
  
  
  

  سید قطب
  

  :ترجمه و توضیحات
  
  العابدین قربانى  زین-سیدهادى خسروشاهى 

  
  
  

  اسالم

  و

  صلح جهانى
  



٢ اسالم و صلح جهانی
  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  یادداشتى بر چاپ جدید

 پس از تجدید نظر کلى و -» السالم العالمى واالسالم«ترجمه کامل کتاب 
یم دوستان یدى در آخر کتاب، تقداصالحات الزم و اضافه ترجمه فصل جد

متن عربى این : اى اشاره کنیم در اینجا ضرورى است به نکته. گردد  ارجمند مى
 سال قبل هم توسط ما ترجمه گشته و روى 12 سال پیش منتشر شده و 25کتاب 

 مثالً درباره امور تسلیحاتى و مخارج نظامى -همین اصل، ارقام موجود در آن 
 مربوط به همان سالها است و ما در این -دنیا و آمار ازدواج و طالق در کشورها 

ایم، چرا که این ارقام و آمار،  ها به عمل نیاورده چاپ تجدید نظرى در این زمینه
همه ساله در تغییر و تحول است و خوانندگان محترم هم به طور مرتب و از 

دانند که مثالً  طریق وسائل ارتباط جمعى، در جریان این تغییرات هستند و مى
آمیز بودجه تسلیحاتى دنیا تا چه حدود است و با وجود قحطى و   ش جنونافزای

 که دهها میلیون نفر از - گرسنگى روزافزون مردم آفریقا و آسیا و امریکاى التین 
! »صلح مسلح« چگونه مخارج -مردم آنها در خطر مرگ و نابودى قرار دارند 

ه و به سر حد  همچنان سیر صعودى را پیمود-  و جهان سوم - شرق و غرب 
  ...استام نجومى رسیده ارق

ها خوددارى شد و   و روى همین اصل از نقل آمار و ارقام جدید در این زمینه
  .توانند به مطبوعات خبرى مراجعه نمایند عالقمندان مى

***  

در موقع سید قطب  خود استاد -» و اکنون «-فصل آخر کتاب را تحت عنوان 
هاى نخستین آن، به علت فشار و اختناق   چاپتألیف کتاب نوشته، ولى در 

، مجبور شده آن را از کتاب خود حذف کند، و در مصرموجود در نظام پیشین 
» قیام علیه امنیت داخلى«هاى بعدى، و قبل از آنکه به اتهام واهى و مسخره  چاپ
عنوان فصل  ، در دوره دیکتاتورى سابق، ناجوانمردانه اعدام شود، آن را به!مصر

منتشر نمود و ما آن را از روى آخرین چاپ عربى » صلح جهانى«تاب آخر ک
، ترجمه نموده و براى مزید استفاده عالقمندان، براى نخستین بار قاهرهکتاب در 

  .آوریم  در این چاپ مى



٣ اسالم و صلح جهانی

***  

استقبال پر شور فضال و طبقه تحصیل کرده، نشان دهنده اصالت و عمق 
 زمینه به عمل آورده است و شاید هم هایى است که مؤلف شهید، در این  بررسى

 در همه -هاى متعدد و مکرر عربى  به همین سبب، کتاب عالوه بر چاپ
 به چندین زبان دیگر، از جمله، انگلیسى، اردو، ترکى و - کشورهاى عرب زبان 

  .فارسى نیز ترجمه و بارها چاپ شده است

 مفید باشد و المجموع براى عموم در هر صورت امیدواریم که کتاب من حیث
نبوده و روى » عمد و اختیار«اگر نقصى در آن، دیده شود بدون شک از روى 

الیکلف اهللا نفساً االوسعها، لها ما «: همین اصل، ایرادى هم بر ما وارد نخواهد بود
و اغفرلنا و ارحمنا، ... کسبت و علیها ما اکتسبت، ربنا التواخذنا ان نسینا او اخطأنا

  .آمین» نا على القوم الکافرینانت موالنا فانصر

  سید هادى خسروشاهى
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  مقدمه

  جهان در لبه پرتگاه

  :شامل

هاى نظامى و مسابقات تسلیحاتى و  نمباحث جالبى درباره صلح جهانى و پیما
هاى  ها و نتایج جنگ اى میان هدف و مقایسه... آمار تلفات دو جنگ جهانى

  ...مىو آثار یک جنگ ات! هاى دیگران اسالم و جنگ

المللى مسیحى و  هاى استعمارى جنگ افروزان بین  و توضیحى درباره هدف
و سخنى درباره این کتاب و کیفیت ... هاى تجاوزکار غربى و شرقى  امپریالیست
  ..ترجمه آن
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  مقدمه

 یکى از مسائلى است که با عمر انسان برابرى دارد و جنگ و صلحمسئله 
ولى ! »مانند دنیاى ما کهنه است«سئله المثلى آمده، این م چنانکه در ضرب

با این فرق که بسیارى از مسائل کهنه دنیاى ما، امروز دیگر مورد گفتگو و بحث 
 خارج نشده و بودن» مسئله روز«و بررسى نیست، ولى این مسئله هیچوقت از 

  .ها بوده است ها و دولت همیشه مورد توجه ملت

ها خسارت جانى و مالى براى  لیونالمللى مردم که می  پس از پایان جنگ بین
ها و   هر روز کنفرانس- و بدان اشاره خواهیم کرد - بشریت به ارمغان آورد 

، خلع سالح عمومى، جلوگیرى از !هایى براى مذاکره درباره صلح جهانى کنگره
و جاهاى » وین«و » سازمان ملل متحد«و » ژنو«در .. هاى محلى و جنگ

 طبق معمول، جلسات این مذاکرات با آب و تاب شود و  دیگر تشکیل شده و مى
هاى ویسکى و ودکا به خاطر صلح   فراوان، عکس و تفصیالت، و اصطکاک جام

ولى پس از چندى بدون اخذ کوچکترین نتیجه .. شود  شروع مى... و! ها بین ملت
افزاید و  پذیرد و بلکه بر شدت اختالف و جدایى مى  مثبت و انسانى، پایان مى

  .اندازد  ترى در خطر مى  به طور جدىرا» صلح«

خواهانه و  هاى ترقى هاى سیاسى و اجتماعى قرن ما، علیرغم همه داعیه  مکتب
 - اى که دارند، پس از آنکه آتش دو جنگ جهانى را روشن کردند  بشر دوستانه

 هنوز هم راهى براى نجات از این بن بست -و خود نیز در آتش آن سوختند 
د و اکنون ممکن است که با یک اشتباه سیاسى یا نظامى، یا ان عجیب پیدا نکرده

یک بلوف و اولتیماتوم بیجا، آتش جنگ جهانى جدیدى را روشن کنند و خشک 
  .وتر را با هم بسوزانند

هاى بزرگى را در   ها و احزابى که سرنوشت کشورها و ملت  ساى مکتبرؤ
سازند،   ینگ برپا مىدهند، میت کنند، شعار مى دارند هر روز سخنرانى مىدست 

عنوان مبارزه علیه جنگ، در  لوح را به مردم ساده! کنند کبوتر صلح هوا مى
اما در مرحله عمل ... دهند و اندازند و دمونستراسیون ترتیب مى ها راه مى خیابان

دارند  ها، برنداشته و برنمى کوچکترین قدمى در راه صلح، صلح واقعى بین ملت



٦ اسالم و صلح جهانی

  .کنند  و حسن نیت الزم را ابراز نمىبت و کوچکترین کوشش مث

ها با  ها و کاپیتالیست طلبى کمونیست  تازه باید توجه داشت که نحوه صلح
صلحى که ما طرفداران آن هستیم تفاوت اصلى و اساسى دارد، براى اینکه آنان 

، »صلح«عنوان  طرفدار صلح بین چند دولت بزرگ و استعمارى هستند که به
شورها را بین خود تقسیم کنند و به مناطق نفوذ استعمارى جهان و منابع زرخیز ک

به استعمار و استثمار » نئوکلنیالیسم«خود تبدیل کنند و با شکل جدید استعمار 
  .ها ادامه دهند ملت

از طرف »  دولت بزرگ5پیمان صلح بین «این مسئله تحت عنوان 
 نشریه 63 هم در شماره» حزب توده ایران«ها پیشنهاد شد و حتى   کمونیست

توان   نمى«: داخلى سازمان جوانان خود، در چند سال پیش رسماً چنین نوشت
خواهند که  زادى جهان، مىآشکارا نشان داد که جوانان، مثل تمام مردم شیفته آ

  !!.» کشور بزرگ منعقد گردد5پیمان اصلى بین 

 ناپذیر، بین همه در صورتى که اسالم هوادار صلحى است که به طور تجزیه
هاى جهان، اعم از کوچک و بزرگ، ضعیف و قوى باید عملى شود و  ملت

  ...اساس آن بر پایه تساوى حقوق ملل استوار باشد

***  

العلل آنها  اگونى داشته باشند، ولى علۀاین امور شاید علل و عوامل متعدد و گون
هاى مادى غربى و شرقى   کیفیت تربیت و پرورش فکرى و روحى در محیط

ن تعارف باید اعتراف کرد که اردوگاه غرب و شرق، بلوک کمونیست بدو. است
روند و در   و کاپیتالیست، هر دو به سوى اصالت ماده و اصالت اقتصاد پیش مى

ابود از بین رفته و ن» مفاهیم انسانى«و » معنویات«و » اخالق«هر دو اردوگاه 
  .سته استنش» نفع زیادتر«و » سود بیشتر«اند و به جاى همه آنها   شده

با چنین طرز فکر مادى، که بر غرب و شرق، هر دو به موازات همدیگر، ولى با 
کند، نباید انتظار پیروزى صلح و  هاى گوناگون، حکومت مى ها و نحوه  شکل

ترتیب اولیه و ابتدایى رهبران . ها را داشت طلبانه انسان  هاى صلح پیشرفت ایده
شود، و  الق و معنویات شروع مىاخشرق و غرب، با دورى از خدا و ایمان و 

نتیجه وجدان انسانى به مفهوم واقعى کلمه، و درون پاک و روح و روان بشر در 
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هاى  رود و بالمĤل همه کوشش دوستانه به طور کلى مسخ گشته و از بین مى
  .ماند  ظاهرى براى صلح هم بال اثر و بدون نتیجه مى

ها و  لیسم، براى استعمار ملتاز همین جاست که اردوگاه کمونیسم و کاپیتا
بردارى بیشتر از منابع زیر زمینى ملل کوچک و ضعیف در آسیا و آفریقا و  بهره

زنند، چنانکه دو   سانى و نامشروعى دست مىآمریکاى التین، به هر اقدام ضد ان
ها بود و   همین گروه! جنگ جهانى گذشته نیز محصول طرز فکر بشر دوستانه

ها محلى در بعضى از کشورهاى آفریقایى و آسیایى، ادامه   اکنون هم که جنگ  هم
  ...همین حضرات است! دارد، از آثار فکرى

آز و طمع » نفت«ها، و بالخصوص  در واقع منابع و معادن طبیعى ملت
کند و آنان در این راه به هر جنایتى دست  المللى را تحریک مى استثمارگران بین

اندازند،    برادرکشى در داخله کشورها راه مىکنند، زنند، جنگ جهانى بپا مى مى
ها را ناجوانمردانه »لومومبا«سازند   ها مسلط مى  عوامل خود را بر ملت

ها هم »هامرشولد«ها و »کندى«کشند و حتى در این راه از فدا کردن  مى
  .نمایند خوددارى نمى

: نویسد ، درباره عامل اصلى جنگ، چنین مىنویسنده فرانسوى» پیرفونتن«
توان بدون اینکه شائبه اشتباهى در بین باشد، به جرأت اطمینان حاصل کرد   مى..«

العاده سنوات متمادى نزدیک به عصر ما و آنچه را که  که حوادث ناگوار و فوق
 سرچشمه گرفته و موجبات نفتافتد، از  در جهان به طور نامحسوس اتفاق مى

راى تصاحب و تصرف هاى مخفى یا علنى شده است و تماماً ب  اصلى جنگ
 وى سپس شرح )1(»هاى نفت است که در روى کره زمین پراکنده است  سرچشمه

  :دارد  داده و سرانجام بالصراحه اعالم مى

  )2(»نفت است که موجب جنگ جهانى آتیه خواهد بود«

بحران جنگ در کوبا نیز که جهان را تا لبه پرتگاه جنگ سوم پیش برد، ناشى از 

                                                           
  . 6 جنگ سرد نفت از پیرفونتن، ترجمه فارسى، چاپ تهران، ص -1
   .294جنگ سرد نفت از پیرفونتن، ص  -2
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رجال دنیا نبود،  و اگر دور اندیشى گروهى از )1(ى دیگر بودو منافع ماد» شکر«
  !.شاید هم اکنون وضع عالم، طور دیگرى بود

همین روحیه استعمارطلبى غربى، حتى در نزد فالسفه و دانشمندان آنان نیز، دیده 
آوریم تا معلوم  مى» برتراند راسل«شود و ما براى شما شاهدى از آقاى  مى

از .  حضرات تا چه موقع بوده و مرز واحد آن تا کجاست»بشر دوستى«شود که 
  : پرسند راسل مىآقاى 

هاى جدیدى هم ایجاد    آیا شما معتقدید که باید براى افراد محدودیت-س «
  :گوید  در جواب چنین مى» نمود؟

زیرا آزادى یک ملت ممکن است کار را به ولنگارى و بالهت بکشاند، .  بلى-ج «
اند که بر طبق آنها، منابع طبیعى هر ملت    زیادى اقامه کردهها دالیل سوسیالیست

توان  باید متعلق به همان ملت باشد و ملى گردد، ولى امروزه از همان دالیل مى
در این مورد، بهترین .  استفاده کرد کشورهاالمللى کردن منابع بینبراى 

غیرمعقول و اى  و تا اندازه) احمقانه(این، . نمونه و مثال منابع نفتى است
معنى است که ملتى کوچک، بدان دلیل که ذخایر نفتى بزرگى در سرزمین آن   بى

  (2(!»مدفون است، بخواهد آن را بر طبق میل خویش در اختیار داشته باشد

که علیه تسلیحات و آزمایشات اتمى دمونستراسیون ! همین آقاى راسل فیلسوف
 اعتصاب نشسته ترتیب دهند، در دهد که تشکیل داده و به پیروان خود دستور مى

گردد، » المللى خیالى ملتى که نخواست تسلیم قدرت بین«کتاب خود درباره 
من معتقدم اگر ..«: گوید کند و صریحاً مى  مال بمب هیدروژنى را تجویز مىاستع
حل منحصر به  حل دیگرى وجود نداشته باشد و استعمال بمب هیدروژنى راه راه

  )3(»...آرى: وقت باید گفتفرد به نظر آید، آن 

انگیزه دو جنگ جهانى گذشته نیز، قبل از هر عامل دیگرى همین طرز ! آرى
جوئى کشورهاى اروپایى بر یکدیگر و  طلبى و برترى فکرها و همین تفوق

                                                           
سارتر ترجمه آقاى جهانگیر افکارى  پل نوشته ژان» جنگ شکر در کوبا«به کتاب  -1

  .مراجعه شود
:انگلیسى از متن 137، ترجمه فارسى و ص 119ص » شناسم هانى که من مىج«: از کتاب -2

 Berterand Russell Speaks his__MIND  
  . ترجمه فارسى143کتاب سابق، ص  -3
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کسب امتیازات و بازارهاى بیشتر در مستعمرات آسیایى و آفریقایى بود و 
 هم باقى است و به شکل دیگرى درآمده متأسفانه این عامل پست و ننگین، هنوز

هاى داخلى و خارجى کشورهاى گوناگون، نتیجه تصادم  است و همه این بحران
  .هاى استعمارى ضد انسانى است همین سیاست

  
  دو جنگ جهانى

اکنون باید دید که محصول این دو جنگ جهانى ناشى از تضاد منافع پست مادى 
هایى  ى، چه بوده و چه نتایج و ارمغاناستعمارى دول استعمارى غربى و شرق

  :براى بشریت به بار آورده است

 روز ادامه یافت خسارات جانى و مالى فراوانى 1565 که جنگ جهانى اول
از . ون نفر از افراد بشر بسیج شده بودند میلی65طبق یک آمار در حدود . داشت

 میلیون 22حدود  میلیون نفر در میدان جنگ تلف شدند، در 9این عده در حدود 
 میلیون نفر براى ابد عاجز و ناقص گشتند و 7نفر از کار افتاده و عاجز شدند، 

  . میلیون نفر مفقود شدند5بیش از 

هاى میدان جنگ تخمین زده شد  البته تلفات در شهرها بیش از تلفات و زخمى
 و این . میلیارد دالر برآورد گردید400مجموع هزینه واقعى اقتصادى جنگ تقریباً 

  :»المللى رنگى براى صلح بینوقف کا«مبلغ طبق حساب مؤسسه 
Carnegie Endowment for International Peace  

  :براى انجام کارهاى زیر کافى تواند بود

 دالر، در زمینى به مساحت پنج جریب فرنگى 2500اى به ارزش   تهیه خانه- 1
هاى   ر، براى هر یک از خانواده دال1000اى معادل   دالر، با اثاثیه500به ارزش 

انگلستان، ایرلند، اسکاتلند، بلژیک، روسیه، ایالت متحده، آلمان، کانادا و : ساکن
  .استرالیا

 میلیون 10 میلیون دالر و دانشگاهى با هزینه 5اى به ارزش   تهیه کتابخانه- 2
  .شد هزار یا بیشتر نفوس با20اى از این کشورها که داراى   دالر در هر ناحیه

 125 درصد براى استخدام 5اى که سود آن با نرخ   بهوجود آوردن سرمایه- 3
  . هزار پرستار که ساالنه هزار دالر حقوق بگیرند125هزار معلم و 

اى که براى خریدن همه امالک و اراضى و تمام ثروت دو کشور   ذخیره- 4



١٠ اسالم و صلح جهانی

  )1(.گلستان کافى باشدفرانسه و ان

***  

وع نیروهاى مسلح انسانى که مشغول نبرد بودند  مجم جنگ جهانى دومو در
طرف از قبیل افغانستان، عربستان، سوئد، سویس   نیروهاى مسلح کشورهاى بى(

و همچنین کشورهایى که به آلمان اعالن جنگ دادند ولى وارد میدان نشدند از 
 میلیون 70در حدود ) به حساب نیامده است... ایران، عراق، مصر، ترکیه و: قبیل
 میلیون نفر کشته شدند و 17ر بود و در آمارى خواندم که از این عده در حدود نف

 میلیون نفر 20 گردید و  میلیون نفر بالغ35مجموع تلفات انسانى به 
 12به زمین ریخت، و !  میلیون لیتر خون خالص17گشتند و االعضا  ناقص

 وارد گردید و میلیون نفر از ضایعات سقط جنین و غیره به خانواده بشرى آسیب
 البراتوار منهدم و ویران گردید و 8000 هزار دبیرستان و دانشگاه و 15متجاوز از 
  !... میلیارد گلوله در هوا منفجر شد400در حدود 

هاى ناشى از این جنگ دامنگیر همه مردم جهان، حتى مردم کشورهاى   بدبختى
هاى مادى و  تدین ترتیب خسارطرف یا غیر وارد در جنگ نیز گردید و ب  بى

توان   و مى! توان حدس زد را مى! معنوى حاصله از این جنگ بشر متمدن
شد در جهان به  حساب کرد که با مخارج سنگین این جنگ چه کارها که مى

  ..سود بشریت انجام داد

و اکنون باید دید که آیا این بشر جنایتکار، از خواب غفلت بیدار شده؟ و از این 
  .عبرتى گرفته است؟اعمال و جنایات درس 

  
  اى هاى منطقه پیمان

افروز شرقى و  هاى جنگ  متأسفانه پس از جنگ جهانى دوم هم امپریالیست
هاى   طلبانه خود برنداشته و به تشکیل پیمان غربى دست از تحریکات جنگ

  :اى دست زدند که از آن جمله است  نظامى منطقه

زمان کشورهاى اروپایى را با این سا). ناتو( سازمان پیمان آتالنتیک شمالى - 1
از ... سازد، و آلمان، آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و   مربوط مىآمریکا
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١١ اسالم و صلح جهانی

  .عضاء آن هستندا

این پیمان همه کشورهاى ). پیمان ورشو( پیمان کمک مشترک اروپاى شرقى -  2
را به هم ! و انترناسیونالیسم پرولتاریایى! کمونیستى و اقمار اردوگاه سوسیالیسم

باشد و از جمله اعضاء آن   مىمسکو پیوندد و مقر فرماندهى مشترک آن  مى
چکسلواکى، مجارستان، لهستان، رومانى، آلمان شرقى، بلغارستان و شوروى 

  .باشد مى

  .پیوندد ترکیه، یوگسالوى را به هم مىاین پیمان یونان، .  پیمان بالکان- 3

لندن شورهاى اروپاى غربى که مقر آن هاى ک  پیمان بروکسل یا اتحادیه- 4
  !است

هاى دفاعى اقیانوس آرام را   پیمان آنزوس یا پیمان امنیت پاسیفیک که هدف-  5
  !...، اعضاء این پیمان هستندآمریکابه عهده دارد، استرالیا، فنالند جدید و 

هاى  ها، با پیمان دانید، با عضویت بعضى از اعضاء این پیمان  البته چنانکه مى
پیوندند و اگر  ها، به همدیگر مى نظامى دیگر، همه این کشورها و این پیمان

توانند   مى- به بهانه حمله به یکى از این کشورها - افروزان جنگ بخواهند  آتش
هاى  ها، پیمان عالوه بر این پیمان. آتش جنگ جهانى جدیدى را روشن کنند

 حکومت - دارى اسرائیل یا تعهد و ضمانت نگه! دیگرى از قبیل اتحادیه عرب
 از طرف آمریکا و انگلیس یا پیمان - ظالمانه و غاصبانه صهیونیسم در فلسطین 

 هر کدام به نوبه خود، براى  وجود دارد که- در آمریکاى التین - شوروى با کوبا 
  !.اى کافى است هاى منطقه تشدید وخامت اوضاع جهانى و ایجاد بحران

، یعنى در صورت اقتضاى منافع ! صورت لزومالبته باید در نظر داشت که در
هیتلر اى بیش نخواهد بود، چنانکه در زمان   ، افسانه!استعمارى، پیمان و تعهد

خوانده شد و هیچ دردى را دوا نکرد و » ورق پاره«ها و تعهدات  این پیمان
و ! مثالً حل شد» کوبا«اى، مسئله  چند سال قبل پس از مصالحه زیر پرده

ها و حتى   ت خود را نادیده گرفت و به بهانه حفظ صلح، موشکشوروى تعهدا
  ...پس گرفت و» کوبا«افکن را هم از   هواپیماهاى بمب

  
  ...اما اسالم



١٢ اسالم و صلح جهانی

مناسبت نیست که ببینیم راه و روش اسالم در این مسئله چیست؟ و   حاال بى
هاى آن چه مقدار   شدگان جنگ اد کشتههدف نهایى آن از جهاد چه بوده و تعد

هاى فتح شده از چه قرار  هاى سرزمین  و رفتار سپاهیان اسالمى با تودهاست
  .بوده است

هاى سیاسى و  توانیم حقیقت و باطن مکتب با بررسى این مساله، کامالً مى
اجتماعى عصر ما و روش واقعى اسالم را عمیقاً درک کنیم و اگر انسان منصفى 

  .باشیم، حق را بشناسیم و بپذیریم

شود، هیچکدام جنگ و به اصطالح    در تاریخ اسالم دیده مىهایى که جنگ
... فى سبیل اهللاجهاد ... اند  بوده» جهاد«نبوده، بلکه همه آنها » حرب«ها   عرب

  :خوب است که تعریف جهاد را از زبان یک مسیحى بشنویم

معنى فقاهتى و قضایى جهاد عبارت است از بذل جهد و صرف کوشش فرد .. «
 تبلیغ ایمان و نشر فکر خداپرستى و اعالء کلمه حق ى در راه خدا یعن

ن جهاد راه مستقیم خدایى است به طرف بهشت، در این صورت  و چودر جهاد
  )1(»...این تعریف بر اساس حکم قرآن است. پاداش فرد، نجات است و فالح

اسى از جهاد در راه خدا عالوه بر نشر طرز فکر خداپرستى، اجراى مقصود اس
و این مسئله در این کتاب به خوبى . ول عدالت اجتماعى و اقتصادى بودکامل اص

هاى مسلمان  روشن شده و مؤلف محترم نشان داده است که چگونه و چرا توده
  .جهاد کنند... دیده و  هاى محروم و ستم باید به حکم قرآن در راه توده

  :نویسد  دکتر مجید خدورى در کتاب خود در این باره چنین مى

د متذکر بود که جهاد در اسالم به منزله ابزارى در نظر گرفته شده است که بای«
مبدل سازند و اگر روزى این » داراالسالم«را به » دارالحرب«بدین وسیله 

شد، دارالحرب و غایت وجودى جهاد جز در مورد مبارزه و  منظور حاصل مى
لى نیز باالخره هاى داخ گردید و جنگ سرکوبى دشمنان داخلى اسالم، منتفى مى

  .رفت از بین مى

توان گفت که در تئورى قانونگذارى اسالم جنگ بذاته هدف نبوده  بنابراین مى
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١٣ اسالم و صلح جهانی

  )1(». وسیله نهایى شناخته شده استتأمین صلحس و است، بلکه براى تأسی

العرب و سپس در   متأسفانه گروهى مغرض، پیشرفت سریع اسالم در شبه جزیرۀ
دانند و این موضوع را   ون جنگ و خونریزى مىان آن روز را مرهسراسر جه

کشند در صورتى که تاریخ  مستشرقین اردوگاههاى استعمارى غربى به رخ ما مى
هاى پیامبر اسالم که شاید در حدود  دهد که مثالً در مجموع جنگ به ما نشان مى

 - مسلمانان و مشرکین و کفار -  جنگ بود، مجموع تلفات انسانى از طرفین 80
  . نفر بوده است1400در حدود فقط 

تولین ها عده مق در تمام این جنگ.. «: نویسد مى» ابواالعلى مودودى«استاد 
  )2(»..طرفین، در حدود هزار و چند نفر بود و بساز 

اط ماذا خسرالعالم بانحط«در کتاب » سید ابوالحسن ندوى«و استاد 
 روى متون تواریخ اسالمى  به نقل از تحقیقات دانشمند متتبعى که از)3(»المسلمین

: گوید شدگان دوره پیامبر اسالم را تهیه کرده مى آمار صحیح و دقیقى از کشته
از طرفین ) ص(هاى عصر رسول اکرم  مجموع تلفات نفوس انسانى در جنگ«

  )4(».هزاروهیجده نفر بوده است

پاریس هم در کتاب خود استاد دانشگاه » دکتر محمد حمیداهللا«و پروفسور 
علیهوآله بر بیشتر از یک میلیون میل مربع حکومت  اهللا  محمد صلى«: گوید مى
 بود و به - منهاى روسیه -کرد، این مساحت خاک معادل تمام خاک اروپا  مى

در ضمن . ها جمعیت بود  طور قطع در آن روزها این محوطه مسکن میلیون
هاى   میداناز افراد مخالف درصد و پنجاه نفر  یکتسخیر این منطقه وسیع، 
دت ده تلفات مسلمین روى هم رفته براى م. جنگ از بین رفته بودند

این اندازه احترام به خون بشر در یک نفر شهید بود سال، در هر ماه 
  )5(»...نظیر  هاى بشرى، امرى است بى  داستان
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١٤ اسالم و صلح جهانی

 که پیامبر اسالم رژیم اشرافى جنایت بارى را از بین برد، عقیده و طرز در صورتى
ینى را جانشین عقاید پوسیده قبلى کرد، و رژیم و حکومت جدیدى را فکر نو

که اگر در عصر ما فقط بخواهند با کودتایى حکومتى را ساقط کنند، ... تشکیل داد
شوند چنانچه اخیراً در  هاى رجال کودتا مى ها هزار نفر قربانى هوس ده
چنین ...  و»پاکستان شرقى«و » شیلى« و »آلمان شرقى«و » یمن«و » عراق«

  )1(!.شد

هاى محروم، با ایجاد نظم نوینى، عدالت  اسالم پیش از پیشرفت خود، براى توده
هایى که فتح   اجتماعى و اقتصادى، مساوات و برابرى آورد، و در سرزمین

گذاشت،   ر و برکت، نیکى و علم و فضیلت اثر دیگرى باقى نمىکرد جز خی مى
نها با اسالم و مسلمانان رفتارهاى متأسفانه استعمارگران و عمال آولى 

تاریخ . (اى از تاریخ گذشته توجه بفرمایید به گوشه. ناجوانمردانه داشته و دارند
  ):دانید  قرن ما را خودتان بهتر مى

با وجود ارفاق و تساهلى که مسلمین در اسپانیا و بعضى از ممالک مفتوحه روا .. «
ها و تحریک افکار    تعصب کشیشداشتند، پس از چند قرن، در اثر عناد و مى

 جنجال و مخالفت شدیدى علیه مسلمین در اسپانیا به وقوع ملى و نژادى،
 مرد و زن مسلمان فتوى ، به قتل پیر و جوان،پیشوایان دینپیوست و 

 تا اینکه فیلیپ دوم به فرمان پاپ، به وضعى ناهنجار فرمان اخراج مسلمین دادند
  .مودرا از سرزمین اسپانیا صادر ن

 به حکم کلیساچهارم آنها   لیکن قبل از آنکه مسلمین موفق به فرار شوند سه
در خاک و خون غلطیدند و کسانى که جان خود را با هول و هراس از خطر 
مرگ نجات دادند بعدها به دستور محکمه تفتیش عقاید جملگى محکوم به اعدام 

  .شدند

ل پنجم مسلمین در فشار و بعد از فیلیپ در دوران زمامدارى فردیناند شار
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کردند و مسلسل درو  با - مرکز هواداران لومومبا - هزار نفر را در استانلى ویل 5متجاوز از 
زا منازل مردم را آتش زدند و کوچک و بزرگ را قتل عام نمودند تا عامل  هاى آتش زیر بمب

  !!. را به قدرت برسانندچومبهکثیفى به نام 



١٥ اسالم و صلح جهانی

 میلیون 3در طول این مدت قریب . کردند محدودیت فراوان زیست مى
  )1(.»..از دم تیغ تعصب و جاهلیت گذشتندمسلمان 

اى از  و چنین است نمونه.. آرى، چنان بود هدف اسالم و راه و روش انسانى آن
  !...ان در قبال آنانالعمل مسیحی عکس

  
  مقدمات جنگ جهانى سوم

گذرد اردوگاه شرق  در طول بیست سال و اندى که از ختم جنگ دوم جهانى مى
هاى با   و غرب با تمام قوا مشغول تقویت تجهیزات جنگى خود و ساختن بمب

اند و اکنون هر یک از این اردوگاهها  قدرت تخریبى هرچه بیشتر و کاملتر بوده
در موقع بحران اخیر » کندى« که آقاى )2(اند  اى از قدرت نظامى رسیده  به پایه

  :ها، چنین بیان داشت صریحاً درباره نتایج اعمال این قدرت» کوبا«

هاى خود را پرتاب کند کار جهان کالً به  اگر وقتى برسد که خروشچف موشک«
پایان رسیده است ما هم به هر حال وسایلى داریم که با ضربات شکننده، شوروى 

را رسد، فاتحه جهان را باید خواند، یعنى در را ویران کنیم، ولى اگر چنان روزى ف
 میلیون نفر به 150ظرف یک روز، و فقط یک روز، در اروپا و شوروى و آمریکا 

ماند  ها، درست بدان مى  مسئله دفاع احتمالى در برابر موشک.قتل خواهند رسید
البته این کارى بس . که بارولورى به گلوله رولورى دیگر شلیک کرده باشیم

 است، ولى اگر هزار گلوله به طرف شما شلیک شود، دفاع ممکن نیست مشکل
  )3(».نه ما و نه آنها وسیله چنین دفاعى را در دست نداریم

متأسفانه منافع پست مادى امپریالیسم شرق و غرب، باعث شده که مسایلى از 
همه، کره، فرمز، کنگو، الئوس، ویتنام جنوبى، کوبا و شاید مشکلتر از : قبیل مسئله

هاى امکان وقوع یک جنگ جهانى وحشتناک بشود، و  از بهانه» مسئله برلین«
آمیز، متمایل   در این میان اگر شوروى و آمریکا گاهى به صلح و زندگى مسالمت
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  . مراجعه شود260 تا 292تألیف محمد عبداهللا عنان، صفحه 
اى در مقایسه   مقاله7 دوره 6در مجله اخبار هفته نشریه سفارت آمریکا در ایران شماره  -2

  .بین قدرت نظامى غرب و شرق درج شده که مطالعه آن مفید است
   .65کیهان هفته شماره  -3
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!  لنینیسم-به خاطر حفظ اصول مارکسیسم » چین«شوند، تازه  مى
! اتمى استخواستار جنگ برضد امپریالیسم غربى، و در واقع شروع یک جنگ 

خواهند ولو با نابودى صدها میلیون نفر از نفوس بشرى و  رهبران چین مى
ها، دشمن را از بین ببرند تا خود بدون معارض   خاکستر شدن شهرها و مملکت

نژاد هاى آسیایى و آفریقایى را به غارت ببرند و  هاى ملى توده و رقیب، ثروت
خواستند نژاد آریایى  ران نازى مى را حاکم جهان کنند چنانکه روزگارى رهبزرد

  !!..را بر جهان برترى بخشند

***  

و عالوه، درست است که امروز قرارداد منع آزمایشات اتمى بین غرب و شرق به 
شود که  امضاء رسیده، ولى مسایلى از قبیل مسئله برلین و کوبا گاهى سبب مى

د تا بلکه با شنقدرت نظامى خود را به رخ یکدیگر بک! جو  رهبران صلح  همین
  .هاى سیاسى رقیب را از میدان بدر کنند تهدید ارعاب و بلوف

 لباس ژنرالى پوشید و خروشچفمثالً در غوغاى چند سال پیش مسئله برلین، 
پیما و  هاى قاره شوروى انبار عظیمى از موشک«: در مجلس ضیافتى اعالم داشت

» . آن استفاده خواهد کرداز! هاى اتمى در اختیار دارد که در صورت لزوم  سالح
دانشمندان شوروى هم اکنون قادر به ساختن بمب وحشتناکى هستند «: وى افزود

  ». استT.N.T تى - ان-که قدرت تخریبى آن برابر صد میلیون تن ماده تى

تر از   هزاربار قوى5اى در اختیار دارد که  و اکنون شوروى آنچنان بمب هسته
 آمریکااز طرف » هیروشیما«و » ناکازاکى«بمبى است که بر روى شهرهاى 

پرتاب شد و پس از ویرانى کامل شهر صدها هزار مقتول و صدها هزار مجروح 
ها  ولى باید توجه کنید که قدرت این بمب. از خود به یادگار گذاشت و زخمى

 5 تى بود و حاال خود، نتیجه انفجار بمبى را که - ان- هزار تن ماده تى20فقط 
  !.توانید حساب کنید  ها است مى تر از این بمب ىهزاربار قو

البته مشاور پرزیدنت کندى هم همان وقت در جواب آقاى خروشچف اعالم 
توانستند چنین بمبى را  ها قبل مى دانشمندان آمریکایى نیز از مدت«: داشت که

 بمب را دانند و اسم این بسازند ولى آزمایش آن را در کره زمین عملى نمى
  »!.اند گذاشته» اخیزبمب رست«
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ها انسانى که در  ملى براى نابودى بشریت نه براى نجات میلیون! آرى رستاخیز
و . اند بهره سراسر روى زمین هنوز از وسایل ابتدایى زندگى ساده محروم و بى

میرند تا منابع ملى آنها را استعمارگران  روزانه هزاران نفر از آنان از گرسنگى مى
تفاده کنند و از مازاد آن بمبى بسازند که هر یکى از آنها براى ببرند و از آن اس

  !. کامل شهر یا مملکتى کافى باشدنابودى

اخیراً پرده از امکان وجود بمب دیگرى » نیویورک هرالدتریبون«تازه روزنامه 
برداشت و نوشت که بمب نوترونى فقط موجودات زنده » بمب نوترونى«به نام 

جان  به اشیاء بى«: برد و کوچکترین آسیبى از بین مىرا در میدان عمل خود 
د و بمب نوترونى ها و غیره نخواهد رسان  ها و خانه  مانند کارخانهو با ارزش 

  !.»بمب هیدروژنى به کار برد! عنوان چاشنى توان به مىرا 

از جان صدها میلیون » جان و با ارزش اشیاء بى«فرمایید که   مالحظه مى
ینده حتماً کشته خواهند شد، بیشتر ارزش دارد که براى حفظ انسان که در جنگ آ

گونه صحبتى در کار  گناه هیچ اند ولى از حفظ جان بشر بى ها کشیده  آنها نقشه
معنى نخواهد داشت و آثار » پیروزى«و غافل آنکه در جنگ سوم دیگر .. نیست

تا از انفجارهاى اتمى بشریت را نابود خواهد ساخت و تمدنى نخواهد ماند 
  .کارخانه استفاده ببرند

***  

بریم و چنین است اجمالى از  چنین است وضع جهانى که ما در آن به سر مى
در !. کیفیت جنگ سومى که تجهیزات کامل براى شروع آن آماده و مهیا است

مخارجى که براى تسلیحات جنگى هاى نظامى شرق و غرب و  مورد بودجه
تحقیقات «مثالً در مجله . مناسبت نیست بىکنند، اشاره به یکى دو آمار  مى

  :نویسد مى» مجید راهنما«آقاى » اقتصادى

چهار هزار طبق حسابى که شده است در نیمه اول قرن بیستم دنیا بیش از «
 خرج تسلیحات و جنگ کرده است که با همین پول امکان داشت میلیارد دالر

 غذا داد و براى پانصد طى همان پنجاه سال به تمامى افراد روى زمین مجاناً
  .».هاى راحت ساخت میلیون خانوار یعنى دو ثلث جمعیت جهان خانه
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رو   در دنیاى ما دو ثلث مردم هنوز با مشکل گرسنگى یا کم غذایى روبه«
 در چنین دنیایى سالیانه صد و بیست میلیارد دالر )2(سوادند و هنوز بى)1(هستند

ه روزى در حدود سیصد و پنجاه شود یعنى هر شبان خرج مصارف نظامى مى
میلیون دالر و به پول ایران در حدود دو هزار و هشتصد میلیون تومان 

این رقم معادل دو . شود  خرج مصارف جنگى و تخریبى مى) 000/000/800/2(
  !.»ث عایدى ملى کشورهاى در حال رشد استثل

. ى دارندبار در همچو شرایطى است که مردم آفریقا و حتى آسیا زندگى نکبت
  :)3(نویسد توجه بفرمایید خود آقاى کندى مى

یک از  بارى دارند، هیچ  بسیارى از ساکنین بومى آفریقایى، زندگى نکبت«
ها به   مند و سعادتمند نگردیده و عشیره  هاى آفریقایى از منابع آفریقا بهره ملت

ى باوجود اند، و درآمد نسبى ساالنه هر آفریقای کلى مستمند و محتاج باقى مانده
، معموالً اورانیوم، مرغزارهاى سرسبز و معادن سرشار الماسهکتارها معادن 

ایى آفریقایى از هر ده طفل متولد شده در مناطق استو. کمتر از پنجاه دالر است
رسند، عمر نسبى که امروز مورد  هفت نفر آنها به اولین سالروز تولد خود نمى

                                                           
دارد که جنگ علیه گرسنگى در  در واشینگتن اعالم مى» کنگره جهانى غذا«آقاى کندى در  -1

زمین هیچ جنگى بهتر از این جنگ نیست زیرا در فضا و . حقیقت جنگ آزادى انسان است
مین کرد، اند تأ توان در دنیایى که نیمى از مردمش سیر و نیمى گرسنه صلح و پیشرفت را نمى

  ...ولى
 نفر از 10000هر روز از این هفته «دارد که  بالفاصله اعالم مى» نیوزویک«ولى هفته نامه 

رسند و در هندوستان به تنهایى تا ده  غذایى یا بدغذایى در سراسر جهان به هالکت مى کم
یارد  میل3 سوم از  میلیون کودک از بدغذایى خواهند مرد و اکنون بیش از یک10سال دیگر 

  .برند جهان پیوسته از گرسنگى رنج مىجمعیت 
و از طرفى طبق محاسبه بعضى از کارشناسان مقدار غذایى که روزانه در آمریکا دور ریخته 

کیهان شماره ( میلیونى چین را تا چند روز سیر کند 650شود کافى است که جمعیت  مى
  ). 42 خرداد 23 مورخه 5966

توان حداقل پنجاه  با خرج هزارو هشتصد میلیون دالر مىبه عقیده کارشناس یونسکو  -2
از سالمندان هفتصد میلیون نفر از خواندن و (سوادان دنیا را با سواد آشنا ساخت  درصد از بى

  ).نوشتن اطالعى ندارند
 دالر است و بدین ترتیب 000/400/1جنگنده ساخت آمریکا » 104 -اف «قیمت یک هواپیما 

کندى ید که آقاى توان دنیا را باسواد کرد باید پرس مى» 104 -اف « از نوع  هواپیما130با بهاى 
  نظر کنند؟  هواپیما صرف130یا خروشچف واقعاً حاضرند که از بهاى 

  116 و 115استراتژى صلح نوشته جان کندى، چاپ اول، ص  -3
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 و حال آنکه در برخى از نواحى آفریقا هاست هفتاد سال است  انتظار آمریکایى
  !.»بیست و هشت سال است

هاى شرق و غرب علت را پرسید و عمالً در راه حل  باید از سردمداران ابرقدرت
  ...این مشکل اقدامى کرد

آید که جواب بدان ضرورى است و آن اینکه با   در اینجا یک سئوال پیش مى
 و شرق پیش آمده و حتى مذاکراتى رایط مساعدى که اخیراً بین دو بلوک غربش

هاى اتمى به  آید و قراردادى نیز به منظور منع آزمایش  براى صلح به عمل مى
  .امضاء رسید، آیا خلع سالح عمومى عملى است یا نه؟

جواب این سئوال را رئیس یکى از مهمترین تشکیالت اقتصادى و صنعتى آمریکا 
ین باشد باید گفت که خلع سالح ب اگر انسان بخواهد واقع«: گوید  چنین مى

 به بعد 1942گونه مزیتى براى آمریکا در بر نخواهد داشت، زیرا از سال   هیچ
بزرگترین عامل رونق اقتصادى و تنظیم کننده وضع اقتصادى آمریکا اوالً 

هاى بزرگ تسلیحاتى بوده و ثانیاً همین امر در برابر پیشرفت اقتصادى  برنامه
کند که به سهم خود ولى به  ت چه آنها را وادار مىشوروى ترمز مؤثرى اس

  .)1(»میزانى به مراتب بیشتر به مصارف تسلیحاتى بپردازند

اى حکومت کند،  مادامى که بر دنیاى ما چنین طرز فکرهاى غیر عاقالنه! آرى
امکان خلع سالح را هم نباید تصور کرد، مگر آنکه دستى از غیب برون آید و 

  !.نمایدطرز فکرها را عوض 

***  

نین دنیایى باید دید که نظریه اسالم درباره صلح جهانى چیست؟ همه در یک چ
این کتاب در جواب این سئوال است و امیدواریم که پس از مطالعه کامل و دقیق 

  .آن، جواب این پرسش را یافته باشید

باشد یکى دیگر از  مى» السالم العالمى واالسالم«این کتاب که ترجمه 
 و ما )2(دار استاد سید قطب نویسنده و دانشمند بزرگ اسالمى است ت ارجتألیفا

عدالت «وعده ترجمه آن را در مقدمه ترجمه کتاب دیگر ایشان به نام 

                                                           
  ).42مرداد  (8، ص 23، سال 88اره  شم-خواندنیها  -1
  .ایم، رجوع شود آورده» گوئیم ما چه مى«ا در مقدمه کتاب  شرح حال مؤلف محترم ر-2
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داده بودیم و اینک به یارى خدا و به همکارى یکى از » اجتماعى در اسالم
دوستان و برادران دانشمندم، نویسنده و خطیب ارجمند جناب آقاى 

این وعده جامه عمل به خود پوشید و این کتاب پُر » العابدین قربانى ینز«
  .هاى مفید در دسترس شما قرار گرفت ارزش به اضافه پاورقى

دهنده یک مکتب   ها را که نشان البته اگر خوانندگان محترم نشر این قبیل کتاب
دارى براى نجات بشریت است، براى اصالح اجتماع و   فکرى عمیق و ارج

ها و  اهى نسل جوان از حقایق و اصول طرز فکرى که گشایش عقدهآگ
دانند، با   جدید، فقط و فقط به دست آن است، مفید و الزم مىهاى عصر  مابها

  .نشر آنها بین دوستان و آشنایان خود با ما تشریک مساعى و همکارى کنند

ما را از خداوند بزرگ مسئلت داریم که ما را در این راه مدد بخشد و نیت 
  .هاى ما را به نور خویش روشن سازد خالص گرداند و دل

  سید هادى خسروشاهى - حوزه علمیه : قم

  . هـ1383 -.  ش1342تابستان 
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  سید قطب

  صلح جهانى و نظریه ى اسالم
  

  بسم اهللا الرحن الرحیم

، الذین عاهدت منهم ثم 55ان شر الدواب عنداهللا الذین کفروا فهم الیؤمنون«
الحرب   ، فاما تثقفنهم فى56هدهم فى کل مرۀ و هم الیتقونینقضون ع

و اما تخافن من قوم خیانۀ فانبذلیهم . 57فشردبهم من خلفهم لعلهم یذکرون
 والیحسبن الذین کفروا سبقوا انهم 58الخائنین اهللا الیحب  على سوآء عن

الخیل ترهبون به  واعدوالهم ما استطعتم من قوۀ و من رباط. 59الیعجزون
م و ما تنفقوا من اهللا و عدوکم و آخرین من دونهم التعلمونهم اهللا یعلمهعدو

و ان جنحوا اللسلم فاحنح . 60الیکم و انتم التظلموناهللا یوف  شیىء فى سبیل
  61»لها و توکل على اهللا انه هو السمیع العلیم

  )61 - 55انفال (
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  :ترجمه آیات

اند، آنها ایمان بیار  کفر خو کردهکه به  بدترین جانوران در نظر خدا آن کسانند«
اى و هر دفعه پیمان خویش را   همان کسان که از آنها پیمان گرفتهنیستند، 

  .ترسند شکنند و از خدا نمى مى

رو شدى، به وسیله ایشان کسانى را که در پى آنها  اگر در جنگى با آنها روبه
یانتى دارى، اگر از گروهى ترس خ. هستند، پراکنده ساز، شاید عبرت گیرند

  .دارد منصفانه به آنها اعالم کن که خدا خیانتکاران را دوست نمى

توانند عاجز  گاه نمى  آنها هیچ. اند، مبادا گمان کنند که جلوند  آنها کفر ورزیده
نستید، نیرو و اسبان بسته براى ایشان آماده کنید که با آنها، هر چه توا. سازند

شناسید ولى خدا   ان را که شما نمىدشمن خدا و دشمن خودتان را و دیگر
  .شناسد، بترسانید مى

اگر به . کند و ستم نخواهید دید هر چه در راه خدا خرج کنید به شما برگشت مى
صلح مایل شدند، تو نیز بدان مایل باش و به خدا توکل کن که او شنوا و دانا 

  .»است

  )61 - 55سوره انفال، آیه (
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  عقیده و زندگى

او نسبت !. محدود، روزگار اقامت وى در روى زمین کوتاه استعمر هر فردى 
مانند ذره سرگردانى است که  کند،  به این جهان عظیمى که در آن زندگى مى

پایان  عمر او نسبت به طول بى!. گونه قرار و ثبات و ارزشى نیست داراى هیچ
به مثابه یک چشم بر هم زدن یا  ه ابد امتداد دارد، مانند یکزمان که از ازل تا ب

  !.استجرقه برق 

!... مقدار، همین موجود مهمل ولى همین فرد فانى، همین ذره سرگردان بى
تواند در عرض یک لحظه خود را به نیروى ازلى و ابدى به پیوندد، این جهان  مى

پهناور و عظیم را با همه عرض و طولى که دارد، تسخیر نماید، و به وسیله روابط 
  .و و اعماق جهان وجود دارد، خود را با آن مربوط سازدناگسستنى که بین ا

درک کند که از همین نیروهاى عظیم سرچشمه تواند این معنى را   آرى او مى
او قادر است کارهاى بسیارى بکند، . و به سوى آنها باز خواهد گشتگرفته 

حوادث مهمى پدید آورد، در هر چیزى تأثیر کرده یا تحت تأثیر هر چیزى قرار 
تواند، هستى را در گذشته، استقرار را در حاضر، امتداد را در آینده،  او مى... یردگ

گاه سکون و کندى و  تواند از این نیروى عظیمى که هیچ ، او مى!حس کند
  .ضعف در آن راه ندارد، مدد گرفته و کسب نیرو کند

ها، به قادر خواهد بود که با مشکالت و حوادث زندگى و کاربنابراین، او حتماً 
رو شود، زیرا او دیگر موجودى مهمل و یا  مقدار توانایى خود بلکه بیشتر، روبه

پایان و نیروى همیشگى و   فردى ناتوان نیست، بلکه وجودى وابسته به قدرت بى
  .جهان آفرینش است

ایجاد این احساس همین وظیفه عقیده دینى بوده و از همان آثارى است که طرز 
  .گذارد ستى انسان به جا مىفکر دینى در روح و ه

یده و همچنین سر اینهمه راز توانایى عقیده در روح، و توانایى روح به وسیله عق
در زمین پدید آورده و همواره » عقیده«آورى که،  العاده و حیرت کارهاى خارق

اى که چهره تاریخ و زندگى را هر  العاده   کارهاى خارق- نیز پدید خواهد آورد 
  !. همین است-سازد   و مىروز عوض ساخته

دارد که عمر فانى محدود خود را   همین عقیده است که افراد و جماعات را وامى
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در راه زندگى بزرگ همیشگى، زندگى فناناپذیر، قربانى کنند، و افراد به ظاهر 
آهن و :  و نیروهاى،زور و ثروت و مال: هاى در مقابل قدرتناتوان، 
  .نها را شکست داده و نابود سازند، ایستادگى کرده و تمام آآتش

البته چنین کار بزرگ و مهمى هرگز از چنین فرد به ظاهر حقیر و ناتوان ساخته 
نبوده و نیست، بلکه آن نیروى بزرگى که هرگز سکون و ضعف و ناتوانى در آن 
راه ندارد و سرچشمه تمام ارواح و انفس است، او را مدد کرده که دست به 

  .آورى بزند تحیرن اقدامات چنی

تواند یک فرد ناتوان و فناپذیر را این   هیچ عقیده دیگرى غیر از عقیده دینى، نمى
چنین به نیروى ازلى و ابدى به پیوندد، و یا چنین قوت قلبى عنایت کند که همه 
چیز را، از جاه و مال گرفته تا قواى درهم فشرده زورگویان و نیروى آهن و 

ر و ناچیز جلوه دهد و او را وادار سازد که در آتش، در مقابل دیدگانش حقی
ها صبر کرده، با   ها و ناراحتى ها، شکنجه ها، آزار و اذیت  مقابل محرومیت

آفرین است و  عقیده مبارزه نماید و به طرف مرگى که حیاتان فکر و دشمن
فنایى که هستى جاوید بخش است و قربانى شدنى که موفقیت و پیروزى در 

  . برداردپیش دارد، گام

از اینجا اهمیت و ارزش عقیده دینى در زندگى افراد و جماعات به طور مساوى 
رو شدن با مشکالت اجتماعى،   و از اینجا است که ما براى روبه. شود معلوم مى

هایى که از طرف فکر دینى ما  ملى و جهانى خود، اصرار مىورزیم که از راه حل
  .بردارى کنیم  گیرد، بهره  مىسرچشمه

