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چکیده
« وضعیت ایدئولوژیکی و دینی جامعه جهانی در آینده و فرجام تاریخ بشری»؛ از مسایل مهمی است که
توجه پژوهشگران حوزههای مختلف سیاسی ،اجتماعی و دینی را به خود جلب کرده است .آنان بر
اساسمبانیمکتبی و دینیدراینزمینهاظهار نظر کردهاند.ازدیدگاهپژوهشگرانمسلمان ،وضعیت
دینی جهان در فرجام تاریخ ،صبغه اسالمی دارد .از منظر شیعه امامیه ،آیین اسالم بر اساس تفسیر و
تبیین امام علی؟ع؟ و دیگر امامان اهل بیت؟مهع؟ بر جهان حاکم خواهد شد .پرسش اصلی پژوهش حاضر
این است که با وجود مکاتب و ادیان متعدد در جهان ،غلبه و یگانگی آیین اسالم چگونه تحقق خواهد
یافت .روش تحقیق ،کتابخانهای و توصیفی -تحلیلی با نگاه جامع به روایات و تحلیل آن است.
واژگان کلیدی :جامعه جهانی مهدوی ،جهانشمولی اسالم ،حاکمیت ایدئولوژیکی ،حاکمیت سیاسی،
عصر ظهور.

__________________________________
 .1استاد حوزه علمیه قم

kalameslami@gmail.com

مقدمه

یکی از مسائل مهم در زمینه مهدویت و آینده گرایی ،وضعیت ایدئولوژیکی و دینی جامعه
جهانی در آینده و فرجام تاریخ بشری است .برخی از متفکران ،بدون اینکه از مکتب و آیین
خاصی سخن به میان آورند ،آینده ای درخشان و نظام جهانی مبتنی بر فضیلت و عدالت را برای

جامعه بشری پیشبینی کردهاند .برخی دیگر ،از حاکمیت ایدئولوژیک کمونیسم یا لیبرالیسم

سخن گفتهاند (اخوان کاظمی :1385 ،ج ،1ص 215-151و بهروزی لک :1382 ،ص-148
 .)161پیروان ادیان مختلم نیز آیندهای تابناک و آرمانی را در پرتو تعالیم و آموزههای دینی

خود ،ترسیم کردهاند .متفکران و عالمان مسلمان نیز ،جامعه آرمانی و ایدهآلدرآیندهوفرجام
آموزهها و احکام اسالمی طر ح و تبیین
جهان را  که به جهان آخرت منتهی میشود ،در پرتو  
دهاند.
کر 

این مطلب که جامعه آرمانی مزبور به رهبری فردی از خاندان رسول خدا؟لص؟ که لقب

مشهورش «مهدی» است ،سازمان دهی خواهد شد؛ مورد قبول عموم مذاهب اسالمی است
(ربانی گلپایگانی :1399 ،ص)94-87؛ اما از منظر شیعه امامیه ،جامعه جهانی آرمانی و

مهدوی ،صبغه علوی دارد؛ یعنی آیین اسالم ،به روایت و قرائتی که امام علی؟ع؟ طالیهدار
تبیین و تفسیر آن بوده و پس از آن حضرت ،توسط دیگر امامان معصوم؟مهع؟ تعریم و تبیین شده

پارهای از آموزهها و احکام
است؛ بر جهان حاکم خواهد شد .البته در جامعه جهانی مهدوی ،
اسالم که زمینه و شرایط اجرای آن تا آن زمان فراهم نبوده است نیز جامه عمل خواهد پوشید.

جهان شمولی اسالم در عصر پس از ظهور را به دو صورت کلی میتوانتصویروترسیم کرد:
سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399

«جهان شمولی سیاسی و حکومتی» ،و دیگر «جهانشمولی مکتبی و ایدئولوژیکی همراه با
حاکمیت سیاسی» .در صورت اول ،در جامعه جهانی پس از ظهور ،تنها نظام سیاسی اسالم بر

جهان حکمفرما میباشد؛ ولی در صورت دوم ،جهانشمولی اسالمی ،عالوه بر اینکه نظام
سیاسی و حکمرانی جهان ،به نظام سیاسی و حکمرانی اسالمی منحصر است؛ نظام اعتقادی و

دینی نیز به آیین اسالم منحصر میباشد .فرضیه دوم همان است که پژوهش حاضر در پی اثبات
آن است.
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نقش مهم و تعیین کننده ای که شناخت نظام سیاسی و فرهنگی جهان در آینده و فرجام تاریخ

در زندگی کنونی فرد و جامعه انسانی دارد؛ اهمیت و ضرورت این پژوهش را آشکار می کند.
مأخذ و منبع پژوهش حاضر ،روایات اهل بیت؟مهع؟ است که به روشی اجتهادی از حیث سند و
داللت ،تحقیق و بررسی خواهند شد.

جهانشمولیاسالمدرعصرظهوروقیامامامزمان؟جع؟ دو دستهاند :یک

روایات مربوط به

مینامیم؛و
دستهروایاتیکهدرتفسیرآیاتیازقرآنکریمنقلشدهاندوآنهارا«روایتتفسیری» 

روایاتی  کهبهتفسیرآیهای از قرآن کریم ناظر نمیباشندکهآنهارا «روایات غیر

دسته دیگر،
مینامیم.
تفسیری» 

 .1روایات تفسیری و جهان شمولی اسالم

 .1- 1شماری از روایات مربوط به جهانشمولی اسالم در عصر ظهور هستند که ،در تفسیر آیه
َْ
ََ َ َ
َ
ن ُفُی ُ َّ
الس َم َاواتُ ُ َوالأ ْرضُ ُ َط ْو ًعا ُ َوك ْر ًها>؛ هر کس در آسمانها و
م ُ َم ْ ُ
<ولهُ ُأ ْسل َ ُ
ذیل گزارش شدهاند:
زمین است ،خواه و ناخواه تسلیم اوست (آلعمران .)83 :عیاشی ،از رفاعة بن موسی ،از امام
صادق؟ع؟ چنین روایت کرده است« :هنگامی که قائم قیام کند ،سرزمینی نخواهد بود ،مگر

اینکه در آن به یگانگی خداوند و رسالت محمد؟لص؟ ندا داده میشود (عیاشی ،بیتا :ج،1

ص 183وجمعیازنویسندگان:1428 ،ج ،7ص .)83وی این مطلب را با تفصیل بیشتری از
امام کاظم؟ع؟ نیز روایت کرده است (عیاشی ،همان :ص 82و جمعی از نویسندگان ،همان:

ص .)84-83علی بن عقبه ،از پدرش ،عقبة بن خالد چنین نقل کرده است:

هنگامی که قائم قیام کند ،بر پایه عدل حکم خواهد کرد و در روزگار او بساط ظلم

 385و جمعی از نویسندگان ،همان :ص.)86-85

علی بن عقبه و پدرش ،عقبة بن خالد ،از اصحاب امام صادق؟ع؟ هستند .در وثاقت علی بن

عقبه ،تردیدی وجود ندارد؛ پدرش نیز صاحب کتاب بوده و شواهد ،گویای وثاقتش هستند
(جمعیازنویسندگان ،همان:ج ،12ص .)169-167ا گر چه در آغاز روایت ،ذکر نشده که کالم
امام معصوم؟ع؟ است؛ در پایان آن چنین آمده است:

تحلیلی بر حاکمیت سیاسی و ایدئولوژیکی اسالم...

