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منهج حزبالتحریر در آوردن تغییر

يم
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِ

ِيل أَ ْد ُعو إِ َ
﴿ق ُْل َه ِذ ِه َسب ِ
ن
حانَ اللَّ ِه َو َما أَنَا ِم َ
ل اللَّ ِه َع َل بَ ِصريَ ٍة أَنَا َو َمنِ اتَّ َب َع ِني َو ُس ْب َ
ني﴾ [یوسف]108 :
الْ ُم ْ ِ
ش ِك َ

ترجمه :بگو :این طریقه و راه من است که من و هرکس پیرو من است بر پایۀ بصیرت
و بینایی به سوی الله (سبحانه وتعالی) دعوت میکنیم والله از هر عیب و نقصی من ّزه
است و من از مرشکان نیستم.
ص ِ
ن َسبِيلِ ِه َذلِك ُْم
الس ُب َل َف َت َف َّر َق ِبك ُْم َع ْ
اطي ُم ْس َت ِق ً
يم فَاتَّ ِب ُعو ُه َو َل تَ َّت ِب ُعوا ُّ
﴿ َوأَنَّ َه َذا ِ َ
صاك ُْم ِب ِه لَ َعلَّك ُْم تَ َّتقُونَ﴾ [انعام]153:
َو َّ

ترجمه :این راه مستقیم من است ،از آن پیروی کنید! و از راههای پراکنده (و انحرافی)
پیروی نکنید که شام را از طریق حق دور میسازد! این چیزیست که الله شام را به آن
سفارش میکند ،شاید پرهیزگاری پیشه کنید!

قبل از مطالعه
کتابی را که در دست دارید ،از روی نسخۀ اصلی آن ،که به لسان عربی نگارش
یافته ،ترجمه شده است .از آن جاییکه منیتوان متام آنچه را که مؤلف به لسان خود
مقصود منوده به غیر آن بیان منود؛ بنا ًء کاستیها و کمبودیهای کتاب را نادیده گرفته و
جهت تدقیق بیشرت و صحت منت میتوانید به نسخۀ اصلی آن مراجعه منائید.

يم
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِ
الحمد لله رب العاملین و الصالة و السالم علی سید املرسلین و إمام املتقین و علی آله و

صحبه ،و من دعا بدعوته ،و التزم بطریقته ،و ترسم خطاه ،و جعل العقیدة اإلسالمیة
اساساً لفکرته ،و االحکام الرشعیة مقیاساً ألعامله ،و مصدراً ألحکامه و بعد:

		

برپا کردن خالفت قضیهی رسنوشتساز مسلامنان در همۀ جهان
بدون شک قضیۀ رسنوشتساز برای متام مسلامنان درجهان ،هامنا اعادۀ حکمفرمایی

به آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده از طریق برپا کردن خالفت و نصب خلیفه میباشد؛
خلیفهایکه با وی بر اساس عمل به کتاب الله و سنت رسولش صلیاللهعلیهوسلم بیعت
صورت میگیرد تا نظامهای کفری را نابود ساخته و احکام اسالم را در کرسی تطبیق و
تنفیذ بنشاند؛ رسزمینهای اسالمی را به داراالسالم تبدیل کرده ،جامعه را به جامعۀ اسالمی
عوض کند و اسالم را منحیث رسالتجهانی توسط دعوت و جهاد به همه جهان برساند.
با مشخص شدن قضیۀ رسنوشتساز برای مسلامنان ،هدفیکه الزم است
دستاندرکاران دعوت اسالمی بهصورت کتلهها ،احزاب و جامعتها برای تحقق آن
فعالیت کنند ،نیز مشخص میگردد و در پی آن ،طریقههایکه باید برای دست یافنت به این
هدف در پیش گرفته شود ،نیز مشخص خواهد شد .برای ادراک و دریافت آن ،معرفت
و آشنایی به امور ذیل رضوری میباشد :وضعیت مسلامنان امروزی ،واقعیت رسزمینهای
اسالمی ،واقعيت دار در رسزمینهای اسالمی ،واقعيت جامعۀ فعلیِکه مسلامنان در آن
زندگی میمنایند و حقیقت احکام رشعی متعلق به همۀ اینها.
اما وضعیت مسلامنان چنان است که با وجود مسلامن بودنشان ،مفکورۀ آمیخته از
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افکار و احساسات اسالمی ،غربی ،سوسیالیستی ،قومی ،وطنی ،سمتی ،مذهبی و گروهی
بر آنها مسلط و غالب است.
متأسفانه واقعيت و وضعیت رسزمینهای اسالمی به شمول کشورهای عربی،
طوریست که بر متام آنها نظامهای کفری و احکام آن حاکم میباشد؛ البته به استثنای
بعضی احکام اسالمی؛ مثل :احکام ازدواج ،طالق ،نفقه ،میراث و مسایل پدری و
فرزندی ،که برای همچو مسایل محاکمی خاصی ساخته شده و بر آنها اسم محاکم
رشعی اطالق میشود .این برعالوۀ برخی از احکام رشعی دیگر است که در محاکم
بعضی از رسزمینهای اسالمیِ مثل :سعودی و ایران تطبیق میگردد.
واقعيت داریکه امروزه مسلامنان در همه اطراف و اکناف جهان در آن زندگی
میمنایند ،دارالکفر است؛ نه داراالسالم .برای درک این واقعیت ،شناخت حقیقت
داراالسالم و دارالکفر از نظر رشع الزم میباشد.
داراالسالم در اصطالح رشعی و از نظر رشع عبارت از داریست که در آن به احکام
اسالم حکم شود و امانش به امان اسالم باشد؛ یعنی امنيت آن توسط سلطه و امان مسلامنان
در داخل و خارج گرفته شود؛ اگرچه اکرث ساکنین آن را غیرمسلامنان تشکیل داده باشد.
دارالکفر در اصطالح رشعی عبارت از داریست که در آن به کفر حکم شود و امان
آن به امان غیراسالم باشد؛ یعنی امان آن به غیر از سلطه و امان مسلامنان باشد؛ اگرچه اکرث
ساکنین آن را مسلامنان تشکیل داده باشد.
لذا در بودن دار به حیث داراالسالم یا دارالکفر ،هامنا احکام و امان معترب است؛
نه کشور و ساکنین آن؛ پس اگر احکامش احکام اسالم و امانش به امان مسلامنان بود،
آن داراالسالم است و اگر احکامش به احکام کفر و امانش به امان غیرمسلامنان بود ،آن
دارالکفر و یا دارالحرب میباشد .این مطلب از حدیث سلیامن بن بریده اخذ گردیده که
در آن آمده است:
ُف عنهم ،ثم ادعهم إلی التحول من
«...ادعهم إلی اإلسالم فإن أجابوک فاقبل منهم و ک َّ
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دارهم إلی داراملهاجرين ،و أخربهم أنهم إن فعلوا ذلک فلهم ما للمهاجرين و عليهم ما علی
املهاجرين» (رواه مسلم)

ترجمه... :آنها را بهسوی اسالم فراخوان؛ اگر جواب مثبت دادند ،از آنان بپذیر و از
تعرض بر آنها دست بردار! سپس ایشان را به هجرت از دار خودشان به دار مهاجرین
دعوت کن و به ایشان خرب ده که اگر هجرت کردند ،در زمرۀ ساير مهاجرین داخل شده،

آنچه به آنها است به اینها هم خواهد بود و آنچه بر آنها تطبیق میشود ،بر اینها
نیز تطبیق خواهد شد.

مفهوم حدیث چنین است که اگر از دار خود به دار مهاجرین نقل مکان میکنند،
مغایر احکام کسانی است که به دار مهاجرین(داراالسالم) منیروند .در زمان پیامرب
صلیاللهعلیهوسلم تنها دار مهاجرین داراالسالم بود و ماسوای آن همه دارالکفر بود.
از همین حدیث اصطالح داراالسالم و دارالکفر یا دارالحرب استنباط گردیده است.
لذا مضاف ساخنت دار به اسالم ،کفر و یا حرب ،هامنا مضاف منودن آن به حکم و
سلطه است .پس واضح میگردد که در نسبت دادن دار بهسوی چیزی رضورت به سلطۀ
آنست که دار به آن نسبت داده میشود تا متحقق و ثابت شود و سلطه تحقق منییابد؛
مگر توسط دو چیز :نخست؛ رعایت و تنظیم مصالح به احکام مشخص و دوم عبارت از
قوتیکه رعیت را حامیت کرده و احکام را نافذ کند که آن به نام امان یاد میشود؛ پس
برای دار این دو امر منحیث رشط قرار داده شده است.
عالوه بر آن ،در رابطه به تطبیق احکام ،این قول الله سبحانه وتعالی دلیل است که
فرموده:
ُم الْكَا ِف ُرونَ﴾ [مائده]44 :
﴿َ ...و َم ْ
حك ُْم بِ َا أَنْ َز َل اللَّهُ َفأُولَٰ ِئكَ ه ُ
ن ل َْم يَ ْ

ترجمه... :هرکس به آنچه الله نازل کرده ،حکم نکند ،او و امثال او از کافران
خواهند بود!

همچنان آنچه دربارۀ امامان رشیر در حدیث عوف بن مالک وارد گردیده
3
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و در آن آمده که گفتند :یا رسول الله! پس آیا با شمشیر در مقابل آنان قیام نکنیم؟
پیامربصلیاللهعلیهوسلم فرمود:
«ال ما أقاموا فيکم الصالة»

ترجمه :نخیر تا هنگامیکه در میان شام مناز را برپا میدارند.
و نیز آنچه در حدیث عباده بن صامت دربارۀ بیعت وارد شده و در آن آمده:
«...و أن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فيه برهان»

ترجمه... :و اینکه با فرمانداران منازعه نکنیم؛ مگر هنگامیکه کفر آشکار را مشاهده
کنید که دربارۀ آن از جانب الله نزدتان دلیل قاطع وجود داشته باشد.

در روایت طربانی به لفظ «کفرا ً رصاحاً» آمده است .این حدیث داللت میکند که
حکم کردن به غیر احکام اسالم چیزیست که برداشنت شمشیر را در مقابل حاکم واجب
میگرداند و این خود دلیل بر آن میشود که تطبیق اسالم رشطی از رشوط داراالسالم است
که در صورت نبودنش برداشنت شمشیر و قتال واجب میگردد.
اما در رابطه به واجب بودن امان به امان اسالم؛ یعنی به سلطۀ مسلامنان ،این مسئله
همچنان از این قول پروردگار گرفته شده است:

ني َسب ً
ِيل﴾ [نساء]141 :
ج َع َل اللَّهُ لِلْكَا ِفرِي َ
﴿َ ...ولَ ْ
ن َع َل الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ن َي ْ

ترجمه... :و هرگز الله برای کافران راهی بر مسلامنان مقرر نکرده است.
بدین رشح :جایز نیست که کافران بر مسلامنان سلطه و تسلط داشته باشند؛ زیرا
در صورت سلطۀ کافران ،امان مسلامنان به امان کفر میشود ،نه به امان اسالم .از جانب
دیگر ،پیامربصلیاللهعلیهوسلم در مقابل هر منطقهایکه تابع سلطۀ مسلامنان منیبود،
فرمان جنگ و غزا را صادر میکرد و با ایشان به حیث دارالحرب جنگ میکرد؛ چه
ساکنین آن مسلامن میبود و یا غیر مسلامن؛ اما از قتل ساکنین آن در صورت مسلامن
بودنشان نهی میکرد .بخاری از انس رضی الله عنه روایت میکند که گفت« :هنگامی
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پیامربصلیاللهعلیهوسلم میخواست به قومی هجوم بربد و با آنها جنگ کند ،جنگ
منیکرد تا آنکه صبح میشد؛ اگر از آنجا صدای آذان را میشنید ،از هجوم بر آنان
پرهیز میکرد و هرگاه صدای آذان را منیشنید ،بعد از فرارسیدن صبح بر آنان هجوم
میبرد ».و از عصام مزنی روایت است که گفت :هنگامیکه پیامربصلیاللهعلیهوسلم
دستهای از مجاهدین را میفرستاد ،برایشان میفرمود:

