
 (12)بخش  اصول حاکم بر روابط بین داراالسالم با دارالکفر

اسالم و دین متقابل روابط »در این زمینه ی مشخص به صورت مفصل در جلد دوم و سوم کتاب 

 صحبت شده و در اینجا به صورت مختصر به این اصول اشاره می کنیم . ان شاء هللا.« سکوالریسم

در داخل حکومتهای موجود در داراالسالم و دارالکفر نهادهائی وجود دارند که ساخته ی ذهن بشر و ثمره 

ی تجربیات و علم مادی انسان هستند و این نهادها نیز معموالً جهت تسهیل مناسبتهای اجتماعی و تحکیم 

 اند.  قوانین و پیاده کردن اهدافی که برای آن ساخته شده اند رو به تکامل بوده

به عنوان مثال در مسائل اقتصادی نهاد دیوان به عنوان یک ابزار توسط ایرانیها ساخته می شود و توسط 

عمر بن خطاب رضی هللا عنه پذیرفته شده و ضمن رفع معایب آن تکامل داده می شود و به همین ترتیب 

 اضر رسیده است . این نهاد اقتصادی تغییر و تحوالت زیادی را به خود دیده تا به زمان ح

، نظامی، آموزشی، رفاهی، خدماتی، بهداشتی، امنیتی، قضائی، صنعتیدر این صورت این نهادهای 

شهرسازی، تبلیغی، کشاورزی، تجاری و... داخل حکومتی را به راحتی می توان همچون تمام ابزارهای 

اشت، دارند این آثار نامطلوب را برد دیگر دستکاری کرد، و متناسب با قوانین شریعت هللا اگر آثار نامطلوبی

چیزهائی را اضافه کنیم که ما را به آثار و اهداف مورد  هاو اگر خواهان آثار بهتری هستیم می توانیم به آن

نظر شریعت هللا برساند؛ البته در تمام کشورها اصالحات قوانین نهادها انجام می گیرد و استفاده از تجربیات 

 کشورهائی که این مدلها را به کار گرفته اند بسیار ارزشمند است.

غییر ت و هر وسیله ای که توسط بشر ساخته می شوند در حال در این صورت این نهادها مثل اسلحه یا ماشین

تکامل هستند، و می توانند در اختیار یک تفکر و عقیده قرار گیرند، و این عقیده و فکر همچون یک ابزار  و 

 از آنها استفاده می کند. 

و اینهمه نهادهای  بوده« قانون شریعت هللا»و مجری « داراالسالم»حاال این حکومت اسالمی که نماینده ی 

جای داده است خود آن هم قالبهای مختلفی دارد. یعنی ممکن است حکومتی شمختلف را در درون خود 

ةِ »شورائی  اجِ النُّبُوَّ  عالاى ِمْنها
فاةٌ ستند، ه« بدعت»است یا ملوکیتهائی غیر از این که « سنت»باشد که «  ِخالا

 ،«مشروطه»ان اموی و عباسی و عثمانی و... یا ملوکیت ، و ... شاه«استبدادی»، «موروثی»ملوکیت  مثل

اریستوکراسی و الیگارشی طبقاتی مثل آنچه که بر حکومتهای دموکرات لیبرال و سوسیالیست و کمونیست 



فئودالیسم و دهها قالب حکومتی دیگر ، فدرالیسم، کنفدرالیسم، 12انواع جمهوری هایا مثل کنونی حاکم است، 

یا جمهوری فدرال آلمان  جمهوری فرانسهمثال در داخل : مختلفی را در درون آنها ریخت. که می توان عقاید 

سکوالریسم از نوع لیبرال آن ریخته شده یا در داخل جمهوری خلق چین یا جمهوری خلق کره ی شمالی 

 نوع سکوالریسم از نوع سوسیالیستی و چپ آن ریخته شده و یا در داخل جمهوری اسالمی ایران اسالم از

پس مهم قالب و لیوان نیست بلکه مهم این است  تشیع و در امور محلی سایر مذاهب اسالمی ریخته شده است.

 چه چیزی در داخل آن ریخته شده است.

ه و منسجمی است که یکی از این قالبها را برای خودش قدرت سازمان یافت« حکومت»در این صورت 

تلفی مخی عقایدش را نیز در این قالبها ریخته است و با این نهادهاانتخاب کرده و قوانین خاص متناسب با 

که در اختیار دارد هم تدبیر می کند و سیاستها و راهبردها را مشخص می کند و هم به رفتارهای اجتماعی 

 جهت می دهد و بر این رفتارها نظارت می کند و مطابق با قوانین حاکم بر جامعه امر و نهی می کند. 

ه ک ماهیت تمام حکوتها هم مبتنی بر اطاعت و فرمانبرداری استخیلی مهم و اساسی این است که نکته ی 

معنی و مفهوم سوم دین است بعد از قدرت حکومتی و قانون و برنامه. حاال اگر مردم از قوانین اطاعت 

نها را با زور نکردند حکومت با قدرت حکومتی و نظامی که در اختیار دارد مردم را مجازات می کند و آ

اسلحه مجبور می کند که در مسیری که قانون اساسی جامعه تعیین کرده حرکت کنند. اینهم معنی و مفهوم 

 چهارم دین که مجازات کردن و پاداش دادن است. 

از کانال حکومت و نهادهای اجتهاد پذیر و متغییری که در اختیار در داراالسالم این حاکمیت دولت اسالمی 

 کارکرد اساسی در جامعه دارد: 3ی توانند خود را متناسب با نیازها و زمان و مکان تطبیق دهند،دارد و م

ُهْم ِمْن ُجوع     -1 ْطعاما
)از بین بردن گرسنگی و تامین رفاه اقتصادی  داراالسالم( . این کارکرد ثابت  أا

اینکه چه سیستمی اما  که معموالً رسیدن به آن حالت تدریجی دارد، اقتصادی دولت اسالمی است

می تواند این اساس را پیاده کند متغیر است و نمی « نیازهای روز»و « وضع موجود» متناسب با

کرد. در اینجا مثالً می توان  جا توصیه و همه همیشه توان شکل و قالب و ساختار واحدی را برای

سه کرد اما از جهت محتوایی سیستمها و روشهای اقتصادی را با هم مقایقالب مثل قالبهای حکومتی، 
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اهداف قوانین حاکم بر جامعه و نه. زیرا محتوائی که در این سیستمها ریخته می شود جدای از 

 حاکمیتها نیست. 

