نشان ميدهد و تطبيق اين احکام از وظيفه
و صالحيت سلطۀ قانونی وسياسی در دولت اسالمی ميباشد واگر سلطۀ
سياسی نباشد تمام احکام اسالمی در حالت تعليق باقی می ماند .
 .1اگر بين جدايی دين مسيحی از دولت در اروپا و جدايی دين اسالم از دولت
در جهان اسالم مقارنه شود باين نتيجه ميرسيم :
 .2جدايی دين از دولت در اروپا يعنی جدائی انجيل از قوانين دولتی که اين
جدائی يک امر ضروری و يک واقعيت بود و اين جدايی معنی مبارزه با
جهل و خرافات که سبب آن تحريف انجيل بود  .اروپا بعد از جدايی انجيل
تحريف شده در علوم جديد پيشرفت عظيم نمود  .جدايی قرآن از دولت
اسالمی معنی آن جدايی قانون از دولت است و هر قدر مسلمانان از قانون
اساسی شان فاصله گرفتند به همان اندازه عقب ماندند و ضعيف شدند تا
بالآخره مستعمره دول اروپائی شدند .
 .3جدائی دين از دولت در اروپا يعنی نجات مردم از سيطرت و نفوذرجال
الدين و ديکتاتوری مطلق زيرنام دين که بر مردم تحميل ميشد در حاليکه
دين اسالم به رجال الدين اعتراف نداشته و در اسالم طبقۀ بنام رجال الدين
موجود نيست و در دولت اسالمی همه مسلمانان در خدمت دين اند و رجال
الدين حساب ميشوند  .ناگفته نماند که در فرهنگ اسالمی در بدل و عوض
رجال الدين طبقۀ علماء ميباشد .
 .4جدائی دين از دولت دراروپا برای تحکيم عدالت اجتماعی  ،تحقيق حقوق
انسان و نظام ديموکراسی بود در حاليکه جدائی دين اسالم از دولت
اسالمی يعنی تحکيم ظلم و طغيان و قبول ذلت و استعمار است زيرا اسالم
نظام کامل حقوقی  ،سياسی و اجتماعی است و همچنان اسالم درمسائل
جديد الوقوع اجتهاد را اساس ميداند .
 .5دکتور يوسف القرضاوی در موضوع جدائی دين از دولت می نويسد که
مراد از دين  ،دين کليسا غربی بود  .جدائی دين از دولت در اروپا مخصوص
دين کليسا بود عقيده و دينی که از فلسفۀ تعقيب و پيروی می نمود که در
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اساس ضد عقل و علم بود  .گروهی از علماء و فالسفۀ غرب به اهلل و دين
ايمان داشتند بانهم مسيحيت مربوط به پاپ و کليسا را نفی می نمودند در
آنجمله می توان از فيلسوف کانت نام گرفت  .دين در عقيده عدۀ از علمای
غرب جزء ال يتجزا از فطرت انسان می باشد وانسان نميتواند بدون دين
80

زندگی کند.

دکتور يوسف القرضاوی مثالی از علمايی که عليه کليسا انقالب و قيام نمودند
می آورد مانند دکتور امريکائی « هنری لنک »  .دکتور هنری عليه کليسا قيام
نمود  .انقالب هنری عليه دين نبود بلکه عليه تحريف و تغييری بود که در دين
پيش شده بود  ،قيام او عليه دين ساخته و بافته رجال الدين بود و از نظر او دين
مسيحيت منسوخ شده بود  .دکتور هنری به دائره ايمان برگشت و کتاب معروف
خود را بنام «العودة إلی اإليمان» تأليف نمود  .اودر کتاب خود می نويسد که به
دين فطرت باز گشت نمودم دينی که به اسالم بسيار نزديک بود.

81

اسالم تعریف شامل و بزرگتر را نسبت به دین دارد
اسالم معنی بزرگتر و شامل تر را نسبت به کلمۀ دين دارد  ،اسالم دين و دنيا ،
عبادت و معامالت  ،عقيده و شريعت  ،ثقافت و مدنيت  ،دين و دولت ميباشد
بطور مثال وقتيکه ما از اقتصاد حرف ميزنيم تعبير اقتصاد دينی را بکار نمی
بريم بلکه اصطالح اقتصاد اسالمی را استعمال می نمائيم و يا زمانيکه از
سياست سخن داريم اصطالح سياست دينی را استفاده نکرده بلکه می گويم
سياست اسالمی  ،زمانيکه از قوانين بحث می کنيم نمی گويم قوانين دينی بلکه
می گويم قوانين اسالمی به همين ترتيب تا آخر اصطالحات قانونی و سياسی و
اجتماعی و دينی  .همچنان دين قابليت جمع شدن را دارد و جمع دين  ،اديان
است در حاليکه اسالم قابليت جمع را در زبان ادبيات ندارد و در فرهنگ زبان
اسالم جمع ندارد .

 . 80دکتور يوسف القرضاوی  :بينات الحل اإلسالمی  .صفحات 38 – 37
 . 81دکتور يوسف القرضاوی  .اإليمان و الحياة  .فصل  :بين العلم و اإليمان  ،زير عنوان  « :الطب
النفسی فی موکب اإليمان »
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فقهاء و اصوليين يعنی علمای شريعت و متکلمين يعنی علمای عقايد « دين »
را يکی از ضرويات پنجگانه شريعت که بايد در حفظ آن سعی شود ميدانند و
ضروريات پنجگانه دين عبارت است از  :دين  ،نفس  ،عقل  ،نسل و مال و بعضی
در جمله اين پنج اصل  ،اصل ششم را نيز بنام  :عرض ( شرف و عزت و ناموس )
اضافه ميکنند  .از اين تقسيمات بخوبی دانسته ميشود که دين يکی از
ضروريات پنج گانۀ است که اسالم دولت اسالمی و امت اسالم را در حفظ آن
امر ميکند  .از عناصر مهم اسالم بخوبی و به روشنی استنباط يا نتيجه گيری
ميشود که دين يکی از ارکان مهم اسالم است نه کل اسالم .
شريعت اسالمی وظيفه آن تنها حفظ ــ عقائد  ،عبادات و اصول اخالقيات ــ با
اينکه از جملۀ اولويات بحساب می آيد نيست و دين در نزد فقهای اسالم يکی
از کلياتی است که شريعت مسلمانان را به حفظ آن امر ميکند نه کل کليات
اسالم .
بعضی تصور و خيال نموده اند که اسالم فقط تشريع است در حاليکه علمای
اصول دين باين عقيده اند که جانب قانونی و تشريعی کل اسالم نيست  .در نظر
اين دانشمندان اسالم عقيدۀ است که با فطرت انسان مطابقت دارد و عبادتی
است که روح را تغذيه و پرورش می دهد  ،اخالق است که نفس انسان را تزکيه
ميکند  ،ادب است که زندگانی انسانها را زيبايی می دهد  ،کار است که به
انسان نفع ميرساند  ،دعوت برای هدايت بشر است  ،جهاد در راه خير و حق است
 ،دعوت به صبر و مرحمت است  .اسالم برای تربيت و توجيه نظام زندگی و تنظيم
رابطه بين خالق ومخلوق آمده و بعد از قائم نمودن رابطه بين خالق و بنده ،
رابطه بين افراد خانواده و خانواده و جامعه و جامعه و دولت را ميسازد و در
82

نتيجه اين رابطه جامعه اصالح و مسلمان ميشود.

زکاة رکن سوم از ارکان اسالم ميباشد و با نماز در قرآن کريم در بيست و هشت
آيت يکجا ذکر شده  .زکاة جزئی از نظام اقتصادی و مالی در اسالم ميباشد .سود
( ربا ) در نظام اقتصادی اسالم حرمت مطلق دارد  .جمع زکات و مبارزه عليه سود

 . 82القرضاوی  « :بيانات الحل اإلسالمی » صفحات 181 – 180
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به انواع مختلف آن خصوصا در نظام اقتصادی معاصر يکی از مهمترين و با
مسئوليت ترين وظيفه دولت است و اگر دولت اسالمی با مؤسسات آن نباشد
اين دو امر مهم اقتصادی در نظام اسالمی قابل کنترول نمی باشد .

83

بعد از اين بررسی در روشنی حقايق دين اسالم و آوردن نظريات علمای کرام
ممکن قدری موضوع روشن تر شده باشدو مخالفين تطبيق شريعت باين نتيجه
رسيده باشند که حاکميت الهی در مسائل و طرز حکومت داری نبوده و انسان در
مسائل دنيوی شان آزادی ها در چوکات اصل اسالم دارند  .تفاوت بين حاکميت
و حکومت و سلطۀ سياسی زياد است  .حکومت معنی حاکميت را نميدهد و
سلطۀ سياسی در نظام اسالمی مدنی بوده به اراده و اختيار امت شکل و طرز کار
و اداره آن ساخته ميشود و بيعت که در زبان و اصطالح امروز انتخابات است
اصلی از اصول اسالمی ميباشد و هر زعيم که مخالف اراده امت بخواهد
حکومت کند  ،حکومت اش قانون نمی باشد و ملت حق عزل آنرا به هر ترتيب که
الزم باشد دارد و روی اين اصل است که حکومات تحت الحمايت و دست نشانده
در کشور های اسالمی قانونيت نداشته و اوامر شان نبايداطاعت شود زيرا
اطاعت مخلوق در معصيت خالق نيست .

 . 83دکتور يوسف القرضاوی « دور القيم االخالقی فی االقتصاد اإلسالمی » صفحات 23 – 22

تأسیس دولت اسالمی در عهد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم
مبادی واساسات اوليه تشکيل دولت را ميتوان به سه اساس تقسيم نمود :
 .1ساحۀ جغرافيوی يعنی سرزمين يا منطقۀ دارای سرحدات جغرافيوی معين.
در فرهنگ اسالمی ساحۀ جغرافيوی معين داری سرحدات مشخص بنام «
داراإلسالم » ياد ميشود .
 .2باشندگان يا نفوس  ،رعايای دولت که در فرهنگ اسالمی بنام « امت » ياد
ميشود.
 .3سلطۀ سياسی يعنی ارگانهای سه گانه « قوۀ اجرائيه  ،قضائيه و مقننه ـ
پارلمان » که در رأس هر سه قوه رئيس قانونی باشد .رئيس دولت در فرهنگ
اسالمی بنام « ولی امر » ياد می شود .
اگر تاريخ اسالمی را بدقت بيشتر مطالعه نمائيم مالحظه می شود که تأسيس
دولت اسالمی در عهد نبوت مراحل و اساسات سه گانۀ اوليه که برای تأسيس
دولت ضروری و حتمی است سپری نمود تا به مرحلۀ تکامل ارتقاء کرد .

مراحل ما قبل از تأسیس دولت اسالمی
قبل از بحث در تأسيس دولت اسالمی در مدينه منوره الزم ديده ميشود تا
عناصر و اساسات اوليه که در تأسيس دولت و نظام سياسی أهميت دارد بررسی
شود .
مراحل ما قبل از تأسيس دولت در حيات دعوت و سياست اسالمی أهميت و
مقام خاص را دارد  .روش و اسلوب دعوت مکی (قبل از هجرت ) يکی از
مهمترين اين مراحل ميباشد و مسلمانان بايد در حيات معاصر خود ،خصوصا
در ديار مهاجرت از روش و اسلوب دعوت دوران مکه مکرمه يعنی دعوت از قبل
از هجرت و به عبارت ديگر دعوت قبل از دولت استفاده نمايند زيرا زندگی
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معاصر مسلمانان شباهت و نزديکی به دوران مکه و قبل از تأسيس دولت
اسالمی دارد .
مرحله مکه سيزده سال دوام کرد در اين مرحله رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم
هسته اول امت اسالمی را که يکی از مهمترين عنصر در دولت است ساخت و
عدۀ از مردم مکه از قريش و غير قريش دعوت اسالمی را برضا و رغبت و به
آزادی فکری قبول نمودند و مسلمانان قبل از هجرت در مجموع اساس اوليه
امت را تشکيل دادند .
در روشنی مطالعات تاريخ اسالم می توانيم مراحل ما قبل تأسيس دولت
اسالمی را به چهار مرحله تقسيم نمود .
 .1دعوت اسالمی در مکه مکرمه آغاز يافت  .در اين مرحله روش و اسلوب و
طريقت دعوت باساس وعظ و ارشاد و دعوت مردم به اسالم بود  .علمای
تاريخ اسالمی اين مرحله را همچنان بنام (مرحله خانوادگی ) ياد ميکنند .
درين مرحله أم المؤمنين بی بی خديجه رضی اهلل عنها  ،حضرت علی کرم اهلل
وجهه و زيد بن حارثه  ،حضرات ابوبکر صديق  ،عثمان  ،الزبير بن عوام ،
عبدالرحمن بن عوف  ،سعد بن وقاص و طلحه بن عبيداهلل رضی اهلل عنهم
بدين اسالم ايمان آوردند .
 .2مرحله دوم بنام « مرحله دعوت أهل و قبيله» ياد ميشود  .درين مرحله پيغمبر
صلی اهلل عليه وسلم قريش و خصوصا خانواده عبدالمطلب را بدين اسالم
دعوت نمود .نتيجه و حاصل اين مرحله ازدياد دشمنی به اسالم و نبی اهلل
بود .
 .3مرحله جهر به دعوت يا دعوت بشکل علنی  .درين مرحله نبی اهلل صلی اهلل
عليه وسلم مردم را در يک اجتماع بزرگ از دين جديد اطالع داد  .بعد از
ابالغ رسالت بصورت علنی کفار و مشرکين علنا عليه دعوت اسالمی دست
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بکار شده به اذيت و تعذيب مسلمانان آغاز نمودند  .در اين مرحله هجرت
شروع شد و تعدادی از مسلمانان به حبشه هجرت نمودند .
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 .4اين مرحله از سال هشتم بعثت آغاز می شود و به اسالم آوردن سيدنا حمزه و
حضرت عمر بن الخطاب قوت بيشتر ميگيرد و برای اولين بار مسلمانان
توانستند در جوار کعبه و در حضور جمع غفيری از مردم نماز بخوانند .
مشرکين بعد از اعالن رسمی از اسالم در فکر قتل صاحب رسالت شدند و
خداوند رسول خود را امر به هجرت به يثرب نمود .حضرت رسول اکرم صلی
اهلل و عليه وسلم بروز پنجشنبه اول ماه ربيع االول مطابق  28جون 622
ميالدی مکه مکرمه را به قصد مدينه ترک نمودند  .هجرت رسول اهلل صلی
اهلل عليه وسلم در تاريخ اسالم اهميت فوق العاده وخاص را دارد زيرا
هجرت آغاز مرحله جديد و تأسيس نظام اسالمی ميباشد و نظر به أهميت
هجرت  ،مسلمانان در عهد خالفت حضرت عمر رضی اهلل عنه هجرت را مبدأ
85

تاريخ اسالمی اختيار کردند.

خصوصیات دعوت اسالمی در مکه و قبل از هجرت
دعوت در عصر مکه دارای خصوصيت خاص بخود است  .درين مرحله سيدنا
محمد صلی اهلل عليه وسلم مردم را به قبول عقيده توحيد دعوت نمود  .آياتی که
در مکه نازل شد عموما در مسائل عقيده و اصالح آن بود و آيات مکی بهترين
رهنما برای رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم در دعوت بود  .مهمترين
خصوصيات دعوت عبارت است از :
 .1وحدانيت مطلق  :وحدانيت مطلق معنی آن اين است که انسان يقين کامل
داشته باشد که فقط خداوند سبحانه و تعالی رب و شريک با خود ندارد .
عبادت خاص برای خدا ميباشد و رابطه بين خالق و بنده مستقيم بوده در
رابطه بين خالق و مخلوقات نبايد کسی را شريک ساخت  .درنتيجه قبول
عقيده توحيد بود که قريش بت های که می پرستيدند خود شان آنها را
 . 84دکتور محمد عبدالنعم خميس  :اإلداره فی اإلسالم  ،صفحات 46 – 44
 . 85محمد أمين  :نشأة الدولة اإلسالمية  ،فصل اول
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شکستاندند  .زعمای قريش معنی توحيد را ميدانستند و می فهميدند که
قبول توحيد يعنی از دست دادن تمام قدرت و امتيازات سياسی و اقتصادی
لذا از آغاز با عقيده توحيد به مخالفت برخواستند .
 .2عقيده به آخرت  :يقين و عقيده داشتن به آنکه آخرت حق است و انسان در
مقا بل رب خود از تمام اعمال و کردار جواب دادنی است و در مقابل اعمال
خير پاداش نيک و در مقابل اعمال زشت جزای سنگين است .
 .3تزکيه نفس  :تزکيه نفس روح وقلب انسان را صيقل می کند  .عبادات و دوری
از آنچه خداوند حرام ساخته نفس انسان را پاک و معصيت و حرام نفس را نا
پاک می سازد  .رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم در مرحله مکه مسلمانان را
تعليم داد تا قبل از هر عمل نفس خود را پاک سازند و از محرمات دوری
نمايند .
 .4محافظت جماعت مسلمانان  :اسالم مسلمانان را بصفت يک خانوادۀ واحد
ساخت و روح برادری و برابری را در بين مسلمانان پخش نمود  .درنتيجه
برادری و برابری مسلمانان وحدت متکامل و به عبارت ديگر خانوادۀ واحد
86

را تشکيل دادندو در جامعه شخص قوی و ضعيف وجود نداشت .

تاريخ اسالمی شاهد است که مسلمانان در مکه در نتيجه تربيه اسالمی
توانستند در مقابل تمام مشکالت با صبر بيرون شوند بطور مثال توانستند از
سياست مقاطعه که دو سال دوام نمود به کاميابی خارج شوند و همچنان در
مقابل تعذيب جسمانی از طرف قريش به قوت بيشتر بيرون شوند .

دار اسالم
برای تأسيس دولت ساحۀ جغرافيوی ضرورت است  .بعد از هجرت مسلمانان به
يثرب  ،مسلمانان صاحب سرزمين با امن شدند و دارالهجرت را بنام دار اسالم
ياد کردند  .دار اسالم در فقه سياسی اسالم تعريفات خاص را بخود دارد که
بصورت مختصر درين مبحث ذکر می شود :

 . 86محمد الغزالی  :فقه السيرة  .صفحات 94 – 93 – 92
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فقهای مذهب مالکی که امام الدسوقی نظريات شانرا در حاشيه خود آورده دار
اإلسالم را چنين تعريف ميکنند  :ديار ( کشور ) از مسلمانان باشد و در آنجا
شعائر اسالم اجرا گردد  ،هر چند کفار بر آن تسلط حاصل کرده باشند .
عبدالقادر البغدادی نظريات علمای مذهب شافعی را در « اصول الدين» اين
طور می آورد  :هر ديار ( کشوری ) که ساکنان آن مردم را به اسالم دعوت کنند و
ترس و خوف در دعوت نباشد و مسلمان در آنجا جزيه ندهد وحکم مسلمانان
باالی أهل ذمه تطبيق و اجرا شود ــ در صورتی که أهل ذمه در آنجا زندگی کنندــ
و أهل بدعت أهل سنت را تحت تأثير نيآورد  ،اين « دار » داراالسالم است .
« ابن مفلح » نظريات فقهای مذهب حنبلی را در کتاب « الآداب الشرعية »
بدين ترتيب می آورد  :هر ديار که در آنجا احکام مسلمين غلبه داشته باشد دار
االسالم است .

87

الماوردی ( از مذهب شافعی ) نظر ميدهد که اگر مسلمان بر اظهار دين در سر
زمينی از سر زمين های اسالم قدرت داشت آنجا دار اسالم است و اقامت در آنجا
بهتر است از رحلت ( خارج شدن ) از آنجا  ،زيرا اميد است که ديگران بوسيلۀ
88

او در اسالم داخل شوند .

علمای مذهب حنفی در تعريف دار االسالم با علمای مذاهب أهل سنت وجماعت
اختالف کلی و جوهری ندارند و دار االسالم را اينطور تعريف ميکنند :
« السرخسی » در « المبسوط » اين تعريف را می آورد  :داراالسالم اسم منطقۀ
است که زير اداره مسلمانان بوده و عالمه آن اينست که مسلمانان در آنجا به
آرامش و امنيت زندگی کنند .
در کتاب بدائع الصنائع جلد هفتم که از کتب معتبر در فقه حنفی است اين تعريف
آمده است :

 . 87محمد أمين  ،نشأة الدولة اإلسالمية  ،صفحات  118 – 115و همچنان فضل غنی مجددی ،
جريده أميد شمارۀ 167
 . 88سعيد حوي  ،دولت اسالمی  ،ترجمه  ،فضل من اهلل فضلی  ،ص 133
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دار االسالم شامل مناطقی ميباشد که در آن احکام اسالم ظاهر ميشود و ساکنان
آن می توانند به آزادی و حريت احکام اسالمی را عملی سازند .ساکنان دار
االسالم شامل مسلمانان و أهل ذمه يعنی غير مسلمانان است  ،جان و مال أهل
ذمه معصوم ( مصون) ميباشد و از نظر مذهب حنفی اسالم  ،و امان  ،اصل
عصمت است .
از تعريفات فوق دو نتيجه ميگيريم  :اول ملکيت منطقه يا کشور متعلق به
مسلمانان باشد و احکام اسالم در آن تطبيق شود.
دوم  :امنيت است ،مسلمان در آن با امنيت زندگانی داشته باشد و علمای مذهب
حنفی در شناخت داراالسالم  ،امنيت را مقدم تر از همه مسائل ديگر ميدانند .
استاذ سعيد حوي نظريات علمای مذهب حنفی را در کتاب خود بنام (اسالم
شناسی ) جمع نموده و دار اسالم را به پنج منطقه تقسيم ميکند:
 .1دار عدل  :داری که اسالم را اقامه ميدارد ( يعنی اسالم را تطبيق می کند )
و سنت را حمايت می کند و در رأس آن خليفه شرعی باشد.
 .2دار بغی  :داری که در مقابل امام حق بغاوت شده باشد اگر چه باغيان به
اساسات اسالم حکم کنند .
 .3دار بدعت  :جائيکه که بدعت کاران برآن مسلط اند و بدعت شان را اظهار
ميدارند .
 .4دار ردت  :يعنی جائيکه مردم آن مرتد شده ويا تحت تسلط مرتدين قرار
دار ند و يا اينکه اهل آن کافر بوده تابع حکم مسلمانان شده اند بعدا نقض
عهد کرده بر سرزمين مسلمانان مسلط شده اند .
 .5دار ربوده شده  :جائيکه که اصال دار اسالم بوده ولی کافران از خارج بر آن
مسلط شوند .
اين پنج نوع اصطالح در مذهب احناف ( مذهب حنفی ) در دار اسالم داخل است
و علمای مذهب حنفی ( دار * سرزمين ) را از اسالم خارج نمی سازند و ليکن
ميگويندکه مسلمانان برای خالصی خاک اسالم بايد کوشش نمايند و باالی
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تمام مسلمانان واجب است که مسلمانان را در راه اصالح دار اسالم و بازگشت
آن به قانون اسالم مساعدت و کمک نمايند .
فقهاء چنانکه استاذ سعيد حوي نظريات شانرا در کتاب خود آورده می گويد :از
ميان همۀ اقسام دار ها  ،سرزمين که مسلمان آن را دوست می دارد و وطن خود
می شمارد دار عدل است و دار عدل نميشود مگر با وجود خالفت شرعی که
احکام اسالم را به وصول و اساس مذاهب اهل سنت عملی نمايد و اگر همۀ آن
سرزمين چنين نباشد پس منطقه ای که در آن اين شرايط فراهم است دار عدل
ميشود و وطن مسلمانان را تمثيل يا نمايندگی ميکند که نسبت با آن از لحاظ
عاطفه و شعور و محبت ارتباط دارد و هجرت به آن طوريکه گفتيم بنا به يکی از
آراء واجب ميباشد .
اما در حالتی که دار اسالم دار عدل نباشد پس اولين واجب ( وجيبه ) مسلمانان
اين است که دار عدل را ايجاد کنند و خالفت شان را قايم گردانند پس کار بر
گردانيدن دار اسالم را به دار عدل با وسايل ممکنه و متناسب با اوضاع جاری
آغاز نمايند و حکومت مرتد و ظالم راسرنگون سازند و با حکومت کفری که در
آن فرمان می راند پيکار نمايند و اراضی مغصوبۀ شانرا تا جای که امکان دارد
آزاد سازند.

89

فقهای مالکی ميگويند که ضعيف شدن و نا توانی مسلمانان معنی و مفهوم
آنرا ندارد که به حالت ناتوانی و ضعيف بودن راضی شد بلکه برای مسلمانان
فرض است که ناتوانی خود را از ميان بر دارند چه اين ناتوانی از ناحيه تجهيزات
90

يا پرسونل و يا آموزش و يا سالح باشد.

نشراسالم در شهر يثرب خصوصا بعد از بيعت عقبه اول حضرت رسول اکرم
صلی اهلل عليه وسلم صحابی جليل القدر مصعب بن عمير را برای دعوت به
اسالم و تعليم مردم به آنجا فرستاد  .معصب در مدت بسيار کوتاه يعنی در مدت
يک سال توانست اسالم را در بين مردم يثرب نشر دهد و هيچ منزلی در يثرب
 . 89سعيد حوي  ،اسالم شناسی  ،بخش دوم  :دولت اسالمی  ،صفحات 137 – 136
 . 90سعيد حوي  ،مرجع سابق  ،ص 138
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نبود که يک نفر از آن اسالم را قبول نکرده باشد يا مسلمان نشده باشد  .بيعت
العقبه الثانی مقدمۀ برای تأسيس وطن مستقل برای مسلمانان بود .
بعد از بيعت العقبه دوم مسلمانان احساس نمودند که صاحب وطن خاص و
مستقل اند  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بعد از بيعت عقبه دوممسلمانان را
امر به مهاجرت و اقامت در وطن جديد نمود و بعد از بيعت عقبه دوم هجرت از
دار الکفر ( مکه ) به داراسالم ( يثرب ) باالی مسلمانان فرض گرديد .
هجرت به هدف و مقصد نجات از تعذيب کفار ومشرکين مکه نبود  ،بلکه هجرت
به هدف تأسيس وطن و دولت برای اسالم و نصرت عقيده اسالمی بود زيرا در
عقيدۀ مسلمان زندگانی دين است و قيام و ترقی و حمايت دين ارتباط به وطن و
قوت دارد .هجرت مسلمانان از مکه به يثرب نتيجه تربيت روحی و معنوی بودکه
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم مسلمانان را در مکه تعليم و تربيت داده بود .
مسلمانان تمام زندگانی خود را در مکه گذاشته و به امر رسول کريم و به هدف
تأسيس دولت و وطن اسالمی به يثرب هجرت نمودند  .هجرت از مکه به يثرب و
تأسيس دولت اسالمی يکی از مهمترين هدف رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم و
صحابه بود .
به هجرت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم به يثرب جامعۀ اسالمی در يثرب
تکميل يافت و رسيدن آنحضرت به يثرب مقدمۀ برای تأسيس وطن خاص برای
مسلمانان و قاعده مستحکم برای دعوت اسالمی بود و مسلمانان صاحب
سرزمين خاص که بنام وطن اسالمی يا داراسالم ياد ميشد گرديدند و عنصر
اول از عناصر سه گانه برای تأسيس دولت آماده شد .

وجه اختالف بین جامعه مکه و مدینه
از نظر سياسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی  ،دينی و کلتوری و ثقافت و فرهنگ و
دين بين جامعه مکه و مدينه فرق های زياد موجود بود  .مهاجرت مسلمانان به
مدينه يک امرتصادفی و بی پالن نبود بلکه در نتيجه مطالعات عميق توسط
آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم صورت گرفت و مسلمانان در انتخاب و اختيار
مکانی که در آن اقامت اختيارکنند و دولت خود را بسازند مطالعات زيادی
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نمودند و زمينه زندگی را قبال برای خود و دعوت آماده ساختند  .فرق های که
بين جامعه مکه و مدينه وجود داشت دانستن آن برای محققين يک ضرورت
حتمی ميباشد زيرا همين فرق ها و تفاوتها در آينده دعوت اسالمی و تشکيل
نظام سياسی نقش فعال و مثبت را داشت .
فرق بين جامعه مدينه و مکه را ميتوان به نقاط ذيل خالصه نمود :
اول ) حالت اجتماعی  :موجوديت يهود در مدينه منوره  :بعداز جنگ بين يهود
ها و دولت روم در سال  70ميالدی که در نتيجه آن فلسطين تخريب شد و هيکل
سليمان در قدس منهدم گرديديهود ها به مناطق عربی همجوار شام و فلسطين
مهاجر ت نمودند  .مؤرخ مشهور يهودی بنام « يوسي فوس » که در جنگ بين
يهود ها و دولت روم زعامت و قيادت يکی از فرقه های يهود را بر عهده داشت
می نگارد که يهودانی که به يثرب مهاجر شدند شامل سه قبيله يهودی بودند:
قبيلۀ « قينقاع»  « ،النضير » و « قريظة » که عدد اجمالی اين سه قبيله به دو هزار
نفر ميرسيد .
رابطه بين اين سه قبيله دوستانه نبود .دکتور اسرائيل ولفنسون می نويسد که
91

هميشه جنگ بين قبائل يهود در يثرب واقع ميشد.

يهودان در قلعه های حصين زندگانی و از قوانين خاص پيروی و متابعت
ميکردند ليکن در مرور زمان از دين مسافه گرفتند و دور شدند  .فسق و فساد
اجتماعی و اقتصادی در جامعۀ يهوديت در يثرب قبل از رسيدن مسلمانان به
باالترين درجۀ رسيده بود .
دوم ــ اوس و خزرج  :اصل اوس و خزرج به قبائل « األزدية » يمن ميرسد و از
يمن به يثرب در نتيجه حمالت حباش و خراب شدن بند ( مأرب ) مهاجرت
نمودند  .بين اوس و خزرج هميشه جنگ بود و در اشتعال آتش جنگ بين قبيله
اوس و خزرج قبائل يهود دست داشتند .

 . 91أبو الحسن علی الحسينی الندوی  .السيرة النبوية  .صفحات  172 – 171و همچنان دکتور
اسرائيل ولفنسون  :تاريخ اليهود فی بالد العرب فی الجاهلية و صدر اإلسالم .ص 9
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سوم ) حالت دينی  :عرب ها در تمام جزيره العرب از نظر عقيده دينی تابع عقيدۀ
قريش در مکه بودند و قريش زعامت دينی را در جزيرۀ العرب بدست داشت .
مردم يثرب در مکه بت خاص برای خود داشتند که بنام « مناة » ياد می شد  .مناة
يکی از قديمترين بت های عرب بشمار ميرفت که قبيله اوس و خزرج احترام و
اعتقاد زيادی به آن داشتند .
« الت » از مردم طائف و « العزی » بت اهل مکه بود .
قبائل يهود در جملۀ أهل کتاب بودند و از تورات تحريف شده در عبادات و سائر
امور دينی و عقائدی خود پيروی ميکردند .
چهارم ) حالت اقتصادی و مدنيت  :يثرب منطقۀ زراعتی بود و مردم آن در
اقتصاد به زراعت اتکاء داشتند و مهمترين حاصالت زراعتی در يثرب انگور
و خرما بود .
در يثرب بعضی صنايع دستی نيز بود که يهودان به آن دسترسی و مهارت زياد
داشتند .
مدنيت در يثرب وجود داشت  .بازار ها برای فروش هر نوع مواد جداگانه بود .
خانه ها بشکل طبقات ساخته ميشد ( چندمنزله ) و هر خانه دارای باغهای
قشنگ بود  .مردم يثرب چوکی را برای نشستن استعمال ميکردند و از ظروف
شيشه يی و سنگی در نوشيدن وخوردن استفاده می کردند .در معامالت
اقتصادی از سود استفاده ميشد .
بطور عموم مدنيت در يثرب بيشتر از مکه بود و علت آن موجوديت يهود ها بود
و يهودان دارای ثقافت و مدنيت بهتر نسبت به قبائل عرب بودند  .همچنان قبائل
عرب از اوس و خزرج که اصل يمنی داشتند و از يمن به يثرب آمده بودند دارای
مدنيت بودند زيرا يمن در آن وقت از جمله مناطق پيشرفته در منطقه بحساب
ميرفت .
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با وجود مدنيت و اقتصاد زراعتی و تربيه مواشی مردم در حالت آرامش و صلح
زندگی نداشتند ،هميشه جنک بين قبائل خصوصا اوس وخزرج بود و قبائل
92

يهود در افروختن آتش جنگ بين قبائل عرب سهم فعال داشتند .

برخالف يثرب  ،حالت سياسی در مکه استقرار بيشتر داشت و زعامت سياسی
و دينی در زندگی روز مره مردم تسلط کامل داشت  .اقتصاد مکه اقتصاد
تجارتی بود و از نظر دينی مکه مرکز دينی و سياسی در جزيره العرب به حساب
می آمد .مردم مکه مشرک بودند و از وحدانيت اصال اطالع نداشتند و بدين
علت در اولين مرحله يا لحظه عليه فکراسالم که وحدانيت است قيام نمودند .
زعمای قريش عقيده توحيد و نشر فکر وحدانيت را عليه نظام اجتماعی و
اقتصادی خود تعبير کردند و بشدت عليه آن مبارزه نمودند  .زعمای سياسی و
اقتصادی و دينی مکه ميدانستند که اگر اسالم در جامعۀ مکه نشر شود مرکز
سياسی و دينی و اقتصادی شان در جزيره العرب صدمه می بيند .رسول اکرم
صلی اهلل عليه وسلم از طرز تفکر زعمای مکه اطالع داشت لذا کوشش نمود تا
يک نوع بيمه برای مردم بدهد و در آن وعده داده شود که اگر اسالم را بپذيرند
مرکز اقتصادی شان صدمه نمی بيند  .با تمام کوشش ها از طرف مسلمانان
زعمای قريش و مکه عموما از روز اول عليه دين جديد و پيامبر صلی اهلل عليه
وسلم قيام نموده و عليه مسلمانان دست به مبارزه با زبان و اسلحه زدند و
کوشش نمودند تا دين جديد را در بطن مکه دفن نمايند .

امت
امت عنصر دوم در تشکيل و تأسيس دولت به حساب می آيد  .ساحۀ يا منطقۀ
جغرافيوی بدون مردم ممکن نيست در آن دولت تشکيل شود  .امت اسالمی
نسبت به امم ( ملت های ) ديگر تفاوت دارد  .امت در فرهنگ اسالم مجموع از
مردم هست که برای اهداف بزرگ و تحمل مسئوليت تشکل يافته  .قرآن کريم
أمت اسالمی را اين طور تعريف ميکند  ( :و لتکن منکم أمة يدعون إلی الخير و
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون * آل عمران .) 04 :

 . 92ابو الحسن الندوی  ،مرجع سابق  .صفحات 186 – 185 – 184 – 183
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« و بايد از جملۀ شما ( مؤمنان ) گروهی باشد که ( مردم را ) بخير ( اسالم و
شريعت اسالمی ) دعوت کنند و به معروف ( هر آنچه از گفتار و کردار که در
نظرشرع پسنديده باشد ) امر دهند و از منکر ( ضد معروف ) نهی نمايند و آنان
خود رستگارند » .
در تفسير المنار در تعريف امت در روشنی آيه فوق آمده  :امت اسالمی عبارت
از جماعتی از مردم نبوده بلکه أمت اسالمی عبارت از جماعتی از مردم است
93

که بين اعضای آن رابطه و وحدت قوی بوده و جسم واحد را تشکيل ميدهند .

قرآن مسلمانان را متوجه می سازد که امت های ما قبل از ايشان به هالکت
رسيدند به سبب اينکه هدف از خلقت خود را که امر به معروف و نهی از منکر
بود فراموش نمودند .در سوره المائده آيه  79 :خداوند می فرمايد  ( :کانوا ال
يتناهون عن منکر فعلوه )  .و امم پيشين هالک نه شدند مگر بخاطريکه ايشان
بودند که منع نميکردند يکديگر را از عمل زشت که ميکردند آنرا  .آيات ذکر
شده خاصيت تکوينی امت اسالمی را توضيح ميدهد و واضح می سازد که امت
اسالمی فقط يک کتلۀ بشری نبوده بلکه گروهی از مردم است که دارای مبادی
خير و خط مشی برای دعوت مردم به مبادی خير دارد و امت اسالمی امت بيطرف
در قضايای اخالقی و سياسی و اقتصادی در جامعه بشری نيست بلکه نقش
مثبت و فعال را در جامعه بشری بازی ميکند و مسئوليت هايی بزرگ اجتماعی
را بدوش دارد .
در تکوين و تشکيل امت استاد محمد عابد الجابری می نويسد که مسلمانان به
اسالم عقيده داشتند که اسالم کاملترين و آخرين اديان آسمانی است و
مسلمانان صدر اول اسالم  ،اسالم را به دولت و نظام سياسی ارتباط نداده بلکه
به امت و يا ( األمة ) نسبت دادند و در فرهنگ اسالمی اصطالح امت اسالم ،
امت محمد يک اصل قبول شده است  .در فرهنگ اسالمی امت يک وجود
اجتماعی و روحی ميباشد که به تنظيم سياسی و قبيلوی ونژادی ارتباط ندارد .
امت های گذشته را نظامهای سياسی و عسکری و فاتحين و مؤسسين دولت ها

 . 93دکتور يوسف القرضاوی « الحل اإلسالمی  ،فريضة و ضرورة » صفحات 194 – 193
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تأسيس نمودند در حاليکه امت اسالمی در نتيجه تربيت ودعوت اسالم و
94

پيغمبر صلی اهلل عليه و سلم تأسيس شد .

امت در فرهنگ سياسی و اجتماعی اسالمی تعريفات و صفات مخصوص را
دارد که دانستن آن برای دانشمندان جوان کشور مفيد است لذا در اين قسمت
در اصل امت قدری بيشتر روشنی انداخته ميشود .
در تعريف امت در نظام اسالمی دکتور ماجد الکيالنی در کتاب خود بنام :
(اخراج األمة المسلمة ) می نويسد  :امت عبارت از مجموع افراد نيست که با هم
جمع شده باشند  ،بلکه امت يک مجموعۀ از مردم است که با عقد يا امضاء قرار
داد اجتماعی جمع شده و بوسيلۀ قانون متين و مستحکم اداره می شود  .در
مورد امت اسالمی دکتور الکيالنی اضافه ميکندکه امت اسالمی تولد شدو يا
ساخته شد در نتيجه تربيت اسالمی که حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم در
مدت اقامت خود در مکه افراد آنرا تربيت ايمانی نمود و از ايشان امت متمايز و
مستقل و برازنده ای ساخت .
دکتور الکيالنی در بحث امت دو مفهوم و معنی را به امت اسالمی نسبت داده
می نويسد :
 .1مفهوم نظری امت  :در مفهوم نظری قرآن کريم و سنت نبوی شريف امت را
بنام « األمة المسلمة » ياد می کند .
 .2مفهوم سياسی و اجتماعی امت  :در مفهوم سياسی و اجتماعی از عصر
نبوت تا امروز امت بنام امت اسالمی ياد ميشود  .وثيقۀ که رسول اکرم صلی
اهلل عليه وسلم در مدينه امضاء نمودند در آن امت در مفهوم سياسی و
اجتماعی آن از األمة المسلمة که در مفهوم نظری است فرق دارد و در تعريف
امت اسالمی تمام افراد ملت شامل می باشد .
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امت اسالمی قسميکه دکتور الکيالنی مهمترين عنصر را در تربيت و ساختن
آن ميداندايمان است  ،حقيقتا که امت اسالمی به فطرت خود يا فطرتا مؤمن
ميباشد و تجارب سياسی و تاريخی نشان ميدهد که اولين عالمۀ مميزه امت
اسالمی ايمان آن است و ايمان بود که امت اسالم را به عالی ترين درجه از مدنيت
رسانيد و بواسطه ايمان قوی امت بر تمام دشمنان خود پيروز شد مثليکه در
غزوه بدر و خندق و فتح مکه ،عين جالوت  ،منصوره و اخير در جهاد
افغانستان پيروز شد .
علمای جامعه شناسی باين نظر اند که هر ملت از خود شخصيت خاص و مستقل
دارد ،عالمه و شخصيت امت اسالمی ايمان افراد آن ميباشد  .مؤرخ و فيلسوف
معروف فرانسوی ( گوستاو لوبون ) خاصيت و طبيعت امت اسالمی را به
تفصيل بررسی و به عبارات ذيل بيان ميکند:
« کسانيکه می خواهند حقيقت امت شرق را بدانند ( که اروپائی ها نمی دانند )
باين نتيجه ميرسند که دين تسلط کامل باالی پيروان خود دارد و تأثير مهم و
96

بارز دين در روش فرد فرد امت اسالمی مالحظه می شود».

عالمه ابن خلدون در تحقيقات خود که در مورد عرب ها و ترکها نوشته شده باين
نتيجه رسيده که دين و ايمان تأثير قوی در نفس های افراد امت اسالمی دارد .

97

در بارۀ اثر ايمان در تکوين شخصيت مسلمانان دپلومات های غربی در کشور
های اسالمی تحقيقات زيادی کرده و نتائج کار خود را جهت استفاده حکومات
خود فرستاده اند تا در روشنی آن سياست خود را در منطقه اسالمی بسازند  .در
بين اين راپور ها دو راپور که از مهمترين وثا ئق سياسی به حساب می آيند و
جهت أهميت آن بعضی نقاط آنرا در اين جا ذکر می نمائيم .

 . 96گوستاو لوبون « حضارة العرب » ترجمه  :عادل زعيتر  .ص 417
 . 97مقدمه ابن خلدون  :کتاب اول  ،صفحات 27 – 21
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در راپوری که جنرال قنسل فرانسه در سوريه آقای ( دي ليسبس ) بتاريخ 8 /19
 1856و قنسل فرانسه آقای « بالنس » در طرابلس به فرانسه ارسال نموده اند
آمده:
مهمترين و بارز ترين حقيقت که بايد نسبت به اين کشورها دانست اين است که
دين در نفس های مردم و طرز زندگانی ايشان مقام بزرگ و تسلط کامل را دارد
و در تمام امور زندگی و در هر مکان در جامعه شرقی ظاهر است و اثر دين در
اخالق عمومی مردم  ،در زبان  ،ادبيات  ،و تمام مؤسسات اجتماعی مشاهده
می شود و انسان شرقی به وطن ارتباط نداشته بلکه ارتباط او فقط با دين او
است  .انسان در غرب به وطن مربوط است به همين ترتيب انسان در شرق به دين
مربوط ميباشد  .امت در شرق عبارت از مردمی اندکه اعتناق ( ايمان و عقيده )
به يک دين دارند و هر انسان ديگری که در دين با وی شريک نباشد  ،خارجی
حساب می شود. 98.
امت از نظر تعريف اجتماعی و سياسی آن دارای عناصر چهارگانه ذيل ميباشد:
 .1عنصر فکری .
 .2عنصر اجتماعی .
 .3عنصر بشری .
 .4عنصر وقت يا زمان .
از تعريفات فوق به اين نتيجه ميرسيم که امت در تعريف اسالمی آن عبارت از
مجموع افراد بشر است که رسالت و مدنيت و نهضت را برای منفعت و صالح و
اصالح حال جامعه بشری حمل ميکند و باساس مبادی انسانی زندگی را ادامه
ميدهد  .اين مجموع يا گروه بشر تا زمانيکه از نهضت و مصالح و منفعت
انسانی پيروی کند امت است و اگر از آن تخلف يا دوری نمايد صفت امت بودن
خود را نيز از دست ميدهد  .قرآن امت اسالمی را باين صفات ياد ميکند  ( :کنتم
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون باهلل *

 . 98دکتور يوسف القرضاوی  ،الحلول المتسوردة  .ص  146نقل از کتاب  :الدکتور زين الدين
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هستيد بهترين امت که برون ساخته شده ايد برای مردم امر ميکنيد به نيکی و
باز ميداريد از بدی و ايمان داريد بخدا) .

مفهوم سیاسی و اجتماعی امت اسالمی
مفهوم سياسی و اجتماعی امت اسالمی در نظام و فکر و عقيده اسالمی معنی
و مفهوم بزرگتر را نسبت به اصطالح (األمة المسلمة ) دارد  .امت اسالمی شامل
تمام افراد ملت در عقايد مختلف است به معنی ديگر تمام افراد ملت به هر عقيده
و دينی که باشند در داخل وطن اسالمی ملت واحد را می سازند  .اگر به اولين
وثيقه يا اولين بيان سياسی حضرت محمد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم در
مدينه منوره توجه بيشترشودمالحظه می شودکه امت اسالمی را پيغمبر اسالم
بشکل جامع ترآن نسبت به األمة المسلمة معرفی ميکند  .در اصطالح اجتماعی
و سياسی امت اسالمی در دولت ونظام اسالمی شامل همه افراد ملت ميباشد
و بدين ترتيب ملت در داخل سرحدات دولت شامل تمام باشندگان آن با تفاوت
در عقايد و مذاهب سياسی و اجتماعی است .
امت اسالمی را پيغمبر اسالم صلی اهلل عليه وسلم منحصر و خاص به جماعتی
مهاجرين و انصار خالصه نکرد بلکه همه باشندگان مدينه را بصفت امت
اسالمی شناخت و وحدت سياسی و اجتماعی را بين مسلمانان و يهوديان و
مشرکين بوجود آورد تا جبهه داخلی دولت اسالمی مستحکم باشد .
درمقدمۀ وثيقه رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم نوشت  « :إنهم أمة واحدة من
دون الناس » يعنی تمام طبقات ملت و پيروان اديان متفاوت ومختلف مقيم در
دولت اسالمی امت واحد را تشکيل ميدهند .
برای توضيح بيشتر الزم است تا مواد وثيقه نبوی را که بنام ( الصحيفة النبوية )
ياد ميشود آورده و آنرا بررسی نمود :
الصحيفة النبوية :


هذا کتاب من محمد النبی رسول اهلل بين المؤمنين و المسلمين من قريش و
أهل يثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم * اين کتاب يا وثيقه يا
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معاهده از طرف محمد نبی و رسول اهلل بين مؤمنين و مسلمين از قريش و
أهل يثرب و کسانيکه با ايشان ملحق يافته اند و با ايشان جهاد نموده اند،
ملت واحد را می سازند.


انهم أمة واحدة من دون الناس * ايشان  ،يعنی کسانيکه ذکر اسماء شان در
ماده اول آمده امت واحد اند .



درماده هفتم  :من تبعنا من اليهود فان لهم النصر و المساوة بالمسلمين غير
مظلومين و ال تناصر عليهم * يهودان که با ما يعنی مسلمانان اند و تابع
دولت اسالم اند نصرت شان و حمايت شان بر ما الزم است و با مسلمانان
مساوی ميباشند  ،بر ايشان ظلم نميشود و بر عليه شان کسی تقويت
نميشود .



در ماده دهم آمده  :أنه ال يحل لمن أقر بما فی هذه الصحيفة أن ينصر مرتکب
جناية او يؤويه * آنانيکه اين وثيقه را امضاء يا اين وثيقه را تأييد ميکنند،
اجازه ندارند که افراد مرتکب به جنايت را حمايت کنند و او را نصرت دهند.



در ماده دوازدهم آمده  :أن اليهود ينفقون مع المؤمنين مادامو محاربين *
يهودان با مسلمانان در مصارف و نفقات جنگ انفاق ميکنند يعنی در
مصارف جنگ با مسلمانان همکاری می نمايند و شريک اند ،زمانيکه در
حالت جنگ باشند  .يعنی مسلمانان در حالت جنگ باشند .



در ماده سيزدهم آمده  :انهم أمة مع المؤمنين لليهود دينهم و للمسلمين
دينهم اال من ظلم فانه ال يهلک اال نفسه و أهل بيته و ان عليهم المناصرة علی
من حارب أهل هذه الصحيفة و ان عليهم النصح و البر أی الوفاء * ايشان
هستند امت واحد با مؤمنين ،برای يهود دين شان و برای مسلمانان دين
شان مگر کسيکه بر خود ظلم کند و کسيکه ظلم کند خود و خانواده خود را
به هالکت ميرساند بر ايشان است نصرت دادن کسانيکه با أهل اين صحيفه
جنگ ميکنند و برايشان است نصيحت و وفاء .
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زعامت سیاسی و سلطۀ قانون
با رسيدن سيدنا محمد صلی اهلل عليه وسلم به دار هجرت  ،رسول اکرم صلی اهلل
عليه وسلم بصفت قاضی  ،رئيس و تطبيق کننده قانون الهی زعامت مسلمانان
را بدست گرفت  .مسلمانان به رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم بصفت زعيم و
رئيس و قائد در نظام جديد بيعت نمودند و زعامت سياسی بجانب زعامت دينی
در شخص رسول اهلل تبارز کرد .

دولت اسالمی در عصر نبوت
در اساسات اوليه نظام سياسی در اسالم و تشکيل ارگانهای و مؤسسات دولتی
در عصر نبوت  ،علمای اسالم وغير اسالم تحقيقات زيادی نموده اند .
داشنمندان نظام سياسی اسالم را در مرحله اول و آغاز تأسيس آن يک تجربۀ
فريد و بی نظير در تاريخ سياسی اسالم ميدانند  .محققين باين نظر موافق اند
که اساسات بنيادی  ،اصالت و اصل و محتوای واقعی حکومت اسالمی در
تجربه ای نهفته است که مسلمانان صدر اسالم در مرور زمان به آن رسيده اند و
عصر اول اسالمی در تاريخ اسالم بحيث دوران طالئی شناخته شده است .
عصر اول اسالمی در تاريخ نظام سياسی اسالم بعد از هجرت رسول اکرم صلی
اهلل عليه وسلم از مکه به مدينه منوره آغاز ميشود  .در عصر نبوت  ،حضرت
محمد صلی اهلل عليه وسلم بصفت رئيس دولت  ،رهبر معنوی  ،سياسی و
نظامی ،قاضی و مجتهد و پيام آور از آسمان ده سال مسئوليت بنيانگذاری
دولت نو تشکيل اسالمی را عهده دار بودند  .حضرت رسالت پناه امور دنيا و
وظيفه قيادت مسلمانان را در پرتو وحی الهی و در مقام نبوت و در سايۀ رسالت
پيش بردند و مشکالتی که برای مسلمانان در عهد نبوت و رسالت پيش ميشد
عموما از طريق وحی حل و فصل ميشد و يا اينکه در حل آن خود رسول اکرم صلی
اهلل عليه وسلم اجتهاد ميکردند  .اجتهادات رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم از
طريق وحی تاييد و اصالح ميشد زيرا خداوند سبحانه وتعالی نمی گذاشت
پيغمبر در خطا باشد زيرا اجتهادات و فيصله های آنحضرت شريعت و قانون
اساسی برای مسلمانان بود .
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اصل دولت در فرهنگ اسالمی تنها يک نظريه و يا تنها نظری نبود بلکه يک امر
قبول شده و يک مسأله تطبيقی بود  .تاريخ اسالمی شاهد است که حضرت رسول
اکرم صلی اهلل عليه وسلم دولت مدنی را که اساس آن بيعت و مشوره بود ساخت.
بايد واضح باشد که آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم دولت و نظام سياسی را
بصفت انسان معصوم تأسيس نکرد بلکه اساس آنرا بيعت از مردم معرفی نمود
و اين اصل را در حيات خود تطبيق عملی نمود  .بيعت عقبه دوم مثال خوبی از
بيعت مردم به رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم ميباشد  .رسول اکرم صلی اهلل عليه
وسلم مرجعيت يا قانون اساسی را در دولت کتاب خدا و سنت خود معرفی
100

نمود.

حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بصفت مبلغ يا تبليغ کنندۀ دين از جانب
خداوندبود  ،اطاعت و شنيدن اوامرش از مسائل اعتقادی مسلمانان ميباشد .
قرآن کريم در مورد اطاعت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم می گويد  ( :و ما
أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهلل * النساء  . ) 64 :و هيچ پيغمبری را نفرستاده
ايم مگر برای اينکه بفرمان خدا از او اطاعت شود . .....
قرآن کريم که دستور العمل مسلمانان و قانون دولت اسالمی است تنها در
مسائل اعتقادی دخيل نبوده بلکه شريعت و قانون را نيز شامل ميباشد .در
اسالم تطبيق شريعت اختياری نبوده تا اگر مسلمانان بخواهند آنرا تطبيق کنند
و اگر نخواهند از تطبيق آن اجتناب شود بلکه تنفيذ و اجرای شريعت واجب و از
جملۀ اوامر الهی ميباشد  .قرآن کريم می فرمايد  ( :إنا أنزلنا إليک الکتاب بالحق
لتحکم بين الناس بما أرئک اهلل و ال تکن للخائنين خصيما * النساء  . ) 15 :ما
کتاب ( قرآن کريم ) را بر تو ( ای محمد صلی اهلل عليه وسلم ) بحق نازل کرده ايم
تا ميان مردمان مطابق به آنچه خداوند بتو نشان داده است حکم کنی و (هيچگاه)
مدافع خائنان مباش .
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در آيه فوق ( لتحکم ) آمده  ،تحکم فعل مضارع برای مستقبل يا آينده می باشد
و تحکم باين معنی نيست که در مرور زمان نسخ ميشود بلکه حکم کردن به آنچه
قرآن کريم امر ميکند تا روز قيامت دوام دارد .
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در ادارۀ شئون دولت مشوره را أهميت فوق
العاده داد و مسلمانان را شخصا در مسائل اداری و نظام سياسی مشوره می
نمود مثال می فرمايند  ( :لو کنت مؤمرا أحد دون مشورة المؤمنين لوليت بن أم
محمد )  .اگر کسی را بدون مشوره مؤمنين مقرر ميکردم  ،ابن أم محمد را تعيين
ميکردم يا به واليت می رساندم .
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم شکل مخصوص و يا نظام مخصوص و معين را
در تأسيس و ادارۀ دولت به مسلمانان معرفی نکرد و اصل تغييرات را مطابق
شرايط زمان و مکان به اجتهادات مسلمانان گذاشت تا مسلمانان با مشوره
مطابق شرايط خاص زمان و مکان شکل و مؤسسات و ارگان های دولتی خود را
بسازند که اين موضوع را تجربه های حکومتداری عصر خلفای راشدين
وضاحت بيشتر ميدهد .
دکتور برهان غليون در کتاب خود بنام « نقد السياسة  ،الدولة و الدين  » ،می
نويسد که دولت در فرهنگ سياسی اسالم مؤسسۀ يی است که تحت عنوان
جامعه اسالمی مورد بحث ميباشد  .دولت در نظام اسالمی به هدف و مقصدحل
مشکالت مردم تأسيس می شود  .در مسأله تشکيل و تنظيم حکومت ودولت
نظريه سياسی واحدی را دستور نداده بخاطريکه فکر و يا طرز تفکر آزاد لغو
نشود زيرا طرز تفکر واحد در تشکيل دولت انکشاف  ،تغير و تقدم را نفی
ميکند و چون جامعه بشری در حالت تغير است لذا اسالم و رسول اکرم صلی اهلل
عليه وسلم فکر تغير را قبول و مسائل ساختن و شکل اداره دولت را به امت
گذاشت تا به اساس عقل بشری خود در ساختار دولت و نظام سياسی آن آزادی
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کامل را داشته باشند .

 . 101الشرق األوسط 1992 / 6 / 4 .
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تنظیم جامعه اسالمی و طرز اداره آن در عصر نبوت
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در هفته های اول اقامت خود درمدينه منوره
برای تنظيم جامعه اسالمی يک سلسله اقدمات عملی را روی دست گرفتند و
جامعه اسالمی را بعد از مطالعات عميق و با در نظر داشت حقيقت های عينی
تنظيم نمودند که درين قسمت سياست داخلی و خارجی رسول اهلل صلی اهلل عليه
وسلم بطور بسيار خالصه و فشرده مورد بحث و تحقيق قرار می گيرد .

بناء یا تأسیس جامعه مدنی در مدینه
استقبال مردم مدینه از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم
انصار و مهاجرين در داخل مدينه منوره انتظار تشريف آوری نبی اهلل را با بی
صبری می کشيدند  .ابن هشام می نويسد :اول شخصی که رسول اکرم صلی اهلل
عليه وسلم را ديد يک يهودی بود و بعد از ديدن با صدای بلند گفت يا انصار
رسول اهلل را که انتظار داشتيد رسيد و با شنيدن اين خبر انصار ومهاجرين به
استقبال آنحضرت رفتند  .انس بن مالک رضی اهلل عنه می گويد استقبال مردم
مدينه از رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم بی مانند و بی سابقه بود و اضافه ميکند
که روز رسيدن رسول اهلل يکی از روزهای فراموش نا شدنی در زندگی ما بود .
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رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم به روايت ابن کثير مدت هفت ماه و به روايت ابن
اسحاق ده ماه در منزل ابی ايوب انصاری اقامت اختيار نمودند تا اينکه مسجد
و منزلی برای اقامت خود تعمير نمودند .
جامعه مدينه از نظر ساختار بشری و دينی جامعه ای واحد نبود و افراد آن از
مسلمانان ( انصار و مهاجرين ) يهود ها  ،مشرکين تشکيل می شد و هر گروه
از خود نظام خاص و قانون و عادات و رسم ورواجهای متفاوت را داشت .
تأسيس و بناء جامعه ای که از افراد متفاوت تشکيل شده باشد کار ساده و آسان
نيست .
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مهاجرين که خانواده و منزل و ثروت خود را ترک نموده بودند به هدف بزرگتر
مهاجر شده بودند وهدف از هجرت برای مهاجرين تأسيس وطن اسالمی بود .
انصار که مهاجرين را استقبال نمودند و در مقابل دشمنی قوم و همسايه های
خود را بدست آوردندنيز هدف از استقبال شان از صاحب رسالت تطبيق قانون
خدا در زمين و تأسيس وطن برای مسلمانان بود  .هدف واحدی که عبارت از
تأسيس وطن مستقل و تأسيس دولت اسالمی بود انصار و مهاجرين را با هم
متحد و يکجا می ساخت تا در وطن مستقل قانون الهی را تطبيق و از آنجا
رسالت را به جهانيان رسانند .
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بعد از مطالعه و تحقيق اساس بناء جامعه جديد
اسالمی را به اساس ذيل تقسيم و در ساختن آن توجه عميق نمودند :
 .1رابطۀ امت با خداوند .
 .2رابطۀ افراد امت با يکديگر شان .
 .3رابطۀ امت با غير مسلمانان و با کسانيکه در دين با ايشان شريک
نيستند .
اول  :قائم نمودن رابطۀ امت با خداوند

هدف اول و اساسی اسالم شناخت خداوند است و اساس و رأس تمام عبادات
توحيد ميباشد  .رابطه بين خداوند و بنده را اسالم رابطه مستقيم ميداند و هيچ
نوع واسطه را اسالم بين خالق و مخلوق قبول ندارد و در عقيده اسالم خداوند
از هر کس ديگر به بنده نزديک تر است.
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم اولين بنائی که ساخت مسجد بود تا مسلمانان
عبادات را که خداوند شرع نموده با جماعت اداء نمايند و از راه نماز و عبادات
رابطه بين بنده و رب عالمين استوار و قائم شود و قلب مؤمن از دسيسه های
شيطانی و فساد روی زمين محفوظ بماند  .يکی از اسرار ارتقاء روحی و
اجتماعی و معنوی صحابه آن بودکه آنان بر اساس صحيح به شناخت خداوند
رسيده بودند و می دانستندکه اطاعت خداوند با جهل و نادانی نيست و اطاعت
با اساس معرفت و دانش می باشد و صحابه معنی  ( :إياک نعبد و أياک نستعين)
را خوب فهميده بودند و ميدانستند که اسالم ايمان نظری را قبول ندارد وايمان
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بايد شامل و يکجا با عقل و عاطفه باشد  .و در مدرسه محمدی و تعليمات نبوی
شرط اول در ايمانداری اين است که ايمان بايد با عقل و عاطفه يکجا باشد .
در پهلوی رابطه با خداونددين اسالم مسلمانان را درس محبت و تعظيم بر
صاحب رسالت داده و رابطه بين مسلمانان و رسول اهلل را رابطه قوی باساس
دوستی ومحبت قلبی معرفی نمود .محبت و دوستی رسول اهلل عليه السالم برای
مسلمانان باالترين مقام و منزلت را داشت  .عبداهلل بن هشام روايت ميکند که
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم دست عمر را گرفت و عمر به رسول اهلل گفت  :يا
رسول اهلل ! تو از همه اشياء بغير از خودم دوست داشتنی هستی  .رسول اهلل صلی
اهلل عليه وسلم گفت  :نه خير ــ قسم به خداوند ـــ تا دوستی من برای تو از خودت
باالتر نباشد  ،عمر گفت  :حال محبت تو برايم باالتر از خودم است  .رسول اهلل
فرمود الآن يا عمر ايمان تو تکميل شد .
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در کتب سيرت در قصۀ مسجد نبوی آمده است که اشتر رسول اهلل صلی اهلل عليه
وسلم در زمينی نشست که زمين مربوط بودبه آنان که تحت کفالت و سرپرستی
«أسعد بن زرارة » قرار داشت  .دو يتيم حاضر شدند تا زمين خود را رايگان برای
رسول اکرم صلی اهلل اهداء نمايند ليکن رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم حاضر
نشد که هديه را قبول نمايد و قيمت زمين را پرداخت و در ساختن مسجد رسول
104

اکرم صلی اهلل عليه وسلم شخصا اشتراک داشتند .

مقام مسجد در جامعه اسالمی ابعاد متعدد را دارد  ،مسجد مرکز توجيه روحی
و مادی و مرکز عبادت و مدرسه تعليم  ،کلپ علمی و مرکز حکم بود و تا زمانيکه
مسجد وظائف فوق را اداء ميکرد مسلمانان عظمت بزرگ را داشتند و از
روزيکه مسجد رسالت حقيقی خود را گذاشت حالت مسلمانان خراب و مورد
تهاجم فکر ال دينی شدند  .هدف از بناء مسجد نزد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
در مدينه منوره فقط برای خواندن نماز نبود زيرا در اسالم تمام زمين برای

 . 103حديث البخاری  445/11و احمد  223/4از حديث عبداهلل بن هشام
 . 104روايت نموده امام بخاری در الجامع الصحيح  ،باب « مقدم النبی صلی اهلل عليه وسلم و
أصحابه إلی المدينة » و همچنان  :ابو الحسن الندوی  ،السيرة النبوية  .ص » 199
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مسلمانان مسجد است بلکه هدف قائم ساختن رابطه بين بنده وخالق بود و
مدنيت در اسالم معنی و مفهومی ندارد مگر به شناخت وحدانيت و ايمان به
آخرت و امر بمعروف و نهی از منکر .
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دوم  :رابطه بین افراد امت

اساس رابطه بين مسلمانان را رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم برادری معرفی
نمود و از فرهنگ اسالمی کلمه « من » را حذف و در عوض آن کلمۀ « ما » را جا
داد و در نتيجۀ اخوت اسالمی فرد به روح جماعت فکر نمود .
سياست برادری در اولين وهله قوم پرستی و نژاد پرستی راکه از ميراث جاهليت
بود نفی نمود  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم کلمۀ برادری را در جامعه تطبيق
عملی نمود  .امام بخاری روايت ميکند زمانيکه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
به مدينه تشريف آورد بين عبدالرحمن بن عوف و سعد بن الربيع رابطه برادری
را قائم ساخت  .سعد به عبدالرحمن گفت  :من ثروتمند ترين مرد انصارم  ،مالم
را دو تقسيم کرده نيم آنرا بتو ميدهم  ،و نگاه کن هر يکی از دو زنم را که می
پسندی  ،من او را طالق ميدهم  ،و بعد از اينکه عده اش گذشت بنکاح بگير .
عبدالرحمن بن عوف رضی اهلل عنه گفت  :مرا باين چيزها ضرورتی نيست  .آيا
بازاری که در آن تجارتی باشد وجود دارد؟ سعد رضی اهلل عنه گفت بلی  ،بازار
(قينقاع ).

106

معامله و برخورد انصار در مقابل مهاجرين  ،ايثار و قربانی در مقابل برادر
مسلمان را نشان ميدهد و عدم قبول اموال از طرف مهاجرين  ،عزت نفس
مسلمان را نشان ميدهد  .قربانی و عزت نفس نتيجه تربيه ربانی معلم بشريت
سيدنا محمد صلی اهلل عليه وسلم بودکه متأسفانه ما مسلمانان امروز معنی و
مفهوم برادری و قربانی و عزت نفس را که اساس تربيه نسل اول اسالم بود
فراموش نموده ايم .

 . 105محمد الغزالی  ،فقه السيرة  ،صفحات 178 – 177
 . 106رحمة الباری  ،ترجمة مختصر صحيح البخاری  ،جزاول  ،ترجمه  :دکتور عبدالرحيم فيروز ،
صفحات 474 – 473
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در رأس جامعۀ که برادری و اخوت اسالمی اساس و پايه آن بود  ،حضرت رسول
اهلل صلی اهلل عليه و سلم بصفت برادر بزرگ بود و آنحضرت حاضر نشدلقب
پادشاهی و امپراطوری را بخود انتخاب کند  .درحديث صحيح آمده که
آنحضرت فرمودند  « :لو کنت متخذا من أمتی خليال التخذته ـــ يعنی آبابکر ـــ
خليال  ،و لکن إخوة اإلسالم أفضل * البخاری  14 / 7از حديث ابن عباس  . » .اگر
از بين امت خود دوست ميگرفتم ابوبکر را ميگرفتم ليکن برادری در اسالم بهتر
است .
عقد برادری و حقوق برادری در جامعه مدينه باالتر از رابطۀ خانوادگی بود و تا
غزوة « بدر » ميراث به اساس برادری در دين بود و بعد از غزوة بدر آيه مبارکه
نازل شد و قانون ميراث را معرفی و تعيين نمود .
« و لکل جعلنا مولی مما ترک الولدان واألقربون و الذين عقدت أيمنکم فاتوهم
نصيبهم إن اهلل کان علی کل شیء شهيدا * النساء  . » 33 :و برای هر يک ( از مردان
و زنان ) وارثانی تعيين نموده ايم تا از آنچه که پدر و مادر و اقارب به ارث
گذاشته اندبرخوردار شوند  ،و کسانيکه با ايشان عهد بسته ايد پس قسمت
(حقوق ) شانرا به آنها ( کامل ) بدهيد  ،بی شک که خداوند بر همه چيز ناظر و
گواه است .
امام بخاری در تفسير آيه مبارکه از ابن عباس می گويد  :مهاجرين وقتيکه به
مدينه هجرت نمودند از انصار بدون اينکه از اقارب يکديگر باشند ميراث می
گرفتند وعلت آن عقد برادری بود که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بين شان
بسته بود  .زمانيکه آيت ميراث نازل شد  ( :ولکل جعلنا موالی  ) ......حکم ميراث
از سبب برادری در اسالم نسخ شد و در عوض  ( :والذين عقدت أيمانکم فآتوهم
107

نصيبهم) وصيت جای آنرا گرفت .

برادری بين انصار ومهاجرين اساس برادری اسالمی بود که نمونه آن در اديان و
مردم ديگر وجود نداشت و برادری باساس معنويت عامل کار های مشترک و
بزرگ در جامعه اسالمی شد که در نتيجه آن جبهه ای داخلی دولت اسالم
 . 107الغزالی  ،السيرة النبوية  ،ص 182 – 181
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مستحکم گرديد و دشمنان اسالم نتوانستند در بين مسلمانان از راه نژاد و قوم
و زبان تفرقه اندازند و صف واحد شانرا به صفوف متعدد و دوستی و محبت
شانرا به دشمنی تبديل سازند  .رسول اکرم صلی ااهلل عليه وسلم امت خود را
متوجه خطر بازگشت به قوميت و نژاد نمود و فرمودند که  ( :ليس منا من دعا إلی
عصبية و ليس منا من مات علی عصبية  ،و ليس من قاتل علی عصبية * روايت
کرده البخاری و مسلم ) از ما نيست کسيکه به قوميت دعوت کند  ،از ما نيست
که به فکر قوميت وفات کند و از ما نيست کسی که باساس قوميت جنگ نمايد
 .اين زنگ خطر بزرگ بود که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم امت خود را متوجه
آن ساخت زيرا برادری باساس اسالم  ،رابطۀ خون و نژاد را نفی ميکند و باز گشت
به قوميت و نژاد باز گشت به جاهليت قبل از اسالم است  .رابطه عقيده بين
مؤمنين از انصار و مهاجرين اساس رابطۀ امت اسالمی بود و اسالم امت را به
108

اساس همين عقيده ساخت و امت اسالمی به همين ترتيب تشکيل شد .
سوم  :رابطه بین مسلمانان و غیر مسلمانان

ج هانيان تصور کرده اند که مسلمانان قومی اند که برای غير از مسلمانان اجازه
نمی دهند که در همسايه گی شان زندگی با امن و آرام داشته باشند و همچنان
خيال وتصور نموده اند که اسالم دينی است که در پهلوی خود دين ديگر را قبول
ندارد و سياست مسلمانان تسلط يافتن از راه قوت و جبروت بر جهان و جهانيان
است  .دليلی که دشمنان اسالم و حتی بعضی دوستان جاهل اسالم در عدم
زيست با همی و صلح آميز مسلمانان با غير مسلمانان می آورندآيه شريفۀ  « :يا
أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود و نصاری أولياء بعضهم أوليابعض و من
يتولهم منکم فانه منهم » ای کسانيکه ايمان آورده ايد يهود و نصارا را ولی
نگيريد  ........تا آخر  .محمد الغزالی در تفسير اين آيه می نويسدکه  :چرا
نويسندگان گرامی در آخر همين آيه توقف ميکنند و آيات بعدی اش را مطالعه
نمی کنند  .آيه شريفه که آنرا دليل بر عدم فکر صلح آميز و زيست با همی
مسلمانان با يهود ونصارا می آوردند با ِآِيه بعدی خودبه حرف (فا) معطوف است

 . 108مناع خليل قطان « تاريخ التشريع اإلسالمی » ص 50
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و آيات بعدی اين آيه شريفه را تفصيل می دهد که ای مسلمانان با کسانيکه در
109

حالت جنگ هستيد با ايشان دوستی نکنيد.

رسول اهلل صلی اهلل عليه سلم مالحظه فرمودند که در مدينه يهودان سکونت
دارند که از جا های ديگر به مدينه آمده اند و همچنان تعدادی از مشرکين
ساکنان اصلی مدينه در جوار يهود زندگانی دارند بدين ترتيب جامعه مدينه را
مسلمانان ( مهاجرين و انصار ) مشرکين و يهودان تشکيل می دهند .
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم سياست جدائی و يا سياست اخراج يا خارج کردن
غير مسلمانان را پيش نگرفت بلکه همه را بصفت امت واحد و از جمله رعايای
دولت شناخت و برای اطمينان خاطر غير مسلمانان معاهدۀ زيست مسالمت آميز
را امضاء نمود .
در مقدمه معاهده ذکر شده که مسلمانان از قريش « مهاجرين » و مسلمانان از
يثرب « انصار » را با غير مسلمانان مقيم در مدينه امت واحد شناخت  .معاهده ،
آزادی عقيده را اعالن نمود چنانکه در يکی از مواد آن آمده است  ( :لليهود دينهم
و للمسلمين دينهم ) برای يهود دين شان و برای مسلمانان دين شان .
امضاء معاهده از جانب رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم بصفت زعيم مسلمانان
رغبت صادقانه مسلمانان را در زيست مسالمت آميز و همکاری مشترک بين
مسلمانان و يهودان نشان ميدهد  .مسلمانان در دفاع از وطن جديد يهودان و
مشرکين را با خود شريک ساختند و تعهد نمودند که با دشمنان يک ديگر
همکاری نمی کنند و کسی را بر ضد يکديگر تقويت نمی نمايند  .معاهده
همچنان آزادی حرکت وسفر و خارج شدن وبازگشت را به مدينه ضمانت نمود و
شرط زندگی و اقامت را در مدينه حفظ حرمت و قدسيت شهر دانست .
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در معاهده دشمن مشترک بين اطرافيکه در
معاهده امضاء نمودند قريش مکه را معرفی نمود و از باشندگان مدينه دعوت
نمود که نبايد با دشمن مشترک همکاری نمايند  .سياست عدم همکاری با دشمن

 . 109الشرق االوسط شمارۀ 5975
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مشترک امروز نيز از جمله امور ثابت در سياست جهان معاصر است  .معاهده يا
وثيقه سياسی که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم امضاء نمود و دولت اسالمی
آنرا به نشر سپرد و تاريخ اسالمی آنرا با نص کامل آن حفظ نمود حکمت و بعد
سياسی و مسائل مربوط به دفاع مشترک را نشان ميدهد  .اميد است محققين
110

جوان کشور مواد وثيقه را بدقت مطالعه فرمايند .

تاریخ یهود در یثرب
دکتور اسرائيل ولفنسون می نويسد که يهود ها در قرن اول ميالدی به يثرب
هجرت نمودند  .دکتور اسرائيل در کتاب خود در مورد مهاجرت يهود ها به يثرب
( مدينه ) می نويسد  ( :بعد از جنگ بين يهودان و رومن در سال  70ميالدی که
منجر به تخريب فلسطين و تدمير هيکل بيت المقدس شد يهودان در نقاط
مختلف دنيا انتشار يافتند و تعداد زياد شان به بالد عرب رفتند چنانکه مؤرخ
يهودی « يوسی فوس » می نويسد .
در مدينه سه قبيله يهود که تعداد شان زيادتر از دو هزار نفر بود عبارت بودند از
 « :بنی قينقاع » و « بنی النضير » و « بنی قريظة »  .رابطه بين قبائل يهود در يثرب
111

حسنه نبود و هميشه بين شان جنگ واقع ميشد.

قرآن کريم در مورد اختالفات و قتال بين قبائل يهودی می گويد ( :و إذ أخذنا
ميثاقکم ال تسفکون دماء کم و ال تخرجون أنفسکم من ديارکم ثم أقررتم و أنتم
تشهدون  ،ثم أنتم هوالء تقتلون أنفسکم و تخرجون فريقا منکم من ديارهم

 . 110دائره المعارف العثمانية  1358 ،هجری صفحات  . 117 – 98سيرة ابن هشام – 510 / 1 ،
 ، 504طبع مطبعة مصطفی البابب الحلبی مصر  .ابن کثير ج  ، 3صفحات  . 226 – 224و
درمجموعة الوثائق الوثائق السياسية فی العهد النبوی والخالفة الراشدة  ،دکتور حميداهلل ؛
طبع مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر  ،القاهرة و فضل غنی مجددی  ،در نظام دولت
اسالمی
 . 111الدکتور اسرائيل ولفنسون ــ أبو ذوئيب ــ « تاريخ اليهود فی بالد العرب فی الجاهلية و
صدر اإلسالم » مطبعة االعتماد القاهرة  . 1927ص  19و همچنان ابو الحسن الندوی « السيرة
النبوية » صفحات 172 – 171
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تظاهرون عليهم باإلثم و العدوان و إن تأتوکم أساری تفادوهم وهو محرم عليکم
إخراجهم * البقرة . ) 85 – 84 :
ترجمه  :و هنگاميکه پيمان گرفتيم از شما که خون يکديگر را نريزيد و همديگر
را از خانه و ديار تان بيرون نرانيد  ،پس بران عهد اقرار کرديد و شما خود بران
گواهی ميدهيد «  * » 84باز شما آن کسانی هستيد که همديگر را ميکشيد و
گروهی از جملۀ خود را از ديار شان بيرون ميرانيدودر بد کرداری و ظلم برايشان
کمک و پشتيبان يکديگر ميباشيد  ،و اگر اسيرانی ( از شما ) نزد تان آيند برای
آزادی آنها فديه ميدهيد  ،در حاليکه بيرون راندن آنها بر شما حرام است  ،آيا به
بعضی از کتاب ( تورات ) ايمان می آوريد و به بعضی ديگر آن کافر ميشويد ؟
پس جزای کسيکه از جملۀ شما چنين کند بجز ذلت و خواری در زندگی اين جهان
نيست و به سخت ترين عذاب در روز قيامت سوق داده ميشوند وخداوند غافل
از کردار شما نيست .
رابطه بين يهودان و قبيلۀ « األوس و الخزرج » در يثرب باساس منفعت و
مکاسب مادی بود و يهودها در اشتعال آتش جنگ بين اوس و خزرج کوشش
داشتند تا از جنگ بين طرفين فائده اقتصادی بدست آورندو آنچه برای يهود در
مدينه اهميت داشت غلبه و تسلط بر اوضاع مالی و اقتصادی و بازار و تجارت
112

بود .

سياست برتری اقتصادی يهود درمدينه در نتيجه اختالفات و جنگها بين قبائل
عرب بود  .در نتيجۀ نشر اسالم و قبول بعضی قبائل يثرب خصوصا ( االوس و
الخزج ) اسالم را و سياست برادری و برابری بين مسلمانان و الغای و نفی عقيده
قبيله ،خون و نژاد  ،يهودان به خطر حقيقی در ميدان و ساحۀ اقتصاد و مال
مواجه گرديدند و برای بدست آوردن مرکز اقتصادی و تجارتی در فکر تخريب
اسالم و مسلمانان و نشر تفرقه بين صفوف مسلمانان شدند و در نشر اشاعات و
تبليغات سوء عليه دين اسالم و صاحب رسالت سعی بليغ نمودند و سرا با قريش
که بت پرست و ضد عقيده توحيد بودند و با عقيده يهوديت وجه مشترک

 . 112ابو الحسن الندوی  ،مرجع سابق  ،صفحات 180 – 179
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نداشتند رابطه دوستی و همکاری عليه اسالم و صاحب رسالت قائم نمودند و
وعده هر نوع همکاری را به قريش دادند بدين ترتيب عهد و پيمانی که با
مسلمانان بسته بودند در آن خيانت کردند  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم
وقتيکه به مدينه رسيد با يهودان دست دوستی داد و يهودان را با مسلمانان
بصفت امت واحد شناخت و حق مالی و سياسی و دينی شان را تثبيت کرد ليکن
زمانيکه يهودان دست بکار شدند تا در نابودی مسلمانان و دين اسالم و ضعيف
ساختن نظام اسالمی داخل اقدامات عملی شوند و جبهۀ داخلی را تضعيف
کنند .در نتيجه خيانت قبائل يهود با مسلمانان رابطه خوب وحسنه بين
مسلمانان و يهودان به رابطه عداوت و دشمنی تبديل شد و بالآخره منجر به
جنگها و اخراج يهود از مدينه شد .

رابطه با منافقین ( کسانیکه به مریضی روحی مبتال بودند)
نفاق و منافق در جامعه مکه وجود نداشت زيرا در مکه مسلمانان يک اقليت
ضعيف بودند و قرآن در سوره األنفال آيه  26مسلمانان را از ناتوانی و ضعيف
بودن شان در مکه ياد آوری ميکند  ( ،و أذکروا إذ أنتم قليل مستضعفون فی
االرض تخافون أن يتخطفکم الناس فاوکم و أيدکم بنصره و رزقکم من الطيبات
لعلکم تشکرون )  ( .و به ياد آوريد هنگامی را که شما در زمين گروهی اندک و
مستضعف بوديد  .می ترسيديد مردم شما را بريايند  ،پس { خدا } به شما پناه
داد و شما را به ياری خود نيرومند گردانيد و از چيز های پاک به شما روزی داد،
باشد که سپاسگزاری کنيد )  .مردم مکه احتياج به منافقت بين مسلمانان و
قريش نداشتند زيرا قريش قوه بزرگ و مسلمانان يک گروه ضعيف بودند .
مگر در مدينه منوره حالت غير حالت مکه بود  ،مسلمانان در مدينه به يک قوت
سياسی و نظامی قابل حساب تبديل گرديدند و قوت سياسی و نظامی و
اقتصادی شان نسبت به يهودان و مشرکين بيشتر شد .کثرت عدد مسلمانان در
مدينه را يهود و مشرکين و منافقين به ضرر خود دانستند و پالنهای برای
ضعيف ساختن مسلمانان روی دست گرفتند .
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منافقين منتظر پيروزی يک طرف بر طرف ديگر بودند تا از پيروزی يک طرف
بر طرف ديگرمنفعت اقتصادی و سياسی بدست آورند  .منافقين بعد از رسيدن
مسلمانان به مدينه و تسلط شان بر اوضاع سياسی و اقتصادی در حالت عدم
استقرار فکری زندگی داشتند  .قرآن کريم حالت عدم استقرار فکری منافقين را
اين طور تعريف ميکند  ( :مذبذبين بين ذلک ال إلی هوالء و ال إلی هوالء و من
يضلل اهلل فلن تجد له سبيال * النساء  : . ) 143 :ميان ( کفر و ايمان ) سرگردان و
متردد اند نه بسوی مؤمنان ميروند و نه بجانب کافران ( گاهی به اينسو و گاهی
به آنطرف ميدوند و در حقيقت از هيچگدام نيستند ) و هر که را خداوند گمراه
کند پس هر گز برای او راهی ( بسوی هدايت ) نخواهی يافت .
ابن هشام در کتاب خود عبداهلل بن ابی بن سلول را بحيث رئيس منافقين معرفی
ميکند و تعداد منافقين بقيادات عبداهلل بسيار بودند  .او يعنی عبداهلل ديد که
اقوام و خانواده اش به اسالم ايمان آوردند و سلطه سياسی خود را از دست داد
و با عدم رضايت قلبی در ظاهر ايمان آورد  .مرحوم شيخ مناع خليل قطان در
کتاب خود حالت نفسی و روانی منافقين را تحقيق و می نويسد  :منافقين به دين
اسالم ايمان آوردندو به سلطه اسالمی تسليم شدند نه از طريق قناعت و صداقت
بلکه تنها در ظاهر مسلمان بودند و در باطن عليه دين اسالم با کفار رابطه
داشتند .

113

مسلمانان منافقين را از دولت اسالمی و جامعه اخراج نکردند بلکه با ايشان
بصفت مريض معامله نمودند و کوشش نمودند تا اين گروه را معالجه نمايند .
نفاق نزد مسلمانان مريضی روانی و نفسانی بود و در سياست اسالمی اخراج
مريض از جامعه انسانی يک عمل غير قانونی و غير اخالقی به حساب می آمد.
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم با منافقين آن معامله را نمود که با مسلمانان
داشت زيرا در ظاهر منافقين ايمان خود را ظاهر ميکردند و اسالم ظاهر را قبول
داشت و آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم به ظاهر امر حکم ميکرد .

 . 113مناع خليل قطان « تاريخ التشريع اإلسالمی » ص 50
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برنامه های سیاسی و اجتماعی عصر نبوت
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بعد از مشوره با صحابه و اصحاب رأی در اولين
بيان سياسی پروگرام يا برنامۀ دولتی خود را در حضور تمام افراد ملت از
مسلمانان و يهودان و مشرکين که بنام )  ( Declarationياد ميشود اعالن نمود.
در اين قسمت الزم ديده ميشود تا برای روشنی بيشتر مطلب بعضی از نقاط
مهم برنامه های سياسی رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم را بصورت مختصر ذکر
نمائيم .
اول  :حاکميت قانون  :رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم حاکميت قانون را در نظام
اسالمی اصل ثابت از اصول حکم معرفی و قدسيت تشريع يا قانون اسالمی را
تثبيت و قانون را يگانه ضامن عدالت اجتماعی و مصلحت فرد و جامعه معرفی
نمود و در برابر حاکميت قانون تمام افراد ملت ــــ حاکم و رعيت ـــــ را متساوی
ساخت  .بطور مثال زنی از قبيلۀ بنی مخذوم دزدی نمود  ،بزرگان قبيله به اسامه
عرض کردند تا نزد رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم وساطت نمائيد تا دست او را
قطع نکند  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم از وساطت اسامه به غضب آمد و
فرمود  :اقوام قبل از شما به اين سبب تباه شدند که اگر افراد شريف يعنی با نفوذ
شان جرمی می کرد او را مجازات نمی کردند و اگر فقير از جمله ايشان دزدی
ميکرد قانون را بر او تطبيق ميکردند  ،بخدا قسم اگر فاطمه بنت محمد دزدی
کند دست اش راقطع ميکنم  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در تطبيق قانون
اميتازات قومی و خانوادگی را لغو و قانون را در دولت اسالمی باالتر از همه
امتيازات معرفی نمود و عمال قانون را باالی تمام طبقات ملت بصورت عادالنه
و انصاف تطبيق نمود .
شريعت در عهد نبوت قرآن کريم  ،سنت و اجتهادات رسول اهلل بود  .در تشريع
اسالمی  ،سنت بيانگر نظری و تطبيق عملی قرآن است و اطاعت از سنت پيغمبر
اساس قبول اسالم ميباشد  .قرآن در اطاعت رسول اهلل می فرمايد  ( :يا آيها الذين
آمنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول * النساء  ) 59 :ای مؤمنان ! از خدا و پيغمبر
( محمد صلی اهلل عليه وسلم ) اطاعت کنيد  . ........و خداوند اطاعت خود را در
مسائل قانونی و تشريعات مربوط به اطاعت مردم از پيغمبر ميداند  .قرآن می
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فرمايد  ( :من يطع الرسول فقد اطاع اهلل * النساء  . ) 80 :هر که پيغمبر را اطاعت
کند در حقيقت خدا را اطاعت نموده است و کسيکه روی گرداند (مخالفت
نمايد) پس ما ترا بحيث نگهبان آنان ( مراقب احوال و اعمال شان ) نفرستاده ايم.
خداوند سبحانه و تعالی اطاعت از حکم رسول را در حل مشکالت جامعه از
جملۀ مسائل ايمان ميداند و ميفرمايد  ( :فال و ربک ال يؤمنون حتی يحکموک
فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما *
النساء  . ) 65 :پس قسم به پروردگار تو که آنان ايمان نخواهند داشت تا وقتيکه
ترا در اختالفات فيما بين شان حکم نسازند و سپس هيچ ماللی در دل شان نسبت
به حکم ( فيصله ) تو احساس ننمايند و به قضاوت تو کامال تسليم شوند  .در آيۀ
ديگر خداوند ميفرمايد  ( :أفحکم الجاهلية يبغون و من أحسن من اهلل حکما لقوم
يوقنون * المائده  ) 50 :آيا آنها حکم جاهليت را ميخواهند ؟ و چه کسی بهتر از
خداوند برای قومی که اهل يقين هستند حکم می کند ؟  .آيه مبارکه نفی حکم
جاهليت يعنی قبل اسالم را ميکند و بهترين حکم را حکم خداوند که قرآن است
معرفی ميکند.
قرآن کريم عدم حکم کردن به غير از قرآن را کفر و فسق ميداند و دراين باب در
قرآن کريم می خوانيم  ( :و من لم يحکم بما أنزل اهلل فأولئک هم الکفرون *
المائده ) 44 :و ( فأولئک هم الفسقون * المائده  ) 47 :کسی که به آنچه خداوند
نازل نموده حکم نکند از جمله کافران و فاسقان اند .
محمد الغزالی در باب کسانيکه حکم خدا را به احکام ساخته بشر تبديل ميکنند
و حالل را حرام و حرام را حالل می سازند می گويد که اين عمل کفر بوده انسان
را از ملت اسالم خارج می سازد و دليلی که الغزالی می آورد آيۀ ذيل است  ( :ألم
تر إلی الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليک وما أنزل من قبلک يريدون أن
يتحاکموا إلی الطغوت و قد أمروا أن يکفروا به ويريد الشيطن أن يضلهم ضلال
بعيدا * النساء  . ) 0 :ترجمه  :آيا نديدی بکسانيکه گمان ميکنند به آنچه برتو
نازل گرديده ( قرآن کريم ) وبه آنچه پيش از تو فرستاده شده ايمان آورده اند ( ولی
باز هم ) خواهان حکميت و حکم طاغوت هستند ( مراد از طاغوت شيطان ويا
شيطان صفتی است که پيروی از آن موجب طغيان و دوری از حق و حقيقت گردد)
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در حاليکه مکلف شده بودند تا منکر طاغوت باشند و شيطان می خواهد که
ايشانرا در نهايت گمراهی سوق دهد .
در مسائل احکام قضائی در عهد رسول اهلل صلی اهلل عليه حکم نهائی از قرآن بود.
خداوند پيغمبر خود را امر ميکند که در صادرکردن حکم بين مردم بايد به آنچه
خدانازل نموده يعنی قرآن حکم کند نه به خواهش و رغبت مردم  .قرآن اين موضوع
را توضيح ميدهد  ( :و أن احکم بينهم بما أنزل اهلل و ال تتبع أهواء هم * المائده :
 . ) 49و در ميان آنها ( اهل کتاب ) به آنچه خداوند ( در قرآن ) نازل فرموده حکم
کن  ،و از هوس های آنان پيروی مکن ...
آنحضرت صلی اهلل عليه و سلم در دولت اسالمی مرجع اول و آخر در امور
تشريعات و دين بود و مسلمانان در حل مشکالت شان به رسول اکرم مراجعه
ميکردند و حکم آن حضرت در قضايا نهائی بود و درتدوين تشريع و احکام با
آنحضرت کسی شريک نبود .

دوم  :حریت یا آزادی عقیده
کلمۀ حريت در فرهنگ اسالمی از کلمۀ ( الحر ) گرفته شده و کلمۀ حر در مقابل
( عبد ) يعنی برده و غالم استعمال ميشود  .حريت در تعريف اسالمی به اين
معنی که انسان در اعمال و تصرفات خود آزاد است  .همچنان در فرهنگ
اسالمی کلمۀ حر برای شخصيکه به صفات حسنه و اخالق نيک متصف باشد نيز
اطالق ميشود  .اسالم اصل حريت را به اخالق خوب و عالی مقيد می سازد و
در فرهنگ اسالمی حريت بدون اخالق و اخالق بدون حريت نيست  .در فرهنگ
اسالمی آزادی بدون مسئوليت های اخالقی جامعه را به طرف زشتی و بی آمنی
می کشاند  115.حريت و آزادی در فرهنگ سياسی و اجتماعی اسالم حق ثابت
افراد در جامعه است و حريت و حق آزادی با انسان يکجا خلق شده و با انسان تا
مرگ يکجا ميباشد و به معنی ديگر حريت جزء ال يتجزا از وجود انسان است ،

 . 115العالمة الشيخ عبداهلل بن الشيخ المحفوظ بن بيه « حوار عن بعد حول حقوق األنسان فی
اإلسالم » صفحات 52 – 51
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به عبارت ديگر حريت حق طبيعی انسان است نه هديه از طرف جامعه و سلطۀ
سياسی .
وظيفۀ اول اسالم نشر عقيده و تصحيح عقايد فاسد و شرک است  .اسالم در نشر
عقيده توحيد راه و روش نصيحت  ،برهان  ،دليل و دعوت حسنه را اساس ثابت
ميداند  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در طول حيات خود حاضر نشد مردم را
به قبول دين جديد که ادامۀ اديان توحيدی قبل از اسالم است مجبور سازند .
قرآن کريم وسيلۀ ايمان آوردن را اقتناع و قناعت خود شخص به دين ميداند .
محمد الغزالی در کتاب خود بنام « جهاد الدعوة بين عجز الداخل و کيدالخارج
» در باب قناعت شخص به ايمان آوردن زيادتر از يکصد آيت از قرآن کريم را نقل
ميکند و از تفسير آيات قرآن کريم به اثبات ميرساند که حريت تدين يا عبادت و
ايمان آوردن به خداوند و انبياء عليهم السالم اصل از اصول ثابت رسالت
سيدالمرسلين حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم ميباشد.
با اينکه اسالم دين جهان شمول و رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم را خداوند برای
تمام جهانيان فرستاد تا مردم را بطور عموم به طريق مستقيم دعوت نمايد ليکن
قبول دين اسالم را به اختيار و ارادۀ آزاد انسان گذاشته قرآن کريم اسلوب و
طريق و روش دعوت را اين طور بيان می کند  ( :ادع إلی سبيل ربک بالحکمة و
الموعظة الحسنة * النحل  . ) 125 :با حکمت و اندرز نيکو به راه پروردگارت
دعوت کن و با آنان به { شيوای } که نيکوتر است مجادله نمای  .آيه مذکور هر نوع
اجبار را در دعوت به قبول اسالم نفی ميکند و آزادی عقيده را احترام و قبول
دين را به مردم ميگذارد .
اگر شريعت اسالم را بدقت مورد مطالعه قرار بدهيم مالحظه ميشود که شريعت
اسالم اولين شريعتی است که آزادی و حريت عقيده را نه تنها قبول بلکه آنرا
تأمين و تضمين نيز ميکند و برای هيچ شخص و يا مؤسسه اجازه نميدهد تا
مردم را مجبور به قبول عقيده معين و يا ترک عقيده معين کنند .