ترجمه :هرگاه مسجدی را دیدید و یا آذانی را شنیدید ،آنگاه کسی را به قتل نرسانید.
(مسند احمد)

مسجد و آذان -که از شعائر اسالم بوده -هرچند داللت میکند که ساکنین آن مناطق
مسلامناند ،بازهم از قتال و هجوم بر آن مناطق به حیث دارالحرب مانع منیشود .این بدان
معناست که مناطق مذکور دارالحرب و دارالکفر شمرده میشود؛ زیرا اگرچه در آنجا
شعائر اسالم ظاهر شده؛ اما امانش به امان و سلطۀ رسول الله صلیاللهعلیهوسلم نبوده؛
یعنی امانش به سلطه و امان اسالم نبود؛ لذا دارالحرب شمرده شده و مثل هر دارالحرب
دیگری مورد هجوم قرار میگرفت.
از آنچه گذشت روشن میشود که در هیچ یکی از رسزمینهای اسالمی رشط حکم
اسالم متحقق نیست؛ اگرچه امان بیشرت آنها به امان و سلطۀ مسلامنان میباشد و بیشرتین
اهل آنها مسلامن اند؛ اما داراالسالم شمرده منیشوند؛ زیرا معترب در دار ،هامنا احکام و
امان است؛ نه رسزمین و ساکنین.
اما واقعیت جامعه در رسزمینهای اسالمی بدون شک غیراسالمی است؛ به دلیل
اینکه جامعه متشکل از افراد ،افکار ،احساسات و نظام میباشد و تنها از افراد تشکیل
نشده که گفته شود ،چون ساکنین کشورهای مذکور مسلامناند ،پس جامعه هم جامعۀ
اسالمی است .بنابر آن ،جامعه در واقع مجموعهای از مردم است که میانشان روابط
دایمی وجود داشته باشد و هرگاه میانشان روابط دایمی وجود نداشته باشد؛ آنگاه
جامعت گفته میشوند و منیتوانند جامعه را تشکیل دهند؛ مثل :همراهان سفر در یک
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کشتی ،طیاره و یا در یک قافله.
برای آنکه روابط دایمی در میان مردم به میان آید ،رضور است که میانشان وحدت
افکار ،وحدت احساسات و وحدت نظام بهوجود بیاید؛ اگر در بین این سه موضوع
وحدت پیدا نشود ،عالقه و روابط دایمی هم ایجاد نخواهد شد که در نتیجه جامعه هم
نخواهد بود .از اینجاست که گفتیم جامعه متشکل از مردم ،افکار ،احساسات و نظامها
بوده و به حسب همین شاخصها جوامع تشکیل میشود .به همین خاطر ،از اختالف
افکار ،احساسات و نظامها در میان مردم ،جوامع هم متغیر و مختلف میشوند.
جامعه در رسزمینهای اسالمی طوریست که علیالرغم مسلامن بودن اکرث افراد
آن ،باالیشان افکار ،احساسات و نظامهای مختلطی سیطره دارند؛ بنابر آن ،بعید نیست
که تناقضات آشکاری در افکار و مشاعر(احساسات) حاکم در میان مسلامنان دیده
شود؛ چنانچه در عین وقتیکه بهسوی اسالم رس بلند میکنند ،میپذیرند که فرمانروا و
حاکمشان کافر باشد؛ همچنان در مقابل نظامهای کفری -که بر آنها تطبیق میشود -آنها
خاموش میمانند .در عین زمانیکه ایشان مشتاق بازگشت اسالماند ،مشاهده میکنی که
به مفکورههای قومی و اقلیمی و به اندیشههای مذهبی-گروهی چنگ میزنند؛ همچنان
با آنکه امریکا ،انگلیس و روسیه را دشمن خویش میشامرند ،میبینی که از همین
دولتها کمک میخواهند و با آنان دوستی برقرار میکنند و توقع میداشته باشند که
آنها قضایا و مشکالتشان را حل و فصل منایند .در عین زمانیکه ایامن دارند ،مؤمنان
باهم برادر اند ،ایشان را مشاهده میکنی که غرق تعصبات نژادی و منطقویاند .عرب به
عربیت خود تعصب میکند و ترکی به ترکی بودن خود و فارسی به فارس بودن خود؛
بدین منوال عراقی به عراقی بودن خود تعصب میکند و شامی به شامی بودن و مرصی به
مرصی بودن خود؛ با وجودیکه همۀ اینها با احکام رصیح اسالم در تضاد و تناقض قرار
دارند و در موارد مختلف همینگونه است .فلهذا در عین زمانیکه به اسالم ایامن دارند،
ایشان را مشاهده میکنی که به دموکراسی ،آزادیها ،حاکمیت مردم و به اشرتاکیت و
6
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دیگر افکار کفری آواز بلند میکنند و شعار میدهند؛ افکاریکه رسارس با احکام اسالم
در تضاد و تناقض قرار دارند.
عالوه بر آن ،نظامهای حکم ،اقتصاد و تعلیم و تربیه ،سیاست خارجی و قوانین
مدنی -که در متام رسزمینهای اسالمی بر مسلامنان تطبیق می شوند -بدون شک کفری و
غیر اسالمی اند .اینست آنچه که جامعه را در رسزمینهای اسالمی بهصورت عموم جامعۀ
غیراسالمی میسازد.
از همۀ آنچه گذشت ،روشن میگردد که مسلامنان در متام رسزمینهای اسالمی
علیالرغم مسلامن بودنشان در جامعۀ غیراسالمی زندگی میکنند و رسزمینهای
اسالمیِکه در آن زندگی میکنند ،داراالسالم نیستند.
همچنان روشن میشود که قضیۀ رسنوشتساز مسلامنان -بعد از آنکه دولت خالفت
نابود و اسالم از منصۀ تطبیق در زندگی ،دولت و جامعه دور کرده شد -هامنا بازگردانیدن
تطبیق اسالم در زندگی ،دولت و جامعه از طریق برپا کردن خالفت و انتخاب خلیفه برای
مسلامنان است؛ خلیفهایکه با وی بیعت میشود تا در میانشان مطابق کتاب الله سبحانه
وتعالی و سنت رسول الله صلیاللهعلیهوسلم حکم منوده ،احکام کفر و نظامهای آن را
نابود کند ،به جای آن نظام اسالم و احکام آن را جاگزین سازد و رسزمینهای اسالمی را به
داراالسالم و جامعۀ موجوده را به جامعۀ اسالمی مبدل کند؛ همچنان رسزمینهای اسالمی
را زیر پرچم دولت خالفت یکپارچه ساخته و اسالم را توسط دعوت و جهاد به حیث
رسالت جهانی به جهانیان برساند.
اما اینکه همین قضیه ،قضیۀ رسنوشتساز مسلامنان است ،این مسئله از احکام
رشعیِ اخذ شده که باالی مسلامنان واجب گردانیده تا به همۀ احکام اسالم عمل منایند
و آن را در منصۀ تطبیق و تنفیذ در زندگی ،دولت و جامعه قرار دهند .الله سبحانه وتعالی
میفرماید:

﴿َ ...و َما آتَاك ُُم ال َّر ُس ُ
خ ُذو ُه َو َما نَ َهاك ُْم َع ْنهُ فَان َت ُهوا[ ﴾...حرش]٧ :
ول َف ُ
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ترجمه :هر آنچه را فرستادۀ الله برایتان داد ،برگیرید و از هر آنچه شام را باز
داشته ،باز ایستید...

لفظ «ما» در این آیت از الفاظ عموم بوده ،وجوب اخذ را به همه آنچه رسول الله
صلیاللهعلیهوسلم آورده و وجوب پرهیز را از همه محرماتیکه پیامربصلیاللهعلیهوسلم از
آنها نهی کرده است ،تقاضا میکند .او تعالی فرموده است:

﴿ َو َأنِ ا ْحكُم َب ْي َن ُهم بِ َا أَن َز َل اللَّهُ َو َل تَ َّتب ِْع أَ ْه َوا َءه ُْم َوا ْح َذ ْره ُْم أَن َي ْف ِت ُنوكَ َعن َب ْع ِ
ض َما
أَن َز َل اللَّهُ إِلَ ْيكَ [ ﴾...مائده]٤٩ :

ترجمه :و میانشان بر طبق آنچه الله نازل کرده است ،داوری کن و از هواهای
نفسانی آنان پیروی مکن و از آنان برحذر باش که مبادا تو را از بخشی از آنچه الله به
سویت نازل کرده است ،منحرف کنند...

این امریست از جانب الله سبحانه وتعالی باالی رسولش صلیاللهعلیهوسلم و
مسلامنان مبنی بر واجب بودن حکم کردن به متام آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده
است؛ زیرا لفظ «ما» در این آیت از الفاظ عموم بوده و شامل همه احکامی میشود که
الله سبحانه وتعالی نازل کرده است .همچنان این قول الله سبحانه وتعالی:
ُم الْكَا ِف ُرونَ﴾ [مائده]٤٤ :
حكُم بِ َا أَن َز َل اللَّهُ َفأُولَٰ ِئكَ ه ُ
﴿َ ...و َمن ل َّْم يَ ْ

ترجمه... :هرکس به غیر آنچه الله نازل کرده ،حکم کند ،وی از کافران خواهد بود.
یعنی هرکس به همه آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده ،حکم نکند ،وی از
کافران میباشد؛ زیرا لفظ «مبا» در آیت فوق از الفاظ عموم است و همۀ آنچه را الله
سبحانه وتعالی نازل کرده ،شامل میشود .از آیات مذکور وجوب حکم به همۀ آنچه
را که الله سبحانه وتعالی نازل کرده ،روشن میگردد؛ به دلیلیکه این امر در هیچ یکی از
رسزمینهای اسالمی متحقق نیست؛ لذا احیای اسالم به صفحۀ زندگی ،دولت و جامعه
هامنا قضیۀ رسنوشتساز مسلامنان میباشد.
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بدون شک اسالم عملیۀ مرگ و زندگی را به حیث عملیهای قرار داده است که باید
در برابر این قضیۀ رسنوشتساز اتخاذ گردد .مسلم در حدیث عوف بن مالک روایت
کرده که رسول الله صلیاللهعلیهوسلم گفت:
«ستکون أمراء فتعرفون و تنکرون فمن کره برئ و من أنکر سلم و لکن من رضی و تابع،
قالو :أفال نقاتلهم؟ قال :ال ،ما صلوا»

ترجمه :در آینده امیرانی خواهند بود که بعضی اعاملشان معروف و برخی منکر و

زشت میباشند؛ پس هرکس بد دید ،نجات یافت و هرکس بر ایشان انکار کرد ،در

سالمت ماند؛ لیکن (وابهجان) کسیکه راضی شد و متابعت کرد ،گفتند :ای رسول
الله! آیا آنگاه با شمشیر در مقابل آنان قیام نکنیم؟ گفت :نه؛ تا هنگامیکه مناز را در
میان شام برپا میدارند.

بخاری از عباده بن صامت روایت کرده که گفت :پیامربصلیاللهعلیهوسلم ما را
فراخواند و ما با وی بیعت کردیم؛ در جملۀ تعهداتیکه از ما گرفت ،این هم بود که بر
شنیدن و اطاعت کردن در خوشی و ناخوشی و در سختی و آسانی و حتی در صورت
ترجیح دادن دیگران بر ما با وی بیعت کردیم و نیز بر اینکه با فرمانداران خود پرخاش و
منازعه نکنیم .پیامربصلیاللهعلیهوسلم گفت:
«إال أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فيه برهان»

ترجمه :مگر آنکه کفر بواح و آشکار را مشاهده کنید که نزدتان از جانب الله دربارۀ آن
دلیل قاطع وجود داشته باشد.

