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ПЕШГУФТОРИ НОШИР
Китобе ки дар даст доред, ба ќалами мутафаккири
бузург ва донишманди шањири љањони Ислом Абулњасан
Алї Њасан Надвї тааллуќ дорад. Муаллиф аз сарзамини
Њинд мебошад ва зиёда аз 100 китоб ва рисолањои илмї,
таърихї ва тањќиќотї дар мавзўъҳои динї, сиёсї,
иќтисодї ва фарњангї ба хонандагон таќдим намудааст.
Мавсуф узви доимї ва ифтихории дањњо
анљуманњои фарњангї ва фарњангистонњои пажўҳишии
љањони Ислом буда, китобњои ў ба забонњои инглисї,
фаронсавї, арабї ва русї тарљума шуда дастраси
хонандагони Урупо ва Амрико гардидаанд.
Китобе, ки алњол дасти шумост мањсули тањќиќоти
илмї ва як пажўњиши донишмандонаи муаллиф аст, ки
бар асоси таљрибањои илмї ва амалии ў нигошта
шудааст. Ў дар ин китоб як муаммои њазорсолаи
таърихро дар иртибот ба таърихи Ислом ва Паёмбар (с)
ва асњоби ў ва чигунагии шинохту баррасии онњо,
њамчунин диду тањлили нодурусти баъзе мусалмонони
шиъамазњабро возењу ошкор намудааст.
Мо дигар чизе бар ин калимот илова карданї
нестем, чунки хонандаи гиромї баъди хондану тањлил
намудан худаш ќазовату доварии мунсифона хоњад кард
ва ба тањрифкунињои таърих аз љониби баъзе гурўҳҳо пай
хоҳад бурд.
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Бисмиллоњи-р-рањмони-р-рањим
СУХАНЕ РОЉЕЪ БА ИН КИТОБ
Алњамду лиллоњи вањдању, вассалоту вассалому ъало
ман ло набия баъдању.
Китобе, ки пеши рўи хонандагон ќарор дорад,
муљодалаи каломї ва аќидатї ё мунозараи динї нест, ки
як мазњаби диниро исбот намояд ё аз як мактаби фикрии
мушахассе тарафдорї кунад ва ё боварњо ва аќоиди гурўњ
ва фирќаеро тардид намуда, онро ботил ќарор дињад ва
касе ки ин китобро бо ин дидгоњ мехонад, чизе ба даст
нахоњад овард. Дар ин мавзўъ ба забонњои гуногуни
муслимин ба вижаи арабї ва форсї ва урду китобхонаи
густурда ва бузурге њаст, ки баррасии он ба осонї
имконпазир нест, гузашта аз ин ки ба таври комил хонда
шаванд.
Ин китоби кўчак тасвирест аз таъсири таълимоти
ислом ва натиљаи талошњои тарбиятї ва даъватие, ки
Паёмбар (с) дар нахустин даврон ва асри намуна дар
таърихи ислом, ки асри Паёмбар (с) ва сањоба аст, анљом
додааст. Ва вижагї ва имтиёзи Паёмбар (с)-ро аз дигар
даъватгарон ва муслињон ва мураббиён, ки наќши ислоњї
ва тарбиятї дар майдонњои худ дар асрњои мухталифе
бозї кардаанд ва ба муваффаќияти мањдуде даст
ёфтаанд, ки њамвора аз он ёд ва ќадрдонї мешавад, баён
карда аст.
Ин китоб дар партави таърихи мўътабар ва
мустанад вазъи аввалин љомеъаи исломиро, ки нињоли
даъвати Паёмбар (с) ва тарбияи ў мањсуб мегардад,
баррасї менамояд ва низоми илоњиро барои нигоњдории
китобе, ки Паёмбари Худо (с) овардааст, ки охирин
китоби Худо ва ойини љовидони зиндагї мебошад,
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рўшан намуда баён медорад ва дар ин китоб мухлисона
кўшиш шуда, то фарќи асоси миёни мавќеъе, ки
муассисони њукумат ва даъватгарони ба ин ќилоб дар
муќобили хонаводањояшон мегиранд ва рафтор ва
мавќеъи Паёмбар (с) бо хешовандон ва хонаводааш
возењу равшан шавад.
Дар зимни ин ки ахлоќ ва одатњое, ки ањли байт ва
хонаводаи Паёмбар (с) ба он ороста будаанд, ки онњоро
аз хонаводаи бузургон ва рањбарони миллатњо ва
подшоњон људо менамояд, баён шудааст.
Ва низ ба ин аќида, ки Паёмбар (с) яке аст ва охирин
Паёмбар (с) аст ки уммат бар ин аќида иттифоќи назар
доранд ва имон доранд, ки аз зуњури Ислом то
фарорасии ќиёмат бояд фаќат аз ў пайравї шавад, ишора
шудааст.
Ва дар муќобили эътиќоду боварї, ки шиъаи
имомия дар мавриди талошњои даъватї ва тарбиятии
Паёмбар (с) ва дар мавриди насли намуна, ки намунаи
љовидон таълимоти Ислом буда ва њамеша мебошад ва
меъёри муваффаќияти касе аст, ки ба таълимоти Ислом
даъват кардаву бо он мабъус шуда доранд, комилан бо
аќоиди ањли суннат зид аст ва шиъа ин назари манфї ва
сиёњро бар асоси он чи имомони шиъа ва уламои
бузургашон, ки назди ин фирќа мавриди эътимод
њастанд, навиштаанд ва тибќи он чї дар китобњо ва
таснифоти мўътабари инњо аз замони поягузори
нахустини он гирифта то замони Хумайнї омада шиъори
гурўњ ва фирќаи худ ќарор додаанд.
Њамчунон ки њама аќида ва дидгоњњое, ки мо ба
ањли суннат нисбат додаем, ба тариќи тавотур ва иљмоъ
аз онњо собит аст ва њаќиќати илмї ва таърихие, ки аз
таърихи Ислом ва даврони асњоб ва зиндагии Паёмбар
(с) баён намудаем бо санади он китобњои таърихи
мухолиф ва гувоњии мусалмонњо ва ѓайри мусалмонњои
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мунсиф ва муњаќќиќ мебошад, интихоби тасвиру
таъбире, ки шоистаи Паёмбаре аст, ки бузургтарин
роњнамову мураббї ва муслињ дар таърихи инсоният аст
ва ба тасрињи Ќуръон ва шањодати таърих
муваффаќтарин Паёмбар мебошадро ба фитрати солим
ва виљдони дуруст ва аќли ом вогузор мекунем, то тасвир
ва таъбиреро интихоб намояд, ки шоистаи ин Паёмбар
бошад ва бадењї аст, ки вижагињои махсус ба фарде, ки
Паёмбар (с) аз миёни Паёмбарони гузашта аз
даъватгарону
ислоњгарон
доро
будаанд
ва
таърихнигорони мусалмон ва ѓайри мусалмон ба ин
гувоњї медињанд чунин таќозо менамояд, ки интихобе
шавад, ки лоиќу сазовори ў бошад.
Ва баъд аз ин, суоли мо ин аст оё тасвире, ки шиъаи
имомия барои талошњои Паёмбар (с) ва аз насли намунаи
нахустин нишон медињанд ва бар он исрор меварзанду
иттифоќи назар доранд бо дине, ки паёмаш ба инсоният
њидоят, саъодат, ишќ ва фидокориву аз худ гузаштагї аст
мувофиќат дорад?
Дине, ки таѓйири куллиеро дар рафтори инсон ва
ахлоќаш агар ба ин омўзањо чанг бизанад дар њар замоне
кафолат медињад ва њамин дин буд, ки инсониятро аз
суќут дар вартаи њайвоният наљот дод ва ба фарози
инсоният расонид.
Ин китоб дар асл ба забони урду навишта шудааст
ва устод Сайид Аъзами Надвї, сармуҳаррири маљаллаи
«Албаъсу-л-Исломї» онро ба арабї баргардонид ва
муаллиф матолиби арзишманде бо ќалами худ ба он
афзуд ва муаллиф аз мутарљим сипосгузор аст.
Абулњасан Алии Њасани Надвї Маљмаъаи исломи
илмии Лакнави Њинд 19-9-1409њ.ќ.
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ЧАЊОР ШАРТ БАРОИ ДИНИ ЉОВИДОНЇ
ВА ЉАЊОНИИ ИСЛОМ:

1. Нишон додани инсони нав ва падид
овардани насли зебо дар зиндагии худи
Паёмбар.
2. Фарќи Паёмбари ин дин бо њокимони
сиёсї ва љангљўёни кишваркушо.
3. Њифозати Худованд аз китоби ин
дин.
4. Паёмбар худаш бояд мењвари њидоят
ва роњбарї бошад.
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МУЌАДДИМА
Чањор шарт барои дини љањонї ва њамешагї, ки
парчами ислоњи инсоният ва инќилоби љањониро ба дўш
дорад.
Доварии аќли солим ва баррасии фитрати инсонї ва
мутолиаи амиќу густурдаи вазъияти равонии миллатњо
ва афрод ва таърихи тањлилии адён ва њамчунин
баррасии бепардаву озоди, талошњои таърихи инсонї ва
њаракатњои инќилобиву ислоњї ва натиљањои онки
сањифањои таърих онро сабт кардааст, њамаи инњо ин
њаќиќатро собит месозанд, ки чунин дине бояд дорои
чањор хусусият бошад. Дине, ки тамоми инсониятро
хитоб намуда ба пойбандї ба аќидаи солим, амали
солиња, ахлоќи дуруст ва ислоњоти фарогир ва
дигаргунии куллї фаро мехонад ва идаъо менамояд, ки
љомеъаи инсонї бар асоси имон ва таќво сомон ёбад ва
тамаддуни паёмбарона ва тозае сохта шавад. Ба рости
ончи ба њамаи ин ѓояњо фаро мехонад охирин дини Худо
аст, ки комил шудааст ва охирин Паёмбари їлоњї аст, ки
то ќиёмат хоњад буд ва метавонад вазифаи таълим,
тарбият, даъвату иршодро дар њар замон ва маконе бо
вуљуди гуногунии муњитњо ва табаќањо анљом дињад?

Шарти аввал
А. Арз ва эљоди инсони љадид ва бидуни такя бар
роњњои маъруфи њоким бар љомеъа ва василањои маълуму
машњур: Ончи табиъати рисолатњои осмонї ва баррасии
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таърихи оварандагони он таќозо менамояд ин аст, ки
мўъљиза сохтани инсон тањаќќуќ ёбад ва даъвати
паёмбарон ва њамроњии эшон чунон таъсире дошта
бошад ва чунон табиъати чизњоро дигаргун намояд, ки
дар муќобили он касе аз афсонаи кимиё сухан бигўяд ба
љањолати ў нисбат ба њаќоиќи таърихи далолат намояд ва
чунин муќоисае тавњин ба нубувват ва анбиё аст. Ва низ
бояд ин натиљаи хориќулъода бидуни такя бар равишњо
ва васоили тарбиятї ва таблиѓотї, ки њокимон ва
фарњангиён ва муаллимони ахлоќ ва роњбарони сиёсї аз
он истифода менамоянд ва бидуни роњњое, ки
муассисањои тарбиятии њукуматї аз онҳо кор мегиранд,
монанди амалиёти тадвини улум ва фунун ва таълифи
китобњои муассир ва суханронињои љаззоб ва таъсиси
мадориси зиёд ва истифода аз адабиёту шеър ва муљассам
кардани њаќиќатњо ва мафоњим барои коштани андеша
ва талош барои ин ки мардум онро дўст бидоранд ва дар
вуљудашон реша бидавонад ва додани љоизањо,
мансабњо, шуѓлњои боло ва дигар васоили муассир ва
равишњои донишмандона. Сипас муќоиса кардан байни
тарбияти ин Паёмбар (с), ки бесаводи мањз ва аз тамоми
васоили дониш дур буд, ба иловаи танҳо буданаш дар
миёни мушкилоту монеањо ва низ надоштани васоилу
асбоб, ки аѓлаб касоне ки машѓули таълиму тарбияи
миллатњояшон њастанд, бо чунин мушкилоте озмуда
намешаванд. Муқоиса миёни тарбияти чунин паёмбар ва
байни тарбияи муаллимон ва роњбарони оддї ба ошкоро
далолат менамояд, ки навъи њарду таъсир ва њар ду
инќилоб бисёр аз якдигар фарќ доранд ва манбаъи њар як
људо аст. Тањаввул ва дигаргуние, ки дар аќоид,
гироишњо ва сирату ахлоќ бар асари таълимоти Паёмбар
(с) ва дар оѓўши ў пайдо мешавад аз инояти илоњї ва
таъйиди ѓайбии ў сарчашма мегирад ва аз он љуз калимаи
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«Нури нубувват» ва баракатњои њамроњї, бо калимаи
дигар наметавон таъбир кард.
Касоне, ки саъодати тарбияи Паёмбар (с) ва
њамроњї бо ў насиби онон шудааст, зиндагияшон бо
иртиботи мањкам бо Худо, ихлос ва убудият, тавозўъ,
фидокорї ва шикастанафсї-завќи ибодат ва муњосибаи
даќиќу амонатдоронаи нафс ва истиќомату пойдорї ба
дин ороста шудааст ва ин қуллаи имониву ахлоќї аст, ки
афроди ба дасти донишмандон ва файласуфон,
мураббиёни моњир ва муаллимони ахлоќ тарбия
шаванда, ҳар гиз ба он намерасанд. Ќуръони карим ин
тарбияи паёмбарона ва таъсири инќилобї ва куллиеро,
ки ба дасти Паёмбар анљом меёбад, чунин ба тасвир
мекашад, ки дар сураи Љумъа омадааст:

«Худо Зоте, аст ки аз миёни бесаводон Пайѓамбареро
барангехтааст ва ба сўи эшон фиристад, то оёти Худоро
бар эшон бихонад ва ононро пок бигардонад. Ў ба эшон
китоб (Ќуръон) ва шариъатро меомўзад, онон пеш аз он
воќеъан дар гумроњии ошкор буданд». (Сураи Љумъа: 2).
Ва Худованди мутаъол мефармояд: Аммо Худованд
имонро дар назаратон гиромї доштааст ва онро дар
дилњоятон оростааст ва куфр ва нофармонї ва гуноњро
дар назаратон зишт ва нописанд нишон додаст».
(Сураи Њуљурот: 7)

ва низ мегўяд:
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Худо итминони хотир бањри Пайѓамбараш ва бањри
мўъминон дод, њамчунин Худо эшонро бар рўњи имон
мондгортар кард, ки сазовортар барои рўњи имон ва
барозандаи он буданд. (Сураи Фатњ: 26).
Њамчунин мегўяд: Муњаммад фиристодаи Худост ва
касоне, ки бо ў њастанд дар баробари кофирон тунд ва
сарсахт ва нисбат ба якдигар мењрубон ва дилсўзанд,
эшонро дар њоли рукўъ ва суљуд мебинї, онон њамвора
фазли Худоро мељўянд ва ризои Ўро металабанд ва
нишонаи эшон бар асари саљда дар пешонињояшон намоён
аст. Ин тавсифи онон дар Таврот аст ва аммо тавсифи
эшон дар Инљил чунин аст, ки њаммонанди киштзоре
њастанд, ки љавонањои худро берун зада ва онњоро нерў
дода ва сахт бар соќањои хеш рост истода бошад ба гунае,
ки дењќононро ба шигифт меоварад то кофиронро ба
сабаби онон хашмгин кунад, Худованд ба касоне аз эшон
ки имон биёваранд ва корњои шоиста бикунанд, омурзиш
ва подоши бузургеро ваъда медињад. (Сураи Фатњ: 29).
Б. Даъват бояд дар њаёти худи Паёмбар натиља
бидињад ва насли нав таќдим шавад, ки монанди наслњои
гузашта нест ва аќибнишинї ва баргаштанро
намепазирад:
Зуњури мўъљизаи таъсир ва њидоят дар зиндагии
Паёмбар (с) ва падид омадани дигаргунї дар ахлоќ,
эътиќоду боварињо ва зоњир шудани намунањои инсонї
аз зеботарин намунањое, ки таърих дар худ дидааст роњро
барои Ислом боз менамояд ва ба фазли он ва таъсираш
миллатњо ва кишварњое дар оѓўши Ислом анбошта
мегардад ва љомиъаи комилу зинда, ки аз њар љињат
љомиъаи намуна шумурда мешавад шакл мегирад ва
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инњо бояд дар даврони њаёти Паёмбар (с) ва пас аз
маргаш тањаќќуќ ёбад, зеро дине, ки наметавонад дар
баробари љањон теъдоди афроди барљаста аз намунањои
амали муваффаќу созанда ва љомеъаи намуна дар айёми
даъватгар ва паёмвари нахустини он таќдим намояд,
муваффаќ шумурда намешавад. Чунон чи дарахте, ки дар
айёми љавонї дар бањори умраш мевањои расида ва
ширини худашро надињад ва гулњои атрогину зебои он
шукуфа накунад, дарахти мевадињанда ва солим шумурда
намешавад.
Даъватгарони ин даъват ва дин ва намояндагони он
ки баъд аз гузашти замони тулонї падид омада чигуна
метавонанд насли муосир ва љањони кунуниро ба имон ва
амал ва дохил шудан ба ислом ба таври комил ва ба
таѓйири комил дар њаёт фаро бихонанд. Дар њоле – тибќи
мазњаби шиъа ва гуфтањояшон – онњо наметавонанд
барои кўшишњое, ки дар ањди аввал ва дар фаљри
таърихи Ислом дар роњи таќдимнамудани уммати љадид
ва падид овардани насли намунае, ки содиќона
таълимоти Паёмбарро ба намоиш мегузорад ва далиле
бар таъсиру муваффаќияти даъват ва таълимоти ўст,
натиљаҳои зиндаву ҳайратоваре, ки мавриди ќабули
муаррихин бошад нишон дињанд.

Шарти дуввум
Фарқияти Паёмбар (с) аз муассисони ҳукуматҳо ва
роҳбарони сиёсї дар таъсис кардани ҳукумати меросї ва
ташакули он:
Фарќи Паёмбар бо муассисини њукуматњо ва
роњбарони моддї њамчунин аз бадењиёти лозим аст, ки
ин даъватгари аввал ва фарде, ки аз љониби Худо
фиристода шуда ва њомии паёми ўст бояд бо муассисони
њукуматњо ва фотињону љангљўён ва роњбарони сиёсиву
модї дар табиъат, алоќањо, рафтору амал ва њадафњояш
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ошкоро фарќ дошта бошад ва миёни Паёмбар ва ин
табаќа зиддият вуљуд дошта бошад. Мењвари талошњое,
ки муассисони њукуматњо ва кишваркушоён ва
роњбарони љањон, ки чашми тамаъ ба манофиъ дўхтаанд
ва бузургтарин њадафашон – ё натиљаи ќатъї ва табии он
ба камтарин тахмин таъсиси њукуматест, ки пас аз онњо
фарзандонашон вориси он шаванд:
Ин падидаи табиъї ва њаќиќати таърихї аст, ки дар
гузашти ќарнњо ва наслњо вуљуд доштааст ва таърихи
шукуфоии хонаводањои Румї ва Бизонти ва Сосонї ва
Каёнї ва ду хонадони (Сурбинсї) ва (Чандарбинсї) ба он
гувоњї медињад.
Аммо агар таъсиси давлати ќабилаї ё љањонї ба
сабаби ѓайри маъмул тањаќќуќ намеёфт камтарин чизе,
ки ин муассисони њукумат ва фотињону љанговарон ва
роњбарони сиёсї касоне, ки дар њаракатњое, ки анљом
дода буданд муваффаќ мешуданд ба даст меоварданд, ин
буд ки соњиби иззату сарвати фаровон ва асбоби
хушгузаронї бигарданд, онон дар миёни ноз ва неъмат
ѓалт мезаданд ва дар миёни анбўњи тиллову нуќра
зиндагї ба сар мебурданд ва монанди шере буданд дар
љангал, ки барои худаш шикор пора мекунад ва аз
боќимондаи шикораш садњо њайвони вањшї сер мешавад.
Њикояти хушгузаронї ва нозу неъмате, ки хонаводаи
салтанатї дар Рум ва давлати киёнї дар он ба сар
мебурданд монанди афсонањои хаёлї ва достонҳои љинї
мемонад ва агар таърих ба он гувоњї намедод аќл онро
тасдиќ намекард1. Ва хушгузаронии онњоро метавон аз
шукўњи дабдабаи дарбори Кисро ва тафсилоти

Мурољиъа кунед ба китоби «Ирон дар ањди Сосониён», асари
профессори данягї Ортур Кристинсин боби нуњум. Ва «Таърихи
Ироқ» таълифи Шоњин Макорюс (сањ 90).
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ваҳшатноке, ки муаррихон аз «Фарши Бањор»1. Ва
хонадони салтанатии Рум, Форс, Њинд ва шеваи
зиндагии пайравонашон ва айшу ишрати беандозаи онњо
сухан мегўянд ќиёсу андоза кард.
Баръакс, ин Паёмбаре, ки аз љониби Худованд
фиристода шуда хонадони салтанатиро таъсис намекунад
ва фурсатњову имконияти хушгузаронї, ки то муддати
дарозе идома меёбад барои хонаводааш фароњам
наменамояд ва барои таъмини манофиъи онњо
намекўшад то ба василаи ў битавонанд дар рафоњу
осоиш ва дур аз ранљњову хастагињои зиндагї бар
хилофи дигар табақањои миллат зиндагї намояд, балки
баракс афроди хонаводааш – дар даврони зиндагии ў ва
пас аз маргаш бо зуњд, ќаноъат ва аз худ гузаштагї ва
љафокашї зиндагї ба сар мебаранд ва аз бисёр асбоби
рафоњу осоиш мањруманд ва дар зиндагї бар талошњову
даромадњои шахсии худ такя менамоянд, бидуни ин ки ба
њисоби дигарон дар рафоњу осоиш ва айшу ишрат
зиндагї кунанд. Монанди хонаводањои барањманњо ва
аклирус (мардони мазњаби масењиён) ва њар љинси
муќаддаси дигаре, ки ба њисобу талоши дигарон дар
рафоњу маишат ба сар мебаранд.2

Шарти саввум
Сањифаи осмонї ки бар Паёмбар нозил мешавад бояд
мањфуз бошад ва дар сатњи фањми умум бошаду дар
дастраси тамоми тўдањо ќарор гирад:
Аммо шарти саввум ин аст, ки Худованд ҳифозату
нигоњдории ин сањифаи осмониро ки бар Паёмбар нозил
Фарше буд, ки дар рўзњои поиз пањн мешавад ва маљолиси шароб
ва мусиќї барои зинда кардани хотироти Бањор бар он доир мешуд.
2Тафсили он дар сањифањои оянда хоњад омад.
1
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шуда ба ўњда бигирад, китобе ки асоси дин, манбаъи
даъват ва таълимоти Паёмбар аст ва бузургтарин васила
барои иртиботи мардум бо ў ва мањкам шудани робитаи
онњо бо ўст ва сабаби ќавї барои ба вуљуд овардани рўњи
воќеъї дар вуљуди пайравонаш мебошад ва баёнгари
аќоид – ба хусус аќидаи тавњид, то рўзи ќиёмат муњофизу
нигањбони ў бошад. Ва ин китоб бояд барои њидояти
тамоми инсоният буда интишори он дар љањон ва дар
тавони фањми мардум ќарор додани онро Худованд ба
ўњда гирифта бошад. Худованд фазову муњити
муносибро барои хондан ва тиловати зиёд ва њифзу ба
хотир оварданашро ба сурати беназирї омода карда
бошад. Зеро охирин китоби Худо ва киштии наљот барои
инсоният аст ва бояд ин китоб аз њар навъ дастбурди
инсонї ва аз њар таѓйир ва њазфу изофа кардан ва аз њар
шоибаи тањриф ба дур бошад, чунки бидуни ин
наметавон мардумро ба имон овардан ба ин китоб фаро
хонд ва наметавон онро ба унвони гувоњ ба љањониён
нишон дод, њамон тавр ки истифода кардану бањраманд
шудан аз он имконпазир нахоњад буд.
Таърихи китобњое ки дар замонҳои қадим ва
даврони љадид зуҳур карданд (Таврот ва Инљил) ва
сањифањои осмонї баён медорад, ки чигуна ин китобњо
ва сањифањои осмонї ба дастбурдњои душманони дин ва
њамлањои муњољимони ситамгар мувољењ шудаанд ва чи
гуна дар маърази тањрифњои лафзї ва маънавї, ки
пешвоёни дунёпараст ва Худонотарси мазњабї анљом
медоданд ќарор гирифтаанд ва майдони васеъ барои
ањдофи беарзиш ва ѓафлатнамоии башарї шуда буд ва
фарќи китобњову сањифањои осмонї бо Ќуръон дар ин
аст, ки њифозати китобњои мазкур бар ўњдаи пайравон ва
њомилони он гузошта шудааст.
«Ба он чї њофизи он гардонида шудаанд, аз китоби
Худо ва бар он гувоњ буданд».
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(Сураи Моида 44).
Аммо њифозату нигоњбонии Ќуръонро Худованд
худаш ба ўњда гирифта фармуд:

Њароина фурў фиристодем Ќуръонро ва њароина мо
онро нигањбонем.
(Сураи Њиљр 5).

Шарти чањорум
Паёмбар бояд худаш мењвари њидоят, ќонунгузор ва
мавриди итоъат бошад:
Шарти чањорум ин аст, ки Паёмбар худаш маркази
њидоят ва сарчашмаи роњбарї ва мењвари дилбастагии
уммат бошад ва њама ба фармони ў гардан нињанд ва
уммати Ислом бояд бар ин аќидаву бовар бошанд, ки ў
охирин Паёмбар ва рушанкунандаи роњ ва пешвои њама
аст ва ба њељ кас баъд аз ў иљоза надињанд ки иддаъои
мушоракат бо ў дар нубувват ва ќонунгузории мутлаќро
бинамояд ва ба исмати њељ каси дигар ѓайр аз ў муътаќид
набошанд ва фаќат ўро мањали фуруд омадани вањй
бидонанд. Вањдати ин уммат ва љамъ шудани он ва дур
шудани он аз њампошидагии аќидатї ва амалї ва боќї
мондан нерўи дарунї ва ќуввати имониаш њамаи инњо то
њади зиёде ба аќидаи «Хатми нубувват»1 муртабит аст ва

Нигоњ кунед ба китоби «Ан-Нубуввату ва-л-анбиё фи зўвъи-лЌуръон», сах, 221-261.
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аќидаи мушоракат дар нубувват бо аќидаи «Хатми
нубувват»1 зиддият дорад.