ْوف   -2 ناُهْم ِمْن خا آما )از بین بردن ترس و تامین امنیت اعضای داراالسالم( این هم کارکرد ثابت امنیتی وا

و « وضع موجود»اما اینکه در البی خودش را نشان می دهد، که به صورت انقدولت اسالمی است 

چگونه و با چه ابزارهائی می توان امنیت داراالسالم را در شکل کالن « نیازهای روز»بر اساس 

 و فردی آن تامین کرد متغییر و انعطاف پذیر است. 

بَّ هاذاا اْلباْیِت  -3 عضای برای ا «عبادت هللا تعالی»الً آزاد )فراهم کردن و تسهیل زمینه های کامفاْلیاْعبُدُوا را

 داراالسالم(

ُهْم ِمْن ُجوع  »  ْطعاما
ْوف  «» أا ناُهْم ِمْن خا آما اهداف میان مدتی جهت بسترسازی و هدایتگری در داراالسالم « وا

. عبادت هم یعنی هر چیز درونی یا ظاهری که  تعالی در تمام ابعاد عبادت استبرای عبادت آزادانه ی هللا

هللا تعالی به آن راضی باشد مثل عبادتهای اعتقادی ]ایمان به هللا و مالئکه و کتابهای قبلی و قرآن و قانون 

، ترس، والء، بغض، کینه و...[، -بیم و امید –شریعت هللا و  قیامت و قضا و قدر و...[، قلبی ]خوف و رجاء 

جهاد، روزه، هجرت، ... [ ، بدنی]نماز، کردعوت، امر به معروف و نهی از من زبانی]دعا، دعوت، تسبیح و

بَّ هاذاا اْلباْیتِ ».. [، مالی]زکات، انفاق و...[( . در اینجا تطبیق حدود هللا تعالی و ،کار، حج هدف  «فاْلیاْعبُدُوا را

و غائی حاکمیت در داراالسالم است و مسائل اقتصادی و امنیتی ابزارهائی جهت رسیدن به این بلند مدت 

نسا إاِلَّ ِلیاْعبُدُوِن  : نهائی در دنیا هستند که هدف خلقت انسان و جن هم هستهدف  اْْلِ لاْقُت اْلِجنَّ وا ا خا ما وا

 ام .من جنها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده( 56)ذاریات/

ا ه است بداراالسالم و دولت اسالمی که از چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حكومت و حاكمیت، تركیب یافت

اساس و زیر ساختهای مشخص، و بخصوص با هدف دراز مدت و غائی آن از دارالکفرها جدا می  3این 

 شود. 

نکته ای که الزم است به آن شاره شود تفاوت بین دولت و حکومت است. حکومت ها ابزار و دستگاه پیاده  

ماشین را دارند که هم متغیر هستند و شبیه پیمانکار یا  جایگاهیکردن کارکردها و اصول دولتها هستند و 

 هم دارای عمر محدود هستند، اما دولت ها ثابت و دارای سابقه و عمر طوالنی هستند. 



« متحکو»مثالً برای توصیف دستگاه اداری ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب و عثمان بن عفان از اصطالح

ا دولت اسالمی هم چنان توسط حکومت علی استفاده می کنیم و نه دولت. حکومت این بزرگواران رفت؛ ام

 بن ابی طالب و حسن بن علی به حیات خودش ادامه داد.  

این حاکمیت دولت داراالسالم نیز که توسط حکومتهای متغییر و نهادهای انعطاف پذیر آن در زمین واقع 

 پیاده می شود دارای دو جنبه ی داخلی و خارجی است: 

حاکمیت داخلی: یعنی در درون داراالسالم منبع قدرت انسانی دیگری باالتر از دولت اسالمی وجود  -

ندارد و اعضای داراالسالم نمی توانند علیه دولت اسالمی خود به هیچ منبع اقتدار انسانی دیگری 

 شکایت کنند. 

مردمان داراالسالم است  حاکمیت خارجی یا استقالل هم: به این معناست که دولت اسالمی نماینده ی -

و می تواند در عرصه ی بین المللی از سوی مردمان ساکن در داراالسالم سخنی بگوید یا عملی را 

 انجام دهد. 

ه یا فن ادار اولین اصطالحی که در حاکمیت خارجی و روابط بین الملل با آن برخورد می کنیم دیپلماسی

که ناظر بر روابط خارجی است و این دیپلماسی در  3سیاست خارجی و یا تنظیم سیاستهای خارجی است

 هدف کلی را دنبال می کند:  3داراالسالم 

 حفظ داراالسالم و کیان اسالمی   -1

 حفظ منافع دار السالم  -2

 و آزاد سازی سرزمینهای تحت اشغال کفار تغییر موازنه به سمت منافع مسلمین -3

 یپلماسی و سیاست خارجی مسلمین حاکم هستندهدف مهم خارجی اصولی بر هنر د 3جهت رسیدن به این 

 گاه مجریان داراالسالم را به مذاکره و تفاهم و صلح نزدیک می کنند و گاه به جنگ مسلحانه. این اصول که 

و در « موضوعی»با آنکه به صورت موردی می توان به آیات و احادیث زیادی اشاره کرد اما به صورت 

اصل  7وط کلي دیپلماسي و رفتار سیاست خارجی در اسالم را در یک جمع بندی می توان اصول و خط

 کلی بیان کرد:  

 اصل توحید و دعوت  -1
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 هللااصل حاکمیت قانون شریعت  -2

 اصل رعایت احترام متقابل و نزاکت بین المللي -3

 اصل رفتار متقابل -4

 قراردادها و پیمان ها بهاصل وفاي به عهد و احترام  -5

  اسالمياصل نفي سیبل و عزت و سیادت  -6

 اصل تامین امنیت  -7

 توحید و دعوتو استراتژی اصل 

در روابط خارجی اسالم و سیرۀ رسول خاتم صلی هللا علیه وسلم اصل دعوت با محوریت توحید یکی از 

مورد تأکید و زیر بنائی و یکی از استراتژی های اساسی منهج اسالمی و یکی از مبانی روابط اساسی اصول 

یعنی درخواست پذیرش اسالم از غیر « دعوت»خارجی داراالسالم و دولت و حکومت اسالمی است . 