 . 116حمزه ابراهيم فوده « العالقة اإلنسانيَة فی القرآن الکريم » ص 42
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شهيدعبدالقادر عوده می نويسد  :اسالم در قبول مبدأ آزادی عقيده و حمايت
آن دو طريق ويا دو روش را در پيش گرفته است :
 .1مجبور ساختن و يا ملزم نمودن مردم تا حق ديگران را در معتقدات احترام
نمايند و کسی را مجبور به قبول عقيده معين نسازند  .مبدأ آزادی عقيده را
قرآن به رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم اين طور ارشاد ميکند  « :ال إکراه فی
الدين قد تبين الرشد من الغی فمن يکفر بالطغوت و يؤمن باهلل فقد
استمسک بالعروة الوثقی ال انفصام لها و اهلل سميع عليم * البقرة .) 256 :
ترجمه  :در دين ( در امر داخل شدن در دين اسالم ) اجبار نيست  ،به تحقيق
که راه هدايت از گمراهی جدا و روشن گرديد  ،پس هر که از کفر و سر کشی
انکار نمايد و بخداوند ايمان آرد بدون شک بدستاويز محکم چنگ زده
است که هر گز نخواهد گسست  ،و خداوند شنوا ،دانا است  .شهيد سيد
قطب در تفسير آيه مبارکه فوق می نويسد که اين باالترين تکريم از جانب
خداوند برای انسان است  ،آيه کريمه به اراده و فکر و شعور انسان احترام
و ارج ميگذارد و حريت عقيده را به خود شخص ميگذارد اگر ميخواهد
هدايت شود و اگر ميخواهد در گمراهی باشد و اين خود باالترين نمونه و
مثال از حريت وآزدی است که اسالم برای انسان قائل است که متأسفانه
مذاهب و مدارس فکری قرن بيستم اين درجه و مقدار از حريت را برای
انسان قائل نيست .
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 .2ملزم  ،مجبورساختن صاحب عقيده يعنی مجبور ومکلف نمودن صاحب
عقيده تا از عقيده خود دفاع و آنرا حمايت نمايد  .انسان در مورد عقيده
خود نبايد موقف بيطرفی يا سلبی داشته باشد و اگر در دفاع از عقيده خود
عاجز باشد بايد به منطقۀ هجرت نمايد که مردم آنجا عقيده او را احترام
داشته باشند و اگر قادر به نشر عقيده و حمايت عقيده خود نباشد و قدرت
هجرت را نيز نداشته باشد قرآن بصراحت در اين مورد می فرمايد  ( :إن
الذين توفاهم المالئکة ظالمی أنفسهم قالوا  :فيم کنتم قالوا  :کنا
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مستضعفين فی األرض  ،قالوا ألم تکن أرض اهلل واسعة فتهاجروا فيها
فأولئک مأواهم جهنم وساءت مصيرا * إال المستضعفين من الرجال و
النساء و الوالدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال * فأولئک عسی
اهلل أن يعفو عنهم و کان اهلل عفوا غفورا * النساء  . ) 99 – 98 – 97 :ترجمه :
يقينا کسانيکه فرشتگان جان شانرا ميگيرند (هنگام مرگ بسبب عدم
هجرت و ماندن در کفر ) بر خود ستم نموده اند  ،فرشتگان بآنها گويند  :شما
در چه حالی بوديد؟ ايشان در جواب گويند :ما در روی زمين مردم ضعيف
ونا توان بوديم  ،فرشتگان گويند  :آيا زمين خداوند پهناور نبود که در آن
هجرت مينموديد ؟ پس جايگاه آنها جهنم است و چه بد جايگاهی * مگر
آندسته از مردان و زنان و کودگان که ( واقعا ) بيچاره و ضعيف بودند  ،نه
توان ( هجرت ) داشتند و نه راه و چارۀ ( آنرا ) می شناختند * پس آنها
(کسانی اند ) که اميد است خداوند ايشانرا عفو فرمايد و خداوند بسيار
عفو کننده ( و ) آمرزنده است .
شريعت اسالمی حريت عقيده را برای مسلمانان و غير مسلمانان تثبيت نمود و
حمايت و حريت عقيده غير مسلمانان را در کشور های اسالمی که بنام دار
االسالم ياد می شود تضمين کرد  .اسالم عزيز برای غير مسلمانان اجازه ميدهد
تا به حريت عقيده خود را تمرين و عملی سازند و معابد خود را داشته باشند .
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اسالم ضمانت های قانونی را در عدم اکراه و اجبار مردم به عقيده معين بوجود
آورد و به هيچ سلطۀ قانونی فردی واجتماعی و مادی و معنوی اجازه نداد تا
انسانی را مجبور و مکلف به قبول عقيدۀ معين نمايد بلکه قبول عقيده را ارتباط
به آزادی فکری انسان واگذار نمود و قرآن در اين مورد بصراحت می گويد  « :ال
إکراه فی الدين * البقرة  . » 256 :در دين (در امر داخل شدن در دين اسالم ) اجبار
نيست و « فمن شاء فليؤمن و من شاء فليکفر * الکهف  » 29 :کسيکه بخواهد
ايمان بياورد و کسيکه ميخواهد نياورد يا درکفر باقی ماند .
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آيات صريح در قرآن کريم است که عصمت عقيده را تضمين ميکند و آزادی
عقيده را اسالم اصلی از اصول در باب حريت و آزادی فکری و عقيدتی می داند
 .برای توضيح بيشتر از ضمانت قانونی حمايت آزادی عقيده در عهد رسول اکرم
صلی اهلل عليه و سلم می توان گفت که اسالم جهت حمايت عقيده اجازه نداد تا
قلب مردم تفتيش شود تا ديده شود که از کدام عقيده پيروی ميکنند  .اسالم
اقرار به لسان را اساس معرفت عقيده دانست  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم
مردمی را در مدينه منوره می شناخت که خود را مؤمن معرفی ميکنند و در
حقيقت در عقيده شرک باقی مانده بودند ليکن باساس ظاهر با ايشان معامله
مسلمان را می نمودند .
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در صحيح مسلم « کتاب اإليمان » حديث شريف از حديث ابن أبی شيبة روايت
شده است که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم ما را در يک سريه ( سرية غزوۀ که
در رأس آن رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم نباشد ) فرستاد شخصی را مقابل شدم
که گفت ال إله إال اهلل ليکن او را کشتم و اين قصه را برای رسول اهلل صلی اهلل عليه
وسلم نمودم  .رسول اهلل گفت با اينکه گفت ال إله إال اهلل او را به قتل رساندی ؟
گفتم از ترس اسلحه  .فرمودند :آيا قلب او را باز کردی و فهميدی که از ترس
گفته بود  .حديث مبارک باالترين تضمين برای آزادی عقيده در اسالم است .
بايد خاطر نشان ساخت که آزادی عقيده که در آيه مبارکه  256سوره البقرة
تضمين شده است تنها آزادی و حريت عقيده را نشان نميدهد و تنها در مورد و
باب ايمان نيست بلکه ارتباط مستقيم با تمام جوانب وساحات حيات انسان
دارد  .اسالم هر نوع تحجر و تصلب يعنی مراقبت باالی فکر انسان و صلب حريت
تصرف را در حيات فردی و اجتماعی رد ميکند  .آزاديی که اسالم برای اتباع و
پيروان خود داده است مطلق نبوده بلکه مقيد و همراه با مسئوليت های نيز
ميباشد .انسان با داشتن حريت و آزادی مطلق در مقابل جامعه و دولت اسالمی
مسئوليت ها و وجايب نيز دارد  .علمای قانون اسالمی در تعريف حريت و آزادی

 . 119إسالمية المعرفَة  ،عدد  1423 ، 32 – 31هجری  ، 2002 /صفحات 34 – 33

122

تأسیس دولت اسالمی در عهد رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم

123

می گويند که انکار مطلق از آزادی غلط است و همچنان دفاع از آزادی مطلق نيز
غلط و فرار از مسئوليت ميباشد .
شيخ محمد حسين الخضر در موضوع آزادی دينی می نويسد که اسالم حريت
معتقدات دينی را احترام ميکند  .اسالم مبدأ حقوق دينی مردم را که زير سلطۀ
نظام اسالمی زندگی دارند احترام و تقدير و اتباع دولت از غير مسلمين را اجازه
ميدهد که شعائر دينی خود را به حريت بجا آورند .
از احترام عقائد دينی است که اسالم برای مسلمانان اجازه داده تا با دختران أهل
کتاب ازدواج کنند و بعد از ازدواج مرد مسلمان برای زن غير مسلمان خود اجازه
بدهد تا شعائر دينی خود را به حريت مطلق انجام بدهد و با زن که از أهل کتاب
است آن معامله را بکند که با زن مسلمان می نمايد و در حقوق و وجايب بين زن
مسلمان و غير مسلمان فرق نکند  .اسالم هر نوع تعصبات را ضد اديان ديگر منع
ميکند و تعليمات اسالم در باب حريت عقيده غير مسلمانان بهترين نمونۀ از
120

حريت عقيده در دين اسالم ميباشد .
سوم  :سیاست اقتصادی

بعضی از مسلمانان تصور و خيال کرده اند که اسالم در باب اقتصاد چيزی ندارد
زيرا اقتصاد جانب مادی در حيات جامعه بوده و اسالم جانب معنوی و روحی
جامعه را تنظيم ميکند لذا اقتصاد وسياست اقتصادی ارتباط به اصل دين
اسالم ندارد .
کلمه يا اصطالح اقتصاد در قرآن کريم بين افراط و تفريط يعنی اعتدال آمده .
در سوره لقمان می خوانيم  « :و اقصد فی مشيک » در رفتار ميانه رو باش  .در
سوره المائده خداوند می فرمايد  « :أمة مقتصد » يعنی ملتی که راه اعتدال را در
پيش ميگيرد  .در سنت از اقتصاد به معنی اعتدال و ميانه روی تعبير شده  .در
حديث شريف آمده  « :من اقتصده فی معيشة رزقه اهلل و من بذره حرمه اهلل » يعنی
اگر کسی در زندگانی ميانه رو و معتدل باشد خداوند در روزی اش ــ وسائل
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زندگانی اش ـــ برکت می اندازد و اگر کسی اسراف کند خداوند او را محروم می
121

سازد ،يعنی از وسائل زندگی .

مصدر و منبع اقتصاد در اسالم ربانی است و ثروت در اقتصاد اسالمی همه از
خداوند ميباشد و انسان بصفت خليفه خداوند در زمين در سرمايه خداوند
مطابق امر خداوند تصرف دارد  .اقتصاد اسالمی در هدف نيز ربانی است و به
عبارت ديگر هدف اقتصاد اسالمی ربانی ميباشد  .باين معنی که در اقتصاد
اسالمی مسأله حرام و حالل و طريق يا راه بدست آوردن سرمايه و طريق مصرف
آن همه در دائره ربانيت محدود گرديده است  .هدف از ربانيت اقتصاد اسالمی
رفع ضرورت فرد و جامعه در دنيا طبق شريعت الهی می باشد و مسلمان در
اهداف اقتصادی و حرکت اقتصاد خود رضايت خداوند را ميخواهد بدين
122

معنی اقتصاد در دائره اسالم نوعی از انواع عبادت است .

ثروت و سرمايه در اسالم از نعمت های خداوند به حساب می آيد ،سرمايه و مال
در اقتصاد اسالمی وسيلۀ برای زندگانی با سعادت است و اسالم مسلمانان را
امر به حفظ سرمايه و به کار انداختن آن ميکند  .خداوند در حفظ سرمايه می
فرمايد  « :و ال تؤتوا السفهاء أمولکم التی جعل اهلل لکم قيما و ارزقوهم فيها
واکسوهم و قولوا لهم قوال معروفا * النساء  . » 5 :ترجمه  :و اموال تانرا که خداوند
( وسيلۀ ) قوام زندگانی شما گردانيده است به سفيهان ( اشخاص بيخرد که
اهليت تصرف شرعی در اموال را ندارند ) ندهيد و از آن اموال ايشانرا نفقه و
لباس بدهيد و با آنها سخن پسنديده بگوئيد .
امام الطبری تفسيرات مفسرين را در مورد کلمۀ ( سفهاء که مفرد آن سفيه يعنی
بی عقل است ) اين طور بيان ميکند  :سفيه انسان بزرگ در سن و يا صغير  ،مرد
و يا زن است که سرمايه خود را حفظ کرده نمی تواند و بسوء عمل و تصرفات
بيجا و عجوالنۀ خود سرمايه را از دست ميدهد  .امام القرطبی و الخطابی در
مورد کلمۀ ( السفهاء ) می گويند که سفهاء عبارت از کالن ساالنی اند که مال را
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تلف ميکنند و دليل شان آيه  282سوره البقره است که در آن خداوند می فرمايد:
« فإن کان الذی عليه الحق سفيها او ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل هوفليملل وليه
بالعدل » اگر مديون سفيه ( بی عقل ) يا ناتوان باشد و يا نتواند امال کند در
آنصورت ولی ( سرپرست و مسئول امور ) او به عدل و انصاف امال نمايد .
برای حفظ مال و ثروت يتيم و اطفال و زنانيکه قدرت تصرف مال خود را ندارند
و اشخاصيکه مريض اند و نمی توانند در مال خود تصرف صحيح نمايند ،
اسالم نظام ( وصايت ) را در تشريعات اقتصادی معرفی ميکند  .برای حمايت
و حفظ سرمايه و ثروت و حفظ حقوق ديگران اسالم قانونی بنام ( الحجر ) را
تدوين نمود و رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم قانون حجر را در حق نزديکترين
صحابه خود معاذ رضی اهلل عنه عملی نمود  .کعب بن مالک روايت ميکند که
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم اموال معاذ را از اختيار اوبيرون ساخت زيرا معاذ
رضی اهلل عنه در سخاوت نظير نداشت و تمام اموال خود را به فقراء و غير از
ايشان داد تا اي نکه تمام ثروت خود را از دست داد و از مردم قرضدار شد  .مردم
از معاذ قرض خود را مطالبه نمودند  ،رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم سرمايه
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معاذ را تحت تصرف خود قرار داد و آنرا بفروش رساند و حق مردم را داد .

مفکر بزرگ اسالمی شيخ محمد الخضر حسين در مورد مراقبت داشتن سرمايۀ
يتيم و اشخاصيکه قادر به تصرف و حفظ سرمايه خود نمی باشند در کتاب خود
تحت عنوان « الحريات االقتصادية * آزادی های اقتصادی » که بزبان عربی است
می نويسد  :صاحب شرع يا شريعت اسالمی در مسائل اقتصادی امر به اقتصاد
کردن ــ عدم تفريط و افراط در اقتصاد ــ ميکند و قاعده و اصول اقتصاد
اسالمی است که قانون « حجر » ( يعنی تحت تصرف گرفتن مال يتيم و
اشخاصيکه قادر به حفظ مال خود نيستند ) را وضع ميکند که اين قانون شامل
اطفال و کسانی می باشد که در تصرف مال شان عاجز اند و در سرمايه خود
تصرف عاقالنه کرده نميتوانند .
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اسالم در مسائل اقتصادی به آزادی های مقيد عقيده دارد و آزادی اقتصادی را
تحت عنوان  ( :الحريات االقتصادی ) می شناسد  .عالمه شيخ محمد حسين
الخضر آزادی اقتصادی در اسالم را تحت عنوان « الحرية فی األموال » « آزادی
در اموال  ،يا سرمايه » مورد بحث قرار داده می نويسد  :آزادی در اموال يعنی
مطلق بودن يعنی آزاد بودن در راه بدست آوردن مال و استفاده نمودن از آن به
اساس سياست وسط يعنی عدم افراط و تفريط و کسب يا بدست آوردن سرمايه
از راه و وسيلۀ حق و عدم غصب مال مردم و مصرف نمودن سرمايه باساس
اعتدال ميباشد .
امام الخضر سياست حريت اقتصاد اسالمی را بررسی نموده و آزادی اقتصادی
را به سه نقطه خالصه ميکند :
 .1کسب ـــ بدست آوردن مال ـــ مال  ،در کسب يا بدست آوردن مال حريت مطلق
موجود نيست بلکه بدست آوردن سرمايه مقيدبه اساسات اسالم ميباشد .
اسالم امر به سعی و کوش ش برای کسب مال ميکند و همچنان اسالم در
پالنهای اقتصادی خود مصرف نمودن سرمايه را نيز مقيد باين ساخته که
مصرف سرمايه سبب اذيت به صاحب مال و ديگران نشود  .شريعت در جمع
مال حرج را نگذاشته و جمع مال را مباح می داند بشرطيکه صاحب سرمايه
در جمع کردن مال وجايب خود را فراموش نکند  .عدم فراموش نمودن
وجايب است که اسالم در اقتصاد ميتود « وسط » يا اعتدال را بوجود آورد.
 .2در مصرف نمودن سرمايه و لذت بردن به مال دنيا اسالم نظريه وسط را که
بين افراط و تفريط است معرفی ميکند و صاحب مال را اجازه ميدهد که از
سرمايه خود لذت ببرد بشرطيکه از وسط در مصارف خارج نشود .
 .3اسالم دست اندازی ( اعتداء ) بر اموال غير را اجازه نمی دهد و تصرف به
اموال مردم بدون حق را بنام « جرائم األموال » ياد ميکند  .در اسالم آزادی
و حريت در گرفتن و تصرف داشتن مال ديگران چه اموال اشخاص باشد و يا
اموال د ولت وجود ندارد و شريعت اسالمی برای حفظ اموال مردم قوانين
وضع نموده است تا مطابق آن اموال مردم و سرمايه دولت از اعتداء به حفظ
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باشد و همچنان اسالم در مسائل اقتصادی رشوت و سود را حرام ساخته
است و برای منع رشوت و سود و مسائل متعلق به اقتصاد قانونی تحت نام
( العقوبات فی الجنايات المالية ) وضع نموده است .
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اقتصاد اسالمی که سيدنا محمد صلی اهلل عليه وسلم اساسات ثابت آنرا به
مسلمانان معرفی و قرآن کريم قوانين آنرا وضع وشريعت آنراتدوين نمود
اقتصاد آزاد ليکن بشروط معين است  .به عبارت ديگر اسالم حريت اقتصادی
را برسميت شناخت و اما در قانون حريت اقتصادی بين کسب مال يا بدست
آوردن مال و مصرف آن فرق را نگذاشت بلکه مسلمان را مکلف به جمع سرمايه و
صرف آن مقيد به شريعت ساخت و شريعت اقتصاد معتدل يعنی وسط يعنی بين
افراط و تفريط را معرفی می کند  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در حيات
خودمسلمانان را به اقتصاد وسط تمرين نمود حتی مسلمانان را امر به اقتصاد
در مصرف آب برای وضوء ساخت و فرمود که اگر در کناره دريا و يا بحر نيز وضوء
ميکنيد بايد اقتصاد را در مصرف آب مد نظر داشته باشيد  .در خوردن و
نوشيدن مسلمانان را به وسط بودن امر نمود و در حيات خود عمال مسلمانان را
به اقتصاد آزاد و اعتدال امر و ايشانرا درس اقتصاد اسالمی داد  .علمای
اقتصاد امروز اقتصاد اسالمی را بين اقتصاد سرمايه داری غرب و اقتصاد
کمونستی شرق ميدانند .

نقش اخالق در اقتصاد اسالمی
اقتصاد اسالمی مبادی اخالقی دارد  .اسالم اخالق را با اقتصاد يکجا و برای
اقتصاد اخالق اقتصادی را وضع ميکند  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در
قوانين اقتصادی رول و يا نقش اخالق را مد نظر گرفت و اقتصاد را با اخالق
اسالمی ارتباط داد  .علمای اقتصاد اسالمی مبادی اخالقی را در اقتصاد
اسالمی به نقاط ذيل خالصه ميکنند :

 . 125حسين  ،محمد الخضر  ،مرجع سابق  ،صفحات34 ، 32 ، 31

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده
 .1نيت خير  :نيت خير در اقتصاد آن است که انسان تنها خود را در کسب يا
بدست آوردن مال و ثروت مد نظر نداشته بلکه تمام افراد جامعه را در منافع
اقتصادی مد نظر داشته و همه افراد جامعه را در مفاد شريک سازد .
 .2اخالق حسنه يا اخالق عالی و خوب  :اسالم از تاجر مسلمان ميخواهد تا
اخالق اسالمی را در معامالت تجارتی واقتصادی مراعات کند  .از جمله
مبادی اخالقی که اسالم در معامالت اقتصادی برای تاجر مسلمان معرفی
ميکند عبارت است از  :صدق  ،امانت  ،وفاء به وعده  ،عدم غش و غل .
رسول اکرم صلی اهلل عليه در صفات صدق و امانت تاجر مسلمان می فرمايد
 « :التاجر الصدوق األمين مع النبيين و الصديقيين و الشهداء * الترمذی
 ، 1209و الدارامی  2542و الحاکم  . ) 6/2تاجر صادق و امين با انبياء و
صديقين و شهداء يکجا ميباشد ــ در آخرت ــــ  .در حديث شريف که امام
البخاری در باب کتاب « بيوع » باب «  » 13آورده موضوع اخالق را در
مسائل تجارت و معامالت اقتصادی اين طور بيان می کند  :از حکيم بن
حزام رضی اهلل عنه روايت است که گفت  :پيغمبر خدا صلی اهلل عليه وسلم
فرمودند  « :خريدار و فروشنده در معاملۀ خود تا وقتيکه از هم متفرق نشده
اند مخير ميباشند  ،اگر بيکديگر راست گفته و واقعيت مال خود را بيان
کرده باشند  ،معاملۀ شان با برکت گرديده و اگر عيب آنرا پوشانده و دروغ
گفته باشند  ،برکت از معاملۀ شان از بين ميرود  . 126» .تاريخ اسالمی شاهد
است که جنوب شرق آسيا و بعضی مناطق افريقا همه از اخالق خوب تاجر
های مسلمان به دين اسالم مشرف شدندو در تاريخ اسالمی تجارمسلمان
بهترين نمونه از اخالق عالی و دعوتگران اسالم بودند .
 .3معامله در اشيائی پاک « طيبات »  :تاجر و اقتصاد دان مسلمان در مسائل
اقتصادی در دائره طيبات يعنی حالل و پاک کار می کنند و از خبائث يعنی
غل و غش وخالف رفتاری دور ميباشد  .تجارت در مواد حرام مثل خمر ،

 . 126مختصر صحيح البخاری  ،ترجمه  ،دکتور عبدالرحيم فيروز ،ص  480و البخاری در کتاب
« البيوع » رقم 2089
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گوشت خوک و معامالتی که باساس سود باشد در اقتصاد اسالمی از جملۀ
محرمات بحساب می آيد و منع گرديده  .در قرآن کريم می خوانيم  « :و يحل
لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث  * ........األعراف  . ) 157 :و برای آنان
چيزهای پاکيزه را حالل و چيزهای نا پاک رابر ايشان حرام می گرداند  .به
معنی ديگر حالل است برای شان طيبات يعنی اشياء پاک و حرام ساخته شده
برای شان خبائث يعنی اشياء نا پاک  .طيبات در دائره حالل و خبائث در دائره
حرام می آيد .
 .4اداء حقوق  :قوانين اقتصاد اسالمی مراعات حقوق کارگران را از جمله
قوانين ثابت ميداند  .رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم می فرمايد  « :أعطوا
األجير أجره قبل أن يجف عرقه » اجر کارگر را قبل از اينکه عرق او خشک
شود بدهيد يعنی در دادن اجر و مزد کارگر تأخير نشود يعنی بايد حق مزد
کارگر فورا داده شود .
 .5حرمت معامله با سود  :در اقتصاد اسالمی سود که در قرآن و سنت بنام
«ربا» ياد شده حرام ميباشد  .اسالم مسلمانان را اجازه نمی دهد در معامالت
اقتصادی از سود کار گيرند  .خداوند در مورد سود می فرمايد  « :الذين
يأکلون الربا ال يقومون إال کما يقوم الذی يتخبطه الشيطان من المس ذلک
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و أحل اهلل البيع و حرم الربا فمن جاءه موعظة
من ربه فانتهی فله ما سلف و امره إلی اهلل و من عاد فأولئک أصحاب النار
هم فيها خالدون  ،يمحق اهلل الربا ويربی الصدقات و اهلل ال يحب کل کفار
أثيم * البقرة  . ) 276 – 275 :ترجمه:آنانکه ربا ( سود ) ميخورند بر نخيزند
(در قيامت ) مگر مانند آنکه به آسيب شيطان از خود رفته و ديوانه وار بر
خيزد  ،بدان سبب که ايشان گفته اند  :البته که خريد و فروش ( تجارت )
مانند ربا است  ،در حاليکه خداوند تجارت را حالل و ربا را حرام ساخته
است  ،و کسی که پند و امر پروردگارش به وی رسيد وازين معامله ( ربا )
دست کشيد گذشته اش از آن وی باشد ( باکی ندارد ) وامر ( عفو ) او
بخداوند تعلق دارد و کسيکه از آن دست نگيرد و دو باره ( بعد از تحريم ) به
ربا معامله نمايد پس آن گروه اهل دوزخ اند و در آن جاويدان خواهند بود .

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

آيۀ مبارکه درحق يهود ها نازل شد زيرايهود ها ميگفتند که معامله با سود
مثل (بيع )خريد و فروش است .
دکتور يوسف القرضاوی به نقل از امام ابن حزم در تفسير ( البيع ) که در آيه
مبارکه آمده و خداوند آنرا حالل دانسته می نويسد  :لفظ ( البيع ) عام است و
اگر در اول اسم مفرد حرف ( الف و الم ) اضافه شود از جملۀ الفاظ عام ميشود .
لفظ عام اين معنی را افاده ميکند که همه بيع حالل است مگر آن را که خداوند به
نصح صريح حرام ساخته  .امام شافعی در کتاب خود بنام ( األم ) در مورد بيع می
نويسد که تمام بيع مباح است اگر برضای جانبين يعنی فروشنده و خريدار باشد
مگر آن بيع که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم آنرا منع کرده معنی نهی يا منع از
جانب رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم حرمت است .
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قرآن کريم کسانی را که با سود در معامالت تجارتی واقتصادی اشتغال
دارندايشانرا درجملۀ کسانی ميداندکه با خداوند در حالت جنگ اند  .خداوند
در قرآن کريم مسلمانان را خطاب نموده می فرمايد  « :يأيها الذين آمنوا اتقوا
اهلل و ذروا ما بقی من الربوا إن کنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهلل
و رسوله و إن تبتم فلکم رء وس امولکم ال تظلمون وال تظلمون * البقرة – 78 :
 »279ترجمه  :ای مؤمنان  ،از خدا بترسيد و آنچه از ربا باقيمانده است ترک
گوئيد اگر از اهل ايمان باشيد * و اگر ترک ننموديد به جنگی از جانب خداوند
و رسولش آگاه باشيد و اگر توبه نموديد در آن صورت اصل مال شما برای شما
است  ،نه شما ظلم کنيد و نه بر شما ظلم شود  .در آيۀ ديگر خداوند ميفرمايد :
«ياايها الذين آمنوا ال تأکلوا الربوا اضعافا مضعفة و اتقوا اهلل لعلکم تفلحون *
آل عمران  » 130 :ای مؤمنان مخوريد سود دو چند بر دو چند و بترسيد از خدا تا
بهبودی يابيد ( کامياب شويد )  .دکتور سيدجان بيان در کتاب خود بنام
«مشکلة الفقر و عالجها فی القرآن الکريم » در باب حرمت سود در صفحات 522
–  524 – 523می نويسد که سود در سه مرحله حرام شد و سنت در حرمت سود

 . 127دکتور يوسف القرضاوی « بيع المرابحة لالمر بالشراء » صفحات 19 – 17
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قوانين مرحله ،مرحله را که در زبان قرآن و سنت به اصطالح تدرج يا درجه بندی
ياد شده مراعات نمود.
 .6حرمت خوردن مال مردم بغير از راه حق ياگرفتن مال و سرمايه مردم از راه
باطل  :خوردن مال و سرمايه مسلمان برای مسلمان مانند خونش حرمت دارد
.اسالم مسلمانان را از خوردن مال مردم بطريق باطل منع ميکند  .خداوند می
فرمايد  « :يا أيها الذين آمنوا ال تأکلوا آموالکم بينکم بالباطل إال أن تکون
تجارة عن تراض منکم * النساء  » 29 :ای مؤمنان  ،اموال يکديگر را بناحق
نخوريد مگر اينکه از طريق تجارت برضا و رغبت ميان شما باشد ،
وخويشتن ( همديگر ) را نکشيد و البته که خداوند به شما مهربان است  .در
سوره البقرة خداوند می فرمايد  « :و ال تأکلوا أموالکم بينکم بالباطل و
تدلوا بها إلی الحکام لتأکلوا فريقا من أموال الناس باإلثم و أنتم تعلمون *
البقرة  » 188 :و اموال يکديگر را بنا حق نخوريد و نپردازيد آنرا ( رشوت )
به حکام تا برخی از اموال مردم را بناحق بخوريد در حاليکه شما ميدانيد .
خوردن مال بطريق باطل شامل گرفتن سود ،قمار و رشوت ميباشد .
(عبداهلل المصلح و دکتور صالح الصاوی « دراسات فی فقه المعامالت
المالية » فصل اول )  .در اصطالح قرآن کريم خوردن مال غير از راه غير
مشروع و باطل جنايت و جرم به حساب آمده و قرآن کريم کلمۀ ( أموالکم ) که
معنی آن جمع مال است به صيغۀ جمع استعمال می نمايد و استعمال صيغۀ
جمع در قرآن کريم وحدت و اجتماع جماعت مسلمانان را نشان ميدهد  .مال
و ثروت در اقتصاد اسالمی سرمايه عامۀ امت است و بازی نمودن به
سرمايه ملی جنايت بزرگ در حق امت و نظام اسالمی ميباشد .
اسالم خوردن مال مردم را بغير حق بشدت منع می کند  .درقرآن کريم سوء
استفاده و خوردن مال مردم منع شده  .قرآن کريم استفادۀ نا مشروع از مال يتيم
را گناهی بزرگ ميداند به سبب اينکه خوردن و استفاده کردن سوء از مال يتيم
نسبت به مال ديگران آسانتر است بسبب اينکه يتم وطفل در ادارۀ مال خود
صالحيت و فهم کامل ندارد  .قرآن کريم در مورد خوردن مال يتيم می فرمايد :
«إن الذين يأکلون أموال اليتامی ظلما إنما يأکلون فی بطونهم نارا و سيصلون

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده
سعيرا * النساء  . ) 10 :آنانکه اموال يتيمان را بظلم ميخورند همانا در شکم
هايشان آتش را فرو ميبرند و بزودی با آتش سوزانی خواهند سوخت  .قرآن از
خوردن مال مردم توسط علماء و رهبان ما را اطالع ميدهد که ايشان اموال مردم
را به نا حق می خوردند و می فرمايد  « :يا أيها الذين آمنوا إن کثيرا من األحبار و
الرهبان ليأکلون أموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل اهلل * و الذين يکنزون
الذهب و الفضة و ال ينفقون فی سبيل اهلل فبشرهم بعذاب أليم ) (التوبة . ) 34 :
ای کسانی که ايمان آورده ايد  ،بسياری از دانشمندان يهود و راهبان  ،اموال
مردم را به ناروا می خورند  ،و { آنان را } از راه خدا با می دارند  .و کسانی که زر
و سيم راگنجينه می کنند و آن را در راه خدا هزينه نمی کنند ايشان را از عذابی
دردناک خبر داد  .دانشمندان و راهبان از اموال مردم و دولت که بنام اوقاف ياد
ميشود استفاده سوء می کردند و در مال عامه امانتدار نبودند .128در ادامۀ همين
سوره خداوند از عدم استفاده سرمايه شديدا منع می کند و کسانيکه سرمايه را
که در آيه مبارکه به ( طال و نقره ) ذکر شده شديدامنع ميکند  .علمای اقتصاد
همه باين نظر اند که عدم جريان و استفاده از سرمايه مانع رشداقتصادی در
کشور و جهان می شود وبايدسرمايه در جريان باشدو از حرکت سرمايه همه مردم
استفاده می کنند  .اسالم جمع سرمايه و عدم استفاده از آنرا شديد منع ميکندو
مصرف سرمايه در راه خدا معانی بسيار عميق و جامع را افاده می کند و سبيل
اهلل يعنی راه های منفعت عامه و خير است و شامل تمام امور زندگی جامعه می
باشد .

تأسیس مرکز تجارتی در مدینه
مؤرخين علت اول مخالفت يهودان مدينه را با مسلمانان در مسائل اقتصادی
می دانند نه امور دينی و اختالف در دين  .قبل از مهاجرت مسلمانان به مدينه ،
يهودان تسلط اقتصادی کامل را در مدينه داشتند و مرکز تجارتی بزرگ را بنام
( سوق ــ بازار ــ بنی قينقاع ) اداره می کردند  .مرکز تجارتی يهودان يکی از
مهمترين مرکز اقتصادی در جزيره العرب بود  .اين مرکز در معامالت تجارتی

 . 128عفيف عبدالفتاح طياره « روح الدين اإلسالمی » ص 334 – 333

132

تأسیس دولت اسالمی در عهد رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم

133

صادرات و واردات مقام اول را داشت  .مرکز تجارتی يهودان مدينه روابط
اقتصادی با مراکز تجارتی در شام و مکه و يمن داشت .
مهاجرين جديد در اصل تجار پيشه و از طبقۀ تاجر بودند و در تجارت و مسائل
اقتصادی تجربه های زياد داشتند  .رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم نيز در مسائل
اقتصادی و تجارتی تجربه داشت و در سياستهای اقتصادی خود تجارت را
اهميت فوق العاده می داد  .مسلمانان در مدت بسيار کوتاه در مسائل تجارت
و اقتصاد با يهودان رقابت نمودند .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در پهلوی
مرکز تجارتی يهود ها بازار تجارتی بنام ( سوق المدينة األکبر ) « بازار بزرگ
مدينه » را تأسيس نمود.مهمترين و فعالترين تجار در مرکز تجارت مدينه
حضرات ابوبکر و عبدالرحمن بن عوف وحضرت عثمان رضی اهلل عنهم بودند و
صحابه از طبقۀ تجار بزودی مرکز اقتصادی و تجارتی يهودان را به شکست
مواجه ساختند  . .يهودان بعد از شکست در بازار تجارت در مقابل تجار
مسلمين با قريش همپيمان و اتحاديه جديد اقتصادی و نظامی را عليه
مسلمانان تأسيس نمودند .
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اسالم اقتصاد را جنبۀ اخالقی داد به عبارت ديگر اقتصاد را لباس اخالقی
پوشاند  .سيستم و نظام اقتصاد اسالمی در بين سيستم های اقتصاد جهانی
يگانه اقتصادی است که با اخالق يکجا ميباشد  .اسالم تنظيم امور اقتصادی
را بشرطيکه از مبادی اصيل اقتصاد اسالمی بيرون نشود به علمای اقتصاد
گذاشت تا مطابق شرايط زمان و مکان امور اقتصادی را تنظيم نمايند .

زکات
علمای اسالم زکات را رکنی از ارکان مالی و اقتصادی و اجتماعی اسالم
ميدانند  .قرآن کريم زکات را با ذکر نماز سبب داخل شدن انسان به اسالم معرفی
ميکند ( فإن تابوا و اقاموا الصالة و آتوا الزکاة فإخوانکم فی الدين * التوبة :

 . 129أمين سعيد « نشأة الدولة اإلسالمية » صفحات 37 – 36
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 . )11اگر توبه کنند و بر پا دارند نماز را و بدهند زکات را پس ايشان برادران شما
اند در دين .
زکات در مدينه منوره درسال دوم هجری فرض شد  ،خداوند رسول خود را خاطب
نموده فرمود  « :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکيهم بها و صل عليهم إن
صالتک سکن لهم و اهلل سميع عليم * التوبة  » 102 :از اموال آنان صدقه ای بگير
تا به وسيله آن پاک و پاکيزه شان سازی و بر ايشان دعا کن زيرا دعای تو بر ايشان
آرامشی است و خدا شنوای داناست .
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم شخصا زکات را جمع آوری ميکردند و در مناطق
دور از مدينه نمايندگان دولت برای جمع آوری زکات فرستاده می شدند و رسول
اکرم صلی اهلل عليه وسلم به نماينده های دولت که برای جمع آوری زکات ميرفتند
اين طور توصيه می نمودند  « :فان أسلموا فخذ من أموال أغنيائهم الصدقات ،
و ردها علی فقرائهم » اگر اسالم آوردند از پولداران شان صدقه گرفته و به فقراء
شان توزيع نمايد  .زکات مانند سائر صدقات نبوده تا به اراده و خواهش شخص
باشد بلکه در اسالم فرض باالی کسانی است که نصاب زکات را داشته باشند به
عبارت ديگر زکات حق معلوم و ثابت در اسالم است و به اختيار شخص نيست
که بدهد يا ندهد و اگر ندهد دولت بقوت قانون از او می گيرد .
قرآن کريم تقسيم زکات را به ترتيب ذيل بيان ميکند  « :إنما الصدقات للفقراء و
المساکين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمين  ،و فی
سبيل اهلل و ابن السبيل  ،فريضة من اهلل و اهلل عليم حکيم * التوبة  . » 60 – 58 :از
زکات برای فقراء و مساکين و مامورين اداره زکات و برای جلب قلوب مردم به
سوی اسالم و يا جلوگيری از شر و خطر شان و برای آزاد ساختن غالم و کنيز و
برای خالصی قرضداری قرضداران و فی سبيل اهلل يعنی در راه خدا که به معنی
جهاد و خدمت اسالم يعنی خدمت و رعايت مسلمين به هر نوع که باشد استفاده
می شود .
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زکات منبع و عايد مالی برای دولت اسالمی در عهد رسالت بود و رسول اکرم
صلی اهلل عليه وسلم از اشيائی که زکات بايدداده شود مقدار آن را تعيين
130

نمود.

مبارزه با فقر
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم در سياستهای اجتماعی و اقتصاد خود مبارزه با
فقر را از اولويات دعوت و دولت اسالمی اعالن نمود  .بعضی از احاديث که در
صفت فقر و فقراء روايت شده معنی آن فقر اقتصادی و صفت از فقير بودن نيست
بلکه معنی آن تواضع است  .تعدادی از مسلمانان که ثقافت اسالمی شان ضعيف
و نسبت به احاديث معلومات صحيح ندارند حديث شريف را که ابن ماجه از ابی
سعيد الخدری و الطبرانی از عبادة بن الصامت روايت نموده اند  « :اللهم أحينی
مسکينا  ،و أمتنی مسکينا  ،و احشرنی فی زمرة المساکين * صحيح الجامع
الصغير  . » 1261ای خداوندا زنده کن مرا مسکين و بميران مرا مسکين و زنده
کن مرا در جملۀ مساکين  .عدۀ حديث شريف را اين طور فهميده اندکه مقصد از
مسکين در حديث شريف فقير بودن و نداشتن سرمايه است  .اگر حديث شريف
اينطور معنی شود منافی پناه بردن رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم بخداوند از
فتنۀ فقر است و طلب يا آرزوی آنحضرت از خداوندعفت و غنی است  .رسول اهلل
صلی اهلل عليه وسلم برای سعد گفت  « :إن اهلل يحب العبد الغنی التقی الخفی »
خداوند دوست دارد بنده غنی و متقی را  .و برای عمرو بن العاص گفت  « :نعم
المال الصالح للمرء الصالح » مال پاک برای مرد صالح نعمت است و همچنان
فرمودند  « :اللهم إنی أعوذ بک من الکفر و الفقر » خداوند بتو پناه ميبرم از کفر
و فقر  .احاديثی که در صفت فقر آمده همۀ آن به معنی و مقصد تواضع و دوری از
تکبر است  .عالمه ابن األثير در تعريف فقر در احاديث نبی اهلل می نويسد که :

 . 130در مورد زکات بهترين مرجع کتاب « فقه الزکاة » تأليف دکتور يوسف القرضاوی ميباشد
 .و همچنان ديده شود  :امام محمد أبوزهرة « التکافل اإلجتماعی فی اإلسالم و همچنان  ،فضل
غنی مجددی  ،ترجمۀ مختصر از فقه الزکاة  ،طبع نشرات فقه اسالمی  ،امريکا »
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رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم از ذکرفقر و مسکين بودن ارادۀ داشت تا مردم را
131

درس تواضع بدهد و از تکبر منع کند .

رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فقر را خطر حقيقی برای عقيده مسلمان می
دانست و فرمودند  ( :کاد الفقر أن يکون کفرا ) يعنی ممکن است فقر به کفر
تبديل شود  .فقر در نظر پيغمبر اسالم خطر بزرگ برای اخالق و سلوکيات افراد
جامعه بود و هميشه می گفتند  ( :اللهم إنی أعوذ بک من الکفر و الفقر ) ای
خداوند بتو پناه می برم از کفر و فقر  .فقر در نظر اسالم يک مشکل اساسی در
جامعه است که بايد دولت اسالمی در عالج آن سعی بليغ نمايد  .اسالم دردائره
فردی قناعت داشتن و يا راضی بودن به فقر را شديدا نفی و تقبيح ميکند و
اسالم از انسان مؤمن ميخواهد تا به فقر راضی نبوده و عقيده و نظريه فقر را
132

تقديس نکند و اسالم فرد و جامعه را امر به مبارزه عليه فقر نمايند.

سیاست های حربی « جهادی » رسول الله صلی الله علیه وسلم
قبل از اينکه سياستهای حربی و نظامی رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بررسی
شود الزم است تا موقف اسالم را از جنگ که در فرهنگ اسالمی بنام ( قتال )
آمده فهميد  .اسالم از کلمه جنگ و قتال تنفر دارد و مسلمانان را امر می کند تا
بقدر امکان و استطاعت از جنگ دوری نمايند  .اسالم جنگ بين مسلمانان و
بين مسلمانان و غير مسلمانان را از جملۀ مکروهات يعنی عمل غير پسنديده
می داند و مسلمانان را از تحدی و حمله باالی غير مسلمانان منع می نمايد مگر
اينکه يک عمل دفاعی باشد يعنی دفاع از نفس و شرف باشد .
در سورۀ الفتح آيه  24قرآن کريم در آغاز مسلمانان را متوجه می سازد و می
فرمايد  « :و هو الذی کف أيديهم عنکم و أيديکم عنهم ببطن مکه من بعد أن
أظفرکم عليهم و کان اهلل بما تعملون بصيرا »  .و اوست همان کسی که در دل مکه
ــ پس از پيروز کردن شما بر آنان ــ دستهای آنها را از شما و دستهای شما را از

 . 131دکتور يوسف القرضاوی « کيف نتعامل مع السنة النبوية » ص 55 – 54
 . 132دکتور يوسف القرضاوی « مشکلة الفقر و کيف عالجها اإلسالم » ص  ، 12باب نظرة اإلسالم
إلی الفقر
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ايشان کوتاه گردانيد  ،و خدا به آنچه می کنيد همواره بيناست  .قرآن از عدم
جنگ و خونريزی بين مسلمانان و مشرکين که هر دو انسان اند حکايت ميکند و
اين بهترين تعبير از صلح و سالم بين انسانها بطور عموم ميباشد .
امام بخاری در « األدب المفرد » که استاد عبدالعلی نور احراری آنرا به دری
ترجمه نموده از علی کرم اهلل وجهه روايت ميکند که گفت  :زمانيکه حسن تولد
شد نام او را ( حرب ) گذاشتم  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم از نام طفل پرسيد
گفتم  :حرب  .فرمودند  :اسم او حسن .
يکی از داليل مهم کراهيت اسالم از جنگ حديث مبارک است  « :أحب األسماء
إلی اهلل  :عبداهلل و عبدالرحمن  ،و أصدق األسماء  :حارث و همام و أقبح األسماء :
حرب و مرة » بهترين نامها نزد خداوند عبداهلل و عبدالرحمن و قبيح ترين نامها
حرب است . .......
قرآن کريم آتش بس اجباری را برای مدت چهار ماه در يک سال تعيين ميکند و
قتال را در اين مدت حرام می سازد  .در سورۀ المائده آيه دوم می خوانيم  « :يا أيها
الذين آمنوا ال تحلوا شعائر اهلل و ال اشهر الحرام » ای مؤمنان ( حرمت ) شعائر و
حدود خداوند را ( در مناسک حج رعايت نمائيد و عدم حرمت آنرا ) حالل
ندانيد ،و نه ماه حرام را و نه قربانی های بی نشان و نشاندار را و نه قاصدان خانۀ
خدا را که به آرزوی فضل و خوشنودی پروردگار شان می آيند ( حرمت همه را
نگهداريد و عدم حرمت آنرا حالل ندانيد ) و هنگاميکه از احرام بيرون شديد
می توانيد شکار کنيد  ،و دشمنی با قومی که شما را از داخل شدن به مسجد
الحرام ( در سال ششم هجری در حديبيه ) باز داشتند نبايد شما را وادار به تعدی
و تجاوز نمايد  ،و ( هميشه ) در راه نيکی و تقوی با هم ياری و همکاری نمائيد،
و ( هيچگاه ) در راه گناه و تجاوز همکاری نکنيد  ،و از ( عذاب و مخالفت
فرمان) خدا بترسيد  ،يقينا که عقاب خداوند ( بسيار ) شديد است .
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چهار ماه که جنگ در آن حرمت دارد عبارت است از  :ذی العقدة  ،ذو الحجة ،
محرم و رجب  .است .
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مسلمانان صدر اول اسالم طرفدار جنگ نبودند مگر اينکه جنگ باالی شان
تحميل می شد  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم چنانکه عبداهلل بن أبی أوفی
روايت می کند می فرمايد  « :ال تتمنوا لقاء العدو  ،و سلوا اهلل العافية » .......
آرزوی مقابله با دشمن را نداشته باشيد و از خداوند عافيت را بخواهيد  .در
سورۀ األحزاب آيۀ  25خداوند مسلمانان را بشارت ميدهد که از برخورد نظامی
با کافران نجات يافتند  « .و رد اهلل الذين کفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا و کفی اهلل
المؤمنين القتال و کان اهلل قويا عزيزا »  .و خداوند آنان را که کفر ورزيده اند ،
بی آنکه به مالی رسيده باشند  ،به غيظ { و حسرت } برگرداند  ،و خدا { زحمت }
جنگ را از مؤمنان برداشت  ،و خدا همواره نيرومند شکست نا پذير است .
اگر قدری در آخر آيه « و کفی اهلل المؤمنين القتال » دقت بيشتر شود ديده ميشود
که خداوند آنرا در معرض انعام ( نعمت ها ) ذکر نموده و امتنان و شکر برای
پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم و مؤمنان می آورد که جنگ بدون قتال يا مقاتله
خاتمه يافت  .دوری از جنگ و عدم خونريزی در ثقافت اسالم نعمت بزرگ از
جانب خداوند است .
عالمه عباس محمود العقاد در مورد جنگ در اسالم می نويسد  :راجع به اسالم
بسيار گفته اند که اسالم دين شمشير است و اين قولی است درست در باره اين
دين اگر مراد گويندۀ آن اين باشد که اسالم دينی است که جهاد را فرض
ميگرداند و از جملۀ آن جهاد مسلح است و ليکن اين قول  ،غلط روشن و آشکارا
است هر گاه مراد آن اين باشد که اسالم بضرب تيغه شمشير انتشار يافته يا
اينکه جنگ را در محل اقناع می نهد  .و مسلمانان هيچگاه متوسل به قوه
نشدند مگر برای محاربه قوه ايکه مانع ايشان از اقتناع می شد از اينرو هر گاه
دولت نيرومندی سپاهيان خود را بر ضد ايشان در حال ترصد قرار می داد با آن
جنگ ميکردند زيرا نمی شود که کسی با حجت و برهان بجنگ قوه برود و

 . 133فضل غنی مجددی « صلح و آزادی  ،کنفرانس  22ديسمبر 2012
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هنگامی که از تعدی و تجاوز دست بر ميداشتند مسلمانان نيز باهيچ حرکت نا
خوشايندی متعرض آنها نمی شدند .

134

درفرهنگ اسالم اصطالح يا کلمۀ جنگ مورد استعمال نبوده بلکه کلمه يا
اصطالح « جهاد» در فرهنگ اسالمی مورد استفاده ميباشد  .جهاد در مفهوم
نظامی واهداف سياسی و دينی از مفهوم و اصطالح جنگ تفاوت و فرق کلی
دارد .
جهاد به معنی کوشش و بذل مساعی همراه با يک قوت ميباشد که ممکن اين
قوت  ،قوت فکری باشد يا فزيکی آيات  8و  69العنکبوت و  72التوبة و 78
الحج همين معنی را افاده ميکند  .جهاد همچنان منحيث يک حرکت انسانی
برای ساختن انسان تعريف گرديده است و در اسالم جهاد حرکت ديناميکی در
وجود انسان است .

135

جهاد رکن اساسی از ارکان اسالم شناخته شده و دين اسالم جهاد را وسيله برای
دفاع از حقوق انسان و عقيده و ناموس و تماميت اراضی و استقالل فکری و
سياسی ميداند .
اسالم جهاد را باالی مسلمانان که قدرت جسمانی و مالی دارند فرض نمود  .قرآن
کريم در باب فرضيت جهاد می فرمايد  « :و قاتلوا فی سبيل اهلل الذين يقاتلونکم
و ال تعتدوا إن اهلل ال يحب المعتدين * البقرة  . » 190 :و در راه خدا با کسانيکه
بجنگ و دشمنی شما بر خيزند جهاد کنيد و از حد تجاوز نه نمائيد ( بقتل زنان و
اطفال و کسانيکه با شما در جنگ نباشند ) بدرستی که خداوند تجاوز کاران را
دوست ندارد  .آيه مبارکه اولين فرمان جهاد برای مسلمانان است و حکمت و
دليل مبارزه مسلحانه را توضيح ميکند  .در اسالم جهاد فقط در راه خدا است نه
برای بدست آوردن غنيمت و غالم ساختن مردم و استعمار اقتصادی و سياسی
و نه برای رسيدن به قدرت سياسی بلکه هدف از جهاد دفاع از نفس و رسانيدن

 . 134عباس محمد العقاد « حقايق اسالم و اراجيف دشمنانش » ترجمه  ،پوهاند غالم صفدر
پنجشيری  ،صفحات  411ــ 412
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کالم اهلل يعنی اسالم به مردم ميباشد  .آيه مبارکه مسلمانان را امر ميکند تا با
کسانيکه با شما جنگ ميکنند با ايشان جنگ کنيد به اين معنی که عليه
کسانيکه اعالن جنگ عليه شما را ميدهند جنگ نمايدکه معنی آن دفاع از نفس
است و در وقت دفاع عليه دشمنی که ضد شما به جنگ آمده بايد اعتداء نکنيد
زيرا خداوند اعتداء کنندگان را دوست ندارد  .آيه مبارکه قواعد و سياست جهاد
را به مسلمانان تعليم ميدهد .
در جای ديگر خداوند مسلمانان را امر به جهاد و جنگ در راه خدا ميکند و می
فرمايد  « :فقاتل فی سبيل اهلل ال تکلف إال نفسک و حرض المؤمنين  ،عسی اهلل
آن يکف بأس الذين کفروا  ،و اهلل اشد باسا و اشد تنکيال * النساء  . » 84 :پس
در راه خدا جنگ ( جهاد ) نما  ،توفقط در مورد اعمال خود مکلف هستی و
مؤمنان را ( در امر جهاد ) تشويق و دعوت کن تا باشد که خداوند قوت کافران
را باز دارد  ،قدرت خداوند و نيز مجازات او شديد تر است .
درفرضيت جهادخداوند می فرمايد  « :کتب عليکم القتال و هو کره لکم و عسی
أن تکرهوا شيئا و هوخير لکم و عسی أن تحبوا شيئا و هو شر لکم و اهلل يعلم و
انتم ال تعلمون * البقرة  . » 216 :ترجمه  :جهاد بر شما فرض گرديد و آن برای شما
ناگوار است و شايد که شما چيزی را ناگوار پنداريد در حاليکه آن بخير شما
باشد و شايد که شما چيزی را پسنديده باشيد و آن مايۀ شر برای شما گردد  ،و
خداوند ميداند و شما نميدانيد  .علماء کرام در تفسير آيه مبارکه فوق می
نويسند که فرضيت جهاد و قتال که در آيه مبارکه آمده دو هدف را به مسلمانان
برای قتال نشان ميدهد :
 .1فرضيت جهاد باالی مسلمانان يک ضرورت است نه يک عمل خيريه و رضا
کارانه .
 .2آزادی باالتر از همه امور حيات است و ظلم و تعذيب و فتنه از قتل شديد و
خطرناکتر است .
دو سبب فوق اسباب شرعی بودن قتال و جنگ در اسالم ميباشد  ،اسالم ظلم ،
تعذيب ،فتنه و فساد را در جامعه محکوم و حريت عقيده و تمام آزادی ها را
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برای انسان مباح ساخته و به هيچ سلطه و قدرت اجازه نمی دهد آزادی را از مردم
سلب کند .
بعضی مستشرقين ( خاور شناسان ) باين عقيده اندکه قرآن مسلمانان را امر به
قتال مشرکين بشکل عام آن ميکند و مسلمانان را حق قتال مشرکين را بدون
سبب ميدهد  .اين گروه از مستشرقين دليل خود را آيه مبارکه « و قاتلوا
المشرکين کافة » مقاتله کنيد با مشرکين کافه يعنی با همه ای ايشان  .استاد
محمد عزة دروزة  ،در تفسير آيه مذکور می نويسد که { با مشرکين مقاتله کنيد
کافه ،با همه ای شان  } ،اين يک آيۀ مستقل و مکمل نبوده بلکه جزئی از آيه 36
سوره التوبة است و ممکن نيست بصورت مستقل مورد بحث قرارگيرد  .بايد
مفسرين امتداد يا ادامۀ آيه را مطالعه فرمايند و خداوند در امتداد آيه مذکور
می فرمايد  « :کما يقاتلونکم کافة » مثليکه ايشان کافه ( همه يکجا ) با شما
مقاتله ميکنند  .منطق جنگ هم اين است که اگر يک اتحاديه يا پيمان نظامی
بين کشور ها ميباشدمثل پيمان ناتو و همه مشترکا باالی يک کشور حمله
ميکنند درين حالت مسلمانان با هم يکجا بايد با همۀ ايشان مقاتله کنند .
امام القرطبی رحمه اهلل در کتاب خود بنام ( الجامع ألحکام القرآن ) در تفسير « و
قاتلوا المشرکين کافة » می نويسد که در اين مورد يک مسأله است  .قول
136

خداوند ( قاتلوا ) امر به قتال است  ( ،کافة ) به معنی جمعيا يعنی همۀ ايشان .

جنگ در اسالم برای خاموش ساختن فتنه و فساد است  .فتنه گری و شراندازی
در عقيده اسالمی بزرگتر از قتل است و قرآن فتنه را اينطور بيان ميکند  « :و
الفتنة أکبر من القتل  ...البقرة  » 217بلی فتنه از قتل بزرگتر است زيرا فتنه اسباب
نا امنی و نا آرامی جامعه را آماده ميسازد و عالج فتنه نسبت به عالج جنگ
مشکلتر و پر زحمت تر است  .قرآن کريم برای خاموش ساختن فتنه و فساد جنگ
را وسيلۀ ميداند نه هدف  .خداوند به رسول خود صلی اهلل عليه وسلم امر
ميکند « :و قاتلوهم حتی ال تکون فتنة و يکون الدين کله هلل فإن انتهوا فإن اهلل
بما تعملون بصير ) ( االنفال  . ) 39 :و با آنان بجنگيدتا فتنه ای بر جای نماند و
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دين يکسره از آن خدا گردد  .پس اگر { از کفر } بازايستند قطعا خدا به آنچه انجام
می دهند بيناست .
مقاتله يا قتال که اسالم آنرا مشروعيت ميدهدو رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم
و صحابه کرام آنرا تطبيق عملی ساختند با شرف ترين نوعی از انواع جهاد بود .
محمد الغزالی می نويسد که قتال در عهد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم و
خلفای راشدين برای حمايت حق و رد ظلم و جلوگيری از تجاوز و انهدام يعنی
137

سقوط ديکتاتوری فرض شده بود.

ضرورت جنگ
زمانيکه يک گروه از مردم مظلوم واقع شوند يا باالی شان از طرف قدرتمندان
ظلم شود و يا توسط قوای نظامی مورد تجاوز قرار گيرند ويا مورد حمالت
فرهنگی و فکری قرار گيرند در اين حالت در اسالم جنگ يک ضرورت دفاعی
به حساب می آيد  .قرآن کريم می فرمايد  ( :انما جزاو الذين يحاربون اهلل و رسوله
و يسعون فی االرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من
خالف او ينفوا من االرض ذلک لهم خزی فی الدنيا و لهم فی الآخرة عذاب
عظيم)  ( .همانا جزای آنان که با خدا و رسول خدا می جنگند ( خالف حکم خدا و
پيامبرش با بندگان خدا به جنگ بر ميخيزند ) و در روی زمين ( از طريق تهديد
و حمله به جان و مال و ناموس مردم ) دست به فساد می زنند فقط اينست که
کشته شوند  ،يا بدار آويخته گردند  ،يا دست ها و پا های شان بعکس يکديگر
( دست راست و پای چپ  ،دست چپ و پای راست ) بريده شود  ،يا از سرزمين
خود تبعيد گردند  ،اين رسوائی آنها در دنيا است و در آخرت برای ايشان عذاب
بزرگی خواهد بود  .اگر حالت جامعه انسانی بدرجۀ برسد که آيه مبارکه آنرا
توصيف و يا بيان می کند در اين حالت جنگ يک ضرورت اجتماعی و سياسی
برای آوردن صلح و سالم در جامعه است .

 . 137محمد الغزالی « اإلسالم و االستبداد السياسی » و « التعصب و التسامح بين المسيحية و
االسالم « و « فقه السيرة » ص 208
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خداوند در آيه  29و  40سوره الحج می فرمايد  « :اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا
و ان اهلل علی نصرهم لقدير * الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق اال ان يقولوا ربنا
اهلل » خداوند اجازه جنگ و مقاتله را برای کسانی داده است که مظلوم واقع شده
اند وکسانيکه از وطن شان اخراج شده اند بغير حق فقط به خاطريکه می گويند
خداوند رب ما است .
اسالم اصول و قوانين جنگ و صلح را اين طور بيان و معرفی ميکند :
 .1اصل اول در روابط اجتماعی بين انسانها سالم و صلح و همکاری مشترک
است .
 .2جنگ برای عالج ظلم و ستم واصالح حال جامعه و برقراری عدالت
اجتماعی و آوردن امنيت ميباشد .
 .3اگر جنگ حتمی باشد بايد به حکم ضرورت باشد نه به قصد بغاوت و تجاوز.
 .4غير از افراد نظامی ديگران بصفت مردان جنگی شناخته نمی شوند .
 .5سرعت دادن به عمليه صلح و قبول پيشنهاد صلح فورا .
 .6هدف از جنگ تخريب شهر ها و قتل مردم و حيوانات و قطع نباتات نيست .
 .7اجازه به آغاز حمله نيست مگر بعد از اعالن جنگ و رسيدن خبر آن به طرفی
که با او جنگ می شود .
 .8احترام مبادی مساوات و اصل برادری و برابری در جنگ بين مسلمانان و
غير مسلمانان .
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تعدادی از نويسندگان مسلمان و غير مسلمان روايتی که حضرت نافع غالم آزاد
شده عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنهما در مورد حمله باالی دشمن بدون اعالن
جنگ و رسيدن خبر آن به طرف مقابل را دليل قاطع گرفته و در روشنی آن سياست
و روش حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم را در مورد حمله باالی دشمن
قبل از اعالن آن مورد انتقاد قرار ميدهند  .عبداهلل بن عون می گويدکه برای نافع
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رحمة اهلل نوشتم تا در موضوع دعوت قبل از قتال يعنی جنگ قبل از رسيدن
دعوت برايم معلومات بدهد  .نافع جواب داد  « :دعوت در اول اسالم بود و نبی
اهلل صلی اهلل عليه وسلم باالی قبيله ( بنی المصطلق ) حمله نمودند  ».يعنی بدون
اعالن دعوت به اسالم و رسيدن آن به بنی المصطلق حمله صورت گرفت .
عالمه محمد الغزالی روايت نافع را بررسی و مطالعه نموده می نويسد که
خداوند نافع را ببخشد خطأ بزرگ را مرتکب شده .دعوت مردم به اسالم از ابتداء
در اسالم بود و جنگ با بنو المصطلق صورت نگرفت مگر بعد از دعوت و بنی
المصطلق دعوت را رد و به خواهش و رغبت خود جنگ را در بدل صلح اختيار
نمودند .
الغزالی اضافه ميکند که اهل حديث با قلت يا ضعف فقه که دارند حديث نافع
را ( غارة بال إنذار ) عنوان کرده اند بدرجۀ که الصنعانی نيز همين عنوان را آورده
است که ( غارة بال إنذار ) يعنی حمله بدون اعالن قبلی و رسيدن آن به طرف
مقابل  .الغزالی برای کسانيکه حديث نافع را يکی از اصول جنگ در عصر نبوت
می پندارندانتقاد شديد نموده و برای اصالح مفهوم حديث و رد آن آيۀ مبارکه :
( و ما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علی سواء إن اهلل ال يحب الخائنين *
األنفال  . ) 58 :و اگراز گروهی بيم خيانت داری { پيمانشان را } به سويشان بينداز
{ تا طرفين } به طور يکسان { بدانند که پيمان گسسته است }  ،زيرا خدا خائنان
را دوست نمی دارد .
آيه مبارکه  ( :فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء و إن أدری أقريب أم بعيد ما
توعدون ) ( األنبياء  . ) 109 :پس اگر روی برتافند بگو  « :شما به طور يکسان
اعالم کردم  ،و نمی دانم آنچه وعده داده شده ايد آيا نزديک است يا دور» .
در نهايت بحث محمد الغزالی سؤال ميکند که در مقابل همه اين آيات که تنها
صد آيه آنرا در کتاب ديگر خود بنام  ( :جهاد الدعوة بين عجز الداخل و کيد
الخارج ) ثبت نموده ام هنوز هم کسانی پيدا ميشوند که روايت غير صحيح نافع
رحمة اهلل عليه را قبول ميکنند در حاليکه صحت ندارد و جنگ در اسالم نيست
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مگر بعد از دعوت مردم به اسالم و اعالن جنگ و رسيدن آن به طرف مقابل ،
139

قرآن وسنت جنگ بدون اعالن را خيانت ميداند .

در فرهنگ اسالم  ،ايمان اساس اسالم و جهاد حافظ يا حمايت کنندۀ آن است .
جهاد فريضۀ از فرائض در اسالم است و تا آخر دنيا خصوصا تا زمانيکه امنيت
بر قرار ن شود ادامه دارد  .جهاد در اسالم وسيله است نه هدف لذا هر زمانيکه
آزادی مردم چه آزادی فکری و اعتقادی و سياسی و اقتصادی صدمه بيند برای
حمايت و بيمۀ آن جهاد بهترين وسيله است و به رسيدن به هدف مقدس يعنی
حمايت عقائد و آزادی های مردم جهاد توقف می شود .
تمرينات  ،تخصص در رشته های مختلف نظامی و تهيه تجهيزات جنگی :
رسول کريم صلی اهلل عليه وسلم به هيچ جنگ خارج نشد تا اينکه آمادگی کامل
را نداشته و تعدادی از مسلمانان را تمرينات جنگی نداده باشد و همچنان
اسلحۀ که در آن زمان بود آنرا تهيه نکند .
در تمرينات جنگی اولين درسی که آنحضرت برای امت خود داد  ،درس ايمان و
عقيده جهاد و مقام شهيد در آخرت بود  .به شهادت تاريخ عامل مهم و اساسی
در انتصارت و پيروزی مسلمين در تمام مبارزات شان ايمان به خداوند و عقيده
داشتن به فرضيت جهاد و طلب شهادت بود  .بدون شک هر ملتی که عقيده به
فرضيت جهاد و مقام شهيد در آخرت را بداند بدون شک قادر به پيروزی باالی
بزرگترين قوای نظامی خواهد بود و بهترين مثال آن در اواخر قرن بيستم جهاد
مردم افغانستان است .
خداوند رسول خود را امر به آمادگی و تهيه وسائل نمود و اين طورفرمود  ( :و ال
يحسبن الذين کفروا سبقوا  ،إنهم ال يعجزون * و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة
و من رباط الخيل ترهبون به عدو اهلل و عدوکم و آخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل
يعلمهم  ،و ما تنفقوا من شئ فی سبيل اهلل يوف إليکم و انتم ال تظلمون * و إن
جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی اهلل إنه هو السميع العليم * و إن يريدوا أن
 . 139محمد الغزالی « السنة النبوية بين أهل الفقه  ..و أهل الحديث » صفحات 127 – 126 – 125
 .و همچنان محمد الغزالی « فقه السيرة » صفحات 12-11-10 :
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يخدعوک فإن حسبک اهلل ) ( األنفال  . » 62 – 59 :و زنهار کسانی که کافر شده
اند گمان نکنند که پيشی جسته اند  ،زيرا آنان نمی توانند { ما را } درمانده کنند.
و هر چه در توان داريد از نيرو و اسبهای آماده بسيج کنيد  ،تا با اين { تدارکات}،
دشمن خدا و دشمن خود تان و { دشمنان } ديگری را جز ايشان ــ که شما نمی
شناسيد شان و خدا آنان را می شناسد ــ بترسانيد  .و هر چيزی در راه خدا خرج
کنيد پاداشش به خودشما باز گردانيده می شود و بر شما ستم نخواهد رفت  .و
اگر به صلح گراييدند  ،تو { نيز } بدان گرای و بر خدا توکل نما که او شنوای
داناست .
در تفسير آيات فوق شهيدسيد قطب می نويسد  :بر لشکر گاه اسالمی الزم است
آمادگی کامل و هميشگی در قبال دشمنان خود داشته باشد  ،تمام وسايل
دفاعی را برای خود آماده سازد تا نيروی رهياب همان نيروی پر توانی باشد که
همه نبرد های باطل از آن در هراس باشند و توان کامل اين نيرو به گوش همه
جهانيان رسانيده شود تا هيچ نيرويی توان هجوم بر لشکر گاه اسالم را نداشته
باشد .
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در باره آمادگی گرفتن و تنظيم قوت حضرت عقبة بن عامر روايت ميکند که
رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم در منبر تالوت نمود  :و أعدوا لهم ما استطعتم
من قوة  ،و فرمودند که قوت يعنی نيزه  ،سه بار تکرار نمودند ( مسلم . ) 52 / 6
در مورد آمادگی داشتن برای جنگ و استعمال قوه و اشکال آن قرآن مسلمانان
را امر نموده می فرمايد  « :يأيها الذين آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا
جميعا * النساء  . » 71 :ای مؤمنان  ،آمادگی و احتياط خود را ( در برابر دشمنان)
بگيريد  ،سپس دسته دسته و يا همگی با هم ( بمنظور جهاد ) برخيزيد و بيرون
رويد .
و در همين سوره يعنی سوره النساء آيه  102در مورد احتياط و آماده بودن برای
دفاع از خاک اسالم و ناموس و شرف مردم خداوندمسلمانان را اينطور امر
 . 140سيد قطب « در سايه های قرآن جلد چهارم » ترجمه استاد محمد صديق راشد سلجوقی ،
ص 50 :

146

147

تأسیس دولت اسالمی در عهد رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم

ميکند  ( :و هنگاميکه تو ( ای محمد صلی اهلل عليه وسلم ) در ميان شان بودی و
نماز ( خوف در سفر جهاد ) را برای شان برپا نمودی  ،پس يکدسته از آنها
(مجاهدين صحابه ) با تو بنماز ايستاده شوند و اسلحۀ خود را با خود داشته
باشند و وقتيکه سجدۀ ( نماز ) را ادا نمودند در عقب شما موقع بگيرند و دستۀ
ديگری که نماز نخوانده اند بيايند و با تو به ادای نماز بپردازند و بايدکه
احتياط و اسلحۀ شانرا بگيرند  ،کافران دوست دارند اگر شما ازاسلحه و
مهمات تان غافل شويد و بر شما يکباره حملۀ ناگهانی کنند  ،و اگر از باران
ناراحتی داشتيد ويا مريض بوديد گناهی بر شما نخواهد بود که اسلحۀ خود را
بگذاريد ( اما ) احتياط ( کامل ) رااز دست ندهيد ،حقا که خداوند برای کافران
عذابی اهانت بار آماده ساخته است .
در آمادگی داشتن و تهيه تجهيزات و وسائل جنگی احاديثی زيادی از
آنحضرت روايت شده  .امام مسلم روايت ميکند رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم
فرمودند  « :من مات و لم يغز  ،و لم يحدث به نفسه مات علی شعبة من النفاق » .
اگر کسی بميرد وغزا نکند و با خود در باره غزا حرف نزند می ميرد در شعبۀ از
نفاق يع نی در جمله منافقين  .در حديث ديگر می فرمايند  « :من تعلم الرمی ثم
نسيه فليس منی » اگر يکی از شما نيزه انداختن را آموخت و بعدا آنرا فراموش
نمود از من نيست » و حديث شريف ديگر به همين معنی « من تعلم الرمی ثم ترکه
فليس منا أو قد عصی  . »......کسی که تيراندازی آموخت و آنرا ترک گفت از ما
نيست يا گفت نافرمانی کرده است »  .و حديث شريف که  « :إرموا بنی إسماعيل
فإن أباکم کان راميا » البخاری  .ای فرزندان اسماعيل تير اندازی کنيد  ،اجداد
تان تير انداز بودند  .و حديث شريف ديگر  « :و ارموا و ارکبوا و أن ترموا أحب
إلی من أن ترکبوا  » ....ابی داود  .تير اندازی و سوارکاری کنيد و تيراندازی تان
نزد من بهتر از سوارکاری است .
احاديث شريف اهميت آمادگی و تمرينات نظامی و همچنان أهميت دفاع از وطن
141

و مردم را نشان ميدهد .

 . 141القرضاوی « بينات الحل اإلسالمی » ص 148

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

همچنان رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم امر به تمرينات اسپ سواری نمود و
142

تعليمات اسپ سواری را باالی مسلمانان واجب ساختند .

از مجموع احاديث که از رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در مورد تجهيزات و
آماده کردن اسلحه و تمرينات حربی برای جنگ در کتب احاديث آمده باين نتيجه
می رسيم :
 .1مسلمانان اعم از بزرگان (مردان و زنان ) و خرد ساالن بايد در علوم حربی و
جنگی وارد باشند و تعليمات حربی را بياموزند  .به عبارت ديگر برای
مبارزه تمام آمادگی را داشته و بسرعت داخل اقدامات گردند .
 .2يکعده از مسلمانان مکلف اند تا در رشته های خاص نظامی و آالت و
وسائل حربی مهارت داشته باشند  .به عبارت ديگر در رشته های مختلف
نظامی تخصص داشته باشند .
 .3برای مسلمانان جايز نيست که هميشه در راحت و تن آسائی تمايل داشته
باشند تا حدی که ملکات عسکری در آنها ضعيف گردد  143.رسول اکرم صلی
اهلل عليه وسلم در تمرينات جنگی از همان اسلحه ياد نمودندکه در زمان خود
شان وجود داشت  .امروز مسلمانان احتياج به تمرينات و اسلحه های جديد
معاصر دارند .
حمالت ناگهانی ــ حمله مفاجاه ـــ ( حملۀ غير منتظره يا بدون مقدمه ) و عدم
دادن فرصت و وقت به دشمن  :ابن هشام در قصه فتح قلعه های خيبر از انس بن
مالک روايت ميکند که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم برای فتح قلعه های خيبر
که بنام (حصن خيبر) ياد ميشد سياست حربی را که در منطقه مثال و مانند
نداشت برنامه گزاری نمود بدين ترتيب که در منطقۀ بنام ( الرجيع ) اقامت اختيار
نمود تا بين مردم خيبر و مردم غطفان که از جملۀ متحدين يهود بود جدائی را
بوجود آورد تا مردم غطفان نتوانندبرای مردم خيبر کمک رساننده  .از منطقۀ
الرجيع مسلمانان بسرعت باالی خيبر حملۀ بدون مقدمه نمودند و برای زعمای
 . 142محمد الغزالی « فقه السيرة » صفحات 211 – 210
 . 143سعيد حوی « اسالم شناسی » جلد دوم  ،ترجمه فضل من اهلل فضلی  ،ص 353
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خيبر وقت جمع کردن قوا را ندادند و از جانب ديگر راه را بين مردم خيبر و
متحدين شان مسدود ساختند .سياست جنگی يعنی حملۀ فوری بعد از فتح مکه
در مقابل قبائل هوازن و ثقيف و نصر و جشم استفاده شدو يکی از نتائج اين
سياست پيروزی مسلمانان و شکست مخالفين بود.
استخبارات حربی  :رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم اولين قائد عسکری در زمان
خود بود که برای جمع آوری احوال برنامه های دشمنان گروهی را تربيت نمود و
در نظام اسالمی مؤسسۀ بزرگ معلوماتی را بنام ( استخبارات عسکری )
تأسيس نمود .يکی از مهمترين وظيفه اين مؤسسه جمع آوری معلومات از
حرکت دشمن بود و برای اين منظور رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم ضمن ادارۀ
استخبارات عسکری قوۀ کوچک و فعال را جهت کشف اسرار قوای دشمن
تأسيس نمود  .قوۀ کوچک و فعال عسکری برای جمع معلومات را رسول اکرم
قبل از غزوه بدر تأسيس نمود و سبب از تأسيس قوۀ فعال و کوچک که در
اصطالح عسکری قوای خاص ياد ميشود اين بود که قوای دشمن نسبت به قوای
مسلمانان فوق العاده قويتر و منظم تر بود  .برای جمع معلومات و کشف اسرار
نظامی دشمن  ،رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم عدۀ از مسلمانان را امر نمودند
تا به پايگاه دشمن نزديک و از مردمانی که در آن ناحيه رفت و آمد دارند راجع به
قوای دشمن سؤاالت نموده معلومات مفصل جمع آوری کنند  .همچنان
آنحضرت قوای کوچک استخباراتی را بقيادت علی بن ابی طالب  ،زبير بن
عوام و سعد بن ابی وقاص و تعدادی از صحابه جهت جمع معلومات از قوای
دشمن فرستاد  .صحابه معلومات مفصل از اسرار جنگی دشمن بدست آوردند و
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم را اطالع دادند  .ادارۀ استخبارات مرکزی در
مدينه هرساعت اخبار سری از قوای دشمن را به رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
تقديم می کرد و آنحضرت در روشنی معلومات استخباراتی سياست حربی را
می ساخت و در روشنی معلومات صحيح قوای خود را تنظيم می نمود .

 . 144صفی الرحمن المبارکفوری « الرحيق المختوم » صفحات 189 – 188
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ادارۀ استخبارات عسکری در غزوه احد نقش فعال و مهم را داشت  .در اين مرحله
حضرت عباس بن عبدالمطلب رياست ادارۀ استخبارات عسکری و جمع
معلومات سری را از قوای دشمن بعهده داشت  .بمجرد حرکت قوای دشمن بطرف
مدينه حضرت عباس ضمن نامۀ بصورت عاجل به آنحضرت از تفاصيل برنامه
های دشمن اطالع داد  .مؤرخين می گويند که حضرت عباس توانست در مدت
سه روز از مسافۀ پنجصدکيلومتر رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم را که در مدينه
منوره بود از تمام جريانات مطلع سازد  .مهمترين نقطه در موضوع استخبارات
نظامی يا عسکری سری بودن آن بود بدرجۀ که حتی اشخاصيکه نامه ها را انتقال
ميداند از مضمون آن اطالع نمی داشتند و حق باز نمودن ومطالعه نامه را
نداشتند .
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مؤرخين می نويسند که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم قبل از غزوه ( حنين )
يک عده از مسلمانان را بقيادت خالد بن وليد برای جمع معلومات و بررسی
اوضاع دشمن از ناحيه روانی و نظامی فرستاد  .وظيفۀ اين گروه استخباراتی
بود تا از برنامه های دشمن معلومات جمع آوری نمايند .
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قبل از غزوة بدر ابن اسحاق می گويد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم حضرت علی
بن ابی طالب و زبير بن عوام و ابن ابی وقاص را برای جمع معلومات و احوال
نظامی دشمن فرستاد  .يزيد بن رومان از عروة بن زبير حکايت ميکند که غالم
بنی الحجاج و عريض أبو يسار غالم بنی العاص بن سعيد اسالم آوردند و رسول
اکرم صلی اهلل عليه وسلم از ايشان در مورد قوای دشمن بقيادت ابی سفيان
معلومات گرفت و هر دو را وظيفه داد تا با قرار گاهی قريش بر گردند و با قوای
قريش يکجا شوند و جهت جمع معلومات از اخبار و احوال و پالنهای نظامی
دشمن اسالم خود را پنهان نمايند .
حذيفة بن اليمان حکايت ميکند که اخبار نظامی و حربی قريش را جمع نمود و
برای رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم آورد  .حذيفة می گويد زمانيکه نزد

 . 145صفی الرحمن المبارکوی  ،مرجع سابق  ،صفحات 227 – 226 – 225
 . 146سعيد حوی « الرسول » صفحات 221 – 220
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مسلمانان رسيدم  ،آنها کوشش نمودند تا از من اخبار و معلومات را بگيرند
ليکن حاضر نشدم برای شان يک کلمه معلومات بدهم هر قدر مرا تهديد نمودند
حاضر به نقل معلومات نشدم تا اينکه بحضور رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
رسيدم واز بازگشت دشمن به شهر شان اطالع دادم وعرض کردم که قبيله غطفان
بعد از بوجود آمدن مشکالت با قريش نيز به اوطان خود برگشتند.
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ادارۀ استخبارات عسکری و جمع معلومات از دشمن در نظام حربی مسلمانان
در عهد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم يکی از اسرار پيروزی و نصرت مسلمانان
بر دشمن بود .
سياست آغاز به حمله  :رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم از جمله کسانی نبودکه
به حمله باالی دشمن آغاز کند ليکن اگر اداره استخبارات اطالعات دقيق از
حملۀ دشمن به آنحضرت می داد  ،سياست عسکری پيغمبر آن بود که اوال به
حمله آغاز کند و دشمن را وقت کافی ندهد  .برای عملی ساختن سياست حمله
فوری و ندادن وقت کافی برای دشمن رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم سياست
چهار گانه را داشت :
 .1اختيار يا انتخاب موقع ممتاز برای جنگ .
 .2انتخاب فرصت يا وقت مناسب برای آغاز حمله .
 .3حمله باالی دشمن و عدم دادن فرصت و چانس برای آمادگی گرفتن دشمن .
 .4کتمان ( پنهان کردن ) اسرار حرکت و جهت آن .
در روشنی و پرتو همين سياست چهار گانه رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم با
داشتن سه صد و چهار سرباز و در محاصره بين مشرکين و دو دولت بزرگ وقت
يعنی روم و فارس  ،توانست در بسياری از جنگها پيروز گردد و هميشه کوشش
داشت تا زمام امور را بدست داشته باشد و وقت کافی برای دشمن ندهد و
همچنان همکاری بين قوای دشمنان را قطع سازد .

 . 147الشيخ منصور محمد محمد عويس « الرسول صلی اهلل عليه وسلم و الحرب النفسية »
صفحات 265 – 264
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سياست کتمان اسرار جنگی رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم اينطور بود که اگر
فرمانی برای يکی ازقوماندانها می نوشت به او امر ميکرد که فرمان را بعد از
مسافۀ معين باز و به عساکر مضمون فرمان را بخواند و بعد از قرائت و شرح
برنامۀ نظامی برای هر يک از افسران و عساکر آزدای مطلق را بدهد تا بين رفتن
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بسوی دشمن و بازگشت به مدينه را انتخاب نمايند .

جنگ روانی ( الحرب النفسية )  :جنگ روانی در فرهنگ اسالمی بنام جنگ
نفسی ياد ميشود  .جنگ روانی از قديم الزمان تا عصر حاضر يکی از مهترين
وسيله برای شکست و ضعيف ساختن قوای معنوی دشمن ميباشد .
قريش در بدايت مرحله مبارزات خود با رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم از تبليغات
روانی بحيث يک وسيلۀ فعال استفاده می نمود  .از جنگهای روانی کفار ضد
مسلمانان می توان مثالهای ذيل را آورد :
نشر اشاعات ( پروپاگند های غير حقيقی ) يا اخبار کاذب يا دروغ ضد شخص
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم مثال  :متهم ساختن رسول اهلل به ديوانه  ،شاعر ،
جادو گر و دعوت مردم به بازگشت به دين اجداد و پيروی از عادات و رسوم
جاهليت قبل از اسالم  ،متهم ساختن رسول اهلل در نشر فتنه و فساد داخل
خانواده ها و تقسيم مردم به دسته های مختلف و ايجاد دشمنی بين برادران و
افراد يک خانواده  .همچنان از اسلوب جنگهای روانی قريش تعذيب مسلمانان
و مصادره ــ ضبط ــ اموال شان و مسخره نمودن دين و عقيده اسالمی و نشر فساد
اخالقی در بين افراد جامعه بود .
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم قبل از هجرت متوجه جنگ روانی بود و سياست
وقايت و حفاظت از جنگ روانی را پيش گرفت تا مسلمانان را از تأثير جنگهای
روانی حفظ کند  .بهترين وسيله برای وقايت و حمايت مسلمانان در مبارزه با
جنگ روانی قرآن کريم بود  .آيات متعدد مسلمانان را از وعده خداوند برای
نصرت مسلمانان اطمينان ميداد  .آيات قرآنی و وعده های خداوند بهترين

 . 148سعيد حوی  ،مرجع سابق  ،ص  240 – 237 – 236و 241
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وسيله برای حمايت مسلمانان از جنگ روانی بود لذا رسول اکرم صلی اهلل عليه
و سلم هميشه مسلمانان را به مطالعه و قرائت قرآن کريم امر می نمود .
در نفی تبليغات کفار عليه مسلمانان قرآن کريم مسلمانان را متوجه ساخته می
فرمايد « :در تعقيب و جستجوی قوم ( دشمنان تان ) سستی ننمائيد  ،اگر شما
( از جنگ و جراحات و آثار آن ) درد ميکشيد پس آنها نيز مانند شما درد و رنج
ميکشند ( برتری شما در آنست که ) شما ازخداوند چيزی را آرزو داريد که آنها
ندارند ( شما آرزومند رضای خدا و بهشت جاودان هستيد و ايشان اميدی
ندارند ) و خداوند ( بحال بندگان خود ) دانا ( و بفرمان خود ) حکيم است *
النساء . ) 104 :
قرآن کريم مسلمانان را متوجه آخرت می سازد و در مقابل جهاد جنت را وعده
ميدهد و فرقی که بين کفار و مسلمانان می آورد اين است که مسلمانان رضای
خداوند را می خواهند وکافران نمی خواهند و مسلمانان در مقابل زحمت و
جراحات و شکنجه اجر می گيرند و کفار مزدی ندارند  .آيات قرآنی بهترين
وسيله در جنگ های روانی و نفی تبليغات کفار بود و در نتيجه عقيده ثابت و
قوی مسلمانان و حضور پيغمبر گرامی صلی اهلل عليه وسلم در بين مسلمانان
تبليغات کفار در عزيمت و قدرت مسلمانان تأثير منفی وارد نمی کرد .
قوت عقيده و صفاء ايمان و توکل به خداوند و صبر کردن در مقابل تعذيب و
رفتن به جنت و شهادت در راه خدا از جمله وسائلی بود که رسول خدا صلی اهلل و
عليه وسلم از آنها در رد پروپاگندهای قريش استفاده ميکرد  .همچنان رسول
خدا به مؤمنان می گفت که اسالم حق است و حق پيروز شدنی است اگر چه کفار
عليه آن قيام کنند واين وعده خداوند است  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم با
استفاده از آيات قرآنی مبارزۀ علمی را عليه کفار قريش آغاز نمود و در مسائل
علمی قرآن ايشان را چلنچ داد و از مردم دعوت نمود تا در خلقت انسان و جهان
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تفکر کنند .
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سياست رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در شکست جنگهای روانی کفار مؤثر
واقع افتاد و مسلمانان را اسالم و عقيده توحيد از شر توطئه ها و تبليغات کفار
حفظ کرد و دشمنان اسالم در جنگهای روانی خود در مقابل پيغمبر صلی اهلل
عليه وسلم ناکام شدند و مسلمانان در جنگهای روانی بر دشمنان خود غلبه
يافتند .
تنظيم سرايا  ( :سرايا عبارت از قوه های کوچک برياست يکی از قوماندانهای
ورزيده بود که اصال برای جمع معلومات از قوای دشمن فرستاده ميشد  .فرق
بين غزوه و سرايا آنست که در غزوه آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم قيادت نظامی
را بدست می داشت و در سرايا آنحضرت شخصا حضور نمی داشت و قيادت
قوای مسلمانان را يکی از صحابه بعهده می داشت ) .
بعد از غزوه بدر که به پيروزی مسلمانان انجام يافت رسول اهلل صلی اهلل عليه
وسلم سياست حربی جديد را بنام سرايا در نظام عسکری بوجود آورد  .سرايا
عبارت از يک قوه بسيار کوچک که امروز بنام ( قوه سريع الحرکت يا قوای
خاص ) ياد ميشود بود  .از وظيفه اين قوه آن بود که در مناطق تحت نفوذ دشمن
در حرکت باشند و از دور حرکت های نظامی و اقتصادی و سياسی دشمن را زير
نظر داشته باشند و اخبار و حرکت های دشمن را به مرکز بفرستند تا در روشنی
معلومات دولت پالنهای نظامی خود را ساخته و بسرعت حرکت نمايد .
هدف مهم از تنظيم سرايا اين بود:


تمرينات عملی و نفسی تا اينکه مسلمانان هميشه در حالت آمادگی و
بيداری و جنگهای سريع الحرکت باشند .



نشان دادن و اظهار قوت مسلمانان برای دشمنان و داخل کردن خوف و ترس
در قلوب شان تا در فکر خيانت و رساندن شر برای مسلمانان نباشند .



انتقال از مرحله های صبر و انتظار به مرحله حمله و دفاع و دادن جواب به
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ظالمين و مشرکين و منع تجاوز و حمله ضد مسلمانان .
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انضباط عسکری  :انضباط عسکری از سياست های حربی رسول اهلل صلی اهلل
عليه وسلم بود  .برای توضيح اين مطلب ميتوان از سياست انضباط عسکری
آنحضرت يک مثال را آورد  :در غزوه ( تبوک ) که سه نفر از مسلمانان از اشتراک
در جنگ اباء ورزيده بودند و از عمل کرد خود توبه کرده نزد رسول خدا صلی اهلل
عليه وسلم آمدند  ،رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم مسلمانان را امر کرد تا با
ايشان مقاطعه نمايند و هيچکس با ايشان حرف نزند تا اينکه خداوند توبه شانرا
قبول نمود  .اين بهترين نمونۀ از سياست انضباط عسکری در عصر خود بود .
تربيت معنوی و قوت ايمانی  :ايمان بزرگترين سری از اسرار نصرت و پيروزی
مسلمانان بود  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در قوت معنوی و ايمانی
مجاهدين اسالم سعی بليغ نمود  .ايمان و قوت معنوی بدرجۀ در نفس های
مسلمانان قوت گرفت که صد مسلمان در مقابل هزار غير مسلمان با صبر و ايمان
مقاومت و پيروز می شد چنانکه قرآن کريم درسورۀ األنفال آيات  66-65-64اين
حقيقت را واضح می نمايد  .خداوند در قرآن کريم وعده نصرت و پيروزی
رابرای مسلمانان ميدهد.
قرآن کريم مسلمانان را درس معنويات عالی ميدهد  ،وعده جنت در آخرت
بزرگترين قوت معنوی است و در قرآن کريم ميخوانيم  « :و ال تقولوا لمن يقتل
فی سبيل اهلل اموات بل أحياء و لکن ال تشعرون * و لنبلونکم بشیء من الخوف و
الجوع و نقص من األموال و األنفس و الثمرات و بشر الصابرين الذين إذا
اصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل و إنا إليه راجعون * اولئک عليهم صلوات من ربهم
و رحمة واولئک هم المهتدون * البقرة . ) 157-156- 155- 154 :
ترجمه  :و آن کسانی را که در راه خدا کشته ميشوند مردگان نه پنداريد بلکه
ايشان زندگان اند ولی شما درک نمی کنيد * و البته شما را امتحان کنيم به
چيزی از ترس و گرسنگی و کمبودی ازاموال و نفوس و ميوه ها  ،و مژده ده
صابران را * آنانکه چون به مصيبتی دچار شوند گويند ما برای خدائيم وتسليم
فرمان او و بدون شک به سوی او بر گرديم * آن گروهندکه برايشان درود ها و
رحمت است از جانب پروردگار شان و آنها خود راه يافتگان اند .
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تنظيم کمک های اوليه برای معالجه عساکر و تأسيس ادارۀ خاص برای

رسانيدن مواد غذائی و آب :
زنان مسلمان در اين اداره فعاليت زياد داشتند و در پهلوی جوانان مستقيما کار
ميکردند  .در غزوات رسول کريم صلی اهلل عليه وسلم رسانيدن آب وغذاء و
معالجه مجروحين جنگ از وظايف زنان بود و زنان نبی اهلل صلی اهلل عليه وسلم
نيز با زنان مسلمان در اين عمل يکجا می بودند .
پيامبر اسالم صلی اهلل عليه وسلم برای زنان در پهلوی مردان اجازه اشتراک در
جهاد را دادند و زنان مسلمان در پرستاری و تقسيم غذاء در بين صفوف
مجاهدين رفت و آمد داشتند .
عدم جنگ با گروه هايی که در جنگ موقف بيطرفی دارندو با اشخاصيکه
بامسلمانان عهد و پيمان بسته اند :
قرآن کريم در اين مورد مسلمانان را توصيه و ارشاد نموده می فرمايد  « :إال
الذين يصلون إلی قوم بينکم و بينهم ميثاق أو جاؤ وکم حصرت صدورهم أن
يقاتلوکم أو يقاتلوا قومهم و لو شاء اهلل لسلطهم عليکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم
فلم يقاتلوکم و ألقوا إليکم السلم فما جعل اهلل لکم عليهم سبيال * النساء . » 90 :
ترجمه  :مگر کسانيکه بقومی پيوند می يابند ( پناه می برند ) که ميان شما و
آنان عهد و پيمانی است ويا کسانيکه نزد شما می آيند واز جنگ با شما وبا قوم
خود شان ( دشمنان شما ) خسته و دلتنگ شده اند  ،و اگر خداوند ميخواست
ايشانرا بر شما مسلط ميساخت وبا شما جنگ ميکردند  ،پس اگر آنها از شما
کناره گيری نمودند و جنگ نکردند و پيشنهاد صلح نمودند  ،در اينحال خداوند
هيچ راهی را برای شما در برابر آنان ( بمنظور جنگ ) نداده است ( در تمام اين
حاالت از هر نوع تعرض مصئون اند .
آيه کريمه به رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و مسلمانان دو نقطه مهم را در عدم
جنگ با مردمی که بيطرفی را در جنگ اختيار می نمايند نشان ميدهد :
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 .1عدم جنگ با کسانيکه بيطرفی را در جنگ اختيار کنند که در زبان قرآن بنام
( المعتزلين عن القتال ) ياد شده است .
 .2عدم جنگ با کسانيکه بين ايشان و مسلمانان معاهده و ميثاق است .
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم سياستهای نظامی را نظر به تجربۀ بشری ساخت
و در مسائل نظامی و حربی از تجربه هايی غير مسلمانان خصوصا از تجربه
نظامی روم و فارس استفاده نمود مثال در دفاع از مدينه منوره از تجربه نظامی
و حربی فارس که سلمان فارسی با خود آورده بود استفاده و دور مدينه خندق حفر
نمودند  .استفاده از تجربه های ديگران در امور نظامی و حربی دليل برين است
که سياستهای حربی رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم از جمله قوانين ثابت در
اسالم نيست لذا مسلمانان مطابق زمان و شرايط وقت آزادی کامل دارند
قوانين و پاليسی های نظامی را بسازند .

اخالقی ساختن مسائل حربی و نظامی
حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم همانطور که نظام اقتصادی و سياسی
و اجتماعی را اساس اخالقی داد بهمين ترتيب مسائل نظامی را نيز اخالقی
ساخت  .مثال های ذيل مسائل اخالقی را در جنگ بخوبی بيان می نمايد :
کتاب الجهاد  147 :ــــ باب قتل الصبيان فی الحرب ـــ حديث  1138ــــ حديث
عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنهما  ،جسدزنی در يکی از غزوات پيامبر صلی اهلل
عليه وسلم پيدا شد  ،پس رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم کشتن زن و اطفال را
نادرست و قبيح وانمودکردند  « .البخاری و مسلم »  .و همچنان به مجاهدين
فرمان دادند که از کشتن اطفال  ،زنان و مردان سالخورده و کسانيکه در معابد
خود مشغول عبادت هستند ـــ غير مسلمانان ـــ و از خراب نمودن مزارع و کشتن
حيوانان و قطع اشجار دوری کنند .
در فتح مکه اعالن نمودند  :هر کس در خانه خود باقی و دروازۀ منزل خود را بسته
کند و يا د رخانه ابو سفيان داخل شود جان و مالش به امان است  .يعنی برايش
صدمه و اذيت نمی رسد .
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فريب دادن دشمن در جريان جنگ جواز دارد  :حديث جابر بن عبداهلل رضی اهلل
عنهما که گفت  :نبی صلی اهلل عليه وسلم فرمودند « حرب فريب است » ــ حديث
 1134ـــ  .حديث ابو هريره رضی اهلل عنه که گفت » رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
حرب را فريب ناميدند  .ـــ حديث  35ـــ .
در بارۀ سياست حربی رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در کتب حديث در باب (
الجهاد و المغازی ) بسيار زياد ذکر شده و کسانيکه معلومات بيشتر را می
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خواهند مهربانی فرموده به مرجع ذيل مراجعه فرمايند .

تشکيل مجلس مشورتی برای جنگ  :رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم جهت
پيشبرد تنظيم امور نظامی و اشتراک دادن مردم در امور نظامی مجلس
مشورتی را بنام ( المجلس االستشاری ) تأسيس نمود  .اعضای اين مجلس در
ايام جنگ و يا دفاع از مدينه بشکل اضطراری جلسه می نمودند و رسول اهلل
صلی اهلل عليه وسلم را در مسائل حربی مشوره می دادند  .در مجلس مشورتی
زعمای انصار و مهاجرين شامل بودند  .در جلسات مجلس چه در داخل مدينه ويا
خارج از شهر و حتی در ساحۀ جنگ بسياری اوقات آنحضرت از نظريه ورأی خود
در مقابل رأی اکثريت صرف نظر می کردند و رأی اکثريت را می پذيرفتند .ديده
ميشود که در بسا مواقع مشوره ها کامال مخالف نظر ورأی آنحضرت می بود ،
بطور مثال در جنگ أحد رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم رأی شان اين بود که
داخل شهر مدينه باقی مانده و از شهر دفاع کنند ،ليکن تعدادی از صحابه
خصوصا از طبقۀ جوانان به آن نظر بودند که از شهر خارج شده و با دشمن خارج
از شهر مدينه مقاتله نمايند .حضرت حمزه رضی اهلل عنه با اينکه از بزرگان
صحابه در سن بود نظريه و رأی جوانان را در خارج شدن از مدينه تأييد نمود .
حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم رأی اکثريت مجلس را قبول و احترام
نمودند و لباس جنگی را بر تن نموده از شهر خارج شدند .مجلس مشورتی حالت
 . 151قدمهای آشتی و مسئوليت ما افغانها » گرد آورنده  :نسرين ابوبکر گروس  ،قدمهای آشتی
در مذهب سنی حنفی در افغانستان  ،تحقيق از فضل غنی مجددی  ،ص  80تا  ) 105و همچنان
 :قدمهای آشتی بنابر نظريات و اساسات تشيع در افغانستان  ،بقلم  :استاد محمد حسين نصرتی
 ،ص  106تا 115
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اضطراری را در اوقات جنگ اعالن می کرد و همچنان آمادگی نظامی را
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ميگرفت .