Шарти аввал
Падид овардани инсон љадид ва изњори насли
шигифтангез дар њаёти худи Паёмбар (с)
БУЗУРГТАРИН ШОЊКОРИИ ПАЁМБАР БАРОИ
ИСЛОЊ, ТАРБИЯТ ВА ДИГАРГУНСОЗИИ МОЊИЯТ
Дар робита бо шарти аввал бояд гуфт ки воќиъият
ин аст ки њар нубувват дар даврони худаш инсониятро
сохтори љадид бахшида ва онро ба бењтарин сурат
тарбият намудааст ва афроде омода карда, ки ба ин
љањон њаёти тоза бахшидаанд ва зиндагиро, ки бар асари
кўтоњбинї ва каљандешї ва љањолати инсон бемаънї
шуда, маънї додаанд. Аммо бузургтарин ифтихоре, ки
бар симои њаёти инсоният медурахшад ифтихори бузурге
аст, ки Муњаммад (с) офарид ва таърих бо њама
тафссилот ифтихору шоњкории Паёмбарро сабт
намудааст, ки њаммонанде барои он дар дигар паёмбарон
ёфта намешавад.
Тавфиќе, ки Худованд ба Муњаммад (с) дар заминаи
тарбият ва сохтани инсон арзонї намуда, ўро болотар аз
њама Паёмбарон кардааст чї расад ба муаллимон ва
мураббиён. Муњите, ки Паёмбар (с) корашро барои
сохтани инсоният аз он оѓоз кард њељ паёмбар ё муслињ ё
мураббї дар чунон фазое корашро оѓоз накардааст,
Аќидаи имомат ва таърифи имом ва вижагињои он назди фирќаи
имомияи исноъашария бо аќидаи хатми нубувват мутазод аст ва бо
мушоракати дар нубувват муродиф аст ки дар сањифаҳои оянда
ботафсил баён хоњад шуд.
1
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муњити Паёмбар муњите буд, ки мафоњим ва арзишњои
инсоният то охирин њад суќут карда, беарзиш шуда
буданд. Ва сатње буд, ки њудуди њайвоният тамом шуда
буд ва њудуди инсоният аз он оѓоз мешуд.
Сатње, ки Паёмбар (с) дар сохтани инсоният ба он
расид њељ инсоне дар њељ замон ва дар њељ насле ба он
нарасидааст ва њамон тавр ки Паёмбар сохтан ва
ободонии инсониятро аз пойинтарин сатњи инсоният ки
мардум ба он расида буданд, оѓоз карду ба баландтарин
маќому ављи инсоният расонид.

ЗЕБОТАРИН СИМОИ ИНСОНИЯТ ДАР ЉАЊОН
Њар фарде аз афроде, ки Паёмбар омода карда буд
намунаи зебо барои тарбияи набавї ва мояи шарафу
ифтихори инсоният буд. Ва симое дар љањон зеботар ва
шарифтар аз ин намунањои инсоният ва улгуњои
башарият
ёфта
намешавад
ба
љуз
Паёмбар
салавотуллоњи ъалайњи аљмаъин. Имони росих, дониши
амиќ, ќалби содиќ, зиндагии соддаи онњо ва фурўтании
ишон дар баробари Худо ва покдоманияшон,
мењрубониву дилсўзии онон ва шуљоъату далерии онњо,
лаззат бурдани онњо аз ибодат ва алоќаи шадиди онњо ба
шањодат ва шањсавории онон рўзњо дар майдони љињод
ва ибодатњои шабона ва озод буданашон аз султаи
сарватњо ва тудањои анбоштаи тиллову нуќра ва
беалоќаву беањамият буданашон ба дунё, адолат ва њусни
тадбири онњо дар дунё монанду назире надошт. Аз
ифтихорот ва шоњкорињои Паёмбар (с) ин аст, ки
мардоне сохт ки дар навъи худ яктои рўзгор буданд ва
агар таърих даќиќ ба њолати ин мардон гувоњї намедод,
вуљуди чунин афрод тахайюли, шоирона ва афсонаи
сохтагї буд, аммо инак њаќиќати таърихї ва воќеияти
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мушаххас мебошад, ки маљоле барои шакку тардид дар
он вуљуд надорад.

МИЛЛАТЕ, КИ ДОРОИ СИФОТИ ХОКЇ
ВА НУРЇ МЕБОШАНД
Љамоъати асњоби киром (р) маљмўъаи инсонњое
буданд, ки ба фазли эъљози нубувват аз сифоти гуногун
бархурдор буданд ва шоъири Ислом Муҳаммад Иқбол ин
матлабро чунин таъбир намудааст:
Мўъмин бандаи Худост. Асли ў аз хок ва фитрати ў
аз нур аст, бандаи ороста ба сифоти Парвардигор ва
бениёз аз љањониён орзуњояш бисёр кам ва њадафњои ў
бисёр баланд аст ва аз љалолу љамол њарду бањраманд
аст. Дар гуфтор нарм ва дар майдони набард бо салобат
ва дар љанг ва сулњ покдилу покбоз аст. Имони ў нуқтаи
паргори њаќ ва меъёри њаќ ва ботил аст ва баќияи олам
вањм, тилисм ва маљоз њастанд, ў манзилгањи ишќ ва
мунтањои аќл ва асли имону равнаќи зиндагї аст1.
Инак барои хонандагони гиромї шањодату
гувоҳиҳое аз таърих бозгў мекунем, то собит шавад, ки
он чї гуфтем бар асоси иродатмандиву шефтагї ба он
шахсиятњо нест. Алии Муртазо (р) асњоби киром (р)-ро
чунин тавсиф менамояд: Дўст дорем ин мавзўъро бо ду
матлаб, ки баргирифташуда аз суханронињои њазрати
Алї (р) аст оѓоз кунем, ки шањодати њазрати Алї (р) дар
мавриди асњоби киром (ки шахсияти онон назди баъзе
фирќањо ва мактабњои фикрї мањалли бањсу љадал
мебошад) шањодати айнї аст ва баёни ў намунаи зебо аз
садоќату амонатдорї аст, ки ањли байти Паёмбар бо он
1

Шигифтињои андешаи Иќбол, асари муаллиф, сањифаи 147-148.
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маъруф буданд ва намунаи гўё барои балоѓату суханварї
аст, ки Алї (р) ба он маъруфу машњур буд ва набояд
фаромўш кард ки ин тавсифи ў дар мавриди дўстону
рафиќоне аст ки зиндагиро дуруд гуфта ва ба љањони
охират шитофтаанд ва наметавон гуфт, ки ин сухани Алї
фаќат ба чањорсањоба ва њамроњони бузургу ў (Салмони
Форс, Абузари Ѓифорї, Миќдод ибни Асвад ва Аммори
Ёсир) ки шиъаи имомия муътаќиданд, фаќат њамин чањор
нафар ба Ислом вафодор мондаанд ва ба таълимоти
Паёмбар (с) побанд будаанд, ихтисос дорад. Зеро ѓайр аз
инњо афроди зиёде дар даврон њаёти Алї (р) вуљуд
доштанд ва ёвари ў низ буданд ва дар корњояш ўро
кўмаку ёрї мекардаанд1.
Ин ду матлаб аз китоби Алї (р), ки мавриди
эътимод ва иттифоќи шиъаи имомия аст баргирифта
шудаанд, китобе ки суханронињо, номањо ва гуфтањои
Алиро љамъ намуда ва он «Нањљу-л-балоѓа» мебошад. Ин
китобро адиби бузург ва шоири њошимї шиъаи маъруф
ба Шариф Разї (359-404 њ) таълиф кардааст ва ин китоб
њамвора дастрас ва мавриди истифодаву бузургдошти
шиъаён ќарор дорад ва аз замони таълиф то асри њозир
аз арзиши адабии волое назди уламои адаб бархурдор
аст. Олим ва мутакаллими машњури шиъа Ибни
Абилњадид (586-655њ) бо ињтимому таваљљўњи зиёд бар он
шарњ ва тавзењ нигоштааст. Ва инак хонандаи гиромї ин
ду матнро бихонад ва аз балоѓати адабї ва зебоии
фанние, ки матнҳои мазкур доро мебошанд лаззат
бибарад.
Амиралмўъминин Алї (р) дар њоле, ки аз асњоби
Муњаммад (с) сухан мегўяд, мефармояд: Ман ёрони
Аммор ибни Ёсир дар даврони хилофати њазрати Алї дар соли 37-и
њиљрї вафот намуд ва Салмони Форсї як сол ќабл аз ў дар соли 36
даргузашт ва Алї каррамаллоњу ваљњањ дар соли 40-и њиљрї ба
шањодат расид.
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Муњаммадро дидаам, њељ касе аз шуморо намебинам, ки
монанди онњо бошад бо мўйњои жулида ва ѓуборолуд
субњ мекарданд, зеро шабро бо саљдаву ќиём гузаронда
буданд, гоњ бар пешонї ба саљда меафтоданд ва гоњ
рухсорањояшонро ба замин месойиданд. Ваќте миъоду
ќиёмат зикр мешуд, чунон њаросон мешуданд, ки гўё бар
ахгари оташ ќарор доранд. Миёни ду чашмашон чун
зонуи бузон аз тўлонї мондани дар суљуд пина баста буд.
Чун номи Худо бурда мешуд чунон ашкњояшон сарозер
мешуд, ки гиребонњояшон тар мегашт ва аз тарси азоб ва
ба умеди подош чунон ларза бар андом мешуданд, ки
дарахт дар рўзи тўфонї чи гуна меларзад.1 Ва дар хутбаи
дигар мегўяд: Куљо њастанд мардумоне, ки ба Ислом
фаро хонда шуданд ва онро пазируфтанд Ќуръонро
хонданд ва ба бењтарин сурат ба он амал намуданд ва
барои љињод тањрик шуданд пас чунон ба сўи он
шитофтанд, ки шутурон ба сўи бачањояшон мешитобанд.
Шамшерњояшон њамвора бидуни ѓилоф буд ва гурўњ
гурўњ ба гўшањои замин рафтанд. Бархе наљот ёфтанд ва
бархе шањид шуданд, агар касе наљот меёфт дўстонаш
ўро ба зинда мондан шодбош намегуфтанд ва агар касе
шањид мешуд ба бозмондагонаш таслият намегуфтанд,
чашмњояшон аз баски гиря мекарданд сафед шуда буд ва
шикамњояшон аз баски рўза мегирифтанд ба камар
часпида буд, аз бехобї ва бедорї дар шабњо рангњояшон
зард шуда буд ва бар чењрањояшон ѓубори фурўтанон ба
чашм мехўрд. Инон бародарони ман њастанд, ки аз дунё
рафтаанд! Пас љо дорад, ки ташнаи дидори онњо бошем
ва аз њасрати људоии онон ангушт ба дандон бигирем2.
Наҳљу-л-балоға, бо таҳқиқоти доктор Субњи Солиҳ рањматуллоњ
алайњ, устоди Исломиёт ва фиќҳи луѓат дар Донишкадаи адабиёти
донишгоњи Лубнон, чопи Дору-л-кутуби Лубнонї, Бейрут, сањифаи
143.
2 Њамон маъхази собиќ, сафањоти 177-178.
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Донишманди Олмонї Катиёнї дар китоби
(Синнину-л-Ислом)
мегўяд:
Ин
асњоби
киром
намоишгарони ростини сармояи баљомондаи ахлоќи
Паёмбар (с) буданд ва онон даъватгарони оянда ва
њомилони таълимоти Муњаммад (с) буданд, ки онҳоро ба
мақоми парњезгорон расонида буд. Иртиботи њамешагии
онњо бо Паёмбар ва муњаббати бо эњсосоту авотиф
онњоро ба љое расонида буд, ки њељ муњите болотар ва
пешрафтатар аз онро мушоњида накардааст ва њаќиќат
ин аст ки тањавулоти арзишманде аз њар љињат дар ин
асњоб падид омада буд ва баъдњо онон дар душвортарин
мавќеъиятњои љанг собит карданд, ки Муњаммад (с)
тухми усулу андешањояшро дар зархезтарин замин
коштааст, ки бењтарин мањсулро ба бор овардааст, ки
инсонњое бо бењтарин салоњиятњову шоистагињо ба вуљуд
омаданд ва онон њофизон ва амонатдорони сањифаи
муќаддас буданд ва њар сухан ё дастуре, ки аз Паёмбар
фаро гирифта буданд бо тамоми тавон аз он њифозату
пуштибонї мекарданд ва инњо буданд роњбарони
нахустини Ислом, ки аввалин фаќињони љомеъаи Ислом
ва донишмандон ва муњаддисинро ба љањон арза
доштанд1.
Доктор Густав Лубун, нависандаи маъруфи
фаронсавї дар китобаш (Тамаддуни Араб) мегўяд: Ва
хулоса ин дини љадид бо муносибатњо ва фурсатњои зиёде
мувољењ мешуд ва њушёриву зиракии асњоб ва њусни
тадбири онњо ононро чунон намуда буд, ки дар њар
фурсат ва муносибат муваффаќ мешуданд ва дар
нахустин даврони ислом онон афродеро барои хилофат
интихоб карданд, ки бузургтарини њадафашон мунташир
сохтани дини Муњаммадї буд.1
Баргирифта шуда аз китоби (Тамаддуни Араб) сањ 134. тарљумаи
Шамсулуламо, доктор Саид Алї Балк иромї.
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Ва нависандаи машњури инглисї, Љибун (Edward
Gibbon) дар мавриди хулафои рошидин дар китобаш
(Инќироз ва суќути подшоњии Рум) мегўяд: Ахлоќ ва
амал карди чањор халифа бисёр хуб ва зарбулмасал буд.
Фаъолият ва аз худ гузаштагии онњо њамроњ бо ихлоси
комил буд ва бо ин ки сарвату ќудрат дар ихтиёр
доштанд аммо онњо умри хешро дар анљоми
масъулиятњои динї ва ахлоќї сарф намуданд3. Ва доктор
Филип Њаиттї дар китоби маъруфи худ (Мухтасари
таърихи Араб) мегўяд: Абубакр (р) саркубкунандаи
муртадин ва касе, ки Љазираи Арабро зери лагоми Ислом
як порча ва муттањид намуд, зиндагии содда ва матин
дошт, ў дар шаш моњи авали хилофати кўтоњмуддати худ
њар рўз субњ аз мањалли зиндагияш (Санњ), ки ў ва
њамсараш Њабиба дар он љо дар хонаи маъмули зиндагї
мекарданд, ба сўи пойтахт, Мадина меомад. Ў аз њукумат
њуќуќу маош дарёфт намекард, чун дар он рўз њукумат
даромаде, ки ќобили зикр бошад, надошт, ў тамоми
корњои давлатро дар сањни Масљиди Набавї анљом
медод.
Аммо халифаи дуввум њазрати Умар (р) дар
мавриди ў бояд гуфт, ки ў марди чобук ва далер буд ва
намунаи зиндае барои соддагї ва миёнаравї буд, ў марди
баландќомат ки мўйњои пеши сараш рехта буданд ва
чењраи гандумгун дошт. Ў дар даврони хилофаташ
махориљи хонаводаашро аз тариќи тиљорат таъмин
мекард ва зиндагии ў монанди як сардори биёбонї дур аз
њар гуна шаъну шукўњ ва бузургнамої буд ва дар
ривоятњои Исломї баъд аз Паёмбари Ислом ў
дурахшандатарин мусалмон буд ва нависандагони
Исломї аз Умар (р) ба хотири парњезгорї, адолат,
тавозўъ ва виќораш тамљиду тавсиф кардаанд ва ин
вижагињову хубињоеро, ки бояд њар халифае онро доро
бошад, дар ў мушаххас ва намоён кардаанд ва гуфтаанд:
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Умар пироњани кўњна ва шалворе, ки бо тикањои чарм
поргї шуда буд, мепўшид, ў бар њасир (бурё) мехобид ва
аз умури зиндагии дунё чизе барои ў љуз дифоъ аз
шаъоири дин, барпосозии адл ва сарбаландии Ислом ва
таъмини манофиъ муњим набуд1.
СУХАНОНИ НАВИСАНДАИ БУЗУРГИ ИСЛОМЇ
ЌОЗЇ САЙИД АМИР АЛЇ
Инак чанд матлаби баргирифташуда аз китоби
(Мухтасари таърихи Араб),
асари бузургтарин
нависандаи исломї, ба забони англисї, Сайид Амир
Алиро ба хонандагон пешкаш менамоем Ў мегўяд: Агар
ба баррасии њолати сиёсии муслимин дар даврони
хулафои рошидин бипардозем ончи дар муќобили
чашмњоямон муљассам мешавад, як њукумати мардумї
аст, ки раиси он халифаест, ки мардум ўро интихоб
кардаанд, ки ин халифа дорои ихтиёроти мањдуд
мебошад. Фармонравоии хусусии раиси њукумат дар
мењвари умури идорї мањдуд буда, ќонун барои њама як
хел буд ва дар муќобили ќонун сарватманд, фаќир, раис,
кишоварз ва коргар њама яксон буданд2.
Вай изофа мекунад: «Хулофаи рошидин бо
сахтгирии зиёд ва эњтиёти фаровон худашонро барои
манофиъи умумии муслимин ваќф карда буданд ва онњо
дар нињояти содагї зиндагї ба сар мебурданд тавре, ки
дар ин маврид комилан аз Паёмбар (с) таќлид
менамуданд, онњо ба василаи кирдори нек ва рафтори
хуб бар дилњои мардум њукумат мекарданд ва аз шаъну
шукўњ ва ташрифоти зоњирї бисёр дур буданд»2.
Ал-араб торихи муљаз. Доктур Филип Њиттї, Дору-л-улум ли-лмалойин, Байрут 1946, сањ 72-73.
2
The spirit of Islam .op. cit. P. 280
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Дар мавриди шайхайн – халифаи аввал Абубакр ва
халифаи дуввум Умар ибни Хаттоб (р) – Сайид Амир
Алї ба зуњду беалоќагии онњо ба фиребандагињои дунё
ва ороста будани онон ба миёнаравї ва ба корњои
бузурге ки анљом доданд ки хайри фаровонеро барои
муслимин ба армуѓон овард, бо фарохдилї ба ќалам ва
баёни тавоно эътироф кардааст: Дар мавриди Абубакр
мегўяд: Раёсату сардории ќабилањои Арабњо меросї
набуд, ки пас аз падараш ба ирс бибарад балки сардорї
ва раёсати ќабила вобаста ба интихоб буд ва онњо ба
асли интихоб пойбанд буданду ба он амал мекарданд ва
тамоми афроди ќабила барои интихоби раиси ќабила
њаќи сухан ва раъй доштанд ва интихоб дар миёни
бозмондагони марди вафоткарда бар асоси синну сол ва
шахсият анљом мешуд. Ва мусалмонон дар интихоби
љонишини Паёмбар (с) ба ин ќонун ва суннати ќадимї
пойбанд буданд ва њассос будани ин марњала иљоза
намедод, ки дар интихоби халифа таъхир шавад, бинобар
ин бидуни њељ таъхире Абубакр (р) бо таваљљўњ ба синну
солаш ва љойгоњи волое, ки дар Макка аз он бурхурдор
буд ва миёни Аъроб муњим буд ба унвони љонишини
Паёмбар (с) интихоб шуд. Абубакр (р) бо донишмандї ва
эътидол соњиби имтиёзи вижае буд, Алї ва ањли байти
Паёмбар (с) бо ихлоси обову аљдодї ва вафодорї ва
муњаббате, ки ба Ислом доштанд, интихоби Абўбакрро
ба унвони халифаи Паёмбар пазируфтанд. Ва дар
мавриди Умар (р) мегўяд: даврони кўтоњи хилофати
Абубакр (р) дар талош барои барќарор кардани суботу
оромї дар миёни ќабилањои биёбонї ба поён расид. Ва
ўро фурсате барои мураттаб кардани умури иёлотњои
Исломї нарасид. Аммо Умар ибни Хаттоб (р) ба њаќ
марди бузург буд. Ў ваќте бар маснади хилофат нишаст
талошњои фаровон ва пай дар пай барои хушбахтии
миллатњое, ки шањрњояшон фатњ шуда буд, анљом дод.
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Талошњое ки имтиёзи махсуси нахустин давлатњои
Исломї аст. Дар љои дигар дар мавриди њазрати Умар (р)
мегўяд: Хилофати Умар барои Ислом бисёр арзишманд
ва сарвати бузурге барои он ба шумор мерафт. Умар аз
ноњияи ахлоќї дорои табиъату сиришти муназзам ва
ќавї буд, аммо дар мавриди адолат бисёр сахтгир ва
њассос буд ва аз ќуввати амал ва пухтакории волое
бархурдор буд.
Даргузашти Умар (р) фољиаи камаршикану бузург
барои Ислом буд, ў сахтгир, аммо одил ва дурандеш буд.
Ва аз табиъат ва сирати Арабњо огоњии зиёде дошт ва ў
шоистатарин мард барои роњбарии миллате буд, ки ба
зиндагии бебандуборї одат карда буданд. Ў бо ќудрате
ки барои љазодињии муљримон ва мунњарифон аз он
бархурдор буд, тавонист бар гароишњои табиъие, ки
ќабилањои кўчнишин ва афроди он ки вањшигуна зиндагї
мекарданд чира шавад ва онњоро дар замоне, ки бо
асбоби хушгузаронї дар шањрњои пешрафта ва васоили
рафоњу сарват дар кишварњои фатњшуда бо он мувољењ
буданд, аз нобасомонии ахлоќї наљот дод. Камтарин
фард аз афроди раъияту миллати ў ба вай дастрасї
доштанд, ў дар шабњо барои љустуљўи ањволи мардум
бидуни нигањбон ва пулис ба гашту гузор мепардохт.
Оре, бузургтарин халифа (њоким) дар даврони худаш ин
гуна зиндагї мекард.

ГУВОЊИИ СЕР ВИЛЙЯМ МЕЙУР
Мо ин шањодатњо ва гуфтањоро бо матолиби
баргирифташуда аз муаррихи ѓарбї сер Вилйям Мейур,
ки ба кинаварзї ва љафо нисбат ба Ислом ва Паёмбар (р)
маъруф аст, то љое, ки Сайидањмадхон, парчамдори
таълими ѓарбї дар Њинд маљбур шуд ба китоби Вилйям
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Мейур (Њаёти Муњаммад) раде бинависад, ба поён
мебарем. Сер Вилйям Мейур дар китобаш «Ваќоъеу-лхилофату-л-увло» мегўяд: Умар (р) бузургтарин мард
баъд аз Паёмбар (с) дар сарзамини исломї буд, аз љумлаи
натиљањои њушёрї ва пойдориаш ин буд, ки дар аснои ин
дањ сол тамоми манотиќи Шом, Форс ва Миср тањти
њукм ва нуфузи исломї даромад ва аз он рўз то кунун ин
манотиќ љузъи кишварњои Исломї њастанд.
Аммо бо вуљуди ин ки ў фармонравои сарзамини
бузург буд, фармонравоии чунин салтанати бузург њељ
гоњ фаросат, матонат ва нигоњи одилонаи ўро дар умуру
ќазияњо тањти таъсир ќарор надод. Ў худашро ба
лаќабњои бузург мулаќќаб намекард, ба љуз лаќаби оддї
ва содда, ки бо он хонда мешуд ва он лаќаб (Раиси Араб)
буд. Мардум даста-даста аз вилоятњои дурдаст
меомаданд ва дар сањни Масљиди Набавї ва гўшањояш аз
Умар (р) њоким ва халифа мепурсиданд, ки куљост? Дар
сурате, ки амир алмўъминин дар масљид ва бо либосњои
оддї худаш пеширўи онњо нишаста буд. Ва дар мавриди
халифа, Абубакр (р) мегўяд: Маљлиси Абубакр ба њамон
соддагї ва даврони Муњаммад (с) буд, хидматгузор ва
нигоњбон надошт ва дар маљлис нишонањое, ки ба
шукўњу дабдабаи њукумат ва хилофат ишора кунад ёфт
намешуд, ў одат бар ин дошт, ки талошњои фаровоне дар
умури хилофат анљом медод. Њаводиси зиёде аст, ки ба
таъаммуќу дурандешии ў дар љузъиёти умур далолат
менамояд. Шабњо ба гашту гузор мепардохт, то аз
њолати ситамдидагон ва ниёзмандон бохабар шавад. Ў
дар таъйини масъулон ва фармондорони бузург,
бузургтар аз ин буд, ки аз тарафдорї ва бар асоси
ангезаи интиќомљўї амал намояд ва дар њама амал кард
ва фармонњояш бо тадбириаш намоён мешавад1.
Усмон ибни Аффон (р). Таърихи мустанаду
мўътабар шањодат медињад, ки зиндагии Усмон ибни
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Аффон содда будааст. Ў ба мардум ѓизои шоњона медод
ва ба хонааш меомад ва бо сирко ва рўѓани зайтун ѓизо
мехўрд. Њамвора рўзадор буд ва бо вуљуди ин ки
хидматгузор дошт, корњояшро худаш анљом медод. Ибни
Саъд аз Абдуллоњи Румї ривоят мекунад ва мегўяд:
Усмон шаб оби вузўро худаш тањия мекард ва вузў
мегирифт. Ба ў гуфта шуд, ки агар яке аз хидматгоронро
дастур медодї, оби вузўро барои ту тањия менамуд, гуфт:
Онњо дар шаб истироњат мекунанд:1 Ў ба ѓуломаш гуфт:
Ман боре гўши туро кашидаам, биё, аз ман ќасос бигир,
ѓулом гўши ўро гирифт. Усмон (р) гуфт: Хуб онро бикаш,
то дар дунё аз ман ќасос гирифта бошї, на дар охират.2
Ва аз Абдулмалик ибни Шаддод ривоят аст, ки
гуфт: Рўзи љумъа Усмон (р)-ро бар болои минбар дидам,
ки як либоси Адании дурушт пўшида буд, ки ќиматаш
чањор ё панљ дирњам буд. Ва аз Њасани Басрї ривоят
шудааст, ки гуфт: «Усмон (р) ибни Аффонро дидам, ки ба
њангоми зуњр дар масљид мехобид ва ў он рўз халифа буд
ва ваќте баланд мешуд, асари бурё бар чењрањояш намоён
буд, мегўяд: Гуфта мешуд ин аст амиралмўъминин, ин аст
амирулмўъминин»3. Вай дар њоле ки бар болои минбар
буд аз он љо ки ба умури муслимин таваљљўњ дошт, аз
ахбор ва нархњо мепурсид. Аз Мўсо ибни Талња ривоят
аст, ки гуфт: Усмон ибни Аффон (р), ки рўзи љумъа берун
меомад дар њоле ки ду порчаи рангин пўшида буд ва бар
минбар менишаст ва ў сухан мегуфт ва мардумро аз
нархњо, ахбор ва корњояшон мепурсид. Бузургтарин
нишонаи фидокориаш ин буд, ки душманонаш аз Миср
омада, бар ў њамла карданд, розї нашуд, бо вуљуди ин ки
василањои фаровоне барои дифоъ аз худаш дошт, аммо ў
намеписандид, ки бо мусалмон биљангад ва хунашро
Табаќоти ибни Саъд -3\60
Ар-Риёзу-н-назира фи фазоили-л-ъашара, Муњибби Табарї.
3 Њиляту-л- авлиё аз Абу Нуъайм 1\60.
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бирезад ва ў дар њоле, ки Ќуръон тиловат мекард ба
шањодат расид. Ва низ ў написандид, ки аз хилофат, ки
амонати мусалмонон ба дўши ў буд, даст бикашад. Ва ў
дар партави ањодис ва рањнамудњои набавї натиљаи
дастбардорї аз хилофатро медонист.
Амир Алї мегўяд: «Ва аз бузургтарин хусусиятњояш
парњезгорї ва таќвояш буд». Вилйям Мейур мегўяд: «Ў
мењрубон буд ва агар дар даврони амният хилофатро ба
даст мегирифт бисёр мавриди писанд ва ќадрдонии
мардум ќарор мегирифт». Влию Дилавидо дар Доиратул-маъорифи исломї ки (Велњесен) ва њамчунин Китонї
бо тафсили бештар мегўяд: Усмон сиёсати Умар (р)-ро
иљро кард ва хубињое дар он дохил кард.
Дар даврони хилофати Усмон (р) ки дувоздањ сол
идома ёфт дар аснои он футуњоти бузурге бо суръати
аљибе ки дар таърих камназир буданд ба даст омад ва
доираи кишвари Исломї дар ин давра вусъати ќобил
мулоњазае ёфт, то ин ки њудуди ин ќаламрав аз Синд то
Андалус расид ва нерўњои Исломї дар ин даврон
монурњои дарёї анљом доданд ва дар љангњои бузург аз
разми дарёї истифода карданд ва љазирањои Ќибрис ва
Рудис фатњ шуданд ва навгони дарёии бузурге омода
карданд, бо ин ки ќабл аз он њатто як киштї
надоштанд!!!
Лашкари Ислом дар соли 32.њ ба тангнои
Ќустантания (Басфур) расид ва дар соли 25 њ. вориди
Тароблуси ѓарбї (Либия) шуданд ва баъд аз ду сол
Тунис, Алљазоир ва Маѓриби дур фатњ шуданд. Ва дар
њамин сол, Абдуллоњ ибни Нофиъ баъд аз убури дарё,
Андалусро фатњ намуд, то ин ки лашкарњои исломї ба
Тифлис ва соњили дарёи Сиёњ расид ва дар соли 30 њ. ба
сарзамини Хуросон ва Табаристон ворид шуданд ва
Гургон, Хуросон ва Табаристон фатњ шуд. Ва Абдуллоњ
ибни Омир пеш рафт ва Сувот, Кобул ва Сиљистон
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(Систон) ва Нишопурро фатњ кард ва манотиќи атрофи
он дар баробари хилофати Ислом сари таслим фуруд
овард, то ин ки Тахористон ва Кирмон фатњ шуд ва
ќаламрави Исломї то дарёи Хазар (Қазвин) ва кўњи
(Ќоф) густариш ёфт. Дар даврони Усмон (р) мусалмонон
ба сўи Њинд рафтанд ва ба манотиќи соњили иёлоти
Гуљроти Њинд расиданд.1 Ва бузургтарин шоњкории
Усмон (р) ин буд, ки тамоми љањони исломро бар як
Мусњаф ва як навъ ќироъат иттифоќ кард ва дастур дод,
то аз њамин Ќуръон рўнависї шавад ва дар њамаи
кишварњои Ислом таќсим гардад.2
Алї ибни Абутолиб (р). Он чи ба шахсияти
халифаи чањорум (р) марбут мешавад, касе љуз хавориљ
ба он мухолифат намеварзад ва мо ба тавсифи яке аз
њамроњонаш ба номи Зирор ибни Замра иктифо мекунем.
Ў таъсироти худро аз амиралмўъминин Алї ибни
Абитолиб (р) ба дархости Муъовия (р) баён намуда ва аз
маълумоту мушоњидоти шахсии худ сухан гуфт ва кўшид,
то онро бо калимот ба тасвир бикашаду муљассам
намояд ва бо ин васфи баёнї, мо метавонем андоза
кунем, ки ин љамоъати мўъмин ва пок њатто дар њолати
њукумат ва хилофат чи ќадар парњезгор будаанд. Воқиан
онҳо аз мадрасаи Паёмбар фориѓу-т-тањсил шуданд ва
шогирдони имон ва Ќуръон буданд. Зирор ибни Замра
мегўяд:
Дар натиљаи ин футуњоти бузург ва густурда Ислом то њадди зиёде
мунташир шуд ва миллатњо ва кишварњо ба таври комил дар дини
Худо даромаданд, ки дар партави шањодатњои таърихї ба роњатї
метавонем онро андоза намоем.
2 Мардоне, аз ањли Кўфа ба Алї (р) шикоят карданд ки халифа пеш
аз ў њама мардумро ба як ќироъати Ќуръон љамъ намудааст. Алї (р)
хашмгин ва дар посухи онњо гуфт: Сокит бошед! Усмон (р) ин корро
бо раъйи бузургони асњоб анљом дод ва агар ман дар он ваќт ба љои
ў мебудам, њамон корро, ки Усмон (р) карда буд, анљом медодам.
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Алї аз дунё ва шукуфоии он вањшат дошт ва ба шаб
ва торикии он унс мегирифт. Ашк аз чашмонаш сарозер
буд, то муддати зиёде њамвора ба фикр фуруд мерафт,
дастњояшро бармегардонд ва худашро хитоб мекард,
либоси дурушт мепўшид ва ѓизои сода ва маъмулиро
дўст медошт, ў монанди фарди маъмулї буд ва бо мо
фарќе надошт. Њар ваќт ўро суол мекардем ба мо љавоб
медод ва чун ўро фаро мехондем меомад ва чун ба назди
ў меомадем, аввал ў салом мекард. Аммо бо вуљуди ин ки
ў худашро ба мо наздик мекард ва мо ба ў наздик будем
аз њайбату виќоре, ки дошт, наметавонистем гуфтугўро
бо ў оѓоз кунем. Њар гоњ лаб ба сухан мезад, гўё
марворидњое дар ришта медурахшиданд. Ањли динро
таъзим мекард ва бенавоёнро дўст медошт, ќудратманд
барои кори ноњаќ ба ў умед надошт ва нотавон аз
адолаташ ноумед набуд ва Худоро гувоњ мегирам, ўро
дар баъзе њолатњо, ки шаб соя афканда буд ва ситорагон
осмонро пур карда буданд, дидам ў дар мењробаш истода
ва ришашро гирифта буд ва чун моргазида ба худ
мепечид ва чун ѓамзада гиря мекард ва гўё садояшро
мешунавам, ки мегуфт:
Эй дунё! Эй дунё! Оё бо ман мувољењ шудаї ва ба
ман чашм дўхтаї? Ноумед бош! Ва каси дигарро фиреб
бидењ, ман туро барои њамеша рањо кардаам ва ба сўят
боз нахоњам гашт, умрат кўтоњ ва зиндагиат ољиз ва
хатарат бузург аст. Оњ, тўшаи сафар чї ќадар кам аст ва
сафар чи ќадар дароз ва роњ чї ќадар вањшатнок аст.1
ЗИНДАГЇ ЗОЊИДОНАИ ХУЛАФО
ВА ЉОНИШИН НАКАРДАНИ ОНЊО КАСЕ
АЗ ХОНАВОДААШОНРО
1