و در روایت طربانی«کفرا ً رصاحاً» آمده است و برپا داشنت مناز در حدیث عوف بن
مالک ظاهر است که به معنی برپا داشنت دین میباشد؛ مثل اطالق جزء بر کل و آن کنایه
از حکم کردن به احکام اسالم است و کفر بواح که در حدیث عباده بن صامت آمده هامنا
عبارت از کفر ظاهر در افعالیست که حاکم انجام میدهد؛ یعنی توسط حکم کردنش
به احکام کفر.
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مفهوم هردو حدیث اینست که اگر ُحکّام ،حکم اسالم را برپا نکرد و شعائرش را

ظاهر نساختند ،در مقابلشان با شمشیر قیام کنیم و هرگاه حکم کفر را برپا کردند ،با آنان
به جنگ بپردازیم و اینکه هرگاه فرمانداران کفر بواح را ظاهرساختند ،با ایشان به پرخاش
و منازعه بپردازیم و قیام بر ایشان با شمشیر عبارت از جنگ کردن با آنها برای دور
کردنشان از حکمرانی است تا حکم به احکام اسالم دوباره باز گردد.
بدین گونه از دالیل فوق روشن میشود که قضیۀ وجوب حکم به اسالم و منع حکم
به احکام کفر ،هامنا از قضیۀ رسنوشتساز مسلامنان است که باید به ارزش مرگ و زندگی
در برابر آن اجراآت صورت گیرد.

10

ایجاد کتلههای غیرسیاسی ،فریضۀ اقامۀ خالفت را تحقق منیبخشند
معنای اعادۀ زندگی اسالمی ،هامنا بازگشت مسلامنان بهسوی عمل کردن به همه
احکام اسالم است؛ اعم از عقاید ،عبادات ،اخالق ،معامالت ،نظامهای حکم ،اقتصاد،
اجتامع ،تعلیم و تربیه و سیاست خارجی که ارتباط با اقوام ،امتها و دولتهای دیگر
میباشد؛ همچنان تبدیل کردن رسزمینهای مسلامنان به داراالسالم و تغییر جامعه به
جامعۀ اسالمی میباشد.
اما اعادۀ زندگی اسالمی امکان پذیر نیست؛ مگر توسط برپا کردن خالفت و تعیین
خلیفه برای مسلامنان که با وی به شنیدن و اطاعت کردن بر اساس کتاب الله و سنت
رسولش صلیاللهعلیهوسلم بیعت صورت گیرد.
کار در راه اعادۀ زندگی اسالمی برای آنکه به مثر برسد ،باید دستهجمعی باشد و
جایز نیست که بهصورت انفرادی انجام شود؛ زیرا عمل انفرادی امکان ندارد به این هدف
منتج گردد؛ چون فرد هر اندازه که عقل و فکرش عالی هم باشد ،منیتواند به تنهایی به
این هدف نایل گردد؛ بلکه بر وی الزم است با جامعتی کار و فعالیت کند.
پس کار و فعالیت برای برپا کردن خالفت و اعادۀ حکم بر آنچه الله سبحانه وتعالی
نازل کرده ،باید فعالیت دستهجمعی و در چارچوب یک کتله ،حزب و یا جامعت صورت
گیرد .این کار دستهجمعی است که سیاسی بوده و جایز نیست غیرسیاسی باشد؛ زیرا برپا
کردن خالفت و نصب خلیفه خود کار سیاسی است .همچنان حکم به آنچه الله سبحانه
وتعالی نازل کرده ،نیز کار سیاسی میباشد که به میان آمده منیتواند؛ مگر بهواسطه کار
سیاسی.
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کتلهها و سازمانهاییکه برای کارهای غیرسیاسی برپا میشوند ،اصالً رابطهیی به
قضیۀ رسنوشتساز مسلامنان نداشته و برایشان ممکن نیست ،هدفی را که بر مسلامنان
واجب است ،برای تحقق آن کار و فعالیت منوده و آن برآورده سازند.

تشکیالت و سازمانهای ذیل غیرسیاسی میباشند:
الف -سازمانهاییکه برای کارهای خیریه برپا میشوند :بدون شک سازمانهاییکه
بر اساس کارهای خیریه برپا میشوند ،مثل :اعامر مدارس و شفاخانهها و دستگیری
فقرا ،ایتام و نیازمندان؛ اگرچه اسالم مسلامنان را به اقدام کردن به چنین اعامل تشویق
کرده ،اما اعامل مذکور به قضیۀ رسنوشتساز مسلامنان ارتباطی نداشته و ممکن نیست
هدفی را برآورده سازد که بر مسلامنان کار و فعالیت در راه تحقق و برآورده شدن آن
واجب میباشد .در عین زمان اکتفا کردن کتلهها به چنین اعاملی ،آنان را از پرداخنت
به واجب اصلی (کار و فعالیت برای اعادۀ حکم به آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده
است) منرصف میسازد؛ برعالوه ،این کتلهها به کارهای خیریه به شکل دوامدار پرداخته
منیتواند؛ چون رعایت و تنظیم امور دایمی از واجبات دولت است؛ نه از واجبات افراد
و کتلهها.
اما اعامل خیریه بطور مؤقتی از رعایت و تنظیم امور دایمی شمرده منیشود و
اقدام به آن مرشوع بوده و رشیعت به آن تشویق کرده است؛ لیکن به قضیۀ رسنوشتساز
مسلامنان تعلقی ندارد.
ب -کتلههاییکه برای دعوت بهسوی عبادات و پابندی به سنتها تشکیل میشوند:
گرچه دعوت بهسوی عبادات و پابندی به اعامل سنت چیزیست که اسالم به آن تشویق
کرده؛ اما آن بخش از اسالم و بخش از خیریست که الله سبحانه وتعالی بر مسلامنان
دعوت بهسوی آن را واجب کرده است .چنانچه فرموده:

﴿ َولْ َتكُن ِّمنك ُْم أُ َّم ٌة َيدْ ُعونَ إِ َ
َيِ[ ﴾...آلعمران]١٠٤ :
ل الْخ ْ
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ترجمه :باید از میان شام جامعتی باشد که بهسوی خیر فراخواند!
دعوتیکه بهسوی عبادات و پابندی به سنتهاست ،بخشی از اسالم است؛ درحالیکه
دعوت بهسوی عمل کردن به همۀ اسالم؛ اعم از عبادات ،اخالق ،معامالت ،نظامهای
حکم ،اقتصاد ،اجتامع ،تعلیم و تربیه ،سیاست خارجی وغیره احکام رشعی واجب
میباشد .اکتفا کردن به دعوت بهسوی عبادات و سنتها ربطی به قضیۀ رسنوشتساز
مسلامنان نداشته و ممکن نیست که هدفی را برآورده سازد که باالی مسلامنان کار و
فعالیت برای تحقق و برآورده شدن آن واجب میباشد.
این عالوه بر آنست که مرصوف شدن به این اعامل و امثال آن جامعت قامئه بر
آن را از پرداخنت به واجبیکه الله سبحانه وتعالی پرداخنت به آن را باالی مسلامنان الزم
گردانیده ،منرصف میسازد که آن عبارت از دور کردن احکام کفر و اعادۀ تطبیق اسالم و
احکام آن در زندگی ،دولت و جامعه میباشد.
ج -سازمانهاییکه برای تألیف کتب اسالمی و گسرتش ثقافت و فرهنگ اسالمی و
یا برای کارهای وعظ و ارشاد برپا میشوند :گرچه تألیف کتب در ثقافت اسالمی و نرش
آن ،وعظ و ارشاد از کارهای بس بزرگ و ارزشمندیست؛ اما راه رسیدن به حل قضیۀ
رسنوشتساز مسلامنان و را ِه رسیدن به تأسیس خالفت و اعادۀ اسالم به صحنۀ زندگی،
دولت و جامعه نیست.
هرگاه افکار برای عمل کردن در صحنۀ زندگی به طور سیاسی حمل نشود ،به حیث
معلومات ذهنی و افکار اکادمیک در بطون کتب و اذهان افراد باقی خواهد ماند؛ چنانچه
کتابخانههای اسالمی مملواز دههاهزار جلد کتاب ارزشمند و سودمند در ثقافت اسالمی
است؛ اما در جای خود منجمد ماندهاند .بنا ًء هرگاه این افکار به طور سیاسی برای عمل

کردن و جاگزین کردن در صحنۀ زندگی حمل نشود ،همچو کتب در جای خود جامد
باقی خواهند ماند.
دانشگاههاییکه مختص به تدریس و ثقافت اسالم اند؛ مثل :ازهر ،زیتونه ،نجف
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وغیره؛ در متام این پوهنتونها اسالم و ثقافت آن به طور نظری و اکادمیک تدریس
میشود؛ نه به طور عملی و برای تطبیق .همهساله هزارها دانشمند ازین دانشگاهها فارغ
میشوند؛ اما آنها جز کتابهای متحرک چیز دیگری نیستند؛ چون اسالم را بهصورت
نظری خوانده و فراگرفتهاند؛ نه برای عمل ،حمل و جاگزین کردن در صحنۀ زندگی،
دولت و جامعه .پس امر عجیب نخواهد بود که آنها حکم رشعی و معیارهای اسالم را
که حالل و حرام است ،اساس جهانبینی خود در زندگی ،اساس اعامل و اساس صدور
حکم خود بر وقایع و حوادث قرار ندهند.
همچنان از لحاظ ُحکم ،سازمانهاییکه همۀ کارشان در خدمت به احادیث نبوی

رشیف و تخریج آن خالصه میشوند ،درین میان شاملاند؛ با آنکه این کارها ،امور
ارزنده است؛ اما کار برای تأسیس خالفت اسالمی و قضیۀ رسنوشتساز امت اسالمی
منیباشد.
د -جمعیتها و سازمانهاییکه برای امر به معروف و نهی از منکر تأسیس میشوند:
امر به معروف و نهی از منکر چیزیست که الله سبحانه وتعالی آن را بر مسلامنان واجب
گردانیده است .چنانچه فرموده:

َي َويَأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
﴿ َولْ َتكُن ِّمنك ُْم أُ َّم ٌة يَدْ ُعونَ إِ َ
ل الْخ ْ ِ
وف[ ﴾...آلعمران]١٠٤:

ترجمه :بايد از ميان شام گروهى باشند كه به خري دعوت کنند!...

لذا امر به معروف و نهی از منکر در هر حال بر مسلامنان فرض میباشد؛ برابر
است که دولت خالفت موجود باشد یا خیر و برابر است که احکام اسالم در حکومت
و جامعه نافذ باشد و یا نباشد .بدون شک ،امر به معروف و نهی از منکر در زمان
پیامربصلیاللهعلیهوسلم ،خلفای راشدین و زمان کسانیکه بعد از ایشان آمده بودند،
موجود بود و تا روز آخرت بر مسلامنان فرض باقی خواهد ماند.
لیکن امر به معروف و نهی از منکر ،راه رسیدن به اقامۀ خالفت و راه رسیدن به اعادۀ
اسالم به صحنۀ زندگی ،دولت و جامعه نیست؛ اگرچه بخشی از فعالیت برای اعادۀ زندگی
14
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اسالمی را تشکیل میدهد؛ چون محاسبه کردن با ُحکّام و امر منودن به معروف و نهی از

منکر در آن وجود دارد؛ ولی کار و فعالیت برای اعادۀ زندگی اسالمی غیر از کار و فعالیت
برای امر به معروف و نهی از منکر میباشد .برعالوه ،کار امر به معروف و نهی از منکر
با کارهاییکه بخاطر ازبین بردن منکر انجام میشود ،فرق دارد .بدینگونه که کارهای امر
به معروف و نهی از منکر تنها در قول و گفنت خالصه میشود؛ اما کارهای ازالۀ منکر
به ناحیۀ قولی منحرص نبوده و تنها به گفنت خالصه منیشود؛ بلکه نیاز به دولتی دارد که
احکام رشعی را تطبیق مناید.
بنا ًء اکتفا منودن به امر به معروف و نهی از منکر و کار نکردن برای تأسیس دولتیکه

منکرات را از بین بربد ،به حل قضیۀ رسنوشتساز مسلامنان ارتباط و تعلقی ندارد.