مشوره (شوری )
مشوره يا شوری اصل ضمانت آزادی های فردی و اجتماعی در نظام اسالم است
 .علمای اسالم حريت را تعريف موجزء نموده می گويند  :حريت يعنی استقالل
اراده انسان و آزاد شدن از بندگی و غالمی  .مفکرين اسالم استقالل اراده آزاد
را به اصطالح حقوقی آن معادل به (حقوق و واجبات يا وجايب ) می دانند و می
گويند زمانی استقالل اراده قابل تطبيق و احترام است که مردم حقوق و واجبات
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يا وجايب خود را بدانند .

در فرهنگ سياسی و حقوقی اسالم مشوره و نظام شوری يگانه ضامن استقالل
ارادۀ آزاد انسان است  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و قرآن کريم جهت تحقيق
يا تحقق اراده آزاد و استقالل فکری و تطبيق نظام واجبات و حقوق مسلمانان را
درس مشوره ميدهد و اسالم مشوره را يکی از فرايض مهم در دين معرفی می
نمايد و بدين ترتيب عدم مشوره يا ترک مشوره را اسالم مغاير قانون اساسی
اسالم معرفی ميکند و برای مرتکبين آن جزاء سنگين تعيين می کند .
رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم با اينکه احتياج به مشوره نداشت و وحی
مستقيما از آسمان به آنحضرت می آمد با آنهم در سلطۀ تنفيذی يا سلطه سياسی
و نظام اداری با صحابه مشوره ميکرد تا صحابه و مسلمانان را درس عملی
مشوره را داده باشد و تا نظ امی شورا و مشوره يکی از سنت های موکد باقی
ماند .
قرآن کريم اصل مشوره را به سيدنا محمد صلی اهلل عليه وسلم اينطور بيان می
کند  ( :و شاورهم فی األمر ) ( آل عمران  ) 159 :و با ايشان در کارها مشورت نما.
و ( و لتکن منکم أمة يدعون إلی الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر
و أولئک هم المفلحون * آل عمران  . ) 104 :و بايد از جملۀ شما ( مؤمنان ) گروهی
 . 152صفی الرحمن المبار کفوری  ،مرجع سابق  ،ص 227 – 226 – 189 – 188
 . 153محمد حسين الخضر « الحرية فی اإلسالم » ص 16
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باشد که ( مردم را ) بخير ( اسالم و شريعت اسالمی ) دعوت کنند و به معروف
( هر آنچه از گفتار و کردار که در نظر شرع پسنديده باشد ) امر دهند و از منکر
(ضد معروف ) نهی نمايند و آنان خود رستگارند .
عالمه شيخ محمد الخضر در تفسير آيات ذکر شده و مبادی شوری در اسالم می
نويسد  :مشوره و نظام شوری که حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم اساس آنرا
گذاشتند در اصطالح امروز و در کشور های غربی بنام ( الحکم النيابی ـ
حکومت پارلمانی ) ياد ميشود  .شيخ الخضر اضافه ميکند که حکومت
اسالمی در آغاز خود حکومت مشورتی بود يعنی باساس مشوره استوار بود
ليکن اموی ها از مبادی شوری دوری کردند .
از نظر شيخ محمد الخضر حسين رسيدن به حکومت عادالنه تمسک ( پيروی )
داشتن به نظام شوری است و نظام شوری يگانه وسيلۀ فعال در مبارزه با استبداد
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سياسی ميباشد .

مبادی حکومت داری که حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در مدينه منوره
ايجاد نمود مقدمۀ برای تأسيس دولت اسالمی و تيوری تشکيالت نظام اساسی
دولت بود  .نظام اقتصادی  ،سياسی  ،عسکری  ،شوری  ،روابط بين مسلمانان
و رابطه بين مسلمانان و غير مسلمانان را که آنحضرت پايه گذاری نمودند در
بعضی نقاط ثابت و در بعضی نقاط ديگر قابل تغير بود و نقاط ثابت ساحۀ
بسيار کم را احتواء ميکرد و ساحۀ بزرگ که شامل اداره و سياست و شکل و طرز
کار مجلس شورا را آنحضرت به اجتهادات مسلمانان در ادوار مختلف گذاشت
تا مسلمانان مطابق شرايط زمان و مکان زندگی سياسی و حقوقی خود را
بسازند .
نقطۀ مهم که در برنامه های حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم در ساختار نظام
اساسی دولت قابل تأکيد و أهميت است و بايد مسلمانان در قرن بيست و يکم
از آن بياموزند آن است که پيغمبر اکرم عليه السالم مسلمانان را به اساسات
 . 154حسين  ،محمد الخضر  ،رسائل اإلصالح  ،القاهره  :مکتبة القدس  1939 / 1358 ،جلد ، 3
ص4
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اوليه دولت و نظام اساسی آن متوجه ساختند و سنت و روش حکومتداری را به
امت خود عمال آموختند  .مسلمانان مجبور نيستند که از اصول نظامی آنحضرت
در عصر حاضر پيروی کنندو با تمام آزدای ها مسلمانان مکلف اند از اخالق
اسالمی و سنت نبوی در مسائل نظامی و سياسی خارج نشوند  .مسلمانان در
ساختار نظام سياسی از علوم معاصر و تجربه هايی بشری بايد استفاده نمايند
و کوشش نمايند تا تجربه هايی انسانی را صبغۀ اسالمی داده و در جامعه
اسالمی تطبيق نمايند .
در نظام شوری مسلمانان مکلف به پيروی از مبادی شوری هستند ليکن د ر
شکل مؤسسات مشورتی اختيارات کامل را دارند  .مشکل بزرگ بعضی
مسلمانان در پيروی از سنت رسول اکرم صلی اهلل عليه در مسائل حربی و بطور
عموم در ساختار نظام دولت و مؤسسات آن در اين است که بعضی از مسلمانان
فرق بين سنت و سيرت را کرده نتوانسته اند  .سنت مصدر تشريع يا قانون و
توجيه در اسالم بجوار قرآن کريم ميباشد  .علماء باين عقيده اند که سنت مرادف
سيرت نيست و بعضی از مسائل درسيرت است که داخل تشريع نمی باشد و هيچ
نوع رابطه و صله با تشريع ندارد  .مسائل سياسی و نظامی که معاهدات و
پيمانها ضمن آن می آيد ارتباط به سنت نداشته بلکه در دائره سيرت مطالعه
ميشود و مسلمانان در پالنهای سياسی و نظامی آزادی مطلق دارند تا در
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شرايط خاص به مصلحت جامعه عمل نمايند.

رسول اکرم صل اهلل عليه وسلم امور سياسی  ،نظامی  ،اقتصادی  ،شئون دولت
و عبادات را در چوکات اخالق آورد به عبارت ديگر همه مسائل زندگی را
اخالقی ساخت و مسلمانان را امر نمود تا در تمام امور زندگی و شئون دولت
اخالق را اساس قبول نموده و مسلمانان حق ندارند به رسيدن به اهداف زندگی
خصوصی وسياسی و اقتصادی و نظامی از اخالق اسالمی خارج شوند و
رسيدن به هدف با استفاده از وسائل غير اخالقی در اسالم جواز ندارد  .مثال در
عبادات مثل نماز اسالم اخالق را أهميت فوق العاده داد  .در قرآن کريم می
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خوانيم  « :و أقم الصالة إن الصالة تنهی عن الفحشاء و المنکر » نماز را بر پا
سازيد به تحقيق که نماز از فحشات يعنی اعمال قبيح و منکرات انسانرا منع می
سازد  .در حکم زکات ميخوانيم  « :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکيهم بها»
از اموال آنان صدقه ای بگير تا به وسيله آن پاک و پاکيزه شان سازی  .در حکم
روزه ميخوانيم  « :کتب عليکم الصيام کما کتب علی الذين من قبلکم للعکم
تتقون » روزه باالی شما فرض شده مثليکه باالی امت های ما قبل از شما فرض
شده بود تا باشد که با تقوی شويد  .در مسأله حج می خوانيم  « :الحج أشهر
معلومات  ،فمن فرض فيهن الحج فال رفث و ال فسوق و ال جدال فی الحج » حج از
ماه های معلوم است  ،کسيکه حج باالی او فرض شده  ،در حج فسق و جدال و
اعمال زشت نيست .
مقصد وهدف از تحقيق در برنامه های رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در اين
فصل اين است که مسلمانان خصوصا طبقۀ جوانان بدانندکه اسالم فقط يک
دين مانند اديان ديگر آسمانی وغير آسمانی نبوده بلکه دارای نظام اداری و
سياسی حقوقی و قانونی خاص ميباشد  .همچنان تشکيل دولت و مؤسسات آن
و مسائل سياسی و اجتماعی و اخالقی و اقتصادی و نظامی و حقوقی از جمله
اساسات ثابت واوليه در اسالم است و رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم نه تنها
پيغمبر بودند بلکه صاحب سلطۀ سياسی نيز در جامعه اسالمی بودند و در
پهلوی صفت نبوت  ،صفت رياست دولت و رياست قوه قضائيه را نيز بعهده
داشتند و مسلمانان رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بصفت رسول خدا و رئيس
دولت بيعت نمودند  .اگر به اصل معاهده عقبه دوم قدری عميقتر شويم مالحظه
می نمائيم که بيعت عقبه دوم بيعت سياسی و قبول نمودن رسول اکرم صلی اهلل و
عليه و سلم را بزعامت مسلمانان بود  .اميداست صفحات گذشته مقدمۀ مفيد
برای تحقيقات بيشتر برای جوانان کشور ما شده بتواند و جوانان عزيز ما زحمت
کشيده نقاط مهم سياسی عصر نبوت را تحقيق علمی بيشتر نموده کتابخانه ای
اسالمی را غنی تر سازند .
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تجربه های سیاسی  ،حربی و اقتصادی عصر خلفای راشدین رضی
الله عنهم
حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم مدت ده سال بعداز هجرت از مکه به
مدينه منوره زعامت سياسی و قيادت عسکری و رياست قضاه را در پهلوی
رسالت و نبوت بعهده داشتند  .مسلمانان در حضور آنحضرت دراداره و شئون
دولت ضرورت و احتياج به سيستم ديگری نداشتند و خالئی سياسی و زعامت
را احساس نميکردند از جانب ديگر رابطه بين زمين و آسمان بواسطه وحی
محکم و استوار بود و خداوند سبحانه و تعالی مسلمانان را بواسطه فرستادن
وحی به آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم ارشاد و رهنمائی می نمود  .بروز دوشنبه
 13ربيع االول سال  11هجری مطابق  8ماه می  633ميالدی سيد البشر عليه
السالم به سن  63جهان را وداع ورحلت نمودند و مسلمانان به وفات آنحضرت
خاليی سياسی را در زندگانی اجتماعی و سياسی خود حساس کردند .
مشکالتی که مسلمانان بعد از وفات رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم به آن
مواجه شدند کامال تازه وجديد بود و در عمر دولت جديد التأسيس و جوان
اسالمی سابقه نداشت  .مسلمانان تجربه های سياسی کافی در مورد تعيين
خليفه و انتخاب جانشين برای رهبريت امت و زعامت سياسی نداشتند و اين
تجربه ها را در حيات رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم عمال تجربه نکرده بودند .
انتخاب رئيس دولت و خالفت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در زعامت
سياسی امت خصوصا که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم شخصی را به اين
وظيفه در حيات خود انتخاب و معرفی نکرده بود و اين وظيفه مهم و احساس را
به مجلس صحابه و مشوره مسلمانان گذاشته بودند تا مطابق شرايط وقت و
متغيرات محيط از بين خود کسی را به زعامت انتخاب نمايند  .اين باين معنی
نبود که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم مسلمانان را تربيت سياسی و اجتماعی
نکرده بود و مسلمانان را در شئون زندگانی شان بدون قانون و رهنما گذاشته
بود  .پيغمبر اسالم اساسات شورا را معرفی و در حيات خود صحابه را در
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مسائلی مهم به مشوره امر ميکردند به عبارت ديگر اساس شورا را عمال در
حيات خود عملی نمودند و صحابه را درس مشوره داده بودند  .به وفات رسول
اهلل صلی اهلل عليه وسلم رابطۀ مستقيم بين آسمان وزمين نيزقطع شد و صحابه
مکلف و مجبور شدند تا از نصوص قرآن کريم و ارشادات رسول اهلل صلی اهلل
عليه وسلم استنباط نموده و در روشنی آيات قرآنی و سنت نبوی و اجتهاد و
مشوره مسائل عمومی و خصوصا سياسی و نظامی و اجتماعی و اقتصادی
امت راحل و فصل نمايند .
علمای اسالم خصوصا در دائره تسنن باين عقيده اند که رسول اکرم صلی اهلل
عليه وسلم مسلمانان را در تعيين خليفه يا زعيم سياسی مقيد نساخت و شخصی
را به مقام رياست دولت کانديد و معرفی نکردند تا باشد که مسلمانان از روش
و طريق تطبيق اصل قرآن و سنت و اصل مشوره و اجماع حاکم يا رئيس دولت را
انتخاب نمايند.
با اينکه آنحضرت در مورد تعيين خليفه و شخصی که بعد از ايشان زعامت
سياسی را بدست داشته باشد هيچ نوع اشاره نکردند اما قواعد و اصول ثابت را
برای مسلمانان تعليم و مسلمانان را در مدت بيست و چهار سال در مسائل
احکام و عبادات و امامت و حقوق رعيت و مسئوليت حاکم و رابطه بين حاکم و
ملت تعليم و درس عملی دادند و تعدادی از صحابه را چنان تربيه نمودند که
بعد از وفات شان قادر به تحمل مسئوليت امت باشند و بتوانند دولت اسالمی
را حفظ و قانون را تطبيق و عدالت را رعايت نمايند .
اصول کلی که آنحضرت در مسأله حکم و حکومت داری و اختيار يا انتخاب
زعامت سياسی بجا گذاشت بهترين رهنما برای امت بعد از رحلت شان بود  .در
حجة الوداع آنحضرت مسلمانان را مخاطب ساخته فرمودند :در بين شما دو چيز
را ميگذارم که اگر بدان دو تمسک نموديد هر گز گمراه نميشويد  :کتاب اهلل و
سنت رسول اهلل  .تمسک نمودن به قرآن و سنت که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم
امت خود را امر به پيروی آن نمودند بهترين مرشدو رهنما برای ادامه زندگانی
سياسی و اجتماعی امت بود زيرا قرآن احکام مربوط به زعامت را شرح موجزء
نمود و سنت آنرا عمال تفسير و شخص پيامبر در حيات خود تطبيق عملی
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نمودند و مسلمانان در عصر نبوت تيوری نظام سياسی و طريق عملی آنرا
مشاهده کردند و از مدرسه رسالت درس عملی آموختند .
اصول کلی برای حکومتداری و زعامت سياسی که آنحضرت آنرا به قرآن وسنت
خالصه نمودند شامل بعضی اساسات ثابت و غير قابل تغير بود  .امور ثابت در
قرآن و سنت خصوصا در مسائل سياسی و اداره دولت بسيارمحدود ميباشد و
اکثر اصول و نظام سياسی و روش اداره دولت را قرآن و سنت به اراده ملت
گذاشت تا طبق ضرورت های جامعه و تغيراتی که پيش ميشود نظام سياسی
خود را بسازند  .در فقه سياسی اصول ثابت نسبت به اصول غير ثابت محدود و
کم تر است و اصول غير ثابت که به اراده ملت تعلق دارد وسعت بيشتر را در نظام
سياسی اسالم دارد ليکن بشرطيکه اصول فرعی و غير ثابت مخالف به اصول
ثابت واقع نشود به عبارت ديگر اصول غير ثابت مغاير به اصول ثابت واقع
نباشد.
اصول ثابت را ميتوان به نقاط ذيل خالصه نمود :
 .1سيادت شرع  ،يعنی حاکميت شريعت يا قانون به اين معنی که تمام افراد
ملت در دولت اسالمی تسليم به نصوص شريعت باشند .
 .2سلطه بدست ملت باشد به اين معنی که ملت صاحب سلطۀ قانونی در دولت
است .
 .3استقالل قوۀ قضائيه .
 .4حفظ حقوق و آزادی های مردم .
 .5شوری .
اسالم هدف از انتخاب و تعيين حاکم يا زعامت سياسی را بوضاحت شرح داد و
علمای اسالم از صدر اسالم اختيار حاکم و انتخاب آنرا در باب سياست شرعی
مورد مطالعه و بحث قرار دادند و مسلمانان سياست اسالمی را به اين معنی می
شناختند  :سياست عبارت از مجموع قواعد و احکامی است که شئون سلطه و
رابطۀ سلطه را با افراد جامعه تنظيم ميکند و در سياست اسالمی حاکم برای
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تحقق بخشيدن مصلحت جامعه و حفاظت افراد آن از فساد ( فساد اجتماعی،
سياسی  ،اقتصادی  ،اخالقی و نظامی يا عسکری ) ميباشد .
در فکر اسالمی مهمترين مظهر سلطه امت است و امت يا مردم حق انتخاب امام
و به اصطالح سياسی امروز رئيس دولت را دارند  .حاکم و امام در نظام اسالمی
نائب يا نماينده ای ملت در ادارۀ شئون دولت وحفظ مصالح مردم و حفظ دين و
156

سياست دنيا است .

فقهای اسالم متفق النظر اندکه امام يعنی زعيم و رهبر سياسی در دولت اسالمی
به اختيار و ارادۀ آزاد و مطلق ملت انتخاب ميشود و آزادی در باب انتخاب
حاکم از طرف ملت در فقه سياسی اسالم به اصطالح (حريت رأی ) يادشده .
همچنان علمای اسالم حريت اختيار و تعيين حاکم را در فقه سياسی بنام ( البيعة
) ياد کرده اند  .در تعريف بيعت ابن خلدون در مقدمۀ خود می نويسد .... « :
چنين مرسوم بود که هر گاه با امير بيعت ميکردند و بر آن پيمان می بستند ،
دست خود را بمنظور استواری و تأکيد پيمان در دست امير ميگذاشتند و چون
اين شيوه بعمل فروشنده و خريدار شبيه بوده است آنرا { بيعت } ناميده اند که
مصدر ( باع ) ( خريد ــ فروخت ) ميباشد و مصافحه کردن با دستها بيعت شده
157

است  ،و مفهوم آن در عرف لغت و تداول شرع همين است ».

بيعت عبارت از عهد و معاهدۀ است که به اساس آن اطاعت حاکم بر رعيت واجب
ميشود و در نتيجه آن حاکم در تطبيق شريعت و حمايت کشور و مردم و دين و
قائم نمودن عدالت اجتماعی در جامعه مسئوليت می داشته باشد  .بيعت ممکن
نيست صورت بگيرد مگر در داشتن آزادی و ارادۀ آزادمطلق  .بيعت در فقه
سياسی اسالم نمونه بارز و عالمۀ از حريت نه تنها در جامعه اسالمی بلکه در
جوامع انسانی است.

 . 156المواردی  ،ابو الحسن بن محمد « األحکام السلطانية » بيروت  ،دارالکتب العلمية 1987
ص5
 . 157عبدالرحمن بن خلدون « مقدمۀ ابن خلدون » ترجمه  :محمد پروين گنابادی  ،جلد اول ،
صفحات  400ــ 401
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ابن خلدون در معنی و مفهوم بيعت ( عهد و پيمان ) را می آورد و می نويسد :
بايد دانست که بيعت عبارت از پيمان بستن بفرمانبری و طاعت است و بيعت
کننده با امير خويش پيمان می بست که در امور مربوط به خود و مسلمانان
تسليم نظر وی باشد و در هيچ چيز از امور مزبور با او بستيزه بر نخيزد و تکاليفی
را که بر عهدۀ وی ميگذارد و ويرا بانجام دادن آنها مکلف ميسازد اطاعت کند،
خواه آن تکاليف بدلخواه او باشد و خواه مخالف باشد.

158

استاد عبدالرزاق السنهوری که ملقب به پدر قانون در مصر معاصر است در
مورد بيعت می نويسد  :بيعت عقد يا معاهده و اساس اول نشأت سلطه شرعی
در دولت اسالمی است و بيعت مردم ولی امر مسلمين را صفت شرعی يا قانونی
ميدهد و حاکم در اسالم قانونيت نمی داشته باشد مگر بعد از عقد بيعت .

159

مسلمانان صدر اسالم که بنام صحابه کرام ياد ميشوند اصول بيعت و أهميت
اين مسأله را درک و آنرا بدقت و امانت تعقيب و از آن پيروی صادقانه نمودند .
صحابه و أهل شورا به تعقيب آگاهی از رحلت حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه
وسلم  ،و حتی قبل از دفن آنحضرت در فکر تشکيل مجلس مشورتی شدند تا
خليفه آنحضرت را که مسئوليت دولت اسالمی را بدست گيرد انتخاب نمايند و
در تعيين خليفۀ تمام اصول اوليه را مراعات واحترام و عمال تطبيق وحق امت را
در بيعت و حق مخالف و موافق را در سرنوشت دولت اسالمی و انتخاب زعامت
قسميکه اسالم امر نموده بود مراعات و احترام نمودند و نمونۀ خوبی از حريت
اسالمی را از خود به ميراث گذاشتند  .انتخاب خلفای راشدين که در ذيل
بصورت بسيار خالصه و فشرده مورد بحث قرار ميگرد نشانۀ از فکر سياسی
اسالم و تربيت مدرسه نبوی صلی اهلل عليه وسلم ميباشد و هر دوره تجربۀ
سياسی مستقل وروش متفاوت سياسی را در دولت اسالمی دارد و نسبت به
مرحله يا دورۀ ما قبل خود تفاوتهای زيادی را نشان ميدهد .

 . 158ابن خلدون  ،مرجع سابق و همان صفحه
 . 159السنهور  ،عبدالرزاق « فقه الخالفة و تطور ها » ص 143
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خالفت در اسالم
قبل از اينکه بحث را در انتخاب خلفای راشدين آغاز نمائيم الزم ديده ميشود تا
در مورد اصل خالفت در نظام سياسی اسالم بصورت خالصه و فشرده بحث و
تحقيق نمود تا جوانان عزيز معلومات تمهيدی در باب خالفت در نظام سياسی
اسالم داشته باشند .
عالمه المواردی در جلد پنجم کتاب خود بنام « األحکام السلطانية » در تعريف
خليفه می نويسد  :امامت يعنی نيابت رسول در حراست ــ نگاه بانی ـــ دين و
سياست دنيا ميباشد .
ابن خلدون در مقدمۀ خود خالفت را اين طور تعريف ميکند  :خالفت يعنی نيابت
از صاحب شرع در حفظ دين و سياست دنيا  .ابن خلدون ادامه داده می نويسد که
خالفت جانشينی از صاحب شريعت در حفظ دين و سياست دنيا بوسيلۀ دين
است اکنون بايد بدانيم که اين منصب را بنام خالفت و امامت ميخوانند و
متصدی آن را خليفه می گويند  .و علت ناميدن وی به امام از لحاظ تشبيه کردن
منصب مزبور به امام جماعت يا پيش نماز است که مردم بوی اقتداء ميکنند و
پيروی از او را در نماز واجب ميشمرند و بهمين سبب منصب مزبور را امامت
160

کبری مينامند .

در فرهنگ سياسی اسالم زعيم سياسی يا شخص اول در دولت بنام ( خليفه ) ياد
شده و علت آن از نظر سياسی اين استکه زعيم اول در دولت اسالمی از صاحب
رسالت در تطبيق شريعت پيروی ميکند بناءا خليفه رسول اهلل صلی اهلل عليه و
سلم ميباشد  .در مورد اينکه زعيم سياسی در دولت اسالمی خليفه خداوند در
روی زمين است يا نه اختالف نظر است  ،برخی بموجب خالفت عامه که برای
آدميان است آنرا جايز شمرده و بدين آيات استناد جسته اند  ( :انی جاعل فی
األرض خليفة ( ) ..بقره  )30 :هنگاميکه پروردگار تو به فرشتگان گفت  :من در
زمين خليفه ميآفرينم  .و آيه ( هو الذی جعلکم خالئف األرض ) ( انعام ) 165 :
قرار داد شما را خليفه ها در زمين  .ولی جمهور علماء آنرا منع کرده و به آن موافق
 . 160ابن خلدون  ،مقدمه ص 19
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نيستند و ميگويند که معنی آيه برين مراد داللت ندارد و دليل ديگر که علماء
بدان استنباط ميکنند اين است که مسلمانان حضرت ابوبکر را بدين نام و لقب
خطاب نمودند ولی او از پذيرفتن آن امتناع ورزيد و از بکار بردن آن مردم را نهی
کرد و گفت من خليفة اهلل نيستم بلکه خليفۀ رسول خدايم  .بعالوه جانشينی يا
161

خالفت از کسی است که غايب باشد ولی شخص حاضر نياز بخليفه ندارد .

امام البيضاوی می نويسد  :انتخاب شخص به خالفت رسول خدا جهت تطبيق
شريعت اسالمی و حمايت افراد ملت ميباشد .

162

االيجی در تعريف خالفت می نويسد  :خالفت رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم در
اقامت يا برگزاری دين ميباشد  .اطاعت خليفه باالی تمام افراد ملت واجب می
163

باشد .

ابن قدامه که از فقهای مذهب حنبلی است در باب خالفت می نويسد  :کسيکه
مسلمانان در امامت او اتفاق داشته و او را بيعت ميکنند خليفه گفته ميشود ،
164

همکاری و معاونت خليفه باالی تمام ملت واجب است .

امام ابن تيميه درمورد خليفه می گويد  :األمامة ــ رئيس دولت ـــ رسميت و
قانونيت می يابد به بيعت ملت از او نه به معرفی و کانديد و انتخاب او از طرف
165

امام قبلی .

دکتور عبدالکريم زيدان در تعريف خليفه می نويسد  :رئيس دولت شخصی
است که از طرف ملت انتخاب و ملت به زعامت او راضی می شوند  ،بدين ترتيب
رئيس دولت سلطۀ خود را از رضايت ملت بدست می آورد .

166

 . 161مقدمۀ ابن خلدون  ،جلد اول  ،ص 366 – 365
 . 162البيضاوی « حاشية شرح المطالع » ص 228
 . 163االيجی « الموقف » ص 395
 . 164ابن قدامه « المغنی » جلد دوم  ،ص 106
 . 165ابن تيميه « منهاج السنة النبوية » جلد اول  ،ص 142
 . 166الدکتور عبدالکريم زيدان « الفرد و الدولة فی الشريعة االسالمية »  ،ص 15
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عالمه عباس محمود العقاد امامت را که معنی خالفت را ميدهد اينطور تعريف
ميکند  :امام در اسالم وکيل امت در اجرای حدود خدا است پس حق او مترادف
با حق امت است ماداميکه اين امانت را ادا کند زيرا او عهده دار امانت ميشود
برای اينکه حق را بحقدارش برساند او مالک صالحيت بوده اطاعت وی در آنچه
که مصلحت امت باشد و اقتضای تشريع جديدی را ميکند واجب ميباشد  .برای
امام جايز نيست که حدی از حدود خدا را عاطل و باطل گذارد  .و برای او جايز
نيست که حدی از آنها را در غير موضعش اجرا نمايد  .بر امام تبعات و مسئوليت
های همه امت در سنجش مصالح و ضروريات آن و سنجش مترتبه بر اين مصالح
و ضروريات از اجرای احکام يا تعليق آنها يا تلفيق ميان آنها و احوال امت می
افتد .

167

از تعريفات و نظريات علماء که در باب و اصطالح خليفه و خالفت آمده به سه
نتيجه ميرسيم :
 .1خليفه وظيفه دينی دارد .
 .2خليفه وظيفه مدنی و دنيوی دارد .
 .3بيعت .
وظيفه دينی خليفه آنستکه که احکام و شريعت اسالمی را تطبيق نمايد .وظيفۀ
دينی به اين معنی نيست که خليفه حتما بايد از جملۀ طبقۀ فقهاباشد و يا حتما
فقيه باشد بدليل اينکه بعضی خلفای دولت اموی و عباسی و عثمانی از طبقۀ
فقهاء نبودند و بزرگترين فقهاء به آنها بيعت نمودند و خالفت شانرا قانونی
شمردند  .وظيفه مدنی خليفه اداره دولت و مؤسسات آن و سياست خارجی،
اقتصادی و نظامی در دولت اسالمی ميباشد .
در مسألۀ خالفت و انتخاب خليفه اساس اول در فقه سياسی اسالمی که همۀ
علماء و فقها به آن اتفاق النظر دارند اين است که انتخاب خليفه ،امام و يا رئيس
دولت در فقه سياسی اسالم از جملۀ واجبات در دين است  .ابن خلدون در واجب

 . 167عباس محمد العقاد « حقايق اسالم و اراجيف دشمنانش » ترجمه  :پوهاند غالم صفدر
پنجشيری  ،صفحات 467 – 466 – 465
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بودن تعيين و انتخاب رئيس دولت می نويسد  ... :چنانکه وجوب آن در شرع
باجماع صحابه و تابعان معلوم شده است زيرا اصحاب پيامبر صلی اهلل عليه
وسلم  ،هنگام وفات وی به بيعت کردن با ابوبکر رضی اهلل عنه  ،مبادرت
ورزيدند و در امور خويش تسليم نظر وی شدند و همچنين در تمام اعصار پس
از وی اين شيوه را مجری ميداشتند و مردم درهيچ روز گاری بحال هرج و مرج و
بيسر و سامانی نماندند و استقرار اين امر در همۀ ادوار بمنزلۀ اجماع است که بر
وجوب تعيين امام داللت دارد .

168

در ضرورت تعيين يا انتخاب رئيس دولت بين مذاهب اسالمی و فقه سياسی
اسالمی تفاوتهای زيادی نيست وهمه مذاهب اسالمی انتخاب رئيس دولت يا
امام را از ضرورات دين ميدانند و ضرورات دين در فقه اسالمی بمرتبۀ واجب
است  .آيت اهلل بروجردی در مورد امامت می گويد :شيعه و أهل سنت اتفاق دارند
که  ،برای جامعه اسالمی سياستمدار و رهبری که امور آنان را اداره نمايد الزم
و ضروری است  ،بلکه اين مسأله از ضروريات اسالم ميباشد  .هرچند در شرايط
و خصوصيات آن  ،و اين که  ،آيا تعيين وی از سوی پيامبر اکرم صلی اهلل عليه
وسلم است و يا به وسيله انتخاب عمومی مردم  ،بين شيعه و أهل سنت ،
اختالف است  .در واجب بودن تعيين امام عالمه حلی می نويسد  :از ديدگاه ما
( شيعه ) اين است که انتصاب رهبر در هر زمانی واجب است  .و شيخ طوسی نيز
169

می گويد  :امامت و رهبری در ديدگاه عالمان اسالمی به جز اندکی واجب است.

امام ابن حزم اندلسی می نويسد  :همه أهل سنت  ،مرجئه  ،شيعه  ،بر وجوب
امامت اتفاق دارند و نيز همه معتقد اند که بر امت واجب است از امام عادلی که
احکام خدا را اقامه نموده و مردم را بر اساس شريعتی که پيامبر صلی اهلل عليه
وسلم آورده  ،رهبری کند  ،اطاعت کنند .
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 . 169فضل غنی مجددی « مطالعه تمهيدی در فقه حنفی و جعفری ــ توافق و تفاوت » طبع سوم
فبروری  ، 2010ص 289
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با تقارب و نزديکی بين نظريات مدرسۀ فکری تسنن و تشيع در موضوع امامت
و زعامت سياسی خصوصا در واجب بودن تعيين امام  ،بعضی اختالف نظر در
صفات امام بين مدرسۀ فقهی تسنن و تشيع موجود است  .اماميه و ديگر
مذاهب تشيع موضوع امامت را در باب عقايد بررسی ميکنند در حاليکه تسنن
موضوع انتخاب امام را از جملۀ امور عقايدی نمی دانندو زعامت سياسی را در
فقه سياسی مطالعه نموده و در باب عقائد نمی آورند .
در صفات امام تشيع عقيده برين دارند که امام بايد معصوم باشد  ،و از سوی
خداوند و يا پيامبر صلی اهلل عليه وسلم و يا کسی که از سوی آنان امامتش
شناخته شده باشد به امامت منصوب شده باشد  .در مذهب و فقه شيعه امام فرد
عادی بحساب نمی آيد و مقيد به اراده ملت نيست و ملت حق تعيين و عزل او را
ندارد .
ابن خلدون نظر شيعه را در مورد امامت اينطور بيان ميکند  :امام از مصالح عامه
نيست که بنظر« اختيار » امت واگذار شود بلکه اين منصب رکن دين و پايۀ
اسالمست و روانيست برای پيامبر اغفال از آن و نه تفويض آن به امت  ،بلکه
بروی واجب است امام را برای امت تعيين کند امام معصوم از کباير و صغاير
مبرا باشد .

171

مذهب حنفی که يکی از مذاهب معتبر تسنن است در صفات امام معصوميت را
نفی ميکند و همچنان تعيين امام را از صالحيت و حق مسلم امت ميداند  .علماء
و امامان مذهب حنفی بصورت مطلق اعتقاد بر اين دارندکه پيامبر صلی اهلل
عليه وسلم انتخاب رئيس دولت و زعيم سياسی را به امت واگذار نموده .
المواردی در کتاب خود بنام « األحکام السلطانية » عقيده أهل سنت و جماعت
را در موضوع امام اينطور بيان ميکند  :امامت و خالفت را فقها يک نوع عقد «
معاهده » ميدانند که صورت نمی گيرد مگر به رضا و اختيار آزاد و به موجب
عقد يا قرار داد بين ملت و زعيم  ،زعيم شئون دولت را اداره ميکند و شرطی که
در عقد بين ملت و حاکم است آن است که حاکم داخل حدود شريعت اسالمی عمل

 . 171ابن خلدون  ،مقدمه  ،ص  376ـ 377
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نمايد و اگراز شريعت انحراف نمايد ملت عقد و يا قرار داد را لغو ميکند  .سلطۀ
حاکم در فقه حنفی  ،سلطۀ مطلق نبوده بلکه حاکم فردی از افراد جامعه ميباشد
172

و در مقابل قانون با سائر افراد ملت مساوی است .

انتخاب رئیس دولت در نظام سیاسی اسالم
در نظام سياسی اسالم شکل و يا طريقت خاصی در رابطه به تعيين رئيس دولت
وجود ندارد وشريعت اسالمی روش و طريقت انتخاب رئيس دولت و اعضای
پارلمان و باقی ارگانهای دولت را به ارادۀ آزاد امت اسالمی گذاشته تا طبق
شرايط زمان و مکان و تفاوتهای زمانی و مکانی عمل نمايند  .در انتخاب
خلفای راشدين روش واحد ديده نمی شود وحتی اگر اساس انتخاب خلفای
راشدين نيز يکی می بود  ،تقليد و پيروی آن بر ما الزم و ضرورتی از ضروريات
در دين نمی بود به دليل اينکه انتخاب زعامت سياسی رکنی از ارکان اساسی
اسالم در فقه سياسی اسالم نيست .
البزاز در مسند خود حديث مبارک رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم را باين معنی
می آورد  ( :يا رسول اهلل اال تستخلف علينا ؟ قال  :أنی ان استخلف عليکم
فتعصون خليفتی ينزل عليکم العذاب )  .يا رسول اهلل آيا کسی را برای ما بصفت
خليفۀ خود معرفی نميکنيد ؟ فرمودند  :اگر معرفی کنم شما خليفۀ مرا معصوم
می پنداريد و عذاب خداوند باالی شما نازل ميشود .
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امام بخاری در مورد تعيين خليفه از جانب رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم از
حضرات عمر و عثمان رضی اهلل عنهما روايت ميکند که فرمودند  ( :لم يستخلف
النبی صلی اهلل عليه وسلم  ).رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم شخصی را به خالفت
بعد از خود معرفی نکردند .
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در فقه سياسی اسالم دو نوع انتخابات يا دو تجربه را داريم :
 . 172فضل غنی مجددی « مطالعۀ تمهيدی در فقه حنفی و جعفری ــ توافق و تفاوت ــ » ،ص 341
ــ 342
 . 173السيوطی « تاريخ الخلفاء » ص 7
 . 174السيوطی  ،مرجع سابق  ،ص 8
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 .1انتخاب مباشر يا مستقيم  :انتخاب مستقيم نظر به آية کريمه ( و أمرهم
شوری بينهم ) ( الشوری  « ) 38 :کار ايشان مشورت با يکديگر است » .
در اين نوع انتخابات تمام افراد ملت بصورت آزاد اشتراک و با دادن رأی
بصورت مستقيم رئيس دولت را انتخاب ميکنند  .امام الرازی در تفسير آيه
ذکر شده می نويسدکه اگر يک واقعه برای مسلمانان پيش شد جمع ميشوند
و با هم مشوره ميکنند و خداوند در اين عمل شان برکت انداخته و ثنای شان
ميکند  175.امام حسن البناء از نوع انتخابات آزاد و مستقيم در نظام سياسی
اسالم حمايت ميکند و می گويد که طرز انتخابات در امريکا نمونۀ خوبی
176

در عصر حاضر است .

 .2انتخاب غير مستقي م و يا غير مباشر  :در تاريخ اسالمی نمونه های زيادی
از اين نوع انتخابات داريم  .درنوع انتخابات غير مستقيم رئيس دولت از
طرف مجلس أهل الحل و العقد انتخاب می شود  .در مورد انتخاب غير
مستقيم ابن خلدون در مقدمۀ خود می نويسد ( :و اذا تقر ان هذا المنصب ـ
ای منصب الخليفة ــ واجب باجماع فهو من فروض الکفاية و راجع إلی أهل
العقد و الحل فيتعين عليهم نصبه و يجب علی الخلق طاعته  .ابن خلدون در
مورد انتخاب خليفه ( رئيس دولت ) می نويسد  :انتخاب خليفه ازطرف
مجلس أهل الحل و العقد صورت می گيرد و بعد از اختيار و انتخاب شخص
به خالفت  ،اطاعت او باالی ملت واجب ميگردد  177.اين نوع انتخاب امروز
در بسياری کشورهايی که از نظام پارلمانی در ادارۀ سياسی دولت پيروی
ميکنند موجود است در اين نوع انتخابات نمايندگان ملت به نمايندگی از
ملت رئيس حکومت را انتخاب ميکنند.
روش انتخابات مستقيم و غير مستقيم را مسلمانان در انتخاب خلفای راشدين
عمال تجربۀ نمودند  .با اينکه در انتخاب خلفای راشدين مسلمانان از طرز
انتخاب مستقيم و غير مستقيم استفاده نمودند ليکن نمی توان گفت که همين
 . 175تفيسر الرازی  ،جلد  ، 27ص 177
 . 176دکتور ميتشل « االخوان المسلمين » ص 70
 . 177ابن خلدون « مقدمه » ص 193
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دو طرز انتخابات در نظام سياسی اسالم حجت شرعی است زيرا در هر دو نوع
انتخاب در مورد آن نص شرعی در قرآن و سنت وجود ندارد بلکه مبنی به اجتهاد
و اساس مشوره بين صحابه و مردم بود لذا اگر مسلمانان راه سوم و چهارم و هر
نوع و شکل و روش و ميکانيزم ديگر را درانتخابات و در انتخاب زعيم سياسی
انتخاب کنند بشرطيکه به مصلحت ملت و نفع جامعه اسالمی باشد در شريعت
اسالمی مانع در آن نيست زيرا اسالم اين امريعنی امر انتخاب رئيس دولت و
سائر ارگانهای دولتی که روش انتخابات را می خواهد مانند ولسی جرگه و
مشرانو جرگه و رياست های بلديه ها و غيره را به اراده آزاد ملت گذاشته تا ملت
و دولت جهت جلب مصلحت و دفع ضرر از هر نوع انتخاباتی که برای امت مفيد
و مثمر باشد استفاده نمايند .شرط اساسی و مهم در فقه سياسی اسالم در
انتخابات عدم تقلب در پروسۀ انتخابات است زيرا دادن رأی و انتخاب زعيم
سياسی از مهمترين امانت در فقه سياسی اسالم ميباشد و در اسالم خيانت در
امانت که باالترين آن اتنخاب زعامت سياسی می باشد غير قابل قبول است  .ما
نظام تقلبی را در انتخابات رياست دولت در افغانستان ديديم و مالحظه نموديم
که سفارت امريکا مستقيما رئيس دولت اسالمی افغانستان را بدون رضايت
مردم تعيين نمود اين روش را نظام سياسی اسالم نمی پذيرد و مسلمانان نبايد
از اين روش انتخابات حمايت کنند و نبايد در دادن رأی خيانت شود .
خلفای راشدين روش و اسلوب و طريقه های متفاوت را در نظام سياسی
خصوصا در اصل انتخابات تجربه نمودند و تجربه هايی سياسی مسلمانان در
عصر اول اسالمی در زمان و عصری که جهانيان آزادی های سياسی را نمی
دانستندو مردم از دادن رأی و انتخاب زعيم سياسی بصورت مطلق محروم
بودند و زعامت سياسی ميراثی و اکثرا به فرمان الهی تعيين ميشد بی مانند و
بی مثال بود و انتخابات در عصر صحابه بهترين نمونۀ از ديموکراسی اسالم به
حساب می آيد .
حضرت ابوبکر حضرت عمر را کانديد مقام خالفت نمود و از مردم برای او بيعت
مطالبه کرد  .دعوت خليفه از مردم برای بيعت به عمر تيوری و فلسفۀ سياسی مهم
را افاده می کند و دليل به احترام رأی مردم بود و از جانب ديگر حق ثابت مردم
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در انتخاب زعيم سياسی در فقه سياسی اسالم ميباشد  .حضرت عمر از روش
سياسی حضرت ابوبکر تعقيب و پيروی نکرد بلکه روش و طريق سياسی جديد
را پيش گرفت  .عمر رضی اهلل عنه کميته ای شش نفری را برای کانديد به خالفت
مسلمين پيشنهاد کرد و از روش و سياست حضرت ابوبکر در انتخاب زعامت
سياسی عدول کرد و دليل عمر رضی اهلل عنه در عدم پيروی از سياست خليفه
اول در نظام انتخابات ،تغييراتی بودکه در نظام اجتماعی و سياسی جامعه ای
اسالمی در عصر اش پبش شده بود  .عمر رضی اهلل عنه تغييراتی که در سطح
جامعه نسبت به عصر ابوبکر پيش شده بود آنرا مطالعه و مطابق شرايط زمان و
مکان اسلوب سياسی جديد را به تجربه گرفت  .با اينکه از روش سياسی عمر در
تعيين کميتۀ برای نامزد کردن شخصی بزعامت سياسی زيادتر از هزار و چهار
صد سال می گذرد بآنهم تا امروز قابل تطبيق و عملی شدن است .
روش سياسی متفاوت و مختلف در تعيين خليفه و انتخابات در فرهنگ و فقه
سياسی در اسالم را مسلمانان در دائره اجتهاد ميدانستند و دليل شان اين
بودکه در مواردی که در آن نص ثابت در شريعت نباشد مسلمانان حق اجتهاد را
در آن موارد دارند  .خلفای راشدين و زعمای سياسی در مواردی که در آن نص
ثابت نمی بود برای مصلحت جامعه اجتهاد می کردند يعنی نو آوری می کردند
و در اجتهاد شرط اساسی آن بود که مجتهد از روح و اصل شريعت بيرون نشود
و شرايط زمان و مکان و تغيرات اجتماعی وسياسی جامعه را مد نظر داشته
باشد  .موضوعی که در نظام سياسی اسالم و تجربه هايی سياسی عصر اول
اسالم اهميت فوق العاده را در فقه سياسی دارد و از واقعيت های تاريخی در
بيعت خلفای راشدين با مطالعۀ تحليلی يک نتيجه بدست ميآيد که در صحت
آن شکی نيست و آن اينکه در هر نوع و روش انتخاباتی در نهايت رأی اکثريت
مردم قابل اعتبار بود و بيعت اساس قانونی و شرعی بودن زعيم سياسی را می
ساخت و بدون بيعت زعامت سياسی فاقد صالحيت قانونی بود .
در عصر اموی که در تاريخ سياسی اسالم بنام عصر دوم ياد شده روش جديد در
انتخابات روی کار آمد و آن اينکه خليفه ولی عهد خود را انتخاب و برای او در
حيات خود بيعت مردم را می گرفت که اين روش در عصر اول اسالمی نبود بلکه
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يک تجربه ای جديد سياسی بود و مسلمانان اين تجربه را از نظام حکومتداری
روم و فارس آموختند و با عملی نمودن تجربۀ جديد اصل ديموکراسی و حق مردم
در انتخابات آزاد تا اندازۀ صدمه ديد .
در عصر امويان عمر بن عبدالعزيز درک نمود آنگاه که سليمان او را ولی عهد
خود قرار داد و او را بعد از خودش خليفه مسلمين معرفی نمود و درفرمانی
درين باره نوشت و به مهر خودش مهر کرد و { رجاء بن حيوه } را امر کرد تا اهل
بيت او را جمع کنند و ايشان برای کسی که در نوشته آمده بدون اينکه نامش را
بدانند بيعت نمايند آنها چنين کردند و چون سليمان وفات يافت رجاء مردم را در
مسجد دابق جمع کرده از آنها خواست که به شخص مندرج در فرمان مهر شده
بيعت کنند آنها به همين شکل بيعت کردند و چون مکتوب را باز نمودند در آن
نوشته شده بود :
اين نامه از بندۀ خدا سليمان بن عبدالملک است برای عمر بن عبدالعزيز که او
را بعد از خود خليفه گردانيدم و بعد از وی يزيد بن عبدالملک را پس حرف او را
بشنويد واطاعت کنيد و اختالف نه ورزيد که در ميان تان طمع ديگران بوجود
ميآيد  ،چون نامه قرائت شد عمر بن عبدالعزيز بر منبر باال شده گفت  ( :از من
بخدا که درين کار نظر خواسته نشده و شما اختيار داريد ) و در روايت ديگر (ای
مردم ! من به اين کار درگير شدم بدون اينکه در آن نظر داشته باشم و يا آنرا طلب
کرده باشم و يا از مسلمانان مشوره خواسته شده باشد و اينک بيعت خود را از
178

گردن تان دور ساختم پس هر کس را ميخواهيد برای خود انتخاب کنيد .

عمر بن عبدالعزيز که از لحاظ فقه و علم و ديانت از برجسته ترين مسلمانان وقت
خود بود عقيده برين داشت که بيعت خليفه بدون انتخاب اهل رأی صحيح نيست
و تعيين از طرف خليفۀ حاضر بيعت نيست و همچنان بيعت برای شخصی
مجهول که قبال به مردم معرفی نشده باشد مثليکه سليمان بن عبدالملک
خواسته بيعت نيست لذا قبول نکرد که باساس امر سليمان خليفه مسلمانان
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باشد و اين امر يعنی امر خالفت را به رأی مردم گذاشت تا به ارادۀ آزاد و رضايت
کامل خود هر که را بخواهند انتخاب نمايند بدين ترتيب عمر بن عبدالعزيز به
روش عصر اول اسالمی در انتخابات باز گشت و روش جديدی که اموی ها
بوجود آورده بودند آنرا نقد شديد نمود و اشتباه و خطأ را تا اندازۀ اصالح کرد .
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عصر خلفای راشدين عصر طالئی و نمونه ای برازنده وخوب در جميع نواحی
زندگی مسلمانان در تاريخ اسالمی ميباشد  .در اين عصر دولت اسالمی شکل
و صورت گرفت و ارگانهای دولتی ساخته شد و تا حد زياد قوای سه گانه (شورا،
اجرائيه و قضايه ) تأسيس و مسئوليت های هر سه ارگان با وجايب و صالحيت
های قانونی آن معرفی و بيان شد وهمچنان رابطه بين قوای سه گانه و بين ملت
بوجود آمد .
هرمرحله از مراحل تاريخ از خود نواقص و ايجابيات و سلبيات دارد.
عصرخلفای راشدين با نقاط مثبت و منفی دارای تجربه هايی زياد و مفيد است
که مطالعه و بررسی و تحقيق در اين مرحله يکی از مهمترين وظيفۀ محقق
مسلمان و غير مسلمان ميباشد  .علمای تاريخ و سيرت نبوی و سيرت خلفای
راشدين هر کدام بنوبه ای خود عصر نبوت و عصر خلفای راشدين را از جوانب
مختلف آن تحقيق نمودند و نتيجۀ تحقيقات شان را کتابخانه ای اسالمی تا
امروز به امانت حفظ نمود  .ممکن است سؤال مطرح شود  :چرا درعصر حاضر
تحقيق جديد در موضوع و عصر اول اسالمی يک ضرورت است ؟ آيا تحقيقات
که قبال و در گذشته صورت گرفته کافی نيست و در کتب قديم اشتباهات و
نواقص است ؟
تحقيق در عصر اول اسالمی بخاطری ضرورت مبرم است که اسلوب و روش
تحقيق امروز نسبت به عصر اول و دوم و سوم اسالمی از نظر علم تحقيقات
تفاوت نموده و از جانب ديگر مراجع و ريفرنس امروز به آسانی در دسترس
محققين قرار دارد  .از جانب ديگر و مهمتر از همه زبان يا لغت و روش نويسندگی
است  .اصطالحات جديدکه داخل زبان گرديده زبان عصر با اصطالحات هزار
سال قبل تفاوت کلی دارد لذا تحقيق و تقديم بحث به شکل جديد و به زبان روز
يک ضرورت است تا جوانان مسلمان و غير مسلمان به اسلوب و روش جديد
تاريخ اسالمی را مطالعه نمايند  .در اين تحقيق  ،روش و اسلوب تحقيقات
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معاصر و اصطالحات و زبان عصر مد نظر گرفته شده و تا حد امکان تجربه هايی
سياسی عصر اول اسالمی با تجربه هايی اجتماعی و اقتصادی آن به اسلوب
جديد و علمی بحث گرديده تا جوانان عزيز استفادۀ خوبتر را از تحقيق کرده
بتوانند .

اول اجتماع سیاسی در اسالم بعد از وفات حضرت محمد صلی الله علیه
وسلم
مجلس سقیفه بنی ساعده و انتخاب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خالفت
مسلمین :
وفات حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم صدمۀ بزرگ برای مسلمانان بود
و حتی قويترين صحابی مانندحضرت عمر بن الخطاب تحمل کرده نتوانست و
با صدای بلند در مسجد رسول کريم مسلمانان را خطاب نموده گفت  :محمد
وفات نکرده ومانند حضرت عيسی به آسمان رفته و بر ميگردد .
حضرت ابوبکر بعد از اطالع يافتن از وفات رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فورا
به مسجد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم رفت تا مسلمانان را از وفات آنحضرت
خبر و ايشانرا متوجه امر واقعی و مسئوليت های تازه شان سازد و ضمنا حضرت
عمر را خاموش نمايد تا عقائد اصيل اسالمی صدمه نبيند  .حضرت ابوبکر
برای تأييد قول خود يعنی وفات رسول اهلل و اصالح عقائد مردم از کالم اهلل يعنی
قرآن کريم استنباط نمود و آيۀ مبارکۀ  :کسانيکه خدا را می پرستيدند ،خداوند
حی و زنده است و کسانيکه محمد را می پرستيدند بايد بدانند که محمد وفات
نموده  .در آيه مبارکه خداوند مسلمانان را هوشدار داده تا اگر محمد وفات
ميکند از دين بر نگردند و با شنيدن آيۀ مبارکه عمر و سائر صحابه سکوت
نمودندو واقعيت تلخ را با صدر باز قبول و به فضيلت حضرت ابوبکر اعتراف
کردند .
وفات آنحضرت صدمۀ بزرگ برای مسلمانان بود و مسلمانان احساس نمودند که
رهبر دينی و سياسی خود را از دست داده و مجبور اند تا وظيفۀ رهبريت را به
کسی از ميان خود و مانند خود بدون تأييدی از آسمان بسپارند يعنی شخصی
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را از بين خود به زعامت سياسی انتخاب نمايند  .انتخاب زعيم سياسی بعد از
وفات رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم تجربۀ جديد که قبال مسلمانان آن را
امتحان و تجربه نکرده بودند بود .
با درک اهميت مسأله جانشينی پيامبر صلی اهلل عليه وسلم در رهبری امت و
درک خطر وقوع مشکالت سياسی و دينی و اجتماعی مسلمانان از طبقۀ
مهاجرين و انصار به مجرد شنيدن خبر وفات آنحضرت و حتی قبل از دفن
آنحضرت در فکر تشکيل کنفرانس و مناقشه در باب تعيين خليفه رسول خدا
شدند .
اجتماع سقيفة بنی ساعدة  :قبل از دفن رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم انصار
قبل از مهاجرين در مکانی بنام ( سقيفه بنی ساعده ) جمع شدند تا در باره تعيين
خليفه قبل از دفن آنحضرت مشوره نمايند و برای مقام خالفت و زعامت مسلمين
 ،زعيم خود ( سعد بن عبادة ) را کانديد نمودند  .اخبار اجتماع سقيفه بنی
ساعده به زعمای مهاجرين رسيد و تعدادی از صحابه برياست حضرت ابوبکر
خود را به مرکز اجتماع رسانيدند تا جلو هر نوع جدائی و دو گانگی را بين
مسلمانان در وقتی که به اتحاد ضرورت دارند بگيرند .
در اجتماع سقيفه بنی ساعده سه نظريه مورد بحث قرار گرفت يا اجندای بحث
سه قضيه مهم بود :
 .1حق خالفت به آل هاشم که حضرات عباس و علی رضی اهلل عنهما از اقطاب
يا طرفداران اين فکر بودند  .نظريه حضرت عباس و علی بن ابی طالب را
حضرت زبير ب ن عوام و اوالده ای عباس و تعدادی از مهاجرين و بعضی از
انصار حمايت کردند .
 .2حق خالفت به مهاجرين و حق حضرت ابوبکر به خالفت مسلمين  .اين نظريه
را حضرات عمر بن الخطاب و عثمان و ابو عبيده رضی اهلل عنهم تقويت و
حمايت کردند .
 .3حق انتخاب خليفه از بين انصار و کانديدشان سعد بن عباده زعيم قبيلۀ
الخزرج .
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مناقشات و مباحثات در مهمترين موضوع در فضائی برادری و اخوت اسالمی
صورت گرفت و هر طرف برای اثبات نظر خود دالئلی آورد و طرف مقابل دالئل را
با صبر و احترام شنيد  .طرز رفتار و صحبت مشترکين در مجلس نمونۀ مهم از
احترام رأی و آزادی کالم ميباشد  .در خالل مناقشات حضرت ابوبکر سعد بن
عبادة را که يکی از مهمترين کانديدان از طرف انصار بود مخاطب نموده گفت :
يا سعد شما حاضر نبوديد که رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم فرمودند  :قريش
امراء قوم اند ؟ سعد جواب داد بلی ! حقيقت را ميگويد  .حضرت ابوبکر ادامه
داده گفت  ،پس خالفت از حق مهاجرين و وزارت از حق انصار است و ما کاری
را انجام نخواهيم داد تا مشوره شما را در مورد آن نگيريم  .حضرت ابوبکر با
کلمات مؤجز احقيت مهاجرين را برای رسيدن به مقام خالفت تثبيت و برای
اثبات قول خود از سخنان پيامبر اسالم نقل قول نمود و سعد را که مهترين
کانديد به مقام خالفت بود به اقوال خود که مستند از اقوال رسول اهلل بود
شاهدگرفت و اين بهترين روش سياسی بود که حضرت ابوبکر برای اثبات
احقيت مهاجرين اختيار نمود و اين روش در اصطالح زبان عصر بنام « ديالوک »
بين کانديدان ياد ميشود .
بعد از ختم بيانيۀ حضرت ابوبکر ( الحباب بن المنذر ) پيشنهاد انتخاب دو امير
را مطرح نمود ليکن پيشنهاد او بشدت از جانب حضرت عمر رد شد  .بعد از
الحباب نوبت به بشير بن سعد که از جملۀ انصاربود رسيد او حاضرين را مخاطب
نموده گفت  :دفاع از اسالم بسبب رسيدن به امارت ( يعنی امارت به انصار )
نبود بلکه به سبب ايمان و دوستی رسول اهلل بود و بايد منصب خالفت را به
مهاجرين گذاشت  .افراد قبيلۀ ( االوس ) از نظريات بشير حمايت و از رسيدن
مهاجرين به منصب خالفت و زعامت سياسی جانب داری کردند .
حضرت ابوبکر جهت رسيدن به نتيجه و جمع کلمه بين انصار و مهاجرين حضرت
عمر را به خالفت کانديد نمود ليکن حضرت عمر که مقام ابوبکر را ميدانست و
به برتری او نسبت بخود اعتراف و يقين کامل داشت از کانديد شدن
خودمعذرت خواست و به احقيت ابوبکر به خالفت رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم
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اعتراف و فورا دست ابوبکر را گرفت و به او بيعت کرد بعد از بيعت عمر به
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ابوبکر همه حاضرين مجلس به ابوبکر بصفت خليفه رسول اهلل بيعت نمودند.

اجتماع سقيفه بنی ساعده بهترين مثال و نمونه از آزادی بيان و رأی در اسالم
است  ،صحابه از « مهاجرين و انصار » در فضائی آزاد نظريات خود را بيان
وکانديد مورد نظر خود را برياست دولت معرفی و احقيت گروهی خود را
برسيدن به خالفت مسلمين به اثبات و از حاضرين مجلس دعوت بعمل آوردند تا
به کانديد مورد نظر شان بعيت نمايند .
عدۀ از مسلمانان باين نظر اند که در اجتماع سقيفه بنی ساعده در حق آل هاشم
که در اصل مستحق خالفت بودند ظلم شد  .حاميان و طرفداران اين نظريه باين
عقيده اند در مذاکرات و مناقشاتی که در سقيفه بنی ساعده صورت گرفت و کل
اطراف و احزاب در مجلس حضور يافتند و نظريات خود را بصراحت بيان و
کانديدخود را معرفی کردند در حاليکه از آل هاشم و حتی طرفداران شان کسی
خود را کانديد مقام خالفت نکرد و حتی حضرت علی که شخصيت قوی در بين
آل هاشم بود شخصا در مجلس حضور نداشت  .عدم حضور حضرت علی کرم اهلل
وجهه در مجلس بنی ساعده که فوق العاده با اهميت بود يکی از اسباب تأخير
بيعت او به حضرت ابوبکر صديق بود و حضرت علی عدم مشوره از او را در
مورد خالفت و شخص خليفه سبب تأخير بيعت خود ميدانست نه مخالفت به
احقيت ابوبکر به خالفت مسلمين  .مؤرخين می نويسند و باين عقيده هم هستند
که در سقيفۀ بنی ساعده طرفداران بنی هاشم نسبت مشغوليت شان برای آماده
ساختن تکفين و غسل رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم حضور سياسی نداشتند
و جايگاه شان در مناقشات برای تعيين خليفه خالی بود و در عدم حضور در
جلسات امتيازات سياسی که بايد بدست می آوردند از آن محروم ماندند و عدم
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حضور و عدم مشوره سبب شد که در انتخابات و دادن رأی شرکت نداشته
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باشند.

أهميت سياسی مجلس سقيفه بنی ساعده در آن است که زعمای مسلمين بعد از
وفات رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم ضرورت انتخاب امير را حتمی شمردند و
به سلطۀ سياسی خليفه تأکيد کردند و انتخاب خليفه و بيعت به خليفه جديد را
نسبت به قضيۀ دفن آنحضرت با ارزش تر ديدند  .بعد از بيعت و انتخاب خليفه
در سقيفۀ بنی ساعده مسلمانان از ابوبکر حمايت و تا آخر لحظه در جوار خليفه
رسول خدا ايستاده و از تماميت ارضی و استقالل سياسی و حاکميت قانون
181

بشدت دفاع نمودند .

أهميت ديگر سياسی و اجتماعی سقيفه بنی ساعده در آنست که مسلمانان در
تعيين خليفه در دولت اسالمی از اسلوب غور و مطالعه و دقت و امانت داری
کار گرفتند و در تعيين خليفه  ،لياقت  ،کفايت و شايستگی و تقوی شخص را
برای پيشبرد امور خالفت از همه امور ديگر باالتر ميدانستند  .از اين جا است
که ميتوان گفت اسالم درمحتوی اصلی آن  ،امر خالفت را به اصل و نسب و قوم
و مرکز اجتماعی و يا قدرت و نفوذ اشخاص مربوط نميداند  ،بلکه معيار و
ضوابط اصلی برای انتخاب شدن بوظيفۀ خالفت در اسالم همانا تقوی ،لياقت
،کفايت و توانائی کانديد مقام خالفت در اجرای شريعت و حمايت ملت و
تماميت ارضی و تطبيق عدالت در بين مردم ميباشد .
در صفحات قادم تجربه های عصر خلفای راشدين را بصورت بسيار فشرده و
خالصه مورد بررسی قرار داده و با تمام امانتداری هر مرحله را نقد ايجابی نموده
و حقائق تاريخی را که تا هنوز تاريک مانده با استفاده از مراجع اصيل و دست
اول به بحث و بررسی می گيريم و اميد است تا حد امکان حقائق تاريخی روشن
تر شود .

 . 180أمين سعيد « نشأة الدولة اإلسالمية » ص 195
 . 181السيوطی « تاريخ الخلفاء » ص  . 59و همچنان الدکتور صالح الصاوی « المواجهة بين
االسالم و العلمانية » ص 26
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عبداهلل بن أبی قحافه بن عامر القرشی  ،بعد از معراج حضرت رسول اکرم صلی
182

اهلل عليه وسلم اورا به لقب صديق يادکردند .

حضرت ابوبکر بعد از رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم به دوسال و يک ماه در
مکه مکرمه تولد و بروز جمعه  23جمادی الآخره سال  13هجری به عمر  63در
مدينه منوره وفات نمود و بجوار حضرت محمد صلی اهلل عليه و سلم دفن شد .
در صفات حضرت ابوبکر احاديث زيادی روايت شده که آوردن همه احاديث از
طاقت اين تحقيق خارج و مورد بحث ما نيست زيرا اين تحقيق در معرفی سيرت
خلفای راشدين نيست .
حضرت ابوبکر اولين مردی بود که به اسالم مشرف شد  .الطبرانی از عبداهلل بن
عباس روايت ميکند اولين مردی که به اسالم مشرف شد ابوبکر بود  . 183 .ابن
عساکر روايت ميکند ابوبکر نه تنها اولين مردی بود که بدين اسالم مشرف شد
و با نبی اهلل بيعت نمود  ،بلکه يکی از بهترين مسلمانان بعد نبی اهلل بود  .حضرت
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم در وقت مريضی خود برای امامت مسلمانان
ابوبکر را انتخاب نمودندو فرمودند  ( :ال ينبغی لقوم فيهم ابوبکر أن يؤمهم غيره
) در بين قومی اگر ابوبکر حاضر باشد نبايدشخصی ديگر امامت کند  .امام
احمد از حضرت علی کرم اهلل وجهه روايت ميکند که فرمود  ( :خير هذه األمة بعد
نبيها أبوبکر وعمر ) بهترين و يا خير اين امت بعد از نبی اهلل ابوبکر وعمر اند .

 . 182راجع به اسماء و القاب مراجعه شود به کتاب امام النووی « تهذيب االسماء و اللغات » جلد
دوم  ،ص 181
 . 183السيوطی  ،نفس مرجع  ،ص 33
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البخاری از محمد بن علی بن ابی طالب روايت ميکند که از پدر خود يعنی علی
شنيدم که فرمود  ( :بهترين مردم بعد از رسول اهلل ابوبکر و عمر بودند ) .
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خط مشی سیاسی حضرت ابوبکر رضی الله عنه
حضرت ابوبکر صديق بيعت مسلمانان را با قبول مسئوليت پذيرفت و در اولين
بيانه بعد از بيعت خط مشی سياسی  ،اقتصادی  ،نظامی و اجتماعی حکومت
خود را بصورت بسيار خالصه و فشرده اينطور بيان نمود :
( ای مردم ! من بحيث آمر شما تعيين شده ام  ،در حاليکه من بهتر از شما نيستم
 .اگر به انجام کار نيک پرداختم و در راه راست بودم مرا ياری کنيد و اگر خطائی
از من سر زد و از راه راست منحرف شدم راه راست را به من بنمائيد .راست گفتن
 ،امانت و دروغ گفتن خيانت است  .ضعيف شما نزد من قوی است تا آنکه حق
مظلوم را از او نگيرم  .جهاد را فراموش نکنيد  ،قوميکه جهاد در راه خدا را
بگذارد خداوند جل جالله آنها را به فقر و ذلت مبتأل خواهد کرد  .قوميکه در
ميان شان فسق ( فساد ) رواج يابد مبتالء به غمها و مصيبتهای متعدد می
شوند  .اطاعت مرا بکنيد تا زمانيکه من از خداوند جل جالله و رسول او اطاعت
ميکنم  .زمانيکه از فرمان خدا جل جالله و سنت رسول اش گردن کشيدم ،اطاعت
من ديگر بر شما واجب نيست  .بپا بايستيد وادای نماز نماييد تا رحمت خداوند
جل جالله شما را شامل حال گردد).

185

طريقت و روش انتخاب حضرت ابوبکر صديق رضی اهلل عنه و نخستين خطابۀ
يا بيانيه سياسی او از مهمترين واقعات و سرنوشت ساز در تاريخ سياسی اسالم
به حساب می آيد و محققين را مجبور به تحقيقات بيشتر در مسائل سياسی و
حقوقی اسالم می سازد  .انتخاب خليفه اول توسط مردم و به ارادۀ آزاد بدون
مداخله از طرف زعامت قبيلوی و سياسی و اقتصادی  ،تجربۀ سياسی بی مانند
نه تنها در تاريخ سياسی اسالم بلکه در تاريخ سياسی جهان قديم

 . 184السيوطی  ،نفس مرجع  ،ص 45
 . 185ابن هشام  ،جزء چهارم  ،صفحات  340ـ  341و محمد أمين « نشأة الدولة االسالمية » ص
200

187

تجربه های عصرخالفت حضرت ابوبکر الصدیق

ميباشدخصوصا در زمانی که ديکتاتوری و نظام ميراثی و عدم احترام به ارادۀ
ملت يک امر قبول شده بود  .روش انتخاب حضرت ابوبکر در عصر خود سابقه
نداشت و مردم اين نوع تجربه ای سياسی را از قبل نمی دانستند و آنرا در زندگی
سياسی و اجتماعی خود تجربه نکرده بودند  .مسلمانان عمال به اثبات
رسانيدند که انتخاب آزاد و توسط مردم راه و روش قبول شده در سياست
اسالمی ميباشد و مسلمانان ميتوانند با استفاده از اين تجربه رهبريت سياسی
خود را انتخاب نمايند .
خطابۀ يا بيانيه سياسی خليفه اول که صفحات تاريخ اسالمی آنرا به امانت و
دقت حفظ نموده در آن نقاط بسيار مهم و با أهميت و قابل تأمل و مالحظه موجود
است ونمونۀ بارز و خوب از طرز تفکر سياسی مسلمانان عصر اول اسالمی
ميباشد  .تجربه سياسی و انتخاب زعامت سياسی و اشتراک مردم در پروسۀ
سياسی و اجتماعی و قانونی و حقوقی  ،تعريف زعيم سياسی و مسئوليت های
قانونی او و نقش امت را در مسائل سياسی نشان ميدهد  .تجربه سياسی
مسلمان بعد از وفات رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم عالمۀ از عالمات تربيت
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم ميباشد و مسلمانان صدر اول اسالم مردم با
مسئوليت و نمونۀ خوب از آزادی و حق ارادۀ ملت در تاريخ انسانی به حساب می
آيند  .خطابۀ خليفه اول و عبارت آن محققين را مجبور به بررسی و تحقيق بيشتر
در نظام سياسی اسالم می سازد  .در اين تحقيق بعد از مطالعه و بررسی بياينه
و يا خطابۀ حضرت ابوبکر الصديق رضی اهلل عنه ميتوان مهمترين نقاط آنرا اين
طور خالصه و بررسی نمود :
 .1حضرت ابوبکر تأکيد نمودکه خليفه يا زعيم سياسی از جملۀ افراد عادی
ملت بوده هيچ نوع امتياز نسبت به سائر مردم ندارد  .زعيم سياسی در دولت
اسالمی و جامعۀ اسالمی در حقوق و واجبات با افراد عادی ملت مساوی و
مستحق هيچ نوع امتياز سياسی و حقوق و مقام اجتماعی و اقتصادی
خاص نميباشد و زعامت سياسی عبارت از مسئوليت و خدمت مردم است .
 .2اطاعت زعيم سياسی مربوط به استقامت و پابندی واحترام زعيم به مسائل
سياسی واخالقی واجتماعی وتقوی ميباشد  .مسئوليت ملت است که از
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زعيم صادق و خوب تا زمانی حمايت و با او همکاری نمايند که زعيم در
مسائل دينی  ،سياسی  ،اجتماعی با تقوی باشد و زمانيکه از راه مستقيم
وشريعت و تقوی و عدالت فاصله گرفت نبايد او را متابعت نمود به معنی
ديگر اطاعت زعيم را منوط و مربوط به تقوی او در همه مسائل دانست و
همچنان مسئوليت ملت را در عدم اطاعت زعامت سياسی فاسد و متقلب
ساخت به معنی ديگر ملت را متوجه مسئوليت های اخالقی نمود و اشتراک
ملت را در اداره و تطبيق عدالت اجتماعی و قانون تثبيت نمود .
 .3خليفه در برنامۀ سياسی خود اخالق را به صدق و امانت ياد نمود  .اخالق را
از جملۀ برنامه های مهم سياسی در دولت خود معرفی نمود  .به عبارت ديگر
سياست و اداره و اقتصاد را به ميزان اخالق بررسی و تمام امور سياسی و
زندگی را بعد اخالقی داد و مبارزه عليه کذب و خيانت را يکی از مهمترين
و اولويات برنامه های حکومت خود معرفی نمود .
 .4خليفه مساوات و برابری را در تطبيق قانون اعالن کرد و عليه ظلم و ظالمين
و گرفتن حق مظلوم از ظالم به هر مقام که باشد در دولت از جمله امور مهم
و پالي سی ثابت معرفی کرد و گفت ضعيف شما نزد من قوی است تا آنکه
حقش را به او نسپارم و قوی شما در اينجا ضعيف خواهد بود تا آنکه حق
مظلوم را از او نگيرم  .به عبارت ديگر تطبيق عدالت و مساوات و تطبيق
عادالنۀ قانون در جامعه .
 .5خليفه جهاد را در جمله فرائض اسالمی معرفی و مردم را به جهاد به معنی
شامل و کامل آن دعوت نمود و جهاد را دفاع از نفس  ،وطن و عليه ظلم و
استبداد سياسی دانست که در اصطالح سياسی و حقوقی معاصر بنام
(مبداء دفاع ملی ) ياد ميشود .
 .6اطاعت خليفه را مربوط به اطاعت خليفه از قانون و شريعت دانست و
شريعت را که در اصطالح امروز بنام دستور دولت ( قانون اساسی ) ياد
ميشود فوق همه قوانين در دولت معرفی نمود .
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نقاط مهم اساسی که در برنامه سياسی حضرت ابوبکر رضی اهلل عنه است
درحقيقت اساسات اوليه سياست اسالمی را به جامعۀ معرفی می نمايد و نمونۀ
عالی از روش حکم و حکومتداری در اسالم و تجربۀ بی سابقه در بين تجربه
هايی عصر اول اسالمی .
مدت خالفت يا حکومت حضرت ابوبکر صديق رضی اهلل عنه دو سال بود  .با آنکه
مدت حکومت او بسيار کوتاه بود ليکن در همين مدت کوتاه واقعات بسيار مهم
سياسی و نظامی و اجتماعی و حتی دينی پيش آمدکه حل و فصل آن شخصيت
قوی و سياسی و علمی خليفه اول را نشان ميدهد  .در مدت کوتاه حضرت ابوبکر
توانست دولت اسالمی و نظام اسالمی و حتی عقيده اسالم يا دين اسالم را از
سقوط نجات دهد و دولت اسالمی را سالمت و با استقرار و امن به زعامت ما
بعداز خود سپرد .
مهمترين عمل و اقدام خليفه اول که دولت اسالمی را از نابودی و سقوط حفظ
نمود اعالن جهاد عليه کسانی بود که از اسالم بر گشتند و يا مرتدشدند و
همچنان کسانی که دعوای رسالت و نبوت نمودند .مبارزه عليه حرکت ردت و
مرتدين در آن وقت و خصوصا بعد از رحلت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و
برای دولت جديد التأسيس و جوان کار ساده و بسيط نبود قوت شخصيت
ابوبکر صديق بود که توانست عليه حرکت ردت و ( گروهی که بعد از وفات
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم از دين اسالم بر گشتند ) و کسانيکه دعوای
نبوت و رسالت نمودند به کاميابی بيرون شود و هر کسی غير از حضرت ابوبکر
ميبود امکان موفقيت اش بسيار محدود و کم می بود .
اعالن جنگ عليه کسانيکه قبول نکردندزکاة خود را برای دولت بدهند ،يکی
ازعالمه های بارز درموقف خليفه اول بود  .تمام صحابه نخست باخليفه دراعالن
جنگ عليه مانعين زکاة مخالفت کردند بدرجۀ که سيدنا عمر رضی اهلل عنه گفت
 :شما با کسانی جنگ ميکنيد که ميگويند ال إله أال اهلل  .ليکن خليفه اول توانست
با قوت منطق و استدالل سليم و استنباط از احکام اسالمی مخالفين سياست
خود را در جنگ عليه مانعين زکاة قانع سازد و جنگ را عليه مانعين زکاة تا
پيروزی به پيش برد  .از نظر خليفه مسلمين ندادن زکاة نه تنها مخالفت با قوانين
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اسالم و دولت بود بلکه مخالفت با نظام سياسی و اقتصادی دولت نيز بود
ونتيجه آن هيبت و عظمت دولت مرکزی را به مخاطره می انداخت  .امروز هم در
کشور های غربی اگر شخصی و يا گروهی حاضر نشود ماليه برای دولت بدهد ،
دولت عليه شخص و يا گروهی که ماليه را ندهند اعالن جنگ می نمايد  .خليفه
ميدانست که سکوت عليه مانعيين زکات مقدمۀ برای مخالفت های ديگر با
دولت خواهد بود و اگر اين مشکل بصورت عاجل و با قوت معالجه نشود قبائل
عرب از اطاعت حکومت مرکزی بيرون شده اصل دولت به مخاطره می افتد .
حضرت ابوبکر صديق تصميم گرفت که مرتدين و آنانيکه دعوای نبوت کردند
بعد از توبه در ارگانهای دولتی خصوصا در قوای نظامی استخدام نشوند و
ابوبکر رضی اهلل عنه حاضر نشد در مشکلترين اوقات از ايشان کمک گيرد .
حضرت عمر از اين فيصلۀ حضرت ابوبکر اطاعت نمود ليکن حضرت عثمان
ايشانرا در ارگانهای دولتی خصوصا قوای نظامی قبول نمود و موجوديت
ايشان سبب اول سقوط خالفت حضرت عثمان را آماده ساخت  .تاريخ اسالمی به
اثبات می رساند که سياستهای حضرت ابوبکر اگر تا آخر تطبيق عملی می شد
نظام راشدين بزودی سقوط نمی کرد .
حضرت ابوبکر صديق رضی اهلل عنه در مدت بسيار کوتاه تقريبا دوسال موفق
شد جبهه ای داخلی را مستحکم و دولت مرکزی قوی را به ما بعد خود به ميراث
بگذارد  .خ ليفه دوم در سايه نظام قوی و ثابت که از خليفه اول به ميراث مانده
بود اعمالی را انجام داد که در نتيجۀ آن دولت اسالمی در مدت بسيار کوتاه
بصفت يکی از بزرگترين قوای جهانی تبديل گرديد  .صفحات بعدی عظمت و
فهم و دانش سياسی و قوت شخصيت خليفه اول را بيشتر تبارز ميدهد .
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(  13ــ  23هجری مطابق  634ــ  644ميالدی )
خالفت حضرت ابوبکر الصديق رضی اهلل عنه مدت دو سال و سه ماه و ده روز
بود  .عصر او با وفات طبيعی در اثر مريضی و کبر سن خاتمه يافت  .حضرت
ابوبکر قبل از وفات با بزرگان صحابه و ارکان عالی دولت از جمله انصار و
مهاجرين در بارۀ تعيين زعامت سياسی بعد از خود مشوره نمود و بعد از غور و
دقت و مشوره و مطالعه و بررسی در مورد شخصيت حضرت عمر بن الخطاب او
را به زعامت مسلمين کانديد و از طريق مشوره و تفاهم همگانی قناعت نخبگان
مسلمين را به زعامت حضرت عمر حاصل و در نهايت نظر خود را در مورد
حضرت عمر در وصيتنامه ای که توسط حضرت عثمان به امت نوشت و در
وصيت نامۀ خود حضرت عمر بن الخطاب را کانديد رياست دولت نمود و ا ز
مردم دعوت بعمل آورد تا به او رأی اعتماد داده بيعت کنند.
بعد از نوشتن وصيتنامه و مشوره با بزرگان دولت خليفه اول مردم را در مسجد
نبوی دعوت نمود و از مردم سؤال نمود  :آيا شما بکسی که اسمش درين نامه
نوشته شده است بيعت ميکنيد ؟ خداوند گواه من است که من برای رسيدن به
اين نتيجه تحقيق بيشمار نموده ام و زير هيچ سنگی و هيچ گوشه ای را نا ديده
نگذاشته ام  .من کسيرا که قريب من باشد نامزد نميکنم  .پس شما همه به او گوش
فرا داريد واز او اطاعت نماييد  .مردم درپاسخ به اين بيانات خليفه لبيک گفتند
و جواب مثبت دادند بدينترتيب مردم مدينه به حضرت عمر بن الخطاب بيعت
نمودند.
نقاطه مهم در وصيتنامه وبيانات حضرت ابوبکر صديق رضی اهلل عنه در کلمات
و تعبيرات ( تجسس  ،غور  ،مشوره ودقت و مداقه ) در مورد کانديد ساختن
حضرت عمر به خالفت است  .اصطالحاتی که حضرت ابوبکر در بيانات و نامۀ
خود از آن استفاد کردحاکی از اهميتی است که اسالم بر لياقت  ،کفايت و
شايستگی خليفه يا زعيم سياسی برای پيشبرد امور دولت قايل ميباشد و تا
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همين اصول در خالفت و زعامت مراعات ميشد دولت اسالمی از جملۀ قويترين
دول جهان بحساب ميآمد .
طرز انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اهلل عنه نشان ميدهد که معرفی يا کانديد
نمودن خليفه شخصی را بعد از مشوره با مردم بزعامت مسلمين بعد از خود ،
سياست و روش و تجربۀ دومی است که مسلمانان ميتوانند از آن در امر خالفت
و انتخاب زعامت سياسی استفاده کنند اين طرز انتخابات در سياست اسالمی
بنام انتخاب غير مباشر يا غير مستقيم ياد ميشود .
عصرحضرت عمر رضی اهلل عنه يکی از بهترين عصوردر تاريخ اسالمی
ميباشدو مؤرخين عصر عمر را به عصر ذهبی يا طالئی در تاريخ اسالم ياد کرده
اند  .تاريخ مدنيت اسالم و غير اسالم حضرت عمر را بانی و مؤسس دولت
اسالمی ياد ميکنند  .عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه دانشمند عالی مقام و
متخصص بی ماننددر بناء و تأسيس مؤسسات دولتی در عصر خودبود و قدرت
و فهم آنرا داشت که بين تغييرات محيطی و تأثيرات خارجی در حيات و روش
زندگی روزمره مردم و وسائل زندگانی و عقيده اسالمی و اصالت اسالمی جمع
نمايد و از جمع بين اصالت اسالمی و علوم معاصر و تجربه های رومانی و
فارسی دولتی را تأسيس نمايدکه قادرت حل مشکالت داخلی و تأثير گذار در
خارج باشد  .عمر رضی اهلل عنه در نظام اداره در دولت اسالمی از نظام رومانی
و فارسی استفاده عظيمی نموده و ثقافت و فرهنگ سياسی غير اسالمی را که
از ميراث مدنيت فارس و روم بود لباس اسالمی داده و توانست تمام نظامهای
سياسی و فکری جهان آنروز را در خدمت اسالم و دولت اسالمی قرار دهد که اين
عمل يا اين جمع بين فرهنگ های متفاوت با در نظرداشت اصالت اسالمی
شخصت برازنده و عالی عمر را نشان ميدهد و عمر را در مقدمۀ تمام زعمای
اصالح طلب جهان قرار می دهد .
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حضرت عمر بن الخطاب در ماه جمادی الآخره سنه  13بصفت خليفه از طرف مردم
بيعت شد  .امام الزهری ميگويد  :عمر روز وفات ابوبکر  ،سه شنبه نهم جمادی
186

الآخره به کرسی خالفت جلوس نمود .

حضرت عمر بن الخطاب بن نفيل به عبدالعزی بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدی
بن کعب بن لؤی در سال ششم بعثت نبوی در سن  27سالگی به دين اسالم مشرف
شد  .عمر قبل از اسالم آوردن نيز يکی از شخصيت های ممتاز و ذکی وسياسی
جامعه ای مکه بود و قريش در مسائل نظامی و سياسی با دشمنان خودعمر را به
حيث سفير برای مذاکرات انتخاب می نمود  .مقام اجتماعی و حسن تدبير
وسياستمداری عمر را رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم درک نموده بود و
ميدانست که اسالم آوردن عمر سرمايه عظيم برای عقيده و دولت و نظام
اسالمی است  .الترمذی از ابن عمر روايت ميکند که رسول اکرم صلی اهلل عليه
وسلم در مورد عمر بن الخطاب فرمودند  ( :اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين
الرجلين إليک  :بعمر بن الخطاب  ،أو بأبی جهل بن هشام ) ای خداوند اسالم را
به اسالم آوردن دو شخصيت محبوب  :عمر يا ابوجهل باعزت ساز  .به همين معنی
الطبرانی حديثی از ابن مسعود و انس رضی اهلل عنهم روايت ميکند و همچنان
الحاکم از عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنهما روايت ميکند که رسول اکرم صلی
اهلل عليه وسلم دعا نمود  ( :اللهم أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب خاصة ) ای
خداوند اسالم را عزتمندساز خصوصا به عمر بن الخطاب  ،يعنی به اسالم
آوردن عمر.
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شخصيت سياسی يک زعيم را در اعمال وکردار  ،افعال و بيانات اش ميتوان
مطالع ه و بررسی نمود و شناخت  .خوشبختانه صفحات تاريخ اسالمی با تمام
امانت گفتار  ،بيانات و أعمال بزرگان صدر اسالم را ثبت نموده و محققين می
توانند در روشنی وثائق تاريخی عصر اول اسالم را بدقت مطالعه نمايند و در
پاک سازی آنچه اشتباه شده و از حقيقت تاريخی نيست و در تاريخ اسالم داخل

 . 186السيوطی  ،مرجع سابق  ،ص 131
 . 187السيوطی  ،نفس مرجع  ،ص 109
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شده همت بخرچ داده حقايق را از غير حقايق جدا سازند و حقايق تاريخی را با
استفاده از مراجع معتبر به روش جديد علمی تقديم جامعه نمايند .
درين قسمت به بعضی برنامه های سياسی و اقتصادی و نظامی و اجتماعی
حضرت عمر رضی اهلل عنه اشاره سريع می شود و اميد است برای خوانندگان
گرامی و محققين در رشته ای تاريخ سياسی و اقتصادی و اجتماعی اسالم
مفيد باشد .

اولین بیانیه سیاسی حضرت عمر
حضرت عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه بعد از تولی مقام خالفت برنامۀ های
سياسی  ،اجتماعی و اقتصادی دولت خود را طی بيانيه بسيار مختصر به مردم
در جمالت ذيل اينطور بيان نمود :
( من برای شما امتحانم و شما برای من امتحانيد  ،من پس از دو دوست ديگر ،
حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم و حضرت ابوبکر صديق رضی اهلل عنه خليفه
شده ام  ،من بر مردميکه از مرکز خالفت فاصله دارند حکام عادل و مؤمن تعيين
خواهم کرد  ،ما با کسانيکه به عمل نيک ميپردازند احسان خواهيم کرد و به
آنانيکه مرتکب جرم شوند جزاء خواهيم داد  ،خداوند ،جل جالله برای من و شما
مغفرت نصيب گرداند ) .
خطابۀ حضرت عمر که در حقيقت اولين بيانيه و برنامه رسمی حکومت او
ميباشد با جمالت بسيار ساده و فشرده آغاز و اما داری معانی بزرگ و جامع
بود .حضرت عمر در مقدمه می فرمايد که خالفت و مسئوليت را بعد از دو
شخصيت يعنی رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و حضرت ابوبکر بدست ميگيرد
و تولی اين وظيفه بعد از آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم و حضرت ابوبکر در نزد
عمر کار ساده و آسان نبود زيرا عمر مراتب بزرگواری و مقام عالی ابوبکر صديق
را در جامعۀ اسالمی بخوبی درک ميکرد  .حضرت عمر مردم را به تطبيق عدالت
اجتماعی وعده داده عدالت را اساس حکم خود معرفی و وعده داد که حکام
عادل را تعيين ميکند  ،يعنی عدالت را تطبيق عملی ميکند  .حضرت عمر مردم
را هوشدار داد که در مقابل اعمال نيک پاداش و در مقابل اعمال زشت جزاء
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است باين معنی که مرتکب اعمال زشت را مورد عفو قرار نميدهد و در
آغازحکومتداری خود مردم را هوشدار داد که حکومت جديد يک حکومت قوی
و باساس قانون ميباشد و با مرتکبين اعمال بد بشدت رفتار ميشود .
در تاريخ اسالم حضرت عمر مؤسس فکر تمدن يا مدنيت و اصول سياست و اداره
شناخته شده و در باب فکر و مدنيت و اصول سياست و اداره و تطبيق قانون و
تفسير آن و خصوصا در فهم و تطبيق عملی « فقه مصلحت » مؤرخين عمر بن
الخطاب را بانی واساس گذار می دانندو در مورد زندگانی اجتماعی ،
سياسی ،عسکری و طرز اداره حضرت عمر صدها تحقيق به نشررسيده و
مؤرخين عمر را يکی از شخصيت های مهم تمدن و اداره می دانندو در اکثر
پوهنتونهای جهان ( دانشگاه ها ) تاريخ زندگی عمر رضی اهلل تدريس می شود .
مؤرخين که شخصيت عمر را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند می نويسند
که عمر به اسالم ايمان آورد و در مراتب ايمان هيچ شخصی باالتر از عمر بغير
ابوبکر نبود و عمر روح و نص اسالم را صحيح درک کرد  .عمر در روشنی اسالم
و فهم اش از دين اسالم دولت مدنی با نظام اداری و روابط اجتماعی و سياسی
تأسيس نمود که در عهد رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و حضرت ابوبکر صديق
نبود .
عمر بن الخطاب بغير از عمق ايمان  ،قائد سياسی و اداری ممتاز و بی مانند و
مثال برازنده در تاريخ سياسی و حربی و اجتماعی بحساب ميآيد بدرجه ايکه
نمونۀ خوبی برای قيادت و زعامت جامعۀ بشری در عصر حاضر ميتواندباشد .
فقهاء باين عقيده اند که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم شريعت را بواسطه وحی
به مردم رسانيد و عمر بن الخطاب تطبيق عملی آنرا به مردم آموخت و شريعت را
در جامعه تطبيق عملی نمود  .دانشمندان در رشته های قانون اسالمی و مدنی
غربی عقيده برين دارندکه تطبيق قانون يا شريعت نسبت به تدوين آن عمل و کار
مشکلتر است و عمر در تطبيق عملی قانون با در نظر داشت تغييرات جديدی که
در جامعه اسالمی نظر به شرايط محيطی و بين المللی رخ ميداد يکی از
موفقيت ترين زعيم سياسی در بين زعمای در تاريخ ميباشد .
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عمر رضی اهلل عنه از بين احکام اسالمی  ،حکمی را استنباط می نمود که با
شرايط زمان و مکان و روح و تغييرات اجتماعی و سياسی و اقتصادی جامعه
موافق می بود بدون اينکه از نص قانون و حکم الهی بيرون شود  .حضرت عبداهلل
بن مسعود در صفات علمی عمر می گويد  « :عمر بهترين ما در علم قرآن و فقهی
ترين ما در دين خدا بود » .
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نظريه عبداهلل بن مسعود در موردحضرت عمر تفسيری از فهم عمر از قوانين
بود .مقصد از عالم بودن در نصوص و فقه آن اين معنی را افاده ميکند که عمر
در بين جامعه اسالمی و در جمع صحابه بهترين قانون دان بود و همچنان قدرت
تفسير قوانين شرعی رابيشتر از ديگران داشت  .آنچه عمر از آيات قرآن کريم را
در معرض حکم تفسير کرد  ،تفسيری بود به اساس عقل و دين و آن احکامی که
از شريعت استخراج نمود اصل صحيح شريعت بود  .تفسيرات و استخراجات
حضرت عمر از اصل اول و دوم اسالمی يعنی قرآن و سنت عظمت و قدرت علمی
و صالحيت قانونی او را نشان ميدهد  .عمر باين عقيده بود که اصل اول قانون
از نقل است يعنی آنچه از نبی اهلل به نقل رسيده است  .همچنان حضرت عمر
عقيده برين داشت که عقل مصدری از مصادر يا منبعی از منابع قانون ميباشد و
برای اثبات اين نظريه ميگفت که عقل مخالف نقل و نقل مخالف عقل نيست و
اين بهترين ميتود در تدوين و شناخت قوانين اسالمی شناخته شده .
علوم سياسی و اداره ای عامه از جمله علومی است که در پوهنتونها (دانشگاه
ها) و مؤسسات اکادمی بشکل نظری و علمی تدريس ميشود ليکن تطبيق
عم لی علوم سياسی و اداری نه تنها علم است بلکه نوعی از انواع فن يا هنر يا
فنون يا هنرها نيزميباشد  .تطبيق علوم سياسی و اداری قدرت علمی و اداری
قائد سياسی و حاکم را نشان ميدهد  .حضرت عمر با قدرت سياسی و اداری و
شخصيت ممتازی که داشت موافق به تطبيق نظريات سياسی اسالم در جامعه

 . 188دکتور سليمان محمد الطحاوی « الفکر الحضاری لدی عمر بن الخطاب فی أصول السياسة
و اإلداره الحديثة » ص 389
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جديد التأسيس اسالمی شد  .مؤرخين سبب کاميابی عمر را در اداره و سياست
به دو نقطه خالصه ميکنند :
 .1سعی و کوشش عمر در فهم و درک تمام شئون رعيت بطور مستقيم.
 .2اشتراک دادن ملت با حکومت در شئون حکم و ادارۀ دولت .
پالن و سياست دوفقرۀ عمر بن الخطاب در طرز و روش اداره دولت و شئون
سياسی آن در اصطالح علوم سياسی و ادارۀ عامه در عصر حاضر بنام
(ديموکراسی در اداره دولت ) ياد ميشود که عمر بن الخطاب در تاريخ سياسی
و ادارۀ عامه از جملۀ مؤسسين اين علم بحساب می آيد.
جهت تطبيق پالن دو فقرۀ  ،حضرت عمر زندگی شخصی خود را بدرجه افراد
عادی و فقير ملت قرار داد و در اين مورد می گويد  ( :چطور ممکن است با امور
رعيت رسيدگی کنم تا خودم مانند ايشان و به سويه اقتصادی و اجتماعی شان
زندگی نداشته باشم )  .عمر در تنظيم ادارۀ دولت در تاريخ اسالمی اولين بار
برای خليفه معاش تعيين نمود  ،تعيين معاش در نظام اسالمی قبل از عمر سابقه
نداشت و اين يک فکر و عمل اجتهادی از جانب عمر بود  .عمر بن الخطاب رضی
اهلل عنه مالحظه نمود که ابوبکر حاضر نشد تا از بيت المال معاش بگيرد و عدم
قبول معاش از طرف حضرت ابوبکر سبب شد که ابوبکر به تجارت مشغول باشد
تا از عائد آن امرار حيات کند و به سبب اشتغال به تجارت به تمام امور دولت
رسيدگی کرده نتواند  .عمر اين مشکل را درک نمود و برای اينکه در امور دولت
و مردم رسيدگی کرده بتواند در نظام اداری خود معاش برای خليفه و مامورين
دولت  ،واليان و هئيت مشورتی متشکل از صحابه پيشنهاد کرد  .برای تعيين
معاش برای خليفه نظريه و پيشنهادات و مشوره های حضرت علی کرم اهلل وجهه
مورد قبول مشاورين دولت واقع گرديد  .حضرت علی پيشنهاد کرد  ( :ما
يصلحک و يصلح عيالک بالمعروف يا عمر » آن مقدار و اندازه که برای مصارف
خودت و خانواده ات کافی باشد البته به معروف يا عمر  .يعنی آن مقدار معاش
برای عمر پرداخته شود که فقط کفايت مصارف شخص خليفه و خانواده اش را
نمايد .
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سیاست های اقتصادی عمر
حضرت عمر سياست اقتصادی خاص داشت که در عصراش و درجامعه انسانی
بيسابقه بود  .حضرت عمر نه تنها برای ارکان و مامورين دولت از بيت المال
(خزانه دولت يا بانک مرکزی ) دولت معاش مقرر نمود بلکه برای بهبود اوضاع
اقتصادی بزرگان صحابه از مهاجرين در فکر تعيين معاش شد و در تعيين
معاش برای مهاجرين موقعيت وسابقه داری هر کدام را در اسالم و قرابت هر
کدام را به رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم مد نظر گرفت و در مقدار معاش فقط
گذاره شب و روز صحابه مورد نظر عمر بود نه بيشتر از آن  .مهاجرين نسبت به
انصار در برنامه های اقتصادی عمر مقدمتر به اين سبب بود که مهاجرين تمام
زندگی و سرمايه خود را از دست داده بودند و مستحق معاش بودند در حاليکه
انصار ضرورت به معاش نداشتند و از ناحيه ای اقتصادی در حالت خوبتر نسبت
به مهاجرين بودند .
از نظر عمر رضی اهلل عنه پولداری و سرمايه دار شدن بی حساب و بی اندازه ای
بعضی از مامورين دولت و صحابه و ديگر اتباع دولت اسالمی خطر بزرگ برای
دعوت اسالمی است  ،لذا بشدت مامورين و واليان خود را مراقبت ميکرد و
عليه زندگی مرفع و آسوده مبارزه ميکرد و خود نيز از لذتهای دنيا دوری می
نمود  .اگرعمر رضی اهلل عنه خبر می شد که يکی از والی ها و يا يکی از مامورين
دولت در طرز زندگانی و لباس و خوراک خود از حد معقول و معتدل تجاوز
ميکند و نسبت به عامۀ مردم در زندگی تفاوت ميداشته باشد اورا به مرکز
خالفت دعوت و مورد محاسبه قرار ميداد و امر می کرد که تابع هوا و نفس خود
نشود و از زندگانی لوکس دوری اختيار نمايد  .عمر ترس داشت که سرمايه زياد
والی ها و مامورين آنها را از مردم عادی دور نسازد و زندگانی لوکس سبب
جدائی بين عامه مردم و واليان و مامورين نگردد .