Сифату-с-сафва-и Ибни Љавзї, саҳ, 122
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Он чи беш аз њама ихлоси ин хулафои чањоргона ва
иртиботашонро бо Худо ва азамати онњо ва
хосгардидани онњо ба ин вижагињои махсуси ишон
далолат менамояд ин аст, ки онњо нахостанд аз ин
сарвати бузург ва ганљњое, ки андухтаи ќарнњо буд ва чун
сели хурўшон дар рўзгорашон аз Рум ва Форс ба сўи
онњо сарозер буд истифода кунанд ва бо вуљуди ин онон
дар рифоњу осоиш зиндагї накарданд. Гузашта аз ин
онњо ба хушгузаронї ва айшу ишрат напардохта, балки
гом ба гом аз Паёмбар (с) пайравї карданд ва зиндагии
зоњидона ва аз худ гузаштагиро бар њар рифоњу осоиш
тарљењ доданд, балки воќиъият ин аст, ки онњо ќабл аз ба
даст гирифтани њукумат ва хилофат осоиштару роњаттар
буданд.
Геббун мегўяд: Абубакр ва Умар (р) дар њолатњои
нобасомон ва ошуфта, ки љанг алайњи Паёмбар (с)
танураш доѓ буд, тарбият ёфтанд, мужда дода шудани
онњо ба бињишт ононро аз њамаи лазатњо ва хатарњо
бениёз карда буд. Аммо онњо зимоми фармонравоиро
хеле зуд ба даст гирифтанд ва дин, адолат дар назари
онњо аз њукумат муњимтар буд ва ба зиндагии содаашон
одат карда буданд ва барои подшоњони дунё ки шукўњу
шавкат шиору нишони онњо буд мояи даҳшат ва, ибрат
гарданд. Ва њељ яке аз онон фарзандаш ё наздиктарин
фарди хонаводаашро љонишини худ ќарор надод, бо ин
ки ќудрату тавони ин корро доштанд, балки баръакс
онњо фарзандон ва хешовандони худро тавсия намуданд,
ки аз хилофат дурї гузинанд. Њамчунин мусалмононро
васият намуданд, ки њаргиз онњоро барои маќоми
хилофат интихоб накунанд. Ин чизе аст ки ба таваљљўњ
ба сиришт ва ангезањои инсонї ва суннатњои њокимон ва
њукуматњое, ки ќарнњо балки њазорон сол идома меёфт,
фаќат ба як натиља метавон истидлол намуд ва он ин ки
ишон сар то по ихлос ва робитаи мањкам бо Худо
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доштанд ва аз њар навъ ѓаразу њадафи зоњир ва ботин дур
буданд. Онњо масъулияти хилофатро ба ўњда гирифта
буданд, танњо барои талаби ризои Худо ва нашру
њимояти дини илоњї ва бастани дарњои фитна ва хатарњо.
Ва агар –он тавр ки бархе мактабњои фикрї гумон
мебаранд – дуруст бошад, ки ин халифањо ба хотири
манофиъи моддї ва барои ин ки ба ањдофи шахсии худ
даст ёбанд ва маќому мансаб пайдо кунанд, хилофатро
ба ўњда гирифтанд, пас аз даст додани охират ва худро
дар маърази хашми Худо ќарор додан бидуни ин ки аз
дунё истифодае бибаранд, маъние надорад ва ин гуноњи
мањзест, ки лаззате надорад ва њељ оќиле инро ќабул
намекунад, чун ин монанди зарбулмасалест, ки мегўяд
(кўњ кандан ва коњ баровардан).
Зуњд ва фидокории њазрати Абубакр (р). Дар
ин маврид бо овардани як мисол аз сираи њазрати
Абубакри Сиддиќ (р) ва баёни як воќеъа аз зиндагии
њазрати Умар (р) иктифо мекунем, ки баъд аз ин њар
фарде, ки таассуб бар аќл ва замираш ѓолиб нашудааст
худаш мунсифона ќазоват намояд. Муаррихи даврони
хилофати Абубакр (р) мегўяд: «Гуфта шуд, ки боре
њамсари Абубакр ширинї хост, Абубакр гуфт: Чизе
надорем, ки ширинї бихарем. Њамсараш гуфт аз
махориљи рўзмарра то чанд рўз пасандоз мекунам ва
њалвову ширинї мехўрем. Гуфт: бикун, њамсараш рўзона
љамъ кард ва дар чанд рўз пули андаке љамъ шуд ва
занаш пулњоро ба ў дод, то ширинї бихарад. Абубакр он
пулњоро гирифта, ба байтулмол бозгардонд ва гуфт: Ин
аз махориљи мо изофа аст ва ба андозаи он аз махориљ
кам кард ва аз дороии худ њамон микдорро ба љуброн
ончи то кунун зиёдатї бар махориљ сарф намуда ба
байтулмол дод.1 Ва аз Њасан ибни Алї ибни Абитолиб
(р) ривоят аст, ки гуфт: Ваќте Абубакр (р) дар остонаи
марг ќарор гирифт, гуфт: Эй Оиша, шутуре, ки мо аз он
1

Таърихи «Ал-комил»-и Ибни Асир 2\423. Дору-с- содир, Байрут.
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шир менўшидем ва косае, ки дар он ѓизо мехўрдем ва
чодаре, ки мепўшидем, мо аз инњо истифода мекардем, ки
корњои муслиминро ба унвон халифа анљом медодем.
Бинобар ин ҳар гоҳ мурдам он ашёро ба Умар (с)
бозгардонд пас ваќте Абубакр (р) вафот кард, Оиша
чизњои мазкурро барои Умар (р) фиристод. Умар (р)
гуфт: Рањмати Худо бар ту бод эй Абубакр, корро барои
касе ки баъд аз ту омада, мушкил намудаї.1»
Ва дар ривояте аз Оиша (р) омадааст, ки мегўяд:
Ваќте Абубакр (р) дар бистари бемории марг афтод,
гуфт: нигоњ кунед аз ваќте ки њукуматро ба даст
гирифтаам чи чизњое дар дорои ман афзун шудаанд ва
онро ба назди халифаи баъд аз ман бифиристед, ман дар
он ваќт истифода аз онро њалол медонистам2. Ва дар
ривояти дигар омада, ки ваќте маргаш фаро расид гуфт:
Фалон замини маро, ки дар фалон љост дар ивази моле
ки дар даврони хилофати худам аз байтулмол
мегирифтам ба байтулмол бидињед. Ва дар ривояте
омадааст, ки гуфт: Њашт њазор дињрам аз моли маро ба
байтулмол бидињед, зеро дар айёми хилофат њашт њазор
дирњам аз байтулмол ба ман дода шудааст. Ва њангоме ки
љон медод, ба Оиша (р) гуфт: Ваќте ман мурдам
либосњоямро бишў ва маро дар он кафан кунед. Оиша
гуфт: Худованд кафанњои бењтаре додаст, туро дар
порчаи нав кафан мекунем. Гуфт: Фарди зинда бештар
ниёз ба либоси нав дорад, ки худашро њифозат менамояд
ва баданашро мепўшонад ва мурда аз њам мепошад ва
хушк мешавад.3

ГАШТУ ГУЗОРИ РАСМИИ ЊАЗРАТИ УМАР (Р)

«Таърихи хулафо»-и Суютї, саҳ 78.
Нигоњ кунед. Табаќоти кубро-и Ибни Саъд 3\192.
3 Низ маъхази собиќ.
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ВА САФАРАШ БА ШОМ
Ва акнун намунае аз зуњди Умар ва содазистии ўро
таќдим мекунем, шояд хонандагон аз гузориши дидорњо
ва сафарњои расмии бисёре аз подшоњон ва раисони
давлат иттилоъ доранд. Аммо ба ташрифот ва шукўњи
сафарњое, ки бузургтарин њоким ва халифаи ќарни
њафтуми мелодї анљом медод бингаред. Ў Умар ибни
Хаттоб (р аст. Дар соли 16-и њиљрї ба муносибати фатњи
Байтулмуќаддас ба Шом сафар кард ва таърихнигор ин
сафари аљоибро њикоят менамояд ва бо ќалами шевояш
онро ба тасвир мекашад. Шояд хонандаи гиромї ба
тафсилоти сафаре, ки Умар (р) ба Шом намуд, огоњ
бошад. Ин сафар нисбат ба душмани нерўманде, ки
мунтазир аст, то халифаи Исломро ки тарсро дар дили
мардум афканда буд бубинад бисёр муњим буд. Вале
халифа дар ин сафар њатто хаймаи маъмулие ба њамроњ
надошт, гузашта аз ин навкару чокар ва дабдабаву
шукўње низ надошт. Њамчунин њайате аз масъулини
олирутба ва афсарон њамроњи худ надошт, балки ў бар як
аспи маъмулї савор буд ва мардоне аз муњољирин ва
ансор њамроњи ў буданд. Вале хабари њаракат ва сафари
њазрати Умар (р) ба тарафи Шом мардумро ларза бар
андом карда, тарс саропои онњоро фаро гирифта буд, то
муддате дар Љобия иќомат намуд ва ањдномаро дар инљо
навишт ва сипас ба сўи Байтулмуќаддас њаракат кард.
Аспе, ки ў бар он савор буд, сумњояш фарсуда шуда буд
ва кунд роњ мерафт. Мардум як асби туркї барояш
оварданд, Умар (р) бар он савор шуд асп шурўъ ба юрѓа
рафтан кард, Умар аз асп поин омад ва бар чењрааш зад
ва гуфт: Худованд касеро, ки ин рафторро ба ту
омўхтааст наёмурзад, ин такаббур ва ѓурур аст. Сипас
баъд аз он бар аспи туркї савор нашуд ва бо пои пиёда
њаракат кард, ваќте ба наздики Байтулмуќаддас расид
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Абуубайда ва фармондењони лашкар ба истиќболаш
омаданд. Пироњани Умар карбосї буд, ки чиркин шуда
буд ва баѓали он пора шуда буд дар њоле, ки ў халифаи
муслимин буд. Мардум ба ин фикр афтоданд, ки агар
масењиён ўро бо ин вазъият бубинанд арзиши зиёд ба ў
ќоил нахоњанд шуд, пас ба ў гуфтанд: Агар либоси ѓайр
аз ин мепўшидї ва бар аспи туркї савор мешудї, дар
назари Румињо муњимтар љилва менамудї, фармуд: Мо
ќавме њастем, ки Худованд моро ба Ислом иззат додааст
ва мо ба љои Худо чизи дигарро намељўем.1
Ибни Касир ин сафарро чунин ривоят кардааст, ў
мегўяд: Умар ибни Хаттоб аз роњи Илё ба Љобия омад ў
ба шутуре савор буд ва кулоњ ва имома ба сар надошт.
Сари тос ва бемўяш дар баробари офтоб барќ мезад,
поњояш бидуни рикоб такон мехўрданд, порчаи
анбиљонии аз пашмро рўи њайвон андохта ва бар он
савор буд ва ваќте поин меомад њамин порча зерандозаш
буд. Буѓчааш дастмол ё чарме буд, ки аз лифи хурмо пур
шуда буд ва ин буѓчааш буд, ваќте савор мешуд ва ваќте
поин меомад, аз он ба унвони болиш истифода мекард.
Пироњане аз карбос дошт, ки чиркин ва пора шуда буд.
Гуфт: раиси ин ќавмро бароям биёваред, онњо Љулумисро
ба назди ў фаро хонданд, гуфт: Пироњани маро бишўед
ва онро бидўзед ва ба ман порча ё пироњане амонат
бидињед, то бипўшам. Пироњан аз љинси катон барои ў
оварданд, ў гуфт: ин чист? Гуфтанд: порчаи катон аст,
фармуд катон чист? Онњо ўро аз катон огоњ карданд.
Пироҳани худашро берун кашид ва онро шуставу
пайванд карданд ва ба наздаш оварданд, он ваќт
пироњани онњоро бароварду пироњани худашро пўшид,
Љулумус ба ў гуфт: Ту подшоњи арабњо њастї ва ин
сарзаминест, ки савор шудан бар шутур дар он муносиб
Алфоруќ лилъаллома Шиблии Нўъмонї 1\142 -145, чопи
Матбаъатулмаъорифи Аъзамгарҳ, 1956-и милодї.
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нест, пас агар либосе ѓайр аз ин либоси худ мепўшидї ва
бар аспи туркї савор мешудї, дар назари Румињо
бузургтар ва муњимтар љилва менамудї, фармуд: мо
миллате њастем, ки Худованд ба василаи Ислом ба мо
иззат додааст, пас ба љои Худованд чизи дигарро
намељўем. Асби туркї оварданд, ў чодарашро бар он
андохт ва бидуни зин ва хўрљин бар он савор шуд,
ногањон фармуд: Сабр кунед, сабр кунед, пеш аз ин
надида будам, ки мардум бар шайтон савор мешаванд ва
савор шудан бар асбро напазируфт ва шутурашро њозир
карданд ва ў бар шутури худ савор шуд.1
Ва инак бахши дигар аз сафари дуввуми ўро ба
Шом дар соли 18-њиљрї сурат гирифта буд зикр мекунем.
Табарї онро чунин ривоят кардааст: Умар (р) аз роњи
Илё (бар соњили дарёи Сурх) ба ќасди Шом њаракат
намуд ва Алї (р)-ро ба унвони љонишини худ дар
Мадина гузошт. Асњоб разияллоњу анњум ўро дар ин
сафар њамроњї мекарданд. Вакте ба Илё наздик шуд,
роњашро каљ кард, ѓуломаш ба дунболи ў рафт. Пас поин
омаду ќазои њољат намуд, сипас баргашт ва бар шутури
ѓуломаш савор шуд. Бар љињози шутураш пўстине буд, ки
чаппа гузошта шуда буд ва ў шутурашро ба ѓуломаш дод.
Ваќте нахустин гурўњи мардум ўро диданд, гуфтанд:
Амиралмуъминин куљост? Гуфт рўбарўи шумо – яъне
худаш мебошад – мардум ба пеш рафтанд ва аз ў
гузаштанд, то ки ў ба Илё расид аз саворї поин омад. Ба
мардум гуфта шуд: Амиралмўъминин вориди Илё шуда
ва дар он иќомат кардааст. Пас мардум ба сўи ў
баргаштанд.2
ЊАМКОРИИ АЛЇ (Р) БО ХУЛАФОИ СЕГОНА
1
2

Бидоя ва-н-нињоя 7\59-60.
Табарї – 4\203-204.
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Алї (р) бо хулафои сегона, ба вижа бо шайхайн
(Абубакр ва Умар) њамкорї мекард. Оре Алї дар
душвортарин мавќеъият раъйи дурустро ба онњо
пешнињод мекард, ва онон ба дониши фаровон, фањми
даќиќ ва назари дурусти ў эътироф карда, ўро мавриди
ситоиш ќарор доданд. Таъсироте, ки Алї (р) ба сабаби
вафоти Абубакр ва шањодати Умар (р) изњор намуд, ба
ин далолат менамояд, ки робитаи самимона ва
мухлисонае бо онњо доштааст ва метавонем ба ду хутбае,
ки ў ба муносибати ин ду воќеа баён намудааст, дар
китобњои таърих ба мурољиъа кунем ки услуби шево ва
вижагињои баёниву адабї ва балоѓатї дар он ба таври
равшан маълум мешавад ва инљо ба хотири ин ки сухан
дароз нашавад он хутбањоро наќл намекунем.1
Амир Алї менависад: «Алї ибни Абитолиб ва
аъзои хонаводаи Паёмбар (с) баъд аз вафоти Паёмбар
содиќона ва бо дили боз бар хилофати Абубакр (р)
тавофуќ намуданд»1.
Аммо Вилйям Мейур бо вуљуди ин ки аз вуљуди
сўъи тафоњум миёни Абубакр ва Алї дар мавриди тарака
ва мероси шахсии Паёмбар (с) сухан гуфтааст, аммо боз
њам бо таъкиди тамом баён дошта ки Алї ба дидори
Абубакр мерафт ва назди ў њозир мешуд. Њамон тавр ки
пеши дигар асњоб мерафт ва масъулияти ќазовати кулро
анљом медод. Ва низ Вилйям Мейур эътироф кардааст,
ки умуман Алї номањои Абубакрро љавоб медод2.
Њамчунин устод Аскари Љаъфарї дар тарљумаи инглисии
китоби Нањљул-балоѓа, ки Љамъияти љањонии шиъа,,
онро нашр ва пахш намуда, гуфтааст, ки Умар (р) аз Алї
машварат мегирифт ва назарњояшро мепазируфт ва
њангоме ки Умар аз ў дар мавриди љанг алайњи
Мурољиъа кунед, Риёзун - назира фи фазоили ал-ъашара,
Муњибуддини Табарї (694 њ).
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императури Рум назар ва машварат хост, Алї (р) чунин
машварат дод, ки Умар он љо бимонад ва фармондењу
афсари моњири дигареро барои фармондењии лашкар
бифиристад ва низ дар љанги сарнавиштсоз алайњи
нерўњои Форс, Алї бо ширкати Умар мухолифат кард ва
ўро аз њузур дар майдони набард боздошт. Ва барои ин
рољеъ ба ин бахши муњим таъйиду тасдиќ биёбем,
метавонем ба Нањљу-л-балоѓа, хутбањои шумораи 137149-и Алї (р) мурољиъа кунем2.
Ваќте мардум Усмонро муњосира карданд ва аз
расидани об ба ў љилавгирї ба амал оварданд, Усмон (р)
аз баландие рў ба мардум кард ва гуфт: Оё Алї дар миёни
шумо њаст? Гуфтанд: На, гуфт: Оё Саъд дар миёни шумо
њаст? Гуфтанд: На, пас сокит шуд, сипас фармуд ки оё касе
нест, ки Алиро хабар кунад, то ба мо об дињад? Ин сухан
ба Алї (с) расид ва Алї се машк пур аз об барои ў
фиристод наздик буд, ки онњо ба Усмон (с) нарасад ва
шуморе аз ѓуломони бани Њошим бани Умая захмї
шуданд, то ин ки об ба Усмон расид. Ба Алї (р) хабар
доданд ки мехоњанд Усмон (р)-ро ба ќатл бирасонанд, ў ба
фарзандонаш Њасан ва Њусайн, гуфт: Шамшерњоятонро
бардоред ва берун равед ва дар канори дарвозаи Усмон
(р) биистед. Касеро нагузоред, ки дасташ ба ў расад.1
Ваќте мардум хонаи Усмонро муњосара карданд,
Алї (р) Њасан ва ѓуломаш Ќанбарро фиристод ва онњоро
дастур дод, то аз даромадани мардум ба хонаи Усмон (р)
љилавгирї намоянд. Шўришиён ба сўи Усмон тир
андохтанд, то ин ки Њасан дами дари Усмон (р) бо хунњо
рангин шуд ва сари Ќанбар, ѓуломи Алї (р) захмї шуд ва
мардум аз он дар, ки Њасан нигањбони он буд,
натавонистанд вориди хонаи Усмон (р) шаванд ва аз

1Н\к

Таърихи хулафо-и Суютї, с. 159-160 ва дигар китобњои торихї.
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пушти хона аз болои девор ворид шуданд ва Усмонро
дар њоле куштанд, ки Ќуръон тиловат мекард.1
ИРТИБОТУ АЛОЌАИ АЊЛИ БАЙТ ВА АСЊОБИ
КИРОМ БО ЯКДИГАР РАЗИЯЛЛОҲУ АНЊУМ
Ќуръони карим асњоби киромро чунин тавсиф
намудааст: (Бар кофирон сарсахт ва бо якдигар
мењрубонанд) зиндагї ва равотиби мутабодили онњо ва
рафторњои бародаронашонро бо якдигар, дўстии онњо бо
якдигар ва бузургдошту риъоя кардани њамдигар ва адои
њуќуќи якдигар, њамаи инњоро ояи мазкур таъйид
мекунад. Амир Алї рост гуфтааст, онљо ки мегўяд:
Салобати асњоб дар худи дин бузургтарин далил бар
садоќати Паёмбар (с) ва ихлос доштани ў дар њадафе, ки
барои он мабъус шуда аст мебошад.2 Ва њар он чи ки бар
хилофи ин шањодати Ќуръонї мардум аз онњо гуфта ё
мегўянд, ба маънои такзиби Ќуръон ва ѓалат ќарор
додани таърих ва бадгумонї ва тардидафканї дар
тарбияти Паёмбар (с) аст ва дар инљо бархе аз воќеъа ва
рухдодњоеро, ки ба онњо марбут аст, наќл мекунем.
Дар ривояти Бухорї аз Уќба ибни Њорис (р)
омадааст ки: «Абубакр (р) намози асрро хонд ва берун
баромада рафт, Њасанро дид, ки бо кўдакон бозї
мекунад. Њазрати Абубакр (р) ўро бар дўши худ гузошт
ва гуфт: Падарам фидояш, бод шабењи Паёмбар (с) аст,
на шабењи Алї ва Алї механдид.3
Њусайн ибни Алї (р) мегўяд: Рўзе Умар ба ман гуфт:
Чаро ту намеойї ва пеши мо наменишинї? Пас аз он,
Н\к Таърихи хулафо-и Суютї. сањ 159-160 ва китобњои дигари торих.
Amirali. The sprit of islam London. 1923 P. 22
3 Сањињи Бухорї, китоби Маноќиб, боби сифати Набї (с) 1\501 чопи
Њинд.
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рўзе ман омадаам ў ва Муъовия танњо буданд ва
фарзанди Умар назди дар мунтазир буд ва, ў иљозаи
даромадан дода нашуда буд. Ман баргаштам, Умар маро
дид, фармуд: Фарзандам пеши ман наёмадї? Гуфтам
омадам ту бо Муъовия ба хилват нишаста будї, Ибни
Умарро дидам ба интизори иљозаи вуруд берун
нишастааст, пас баргаштам. Гуфт: Ту аз Абдуллоњ ибни
Умар барои даромадан сазовортар будї ва метавонистї
ворид шавї, мафоњими имонї ва некињое, ки бар сари
мо фурў омада эњсони Худованд аст ва баъд ба баракати
шумост ва сипас дасти навозиш рўи сари ман гузошт.1
Ва Ибни Саъд аз Љаъфари Содиќ (ъ) ва ў аз
Муњаммади Боќир (ъ) ва ў аз падараш Алї ибни Њусайн
ривоят менамояд, ки гуфт: Боре аз Яман ба назди Умар (р)
либосњои гаронбањое оварда шуд. Ў онњоро миёни мардум
таќсим кард, мардум ин либосњоро пўшиданд ва ба
масљид омаданд. Умар (р) дар миёни ќабр ва минбар
нишаста буд, мардум ба наздаш меомаданд ва ўро салом
мекарданд ва барояш дуъои хайр менамуданд. Њасан ва
Њусайн аз хонаи модарашон Фотима разияллоњу анњо
берун омаданд ва аз он либосњои ќимате бар тани онон
набуд. Умар (р) нохуш ва андўњгин нишаста буд. Сипас
гуфт: ончи ки пўшидаед, маро нороњат кардааст, гуфтанд:
Эй амиралмўъминин, ту ба раъияти худ пўшок додаї ва
хуб кардаї? Гуфт: Ман ба хотири ин нављавонон
нороњатам, ки миёни мардум мегарданд ва
аз ин
пироҳанҳо ба тан накарданд, чунки ин либосњо барояшон
бузург буд ва онњо кучак буданд. Сипас ба фармондори
Яман нома навишт, ки ду пироҳани ќиммате барои Њасан
ва Њусайн бифирист ва зуд ин корро бикун. Фармондори
Яман ду либоси ќиммате фиристод ва Умар онњоро ба
Њасан ва Њусейн пўшонид2.
1
2