برچیده خواهد شد .راهها امن خواهد بود ...و اهل دینی باقی نخواهد ماند ،مگر این که
َ
اسالم را اظهار و به ایمان اعتراف کند .آیا سخن خداوند را نشیندهایکهمیفرمایدَ <:ولهُُ
َْ
َ
َ َ
َ
ن ُفُی ُ َّ
ون> (مفید :1413 ،ص– 384
الس َم َاواتُ ُ َوالأ ْرضُ ُ َط ْو ًعا ُ َوك ْر ًها ُ َو إ ُلیهُ ُی ْر َجع َ ُ
م ُ َم ْ ُ
أ ْسل َ ُ
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ّ
مث قالّ :ان دولتنا آخر الدول ،و مل یبق اهل بیت هلم دولة اال ملکوا قبلنا ،لئال یقولوا اذا
رأوا سیرتنا :اذا ملکنا سرنا مبثل سیرة هؤالء و هو قول اهلل تعایل :والعاقبة للمتقین ؛

سپس امام؟ع؟ فرمود :دولت ما آخرین دولتهاست .قبل از ما هیچ خاندانی نیستند که

تااینکهوقتی

مگراینکهدارایدولتوحکمرانیخواهندبود،

مدعی حکمرانی باشند؛

سیرهوشیوهحکمرانی مارادیدند ،نگویند ،اگرمافرمانروامیشدیم ،بههمینسیرهو

روشعملمیکردیمواینمعنایسخنخداونداست:فرجامازآنپرهیزگاراناست.

 .2- 1خداوند فرموده است:
هر یک از اهل کتاب [یهود و نصارا] قبل از این که از دنیا برود ،به حضرت عیسی؟ع؟
َ
نُأ ْهلُُ
نُم ْ ُ
ایمان میآورد ،و حضرت مسیح؟ع؟ در روز قیامت گواه بر آنان خواهد بودَ < :و إ ْ ُ
ْ
ْ
َ
َ َ ْ َّ
َ َ َ
د> (نساء .)159 :از امام
م ُشهُی ً ا
ل ُ َم ْوتهُ ُ َ ُوی ْو َ ُم ُالقُی َامةُ ُیكونُ ُع ُلیه ُ
ن ُبهُ ُق ْب َ ُ
الك َتابُ ُإلا ُ ُلی ْؤمن َ ُ
باقر؟ع؟ چنین روایت شده است :حضرت عیسی؟ع؟ قبل از قیامت به دنیا فرود میآید و

پشت سر مهدی؟جع؟ نماز می گزارد و هیچ پیرو آیین –یهودی و نصرانی -باقی

نخواهد ماند ،مگر این که قبل از مرگش به او [=حضرت عیسی] ایمان میآورد(قمی،

 :1428ج ،1ص 152 – 151و جمعی از نویسندگان :1428 ،ج.)126-125 ،7

بر اساس این تفسیر که از ابن عباس ،ابی مالک ،حسن بصری ،قتاده و ابن زید نیز نقل شده

است ،ضمیر در کلمه «به» و «موته» به عیسی؟ع؟ برمیگرددونتیجهآناسالمآوردنهمهیهود
میباشد؛زیراهمگیبهحضرتمسیح؟ع؟ ایمان خواهند
ونصارادرزمان ظهور امام زمان؟جع؟ 
وپیروآییناسالممیباشد.

آورد که او نیز در آن زمان به امام زمان؟جع؟ اقتدا میکند،
سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399

 .3- 1دستهای از روایات تفسیری به آیه  39انفال مربوط هستند .خداوند در مورد این آیه:
َ
َ
ْ َ َ َ
ون ُالدُینُ ُكلهُ ُللهُ> و با آنها[=کافر]ها پیکار کنید ،تا آشوبگرى
ون ُف ْت َنةُ ُ َ ُویك َ ُ
م ُ َحتى ُلا ُتك َ ُ
< َوقاتلوه ُ
باقی نماند ،و دین یکسره از آن خدا باشد؛ به نقل از امام باقر؟ع؟ گفته است:
تأویل این آیه هنوز واقع نشده است؛ زیرا رسول خدا؟لص؟ به خاطر مصالح مربوط به

آنگاهکهزمانتأویل=[تحققکامل]اینآیه
خود و اصحابش ،به کافران رخصت 1داد .
__________________________________
 .1عالمه مجلسی رخصت در این روایت را به قبول جزیه از اهل کتاب ،و قبول فدیه از مشرکان و اظهار اسالم از منافقان
تفسیر کرده است (مرآة العقول ،ج ،26ص .)111بنابراین ،در عصر ظهور ،اگر کسی پس از آن که آیین اسالم برایش تبیین و
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فرابرسد=[ ،جزیهوفدیه]ازآنانپذیرفتهنخواهدشدوآنان کشتهخواهندشدتااینکه
خدای یکتا پرستش شود و شرکی [=مشرکی] وجود نداشته باشد (کلینی :1388 ،ج،8
ص ،201ح.)243

مطلب مزبور از امام صادق؟ع؟ نیز آمده است (عیاشی ،بیتا :ج ،2ص 56و جمعی از نویسندگان،
 :1428ج ،7ص .)229-200در روایت دیگری از امام باقر؟ع؟ آمده است:
قائم؟جع؟ از کوفه [که مقر حکومت او است] سیصد و سیزده نفر [از یاران ویژهاش] را به

مناطق مختلم زمین برمیانگیزد ،وسرزمینیباقینخواهد ماند ،مگر اینکهدرآن ،به

یگانگی خدا و رسالتمحمد؟لص؟ ،شهادت داده خواهد شد و این است معنای کالم
َْ
َ
َ َ َ
َ
ن ُفُی ُ َّ
ون> (آلعمران:
الس َم َاواتُ ُ َوالأ ْرضُ ُ َط ْو ًعا ُ َوك ْر ًها ُ َو إ ُلیهُ ُی ْر َجع َ ُ
م ُ َم ْ ُ
خداوندَ < :ولهُ ُأ ْسل َ ُ

)83؛ و صاحب این امر برخالف سیره پیامبر؟لص؟ که از اهل کتاب جزیه میپذیرفت،
َ
ْ َ َ َ
ون ُف ْت َنةُُ
م ُ َحتى ُلا ُتك َ ُ
جزیه نخواهد پذیرفت و این است معنای کالم خداوندَ ُ < :وقاتلوه ُ
َ
ونُالدُینُُكلهُُللهُ> (انفال( )39 :عیاشی ،بیتا :ج ،2ص.)60
َ ُویك َ ُ

 .4- 1برخی از روایات تفسیری به آیه  33سوره توبه مربوط می باشند .در این آیه تصریح شده
است که خداوند پیامبر اکرم؟لص؟ را با هدایت و دین حق فرستاده است تا آن را بر همه ادیان
َ َ
لُ
ظاهر و غالب کند؛ هر چند مشرکان را خوش نیاید :از امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره آیه <ُه َ ُوُ ُالذُیُأ ْر َّس َُ
َ
ْ
َ ْ
ْ
َ َ ْ ْ
ون>؛ چنین روایت شده است:
َرسولهُُباله َدىُ َودُینُُال َحقُُلُیظه َرهُُ َعلیُالدُینُُكلهُُ َول ُْوُكر َُهُالمشرك َ ُ
تأویل این آیه آنگاه آشکار خواهد شد که قریهای وجود نداشته باشد ،مگر این که
صبحگاهوشامگاهدر آنبهوحدانیتخداوندورسالتحضرتمحمد؟لص؟ ندا داده