189

در عهد حضرت عمر بعضی صحابه که تجارت پيشه بودند پولدار شدند و عمر
رضی اهلل عنه نمی توانست ايشان را از شغل تجارت منع سازد و از جانب ديگر
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غنايم و فتوحات سبب شد که تعدادی از مسلمانان سرمايه دار شوند و در نتيجه
رشد اقتصادی و حرکت تجارتی و فتوحات درجامعه اسالمی طبقۀ ثروتمند و
طبقۀ تاجر روی کار آمد  .حضرت عمر در سياست اقتصادی خود نظام سرمايه
داری و پولدار شدن يکتعداد را به نفع دولت و جامعه نمی ديد و در نظام
سياسی و اقتصادی و اجتماعی از عدالت در توزيع مال حمايت ميکرد و نمی
خواست بين طبقۀ فقراء و اغنياء مسافۀ يا فاصلۀ ايجاد شود .
حضرت عمر رضی اهلل عنه در عدم رضايت خود نسبت به بوجود آمدن دو طبقۀ
کامال متفاوت از نظر اجتماعی و اقتصادی در جامعه اين نظر را داشت :
بچيزيکه امروز برخوردم اگر قبال آنرا ميدانستم هر آئينه دارائی ماورای احتياج
190

سرمايه داران را گرفته برای فقراء توزيع ميکردم .

دارائی و سرمايه مسلمين در عصر عمر در نتيجه فتوحات بسرعت بلند رفت .
بلند رفتن سويه اقتصادی عدۀ در جامعه جديد التأسيس اسالمی اسباب حيرت
و پريشانی عمر را فراهم ساخت بدرجه ايکه مسئله را بشوری ارجاع نموده
نظريات زعمای مهاجرين را درين خصوص خواستار شد  .سياست اقتصادی که
عمر آنرا جهت ايجاد توازن و عدالت بين مردم در مسائل اقتصادی که هدف از
آن عدم جمع سرمايه بدست يک طبقه بود آن بود که حضرت عمر برای مامورين
دولت معاش مقرر نمود و آنچه از حساب بودجه دولت از معاشات باقی آمد آنرا
برای مصالح عامه در بيت المال نگاهداشت .
سال  18هجری قحطی که در تاريخ اسالم بنام ( عام رمادة ) ياد ميشود جامعه
اسالمی را تهديد نمودو از دولت مرکزی ميخواست تا بصورت عاجل به کمک
مردم برسد  .حضرت عمر در بيت المال مرکزی آنقدر ذخيره داشت تا رسيدن
کمک از واليات مصيبت زدگان را کفايت ميکرد و ميگفت  :من تا وقتی از بيت
المال مسلمين امداد خواهم کرد که گنجايش داشته باشد اما زمانيکه درين راه
در ماندم يعنی منابع مالی دولت تمام شد  ،آنگاه بتعداد افراد فاميل يک
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ثروتمند اشخاص بينوا را بر تمام ثروتمندان تقسيم خواهم کرد به معنی ديگر اگر
امکانات مالی دولت کفايت حل مشکالت جامعه را در حالت اضطراری نکرد در
آنصورت فقراء و محتاجين را در سرمايۀ  ،سرمايه داران شريک می سازم  .اين
روش وسياست اقتصادی عمر در مورد داد خواهی و رفق بر مردم قيمت وارزش
فوق العاده را داشت و نمونۀ از فهم و درک صحيح او از اسالم و سياست های
اقتصادی آن بود و ضمنا تيوری جديد برای رفع مشکالت اقتصادی را در زمانی
پی ريزی نمود که جامعه انسانی آنزمان فکر و تصوری از حاالت اضطراری
نداشتند و طبقۀ فقير در نتيجه مشکالت اقتصادی يا وفات می کردندو يا
اطفال خود را به فروش می رساندند و غالمی سرمايه داران را می پذيرفتند .
از نظر و ديد عمر آن سرمايۀ که از رهگذر غنايم و ماليات بحساب دولت گذاشته
ميشود همه مال ملت است و همه افراد ملت حق متساوی را در استفاده از آن
دارند و سرمايه ملی به فرد معين و طايفه ای معين تعلق و اختصاص ندارد و
عمر مسئول اول و اخير حفظ و صيانت مال که سرمايه ملی است خود را
ميدانست و همچنان خليفه مسئول بود که اين دارائی را به مستحقين آن بهر
مشقتی که باشد بپردازد .
جمع صدقات و صرف و توزيع آن برای مستحقين و آنکه احتياج به کمک دارند
يکی از مهمترين برنامه های اقتصادی و اجتماعی خليفه بود  .عمر بن الخطاب
در توزيع و جمع صدقات نهايت دقت داشت و ميخواست تا برای محتاجين به
قدر احتياجات شان توزيع عادالنه شود  .عمر در جمع صدقات و توزيع آن به
مستحقين و محتاجين از سياست اقتصادی حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم
کامال پيروی ميکرد و بياد داشت که روزی اعرابی ای از رسول اکرم صلی اهلل
عليه وسلم سؤال کرد  :آيا حقيقتا خداوند بر تو دستور داده که اين مال را از
اغنيای ما گرفته و بر بينوايان ما تقسيم نمائی ؟ فرمودند  :بلی چنين ميباشد .

191

اين قول رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم اساس فکر اقتصادی و توزيع عادالنه
سرمايه را بين افراد جامعه می ساخت و عمر نمی خواست از تعليمات رسول خدا

 . 191طه حسين  ،مرجع سابق ص 35 – 34

201

تجربه های عصر حضرت عمر رضی اهلل عنه

تخلف نمايد لذادر تطبيق عملی و پالنهای رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در
جمع و توزيع صدقات برای فقراء سعی بليغ داشت .
توزيع سرمايه بين مردم وگرفتن يک مقداری معين از سرمايه ای سرمايه داران
و تقسيم آن برای طبقۀ فقير درجامعه اصل مهم از اصول ثابت اسالم که بنام ( زکاة
) ياد ميشود ميباشد  .زکاة در اسالم توزيع سرمايه است و اسالم برای مصارف
زکاة و جمع آوری آن قانون وضع نمود  .خداوند جل جالله در سوره التوبة آية 102
می فرمايد  ( :خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکيهم بها و صل عليهم إن
صالتک سکن لهم و اهلل سميع عليم )  .از اموال آنان صدقه ای بگير تا به وسيله
آن پاک و پاکيزه شان سازی و بر ايشان دعا کن زيرا دعای تو بر ايشان آرامشی
است و خدا شنوای دانا است .
جمع آوری صدقه زکاة از حق و صالحيت های دولت در اسالم است و از جمله
اوامر الهی ميباشد و در سيرت حضرت ابوبکر صديق رضی اهلل عنه مالحظه
نموديم که خليفه جنگ را عليه مانعين زکاة اعالن نمود و زکاة را بقوت سيف از
مانعين آن حاصل نمود  .قرآن کريم مصارف زکاة را در آيات  60 – 58سوره التوبة
اين طور تعيين نموده است ( :الصدقات للفقراء و المساکين و العاملين عليها و
المؤلفه قلوبهم و فی الرقاب والغارمين و فی سبيل اهلل وابن السبيل  ،فريضة
من اهلل و اهلل عليهم حکيم )  .صدقات  ،تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديان
{ گرد آوری و پخش } آن  ،و کسانی که دلشان به دست آورده می شود  ،و در {راه
آزادی } بردگان  ،و وامداران  ،و در راه خدا  ،و به در مانده  ،اختصاص دارد .
{اين } به عنوان فريضه ازجانبت خداست  ،و خدا دانای حکيم است .
آيات ذکر شده صدقه زکاة را به هشت گروه مردم تقسيم ميکند  :فقراء ،
مساکين ،کسانيکه در اداره ای زکاة کار ميکنند  ،جلب قلوب اشخاصيکه
قدرت رسانيدن ضرر را به اسالم و مسلمانان دارند و جلب قلوب مردم به سوی
اسالم  ،آزاد ساختن غالمان و کنيزان  ،دادن قرضه ای کسانيکه قادر به پرداخت
آن نيستند  ،و در راه خدا که شامل جهاد با جان و مال و دعوت بسوی اسالم و
غيره امور خيريه  .هدف از دادن زکاة برای مسکين و فقير در فقه اقتصادی اسالم
رفع فقر و احتياج از فقير و مسکين ميباشد واسالم زکاة را برای فقير و مسکين
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به اندازۀ ميدهد که فقير و مسکين سال آينده از جمله کسانی باشند که زکاة
بدهند نه از جمله کسانی که زکاة بگيرند به عبارت ديگر سال بعدی فقير از جمله
کسانی باشدکه زکات ميدهد نه از جمله کسانی که زکات دريافت ميکند يعنی
باال بردن سويه اقتصادی طبقۀ فقراء در جامعه .
جهت عملی نمودن سياست اقتصادی خصوصا آنچه متعلق به صدقات و زکات
است  ،عمر به واليان امر می نمود که از اغنياء صدقات شانرا جمع و به فقراء
توزيع نمايند و اگر چيزی از آن باقی ماند آنرا به خزانۀ مرکزی دولت بفرستند .
جمع زکاة و صدقات و موارد ديگر مالی که به دولت ارتباط داشت در توزيع آن
حضرت عمر مردم منطقه ای که از آن صدقات و زکات جمع آوری می شوداوليت
می داد باين معنی که در تقسيم اموال برای فقراء و رفع احتياجات جامعه مردم
واليت را حق اولويت می داد و اگر چيزی از احتياجات ضروريه باشندگان منطقه
يا واليت باقی می ماند آنرا به خزانه دولت تسليم و در جا های ديگر به مصرف
ميرساند .
دکتور يوسف القرضاوی  ،متخصص در فقه زکاة  ،سياست توزيع زکاة عصر
عمر را مطالعه و تحقيق نموده می نويسد :سياست توزيع زکاة و صدقات و
صدقۀ فطر روزه را عمر از سنت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم ميگرفت .
سياست آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم در جمع و توزيع زکاة و ديگر صدقات آن
بود که زکات هر منطقه را جمع آوری و به مستحقين همانجا توزيع می نمود .
در حديث معاذ آمده که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم او يعنی معاذ را به يمن
جهت جمع آوری زکاة فرستاد و او را امر نمود که زکاة را از ثروتمندان شان گرفته
برای فقراء شان تقسيم نمايد  .معاذ وصيت و اوامر آنحضرت را در جمع و تقسيم
زکاة چنانکه ابن اثير در کتاب خود بنام « النهاية » ذکر ميکند عملی ساخت .

192

ابو عبيد روايت ميکندکه عمر رضی اهلل عنه در فرمان يا وصيت خود نسبت به
اعراب نوشت  :توصيه ميکنم شما را بعد از خود به اين و آن  ،توصيه ميکنم
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شما را در حق اعراب به خير رساندن به ايشان  ،ايشان هستند اصل عرب و
193

معدن اسالم  :از اموال شان بگيريد و به فقرای شان بدهيد .

از کتاب المصنف از ابن ابی شيبة در جلد سوم صفحه  205دکتور يوسف
القرضاوی نقل ميکند که از عمر رضی اهلل عنه در مورد صدقات اعراب سؤال
شدکه صدقات شان در کدام مورد مصرف شود  ،خليفه امرکرد باالی خود شان
به مصرف برسد حتی اگر به يکی از ايشان صد اشتر هم برسد .

194

در مسأله تقسيم سرمايه و صدقات هر منطقه در بين مردم آن منطقه  ،عمر باين
عقيده بود که اصل در زکاة آنست که از هر منطقه که جمع ميشود به فقرای آن
منطقه توز يع شود تا هر منطقه يا واليت از نظر اقتصادی بدرجۀ اکتفای ذاتی
برسد و قادر به حل مشکالت اقتصادی مردم آن منطقه يا واليت شود  .برنامه
توزيع اموال که عمر اساس آنرا در دولت خود بوجود آورد در عصر حاضر و به
اصطالح زبان معاصر بنام (نظام اداره محلی ) ياد ميشود  .همچنان سياست
اقتصادی عمر رضی اهلل عنه آن بود که آنچه از احتياجات اوليه و ضروری مردم
يک واليت که عايدات آن جمع آوری ميشود باقی بماند به خزانه دولت سپرده
شود تا دولت در حالت ضروری و اضطراری که در ديگر مناطق و واليت اسالمی
پيش ميشود از آن مصرف نمايد و در مورد زکاة حضرت عمر ادارۀ مستقل را در
بين مؤسسات دولت بنام ( المؤسسة المرکزية للزکاة ،مؤسسه يا ادارۀ مرکزی
برای زکات ) تأسسيس کرد .
عمر در دادن زکات به « مؤلفة القلوب » يعنی کسانيکه قوت بيشتر داشتند و
ممکن بود برای دولت اسالمی در آينده خطر باشند ( قرآن در توزيع زکات برای
مؤلفة القلوب مقداری را تعيين نموده بود ) عمر توزيع زکات را برای مؤلفة
القلوب معطل ساخت و دليل عمر در عدم تقسيم زکات برای مؤلفة القلوب اين
بود که دولت اسالمی بقوت خود رسيده و ديگر خوف و ترس از قبائل نيست لذا
نبايد برای شان يک حصۀ از زکات داده شود  .عمر رضی اهلل عنه حکم قرآن را لغو
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نساخت بلکه ضرورت دادن زکات را برای ايشان الزم نمی ديدو اين اجتهاد
قوت و عظمت عمر را نشان ميدهد .
سياست و روش اقتصادی عمر فاروق رضی اهلل عنه در باب دادن صدقه برای
مسکين و فقراء  ،سياست خاص و جديد در عصر خود بود  .حضرت عمر سياست
بيرون رفتن از فقر را از کار هايی مهم و اساسی دولت خود ميدانست و
ميخواست فقر را از جامعه بر دارد و توازن اقتصادی و عدالت اجتماعی را از
ناحيه اقتصادی پايه گزاری نمايد و يک جامعه بدون طبقات را بسازد  .حضرت
عمر سياست تقسيم سرمايه ای که دولت از راه صدقه و خراج بدست می آورد
اين طور معرفی نمود  ( :إذا أعطيتم فاغنوا ) يعنی اگر ميدهيد ـــ برای فقير ـــ
باندازۀ بدهيد که فقير غنی يا ثروتمند گردد  .پالن حضرت عمر درتوزيع صدقات
برای فقراء مبنی برين بودکه دادن صدقه نبايد فقط برای سيرکردن شکم مسکين
و فقير باشد بلکه برای فقير و مسکين آن اندازه از صدقات داده شود تا از جمله
کسانی گردند که خود زکاة بدهد  195.تطبيق اين سياست فاصله بين افراد جامعه
را از ناحيه اقتصادی و طبقاتی نزديک ساخت و در عصر عمر در دولت اسالمی
فقيری وجود نداشت و هر خانواده باندازه ضرورت احتياجات خود سرمايه
داشت و در حالت اضطراری و مشکالت خانواده ها دولت از بيت المال برای هر
خانواده کمک می نمود و متضررين ضرورت و احتياج به کمک افراد و سرمايه
داران نداشتند .
حضرت عمر در بهبود وضعيت اقتصادی و بلند بردن سويه مادی مردم کار را
وسيلۀ اوليه ميدانست و حتی در دادن زکات در بدل پول نقد و مواد غذائی
وسائل کار را به کارگر آماده می نمود تا کارگر بواسطه و وسيلۀ آن کار کند و
سال بعدی از جملۀ زکات دهندگان باشد نه زکات گيرنده .عمر عقيده داشت که
مسلمان بايد کار کند و ميگفت  ،مردم بايد کمتر حرف بزنند وزيادکار کنند و
خودش نيزچنين بود و از مردم می خواست چنين باشند  .عمرمی گويد  ( :هرگاه
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خدا بخواهد قومی را خوشبخت فرمايد آنها را طوری بار می آورد که کردار شان
زياد باشد وگفتار شان کم و اگر بخواهد قومی را بد بخت فرمايد کار  ،کوشش
را از آنها می گيرد و گفتار شان را زياد می کند ) .

196

از نظر عمر سعادت و

نيکبختی هر قوم در اين بود که افراد آن زياد کار کنند و کم حرف بزنند و عمر در
دورۀ خالفت خود نظريه تشويق کار را عمال تطبيق نمود و حاضر نشد برای
کسيکه کار نکند کمک از طرف دولت شود مگر اينکه نظر به عوامل صحی فاقد
شرايط کار باشد و برای اين گروه از مردم چه مسلمان و غير مسلمان که نسبت
مريضی کار کرده نمی توانند معاش از خزانه دولت تعيين کرد .
سياست اقتصادی حضرت عمر سياست اقتصادی سوسيالستی و يا کمونيزم
نبود بلکه سياست مبنی بر عدالت اجتماعی بود که اسالم آنرا معرفی نموده بود
 .تطبيق عملی سياست اقتصاد اسالمی نمونۀ از قدرت اداری و دانش و فهم عمر
را نسبت به اسالم نشان ميداد و عمر در سياست های اقتصادی و تشريعات فقه
جديد را به مسلمانان معرفی نمود که بنام ( فقه مصلحت ) ياد ميشود  .مؤرخين
که عصر حضرت عمر را بررسی و تحقيق نموده اند باين نتيجه رسيده اند که اگر
حضرت عمر دو سال ديگر زنده می بود پالن تقسيم سرمايه را بين سرمايه داران
و ثروتمندان و فقراء بقوت دولت تطبيق ميکرد  .سياست اقتصادی عمر معنی آن
تحريم سرمايه و ملکيت فردی و شخصی نبود بلکه سياست مبنی بر حفظ
سرمايه و ملکيت خاص و زوال فقر از جامعه اسالمی بود و تاريخ شاهدآن است
که حضرت عمر توانست پالن های اقتصادی خود را در مدت زمامداری خود در
جامعه پياده و عدالت توزيع سرمايه و حفظ ثروت ملی را به جامعه اسالمی درس
عملی بدهد و در نتيجه موفقيت عمر در تطبيق سياستهای اقتصادی اش بود
که عصر عمر را مؤرخين عصر عدالت اجتماعی ياد ميکنند .
فلسفۀ حمايت جامعه با حفظ حقوق فرد را حضرت عمر در تطبيق برنامه های
اصالحی خود خصوصا در مسائل اقتصادی مراعات نمود و در اين راستا از
مدرسۀ اجتماعيت پيروی کرد و اين باين معنی نبودکه حضرت عمر حقوق فرد
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را قربانی حقوق جامعه می نمود بلکه از نظر عمر بن ا لخطاب زمانی حقوق فرد
مراعات می شود که حقوق جامعه مراعات شود و در عدم مراعات و حفظ حقوق
جامعه حقوق فرد نيز از بين ميرود  .ميتوان تطبيق سياست اجتماعيت عمر را که
در تاريخ و فرهنگ اسالمی بنام « فقه اجتماعيت در اسالمی » نيز ياد گرديده
بصورت بسيار مختصر اين طور بيان و نوشت :
فکر اجتماعيت در نظر عمر بن الخطاب :
شريعت اسالمی با آنکه هميشه به اصالح فرد و جمعيت هر دو پرداخته است اما
رنگ غالبتر اين اهتمام به اصالح در زمينه مصالح عمومی و حفظ شان و مقام
جامعه از شر و تباهی و فساد سراغ ميگردد و ساير حقوق و آزادی ها را برای فرد
تا حدی قايل است که با مصالح عمومی تصادم نکند و هر گاه استعمال حقوق
فردی با منافع عامه تصادم کند  ،آنوقت فقه اسالمی حق جامعه را بر حق فرد
ترجيح ميدهد و به اينصورت دانسته ميشود که نقش عمومی در شريعت اسالم
وفقه اسالمی نقش اجتماعی است .
منافع و حمايت جامعه در سياستهای عمر نسبت به منافع فرد ارزش بيشتر
داشت  .در فقه اسالمی در مسائل عبادات نيز مالحظه می نمائيم که مصلحت
جامعه بر مصلحت فرد اهميت بيشتر را دارد  .بطور مثال فريضۀ زکات جهت
انسداد راههای فقر و گرسنگی و حمايه بيچارگان از ذلت  ،ناداری و احتياج از
عبادات مهمه اسالمی است و اسالم با تشريع اين عبادت به غرض جلوگيری از
مرض فقر و رفع بغض و حسد ميان طبقات مصالح طبقه نيازمند را به نسبت به
صاحبان ثروت که عادتا تعداد شان کمتر ميباشد بيشتر مراعات نموده است و
هکذا فقه اسالمی در معامالت تصرفاتی را ممنوع قرار داده است که به ضرر
جامعه باشد  ،و لو که منافع برخی از اشخاص در آن مضمر باشد و فقه اسالمی
ضمن قواعد کليه و مبادی روشن خود مقرر داشته است که مصالح عامه از منافع
فرد پيشتر ميباشد و مقررات اين فقه ميرساند که توليد ضرر بغير و قبول ضرر
بخود هر دو روا نيست و از ميان دو ضرر آسانتر آن اختيار ميشود و همچنين
مثالهای ديگری که نقش اجتماعی و مصالح عامه را بحيث فکر غالبيت در بر
دارد  .مثال  :تحريم ربا به منظور حمايه اجتماع و بالخاصه صاحبان احتياج از
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پنجه حرص و آز و بخل از مردم  ،در حاليکه منفعت سرمايه دار در جواز آن
پيداست ،با آن امثال اين منفعت شخصی قربانی مصلحت اجتماع گرديده است.
آنچه که حضرت عمر رضی اهلل عنه بعد از فتح عراق عملی نمود  ،نمونه برجستۀ
اين گفته ها است  ،چه بعضی از صحابه از اوشان خواستند تا زمينهای مفتوحه
را ميان فاتحين توزيع نمايند  ،ولی حضرت عمر رضی اهلل عنه بدليل اينکه
تقسيم زمينها در ميان فاتحين يک مصلحت خصوصی است و به عوض آن اگر
خراجی ( ماليه زمين ) برآن زمينها وضع شود و تسليم بيت المال مسلمين گردد
منافع عامه و اجتماعی تکميل شده  ،مدرک مفيدی برای دولت و راه استفاده
در تقويه عسکر ولوازم اجتماعی ديگر از قبيل  :ساختن بندها  ،پلها و تهيه نفقه
برای بيوه زنان و يتيمان بار می شود  ،به اين دليل حضرت عمر خواهش يک عده
صحابه را رد نموده مصالح اجتماعی را بر منافع خصوصی مقدم داشتند و
همينکه اين صوابديد عمر به شورای صحابه تقديم گرديد  ،همه تأييد و تصويب
نمودند و البته صحابه کرام در اين استقبال و تأييد خود ا زيک نقش مهم
اسالمی که فکر اجتماعيت اسالم است  ،الهام گرفته بودند .
از جملۀ اين مثالها يکی هم ضبط مواد خوراکه از قبضه محتکر است که در
صورت احتکار به قهر و جبر از او گرفته شده و به معرض فروش عمومی گذاشته
ميشود و ارباب ثروت و مواد خوراکی مجبور ميگردند که از داشتگی های شان
به ضرورتمندان بفروشند و اگر توان خريد را در آنها ديده نتوانند  ،حتما بايد
مورد احتياج شان را مجانی بپردازند و از همين لحاظ است که شريعت اسالمی
حق تعيين نرخها را بر مواد خوراکه و اموال تجارتی به اوليای امور داده و
مسوولين دولتی ميتوانند طبقه تجار را به فروش معين و مطابق نرخهای مقرره
مجبور سازند .
شريعت اسالم به همين منظور اجازه نميدهد که تجار  ،اموال تجارتی را از
اطراف بيرون شهر و قبل از عرضه شدن آن ميان بازار و مواضع فروش خريداری
نمايند و نرخهای معينه را از نظر نو وارد بپوشانند وبا آن مردم اطرافی و دور از
شهر را فريب داده مواد تجارتی شان را در بيرون شهر به ارزان بگيرند و خود شان
در ميان شهر بفروشند و نيز مقررات فقه اسالمی نميگذارد که تاجر به انتظار
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بلند رفتند نرخها شده ،امتعه خود را به وقت ضرورت و به مردم شهر خود ،
عرضه نکند  ،بل به دور از شهر کشيده و به قيمت تمام بفروشد و توليد قحطی و
ضرر نمايد و يا اجناس نو وارد را بصورت عمده خريداری کرده  ،به معرض
فروش نميگذارد و بعد چندی از بلند رفتن نرخها و ضرورت شديد مردم استفاده
کرده و آنرا به فروش برساند و همچنين مالک خانه و زمين در نظر فقه اسالمی
حق ندارد که از فروش خانه و زمين خود  ،هنگاميکه نقشه سرک يا جادۀ عمومی
ويا بنای مسجد و مدرسه برآن است شود  ،امتناع بورزد و مسلمين يا اوليای
امور ميتوانند که خانه و زمين اشخاص را به غرض مصالح عمومی بگيرند و
صاحبان آنرا به فروش مجبور بسازند .
اين مثالها و بسا نظاير ديگر آن  ،آنچه را که ما از هدف اجتماعی و فکر
اجتماعيت اسالمی گفته ايم  ،ثابت ميکند .
قوانين وضعی و رنگ غالبتر در مقررات اين قوانين برعکس فقه اسالمی بوده
 ،روح فرديت و منافع فردی در آن بر مصالح اجتماعی فوقيت دارد و فرد در نگاه
قوانين وضعی طوری شناخته شده است که يگانه عنصر مهم زندگانيست و اين
رعايه که فرد جزئی از جامعه است که در آن زيست دارد  ،در نظر قوانين وضعی
بی اعتبار است و از نتايجی که محصول اينگونه فرديت ها در مقررات قوانين
وضعی ميباشد  ،يکی اينست که صاحب حق ميتواند هر گونه تصرفی را بر حق
خود تطبيق نمايد و در استعمال حقوق فردی قسمی که خواسته باشد  ،آزاد است
و لوکه اضرار ديگران را فرهم نمايد  ،اگر چه در اين اواخر فکر مقدم ساختن
مصالح اجتماعی برمصالح فردی تا حدی در قوانين وضعی راه يافته است  ،اما
به مقارنه قوانين صدر اول اسالم ارتقاء نکرده است  .مثل ذيل اين گفته ما را
توضيح بيشتر خواهد داد .
قانون  1789ميالدی فرانسه که در نتيجه انقالب بزرگ به ميان آمد  ،در مواد
صادره سال  1804م حقوق فرد را فقط از همين نگاه تعيين نمود که فرد مهمترين
عنصر زندگانيست و از اينکه هر فرد يک جزء همان جامعه است که در آن زيست
دارد چشم پوشيد و اين قانون کامال يک قانون فردی بوده وفرد را در استعمال
حقوق او بصورت مطلق و با آنکه استفاده از حقوق فردی بضرر ديگران
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بينجامد ،آزادی داد و اينگونه استعمال حقوق و استفاده از حقوق فردی را ضمن
حريت مطلقه بنام حقوق طبيعی افراد ناميد و اين قانونيست که هيچ قانون
ديگری درين مورد با آن مخالف نيست و بالآخره نتيجه چنان شدکه فرد به اساس
قانون حق مطلق سوء استفاده از قانون کرد و اضرار و خساراتی را به ديگران
متوجه ساخت و از آن رو قوانينی که بعدا صادر شد قيود اندکی را در حقوق
فردی قايل گرديد و رفته رفته نظام قانون گذاريهای نو  ،نظر يه تعديل در
استعمال حقوق را روی کار نمود و در صدد شد که از استعمال آزادانه حقوق
جلوگيری بعمل بيايد و معنی اين تعديل و جلوگيری در نظر ارباب قوانين جديد
اينست که فرد تا آنوقت در استعمال حق خود آزاد است که ضرری بديگران نرسد
و هنگاميکه به اين نظريه رسيدند گمان کردند که به فکر بکر و جديد رسيده اند،
در حاليکه شريعت اسالمی آنرا پيشتر از سيزده قرن و چند سال مقرر نموده و
بسيار مسلم و ثابت است و بيطرفانه ميتوان گفت که افق نظر اسالم و فقه
اسالمی بازهم در زمينه حقوق افراد و وضع قيود در استعمال آن حقوق نسبت به
آخرين و تازه ترين قوانين وضعی جامع تر ميباشد  ،زيرا که مقررات فقه اسالمی
مصالح اجتماعی را حتی در استعمال حقوق فرد نيز رعايت نموده و استفاده از
حق فردی از نگاه شرايط فقه اسالمی بی آنکه ضرری به صاحب حق برساند  ،به
مصلحت اجتماع می انجامد و شکی نيست که هدف اسالم و ساحه احکام
اسالمی در مورد استعمال حق از نظريۀ تعديل در استعمال حقوق فردی که
توسط علمای جديد قانون وضعی بميان آمده است  ،بمراتب عالی و پر وسعت
است  .و اگر خوف درازی کالم و کوتاهی وقت نمی بود  ،البته صدق اين گفته را
با داليل قناعت دهنده و پر قوتی ثابت مينموديم و شايد که به مدد و عنايت
خداوند بزرگ به اثبات اين موضوع ضمن کدام تحقيق و اثر جداگانه توفيق
197

بيابم.

ضرب پول  :مسلمانان تا عصر عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه پول خاص برای خود
نداشتند و با دينار و درهم که در روم و فارس رواج داشت معامالت تجارتی و
 . 197شيخ عبدالعال عطوه « فقه اسالمی در تقنين امروزی » ترجمه  :داکتر عبدالستار سيرت .
صفحات  28تا  . 33طبع انجمن نشرات فقه اسالمی سپتمبر 2014

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

اقتصادی خود را انجام ميداند  .حضرت عمر رضی اهلل عنه اصالحات اقتصادی
خود را به مهمترين عمل اقتصادی که عبارت از ضرب پول بود به پايۀ اکمال
رسانيد و در عهد عمر دولت اسالمی صاحب پول خاص بخود شد .
بناء مراکز اقتصادی  :حضرت عمر شهر هايی مهم اقتصادی و مراکز تجارتی را
تأسيس و بناء نمود  .مراکز تجارتی و شهر های اقتصادی در ازدياد تجارت و
روابط اقتصادی مسلمانان با جهان خارجی کمک نمود  .ميتوان از اين مراکز از
شهر بصره  ،کوفه در عراق و فسطاط در مصر نامبرد  .در عصر حضرت
محمدصلی اهلل عليه و سلم و حضرت ابوبکر رضی اهلل عنه سرمايه و عايدات
دولت که از طريق جمع غنائم و زکات و صدقات بود و دولت منبع اقتصادی ديگر
نداشت و جمع صدقات و غنائم فورا باالی مردم تقسيم و در خزانۀ دولت برای
حاالت اضطراری حفظ و جمع آوری نميشد و خزانۀ دولت اساس علمی و
اقتصادی نداشت و مسئول اول جمع و توزيع سرمايه شخص خليفه بود به
عبارت ديگر دفتر و ديوان و مسئولين در امور خزانه در نظام اسالمی تا عصر
حضرت عمر نبود  .حضرت عمر رضی اهلل عنه در نتيجۀ وسعت دولت اسالمی
ادارۀ خاص مالی را بنام ( دیوان خراج ) تأسيس کرد  .اداره خراج يا ديوان خراج
در اصطالح امروز بنام وزارت ماليه و اقتصاد ياد می شود  .نظر به اهميت
اقتصادی حضرت عمر ادارۀ مالی را بصورت مستقل در واليات اسالمی بنام
(اداره خراج ) تأسيس و در رأس آن شخصی را تعيين کرد  .عامل خراج يا رئيس
خراج مسئول مسائل اقتصادی در واليت بود و مهمترين و اساسی ترين وظيفه
ادارۀ خراج جمع ماليه از مردم بود  .رئيس اداره خراج مستقيما از طرف خليفه
198

تعيين و نزد او مسئوليت داشت .

عالمه عباس محمود العقاد در کتاب خود بنام ( عبقرية عمر ) می نويسد  « :در
هر ارگان از ارگانهای دولت اسالمی اگر بحث و تحقيق شود ديده ميشود که عمر
 . 198برای معلومات بيشتر راجع به تأسيس دواين « دواين جمع ديوان يعنی ادارۀ مستقل يا
وزارت خانه در عصر حاضر » خصوصا ديوان خراج در عهد حضرت عمر به  :دکتور سليمان محمد
الطحاوی  ،رئيس پوهنحی حقوق  ،پوهنتون عين شمس  ،مصر « الفکر الحضاری لدی عمر بن
الخطاب » مراجعه نمائيد .
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آنرا اساس گذاشته  ،عمر اولين شخصی بود که مبداء تاريخ را اساس گذاشت،
تمدن اسالمی را تأسيس نمود  ،اساسات حکومت را بميان آورد  ،ادارات
دولتی را تنظيم و تأسيس کرد ،اصول قضاة و اداره آنرا تنظيم نمود  ،بيت مال
را بنياد گذاشت  ،نظام پستی را در دولت تأسيس کرد  ،سرحدات کشور را با
تأسيس قوای سرحدی حمايت نمود  .عمر شخصيتی بود که برای تمام امور
دولت قوانين وضع نمود و برای کسانی که بعد از وی زعامت را تسليم شدند
اساسات اوليه و مهم دولت و نظام اداری و سياسی و اقتصادی را گذاشت که در
روشنی و مبادی آن نظر به تغيرات نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه و شرايط
زمان و مکان و ضرورت های جامعه قوانين جديد را انتخاب کنند و نظام
اسالمی را به مراحل تکميل برسانند .

199

حضرت عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه در مسائل اجتهادی مدرسۀ جديد
اجتهادی را با فکر جديد به زعمای ما بعد از خود به ميراث گذاشت  .در تاريخ
فقه اسالمی  ،حضرت عمر از مجتهدين طبقۀ اول به حساب ميآيد  .اجتهادات
عمر رضی اهلل عنه در قانون معاصر بنام «عدم رجعت به تشریع یا عدم عودت یا
بازگشت به قانون سابق » ياد ميشود و عمرمؤسس اين باب شناخته ميشود  .در
اجتهاد و عدم مراجعت يا بازگشت به اجتهادسابقه يا قانون گذشته  ،عالمه
علی طنطاوی و ناجی طنطاوی در تأليفات شان می نويسند که عمر در اين باب
يعنی اجتهاد و عدم عودت به اجتهادات گذشته عالمه و بی مانند بود  .حضرت
عمر با قدرت علمی و فقيه ای که داشت توانست بين اصول ثابت اسالم و
ضروريات جامعه توافق را بياورد و آوردن توافق بين اصول ثابت اسالم و
ضروريات و احتياجات جامعه يکی از صفات فقه عمر است  .برای توضيح
بيشتر از اجتهادات حضرت عمر بهتر است تا چند مثال از اجتهادات او بياوريم:

 . 199عباس محمود العقاد «عبقرية عمر »
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اول  :اجتهادات عمر در مسائل اسالمی بطور عموم :
 .1بعد از جنگ اليمامة و به شهادات رسيدن تعدادی ازحافظان قرآن کريم ،
حضرت عمر به حضرت ابوبکر رضی اهلل عنه پيشنهاد جمع قرآن کريم را
نمود.
 .2وقت معين و انشاء دفتر و ادارۀ خاص برای جمع آوری زکات  .حضرت عمر
در سال گرسنه گی جمع آوری زکاة را معطل نمود و حصه ای که برای مؤلفه
القلوب ( مؤلفه القلوب  ،اشخاص با نفوذ بودند و هستندکه شر شان به
دولت اسالمی ميرسيدو برای جلوگيری از شر اين گروه مقداری از زکاة
برای شان داده می شود )  .حضرت عمر اصل حکم شرعی و حصۀ مؤلفه
القلوب را لغو نکرد بلکه ضرورت به دادن زکاة برای مؤلفه القلوب را
احساس نميکرد زيرا دولت اسالمی به قوت رسيده بود و ترس از دشمنان
اسالم و اشخاص با نفوذ در نزد خليفه نسبت به مسلمانان و دولت اسالمی
نبود لذا عمر رضی اهلل عنه حاضر نشد تا يک حصه ای از زکاة را برای مؤلفه
القلوب بدهد باين معنی که اصل حکم در تقسيم زکاة موجود است و
مسلمانان در شرايط خاص ميتوانند از اجتهاد عمر در مورد تقسيم زکاة
استفاده کنند و يا در حالت ضرورت به اصل تقسيم که در آن حقی برای مؤلفه
القلوب است مراجعت نمايند .
 .3در شريعت و سنت عملی پيامبر صلی اهلل عليه وسلم مناطقی که فتح ميشد
غنائم آن بين فاتحين تقسيم می گرديد .تقسيم زمين های فتح شده يک
اصل قبول شده در اسالم است ليکن حضرت عمر بعد از فتح عراق و شام و
مصر حاضر نشد زمين های فتح شده را بين فاتحين تقسيم کند و سياست
جديد را پيش گرفت و آن اينکه زمين را به صاحبان اصلی اش گذاشت و
ماليه باالی زمين زراعتی را بنام خراج وضع نمود .
 .4محصول گمرکی رادراموال تجارتی خصوصا باالی تجاری که بين دولت
اسالمی وغيراسالمی تجارت داشتند وضع نمود .
دوم  :در ميدان عبادات و عقائد :
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 .1خواندن نماز تراويح را با جماعت و بيست رکعت در مسجد امرکرد.
 .2امر به قطع درختی که تحت آن بيعت رضوان صورت گرفته بود داد زيرامردم
در آنجا نماز می خواندندهدف از قطع درخت نزد عمر اين بود تا نشود مردم
به عبادت درخت مشغول شوندو عادات جاهليت قبل از اسالم زنده گردد .
 .3بعد از فتح بيت المقدس قبول نکرد که در کليسای بيت المقدس نماز
بخواند تا نشودکه مسلمانان کليسا ها را به مسجد تبديل سازند و آزادی
دينی مفهوم و اصل خود را از دست دهد  .در صلح بيت المقدس حريت عقيده
را تأييد کرد .

200

سوم  :در ميدان تشريعات و تطبيق شريعت :
حضرت عمر مالحظه نمود که آيات تشريعات در قرآن کريم محدود است و
عقوباتی ( جزاء ) که قرآن کريم باالی جرائم وضع نموده همچنان محدود ميباشد.
جامعه اسالمی درعهد عمر وسعت يافته بود و احتياج به قوانين جديد داشت
لذا عمر در تدوين بسياری از قوانين جديد که جامعه بدان ضرورت داشت
اجتهاد نمود و اجتهادات عمر در اين باب عبارت است از :
 .1تعيين هشتاد دره برای کسيکه شراب نوشيده باشد  .حضرت عمر در تعيين
اين حکم با حضرت علی مشوره نمود .
 .2کسيکه مهر دولت را بسازد و بواسطه آن کسب مال و ثروت نمايد به عبارت
ديگر از طريق غير مشروع و با استفاده از مهر دولتی صاحب سرمايه شود،
حضرت عمر قانونی وضع نمودکه به مقتضی آن تمام دارائی شخص تقلب
کار ضبط و خودش زندانی با ضرب يا زدن محکوم شود .

 . 200در مورد فتح بيت المقدس و معاهدۀ صلح مراجعه شود به  :جرجی زيدان « روايات تاريخ
االسالم  :جلد اول  ،دارالجيل  ،لبنان 1981م  1401 ،هجری ،صفحات  368تا  ، 406فصل صلح
بيت المقدس
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فرق بين تشريعات معاصر و تشريعاتی که حضرت عمر تدوين نمود درين است
که تشريعات معاصر فقط مبنی بر عقل و منطق استوار بوده و اما تشريعاتی که
حضرت عمر بن الخطاب تدوين کرد باساس مبادی دين و ضمير انسانی بود .
مسلمانان تا امروز از اجتهادات عمر و روش تطبيقی او در قوانين استفاده
نموده و در روشنی آن تشريعات يا قوانين جديد که جامعه به آن ضرورت دارد
تدوين می نمايند .
فلسفه ای عمر در تطبيق تشريعات باين معنی بود  :تعطيل يا معطل ساختن
حدود در حالت ضرورت و تعطيل حدود در شبهات  .بطور مثال حضرت عمر در
سالی گرسنگی و قعطی حاضر نشد دست دزد را قطع کند  .حضرت عمر افراط و
تفريط را در تطبيق قانون اجازه نداد  .ابوموسی اشعری حد نوشيدن شراب را
باالی جوانی تطبيق نمود وبا تطبيق شريعت که دره بود  ،موی سر جوان را نيز
تراشيد و رويش را سياه ساخت و امر کرد که مردم با او در يک مجلس نشينند و
با او يکجا نان نخورند  .حضرت عمر ابو موسی اشعری را در تطبيق عقوبت
شراب که از اصل قانون تجاوز کرده بود مورد سؤال قرار داد و از موقف او
بشدت انتقاد نمود و نگذاشت قضات و واليان در تطبيق قانون از اصل و روح
201

قانون و عدالت اجرای آن تجاوز کنند .

حضرت عمر رضی اهلل عنه در تطبيق قوانين بسيار شديد بود و هنگاميکه يک
قانون و يا يک مقررئی را وضع و طبق آن مردم را از چيزی مانع می شد  ،متعاقبا
افراد خاندانی و فاميلی خود را جمع نموده بآنهاخاطر نشان ميساخت که من طبق
فالن قانون مردم را از فالن کار منع کرده ام و بمرتکب آن فالن جزاء تعين کرده ام
و درين شکی نيست که مردم نظر بموقعيت من شما را زياده تر مراقبت ميکنند
پس آگاه باشيد که بآن نزديک نشويد ورنه جزای شما دو چند و بمراتب سگنين
تر از ديگران خواهد بود  .در « عام رمادة » ( سال قعطی و گرسنگی ) که جزيره
العرب را تهديد ميکرد عمر طعام و خوراکۀ فاميل خود را شديدا مراقبت

 . 201الدکتور سليمان محمدالطحاوی  ،مرجع سابق  ،صفحات 397 – 396 – 395
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مينمود و هر گاه از بودجۀ معينه جزئی ترين انحراف و فرو گذاشتی ديده می شد
شديدا از آنها باز خواست و نهايت ايشان را تهديد مينمود .
درتطبيق قوانين سياست عمر اين بود که قانون بايد اوال باالی شخص خليفه و
بعدا باالی افراد خانواده او قبل از ديگران تطبيق شود و سياست عمر را در
تطبيق قانون محققين اينطور تعريف و تفسير ميکنند  ( :شدة فی غير عنف و
لين فی غير ضعف ) شدتيکه آميخته بجور نيست و نرمی که از ضعف سرچشمه
نگرفته و متکی بر جبن نيست .

202

در باب تشريع خصوصا در گرفتن از سنت نبوی  ،حضرت عمر در پهلوی سنت
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم سنت حضرت ابوبکر صديق رضی اهلل عنه را نيز
شامل ساخت  .بطور مثال اگر در يک موضوع مشکلی پيش ميشد و حل آن در
قرآن کريم نمی بود حضرت عمر امر ميکرد که در سنت رسول اهلل صلی اهلل عليه
وسلم بحث و تحقيق شود و اگر در سنت آنحضرت نمی بود امر ميکرد که در روش
حضرت ابوبکر بررسی و دقت شود و سؤال ميکرد که حضرت ابوبکر در اين مورد
چه نوع حکم نموده بود  .خلفای بعد از عمر از سياست حضرت عمر بدقت وامانت
پيروی نمودند و در تدوين قوانين و نظام دولتی با تفاوتهای زمان و مکان در
پهلوی سنت حضرت ابوبکر صديق  ،سنت حضرت عمر را نيز اضافه کردند .
در مسائل خانواده حضرت عمر قوانين مهمی را وضع نمود که به چند ماده آن
اشاره می نمائيم :
حضرت عمر رضی اهلل عنه اولين زعيم اسالمی بودکه پيره شب را در نظام
پوليس تأسيس نمود و شبی شخص خليفه در خيابان ها و کوچه های شهر مدينه
برای مراقبت امور امنيتی درگردش بود که از عقب ديوار خانۀ صدای زنی را
شنيد که از نبودن شوهرش شکايت داشت  .فردای آنشب حضرت عمر از وضعيت
منزل و حالت خانمی که با صدای بلند از مشکالت خود حرف ميزد پرسيدند .
مامورين امنيتی خليفه را خبر دادندکه شوهر زن با قوای مجاهدين برای فتح
شام اشتراک نموده و در شام ميباشد  .حضرت عمر فورا به منزل دخترخود بی بی
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حفصه رفت و در مورد دوری شوهر از زن سؤال و استفسار کرد و از بی بی حفصه
در مسائل زنا شوئی و احتياج زن به شوهر معلومات خواست  .بی بی حفصه در
حالت بسيار شرمندگی و خجالت زدگی پرسيد  :ای پدر شما اين سؤال را از من
ميکنيد ؟ حضرت عمر رضی اهلل عنه جواب داد :بلی ! چون اين مشکل  ،مشکل
يک خانم است و بايد از خانم پرسيده شود  .بعد از مناقشه بين پدر و دختر
حضرت عمر قانونی را وضع نمود که به مقتضای آن شوهری که از خانه و شهر
خود دور است بايد بعد از هر چهار ماه نزد خانم و خانوادۀ خود برگردد  203 .اين
قانون امروز يکی از مهمترين قانون در مواد قانون ازدواج و مسائل جنسی بين
زن و شوهر است .
در اسالم جواز است که مرد مسلمان با دختران از أهل کتاب عروسی کند  .با
اينکه قرآن اين اجازه را ميدهد ليکن حضرت عمر بخاطر حمايت از دختران
مسلمان و عدم باقی ماندن به منزل پدران بدون ازدواج  ،جوانان مسلمان را از
ازدواج با دختران أهل کتاب منع نمود  .مجاهدين بعد از فتح شام هر کدام با
دختران از أهل کتاب عروسی نمودند و زنان خود را به مدينه آوردند  .حضرت
عمر رضی اهلل برای استقبال مجاهدين خارج از شهر مدينه رفت و مالحظه نمود
که مجاهدين با دختران رومانی ازدواج کرده اند  .اين وضعيت را خليفه قبول
نکرد و آنرا يک نوع ظلم در حق دختران مسلمان تعبير نموده امر نمود که فورا
بايد زنانی که از شام آورده اند طالق کنند  .حضرت عمر رضی اهلل عنه امر به
طالق بخاطر حمايت حق دختران مسلمان داد تا نشود دختران مسلمان از حق
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طبيعی که ازدواج است محروم شوند .

قانون حمايت مادر و طفل  :حضرت عمر شبی صدای گريه ای طفلی را از داخل
خيمه شنيد  .مادر برای طفل خود ميگفت که خليفه مسلمين عمر حصۀ اطفال را
از بيت المال کم ساخته به عبارت ديگر عمر حق مادر و طفل را از کمک های
دولتی کم نموده  .حضرت عمر از شنيدن اين کلمات متوجه امور مادر و طفل شد
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و در فکر تدوين قانون جديد که طفل و مادر را حمايت نمايد گرديد و فورا
«قانون حمایت طفل و مادر» را تدوين نمود که باساس آن هر طفلی که در دولت
اسالمی تولد می شود برای مدت دوسال از طرف دولت مصارف خوراکه برايش
تعيين شود .
قانون تقاعدی يا بازنشستگی و سالمندی  :قانون بازنشستگی و حقوق و
معاش برای سالمندان  .روزی حضرت عمر شيخ يهودی را ديد که از مردم سؤال
( گدائی ) ميکند  .عمر رضی اهلل عنه از وضعيت شيخ يهودی پرسيد و دانست
که از جملۀ فقراء مدينه است  .عمر گفت  :تا زمانيکه اين شخص جوان بود و برای
دولت ماليه ميداد مشکلی نبود و زمانيکه پير و سالخورده شده بايد گدائی و
سؤال کند  .برای حل اين مشکل عمرقانون تقاعدی يا بازنشستگی را تدوين و
محل اجراء گذاشت و همچنان قانون کمک های اجتماعی را برای سالمندانی که
در جوانی کار هم نکرده بودند تصويب و محل اجراء قرار داد اين قانون امروز
بنام ( ولفير يا کمک های اجتماعی ) ياد ميشود  .ميتوان با تمام صراحت گفت
که عمر بانی و مؤسس قوانين اجتماعی در تاريخ است .
تأسيس مجالس مشورتی و نظام پارلمانی  :حضرت عمر در فکر تأسيس نظام
پارلمانی در دولت اسالمی شد  .فکر دولت پارلمانی در آنزمان که اساس
حکومتداری ديکتاتوری مطلق بود يک تجربه ای بی مانند و حتی غير قابل
قبول و تطبيق در کشور های منطقه خصوصا غرب بود  .نظام پارلمانی اساس آن
مشوره و دادن رأی است  .تطبيق عملی مجلس موجوديت و حضور مشاورين را
در تحت يک سقف حتمی می ساخت  ،برای عملی نمودن اين پالن عمر صحابه
را از خارج شدن از مدينه منع نمود و امر نمود که بايد در مدينه اقامت داشته
باشند تا دولت و خليفه از مشوره های شان استفاده نمايد  .حضرت عمر به
تأسيس پارلمان کوچک در مدينه به عضويت بزرگان صحابه اکتفاء نکرد بلکه
در فکر پارلمان بزرگ که شامل نمايندگان تمام واليات اسالمی باشد بود و برای
تطبيق اين نظام به واليان و بزرگان واليات اسالمی امر نمود تا در موسم حج به
مکه حضور بهم رسانند و در امور دولت و احتياجات مردم با خليفه مشوره کنند
و معلومات مفصل از طرز کار واوضاع سياسی واقتصادی و حالت زندگی مردم
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تقديم نمايند تا در روشنی معلومات موثق و توسط مسئولين در واليات دولت
مرکزی قوانين جديد را تدوين نمايد تا مشکالت مردم رفع شود  .يقينا اگر
مدت خالفت حضرت عمر قدری طوالنی تر می شد ،خليفه قادر به تشکيل
پارلمان منتخب از تمام اقاليم وواليات اسالمی مانند پارلمان اروپائی امروز
می شد .
حضرت عمر رضی اهلل عنه نظام شوری را عمال در دروان حکومت خود تطبيق
نمود و نمونه و مثال عملی خوب و موفق را به آيندگان به ميراث گذاشت  .در
م شکالت علمی و سياسی و قانونی که دولت به آن مواجه ميشد حضرت عمر
اعضای شورا را برای گرفتن مشوره دعوت ميکرد و نظريات و پيشنهادات
شانرا به امانت و صداقت شنيده و تطبيق عملی می نمود .
مجلس شوری که حضرت عمر تأسيس نمود عبارت از دو مجلس بود که شباهت
زياد به دو مجلس معاصر ولسی جرگه و مشرانو جرگه داشت  .عمر رضی اهلل عنه
يک مجلس را بنام ( شوری خاصة ) و مجلس دومی را بنام ( شوری عامة ) نام
گذاشت .
شوری خاصه متشکل بود از بزرگان صحابه از طبقۀ مهاجرين و بزرگان انصار .
عمر اعضای اين مجلس را در مسائل کوچک و بزرگ مشوره ميکرد .
مجلس شوری عامه يا عمومی  ،اعضای آن متشکل از تمام صاحبان رأی و
دانشمندان مدينه بود و در امور بسيار مهمی که برای دولت خطر داشت و آينده
سياسی و نظامی و قانونی دولت را به مخاطره می انداخت دائر می شد و خليفه
مشوره های ايشان را ميگرفت و در روشنی آن عمل ميکرد{ اين مجلس شباهت
به لويه جرکه در نظام افغانستان داشت }  .مهمترين مشکلی که دولت در عهد
عمر به آن مواجه شد تقسيم زمين های فتح شده عراق بود  .زعمای عسکری
بشدت و قوت در روشنی سنت و عمل کرد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم تقسيم
زمين های فتح شده را بين مجاهدين مطالبه ميکردند در حاليکه حضرت عمر
نظريه عدم تقسيم زمين ها را بخاطرمصلحت آينده دولت اسالمی و امت داشت
برای حل و فصل اين مشکل خليفه مجلس عامه را دعوت نمود و مدت سه روز
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در مورد تقسيم زمين های فتح شده ای عراق بحث و مناقشه صورت گرفت .
حضرت عمر نظريه عدم تقسيم را بدليل اينکه حاصالت زمين حقوق اقتصادی
نسل های آينده را تضمين ميکند به مجلس تقديم نمود و توانست با دالئل قوی
تأييد مجلس را برای عدم تقسيم زمين های فتح شده بدست آورد .
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حکومت مرکزی قوی  :حضرت عمر در نظام اداری از نظام مرکزی قوی جانبداری
می کرد و برای ساختن نظام مرکزی قوی نمی خواست صحابه از مرکز خالفت
دور و در واليات زندگی نمايند تا نشود مخالفين نظام مرکزی از وجود ايشان
ا ستفاده نموده بدور شان جمع شوند  .هدف عمر بن الخطاب در عدم اقامت
صحابه در واليات خصوصا واليات دور از مرکز خالفت اين بود که در واليات
مراکز قوای سياسی تشکيل نشود  .از نظر فهم و درايت عمر بوجود آمدن مراکز
قوی سياسی خصوصا که در رأس آن صحابه باشد در نهايت امرسلطۀ مرکزی
دولت تهديدو نظام ال مرکزی بوجود خواهد آمد نظامی که عمر آنرا به مصلحت
و منفعت دولت اسالمی نمی دانست  .حکومت مرکزی قوی و عدم اجازه دادن به
تشکيل قوای سياسی در واليت يک تجربۀ سياسی برازنده ای در عصر خود بود
که به اصطالح امروز ميتوان آنرا به ( جلوگيری از استقالل نفوذ) ياد کرد  .تا
وقتيکه عمر اين سياست را روی دست داشت کوچکترين صدمه ئی به پيکر
امنيت و وحدت دولت وارد نگرديد و زمانيکه خلفای بعد از عمر روی کار آمدند
و سياست عمر در مبارزه با تشکيل مراکز قوا را تعقيب نکردند فتنه در دولت
باال گرفت و دولت مرکزی ضعيف شد تا درجه ای که خليفه سوم حضرت عثمان
رضی اهلل عنه و خليفه چهارم حضرت علی کرم اهلل وجهه به شهادت رسيدند و
نظام انتخابی و پارلمانی به نظام ميراثی تبديل گرديد  .حکومت قوی مرکزی و
عدم اجازه دادن به صحابه که خارج از پايتخت زندگی داشته باشند يکی از
مهمترين تجربه های سياسی عصر عمر به حساب می آيد و جای شک نيست که
اين سياست و اين تجربه توانست دولت مرکزی را قوت و متانت بيشتر داده و
اسالم بسرعت نشر شود .
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تقسيمات اداری  :حضرت عمر بن الخطاب در تقسيم واليات اسالمی مسئله ای
قوميت و زبان را أهميت فوق العاده و آنرا مراعات می نمود بطور مثل واليت
خراسان که اکثريت ساکنان و باشندگان آن را نژاد فارسی می ساخت و واليت
خراسان صبغه فارسی داشت  .واليات شام ومصر که قبل از فتح اسالمی از جمله
واليات تابع روم بود صبغۀ رومی داشتند و بعد از فتح حضرت عمر صبغۀ
رومانی آنرا حفظ نمود  .سياست حفظ هويت واليات يکی از سياست های مهم
و قابل اهميت حضرت عمر بود  .عمر در اداره واليت نظام اداری و سيستم اداری
قبل از فتح را حفظ می نمود به عبارت ديگر عمر بعد از فتح سيستم اداری که
قبل از فتح موجود بود آنرا حفظ و نواقص آنرا تصحيح نمود به عبارت ديگر
سياست عمر در ادارۀ واليات اسالمی تأمين امنيت و تعمير و بناء و تعليم و
تربيت و از بين برداشتن فساد و تخريب جامعه بود  .عمر رضی اهلل عنه در نظام
اداری يا ادارۀ دولت تفاوت را بين نظام اداری اسالم و غير اسالم قائل نبود واز
نظر عمر نظام اداری نظام عقيدتی نبود بلکه نظام اداری و برای مصلحت و حل
مشکالت مردم و جامعه بود  .عمر نظامهای اداری متفاوت را بررسی و مطالعه
دقيق نموده و از آن در ادارۀ کشور استفاده اعظمی نمود و سيستم های اداری
رومانی و فارسی را لباس اسالمی داد و درين عمل به موفقيت های مزيد دست
يافت  .تجربه های اداری حضرت عمر مسلمانان را امروز در اسالمی ساختن طرز
اداره غربی بسيار کمک ميکند و مسلمانان ميتوانند از سيستم اداری غربی
بعد از اسالمی ساختن آن استفاده نمايند.
حضرت عمر توجه زيادی داشت تا باشندگان واليت از امير يا والی شان راضی
باشند و اگر باشندگان يکی از واليت از امير شان شکايت ميکردند عمر اورا
فورا عزل می کرد  .سياست خليفه در مورد والی ها مبنی بر آن بود که در انتخاب
والی بايد بيشتر به ميل مردم ارزش داده شود  .در انتخاب واليان سياست
حضرت عمر اين بود که واليان در واليات جديد که باشندگان آن تازه به اسالم
داخل شده اند از طبقۀ صحابه باشند به دليل اينکه طبقۀ صحابه با دانش ترين و
با تقوی ترين مردم عصر خود بودند و از جانب ديگر چون از طبقۀ صحابه بودند
مورد احترام مسلمانان آن واليت نيز می بودند .
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حضرت عمر والی را نائب يا وکيل خليفه در ادارۀ شئون واليت می دانست لذا
برای شخصيکه به مقام واليت انتخاب می شد صفات و امتيازات معين را مد
نظر داشت  .عمر صفات والی را در متن نامه اش اينطور تعريف می کند :
عمر رضی اهلل عنه در فرمان تعيين والی برای مردم واليت نوشت  :ای مردم من
عمال ( واليان ) را به اين منظور به شما نمی فرستم که شما را لت و کوب کنند و
يا از اموال تان بگيرند من واليان را می فرستم تا دين و سنن ( سنت ها ) را به
شما بياموزندوکسی که با وی عمل زشت شود موضوع را به من برساند  .سوگند
به آنکه نفس عمر در دست او است از وی قصاص خواهم گرفت  .در روايت ديگر
 :ای مردم من عمال خود را به شما به جهتی نفرستاده ام که تن تان را بيازارند و
از اموال تان بگيرند  ،آنها را فرستاده ام که اختالفات تان را رفع کنند و غنايم
تان را بين تان قسمت نمايند پس اگر با کسی طور ديگر بر خورد شد بايد قيام
کند .
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حضرت عمر رضی اهلل عنه واليان را بشدت مراقبت می کرد و راجع به اعمال و
کردار شان معلومات دقيق جمع آوری می نمودو اگر در زندگی والی و طرز
برخورد اش با مردم و سرمايه و ثروت او تغير می آمد فورا او را مورد محاسبه
شديد قرار ميداد .بطور مثال حضرت عمر يکی از واليان را که در مدت واليت
خود ثروت مندشده بود مورد محاسبه قرار داد و از او خواست تا منبع مالی خود
را نشان بدهد  .والی منبع مالی و ثروت خود را تجارت نشان داد  .حضرت عمر
تمام سرمايه والی را ضبط نموده فرمود  « :اننا و اهلل ما أرسلناک للتجارة » بخدا
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که ما شما را برای تجارت نفرستاده بوديم .

تأسيس دواو ين  :ابن خلدون در کتاب خود می نويسد  :دواوين  :ديوان کلمۀ
فارسی است که معنی آن دفتر و سجالت است  208.چون نظام ديوان در امپراطور
فارس موجود بود لذا حضرت عمر بدون تعصبات کلمۀ و اصطالح و اسم ديوان
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را تغير نداده و آنرا در تشکيل و تأسيس ادارات دولتی قبول نمود مهمترين
ديوان ها عبارت بوند از  :ديوان خراج يعنی وزارت ماليه  .ديوان جند يعنی
وزارت حربيه  .نقطۀ مهم در نظام دواوين در اين است که تا آواخر قرن اول هجری
در ثبت وثائق در دواوين از زبان غير عربی استفاده ميشد .
نظام خراج  :حضرت عمر زمين های فتح شده را برای صاحبان آن گذاشت و برای
جمع آوری ماليه از زمين های زراعتی ادارۀ خاص را بنام ( ادارۀ خراج ) تأسيس
کرد  .عمر رضی اهلل عنه اکثر ماليه را که در نظام روم و فارس بود لغو نمود و
وحدت ماليه را بوجود آورد و در جمع ماليه بين مسلمانان و غير مسلمانان فرق
را قائل نشد و عمر در نظام ماليه اطفال و زنان و بزرگ ساالن را از دادن ماليه
معاف نمود و برای اولين بار در نظام اسالمی باالی اموال تجارتی محصول
گمرکی وضع نمود .

مبدأ تاریخ اسالمی
امام ابن شهاب الزهری می گويد :رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در ما ربيع
االول به مدينه منوره رسيد  .ابو حفص می گويد :رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم
روز دوشنبه  ،دوازده هم ماه ربيع االول به مدينه رسيد و او يعنی ابو حفص پنجاه
و سه سال عمر داشت .
حضرت عمر رضی اهلل عنه در فکر مبدأ تاريخ برای مسلمانان شد  .ميمون بن
مهران می گويد  :نوشتۀ برای عمر در ماه شعبان پيش شد تا آنرا امضاء کند  .عمر
گفت کدام شعبان  ،شعبان گذشته يا شعبان که در آن هستيم يا شعبان سال آينده.
عمر صحابه را جمع کرد و برای شان گفت تا مبدأ تاريخ اسالمی را تعيين کنند تا
مردم ماه و سال را تشخيص نمايند  .عدۀ از صحابه گفتند  :تاريخ روم را اختيار
نمائيم  ،عدۀ باين نظريه مخالفت کردند و گفتند  :تاريخ روم بسيار قديم است و
از زمان ذی القرنين آغاز می شود  .گروهی پيشنهاد نمودند تا تاريخ فارس را
اساس و مبداء تاريخ اسالمی گرفت  .اين نظريه نيز به دليل اينکه هر امپراطوری
که در فارس به حکومت ميرسد تاريخ جديد را انتخاب ميکند رد شد  .بالآخره
همه باين نظر اتفاق نمودند که هجرت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم مبدأ تاريخ
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انتخاب شود و وقت تعيين هجرت بحيث مبدء تاريخ از هجرت ده سال گذشته
بود .
مهران می نويسد  :بعضی از صحابه والدت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم را مبدأ
تاريخ پيشنهاد کردند و عدۀ روز نزول قرآن کريم را و بعضی هجرت را از دار
شرک به دار اسالم  .مشکل ديگر دراين بود که از کدام ماه تاريخ آغاز شود بعد
از مناقشه همه به اتفاق رسيدند که از ماه محرم تاريخ اسالمی آغاز شود .
سعيد بن المسيب می گويد  :حضرت عمر بن الخطاب جماعتی از مهاجرين و
انصار را دعوت نمود تا برای مسلمانان مبدأ تاريخ را تعيين کنند  .پرسيدند که
از کدام ماه آغاز نمائيم ؟ حضرت علی گفت  :از زمانيکه حضرت محمد صلی اهلل
عليه از دار شرک به دار اسالم مهاجرت نمود يعنی از روز هجرت  .عمر قبول
نمود .اختيار و تعيين روز و ماه برای تاريخ در سال دوم و نصف خالفت حضرت
عمر بود  .از ابن سرين روايت شده که يکی از مسلمانان از يمن آمد و برای عمر
گفت  :در يمن چيزی بنام تاريخ ياد ميشود و در نوشته های خود می نويسند سال
؟ ماه ؟ و اين نظريه سبب اول انتخاب و اختيار مبدأ تاريخ اسالمی بود.
ميتوان درنهايت کار های عمرانی و اداری حضرت عمر را بطور خالصه بيان
نمود :
 ) 1تأسيس شهر های مهم اقتصادی و فرهنگی مانند شهر بصره  ،کوفه در عراق
و فسطاط در مصر  .اين شهر ها در وقت بسيار کم مرکز فرهنگی و علمی و
تجارتی در دولت اسالمی گرديد .
 ) 2لقب جديد برای زعيم سياسی در دولت اسالمی  .حضرت عمر لقب امير
المؤمنين را در بدل خليفه رسول اهلل برای زعيم سياسی در دولت اسالمی
انتخات نمود و خودش نيز همين لقب را گرفت .
 ) 3تأسيس انجمن علمی که امروز بنام « وزارت ارشد اسالمی » ياد ميشود  .و
ظيفه اين مرکز تربيه علماء و فرستادن شان به واليات اسالمی جهت تربيت
مسلمانان بود  .همچنان در عصر عمر وزارت پست که بنام ( ديوان بريد ) ياد
ميشد تأسيس و بکار شروع کرد  .تأسيس بلديه جهت عمار شهر ها و مراقبت
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بازار و قيمت ها  .اين اداره بنام ( الحسبة ) بود  .حضرت عمر برای اولين بار يک
خانم را بنام ( شفاء) بحيث رئيس بلديه مدينه تعيين نمود  .خانم شفاء صالحيت
مراقبت قيمت ها را در بازار داشت و همچنان صالحيت گرفتن جواز تجارتی
تاجر را در صورت استفاده از مشکالت مردم و بلند فروختن مواد غذائی نيز
داشت .
وحدت فکری  :وحدت فکری مهمترين وضعيت سياسی و اجتماعی و مدنی در
عهد حضرت عمر رضی اهلل عنه در ساحۀ دولت و زندگی مردم بود  .عمر رضی
اهلل عنه توانست مسلمانان را در دائره فکر واحدکه فکر اسالمی بود جمع نمايد.
خالفت اسالمی در عهد حضرت عمر از اقوام و نژاد های متفاوت ساخته شده
بود ليکن همه مسلمانان را عمر در ساحۀ فکر اسالمی ملت واحدساخت و اين
بهترين تجربه سياسی برای ما مسلمانان در عصر حاضر است و بايداز درسهای
عهد عمر رضی اهلل عنه در وحدت فکری افراد جامعه اسالمی استفاده شود .
آوردن وحدت فکری در آن عصر کاری بسا مشکل بود و موفقيت عمر در اين
راستا عالمۀ بارز و برازنده و نمونۀ از عبقريت و دانش عالی او ميباشد .
از ديد حضرت عمر همه انسانها آزاد اند و آزادی در فکر عمر معنی وسيع داشت
که شامل آزادی های بيان  ،سفر  ،تجارت  ،صناعت  ،اختيار شريک زندگی و
حتی عبادت و انتخاب دين بود  .در نزد عمر آزادی بشکل عام آن شامل تمام
افراد جامعه بود و در بين پيروان اديان مقيم در دولت اسالمی تفاوت در آزادی
های نبود  .عدالت بين افراد در مسائل قانونی  ،حقوقی  ،سياسی و اجتماعی
در محاکم يکی ديگر از روش عمر بود و تاريخ اسالمی مثالهای زيادی از تطبيق
عدالت در محکمه بين مسلمانان و غير مسلمانان را حفظ نموده  .حضرت عمر
معتقد بود که انسانرا خداوند آزاد خلق نموده و نبايد ديگران او را بنده ای خود
ساخته و آزادی اش را سلب نمايد و می فرمود که از کدام زمان شما انسانها را
بنده ساخته ايد در صورتيکه خداوند آن ها را از شکم مادر های شان آزاد خلق
نمود است .
عمر ضد تکبر و غرور ثروتمندان در جامعه بود و تکبر را ميراثی از دوران قبل
از اسالم ميدانست  .عمر سياست خاص در اين مورد داشت که بنام ( شکستن
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غرور متکبران ) ياد ميشد  .عمر برايش شکايت رسيد که ابو سفيان از تکبر در
مقابل باشندگان مکه کار ميگيرد و مجرای آب يکی از دره های اطراف مکه را
به نفع خودش به طرف خانه های مردم تغير داده تا اگر باران ببارد خانه های آنها
در معرض خطر سيل قرار داشته باشد و منازل آل ابو سفيان به امان بماند .
عمر ابو سفيان را امر کرد تا سدی ( بندآب ) که ساخته با دستان خود خراب کند
و سنگهای آن را با دستان خودش به اين طرف و آن طرف ببرد  .عمر در اين هنگام
رو به کعبه می ايستد و خدا را ستايش کرده می گويد  ( :خدا را ستايش می کنم
که بنده اش عمر را به جايی رسانيده که در شهر مکه به ابو سفيان فرمان می دهد
و ابو سفيان اطاعت امر کرده فرمان می برد ) .
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مدت حکومت حضرت عمر رضی اهلل عنه ده سال بود و درين مدت ارگانهای
دولتی تشکيل و تنظيم شد و دو امپراطوری بزرگ آن وقت (روم شرقی و فارس
) شکست يافت و اسالم در اقاليم فارس و قلمرو روم شرقی بسرعت انتشار
يافت .
تجربۀ عصر حضرت عمر بهترين نمونه و مثال برای حکام جهان اسالم در عصر
حاضر ميباشد  .دکتور طه حسين درکتاب خود بنام ( الفتنة الکبری ) تحت
عنوان يک تجربۀ سياسی می نويسد  :خالفت اسالمی به نحويکه ابوبکر و عمر
ميخواستند آنرا تنظيم و رونق دهند در ذات خود تجربۀ دليرانه بود و در صحنۀ
پر پيچی که نشيب و فراز آن بخود حدی نداشت حوصله ميخواست و عزم آهنينی
بکار داشت  .اين تجربه زمانی آغاز يافت که انتظار کاميابی کمتر بلکه هيچ برده
نميشد ولی با وجود آن پيشرفت های محير العقول آن عصر محال انکار را به
کسی نميدهد.
محققين گرامی که عصر عمر بن الخطاب را بررسی و مطالعه ميکنند بهتر است
به سؤاالت ذيل قدری دقت بيشتر نمايند :
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چرا عمر در تشکيل دولت مدنی در پرتو اسالم موفق شد؟ آيا وظيفه عمر در
اقامت روابط اجتماعی باساس هدايت اسالم ومبادی آن کار آسان و ساده در
وقت خود بود ؟ مشکالت عمر بيشتر از مشکالت ما بود  ،پس چرا عمر در حل
مشکالت جامعه موفق شد و ما ناکام هستيم؟ آيا عيب در عقيده ما است ؟ يا
عيب در عدم فهم ما از عقيده صحيح ويا قاصر بودن ما از اجتهاد بين اصول
ثابت دين و واقعيت های زندگی جامعه که هميشه قابل تغيير است ؟
در جواب سؤاالت فوق می توان باين نتيجه رسيدکه ما مسلمانان نظام سياسی
و قانونی برای جامعۀ خود داريم ليکن فاقد زعامت سياسی بسويه عمر هستيم .
حضرت عمر از جملۀ بزرگان و دانشمندان عالی مقام جهان است که تعداد شان
بسيار کم و محدود در تاريخ ميباشد  .حضرت عمر تنها حاکم نبود بلکه از جملۀ
متفکرين ممتاز جامعه اسالمی نيز بود واسالم را به عمق مطالعه نموده بود  .او
بين نظريات و تطبيق نظريات تفاوتها را ميدانست  .حضرت عمر شخصيت
مدنی بود و اساس مدنيت اسالمی را پايه گذاشت  .مسلمانان بايد تاريخ
زندگانی حضرت عمر را مطالعه عميق نمايند و از خط مش او در اداره دولت
اسالمی و تطبيق قوانين اسالمی استفاده نمايند  .حضرت عمر شخصيت ممتاز
جامعه اسالمی تا روز قيامت خواهد بود  .اگر از عدالت سخن گفته شود  ،عمر
ياد ميشود  ،اگر از قوت شخصيت و اداره سخن بميان آيد عمر ياد ميشود  ،اگر
از سياست و حرب و صلح سخن زده شود عمر ياد ميشود  ،اگر از فقهاء نام گرفته
شود حضرت عمر در مقدمۀ همه ياد ميشود .

تجربۀ جدید سیاسی برای انتخاب زعامت سیاسی
حضرت عمر قبل از وفات  ،بدنبال سوء قصدی که بر حيات اش صورت گرفت
متوجه آخرين مسئوليت خود شد و نخواست بعد از شهادتش امت اسالمی دچار
مشکالت در امور سياسی شوند وبرای عالج واقعه از جملۀ صحابه که لياقت
رهبری مسلمانان را داشتند چند تن را بصفت هيئتی برای مطالعه و تحقيق جهت
کانديد خليفه جديد انتخاب و برای هيئت صالحيت و وظيفۀ کانديد نمودن
يکی از صحابه را به زعامت امت داد  .حضرت عمر در خصوص انتخاب خليفه
قدم بقدم روش پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم را تعقيب و از سنت آنحضرت تجاوز
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نکرد و بنا ءا شخصی را به مقام خالفت از جانب خود کانديد نساخت  .أبو
جعفرمحمد بن جرير الطبری می نويسد که حضرت عمر در مورد انتخاب خليفه
بعد از خود گفت  :اگر أبو عبيده بن جراح حيات ميداشت او را کانديد مقام
خالفت می کردم زيرا حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم در حق او فرمودند که
أبو عبيده امين امت است و اگر سالم غالم آزاده شده ای أبی حذيفه زنده می بود
او را کانديدميکردم زيراحضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم در حق او فرمودند
که سالم خدا را بسيار دوست دارد  .عمر در جواب سؤالی که چرا عبداهلل پسر
خود را کانديد نميکند ؟ گفت  :از جملۀ اوالدۀ خطاب کفايت ميکند که تنها عمر
جواب مسئوليت مسلمانان را بدهد .

210

حضرت عمر در مورد انتخاب خليفه بعد از خود گفت که اگر شخصی را کانديد
مقام خالفت نمائيم از سياست حضرت ابوبکر و سنت او پيروی می کنم و اگر
کسی را کانديد نکنم از سياست و سنت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم پيروی
ميکنم مگر من اين امر ( يعنی انتخاب زعامت سياسی ) را به اراده ملت می
گذارم تا ملت به اراده آزاد و مشوره با يکديگر رئيس خود را انتخاب کنند .
عمرتجربه جديد را برای امت از خود بجا گذاشت که با سياست و تجربه عصر
نبوت و خالفت حضرت ابوبکر تفاوت داشت  .عمر برای انتخاب خليفه بعد از
خود امر به تشکيل کميتۀ نمود و وظيفه کميته را فقط معرفی شخصی برا ی
کانديد مقام خالفت دانست نه بيشتر از آن به معنی ديگر برای کميته اجازۀ
مداخله در سير انتخابات را نداد .
هئيت شش نفری که عمر رضی اهلل عنه برای تعيين خليفه بعد از خود انتخاب
نمود عبارت بودند از :
حضرات علی  ،عثمان  ،زبير  ،طلحه  ،سعد و عبدالرحمن رضی اهلل عنهم .
حضرت عمر برای هئيت دو مشوره داد  .اول  :در صورت ثوابديد اجازه دارند
حضرت عبداهلل بن عمر را نيز در جمع خود شامل سازند  ،مشروط براينکه وی
يعنی عبداهلل بن عمر اجازۀ کانديدشدن را بحيث خليفه نخواهد داشت  .دوم :
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هرکه سعی بر آن کندکه بدون تصديق و رضايت مردم خالفت را بدست گيرد ،
بايد سرش از تنش جدا شود .
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روش حضرت عمر در انتخاب رئيس دولت و تشکيل کميته يا مجلس برای نامزد
ساختن يکی از افراد ملت به زعامت کشور تجربۀ بی سابقه در تاريخ سياسی
جهان آنروز بود و عمر روش جديد را به مردم معرفی نمود  .دکتور طه حسين در
بحث خود در مورد نظام شوری برای انتخاب خالفت در عهد عمر می نويسد :
اگر چه همچو شوری برای اين مطلب ـــ انتخاب خليفه ـــ کافی شمرده نميشود
ولی مهم اينجاست که بار اول فکر شوری بدماغ عمر خطور کرده آنرا اصل مهمی
برای انتخاب خلفاء قرار داد و اين در ذات خود کار اندکی پنداشته نميشود و
فراموش نبايد کرد که عمر هنگامی نظام شوری را وضع نمود که زخم کاری به
پيکرش اصابت کرده هر آن هيبت مرگ تکانش ميداد و وقتی اين مفکوره
بدماغش خطور نمود حالتش به شخصی می ماند که در آخرين دقايق زندگی با
اينکه يک ضمير بيدار و دقيقی چون ضمير عمر داشته باشد و از خوف خدا و
محاکمۀ واپسين از ناحيۀ کار های کوچک و بزرگ ارتعاشی در اعضايش ديده
شود و باز همچو يک مفکوره در مغزش پيدا شود يعنی اين خيال زمانی
بدماغش پيوست که وی تدبير خود و اهل خود را در نظر داشت صورت مالقات
خود را با خدا فکر ميکرد که چطور با آن ذات روبرو شود در حاليکه هيچ چيز
بذمه اش از مال مسلمين نمانده باشد .
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حضرت عمر در آخرين لحظات حيات خود تجربۀ شوری را برای مسلمانان
آموخت و امت اسالم را به نظام شوری در انتخاب خليفه و زعامت اسالمی امر
کرد و از جانب ديگر بر نظام ميراثی قلم بطالن کشيد و اجازه نداد که پسرش
عبداهلل رضی اهلل عنه حتی در فکر کانديد شدن به مقام خالفت باشد با اينکه
حضرت عبداهلل مستحق مقام خالفت بود  .عمر از عدم کانديد شدن عبداهلل ترس
داشت تا نظام خالفت باساس انتخابات آزاد به نظام ميراثی تبديل نشود و مردم
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بخاطر اينکه عبداهلل پسر عمر است به او رای دهند  .متأسفانه کسانی که بعد از
عمر آمدند از سنت عمر از نظام شوری در انتخاب خليفه استفاده نکردند و سنت
عمر را در اين باب ناديده گرفتند که در نتيجۀ آن امت اسالم سالها در آتش فتنه
سوخت  .به هر حال تجربه سياسی عصر عمر و فقه عمر در نظام سياسی و
اقتصادی و تشريعی خصوصا فقه مصلحت که مهمترين فقه در نظام اداری
وسياسی کشور ميباشد بهترين ميراث و ثروت عظيم برای مسلمانان است و
بايد فقه مصلحت و فقه سياسی عمر را از جديدمورد بررسی و مطالعه قرار داد
و در حيات معاصر اسالمی از آن استفاده نمود .
ميتوان تجربۀ عصر حضرت عمر رضی اهلل عنه را به جملۀ ذيل خاتمه داد :قاعدۀ
اساسی که حضرت عمر نظام حکومت خود را بر آن استوار داشت اين بود که حتی
االمکان سيرت و خط مشی پيغمبر اسالم صلی اهلل عليه وسلم را قدم بقدم
تعقيب نمايد و از سيرت آنحضرت در مسائل سياسی و قانونی و اجتماعی خارج
نشود و اين يکی از راز های موفقيت دورۀ عمر رضی اهلل عنه در تاريخ اسالم
بحساب می آيد .
در مورد توطئه قتل عمر و نقش دستگاه های جاسوسی دولت فارس و روم و
يهودان در جای که به توطئه قتل حضرت عثمان اشاره می شود مختصرا
معلومات تقديم خواهد شد زيرا در توطئه قتل هر دو خليفه دشمنان اسالم و
خصوصا يهودان و پيروان ديانت زردشتی و مسيحيان روم دست داشتند .

تجربۀ های سیاسی و اقتصادی عصرحضرت عثمان بن عفان رضی
الله عنه
عثمان بن عفان بن أبی العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصی بن
کالب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب  ،قريشی  ،اموی  ،أبو عمرو و أبو عبداهلل
و أبو ليلی  .عثمان رضی اهلل عنه در سال ششم عام فيل و پنج سال بعد از والدت
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در طائف تولد و بدعوت ابوبکر صديق به رسالت
آنحضرت صلی اهلل عليه و سلم ايمان آورد.اويکبار به حبشه و بار دوم به يثرب (
مدينه منوره ) مهاجرت نمود  .در تاريخ اسالمی حضرت عثمان به ذالنورين (
صاحب دو نور) شهرت دارد  .لقب ذالنورين باين معنی که حضرت عثمان با دو
دختر حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم ازدواج نمودند  .خثيمة در فضائل
صحابه و ابن عساکر از علی بن أبی طالب روايت ميکنند که از حضرت علی
راجع به عثمان پرسيده شد جواب داد  :عثمان در المأل األعلی به ذالنورين ملقب
بود و هيچکس با دو دختر حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم بغير از عثمان
213

ازدواج نکرده .

در صفات خلقی و ادبی و ايمانی و تقوی حضرت عثمان رضی اهلل عنه در کتب
حديث و سير و مغازی و سيرت صحابه صفحاتی متعددی نوشته شده است .
عالمه عباس محمود العقاد کتاب بزرگ بنام ( عبقرية عثمان ) دارد  .بحث در
مورد صفات حضرت عثمان موضوع اين تحقيق نميباشد بآنهم در اين جا
بصورت بسيار مختصر بعضی صفات حضرت عثمان رضی اهلل عنه که در وقت
محاصره بودن اش از زبان خودش روايت شده است می آوريم زيرا از مطالعه آن
شخصيت حضرت عثمان را خوبتر می توان شناخت .
ابن عساکر از أبی ثور الفهمی استخراج ميکند که گفت  :در منزل حضرت عثمان
زمانيکه در محاصره بود داخل شدم برايم گفت  :من چهارمين شخصی هستم که
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به اسالم داخل شدم  ،قوای عسره ( جيش العسرة  ،يکی از غزوات رسول اهلل
صلی اهلل عليه وسلم ) را از دارائی خود مجهز ساختم  ،رسول اکرم صلی اهلل عليه
دختر خود را به نکاح من داد و زمانيکه او وفات نمود دختر دومی خود را به نکاح
من در آورد  ،آواز خوانی نکردم  ،دست راست خود را از زمانيکه به رسول اکر م
صلی اهلل عليه وسلم بيعت نمودم به فرج خود نگذاشتم  ،در هر روز جمعه يک
غالم را آزاد ساختم  ،در جاهليت و در اسالم زنا نکردم  ،دزدی در زمان جاهليت
و در اسالم نکردم  ،قرآن را در عهد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم جمع نمودم .

214

انتخاب حضرت عثمان به خالفت مسلمین
(  23ـــ  35هجری  644 /ــ  656ميالدی )
قبال اشاره شد که حضرت عمر رضی اهلل عنه قبل از وفات اش هيئت شش نفری
را برای بررسی و نامزد نمودن شخصی برای خالفت مسلمين تعيين نمود و برای
هئيت سه روز وقت تعيين نمود تا از بين خود يک تن را کانديد مقام خالفت
نمايند.
مؤرخين در مورد تعيين و تشکيل کميتۀ متشکل از شش نفر ( عثمان ،علی ،
طلحة بن عبيداهلل  ،الزبير بن العوام  ،سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف
رضی اهلل عنهم) برای يک وظيفۀ خيلی مهم در دولت انتقاداتی را متوجه
حضرت عمر رضی اهلل عنه می نمايند و می گويند که بايد عمر هئيت بزرگتری را
انتخاب ميکرد و در بين اعضای هئيت تعدادی از زعمای انصار را نيز درج می
نمود و همچنان برای پسر خود عبداهلل حق کانديدشدن را نيز می داد و نبايد او
را از حق سياسی و قانونی اش محروم می ساخت .

 . 214السيوطی نفس مرجع  ،صفحات  . ) 162 – 161مؤرخين بهترين صفت حضرت عثمان رضی
اهلل عنه را آن صفتی ميدانند که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم او را بآن ياد نمود ( صدق الحياء).
( عثمان ــ بن ــ عفان ) https://ur.wikipedia.org/و
( )www.hanifneman.blogfaو .alisabah.com

vaislamah.com/958.html
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تعيين هئيت از طرف حضرت عمر برای کانديد نمودن شخصی به مقام خالفت و
آن هم بسرعت  ،سبب آن کمی وقت برای خليفه بود زيرا حضرت عمر شديدا زخمی
بود و هر لحظه احتمال وفات او ميرفت و در تحت شرايط خاص و در حالت
اضطراری ممکن نبود حضرت عمر در مورد تعيين هئيت بزرگتر بيشتر از شش
نفر فکر و مطالعه می نمود و واليان و زعمای مهاجرين وانصار را در مورد آن
مشوره می کرد  .در حالت اضطراری امکان تعيين و اختيارهيئت بزرگ غير
ممکن ميباشد و اگر وقت کافی موجود می بود يقينا که عمر رضی اهلل عنه
اساس و روش متين و استوار را برای تعيين خالفت از خود بجا ميگذاشت .
تعيين و انتخاب هئيت برای کانديد مقام خالفت ابتکار جديد از جانب عمر
رضی اهلل عنه بود و اين کار عمر در آن مرحله از تاريخ اسالم يک تجربۀ جديد
سياسی به حساب ميآيد و مسلمانان در عصر اول اسالم اين تجربه را امتحان و
تجربه نمودند .
حضرت عمر در انتخاب خليفه نظام و سيستم گرفتن به رأی اکثريت را معرفی
نمود که در فرهنگ اسالم بنام ( اجماع ) ياد ميشود و هئيت را توصيه نمود که
بايد نتيجه رأی گيری باساس اجماع صورت بگيرد و اگر اکثريت مطلق که از نظر
عمر اجماع بود به شخصی رأی بدهد بايد از جانب ديگران حمايت و احترام شود
بدين ترتيب عمر رضی اهلل عنه حکومت کردن به رأی اکثريت را به مردم
آموخت 215.اين نوع انتخابات در فرهنگ سياسی امروز بنام حکومت اکثريت و
حق دادن اعتراض به اقليت ) ( MOJORITY RULE AND MINORITY RIGHT
ياد ميشود .
برای کاميابی و رسيدن به نتيجه ای کار هئيت مشورتی حضرت عمر رضی اهلل
عنه روش عجيب و تازه را بميان آورد که در عصر خود بی سابقه بود  .ابن سعد از
انس رضی اهلل عنه روايت ميکند که حضرت عمر قبل از يکساعت از وفات خود
به طلحه انصاری امر صادر نمود که بتعداد پنجاه نفر از انصار را بدروازۀ اطاقی
که هئيت مشورتی جلسه دارند مقرر کند و برای هيچکس حق داخل شدن را به
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اجتماع و جلسه ندهد و همچنان مدت سه روز برای هيئت مشورتی وقت داد تا
نتيجه کار خود را اعالن نمايند  216.تعين مدت معين و آنهم سه روز برای کانديد
نمودن يکی از مسلمين به خالفت اسالمی يکی از مهترين تجربه های سياسی
در دولت اسالم به حساب می آيد که عمر آنرا اساس گذاشت .
در بين اعضای هئيت شخصيت قوی حضرت عبدالرحمن بن عوف بود  .حضرت
عبدالرحمن بن عوف در اولين جلسه اعالن نمود که کانديد مقام خالفت نيست.
اعالن حضرت عبدالرحمن بن عوف سبب شد که مجلس او را بصفت سخنگو و
رئيس مجلس انتخاب کند و همه اعضاء به زعامت عبدالرحمن بن عوف در مورد
کانديد ساختن يک نفر به خالفت مسلمين اتفاق نمودند  .وظيفۀ حضرت
عبدالرحمن بن عوف اين بود تا در مورد کانديد نمودن شخصی به مقام خالفت
نظريات مردم را جمع آوری نمايد .حضرت عبدالرحمن بن عوف مدت سه روز و
سه شب از همه مردم ( زنان و مردان ) و حتی کسانيکه برای زيارت قبر رسول اهلل
صلی اهلل عليه وسلم به مدينه منوره آمده بودند راجع به کانديد و انتخاب خليفه
مشوره نمود و رأی مردم را جمع آوری نمود .در حقيقت کار عبدالرحمن بن عوف
يک سروی يا نظر خواهی در مورد نظريات مردم نسبت به علی کرم اهلل وجهه و
حضرت عثمان بود  .نظر خواهی حضرت عبدالرحمن بن عوف و سؤاالت اش از
م ردم در مورد حضرات علی و عثمان معنی آن اين بودکه هئيت دو کانديد را
برای مقام خالفت دارد و يا نسبت به دو شخص ميخواهد نظر خواهی کند .
حضرت عبدالرحمن بن عوف در مورد دو کانديد با تعدادی از مردم و بزرگان
صحابه و همچنان حضرت علی و عثمان نسبت بيکديگر شان مشوره نمود .
روايت است که حضرت عبدالرحمن بن عوف با حضرت عثمان جداگانه مالقات
نمود و برايش گفت  :اگر ترا بيعت نکنم  ،کدام شخص را به مقام خالفت مسلمين
مشوره ميدهيد ؟ حضرت عثمان جواب داد  :علی را به خالفت مسلمين مشوره
ميدهم  .سپس عين سؤال را در غياب عثمان رضی اهلل عنه از حضرت علی نمود
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و از علی پرسيد بالفرض اگر شما را انتخاب نکردم بفکر شما چه کسی را بايد
انتخاب کنم ؟ علی جواب داد  :عثمان را .
بعد از گرفتن رأی علی و عثمان رضی اهلل عنهما  ،حضرت عبدالرحمن حضرت
زبير را مالقات نمود و از او پرسيد  :اگر ترا به خالفت بيعت نکنم برايم کدام
شخص را به مقام خالفت مشوره ميدهيد ؟ جواب داد  :علی يا عثمان  .حضرت
عبدالرحمن بن عوف با سعد مشوره نمود  ،حضرت سعد کانديد نمودن عثمان
را مشوره داد  .بعد از مشوره با مردم وصحابه برای حضرت عبدالرحمن بن عوف
معلوم شد که اکثريت مردم به رسيدن عثمان به خالفت راضی هستند .