Канзу-л-ъуммол 7\105 ал-Исоба 1\133, бо санди сањињ.
Низ маъхази гузашта, сањ 106.
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Аз Абуљаъфар ривоят аст, ки Умар (р) ваќте хост
барои мардум њуќуќу кўмакпулї муќаррар намояд, пас аз
он ки Худованд шањрњоро барояшон фатњ намуд. Аз ин
рў, мардумоне, аз асњоби Паёмбар (с)-ро љамъ намуд,
Абдуррањмон ибни Авф ба ў гуфт: Аз худат шурўъ кун.
Гуфт: Не, савганд ба Худо аз касе шурўъ мекунам, ки ба
Паёмбар (с) наздиктар бошад ва аз бани Њошим, ќабилаи
Паёмбар (р) шурўъ менамоям, пас барои Аббос ва сипас
барои Алї њуќуќ муќаррар кард ва ба ин тартиб барои
панљ ќабила њуќуќ муќаррар намуд, то ки ба ќабилаи бани
Адй дар охир расид. Ба ин тартиб исми афроде аз бани
Њошимро, ки дар љанги Бадр њузур доштаанд, навишт,
сипас афроде аз бани Умая ибни Абдушшамс, ки дар
љанги Бадр ширкат доштаанд номњояшонро навишт ва
сипас њамчунон номи афроди наздиктар ба Паёмбар (с) –
ро навишт ва барояшон бахшишу њадияњоро муќаррар
намуд ва барои имом Њасан ва Њусайн гарчи дар ин гурўњ
набуданд, њуќуќе ба андозаи инњо муќаррар кард ба
хотири нисбат ва маќоме, ки назди Паёмбар доштанд.1
Аллома Шиблии Нуъмонї дар китобаш (Форуќ)
тањти унвони «Риъояти њуќуќ ва одоб миёни ањли байт ва
асњоб» мегўяд: Умар (р) дар умури муњим ќабл аз он ки
бо Алї машварат кунад, њаргиз тасмими ќатъї
намегирифт ва Алї бо нињояти хайрхоњї ва мухлисона ба
ў машварат медод ва Умар (р) талош намуда буд, то
фармондењии лашкарро дар љанги Нањованд ба Алї
биспорад. Аммо Алї мувофиќат накард. Њангоме, ки
Умар ба Байтулмуќаддас сафар кард, Алиро дар хама
корњои хилофат дар Мадина љонишини худ намуд ва дар
нињоят иттифоќу якпорчагии онњо ваќте ки Алї
духтараш Умми Гулсумро, ки духтари Фотима буд, ба
издивољи Умар даровард, намудор шуд ва бар њама
1

Китобу-л-Хирољ-и Абуюсуф, сањ 24-25.
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ошкор гардид.1 Ва ончи пеш аз њама чиз бар равобити
мањкам ва холиси Умар ва Алї далолат менамояд ин аст
ки Алї духтарашро ба издивољи Умар даровард, бо ин ки
синни Умар боло буд ва занњои дигар њам дошт.
Њамчунин Алї се фарзандашро бо номњои хулафои пеш
аз ў (Абубакр, Умар, Усмон) номгузорї кард.2
Ин возињтарин намуна барои эътимод ва муњаббате
аст, ки Алї ва Умар бо якдигар доштанд ва низ
метавонем мисолњои дигаре барои ин иртиботи ќавї
пешкаш кунем, аммо аз он љо ки мехоњем бањсро
мухтасар кунем, ба ончи ки баён намудем, иктифо
мекунем.

ТАСВИРИ ЗЕБО АЗ ДАВРОНИ АСЊОБ
БА ЌАЛАМИ ШОЪИРИ БУЗУРГИ ЊИНД
АЛТОФ ЊУСАЙНИ ЊОЛЇ
Ва бинобар ин вижагињо аввалин љомеъаи исломї,
ки бар асоси њамроњии Паёмбар (с) ва тарбияи имонї ва
таълимоти Ќуръонї устувор буд гулдастаи зебо гардид,
ки њар гул ва њар барги он сабаби зебоии он гулдаста буд
ва ќабилањои мухталиф ва хонаводањои зиёд ва мардоне
аз табаќањои гуногун ба як хонаводаи хушрафтор ва
њамдил табдил шуда буданд ва тарбияи эъљозангези
Паёмбар (с) ва таълимоти љаззоби Ислом онњоро ба
муњаббат ва эътимод гирд оварда буд ва дар ин
Дар мавриди ин издивољ ва далоили он ва муноќишаи торихї,
илмї ва каломї дар ин мавзўъ бањси муњимме дар китоби маъруф
Муњсину-л-мулк ба номи Оёти баййинот 1\127-164 чопи Мирзопур
омадааст.
2 Алабќариёт, Аббос Мањмуди Аќќоди Мисрї, Абќарияту-л-Имом,
сањ 95, чоп Дору-л-футуњ, Ќоњира.
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муносибат љуз ин ки ќитъае аз сурудањои шоъири бузург,
Алтоф Њусайни Њолї аз девони маъруфаш ки ба (Шаш
байти Њолї) машњур аст наќл кунем, чорае намебинем.
Ў дар ин ашъор тасвири гўё ва зебо аз љомеъаи
асњоб (р) нишон додаст. Бо вуљуди ин, ки тасвир аст аз
њаќиќат ва воќеъият сухан мегўяд. Аммо бисёр зебо ва
дилкаш аст, ки баъд аз сираи паёмбарон ва таърихи онњо
дар маљмўъаи бузург ва густурдаи инсоният љойгоњи
воло ва болотар аз њама дорад. Шоири бузургвор дар
ҳоле ки аз даврони хилофати рошид ва аҳволи саҳобагон
ҳарф мезанад чунин мегўяд «Ваќте Худованд ба уммати
Ислом неъмати њаќро арзонї кард ва Паёмбар
масъулияти худро ба бењтарин шакл анљом дод ва
њуљљати Илоњї бар бандагон собит гардид ва Паёмбар аз
љањон рахт барбаст ва ба малакути аъло пайваст, баъд аз
худ уммате ба љо гузошт, ки вориси Ислом шуданд ва
назири ин уммат дар тамоми љањон ёфта намешавад.
Њамаи ин мардум таслими фармони Ислом буданд ва
мусалмононро ёрї мекарданд ба Худо ва Паёмбараш
вафодор буданд, бо ятимон ва бевазанон њамдардї
мекарданд, аз роҳи куфру ботил рўгардон буданд ва дар
роњи њаќ ва виљдон мастона љонњояшонро фидо
мекарданд. Онњо расмњои љоњилиятро мањву нобуд
карданд ва асоси кињонатро дар њам кўбиданд ва дар
баробари фармонњои дин сари ва љонњову молњояшонро
дар роњи Худо саховатмандона фидо намуданд,
худашонро дар баробари њар мусибату балое сипар
ќарор медоданд, зеро ки онњо љуз аз Худованд аз чизе
наметарсиданд. Агар дар миёни худ дар мавриди чизе
ихтилоф мекарданд, манбаъи он љуз ихлос чизи дигар
набуд ва њар гоњ дар мавриди коре дар кашмакаш
мепардохтанд, гўё ин кашмакаш ва задухўрд аз сулњ ва
мусолимат бењтар будааст ва он љуз мављи озодии имонї,
ки тамоми боѓњои љањони башариятро сарсабз ва хуррам
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кард чизи дигар набуд. Онон дар хўрдан ва нўшидан
такаллуф ва исроф намекарданд. Зебої ва худороиро дар
пўшок љустуљў намекарданд ва фармондењу сарбоз дар як
сатњ буданд ва њамчунин сарватманд ва фаќир дар як
њолат ќарор доштанд. Оре, боѓбони бузургвор боѓчае
дуруст карда буд ва дарахтони баробар ва њамгуна дар
он кошта буд. Халифа чўпон ва нигањбони уммат буд чи
тавр ки чупон аз галаи гўсфандон муроќабат мекунад,
байни мусалмон ва зимї фарќ намекарданд ва на онхо ба
вуљуди фарќ миёни барда ва озод бовар доштанд.
Њамчунин робитаи каниз ва бонў чун робитаи хоњарон
ва модарон ва духтарон бо якдигар буд, бештари
талошњои онон бра роњи њаќ мутамаркиз шуда буд ва
фаќат бар асоси њаќ равобиташон мањкам буд ва оташи
хашми онон худ ба худ рўшан намешуд, балки
мањорашон фаќат дар дасти шариъат буд. Бинобар ин
њар куљо ки аз онњо хоста мешуд, ки нармї кунанд, нарм
мешуданд ва њар куљо, ки барои љанг ва мубориза хоста
мешуданд, њаракат мекарданд.
Ва дар љои миёнаравї, миёнаравї мекарданд ва дар
мањали саховат бузургвор ва бахшанда буданд ва ба асли
эътидол дар муњаббат ва душманї пойбанд буданд ва
бидуни ин ки љое таќозои муњаббат намояд, муњаббат
намекарданд ва бидуни иллат мутанаффир намешуданд
ва њар касе ки дар баробари њаќ сари таслим фуруд
меовард, таслими ў мешуданд ва њар кас, ки аз њаќ рў
мегардонд аз ў рўй бар метофтанд».1
ДАЛЕЛИ ПАЗИРОИИ СИРИШТИ ИНСОНЇ
БАРОИ ТАЛОШЊОИ ИСЛОЊ ВА ИФТИХОРИ
БУЗУРГИ ИНСОНИЯТ
1

Мадду-л- Ислом ва љазруњу. сањ 37-38.
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Симои љомиъаи Ислом ва ќомати он ки дар партави
Ќуръон ва суннат ва таърихи мўътабар намуд пайдо
мекунад ва болотар аз ин, он чи аз табиъат ва самтњои ин
љомиъа маълум мешавад танњо мусалмонњоеро ки дар
оѓўши нубувват тарбият ёфтанд ва роњнамудњояшонро
дар мактаби нубувват ва Ќуръон фаро гирифтанд ба
тасвир намекашаду муљассам наменамояд, балки симои
зебо ва шигифтангези мардумони зиёдеро, ки назир
надоштанд, нишон медињад, њатто наметавон теъдоди
андакеро монанди онњо нишон дод бо ин ки ќарнњо,
замон ва макони онњо бо дигар мардум тавофут дорад ва
наметавон гурўњеро нишон дод, ки дар бархе аз дараљаҳо
ва намунабудан бо онон шабењ бошаду назири онњо
бошад.
Ин амр далели возеҳ аст бар салоњияти фитрати
инсонї барои пазируфтани хайр ва тараќии он ва
имконоти васеъ барои покизагї ва баландпарвозии он то
љое, ки зењни инсон тасаввур наметавонад кунад ва низ
бар муваффаќияти талошњои мухлисонае, далолат
мекунад ки мардони муслињ ва ёришуда аз љониби Худо
анљом додаанд ва осори мондагори онњо ба хубї ва ба
таври комил равшану њувайдо мегардад ва љо дорад, ки
башарият ба хотири он ба худаш биболад ва инсон дар
њар аср ба хотири ончи ба фармони Илоњї дар миёни
њамнавъони худ ёфта ифтихор кунад ва ин чизе аст, ки
инсонњоро аз беморињои маъюсї ва эњсоси њаќорат ва
фирор аз љомеъаи инсонї наљот медињад ва њимматњои
онон, ки дар хати дуруст кор мекунанд боло меравад ва
ангезаву ташвиќкунандаи муњаббати холисона ба њамаи
паёмбарон ба вижа ба њазрати хатми мартабат ва имоми
паёмбарон Муњаммад (с) дар вуљуд реша медавонад ва бо
мушоњидаи осор ва натиљањои тарбият ва таълими
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Паёмбар (с), имон доштани ба ѓайб ба имони аз рўи
мушоњида табдил мешавад.
Воқеан шайхулислом Ибни Таймия бисёр дуруст
гуфтааст он љо ки мегўяд: Бењтарин афроди ин уммат
асњоби Паёмбар (с) њастанд, дар уммат њељ маљмуъае
бузургтар аз онњо ки бар њаќ ва њидоят гирд омада бошад
вуљуд надоштааст ва њељ гурўње аз онњо аз ихтилофу
тафриќа дуртар набудааст ва њар костиву кўтоњї ки аз
онњо гуфта мешавад агар бо ончи дар дигарон ёфта
мешавад муќоиса карда шавад бисёр андак ба назар
меояд. Ва агар айбњое, ки дар уммат вуљуд дорад бо
айбњое, ки дар дигар уматњо ёфта мешавад муќоиса
шавад бисёр андаку ночиз аст. Иштибоњи айбгирандагон
ва таъназанони асњоб ин аст, ки лакаи сиёњи кўчаке дар
порчаи сафед таваљљўњи онњоро љалб кардааст ва
сафедии тамомии порчаро намебинанд ва дигар гурўњњо
ѓайр аз асњоб монанди порчаи сиёњ њастанд, ки тамом
сиёњ аст ва фаќат як нуќтаи сафеде дар он ба назар
меояд.1

СИМОИ МУШАВВАЊ ВА ТОРИКЕ, КИ ШИЪА
АЗ ДАВРОНИ НАМУНА ВА НАСЛИ АВВАЛИ
ИСЛОМЇ БА ТАСВИР МЕКАШАД
Аммо комилан баръакси ин, гурўње иддаъо
мекунанд, ки мусалмонанду уммати Паёмбар (с)
1

Минњољу-с-суна, шайху-л- ислом Ибни Таймия, 3\242
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мебошанд, ки онҳо фирќаи имомияи исноъашарї
њастанд. Онњо аз ин љомеъа ва ин аср тасвири баръакс
нишон медињанд, ки њама талошњоеро, ки Паёмбар (с)
дар заминаи тарбия ва рањнамої анљом додааст, пуч ва
ботил меангорад ва чунон нокомие барои ў собит
мекунанд, ки дар дунё шояд њељ муслињ ва муршиди
моњир ва мухлисе, ки аз љониби Худо маъмур набуда ва
аз осмон кўмак нашудааст ва вањй бар ў нозил нашуда ба
он нокомї гирифтор нашудааст. Гурўњи имомия ба
иллати носипосї, љафову хиёнат, њаќпўшї, худпарастї,
дўст доштани љоњ ва љоиз ќарор додану истифода аз њар
навъ талошњо, дасисањо ва тањрифоту тўњматњо ба
хотири ањдофи палидашон чунон симои бенур, сиёњ ва
нописанде нишон медињанд. Ин симои тира ва нописанд
аст, ки на танњо мардумро аз сарнавишти талошњои
исломї ва тарбиятї ноумед мекунад, балки инсонро аз
салоњияти тамоми инсоният ва сарнавишт ва оянда
маъюс мекунад.
Аз дидгоњи шиъаи имомия натиљаи тамоми
талошњои сањмгин, ки Паёмбар (с) дар тайи бисту се сол
ба харљ дод, фаќат се нафар (ва тибќи ривояте чор
нафар) будааст. Ва њамин се ё чањор нафар фаќат баъд
аз вафоти Паёмбар (с) ба Ислом побанд будаанд ва ѓайр
аз инњо дигар асњоб дарњол баъд аз вафоти Паёмбар (с)
робитаашонро бо Ислом ќатъ намудаанд – Алъаёзу
биллоњ ва имомия собит кардаанд, ки сўҳбату њамроњии
Паёмбар (с) ва тарбияти ў дар њадафе, ки мавриди
назараш будааст шикаст хўрда ва ноком шудааст 1.
Агар сухан гуфтан аз њидоятњо ва таассуроти афроди уммат, ки ба
фазли тарбияи Паёмбар (с) ба он љойгоњ расидаанд дар канори
таъсири инќилобангезе, ки сўҳбату њамроњии Паёмбар (с) ва
тарбияти ў ба вуљуд овард, навъи беадабї ва љасорат набуд, мо аз
зиндагии муслињони бузургвор ва роњнамоёни роњ дар тайи асрњои
мухталиф сухан мегуфтем ки сухан гуфтан аз онњо далолат аз ин
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Дар
китоби
«Ал-љомеъу-л-кофї»
шиъаи
исноъашария онро сањењтарин китоб мешуморанд, дар
фасли охири он тањти унвони (Китобу-р-равза) ривояте
аз имом Аби Љаъфар (Имом Муњаммади Боќир) наќл
шуда, ки мегўяд: (Њама мардум баъд аз Паёмбар (с)
муртад шуданд, ба љуз се нафар. Гуфтам: Он се нафар кї
њастанд? Гуфт: Миќдод ибни Асвад, Абузари Ѓифорї ва
Салмони Форсї (р)»1.

ХУМАЙНЇ ВА ГУФТАЊОЯШ
Роњбари инќилоби Эрон ва бунёнгузори «Њукумати
исломї» ва ноиби имоми ѓоиб, дар китобаш Кашфу-ласрор, асњобро бо чунон сифатњое тавсиф мекунад, ки
менамояд, ки њар кас муддати замоне бо онњо њамнишин будааст ва
даст дар дасти онњо гузоштааст ба фарди хубу шоиста табдил
мешудааст. Аммо суроѓ дорем, ки муљримони саркаш ва
мунњарифони сангдил, ваќте ки дидорашон бо он муслињон ва тавба
дар пеши онњо барояшон муяссар шуда аст ба мардони парњезгор ва
намунаи истиќомати бар аќида ва парњез аз гуноњ ва бадињо табдил
шудаанд. Дар таърих иттифоќ афтода, ки фарди гуноњпеша ва
муљриме ки мардум аз тарси ахлоќ ва рафтори нодурусташ аз ў
фирор мекарданд ва аз ислоњи ў маъюс буданд, агар иттифоќан
фаќате як шабро дар канори яке аз ин солињон ва мураббиён сипарї
менамуд, ин муљрим ба марди парњезгор, ки шабњоро бо хондани
намоз субњ менамояд, табдил мешуд, то охирини дами зиндагї бар
ин хислат истиќомат дошт. Чунин воќеъот аз даврони рисолат то
ќарнњо баъд њатто дар сарзаминњои дур аз маркази Ислом, монанди
Њинд рух додаанд. Барои тафсили бештар ба китоби (Имоме, ки
њаќашро аз инсофу эътироф адо накарданд) асари муаллиф ва дигар
китобаш (Изо њабба рињу-л- имон) ва илова аз ин ба дигар китобњо
мурољиъат кунед.
1 Фуруъу-л-кофї, љузъи саввум, фасли «Китобу-р-равза» сањ 115.
чопи Лакњна ва тибќи ривояти дигар Аммор ибни Ёсир чањорумини
афрод аст.
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онњоро
одамони
дунёпараст,
худонотарс
ва
тањрифкунандагони Ќуръон ва дар нињоят кофир
мешуморад. Ў дар китобаш Кашфу-л-асрор мегўяд: Барои
онњое, ки љуз барои дунё ва раёсат бо Ислом ва Ќуръон
сарукор надоштанд ва Ќуръонро василаи иљрои нияти
фосиди худ карда буданд, осон буд, ки он оётеро, ки бар
хилофати Алї (ъ) ва вилояти аима (ъ) далолат мекунад, аз
Ќуръон бардоранд ва китоби осмониро тањриф кунанд ва
барои њамеша Ќуръонро аз назари љањониён дур
бияндозанд, то рўзи ќиёмат ин нанг барои мусалмонњо ва
Ќуръон бимонад ва њамон айберо, ки мусалмонон ба
китоби Яњуд ва Насоро мегирифтанд, айнан барои худи
инњо собит шавад.1 Ва дар љои дигар менависад.
Ин ки фаразан агар Ќуръон исми имомро таъин
мекард, аз куљо хилофу фитна сар назадан дар байни
мусалмонњоро натиљагирї мекунем. Онњое ки солњо дар
тамаъи раёсат худро ба дини Паёмбар (с) часпонда
буданд ва дастабандињо мекарданд, мумкин набуд, ки ба
гуфтаи Ќуръон аз кори худ даст бардоранд. Бо њар њилае,
ки буд, кори худро анљом медоданд, балки шояд дар ин
сурат хилоф байни мусалмонњо тавре мешуд, ки ба
харобшавии асли Ислом тамом мешуд, зеро ки мумкин
буд, онњо ки дар садади раёсат буданд, чун медиданд, ки
ба исми Ислом намешавад ба маќсуди худ бирасанд,
њизбе бар зидди Ислом ташкил мекарданд.2 Ва дигар
гуфтањои Хумайнї дар мавриди Шайхайн (Абубакр ва
Умар) ва Зиннурайн (Усмон) ва дигар асњоб (р), ки
наметавонем онро дар инљо наќл кунем – барои иттилоъ
аз он ба китоби форсиаш «Кашфу-л-асрор» мурољиъа
кунед ё ба китоби Шайх Муњаммад Манзури Нўъмонї.
«Инќилоби Эрон, имом Хумайнї ва Шиъа» мурољиъа

1
2

Кашфу-л-асрор сањ,114.
Кашфу-л-асрор сањ. 113-114.
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шавад. Зеро наќл кардани он дар инљо лозим нест ва низ
наќл кардани њамаи он инљо имконпазир нест.

ТАЊЛИЛИ РЎШАН ВА САРИЊИ
АМИР МЎЊСИНУ-Л-МУЛК
Тањлил ва изњори назари Амир Мўњсину-л-мулк1
(Саид Муњаммад Мањдї Алї) пиромуни аќоиди ин
фирќа дар мавриди асњоби киром (р) ва рафторашон бо
якдигар дар китобаш «Оёти баййинот» чунон сарињ ва
равшан аст, ки наметавон ба он чизе изофа кард ва њар
инсоне ки аз фитрат ва табиъати солим бархурдор
бошад, баъд аз донистани ин воќиъият наметавонад дар
баробари он бо услуби зеботар аз равиши ў аксуламал
Ў Амир Мўњсину-л-мулк, Мирнавозљанг Саид Мањдї Алї
фарзанди Сайидзомин Њусайнї (1253-1325 њ. ќ.) аз афроди мумтоз ва
барљастаи ин даврон мебошад ва ў яке аз созандагони насли
фарњангї ва хидматгузорони он шумурда мешавад. Вай дар
хонаводаи шиъа ба дунё омад ва ба сабаби табиъати солим ва
салоњияти вижаи ў дар тафаккур ва андешидан ба мазњаби ањли
суннат рўй овард ва ба он чанг зад. Ў ба даъвати амиру Мухтору-лмулк дар соли 1291 њ.ќ. ба Ҳайдаробод рафт ва маќому мансаби
олиро дар он љо ба ўњда гирифт ва ислоњоти бузурге дар њукумат
анљом дод ва салоњиятњои аќлї ва корбурдеро, ки Худованд ба ў
бахшида буд, исбот кард. Дар соли 1305 њ. ба Ингилистон сафар
намуд ва дар он љо аз марказҳои омўзиш дидор кард ва бозўи рост ва
ёвари тавонои Саидањмадхон (муассиси Донишгоњи Исломии
Алигарҳ) дар тўли зиндагиаш буд ва ба унвони дабири Конфронси
омўзиши Исломї ва мудири донишкадаи улум дар донишгоњи
Алигарҳ интихоб шуд ва то охири зиндагиаш бар ин маќом боќї
буд. Амир Мўњсину-л-мулк шахсияти муњим ва аз тавоноии волое
дар суханронї ва нигориш бархурдор буд. Китоби (Оёти баййинот)и ў дар мавзўи худ китоби бењамто ва бисёр арзишманд аст, (Барои
иттилоъ аз шарњи њоли ў ба китоби «Нузњату-л-хавотир» асари
аллома Сайид Абдулњайи Њуснї љилди 8 мурољиъат кунед).
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нишон дињад. Ў мегўяд: Њаќиќат ин аст, ки аќидае, ки
шиъа дар мавриди асњоби киром (р) доранд, боис
мешавад то Паёмбар (с) муттањам ќарор бигирад ва њар
кас аз ин аќидањо иттилоъ дошта бошад, дар мавриди
дини Ислом дучори шак ва тардид мешавад, зеро касе,
дар мавриди афроде, ки ба Паёмбар (с) имон оварданд,
чунин мўътаќид бошад, ки онњо фаќат ба зоњир
мусалмон, аммо дар њаќиќат кофир будаанд, (Алъаёзу
биллоњ) ва дар њол баъд аз вафоти Паёмбар (с) муртад
шудаанд наметавонад нубуввати Паёмбар (с) –ро тасдиќ
намояд, балки метавонад бигўяд: Агар Паёмбар (с) дар
нубуввати худ ростгў мебуд, таълимоти ў таъсирбахш
воќеъ мешуданд ва афроде ёфта мешуданд, ки аз самими
ќалб ба ў имон меоварданд ва аз теъдоди зиёде, ки ба ў
имон оварда буданд, сад ё дусад нафар бар имони худ
собитќадам ва пойдор мемонданд. Бинобар ин ваќте
асњоби киром (р) дар имон ва исломи худ (он гуна ки
онњо гумон мебаранд) комил намебуданд, пас чї касоне
аз њидояту рањнамудњои Паёмбар (с) мутаассир шудаанд
ва шумори касоне, ки аз нубуввати ў истифода
намудаанд чї ќадар ас,т пас агар асњоби ў ба љуз чанд
нафар боқи ҳама ба гумони онњо мунофиќ ва муртад
будаанд – (Аъаёзу биллоњ) пас чи касе Исломро
пазируфтааст? Ва чи касе аз таълими Паёмбар (с) ва
тарбияи ў бањраманд шудааст.1