 مسلمان. 

 هللا تعالی به عنوان یک امر وجوبی امر می کند:

ب ِكا بِالْ   - بِیِل را ساناِة اْدُع إِلاى سا ْوِعظاِة اْلحا اْلما ِة وا مردمان را با سخنان استوار و بجا و حکیمانه و ِحْكما

تِي ِهيا أاْحساُن مستدال نه و آگاهانه و پندهای  نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان،
اِدْلُهْم بِالَّ جا  ووا

بَّكا ؛ با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو و مجادله کن لَّ عاْن سابِیِلِه  إِنَّ را ْن ضا ُهوا أاْعلاُم بِما

تر به حال گمان پروردگارت آگاه) ای پیغمبر ! ( چرا که بی(  125) نحل/  ُهوا أاْعلاُم بِاْلُمْهتاِدینا وا 

تر به حال کسانی است که رهنمود و شوند و آگاهکسانی است که از راه او منحرف و گمراه می

 گردند .راهیاب می

ِن اتَّباعانِي  - ما ة  أاناا وا ِ عالاى باِصیرا بِیِلي أاْدُعو إِلاى َّللاَّ بگو : این راه من است كه من )مردمان را( قُْل هاِذِه سا

ِ باشند(، خوانم و پیروان من هم )چنین ميبا آگاهي و بینش و بصیرت به سوي خدا مي انا َّللاَّ ُسْبحا  وا

ا أاناا ِمنا اْلُمْشِرِكینا  ما ه ميپاک و ( و خدا را 108ف/  )یوس وا سکوالریستها ي دانم، و من از زمرهمنز 

 باشم.نمي (مشركان)یا به زبان عربی = 



ا أُِمْرتا  - اْستاِقْم كاما تو نیز مردمان را به سوی آن )اسالم دعوت کن( و آن گونه که به تو فاِلذاِلكا فااْدُع وا

ُهْم ه باش فرمان داده شده است ایستادگی کن و استقامت داشت اءا الا تاتَّبِْع أاْهوا و از  4( 15)شوری/  وا

 خواستها و هوسهای ایشان پیروی مکن.

ِل اْغُزوا باْسِم هللا في سابی »بر این اساس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به فرماندهان خود سفارش می کرد

ْن كافارا بِاهلل، هللا کفر ه ب )با رد آخرین شریعتش( بجنگید و با کسانی کهبه نام خدا در راه خدا  «هللا، قااتِلُوا ما

اْدُعُهْم إِلاى اِْلْسالاِم فاإِْن  ابتدا:... در ادامه ی حدیث آمده است بعد از روبرو شدن با دشمنان بجنگید، کرده اند 

ُكفَّ عاْنُهْم  ابُوكا فااْقباْل ِمْنُهْم وا أاجا
.  اگر  به  تو  پاسخ  مثبت  دادند  خوانآنـان  را  بــه  پذیرش  اسالم  فرا   5

 از  ایشان  بپذیر  و  دست  از  ایشـان  بـدار.

پیامبر مرا به یمن فرستاد و فرمود: یا علی با »نقل شده که فرمود: علی بن ابی طالب رضی هللا عنه هماز 

 6«.هیچ کس جنگ مکن، مگر این که اول او را به اسالم دعوت کرده باشی

ارائه می دهد از کجا شروع می را به عنوان استراتژی « دعوت» سول هللا صلی هللا علیه وسلمزمانی که ر

لم. صلی هللا علیه وس«محمد رسول هللا»از کانال آنهم کفر به طاغوت )ال اله( و ایمان به هللا )اال هللا( از کرد؟ 

م دچار اشتباهاتی همثل بچه ای که تازه زبان باز کرده . حاال اگر در این مسیر مسلمین و این یعنی توحید

 شوند به تدریج اصالح می شود. مهم این است که به این شکل شخص وارد دایره ی اسالم و توحید شده است

أُِمْرُت أان أُقاتِلا النَّاسا . را هم با برپای داشتن نماز و دادن زکات در ظاهر نشان می دهد شو این اسالم خود

تَّ  كاةا، فاإِذاحا یُْؤتُوا الزَّ ِ، ویُِقیُموا الصَّالةا، وا ُسوُل َّللاَّ دًا را مَّ دُوا أان ال إِلها إِالَّ َّللاَّ وأانَّ ُمحا ُموا ى یاْشها ، عاصا  فاعالوا ذلكا

 ِ ِ اِْلسالِم، وِحسابُُهْم عالى َّللاَّ ق  الاهم إِالَّ بحا ُهْم وأاْموا اءا مردم بجنگم تا اینکه  به من امر شده است که با 7 ِمن ِي ِدما

ِ  »، و رسالت پیغمبر «ال إِلها إِالَّ َّللاَّ  »شهادت بدهند به وحدانیت خداوند ُسوُل َّللاَّ دًا را مَّ ، و نماز به پا «ُمحا

دارند، و زکات را بپردازند. پس هر گاه چنین کردند، خون و مالشان از ناحیه من محترم و محافظت شده 

بدهند که اسالم، کشته شدن و تصاحب اموالش را حق دانسته باشد)مثالً مرتکب  است. مگر اینکه کاری انجام

 قتل یا دزدی یا ارتداد و... شوند( و حساب این ها با خداست.

