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 اسالم در عصر ظهور و ایدئولوژیکی یسیاس حاکمیتتحلیلی بر 
گلپایگانی 1علی ربانی 

 

 چکیده
که  ؛«وضعیت ایدئولوژیکی و دینی جامعه جهانی در آینده و فرجام تاریخ بشری» از مسایل مهمی است 

بر، هایمختلفسیاسیگرانحوزهتوجه پژوهش آنان است. کرده جلب خود به دینیرا و اجتماعی
دیدگاهپژوهشگراناند کردهنظر  اظهارزمینهدینیدراینواساسمبانیمکتبی از وضعیت ، مسلمان.

آیین اسالم بر اساس تفسیر و ، صبغه اسالمی دارد. از منظر شیعه امامیه، دینی جهان در فرجام تاریخ
کم خواهد شد.  ؟مهع؟و دیگر امامان اهل بیت ؟ع؟تبیین امام علی پرسش اصلی پژوهش حاضر بر جهان حا

که با وجود مکاتب و ادیان متعدد در جهان غلبه و یگانگی آیین اسالم چگونه تحقق خواهد ، این است 
 تحلیلی با نگاه جامع به روایات و تحلیل آن است. -ای و توصیفی  کتابخانه، روش تحقیق یافت.

کلیدی: کمیت ایدئولوژیکی، شمولی اسالم جهان، یجامعه جهانی مهدو واژگان  کمیت سی، حا ، اسیحا
 عصر ظهور.

  

__________________________________   

 kalameslami@gmail.com استاد حوزه علمیه قم .1
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 مقدمه
آینده مهدویتو زمینه در مهم مسائل از جامعه، گرایییکی دینی و وضعیتایدئولوژیکی

متفکران برخیاز تاریخبشریاست. فرجام و آینده که از مکتب و آیین  اینبدون، جهانیدر
دالت را برای ای درخشان و نظام جهانی مبتنی بر فضیلت و ع آینده، خاصی سخن به میان آورند

کرده جامعه بشری پیش برخیدیگربینی  کمیتایدئولوژیک، اند. حا کمونیسم یا لیبرالیسم  از
گفته کاظمی اند سخن  -148: ص1382، و بهروزی لک 215-151ص، 1: ج1385، )اخوان 

ک و آرمانی را در پرتو تعالیم و  . پیروان ادیان مختلم نیز آینده(161 های دینی  آموزهای تابنا
کرده، خود آیندهوفرجامجامعه آرمانی و ایده، . متفکران و عالمان مسلمان نیزاند ترسیم  آلدر

جهانآخرتمنتهیمیراجهان به پرتو، شودکه تبیینآموزهدر و طرح اسالمی احکام و ها
 اند.دهکر

که جامعه آرمانی مزبور به رهبری فردی از خاندان رسول خدا  که لقب ؟لص؟این مطلب 
 مورد قبول عموم مذاهب اسالمی است ؛سازمان دهی خواهد شد، است« مهدی»مشهورش 

گلپایگانی جامعه جهانی آرمانی و ، اما از منظر شیعه امامیه (؛94-87: ص1399، )ربانی 
که امام علی، یعنی آیین اسالم ؛صبغه علوی دارد، مهدوی دار  طالیه ؟ع؟به روایت و قرائتی 

تعریم و تبیین شده  ؟مهع؟توسط دیگر امامان معصوم، و پس از آن حضرت تبیین و تفسیر آن بوده
کم خواهد شد. البته در جامعه جهانی مهدوی ؛است آموزهپاره، بر جهان حا ها و احکام ایاز

که زمینه و شرایط اجرای آن تا   ه عمل خواهد پوشید.آن زمان فراهم نبوده است نیز جاماسالم 
کلی می جهان شمولی اسالم در عصر کردپس از ظهور را به دو صورت  ترسیموتصویرتوان: 

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

که نظام  عالوه بر این، شمولی اسالمی انجه، دوم باشد؛ ولی در صورت فرما می ن حکمجها
نظام اعتقادی و  ؛استمنحصر نظام سیاسی و حکمرانی اسالمی به ، سیاسی و حکمرانی جهان

که پژوهش حاضر در پی اثبات باشد منحصر میآیین اسالم به دینی نیز  . فرضیه دوم همان است 
 آن است.

کننده که شناخت نظام سیاسی و فرهنگی جهان در آینده و فرجام تاریخ  نقش مهم و تعیین  ای 
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کنونی فرد و جامعه انسانی دارد  .کند میاهمیت و ضرورت این پژوهش را آشکار  ؛در زندگی 
که به روشی اجتهادی از حیث سند و  ؟مهع؟روایات اهل بیت، مأخذ و منبع پژوهش حاضر است 

 و بررسی خواهند شد.تحقیق ، داللت
یک:انددو دسته ؟جع؟شمولیاسالمدرعصرظهوروقیامامامزمانجهانمربوط به روایات 

کریمنقلشده قرآنازآیاتیتفسیردرکه روایاتیدستهآنواندراتفسیری»هاروایت»می؛نامیمو
آیهروایاتی، دیگر دسته قرآکهبهتفسیر کریم ایاز کهآننمیناظر ن  باشند را روایات غیر »ها

  نامیم.می« تفسیری

 . روایات تفسیری و جهان شمولی اسالم1
که شمولی اسالم در عصر ظهور شماری از روایات مربوط به جهان. 1-1 در تفسیر آیه ، هستند 

گزارش شده ُاند:  ذیل  ْسَلَمُُ>َولَه 
َ
ُُیف َُُمْنُُأ َماَوات  ُُالس َّ  و ها آسمان در کس هر ؛َوَكْرًها<َُطْوًعاَُواْلَأْرض 

از امام ، از رفاعة بن موسی، عیاشی. (83عمران:   )آل اوست میتسل ناخواه و خواه، است نیزم
کرده چنین  ؟ع؟صادق کند»است: روایت  که قائم قیام  مگر ، سرزمینی نخواهد بود، هنگامی 

رسالتمحمداین و یگانگیخداوند به آن در ج  بی ،)عیاشیشودندا داده می ؟لص؟که ، 1تا:
نویسندگان183ص تری از   وی این مطلب را با تفصیل بیش .(83ص، :7ج1428، وجمعیاز

کرده است )عیاشی کاظم؟ع؟ نیز روایت  همان: ، و جمعی از نویسندگان 82همان: ص، امام 
کرده است: چنین عقبة بن خالد ، از پدرش، علی بن عقبه(. 84-83ص  نقل 

کند که قائم قیام  کرد و در روزگار او بساط ظلم ، هنگامی  بر پایه عدل حکم خواهد 
که ، ها امن خواهد بود... و اهل دینی باقی نخواهد ماند راه .برچیده خواهد شد مگر این 

کهمی. آیا سخن خداوند را نشیندهکنداسالم را اظهار و به ایمان اعتراف  ای:َُوَله ُ>فرماید
ْسَلَمُ