میشود .1امام باقر؟ع؟ نیز فرمودند[« :تحقق کامل] این مطلب به زمانی مربوط است که


حقانیت آن برایش اثبات شد ،از اقرار به آن سرباز زند؛ یا به زبان اقرار کند و در دل کافر باشد؛ به قتل خواهد رسید و همه
انسانها مؤمنان واقعی به آیین اسالم خواهند بود.
 « .1عن احمد بن ادریس ،عن عبداهلل بن محمد ،عن صفوان بن یحیی ،عن یعقوب بن شعیب ،عن عمران بن میثم ،عن
عبایة بن ربعی انه سمع امیرالمؤمنین؟ع؟ یقول( »...تأویل مانزل من القرآن الکریم ،ص  ،383روایت  435و ر.ک :معجم
احادیث االمام المهدی ،ج ،7ص .)209- 208

تحلیلی بر حاکمیت سیاسی و ایدئولوژیکی اسالم...
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مهدی آل محمد؟لص؟ خروج کند؛ زیرا [در آن زمان] فردی نخوهد بود ،مگر اینکهبه
(نبوت)محمد؟لص؟ اقرار خواهد کرد؛ ّان ذلک یکون عند خروج المهدی من آل محمد،
ّ
فال یبقی أحد ّاال ّ
بمحمد؟لص؟» (طبرسی :1379 ،ج ،3ص .)25این مطلب از امام
اقر
صادق و امام کاظم؟ع؟ نیز روایت شده است (مجلسی :1390 ،ج ،53ص 34- 33و

ج ،51ص60؛ کلینی :1388 ،ج ،8ص 422و صدوق :1416 ،ج ،2ص.)670

َّ َ َ َ َ َّ َ َ
َْ
ْ
َ َ ْ ََ
ََ
َ
اة ُ َوأ َمر وا ُبال َم ْعر وفُ ُ َون َه ْوا ُ َعنُُ
اة ُ َوآتوا ُالزك ُ
م ُفُی ُالأ ْرضُ ُأقاموا ُالصل ُ
ن ُ َمكناه ْ ُ
ن ُإ ُ
 .5- 1آیه <الذُی ُ
ْ ْ َ َ َ َ َ ْ
المنكرُ ُوللهُ ُعاقبةُ ُالأمور>؛ کسانی که اگر در زمین به آنان امکانات دهیم ،نماز برپا میدارند ،و
زکات میپردازند ،و به [کار] پسندیده فرمان میدهند ،و از [کار] ناپسند منع میکنند ،و فرجام همه
کارها تنها براى خداست» (حج) 41 :؛ از دیگر آیاتی است که در روایات اهل بیت؟مهع؟ بر قیام
مهدی موعود؟جع؟ تطبیق گردیده است .از امام باقر؟ع؟ چنین روایت شده است:

این آیه درباره آل محمد است و خداوند فرمانروایی مشارق و مغارب زمین را به
مهدی؟جع؟ و اصحاب او عطا خواهد کرد ،و دین [اسالم] را [بر همه ادیان] غالب

خواهد کرد و به واسطه او و یارانش بدعتهاوباطلراازبینخواهدبرد (قمی:1428 ،

ص444؛ مجلسی :1390 ،ج ،51ص 47؛ بحرانی ،بیتا :ج ،3ص 96و جمعی از
نویسندگان :1428 ،ج ،7ص .)378- 377

ْ
ْ ْ
َ ْ َ
َ
ن ُ َعسُی ًرا>؛ در آن روز فرمانروایی
ان ُی ْو ًما ُ َعلی ُالكافرُی َ ُ
 .6- 1آیهُ <الملكُ ُی ْو َمئذُ ُال َحقُ ُل َلر ْح َمنُ ُ َوك َ ُ
حق از آن [خداى] گسترده مهر است و روز دشوارى براى کافران خواهد بود (فرقان)26 :؛ نیز بر
قیام ولی عصر؟جع؟ تطبیق گردیده است .علی بن اسباط 1گفته است :اصحاب ما به نقل از

ائمه؟مهع؟ چنین روایت کردهاند:
سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399

امروزوقبلازآنوپسازآن=[همیشه]ملکبهخداونداختصاصداشتهودارد؛ لیکن

هنگامیکهقائم؟جع؟ قیام کند ،جز خداوند عزوجل ،پرستش نخواهد شد (بحرانی،
بیتا :ج ،3ص 162و جمعی از نویسندگان :1428 ،ج ،7ص.)411

__________________________________
 .1وی فطحی مذهب و ثقه است و شیخ طوسی او را از اصحاب امام رضا؟ع؟ و امام جواد؟ع؟ برشمرده است (ر.ک :رجال
نجاشی ،ص 252و رجال طوسی ،ص 382و .)403

10

 .2روایات غیر تفسیری و جهانشمولیاسالم

روایات غیر تفسیری ،روایاتی هستند که به تفسیر یا تطبیق آیهای از قرآن کریم ناظر نیستند؛
ولی جهان شمولی اسالم را بیان کردهاند .مفاد این روایات همانند روایات تفسیری است ،بر
اساس این روایات ،هنگامی که مهدی موعود؟جع؟ قیام می کند ،جز یکتاپرستان روی زمین

باقی نخواهند ماند (کنجی شافعی :1399 ،ص 129و صافی گلپایگانی :1428 ،ج ،2ص.)83

فرمانروایی حضرت ،شرق و غرب عالم را فرا خواهد گرفت و خداوند به واسطه ایشان دین اسالم
را بر همه ادیان ظاهر و غالب خواهد کرد (صدوق :1416 ،ج ،1ص .)331-330حضرت

مسیح؟ع؟ از آسمان فرود می آید و به امامت ایشان نماز خواهد خواند و هیچ سرزمینی که غیر خدا
در آن عبادت شود ،باقی نخواهد ماند (همان ،ج ،2ص .)346- 345زمین را آ کنده از عدل،
قسط ،نور و برهان خواهد کرد و همه کافران [=غیر از طاغیان و مستکبران] به او ایمان خواهند
آورد (طبرسی :1386 ،ج ،1ص 291و مجلسی :1390 ،ج ،52ص .)280خداوند به واسطه آن

حضرت ،زمین را از دشمنان [دین] پاک می کند و او را مالک سراسر زمین می کند ،بادها را مسخر
او و گردنکشان را در برابرش ذلیل می کند .اسباب پیروزی را برایش فراهم و لشکریان او را یاری

می کند تا همه خالیق آیین توحید را پذیرا شوند (صدوق :1416 ،ج ،1ص256-254؛ همان،
 :1385ج ،1ص 7- 5و همان ،بیتا(الم) :ج ،1ص.)264-262
 .3مدلول روایات

آنچهنقلگردید ،شماریازروایاتیاستکهدربارهغلبهوحاکمیتدیناسالمبرسراسرگیتی

نیزمعتبراست؛ درصحتو اعتبار آنهامجالتردیدوجودندارد.برایناساس ،درعصرظهور
هیچدینوآیینی–اعم از آسمانی و غیر آسمانی -غیر از اسالم وجود نخواهد داشت ،و پیروان
همه ادیان به پذیرش اسالم ملزم خواهند بود .بنابراین ،مقصود از غلبه و حاکمیت دین اسالم در
عصر ظهور تنها غلبه و حاکمیت سیاسی نیست ،بلکه غلبه و حاکمیت اعتقادی و ایمانی نیز

پدیدهای است که تا آن زمان تحقق نیافته است؛ نه در دوران رسالت و نه در دوران

هست و این،
امامت – چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت  -یعنی همه انسانهایی کهدرعصرظهورو

تحلیلی بر حاکمیت سیاسی و ایدئولوژیکی اسالم...