این مسئله را نباید از یاد برد که امر به معروف و نهی از منکر تنها به رعیت
خالصه گردد و ُحکّام فراموش شود؛ بلکه نصیحت حاکامن و امراء رضوریتر از همه

بوده و محاسبۀ حاکم در اسالم امر مهمیست که در احادیث به آن تأکید شده است.
پیامربصلیاللهعلیهوسلم در مورد فرمود است:
«إنه ستکونُ أُمرا ُء تَعرِفون و تنکرون ،فمن أنکر فقد برئ ،و من کَرِهَ فقد سلِم ،و لکن من
ِ
رضی و تابَع» (مسند احمد)

ترجمه :بدون شک بر شام امیرانی مقرر خواهد شد که برخی از اعاملشان را معروف
و برخی را منکر مییابید؛ پس هرکس انکار کرد ،نجات یافت و هرکس زشت دانست ،در
سالمت ماند؛ لیکن [وا بجان] کسیکه راضی شد و متابعت کرد!

یعنی هرکس منکر را زشت دید و تغییرش داد و کسیکه به تغییرش قدرت نداشت
و به دل آن را بد دید ،وی در سالمت مانده؛ لیکن کسیکه از اعامل آنان راضی شد
و عمالً از آنها پیروی کرد؛ پس وی نه نجات یافته و نه در سالمت مانده است .او
صلیاللهعلیهوسلم فرموده است:
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«سيدُ الشهدا ِء حمزة بنِ عب ِد املطلب و رجل قام إلی إمام جائِ ٍر فأ َم َرهُ و نَها ُه ف َق َتله»
(حاکم در مستدرک)

ترجمه :سید شهداء ،حمزه فرزند عبداملطلب و مردیست که نزد حاکم ظاملی رفته او
را نصیحت میکند و او وی را به قتل میرساند!

حق عند سلطانٍ جائر» (املعجم الکبیر /مسند احمد)
«أفضل الجهاد کلمة ٍّ

ترجمه :بهرتین جهاد سخن حقیست که نزد حاکم ظامل گفته میشود.
پس رشیعت در حالت ظهور کفر آشکار توسط حاکم در داراسالم ،به محاسبۀ قولی
آن اکتفا نکرده است؛ یعنی هنگامیکه به احکام کفر حکم کند و یا در برابر طغیان کفر
خاموش مباند؛ مثالً :خلیفه حد زنا ،رسقت ،رشابنوشی و یا یکی از احکام واضح دین
را ملغی قرار دهد ،در این حالت محاسبۀ وی با شمشیر خواهد بود ،آنگاه قتال و بیرون
کردن سالح در برابرش و منازعه با وی بر رس حکومت واجب میباشد تا از حکم کردن به
احکام کفر بازگردانیده شود؛ اگر از حکم کردن به احکام کفر باز منیگشت ،آنگاه بیرون
کردن سالح و جنگیدن با وی برای دور کردنش از حکومت خواهد بود تا احکام رشعی
دوباره به منصۀ اجراء و تنفیذ قرار گیرد.
چنانچه در حدیث ام سلمه رضی الله عنها آمده...« :گفتند :یا رسول الله! آیا با
ایشان به جنگ نپردازیم؟ گفت« :ال ،ما صلوا» ترجمه :نخیر ،تا زمانیکه مناز میگذارند.
در روایت دیگری آمده« :أال نقاتلهم؟ قال :ال ما صلوا» ترجمه :آیا با ایشان نجنگیم؟
گفت :نخیر تا وقتیکه مناز میگذارند .در حدیث عوف بن مالک آمده :گفتند :یا رسول
الله! آیا با شمشیر در مقابلشان بر نخیزیم؟ گفت« :ال ما اقاموا فيکم الصالة» ترجمه :نخیر
تا هنگامیکه مناز را در میان شام برپا میدارند و هدف از برپا داشنت مناز برپا داشنت
همۀ احکام اسالم از لحاظ اطالق جز و اراده کُل است .در حدیث عباده بن صامت آمده:
(و أن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فيه برهان)و وقع عند
الطربانی «کفراً رصاحاً» و فی روای ٍة ألحمد «...ما مل يأمرک بإثم بواحاً»
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ترجمه :و اینکه با فرمانداران پرخاش و منازعه صورت نگیرد؛ مگر هنگامیکه کفر

آشکار را مشاهده کنید که نزدتان از جانب الله دربارۀ آن دلیلی وجود داشته باشد و در
روایت طربانی «کفر رصيح» آمده و در روایت احمد آمده که تا هنگامیکه به گناه آشکار

امرت نکرده باشد.

همۀ این احادیث به وجوب بیرون کردن سالح بر حاکم و جنگیدن با وی هنگامی

داللت میکند که کفر رصیح و آشکار را ظاهر سازد و نزد ما دربارۀ آن از جانب الله متعال
دلیل موجود باشد؛ یعنی هنگامیکه به احکام کفر حکم کند.
وجوب بیرون کردن شمشیر برحاکم و جنگیدن در برابرش ،زمانیکه کفر آشکار
را ظاهر میکند ،در صورتی جائز میباشد که دار ،داراالسالم باشد و احکام اسالم نافذ
بوده و بعد از مدتی از حاکم حکم کردن به کفر آشکار شود؛ زیرا حدیث عباده بن
صامت میگوید...« :إال أن تروا کفرا ً بواحاً» و در روایت طربانی میگوید« :إال أن تروا کفرا ً
رصاحاً» ترجمه :کفر آشکار یا کفر رصیح را ببینید؛ در حالیکه قبالً آن را منیدیدید؛
یعنی قبالً اسالم نافذ بود ،سپس حاکم ،حکم کردن به احکام کفر بواح یا کفر رصیح را
آشکار ساخت.
اما اگر دار ،دارالکفر بوده و احکام اسالم مورد تطبیق و تنفیذ قرار نگرفته باشد،
آنگاه دور کردن حاکمیکه با چنین نظامی بر مسلامنان حکومت میکند ،از طریق طلب
نرصه ،مطابق سنت و طریقۀ رسول الله صلیاللهعلیهوسلم برای اقامۀ دولت اسالمی و
تطبیق احکام اسالم صورت میگیرد.
هـ -جمعیتها و تشکالتی که بر اساس دعوت بهسوی اخالق نیکو بخاطر اصالح
جامعه برپا میشوند :دعوت بهسوی اخالق نیکو هامنا از جمله دعوت بهسوی خیریست
که الله سبحانه وتعالی مسلامنان را به دعوت بهسوی آن امر کرده است؛ لیکن این دعوت
بهسوی اخالق نیکو ،در واقع دعوت به عمل کردن به بخشی از اسالم است؛ درحالیکه
واجب آنست تا بهسوی همۀ احکام اسالم و عمل به آن و برای پیاده کردن آن در صحنۀ
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زندگی ،دولت و جامعه دعوت صورت گیرد.
همچنان دعوت بهسوی اخالق نیکو هامنا دعوت بهسوی احکام فردی رشیعت
است که متعلق به فرد میباشد و دعوت بهسوی احکام عامه منیباشد؛ مگر اینکه متعلق
به جامعت در دولت ،زندگی و جامعه باشد.
برعالوه دعوت بهسوی اخالق نیکو امکان ندارد که منجر به اصالح جامعه ،نهضت و
بپا خاسنت امت را در پی داشته باشد؛ زیرا اصالح جامعه توسط اصالح افکار و احساساتی
ح نظامی امکان دارد که بر آن
ممکن است که بر جامعه سیطره داشته و از طریق اصال ِ
تطبیق میگردد؛ یعنی توسط اصالح عرف عام و مروج در جامعه؛ چون جامعه از افراد،
احساسات و نظام تشکیل شده است و اصالح آن توسط اصالح عنارص تشکیل دهندهاش
صورت میگیرد؛ یعنی توسط اصالح افرادش از طریق اصالح افکار و احساساتشان و
اصالح نظامیکه باالی آنها تطبیق میگردد.
همچنان دعوت بهسوی اخالق منجر به نهضت و پیرشفت امت منیگردد؛ زیرا تنها
ارتفاع فکریست که منجر به نهضت و بپا خاسنت میگردد .با نظر کردن به اروپا و امریکا
میبینی که آنان دارای نهضت و پیرشفتاند؛ لیکن نهضتشان نهضت درست نیست؛
چون نهضت درست ارتفاع فکری بر اساس ارتباط انسان با خالقش میباشد .اروپا و
امریکا ظاهرا ً به نهضت و بیداری رسیدهاند؛ اما از ناحیۀ اخالق تحت صفر قرار دارند و
از ارزشهای اخالقی عاری بوده و مثل حیوانات زندگی میکنند.
پس دعوت بهسوی اخالق نیکو در واقع دعوت بهسوی حل قضیۀ رسنوشتساز
مسلامنان نیست و نه هم راهیست بهسوی برآورده شدن هدفیکه الله متعال سعی و تالش
را برای تحقق آن بر مسلامنان واجب گردانیده است که آن عبارت از برپا کردن خالفت
و اعادۀ تطبیق اسالم در صحنۀ زندگی ،دولت ،جامعه و حمل آن به حیث رسالت جهانی
توسط دعوت و جهاد میباشد .با آن هم دعوت بهسوی اخالق نیکو از جمله دعوت
بهسوی خیریست که الله سبحانه وتعالی مسلامنان را به آن امر کرده است .چنانچه
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قبالً تذکر دادیم دعوت بهسوی اخالق نیکو ،در واقع دعوت به عمل کردن به بخشی از
اسالم است و تا آنکه دعوت بهسوی تطبیق همۀ احکام اسالم نباشد ،قضیۀ رسنوشتساز
مسلامنان را حل نخواهد کرد.
با توجه به آنچه گفته شد ،واضح میگردد که بدون شک حل قضیۀ رسنوشتساز
برای مسلامنان و رسیدن به هدفیکه بر مسلامنان سعی به جانب آن ،واجب است و
هدفیکه کار و فعالیت برای تحقق آن بر مسلامنان الزمی میباشد ،هامنا اقامۀ خالفت
بخاطر بازگردانیدن احکام اسالم بر منصۀ تطبیق و تنفیذ در زندگی ،دولت ،جامعه و حمل
و رسانیدن اسالم توسط دعوت و جهاد به حیث رسالت جهانی بوده و بر مسلامنان واجب
میگرداند که تشکیالت و احزاب سیاسیی را تأسیس کنند که بر فکرۀ اسالمی استوار بوده
و برای اقامۀ خالفت اسالمی و اعادۀ حکم به آنچه الله متعال نازل کرده است ،فعالیت
سیاسی منایند.
فلهذا حزبالتحریر بعد از آنکه این قضیۀ رسنوشتساز مسلامنان را درک کرد
و هدفیکه کار و فعالیت برای تحقق آن واجب است را دریافت ،پا به عرصۀ وجود
گذاشت.
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ایجاد حزبالتحریر برای اقامۀ خالفت
 -1بهوجود آمدن حزبالتحریر :بدون شک تکانهای شدید در جامعه بهصورت
طبیعی روح زنده بودن و تحرک را در میان امت به حرکت میآورد که از آن احساس
جمعی مشرتک بین افراد امت ایجاد خواهد شد و این امر منجر به عملیۀ فکری برای بحث
روی اسباب و مسببات این تکان خواهد گردید تا به حل و نجات از آن دسرتسی حاصل
گردد .این علمیۀ فکری شامل ماضی ،حال و آیندۀ امت و تاریخ اقوام ،امتها و وسایل
نهضت آنها خواهد بود؛ البته با مقایسه و دریافت برتریها تا عقل از این پژوهش و
بررسی بهسوی عالج و راهحل آن راهیاب شود.
نسبت به مسلامنان باید گفت که ایشان در اوایل قرن  20به شدیدترین تکان مواجه
شدند که کیان و سلطۀ آنها را متزلزل ساخت ،رسزمینهایشان را پارچهپارچه کرد،
جمعیتشان را پراگنده منود و دولتشان را که دولت خالفت بود ،نابود کرد ،بر اثر
پارچه شدن دولت واحدشان به دولتها و سلطههای متعدد ،کیان امت در قدم اول تابع
حاکمیت مستقیم دولتهای کفری گردید؛ سپس تحت حاکمیت مزدوران آنها -که از
فرزندان مسلامن بودند -قرار گرفت و در نتیجه نظامها و احکام کفری در همه رسزمینهای
اسالمی مورد اجراء و تطبیق قرار گرفت .سپس در پی این تکان ،صدمه و تکان دیگری
آمد که در آن دولتهای کفری و مزدورانشان توسط حاکامن کشورهای عربی دسیسهیی
ساختند و فلسطین را غصب و دولت یهود (ارسائیل) را بهوجود آوردند.
این دو تکان و صدمه ،تأثیر شدیدی بر روحیۀ مسلامنان گذاشت؛ لذا امت بخاطر
نجات خود دست به اقداماتی زد و برای بیرون رفت از این وضعیت بد ،حرکتهای
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اسالمی و غیراسالمی بهوجود آمدند که هیچ کدام آنها نتوانست مسلامنان را از تأثیر این
دو صدمۀ بزرگ و هولناگ رهایی بخشد.
بعد از تکان و صدمۀ دوم ،حزبالتحریر به میان آمد؛ آنگاه که تعدادی از مسلامنان
از حال بد مسلمین متأثر شده ،بپا خاستند و حالت موجود و گذشته امت و آنچه را که
بر امت گذشت و امت دچار آن شده بود ،با توجه به اسباب هریک ،بررسی و تحقیق
منودند .همین طور ،وضعیت مسلامنان ،وضع جامعه در رسزمینهای اسالمی ،روابط
امت را با ُحکام و روابط ُحکام را با امت و نظامها و قوانینی را که بر امت تطبیق میکنند،