                                                           
 …(و  ۱۷/ نیاسی؛ ۱۸؛ عنکبوت/۵۴؛  نور/۳۵؛ نمل /۹۹؛ مائده/۵۲چون : فرقان /  یاتی) آ گریمشابه د اتیو آ 4
ابی داود  (۲۳0۳0( واللفظ له، وأحمد )۲۸۵۸(، وابن ماجه )۸۷6۵(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )۱6۱۷(، والترمذي )۱۷۳۱أخرجه مسلم )  5

۲6۱۲ 
 ٫711،ص  1411، قم، دارالفکر،  فقه الدولة االسالمیهحسینعلی منتظری ،  6
 (۲0(، ومسلم )۱۳۹۹البخاري ) ۷



از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پرسیده شد حق اسالم چیست؟ و کسانی که حقشان است خونشان ریخته 

:   شود چه کسانی هستند؟ ا؟ قاالا قُّها ا حا ما : وا ، فایُْقتاُل بِِه »قِیلا ، أاْو قاتُْل ناْفس  م  ، أاْو ُكْفٌر باْعدا إِْسالا ان   8ِزنًى باْعدا إِْحصا

فرمود: کسی که زنای محصنه بکند، یا مرتد بشود و از اسالم برگردد، و یا اینکه کسی را کشته باشد؛ که در 

اید می فرم با همین مضمون رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  ریاین صورت کشته می شود. یا در جای دیگ

سولُ :  ُ وأان ِي را ، یاْشهادُ أْن ال إلاها إالَّ َّللاَّ :  ال یاِحلُّ دامُ اْمِرئ  ُمْسِلم  ِ، إالَّ بإْحداى ثاالث  َّی ُِب الزَّ َّللاَّ انِي، النَّْفُس بالنَّْفِس، والث

یِن التَّاِرُك لِ  ماعاةِ والماِرُق ِمنا الد ِ  9.ْلجا

دعوت باید از  رحمه هللا نقل کرده اند نشان می دهد کهطبق روایتی که از امام سجاد شیعیان جعفری هم 

توحید شروع شود. یعنی داعی باید ابتدا تارهای عنکبوتی و خرافی شرک را در ذهن کفار با دعوت به توحید 

 10د.و یگانه پرستی پاره سازد و سپس احکام دین را عرضه نمای

ا النَّاُس  »حاال این دعوتی که باید جهانی شود و بسیاری از خطابهای آن تمام انسانها است و گاه با  و  «یاا أایُّها

می شود و جهانی است  12« العالمین »و « الناس»شروع می شود، و این هدایت هم شامل  11«یاا بانِي آداما  »

و کفار « گانه ی آشکار 6کفار»و دین باید بر تمام « دعوت»و به قوم و مکان خاصی تعلق ندارد، و این 

پنهان داخلی و باورهای غلط آنها مسلط شود و زمین را از حاکمیت این کفار پاک کند همیشه بر اساس صلح 

و پاک کردن زمین از حاکمیت شرک و فساد و جهت بسط دین توحیدی  ، به عبارت دیگر  است یا جنگ؟

 تحکیم قانون شریعت هللا جنگ اصالت دارد یا دعوت یا صلح؟

ی آشکار و تبلیغ اسالم در میان « گانه6کفار»باید در نظر داشته باشیم مساله ی آزاد سازی انسانها از تسلط 

سی تها )یا به زبان عربی = مشرکین( کاین انسانها با تحمیل عقیده یکسان نیست. در اسالم غیر از سکوالریس

 مجبور به ترک دین خود نمی شود و تحمیل عقیده ای بر غیر سکوالریستها وجود ندارد. 

در این صورت دعوت و تبلیغ اصل است نه جنگ یا صلح، دعوت همیشه بوده و خواهد بود، فقط روش و 

عوت، مذاكره و دیپلماسی کارسازی نداشته در کل، جنگ وقتی به وجود می آید که د اسلوب آن فرق می کند.

می چرخد . یعنی بعد از کفر به طاغوت )ال اله( « اسالم کامل»اصل دعوت هم بر حول محور تبلیغ  باشد.

                                                           
( بنحوه، والطبراني في ))المعجم ۱۳0۵6(، وأحمد )۳۹66(، والنسائي )۲60۸(، والترمذي )۲6۴۱(، وأبو داود )۳۹۲أخرجه البخاري ) ۸

 ( باختالف یسیر۳۲۲۱األوسط(( )
 6۸۷۸بخاری ۹
 368،  ص  2، ج  1361، قم ، نشر حر  صول سیاست خارجی (فقه سیاسی اسالم ) اابوالفضل شکوری ،  10
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ِ » از کانالو ایمان به هللا )اال هللا(  ُسوُل َّللاَّ دًا را مَّ کسانی که عهده دار تبلیغ دین هللا می شوند باید تمام « ُمحا

 ا. کنند نه اسالم ناقص ر «عملی»و  کنند نه بخشی از آن را. اسالم کامل را تبلیغی «عمل»و تبلیغ اسالم را 

سکوالریستها )یا به زبان عربی = مشرکین( متناسب با قدرت نظامی که دارند اجازه نخواهند داد قوانینی بر 

خالف قوانین سکوالریستی در جامعه ی تحت کنترل آنها پیاده شوند و مسلمین و پیروان سایر شریعتهای 

 مورد پذیرش آنها شوند.  آسمانی و حتی مخالفین سکوالر خود را مجبور خواهند کرد که تابع قوانین

در اینجا مسلمین مجبور خواهند شد که به دلیل ذلیلی و در ماندگی که در آن افتاده اند از بسیاری از قوانین 

قوانین « عملی»شریعت هللا و صدها آیه و حدیث به نفع سکوالریستها صرفنظر کرده و با پذیرش 

  .د را با چنین حقارتی سازگار کنندخو ،سکوالریستی

چون مدارا و نرمش در هنگام بودن قدرت معنی پیدا می  ،این حقارت و ذلیلی دلیل بر تواضح و مدارا نیست

ی چون مخفیانه عباداتکند نه در هنگام وجود ذلت و ذلیلی. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  با آنکه به صورت 

قدرت نظامی  حمایت و پشتیبانیلیل و جلسات عقیدتی و ... را انجام می داد اما به د نمازهای جماعت

هرگز از کوچکترین بخش شریعت صرفنظر نکرد و اسالم کامل را رساند از ایشان شمشیرهای بنی هاشم 

 کرد .و عملی و اسالم کامل را پیاده 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با آنکه در این راه مورد اذیت و آزارهائی قرار می گرفت از هیچ تالشی 

ای کسانی بربین بردن این ذلت و ذلیلی ناشی از حاکمیت و ظلم سکوالریستها دریغ نکرد و ممانعتی  جهت از