درعصرظهورمهدیموعود نقل شده است .با توجه به تعداد این روایات که سند برخی از آنها
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پسازاستقرارجهانیحکومتمهدوی زندگی میکنند؛ مؤمنانبهآییناسالموپیروانشریعت
محمدی بر مبنای والیت و امامت علوی و مهدوی خوهند بود.
 .4جهان شمولی اسالم و ا کراهناپذیریدین

آنگونه کهدرروایاتتقریروتبیین
جهانشمولی اسالم در عصر ظهور ،

ممکن است گفته شود،
شده ،باا کراهواجبارهمراهاست؛ زیرا کسانی که به آیین اسالم ایمان نیاورند ،کشته خواهند شد؛
در نتیجه ایمان برخی از ایمان آورندگان به اسالم ،به انگیزه حفظ جان خواهد بود ،نه برخاسته
ً
از انتخاب همراه با رضا و رغبت و طبعا این مطلب ،با اصل اکراه ناپذیریدینکهدرقرآنکریم
به صراحت بیان شده است؛  منافات دارد و مطالبی که با حکم صریح قرآنی منافات داشته
باشند ،مردودهستند .

پاسخ این است که نقش ا کراه یا اجبار در جهانشمولی اسالم در عصر حضور ،جنبه «سلبی و

ایمانزاواسالمآفریننیست ،بلکه

حذفی» دارد ،نه جنبه «اثباتی» .به عبارت دیگر ،اکراه و اجبار
کفروشرکزدامیباشد ،یعنیایمان آنان که به آیین اسالم ایمان میآورند ،انتخابآ گاهانهو


همراه با رضا و رغبت است؛ زیرا بر اساس برخی از روایات که پیش از این نقل شد ،در عصر ظهور،
اسالم و ایمان منافقانه نیز پذیرفته نخواهد بود ،و تنها اسالم و ایمان خالصانه و راستین

پذیرفتنی است .بر این اساس ،ا گر خوف از جان در اینباره نقشی داشته باشد ،اعدادی و

مقدماتی است و نقش غفلتزدایی دارد؛ یعنی افراد را از حالت غفلت و بیتوجهی نسبت به

ربرمیانگیزد و فطرتتوحیدیشانرابیدار میکند؛

یرهاندوآنانرابهتفکروتدب
حقیقتم 
سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399

اماازاینکهدراشتباهاست ،غافلاست ،وبهپندواندرزدیگران

مانندکسیکهبیراههمیرود؛ 


این که ناگهان با خطری طبیعی یا انسانی نسبت به جان خود روبهرو
نیز اعتنا نمیکند ،تا 
وجویراه
اینعاملخطراوراازغفلترهاولذااو براینجاتجانخویشبهجست  

میشود .


درستاقداممیکندو در نهایت آن را مییابد.راهیابی او اختیاری و با رضایت همراه است؛ هر

چند مقدمات و علل اعدادی آن ،ناخواسته و برخالف میل و رغبت او بوده است .کسانی نیز که
در عصر ظهور به آیین اسالم ایمان میآورند ،ایمانشانبدوناستثناآ گاهانه ،انتخابیوبارضایت
ورغبتهمراهخواهدبود؛ اگرچهعللاعدادیومقدماتیآن ،ناخواستهوبرخالفمیلورغبت
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آنان باشد و چنین ایمانی ،با اصل اکراهناپذیریدینمنافاتنخواهدداشت.
َ
ْ
یادآور میشویمکهاکراه ناپذیریدین کهدرآیه 256سورهبقرهآمدهاستُ <:لا ُإك َر َُاه ُفُیُ
ْ َْ َ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َّ َّ ْ
َ َْ ََ ْ ْ
َ
َْ ََ َ ْ
ك ُبالع ْر َو ُة ُالوثقی ُلاُ
ن ُباللهُ ُفقدُ ُاستمس ُ
ن ُیكف ْ ُر ُبالطاغوتُ ُ ُویؤم ُ
ن ُال ُغی ُفم ُ
ن ُالرشدُ ُم ُ
د ُت ُبی ُ
الدُینُ ُق ُ
َ
ْ
زیرادینورزی ،گرایشیقلبیو

ام ُل َها>1؛ به این معناست که دینورزیا کراهناپذیراست؛ 
انف َّص َ ُ
درونیاستوازمقولهگفتاریارفتارنیستکهاکراهپذیرباشد (طباطبایی :1393 ،ج ،2ص 342

نمیتوانمحبتبهفردیاچیز ی را به اجبار یا
ورزیمانندمحبتورزیاست و  

–  .)343دین
آنچه اجبار یا اکراهپذیراست ،اسبابومقدماتبیرونیآناست،
اکراه در قلب کسی ایجاد کرد .

مانند اینکه  کسی ناخواسته با کسی همصحبت و همسفر گردد و رفتار و کردار او سبب
محبت ورزیبهاوشود ،یااین کهکسیناخواستهدرمکانیقرارگیرد ،یاکاریراانجامدهد ،و
آنچه
چون خوشایند و مطلوب او است ،به آن عالقهمند گردد .ایمان به خداوند نیز چنین است .

دراختیاردیگراناستومیتواندبااکراهیااختیارواقعشود ،اسباببیرونیآناستکهروشن

َ
اصلیترینآن است که با گفتار یا رفتار یا هر دو انجام میشود.جمله «قد َت َبی َن

شدنحقیقت،

ُّّالرش ُّد م َن ال َغی» پس از « َال إ ک َر َاه فی ّ
الدین» گویای همینمطلباست .
« َال إ ک َر َاه فی ّ
الدین» به این معنا نیست که در زمره احکام دینی ،هیچ حکمی وجود ندارد که با

نوعی اکراه در گفتار یا رفتار همراه باشد؛ زیرا تردیدی نیست که حکم جهاد در اسالم –اعم از

آنجاکهاینعمل ،خیرو
جهاد با جان یا مال -برای بسیاری از افراد با اکراه همراه است؛ اما از 
چنانکهقرآنکریمدربارهجهادباجان
صالحفردوجامعهاسالمیرادربردارد ،تشریعشدهاست؛ 
(قتال)فرمودهاست :

شده است؛ در حالی که برایتان ناخوشایند است و چهبسا چیزی را که نمیپسندید،
ّ
برایتانشر است ،وخدا[خیرو
بساچیزیراکهدوستمیدارید،

برایتانخیراست ،
وچه
__________________________________
 .1هیچ اکراهی در این دین نیست ،همانا کمال از ضالل متمایز شد ،پس هر کس به طغیانگران کافر شود و به خدا ایمان
آورد ،بر دستاویزى محکم چنگ زده است ،دستاویزى که نا گسستنی است و خدا شنوا و دانا است.

تحلیلی بر حاکمیت سیاسی و ایدئولوژیکی اسالم...