همه و همه را به بحث و بررسی گرفتند؛ همچنان ،افکار و مشاعری را به بحث گرفتند که بر
مسلامنان و جامعۀ آنان حاکم بود .بعد از پژوهش و بررسی دقیق و دریافت واقعیت ،آن را
بر احکام اسالم عرضه کردند؛ سپس به بررسی حرکاتی پرداختند که برای نجات مسلامنان
بهوجود آمده بودند ،چه آنانیکه بر اساس اسالم و یا غیراسالم استوار بودند .بعد از این
پژوهش همهجانبه ،فکرۀ معین ،واضح و متبلوری را بدست آورده و حزبالتحریر را بر
اساس آن تأسیس منودند .حزبالتحریر بعد از این پژوهش و بررسی به این نتیجه رسید
که قضیۀ رسنوشتساز امت اسالمی ،اعادۀ اسالم و تطبیق آن در زندگی ،دولت ،جامعه و
رسانیدن اسالم به حیث رسالت جهانی توسط دعوت و جهاد میباشد.
بنابر آن ،حزبالتحریر اعادۀ زندگی اسالمی و به دوش گرفنت دعوت اسالمی را
هدف خود قرار داده در میان امت برای برآورده شدن این هدف کار و فعالیت میکند.
زمانی حزبالتحریر با بررسی و تحقیق به مشخص منودن قضیۀ رسنوشتساز
مسلامنان و هدفیکه برای تحقق آن تالش صورت گیرد ،دست یافت ،در پهلوی آن به
طریقههایکه الزم است برای تحقق این هدف در پیش گیرد ،نیز دست یافت که هامنا
طریقۀ رسول الله صلیاللهعلیهوسلم از زمان بعثتشان به حیث رسول الله تا تأسیس دولت
اسالمی در مدینه منوره میباشد.
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 -2حزبالتحریر ،یک حزب سیاسی بوده که مبدأ آن اسالم است؛ پس کارش
سیاست و مبدأ آن اسالم میباشد .حزب در میان امت و با امت کار و فعالیت میکند تا
امت اعادۀ اسالم به صحنۀ زندگی ،دولت و جامعه را به حیث قضیۀ رسنوشتساز خود
گرفته و در برپا کردن خالفت و اعادۀ حکم به آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده،
سوق دهد.
حزبالتحریر یک تشکیل سیاسی است که بر اساس فکرۀ اسالمی استوار بوده و
یک تشکیل روحی کاهنانه ،علمی ،تعلیمی و یا کتلهیی برای کارهای خیریه(ساخنت
پُل ،مدرسه ،شفاخانه و )..منیباشد .مفکورۀ اسالمیِکه حزب بر آن استوار بوده و در
مجموعه افرادش تجسم مییابد و امت را بهسوی عمل به آن دعوت میکند تا با حزب
آن را به دوش گیرند و در صحنۀ زندگی ،دولت و جامعه جاگزینش سازند ،هامنا روح
حزب و هستۀ آن و راز حیاتش میباشد و همین مفکوره یگانه رابطهیی است که افرادش
را با هم ربط میدهد.
 -3فعالیت حزبالتحریر هامنا به دوش کشیدن دعوت اسالمی است که برای تغییر
جامعۀ فاسد امروزی در رسزمینهای اسالمی و تبدیل آن به جامعۀ اسالمی از طریق تغییر
افکار غیراسالمی موجود در آن به افکار اسالمی تا آن به حیث رأی عامه نزد مردم گردیده
و به مفاهیم راسخه مبدل شود که مردم را به تطبیق و عمل مطابق آن برانگیزد و تغییر
دادن احساسات غیراسالمی موجوده در آن تا همه احساسات اسالمی شده و به آنچه
الله سبحانه وتعالی و رسولش صلیاللهعلیهوسلم راضی میشود ،راضی شوند و بر آنچه
الله سبحانه وتعالی و رسولش صلیاللهعلیهوسلم ناراض و قهر میشود ،به قهر و غضب
آیند .همچنان تغییر دادن روابط غیراسالمی موجود در آن تا همه روابط اسالمی گردیده
و مطابق احکام و معالجات اسالم جریان پیدا کند.
فعالیتهاییکه حزب به آنها میپردازد ،همه اعامل سیاسی میباشند؛ زیرا حزب
در این اعامل ،امور مردم را بر اساس احکام و راهحلهای رشعی رعایت و تنظیم میکند؛
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پس در این صورت ،سیاست هم عبارت از رعایت و تنظیم امور مردم مطابق احکام و
راهحلهای اسالم میباشد.
اعامل سیاسیِکه حزب بر آنها میپردازد ،تعلیم و تثقیف امت به ثقافت اسالمی
است تا امت در اسالم ذوب شده و از عقاید فاسد ،افکار نادرست ،مفاهیم غلط و از تأثیر
افکار و آرای کفری رهایی یابند .چنانچه بارزترین و آشکارترین فعالیتهای سیاسیِکه
حزب بدان اقدام میکند ،مبارزۀ فکریست که در مقابل افکار و نظامهای کفری ظاهر
میشود .به همین ترتیب ،بیان فساد افکار نادرست ،عقاید فاسد و مفاهیم غلط در برخورد
و ظاهر ساخنت خطاهای آنها و بیان حکم اسالم در مورد آنها بیشرت متجلی مییابد.
برعالوه ،اعامل سیاسیِکه حزب بدان مبادرت میورزد و تبارز مییابد ،مبارزۀ
سیاسی است که در برخورد با دولتهای کفری در رسزمینهای اسالمی تأثیر و نفوذ
دارند .البته این مبارزه برای نجات امت اسالمی از سیطرۀ کفار و آزادسازی بالد اسالمی
از نفوذ آنها و برکندن ریشههای فکری ،فرهنگی ،سیاسی ،نظامی و رسانجام ازبین بردن
نظامهایشان از سایر رسزمینهای اسالمی رضوری میباشد .هامن طوریکه در برخورد
با ُحکّام در جهان اسالم به شمول جهان عرب و برمال ساخنت خیانتهای آنها بر امت
و آشکار ساخنت دسیسههایشان علیه امت ،محاسبۀ آنها ،انکار بر ایشان و انتقاد بر

آنان پیرامون کوتاهیهایشان در ادای حقوق امت و در تنظیم و رعایت امور آنها و در
مخالفتشان با احکام اسالم و تطبیق احکام کفر توسط ایشان ،ظاهر میگردد.
پس همه فعالیتهای حزب ،فعاليت سیاسی بوده کار تعلیمی نیست و مدرسه هم
منیباشد؛ چنانچه کارش وعظ و ارشاد نیست؛ بلکه عملش سیاسی بوده که در آن افکار
و احکام اسالم و معالجات آن را به منظور عمل کردن و برای جاگزین کردن آن در صحنۀ
زندگی ،دولت و جامعه تقدیم و ارایه میدارد .حزب اسالم را به دوش گرفته تا تنها اسالم
نافذ گردد و تنها عقیدۀ اسالمی اصل و اساس دولت ،اصل قانون اساسی و سایر قوانین
را تشکیل دهد.
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 -4هدف حزبالتحریر :هدف حزبالتحریر هامنا بازگردانیدن زندگی اسالمی و
حمل دعوت اسالمیست؛ یعنی تحقق قضیۀ رسنوشتساز مسلامنان و بازگردانیدن زندگی
اسالمی ،بازگردانیدن مسلامنان به یک زندگی اسالمیست که در داراالسالم و در جامعۀ
اسالمی زندگی کنند ،بر آن افکار ،شعائر و احساسات اسالمی سیطره داشته و نظامها و
احکام اسالم در آن طوری تطبیق شود که همه امور زندگی در آن مطابق احکام رشعی
جریان داشته باشد ،طرز دید در آن هامنا حالل و حرام در سایۀ دولت اسالمی باشد
که آن هامن دولت خالفت است؛ دولتیکه در آن مسلامنان خلیفه را تعیین منوده و
با وی به سمع و طاعت بیعت میکنند که در میانشان به کتاب الله و سنت رسولش
صلیاللهعلیهوسلم حکم کند و اسالم را به حیث رسالت خویش توسط دعوت و جهاد به
جهانیان حمل مناید.
همچنان حزب میخواهد تا امت مسلمه را به پا ایستاد منوده و به ترقی فکری
برساند؛ چنان نهضتیکه صحیح بوده و براساس فکر مستنیر(روشن) بنا یافته و بر عقیدۀ
اسالمی استوار باشد .به همینترتیب ،حزب میکوشد تا امت را به هامن َمجد و عزت
سابقش برگرداند؛ طوریکه زمام پیشقدمی را از دولتها ،امتها و اقوام دیگر گرفته،
دوباره مقام دولت اول جهان را به امت مسلمه برگرداند و مانند گذشته سیاست و رعایت
امورش را مطابق احکام اسالم به پیش بربد .چنانچه حزب هدف خود میداند تا اسالم
را به حیث رسالت جهانی به دوش گرفته به جهان برساند و رهربی امت را برای کارزار در
برابر کفر ،نظامها و افکارش بدست گیرد تا اسالم در متام زمین فراگیر شود.
 -5ثقافت حزبالتحریر :حزب بدین اکتفا نکرده که بر عقیدۀ اسالمی به شکل
اجاملی استوار گردد؛ بلکه بعد از بررسی و پژوهش پیرامون وضع کنونی امت ،وضع
جامعه در رسزمینهای اسالمی ،وضعیت عرص پیامرب صلیاللهعلیهوسلم ،زمان خلفای
راشدین و زمان تابعین بعد از ایشان و با رجوع به سیرت وی صلیاللهعلیهوسلم ،کیفیت
حمل دعوت توسط وی از آغاز بعثت تا برپا کردن دولت در مدینه ،سپس بررسی کیفیت
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طریقۀ آنحرضت در مدینه و با رجوع به کتاب الله و سنت رسولش صلیاللهعلیهوسلم
و به آنچه این دو از اجامع اصحاب و قیاس بدان ارشاد کردهاند و با دریافت روشنایی
توسط اقوال صحابه و تابعین و اقوال امئۀ مجتهدین ،حزبالتحریر افکار ،آراء و احکام
تفصیلیای را برگزید که به فکرۀ اسالمی و به طریقۀ تنفیذ آن تعلق دارد و آن همه افکار،
آراء و احکام اسالمی است و بس .در میان ثقافت حزب هیچچیزی غیراسالمی وجود
نداشته ،متأثر از هیچچیز غیراسالمی هم منیباشد؛ بلکه تنها و تنها اسالمی بوده و
اعتامدی ندارد ،جز بر اصول اسالم و نصوص آن .این آراء و افکار را حزب ،بخاطر قوت
دلیلش مطابق اجتهاد و فهم خود برگزیده است؛ بنابر آن حزب آنها را صحیح شمرده و
قابلیت خطا را هم در آنها رد منیکند.
حزب از این افکار ،آراء و احکام به حدی تب ِّنی(گزینش) کرده که منحیث یک
حزب الزم است؛ زیرا حزب سیاسی برای آنکه واقعاً حزب باشد ،الزم است در تفصیالت
فکره و طریقه گزینشهایی داشته باشد؛ البته به اندازهییکه در روش و مسیر عملش برای
اعادۀ زندگی اسالمی و در حمل دعوت اسالمی برای برپا کردن دولت خالفت و نصب
خلیفه الزم و رضوری میباشد.
این افکار ،آراء و احکام ظاهر و ثابت میسازد که اسالم مبدأ(ایدیولوژی) زندگی
بوده و شامل عقیده و نظامی میباشد که متام مشکالت انسان را در زندگی حل و فصل
میکند .به نحویکه حزب را یک حزب مشخص ساخته و همین افکار ،آراء و احکام
یگانه رابطهیی باشد که افرادش را بهگونهیی با هم ربط دهد که توسط آن وحدت کیان و
قوت حزب و وحدت افکار در آن حفظ گردد تا آنکه حزب همه امت را بر همین افکار،
آراء و احکام گرد هم جمع کند؛ چون حزب آن را درست میشامرد تا آنکه امت آن را
به حیث افکار ،آراء و احکام خویش بپذیرد ،برای آن کار کند و همراه حزب آن را به
دوش کشد تا در صحنۀ زندگی ،دولت و جامعه جاگزینش سازد .لهذا همین امر ،افکار،
آراء و احکام مذکور را در رسزمینهای اسالمی به شمول رسزمینهای عربی و حتی در
25