217

مشوره با مردم و بزرگان صحابه و زنان رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم أمهات
المؤمنين و باعلی و عثمان رضی اهلل عنهم نظريات و اراء عمومی نشان دهندۀ
آن بود که اکثريت مردم حضرت عثمان را برای کانديد به مقام خالفت نسبت به
ديگران ترجيح ميدهند  ،بدينترتيب  ،رأی به نفع حضرت عثمان اعالن شد .و
اولين شخصی که به حضرت عثمان بيعت نمود حضرت عبدالرحمن بن عوف بود
و بعد از او حضرت علی و صحابه و عامۀ مردم  .در بيعت مردم به حضرت عثمان
به خالفت مؤرخين باين عقيده اند که بار اول در تاريخ رأی گيری در نظام سياسی
اسالم اتفاق کامل به انتخاب حضرت عثمان صورت گرفت و حتی يک شخص
نيز به دادن رأی به حضرت عثمان مخالفت نکرد  .امام احمد می گويد  ( :و لم
تجتمع األمة علی بيعة أحد کما اجتمعت علی بيعة عثمان ) امت در بيعت هيچ
کس اجماع نکردکه در بيعت عثمان کرد به معنی ديگر در انتخاب عثمان
مخالف واحد وجود نداشت  .ابن سعد و الحاکم از عبداهلل بن مسعود رضی اهلل
عنه در بيعت مردم از عثمان رضی اهلل عنه اجماع را نقل ميکنند يعنی اجماع
218

امت در دادن رأی به عثمان بود .
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در مورد بيعت حضرت علی کرم اهلل وجهه به حضرت عثمان دو نظريه موجود
است اول اينکه حضرت علی در رديف سائر بيعت کنندگان بدون تردد بيعت نمود
 .دوم اينکه حضرت علی در بيعت نمودن از خود ترددی نشان داد تا اينکه حضرت
عبدالرحمن بن عوف بوی خطاب کرد وگفت  :از نفس خود متابعت و پيروی مکن
و خويشتن را ملزم مساز  .آنوقت علی پيش آمده بيعت نمود  .دکتور طه حسين
در تحقيق خود بنام (الفتن ة الکبری) هر دو نظريه را بررسی نموده باين نتيجه
رسيده که حضرت علی هيچ ترددی درين زمينه نداشت و علی پيش از همه به
نفس خويش احترام داشته بعهد خود وفا کرده بود و هرگز به چنين يک تنبيه
ضرورت نداشت چنانچه سيرت واخالق پسنديده اش نمايندۀ کردار تمامی
اعمالش ميباشد .
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از مطالعات و تحقيقات که دکتور طه حسين از منابع معتبر اسالمی داشت باين
نتيجه ميرسيم که حضرت علی کرم اهلل وجهه بدون تردد به سيدنا عثمان بيعت
نمود و حضرت علی هميشه در صف جماعت بود و از اجماع مسلمين حتی در
وقت شدت که منجر به شهادت اش گرديد خارج نشد و آنچه بعضی در مورد عدم
بيعت حضرت علی به ابوبکر و عمر و عثمان رضی اهلل عنهم می نويسند عاری از
حقيقت تاريخی است.
بعد از مشوره و جمع آوری نظريات مردم در مورد کانديد شدن حضرت عثمان به
خالفت  ،موعد و زمان رأی گيری و بيعت به خليفۀ جديد که نظر به امر حضرت
عمر سه روز تعيين شده بود اعالن گرديد و حضرت عبدالرحمن حضرت عثمان
را به مقام خالفت کانديد و اعالن نمود و خودش اولين شخصی است که به
عثمان بيعت می نمايد و بدين ترتيب همه حاضرين از صحابه و عامۀ مردم به
حضرت عثمان بيعت بيعت کردند  .بعد از بيعت أهل مدينه  ،ساکنان سائر
مناطق و واليت اسالمی نيز به حضرت عثمان بيعت نمودند .
در بيعت عامۀ مردم به حضرت عثمان مؤرخين هيچ نوع اختالف را بين رأی
دهندگان نقل نمی کنند ليکن در بيعت بعضی از شخصيات های معروف اقوالی
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نقل شده است باين که بعضی از بزرگان با اينکه به حضرت عثمان بعيت کردند
اما انتقاداتی را نيز نسبت به عثمان بن عفان داشتندمثال المقداد بن األسود از
جمله کسانی بود که انتقادات را متوجه حضرت عثمان داشت  .منتقدين حضرت
عثمان به خاطر حفظ وحدت مسلمين و عدم نشر نفاق در جامعه اسالمی به
خليفه جديد بيعت نمودند و نخواستندانتقادات شان سبب از بين رفتن وحدت
مسلمانان شود .
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اولین بیانیه سیاسی حضرت عثمان رضی الله عنه بعد از بیعت
حضرت عثمان رضی اهلل عنه بعد از تولی خالفت مردم را مخاطب ساخت و آغاز
کار خود را با کلمات بسيار مؤجز به مردم اين طور بيان نمود  ( :بار سنگين
خالفت بر من گذاشته شده است  ،و من اين با را برداشته ام  .از سنت پيروی و با
بدعت مخالفت دارم  .بدرستی بدانيد که من پس از پيروی از قرآن و سنت  ،پابند
به سه اصل ميباشم :
اول  :از روش و فيصله های حضرت ابوبکر و عمر رضی اهلل عنهما در امور دولت
پيروی می نمائيم و آنچه اين دو خليفه در شئون دولت تصاميم گرفته بودند آنرا
عملی می سازم .
دوم  :در بارۀ تصاميم و فيصله های که شما بر اساس شورا در ميان خود اتخاذ
می کنيد  ،شيوۀ مردمان نيک را اختيار خواهم کرد .
اصل سوم اين خواهد بود که من بر شما دست بلند نخواهم کرد  ،مگر به کيفری
که شما بر اساس قانون سزاوار آن باشيد .
حضرت عثمان خط مش حکومت خود را به عبارات بسيار کوتاه و ساده بيان
نمود  .با اينکه خليفه سياست دولت خود را به عبارات بسيار ساده و فشرده به
مردم ابالغ نمود  .کلمات و جمالت و عبارات که خليفه در سخنان خود از آن
استفاده نمود قابل بحث و تحقيق بيشتر است و مهمترين نقاط درسخنان
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حضرت عثمان رضی اهلل عنه را ميتوانيم اين طور خالصه نمود و به اين نتيجه
بيرون شد :


خالفت مسئوليت است نه امتياز و باريست که بر خليفه از طرف مردم
گذاشته ميشود بدين کلمات حضرت عثمان رضی اهلل عنه اصل مسئوليت
را به مردم فهماند  .حضرت عثمان خالفت را مسئوليت معرفی کرد و مردم
را متوجه ساخت که خالفت او امتداد عهد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم و
حضرات ابوبکر وعمر رضی اهلل عنهما است .



حضرت عثمان در حکومت خود پيروی از سنت را بعد از قرآن معرفی نمود
و عليه بدعت به اشکال متفاوت آن مبارزه را اعالن نمود  .شريعت در نزد
حضرت عثمان قرآن و سنت بود ليکن در پهلوی قرآن و سنت خليفه اجماع را
نيز معرفی نمود و فرمود تصاميمی که شما بر آنها اتفاق نظر داريد به آنها
پابند خواهم بود يعنی اجماع را بعد از قرآن وسنت در حکومت خود مصدر
قانون شناخت  ( .اجماع آنرا ميگويند که در يک امر يا يک قضيه البته در
باب قوانين و تصاميم هيچکس مخالف آن نباشد )  .بدين ترتيب حضرت
عثمان در تدوين قوانين در پهلوی قرآن و سنت اجماع امت را نيز مصدر مهم
شناخت خليفه وعده داد که اراء و نظريات مفيد مردم را احترام و به آن عمل
خواهد کرد.



خليفه تطبيق قانون را از اوليات کار خود معرفی کرد و مسلمانان را متوجه
وظايف و مسئوليت های شان ساخت و مردم را از تعدی و تجاوز بر حقوق
مسلمانان و غير مسلمانان منع نمود وتطبيق قانون را بصورت عادالنه بين
مردم وعده داد و فرمود که اگر کاری خالف شريعت را انجام داديد بر
اساس قانون سزاوار آن باشيد  .يعنی قانون را در مورد کار هايی خالف
قانون تطبيق می سازم .

حضرت عثمان رضی اهلل عنه بعد از تولی خالفت و شرح سياست های خود به
مردم مدينه و به مردم واليات اسالمی و کشور هايی همسايه از طرز اداره و
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سياست های اقتصادی و روابط همجواری و زيست مسالمت آميز و رابطه بين
مسلمانان و مسلمانان و مسلمانان و غير مسلمانان معلومات و توضيحات داد.
تاريخ اسالمی اصل مضمون فرمان ها و پيامهای دوران خالفت حضرت عثمان
را به امانت حفظ نمود  .البته برای شناخت از شخصيت خليفه و سياستهای او
الزم است فرمان ها و نامه هايی او را بدقت مورد مطالعه قرار داد و در روشنی
آنها ميتوان شناخت بيشتر از خليفه و سياست حکومت او داشت و همچنان از
مطالعه نامه هايی خليفه ميتوان عصر او را بررسی دقيق کرد و از تجربه هايی آن
استفاده نمود و در نهايت حکم عادالنه در مورد حکومتداری او نمود .
طبری در واقعات سال  24هجری می نگارد که حضرت عثمان فرمان های
بمضمون ذيل به واليات اسالمی فرستاد :
( رؤسای قوم حيثيت راعی را دارند و نبايد حيثيت جبات ـــ يعنی رؤسائی که
محض برای راحت خود و پر ساختن خزانه دولت کار ميکنند ـــ را بگيرند  ،مردان
پيشين اين ملت غم خواران و خدمتگاران قوم بودند نه جبات  ،امروز خوف آن
ميرود که عنقريب أئمه شما مقام راعی را عوض نموده به جبات تبديل شوند
خوف آن رسيد ه که حياء  ،امانت و وفا ازين ملت رخت بسته جای آنرا بی شرمی
 ،خيانت و غدر خواهد گرفت  .ملتفت باشيد که در حين وارسی از امور مسلمين
کوچکترين انحرافی از شما ديده نشود  ،حقوق شانرا بدون کم و کاست رسانده
آنچه برايشان تحميل شده بستانيد  ،راجع باهل ذمه نيز از جادۀ لطف و انصاف
خارج نشده طبق مقررات با آنها معاملۀ نيکو کنيد  ،در حصۀ دشمنانيکه بر آنها
چيره ميشويد جانب وفا را مراعی داريد ) .
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سیاست اقتصادی حضرت عثمان رضی الله عنه
در فرمان دومی حضرت عثمان اساسات اوليه سياست اقتصادی خود را به
واليان وحکام مناطق اينطور بيان می کند :

 . 221دکتور طه حسين « آشوب بزرگ » ص 116 – 115

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

پس شايسته اين است که ائمه وحکام از آن راهی بخدا تقرب جويند که خدا آنرا
دوست دارد  ،يعنی آنچه حق است بستانند و اضافه ستانی را روا ندارد  .در
تأديه حق نيز نبايد کم و کاست را مجاز شمارند پس در ينصورت وظيفۀ اولی
آنها اين است که در عايدات و مصارفات بمقتضای امانت و راستکاری قيام
نموده و آنچه فاضل آيند بدون کم و کاست بخزانۀ دولت تحويل دهند تا در
مصالح عامه بدرد دولت دوا گردد  .باين معنی که هر آنچه بعد از مصارف باقی
می ماند به خزانه مرکزی دولت فرستاده شود تا در آنجا حفظ شده در مصالح
عمومی ملت مصرف شود  .سياست اقتصادی حضرت عثمان را ميتوان سياست
ال مرکزی ناميدبه اين معنی که جمع ماليات و عوايد هر واليت اوال برای اکتفاء
ذاتی مردم و رفاهيت مردم و بناء و تعمير داخل واليت به مصرف برسد و اگر از
مصارف چيزی باقی ماند آنرا به خزانۀ مرکزی يا بانک مرکزی دولت در مدينه
تحويل نمايند تا دولت از آن در بودجۀ خود استفاده کند .
سياستهای اقتصادی حضرت عثمان نسبت به سياستهای اقتصادی عصرعمر
تا اندازۀ تفاوت داشت  .حضرت عمر نمی خواست حکام پولدار شوندبه عبارت
ديگر با سرمايه شدن والی ها و حکام مناطق مخالفت شديد داشت  .از نظر
عمرثروتمندشدن بی حساب و زياد يک طبقه خصوصا طبقۀ حاکمه سبب جدائی
و فاصله بين حکام و ملت را بوجود می آورد .عمر رضی اهلل عنه برای جلوگيری
از پولدار شدن واليان و حکام و برای محدود ساختن سرمايه مامورين عاليرتبه
دولت باندازه ضرورت يک والی و مامور معاش تعيين ميکرد .برخالف پالن
حضرت عمر سيدنا عثمان در اولين پالن اصالحات اقتصادی خودمعاشات
مامورين دولت بشمول واليان را صد در صد باال برد  .خليفه ميخواست برای
مردم و خصوصا مامورين دولت وانمود نمايد که وی بر مردم فراخی نموده سطح
زندگی شان را بلند می برد .
حضرت عثمان قدم باالتر برداشته از تمام واليات دعوت بعمل آورد تا
نمايندگان خود را تعيين و به مرکز خالفت بفرستند تا معاش و بخشش بآنها
ارزانی گردد  .در ماه رمضان حضرت عثمان برای مردم گفت که برای افطار و
شام خويش آنچه الزم و ضروری پندارد حسب دلخواه خود تهيه کنند  .از
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نظرحضرت عثمان توزيع پول نقد برای مردم و ثروتمند شدن انسان باعث عزت
و کرامت او می شود و مردم در داشتن پول نقد ميتوانند طبق ميل و خواهش
خود آنرا صرف نمايند و در راه خير نفقه کنند .
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با گذشت مدت کوتاه خليفه

عالوه بر معاش مکافات و بخشش برای عموم مردم و بزرگان صحابه ارزانی
نمود  .در نتيجه سياست جديد اقتصادی  ،طبقۀ جديد ثروتمندو سرمايه دار
تشکيل شدطبقۀ که در عصر حضرت رسول صلی اهلل عليه وسلم و حضرت
ابوبکر و عمر نبود .
در بلند بردن سويه اقتصادی مردم و تعمير کشورحضرت عثمان رضی اهلل عنه
سياست قرضه ای بدون مفاد را روی دست گرفت و برای مردم بطور عموم و
صحابه بطور خاص اجازه داد تا از بيت المال ( خزانه دولت يا بانک مرکزی )
برای امور ساختمانی  ،تجارت  ،صناعت و اصالح اراضی قرضه دريافت کنند.
در نتيجه اين روش اقتصادی که در عصر خود سابقه نداشت  ،طبقۀ
جديدسرماي ه دار روی کار آمد  .همچنان حضرت عثمان برای گروهی که قادر به
اصالح زمين های غير قابل استفاده باشند اجازه داد تا زمين های غير مزروعه
را آباد و زراعتی بسازند وبعد از اصالح و آبادی آن از جملۀ ممتلکات شان
شناخته می شود  .حضرت عثمان در اين مورد ميگفت  :رسول اکرم صلی اهلل عليه
وسلم فرموده  :هر کس زمين غير زراعتی يا غير استفاده را آباد کند ملک او می
شود  .سياست اصالح اراضی غير مزروعه نتيجه آن ازدياد مواد غذائی بود .
اصالح اراضی غير مزروعه سبب بوجود آمدن طبقۀ مالک زمين شد و اين طبقه
در انکشاف اقتصاد دولت سهم فعال را بازی نمودند  .سياست اصالح زراعتی
و تشکيل مزارع سر شار سبب شد تا مردم در نزديکی يکديگر اقامت داشته
باشند و اين روش کمک نمود تا مسلمانان از نژاد های متفاوت و مختلف در
يک منطقه جمع و سکونت نمايند و از کلتور و ثقافت يکديگر استفاده نمايند
و در ضمن بين مسلمانان از زبان های متفاوت و نژاد های مختلف نزديکی آمد و
مسلمانان با يکديگر آشنائی بيشتر يافتند و از فرهنگ های مختلف استفاده
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نمودند و يکی از مهمترين نتيجه اين روش و سياست بلند رفتن سويه فرهنگ
اسالمی و ارتقاء علمی در جامعه بود .
طبری در واقعات سال  30هجری در مورد سياست اقتصادی خليفه سوم می
نويسدکه حضرت عثمان فرمان صادر نمود که هر کس از رعايای دولت بخواهد
زمين و خانه های خود را بفروشد و يا با زمين و خانه ها در واليات ديگر متبادله
سازد دولت برای شان در عملی ساختن اين امر کمک ميکند  .نتائج مهم اين
سياست را شيخ مؤرخين طبری می گويد :اين اقدام وسيله شد تا عدد ساکنان
در يک محله و منطقه کاهش يابد  .از جانب ديگر سياست تمليک و تبادله
ممتلکات بين واليات و اقاليم از هجرت اعراب و قبائل کوچی جلوگيری نمود
و از طرفی هم کسانيکه طبق فيصله مذکور زمين های حجاز را مالک شده بودند
در اندک وقت برای استثمار يا استفاده گرفتن و اصالح اراضی خويش بطبقۀ
کارگر ضرورت شديد حساس کردند و تعدادی از کارگران و دهقانان به منطقۀ
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حجاز نقل مکان نمودند .

تطبيق اين سياست حضرت عثمان در جلوگيری از زيادت نفوس در يک شهر
کمک کرد و اين روش يکی از بهترين سياستهای عصر خلفای راشدين در توزيع
سکان بحساب می آيد وهمچنان سياست حضرت عثمان در اصالح اراضی غير
مزروعه و انتقال دهقانان و کوچی ها به مناطق جديد زراعتی اسباب هجرت
دستجمعی را بوجود آورد و در نتيجه آن شهر های جديد بناء يافت و شهر های
بزرگ از کثرت و ازدياد نفوس تا اندازه خالص شد .
حضرت عثمان در روز های اول خالفت خود از سياست های اقتصادی حضرت
عمر فاصله گرفت و سياست جديد اقتصادی را نظر به واقعيتهای های روز و
احتياجات مردم و ضروريات دولت به ملت معرفی و عملی نمود که در نتيجه آن
در وضعيت اقتصادی مردم و دولت تغييرات مثبت پيش شد و اقتصاد ملی
رشد بيشتر نمود .
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آغاز سال  30هجری قمری يعنی پنج سال اول حکومت حضرت عثمان را علمای
تاريخ بنام سال های انقالب اقتصادی در دولت اسالمی ياد کرده اند .انقالب
اقتصادی از سال  30تا  35هجری دوام کرد  .انقالب اقتصادی عصر حضرت
عثمان در حاليکه سبب بلند رفتن سويه اقتصادی جامعه اسالمی شد بعضی
مشکالت سياسی و اجتماعی را نيز همراه بود و اسباب عدم رضايت عامه مردم
را آماده ساخت و طبقات عامه مقابل ثروتمندان جديدحقد وحسد کردند و
جدائی و فاصله بين طبقات ملت بوجود آمد و گروهی از مخالفين دولت از
سياستهای اقتصادی خليفه استفاده نموده مردم و خصوصا طبقات متوسط و
غريب را عليه دولت و خليفه تحريک نمودند که يکی از نتائج آن سقوط خالفت
حضرت عثمان و شهادت او بود .
سياست اقتصادی خليفه سوم را گروهی از مسلمانان نقد شديد نمودند و در نقد
خود ادعا داشتندکه خليف ه وعده داده بود که از سنت حضرات ابوبکر و عمر در
مسائل دولتی دوری نميکند اما بعد وقت قصير از سياستهای اقتصادی هر دو
خليفه عدول کرد  .در مسائل سياسی  ،اقتصادی و اجتماعی طبيعت و طرز تفکر
و دانش و تجربه های شخص نقش مهم را بازی ميکند  ،حضرت عثمان شخص
سخاوتمن د و دست باز در جامعه عرب حتی قبل از اسالم و بعد از آن بود و طبع
کريم داشت ،سخاوت و کرم او سبب شد که در سياست های اقتصادی خود از
روش اقتصادی عمر تعقيب نکند  .حضرت عثمان يک تاجر موفق بود و فکر
تجارتی داشت واز فکر اقتصاد آزاد جانبداری می کرد و ضمنا تغييراتی که در
جامعه اسالمی پيش شده بود از نظر او قابل بررسی بود  .روش وسياستهای
اقتصادی حضرت عثمان با اينکه به مخالفت های بعضی از صحابه مواجه
گرديد ليکن يکی از ضروريات مهم اجتماعی و اقتصادی عصر بود و نتائج مهم
اقتصادی را نيز همراه داشت .
مردم از طبقات متفاوت و مختلف از سياستهای اقتصادی حضرت عثمان در
اول مرحله حکومت اوجانبداری کردند و جای شک نيست که مرحلۀ اول حکومت
حضرت عثمان مرحله آرام و مورد اطمينان و رضايت مردم بود .اما سياست های
اقتصادی طويل المدت حضرت عثمان اسباب نا رضايتی عدۀ از افراد ملت را
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بار آورد زيرا آهسته آهسته فاصله بين طبقۀ جديد ثروتمندان و سرمايه داران و
عموم ملت بوجود آمد و ضمنا تقوی اقتصادی عصر عمر آهسته آهسته فراموش
طبقۀ ثروتمند شد  .در اين جا الزم ديده ميشود تا اسباب عدم رضايت بعضی
مردم را از سياستهای اقتصادی حضرت عثمان قدری بيشتر تحقيق و بررسی
نمود زيرا اصالحات اقتصادی خليفه يکی از اسباب فتنه بزرگ بود .
حضرت عثمان نظر به شرايط زمان و مکان وتغيراتی که در حالت اجتماعی و
روش زندگی مردم در نتيجه ای فتوحات و توسعه دولت اسالمی پيش شده بود
برنامه های اقتصادی خود را عملی نمود و از سياستهای اقتصادی زمان ما قبل
خود مسافه گرفت زيرا از نظر حضرت عثمان مسائل اقتصادی در هر عصر نسبت
به عصر ما قبل خود تفاوت می کند و سياست جديد و برنامه های جديد را
ميخواهد  .از نظر خليفه امور دولت ضرورت و احتياج به اجتهادات دارد و آنچه
در اسالم ثابت نيست قابل تغير است و ولی امر مسلمين بايد برای مصلحت
جامعه اجتهاد نمايد بر عکس مسائل اقتصادی حضرت عثمان از توصيه های
حضرت عمر در نظام اداری تا اندازۀ زياد احترام و در تطبيق عملی آن کوشيد .
حضرت عمر برای جانشين خود توصيه نموده بودکه در تغير واليان و مامورين
دولت از عجله کار نگيرد تا نظام اداری از حرکت باز نماند و دشمنان اسالم
مشکالت را در سرحدات دولت اسالم بوجودنياورند  .حضرت عثمان توصيه
های حضرت عمر را عملی نمود و مامورين عاليرتبه و واليان را تا ختم سال اول
خالفت خود تغيير نداد .

تجربه های سیاسی حضرت عثمان رضی الله عنه
حضرت عثمان رضی اهلل عنه در دوران خالفت خود به مشکالت زياد سياسی و
اجتماعی و اقتصادی مواجه شد  ،مشکالتی که از خليفه و ارکان عالی دولت
حل فوری ميخواست  .حضرت عثمان با فهم و دانش و تقوی که داشت قادر شد
تا بعضی از مشکالت را بصورت صحيح وبسيار مناسب و خوب حل و فصل
نمايد و چرخ دولت را از توقف و حرکت باز داشته باشد  .از مطالعۀ وثائق
تاريخی و بررسی کتب تاريخ و نوشته های مؤرخين که در عصر حضرت عثمان
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زندگی داشتند و واقعات عصر اورا بررسی و به امانت ثبت صفحات تاريخ
نموده اند ميتوانيم سياست و روش حضرت عثمان را در حل مشکالت تحقيق
نمائيم  .جای شک نيست که تجربه هايی عصر حضرت عثمان در تاريخ اهميت
فوق العاده را دارد و از مطالعه آن شخصيت خليفه و عصر او را ميتوانيم صحيح
درک نمود و از تجربه های آن در زندگی سياسی معاصر استفاده نمود  .در اين
مبحث به مهترين واقعات سياسی و اقتصادی و تغييرات اجتماعی و روابط
دولت اسالمی با همسايه ها اشاره می شود :
اول  :اولين مشکل که حضرت عثمان در آغاز خالفت خود به آن روبرو و مواجه
شد ،موضوع عبيداهلل بن عمر بن الخطاب بود .عبيداهلل بعد از شهادت حضرت
عمر رضی اهلل عنه بدون توجه و احترام به قانون قاتلين پدر خود را به قتل
رسانيد  .آنانکه عبيداهلل ايشان را به جرم قتل پدر به قتل رسانيد عبارت بودند
از  :هرمزان  ،جفينه و دختر ابولؤلؤ و روايات تاريخی است که ابولؤلؤ بعد از
شهادت حضرت عمر خودکشی نمود .
عبيداهلل بن عمر قاتلين پدر خود را قبل از بيعت مردم به خليفۀ جديديعنی قبل
از انتقال قدرت بصفت رسمی به حضرت عثمان به قتل رسانيد  .رئيس مؤقت
دولت يا سرپرست دولت تا تعيين خليفه ای جديد حضرت صهيب بود نامبرده
امر به زندانی ساختن عبيداهلل داد و امر کرد عبيداهلل در زندان باشد تا در حق او
خليفه ای جديد تصميم گيرد .
حضرت عثمان بعد از بيعت مردم و رسيدن به خالفت مسلمين اولين قضيه ای
که بايد در مورد آن تصميم می گرفت و در مورد آن فيصله صادر می نمود قضيه
عبيداهلل بود  .موضوع عبيداهلل يکی از مهمترين و جنجال ترين قضيه بود که از
خليفه حل فوری وعاجل می خواست و الزم بود بصورت فوری و عاجل در مورد
آن تصميم گرفته شود  .حضرت عثمان در مورد قضيه عبيداهلل با مشاورين دولت
مشوره نمود .مشاورين دولت دو نظريه را به خليفه پيشنهاد کردند .
گروه از أهل شورا که حضرت علی کرم اهلل وجهه يکی از اعضای آن بود  ،به خليفه
مشوره دادند تا عبيداهلل در بدل خون مقتولين قصاص شود به دليل اينکه
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عبيداهلل به حدود خداوند احترام نگذاشت و کاری که بايد توسط محکمه و
دولت اجرا ميشد آنرا انجام داد .
گروه ديگر از مشاورين بشمول اکثر مسلمين نظر داشتندکه ديروز عمر به قتل
رسيد و امروز پسرش کشته شود صحيح نيست و نتيجۀ غير مطلوب را خواهد
داشت  .تعدادی از محققين باين عقيده اندکه عمرو بن العاص راجع به قضيه
عبيداهلل بن عمر به عثمان چنين مشوره داد  :خداوند ازگير و دار اين قضيه شما
را نجات داد و عفو نمود  .آنچه شدنی بود شد در حاليکه شما بر مسلمانان کدام
قدرتی نداشتيد (يعنی اين واقعه در زمانی واقع شد که شما خليفه نبوديد )  .به
اين معنی که واقعه قبل از رسيدن حضرت عثمان به خالفت صورت گرفته بود و
خليفه در موردآن مسئوليت قانونی ندارد ليکن از نظر عثمان رضی اهلل عنه
تعقيب موضوع يک مسئوليت قانونی و اخالقی بود .
اکثر مؤرخين برين عقيده اند که حضرت عثمان اظهار داشت من ولی هرمزان و
ولی کسانی هستم که توسط عبيداهلل به قتل رسيده اند بناء من نامبرده ( عبيده
اهلل بن عمر ) را عفو کردم و حاضرم ديت ( خون بها) مقتولين را از دارائی
شخصی خود بپردازم و همين مطلب اخير ( عفو کردن و دادن ديت به ورثه ای
مقتولين ) را ميتوان در مورد کرکتر و سجيۀ عثمان تصديق نمود چه لزوم
نداشت که نامبرده دورۀ خالفت خويش را بريختن خون فرزند چنان يک خليفۀ
نامدار افتتاح و آغاز نمايد و نيز مصلحت نه پنداشت که خون يک نفر مسلمان
و دو نفر ذمی را هدر و ناچيز بشمارد  .لذا صالح درين ديد که ديت مقتولين را
از پول شخصی خود به بيت المال مسلمين بپردازد و از خون عبيداهلل حمايت
کند.

224

محققينی که قضيه عبيداهلل را بررسی کردند و تا هنوز می کنند  ،قضيه را تنها
ازناحيه سياسی آن مورد مطالعه و بحث قرار داده ناحيه قانونی و حقوقی و دينی
آنرا اهميت فوق العاده نمی دهند .

 . 224طه حسين  ،مرجع سابق  ،صفحات  111 – 110 – 109و همچنان ديده شود  :خالد محمد
خالد « خلفاء الرسول » ص 327
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حل و فصل قضيه عبيداهلل بن عمر در عصر و زمان خود يکی از بهترين فيصله
های سياسی خليفه اسالم حضرت عثمان رضی اهلل عنه بود  .خليفه نخواست
خالفت خود را بريختن خون شخصيتی آغاز کندکه همه مسلمانان او را دوست
دارند  .هرمزان جديداالسالم و دو قاتل ديگر حضرت عمر از أهل ذمه بودند  .از
جانب ديگر خليفه ميدانست که در نتيجۀ قصاص عبيداهلل آل خطاب و تمام
قريش آزرده شده و عليه دولت قيام می نمايند  .از جانب ديگر اگر خليفه ،
عبيداهلل را بدون پرداخت ديت عفو ميکرد خون آن سه مقتولين بدون حساب می
ماند ک ه بيطرفی و عدم توجه خليفه که ولی امر مسلمين و غير مسلمين بود
شمرده ميشد ونتائج خاطر ناک را در قبال خود در جامعه و روابط بين دولت و
ملت داشت .
از نظرخليفه و تعدادی از مشاورين و اکثر مسلمين قضيه عبيداهلل بن عمر ،
تنها يک قضيه سياسی نبود بلکه قضيه ای دينی و قانونی نيز بود و الزم بود در
روشنی احکام اسالمی معالجه می شد  .در شريعت اسالمی امام حق دارد که
جنايت و جرم کسی را ببخشد و عفو کند ولی مشروط بر اينکه در نتيجه عفو و
بخشش حدی از حدود دين ملغی نشود  .حضرت عثمان رضی اهلل عنه نه تنها امام
و زعيم سياسی مسلمين بود بلکه يکی ازمجتهدين عالی مقام در دين اهلل در
عصر خود نيز بود و امام و رئيس دولت اگر از طبقۀ مجتهدين باشد حق اجتهاد
را نيز دارد و اجتهادات امام اگراز طبقۀ مجتهدين باشد در نظام سياسی اسالم
قانون ميباشد  .حضرت عثمان رضی اهلل عنه بصفت زعيم سياسی در دولت
اسالمی عبيداهلل را عفو و درمقابل عفو او ديت مقتولين را از اموال خود
پرداخت  .از قضيه عبيداهلل بن عمر وموقف حضرت عثمان از آن مخالفين
حکومت و خليفه استفاده های بزرگ سياسی را نمودند و در اولين قضيه و روش
حل آن خليفه را متهم به حمايت از پسر عمر و عدم تطبيق قانون نمودند بستن
اين اتهام به خليفه در حيات سياسی عثمان رضی اهلل عنه اثرات منفی را بجا
گذاشت .
دوم  :در عهد خالفت حضرت عثمان رضی اهلل عنه اختالفات سياسی در جامعه
اسالمی بوجود آمد  .اختالفات سياسی در آغاز يا در مرحله اولش در دائره
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کوچک بود ليکن بسرعت دائره اختالفات توسعه يافت و در بسا اوقات
اختالفات زبانی و علمی به فتنه و فساد مبدل گرديد  .در عهد خالفت حضرت
ابوبکر و عمر رضی اهلل عنهما نيز اختالفات در بين مسلمانان وجود داشت و
اختالف نظر در نزد مسلمانان يک امر طبيعی بود ليکن فرق و تفاوت بين عهد
اب وبکر و عمر و حضرت عثمان در آن بود که اختالفات در عهد خليفۀ اول و دوم
در بين علماء در مسائل اجتهادی بود يعنی در مسائل فقهی بود و از جانب ديگر
شخصيت قوی حضرات ابوبکر و عمر اجازه نمی داد که اختالفات فکری به فتنه
و فساد تبديل شود .
يکی از مهمترين نتائج اختالفات فکری در جامعه اسالمی و بين مسلمانان در
عصر حضرت عثمان تشکيل مذاهب سياسی بود که به اصطالح امروز تشکيل
احزاب سياسی است  .اسباب اختالفات سياسی و نشر فتنه و جدائی بين افراد
ملت در عهد حضرت عثمان رضی اهلل عنه زياد است که ميتوان مهمترين آنرا
بصورت خالصه ذيال ذکر نمود :
 .1جا بجا شدن صحابه به اطراف و اکناف دولت اسالمی  :حضرت عثمان در
خطبۀ اول خود بعد از گرفتن بيعت اعالن نمود که از سياست خليفۀ اول و
دوم پيروی مطلق ميکند و سنت هر دو خليفه را از مهمترين نقاط خط مش
سياست دولت خود معرفی نمود ليکن در عمل از سياست خليفه دوم
حضرت عمر فاروق رضی اهلل عنه نظر به شرايط خاص و تغيراتی که در
جامعه اسالمی پيش شده بود صرف نظر نمود و برای اصحاب رسول اکرم
صلی اهلل عليه وسلم اجازه داد تا مدينه دارالخالفت را ترک گويند و به هر
جا که ميخواهند اقامت اختيار نمايند  .سياست حضرت عمر در قبال
صحابه آن بود که نبايد صحابه از مرکز خالفت دور اقامت اختيار نمايند تا
دولت مرکزی از مشوره های شان بی بهره نشود و همچنان حضرت عمر خوف
داشت که فتنه انگيزان و کسانيکه تازه مسلمان شده اند بدور صحابی جمع
نشده اسباب فتنه را در دولت اسالمی آماده نگردد  .حوادث و واقعات عصر
حضرت عثمان بهترين اثبات از سياست حکيمانه حضرت عمر به حساب
ميآيد و از آنچه که حضرت عمر ترس داشت واقع شد و از جانب ديگر بين
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شخصيت حضرت عمر و حضرت عثمان تفاوتهای زيادی وجود داشت ،
حضرت عمر شخص با انضباط و با دسپلين بود و در مقابل فتنه و فساد از
هر منبع که ميبود سکوت نمی کرد در حاليکه حضرت عثمان رضی اهلل عنه
شخص حليم و با صبر بود و در اداره دولت از شدت کار نمی گرفت و از فکر
سياسی عمر رضی اهلل عنه « شدت در حالت ضرورت و عفو در حالت
ضرورت » تعقيب نمی کرد و در تمام حالت از ترحم و مهربانی کار ميگرفت
و اين طبيعت وخاصيت بشری او بود که نبايد عيب در زندگی حضرت
عثمان حساب شود و هر انسان دارای شخصيت خاص و مستقل است.
 .2اقامت و زندگی صحابه در واليات مختلف اسالمی دور از مدينه و با مردم
غير عرب و دارای ثقافت و طرز تفکر متفاوت که در بسياری از موارد با
عرب های جزيره العرب تفاوتهای زيادی داشتند سبب شد که نقد از
حکومت و خليفه از دائره کوچک صحابه که در مرکز خالفت بودند به نقد
علنی تبديل شود و افراد جامعه در نقد و مخالفت شريک شوند و انتقادات
شديد را متوجه خليفه نمايند و از روش اداری او انتقاد نمايند .
انتقادات عليه خليفه دو نوع بود :


اختالف با خليفه در مورد سياستهای اقتصادی و اداری او بشکل علمی و
علنی ليکن با کمال احترام و با نيت حفظ کيان دولت و بقای خليفه در کرسی
خالفت  .اين نوع اختالفات را در اصطالح امروز بنام حرکت اصالح داخلی
نظام با حفظ اصول ثابت و قبول شده در نظام سياسی ميتوان ياد کرد .



اختالف با خليفه به هدف تغير نظام سياسی و تعيين زعامت جديد در دولت
اسالمی به هدف ضعيف ساختن نظام اسالمی  .رهبری اين گروه را اشخاصی
بدست داشتند که مسلمانان در عقيده اسالمی شان در شک بودند مانند
عبداهلل بن سبأ که در تاريخ اسالمی بنام يهودی معروف است .

در اين قسمت بحث مخالفت های صلح آميز و انتقادات مثبت اصالح طلبان و
مخالفين دولت و سياستهای خليفه را بررسی می نمائيم  .در طرز العمل و
انتقادات گروه های اصالح طلب مطالب و درسهايی بزرگ سياسی و تجربه های
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مهم و مفيد وجود دارد و خصوصيت های عصر اول اسالمی را توضيحات
بيشتر می دهد .

اول  :حرکت اصالحی حضرت ابو ذرالغفاری رضی الله عنه در شام
ابو ذر الغفاری يکی از بزرگان صحابه و از نزديکان حضرت رسول اهلل صلی اهلل
عليه وسلم و از جملۀ طرفدارن نظام خالفت حضرات ابوبکر وعمر رضی اهلل
عنهما بود  .ابوذرالغفاری صاحب فکر سياسی و اقتصادی خاص که در زمان
خود سابقه نداشت بود  .اين صحابی جليل القدر از سياست های حضرت عمر در
مسائل اقتصادی و اداری جانب داری و حمايت ميکرد .ابو ذرالغفاری از اصل
اسالم و نصوص ثابت آن معنی زهد و تقوی را قسمی فهميده بود که ديگران
نفهيمده بودند  .زهد و تقوی سياسی و اقتصادی از نظر فلسفۀ ابو ذرالغفاری
توزيع يا تقسيم سرمايه بين افراد ملت بود  .عقيده و فکر توزيع ثروت بين مردم
سبب شد که ابوذرالغفاری نه تنها با سياست های اقتصادی و سياسی خليفه
سوم حضرت عثمان رضی اهلل عنه به مخالفت برخيزيدبلکه با آن گروهی از
صحابه که ثروت اندوخته بودند نيز طرف واقع شود و عليه ايشان قيام نمايد و
جمع ثروت را از طرف ايشان نقد شديد کند  .از نظر ابوذرالغفاری ثروت و مال
ملکيت آن از خداوند بوده و هر انسان بايد بقدر ضرورت و احتياج خود از آن
استفاده نمايد نه بيشتر از آن  .ابو ذرالغفاری زهد و تقوی اقتصادی و سياسی
حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و خليفه اول و دوم را نمونه و اصل و
اساس در نظام سياسی اسالم ميدانست و در دعوت خود از خليفه سوم حضرت
عثمان می خواست تا از راه و روش آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم و خليفه اول و
دوم پيروی کند و ادامۀ روزهای وحی يعنی عصر نبوت باشد  .ابو ذر در شام
مالحظه نمودکه معاويه والی شام و بعضی از صحابه زندگانی آسوده و مرفع و
مانند طبقۀ ارستقراط زندگی می نمايند و قصر های مجلل بناء و از مردم فاصله
گرفته اند  .حضرت ابو ذر بشدت و لهجۀ قهر آميز سياست والی شام حضرت
معاويه را مورد انتقاد گرفت او باين عقيده بود که اگر خليفه شخصا از معاويه
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حمايت نمی کرد او يعنی معاويه و ديگر ارکان عالی دولت ثروت انگفت جمع
225

کرده نمی توانستند .

از نظر ابو ذر الغفاری سلطۀ سياسی يا حکومت مسئوليت بزرگ را در تقسيم
ثروت های طبيعی بين مردم دارد او باين عقيده بود که اگر سلطۀ سياسی
مسئوليت های خود را در قبال مردم ادا نکند مردم به مخالفت برخيزند .
مقاومت از نظر ابو ذر دو نوع بود  :مقاومت مسلح و مقاومت غير مسلح .در بين
مقاومت مسلح و غير مسلح  ،ابو ذر مقاومت غير مسلح را انتخاب نمود و در
مورد مقاومت صلح آميز ابو ذر معتقد بود که شمشير و قوت اسلحه تنها وسيلۀ
تغير نيست بلکه کلمه صادقانه و با امانت نيز وسيلۀ خوب برای تغير ميتواند
باشد  .از نظر ابو ذر مقاومت مسلحانه سبب ريختن خون مسلمانان می شود و
قرآن ريختن خون مسلمان را حرام ساخته است .

226

حضرت ابو ذر الغفاری در شام علنا ضدمعاويه قيام نمود و در مجلس بزرگ در
حضور صحابه و رجال دولت حضرت معاويه را مخاطب قرار داده سؤال نمود :
ای معاويه ! آيا از ثروت و سرمايه خود که قبل از واليت شام داشتيد و امروز که
داريد ميتوانيد به ما حساب بدهيد ؟ يا معاويه در منزلی که در مکه زندگانی
داشتيد و در قصری که امروز در شام زندگانی داريد ميتوانيد حساب بدهيد ؟
در نهايت مجلس ابو ذر از معاويه و ارکان دولت او دعوت نمود که تمام سرمايه
و ثروت که اندوخته اند بين مردم تقسيم کنند و فقط به قدر ضرورت خود از آن
سرمايه نگاه کنند  .ابو ذر باين ترتيب ميخواست نظريه تقسيم ثروت که از جمله
عقيده اقتصادی او بود آنرا در شام عملی سازد ليکن قدرت عملی کردن آنرا
نداشت بدليل اينکه معاويه شخصيت قوی و با اداره متين بود  .در نتيجه عدم
موفقيت ابو ذر در تطبيق پالنهای اقتصادی و آوردن اصالحات اجتماعی و
سياسی در شام باين نتيجه رسيد که بايد مستقيما شخص خليفه را انتقاد نمايد.
او حضرت عثمان را نقدشديد نمودو می گفت که کار هايی که در دولت اسالمی
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صورت ميگيرد کامال مغاير با کتاب خدا و سنت رسول خدا دارد و حق جای
باطل و باطل جای حق را ميگيرد  .عباراتی که صحابی جليل القدر مانند ابو ذر
الغفاری در نقدخود از آن استفاده ميکرد بدون شک در احساس و فکر مردم اثر
بزرگ را می گذاشت خصوصا در بين طبقاتی از ملت که شکايت از والی ها و
227

طرز العمل حکومت داشتند .

انتقادات حضرت ابو ذر الغفاری را معاويه رضی اهلل عنه مخالفت با دولت
ميدانست از ابو ذر به حضرت عثمان شکايت نمود و حضرت عثمان ابوذر
الغفاری رضی اهلل عنه را به مدينه احضار کرد  .در مدينه مناقشه بين خليفه و ابو
ذر الغفاری صورت گرفت  .نظر خليفه اين بود که انسان حق ندارد از آن نعمت
های که خداوند به بندگان خود نصيب نموده ايشان را محروم سازد و دليل خليفه
اين آيه مبارکه بود  { :قل من حرم زينة اهلل التی أخرج لعباده و الطيبات من الرزق
} و { ليس علی الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا و
آمنوا و عملوا الصالحات }  .از نظر خليفه داشتن سرمايه و جمع ثروت اگر از
طريق حالل باشد در اسالم مانع ندارد  .ابو ذر الغفاری اعتقاد برين داشت که
جمع سرمايه و زيادت ثروت سبب راحت انسان ميشود و راحت و آسودگی حکام
اسباب دوری بين مردم و دولت را آماده ميسازد به معنی ديگر مردم از حکومت
و حکام فاصله ميگيرند و در جامعه دوطبقه فقير و غنی بوجود می آيد به عبارت
ديگر طبقات اجتماعی ظهور ميکند که در نتيجه خطر بزرگ برای اسالم و
مسلمانان می باشد  .ابو ذر در محدود ساختن سرمايه از فکر و عقيدۀ حضرت
عمر که  { :للمال ضراوة کضراوة الخمر  ،و أن للحالل أحيانا فتنة و خطرا کفتنة
الحرام و خطره  ) ......ثروت مانند مشروبات الکهولی نشه دارد و حالل بعضی
اوقات فتنه و خطر را دارد مثليکه حرام دارد  .ثروت بی حد و اندازه انسانرا
گمراه می سازد  .ابوذر تحت تأثير نظريه حضرت عمر بود و به شدت از جمع
سرمايه بدست يک عده مخالفت می نمود.

228
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خليفه و ابو ذر الغفاری قادر به حل اختالفات بين خود نشدند و
نتوانستندمشکالت فکری و تفاوتهای سياسی و اقتصادی که بين هر دو بود
حل و فصل شود و به يک نتيجۀ برسند لذا حضرت عثمان تصميم گرفت و امر به
اقامت اجباری ابوذر صادر نمود و امر نمود که ابو ذر در مدينه اقامت داشته و
از بيت المال برايش معاش تعيين شود اما ابو ذر حاضر نشد معاش از بيت المال
229

بگيرد و گفت که احتياج به مال و دنيا ندارد .

در نتيجه عدم قبول ابو ذر از دعوت خليفه  ،خليفه او را به شهر « الربذة » نزديک
مدين ه نفی نمود .نفی يا اقامت اجباری صحابی جليل القدر بمقام ابو ذر برای
مردم خصوصا مردميکه از جمع ثروت بدست يک طبقه در شام راضی نبودند
آسان و ساده نبود و آنانکه تازه به اسالم داخل شده بودند و قلب های شان به
اسالم خوب آشنا نشده بود زير تأثير افکار و نظريات جمعی که اراده و نيت
داشتند تا از قضيه ابوذر الغفاری استفادۀ سوء نمايند اسباب فتنه را در دولت
آماده ساختند .
مخالفت های ابو ذر الغفاری با نظام سياسی و شخص خليفه  ،مخالفت جدی
بود ليکن ابو ذر الغفاری هر گز حاضر نشد تا ازمقاومت مسلحانه جانبداری
نمايد و بشدت حرکات مسلحانه را در مقابل دولت اسالمی نفی می کرد و تا آخر
حيات از بيعت خليفه بيرون نشده و حاضر نشد با کسانيکه مقاومت مسلحانه را
پيش گرفته اند شريک شود و مقاومت مسلحانه از نظر ابو ذر الغفاری خروج از
اطاعت امام بود .
مخالفين خليفه با حضرت ابو ذرالغفاری در منطقۀ بنام ( الربذة ) خارج شهر
مدينه مالقات نمودندو به او پيشنهاد کردند تا زعامت انقالب عليه خليفه را
بعهده داشته باشد  .حضرت ابو ذرالغفاری بشدت دعوت مخالفين خليفه را رد
نمود و بجواب شان گفت  :اگر عثمان مرا صليب کند با آنهم از او اطاعت خواهم
نمود و در مقابل او از صبر کار می گيرم  .اگر امر نمايد که بين دو افق در حرکت
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باشم  ،از امر او اطاعت ميکنم  .اگر امر نمود که در داخل منزل خود باشم  ،از
230

امر او اطاعت خواهم نمود.

انتقادات حضرت ابو ذر الغفاری نسبت به سياستهای اداری و اقتصادی
حضرت عثمان قابل تقدير است و بايد خليفه و واليان در دولت اسالمی مثال
برازنده ا زتقوی می بودند مثليکه در عهد خالفت ابوبکر و عمر رضی اهلل عنهما
بودند ليکن نقطۀ مهم در انتقادات ابو ذر نسبت به حضرت عثمان که قابل بحث
و تبصره است دراين است که ابو ذر رضی اهلل عنه تفاوتهای حالت اجتماعی ،
سي اسی و اقتصادی عصر حضرت ابوبکر و عمر را نسبت به عصر عثمان رضی
اهلل عنه مد نظر نداشت  .عصر حضرت عثمان  ،عصر طالئی در اقتصاد بود ،
تجارت رونق يافت  ،صناعات پيشرفت زيادی کرد  ،عايدات دولت مرکزی از
درآمدخراج و ماليات فوق العاده زياد شد و خزانۀ دولت از اموال جنسی و نقدی
باندازۀ زياد شدکه الزم بودخليفه آنرا به مصرف برساند  .از جانب ديگر رابطۀ
مسلمانان با دوامپراطوری روم و فارس و استيالئی مسلمانان به خاک های اين
دو امپراطوری و يکجا شدن و نزديکی مسلمانان با مردم غرب و شرق دارای
ثقافت عالی و ممتاز خصوصا در طرز زندگی عصری آنزمان اثر بزرگ و مهم را
وارد نمود و روابط عميق بين فرهنگ های متفاوت طرز فکر و زندگانی
اجتماعی مردم را تا اندازۀ تغير داد  .شيوه و اسلوب و طريقۀ زندگانی مردم در
خارج جزيره العرب و خصوصا در شام نسبت به جزيره العرب تفاوتهای زيادی
داشت تا درجه ايکه حضرت عمر تمام واليان را از زندگی مدرن و روش رومانی
و فارسی منع نمود ليکن برای معاويه اجازه داد تا لباس قشنگ بر تن کند و
محافظين داشته باشد و دفتر و منزل خوب برای خود انتخاب کند  .حضرت عمر
بعد از مناقشه با حضرت معاويه و معلوماتيکه معاويه در مورد نظام زندگانی
مردم شام و تفاوتها بين نظام زندگی صحراوی و مدنيت روم که در شام رواج
داشت به خليفه داد و توانست حضرت عمر را قناعت بدهد که والی شام بايد با
ديگر واليان در دولت اسالمی تفاوت داشته باشد و اگر نداشته باشد در اداره
موفق نمی گردد لذا نظر به ضرورت های اجتماعی و سياسی حضرت عمر به
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نظريات معاويه قناعت و در مسائل اجتماعی و شيوۀ زندگی معاويه را تا
زمانيکه والی شام است آزاد گذاشت  .اگر به شيوۀ زندگی اجتماعی مردم شام
که تحت سيطرت دولت روم بودند قدری دقت شود و نظام سياسی و اجتماعی و
اقتصادی که در دولت روم رواج داشت و در شام نيز تطبيق عملی ميشد دقت
بيشتر شود باين نتيجه ميرسيم که بايد والی شام بعضی استثناءات را نسبت به
ديگر واليان ميداشت  .از جانب ديگر معاويه سرمايه و ثروتی که داشت از راه
حرام بدست نياورده بودو اصال معاويه از سرمايه داران عصر خود بود و در
تجارت معلومات کافی داشت .
حضرت عثمان بصفت خليفه و مجتهد و عالم در مسائل اسالمی باين نظر بود
که داشتن ثروت از راه حالل در اسالم مانع ندارد و صاحب ثروت و سرمايه حق
دارد در حاليکه حقوق خدا و بندگان را احترام نمايد از ثروت خود استفاده نمايد
و از لذتهای دنيا که اصال حالل است استفاده نمايد  .اما خليفه مشکلی که
داشت در آن بود که بعضی از افراد خانواده اش ثروت بيشتر بدست آوردند و
مردم فکر ميکردند که اقارب خليفه از سلطه و نفوذ سياسی خليفه سوء استفاده
ميکنند و خليفه از ايشان حمايت می نمايد در حاليکه اين ادعا واقعيت نداشت.
با اينکه حضرت ابو ذر با تمام سياستهای اداری و اقتصادی خليفه مخالف بود
ليکن طرفدار فتنه و فساد سياسی در دولت اسالمی نبود و نشر فتنه و فساد که
اسباب سقوط دولت مرکزی را آماده سازد شديد مخالفت ميکرد لذا بهتر
دانست تا مدتی از مرکز خالفت دور زندگی داشته باشد تا از وجود او فتنه
انگيزان استفاده نکنند  .ابو ذر مدرسۀ جديد را در فکر سياسی اسالم که
عبارت از مخالفت مسالمت آميز بود تأسيس نمود و استفاده از فشار و
استعمال اسلحه را مخالف با نظام سياسی دانست  .روش و طريقه و شيوۀ فکری
ابو ذر را علما بنام مبارزه سياسی و مخالفت علمی با دولت جهت تغير برنامه
های دولتی ميدانند نه تغير در زعامت سياسی و حرکت ابوذر مدرسۀ جديد را
در نقد سياسی تأسيس کرد و اين نوع مبارزه در زمان و عصر خود سابقه نداشت
و بهترين نمونۀ از طرز تفکر سياسی و آزادی رأی در ثقافت اسالمی بحساب می
آيد که قابل بحث و مناقشه بصورت مستقل است.
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حرکت اصالحی عمار بن یاسر
خانوادۀ ياسر از جمله کسانی بودندکه برسالت اسالم و نبوت سيدنا محمد صلی
اهلل عليه وسلم ايمان آوردند و در راه خدا و رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم شديد
ترين عذاب را متحمل شدند تا درجۀ ايکه رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم آل
ياسر را مخاطب قرار داده فرمودند  « :صبرا آل ياسر  ،فإن موعدکم الجنة » صبر
کنيد آل ياسر  ،موعد شما جنت است  .رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم عمار را
تا حدی دوست داشت که فرمود  :هر کس که عمار را دشمنی کند خداوند با او
دشمنی ميکند  ،و هر کس که با عمار بغض داشته باشد خداوند با او بغض
ميکند  .حضرت عمر رضی اهلل عنه عمار را بحيث والی کوفه تعيين کرد و در
فرمان مقرری او به مردم کوفه نوشت  ( :إني بعثت إليکم عمار بن ياسر اميرا .......
و ابن مسعود معلما و وزيرا  ...و إنهما لمن النجباء  ،من أصحاب محمد  ،و من
أهل بدر ) من برای شما عمار را بصفت امير و عبداهلل بن مسعود را بصفت معلم
و وزير فرستادم  ....اين دو نفر از جملۀ نجباء اصحاب محمد و از جملۀ أهل بدر
هستند  ( .أهل بدر يعنی در غزوة بدر اشتراک داشتند ) .
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عمار بن ياسر با سياستهای اداری و اقتصادی و اجتماعی حضرت عثمان موفق
نبود و خواهان تجديد نظر در سياستهای خليفه بود  .اختالف نظر عمار و روش
انتقادی او از خليفه اسباب نا راحتی واليان و حکامی که از قبيله بنی أميه بودند
گرديد و حکام در مقابل حرکت اصالحی عمار موقف عدائی گرفتند  .بعضی
والی ها و حکام که از جملۀ خانوادۀ بنی أميه بودند در اواخر عهد حضرت
عثمان رضی اهلل عنه در مقابل مخالفين سياسی دولت و شخص خليفه از شدت
کار گرفتند و در مخالفت های خود با مخالفين دولت بين صحابی و مردم عادی
و بين کسانيکه برای اصالح اموردولت انتقاد داشتند و کسانيکه برای نشر فتنه
و فساد مشغول بودند فرق نکردند و هر دو گروه را بيک نظر ديدند و اين
بزرگترين اشتباه بود که واليان و صاحبان قدرت در عصر حضرت عثمان مرتکب
گرديدند و طرز عمل شان نتائج منفی را بجا گذاشت .

 . 231خالدمحمد خالد « رجال حول الرسول » صفحات  222تا 229

256

تجربۀ های سیاسی و اقتصادی عصرحضرت عثمان بن عفان رضی اهلل عنه

257

حضرت عثمان رضی اهلل عنه با اينکه عمار سياست او را بشدت در عراق انتقاد
می کرد  ،عمار بن ياسر را تقدير می نمود و کوشش داشت تا از تجربه ها و
نظريات او در اصالح امور دولتی و حل مشکالت مردم استفاده نمايد  .حضرت
عثمان جهت بررسی و تحقيق از شکايت های مردم مصر نسبت به والی شان
هئيتی را برياست عمار به مصر فرستاد  .انتخاب عمار برای بررسی امور مصر
نمونۀ از اعتماد خليفه به عمار به حساب می آيد و از اين انتخاب معلوم ميشد
که حضرت عثمان انتقادات عمار را مخالفت با دولت و نظام سياسی نمی
دانست .
عمار زمانی به مصر رسيد که عبداهلل بن سبأ در آنجا بود و مردم را عليه خليفه
تحريک می نمود و آمادگی برای شورش و پالن قتل خليفه را روی دست داشت.
مخالفين عمار  ،بدون توجه به مقام سياسی و اجتماعی عمار او را متهم به
همکاری با عبداهلل بن سبأساختند و بدين ترتيب موفق شدند نظر خليفه را
نسبت به او تغيير بدهند و نوعی از شک و عدم اعتماد را بين خليفه و عمار
بوجود آوردند و نتيجۀ آن شد که شخص خليفه عليه عمار تحريک گرديد و
اعتماد بين طرفين به عدم اعتماد تبديل شد  .زمانيکه رابطه بين خليفه و عمار
تيره شد و عدم اعتماد بين طرفين بوجود آمد  ،تعدادی از دشمنان خليفه باالی
عمار حمله کردند و قصد نمودند تا عمر را به قتل برسانند  .دشمنان عمار و
خليفه از حمله باالی عمار استفادۀ سياسی نمودند و برای عمار وانمود
ساختندکه حمله باالی او به امر خليفه صورت گرفت  .امام طبری بشدت نقش
خليفه را در حمله باالی عمار نفی ميکند و می نويسد که خليفه در جلسۀ خاصی
که در مدينه بمنظور بررسی و تدقيق در مورد اختالفات خود با عمار تشکيل
داده بود گفت  ( :بخدا قسم که به حمله کردن باالی عمار و زدن او امر نکرد
بودم) .
رابطه بين عمار بن ياسر و مردم کوفه در مدتی که عمار والی آنجا بود بسيار
دوستانه بود و عمار در دوره خالفت حضرت عمر والی کوفه بود  .عمار قدرت
آنرا داشت که مردم کوفه را عليه خليفه تحريک کند  .قدرت علمی و مرکز
اجتماعی عمار در بين صحابه و جامعه اسالمی باندازه بزرگ و برجسته بود که

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

مخالفين خليفه خواستند از مرکز او در مبارزات سياسی خود عليه خليفه از
شخصيت عمار استفاده نمايند و برای اين منظور در مدينه مخالفين خليفه با
عمار مالقات نمودند و از او دعوت نمودند تا با ايشان يکجا شود ليکن عمار
بشدت دعوت شانرا رد نموده و طرفداری و جانبداری خود را ازحضرت عثمان
232

اعالن کرد .

مخالفت های عمار با خليفه شخصی و به نيت تخريب دولت و نظام اساسی آن
نبود بلکه به نيت اصالح دولت و مؤسسات آن بود  .عمار حضرت عثمان را
بصفت خليفه قانونی می شناخت و اطاعت او را واجب شرعی ميدانست ليکن با
تمام احترامی که به مقام خالفت داشت از نظريات اصالحی خود صرف نظر نکرد
و اصالحات را برای نظام اداری و سياسی و اقتصادی به مصلحت ملت و نظام
ميدانست  .عمار مخالفت شديد به مقاومت مسلحانه در دولت داشت و دعوت
مخالفين حضرت عثمان را در اشتراک برای سقوط نظام بشدت رد نمود و حاضر
نشد با مخالفين سياسی خليفه در مبارزات مسلحانه يا حرکات انقالبی اشتراک
نمايد  .متأسفانه انتقادات عمار را مخالفين حضرت عثمان به نفع خود استفاده
نمودند و توانستند طرفداران فکری و سياسی عمار را در مبارزات خود عليه
حضرت عثمان بدست آورند  .با اينکه عمار از نظام شرعی دفاع کرد و
حاضرنشد با شورشيان همکاری داشته باشد ليکن دشمنان نظام اسالمی از
حرکت اصالحی عمار به نفع خود استفاده نمودند و به طرفداران خود نشان دادند
که عمار نيز برای سرنگون ساختن نظام مخالفت ندارد  .عمار تا آخرين لحظه از
نظام اسالمی و مقام خليفه دفاع کرد و از مردم دعوت نمود تا با نظام همکاری
نمايند .

حرکت اصالحی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه
عبداهلل بن مسعود از جمله شش نفر اول است که به رسالت اسالم ايمان آورد و
يکی از نزديکان پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم بود .عبداهلل بن مسعود در علم قرآن
کريم و فقه آن استاد بزرگ در بين صحابه بود و علم او بقرآن و فقه آن بدرجۀ بود
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که حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم صحابه را امر ميکردند تا از عبداهلل بن
مسعود قرآن را بياموزند .عبداهلل بن مسعود در جمع صحابه و در جامعه ای
اسالمی مقام ارجمند و بزرگ را داشت .
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حضرت عمر رضی اهلل عنه  ،عبداهلل بن مسعود را بصفت سرپرست بيت مال کوفه
تعيين نمود و در فرمان مقرری او به مردم کوفه نوشت  ( :إنی و اهلل الذی ال اله إال
هو  ،قد آثرتکم به علی نفسی  ،فخذوا منه و تعلموا)  .بقسم بخداوند که نيست
مگر او تعالی  ،من شما را نسبت به خود بهتر دانستم " يعنی به فرستادن عبداهلل
به شما " از او علم را بگيريدو بياموزيد  .مردم کوفه با اينکه در عدم اطاعت و
احترام حکام و قيام و شورش و انقالبات شهرت داشتنداز عبداهلل بن مسعود
اطاعت کامل نمودند .
عبداهلل بن مسعود سياست های اداری و اصالحات اقتصادی و سياسی حضرت
عثمان را نقد شديد وعدم رضايت خود را از طرز اداره دولت بصراحت اعالن
کرد که در نتيجه آن فاصله بين خليفه و عبداهلل بوجود آمد  .خليفه عبداهلل را به
مدينه احضار و در مورد انتقاداتش نسبت به شخص خود و اجراءات دولت
مناقشه نمود  .مؤرخين می نويسند که مشاجره و مناقشه و بحث بين خليفه و
عبداهلل در فضائی دوستانه نبود و خليفه خالف عادت اش با عبداهلل از شدت کار
گرفت و امر به قطع معاش او داد .
مردم کوفه برای عبداهلل بن مسعود مشوره دادند تا از امر خليفه برای بازگشت
و مراجعه به مدينه اطاعت نکند و در کوفه زندگی نمايد و ضمنا وعده دادند که
از او در مقابل عدم اطاعت اش از امر خليفه حمايت ميکنند  .عبداهلل بن مسعود
دعوت مردم کوفه را بعدم بازگشت به مرکز خالفت و عدم اطاعت از امر خليفه
مسلمين رد کرد و بجواب مردم کوفه گفت  « :فتنه در جريان است و نمی خواهم
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اولين کسی باشم که در دولت فتنه اندازم و اضافه نمود که اطاعت خليفه باالی
من واجب است . » .
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حضرت عثمان بزودی و وقت کم از رفتار شديدخود نسبت به عبداهلل بن مسعود
پشيمان شدو برای راضی ساختن او و طلب مغفرت از او بمنزل او رفت و از
عبداهلل دعوت نمود که خليفه را ببخشد  .حضرت عثمان باين عمل خود اکتفا
نکرده به منزل أم المؤمنين ( أم حبيبة ) رضی اهلل عنها رفته از أم المؤمنين دعوت
کرد تا از عبداهلل بخواهد او را عفو کند يعنی ببخشد  .واقعا موقف بس عظيم
از شخص عظيم بود .
مخالفين حضرت عثمان از بين مردم کوفه از عبداهلل بن مسعود دعوت کردند تا
قيادت شانرا عليه خليفه بدست داشته باشد ليکن عبداهلل بن مسعود بشدت
دعوت آنها را رد کرد و اين جواب را داد  { :أما إنکم إن قتلتموه  ،لن تصيبوا
مثله } اگر شما او را يعنی حضرت عثمان را بقتل برسانيد مثل او يافته
235

نميتوانيد .

عدم همکاری عبداهلل بن مسعود با مخالفين دولت اسالمی و

شخص خليفه تا اندازۀ مخالفين را ضعيف ساخت ليکن مخالفين دولت از قضيه
عبداهلل بن مسعود و مشکالتی که با خليفه داشت بهره سياسی گرفتند مثليکه
عدۀ ديگر از آشوبگران از مخالفت های ياسر با خليفه گرفتند .عدم همکاری و
دوستی بين خليفه و عبداهلل بن مسعود وسيلۀ خوبی برای تبليغات در بين مردم
بود.
در مخالفت با سياست های اداری و سياسی و اقتصادی خليفه تنها عمار و ابو
ذر الغفاری و عبداهلل بن مسعود نبودند بلکه تعدادی زيادی از صحابه و بزرگان
دولت نيز شريک بودند و هر کدام بنوبه ای خود با خليفه در آوردن اصالحات
اداری و اقتصادی بحث و مذاکره نمودند  .در بين بزرگان دولت يکی هم امام
علی کرم اهلل وجهه بود  .امام علی بصراحت با خليفه در مسائل اداری خصوصا
در مورد تعيين واليان و عدم محاسبه شان وسياستهای اقتصادی دولت مناقشه
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نمود و از بعضی نظريات و انتقادات مخالفين جانبداری نمود  .ابن کثير در
کتابش به تفصيل مناقشه و مباحثه را که بين خليفه و امام علی صورت گرفت به
تفصيل می آورد و نظر به اهميت آن بعضی نقاط مهم آن را می آوريم .
امام علی به نمايندگی تعدادی از مخالفين دولت و سياستهای حضرت عثمان
مستقيما با او مذاکره نمود و مذاکره بين هر دو طرف در فضای کامال دوستانه
و با صراحت تام بود و در خالل مناقشه امام علی خليفه را متوجه بعضی امور
دولت ساخت و از خليفه دعوت نمود تا بعضی تغييرات را آورده و بعضی
خواهشات و پيشنهادات مخالفين را قبول نمايد .
يکی از مهمترين انتقاد مخالفين قسميکه امام علی آنرا به خليفه خاطر نشان
کرد در مورد والی ها بود  .مردم خواهان تغيير و تبديل والی های بودندو حضرت
علی اين موضوع را تاييد و از تغيير والی ها جانب داری کرد .
حضرت عثمان موقف خود را از واليان به امام علی اينطور بيان می کند :يا علی!
آيا مغيره بن شعبه در عهد عمر والی نبود ؟ امام علی جواب داد  :بلی .
حضرت عثمان می گويد  :پس چرا مرا متهم ميکنند که مغيره را به سبب قرابت
اش بخود والی مقرر نموده ام ؟
امام علی جواب داد  :عمر واليان را مراقبت شديدميکرد و اگر اطالعاتی نسبت
به ايشان بوی ميرسيد فورا والی را ميخواست و شديدترين جزا برايش ميداد ،
ليکن شما اين کار را نمی کنيد و در مقابل اقارب خود ضعيف و مهربان هستيد.
نسبت به معاويه والی شام که مردم از او شکايت داشتند  ،حضرت عثمان امام
علی را مخاطب نموده سؤال ميکند  ،يا علی ! آيا عمر معاويه را بصفت والی
شام تعيين نکرد و در مدت خالفت خود او را تبديل نکرد  .حضرت علی جواب
داد  :بلی ! اين سخن صحيح است ليکن معاويه از عمر می ترسيد و کاری کرده
نميتوانست که اسباب رنجش عمر شود ،ليکن او يعنی معاويه از شما ترس
ندارد و شما او را از کار هايش منع نميکنيد .
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علی برای حضرت عثمان گفت  :بلی واليان همان اشخاصی هستندکه حضرت
عمر ايشانرا انتخاب و مقرر نموده بود ليکن شما قدرت عمر را نداريد  .واليان
از عمر می ترسيدند و از محاسبه او ترس داشتند در حاليکه از شما نمی ترسند.
منافشه و بحث که بين امام علی و خليفه صورت گرفت ميتوان بعد از مطالعه و
بررسی دقيق باين نتيجه برسيم که امام علی نيز مانند بعضی ديگر صحابه از
طرز ادارۀ خليفه شکايت داشت و راضی نبود و طرفدار تغيير در نظام اداری
دولت بود البته با حفظ نظام خالفت و شخص عثمان  .مخالفت امام علی از
سياستهای اقتصادی و اداری خليفه  ،مخالفت با شخص خليفه نبود بلکه امام
علی مانندتعدادی ديگری از صحابه و ارکان عالی دولت فقط و فقط اصالحات
را در داخل نظام دولت مطالبه ميکرد  .امام علی عزل واليان را از طرف مخالفين
يک عمل مشروع و عادالنه ميدانست و باين عقيده بودکه حضرت عثمان مثل
عمر نيست و طبيعت ضعيف و مهربان دارد و حياء او را اجازه نمی دهدکه
تصميم قاطع بگيرد و امام علی طرفدار انضباط و دسپلين عصر عمر بود و از
ادارۀ آهنين و انضباط و حتی شدت در وقت آن جانب داری ميکرد و در بسا
موارد در ادارۀ شئون دولت شدت را ترجيح و وسيله خوب می دانست  .مخالفت
امام علی را با خليفه سوم باصطالح امروز ميتوان مخالفت صلح آميز و يک
حرکت اصالحی در داخل دولت و با حفظ نظام خالفت و شخص خليفه تعبير نمود
و بعدا مالحظه خواهيم نمود که امام علی با پسران خود از مقام خالفت و شخص
خليفه حمايت ميکند و برای حمايت جان خليفه پسران خود را ميخواهد قربانی
کند .
مخالفت ( ابو ذر الغفاری  ،عامر بن ياسر و عبداهلل بن مسعود ) و نظريات و
پيشنهادات امام علی کرم اهلل وجهه به خليفه بهترين نمونۀ از نظام سياسی
اسالم و بهترين تجربه سياسی و آزادی بيان در عصر و وقت و زمان خود در جهان
بود  .مخالفت بعضی صحابه را با دولت مرکزی و نظام سياسی و حتی در بين
خود شان ميتوان از نظر سياسی امروز به مخالفت های احزاب سياسی در دنيای
ديموکراسی غرب تشبيه نمود  .مخالفت با سياست دولت به هدف اصالح نه به
هدف تخريب  .مخالفت در مسائل اداری  ،اقتصادی و سياسی با دولت و شخص
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خليفه را صحابه حق مشروع در نظام سياسی اسالم ميدانستند و مخالفت را
جهت اصالح امور اداری و سياسی و مسائل متعلق به دولت حق تمام باشندگان
در دولت اسالمی می دانستند و ضمنا با مخالفت های که هدف از آن تخريب
دولت و شورش و قتل مردم باشد بشدت مخالفت می کردند باساس همين
سياست و عقيده بود که مخالفين مهم حضرت عثمان که از جملۀ صحابه بودند
با شورشيان همدست نشدند و حاضر نشدند شورشيان و آشوبگران از وجود
شان عليه دولت و نظام اسالمی استفاده کنند  .صحابه اصالحات را در مسائل
اقتصادی و اداری دولت به صورت آرام و باساس مشوره يکی از مهمترين راه
حل و بيرون رفتن از مشکالت و ضعيف ساختن آشوبگران ميدانستند .
مخالفت ها در داخل دولت اسالمی در عهد خالفات حضرت عثمان نشان
ميدهد که صحابه با اينکه بشدت از سياست های اداری و اقتصادی خليفه
انتقاد کردند اما حاضر نشدند با مخالفين نظام اسالمی متحد و متفق شوند و
در نهايت با داشتن نظريات متفاوت و مخالفت از سياست های خليفه از دولت
اسالمی و نظام سياسی اسالم و شخص خليفه حمايت کردند و با مخالفين مسلح
دولت همکاری نکردند و نخواستنداز وجود شان مخالفين بنفع خود و حرکت
تخريبی خود استفاده نمايند وبه شدت و بقوت هر چه بيشتر از نظام سياسی و
دولت مرکزی دفاع نمودندو حمايت از شخص خليفه و دولت مرکزی تا اندازۀ در
بين صحابه محکم و استوار بودکه حضرت علی کرم اهلل وجهه دو پسر خود امام
حسن و حسين را عقب دروازه عثمان برای حمايت او فرستاد  .اين بهترين درس
از دروس سياست اسالمی و بهترين تجربه سياسی برای عصر حاضر نيز بوده
ميتواند  ،يعنی مخالفت برای اصالح دولت و عدم همکاری با گروه های که نيت
تخريب عقيده و نظام اسالمی را دارند.
در بين مصادر ومرجع که تاريخ فتنه بزرگ که منجر به شهادت حضرت عثمان
شد سه مرجع دارای أهميت خاص است و عبارت اند از  :الواقدی و أبو مخنف و
سيف و اکثر محققين از اين سه منبع استفاده نموده اند  .در پهلوی اين سه منبع
مصدر دوم که قصه فتنه بزرگ را از شاهدان عينی آورده اند عبارتند از  :يزيد بن
أبی حبيب  ،الزهری  ،سعيد بن المسيب و الزبير بن العوام .
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در مراجع اول که عبارت از سه کتاب ذکر شده است ديده ميشود که در پهلوی
بزرگان صحابه که مستقيما و بصورت علنی و با صراحت با سياستهای اداری
و اقتصادی حضرت عثمان مخالفت نمودند عدۀ از بزرگان صحابه نيز با طرز
اداره ای خليفه مخالفت داشتند  .مراجع تاريخی يک عده از بزرگان صحابه را
در اشتعال و افروختن آتش انقالب شريک می سازند .با اينکه مؤرخين و
محققين اکثر روايات اين سه مرجع را رد و از آن نمی گيرند ليکن امانت تاريخی
بر ما حکم ميکند تا نظريات ايشانرا مطالعه و بررسی نمائيم و آنچه صحيح است
گرفته و آنچه اشتباه باشد آنرا نقد و اصالح نمائيم .
در اين مراجع آمده که حضرت عثمان صحابه را بشدت مورد محاسبه قرار ميداد
و بعضی از صحابه از اعمال خليفه نا راضی شدند مثال زمانيکه خليفه جمع
آوری قرآن کريم را به زيد بن ثابت داد  ،عبداهلل بن مسعود که خود را مستحق اين
کار ميدانست از عمل خليفه نا راضی شد .عمار بن ياسر و عتبه بن أبی لهب با
خليفه مخالفت کردن و خليفه امر بزدن شان صادر نمود  .محمد بن ابوبکر و
محمد بن أبی حذيفه با خليفه مخالفت نمودند  .بقدرت رسيدن اموی ها و پولدار
شدن شان را تعدادی از صحابه قبول نکردند و حضرت عثمان را به حمايت از
اموی ها متهم ساختند  .بعضی از صحابه از اينکه حضرت عثمان در نماز عيد
خطبه را قبل از نماز ساخت راضی نبودند .
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اگر باين امر و اقوال اکتفا شود و قبول نمود که تعدادی از صحابه در عقب
مخالفين قرار داشتند در حقيقت به تاريخ صدر اسالم ظلم نموده ايم زيرا احداث
و واقعات تاريخ نشان ميدهد که بزرگان صحابه بشدت و قوت از حضرت عثمان
دفاع نمودند حتی کسانيکه با او مخالفت نيز داشتند از او حمايت کردند و با
مخالفين دولت همکاری نکردند  .در تاريخ ثابت است که أم المؤمنين بی بی
عايشه و طلحه و زبير و عمرو بن العاص که حضرت عثمان او را از واليت مصر
خلع نموده بود  ،محمد بن أبی حذيفه و عمار و ياسر نه تنها اينکه از خليفه
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حمايت کردند بلکه در صدد انتقام از خون خليفه شدند و برای گرفتن انتقام از
کسانيکه خليفه را به شهادت قيام کردند .
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پس اگر بزرگان دولت عليه خليفه قيام نکردند و مخالفين سياست های حضرت
عثمان از جمله صحابه با انقالبيون يکجا نشدند و دراعمال زشت و آشوب و
تخريب آنها شريک نشدند و حتی حرکت شانرا تاييد نکردند پس چه کسانی
بودندکه خليفه مسلمين را در روز روشن به شهادت رسانيدند البته صفحات
بعدی به اين سؤال جواب ميدهد .
قبل از اينکه در مورد دستهای عقب پرده و مخالفين سياستهای خليفه که در
نتيجه آن گروهی حضرت عثمان را به شهادت رسانيدند تحقيق و بررسی نمائيم
الزم ديده ميشود تا مشکالت سياسی و نظامی دولت اسالمی را با کشور های
همجوار و هم سرحد در زمان حکومتداری حضرت عثمان بررسی تاريخی نمائيم
زيرا در شهادت حضرت عمر و عثمان دستهای بزرگ در عقب پرده بودند که در
وقت اش مردم نظر به عدم موجود بودن دستگاه های جاسوسی زياد توجه
نکردند و حتی بزرگترين محققين نيز در مورد و نقش دستگاه های جاسوسی
روم وفارس و يهود تحقيق نکردند و مسأله را به عصر ما گذاشتند و اين
مسئوليت بزرگ محققين جوان است که در مورد نقش خارجی ها در نشر فتنه
بزرگ در دولت اسالمی تحقيقات بيشتر نمايند.
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روابط سیاسی و نظامی دولت اسالمی با دول هم جوار و نتائج آن
تجربۀ های تاريخی نشان ميدهدکه قيام عليه نظامهای سياسی ابعاد داخلی و
خارجی دارد و بعضی از گروهی مخالفين بصورت مستقيم و غير مستقيم با
کشور های خارجی رابطه ميداشته باشند و دستهای خارجی در قيام انقالبات و
سرنگون ساختن نظام سياسی يک کشور سهم ميداشته باشد  .شورش و
آشوبگری که در عصر اول دولت اسالمی واقع گرديد و نتائج بس منفی را در
نظام سياسی و اجتماعی دولت اسالمی و مسلمانان بجا گذاشت ريشه هايی
داخلی و خارجی داشت  .در شهادت حضرت عثمان رضی اهلل وقبل از آن شهادت
حضرت عمر رضی اهلل عنه نيز گروه های داخلی و خارجی سهم مستقيم داشتند
که در اين بحث بصورت بسيار خالصه نقش دو امپراطوری ( فارس و روم ) که
در ساحۀ نظامی از مسلمانان شکست خورده بودند بررسی ميشود .
شهادت حضرت عمر رضی اهلل عنه آغاز فتنه و آشوبگری داخلی و آغاز تهاجم
وحمالت نظامی خصوصا از جهت روم و فارس باالی دولت اسالمی بود  .اکثر
مؤرخين در اسباب خارجی و يا نقش خارجی ها در شهادت حضرت عمر بحث و
تحقيق نکرده اند و شهادت خليفه دوم را يک عمل فردی ميدانند در حاليکه
قضيۀ شهادت حضرت عمر برنامه ای وسيع و ريشه خارجی داشت و ميتوان گفت
که ريشه ای خارجی آن نسبت به ريشه داخلی آن قويتر و مؤثر تر بود و قتل عمر
در خارج از دولت اسالمی و خصوصا در فارس پالن گذاری شده بود و در دسيسۀ
قتل خليفه دوم طرفداران امپراطوری فارس و پيروان دين زردشتی و يهودان و
دولت روم نقش مهم را داشتندو ميتوان گفت که شهادت حضرت عمر از عمل
يهودان و آتش پرستان و امپراطوری روم بود .
حضرت عمر شهرت جهانی داشت و در بين جهانيان به انضباط و قوت اراده و
تصميم فوالدی معروف بود لذا کشور های خارجی خصوصا دو امپراطوری آن
عصر( روم و فارس ) ازسياست عدم مداخله و عدم درگيری نظامی مستقيم با
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دولت اسالمی پيروی ميکردند و کوشش داشتند تا با عمر بن الخطاب جنگ
مستقيم نداشته باشند تا عمر را مجبور به حمله نسازند و از جانب ديگر قدرت
آنرا نداشتندکه امت اسالمی را از داخل عليه عمر تحريک نمايند  .ادارۀ
استخبارات هر دو امپراطوری از انضباط و دسپلين و عکس العمل عمر اطالع
کامل داشتند و بر عکس معلومات کافی نسبت به حضرت عثمان نداشتند .
حضرت عثمان برای جهانيان شهرتی که حضرت عمر و خالد بن الوليد و سعد بن
ابی وقاص و حضرت علی در اداره و انضباط داشتند آن شهرت را حضرت
عثمان رضی اهلل عنه در جهان آنروز نداشت زيرا حضرت عثمان مستقيما در
جنگهای معروف و مهم اشتراک نکرده بود تا قدرت نظامی و عسکری اش را
مردم بدانند  .عدم آشنائی و معرفت کامل به شخصيت حضرت عثمان سبب شد
که دشمنان دولت اسالمی فرصت را غنيمت شمرده خاکهای که در زمان حضرت
ابوبکر و عمر از دست داده بودند دوباره بگيرند و برای رسيدن به اين هدف
بهترين وسيله تخريب نظام اسالمی از داخل و تقويت مخالفين دولت بود .
حضرت عثمان رضی اهلل عنه با حمالت نظامی و سياسی دو امپراطوری ( روم
وفارس ) که در عهد خالفت حضرت عمر رضی اهلل عنه شکست يافته بودند
مواجه گرديد و خليفه مکلف و مجبور بود تا فوری و بصورت عاجل حرکت و از
پيشروی قوای خارجی ممانعت نمايد و اين اولين امتحان او در داخل و خارج
بود که قدرت اداری و سياسی و نظامی ويرا نشان ميداد .
مشکالتی که دولت اسالمی در عهد خالفت حضرت عثمان با کشور های
همسايه داشت ميتوان آنرا بصورت خالصه اينطور بررسی نمائيم :
 .1بعدازشهادت حضرت عمر رضی رضی اهلل عنه و در عهد عثمان رضی اهلل
عنه مردم خراسان عليه دولت مرکزی شورش نمودند و دولت روم باالی
اسکندريه حمله نمود  .حضرت عثمان موقف شديد را عليه مردم خراسان و
دولت روم گرفت و بزودی توانست وحدت سياسی دولت را تأمين و شورش
مردم خراسان را آرام و حمالت روم را عليه دولت اسالمی دفع سازد .
حضرت عثمان از اين تجربه به کاميابی بيرون آمد .
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 .2مردم ازربايجان و ارمينيا عليه دولت اسالمی قيام کردند  .خليفه الوليدبن
عقبه را برای خاموش ساختن فتنه به آنجا فرستد  .الوليد توانست قيام مردم
واليت ارمينيا و ازربايجان را خاموش سازد  .بعد از الوليد قيادت نظامی
را در دو منطقۀ ذکرشده حبيب بن مسلمة الفهری به عهده گرفت .
 .3مردم ( ری ) عليه دولت اسالمی قيام نمودند  .حضرت عثمان برای خاموش
ساختن قيام و فتنه مردم ری ابو موسی اشعری را در رأس قوای اسالمی به
آنجا فرستاد  .ابو موسی بزودی توانست جدائی خواهان ری را سرکوب و
سرحدات دولت اسالمی را حفاظت کند .
 .4جهت نشر اسالم وحمايت سرحدات دولت اسالمی حضرت عثمان سياست
پيشروی بطرف افريقا را از جمله اولويات سياست دولت خود قرار داد و
جهت عملی نمودن اين سياست مصر را مرکز عمليات نظامی انتخاب نمود
 .والی مصر عبداهلل بن ابی السرح دست به فعاليتهای سياسی و نظامی در
شمال افريقا زد و در سال  27هجری مطابق  648ميالدی شهر مهم
استراتيجی ( قرطاجنة ) که در نزديکی تونس امروزی واقع است از روم
شرقی تصرف نمود و در سال  30هجری مطابق  652باالی نوبه درجنوب مصر
( تابع سودان حالی فعلی ) حماه نمود و تا شهر ( دنقله ) پيش رفت .
 .5عبداهلل بن عامر توانست جنبش های جدائی خواهی فارسی ها را شکست
بدهد و مسلمانان تحت قيادت عبداهلل از نهر ( جيحون ) عبور نموده داخل
مناطق ( ماوراء النهر ) شدند .
 .6حضرت معاويه موفق شدقوای روم که واليت شام را از دست مسلمانان
تصرف کرده بود بدست آورد و رومی ها را شکست داد و بعد از اعادت شام
معاويه تا ارمينيا پيشرفت نمود  ( .تاريخ العالم اسالمی  ،طبع رياست
تعليم و تربيت سعودی  ،ص .)9، 28
 .7تأسيس قوای بحری يکی از مهمترين اعمال عسکری حضرت عثمان بود .
در تاريخ اسالمی حضرت عثمان مؤسس قوای بحری شناخته ميشود  .قوای
بحری اسالمی در عهد حضرت عثمان شهرقسطنطنيه مرکز امپراطوری روم
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را معاصر نمود و در جنگ بحری که در تاريخ بنام ( ذات الصواری ) ياد
ميشود قوای بحری اسالمی قوای بحری روم شرقی را شکست داد و
مسلمانان تسلط و نفوذ کامل را در بحر متوسط يافتند و بوقت کم جزيره
قبرص و جزيره رودس را فتح نمودند  .قوای بحری اسالمی توانست مصر و
شام را از خطر تهديدات دولت روم حفظ نمايد .

دستهای پشت پرده و برنامه های عقب پرده علیه دولت اسالمی و نتائج
سیاسی آن
برای محققين خصوصا محقق در رشتۀ تاريخ درقرن بيست و يکم بسيار مشکل
است تا در مورد دستهای پشت پرده و گروپ هايی که در قتل خليفه دوم و سوم
و چهارم و اشعال فتنه و فساد و جنگهای داخلی بين مسلمانان نقش فعال
داشتند بررسی دقيق نمايند  .مشکل بزرگ محققين جوان دسترسی به مراجع
عصر اول اسالمی است  .در اين قسمت مهمترين مراجع بخدمت خوانندگان
گرامی و محققين جوان کشور معرفی می شود و اميد است از بين اين مراجع
درتحقيقات خود استفاده کرده بتوانند .
اولين شخصيکه آغاز و اسباب فتنه بزرگ را در عصر حضرت عثمان بحث و
تصنيف نموده 239ميباشد  .ابو مخنف بحث تاريخی خود را زيرعنوان ( مقتل
عثمان ) به طبع رسانيد  240و شخصيت دوم که موضوع فتنه بزرگ را بحث و
تحقيق نمود( سيف بن عمر التميمی متوفی  180هجری ) ميباشد و کتاب اش
241

بنام (الفتوح الکبير و الردة ) و کتاب (الجمل و مسير عائشة و علی ).

ابو

عبيده معمر بن المثنی متوفی  207واقعات و آغاز فتنه بزرگ را در کتابش بنام
( مقتل عثمان ) به طبع رسانيد 242.محمد بن عمر الواقدی متوفی  207هجری ،
واقعات عصر حضرت عثمان را در کتاب اش بنام ( کتاب الردة و الدار ) بطبع

 . 239ابو مخنف لوط بن يحيی متوفی  157هجری
 . 240ابن نديم  ،فهرست  ،ص 136
 . 241ابن نديم  ،فهرست  ،ص 137
 . 242ابن خلکان  ،وفيات األعيان  ،جلد  2ص 138
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رسانيد .محور اساسی کتاب الواقدی قتل حضرت عثمان در منزلش است  .علی
بن المدائنی متوفی  225هجری کتاب خود را بنام ( مقتل عثمان ) و عمر بن شبه
متوفی  262و کتاب اش بنام ( مقتل عثمان ) است .
کتابهای ذکر شده مهمترين مراجع و وثيقۀ تاريخی در موضوع فتنه بزرگ و
دستهای پشت پرده ميباشد  .متأسفانه اين مراجع بصورت کامل باقی نمانده
ليکن خوشبختانه مؤرخين بزرگ موضوعات اين آثار مهم تاريخی را حفظ
نموده اندبطور مثال مؤرخ بزرگ ( بالذري ) يک قسمت از کتاب ابو مخنف و
الواقدی را حفظ و طبری جزئی بزرگ از کتاب سيف بن عمر و الواقدی را حفظ
نموده و همينطور ابن عساکر 243.حفظ آثار تاريخی يکی از مهمترين عمل علمی
است که دانشمندان بزرگ انجام دادند و اگر اين آثار را حفظ نمی کردند يقينا
واقعات مهم تاريخ صدر اول اسالم در دسترس ما قرار نميداشت .
مؤرخين بزرگ صدر اول اسالم در مورد فتنه بزرگ نظريات متفاوت را می آورند
بعضی دردفاع از خليفه و بعضی ضد خليفه و بعضی هم تعدادی از صحابه
رامتهم به مخالفت با حضرت عثمان ميکنند  .علمای حديث و فقهای بزرگ مثل
امام نسائی وامام شافعی مؤرخ الواقدی را متهم به کذب ميکنند و همچنان امام
بخاری مسلمانان را از گرفتن نظريات الواقدی منع ميکند و به همين ترتيب
نظريات ابو مخنف را ضعيف و به نظريات سيف بن عمر التميمی بنظر احترام
نمی بينند  .ليکن علمای تاريخ اسلوب نقد محدثين را در علم تاريخ ميزان و
مقاي س نميدانند و نظر دارند که مطالعه نظريات معاصرين محقق را به حقايق
نزديک ميسازد و اين وظيفه محقق است که صحيح را از غلط تميز و فرق کند و
مؤرخ بايد اقوال شاهدی که واقعه را مشاهده نموده و بعدا آنرا ثبت نموده به آن
اعتبار قائل باشد زيرا دراقوال شاهد واقعه با تمام جانبداری ويا ضديت او به
واقعه در آن معلومات مفيد و قابل استفاده ميباشد .
محققين عصر حاضر مشکالت زيادی را در تحقيق واقعات صدر اسالم
خصوصا در تفکيک و جدائی روايات صحيح از غلط و تصفيه روايات دارند و

 . 243ابن عساکر  ،تاريخ دمشق

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

از جانب ديگر عدم فهم به زبان عربی خصوصا عربی عصر اول اسالم در
مشکالت محققين معاصر افزوده است و از جانب سوم محققين عصر حاضر
تحت تأثير نظريات مستشرقين ( خاور شناسان ) که اکثرا واقعيت ندارد رفته
و نميتوانند از تأثيرات فرهنگی غرب خود را فارغ سازند  .نا گفته نماند که
موقف خاورشناسان در اواخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يکم نسبت به
خاورشناسان قرنهای گذشته آن تفاوت کلی از حيث متن و مضمون دارد .
خاورشناسان در گذشته در خدمت استعمار عسکری و فرهنگی قرار داشتند و
هدف شان از شناخت شرق استعمار فرهنگی و اشغال نظامی بود لذا معلومات
غير واقعی را از جهان اسالم و مسلمانان به جامعۀ غربی تقديم می کردند .
از جانب ديگر وثائق رسمی عصر اول اسالمی حفظ نشده و بعضا بطور کل از
بين رفته و به همين ترتيب وثائق دولت روم و فارس و يهود هايی که از جزيزه
العرب اخراج ساخته شده بودند وجودندارد و آنچه هم موجود است قابل اعتبار
نيست زيرا بعدا ترتيب و تنظيم گرديده و اين نوع وثائق فاقد أهميت تاريخی
ميباشد لذا در عدم موجوديت وثائق مهم تاريخی بررسی قضايای مهم سياسی
يکی از مشکلترين موضوع علمی در عصر حاضر است و بدين لحاظ کار محقق
فوق العاده مشکل و پر زحمت ميباشد  .محقق وظيفۀ بزرگ و مهم دارد و آن
اينکه بتواند از ال بالی نوشته هايی علمای عصر اول و دوم اسالمی نقاط مهم را
استنباط و در روشنی آن بيک نتيجۀ برسد که تا حدی صحت داشته باشد يا تا
اندازۀ به حقيقت نزديکتر باشد  .بعضی به اين عقيده اندکه بحث اين نوع قضايا
محقق را به نتيجۀ مثبت و نهائی نميرساند  ،اين فکر تا حدی ميتواند صحيح
باشد ليکن عدم بحث موضوع و ترک آن به نسل هايی بعدی نيز قضيه را مشکلتر
و مبهمتر ميسازد و بهتر است قضايای مهم سياسی صدر اول و دوم اسالمی
بحث شود و بحث در اين نوع قضايا دروازه مناقشه و مباحثه را برای نسل جديد
و نسل های آينده باز و کار ايشان را تا اندازۀ آسانتر ميسازد  .نظريه مهم ديگر
اين استکه مسلمانان حق تبصره نقد صحابه را ندارند و بهمين دليل علمای
گذشته از نقد صحابه دوری کردند و دليل شان اين بود که نسبت به آنچه که بين
اصحاب رسول اهلل جاری شده است سکوت ميکنيم و برای آنها در اين باره اجر و
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ثواب اجتهاد قائل می شويم و عملکرد صحابه از روی اجتهاد بود و مجتهد در
اجتهاد خود ممکن در صحت باشد و يا درخطأ و عقيده برين است که مجتهد در
صورت اشتباه نيز مزد و اجر تحقيق و اجتهاد خود را ميگيرد .
اولين دانشمند و بزرگ جامعه اسالمی که نقدصحابه را مجاز ميداند ابن خلدون
است  .ابن خلدون نظر دارد که صحابه انسان بودند و در دائره اسالم فقط رسول
خدا صلی اهلل عليه وسلم معصوم و ديگران معصوم نمی باشند  .ابن خلدون در
تحقيقات خود حاضر شد صحابه را نيز نقد نمايد  .دانشمندانی که از نظريه ابن
خلدون در مسائل تاريخ استنباط ميکردند باين عقيده بودند که صحيح است که
صحابه در جاللت قدر خيلی رفيع و از حيث عظمت بی حد از ما باالتر اند ولی به
هر حال بشرند و بشر باستثناء انبيای خدا جايز الخطا است .
اين يک حقيقت تاريخی است که دستهای سری و پشت پرده در قتل حضرات
عمر و عثمان رضی اهلل عنهما بود و ادارات استخباراتی و مؤسسات دينی
خصوصا مؤسسات عيسويت و يهوديت و زردشتی در پالن گذاری و حتی
عملی کردن آن مستقيما دست داشتند  .رجال الدين يهودی و مسيحی و زردشتی
حرکت و دعوت اسالم را منافی عقيده و از دست دادن امتيازات مادی و معنوی
خود ميدانستند و همچنان زعمای عسکری و سياسی امپراطوری روم و فارس
حاضر نبودند شکست های سياسی ونظامی خود را تحمل کنند و چون قادر به
جنگ نظامی مستقيم با مسلمانان و دولت اسالمی نبودند لذا در فکر ترور
زعمای سياسی اسالم شدندتا نظام اسالمی را از داخل متزلزل و دولت دينی
خود را احياء و از مسلمانان انتقام گيرند .
يهودان شمال جزيره العرب که توسط مسلمانان از آنجا اخراج شدند هميشه در
فکر انتقام از مسلمانان و خصوصا زعمای دولت اسالمی بودند و در نشر فساد
و فتنه در داخل دولت اسالمی سعی داشتند  .در اين تحقيق بصورت خالصه
مالحظه خ واهد شد که ادارۀ استخبارات دولت فارس و روم و يهودان مشترکا
در قتل هردو خليفه دست داشتند و از مشکالت داخلی دولت اسالمی بنفع خود
استفادۀ نمودند  .دستهای پشت پرده در تفرقه بين صحابه و در نوشتن نامه های
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جعلی از طرف صحابه و نوشتن فرمان های جعلی بنام حضرت عثمان با مهر
عثمان عنوانی والی مصر و غيره نقش فعال را بازی نمودند .
در بين مؤرخين عصر اول اسالم الواقدی و ابو مخنف در دستهای پشت پرده
نامهای عدۀ از صحابه را ذکر ميکنند مثل حضرات طلحه و زبير و أم المؤمنين
عائشه و عمرو بن العاص  .اشتراک بزرگان صحابه در قيام انقالب عليه عثمان
را اکثريت منابع اسالمی بشدت رد ميکند خصوصا که حضرت طلحه و زبير و أم
المؤمنين بی بی عائشه از جمله کسانی بودند که از شخص خليفه و نظام سياسی
دولت بشدت حمايت و مطالبه خون عثمان را نمودند .
اشاره شدکه ادارات جاسوسی دولت روم و فارس و يهودان در پشت پرده در
شهادت حضرات عمر و عثمان دست داشتند درينجا قبل از اينکه فتنه بزرگ و
قتل سيدنا عثمان بررسی شود الزم ديده ميشود تا از اتحاد سه گانۀ روم (
عيسويت ) فارس ( زردشتی ) و يهودان بصورت بسيار مختصر ذکر شود .

 .1هرمزان يکی از افسران بزرگ و سردار فارس در جنگ « شوشتر » در مقابل
ابو موسی اشعری فرماندۀ سپاه مسلمين شکست خورد  .ابو موسی او را
اسير و به مدينه نزد حضرت عمر فرستاد و او در مدينه با نيرنگی از قتل
نجات يافت و به ظاهر مسلمان شد .
هرمزان مالحظه کرد که حضرت عمر بدون محافظان و نگهبانان در گوشه
ای از مس جد به خواب رفته است  ،برق اميد در دل ناپاکش تابيد و مطمئن
شد که ترور او مشکل نيست  ،لذا در لباس اسالم در آمد و در مدينه ماند تا
فرصتی به دست آورد تا بتواند آن بزرگوار را به قتل رساند و ماجرايی را که
بر سرش آمده بود جبران و قلبش را از فشار بغض و کينه سبک سازد .