َ
َّ ً َ َ َ َ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ
َ َ
نُتحبواُ
م ُ َو َع َّسىُأ ْ ُ
خیرُُلك ْ ُ
نُتك َرهواُ ُشیئاُوه ُو ُ ُ
مُوعسىُأ ُ
بُ َع ُلیكمُ ُالقتالُُوه ُوُكرهُُلك ُ
<كت ُ
َّ ً َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ
َ
ون>؛ قتال [=جهاد در راه خدا] بر شما واجب
م ُلا ُتعلم ُ
م ُواللهُ ُیعلمُ ُوأنت ُ
ُشیئا ُوه ُو ُ شرُ ُلك ُ
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نمیدانید (بقره.)216 :
میداند ،وشما 
شرشمارا] 

هنگام ظهور امام عصر؟جع؟ ،حقانیت آن حضرت به کاملترینوجهممکنبرایهمگان
کمترینابهامیوجودنخواهد داشت .آن
ایکهبرایحقیقتجویان ،

آشکارخواهدشد؛ بهگونه

حضرت با پیروان ادیان آسمانی با کتابهای دینی خودشان احتجاج میکند و حضرت

مسیح؟ع؟ از آسمان فرود میآیدوبهاماماقتدامیکند.خاتمسلیمان ،عصایموسیوپرچم
رسول خدا؟لص؟ را همراه دارد .خوارق عادات و معجزات بسیاری توسط امام؟ع؟ و یاران

هایسریعوحیرتآوریدستمییازندوهیچسپاهولشکری

ویژهاشواقعمیشودوبهپیروزی

یارایمقاومتدر برابرآنانراندارد.رفتار آنانبامحرومان ،مظلومانومستمنداندر نهایت
قانعوسادهزیست و اهل

کرامت ،محبتومهرورزیاست .درعیناقتداروتوانگری ،متواضع،

عبادت و تهجدند ،قدرت ،شوکت و صالبت آنان ،تنها در برابر ستمکاران و تبهکاران نمایان

میگردد(مجلسی :1390 ،ج ،52ص.)392 – 309

قیام امام عصر؟جع؟ با چنین ویژگیهایی همراه است و لذا برای کسی که جویای حقیقت

باشد ،جای کمترین تردیدی در شناخت حقانیت امام؟ع؟ باقی نخواهد ماند .بنابراین ،مخالفت
با آن حضرت ،منشأ فکری و معرفتی (جهالت و ناآ گاهی) نخواهد داشت ،بلکه ناشی از نفسانیت
و خوی شیطانی خواهد بود .او از جانب خداوند مأمویت دارد که جامعه بشری را در همه ابعادش

از عدالت آ کنده و از ظلم و تباهی پاکیزه کند .کفر ،شرک و نفاق مظاهر و مصادیق بارز ظلم در
ویژگیهایعصر

قلمرو اعتقاد می باشندودر جامعهجهانیمهدویجایگاهیندارندواین ،از
ظهوراستکهشرایطتحققعدالتدرهمهزمینههافراهمخواهدشد.اینشرایط ،پیشازآن،

سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399

نه در زمان پیامبران پیشین فراهم بوده است و نه در عصر رسالت پیامبر اکرم؟لص؟ و نه در

دوران حضور امامان معصوم؟مهع؟ و نه در دوران غیبت.
جامعهای است که عقول افراد تکامل خواهد یافت« :اذا قام قائمنا

جامعه جهانی مهدوی،

وضعیدهعلیرؤسالعبادفجمعبهاعقولهموکملتاحالمهم»(صدوق :1416 ،ج ،2ص 675و

مجلسی ،همان :ص )336و علم و دانش بشر به کاملترین درجه ممکن آن خواهد رسید .از
امام صادق؟ع؟ چنین روایت شده است :علم بیست و هفت حرف است که آنچه تا کنون توسط
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آنگاهکهقائمما قیام کند ،بیست و پنج حرف دیگر
پیامبران آورده شده ،دو حرف بیش نیست ،

آن را آشکار و در میان مردم منتشر کند»(مجلسی ،همان).
مصداق این علم هر چه باشد ،نتیجهاش شناخت کامل تر انسان نسبت به معارف توحیدی
است که در روایات از آن به عنوان «رأس العلم» یاد شده است (صدوق ،بیتا(ب) :ص.)284

بدون شک چنین معرفتی بر اخالق و رفتار انسان نیز تأثیر خواهد گذاشت ،تا آنجاکهبراساس
وچنان امنیتی

عداوتوکینهازدلهایافرادنسبتبهیکدیگر ،رختبرخواهدبست،

روایات،
حاکم می گردد که یک زن ،به تنهایی و با داشتن زیورآالت خود ،بدون هیچگونهترسوواهمهاز
بهسویشامحرکتمیکند (همان ،بیتا(الم) :ج ،2ص ،419ح  225و مجلسی:1390 ،

عراق

ج ،52ص.)316
 .5جهانشمولی اسالم و قانون جزیه

«جزیه» ،قانونی است اسالمی درباره اهل کتاب که در مقام محاربه با مسلمانان نیستند و به
آنان «اهل ّ
ذمه» گفته میشود.براساسقانونجزیه ،آنانباپرداختمقداریمال که مورد تأیید
می توانندبردینخودباقیبمانندودرامنیتزندگیکنند(راغباصفهانی،
حاکم اسالمی است ،
بیتا:ص .1)93قرآن کریم در اینزمینهفرمودهاست :

َ
َ
ْ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ
َ
ونُ
ونُ َماُ َح َر َ ُمُاللهُُ َو َرسولهُُ َولاُیدُین َ ُ
ونُباللهُُ َولاُب ُالی ْومُُالآخرُُ َولاُی َحرم َ ُ
نُلاُیؤمن ُ
<ُقاتلواُالذُی ُ
َ َ
َ ْ
ْ َ
ْ َ َّ َ
ون>؛ اهل کتاب را
مُ َّصاغر َ ُ
نُیدُُ َوه ْ ُ
ابُ َحتىُی ْعطواُالج ْ ُزی ُةُ َع ْ ُ
نُأوتواُالكت ُ
نُالذُی َ ُ
نُال َحقُُم ُ
دُی ُ

که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند ،و آنچه را خدا و رسول او حرام کردهاند ،حرام

اینکه در حالت ذلت جزیه
نمیشمارند ،و پذیرای دین حق نیستند؛ بکشید تا =[یا]  

بپردازند»(توبه .)29:

__________________________________

ّ
 .1الجزیة مایؤخذ من اهل الذمة و تسمیتها بذلک لإلجتزاء بها فی حقن دمهم.
بیایمانبهخداو قیامت
 .2در مورد این که چرا اهل کتاب (یهود و نصارا) با اینکهبهخداو روز قیامتاعتقاددارند ،

معرفی شده اند؛چندوجهذکرشدهاست:وجهاولاین کهاقرارآنانبهخداوقیامتزبانیاستوبااعتقادقلبیوعالمانه
همراهنیست.وجهدیگرایناستکهآناناگرچهاعتقادعالمانهدارند؛چونبهآنملتزمنیستند؛بهمنزله کسیهستند که
بیایمان
بهخداو قیامتایمان ندارد ».قول دیگر این است که چون صفاتی را به خدا نسبت میدهندکهباطلاست ،
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اقتضای اطالق آیه از حیث زمان (اطالق زمانی) و اصل جاودانگی احکام اسالمی این است که
قانون جزیه در عصر ظهور نیز باقی و جاری خواهد بود؛ اما در تعدادی از روایات که سند برخی از
آنها نیز معتبر است ،با صراحت بیان شده است که در عصر ظهور و پس از قیام مهدی موعود،


حکم جزیه در مورد اهل کتاب جاری نخواهد شد ،و آنان میان قبول اسالم و قتل مخیر
ْ َ َ
َ
م ُ َحتى ُلاُ
میباشند؛ چنان که در روایت محمد بن مسلم از امام باقر؟ع؟ در مورد آیه < َوقاتلوه ُ
َ
َ
ونُالدُینُُكلهُُللهُ> (انفال ،)39 :چنین آمده است:
ونُف ْت َنةُُ َ ُویك َ ُ
تك َ ُ
تأویل این آیه (تحقق کامل آن) تاکنون واقع نشده است؛ زیرا رسول خدا؟لص؟ به دلیل

نیاز خود و اصحابش ،به کافران رخصت داد (با قبول جزیه از اهل کتاب و فدیه از
آنگاه که زمان
مشرکان و پذیرش اسالم ظاهری از منافقان از کشتن آنان درگذشت) 