منهج حزبالتحریر در آوردن تغییر
همه کشورهای جهان منحیث افکار حزب معروف گردانیده است .حزب مجموع افکار،
آراء و احکامی را که برگزیده است ،در کتب و نرشات فراوانیکه دارد ،برای مردم نرش
کرده است.
 -6اما منهج حزبالتحریر درآوردن تغییر و طریقهییکه برگزیده ،در رفتار و کیفیت
حمل دعوتش در راه تحقق تأسیس خالفت و اعادۀ حکم به آنچه الله سبحانه وتعالی
نازل کرده و در رسانیدن اسالم به حیث رسالت جهانی کامالً واضح و روشن است.
حزب در این همه ،حکم رشعی و پیروی از رسول الله صلیاللهعلیهوسلم را در
طریقهاش برای اقامه دولت و در کیفیت قرار دادن احکام رشعی متعلق به دولت و جامعه
توسط وی صلیاللهعلیهوسلم در کرسی تطبیق و تنفیذ و در کیفیت حمل دعوت توسط
وی صلیاللهعلیهوسلم بر خود الزم گرفته است .زیرا الله سبحانه وتعالی پابندی به احکام
رشعی و اطاعت از رسول الله صلیاللهعلیهوسلم و عمل به همهیی آنچه از نزد الله
سبحانه وتعالی آورده است را باالی مسلامنان واجب گردانیده و در مورد فرموده است:

ف َر ُسولِ اللَّ ِه أُ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة لِّ َمن كَانَ يَ ْر ُجو اللَّهَ َوالْ َي ْو َم ْال ِخ َر َو َذكَ َر اللَّهَ
﴿لَّ َقدْ كَانَ لَك ُْم ِ
ريا﴾ [احزاب]٢١ :
كَ ِث ً

ترجمه :یقیناً برای شام در [روش و رفتار] پیامربصلیاللهعلیهوسلم الگوی

نیکوییست برای کسیکه همواره به الله و روز قیامت امید دارد؛ الله را بسیار یاد
همچنان فرموده:

میکند.

﴿ق ُْل إِن كُن ُت ْم تُ ِ
يم﴾
ح ُّبونَ اللَّهَ فَاتَّ ِب ُع ِ
ح ِب ْبك ُُم اللَّهُ َويَ ْغ ِف ْر لَك ُْم ُذنُوبَك ُْم ۗ َواللَّهُ َغفُو ٌر َّر ِح ٌ
ون يُ ْ

[آلعمران]٣١ :

ترجمه :بگو ای پیامرب! اگر الله را دوست دارید ،پیرو من باشید که الله شام را
دوست دارد و گناهانتان را بیامرزد که الله آمرزنده و مهربان است.

و فرموده است:
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﴿َ ...و َما آتَاك ُُم ال َّر ُس ُ
خ ُذو ُه َو َما نَ َهاك ُْم َع ْنهُ فَان َت ُهوا[ ﴾...حرش]٧ :
ول َف ُ

ترجمه :هر آنچه را رسول الله (صلیاللهعلیهوسلم) برای تان داد ،برگیرید و از
هر آنچه شام را باز داشت باز ایستید!

آیات دیگر نیز به وجوب پیروی و اقتداء از رسول الله صلیاللهعلیهوسلم داللت
دارد .با آنکه حزب این را درک میکند که پیامربصلیاللهعلیهوسلم کافران را دعوت
میکرد و ما امروز دعوت را بهسوی مسلامنان حمل میکنیم تا آنان به احکام اسالم پابند و
ملتزم شوند و همراه ما در راه اعادۀ حکم مبا انزل الله کار و فعالیت کنند؛ لیکن ما این را
هم درک میکنیم که -با تأسف -رسزمینهای اسالمی امروزه داراالسالم شمرده منیشوند
و همینگونه جامعهییکه مسلامنان در آن زندگی میکنند ،جامعۀ غیراسالمی است .بنا ًء

عمل حزب به تغییر رسزمینهای اسالمی به داراالسالم و تبدیل جامعه در آن به جامعۀ
اسالمی مترکز یافته است .چنانچه پیامربصلیاللهعلیهوسلم برای تغییر مکه و مناطق دیگر
به داراالسالم و تبدیل جامعۀ جاهلی به جامعۀ اسالمی کار و فعالیت میکرد.
با توجه به آنچه گذشت ،حزب در طریقۀ پیشرفت خود و در کیفیت حمل دعوت
اسالمی خطوط برجسته ذیل را برگزیده است:
 .1حزب دعوت را به اساس این فرمودۀ الله متعال به دوش کشیده است:

َي َو َيأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
﴿ َولْ َتكُن ِّمنك ُْم أُ َّم ٌة َيدْ ُعونَ إِ َ
ل الْخ ْ ِ
وف َو َي ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُمنكَ ِر ۚ َوأُولَٰ ِئكَ
حونَ﴾ [آلعمران]١٠٤ :
ه ُُم الْ ُم ْف ِل ُ

ترجمه :بايد از ميان شام گروهى باشند كه به خري دعوت كنند و امر به معروف و
نهى از منكر كنند .اينان مفلحان و رستگارانند!

همچنان بخاطر نافذ ساخنت حکم رشعی است که عمل به احکام اسالم و بازگردانیدن
آن را بر کرسی تطبیق و تنفیذ در صحنۀ زندگی و دولت و جامعه باالی مسلامنان واجب
میگرداند و حزب به حمل دعوت تنها بخاطر ادا کردن واجب منیپردازد؛ بلکه بخاطر
تحقق یافنت اقامۀ خالفت و اعادۀ حکم مبا انزل الله ،بدان میپردازد.
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 .2حزب حکم رشعی را اساس همه ترصفات ،اعامل و قاعدۀ صدور حکم بر
مبادی ،افکار ،وقایع و حوادث اتخاذ منوده ،حالل و حرام را مقیاس همه ترصفات و
اعامل خود میداند و ایامن کامل دارد که سیادت و رهربی تنها از آنِ اسالم است؛ نه
از غیر آن .پس حزب جرئت ،رصاحت و وضاحت را بر خود الزم گرفته تا در مقابل
چیزهاییکه متناقض و منافی اسالم است ،چه از لحاظ مبادی ،ادیان ،عقاید ،افکار،
مفاهیم ،نظامها ،عادات و تقالید چلنج دهد؛ اگرچه به قهر و نارضایتی اهلش مواجه شده
و به مقابله با وی اقدام کنند؛ چون حزب با هیچکسی به حساب اسالم مجامله و معامله
منیکند .همچنان ،حزب برای پیروان ادیان ،عقاید ،ایدیولوژیها ،افکار و دعوتهای
غیراسالمی منیگوید که بر آنچه هستید ثابت مبانید؛ بلکه از ایشان میخواهد که آن را
ترک گویند؛ چون دیگر همه چیز به غیر از اسالم کفر و گمراهیست که باید تنها به اسالم
بگروند و تنها دین صحیح و درست اسالم است.
لذا حزب متامی ادیان به شمول یهودیت ،نرصانیت و متامی ایدیولوژیها به غیر
از اسالم ،کمونیستی -اشرتاکی و رسمایهداری را ادیان کفر و مبادی کفر میشامرد .پس
یهود ،نصارا و هرکسیکه به ایدیولوژی رسمایهداری یا کمونیستی ایامن بیاورد ،از جمله
کافران است.
حزب دعوت بهسوی قومگرایی ،وطنگرایی ،سمتگرایی ،نژادپرستی و مذهبپرستی
را چیزی میشامرد که اسالم آنها را حرام قرار داده است .همچنان حزب تشکیل احزابی
را که مسلامنان را بهسوی رسمایهداری ،اشرتاکی-کمونیستی ،سیکولریستی و یا ماسونیت
دعوت میکنند ،حرام دانسته و قومگرایی ،وطنگرایی ،مذهبپرستی ،نژادپرستی و یا
به هر دینی غیر از دین اسالم مسلامنان را فراخوانند و یا مسلامنیکه به یکی از اینگونه
احزاب منسوب شود و عضو آن گردد ،به اساس اسالم حرام قرار داده است.
حزب هامنگونه که در برابر ُحکّام متلق و چاپلوسی نکرده و اظهار دوستی با آنها

منیکند ،به دساتیر و قوانین آنها نیز به بهانۀ اینکه این کار به حمل دعوت کمک خواهد
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کرد ،توجه منیکند؛ چون رشعاً جائز نیست که حرام را وسیلۀ واجب قرار داده و از راه
حرام به واجب برسیم؛ بلکه حزب با ُحکّام محاسبه میمناید و با سخنان شدید آنها
را انتقاد میکند و نظامهایی را که تطبیق میکنند ،نظامهای کفری میشامرد و بر آنها
واجب میداند که این نظامها را دور کرده و احکام اسالم را به جای آن قرار دهند .حزب
هامنطوریکه آنان را ظاملان و فاسقان میداند؛ زیرا آنان به احکام کفری حکم میکنند
و هرکسی از آنها که از صالح بودن اسالم را برای تطبیق و حکمی از احکام اسالم انکار
منایند ،به اساس این دلیل کافر میشامرد.
ُم الْكَا ِف ُرونَ﴾ [مائده]٤٤ :
حكُم بِ َا أَن َز َل اللَّهُ َفأُولَٰ ِئكَ ه ُ
﴿َ ...و َمن ل َّْم يَ ْ

ترجمه... :و هركه مطابق آنچهكه الله نازل كرده است ،حكم نكند ،او و امثال او كافر است!