آورى است که در اختیار ما است و یک قوه  ین عقیده یک نیروى شگفتا
  .دار و عمیقى است که در کیان و استقالل ما اثر بسزایى دارد ریشه

گاه در نبردهاى مهم زندگى، کسى جز احمق و نادان، خود را از تحت  آرى هیچ
  . سازد  سلطه و نفوذ این نیرو خارج نمى

***  

دار و   چه در خارج، مواجه با نیروهاى خونین و دامنه چه در داخل وما همواره،
، مقابله با !اى هستیم که اگر ما باشیم و ما  هاى هولناک و فشرده همچنین قدرت

پس وقتى که عقیده ما، به . آنها مقدور نبوده و از میدان توانایى ما خارج است
ى و هاى اساس کمک قواى حقیقى و واقعى و همچنین با نشان دادن راه حل
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اصیل، ما را در این نبردهاى بزرگ یارى کرده و وارد کارزار سازد، کدام وجدان 
شانه ! پوشى کرده و از زیر بارش و عقل سالم است که بتواند از این نیرو چشم

اش این باشد که این نیرو از عقیده دینى سرچشمه  دلیل و بهانهخالى کند، و تنها 
 نسبت به رفع بعضى از مشکالت، در گر چه بعضى اجتماعات،!  گرفته است؟

اى که ما مردم را به   اند، لیکن ارزش عقیده ها، از ما جلو افتاده اى از زمان پاره
کنیم، تنها براى گشودن گره از روى بعضى مشکالت زودگذر  آن دعوت مى

نظر از این جهت، نیرویى را که  نیست، بلکه ارزش آن به این است که صرف
نماید،   در انسان ایجاد مىتن و تحقق خارجى آن باشدضامن به وقوع پیوس

  .برد انسان را به طرف هدف پیش مىدارى که  نیروى فطرى عمیق و ریشه

هاى   این نیرو، آن چنان با اهمیت است که هیچ کدام از افکار فلسفى، روش
هاى اقتصادى، نخواهند توانست جاى آن را اشغال کنند زیرا   اجتماعى و نظریه

هاى  هاى اجتماعى و نظریه ده دینى به مراتب از افکار فلسفى و روشاین عقی
نوع  براى اینکه آن یک. دارتر است تر و ریشه اقتصادى در روح بشریت عمیق

 است - انند گرسنگى و تشنگى و ضروریات دیگر  م-گرسنگى فطرى و طبیعى 
  !.تواند جلو آن را گرفته و سیرش بنماید هیچ چیز جز ایمان نمىکه 

کنند، کسانى که از خمودى این نیرو که به شکل ضعف و اختفاء   چقدر اشتباه مى
کنند که به طور کلى مرده و از بین رفته  خورند و خیال مى آید، گول مى  درمى
توانند جاى خالى او را در نفوس افراد و جماعات، با   پندارند که مى  و مى!! است

  !ر اجتماعى پُر کنند؟هاى اقتصادى یا افکا مذاهب فلسفى یا نظریه

آن هنگامى .. شود  و چه زود است که خطا و اشتباه آنان براى خود آنها روشن مى
کردند، سر  که همین عقیده به ظاهر خمود و ساکت از جایى که هیچ گمان نمى

اى در زندگى فرد یا  العاده آور و خارق در آورد و منشأ و مبدأ کارهاى حیرت
  ؟..جامعه بشود

رسید که   اى که چند لحظه پیش، ساکت و خاموش به نظر مى همین عقیده
رفت، جز یک حالت فترت و سستى تودارى   گونه امید و انتظارى از آن نمى  هیچ

پنداشتند، اما مردم دانا و دوراندیش   مىنبود که مردم جاهل آن را مرده
 از هاى نفس انسانى است که دانستند که آن حالت تنها یکى از اطوار و جلوه مى

  !این گونه نشیب و فرازها، زیاد دارد
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اى را که عقیده دینى در زندگى افراد و اجتماعات  العاده اینهمه کارهاى خارق
هاى  توان گفت که بر مبناى خرافات و افسانه آورد، هرگز نمى پدید آورده و مى

هاى گوناگون خیال است،   ها و رنگ بغرنجى استوار است و یا متکى بر بافته
بود که عقیده دینى متکى و قائم بر قواعد ثابت و به طور مسلم باید معتقد بلکه 
  .ناپذیر است هاى خلل  سبب

عقیده دینى یک طرز فکر کلى و وسیعى است که انسان را به نیروى آشکار و 
دهد، و قدرتى به او  پیوندد و به روح انسان اطمینان و آرامش مى نهان جهان مى

رو شده، با نیروى   اساس روبه د با نیروهاى باطل و بىتوان  کند که مى اعطاء مى
  .یقین به پیروزى و اطمینان به خدا شروع به مبارزه نماید

ط زیست او تفسیر کرده، و هدف عقیده دینى نحوه ارتباط انسان را نسبت به محی
سازد، و تمام نیروها و   و راه و روش زندگى را برایش توضیح داده و روشن مى

  .اندازد   را جمع کرده و در راه معینى با برنامه منظمى به کار مىهاى وى قدرت

ها را در مدار  بنابراین، نیروى عقیده دینى، نیرویى است که تمام نیروها و قدرت
یک محور، متمرکز ساخته و همه آنها را در مسیر واحد و هدف روشنى با تمام 

  .اندازد  نیرو و اطمینان و یقین، به کار مى

اى بوده و  ه یکسان است، یک وحدت به هم پیوستهانیت که در همشخصیت انس
نیازمند به یک عقیده است که هر کارى از آن سرچشمه گرفته، در ادراکات و 

رو شدن با جهان و زندگى  هاى زندگى الهام بخش او باشد، و در روبه  روش
هاى کوچک و بزرگ، به سوى آن بازگشت  راهنماى او بوده، تمام نیازمندى

  !.نماید

هاى زندگى و   اهمیت این عقیده در زندگى هر فردى، در این است که تمام راه
 هاى آن، به این نقطه مرکزى پیوسته است، در این صورت نه شخصیتش فعالیت

رود، و نه اضطراب و حیرت و سرگردانى به او دست  بین رفته و هدر مىاز 
گى روابط آن که در گوشه تر و پیوست و هر قدر این نقطه مرکزى قوى. دهد مى

تر گردید، شخصیتش بیشتر  و کنار زندگى فرد و فعالیتش، پراکنده است، محکم
تر خواهد شد، زیرا در این صورت قوایش متمرکز و گامهایش راه برتر  و قوى

  .است، چون طریق و هدفش واحد است

ى هاى انسان اى که تمام مسائل و موضوعات زندگى و فعالیت  بدون شک عقیده
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هاى زندگى را شامل و از  را فراگرفته باشد، از طرز فکرى که بعضى از فعالیت
  .بعضى دیگر قاصر باشد، بهتر و کاملتر خواهد بود

تر از   هاى انسانى، مستند به عقیده واحدى باشد، بهتر و شایسته  هر چه فعالیت
هاى زندگى، به عقاید گوناگونى  هاى مختلف فعالیت این است که در رنگ

اى بر او حکومت کند، زیرا وحدت عقیده موجب  جوع کرده و عقاید پراکندهر
هاى متعدد   هاى مختلف فعالیت وحدت شخصیت است، بدون آنکه بر رنگ

زندگیش ظلمى روا شده یا آنکه دایره فعالیت زندگیش تنگ یا محدود گشته و یا 
  .!آنکه موجب از بین رفتن و تجزیه شدن شخصیت و اضطراب ابدى گردد

البته آن عقیده معنوى روحى که به هیچ وجه ربطى به امور اجتماعى و روابط 
اقتصادى و نظام جهانى ندارد، از نظر نتیجه، مانند همان نظریه اجتماعى است که 

و یا مانند آن افکار . المللى ندارد  هیچ گونه توجهى به امور روحى و روابط بین
عى یا اعتقادى یا تباطى به امور اجتماعلمى و فنى است که هیچ گونه عالقه و ار

ها امور متغیر و   ها و مکتب  تمام این عقیده. المللى ندارد نظام جهانى و بین
توانند براى انسان و زندگى، برنامه کاملى را  ناقصى هستند که به هیچ وجه نمى

تنظیم دهند، و نه جوانب مختلف شخصیت انسانى را آن طور که شایسته است 
  .ند داده و متصل سازندبه هم پیو

اى دارد که تمام  فرد مانند جماعت، نیازمندى شدیدى به طرز فکر زنده
، بر تمام چیزهایى عقیدههاى فعالیت زندگى را فراگرفته باشد، و در آن،  رنگ

که شخص با آنها برخورد دارد، مسلط باشد، تا او را وادار کند که از تمام آنها در 
  . نتیجه استفاده نمایدراه ایجاد و بناو گرفتن

یابد و به آن جواب  ها راه مى هایى که فرد یا جماعت به اینگونه عقیده در دوران
آورد، فترت  مثبت کاملى داده و در واقعیت زندگى آن را به مرحله عمل در مى

دهند و   ها، کارهایى نظیر معجزه انجام مى هایى است که افراد بشر در آن فترت
جا متمرکز ساخته و از  رتو وحدتى که نیروها را در یکتفسیر آن، جز در پ

هاى  پراکندگى و پارگى مصون داشته، همه را در راه یک هدف، مانند موج
کن وادار به پیشروى ساخته، مشکل بلکه غیر ممکن  هاى بنیان سهمگین و سیل

  .است

***  
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 طول اى است که بشریت آن را در االطراف اسالمى، تنها نمونه طرز فکر جامع
این عقیده، طرز فکر جامعى است که شامل . غ داردتاریخ خود در این باره سرا

یک از   باشد و در هیچ  هاى انسان، در تمام دوران زندگى وى مى  تمام کوشش
هاى وى  حل مشکالت و برآوردن نیازمندى  مهمات زندگى قصورى نداشته و راه

  .را، در بردارد

 براى او وا نگذاشته و )1(است» قیصر«بوط به گاه آنچه را که مر این عقیده، هیچ
و آنچه که » قیصر«است به او اختصاص نداده، بلکه » خدا«آنچه را که مربوط به 

» قیصر«به حساب آمده و براى » خدا« در عقیده اسالمى از آن مربوط به اوست
چنان حقى قرار داده نشده ! حقى قرار داده نشده، که براى افراد ملت و رعیتش

  !شدبا

طرز فکر اسالمى اینطور نیست که تنها روح انسان را در نظر گرفته و عقل و 
یا آنکه امور مادى مردم را مورد نظر قرار داده، . جسدش را مهمل بگذارد

و یا آنکه تولیت اندرون و . )2(هاى معنوى و دینى آنها را نادیده بگیرد  نیازمندى
نظر نماید، و   لى زندگى او صرفهاى عم  وجدان وى را به عهده گرفته، از روش

هاى جامعه  هاى افراد را در نظر گرفته، از نیازمندى یا آنکه نیازمندى
پوشى نماید، و یا آنکه زندگى شخصى مردم را مورد توجه قرار داده،  چشم
هاى اجتماعى و اداره امور مربوط به اجتماع و روابط کشورى و حکومتى   جنبه

، این عقیده، یک طرز فکر به تمام معنى کامل و  هرگزآنها را نادیده گرفته باشد،
هاى آن در زندگى انسانیت مانند شرائین و اعصاب  است که رشتهاالطرافى   جامع

                                                           
گوید کار قیصر  اى است که در کتاب مقدس مسیحیان آمده و صریحاً مى اشاره به آیه -1
  !را به قیصر و کار خدا را به خدا وا گذارید) پادشاه(
هاى  یطدشمنان اسالم و گروهى از مستشرقین مغرض، در اروپا و آمریکا در شرایط و مح -2

هاى  سیستم قانونى غیر واجد روش«و گاهى یک » دین مادى محض«گاهى اسالم را : مختلفى
: تألیف» الدین االسالمى روح«: رجوع شود به کتاب!!. (کنند معرفى مى» اخالقى و روحى

دکتر فروخ و «: تألیف» التبشیرواالستعمار«:  و کتاب112، صفحه 1، ط »عفیف عبدالفتاح طباره«
  ).42، بیروت صفحه 2، ط »الدىدکتر خ

ترین  االطراف داراى جامع» اسالم«دانند که  دارند مى» اسالم«ولى آنهایى که مختصر آشنایى با 
ترین رژیم حکومتى و سیستم اقتصادى  هاى ارشادى و معنوى موجود جهان، و عالى مکتب

ى و اخروى همه باشد که اگر اصول آن اجرا شود بدون شک زندگى مادى و معنوى، دنیو مى
  . مراجعه شود» عدالت اجتماعى در اسالم«: براى مزید توضیح به کتاب. شود مردم تأمین مى
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  .در پیکر وجود افراد بشر زنده، امتداد یافته است

***  

ما در بالد خود و در سراسر جهان اسالم، با مشکالت و موانع زیادى بر 
 مملکت اسالمى به شکل مشکالت اجتماعى و اقتصادى خوریم که در داخله مى

المللى  و در خارج، به شکل مشکالت نژادى و ناسیونالیستى یا بینى، و اخالق
  .باشد مى

شویم در حالى که خود را باخته، قدرت و   رو مى ما با این مشکالت روبه! آرى
گونه هدف و راهى براى خود  اى خود را نشناخته، هیچ نیروى ذخیره

  . )1(دانیم مىن

                                                           
خته غربیم، شکى نیست و در این باره کتابى به ها، خودبا ها و مسلمان در اینکه ما شرقى -1
عنوان نمونه  چاپ شده که سطورى از آن را به» جالل آل احمد«: از» غرب زدگى«: نام

  :نمائیم نقل نموده و مطالعه همه آن کتاب را توصیه مى
که خود در اوایل امر مدافع آن بود، » مشروطه«عنوان مخالف  شیخ شهید، نورى، نه به... «

آن هم در زمانى که پیشواى روشنفکران ... باید باالى دار برود» وعهمشر«عنوان مدافع  بلکه به
بودند، و به هر صورت از آن روز بود ! ف قفقازىزده ما، ملکم خان مسیحى و طالب او غرب

  .که نقش غرب زدگى را همچون داغى بر پیشانى ما زدند
دانم که به عالمت استیالى غرب  و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمى مى

  .زدگى، پس از دویست سال کشمکش، بر بام سراى این مملکت افراشته شد
مان، در  ایم، در لباس و خانه انهم، ما شبیه به قومى از خود بیگو اکنون در لواى این پرچ

فرنگى ماب . تر از همه، در فرهنگمان خوراکمان، در ادبمان، در مطبوعاتمان، و خطرناک
  ...جوئیم حل مشکل را فرنگى مأبانه مى کنیم و راه پروریم و فرنگى ماب فکر مى مى

روى از غرب  دنباله. نامیم اجتماع و اقتصاد مىروى در سیاست و  این است معنى آنچه دنباله
به . زدگى در زمانه ما این است حد اعالى تظاهر غرب. هاى غربى ها و از دولت و از کمپانى

راند و سرنوشت ما را   مىکند و به ما حکم این طریق است که صنعت غرب ما را غارت مى
هاى  ست مملکت را به دست کمپانىو پیدا است که وقتى اختیار اقتصاد و سیا. دست دارددر 

داند که چه چیز را  داند که به تو چه بفروشد، و دست کم این را مى خارجى دادى، او مى
بهتر این . خواهد فروشنده دایمى کاالهاى ساخته خود باشد و البته براى او که مى. نفروشد

 حتى در مسائل طرفه این داد و ستد یک. نیاز باشى است که تو هرگز نتوانى از وى بى
طبوعات بردارید و صفحات انگشت شمار م. فرهنگى نیز جارى است، حتى در ادب و سخن

هاى  و جایزه» فرانسوازساگان«است و از » نوبل«همه خبر از ... ادبى را ورق بزنیدسنگین و 
هم که » ها نامه رنگین«. »هالیود«ترین فیلم  و تازه» برادوى«فرنگ و آخرین نمایشنامه 

  .بشان روشن استحسا
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ما، در چنین موقعیتى بیش از همه چیز نیازمند به یک عقیده و طرز فکرى هستیم 
باشیم که در زیر  که قواى پراکنده ما را جمع کند، و نیازمند به یک پرچمى مى

سایه آن، در صفوف متشکلى بایستیم، و محتاج به یک طرز فکرى هستیم که 
 و توجیه کنیم، و استحقاق نیرویى را زندگى و مشکالت خود را با آن تطبیق

  .له آن با دشمنان داخلى و خارجى خود مبارزه نمائیمداریم که بتوانیم به وسی

 یا از روى -خیانتى که ما بر عقیده مهم اسالمى خود کرده و گمان بدى که 
عقیده : ایم، این است که  نسبت به آن پیدا نموده-جهالت و یا از روى غرض 

و قادر ! واند ما را براى زندگى کردن در این عصر آماده سازدت اسالمى نمى
المللى ما  مشکالت عمومى زندگى، مخصوصاً مشکالت اجتماعى و بین! نیست

  !...را رفع نماید

 این زمینه نوشته شده و کامالً هایى که در اما راجع به مشکالت اجتماعى، کتاب
 قادر است زندگى اجتماعى چگونه اسالم: این معنى در آنها روشن گردیده که
ها مهمترین اشکاالتى که طرفداران عدالت  مردم را تأمین نماید؟ و در آن کتاب

اند، پاسخ گفته شده و به خوبى به آنها نشان داده  اجتماعى، نسبت به اسالم کرده
تر از سایر  االطراف تر و جامع اسالم قادر است عدالتى کامل: شده که
  .)1(هاى اجتماعى بهوجود آورد  کتبها و م هاى مرام عدالت

اش مطالعه نشده   المللى، به طور کافى درباره و اما راجع به مشکل جهانى و بین
  .و آن طورى که الزم بود این مسأله توضیح داده نشده است

رو هستند، قرار   امروز در مقابل ما مسأله بسیار مشکلى که همه بشریت با آن روبه
  .است» صلح جهانى«رو هستیم، و آن مسأله   آن روبهدارد، و ما نیز ضمناً با

... بینى کرده است؟ حلى براى آن پیش آیا اسالم درباره آن نظرى دارد؟ آیا راه
 !...تمام این کتاب پاسخ تفصیلى از این سؤال است

                                                                                                                                        
اکنون مائیم و تشبه به قومى بیگانه و به سنتى ناشناس و به فرهنگى که نه در آب و هواى زمین 

در زندگى روزانه، و در سیاست و در ... کند ما ریشه دارد و نه به طریق اولى شاخ و برگى مى
  )43 - 35زدگى صفحات  غرب(» ...فرهنگ

: ترین آنها ترین و کامل ربى نوشته شده که جامعهاى زیادى به ع در این باره کتاب -1
» استاد سید قطب«تألیف خود ) عدالت اجتماعى در اسالم(» االسالم العدالۀ االجتماعیۀ فى«

 صفحه از طرف ما چاپ و منتشر شده 512و خوشبختانه ترجمه فارسى این کتاب در . است
  .است
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  ماهیت صلح در اسالم

دارى است که ارتباط و پیوند  مسئله صلح در اسالم، مسئله اصیل و ریشه
ستنى و محکمى با طبیعت اسالم و نظریه عمومى و کلى آن، درباره جهان و ناگس

  .زندگى و انسان، دارد

د و تمام تشریعات و گرد هاى اسالم، به آن بر مى  همین طرز فکرى که تمام نظام
خطاباتش با آن تماس دارد، و جمیع قوانین و سنن و مراسمش متوجه آن قسمت 

 به ذهن افرادى که عمر خود را براى بحث و است، و آنچنان دقیق است که حتى
، جز آنکه از راه تجزیه و !نماید اند، خطور نمى تحقیق این دین، صرف کرده

هاى دور و عمیق آن   تحلیل، در یک بیدارى و صبر و احاطه کامل، به ریشه
  .رسیده، و وسعت و شعب آن را بررسى نمایند

، درباره جهان و  فکر کلى اسالماکنون موضوع بحث ما در این کتاب، مسأله طرز
، هم عدالت اجتماعى در اسالم: زندگى و انسان نیست، هم چنانکه در کتاب

ولى گفتگو درباره هر موضوعى از موضوعات مهم . موضوع بحث ما نبوده است
نیاز از اشاره به این طرز فکر کلى و وسیع نیست، زیرا یک رابطه  اسالم، بى

ن اجزاء و نظریات اسالم وجود دارد که رشته محکم و همبستگى کاملى، بی
  ..پیوندد اتصالش را با تمام افکار جزئى و مسائل فرعى مى

گاه مشکالت زندگى انسان را به نحو پراکنده و جدا از  ین، این دین، هیچبنابرا
کند، و اینطور هم نیست که هر موضوعى را بدون در نظر گرفتن  عالج نمىهم 

 مورد توجه قرار دهد، بلکه روش این دین، این است که ارتباط با اصول دیگر،
همه مشکالت و موضوعات را برگشت به یک نقطه مرکزى داده، با روابط آشکار 
و یا بسیار کوچک؟ تمام آنها را با یک محور جامع و خاصى متصل کرده و در 

آورد، و از همین جاست که از مسائل و  اطراف آن محور به گردش در مى
شود که بازگشت  دین، یک وحدت کلى و جامعى درست مىاین  موضوعات

و آن مرجع واحد عبارت . همه آن مسائل و موضوعات، به آن وحدت خواهد بود
  .از طرز فکر کلى اسالم، راجع به جهان و زندگى و انسان است

نیاز از اشاره به این فکر کلى  طبیعت صلح در اسالم، نحوه خاصى است که بى
گیرد، و به  ین مسئله مستقیماً از این طرز فکر کلى سرچشمه مىنیست، زیرا ا
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  .گردد سوى آن نیز برمى

بحث از طبیعت صلح در اسالم، اجماالً درباره آن بحث پس ما، در اینجا قبل از 
 قبل از گفتار از )1(»عدالت اجتماعى در اسالم«کنیم؟ چنانکه در کتاب  مى

  .ایم  طرز فکر کلى اسالم اشاره کردهبه آن» عدالت اجتماعى در اسالمعت طبی«

***  

دین همبستگى و وحدت و یگانگى بزرگ در این جهان عظیم و : اسالم عبارت از
وحدت بین تمام جزئیات عالم از اتم گرفته تا باالترین مراحل : پهناور است

 انواع آن، از زندگى مرکب و به هم آمیخته، وحدت بین جمیع مفردات و
و انسان ناطق، ! ته، تا نباتات نامى و حیوانات جنبندهجان گرف بىجمادات 

هایش، از گردش دورى افالک و کواکب گرفته،   ها و فعالیت  وحدت بین جنبش
تا جنبش افکار و ارواح، وحدت بین توجهات و قصدهایش استجابت افالک 

، وحدت بین تمام !مرناموس طبیعى عالم، تا پذیرش ارواح مر معارف و دانش را
یش، از نیازمندى حسد به ضروریات و لوازم حیاتى، تا نداهاى روى به نیروها
  ...!ها و تمایالتش ها و عالقه  شوق

ها و بین ابتدا و  و سپس اسالم، بین تمام جانداران و تمام نژادها و جمیع نسل
انتها، و بین زمین و آسمان، و بین آخرت و دنیاى ما، وحدت و همبستگى قائل 

 که مبدأ حیات و زندگى توحید و یگانگى خداا از است، و گام نخست ر
  :اند، برداشته است است و جمیع موجودات به سوى او متوجه

زاید و زائیده هم  نیاز است، نمى خدا یکى است، او بى: بگو - 2اخالص 
  .نیست، و همسر و همتا هم ندارد

هان آفرینش اسالم از این راه تمام اسباب و عوامل تفرقه و اختالف را از مبدأ ج
قطع کرده، و جمیع عوامل فساد و تصادم را از برنامه ذات عالم و ناموس جهان 

  .رفع نموده است

وحدت و یکتائى آفریدگار جهان، تعدد تصمیم و نظام را از ناموس عالم نفى 
  .کند و به تبع آن، عوامل نزاع و تصادم، نیز از بین خواهد رفت مى

                                                           
درباره » الت اجتماعى در اسالمطبیعت عد«در آن کتاب استاد سید قطب تحت عنوان  -1

  .نظریه اسالم، راجع به جهان و زندگى و انسان، بحث جالبى دارد
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  :دفرمای زى است که قرآن مىو این معنى درست مصداق همان چی

اگر در زمین و آسمان، خدایانى غیر از خدا بودند، هر آینه آنها فاسد  22انبیاء 
  .شدند مى

خداوند براى خود : فرماید و نیز مصداق این عبارت است که مى 91مؤمنون 
کسى را فرزند، اتخاذ نکرده و خداى دیگرى هم با او شریک نیست وگرنه هر 

  .مخلوقات خود کرده، برخى بر دیگرى علو مىورزیدندخدائى میل به 

تى گرفت و انتظام از اراده همین خداى یگانه، جهان به طریق واحدى، هس
  :پذیرفت

باش، خواهد :   امر خدا طورى است که اگر چیزى را اراده کند و بگوید82یس 
  .شد

فرینش، و اى بین اراده او که پدید آورنده جهان است و عالم آ گونه واسطه  هیچ
پذیرى تمام این جهان از  گونه تعدد جهت و طریق در هستى  همچنین هیچ

  .خداى یگانه، وجود نداشته و ندارد

ت از اند، عبار تنها راهى که موجودات از آن راه، از جانب خدا، هستى گرفته
و توجه . نماید تعبیر مى» باش. کـن«است که قرآن از آن به کلمه   اى اراده

: نها کافى است که موجودات این عالم از ناحیه خدا، هستى پذیرندهمین اراده ت
و از همین راه، هرگونه واسطه، دوئیت و یا تعدد علت در » فیکون کـن«

پیدایش جهان، نفى گردیده و از همان لحظه نخست، هرگونه عامل و سبب 
و عالم در طریق هستى تصادم، تأخیر و تفاوت، نیز از عالم سلب شده، و جریان 

  .آسانى و سادگى و پیوستگى مقرر گردیده استوجود، به 

این پیوستگى و نظم که در ظاهر این جهان، ملحوظ شده، در باطن نظام این عالم 
  :و زندگى و جانداران نیز ملحوظ شده است

بندى خلق کرده، و  خدائى که هفت آسمان را به طور طبقه 4ـ3تبارک 
بینى، پس نگاه کن و ببین که آیا  ر نمىگونه تفاوتى در آفرینش آفریدگا  هیچ

نگاه کن، آخراالمر دیده بینى؟ بار دیگر   فطور و ضعف و سستى در آفرینش مى
  .گردد  زده باز مى حسرتشما خسته شده و 

و تمام جهان آفرینش به . و اختیار همه چیز در دست همین خداى یکتا است
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ت، در کارها و پیوندها، در طور کلى از وحدتش گرفته تا افرادش، در دنیا و آخر
هم چنانکه پیدایش همه از ناحیه او . اند  حیات و مرگ، همه به سوى او متوجه

  :باشد شان نیز به سوى او مى بوده، بازگشت

اوست و او بر همه   مبارک است خدائى که قدرت مطلقه در دست 2ـ1تبارک 
شما را امتحان چیز توانا است، خدائى که موت و حیات را براى آن آفرید که 

  .ترید  کند، که کدام یک شما، از نظر عمل نیکوتر و شایسته

گانه و زمین و آنچه که در آنها است خداى را   هاى هفت آسمان  44اسراء 
کنند، چیزى نیست که تسبیح او نکند، لیکن شما تسبیح آنها را  تسبیح مى

  .فهمید نمى

ه عبادتم کنند، از آنها رزقى هیچ جن و انسى را نیافریدم، مگر آنک  56ذاریات 
  .خواهم و از آنها اراده آنکه اطعامم کنند ندارم نمى

اسالم از این راه، فکر گم بودن هدف و غایت، یا تعدد نظر، یا تصادم اغراض را 
از عالم آفرینش و حیات و زندگى جانداران نفى کرده همه آنها را از یک طریق 

کند، تا از آن راه، همه، خود را به  وى مىروشن و به هم پیوسته، وادار به پیشر
ودات است، غایت خویش که در عین حال غایت و هدف نهائى همه موج

  .برسانند

این جهانى که اجزائش از هم پراکنده و دور، اشکالش متنوع و گوناگون، 
هایش مختلف است، برگشت همه آن به اصل واحد و طبیعت واحدى   حجم

هم، با هم مجتمع بوده و سپس از هم جدا شده ابعاد است، گر چه در ابتداء امر 
  :اند مختلفى پذیرفته

ها و زمین، با هم پیوسته  دانند آسمان مگر آنهائى که کافرند، نمى  30 انبیاء 
این جهان و موجودات در برابر بودند، ما آنها را از هم باز کردیم؟ باالخره تمام 

د و از تصادم و نابودى بازشان کن ناموس واحدى که حرکات آنها را منظم مى
دارد، و کامالً بر اجرام و افالک آنها مسلط است، و مجارى حرکات و سیر و  مى

  .گردش آنها را منظم ساخته است، خاضع و مطیع هستند

خورشید به طرف قرارگاهش، در گردش است، این کار از ناحیه   40ـ38یس 
ا بار دیگر چون ایم، ت تعیین کردههائى  خداى نیرومند توانا است، براى ماه منزل
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تواند به ماه برسد و نه شب   شاخه الغر خشک شده خرما گردد، نه خورشید مى
  .بر روز مقدم شود، و همه در فلک شناورند

اسالم از این راه، صفت از هم جدائى و پراکندگى را از اجزاء آفرینش نفى کرده، 
ن و در نهاد ناموس خلقت و صفت یگانگى و به هم پیوستگى را در طبیعت تکوی

  .نماید در نظام حرکت و سیر، به نحو تساوى، ثابت مى

  ...تصادف؟

روى تصادف نیست، بلکه روى نقشه و هدفى پیدایش حیات در این جهان، از 
و در نحوه آفرینش و ناموس خلقت این جهان، لوازم پیدایش حیات و . است

ن و موجودات زنده و هم چنین هاى آ زندگى و بر آوردن احتیاجات و نیازمندى
  .حفظ و حراست آنها از نیستى و هالکت، کامالً رعایت شده است

  :به این زمین بنگرید

ها در آن   روى زمین لنگرها قرار داد و در آن برکت نهاد و خوردنى 10فصلت 
  .مقرر فرمود

  .لنگرها در زمین افکند تا شما را نلرزاند 15نحل 

دار و  هاى غالف اى آدمیان قرار داد که در آن نخل زمین را بر12ـ10الرحمن 
  .هاى کاهدار و ریحان هست  دانه

اوست که براى شما زمین را رام کرد تا در اطراف آن راه روید و از   15تبارک 
  .روزى او بخورید

  :در آفرینش این آسمان هم، مقتضیات حیات و زندگى رعایت شده است

هائى زینت داده، و آن را محفوظ  غما آسمان دنیا را با چرا  12صلت ف
  .ایم داشته نگه

و این بادها که . دارد که به اذن وى به زمین نیافتد  و آسمان را نگه مى  65حج 
  .اند بین زمین و آسمان جریان دارند براى خدمت حیات و جانداران آفریده شده

طور که فرستد که ابرها را برانگیزد، و آن  خدا است که بادها را مى  48روم 
بینى که   ه از خالل آنها باران را مىگستراند، آنگا خواهد آن را در آسمان مى مى
بارد و هنگامى که آن را به هر کسى از بندگان خود که خواست، بارانید آنها  مى
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  )1(.شوند خوشحال مى

و بدین وسیله تعاون و هم بستگى را در سراسر طبیعت عالم و حیات مقرر 
و هم . ادم و اصطکاک و تعارض را از جهان دور کرده استساخته، و نظریه تص

و فرضیه پیدایش عالم را . چنین پیدایش جهان را، روى نقشه و هدفى ثابت کرده
گونه نظامى استوار نیست، غیرعاقالنه شمرده  روى تصادف کورکورانه، که بر هیچ

  .است

صل واحدى و زندگى پُر حرکت که در سراسر این زمین وجود دارد، همه از ا
و آن عنصر واحد عبارت . سرچشمه گرفته و این عنصر واحد را همه دارا هستند

  :که اساس زندگى و زندگان است» آب«است از 

  .و قرار دادیم از آب همه چیز را زنده  30انبیاء 

رى هستند، نیز در خاصیت دیگرى که ت اى که داراى مرتبه عالى  موجودات زنده
  .یوستگى و ازدواج است، با هم شریکندعبارت از خاصیت به هم پ

ها را از آن چیزهائى که از زمین   منزه است خدائى که همه جفت  36یس 
  .دانند آفریده است رویند و از خود آنها و از چیزهائى که نمى مى

ها و هم   ها و زمین که قرارداد از خود شما جفت  آفریننده آسمان 11شورى 
  . چنین از چهارپایان

  .عى واحدى با هم شریکندن در همبستگى اجتماو هم چنی

هایش پرواز  اى که با بال  اى در زمین و هیچ پرنده هیچ جنبنده  38انعام 
  .هائى کند، نیست مگر مانند شما گروه مى

  وحدت بزرگ

و از این راه در روى زمین، بین تمام جانداران همبستگى برقرار خواهد بود، و 
اند به شمار  ز اصل واحدى سرچشمه گرفتههمه آنها خانواده واحدى که ا

اى که در   رتبه خواهند رفت، و قرابت و خویشاوندى میان موجودات عالى

                                                           
توان مسائلى را مطرح  مفاد این آیه شریفه قابل توجه است، متأسفیم که در پاورقى نمى -1

یات براى مطالعه این آ... ساخت که علم امروز، تازه توانسته است در این باره کشف نماید
بافند،  هائى مى بارد و در این باره افسانه ى که هنوز معتقدند باران از خالل ابرها نمىکسان

  . لوکانوابفقهون! جالب است
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  .خصیصه واحدى با همدیگر شریکند، برقرار خواهد گردید

ماده اولیه «اش از   هاى زندگى است، وجود و هستى  انسان که باالترین نمونه
  :دار است  ماده بسیار عمیق و ریشهتشکیل گردیده، و ارتباطش با این» جهان

  .اى از گل آفریدیم به راستى که انسان را از مایه  12مؤمنون 

و افراد این انسان، بعد از این مرتبه، در اصل واحد دیگرى نیز با هم مشترک و 
همه  - انتم بنو آدم و آدم من تراب «: نسبت به آن نیز با هم مساوى هستند

  )1(.» خاک استشما فرزند آدمید و آدم از

 شده، آفریده شدند، تمام افراد بشر از فرد واحدى که از همان نیز همسرش خلق
  :از این دو همه مردم بهوجود آمدندو 

 اى مردم از پروردگارتان که شما را از یک تن آفریده و همسرش را نیز  1نساء 
  .بپرهیزیداز او آفریده است، و از آن دو، مردان بسیار و زنان پدید آورده است 

و همه آنهابراى این آفریده شدند که با همدیگر آشنا شده و با هم الفت داشته 
  :باشند، نه آنکه از هم جدا شده و دور شوند

دم ما شما را از نر و ماده آفریدیم و براى آنکه با هم آشنا   اى مر13حجرات 
  .هاى مختلف قرار دادیم ها و قبیله شوید، شما را ملت

ه تمام عوامل نزاع مادى و نژادى را با تثبیت وحدت انسانیت در و از این را
ها و تصریح  ها و قبیله حقیقت و ریشه و پیدایشش، و بیان هدف از تفرق گروه

به اینکه براى آشنائى و همزیستى است، نه براى دشمنى و دورى از همدیگر، از 
  .بین برده است

 رسالت واحدى تحدند،خداوند یکتا براى همین مردمى که از هر جهت م
  :فرستاده، تا معتقدین به آن، امت واحدى باشند

از امور دین آنچه را که به نوح سفارش کرده بودیم و آنچه را که به   13شورى 
ایم و آنچه را که به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش کرده بودیم،  تو وحى کرده

  . و در آن تفرقه ایجاد نکنیدبراى شما نیز قرار داده شد که این دین را بپا دارید

به خدا و آنچه به سوى ما و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و :  بگوئید 136بقره 
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یعقوب و اسباط فرستاده شده، و همچنین آنچه که به موسى و عیسى و پیمبران 
کدام آنها فرق   ایم و میان هیچ دیگر از ناحیه خدا نشان داده شده، ایمان آورده

  .یم او هستیمنگذاشته و تسل

و کارهاى شایسته    اى پیامبران از چیزهاى پاکیزه بخورید، 52ـ51مؤمنون 
انجام دهید، که من به آنچه شما انجام دهید دانا هستم این آئین شما است، آئین 

  . پروردگار شما هستم پس از من بترسیدیگانه، و من

برد،   وند از بین مىش هاى دینى مى و بدین وسیله تمام عواملى را که موجب نزاع
ها از ناحیه خدا است، و دینى که از ناحیه خدا  کند که تمام دین  و روشن مى

شریک   است یکى است که مردم را دعوت به تسلیم براى خداى یگانه بى
کند که نسبت به این خداى واحد   نماید، و این دین مردم را دعوت مى مى

نسبت به او، در جمیع امور مربوط به طورى باور داشته باشند که آثار باور آنها، 
  .دنیا و آخرتشان آشکار و هویدا باشد

***  

دارد و   بر مى» وحدت بزرگ«هاى دیگرى در برقرارى طرز فکر   سپس اسالم گام
هاى روحى  هاى جسمى و فعالیت و انگیزه  آن را به تمام سراسر ذات و خواسته

ان و به هر جانبى از جوانب بلکه آن را در تمام زوایاى حیات انس.. پیوندد مى
  .سازد زندگیش وارد مى

است که ما در اینجا نیازى نداریم که همه آنها را به طور ولى اینها مباحثى 
طبیعت «عنوان مقدمه براى بیان  همین مقدار، به. مورد بررسى قرار دهیممشروح 

  .کافى است» صلح در اسالم

***  

 و در ناموس زندگى و در اصل از این همبستگى که در طبیعت جهان آفرینش
گیرد، و بنابراین، طبیعت  وجود دارد، طبیعت صلح در اسالم، نیرو مى... انسان

گردد، و مسئله صلح  دار و عمیقى مستند مى صلح در اسالم به یک اصل ریشه
شود که   در اسالم یک قاعده همیشگى و موضوع جنگ یک حالت استثنائى مى

تگى، از راه تجاوز و ستم، یا فساد و هرج و مرج، فقط بیرون رفتن از این همبس
  .کند لزوم آن را اقتضا مى

آید، فقط به   بنابراین، در مواردى هم که جنگ به طور موقت و استثنائى پیش مى
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  .منظور باز گرداندن مردم به حالت وحدت و اعاده همبستگى اجتماعى است

دارد، بزرگترین   ه بر مىاسالم در نخستین گامى ک: یح مطلب باید گفتبراى توض
شود، نفى   علل و اسبابى را که موجب پدید آمدن جنگ در روى کره زمین مى

ریزى نشده است  هاى ثابتى پایه  هائى را که روى مبانى و هدف کند، و جنگ مى
  . نماید کامالً طرد مى

آید، محکوم  هائى را که از راه تعصب نژادى پدید مى اسالم جنگ
  .ت نژادى در اسالم، هرگز معنى نداردکند، زیرا عصبی مى

و همه آنها از یک پدر و مادر . دو از نظر اسالم، تمام مردم از اصل واحدى هستن
ها که قرار داده شده، تنها به منظور شناسائى   آفریده شده و این نژادها و قبیله

  .یکدیگر است

 به آن معناى - هائى را که از راه تعصبات خشک دینى  اسالم جنگ
آید،  بهوجود مى -! اند ها از آن فهمیده و غیر صلیبى» ها صلیبى«گى که تن

زیرا در اسالم جائى براى تعصب دینى . شناسد دور از راه حقیقت مى
خشک به معنى دشمن داشتن و منکر شدن اصالت ادیان دیگر، بدون آنکه از 

  .مبادى و حقائق آنها جستجو و تحقیق به عمل آید، وجود ندارد

دین خدا یکى است و تمام مؤمنین امت واحدى هستند که همه : گوید مىاسالم 
 هستند، و - یعنى تسلیم کلى براى خدا و در برابر خدا -آنان متدین به اسالم 

  :کند و در عین حال صریحاً اعالم مى. بندگى تنها براى او است

  »اکراه و جبرى در دین نیست«  256بقره 

خواهد صاحبان عقائد  دهد که هنگامى که مى مىپیامبر خود دستور صریح و به 
  :دیگر را دعوت کند، از حقگوئى و تنویر افکار آنان پا فراتر ننهد

اید؟ اگر اسالم   آیا اسالم آورده: کتابان بگو به اهل کتاب و بى«  20آل عمران 
اند پس اقالً از ناحیه تو حجت   اند و اگر پشت کرده اند پس هدایت یافته  آورده
  .»ها تمام شده باشدبر آن

  .البته مادامى که به خدا کافر نباشد و حرام خدا را حالل نشمارد

با آن جماعت از اهل کتابى که ایمان به خدا و روز قیامت ندارند، و  « 29توبه 
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شمارند و پیرو دین حق نیستند، کارزار کنید  حرام خدا و پیغمبرش را حرام نمى
  .»شوند، جزیه دهند  مرده مىتا با دست خود در حالى که حقیر ش

، از قبیل آورد ها و منافع مادى پدید مى هائى را که طمع اسالم جنگ
و مواد خام و به ! هائى که صرفاً براى استعمار و استثمار و پیدا کردن بازار جنگ

به آید،  ها و برده ساختن مردم، بهوجود مى  ها و مکان زمینچنگ آوردن 
. ها خبرى نیست  گونه جنگ   اسالم از این و در.داند هیچوجه صحیح نمى

زیرا همان طورى که قبالً گفته شد اسالم تمام مردم را یک وحدت به هم پیوسته 
داند، بلکه حیات و زندگى را به طور کلى از یک خانواده که پیوند  یاور هم مى

بلکه اسالم در این . آورد  به حساب مى. خویشاوندى آنها به هم نزدیک است
 تمام جهان آفرینش را یک وحدت به کند، و رحله جانداران تجاوز مىحکم از م
  .آورد  هایش نیست، به شمار مى گونه تنازعى در هدف  اى که هیچ  هم پیوسته

دهد و از گناه و دشمنى نهى  اسالم دستور تعاون به نیکى و پرهیزکارى مى
و چرخ شمارد،   کند، اسالم هرگونه غارتگرى و چپاول و غصب را حرام مى مى

گونه امتیاز نژادى  گرداند، و هیچ زندگى افراد بشر را بر مبناى عدالت مطلقه مى
مندى کامل از عدالت همه جانبه خدا، صحیح و مجاز  و دینى را در بهره

  .داند نمى

طلبى پادشاهان و  هائى که از راه جاه و شهرت هم چنین جنگ
 جنگى، پدید هاى قهرمانان، یا عالقه به تحصیل غنائم و فرآورده

  .آید، از نظر اسالم قابل قبول و پذیرش نیست مى

میان کسانى که بعضى از «: مشرف شد و عرض کرد) ص(مردى خدمت پیغمبر
جنگند،  آنها براى به دست آوردن غنائم، بعضى براى شهرت، بعضى براى ریا مى

 جنگد که نام خدا آنکه مى«: جنگند؟ پیغمبر فرمود  کدام یک در راه خدا مى
از همه چیز برتر و باالتر باشد، اوست که در راه خدا مبارزه 

  )1(.»کند مى

***  

                                                           
  .حدیث نبوى -1



٤١ اسالم و صلح جهانی

  :جنگ در راه خدا، براى عدالت اجتماعى

در اینجا الزم است تنها جنگى را که اسالم مشروع دانسته و به آن اعتراف 
  :داند، مورد گفتگو و بیان قرار دهیم  کند و الزم مى مى

» کند، در طریق خدا است عالى کلمه خدا مبارزه مىآنکه براى ا«: پیامبر فرمود
اش در راه خدا به شمار   آن کلمه خدائى که اگر کسى در راه آن مبارزه کند مبارزه

  آید، کدام است؟ مى

اى ما افراد بشر شود و بر  که از آن تعبیر به اراده خدا مى» کلمه خدا«مقصود از 
موس و سنت خلل ناپذیرى که آشکار است، عبارت از آن حقیقتى است که با نا

  .براى جهان آفرینش و انسان قرار داده شده، موافقت دارد

همبستگى در طبیعت جهان آفرینش، و همکارى در زندگى افراد : سابقاً گفتیم
آن نظم . خواهد بشر، دو قانونى هستند که خداوند آنها را براى ادامه زندگى مى

کار برده شده و مانع از فساد و از هم متناسبى که در ساختمان جهان آفرینش به 
بخشیده که همواره به طرف ترقى و گسیختگى عالم است، و به زندگى نیروئى 

رود، و تعاون و همکارى را که موجب برقرارى خیر عمومى   تکامل پیش مى
  :سازد براى جمیع افراد بشر در طول تاریخ است، برقرار مى

گاه  رى معاونت داشته باشید و هیچ نسبت به نیکوکارى و پرهیزکا 2مائده 
  .نسبت به گناه و دشمنى یار و همکار نباشید

کلمه «اسالم براى هدایت تمام این مردم آمده است، بنابراین از آثار واقعیت 
و اراده خدا، این است که این خیر عمومى را که اسالم آورده، به جمیع » خدا

  . و آن، حائل شود، جلوگیرى نمایدمردم برساند و از هرگونه عواملى که بین مردم

از این جهت، چنانچه کسى بخواهد سنگ راه وصول این خیر عمومى نسبت به 
مردم شود، و با نیرو و قدرت بین آن و مردم حائل گردد، چنین کسى دشمن خدا 
و متجاوز به کلمه خدا و اراده عمومى اوست، و بایستى از راه دعوت و تبلیغ این 

  .را تحقق بخشد» کلمه خدا«رداشت و دوباره خار سر راه را ب

البته منظور این نیست که اسالم را به زور به آنها بقبوالنیم و بر آنها واجب کنیم، 
بلکه منظور این است که به آنها آزادى فکر و وسعت اطالعات که موجب هدایت 
و رسیدن به خیر عمومى است، داده شود، تا در نتیجه آنها هم هدایت شوند، 
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کند که در مقابل او سر تسلیم فرود آورد و   کس را مجبور نمى وگرنه اسالم هیچ
ر دارند و مردم را از جبراً به آن معتقد شود، بلکه کسانى را که در سر راهش قرا

  :کند  کنند، مانند خار از سر راه دور مى حق منحرف مىطریق 

  .ه خاص خدا شودبا آنها کارزار کنید تا فتنه نماند و دین یکسر  39انفال 

این همان جنگى است که اسالم آن را جائز شمرده و مردم را به آن ترغیب کرده 
است، و خداوند پیغمبرش را امر کرده که مؤمنین را نسبت به آن ترغیب و 

هاى این چنین جنگى،  اى را که در معرکه تحریص کند، و خود نیز مردان رزمنده
به آنها وعده درجات عالیه بهشت را داده دارد و   کنند دوست مى  فشانى مى جان
  .است

اسالم براى این آمده که عدالت را در سراسر روى زمین بگستراند، و عدالت به 
عدالت اجتماعى، عدالت : معنى واقعى کلمه را به تمام معنى و جهات

  .المللى، در میان جامعه بشریت بر پا دارد  گذارى و عدالت بین  قانون

سى راه ظلم و ستم را پیش گیرد و از دادگرى و عدالت دورى بنابراین، هرگاه ک
ها الزم است که  و اراده او مخالف است، و بر مسلمان»  خداکلمه«گزیند، او با 

با چنین شخصى براى اعالى کلمه توحید، بجنگند، و آنهائى را که علیه دیانت 
ل حال و این حکم حتى شام. اند به سوى حق بازگردانند سر ستیز برداشته

اند، یعنى بر دیگر   شود که راه جنایت و جور را پیش گرفته هائى مى مسلمان
ها واجب است که علیه آنها شمشیر بکشند تا بار دیگر آنها را تحت  مسلمان

  .لواى عدالت مطلقه اسالم درآورند

است که » کلمه خدا«دالت مطلقه و جلوگیرى از ظلم و بیدادگرى، همان پس، ع
  :ر حال و در هر جا، از همه چیز برتر و باالتر باشدالزم است در ه

اگر اگر دو دسته از مومنان کارزار کنند، میانشان را صلح دهید   9حجرات 
کند، جنگ کنید تا  یکیشان بر دیگرى تجاوز کند، با آنکه تجاوز مى

ه عدالت  اگر به طرف خدا بازگشت، میانشان را ببه فرمان خدا باز آید،
  .دارد گران را دوست مى  انصاف کنید که خدا انصافدهید، واصالح 

هاى دیگرى که راه ظلم و  ها را امر کند که با مسلمان وقتى که اسالم مسلمان
اند، براى از بین بردن ظلم و برقرارى عدالت، مبارزه کنند،   ستم را پیش گرفته
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، ظلم ظلم بر خودشان: شک به آنها امر خواهد کرد که براى دفع هرگونه ظلم  بى
بر هر مظلومى که قادر نیست ستم را از خود دفع کند، مبارزه کنند، به شرط اینکه 

ولو نسبت به بیدادگرانى که . گرى نشوندخودشان به هیچوجه مرتکب بیداد
  :خواهند آنها را از ستمگرى بازدارند مى

ه کنند، نبرد کنید، ولى را در راه خدا با کسانى که با شما مبارزه مى  19بقره 
  .دارد  ستم و جور را پیش نگیرید که خدا ستمگران را دوست نمى

  چرا در راه خدا براى نجات آن بیچارگان، از مردان و زنان 75نساء 
پروردگارا ما را از این دهکده ستمگران بیرون : و کودکان که گویند

 نزد خویش دوستى بیاور و براى ما از نزد خویش ببر، و براى ما از
  کنید؟ ، کارزار نمىبیاوریاورى 

هاى انسانى بزرگ است که اسالم شمشیر کشیدن را   تنها براى این نوع هدف
ترین  شمرد، و به سربازان مجاهد، عالى داند، و امر جهاد را بزرگ مى جائز مى

  :دهد  درجات شهادت و پاداش را نوید مى

 هایشان را در عوض این که  ها و مال  خداوند از مؤمنین جان  111توبه 
بارزه کنند، بکشند و کشته شوند، برایشان بهشت است، خریده، تا در راه خدا م

  .است که در تورات و انجیل و قرآن فرمودهوعده خدا 

اند، مرده مپندار،  کسانى را که در راه خدا کشته شده  171ـ169آل عمران 
آنها از برند، به آنچه خدا به   بلکه آنها زندگانند و نزد پروردگار خویش روزى مى

رسند، و هنوز به  دلند، و از سرنوشت کسانى که از پى مى کرم خود داده خوش
به نعمت و . شوند اند شادمانند که نه بیمى دارند و نه غمگین مى  ایشان نپیوسته

  ..کند شادمانند کرم خدا و اینکه خدا پاداش مؤمنان را تباه نمى

دهد که   ها دستور مى سلمانهاى عالى است که اسالم به م  تنها براى همین هدف
هاى نظامى را فراهم سازند، و براى نبرد با دشمن نیرو تهیه کنند، و  گروه

  :قید و شرط دعوت نکنند  هیچوقت سست نشوند که آنها را به صلح بى

هر چه توانستید، قوه و اسبان بسته، براى جنگ با آنهاآماده کنید، که   60انفال 
  .انیدن خدا را بترسبدانوسیله دشمن خودتان و دشم
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 سست مشوید و کافران را به صلح مخوانید که شما برترید و خدا با  35محمد 
  .شمااست و هرگز خدا اعمالتان را کتمان نکند

  تجهیز قوا

هاى جنگى، خود مقصود  عالوه بر این، فراهم کردن عده، افزایش نیرو و سالح
یات و لوازم زندگى بالذات نیز هست و از نظر منطق اسالم، یکى از ضرور

  ...رود اجتماعى به شمار مى

نى است که به زمین آمده، و جامع هر به طور مسلم، اسالم آخرین رسالت آسما
و اسالم همان دینى است . نوع عقیده الزمى است که خدا براى بشر خواسته است

  :که تمام قواعد اساسى را که پیغمبران دیگر آورده بودند، دارا است

  .دین نزد خدا تنها اسالم است  19آل عمران 

بنابراین، هر پیغمبرى، براى این آمده که مردم را به بندگى و تسلیم براى خداى 
را ) اسالم(این دین ) ص(و بعد از همه آنها محمد. همتا، دعوت کند واحد بى

