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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 

  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی
  ٢٠١٨ جنوری ٢٣

  !آزادی دينی و) رض(حضرت عمر

٢ 
 :ندمؤرخين می افزاي

ندان خويش اکيدآ ء بود، بلکه به ساير واليان وقومدر مدينه قابل اجرا نه تنھا  اھل ذمهۀدربار) رض(احکام حضرت عمر 

/ ٧(نصب الراية للزيلعي .(ت را در قلمرو حکومت ھای خويش در نظر داشته باشند آکه ھمچو اجرا: ھدايت فرمود

٤٥٣.(  

ھای حکومت خود را  د پايهخواھ می است که ) رض (اين عملکرد و مشابه آن بيانگر ميزان عدالت اسالم حضرت عمر 

  .نمايد ی که با غير مسلمانان اين گونه برخورد میئبر اساس عدالت استوار سازد تا جا

ھای بارز حکومت خلفای  برای غير مسلمانان در قلمرو اسالم، يکی از نشانه  گيريم که آزادی دينی پس نتيجه می

  .راشدين بوده است

   ! محترمۀخوانند

يافت که با گسترش فتوحات اسالمی در جھان ديده  وضاحت تام در خواھيم ه می نظر اندازيم ب اگر به فتوحات اسال-

 فلسفه و غايت فتوحات اسالمی اين بلکه شده باشند، آوردنمجبور به ايمان  نشده است که ھرگز مردم آن منطقه به زور

 .ی يابندئبود که مردم مظلوم از چنگال ستمگران حاکم رھا

کردند و  بود که درزمان فتوحات، مردم با دل و آغوشی باز از نمايندگان اسالم استقبال می سياست انسانی ھمين بنابر -

ھای آن را در ميان خانه، خانواده و  پذيرفتند و پس از قبول اسالم، برنامه اسالم را بدون ھيچ ترس و ترديد و دودلی می

  .کردند   میعملی خود ۀجامع

علت اصلی پيشرفت مسلمين را در  ورده اند،آعمل ه در مورد فتوحات اسالمی ب که تحقيقاتی نويسندگان محقق اسالمی،

  :نمايند خالصه می  ذيل کاتدرن مجموع

ھا فھمانده است که  ھا نويد داده و به آن ايمان به خداوند اليزال واعتقاد جازم به نصرت و مدد خدا که در قرآن به آن -

   . بلکه اخالص در عمل و ثبات در کار الزم استزان نظامی نيست، شرط پيروزی در جنگ کثرت سربا
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َمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن ٱ وٱ مع ٱلصبرين َكم«:ن می فرمايد أکه قرآن عظيم الش طوری ِ ِ ِ ِٰ َّۢ َ َ ََ ُ َّٖ ََّ ۗ َِ ِ ِ ِ ِۡ ِ َ ٗ َ َۡ ََ ٍَ َ : البقرة ۀسور(»  ِّ

 زيادی پيروز شدند و خدا ھميشه با کسانی است که صبر و ۀر عد کمی، به حکم خدا بۀ بسا که عدچه« :يعنی). ٢۴٩

  .»ثبات دارند

مطابق  ھا پيروز شود، زيرا  نافع از جنگ خود، چه بر دشمن غالب شوند و چه دشمن بر آنۀايمان و يقين به اخذ نتيج  -

ولقب عالی  يمت دنيویھرگاه مسلمين بر دشمن غالب شوند، به افتخار پيروزی و کسب غن ن،أقرآن عظيم الش حکم

 مقام يعنی شھادت وجنت لقب عاليترين و اگر مغلوب و در جنگ کشته شوند، اسالمی يعنی غازی را حاصل می نمايد،

   :ن در مورد می فرمايدأکه قرآن عظيم الش طوری.کند  می یئفردوس را کما

ِقۡل ھۡل تربصون بنا إال إحدى ٱلحسنيين« ِۡ ۡ َۡ ََ َُ ُۡ َ َ َِ ِٓ َّٓ َّ َ آيا از جنگ ما با شما جز تحقق ! بگو به دشمنانت« :يعنی )۵٢: التوبة ۀرسو(»  ُ

ومقام   غنيمتپيروزی و ھمان اين دو امر نيکو يکی. »کشيد قطعی يکی از دو امر نيکو چيز ديگری برای ما انتظار می

  .ديگری شھادت و کسب ثواب اخروی است و غازی بودن 

جھاد  ھا را به  نافع مطمئن و آنۀبه اخذ نتيج )غالب ومغلوب( احوال ۀماست که مسلمانان در ھ ھمين عقيده بنابر