244

 .2جفينه  ،از مسيحيان متعصب و عرب شهر حيره بود و سعد بن ابی وقاص
او را به عنوان آموزگار خواندن و نوشتن از آنجا به مدينه آورد  .جفينه با

 . 244سيد عبدالرحيم خطيب  ،شيخين  ،صفحات 404 – 403
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هرمزان سردار و سپه ساالر فارسی آشنا شد اگر چه اين دو شخص از نظر
دين و عقيده با هم اختالف داشتند ( هرمزان زردشتی و جفينه مسيحی بود
) ولی در مرام و هدف سياسی يعنی ضديت با دين اسالم و عداوت باطنی
با مسلمين و گرفتن قصاص هم کيشانشان از مسلمين اتحاد عقيده داشتند
يعنی با هم اتحاد فکری داشتندلذا در توطئه قتل خليفۀ مسلمين دست در
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دست هم نهادند .

 .3کعب االحبار  :کعب از يهوديان يمن و نامش ابو اسحق بن مانع مشهور به
کعب االحبار بود  .البته همان ميدانيم که يهوديان با رسول اکرم صلی اهلل
عليه وسلم جنگهای زيادی داشتند و معاهدات خود را که با رسول اهلل صلی
اهلل عليه وسلم بسته بودند احترام نکردند تا اينکه توسط مسلمانان از
مدينه اخراج ساخته شدند  .يهوديان شکست سياسی و نظامی و خصوصا
از دست دادن منافع اقتصادی خود را تحمل نکردند و به انتظار فرصت
مناسب بودند تا از مسلمانان انتقام بگيرند .يهوديان ميدانستندکه قادر به
انتقام از طريق و راه نظامی نيستند لذا بعضی از هوشياران آنها از قبيل
کعب االحبار  ،وهب بن منبه و عبداهلل بن سباء ( بعدا در مورد ابن سباء اشاره
خواهد شد ) در لباس اسالم در آمدند تا در کسوت دوست  ،کار دشمن
بکنندو قصاص يهوديان هم کيش خود را از مسلمين بگيرند  .کعب را
تعدادی از مسلمانان شخص با تقوی و صالح ميدانستند و به حرف هايش
گوش ميدانند ليکن در اثر اخبار نادرست و غير معقول که از او شنيده می
شد  ،اصحاب رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم نسبت به او سوء ظن پيدا
کردند و او را آزمودند و دانستند که او شخص کذاب است و نسبت به او
شک در نزد تعدادی از صحابه پيدا شد  .در جامع بخاری جزء نهم در صفحه
 136می خوانيم که ( معاويه در مدينه در حضور جماعتی از قريش گفت :
کعب االحبار راستگو ترين اهل کتاب بود  ،مع الوصف او را آزموديم و
محقق شدکه او دروغ می گويد)  .با اينکه صحابه و رجال بزرگ دولت کعب
را شناختند ليکن در مورد او از شدت کار نگرفتند و او را مورد تعقيب قرار
 . 245داکتر فريد وجدی  ،دايرة المعارف  ،جزء ششم  ،ص 734
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ندادند بدليل اينکه دستگاه استخباراتی در دولت اسالمی در آنزمان
بسيار قوی و منظم نبود و از جانب ديگر مسلمانان با مسلمان نظر نيک
داشتند و با اهل کتاب معامله حسنه ميکردند  .سيد احمد زينی دحالن در
کتاب اش بنام « الفتوحات االسالمية جزء دوم در صفحات  279تا  280می
نويسد که کعب در مدينه با هرمزان آشنايی پيد می کند و از نيت پليد او
آگاه می شود و هر دو پالن قتل خليفۀ مسلمين را روی دست می گيرند .
هرمزان زردشتی يکی از مشهور ترين قوماندان امپراطوری فارس  ،جفينه از
مسيحيان  ،کعب از جملۀ يهوديان در پالن گذاری قتل زعمای دولت اسالمی و
نشر فتنه اتحاد سه گانه را تشکيل ميدادند و در اين مثلث شخص چهارم که
توطئه قتل حضرت عمر را عملی ساخت نيز بود .فيروزان زردشتی مشهور به
ابولؤلؤ اهوازی غالم مغيرة بن شعبه در مدينه به شغل آهنگری اشتغال داشت .
وثائق تاريخی و خاطرات مسلمانان صدر اول اسالم بوضحات نشان ميدهد که
در توطئه قتل حضرت عمر و عثمان و نشر فتنه در بين مسلمانان دستهای پشت
پرده وجود داشت و در توطئه قتل حضرت عمر مسلمانان دست نداشتند بلکه
بيگانگان و دشمنانی بودند از قوم زردشتی  ،يهود و نصاری که مقام و منصب
و امتيازات سياسی را از دست داده بودند و بغض اسالم و کينۀ مسلمين در
246

قلوبشان می جوشيد.

محقق از باب تحقيقات علمی مجبور و مکلف ميباشد تا ياداشتهای مؤرخين
قديم و کتاب های ايشانرا که در موضوع فتنه بزرگ که دولت اسالمی را از
ناحيه سياسی و عسکری به مشکالت بزرگ مواجه ساخت بررسی کند  .در بين
کتب قديم و نزديک به فتنه بزرگ محقق مکلف است و همچنان امانت تحقيق
حکم می کند تا نوشته های مؤرخ معاصر آنزمان ( سيف بن عمر التميمی ) را با
اينکه علمای حديث روايات او را نسبت به روايات حديث ضعيف ميدانند
مطالعه نمايد .سيف از همه بهتر روايات صحيح را از ناحيه علم تاريخ جمع آوری

 . 246برای معلومات بيشتر لطفا به  :ابن االثير « البداية و النهاية » جزء چهارم ص  138و همچنان
سيد عبدالرحيم خطيب « شيخين » فصل حضرت عمر و تاريخ طبری مراجعه فرمائيد.
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نموده و روايات را از گروهی گرفته که در قرن اول اسالمی زندگی داشتند و
ايشان مستقيما با اشخاصيکه در روزهای فتنه زندگی داشتند تماس داشتند و
اقوال و نظريات شانرا ثبت نمودند لذا روايات مؤرخ سيف از جهات متعدد از
نظر علم تاريخ صحيح و تا اندازۀ قابل اعتبار ميباشد .

تغیر جامعه اسالمی در اواسط خالفت حضرت عثمان و تأثیر ات آن باالی
واقعات سیاسی
قبل از اينکه فعاليتهای سری عبداهلل بن سباء و حزب او را بررسی نمائيم الزم
است تا نقش اعراب ( صحراء نشيان بی سواد جزيره العرب) را بررسی و تحقيق
علمی نمائيم زيرا عبداهلل بن سباء و مخالفين نظام اسالمی در بر انداختن
حکومت حضرت عثمان و حتی شهادت حضرت علی و نشر فتنه و فساد در
داخل دولت اسالمی که تا قرن چهلم هجری دوام داشت از اعراب استفاده
نمودند .
اواسط عصر حضرت عثمان غير از عصر حضرت عمر بن الخطاب بود و همچنان
شخصيت حضرت عثمان غير از شخصيت عمر بود به همان اندازه که بين
شخصيت دو خليفه تفاوتها موجود بود بين افراد جامعه نيز تفاوتها بوجود آمد
 .حضرت عمر شخصيت قوی داشت و نخست قوانين را باالی خود و خانواده خود
تطبيق ميکرد وبعدا باالی افراد جامعه  ،عمر نه خود زندگی استقراطی داشته و
نه ارکان دولت را اجازه ميداد زندگی استقراطی داشته باشند  .عمر باين عقيده
بود که اگر خليفه و واليان و زمامداران دولت سطح زندگی شان به سطح زندگی
طبقه فقير نباشد قادر به اصالحات در دولت شده نميتوانند و در تطبيق عملی
اين نظريه عمر از شدت کار ميگرفت و واليان را محاسبه شديد می نمود .
حضرت علی کرم اهلل وجهه زمانيکه با حضرت عثمان درموردواليان مناقشه
کردخليفه بجوابش گفت يا علی واليان همان اشخاصی اند که عمر ايشانرا
تعيين نموده بود چه شد که امروز مردم از من نسبت به ايشان شکايت دارند .
سيدنا علی جواب داد  :بلی اين سخن شما صحيح است ليکن واليان از عمر خوف
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داشتند و از شما ندارند  .از سخنان حضرت علی استنباط ميشود که تفاوتهای
زيادی بين خليفه دوم و سوم در سياست اداری وجود داشت .
مردم آنچه عمر ميگفت و به آن امر ميکرد عمل ميکردند در حاليکه از عثمان
قبول نميکردند علت آن بود که جامعه اسالمی و نظام اساسی زندگی مردم بعد
از سال ششم خالفت عثمان رضی اهلل عنه تغيير يافت  .تا سال ششم خالفت
حضرت عثمان فتوحات دوام داشت ليکن نظر به شرايط داخلی و خارجی و
ضرورتهای سياسی  ،نظامی و اقتصادی بعد از سال ششم فتوحات برای مدتی
متوقف شد و توقف فتوحات سبب شد که طبقۀ جديد در ساحۀ سياسی ظهور
نمايد طبقۀ که توقف جنگ و فتوحات بضرر اقتصادی شان بود .
تعدادی از اعراب بعد از وفات رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم مرتد شدند و
زعمای شان ادعای نبوت کردند  .حضرت ابوبکر عليه مرتدين و آنانيکه دعوای
نبوت داشتند اعالن جنگ داد و با ايشان جنگيد تا اينکه به دائره اسالم باز
گشتند .
در روزهای اخير خالفت حضرت ابوبکر رضی اهلل عنه جنگ بين دولت اسالمی
وامپراطوری فارس و روم بشدت جريان داشت  .قوای اسالمی در شام از خليفه
کمک نظامی خواهستندو حضرت ابوبکر خالد بن وليد را امر نمود تا از عراق
به شام حرکت کند  .خالد در عراق مثنی بن حارثه را گذاشت  .مثنی اطالع يافت
که دولت فارس قوای بزرگ را برای مقابله با مسلمانان آماده ساخته  .مثنی به
مدينه رفت تا راپور اوضاع نظامی را به خليفه تقديم و از دولت کمک نظامی
بخواهد  .مثنی به خليفه پيشنهاد نمود که موافقه کند تاتعداد دو هزار از اعراب
که مرتد شده بودندو دوباره به اسالم بازگشت کرده اند ايشان را با خود به عراق
ببرد  .حضرت ابوبکر به فراست و درايتی که داشت پيشنهاد مثنی را قبول نکرده
و برای عمر بن الخطاب نيز بعد از خود وصيت نمود تا از اعراب در غزوات
اسالمی استفاده نکند و عمر تا آخر حيات وصيتهای ابوبکر را احترام و به آن
پابندی داشت .
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عصرحضرت عثمان عصر پيشرفت و ترقی اقتصادی بود  ،سياستهای
اقتصادی خليفه چنانکه قبال بدان اشاره سريع شد در پيشرفت اقتصاد ملی
کمک نمود و در نتيجۀ آن طبقۀ سرمايه دار خصوصا طبقه تاجر در جامعه بوجود
آمد  .چون پول زياد شد تجار و سرمايه داران جديد طرز زندگی اجتماعی شان
نسبت به سالهای قبل تغير کرد و تعدادی از بزرگان جامعه در تعمير منزلهای
مدرن و شيک شبيه قصر ها توجه نمودنداين وضيعت و اين تغيير بزرگ در
جامعه اسالمی اسباب نا آرامی و بی امنی را سبب شد که عدم رضايت عدۀ از
صحابه را بار آورد و علنا با سياستهای اقتصادی خليفه مخالفت کردند .
اعراب  :اعراب چنانکه قبال اشاره شد صحراء نشينان در جزيره العرب بودند نه
ثقافت اسالمی کامل داشتند و نه هم اسالم رابصفت نظام کامل در زندگی
شناخته بودند و حتی در بازگشت به اسالم در دل کدورت های نسبت به صحابه
داشتند و فراموش نکرده بودند که در زمان مرتد شدن شان صحابه عليه شان
اعالن جنگ داده بودند  .سياست خليفه اول و دوم در مقابل اعراب اين بود که
نبايد برای ايشان چانس شرکت را در ارگانها دولتی خصوصا در قوای نظامی
داد و نبايد گروهی که يک بار تجربه شده اند بار ديگر تجربه شوند و در حقيقت
اين بهترين سياست خليفه اول و دوم در مقابل کسانيکه مرتد شدند و به اسالم
بازگشت کردند بود .
شش سال اول خالفت حضرت عثمان بدون کدام تغير گذشت و فتوحات به اوج
خود رسيد و ساحۀ جغرافيوی دولت اسالمی وسعت فوق العاده يافت و همچنان
وضعيت اقتصادی بهتر شدليکن بعد از سال ششم نظر به ضرورتهای سياسی ،
و وسعت دولت و ضرورتهای نظامی حضرت عثمان مجبور شد تا در فتوحات و
غزوات اعراب را شريک سازد لذا تعداد زيادی از ايشان را به جبهات جنگ
عزام داشت و اکثريت اعرابی که حضرت عثمان درجبهات قتال فرستادند
کسانی بودند که بعداز رحلت رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم مرتد شده بودند .
اعراب در ايام جنگ قوه سياسی و نظامی قابل مالحظه شدند و هدف از اشتراک
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اعراب در فتوحات فقط و فقط جمع آوری غنائم و بدست آوردن سرمايه و غالم
گرفتن مردم بود نه عقيده و خدمت اسالم .
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توقف جنگ برای اعراب معنی آن توقف از بدست آوردن غنيمت و سرمايه بود
لذا بفکر اين شدند تا به دار الخالفه رفته بيت المال مسلمين را به غارت برند
و بالفعل به مدينه مرکز خالفت رفته بی امنی را بوجود آوردندو باالی مال و
سرمايه مردم تعرض کردند  .مؤرخ سيف التميمی رسيدن اعراب را به
دارالخالفه اين طور شرح ميدهد  :عثمان به واليان نوشت  ( :اعراب باالی ما در
جوار رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم و حرم اش و زمين هجرت حمله نمودند .248 ).
همچنان طبری از أم المؤمنين بی بی عائشه روايت ميکند که گفت  ( :مردم بی بند
و بار از أهل واليات و قبائل بر حرم رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم حمله
نمودند 249. )...و همچنان قول امام علی که گفت  ( :ای مردم اعراب را از خود دور
250

کنيد . ) ...

عبدالله بن سبأ
حرکت عبداهلل بن سبأ در رأس حرکتهای تخريبی می آيد .کتب تاريخ اسالمی و
غير اسالمی راجع به فعاليتهای عبداهلل بن سبأ که منجر به قتل امير المؤمنين
حضرت عثمان گرديد معلومات مفصل و دقيق را جمع و حفظ نمودند  .در بين
مؤرخين و دانشمندان و فقهای أهل سنت راجع به سيرت و تاريخ زندگی عبداهلل
بن سبأ و نقش او در اشتعال فتنه و پخش اختالف بين مردم اختالف نظرموجود
نيست در حاليکه بين مؤرخين و فقهای مذاهب تشيع در مورد او اختالف نظر
وجود دارد در اين مبحث الزم ديده ميشود تا نظريات مؤرخين و فقهای مذهب

 . 247دکتور شکری فيصل « المجتمعات اإلسالمية فی القرون االولی » صفحات  42 – 41و
همچنان دکتور يوسف العش « الدولة األموية » ص 77
 . 248الطبری « تاريخ » جلد سوم  ،ص 288
 . 249طبری « تاريخ » جلد سوم  ،ص  479و همچنان دکتور يوسف العش « الدولة األموية » ص 78
 . 250الطبری « تاريخ » جلد سوم  ،ص 459
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شيعه را در مورد عبداهلل بن سبأ و حرکت او عليه خالفت اسالمی بصورت بسيار
خالصه بررسی نمائيم .
در ميان فقيهان و مؤرخان شيعه در بارۀ عبداهلل بن سبأ دو عقيده وجود دارد .
گروهی بر آنند که او موجودی افسانه ای است که هرگز وجود نداشته به گفته
عالمه مرتضی عسکری پژوهشگر شيعه  ،عبداهلل بن سبأ سيمايی خرافی است
که علماء و مؤرخان سنی برای بد نام کردن شيعه و انکار ريشه های تاريخی تشيع
جعل کردند  .عده ای ديگر عقيده دارند که فردی به نام عبداهلل بن سبأ به راستی
وجود داشته و به دست امام علی نيز به قتل رسيده است .
علت اينکه تعدادی از علمای شيعه در موجوديت عبداهلل بن سبأ شک از خود
نشان ميدهند و ميخواهند وجود او را کامال انکار نمايند در آنستکه عبداهلل بن
سبأ نظريه ( رجعت يا باز گشت امام ) را وسيلۀ فعال در بر انداختن خالفت
حضرت عثمان برنامه گذاری و موضوع احقيت علی بن ابی طالب را به خالفت
بعد از رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم اساس کار سياسی خود ساخت و علمای
شيعه خوف دارند که مسلمانان تصور نکنند که عبداهلل بن سبأ از گروه شيعه گان
است  .ترس علمای شيعه در مورد حقيقت عبداهلل بن سبأ کامال بی جا و بی اساس
و بی مورد است و انکار از وجود او انکار از يک حقيقت تاريخی ميباشد  .نقد
زمامداران صدر اول اسالم و حوادث زمان شان البته در روشنی وثائق تاريخی
و دوری داشتن از تعصبات مذهبی و قومی و نژادی ما را به حقائق تاريخ
سياسی اسالم و استفاده از آن نزديکتر ميسازد .
عبداهلل بن سبأ فردی يهودی بود که در حوالی سال سی هجری يعنی در خالفت
حضرت عثمان به اسالم گرويد  ،اما در باطن به کيش خود باقی ماند .او تصميم
گرفت با ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان از کيش تازه يعنی اسالم انتقام بگيرد .
بی بی اسماء بنت ابوبکر رضی اهلل عنه از زبان نائلة زن حضرت عثمان راجع به
فتنه که به سبب آن امير المؤمنين عثمان به قتل رسيد سؤال ميکند و نائلة
اينطور می گويد  :برايم خبر دادند که مردم را شخصی يهودی باسم عبداهلل بن
سبأ که جديدا به اسالم داخل شد عليه خليفه به حرکت آورد ليکن مردم در شام ،
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حجاز  ،بصره و کوفه دعوت او را قبول نکردند و بالآخره به مصر رفت و در آنجا
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يک تعداد دعوت او را لبيک گفتند .

مؤرخ صدر اول اسالم سيف از مشايخ خود که اکثر اجزای آنرا طبری جمع و در
کتاب خود حفظ نموده می نويسد  :عبداهلل بن سبأ از يهوديان صنعاء بود و در
زمان عثمان رضی اهلل عنه اسالم خود را اعالن نمود و در زمان خالفت عثمان
رضی اهلل عنه به واليات اسالمی سفر نمود و از مردم دعوت بعمل آورد تا عليه
خالفت عثمان قيام کنند  .عبداهلل در بصره  ،حجاز  ،کوفه و شام سفر نمود ليکن
مردم دعوت او را رد کردند و او را از شهر های خود بيرون ساختند  .بالآخره
عبداهلل به مصر رفت و در آنجا با مخالفين و کسانيکه از خليفه راضی نبودند
تماس گرفت و از آنجا به کار خود آغاز نمود  . 252تعدادی از مصری ها از اينکه
خليفه عمرو بن عاص را از واليت مصر بر کنار ساخته بود از خليفه نا راضی
بودند همچنان طرفداران محمد بن ابی حذيفه و عمار بن ياسر در مصر از خليفه
راضی نبودند .جمع بزرگ از اعراب بعد از توقف جنگ و فتوحات در مصر
مستقر شدند و در فکر باز کردن جبهات جديد برای کسب مادی بودندو برای اين
منظور بدعوت عبداهلل بن سبأ لبيک گفته با او بطرف مدينه حرکت کردند .
عبداهلل استراتيجی منظم را در مبارزه عليه خالفت اسالمی آماده و مطابق آن
حرکت نمود  .استراتيجی عبداهلل را ميتوان در نقاط ذيل خالصه نمود :
اول  :عقيده باز گشت  :عبداهلل ميگفت که عجب است مسلمانان عقيده برين
دارند که حضرت عيسی بر ميگردد و اگر عيسی بر ميگردد  ،پس محمد نيز به
تأکيد بر ميگردد  .هدف از عقيده برگشت اين بودکه مسلمانان را معتقد سازد
که زمانيکه محمد صلی اهلل بر ميگردد از مسلمانان آنچه را که خواسته بود سؤأل
ميکند و مهمترين سؤالی که ميکند عبارت از وصيت های او است .
دوم  :عقيده وصی  :هزار نبی بود و هر نبی از خود وصی داشت  ،و وصی محمد
صلی اهلل عليه وسلم علی است و ميگفت  « :محمد خاتم انبياء و علی خاتم
 . 251جرجی زيدان « مؤلفات جرجی زيدان الکاملة » روايات تاريخ اإلسالم  ،جلد دوم ،ص 48
 . 252طبری  ،جلد سوم  ،ص 378
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اوصياء است و کسيکه وصيت رسول صلی اهلل عليه و سلم را بجا نياورد و علی
253

را به امامت امت نرساند در حق خود و محمدصلی اهلل عليه وسلم ظلم نموده .» .

وصی  ،معنی سياسی بزرگ را دارد  ،باين معنی که رسول اکرم صلی اهلل عليه
وسلم حضرت علی را به نيابت خود تعيين و به مسلمانان معرفی نموده بود  .نشر
فکر وصی بودن و قبول آن معنی قيام مسلحانه عليه خالفت اسالمی و شخص
خليفه هر که باشد  .و از جانب ديگر عدم شرعی يا قانونی بودن خالفت حضرت
عثمان را افاده ميکند و اين بزرگترين و خطرناکترين اسلحه بود که عبداهلل از
آن در اشتعال فتنه استفاده نمود  .از نظر عبداهلل بن سبأ و همکارانش حضرت
عثمان خالفت را بغير حق تصرف نموده و بدين ترتيب خليفه شرعی و قانونی
نيست و اطاعت او واجب دينی نميباشد از جانب ديگر مقابله و جنگ با او
ورسانيدن وصی پيغمبر يعنی حضرت علی به حکومت وظيفه تمام مسلمانان
است .
سوم  :ابن سبأ حرکت خود را لباس اسالمی داد و برای پيروان خود و ديگر
مسلمانان حرکت خود را امر بالمعروف و نهی از منکر که وظيفۀ هر مسلمان است
معرفی نمود و گفت که حرکت او امر به معروف و نهی از منکر است  .امر به
معروف از نظر عبداهلل بن سبأ و پيروان او يعنی گرفتن حق علی از کسانيکه آنرا
غصب کرده و منع از منکر يعنی مقابله با حضرت عثمان که در گرفتن خالفت از
علی عمل منکر را انجام داده است  .عبداهلل بن سبأ هدف اش از امر به معروف و
نهی از منکر که وظيفه دينی در اسالم است اين بود که منزلت حضرت علی را
بلند و او را صاحب حق شرعی در زعامت مسلمانان و حضرت عثمان را شخص
غاصب که حق امام علی را غصب نموده معرفی نمايد و بدين ترتيب نه تنها بين
افراد عادی ملت اختالف را بوجود بياورد بلکه بين دو صحابی جليل القدر علی
و عثمان اختالف را خلق نمايد .

 . 253الدکتور يوسف العش « الدولة األموية و األحداث التی سبقتها و مهدت لها ابتداء من فتنة
عثمان  ،ص 79
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چهارم  :تبليغات عليه واليان در تمام واليات اسالمی  :عبداهلل بن سبأ در
تبليغات عليه واليان اسلوب و روش جديد را پيروی نمود و آن اينکه برای
پيروان خود در تمام واليات اسالمی امر نمود که هر کدام برای اقارب و دوستان
خود در واليات مختلفه اسالمی نامه بفرستند و توضيح کنند که حالت شان
بسيار بد است و والی در واليت شان باالی مردم ظلم و اموال مردم را غصب
ميکند و از دوستان و اقارب خود کمک بخواهند  .اين روش تبليغاتی که از
حقيقت دور بود برای مسلمانان در واليات مختلف اينطور معلوم شد که حاالت
ملت در تمام واليات اسالمی خراب و قابل تشويش است و بايد برای اصالح
254

حالت سياسی و برهم انداختن نظام دولت متحدا داخل اقدامات عملی شوند.

تبليغات عبداهلل و پيروانش بترتيبی که ذکر يافت بسيار مفيد تمام و نتيجۀ آن
مثبت بود  .مردم هر واليت تصور و فکر کردند که حالت باشندگان واليت ديگر
از حالت ايشان بدتر است و در نتيجه همه ملت تصور و خيال کردند که در يک
حالت بسيار بد قرار دارند و بايد عليه نظام و شخص خليفه قيام عمومی صورت
گيرد .
از جانب ديگر عبداهلل بن سبأ به مردم خاطر نشان ساخت که او و پيروانش
مخالفت با نظام و شخص خليفه ندارند بلکه ميخواهند به مدينه منوره رفته
خليفه را متوجه سازند تا واليان را معزول نموده و واليان جديد را در عوض شان
تعيين کند .
سيف بن عمر به نقل از استادان خود می نويسد که طرفداران عبداهلل بن سبأ در
ماه شوال سال  35هجری قمری به مدينه داخل شدند سيف مخالفين دولت را
اينطور معرفی می نمايد :

 . 254جرجی زيدان  ،مرجع سابق  ،ص  49 – 48و همچنان  :الدکتور يوسف العش  ،مرجع سابق
؛ صفحات 69 – 68 – 6
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شش صد نفر از مصر خارج شدند و به تريبی خارج شدن که مردم از هدف شان
اطالع نداشته باشند و هدف از خارج شدن خود را رفتن به حج معرفی کردند  .به
255

همين عدد از بصره و کوفه بطرف مدينه حرکت نمودند.

مخالفين حضرت عثمان از مصر  ،کوفه و بصره بودند و هدف واحد ايشان را
جمع می نمود ليکن در انتخاب شخص معين به خالفت بعد از حضرت عثمان با
هم متفق رأی و نظر نبودند  .مردم مصر ازحضرت علی و مردم بصره از حضرت
طلحه و مردم کوفه از حضرت زبير در رسيدن به خالفت جانب داری ميکردند .
مؤرخين باين عقيده اند که عبداهلل بن سبأ سه گروه از مردم را طرفدار سه
شخصيت مهم ساخته بود تا بعد از قتل حضرت عثمان به شخص واحد و معين
256

اتحاد نظر نداشته باشند .

مؤرخ بزرگ البالذری در اين مورد می نويسد  :اين سه گروه که به هدف واحد به
مدينه آمده بودند هر کدام منفردانه با علی و طلحه و زبير و زنان نبی اهلل صلی اهلل
عليه وسلم تماس گرفتند و از هر کدام دعوت نمودندتا خالفت را قبول نمايد اما
257

امام علی  ،زبير و طلحه حاضر به قبول دعوت شان و قبول خالفت نشدند.

بعد از اينکه علی  ،طلحه و زبير دعوت مخالفين را به قبول خالفت رد کردند
طرفداران عبداهلل بن سبأ با سعد بن ابی وقاص تماس گرفتند و سعد دعوت
شانرا رد نمود و بعدا با عبداهلل بن عمر تماس گرفتند عبداهلل بن عمر نيز مانند
سعد دعوت آنها را به قبول خالفت بشدت رد نمود  .عدم قبول بزرگان صحابه
قبول خالفت را از طرف آشوبگران  ،موقف آشوبگران را ضعيف ساخت و
آشوبگران در عدم موافقه صحابه به دعوت شان به مشکالت سياسی بزرگ رو
برو شدند زيرا ميدانستندکه خود صالحيت رسيدن به مقام خالفت را ندارند و
مسلمانان به خالفت شان تسليم نخواهند شد .

 . 255الطبری جلد سوم  ،ص 385
 . 256الذهبی « تاريخ اإلسالم » جلد سوم  ،ص 126
 . 257البالذری « أنساب األنساب » جلد پنجم ص  31 : :و همچنان « الدکتور يوسف العش »
مرجع سابق  ،ص 71
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صحابه و أهل شورا برای حضرت عثمان اين مشوره را دادند  :امام احمد از
المغيرة بن شعبة در وقتيکه عثمان بن عفان در منزلش در محاصره بود روايت
ميکندکه بزرگان مدينه برای حضرت عثمان گفتند  :يا عثمان بشما سه مشوره
ميدهيم  :از منزل بيرون شويد و با آشوبگران بجنگيدو با شما قوت و تعدادکافی
از مردم است زيرا شما در حق و ايشان در باطل اند  .از راه عقب منزل بيرون شده
بمکه برويد و ايشان نميتوانند شما را در مکه تعقيب کنند  .يا به شام سفرکنيدو
معاويه در شام است .
حضرت عثمان هر سه پيشنهاد را رد کرد و گفت من نميخواهم اولين کسی باشم
که بعد از رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم درامت اش خونريزی کنم  .و شنيدم که
رسول اهلل فرمود « اگر يکی از قريش به مکه دفن شود نصف عذاب دنيا را نصيب
ميشود » نميخواهم يکی از جملۀ اين طبقه باشم  .به شام نمی روم و نمی خواهم
از دار هجرت و مجاورت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم دوری کنم .

258

صحابه برای خليفه گفتند  :شما را به قتل ميرسانند  .خليفه گفت من کاری خالف
شرع نکرده ام که مستحق قتل باشم .
آشوبگران اوال خليفه را از داخل شدن به مسجد منع کردند و او در منزلش
محاصره کردند و آب و مواد غذائی را از خليفه منع کردند  .اوالده ای صحابه که
از خانه خليفه مواظبت ميکردند بسيار کم بودند و خليفه ايشانرا منع کرد که از
او حمايت کنند و امر به بازگشت بخانه های شان داد .
آشوبگران که وضعيت را مناسب ديدند تصميم به قتل خليفه گرفتند  .اولين
کسيکه به منزل خليفه داخل شد محمد بن ابوبکر صديق بود  .محمد بن ابوبکر
در مقابل عثمان ايستاده شده و از ريش او گرفت و تکان داد  .عثمان محمد را
خطاب نموده گفت  :اگر برادرم ابوبکر بجای تو ميبود از ريش عثمان حياء
ميکرد  .محمد از شنيدن گفتار عثمان از منزل اوخارج شد .

259

 . 258السيوطی « تاريخ الخلفاء » ص 161
 . 259جرجی زيدان  ،مرجع سابق  ،ص  77و همچنان ديده شود «خالدمحمد خالد « خلفاء الرسول
» ص 343 - 342
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به تعقيب محمد بن ابوبکر دو نفر از آشوبگران وارد اطاق عثمان شدند و خليفه
را در حاليکه قرآن کريم تالوت ميکرد بشهادت رسانيدند  .حضرت عثمان در
ماه ذی الحجة سال  35هجری مطابق جوالی سال  656ميالدی بعداز دوازده سال
خالفت دنيا را وداع گفت  .مؤرخين می نويسند شخصی که حضرت عثمان را
بشهادت رسانيداز مردم مصر و بنام ( حمار ) بود  .به شهادت حضرت عثمان
عبدهلل بن سبأ دروازۀ فتنه را در جامعه اسالمی باز ساخت و سالهای زيادی
مسلمانان مشغول فتنه بودند و متأسفانه تا امروز مسلمانان نتوانسته اند از
تأثيرات منفی فتنۀ شهادت حضرت عثمان رهائی يابند .
حضرت علی بعد از شهادت حضرت عثمان به منزل عثمان داخل شد و از نائلة
زن خليفه راجع به قاتل عثمان پرسيد زن حضرت عثمان گفت دو نفر با محمد بن
ابوبکر داخل شدند و من آنها را بجا نياوردم  .حضرت علی محمد بن ابوبکر را
در مقابل زن عثمان حاضر کرده از قتل عثمان از او سؤال کرد .محمد جواب داد :
بخدا قسم که دروغ نمی گويم  ،من به منزل عثمان به نيت قتل او داخل شدم ،
خليفه از پدرم ياد کرد ومن از گرفتن ريش خليفه خجالت کشيدم و به خداوند
توبه ميکنم و قسم بخدا که من او را به قتل نرسانده ام  .زن حضرت عثمان گفت
اين گفتار محمد راست است ليکن او ايشانرا به منزل ما داخل ساخت .
سعيد بن المسيب که از بزرگان عصر اول اسالم بود در مورد قتل عثمان
ميگويد  :عثمان به ظلم کشته شد و قاتلين او ظالمين بودند و کسانيکه او را
260

کمک نکردندعذر داشتند .

واقعه قتل حضرت عثمان را مؤرخين بنام ( فتنه بزرگ ) ياد کرده اند و در تاريخ
سياسی اسالم شهادت حضرت عثمان رضی اهلل عنه مسير تاريخ سياسی اسالم
را تغير داد  .عصر عثمان رضی اهلل عنه تجربه بزرگ در تاريخ سياسی اسالم و
شامل درسهای بزرگ تاريخی برای مسلمانان ميباشد و الزم است تا مسلمانان
از آن استفاده نمايند  .در شهادت حضرت عثمان و نشر فتنه و فساد در جهان

 . 260السيوطی  ،مرجع سابق  ،ص  . 161و همچنان جرجی زيدان  ،مرجع سابق  ،صفحات - 70
77 – 76

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

اسالم به يقين دستهای عقب پرده در کار بود خصوصا دستگاه جاسوسی
امپراطوری روم  ،فارس ويهودان و اينان از شکست های سياسی و دينی و
نظامی خود در مقابل مسلمانان راضی نبودند  ،چون طاقت و توان مقابله نظامی
را با مسلمانان نداشتند لذا در آشوبگری داخل خالفت اسالمی سعی می
نمودند  .دولت روم که پايتخت آن قسطنطنيه ( استنبول ) بود مجبور بود برای
حمايت خود در قارۀ اروپا از حمالت پی در پی مسلمانان  ،دولت اسالمی و
مسلمانان را بطور عموم مشغول مشکالت داخلی سازد  .پيشرفت مسلمانان در
شش سال اول خالفت حضرت عثمان و رسيدن مسلمانان به سرحدات فرانسه از
راه اسپانيا زنگ خطری برای دولت روم بود  .زمامداران امپراطوری روم
ميدانستند که مسلمانان بعد از اينکه در سقوط و گرفتن قسطنطنيه از طريق
بحر ناکام ماندند تصميم گرفته اندکه از راه اسپانيا و فرانسه يعنی از طريق
اروپا خود را به قسطنطنيه برسانند  .مسلمانان سقوط دولت روم را بعد از
امپراطوری فارس سياست اول خارجی خود ساخته بودند و از ناحيه عقيده باين
عقيده بودند که روم بدست مسلمانان سقوط ميکند چون رسول اکرم صلی اهلل
عليه وسلم مسلمانان را از سقوط دولت روم و فارس بشارت و اطمينان داده بود.
مطالعۀ و تحقيق تمام موضوعات سياسی و اجتماعی عصر حضرت عثمان
رضی اهلل عنه با تمام أهميت تاريخی و اجتماعی آن از طاقت و توان اين تحقيق
متواضع و اين محقق ضعيف دور ميباشد و اميد است هموطنان عزيز خصوصا
جوانانيکه مطالعات سياسی و اجتماعی در تاريخ اسالم خصوصا صدر اول
اسالم دارند اين مرحله را بدقت بيشتر مطالعه نموده و تحقيقات جديد و
مستقل را انجام دهند و اميد است اين مبحث دروازۀ جديد را در تحقيقات برای
جوانان کشور عزيز ما که قبال بسته بود باز کرده بتواند  .خاتمۀ عهد حکومت
حضرت عثمان و واقعات مهم آن تأثيرات مستقيم و منفی را به عصر ما بعد خود
که تحت زعامت امام علی بود بجا گذاشت و واقعات و احوادث عصر حضرت
عثمان باندازۀ عميق بود که حتی امام علی کرم اهلل وجهه با تمام قوت و متانت
که داشت نتوانست در حل آن بيک نتيجۀ خوب برسد البته صفحات بعدی در اين
مورد روشنی بيشتر خواهد انداخت .
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امام علی رضی اهلل عنه بروز جمعه ده سال قبل از بعثت رسول اهلل صلی اهلل عليه
وسلم و  23قبل از هجرت در مکه به دنيا آمد  .ابو يعلی از حضرت علی رضی اهلل
عنه روايت ميکند که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم بروز دو شنبه به رسالت
مبعوث شد و من بروز سه شنبه به رسالت اش ايمان آوردم  .حضرت علی کرم اهلل
وجهه در وقت ايمان آوردن به اسالم و صاحب رسالت ده سال عمر داشت .

261

فضائل علی رضی اهلل عنه زياد است و علی کرم اهلل وجهه در تاريخ اسالم مقام
ارجمند و عالی را دارد  .سيدنا علی از جملۀ عشره مبشره يعنی از جملۀ ده نفری
بود که نبی اهلل صلی اهلل عليه وسلم ايشانرا بشارت به دخول جنت داد  .رسول اکرم
صلی اهلل عليه و سلم علی را با خود برادر ساخت  .علی بن ابی طالب طبق فرموده
رسول اهلل محل تشخيص ايمان و کفر مردم هست  .ام سلمه همسر رسول اهلل صلی
اهلل عليه وسلم در اين باره می گويد :
رسول اهلل فرمود  :هيچ منافقی دوست دار علی نخواهد بود و هيچ مؤمنی کينه
علی در دل نمی دارد .

262

امام علی رضی اهلل عنه مرحلۀ طفوليت را در منزل آنحضرت صلی اهلل عليه و سلم
سپری نمود و زير اداره و تربيت آنحضرت بزرگ شد و جای شک نيست که منزل
آنحضرت مدرسۀ اولی بود که علی مرحله طفولتش در آن سپری و در زير نظر
رسول اهلل تربيت يافت و در زندگی کوشش داشت تا يک سرمو از سنت آنحضرت
دوری نکند .
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 . 262سيد عبدالرحيم خطيب « صهرين  ،عثمان و علی » ص 154

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

290

ابو طالب نظر به مشکالت اقتصادی که داشت قادر به تربيت و بزرگ نمودن
افراد خانوادۀ خود نبود لذا آنحضرت صلی اهلل عليه وسلم برای کاکای خود
عباس پيشنهاد نمود تا اوالده ای او را بين خود تقسيم کنند ،عباس رضی اهلل
عنه جعفر و رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و حضرت علی را درکفالت خود در
آورد  .امام علی در مسائل قضائی از اکثر صحابه برتری داشت تا اندازۀ که در
کتب تاريخ معروف است ( :علی اقضاهم ) يعنی علی در علم قضا از همه با فهم
تر بود  .امام علی در ساحۀ عسکری يکی از قهرمانان عصر اول اسالم بود و در
علوم عسکری باندازۀ نبوغ يافت که عدۀ مؤرخين باين عقيده اند که علی در
دوران خالفت خود نيز ميخواست همه مشکالت را از طريق نظامی حل و فصل
کند در حاليکه در صفحات بعدی اين مبحث مالحظه خواهيم نمودکه علی کرم
اهلل وجهه در علوم سياسی و تا اندازۀ در مسائل اقتصادی و ادارۀ عامه نيز
معلومات کافی داشت و در مسائل سياسی از فکر سياسی و ايدلوژی سياسی
راشدين پيروی ميکرد .
داکتر عبدالحسين زرين کوب استاد دانشگاه تهران در کتاب خود بنام « بامداد
اسالم » درصفحه  109که بعضی جمالت آنرا سيد عبدالرحيم خطيب در کتاب
خود نقل کرده می نويسد :
در باره علی قضاوت آسان نيست  ،از اين که دوست و دشمن راجع به او به مبالغه
گرائيده اند  .از خود او نقل شده است که گفت  :دو کس به سبب من هالک می
شوند  :آنکه در دشمنی با من مبالغه کرد و آن کس که در دوستی من افراط داشت
 .سپس می گويد  :از سخنان علی هم نمی توان به درستی او را شناخت  ،چون در
اين سخنانی که به او منسوبست چيزهائی است که به احتمال قوی از او نيست و
263

در سخنانی که ديگران در حق وی گفته اند هم بيم جعل و دروغ هست .

شرایط سیاسی و رسیدن حضرت علی به خالفت
شرايط سياسی  ،اجتماعی  ،نظامی و اقتصادی باالی هرنظام تأثيرات منفی و
مثبت را وارد ميکند و هيچ نظام سياسی و اداری و حتی فکری نيست که از
 . 263سيد عبدالرحيم خطيب « صهرين » صفحات 154 – 153
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شرايط سياسی عصر خودمتأثر نشود و در تحت آن شرايط زندگی نکند  .شرايط
نا مناسب سياسی و اقتصادی و اجتماعی اسباب ناکامی بزرگترين
سياستمداران را آماده می سازد  .درشرايط سياسی که امام علی به خالفت
رسيد نسبت به شرايط خلفای ما قبل از اوتفاوت کلی داشت  .بعد از وفات رسول
اهلل صلی اهلل عليه وسلم صحابه با مسئوليت کامل در مورد انتخاب خليفه
برخورد نمودند و بعد از يک سلسله مشوره ها با وجود اختالفات در رأی
حضرت ابوبکر را به خالفت انتخاب و به قيادت او تسليم شدندو همه بشمول
امام علی تحت امر و قيادت او خدمت نمودند  .حضرت ابوبکر قبل از وفات خود
حضرت عمر را به خالفت کانديد و در حيات خود برای او رأی اعتماد گرفت لذا
انتقال زعامت سياسی از يک زعيم به زعيم ديگر آسان و صلح آميز صورت
گرفت و همه صحابه به قيادت عمر راضی و از او اطاعت نمودند .حضرت عمر
هئيت شش نفری را برای انتخاب خليفه بعد از خود تعيين نمود و هئيت با تمام
امانتداری و صداقت حضرت عثمان را به خالفت مسلمين کانديد و از مردم
برای او بيعت گرفت و مسلمانان به آزادی کامل و اختيار به سيدنا عثمان بيعت
کردندو بدين صورت انتقال قدرت به حضرت عثمان مانند دو خليفه قبل از او
بصورت صلح آميز انجام يافت و صحابه و مسلمانان به قيادت او تسليم و تحت
امر وی وظيفه خود را انجام دادند .
شهادت حضرت عثمان و تصرف و اشغال مرکز خالفت ( مدينه منوره ) توسط
اشخاص غيرمسئول و بصورت غير قانونی حالت سياسی را در سر تاسر دولت
اسالمی دگرگون ساخت و خطر دولت اسالمی را ازهر طرف تهديدکرد  .عدم
استقرار اوضاع سياسی و امنيتی  ،عدم موجوديت قوای پوليس و عسکر و عدم
حضور و بودن اکثر صحابه در مدينه منوره در عدم استقرار سياسی و امنيتی
درمرکز خالفت افزود و اداره دولت را برای زعامت جديد مشکل ساخت  .امام
علی رضی اهلل عنه در شرايط غير مناسب و غيرعادی بخالفت رسيد و حالت
سياسی و نظامی قسميکه بدان اشاره شد نسبت به گذشته فرق کلی داشت و از
امام حل فوری ميخواست و حل آن در صورتی ممکن بودکه صحابه بطور عموم
و معاويه و مردم شام بطور خصوص همکاری مخلصانه با خليفه جديد و
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حکومت مرکزی ميکردند که متأسفانه تعدادی از زعمای مسئوليتهای خود را
اداء نکردند .

264

روش فکر سیاسی امام علی کرم الله وجهه
جهت درک و فهم بيشتر روش سياسی امام علی سؤال ذيل را مطرح می نمائيم و
احتمال زياد دارد که جواب دادن باين سؤال ما را در امور سياسی عصر امام علی
بيشتر آشنا سازد :
امام علی کرم اهلل وجهه از کدام مدرسۀ سياسی و يا از کدام فکر سياسی پيروی
ميکرد ؟
تعدادی از نويسندگان و محققين که شخصيت امام علی و عصر او را تحقيق
کرده و ميکنند باين عقيده و نتيجه رسيده اندکه امام علی کرم اهلل وجهه در
سلک دبلوماسی نبود و به عبارت ديگر در سلک سياسی تربيت نيافت تا تجربه
ای سياسی کسب نمايد بدين سبب امام علی در مسائل سياسی معلومات کافی
نداشت تا قادر به حل مشکالت سياسی از راه سياسی باشد  .تجربه های امام
علی نظر به وظايفی که در دولت اسالمی بعد از تأسيس آن در مدينه داشت
نظامی و قضائی بود و به عبارۀ ديگر او شخص نظامی ومتخصص در قانون و
امور قضائی بود و تجربه هايی نظامی او سبب شد تا در جنگهای جمل و صفين
و در مبارزه مسلحانه با خوارج پيروز شود ليکن آنچه به سياست تعلق داشت در
حل آن به شکست سياسی بزرگ مواجه شد.
اين گروه از نويسندگان و محققين دليلی که برای اثبات قول خود در عدم
سياسی بودن امام علی ارائه می کنند اين است که حضرت علی تمام والی ها را
در يک وقت بدون تدبير بر کنار و درمذاکرات سياسی شخص ويا اشخاص نا
مناسب و بی تجربه را برای مذاکرات سياسی با مخالفين خود انتخاب کرد
چنانکه ابو موسی اشعری را برای مذاکرات سياسی با عمرو بن عاص که شخص
سياسی و ذکی بود انتخاب نمود  .امام علی نتوانست همکاری خوارج را که از
 . 264برای م علومات بيشتر از اوضاع سياسی در وقت رسيدن علی به خالفت به  :الشيخ محمد
الخضری « الدولة االموية » ص  254و بعد آن
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جملۀ عساکر و طرفداران حقيقی او بودند و در وقتی که ضرورت به همکاری
شان داشت بدست آورد و همچنان موفق نشد همکاری بزرگان صحابه را در
مبارزات اش عليه مخالفين بدست آورد  .همچنان امام علی موفق نشدقناعت
آن دسته از صحابه و تعدادی از افراد امت را که صدای انتقام ازخون عثمان
رضی اهلل عنه را بلند ساخته بودند بجا آورد و آنها را قانع سازد که وظيفه اول
دولت آوردن امنيت و نظام و استقرار سياسی است نه محاکمه ای قاتلين خليفه
زيرا محاکمه مجرمين در حالی محل اجراء قرار می گيرد که حکومت تسلط
کامل بر اوضاع داشته باشد در حاليکه حکومت امام علی در مدينه منوره فاقد
هر نوع تسلط در دولت بود و مرکز خالفت توسط قاتلين حضرت عثمان و
آشوبگران و گروهی بی مسئوليت و مسلح اداره ميشد .
عده ای از محققين را عقيده برين است که نقل حکومت از راشدين به اموی ها و
يا نقل مرکز خالفت از مدينه به دمشق علت اصلی آن ذکاوت و دانش سياسی
معاويه نسبت به امام علی بود در حاليکه اين ادعا ها اساس صحيح ندارد  .امام
علی در مدرسۀ سياسی رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم تربيت يافت و در دوران
خلفای راشدين از جملۀ رجال سياست بحساب می آمد  .در عصر حضرت عمر
رضی اهلل عنه امام علی نه تنهامشاور قانونی خليفه بود بلکه يکی از بهترين
مشاورين دولت در مسائل سياسی نيز بشمار ميرفت و تاريخ اسالمی به اثبات
می رساند که امام علی در ذکاوت و نبوغ علمی و سياسی نسبت به معاويه
برتری داشت .
مؤرخين امام علی را با ذکاوت ترين مرد عصرش ميدانند و باين عقيده اند که
حضرت ابوبکر و عمر و عثمان شناخت و معرفتی که از امام علی داشتند او را
بصفت مشاور خود در امور نظامی و سياسی و قضائی انتخاب نمودند  ،پس
چطور ممکن است شخص ذکی و عاقل و با دانش و با حکمت مانند امام علی در
علوم سياسی تجربه های اداری و عسکری و سياسی نداشته باشد .
امام علی از مدرسۀ سياسی راشدين در شئون دولت و اداره آن پيروی ميکرد و
حاضر نبود يک درجه از سياست راشدين تجاوزکند  .اساسات سياست راشدين
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را حق  ،عدالت  ،راستی و صداقت حتی با دشمنان می ساخت و امام علی در
شديدترين و بد ترين مواقع از حق و عدالت و انصاف دوری نکرد .
تشکيل محکمه برای قاتلين سيدنا عثمان در مدينه منوره کار نا ممکن و غير
واقعی بود و هيچ سياسی حاضر و قادر نبود اين کار را انجام دهد بدليل اينکه
مرکز خالفت را مخالفين دولت بصورت کامل اشغال کرده بودند و مخالفين
صاحب امر و نهی مطلق در مرکز خالفت بودند  .امام الغزالی در إحياء علوم
الدين موقف امام علی را نسبت به قاتلين عثمان رضی اهلل عنه اين طور بيان
ميکند  « :تسليم قاتلين عثمان که از قبائل و عشائر مختلف بودنددر بدايت
امامت ــ يعنی خالفت امام علی ــ اسباب بی نظمی را بوجود می آورد لذا از رأی
صواب بود که اين موضوع را به آينده گذاشت » .

265

امام علی با فهم سياسی و اداری که از اوضاع داخلی کشور داشت موضوع
گرفتاری و محکمۀ آنانيکه در قتل خليفه دست داشتند به آينده و بعد از استقرار
سياسی در دولت موکول نمود و اين بهترين سياست در وقت مناسب بود .
حضرت علی به آن عده از اهل مدينه که تعداد از صحابه نيز در بين شان بود
وشرط بيعت خود را به امام علی محاکمۀ قاتلين حضرت عثمان يعنی اقامت
حدود شرعی اعالن نمودند امام علی بجواب شان گفت  :من از چيزی که شما
ميخواهيد( يعنی تطبيق شريعت ) به آن جاهل نيستيم  ،شما از من چيزی می
خواهيد که من فعال قادر به اجرای آن نيستم  .آيا ممکن است اشخاصی را
دستگيرو محاکمه و به قتل برسانم که آنها زمام امور ما را بدست دارند و مرکز
266

خالفت تحت تصرف ايشان است و ما قدرت حرکت را در شهر نداريم .

از جانب ديگر امام علی تمام مخالفين سياسی حضرت عثمان و حتی کسانيکه
منزل او را محاصره کرده بودند از جملۀ قاتلين بحساب نمی آورد مثال امام علی
محمد بن ابی حذيفة و محمد بن ابی بکر و عمار بن ياسر را از جملۀ قاتلين
حساب نميکرد به همين دليل بود که از ايشان در شئون دولت استفاده نمود در

 . 265إحياء علوم الدين  : 1ص 102
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حاليکه ازنظر بعضی اهل مدينه و تعدادی از صحابه همه اين اشخاص از جملۀ
قاتلين به حساب می آمدند.

267

مشکالت سياسی عصر امام علی کرم اهلل وجهه در شخص امام و سياست های
او نبود بلکه مشکل در عصر و تغييراتی که در ساحۀ اجتماعی و سياسی و
اقتصادی پيش شده بود  ،بود  .مرکز خالفت بعد از شهادت حضرت عثمان
بدست مخالفين دولت و قاتلين خليفه که هيچ صفت قانونی نداشتند قرار داشت
 .دولت فاقد قوای نظامی و حتی پوليس در مرکز خالفت بود تا بتواند بواسطه
قوت نظامی و قوای پوليس کنترول شهر و مردم را بدست داشته باشد و در همين
زمان اکثر صحابه خارج از مدينه بودند و تعدادی که در مدينه موجود بود مانند
حضرت طلحه و زبير که از جملۀ قويترين اشخاص آن عصر بودند به سياستهای
امام علی موافق نبودند و بزودترين فرصت مدينه را ترک کردند  .از جانب ديگر
مرکز خالفت در زمانيکه علی کرم اهلل وجهه خالفت را قبول نمود نسبت به عصر
ابوبکر و عمر و عثمان رضی اهلل عنهم تفاوت کلی داشت و شرايط سياسی در
مدينه به نفع امام علی نبود.

268

عصر امام علی از عصر ما قبل خود تفاوت کلی داشت  .باديه نشينان مرکز
سياسی و نظامی قوی را بدست آورده بودند و صاحب قدرت سياسی و
اقتصادی و نظامی گرديده بودند در حاليکه ابوبکر و عمر باديه نشينان را که
بنام ( اعراب ) ياد ميشدند در شئون دولت شريک نمی ساختند  .عصر ما قبل از
زعامت امام علی عصر زهد و تقوی و فقر بود در حاليکه در عهد امام علی طبقه
ای ثروتمندان بوجود آمده بود  .درعهد ما قبل علی رضی اهلل عنه مسلمانان به
يک رأی و يک مذهب بودند در حاليکه در عهد امام علی مذاهب فکری و
سياسی متعدد روی کار آمد و نظريات سياسی و دينی جديد که عبداهلل بن سبأ
آنرا معرفی نمود امت را از هم جدا ساخت  .خالصه اينکه انقالب بزرگ در تمام
نواحی و شئون زندگی جامعه بوجود آمده بود و طرز تفکر مسلمانان نسبت به

 . 267الدکتور يوسف العش « الدولة االموية » صفحات 124 – 123
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مسائل سياسی نسبت به ماقبل تفاوت کرده بود و نظريات سياسی و اقتصادی
جديد در جامعه اسالمی در نتيجه نزديکی مسلمانان با فرهنگهای فارسی و
روم انی عرض اندام نموده بود و مسلمانان در سياست و اقتصاد و حتی مسائل
اجتماعی از بعضی روشهای روم و فارس تقليد می کردند .
تغيراتی که در ساحۀ سياسی واجتماعی واقتصادی و حتی فکری جامعه
اسالمی پيش شد  ،سياست جديد را از زمامدار جديد و ارکان دولت اسالمی
ميخواست  .امام علی يکی از بهترين سياست مداران مدرسه سياسی راشدين
بود ليکن جامعه اسالمی در عهد امام علی همان جامعه قبل نبود و تغيراتی که
در جامعه اسالمی پيش شده بود سياست جديد و ادارۀ جديد و حتی زعامت
جوان و معاصر را می خواست به عبارت ديگر عصر تطبيقی مدرسه ای سياسی
راش دين گذشته بود و فکر سياسی فارسی و رومانی در فکر سياسی مسلمانان
تأثيرات خود را وارد ساخته بود  .روش فکری که امام علی بدان ايمان داشت و
حاضر نبود روش سياسی و اجتماعی و اقتصادی جديد را در ساحۀ اسالمی
قبول و آنرا تطبيق عملی نمايد همه مشترکا سبب شد تا مشکالت بزرگ را برای
زعامت جديد خلق نمايد .

ایدلوژی و روش سیاسی امام علی
خالفت  :خالفت از نظر امام علی يک امر سياسی و مدنی و غير دينی بود
واساس آن بيعت ميباشد  .امام علی رسيدن شخص را به زعامت سياسی رضايت
مردم و دادن رأی باوميدانست  .صحابه بطور عموم و خلفای راشدين بطور خاص
امامت را خالفت رسول اهلل در حراست يا نگهبانی دين و سياست دنيا
ميدانستند  .سياست دنيا در فهم و فکر خلفای راشدين علم ادارۀ دولت و
حمايت نظام و تطبيق عدالت اجتماعی و دعوت به اسالم بود  .مؤرخين که از
مدرسه فکر تشيع پيروی ميکنند باين عقيده اند که خالفت يک موضوع
سياسی نبوده بلکه موضوعی کامال دينی ميباشد و رسول خدا صلی اهلل عليه
وسلم جانشين خود علی را قبل از وفات خود به امت معرفی نمود اما صحابه
وصيت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم را عملی نکردند و به آن احترام نگذاشتند
.
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در عقائد دينی و سياسی شيعه دوازده اماميه  ،امامت و واليت و خالفت ميراثی
و در ذريه حضرت علی بن ابی طالب از اوالد بی بی فاطمه بنت محمد بعد از
وفات حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم است .

269

در فکر سياسی و دينی تشيع معصوميت اصلی از اصول است و امام در کار های
دينی و دنيوی يعنی سياسی جانشين پيغمبر بوده معصوم باشدچون درپيغمبر
شرط عصمت ميباشد در امام هم عصمت شرط است و اين منصب مخصوص
270

دوازده امام است .

امام علی کرم اهلل وجهه با اينکه امامت بزرگ يعنی خالفت را يک مسأله سياسی
ميدانست بآنهم از احقيت أهل بيت برای رسيدن به خالفت حمايت ميکرد  .روی
اين عقيده بود که امام علی مدتی به حضرت ابوبکر با اينکه فضيلت ابو بکر
رضی اهلل عنه را ميدانست و به مقام عالی او اعتراف داشت در بيعت خود تأخير
کرد  .علت تأخير بيعت خود را امام علی از ابوبکر صديق رضی اهلل عنه در جمع
از صحابه ودر حضور حضرت ابوبکر و حضرت عمر بصراحت و به کلمات ذيل
توضيح نمود :
شما آل محمد را از حق شان به خالفت انکار می کنيد  ،بخداوندکه ما نسبت به
شما به اين امر يعنی امامت برای مردم مستحق تر هستيم در صورتيکه در بين
ما قاری کتاب  ،فقيه در دين  ،عالم به سنن رسول اهلل ،با خبر از امور رعيت و
تطبيق عدالت بين مردم وجود داشته باشد .
امام علی با اينکه اعتقاد کامل داشت که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم خليفه
خود را تعيين نکردند  ،با آنهم اعتقاد داشت از منزلی و خانوادۀ که خداوند از
بين افراد آن نبی خود را برگزيده مستحق آن است که مسلمانان از بين شان خليفه
خود را انتخاب نمايند  .امام علی تنها به احقيت آل بيت به خالفت اصرار نداشت
بلکه صفات خاص را برای آل بيت برای رسيدن به مقام امامت و خالفت حتمی
ميدانست و تنها وابستگی به بيت نبوت را شايسته ای رسيدن به مقام امامت و
 . 269فضل غنی مجددی « مطالعۀ تمهيدی در فقه حنفی و جعفری ــ توافق و تفاوت » ص 238
 . 270فضل غنی مجددی « مطالعۀ تمهيدی در فقه حنفی و جعفری » ص 289
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خالفت نمی دانست بلکه اهليت و لياقت و تقوی را با آل بيت بودن يکجا می
دانست  .امام علی به حق آل بيت به خالفت مسلمين بعد از رسول اهلل صلی اهلل
عليه وسلم قسميکه شرح داد پنج شرط را اساس ميداند :
 .1قاری به کتاب اهلل  :يعنی عالم به قرآن .
 .2فقيه در دين اهلل .
 .3عالم به سنن رسول اهلل .
 .4با خبر از امر رعيت .
 .5تطبيق عدالت بين مردم .
امام علی کرم اهلل وجهه برای اثبات نظريه خود به احقيت اش برای رسيدن به مقام
خالفت دليل قوی داشت  .امام علی کرم اهلل وجهه اجتماع ( سقيفه بني ساعده )
که بعد از وفات رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم برای تعيين خليفه انعقاد يافت
آنرا دليل به حق آل بيت به خالفت مسلمين ميدانست .
در اجتماع سقيفه بني ساعده نمايندگان انصار و مهاجرين در مسأله انتخاب
خليفه مناقشه و مذاکره داشتند  .انصار خالفت را حق خود ميدانستند و دليل
شان حمايت از نبی اهلل صلی اهلل عليه وسلم و مهاجرين بود  .مهاجرين به دليل
اينکه رسول اهلل از بين ايشان بود و آل بيت نبی حق بيشتر را به منصب خالفت
نسبت به ديگران دارند  ،خالفت را از خود ميدانستند  .امام علی با اينکه در
اجتماع سقيفه بنی ساعده حضور نداشت ليکن دليل مهاجرين را برای انتخاب
خود به خالفت کافی ميدانست  .اجتماع سقيفه بنی ساعده و مناقشه بين
مهاجرين و انصار باالترين درجه ای آزادی بيان و باصطالح امروز ديموکراسی
سياسی بود  .امام علی با استفاده از آزادی بيان و آزادی هايی سياسی که اسالم
آنرا به امت آورده بود مدتی به حضرت ابوبکر بيعت نکرد  .نقطۀ مهم در طرز تفکر
سياسی حضرت علی که قابل مناقشه است اين استکه اجتماع سقيفه بنی ساعده
در حالت اضطراری دائر شده بود و صحابه مجبور بودند به يک نتيجه ای فوری
و عاجل برسند اين نقطه را امام علی متوجه نبود .از جانب ديگر امام علی بين
شرايط انتخاب حضرت ابوبکر و انتخاب خود توافق را می ديد و حقيقت هم اين
است که بين هر دو شرايط ( انتخاب حضرت ابوبکر و امام علی ) توافق زياد
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وجود داشت و انتخاب علی کرم اهلل وجهه نيز در حالت اضطراری صورت گرفت
و بسرعت انجام يافت .
دفاع امام علی از منصب خالفت به آل بيت  ،طرز تفکر او را بيان و نمايندگی
ميکند  .امام علی چون خود را در حق ميدانست لذا با تمام صراحت از حق و
نظريات سياسی خود دفاع کرد با اينکه به فضيلت و حق ابوبکر و رأی مردم
احترام داشت و اين خود بهترين نمونۀ از آزادی رأی و اعتقادات سياسی
مسلمانان صدر اول اسالم بودکه متأسفانه بعد از عصر راشدين تا اندازه ای
زياد مسلمانان از اين روش فاصله گرفتند .

271

امام علی منصب خالفت را مسئوليت بزرگ ميدانست و اختالف اش با بعضی
از صحابه در مورد زعامت سياسی و عدم موافقت اش به فيصله های اجتماع
سقيفه بنی ساعده نمونۀ از آزادی های اعتقادی و سياسی عصر خلفای راشدين
است  .امام علی با ابراز و رأی نظر مخالف با فيصله هايی صحابه در اجتماع
سقيفه بنی ساعده احترام و با ابوبکر الصديق کار نمود و چنانکه در خطبه های
اش که قبال ذکر شد خدمت را تحت قيادت ابوبکر و عمر و عثمان از افتخارات
زندگی خود ميدانست  .اختالفات در مسائل فکری و حتی فقهی يکی از
امتيازات و نمونه های عصر خلفای راشدين است که بايد مسلمانان در عصر
حاضر از آن استفاده نمايند.
امام علی از مدرسۀ سياسی راشدين پيروی ميکرد و مدرسۀ سياسی راشدين را
اصل غير قابل تغير و تبديل ميدانست و حتی در زمانی که در روش سياسی و
طرز تفکر افرادجامعه اسالمی ومسائل اقتصادی و روابط بين المللی تغيرات
مهم و اساسی رخ داده بود و جامعه روش جديد سياسی را آموخته و از آن متأثر
شده بود  ،امام علی حاضر نبود از خط سياسی راشدين يک درجه هم صرف نظر
و خالف آن حرکت کند  .امام علی سياست خلفای راشدين را روش اسالمی و غير
قابل معامله ميدانست و حاضر شد در راه حفظ عقائد سياسی مدرسه ای که از
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آن پيروی ميکرد سر مبارک خود را قربان سازد  .از نظر امام علی يکی از
مهمترين فکر سياسی عصر خلفای راشدين در موضوع خالفت بيعت مردم بود .
امام علی در نامه ای که عنوانی معاويه به شام فرستاد از موضوع بيعت بشدت
جانبداری نمود و رسيدن خود را به زعامت مسلمين از طريق بيعت تثبيت و
ميراثی بودن را در نظام سياسی اسالم نفی و آنرا تأييد نکرد.
در نامه امام علی کرم اهلل وجهه عنوانی معاويه آمده :
( قومی که با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کرده بودند با من نيز به خالفت بيعت
کردند  .پ س آن کس که در بيعت حاضر بود می تواند با ديگری بيعت کند  ،نه آن
کس که غايب بود می تواند آن بيعت را نپذيرد.
همانا که مهاجران و انصار برای تعيين خليفه ارباب مشورتند و مردان حل و
عقد .پس اگر به خالفت کسی اتفاق کنند و او را امام نامند آن کار مايۀ خشنودی
خداوند است .
پس اگر کسی باطعنه و بدعتگذاری از فرمان چنان کس بيرون رود بايد او را به
پذيرفتن واداشت  ،و اگر نپذيرفت  ،بايد با او پيکار کرد تا راه گروندگان
272

پويد.

امام علی کرم اهلل وجهه آنانکه راکه از بيعت با او اباء ورزند ايشانرا از جمله
باغيان دانست و در تعيين و انتخاب خليفه کسانيکه در دار الخالفت
حاضرنبودند و از أهل شورا شمرده نمی شدند مجبور بودند از نظريه و رأی أهل
شورا که صحابه بودند پيروی نمايند و اين روش سياسی و فهم امام علی کرم اهلل
وجهه از انتخابات بود و در وقت خود يک عمل مشروع و روشی از روشهای ما
قبل او بود .
در قسمتی ديگر از نامه امام علی می نويسد  .. ... :چه بيعت يکی است ،پس در
آن نه تجديد نظر روا است و نه اختيار بازگشت .
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هر کس که بيعت بشکند شايستۀ سرزنش است و آن کس که ميان پذيرفتن و رد
273

کردن آن در انديشه باشد  ،منافق .

در اين نامه امام علی کرم اهلل وجهه اوال به بيعت مردم به سيدنا ابوبکر و عمر و
عثمان مهر شرعی می گذارد و توضيح ميدهد که او يعنی علی نيز به همان روش
که خلفای ما قبل از او به خالفت رسيده بودند رسيده است  .امام علی مهاجرين
و انصار را از جملۀ ارباب يا صاحبان مشوره دانسته و ايشانرا از جملۀ مجلس
حل و عقد و صاحب صالحيت برای انتخاب خليفه ميداند .امام علی در نامه ای
خود به احقيت خود به خالفت مسلمين بسبب قرابت اش به رسول اکرم صلی اهلل
عليه وسلم و يا نسبت داشتن اش به قريش هيچ اشارۀ نميکند و فقط به بيعت که
به اصطالحی سياسی امروز رأی اعتماد است اکتفاء می نمايد  .امام علی
صحابه و أهل مدينه را بنام أهل حل و عقد يا أهل شورا ياد ميکند و أهل حل و
عقد را صاحب اختيار و انتخاب زعامت سياسی می شناسد و مخالفت با رأی
أهل حل و عقد را مخالفت به اصل نظام انتخابات در اسالم می داند و رسيدن
خود را به زعامت مسلمين از راه گرفتن رأی و موافقۀ أهل مدينه قانونی ميداند
274

نه از راه قرابت به رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم .

در نهج البالغة چاپ بيروت در صفحۀ  136همين مطلب به عبارت ديگر نقل شده
است و در اين منبع معتبر می خوانيم :
اصحاب می گويند  :ما کسی جز تو ( علی ) را انتخاب نخواهيم کرد  .باز چندين
بار برای اين امر مهم به علی مراجعه می کنند .علی در هر بار همان جواب را به
آنها می دهد که اولين بار داده بود  ،ولی آنها دست بر نمی دارند و آخرين بار می
گويند  :ما کسی نمی بينيم که برای اين کار از تو اليقتر و از حيث سابقه در اسالم
از تو جلو تر و از نظر قرابت با رسول اهلل از تو نزديکتر باشد .

 . 273نهج البالغة  ،ص 57
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باز علی موافقت نمی کند و جواب ميدهد  :اصرار نورزيد  .من برای شما ( در اين
275

دوره خالفت ) وزير باشم بهتر است از اينکه امير ( خليفه ) باشم.

صحابه و أهل مدينه اولين صفتی که برای امام علی در زعامت سياسی قائل
بودند لياقت و سابقه داری او در اسالم بود و به مرتبه دوم قربت او به حضرت
رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم  .در اصرار مردم برای قبولی علی کرم اهلل وجهه
به خالفت مسلمين قرابت شرط اساسی و اولی نبود و مسلمانان صدر اسالم
قرابت را شرط رسيدن به زعامت سياسی خصوصا امامت و خالفت نمی
دانستند و اگر ميدانستند يقينا که شرط اول برای رسيدن به زعامت را قرابت و
يا ميراثی بودن می شناختندو از آن حمايت می کردند .
امام علی کرم اهلل وجهه در جواب مردم اصرار به حقانيت خود به زعامت مسلمين
نمی کند بلکه بصراحت می گويدهر که را مردم به خالفت انتخاب کنند از او
متابعت و اطاعت می کند و همکاری خود را با خليفه و زعيم سياسی جديد
اعالن نموده وزارت را در حکومت جديد نسبت به خالفت ترجيح ميدهد .
ابن االثير در کتاب خود بنام « الکامل » جلد سوم صفحه  98می گويد  :اصحاب
رسول اهلل که طلحه و زبير در جمع آنها بودند اجتماع می کنند و نزد علی می آيند
تا با او بيعت کنند  ،ولی علی از قبول بيعت امتناع می ورزد و می فرمايد  :من
نياز به اين امر ندارم  .هر کسی را که شما برای اين کار انتخاب کنيد  ،من راضی
خواهم بود  .مراجع تسنن نيز توافق کامل با مراجع تشيع در امر خالفت مسلمين
دارد  .ابن اثير نيز همان جمالت و کلمات علی کرم اهلل وجهه را که منابع تشيع می
آورد ذکر می نمايد و هر دو منبع ( تسنن و تشيع ) در اين امر متفق النظر اند.
جرجی زيدان مؤرخ عرب  ،نظريات امام علی را در موضوع خالفت بحث می
نمايد و باين نتيجه ميرسد که امام علی را مردم دعوت نمودند تا خالفت را قبول
کند ليکن امام علی دعوت مردم را به قبولی خالفت رد نمود و اطمينان داد که
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هر کسی را که أهل شورا به امامت مسلمين قبول کند او يعنی علی از او اطاعت
ميکند و به خالفت اش راضی ميباشد .
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روايات تاريخی که سيف از محمد و طلحه و ابی حارثه و ابی عثمان از اوضاع و
حاالت مدينه بعد از مقتل حضرت عثمان می آورند بسيار به حقيقت نزديک تر
است و مؤرخين اين روايات را گرفته و به آن اعتماد بيشتر ميکنند  .در اين
روايات آمده که بعد از شهادت حضرت عثمان پنج روز در مدينه خليفه و امير
وجود نداشت و اداره بدست آشوبگران بود  .آشوبگران در انتقام از حضرت
عثمان با هم متفق الرأی و نظر بودندو هدف مشترک آنها را جمع نموده بود ليکن
در انتخاب شخص معين به خالفت مسلمين با هم متفق و هم نظر نبودند  .گروه
عبداهلل بن سبأ که از جملۀ مصری ها بودند امام علی را بخالفت تاييد ميکردند
 ،أهل بصره زبير وأهل کوفه طلحه را به خالفت بعد از حضرت عثمان مستحق
می دانستند و هر گروه ازکانديدمورد نظر خود دفاع می نمود  .مردم مدينه به
منزل علی رفتند و از او دعوت نمودند تا بيعت شانرا قبول کند  .امام علی جواب
داد  :مرا بگذاريد و شخصی ديگر را انتخاب کنيد  .روايت تفصيالت بيشتر
دارد اما موضوع مهم در اين روايت آن استکه امام علی در بدايت بيعت مردم را
قبول نکرد و خود را کانديد مقام خالفت نساخت و از فکر و عقيده وصی بودن
جانبداری نکرده اصل رسيدن به خالفت مسلمين را بيعت آزاد معرفی نمود .امام
علی در شرايط بسيار دشوارکه جهان اسالم را تهديد می کرد نخواست از اين
اصل مهم يعنی بيعت و رأی گيری بيرون شود .
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از نصوص تاريخی که شيعه و أهل سنت ذکر می کنند باين نتيجه ميرسيم که
امام علی ادعای وراثت را در رسيدن به زعامت سياسی و خالفت مسلمين تاييد
نکرد و همچنان دعوت مردم را به کانديد شدن خود برای خالفت نيز بشدت رد
کرد و وعده داد با شخصيکه مردم بيعت کنند با او بيعت می و در خدمت او
 . 276جرجی زيدان « روايات تاريخ اإلسالم » جلد دوم  ،ص 91
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ميباشم و حتی کلمۀ وزير را استعمال نمود يعنی حاضر شد بصفت همکار
نزديک برای خليفه جديد باشد.
امام علی کرم اهلل وجهه در رسيدن به زعامت سياسی از عقيدۀ تيوکراتی بشدت
نفرت داشت و آنرا خالف فکر سياسی اسالم ميدانست و در اين مورد نسبت به
معاصرين خود وسيعتر وجامعترفکر ميکرد و خالفت را در خانوادۀ بنی هاشم
حتمی نميدانست و برای افراد خانوادۀ بنی هاشم به رسيدن به زعامت مسلمين
نيز خصوصيات و صفات و امتيازات فوق العاده را پيشکش ميکرد و در رأی و
نظر علی رضی اهلل عنه لياقت و اهليت شخص مهمتر از قرابت وی به بيت هاشمی
و قريش برای رسيدن به خالفت مسلمين بود .
ابن عساکر از حسن روايت ميکند که وقتی امام علی به بصره آمد ابن الکواء و
قيس بن عباد از او سؤال کردند  :آيا شما از رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم عهد
داريد ( يعنی رسول خدا شما را به خالفت خود تعيين نموده بود)  .علی جواب
داد  :من از رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم عهد در اين مورد ندارم و اگر می داشتم
ابوبکر و عمر را اجازه نمی دادم که باالی منبر ايستاده شوند  .علی اضافه ميکند
رسول خدا بقتل نرسيد و فجأت ( دفعتا ) وفات نکرد و چند شب و روز مريض
بود  ،در وقت مريضی خود ابوبکر را امر نمود تا امامت کند  .رسول اکرم صلی
اهلل عليه وسلم ابوبکر را امير دين ما تعيين نمود و ما به امامت وزعامت سياسی
او راضی شديم و به او بيعت کرديم  .و عمر را بيعت کرديم و همينکه عبدالرحمن
بن عوف عثمان را کانديد نمود اولين کسی بودم که باو بيعت نمودم و در خدمت
ايشان قرار داشتم و به امر شان جهاد نمودم و به امرشان دره زدم تا آخر .278....
امام علی کرم اهلل وجهه در اولين سخنرانی خود قبل از بيعت مردم برايش در
مسجد نبوی ايراد نمود به حق مردم در انتخاب خليفه مهر صحت و اين امر مهم
را به امت واگذاشت و گفت  :يا أيها الناس إن خذا أمرکم ليس ألحد فيه حق إال من
أمرتم  ..ای مردم اين امر يعنی امر خالفت از حق شما است و هيچکس اين حق
را ندارد مگر اينکه شما او را امر کنيد  .امام علی در سخنرانی خود ادعا نکرد
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که خالفت حق شرعی و دينی اش است و کسانيکه قبل از اوبخالفت رسيده
بودندبدون حق زعامت مسلمين را تسليم و در حق خداوند تصرف غير شرعی
نمودند .امام علی ملت را صاحب صالحيت درتعيين و انتخاب خليفه می
دانست باين ترتيب از روش اصلی اسالم در مسائل سياسی که خالفت يکی از
ارکان مهم آن است بيرون نشده و به آزادی و رأی مردم احترام گذاشت .
در جمالت و سخنان امام علی که ابن عساکر آنرا روايت ميکند و اکثر کتب
تاريخ به آن صحت می گذارد نقاط بسيار مهم وجود دارد  .علی کرم اهلل وجهه در
حضور مردم در مدينه و مرکز خالفت و بعدا در بصره بصراحت موضوع وراثت و
تعيين خالفت را از طرف حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم نفی کرد و نظريات
عبداهلل بن سبأ که هر رسول وصی دارد و علی وصی محمد صلی اهلل عليه وسلم
است و در بين مردم عراق زياد پخش شده بود اصالح و بيعت را اصل رسيدن به
خالفت دانست و از نظام مدنی و سياسی در ساختار سياسی در دولت و نظام
اسالم حمايت و فکر تيوکراتی را بشدت رد کرد .
امام علی در آخرين دقايق حيات خود اصل وراثت را در خالفت اسالمی بشدت
رد ميکند و زمانيکه مردم از او راجع به پسرش امام حسن سؤال ميکنند که آيا
بعد از وفاتش به خالفت امام حسن بيعت کنند می گويد  :ال آمرکم ال أنهاکم  ،نه
شما را امر ميکنم و نه شما را منع ميکنم به عبارت ديگر اگر شما ميخواهيد به
او بيعت کنيد و اگر نمی خواهيد بيعت نکنيد  ،امام علی موضوع خالفت را به
مشوره مردم گذاشت و نخواست حتی پسر خود را کانديد مقام خالفت کند .
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امام علی کرم اهلل وجهه در مسائل سياسی در سخت ترين شرايط وقت و در
فرصتی که هيچ سياسی حاضر به تحمل مسئوليت آن نمی شد از خط اعتدال و
اساسات اوليه و قبول شده ای اسالم و از روش رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم
و حضرات ابوبکر و عمر و عثمان خارج نشدو به قوت و متانت از اصل قبول شده
ای اسالم جانبداری و در راه تحقق بخشيدن آن قربانی داد .

 . 279الدکتور يوسف العش « الدولة األموية » ص 120
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امام علی رضی اهلل عنه در مسائل سياسی و اجتماعی و نظامی و اقتصادی از
خط حضرت ابوبکر و عمر پيروی می نمود و نمی خواست از سياستهای
اقتصادی و سياسی اين دو خليفه خارج شود اين مطلب را أبو نعيم در «
الطيورات » با اسناد که به جعفر بن محمد ميرسد نقل ميکند  .از علی سؤال شد
که در خطبه از خلفای راشدين ياد ميکنيد و ميگويد خداوند ما را اصالح کن
بآن طريق که خلفاء راشدين را اصالح نموديد  .مقصد شما از خلفاء راشدين
مهدين کی ها اند ؟ اشک از چشمان علی جاری شد و گفت  :دوستانم ابوبکر و
عمر که امامان هدايت و دو شيخ در اسالم و دو مرد قريش بودند و هر که از ايشان
بعد از رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم پيروی کند عصمت می يابد يعنی حفظ
ميشود و هر کس به ايشان اقتداء نمايد از حزب اهلل بحساب می آيد  280.با اينکه
امام علی کوشش داشت تا در امور سياسی از روش عمر پيروی کند اما در
سياست های اقتصادی از عمر رضی اهلل عنه پيروی نکرد و در باب سياست
اقتصادی امام علی کرم اهلل وجهه مالحظه خواهيم نمود که امام علی در مسائل
اقتصادی از روش اقتصادی حضرت ابوبکر پيروی می نمود .

مهمترین واقعات عصر امام علی کرم الله وجهه
اوضاع اجتماعی و سیاسی در مدینه منوره مرکز خالفت وسائر والیات:
مدينه منوره بعد از شهادت حضرت عثمان رضی اهلل عنه حالت غير عادی را
داشت  .آشوبگران تسلط کامل در مدينه داشتند و هيچ عملی انجام نمی يافت
مگر اينکه آشوبگران و قاتلين خليفه سوم بر آن صحت نمی گذاشتند  .درعدم
موجوديت خليفۀ جديد وبی نظمی در ادارات دولتی  ،قوای نظامی و امنيتی
تعداد زيادی از مردم خصوصا اقارب حضرت عثمان و تعدادی از خانوادۀ اموی
پايتخت را ترک کردند .فرار مردم از مدينه خصوصا بزرگان صحابه
مرکز مخالفين را در شهر قوت بيشتر و مرکز سياسی خليفه جديد را ضعيف تر
ساخت  .قوت مخالفين دولت در مرکز خالفت  ،عدم همکاری بزرگان دولت با
نظام جديد و ضعف مرکز سياسی خليفه ای جديد نتائج بسيار منفی را در آينده
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سياسی دولت اسالمی بجا گذاشت که مهترين نتيجه آن انتقال زعامت سياسی
از راشدين به امويان و نقل مرکز خالفت از مدينه به دمشق و تغيير نظام شورا و
انتخابات آزاد به نظام ميراثی بود .
در عدم موجوديت ادارۀ فعال و زعيم سياسی وعدم انتخاب خليفه ای جديد
زعيم آشوبگران ( الغافقی بن حرب عامری) رئيس مفسدين مصر حاکم فعلی و
صاحب امر و نهی در مر کز خالفت بود  .مؤرخين بن حرب عامری را بحيث قاتل
و اولين شخصيکه بر پيشانی حضرت عثمان ضربت وارد کرد می دانند .

281

رئيس آشوبگران و فتنه انگيزان نه تنها زعامت سياسی را مدتی محدودی
بدست داشت بلکه زعامت يا وظيفۀ روحانيت را نيز اشغال کردو خود را در مقام
امام نماز جماعت جا زد و برای مردم نماز گذارد  .قوت مخالفين دولت به اندازۀ
در شهر مدينه زياد بود که نه کسی جرأت داشت در اين باره حرفی بزند و يا در
282

نماز جماعت حاضر نشود .

آشوبگران با اينکه مرکز خالفت را کامال به تصرف خود داشتند ليکن
ميدانستند که آينده به نفع شان نيست و بمجرد آرامش اوضاع بايد از ساحۀ
سياسی خارج شوند و اگر خارج نشدند  ،خارج ساخته ميشوند لذا در فکر اين
شدند تا بزودی خليفه تعيين شود و خليفه کسی باشد که در پی انتقام از ايشان
نباشد و اگر هم باشد فرصت و چانس اين کار مهم را نداشته باشد زيرا در فضائی
بی امنيتی و جنگهای داخلی آشوبگران ميتوانند نفس آرام بکشند و در آينده
سياسی دولت مرکز قوی نيز داشته باشند  .به عبارت ديگر سياست مخالفين و
آشوبگران خلق فضائی نا آرام و بی امنيتی در مرکز خالفت و واليات مهم
اسالمی بود و برای اين منظور کوشش داشتند تا مرکز خليفه جديد را ضعيف
سازند و برای مسلمانان نشان بدهند که خليفه جديد نماينده و کانديد مخالفين
حضرت عثمان است .

 « . 281البداية و النهاية » جلد هفتم صفحۀ  226و همچنان در تاريخ البداية و النهاية جلد هفتم
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اشاره شد که مخالفين حضرت عثمان رضی اهلل عنه از مردم مصر و کوفه و بصره
بودند و به هدف واحد که قتل خليفه بود به مدينه منوره آمده بودند  .بعد از انجام
وظيفه مهم و اساسی خود به مشکل سياسی بزرگتر مواجه شدند و دانستند
صالحيت رسيدن به خالفت را ندارند و امت اسالم ايشانرا بصفت قاتل و مجرم
می شناسند  .پنج روز بعد از شهادت حضرت عثمان و ادارۀ مرکز خالفت ،
آشوبگران در انتخاب و حتی کانديد خليفه جديد با هم اتفاق نکردند و هرگروه
شخصی معين را به مقام خالفت تأييد ميکرد .
گروه عبداهلل بن سبأ را مصری ها تشکيل ميداد  ،اين گروه از رسيدن امام علی
به خالفت جانبداری می کردند و امام را دعوت به قبول منصب خالفت نمودند
ليکن امام علی بشدت دعوت شانرا رد وهر نوع همکاری را با ايشان نفی نمود .
آشوبگران که از کوفه بودنداز رسيدن حضرت زبير به خالفت جانبداری می
نمودند و کوشش نمودند تا حضرت زبير را يابند و به او بيعت کنند ليکن موفق
نشدند .حضرت زبير از نيت آشوبگران کوفه اطالع يافت و پيامی عنوانی شان
فرستاد و هر نوع همکاری را با ايشان رد نمود و دعوت شانرا به خالفت قبول
نکرد .
آشوبگران از مردم بصره طرفدار رسيدن حضرت طلحه به خالفت بودند ليکن
حضرت طلحه بشدت دعوت شانرا رد و حاضر نشد با آشوبگران همکاری داشته
باشد .
نتيجه سعی و کوشش هر سه گروه برای انتخاب خليفه به ناکامی انجاميد و اين
ناکامی سبب شد که برای شخص ديگر به رسيدن به خالفت نظر مشترک داشته
باشند  .کانديد جديد شان حضرت سعد بن ابی وقاص بود  .حضرت سعد دعوت
شانرا بشدت رد نمود  .بعد از بن وقاص به عبداهلل بن عمر مراجعه نمودند
وعبداهلل بن عمر مانند سعد بن وقاص دعوت ايشانرا رد کرد .
آشوبگران متوجه شدند که صحابه حاضر نيستند به دعوت آنها لبيک گويند و
خالفت را از طريق ايشان قبول نمايند  .از نظر صحابه آشوبگران مخالف قانون و
از جمله ای قاتلين خليفه به حساب می آمدند و حق تعيين و حتی کانديد شخص
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را به خالفت مسلمين ندارند  .صحابه بزرگ بشمول حضرت علی کرم اهلل وجهه
حاضر نشدند به دعوت خارجين از قانون جواب مثبت بدهند و همه بصراحت تام
دعوت ايشان را به قبول زعامت رد کردند و تعدادی از خوف جان از مدينه خارج
شدند .زعمای آشوبگران دانستند که نمی توانند و قادر نيستند شخصی را به
خالفت تعيين نمايند لذا به أهل مدينه رجوع و برای أهل مدينه گفتند که شما
أهل شورا هستيد و اگر کسی را به خالفت کانديد و به او بيعت نمايد مسلمانان
در واليات به او بيعت می کنند  .آشوبگران برای أهل مدينه مدت دو روز را
فرصت دادند تا خليفه جديد را انتخاب نمايند و تهديد کردند اگر تا دو روز أهل
مدينه کار خالفت را تمام نسازند علی ،طلحه و زبير و عدد زيادی را در شهر به
قتل می رسانند .

283

أهل مدينه اوضاع را بسيار وخيم ديدند و خطر بزرگ را متوجه دولت اسالمی
احساس کردند لذا تصميم قاطع گرفتند تا فتنه را خاموش سازند و شخصی را
به خالفت کانديد و بيعت نمايند  .کانديد اول نزد أهل مدينه امام علی بود  .مردم
مدينه که بنام أهل مدينه و يا أهل شورا ياد ميشدند به منزل علی رضی اهلل عنه
رفتند و برای علی از فتنه بزرگ و آينده اسالم حرف زدند و از او دعوت کردند تا
خالفت را قبول نمايد  .امام علی دعوت مردم را به قبول خالفت رد کرد .
مردم به صدای بلند علی را مخاطب ساخته گفتند  :ترا بخدا قسم نمی بينی ؟ آيا
اسالم را مشاهده نمی کنی ؟ آيا فتنه را مشاهده نمی کنی ؟ آيا از خدا ترس
نداری ؟  .علی جواب داد  :بلی همه را می بينم و دعوت شما را اجابت می کنم
ليکن اگر شخصی ديگر را انتخاب کنيد از او متابعت می نمائيم  .مردم به علی
بيعت کردند .
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در کتاب « البداية و النهاية » جلد هفتم صفحه  » 193و الطبری جلد سوم صفحه
 » 458می خوانيم که امام علی اراده داشت انتقام خون عثمان رضی اهلل عنه را
بگيرد و آشوبگران را به جزاء عمال شان برساند ليکن قدرت اين کار را نداشت و
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بصراحت برای طلحه و زبير گفت  :شما فکر ميکنيد من از خون عثمان می گذرم
ليکن آيا نمی بينيد که ما هيچ تسلط در مدينه نداريم و آشوبگران باالی مدينه و
مردم آن تسلط کامل دارند  .امام علی صحيح فکر می کرد  .حالت سياسی غير
ثابت بود و در مدينه قوای نظامی و پوليس نبود و تعدادی از مردم شهر را ترک
کرده بودند و شهر و ادارات دولتی توسط مخالفين اداره ميشد و امام ميدانست
که والی شام به امر او برای فرستادن قوای نظامی جواب مثبت نمی دهد لذا عقال
و علما امام علی تصميم گرفت تا موضوع محکمه مجرمين را به آينده موکل
سازد و اين امر سبب غضب تعدادی از صحابه و أم المؤمنين بی بی عايشه
گرديد و تأخير در دستگير مجرمين و تشکيل محکمه ای شان نارامی هايی زياد
را برای خليفه و دولت اسالمی بوجود آورد که نتائج سياسی و اجتماعی آن
بسيار خطر ناک و برای زعامت سياسی و حتی نظام اسالمی قيمت تمام شد .
اوضاع سياسی در واليات بغير از شام مانند مدينه غير مستقر بود و مردم
انتظار روز های خراب را داشتند  .واليان ميدانستند که خليفه جديد آنها را از
وظائف شان بر کنار می سازد لذا متوجه اين امر بودند  .عدم استقرار در دار
الخالفه و واليات مشکل بزرگی بودکه خليفه جديد بايد نسبت به آن فکر ميکرد
و تصميم قاطع می گرفت  .شام تحت تصرف مطلق معاويه بن ابو سفيان بود .
شام ،استقرار سياسی و اقتصادی کامل داشت همچنان شام مرکز بزرگ نظامی
در دولت اسالمی بود و تعداد قوای نظامی تحت امر معاويه رامؤرخين به صد
هزار عسکر تخمين می کردند .

خالفت علی کرم الله وجهه
رسيدن به خالفت از برنامه های حضرت علی رضی اهلل عنه نبود و دعوت مردم
را به قبول خالفت بشدت رد کرد و حاضر نشد بيعت أهل مدينه را بپذيرد .امام
علی ميدانست و به اين نتيجه رسيده بود که فتنه ای بزرگ جامعه اسالمی را
تهديد ميکند او بخوبی درک کرده بود که در عقب فتنه دستهای است که
ميخواهند دولت اسالمی را ضعيف و مسلمانان را به فرقه ها و احزاب تقسيم
نمايند و انتظار واقعات و حوادث بزرگ را داشت لذا نمی خواست يکی از
اطراف داخل جنگ باشد البته باين معنی نيست که امام علی ميخواست از
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واقعيت های عينی و فتنه های که دامنگير امت اسالمی شده کناره گيری نمايد
بلکه می خواست با آوردن اتحاد بين زعمای مسلمين قضيه را حل و فصل سازد
و ضرورت نمی دانست که شخص خودش زمامدار باشد .
ابن ا الثير در کتاب خود الکامل فی التاريخ جلد سوم صفحه  98می گويد :
اصحاب رسول اهلل که طلحه و زبير در جمع آنها بودند اجتماع می کنند و نزد علی
می آيند تا با او بيعت کنند  ،ولی علی از قبول بيعت امتناع می ورزد و می
فرمايد  :من نياز به اين امر ندارم هر کسی را که شما برای اين کار انتخاب کنيد،
من راضی خواهم بود .
همين موضوع و حقيقت را منابع شيعه نيز می آورند  .در نهج البالغه چاپ
بيروت صفحه  136همان جمالتی که ابن اثير می آورد می خوانيم .عبدالحسين
زرين کوب در کتابش بنام « بامداد اسالم » به اسناد تاريخی ثابت می کند که امام
علی را صحابه مجبور به قبول خالفت کردند ليکن امام به صراحت و امانتداری
از قبول خالفت معذرت خواست .
تعدادی از مؤرخين در بيعت دو صحابی جليل القدر ( زبير و طلحه رضی اهلل
عنهما ) که در آنوقت صاحب قدرت سياسی و مقام عالی اجتماعی بودند به امام
علی روايت های متفاوت و مختلف را می آورند و می گويندکه طلحه و زبير به
امام علی بيعت نکردند در حاليکه اسناد تاريخی و قابل اعتماد موجود است که
حضرت طلحه و زبير علنا و در حضور مردم با علی دست بيعت دادند .

285

از نظر سياسی بيعت طلحه و زبير نسبت به بيعت ديگران حتی بزرگان صحابه
برای حضرت علی مهم بود زيرا طلحه و زبير اعضای شورای عالی بودند و اگر
بغير از امام علی کسی حاضر ميشد خود را کانديد مقام خالفت نمايد بدون
شک يکی از همين دو نفر يعنی زبير و طلحه می بود  .حضرت علی کرم اهلل وجهه
مقام و منزلت حضرات طلحه و زبير وسعد بن ابی وقاص را درک ميکرد و نسبت
به طلحه و زبير که از جملۀ مقربين رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم بودند ،حضرت
علی ارج ميگذاشت خصوصا که اين دو صحابی جليل القدر از اصحاب بدر نيز
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بودند  .صاحب العقد الفريد در مورد رابطه بين امام علی و طلحه و زبير و مقام
ارجمند طلحه و زبير و سعد می نويسد  :زمانيکه عثمان به قتل رسيد مردم
بسرعت و با پريشانی نزد علی رفتند و خواهستند برايش بيعت نمايند حضرت
علی بجواب شان گفت  ،اين وظيفه شما نيست بلکه اين کار از مسئوليت های
أهل بدر است  ،کجا است طلحه و زبير و سعد ؟ طلحه و زبير و سعد نزد علی
حاضر شدند و بيعت کردند و بعد از بيعت ايشان مهاجرين و انصار و بعدا تمام
مردم به امام علی بيعت کردند .
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مخالفين دولت نيز اين موضوع را درک کرده بودند و کوشش داشتند که حضرت
طلحه و زبير علنا به امام علی بيعت نمايند  .طبری از زهری نقل قول ميکند که
امام علی طلحه و زبير را دعوت نمود و برای شان گفت اگر می خواهيد برای من
بيعت نمائيد و اگر نمی خواهيد من برای شما بيعت می کنم  .جواب دادند ما برای
شما بيعت می کنيم  .طبری ادامه داده می نويسد که حضرت سعد بن ابی وقاص
و عبداهلل بن عمر در بيعت علی شرط گذاشتند و شرط شان اين بود که اگر تمام
مردم بيعت کردند ما نيز بيعت می نمائيم  .در بين انصار بزرگان انصار در بيعت
حضور نيافتند بزرگان انصار از قضيه حضرت عثمان حمايت می کردند و قبل از
همه امور خواهان دستگيری و محاکمه قاتلين خليفه بودند .