  :آورد

هاى  در حالى که تصدیق کننده و نگهبان مطالبى است که در کتاب  48مائده 
  .ده استگذشته بو

هاى گذشته، نسبت به روح و   بنابراین، این آخرین رسالت به منزله وصى رسالت
حیات تمام جامعه انسانیت است، و بایستى براى وصى، نیرو و قدرتى باشد که تا 

البته منظور این نیست که به جبر و ایجاد هراس . بتواند وصایتش را عملى سازد
. صود بکوشدبت الزم است براى این مقمتوسل شود، بلکه از راه احترام و هی

گوئیم بایستى اسالم داراى نیرو و قدرت باشد، براى این است که  اینکه ما مى
اگر براى حفظ مردم حدود و مرزى وجود نداشته باشد، خواه ناخواه از طریق 

از این جهت، . حق منحرف خواهند شد و راه ضاللت را پیش خواهند گرفت
ماعى، الزم است یک منبع نیرو و قدرتى وجود داشته براى تأمین عدالت اجت

تا دقیقاً حساب کارهاى مردم را داشته باشد، ولو آنکه هرگز قدرت خود را . باشد
نشین، وجودش مهمل، و چیز  تى گوشهدرباره آنها اعمال نکند، زیرا مکتب هدای

  .ثمر خواهد بود  ناتوان، دور افتاده و بىخوب 

ختن نیرو الزم است، تا در روى کره زمین قدرتى روى این جهات، فراهم سا
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وجود داشته باشد و هرگاه مردمى از طریق حق منحرف شدند آنها را به راه 
راست بازگرداند و از ستم ستمگرانى که در طریق جور و دشمنى طغیان 

امنیت و صلح و آرامش را براى مردم حفظ کند و نام . کنند، جلوگیرى نماید مى
  .تخفاف و سستى، دور بداردخدا را از اس

ولى، هنگامى که آزادى به معنى واقعى کلمه، تحقق پذیرفت، و کسى با زور از 
توسعه و نفوذ کلمه خدا جلوگیرى نکرد، و مردمى را که دین صحیحى براى خود 

اند، مورد اهانت و اذیت قرار نداد، هنگامى که عدالت مطلقه در  اتخاذ نموده
کس بر دیگرى ظلم نکرد، و کسى حق استثمار  یچجامعه حکمروا گردید، ه

نداشت، زمانى که امنیت اجتماعى براى ضعفاء و ناتوانانى که قادر نیستند از 
مکار جلوگیرى به عمل حقوق خود دفاع کنند، برقرار گردید، و از ستمگرى ست

آمد، و او هم به صلح و همزیستى متمایل گردید، و باالخره وقتى که چنین زمانى 
ش آمد و همه این مطلب تحقق پیدا کرد، در این صورت، اسالمى که داراى پی

 - و در صورت بروز عوارض ناگوار آماده نبرد است - نیروى احتیاطى است 
  :خواند درنگ به طرف صلح مى کند و مردم را بى جنگ را تحریم مى

 و به اگر آنها میل به صلح پیدا کردند، شما نیز به آن متمایل شوید  61انفال 
  .کل کنیدخدا تو

اگر از شما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و پیشنهاد صلح به شما   90نساء 
  .دادند، خدا براى شما نسبت به آنان راهى قرار نداده است

  
  !عواملى که مجوز جنگ هستند

و از آنچه که تاکنون گفته شد، . این بود اجمالى از طرز فکر اسالم، راجع به صلح
عنوان یک قاعده و اصل  ى به خوبى روشن گردید که اسالم، صلح را بهاین معن

تثنائى، که به منظور برقرارى سعادت داند، و جنگ را یک مسأله اس  همیشگى مى
  .نماید تمام افراد بشر، نه یک امت و یک نژاد و یک فرد، تجویز مى

تجویز شود اسالم به طور استثناء جنگ را   موجبات کلى و عمومى که باعث مى
  :کند عبارت است از

نه خیر یک ملت، یک نژاد، ...  تحقق بخشیدن به رستگارى و خیر بشریت-  1
  !یک فرد
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هاى عالى اخالقى انسانیت که منظور غائى از   واقعیت بخشیدن به نمونه-  2
  .خلقت حیات و زندگى است

  .فشار، ترس، ستم و زیان:  امنیت براى مردم و نجات بخشیدن آنها از- 3

 و تنها در این .برقرار ساختن عدالت مطلقه در سراسر روى زمین - 4
  .شود وقت است که نام خدا از همه چیز برتر و باالتر مى

واقعیت تاریخ اسالم و رویدادهاى تاریخى، این مبادى نظرى را به خوبى روشن 
  .کند مى

  :اندبرگزیده خدا، مأمور گردید که رسالت خود را به تمام مردم برس) ص(محمد

عنوان بشارت دهنده و ترساننده براى جمیع مردم،  ما تو را جز به  28سبا 
  .ایم گسیل نداشته

گونه منتى روى  و دعوت مردم را به سوى خدا علنى سازد، و در این کار هیچ
  .کسى، نگذاشته و از کسى درخواست اجر و مزد ننماید

و پروردگارت را اى جامه به خویش پیچیده، برخیز و بترسان،   7ـ1مدثر 
ه که و منت من. بزرگ شمر و لباس خویش را پاکیزه دار و از گناهان دورى کن

  .به خاطر پروردگارت صبور باشفزونى یابى، 

و به او امر کرده، که هنگام دعوت و تبلیغ، راه مجادله به نحو نیکوتر، اقناع با 
، در امر دلى  گونه خشونت و سخت و بدون هیچ. حجت و برهان را پیش گیرد

  :به معروف و نهى از منکر کوشا باشد

با فرزانگى و پند دادن نیکو، به راه پروردگارت دعوت کن و با   125نحل 
  .مخالفان به طریقى که نیکوتر است مجادله نما

ترسد، به   و تو بر آنها مسلط نیستى، پس هر که را، از اعالم خطر ما مى  45ق 
  .این قرآن پند ده

نسبت ) ص(گاه محمد اسالمى بر این اساس استوار بوده، و هیچو همواره دعوت 
اش از مردم این بود که  پیمود، تنها خواسته به مردم، راه بغى و ظلم را نمى

. گفتارش را بشنوند، که اگر دلهایشان نرم و متمایل به خدا گردید، ایمان بیاورند
ه گردید، کارشان و چنانچه دلهایشان را قساوت فرا گرفت و گمراهى بر آن چیر

  .باشدخدا موکول به 
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کرد، با وى سازش نداشتند  با آنها سازش مى) ص(اما مردم، آن طورى که محمد
گذاشتند، و آزادى پیروانش را  اش را باز و آزاد نمى جویانه  و راه دعوت صلح

کردند و آنها را از خانه و وطنشان   ها مى  شمردند، به آنها اذیت محترم نمى
بدون . رسانیدند یافتند، به قتل مى  ودند و هر جا که آنها را مىنم  بیرون مى

شدند و   اى مانع دعوت و تبلیغ آنها مى کننده گونه منطق قانع داشتن هیچ
در این وقت بود که اسالم توسل . گذاشتند منطق آنها به گوش همگان برسد نمى

ز آزادى دعوت و به قوه قهریه را براى دفاع از مبدأ اساسى پیشرفتش، که عبارت ا
  : عقیده است، جائز شمرد

کنند چون که به اینها ستم شده،    کسانى که کارزار مى40حج 
همان کسان که ، و خدا به نصرت دادنشان توانا است، اجازه کارزار دارند

گفتند پروردگار ما خداى یکتا  از دیارشان بدون سبب جز اینکه مى
کرد  ا به بعضى دیگر دفع نمى، اگر خدا بعضى مردم راست، بیرون شدند

شود،  ها و مسجدها که نام خدا در آن بسیار یاد مى دیرها و کلیساها و کنشت
کند که وى توانا و  شد، خدا کسانى را که یارى او کنند، یارى مى  ویران مى

  .نیرومند است
  
  
  
  

  پیمان صلح

برقرار صلح داد، پیمان  پیغمبر اسالم، با هر کسى که به او پیشنهاد صلح مى
جنگید، جز آنان که عهدشان   بست با او نمى و هر کسى با او پیمانى مى. کرد مى

  .کردند شکستند، و علیه مسلمین با دشمنان آنها همکارى مى را مى

قریضه بعد از آنکه با احزاب   یهود بنى. »قریضه بنى«از این قبیل است جنگ با 
رزار شدند و با آنها علیه مسلمین وارد کا» خندق«مختلف کفار، در جنگ 

ر خدا مأمور گردید که با این عهد همکارى کردند، پیغمبر اسالم براى تنفیذ ام
  :شکنان بجنگد

اند،   بدترین جانوران در نظر خدا آن کسانند که به کفر خو کرده  57ـ55انفال 
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 اى و باز هر دفعه پیمان آنها ایمان بیار نیستند، همان کسان که از آنها پیمان گرفته
رو شدى، به وسیله   ترسند، اگر در کارزارى با آنها روبه  شکنند و نمى خویش مى

  .ایشان کسانى را که در پى آنها هستند پراکنده ساز، شاید عبرت گیرند

با کفار قریش برقرار ساخت، شرط » حدیبیه«اسالم در پیمان صلحى که پیغمبر 
 قریش، و آنکه داخل کسى که داخل پیمان قریش گردید، از«: چهارمش این بود

  .»شد، از محمد است) ص(پیمان محمد

با » خزاعه«با قریش، و قبیله » بکر بنى«روى همین جهت بود که قبیله 
  .پیمان شدند قسم و هم ، هم)ص(محمد

جد » عبدالمطلب«سوگند با   ر زمان جاهلیت، همقبیله خزاعه نظر به اینکه د
عهد . را با آن حضرت تجدید کنندبودند، تصمیم گرفتند پیمان خود ) ص(پیغمبر

عبدالمطلب و «: و میثاقى که آنها با عبدالمطلب داشتند متضمن موارد زیر بود
بر عبدالمطلب الزم است که «. »فرزندانش و مردان خزاعه یار و یاور همدیگرند

آنها را یارى کنند، و بر خزاعه نیز الزم است که نسبت به عبدالمطلب و 
خواه در شرق یا در : نداى که هست ها و در هر نقطه ع عربفرزندانش، علیه جمی

  .»هموار یا ناهموار، یار و مددکار باشندغرب، زمین 

پیغمبر اسالم نیز عین همین معاهده را قبول کرد، ولى دو شرط به آن افزود، که 
این یارى و نصرت در کجا و در چه مواردى باید باشد، تا با مبادى اساسى اسالم 

  !.داشته و قابل سازش باشدمخالفت ن

چنانچه خزاعه مرتکب ظلم و ستم شدند «: و آن دو شرط این است
م و ستمدیده شدند حتماً آنها را یارى و مدد چنانچه مظلو«و » یاریشان نکند

  .»کند

البته این پیمان در وقتى بسته شد که قبیله خزاعه هنوز اسالم نیاورده بود، ولى 
آنها پیمان بست که چنانچه مظلوم و ستمدیده شدند، به نام اسالم با ) ص(محمد

مند شوند زیرا همان طورى که سابقاً گفته شد، اسالم  از یارى و کمک او بهره
کوشد آن را  دارد و مى باشد، دشمن مىظلم و ستم را به هر نحوى که 

  . به ادیان دیگر، دفع کندخواه از ملت خود و خواه از معتقدین
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که در زمان جاهلیت مرسوم بود این طور » الفضول حلف«پیغمبر درباره 
شاهد و ناظر سوگندى بودم که » عبداهللا بن جدعان«در خانه «: فرموده

مو معاوضه کنم چنانچه کسى در  هیچوقت حاضر نیستم آن را با شترهاى سرخ
  )1(.»اسالم مرا به آن بخواند، اجابتش خواهم کرد

ارد در عوضش حتى شترهاى دوست ند) ص(مگر در این سوگندى که محمد
خوب و با نشان را بگیرد و آن را نقض کند، چیست؟ آن سوگندى است که 

و » اسدبن عبدالعزى«و » المطلبعبد«و فرزندان » هاشم بنى«
، گرد هم جمع شده و با هم سوگند یاد »مرۀ بن تیم«و » کالب بن زهرۀ«

ا از ظالم ها را از سر مردم دور کنند، حق مظلوم ر ستم«: کردند که
 سال قبل از نبوت آن 25 ساله بود یعنى 15پیغمبر در آن وقت . »بستانند

  .حضرت این سوگند واقع شده بود
  
  

  !اسالم و شمشیر

گاه منظور اسالم از جنگ این نبوده که مردم را به طور جبر و اکراه به   هیچ
بادى دستوراتش معتقد و عامل سازد، و این معنى حقیقتى است که نه از نظر م

توان منکر آن شد، ولى متأسفانه از  علمى و نه از لحاظ حقیقت تاریخى، نمى
اند، اشتباهات و  بعضى از افرادى که حقیقت دعوت اسالمى را نفهمیده

اند که روح اسالم به کلى  هائى سر زده و چیزهائى را به اسالم نسبت داده لغزش
  .از آنها بیزار و برکنار است

عنوان  و جنگ به! د که اسالم، با زور شمشیر پیشرفت کردهان این عده پنداشته
یک حربه قوى و یک وسیله نیرومند براى پیشرفت اسالم به کار رفته و مسأله 

و حال آنکه با مختصر ! جنگ و کشتار در طبیعت دعوت اسالمى خوابیده است
ها و  اساس بودن این نسبت اى، در آئین اسالم، کذب و بى دقت و مطالعه

  .خواهد گردیدوم راها، معلافت

دکتر حسن «: ترجمه» الدعوۀ الى االسالم«: در کتابش» ارنولد. و. ت. سر«
                                                           

  .ابن هشام در سیره خودش این روایت را از ابن اسحاق نقل کرده است -1
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از این «: نویسد ، این طور مى51 در صفحه )1(و همکارانش» ابراهیم حسن
هائى  گیرى مسلمان هائى که تاکنون ذکر کردیم که همه از گذشت و سهل نمونه

مسیحى پیروز شده و تسلط داشتند، حکایت هاى  که در قرن اول هجرى بر عرب
توانیم به طور قطع  هاى بعدى جریان داشته است، مى کرد و همچنان در نسل مى

این قبائل مسیحى که در مقابل اسالم : این معنى را ادعا کنیمو اخالص 
اند، این کار را روى اختیار و اراده  گردن نهاده و معتقد به آن شده

و . گونه جبر و اکراهى در میان نبوده است  هیچاند، آزاد انجام داده
کنند، شاهد   هاى مسیحى مذهب که هم اکنون در میان مسلمین زندگى مى  عرب

  .»گیرى هستند این تسامح و سهل

از پیوندهاى دوستى که «: نویسد  همین کتاب نیز این طور مى48و در صفحه 
ست، ممکن است هاى مسلمان و مسیحى برقرار بوده و ه  همواره میان عرب
گاه در گرویدن مردم به اسالم مؤثر  زور و نیرو، هیچقضاوت کنیم که 

  .نبوده است

هائى با بعضى از قبائل مسیحى بست و به عهده گرفت  شخصاً پیمان) ص(محمد
که از آنها حمایت کند، و به آنها در اقامه شعائر دینى آزادى بخشید، حتى حقوق 

  .اند محترم شمرد  داشتهو احترامى را که رجال کلیساها

با بعضى از ) ص(هائى نظیر این، بین پیروان و جانشینان پیغمبر و همچنین، پیمان
  .»پرستیدند، موجود بوده است هموطنانشان که طبق آئین قدیمى خود بت مى

گردد، و   نادرستى این تهمت و افترا روشن مى)2(از گفتار این نویسنده و امثالش
عنوان مجبور ساختن مردم به   آید که اسالم جنگ را به  این معنى به دست مى

شمرد، یا براى استعمار و استثمار و ذلیل  اینکه تنها به او بگروند جائز نمى
برد، بلکه منظور از جنگ در اسالم، تنها براى اعالى  ساختن دیگران، بکار نمى

                                                           
است، و این کتاب که در همکاران وى دکتر عبدالمجید عابدین و اسماعیل نحراوى  -1
  .باشد ها در موضوع خود مى چاپ دوم هم خورده است، از بهترین کتاب» هقاهر«
. ، تألیف جان دیون»عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن«براى نمونه رجوع شود به کتاب  -2

سط آقاى سعیدى ترجمه گشته و از طرف شرکت که هر دو تو» پیشرفت اسالم«: و کتاب
  . نتشر شده استانتشار، م
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رضا و کلمه خدا در روى زمین، به خاطر رساندن خیرى است که اسالم از طریق 
و هم چنین به منظور تأمین عدالت و ... قانع ساختن مردم، براى آنها آورده است

  .امنیت و صلح بوده است
  

  صلح از نظر اسالم

اى هم  گفتار ما درباره طبیعت صلح در اسالم، تمام نخواهد بود مگر اینکه اشاره
  . پردازد، بنمائیم یت مىبه قلمرویى را که اسالم در آن قلمرو به فعال

االطرافى که نسبت به حیات و زندگى دارد، صلح و  اسالم، با نظر وسیع و جامع
سازد، بلکه صلح به  سازش را در دائره محدودى از شئون زندگى محدود نمى

بخشد، و یک  اى را در جمیع شئون زندگى تحقق مى  جانبه  تمام معنى و همه
نسبت به جهان و پیوند ناگسستنى بین آن و ایدئولوژى کلى و مخصوصى که 

  .سازد  زندگى و انسان دارد، برقرار مى

ى که اکنون در میان خواهد، نسبت به آن معنائ که اسالم مى» صلحى«بنابر این 
تر و  ها متعارف است، فرق داشته و صلح اسالمى داراى معنى عمیق  دولت
همزیستى و صلح و سازشى : و آن معنى عبارت است از. ترى خواهد بود وسیع

عدالت اجتماعى و امنیت عمومى براى را که عبارت از » نام خدا«که 
است، روى کره زمین برقرار سازد، نه صرف خوددارى از جنگ، به هر مردم 

حتى، در حالى که اهریمن ظلم و فساد، بال و پرش را ... قیمتى که تمام شود
  !!..گسترده باشدروى مردم 

اى را طبق مبادى    و همه جانبهخواهد صلح عمومى البته هنگامى که اسالم مى
گاه آن را  عالیه خود، از راه برقرار ساختن نام خدا در جهان، تحقق بخشد، هیچ

توان  نماید، بلکه مى المللى محدود نکرده و از آنجا آغاز نمى  در دائره صلح بین
گفت که این مرحله، آخرین مراحله صلح اسالمى است، نه مرحله ابتدائى آن، و 

  .اى است که حلقات زیادى به آن سبقت دارد لمللى، آخرین حلقها صلح بین

کند،   اسالم پیش از همه چیز، صلح و آرامش را از ضمیر و باطن انسان شروع مى
سپس در محیط خانواده و بعد در محیط اجتماع و بعد از همه اینها در میدان 

  ...ها المللى، میان ملت بین

شخص به پروردگارش، شخص نسبت به صلح و آرامش را در ارتباط : اسالم
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اى نسبت به طوائف دیگر، مردم نسبت به   خودش، فرد نسبت به اجتماع، طائفه
ها که در راه صلح برداشته، آن  و بعد از اینهمه گام. سازد  حکومت، برقرار مى

المللى و  عنوان برقرارى آخرین مراحل صلح، قواعد و اصول صلح بین  وقت به
  .نماید  یم مىجهانى را وضع و تحک

اسالم براى تحقق بخشیدن به این هدف نهائى، از راه طوالنى و دور و درازى 
از آرامش درون و صلح باطن عبور کرده به سوى سازش و : کند شروع مى

  ...رود  آرامش خانه، صلح اجتماع و صلح جهانى، پیش مى

صلح همه جانبه هائى که اسالم، در راه  هاى آینده، از گام بنابراین ما هم در بحث
  .رویم مائیم و قدم به قدم پیش مىن برداشته است، پیروى مى
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  !آرامش درون و وجدان

مند نباشد، هرگز آرامش   در آن جهانى که وجدان افراد، از آرامش و صلح بهره
  .این است طرز تفکر و منطق اسالم... برقرار نخواهد گردید

المللى را،  جهانى و آرامش بینهنگامى که اسالم تصمیم گرفت که صلح : یعنى
آن را از آرامش وجدان و درون افراد شروع روى اساس محکمى استوار سازد، 

  .کند مى

فرد از نظر اسالمى، داراى ارزش اساسى خاصى است، در حقیقت او نخستین 
و نخستین بذرى که در دلش . آجرى است که در بناى جامعه به کار رفته است

کم این عقیده مکنون، در رفتار و کردار او به   است، و کم»عقیده«روید، بذر  مى
کند، بلکه یکباره او ترجمه زنده این عقیده و  شکل حقیقت بارزى تجلى مى

  .مجسمه آن خواهد گردید

پاشد، آرامش و صلح مثبتى که   اسالم در وجدان افراد، بذر صلح و آرامش را مى
و ضد انسانى را که به هر برد، نه صلح منفى  زندگى را روى به سعادت مى
شود، و مبادى عالى را در راه عافیت و سالمت  چیزى و به هر ظلمى راضى مى

  !.نماید  ظاهرى زیر پاها لگدکوب مى

گیرد، و   اسالم خواستار چنان صلحى است که از همبستگى و اتحاد سرچشمه مى
دار و  از آزادى و نظام مخصوصى ترکیب یافته، و از آزادى نیرو و قدرت ریشه

ها، نه اختناق و  ها و انگیزه  صالحى ناشى شده، و بر پایه تهذیب و کنترل جهش
اسالم طرفدار آن صلحى است . خمود و نادیده گرفتن آنها، استوار گردیده است

هایش را محترم شمارد، و در همان حال  ها و خواسته  که شخصیت فرد و انگیزه
ى آن و همچنین ارزش انسانى ها شخصیت و واقعیت اجتماع و مصالح و هدف

و باالخره تمام ... هاى بشرى و واقعیت دین و اخالق ها و خواسته و نیازمندى
  . بداندآنچه را که گفته شد، در یک نظام و همبستگى خاصى محترم

  منطق و عقیده

اسالم از نخستین گام خود، میان منطق انسانى و عقیده دینى، صلح و سازش 
  .سازد  برقرار مى

گونه پیچیدگى و اشکال در آن راه  م عقیده ساده و روشنى است که هیچاسال
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  .ندارد

انسانى مانند محمد چیزى مانند او نیست، او آفریدگار همه چیز است، و .. خدا
به او وحى شده، مردم را به سوى بندگى این ها است، مگر آنکه  دیگر انسان

  .شریک، هدایت نماید  خداى یکتاى بى

 نه فرزند دارد و نه )1(!.تائى یکى نیست  ائى سه و در عین سهخدا در عین یکت
علیهوآله هم بشر و هم   اهللا و چنین نیست که محمد صلى... فرزند کسى است

  .خدا، در زمین پیمبر و در آسمان خدا باشد

اسالم دین لغز و معما نیست که از روشنائى فرار کند و منطق انسانى را در 
 اضطراب و پریشانى قرار دهد، زیرا اگر چنین باشد، حیرت، و وجدان فرد را در

بند منطق باشد،  ا پاىفرد یا بایستى مؤمن باشد و از منطق خود دست بردارد، و ی
نتیجه کارش به کفر و الحاد گراید، و یا آنکه بین منطق و ایمان سرگردان در 

یاد بوده، در حال اضطراب و پریشانى به سر برد و عقیده و ایمانش روى بن
  .اساسى استوار نباشد

از نظر اسالم، این تصور مشکل نیست که بشرى خود را به نیروى بزرگ آفرینش 
  .بپیوندد

در روح آدمى قدرتى که او را به این نیروى بزرگ بپیوندد وجود دارد، و چه بسا 
کنند ولى   وزمره خود این حالت را درک مىافراد عادى و معمولى در تجارب ر

تواند این حالت را جز در لحظات کوتاهى حفظ نماید، اما   ىارواح آنها نم

                                                           
اسقف ستیفن «نوشته » خداى مسیحیان«: کتاب. هائى دارند باره افسانه مسیحیان، در این -1

تثلیث و وحدت در «: نویسد  چنین مى99 در فصل ششم ص نیا، ترجمه مسعود رجب» نیلز
و تر از آنچه که در کتاب سئوال  این اصل ایمانى را هیچ جا با بیانى بهتر و ساده... بالعکس

اوالً ایمان به خداى پدر : بیان آن چنین است. توان یافت جواب فرقه انگلیکان، آمده است نمى
ثانیاً، ایمان به خداى پسر را که مرا و همه . گیرم را که مرا و همه جهان را ساخت، فرا مى

ردم القدس را که مرا و همه م ثالثاً، ایمان به خداى روح. گیرم جهانیان را نجات داد، فرا مى
  »..گیرم ک و مقدس ساخت، فرا مىبرگزیده خدا را متبر

خدا سه شخصیت است در «: اسقف بزرگوار در همان صفحه کتاب صریحاً مى گوید
یعنى، یک به » !القدس پدر و پسر و روح: یک خداى واحد که عبارت باشند از
باره،  در این.. !.یعنى تضاد و تناقض!! و یک... اضافه یک به اضافه یک، مساوى است با سه

توضیح درباره انجیل و «: به کتاب(بین ما کافى باشد  شاید همین اشاره براى خوانندگان روشن
  ). رجوع شود» مسیح
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مانعى ندارد که در ... وابراهیم و عیسى  و )ص(محمدروح : ارواحى مانند
  .اثر پیوند و اتصال با این نیروى بزرگ، حقائق را دریابند و از آن استمداد نمایند

ت تصور  با اشکاالوقتى که اشکال تصور وحى با این کیفیتى که بیان شد،
و ناسوتیت در اقانیم، و تصور سه خدا در یکى، و تصور پائین آمدن الهوتیت 

ها و  خدا از آسمان به زمین، و به شکل پسر در آمدن او، براى آنکه رنج
ها را تحمل کند تا بشریت را از خطاهائى که آدم مرتکب شده نجات  گرفتارى

 و مجامع دینى مسیحى آنها را هاى دیگرى که کلیسا  و اوهام و افسانه-!!... دهد
 و باالخره وقتى که اشکال وحى با اینهمه اشکاالت زیادى که در -ساخته است 

شود که این اشکال بسیار   ه گردد، معلوم مىمسیحیت فعلى موجود است، مقایس
  .استبسیار ناچیز 

ها و اساطیر در دین مسیحیت وارد گردید، در حالى که روح   از اینگونه افسانه
مسیحیت اولى، همان دین واحد حقیقى . یحیت واقعى از آن بیزار بوده استمس

است که خداوند تمام پیمبرانش را با آن دین فرستاد، و آن همان دین توحیدى 
دهد و انسانیت را از قید بندگى غیر خدا  است که براى خدا شریک قرار نمى

  .بخشد  نجات مى

د شدند، نظر به آنکه خدایان و  که رومیان در دین مسیحیت وارولى هنگامى
هاى نکوهیده خود دست   پرستیدند، نتوانستند از عادت هاى متعددى را مى بت

و از اینجا بود که اینگونه . شریک، مؤمن شوند  کشیده، به خداى واحد بى
ها جاى واقعى دین مسیـح را گرفت و   کم این افسـانه ها پدید آمد و کم افسانه

و هر کسى هم که نسبت به مسیحیت کذائى . رسمیت شناختکلیسا نیز آنها را به 
رسمى، معتقد نگردید، مطرود و منفور شناخته شده و پاداش او محرومیت مطلق 

  ! و اعدام گردید

وقتى که مسیحیت گرفتار چنین وضعى شد، دانشمندان و فرهنگیان مسیحى، در 
بایست پیرو   ىیک اضطراب فکرى و روحى دائمى گرفتار شدند، زیرا آنها یا م

منطق و دانش باشند، در نتیجه، دانش و علم، آنها را از زمره مؤمنین خارج، و در 
هاى خود را کنار بگذارند، تا  تیپ کفار و ملحدین داخل سازد، و یا باید عقل

کرد، حفظ  اى را که کلیسا از آنها حمایت مى هاى افسانه بتوانند اینگونه عقیده
ود را همیشه به دست ناراحتى روحى، بسپارند و دائماً بایست خ  د، و یا مىنماین
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نیازمندى شدید نسبت به عقیده، و پیروى از منطق خرد، که : میان این دو چیز
  .ها است، سرگردان مانده و در حال حیرت به سر برند  دشمن اینگونه افسانه

***  

آید، زیرا رفت آنچه که در مسیحیت پیدا شده، پدید  در اسالم نیز انتظار مى... 
اى از  خرافات، از عواملى بود که امکان داشت، پردهعالقه بشر به افسانه و 

خرافات و موهومات، روى سادگى و روشنى اسالم بکشد و در آن پدید آرد و 
و ) ص(عبداهللا  مثالً نزدیک بود که درباره محمدبن. روى حقیقى آن را بپوشاند

رفت   و باالخره انتظار آن مى)1(ه شودهائى ساخت برگزیدگان از اهل بیتش، افسانه
که به انحاء مختلف، خرافات و موهومات عجیبى در دین اسالم که طبعاً با آنها 
مخالف است، پدید آید و عامه مردم نیز آنها را تلقى به قبول کنند و آن وقت 

  !از حقائق ساده دین باقى نماندثرى ا

ت که بود سالم مانده، و چون ولى بناى واقعى و اصول محکم اسالم به هر صور
ها به هیچوجه   طبیعتاً اسالم ساده و روشن بوده، اینگونه خرافات و افسانه

اى پدید آمده   نتوانسته در متن اسالم داخل گردد، بلکه اگر هم در اسالم افسانه
  !.تنها در حاشیه آن قرار گرفته است

                                                           
على کشته نشده و همیشه «: پیدا شد و گفت» سبا  ابن«گویند در صدر اسالم،  مثالً مى -1

زیانه اوست و یک جزء الهى زنده است و در ابرها سکونت دارد، و رعد، صداى او، و برق، تا
ملجم  على نمرده و به شهادت نرسیده و ابن! على خدا است«: و همچنین گفت! »در اوست

ها وقتى صداى  و سبئى. ، و برق نور او است!شیطانى را به صورت على تصور کرده و کشته
ج » خ طبرىتاری«رجوع شود به ! (»علیک السالم یا امیرالمؤمنین«: گویند شنوند مى رعد را مى

مقاالت « و 163 ط مصر ص 6تألیف فرید وجدى ج » المعارف ۀدائر« و 378 ص 3
االنوار « و 310 صفحه 1تألیف احمد امین ج » پرتو اسالم« و 11 ص 1مقدمه ج » االسالمیین
  ).234 ط جدید صفحه 2ج » النعمانیۀ

بر این، کسانى که درباره و البته این عقاید، کوچکترین ربطى با اسالم و شیعه ندارد و عالوه 
  .شوند اند از نظر شیعه و فقهاى شیعه کافر و مرتد شناخته مى کرده» غلو«پیشوایان دینى 

را چنین تعریف » غالت«که از بزرگترین علماء شیعه بود، در کتاب خود » شیخ مفید«مرحوم 
ائمه اطهار، نسبت غالت از متظاهرین به اسالم آنهائى هستند که به امیرالمؤمنین و «: کند مى

الوهیت و نبوت داده و در فضائل دین و دنیا، آنها را طورى وصف کردند که از حد تجاوز 
شرح (» .السالم حکم کفر و ارتداد آنها را صادر کردند و ائمه علیهم... اند نموده

براى مزید توضیح در این مسئله، به ). 63 تبریز ص 2االعتقاد ط  اوتصحیح عقایدالصدوق
 226 تا 194صفحه » مکتب تشیع«در ساالنه دوم » سبا  بن عبداهللا«حات ما درباره توضی

  .مراجعه شود
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، و آنها را پرورش ها را به عهده گرفت در مسیحیت، کلیسا رهبرى این افسانه
کرد،   ها نفوذ و قدرت کلیسا را نسبت به مردم، زیادتر مى این افسانهداد، زیرا 
عقیده و اشتمال آن به مطالب غامض و مشکل، تنها براى این بود که پیچیدگى 

کلیسا بتواند در زندگى مردم نقش بهترى را بازى کند وگرنه چنانچه عقیده 
ست روشن و همه کس فهم بود، دیگر رجال مسیحیت، آن طورى که شایسته ا

توانستند دینشان را به تنهائى بفهمند و  کاره بودند؟ و مردم وقتى که مى  کلیسا چه
شعائر مذهبى خود را خودشان انجام دهند و بدون واسطه با خدایشان رابطه 

  سازند، دیگر چه احتیاجى به آنها داشتند؟دگى برقرار بن

ها در مسیحیت وجود داشته باشد،  و رؤیاها و افسانهبایستى این پیچیدگى ! آرى
تا مردم براى حل رموز و مشکالت مذهبى خود به کلیسا پناه ببرند، و کلیسا هم 
به قول خودش، اسرار و رموز عقیده را براى آنان بیان نماید و در نتیجه قدرت و 

یات معنوى سلطنت کلیسا کامالً باقى بماند و مردم نتوانند در زندگى دینى و ح
  !.خود، گامى بدون کاهن و کشیش بردارند

که مردم بدون آن نتوانند ! »اکلیروس«: اما در اسالم، نه کلیسا است و نه هیئت
شعائر دینى خود را انجام دهند، و فرد نتواند پیوند بندگى خود را با خدا جز از 

  .این راه برقرار سازد

فکر بشر را از افسانه و اوهام نجات اسالم نه تنها خودش را آماده کرده است که 
کوشد که افکار را از فشار معجزات خارق عادت و  بخشد، بلکه هم چنین مى

گاه نخواسته فکر  که اسالم هیچروى همین جهت است . طبیعت نیز خالص کند
بلکه تنها . )1(بشر را مجبور کند که نسبت به اعمال خارق طبیعت اذعان نماید

                                                           
معجزه و کارهاى غیرطبیعى از نظر قرآن و اسالم، مسئله قابل تحققى بوده، و از پیامبر  -1

قل اسالم هم کارهاى اعجازآمیز زیادى، همانند انبیاء دیگر، دیده شده که تاریخ آنها را براى ما ن
  .کند مى

گاه اسالم کارهاى غیرعادى نبود، مطلب درستى است،  گوید تکیه اینکه استاد سید قطب، مى
  .ولى مفهوم آن انکار معجزه نیست

نظر از همه روایات و رویدادهاى تاریخى که در این باره در تاریخ اسالم ضبط  اصوالً، با صرف
نوح، : ان و انبیاء دیگر، مانندهاى گذشتگ شده است، خود قرآن مجید ضمن نقل سرگذشت

السالم، صحبت از حوادث و اعمالى را به میان  هود، صالح، ابراهیم، موسى، عیسى علیهم
 به اصطالح ما، خارق عادت بوده و معجزه آورد که برخالف جریان عادى طبیعت بوده و مى
  .آید شمار مىبه 
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دراک دینى مردم قرار داده، روشنى و سادگى و حقانیت این راهـى  را که براى ا
  .دین است

خورشید ) ص(هنگامى که به طور تصادف، در وفات ابراهیم فرزند محمد
منکسف و گرفته شد، مردم در حالى که براى این حادثه، ناله و شیون سر داده 

 فوراً )ص(محمد» ...خورشید براى مرگ ابراهیم گرفته شده«: گفتند  بودند، مى
جلوى این افسانه را گرفت تا روى این عقیده روشن را پرده ضخیمى از افسانه 

و با این . شود خورشید براى مرگ انسانى گرفته نمى: نپوشاند، و اعالن فرمود که
هائى که در  احتیاج قطعى و صداقت خالص، مردم را از تسلیم شدن به خواسته

و به . پیچیده دارند، باز داشته استهاى به ظاهر  هایشان نسبت به افسانه دل
پرستى و  هیچوجه از آن براى پیشرفت دین خود استفاده نفرمود، زیرا افسانه

این حقانیت و روشنى که در خرافات با واقعیت دین اسالم سازگار نیست، و با 
اسالم وجود دارد، اسالم صلح و سازش را در بین منطق و عقیده او برقرار 

هاى فکرى را که،   شخص مسلمان آنگونه اضطراب و ناراحتىسازد، و دیگر  مى
آورد، نخواهد  مسیحیت تحریف شده و ساخته کلیسا، براى افراد بهوجود مى

داشت، و آنگونه عقایدى که حقیقت را با افسانه، حق را با باطل مخلوط و 
شود، در اسالم موجود  ممزوج کرده و نورانیت و روشنى در آن دیده نمى

                                                                                                                                        
 بحث مفصلى در این باره دارد و در »المیزان«استاد عالمه آقاى طباطبائى در جلد اول تفسیر 

پوشى کند، چون این  تواند خارق عادت را انکار یا پرده علم نمى.. «: نویسد ضمن آن مى
  ...موضوع از منطق نفوذ علم، یعنى ظواهر محسوسه علت و معلول طبیعى، بیرون است

عى معمولى یزنند که علل طب هائى مى هم اکنون مرتاضان دست به امور عجیب و خارق عادت
. اند اى فراوان است که افراد زیادى با چشم خود دیده این امور به اندازه. از تعلیل آن عاجزند

هاى مشکل،  ریاضت«: اند که اى بهوجود آورده بر اثر همین امور است که دانشمندان فرضیه
یته تواند امواج مرموز الکتریس کند که با آن مى یک نوع قدرت روحى در انسان ایجاد مى

نیرومندى را که در اختیار دارد، در جهات مختلفى به کار اندازد و بالنتیجه خارق عاداتى را 
  ».بهوجود آورد

اى براى  شود که فرضیه تازه  مىاین فرضیه چنانچه صحت و عمومیت داشته باشد، باعث«
ند، شد تعلیل مى» قوه و حرکت«تعلیل تمام حوادث گوناگونى که سابقاً به وسیله فرضیه 
توضیح بیشتر را در جلد اول . (»..بهوجود آوریم و کلیه حوادث مادى را به آن بازگردانیم

در آخر همین کتاب، استاد عالمه رساله .  مطالعه فرمائید94ترجمه فارسى تفسیرالمیزان صفحه 
مطالعه آن براى کسانى که در این مسئله . اند نوشته» توضیح بحث اعجاز«خاصى درباره 

  ).زم استدارند الشبهاتى 
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ست که بایستى در یک فضاى آلوده از ود، و آن مسیحیت و نظائر آن انخواهد ب
 دیده شود، زیرا آنها هستند که از روشنائى و بخور و دود و اذکار و اوراد

  .و اسالم هرگز چنین نیست... کنند نور فرار مى

آرى طوائف مختلف بشرى هنگامى که خود را در برابر جهان پهناور و طبیعت 
 در اینکه خداى خود را -یک احساس شدید و اسرارآمیزى بینند،  شگرف مى

ها و آرزوهائى که دارند، او را مؤثر و  نزدیک خود بیابند و در آن گرفتارى
  .یابند  در خود مى- نظر بدانند  ذى

گونه غرائز و   هاى ساخته کلیسا براى اینکه به این در اینجا است که افسانه
خدا را از مقام عالى و رفیع خدائى . شود  هاپاسخ گوید، وارد میدان مى خواسته
ها  دهد تا براى آمرزش و جبران خطاى آدم، تحمل آالم و شکنجه تنزل مى

فرستد تا از راه تحمل آالم و  را مى) عیسى(، و یا آنکه یکتا فرزند خود !نماید
ه عقل و همین طور بقیه معماهائى ک!... ها، مظهر رحمت براى بشر باشد شکنجه

متحیر، و وجدان آدمى را مضطرب و ناراحت حیح انسانى را و منطق ص
  !.سازد مى

گوید، لیکن در حدودى که با شئون   اما اسالم این تمایل غریزى را پاسخ مى
  .پروردگارى خدا و یکتائى او، سازگار باشد

اش نزدیک است و دعایش را مستجاب   خدا نسبت به بنده:گوید اسالم مى
  :کند ت حال او غافل نبوده، او را فراموش نمىگاه از رعای  کند، هیچ مى

گر بندگانم مرا از تو پرسند، من نزدیک هستم و چون صاحب و ا  186بقره 
کنم، مرا اجابت کنند و به من مؤمن باشند،   مرا بخواند، دعاى او را اجابت مىدعا 

  .شاید به کمال هدایت رسند

  .ا را اجابت کنممرا بخوانید تا شم: پروردگار شما فرمود  60غافر 

رازگوئى سه نفرى نیست مگر اینکه خدا چهارمین آنها است و نه   7مجادله 
نفرى، جز آنکه وى ششمین آنها است و نه کمتر از این و نه بیشترى هست،  پنج
  .اینکه هر کجا باشند خدا نزد آنها و با آنها استز ج

  . و ما نسبت به او از رگ گردن نزدیکتریم 61ق 

ند محکم خود را با خدا، و احساس رحمت و رعایت و استجابت در انسان پیو
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یابد و دیگر به هیچوجه نیازى به  هاى خود را از خدا، این چنین مى خواست
  .آور و غیر قابل قبول ندارد هاى حیرت افسانه

  ها تمایالت و نیازمندى

 همیشگى فرد، و تمایالت روحى محرک، هاى اسالم، همچنین بین نیازمندى
گاه تنها به منظور   کند، ولى برقرارى این سازش، هیچ ح و سازش برقرار مىصل

هاى ضرورى، و یا روى حساب تمایالت روحى به طور   ها و انگیزه خواسته
جداگانه نیست، زیرا طرز فکر اسالم که عبارت از وحدت و همبستگى تمام 

نیز موجودات عالم است، شامل افراد انسان و عوامل پیشرفت زندگى او 
  .باشد مى

ها و تمایالت،  در این همبستگى و نظام مخصوص، رعایت تعادل این نیازمندى
الزم است، و در حقیقت تعادل این دو قسمت را نیز از مصادیق همبستگى کلى 

  .توان به شمار آورد  جهان، مى

کدام از این دو نیروئى را که انسان را به طرف  گاه، هیچ بنابراین، اسالم هیچ
کند، جز آنکه با این همبستگى عمومى  برند، ضایع نمى زندگى پیش مىهدف و 

  .معارض بوده، جلو پیشرفت کامل زندگى را بگیرند

هاى اصیل  از اینجا است که اسالم از آن لحظه اول، به ضرورت نیازمندى
کند، و آن را با میل  عت انسان وجود دارد، اعتراف مىدار زندگى که در طبی ریشه

که این میل ) البته در صورتى که اعتدال در آنها رعایت شود(پیشرفت به ترقى و 
  .دانند دار است، معارض نمى نیز در طبیعت آدمى اصیل و ریشه

در آن وقتى که اسالم مردم را به پاکیزگى روح و آزادى از قیود شهوات، دعوت 
هاى زندگى او جلوگیرى کند و  کند منظورش این نیست که از انگیزه مى
خواهد آدمى را طورى تربیت کند که  وهاى زنده او را از بین ببرد، بلکه مىنیر

مالک نفس خود گردد و به هیچوجه بنده شهوات خود نشده و مانند حیوان تابع 
  .امیال خود نباشد

  :سازد تنها اراده است که راه انسان را از حیوان در پیروى از لذات جدا مى

خورند، همچنان که چهارپایان  برند و مى  ىآنهائى که کافرند لذت م  12محمد 
  .خورند مى

وقتى که آدمى زمام نفس خود را در دست گرفت، بر او الزم است که حقوق 
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مند شود، و آنچه را  رههاى زندگى به جسمانى خود را نیز بشناسد، و از پاکیزگى
هاى خدا شامل تمام  و حالل. خدا برایش حالل کرده بر خود حرام نسازدکه 
  .ات و مظاهر زندگى است که مزاج انسان سالم و معتدل، طالب آنها استلذ

تمام مظاهر طبیعى زندگى از نظر اسالم زشت و ناپسند نیست، و چنین نیست که 
گام گذاشتن در این مسیر با سقوط قطعى مساوى بوده و پاکان، از آن به کلى 

 امور که با مسیر توان گفت که تمایل و رغبت به این برکنار باشند، بلکه مى
د، مطابق با مشیت خدا در آفرینش زندگى است، و ده حیات و زندگى وفق مى

اراده خدا به آن تعلق گیرد براى این است که به کمال مطلوب خود هر چه را که 
و این خط سیر . نائل آید، نه آنکه تنها در راه تکامل وارد شود و به مقصود نرسد

  .ست و با اندیشه پیشرفت، کوچکترین تضادى نداردتکاملى تنها وسیله پیشرفت ا

روى این جهت است که اسالم، عوامل محرکه زندگى را که در مزاج انسانیت 
دار فطرى، در یک نظم خاصى در   موجود است، با تمایالت روحى ریشه

آورد و از این دو، وحدتى را که افراط و تفریط و جنگ و تصادم داخلى در  مى
  .آورد  اشد بهوجود مىآن راه نداشته ب

کند،  در اسالم، دعوت به کامیابى از زندگى، دوشادوش با ترقى و تعالى سیر مى
و از میان آنها یک صورت معتدلى که از فحشاء و زشتى و محرومیت دور باشد 

  .آید بهوجود مى

 اى پسران آدم، در هر عبادتگاهى جامه خویش به تن کنید،  33ـ31اعراف 
: کاران را دوست ندارد، بگو  د که خدا اسرافو اسراف مکنیبخورید و بنوشید 

هاى پاکیزه،  اى را که خدا براى بندگان خویش پدید آورده با روزى جامهکى 
این چیزها در زندگى دنیا متعلق به کسانى است که ایمان : حرام کرده است؟ بگو

دمى که دانـا ها را براى مر سان آیه بدین. اند و در روز قیامت خاص ایشان  آورده
 آنچه عیان -پروردگار من همه کارهاى زشت  را : دهیم، بگو  هستند شرح مى

و گناه و سرکشى به ناحق را و اینکه .  حرام کرده-است و آنچه نهان است 
یزهائى را که دلیلى درباره آن نازل نشده شریک خدا پندارید و اینکه راجع به چ

  .را حرام کرده استدانید گوئید، همه  خدا چیزهائى که نمى

گرفته شده و فحش به معنى تجاوز از حد اعتدال است و آن » فحش«فواحش از 
همه اینها مفسد ... به مثابه تجاوز و ظلم بدون حق و به مثابه شرک به خدا است
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  .فطرت و منافى با عدالت و مخالف با ناموس زندگى منظم و همبسته است

د مخصوص به خود، در بناى زندگى  در حدوروى این حساب، نیروهاى بشرى،
پردازند، و همواره افراد بشر، نیمى از نیروى  پیشرفت حیاتى، به فعالیت مىو 

گوئى تمایالت روحى و  خود را در برقرارى زندگى، و نیم دیگر آن را در جواب
  .خواند، به کار خواهد برد معنوى خود، که دائماً او را به جانب خویش مى

 حساب است که پیوستگى میان محافظت بر اصل زندگى و و همچنین روى این
و این همبستگى به اعتبار عقیده و ... شود  ریزى مى ترقى و پیشرفت آن پایه

و در این . روش فعالیت افراد، شامل وجدان و محیط اجتماع نیز خواهد شد
صورت است که فرد، در خود، یک صلح و آرامش داخلى نسبت به وجدانش، و 

  .کند  سازش خارجى، نسبت به همنوعانش، احساس مىیک صلح و 

را » هاى روانى عقده«و باز روى همین حساب است که اسالم، عوامل و اسباب 
. کند اند، عالج مى  و اتباع او، مذهب خود را روى آن استوار کرده)1(»فروید«که 

اى   اند، بزرگترین ضربت کشنده هائى که فروید و پیروان او پنداشته همان عقده
است که جامعه در اثر قیدها و تعالیم مخصوص خویش، بر فرد وارد ساخته و در 
صورت رقابت با محیط و جامعه، وجدان اخالقى و خداشناسى براى فرد پدید 

  !آید مى

سالمى وجود نخواهد داشت، هاى روانى در قلمرو عقیده ا گونه عقده ولى این
هاى افراد را محترم  زمندىها و نیا زیرا اسالم از همان گام نخست، میل

هاى مشروع براى   بیند، و راه گونه ناپاکى و پستى در آن نمى  شمارد، و هیچ مى
مصرف ساختن آن قرار داده تا هر فردى با داشتن امنیت و آرامش و اعتقاد به 

در صورتى که منجر به انحالل شخصیت او ) که مهم همین است(پاکى و نظافت 
مند   ى در محیط اجتماع به حساب نیاید، از آن بهرهنشده و نمونه عمل حیوان

  .گردد

ایالت طبیعى را به طور دقیق مورد دقت قرار داده و دیده که زن در اسالم این تم
                                                           

خواهند در  براى کسانى که مى. نیازمند کتاب مستقلى است» فروید«بحث درباره عقاید  -1
 از کودک«درباره » گفتار فلسفى«: باره اطالعاتى داشته باشند، به جلد اول و دوم کتاب این

تحت » مىدر راه انقالب فکرى اسال«: و نشریه دوم ما از سرى انتشارات» نظر وراثت و تربیت
  .مراجعه نمایند» محمد قطب«از استاد » فروید و فرویدیسم«: عنوان
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هاى مخصوصى نسبت به مظاهر زندگى و زینت دارد و غیر   بعضى از موارد، میل
الل کرده از امیال مردها است، از این جهت گاهى بعضى چیزها را براى زنان ح

که همان چیزها را براى مردان حرام کرده است، مثالً براى خاطر رعایت فطرت 
زنانگى او که میل به تجمل و زینت دارد، انگشتر طال و لباس حریر را براى او 

موده ها را براى مرد حرام و اسراف زیانبار اعالم فر حالل قرار داد، ولى همین
  .است

ان خودآرائى و جلب مردان اجنبى به در صورتى که عنوو همین امور 
خود بگیرد، براى زنان نیز حرام خواهد بود، زیرا در این صورت 
مسأله از دائره مظاهر زندگى خوب خارج و داخل در دائره زندگى 

اى است که راه انسان از  حیوانى خواهد گردید و این تنها نقطه
  .شود حیوان جدا مى

هاى  ه عقدهسالم حاکم باشد، عواملى که منجر ببنابراین در قلمرویى که قوانین ا
روانى گردد، منحصر به موارد استثنائى و افراد مریض خواهد بود، و در افراد 

هاى معتدل به هیچوجه اثرى از آن دیده نخواهد شد، بلکه در آنها   سالم و مزاج
 توازن و همبستگى هویدا و عوامل اضطراب و نگرانى ناپیدا است و بالنتیجه یک

  .فرد مسلمان، از نعمت آرامش و صلح حقیقى برخوردار است
  

  گناه و توبه

ها و تمایالتى دارد و در حدود و میزان  اسالم تنها در این حد که فرد، نیازمندى
بلکه عالوه بر اینها .. کند مند شود، توقف نمى  تواند از آنها بهره معینى مى

  ...دارد   مىهاى دیگرى نیز، با بصیرت تمام، به جلو بر گام

اى براى   کننده ها و عوامل تحریک اسالم معتقد است که افراد بشر داراى انگیزه
خطا و گناه هستند، ولى خطا و نسیان، از نظر اسالم، از مؤاخذه و بازخواست 

 ولى در قبال گناه و )1(» شدهخطا و نسیان از امت من برداشته«: اند بخشیده شده

                                                           
ترى در این زمینه آمده  در شیعه نیز روایت کامل. این روایت از طریق اهل سنت نقل شده -1

اهللا رفع عن امتى تسعۀ اشیاء، الخطاء و النسیان  عن رسول«: نقل شده که» خصال صدوق«و در 
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میشه بر روى بندگان باز است، هر کس بخواهد روى، راه توبه و بازگشت ه کج
و هیچ . گى خود، طلب بخشش بنماید تواند از آن راه برود و براى پاکیزه مى

سازد و میان او و خدا، بنده و پروردگارش،   کسى او را از رحمت خدا دور نمى
  .هیچ در بسته و هیچ پرده و مانعى نیست

ها به روى وى بسته  رها و راه خطا رفت و مرتکب گناهى شد، داگر کسى راه
نیست و تاریکى محض ! شود، و وى یک فرد از بین رفته و مطرود و ملعون نمى

آنجا نور است و اینجا راه؟ و در پشت سر آن هم !... پوشاند  دو روى را نمى
دست توبه و بازگشت جدى، که پاکى و : اى دست مهربان و حمایت کننده