عقيده که دارای چنين  اشخاصی مسلم است. رسيدند، يا به شھادت دلگرم ساخت، زيرا به طور قطع يا به غنيمت می شان

  .، ترس وھراسی از جنگ در دل شان جای نداردوايدئولوژی باشند

پس از فتح با مردم شھرھای  عات بی نھايت اساسی که سربازان اسالمیوکی از موضي اخالق و رفتار عادالنه  حسن-

 . وردندآعمل می ه ب تسخير شده

از طريق صلح فتح کرد و از مردم جزيه گرفت،  از شھرھای عراق را  که خالد بن وليد يکی نويسند زمانی مؤرخين می

آن را تخليه کرد، لذا کليه وجوھی   اول اسالم،ۀوبکرخليف حضرت ابولی پس از چندی بنا به مقتضای وقت و طبق فرمان

زيرا جزيه در مقابل حفظ  مردم مسترد نمود،ه  آنھا را دوباره بۀھمً عينا اخذ نموده بود، را که بابت جزيه از مردم شھر

 مردم را به روند و کار از اينجا میکنند و  پس حال که شھر را تخليه می. شد نظم و امنيت شھر از مردم گرفته می

  .پس دھند  ھا اند به آن ھا از اين بابت گرفته کنند، بايد پولی را که از آن خودشان واگذار می

دلھای شان را نسبت به اين فاتحين به حدی تسخير کرد که وقتی  آور بود،  اين رفتار عادالنه  برای مردم شھر تعجب

تاريخ االسالم، . (»خدا شما را به سالمت نزد ما باز آرد«: فتندگ شدند، به آواز بلند دعا کرده می شھرشان خارج می از

  .)دکتر حسن ابراھيم دانشمند مصری

سر می ه زندگی ب و مصر تحت فشار روميان) سوريه ، فلسطين ، لبنان ، اردن (که در شامات  یيھوديان ھمچنان

به  قيصر ايم نخواھيم گذاشت تا زنده: گفتند میگرفتند و  بر آن ديار تورات را به دست می مسلمانان پس از تسلط بردند،

  )قيصر لقب ھريک از پادشاھان روم بود( .اينجا باز گردد

ھای  ھا پس از تسلط مسلمين بر مصر به حدی خوشحال شدند که يکی از اسقف قبطی ھمچنان :نويسند  مؤرخين می

در اسکندريه ھمان نجات، اطمينان و آسايشی که «:  خود گفتھای مھيج بزرگ اسکندريه به نام بنيامين در يکی از خطبه

  .).اسقب يعنی پيشوای مذھبی مسيحيان او باالتر از کشيش است( .»ھميشه آرزو داشتم اکنون يافتم

روزی که از کليسای مکاريوس در مصر پس از فتح مسلمانان ديدن کردم، ديدم : گويد يکی از مسيحيان به نام ويرس می

  ).تاريخ اسالم ، داکتر حسن ابراھيم مصری(شده اند   از بند آزاد شده باشند،غرق مسرتی کهئمردم مانند گاوھا

عمرو بن العاص . دختر مقوقس فرمانروای مصر ھنگام فتح شھر فرماء اسير شد که بعد از اين :می افزايند  ؤرخينم

شد، نزد پدرش  فر مسلمان حفاظت می چند نۀخالف ھر فاتح مقتدری او را مورد احترام قرار داد و در حالی که به وسيل

  ).تاريخ اسالم ، داکتر حسن ابراھيم مصری ( .شد فرستاده
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شدند نه  شود، مسلمين به ھر شھری که از طريق صلح داخل می که در تواريخ اسالمی و غير اسالمی ديده می چنان

 چشم به اعراض و نواميس مردم نه کردند، وغارت می زدند و نه اموال غير دولتی را تصاحب دست به قتل کسی می

در  ھا جلوگيری می کردند  عبادات و شعائر دينی يا مراسم ملی آنۀشدند، نه از اقام داشتند، نه متعرض معابدشان می 

ی ئپذيراباز  با آغوش کردند وآنان را می مردم نسبت به اين فاتحين عادل محبت  :بسياری ازحاالتی ديده شده است که

  .نمودند  می

در دنيا  :می نويسد" و عرب تمدن اسالم"به نام   خويش  مشھور فرانسوی در کتابۀتاولوبون دانشمند و نويسندگوس

  .ھا ديده و شنيده نشده است تر از عرب تر و فاتحينی عادل کشور گشايانی مھربان

ات نظامی به پيروزی حيرت  خود بھتر و بيشتر از عمليۀسابق  حسن اخالق و عدالت بیۀيم مسلمين به وسيلئ اگر بگو ًحقا