СУХАНИ ШАЪБЇ ДАР МАВРИДИ ШИЪА
Имом Шаъбї (вафоташ соли 110 њ.) дар муќоисаи
шиъа бо яњуд ва насоро ва ќазовати онњо дар мавриди
ёрони Паёмбаронашон ва шинохти љойгоњи онон бисёр
1

Оёти баййинот, 1\6-7. чопи Мирзопур (Њинд, соли 1870 м.)
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зебо гуфтааст, аз ў ривоят шуда ки ў гуфт: «Аз Яњудиён
пурсида шуд, ки бењтарин афроди дини шумо чї касоне
њастанд? Бењтарин афроди уммати мо ёрон ва асњоби
Мўсо мебошанд, ва аз Насоро пурсиданд. Гуфт: ки
бењтарин афроди миллати шумо чї касоне њастанд?
Гуфтанд: ёрони Исо (ъ) бењтарин афроди уммати мо
њастанд. Ва аз рофиза ва шиъа пурсида шуд, ки бадтарин
афроди шумо кињо њастанд? Гуфтанд: Ёрон ва асњоби
Муњаммад бадтарин афроди уммати мо њастанд. Онњо
маъмур шудаанд, то барои асњоб талаби омурзиш
кунанд, аммо онњо ишонро дашном доданд».1
МУЌОИСАИ АСЊОБИ ПАЁМБАР (С)
БО ДУНЁПАРАСТОН ВА САРКАШОНЕ, КИ
БА ЊУКУМАТ ВА РАЁСАТ ЧАШМ ДЎХТАНД
Чунон ба назар ояд, ки ин эронињо асњоби киром (р)
ва касонеро, ки дар мадрасаи нубувват тарбия шудаанд,
бо муассисини њукуматњо ва афроди мољарољў, бедиќќат,
љоњпараст, њариси молу сарват муќоиса кардаанд, чунон
афроде, ки намунаи он дар подшоњони Эронї аз ќабили
Пањлавї ва каёнї ва ахиран сафровињо ва ќољорњо ёфт
мешавад. Агар дуруст бошад, ки падар бузург ва бобои
аълои Хумайнї аз иёлоти Увдаи Њинд ба Эрон њиљрат
кардааст, шакке нест, ки ў асњоби киром (р)-ро бо
феодалњову, заминдорњо ва шоњон2, фиребкорони моњир
ва мардони мањкамаву додгоњ, онњое ки истифода аз њар
василаро барои ба даст овардани замин, зан ва мол љоиз
медонанд муќоиса кардааст.
Минњољус суннат 1\6.
Иёлоти шимолї, ки Увда дар он љойгир буд бузургтарин маркази
марксизм ва низоми феодалї дар замони њукумати Инглис ва пас аз
он дар Њинд буд маҳсуб мешуд.
1
2
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(Ин
аст
нињояти
дониши
онон
њароина
Парвардигори ту доност ба он, ки аз роњи Худо берун рафт
ва низ Ў ба он, ки роњ ёфт, донотар мебошад.)
Сураи Наљм 30.
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Шарти дуввум
ФАРЌ БАЙНИ ПАЁМБАРИ ИН ДИН
БО ЊОКИМОНИ СИЁСЇ ВА ЉАНГЉЎЁНИ
КИШВАРКУШО

Улгўи набавї дар мавриди хешовандон ва
афроди хонавода
Пештар баён кардем, ки дуввумин шарт барои дине,
ки тамоми навъи инсониро мухотаб ќарор медињад ва
онро ба хубињои ахлоќї ва рафтори нек ва ислоњу
таѓйири бунёдї фаро мехонад ин аст, ки њадафи
аввалини даъваткунандаи ин дин – монанди
бунёнгузорони њукуматњои гузашта ва умуми роњбарони
сиёсї, ки дар таърихи љањон шинохта шудаанд – таъсиси
як салтанати хонаводагї ва меросї набошад. Ки тамоми
талошҳо даъвату таблиғ ва фидокориҳояшро дар ин роҳ ба
харљ диҳад ва аз талошњое, ки анљом медињад њадафаш ин
набошад, ки афроди хонаводаашро бар мардум мусаллат
намояд ва раёсату њукумати онњоро бо њамвор кардани
роњ барои роњбариву раёсат, рафоњу хушгузаронї барои
хонавода ва хешовандонашон, то муддати тўлонї ва
њифзи манофиъи онњо то наслњои оянда бар мардум
тањмил намояд. Ваќте мо таърихи набавиро аз ин зовия
мавриди баррасї ќарор медињем бо дунёе аз муъљизот
рўбарў мешавем, ки дар он табиъат ва сиришти нубувват,
ки ифтихори тарбияти илоњиро ба таври мустаќим дорад
то њудуди зиёде зоњир мегардад, он гуна, ки Паёмбар (с)
ишора намудааст: «маро Парвардигорам тарбият намуда
ва хеле хуб адабу тарбият кардааст». Ва ахлоќи бузурги
Паёмбар (с), ки Худованд ба он гувоњї дода, баён
фармудааст, ки «Ҳароина ту (Эй Муҳаммад, бар ахлоқи
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бузург ҳасти)» дар он мутаљљалї мешавад. Ва њароина ту
бар ахлоќи бузургї. (Ќалам: 4).
Ва тасалсули сираи Набавиро дар он олами
мўъљизот ошкоро дида мешавад, ки Ќуръон ба забони
њар паёмбаре онро мањфуз кардааст. Ва суол намекунам
аз шумо бар таблиѓи рисолат њељ музде. Нест музду
подоши ман магар бар Парвардигори љањониён.
Сураи Шуаро 103.
Роњбари императори Рум Њераќл (610-641м), ки
масењї буд ва мусалмон набуд, вале ба сурати хосе аз
китобњои динї ва таърихии умматњо ва миллатњо огоњї
дошт, ба ин роз пай бурда буд. Бинобар ин ваќте
номаеро, ки барояш Паёмбар (с) фиристода буд, дарёфт
кард, хост то њолатњои Паёмбар (с) –ро бидонад, то
назари дуруст ва ќатъї дар мавриди ў иброз дорад. Дар
он ваќт яке аз сардорони Ќурайш, Абусуфён, ки дар он
рўзњо саргарми дидор аз кишвари ў буд, њузур дошт.
Њераќл чанд суоле аз Абусуфён кард ва яке аз саволњое,
ки аз Абусуфён пурсид, ин буд, ки гуфт: «Оё касе аз
падарон ва ниёкони ин Паёмбар подшоњ будааст?»
Абусуфён гуфт: «На», сипас ваќте Њераќл
суханонеро, ки миёни Абусуфён ва ў радду бадал шуда
буд, тањлил кард, гуфт: «Ва аз ту пурсидам, ки оё касе аз
падарон ва аљдоди ў подшоњ будааст? Ва ту гуфтї на,
бинобар ин бо худам гуфтам: Агар яке аз падаронаш
подшоњ мебуд, мегуфтам. Марде аст, ки салтанату
подшоњоии падарашро мехоњад»1. Пас ваќте мо сираи
набавиро аз ин зовия баррасї кунем ва бо ин миќёс онро
бисанљем, мисолњои зиёде мебинем, ки бар ин далолат
менамоянд, ки манзур ва њадафи Паёмбар (с) аз даъват ва
љињодаш, ки анљом дода ин набудааст, ки салтанатро аз
Сањињи Бухорї, китоби Бадъу-л-вањй, 1\7, чопи Мустафо ал-боби
Њалабї, Ќоњира, 1953-и мелодї.
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дасти хонаводањои Сосонињо ва румињо гирифта ба
умуми арабњо баргардонад чї бирасад ба ин ки њадафаш
ба салтанат расондани бани Њошим ва бани
Абдулмутталиб ва Ќурайш бошад.
Пас чї гуна ў мехоњад салтанати Њошимї таъсис
намояд ё њукумат ва роњбариро барои хонадони
Абдулмтуталиб бунёдгузорї кунад, њатто намояндагони
ин дин ва даъват, ки аз зумраи бузургон ва афроди радаи
авали асњоб набуданд, дар ин маврид хотирашон осуда
буд ва њаќиќатро бисёр хуб медоинстанд, ки њадаф аз ин
дину даъват, салтанат ва раёсати як хонавода нест ва
андозаи инро метавонем аз љавоби сарењу бепардаи
Рибъї ибни Омир ба фармондењи лашкари эронї ва
бузургтарин маќоми давлати Эрон Рустам дарёбем, ваќте
ки Рустам аз ў пурсид: «Чї чиз шуморо ба ин љо
овардааст?» Гуфт: «Худованд моро фиристода, то њар
касе аз бандагонро, ки бихоњад аз бандагї кардани
бандагон ба бандагии Худованди ягона берун оварем»1.
Рафтору муомалаи Паёмбар (с) бо хонавода ва
хешовандонаш на танњо аз шеваи рафтор ва бархурди
сардорони модигаро ва ифтихоркунандагони ба насабњо
ва умуми фармонравоён, ки ба асли «Алаќраб фа-лаќраб» (ибтидо он ки наздиктар аст муќаддам аст), тан
дармедињанд, фарќ мекард, балки комилан бо шеваи
рафтори онњо мухолиф буд ва асле, ки Паёмбар (с) бар
асоси он амал мекард ин буд, ки њар кас ба ў нисбати
қаробату наздикї дошт, ўро дар лањзањои имтињон ва
хатар бар мардум муќаддам менамуд ва ўро дар
пешопеши хатарњо ќарор медод ва ба њангоми таќсими
ѓаниматњо ва бахшишу амвол ўро дар охир ќарор медод.
Ваќте ки Утба ибни Рабеъа ва Шайба ибни Рабеъа ва
Валид ибни Утба – ки аз ќањрамонон ва љангљўёни араб
1

Нањљул балоѓа, 2\10 -11 чопи Ќоњира.
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буданд – ваќте фарёд бароварда љанги тан ба танро
талабиданд, Паёмбар (с) Њамза ва Алї ва Убайда (р)-ро
садо карду барои љанги тан ба тан бо онњо сўи майдон
фиристод, бо ин ки Паёмбар (с) љойгоњи ин ќањрамонони
Маккиро хуб медонист ва дар миёни муњољирон шуморе
аз ќањрамонњову шањсаворон буданд, ки воќеъан
метавонистанд бо онњо љанги тан ба тан кунанд. Ин се
нафари Њошимї аз назари хешовандї наздиктарини
афрод ба Паёмбар буданд ва беш аз њама онњоро дўст
медошт, Паёмбар (с) онњоро барои љанги як ба як
фиристода ва нахост, ки бо наљот додани онњо аз хатар
афроди дигареро ба хатар бияндозад ва Худованд чунин
муќаррар намуда буд, ки эшон бар хатар ѓолиб оянд ва
бар душман пирўз шаванд ва Алї ва Њамза (р) бо
шикасти њарифонашон пирўз ва муваффаќ бозгаштанд ва
Убайда захмї шуда буд.
Ва дар суханони Алї ибни Абутолиб (р) ончи ин
мавзўъро таъйид менамояд, омадааст, ў дар яке аз
номањояш мегўяд: «Ваќте набард сахт дар мегирифт ва
хунин мешуд ва мардум шона холї мекарданду аќиб
менишастанд, Паёмбар (с) барои муњофизати асњобаш аз
осеби найзањову шамшерњо хонаводаашро ба хати
муќаддам ва пеш-пеш меовард ва барои њамин буд, ки дар
рўзи љанги Бадр Убайда ибни Њорис кушта шуд ва Њамза
дар љанги Уњуд ва Љаъфар дар љанги Муъта кушта
шуданд1. Аммо ваќте Паёмбар (с) фарз будани закотро
эълон кард, ки закот як рукни бузургу њамешагї то рўзи
ќиёмат ва муассисаи љањонї ва василаи њамешагї барои
даромадњои молї аст – закотро бар бани Њошим то рўзи
ќиёмат њаром ќарор дод ва њељ бањрае барои онњо дар
закот муќаррар накард. Њамчунин ваќти суд ва риборо
њаром намуд, онро аз амакаш Аббос ибни Абдулмуталлиб
1

Ал-Бидоя ва-н-нињоя-и Ибни Касир 7\39. Мактабату-л-маъориф,
соли 1966-и милодї.
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шурўъ намуд ва онро дар хутбае, ки дар Њаљљатулвидоъ
эрод намуд, эълом кард, пас фармуд: «Аввалин хуне аз
хунњои мо, ки онро њадар эълом мекунам, хуни писари
Рабеъа ибни Њорис аст, ў барои ширхорї дар миёни ќабилаи
бани Саъд буд ва ќабилаи Њузайл ўро куштанд ва рибои
љоњилият беэътибор аст ва аввалин рибо ва суде, ки онро
ботил эълом мекунам рибои Аббос ибни Абдулмутталиб
аст, ки њамаи он беэътибор ва ботил бошад»1.
ДАР ХАТАРЊО ПЕШОПЕШ ВА АВАЛ АЗ
ЊАМА ВА

ДАР МАНОФЕЪ ОХИР АЗ ЊАМА

Паёмбар (с) дар њама муносибатњои роњату оромиш
ва бахшишу љоизањо хешовандонашонро дар охир ќарор
медод ва бар хилофи одати умуми подшоњон ва роњбарон
ва фармонравоёни сиёсї дигаронро бар онњо тарљењ
медод. Аз Алї (р) ривоят аст, ки Фотима шикоят кард, ки
аз орд кардани гандум ранљу азоб мекашад. Ба Фотима
хабар расид, ки канизњое барои Паёмбар (с) оварда
шудааст, пас Фотима ба назди он Њазрат (с) омад ва аз ў
хост то ба ў каниз ва хидматгоре бидињад. Паёмбар бо ў
мувофиќат накард. Фотима мољароро бо Оиша дар миён
гузошт. Ваќте Паёмбар (с) омад, Оиша (р) сухани
Фотимаро барояш бозгў кард. (Фотима мегўяд) Паёмбар
(с) ба назди мо омад дар њоле, ки барои истироњат ба
рахти хоб рафта будем, хостем баланд шавем гуфт: Дар
љоятон бошед, то ин ки хунукии поњояшро бар синаам
эњсос кардам. Оё шуморо ба чизи бењтаре аз он чї
хостаед, рањнамої накунам? Њар гоње ба рахти хоб
рафтед сиву чањор бор Аллоњу Акбар бигўед ва сиву се

Сањињи Муслим. Китоби Њаљ, чопи Байрут 2\188 ва Абу Довуд бо
ривояти Љобир ибни Абдуллоҳ.
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бор Алњамдулиллоњ ва сиву се бор Субњоналлоњ бигўед.
Ин бароятон аз он чї хостаед бењтар аст1.
Ва дар ривояти дигаре, ки Ањмад аз тариќи дигар аз
Алї (р) ривоят намуда омадааст: Савганд ба Худо, ки ба
шумо намедињам ва ањли Суффаро рањо кунам, ки
шикамњояшон аз гуруснагї печ мехўрад ва чизе
надоранд, ки барояшон харљ кунам, балки ин канизњоро
мефурўшам ва пулашонро барои онњо харљ менамоям. 2
Ва инак намунањое аз рафтори Паёмбар (с) бо
мањбубтарин афроди ањли байташ ва фарзандони
хонаводааш пешкаши хонандагон мешавад ва баён
мекунем, зиндагие, ки Паёмбар (с) барои онњо
меписандид ва шеваи зиндагие, ки онњо интихоб карда
буданд, чист?
Баъзе ин ривоятҳо аз ќарори зайл аст:
1. Аз Ибни Умар ривоят аст, ки Паёмбар (с) ваќте
берун мерафт, охирин касе, ки Паёмбар (с) бо ў
худоњофизї мекард Фотима (р) буд ва чун бармегашт
аввалин бор аз Фотима дидор менамуд. Ваќте Паёмбар
аз љанги Табук бозгашт, Фотима (р) чодари кўчаке
харида буд ва онро бо заъфарон рангин карда буд ва бар
дари хонааш пардае овезон карда буд ва ё дар хонааш
зерандозе андохта буд. Ваќте Паёмбар (с) инро дид
баргашт ва ба масљид рафту дар он нишаст, Фотима
фардеро назди Билол фиристод ва ба Билол гуфт: Бирав,
бубин чї чизе Паёмбарро аз дари хонаам баргардонид,
Билол ба назди Паёмбар (с) омад ва ўро хабар кард.
Фармуд: Ўро дидам, ки дар он љо чунон ва чунин карда
буд, Билол омад ва Фотимаро хабар дод, Фотима парда
ва њама чизњое, ки тоза дуруст карда буд пора карда
рўсарие, ки пўшида буд берун кард ва андохт ва
Сањињи Бухорї. Китоби Љињод.
Фатњу-л-борї шарњи Бухорї, Аллома ибни Њаљари Асќалонї, 7\3334, ба ривояти Ањмад.
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либосњои кўњнаашро пўшид, Билол ба назди Паёмбар (с)
омад ва ўро хабар кард. Онгоњ Паёмбар (с) омад ва бар ў
ворид шуду фармуд: Ин гуна бош, падару модарам
фидоят бод.1
2. Аз Ибни Умар ривоят аст, ки Паёмбар (с) ба
манзили Фотима омад, пас баргашт ва вориди хона
нашуд. Алї омад ва Фотима (р) мољароро барояш бозгў
намуд. Алї ин ќазияро ба Паёмбар (с) гуфт, фармуд: Ман
бар дари хонаи Фотима пардае дидам маро ба дунё чї
кор. Рови меафзояд парда зиннат дода шуда буд. Мегўяд
Рови онгоњ Алї инро барои Фотима баён кард, Фотима
гуфт: Паёмбар (с) он чї дўст дорад маро ба њамон кор
фармон дињад ман иљро мекунам. Алї ба он ҳазрат (с)
гуфт, ки Фотима чунин гуфтааст, фармуд: Ин пардаро
барои хонадони фалонї бифиристед, онњо ба ин ниёз
доранд2.
3. Аз Савбон мавлои Паёмбар (с) ривоят аст, Расули
Худо (с) ваќте ба сафар мерафт охирин дидори аз
хонаводаашро бо Фотима анљом медод ва ваќте аз сафар
меомад аввалин касе, ки Паёмбар аз ў дидор ба амал
меовард Фотима буд. Паёмбар (с) аз як љанге омад
Фотима пардае бар дари хонааш овезон карда буд ва ду
дастбанди нуќрагин ба дасти Њасан ва Њусайн карда буд.
Расули Худо вориди хонааш нашуд, Фотима гумон кард,
ки он чи ўро аз ворид шудан ба хона боздоштааст, чизњое
аст, ки мушоњида кардааст. Фотима пардаро пора кард
ва дастбандњоро аз дасти бачањо боз кард, онњо гиря
карданд ва ў дастбандњоро дар миёни онњо тика-тика
кард. Онњо дар њоле, ки гиря мекарданд, ба назди
Паёмбар (с) рафтанд. Ў дастбандњоро аз дасти онњо
Имом Ҳаммод ибни Исњоќ (199-267 њ). Таракотулкабї (с) Матбааи
Љомиаи Исломї дар Мадина чопи аввал 1984 м.
2 Њаволаи гузашта. сањ 57 ва охири љоњи Ањмад мин тариќи Фузайл
ибни Ѓазвон.
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гирифт ва фармуд: Эй Савбон ин дастбандро барои
фалонї бибар ва ин пардаро барои фалонї бибар, (Рови)
(Манзури Паёмбар (с)) гуфт: Хонаводае дар Мадина буд
ва он њазрат (с) фармуд: Инњо (Фотима бо шавҳараш ва
фарзандонаш) хонавода ва ањли байти ман њастанд, дўст
надорам онњо хубињояшонро дар дунё бихўранд. Эй
Савбон, барои Фотима (р) гарданбанде аз чўб ва ду
дастбанд аз Ољ бихар.1 Ин табиати набавї ки њамаи
паёмбарон дорои он њастанд аз сухане, ки аз он ҳазрат (с)
ривоят шуда зоњиру њувайдо мегардад. Ривояте, ки дар
он омадааст:
Мо паёмбарон аз худ чизе ба ирс намегузорем он чї
мо аз худ ба љой бигзорем садаќа аст»2.
Ва танњо ба ин басанда накард, балки зиндагии
зоњидона ва Расули Худо (с) ќаноатмандона ва бахшишу
исорро барои аҳлибайт ва хонадонаш то рўзи ќиёмат
тарљењ дод ва аз Худованд хост ва дуо кард, ки
«Бор, Худоё, рўзии Оли Муњаммарод ба андозаи ќут
ва зарурат бигардон».3
НАЉОТ ВА ПЕШРАФТ ДАР ИСЛОМ БАСТАГЇ
БА ИСТИЪДОД ВА ТАЛОШИ ШАХСЇ ДОРАД.
Оё дар чунин њолат мумкин буд, ки Паёмбар (с)
барои хонавода ва хешовандонаш асбоби њукумати
Њаволаи гузашта. сањ 57-58 ва Ахраља Абудовуд фи аминин ва
Уњтад фи-л- Муснад амасгад ва ибни Моља фи таќсир.
2 Бухорї ва Сунан-и Абудовуд.
3 Сањињи Бухорї. Китоби Ар-риќоќ ва Сањињи Муслим китоби Аззўњд.
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меросиро фароњам намояд ва ё ин ки хилофат ва
имомат1ро фаќат мањдуд ба онњо кунад.2 Аммо воќеият
ин аст, ки Паёмбар (с) майдони илм, амал ва кушишу
талошҳоро озод ва боз қарор диҳад, то умумияти дин ва
мусовоту баробарии инсонї амалї гардад, ки тибќи
усули Ислом ва эъломи ошкору бепардаи Ќуръон меъёри
каромат ва бартарї дар Ислом парњезгорї аст. Њамоно
гиромитарини шумо назди Худованд парњезгортарини
шумост.
Ва ҳамчунин барои ин ки дар њар замон ва маконе
фурсатњои расидан ба болотарин мартабањои рўњонї ва
мансабњои дунявї барои тамоми афроди уммати
Муњаммад (с) мувофиќи амалу талошҳо, донишу ихлос
ва ба андозаи шоистагии њар як шахс фароњам бошад ва
љињати ташвиќи уммат ба амал ва сабќату пешї
гирифтан дар корњои хайр он чї барои Паёмбар (с)
муносиб аст ин аст, ки майдони илм, амал, талош ва
кўшишро боз бигзорад ва онро мањдуд накунад ва нидои
Ќуръон дар њар замон дар миёни уммат танин меафканд,
ки

Аз мавњуми имомат назди шиъа ашаърињо ва њудуди он ва
имтиёзоти он дар сањифањои оянда сухан хоњем гуфт.
2 Алї (р) аз дидгоњи шиъа васйи (васиятшудаи ба хилофат) Паёмбар
(с) аст ва тибќи тасрењи Паёмбар ва оёти Ќуръонї љонишини аввал
ва халифаи билофасли Паёмбар (с) ва имоми маъсум будааст. Дунё
бидуни имом наметавонад бошад ва бояд имом аз ањли байт бошад
ва њуљљати Худованд дар мардум барпо намешавад, то ваќте имоме
набошад ва мардум ўро нашиносанд. Имон доштан ба ин имомон ва
шинохтани онњо шарти имони њар фард аст (н\к Риљоли Кашї, сањ
78. Усули кофї, саҳ 104.
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Ва шитоб кунед ба омурзиш ва бињишти
Парвардигори хеш, ки пањноии он монанди осмонњо ва
замин аст ва омода карда шудааст барои парњезгорон.
(Сураи Оли Имрон – 133)
Ва Ќуръон ин њаќиќатро баён намуда, ки
муваффаќияти инсон ва саодату пешрафти ў бастагї ба
кўшишу талоши худи ў дорад, ки анљом медиҳад.

Ва он ки нарасад одамиро магар ин ки амал
кардааст. Ва он ки саъйи одамї дида хоњад шуд боз дода
хоњад шуд ба њисоби он саъй подоши тамом.
(Сураи Наљм оятњои 39-41)
Ва Ќуръон тасрењ намуда, ки њељ касе дар охират
бори каси дигарро ба дўш намекашад ва њар шахс
масъули амали худаш мебошад.

Ва бар надорад, њељ бардорандаи бори дигарро боз ба
сўи Парвардигори шумо руљўи шумо бошад.
(Анъом: 164)
Ва дар њадисе, ки Бухорї ривоят карда, омадааст,
ки Паёмбари Худо (с) ќабилаи худаш бани Абдуманофро
ном бурд, наздиктарин ва азизтарин афроди
хонаводаашро ном бурду гуфт: Аз дороии шахсии ман
њарчи мехоњед дархост кунед ва дар баробари Худованд
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наметавонам бароятон коре бикунам1. Мегуфт: (Эй бани
Абдуманоф дар баробари Худованд наметавонам
бароятон коре бикунам ва эй Сафия аммаи Паёмбар (с),
дар баробари Худованд наметавонам бароят коре
бикунам ва эй Фотима духтари Муњаммад, њар чї аз
дороињои шахсии ман мехоњї, дархост кун, дар баробари
Худованд барои ту наметавонам коре кунам)2. Балки ў
ин муомиларо чунин тамом намуд, ки «(Њар кас аз назари
амалаш аќиб бияфтад, насабаш ўро пеш намебарад).»