  :سازد ر روح و رحمت او را غوطهور مىبخشد و د بخشش و رحمت به او مى

 خدا اید، از رحمت  روى کرده اى بندگان من که بر خود زیاده«:  بگو 53زمر 
  .»بخشد، او آمرزگار و رحیم است نشوید که خدا گناهان را یکسره مىنومید 

کند، به طورى که گناه او جز با  در اسالم، خدا گناهکار را براى ابد طرد نمى
، !هاى آینده ه خود، یا زندگى روح وى در جسدهاى ناپاک نسلخودکشى، شکنج

و همچنین کفاره گناه او، این نیست  که خـداوند . قابل گذشت و بخشش نباشد
عنوان کفاره گناه   از آسمان نازل شود تا شکنجه ببیند، و به- پاکیزه و منزه باد -

تواند  است و مى در صورتى که او خداى همه افراد بشر )1(.بشر، مصلوب گردد
  .بدون مصلوب شدن و شکنجه دیدن، آنان را پاک گرداند

سیس و کاهن و کرسى اعتراف نیست، و چنین و همچنین پذیرش توبه، نیازمند ق
اى هم  هم نیست که گناه براى ابد در باالى سر انسان بچرخد و راه فرار و چاره

  !نباشد

به سوى او بازگردد به شرط آنکه تواند مستقیماً متوجه خدا شود و   هر انسانى مى
در گناه خود اصرار نورزد و از انجام آن پشیمان باشد، در این صورت خداوند در 

پذیرد و رحمت و   و او را در زمره بندگان خود مى. گشاید  رحمت را مى
  .شود  بخشش او، شامل حال وى مى

از رحمت  توبه و بازگشت به سوى خدا، همیشه و در همه حاالت باز است و راه
                                                                                                                                        

اصالۀ «این خبر در مسئله » ...ا الیطیقون و ما الیعلمون و ما اضطروا الیه وو ما اکرهوا علیه و م
  .است» علم اصول«استناد و اتکاء علماى مورد » البرائۀ

  .هاى یهودیت و مسیحیت تحریف شده است و هرگز واقعیت ندارد اینها همه از افسانه -1
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تواند در خانه او   گشایش خدا، یأس و ناامیدى نیست، هر کس که خواست مىو 
  :را بزند و بدون اجازه به سوى او برود

از رحمت و گشایش خداوند مأیوس نشوید که جز گروه کافران  « 87یوسف 
  .»شوند از گشایش خدا نومید نمى

***  

 در نظر ابتدائى و سطحى، رود که انسان اسالم در این موضوع تا آنجا پیش مى
خواهد مردم نخست گناه کنند و پس از آن  کند که اصول اسالم مى  خیال مى
هر بشرى خطاکار است و بهترین خطاکاران، «در حدیث است که !.. توبه کنند

  : و باز آمده است که» کنندگان  توبه

ا را سوگند به خدائى که جانم در دست اوست، اگر شما گناه نکنید خداوند شم«
آورد که گناه و سپس استغفار نموده و طلب  و به جاى شما کسانى را مى! برد مى

  )1(»!بخشش نمایند و خدا آنان را ببخشد

دهد، بلکه راه   بینیم که اسالم گناه را نیکو جلوه نمى ولى اگر نیک بنگریم مى
مید و ر او جان و دل خطاکاران را به نو. داند توبه و بازگشت را ساده و آسان مى

هاى گناهکاران را بدین وسیله از نگرانى و ناراحتى  سازد و روح  روشن مىعفو 
  .برد دهد و بحران و کشمکش داخلى را از بین مى درونى نجات مى

کند و از آنان  دهد که روان افراد را بیدار مى البته این امر را هنگامى انجام مى
ه مواظب نفس خود باشند و دهد ک  خواهد و تعلیم مى بیدارى و مراقبت را مى

آنان را از شهوات و لذات حرام و غیرمشروع، و امتحان زن و ثروت و مال و 
کند که همت    صورت شیطانى تصویر مىترساند، و شر و بدى را به اوالد مى

  :اندازد و در کمین آنان است  وسوسه مىآنان را به 

هاى   ندان و بستهها از زنان و فرز  دوست داشتن خواستنى 17ـ14آل عمران 
فراهم شده طال و نقره و اسبان داغدار و رمه و کشت، براى مردم آرایش یافته، 

آیا شما را به : بگو. این کاالى زندگى دنیاست و بازگشتگاه نیک پیش خداست
اند، نزد پروردگارشان   بهتر از اینها خبر دهم؟ براى کسانى که پرهیزکار بوده

وان است و در آن جاودانند با همسران پاکیزه ها در آن ر  هاست که جوى بهشت

                                                           
  .آن را نقل کرده است» مسلم«حدیثى است که  -1



٦٦ اسالم و صلح جهانی

پروردگارا، ما : گویند  کسانى که مى. و خشنودى خدا، و خدا بیناى بندگان است
صابران و : ایمان داریم گناهان ما را بیامرز و از عذاب جهنم مصونمان دار

  !.راستگویان و فرمانبران و انفاقگران و آمرزش طلبان در سحرگاهان

تو و همسرت در این بهشت آرام گیرید و از هر جا !  و اى آدم 24ـ19اعراف 
. شوید   ستمگران مىخواستید بخورید، و به این درخت نزدیک مشوید که از

شان کرد، تا عورتهایشان را که پنهان بود بر آنها نمودار کند و  شیطان وسوسه
ه شوید یا پروردگارتان از این درخت منع نکرد، مگر از بیم اینکه دو فرشت: گفت

به . و براى آنها سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. از زندگان جاوید باشید
فریبى سقوطشان داد و چون از آن درخت بخوردند عورتشان در نظرشان نمودار 

هاى بهشت به خود بچسبانند و پروردگارشان به آنها بانگ   شد و بناکردند از برگ
ردم به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار ین درخت منعتان نکمگر من از ا: زد

ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نیامرزى و ! گفتند پروردگارا. شماست؟
گفت چنین که دشمن همدیگرید پائین . رحممان نکنى از زیانکاران خواهیم بود

  .روید و شما را در زمین، تا زمانى، قرارگاه و برخوردارى است

***  

دهد که مردم همیشه  نمىبین انسان و شیطان را طورى جلوه ولى اسالم، مبارزه 
یک ناراحتى باطنى بمانند یا بدین وسیله شخصیت و نیرو و فکر آنان نابود در 

خواهد بدین واسطه آن را به بیدارى دعوت کند و  شده و از بین برود، بلکه مى
 تا بشر، و هاى شیطانى گناه و فساد را نشان دهد خواهد که عوامل و انگیزه مى

  :ها نشود  ها و گمراهى اوالً آدم، تسلیم شهوت

شیطان شما را فریب ندهد، چنانکه پدر و مادرتان را !  اى پسران آدم 27اعراف 
ا از تنشان کنده بود تا عورتشان را در نظرشان نمودار کند، از بهشت که لباسشان ر

بیند، ما شیطان را  مىبینید شما را  بیرون کرد او با سپاهش از آنجا که شما نمى
  .ایم دوستان کسانى که ایمان ندارند قرار داده

کند که گناه بشر، چیزى به مثابه شمشیر برهنه آویزان  و در عین حال، روشن مى
هاى عجیب و غریبى هم از آنان   شده در باالى سر افراد نیست و کفاره

» پسر خدا«خواهد که خدا را از صورت خدائى بیرون آورده و به شکل  نمى
  :تر از این چیزها است بلکه مسئله، ساده! درآورد
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 و آدم از پروردگار خود سخنانى فرا گرفت و خدا او را ببخشید که  27بقره 
  .وى بخشنده و رحیم است

ها، و همه این درهاى باز توبه و   گیرى ها و آسان شمارى البته همه این سهل
زند، وگرنه درهاى رحمت نیز رحمت براى کسانى است که در گناه اصرار نور

  .بسته خواهد شد

او چیره شود آنها از مردمان هر که کار بدى کند و گناهش بر !  آرى 81بقره 
  .جهنمى هستند که در آن جاودانند

کشد و روشنائى روان   مباالتى، قلب را مى باکى و بى براى اینکه گناه زیاد و بى
شود و مسئله عذاب و کیفر   ته مىسازد و از اینجاست که درها بس را خاموش مى

ها و امکانات، از دست کسى  آید، و در واقع این فرصت دردناک به میان مى
دهد و  شود که استحقاق رحمت حق را با اصرار در گناه از دست مى خارج مى

  .رود خواهد و در پى آن نمى در واقع خود آن را نمى

***  

بخشد و دل و جان آنان را   نان نیرو مىاسالم به روح آ... کار  اما گناهکاران توبه
دهد و بیش از بیدارى و برگشت به سوى حق و عدم تکرار  آرامش و اطمینان مى

خواهد و البته بیدارى و برگشت هم هرگز شخصیت   گناه،چیزى هم از آنان نمى
  .شود  برد و موجب تشویش و نگرانى درونى هم نمى انسان را از بین نمى

هاى تاریخى خود، مردانى را دیده و شناخته است    واقعیتاسالم در رویدادها و
هاى آنان  که بیدارى درونى آنان به حد نهایت دقت و مواظبت رسیده ولى روح

همچنان در راه تکامل و ترقى بوده است و آنان همه از مردان عمل، پراتیک، 
ر به  چنانکه یک مرد پراتیک و سازنده و امیدوا-اند   سازنده و امیدوار بوده

 و در رأس اینها گروهى از اصحاب نخستین پیامبر، -تواند بوده باشد   زندگى، مى
نده کرد، و سپس پرستى و کفر نجات داد و ز  قرار دارند که اسالم آنان را از بت

هاى کاملى از بیدارى درونى و  اینان نمونه. آنان از یاران پیامبر شدندهمه 
ننده در ادراک و احساس و تجمع و وجدانى و اطمینان و آرامش امیدوار ک

  .وحدت شخصیت و راه و روش در متن زندگى، هستند

  تکلیف و نیرو
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خواهد که فرد را به بیش از آنچه در نیروى خود دارد، در  به طور کلى اسالم مى
براى اینکه تکلیف مافوق نیرو و قدرت، . کارها و اعمال و رفتارش مکلف نسازد

  :تواند داشته باشد ه واکنش زیر، نتیجه دیگرى نمىز مثبت و منفى، جز ساعم ا

، محرومیت و عقده درونى، کوبیده شدن شخصیت  فشار و ناراحتى-  1
  .انسانى در زیر فشار روحى، باز داشتن زندگى از پیشرفت و ترقى و تکامل الزم

، و قیام بر ضد اوامر و نواهى و فرمان نبردن از دستورات،  نفرت و انزجار- 2
دارى که واکنش حتمى فشار زیاده از حد است و منجر به   ى ریشهو دشمن
  .شود تى در گناه و اباحه در کارها، مىمباال  روى و بى  زیاده

، و نگرانى دائمى، و احساس ابدى بر گناهکارى و  اضطراب و تشویش-  3
. کوتاهى در کار، حتى در کارهائى که گناه و قصور و تقصیرى در بین نبوده باشد

  .یک شکنجه دائمى غیرقابل تحملى استو این 

خواهد همه تعالیم و تکالیف وى، در چهارچوبه  و از اینجاست که اسالم مى
قدرت و نیروى هر فردى باشد، و در هنگامى که چیزى را نفیاً یا اثباتاً تشریح 

گیرد و   ند، طبیعت بشرى را با تمام امکانات و شرایطى که دارد در نظر مىک مى
 بدون تحمیل کوچکترین - دهد که اگر خواست و توانست  اجازه مىسپس به او 

 بیش از مقدار الزم و ضرورى را هم به جا بیاورد و -زحمت و فشار و مشقتى 
دارد و از چموشى و سرکشى نیز  بدین وسیله او را از شکست و سقوط باز مى

  .آورد  دارد و از نگرانى و تشویش هم در مى نگه مى

  :فرماید   باره مىقرآن مجید در این

  .سازد  کس را، جز به اندازه قدرت و توانش مکلف نمى  خدا هیچ 286بقره 

  .»در این دین براى شما سختى ننهاد« 78حج 

این دین سهل و آسان بوده سخت و مشکل «: فرماید و پیامبر بزرگ مى
  » ...نیست

 در قیام گیرى و فشار در تفسیر و توجیه دین و  و همچنین پیامبر اکرم از سخت
گیرى   بر خود سخت«: فرماید  کند و مى به تکالیف و دستورات آن، نهى مى

این دین محکم و استوار «: فرماید و یا مى. »شود نکنید که بر شما سخت تمام مى
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گیرى بر خود را به مسافرى که توشه  و سخت. »است، در آن با مدارا رفتار کنید
کسى که تُند روى «: کند  سد، تشبیه مىر کند و به مقصد هم نمى  خود را تمام مى

  .»گذارد کند و نه مرکب سالمى بر خود باقى مى ، نه راهى طى مى!کند

روى و حفظ اعتدال و مراعات نیرو و   در آنچه گذشت مثالهائى بر این میانه
ها و  ندىقدرت، و بالخصوص در موضوع ترتیب و تنظیم تمایالت و نیازم

مناسبت نیست که گوشه    خطا، گفته شد که بىهاى گناه و انگیزهاعتراف به 
  .دیگرى را نیز مورد بحث و بررسى قرار دهیم

هاى خشم و غضب و عوامل پیدایش آنها، چیزى نیست که  بنا به عللى، انگیزه
، خشم و غضب !بتوان آنها را با وسائلى از بین برد و نفس بشر را راحت ساخت

تصادم منافع، و گاهى از اختالف ، گاهى از تضاد و !گاهى از احساس شخصیت
  .آید  عقیده و ادراک بهوجود مى

کند،  روئى دعوت مى م همیشه به گذشت و بخشش و مدارا و خوشالبته اسال
دارد که احساس غضب و خشم هم از احساسات  ولى هرگز از نظر دور نمى

 خواهد که آن را از خود براند  طبیعت بشرى است، و از اینجاست که از بشر نمى
شمارد، بلکه  و همچنین آن را به خودى خود جرم و گناهى نمى! و نابود کند

  ...خواند  همیشه به کظم غیظ و فرو بردن خشم مى

اى در  هائى شود و یا به صورت کینه البته نه براى اینکه در دلها بماند و عقده
زین گردد، بلکه براى اینکه این خوددارى، راهى براى تکامل و ها جایگ  قلب

عقل و جان انسانى شود و براى این منظور، روح بشر را تشویق و ترغیب و رقى ت
  .دهد  تربیت و پرورش مى-  نه با امر و تکلیف جبرى -تحسین 

  . هر که صبر کند و درگذرد، این از کارهاى نیکو و مطلوب است 43شورى 

  . نگهداران و فرو برندگان خشم و بخشندگان مردم 134آل عمران 

را با همدیگر جمع » عفو«و » کظم«و بین » بخشش«و » رصب«ین میان و این چن
نباشند، منجر » بخشش و عفو«توأم با » صبر و کظم«کند، براى اینکه اگر  مى

شود و اسالم از حقد و کینه در دلها، بیزار  به کینه و حقد و عقده درونى مى
مردم را از خواند، تا جان و دل  و عفو مىاست، بنابراین همیشه به گذشت 

خشم و غضب پیش از آنکه موجب کینه و نفرت گردد، پاک آلودگى به آثار 
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  .سازد

  : دوست داشتنى ایمان آورندگان را، چنین قرار داده استدعا و نیایشاسالم 

اند بیامرز و در دل ما،   پروردگارا، ما را با برادرانمان که پیشى گرفته 10حشر 
  ...اند کینه مگذار  مان آوردهپروردگارا، نسبت به کسانى که ای

کند،   را هنگامى که با علو و برترى توصیف مىاهل بهشت و  43اعراف 
  ...ایم هایشان بوده، بیرون کرده اى را که در سینه  کینه-: نماید  چنین معرفى مى

 بندگان خاص خداى -: گوید  چنین سخن مى» بندگان خدا«و از   63فرقان 
روند و چون جهالت  ن با وقار و سنگین راه مىرحمان آن کسانند که بر زمی

گویند یعنى با خطاب  و سالم مىآمیز  پیشگان خطابشان کنند، سخنى مالیمت
  .کنند خنک و ناپاک نادانان، با گذشت و اغماض مقابله مىخشک و 

اسالم پیدایش خصومت و دشمنى بین دو فرد و جدائى آنان را ناگوار و ناروا 
توان از بین برد  کند که احساس خشم را نمى  هم ارزیابى مىداند ولى این را  مى

شمارد، و همانند مسیحیت   و لذا آن را به مجرد پیدایش، جرم و گناه نمى
هر کسى که به ناحق بر برادر خود خشمناک شود، سزاوار حکم «: گوید نمى

  )1(»خواهد شد

آورد   مىخواند، فرصتى را بهوجود   و اگر براى صلح و سازش و همزیستى مى
که در آن، آتش غضب و شعله خشم خاموش شده و روان انسانى به آرامش و 

به هر دو فرد نزاع کننده قبل از آنکه صلح و آشتى را . وقار و متانت برگشته باشد
د را فرو نشانند و به دهد که خشم خو الزامى بداند، سه روز مهلت و فرصت مى

زاوار و جایز نیست که از برادر بر هیچ مسلمانى س«: خود آرامش بخشندنفس 
رسند، رو   خود بیش از سه روز دورى گزیند و از همدیگر، وقتى به هم مى

  .»برگردانند، البته بهترین آنان کسى است که به صلح و سالم پیش قدم باشد

***  

                                                           
 -جا و بیهوده   بى-هر کس «: نویسید  مى- 22 فارسى چاپ بیروت ص -متى در انجیل  -1

باز » رقا«بر برادر خود غضب کند مستوجب حکم خواهد بود و هر کس به برادر خود بگوید، 
  »...اى احمق مستحق آتش دوزخ خواهد بود«: مستوجب حکم خواهد بود و اگر بگوید

قاموس کتاب «کتاب : رجوع شود به. کند مى یک لفظ سریانى است و افاده تحقیر» رقا«
  .419تألیف مستر هاکس چاپ بیروت ص » مقدس
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تابى و ناراحتى جزئى را که به واسطه آن نفس انسان به سستى  اسالم بى
خواند، براى  شمارد و مردم را به سوى ایمان به خدا مى گراید، بد و ناروا مى مى

: فرماید  و پیامبر مى. اینکه صبر و خوددارى، مقیاس نیرو و مقیاس ایمان است
کسى که همانند دوران جاهلیت بر خود سیلى زند و یقه خود را «

ریزى را جرم   ولى اسالم هرگز حزن و اندوه و اشک» پاره کند از ما نیست
 و نفس را بر سکوت جامد و خشک، که مافوق قدرت و توانائى شمارد، نمى

  .سازد   مجبور نمى-دلى گردد  ساوت قلب و سنگ و شاید منجر به ق- است 

» ابراهیم«پیامبر خدا است که چشمانش به خاطر مرگ پسرش ) ص(این محمد
: زند  ریزد و در حالى که او در بستر مرگ آرمیده است، او را صدا مى اشک مى

چشم اشکبار است و دل ماالمال از حزن و اندوه، ولى چیزى جز ! ابراهیماى «
خواهیم، ما در فراق و جدائى تو، اى   گوئیم و نمى  آنچه رضاى خدا است، نمى

  .»...اندوهناکیم! ابراهیم

خواهد، استقامتى است به خاطر خدا و در راه  صبرى که اسالم مى
  :ها به سوى خدا است  غصه، و برگشت دادن غمها وخدا و براى ذکر خدا

اى از ترس و گرسنگى و کاهش اموال و   شما را به شمه 157ـ155بقره 
نفوس و محصوالت امتحان خواهیم کرد و صابران رانویدده، آنها که چون 

گردیم،   ما متعلق به خدائیم و به سوى او باز مى: مصیبتى بر آنان برسد گویند
  ...گانند که هدایت یافتهد درود و رحمت پروردگارشان بر آنها با

اسالم بر هیچ کسى، بیش از طاقت و نیرویش تکلیف ... و همچنین... و همچنین
رود و زیر آن خورد و نابود  کند، و لذا است که فرد، از زیر بار آن در نمى نمى

ماند، بلکه به  شود، و هرگز هم بین تکلیف و نیرو، متزلزل و حیران نمى هم نمى
یابد، و با انجام  دهد و با اطاعت و پیروى، قوت قلب مى  جام مىراحتى آن را ان

  .یابد دادن آن دل و جانش روشن گشته و آرامش خاطر مى

  توکل بر خدا

 و اطمینان به نزدیکى او و ایمان به رحمت توکل بر خدااسالم، با ایجاد روح 
ود و توجه و حمایت وى، در نفس انسانى آرامش و صلح و عزم و اراده، بهوج
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هاى اساسى عقاید دینى است که اسالم در آن، با  آورد، و این از خصلت مى
ولى در اسالم امتیازى هست که در ادیان دیگر . سایر ادیان آسمانى شریک است

ارتباط خدا و بنده در اسالم، مستقیم و بدون واسطه و بدون : نیست و آن اینکه
 نه در زمین و نه در آسمان، دخالت کاهن و قسیس است و به اراده هیچ مخلوقى،

  .بستگى ندارد

کند که او به یک  در سایه این ارتباط و پیوند مستقیم، هر فردى احساس مى
نیروئى که مافوق آن نیروئى نیست، اتکاء دارد، و این نیرو همیشه حاضر و آماده 
: است، و در صدد آن است که به او یارى کند و نیرو بخشد، ولى به شرط آنکه

ا خالص او گرداند و کسى را در نیرو و ادراکات خود شریک نسازد و خود ر
  : در درون خود باز نکندبراى کسى جز او، حسابى

  .مرا بخوانید تا اجابتتان کنم:  پروردگارتان گفته 60غافر 

 و اگر بندگانم مرا از تو بپرسند، من نزدیک هستم و چون صاحب  186بقره 
مرا اجابت کنند به من مؤمن باشند . کنم جابت مىدعا، مرا بخواند دعاى او را ا

  .شاید به کمال برسند

هاى ظاهرى زمین، شکست  و در سایه همین نیرو و قدرت، همه قدرت
جاى بشرى  ل و جبروت و شوکت بىروند و جال خورند و از بین مى مى

شود که همه نیرومندان و ثروتمندان   و کامالً روشن مى... کند  مىیکسره سقوط 
صاحبان جاه و جالل و نفوذ و قدرت، موجودات کوچک و ضعیفى هستند که و 

  :توانند براى احدى، کوچکترین سود یا ضررى را برسانند هرگز نمى

رسد که او موالى  به ما، جز آنچه خدا بر ایمان مقرر کرده نمى:  بگو 51توبه 
  .ماست و مؤمنان باید به خدا توکل کنند

  :توانند مبارزه کنند  نمى» مگس«ک همه نیروهاى زمین با ی

 و اگر مگس چیزى از آنها برُباید، باز گرفتن از آن نتوانند، طالب و  73حج 
  .مطلوب، ناتوانند

روزى، مقام و موقعیت، به زندگى و سالمتى : و در سایه همین نیرو، هر فردى به
 تواند در روزى یا هر  یابد، و هیچ قدرت و هیچ احدى نمى خود، اطمینان مى

چیز دیگرى از امور دنیا و امور آخرت وى، تصرف و دخالتى بکند و او از همه 
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تواند   ها برتر و نیرومندتر است و با هر نیرو و مقامى که سربلند کند مى قدرت
زیرا او، از این منبع نیروى بزرگ و ازلى و ابدى، کمک و یارى . مقابله کند

ت و در سراسر عالم نیروئى که هرگز از بین رفتنى نیس... گیرد مى
گونه دخالت و تصرفى را بنماید و جباران و  تواند همه هستى مى

  :ها را از بین ببرد زورمندان و حکومت

دهى  ه هر که خواهى مىاى خداى صاحب ملک، ملک ب:  بگو 62آل عمران 
کنى، همه  ستانى، هر که را خواهى عزیز مى  ملک از هر که خواهى مىو 

  .ست که تو بر همه چیز توانائىها به دست تو ا خوبى

کس بر شما چیره شدنى   اگر خداوند شما را نصرت دهد، هیچ 160آل عمران 
نیست و اگر شما را رها کند، کیست که پس از وى نصرتتان دهد پس مؤمنان به 

  .خدا توکل کنند

  . هر که عزت خواهد، عزت یکسره خاص خدا است 10فاطر 

  .بر او و مؤمنان است عزت خاص خدا و پیغم 8منافقون 

اى جز خدا  نعمت دادن خدا را به شما یاد کنید، مگر آفریننده!  اى مردم 3فاطر 
هست که از آسمان و زمین روزیتان دهد؟ خدائى جز او نیست پس کجا 

  شوید؟  سرگردان مى

اگر همه نیروهاى زمینى، دست به دست هم دهند که به او آسیبى 
توانند آن را عملى  اهد، هرگز نمىبرسانند، در صورتى که خدا نخو

اى برسد، به خاطر حکمت و فلسفه   و اگر خدا خواست که بر او صدمهسازند،
داند، و در واقع خیرو برکتى است که از مصلحت فرد   اى است که خدا مى  عالیه

داند، ولى خداى   باالتر است و بلکه مصلحت فرد نیز در آن است که وى نمى
  .امور و اوضاع، بر آن واقف استعالم و دانا بر تمام 

 شاید چیزى را مکروه دارید که براى شما خوبست و شاید چیزى را  216بقره 
  .دانید  داند و شما نمى  است، خدا مىدوست دارید که براى شما بد

و هر فردى باید خود را تسلیم خدا کند و رضاى خدا را هدف خود قرار دهد و 
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 عدالت اجتماعى جهاد و مبارزه کند تا براى بزرگداشت نام خدا و اجراى
خواست خدا را در سراسر روى زمین برقرار سازد و هرگز تسلیم کسى نشود و 
سست نگردد و اگر در این راه چیزى از دست او رفت بر آن متأسف نگردد و هر 

رود و پیش خداوند براى وى محفوظ   چه که در این راه بپردازد، از بین نمى
  .است

اند، مرده مپندار بلکه    کسانى را که در راه خدا کشته شده 169آل عمران 
  .برند زندگانند و نزد پروردگار خویش روزى مى

و پس از . »خدا با شماست و هرگز اعمال شما را کتمان نکند...  « 35محمد 
  :همه اینها، خدا نگهدار و نگهبان او بوده و بر او انعام و اکرام کننده است

ن آدم را کرامت دادیم و در خشکى و دریا حملشان کردیم و  فرزندا 70اسراء 
یزه روزیشان دادیم و بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان از چیزهاى پاک

  .برترى کاملدادیم، 

و او بر بندگانش مهربان و بخشنده است، اگر گناه کرد توبه و بازگشتش را 
اى، از او حساب  ئهبخشد، یا در قبال هر بدى و سی  پذیرد و او را مى مى
کند، و اگر احسان و نیکى  کشد، و اگر گمراه شد، او را هدایت و ارشاد مى مى

و عذاب و عقاب شدید او، فقط در حق . کرد، پاداش وى را چند برابر کند
  :ندکسانى است که در گمراهى و گناه، اصرار ورز

احب ها و سنگین مجازات و ص  بخشنده گناهان و پذیرنده توبه 3غافر 
  ...ها نعمت

اى بیاورد،  اى بیاورد، ده برابر آن دارد و هر کس بدى   هر کس نیکى 160انعام 
  .جز برابر آن، سزایش ندهند و ستمشان نکنند

و به وسیله همین امور است که نفس انسانى، جان و دل فرد، اطمینان و آرامش و 
ها   و ترسها   دلهرهدهد، و  یابد، حوادث و وقایع روز، او را تکان نمى ایمان مى

شود، و از هیچ نیروئى   برد، از هیچ چیزى ناراحت و نگران نمى  از بین نمىاو را 
  :هراسد نمى

 همان کسان که ایمان دارند و دلهایشان به یاد کردن خدا آرام  28رعد 
  .گیرد گیرد، بدانید که دلها به یاد خدا آرام مى مى
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  ها ها و تأمین تضمین

ها و عوامل آن،  واست نظریه کلى وى درباره زندگى و انگیزهالبته اسالم، طبق خ
ها و مادیات و معنویات آن، انسان را فقط به  و همچنین تمایالت و نیازمندى

کند، بلکه او را براى تحقق بخشیدن به   عقیده روحى در درون، واگذار نمىعهده 
ا دنیاى کند، زیر اسباب و وسائل آن در عالم واقع و تحقق خارجى، کمک مى

خارج و تحقق و واقعیت در اسالم، جز ترجمه عملى عالم درون و وجدان، چیز 
  .دیگرى نیست

از اینجاست که اسالم تنها در حد و مرز ازدیاد تضمینها، با ایجاد توکل فرد بر 
هاى   تضمینایستد، بلکه براى کفالت زندگى علمى وى نیز  خدا، نمى

ردى در سایه آن جز آرامش و عدالت و کند که هر ف وضع مىبخشى را   اطمینان
  .کند ها، چیزى احساس نمى  رفع نیازمندى

تجاوز : دهد اسالم در قبال هرگونه تجاوزى به هر فردى، تأمین مى
و در واقع فرد را در برابر حوادث !... فردى به فرد دیگر، یا تجاوز حاکمى بر فرد

کند   احساس مى» مىماع اسالاجت«در » فرد«کند و از اینجاست که  مىبیمه 
برد که جان و مال  کند و در اجتماعى به سر مى که در محیط سالمى زندگى مى

احدى از شما ایمان نیاورده، مگر آنکه، آنچه را براى «: و عرض وى در امان است
  .»خواهد براى برادر خود هم بخواهد خود مى

وگند به خدا، س«... »خون و عرض و مال او: همه مسلمان بر مسلمان حرام است«
چه کسى ایمان نیاورده : ، گفتند)سه بار این سوگند را تکرار فرمود(ایمان نیاورده 
  .»اش از شر و زحمت او در امان نباشد  کسى که همسایه: ؟ فرمودیا رسول اهللا

گونه تفوق و برترى  حاکم هم جز در چهارچوب قانون، بر او هیچ«
 است و فرد و حاکم، هر البته قانونى که خدائى. اى ندارد و سلطه

 قانونى که از هوى و هوس حاکم یا .کنند دو از آن اطاعت و پیروى مى
گیرد، قانونى که فقط به خاطر مصلحت حاکم  طبقه و گروه بخصوصى الهام نمى

ه و مالک همه، براى یا طبقه خاصى بهوجود نیامده است، بلکه آن را خداى هم
ت از این قانون اطاعت از خدا است، نه همه وضع کرده است اطاعهمه و به نفع 
هاى آن براى همه است، براى  اى از بندگان خدا، و تضمینها و تأمین اطاعت بنده
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  .اینکه آن، براى همه وضع شده است

  .و این از امتیازات تأسیس حکومت، بر پایه دین و قانون دینى است

 و مادى، جز در اى از شر عبودیت و بندگى زمینى و آزادى کامل و همه جانبه
 هر گروهى که - بشر پذیر نیست، و تا روزى که گروهى از سایه این قانون امکان

کنند، مساوات مطلقه، عدالت   براى دیگران وضع قانون مى- خواهد باشد  مى
اجتماعى، مراعات مصلحت و سود همه، عملى نخواهد شد، بلکه طبقه حاکمه 

نونگذارند، برتر و باالتر از همه همیشه احساس خواهد کرد که آنان، چون قا
و عالوه، قانون هم همیشه به سود همان طبقه خاص وضع خواهد شد و !. هستند

  ...منافع همه تضمین و تأمین نخواهد گشت

ت و آن توان فرد را تابع و پایبند قانون ساخ اصوالً فقط در یک صورت مى
اس کند، و همه است که فرد، آزادى و سود و سربلندى خود را احسهنگامى 

خدائى که حاکمى جز ... ها از قانون خدا الهام و کمک بگیرند ها و برنامه  قانون
اى، یا شکست  او نیست و سلطانى جز او نتوان یافت و براى او در پیروزى طبقه

گونه سودى نتوان شمرد، بدون شک فقط در این صورت  طبقه دیگرى، هیچ
یابد و در اینجاست که   افته و آرامش مىاست که فرد به عدالت مطلقه اطمینان ی

ز تسلط و نفوذ قانونگذارى، پائین هیئت حاکمه، از مقام جالل و جبروت ناشى ا
بیند که او مالک و صاحب هیچ چیزى نیست و بایستى فقط مجرى  مىآید و  مى

. قوانین خدائى باشد که بر او، و بر دیگران، به طور مساوى و یکسان، آمده است
  .ان آزادى کامل و استقالل واقعى انسان استو این هم

***  

ى فرد بهوجود ها را برا ها و تأمین اسالم به وسیله قانون خود همه تضمین
کند و او در قبال آن فقط  زندگى و مال و عرض او را نگهدارى مى: آورد مى

اسالم در مقابل مسخره و استهزاء، تفتیش و . مرهون منت خداست
ى، و پیروى از گمان و ظن، از او حمایت تجسس، غیبت و بدگوئ

  .کند مى

 شما که ایمان دارید، گروهى، گروه دیگر را مسخره نکنند که  11حجرات 
شاید آن گروه از ایشان بهتر باشند و نه زنانى، زنان دیگر را، که شاید آن زنان 
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 بهتر از ایشان باشند، عیب یکدیگر مگوئید و همدیگر را به لقب خطاب مکنید که
  .عصیان کردن از پس ایمان، نشانه بدى است و هر که توبه نکند، آنها ستمگرانند

ها بپرهیزید که  اید، از بسیارى گمان   اى کسانى که ایمان آورده 12حجرات 
مکنید و غیبت ) احوال مردم(کنجکاوى و تجسس ها گناه است،  بعضى گمان

 برادر خود را همدیگر مگوئید مگر کسى از شما دوست دارد گوشت مردار
  .پذیر و رحیم است آن را مکروه دارید، از خدا بترسید و خداوند توبه. بخورد؟

کند،  اسالم آزادى خانه و لزوم رعایت احترام آن را نیز تضمین مى
تواند بدون اجازه  تواند اقدامى کند و نمى کسى بر ضد آن نمى

  .وارد آن شود

هاى خودتان، وارد  اى جز خانه انهبه خ. اید  شما که ایمان آورده 28ـ27نور 
شاید . نشوید، تا آشنائى دهید و بر ساکنان آن سالم کنید این براى شما بهتر است

پند گیرید، اگر کسى را در خانه نیافتید، بدان در نیائید تا شما را اجازه دهند، اگر 
 که تر است و خدا، به اعمالى  گفتند باز گردید، باز گردید که براى شما پاکیزه

  .کنید داناست مى

حتى جرم را هم نباید با محاصره خانه و تفتیش مردم در مسکن و 
  .هاى خود، اثبات کرد خانه

اى صداى  هنگام گشت شبانه خود از خانه» خطاب عمربن«روایت شده که 
، !از دیوار منزل باال رفت تا از جریان مطلع شود! و مردى را شنیدعربده زن 

اى : عمر فریاد زد! ید که پیاله شرابى نیز در جلو دارندزن ومردى را دناگهان 
، خیال کردى که خداوند تو را در حال گناه و معصیت هم حفظ !دشمن خدا

  :نماید؟ مرد در جواب گفت کند و مخفى مى مى

: فرماید  ، خدا مى!من براى خدا یک گناه کردم و تو سه گناه! یا امیرالمؤمنین
و تو از کار ما تجسس کردى، و خدا ) کنیدتجسس و تفتیش ن(» التجسسوا«

  :فرماید مى

و تو از دیوار باال رفته ) از درهاى خانه وارد شوید(» وأتوا البیوت من ابوابها«
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التدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتى «: فرماید و وارد منزل من شدى، و خدا مى
شوید، تا جز خانه خودتان، خانه دیگرى وارد م(» تستأنسوا وتسلموا على اهلها

  !.و تو این کار را انجام ندادى) آنکه آشنائى دهید و بر ساکنان آن سالم کنید

  .و او را به توبه واداشت... مر دید که حق با مرد گناهکار استع

هائى، اسالم کفالت همه آزادى و احترام و آرامش  ها و تأمین با چنین تضمین
خواهد    هر کسى که مى-ز کرد گیرد، و اگر کسى بر او تجاو فرد را به عهده مى

در انتظار » قصاص «- باشد، در هر مقامى هم که باشد ولو در رأس هیئت حاکمه 
  .اوست

 آن روزگارى که حکومت - اسالم نه در قانون و نه در رویدادهاى تاریخى خود 
 امیر و میان هیچ  در مسئله حیاتى قصاص و کیفر، میان خلیفه و-واقعى داشت 
  .گونه امتیازى قائل نشد  توده مسلمان، هیچفردى از افراد 

خواست تا اگر حقى بر گردن او دارند،   از مردم مىپیامبر خدا، ) ص(محمد
با یک ) ع(ابیطالب بن علىبا صراحت تمام بگویند و از او بخواهند، و 

روند و   نصرانى که لباس جنگى او را دزدیده بود براى محاکمه پیش قاضى مى
دهد، و على هم در  یابد، به نفع او رأى مى  ضد دزد نمىچون قاضى دلیلى بر 

 از خطاب و عمربن. کند  تبسمى کرده و بر قاضى اعتراضى نمىال آن فقط قب
پسر » االکرمین ابن«خواهد که   ابن مصرى فرد عادى مسلمان مى

  .حاکم مصر را بزند، تا راضى شود» عاص عمروبن«

ها نیست و ما به طور اشاره، از آن رویدادهائى که فرصت تفصیل آن... و همچنین
  )1(.کنیم گذریم و به این اجمال اکتفا مى مى

***  

اسالم، سپس روزى و مایحتاج ضرورى هر فرد را در عهده جماعت و مردم 
کار و اجرت و مزد منصفانه در زمان نیرومندى و قدرت، : کند  تضمین مى

ناتوانى و عدم قدرت و هاى اجتماعى در زمان تعطیل و دوران   ها و بیمه  ضمانت
در صورت مرض و در زمان پیرى و همچنین کفالت کودک شیرخوار و نوباوگان 

                                                           
  ).مؤلف(رجوع شود » عدالت اجتماعى در اسالم«در کتاب » رویدادهاى تاریخى«به فصل  -1
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  .را به عهده دارد تا بزرگ شوند و توان کار را به دست آورند

به تفصیل » صلح و آرامش اجتماع«ما در این باره، در ضمن صحبت از 
راى حفظ فرد، کافى مین اشاره به ضمانتهائى بسخن خواهیم گفت و در اینجا ه

ها، پس از تسکین و آرامش روحى فرد، با اعتقاد   ها و تأمین  این تضمیناست، و 
به مبادى مکتب اسالم، موجب تسکین قلب و اطمینان به خود، در زندگى واقعى 

شود، اسالم همه وسائل صلح را در درون و وجدان فرد بهوجود  و عملى مى
 همان شعارى است که ما در ابتداى این فصل آورد، و شعار آن در این زمینه، مى

در جهانى که وجدان افراد از آرامش و صلح «: آن را اعالم کردیم
  .»هرگز صلح جهانى برقرار نخواهد گشت نباشد مند بهره
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  صلح و آرامش در خانه

خانه، مأوى و مسکن انسان است و در سایه آن دوران کودکى و کوچکى به سر 
یاد » خانه«ى، خواهى نخواهى راه و روش آینده خود را از رسد، و هر کودک مى
کند،  اى که در آن تنفس مى مه زندگى وى در هواى هر خانهگیرد و برنا مى

اند حوادث و وقایعى، که در پرده سینماى  و چه بسیار بوده. گیرد مىشکل 
هاى  زندگى به نمایش گذاشته شده و در تاریخ نیز تأثیراتى کرده که انگیزه

  .وى سرچشمه گرفته استخانه ناپیداى آن از عوامل 

مند نشود، ارزش   خود از صلح و آرامش بهرهخانهبدون شک فردى که در 
د کرد و طعم آن را نخواهد چشید و هرگز فردى که واقعى صلح را درک نخواه

اعصابش ناراحتى، و در روحش تشویش، و در جانش نگرانى است، هوادار در 
  .صلح نخواهد بود

المللى،  و محیط اجتماع بین... اسالم، به موازات توجه به روح و درون فرد
 بپاشد و ریشه آن را در آنجا محکم سازد زیرا خانهکوشد که بذر صلح را در  مى

اى هستند که در بین آنان اتحاد و پیوند  همه اینها به مثابه زنجیر به هم پیوسته
  .ناگسستنى وجود دارد

  پیوند مقدس

خست رابطه خانوادگى و داخلى را به صورت روشن و درخشانى تصویر اسالم ن
تابد و بوى عطر  مهربانى، عاطفه، محبت و همکارى مى: کند که از آن اشعه مى
  :آید مى

هاى وى این است که برایتان از خودتان همسران آفریده،   از جمله آیه 21روم 
  .انى نهادها آرام گیرید و در میان شما دوستى و مهرب  تا بدان

  ... آنها پوشش شمایند و شما پوشش آنهائید 187بقره 

پس این پیوند مقدس پیوند دلها، عامل آرامش و سکون رابطه مهربانى و دوستى 
است که شما در الفاظ آن هم نرمى و مودت و عاطفه و مهربانى احساس 

اى این کنید و این مسئله، تعبیر کاملى از حقیقت ارتباطى است که اسالم بر مى
دارد، و این درست هنگامى است که همه  پیوند انسانى محکم و دوستانه الزم مى
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گیرد که چگونه امتداد زندگى با به دنیا  هاى این پیوند را نیز در نظر مى  هدف
آالیشى به آن  ها، شکل پاک و بى فرزندان بسته به آن است، و این هدفدن آم
ها و  کند و روش آن اعتراف مىدهد و اسالم به پاکى و صمیمى بودن  مى

کند و از اینجاست که خداوند  هاى آن را با همدیگر یکسان مى خواسته
  :فرماید مى

  ... زنان شما، کشت شمایند 223بقره 

  .و در واقع به چگونگى ازدیاد و اکثار، و تولید مثل توجه دارد

 و با تمام نیرو و  مراعات،اسالم، این خالء، یا این پناهگاه و مسکن را با تمام قوا
کند و طبق طبیعت و روش کلى اسالم، فقط به  ها احاطه مى  ضمانت

بلکه براى پشتیبانى آن، . کند  هاى روحى، و امور معنوى اکتفا نمى پرتوافکنى
  !خیزند هاى تشریعى هم بپا مى  هاى قانونى و ضمانت برنامه

 ضرورى است که این پیوند از روى رضا و رغبت و اجازه: اوالً
توان به همسرى انتخاب کرد و   ، زن را بدون اجازه و رضاى خود وى نمىباشد

:  همدیگر را ببینند تا این رضایت و رغبت- اگر بخواهند - بایستى که طرفین 
به «: دار بوده و از واقعیت و ادراک، برخاسته باشد حقیقى، ریشهجدى، پایدار، 
کنید، و این براى ادامه خواهید به همسرى انتخاب کنید، نگاه  زنى که مى

  )1(.»زناشوئى وسیله خوبى است

 بایستى این امر، بطور آشکار و علنى باشد و روى این حساب در گوشه و :ثانیاً
ایجاب و «نباید انجام پذیرد و بایستى ! کنار و به طور مخفیانه، مانند جرم و گناه

زبان جارى صریح و روشن هر دو طرف، در بین گروهى از شاهدان، بر » قبول
گونه پرده ابهام و تاریکى در برپا داشتن این پیوند درمیان نماند، تا   شود، تا هیچ

هم استفاده کرد تا همه مطلع » طبل«توان از   مىآنجا که براى اعالن عمومى،
  )2(.شوند

                                                           
  .حدیث نبوى است -1
م  در عروسى مانعى ندارد و مستحب ه- مانند دائره -استفاده از بعضى از این قبیل آالت  -2

  .هست
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و اگر در قصد انسان این باشد که این ! این عقد نکاح باید دائمى باشد: ثالثاً
، براى اینکه این پیوند براى ایجاد !شود ، عقد منعقد نمىازدواج موقتى است

راحتى و استقرار است و براى آن است که هر دو طرف بتوانند یک زندگى 
  )1(.سالمى داشته باشند و در سایه آن، بناى زندگى کنند

                                                           
سنى اختالف نظر عمیقى بین شیعه و » متعه«یا » نکاح موقت«ن مسئله، یعنى متأسفانه در ای -1

آن را » شیعه«دانند، در حالى که  وجود دارد و برادران سنى ما اصوالً آن را صحیح و جایز نمى
داند که براى نظم اجتماع و رفع احتیاجات جنسى زن و مرد به طور  یکى از اعمالى مى

  .مشروع، ضرورى است
تمام . رود از مسلمات فقه اسالمى به شمار مى) متعه (نکاح موقتاصوالً اصل تشریع 

حافظ » القرآن احکام«ابوبکر الجصاص در : مفسرین و بسیارى از مفسرین اهل سنت مانند
» هامش تفسیر الخازن«حافظ ابومحمد النبوى در تفسیر » الکبرى السنن«ابوبکر البیهقى در 

و غیر اینها، تصریح » القرآن احکام«قاضى ابوبکراالندلسى در » الکشاف«راهللا زمخشرى در جا
هرگاه از ... فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضۀ« از سوره نساء 24اند که آیه  کرده

درباره تشریع » ها را به عقد خود درآورید، مزدهاى واجب آنان را بپردازید طریق متعه زن
الحصین، جابربن عبداهللا،  وقت است، بسیارى از صحابه و تابعین مانند عمربننکاح م
سفیان، ابوسعیدالخدرى،  ابى بن عمر، معاویه بن مسعود، عبداهللا بن عبداهللا
عباس،  بن حرث مهاجر، عمربن عوام، خالدبن امیه، زبیربن خلف، معبدبن بن امیه بن سلمه
  .اند یع آن کرده، و غیر اینها تصریح به اصل تشر)ع(على

متعه را «: نویسد  مى226ص » النص واالجتهاد«الدین عاملى در کتاب نفیس  عالمه شرف
ها از زمان پیغمبر تا زمان عمر بر طبق آن عمل  پیغمبر مشروع ساختند و مسلمانخدا و 

کردند و عمر روزى به منبر  کردند و حتى در زمان خالفت عمر نیز مردم آن را عملى مى مى
الحج و  اهللا و انا انهى عنهما و اعاقب علیهما متعۀ متعتان کانتا على عهد رسول«:  و گفترفت
نمایم و  دو متعه در زمان رسول خدا مشروع بود و من از آنها جلوگیرى مى: النساء، یعنى متعۀ

متعه حج و «کسى که مرتکب آنها شود مجازات خواهم نمود و آن دو متعه عبارت است از 
ولى در بطالن این دستور همین قدر بس است که برخالف دستور قرآن و روایات » ءمتعه نسا

کس به نص قرآن، حق  مأثوره است و اجتهاد در مقابل نص قرآن و دستور پیغمبر است و هیچ
اهللا و رسوله امرأ  ما کان لمؤمن والمؤمنۀ اذا قضى«: ندارد از فرمان خدا و رسولش سرپیچى کند

 هیچ مرد مؤمن و زن باایمان حق ندارد وقتى که خدا و رسول او -ۀ ان یکون لهم الخیر
  .»دستورى صادر کردند، اظهار رأى نماید

 فصل 8این موضوع را در ما مسائل مربوط به «: نویسد الدین مى آن وقت مرحوم شریف
ایم و خوشبختانه این هشت فصل همه در کتاب  العرفان منتشر ساخته و در مجلۀنوشته 

 -1: آورى شده است و آن هشت فصل عبارت است از آن مرحوم جمع» فقهیهمسائل «
 -3 امت اسالمى به طور اتفاق معتقد به اصل تشریع آن هستند -2حقیقت این نکاح چیست؟ 

 نصوص روایات نیز داللت بر مشروعیت -4قرآن چه نحوه داللت بر مشروعیت آن دارد؟ 
 روایات صحیحى -6ن به نسخ و جواب آن قائلی قول به نسخ آن و دلیل -5نکاح موقت دارد 

 کسانى از صحابه و تابعین که بر -7آن را نسخ کرده است ) عمر(فقط خلیفه که داللت دارد 
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اى براى تشکیل خانواده و  براى آنکه اسالم محیط خانه را، محیط مساعد و آماده
ازد، مخارج زن را به عهده مرد گذاشته و این امر را بر او واجب تربیت کودک بس
امکان کوشش کافى، وقت الزم، فراغت خاطر داده شود، » مادر«کرده است، تا به 

این جوجه کوچک را بزرگ کند و بتواند نظم داخلى خانه » کودک«و او بتواند 
  .را آماده سازد و سر و صورتى به وضع آن بدهد

فشار کار بوده و مشکالت آن را به عهده دارد و مقید به حضور مادرى که تحت 
تواند  سر ساعت، در اداره و کارخانه باشد و نیروهایش پراکنده شود، هرگز نمى

یابد که حقوق تربیت کودک  که روح سالمى در خانه ایجاد کند و فرصتى نمى

                                                                                                                                        
 عقیده امامیه درباره نکاح موقت و -8اند  عمر خرده گرفته و عمل او را نکوهش کرده

  .شان راجع به آن دلیل
 روایاتى که در اصل تشریع نکاح موقت وارد شده، متأسفانه برادران اهل سنت تمام آیات و

اند و تنها به اجتهاد عمر در مقابل نص اکتفا کرده و درباره آن آراء متضاد و  نادیده گرفته
 قول خالصه 15الغدیر آن اقوال را در ) 6( عالمه امینى در جلد اند که متناقضى ابراز داشته

کنند  هائى که از طبقه نسوان مى ن جانبدارىاست، بعضى از نویسندگان افراطى ما ضمکرده 
اند که این قانون مخالف شخصیت زن است از این  متعه را مورد انتقاد قرار داده و پنداشته

اند  جهت اصل تشریع آن را قبول کرده، نهایت آنکه دوران آن را منحصر به صدر اسالم دانسته
اند و از   و زن و فرزند خود دور بودهها از وطن که مسلمانان براى انجام وظیفه جهاد، ماه

بردند و همین امر باعث گردید که اسالم ازدواج  شدیدى به سر مىلحاظ جنسى در ناراحتى 
ها و عوامل خبرى نیست پس دوران آن نیز  ولى اکنون از آن ناراحتى! نمایدموقت را تشریع 
  !سپرى شده است

که باعث تشریع اصل نکاح موقت شده، همان ولى اینها از این معنى غافلند که همان عواملى 
اى که تمدن جدید براى جوامع بشرى پدید آورده عده زیادى از  عوامل، به عالوه عوامل تازه

سازد که تنها از طریق ازدواج موقت اعمال غریزه جنسى  جوانان و مردان و زنان را مجبور مى
... و موانع خانوادگى، اجتماعى و تحصیلى فقر مالى،: زیرا چه بسا مردان و زنانى در اثر. ندنمای

هاى آن  قادر نیستند از راه ازدواج دائم، اعمال غریزه جنسى کرده خود را از زیر بار تازیانه
خالص کنند، در این صورت این عده بایستى همیشه از اعمال غریزه جنسى محروم باشند و یا 

ان مفاسد و ضررهاى اجتماعى و روانى بایستى از راه فحشاء و روابط نامشروع که داراى هزار
سهل و  داراى شرایط و مقررات از طریق ازدواج موقت که است اعمال غریزه کنند و یا بایستى

و براى هر فرد خردمند درستى صورت سوم و . مخصوصى است از این مهلکه نجات یابند
 الزم است رجوع براى توضیح بیشتر این مسئله. نادرستى صورت اول و دوم روشن خواهد بود

 و 225 - 191 الغدیر ص 6 و ج 324 - 289جلد چهارم تفسیرالمیزان ص : شود به
 125 و النص واالجتهاد ص 85 - 75ص ) جانشینان محکوم(الثالثه  بدعۀ االستغاثه فى ترجمه

 و 32البیان جزء سوم ص   و تفسیر مجمع162 - 159 و بالهاى اجتماعى قرن ما ص 126 -
  . و کتب فقهى استداللى69 - 55چاپ دوم ص مسائل فقهیه 
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 همانند هاى زنان کارگر و کارمند،  و عالوه خانه)1(خردسال را رعایت کند
دهد و در آن نسیم   ها، روح سلیم خود را از دست مى ها و کافه کاباره
آید مگر آنکه آن  د نمىبهوجو» خانه«نمىوزد، زیرا حقیقت ! بخش خانگى  روح