 .دست يافته اند  انگيزشان

گرديده  از طريق صلح تسخير که یئکشور ھا مناطق و :يافت  اگر تاريخ فتوحات اسالمی را ورق بزنيم در خواھيم 

تار شده باشد، واين خود دليل واضحی است بر اين که حسن رف ی است که با قدرت و جنگ گرفتهئبيش از شھرھا است ،

   .اند ھا را تحت تأثير قرار داده سربازان اسالمی در بين مردم به خوبی شھرت يافته بوده و آن  و اخالق

  

  :رھنمود ھای تاريخی پيامبر اسالم 

و مسلم فی  ١۵۶ ،٣٢/١١٢ أخرجه البخاری فی الجھاد( »ال تتمنوا لقاء العدو، و إذا لقيتموه فاصبروا  «-

  .)رو شديد آرام و صبور باشيده  رو شدن با دشمن را نکنيد، اگر ھم با آنان روبآرزوی روبه .(١٩/٢٠ الجھاد

ال تقاتلوھم حتی  «:را به يمن فرستاد به او گفت) رض(معاذ پسر جبل  صلی هللا عليه وسلم زمانی که پيامبر اکرم -

ًمنکم قتيال ثم أروھم ھذا القتيل و قولوا تدعوھم، فإن أبوا فال تقاتلوھم حتی يبدئوکم فإن بدؤوکم فال تقاتلوھم حتی يقتلوا 

ًلھم ھل إلی خير من ھذا؟ فالن يھدی هللا علی يدک رجال واحدا خير لک مما طلعت عليه الشمس الزحيلی، العالقات (».ً

از جمله ( که اول آنان را به پذيرش شرايطتان با آنان نجنگيد تا اين ( ) .٣٨ الدوليه فی االسالم، مصدر سابق، صفحه

که آنان  ھايتان سرباز زدند باز نبايد با آنان وارد جنگ شويد تا اين دادن به خواسته جواب فرابخوانيد، اگر از )حصل

تا يکی از رزمندگانتان را  داز جنگ برداري دست شما جنگ را نيز شروع کردند واگر بازھم آنان شروع کنند جنگ را،

يد آيا ھيچ راھی بھتر از ئه آنان نشان دھيد و خطاب به آنان بگو آن کشته شده را بۀرسانند و سپس جناز به قتل می

اگر خداوند کسی : فرمودند صلی هللا عليه وسلم سپس پيامبر اکرم! جنگيد؟ ًنداريد و حتما با ما می را سراغ )جنگ( اين

  .)شود ی که با نور آفتاب روشن میئرا از طريق تو ھدايت کند بھتر است برای تو از دنيا

تألفوا «: می فرمودند آنان کردند خطاب به  اعزام می صلی هللا عليه وسلم لشکری را به محلی ی که پيامبر اکرمزمان -

بيده ما من اھل بيت من وبر و ال مدر تأتونی  الناس و ال تغيروا علی حی حتی تدعوھم الی اإلسالم فو الذی نفس محمد

زوائد الھيثمی، الجزء الثانی، الحديث . (»بنائھم و تقتلون رجالھمبھم مسلمين إال أحب إلی من أن تأتونی بنسائھم و أ

  .)۶٣٧ رقم

ھا را به اسالم دعوت کنيد، قسم به آن کسی که  نبرند تا زمانی که آن ھجوم ای با مردم به نيکی رفتار کنيد، به ھيچ محله (

تر  نزد من ارزشمند يد،ئدعوت نما اسالمرا به  قريجات ويا خيمه ھا ھا، که ساکنان خانه جان محمد در دست اوست، اين

  .)ھا بجنگيد که زنان و فرزندان آنان را اسير نموده و پيش من بياوريد و يا با مردان آن است از اين
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را نابود  زراعتی ودرختان ھای که زمين کرد به اين اسالم را سفارش می لشکر ھر بار صلی هللا عليه وسلم پيامبر اکرم -

اند کاری  جنگند و ھيچ نقشی در جنگ نداشته را نکشيد و با آنانی که با شما نمی پير وسالخورده شخاصا نکنند، زنان و

  .)نداشته باشيد

اغزوا باسم هللا فی سبيل هللا قاتلوا من کفر با اغزوا و ال تغلوا و ال تغدوا و ال تمثلوا و ال « :فرمايند ھمانطور که می -

به نام خدا در راه خدا بجنگيد و با کسانی که به خدا (  .)١٧٣١ لجزء الثالث، الحديث رقمصحيح مسلم، ا( » تقتلوا وليدا