ЊУКУМАТИ БУЗУРГИ ИЛОЊЇ
ДАР ТАРТИБИ

ХУЛАФО ВА ДАР РАФТОРИ

ХУДОВАНД БО АЊЛИ БАЙТ
Аз дидгоњи мо ин як воќеъаи иттифоќї набудааст ва
на натиљаи тавтиа ва барномарезї буд, ки баъд аз вафоти
Паёмбар (с) фарде аз бани Тамим ба унвони љонишини ў
интихоб шавад, ба љои ин ки яке аз афроди хонаводааш
маќоми љонишиниро ба ўњда бигирад. Шахсияте, ки
бидуни шак аз авфсоф ва фазоили волои инсонї
бархурдор бувад – ў Абубакри Сиддиќ буд, ки ба
интихоби њамаи мусалмонњо ва салоњдиди онњо ба
унвони љонишини Паёмбар (с) таъин шуд, бо ин ки ў аз
бани Њошим ва бани Абдулмутталиб набуд. Ин барои он
буд то барои мардум рўшан шавад ва барои аввалин бор
дар зењнашон љой бигирад, ки Ислом низоми меросї ва
ќазияи хонаводагї нест, балки он чї дар имомат ва
хилофат эътибор дорад, ин лаёќату тавоної,
Яъне љуз амал ва кушиши инсон пеши дигар чизе барои ў корсоз
нест.
2 Сањињи Бухорї. Китоби Тафсир.
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хидматкардагї ва интихобу доварии мусалмонњо аст. Ва
баъд аз он то садсолањо бани Њошим фаќат ба хотири
илм, фазл, зўњду парњезгорї, фидокорї ва истиќомати
динї сазовори бузургдошт ва икроми уммати Исломї
ќарор дошта ва доранд ва маќоми роњбарии динї ва
пешвои илмиро доро будаанд ва уммати Ислом ин
муњаббату иродатро нисбати онњо ба љо меовард, њамаи
инњо як чизи тасодуфи ва иттифоќї намебинам ва
Худованд ба онњо тавфиќ дод, то дар душвортарин
лаҳзаҳо борњо Исломро ёрї дињанд ва дар пайкари
љомеаи Исломї нерў ва рўњи тозае ба василаи руњоният
ростини ва азми росихи хеш дамиданд1. Золика таќдирул-ъазизи-л-ъалим.2

Барои иттилоъи бештар ба саргузашти ин мардони рабонї,
мурољиъа кунед, онњо уммати Муњаммадро дар душвортарин
мавќеиятњо ёрї кардаанд ва таърихи бештар кишварњои исломиро
навиштаанд.
2 Сураи Ёсин – 38.
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Шарти саввум
Њифозати Худованд аз китоби ин дин ва посдории
Худованд аз он
НУСУСИ ЌУРЪОНЇ, КИ БАР СИЊЊАТУ
МАСЪУНИЯТИ ЌУРЪОН ДАЛОЛАТ МЕНАМОЯНД
Дар гузашта баён кардем, ки саввумин шарт барои
рисолати љовидонї ин аст, ки охирин китоби осмонї, ки
бар охирин Паёмбар (с) нозил шуда, ва асосу пояи дини
он шумурда мешавад ва сарчашмаи таълимоту даъвати
ўст ва василаи њамешагї барои иртиботи мардум бо
офаридгорашон мебошад, бояд њар њарф ва нуќтаи он аз
тањриф мањфуз ва ќобили фањм ва дар дастраси инсон
бошад. Ва хондан, њифз кардан, ба хотир доштан,
фањмондан ва њамагонї будани он дар њама замон идома
дошта бошад, бидуни ин ки монанди китобњои гузашта
дар он тањриф ба амал ояд ва набояд монанди асари
таърихї ё санадњо ва васиятномањои хонаводањо ба як
табаќа ё як хонавода мањдуду махсус бошад, ки љуз ба
афроди хос нишон дода намешавад ва фаќат онњо аз он
иттилоъ доранд. Тасрињоти Ќуръон дар ин маврид ќатъї
ва ошкор мебошанд ва ваќте ки Љабраили амин
Ќуръонро ба Паёмбар (с) мерасонд, Паёмбар (с) барои
њифз кардани он бо њамон иборат ва расониданаш ба
дигарон бисёр мекўшид ва ињтимом меварзид. Худованд
ба ў ваъда дод, ки Ќуръонро љамъ хоњад кард ва њама
онро мехонанд. Њароина љамъ кардани он дар синаи ту бар
ўњдаи мост ва низ осон кардани он ба ўњдаи мост. Пас чун
онро хондем дар хондан аз ў пайравї кун. Боз ҳароина
вазеҳ кардани он бар уҳдаи мо аст.
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Пас чун онро хондем дар хондан аз ў пайравї кун. Боз њар
оина возењ кардани он бар ўњдаи мост.
(Сураи Ќиёмат: 17-19)
Оёти мазкур ба ин ишора менамоянд, ки Ќуръон дар
синањо мањфуз хоњанд буд ва ба таври комил ќироат
мешавад бидуни ин ки каму костие дар он бошад ва
сипас шарњу баёни он фароњам хоњад шуд ва масъулияти
идома ёфтани он то рўзи ќиёмат ба ўњда гирифта
шудааст. Сипас ваќте Ќуръон ба мардум расид ва онро
ба таври комил ё бахше аз онро дар синањо њифз ва аз
бар намуданд ва баъд аз он љангњое рух дод ва мардум
дар шањрњо пароканда шуданд ва шўришњову
инќилобњое падид омад, Худованд масъулияти њифозати
Ќуръонро бо њамон калимоташ то рўзи ќиёмат ба ўњда
гирифт, Худованд мефармояд: Њароина фурў фиристодем
Ќуръонро ва њар оина мо ўро нигањбонем.
(Сураи Њиљр: 9)

ГУВОЊИИ МУАРРИХИНИ ЃАЙРИ МУСАЛМОН
Ба љуз шиъаи дувоздањимома, ки мегўянд Ќуръон
тањриф шудааст, тамоми мусалмонони гузашта ва њозир
њама бар ин аќида иттифоќи назар доранд, ки Ќуръон аз
њар навъ тањриф ва дастбурд мањфуз аст. Мо дар ин љо
барои наќли аќволи пешвоёни Ислом ва уламои бузург
ва шахсиятњои барљастаи муслимин ниёзе намебинем,
зеро солим будани Ќуръон аз њар навъ тањриф ва таѓйир,
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аќидаи ањли суннат аст, ки бар он иттифоќ кардаанд.1 Ва
назди онњо аќидаи тањриф нашудани Ќуръон бахше аз
имон аст. Аммо мо шањодату гувоњии афроди
ѓайримусалмон ба вижа нависандагон ва муаррихини
масењиро дар ин љо меорем.
Дар
«Доиратулмаориф»-и
Бритониё
чунин
омадааст: Ќуръон аз тамоми китобњои рўи Замин бештар
ќироъат мешавад.2 Аммо ховаршиносон ва муњаќќиќони
урупої, ки бовар надоранд, ки Ќуръон аз тариќи вањй ба
Паёмбар (с) нозил шудааст, онњо низ назари мазкурро
ќабул доранд. Сер Вилйям Мейур, ки ба љафову душманї
бо Паёмбар (с) машњур аст то њаде, ки сер Сайид
Ањмадхон парчамдори омўзиши пешрафта барои
мусалмонон дар Њинд ночор шуда, то китобаш
«Хутаботи Ањмадия»-ро дар ради китоби сер Вилйям
Мейур ба номи «Њаёти Муњаммад» маъруф аст таълиф
кунад.
Вилйям Мейур гўяд: Њанўз рубъи аср аз вафоти
Муњаммад (с) нагузашта буд, ки ихтилофоту даргирињо
ва дастабандињои шадиде падид омад, ки Усмон (р)
ќурбонии ин фитнањо шуд ва то њанўз њам ин ихтилофот
боќї њастанд. Аммо Ќуръон китоби њамаи ин гурўњњо
буда ва њаст. Ин ки њамаи ин фирќањо дар њар замон
фаќат њамин як Ќуръонро мехонанд, далили ошкоре аст
барои ин ки китобе, ки имрўза дар миёни мо аст њамон
китобест, ки халифаи мазлум ба љамъоварї ва
навиштани он дастур дод ва шояд танњо китобе дар дунё
бошад, ки тайи њазору дусад сол њамчунон матни он боќї
монд ва тањриф нашудааст.3
Барои тафсилоти мањфуз будани Ќуръон, китобат ва нашри он ба
китобњои муътабаре, ки дар ин мавзўъ навишта шудааст, мурољиъат
шавад.
2 Доирату-л-маорифи Бритониё, унвон: Ќуръон.
3 Њаёти Муњаммад. (Life of Mohammad).
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Вҳеррї дар тафсираш мегўяд: Ќуръон аз њама
сањифањо ва китобњои гузашта ба таври мутлаќ
солимтарин, сањењтарин ва асилтарин китоб аст.1 Леон
Пул мегўяд: Бузургтарин имтиёзи Ќуръон ин аст, ки дар
асолати он тардиде нест, њар њарфе ки имрўз мо мехонем
метавонем итминон дошта бошем, ки дар тайи сездањ аср
кўчактарин таѓйире дар он рух надодааст. (Selectiоns
forоm the quran, p.c.) Басувурс мегўяд: Мо китоберо дар
ихтиёр дорем, ки дар асолат, саломат ва парокандагии
мазомини худ яктову беназир аст ва њељ кас дар мавриди
рост будани он шакку тардиди ќобили эътиборе
надоштааст. (Basoworth. op. cit.p.22)
Профессор Арнолд дар китобаш (Islamic faith)
мегўяд: Матн ва иборањои Ќуръон калимоте њастанд, ки
Паёмбар (с) бо забони худаш талаффуз кардааст.
Метавонем беш аз ин эътирофот ва шањодатњое, дар
мавриди асолати Ќуръон биёрем, вале ба њамин андоза
иктифо мекунем.
АЌИДАИ ФИРЌАИ ШИЪАИ
ДУВОЗДАЊИМОМА ДАР МАВРИДИ ЌУРЪОН
ВА ГУФТАЊОИ ЭШОН
Ва дар муќобили ин, гуфтањои фирќаи шиъаро дар
мавриди Ќуръон баррасї мекунем, онњо муътаќиданд, ки
Ќуръон тањриф шудааст. Ва таќрибан бар ин аќида
иттифоќи назар ва иљмоъ кардаанд.2 Ва Нурии Табрисї
китоби мустаќиле дар мавзўи исботи тањриф дар Ќуръон
Тафсири Ќуръон. Вҳеррї 1\249.
Чањор нафар аз ин иљмоъ мустасно мебошанд ва онњо иборатанд: 1)
Садуқ, 2) Шариф Муртазо, 3) Абуљаъфари Тусї, 4) Абуалї Табрисї.
Аммо дар мавриди баъзе аз инњо собит шуда, ки аз аќидаи худ
баргаштаанд.
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таълиф кардааст1 ва онро «Фаслу-л-хитоб фї исботи
таҳрифи китоби Рабби-л-арбоб» номидааст. Ў дар
китобаш навиштааст: беш аз ду њазор ривоят аз имомони
маъсум омадааст, ки таъкид мекунанд, ки дар Ќуръон
њар навъ тањрифе воќеъ шудааст.2 Олимон ва
нависандагони шиъа то асри Боќири Маљлисї, ки
охирин муњаддиси фирќаи шиъа ва тарљумони мазњаби
шиъа дар ќарни ёздањум ва баъди он шумурда мешавад
мегўянд ва менависанд, ки Ќуръони мављуд аз тањрифу
таѓйир ва изофаву камкунї холї нест.3
Хонандагони гиромї сухани Хумайниро, ки дар
сањифањои гузашта баён кардем, хонданд, ки мегўяд:
(Асњоби киром) метавонистанд он оётро аз Ќуръон
бардоранд ва китоби осмониро тањриф кунанд ва барои
њамеша Ќуръонро аз назари љањониён бияндозанд.4
Сипас мегўяд: Њамин айберо, ки мусалмонон ба китоби
Яњуд ва Насоро мегирифтанд, айнан барои худи инњо
саҳобагон собит мешавад.5 Дар Усули Кофї ки
муътабартарин китоб дар назди имомия шумурда
мешавад, мисолњое барои мавозеъе аз Қуръон оварда
шудааст, ки аз он мавозеъ ояњо ба таври комил берун
карда шудаанд ё тањриф шудаанд.6 Балки шиъањо дар ин
иттињом то њаде пеш рафтаанд, ки иддао кардаанд, ки
сеяки Ќуръон берун андохта шудааст ва зоеъ шудааст ва
шумори оятњои Ќуръон њафтод њазор будааст7. Онњо
аќида доранд, ки Ќуръони аслї њамон аст, ки Алї (р)
Ин китоб ахиран дар Покистон ба чоп расидааст.
Барои тафсили бештар ба китоби Инќилоби Эрон, имом Хумайнї
шиъа, асари Мавлоно Манзури Нўъмонї мурољиъа шавад.
3 Фаслу-л-хитоб, сањ 227.
4 Кашфу-л-асрор, сањ 114.
5 Усули Кофї, сањ 264-267.
1
2

6
7Усули

кофї, саҳ,271
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љамъоварї намуда ва акнун он Ќуръон пеши имоми
замон аст ва бо ин Ќуръон фарќ мекунад.1 Бархе аз
имомњои онњо гуфтаанд. Мусњафи Фотима пеши мо аст
ва он се баробари ин Ќуръон аст.2
КАМТАВАЉЉЎЊЇ БА ЌУРЪОНИ КАРИМ
Дар ин љо ба њамин кифоят мекунем. Бар асари
афкору эътиқодоти шиъа нисбати Ќуръони карим, ки
гузашт, дар натиљаи онњо ба Ќуръон таваљљўњ
намекунанд ва ба таври амалї бар он иртибот барќарор
намекунанд ва ин китобе, ки уммати Муњаммад (с) дар
Шарќ, Ѓарб, Шимол ва Љануб онро тиловат менамоянд
ва китобе, ки шумори њофизони он аз садњо њазор нафар
бештар аст ва њељ як русто ва ободии кўчаке нест, ки аз
њофизи Ќуръон холї нест ва дар моњи Рамазон дар
намози таровењ дар њар масљид Ќуръонро мехонанд,
њарчанд он масљид кўчак бошад ва дар моњи муборак як ё
ду бор онро хатм мекунанд. Вале маъруф аст, ки дар
миёни шиъа њофизи Ќуръон вуљуд надорад ва ин натиљаи
равонии шакку тардиди онњо дар сињњати Ќуръон ва
асолати он аст ва ман худам шахсан инро дар сафари
Эрон соли 1973 (м) мушоњида ва таљриба намудаам.
Бинобар ин китобхонањои шиъаи имомия осор ва
намунањои зиёде барои хидмат ба Ќуръон ва таълиф дар
мавзўоти гуногуни Ќуръонро дар бар надоранд.
Њаракати илмии ќавї дар баёни эъљози Ќуръон, улум ва
њаќоќиќе, ки дар бар дорад, мушоњида намешавад ва бар
хилофи он китобхонањои умумии кишварњои Исломї
саршор аз китобњое аст, ки дар мавриди маќосиди
Ќуръон ва он чї ба он мутааллиќ аст навишта шудааст,
1
2

Њамон маъхази собиқ
Њамон маъхази гузашта, сањ 160.
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то љое, ки ин китобњо китобхонаи мустаќиле аз
бениёзтарини китобхонањои илмї ва густурдатарини он
дар таърихи улум, фунун ва фаолияти илмї ва маҳсулоти
таълифиро ташкил медињанд.
ДАЛИЛЕ БАРОИ МУНКИРОН
Дар чунин вазъияте чи гуна мусалмонон бо вуљуди
ин аќида метавонанд даъват ба дини худро ба љањониён
арза намоянд ва чї гуна љањониён метавонанд бар
Ќуръон ба унвони гувоњи садоќат ва дурустии даъвати
муслимин ва бартар будани таълимоти динашон эътимод
намоянд. Сипас тасвире аз Ислом ва мусалмонон, ки дар
партави ин аќида арзи андом менамояд, оё барои даъват
кардани ѓайри мусалмонњо ба Ислом салоњият дорад? Ва
оё љозибае барои љалби таваљљўњи кофирон ба Ислом ва
баррасии ойини он дорад?
Оё дунё баъд аз иддаои тањриф дар Ќуръон
наметавонад даъватгари мусалмонро хитоб намуда ва ба
ў бигўяд: Эй касоне, ки имон овардаед чаро мегўед,
ончиро ки амал намекунед.
Бисёр нописандида шуд назди Худо он ки бигўед он
чизеро, ки накунед. (Саффо:3)

Шарти чањорум
Ин ки шахсияти Паёмбар (с) мењвари њидоят ва
роњбарї бошад
ТАЪРИФУ БАЁНИ АИММА ВА
СИФАТЊОЯШОН БО ИН АЌИДА, КИ ПАЁМБАР (С)
ЯКЕ АСТ ВА НУБУВВАТ БА ПОЁН РАСИДААСТ
МУТАЗОД АСТ
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Аммо шарти чањорум, ки мо барои нубуввати
љовидонї ва уммати њамешагї шарт ќарор додем ин аст,
ки шахсияти Паёмбар (с) фаќат маркази њидоят ва
мењвари вобастагии ќалбї ва вогузории аќлї барои
уммат мебошад ва танњо Паёмбар (с) бояд сарчашмаи
ќонунгузорї бошад ва фаќат аз ў шавад ва фармон бурда
шавад. Њељ фарде аз умматаш бо ў дар ин чиз мушоракат
надошта бошад ва воқеан доктор Муњаммад Иќбол ба
муносибати интиќод аз Ќодиёният – бисёр зебо гуфтааст:
Мо ба яќин бовар дорем, ки Ислом динест, ки аз љониби
Худованди мутаъол нозил шудааст, аммо Ислом ба
унвони як љомеа ва миллат мадюни Паёмбар (с) мебошад
ва мусалмонон дар муќобили њаракатњое, ки хатареро
бар яке будани Паёмбар (с) ташкил медињад бисёр
њассосанд, зеро вањдати Исломї бо аќидаи хатми
нубувват устувор мегардад.1

ИЌТИБОСОТЕ, КИ АЌОИДИ
ФИРЌАИ ИМОМИЯРО РУШАН МЕНАМОЯД
Ва инак љо дорад, ки бар аќоид ва усули фирќаи
имомия назаре бияфканем, ки ин аќоид ва усулро аз
китобашон «Усули Кофї»2 наќл мекунем. Ин фирќа, ки
муътаќид аст, ки халифаи Паёмбар ва халифаву имом низ
аз љониби Худованд таъин мешаванд ва онњо монанди
Паёмбар (с) маъсум мебошанд ва итоати онњо вољиб аст
ва маќомашон бо маќоми Паёмбар (с) баробар аст ва аз
маќоми дигар паёмбарон болотар аст ва њуљљати илоњї
бар бандагонаш бидуни имом барпо намешавад ва то
1

Њуруфи Иќбол 122-136.
74

ваќте ки имом дониста нашавад, њуљљат комил
намегардад. Дунё бидуни имом наметавонад барпо
бошад, шинохти аимма шарти имон аст, итоат аз аимма
монанди итоат аз Паёмбар (с) вољиб аст. Аимма дар
њалол кардан ва њаром кардани чизњо мухтор њастанд ва
онњо монанди паёмбарон маъсуманд. Њар кас, ки ба
аиммаи маъсум имон дошта бошад аз ањли бињишт аст,
гарчї ситамгар, фосиќ ва гунањкор њам бошад. Маќоми
аимма монанди маќоми Паёмбар (с) аст ва аз њамаи
мардум ва аз њамаи Паёмбарон болотар аст. Аимма аз
илми гузашта ва оянда бархурдор будаанд ва он чиро ки
гузашт ва ончиро, ки дар оянда пеш меояд,
медонистаанд. Дар шаб ва рўз аъмоли бандагон барои
аимма арза мешавад. Фариштагон њар шаб ба назди
аимма меоянд ва дар шаби љумъа ба меърољ ва осмонњо
бурда мешаванд ва њар сол шаби Ќадр бар аимма китобе
нозил мешавад. Марг дар ихтиёри онњост ва онњо молику
соњиби дунё ва охират мебошанд, пас њар касеро, ки
хостаанд, њарчи хостаанд додаанд. Муњаќќиќони
ѓайриисломї низ њамин мафњумро аз тафаккури мазкури
имомат бардошт кардаанд.
Патрик Њугес мегўяд: Шиъа аиммаро ба сифатњои
Худованди мутаъол васф мекунанд1. Ва муњаќќиќи
дигаре бо номи (Иванов) мегўяд: Истимрори партав ва
нури имомат барои њамеша дар љањон ба Паёмбар (с)
љойгоњи љонибї медињад ва онро дар каноре менињад. Ва
муњаќќиќ Филип Њитти дар мавриди имомати шиъа
мегўяд: Паёмбари Ислом (с) вањй – яъне Ќуръонро
восита байни Худованд ва инсон ќарор додааст, вале
шиъа ин воситаро ба шакли инсон, яъне имом
баргардонидаанд ва шиъа дар калимаи имон (ба Худо
имон овардам ва ба Ќуръоне, ки махлуќ нест, имон
овардам) инро изофа кардаанд, ки (ман ба имоме имон
овардаам, ки Худованд онро интихоб кардааст ва ў
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дорои сифоти улуњият ва худої аст ва мунљиву
наљотдињандаи инсоният аст)2.

ЭРОНИ ЌАДИМ ВА БОЗТОБИ АЌОИДИ ОН
Аќидаи имомат, ки њудуд ва абъоди он аз насл ва
насабпарастї фаротар меравад ва то муќаддас ва Худо
ќарор додани хонадонњо пеш меравад, бозтоби аќоид ва
боварњои Эрони, кўњан аст. Дар Эрони ќадим раёсату
роњбарии мазњабї ва фармонравої мунњасир ба ќабилаи
«Мидиё» буд. Сипас дар даврони ѓалабаи диёнати
зардуштї ва таъсири он бар Эрон ин роњбарї ба ќабилаи
«Муѓон» интиќол ёфт. Эрониён дар мавриди табаќаи
«коњинон» бар ин бовар буданд, ки онњо сояи Худо дар
замин њастанд ва онњо фаќат барои хидмати худоён
офарида шудаанд ва њоким ва фармонраво бояд аз ин
ќабила бошад. Чун зоти Худованд дар њар фарде, ки аз
ин ќабила бошад, муљассам мегардад ва вазифаи назорат
бар оташкада њаќе аст, ки танњо ба ин ќабила ихтисос
дорад.1
Доктор Ањмади Амин дар китоби маъруфаш «Зуњал-ислом» дар љилди 3 дар мавриди аќоиди шиъа дар
бораи имомашон мегўяд: (теъдоди зиёде аз эрониён
ташайюъро ба хотири ин ќабул карданд, чун онњо дар
даврони салтанати шоњаншоњї дар Эрон ба таъзим ва
муќаддас пиндоштани хонаводаи подшоњї хў гирифта
буданд ва онњо бар ин бовар буданд, ки хуне, ки дар
рагњои подшоњон ва фармонравоён љорї аст, аз навъ ва
1

Ба китобњои таърихи Эрон ва ойини зурдуштї мурољиат намоед.
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љинси хуни раият ва мардум нест. Бинобар ин ваќте ба
Ислом гаравиданд, ба Паёмбар (с) чунон менигаристанд,
ки ба шоњаншоњи худ Кисро менигаристанд ва ба
хонаводаи Паёмбар (с) чунон нигоњ мекарданд, ки ба
хонаводаи салтанатї назар доштанд. Ваќте Паёмбар (с)
аз дунё рењлат намуд аз дидгоњи онон хонаводаи
Паёмбар (с) беш аз њама сазовори хилофат ва љонишинии
ў буданд.

АЌИДАИ ИМОМИ ЃОИБ
Аќоид ва боварњои ифротї ва муболиѓаомези ањли
ташайюъ дар мавриди имомат ва аимма, онњоро то њадде
расонда, ки имомонро дар нубувват ва рисолат шарик
медонанд, балки онњоро дар улуњият шарик ќарор
медињанд ва шиаён аиммаро инсонњои болотар ва бартар
аз њамаи инсонњо медонанд.
Аммо аќидаи онњо дар мавриди имоми ғоиб (имоми
дувоздањум) дар ављ ва фарози хаёлбофї ва
муболиѓаомезе ќарор дорад, аќидаи таваллуд ва ѓойиб
шудан, зиндагї ва роњнамоии имоми дувоздањум дар аќл
ва ќиёс намеѓунљад ва ќонуни таквинї ва ташреъии
илоњї онро намепазирад.
Онњо бар ин аќида њастанд, ки имоми ёздаҳум, имом
Ҳасани Аскарї дањ рўз пеш аз вафоти вай фарзандаш ба
тамоми асбоби имомат ва ба њамаи ончи аз хонаводааш
мерос бурда буд, дар ѓори «Сурраман Раъо» пинњон шуд
ва то кунун зинда аст ва то рўзи Ќиёмат зинда хоњад буд
ва дар он ѓор пинњон мебошад ва дар Ќиёмат дар ваќти
муносиб аз ѓор берун хоњад омад ва бар тамоми љањон
њукмфармої хоњад кард. Ва сухан то ин љо тамом
намешавад, балки имоми Ѓоиб ѓайбати суѓро дорад, ки
дар даврони ѓайбати суѓрої тибќи аќидаи шиъа
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намояндагон ва сафирони ў ба сурати сиррї ва пинњонї
ба назди ў рафтуомад мекардаанд. Сипас ин силсила
тамом шуд ва гуфта шудааст, ки замони ѓайбати суѓро ба
поён расид ва бо тамом шудани он, даврони ѓайбати
кубро оѓоз шудааст, ки дар ин даврон њељ кас
наметавонад ба Имоми замон дастрасї дошта бошад, то
ваќте, ки Соњибу-з-замон зуњур накунад.
МАЗЊАБИ ХУМАЙНЇ
ВА АЌИДААШ ДАР МАВРИДИ АИММА
Шояд касе ба худаш бигўяд ифрот ва
муболиѓаомезии шиъа пеш аз даврони илм, тањќиќ, фикр
ва баррасї будааст ва онњо замоне бар ин аќида будаанд,
ки иртиботе бо љањони Ислом ва муслимин надоштаанд
ва ин аќоид ва суханњо пеш аз даъвати фарогири онњо ба
сўи Инќилоби Исломї будааст. Ва онњо дар замоне, ки
дар доираи мањдуди худашон мезистанд, чунин
аќидањоеро дар сар мепарвариданд, аммо акнун шахси
фарњангие, ки аз шиъа, ки аз рўњи Ислом ва ањдофи он
огоњї дошта бошад ва ба Ислом даъват кунад ва аз
вазъияте, ки уммати Исломї дар он ба сар мебарад,
мутаассиф ва дардманд аст, наметавонад чунин
боварњову аќидањо дошта бошад, ки аќл онро
намепазирад. Вале инак иборате аз китобе «Алњукуматул-исломия»-и Хумайнї барои хонандагон наќл мекунем,
ў дар њамон китоб тањти унвони «Вилояту-т-таквиния»
менависад: «Аимма дорои маќоми сутуда ва дараљаи
рафеъ ва хилофати таквинї њастанд, ки тамоми заррањои
љањони њастї дар муќобили вилоят ва нуфузи он сари
таслим фуруд овардаанд ва яке аз умури ќатъї ва
мусаллами мазњаби мо ин аст, ки Имомони мо дорои
маќоме њастанд, ки њељ фариштаи муќарраб ва њељ
паёмбаре ба он намерасад, тибќи ривоятњо ва ањодисе, ки
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дорем, Паёмбари бузург (с) ва аимма ќабл аз офариниши
ин љањон нурњое будаанд, ки атрофи Арш њалќа зада
буданд ва Худованд ба онњо маќоме дода ва чунон
онњоро муќарраб намуда, ки љуз Худо касе намедонад»1.
Њамон аќидае, ки дигар уламои шиъаи имомия ва
нависандагони он дар мавриди Имоми ѓоиб доранд,
Хумайнї низ њамон аќидаро дорад, балки ба назари
Хумайнї гарчї беш аз њазор сол аз ѓайбати имом
гузаштааст, вале мумкин аст њамин тавр њазорон соли
дигар ў дар ѓайбат бошад.