َ
ُُیف َُُمْنُُأ َماَوات  َُواُالس َّ لََُُوَكْرًهاَُطْوًعاُْلَأْرض  إ  ُیَو وَنُیُه   – 384ص :1413، )مفید <ْرَجع 

 (.86-85همان: ص، و جمعی از نویسندگان 385
. در وثاقت علی بن هستند ؟ع؟از اصحاب امام صادق، بن خالد ةعقب، علی بن عقبه و پدرش

شواهد ؛تردیدی وجود ندارد، عقبه و کتاببوده صاحب ، پدرشنیز هستندوثاقتشگویای
نویسندگان گر چه در آغاز روایت(169-167ص، :12جهمان، )جمعیاز کالم  ذکر، . ا که  نشده 

 در پایان آن چنین آمده است:  ؛است ؟ع؟امام معصوم
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لئال یقولوا اذا ، و مل یبق اهل بیت هلم دولة اال ملکوا قبلنا، مث قال: اّن دولتنا آخر الّدول
؛ والعاقبة للمتقینرأوا سیرتنا: اذا ملکنا سرنا مبثل سیرة هؤالء و هو قول اهلل تعایل: 

که نیستند قبل از ما هیچ خاندانی  .هاست فرمود: دولت ما آخرین دولت ؟ع؟سپس امام
کهوقتیتااین، کهدارایدولتوحکمرانیخواهندبودمگراینباشند؛مدعی حکمرانی

دیدندسیرهوشیوهحکمرانی را ، نگویند، ما گرمافرمانروا بههمینسیرهو، یمشد  میا
 است.فرجامازآنپرهیزگاراناست:واینمعنایسخنخداوندکردیم  روشعملمی

 . خداوند فرموده است: 1-2
که از دنیا برود کتاب ]یهود و نصارا[ قبل از این   به حضرت عیسی؟ع؟، هر یک از اهل 

گواه بر آنان خواهد بود:، آورد  ایمان می ْنُ> و حضرت مسیح؟ع؟ در روز قیامت  إ  ْنَُُو ُُم  ْهل 
َ
ُأ

ُ َتاب  اُاْلك  ل َ ُیلَُُإ  َنن َ ُُْؤم  ه  َُُقْبَلُُب  ه  ُُْوَمُیَوَُُمْوت  ُیاْلق  ُیُاَمة  ون  ْمُیَعلَُُك  ُُه  ه  از امام  .(159)نساء:  <ًدایشَّ
آید و  قبل از قیامت به دنیا فرود می ؟ع؟حضرت عیسی است:روایت شده باقر؟ع؟ چنین 

باقی  -یهودی و نصرانی–و هیچ پیرو آیین گزارد  مینماز  ؟جع؟پشت سر مهدی
که قبل از مرگش به او ، نخواهد ماند (ایمان می]=حضرت عیسی[ مگر این  ، قمیآورد

 . (126-125، 7: ج1428، و جمعی از نویسندگان 152 – 151ص، 1: ج1428
که از ابن عباس بر اساس این و ابن زید نیز نقل شده  ادهقت، حسن بصری، ابی مالک، تفسیر 

کلمه ، است آناسالمآوردنهمهیهودگرددونتیجهبرمی ؟ع؟به عیسی« موته»و « به»ضمیر در 
ایمان خواهند   ؟ع؟زیراهمگیبهحضرتمسیح؛باشدمی ؟جع؟مان ظهور امام زماندرزونصارا

 .باشدوپیروآییناسالممی، کنداقتدا می ؟جع؟ر آن زمان به امام زمانکه او نیز دآورد 
 انفال مربوط هستند. خداوند در مورد این آیه: 39ای از روایات تفسیری به آیه   . دسته1-3
ْمُ> وه  ل  وَنَُُلاَُحت َىَُوَقات  َُُتك  ْتَنة  وَنُیَوُُف  ُُك  ُیالد   ُُن  ه 

ل   ُُك  ه   آشوبگرى تا، دیکن کاریپ کافر[ها=ها] آن با و <ل ل َ
گفته است: باشد خدا آن   از کسرهی نید و، نماند باقی  ؛ به نقل از امام باقر؟ع؟ 

به خاطر مصالح مربوط به  ؟لص؟زیرا رسول خدا ؛تأویل این آیه هنوز واقع نشده است
کافران رخصت، خود و اصحابش کهزمانتأویلآن .داد 1به  کامل]=گاه تحقق]آیهاین

__________________________________   

کتاب، و قبول فدیه از مشرکان و اظهار اسالم از منافقان  .1 عالمه مجلسی رخصت در این روایت را به قبول جزیه از اهل 
کرده است )مرآة العقول، ج که آیین اسالم برایش تبی111، ص26تفسیر  کسی پس از آن  گر  ین و (. بنابراین، در عصر ظهور، ا

 



الم
ی اس

ژیک
ولو

یدئ
ی و ا

یاس
ت س

کمی
 حا

ی بر
حلیل

ت
... 

 

 

9 

کهکشتهخواهنوآنانجزیهوفدیه[ازآنانپذیرفتهنخواهدشد=]، فرابرسد اینتاشدد
پرستششو ، 8: ج1388، )کلینی وجود نداشته باشد [مشرکی]=د و شرکی خداییکتا

  .(243ح، 201ص
، و جمعی از نویسندگان 56ص، 2تا: ج  بی، مطلب مزبور از امام صادق؟ع؟ نیز آمده است )عیاشی

 (. در روایت دیگری از امام باقر؟ع؟ آمده است: 229-200ص، 7: ج1428
کوفه  ؟جع؟قائم را به  [اش از یاران ویژه]سیصد و سیزده نفر  [که مقر حکومت او است]از 

به، کهدرآنمگر این، ماند وسرزمینیباقینخواهد، انگیزدمناطق مختلم زمین برمی
رسالتمحمد و کالم  شد و این استشهادت داده خواهد ، ؟لص؟یگانگیخدا معنای 

ْسَلَمَُُوَله ُ>: خداوند
َ
ُُیف َُُمْنُُأ َماَوات  ُُالس َّ لََُُوَكْرًهاَُطْوًعاَُواْلَأْرض  إ  ُیَو وَنُیُه  عمران:   )آل <ْرَجع 

کتاب جزیه می ؟لص؟و صاحب این امر برخالف سیره پیامبر (؛83 ، پذیرفت که از اهل 
کالم خداوند ْمُُ> :جزیه نخواهد پذیرفت و این است معنای  وه  ل  وَنَُُلاَُحت َىَُوَقات  َُُتك  ْتَنة  ُف 

وَنُیَوُ ُُك  ُیالد   ُُن  ه  ل   ُُك  ه   .(60ص، 2تا: ج  بی، ( )عیاشی39)انفال:  <ل ل َ
باشند. در این آیه تصریح شده   سوره توبه مربوط می 33. برخی از روایات تفسیری به آیه 1-4