فرا » زن«نسیم خانه در محیط خانه نمىوزد، مگر آنکه بهار ایجاد کند، و » زن«را 
سرپرست » مادر«ود مگر آنکه ش و روح مهربانى و مودت خانه پیدا نمى! رسد

  .امور خانه گردد

زن یا همسر یا مادرى که وقت و کوشش و نیروى روحى و جسمى خود را در 
کند، در فضاى خانه، چیزى جز خستگى و مالل  بیرون از منزل صرف مى» کار«

  .آورد ارى در کارهاى داخلى، بهوجود نمىانگ  و سهل

 آوردن معاش شکست دردناکى براى بیرون رفتن زن براى کار و براى به دست
خانه است که البته در صورت ضرورت و ناچارى باید بدان تن در داد، ولى در 

هاى ضرورى براى آن نباشد و مردم بتوانند از آن پرهیز و  روزگارى که نیازمندى
این انجماد و لعنتى ... دورى کنند، و در عین حال از روى تقلید بدان تن در دهند

ها در دوران گمراهى و مادیگرى و سرنگونى  ها و وجدان ها و عقل است که دل
  ؟!شوند و سقوط، بدان دچار مى

  مسئولیت کارها؟

در راه استقرار کامل و برقرارى نظم خانگى و از بین بردن کشمکش و هرج و 
را به سرپرستى امور برگزیده است و این فقط براى » مرد«مرج داخلى، اسالم 

                                                           
راجع به کار کردن زنان در خارج از خانه و مشکالتى که در اروپا و آمریکا به بار آورده  -1

به مقاله ترجمه بانو . توان حق مطلب را ادا کرد است مطلب فراوان است و با یک پاورقى نمى
توانند به کارهاى اجتماعى  ستند مىآیا مادرانى که داراى اطفال ه«: منوچهرى تحت عنوان

  . رجوع شود22/9/37 مورخه 9787در اطالعات شماره » بپردازند
» اندیشه و هنر«همین مشکالت در کشورهاى غیر اروپائى نیز بهوجود آمده است، ماهنامه 

مسائلى را مطرح » ها مسائل مربوط به کار کردن زن« دوره چهارم تحت عنوان 1در شماره 
تعطیل شش هفته قبل از زایمان و شش هفته پس از آن ...«: نویسد ضمن مىساخته در 

کند  ضرورى است لیکن وجود این مقررات در مورد عادات ماهانه، کارفرمایان را تشویق مى
از  مقاله یکى 29/7/40اطالعات مورخه » ...که هر چه بیشتر از استخدام زنان خوددارى نمایند

کار کردن زنان در بیرون خانه مشکلى بزرگ براى «ا تحت عنوان نگار آلمانى ر زنان روزنامه
  .سازد درج کرده که نمونه دیگرى از مشکالت این امر را روشن مى» فرزند بهوجود آورده
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 نظمى است که اسالم شدیداً به آن عالقمند است، تا آنجا که ایجاد دیسیپلین و
  :کرد  پیامبر اکرم امر مى

روند باید  ه مسلمان، براى انجام کارى مىوقتى دو نفر از شما تود«
  )1(.»از آنان سرپرست و مسئول کار شناخته شودیکى 

ضرورى است و » کشتى«بدون شک توحید و وحدت رهبرى، براى سالمتى 
هم باید رهبرى صحیحى داشته باشد تا ساکنین خود را در دریاى » نهخا کشتى«

  .اجتماع، سالم نگهدارد و ترتیب و نظم آن را از هم پاشیدگى باز دارد

گفت که اسالم جانب مرد را نگه داشته و رهبرى خانه را توان  البته در اینجا نمى
عقل : داد و دید کهاو سپرده است، براى اینکه باید قدرى تأمل کرد و انصاف به 

دهد؟ به زنى که به حکم وظیفه اولى  و منطق سلیم به چه کسى اجازه رهبرى مى
خود در رعایت کودک و بسط روح مودت در محیط خانه، داراى عواطف و 

یا به مردى که اسالم او را مأمور پرداخت ! آالیش و رقیقى است احساسات بى
اخلى و مشکالت خانه را حل کند و مخارج خانه ساخته، تا زن بتواند مسائل د

  .نیرو و کوشش خود را در آن راه صرف نماید؟

داند و  اسالم، به طور کلى، رهبرى براى ایجاد نظم و ترتیب در عمل را، الزم مى
هاى  کند، زیرا که مرد، در خلقت و تجربه  مرد را براى این کار انتخاب مى

نگین، بهتر از شریک زندگى خود روزمره خود، براى انجام این وظیفه باریک و س
  .باشد مى

وقتى ما مسئله را به این سادگى و روشنى مطرح سازیم، حقیقت سروصداهاى 
اند، و   د عام و خاص کردهجا و غیرمعقولى را که گروهى در این زمان، زبانز  بى

» سر و صدا«و آزاد اندیشى موجب پیدایش این ! اند که آزاد فکرى مدعى شده
موضوع اساسى بحث و بررسى قرار داده است، کامالً روشن شده و آن را 

  .شود مى

و . اى بین زن و مرد، علیه همدیگر نیست و نباید باشد گونه مبارزه در واقع هیچ

                                                           
که متأسفانه در میان » نظمى است نظم در بى«غیرمعقول و ضداسالمى » تز«جوابى است به  -1

زمانى که این وضع درهم و برهم اصالح نشود و نظم عمالً شایع است و تا ! گروهى از مردم ما
  . در کار نباشد، امید نجات در بین نخواهد بودو حسابى
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هاى صلح و   اى از حلقه خواهد حلقه  این رژیمى است که اسالم به وسیله آن مى
امنیت خانه است، ت ضامن استقرار و آرامش در خانه را پدید آورد و در حقیق

هاى سقوط و انحطاط اجتماعى و در عصر آزادى، از  ولى متأسفانه در دوران
، !و پوسته ظاهرى! مسائل جدى و اساسى انسانى، براى اجتماع جز پرچم و شعار

  .ماند  چیزى باقى نمى

  !آمیزش و آرایش

ه در راه آرامش خانه و خانواده، و بسط و توسعه اطمینان و اعتماد و یقین ب
اسالم از آرایش و تجمل براى دیگران و از همدیگر در محیط خانه، 
ان پیامبر را به عفت و پاکدامنى و  و حتى زن)1(، منع کردهآمیزش آزاد با اجنبى

                                                           
  :شود روابط آزاد مفاسدى دارد که ذیالً به بعضى از آنها اشاره مى -1

افکند او چگونه قدرت و  اى خود را در آغوش مردى مى زنى که هر لحظه:  کورتاژ-الف 
شود در  روى این جهت دیده مى! دارى را تحمل نماید؟  حاملگى و بچهحوصله دارد، دوران

! گیرد  فقره کورتاژ قانونى صورت مى4000یک مملکت هشت میلیونى سوئد در سال، بیش از 
و در ایاالت متحده آمریکا در مدت یک سال بالغ بر یک میلیون فقره ) 29/12/39کیهان (

  ).24/2/40کیهان (کورتاژ صورت گرفته است 
هاى مقاربتى در بین اطفال به  در ایاالت متحده و بریتانیا بیمارى:  شیوع امراض مقاربتى-ب 

ششم جوانان مبتال به  طبق آمارى که در آمریکا منتشر شده یک. نحو عجیبى اشاعه یافته است
  سال دارند14 تا 10در میان اطفالى که بین . چهارم آنها مبتال به سوزاک هستند سفلیس و یک

 سال دارند این 19 تا 15 درصد است و بین اطفالى که 6/59نسبت ابتالء به این گونه امراض 
  .باشد  درصد مى3/78نسبت 

 درصد در مورد کودکان 3/14 با مقایسه با سال گذشته این نسبت 1959به این ترتیب در سال 
به طور . ست ساله ترقى کرده ا19 تا 15 درصد در خصوص کودکان 4/11 ساله و 14 تا 10

کیهان ( درصد اشاعه یافته است 8/32 درصد و سوزاک به نسبت 178/8کلى سفلیس به 
8/12/38.(  

باورها خیال کنند که با پیشرفت علم طب و بهداشت در  گرچه ممکن است بعضى خوش
کن شده است، لیکن براى رفع این  ها در آن سامان ریشه گونه مرض ممالک راقیه اکنون این

  :زم است به آمار زیر توجه شوداشتباه ال
طبق آمارهائى که در هفتاد و دو کشور به دست آمده است روز به روز بر تعداد مبتالیان به «

-60شود براى مثال در دانمارک بیمارى سفلیس در فاصله  هاى مقاربتى افزوده مى بیمارى
آمریکا ت متحده یش یافته است و در همان سال نیز در ایاال هشتاد و پنج درصد افزا1957

  ).7/9/40کیهان ( درصد افزایش یافته است 55بیمارى سفلیس 
اى که خود را با مراجعه به اطباء خصوصى معالجه  ولى این معنى را نباید فراموش کرد که عده

اند، تعدادشان در آمار نیامده است، وگرنه تعداد مبتالیان به امراض مقاربتى در آن سامان  کرده
  .قدار خواهد بودبیش از این م
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  :کند خود نشان ندادن و تحفظ امر مى

 اى پیامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو،  59احزاب 
  ...پوشانندروپوشهایشان را به خودشان ب

دیدگان خویش بازگیرند و فروج خویش :   به مردان مؤمن بگو31ـ30نور 
کنند آگاه  تر است که خدا از کارهائى که مى نگهدارند، این براى ایشان پاکیزه

دیدگان خویش بازگیرند و فروج خویش حفظ : و به زنان مؤمن بگو. ستا

                                                                                                                                        
هاى آمریکا بسترى  آمار بیماران روانى که در بیمارستان: هاى روانى و اعتیادات  بیمارى-ج 

هستند، بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر است و آمار معتادین به الکل در آن سامان بالغ 
  ). تحت فلسفه تعدد زوجات2معارف جعفرى سال ( میلیون نفر است 60بر 
از آن جائى که اشاره به تک تک آن حوادث کارى : ل و جنایت در راه روابط آزاد قت-د 
فائده است، چه کسانى که با مطبوعات سر و کار دارند از اینگونه حوادث دیده و  بى

اند و هم از حوصله ما اکنون بیرون است، از این جهت مطالعه بیشتر این بحث را به  خوانده
  .ذاریمگ عهده خود خوانندگان وامى

   عاقبت کار فرزندان روابط آزاد چه خواهد شد؟-هـ 
آورد مربوط به  شاید مهمترین بدبختى که روابط آزاد براى اجتماع بشریت به بار آورده و مى

  !آیند هائى باشد که از اینگونه روابط بهوجود مى زاده حالل
کورتاژ (آید  نها به عمل مىهائى که در دنیاى فعلى از تولد آ اینگونه فرزندان با همه جلوگیرى

در . دهد، روز به روز در حال افزایشند در عین حال طورى که آمار نشان مى) و خوردن دارو
در .  کودک غیرقانونى است4145 کودک 43515ریس طبق آمارى که در دست است میان پا

 7شود در حالى که جمعیت آن در حدود   کودک نامشروع متولد مى17000سوئد هر سال 
  !میلیون نفر است

شود یکى غیرقانونى  در انگلستان طبق آمار موجوده از هر بیست نفر فرزندى که متولد مى
تنها در سال گذشته بیش از دویست هزار » دکتر جرج الونشتین«است و در آمریکا طبق بیان 

 اى ردهطفل غیرقانونى به دنیا آمده که در حدود صد و ده هزار آنها مربوط به دختران شوهر نک
  . سال کمتر بوده است20است که سنشان از 

گناه به  آید و آن اینکه، نگهدارى و تعلیم و تربیت این کودکان بى در اینجا یک سئوال پیش مى
  عهده کیست؟ و عاقبت کارشان چه خواهد شد؟

دار این وظیفه سنگین خواهند بود  ها عهده ها و پرورشگاه شیرخوارگاه: البته خواهید گفت
  .تواند کار مادر را انجام دهد؟  آیا دایه مىولى

دهد و تجربه نیز ثابت کرده است فرزندانى که از مهر مادرى و  به طورى که آمار نشان مى
اند، اغلب  مند نگشته و در کانون گرم و با محبت خانواده تربیت نشده محبت پدرى بهره

  .آیند بار مى... جانى، قاتل، خائن، گانگستر، بداخالق
  : اینجا الزم است عین اعتراف رئیس شوراى زنان ایران را ذیالً بخوانیددر
شود اطفالى که   کنفرانس جهانى زنان به دست آمده، معلوم مى25از تجربیات و نتایجى که از «

  . »آیند بار مى... برند بداخالق، جانى، دزد از مهر و عواطف مادرى بهره نمى
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ت، و سرپوشهایشان را به کنند و زینت خویش نمایان نکنند، جز آنچه آشکار اس
ها کنند و زینت خویش نمایان نسازند مگر براى شوهرانشان یا پدرانشان،  گریبان

یا پدرشوهرانشان یا پسرانشان یا پسر شوهرانشان یا برادرانشان، یا 
اند، یا  برادرزادگانشان، یا خواهرزادگانشان، یا زنانشان، یا آنچه مالک آن شده

هاى زنان خبر ندارند  ستند، یا کودکانى که از نگفتنى نیتمنا که مستقل مردان بى
آنچه از زینتشان نهان شده معلوم شود، اى گروه مؤمنان همگى و پاى نکوبند که 

  .به سوى خدا بازگردید شاید رستگار شوید

از حقوق مرد و زن، هر دو این است که هر کدام از یکدیگر مطمئن باشند و 
دار  اسات و عواطف همسر خود را جریحهمرتکب کارهائى نشوند که احس

کند و اگرچه این انحراف و   سازد و فکر او را از راه راست منحرف مى مى
را » پیوند مقدس«ولى چون رابطه !. ودناراحتى منجر به سقوط و جرم هم نش

برد، بایستى از  سازد و اعتماد و اطمینان کامل را از بین مى سست و متزلزل مى
این انحراف در عواطف و احساسات، و سپس . دورى جستآن پرهیز کرد و 

سقوط و گناه، تا آخرین مرحله آن، همه روز و در هر ساعت در اجتماعات و 
هائى که زنان با اجنبى آمیزش و روابط دارند و خود را زینت کرده و  محیط

  .دهد  اد مىها را بر ب پیوندد و خانواده دهند، به وقوع مى آرایش نموده نشان مى

هاى شاخدارى که فراریان از میهن  آمیز و دروغ از ادعاهاى مسخره
اند و ظاهربینان و مقلدین میمون  و الابالیان اروپا و آمریکا گفته

: اند این است که هاى اسالمى، شایع کرده صفت آنان در سرزمین
  !.سازد آمیزش زن و مرد، ادراک و احساس انسان را پاک مى

و زن و مرد، آداب ! برد  هاى درونى را از بین مى  و عقدههاى فشار دیده و انگیزه
ث جلوگیرى از سقوط هائى که باع و تجربه! گیرند سخن و معاشرت را یاد مى

و عالوه بر اینها، اصوالً انتخاب روش زندگى ناشى از تجربه ! آموزند  مى! است
روى کامل، خود ضامن نگهدارى هر دو جنس است زیرا این انتخابى است که از 

  ...به دست آمده است! رضا و میل و پس از تجربه کامل

هاى  ها و سقوط واقعیت انحراف... ولى این ادعائى است که واقعیت و حقیقت
هاى همیشگى در عواطف و احساسات، و ویرانى  دائمى و روزافزون و بحران
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ن هاى غیرانسانى در ای   خیانتها در اثر طالق یا حتى بدون طالق، و شیوع خانه
  .کند آن را طرد و تکذیب مى! اجتماعات متمدن

تواند باشد که در زندگى مرد یا زن، با آمیزش   مانع از آن نمى» تجربه کامل«
در این صورت ...  پیدا شود که جاذبه بیشترى داشته باشد؟فرد ثالثى! آزاد

یا باید مرد و همچنین زن، به سوى این ... تواند باشد؟ تکلیف چیست؟ و چه مى
واجب، با و هوى و هوس بروند، یا اینکه براى خوددارى الزم و ! است قلبىخو

هاى   مبارزه کنند، و قهراً به تشویش و نگرانى و اضطراب و بحرانهواى نفس 
کدام از این دو  و بدون شک هیچ... هاى عصبى گرفتار شوند روحى و ناراحتى

مینان و توکل در روح امر، راهبر صلح و آرامش در قلب، نبوده و موجب ایجاد اط
ها نخواهد بود و بشریت را به سوى فحشاء و غرق  و امنیت و اعتماد در خانه

هاى   رانى شدن در حیوانیت و سقوط در هرج و مرج عالم حیوانات و شهوت
  .آزادانه آن، خواهد کشانید

و یاد گرفتن ! و تکمیل گفتار و سخن گفتن! اما درباره افسانه کسب تجربه کامل
هاى  دختران دبیرستان: باید از آنها پرسید که!.. آالیش ت پاک و بىمعاشر

تا حقیقت این افسانه هم آمریکائى چند درصد حامله و باردار هستند؟ 
 درصد رسیده 48روشن شود، فقط در یکى از شهرهاى آمریکا این رقم به 

  )1(.است

                                                           
  :گوید  آمار سخن مى-1

 سال 20 طفل نامشروع در آمریکا متولد شده و در عرض 201700 تعداد 1975در سال 
در همین سال مادرهائى که بدون تشریفات ازدواج آبستن شده . افزایش یافته است% 5گذشته 

بیالن .  سال بوده است18رسد که سن اکثر آنها کمتر از   هزار نفر مى44بودند تعدادشان به 
 درصد آن 65ه آمریکا بالغ بر یک میلیون فقره است که ساله ایاالت متحد کورتاژهاى یک

 درصد آن مربوط به دختران شوهر نکرده 50ربوط به مناسبات نامشروع و روابط آزاد و م
  ). کتاب بالهاى اجتماعى قرن ما136رجوع شود به ص (باشد  مى

آمار  میالدى 1961، در سال آمریکاتنها در کشور «: نویسد مى» اطالعات هفتگى«مجله 
 فریب خورده به ورطه هولناک فساد کشیده چهارصد هزار دختردهد که  رسمى نشان مى

  .اند دادهآمریکا  کودک نامشروع تحویل جامعه  000/400اند و  شده
با کمى .. البته سرنوشت کودکان با نداشتن مادر و خانواده، معلوم نیست چگونه خواهد بود

 میالدى که تعداد دختران فریب 1938سال قبل یعنى سال  23دقت به این آمار و مقایسه آن با 
آمریکا با ! شویم که انحطاط اخالقى و فساد در جامعه آزاد  نفر بوده متوجه مى000/30خورده 
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هاى   ادههاى خوشبخت را، از نسبت خانو اما چگونگى امر، در میان خانواده
کسب «و » روابط آزاد«شده از طالق در آمریکا، پس از رواج و شیوع   ویران

به ! این مسئله با ازدیاد روابط آزاد و تکامل تجربه. باید پرسید» تجربه کامل
آور را از آمار زیر کامالً درک  شود و این نسبت وحشت طور روزافزون بیشتر مى

  :کنید مى

  ـددرصـ            تاریــخ    

   درصد 6              میالدى1890سال   

   درصد10            میالدى1900سال   

   درصد10            میالدى1910سال   

   درصد14            میالدى1920سال   

   درصد14            میالدى1930سال   

   درصد20            میالدى1940سال   

   درصد30            میالدى1946سال   

   درصد40            میالدى1948سال   

  !.آیند   سر مىها هم از پشت بقیه هم در انتظار باشند، بقیه خانه

ها و  هاى نابود کننده و هوس هاى ویران شده در زیر تازیانه شهوت بقیه خانه
هاى جانگداز که به وسیله آن در اجتماع به هم  هاى گوناگون و بحران خواست

سازد و در نتیجه براى  ساسات را از سیر خود منحرف مىآمیخته، عواطف و اح
یعنى براى زن و مرد هر دو، رفیقان . کند  کسب مى! زن و مرد، مزایاى جدیدى

ها، در  و خانواده! گردد شود و یا شکار جدیدى نصیبشان مى  نوینى پیدا مى
ه هر دقیقه ممکن است براى زن یا شوهر، به واسطمانند که   چهارراه حوادثى مى

                                                                                                                                        
 امر بزرگترین مشکل را براى ترین سیر صعودى راه خود را پیموده است و همین سریع

نماى امروز هنوز   این حقیقت تلخ و افسانهو البته. متفکرین علوم اجتماعى به بار آورده است
  ..هنوز هم.. خورند هنوز هم دختران فریب مى.. هم ادامه دارد

این رقم، منحصر به آمریکا نیست و ارقام مشابه در کشورهاى دیگر، انحراف اخالقى نسل 
  .دارد جوان را اعالم مى

در : اند به صدا در آوردهرا در جوامع بشرى » تباهى اخالق«این ارقام زنگ خطر و ناقوس 
 نفر 000/215در انگلستان  نفر دختر، 000/390 در فرانسه نفر دختر، 000/375 آلمان

  .»..اند دختر فریب خورده
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  .شخص ثالث و فرد جدیدى، بهوجود بیاید

زن و شوهر، ! پذیر بود هائى به جائى رسیده که اگر امکان  مسئله در همچو جامعه
  عنوان دوستى هدیه  بند، به همدیگر به  همدیگر را همانند یک تحفه یا یک گردن

  )1(.کردند مى

 درباره ولى هنگام آن رسیده است که بشریت از این نظریات عجیب و غریبى که
آزادى روابط زن و مرد پیدا کرده و معتقد شده که این امر موجب تجربه بوده، و 

  .تجربه موجب اختیار راه است، دست بردارد

ها و  این نظریات، شاید در بدو نظر، منطقى به نظر برسد ولى تجربه
هاى واقعى که در خود آمریکا به مرحله نهائى خود رسیده است، کافى   آزمایش
زیرا آمیزش آزاد زن ه زرق و برق این منطق غیرواقعى را از آن سلب کند، است ک

آنان موجب پاکى نظرها نشده، بلکه باعث شیوع مرحله حیوانیت و مرد و روابط 
ها گشته است که بدون کوچکترین قید و شرطى حاضر به انجام  کامل انسان

  .هاى شهوانى بدنى است خواست

 عالوه بر اینکه منجر به انتخاب راه صحیح نشده، این تجربه کامل و آزادى مطلق
هاى خانوادگـى و عامل اصلى و  ها و ناراحتـى  العلل نارضایتـى بلکـه علت

ها و  ها و گرسنگى  ها و پیدایش طالق اساسـى از هم پاشیدگى خانواده
  )2(.شده استها   دبختىب

                                                           
آور و ضدبشرى هم چندى پیش در آمریکا  دانست که این افتضاح شرم اد نمىظاهراً است -1

زنان خود را به مدت » آیداهو«یالت در ا! »انسان«به وقوع پیوست و چند موجود دو پا، به نام 
نمایان  این امر، در آمریکا غوغائى به پا کرد و آقایان انسان!! هفته با همدیگر عوض کردند سه

  !.نشود» دار عفت عمومى جریحه«متمدن، به پاى میز محاکمه کشیده شدند تا بلکه 
  .شرح این ماجرا در جرائد تهران نیز چند سال پیش نوشته شد

 یعنى - فقره طالق 42471 فقره ازدواج 87452 در مقابل 1956یالت کالیفرنیا در سال در ا -2
  .  رخ داده است-در برابر هر دو ازدواج یک طالق 

 فقره طالق واقع 12517 فقره ازدواج تعداد 19867 در برابر 1975در سال » آالباما«در ایالت 
البته این آمار چند . ق وقوع یافته است مقابل هر سه ازدواج دو طالشده که به این ترتیب در

  :است و اینک آمارى از کشورهاى کمونیستى! سال پیش چند سرزمین مترقى
در . اداره آمار مجارستان اعالم کرد که آمار طالق در این کشور به حداکثر خود رسیده است

در این  هزار طالق 17 میالدى بیش از 1961گزارش اداره آمار گفته شده است که در سال 
نان ها به درخواست ز و تقریباً نیمى از این طالقمیلیونى انجام گرفته است 10کشور 

  .انجام گرفته است
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 و »فروید«، عمالً نظریه هاى مردم آمریکا در این موضوعات تجربه
هوادارانش را در لزوم آزادى معاشرت، طرد کرده و شکست خورده اعالم 

آمیزش و اختالط زن و : زند که  ها، با صداى بلند فریاد مى این تجربه. دارد مى
شود، و این تحریک یا باید به مرحله  مرد موجب تحریک و تهییج طرفین مى

ته بعداً از نو شروع شود  و الب- تا آتش آن موقتاً خاموش گردد ! نهائى خود برسد
 و آن وقت است که نوبت - و یا آنکه به مرحله نهائى پست مادى خود نرسد -

  .رسد  ها و فشارهاى عصبى و امراض گوناگون دیگر، فرا مى ناراحتى

ى روزمره آمریکا و ها فقط راستگوئى و واقعیت علمى است که در سایه تجربه
  .ن نظریات بهوجود بیاوردتواند تجدید نظر کاملى در ای اروپا مى

هاى شهوى و جسمى انسان به  دهد که خواست  ها کامالً نشان مى این تجربه
نخواهى  رود و خواهى  اى نیرومند است که تنها با آمیزش ساده از بین نمى اندازه

با بو کردن طعام، معده گرسنه شما ساکت نگشته و ... کشد  به جاهاى باریکى مى
گردد و شما گرسنگى آن را، مگر  ها و میل آن بیشتر مىشود، بلکه اشت سیر نمى

توانید از بین  اهاى خوب و پُر چربى هم نمىبراى مدت کوتاهى، حتى با غذ
هاى بعدى هم ناچارید غذاهائى از نوع غذاى نخستین، به او  گرسنگىببرید و در 

خواست و انگیزه جسمانى نیز همانند گرسنگى معده، دائمى است و !! بدهید
داوند توانا آن را براى ادامه زندگى بشر، الزم و ضرورى خواسته است و این خ

ها و خیاالت کامالً قد علم  هاى آمریکا و اروپا در برابر نظریه واقعیت تجربه
  !.کنند مى

بینى کرده و از اینجاست که به نرمش نشان ندادن زن  اسالم همه اینها را پیش
کند و به پوشش چشم دعوت   او منع مىکند و از آمیزش و اختالط مىاشاره 

  .کند نماید، و آرایش براى دیگران را تحریم مى مى

                                                                                                                                        
ها داشتن روابط خارج از زناشوئى و یا پیدایش شخص   مهمترین عامل طالق«

، سال 12مجله مکتب اسالم، شماره : از(» .سوم در زندگى زن و شوهر بوده است
  ). چاپ قم-چهارم 

توان آمارهاى مربوط را به طور کامل نقل کرد، در این باره به  أسفانه در یک پاورقى نمىمت
رتبه  آقاى مهدى هادوى که یکى از قضات عالىتألیف » طالق و تجدد«کتاب پُر ارزش 

» زن و انتخابات«باشد، و همچنین به کتاب  مى» قم«دادگسترى بوده و اکنون رئیس دادگسترى 
  .ز ما، رجوع شودتألیف دوستان عزی
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ها  ها و قلب ها سالم بمانند و جان ها و دل خواهد که وجدان  آرى اسالم مى
  .ها در امن و امان باشند ها و خانواده آرامش یابند و خانه

وهر نیست، آن را که ملک خالص زن یا ش! اسالم آرامش النه و جوجه
خواهد، زیرا آنان وظیفه دارند که از این جوجه کوچک نگهدارى کنند و  مى

  .باشند آن هستند و نگهبان زندگى تازه شروع شده وى مىظ دار و حاف امانت

  حدود و کیفرها

  :اسالم از شیوع و رواج فحشاء در اجتماع، شدیداً نفرت دارد

ان مؤمنان را دوست دارند  کسانى که شیوع و شهرت کار بد در می 19نور 
  ...عذابى دردناک دارند

  . زنا مشوید که کارى زشت و روشى بد است نزدیک 32اسراء 

بدون شک شیوع فحشاء اثر بارزى در سست کردن بنیادهاى اجتماعى دارد، ولى 
چیزى که در اینجا براى ما مهم است، تأثیر آن در آرامش و امنیت خانه و تمایل 

  .حفظ آن استشدید اسالم براى 

به نرمش نشان ندادن براى : کند اسالم نخست از وسائل پیشگیرى، شروع مى
نماید، و از آمیزش و رابطه  کند، آرایش براى بیگانه را تحریم مى اجنبى امر مى

ها جلوگیرى  قع بدینوسیله از گرفتارىو در وا. کند  آزاد زن و مرد نهى مى
ردیف    آن را با کفر و شرک همسپس از فحشاء نهى نموده ونماید، و  مى
شود تا مسئله زناشوئى زودتر  شمارد و شرائط سهلى براى زناشوئى قائل مى مى

اگر کسى با همه این شرایط سهل، نتوانست زناشوئى کند، او را به . عملى شود
  : کند تا آتش شهوت وى خاموش گردد  گرفتن دعوت مىروزه 

زدواج کند، زیرا راه حفظ چشم و تواند، ا  هر کس از شما مى! اى جوانان«
خواستهاى جسمى آن است، و هر کس نتوانست او روزه بگیرد که روزه قاطع 

سوارى را هم بیشتر به  و از طرفى اسالم مسئله ورزش و اسب» شهوت است
  !...آن! هاى قهرمانى  خاطر این خصلت دوست دارد، تا هدف

ت و راههاى تحریک و بدون شک، تربیت اسالمى معتدل و به هم پیوسته اس
عوامل گمراهى را با تحریم آرایش و نرمش در گفتار و الزام به عدم آمیزش، جز 

هاى   کشى با روزه و ورزش در صورت نیازمندى ضرورى به ضمیمه نفس
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صحیح، و اقدام به ازدواج، به مجرد به دست آمدن وسیله آن، به روى مردم 
ارى و نگهدارى نفس و هواى بندد و همه اینها عوامل مثبتى در خودد مى

  .جسمانى است

گویند  صفت ما در اینجا و فراریان از میهن در خارج از کشور مى مقلدین میمون
  !...شود  هاى روانى منجر مى این خوددارى و حفظ نفس ناچار به پیدایش عقده

بهتر !! علت پیدایش این نظریه آن است که آنان براى اجتماع و مدینه فاضله خود
جوانان خودسر رو آورده : نند بکشندتوا  ن صورت ناپاک تصویر دیگرى نمىاز ای

هاى  هاى باز و عریان، نگاه ها و بازوها و ران کرده، سینه  به دختران عصیان
هاى  هاى آلوده در لبها، که همه آنها را فیلم ها و شهوت انگیز در چشم هوس

ى رقاصان و ها و مجالت و آوازها بار روزنامه هاىشهوت محرک و عکس
کند و به پشتیبانى آن، عیاشى  ، تحریک مىدر رادیو و تلویزیون! خوانندگان
فروشان و  ى از طرفى و ناموسرانى آزاد و الابالیگرى و سقوط اخالق  و شهوت

  ...آیند دیگر به کمک مىدالالن محبت از طرف 

در اجتماعى که شکل و صورت آن چنین باشد خوددارى موجب 
هد شد، چون همه عوامل فتنه و تحریک از هر عقده درونى خوا

طرف آزادانه هجوم آورده است و بدون شک همچو اجتماع هرگز 
ها همیشه در آن رواج  ها و اضطراب آرامش نخواهد یافت و دلهره

  .هاى آن مقدور نخواهد بود داشته و صلح و آرامش در خانه

***  

س و ریشه، با این اجتماع نظر اسا نقطه از ولى اجتماع اسالمى، به طور کلى و
کند و  اجتماع اسالمى با اسراف و عیاشى مبارزه مى. فرق فاحشى دارد

نماید و با فقر و بیکارى و گرسنگى  آن را به شدت تحریم مى
ن براى دیگران، و با عوامل محرک جنگد و با آمیزش و آرایش ز مى

 در کند و پس از همه اینها خالء موجود مبارزه مىشهوت نامشروع 
زندگى را با افکار و آمال مربـوط به جهـاد و کوشش در راه خدا 
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و اصوالً با ایجاد کار و کوشش کند  و در راه نجات انسـانیت، پُـر مى
گذارد، در چنین اجتماعى دیگر  الزم، وقتى براى بیکارى و ولگردى باقى نمى

ن فرصتى شود و آنا براى زنان و مردان بیکار و عیاش میدان عمل پیدا نمى
و عیش و نوش نامشروع و ا در شهوت یابند که نیروهاى انسانى خود ر نمى
  .نشینى و مجالس رقص و فساد تلف سازند شب

هاى مىو شراب، خون را در  دهد که پیاله اسالم از نخستین مرحله، اجازه نمى
انگیز، نگاههاى آلوده،  هاى باز و لبهاى شهوت رگها به حرکت درآورد و سینه

ن  را به سوى خود بخوانند وسپس دستور دهد که خود را نگهدارند و مردا
  !.هاى خود را بکوبند شهوت

کند و از نخستین  اى بررسى مى جانبه  اسالم مسئله را همه.. هرگز چنین نیست
دهد،   گیرد و سپس به مردم تعلیماتى مى  گام، جلو عوامل فتنه و تحریک را مى

اگر پس از همه این عوامل طبیعى . ر کار باشدبدون آنکه فشار و زور و مشقتى د
پیشگیرى، باز هم کار زشتى به وقوع پیوست و فساد و فحشائى بهوجود آمد، در 
راه آرامش خانه و حفظ وحدت و یگانگى اجتماع بر مردان و زنان بدکار 

  :دارد کیفرهاى دردناکى را الزم مى

زنید و اگر به ا یکصد تازیانه ب زن زناکار و مرد زناکار هر یک از آنها ر 3ـ2نور 
روز دیگر ایمان دارید در کار دین خدا نسبت به آنها مهربانى نکنید و خدا و 

مرد زناکار، جز زن زناکار یا . گروهى از مؤمنان در کار مجازاتشان حضور یابند
مشرک نگیرد و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نگیرد و این کار براى 

  .ستمؤمنان حرام ا

صفت، در اینجا، و فراریان از میهن در  ولى شما، از مقلدین میمون
!. اى است رحمانه شنوید که این کیفر، کیفر سخت و بى مى! آنجا

ها و نابودى خانمانها و اضطراب دائمى و از بین  انهاما ویرانى خ
  !...رحمانه نیست؟ ها سخت و بى ناموسبردن 

رانان و عیاشان،  رحمانه است که شهوت  بىدر واقع این کیفر براى آن سنگین و
کنند، چون   ها را در بدن خود احساس مى  ها و سنگ  سنگینى و عذاب تازیانه

و به اسم انتقاد از ! خود، اهل این کارها هستند اینها به نام قوانین متمدنانه
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خواهند از خود دفاع کنند و به اعمال ننگین خود صحه   کیفرهاى اسالم، مى
  . که آنان در واقع خواستار زندگى اولیه حیوانى هستندر حالىبگذارند د

داند که جرم مسلم باشد   با وجود اینها، اسالم این کیفرها را در صورتى الزم مى
اى در کار نباشد و در صورتى سنگسار کردن را واجب  گونه شبهه و هیچ

باشند، داند که شخص مجرم همسر داشته باشد، اما کسانى که همسر نداشته  مى
  .کند تجاوز نمى» تازیانه«تر بوده و از  مجازات آنها خفیف

یعنى در صورتى » حدود و کیفرها را، با شبهات بردارید«: فرماید  مى) ص(پیامبر
اى در کار باشد حد را نباید اجرا کرد، براى اینکه بزه و جرمى که در آن   که شبهه

 سزاوار تخفیف و عطف اى باشد جرم و گناه واضح و آشکار نیست و آن شبهه
  .توجه است

 که در زنا چهار -در تنبیه و تعزیر کسى که آشکارا مرتکب جرم نشده باید شهود 
 آن را ببینند و همه آنان باید عادل باشند و همگى بدون اختالف -نفر باید باشند 

در کیفیت وقوع آن، باید تصریح کنند که آن عمل انجام شده است، وگرنه نه 
  )1(.اى ر خواهد بود و نه تازیانهر کاسنگسارى د

 است، و عالوه، وقتى که دانستیم که تفتیش خانه و باال رفتن از دیوار، ممنوع
شود که اثبات جرم و دیدن چهار شاهد عادل، به آن نحوى که اسالم  روشن مى

داند، جز در صورت تظاهر و تهتک آشکار در اماکن  براى اقامه حد الزم مى
ذیر نخواهد بود، و این عمل، یعنى ارتکاب گناه به صورت علنى پ عمومى امکان

دار ساختن عفت عمومى و شایع ساختن فحشاء در یک   و آشکار، جریحه
هاى  گونه کیفرى را، عقالء و صاحبان فطرت اجتماع است و با این وصف هیچ

  .رحمانه نخواهند شمرد  پاک، شدید و سنگین و بى

وا و شیوع افتراء، اسالم کسى را که زنان هاى نار براى جلوگیرى از تهمت
پاکدامن را متهم سازد، و نتواند چهار شاهد بیاورد با تازیانه خوردن و محروم 

  :دهد شدن از اطمینان و مورد اعتماد بودن و قبول شهادت، کیفر مى

  کسانى که به زنان عفیفه نسبت زنا دهند و آنگاه چهار گواه نیاورند،  5ـ4نور 
یانه به آنها بزنید و هیچوقت شهادتى از آنها نپذیرید که آنها فاسقانند، هشتاد تاز

                                                           
شوند و  بلکه شاهدان مغرض دروغگو که نتوانند تهمت کذائى را ثابت کنند، تنبیه مى -1

  .خورند تا دیگر به کسى تهمت نزنند تازیانه مى
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اند که خدا آمرزگار و   ز پس این، توبه آورده، و به صالح آمدهمگر کسانى که ا
  .استرحیم 

و این براى آن است که بازار تهمت و شایعه دروغ، گرم نشود و اضطراب و 
دد و به جاى اطمینان و اعتماد، شک و ها شایع نگر ناراحتى در میان مردم و خانه
  :ترس در اجتماع رونق نیابد

 خدا، آشکارا کردن گفتار بد را دوست ندارد مگر از آنکه ستم دیده  148نساء 
  .است و خدا شنوا و دانا است

اگر مرد، همسر خود را متهم سازد و شهودى هم نداشته باشد اسالم با در نظر 
امکان حضور شهود، مرد را از کیفر معاف ها و عدم  گرفتن موقعیت خانه

. دارد، ولى به شرط آنکه چهار بار شهادت از خدا بیاورد که او راستگو است مى
و زن !. و شهادت پنجم براى آن باشد که اگر دروغگو باشد، لعنت خدا بر او باد

کند، اگر چهار شهادت به خدا بیاورد که مرد دروغ   را نیز از کیفر حفظ مى
گر  و شهادت پنجم براى آن باشد که خشم و غضب خدا بر وى باشد اگوید مى

  :مرد راستگو باشد

 و کسانى که به همسران خویش نسبت زنا دهند و گواهانى جز  8ـ7نور 
و . خویشتن ندارند،یکیشان چهار بار به نام خدا شهادت دهد که راستگوست

و چهار بار .  بادشهادت پنجم براى اینکه اگر دروغگو باشد لعنت خدا بر او
شهادت زن به نام خدا که شوهرش دروغگو است، مجازات را از او ساقط 

  .کند، شهادت پنجم آنکه اگر شوهرش راستگو باشد غضب خدا بر او باد مى
  

  )1(طالق

                                                           
اسالم که اختیار طالق را در دست مردها سپرده، ستم : اى از بانوان عقیده دارند عده -1

همچنان که مردها داراى این حقند یا : نها معتقدندای. بزرگى نسبت به زنها روا داشته است
بایست زنها هم داراى این حق باشند و یا بایستى اختیار طالق از هر دو مسلوب و در دست 

  .دادگاه متمرکز گردد
» اختیار طالق با کیست؟« تحت عنوان 1340سال » وظیفه«ما در سلسله مقاالتى در روزنامه 

  :ایم طرفى تحت عناوین زیر مورد بررسى قرار داده ل بىنوشته و این مسأله را با کما
 چرا اختیار طالق در دست هر یک از زن و مرد به طور استقالل - 2.  طالق از نظر اسالم- 1

 چرا اختیار طالق با دادگاه - 4.  چرا وقوع طالق منوط به رضایت طرفین نباشد؟- 3. نباشد؟
  . دو ایراد و پاسخ آن- 5. نباشد؟
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ترین و   طالق مبغوضگیرد،  طالق؟ بالى آرامش زنى است که طالق مى
 این امر ناگوار، در ولى .ناگواراترین کارهاى حالل در نزد خدا است

تا در واقع هنگامى که ایجاد آرامش . شود  مىمباح صورت ضرورت و ناچارى 
از راههاى دیگر مسدود شد، آرامش و صلح حقیقى را در محیط خانه عملى 

گویان  هاى یاوه این اعتراف به یک حقیقتى است که در انکار آن افسانه. سازد
  .نیز نتوانند آن را از بین ببرند! اعرانهمؤثر و مفید نتواند بود، و خوابهاى ش

                                                                                                                                        
  .جا الزم است تنها به ایراد دوم اشاره کرده و به طور اجمال به پاسخ آن مبادرت نمائیمدر این

چه بسا مردانى وجود دارند که با زنهاى خود معامله بردگان را انجام «: گویند اینها مى
جهت بیچاره زن بایستى یک عمر  و چون اختیار طالق در دست مردها است از این: دهند مى

  .»گرفتارى بسوزد و به هیچوجه راه نجاتى برایش نباشددر فشار و رنج 
بهترین شما : خیرکم خیرکم نسائه«: گوید نظر از جهات اخالقى که مى اسالم صرف

از جهات قانونى نیز براى اینگونه موارد فکرهاى » ارترین شما است نسبت به زن خودنیکورفت
ى که اسالم براى استخالص زنان اى نموده است و ما براى روشن شدن مطلب راههائ عاقالنه

  :دهیم بینى کرده ذیالً توضیح مى در اینگونه موارد پیش
 چنانچه شوهر از دادن نفقه استنکاف کند، و یا از دادن نفقه عاجز باشد و یا از انجام دادن - 1

امور جنسى و حقوق واجبه زن، خوددارى نماید و همچنین اگر ادامه زندگى زن با مرد، 
برد، او شوهر را مجبور   شکایت پیش حاکم شرع مىاشد، در جمیع این صُور زن،غیرممکن ب

نماید، چنانچه اوامر او در  کند و امر به سازش و عدالت مى به انفاق و اعطاى حقوق واجبه مى
کند، چنانچه او بر امتناع اصرار  شوهر مؤثر نیافتاد، حاکم شرع، او را مجبور به طالق مى

حق دارد حکم به » عسر و حرج«برخى از فقهاء، حاکم شرع طبق قاعده ورزید، طبق عقیده 
  .انفصال و طالق کرده زن بیچاره را از چنگال چنین شوهر خالص سازد

اش را ندهد  ند چنانچه شوهر نفقهتواند شرط ک  زن با مرد هنگام ازدواج یا عقود دیگر مى- 2
داخالقى و ناسازگارى نماید، اختیار طالق یا مسافرت کند و یا زن دیگرى بگیرد و یا با او بو 

  .از راه وکالت و یا وکیل در توکیل در دست زن باشد
  .تواند مبلغى به شوهر بپردازد تا او به نحو طالق خلع یا مبارات زن را مطلقه کند  زن مى- 3
  آنکه زن در برابر شوهر نسبت به امور جنسى و غیره راه نشوز و سرپیچى را پیش گرفته،- 4

  .از اطاعت شوهر امتناع ورزد، تا سرانجام، شوهر ناگزیر او را طالق دهد
اینها که برشمردیم راههائى است که اسالم براى زن قرار داده تا در موارد لزوم بتواند قانوناً 

بنابراین پاسخ این ایراد نیز به خوبى روشن گردید، زیرا اگر شوهرى . خود را مستخلص سازد
عدى و اجحاف نماید و ادامه زندگى براى آنها به هیچوجه ممکن نباشد، نسبت به زن خود ت

تواند یا شخصاً ابتکار طالق را در دست گرفته خود را مطلقه سازد و  طبق بیان گذشته زن مى
سازد یا آنکه شکایت پیش حاکم شرع برده و او در مرحله نخست شوهر را مجبور به طالق 

  .زد در این صورت حاکم شرع شخصاً حکم به انفصال نمایدشوهر بر امتناع اصرار ورچنانچه 
و سلسله مقاالت » برهان قرآن«و » طالق و تجدد«: براى تفصیل این بحث الزم است به کتاب

  .  ، رجوع شود»وظیفه«ما در روزنامه 
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اى هست که با وجود آنها،  اقعیهاصوالً باید تصدیق کرد که یک سلسله حاالت و
گردد و نگهدارى جبرى زن و شوهر در این راه،   ادامه زندگى زناشوئى مشکل مى

  .گردد شود و به صلح و آرامش منتهى نمى  موجب خیر و نیکى نمى

ستین مرحله اختالف داخلى و خانوادگى، پیوند مقدس البته اسالم، در نخ
سازد و   تر مى کند بلکه آن را با تمام نیرو مستحکم  زناشوئى را پاره نمى

تر نماید و آن را جز در صورتى که  کوشد که هر چه بیشتر آن را قوى مى
  .گردد به حال خود وانمى گذاردمأیوس شود و اصالح آن امر محالى 

  :ویدگ  او به مردان مى

 با زنان به شایستگى زندگى کنید، اگر از آنها کراهت دارید چه بسا  19نساء 
  .باشد که چیزى را مکروه دارید و خدا در آن خوبى بسیار نهاده باشد

در واقع آنان را به صبر و شکیبائى جستن در صورت مکروه داشتن و نپسندیدن، 
چه «: گشاید که  آنان مىو این روزنه مجهول و مرموز را براى . کند  دعوت مى

شاید . »رید و خدا در آن خوبى بسیار نهاده باشدبسا باشد که چیزى را مکروه دا
پسندند خیرو برکتى است و خداوند   دانند که در همین زنانى که نمى  نمىآنان 

این خیر و برکت را براى آنان ذخیره کرده و به صالح آنان نیست که حتى در 
و بهتر از این . سزاوارشان نیست، آنان را ترک کنندصورتى که نگهدارى آنان 

براى جلب توجه و بیدارى وجدان مرد و از بین بردن ناراحتى و خاموش ساختن 
  .توان یافت  شعله مکروه داشتن، راهى نمى

 گوش نکردن به حرف -ت و انزجار و نشوز اگر مسئله حب و بغض به نفر
 نخستین عالج و راهى نیست که  منجر شود، طالق-عدم اطاعت از وى شوهر و 

کند بلکه باید دیگران بر آشتى و سازش آنان اقدام کنند و  اسالم به آن هدایت مى
  :نیکوکاران در این کار پیشقدم شوند

  اگر میان آنان اختالفى دیدید داورى از کسان مرد و داورى از کسان 35نساء 
فاق آرد که خدا دانا و آگاه زن برانگیزید، اگر خواهان صلح باشند خدا میانشان و

  .تاس

میلى یا سرگردانى شوهر خویش بیم دارد رواست    و اگر زنى از بى 128نساء 
  .که میان خویش سازشى کنند و صلح و سازش کردن نیکو است
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شود و اینجاست   اگر این وساطت فایده نبخشید مسئله در این صورت جدى مى
یابد و زن و شوهر  د و استقرار نمىشو  که دیگر زندگى زناشوئى رو به راه نمى

جا،   را در این حالت نگهداشتن، شکست روشنى است که فشار بیشتر و بى
 که به واقعیت تسلیم شوند و زندگى را کند و بهتر است شکست آن را بیشتر مى

بدترین و «: دارد بکشند که اسالم آن را شدیداً مکروه و ناپسند مىبه راهى 
شاید این . »ل، پیش خداوند طالق استترین کارهاى حال مبغوض

جدائى اصوالً میل و رغبت جدیدى را در روح زن و شوهر براى زندگى نوین 
بیدار سازد و بسیار شده که ما قدر و منزلت یک چیزى را پس از گم کردن آن 

م بینیم، البته فرصت ه  هاى آن را پس از محروم شدن از آن مى  دانیم و نیکى مى
  .ستااز دست نرفته 

 طالق دو بار است، آنگاه یا به شایستگى نگهداشتن یا به نیکى رها  229بقره 
  .کردن

به مدت تقریباً » عده«البته در صورت دخول به همسر، پس از طالق اول، دوران 
 اگر باردار -  و یا تا مدت وضع حمل و زایمان -)1( اگر باردار نباشد- سه ماه 

الزم است که در این دوران نفقه و مخارج  همچنان باقى است و بر مرد - باشد 
وى را بدون امساک و خوددارى بپردازد، و در خالل این مدت، اگر خواست 

اشوئى خود را از نو شروع کنند تواند بدون عقد جدیدى برگردد و زندگى زن مى
  .گویند مى» طالق رجعى«اصطالح فقه و این را در 

شود ولى باز هم فرصت از  مى» ئنطالق با«برنگردد، » عده«اگر در طول مدت 
توانند از نو با عقد جدیدى به همدیگر برسند و زندگى را  دست نرفته و آنان مى

  .از نو شروع کنند

کند که حقیقیت  همسر روشن مىالبته این نخستین آزمایش است و بر هر دو 
عواطف و احساسات درونى آنان تا چه حد بوده و علل و اسبابى که باعث 

  آنان شده چیست؟جدائى 

                                                           
در صورت تفاوت مدت حمل و سه ماه و ده روز، مدت بیشتر را بایستى زمان عده قرار  -1
  .داد
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***  

اگر باز هم این علل و عوامل بهوجود آمد یا اسباب دیگرى پیدا شد که مرد از 
رو آورد، در این صورت جز مرحله واحدى، دیگر فرصت باقى » طالق«نو، به 

و اگر دیدند که زندگى جدید ! نیست و همین طالق دومى تهدیدى است
ه و به همدیگر عالقه دارند، این آمیزى داشت پذیر است و احساسات محبت امکان

  .کنند  زندگى را از نو شروع مى

دار بوده و کوشش   رخ داد عامل پیدایش آن عمیق و ریشهطالق سوماما اگر 
براى اصالح غیر مفید است و صالح هر دو در آن است که راه خود را از 

وع جا طالق به وق همدیگر جدا کنند و اگر از روى هوى و هوس و عجله بى
  :باید نتیجه عمل خود را ببیندپیوسته باز مرد 

 اگر باز زن را طالق داد، دیگر بر او حالل نیست تا با شوهرى غیر او  230بقره 
  .نکاح کند

هاى اصطالحى که اسالم آن را به رسمیت »محلل«البته نه به صورت 
شناسد، بلکه، بایستى واقعاً ازدواج جدیدى رخ دهد و در آن قصد دوام  نمى

ى از شوهر اشد و عقد موقت به هیچوجه کافى نیست و اگر بنا به پیش آمدب
تواند از نو با او  خود طالق گرفت یا او درگذشت، شوهر نخستین مىجدید 

  .ازدواج کند و از نو هر دو با هم در کاروان زندگى پیش روند

براى اى  البته در این میدان نباید فراموش کنیم که اسالم، در هر گام و مرحله
به نیکوکارى و اعطاء نفقه و مخارج، » عده«ایجاد انس و الفت، در دوران 

شاید بدینوسیله مهر و محبت زن از نو، به وى بازگردد و . هائى دارد توصیه
  :دار شده او التیام پذیرد و باز زندگى آرامى شروع شود  احساسات جریحه

رسیدند، به شایستگى  و چون زنان را طالق دادید و به مدت خویش  231بقره 
نگاهشان دارید یا به شایستگى رها کنید، براى ضرر زدن نگاهشان مدارید که ستم 

  .کنید، هر که چنین کند به خویش ستم کرده است

دهید در وقتى که عده    اى پیامبر وقتى زنان را طالق مى 3ـ1سوره طالق 
روردگارتان بترسید و شمارید و از خدا، پآغاز تواند شد طالقشان دهید و عده را ب
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هایشان بیرون نکنید و ایشان نیز بیرون نشوند، مگر آنکه بدکارى  از خانهآنها را 
نمایان کنند، این حدود خداست و هر که از حدود خدا تجاوز کند به خویش 

و چون به . دانى شاید خدا پس از این، چیزى پدید آرد ستم کرده است، تو نمى
گى نگاهشان دارید یا به شایستگى از آنها جدا مدت خویش رسیدند به شایست