احترامی   کارھای زشت و ناپسند انجام ندھيد به ھيچ کس بی. ايمان ندارند بجنگيد، جھاد کنيد و غارت و دزدی نکنيد

  .)نکنيد و کودکان را نکشيد

سربازان خويش از بی حرمتی وبی احترامی به مردم  لی هللا عليه وسلم رسول هللا ص:  ديگری آمده است که  در حديث-

  .داشتند   میمسلمانان روا کاررا درحقاگر چه کافران اين  منع می نمود،

کيد به سربازان خويش داشت که در خير أکيد وسفارش أکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم ت:  در حديثی قتاده می فرمايد -

صحيح البخاری الجزء .(داشتند  نان را از بی احترامی واھانت به مردم منع میآاشته باشيد ، ووخيرات وصدقه سھم د

يعنی بريدن گوش و زبان و بينی و يا بيرون  که سربازان اسالم از مثله مفھوم بی احترامی اين ).٣٩۵۶(، الحديث )۵(

  .منع می فرمودند …آوردن چشم و

را دفن کنند و جسد ھيچ انسان  نان آشوند، ادند کافرانی که در ميدان جنگ کشته میفرمان د صلی هللا عليه وسلم پيامبر -

  .غيرمسلمانی نبايد روی زمين بماند؛ مبادا که خوراک جن و حيوانات درنده و پرندگان شوند

 درمان، وبدون را ) کافران(بر اين بود که زخمی ھا ومجروحين دشمن  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  کيد ھميشگی أت

  .تداوی رھا نکنند

با کافرانی که در جنگ شکست خورده بودند خيلی با احترام و  صلی هللا عليه وسلم هللا رفتار و برخورد رسول -

  .مھربانانه بود

که تا ديروز پيامبر اسالم  بود، تمام آنعده کسانی با قريش صلی هللا عليه وسلم که آخرين جنگ پيامبر اکرم در فتح مکه

کردند و ايشان را از ديار و سرزمين خود اخراج کرده بودند  دادند و در حق او خيانت می آزار و اذيت قرار می ورد م را

  .دھد   آنان را مورد عفو قرار میۀتاريخ بشريت به ياد ندارد ، ھم  آزار و اذيت آنان به حدی بود کهو حتی

فکر  چه(»  ؟ما تظنون أنی فاعل بکم«:ب به آنا ن گفت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در خطا :نويسند  مؤرخين می

ای  برادری بزرگوار و برادرزاده( »أخ کريم و ابن أخ کريم « :آنان گفتند ) خواھم با شما چکار کنم؟ کنيد می می

ال ال ق« :گويم که فرمودند  برادرم يوسف را میۀ ھمان گفت  گويد من به آنان می صلی هللا عليه وسلم پيامبر) دلسوزی

َّتثريب عليکم اليوم يغفر هللا لکم و ھو أرحم الراحمين ُ ِ َُ َ ََ َُ ُ َ َ نگران نباشيد من امروز شما را سرزنش ) (٩٢/يوسف ۀسور(» .َ

اذھبوا فأنتم « :و سپس فرمودند )نخواھم کرد خدا شما را ببخشد، بدون شک خدای متعال بھترين مھربانان است 

   .)پس برويد شما آزاد ھستيد( .)٣/٣۴۵ ازیاخرجه البخاری فی المف( » الطلقاء

با تمام اين جوانب مثبت و اصول انسانی به جاست تا متذکرشوم که با در نظر داشت فتوحات اسالمی در طول قرنھا به 

  .ًين اصول ھم صورت ګرفته باشد که در جوامع بشری کامال ممکن و قابل وقوع اندايقين تخلفات از

 اسالمی را با نمونه ھای مشخص و مستند خدمت شما ۀاصول آزادی و ديموکراسی تعريف شد آما آنچه از مستندات و 

 و متخلفين از تقديم کرديم، آن اصول و پرنسيپ ھای است که در جوامع اسالمی و حاکميت ھای اسالمی بايد مراعات 

  . يرندگی قرار ئردعدلی و قضاگ و روشھای قبول شده بايد مورد پيين اصولا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

و ماعلينا  . روحانيون اسالمی بايد به پيروی اين قواعد و اصول ملت مسلمان را نصيحت و ھدايت خير بدارند وءعلما

   پايان      .اال البالغ المبين 

  

  !آزادی دينی و) رض(حضرت عمر:  موضوع 

  :تتبع ونگارش 

 » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين الحاج داکتر 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ ــژيکی افغانمدير مرکز مطالعات ستراتــي

  » سعيد افغانی –سعيدی «دکتور صالح الدين : مھتمم 

  فضل احمد: مصحح

 

  