کرم؟لص؟ را با هدایت و دین حق فرستاده است تا آن را بر همه ادیان  که خداوند پیامبر ا است 
کند؛ هر چند مشرکان را خوش نیاید:  َوُُ>درباره آیه  ؟ع؟از امیرالمؤمنینظاهر و غالب  ُُه 

ُال َ َلُُیذ  ْرسَّ
َ
ُأ

ُ وَله  َدىَُرس  اْله  ُیَود ُُب  ُُن  َره ُیلُ ُاْلَحق   َُُعَلیُْظه  ُیالد   ُُن  ه  ل   َهَُُوَلْوُُك  وَنَُُكر  ك  ْشر   : استروایت شده ؛ چنین <اْلم 
قریهتأویل این آیه آن که  شد خواهد آشکار باشدگاه نداشته وجود این، ای کهمگر

 آنبهوحدانیتخداوندو وشامگاهدر ندا داده  ؟لص؟رسالتحضرتمحمدصبحگاه
کامل]: »نیز فرمودند ؟ع؟امام باقر .1شودمی که مربوط این مطلب به زمانی  [تحقق  است 

                                                                                                                     
 

کافر باشد؛ به قتل خواهد رسید و همه  کند و در دل  حقانیت آن برایش اثبات شد، از اقرار به آن سرباز زند؛ یا به زبان اقرار 
 ها مؤمنان واقعی به آیین اسالم خواهند بود.  انسان

بن میثم، عن  عن احمد بن ادریس، عن عبداهلل بن محمد، عن صفوان بن یحیی، عن یعقوب بن شعیب، عن عمران» .1
و ر.ک: معجم  435، روایت 383)تأویل مانزل من القرآن الکریم، ص « عبایة بن ربعی انه سمع امیرالمؤمنین؟ع؟ یقول...

 (.209- 208، ص 7احادیث االمام المهدی، ج
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کند ؟لص؟مهدی آل محمد کهبهمگر این، فردی نخوهد بود]در آن زمان[ زیرا  ؛خروج 
کرد ؟لص؟)نبوت(محمد  ،اّن ذلک یکون عند خروج المهدی من آل محمد؛ اقرار خواهد 

این مطلب از امام  .(25ص، 3: ج1379، )طبرسی «؟لص؟فال یبقی أحد ااّل اقّر بمحّمد
کاظم؟ع؟ نیز روایت شده است )مجلسی و  34-33ص، 53: ج1390، صادق و امام 

کلینی60ص، 51ج  .(670ص، 2: ج1416، و صدوق 422ص، 8: ج1388، ؛ 
ذ ُ> . آیه1-5

ْنَُُنُیال َ ْمُُإ  اه  ن َ
ُُیف َُُمك َ واُاْلَأْرض  َقام 

َ
َلاَةُُأ اُالص َّ اَةَُُوآَتو  كَّ واُالز َ َمر 

َ
َُُوأ وف  اْلَمْعر  َُُوَنَهْواُب  َُعن 

ْنَكرُ  ُُاْلم  ه  َُُول ل َ َبة  <َُعاق  ور  م 
گر که کسانی  ؛اْلأ   و، دارند می برپا نماز، میده امکانات آنان به نیزم در ا

 همه فرجام و، کنند می منع ناپسند[ کار] از و، دهند می فرمان دهیپسند[ کار] به و، پردازند می زکات
که در روایات اهل بیت؟مهع؟ بر قیام 41)حج: « خداست براى تنها کارها (؛ از دیگر آیاتی است 

گردیده است. از امام باقر؟ع؟ چنین روایت شده است:   مهدی موعود؟جع؟ تطبیق 
به درباره آل محمد است و خداوند فرمانروایی مشارق و مغارب زمین را  این آیه

کرد ؟جع؟مهدی غالب  [بر همه ادیان]را  [اسالم]و دین ، و اصحاب او عطا خواهد 
 :1428، قمی)هاوباطلراازبینخواهدبردو به واسطه او و یارانش بدعتکرد خواهد 

جمعی از  و 96ص، 3ج تا:  بی، بحرانی ؛47 ص، 51ج :1390، مجلسی ؛444ص
 .(378- 377 ص، 7: ج1428، نویسندگان

1-6. آیه<ُُ ْلك  ُیُاْلم  ذ  ُُْوَمئ  ُُاْلَحق   ْحَمن  رُ َُعَلیُْوًمایَُوَكاَنُُل لر َ َُُنُیاْلَكاف   ییفرمانروا روز آن در؛ <ًرایَعس 
(؛ نیز بر 26)فرقان:  بود خواهد کافران براى دشوارى روز و است مهر گسترده [خداى] آن   از حق

گردیده است. علی بن اسباط گفته است: اصحاب ما به نقل از  1قیام ولی عصر؟جع؟ تطبیق 
کرده ائمه؟مهع؟  اند:   چنین روایت 

آنازپسوآنازقبلو[همیشه]=امروزداردوداشتهاختصاصخداوندبه؛ملکلیکن
کهقائم کند ؟جع؟هنگامی ، )بحرانی پرستش نخواهد شد، جز خداوند عزوجل، قیام 

 .(411ص، 7ج: 1428، و جمعی از نویسندگان 162ص، 3تا: ج  بی

__________________________________   

رجال وی فطحی مذهب و ثقه است و شیخ طوسی او را از اصحاب امام رضا؟ع؟ و امام جواد؟ع؟ برشمرده است )ر.ک:  .1
 (.403و  382و رجال طوسی، ص 252نجاشی، ص
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 شمولیاسالم. روایات غیر تفسیری و جهان2
که به تفسیر یا تطبیق آیه، روایات غیر تفسیری کریم ناظر نیستند؛   روایاتی هستند  ای از قرآن 

کرده بر ، اند. مفاد این روایات همانند روایات تفسیری است  ولی جهان شمولی اسالم را بیان 
که مهدی ، اساس این روایات جز یکتاپرستان روی زمین ، کند  موعود؟جع؟ قیام میهنگامی 

گلپایگانی 129: ص1399، باقی نخواهند ماند )کنجی شافعی (. 83ص، 2: ج1428، و صافی 
گرفت و خداوند به واسطه ایشان دین اسالم ، فرمانروایی حضرت شرق و غرب عالم را فرا خواهد 

کرد )صدوق (. حضرت 331-330ص، 1: ج1416، را بر همه ادیان ظاهر و غالب خواهد 
که غیر خدا  مسیح؟ع؟ از آسمان فرود می آید و به امامت ایشان نماز خواهد خواند و هیچ سرزمینی 

کنده از عدل346-345ص، 2ج، باقی نخواهد ماند )همان، در آن عبادت شود ، (. زمین را آ
کافران ]=غیر از طاغیان و مستکبران[ ، قسط کرد و همه  به او ایمان خواهند نور و برهان خواهد 

(. خداوند به واسطه آن 280ص، 52: ج1390، و مجلسی 291ص، 1: ج1386، آورد )طبرسی
ک می، حضرت بادها را مسخر ، کند  کند و او را مالک سراسر زمین می زمین را از دشمنان ]دین[ پا