شوید و دو تن صاحب عدالت را از خودتان گواه گیرید و شهادت را براى خدا 
هر که به خدا و روز جزا ایمان دارد، از این پند گیرد و هر که از خدا . بپا دارید

  .بترسد، براى وى راه برون رفتنى نهد

***  

تواند در موقع عقد شرط کند که   مىکه زنالبته نباید فراموش کنیم 
و در این صورت حقوق آن در صورت لزوم همانند ! طالق در دست او باشد

  )1(.حقوق مرد خواهد بود

که ! شود  بالئى که فقط در جائى نازل مى... این است چگونگى طالق در اسالم
ى هائ راه فرارى باقى نمانده باشد، و آشتى و سازش مؤثر واقع نشود، و فرصت

هاى متعدد پیش آمده بود، مفید نباشد و راه عالج اشتباهات   که در طى طالق
  .آنان را در رفتار و کردار و اخالق و ادراک روشن نسازد

هائى که در انتقاد این سیستم و نظام، از حلقوم گروهى  بنابراین، شعارها و نعره
رض خطر گویند که زن همیشه در مع آنها مى.. شود، براى چیست؟  خارج مى

آیا واقعاً از نظر حقیقت اسالم مسئله ! خارج شدن دو کلمه از زبان مرد است
چنین است؟ یا اینکه به علت دورى قلبها از حقیقت اسالم و خالى بودن اجتماع 
از سیستم اجتماعى اسالم و خارج شدن حکومت از دست اسالم، وضع چنین 

  شده است؟

  .»ستترین حاللها پیش خداوند طالق ا مبغوض«

ولى اگر دلها . کند طالق امر ناگوارى است که فقط ضرورت، آن را ایجاب مى
                                                           

گوید این شرط صحیح است در صورتى که در   تعجب است که استاد سید قطب مىجاى -1
البته چنانکه در پاورقى قبلى . اهللا لغو و بالاثر خواهد بود هر عقدى هرگونه شرط مخالف کتاب

تواند همچو حقى را به دست آورد و از  مربوط به طالق گفتیم زن فقط از طریق وکالت مى
در مرد، زن حق فسخ عقد را، مستقالً » عیوب خمسه«ى از نظر فقه در صورت وجود یک

  .براى مزید توضیح به کتب فقهى باب نکاح مراجعه شود. دارد
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گشت و الابالیگرى !  ها آزاد و ارزان  فاسد شد و اخالق از بین رفت و رابطه
، نه سیستم و رژیم فقط اجتماع فاسد مسؤل آن است: شایع گردید

  .شود  بینى که اساس آن اجرا نمى  مصلحتراندیش و دو

ات اجتماعى، فقط گفتن حالل و حرام نیست، بلکه واگذارى کارها و راه اصالح
تواند  اداره امور آموزش و پرورش به اسالم است و در این صورت اسالم مى

قوانین اسالمى براى جهانى وضع شده که . اجتماع را طبق تعالیم خود اداره کند
استوار باشد و در آن، اسالم حکومت کند و براى نظامى است که بر پایه اسالم 

م حکومت براى اجتماعى است که اسالم آن را تربیت نموده باشد بگذارید اسال
سازد و   ها را بیدار مى کند تا ببینید چگونه مردم را تربیت نموده و وجدان

ها را کوتاه کرده و اراده اسالم را عملى و  هاى خائنین و الابالى چگونه دست
  .نماید محقق مى

بنیادى مثل اجتماع   سئله طالق را در اجتماع مریض و سستما فرض کنیم که م
آن چیست که زن براى : ولى باید پرسید. گویند مقید سازیم ما آنطور که مى

آن را از دل خود بیرون » مرد«خواهد  خواهد؟ آیا مى عزت و احترام خود مى
اى در دست  خواهد که طالق وى بازیچه  آن را حفظ کند؟ مى» قانون«کند و 

ن و آن شود و تازه آزاد هم نشود و با بازى با آن، مشکالتى در خانه ایجاد ای
دانم این چه عزت و احترامى است که این زنان بیکار و بازیگر،   شود؟ من نمى
در صورتى که خداوند براى آنان عزت و احترام خواست و ! خواهند براى زن مى

به کاالئى  امروز زنان به مثاآنان آن را با اعمال خود طرد کردند و در سایه آن،
  !.اند و بازار ریختهارزان، در کوچه 

شود  زناشوئى رابطه مقدسى است که بدون رضایت و رغبت طرفین استوار نمى
و سیستم طالق در اسالم تنها ضامن بقاى اصول . یابد و بدون آن، ادامه هم نمى

هم خورد معنى ها به  ها و آشتى انسانى آن است و اگر پس از همه این کوشش
این، آن است که دیگر این پیوند قابل دوام نیست و صالح هر دو همسر در این 
صورت در آن است که از همدیگر جدا شوند و به زندگى جدید دیگرى رو 

  :دندآور

نیاز کند که    و اگر جدا شوند، خدا همه را از گشایش خویش بى 130نساء 
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  .بخش و داناست خدا وسعت
  

  تعدد زوجات

مسئله دیگرى است که همانند مسئله طالق بالى آرامش .. ضوع تعدد زوجاتمو
اى به عهده دارد، تعدد زوجات از نظر اسالم  است ولى در موقع ضرورت وظیفه

اى است به مثابه پیشگیرى اجتماعى که به وسیله آن خطرهاى   یک مسئلهصرفاً
شاید به جا . ان استشود که باالتر از خواستهاى زنان یا مرد گوناگونى رفع مى

کردیم،   بحث مى» صلح و آرامش اجتماع«باره در فصل آینده  بود که در این
چون این مسئله با آن بحث بیشتر مناسبت دارد ولى شاید خیلى هم از مسئله 

که مورد بحث ما است، دور نباشد و اصوالً از نظر » صلح و آرامش خانه«
 و خانه و اجتماع و انسانیت، همه درباره هستى و زندگى فردر اسالم طرز فک

  .اجزاء به هم آمیخته و همکار و همگام همدیگر هستند

شود  غوغاهاى عریض و طویلى درباره داستان تعدد زوجات در اسالم منتشر مى
در حیات اجتماعى است؟ !! ولى باید دید که آیا واقعاً این امر یک آفت خطرناک

 از روزها خطرى از خطرها تواند که این مسئله روزى آیا مىبلکه 
ع مخالف و مناقض آیا ما نیازمند قانونى خواهیم شد که با این موضوباشد؟ 

فرصتى را که اسالم بهوجود آورده مقید خواهد ساخت؟ من با دقت باشد؟ یا این 
ى اجتماعى جز موضوع تعدد زوجات شاید   بینم که هر مشکله  نگرم و مى مى

 اضافه قانون گردد، ولى مسئله تعدد زوجات که روزى نیازمند تعدیل و تقیید و
شود، جز در صورت نیازمندى اجتماع و در صورتى که  خود به خود حل مى

  .پیوندد اوضاع و خواستهاى اجتماعى اجازه ندهد به وقوع نمى

ید در آن، بیشتر آمار و ارقام را به قضاوت بطلبیم، اى است که با اصوالً این مسئله
دانم که چگونه این مسئله  ها را دخالت ندهیم من نمى  و قانونها در آن نظریهو 

  .ها افتاده و چرا مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است سر زبان

هر ملتى مرکب از زنان و مردان است و هنگامى که تعداد مردان توانا و آماده به 
عمالً ازدواج و زنان صالح به زناشوئى در میان آن، به موازات همدیگر رسیدند 

پذیر نخواهد بود که مرد واحدى بیشتر از زن واحدى را به همسرى  امکان
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  .براى اینکه اینجا، جاى حکومت آمار و ارقام است... برگزیند

معنى دست یافتن مردى به بیش از یک زن در اجتماعى، آن است که در آن 
و . وده استمحیط تعداد زن بیشتر بوده و تعداد مردان در برابر آن به حد کافى نب

البته فرقى ندارد که فقدان شوهر براى زنان حقیقى باشد و حقیقتاً در مقابل زنان 
تعداد مردان کم باشد، یا اینکه عمالً چنین شده باشد، یعنى مثالً تعداد زنان پا به 

ز مردانى باشد که از هر جهت سن ازدواج گذاشته بیشتر از مردان باشد یا بیشتر ا
  .متمایل به ازدواج هستندآماده و توانا و 

پس اگر تعداد حقیقى یا حکمى زنان صالح به زناشوئى زیاد نبود، چنانکه گفتیم 
 بیش از یک زن، -  حتى اگر مایل هم باشد و بخواهد -قهراً هیچ مردى 

ترتیب مسئله خود به خود و از طریق حکومت آمار و  تواند پیدا کند و بدین نمى
  .شود ارقام، حل مى

 توازن و تعادل در میان اجتماع به هم خورده باشد، قهراً تعداد مردان صالح اما اگر
 خواه کمى و قلت از نظر عدد باشد، )1(شود به زناشوئى از تعداد زنان کمتر مى

                                                           
درست است که در صورت عدم توازن تعداد مردان با زنان راه : ممکن است کسى بگوید -1

  عاقالنه همان تعدد زوجات است، اما از کجا که آمار مردان از زنان کمتر باشد؟
اى یا  عنوان مقدمه دانسته شود که اسالم دین منطقه قبل از همه چیز الزم است این معنى به

نژادى یا قومى و یا مخصوص به یک زمان نیست، بلکه عبارت از یک سلسله قوانین و 
از . مقرراتى است که براى جمیع افراد بشر و در جمیع ازمنه و امکنه جعل و تشریع شده است

هنگام قانونگذارى تمام حاالت و شئون هر اجتماعى را در نظر گرفته این جهت بایستى 
 - چه به حسب زمان و مکان و چه به حسب حاالت -مواردى که به طور استثناء و اتفاق 

  .ممکن است پیش بیاید مورد توجه قرار داده باشد
  : بگذرانیدب زیر را دقیقاً از زیر نظرحال که این مقدمه روشن گردیده است الزم است مطال

در عین حال به طورى که آمار و تحقیقات   با آنکه زن معروف به جنسى لطیف است- 1
تر از مرد بوده و کمتر طعمه حوادث و  دهد از لحاظ زندگى عمرش طوالنى علمى نشان مى

ولى مرد در کوران زندگى مثل آنکه مقاومتش در برابر امراض و نامالیمات . شود مرگ مى
  .گردد شتر از زنها طعمه دژخیم مرگ و نابودى مىکمتر است و بی

تعداد  نفر و 54590000 ساله 18 تعداد مردان 1957در اتازونى آمریکا طبق سرشمارى سال «
و در فرانسه نیز طبق آمار رسمى تعداد زنان . باشد  نفر مى57257000 ساله به باال 18زنان 

  ).35طالق و تجدد، ص (»  نفر بیش از مردان است1800000
در فرانسه به طورى که : نویسد  در این باره این طور مى11/9/35روزنامه اطالعات شماره 

آید ولى در عین   پسر به دنیا مى105 دختر نوزاد 100دهد در مقابل هر  احصائیه نشان مى
 40انسه در حدود  نفر از مردها بیشترند با آنکه تمام جمعیت فر1765000حال زنها در حدود 

  . نفر بیشتر نیستندمیلیون
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سبب این موضوع این است که پسرها مقاومتشان در مقابل امراض کمتر از دخترها است از این 

 همین طور رو به 65 تا 25روند و الباقى از سن   سالگى از بین مى19آنها تا سن %  1جهت 
  .ماند مى مرد بیشتر باقى ن750000 زن 1500000گذارند که در این وقت در مقابل  نقصان مى

در چهل سالگى در :... نویسد تر مى  همین مطلب را مفصل1/9/39روزنامه اطالعات شماره 
  . مرد وجود دارد50 زن 100 سالگى در برابر 80د و در سن  مر80 زن 100برابر 

اى  شناسى و تشریح مقایسه استاد حیوان» پتر مداوار«پرفسور : نویسد  مى3/12/37کیهان 
  .مند است که نسل مرد، در جهان نسبت به زنان رو به نقصان است هدانشگاه لندن عقید

توان گفت همواره جنس مردها  با در نظر داشتن مطالب و آمارى که در باال گذشت آیا مى
برابر با زنها بوده و تجویز تعدد زوجات مخالف با سنت خلقت است؟ مسلم پاسخ منفى 

  .خواهد بود
وران حوادث، یکى دیگر از عوامل بر هم زننده توازن و تعادل ها، ک ها، نزاع ها، قتل جنگ - 2

  .بین زن و مرد است
 میلیون نفر که اغلب 45مثالً بعد از آنکه جنگ جهانى اول و دوم پایان پذیرفت و در حدود 

در این . پناه شدند هائى بى آور بودند کشته شدند زنها و خانواده آنها سربازان جوان و رزم
وس گردیده که جنس مرد در ممالک اروپائى و آمریکائى رو به نقصان گذارده وقت کامالً محس

  .و تعادل بین آنها بر هم خورده است
شوهرى قصد انتحار  پنج میلیون دختر در آلمان از غصه بى«: ها نوشتند یک روز روزنامه

در حال حاضر در «: نوشتند» قحطى مرد در آمریکا«: دارند، روز دیگر تحت عنوان
رسد   که چون دستشان به مرد نمى میلیون دختر شوهر نکرده وجود دارد20یکا آمر

  ).14، سال 71خواندنیها، شماره (» شوند هاى ناپسند مى گرفتار اعتیادات و آلودگى
 هم این عدم توازن در آلمان غربى از بین نرفته و همان طورى که در متن تذکر داده شده هنوز

  .است
ت تولید نسل در مردها تقریباً دائمى است و حال آنکه اغلب زنها  غریزه جنسى و خاصی- 3

بنابراین آن مدتى که زن از . دهند در حدود پنجاه سالگى قابلیت بچه آوردن را از دست مى
حیز انتفاع و پرورش طفل افتاده و نیروى جنسى مرد همچنان بیدار و باقى است، چنانچه 

آید که در آن مدت اضافى که تقریباً در حدود  م مىگرفتن زن دیگر برایش جایز نباشد، الز
  .بردارى از این خاصیت طبیعى محروم باشد رد از بهرهچهل سال است، م

 به عالوه ممکن است موارد استثنائى دیگرى پیش آید که حکم به عدم جواز تعدد زوجات - 4
از لحاظ قواى جنسى مثالً اگر مردى . در آن موارد، نه به صالح مرد و نه به صالح زن باشد

حاد و قوى باشد و نتواند با یک زن که معموالً هفت هشت روز را در هر ماه، در عادت و 
برد، بسازد و یا اگر زنى عقیم و یا طورى مریض شود که به کلى از حیز  حیض به سر مى

ک از راههاى ن گونه موارد چه باید کرد؟ آیا انتخاب کدام یانتفاع و بچه زائیدن بیافتد، آیا در ای
  :تر است زیر بهتر و شایستهگانه  سه

  . شوهر، زن عقیم و یا مریض خود را طالق بدهد و زن دیگرى بگیرد-الف 
دارد از راه روابط آزاد خود را   مرد، در عین آنکه زن عقیم و یا مریض خود را نگه مى-ب 

  .کامیاب سازد
ز لحاظ حقوق و مزایاى زندگى،  شوهر با داشتن زن اولى خویش زن دیگرى بگیرد و ا-ج 

  .بین آنها عدالت را رعایت نماید



١٠٧ اسالم و صلح جهانی

زرگ که مردان در آن بیشتر در معرض خطر چنانکه پس از جنگها و حوادث ب
ائى بر زناشوئى به علل نظر عدم توان  شود، یا اینکه از نقطه هستند چنین مى

در این صورت است که ...  بهوجود آمده باشد- اقتصادى، خانوادگى یا اجتماعى 
  .براى مرد، امکان دارد که بیشتر از یک زن را به عقد خود درآورد

» آلمان«ترین مثالهاى آن،  نزدیکترین و روشن.. اکنون این وضع را بررسى کنیم
، سه 45 و 30 مابین  ازدواج گذاشته در سنیناست که در مقابل هر مرد پا به سن

  )1(.دختر به سن ازدواج رسیده دارد

اى است و در اینجا باید انصاف داد که  این یک حالت اجتماعى به هم خورده
قانونگذار عادلى که به خاطر اجتماع و به خاطر زن و مرد و به خاطر انسانیت 

  .شود؟ رو مى کوشد، چگونه با آن روبه مى

  :توان راه دیگرى تصور کرد  ، نمىسه راه حلن مسئله بیش از در ای

 - در آلمان -شوهر   هر مردى بیش از یک زن نگیرد و دو زن بى: راه حل اول
  )2(.باقى بمانند!. بدون آشنائى با مرد و خانه و خانواده و کودک و زندگى

                                                                                                                                        
  .کنم هیچ آدم باوجدان و خردمندى در برترى راه سوم، تردیدى داشته باشد فکر نمى

داند، قانون  ترین ملت روى زمین مى  از آنجائى که اسالم پیروان واقعى خود را شایسته- 5
پیروان روز به روز افزایش یابند و مصداق واقعى تعدد زوجات را تشریع کرده تا از این راه 

  .صورت گیرد» االرض یرثها عبادى الصالحون ان«
درباره جواز » گوستاولوبون«در خاتمه، الزم است عبارت شیرین و پُر معنائى را که دکتر 

دانم که تعدد ازدواج مشروع  راستى من متحیرم و نمى: تعدد زوجات اسالمى نوشته نقل نمایم
گویم   از تعدد ازدواج سالوسانه مغرب چه کمى دارد، و چرا کمتر است؟ بلکه من مىمشرق
تمدن . (تـر از دومـى است از هر حیث بهتر و شایسته) تعدد زوجات مشروع اسالمـى(اولى 

   ).526اسالم و عرب، ص 
وان نگار آلمانى، تحت عن  در ضمن مقاله یکى از زنان روزنامه29/7/40روزنامه اطالعات  -1
آخرین آمار را » کار کردن زنان در بیرون خانه مشکلى بزرگ براى فرزندان بهوجود آورده«

 نفر 000/000/6ه مردان امروز تعداد زنان آلمانى نسبت ب.. «: نویسد چنین مى
  .»باشد بیشتر مى) شش میلیون نفر(
ن روزنامه و همچنی) 15، سال 56شماره (الزم است عین خبرى را که مجله خواندنیها  -2
پنج میلیون دختر در «: اند، براى شما نقل کنیم در این باره نوشته) 15/11/39شماره (العات اط

  »..آلمان از غصه نداشتن شوهر قصد انتحار و خودکشى دارند



١٠٨ اسالم و صلح جهانی

 کند و با او زندگى زن و شوهرىهر مردى با یک زن ازدواج : راه حل دوم
داشته باشد تا آنان هم ! باشد و با دو دختر دیگر، یا با یکى از آنان روابطىداشته 

از آشنائى با مرد محروم نباشند، ولى از خانه و خانواده و کودک خبرى نباشد و 
اگر کودکى خواهى نخواهى بهوجود آمد، آن را یک کودک ناشى از جرم و گناه 

 و نامشروعى باشد که پدر مشخصى بشناسد و در واقع، کودک کودک حرامزاده
  .ندارد و این زن، این ننگ را براى ابد بر خود هموار سازد

شوهر هم از روح  این مرد بیشتر از یک زن بگیرد و زنهاى بى: راه حل سوم
مند شوند و   عاطفه شوهرى و صفاى خانه و آرامش خانواده و راحتى کودک بهره

ى ارتکاب گناه و تشویش وجدان، پاک روان آنان از آلودگى به جرم و ناراحت
ها و   سوز هرج و مرج و پیدایش حرامزاده  باشد و اجتماع هم از بالى خانمان

شیوع فحشاء در امان بماند و توده مردم هم در سایه این قانون از اختالل و به هم 
س از جنگ، خوردن توازن در نسل آینده، نجات یابد و الاقل در نسل جدید پ

  .دل برقرار گشته و اختالل از بین برودتعاتوازن و 

تر، و براى مردى   کدام یک از این سه راه حل براى انسانیت مناسب! به نظر شما
  .تر است؟ و مردانگى سزاوارتر، و براى خود زن گواراتر و شرافتمندانه

یا باید این باشد، یا آن، و یا آن : توان از آن فرار کرد این حقیقیتى است که نمى
گوئى گروهى،  و براى احساسات شاعران و خواست افراد و گزاف!. دیگرى

ک ضرورت اجتماعى و ضرورت ماند، این ی  گونه مجال و میدانى باقى نمى  هیچ
روحى و حیاتى است و مواجهه با آن بایستى در حدود حقیقت و واقعیت باشد 

  .ها  نه در عالم خیاالت و اوهام و افسانه

 وى تعدد زوجات را تحریم آلمان مسیحى که دین و مذهب
                                                                                                                                        

)  سال30(نظر به اینکه در این مدت ... پروین درباره علت اقدام به خودکشى اظهار داشت«
ام و تصمیم به  ج کند به همین جهت از زندگى سیر شدهکسى حاضر نشد با من ازدوا

  .»خودکشى گرفتم
زیرا زن . توان گفت آن عده زنان اضافى در مدت عمر از مرد محروم باشند بنابراین نمى

خوراک، خواب، : همچنان که در خود نیازمندى شدیدى نسبت به امور ضرورى زندگى از قبیل
همچنین یک عطش باطنى و یک گرسنگى مخصوص کند،  استراحت و غیر اینها احساس مى

یابد که جز از راه اتخاذ همسر و تشکیل خانواده و تولید نسل و تربیت فرزند و  در خود مى
  .شود باالخره اطفاء غریزه جنسى، آن عطش و گرسنگى رفع نمى



١٠٩ اسالم و صلح جهانی

کند، اکنون راهى جز راه اسالم نیافته است، در صورتى که  مى
  !!مذهب رسمى وى اسالم نیست

***  

تواند کار کند و بنابراین براى ادامه   در دنیاى امروز، زن مى: شاید کسى بگوید
  !...زندگى احتیاجى به مرد ندارد

ت، همین گفتار پوچ و ها بر فطرت و طبیعت و واقعی ترین تهمت بزرگ
  .اساس است  بى

نیاز زن به مرد، همانند نیاز مرد به زن، فقط به خاطر خوردن و 
بلکه در اعماق هاى جسمى و جنسى نیست،  خوابیدن و حتى انگیزه

  .روح هر زنى، نیاز شدیدى بهوجود مرد، وجود دارد

اصوالً براى زن، وجود مرد ضرورى است و البته احساس مرد نیز چنین است و 
اى نیست که بتوان آن را انکار   روح و عاطفه و صفاى معنوى زن و شوهر مسئله

کرد، و همین موضوع، افسانه عامل اقتصادى را که بعضى از مادیها فقط آن را 
  .کند  شمارند، کامالً باطل کرده و طرد مى  باعث نیاز زن به مرد مى

 زن ندارند، ولى بدون زن و مردان با اینکه از نظر مالى و اقتصادى احتیاجى به
ان، احساس شادى و نشاط و فرح همسر و اعجاب و تحسین وى از کارهاى آن

و این از اراده عالى خداوندى است که در روح و جان هر دو جنس، ... کنند نمى
این احساس و نیاز درونى را به ودیعت گذاشته، تا از اجتماع این دو، اساس و 

اى تابناک و روشن، و   و هر دو به سوى آیندهریزى گردد بنیان زندگى پى
  .زندگى سالمى بروند

آید که در آن   و در هر صورت مادامى که در روى این زمین، شرائطى بهوجود مى
ترین  و انسانىخورد، بهترین راه حل  توازن و تعادل تعداد زن و مرد، به هم مى

 آن را پیشنهاد کرده ها، همین راهى است که اسالم ترین پیشگیرى کارها و سالم
و آن را به ارقام و آمار حواله داده و به حال خود واگذار کرده که خود به خود 

  .حل گردد

اگر ارقام اقتضا . آید براى اینکه این مسئله جز از راه اعداد واقعى بهوجود نمى
  .نکرد، اگر بشر هم بخواهد، اصوالً تعدد زوجات مقدور نخواهد بود
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پذیرند و   اند و حقیقت را نمى نى که غوغا به راه انداختهمن از زنان و مردا
آیا شما به خاطر دارید که روزى از روزها، : پرسم  کنند، مى را انکار مىیات بدیه

کار و  یک جوان مصرى خواسته باشد ازدواج کند ولى به علت مرد طمع
آنکه شهوتران و عیاش بوالهوسى نتوانسته باشد به دخترى دست یاید؟ و به علت 

آن مرد بیش از یک زن گرفته، زن دیگرى براى همسرى آن جوان پیدا نشده و آن 
  ...جوان از زناشوئى محروم شده باشد؟

من شاید به خاطر داشته باشم که فقط به علت ثروت زیاد، یا حادثه ناگوار، ! آرى
 البته اسالم در این -یا شهوت حیوانى، مردى به تعدد زوجات رسیده باشد 

: کنم  ولى من سئوال مى-کنیم  نظریه خاصى دارد که درباره آن بحث مىصورت 
آیا این مرد، در واقع زنى را از دست مرد دیگرى ربوده، یا آنکه در اجتماع زن 

شد؟ و اگر این زن   شوهرى پیدا شده بود که در مقابل آن، مردى پیدا نمى  بى
توانست به   نمىپرست و ثروتمند همسر نبود آن حیوان شهوت  شوهر، بى  بى

  آیا در این بحث و جدالى هست؟... سراغ آن برود

توانند براى  مى! عوامل اقتصادى و مادى و یا عوامل اجتماعى: شاید گفته شود
اى را محروم  دست یافتن به بیش از یک زن، براى گروهى مؤثر باشند و عده

اى نقص تواند دلیل کافى بر شوهر، نمى  سازند، پس وجود زنان زیادى و بى
تواند دلیلى براى نقص توانائى اقتصادى  حقیقى تعداد مردان باشد، ولى مى

  .اجتماعى گروهى از مردان باشد

  ولى راه عالج آن چیست؟: البته این، مطلب صحیح و درستى است

 و حل اساسى این مشکل، مربوط به اصالح آن اوضاع اجتماعى و اقتصادى عالج
کان اجتماع شده است وگرنه اصالح ظاهرى و است که باعث این اختالف در ار

  .کن سازد  تواند مشکل را ریشه مقید ساختن حق ازدواج، نمى

اگر کار به دست اسالم باشد، اصوالً همچو اختالل اجتماعى و اختالف اقتصادى 
آید، براى اینکه اسالم در طبیعت و حقیقت خود، از هر جهتى   بهوجود نمى

هاى کافى را براى   گونه تضمین  برقرار ساخته و همهتعادل و توازن را در اجتماع
ها آن است که زن در ضمن عقد شرط کند   کند و از همین تضمین همه اعطا مى

که به واسطه زن دیگرى، بر او ضرر نرساند و این شرط همیشه از آن زن است و 
  .تواند طالق خود را بخواهد  اگر عملى نشد، زن مى



١١١ اسالم و صلح جهانی

 و جزئیات را خود به خود به کند ى اصالح مىاسالم کار را به طور بنیاد
آورد و مسئله را به طور جدا از هم و به شکل اجزاء متفرقه با  حال اعتدال در مى

، !م انسان فراتر نرودکند که از دو قد  هاى کوتاه و تنگ و باریک حل نمى حل
گویان است، بلکه همه مسائل را در کنار هم، در   چنانکه نتیجه خواست یاوه

  .کند  ب هم و یکجا، از اساس و ریشه اصالح مىجن

هاى   دارد که گروهى از مردم، طبیعت  از اینجاست که اسالم از نظر دور نمى
و اگر ! کنند و بایستى تجدید فراش کنند  غیرعادى دارند و به یک زن اکتفا نمى

این امر به طور صحیح و آشکار و مشروع انجام نیابد، در گوشه و کنار، به هر 
ند، و بدین ترتیب وضع اجتماع کن ى که شده، از راههاى نامشروع اقدام مىنحو

خورد و  خورد، چنانکه وضع زن رسمى و قانونى هم طبعاً به هم مى  مىبه هم 
  .رود  نماید و آرامش و صلح از فضاى خانه مى شک و ظن محیط خانه را پُر مى

دائره قانون و هائى، در  آیا احتیاط صحیح آن نیست که براى همچو طبیعت
زناشوئى منظم و شرافتمندانه، اجازه بدهیم تا به جاى ناپاکى و آلوده ساختن خود 
و دیگران و اشاعه فحشاء بین مردم، در آن راه قدم بردارد و همانند اروپائى که 

 زوجات پاک انسانى را تحریم کرده، در هر میدان و مجالى، تعدد ناپاک و تعدد
  یاید؟روابط نامشروع بهوجود ن

هاى زندگى در عدم تعادل تعداد زنان و مردان وجود نداشت،   اگر این واقعیت
براى اسالم کامالً مقدور بود که این خواستها را بالجواب بگذارد و با کیفر و 

و در هر صورت، مسئله . فشار، مردم را وادار به اکتفـا بـه یک زن بنمـاید
گونه قید   تنها قاضى مسئله، بدون هیچگردد، و سرانجـام به آمار و ارقـام بر مى

  .و حدى، با آن است

***  

اگر مسئله چنین است، پس چرا اسالم : شاید باز در اینجا، براى جدال گفته شود
براى تعدد زوجات حد اعالئى قرار داده است؟ و چرا این را به عهده شرایط و 

  اوضاع و آمار واگذار نکرده است؟

گرنه باید بگوئیم که این اجازه و فرصت، در نظر این یک اعتراض جدلى است، و
رت، مسلماً در چهارچوب اسالم مربوط به یک ضرورتى است و موارد ضرو

براى . شود، و باالترین مراحل آن، همان چهار است احتیاج و نیاز، منحصر مى
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رسد، بلکه نوعاً  اینکه اختالل نظم و تصاعد آمار، عادتاً به بیش از این حد نمى
رسد، و براى اینکه محدود و مقید ساختن دلیل آن است که   متر از آن مىبه ک

مطلق گذاشتن، قاعده و برنامه زندگى در این مسئله نیست و عالوه همین اجازه 
  :هم با شرط امکان عدالت، مقید شده است

  .ارید که عدالت نکنید، فقط یک زن و اگر بیم د 3نساء 

اى   جانبه   و نگهدارى و برآوردن همهو عدالت در اینجا، عدالت در انفاق
اما عاطفه قلبى که در مظاهر . باشد  خواستهاى مالى و جسمى و روحى مى

باشد، عدالت در آن در دست بشر نیست، و آخرین چیزى که  زندگى مؤثر نمى
شود آن است که کوچکترین ظلم و ستمى در کار  باز در این باره خواسته مى
  :علقه و بالتکلیف نباشدنباشد تا دیگرى به مثابه م

گز نتوانید میان زنان عدالت کنید و گرچه به شدت بخواهید، پس  هر 129نساء 
  .نهایت نکنید که او را بالتکلیف واگذارید  جور بى

بینند، این امر را ضررى به زن  آنهائى که مسئله را تنها از زاویه واحدى مى
اف خواهد بود که خود را به دانند، ولى همین زن اولى، وقتى باانص نخستین مى
شوهرى بود و مرد همسردارى به  آیا اگر او زن بى. شوهر بگذارد  جاى زن بى
رفت که با او روابط مشروع زن و شوهرى داشته باشد، آیا این زن  سراغ او مى

  حاضر به قبول نبود؟

مثالً زنى : شمار دیگرى را در نظر آوریم  هاى بى  همچنین باید شرایط موقعیت
خواهد او را طالق دهد ولى در عین حال ادامه   ض است و مرد وى نمىمری

خواهد صاحب   شود و مرد مى دار نمى زندگى با این وضع مشکل است، یا بچه
  .کند؟ ها عقل و انصاف چگونه قضاوت مى اوالدى شود، آیا در این صورت

ات در خواهد و با تمام شرائط و امکان  اسالم، بدین وسیله صلح و آرامش را مى
هاى زندگى را به حساب  ها و ضرورت  گیزهجوئى است، و همه ان  فکر چاره

ها را با هم مقایسه کرده و کوچکترین آنها را انتخاب کرده  و دردها و رنجآورده 
از حساب اسالم جداست و طرز فکر ... اما حساب زنان و مردان بیکار. است

قلدانه و مغرضانه، ارزشى قائل اسالم باالتر و برتر از آن است که براى غوغاى م
  .شود
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  تکامل خانوادگى

اى  بینیم که اسالم مسئله آرامش خانواده گذریم، مى از مسئله زن و شوهر که مى
سازد و روابط آنان را  آنها را با همدیگر جمع کرده است، مطرح مى» خانه«که را 

در تکافل، . نماید کند و تکافل و تعاون الزم را بین همه آنان برقرار مى منظم مى
حقوق و واجبات و مزایا و تکالیفى است که برگشت همه آنها به اعتماد متقابل و 

  .اطمینان به زندگى و آینده و احساس آرامش و استقرار است

ند و کودک را به عهده فقط عاطفه مادرى است که نگهدارى فرز
تواند مخارج کمرشکن  گیرد و تنها عاطفه پدرى است که مى مى
ولى اسالم عالوه بر عاطفه،  و مادر وى و خانه را به دوش بکشد، وى

افزاید و نقش آن در این مسئله، همانند  تکلیف مشکل و صریحى را بر آن مى
او نخست بذر عقیده را در روح . نقش وى در جوانب مختلف زندگى است

ال سازد، ولى تکالیف و وظائف را مبهم و به ح پاشد و وجدان را بیدار مى مى
دهد، بلکه آنها  را تنها به وجدان و عاطفه حواله نمىگذارد و انجام آنها  خود نمى

  .کند با قانون تأیید مىرا صریحاً روشن نموده و 

  :دهد   نیز انجام مىکودکانهمین موضوع را در حق 

 مادران، فرزندان خویش را، دو سال تمام شیر دهند، براى کسى که  233بقره 
ا کامل کند صاحب فرزند خوراک و پوشاک آنها را به خواهد شیر دادن ر

ادرى شود، هیچ م کس بیش از توانش مکلف نمى دار است، هیچ  شایستگى عهده
  .طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند به سبب فرزندشبه سبب 

 در اسالم در قبال هر حقى -اما پدر و مادر، در قبال آن حق خود را دارند 
: ن حق چیزهائى است که مناسب مقام پدر و مادرى است در ای-اى است  وظیفه

تا آنجا که الفاظ و عباراتى که قرآن . احترام، اطاعت، ادب، نرمى در دوران پیرى
  :درباره این معانى به کار برده، داراى نوازش و نرمش و عاطفه و مهربانى است

ر و مادر روردگارت مقرر داشته که جز او را نپرستید و با پد پ 24ـ23اسراء 
: کنید، اگر یکى از ایشان یا هر دوشان نزد تو، به پیرى رسیدند، به آنها مگونیکى 

با مهربانى جنبه . ملول شدم، و تندیشان مکن و با ایشان سخن مالیم گوى
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پروردگارا، چنانکه مرا از کودکى : کوچکى و افتادگى براى ایشان پیش آر و بگو
  .اند، بر آنها رحمت آر تربیت کرده

  .و مادر، به خاطر رنج و زحمتى که کشیده، حق بیشترى دارد

 و انسان را در مورد پدر و مادرش، که با ناتوانى روزافزون، حامله  14لقمان 
وى بود و از شیر بریدنش پس از دو سال شد، سفارش کردیم که من و پدر و 

  .دار، و سرانجام، به سوى من است مادر خویش را سپاس

احسان به «یه شریفه باال، دقت بیشترى شود که چگونه میان بایستى در دو آ
ز پدر و تشکر و سپاس ا«و ) در اولى(» پرستش خدا«را با » پدر و مادر

و در . نزدیک و مقارن کرده است) در دومى(» سپاس براى خدا«را با » مادر
  .این اقتران، نکته روشنى است که شاید بر کسى پوشیده نماند

نخست نزدیکترین فرزندان به : شود  همه افراد خانواده پخش مىاین تکافل، بین 
. االرحامى که پس از آنها نزدیکترند وظائف مربوط قیام کند و سپس اقوام و ذوى

برند و سپس به ترتیب، کسانى که در  ارث را نیز نخست نزدیکترین اوالد مى
عى بهوجود  تا در داخل خانواده یک نحوه تأمین اجتما)1(.مرحله بعدى هستند

هاى اجتماعى واجب بر جماعت و  آمده باشد، و البته این غیر از تضمین
  .آید  حکومت است، و گفتار ما درباره آن به زودى مى

اى، به ضمیمه نظام اسالمى در مسائل   جانبه  این تکافل خانوادگى وسیع و همه
  .سازد هاى آرامش و امنیت در محیط خانوادگى را استوار مى خانه، پایه

 این فصل به آن اشاره و شعار اسالم در این زمینه، همان است که در ابتداى
  :کردیم

مند نشود ارزش  فردى که در خانه خود از صلح و آرامش بهره«
واقعى صلح را درک نخواهد کرد و طعم آن را نخواهد چشید و 
هرگز فردى که در اعصابش ناراحتى و در روحش تشویش و در دل 

                                                           
 پدر و مادر و - 1. طبقات ارث سه تا است، و هر یک داراى درجات متعددى است -1

و همین طور، ... ها ها، دائى ها، خاله  عموها، عمه- 3 اجداد و برادر و خواهر - 2 فرزندان
  .خود نیازمند کتاب مستقلى است» ارث از نظر اسالم«البته بحث درباره 
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  ». اضطراب باشد، هوادار صلح نخواهد بودو جانش نگرانى و

***  
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  صلح و آرامش در جامعه

کنند، داد و  ها و منافع، با همدیگر تصادم پیدا مى  در اجتماع، مصالح و انگیزه
شوند، جماعات و  افراد دگرگون مى. شود  ستد، اخذ و اعطاء، بیشتر و زیادتر مى

فرد، . نمایند  مدیگر تأثیر مىها در ه ها معامله نموده و نیروها و قدرت توده
د، و بر همه اینها، این دیوار شون  خانه، خانواده در اجتماع مندمج و مستهلک مى

هاى  شود، و تمام روش  هاى آن مى کند و شامل همه کوشش احاطه مىبزرگ 
کند و تحت تأثیر آن قرار  سازد و در هر میدانى در آن تأثیر مى آن را منعکس مى

  .گیرد مى

گویند رابطه فرد با فرد   ها و مذاهب اجتماعى مى   که بعضى از مکتبدر جائى
اى با طبقه دیگر،  دیگر همیشه رابطه تزاحم و تصادم است و ارتباط هر طبقه

خواهد که  همیشه ارتباط فشار و زور و اجبار است، در همچو جائى اسالم مى
 تعاون و ارتباط و ه و پیوند همه آنان، پیوند دوستى و محبت، رابطه تضامن ورابط

  :گوید امنیت و آرامش باشد و مى

اساسى که زندگى آنان بر پایه آن استوار است، اساس تناسب بین حقوق و 
و . وظائف، و تعادل میان سود و ضرر، و توازن بین کوشش و پاداش است

خواهد ثابت کند که هدف زندگى همه آنان باید ادامه و امتداد حیات و رشد  مى
ن بوده و در هر کوشش و نیت و کارى، هدف همه، توجه به سوى و تکامل آ

  .اشدخدا و آفریدگار زندگى ب

از اینجاست که هر کوشش فردى، همانند هر کوشش و کار اجتماعى، به صلح و 
هاى   ها و روش شود که جامع همه انگیزه آرامش کلى و عمومى منتهى مى

براى . جماعات متعدد استهاى گوناگون و افراد و  مختلف و نیروها و قدرت
هاى زودگذر که موجب   اینکه در همچو اجتماعى، افقى باالتر از افق مصلحت

  .شود  شود، وجود دارد و به مردم نشان داده مى  ها مى  ها و دشمنى توزى کینه

ائى که در آن به وجو ه ها و مذاهب غربى، نسبت به محیط اصول مکتب
محیط تمدن مادى غربى که در زندگى . سدر منطقى به نظر مى! کامالًاند،   آمده
کند و هرگونه مسئله  گونه هدف و مصلحت دور و غیرنزدیک را قبول نمى  هیچ

نماید، و بدن شک در صورتى که بر  معنوى و غیرمادى را از انسان طرد مى
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سراسر زندگى، این طرز فکر مادى حکومت کند، میدانى جز براى جنگ طبقاتى 
  .هد ماندرحمانه، باقى نخوا  بى

بردارى  امکانات بهره«و » کار«در همچو محیطى، مجالى جز براى قوانین 
یک » جنگ طبقاتى«وجود نخواهد داشت و از اینجاست که مسئله » بیشتر

شود که راه فرارى از آن نیست و امیدى به  اى مى حقیقت مادى به وقوع پیوسته
  .نجات از آن و راهى براى انکار آن وجود ندارد

االطراف اسالم، حکومت  گر براى زندگى، طرز فکرى مانند طرز فکر جامعولى ا
اعى اسالم، راه خود را به اجراء عملى باز کند، و کند و هنگانى که نظریات اجتم

 نه آن طور که -خواهد   وقتى که قانون اسالمى، آن طور که خدا خواسته و مى
و مسئله » جبر تاریخ«در این صورت مسئله ...  اجرا شود-! خواهند گروهى مى

اى بیش نخواهد بود و به هیچ واقعیت و  افسانه... »جنگ طبقات«! حتمى
براى اینکه اینها در محیط دیگر و سیستم و نظام . منطقى مستند نخواهد گشت

کند، حکومتى ناشى از نفوذ کامل افکار مادى محض، که   ومت مىدیگرى حک
  . پذیرد  را نمىگونه هدف عالى زندگى و نتیجه غیرمادى  هیچ

البته اسالم، این صلح و آرامش جامع را به حساب فرد یا به خاطر جماعت یا 
اى   براساس مصلحت طبقه خاصى و برضد طبقه دیگرى، یا به نفع دستگاه حاکمه

او پاداش هر . دارد دارد، بلکه آن را به خاطر همه و براى همه برپا مى برپا نمى
دهد و براى هر فرد، و هر هیئت و جماعتى،  ىکوشنده و نیاز هر محتاجى را م

  .کند  اى، ترسیم مى جانبه حدود خود را براى تحقق یافتن عدالت مطلقه و همه

اى وضع نکرده است، قانونى  قانون اسالمى که آن را فرد یا طبقه یا هیئت حاکمه
ن است که از تمایل به فرد یا طبقه یا گروهى دور است و از اینجاست که این قانو

اى بوده، و پیشگیر آن جنگ  اى برضد طبقه ضامن جلوگیرى از طغیان طبقه
. دانند  هاى مادى آن را یک موضوع حتمى و ضرورى مى  طبقاتى است که مکتب

باشند، چون در اجتماعات اى داشته  ها حق دارند که چنین عقیده  البته این مکتب
است ! گویند اسالمى مىاند مسئله چنین است و در اجتماعاتى هم که   غربى دیده

اند که مطلب از همان قرار است که در   باز دیده- ولى اسالم از آنها بیزار است -
  ...باشد  جاهاى دیگر مى
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ولى باید گفت که این یک بررسى و قضاوت محلى بوده و مخصوص به محیط 
هاى اساسى خود با اصول زندگى در اسالم،  هائى که در پایه محیط. خاصى است

  . مغایر استکامالً

که اسالم چگونه این طرز فکر خود را درباره صلح جامع و اکنون باید ببینیم 
  .بخشد  مبتنى بر عدالت کامل در زندگى تحقق مىشامل 

  
  !وجدان مهر و محبت

کند، در اعماق روح، بذر   اسالم بناى اجتماع را از درون و وجدان افراد شروع مى
مهر و .. ،!دمد  حمت و روح انسانیت را مىپاشد و نسیم ر دوستى و محبت را مى

  .محبت خالص انسانى و رحمت بشرى پاک

آورد و در وجدان  اسالم خاطره پیدایش مردم از شخص واحد را به یاد آنان مى
سازد و برادرى خدائى آنان را، یادآورى  همه حس نزدیکى نسبى را بیدار مى

اسات لطیف و پاک آشنا شد، هنگامى که تار و پود وجودشان با این احس. کند مى
شوند و علل و اسباب   به گذشت و بخشش و به صلح و آرامش نزدیکتر مى

شود که  پذیر مى گردد و کامالً مقدور و امکان  اختالف و جنگ سست مى
و . ده، پیروز گرددها و قوانینى براى تحقق بخشیدن به این صلح وضع کر  نظام

هاى اسالمى   اجراى قوانین و برنامهبیدار به مثابه ضامن محکم همین وجدان 
  :و بدین ترتیب کاروان زندگى با آرامى و بزرگوارى پیش مى رود. است

از پروردگارتان، که شما را از یک تن آفرید و همسر او را !  اى مردمان 1نساء 
از او آفرید و از آنها مردان بسیار و زنان پدید کرد، بترسید از خدائى که به نام 

ها که خدا مراقب شما  خویشاوندى) بریدن(کنید و از  گر تقاضا مىوى از همدی
  .است

آورد و  این چنین همه بشریت را در نسب واحد و خداى واحد گرد هم مى
رود تا این پیوند بزرگ   ها از بین مى ها و نزاع بدین وسیله عوامل اصلى جدائى

ها و نژادها و  هدار و محکم ظاهر گردد و شامل همه مردم، با همه فرق و ریشه
  .ها و ادیانى که دارند، بشود ها و زبان رنگ

اما مؤمنان، آنان طبعاً به همدیگر نزدیکترند، چون با همدیگر براى خدا برادرند، 
طه خون و نسب آنان از نظر فکر و عقیده که به نظر اسالم از هرگونه پیوند و راب
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  :رسند تر است، به همدیگر مى  محکم

  . که مؤمنان برادرند به راستى 10حجر 

مثل مؤمنان در دوستى و محبت و مهرورزى با همدیگر همانند بدنى است که اگر 
شوند و پیامبر به همین  عضوى از آن به درد آید، بقیه اعضاء بدن نیز ناراحت مى

با همدیگر دشمنى نکنید و حسد نورزید و از هم روگردان «: فرماید مردم مى
ان منوط به و ایمان را در آن» خدا، با هم برادر باشیدو همه، اى بندگان . مشوید

دورى از برادر . کس میان خود و برادرش فرقى نگذارد داند، تا هیچ  محبت مى
بر هیچ مسلمانى سزاوار و «: شمارد دینى خود را در بیش از سه شب، جایز نمى

قتى و از همدیگر، و. جایز نیست که از برادر خود بیش از سه روز دورى گزیند
رسند رو برگردانند، البته بهترین آنان کسى است که به صلح و سالم  به هم مى

  .»پیشقدم باشد

کند و با   رحمت، برادر محبت است، و خداوند همیشه خود را با آن توصیف مى
  :گذارد که آن را در قلب وى قرار داده است آن به پیامبر خود منت مى

اى اگر خشن و  خو شده  نرم به مرحمت خدا با آنها  109آل عمران 
  .شدند دل بودى از دور تو پراکنده مى  سخت

  .گذارد که همچو پیامبر مهربانى را بر آنان فرستاد و بر مسلمانان نیز منت مى

 شما را پیغمبرى از خودتان آمد، که رنج بردنتان بر او گران است، و  128توبه 
  .تمهربان و رحیم اسبه شما عالقه دارد، و با مؤمنان 

  :داند و قساوت و شقاوت را، دلیل کفر و تکذیب دین مى

کند ندیدى، همان است که یتیم را   مگر آن را که تکذیب جزا مى 3ـ1ماعون 
  .به عنف براند و به غذا دادن مستمند ترغیب نکند

  :رحمت فقط براى مسلمانان خوب نیست، بلکه براى همه افراد بشر است

تا آنکه در آسمان است بر شما رحم به مردم روى زمین رحم کنید «
  .»کند

دارد و از عالم  بلکه اسالم با همگانى بودن رحمت، قدم بزرگ خود را برمى! نه
گذارد و در قلب بشر، نور این  گذرد و به جهان همه زندگان پا مى  انسان مى

اى جلب   سازد و توجه آن را به هر موجود زنده وجدان و نرمش را روشن مى
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رفت وسط راه تشنه شد، چاهى را پیدا   مردى در راه مى«: مبر فرمودپیا. کند مى
کرد، پائین رفت و آب خورد، هنگامى که باال آمد سگى را دید که از عطش، 

به چاه .. این سگ نیز مثل من تشنه است،: مرد با خود گفت. نفس نفس میزند
 آمد و سگ آب کرد و آن را به دندان گرفت و باالبرگشت و کفش خود را پُر از 

مگر ! اهللا  یا رسول: گفتند. را سیراب نمود، خدا را شکر کرد و خدا او را آمرزید
آرى در هر موجود : در چهارپایان هم اجر و پاداشى براى ما است؟ فرمود

  .»اى اجر و پاداشى براى شما است زنده

و این فقط عقیده و ایمان . این نهایت و غایت جوشش وجدان رحمت است
گى خالق و تواند با پیوندهاى بزرگ میان همه زندگان و با یگان مىاست که 

اى است که سزاوار   در جهان هستى، به آن برسد و این همان عقیدهوحدت خلق 
را در مرتبه اعالى این زندگان و موجودات بگذارد و آن را » انسان«است 

  .در روى زمین قرار دهد» خلیفه خدا«
  

  آداب فردى و اجتماعى

 اسالم صدق و صفا، محبت و دوستى را در دل همه جاى دهد، براى ینکهبراى ا
کند که به این هدف عالى   مسلمانان یک سلسله آداب فردى و اجتماعى تعیین مى

گردد، و اسالم   ها مى نماید، و مانع بیدارى روح کینه و عدالت در دل کمک مى
 ولو -و یارى بگیرد تواند کمک  از این آداب بلندپایه قبل از قانون تشریع مى

 براى اینکه رفتار پاک و -کند   اینکه از هر دو، به مثابه وسیله آلت استفاده مى
ادب نیکو و کردار خوب همه در محیط زندگى اجتماعى، رضایت، اعتماد، 

کند که شاید بتوان گفت از قانون و قانونگذار هم   بشاشت ایجاد مىینان و اطم
  .سازد نیاز مى  بى

  :و خودبینى و خودپسندى را دوست ندارداسالم تکبر 

 مردم را تحقیر مکن و در زمین به تکبر گام مزن که خدا  19ـ18لقمان 
دارد، در رفتن خویش، معتدل باش و  خودپسندان گردن فراز را دوست نمى

  .ترین صوت، صوت خران است  صوت خویش مالیم کن که نامطبوع

رگز زمین را نخواهى شکافت و هرگز  در زمین به تکبر، راه مرو که ه 37اسراء 
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  .به بلندى کوهها نخواهى رسید

تواضع و فروتنى کنید تا کسى بر کسى ظلم و : خداوند به من وحى فرمود که«
اسالم در این، طبیعت افراد را » ستم نکند و احدى بر احدى فخر و مباهات نورزد

دبین را مغضوب گیرد، او متکبرین را دوست ندارد و خودپسندان خو در نظر مى
گیرد و بر همه آنان خشم و  شمارد و به مباهات و افتخارکنندگان سخت مى مى
دارد، ولو اینکه به احدى از افراد هم ضررى نرسانده  ت و انزجار ابراز مىنفر

باشند، براى اینکه تنها تظاهر آنان به این اعمال نکوهیده در دیگران نیز کبر و 
صد و عمد، آنان را بر ابراز نفرت و انزجار برضد انگیزد و بدون ق غرور بر مى

اگر اسالم کبر و غرور را که خود به خود به کسى ضرر . دارد  همدیگر، وا مى
شمارد، مسلماً چیزهائى را که به استقالل و ارزش و مقام  رساند، بد مى نمى

  :کند  ریم مىسازد، تح دار مى  زند و احساسات آن را جریحه  انسان لطمه مى

 شما که ایمان دارید گروهى، گروه دیگر را مسخره نکنند که  12ـ11ت حجرا
شاید آن گروه از ایشان بهتر باشند و نه زنانى زنان دیگر را مسخره کنند که شاید 
آن زنان بهتر از ایشان باشند، عیب یکدیگر مگوئید و همدیگر را به لقب خطاب 

 و هر که توبه نیاورد، آنها مکنید که عصیان کردن از پس ایمان، نشانه بدى است
  .ستمگرانند

کند و از  حظه مىترین احساسات بشرى را مال ترین و باریک  اسالم دقیق
: کند  صحبت کردن دو نفر، در پیش شخص سوم نهى مى! و در گوشى» نجوى«
این امر او را . اگر سه نفر باشند دو نفر بدون مداخله شخص سوم صحبت نکنند«