НАЗАРИ ШАЙХУЛИСЛОМ ИМОМ АЊМАД
ИБНИ АБДУРРАЊИМ ДАР МАВРИДИ АЌИДАИ
ИМОМАТ
Бо таваљљўњ ба ин аќоиди ширкомез дар мавриди
имомат чунин ба назар меояд, ки он чї имом Ањмад ибни
Абдуррањим маъруф ба Шоҳ Валиюллоњи Дењлавї ба он
даст ёфта ва дар партави ин натиљагирї дар мавриди ин
мазњаб натиљагириву қазоват намуда дуруст ва сањињ аст
Ў мегўяд: Ботил будани мазњаби имомия аз калимаи
Имом маълум мешавад, зеро имом аз назари онњо
мављуди маъсуме аст, ки итоат аз ў вољиб аст ва бар ў
вањйи ботинї меояд: Дар њаќиќат ин таърифи Паёмбар
(с) аст пас мазњаби онњо мусталзими инкори нубувват
мебошад1.
Хуршеде, ки љањонро рўшан менамояд, яке аст ва
дигар заррањоеанд, ки аз нури он истифода мекунанд.
Дар мавриди шахсияти Паёмбар (с) кофї нест, ки бо он
фаќат робитаи ќонунї дошта бошем, балки он чи аз мо
хоста шуда ин аст, ки бо ў иртиботи рўњї ва отифї дошта
бошем ва ўро бештар аз мол, љон, хонавода ва фарзандон
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аз жарфои вуљуд ва холисона дўст дошта бошем ва баъд
аз зоти Худованд њељ касро мисли ў дўст надошта бошем
гарчї аз авлиёи бузург ё мардони комил ё шахсияти
бузурге аз афроди хонавода бошад. Паёмбар (с) офтоби
оламтобе аст, ки њама љањонро рўшан менамояд ва ѓайр
аз ў тамоми афрод хоњ асњоби киром бошанд ё
муљаддидин бошанд ё муассисини њукумат ва салтанат ва
роњбарони инќилоб бошанд, њар касе, ки бошад зарраи
кўчаке аст, ки бо истифода аз нури ин офтоби оламгир
нурафшонї менамояд ва хоке аст, ки ба оби њаёт
мубаддал мешавад ва оњане аст, ки ба кимиё табдил
мегардад.
ТАЗОЊУР БА МАДДОЊЇ АЗ ПАЁМБАР (С)
ВА СИТОИШИ БИДУНИ АНДЕША АЗ АЊЛИ
БАЙТ ВА АИММА
Аммо ин аќоид дар мавриди имом ва аимма на
танњо ин ки бо дўст доштани Паёмбар (с) ва шефта будан
ба ў мухолиф аст. Балки комилан мутазод асту бо он
тасодум пайдо мекунад, натиљаи табиї ва равонии ин
боварњову аќоид чунин шуда, ки шиањо натавонистаанд,
ки китоби ќавї ва муассире дар мавриди сираи Паёмбар
(с) бинависанд ва шоирони нобиѓаи онњо натавонистаанд
ашъоре муассире дар мавриди Паёмбар (с) шеър
бисароянд, ки дар он истеъдоди бедор ва сўзу гудоз
таљаллї ёбад, ки дар марсияњое, ки дар маноќиби ањли
байт суруда мешаванд ва њодисаи Карбалоро ба тасвир
мекашанд ба назар меояд ва на шоире мадињасарое дар
онњо падид омада, ки ўро бо шоирони Ҳинд, ки дар
мадњи Паёмбар (с) сурудаанд, муќоиса кард. Чи расад ба
ин ки дар сатњи шоирони форсизабон, ки дар мавриди
Паёмбар (с) мадњиясарої намудаанд, монанди Љомї ва
Ќудсї бошанд ва ин чизе аст, ки ќиёс таќозо менамояду
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ќазияи маълуму мушаххас аст ва муносиб мебинам, ки он
чї дар сафарам ба Эрон дар китоби «Аз нањри Кобул то
нањри Ярмук» навиштаам, дар инљо наќл кунам. Аиммаи
ањли байт њамвора чароѓњои њидоят ва фонусњое буданд,
ки роњро барои мардум дар зулматкадањо равшан
мекардаанд ва дар ин маврид њељ мусалмоне шакку
тардиде надорад. Вале чунин эњсос мекунем, ки шиъаён
чунон иртиботи ѓайри маъмулї ва эњсосоте бо имомон
доранд ва чунон дар муњаббати онњо аз њад гузаштаанд,
ки таќрибан тамоми аќл ва эњсосоту замири онњоро фаро
гирифта ва бар онњо чира шудааст ва ин шигифтагї
сањми бузурге аз муњаббатро, ки бояд нисори шахсияти
Паёмбар (с) бигардад, ки ў сарчашмаи њар хубї ва саодат
буда, ањли байт ба хотири ў ба чунин шарофате даст
ёфтаанд ва сазовори муњаббату бузургдошт гардидаанд,
ба худ ихтисос додаст.
Шефтагї ба ањли байт ва муќаддам доштани онњо
бар Паёмбар (с) дар арсаи муњаббат ва дўст доштан дар
шеъре, ки шоирони Эрон дар мадњи Паёмбар сурудаанд
ва дар он чї дар мавриди маноќиби ањли байт, ба вижа
амирулмўъминин Алї ибни Абутолиб ва Њусайн ибни
Алї гуфтаанд, мушаххас мешавад. Шеърњое, ки дар
мавриди ањли байт суруда шудаанд бо эњсосоти бештар
ва шевотар аз ашъори суруда шуда, дар мавриди
Паёмбар (с) фарќ карда мешаванд. Ин фарќро мо дар
шеъре, ки шоирони урдузабон аз бародарони Љаъфарии
мо дар Њинд сурудаанд ва аз ашъоре, ки дар мадњи
Паёмбар (с) гуфтаанд, эњсос кардаем ва ин фарќро дар
ашъори форсї низ эњсос намудаем ва бо муќоисаи
китобњое, ки дар мавриди сираи набавї ва дар мавриди
маноќиби ањли байти аз назари камї ва кайфї таълиф
шудаанд мушоњида намудаем ва низ мебинем, ки онњо
таваљљўњ ва иртиботи бештаре ба ќабрњо то масљид
доранд ва низ мебинем, ки онњо аз сафар ба Њарамайни
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Шарифайн чанд баробар зиёдтар ба сафари Карбало ва
Атаботи Олиёт алоќаманданд. Метавон гуфт, шояд
бародарони шиъа ба сабаби равия ва амалкарди бархе аз
уламои пурљўшу хурўши ањли суннат ва кўтањии ишон
дар гиромидошт ва нишондињии фазоили ањли байт ва
эътироф ба њуќуќе, ки онњо бар муслимин доранд чунин
вокуниш ва аксуламале нишон додаанд. Аммо ин
вокуниш аз њади як аксуламал фаротар аст, аз ин рў,
фароянди муњаббат ва иродати хуруш ва эњсосот ба суи
ин маркази рўњї мутаваљењ шуда ва њолае аз таќдис онро
фаро гирифтааст ва дар муболиѓаомезї ва ифроте, ки дар
ин ситоишу тамљид аз он истифода шудааст бимион
меравад, ки имоматро раќиби нубувват ќарор дињад ва
имоматро дар бисёре аз хусусиятњову сифоти нубувват
сањим ва шарик созад.1
ТАСВИРИ ТАВЊИНОМЕЗ ВА
МАЪЮСКУНАНДАИ ШИЪА АЗ АЊЛИ БАЙТ
Бо вуљуди ин аќоид ва баёноти ифротї дар мавриди
аиммаи ањли байт ки таъкид менамоянд, ки онњо афроде
њастанд, фаротар ва фавќи инсонњо њастанд ва аз баъзе
љињот сифоти улуњият ва Худоиро ба онњо нисбат
медињанд. Китобњои ањли ташайюъ симое аз онњоро
нишон дода ба ишон ишора менамояд, ки аиммаи ањли
байт шуљоъат ва љасорати изњори њаќро надоштанд, бо
вуљуди ин ки Алишери Худо Алї ибни Абутолиб дар
миёнашон буд ва гўё онњо њамвора аз хатар тарсон ва
њаросон буданд ва аз маслињатандешї ва њаќпўшї кор
мегирифтанд ва аз силоњи «таќия» на ба унвони
силоњияти шахсї ва муваќќатї, балки ба унвони ибодат
ва василае барои наздикшудан ба Худо истифода
1

Аз китоби «Мин нањри Кобул ило нањри-л-Ярмук» сањ 89-90.
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менамуданд ва онњо дар сурати ниёз ва бидуни ниёз аз он
кор мегирифтанд ва уммати Муњаммадиро аз таълимоти
њаќиќии нубувват дур менамуданд. Њамчунон, ки динро
аз иззату пирўзї барои парњез акардан аз рўёрўй бо
бархе хатарњо дар ин роњ мањрум мекарданд. Симои ин
имомони бузургро, ки китобњои шиъаён дар мавриди
маноќибу фазоили онон таълиф намудаанд чунон ба
тасвир кашидааст, ки њељ фарќе аз симои Фармосун ва
љамъияти Ихвону-с-сафо1 ва созмонњои зеризаминї ва
сирие, ки дар кишварњои гуногун ёфта мешавад надорад
ва бо баррасии ин китобњо ва иттилоъ ёфтан аз он рўњи
баландпарвозї, ќотеъият ва хатарпазирї барои нашри
Ислом дар вуљуди инсон падид намеояд. Он рўњияи
гаронбањое, ки таърих ва маљрои њаводисро дар
давронњои таърих ва авзои нобасомоне, ки дар гузашти
14 асри таърихи Ислом пеш омада таѓир додааст ва
таърихро маљбур карда, то роҳ ва самти тозаеро ихтиёр
намояд. Ва бар акси ин ривоятњои таърихии зиёде бар
1

Ихвону-с-сафо љамъияти пинњоние буд, ки дар рўзгори Аббосиён
ки соњибони фалсафаи озод онро ташкил мекарданд, ба вуљуд
омадааст. Теъдоде аз атибо низ дар миёни онњо буданд. Онњо бар
худ лаќаби «Ихвону-с-сафо»-ро гузоштанд. Дар асри чоруми њиљрї
ќароргоњи онњо дар Баѓдод буд. Ин афрод ба сурати пинњонї љамъ
мешуданд ва дар мавзўъњои фалсафї ва афкори озод табодули назар
мекарданд. Дастури корашон ин буд, ки дар ваќтњои махсусе
гирдињам меомаданд бидуни он ки њељ фарди бегонае, дар чаласаи
онон њузур дошта бошад ва онњо фалсафаи худашонро ба сурати 52
рисола тадвин карданд, ки ба Расоили Ихвон-с-сафо маъруфу
машњур мебошанд. Нависандагони ин рисолањо номњои худро махфї
карданд. Муътазилињо ва афроди њамфикри онњо ба наќл кардани
рисолањои мазкур дар китобчањои дигар ба таври пинњонї онро ба
кишварњои исломї мебурданд ва дар соли 1833 ва соли 1886-и
мелодї дар Бомбай ва соли 1889-и милодї дар Миср ба чоп
расидаанд. Барои иттилоъи бештар ба китоби «Таъриху
фалосифати-л-ислом фи-л-машриќ ва-л-маѓриб» асари Муњаммад
Лутфї Љумъа, сањ 253-266 чопи Ќоњира, соли 1927, мурољиат намоед.
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баландии њиммати афроди бузурги ањли байт ва
љонфидоии онњо ва алоќаи шадиди онон барои муттањид
шудани мусалмонон далолат менамояд. Ва аз љумлаи
ривоятњое, ки бар ин далолат дорад, ривояте аст, аз
Бобакї1 яке аз ёрони Зайд ибни Алї наќл шудааст ў
мегўяд: Њамроњи Зайд ибни Алї ба Макка њаракат
кардем, то ин ки нимаи шаб шуд ва Сурайё дар љояш
ќарор гирифт, гуфт: Эй Бобакї, оё ин ситораи «Сурайё»ро мебинї, оё ба назари ту касе метавонад онро бигирад?
Гуфтам: На. Гуфт: Савганд ба Худо, ки дўст дорам
дастам ба он овехта бувад ва аз он љо ба замин бияфтам
ва тика-тика шавам. Аммо Худованд миёни уммати
Муњаммад созиш ва сулњ барќарор намояд.2
Нависандагони имомї ва касоне, ки шиъа будани
аиммаро таъйид менамоянд симои ањли байтро чунон
тарсим менамоянд, ки гўё дар зиндагї њадаф ва шуѓле љуз
гирифтани хилофат аз дасти ѓосибон надоштанд ва онњо
аз ин ки хилофат ба дасти ѓосибон ва ситамгарон афтода
буд хашмгин буданд ва ин чизе будааст, ки онњоро ба худ
машѓул намуда бар фикру андешаи ишон њоким
гардидааст ки дигар ба љомеаи муосири Исломие, ки бо
талошњои љадди (бобии) бузургашон Паёмбар (с) даъват,
тарбият ва њидояту рањнамуди динии ў сомон ёфта буд
таваљљўњ надоштанд ва ањамияте ба он намедоданд ва ба
ибодат, зуњд ва роњнамої кардани мардум ба роњњои њаќ
ва даъват кардани халќ ба сўи Худованд коре
надоштаанд.
Аммо таърихе, ки ранги фирќагарої ба худ
нагирифтааст, симои бисёр зебо ва дархўри шаъну
шарафи онњо ва шоёни љойгоње, ки дар диёнат ва шарафи
мансуб будан ба Паёмбар (с) доштанд аз онњо тарсим
намуда, нишон додааст ва инак порањое аз он чї дар
1
2

Исми ў Абдуллоњ ибни Салими Бобак аст.
Маќотилу-т-толибийин сањ 129. Абдулфарози Исфањонї.
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тавсифи Љаъфари Содиќ ибни Муњаммад ибни Алї (р)
омада баён мекунем:
Муаррихин мегўянд: Имом Содиќ бо авсофи зайл
ороста буд, ки њадафи некў ва воло дошт ва дар талаби
њаќиќат аз њар навъ њавопарастї ва дунёпарастї дур буд.
Ў њаргиз амри дунявиро наљуст ва чизеро наталабид, ки
шањватњо онро фосид карда ё шубњањо онро
фарогирифта бошад, балки ў ба дунболи њаќоиќи рушану
возењ буд ва њаќро мељуст ва њељ чизеро бо њак иваз
намекард.1 Имом Молик ўро чунин васф менамояд:
«Ман пеши Љаъфар ибни Муњаммад омадам, ў
њамвора лабханд мезад. Њаргоњ пеши ў аз Паёмбар (с) ёд
мешуд, рангаш сабз ва зард мешуд, ман то муддати
дарозе ба назди ў рафтуомад мекардам. Њар ваќт ўро
медидам, њатман ба яке аз ин се кор машѓул буд. Ё намоз
мехонд ё рўзадор буд ё Ќуръон мехонд ва њаргиз надида
будам, ки аз Паёмбар (с) њадис, ривоят намояд, магар ин
ки бо вузў буд. Ў сухани бењуда намегуфт ва ў аз
ибодатгарони зоњид ва худотарс буд. Ривоят шуда, ки
имом Љаъфар фармуда: «Аз хусумат ва душманї дар дин
бипарњезед, зеро муљодала ва хусумати дар дин шаку
шубҳа ба вуљуд меоварад ва нифоќ ба љо мегузорад».
Ин ахбор ва ривоятњои зиёд дар умум ба ин ишора
мекунанд, ки имом Содиќ ба шўриш алайњи њокимон
гароиш надоштааст. Чун бар ин аќида набуд, ки шўриш
ба барпошавии њаќ ва шикаст хўрдани ботил меанљомад,
зеро њар кас аз сарон ва бузургони ањли байт ба
баландњимматї ва бузургворї ва машѓул будан ба умури
муњим, на пеши по афтода ва ба шањомат ва поймардї ва
тарљењ додан дасти бахшандагї бар дасти гадої ороста
буданд ва онњо аз њилму бурдбории васеъ бархўрдор
буданд ва чун кўњњо устувор ва сабур буданд ва њар гоњ
1

Ал-Имом Содиќ, аллома Абузањра, сањ 76.
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кори љиддиву њассосе мешуд ва бояд вориди маърака
мешуданд чун шерњои ѓуррон вориди майдони набард
мешуданд, ки он чи шоири умавї Њатийа (59-и ҳиљрї)
гуфтааст бар онњо росту мувофиќ меояд ва дар њаќиќат
ба љои касоне, ки ин шеъри расоро, ки сазовор аст аз
бењтарин ќасидањо дар шеъри арабї шумурда шавад, дар
мавриди онњо суруда шудааст, дар васфи ањли байт
мувофиқ ва рост меояд.

РАФТОРИ АЊЛИ БАЙТ ДАР ОИНАИ ТАЪРИХ
Аъзои хонаводаи Паёмбар (с) ва ањли байташ ва
пешопеши њамаи онњо Алии Муртазо (р) ва фарзандонаш
дар мавриди нисбате, ки бо Паёмбар (с) доштанд, ба
шиддат бар ин нисбат њассос буданд ва онњо аз ин нисбат
барои ба даст овардани манофеъ истифода намекарданд,
монанди фарзандони хонаводањои рањбарони динї дар
динњо ва миллатњои дигар, ки аз нисбати худ бо роњбарон
барои тањсили манофеи дунявї бањрабардорї менамоянд,
дар њар њоле, ки пайравони мазоњиби мазкур аз рўи
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азамат ва таќаддусу покї ба онњо менигаранд ва бо онњо
ба сони афроди фаротар аз башар рафтор менамоянд. Ва
низ ањли байти Паёмбар (с) њар як аз дунёталабї ва
сарватандузї ва барафроштани кохњо, ифтихор бар
устухонњои падарони хеш бисёр дур буд. Воќеањои иззати
нафс ва истиѓнову ќаноъати онњо, ки дар китобњои таърих
ва сира омадааст, комилан бо саргузашти табаќаи –
бароњима ва коњинон-ки ба номи дин шиками худро сер
менамоянд, тамоман тафовут дорад, зеро барањманњову
коњинон ва мардони динии дигар миллатњо афроди
муќаддасу бузург пиндошта мешаванд. Чун дар хонаводаи
муќаддас ба дунё омадаанд ва ин афрод ниёзе ба касб ва
кор надоранд ва лозим нест, ки барои таъмини зиндагї ва
ниёзҳои он аз худ андаке кўшиш намоянд. Инак бархе
воќеањоро ки равшангари ҳамин мавзўъ ҳастанд пешкаш
менамоем, то битавонем љойгоњи ањли байт ва сирати
дурахшони онњоро андоза кунем:
Њасан ибни Алї (р) ба бозор омад, ў мехост матоъе
бихарад ва нархи онро аз соњиби маѓоза пурсид. Соњиби
маѓоза ќиммати њаќиќии колоро баён карду сипас
фањмид, ки ў Њасан ибни Алї (р) набераи Паямбар
саллаллоњу алайњи вассалам аст. Ин њангом ќиммати
матоъро кам кард, аммо Њасан напазируфт ва он чизро
нахарид ва гуфт: Ман намехоњам, ки аз љойгоњ ва
нисбате, ки бо Паёмбар (с) дорам, дар матоъи ночиз
истифода кунам». Ва Љувайрия ибни Асмоъа, ки аз
ходимони хоси Алї ибни Њусайн маъруф ба
Зайнулобидин буд, мегўяд: Алї ибни Њусайн њаргиз бо
истифода аз нисбати худ бо Паёмбар (с) як дирњам
нахўрдааст.1 Ва њар гоњ имом Зайнулобидин ба сафар
мерафт, худашро муаррифї намекард, мардум аз ў
пурсиданд, ки чаро чунин мекунї? Ман инро
1

Ал-бидоя ван-нињоя-и Ибни Касир 9\106.
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намеписандам, ки бо номи Паёмбар (с) чизеро бигирам,
ки бо он наметавонам онро бидињам.1
Ањли байт ва фарзандони Шери Худо, Алї ибни
Абитолиб (р) ва наберагонаш аз шањомату шуљоат, ки
шиори хонадони Паёмбар (с) буд бархурдор ва бо он
ороста буданд, шуљоате, ки мероси ба љо мондаи Алии
Муртазо ва Њусайн ибни Алї шањиди Карбало буд. Онњо
ба њељ мусибате таваљљўњ намекарданд ва дар роњи
эълони њаќ хатарњоро ба љон мехариданд ва барои
роњнамоии дурусти мусалмонон ва њифозати дин аз њар
навъ тањриф бо хатарњои бузург рў дар рў ќарор
мегирифтанд.
Зайд ибни Алї ибни Њусайн соли 122 њиљрї алайњи
халифаи уммавї Њишом ибни Абдулмалик ибни Марвон
ќиём кард, њукумати Њишом ќавитарин ва бузургтарин
њукумати замонаш буд ва Зайд ибни Алї лашкарњои
бузурги њукуматро шикаст дод ва ба дараљаи баланди
шањодат расид ва сипас ба дор овехта шуд ва то чињил
сол њамчунон овехта бар чўбаи дор боќї монд.2
Ва дар моҳи раљаби соли 145 њ. Муњаммад ибни
Абдуллоњ Алмањз ибни Њасани Мусанно ибни Њасан ибни
Алї ибни Абутолиб (р) маъруф ба «Зуннафсу-з-закия»
алайњи халифаи аббосї Мансур дар Мадинаи мунаввара
ќиём кард. Чунончи бародараш парчами љињодро дар
Баѓдод бар зидди Мансур дар зулњиљљаи соли 145 њ.
барафрошт ва имомони бузург Молик ва Абуњанифа ба
байъат бо Иброњим фатво доданд ва Абуњанифа ўро
кўмаки молї кард, то ба ин тариқа њимоят ва ёрии худро
аз ў эълом намояд, ки њамин амр баъдњо сабаб шуд, то
Абуњанифа мавриди сарзаниш ва шиканљаи Мансур ќарор
бигирад. Муњаммад ибни Абдуллоњ Алмањз, Зуннафсу-з1
2

«Вафиёту-л-аъён»-и Ибни Халакон, 2\434, чопи Ќоњира, с. 1948.
Ба китобњои ибни Љарир ва ибни Касир мурољиъат шавад.
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закия дар понздањуми рамазони 145 њ. дар «Ањљору-ззайт»-и Мадинаи мунаввара љавонмардона ва далерона ба
шањодат расид ва низ бародараш дар 24-и зулњиљља дар
Куфа шањид шуд.
Чунин ба назар мерасад, ки агар хуни Њошимї дар
рагњои
ин
сарварон
љорї
намебуд,
умуман
наметавонистанд парчами љињодро бар алайњи хулафои
Аббосї баланд кунанд, ки ќисмати бузурге аз Осиё ва
Африқо дар ќаламрави фармонравоии онњо буд ва
Ислом аз тариќи онњо ба кишварњои дурдаст мерасид, бо
ин ки дар ќароргоњи Хилофат амният барќарор буд
вадиниши динї паҳн гардидаву ќисмати бузурге аз
таълимоти Ислом тањаќќуќ ёфта буд. Ваќте онњо ин
амрро андозагирї карданд, аз эљоди њар гуна изтироб ё
рехтани хуне, ки зоњиран самараву натоиљи хубе надошт,
монанди талошњои падарон ва ниёкони далер ва
љавонмарди онон – дурїљустанд.
Бинобар ин сукути онон ва машѓул шуданашон ба
роњбарии динии мусалмонон ва фаъолияти онҳо дар
заминаи тарбияи ахлоќї ва ботинии мусалмонон бар
асоси тасоњул ё гароиш ба роњату осоиш ё коре надоштан
ба кори касе набуд ва на онњо бар асоси амал кардан ба
усули «Таќия», ки ба ин шахсиятњои ќањрамон нисбат
дода шудааст, чунин мекарданд. Љой дорад он чиро ки ба
муносибати баёни ин њаќиќати таърихї дар љилди аввали
китоби «Риљолу-л-фикр ва-д-даъва» асари муаллиф
омада наќл мекунем: Набояд фаромўш кард дар ин аср
(асри бани Умайя ва бани Аббос) дин њамчунон бар љон
ва дили мардум њоким ва бар ишон беш аз њама чиз азиз
буд ва тўдаи мардум ба уламо ва ба ањли дину, тақво бо
эҳтиром ва бузургдошт нигоњ мекарданд ва њар кас, ки ба
сарвати дунё алоќае надошт ва аз фармонравоён ва
њокимон ба сабаби ќаноату иззати нафс ва бетаваљљўњї
ба манофеъи дунявї ва мансабњо дурї мељуст ва ба
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даъват кардан ба сўи Худо ва нашри илм ва хайрхоњї
барои Худо ва Паёмбараш ва умуми муслимин машѓул
буд мавриди эњтиром ва бузургдошти мардум ќарор
дошт. Ва чунин ашхос аз бисёр афроде, ки дорои маќом,
сарват ва нуфуз буданд азизтару мўњтарамтар буданд ва
њатто дар баъзе ваќтњо аз хулафо ва амирҳо низ азизтар
буданд ва метавон гуфт, ки нуфузи амирҳо ва хулафо дар
доираи хосе, ки доираи сиёсист ва доираи табаќае, ки дар
ин аср «Ашрофигарої ва њукумати нуљабо» номида
мешавад, мањдуд буд. Вале берун аз ин доира ва берун аз
ин муњит ањли салоњ ва дониш ва ањли зўњду парњезгорї
ва солињон ва уламое ки аз фарзандони асњоб ва содоти
ањли байт ба ҳисоб мерафтанд њоким буданд ва њар гоњ
фарде, ки аз ин табаќаи солињи бузургони тобиъин ва
ањли илму дин намояндагї мекард ва фарде, ки ба
намояндагї аз њукумату аморат ва маќому салтанат
меомад ва њар ду љамъ мешуданд, султаи дин ва султаи
рўњї бар подшоњи сиёсату фармонравої чираву ѓолиб
мешуд.
Воќиае, ки барои Њишом ибни Абдулмалик дар
замоне, ки валиањд буд бо Алї ибни Њусайн маъруф ба
Зайнулобидин пеш омад, бисёр зебо ин матлабро ба
тасвир мекашад. Таърихнависон ривоят кардаанд,
Њишом ибни Абдулмалик дар замони падараш ба ҳаљ
рафт ва кўшиш кард, ки ба санги Њаљару-л-асвад бирасад
ва онро бибўсад, вале ба иллати издињоми зиёд
натавонист муваффаќ шавад. Бинобар ин, барои ў
минбаре гузошта шуд ва бар он нишаст ва ба мардум
нигоњ кард, гурўње аз ашрофи Шом бо ў буданд. Дар
њамин њол ногањон Зайнулобидин Алї ибни Њусайн (р)
омад, ў чењраи зебо ва бўйи хуш дошт. Зайнулобидин ба
гирди Ќаъба тавоф намуд, ваќте ба Њаљару-л-асвад
расид, мардум дур шуданд, то ў сангро истилом намояд
ва бибўсад, марде аз ањли Шом гуфт: Ин чї касе аст, ки
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мардум то ин њад ба ў эњтиром менамоянд? Њишом аз
тарси он мабодо, ки мардуми Шом ба ў алоќаманд
шаванд, ва ўро подшоњ бинамоянд, гуфт: Ўро
намешиносам. Фараздаќ њузур дошт, гуфт: Ман ўро
мешиносам. Марди Шомї гуфт: Ў кист эй Абофирос?
Дар љавоби Фараздаќ дар ашъоре зебо ўро тавсиф кард,
ки бо ин матлаъ оѓоз мешавад.

(Тарљума. Ин касе аст, ки санглохи Макка мањали
ќадами ўро мешиносад ва хонаи Каъба ва њил ва њаром ўро
мешиносанд).
Ин достон ба зоњир гарчи содда менамояд, вале ба
ин далолат мекунад, ки ањли фазл ва дин ва мардони
хонадони набавї ва содоти тобъин аз нуфузу эњтироми
зиёде миёни мардум бархурдор будаанд ва Њасани
Мусанно ибни Њасан ибни Алї ибни Абитолиб (р) ва
фарзандаш Абдуллоњ-ал-Мањз ва Солим ибни Абдуллоњ
ибни Умар ва Ќосим ибни Муњаммад ибни Абубакр (р)
ва Саъид ибни Мусайяб ва Урва ибни Зубайр љойгоњи
волое дар дилњои мардум доштанд ва сухани онњо асари
бузурге дошт. Ин љойгоњ ва ин нуфузи рўњї ва ин
бузургдошту муњаббати амиќ ки миллат ба онњо дошт
ќудрате буд, ки барои миллат шукўњ ва ањамияти динро
њифз менамуд ва миллатро аз љањиши ноогоњона ба сўи
хушгузаронї ва зиндагонии љоњилият ва анљоми ошкори
гуноњон ва мункарот бозмедошт1.