گردنکشان را در برابرش ذلیل می ان او را یاری کند. اسباب پیروزی را برایش فراهم و لشکری او و 
، ؛ همان256-254ص، 1: ج1416، کند تا همه خالیق آیین توحید را پذیرا شوند )صدوق می

 (. 264-262ص، 1تا)الم(: ج  بی، و همان 7-5ص، 1: ج1385

 . مدلول روایات3
گردیدآن نقلچه ،اسالمدینکمیت کهدربارهغلبهوحا استروایاتیازبرشماریگیتی سراسر

که سند برخی از آن درعصرظهورمهدیموعود هانقل شده است. با توجه به تعداد این روایات 
درعصرظهور، هامجالتردیدوجودندارد.برایناساساعتبار آن درصحتو؛نیزمعتبراست

آیینیودینو پیروان ، غیر از اسالم وجود نخواهد داشت -اعم از آسمانی و غیر آسمانی–هیچ
کمیت دین اسالم در ، خواهند بود. بنابراینملزم همه ادیان به پذیرش اسالم  مقصود از غلبه و حا

کمیت سیاسی نیست کمیت اعتقادی و ایمانی نیز ، عصر ظهور تنها غلبه و حا بلکه غلبه و حا
که تا آن زمان تحقق نیافته استپدیده، هست و این در دوران  نه در دوران رسالت و نه ؛ای است 

ویعنی همه انسان - چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت –امامت  عصرظهور کهدر هایی
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استقرارجهانیحکومتمهدوی مؤمنانبهآییناسالموپیروانشریعت؛کنندزندگی می پساز
 بر مبنای والیت و امامت علوی و مهدوی خوهند بود.  محمدی

کراه4  پذیریدیننا. جهان شمولی اسالم و ا
گفته شود کهدرروایاتتقریروتبیینگونهآن، شمولی اسالم در عصر ظهورجهان، ممکن است 

کراهواجبارهمراهاست، شده که به آیین اسالم ایمان نیاورند ؛باا کسانی   ؛کشته خواهند شد، زیرا 
خاسته نه بر، خواهد بودانگیزه حفظ جان به ، در نتیجه ایمان برخی از ایمان آورندگان به اسالم

کراه، این مطلب و طبعاً  از انتخاب همراه با رضا و رغبت کریم با اصل ا قرآندرکه دینناپذیری
است شده صراحتبیان منافاتداشته؛به قرآنی صریح حکم با که  مطالبی و منافاتدارد

.هستندمردود، باشند
کراه یا اجبار در جهانپا که نقش ا سلبی و »جنبه ، ولی اسالم در عصر حضورشم سخ این است 

کراه و اجبار ، به عبارت دیگر «.اثباتی»نه جنبه ، دارد «حذفی بلکه، آفریننیستزاواسالمایمانا
می که یعنیایما، باشدکفروشرکزدا گاهانهو، آورند به آیین اسالم ایمان مین آنان  انتخابآ

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

گر خوف از جان در این، . بر این اساسپذیرفتنی است باشدا داشته نقشی و، باره اعدادی
ا؛زداییداردو نقش غفلتاست ماتی مقد بییعنی حالتغفلتو از را توجهینسبتبهفراد

تدبیحقیقتم و بهتفکر آنانرا میرهاندو بر فطرتر و میشانتوحیدیانگیزد بیدار ؛کندرا
کهبیراههمی کسی مانند؛روداینازامااستاشتباهدراست، کهدیگران، غافلاندرزوپندبهو 

این، کندنیز اعتنا نمی تا خود جان نسبتبه انسانی یا طبیعی خطری با گهان نا روروبهکه
جویراهوبراینجاتجانخویشبهجستلذااوواینعاملخطراوراازغفلترهاد.شومی

هر  ؛استهمراه یابی او اختیاری و با رضایت یابد.راهدر نهایت آن را می کندودرستاقداممی
که ، اعدادی آن چند مقدمات و علل کسانی نیز  ناخواسته و برخالف میل و رغبت او بوده است. 

گاهانهایمانشانبدوناستثنا، آورنددر عصر ظهور به آیین اسالم ایمان می انتخابیوبارضایت، آ
رغبتوبودهمراه؛خواهدآنمقدماتیواعدادیعللچهگر  ناخواستهوبرخالفمیلورغبت، ا
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کراه، نین ایمانیو چ آنان باشد  ناپذیریدینمنافاتنخواهدداشت. با اصل ا
کراهیادآور می کها شویمآیه کهدر دین256ناپذیری ْكَراَهَُُلاُ>سورهبقرهآمدهاست: ُیف ُُإ 

ُ ُیالد   َُُنُیَتبََُُقْدُُن  ْشد  َنُُالر   ْرُیَُفَمْنُُیاْلغَُُم  ُُْكف  وت  اغ  الط َ ْنُیَوُُب  ُُْؤم  ه  الل َ ُُب  َُُفَقد  كَّ َوة ُُاْسَتْمسَّ ْر اْلع  ْثَقیُب  َُلاُاْلو 
اَمُ صَّ که دین؛ 1<َلَهاُاْنف  کراهبه این معناست  گرایشیقلبیو، ورزیزیرادین؛ناپذیراستورزیا

کراه کها نیسترفتاریاگفتار مقولهازواستدرونی342ص ، 2: ج1393، شد )طباطباییباپذیر 
یا  ی را به اجبارتوانمحبتبهفردیاچیزنمیواستورزیورزیمانندمحبت(. دین343 –

کرد کسی ایجاد  کراه در قلب  کراه چهآن .ا ، اسبابومقدماتبیرونیآناست، پذیراستاجبار یا ا
این مانند که همکسی کسی  با همسفرناخواسته و کردار او سبب  صحبت گردد و رفتار و 

کسیاینیا، ورزیبهاوشود محبت گیردناخوکه قرارمکانیدردهد، استهانجامراکاری یا ،و
چهآن .گردد. ایمان به خداوند نیز چنین استمند  عالقهبه آن ، چون خوشایند و مطلوب او است

اختیاردیگراناستومی کراهیااختیارواقعشوددر کهروشن، تواندباا استآنبیرونیاسباب
که بترینآاصلی، شدنحقیقت گفتار یا رفتار یا هر دو انجام مین است   َن یَتبَ  َقد  » جمله.شودا 

دُّ  ش  َن  الّرُّ َغ  م  َراَه  اَل »پس از « یال  ک  همینمطلباست.گویای « ن  یالّد   یف   إ 
َراَه  اَل » ک  که در به این معنا « ن  یالّد   یف   إ  که با ، احکام دینیزمره نیست  هیچ حکمی وجود ندارد 

گفتار یا کراه در  که حکم جهاد در اسالم  ؛رفتار همراه باشد نوعی ا اعم از –زیرا تردیدی نیست 
کراه همراه است -جهاد با جان یا مال کهاینعملآن ؛ اما ازبرای بسیاری از افراد با ا جا ،وخیر