287

بيعت عمومی برای امام علی بن ابی طالب صبح روز جمعه بيست و پنجم ذی
الحجه سال سی و پنجم هجری درست يک هفته بعد از شهادت عثمان در مدينه
منوره و در مسجد مقدس نبوی و در جوار مرقد مطهر رسول اهلل صلی اهلل عليه
وسلم انجام يافت  .ابن کثير در کتابش « البداية و النهاية « جلد هفتم صفحه
 » 227می گويد  :اولين کسی که با امام علی بيعت کرد  ،اشتهر نخعی بود
نامبرده روز پنج شنبه  24ذی الحجه برای امام علی بيعت کرد و روز جمعه  25ذی
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الحجه بيعت عمومی در مسجد نبوی انجام گرفت و مسلمانان مقيم مدينه به امام
علی بيعت کردند .
با اينکه اين روايات تاريخی را ابن کثير می آورد ليکن شواهد تاريخی نزديک
به حقيقت موجود است که صحابه از جملۀ مهاجرين و انصار با اتفاق هم با امام
علی بيعت کردند و صحيح نيست که اشتهر نخعی  ،رئيس مخالفين و آشوبگران
يک روز قبل مخفيانه با امام بيعت کرده بود و بيعت امام علی در مسجد و در
انظار مالء عام مردم بود  288 .از مطالعۀ کتب تاريخ باين نتيجه ميرسيم که بيعت
مخفيانه اشتهر نخعی يک روز قبل از بيعت صحابه و مردم حقيقت ندارد و امام
علی بشدت بيعت مخفيانه را رد کرده بود اما مخالفين و آشوبگران که در قتل
حضرت عثمان اشتراک داشتند همه در نهايت با امام علی بيعت کردند  .اين
حقيقت به اثبات می رساند که امام علی کرم اهلل وجهه کانديد آشوبگران برای
خالفت نبود و ارتباط دادن اين امر نزد مخالفين امام علی اينستکه ميخواهند
به اثبات رسانند که امام علی به قوت آشوبگران به خالفت رسيد و لذا از خون
حضرت عثمان صرف نظر کرد و مجرمين را به محکمه معرفی نکرد در حاليکه
دستگيری و محکمه ای قاتلين و آشوبگران از جمله برنامه های اول حکومت
امام علی بود ليکن متأسفانه واقعات طور پيش شد که دولت نتوانست عدالت
را بزودی اجراء سازد .
طبری و ديگران روايت ميکنند که طلحه و زبير و عده يی از صحابه شرط بيعت
شان اين بود که خليفه قاتلين را محاکمه و حدود شرعی را که اعدام است تطبيق
نمايد  .بعد از دادن بيعت تعدادی از صحابه که در بين شان طلحه و زبيربود به
خليفه پيشنهاد دستگيری مجرمين و قاتلين حضرت عثمان را نمودند و برای
امام علی خاطر نشان ساختند که بيعت شان برای او به همين شرط بود  .امام علی
مردم را به حقيقت اوضاع متوجه ساخت و گفت که ممکن نيست اقدام به
دستگيری کسانی نمايد که همه قدرت را فعال در دست دارند .
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معلومات و وثائق تاريخی به اثبات می رساند که امام علی کرم اهلل وجهه اولين
برنامه کارش محاکمه مجرمين بود و برای رسيدن به اين هدف احتياج به
همکاری صحابه و مردم مدينه داشت و برای اين منظور قريش و اموی ها را از
خارج شدن از مدينه منع کرد و برای شان پيشنهاد کردکه اگر شما از شهر خارج
شويد قوت مخالفين بيشتر شده و خليفه قادر به تطبيق شريعت باالی قاتلين
نمی باشد .289همين مطلب را مؤرخ بزرگ امام طبری نيز در کتاب خود جلد سوم
صفحه  458به تفصيل بيان می کند .
از معلومات تاريخی باين نتيجه ميرسيم که امام علی کرم اهلل وجهه هيچ نوع
رابطه و يا دوستی با مخالفين حضرت عثمان نداشت بلکه انتظار فرصت
مناسب را داشت تا قاتلين خليفه را دستگير و به محاکمه بکشاند ليکن
متأسفانه اطرافيان او و حتی بزرگان دولت شرايط سياسی و امنيتی روز های
اول خالفت امام علی را متوجه نبودند و فکر می کردندکه خليفه در مورد
شهادت حضرت عثمان غفلت می نمايد و ميخواهد موضوع مهم که شهادت
حضرت عثمان است فراموش شود .

اولین خطبۀ امام علی بعد از تولیه خالفت
اولين خطبۀ امام علی را تقريبا همه مراجع اسالمی به عبارت واحد آورده اند و
فقط در عبارات و کلمات آن بين منابع تشيع و تسنن بعضی تفاوتها را مالحظه
می نمائيم  .چون اين تحقيق در تاريخ عصر خلفای راشدی نيست و چنانکه در
مقدمه آمده فقط تجربه هايی سياسی اين عصر را بررسی می نمايد لذا به
مهمترين نقاط سياسی اولين پيام امام علی بعد از تولی اش به خالفت اشاره
سريع می شود و تفاصيل بيانيه امام را هموطنان گرامی می توانند در کتاب
تاريخ تشيع و تسنن مطالعه فرمايند .
امام علی در خطبه اش راجع به شخص خود و خالفتش و يا کدام شخص معين
حرف نمی زند و همچنان از کسی طالب کمک نميشود زيرا ميداند که مردم او را
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مجبور به قبول خالفت نموده اند و اين وظيفه مردم است که از او و خالفت
حمايت نمايند .
امام علی سياست خود را در ادارۀ دولت بر اساس دستورات و تعليمات قرآن
کريم معرفی ميکنيد  .او بدون ذکراز فتنه و شهادت حضرت عثمان رضی اهلل عنه
مردم را به تقوی و حسن نيت و اخالص در قول وعمل که يکی از اوصاف امت
صالح ومصلح است دعوت می نمايد .
امام با الهام از حديث نبوی شريف می فرمايد  :مسلمان کسی است که ديگران از
ايذاء زبان و از آزار دستش در امان باشند  .اين کلمات در پيام امام علی مستقيما
متوجه آشوبگران بود  .امام بيانات خود رابه ذکر آيۀ مبارکه ( إعملوا آل داود
شکرا و قليل من عبادی الشکور ) امام با ذکر آيۀ مبارکه مردم را متوجه الطاف
و نعمت های خدا می نمايد تا هميشه بياد داشته باشندو شکر گزار خدا باشند.
امام علی در خطبۀ خود موضوعات مهم سياسی را ذکر نکرد و در مورد انتقام از
خون حضرت عثمان در خطبۀ امام چيزی ديده نميشود و همچنان امام علی کرم
اهلل وجهه پالن های اصالحی خود را شرح نداد و اين امور را به مرحلۀ بعدی
گذاشت  .تطبيق عملی پالنهای سياسی واداری و اقتصادی امام علی را در روز
های اول خالفتش مالحظه می نمائيم و می بينيم که امام علی با قوت و جرئت بی
سابقه فيصله هايی را در اصالح امور اداری و اصالحات آن صادر نمود  .به هر
اندازه که در زندگی امام علی مطالعه و تعمق و دقت بيشتر شود بهمان اندازه
فضائل و مزايای اخالقی و تقوی سياسی و اداری و قبول مسئوليت را از جانب
او درک می نمائيم  .حيات امام علی قبل از رسيدن به خالفت و بعد از تولی
مسئوليت کامال متفاوت است  .خالفت نزد علی تحمل مسئوليت و تطبيق
عدالت و قانون بود و در اين مسائل امام علی معامله را قبول نداشت و با هيچ
جهت غير جهت قانونی که دولت و خالفت بود نمی خواست معامله نمايد .
آغاز کار امام علی چنانکه از مطالعۀ کتب تاريخ معلوم ميشود دو امر بس مهم
بود  :يکی قضيۀ خون حضرت عثمان خليفه مسلمين که يک هفته قبل از رسيدن
امام علی بخالفت بدست آشوبگران به شهادت رسيده بود .
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دو م عزل حکام و امراء دروۀ خالفت حضرت عثمان از واليات اسالمی و مقرری
واليان جديد .امام علی در بدايت خالفتش به دو امر بسيار مهم که اشاره شد
مواجه بود که از او حل فوری وجدی می خواست و حل آن در عدم همکاری
بزرگان دولت و مردم نا ممکن بود .
موضوع تطبيق حد شرعی باالی قاتلين خليفه که مطلب اساسی و اولی صحابه
و أم المؤمنين بی بی عايشه رضی اهلل عنها بود خليفه جديد را به خود مشغول
ساخته بود و امام علی بخوبی درک ميکرد که اين امر در شرايط موجوده نا
ممکن است زيرا آشوبگران قسميکه در باال تذکر داده شد امور دولت را بدست
داشتند و در مدينه منوره قوای نظامی و امنيتی کافی نبود تا امام با استفاده از
آن بتواند آشوبگران را دستگير نمايد  .امام علی در مجلسی که برای تطبيق
حدشرعی باالی آشوبگران تشکيل شده بود بصراحت از ناتوانی دولت معلومات
داد و برای صحابه و خصوصا حضرات زبير و طلحه که شديدا از تطبيق حد
شرعی دفاع ميکردند گفت که برای اخذ قصاص از اشرار و دفاع از قيام احتمالی
آنها در مدينه قوای کافی نيست  .طلحه و زبير پيشنهاد نمودند که حاضر
هستندبه بصره و کوفه روند و عساکر را جمع آوری و به مدينه بفرستند  .امام
علی ميدانست که طلحه و زبير در شرايط موجود قادر به جمع قوای نظامی و يا
مجاهدين نيستند و از جانب ديگر امام علی حاضر نبود اولين کارش قيام
مسلحانه و جنگ و خونريزی باشد و آنهم در مدينه منوره لذا با درخواست طلحه
و زبير رضی اهلل عنهما موافقت نکرد وطالب فرصت و وقت بيشتر شد تا در اين
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باره به خوبی فکر کند .

نظريات امام علی را تعدادی از صحابه و حاضرين مجلس تفسير و تعبير غير
صحيح نمودند و از مضمون آن اينطور فهميدند که امام علی نمی خواهد و يا
قصد ندارد که از قاتلين حضرت عثمان انتقام بگيرد و حد شرعی را باالی شان
تطبيق نمايد  .قريش و افرادی از خانواده اموی موقف علی را از انتقام حضرت
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عثمان مسأله سياسی و حقوقی از جانب امام علی بر ضد و عليه خود تعبير
کردند و ترک کردن مدينه را نسبت به بودن در آن برتری دادند و از مدينه منوره
خارج شدند .خارج شدن بزرگان موقف سياسی خليفه و مرکز خالفت را ضعيف
تر ساخت  .بعضی از صحابه شرط بيعت خود را تطبيق حدود شرعی گذاشته
بودند لذا خارج شدن از اطاعت خليفه را مخالفت با شريعت نمی دانستند و
متأسفانه حقيقت امر را که امام علی بيان نمود صحيح درک نکردند  .امام علی
به طلحه و زبير خطاب می کند  :برادرانم  ،آنچه شما می دانيد و از من می
خواهيد بر من مجهول و مخفی نيست  ،ولی چه کاری از دستم بر می آيد و چه کنم
در باره اين مردمی که از ما قويترند و اکنون برده های شما در کنار آنها ايستاده
اند و آنها را تقويت می کنند و اعراب ( باديه نشين و قبائل صحرا گرد ) به
طرفداری آنها بر خاسته اند و در شهر شما جمع شده اند ؟ آنها می توانند هرچه
که بخواهند در حق شما انجام دهند  .آيا شما اکنون قدرتی می بينيد که بتوانداز
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عهدۀ انجام آنچه که می خواهيد برآيد ؟

تغیر و تبدیل والی ها
تغير و تبديل واليان يکی از مهترين مطلب مخالفين حضرت عثمان بود و
آشوبگران که مدينه را در تصرف داشتند مطلب اساسی شان از خليفۀ جديد عزل
واليان حضرت عثمان و تعيين واليان جديد مکان شان بود  .مطلب مخالفين با
سياست امام علی در تغيير واليان موافق بود و امام علی ميدانست که اگر فورا
اقدام به عزل واليان نکند در حق امت خيانت نموده زيرا وجود واليان بی کفايت
سبب شدکه خليفه مسلمين به شهادت برسد و آشوبگران بی امنيتی را در داخل
سرحدات دولت اسالمی بوجود آورند  .امام علی فساد و بی امنيتی و قيام فتنه
را مربوط به والی ها ميدانست لذا اولين کار او بعد از رسيدن به خالفت تغيير
والی ها در تمام واليات کشور بود .
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امام علی علی الفور تصميم به تغير تمام واليان گرفت  .از نظر امام علی تمام
مشکالت در دولت که منجر به شهادت حضرت عثمان شد واليان بی کفايت
بودند  .مشاورين خليفه طرفدار تغير واليان خصوصا والی شام ( معاويه )
بسرعت نبودند و مشوره ای شان برای خليفه اين بودکه در عزل واليان وتعيين
واليان جديد از صبر و حوصله کار گرفته و تا رسيدن بيعت از تمام واليت اقدام
باين عمل که نتايج بسيار خطرناک را در آينده سياسی دولت خواهد داشت نکند
 .أهل شورا که در بين شان المغيرة بن شعبة و عبداهلل بن عباس و ديگران بودند
برای امام مشوره دادند که در عزل واليان خصوصا والی شام از عجله کار نگيرد
از نظر اين دسته از مشاورين رسيدن وگرفتن بيعت از مردم واليات بايد در
مقدمۀ کار خليفه باشد و بعدا واليان از وظايف شان عزل شوند ليکن امام علی
به مشوره های أهل شورا اهميت نداد  .امام علی در عزل واليان از وظايف شان
سياست و مصلحت و معامله را مناسب نمی دانست بلکه در اين امر از باب و
زوايه اسالمی نظر می کرد و از نظر و فکر امام علی بقاء واليان در وظايف شان
حتی برای يک روز نقص در دين است  .در مورد عزل معاويه امام علی تصميم
قاطع داشت و فرمود  :بخدا قسم من معاويه را حتی دو روز سرجايش ابقاء
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نخواهم کرد .

امام علی در امور دولت و سياست قسميکه ذکر شد از مدرسه ای سياسی
راشدين پيروی می کرد و عزل واليان خصوصا معاويه را يک امر قبول شده می
دانست و حاضر نبود از سياست های غير راشدين در اين امر پيروی کند  .امام
علی تغيرات سياسی که در جهان اسالم رخ داده بود آنرا اهميت نمی داد و
همچنان از قوت معاويه با اينکه خوب ميدانست به آن زياد توجه نداشت و فکر
ميکرد که مردم شام مانند مردم حجاز به اصحاب مقام عالی را قائل اند
درحاليکه مسلمانان شام از جمله مسلمانان جديد و تازه بودند و بغير از معاويه
به شخص ديگر اعتبار و اهميت قائل نبودند  ،و واقعات اخير اين حقيقت را
واضح ساخت  .از جانب ديگر روابط بين مردم شام و عراق از قديم الزمان روابط
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حسنه نبود  .عراقی ها از سياست امپراطوری فارس و شامی ها از سياست روم
تعقيب ميکردند و تضاد ها بين اين دو امپراطوری اثرات منفی خود را در جامعه
شام و عراق بجا گذاشته بود و ما نتائج آنرا در جنگها بين حضرت علی و معاويه
احساس می نمائيم  .مشوره هايی أهل شورا خصوصا حضرت عبداهلل بن عباس
در جايش قابل قبول بود ليکن امام علی حاضر نشد عقيده دينی  ،روش سياسی
و مصلحت اسالم و مسلمين را معامله کند و در اولين روزهای خالفت و در
اولين برنامه ای کاری خود فرمان عزل واليان بشمول والی شام را صادر و واليان
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جديد را بجای شان معرفی و به واليات عزام نمود .

امام علی عثمان بن حنيف را بحيث والی بصره  ،عماره بن شهاب را والی کوفه،
عبيداهلل بن عباس را والی يمن  ،قيس بن عباده را والی مصر و سهل بن حنيف را
والی شام مقرر نمود  .بر خالف انتظار واليان جديد در واليات که فرستاده شدند
از طرف مردم استقبال نشدند  .معلوماتيکه خليفه از واليات و والی ها داشت تا
اندازۀ از حقيقت دور بود و بودند کسانيکه از والی های خود خوش و از آنها
حمايت ميکردند و انتظار داشتند که خليفه قبل از همه کار ها قاتلين حضرت
عثمان را محکمه نمايد  .انتخاب والی های جديد و بعجله ملت را بدو دسته
تقسيم نمود يک دسته طرف دار قتل  ،قاتلين حضرت عثمان مخالف با فيصله
های خليفه و فرقه ديگر حامی و طرفدار امام علی و اقدامات سياسی اش .
در بين واليات اسالمی واليت شام اهميت فوق العاده را از ناحيۀ عسکری و
استراتيجی و اقتصادی در دولت اسالمی داشت  .والی شام معاويه بن ابی
سفيان از اقارب حضرت عثمان بود  .حضرت معاويه را عمر بن الخطاب بحيث
والی شام تعيين نموده بود و در مدت حکومتداری عثمان رضی اهلل عنه بصفت
والی در شام باقی ماند  .حضرت معاويه بين مردم شام خصوصا نظاميان مقام
ارجمند را داشت و اکثريت او را دوست و از او حمايت ميکردند  .بعد از شهادت
حضرت عثمان معاويه به خليفه جديد بيعت نکرد و در عوض بيعت و اطاعت از
نظام جديد بصفت وارث خون حضرت عثمان آواز انتقام و محکمه ای مجرمين
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را بلند نمود  .معاويه بن ابی سفيان در عدم بيعت خود از امام علی بعضی
اتهامات را متوجه خليفه ساخت مثال :
 1ـــ امام علی را تا اندازۀ به موضوع قتل حضرت عثمان متهم ساخت .
 2ـــ امام علی را متهم نمود که بعضی از قاتلين حضرت عثمان را ضمن عساکر
خود قبول نمود .
 3ـــ بين حضرت علی و معاويه روابط حسنه از قبل وجود نداشت .
امام علی سبره الجهنی ر ا به شام نزد معاويه فرستاد و برای معاويه امر نمود تا
بيعت مردم شام را برای خليفه جديدگرفته و بفرستد  .معاويه بعد از سه ماه به
جواب مکتوب امام علی جواب فرستاد و در جوابيه ای خود نوشت  :شصت هزار
نفر زير پيراهن حضرت عثمان گريه ميکنند و خواهان انتقام از خون او ميباشند.
نامه هايی متعدد بين امام علی و معاويه تبادل شد و ليکن معاويه حاضر نشد به
امام علی بيعت کند  .معاويه با اينکه به حضرت علی بيعت نکرد او ادعای
خالفت را نيز برای خود نداشت و فقط به انتقام و محکمه ای مجرمين قتل
حضرت عثمان اکتفاء نمود  .هنوز مسأله بيعت مردم شام به نتيجه نرسيده بود که
مشکل سياسی بزرگ برا ی امام علی پيش آمد اين مشکل سياسی عبارت از
رفتن أم المؤمنين بی بی عايشه و حضرت طلحه و زبير بطرف عراق به نيت انتقام
از قاتلين حضرت عثمان بود  .خارج شدن أم المؤمنين از مکه و اعالن او از
گرفتن انتقام قاتلين حضرت عثمان قانونی بودن دولت و خليفه را زير سؤال قرار
داد زيرا در مسائل تطبيق حدود و حبس و محکمه در اسالم تنها سلطه شرعی
حق تصرف را دارد و به اساس قانون حق گرفتن انتقام و محکمه قاتلين از
اختصاصات خليفه مسلمين بود .

موقف أم المؤمنین بی بی عایشه  ،طلحه و زبیر بعد از شهادت حضرت
عثمان
امام علی در اولين روز هايی خالفتش متوجه شام بود و تصميم قاطع داشت تا
معاويه را از واليت شام به هر ترتيب که ممکن باشد عزل نمايد .امام برای عزل
معاويه فقط يک راه داشت و آن جنگ زيرا معاويه حاضر نشد فرمان عزل خود
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را بپذيرد و در مقابل بيرق مخالفت و انتقام از خون حضرت عثمان را بلند و امام
علی را مسئول حمايت قاتلين ساخت و بيعت خود را مشروط به محکمه قاتلين
و تطبيق شريعت دانست .
امام علی تصميم نهائی برای مقابله با معاويه را گرفت و امر به جمع عساکر داد
تا در رأس قوای بزرگ داخل شام گردد و معاويه را از واليت آن به قوت نظامی
عزل و خلع سالح سازد  .عزل واليان و تنظيم امور اداری دولت نسبت به محاکمۀ
مجرمين از سياستهای اوليه خليفه جديد بود  .حضرت علی ميدانست که
تشکيل محاکمه و دستيگيری مجرمين زمانی ميتواند صورت بگيريد که
دولت مرکزی قوی ساخته شود و والی ها از فرمان او اطاعت نمايند  .امام علی
قسميکه قبال به نظريات اش اشاره شد ميدانست که قدرت تشکيل محکمه
مجرمين را ندارد در حاليکه خانوادۀ اموی و خصوصا أم المؤمنين و معاويه و
گروه از مسلمانان دستگيری و محاکمه مجرمين را از اولويات دولت می
دانستند و هر طرف برای اثبات ادعای خود دليل داشت .
امام علی کرم اهلل وجهه برای عزل معاويه تصميم به جمع عساکر نمود و به والی
يمن  ،مصر  ،بصره و کوفه نوشت تا عساکر را جمع آوری نمايند و خودش در
مدينه مشغول پالن حمله به شام شد  .حمله به شام و يا هر حرکت نظامی و سياسی
با مخالفين تاييد سياسی گروهی از صحابه را می خواست زيرا بدون تأييد و
حمايت صحابه خليفه قادر به عملی نمودن حمله نبود  .در بين شخصيت های مهم
خصوصا طلحه و زبير از مهترين شخصياتهای سياسی به حساب می آمدند و
اگر خالفت را امام علی قبول نمی کرد جای شک نبود که يکی از اين دو نفر
شايسته آن مقام بود  .از جانب ديگر أم المؤمنين بی بی عايشه نيز در وقت اشغال
مدينه توسط آشوبگران و قتل حضرت عثمان در مکه بود  .عدم حضور أم
المؤمنين در مدينه مرکز سياسی خليفه جديد را تحت سؤال قرار داد و گروهی
که خواهان محکمۀ قاتلين خليفه بودند در مکه با أم المؤمنين تماس گرفتند و از
او دعوت نمودند تا برای مقابله با آشوبگران و دستگيری شان اقدام عملی نمايد
.
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طلحه و زبير حاضر نبودند با امام علی برای مقابله با معاويه از مدينه خارج
شوند زيرا هر دو قبل از هر عمل نظامی و سياسی خواهان محکمه مجرمين
بودند  .طلحه و زبير از امام علی اجازه خواستند تا برای اداء عمره به مکه سفر
نمايند  .امام علی ميدانست که هدف از سفر به مکه عمره نبوده بلکه هدف عدم
همکاری با نظام جديد است و حتی در وقت خدا حافظی امام علی برای آنها گفت:
294

بخدا قسم که قصد عمره نداريد و با آنهم اجازه داد تا به مکه بروند .

بغير از طلحه و زبير تعدادی از بزرگان صحابه مانند سعد بن ابی وقاص  ،زيد
بن ثابت  ،محمد بن مسلمه  ،اسامه بن زيد و چند تن ديگر از مدينه خارج نشدند
 ،ولی از اشتراک در جنگی که امام علی مشغول تجهيز و تدارک مقدمات آن بود
امتناع ورزيدند و دليل آنها در عدم اشتراک در جنگ اين بود که عزل معاويه و
جنگ با او در حال حاضر مخالف به مصلحت جامعه و دولت است .

295

امام علی قبل از خارج شدن از مدينه وحرکت بطرف شام اطالع يافت که أم
المؤمنين بی بی عايشه و طلحه و زبير و عدۀ از بزرگان قوم برای انتقام از خون
عثمان و دستگيری قاتلين مکه را به نيت بصره ترک نموده اند .خارج شدن أم
المؤمنين از مکه و حرکت بطرف بصره تمام پالنهای نظامی و سياسی امام علی
را دگرگون ساخت و امام فيصله نمود که اوال با أم المؤمنين مالقات نمايد و
موقف او را بداند و کوشش نمايد تا رضايت أم المؤمنين را بدست آورده و او را
قناعت بدهد که دستگيری قاتلين کار ساده و آسان نيست و بوقت و زمان
احتياج دارد .

حرکت أم المؤمنین بی بی عائشه بطرف بصره
أم المؤمنين طلحه و زبير را مالقات نمود و از آن دو راجع به اوضاع مدينه
سؤاالت نمود  .طل حه و زبير به أم المؤمنين عرض کردند  :مردمی در شهر مدينه
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ريخته اند که نه حق می شناسند  ،نه تابع حق می شوند و نه از باطل اجتناب می
296

کنند  .ما با مشقت توانستيم خود را از دست آنها نجات دهيم وبه اينجا برسانيم.

تعدادی زيادی از مردم در مکه جمع شدند و آمادگی خود را برای انتقام از خون
عثمان اعالن کردند و حاضر شدند تا عليه آشوبگران اسلحه بردارند  .أم
المؤمنين در حضور هزار ها نفر در مکه بجوار کعبه مشرفه خطبۀ ذيل را ايراد
نمود :
اين مردم غوغاء يعنی آشوبگر از شهر ها و از قبائل صحرانشين و بيابان و از
بردگان فرومايه اهل مدينه برای ايجاد فساد و بلوا در مدينۀ رسول دست به دست
هم داده عليه اين خليفۀ مظلوم ( عثمان ) قيام کردند و او را به نا حق کشتند  ،اين
مردم مفسد نه از ريختن خون حرام اباء داشتند و نه حرمت ماه ( ذی الحجة
الحرام) را نگهداشتند  ،نه به حرمت شهر مقدس مدينه ايمان داشتند و نه به
کرامت و عظمت مرقد مطهر رسول اهلل وقعی گذاشتند و از چپاول و تاراج اموال
مردم نيز دريغ نداشتند.
أم المؤمنين در خطبۀ خود به نقاط بسيار مهم اشاره نمود و قاتلين حضرت عثمان
را متهم به عدم احترام به قوانين اسالم نمود خصوصا که قاتلين در ماه مبارک
ذی الحجه که در آن ماه اصال قتال ممنوع است مرتکب جريمه ای قتل شدند  .و
بعد از ايراد خطبه أم المؤمنين تصميم خود را به خارج شدن از مکه و رفتن به
عراق خصوصا بصره اعالن نمود و هدف از حرکت خود را اصالح حال امت
معرفی نمود و امر به معروف و نهی از منکر را وظيفه مرد و زن دانست و فرمود:
در اصالح آنچه خداوند جل جالله و رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم امر نموده
صغير و کبير  ،مرد وزن بايد اشتراک نمايند و مسلمانان را امر کرد تا عليه منکر
و تغير آن اقدام نمايند .

297
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أم المؤمنين در مورد فتنه و واقعاتی که درمدينه صورت گرفته بود عقيده بر اين
داشت که گروهی بی مسئول که از هيچ نوع قانونيت برخوردار نبودند و به غير
حق باالی امير المؤمنين عثمان حمله کردند و به نا حق خون او را ريختند وبه نا
حق مال مردم را گرفتند لذا اين گروه مستحق عقاب و جزاء اند و قبل از هر عمل
ديگر بايد اوال عليه گروهی آشوبگر اقدام صورت گيرد  .از نظر أم المؤمنين قيام
298

عليه فتنه و فساد تنها وظيفۀ دولت نبوده بلکه وظيفه ای هر فرد مسلمان است.

در مقابل امام علی رأی ديگر داشت که مخالف رأی و نظر أم المؤمنين بود  .امام
علی باين عقيده بودکه تطبيق قانون و محکمۀ قاتلين حضرت عثمان از حق
دولت و سلطۀ شرعی و قانونی است نه حق و صالحيت افراد و گروه ها  ،افراد و
گروه ها در دولت اسالمی حق تطبيق قانون را ندارند و از نظر امام علی تطبيق
قانون و محکمه ای قاتلين احتياج به وقت دارد  .امام علی به حرکت و موقف أم
المؤمنين به ديده ای تعجب ديد و حرکت او را عليه سلطۀ شرعی و دولت تعبير
نمود  .امام علی باين عقيده بود که اگر گروهی برای انتقام خون عثمان و گروهی
ديگر بطرفداری آشوبگران در مقابل يکديگر ايستاده شوند و دست به اسلحه
زنند در اين حالت مفهوم دولت و معنای سلطۀ شرعی مورد سؤال قرار می گيرد
 .به هدف جلوگيری از تصادم بين اطراف داخل نزاع امام علی تصميم گرفت تا
قبل از رفتن به شام با أم المؤمنين و طلحه و زبير مالقات نمايد و ايشان را
قناعت دهد تا موضوع انتقام از قاتلين حضرت عثمان را به آينده بگذارند .

299

در روشنی وثائق تاريخی و کتب تاريخ اسالمی طرفين ( امام علی و أم
المؤمنين) برای جنگ و مبارزۀ مسلحانه آماده نبودند و اصال قصد و هدف
جنگ رابا يکديگر نداشتند  .أم المؤمنين هيچ نوع مخالفت با امام علی نداشت
و زعامت او را شرعی ميدانست و هدف أم المؤمنين قسميکه در خطبه اش آمده
اصالح حال مردم و انتقام از خون عثمان رضی اهلل عنه و خاموش ساختن فتنه و
فساد در جامعه اسالمی بود  .از جانب ديگر امام علی احترام شديد به مقام أم
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المؤمنين داشت و حرکت او را تاييد می کرد ليکن تطبيق قانون را از وظايف
دولت و سلطۀ شرعی ميدانست و مردم را مکلف به احترام قانون می نمود .
موضوع بسيار مهم که اکثر مؤرخين آنرا تحقيق نکردند عبارت از نقش دشمنان
بزرگ اسالم از فارس و روم و يهودان در نشر فتنه و بی نظمی در جامعۀ اسالمی
بود  .اکثر مؤرخين از صدر اسالم تا امروز از مشکالت داخلی بحث نموده و
احداث و واقعاتی که منجر به شهادت حضرت عثمان و علی رضی اهلل عنهما آنرا
به مشکالت داخلی نسبت داده اند  .فارسی ها و رومان ها و يهودان سقوط و از
دست دادن امپراطوری بزرگ خود را توسط مسلمانان فراموش نکرده بودند  .در
بحث قضيه شهادت حضرت عمر رضی اهلل عنه اشاره شد که دستگاه های
جاسوسی روم و فارس و يهود مشترکا نقش اساسی را داشتند و مشترکا پالن
قتل حضرت عمر را در مدينه منوره برنامه گذاری و عملی ساختند  .در اشتعال
فتنه بزرگ که منجر به شهادت حضرت عثمان شد نيز همين گروه ها نقش فعال را
داشتند  .عبداهلل بن سبأ رئيس آشوبگران و فتنه انگيزان  ،اصال يهودی و رابطه
ای مستقيم با دستگاهی جاسوسی فارس و روم داشت و در اشتعال آتش فتنه و
فساد مساعی زياد بخرچ داد و تا اندازۀ در تطبيق پالنهای خود موفق بود  .يکی
از عوامل موفقيت اش عدم ادارۀ ضبط احواالت و يا دستگاه استخباراتی در
دولت اسالمی بود  .در جريان بحث و مذاکرات سياسی بين امام علی و أم
المؤمنين مالحظه می نمائيم که طرفين به اتفاق ميرسيدند ليکن شامگاه هرج و
مرج و تصادمات بين طرفين صورت می گرفت و فردای آن معلوم ميشد که هيچ
طرف مسئوليت آغاز حمله را نداشت و معلوم ميشدکه جهت ثالث ويا دست سوم
در کار است  .دست سوم در اشتعال جنگ بين أم المؤمنين و امام علی نقش
اساسی را بازی نمود و از اين جنگ سود فروان برد و مسلمانان را سالهای
متمادی در داخل سرحدات دولت اسالمی مشغول ساخت و هدف از نشر فتنه و
فساد در دولت اسالمی حمايت اروپا مسيحی از خطر سقوط توسط مسلمانان
بود و واقعا نشر فتنه و فساد مسلمانان را از پيشروی در اروپا مانع شد .
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جنگ جمل و نتائج سیاسی آن
چنانکه در مقدمۀ اين بحث و تحقيق بوضاحت اشاره شد اين تحقيق کامال
سياسی ميباشد و امور نظامی بحث نمی شود و فقط تجربه هايی سياسی
عصرخلفای راشدين و نتايج آن بررسی تاريخی می شود لذا تفاصيل جنگ ويا
جنگها در اين تحقيق بررسی نمی گردد اميد است در يک رساله مستقل در
مسأله جنگهای که بين مسلمين در صدر اسالم رخ داد بحث شود .
مهمترين منبع يا منابع تاريخی در موضوع فتنه بزرگ که جنگ جمل و صفين
نتيجۀ آن است  ،سه منبع است  :اقوال و نوشته های ابو مخنف که اصال از
مسلمانان شيعه بود  .الواقدی که از مخالفين سر سخت حضرت عثمان بحساب
می آمد و سيف بن عمر که بصورت تسلسل تاريخی احداث را ذکر ميکند .سيف
بن عمردر نوشته های خود صحابه را متهم به خيانت و غفلت در مسائل نمی
سازد  .مؤرخين چند قرن اخير اسالمی مثل  :ابن خلکان درکتاب معروف اش بنام
( وفيات األعيان )  ،البالذری در کتاب معروف اش بنام ( أنساب األشراف ) ،
طبری در تاريخ خود  ،الذهبی در ( تاريخ اإلسالم )  ،ابن عساکر در ( تاريخ
دمشق) و غيره و غيره هر کدام از روايات تاريخی اين سه منبع استفاده نموده
اند خصوصا طبری از روايات اين مؤرخين استفادۀ بيشتر را کرده است  .در
اواخر قرن نزدهم و اوائل قرن بيستم ميالدی اکثر مؤرخين و محققين از کتب
تاريخی غير از سه منبع اصلی که ذکر يافت استفاده نموده اند  .در موضوع جنگ
جمل و فتنه بزرگ محقق نمی تواند از سه منبع بزرگ و مهم استفاده نکندليکن
بايد متوجه بود که در پهلوی تسلسل تاريخی از احداث آنوقت بايد نظريات
طبری و ذهبی و ديگران را نيز مطالعه نمود خصوصا مؤرخين که از فکر تسنن در
اسالم پيروی می کردند برای محققين معاصر استفاده و مطالعۀ آن بسيار
اهميت دارد  .در اين تحقيق کوش بعمل آمده تا واقعات بررسی واقعی گردد و
حقايق تاريخی بايد روشن و مورد بحث قرار گيرد زيرا جهان امروز نسبت به
گذشته تفاوت کلی دارد و وقت آن نيست که واقعات را زير نام مصلحت اسالم
و مسلمانان پنهان کرد و گذاشت که خاورشناسان و مؤرخين غير مسلمان در
تاريخ سياسی اسالم بحث نمايند و ما نتيجۀ بحث ها و تحقيقات شانرا بخوانيم
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و به روايات شان تسليم و از نوشته های شان مصدر و منبع وحيد بدانيم و از آنها
در بحث های خود استفاده نمائيم  .واقعات جمل را ميتوان اينطور بحث و
بررسی نمود :
أم المؤمنين بی بی عائشه رضی اهلل عنها در بصره اقامت اختيار نمود  .والی
بصره از طرف امام علی عثمان بن حنيف بود  .عثمان فورا هئيتی را برياست (ابو
األسود الدولی ) نزد أم المؤمنين فرستاد و از تشريف آوری اش به بصره
معلومات خواست  .أم المؤمنين در جواب والی بصره گفت من برای يک امر
مجهول و پنهان از مکه خارج نشده ام  .عدۀ از آشوبگران به شهر مقدس و حرم
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم حمله نمودند و احترام حرم و شهر مقدس و ماه
حرام را نکردند و امام مسلمين را به شهادت رسانيدند و اين گروهی آشوبگر
مستحق لعنت خدا و رسول اش هستند  .من برای اصالح مردم و مجادله عليه
آشوبگران قيام نمودم  .اصالح حال مردم را خداوند عزوجل و رسول اهلل صلی اهلل
عليه وسلم باالی صغير و کبير  ،مرد و زن امر نموده و ما برای اصالح آمديم و
شما را امر به معروف يعنی خوبی و منع از منکر يعنی بدی می کنيم  .در آخر نامه
أم المؤمنين اين آيۀ مبارکه را قرأت نمود  { :ال خير فی کثير من نجواهم إال من أمر
300

بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس } .

أم المؤمنين را خبر ميرسدکه رئيس آشوبگران عراق ( حکيم بن جبله ) که در قتل
حضرت عثمان نيز اشتراک داشت قيادت يکی از فرقه های کوفه را در عراق که
تحت سلطه امام علی است بدست دارد و آمادگی برای حمله عليه أم المؤمنين
دارد  .أم المؤمنين برای جلوگيری از اين حادثه و جمع بيشتر طرفداران از قضيه
انتقام خون عثمان و ضعيف ساختن قوای مخالف خطبۀ ذيل را در حضور لشکر
بصره ايراد نمود :

 . 300الطبری  :جلد سوم صفحات  480 – 479و همچنان الکامل جلد سوم صفحه  108و همچنان :
الدکتور يوسف العش « الدولة األموية » صفحات  88 – 87و همچنان الشيخ محمد الخضری «
محاضرات تاريخ االمم االسالمية ـــ الدولة األموية ـــ » ص 259
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( اين مردم آشوبگری که ما در پی آنها هستيم  ،اموری را به عثمان نسبت می
دادند تا اذهان اهل مدينه را در بارۀ او مشوش کنند  .ما در اين خصوص وارسی
کرديم  .برای ما محقق شد که عثمان پرهيز گار و پاکدامن و از اين تهمتها بري
می باشد  .اين مردم نا پاک دروغگو بودند و آنچه که می گفتند همه افتراء و
تهمت بود  .و آنچه در دل پنهان می داشتند غير از چيزی بود که به زبان می گفتند
و ادعا می کردند .همين که عده شان زياد شد و قوت گرفتند  ،در خانۀ عثمان
ريختند و او را به ناحق کشتند .من همراه مسلمين آمده ام تا آنچه را که آنها
مرتکب شده اند و آنچه را که بايد در بارۀ اين ستمگاران اجرا شود به امت اعالم
301

نمائيم .

اين خطبۀ عايشه رضی اهلل عنها که يک حقيقت بود در قلوب بعضی

از لشکريان بصره اثر می کند  .اين است که عدۀ از لشکر بصره يعنی لشکر امام
302

علی جدا و به لشکر مکه می پيوندند .

آشوبگران و زعيم شان در عراق حکيم بن جبله ميدانست اگر أم المؤمنين و امام
علی با هم مالقات نمايند ،امام علی از قضيه عثمان حمايت و قاتلين او را
مذمت ميکند و حتما وعدۀ جاری شدن حکم اسالم را که حد قتل است باالی شان
عملی ميسازد لذا به نفع خود ديدند تا جنگ بين لشکر مکه و کوفه و بصره آغاز
شود تا در فضای جنگ وقت صلح و مذاکره بين طرفين آماده و مهيا نشود .
حکيم بن جبله سر کردۀ اهل فتنه بر لشکر مکه حمله می برد  .أم المؤمنين امر
ميکند تا برای هر دو لشکر اعالن نمايند که بر روی يکديگر سالح نکشند ليکن
آغاز جنگ و ادامۀ آن يگانه وسيلۀ نجات فتنه گران و آشوبگران از محکمه و
عدالت بود لذا به ندای أم المؤمنين اهميت نداده به حمله آغاز کردند  303 .يکی از
نتايج مهم اين جنگ سقوط کامل بصره بدست لشکر مکه است بعبارت ديگر
طلحه و زبير موقف نظامی و سياسی بهتر را بدست آوردند بدرجۀ که والی جديد
بصره از طرف امام علی حاضر به عقد معاهده صلح شد .

 . 301الکامل فی التاريخ جلد  3ص 109
 . 302سيد عبدالرحيم خطيب « صهرين » ص 205
 . 303البداية و النهاية جلد  7ص  233و الکامل فی التاريخ جلد  3ص 110
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آغاز مذاکرات سیاسی بین امام علی و أم المؤمنین بی بی عایشه
از نظرامام علی کرم اهلل وجهه آغاز جنگ بين قوای مکه و کوفه آغاز يک جنگ
داخلی بزرگ بين مسلمانان بود و همچنان خليفه آغاز جنگ و ادامۀ آنرا صدمۀ
بزرگ به وحدت اراضی دولت و امت ميدانست و امام علی خود را مسئول اول
در حفظ وحدت ملی و وحدت جغرافيوی دولت ميدانست  .امام علی در عراق
باين نتيجه رسيد تا بصورت عاجل با أم المؤمنين و طلحه و زبير بيک نتيجه
سياسی برسد تا توانسته باشد دولت اسالمی را از يک جنگ تباه کننده ای
داخلی حفظ نمايد  .حقيقتا از نظر سياسی دولت اسالمی بطرف يک بحران
بسيار خطر ناک درحرکت بود و جنگهای داخلی و تصفيه حسابات بين بعضی
قبائل عرب وحدت جامعه اسالمی را تهديد می کرد و از جانب ديگر دستهای
عقب جبهه خصوصا دشمنان داخلی اسالم و خارجی آن کوشش داشتند تا آتش
فتنه را برای مدت طوالنی در بين مسلمانان شعله ور نگاه داشته باشند و از ادامه
آن سود برند .
امام علی سياست اش در اين مرحله آن بود تا قوای نظامی و سياسی که با هم در
گير شده اند همه را تحت سلطۀ قانون و دولت جمع نمايد تا وحدت مسلمين را
تأمين نمايد و مسلمانان را در اين مرحله حساس متوجه دشمن خارجی سازد لذا
دست به ابتکار سياسی جديد زد و هئيت عالی را به نزد أم المؤمنين و طلحه و
زبير فرستاد  .رياست هئيت را امام علی به صحابه جليل القدر و قابل احترام بين
مسلمانان (القعقاع بن عمرو ) سپرد .
القعقاع شخصيت مهم سياسی و نظامی درعصر اول اسالم بود و از احترام فوق
العاده بين صحابه و خصوصا أم المؤمنين بر خوردار بود اويعنی القعقاع شخص
مناسب برای کار مناسب و در يک وقت مناسب بود .
خوشبختانه اکثر مؤرخين از قديم الزمان مذاکرات بين أم المؤمنين و القعقاع را
ثبت نموده اند و از خالل و جريان مذاکرات بين طرفين مالحظه می نمائيم که هر
دو طرف خواهان صلح و همبستگی و طرفدار جنگ بين مسلمانان نبودند و در
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جريان مباحثات و مذاکرات به نتائج بس مهم و مفيد رسيدند و در بسا موارد
اتفاق کردند .
سيف مؤرخ نزديک به عصر فتنه که طبری در جلد سوم کتاب خود از آن نقل قول
ميکند و همچنان ابن کثير به تفصيل واقعات مجلس و مذاکرات بين القعقاع و
أم المؤمين را درج ميکند و بهمين ترتيب عدۀ ديگری از مؤرخين با عبارات
متفاوت اصل موضوع را در کتب خود می آورند  .نظر به اهميت اين مذاکرات
بعضی نقاط مهم آنرا درج اين صفحات می نمائيم تا قضيه بيشتر وضاحت داشته
باشد .
امام علی از فرستادن القعقاع به بصره نيت خير و صلح را داشت و برای تحقق
بخشيدن اين امر مهم به القعقاع می فرمايد آنها يعنی أم المؤمنين و طلحه و زبير
را به اتحاد و دوستی دعوت کن و از خطر عظيم که تفرقه و اختالف بين مسلمين
است بر حذر دار .
القعقاع در بصره با أم المؤمنين به نمايندگی از امام علی مذاکره را در مورد صلح
و آشتی آغاز کرد  .اومذاکرات خود را به طرح سؤاالت از أم المؤمنين آغاز ميکند
و از بی بی عايشه طالب جوابات می شود  .طرح سؤال از طرف القعقاع فهم و
درايت سياسی و هوشياری او را نشان ميدهد  .اولين پرسش يا اولين سؤال
القعقاع از أم المؤمنين اين بود  :ای مادر مؤمنين ( در بعضی روايات « ای
مادرم») چرا به اين شهر آمده ايد ؟ عايشه می فرمايد  :برای اصالح وضع آشفته
مسلمين آمده ام  .القعقاع می گويد  :از شما ميخواهم که طلحه و زبير را دعوت
فرمائيد تا در حضور شما با آنها مذاکره نمائيم و شما حرفهای ما را بشنويد .
القعقاع به آن دو نفر در حضور أم المؤمنين می گويد :من از أم المؤمنين پرسيدم
چرا به اينجا آمده می فرماين د برای اصالح وضع مسلمين  ،شما چه می گوئيد ،
آيا با آنچه می فرمايد موافقيد يا حرفی ديگر داريد ؟ می گويند  :ما هم برای
همين مطلب آمده ايم .
القعقاع می گويد  :اصالحی که شما می خواهيد چيست و چگونه بايد انجام
گيرد ؟ جواب ميدهند  :اجرای حکم قصاص بر آشوبگران و قاتلين خليفه
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مسلمين عثمان بن عفان  .چه اگر اين امر دينی ترک شود  ،بدين معنی خواهد بود
که قرآن خدا متروک شده است ولی اگر انجام گيرد به منزلۀ احيای قرآن ميباشد .
القعقاع برا ی اينکه آنها را قانع کند همانطوريکه امام علی قبال به طلحه و زبير
فرموده بود همان جمالت و روش را اتخاذ ميکند و از همان روش پيروی می کند
و ادامه داده می گويد  :در حال حاضر آنچه که می خواهيد  ،امکان پذير نيست و
خطر اقدام به اين کار بيشتر از ترک مؤقت آن بوقت ديگر است  .القعقاع می
گويد  :اکنون شما گروهی از قاتلين عثمان و دست اندر کاران قتل او راکه از اهل
بصره بودند کشته ايد  ،ولی وضع شما در اين امر قبل از اينکه آنها را بکشيد از
حاال که آنها را کشته ايد بهتر بود  .زيرا شما ششصد نفر از آنها را به قتل
رسانديد ولی شش هزار نفر از افراد قبايل را که ايشان به آن مربوط بودند به خشم
در آورديد و برای خود دشمن ساختيد  .در پی ( حرقوص بن زهير ) بوديد و می
خواستيد او را دستگير و مجازات کنيد  ،باز هم شش هزار نفر از قوم و قبيله اش
به طرفداری او برخاستند و او را حمايت کردند .
حاال اگر شما اجراء قصاص را عليه ( حرقوص ) و بقيۀ دست اندر کاران قتل
عثمان که در حمايت اقوام و قبائلشان هستند ترک کنيداين عمل و کار به زعم
شما عينا ترک قرآن می باشد و اگر بخواهيد اقدام کنيد تا آنها را به مجازات
برسانيد  ،نه تنها بر آنها دست نخواهيد يافت بلکه آنها بر شما غالب و پيروز
خواهند شد و اين امر خيلی بدتر است از ترک آنچه که شما در پی آن هستيد ( زيرا
گذشته از اينکه به مقصود خود نمی رسيد  ،خود شما ضايع و تلف می شويد .
حرف امام علی هم در ابتدا همين بود ) .
عايشه رضی اهلل عنها می فرمايد  :پس شما در اين باره چه می گويد ؟ القعقاع
می گويد  :عالج اين امر در حال حاضر سکوت و سکون و آرامش است  .اکنون
اگر شما با ما بعيت کنيد و ما با هم متحد شويم  ،اين امر عالمت خير و مژدۀ
رحمت خدا و امارت توفيق در امر قصاص از آنها می باشد و اگر مخالفت کنيد
و به راه خود ادامه دهيد  ،اين امر عالمت شر و نشانۀ از دست رفتن ملک و
مملکت اسالم می باشد  .در پی رستگاری امت باشيد تا خدا آن را به ما عطا
فرمايد و همان طورکه در گذشته کليد کار های خير بوديد  ،اکنون نير چنين
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باشيد  .ما را در بالء نيفگنيد تا در بالء نيفتيد و اال خداوند عزوجل  ،ما و شما
را به زمين خواهد زد .
أم المؤمنين رشته سخن را بدست گرفته می گويد  :راست گويی و چه خوب می
جوئی اگر رأی و نظر علی چنين باشد که تو می گويی  ،کار ما و آنحضرت اصالح
می شود و به صلح خاتمه می يابد .
القعقاع نتائج مذاکرات خود را با أم المؤمنين و طلحه و زبير به امام علی تقديم
ميکند و امام علی از رسيدن به صلح با آنها خرسند می گردد و آماده ای رفتن و
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مالقات کردن با أم المؤمنين می شود .

اگر نقاط نظر القعقاع را بدقت بررسی نمائيم مالحظه می نمائيم که آشوبگران و
قاتلين حضرت عثمان موردحمايت افراد و حتی زعمای قبائل خود بودند و
چنانکه القعقاع به أم المؤمنين راپور ميدهد هفت هزار نفر از يکی از قاتلين
حمايت می کنند و دانسته ميشود که فکر قبيلوی تا هنوز نزد عدۀ باقی مانده
بود و حفظ زعامت و قدرت سياسی زعمای قبائل را با هم متحد می ساخت و
برای حفظ قدرت سياسی و اقتصادی و اجتماعی مقام و منزلت أم المؤمنين و
حضرت علی و آينده دولت اسالمی و حتی دعوت اسالمی برای شان معنی و
مفهوم نداشت  .القعقاع اين امور را درک واقعی نموده بود و خطرات آنرا
قسميکه برای أم المؤمنين عرض نمود اختالف امت و نابودی زعامت سياسی
اسالم بود و اين يک حقيقت بود که روز های بعدی آنرا به اثبات رسانيد .رسيدن
القعقاع به نتائج سياسی و آوردن صلح بين امام علی و أم المؤمنين و عزم امام
علی برای رفتن به بصره و زيارت أم المؤمنين و تقديم احترام به مقام او معنی آن
ختم جنگ و نزاع سياسی بين دو گروهی مهم اسالمی و حاکميت قانون در دولت
اسالمی و اعتراف به مقام خالفت برای علی بود  .از جانب ديگر ضربت شديد
 . 304طبری جلد سوم جلد سوم  502 ،و ما بعد آن  .ابن کثير « الکامل فی التاريخ »  .سيد عبدالرحيم
خطيب « صهرين » صفحات . 118 – 217 – 216جورجی زيدان « تاريخ العرب » صفحات – 178
 . 181الشيخ محمد الخضري محاضرات تاريخ االمم االسالمية « الدولة األموية » صفحات 262
–  . 264 – 263الدکتور يوسف العش « الدولة األموية » صفحات  . 92 – 91 – 90خالد محمد
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برای آشوبگران و فتنه آنگيزان و قاتلين حضرت عثمان و همچنان ضعيف شدن
موقف سياسی معاويه والی شام به حساب می آمد لذا گروهی های استفاده جو
دست بکار شدند و نگذاشتند معاهده صلح و آشتی بين مسلمانان تحقق بخشد
و در بين اين گروه ها در عراق گروهی عبداهلل بن سبأ يهودی فوق العاده فعال و
از تنظيم دقيق برخوردار بود و ارتباط مستقيم با دشمنان اسالم در فارس قديم
و روم داشت و برای خنثی و ناکام ساختن پالنهای صلح دست بکار شدند و آتش
جنگ را بين دو گروهی که صلح را می خواستند افروختند و از طرف ديگر
طرفداران معاويه از امويان که در رأس آن مروان قرار داشت نيز از آتش بس و
امضاء صلح راضی نبودند زيرا می دانستند که چانس رسيدن معاويه به خالفت
در اين حالت نا ممکن است  .امويان خوف و ترس بيشتر از طلحه و زبير نسبت به
امام علی برای آينده سياسی خود داشتند و ميدانستند اگر جنگ صورت گيرد
حتما طلحه و زبير و امام علی شکست و بالآخر کشته ميشوند و ميدان سياسی
برای معاويه باقی می ماند  .با اينکه هر طرف برای خود پالنهای سياسی خاص
را داشت مثال آشوبگران جنگ را به نفع و حمايت خود از چنگال قانون می
دانستند  ،گروهی عبداهلل بن سبأ ضعيف شدن دولت اسالمی را به نفع کفر می
دانستند  ،طرفداران دولت شکست خورده روم و فارس در شکست و متالشی
شدن دولت اسالمی در انتظار احيا وتجديد عقيده و دولت خود بودند  ،اموی
ها انتظار رسيدن به قدرت سياسی را داشتند لذا همه اطراف از طرق و راه هايی
مختلف خواستند صلح را بر هم زنند و جنگ را بين طرفداران امام علی و أم
المؤمنين واقعيت سازند و از آتش جنگ و ادامۀ آن بين مسلمانان به هدف
سياسی و دينی خود نائل گردند .

جنگ جمل
بعضی مؤرخين و محققين در عقد صلح بين امام علی و أم المؤمنين شک دارند
و عقديا معاهدۀ صلح را بين طرفين يک امر و معاملۀ سياسی و کسب وقت برای
آمادگی يک جنگ فيصله کننده تعبير می کنند و دليل شان آغاز جنگ بين
طرفين بنام جنگ جمل است  ( .اين جنگ بنام جنگ جمل ياد ميشود به سبب
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اينکه أم المؤمنين باالی جمل يعنی شتر سوار بود  .واقعه جنگ جمل در نزديکی
بصره واقع شد ) .
واقعات تاريخی نشان می دهد که امام علی و أم المؤمنين و طلحه و زبير خواهان
صلح بودند و مصلحت دولت اسالمی را باالتر از هر موضوع ديگر ميدانستند .
ابن کثير در کتاب معروف اش بنام « البداية و النهاية جلد هفتم در صفحه 239
گفتار امام علی را در باب صلح اينطور نقل می کند  :از امام علی علت آمدنش را
به بصره پرسيدند  .امام جواب می دهد  :برای صلح و خاموش کردن آتش فتنه آمده
ام تا إنشاء اهلل مردم را بر خير و صالح امت جمع نمائيم و ائتالف و اتفاق آن ها را
جاي گزين تفرق و اختالف قرار دهم  .و به عساکر خود امر ميکند که دست وزبان
خود از گفتار بد نسبت به أهل بصره يعنی قوای أم المؤمنين نگهداريد .
در همين مرجع نظر طلحه و زبير را در مورد صلح می خوانيم  .مردم به اين دو
صحابی می گويند ،الآن فرصت خوبی به دست آمده تا عليه دشمنان عثمان اقدام
کنيد و قصاص قتل عثمان را از آنها بگيريد  ،ولی طلحه و زبير قبول نمی کنندو
می گويند علی فرموده است اين امر اکنون بايد مسکوت گذارده شود .ما
نماينده ای نزد ايشان فرستاده ايم می خواهيم با هم صلح نمائيم .
ابن االثير در کتاب معروف اش بنام « الکامل » جلد سوم  ،صفحه  121می نويسد
که  :ابو الجرباء از طلحه و زبير می خواهدباالی امام علی حمله کنند قبل از اينکه
قوای کامل به علی به بصره برسد ليکن طلحه و زبير دعوت او را رد می کنند و
می گويند ما آنها را برای صلح دعوت کرده ايم اميدواريم که اين صلح بين ما
انجام گيرد و اين مژده تحقق يابد.
از موقف و گفتارامام علی و طلحه و زبير باين نتيجه ميرسيم که هر دو طرف
واقعاخواهان صلح بودند ليکن قسميکه اشاره شد دشمنان وحدت مسلمانان
خصوصا قاتلين حضرت عثمان و آشوبگران و دستگاه های جاسوسی روم و
فارس و تعدادی از افراد خانواده ای اموی در صلح خطر را متوجه منافع خود می
ديدند و از ادامۀ جنگ نفع سياسی می بردند لذا با حيله و فتنه جنگ را يک
واقعيت ساختند و به اهداف سياسی خود رسيدند و جهان اسالم بزرگترين
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سياستمداران و زعمای خود را در وقتيکه احتياج شديد بوجود شان بود از
دست می دهد .
يک شب قبل از امضاء معاهد صلح طرفداران عبداهلل بن سبأ باالی قوای طلحه
و زبير حمله می نمايند و حملۀ خود را قسمی وانمود می سازندکه امام علی امر
به حمله داده  .عساکر أم المؤمنين حمله را منافی صلح تعبيرکردند و از طلحه و
زبير خواستند تا باالی امام علی حمله کنند ليکن طلحه و زبير امر به جنگ نداده
و گفتند که آنها و ما از جملۀ مسلمين هستيم  .امام علی بمجرد اطالع يافتن از
حمله به قوای طلحه و زبير حمله را تقبيح کرد و آنرا منافی صلح و از کار دشمنان
اسالم دانست .
الطبری روايت ميکند که بعد از اين حمله امام علی و طلحه و زبير با هم مالقات
و در مورد اختالفات خود صحبت نمودند و در نهايت باين نتيجه رسيدند که
صلح راه مناسب بين طرفين است  .جبهه ای سوم به گفتگو بين علی و طلحه و
زبير و صلح اهميت نداده پالنهای جنگی خود را آماده ساخت .
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گروه عبداهلل بن سبأ حمالت را عليه عساکر بصره ادامه دادند و أم المؤمنين هر
قدر کوشش نمود تا مردم را متوجه صلح سازد ليکن نتيجه نداد  .أم المؤمنين با
صدای بلند می گفت ای مردم قاتلين عثمان را لعنت کنيد  .امام علی پرسيد که
أم المؤمنين چه می گويند گفتند که قاتلين عثمان را لعنت می کند  .امام علی نيز
با صدای بلند گفت  :اللهم العن قتلة عثمان و أشياعهم  .خداوند لعنت کن قاتلين
عثمان و طرفداران شانرا  .در روايت ديگر در « الرياض النضرة  ،جلد دوم  ،ص
 » 135از محمد بن الحنفية آمده که امام علی در روز جنگ جمل می گفت :خداوند
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قاتلين عثمان را که در وادی ها و کوه ها هستند لعنت کن.

جورجی زيدان بحث طوالنی راجع به جنگ جمل دارد و واقعات آنرا از زبان
اسماء بنت ابوبکر حکايت ميکند  .او می نويسد که امام علی سخنان حضرت
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 . 306طبری جلد سوم صفحات  538 – 524و همچنان الدکتور يوسف العش « الدولة األموية »
صفحات 95 – 94

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

محمد صلی اهلل عليه وسلم رابياد زبير آورد وگفت يا زبير بياد داری که رسول اهلل
صلی اهلل عليه وسلم فرمود  { :انک تقاتله و انت ظالم }  « .يعنی تو با علی
ميجنگی در حالی که تو ستمکاری »  .زبير جواب ميدهد  :بلی ولی فراموش کرده
بودم  ،تو حاال که مرا به ياد آوردی  .به خدا قسم اينک با تو نمی جنگم .
زبير از همين جا اسپش را بر می گرداند و از بين صفوف لشکر خود می گذرد و
از ميدان خارج ميشود  .حضرت زبير بروز پنجشنبه دهم جمادی الآخره سال 36
هجری بروايتی در سن  66سالگی و بقولی  67سالگی به شهادت رسيد و در
همان محل شهادتش يعنی وادی السباع به خاک سپرده شد  .اکنون قبر زبير در
عراق در شهر ( زبير ) قرار گرفته است  ،يعنی در همانجائيکه زبير بخاک سپرده
شد شهری بناء شده که به مناسبت قبر زبير ( زبير ) ناميده شده و ضريح زبير در
آنجا زياردگاه مردم ميباشد .
خارج شدن دو صحابی بزرگ از ميدان جنگ معنی آن ختم جنگ و آمدن صلح
بود و همچنان شکست شديد سياسی برای جبهه ای عبداهلل بن سبأ و آشوبگران .
آشوبگران و مخالفين دولت اسالمی پالن جديد را برنامه گذاری نمودندو
تصميم گرفتند تا زعمای اسالمی را بقتل برسانندتا اختالفات و جنگها بين
مسلمانان ادامه يابد زيرا حيات و آينده ای سياسی خود را در جنگ می ديدند
نه در صلح  .از جانب ديگر گروهی اموی ها و طرفداران معاويه والی شام
نماينده شان در جنگ جمل مروان بود  .مروان سياستمدار ماهر و در سياست
اخالق و ديانت برايش قيمت نداشت و در سياست از مدرسه سياسی راشدين
پيروی نميکرد مثليکه امام علی می کرد  .مروان باين عقيده بودکه اگر امام علی
شکست يابد  ،طلحه و زبير زعامت سياسی را در دولت بدست می آورند و چانس
معاويه به رسيدن به خالفت خصوصا که معاويه توان و طاقت جنگ را با أم
المؤمنين ندارد کم ميباشد و از جانب ديگر مردم شام به مقام أم المؤمنين احترام
فوق العاده دارند و حاضر نميشوند عليه او قيام کنند و عدم قيام مردم عليه أم
المؤمنين معنی آن رسيدن طلحه و زبير به زعامت سياسی بعد از شکست امام
علی است و اين نتيجه را مروان و بعضی از امويان نمی خواستند لذا مروان
تصميم قتل طلحه و زبير را گرفت .
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روايات تاريخی است که مروان نزديک اسپ طلحه شده و با نيزه ای خود بطرف
او حمله ميکند ليکن هدف به اسپ طلحه اصابت می نمايدو طلحه از ميدان
جنگ خارج ميشود و توسط گروهی که در قتل حضرت عمر و عثمان رضی اهلل
عنهما دست داشتند کشته ميشود  .اين موضوع را اکثر مؤرخين نقل ميکنند و
منبع اول که اين حکايت را ذکر ميکند ( سيف ) است و از سيف امام مؤرخين
الطبری نقل قول ميکند  .در يکی از روايات تاريخی مروان بن الحکم متهم به
قتل حضرت طلحه ميباشد در اين منبع معتبرآمده که مروان با نيزه خود باالی
طلحه حمله نمود و حضرت طلحه در نتيجه آن زخم برداشت و بعدا به شهادت
رسيد  .چيزی که ميتوان کامال به آن اطمينان نمود آن است که حضرت طلحه و
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زبير هر دو توسط دشمنان صلح و اسالم به قتل رسيدند .

الطبری به نقل از سيف و ديگر مؤرخين مانند جورجی زيدان نقل از اسماء و
همچنان مؤرخين معاصر با استفاده از مراجع معتبر می نويسند با اينکه طلحه و
زبير زخمی ميشوندو أم المؤمنين و امام علی مردم را به صلح و عدم جنگ دعوت
ميکنند با آنهم جنگ ادامه می بايد و در حدود پنج هزار نفر بدور شتری که باالی
آن أم المؤمنين سوار بود جمع و از أم المؤمنين دفاع می کردند .
امام علی برای القعقاع و زفر امر ميکند تا أم المؤمنين را از شتر پائين آورند
زيرا تا زمانيکه او بر شتر سوار باشد معنی آن ادامۀ جنگ است و اين دو با
همکاری محمد بن ابوبکر ،برادر بی بی عايشه موفق ميشوند تا أم المؤمنين را
سالمت از ميدان جنگ خارج سازند .
امام علی درنهايت جنگ جمل به والی خود اينطور می نويسد  :از عبداهلل علي
أمير المؤمنين  .اما بعد  :در نصف جمادی الآخره در (خربيه) ـــ نام منطقه ـــ در
بصره با هم مقابل شديم و تعدادی از طرف ما و تعدادی از طرف آنها به قتل رسيد
و برای من معلوم نشدکه چطور جنگ واقع { آغاز يافت } شد و همچنان جانب حق
برای من مبهم است  ،زيرا آنانيکه با عائشه بودند همه مسلمان بودند و گروه
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مقابل ايشان از جمله ای مرتدين با اينکه از اطاعت خليفه خارج شده بودند
نبودند .
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نقاط بسيار مهم در نامه ای امام علی موجود است خصوصا اينکه امام مخالفين
خود را از جملۀ مرتدين نمی داند و مسئوليت را متوجه دشمنان اسالم می سازد
و اشاره ميکند که نمی داند چطور جنگ آغاز شد و همچنان می گويد که از
اينکه در اين جنگ کی در حق بود نيز مبهم است  .از نوشته امام واضح معلوم
ميشود که امام علی در اشتعال آتش جنگ و ادامه ای آن نقش اساسی را نداشت
و از جانب ديگر امام علی رضی اهلل عنه أم المؤمنين بی بی عايشه رضی اهلل عنها
را متهم به آغاز جنک نمی سازد  .در مورد اينکه در جنگ جمل ده هزار مسلمان
به قتل رسيده  ،يک رقم بسيار مبالغه آميز است و حساب دقيق آن معلوم نيست
 .ازتوزيع مال از خزانۀ دولت ( بيت المال ) برای عساکر توسط امام علی اينطور
معلوم ميشود که تعداد کشته شدگان بسيار کمتر از آن است که در کتب تاريخ
ذکر آن آمده است زيرا کسانيکه از توزيع مال استفاده نمودند بسيار کمتر از
تعدادی کشته شده گان است که بعضی کتب تاريخ ذکر ميکنند .
امام علی بعد از واقعه جمل با أم المؤمنين مالقات ميکند و با کمال احترام و
عزت از أم المؤمنين استقبال نموده و در حضور هزار ها نفر با صدای بلند اعالن
ميکند  :عايشه مادر ما وشما در دنيا و آخرت است و عايشه زن رسول اهلل صلی
اهلل عليه وسلم در دنيا و آخرت است  .أم المؤمنين روز شنبه در اول رجب سال 36
هجری عراق را بطرف مکه مکرمه ترک ميکند .
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قبل از حرکت بی بی عايشه جمع غفيری از مردم را مخاطب قرار داده و می گويد:
به خدا قسم آنچه بين من و علی گذشت چيزی نبود جز آنچه که عادتا بين يک زن

 . 308الطبری  ،جلد سوم  ،صفحات  . 545 – 544همجنان  :ابن االثير « الکامل فی التاريخ » جلد
سوم  ،ص  123و همچنان الدکتور يوسف العش « الدولة االموية » ص  . 96و همچنان سيد
عبدالرحيم خطيب « صهرين » صفحات  . 224 – 223و همچنان الشيخ محمد الخضری « الدوله
االمويه » صفحات 265- 263
 . 309الطبری  ،چلد سوم  ،ص 547
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و خويشاوندان شوهرش به ميان می آيد و علی از خيار( يعنی از بهترين ها )
310

است .

از البالی صفحات تاريخ و از مطالعۀ جمالت و کلمات امام علی و أم المؤمنين
و طلحه و زبير نتيجه می گيريم که هيچ طرف با طرف ديگر عداوت و دشمنی
شخصی و خاص نداشت  .مقصد از رفتن أم المؤمنين و طلحه و زبير به عراق
قسميکه أم المؤمنين در مکه قبل از حرکت و بار دوم در بصره و بار سوم برای
القعقاع اظهار نمود صلح و انتقام از مجرمين و قاتلين خليفه بود نه مخالفت با
خليفه ای جديد حضرت علی زيرا اگر هدف مبارزه با علی کرم اهلل وجهه می بود
أم المؤمنين بايد به مدينه ميرفت و با امام علی تصفيه حسابات می کرد خصوصا
که در مدينه قوای نظامی و قوای امنيتی نبود و ساکنان مدينه از صحابه و مردم
به مقام أم المؤمنين احترام خاص داشتند  .بی بی عايشه بعد از عودت به مدينه
در حضور بزرگان شهر موقف خود را از رفتن به بصره اين طور توضيح داد  :به
من گفتند برای اصالح امور مسلمين به بصره می رويم  .من به همين منظور همراه
آنها رفتم  ،ولی بر خالف ميل و ارادۀ ما آنچه نبايد بشود  ،شد .
مهمترين نتيجه سياسی جنگ جمل تصفيه زعمای سياسی درجه اول اسالم بود
 .کشته شدن طلحه و زبير و ديگر اينکه صدمه ای بزرگ سياسی برای آينده نظام
سياسی اسالم بود و مهمتر از همه عصر و عهد راشدين بعد از جنگ جمل خاتمه
يافت و صفحۀ جديد در تاريخ سياسی اسالم باز شد که با عهد راشدين تفاوت
زياد داشت و ديموکراسی اسالمی که تجربه سياسی جديد بود به نظام حکم
ميراثی تبديل شد  .وحدت ملی در نتيجه تشکل احزاب سياسی و فرقه های دينی
صدمه ديد وجامعه اسالمی به دو قطب تشيع و تسنن طوری تقسيم شد که تا
امروز مسلمانان نتوانستند از مشکل آن رهائی يابند .
برای محققين معاصر بسيار مشکل و دشوار است تا موقف طرفين را بررسی
تاريخی نمايند و حکم نهائی را در مورد عمل کرد هر دو طرف صادر نمايند  .أم

 . 310برای تفصيالت بيشتر به ابن کثير « الکامل فی التاريخ » جلد سوم  ،ص  . 132ابن کثير «
البداية و النهاية » جلد هفتم  ،ص  ) 246مراجعه فرمائيد.
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المؤمنين طلحه و زبير از مکه خارج شدند و اعالن نمودند که برای اصالح و
انتقام از خون عثمان که به ناحق به قتل رسيده به بصره آمده اند  .اما سؤال در اين
است که آيا افراد حق دارند که حکم را جاری و تطبيق نمايند و يا اينکه اين حق
از دولت و خليفه يا حاکم و قاضی است در حاليکه شريعت تطبيق قوانين را از
حق سلطۀ شرعی ميداند  .بهتر اين بود که اوال طلحه و زبير و بی بی عايشه موقف
خود را از خالفت وزعامت حضرت علی اعالن ميکردند  ،اگر به خالفت او راضی
بودند بايد حق تنفيذ قوانين را به او می گذاشتند و اگر او را مستحق خالفت
نمی دانستند بايد مجلس أهل حل و عقد را دعوت می کردند و در انتخاب خليفه
بحث می نمودند وشخصی را انتخاب می کردندکه مورد قبول همه اطراف می
بود  .از طرف ديگر امام علی کرم اهلل وجهه نبايد طرفداران عبداهلل بن سبأ را
ضمن عساکر خود قبول ميکرد مردمی که مسلمانان آنها را بصفت قاتل خليفه
می شناختند  .نقص ديگر در حکومت امام علی در آن بود که دولت سيطرت و
تسلط خود را باالی قوای نظامی کامال از دست داده بود و در جنگ جمل
مشاهده نموديم که هر دسته و فرقه از قوای امام علی مستقالنه عمل می کردند
 .فقدان و سلطۀ دولت باالی قوای نظامی بزرگترين عامل در سقوط خالفت امام
علی بحساب می آيد .
با اينکه نتيجه جنگ و نزاع از ناحيه نظامی به نفع امام علی تمام شد و أم
المؤمنين به مدينه برگشت  ،طلحه و زبير به قتل رسيدند ليکن از نظر تاريخ
سياسی و عسکری نهايت واقعه جمل آغاز يک جنگ تباه کننده در تاريخ اسالم
بود و نتائح بسيار خطر ناک را داشت تا درجه ای که سير نظام سياسی اسالم
کامال تغيير يافت و نظام خالفت به سلطنت مطلقه تبديل شد و همچنان واقعه
جمل قتل و قتال را بين مسلمين که حرمت داشت مباح ساخت و مسلمانان بعد
از آن در مقابل يکديگر خود با اسلحه ايستادند و ريختن خون نا حق يک عمل
عادی شد  ،صفحات بعدی زيادتر در مورد جنگ جمل و نتائج آن توضيحات
خواهد داد .
بعد از ختم واقعۀ جمل امام علی مرکز خالفت را رسما کوفه انتخاب نمود تا
نزديک پيروان خود باشد به عبارت ديگر مرکز خالفت از مدينه به کوفه تبديل
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شد و بعد از ختم جنگ مردم بصره به امام علی بيعت نمودند و امام علی عبداهلل
بن عباس را به حيث حاکم بصره و زياد بن ابی سفيان را مسئول مالی آن تعيين
نمود .

311

روابط سیاسی بین امام علی رضی الله عنه و معاویه ( رابطه بین شام و
عراق )
نهايت يا ختم واقعه ای جمل مقدمۀ برای يک واقعه ای بزرگتر و خطر ناکتر بود
 .با اينکه در واقعه جمل تعداد زيادی از مسلمانان کشته شدند و جهان اسالم
بزرگان سياسی خود را از دست داد با آنهم نتيجه آن از نظر سياسی بنفع امام علی
و نظام سياسی اسالم تمام شد  .از نظر سياسی بعد از واقعه ای جمل مردم مصر
 ،عراق  ،يمن  ،فارس  ،مدينه ،مکه و خراسان به خالفت امام علی بيعت کردند
و بيعت واليات متعدد مرکز سياسی خليفه را تقويت بيشتر نمود و مشروعيت
حکومت را نسبت به گذشته بهترساخت  .امام علی از نتيجۀ صلح بعد از واقعۀ
جمل استفادۀ خوب نمود  .پيروزی امام علی را ميتوان پيروزی سلطۀ سياسی
تعبير نمود ليکن نميتوان ختم منازعه سياسی و نظامی دانست  ،زيرا در حقيقت
صلح و بيعت واليات يک مقدمه برای ايجاد فتنه و فساد بزرگتر بود بسبب
اينکه آشوبگران و فتنه انگيزان از نظر نظامی برتری يافتند و در هر لحظه قادر
بودند سير حوادث نظامی و سياسی را به نفع خود تغير دهند .
اگر از وجود أم المؤمنين بی بی عايشه در آوردن صلح بين معاويه و امام علی
استفاده ميشد و امام علی از أم المؤمنين اين دعوت را ميکرد يقينانتيجه آن
مفيدتر ميبود زيرا معاويه قدرت مخالفت بی بی عايشه را نداشت و از جانب
دي گر بزرگان صحابه و قوماندانهای نظامی و حتی عامه ای مردم به مقام بی بی

 . 311جهت معلومات بيشتر از جنگ جمل به مراجع ذيل مراجعه شود  :موقعة الجمل ،
 https://ar.wilipedia.orgو حقائق حول معرکة الجمل ــ اسالم ويب ــ مرکز فتوا و موقعة الجمل
ــ الفتنة الکبری ــ قصة الفتنة  /موقع قصة اإلسالم  islamsrory.com/ar ،و موقعة الجمل ،
. ) islamicweb.com/goldenbook/camel.htm
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عايشه احترام فوق العاده داشتند ليکن اين کار صورت نگرفت و از اين موقف
سياسی امام علی رضی اهلل عنه استفاده خوب نکرد  .استفاده از اين فرصت
خوب ممکن علت آن حالت جنگ و بی نظمی و دست بازی دشمنان اسالم و
آشوبگران بود و آنها وقت و چانس را برای امام علی و أم المؤمنين در آوردن يک
صلح کامل ندادند  .بعد از واقعه جمل امام علی بايد مشکل خود را با معاويه
حل و فصل ميکرد و او را مجبور به اعتراف به خالفت خود و تسليم به دولت و
احترام به سلطۀ سياسی و قانون ميکرد  .برای رسيدن به اين مطالب دو راه وجود
داشت  :راه سياسی و مذاکره و داد و گرفت و معامله هايی سياسی يا جنگ
نظامی .
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امام علی کرم اهلل وجهه طرفدار حل نظامی نبود و خواست مشکل را از طريق
سياسی حل و فصل نمايد  .حل سياسی در هر وقت و زمان چالهای سياسی را
ضرورت دارد و داد و گرفت و معامله را ميخواهد  .امام علی در حل سياسی به
داد و گرفت های سياسی معتقد نبود و چنانکه توضيح شد حضرت علی نمی
خواست در سياست از مدرسه ای سياسی خلفای راشدين بيرون شود در حاليکه
حل سياسی بدون داد و گرفت نا ممکن است  .امام علی مشکلی که در حل
سياسی داشت در آن بود که بين خود و عمر رضی اهلل عنه و بين زمان و عصر عمر
و زمان و عصر خود و بين مردم در عصر عمر و عصر خود تفاوت را قبول نداشت
در حاليکه تفاوت کلی در سطح جامعه و حتی در سطح زعامت سياسی پيش
آمده بود و جامعه جديد فکر سياسی جديد را ميخواست اما معاويه اين تفاوتها
را درک نموده بود و از تغير زمان و مکان و جامعه جديد بنفع قضيه ای خود
استفاده سياسی نمود .
برای حل سياسی و عدم رسيدن به حل قضيه از طريق غيرنظامی و ريختن خون
مسلمانان امام علی بهتر دانست تا گروهی از طرفداران خود را نزد معاويه
بفرستد و از او دعوت کند تا به خليفه جديد بيعت خود و مردم شام را بفرستد و

 . 312راجع به بيعت واليات ذکر شده به کتاب  « :مؤلفات جورجی زيدان جلد دوم تحت عنوان جنگ
صفين مراجعه فرمائيد.
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فرمان خليفه را که در آن عزل اش از واليت شام است نيز قبول و به امر خليفه
اطاعت نمايد به اين معنی که هم بيعت کند و هم از واليت عزل شود  .در پيشنهاد
امام علی راه سوم وجود نداشت و امام علی قاطعانه به معاويه معامله نمود .
مسلۀ مهم که از خاطر امام علی پنهان مانده بود آن بود که امام علی اختالفات
سياسی که بين شام و عراق قبل از اسالم موجودبود آنرا ناديده گرفته و به تاريخ
روابط بين شام و عراق وبين روم و فارس توجه نداشت و فکر می کرد که اسالم
در مدت کوتاه قادر به حل اين معضله شده و مردم به مقام خالفت و صحابه همان
احترام را دارند که قبال داشتند  .شام قبل از فتح آن توسط مسلمانان تابع
امپراطوری روم بود و نظام سياسی و اداری روم را مردم شام آموخته بودند و
معاويه در دوران واليت اش از نظام اداری و سياسی و نظامی روم استفاده
نموده بود و شام نسبت به عراق و حجاز و تمام جزيره العرب تفاوت کلی داشت .
همچنان شام مرکز نظامی بزرگ دولت اسالمی بود و قوای بحری و بری دولت
اسالمی در شام مستقر وتحت امر و فرمان معاويه بود  .باين معنی که معاويه
تنها والی شام نبود بلکه والی و قومانان اعالی قوای نظامی اسالمی در شام نيز
بود .
عراق قبل از فتح تابع امپراطوری فارس بود و نظام سياسی و اقتصادی و نظامی
فارسی در عراق اجرا ميشد و امپراطوری فارس مردم عراق را از ناحيه اجتماعی
در حالت عدم اعتماد نگهداشته بود و فارسی ها برای ادامه سياست استعماری
خود حکومت های شبه مستقل و مخالف يکديگر را در سرزمين عراق تقويت
می کردند  .در عراق فتنه و فساد و نفاق نسبت به شام بيشتر بود و مخالفين دولت
و فتنه انگيزان و آشوبگران در عراق زياد بودند و نظريات سياسی و حتی دينی
عبداهلل بن سبأ را تعداد از باشندگان عراق قبول کرده و تحت تأثير آن رفته بودند.
اختالفات سياسی و جنگهای عسکری بين دو امپراطوری ( فارس و روم ) مردم
شام و عراق را از هم جدا ساخته بود  .بی اعتمادی و نزاع سياسی و عسکری بعد
از شکست دو امپراطوری توسط مسلمانان تا حدی بين مردم شام و عراق باقی
مانده بود  .شام در مدت بيست سال واليت معاويه از نظر اجتماعی و اقتصادی
و سياسی استقرار داشت در حاليکه اين نوع استقرار در عراق نبود  .مردم شام
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متهم به فتنه نبودند در حاليکه مردم عراق متهم به فتنه وعدم وفاء بودند و تاريخ
ثابت کرد که مردم شام با تمام قوای که داشتند از معاويه حمايت کردند در
حاليکه مردم عراق در اوقاتی که امام علی احتياج به کمک شان داشت از امام
حمايت نکردند  .در عراق آشوبگران خصوصا حرکت عبداهلل بن سبأ نفوذ سياسی
و نظامی زياد داشت و آشوبگران قادر به فعاليتهای سياسی و نظامی بودند و
ميتوانستند ميزان سياسی و نظامی را در جنگ و حتی در صلح تغير دهند
چنانکه در واقعه جمل اين کار را انجام دادند و جنگ را بين طلحه و زبير وأم
المؤمنين وامام علی يک واقعيت ساختندوصلح را نگذاشتند به ثمر برسدو
نتيجه دهد در حاليکه آشوبگران در شام جای پا نداشتند و معاويه برای هيچ
مخالف اجازۀ فعاليت را نمی داد لذا موقف شام نسبت به عراق از نظر اجتماعی
و سياسی و اقتصادی نظامی نسبت به عراق برتری داشت و معاويه تسلط کامل
را در واليت خود داشت در حاليکه امام علی تسلط کامل را در عراق حتی باالی
عساکر خود هم نداشت .

آغاز فعالیتهای سیاسی امام علی
مؤرخين در مورد اختالفات بين امام علی و معاويه زيادتر به روايات ( لوط بن
يحيی « أبو مخنف ») که از جملۀ شيعان بود اعتماد کرده اند حتی طبری و ابن
کثير و ابن اثير نيز روايات او را نا ديده نگرفته و تا حدودی به روايات تاريخی
او اعتماد کرده اند  .ابو مخنف شيعی در اوائل قرن دوم هجری زندگی داشت و
واقعات آنزمان را نسبت به هر مؤرخ ديگر خوبتر ميدانست  .ابو مخنف نزد أهل
حديث قابل اعتبار نيست  .در لسان الميزان از حجر می خوانيم که  « :ابا مخنف
قابل اعتبار نيست و شخص ثقه نمی باشد و آنچه از بزرگان محدثين روايت
نموده ضعيف است » .
مؤرخين  ،واقعات تاريخی را ارتباط به روايات حديث نمی دهند و آن قوانين
وعلوم که برای قبول حديث وضع شده در علم تاريخ قابل اعتبار نيست لذا
مؤرخين روايات تاريخی ابو مخنف را با اينکه از طبقۀ شيعه است می گيرند
زيرا واقعاتی که ابو مخنف می آورد با روايات ديگران تفاوت زيادی ندارد  .در
اين تحقيق کوشش بعمل آمده تا آنچه ابو مخنف و سيف از واقعات سياسی بين
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امام علی و معاويه ذکر کرده با تمام احتياط و دقت بيشتر مورد مطالعه و بررسی
و استفاده قرار گيرد  .در اين بحث روايات ابو مخنف و سيف را با روايات طبری
و ابن کثير و ابن اثير و حتی مسعودی و ذهبی مقايسه می نمائيم و در آنچه همه
اتفاق دارند از نظر بحث تاريخی و علم تاريخ قابل قبول ما است  .در بحث
تاريخی و خصوصا اين بحث فقط در مسائل سياسی بحث صورت گرفته و
مسائل اعتقادی و نظريات مذهبی مورد توجه نيست .
نقاط مهم در اين بحث که بين معاويه و امام علی صورت گرفت بدرجه اول
حجيت و دليل هر دو در مسائل سياسی و فتنه بزرگ که منجر به شهادت حضرت
عثمان شد ميباشد و مسائل نظامی و کشتار های را که صورت گرفت درين
کتاب مورد بحث و تحقيق قرار نميدهيم واميد است از مطالعه و بررسی علمی
وتاريخی از حجيت و دليل اطراف داخل نزاع بيک نتيجۀ معقول و تا اندازۀ
فيصله کننده و نزديک به حقيقت برسيم .
دليل و حجيت هر دو طرف را ازخالل مذاکرات سياسی بين نمايندگان جانبين و
حتی بين نمايندگان امام علی وشخص معاويه ميتوان درک کرد و فهميد  .قبل
از آغاز جنگ قوای امام علی بطرف شمال غربی عراق در پهلوی نهر فرات حرکت
و در مقابل قوای معاويه جبهه گرفت  .امام علی و مشاورين او ميدانستند که
مذاکرات سياسی با معاويه بدون داشتن قوای بزرگ نظامی نا ممکن است لذا
در تقويت مراکز نظامی خود کوشيدند و برای يک جنگ فيصله کننده در
صورت عدم رسيدن به نتائج سياسی آمادگی کامل را داشتند .

آغاز مذاکرات
معاويه از بيعت امام علی به خالفت امتناع ورزيد  ،از نظر معاويه خالفت امام
علی شرعی نبود لذا امر به عزل خود را نيز غير قانونی می دانست و حاضر نشد
به امر امام علی تسليم و از فرمانهای او اطاعت نمايد  .معاويه شعار انتقام خون
حضرت عثمان را بلند کرد و خود را وصی خون عثمان رضی اهلل عنه از نظر قرابت
اش با حضرت عثمان ميدانست لذا بيعت خود را به امام علی مشروط به قتل ،
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قاتلين عثمان دانست  .با اينکه معاويه بيعت نکرد و عزل خود را از واليت شام
نيز غير قانونی دانست ليکن ادعای خالفت را نيز نکرد .
بعد از واقعه جمل امام علی از بصره ( جرير بن عبداهلل البجلی ) را بحيث نمايندۀ
فوق العاده خود نزد معاويه بن ابی سفيان به شام فرستاد  .وظيفه جرير فقط اين
بود که از معاويه بخواهد تا بيعت خود و مردم شام را بفرستد  .جرير در جريان
اقامت خود اوضاع شام را بدقت مطالعه نمود و با مردم شام از طبقات مختلف
مجالس و صحبت ها نمود و از مردم شنيد که همه قسم ياد کرده اند که در يک
بستر با زنان خود خواب نخواهند کردند تا قاتلين عثمان را به قتل نرسانند  .در
مالقات رسمی که بين معاويه و نماينده حضرت علی صورت گرفت معاويه
بصورت مستقيم امام علی را قاتل حضرت عثمان خطاب نکرد ليکن گفت که
علی قاتلين عثمان را حمايت ميکند و آنها را ضمن عساکر خود قبول نموده .
جرير امام علی را از اوضاع سياسی و نظامی شام و موقف معاويه اطالع داد .
چون جرير موفق به گرفتن بيعت از معاويه و مردم شام نشد امام علی آمادگی
بيشتر را برای مبارزه نظامی گرفت ليکن قبل از اينکه تصميم نهائی خود را برای
جنگ اعالن کند کوشش نمود تا گروهی از بزرگان را نزد معاويه بفرستد تا او
313

را قناعت دهند که در فکر جنگ نباشد و به امام علی کرم اهلل وجهه بيعت نمايد.

طبری از قول ابو مخنف شيعی تحت عنوان ( حوادث سال  ) 37می نويسد :
نمايندگان علی با معاويه مالقات نمودند و از بين شان يزيد بن قيس برای
معاويه گفت  :ما آمديم تا برای تو ابالع نمائيم هدف از آمدن خود را و از تو
بشنويم  .ما ترا نصحيت نمی کنيم و آنچه را برای تو می گويم که بر تو حجت
باشد  ،تو از روی الفت به جماعت باز گشت کن  .صاحب ما ( يعنی علی ) تو و
مسلمانان فضيلت او را ميدانيد و فکر می کنيم که تو ميدانی که مردم با ديانت
و با فضيلت اين سرزمين ترا مساوی با علی نمی دانند  .تقوی خدا را پيشه گير
و مخالفت با علی نکن  .معاويه بعد از حمد خدا ميگويد  :شما دعوت می کنيد
به اطاعت و جماعت  ،اطاعتی که شما می گوئيد با ما است در اينجا  ،اما
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اطاعت به صاحب شما ما آنرا نمی بينيم  .صاحب شما خليفه ما را به قتل رسانيد
و جماعت ما را متفرق ساخت و از کسانيکه انتقام می گرفتيم ايشان را با خود
گرفت  ،صاحب شما ادعا ميکند که خليفه را به قتل نرسانده و ما برايش جواب
نمی دهيم  .آيا نديديد که قاتلين صاحب ما دوستان صاحب شما است ؟ ايشانرا
برای ما باز گرداندتا آنها را به قتل رسانيم .بعد از آن شما را در اطاعت و جماعت
جواب می دهيم  314....به همين ترتيب گفتگو ادامه می يابد .
بعدا بشير بن عمر معاويه را مخاطب نموده می گويد  :ای معاويه ! بدان که اين
دنيا از دستت در می رود و تو بسوی آخرت می روی  .خداوند تو را در آنجا به
حساب می کشد  .در ازای آنچه که در دنيا کرده ای تو را مجازات می کند  .من
برای رضای خدا از تو ميخواهم بين امت محمد تفرقه نيندازی و خونشان را بر
زمين نريزی .
معاويه جواب ميدهد  :چرا اين نصيحت را به صاحب خود ( علی ) نمی کنی ؟
معاويه سؤال ميکند  :علی از من چه می خواهد ؟
بشير جواب ميدهد  :علی به تو امر به اطاعت خدا می کند  .از تو می خواهد تا
درخواست حقی را که بدان می خواند اجابت کنی  ،تا در دنيا سالم بمانی و در
قيامت به عافيت خير برسی .
معاويه می گويد  :آيا در خواستش را اجابت کنم و از خون عثمان بگذرم تا به
هدر برود ؟ نه به خدا  ،ابدا اين کار را نخواهم کرد .

315

در اين تحقيق نقاط سياسی موضوع اهميت زيادتر دارد لذا نقاط اساسی که در
مذاکرات و مباحثات بين نمايندگان امام علی و معاويه وجود دارد آن را بررسی
می نمائيم .
در سخنان طرفين حجيت و دليل دو طرف را می خوانيم و هر دو طرف ضمن
گفتار خود می خواستند طرف مقابل را مالمت سازد و دليل بر احقانيت خود
 . 314الطبری جلد چهارم ريا ،ص  2و همچنانالدکتور يوسف العش « الدولة االموية » ص 103
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مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

بياورد  .حجيت علی اين بود که او امام بر حق است لذا اطاعت او باالی معاويه
و امت واجب شرعی ميباشد و مسلمانان علی و معاويه را مساوی نمی دانند و
نزد امت اسالم معاويه به مقام و منزلت علی نيست و نمی تواند باشد پس بر
معاويه واجب است تا به امام علی بيعت کند .
دليل و حجيت معاويه اين بود که اگر علی خليفه مسلمين ( عثمان بن عفان ) را
به قتل نرسانيد ليکن قاتلين او را پناه داده و معاويه قناعت نمی کند مگر اينکه
قاتلين عثمان را برايش تسليم نمايند .
دليل مخالفت معاويه البته از نظر معاويه و طرفدارن اش مطالبه حق خون عثمان
بود و حق مطالبه خون حضرت عثمان و قتل قاتلين او را معاويه حق قانونی و
شرعی خود ميدانست  .از روش مجلس حکمين ( دو حکم ) ابو موسی اشعری
و عمرو بن عاص مالحظه می نمائيم که اولين سؤالی که عمرو مطرح ميکند
موضوع قتل حضرت عثمان و حق ولی او در انتقام از قاتلين او ميباشد  .عمرو
بن عاص از ابوموسی می پرسد  :آيا نمی دانی که عثمان ظالمانه به قتل رسيد ؟
ابو موسی اشعری جواب ميدهد بلی ظالمانه به قتل رسيد  .عمرو سؤال دوم را
مطرح ميکند  :آيا ميدانی که معاويه و خانواده ای او اولياء خون عثمان اند ؟ ابو
موسی جواب ميدهد  :صحيح است  .عمرو بن عاص می گويد  ،خداوند می
فرمايد  « :و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف فی القتل إنه کان
منصورا » .
حجت و دليل معاويه واضح و قوی بود  ،معاويه خود را صاحب حق مطالبه خون
عثمان و انتقام از قاتلين او ميدانست و توانست مردم شام را به دليل و حجتی
که داشت قناعت بدهد .

316

در کتاب إحياء علوم الدين درجلد اول آن تحت عنوان يا موضوع حجت معاويه
در مطالبه به انتقام از خون حضرت عثمان می خوانيم  ،معاويه اعتقاد داشت

 . 316الطبری  ،جلد چهارم ،ص 49

348

عصر امام علی بن ابی طالب کرم اهلل وجهه

349

که تأخير در امر قتل قاتلين عثمان با بشاعت و زشتی آن يک جنايت بزرگ
317

است.

در مذاکرات سياسی و نامه هايی که بين معاويه و حضرت علی متبادله شد،
بوضاحت ديده ميشود که معاويه خود را مستحق خالفت نمی دانست و ادعای
خالفت را نيز اظهار نکرد و حتی خود را کانديد خالفت هم کرد  .امام الغزالی
نيز باين نتيجه رسيده که معاويه قصد خالفت را نداشت  .الغزالی اضافه
ميکندکه آنچه بين علی و معاويه واقع شد يک امر اجتهادی بود نه مبارزه از
طرف معاويه برای رسيدن به امامت  .در کتاب معتبر ديگر که مخطوط است وتا
حال به طبع نرسيده و از آن دکتور محمد يوسف نقل کرده نيز همين مطلب آمده
که معاويه فقط خود را ولی خون عثمان و انتقام از قاتلين او ميدانست نه
کانديد مقام خالفت .