1

Риљолу-л- фикр ва-д-даъват фи-л- Ислом, 1\37-38
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ДУ ТАСВИРИ БО ЊАМ ЗИД АЗ ИСЛОМ ВА
МУСЛИМИН ДАР АЊДИ НАХУСТИНИ ИСЛОМ
Аввалин даврони намунаи Ислом чї гунна буд?
Натиљаи таълим ва тарбияи бузургтарин ва охирин
Паёмбар (с) чї њаст? Сираи мардоне, ки дар оѓўши
Муњаммад (с) ва мактаби Паёмбар (с) тарбия шудаанд чї
гуна будааст? Оё сираву рафтор ва амалкарди онњо бо
рафтори
асосгузорони
њукуматњои
шахсї
ва
чашмдўхтагони њарис ба ќудрат фарќ мекардааст ё на?
Онҳо бо хешовандони худ чї гуна рафтор менамуданд ва
ин бастагон ва хешовандони худашон аз шахсияти
муќаддас ва бузурге, ки бо он нисбат доштанд чи гуна
истифода мекарданд. Рафтор ва шеваи ањли байт дар
даъват кардан ба дин ва эъломи њаќиќату садоќат ва
амал намудан ба азимат чї гуна будааст? Сипас вазъияти
равобити ин гурўњи нахустини мусалмонон ва
шогирдони мадрасаи Паёмбар (с) бо якдигар ва бо њама
касоне, ки ифтихори њамроњї ва сањобї будандро
доштанд ва бо аъзои хонаводаи Паёмбар (с), ки ба ањли
байт мулаќќаб њастанд чї гуна будааст ва касоне, ки
зимоми хилофат ва њукумат дар ин даврони намуна ба
даст гирифтанд (ки хулафои рошидин мебошанд),
зиндагии ишон дар партави таърихи мувассаќу мўътабар
чї гуна будааст ва рафтори онњо бо бандагони Худованд
дар ќаламрави фармонравоињояшон ба чї сурат будааст.
Сатњи зиндагии онњо дар хона бо вуљуди ќудрати
фарогир ва густурда будани имконот ва васоили рафоњу
осоиш ва хушгузаронї чї гуна будааст? Њаќиќати сињати
китоби осмонї ки тамоми дин бар пояи он устувор аст,
чист? Ва то чї андоза Ќуръон дуруст ва сањињ аст? Дар
партави посух ба ин пурсишњо ду тасвири бо њам зид дар
пеши чашмњо шакл мегирад, ки дар саҳифањои гузашта
онро баррасї намудем. Аввал тасвире аст, ки дар
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партави аќоиди ањли суннат нишон дода мешавад ва
тасвири дуюм аз аќоид ва тасрињоти фирќаи шиъаи
имомия ва аз тасаввури махсуси он дар мавриди Ислом
ва тафсири шиъа аз таърихи Ислом ва шарњ додани дин
таркиб ёфтааст ва њар ду тасвир бо якдигар зид ва аз
якдигар гурезонанд.
Ва инак ќазовату довариро ба ўњдаи аќли солим
мегузорем, сипас њар касро ки Худованд ба ў аќли солим
боинсофи ва фурсатимуносиб бахшидааст, барои итилоъ
ёфтан аз таърихи инсонї фурсат намуда, ба роњативу
осонї метавонад доварї намояд, ки кадом тасвир
шоистаи ин дин аст ва ба он мутобиќат менамояд, дине,
ки Худованд ба тамоми љањониён ба унвони њидоят ва
рањмати мардум фиристодааст. Дине, ки иддаъо
мешавад, ки дар њар замон шоистагї дорад, ки ба он
амал карда шавад ва натиљањои дурахшоне барои
зиндагии инсон дорад, дине, ки бар ин бовар њаст, ки
Паёмбаре, ки ин динро барои љањон овардааст, нисбат ба
дигарон бештарин муваффаќиятро дар талошњои худ ба
даст овардааст ва даврони ў дар таърихи ин дин ва
даъват, шукуфотарин ва пурбортарин даврон будааст ва
бояд бо таваљљўњ ба аќл ва наќл чунин бошад. Кадом
тасвир бењтар ва муфидтар ва ифтихори бузурге барои
инсон аст? Инсонияте, ки дар бештари ањвол таърихи он
саршор аз чашм дўхтан ба хўрдану ошомидан, нозу
неъмат, хушгузаронї ва љангидан дар роњи ањдофи шахсї
ва ќавмї ва талошу давидан барои ба даст овардани ба
ќудрату фармонравої ва сипас истифода аз он дар
хидмати манофеи шахсї ва судманд кардани бастагону
пайравонашон мебошад. Дар даврони нахустини Ислом
на танњо зиндагии афрод бар пояи ѓояњои собит ва
њидояти фарогир ва саодати инсоният барпо буд, балки
љомеи инсонї ба таври комил, маданият, низоми њукумат
ва шеваи зиндагї њама бар ин пояњо устувор буданд ва
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таърих аввалини даврони Ислом далелу мисдоќи сухане
аст, ки халифаи рошид Умар ибни Абдулазиз дар яке аз
муносибатњо фармуда: «Муњаммад (с) ба унвони роњнамо
ва њидоятгар мабъус шуда буд ва ба бољгир тањсилдор ва
молиётбигир фиристода нашуда буд»1.
Баръакси ин, тасвире, ки аз мусалмонони нахустин
дар партави аќоиди шиъаи имомия ва баёноти онон дар
баробари чашмњо шакл пайдо менамояд, пурсишњои
зиёде дар дохили њар фарди фарњангї ва њаќфањм ба
вуљуд меоварад ва он ин аст, ки даъвати Исломї, ваќте
ки дар айёми шукуфоияш ба дасти даъватгари бузургаш
натавонистааст таъсири амиќе дар зиндагї дошта бошад,
ваќте касоне ки ба ин даъват имон оварда буданд,
натавонистанд бар зодаи ростин пойдор бимонад ва ба
даъвати Паёмбарашон баъд аз вафот ва рињлаташ аз дунё
вафодор бимонанд ва пайравони Паёмбар (с) бар роњи
рост боќї намонданд, љуз чањор нафар, пас чї гуна мо
метавонем, ки бипазирем, ки ин дин барои тазкияи
вуљуди инсоният ва тањзиби ахлоќ шоистагї дорад ва
метавонад инсониятро аз вањшигарї ва шаќовату
бадбахтї наљот дињад ва онро ба ављу қуллаи инсоният
бирасонад?
Фарз кунед, агар марде ба сифати намояндаи Ислом
суханронии шево ва љозибе дар мавриди сидќу њаќонияти
Ислом дар яке аз пойтахтњои кишварњои ѓарбї ва ё
ѓайримусалмон эрод менамояд. Дар аснои суханронї
марде баланд мешавад ва сухани ўро ќатъ менамояд ва
мегўяд: Ту эй мард, бењтар аст нахуст, худат ва динатро
дар партави таърих баррасї кунї ва ваќте натиљаи
талошњои тоќатфарсои Паёмбаратон дар роњи ин дин, ки
бисту се сол тўл кашид, ин будааст, ки фаќат чањор ё
панљ нафар ба роњи ў њидоят ёфтанд, ки баъд аз марги ў
1

Китоби ал-Хирољ-и имом Абуюсуф с 75.
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ба дин побанд будаанд пас чї гуна шумо метавонед
ѓайримусалмонњоро ба Ислом даъват кунед ва ваќте ки
мусалмон шаванд, чї чизе истиќомату пойдории онњоро
бар дин кафолат медињад? Оё мо метавонем посухи ин
суолро бидињем?
ИСТИЌОМАТУ ПОЙДОРИИ ХУМАЙНЇ
БАР АЌОИДИ ШИЪА ВА ИЗЊОРИ ОН ВА
ДАЪВАТ КАРДАНИ ОШКОРО БА ОН
Чанд сол пеш, ваќте Хумайнї ба Инќилоби Исломї
даъват кард ва бо сарнагун кардани низоми шоњаншоњии
Пањлавї ба ќавли худаш Њукумати исломї таъсис кард
ва асри наверо оѓоз кард. Мардум таваќќўъ доштанд, ки
ў барои ин ки даъваташ фарогир шавад ва мавриди
писанд ва ќабули мардум воќеъ шавад, саҳифаҳои
ихтилофоти гузашта ва давомдори шиъа ва сунниро боз
нахоњад кард ва агар наметавонад онро аз китобаш пок
кунад, њадди аќал он саҳифаҳоро дубора боз нахоњад
кард. Њамчунин интизор доштанд, ки агар Хумайнї бо
таваљљўњ ба масолињи сиёсї наметавонад аз аќоиди
фирќаи имомия изњори бароат намояд, њадди аќал онро
ошкор ва изњор нахоњад кард, балки аз чунон роњбари
динии шуљоъ ва далере, ки бо љуръату шањомати худ ва
ќатъи назар аз паёмадњои ногувор ва бо суханронињову
тасрењоти љаззоби хеш тавонист, ки тахти шоњаншоњии
Пањлавиро, ки бо фаровонии нерўњо ва тадбиру
барномањои бузург барои тањкими пояњои њукуматаш
дар љањон маъруф буд, вожгун намояд, интизор мерафт,
то бар асоси баррасї ва фикри амиќаш барои вањдати
муслимин ба хотири љуръати табииаш дар ошкор
кардани њаќ таъхир наварзад ва эълом дорад, ки инак
љой барои ин муътақадоту боварњо вуљуд надорад ва
ниёзе ба ин аќоид нест, аќоиде, ки теша ба решаи Ислом
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мезанад ва Исломро дар дунё бадному беэътибор
мекунад, аќоиде, ки монеи бузурге дар роњи даъват
кардани ѓайри мусалмонњо ба Ислом мебошад, аќоиде,
ки натиљаи тавтиаву дасисаи хатарноке аст, ки
душманони Ислом дар ќарни аввал ва ањди сањоба
тарроњї карда буданд, аќоиде аст, ки ангезаи гирифтани
интиќоми шикаст ва инқирози низоми шоњаншоњии
Империяи Эрон, ки садњо сол идома дошт ва ба дасти
мусалмонони Араб нобуд шуду аз байн рафт, онро ба
вуљуд оварда буд. Маъќул ин буд, ки Хумайнї бо
сароњат бигўяд: Мо бояд гузаштаро фаромўш кунем, то
битавонем шавкату ќудрати Исломро боз гардонда,
вазъи кишварҳои исломиро ислоњ намоем ва фасоди
љомеаи Исломиро аз байн барем, то сафњаи љадиде оѓоз
шавад, ки дар он тасвири гузаштаи Ислом ва вазъияти
дурахшони феълимон сурат пайдо кунад ки дигар
миллатњои љањон дини Исломро бипазиранд. Вале
баръакси њама орзуњо ва шавоњиду далелњо рисола ва
китобњое, ки ба ќалами ў нигошта шудаанд, ба дасти
мардум расид, ки ў дар он бо тамоми ќудрат ва сароњат
њамон аќоиди шиъаро баён мекунад. Китоби ў
«Алњукумату-л-исломия» ё «Вилояти фаќињ» афкоре аз
имомат ва аимма дарбар дорад, ки онњоро ба маќоми
Худої ва улуњият мерасонад ва собит менамояд, ки
имомон аз њар Паёмбар ва фариштае афзал ва бартаранд
ва ин љањони њастї мутеъ ва фармонбари онњост ва ба
тариќи таквин1 тобеъ ва пайрави ќудрату султаи онњост.
Њамчунин китоби «Кашф-ул-асрор»-и ў на танњо, ки
асњоби Паёмбар (с) ва ба хусус хулафои сегонаро
мавриди интиќод ва айбљўї ќарор медињад, балки
онњоро ба боди носазо ва дашном мегирад ва суханоне
дар бар дорад, ки метавон онњоро ба мунҳариф гумроњ ва
1

Ал-Њукумату-л-исломия, сањ. 52.
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гумроњкунанда, фољир, фосиќ ва маккору дасисабоз
итлоќ кард.1 Ин њар ду буъди мутазод дўшодўши даъвати
ў њаракат мекунанд ва таълимоти пинњонї нестанд ё ба
сурати рисолањои махсус навишта шуда бошанд, балки
чоп шуда, пахш гардидаанд ва дар дастраси ҳама ќарор
гирифтаанд.
ЊОМИЁН ВА ШЕФТАГОНИ ХУМАЙНЇ
ВА АЊАМИЯТ НАДОДАНИ ОНОН БА АЌИДА
Ин ду фикри Хумайнї (андешаи ў дар мавриди
имомат ва аимма ва таъна задан ва муттањам кардани
асњоб ризвонуллоњи алайњим аљмаъин) чизи пинњонї
нестанд, балки китобњои ў дар Эрон ва хориљ аз он бо
шумори зиёде, ки ба садњо њазор мерасад тавзеъ ва
таќсим шудаанд. Бинобар ин интизор мерафт, ки даъвати
ў дар миёни табаќаи мусалмонони суннимазњаб, ки
аксари муслиминро ташкил медињанд мавриди писанд ва
пазириш ќарор нахоњад гирифт, балки умед буд, ки ба
таври ќатъї даъвати Хумайнї рад карда шавад, ба хусус
баъд аз ин ки инњирофи аќоид ва асоси он ва мутазод
будани он бо аќидаи асосии тавњид, ки аќидаи уммати
Исломї аст ва аќидаи мушорикат дар нубуват (ки
натиљаи ќатъї ва мантиќии имомат ва имтиёзоти аимма
мебошад) собит шуд. Њамчунин баъд аз ин собит шуд, ки
ў шахсиятњои асњоби киром (р)-ро мавриди таън ва
айбљўї ќарор медињад, асњобе, ки баъд аз Паёмбар (с)
дар ќалби мусалмонон болотарин љойгоњро доранд ва
бузургтарин муњаббату бузургдошт баъд аз Паёмбар (с)
нисори онњо мегардад, онон ки даврони њукуматашон на
танњо сармашќ ва асри намунаи зиндагї дар таърихи
1

Кашфу-л-асрор (форсї) сањ. 112-114.
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Ислом будааст, балки дар тамоми таърихи инсон дар
тамоми љањон (дар партави таърихи муътабар ва
мувассаќ ва иттифоќи шањодатњои муаррихони мусалмон
ва ѓайримусалмон) онњо бењтарин намунаи воло будаанд.
Интизор мерафт, ки баъд аз ин њама Хумайнї
парчамдори
Инќилоби
Исломї
ва
асосгузору
падидоварандаи њукумати Исломї ва роњбари намунавї
назди мусалмонњои суннї шумурда нашавад, вале он чи
боиси таассуф ва тааљљуб мешавад ин аст, ки дар баъзе
муњитњои муслимин ки парчамдори андеша ва фикри
Исломї њастанд ва ба умеди шукуфої ва пирўзии Ислом
мекушанд ва ба суи он даъват мекунанд, ўро дар мањалли
Имоми мунтазар ќарор дода ва нисбат ба ў чунон
муњаббате изњор кардаанд, ки ба њудуди таъассуб
расидааст, ки онҳо ба њељ њоле тањаммул намекунанд, ки
як калима ба унвони интиќоди ў бишнаванд. Дар воқеъ
таљриба ва мушоњадаҳо ду чизро барои мо собит
кардааст:
АҲАМИЯТИ АҚИДА ДАР ИСЛОМ ВА НАТОИЉИ
ХАТАРНОКИ ХУНУКНАЗАРЇ НИСБАТ БА ОН
1. Меъёри ситоиш ва накўњиш ва интиќод ва таъйид
дар муњитњои зиёде Ќуръон суннат ва сиҳњати аќоид ва
мазњаб набудааст, балки њукумат сохтан ба номи Ислом
ва расидан ба ќудрат ё мутаваљљењ кардани хатару солиш
ба сўи империализми ѓарбї ва эљоди мавонеъ дар роњи
он кофї аст, ки фарде ки ин корњоро мекунад, роњбари
мањбуб ва намуна гардад.
2. Аќида назди насли фарњангии љадиди мо то њадди
хатарноке беањамият шудааст ва ин воќеияти
нороњаткунанда ва изтиробовар аст, зеро аќида њадди
фосил миёни даъватњои Паёмбарон ва ањдофи талошњои
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онон ва миёни даъвати дигарон ва ањдофе, ки онњо аз
кўшишњои худ доштаанд мебошад.
Њамин аќида аст, ки Паёмбарон ва љонишинони
онон розї намешаванд, ки онро ба њељ ќимате
бифурўшанд ва бо канор гузоштани он созиш намоянд,
балки меъёри напазируфтан ва пазируфтан ва хуб
донистан, зишт шумурдан ва шароити барќарории
иртибот ва ќатъи робита назди онњо фаќат аќида
будааст. Ва ин дин ки то кунун бо сурату ќолаби аслии
худаш вуљуд дорад бо вуљуди ин ки мусалмонон заифанд
– дар баќову пойдориаш мадюни истиќомат, салобат ва
њамияту ѓайрат дар мавриди аќидааст ва њомилон ва
даъватгарони дин дар ин замина дар баробари њељ
ќудрат ё империяи бузурге таслим нашудаанд ва дар
баробари аќида ё иддаои шубҳаноке сукут накардаанд, чї
расад ба ин ки онро бипазиранд ва ё ба хотири
маслињати дунявї барои Ислом ва муслимин ё ба тамаъи
аз байн бурдани ихтилофот ва парокандагї бо он
тавофуќ намоянд. Пойдорї ва истиќомати имом Ањмад
ибни Њанбал (вафоташ 241 њ) ва муќовамату сабри ў дар
баробари шаллоќњо, шиканљањои зиндон ба хотири ин ки
аќидаи махлуќ будани Ќуръонро намепазируфт ва
муќовамати ў дар муќобили ду њокими бузурги
мусалмон, ки аз бузургтарин њуккоми он замон буданд ва
онњо Маъмун ибни Њорунаррашид ва Муътасим ибни
Њоруна-р-рашид ҳастанд.
Њамчунин мухолифати имом Ањмад Форуќи
Сарњиндї (р) маъруф ба Муљаддиаи алфи сонї (дар
Њинд) бо бузургтарин императори замонаш, император
Акбар ва мухолифати Сарњиндї бо аќидаи император, ки
иддаои имомат, иљтињод ва вањдати адёнро мекард ва
идома додани имом бар ин мухолифат ва пофишориаш
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бар он то даврони Љањонгир ва то ин ки маљрои
њукумати Муѓул таѓйир ёфт.1
Ин ду намуна барои истиќомату пойдорї дар аќида
ва љўшиши ѓайрат барои дифоъ аз он мебошанд ва
таърихи Ислом саршор аз достонњои зебое аст, ки
гуфтани сухани њаќро дар баробари подшоњи ситамгар
бозгў менамояд. Њикоятњои амал кардан ба њадиси
«набояд бо итоати махлуќ аз Холиќ нофармонї шавад»ро баён менамояд. Ин подшоњи ситамгар мумкин аст
салтанати шахсї бошад ва гоње ин подшоњи ситамгар дар
ќолаби раъйи умуми мардум арзи андом менамояд ва
гоње «Шўњрати умумї» аст ва дар баъзе ваќтњо ин
подшоњи ситамгар пирўзињои фиребанда ва даъвоҳои
пурсарусоддае њаст, ки дар њама љо мепечад ва таърих
гувоњї медињад, ки ҳолатҳои ахир беш аз њама чиз боиси
гирифтор шудан ба фитна ва озмоиш мегарданд.
Воќеият ин аст, ки таълимоти њаќиќии Ислом ва
аќидаи солиму дуруст ду рудборе њастанд, ки маљрои
онњо ба њељ њол таѓир намекунад ва њељ ваќт обашон ба
умќу жарфои замин фурў намеравад, вале ќудратњои
сиёсї ва даъватњо ва њаракатњо њама ба сони мављњое
њастанд, ки падид меоянд ва аз байн мераванд ва агар
рудбор ба сўи дуруст равон бошад ва об зулолу
равонбахш бошад, хатаре надорад. Аммо агар фасод дар
аќида рахна кунад пас маънияш ин аст, ки маљрои
дурусти рудбор таѓйир кардааст ва љои оби зулолу софро
оби олуда гирифтааст, бинобар ин љоиз нест, ки дар
муќобили њељ даъват ё њаракате ё дар баробари њељ
шукуфої ва пешрафти кишваре ва дар муќобили њељ
ислоњи љузъии як љомеа ё дар баробари идаоњо ва
ваъдањои ислоњи фасод, ки фарде бо он тазоњур
1

Ба китоби Риљолу-л-фикр ва-д-даъват фи-л-Ислом. љ 3. Имом
Сарњиндї.
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менамояд, бо вуљуди фасоди аќида ва инњирофу гумроњї
сари таслим фуруд овард.
Ин њаќиќатест, ки рози баќои миллат ва мањфуз
монанди дин дар варои он пинњон аст ва њаќиќатест, ки
уламову њофизони шариат ва суннатро дар њар асру
замоне ором нагузоштааст ва дар баъзе ваќтњо онњо
барои анљоми масъулият даст ба корњое мезаданд, ки
саранљом ва паёмади хубе надошт ва њадиси шариф ба
њамин маънї ишора менамояд «Ин илмро аз пасояндагон
ашхоси ростин ба дўш мегиранд ки тањрифи ифротињо ва
чизњои ноњаќе, ки ботилгароён ба он афзудаанд ва таъвили
љоњилонро аз он мезудоянд»1.

ОМИЛЊОИ РАВОНЇ ВА СИЁСИИ ТАЪСИР
Ба хотири пирўзии Хумайнї бар императории
Муњаммад Ризошоњи Пањлавї ва ончи ба сабаби ин
инќилоб дар љомеаи эронї ба таври вижа падид омада
буд ва шикасту навмедии Амрико, бузургтарин ќудрати
љањони имрўз дар баъзе мароњил ва он чї ки дар мавриди
њаммоса ва љонфидоии љавонони эронї њикоят мешавад
ва аз тарафи ќишри бузурге аз љавонони мусалмон дар
љањони Ислом аз инњитоти пастравии ахлоќї, динї ва аз
авзои бад ва мавозии заъфе, ки бар бисёре аз њукуматњои
мусалмон ва араб њоким аст ва шиори онњо гардидааст,
меноланд ва нороњатанд ва ин љавонњо њар шањомат ва
баландпарвозиеро, ки исми Ислом бо он њамроњ аст, дўст
медоранд ва шефтаи он мегарданд. Ба хотири њама ин
асбоб онон Хумайниро дўст медоранд ва меписанданд
чунон ки дар гузашта Камол Отатурк мањбуб буд ва
Љамол Абунносир дар муњитњое, ки нажодпарастии
1

Ба ривояти ибни Адий дар «ал-Комил фи-з-заъафо»
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арабї дар он матрањ буд, дўстдоштаниву азиз буд ва то
кунун низ баъзе роњбарон ва њокимон дар баъзе
муњитњое, ки суннатро ошкоро инкор мекунанд ва
ањодиси Паёмбар (с)-ро масхара мекунанд ва ба фаро
гирифтани тамаддуни ѓарбї ба таври комил даъват
мекунанд ва афкори сотсиалистиро дар сар доранд,
мањбубу азизанд, вале Хумайнї то њадди зиёде мавриди
муњаббат ва бузургдошт ќарор гирифтааст, зеро даъват
ва суханони ў ранги динї ба худ доранд ва тарафдорони
ў ба њаде расидаанд, ки ваќте мавзўи аќида матрањ
шавад, ба он чї ки њама уммат бар он иљмоъ кардаанд,
ишора карда шаваду ин меъёр арза гардад, тавони
шунидани онро надоранд ва наздик аст, ки тавозуни
худро аз даст бидињанд ва аз фарти нороњатї ва хашм ба
њади тундї ва зиштгўї мерасанд. Ин падида барои
ояндаи дин ва рўњи Ислом бисёр хатарнок ва
нороњаткунандааст ва ин дилсўзї, ки бар пояи
таљрибањои амалї ва баррасињои шахсї устувор аст,
моро маљбур кард, то ин китобчаро ба риштаи тањрир
дарбиёварем.

«(Бандагони
солињу
накўкор)
Мегўянд
эй
Парвардигори мо, каљ макун дилњои моро баъд аз он ки
роњ намудї моро ва ато кун барои мо аз назди худ рањмат,
њароина Туї атокунанда».
Сураи Оли Имрон 8

САРЧАШМАЊОИ АРАБИЕ, КИ ДАР ТАЪЛИФИ
ИН КИТОБ МАВРИДИ ИСТИФОДА ЌАРОР
ГИРИФТААНД:
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Кобул то дарёи Ярмук. Абулњасан Алї Надвї.
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8. Њиляту-л-авлиё, Абунуъайми Исфањонї
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10. Таърихи комил, Ибни Асир
11. Табаќоти кубро, Ибни Саъд
12. Таърихи хулафо, ал-Љомиъу-л-кабир, Суютї
13. Ал-Форуќ, аллома Шиблї Нўъмонї
14. Ал-Бидоя ван-нињоя, Ибни Касир
15. Таърихи Табарї, Муњиббуддин Табарї.
16. Сањењи Бухорї, имом Бухорї.
17. Канзу-л-ъуммол, Алї Муттаќї ибни Њисомуддини
Фаврї.
18. Китобу-л-хирољ, Ќозї Абуюсуф.
19. Оёти байинот, Амир Мўњсину-л-мулк.
20. Алъабќариёт, Аббос Мањмуди Аќќод.
21. Мадду-л-Ислом ва љазруњу, Алтоф Њусайн Њолї.
22. Минњољу-с-сунна, Ибни Таймия.
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23. Фуруъу-л-кофї, Абуљаъфар Муњаммад Яъќуби
Кулайнї Розї.
24. Усулу-л-кофї. Абуљаъфар Муҳаммад Яъқуби
Кулайнї
25. Кашф-ул-асрор, ҳукумати Исломї, Рўњуллоњ
Хумайнї.
26. Имом Хумайнї, даъват, њаракат ва афкори ў,
Асъад ал-Килонї
27. Нузњату-л-хавотир, аллома Абдулњай Њуснї.
28. Ал-Љомиъу-с-сањињ, имом Муслим.
29. Фатњу-л-борї, аллома Ибни Њаљари Асќалонї
ал-Исобату фи тамйизи-с-сањобати, аллома Ибни
Њаљари Асќалонї
30. Тарикату-н-набї ва-с-субулу-л-лати ваљљањањо
фињо, имом Њаммод ибни Исњоќ ибни Исмоъил.
Бо тањќиќоту пажўњиши: доктор Зиё Амрї.
31. Ас-сунан, имом Абудовуд
32. Фаслу-л-хитоб фи исботи тањрифи китоби
Раббиларбоб.
33. Инќилоби Эрон, имом Хумайнї ва шиъа, Шайх
Муњаммад Манзури Нўъмонї.
34. Њуљљату-л-лоњи-л-болиѓа, имом Ањмад ибни
Абдуррањими Дењлавї.
Изолату-л-хафо ъан хилофати-л-хулафо, имом Ањмад
ибни Абдуррањими Дењлавї.
Ад-дуру-с-самин фи мубашшироти-н-набийи-л-амин,
имом Аҳмад ибни Абдураҳими Деҳлавї.
35. Маќотили-т-Толибийин, Абулфараљи Исфањонї.
36. Имом Содиќ, аллома Абузањра.
37. Вафиёту-л-аъён, Ибни Халакон.
38. Мишкоту-л-масобињ, аллома Валиюддин
Муњаммад ибни Абдуллоњ Хатиби Табризї.
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