کریمدربارهجهادباجانچنان؛تشریعشدهاست، صالحفردوجامعهاسالمیرادربردارد قرآنکه
مودهاست:)قتال(فر

َبُ ت  ُیَعلَُُ>ك  م  ُُك  َتال  َوُُاْلق  َُُوه  ْره  ْمُُك  ىَُلك  ْنَُُوَعسَّ
َ
واُأ َُُتْكَره  َوًُُئایشَّ ُیَخَُُوه  ْمُُر  ىَُلك  ْنَُُوَعسَّ

َ
واُأ ب   ح  ُت 

ُ َوًُُئایشَّ َُُوه  ر   ْمُُشَّ َُُلك  ه  ُیَُوالل َ ْمُُْعَلم  ْنت 
َ
وَنَُُلاَُوأ بر شما واجب  [جهاد در راه خدا]=قتال ؛ <َتْعَلم 

که برایتان ناخوشایند است و چه ؛شده است که نمی در حالی  ، پسندیدبسا چیزی را 
کهدوستمیوچه، برایتانخیراست راچیزیبسااست، داریدشّربرایتان ،خداو[وخیر

__________________________________   

کراهی هیچ .1  ایمان خدا به و شود کافر طغیانگران به کس هر شد، پس متمایز ضالل از کمال نیست، همانا دین این در ا
گسستنی که است، دستاویزى زده چنگ محکم دستاویزى آورد، بر  است. دانا و شنوا خدا و است نا
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 .(216)بقره:  دانیدنمیوشما، داندمی[شرشمارا
کامل، ؟جع؟هنگام ظهور امام عصر ممکنبرایهمگانترینوجهحقانیت آن حضرت به 

گونه؛آشکارخواهدشد بهحقیقتبرایکه ایکم، جویاننخواوجودابهامیهد داشت. آن ترین
کتاب میحضرت با پیروان ادیان آسمانی با  احتجاج خودشان دینی حضرتهای و کند

بهاز آسمان فرود می ؟ع؟مسیح میامامآیدو خاتمسلیماناقتدا پرچم، کند. عصایموسیو
خدا و یاران  ؟ع؟را  همراه دارد. خوارق عادات و معجزات بسیاری توسط امام ؟لص؟رسول

یازندوهیچسپاهولشکریهایسریعوحیرتآوریدستمیشودوبهپیروزیاشواقعمیویژه
محرومان آنانبا رفتار ندارد. آنانرا برابر نهایت، یارایمقاومتدر مستمنداندر مظلومانو

وتوانگ.محبتومهرورزیاست، کرامت اهلوقانعوسادهزیست، متواضع، ریدرعیناقتدار
تهجدند صالبتآنان، قدرت، عبادتو ، شوکتو برابر در نمایانتنها تبهکاران و ستمکاران

 .(392 – 309ص، 52ج: 1390، مجلسیگردد)می
که جویای حقیقت و لذا هایی همراه است  با چنین ویژگی ؟جع؟قیام امام عصر کسی  برای 

کم، باشد مخالفت ، باقی نخواهد ماند. بنابراین ؟ع؟ترین تردیدی در شناخت حقانیت امام جای 
گاهی( نخواهد داشت، با آن حضرت بلکه ناشی از نفسانیت ، منشأ فکری و معرفتی )جهالت و ناآ

که جامعه بش ری را در همه ابعادش و خوی شیطانی خواهد بود. او از جانب خداوند مأمویت دارد 
کنده از عدالت  کفرکندو از ظلم و تباهی پاکیزه آ شرک و نفاق مظاهر و مصادیق بارز ظلم در ، . 

اینقلمرو اعتقاد می جامعهجهانیمهدویجایگاهیندارندو در ویژگی، باشندو هایعصراز
کهشرایطتحققعدالتدرهمهزمینه استظهوراین.شدخواهدفراهمآن، شرایطهاازپیش ،

زمانپیامبرانپیشین در نه استو کرمفراهمبوده ا رسالتپیامبر عصر در در  ؟لص؟ و نهنه
 .و نه در دوران غیبت ؟مهع؟دوران حضور امامان معصوم

جامعه، جامعه جهانی مهدوی یافت: تکاملخواهد کهعقولافراد استای«قائمنا قام اذا
کملتاحالمهموضعیدهعلیرؤسالعبادفجم وعقولهمبهاع»(و  675ص، 2ج :1416، صدوق

کامل (336ص همان:، مجلسی ترین درجه ممکن آن خواهد رسید. از  و علم و دانش بشر به 
که آناست: روایت شده چنین  ؟ع؟امام صادق کنون توسط  علم بیست و هفت حرف است  چه تا 

کهآن، دو حرف بیش نیست، پیامبران آورده شده ماگاهکند قائم بیست و پنج حرف دیگر ، قیام 
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 .(همان، مجلسی«)کندآن را آشکار و در میان مردم منتشر 
کامل نتیجه، این علم هر چه باشدمصداق  تر انسان نسبت به معارف توحیدی  اش شناخت 

که در روایات از آن به عنوان  . (284تا)ب(: ص  بی، )صدوق یاد شده است« رأس العلم»است 
گذاشتبر چنین معرفتی بدون شک  کهبراساستا آن، اخالق و رفتار انسان نیز تأثیر خواهد  جا

کینهازدل، روایات وعداوتیکدیگربهنسبتافرادبست، هایبرخواهدچنان، رختوامنیتی
کم  گونهترسوواهمهازبدون هیچ، به تنهایی و با داشتن زیورآالت خود، که یک زنگردد  میحا
میعراقحرکتشامسویبهکند(بی، همان  :)1390، مجلسی و 225 ح، 419ص، 2ج تا)الم :

 .(316ص، 52ج

 شمولی اسالم و قانون جزیه. جهان5
که در مقام محاربه با مسلمانان نیستند و به ، «جزیه» کتاب  قانونی است اسالمی درباره اهل 

که مورد تأیید  باپرداختمقداریمالآنان. ،براساسقانونجزیهشودگفته می« اهل ذّمه»آنان 
کم اسالمی است کنندمی، حا زندگیامنیتدروبمانندباقیخوددینبرتواننداصفهانیراغب( ،

کریم در این1(93تا:ص  بی است:زمینهفرموده. قرآن 
واُ> ل  َُُقات  ذ 

وَنُیَُلاَُنُیال َ ن  ُُْؤم  ه  الل َ الَُُْوَلاُب  ُیب  رُ ُْوم  وَنُیَُوَلاُاْلآخ  م  َمَُُماَُحر   َُُحر َ ه  ُُالل َ ول ه  ُیَُوَلاَُوَرس  وَنُید  ُن 
َُُنُید ُ َنُُاْلَحق   ُُم  ذ 

واَُنُیال َ وت 
 
ُُأ َتابَّ وایَُحت َىُاْلك  ْزُُْعط  ُیَُعْنَُُةُیاْلج  ْمُُد  وَنَُُوه  ر  اغ  کتاب  ؛<صَّ را اهل 