تأویل آن فرا رسد ،جزیه ،فدیه و اسالم ظاهری از آنان پذیرفته نخواهد شد ،و آنان به

قتل خواهند رسید ،تا خداوند به یگانگی پرستش شود و شرکی باقی نماند (کلینی،

 :1388ج ،8ص ،201ح.)243

در روایت عبداالعلی حلبی از امام باقر؟ع؟ نیز آمده است:

ْ َ َ
َ
م ُ َحتىُلاُ
الیقبل صاحب هذا االمر اجلز یة کما قبلها رسول اهلل؟لص؟ و هو قول اهللَ < :وقاتلوه ُ
َ
َ
ون ُالدُینُُكلهُُللهُ> (انفال)39 :؛ صاحب این امر [حضرت مهدی؟جع؟]،
ون ُف ْت َنةُُ َ ُویك َ ُ
تك َ ُ

آنگونه که رسول خدا؟لص؟ [از اهل کتاب] جزیه را میپذیرفت ،قبول نخواهد کرد و این
َ
ْ َ َ َ
ونُالدُینُُ
ونُف ْت َنةُُ َ ُویك َ ُ
مُ َحتى ُلا ُتك َ ُ
است [تأویل و تحقق کامل] سخن خداوندَ ُ < :وقاتلوه ُ
َ
كلهُُللهُ> (عیاشی ،بیتا :ج ،2ص.)60

از امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز چنین روایت شده است« :دنیا پایان نخواهد یافت تا اینکه قائمما
سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399

قیامکند ،ودشمنان ما را خواهد کشت و جزیه قبول نخواهد کرد و صلیب و بتهاراخواهد

شکست»(صدوق ،بیتا(الف):ج ،2ص ،364ح.)22

این مطلب در روایات اهل سنت نیز بیان شده است؛ چنان که سیوطی از سعید بن منصور از

شمردهشدهاند؛ گویی کهخدارانمیشناسند(ر.ک:التبیان ،ج ،5ص202ومجمعالبیان ،ج ،3ص.)21ازوجوهیااقوال

قویتراست(ر.ک :المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص .)238
یادشده ،وجهیاقولسوم ،
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َ
ْ
ابن منذر ،از بیهقی و او از جابر روایت کرده که درباره آیه < ُلُیظه َرهُ ُ َعلی ُالدُینُ ُكلهُ> (توبه)33 :
گفته است:
این مطلب آن گاه واقع خواهد شد که یهودی و نصرانی و پیرو آیینی غیر از اسالم باقی

نمانده باشد و حکم جزیه فرو گذاشته وصلیب شکسته میشود ،و آن زمان است که

عیسیبنمریم؟ع؟ [از آسمان] فرو میآید(سیوطی:1412 ،ج ،4ص.)161

این دسته از روایات ،گویای این هستند امام مهدی؟جع؟ با اهل کتاب ،برخورد می کند؛
همانند برخورد با دیگر کافران و مشرکان؛ یعنی پس از آن که حقانیت اسالم بر مبنای والیت
علوی و امامت مهدوی؟جع؟ به صورت کامل روشن شد (چنانکه پیش از این بیان گردید)

گزینهایجزقبولاسالمیاقتل

همه پیروان ادیان و مذاهب و مکاتب؛ (از جمله اهل کتاب)،
نخواهندداشت ،وقانونجزیهدربارهاهلکتاب ،یافدیهدرمورددیگرکافرانواسالمظاهری
دربارهمنافقانکهدر زمانپیامبراکرم؟لص؟ ،به دلیل شرایط خاص آن زمان اجرا میشد؛ در

عصر ظهور حکومت جهانی مهدوی ،اجرا نخواهد گردید.
 .6جهانشمولی اسالم و مسئله نسخ

براساس مجموع روایات ،قانونجزیهدرعصرظهوروتشکیلحکومت مهدوی ،اجرانخواهد
شد.بااینحال ،اینمطلبازمصادیقنسخنخواهدبودتااشکالشودکهنسخاحکامشریعت
توسطغیرپیامبر؟لص؟ صحیح نیست؛ زیرا نسخ بدان معناست که دلیل ناسخ در زمانی پس از

حکم منسوخ ،بیان شود؛ اما ا گر با حکم منسوخ همزمان باشد؛ نسخ نخواهد بود ،از باب مثال
دهید ،مطلب ،از باب نسخ نخواهد بود .بر این اساس ،از آنجا که پیامبر اکرم؟لص؟ همانگونه
کهحکمجزیهدرمورداهلکتابرابیانکردهاست ،ازظهوروقیاممهدیموعود؟جع؟ خبر

داده و پیروی از او را واجب کرده و نیز اعالم کرده است که یکی از ویژگیهایقائمایناستکهاز
اهلکتابجزیهنخواهدپذیرفت؛لذانپذیرفتن جزیه ،ناسخ حکم جزیه نخواهد بود؛ چرا که هر

دو دلیل توسط پیامبر؟لص؟ اعالم شده است (مجلسی :1390 ،ج ،52ص )382-381و بر فرض
این که حکم مزبور ناسخ حکم جزیه به شمار آید نیز حکم ناسخ به رسول ا کرم؟لص؟ مستند است

تحلیلی بر حاکمیت سیاسی و ایدئولوژیکی اسالم...
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و نقش امام؟ع؟ اعالم و اجرای آن است ،نه تشریع حکم جدید تا با خاتمیت تشریع توسط رسول
اکرم؟لص؟ منافات داشته باشد .نکته دیگر این که مستند این حکم نبوی تنها یک یا دو روایت
نیست ،تا اشکال نسخ حکم قرآنی با «خبر واحد» مطر ح شود ،بلکه مستند آن ،روایات بسیاری

است که در حد «تواتر معنوی» است.

در عین حال ،براساس ظاهر برخی روایات ،از اهل ذ ّمه در عصر امام مهدی؟جع؟ جزیه

پذیرفته میشود .در تفسیر فرات کوفی از امام صادق؟ع؟ روایت شده است که در زمان

قائم؟جع؟ هر فرد ناصبی را بر امام؟ع؟ عرضه میکنند ،اگر به امامت آن حضرت اذعان کند،

رسدیاازاوجزیهگرفتهمیشود

اسالم او پذیرفته خواهد شد؛ ولی اگر اذعان نکند ،یا به قتل می
(فرات کوفی :1432 ،ج ،1ص 293و مجلسی ،همان ،ص.)373

روایت مزبور« ،مرسله» است و نمیتواند با روایات پیشین معارض باشد که هم تعدادشان بسیار

هامعتبر.مضافا این کهدرروایتدیگریازامامباقر؟ع؟ آمده است

است و هم سند برخی از آن
اگر ناصبی در زمان امام مهدی؟جع؟ به والیت آن حضرت اقرار نکند ،یا کشته میشود و یا
هماننداهلذمهکهدر زمانکنونی جزیه میدهند ،جزیه میپردازد (کلینی :1388 ،ج ،8ص

 227و مجلسی ،همان :ص  .)375جزیه دادن اهل کتاب در این روایت ،به زمان قبل از قیام
امام عصر؟جع؟ مربوط است.

در روایت دیگری که عالمه مجلسی از کتاب مزار برخی از قدمای اصحاب نقل کرده نیز آمده

است که امام صادق ؟ع؟ در پاسخ ابوبصیر که از وضع اهل ذمه در زمان قیام امام عصر؟جع؟
پرسید؛ فرمودند« :همانند پیامبر؟لص؟ با آنان عمل خواهد کرد ،و از آنان جزیه خواهد گرفت»

سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399
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(مجلسی :1390 ،ج ،53ص .)376

سند این روایت نیز نامعلوم است و لذا نمیتواند با روایت معتبر محمد بن مسلم از امام باقر ؟ع؟
معارض باشد که نافی حکم جزیه در مورد اهل کتاب در زمان قیام حضرت مهدی؟جع؟ است.