همچنان ،حزب رشکت در حکمرانی با حکام را منیپذیزد؛ زیرا این عمل مشارکت
در حکم غیراسالمی بوده و بر مسلامنان حرام میباشد .چنانچه حزب منیپذیرد که با
حکام در به میان آوردن اصالحات اقتصادی ،تعلیمی ،اجتامعی و یا اخالقی معاونت
و همکاری کند؛ زیرا این معاونت در واقع همکاری و اعانت برای ظاملان در تحکیم
و طوالنی ساخنت عمر نظامهای فاسد و کفریشان میباشد .حزب بخاطر دور انداخنت
حکام ظامل و برکندن نظامهای کفریی آنها ،که باالی مسلامنان تطبیق میکنند ،کار و
فعالیت میکند تا احکام اسالم بر کرسی تطبیق و تنفیذ برگردد.
 .3حزب برای تطبیق کامل احکام اسالم -چه احکام عبادات باشد یا معامالت و
اخالق و یاهم دیگر نظامها -کار و فعالیت میکند تا این قول پروردگار نافذ گردد:
﴿ َوأَنِ ا ْحكُم بَ ْي َن ُهم بِ َا أَن َز َل اللَّهُ [ ﴾...مائده]٤٩ :

ترجمه :ميان آنها به موجب آنچه الله نازل كرده ،حکم كن!...
و این قول الله سبحانه وتعالی:
﴿َ ...و َما آتَاك ُُم ال َّر ُس ُ
خ ُذو ُه َو َما نَ َهاك ُْم َع ْنهُ فَان َت ُهوا[ ﴾...حرش]٧ :
ول َف ُ

ترجمه… :هر آنچه را رسول الله (صلیاللهعلیهوسلم) برایتان داد ،برگیرید و از
هر آنچه شام را باز داشت ،باز ایستید.
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لفظ «ما» در هردو آیت فوق از صیغههای عموم بوده و همه احکامی را که الله
سبحانه وتعالی نازل کرده و عمل به هر آنچیزی را که پیامربصلیاللهعلیهوسلم آورده،
شامل میشود؛ لذا تطبیق همۀ آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده و عمل به آن چیزیکه
پیامربصلیاللهعلیهوسلم آورده ،واجب میباشد .میان این ُحکم و آن ُحکم ،میان این

واجب و آن واجب و میان این حرام و آن حرام هیچ فرقی وجود نداشته ،همهاش
واجبالتطبیق میباشد و جائز نیست که بعضی تطبیق و بعضی گذاشته شود؛ هامن
طوریکه تطبیق آن به تدریج جائز نیست؛ زیرا ما ملزم به تطبیق کامل و یکبارگی احکام
اسالم میباشیم.
هکذا هنگامیکه اوضاع و رشایط متناقض و منافی اسالم باشد ،جائز نیست که اسالم
طوری تأویل و تفسیر شود که با اوضاع و رشایط ،موافق گردد؛ زیرا این عمل در واقع
تحریف و تغییر اسالم است .پس واجب آنست که وضع و رشایط طوری تغییر داده شود
که موافق به اسالم گردد و تحت احکام رشعی منضبط گردد.
 .4حزب راه حرکت خود را به اساس طریقۀ پیامربصلیاللهعلیهوسلم از زمان بعث
تا سیر برای اقامۀ دولت (تغییر دارالکفر به داراالسالم و تبدیل جامعه جاهلی به جامعۀ
اسالمی) به سه مرحله ذیل تقسیم کرده است:
اول) مرحله تثقیف :بخاطر تشکیل کتلۀ حزبی رضورت به انسانهای مؤمن و راسخ
به مفکوره و طریقۀ حزب میباشد.
دوم) مرحله تفاعل :تفاعل یا فعالیت در میان امت به این خاطر است که اسالم به
دوش امت گذاشته شود تا امت آن را به حیث قضیۀ رسنوشتساز خود پذیرفته و برای
جاگزین ساخنت آن در صحنۀ زندگی ،دولت و جامعه کار و فعالیت مناید.
سوم) طلبالنرصه :مرحلۀ گرفنت حکومت و تطبیق کامل و شامل اسالم و حمل آن
به حیث رسالت جهانی به متام جهان است.
اما مرحلۀ اول ،مرحلۀ اساسگذاری میباشد که در آن هستۀ حزب به میان آمد و
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بعد از راه یافنت به مفکوره و طریقه ،حلقۀ اول آن تشکیل شد و از هامنجا حلقۀ اول به
متاس گرفنت با افراد امت آغاز کرد و مفکوره و طریقه را بهصورت فردی به آنان عرضه
میکرد .هرکسیکه برایش جواب مثبت میداد ،او را برای درسهای عمیق در حلقات
خود تنظیم میکرد تا به افکار و احکام اسالمیکه حزب برگزیده است ،ذوب شده به
شخصیت اسالمی مبدل شود و دارای چنان عقلیۀ اسالمی گردد که وی افکار و وقایع و
حوادث را از عینک اسالم نظر کند و حکم خود را بر آنها مطابق معیارهای اسالم(حالل
و حرام) صادر کند؛ همچنان از نفسیۀ اسالمی برخوردار شده که هرجا اسالم رفت ،وی
هم برود و از آنچه الله سبحانه وتعالی و رسولش صلیاللهعلیهوسلم راضی شد ،وی هم
راضی شود ،از هر چیزیکه الله و رسولش صلیاللهعلیهوسلم را به خشم و غضب آورد،
وی هم به خشم و غضب آمده و بیقرار شود .بعد از آنکه اسالم بر وجودش به طور
عمیق تأثیر افگند ،دعوت را به دوش گرفته بهسوی مردم حمل کند؛ زیرا دروسیکه در
حلقات فرامیگیرد ،دروس عملی و مؤثر است که باید در زندگی روزمره بدان عمل شده
و به مردم رسانیده شود.
هرگاه کسی به این سطح رسید ،پذیرش خود را به حزب الزم گردانیده و عضو کتله
حزب میگردد .چنانچه رسول الله صلیاللهعلیهوسلم در مرحلۀ اول دعوت که سهسال
دوام پیدا کرد ،همینطور عمل میمنودند که مردم را بهصورت فردی به رسالتیکه الله
سبحانه وتعالی وی را بدان فرستاده بود ،دعوت میکرد؛ هرکس دعوتش را میپذیرفت،
او را بهصورت پنهانی در کتلۀ خود داخل کرده و بر آموخنت آنچه از رسالت اسالم به
وی نازل شده بود ،حرص میورزید تا او را در اسالم ذوب کند ،با کسانیکه به وی ایامن
آورده بودند ،طور پنهانی مالقات میکرد و در جاهای نامعلوم آنها را تعلیم و تثقیف
میمنود و بهصورت پنهانی به عبادات خود میپرداختند تا آنکه نام اسالم در مکه شایع
شد و مردم دربارۀ آن صحبت میکردند و گروهگروه در آن داخل میشدند.
در این مرحلۀ آغازین ،عمل حزب منحرص به تثقیف بود و بس؛ چون متام توجه
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خود را به ساختار کتله :تکرث و تثقیف افراد در حلقاتش به ثقافتیکه برگزیده بود،
بهصورت عمیق متمرکز ساخت تا آنکه توانست کتلۀ حزبی خود را از جوانانی تشکیل
دهد که در اسالم ذوب شده و افکار حزب را برگزیده و با حزب به فعالیت آغاز و افکار
حزب را به مردم رسانیدند .بعد از آنکه حزب توانست کتلۀ حزبی خود را تشکیل دهد،
جامعۀ آن را حس منود و فکره و هر آن چیزی را که حزب بهسوی آن دعوتش میکرد،
شناخت و آنگاه حزب به مرحلۀ دوم انتقال یافت.
مرحلۀ دوم ،مرحلۀ فعالیت با امت و برای کشانیدن اسالم به دوش امت و پذیرفنت
قضیۀ رسنوشتساز است؛ البته توسط ایجاد آگاهی و رأی عام نزد امت با افکار و
احکامیکه حزب از اسالم تبنی کرده تا امت آن را افکار خود قرار داده ،در راه آن کار
کند و آن را به دوش گرفته ،در زندگی روزمره جاگزینش سازد و در راه برپا کردن دولت
اسالمی و نصب خلیفه برای اعادۀ زندگی اسالمی و حمل دعوت آن به جهان یکجا
با حزب کار و فعالیت کند .در این مرحله ،حزب به مخاطب قرار دادن جمهور مردم
بهصورت دستهجمعی انتقال کرد که به کارهای آتی میپرداخت:
 .1ثقافت متمرکز در حلقات بخاطر رشد و منوی جسم حزب و زیاد شدن افرادش
و همچنان بخاطر ایجاد شخصیتهای اسالمی که قادر بر حمل دعوت شده تا در
میدانهای مبارزه فکری و سیاسی برزمند؛
 .2ثقافت جمعی برای جمهور امت بهواسطۀ افکار و احکام اسالمی ،که حزب
آن را برگزیده و در درسهای مساجد ،مجالس ،سیمینارها ،اماکن تجمع عامه ،جراید،
کتب و نرشات جهت ایجاد آگاهی عامه نزد امت و ذوب کردنش به اسالم و ایجاد اساس
مردمی در میان امت تا بتواند آن را بهسوی برپا کردن خالفت و اعادۀ حکم مبا انزل الله
رهربی کند؛
 .3کارزار فکری برضد عقاید ،نظامها و افکارکفری ،عقاید فاسد ،افکار نادرست
و مفاهیم غلط با بیان نادرستی ،خطا و متناقض بودن آنها با اسالم تا امت از آنها و از
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اثرات بد آن نجات یابد؛
 .4مقابله سیاسی که در امور ذیل مجسم میشود:
• مقابله با دولتهای کافر استعامرگر که در رسزمینهای اسالمی دارای نفوذ
میباشند :مقابله با استعامر با متام اشکال آنچه فکری ،سیاسی ،اقتصادی و یا نظامی
باشد .آشکار ساخنت نقشهها و رسوا کردن دسیسههای استعامرگران برای نجات امت از
نفوذ آنها و آزاد شدن امت از هرگونه اثر و نفوذ استعامرگران؛
• محاسبه و مبارزه با ُحکّام در کشورهای عربی و اسالمی و برجسته ساخنت

احوالشان ،محاسبه با آنها و انتقاد بر آنان هرازگاهیکه حقی از حقوق امت را تلف
و در ادای حقوق آن تقصیر میمنایند و یا به امری از امورشان بیاعتنایی روا میدارند.
همچنان در مخالفتورزی شان با احکام اسالم و فعالیت برای دور کردن حکومت آنها
که بر اساس تطبیق احکام کفر و نظامهای آن استوار است تا حکومت اسالمی به جای آن
اقامه گردد.
 .5تبنی مصالح امت و رعایت شئون آن مطابق احکام رشیعت.
حزب به همۀ این اعامل ،در پیروی از عملکردهای پیامربصلیاللهعلیهوسلم بعد از
نزول این قول پروردگار:
ني﴾ [حجر]٩٤ :
َاصدَ ْع بِ َا تُ ْؤ َم ُر َوأَ ْعر ْ
ِض عَنِ الْ ُم ْ ِ
ش ِك َ
﴿ف ْ

ترجمه :به هرچه مأمور شدهیى رصيح و بلند بگو و از مرشكان رويگردان باش!
به آن پرداخته است؛ چون وی صلیاللهعلیهوسلم بعد از نزول این آیت رسالتش
را ظاهر ساخت و قریش را به جانب کوه صفا فرا خوانده و آنان را آگاه ساخت که وی
پیامرب و فرستادۀ الله است؛ از آنان خواست که به وی ایامن آورند و از آن به بعد دعوت
خود را هامن طوریکه به افراد عرضه میکرد ،به جامعتها نیز عرضه میمنود .در مقابل
قریش ،خدایان ،عقاید و افکارشان متعرض شده ،نادرستی ،فساد و خطای آنها را بیان
کرده ،عیوب شان را ظاهر میکرد و بر آنان و همه عقاید و افکارشان حمله میکرد .آیات
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پیاپی بر وی صلیاللهعلیهوسلم نازل میشد و آیاتی بر رد اعامل زشتشان(سودخوری،
زنده به گور کردن دخرتان ،خیانت در پیامنه و ترازو و مرتکب شدن عمل زشت زنا)
نازل میگردید .همچنان آیات تهاجمی علیه رسداران و بزرگان قریش نازل میشد که
آنها و پدرانشان را جاهل و کم عقل میخواند و دسیسههایشان را بر ضد رسول الله
صلیاللهعلیهوسلم و بر ضد دعوت و یارانش رسوا و برمال میساخت.
حزب در حمل افکار خود ،در مقابله با افکار غلط سازمانهای سیاسی ،در متصدی
شدن به کارزار سیاسی با دولتهای کفری ،در کوبیدن و انتقاد ُحکّام ظامل رصیحالهجه،