کرده و آن، که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند حرام، اندچه را خدا و رسول او حرام 
پذیرایدینحقنیستند، شمارندنمی و ؛ تا بکشید حالتذلتجزیهاین]=یا[ در که

(.29)توبه:«بپردازند
 2.کشتهنخواهندشد، یعنیباپرداختجزیهدرحالذلت

__________________________________   

 الجزیة مایؤخذ من اهل الّذمة و تسمیتها بذلک لإلجتزاء بها فی حقن دمهم. .1

کتاب )یهود و نصارا( با این .2 که چرا اهل  قیامتاعتقاددارنددر مورد این  روز و قیامتبی، کهبهخدا و ایمانبهخدا
کهاقرارآنانبهخداوقیمعرفی شده ایناولوجه:استشدهذکروجهچنداند؛عالمانهوقلبیاعتقادباواستزبانیامت

که هستندکسی منزلهبهنیستند؛ملتزمآنبهچوندارند؛عالمانهاعتقادچهگر کهآنانا استایندیگروجه.نیستهمراه
قیامتایما و که چون صفاتی را به خدا نسبت می« ن ندارد.بهخدا کهباطلاستقول دیگر این است  بی، دهندایمان
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که  اقتضای اطالق آیه از حیث زمان )اطالق زمانی( و اصل جاودانگی احکام اسالمی این است 
که سند برخی از  ؛باقی و جاری خواهد بودقانون جزیه در عصر ظهور نیز  اما در تعدادی از روایات 

که در عصر ظهور و پس از قیام مهدی موعود، نیز معتبر است هاآن ، با صراحت بیان شده است 
کتاب جاری نخواهد شد مخیر و آنان میان قبول اسالم و قتل ، حکم جزیه در مورد اهل 

ْمُ>در مورد آیه  ؟ع؟مسلم از امام باقرکه در روایت محمد بن  چنان ؛باشند می وه  ل  َُلاَُحت َىَُوَقات 
وَنُ َُُتك  ْتَنة  وَنُیَوُُف  ُُك  ُیالد   ُُن  ه 

ل   ُُك  ه   :آمده استچنین ، (39)انفال:  <ل ل َ
کنون واقع نشده است کامل آن( تا به دلیل  ؟لص؟زیرا رسول خدا ؛تأویل این آیه )تحقق 

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

به آنان و ، از آنان پذیرفته نخواهد شد فدیه و اسالم ظاهری، جزیه، تأویل آن فرا رسد
، کلینینماند )تا خداوند به یگانگی پرستش شود و شرکی باقی ، قتل خواهند رسید

 (.243ح، 201ص، 8: ج1388
 نیز آمده است:  ؟ع؟در روایت عبداالعلی حلبی از امام باقر

کما قبلها رسول اهلل؟لص؟ و هو قول اهلل یة  ْمُ> :الیقبل صاحب هذا االمر اجلز وه  ل  َُلاَُحت َىَُوَقات 
وَنُ َُُتك  ْتَنة  وَنُیَوُُف  ُُك  ُیالد   ُُن  ه  ل   ُُك  ه  ، ؟جع؟[حضرت مهدی]صاحب این امر  (؛39)انفال:  <ل ل َ

که رسول خدا آن کتاب] ؟لص؟گونه  کرد و این ، پذیرفتجزیه را می [از اهل  قبول نخواهد 
کامل]است  ْمُُ> :سخن خداوند [تأویل و تحقق  وه  ل  وَنَُُلاَُحت َىَُوَقات  َُُتك  ْتَنة  وَنُیَوُُف  ُُك  ُیالد   ُن 

ُ ه  ل   ُُك  ه   (.60ص، 2تا: ج  بی، )عیاشی <ل ل َ
قائممادنیا پایان نخواهد یافت تا این»است: روایت شده چنین نیز  ؟ع؟امیرالمؤمنیناز  که

کند دشمنان، قیامکرد و صلیب و بت و کشت و جزیه قبول نخواهد  خواهدما را خواهد  را ها
 .(22ح، 364ص، 2تا)الف(:ج  بی، )صدوق«شکست

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

                                                                                                                     
 

کهخدارانمیشمردهشده گویی اند؛التبیان:ر.ک(5ج، شناسند ،202صالبیانمجمع وجوهیااقوال21ص، 3ج، و (.از
 (.238، ص 9المیزان فی تفسیر القرآن، ج تراست)ر.ک:قوی، وجهیاقولسوم، یادشده
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که درباره آیه و او بیهقی  از ، ابن منذر کرده  َره ُیلُ ُ>از جابر روایت  َُُعَلیُْظه  ُیالد   ُُن  ه  ل    (33)توبه:  <ك 
 گفته است: 

که یهودی و نصرانی و پیرو آیینی غیر از اسالم باقی  این مطلب آن گاه واقع خواهد شد 
گذاشته نمانده باشد و حکم جزیه  که، شودوصلیبشکستهمیفرو  است زمان آن و

 .(161ص، :4ج1412، )سیوطیآیدفرو می[ از آسمان] ؟ع؟عیسیبنمریم
کتاب ؟جع؟امام مهدیگویای این هستند ، این دسته از روایات کند؛  برخورد می، با اهل 

کافران و مشرکانهمانند برخورد با  که حقانیت اسالم بر مبنای والیت  ؛دیگر  یعنی پس از آن 
کامل روشن شد  ؟جع؟علوی و امامت مهدوی گردید چنان)به صورت   (که پیش از این بیان 

کتاب)ا ؛همه پیروان ادیان و مذاهب و مکاتب قتلگزینه، (ز جمله اهل  قبولاسالمیا ایجز
کتاب، نخواهندداشت اهلدربارهجزیهقانونفدی، ویاظاهریاسالموکافران دیگرمورددره

کرم ا زمانپیامبر کهدر منافقان در  ؛شد به دلیل شرایط خاص آن زمان اجرا می، ؟لص؟درباره
 .گردیداجرا نخواهد ، عصر ظهور حکومت جهانی مهدوی

 شمولی اسالم و مسئله نسخ . جهان6
اجرانخواهد، مهدویقانونجزیهدرعصرظهوروتشکیلحکومت، مجموع روایاتبراساس 

کهنسخاحکامشریعت، شد.بااینحال شوداشکالتابودنخواهدنسخمصادیقازمطلباین
که دلیل ناسخ در زمانی پس از بدان معناست زیرا نسخ  ؛صحیح نیست ؟لص؟توسطغیرپیامبر

گر با حکم منسوخ  ؛بیان شود، حکم منسوخ باب مثال از ، نسخ نخواهد بود ؛باشدهمزمان اما ا
گفته شود: تا فالن وقت به سوی بیت المقدس نماز  گر  کعبه را قبله خود قرار بگزارید ا و پس از آن 