صرفنظرازاشکالسندی ،ایناحتمالنیزوجوددارد که این حکم به اوایل دوران ظهور و قیام

امام؟جع؟ مربوط باشد که هنوز حکومت جهانی او استقرار نیافته است.1
در روایتی که در منابع اهل سنت آمده است؛ از امامت و رهبری حضرت عیسی؟ع؟ در آینده و
کارهایی که انجام خواهد داد؛ خبر داده شده که یکی از آنهاایناست«:یضعالجزیة»(جمعیاز

نویسندگان:1428 ،ج ،2ص .)408برخی تصور کردهاندکهمقصودایناستکهاوقانونجزیه
راتشریعووضعمیکند؛  زیراقبلازظهوربهدلیلاینکهحاکمیتاسالمی(بهرهبریامامو

پیشوایمعصوم)وجودنداشته ،قانون جزیه برداشته شده بود.2
ً
این برداشت از روایت صحیح نیست؛ زیرا اوال ،تحقق نیافتن حکم دینی به دلیل فراهم نبودن
ً
شرایط آن ،به معنای رفع حکم نیست ،تا نیازمند تشریع مجدد باشد؛ ثانیا ،در روایتی که پیش از
این از «الدر المنثور» نقل شد ،تصریح شده است که آنگاه که عیسی؟ع؟ از آسمان فرود میآید،
یهودیونصرانیباقینخواهدماند.سپسآمدهاست«:وحتی توضع الجزیة» (سیوطی:1412 ،

ج ،4ص . )161روشن است که مراد از وضع جزیه در این روایت ،رفع آن به دلیل وجود نداشتن
موضوع آن است ،نه تشریع یا تطبیق آن .ابن اثیر جزری نیز پس از نقل روایت «ینزل عیسی بن

مریم؟ع؟ فیضع الجزیة» ،گفته است :مراد آن است که مردم را به پذیرش دین اسالم وادار
میکند ،و فرد ّ
ذمی وجود نخواهد داشت تا قانون جزیه بر او جاری شود (ابن اثیر :1367 ،ج،5
ص .)197ابن منظور نیز روایت مزبور را همینگونه معنا کرده است (ابن منظور :2000 ،ج،15
ص.)23

براساس مطالب پیشین ،سخن برخی از اهل تحقیق در این زمینه که اکثر روایات گویای
میباشد کهدرعصرظهوربرآیین خود باقی
اجرایقانونجزیهدرموردآنعدهازاهلکتاب 

مقتضای تحقیق ،عکس گفتار یاد شده است؛ یعنی مدلول مطابقی یا التزامی اکثر روایات این
__________________________________
« .1لعل هذا فی أوائل زمانه علیه السالم ،و إال فالظاهر من األخبار أنه ال یقبل منهم إال اإلیمان أو القتل کما مر» (مرآة العقول،
ج ،26ص.)160
« .2یعنی یشرعها و یطبقها ،بعد أن کانت مرتفعة بعد انحسار الحکم االسالمی قبل الظهور» (موسوعة االمام المهدی ،ج،3
ص.)510

تحلیلی بر حاکمیت سیاسی و ایدئولوژیکی اسالم...

ماندهاند؛ وروایاتمخالفآناندکاست؛ محققانهنیست(صدر ،بیتا:ج ،3ص )510؛ بلکه


19

است که در عصر ظهور و پس از استقرار حکومت جهانی مهدوی ،هیچ دین و آیینی غیر از اسالم
رسمیت و مقبولیت نخواهد داشت ،و اهل کتاب در آن زمان ،مشمول قانون جزیه نخواهند بود.
 .7فتنه شرک

َ
َ
ْ َ َ َ
ونُف ْت َنةُُ َ ُویك َ
ونُُالدُینُُكلهُُللهُ> (انفال)39 :؛ به پیامبر ا کرم؟لص؟ و
مُ َحتىُلاُتك َ ُ
در آیه < َوقاتلوه ُ

مؤمنان دستور داده شده است که با کافران و مشرکان جهاد کنند تا فتنههابرچیدهشوندودین
َ
ونُالدُینُُكلهُُللهُ>؛ مقصوداز
<ویك َ ُ
بهخدااختصاصیابدوتنهاخداپرستششود.براساسجملهُ َ 

«فتنه»دراینآیه« ،شرک»استوفلسفهاصلیجهادبامشرکان و کافران آن است که توحید و
یکتاپرستی بر جهان حاکم شود ،و شرک و مشرکی وجود نداشته باشد؛ چنان که این معنا در
تفسیر آیه از ابن عباس نقل شده است1.در روایت محمد بن مسلم از امام باقر؟ع؟ در مورد این آیه

چنین نقل شده است:

تأویل [=تحقق کامل] این آیه هنوز واقع نشده است؛ زیرا پیامبر اکرم؟لص؟ به خاطر نیاز

خود و اصحابش به کافران رخصت میداد [از آنان جزیه یا فدیه میپذیرفتواز کشتن

میکرد] .آن گاه که زمان تأویل =[تحقق کامل] این آیه فرا رسد ،از
صرفنظر 

آنها 

کافران[جزیهیافدیه] قبولنخواهدشد ،بلکه[اگرآییناسالم را نپذیرند] کشته خواهند
شد تا فقط خدا پرستش شود و شرکی وجود نداشته باشد (کلینی :1388 ،ج ،8ص.)201

در روایت عبداألعلی از امام باقر؟ع؟ نیز چنین آمده است:
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صاحب این امر [امام عصر؟جع؟] آن گونه که پیامبر اکرم؟لص؟ از اهل کتاب جزیه
َ
ْ َ َ َ
ونُ
م ُ َحتى ُلا ُتك َ ُ
میپذیرفت؛ جزیه قبول نخواهد کرد و این است معنای آیه < ُ َوقاتلوه ُ
َ
ف ْت َنةُُ َ ُویك َ ُ
ونُالدُینُُكلهُُللهُ> (عیاشی ،بیتا :ج ،2ص.)60

مطلب مذکور از امام صادق؟ع؟ نیز روایت شده است .زراره و دیگران از آن حضرت چنین روایت
دیناسالمهمهجارافرامیگیردوروی

کردهاند« :تأویلاینآیهرا[درآینده]خواهندیافت؛ زیرا

زمینمشرکیوجودنخواهدداشت»(طبرسی :1379 ،ج ،2ص.)543

__________________________________
 « .1هذا خطاب للنیب؟لص؟ و املؤمننی بان یقاتلوا الکفار حیت ال تکون فتنة ای شرک ،عن ابن عباس و احلسن» (مجمع البیان،
ج ،2ص.)542
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واژه «فتنه» در اصل به معنای «داخل کردن طال در آتش» است تا خالصی و ناخالصیاش ،
ْ َ ْ َ َ ْ
ون>
م ُ َعلی ُالنارُ ُیف َتن َ ُ
معلوم شود ،و در داخل کردن انسان در آتش نیز به کار رفته است< :یو ُم ُه ُ
َ
م> (ذاریات )14 :و گاهی در آنچه سبب عذاب است ،به کار
(ذاریات )13 :و <ذوقوا ُف ْتن َتك ْ ُ
ْ
ََ
َ
میرود ،مانند <ألا ُفُی ُالف ْت َنةُ ُ َّسقطوا> (توبه)49 :؛ گاهی نیز در آزمودن به کار میرود ،مانند
َ َ َ َ َّ ً
اكُفتونا> (طه40 :؛ راغب ،بیتا :ص  .)372- 371وجود مشرک هر چند اهل ذمه باشد و
<وفتن ُ
جزیه بپردازد ،و با مسلمانان رفتاری مسالمت آمیز داشته باشد؛ از آنجا که اعتقادش شرک آمیز و
رفتارش بر خالف شریعت اسالمی است؛ مایه ناخوشایندی و عذاب روحی مؤمنان خواهد بود.