ک ادب فردى و یک تربیت روحى بسیار عالى و لطیفى و این ی» دهد آزار مى
  .است

کند،  گذارى بر نیکوکارى و احسان نهى مى و در این راه است که از منت
کند  اى است و شخصیت طرف را نیز ناراحت مى  گذارى خصلت نکوهیده منت

برد و به جاى سپاس   گذارى از بین مى و از اینجاست که احسان و نیکى را منت
  :سازد  ناسپاسى و نقمت را جایگزین مىو تشکر،

هاى خویش را چون آن کس که مال   شما که ایمان دارید، صدقه 264بقره 
کند و به خدا و روز جزا ایمان ندارد، به منت و  خویش به ریاى مردم انفاق مى
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حکایت وى مانند سنگى است خاره که خاکى روى آن بوده و . اذیت باطل مکنید
اند ثمرى  هه و آن را به جا گذاشته ریاکاران از آنچه کردرگبارى بدان رسید

  .کند و خدا گروه کافران را هدایت نمىبرند  نمى

گیرد بلکه براى بیدارى شعور و   اسالم در این آداب، فقط جنبه منفى را نمى
خواند و به اشاعه   احساس مهر و محبت و دوستى، به سوى راههاى مثبت آن مى

  :کند دعوت مىگفتار نیکو بین مردم 

  . به بندگانم بگو آنچه را که نیکوتر است بگویند 53اسراء 

  . به مردم نیک و نیکو بگوئید 83بقره 

 چون شما را درود گویند درودى بهتر از آن گوئید یا همان را باز  89نساء 
  .گر همه چیز است  که خدا حساب. گوئید

هر مکان و بر هر انسان، اعم کردن و افشاء آن، در » سالم«اسالم مسلمانان را به 
فقط رابطه انسانى در آشنائى و براى . کند  از آنکه بشناسند یا نشناسند، دعوت مى

ها به هم نزدیک شود و اعتماد به   گوئى و سالم کردن کافى است، تا دل تحیت
رود بر کسى که نشسته، و   کوچک بر بزرگ و آنکه راه مى«: همدیگر بیشتر گردد

  .»ه زیاد، سالم کنندافراد کم بر گرو

اطعام به «: علیهوآله پرسیدند چه چیز اسالم بهتر است؟ فرمود اهللا  و از پیامبر صلى
 اسالم به نیکى )1(.»مردم کنى و به هر کسى که بشناسى یا نشناسى سالم کنى

  :دهد  کردن در قبال بدى دستور مى

 میان تو یکوتر است دفع کن آن وقت گوئى آنکه بدى را به آنچه ن 34فصلت 
  .اى بوده، دوستى مهربان است  دشمنىو او 

 بندگان خاص خداوند رحمان آن کسانند که بر زمین سنگین  63فرقان 
  .آمیز گویند  پیشگان خطابشان کنند، سخنى مالیمت روند و چون جهالت مى

کند،  اسالم به عفو و بخشش و خودنگهدارى در موقع خشم و غضب دعوت مى

                                                           
» سالم اسالمى«، درباره 17صفحه » زدگى غرب«احمد در کتاب  آقاى جالل آل -1
ترین  سالم اسالمى صلح جویانه. بودهرگز به خونریزى برنخاسته .. اسالم«: گوید مى

  »..شعارى است که دینى در عالم به خود دیده
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اى در دل ایجاد شود، بلکه براى گذشت و عفو و نیکى و  کینهالبته نه براى آنکه 
  :انسانیت

  . و هر که صبر کند و درگذرد، این از کارهاى مطلوب است 43شورى 

  . اگر بگذرید و چشم بپوشید و ببخشید، خدا آمرزگار و رحیم است 14تغابن 

  .رندبرند و از مردم درمى گذ  آنهائى که خشم خود را فرو مى 124آل عمران 

  .  و چون به خشم آیند، ببخشند38شورى 

. نماید اسالم به گذشت و بزرگوارى در معامله، در خرید و فروش دعوت مى
خداوند رحمت کند مردمى را که موقع خرید و فروش، با گذشت و بزرگوار «

  :کند دارى امر مى  و به امانت. »هستند

دار امانت او را باید    اگر بعضى شما بعضى را امین شمرد، امانت 283بقره 
  .بدهد

خریدار و فروشنده تا از «: و همچنین به خیراندیشى براى همه، در امور بازرگانى
اند صاحب اختیار هستند، اگر راستگو باشند و صریح، بیع آنان  هم جدا نشده

د و دروغ بگویند برکت بیع آنان از بین مبارک خواهد بود و اگر کتمان کنن
  .»رود مى

مانند : کند  مل ایجادکننده دشمنى و کینه را بر مسلمین تحریم مىاسالم عوا
آید، و محافل عیش  ها در آن بهوجود مى مجالس قمار که در نتیجه برد و باخت

و نوش که عقل و اراده انسان را در نتیجه استعمال مشروبات، از اختیار او خارج 
  :سازد مى

راب و قمار میان شما خواهد با ش  حق این است که شیطان مى 91مائده 
  .کنید؟  آیا بس مى. د کردن خدا و از نماز بازتان دارددشمنى و کینه افکند و از یا

فـردى و اجتماعـى، روحـى و درونى، نقش خـود را در : این چنین، آداب
پاکیـزه نگهداشتن هواى زندگى و اشاعه و ازدیاد دوستى و مودت در بین مردم 

ریزى صلح در اجتماع، در عالم واقعیت خارجى   و پىادا نموده و به بنیادگذارى
  .کند  و ادراک و احساس، کمک مى
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  حس همکارى و تعاون

سپس اسالم همه افراد اجتماع را با زنجیر مصالح و منافع مشترک به همدیگر 
سازد و در دل و جان آنان، حس همکارى و تعاون و تضامن، و  مربوط مى

کند و حدود آزادى    به نفع همه را تقویت مىاحساس مسئولیت و وظیفه همگانى
دهد و بدین وسیله همه  فردى را در مرز مصالح مشترکه و منافع همگانى قرار مى

هاى مشترکى وجود دارد که  کنند که در اجتماع اسالمى هدف به خوبى درک مى
به تنهائى قادر به انجام آن نیست و بایستى همه، براى گسترش آن بین » فرد«

همه شما به مثابه چوپان و «: همکارى و تعاون داشته باشندهمه، 
و همه شما از گله خود مسئولید، پیشوا مسئول ملت، مرد . دارید گله

مسئول خانواده، زن مسئول خانه، خادم و کارگر مسئول مال و کار، 
مثل «. »!همه شما به مثابه چوپان هستید و مسئول گله خود. است

 است، مثل گروهى است که ام نموده و در آن واقعشخصى که بر حدود خدا قی
اى باالى آن را اشغال کرده و گروهى هم قسمت  دستهدر یک کشتى وارد شوند، 

پائین آن را بگیرند و کسانى که در قسمت پائین جاى دارند همین که آب 
چه مانعى دارد که ما در : برداشتند، به سرنشینان قسمت باال گذر کنند و بگویند

!.. خودمان سوراخى بهوجود آوریم و با شما سرنشینان کارى نداشته باشیمطرف 
شوند و اگر  اگر آنها را در برابر خواسته خودشان آزاد گذارند همه هالک مى

  )1(.»کنند  دستشان را بگیرند، همه نجات پیدا مى

جماعت و توده مردم مسئولیت مراعات بیچارگان و کفالت حمایت 
  :ا به عهده دارنداى آنان ر  جانبه  همه

  .خشونت مکن پس بر یتیم تسلط مجوى و با سائل  10ـ9ضحى 

کند ندیدى؟ همان است که یتیم را   مگر آن را که تکذیب جزا مى 3ـ1ماعون 
  .به عنف براند و به غذا دادن مستمند، ترغیب نکند

 یتیمان را بیازمائید و چون به سن نکاح رسیدند، اگر از آنها رشدى  6نساء 
یدید، اموالشان را به آنها رد کنید، و آن را به افراط، از آن زودتر که بزرگ بد

                                                           
  بخارى و ترمذى -1
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شوند، مخورید، هر که توانگر باشد خوددارى کند و هر که فقیر باشد به 
  .شایستگى خورد

هر که غذاى دو نفر را دارد شخص سومى را هم با خود ببرد «: و در حدیث است
هر که مرکبى فوق احتیاج خود «و » ..ششم راو اگر به قدر چهار نفر دارد پنجم یا 

دارد، زیادیش را به آنکه هیچ مرکبى ندارد بدهد، و هر که توشه زائدى دارد به 
  .»کسى که اصالً توشه ندارد بدهد

***  

خوارى را که موجب   و نزول» ربا«همکارى، اسالم براى بنیادگذارى تعاون و 
کند، و به   به شدت تحریم مىشود،   پیدایش کینه و عداوت در بین مردم مى

دهد که به علت نیازمندى برادر دینى خود، از او سود حرام  کسى اجازه نمى
  !بخواهد! بگیرد و مالیاتى

خیزند مگر چون آن کسى که شیطان   خورند بر نمى  کسانى که ربا مى 75بقره 
  .کند  اش مى به جنون آشفته

سید و اگر به راستى مؤمن اید، از خدا بتر  شما که ایمان آورده 278بقره 
اید، از رباها هر چه باقى مانده رها کنید و اگر نکردید آماده جنگ خدا و   شده

  .پیغمبر شوید

مال و ثروت، باید بدون ربح، بدون سود، براى نیازمندان به صورت قرض و وام 
پرداخت شود تا روح دوستى و رأفت، مهربانى و مودت، روح همکارى و تعاون 

  :ر بین مردم تقویت یابداجتماعى د

و گذشت باید . ه شود اگر بیچاره باشد، تا وقت توانائى به او مهلت داد 28بقره 
گیرى و فشار بر بدهکار باشد، زیرا مقام و ارزش انسانیت چنین   بدون سخت

  .کند اقتضا مى

کند و  را رسماً تحریم مى» احتکار«براى همین منظور اساسى، اسالم همچنین 
داند، زیرا آنها در جستجوى فرصتى هستند و   ن را ملعون و مطرود مىاحتکارچیا

آورند و  از مکیدن خون بینوایان و درماندگان سودهاى کالن خود را به دست مى
جوئى را  و بدین وسیله روح دشمنى و کینهنمایند،  هاى خود را پُر مى  چمدان

هر که «برند  ین مىکنند و بذر تعاون و همکارى را از ب دل مردم تحریک مىدر 
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  .»احتکار کرد مجرم و خطاکار است

  :داند  را نیز حرام مىفروشى غش و تقلب و کماسالم 

فروشان، کسانى که وقتى از مردم پیمانه گیرند تمام   واى بر کم 3ـ1مطففین 
  .گیرند، و چون پیمانه به مردم دهند، یا براى ایشان وزن کنند، بکاهند

کند که مردم چیزها  و باز تحریم مى» د از ما نیستهر کس که بر ما غش کن«و 
ارزد، بدهند و این را فساد  را کم و کوچک کنند و به کمتر از قیمتى که مى

  :شمارد مى

  . و چیزهاى مردم را کم مکنید و در این سرزمین به فساد مکوشید 85هود 

گى به سپس به مسلمانان دستور داده که همگى، به ریسمان خدا چنگ بزنند و هم
بدین ترتیب مسئله توحید و . دور محور آن بچرخند و آن ریسمان را بگیرند

وردگار و تعاون آنان در راه خدا و اجتماع همه لزوم اطاعت وى را وحدت پر
  :کند  مىاعالم 

 همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید و موهبت  103آل عمران 
 که دشمنان بودید و میان دلهایتان پیوند داد، خدا را بر خودتان به یاد آرید، آن دم

بر لب مغاکى از آتش بودید و شما را از آن . و به موهبت وى برادران گشتید
  .برهانید

 و یاور باشید ولى از گناه و دشمنى  نسبت به نیکوکارى و تقوى یار 2مائده 
  .جانبدارى ننمائید

باالخره همه در آن به همدیگر هائى است که  ها، و رابطه رابطه این اساس ارتباط
اى که به  کند و به وظیفه رسند و آن وقت به وحدتى که همه را جمع مى مى

این سنگ اول زیربناى صلح و برند، و بدون شک   عهده دارند، پى مى
  .آرامش اجتماعى است و در استحکام و بنیاد آن، ارج بسیار دارد

  
  هاى عالى زندگى هدف

 اسالم صلح و آرامش را در اجتماع -! بل از همه اینها  یا ق- پس از همه اینها 
سازد که فرد و اجتماع، هر دو را از جهان محدود خود و  بدینوسیله برقرار مى

جنگ و نزاع، بیشتر به خاطر ... برد ترى مى عالم خودى، به دنیاى باالتر و وسیع
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 و تنگى که هاى درونى و نیروهاى فشار دیده انسانى، و از میدان کوچک  انگیزه
و این در صورتى . شود  نداده، پیدا مىبه این نیروها اجازه کوشش و فعالیت 

خواهد که به خیال خود به  شود و مى هاى روحى، کوتاه مى  افقاست که 
هاى محدود  هاى کوچک فردى یا واقعیت هاى زندگى برسد، و واقعیت  هدف
  !شود  جمعى و اجتماعى میدان خیال و کوشش و کار مى  دسته

هاى کوچک و   اسالم به همه اینها توجه دارد و فرد و جماعت را از تنگناى هدف
هاى عالى و بزرگ زندگى به  سازد تا در میدان هدف نزدیک مادى خارج مى

تاه فردى خارج ساخته و به فضاى از تنگناى باریک عمر کو.. کوشش بپردازد
کوتاه !  و ناسیونالیسم!کند و از میدان نظریه ملیت زندگى عمومى بزرگ وارد مى

  .نماید هاى انسانى بزرگ و جامع وارد مى بیرون کرده و به افق

کند، بلکه   کند که تنها براى خود زندگى نمى در اینجاست که فرد احساس مى
در اینجاست که جماعت و توده مردم . کند براى همه انسانیت زندگى مى

 بلکه براى همه بشریت زنده کنند که فقط براى این نسل زنده نیستند احساس مى
کنند که آنان اوصیاء و خلفاء خدا  لمانان احساس مىدر اینجاست که مس. هستند

زمین هستند و اصوالً خود، مالک خود نیستند بلکه کوشش آنان نیز براى در روى 
اى بیش نیست و  نبوده و آلت وسیله» هدف«خودشان نیست و زندگى آنان 

االطراف زندگى منتظر همه است،   هاى عالى و جامع بنابراین، در جائى که هدف
  .ماند دیگر جائى براى نزاع فردى کوچک و کوتاه باقى نمى

  گوید ه مسلمانان مىاسالم ب

اید،  اند شما بوده اى که بر این امت نمودار شده   بهترین دسته110آل عمران 
  .یددارید و به خدا ایمان دار  دارید و از بدى باز مى به نیکى وامى

  :گوید  و مى

ها و مالهایشان را خرید، در مقابل اینکه بهشت    خدا از مؤمنان جان 111توبه 
دا است که از آنها است، در راه خدا کارزار کنند، بکشند و کشته شوند، وعده خ

  .تورات و انجیل و فرقان به عهده او محقق استدر 

  :دهد و باز به آنان دستور مى

وهى از شما به نیکى دعوت کنند، و به معروف امر  بایستى گر 104آل عمران 
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  .کنند و از منکر نهى نمایند و اینان رستگارانند

به : کند هاى آنان را براى اصالح همه جهان باز مى ها و دل بدین ترتیب چشم
 به تحقق بخشیدن به مصالح - نظارت ملى - امر به معروف و نهى از منکر 

دشان و دارائیشان، اما مصالح و منافع کوچک و اما خو... االطراف انسانیت  جامع
فروشند به  مى.. فروشند همه و همه را با گذشت و بزرگوارى مى... نزدیکشان

  .و خدا همه اینها را از آنان خریده است.. تر است آنچه که بهتر و ماندنى

مسلمانان وظیفه دارند که در راه خدا جهاد و کوشش کنند، تا کلمه 
تر از همه باشد و روى زمین را صلح و آرامش خدا برتر و باال

افراد و منافع شخصى و ، در راه این هدف بزرگ و عالى انسانى، دیگر، فراگیرد
  :ارزشى ندارندشهوات 

  .. آنها را بکشید تا فتنه به پانخیزد و دین به طور کلى براى خدا باشد 39انفال 

هیچ «. »آن در راه خدا استهر که جهاد کند تا کلمه خدا برتر و باالتر شود، «
کند، مگر آنکه به ذلت و  ملتى جهاد در راه خدا را ترک نمى

  .»شود خوارى دچار مى

اء و دفع آزار از آنان و مسلمانان به حمایت از بیچارگان و ضعف
، البته نژاد و عقیده آنان، مادامى آرامش و امنیت براى آنان موظفندکسب 

ظر نیست و متجاوز بر آنان هر که باشد باید که به خدا ایمان دارند، مورد ن
  :مجازات شود

:   چرا در راه خدا و آن بیچارگان از مردان و زنان و کودکان که گویند75نساء 
پروردگارا ما را از این دهکده ستمگران، بیرون بر، و براى ما از نزد خویش 

  .کنید از ناحیه خودیاورى قرار بده، کارزار نمىدوستى بیار و براى ما 

مسلمانان مکلف هستند که منکر و بدى را تغییر دهند و از میان بردارند، اعم از 
، از جانب فرد واقع شود یا گروه و طبقه حاکمهآنکه از توده مردم سر بزند یا 

مسلمانان نمایندگان خدا در روى زمین هستند و اصالح زمین به عهده .. جماعت
هر که از شما، «: ها وظیفه آنان است ها و بدى آنهاست، و از بین بردن جرم

وگرنه ذلت و خوارى و بدبختى و .. » سازدزشتى و منکرى را دید، آن را دگرگون
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اگر مردم ستمگرى را ببینند و دست او را از ستم «. نصیب آنان خواهد بودعذاب 
به خدا «. »باز ندارند، هیچ بعید نیست که خداوند آنان را به عذاب وى مبتال سازد

گیرید و   کنید و جلو ستم ظالم را مى  یا امر به معروف و نهى از منکر مى! گندسو
هاى شما را با  دارید، یا آنکه خداوند دل او را به راه راست و اجراى حق وا مى

  .»زند  یکدیگر به هم مى

***  

ها و   سازد دل اسالم هنگامى که مسلمانان را به این تکالیف عالى مکلف مى
کند و نیروهاى درونى آنان را آزاد   آنان را بلند و عالى مىهاى ها و هدف جان
سازد تا به جاى میدان فردى، در میدان انسانیت کوشش کنند، و بدن شک  مى

هاى  هاى کوچک در اجتماع، و کینهورزى بینى، آنان را از دشمنى این جهان
کفه، و ک ها را در ی  اسالم این هدف. دارد ها، باز مى ها و هوس ناشى از شهوت

گذارد، و آنان را براى  خواستهاى مادى آنان را در کفه دیگرى مىها و  هوس
  :سازد  انتخاب یکى از این دو، مخیر، مى

 و بگو، اگر پدرانتان و فرزندانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان و  24توبه 
 هائى هراسید و مسکن  اید و تجارتى که از کساد آن مى اموالى که به دست آورده

تر  دلید، نزد شما از خدا و پیغمبر او و جهاد در راه وى محبوب که بدان خوش
پیشگان را  ش بیارد، که خدا گروه عصیاناست، انتظار برید تا خدا فرمان خوی

این از وظایف رهبرى بشریت است که خداوند آن را نصیب . کند نمىهدایت 
  .این ملت و این امت کرده است

کنند و   کسانى که اگر آنها را در زمین مکانت بخشیم، نماز را بپا مى 41حج 
  .نمایند دهند و امر به معروف و نهى از منکر مى  زکات مى

 این چنین شما را امت وسط و میانه قرار دادیم تا شما بر دیگران و  143بقره 
  .ر شما شاهد باشدرسول ب

هاى  را به سوى افقو این شرط حتمى عبادت بر خداست که همه زندگى 
  :برد باالترى مى

 جن و انس را جز براى اینکه عبادتم کنند نیافریدم و از آنها  57ـ56ذاریات 
  .روزى و اطعام کردنم، منظور ندارم
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تواند شخصیت ذاتى خود را بروز دهد و  در همچو محیط و اجتماعى، فرد مى
 به نزاع فردى و برترى درونى خود را عملى سازد، بدون آنکه براى این کار

  .هاى داخلى و دشمنى مجبور شود کینهورزى و شکاف

در ! میدان براى همه باز است و روى زمین بزرگتر از آن است که مردم خروسوار
  .آن به جنگ بپردازند

  
  سیستم حکومت

ها و احساساتى صحبت کردیم که اسالم صلح و  در آنچه گذشت، از وجدان
هائى است  سازد و اینها عوامل و انگیزه  استوار مىآرامش اجتماعى را در پایه آن 

توان  توان شک و تردید روا داشت و تأثیر آنها را نمى  که در ارزش آنها نمى
هاى زندگى  کند و همه برنامه منکر شد، ولى اسالم فقط به آنها تکیه نمى

  .نماید  اجتماعى را به عهده آن واگذار نمى

لیف و اطاعات و قانونگذارى و خطاب را، طرز فکر کلى اسالم، همیشه میان تک
نماید چنانکه با ترغیب و  ها و قوانین اداره مى  کند و اجتماع را با نظام جمع مى

و در میدان صلح و آرامش اجتماعى نیز . بخشد تحسین آن را مدد و کمک مى
هاى   گیرد و از رژیم حکومت و ضمانت  اسالم همین سنت و روش را پیش مى

هاى معاش و اداره امور و توازن عمومى   امنیت و صلح تضمینعدالت قضائى و
اجتماعى به مثابه وسائلى براى برقرار ساختن صلح در اجتماع از راه قانون و 

  .کند  الزام، استفاده مى

هائى از  سیستم حکومت در اسالم کفیل برقرارى روابط بین حاکم و ملت بر پایه
 آن بناى صلح اجتماعى، استوار و صلح و عدالت و اعتماد است که به وسیله

  .شود حکم مىم

جز از یک راه به مقام خاص خود ...) به عقیده شیعه در زمان غیبت امام(حاکم 
  :رسد نمى

و حکومتى رغبت و تمایل مطلق توده ملت و اختیارات آزادانه مردم 
کار که بر پایه رضا و اختیار استوار باشد و بعد از مشاوره و اجازه مردم به روى 

دهد و   ها جاى مى آمده باشد، حکومتى است که اعتماد و اطمینان در دل
و در این صورت دیگر جائى . آورد  ها بهوجود مى  رضایت و آسودگى در قلب
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البته تا آن روزى که این . ماند نفرت از آن، یا قیام برضد آن باقى نمىبراى فرار و 
 چهارچوب قانونى عمل رود که اسالم نشان داده و در حکومت از راهى مى

  .کند که اسالم تشریع کرده است مى

  .:بنابراین، سیستم حکومت در اسالم چیست و چگونه است؟

  :روش اسالم در این باره روش شورى و مشاوره است

  . و کارشان بینشان به طور مشورت است 159آل عمران 

  . و با آنان در کارها مشورت کن 37ى شور

ه خاصى براى شور و مشورت تعیین نکرده باشد، این و هنگامى که شریعت طریق
. امر به احتیاجات و خواستها و راههاى زندگى هر عصرى موکول خواهد بود

ترین شرایط  ولى اساس و بنیاد آن، راه و روش کلى آن روشن است و از اساسى
 و از اینجاست که دیگر شرکت دادن مردم در کارهاى خودشان استآن 

ریک ماند، چون در واقع خود توده مردم ش  و غضب باقى نمىمجالى براى خشم 
  .باشند امور خود مىتدبیر 

فقط اجراى قانون اسالمى است که : ؟اما حدود اسالمى براى حکومت
و در آن برترى فردى بر فرد . خداوند آن را براى همه مردم تشریع کرده است

 دیگر، مراعات نشده دیگر، یا سود طبقه خاصى، یا مقدم داشتن گروهى بر گروه
همه ... گونه مزیتى بر طبقه محکوم، یعنى توده مردم ندارند و هیئت حاکمه هیچ

 بندگان خدا هستند و شریعت اسالمى هم قانون خداست و همه در برابر آن
  .یکسانند

اطاعت مردم از حاکم و خلیفه هم فقط مرهون همین امر، یعنى بر پا 
اى از  و اگر خلیفه. انون استداشتن اصول شریعت و اجراى این ق

بشنوید و «: پیامبر فرموده. شود این امر سر باز زد، اطاعت وى ساقط مى
 بر شما گماشته شود که سرش همچون اى حبشى بردهاطاعت کنید، اگر چه 

» اب خدا را بپا داردتا زمانى که در میان شما کت! نقطه سیاه باالى چشم مار باشد
ه بر پا داشتن کتاب خدا، نه چیز دیگر، مشروط ترتیب اطاعت را بو بدین 

کند که اگر حاکمى طبق احکام خداوند  و قرآن مجید تصریح مى. داند مى
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  .حکومت نکند، کافر است

  . آنهائى که به آنچه که خدا دستور داده حکم نکنند آنها از کافرانند 44مائده 

و اطاعت مسلمان از کافر و البته اسالم صریحاً دستور مبارزه بر ضد کافر را داده 
  .را مطلقاً تحریم کرده است

داند و براى فرد و طبقه خاصى،  اجراى این قانون خدائى که کسى را برتر نمى
اعم از حاکم و محکوم و ثروتمند و فقیر امتیازى قائل نیست، ضامن تحقق 

 براى اینکه این قانون براى همه و به. بخشیدن به صلح و آرامش در اجتماع است
  .سود همه وضع شده است

پیامبر خدا و حاکم بزرگ مسلمانان، درباره رابطه خود و نزدیکان ) ص(محمد
جان خود را بخرید که من شما را به : اى قریشیان«: گوید  خود چنین مى

، شما را به هیچوجه !کنم، اى فرزندان عبدمناف نیاز نمى  هیچوجه از خداوند بى
اى صفیه عمه پیامبر، ! عبدالمطلب بن سکنم، اى عبا نیاز از خدا نمى  بى

کنم، اى فاطمه دختر محمد، از مال من هر  نیاز از خدا نمى  هیچوقت شما را بى
  »...کنم نیاز نمى چه خواهى بخواه ولى از خدا تو را به هیچوجه بى

  : چنین گفت)1(ابوبکر خلیفه اول، پس از پایان بیعت بر او

دم و بهتر از شما نیستم، اگر کار نیکو من امروز سرپرست امور شما ش! مردم«
  .»کردم مرا یارى کنید و اگر بد کردم مرا به راه راست وادارید

کنم، اطاعت کنید و   مرا تا وقتى که خدا و پیامبر وى را پیروى مى«: تا آنکه گفت
و در واقع به . »شود  اگر بر خدا و پیامبر وى عصیان کردم، اطاعت من برداشته مى

  .کند   بزرگ اسالم درباره حکومت و حدود آن اعتراف مىقاعده کلى و

این نظام اسالمى کفیل راستى و درستى هیئت حاکمه و رضایت توده مردم بوده 
البته نا با زور و . و ضامن برقرارى آرامش و صلح و تحکیم آن بین همه است

ه با ه با ترس و ذلت، بلکو ن! رحمى و جبروت ظلم، نه با فشار و جبر، نه با بى
نه ریائى در کار است و نه نفاق و . قبول و اطاعت ناشى از درون وىرضایت و 

اى از وسائل برقرارى امنیت و آرامش  این وسیله... دوگوئى و نه تظاهر دروغ
االطرافى است که از سلسله به هم  هاى صلح جامع  اى از حلقه این حلقه. است

                                                           
البته ما در اینجا کارى با چگونگى این بیعت و علل و عوامل آن نداریم، ولى در هر  -1

  ...عنوان خلیفه اول بر مسلمین حکومت کرده است صورت ابوبکر مدتى به
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  . نیستپیوسته طرز فکر کلى اسالم درباره زندگى، جدا
  

  هاى عدالت قانونى ضمانت

گیرد و آن،  قبل از هر چیزى، حکومت اسالمى از خود عدالت قانونى کمک مى
هاى فرد یا گروه بخصوصى نیست تا سوءظنى درباره آن  چنانکه گفتیم از ساخته

بشود، یا ترس آن برود که به خاطر هواى نفس کسى تغییر یابد، یا با خطا و 
  .پذیر نشود  در نتیجه تحقق یافتن عدالت مطلق امکانگمراهى همراه گردد و

اما در موقع اجراى قانون، اسالم این مسئله را به روشنى قانون، و به وجدان 
، واگذار کرده است و هر فردى در توده قاضى و حاکم، و نظارت عموم مردم

موظف به این نظارت است و باز هر فردى وظیفه دارد که اگر ظلمى به اسالمى 
قوع پیوست آن را دفع کند و اگر حاکم طغیان کرد او را متوجه سازد و قاضى و

کند، یا اگر خطائى   و او اگر شهادت را کتمان مى... را اگر خطا رفت بیدار نماید
  .پردازد، آلوده به گناه شده است بیند و به اصالح آن نمى را مى

ه اى است ک عدالتى که اسالم خواستار آن است، عدالت مطلقه
و دشمنى، مال و جاه و هیئت حاکمه قرار تحت تأثیر دوستى 

  .گیرد نمى

  : آیات مربوط به عدالت در قرآن مجید، قاطع، جازم و بسیار کوبنده است

 شما که ایمان دارید، به انصاف رفتار کنید و براى خدا گواهى دهید  135نساء 
 فقیر باشد، خدا به و گرچه به ضرر خودتان یا پدر و مادر و خویشان توانگر یا

اگر رخ . پیرو هوس مشوید که از عدالت باز مانید. تر است رعایت آنها شایسته
  .اه استکنید آگ بتابید یا رو بگردانید خدا از اعمالى که مى

 شما که ایمان دارید، براى خدا قیام کنید، و به انصاف گواهى دهید،  8مائده 
ید عدالت کنید که به پرهیزکارى دشمنى قومى وادارتان نکند که عدالت نکن

  .کنید، خبر دارد و از خدا بترسید که خدا از اعمالى که مى. نزدیکتر است

  به مال یتیم نزدیک مشوید، جز به طریقى که نیکوتر است تا وى به 152انعام 
ه کس را مگر ب قوت خویش رسد، پیمانه و وزن را به انصاف تمام دهید، ما هیچ

چون سخن گوئید، دادگر باشید و اگر بر علیه . کنیم ف نمىاندازه توانش تکلی
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خویشاوند باشد به پیمان خدا وفا کنید، اینها است که خدا شما را بدان سفارش 
  .کرده است شاید اندرز گیرید

 و اگر بین آنها حکم کردى، حاکم به عدل باش زیرا خدا ظالمان را  42مائده 
  .دوست ندارد

اند استوار باش و   ت کن و چنانکه فرمانت داده براى همین دعو 15شورى 
هایشان را پیروى مکن و بگو به هر کتابى که خدا نازل کرده ایمان دارم و  هوس

  .ام که میان شما عدالت کنم فرمان یافته

 اموال یکدیگر را به ناحق مخورید و به وسیله آن به  188بقره 
  .دم را به ناروا بخوریدپیشگان تقرب مجوئید که قسمتى از اموال مر حکومت

ترین مردم پیش خداوند در روز جزا، و نزدیکترین  محبوب«: و در حدیث است
ش ترین و دورترین افراد پی  و مغضوب. آنان از نظر جایگاه، پیشواى عادل است

  .»خداوند در روز قیامت پیشواى ظالم است

***  

ت مطلق دارد که شمارى را درباره عدال هاى فراوان و بى تاریخ اسالم نمونه
از تعالیم اسالمى منحرف » !خلفاء«حکومت اسالمى آن را حتى در روزگارى که 

وجدان و درون قضاۀ و بیدارى مردم خود . شدند محقق و عملى ساخته است
 اگر -نگهبان عدالت بوده و نیرو و نفوذ خود را از ترس خدا و خوف عذاب وى 

  .گرفت   مى- م و ستم ساکت باشند سستى بورزند یا تقلب و غش کنند یا بر ظل

هاى  چون اینجا جاى بحث از عدالت در اسالم نیست فقط به دو نمونه از نمونه
لباس جنگى خود را پیش یک مرد ) زره ()ع(على: )1(کنیم فراوان از آن اکتفا مى

  :مسیحى یافت به پیش شریح قاضى آمد و گفت

شریح قاضى . ام   و نه فروختهام این لباس مال من است و من آن را نه هبه کرده
گوید چه نظرى دارى؟ مرد  در آنچه که امیرالمؤمنین مى: از مرد مسیحى پرسید

اس، لباس من است و البته امیرالمؤمنین هم پیش من این لب: مسیحى گفت
پرسید یا امیرالمؤمنین شما بینه و دلیلى ) ع(علىدروغگو نیست، شریح از 

                                                           
  .به آن مراجعه نمائید. آمده است» جتماعى در اسالمعدالت ا« کتاب هاى بیشتر در نمونه -1
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  !.اى ندارم  من بینه:خندید و فرمود) ع(علىدارید؟ 

بدین ترتیب قاضى به نفع مرد نصرانى رأى داد و او لباس جنگى را برداشت و 
  ...رفت

کنم که این احکام،   تصدیق مى: ولى چند قدم بیشتر نرفته بود که برگشت و گفت
برد تا محاکمه شویم   امیرالمومنین مرا پیش قاضى خود مى: احکام پیامبران است

دهم که خدائى جز  من شهادت مى.. دهد  حکم مىو قاضى هم علیه وى
پیامبر و بنده اوست، این لباس، لباس تو ) ص(و محمد. پروردگار جهان نیست
گشتید پشت  برمى» صفین«و من موقعى که شما از جنگ .. است یا امیرالمؤمنین

چون : هم فرمود) ع(على. سر ارتش شما آمدم و آن را از روى شتر شما برداشتم
  .، من این لباس را به تو بخشیدمم آوردىتو اسال

***  

» هادى«مردى براى محاکمه او با .. در مسند قضاوت نشست» ابویوسف«
پادشاه عباسى، بر سر یک بستان، پیش آمد، ابویوسف دید حق با مرد ناشناس 

براى » هادى«گوید که   طرف نزاع مى: گفت!! است ولى پادشاه هم شهودى دارد
هادى از قسم خوردن امتناع !.. ود خود باید سوگند بخوریداثبات راستگوئى شه

 ابویوسف هم بستان را به آن مرد - !  و آن را براى خود کوچکى دانست-ورزید 
  .برگردانید

کند از  هنگامى که افراد یک اجتماع یقین کنند که قانونى که بر آنان حکومت مى
نان را به عهده دارد، طرف خداى عادل آنان است و حاکمى هم که اداره امور آ

حقوقى بیشتر از حقوق آنان ندارد و قاضى تکیه زده بر کرسى قضاوت هم حکم 
گیرد بلکه از قانون خدا و ترس از وى اخذ  هام هوى و هوس نمىخود را از ال

یابند و صلح اجتماعى   کند، در این صورت همه آنان اطمینان و آرامش مى مى
هاى عدالت  رکن ضمانت«: زند  یه مىهم بر یکى از ارکان محکم خود تک

  .»در حکم و قضاوت
  

  هاى امنیت و آرامش ضمانت

امى که امنیت عمومى و آرامش همه افراد عملى نشود، صلح اى، ماد  در میان توده
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گفتیم که » صلح و آرامش وجدان«ما، در گفتار مربوط به . شود برقرار نمى
کند تا بتواند  جتماعى، تأمین مىاسالم عوامل امنیت و آرامش فرد را در زندگى ا

  .آرامش و صلح در وجدان و فکر خود گسترش دهد

فرد و اجتماع از نظر . همین امنیت و آرامش، خود نگهدارنده اجتماع نیز هست
مختلف کل اسالم دشمن و ضد همدیگر نیستند، بلکه آنها جسم واحدى در دو ش

و این شکل، از .  و جماعتفرد به شکل فرد، فرد در حال شرکت با گروه: هستند
طبیعت و حقیقت اسالم و مددگیرى شریعت و قانون آن از خدا سرچشمه 

. گذارد در اسالم فرد براى جماعت و جماعت براى فرد قانون نمى. گیرد مى
  .بلکه فرد و جماعت هر دو پایبند این قانون الهى هستند که همه را در نظر دارد

ن گردید، امنیت شخصى فرد، بدون هنگامى که این حقیقت ثابت و روش
  .شود مان امنیت کلى جماعت مىکوچکترین تعارض و تضادى، ه

هر فردى در ازدیاد امنیت عمومى براى جماعت، سود مستقیم دارد، و این 
آورد و در هدف صحیح و برنامه انسانى با او سر جنگ  آرامش، به او فشار نمى

خود را درست انجام دهد که نیروى تواند نقش  و جماعت هم هنگامى مى. ندارد
خود را با افرادى که همه سالم و درستکارند هماهنگ سازد، و بنابراین فشار 
آوردن و ستم روا داشتن بر آنان و جلوگیرى از کوشش آنان، سودى براى آن 

  .ندارد

آنان این صفت را ندارند، براى اینکه آنان به قانونى !.. اى منحرف ما عدها
اى براى استفاده خودشان  اند که فرد براى مصلحت خود یا طبقه عادت نموده
اینان علیه قانون خدا که .. چنانکه در قوانین زمینى چنین است. اند وضع کرده

اند و کیفر آنان به نام فرد و جماعت عملى  براى همه وضع شده قیام کرده
کیفر آنان براى . بینند شود، بلکه به خاطر قانون خدا و به نام خدا کیفر مى نمى

د وضع کرده بودند، بلکه براى تحقق انتقام جماعت نیست که قانون را به نفع خو
و . بینند  خواهد کیفر مى  و مصلحت عمومى که خدا مىبخشیدن به کلمه خدا 
جوئى ندارد،  رحمانه و شدید باشد، معنى و شکل انتقام این کیفر هر چقدر بى

ون ندارد، او خیر و سود همه را اراده خداوند مصلحتى براى خود در وضع قان
خواهد که اسباب فساد و عواملى را که باعث از کار افتادن این خیر  کند و مى مى

شود، از بین ببرد، بدون آنکه سود خاصى را در نظر گیرد یا هواى  عمومى مى
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  .نفسى را اعمال کند

رض کرده هائى که خداوند براى مردم ف در سایه همین طرز فکر، همه ضمانت
و کیفرهاى فسادگران نیز به خاطر قیام بر علیه قانون و امر خدائى . کند تجلى مى

  .است که باعث اصالح اجتماعى و سود همه بود

  :ها، مربوط به حیات است مرحله اول این ضمانت

  . تنى را که خدا محترم داشته جز به حق مکشید 151انعام 

 کشتن - لق را دارد، مگر به خاطر حق هر کسى و هر فردى از افراد، این حق مط
یک فرد به مثابه کشتن همه مردم است، براى اینکه این، تجاوز به خود حق 

کند،  نظر از اینکه این حق را اکنون چه کسى حمل مى حیات است، با صرف
  :قانون همیشگى خدا، در هر عصر و زمانى این مسئله را به عهده دارد

ان اسرائیل مقرر کردیم که هر که کسى را جز به  به این جهت بر پسر 32مائده 
قصاص، یا فسادى که در زمین کرده، بکشد، چنان است که همه مردم را کشته 

  .ن است که همه مردم را زنده داشته باشدو هر که کسى را زنده بدارد، چنا. باشد

 و هر که مؤمنى را به عمد بکشد سزاى او جهنم است که جاودانه در  93نساء 
  . باشد و خدا بر او غضب آرد و لعنتش کند و عذابى بزرگ براى او مهیا داردآن

اسالم ضمانت همچو حق اساسى را فقط به عهده وجدان و ترس از عقاب 
هائى نیز به تفصیل وضع کرده   گذارد، بلکه براى اجراى آن، قانون آخرت نمى

 و در صورت خطا،» دیه و فدیه« و قصد، در صورت عمد» قصاص«: است
اگر : دهد که انجام یافته است  اصوالً قصاص را معادل همان تجاوزى قرار مى

تجاوز و تعدى به حد قتل برسد کیفر آن قتل است و اگر فقط به زخمى شدن 
  .منجر شود، قصاص نیز مطابق آن خواهد بود

  . اى کسانى که ایمان دارید، شما را درباه کشتگان، قصاص مقرر شده 178بقره 

اى هست، شاید  دمندان، زندگى شما را در قصاص اى خر 179بقره 
  .کنیدپرهیزگارى 

ایم که تن به تن و چشم به چشم و   در تورات بر یهودیان، مقرر کرده 45مائده 
  .ها را قصاص باید بینى به بینى و گوش به گوش و دندان به دندان و زخم
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ایم، اما در کشتن  ده و هر که به ستم کشته شود به ولىّ وى تسلطى دا 33اسراء 
  .روى نکند که او نصرت یافته است  زیاده

چ مؤمنى نسزد که جز به خطا مؤمنى را بکشد و هر که مؤمنى را  بر هی 92نساء 
بهائى که به کسان او تسلیم   خطا بکشد، آزاد کردن بنده مؤمنى باید و خونبه 

است و او گردد، مگر آنکه ببخشد، اگر مقتول از گروهى است که دشمن شما 
مؤمن است آزاد کردن بنده مؤمنى، و اگر از گروهى است، که میان شما و آنها 

بهائى که به کسان او تسلیم شود و آزاد کردن بنده مؤمنى  پیمانى هست، خون
این بخشایشى از جانب خداست که . و هر که نیابد روزه دو ماه پیاپى باید. باید

  .استنا و فرزانه خدا دا

  :رسد  از مسئله حیات، مسئله عرض و مال مىدر مرحله بعد

موضوع احترام . »همه مسلمان بر مسلمان حرام است، خون و عرض و مال او«
ضمانت عرض و ناموس هم از . خون و حفظ آن در آنچه گذشت، روشن شد
  .شود کیفرهاى زنا و تهمت به زنان پاکدامن آشکار مى

صد تازیانه بزنید و اگر به   ها را یک زن زناکار و مرد زناکار هر یک از آن 2نور 
ز دیگر ایمان دارید در کار دین خدا نسبت به آنها مهربانى نکنید و خدا و رو
  .مؤمنان در کار مجازاتشان حضور یابندگروهى از 

 کسانى که به زنان عفیف نسبت زنا دهند آنگاه چهار گواه نیاورند هشتاد  4نور 
  .ه شهادتى از آنها نپذیرید که آنها فاسقانندتازیانه به آنها بزنید و به هیچوج

 مال و ثروت حاللى که از راههاى غش و -  اما ضمانت مال و دارائى را
 بدون کوچکترین گذشت و - ...  وتقلب و ربا و احتکار و دزدى و غارت

  .سارق به عهده داردبخششى، کیفر 

عنوان مجازاتى  هایشان را به سزاى عملشان، به  مرد و زن دزد، دست 38مائده 
  .که از جانب خداست ببرید، که خدا نیرومند و فرزانه است

: آید احترام مسکن و خانه مى... هاى جان و عرض و مال  و پشت سر ضمانت
کس حق ندارد بر دور خانه  توان وارد خانه او شد و هیچ بدون اجازه کسى نمى
  .اى باز کند او دیوار بکشد یا روزنه
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هاى خودتان درون  اى جز خانه یمان دارید به خانه شما که ا 28ـ27نور 
این براى شما بهتر است شاید . مشوید تا آشنائى دهید و بر ساکنانش سالم کنید

پند گیرید، اگر کسى را در خانه نیافتید، بدان در نیائید تا شما را اجازه دهند اگر 
 اعمالى که تر است و خدا به گفتند بازگردید، بازگردید که براى شما پاکیزه

  .کنید داناست مى

ها وارد آنها شوید، بلکه  ز پشت خانه نیکوکارى به این نیست که ا 189بقره 
ها وارد شوید و از خدا  نیکوکار کسى است که پرهیزکار باشد، و از درب خانه

  .بپرهیزید تا شاید رستگار گردید

یش و توان مورد تفت  ، هیچ فردى را نمىشود سپس آزادى فردى تأمین مى
  .تجسس قرار داد

:  تجسس و تفتیش مکنید و پشت سر وى هم نباید حرفى زد 12حجرات 
  »...کسى از شما نباید غیبت همدیگر را بکند«

  :و در حضور هم باید احترام او را نگهداشت

 شما که ایمان دارید گروهى، گروه دیگر را مسخره نکنند که شاید  12حجرات 
د، و نه زنانى زنان دیگر را مسخره نکنند که شاید آن آن گروه از ایشان بهتر باشن

زنان بهتر از ایشان باشند، عیب یکدیگر مگوئید و همدیگر را به لقب خطاب 
  .مکنید

البته قرآن، براى این قبیل تجاوزها، کیفرهاى مخصوصى را معین نکرده است، 
و تعزیر، دارد  را مقرر مى» تعزیر و تنبیه«یعت اسالمى ولى در این موارد شر

کیفرهاى کوچکتر از حدود است و چگونگى آن مربوط به شرایط و اوضاع روز 
  .است

کسانى که واقعاً در روى زمین موجب فساد گشته و تمام ... اما اخاللگران
شوند، اسالم براى نگهدارى توده مردم از شر آنان،  ها را مرتکب مى گناه

ه خاطر جرم فردى، مستحق آن کیفرهاى سخت و دردناکى را مقرر کرد که فرد ب
د، خطر بزرگ و مهمى است و کیفر رو شدن اجتماع با فسا شود، ولى روبه نمى

  .دارد الزم مىشدید و خاصى را 
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ستیزند و در زمین به فساد   کسانى که با خدا و پیغمبر او مى 23مائده 
 -از  یکى -کوشند، سزایشان جز این نیست که کشته شوند یا بر دار شوند یا  مى

 یکى از پاهایشان به عکس یکدیگر بریده شود، یا از آن سرزمین -ها و  دست
  .تبعید شوند این رسوائى آنها در این دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ دارند

***  

 و این اهمیت بزرگى در این -تضمین در قبال تهمت است و پس از اینها، 
ارى به خاطر سوءظن و اشتباه جا و گرفت   بایستى مردم از تهمت بى-میدان دارد 

  .و دالیل سست، در امان باشند

کند و تحقیق در وقوع جرم، اساس و   در این باره اسالم قوانین محکمى وضع مى
ورد آن است که کسى با و قاعده کلى و قانون اساسى در این م. پایه آن است

 در میان شاهد عادل و دلیل روشن  سوءظن مورد موأخذه قرار نگیرد، بلکه بایستى
شود، و این  و عدم یقین، برداشته مى» شبهه«و حدود و کیفرها با پیدایش . باشد

  :فرماید  به خاطر گفتار خداست که مى

ها بپرهیزید که بعضى   شما که ایمان دارید از بسیارى از گمان 12حجرات 
  :فرماید  و مى..  مکنید- احوال مردم -ها گناه است، کنجکاوى  گمان

اید، اگر فاسقى خبرى نزد شما آورد، به    کسانى که ایمان آورده اى 6حجرات 
اید  تحقیق پردازید مبادا گروهى را از روى جهالت آسیب زنید و از آنچه کرده

  .پشیمان شوید

و ما دیدیم که در حد » ها، بردارید حدود را با شبهه«: فرماید  و پیامبر مى
 که زن پاکدامنى را متهم زنا بایستى چهار شاهد عادل شهادت بدهند و کسى

  .خورد  سازد و نتواند چهار شاهد عادل بیاورد خود هشتاد تازیانه مى

ولى اعتراف به جرم و گناه، از نظر اسالم حجت و دلیل است آن هم تا وقتى که 
» مالک ماعزبن«شود   نباشد که در این صورت باز قبول نمى» شبهه«توأم با 

د وبه جرم و گناه خود اقرار کرد و خواست که علیهوآله آم اهللا  پیش پیامبر صلى
حد زنا را در حق او جارى سازند، پیامبر اعتراف او را نپذیرفت تا از او اطمینان 

بار اعتراف او را رد کرد و او از نو اعتراف نمود، در مرتبه چهارم، پیامبر  یابد، سه
بر پرسید آیا شراب اهللا پیام نه یارسول: این مرد دیوانه نیست؟ گفتند: دسئوال کر
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. خورده و مست شده؟ مردى بلند شد و دهان او را بو کرد و بوى شراب ندید
در اینجا که دیگر !. اى؟ گفت آرى آیا تو زنا کرده: پیامبر صریحاً از وى پرسید

جاى شک و شبهه در صحت اعتراف وى نبود، پیامبر حد زنا را بر او جارى 
  ...ساخت

چنانکه خداوند . کند  ز اقامه حدود جلوگیرى مى هم رخصتى است که ااضطرار
  :فرماید مى

  .. و هر که ناچار باشد، نه مفرط و متجاوز، گناهى ندارد 173بقره 

به طور کلى ) که گرسنگى بود(» رماده«خطاب حد دزدى را در سال  عمربن
نیز که شترى را دزدیده » بلتعۀ ابى  بن حاطب ابن«و در حق کودکان ! برداشت
دهد، اجرا نکرد  ه خاطر اینکه معلوم شد آقایشان غذاى کافى به آنها نمىبودند ب
  .غرامت دو برابر شتر را گرفت و کودکان را آزاد ساخت! و از آقا

هاى فرد و جماعت در جان و عرض و مال و همه   در حکومت اسالمى، ضمانت
 و -د  البته با وسائل صحیحى که در اجراى آن دار-! شود حقوق، چنین اجرا مى

هاى اولیه ساختمان صلح اجتماعى در میان  سنگها،   همه این ضمانت
 که در سایه این قانون وضع شده براى همگان، براى سود همه توده مردم است

  .گردد بدون کوچکترین غرضورزى و هوى، عملى و اجرا مى
  

  هاى معاشى زندگى ضمانت

دگى فرد و جماعت دارد، اسالم مقام معیشت را با همه ارزش و اهمیتى که در زن
کند و این ارزیابى و اهتمام اسالم به مسئله مالى و   گیرد و ارزیابى مى  در نظر مى

هاى مادى نسبت به آن، نیست، ولى   اقتصادى کمتر از اهتمام مذاهب و مکتب
کند   اسالم انسان را فقط در چهارچوب مادیات و امور اقتصادى محبوس نمى

شود و  ندگى و تمایالت عالى وى نیز غافل نمى زبلکه از نواحى مختلف دیگر
  .هاى اجتماعى دیگر است ترین عامل جدائى راه اسالم و مکتب  اساسىاین 

هاى  شناسـد، عمق و ریشه نیازمنـدى  مىانسـاناسـالم انسان را به صـورت 
بیند و همچنین در موازات آن، تمایالت عمیق و درونى  وى در طبیعتش را مى

داند، و از اینجاست که بر مراعات تمایالت و    را نیز مىوى در فطرتش
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مىورزد و روى  اهتمام - هر کدام به نوبه خود و به جاى خود - ها   نیازمندى
هاى آن براى انسانیت بهتر و کاملتر بوده و  قوانین و برنامههمین اصل است که 

  .باشد تر مى تر و روشن  تفسیرهاى وى بر زندگى، اساسى

ها و تمایالت  داند که احتمال دارد همه قوانین و ضمانت بى مىاسالم به خو
عالى روحى و درونى و اشراق ذهن و نور دل، در صورت فقدان تأمین 

و از اینجاست که . هاى معاشى، از بین برود و در نطفه خاموش شود  نیازمندى
 تحقق بخشیدن به ها، نخست براى ها را به موازات آداب و روش این ضمانت

  .کند  براى تحقق توازن اجتماعى مطلق، وضع و برقرار مىله معاش و سپس مسئ

هاى معاشى هستیم تا ببینیم که چگونه اسالم   ما اکنون در صدد بیان این ضمانت
کار و  - از نظر اسالم - ترین وسیله زندگى  سازد، ابتدائى آنها را عملى مى

ام کارگران را باال برده اسالم بر کار و کوشش مقام شامخى داده و مق. استعمل 
کسى طعامى «و » خداوند بنده کارگر و صاحب صنعت را دوست دارد«: است

  .»رنج خود خورده باشد  بهتر از آن نخورده که از دست

تمام مزد کارگر را قبل از خشک شدن عرق : فرماید  علیهوآله مى  اهللا پیامبر صلى
مزد و اجرت «: گویند مى» مذهب مالکى«وى، به او بپردازید، و بعضى از فقهاء 

بر اساس نصف درآمد » خیبر«کارگر باید نصف سود کار باشد و پیامبر با مردم 
  .»رفتار کرد