کرم از آن، از باب نسخ نخواهد بود. بر این اساس، مطلب، دهید که پیامبر ا گونههمان ؟لص؟جا 
کردهاست بیانراکتاب اهلمورد وقیاممهدیموعو، کهحکمجزیهدر ظهور خبر  ؟جع؟داز

کرده  کرده داده و پیروی از او را واجب  که یکی از ویژگیو نیز اعالم  کهازقائمهایاست  استاین
کتابجزیهنخواهدپذیرفت؛لذانپذیرا که هر  ؛ناسخ حکم جزیه نخواهد بود، فتن جزیههل چرا 

و بر فرض  (382-381ص، 52: ج1390، )مجلسی شده است ماعال ؟لص؟دو دلیل توسط پیامبر
کرم که حکم مزبور ناسخ حکم جزیه به شمار آید نیز حکم ناسخ به رسول ا است مستند  ؟لص؟این 
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نه تشریع حکم جدید تا با خاتمیت تشریع توسط رسول ، و اجرای آن است ؟ع؟ اعالمو نقش امام
کرم که مستند این حکم نبوی تنها یک یا دو رو ؟لص؟ا ایت منافات داشته باشد. نکته دیگر این 

ح شود «خبر واحد»تا اشکال نسخ حکم قرآنی با ، نیست روایات بسیاری ، بلکه مستند آن، مطر
که در حد   .است «تواتر معنوی»است 
ذ، روایاتظاهر برخی براساس ، در عین حال اهل داز جزیه  ؟جع؟ر عصر امام مهدیّمه

کوفی از امام صادق پذیرفته می که در زمان ت اسروایت شده  ؟ع؟شود. در تفسیر فرات 
گر به امامت ، کنند عرضه می ؟ع؟هر فرد ناصبی را بر امام ؟جع؟قائم کندآن حضرت ا ، اذعان 

گر اذعان نکندولی  ؛اسالم او پذیرفته خواهد شد گرفتهمییا به قتل می، ا جزیهاو شودرسدیااز
کوفی)  .(373ص، همان، و مجلسی 293ص، 1: ج1432، فرات 

که هم تعدادشان بسیار  باشدمعارض روایات پیشین با تواند  است و نمی «مرسله»، روایت مزبور
کهدرروایتدیگریازامامباقرهامعتبر.مضافا هم سند برخی از آن است و آمده است  ؟ع؟این

گر ناصبی در زمان  کشته می، اقرار نکندآن حضرت به والیت  امام مهدی؟جع؟ا یایا  و شود
ز کهدر ذمهاهلهمانندص ، 8: ج1388، پردازد )کلینی جزیه می، دهند کنونی جزیه میمان

کتاب در این روایت (. جزیه375همان: ص ، و مجلسی 227 به زمان قبل از قیام ، دادن اهل 
 است.مربوط  ؟جع؟امام عصر

کرده نیز آمده  کتاب مزار برخی از قدمای اصحاب نقل  که عالمه مجلسی از  در روایت دیگری 
که امام  که از وضع اهل ذصادقاست   ؟جع؟مه در زمان قیام امام عصر؟ع؟ در پاسخ ابوبصیر 

کرد ؟لص؟همانند پیامبر»: ندفرمود ؛پرسید گرفت، با آنان عمل خواهد  « و از آنان جزیه خواهد 
 (.376ص ، 53ج :1390، مجلسی)

 ؟ع؟امام باقر روایت معتبر محمد بن مسلم ازبا تواند  لذا نمیو  سند این روایت نیز نامعلوم است
کتاب در زمان قیام حضرت مهدیمعارض  که نافی حکم جزیه در مورد اهل  است.  ؟جع؟باشد 

که این حکم به اوایل دوران ظهور و قیام ایناحتمالنیزوجوددا، نظرازاشکالسندی صرف رد 
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که هنوز حکومت جهانی او استقرار نیافته استمربوط  ؟جع؟امام  .1باشد 
که د در آینده و  ؟ع؟عیسیحضرت از امامت و رهبری آمده است؛ ر منابع اهل سنت در روایتی 

که انجام خواهد داد که یکی از آن ؛کارهایی  )جمعیاز«یضعالجزیة»:هاایناستخبر داده شده 
کرده(408ص، :2ج1428، نویسندگان کهمقصوداین. برخی تصور  اندجزیهقانوناوکه است

وضعوتشریع کمیتاسالمی)بهرهبریامامو؛کندمیرا کهحا ایندلیلبه ظهور قبلاز زیرا
وجود)معصوم2داشته شده بودقانون جزیه بر، داشتهنپیشوای. 

تحقق نیافتن حکم دینی به دلیل فراهم نبودن ، زیرا اوالً  ؛این برداشت از روایت صحیح نیست
که پیش از ، ثانیاً  ؛شریع مجدد باشدتا نیازمند ت، به معنای رفع حکم نیست، شرایط آن در روایتی 

که آن، شدنقل « الدر المنثور»این از  که عیسی تصریح شده است  ، آیداز آسمان فرود می ؟ع؟گاه 
: 1412، )سیوطی «حتی توضع الجزیةو»سپسآمدهاست:.یهودیونصرانیباقینخواهدماند

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

که  :گفته است، «فیضع الجزیة ؟ع؟مریم دین اسالم وادار پذیرش مردم را به مراد آن است 
، 5: ج1367، )ابن اثیر جاری شود و فرد ذّمی وجود نخواهد داشت تا قانون جزیه بر او، کند می
، 15: ج2000، )ابن منظور کرده استمعنا گونه  . ابن منظور نیز روایت مزبور را همین(197ص
 .(23ص

کثر روایات این زمینه سخن برخی از اهل تحقیق در ، مطالب پیشینبراساس  گویای که ا
کتاب اهل موردآنعدهاز باشدمیاجرایقانونجزیهدر برآیینکهدر خود باقی  عصرظهور

مخالفآناندکاست؛اندمانده روایات؛وصدر(نیستج  بی، محققانه:510ص، 3تا) بلکه  ؛
گفتار یاد شد، مقتضای تحقیق کثر روایات این ه است؛ یعنی مدلول مطابقی یا التزعکس  امی ا

__________________________________   

)مرآة العقول، « مر کما القتل أو اإلیمان إال منهم یقبل ال أنه األخبار من فالظاهر إال السالم، و علیه زمانه أوائل فی هذا لعل» .1
 (.160، ص26ج

کانت مرتفعة بعد انحسار الحکم االسالمی قبل الظهور» .2 ، 3)موسوعة االمام المهدی، ج« یعنی یشرعها و یطبقها، بعد أن 
 (.510ص



 

 

20 

ال 
س

ستم
بی

ماره
/ ش

 71
ان 

مست
/ ز

139
9

 

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

 . فتنه شرک7
ْمُ>در آیه  وه  ل  وَنَُُلاَُحت َىَُوَقات  َُُتك  ْتَنة  وَنُیَوُُف  ُُك  ُیالد   ُُن  ه 