318

واقعه صفین و حکمیت و نتائج سیاسی آن
مذاکرات سياسی بين امام علی و معاويه بدون نتيجه خاتمه يافت و مؤرخين
معاويه را سبب شکست و ناکامی حل سياسی و صلح آميز می دانند به دليل
اينکه حاضر نشد به علی بن ابی طالب بيعت کند و اوامر او را احترام و در عملی
ساختن آن اقدام نمايد  .درعدم قبول معاويه به پيشنهادات نمايندگان امام علی
در پهلوی مسائل سياسی مسائل اجتماعی و سيکولوجی نيز دخيل است که
متأسفانه محققين آنرا کامال نا ديده گرفته اند در حاليکه مسائل سيکولوجی و
روانی در روش سياسی واجتماعی انسان نقش مهم را دارد .
معاويه احساس ميکرد که امام علی او را به نظرحقارت می بيند و مقام و منزلت
و حتی خدمات مهمی که برای اسالم ودولت اسالمی در شام انجام داده به آن
اهميت نمی دهد و بمجرد رسيدن به خالفت اولين کاری را که انجام داد عزل او
از واليت شام بود در حاليکه حضرت ابوبکر وعمر و عثمان مقام معاويه و پدرش

 . 317الغزالی « إحياء علوم الدين » جلد  1ص 102
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را احترام می کردند و کار هايی خوب و مفيد او را تمجيد ميکردند  .معاويه خود
را مدافع و حمايت کننده سرحدات اسالم از خطر روم ميدانست و حقيقتا در اين
ميدان خدمات بزرگ را انجام داد  .معاويه بر کناری خود را از واليت شام و عدم
احترام خود را از طرف امام علی و طرفداران اش ضربت قوی به مقام اجتماعی
خود می دانست و از طرف ديگر عدم استقرار سياسی و عدم همکاری تعدادی
از صحابه را با امام علی فرصت وچانس خوب برای حفظ مقام سياسی و
اجتماعی خود ميدانست  .معاويه به نقاط ذيل توجه عميق داشت و روی آن
حساب ميکرد :
 )1معاويه باين عقيده بود که در امر بيعت امام علی به خالفت بعد از قتل
حضرت عثمان  ،در حاليکه يکی از بزرگان قريش و والی بزرگترين واليت
اسالمی و قوماندان قوای نظامی بزرگ که تعداد آن به دو صد هزار عسکر
می رسيد هيچ مشوره صورت نگرفت .
 )2تعداد زيادی از صحابه به امام علی بيعت نکردند .
 )3اولين کسانيکه به علی بصفت خليفه بيعت کردند قاتلين عثمان بودند .
 )4امام علی قاتلين خليفه را ضمن عساکر خود پذيرفت و بدين ترتيب از آنها
حمايت کرد .
از جانب ديگر  ،امام علی معاويه را شخص مناسب نمی ديد  ،و باين عقيده بود
که معاويه و پدرش ابو سفيان در آغاز دعوت از جملۀ مخالفين حضرت محمد
صلی اهلل عليه و سلم بودند و در آخرين لحظات ايمان آوردند  .هر دو شخص
بيکديگر خود نظر خوب از اول مرحله نداشتند لذا رسيدن به يک صلح پايه دار
بين هر دو نا ممکن بنظر ميرسيد  .مخالفين معاويه و امام علی اين موضوع را
خوب درک کرده بودند و از همين دروازه در ازدياد اختالف بين هر دو طرف داخل
شدند و به نتيجه هم رسيدند .
الذهبی قوای عسکری امام علی را بين پنجاه تا صد هزار و تعداد عساکر معاويه
را در جنگ صفين به هفتاد هزار تخمين ميکند و ابن حبيب در کتاب خود بنام (
المجر ) نامهای صحابه وبزرگان اسالم را که ضمن عساکر معاويه و امام علی
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بودند می آورد  .جنگ صفين دو روز ادامه داشت که در آغا آن پيروزی به جانب
معاويه بود ليکن قوماندان يکی از فرقه های امام علی ( اشتر النخعی ) توانست
بر قوای معاويه غلبه نمايد و جنگ به نفع امام علی تمام شود  .مؤرخين تعداد
کشته شده گان را در اين جنگ به هفتاد هزار تخمين ميکنند که اين رقم در آن
مبالغه شده زيرا جنگ فقط برای دو روز بود  319 .اين جنگ در منطقۀ بنام ( صفين
) واقع در غرب نهر فرات ) واقع شد .

تحکیم
مهمترين مسأله در تجربه هايی سياسی عصر امام علی تحکيم و نتائج آن است
زيرا تحکيم و نتيجه آن آينده سياسی دولت اسالمی را تغير داد ودر اين تحقيق
به مهمترين نقاط سياسی تحکيم اشاره می شود .
جنگ از نظر نظامی به نفع امام علی تمام شد و معاويه در جنگ شکست بزرگ
نظامی خورد و برای نجات خود به بازی سياسی متوسل گرديده به مشورۀ عمرو
بن عاص عساکر معاويه اوراق قرآن کريم را باالی نيزه ها بلند نمودند و حاکميت
قرآن را در حل منازعه بين معاويه و امام علی مطالبه نمودند  .معاويه پيروزی
در جنگ را خدعه ميدانست و از فکر و نظريه معاويه اساس و نتيجۀ جنگ بازی
سياسی و نيرنگ است  .بعد از شکست نظامی معاويه نه فرار کرد و نه خود را
باخت  .اين داعيه سياسی به داعيه و نابغه سياسی ديکر يعنی عمرو بن عاص
می گويد  :بيا و هر کاری که از دستت بر می آيد فرو مگذار و اال همه هالک می
شويم  .عمرو بن عاص می گويد  :راهی در نظر دارم که همين االن در بين آنها
تفرقه می اندازد و ما را نجات می دهد و جمعتر می کند و آن اين است که قرآن را
بلند کنيم و به آنها نشان دهيم و آنها را به حکم قرآن بخوانيم  ،اگر همه آنها با اين
پيشنهاد موافقت کنند  ،جنگ خاموش می شود و اگر بعضی موافقت و گروهی
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مخالفت نمايند  ،همين اختالف و دو دستگی آنها کافی است که آنها را به دو
دلی و سستی بکشد .
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امام علی ميدانست که بلند کردن قرآن کريم يک فريب سياسی و بيرون رفتن از
يک شکست بزرگ نظامی است لذا تسليم اين بازی سياسی نشد و خواست تا به
نهايت بجنگد زيرا شکست نهائی قوای معاويه از نظر امام علی يک امر واقعی
و حتمی بود  .مگر طرفداران امام علی خصوصا قاريان قرآن کريم و صالحين از
امام علی دعوت نمودند تا به حکميت قرآن تسليم شود  .هر قدر امام علی اصرار
نمود که اين يک خدعه و چال و فريب و بازی سياسی است ليکن نتوانست
طرفداران خود را قناعت دهد تا باالخره مجبور گرديد به وقف قتال موافقه نموده
از ميدان جنگ عقب نشينی کند  .توقف قتال و قبول متارکه و قبول حکميت
مرحله جديد در حيات سياسی خالفت اسالمی و شخص خليفه بود و همچنان
يک تجربۀ سياسی مهم در تاريخ سياسی اسالم ميباشد و اين تجربه بار اول در
تاريخ سياسی اسالم مورد اجراء واقع شد .
نظريه و پالن عمرو بن عاص صحيح بود و هر دو کار صورت گرفت  :جنگ توقف
يافت و طرفداران امام علی بجان يکديگر افتادند و از هم متفرق شدند  .اشتر
قائد عسکری امام علی هر قدر کوشش نمود تا عساکر را قناعت دهد که اين کار
فريب است ليکن نتيجه نداد  .نصيحت امام علی و مناظره اشتر در بين عساکر
هيچ اثر نکرد و فقط يک راه برای امام علی باقی ماند و آن اينکه از معاويه راجع
به بلند ک ردن مصاحف سؤال کند  .امام علی ( اشعث بن قيس ) را نزد معاويه می
فرستد تا بداند که معاويه چه می خواهد  .معاويه جواب ميدهد  :ميخواهيم شما
يک نفر را از طرف خود تان و ما يک نفر را از خودمان به عنوان حکم انتخاب
کنيم و از آنها عهد و پيمان بگيريم که ( در باره قضيه ما ) به کتاب خدا عمل
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نمايند و از حکم قرآن نگذرند  .طرفين ما به حکمی که اين دو نفر حکم بر آن اتفاق
نمايند  ،راضی و تابع شويم .
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طبری واقعات تحکيم را در کتاب خود در جلد چهارم به تفصيل آورده و از اين
منبع فقرات مهم که طرفين برای قبول تحکيم بآن اتفاق کردند نقل می کنيم .
ما تسليم حکم خداوند عز وجل و کتاب او می باشيم  ،و کتاب خدا عز وجل از
فاتحه تا خاتمه ای آن بين ما ميباشد  ،آنچه حکمان يعنی هر دو حکم درکتاب
خدا يافتند به آن عمل ميکنند و اگر در کتاب خدا نيافتند به سنت مراجعه می
کنند .
در بعضی کتب و مراجع ديگر باين عبارات آمده  :امام علی و معاويه موافقت
کرده اند که تسليم حکم قرآن باشند  ،آنچه که امر کرده بپذيرند و از آنچه که نهی
کرده است اجتناب کنند  .آنچه که اين دو نفر حکم ( ابو موسی و عمرو بن العاص
) برای حل قضيه در قرآن ببينند  ،بر آن اتفاق و آن را بگيرند و بدان عمل کنند .
اگر برای حل اين قضيه چيزی در قرآن نيابند  ،به سنت رسول اهلل مراجعه نمايند .
عمرو بن العاص و ابو موسی از امام و معاويه و از هر دو لشکر تعهد گرفتند که
جانشان ( يعنی حيات حکمين ) و جان اهلشان در امان باشد  .امت اسالم نيز به
آنچه که آنها بر آن موافقت کنند راضی و طرفدار آنها بشوند  ،يعنی قضاوت
حکمين برای جميع مسلمين در هر جا که هستند الزام آور باشد .
اين قرارد داد روز چهار شنبه سيزدهم ماه صفر سال  37هجری قمری نوشته و قرار
بر اين می شود که اين دو حکم در ماه رمضان همين سال در شهر ( دومة الجندل )
{ دومة الجندل نزديک شهر سکاکا در منطقۀ الجوف در شمال غربی نجد،
عربستان سعوی امروز واقع است } اجتماع کرده ونظر مورد اتفاق خود را به
مسلمين اعالم نمايند و در آن روز امام علی و معاويه هر يک با چهار صد نفر از
322

طرفداران شان در آنجا حاضر شوند .
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انتخاب حکمین
بعد از قبول حکميت و آتش بس امام علی به مشکالت بزرگ سياسی مواجه
گرديد .طرفداران امام علی ابوموسی را به مجلس حکميت کانديد نمودند  .امام
علی در انتخاب ابوموسی برای مجلس تحکيم موافقه نکرد  .طرفداران امام
علی دليل شان برای انتخاب وتعيين ابو موسی تجربه هايی او در قضاء بود .
امام علی ميدانست که وظيفه حکم  ،وظيفه قاضی و قضاوت نبوده بلکه وظيفه
سياسی است و بايد نماينده وی تجربه هايی سياسی داشته باشد خصوصا که
نماينده معاويه درحکميت شخص ذکی و سياسی ماهر و با تجربه بود  .ابو
موسی در اول مرحله به امام علی بيعت نکرد و در جنگها بين امام علی و
مخالفين اش اشتراک نداشت  .از نظر امام علی شخصيکه بعد از تردد و گذشت
مدتی از زمان بيعت کرده باشد و در مبارزات سياسی و عسکری اشتراک نکرده
باشد چطور می توان باالی او اعتماد نمود  .کانديد حضرت علی در مجلس
تحکيم عبداهلل بن عباس بود  .طرفداران امام علی به تعيين عبداهلل بن عباس
موافقه نکردند و امام را مجبور ساختند تا ابو موسی را به نمايندگی خود برای
مجلس تحکيم انتخاب و معرفی کند  .امام علی تحت فشار طرفداران اش ابو
موسی را بحيث رئيس هئيت و عبداهلل بن عباس را بصفت مشاور او تعيين کرد.
از انتخاب ابو موسی به مجلس تحکيم بخوبی و بوضاحت معلوم ميشود که امام
علی کرم اهلل وجهه تسلط کامل باالی قوای خود نداشت و نوعی از انواع بی
نظمی را در قيادت قوای امام علی مشاهده می کنيم  .امام علی ميدانست که
مجلس تحکيم آينده سياسی دولت و نظام اسالمی را تعيين ميکند پس نبايد
زير فشار به تعيين ابو موسی موافقه می کرد .
بر خالف جبهه ای امام علی  ،معاويه صالحيت کامل را باالی قوای خود داشت
و در تعيين نماينده از طرف خود ضرورت به مشوره قوماندانها نداشت و
شخصی را تعيين نمود که صالحيت اين کار را داشت .
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مهمترين مسأله از نظر سياسی در مسأله تحکيم آن استکه طرفين برنامه خاص
را برای مجلس تحکيم تعيين نکردند و آزادی مطلق را بدون قيد و شرط با عدم
بازگشت اطراف داخل مذاکره برای مشوره با زعمای شان ويا برای مشوره با
مشاورين داشتند  .بايد در مقدمۀ موافقه حکميت بوضاحت نوشته ميشود اگر
مجلس حکماء حل و فصل مورد اختالف را در کتاب خدا و سنت رسول اهلل
نيافتند  ،باساس نظام اسالم و تجربه های سياسی در اسالم به مجلس أهل حل
وعقد مراجعه می شود و نظر بزرگان صحابه در حل قضيه گرفته می شود و اين
بزرگترين خطأ در برنامه ای صلح و تحکيم بود و نتائج خوب را برای جبهه امام
علی نياورد در حاليکه امام علی خليفه رسمی و قانونی در دولت بود و نبايد در
مورد زعامت او مناقشه صورت می گرفت و زعامت سياسی او مورد سؤال قرار
می گرفت و همچنان نبايد مقام ومنزلت معاويه درمباحثات و مذاکرات مساوی
به مقام و منزلت امام علی می بود .
عمرو بن العاص از نبودن برنامه ای واضح و روشن استفادۀ خوب نمود زيرا در
مذاکرات آزادی کامل و دست باز داشت و می توانست مسير و اتجاه مجلس را
به هر طرف که بخواهد سوق دهد  .عمرو بن العاص ميدانست که ابو موسی
شخص حليم و با عاطفه است لذا عمرو بن العاص از ناحيه عاطفی داخل مجلس
گرديد و موضوعات را با ابوموسی بحث نمود که ارتباط به اصل قضيه اختالف
نداشت و اختالف بين طرفين فقط در انتقام از قاتلين حضرت عثمان بود و
معاويه محکمه قاتلين را يگانه دليل بر عدم بيعت خود ميدانست و خود را
شايسته مقام خالفت نمی دانست و اين ادعا را نيز نکرده بود .
در آغاز اولين مجلس عمرو بن العاص سؤاالتی را مطرح ساخت و از ابو موسی
طالب جواب شد  .عمرو سؤال کرد  :يا ابا موسی آيا ميدانيد که عثمان بن عفان
ظالمانه به قتل رسيد ؟ ابو موسی جواب داد  :بلی  .عمرو سؤال کرد  :آيا ميدانيد
که معاويه و آل معاويه اولياء عثمان هستند ؟ ابو موسی  :بلی  .عمرو سؤال
ميکند  :آيا ولی حق مطالبه به خون مقتول را دارد ؟ عمرو برای تأکيد سؤال خود
آيۀ مبارکه « و من قتل مظلوما فقدجعلنا لوليه سلطانا فال يسرف فی القتل إنه
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کان منصورا » را تالوت ميکند  .ابو موسی ميگويد  :بلی .
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ابو موسی نسبت

به موضوع قتل حضرت عثمان اعتراض کرد و گفت که نبايد در مورد انتقام خون
عثمان اصرار نمود زيرا وظيفه حکمين خاموش ساختن آتش است و از جانب
ديگر تعداد زيادی به جرم اشتراک در قتل عثمان به قتل رسيده اند و اين کافی
است و ابوموسی آيه مبارکه را دليل قول خود آورد « فال يسرف فی القتل » در
قتل اسراف نشود .
قصد و هدف عمرو بن العاص از مطرح ساختن ولی بودن معاويه و حق او به
مطالبه خون عثمان رضی اهلل عنه اسقاط واليت و خالفت ازامام علی رضی اهلل
عنه بود به عبارت ديگر اسقاط شرعی بودن خالفت اش زيرا خليفه مسلمين ولی
خون مقتول است خصوصا اگر مقتول خليفه ای مسلمين باشد .
تحکيم بيک نتيجه ای بسيار مهم خاتمه يافت و آن اينکه حضرت عثمان
مظلومانه به قتل رسيده و معاويه ولی عثمان در انتقام از خون او است  .عمرو
بن العاص از مذاکرات می خواست تا نماينده ای امام علی را قانع سازد که
معضله سياسی و نظامی در دولت اسالمی ممکن است به عدم قانونی بودن حق
امام علی از خالفت حل و فصل شود ،عمرو بن العاص در جلسات تحکيم موفق
شد تا مقام امام علی را مساوی به مقام معاويه سازد به عبارت ديگر تساوی را
در بين دو شخص بوجود بياورد در حاليکه يکطرف صاحب سلطۀ سياسی
قانونی و طرف ديگر يک والی معزول  .ابو موسی بدون دقت ويا اينکه با
عبداهلل بن عباس و مشاورين ديگر خود در موارد که بحث شد مشوره نمايد فورا
عبداهلل بن عمر را کانديد خالفت نمود  .پيشنهاد ابو موسی و کانديد نمودن
عبداهلل بن عمر به خالفت فرصت و چانس بسيار مهم سياسی برای عمرو بن
العاص بود و خواست از نقطۀ ضعف طرف مقابل بهترين استفاده را نمايد  .چون
موضوع کانديد جديد روی بحث آمد عمرو بن العاص فورا پسر خود عبداهلل را
کانديد مقام خالفت نمود نه معاويه را  .هدف اولی و اساسی عمرو بن العاص
از مذاکرات قبل کل شيء اسقاط قانونی بودن خالفت علی بود  .از نظر عمرو
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اسقاط حق علی از خالفت و حق مردم در انتخاب خليفه باساس مشوره راه حل
معضله بود و توانست در نهايت ابو موسی را باين نظر قناعت دهد .ابو موسی
در نهايت به انتخاب خليفه از راه مشوره موافقه نمود و موافقه او بصفت نماينده
امام علی موقف عمرو را در مذاکرات قوی و موقف قانونی وسياسی حضرت
علی را ضعيف ساخت و همين نتيجه را عمرواز مذاکرات خود با ابو موسی
انتظار داشت .
موقف امام علی از فيصلۀ حکميت  :امام علی به اساس تعهد که داشت مجبور
و مکلف بود نتيجه ای حکميت را قبول کند  ،اما فيصلۀ مجلس حکماء قسمی
بود که قبول آن برای حضرت علی انتحار سياسی بود  .امام علی عدم قبول و
رضايت خود را از نتيجه حکميت اعالن نمود  .عدم قبول نتيجۀ مجلس حکماء
از حضرت علی می خواست تا دليل شرعی برای عدم قبول خود آورد در غير آن
بصفت باغی به حساب می آيد  .امام علی اعالن کرد که هر دو حکم در حکميت
شان مخالفت قرآن و سنت را نمودند و از هوای نفس خود پيروی کردند و از
خداوند پيروی نکردند نه امرسنت و نه امر قرآن را تنفيذ کردند لذا خدا و
رسولش و مؤمنين از نتيجه حکم شان بری ميباشند .
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امام علی موقف خود را از فيصله حکمين در نامۀ عنوانی خوارج اينطور واضح
نمود  .حکمين در حکم شان مخالفت قرآن و سنت نبوی را نمودند لذا حکم شان
غير شرعی و غير قابل قبول است  .به عبارت ديگر امام علی کرم اهلل وجهه نظر و
رأی خود را از حکم مجلس حکمين بصراحت اظهار کرد .
امام علی خود را خليفه مسلمين می دانست و به مقام خالفت بطريقه شرعی و
قانونی و بيعت مردم رسيده بود و ابو موسی و عمرو بن العاص برای نفی و الغای
خالفت امام علی در فيصله های خود نص از قرآن کريم و يا سنت نبوی نياورده
بودند  .حکمين در مورد اينکه حضرت عثمان مظلوم به قتل رسيد اتفاق نظر
داشتند و قتل حضرت عثمان هيچ ارتباط به عزل امام علی از خالفت نداشت زيرا
امام علی نه قاتل خليفه بود و نه هم در قتل او شرکت داشت .
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در کتب تاريخ اسالمی آمده که از هرگوشه و کنار دولت تعداد زيادی مردم جمع
شدند تا از تصميم حکمين که سر نوشت دو جماعت عظيم را تعيين می کند خبر
شوند همچنان .در کتب تاريخ ذکر شده که عمرو بن العاص رعايت ادب می کند
و ابو موسی را برای اعالم نظر مورد اتفاقشان مقدم می دارد  .ابو موسی به پا بر
می خيزد و می گويد  :ای مردم ! ما در باره امر امت با هم فکر و تبادل نظر کرديم
 ،بهترين راه را که به اصالح امت است و اختالف آنها را از ميان می برد نيافتيم
جز اين راه که هر دو بر آن متفق شده ايم و آن اين است که علی و معاويه را از
کارشان خلع کنيم تا مردم امر خالفت را به هر کسی که دوست می دارند
واگذارند .من اکنون علی و معاويه را خلع می کنم  .پس خود تان آينده خود را
پيش بينی کنيد و هر کسی را که می دانيد اهليت دارد  ،به ميل خود انتخاب
کنيد .
بعد از ابو موسی عمرو بن العاص در جای ابوموسی می ايستد و خطاب به مردم
می گويد :آنچه ابو موسی گفت استماع کرديد و شنيديد که صاحبش ( علی ) را
از خالفت عزل کرد  .من او را ( علی ) خلع می کنم و صاحبم ( معاويه ) را درجای
خودش ابقاء می کنم  .بدين سان عمرو بن العاص بر ابو موسی فائق و غالب می
آيد .
متأسفانه همين مقوله در کتب تاريخ آمده و مردم روايت را صحيح دانسته حکم
به غدر و خيانت عمرو بن العاص و بی تفاوتی و بی علمی ابو موسی کرده اند در
حاليکه يک روايت غير حقيقی می باشد  .مؤرخ بزرگ مسعودی در کتابش بنام
« مروج الذهب » موضوع اعالن نتيجه حکميت را بدقت تام اين طور نقل کرده .
مسعودی می گويد  :هيچ يک از حکمين رأی خود را در دومة الجندل ضمن خطبه
به مردم اعالم نکردند  ،بلکه رأی خود را مبنی بر اينکه ( هر دو نفر متفقا علی و
معاويه را از کار شان خلع کرده اند و مسلمين بايد به ميل و رغبت خود شان هر
کسی را صالح بدانند به خالفت برگزيند ) در صحيفه ای نوشته بودند و آن را در
دومة الجندل به مردم ارائه دادند و تصويب خود را به آنها اعالم کردند ( و هيچ
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اختالفی با هم نداشتند ) 325.أبو جناب الکلبی روايت ميکند که عمرو بن العاص
از نتيجه حکميت خرسند واز اينکه ابو موسی را فريب سياسی و معاويه را به
خالفت مسلمين انتخاب و علی را معزول ساخت خود را موفق می داند در
حاليکه اين روايت به همين شکل هيچ نفع برای معاويه نداشت  .اول اينکه
معاويه اصال ادعای خالفت نکرده بود  ،دوم اينکه روايت نزديک به فهم و دانش
سياسی بزرگ عمرو بن العاص نيست و از جانب سوم هر دو حکمين (ابو موسی
اشعری و عمرو بن العاص ) ميدانستند که عزل علی و ابقاء معاويه حل سياسی
نبوده و مشکالت امت را حل و فصل نمی کند لذا اين روايت در اساس آن غلط
بوده و محققين گرامی تحقيقات بيشتر را انجام دهند و کوشش شود تا روايات
که اصل تاريخی ندارد از کتب تاريخ اسالمی با دالئل علمی و استناد تاريخی
326

بيرون ساخته شود .

موضوع حکمين و فيصله های آن در تاريخ سياسی اسالم اهميت فوق العاده را
دارد و متأسفانه اکثر مؤرخين حقيقت موضوع را بدقت بررسی نکرده و از يک
مرجع به مرجع ديگر حقايق بشکل غير صحيح آن نقل يافته و مردم آنرا يک
حقيقت دانسته اند در حاليکه قسميکه ذکر شد يک حقيقت تاريخی نيست .
در اين اواخر محقق بزرگ دکتور محمد سليم العوا کتابی تحت عنوان « فی نظام
السياسی للدولة اإلسالمية » بطبع رسانده است  .اين محقق در کتاب خود
موضوع حکميت را بحث علمی نموده و توانسته با استفاده از مراجع مهم
اسالمی حقائق را شرح دهد  .و همچنان مؤرخين بزرگ و علمای سنت در مورد
حکميت بحث هايی مفيدرا دارند  .چون موضوع حکميت  ،به بحث سياسی ما
درعصر خلفای راشدين ارتباط مستقيم دارد لذا در مورد آن نظريه علمای تاريخ
و سنت را می آوريم تا قضيه قدری بيشتر روشن گردد و همچنان بصورت بسيار
فشرده آراء و نظريات ابو موسی را مطالعه می نمائيم زيرا تعدادی او را متهم به
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خيانت می کنند و آنانيکه او را متهم به خيانت نمی کنند وصادق می دانند در
فهم سياسی و علمی اش شک دارند .
علمای تاريخ روايت تاريخی مبنی برعزل امام علی از خالفت مسلمين و انتخاب
معاويه را به خالفت در جلسه حکميت بررسی نموده و روايت را تصحيح تاريخی
می نمايند  .همچنان علمای سنت اين روايت را نقد نموده وحکم بر عدم صحت آن
کرده و روايت عزل امام علی را از خالفت در کتب خود نقل نکرده اند بدليل
اينکه در نزد شان صحت نداشت و سند آن از نظر علمای سنت ضعيف بود و
ناگفته نماند که علمای سنت سند را اعتبار فوق العاده زياد ميدهند .
عبدالرزاق می نويسد که حکمين اتفاق نمودند يا باين اتفاق رسيدند که امر
خالفت را به امت واگذار شوند باين معنی که در مورد خالفت و خليفه هيچ نوع
فيصله صورت نگرفت  .دارقطنی به اسناد خود می نويسد که حکمين اتفاق
کردندکه امر خالفت را به آن دسته از مردم گذاشت که رسول اهلل صلی اهلل عليه و
سلم در وقت وفات خود از آنها راضی بود ( يعنی امر خالفت را به دسته از صحابه
گذاشت که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در حيات خود تا وقت مرگ از ايشان
راضی بوده )  .مسعودی به همين معنی روايت ميکند .
جای هيچ شک نيست که رأی حکمين در گذاشتن ( « امر » يعنی خالفت) به امت
تا در مورد آن فيصله نمايند و يا اينکه فيصله نهائی را به آن عده از صحابه
گذاشت که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در طول زندگی خود تا مرگ از ايشان
راضی بود معنی آن « امر » خالفت نبود بلکه در موضوع و مورد اختالف امام
علی در عزل معاويه از واليت شام و عدم قبول معاويه از اوامر خليفه و عدم
بيعت از او بود  .اما اختالف بين طرفين در مورد خالفت و يا شخص خليفه اصال
بحث نشد و معاويه ادعای خالفت نکرد و حق علی را به خالفت مورد سؤال قرار
نداد تا در مورد آن بحث و فيصله صادر ميشد و از جانب ديگر معاويه به حکم
قانون يا باساس قانون حاکم شام نبود بلکه به اساس واقعيتهای زندگی مردم
والی بود و مردم از او در مدت بيست سال اطاعت می کردند .
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القاضی ابو بکر بن العربی روايات تاريخی تحکيم را بشدت نقد نموده می
نويسد که مردم در مسأله تحکيم سخنانی گفتندو عباراتی نوشتند که اصل
نداشت و دور از دينداری و نزديک به جهالت بود .

فيصله حکمين به

واگذارنمودن حل مشکالت بين علی و معاويه به آن عده از صحابه که رسول اکرم
صلی اهلل در وقت وفات خود از آنها راضی بود ويا راضی وفات نمود محل اجرا
قرار نگرفت و بر عکس فيصله و اجتماع حکمين اسباب تفرقه بيشتر بين
مسلمانان شد و ميتوان باين نتيجه رسيد که ختم مجلس حکمين بدايت و يا
آغاز تأسيس فرقه ها و تشکيل احزاب سياسی در دولت اسالمی بود .
عدم اجراء حکم و فيصله حکمين مبنی بر اينکه آن عده از صحابه که رسول اکر م
صلی اهلل عليه وسلم تا وفات خود از ايشان راضی بود سبب شد که طرفداران
امام علی به غضب آيند زيرا نتيجه فيصله ای حکمين به نفع امام علی نبود .
طرفداران امام علی انتظار پيروزی را از فيصله هايی حکمين داشتند و باين
انتظار بودند که بعد از نصرت و پيروزی در ميدان جنگ  ،در ميدان سياسی نيز
پيروز می شوند و از نظر اين گروه امام علی در حق و معاويه در غير حق بود و
معاويه را بصفت باغی و خارج از سلطۀ حکومت شرعی می دانستند .
بعد از اعالن نتيجه و فيصله حکمين  ،طرفداران امام علی فورا عدم قبول خود
را از فيصله آن اعالن کردند و بيرق مخالفت را بلند نمودند و غضب شان بدرجه
ای رسيد که اصل حکميت را خالف اسالم دانستند و حضرت علی را نيز متهم
کردند که در امر و حکم خداوند حکميت مردم يا انسان را قبول نمودند  .يکی از
مهمترين نتيجۀ فيصله های مجلس حکميت در تاريخ سياسی اسالم تشکيل
فکر سياسی جديد در ساحۀ اسالمی بنام فکر خوارج ياد ميشود بود .اين طرز
تفکر تا امروز جامعه ای اسالمی را بشدت خساره مند ساخته و همچنان تأسيس
و تشکيل فکر تشيع که در ختم اين فصل در مورد نتائج سياسی عصر امام علی
بصورت مختصر اشاره خواهد شد .
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ب نابر اين آنچه در اين روايت به عمرو بن العاص نسبت داده شده چون مخالف با
رأی و نظر ابو موسی و بر خالف متن قرار داد است  ،هيچ اعتبار و ارزش سياسی
ندارد و خيلی بعيد است که اين نظر مخالف و بی ارزش از عمرو بن العاص  ،اين
نابغۀ سياست صادر شود .
رجال سياست بر فرض اينکه فاقد عدالت باشند  ،خيلی حفظ ظاهر می کنند
ودست به کاری نمی زنند که مردم بدانند باطل است  .حرفی نمی زنند که در همان
وهله اول خطای آنها کشف و برای همه کس روشن شود که بی ارزش است  ،زيرا
در افکار عمومی سبک و از آنها سلب اعتبار و اعتماد ميشود .
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موقف ابو موسی از تحکیم و حکمیت
محققين تشيع و بعضی از نويسندگان غير شيعه ابو موسی را متهم به بعدم
معرفت به امور سياسی ميکنند و عقيده بر اين دارند که انتخاب او برای
مذاکرات اشتباه بزرگ بود  .عدم فهم و تجربه های سياسی ابو موسی يکی از
اسباب مهم برای پيروزی عمرو بن العاص که سياسی بزرگ و ماهر بود شد .
خالف آنچه مخالفين ابو موسی در مورد عدم کفايت سياسی اش می نويسند و
او را متهم به عدم معرفت کامل از اوضاع سياسی می دانند ،ابو موسی مرد
ساده و بی دانش نبود او از اسرار سياست و اخالق جامعۀ عصر و حرکات عقب
پرده معلومات وآگاهی کامل داشت  .ابو موسی به حکم کار اش در عراق که در
عهدخالفت عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه حاکم بصره و درعهد عثمان رضی اهلل
عنه حاکم کوفه بود تجربه و معلومات زيادی از اوضاع عراق و مردم آن داشت و
از تحرکات اشرار و آشوبگران در عراق خوب آگاه و ميدانست که دشمنان اسالم
چه پالنهای را زير دست دارند و تا چه اندازه از اختالفات بين مسلمانان در
تطبيق عملی پالنهای خود استفاده ميکنند  .ابو موسی رضی اهلل عنه آينده را
خوبتر از ديگران درک کرده بود و هدف اش از صلح و تعيين شخص سوم به
خالفت مسلمين و کنار آمدن حضرت علی کرم اهلل وجهه حتی برای يک مدت
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مؤقت حفظ و حمايت نظام اسالمی و وحدت مسلمانان بود و متأسفانه آنچه ابو
موسی می دانست و تصور می کرد همان شد .
ابو موسی مرد صلح  ،جنگ  ،فقه و سياست بود و در مسائل حقوقی و قضائی
بدرجه و مقام عمر  ،علی و زيد بن ثابت رضی اهلل عنهم بود  .عقيده ابو موسی از
جنگها بين أم المؤمنين و معاويه و بعدا بين خوارج و امام علی  ،جنگ بين
مسلمانان بود و اسباب اين جنگها را در نتيجه ای فتنه بزرگ که منجر به شهادت
حضرت عثمان شد ميدانست لذا حاضر نشد از هيچ طرف داخل جنگ حمايت و
جانبداری و در جنگها اشتراک کند و بيطرفی را نسبت به حمايت يکطرف در
جنگ برتری داد.
در مورد اختالفات بين امام علی و معاويه ابو موسی نسبت به ديگران فکر
عميقتر را داشت و اختالفات بين معاويه و حضرت علی را جامع تر و عميقتر
مطالعه و ابعاد مختلف آنرا بررسی و نتائج سياسی و اجتماعی آنرا خطر ناکتر
می دانست  .از نظر ابو موسی مسلمانان از روی تعصبات بدور يکی از اطراف
داخل نزاع و جنگ جمع شده اند .از نظر او اگر جنگ ادامه نمايد سرنوشت امت
اسالمی دگرکون خواهد شد  .از نظر ابو موسی جنگ بين امام علی و معاويه
جنگ بين دو طائفه ای از مسلمانان بود و برای حل اين معضله ابو موسی کناره
گيری امام علی را از خالفت حتی بصورت مؤقت و عزل معاويه را از خالفت و
واليت شام حتمی و ضروری و به مصلحت اسالم و مسلمانان می دانست و برای
تحقق بخشيدن اين هدف می خواست موضوع خالفت و آينده اسالم را مجلس
شورای صحابه حل و فصل کند  .ابو موسی عقيده محکم داشت که امام علی
خليفه بر حق است و بيعت او صحيح است و نبايد مخالفين او کوشش کنند حق
او را از زعامت مسلمين صلب نمايند  .ابو موسی اختالفات و نزاع بين
طرفداران معاويه و امام علی را يک جنگ و اختالف نژادی و نوعی از انواع
مبارزه برای مکاسب سياسی بين أهل عراق و شام ميدانست و عدم اطاعت و يا
سرکشی معاويه را تنها قيام شخص معاويه و حتی خانواده ای اموی نمی دانست
و همچنان موضوع خالفت را يگانه اسباب اختالف و مخالفت بين مسلمين
حساب نمی کرد  .ابو موسی در مسائل و امور سياسی و اجتماعی و مذهبی و
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نژادی سطحی فکر نمی کرد چنانکه اکثريت مردم در آنزمان فکر می کردند  .از
نظر ابوموسی ادامه ای جنگ آغاز يک جنگ داخلی بودکه در نتيجه آن هزار ها
مسلمان به قتل ميرسيد و دشمنان اسالم از آن نفع بدست می آوردند  .برای آينده
و مصلحت امت اسالم و دعوت اسالمی ابوموسی فکر ميکرد که امام علی از
خالفت که حق او است بگذرد و معاويه نيز دست از عصيان بر دارد و به صف
مسلمانان داخل شود لذا از تعيين خليفه توسط مجلس صحابه جانبداری نمود
ليکن متأسفانه و در حالت نزاع سياسی و جنگها  ،مردم متوجه نظريات
اصالحی ابو موسی نشدند و تصور کردند که ابو موسی را عمرو بن العاص
فريب داده  .ابو موسی برای حل مشکالت و وحدت مسلمانان کانديد بسيار
مناسب را برای مقام خالفت معرفی نمود  .به عقيده ابو موسی عبداهلل بن عمر
در اين مرحله بهترين کانديد برای مقام خالفت بود و بشدت از کانديد کردن
عبداهلل بن عمرو بن العاص با اينکه ابن عمرو شخصيت عالی و فاضل و
دانشمند بود مخالفت نمود و تا آخرين لحظه از کانديدی عبداهلل بن عمر حمايت
کرد .
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امام علی فيصله هايی مجلس حکميت را غير شرعی دانست و فقط يک راه
برايش باقی مانده بود و آن ادامه جنگ  .بعد از تحکيم مشکالت امام علی
بيشتر شد و تعداد زيادی از طرفداران اش از صف او جدا شدند و جدا شده گان
در تاريخ سياسی اسالم بنام خوارج ياد ميشوند  .خوارج درمخالفت خود با امام
علی غلو کردند و قبول تحکيم را مخالف اسالم دانستند در حاليکه در آغاز
يکی از طرفداران تحکيم بودند و امام علی را مجبور به قبول تحکيم نمودند .
امام علی مجبور شد قبل از تصفيه حسابات خود با معاويه نخست با عساکر
خود يعنی خوارج داخل جنگ شود و در جنگهای که بين امام علی وخوارج واقع
شد قوای نظامی امام علی ضعيف شد .
امام علی کرم اهلل وجهه مجبور شد با خوارج که قوۀ بزرگ و يکی از ارکان مهم
دولت او بودند اوال و قبل از معاويه تصفيه حساب کند زيرا خوارج امام علی را
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متهم به کفر نمودند  .قيادت و زعامت خوارج را عبداهلل بن وهب داشت  .خوارج
در منطقۀ بنام ( نهروان ) در عراق جمع شده بودند و دعوت امام علی را برای
صلح و همبستگی بشدت رد کردند و آمادگی برای جنگ با امام علی راگرفتند .
در جنگی که بين امام علی و خوارج رخ داد  ،خوارج شکست نمودند اما در نتيجه
جنگ شديد با خوارج قوای امام علی نيز ضعيف شد و قدرت مقاومت را در
مقابل قوای معاويه از دست داد .
داکتر عبدالحسين زرين کوب در آخر صفحه  108و اول صفحه  109کتاب خود
بنام « بامداد اسالم » در اين باره می نويسد  ( :وقتی کار خوارج تمام شد  ،علی
که تدريجا ياران و هواخواهان خود را از دست می داد در صدد جنگ با معاويه
بر آمد  .اما ياران به بهانه هايی از همراهی با وی تقاعد ورزيدند و حوادث نيز
بدومجال تدارک لشکر نداد . ) .
اختالفات داخل قوای امام علی به سود و نفع معاويه تمام شد و معاويه از اين
اختالفات استفاده مهم سياسی و نظامی را کرد  .معاويه از مشکالت داخلی
امام علی استفاده نموده مصر و يمن و حجاز را تصرف کرد و طرفداران خود را
به عراق فرستاد تا عليه امام علی تبليغات و مردم را بطرفداری او دعوت نمايند
 .معاويه در شهر إيلياء ( القدس ) در سال  40اعالن خالفت کرد و لقب امير
المؤمنين را بخود گرفت .
خوارج بعد از شکست هايی نظامی خود تصميم گرفتند امام علی و معاويه و
عمرو بن العاص را به قتل رساند  .عبدالرحمن بن ملجم از گروهی خوارج موفق
شد امام علی را به شهادت برساند .امام علی پسران خود را توصيه کرد تا قاتل
را محکمه و مطابق شرع اسالم با او معامله نمايند  .از امام علی مردم نسبت به
انتخاب پسرش الحسن به خالفت سؤال کردند  ،امام علی جواب داد  :نه شما را
امر و نه منع می کنم و اين امر يعنی امر خالفت را به مشوره مردم و انتخاب آزاد
گذاشت  .امام علی کرم اهلل وجهه در آخرين دقايق حيات خود نخواست از خط و
سياست خلفای راشدين خارج و تجاوز کند .
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سیاستهای اقتصادی امام علی کرم الله وجهه
در عهد خالفت حضرت عثمان رضی اهلل عنه تجارت و صناعت ترقی بيشتر
نمود و حضرت عثمان در تقويت تجارت بين واليات اسالمی و چين و هند و روم
مساعی زياد بخرچ داد و چون حضرت عثمان تاجر بود لذا مسائل اقتصادی را
نسبت به ديگران بهتر ميدانست  .در نتيجۀ پيشرفت و ترقی تجارت  ،در عهد
حضرت عثمان طبقۀ ثروتمند يا طبقۀ بزرگ تجار در جامعه بوجود آمد و آهسته
آهسته جامعۀ طبقاتی ساخته شد  ،جامعۀ که خليفه اول و دوم عليه آن مبارزه می
کردند  .حضرت عمر بن الخطاب در اصالحات دوم اقتصادی خود برنامه توزيع
ثروت را در نظر داشت که متأسفانه شهادت اش سبب عدم تطبيق عملی آن شد .
امام علی کرم اهلل وجهه از سياست های اقتصادی ابوبکر و عمر رضی اهلل عنهما
تعقيب می نمود و جمع ثروت و سرمايه را بدست يک شخص و يک خانواده و يا
يک گروه مخالف روح اقتصادی و عدالت اجتماعی در اسالم می دانست لذا
تطبيق برنامه های اقتصادی حضرت عثمان را توقف داد و به مرحلۀ قبل از او
بازگشت .
امام علی در اصالحات اقتصادی خود کوشش نمود بين سياست اقتصادی
حضرت ابوبکر و عمر جمع بياورد و آنچه برای جامعه مفيد است آنرا عملی
نمايد .امام علی مبارزه عليه فقر را يکی از مهمترين نقاط سياست اقتصادی
خود اعالن نمود و کوشش کرد تا فقر را از جامعه اسالمی بر دارد  .از نظر امام
علی وظيفه مال يا سرمايه « مال دولت » حل مشکالت فرد فرد جامعه ميباشد و
هر فرد در جامعه حق دارد تا جهت رفع مشکالت زندگی خود از بيت المال
استفاده کند  .امام علی جمع ثروت را بدست اشخاص و يا يک خانواده غير
عادالنه می دانست لذا از سياست توزيع مال بين فقراء و اغنياء جانبداری می
کرد و در اين راستا از سياست مالی حضرت عمر پيروی ومتابعت می کرد  .امام
علی باين عقيده بود که در اقتصاد اسالمی مال  ،مال خداوند بوده و خداوند در
مال اغنياء حق فقراء را تعيين کرده و انسان فقير و گرسنه ميباشد اگر غنی حق
او راندهد از نظر امام علی کرم اهلل وجهه ظلم اغنياء سبب فقر مردم می شود .
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امام علی يکی از عوامل فقر و ضعف اقتصاد را در جامعه جامد يا راکد ماندن
سرمايه می دانست لذا اجازه نمی داد که شخصی سرمايه خود را بدون استفاده
بگذارد و همچنان با اسراف شديدا مخالف بود  .امام علی عقيده داشت که
سرمايه حق خالص سرمايه دار نيست بلکه حق سرمايه دار و حق فقير ميباشد
بعبارت ديگر از نظر امام علی در اسالم فقير در حق غنی حق مسلم و ثابت دارد
که اگر ثروتمند اين حق را به رضايت خود ندهد دولت بايد از او گرفته برای
مستحقين آن توزيع نمايد .
در نظام دولت اسالمی  ،بيت المال که امروز بنام « بانک مرکزی » يا « خزانۀ
دولت » ياد ميشود از مردم و برای حل مشکالت اقتصادی و رفاعيت زندگی
مردم بود  .هر فرد در جامعه اسالم ( مسلمان و غير مسلمان ) در حالت فقرو
مشکالت اقتصادی حق داشت از بيت المال تا اينکه زندگی او خوب شود
معاش داشته باشد  .در تقسيم مال بيت المال برای مستحقين  ،حضرت ابوبکر
همه مردم را متساوی معامله می کرد و بين مردم فرق قائل نمی شد  .حضرت عمر
روش جديد را انتخاب نمود و آن اينکه هر شخص که به داخل شدن به اسالم و
جهاد با رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم نزديک بود احقيت بيشتر از بيت المال را
داشت چنانکه در سياست اقتصادی حضرت عمر به تفصيل اين موضوع شرح
شد  .حضرت علی کرم اهلل وجهه در دادن معاش برای فقراء و حتی صحابه به
سياست ابوبکر رضی اهلل باز گشت و همه رعايای دولت را در گرفتن از بيت
المال در حالت ضرورت مساوی ساخت .
سياست مساوی ساختن مردم در گرفتن مال از بيت المال و توزيع ثروت و
شريک ساختن فقراء در سرمايه و ثروت اغنياء يکی از اسباب مخالفت ها با
امام علی و حکومت او بود  .امام علی ميدانست که سياست های اقتصادی اش
اسباب نا آرامی و عدم رضايت يک طبقه را بوجود می آورد ليکن در تطبيق آن
بسرعت عمل نمود  .تعدادی از سرمايه داران بزرگ و گروهی استفاده جو از
سياست های اقتصادی خليفه حمايت نکردند و در صف مخالفين او پيوستند .
امام علی تا آخرين روز های حيات خود حاضر نشد از روش اقتصادی خليفه اول

مطالعۀ تمهیدی عصر رسالت و خالفت راشده

و دوم که در نزد علی اساس اقتصاد اسالمی و تطبيق عدالت اجتماعی بود
فاصله بگيرد و سعی نمود تا اقتصاد اسالمی را در جامعه تطبيق عملی نمايد .
امام علی کرم اهلل وجهه در  17رمضان سال  40هجری بعد از چهار سال و نو ماه
خالفت به شهادت رسيد و مؤرخين باين عقيده اند که امام علی در کوفه دفن
گرديد .

تأسیس و تشکیل احزاب سیاسی و فرقه های دینی و مذهبی
يکی از مهمترين تجربه های سياسی عصر حضرت علی کرم اهلل وجهه تشکيل
احزاب و فرقه هايی سياسی و مذهبی است  .تشکيل و تدوين فکر سياسی و
مذهبی و فرقه هايی متعدد در جامعه اسالمی بعد از شهادت حضرت عثمان
آغاز و در خالفت امام علی به پايه اکمال رسيد  .فرقه ها و احزاب و مذاهب
سياسی از عهد امام علی تا امروز جامعه اسالمی را بخود مشغول ساخته و اکثر
اين فرقه ها از خط تشدد در اسالم پيروی می کردند .در نتيجۀ تشدد و افراط
گرائی اعضای اين گروه ها امت اسالمی از صدر دوم اسالم تا امروز دچار
مشکالت اجتماعی و سياسی و عقيده تی ميباشد  .مهمترين مذاهب سياسی و
فرقه های قومی و مذهبی که در عصر امام علی تأسيس شدند عبارتند از :
اول  :شيعه  :مؤرخين باين عقيده اند که شيعه قديمترين حرکت سياسی در تاريخ
سياسی اسالم است  .فکر تشيع در اواخر عصر حضرت عثمان ظهور و در عصر
امام علی رضی اهلل عنه به اوج کمال رسيد  .تشيع بشکل يک حرکت سياسی و
دينی زمانی شروع شد که طرفداران امام علی  ،حضرت علی را نظر به قرابت وی
به رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم وازدواج او با بی بی فاطمه دختر آن حضرت
صلی اهلل عليه وسلم مستحق خالفت ميدانستند  .در فکر تشيع خالفت و امامت
منحصر در خاندان نبوت است و امامت مانند نبوت از جانب الهی تعيين می
گردد و نيازی به انتخابات ندارد  .در فکر تشيع امامت و خالفت امام علی اصل
از اصول دين ميباشد و شيعه در انتخاب خليفه توسط مردم معتقد نيست و در
نتيجه اين عقيده از ميراثی بودن زعامت سياسی در خانواده نبوت حمايت می
کند .

368

عصر امام علی بن ابی طالب کرم اهلل وجهه

369

شيعه در عهد حضرت عثمان در مصر نشأت و در عراق نشو و نمو کرد .ممکن
سؤال مطرح شود که چرا شيعه در مصر و حجاز ( مکه و مدينه ) وشام فعاليت
نداشت ؟ مدينه و مکه و باقی شهر هايی حجاز مرکز فکر تسنن و مهد سنت و
حديث بود لذا جای برای فکر شيعه در آنجا نبود  .شام مهد و مرکز سياسی اموی
ها بود و اموی ها خصوصا معاويه برای طرفداران امام علی اجازه فعاليت را نمی
داد و بشدت انصار شيعه را مجازات می کرد .مردم مصر  ،از فکر معتدل
اسالمی پيروی می کردند و افکار افراطی در جامعه مصری قابل قبول نبود
وحتی مصری ها فکر و عقيده تشيع را در عصر خالفت فاطمی که مرکز آن قاهره
بود قبول نکردند  .نظر به دالئل ذکر شده  ،عراق مکان مناسب برای فکر تشيع
بود .
عراق مرکز مدنيت های قديم مثل مدنيت فارسی و کلدانی و فلسفه يونانی بود
و فرقه های اسالمی در عراق به نظريات فلسفی آشنائی بيشتر نسبت به مناطق
ديگر داشتند و باشندگان عراق در تحت تأثير فکر فلسفی خارجی و غير اسالمی
مذاهب سياسی خود را ساختند  .مردم عراق بصورت کل از نسل و نژاد عرب
نبودند ،بدين لحاظ بعض از عراقی ها از نژاد عرب حمايت نکردند و طرفداری
شان از امام علی نيز در اصل مبارزه عليه تسلط و نفوذعرب بود در حاليکه
تسلط و نفوذ سياسی و اجتماعی عرب در شام فوق العاده قوی بود و معاويه نه
تنها والی شام بلکه زعيم عرب نيز بود  .جنگها بين امام علی و خوارج و معاويه
را سياستمداران عراق به نفع خود می دانستند و از جانب ديگر نفوذ معنوی و
سياسی دستگاه جاسوسی فارس تا هنوز درعراق فعال بود و فارسی ها شکست
خود را در مقابل دولت اسالمی فراموش نکرده بودند و در جنگهای داخلی بين
مسلمانان  ،بقايای امپراطوری فارس و آنانکه از نژاد فارسی بودندنقش مهم را
داشتند تا آنکه بعد از همکاری با عباسی ها قادر شدند نفوذ سياسی عرب را
تضعيف و نفوذ سياسی فارسی را تقويت نمايند .
شيعه بعد از شهادت امام علی و کناره گيری امام حسن از خالفت و شهادت امام
حسين به حرکت سياسی سری تبديل شد و نود سال دولت اموی را آرام نگذاشت.
در سقوط دولت اموی و تأسيس دولت عباسی حرکت شيعه نقش اساسی و حتی
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اولی را داشت  .شيعه مانند تسنن به گروه هايی مختلف  ،معتدل  ،افراطی چپ
و راست تقسيم ميشود .
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حزب يا گروهی عبداهلل بن سبأ  :عبداهلل بن سبأ از يهوديان الحيره بود  .عبداهلل
بن سبأ يکی از مخالفين شديددولت اسالمی و دعوت اسالمی بود و با حضرت
عثمان رضی اهلل عنه مخالفت شديد و علنی داشت  .ابن سبأ با نشر افکار
سياسی و دينی خود توانست عدۀ را گمراه و عليه خالفت حضرت عثمان
تحريک نمايد  .عبداهلل بن سبأ برای موفقيت حرکت سياسی خود فکر دينی
جديد را تحت عنوانی « احقيت امام علی به خالفت مسلمين » و به عبارت ديگر
احقيت علی به خالفت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بعد از وفات او و عدم
شرعی و قانونی بودن خلفای قبل از امام علی را اساس فکر دينی جديد معرفی
کرد و با ذکاوت افکار سياسی و تخريبی خود را لباس اسالمی و دينی داد  .در
عقايد عبداهلل بن سبأ حضرت علی وصی رسول اکرم صلی اهلل عليه بود  .عبداهلل
باين عقيده بود که حضرت عيسی بر می گردد و اشخاصيکه عليه او قيام نموده
بودند و اراده کرده بودند که او را صليب نمايند از ايشان انتقام می گيرد .
عبداهلل بن سبأ نسبت به امام علی همان عقيده را داشت که مسلمانان نسبت به
حضرت عيسی عليه السالم دارند  .عبداهلل می گفت که خوارج شخصی ديگر را
به قتل رسانده نه امام علی را و امام علی به آسمان رفته عنقريب بر می گردد و از
دشمنان خود انتقام می گيرد و با مردم شام می جنگد  .عبداهلل بن سبأ عقيده
داشت که خداوند در وجود علی است  .امام علی از افکار و عقايد ابن سبأ براءت
داشت و افکار و عقايد او را مخالف اساسات و عقايد ثابت اسالم می دانست و
اراده نمود تا عبداهلل بن سبأ را بقتل برساند ليکن طرفدارن امام او را از قتل
عبداهلل بن سبأ منع کردند  .امام علی ابن سبأ را از عراق به مدائن تبعيد نمود .
فکر سياسی عبداهلل بن سبأ مدت طوالنی در جامعه اسالمی باقی ماند و پيروان
او در نشر فساد و فتنه در داخل دولت اسالمی نقش اول و اساسی را بازی
331

نمودند و سبب قتل عدۀ از بزرگان اسالم گرديدند .
330
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خوارج
خوارج در نتيجه تحکيم ازصف امام علی جدا شدند  .خوارج از جمله کسانی
بودند که امام علی را مجبور به قبول وقف جنگ و آتش بس و قبول حکميت
ساختند ليکن در نهايت فيصله حکميت را خالف اسالم تعبير نموده از امام علی
جدا و عليه او قيام مسلحانه نمودند  .خوارج بين مفهوم حکومت و حکميت
دچار مشکالت بودند و تفاوت بين هر دو را کرده نتوانستند  .خوارج يکی از
شديدترين و پابندترين مردم در عقايدقبول شده ای خود بودند و حاضربودند در
راه معتقدات سياسی و دينی خود تا آخرين قطره ای خون بجنگندو عمال
جنگيدند  .خوارج مبادی و نظريات سياسی مهم و جديد را در ساحۀ دينی و
سياسی بوجود آوردند  .با اينکه اين گروه از افکار و مبادی افراطی در عقايد
پيروی می کردند ليکن نظريات سياسی شان به ديموکراسی نزديک تر بود .
ميتوان نظريات سياسی خوارج را به نقاط ذيل خالصه کرد :
 )1خليفه بايد به اساس انتخابات آزاد و صحيح انتخاب شود و تمام
مسلمانان در انتخابات سهم داشته باشند نه يک طبقه ای خاص بدين
ترتيب در انتخاب خليفه خوارج به رأی أهل مدينه و مجلس أهل و عقد
اهميت قائل نبودند  .از نظر سياسی خوارج خليفه در صورتيکه عدالت
را بين مردم رعايت کند ميتواند به وظيفه خود باشدو اگر از عدالت
دوری نمود عزل می شود .در فکر خوارج عزل خليفه ارتباط مستقيم به
عدم مراعات او از عدالت بود .
 )2خليفه شرط نيست از خانواده ای قريش و حتی از نژاد عرب باشد از نظر
عقيده اين گروه هر مسلمان حق دارد خود را به مقام خالفت کانديد کند.
در فکر سياسی خوارج بهتر اين بود که خليفه از قريش نباشد .
 )3انتخاب خليفه از نظر خوارج واجب نيست اگر مردم با هم به صلح و
آرامش زندگی داشته باشند  ،ليکن اگر مردم از راه حق دور شوند در اين
صورت انتخاب خليفه جائز است نه واجب .
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 )4خوارج مرتکب گناه کبيره را کافر می دانند و امام علی را بعد از قبول
تحکيم تکفير کردند .
با اينکه فرقۀ خوارج بحيث يک تنظيم دينی و سياسی در ساحۀ سياسی و دينی
باقی نماندليکن طرز تفکر خوارج تا امروز در بين عدۀ از مسلمانان باقی مانده
است و تجربه نشان می دهدکه نمی توان فکر را با استفاده از قوه از بين برداشت
و بايد فکر را با فکر تبديل و اصالح کرد .بين نظريات سياسی و عقائدی خوارج
و شيعه تفاوتهای زياد وجود دارد و خوارج شيعه را تکفيرميکند و با تمام افکار
افراطی که خوارج درعقايد دينی داشتند ليکن نسبت به فکر سياسی شيعه
ديموکرات تر بودند و سلطۀ سياسی را ميراثی نمی دانستند و همچنان حاکم و
امام در فکر دينی خوارج معصوم نبود و خوارج فکر معصويت را تأييد نمی
کردند  ،خوارج در مسائل عبادات از فکر تسنن پيروی می کردند .
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خالفت الحسن بن علی رضی الله عنهما
امام حسن به حوادث و واقعات زمان خود با چشم باز و حقيقت می ديد و می
دانست که او برای خالفت در عصری که زندگی دارد مناسب نيست  .امام الحسن
از تجربه های پدرش بامردم استفاده نمود و ميدانست که مردم عراق با پدرش
جفا و بی وفائی کردند لذا اطمينان کامل باالی مردم نداشت و بهتر دانست که با
معاويه به نتيجه رسيده و از خالفت به نفع او صرف نظر کند .
مردم عراق به امام حسن بيعت کردند  .طبری درجلد چهارم کتاب خود واقعات
بيعت مردم را از امام حسن به تفصيل آورده  .طبری از ابن شهاب الزهری روايت
می کند که امام حسن بن علی برای بيعت خود شرط گذاشت که صلح و عدم جنگ
يکی از بند و شرط های مهم آن بود .از شرط امام حسن برای قبول بيعت استنباط
می گردد که امام حسن مردجنگ نبود بلکه مرد صلح بود .برای صلح با معاويه
امام حسن دو شرط را گذاشت :
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 )1آنچه در بيت المال است مطلق به او ميباشد و مؤرخين می گويند که در
بيت المال پنج مليون درهم موجود بود  .امام حسن تصميم گرفت تا پول
بيت المال را برای کسانی توزيع نمايد که در جوار پدرش جنگ نمودند
تا بتوانند زندگی خود را بسازند.
 )2شرط دوم که برای صلح گذاشت عدم دشنام پدرش امام علی در حضور
خودش بود  .امام حسن بن علی در تاريخ اسالم نمونۀ از تفاهم و اتحاد
و همبستگی ميباشد و به تنازل خود از خالفت و اعتراف به خالفت
معاويه توانست به جنگها بين مسلمانان خاتمه دهد و در تاريخ اسالمی
سال  40هجری بنام سال جماعت ياد ميشود .
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نتیجه
عصرخلفای راشدين در تاريخ سياسی اسالم نمونه ای بسيار برازنده و خوب از
سياست اسالمی بود  .خلفای راشدين در مسائل عبادات و عقايد از اساسات
اصيل اسالمی پيروی و در امور دينی از اصل اسالم بيرون نمی شدند ،اما در
مسائل سياسی و اقتصادی و برنامه هايی اجتماعی تفاوتهای زمان و مکان
وحالت مردم را مراعات ميکردند و در مسائل سياسی و اقتصادی و اجتماعی
مطابق ضروريات و احتياجات جامعه و عصراجتهاد می کردند  .مسائل سياسی
و اقتصادی در هر زمان تفاوت ميکند لذا ما تفاوتها را در سياستهای خلفای
راشدين بخوبی مشاهده می کنيم  .در اين تحقيق به خوبی مالحظه نموديم که
خلفای راشدين سياست خاص را پايه گذاری و يا اساس گذاشتند که ميتوان
آنرا بنام ( سياست راشدين ) ياد کرد .خلفای راشدين درمسائل سياسی  ،مبادی
اخالق مانند امانت  ،صدق  ،و وفاء را از سياست جدا نمی شناختند و در مسائل
سياسی چال و فريب را خيانت به مردم می دانستند و رسيدن به هدف را از طريق
غير قانونی وشرعی جواز نمی دادند .
در اثر فتنۀ بزرگ ( شهادت حضرت عثمان ) و بعد از آن جنگهای که بين امام علی
و معاويه صورت گرفت عصر خلفای راشدين وعصر مدرسۀ سياسی راشدين
خاتمه يافت و درحيات سياسی و اجتماعی مسلمانان صفحه ای سياسی جديد
باز شد  .نظام سياسی و اجتماعی جديد با حفظ هويت اسالمی تا اندازۀ از عصر
و سياست راشدين تفاوت داشت  .اکثر مؤرخين فتنه بزرگ را سبب اصلی
تغييرات سياسی و اجتماعی و انتقال خالفت از راشدين به اموی ها در دولت
اسالمی می دانند  .جای شک نيست که فتنه و آشوبگری در عدم استقرار
سياسی و تغييرات اجتماعی اثر داشت ليکن نه به اندازۀ که نظام سياسی را در
دولت کامال تغير دهد و اسباب بزرگتر نيز بود که تغيرات را در مسائل سياسی
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و حيات سياسی مسلمانان آماده ساخت و نظام و اساس حکومتداری با حفظ
هويت اسالمی تفاوت کلی نمود .
در نهايت اين فصل بصورت بسيار فشرده عوامل مهم و اسباب حقيقی انقالب
سياسی و اجتماعی که تاريخ سياسی امت اسالم را تغيير داد جستجو و تحقيق
می نمائيم .
در اواسط سال سی هجری انقالب در تمام امور زندگی مردم رخ داد  .زندگی
اجتماعی و اقتصادی مردم تغير يافت و طبقۀ متوسط و تاجر در جامعه ای
اسالمی عرض اندام نمود و همچنان تجارت و صنعت رونق يافت و مردم از ناحيه
اقتصادی غنی ترشدند  .نظريات و آراء سياسی و مذهبی و اجتماعی جديد در
نتيجه فتوحات و نزديکی مسلمانان با ثقافت و فرهنگ روم و فارس و هند مردم
را بخود مشغول ساخت و فاصله بين نسل جديد و قديم بوجود آمد و طرز تفکر
نسل جديد نسبت به طرز تفکر صحابه تفاوت کرد  .انقالب جديد اشخاص
وزعامت جديد سياسی را می خواست که مطابق عصر و زمان حرکت کنند .
تاريخ شهادت می دهد که معاويه بعد از امام علی کرم اهلل وجهه شخصيت
سياسی و اجتماعی و نظامی بود که ميتوانست از فکر جديد و عصر جديد و
امت جديد نمايندگی کند  ،اين حکم باين معنی نيست که امام علی شخص
سياسی و نظامی و صاحب مقام بزرگ اجتماعی نبود و ثابت است که امام علی
نسبت به معاويه در مقام اجتماعی و سياسی و نظامی برتری داشت و معاويه اين
موضوع را ميدانست  .سياست راشدين که در وقت خود نمونۀ از بهترين
سياست بود نظر به تغييراتی که در ساحۀ سياسی و جغرافيوی و فکری مردم رخ
داده بود برای ادارۀ سياسی دولت مناسب نبود و بايد برای ادامۀ حکم اسالمی
از ناحيه سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تغييرات جذری آورده ميشد
و نظريات سياسی راشدين تجديد می گرديد  .امام علی کرم اهلل وجهه در مدرسۀ
راشدين تربيت يافته بود  ،مدرسۀ فکری عظيم و امام علی نمی خواست از روش
سياسی خلفای راشدين دور و فاصله گيرد .
بعضی مؤرخين جنگ صفين را خاتمه ای عصر راشدين می دانند در حاليکه اين
حکم يک حقيقت ثابت تاريخی نيست  .نتيجه صفين به مصلحت و فائده ای
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معاويه نبود بلکه از نظر نظامی و سياسی به مصلحت امام علی تمام شد  .معاويه
با تمام قوای نظامی و ادارۀ قوی که داشت قادر به فتح تمام عراق و حجاز نبود و
درتاريخ ثابت است که دولت اموی به قوت نظامی تأسيس نشد بلکه سقوط
عصر راشدين و امام علی کرام اهلل وجهه را معاهدات صلح آماده ساخت نه نتائج
جنگهای نظامی .
انقالب بزرگ که سبب انتقال زعامت از راشدين به اموی ها و نقل مرکز خالفت
اسالمی از مدينه به دمشق گرديد اسباب و عوامل زيادی را دارد که متأسفانه
اکثر مؤرخين در مورد آن بحث و تحقيق نکرده اند و اگر عدۀ هم در مورد بحث
نموده اند  ،تحقيقات و ابحاث شان بزبانهای افغانی و غير افغانی ترجمه نشده
بدين لحاظ جامعه علمی افغانی از موضوع تا اندازۀ بی خبر اند و عدۀ باين
عقيده بودند که نبايد واقعات مهم سياسی عصر اول ودوم اسالمی مورد بحث
قرار گيرد و فکر می کردند که نتائج آن به نفع اسالم نيست و اين يک طرز تفکر
منفی و اشتباه بود  .تغيرات اجتماعی و سياسی و اقتصادی در جامعه انسانی
يک امر طبيعی و يک واقعيت است بر عکس تحقيق در مسائل سياسی و
اقتصادی عصر اول ودوم اسالم ثابت می سازد که سياست اسالمی در هر عصر
و زمان قابل تطبيق ميباشد بشرطيکه از مبادی اصيل اسالم خارج نشود و
مسلمانان عصر اول و دوم اسالم بهترين نمونه از تغيرات سياسی و اجتماعی در
تاريخ اسالم ميباشند و با تمام امانتداری تغيرات را بوجود آوردند و در تغيرات
خود شرايط زمان و مکان را مراعات داشتند و اين خود دليل واضح از
مسئوليت های سياسی و اجتماعی دانشمندان و زعمای سياسی جامعۀ
اسالمی بود .
عصر حضرت عثمان و بعد از آن عهد امام علی رضی اهلل عنهما نسبت به
عصرحضرت ابوبکر و عمر رضی اهلل عنهما تفاوت داشت  .در اين عصر تغيرات
مهم در سطح جامعه اسالمی پيش آمدکه اسباب تغيرات مهم را درنظام سياسی
و اجتماعی و اقتصادی در دولت اسالمی بوجود آورد  .اسباب و عوامل
تغييرات جامعه را بعد از مطالعات عميق تاريخی می توان به نقاط ذيل خالصه
نمود :
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 .1در نتيجۀ فتوحات  ،مساحت جغرافيوی دولت اسالمی وسعت زياد يافت
و تا حدود چين و اسپانيا و سرحدات دولت روم شرقی رسيد  .وسعت دولت
اسالمی از ناحيه اداری مرکزيت جديد را می خواست و مدينه منوره
صالحيت اين مرکزيت را نداشت و ممکن نبود خليفه مسلمين از مدينه قادر
به ادارۀ دولت اسالمی باشد  .عراق نسبت به مشکالت سياسی که داشت
مرکز مناسب و با امن و استقراربرای دولت شده نمی توانست در حاليکه
شام از ناحيه سياسی و اقتصادی بهترين موقعيت سياسی را برای اداره
دولت اسالمی داشت و انتقال مرکز خالفت از مدينه به شام يک امر طبيعی
و منطقی بود  .شام مرکز اقتصادی و پايگاه نظامی دولت اسالمی از عهد
خليفه دوم بود و در عهد حضرت عثمان پايگاه بحری نيز در شام موقعيت
گرفت و در حدود دو صد هزار عسکر در شام مستقر بود .
 .2اقتصاد در دولت أهميت فوق العاده را دارد  ،حجاز از نظر اقتصادی نسبت
به سائر واليات اسالمی از نظر منابع اقتصادی بسيار فقير بود و باشنده گان
دار الخالفت اسالمی يعنی مدينه و مکه و باقی اقاليم حجاز از مالياتی که
از عراق و شام و مصر می رسيد زندگی داشتند و از جانب ديگر توزيع غنائم
و عائدات دولت از مدينه صورت می گرفت و بعد از تغيراتی که در نظام
اداری و سياسی و اقتصادی و جغرافيوی رخ داد شهرمدينه ممکن نبود
نقش مهم را در پيشبرد امور اداری و سياسی و نظامی و اقتصادی در دولت
اسالمی داشته باشد و الزم بود تا مرکز خالفت به منطقه ای استراتيجی
انتقال نمايد .
 .3زندگی مسلمانان از ناحيه اقتصادی و روش اجتماعی و فکری نسبت به
روش زندگی سی سال قبل تفاوت کرده بود  ،زندگی با زهد و تقوی که
مسلمانان در عهد حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و خليفه اول ودوم
داشتند تغير نمود و مردم روش زندگی ارستقراطی را آموختند و بسوی آن
رو آوردند  .جامعه مدينه منوره امکان قبوليت و پذيرش اين تغيرات را در
زندگی مردم نداشت و تجار و سرمايه داران حاضر نبودند در مدينه منوره
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زندگی و سرمايه گذاری کنند لذا به واليات ديگر رفتند و در نتيجۀ آن
حرکت اقتصادی در حجاز ضعيف و در شام به اوج خود رسيد .
 .4در ساحۀ اجتماعی تغييرات جذری رخ داد  ،اعراب و مرتدين که بعدا به
اسالم رو آوردند در عهد خليفه اول و دوم اجازه اشتراک را در امور سياسی
و نظامی نداشتند  .اعراب عبارت از قبائل بدوی و صحرا نشين بودند که
بخاطر جهل شان زعمای دولت اسالمی نمی توانستند آنها را در نظام اداری
وسياسی دولت شريک سازندو مرتدين بسبب ارتداد و جنگهای شان با
دولت مرکزی از حقوق سياسی و حتی خدمت در صف مجاهدين در زمان
حضرت ابوبکر و عمر محروم شدند و هر دو خليفه حاضر نشدند از اعراب و
مرتدين در فتوحات اسالمی استفاده نمانيد  .اين وضعيت در عهد حضرت
عثمان تغير کرد و خليفه اعراب و مرتدين را در دولت و حکومت خود دخيل
ساخت و اکثر اعراب و مرتدين داخل قوای نظامی شدند و تا زمانيکه
فتوحات ادامه داشت اعراب و مرتدين مشکالتی را برای دولت اسالمی
نداشتند ليکن بعد توقف فتوحات اين دو طبقه نقش مهم سياسی را در
جامعه جديد بازی کردند و از دولت امتيازات مادی و سياسی را مطالبه
کردند و چون به هدف خود نرسيدند با مخالفين دولت يکجا شدند و در تغير
نظام سياسی دولت اسالمی نقش فعال را بازی کردند .
 .5نسل جديد و طبقۀ جديد در جامعه اسالمی ظهور کرد  .نسل جديدبا نسل
قديم که متشکل از صحابه بود از ناحيه تقوی و فکر تفاوت کلی داشت .
نسل جديددارای صفاتی بودند که از صفات صحابه تفاوت می کرد و می
خواستند باساس عصر زندگی داشته باشند  .اين عبارت باين معنی
نبايدتعبير شودکه تابعين مردم تا تقوی و دانشمند نبودند .تابعين و تبع
تابعين و بطور عموم سه قرن اول اسالمی از بهترين قرن ها در تاريخ اسالم
است  .تابعين و تبع تابعين با تمام تقوی و علم که داشتند به مقام صحابه
نمی رسيدند و از جانب ديگر عصر تابعين غير عصر صحابه بود .
 .6از نظر فکری و عقلی بين عصر صحابه و تابعين و يا بين سی سال اول اسالم
و بعد از آن تفاوت بود  .فکر جديد و مفهوم جديد يا برداشت جديد از
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زندگی در نتيجۀ نزديکی مسلمانان عرب با ثقافت فارسی و هندی و رومانی
مسلمانان را بخود مشغول ساخت  .عصر راشدين  ،عصری بود که بجز از
قرآن و سنت ديگر علوم أهميت زياد نداشت و مسلمانان تنها در دو منبع
اصيل قرآن و سنت فکر می کردند و قرآن کريم وسنت نبوی صلی اهلل عليه و
سلم اساس فکری و ايدولوژی عصر صحابه را می ساخت .
عصر راشدين بشهادت تاريخ عصر طالئی نه تنها در اسالم بود بلکه عصر
طالئی در زمان خود نيز به حساب می آمد  .خلفای راشدين اساس حکومت شان
را شورا  ،تطبيق عدالت اجتماعی  ،مساوات بين افراد جامعه زن ومرد عرب و
غير عرب و مبارزه عليه طاغوت يعنی ديکتاتوری و استبداد سياسی  ،توزيع
سرمايه بين افراد جامعه  ،زهد وتقوی و عدم ميراثی بودن حکومت و عدم
تفاوت و جدائی بين رعيت و زمامداران سياسی می ساخت  .حکومت راشدين
با تمام صفاتی که ذکر شد در زمانی بود که ديکتاتوری و استبداد سياسی مردم
آسيا و اروپا را بشدت صدمه می زد و امپراطوری روم و فارس به عدالت
اجتماعی و آزادی های فکری وسياسی و اشتراک مردم در نظام سياسی ايمان
نداشتند  .ميتوان گفت عصر خلفای راشدين  ،عصری بود که قبل از زمان خود
بود و در تاريخ دينی و سياسی جهان بشريت نمونه ای از عصر راشدين را نمی
توان سراغ کرد و يافت و عصر راشدين در تاريخ اجتماعی و سياسی تکرار
نخواهد شد .
تغيراتی که در ساحۀ فکری و اجتماعی و اقتصادی در جامعه پيش آمد انقالب
اجتماعی را آماده ساخت  .طرفداران نظام راشدين و گروهی که از نظام شورا در
دولت حمايت می کردند بشدت عليه حکم فردی مقاومت کردند و جنگ ( الجمل
) مبارزه بين طرفداران نظام سياسی و فکری راشدين و مخالفين آن بود .
مسلمانان کوشش کردند تا حرکت جامعه را به عصر راشدين بر گردانند  .جنگ
(صفين ) أهميت شام را در دولت و جهان اسالم به اثبات رسانيد و زعامت جديد
در شام انظار امت را بطرف خود جذب نمود و شام بديل مدينه شناخته شد .
طرفداران حکم راشدين در جنگ جمل و صفين سعی نمودند تا نظام سياسی
عصر خلفای راشدين را حفظ کنند و از نظام شورا و با اصطالح امروز
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ديموکراسی بشدت دفاع کردند ليکن عقرب ساعت بشدت در حرکت بود و
اخيرا امام حسن بن علی رضی اهلل عنهما بواقعيت های سياسی و تغيراتی که در
جامعه رخ داده بود تسليم و واقعيت های عينی را پذيرفت و به نظام جديد تسليم
و بقيادت معاويه اعتراف کرد  .معاويه رضی اهلل عنه از عصر جديد نمايندگی
می کرد و موفق شد نظام دولت عصری جديد را پايه گذاری نمايد  .سال چهل
هجری در تاريخ اسالم بنام ( عام الجماعة ) سال جماعت ياد می شود باين معنی
که مسلمانان با هم اتفاق نمودند و به خالفت معاويه بيعت نمودند و شام را
بصفت دار الخالفه شناختند و از جانب ديگر سال چهل هجری سال تأسيس
دولت عصری با تمام معانی آن است در اين سال مؤسسات دولتی ساخته شد .
علمای سياست و اجتماع معاويه رضی اهلل عنه را مؤسس اول دولت اسالمی می
دانند و عقيده برين دارند که تمام ارگانهای دولتی در عصر او بناء گرديد و
مسلمانان صاحب ادارات منظم دولتی شدند .
از تجربه های سياسی و اجتماعی و اقتصادی عصر نبوت و عصر خلفای
راشدين باين نتيجه می رسيم که اسالم فقط يک دين نبوده بلکه يک نظام شامل
و کامل برای زندگی انسانها و خصوصا مسلمانان ميباشد و همچنان دانسته می
شودکه اسالم يک نظام شامل و کامل و غير قابل تجزيه و جدائی بين عناصر آن
ميباشد باين معنی که نميتوان بين عبادات و معامالت و نظام سياسی و
اجتماعی و نظامی و اقتصادی در نظام اسالمی جدائی را قبول کرد زيرا هر رکن
از ارکان اسالم که تعطيل شود سائر ارکان آن معطل و از کار باز می ماند  .بعضی
کوشش دارند تا اسالم را به اسالمهای متفاوت مثل اسالم سياسی  ،اسالم
معتدل  ،اسالم افراطی تقسيم نمايند اما اسالم بصفت يک دين آسمانی و آخرين
اديان سماوی اين تقسيمات را قبول ندارد و مسلمانان فقط به يک دين عقيده و
ايمان دارند که اسالم است و اسالم چنانکه گفته شد غير قابل تبديل و تغير و
تجزيه است و تجزيه و تقسيم اسالم در حقيقت محو و نابودی اسالم ميباشد .
تجربه های سياسی و اجتماعی و اقتصادی عصر خلفای راشدين در وقت و زمان
خود بهترين تجربه های بود که انسانها آنرا در زندگی خود عملی نمودند و
خلفای راشدين هر کدام درعصر خود تجربه های جديد را امتحان نمودند و به
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عبارت و اصطالح اسالمی آن در بسا موارد که متعلق به نظام سياسی و تشکيل
ارگان های دولتی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و روابط خارجی بود از اجتهاد
کار گرفتند  .تجربه های عصر خلفای راشدين در بسيار موارد تجربه های انسانی
بود و ارتباط به وحی نداشت لذا در اين تجربه ها نواقص و کمبودی ها را نيز
ميتوان يافت و اين عيب نيست بلکه يک حقيقت انسانی است و همه انسانها در
طول تاريخ بشری اين تجربه ها را با نقاط مثبت و منفی آن تجربۀ عملی نموده اند
و انسانهای بعد از ايشان يا نظام های بعد از ايشان از تجربه های مفيد و مثبت
گذشته گان استفاده برده اند .
تجربه های عصر خلفای راشدين را ميتوان به نقاط ذيل تقسيم کرد :
 .1تکميل اساسات اوليه دولت اسالمی  :در عصر نبوت جزيره العرب وحدت
اجتماعی وسياسی واقتصادی را يافت و برای اولين بار در تاريخ عرب ،
باشندگان جزيره العرب با هم متحد و متفق شدند و جنگهای داخلی به صلح
و عداوت ها به برادری و تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی به برابری و ظلم به
عدالت مبدل گرديد و در نهايت عرب به يک قوۀ جديد و متحد با صفات
عالی اخالقی و وحدت فکری و عقيده وی در نظام جهانی شناخته شدند .
در عهد خلفای راشدين اساسات اوليه دولت به مقارنه با عصر نبوت تقويت
بيشتر يافت و مساحت جغرافيوی دولت اسالمی بيشتر گرديد  .در اين
عصر دو امپراطوری بزرگ وقت ( فارس و روم) شکست يافت وعراق و شام
و مصر از تسلط و اشغال دو امپراطوری آزاد گرديدند  .تا نهايت عصر
خلفای راشدين عقيده اسالمی و نظام سياسی واجتماعی و اقتصادی
اسالم در قلمرو امپراطوری فارسی تطبيق و مسلمانان به دروازه های چين
رسيدند  .تنطيم سياسی جديد در جهان آنروز با روش ديموکراسی واقعی و
عدالت اجتماعی و آزادی فکری و عقيدوی و بر داشتن طبقات اجتماعی
جايگزين نظامهای ديکتاتوری و فردی روم و فارس شد .تنظيم سياسی
جديد خصوصيات خاص را بخود داشت بطور مثال:
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در رأس دولت خليفه بود که به آزادی مطلق مردم و دادن رأی اعتماد که بنام
( بيعت ) ياد ميشد انتخاب و خليفه در نظام سياسی جديد فوق مردم نبود
بلکه برای خدمت مردم بود و شخص خليفه بايد کفايت و درايت و علم و
عدالت را ميداشت و در نظام جديد خليفه سلطۀ دينی و سياسی را بدست
داشت  .در نظام جديد و يا درتجربه ای جديد خليفه يکی از افراد عادی ملت
حساب ميشد و هر عملی را که انجام ميداد بايدمشوره أهل شورا را
ميگرفت  .درنظام جديدمنصب وزارت يا اسم وزير و کابينه نبود ليکن
مسلمانان معنی و هدف از کلمۀ وزير را از قرآن آموخته بودند و ميدانستند
که لقب وزير و مسئوليات او در نظام سياسی چه است ( و اجعل لی وزيرا من
أهلی * هرون أخی ) « طه  . ) 30 – 29 :و برای من دستياری از کسانم قرار ده
* هارون برادرم را  .بعضی از صحابه بدون ذکر لقب وزير  ،بصفت وزير
اجرای وظيفه ميکردند  .خليفه از بيت المال مسلمين معاش دريافت می
کرد .



تنظيم اداری  :در عصر خلفای راشدين بعضی ادارات دولتی تأسيس و به
کار آغاز نمود مثل :



ديوان الجند  :به اصطالح امروز وزارت دفاع  .در نظام عسکری هر عسکر
از ديوان الجندمعاش داشت و همچنان معاش تقاعدی نيز دريافت می کرد .



ديوان الخراج  « :بيت المال » ديوان الخراج باصطالح امروز بنام وزارت
ماليه است  .از وظيفه ای اين ديوان جمع ماليه و زکات و صدقات و تنظيم
مصرف آن باساس قانون در دولت بود .



القضاء يعنی رياست عالی قضاء .



البريد  :يعنی وزارت پست  ،از وظيفه اين وزارت خدمات پستی و
مواصالت يا حمل و نقل و مراقبت سرکها بود .



الحسبة  :رئيس اين مؤسسه بنام المحتسب ياد ميشد  .وظيفه اين مؤسسه
امر به معروف و نهی ازمنکر ،تنظيم نرخ و اسعار مواد غذائی و قيمت ها در
بازار  ،مراقبت اداب عمومی در بازار و اماکن عامه مثل مساجد و پارکها
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و مدارس و غيره  ،رفق با حيوانات يعنی عدم ظلم بر حيوانات  ،مراقبت
وزن در داد و ستد  ،مراقبت اداء نماز و غيره مسائلی که متعلق به امکان
عامه بود .


الشرطة  :قوای امنيتی  ،محافظت اموال و سرمايه های مردم  ،نظام مراقبت
خانه ها و بازار ها در شب و حمايت سرمايه های مردم از غارت  .اين مؤسسه
در عصر حضرت عمر تأسيس و در عهد امام علی تکميل شد و امام علی کرم
اهلل وجهه رئيس اين مؤسسه را بنام ( صاحب الشرطة ) ياد نمود .



تقسم دولت به واليات متعدد و در رأس هر واليت يکنفر بنام والی .

در عصر صحابه نظام سياسی و اداری و مالی و قضائی دولت اسالمی البته
حسب ضروريات و احتياجات آنوقت تکميل شد و دولت اسالمی بصفت يک
دولت عظيم و قوی با مرکزيت عالی در بين ممالک و نظامهای سياسی روی کار
آمد و جهانيان به نظر احترام و تقدير به آن نگاه ميکردند و از جانب ديگر دولت
اسالمی در عهد خلفای راشدين بصفت دولت و نظام عالی از عدالت و از حقوق
مدنی وسياسی مردم و از آزدای های فردی حمايت می نمود و با حفظ آزادی
های اجتماعی در بين مرد در شرق و غرب شهرت داشت و جنبش های آزادی
خواه در نقاط مختلف جهان خصوصا در امپراطوری روم و فارس پشتبانی
سياسی دولت اسالمی را می خواستند و اسالم و دولت اسالمی را حمايت کننده
آزادی های می دانستند .
 .2مدنيت اسالم ( الحضاره االسالمية )  :عصر خلفای راشدين تکميل و
معرفی و تطبيق مدنيت اسالمی در جهان بود  .مدينت اسالمی در عهد
خلفای راشدين با اينکه منبع و اساس آن قرآن و سنت بود ليکن نقش و
تجارب انسان را نيز ناديده نگرفته بود و خلفای راشدين و صحابه ای کرام
اشخاص متمدن نيز بودند  .يکی از مهترين نقش صحابه در نشر مدنيت و
فرهنگ را ميتوان در مدنی بودن دولت اسالمی مالحظه کرد  .صحابه نظام
سياسی و دولت را به صورت کل مدنی می دانستند  .يکی از بزرگترين
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خدمتی که صحابه و بعد از ايشان نمودند نشر فرهنگ و مدنيت در جهان
بشری بود .
تجربه های سياسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی و فرهنگی و ثقافتی اسالم
در عصر صحابه يکی از تجربه های خوب برای مسلمانان ميباشد  .مهترين عنصر
در اين تجربه ها آزادی فکری است و صحابه به آزادی فکری نه تنها ايمان داشتند
بلکه عليه استبداد فکری و دينی مبازره نمودند و نظامهای استبدادی را
سرنگون ساختند  .از نظر صحابه و خصوصا خلفای راشدين استبداد سياسی
يکی از عالمات مهم و برازندۀ قيامت است لذا با قوت عليه استبداد فکری
وسياسی و استثمار اقتصادی قيام نمودند و در بسا موارد برای از بين بردن ظلم
و ستم و استبداد از فشار نظامی نيز کار گرفتند .
تجربه های عصر خلفای راشدين ممکن است در اين مرحله از حيات سياسی و
اجتماعی مسلمانان معاصر کار آمد نباشد بدين لحاظ علمای اسالم مسلمانان
را مجبور و مکلف به تطبيق نصی اين تجربه ها نمی کنند ليکن چيزی که در
فرهنگ سياسی اسالم أهميت دارد اينستکه نبايد تجربه های جديد را
مسلمانان معاصر از اصل و اصالت دين جدا تجربه نمايند زيرا دين تهداب
مدنيت اسالم را می سازد .
در نهايت اميد است اين بحث متواضع و با داشتن اخطا و نارسائی های زياد
مورد توجه محققن جوان افغانستان واقع شود و جوانان عصر جديد آنچه در اين
تحقيق نا مکمل و ناقص است آنرا تکميل و تصحيح نمايند و همچنان اميد است
روش جديد تحقيق از عصر اول اسالمی باشد و ترس و خوف مسلمانان برای
تحقيق عصر اول اسالمی برداشته شود و در روشنی حقائق تاريخی با صراحت
محققين جوان قادر به تحقيق شوند .
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قرآن کریم
ابن کثير  ،تفسير قرآن کريم .
سيد قطب  ،فی ظالل القرآن ،عربی
سيد قطب  ،درسايه های قرآن  ،ترجمه محمد راشد سلجوقی .
تنزيل  ،تفسير قرآن کريم به زبان فارسی tanzil.net ،
داکتر عبدالستار سيرت  ،ترجمه معانی و تفسير مختصر ده جزء اول
تفسير المنير
تفسير المنار
القرآن الکريم و ترجمه معانيه إلی اللغة الفارسية .
تفسير الرازی

احادیث
صحيح البخاری  ،ترجمه استاد عبدالعلی نور احراری  ،مختصر صحيح
البخاری  ،ترجمه عبدالرحيم فيروز  ،صحيح مسلم  ،مسند امام احمد  ،لؤلؤ و
مرجان در احاديث متفق عليه شيخان ( صحيح امام بخاری و صحيح امام مسلم )
ترجمه محمد حنيف ( حنيف ) بلخی .

کتب
دکتور احمد غراب  ،رؤية إسالمية لالستشراق .
دکتور عبدالقادر طاش  ،صورة اإلسالم فی اإلعالم الغربی .
دکتور عبدالقادر طاش  ،امريکا و اإلسالم ــ تعايش أم تصادم ــ .
عبدالرحمن معال اللويحی  ،مشکلة الغلو فی الدين فی العصر الحاضر.
دکتور يوسف القرضاوی  ،المبشرات بانتصار اإلسالم .
دکتور يوسف القرضاوی  ،الحل اإلسالمی فريضة و ضرورة .
دکتور يوسف القرضاوی  ،بيناتة الحل اإلسالمی .
دکتور يوسف القرضاوی  ،المرجعية العليا فی اإلسالم للقرآن و السنة .
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دکتور يوسف القرضاوی  ،شريعت اإلسالم .
دکتور يوسف القرضاوی  ،اإلسالم و العلمانية ــ وجها لوجه ــ
دکتور يوسف القرضاوی  ،الحلول المستوردة
دکتور يوسف القرضاوی  ،دور القيم و األخالق فی االقتصاد اإلسالمی.
دکتور يوسف القرضاوی  ،بيع المرابحة لالمر بالشراء .
دکتور يوسف القرضاوی  ،فقه الزکاة
دکتور يوسف القرضاوی  ،کيف نتعامل مع السنة النبوية .
دکتور يوسف القرضاوی  ،مشکلة الفقر و کيف عالجها اإلسالم .
دکتور عبدالستار سيرت  ،قضايای مهم سياسی در جهان اسالم .
دکتور ريتشاد ميتشل  ،األخوان المسلمين  ،ترجمه  :دکتور محمود ابو
السعود  ،تعليق  ،استاذ صالح ابو رقيق .
دکتور طه حسين  ،آشوب بزرگ .
دکتور ماجد عرسان الکيالنی  ،اخراج األمة المسلمة .
دکتور ماجد عرسان الکيالنی  ،مقومات الشخصية المسلمة .
دکتور محمد سليم العوا  ،فی النظام السياسی للدولة اإلسالمية
دکتور محمد عبدالمنعم خميس  ،اإلدارة فی اإلسالم .
دکتور صالح الصاوی  ،تهافت العالمانية .
دکتور صالح الصاوی  ،تحکيم الشريعة و صلته بأصل الدين .
دکتور اسرائيل ولفنسون  ،تاريخ اليهود فی بالدالعرب فی الجاهلية وصدر
اإلسالم .
دکتور زين الدين زين  ،نشو ء القومية العربية .
دکتور محمد معروف الدواليبی  ،الدولة و السلطة فی اإلسالم .
دکتور حميداهلل  ،الوثائق السياسية فی العهد النبوی و الخالفة الراشدة .
دکتور عبدالرزاق أحمد السنهوری

 ،فقه الخالفة و تطورها ،

 ، dar.bibalex.org/webpagesاصل اين کتاب بزبان فرانسوی در سال 1926
بطبع رسيده و بعدا آنرا دکتوره ناديه عبدالرزاق السنهوری بزبان عربی ترجمه
نموده و استاد دکتور توفيق الشاوی آنرا مراجعه نموده است و در سال  1993در
قاهره بطبع رسيده است .
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دکتور سليمان محمد الطحاوی  ،الفکر الحضاری لدی عمر بن الخطاب فی
أصول السياسة الحديثة
دکتور يوسف العش  ،الدولة اإلموية
فرج فودة  ،التطرف السياسی الدينی يونية  1978م
فضل غنی مجددی  ،در نظام دولت اسالمی
فضل غنی مجددی  ،مطالعۀ تمهيدی در فقه حنفی و جعفری ـ توافق و تفاوت ــ .
فضل غنی مجددی  ،مطالعۀ تمهيدی درسنت و حديث نبوی .
فضل غنی مجددی  ،صلح وآزادی
فضل غنی مجددی  ،خانواده در اسالم .
فضل غنی مجددی  ،بحثهای دينی و فتوا های فقهی .
محمد هاشم المجددی  ،سيرت نبوی صلی اهلل عليه وسلم .
محمد الغزالی  ،السنة النبوية بين أهل الفقه و أهل الحديث .
محمد الغزالی  ،فقه السيرة .
محمد الغزالی  ،جهاد الدعوة بين عجز الداخل و کيد الخارج .
محمد الغزالی  ،اإلسالم و االستبداد السياسی .
محمد الغزالی  ،کيف نفهم اإلسالم .
محمد عابد الجابری  ،السياسة للتجربة التاريخية لألمة .
مازن المطباقی  ،من آفاق االستشراق األمريکی المعاصر .
محمد جمال طحان  ،طبائع االستبداد و قابليات االستعباد
محمد متولی الشعراوی  ،الحالل و الحرام .
محمد قطب  ،مذاهب فکرية معاصرة .
محمد ابو زهرة  ،محاضرات فی النصرانية .
محمد ابو زهرة  ،معالم تاريخ اإلنسانية .
محمد ابو زهرة  ،تاريخ المذاهب اإلسالمية
محمد نادر ايوبی کندهاری  ،اقتصادی نظريات
محمد أمين  ،نشاة الدولة اإلسالمية .
مناع خليل قطان  ،تاريخ التشريع اإلسالمی .
محمد حسين الخضر  ،الحرية فی اإلسالم .
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محمد حامد الغزالی  ،إحياء علوم الدين
محمد الخضر  ،الدولة األموية .
محمد الخضر  ،محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية .
الذهبی  ،تاريخ االسالم .
ابن حبيب  ،المحبر .
عبدالقادر عودة  ،اإلسالم و أوضاعنا السياسية .
عبدالقادر عودة  ،التشريع الجنائی إلسالمی .
سيد ابو الحسن علی حسنی ندوی  ،تفسير سياسی اسالم  ،ترجمه عبدالقاد
دهقان .
ابو الحسن علی الحسينی الندوی  ،السيرة النبوية .
حسن الهضيبی  ،دعاة ال قضاة .
فريدون سپری  ،پژوهشی در باره ای امامان اهل سنت  ،انتشارات کردستان .
ابن القيم  ،مدارج السالکين .
رفعت سيد احمد  ،رسالة اإليمان .
علی جريشة  ،دالئل النبوة و معجرات الرسول ،
علی جريشة  ،االتجاهات الفکرية المعاصرة
خالد محمد خالد  ،الدولة فی اإلسالم .
نهج البالغه  ،ترجمه  :داکتر اسد اهلل مبشری .
ابن االثير  ،الکامل فی التاريخ .
ابن عبدربه  ،العقد الفريد .
سعيد حوی  ،اسالم شناسی  ،ترجمه  :فضل من اهلل فضلی
جوستاف لوبون  ،حضارة العرب  ،ترجمه  :عادل زعيتر .
عبدالرحمن بن خلدون  ،مقدمۀ ابن خلدون  ،ترجمه  :محمد پروين گنابادی .
سيرة ابن هشام
عبداهلل بن الشيخ المحفوظ بن بيه  ،حوار عن بعد حول حقوق اإلنسان فی
اإلسالم .
حمزة ابراهيم فودة  ،العالقة اإلنسانية فی القرآن الکريم .
عبداهلل المصلح و دکتور صالح الصاوی  ،دراسات فی فقه المعامالت المالية .
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عفيف عبدالفتاح طياره  ،روح الدين اإلسالمی .
عباس محمود العقاد  ،حقائق اسالم و اراجيف دشمنانش  ،ترجمه پوهاند غالم
صفدر پنجشيری .
حمزة ابراهيم فودة  ،العالقات اإلنسانية فی القرآن الکريم .
صفی الرحمن المبارکفوری  ،الرحيق المختوم .
سعيد حوی  ،الرسول .
الشيخ منصور محمد محمد عويس  ،الرسول صلی اهلل عليه وسلم و الحرب
النفسية .
نسرين ابوبکر گروس  ،قدمهای آشتی و مسئوليت ما افغانها .
المواردی  ،ابو الحسن بن محمد  ،األحکام السطانية .
ابن تيميه  ،منهاج السنة البنوية .
امام حافظ جالل الدين عبدالرحمن بن ابی بکر السيوطی  ،تاريخ الخلفاء
أمين سعيد  ،نشأة الدولة اإلسالمية .
النووی  ،تهذيب االسماء و اللغات .
خالد محمد خالد  ،خلفاء الرسول .
عبدالعال عطوه  ،فقه اسالمی در تقنين امروزی  ،ترجمه دکتور عبدالستار
سيرت .
مصطفی أحمد الزرقا  ،المدخل الفقهی العام .
سيد عبدالرحيم خطيب  ،شيخين  ،ابوبکر و عمر .
الطبری  ،تاريخ الرسل و الملوک .
ابن حجر  ،تهذيب التهذيب
الذهبی  ،تاريخ اسالم
ابن نديم  ،فهرست
ابن عساکر  ،تاريخ دمشق
البالذری  ،انساب و االنجاب .
داکر عبدالحسين زرين کوب  ،بامداد اسالم .
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