به عمل نیاورد. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  پیوسته که به هر نحوی می خواستند این ذلت را از بین ببرند 

ه با آن زندگی مسالمت آمیزی  را پاک کند نه اینکزیردست بودن در تالش بود که این لکه ی ننگ ذلت و 

داشته باشد. اما سکوالریستهای قریش و زمان ما تمام سعیشان بر این است که مسلمین را  به زندگی ذلیالنه 

 . عادت دهند ستیی تحت حاکمیت قوانین سکوالری

أاتُوبُ  ، أاْستاْغِفُركا وا ، الا إِلاها إِالَّ أاْنتا ْمِدكا بِحا اناكا اللَُّهمَّ وا  إِلاْیكا  ُسْبحا

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 

 (13( )بخش 2) اصل و استراتژی توحید و دعوت



کفر به طاغوت عدم اعالن در همان دوره ی مکی که عده ای آنرا بهانه ای برای عدم اعالن توحید کامل و 

به  «عمل»و عدم و والء و براء  و راضی نگه داشتن احساسات کفارسکوالر و حتی مرتدین سکوالر محلی 

قرار داده اند،  رسول هللا صلی هللا علیه و سلم به فرمان هللا  با قاطعیت هر چه تمام تر و بدون  اسالم کامل

مورد « کافر»سکوالریست های قریش را با لفظ 13کوچک ترین سازش و مداهنه ای با اعالن توحید کامل 

، ابایی نیز ندارد؛  تا ل ، نادان و آنچه لیاقتش را دارندمخاطب قرار داده و از بکار بردن کلمه ی کافر و جاه

بفهمند که کفر به طاغوت، والء و براء، تبلیغ اسالم کامل و پایبندی به قوانین شریعت و اخالق و کفار 

 یی نیستند که قابل معامله و سازش باشند. رفتارعقیدتی چیزها

إِنِ ي : در همان دوران ضعف و ناتوانی در مکه این سخن ابراهیم در سوره ی انعام نازل می شود که 

ا أانااْ ِمنا اْلُمْشِرِكینا  ما نِیفاً وا األاْرضا حا اِت وا اوا ْجِهيا ِللَِّذي فاطارا السَّما ْهُت وا جَّ رو به (. بي گمان من 79)انعام/ وا

كنم كه آسمانها و زمین را آفریده است، و من )از هر راهي جز راه او( به كنارم و از سوي كسي مي

 ي سکوالریستها )به زبان عربی = مشركان(  نیستم . زمره

ن از سکوالریستها فاصله گرفتی در واقع قوانی« عمالً »بله، زمانی که گفتی من جزو سکوالریستها نیستم و 

ا را نیز رد کرده ای و کسی که عمالً با سکوالریستهاست و در زبان چیز دیگری می گوید و احکام آنه

 حداقلش این است که دروغگوئیه که جزو دارودسته ی منافقین است.

زمانی که بزرگان سکوالر قریش چون ولید بن مغیره، عاص بن وائل،  حارث بن قیس،  امیة بن خلف و ... 

قوانین دین سکوالریستی آنها حاکم شود و سالی  یک سالیه وسلم می خواهند که از رسول هللا صلی هللا عل

ا اْلكاافُِرونا  »هم قوانین دین اسالم، سوره ی کافرون  به عنوان هفده  یا هیجدهمین سوره ی قرآن « قُْل یاا أایُّها

ت مسلمان هرگز تح نازل می شود تا نشانی باشد از استقالل قانون و رفتار عقیدتی مسلمین و اینکه یک

ِليا ِدیِن  فرمان کفار نمی رود. عالوه . دین شما براى خودتان و دین من براى خودم (6)کافرون/لاُكْم ِدینُُكْم وا

اِهلُونا »، هللا تعالی به سکوالریستهای قریش می فرمایند:بر این سوره ا اْلجا ِ تاأُْمُرونِ ی أاْعبُدُ أایُّها )  «قُْل أافاغاْیرا َّللاَّ

 دهید که غیر خدا را عبادت کنم؟(  !بگو: ای نفهم ها، آیا به من فرمان می64ر/ زم

سکوالریست های قریش زمانی که این اندازه قاطعیت رسول هللا صلی هللا علیه و سلم را مشاهده نمودند به 

استند که لم خوطور کامل ناامید نشدند، بلکه با کمی عقب نشینی و تنازل،  از رسول هللا صلی هللا علیه و س

                                                           
 ال اله = کفر به طاغوت واال هللا = ایمان به هللا13



ْلهُ  » ...بعضی از قوانین و دستوراتی که آورده است را تعدیل کند و گفتند :  ذاا أاْو باد ِ ْیِر هاَٰ ..«  .ائِْت بِقُْرآن  غا

 قرآنی جز این قرآن بیاور یا همین قرآن را تغییر بده. 

ا یاُكوُن قُ » ابشان بگوید که:با قاطعیت در جواما باز به رسول هللا صلی هللا علیه و سلم فرمان می رسد که  ْل ما

ب ِي عاذاابا  ْیُت را اُف إِْن عاصا ى إِلايَّ إِن ِي أاخا ا یُوحا لاهُ ِمن تِْلقااء ناْفِسي إِْن أاتَّبُِع إاِلَّ ما / )یونس«  یاْوم  عاِظیم  ِلي أاْن أُباد ِ

روم و جز بال چیزي نمي( بگو: مرا نرسد كه خودسرانه و به میل خود آن را تغییر دهم . من جز به دن15

گویم كه بر من وحي گردد . اگر از فرمان پروردگارم تخط ي كنم، از عذاب روز بزرگ چیزي را نمي

 ترسم .مي

 ( 9/ ) قلم و ادُّوا لاْو تُْدِهُن فایُْدِهنُونا  کفار سکوالر )مشرک( اهل سازش و مداهنه با شریعت گرایان هستند:

 .دارند كه نرمش و سازش نشان دهي، تا آنان هم نرمش و سازش كنند ایشان دوست مي

 قاطعانه به تمام انس و جن فهمانید که تغییر و تبدیل و کم و زیاداهل توحید نباید با آنها سازش کنند. هللا تعالی 

ار، ریستهاست، اما انجام این ککردن  قانون و حکم هللا  و تغییر در رفتار عقیدتی مسلمین خواسته ی سکوال

و هرگونه تحریف و عوض  است،علیه و سلم و سایر بندگان  خارج از قلمرو اختیارات رسول هللا صلی هللا

 با خواسته های سکوالریست ها وسایر شریعت هللاکردن نمودن قانون شریعت هللا و دستورات دین و سازگار 

، و هیچ کس، حتى پیامبران، در صورت استعذاب اخروى کفار گناهى نابخشودنى و در پى دارنده ی 

 سرپیچى از فرمانهاى خدا از عذاب اخروى در امان نیستند. 