بدینرو« ،فتنه» نامیده شده است .به عبارت دیگر ،فرد مشرک و کافر ،گاهی با مؤمنان در
محاربه است و آشکارا به کشتن یا شکنجه دادن و ایذای آنان اقدام میکند ،و گاهی در ّ
ذمه

است؛ ولی به صورت مخفیانه ،علیه مسلمانان« ،فتنه» میکند و در جهت آزار آنان میکوشد ،و
گاهی در ّ
انجامنمیدهد؛ولیعقیدهغیرتوحیدیو

ذمه است ،و هیچگونه عمل فتن هانگیزیهم
َ َ َ
ون ُف ْت َنةُ>؛ همه
رفتار غیر اسالمی او سبب ناراحتی و ایذای مؤمنان است .اطالق < َحتى ُلا ُتك َ ُ
هایمزبورراشاملمیشود؛ امااینحکمتاقبلازقیامحضرتمهدی؟جع؟ و تشکیل


صورت

حکومت جهانی مهدوی به صورت کامل تحقق نیافته است .در آن زمان ،هیچ مشرک یا کافری
فتنهاینیزصورتنخواهدیافت.
وجود نخواهد داشت ،و از اینرو ،
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نتیجه گیری

براساس روایات بسیاری که سند برخی از آنهامعتبراست؛ در عصر ظهور و تشکیل حکومت
جهانی مهدوی ،دین اسالم بر اساس والیت علوی و امامت مهدوی ،یگانه دین رسمی و مورد
قبول خواهد بود و عالوه بر اینکه دین اسالم مبنا و منشور نظام حکومتی جهانی است؛ دین همه
افراد خواهد بود .غیر از مستکبران و معاندان که در برابر دین اسالم خواهند ایستاد؛ دیگران ،با

شناخت کاملی که از حقانیت اسالم پیدا میکنند ،آیین اسالم را برخواهند گزید .فرود آمدن
حضرت عیسی؟ع؟ به زمین و اقتدا به امام عصر؟جع؟ ،خوارق عادات و معجزات بسیاری که

توسط حضرت مهدی؟جع؟ و یاران ویژه او تحقق خواهد یافت ،پیروزیهای چشمگیر و

حیرتآور ،رفتارحکیمانهومهربانانه(انسانی – اخالقی) آنان با توده مردم ،احتجاج حضرت با

پیروان ادیان آسمانی با کتابهای خودشان بر اثبات حقانیت خویش ،اسباب و عوامل روشنگر

حقانیت آیین اسالم به رهبری امام مهدی؟جع؟ خواهد بود .بر این اساس ،در عصر ظهور و

حکومت مهدوی ،جزیه از اهل کتاب ،فدیه از کافران و اظهار اسالم در عین انکار قلبی از منافقان؛
پذیرفته نخواهد شد.

سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399
22

منابع
قرآن کریم.
 .1ابن اثیرجزری ،مبارک بن محمد ( .)1367النهایة فی غریب الحدیث واألثر ،قم ،مؤسسه مطبوعاتی
اسماعیلیان.
 .2ابن منظور ،محمد بن مکرم (2000م) .لسان العرب ،بیروت ،دارصادر.
 .3بحرانی ،سید هاشم (بیتا) .البرهان فی تفسیر القرآن ،بیجا ،نورالهدی.
 .4بهروزی لک ،غالمرضا (زمستان « .)1382مهدویت و زندگی سیاسی معاصر اسالمی» ،فصلنامه انتظار
موعود ،شماره  ،10ص.161-148
 .5جمعی از نویسندگان (1428ق) .معجم احادیث اإلمام المهدی؟جع؟ ،قم ،مسجد مقدس جمکران.
 .6حلی ،حسن بن یوسف (بیتا).خالصة الرجال ،قم ،منشوراتالرضی.
 .7راغب االصفهانی ،حسین بن محمد (بیتا) .المفردات فی غریب القرآن ،تهران ،المکتبة المرتضویة.
 .8ربانی گلپایگانی ،علی ( .)1399مهدویت از دیدگاه اسالم و ادیان ،قم ،انتشارات رائد.
 .9سیوطی ،جالل الدین (1412ق) .الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی.
 .10صافی گلپایگانی ،لطف اهلل (1428ق) .منتخب األثر ،قم ،مکتبة آیت اهلل صافی.
 .11صدر ،سید محمد (بیتا).موسوعة االمام المهدی؟جع؟ ،قم ،مؤسسةدارالمجتبی.
 .12صدوق ،محمد بن علی (بیتا) .التوحید ،بیروت ،دارالمعرفة.
( _____________________ .13بیتاالف) .الخصال ،مترجم :آیت اهلل کمرهای ،تهران ،کتابفروشیاسالمیه.
1385( _____________________ .14ق) .علل الشرایع ،قم ،مکتبة الداوری.
( _____________________ .15بیتا ب) .عیون اخبار الرضا؟ع؟ ،تهران ،انتشارات جهان.
 .17طباطبائی ،السید محمد حسین (1393ق) .المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،مؤسسة االعلمی.
 .18طبرسی ،احمد بن علی (1386ق) .االحتجاج ،محقق :محمد باقر خرسان ،بیجا ،دارالنعمان.
 .19طبرسی ،فضل بن الحسن (1379ق) .مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی.
 .20طوسی ،محمد بن الحسن (1409ق) .التبیان فی تفسیر القرآن ،قم ،مکتب اإلعالم اإلسالمی.
1373( _______________________ .21ق) .الرجال ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی.
(بیتا).الفهرست ،قم ،منشوراتالشریفالرضی.
 _______________________ .22
1423( _______________________ .23ق) .الغیبة ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیة.

تحلیلی بر حاکمیت سیاسی و ایدئولوژیکی اسالم...

1416( _____________________ .16ق) .کمال الدین و تمام النعمة ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی.

23

 .24عیاشی ،محمد بن مسعود (بیتا) .تفسیر عیاشی ،تهران ،المکتبة اإلسالمیة.
 .25قمی ،علی بن ابراهیم (1428ق) .تفسیر قمی ،بیروت ،مؤسسة االعلمی.
 .26کلینی ،محمد بن یعقوب (1388ق) .کافی ،تهران ،المکتبة اإلسالمیة.
1410( _________________ .27ق) .روضة الکافی ،تهران ،داراکتب االسالمیة.
 .28کوفی ،فرات بن ابراهیم (1432ق) .تفسیر فرات الکوفی ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی.
 .29گنجی الشافعی ،محمد بن یوسف (1399ق) .البیان فی اخبار صاحب الزمان ،قم ،منشورات مؤسسة
الهادی للمطبوعات.
 .30مجلسی ،محمد باقر ( .)1390بحاراالنوار ،تهران ،مکتبة اإلسالمیة.
 .31ـ__________________ ( .)1370مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول ،تهران ،دارالکتب االسالمیة.
 .32مفید ،محمد بن النعمان (1413ق) .اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،قم ،المؤتمر العالمی أل لفیة
الشیخ المفید.
 .33نجاشی ،احمد بن علی (1413ق) .رجال نجاشی ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی.

سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399
24