ل   ُُك  ه  کرم (؛39)انفال:  <ل ل َ و  ؟لص؟به پیامبر ا
کنند تا فتنه کافران و مشرکان جهاد  که با  ودینهابرچیدهشوندمؤمنان دستور داده شده است 

یابداختصاصخدابهشودوپرستشخداجملهتنهابراساس.ُوَنُی>َو ُُك  ُیالد   ُُن  ه 
ل   ُُك  ه  مقصوداز ؛<ل ل َ

اینآیه«فتنه» کافراناستوفلسفهاصلیجهادبامشر«شرک»، در که توحید و  کان و  آن است 
کم شود که  ؛و شرک و مشرکی وجود نداشته باشد، یکتاپرستی بر جهان حا معنا در این چنان 

در مورد این آیه  ؟ع؟در روایت محمد بن مسلم از امام باقر1.تفسیر آیه از ابن عباس نقل شده است
 است: نقل شده چنین 

کامل]=تأویل  کرم ؛این آیه هنوز واقع نشده است [تحقق  به خاطر نیاز  ؟لص؟زیرا پیامبر ا
کافران رخصت می از آنان جزیه یا فدیه می]داد  خود و اصحابش به  کشتنپذیرفتواز

آن میصرفها [.کردنظر تأویل زمان که  گاه  کامل]=آن تحقق]رسد فرا آیه از، این
کافران[فدیهیاجزیه]شدنخواهدقبول ،اسالم]بلکهآیینگر کشته خواهند  [ندرا نپذیر ا

 (.201ص، 8: ج1388، )کلینی شد تا فقط خدا پرستش شود و شرکی وجود نداشته باشد
 :آمده استچنین نیز  ؟ع؟در روایت عبداألعلی از امام باقر

کرم آن ؟جع؟[امام عصر]صاحب این امر  که پیامبر ا کتاب جزیه  ؟لص؟گونه  از اهل 
کرد و این است ؛پذیرفت می ْمُُ>معنای آیه  جزیه قبول نخواهد  وه  ل  وَنَُُلاَُحت َىَُوَقات  َُتك 
ُ ْتَنة  وَنُیَوُُف  ُُك  ُیالد   ُُن  ه  ل   ُُك  ه   (.60ص، 2: جتا  بی، )عیاشی <ل ل َ

روایت چنین نیز روایت شده است. زراره و دیگران از آن حضرت  ؟ع؟از امام صادقمذکور مطلب 
تأویلاینآیهرا«:اندکرده ؛دیافتنخواه]درآینده[ فرامیدیناسالمهمهزیرا گیردورویجارا

 .(543ص، 2: ج1379، طبرسی«)زمینمشرکیوجودنخواهدداشت
__________________________________   

تکون فتنة ای. »1 ، مجمع البیان« )شرک، عن ابن عباس و احلسن هذا خطاب للنیب؟لص؟ و املؤمننی بان یقاتلوا الکفار حیت ال
 (.542، ص2ج
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کردن طال در آتش»در اصل به معنای « فتنه»واژه  ، اش است تا خالصی و ناخالصی «داخل 
کار رفته است: ، معلوم شود کردن انسان در آتش نیز به  ْمُُْوَمُی>و در داخل  ارُ َُعَلیُه 

وَنُیُالن َ  <ْفَتن 
وا>و  (13)ذاریات:  وق  ْمُُذ  ْتَنَتك  گاهی در آنچه سبب عذاب است  (14)ذاریات:  <ف  کار ، و  به 

َلا>مانند ، رود می
َ
ُُیف ُُأ ْتَنة  واُاْلف  َقط  کار می (؛49)توبه:  <سَّ مانند ، رود گاهی نیز در آزمودن به 

<ُ اكَّ وًناَُوَفَتن َ ت  مشرک هر چند اهل ذمه باشد و   (. وجود372- 371تا: ص   بی، ؛ راغب40)طه:  <ف 
که اعتقادش شرک آمیز و  از آن ؛و با مسلمانان رفتاری مسالمت آمیز داشته باشد، جزیه بپردازد جا 

مایه ناخوشایندی و عذاب روحی مؤمنان خواهد بود.  ؛رفتارش بر خالف شریعت اسالمی است
کافر، نامیده شده است. به عبارت دیگر «فتنه»، رو بدین گاهی با مؤمنان در ، فرد مشرک و 

کشتن یا شکنجه دادن و  گاهی در ذّمه ، کند آنان اقدام می ایذایمحاربه است و آشکارا به  و 
و ، کوشد آنان میآزار کند و در جهت  می «فتنه»، علیه مسلمانان، ولی به صورت مخفیانه ؛است

ولیعقیدهغیرتوحیدیو؛دهدانجامنمیانگیزیهمهنگونه عمل فت و هیچ، گاهی در ذّمه است
سبب اسالمیاو غیر وَنَُُلاَُحت َى>مؤمنان است. اطالق  ناراحتی و ایذایرفتار َُُتك  ْتَنة  همه  ؛<ف 

راشاملمیصورت و تشکیل  ؟جع؟امااینحکمتاقبلازقیامحضرتمهدی؛شودهایمزبور
کامل تحقق نیافته اس ک، ت. در آن زمانحکومت جهانی مهدوی به صورت  افری هیچ مشرک یا 

 اینیزصورتنخواهدیافت.فتنه، رو و از این، وجود نخواهد داشت
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 گیری نتیجه
که سند برخی از آنبراساس  در عصر ظهور و تشکیل حکومت ؛هامعتبراستروایات بسیاری 

ی و مورد یگانه دین رسم، دین اسالم بر اساس والیت علوی و امامت مهدوی، جهانی مهدوی
دین همه  ؛که دین اسالم مبنا و منشور نظام حکومتی جهانی است قبول خواهد بود و عالوه بر این

که در برابر دین اسالم خواهند ایستاد با ، دیگران ؛افراد خواهد بود. غیر از مستکبران و معاندان 
که از  حقانیت اسالم پیدا می کاملی  گزید. فرود آمدن آیین اسالم را برخواهند ، کنند شناخت 

که ، ؟جع؟به زمین و اقتدا به امام عصر ؟ع؟عیسیحضرت  خوارق عادات و معجزات بسیاری 
گیر و ی چشمها پیروزی، و یاران ویژه او تحقق خواهد یافت ؟جع؟توسط حضرت مهدی

با  حتجاج حضرتا، اخالقی( آنان با توده مردم –رفتارحکیمانهومهربانانه)انسانی، آورحیرت
کتاب گر اسباب و عوامل روشن، های خودشان بر اثبات حقانیت خویش پیروان ادیان آسمانی با 

در عصر ظهور و ، خواهد بود. بر این اساس ؟جع؟حقانیت آیین اسالم به رهبری امام مهدی
کتاب، حکومت مهدوی کافران و اظهار اسالم در عین انکار قلبی از منافقان، جزیه از اهل   ؛فدیه از 

 ذیرفته نخواهد شد.پ
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