سکوالریستها چنانچه به ابوطالب گفته بودند حاضر بودند رسول هللا صلی هللا علیه و سلم را به عنوان حاکم 

ت و وزارخود قرار دهند. یعنی مساله ی نمایندگی و عضویت در پارلمان دارالندوه و یا دادن مسئولیت اداری 

اج( و سقایت هداری در جنگآن زمان مثل حجابت )کلیدداری کعبه(، لواء )پرچم ا(، رفادت )پذیرایی از حج 

اج( و غیره  مطرح نبود بلکه رهبریت را به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم سفارش دادند به )آب دادن به حج 

شرطی که یا یک سال بر اساس قوانین آنها عمل کند و سالی هم بر اساس قوانین شریعت هللا یا اینکه بعضی 

نها قرار دهد . اما  هللا تعالی با تهدید به نکند و چیزهای دیگری را به جای آ جرااز قوانین شریعت هللا را ا

إِذًا  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  هُ وا لاْیناا غاْیرا ْیناا إِلاْیكا ِلتْفتاِريا عا إِن كاادُواْ لایاْفتِنُوناكا عاِن الَِّذي أاْوحا وا

ِلیالً  * ذُوكا خا م ایبود كافران )با نیرنگهاي گوناگون( تو را از )حكم( آنچه به تو وحي كردهنزدیك  الَّتَّخا

لاْوالا أان ثابَّتْنااكا لاقاْد كِ  منصرف گردانند تا جز قرآن را به ما نسبت دهي، و آن گاه تو را به دوستي گیرند دتَّ وا

ناچیز و  به مقدارداشتیم، دور نبود كه )بر حق( نمي اگر ما تو را استوار و پابرجاي *شاْیئًا قاِلیالً  تاْركاُن إِلاْیِهْم 



لاْیناا ناِصیًرا بدانان بگرائي اندكي اِت ثُمَّ الا تاِجدُ لاكا عا ما ِضْعفا اْلما یااةِ وا اذاْقنااكا ِضْعفا اْلحا  ( 75-73)اسراء / إِذاً ألَّ

ساختیم و( به ن برابر )ميكردي( در این صورت عذاب دنیا و عذاب آخرت )تو( را چندیو )و اگر چنین مي

 یافتي )تا عذاب ما را از تو به دور دارد( .. چشاندیم. سپس در برابر ما یار و یاوري نميتو مي

ةً ِل ْلعاالاِمینا »این خطاب به  ْحما ع فاست، وای به حال دیگرانی که یا کل قوانین شریعت هللا را به ن« را

سکوالریستها کنار زده اند یا از بخشهائی از قانون شریعت هللا صرفنظر کرده اند و تابع قوانین کفار شده 

 اند. 

چیزی نیست که بتوان ذره ای از بخشی از آن صرفنظر « دعوت»پس اصل توحید و اسالم کامل در مساله ی 

و بر همین اساس است که رسول هللا  ،هیچ کرد. بر این اساس است که بزرگان ما گفته اند یا اسالم کامل یا

به خدا اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم بگذارند که »صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

 14«.از دعوت خویش دست بردارم از پای نخواهم نشست تا خدا دین مرا رواج دهد یا جان بر سر آن گذارم

ناقص سازی قوانین شریعت هللا عوت وجود ندارد که با آن بتوانند هیچ عذری برای اهل ددر این صورت 

جایگاه مبلغ دین اسالم با یک مسلمان عادی که تمام تالشش این در امر تبلیغ اسالم کامل را توجیه کنند. 

سعی دارند که خودشان را اهل دعوت می دانند عده ای  است که از ایمانش محافظت کند بسیار فرق دارد. 

ی پناهنده شدن به سکوالریستها)یا به زبان عربی = مشرکین( را بهانه ای جهت عدم استقالل مساله 

قرار دهند. شخص داعی حتی اگر مثل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم شمشیرهای  شانعقیدتی و عملی خود

 تهای حکومتیدر میان قدربنی هاشم را داشته باشد باید قدرتی نظامی باشد که از او حمایت کند و گرنه 

ه باشد و بکامل وانست دعوتگر به اسالم تحت هیچ شرایطی نخواهد تکفار و بخصوص کفار سکوالر 

  عمل کند.  کاملاسالم 

داعی ممکن است شرایط سخت اقتصادی مثل شعب ابی طالب را تحمل کند اما اگر قدرت نظامی را از 

 این حمایت نظامی  قدرت نظامی شوند و  دست بدهد و به جای ابوطالب کسانی چون ابولهب صاحب این

را از دعوتگر دریغ کنند حتی اگر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هم باشد باید دنبال شمشیرهای دیگر و 

قدرت نظامی دیگری جهت حمایت از دعوتش بگردد هر چند که در طائف هم سنگ باران شود یا به مدینه 
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تا زمانی که ابوطالب زنده بود قریش نتوانست »وسلم  می فرماید : فرار کند. رسول هللا  صلی هللا علیه 

 ابوطالب رئیس بنی هاشم و صاحب قدرت نظامی بنی هاشم بود. 15گزند مهمی به من برساند .

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم زمانی که از طائف برگشت در پناه شمشیرهای شخصی مشرک چون 

را به صورت کامل ادامه داد. سایر مسلمین هم چون عثمان بن قرار گرفت و دعوتش « مطعم بن عدی»

که  نچهرار گرفته بودند در عمل به تمام آعفان و ابوحذیفه و دیگران که در پناه اشخاص یا اقوام مشرک ق

و کسی قوانینی دیگر را بر آنها تحمیل نمی و همه را انجام می داند به آن ایمان داشتند آزاد و مستقل بودند 

  کرد.