واضحالبیان و مبارزهطلب بوده و قطع نظر از نتایج و اوضاع سازش ،مداهنت ،مجامله
و متلق منیکند و سالمت را ترجیح منیدهد .بنابر آن ،با هرکسیکه مخالف اسالم و
احکامش میبود ،مقابله میکرد و این امر از اسبابی بود که حزب را در معرض اذیت
شدید از جانب ُحکّام و قهر و غضب گروههای سیاسی و غیرسیاسی قرار داد و حتی

گاهی در معرض انتقاد و قهر اکرث مردم قرارش میداد .حزب در این راستا به رسول الله
صلیاللهعلیهوسلم اقتدا کرده است .آنحرضت صلیاللهعلیهوسلم رسالت اسالم را به همه
عامل آشکار ساخت؛ افکار و عقاید باطلشان را به چالش کشید و حقیکه به سوی آن
دعوت میکرد ،به آن ایامن کامل داشت .بر کفر و افکار کفری در متام جهان متعرض
شد ،بدون اینکه بر عادات ،تقالید ،ادیان و عقاید ُحکّام و یا عامه حسابی مناید ،در

مقابل سیاه و سفید مردم اعالن جنگ منود و جز رسالت اسالم بهسوی هیچچیز دیگری
التفاتی نکرد و در مقابل قریش ،متصدی بدگویی و انتقاد بر خدایان و عقایدشان شد و
آنان را کم عقل و جاهل خواند .درحالیکه غیر از ایامن راسخ به رسالت اسالم -که بدان
فرستاده شده بود -هیچ نیرو ،کمکگر و سالحی جز خودش وجود نداشت.
با آنکه حزب در سیر و حرکت خود ،خود را ملتزم میداند که رصیح ،آشکار و
قاطع باشد؛ لیکن در این امر به کار سیاسی اکتفا کرده و به استعامل اسباب مادی -بر ضد
ُحکّام ،یا بر ضد کسانیکه در مقابل دعوتش میایستند و یا بر ضد کسانیکه از جانبشان
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اذیت میبیند -دست نزده است که این کار هم در اقتدا به رسول الله صلیاللهعلیهوسلم
میباشد .چنانچه وی صلیاللهعلیهوسلم در مکه به دعوت اکتفا کرد و تا هنگام هجرت
به مدینه به هیچگونه اعامل مادی دست نزده بود و حینیکه اهل بیعت عقبۀ دوم به وی
صلیاللهعلیهوسلم عرض کردند که به ایشان اجازه دهد تا با اهل منی توسط شمشیر جنگ
کنند ،برایشان چنین جواب داد:
«مل نؤمر بذلک بعد» (طبقات الکربی)

ترجمه :هنوز به این کار مامور نشدهام.

الله سبحانه وتعالی نیز از وی صلیاللهعلیهوسلم خواسته بود تا در مقابل اذیت آنها
چنان صرب و شکیبایی کند که پیامربان قبل از وی کرده بودند .چنانچه برایش فرموده:

َصنَا﴾...
﴿ َولَ َقدْ كُ ِّذبَ ْ
ت ُر ُس ٌل ِّمن َق ْبلِكَ ف َ
َص َ ُ
ل َما كُ ِّذبُوا َوأُو ُذوا َح َّت ٰى أَتَاه ُْم ن ْ ُ
بوا َع َ ٰ

[انعام]٣٤ :

ترجمه :بدون شک پیامربانی قبل از تو هم مورد تکذیب قرار گرفته بودند ،پس

آنان در برابر تکذیب و اذیت صرب پیشه کردند تا آنکه نرصت و یاری ما به داد شان
رسید.
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طلب نرصه
هنگامیکه جامعه و امت در برابر حزب به انجامد و خشکی گرائید ،حزب به
پژوهش و بررسی مکرر سیرت پیامربصلیاللهعلیهوسلم پرداخت تا رهنامیی از آن حاصل
کند .هامن بود که از این بررسی و پژوهش به امور زیر دست یافت:
 -1وقتیکه ابوطالب وفات کرد ،جامعۀ مکه در برابر پیامرب صلیاللهعلیهوسلم
منجمد و بسته بود و با مرگ ابوطالب اذیت قریش به وی صلیاللهعلیهوسلم به درجهای
شدید شد که در زندگی ،کاکایش ابوطالب ،انتظار آن را نداشت .لذا حامیت از رسول
الله صلیاللهعلیهوسلم نسبت به دوران ابوطالب خیلی ضعیف و ناچیز گردید.
بنابر آن ،الله سبحانه وتعالی به وی صلیاللهعلیهوسلم وحی کرد که خود را به قبایل
عرب عرضه منوده و از آنها به خود حامیت و یاری طلب کند تا بتواند رسالتی را که الله
سبحانه وتعالی به او فرستاده در امن و حامیت ایشان ابالغ کند .ابن کثیر در سیرت از علی
بن ابوطالب روایت کرده که گفت« :هنگامیکه الله سبحانه وتعالی رسول خود را امر کرد
که خود را به قبایل عرب عرضه کند ،وی صلیاللهعلیهوسلم درحالیکه من و ابوبکر با وی
بودیم ،به منی رفت و به مجلسی از مجالس عرب وارد شدیم ».همچنان ابن کثیر از ابن
عباس و او از عباس روایت میکند که گفت :رسول الله صلیاللهعلیهوسلم به من گفت:
«ال أری لی عندک و ال عند أخيک منعة ،فهل أنت مخرجی الی السوق غداً حتی نقر فی
منازل قبايل الناس -و کانت مجمع العرب -قال»...

ترجمه :من برای خود نزد تو و برادرت قوت دفاع و حامیت را منیبینم .پس آیا

میشود که فردا مرا به بازار بربی تا به اقامتگاههای قبایل قرار گیریم و آنجا محل
تجمع عرب بود.
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عباس میگوید« :هنگامی آنجا رسیدیم ،گفتم :این است قبیلۀ کنده و جامعتش و
آن قبیله بهرتین قبیلهای است که از یمن به حج میآید و این هم اقامتگاههای بکر بن وائل
و آن اقامتگاه بنی عامر بن صعصه است .پس تو هر کدامش را برای خود اختیار میکنی،
اختیار کن .میگوید :آنگاه از کنده آغاز کرده و نزدشان رفت».
 -2آنچه پیامربصلیاللهعلیهوسلم هنگام عرضه کردن خود بر قبایل از آنها -بعد
از ایامن و تصدیق به وی -خواست ،بدون شک این بود که از وی حامیت کنند تا آنچه
را که از طرف الله سبحانه وتعالی بخاطرش فرستاده شده بود ،ابالغ کند .متام نصوصیکه
دربارۀ عرضه کردن وی بر قبایل وارد گردیده ،چنین تذکر میدهد که او صلیاللهعلیهوسلم
از آنها برای خود و دعوت خود طلب حامیت میکرد.
 -3آنچه کنده و بنی عامر بن صعصعه از وی خواستند که پادشاهی و یا امر
حکومت بعد از وی به ایشان باشد ،داللت میکند که آنها از طلب نرصه و حامیت وی
صلیاللهعلیهوسلم دانسته بودند که وی میخواهد سلطه و حکومتی را در میانشان برپا
کند .بنابر آن از وی صلیاللهعلیهوسلم خواستند که اگر وی را نرصت و یاری کردند،
پادشاهی و امر حکومت بعد از وی به ایشان باشد.
 -4نرصت و یاری اهل مدینه با وی و بسنت بیعت دوم عقبه با ایشان و برپا کردن
دولت به مجرد رسیدن پیامربصلیاللهعلیهوسلم به مدینه ،همه به وضاحت داللت به آن
دارد که هدف وی صلیاللهعلیهوسلم از خواسنت حامیت و یاری هامنا برپا کردن سلطه
اسالمی بود تا در آن احکام اسالم تطبیق شود.
 -5حزب از این بررسی و پژوهش به این نتیجه رسید که کار طلب نرصه ،از کار
ثقافتی در مرحلۀ اول و عمل تفاعل در مرحلۀ دوم با وجود اینکه در مرحلۀ دوم تفاعل
صورت میگیرد ،فرق دارد .همچنان ،کار برای طلب نرصه بخشی از طریقهیی است که
هنگام منجمد شدن جامعه در برابر حاملین دعوت و شدت یافنت اذیت نسبت به آنها
واجب االتباع میباشد.
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بنابر آن ،حزب طلب نرصه را بر کارهای خود شامل منوده ،آغاز به خواسنت آن از
افراد قدرتمند کرد و نرصت را برای دو هدف میخواهد:
اول :بخاطر طلب حامیت تا بتواند در امن و امان دعوت را حمل مناید و به
پیش بربد؛
دوم :بخاطر رسیدن به حکومت جهت برپا کردن خالفت و اعادۀ حکم مباانزل الله
که در صحنۀ زندگی ،دولت و جامعه تطبیق شود.
حزب در پهلوی اینکه به طلب نرصه اقدام کرد ،همچنان همه اعاملی را که قبالً
بدان میپرداخت ،به طور مستمر ادامه داد که عبارت از درسهای متمرکز در حلقات،
ثقافت دستهجمعی ،توجه جدی به امت برای کشانیدن اسالم به دوشش ،ایجاد رأی عام
نزد امت ،مقابله با دولتهای کافر استعامرگر ،کشف نقشههایشان ،رسوا ساخنت دسائس
آنان ،مقابله با ُحکّام و بیان مصالح امت و رعایت امورشان بود .حزب در این اعامل

مستمر بوده و به آن ادامه میدهد و از الله سبحانه وتعالی آرزومند است که برای وی و
امت مسلامن کامیابی ،نرصت و پیروزی را نصیب گرداند که آنگاه مؤمنان به نرصت الله
سبحانه وتعالی شادمان خواهند شد.
اما مرحلۀ سوم :هامنا مرحلۀ رسیدن به حکومت از طریق امت و اعامل طلب نرصه
میباشد تا اینکه اسالم را بهصورت کامل و بدون تجزیه تطبیق مناید .آنگاه حزب وظیفۀ
عملی خود را که بخاطر آن تأسیس شده بود ،به عهده میگیرد .دولت خالفت برپا شده
و حزب از افکار و احساسات جامعه رسپرستی منوده و اسالم را در زندگی مسلامنان
به شکل انقالبی -که تدریج را منیپذیرد و قطع نظر از اوضاع و ظروف جامعه -تطبیق
میمناید و دعوت اسالمی را برای متام جهان از طریق دعوت و جهاد حمل میمناید.
این از فضل و احسان الله سبحانه وتعالی بر ما و سایر مردم است که اسالم به رأی
عام تبدیل شده و یگانه امید امت در نجات گردیده است .بعد از آنکه یادی از خالفت
کرده منیشد ،حاال وِرد همه زبانها شده و برپا کردن آن و اعادۀ حکم مبا انزل الله هامنا
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به حیث آرزوی متام مسلامنان گردیده است.
و از الله خواهانیم که قدمهای ما را استوار منوده به امداد غیبی از نزد خود ما را
یاری رساند و کمر ما را با فرشتهگان خود محکم سازد و اینکه مؤمنان را اخالص نیت
نصیب گرداند و با نرصت قوی و موفق از نزد خود ما را رسفراز گرداند! اینکه به برپا کردن
خالفت و نصب خلیفه ما را قادر گرداند که با وی به شنیدن و اطاعت بر اینکه در میان
ما به کتاب الله و سنت رسولش صلیاللهعلیهوسلم حکم کند ،بیعت کنیم و نظامهای
کفری را از همه رسزمینهای اسالمی نابود مناید و مسلامنان را تحت بیرق خالفت یکجا
ساخته و رسزمینهای شان را با دولت خالفت یکپارچه سازد!
آمین!
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