در اینجا شخص یا قبیله ی پناه دهنده در هیچ یک از افعال و رفتار های عملی و قوانین داخلی مسلمین دخالت 

پناهندگی وارد یک کشور یا جامعه و حزبی گردد و سپس ی نمی کرد. حاال اگر شخصی به همین بهانه 

واند احکام و قوانین الهی را در درقوانین و برنامه هایش مجبور به اطاعت از احکام آن ها گردد؛ و حتی نت

حیطه ی زندگی مبارزاتی اش همچون زمان رسول هللا صلی هللا علیه و سلم بدون کم و کاست انجام دهد، 

این دیگر پناهندگی نیست، بلکه عضویت شدن در قانون و برنامه ی آن ها است و این شخص عضوی از آن 

بَّها بِقاْوم  فاُهوا ل هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید : رسوها و فردی از افراد آن ها محسوب می گردد.  ْن تاشا  ما

کفار را نیز و حاکمیت همین تشابه در قوانین و برنامه ها و اعمال باعث می شود که سرپرستی  16ِمْنُهْم 

لَُّهْم ِمْنُكْم فاإِنَّهُ ِمْنُهْم بپذیرند:   ْن یاتاوا سرپرستی بپذیرد بیگمان او از زمره ( هرکس از شما آنان را به 51)مائده/ما

 ایشان بشمار می رود.  

ه « ابُن الدَِّغناة »زمانی که ابوبکر صدیق قصد هجرت به حبشه داشت اما توسط  که بزرگ مرد قبیله ی قار 

مورد حمایت و پناهندگی قرار می گیرد، قریشی ها گفتند: به ابوبکر بگو در منزل خود مراسم مذهبی اش 

د و نمازش را بخواند تا موجب گمراه شدن فرزندانمان نشود. اما ابوبکردر پشت خانه اش مکانی را بجای آور

ساخت که آنجا نماز بخواند و در آنجا با صدای بلند قرآن را تالوت می کرد و دیگران صدای قرآن او را می 

خواندند و به او گفتند ما  شنیدند به همین دلیل مشرکان مکه از این جریان هراسان شدند و ابن دغنه را فرا

پناهندگی ابوبکر را به شرطی پذیرفتیم که در منزل خود عبادت کند. اما او از این حد گذشته و در پشت خانه 

 مسجدی ساخته و نماز و قرآن خواندن را آشکار کرده است و می ترسیم زنان و کودکانمان را گمراه کند. 
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هرگز از کار خود دست برنمی دارم و حق پناهندگی را به شما مسترد گفت: من « ابُن الدَِّغناة» به ابوبکر 

  17می نمایم و به پناهندگی خداوند راضی هستم.

در آن زمان صرف خواندن قرآن در مکانهای عمومی حکم دعوت را داشت ، چون عربها به سادگی قرآن 

ناهندگی پدلیل سکوالریستهای قریش را می فهمیدند به همین دلیل این کار ابوبکر حکم دعوت داشت  به همین 

ِغنَة» محدود کنند که به دیگران نرسد،  ابوبکر را می خواستند تنها به عبادت در مکانی ایی توان« ابُن الدَّ

مخی ر کرد یا از عقیدتی ، پس ابوبکر را در میان یک دو راهی را نداشت« عمل»دعوت و حمایت از آزادی 

صرفنظر کند و در سایه ی حمایت او در منزل خود به عبادت خویش بپردازد و با « عمل»دعوت و آزادی 

و از زیر حمایت او بیرون آید. ابوبکر را متحمل شود  آشکار« عمل»ذعوت و آزادی زندگی کند یا مسئولیت 

ر منزل در راه خدا را بر امنیت و آزادی عبادت د« عمل»دعوت و راه دوم را انتخاب کرد و بالی راه 

 ترجیح داد.

چرا که پناهندگی ابوطالب مبنی بر آزادی دعوت و آزادی  این پناهندگی از پناهندگی ابوطالب پایین تر بود.

کند را  «عمل»دعوت و ن نتواند به قوانین شریعت هللا مین دلیل ابوبکر پناهندگی که طی آبود. به ه« عمل»

به بخشی از  «عمل»دعوت و گی را بهتر از کنار نهادن پس می زند و عواقب ناشی از پس زدن این پناهند

 قانون شریعت هللا می داند. 

مسلمین حتی اگر چون سعد ابن ابی وقاص رضی هللا عنه قدرتی داشتند اجازه نمی دادند سکوالریستها حتی 

رند، و چه رسد به اینکه در انجام حکمی شرعی ممانعتی به عمل آو 18نماز و عبادات آنها را تمسخر کنند

کسانی چون عثمان بن مظعون هم  که پناهندگی مشرکین را رد کرده بود با مخالفین درگیر می شود و به زد 

و عمر بن خطاب هم در مقابل ریشخند کافران توان  19و خورد پرداخت تا حدی که صورتش کبود می شود.

 20درگیر بود .تحمل نداشت و با آنان به زد و خورد پرداخت و تا غروب آفتاب با آنان 

با بر خالف سمیه و عمار و یاسر و بالل و ... اهل دعوت بودند و در میان مردم به مومنین  عده ای از این

با آنکه می دانستند که تنها هستند و ممکن است صدمات جدی جسمی اسالم دعوت می دادند و قرائت قرآن به 
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هم به آنها وارد شود، جهت شکستن ابهت و شوکت دشمنان با آنان درگیر می شدند و عواقب این درگیری 

 را نیز می پذیرفتند. 

پذیرش  وبه هللا تعالی او  عمیقو اعتماد قلبی پاسخ عثمان بن مظعون به ولید بن مغیره، بر مقدار اطمینان  

من در پناه کسی هستم که از تو عزیزتر و نیرومندتر ای ابا شمس! :»که گفتعواقب عملش داللت می کند 

هللا تعالی در مورد  21«است و چشم سالم من نیازمند همان چیزی است که چشم مجروحم دچار گشته است

کَّلُونا » که این دسته از مومنین  ب ِِهْم یاتاوا عالاى را نُوا وا که ایمان آورده باشند و بر پروردگارشان توک ل و « آما

اباُهمُ اْلباْغُي ُهْم یانتاِصُرونا  »می فرماید:کرده باشند در مورد یکی از صفات آنها اعتماد  الَِّذینا إِذاا أاصا شوری )« وا

قام روند( و به انتدهند )و زیر بار ظلم نمي( و كسانیند كه اگر ستمي بدیشان شد، خویشتن را یاري مي39/ 

 برمی خیزند.

و کنار نهادن بخشی از قوانین و احکام شریعت هللا در هنگام کسب قدرت حکومتی هم باز اسالم ناقص  

 تعالی از کسی پذیرفته نمی شود:

بودند، و کرده  موکولآوردنشان را به فتح و پیروزی رسول هللا صلی هللا علیه و سلم قوم عرب اسالم

استین شود که پیامبری رد! اگر برایشان غلبه یافت معلوم میگفتند: وی را با قوم و قبیله خودش واگذاریمی

 22است!؟ بنابراین، وقتی که فتح مک ه به وقوع پیوست، هر طایفه و قبیله برای اسالم آوردن شتاب گرفتند...

اًجا ِ أاْفوا أاْیتا النَّاسا یاْدُخلُونا فِي ِدیِن َّللاَّ را اْلفاتُْح * وا ِ وا اءا ناْصُر َّللاَّ  (2-1)فتح/ إِذاا جا

تغییر اوضاع و شرایط، و عزت بخشیدن به اسالم و مسلمین، و در  سرزمین و پیروزی ظاهریفتح 

موضعگیری  مردم  در برابر مسلمانان مجری قانون شریعت، و گردن نهادن آنان به  قانون شریعت اسالم، 

آن به تنهایی با کالم برنده خود همیشه مؤثر بوده است. این بعد مهم چنان زمینه ای را فراهم می سازد که قر

عُ بالسُّلطانِ »از عهده ی آن بر نمی آید:  عُ بالقرآنِ  إنَّ هللاا یازا قدرت حکومتی، حاکمیت و خداوند با 23«ما ال یازا

 .رساندرساند، که با قرآن به انجام نمیکاری را به انجام می

های نمایندگی اقوام و قبایل سکوالر به مدینه آمدند، یکی از این هیئتها متعلق به تقیف در چنین شرایطی هیأت

با  بنویسند، و پیمانیبود، رئیس آن هیأت درخواست کرد که رسول هللا صلی هللا علیه و سلم برای آنان 
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خورند، که زنا بکنند و شراب بنوشند و ربا بسکوالریستهای ثقیف صلح کنند مبنی بر اینکه به آنان اجازه دهند 

و عبادتگاه  بت بزرگشان الت را به آنان واگذارند، و آنان را از نماز معاف کنند، و از آنان نخواهند که 

 .شان را به دست خودشان  خراب کنندهایعبادتگاه بت

نی  بر مسلمین تحمیل نواین درخواست ها دقیقا بخشی ازهمان درخواستهایی است که سکوالریست های ک

های این سکوالریست رسول هللا صلی هللا علیه و سلم قاطعانه حاضر نشد هیچیک از درخواستنموده اند. 

ای جز این نیافتند که در برابر کل قانون شریعت تسلیم شوند نه چارههای التقاطی را بپذیرد. به همین دلیل 

  بخشی از آن.

علیه و سلم بازگشتند و تسلیم شدند و اسالم آوردند، و شرط کردند که شخص  نزد رسول هللا صلی هللااینها 

 24عبادگاه بُت بزرگشان الت را بر عهده بگیرند. ویران کردنرسول هللا صلی هللا علیه و سلم 

امروزه،  سکوالریست های جهانی و سکوالریست های محلی از مسلمین شریعت گرا، درخواستی غیر از 

ست های ثقیف ندارند؛ آنها اسالمی ناقص را می خواهند که در امور اجتماعی، آموزش درخواست سکوالری

و پرورش، اقتصاد، هنر، قوانین جزائی و مدنی جامعه و .... دخالتی نداشته باشد و حکم و قانون هللا در این 

د که به آنها اجازه زمینه ها کنار زده شده و حکم و قانون خودشان جایگزین گردد. آنها اسالمی را می خواهن

 دهد زنا کنند، شراب بنوشند، ربا بخورند، نماز نخوانند و.... 

آیا شما چنین موجوداتی را در اطراف خود نمی بینید؟  پس شک نکنید که هیچ حرکتی از این جاهلها وجود 

 مکن است فسادو اینها هیچ چیز جدیدی ندارند . م ،ندارد اال اینکه یا در قرآن بیان شده یا در سنت صحیح

ن و سنت اما در تاریخ قرآ ،شدعقیدتی و رفتاری و اخالقی این موجودات در میان قوم مسلمان ما جدید با

ا عقاید و خواسته هجدید نیست و ما قرنهاست با رفتار ظاهری و حتی این عقاید و رفتارهای فاسد  ،صحیح

این موجودات از طریق پروردگارمان و پیامبرمان آشنائی داریم و حرکات و و قلبی  درونی و اهداف پلید 

 رفتارهای این موجودات برای ما قابل پیش بینی است . 

شبهات این دشمنان قانون شریعت هللا و بخصوص به جنگ روانی و شبهات دارودسته ی و پس به سخنان 

ت هللا و تسلیم قوانین سکوالریستها شدن توجه منافقین در توجیه عمل نکردن به بخشهائی از قانون شریع

ُ ِمْن أاْخبااِرُکْم نکنید و بگوئید:  اناا َّللا  ( بگو : عذر و بهانه نیاورید . 94)توبه/قُل الَّ تاْعتاِذُرواْ لان نُّْؤِمنا لاُکْم قاْد نابَّأ
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اقعیت شما را می دانیم و می کنیم . خداوند ما را از خبرهایتان آگاه کرده است )وما هرگز به شما باور نمی

 دانیم چه هستید؟(

أاتُوُب إِلاْیكا  ، أاْستاْغِفُركا وا ، الا إِلاها إِالَّ أاْنتا ْمِدكا بِحا اناكا اللَُّهمَّ وا  ُسْبحا

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 