در هر صورت، اسالم کار را وسیله تملک و مالکیت و ضامن وسیله زندگى 
 -المال   داند اگر فردى، به سبب و علتى از کار کردن باز ماند، بیت  معاشى مى

در صدر اسالم حکومت .  باید مخارج وى را بپردازد- ولت یعنى حکومت و د
عنوان مخارج الزم معین کرد، هنگامى که  اسالمى براى هر مولودى صد درهم به

و ... کودک قدرى بزرگتر شد دویست درهم براى او داده شد تا بالغ شود
همچنین براى پیرزنان یهودى و مسیحى نیز که عضو جامعه اسالمى بودند و به 

المال   ت پیرى و درماندگى از کار و کسب روزى عاجز بودند، حقوقى از بیتعل
اگر کار و کوشش الزم، کفاف مخارج و احتیاج را ندهد، . گردیدلمانان تعیین مس
 کسى که کمتر از نصاب )1(»فقیر«چنانکه درباره . المال کفیل وى خواهد بود  بیت
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» به راه مانده« و -ى ندارد  کسى که چیز- )1(»مسکین« و -زکات دارائى دارد 
 کسى که قرض، دارائى -» بدهکار« و -خود دور افتاده باشد  کسى که از مال -

 -وى را از بین برده باشد و به شرط آنکه در گناه و معصیت خرج نکرده باشد 
نیز چنین حکمى را داده است، محل خرج زکات که دولت اسالمى آن را از 

  .وارد استگیرد، همین م  ثروتمندان مى

اسالم به فرد اجازه داده که در راه احتیاج ضرورى به نان و آب 
دهد بجنگد و بکشد،  خود، که کسى از او غصب کرده و به او نمى

عقیده » حزم ابن«و . براى اینکه این به مثابه حق دفاع از زندگى است
 و کسى که از گرسنگى در محلى بمیرد اهل آن محل قاتلین آن هستند: دارد که

چون جماعت ضامن کفالت هر فردى هستند که در . وى را بپردازند» دیه«باید 
برد و البته این کفالت معاشى مسئله الزامى است نه یک امر  میان آنان به سر مى
  !.اخالقى و احسان

***  

مسئله تکافل خانوادگى نیز، در هر خانواده نفقه مخارج هر عاجز و نیازمند مضطر 
گذارد، و بدین ترتیب ثروت   به عهده نزدیکترین اولیاى وى مىرا به حکم قانون 

عمومى خانواده کفیل نیازمندى ضرورى هر فردى است که جزء آن است، و این 
  !...االجرائى است نه یک صدقه و احسان یک تکلیف و دستور الزم

که تواند هرگونه مالیاتى را   و همه اینها غیر از حق حکومت اسالمى است که مى
م باشد وضع کند و از اموال و دارائى ثرتمندان تا آنجا که الز

بخواهد بگیرد تا احتیاج افراد اجتماع را برآورده سازد و با آن 
. کارهائى بکند که وسائل روزى و زندگى ضرورى مردم تأمین شود

  .کنیم  به تفصیل از آن بحث مى» توازن اجتماعى«که ما، در بحث و ... و

هاى اسالمى بر   ها و سیستم  است، همان کفالت نظامآنچه که براى ما مهم
نکه قادر به کار باشد یا کفایت امور معاشى هر فردى از افراد ملت است، اعم از آ
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و باز آنچه براى ما مهم . دائمى یا موقت از کار کردن عاجز شده باشدبه طور 
ر میان است، آن است که ثابت کنیم که این سیستم از کفالت باعث ایجاد صلح د

  .شود هاى ناشى از گرسنگى مى ها و نگرانى جماعت و قطع شدن ریشه تشویش

هائى که از عدم توازن در توزیع ثروت عمومى و در تقسیم عادالنه  اما بحران
ها و ضررها، و عدم توزیع صحیح حقوق و واجبات در محیط اجتماع، به   غنیمت

  :کنیم  بحث مىدرباره آن اجماالً .. آید ود مىطور عمومى، بهوج
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  توازن اجتماعى

کفالت رزق و روزى براى هر فرد و ضمانت کفایت معاش براى همه، در رژیم 
اسالمى، گام ابتدائى اسالم در راه تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعى 

: این گامى است که بر یک پایه اصیل و اساسى استوار است. االطراف است  جامع
  »!و نیاز وىمرد  - هاى وى  مرد و گرفتارى«

این یک قانون اساسى است که در روزگار نخستین اسالم، غنیمت بر پایه آن و 
قانونى که بشریت تا امروز هنوز هم نیازمند آن است و آن . بر طبق آن تقسیم شد

رسد، براى اینکه بشریت هر دو جنبه   خواهد، ولى متأسفانه به آن نمى را مى
ب و گروهى یک جنبه آن، و مذهب و کند، بلکه مکت مسئله را مراعات نمى

بینى  گیرند و در نتیجه آنچه را که اسالم با جهان اى هم جنبه دیگر آن را مى عده
ها  ها و مذهب  یک از این مکتب خواهد، عاید هیچ  کامل و جامع خود مى

  .شود نمى

هاى اسالمى در راه تحقق   در هر صورت، چنانکه گفتم، این گامى از گام
اى است که آن هم براى تحقق یافتن یک   جانبه  لت اجتماعى همهبخشیدن به عدا

  .صلح و آرامش اجتماعى و عمومى است

توازن اجتماعى همان قاعده و قانون کلى است که اسالم بناى عدالت اجتماعى را 
اى است که صلح اجتماعى  سازد و عدالت اجتماعى مسئله  بر پایه آن استوار مى

گفتیم، ها  ها و تأمین  در این فصل درباره ضمانت هر چهکند و بر آن قیام مى
  .همه مقدمه و وسیله ابتدائى تحقق یافتن این توازن عمومى است

این توازن در سیستم حکومت و راه و روش آن و در طبیعت قانونگذارى و 
و . راههاى قضاوت و در کفالت امنیت و روزى، همه و همه، مالحظه شده است

 در مسئله اقتصاد عمومى و مسئله توزیع ثروت عمومى ترین مقام خود  به عالى
رسد که   رسد، اسالم به وسائل گوناگونى به این مرحله مى در میان مردم، مى

چون این کتاب مربوط به . گوئیم اى روشنى از آن را به طور اشاره مىه نمونه
  )1(.»عدالت اجتماعى در اسالم«است نه » صلح جهانى و اسالم«

                                                           
جنگ «و کتاب » عدالت اجتماعى در اسالم«براى تفصیل این موضوع به کتاب  -1

   مؤلف .که هر دو از مؤلف است مراجعه شود» دارى اسالم و سرمایه
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***  

 توازن را بر پایه یک سلسه اصول اساسى و قوانین عمومى بر پا اسالم این
  :کند  دارد و آنها را به مثابه اصول نظریات اسالمى درباره اقتصاد بیان مى مى

  
  :قانون گردش ثروت در دست همه=  قانون اول 

اینکه مال و ثروت نباید فقط در دست ثروتمندان به گردش درآید، با نص صریح 
  :شود و تثبیت مىو روشنى بیان 

  . تا در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد 7حشر 

 که به -این، تعلیلى براى یکى از تصرفات به وقوع پیوسته از جانب پیامبر است 
 و آن هنگامى بود که پیامبر همه -آید  مثابه یک قانون عمومى در مى

بودند، داد و به چیز   که فقیر و بى» مهاجرین«را به » نضیر بنى«هاى   غنیمت
چیز بودند و در  که ثروتمند بودند نداد، مگر به دو نفر از آنان که بى» انصار«

 تا بدین وسیله توازن اقتصادى بین هر دو -این صفت با مهاجرین یکسان بودند 
  .طائفه آن روزى مسلمانان برقرار گردد

ر دارائى و پناه داده و آنها را د» مهاجرین«به » ارانص«در صورتى که همین 
ها و کاالهاى خود شریک ساخته بودند و با آنان به طور کامل،  ثروت و خانه

البته اسالم چیزى بر آنان . کند برادرى کرده بودند چنانکه برادرى نسبى اقتضا مى
واجب نکرده بود، بلکه آنان در سایه تعلیمات اسالمى و تربیت دینى، از روى 

  .ادران فقیر خود تقسیم کرده بودندرضا و رغبت دارائى خود را با بر

 با اینکه -ى از رجال صدر اسالم در گفتار خود گفته بود همین مسئله را یک
کس از مسلمانان هم بر آن ایراد    ولى هیچ-امکانات اجازه نداد عملى شود 

  :وى گفته بود! نگرفت

راء گیرم و به فق  من اگر بتوانم از ثروتمندان مال و ثروت اضافیشان را مى«
  .»دهم مى

با این قانون، قاعده اساسى توزیع ثروت در میان توده مسلمان و ملت اسالمى، 
  .شود گذارى مى  وضع و پایه

ل شده و عملى هائى تعطی  البته این مسئله مهم نیست که این قانون در دوران
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نگشته است، بلکه هر وقت و هر زمانى که دولت و حکومت اسالمى باشد و 
ند آن را طبق اقتضاى اوضاع اقتصادى و براى برقرارى صلح توا بخواهد، مى

  .اجتماعى، اجرا کند

سازد و آن را  این قانون در واقع حق مالکیت فردى را تخصیص زده و مقید مى
هاى  دارد که براى ضروریات و نیازمندى همیشه خاضع و تابع دولت اسالمى مى

  )1(.فى را در آن بنمایدحکومت اسالمى و اجتماع اسالمى، هرگونه دخل و تصر
  

  :قانون مصالح مرسله=  قانون دوم 

به آن مصالح عمومى که درباره آن نص خاصى وارد نشده باشد، » مصالح مرسله«
شود و اسالم آن را به عهده دولت اسالمى واگذار کرده و بر حکومت   گفته مى

. ت کندا مراعااسالمى واجب است که طبق اقتضاى روز و شرائط و اوضاع، آن ر
به تفصیل مورد » عدالت اجتماعى در اسالم«من این مسئله را در کتاب 

  :کنم که ام و در اینجا فقط به این اکتفا مى  بحث قرار داده

تواند هر  دولت و حکومت اسالمى براى اجراى این دستور و این قانون، مى
 صورت  نه از سود و ربح آن به- چقدر که بخواهد از اموال و دارئى ثرتمندان 

اى که خزانه عمومى به نفع    بگیرد، یعنى از اصل اموال اغنیاء به اندازه- مالیات 
                                                           

دارى است، این  توانیم بگوئیم و حائز اهمیت فراوان و ارج ىاى را که در این باره م نکته -1
 براى اداره اجتماع اسالمى و رفع ضروریات حکومت صالح اسالمىاست که از نظر اسالم 

د استفاده  دارد و در صورت لزوم از این اختیارات تامه خواختیارات تامهتوده مسلمان 
و فقط احساس لزوم از این .  و شرطى نداردگونه مرز و حد و قید این اختیارات هیچ. کند مى

  .اختیارات کافى است که آن را به مورد اجرا درآورد
و هر کار دیگرى را که براى ...  وملى کردن صنایع، مصادره اموالروى این حساب، 

تواند انجام  حفظ میهن اسالمى، و اداره اجتماع اسالمى الزم باشد، حاکم صالح اسالمى مى
به نظریه هیئت  کسى بتواند مانع آن شود و البته تشخیص موارد آن هم بسته دهد بدون آنکه

غرض و  هاى بى صالحى خواهد بود که در سایه حکومت اسالمى تشکیل همچو هیئت
  .طلبى، کار مشکلى نتواند بود اصالح

له  مترجم، این مسئله را در پیش یکى از مراجع بزرگ عصر حاضر مطرح ساخت و معظم
تواند اگر الزم  حکومت اسالمى تا آنجا اختیارات دارد که مى: فرمودند) ظله دام(

  .شد، لباس ما را هم از ما بگیرد
ردد و با هر زمان و هر تواند ابدى و جاوید گ تنها چنین مکتب اجتماعى و سیاسى است که مى

  .هاى دنیا باشد مکانى هم سازگار بوده و قابل تحول و تطبیق با همه محیط



١٤٨ اسالم و صلح جهانی

مصالح عمومى مسلمانان الزم دارد و به آن اندازه که نگهدارى و حفظ میهن 
البته این در صورتى است که عایدات طبیعى و . اسالمى بسته به آن است، بگیرد

افى نباشد، و بدیهى است که این مال و عادى حکومت اسالمى براى اداره امور ک
  )1(.شود ثروت اخذ شده، دیگر پس داده نمى

این قانون نیز همانند قانون قبلى تقیید و تحدیدى براى حق مالکیت فردى است 
هاى همه مردم قرار  و آن را همیشه در اختیار احتیاجات حکومت، یعنى نیازمندى

نیاز : ک شرط و یک قید دارد و آندهد و این اختیار حکومت اسالمى فقط ی مى
  .همگانى و اجتماعى به این کار است

تواند توازن اقتصادى را، نه از راه مالیات   در سایه این قانون، حکومت اسالمى مى
 بدون -فقط، بلکه اخذ و مصادره اموال مالکین دارائى ثروتمندان برقرار سازد 

که در راه منافع و مصالح همگانى  البته فقط براى آن- آنکه آن را از نو پس بدهد 
  .مردم خرج کند

  
  :قانون سد ذرائع=  قانون سوم 

بین بردن آنها ذریعه به معنى وسیله است و منظور از سد ذرائع، برداشتن و از 
مقدمات هر کار حرامى، حرام : توان تعریف کرد است و خالصه آن را چنین مى

ا حرام است و نظر به عورت زنان مثالً زن. و مقدمات هر کار واجبى، واجب است
نماز جمعه واجب است  )2(.شود حرام است نامحرم نیز چون منجر به زنا مى

و چون ترک معامالت و کارهاى . شود رفتن به طرف محل نماز نیز واجب مى
حج . دیگر، مقدمـه رفتن براى نمـاز است، آنها نیـز الزم است تـرک شونـد

انگر واجب است، راه رفتن و سائر مناسک حج هم بر تو -  خانه خدا - اهللا   بیت
  .شود واجب مىبراى آن 

هاى   هر کـارى که نتیجه: اساس اعتبار سد ذرائع، دقت در نتایج اعمال است

                                                           
تألیف استاد شیخ محمد ابوزهره، استاد فقه دانشکده حقوق دانشگاه » مالک«ب به کتا -1

  .رجوع شود» مصالح مرسله«قاهره، فصل 
 از سوره نور، روایات زیادى 31 و 30در مسئله حرمت نگاه به اجنبیه عالوه بر آیه شریفه  -2

ربوطه در وافى جزء روایات م. توان جزء این موارد شمرد وارد شده است، بنابراین آن را نمى
  . نقل شده، مراجعه شود121 صفحه 12
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خوبى را که متضمن مصالح عمومى و خصوصى است، بردارد، مطلوب بوده و 
صوصى اى جز زیان عمومى یا خ شود و آن کارها و امورى که نتیجه  واجب مى

  )1(.گردد باشد و انجام دادن آن تحریم مى ندارد، مورد نهى مى

آنچه که در مسئله توازن اجتماعى براى ما مهم است، آن است که الزمه عدم 
توازن در توزیع ثروت عمومى، ایجاد مفاسد گوناگونى است که کوچکترین آنها 

ع از میهن، هنگام ها و عدم دفا  ایجاد کینه و دشمنى و حسادت بین افراد و گروه
کسانى که از همه چیز محروم باشند دیگر در فکر دفاع از وطنى که ... استخطر 

  !...و همچنین... آنها ظلم کرده و آنها را محروم ساخته، نخواهند بودبر 

اى است که   بنابراین، از وظائف ضرورى و حتمى دولت، جلوگیرى از این مسئله
  .ارى داردالیه و سرانجام ناگو حتماً منتهى

یابیم و در  در اینجا نیز همان قیود و حدود سابق را در حق مالکیت فردى مى
تواند   بینیم که مى دست دولت و حکومت اسالمى هم قانونى پشت سر قانون مى

به وسیله آنها از ضرر جلوگیرى کند و مصلحت و سود را به نفع همگان برقرار 
رد و وظیفه توده مردم است که سازد وگرنه در قبال آن مسئولیت شدیدى دا

مواظب کار خود باشد و مصالح را مراعات نماید و دولت مقصر را هم به وظائف 
  )2(....الزم و اجراى احکام وادارد

  
  :قانون تحریم ربا=  قانون چهارم 

  :گوید اسالم مى

                                                           
  .از استاد محمد ابوزهره، چاپ قاهره» مالک«کتاب  -1
پس از بحث مفصل درباره این » عدالت اجتماعى در اسالم«مؤلف محترم در کتاب  -2

ط را وقتى در محی» سد ذرائع«و » مصالح مرسله«این دو قانون ... «: گوید دو قانون، چنین مى
اى براى تدارک و  جانبه ترى بگذاریم به پیشوا و حاکم یک نوع تسلط و اختیارات همه وسیع

جانبه، حاکم  دهد و به مقتضاى این تسلط و اختیار همه جبران تمام ضررهاى اجتماعى مى
تواند مالیاتى در اموال مردم قرار دهد و وصول نماید و این اختیار البته هیچ قید و شرطى  مى

  .یت مصالح عمومى ملت و تحقق دادن یک عدالت کامل اجتماعى نداردرعاجز 
و بنابراین قانون مالکیت فردى اسالم به هیچوجه مانع این نیست که دولت عادل و حکومت 

 بر خالف -و در این باره ! داران را بگیرد صالح اسالمى مقدارى از سود یا اصل سرمایه سرمایه
» عدالت اجتماعى در اسالم«براى مزید توضیح به . »...ست هیچ حدى هم معین نشده ا-زکات 

  .      چاپ دوم مراجعه شود275ترجمه خسروشاهى و گرامى صفحه 
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پاداش و مزد فقط در قبال کار و کوشش است، و چون سرمایه خود به خود کار 
ست، خود به خود نباید سود بدهد و راه اصلى سود و ربح آن فقط و کوشش نی

کار و کوشش است و بنابراین فقط وجود مال و ثروت در نزد صاحب خود 
  .تواند با اضافه سود در موقع قرض دادن، وسیله ازدیاد مال شود نمى

 چنانکه در - مانع بزرگى در راه ازدیاد بدون دلیل ثروت است این قانون اساسى 
 و به خاطر نیاز -دارى بهترین راه اضافه ثروت و سرمایه است  یستم سرمایهس

چنانکه . گذارد افراد به مال، شرایط و قوانین زیادى در راه عدم تراکم ثروت مى
هاى جهانى را نیز از بین   ترین عوامل استعمارى و جنگ با تحریم ربا، اساسى

دهد و    کار و کوشش را مىبردارى، قیمت  برد و در میدان تولید و بهره مى
و از اینکه مشتى . سازد عدالت بین کوشش حقیقى و مزد و جزا را برقرار مى

کند، در   باطل صاحب آالف و الوف شوند جلوگیرى مىو عاطل و کار   بى
دارى به مجرد شرکت دادن اموال خود در  صورتى که این گروه، در دنیاى سرمایه

افزایند و در حالى که    را بر ثروت خود مىها، سود حرام ها و غیر بانک بانک
هاى آنان  رانى و میگسارى هستند، ثروت  خود مشغول عیش و نوش، شهوت

گردد و به توازن اقتصادى و اجتماعى صدمه  روز به روز بیشتر و زیادتر مى
ون دارى، شواهد آن به طور روزافز  زند، چنانکه در جهان گندیده سرمایه مى

  )1(.شود دیده مى
  
  :قانون تحریم احتکار=  انون پنجم ق

آور،  شود، احتکار یک نیروى طغیان  احتکار شامل همه قراردادهاى انحصارى مى
در دست احتکارچى است که آن را از نیکوکارى و کوشش انسانى، به دست 

آورد، بلکه از قراردادهاى انحصارى به دست آورده یا از احتکار کاالهاى  نمى
آورد، این نیروى طغیانگر، همیشه در خدمت   ، بهوجود مىمورد نیـاز در بازار

یعنى بر ضد . اند نى است که محروم شدهمصالح ضد ملى بوده و بر ضد کسا
مصالح و منافع توده مردم است، براى اینکه این نیرو و قدرت، در واقع از 

                                                           
درباره ربا و مفاسد فراوان رباخوارى که در اسالم به شدت تحریم شده است کتاب جامع  -1

 که داراى آمار و از استاد ابواالعلى مودودى پاکستانى چاپ شده» الربا«: و جالبى به نام
  .اطالعات فراوانى در این زمینه است
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 با توانند  سازد که مردم نمى  اى مى اسلحه... نیازمندى مردم به کاال و کارخانه و
تواند حتى به اعضاء حکومت و هیئت نظار و  آن مقابله کنند، این نیرو مى

بازرسان، رشوه بدهد و چند مقابل همین رشوه خرج شده را، از توده مردم 
محروم و بدبخت بگیرد یا کاالى احتکار شده را در شدیدترین مواقع نیاز و 

ه این کارها است که احتیاج، مخفى کند و کسى را به آن دسترس نباشد و با هم
  .خورد  نظام توازن در اجتماع به هم مى

شوند که دیگران در قبال آن، نیرو  براى اینکه گروهى از مردم نیروئى را دارا مى
  .و قدرتى در دست ندارند

ترین  خورد، چون احتکار راحت و به موازات آن، توازن اقتصادى نیز به هم مى
سیله ریاکارانه براى فاسد ساختن اخالق و راه جمع ثروت از راه حرام بوده و و

  .ها است ها و وجدان دل
  

  :قانون همگانى بودن منابع عمومى=  قانون ششم 

» ملى کردن منابع عمومى ثروت«این همان چیزى است که در قرن ما آن را 
از ) چراگاه(گویند و این قانون را با استفاده از ملى بودن آب و آتش و گیاه  مى

توان به دست آورد و در حدیثى آمده که چون اینها از منابع    مىنظر اسالم،
شود آنها را با مالکیت   عمومى بوده و از ضروریات اولیه زندگى هستند، نمى

  )1(.ى براى همه باشدخصوصى محدود کرد بلکه بایست

داند و کسى حق تصرف و   فقه مالکى با استفاده از همین، معادن را ملى مى
  :گوید فقه مالکى در مشهورترین اقوال خود مى: انحصار را ندارد

ها از اموال مباح و آزاد   معادن فلزات، مراتع چراگاه: گانه  هیچ یک از اشیاء سه
                                                           

حدیثى که مورد استناد استاد قطب است از طریق شیعه نیز وارد شده و بعضى از فقهاء  -1
اند که اصوالً فروش آب صحیح  شیعه با استفاده از این حدیث و احادیث مشابه آن، گفته

: نویسد  مى225 ط جدید، صفحه ،2ج » خالف«مثالً مرحوم شیخ طوسى در کتاب . نیست
د و آب از آن درآمد، باید به مقدار احتیاج خود و اگر کسى با احیاء مالک چاهى ش«

چهارپایانش از آن استفاده کند و مازاد آن را براى رفع احتیاج دیگران مجاناً و بالعوض بذل 
هى را به خود تواند چراگا کس نمى هیچ«: گویند و درباره مراتع، هم فقهاى ما مى» کند

  ...و» اختصاص دهد و دیگران را محروم سازد
 از نظر اسالم بحث  ملى بودن منابع عمومى ثروتدر پاورقى بعدى، کمى بیشتر درباره

  . رجوع شود ایم، کرده
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بلکه آنها، ملک .. نیست که هر کس پیدا کرد و بر آن مسلط شد، از آن وى باشد
  ..همه مسلمانان است

 به همگان و ملى اعالم بدون شک، با برگشت دادن مالکیت در این قبیل مرافق
رود براى   کردن آنها، مهمترین عامل فقدان توازن اقتصادى در اجتماع از بین مى
 که )1(شود  اینکه این امر مرافق و موارد، قسمت اعظم ثروت عمومى را شامل مى

ها و افراد آن   ها و تراست  بار غربى، شرکت  جنایت دارى هاى سرمایه  در رژیم
منحوس، آثار شوم و سوء فراوانى  این مالکیت ازکنند و  را تملک مى

هاى محلى و  آید و همین هم عامل اصلى جنگ مىبه بار 
  )2(...گردد هاى استعمارى و امپریالیستى مى المللى و بازى بین

  
  :قانون تحریم اسراف و عیاشى=  قانون هفتم 

به دارد، بلکه آنها را  گیرى و محرومیت بر مردم را دوست نمى اسالم سخت
کند و جلوگیرى از آنها را زشت و  هاى زندگى دعوت مى بردارى از پاکى بهره

                                                           
بوده و نفع و سود آن به طور متساوى » ملى«اسالم هاى عمومى، از نظر   یا ثروتانفال -1

بع عمومى ثروت، درست در روزگارى از طرف حکومت اسالمى ملى کردن منا. مال همه است
  !...کمونیسم خبرى بود و نه از مرحله تکامل یافته آن سوسیالیسمعملى شده که نه از 

هائى که از طرف صاحبان خود رفع ید شده  هاى زراعتى و قصبه هاى موات، زمین همه زمین
ها با اشجار و معادنى  ار شده و همه کوهنان واگذاى ندارد، یا بدون جنگ به مسلما و یا سکنه

ها با اشجارى که دارد، همه دارائى کسانى که وارث ندارند و  در بر دارند، همه رودخانهکه 
ها و نیزارها و مراتع از آن همه براى همه است و از  همه معادن درونى و برونى و همه جنگل

  !...نى واقعى کلمهاست، اما ملى به مع» ملى«نظر اسالم به اصطالح امروز 
ها و مراتع و معادن، واقعاً ملى شده بود وضع اقتصادى کشور ما  اگر مثالً در ایران فقط جنگل

شد که در دنیا نظیر نداشت و هیچ کشور به اصطالح سوسیالیستى هم به آن  چنان مى
رصد د 5/11جنگل داریم یعنى تقریباً نوزده میلیون هکتار در ایران در حدود .. رسید نمى

معادن گوناگون ... و سراسر ایران را مراتع سرسبز و خرم پُر کرده است... تمام مساحت کشور
ه که ب... گرفته تا معادن آهن، مس، سرب، زغال سنگ، طال، فیروزه، گوگرد ونفت از معادن 

با » انفال«اینها همه از نظر اسالم . رسد، در گوشه و کنار میهن ما پراکنده نوع مى 30
  . شود» ملى«هاى عمومى است و باید  ثروت

الدین امیر عالئى،  ترجمه آقاى دکتر شمس» پیرفونتن«تألیف » جنگ سرد نفت«کتاب  -2
» سینا ابن«این کتاب از طرف مؤسسه . گذارد ین زمینه در اختیار شما مىاطالعات زیادى در ا

  !      چندبار چاپ و منتشر شده استتهراندر 
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داند، براى اینکه این دو،  شمارد و اسراف و عیاشى را نیز بد و زشت مى  بد مى
  :هاى حالل مورد خواست مشروع انسانیت نیست از پاکى

 اى پسران آدم، در هر مسجدى جامه خویش به تن کنید،  32ـ31اعراف 
: کاران را دوست ندارد، بگو  رید و بنوشید و اسراف مکنید که خدا اسرافبخو

هاى پاکیزه،  اى را که خدا براى بندگان خویش پدید آورده و با روزى  کى جامه
 به کسانى است که ایمان بگو، این چیزها در زندگى دنیا متعلق. حرام کرده است

ها را براى مردمى  ن آیهسا  بدین. اند و در روز قیامت خاص ایشان است  آورده
  .دهیم  که دانا هستند شرح مى

عیاشى براى آن در اسالم تحریم شده که در بنیان فرد و بنیاد اجتماع سستى و 
آورد و در وجود فرد و محیط اجتماع فساد و انحطاط و  ضعف بهوجود مى

در تاریخ نیز همیشه عیاشان و . کند  سقوط اخالقى ایجاد مى
  :اند ها بوده لى اضمحالل اجتماعات و ملترانان باعث اص شهوت

اى را هالک کنیم عیاشانش را بسیار کنیم تا   و چون خواهیم دهکده 16اسراء 
  !در آن عصیان کنند و گفتار خدا بر آنها محقق شود و ویرانش کنیم، ویرانى کامل

رانى  چیزى که الزم است در اینجا روشن سازیم، آن است که عیاشى و شهوت
گیرى بر گروه زیادى از افراد ملت، به   ملتى جز از راه فشار و سختدر میان

ها، از خون دل توده مردم و کوشش  آید و وسایل این عیش و نوش دست نمى
آید و اینها از  ها و ضروریات ابتدائى افراد مردم به دست مى آنان و نیازمندى

نجام آن را کند و سرا  ها را زیادتر مى چیزهائى است که کینه و عقده دل
دارد و گروهى را بر   و از میان اجتماع، روح صلح و برادرى را برمى!. ترکاند مى

کند و تازه  ضد گروه دیگرى، به علت تضاد منافع و اختالف نظرها تحریک مى
هاى اجتماعى  ها و آلودگى همه اینها را باید در یک طرف گذاشت و ناپاکى

  !...فرانان را در یک طر  ناشى از عیاشى شهوت

هاى ناپاک  ها و لذت ته وجود ثروت در دست این عیاشان است که این عیشالب
ها و  کند و در همان وقت، آتش بدى هاى آلوده را براى آنان فراهم مى شهوتو 

سازد و بنیان آن را از   کند و بناى اجتماع را متزلزل مى ها را شعلهور مى دشمنى
دخالت کرده و از » سد ذرائع«نون اینجاست که قا: کند  پى سست و ویران مى
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خور که با   خواهد که وسیله را از دست این بیکاران و عیاشان مفت دولت مى
پس قانون سد ذرائع قانونى است که از وقوع . ج سازدکنند، خار آتش بازى مى

نماید و همین قانون است که وسیله  احتمالى در اجتماع جلوگیرى مىخطرهاى 
کند ولو اینکه خود به خود حرام  حرام گردد، تحریم مىرا، اگر منجر به کار 

  .نباشد

اى است که  وجود ثروت در دست این قبیل افراد، همان وسیله
بایستى براى نجات از عاقبت سوء آن، آن را از دست صاحبش 
خارج ساخت و البته لزوم این مسئله، در همچو مواردى کامالً 

  .روشن است
  

  : کنزقانون تحریم=  قانون هشتم 

کنند و آن را در راه خدا خرج   و کسانى که طال و نقره را گنج مى 35ـ33توبه 
کنند، به عذابى دردناک نویدشان بده روزى که آن را در آتش جهنم سرخ  نمى

هایشان را بدان داغ کنند این همان   هایشان و پهلوهایشان و پشت کنند و پیشانى
  .کردید، بچشید  آن گنج را که مى) رنج(اید، اکنون   است که براى خود گنج کرده

از خرج آن این براى آن است که حبس و نگهدارى ثروت از گردش و خوددارى 
گوئى نیازها و مصالحى که به وسیله آن نام خدا برتر   راه خدا، یعنى در جوابدر 
شود، به طور کلى موجب به هم خوردن توازن مالى و بازرگانى و اقتصادى  مى
شود و آن هم موجب  ن ترتیب توازن اجتماعى نیز مختل مىگردد و بدی مى

از » سد ذرائع«ها و محرماتى است که بایستى طبق قانون  مفاسد و محرومیت
شود  وقوع آنها جلوگیرى کرد و اسباب و وسائلى را که منجر به پیدایش آنها مى

  .از بین برد

شود که    نمى کنز، یک مسئله شخصى یا یک گناه فردىروى این حساب، مسئله
ها و  حساب آن را فقط به خدا حواله دهیم تا در روز قیامت، روزى که پیشانى

شود، به آن رسیدگى کند، بلکه یک مسئله اجتماعى   ها و پهلوها داغ مى پشت
شود که دولت اسالمى باید از راه قانون و اجراى صحیح آن،   مربوط به قانون مى

 حفظ توازن اقتصادى، از آن جلوگیرى به خاطر تحقق یافتن عدالت اجتماعى و
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  .به عمل آورد

اى هستند و هر   پیوستهها و قوانین اسالمى یک وحدت متکامل و به هم  نظام
کشاند، چون همه آنها در طرز فکر   قانونى از قوانین وى، به سوى دیگرى مى

رسند و اصوالً در موقع تشریع و قانونگذارى، مسائل  کلى اسالم، به همدیگر مى
بینى کلى و   توان جدا از هم، در نظر گرفت، بلکه بایستى همیشه به جهان ا نمىر

  !.جامع مراجعه کرد و مسائل را در کنار هم یافت

بدون شک حبس و نگهدارى مال از خرج و انفاق، داراى ضررهاى روشن و 
راه بخل باشد داخل در آشکارى است، اگر این حبس و خوددارى از خرج از 

  : میشودپروردگارنهى 

  . دستت را به گردنت بسته مدار 29اسراء 

و اگر براى دورى از انفاق در راه خدا باشد، باز داخل در حکم خدائى دیگرى 
  :شود مى

  .خویشتن به هالکت میفکنید) و از امساک( در راه خدا خرج کنید  195بقره 

 گردد عت مىفرد و جما» هالکت«چون خوددارى از انفاق در راه خدا موجب 
ترین قوانین اسالمى  ترین و کامل از وسیع» سد ذرائع«از اینجاست که قانون و 
  .شود مى

» کنز«چیزى که زکاتش داده شود دیگر : اند گروهى از ظاهربینان گفته
» کنز«زکات است و پس از آن دیگر از ! براى اینکه مالیات شرعى فقط)1(نیست

نقل شده که به صراحت ) ص(ولى حدیثى از پیامبر!! کردن مال، مانعى نیست
سازد که ثروت در چه صورتى بعد  کند و روشن مى  تمام حدود کنز را معین مى

اى جمع  هر که درهم و دینار یا طال و نقره«: تواند کنز نباشد از اداى زکات مى
                                                           

جا و عدم  تمرکز ثروت و راکد ماندن آن در یک: گویند عه مىگروهى از علماى شی -1
ها همیشه در گردش  خواهد که ثروت زیرا مصالح اجتماعى مى. ز استکن) مطلقاً(گردش آن 

» البحرین مجمع«صاحب » طریحى«. محرومیت مردم و توده مسلمان برطرف گرددباشد تا 
در صورتى » !شود نج و کنز گفته نمىبه هر چه که زکاتش داده شود گ«: گوید  مى299صفحه 

گونه بیانى که حاکى از آن باشد که مراد فقط  که باید توجه داشت که در آیه شریفه هم هیچ
  ...اموالى است که حقوقش داده نشده، وجود ندارد

این آیه شریفه به در هر صورت، این مسئله یک مسئله فقهى است و براى مزید توضیح درباره 
  . و به بعد مراجعه شود272، صفحه 9 ج تفسیرالمیزان،
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بدهکار و ضرر دیده و راه خدا انفاق نکند، آن کنز است و کرده و آن را در راه 
  )1(.»شود  غ مىروز قیامت با آن دا

و ثروت شـود، به طور توانـد مجوز نگهدارى مال  این حدیث عواملـى را که مى
است و مشمـول آیـه » کنــز«کنـد و غیر از آن هر چه باشـد   آشکار بیان مى
آرى اسالم را بایست در پرتو قوانین کلى و اصولى آن، در . شـود  تحریـم کنز مى

  ...!این میدان، بشناسیم و درک کنیم
  

  :اى قانون از کجا آورده=  قانون نهم 

کنند، آزاد و   مسئله مالکیت فردى در اسالم، چنانکه بعضى از مردم خیال مى
  .قید و شرط نیست  بى

 از راه صحیح و وسائل مشروع قابل قبول نیست و مالکیت فردى در اسالم، جز
 کلى اسالم ها، با قوانین  بایست که این راه  شود و مى رسمیت شناخته نمىبه 

  .درباره مال و ثروت و اصول اجتماعى و اخالقى وى مخالف نباشد

پس حق مالکیت فردى به هیچوجه بر اساس غارت، چپاول، غصب، 
... فروشى، ربا، احتکار و دزدى، رشوه، غش، تقلب، گران

تواند همیشه  ، و از اینجاست که دولت اسالمى مىشود گذارى نمى پایه
وت را بازرسى کند و ببیند کدامیک مشروع و کدامیک راههاى کسب مال و ثر

اگر این راه، مشروع و قانونى باشد، مالکیت حق مسلم . نامشروع بوده است
 و دولت، در صورت لزوم و - البته با شرائطى که قبالً گفتیم -صاحب مال است 

کند و صاحب   در آن تصرف مى» سد ذرائع«و » مصالح مرسله«ضرورت براى 
کارى و عیاشى ندارد و کنز و نگهدارى آن هم ممنوع است و  سرافآن، حق ا
المال بگیرد و زیادى آن را از ثروتمندان گرفته و   تواند آن را براى بیت دولت مى

  .م کندبین نیازمندان تقسی

البته اینها، همه در صورتى است که اسباب و علل مالکیت صحیح و مشروع و 
ا صحیح نباشد، اسالم به هیچوجه همچو مالکیتى ه قانونى باشد، ولى اگر این راه

شناسد و هرگز حقوق و وظائفى را که در نگهدارى مال و  را به رسمیت نمى

                                                           
  .این حدیث را قرطبى در تفسیر خود نقل کرده است -1
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دهد، بلکه حکومت  ثروت مشروع به عهده داشت که انجام دهد، انجام نمى
اسالمى باید آن را به نفع عموم، مصادره کند و شواهد و سوابقى که از 

ق و اختیار را بر دولت م در این باره داریم، این حهاى صدر اسال حکومت
چهارچوب قوانین کلى اسالم، آن را براى دولت تثبیت اسالمى قائل شده و در 

  ...کند مى

گوئى به خواست قلبى و فطرى عمیق  اسالم، حق مالکیت فردى را براى جواب
شناسد، تا همه، آخرین و  بشرى درباره کسب مال و تملک، به رسمیت مى

بردارى   هاى خود را براى محصول و تولید بیشتر و بهره ترین کوشش کامل
تر از وسائل زندگى انجام دهند، و زندگى را از نیروهائى که خدا داده  کامل
ولى در عین حال بر همین .. اه رشد و ترقى، پیش برانندمند سازند و در ر بهره

 زندگى و روزى و کند، تا بر احدى در و قیودى وضع مىحق مالکیت، حدود 
معاش، صدمه و ضررى نرسد و براى توده مردم از راه اختیارات دولت اسالمى، 

دهد تا  در آخرین مرحله، حق تصرف مطلقى در همین حق مالکیت فردى، مى
  ...براى تحقق مصالح عمومى توده، در صورت لزوم از آن استفاده کند

گوید   دارى آن را مى   سرمایهبدین ترتیب اسالم همه مزایاى مالکیت فردى را که
سازد و به موازات آن، همه مفاسدى را  اهراً هوادار آن مزایا است، برقرار مىو ظ
و در . برد  داند، از بین مى کمونیسـم آنها را عیب و اشکـال مالکیت فردى مىکه 

گیرد   واقع حد وسط و راه معتدلى را در میان دو راه غلوآمیز و افراطى، پیش مى
  .طرت سالم و صحیح نیز کامالً سازگار استکه با ف

  
  :قانون زکات=  قانون دهم 

خواهند  بار و تجاوزکار مى  دارى جنایت  زکات؟ قانونى که تشکیالت سرمایه
ه مثابه اولین و آخرین قانون مالیاتى و اقتصادى اسالمى بشمارند تا فقط آن را ب

  !.گول زنند و تخدیر کنندمردم را 

ها و  ها و بلندگوهاى کمونیستى و گاهى ارگان گاهى سازمانزکات؟ مالیاتى که 
 آن را تنها قانون اسالمى در زمینه مسائل اقتصادى -  صلیبى-مبشرین مسیحى 

هاى اقتصادى و اجتماعى   ها و قانون  کنند، تا مسائل و ضمانت معرفى مى
  !...پایه و کهنه جلوه دهند اسالمى را، سست و بى
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ن قانون را در آخر این بحث و در ختام قوانین و اصول من عالماً و عامداً ای
ها و بلندگوهاى کاپیتالیسم  اساسى اقتصاد اسالمى آوردم، تا همه بدانند که ارگان

هاى   المللى و سازمان با استخدام افرادى در لباس دین و تشکیالت کمونیسم بین
 چگونه - )1(و مبشرین مذهبى خود!  به وسیله عمال دینى- امپریالیسم مسیحى 

  .اعتبار جلوه دهند  خواهند مردم ما را فریب داده و اسالم را کوچک و بى مى

 نیست بلکه -  زکات -البته این کار من، براى کوچک شمردن این قانون عالى 
براى بیان حقیقت با اتکاء به دلیل و منطق است، من آنچه را که در کتاب 

 درباره قانون )2(دارى رمایهجنگ اسالم و س» االسالم والرأسمالیۀ معرکۀ«
  !.آورم، تا حقیقت این مسئله قدرى روشن شود  ام، اینجا نیز مى  زکات نوشته

بر همه این عوامل طبیعى، بایستى قانون مالیات دائمى را نیز اضافه کنیم و آن ... «
از ثروت % 5/2است، این قانونى که به طور ثابت و صحیحى همه سال » زکات«

  )3(.»کند  ذ مىگیرد و اخ را مى

اى است که بایستى درباره آن توضیحى بدهم تا کیفیت  در اینجا نکته«
آورى   هاى مغرضان که زکات را به صورت یک احسان و صدقه ذلت افسانه

  .»دهند، روشن شود جلوه مى

کند و  آورى مى  این مالیت را دولت اسالمى، همانند هر مالیات دیگرى، جمع«
ر اساس و نظام معینى که طبق اقتضاى هر عصرى همین دولت است که باید ب

تطبیق و تحول است در خرج آن نظارت داشته باشد، آن وقت باید پرسید قابل 
  .»که این ذلت و خوارى ادعائى در کجاست؟

کنند که از این مالیات یک شکل  گر، همیشه سعى مى  مغرضان و دشمنان حیله«
                                                           

المللى  هاى مذهبى غربى، عمال استعمار امپریالیسم بین بیشتر مبشرین مسیحى و میسیون -1
و در لبنان چاپ شده که با اتکاء به آمار » التبشبر واالستعمار«هستند، در این باره کتابى به نام 

هاى مذهبى مسیحى در آفریقا و آسیا را کامالً  هاى میسیون اى، حقیقت مأموریت اسناد زنده
  ...اند روشن ساخته

  .ایم، رجوع شود مفصالً در این باره بحث کرده» دو مذهب«در رساله 
  .  اخیراً چاپ شده است» اسالم و دیگران«خالصه این کتاب تحت عنوان  -2
 نه از اصل سرمایه پاک - فقه شیعه سالیانه از سود ساالنه هر فردى عالوه بر زکات، از نظر -3

باید فردى را قبالً البته مخارج ساالنه هر . شود گرفته مى» خمس«عنوان   درصد به20 -شده 
  .      درصد گرفت20استثناء کرد و سپس از مابقى 
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کند  ثروتمندى، احسان مى: د کهآمیزى ترسیم کنند و نشان دهن و صورت مسخره
دستى ! کند گیرد و تشکر مى چیزى آن را مى  دهد و فقیر و بى  و صدقه مى

و در واقع یک فردى ! گیرد چیزى مىدهد و دستى پائین و   باالست و چیزى مى
  . »!آن هم به صورت صدقه و احسان! نماید دیگر، کمک مالى مىبه یک فرد 

، اگر در !اند میز و مزورانه را از کجا آوردهآ  دانم این شکل مسخره  من نمى«
روزگارى حکومت، مالیاتى براى آموزش و پرورش وضع کند و آن را فقط براى 

هاى تعلیم و تربیت اختصاص دهد، خانه و مدرسه بسازد یا حقوق   هدف
کارمندان را بپردازد یا براى کتاب و لوازم تحصیلى و غذاى شاگردان خرج کند، 

یند که این سیستم مالیاتى، گدایى بوده و مخالف شخصیت انسانى گو  آیا باز مى
ها از اموال و دارایى ثروتمندان گرفته  گویند که چون این پول ، آیا باز مى!است؟

  .»!شود، برخالف شخصیت معلمان و شاگردان است؟  شده و به نیازمندان داده مى

 زیاد مالیاتى به نسبت اگر دولت قانونى بگذارد که از هر ثروتى، اعم از کم یا«
براى اداره امور کشور، بگیرد و پول جمع شده از این راه را به این موضوع % 5/2

شود که چون  الزم و ضرورى و مورد نیاز عمومى، اختصاص دهد، باز گفته مى
دولت از دارائى ثروتمندان و غیر ثروتمندان، این بودجه را به دست آورده و براى 

دولت گدایى کرده و شخصیت و حیثیت افراد وابسته به کشور خرج کرده، پس 
  .»!آن بر باد رفته است؟

زکات اسالمى نیز مالیاتى از این قبیل است، دولت اسالمى آن را «
  ».کند هاى الزم و معینى خرج مى کند و سپس در راه جمع مى

 در موارد الزم توزیع و نماید و سپس به تدریج  همه آنها را یکجا جمع مى«
نماید، و هرگز این امر یک احسان فردى و شخصى نیست که از دست   مىیم تقس

بینیم که   و اگر امروز مى! کسى پولى خارج سازد و به دست دیگرى بسپارد
کنند این نظام و   گروهى از مردم، زکات اموال خود را، خودشان تقسیم مى

، بلکه این سیستمى نیست که اسالم آن را بینانگذارى کرده و خواستار آن باشد
روند و علت   کنند و این راه را مستقیماً خودشان مى  گروه، خود این کار را مى

ولت صالح اسالمى وجود ندارد که این مالیات آن هم آن است که در مصر یک د
هاى صحیح و قانونى خود مصرف نماید   سپس آن را در راهرا از مردم بگیرد و 
  .»تا حیف و میل نشود
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 به جایى رسیده که -  و سراسر جهان اسالم - روهى در مصر غفلت و نادانى گ«
کنند زکات یک احسان و صدقه فردى است که باعث خوارى و ذلت  خیال مى
  »!...شود  افراد مى

جسارت بر حقائق روشن و ابتدائى، تا آنجا که بدان افتخار کنند، فقط از راه «
 و هر دو گروه شنوندگان ناشى شده است،نادانى و گمراهى خوانندگان یا 

و متأسفانه بیشتر از همه، در !. شوند در محیط ما فراوان پیدا مى! بحمداهللا
گویند، دیده و شنیده  مى! »محیط فرهنگیان و روشنفکران«هائى که به آنها  محیط
، فرهنگیان و روشنفکرانى که هرگونه انتقاد و بدگوئى درباره اسالم را با !شود مى

، !، جداً !که واقعاً ! کنند تا ثابت کنند استقبال مىدهند و  خوشحالى گوش مى
ها و در قرن   آیا راستى ما در عصر پستى... هستند؟! روشنفکر! فرهنگى! کامالً 

  .»!بریم؟  زندگى نسل گمراه به سر نمى
  

  اعتماد به قانون

اکنون به آخرین وسیله و راهى که اسالم براى تحقق بخشیدن به صلح در ... 
این همان حقیقت و طبیعت اسالمى و رابطه نفس ... رسیم یماید مىپ اجتماع، مى

و این داراى اثر قاطعى در . هاى وى بر آن است بشریت با آن، و جوابگوئى
هائى است که  ها و تأمین یافتن همه آن ضمانتبرقرارى صلح اجتماعى و تحقق 

  .در سابق از آن سخن گفتیم

ابط آن را منظم سازد و به اوضاع آن براى توده بشرى قانونى الزم است که رو
رسیدگى کند و همه افراد را به یک وحدت به هم پیوسته و همکار و همگام و 

هاى  صاحب شخصیت و استقالل مبدل سازد، نه آنکه به شکل افراد و گروه
، قانون هم !پراکنده و بدون قانون و نظم و انضباط به حال خود واگذار کند

د وظیفه خود را عملى سازد توان   مورد اطاعت نباشد، نمىمادامى که اجرا نشود و
شود، مگر آنکه همه از آن اطمینان   هم مطاع نبوده و مورد اجرا واقع نمىو هرگز 

داشته باشند و میان خود و قانون، عاطفه و مهر و دوستى ببینند و در آن تحقق 
  .دهاى دور و نزدیک خود را احساس کنن یافتن مصالح و منافع و هدف

شود که بقیه عوامل   قیام بر ضد قانون، نوعاً از سه عامل مهم و اساسى ایجاد مى
  :فرعى ناشى از این سه عامل است
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 چون به خاطر مصلحت فرد انون عادالنه نیست احساس اینکه این ق- 1
و مسلماً همان گروهى که . اى بر ضد دیگران وضع شده است یا افراد یا طبقه

احساس کنند و ببینند که قانون براى تخدیر آنان و سوار قانون را بر ضد خود 
اى در قبال کوشش آنان، به آنان  شدن دیگران بوده و کوچکترین فایده و ثمره

  !.دهد و آنان باید در سایه همین قانون کار کنند و دیگران بخورند نمى

بیگانگى میان روح قانون و روح افراد  و  احساس جدائى و دورى- 2
کند، و این در صورتى است که این قانون  که بر آن حکومت مىاى  توده

احتیاجات فکرى و درونى و مصالح مادى وى را تأمین نسازد، و مطابق مقتضیات 
زندگى و اوضاع داخلى وى رفتار نکند، چون در واقع و حقیقت خود، از روح 

  .توده مردم بیگانه است

کس دیگرى براى او وضع  که احساس فرد به لزوم قیام علیه قانونى - 3
کند که این  و البته فرقى نمى!.  دادن شخصیت خودکرده است، فقط براى نشان

  .فرد یا هیئت یا گروهى وضع کرده باشدقانون را 

جوئى بر این قیود و حدود   شامل قیودى باشد و تفوق و برترى- در هر صورت 
 شخصیت -اشد  در صورتى که وضع قانون از طرف انسانى بر انسان دیگر ب-

کند،   ذاتى فرد را در ذهن فردى که به طور علنى یا مخفى علیه آن اقدام مى
  !.سازد محقق مى

***  

توان یافت که الاقل یکى از این  هیچ قانونى از قوانین وضعى بشرى را نمى
به خصوص اشکال اول و سوم که نوعاً در هر قانون . ها را نداشته باشد  اشکال

هائى که در این  و اصوالً قانون. اند  خته است، جمع شدهزمینى که بشریت شنا
در ! ها و مجالس توسط طبقه پرولتاریا و هیئت حاکمه کارگرى پارلمان

  ...اند  شود، از این اشکاالت خالى نبوده کشورهاى کمونیستى وضع مى

دارى  جالس انتخابى در کشورهاى سرمایهها و م وضع پارلمان
اى   ملت در انتخاب نمایندگان افسانهاست و آزادى و اختیارروشن 

بیش نیست و خود مردم به خوبى به افسانه بودن این آزادى کامالً 
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  .آشنائى دارند

کند که او در اظهار عقیده و اراده  براى اینکه انتخاب کننده کامالً احساس مى
حقیقى خود، آزاد نیست، زندگى و لقمه نانى که وى را باید حفظ کند در دست 

  !.کند دارانى است که آنها را انتخاب مى هسرمای

اگر بر فرض محال بگوئیم که انتخاب کننده کامالً آزادى دارد، و او کسانى را که 
تواند براى مجلس انتخاب کند، ولى باید در نظر داشت که همین  بخواهد مى

مجلس و پارلمان به حکم تکوین و تشکیل خود از طبقه معینى، امکان نخواهد 
 عناصر واقعاً ملى در آن زیاد باشند و قهراً کسانى که از روى حقیقت، نه داد که

. تظاهر، از توده ملت بوده و از میان مردم برخاسته باشند، خیلى کم خواهند بود
هى نخواهى به نفع و بدین ترتیب مجلس، هر قانونى را که وضع کند، خوا

تواند از تحت تأثیر   نمىداران خواهد بود، و هرگز  ها و سرمایه  مصلحت سرمایه
  .آنان خارج بوده و دور باشد

طبقه «، طبق نقشه قبلى، باید !در کشورهائى که حکومت طبقه کارگر برقرار است
کنید که   به طور کلى از بین رفته و نابود شود، البته تصدیق مى» بورژوازى

 که تعداد طبقه کارگر هر چقدر هم زیاد باشد، مسلماً گروه دیگرى نیز هستند
و بلکه از روى عمد و اصرار این قانون بر قانون طبقه کارگر به نفع آنان نیست، 

  .شود  مىضد آنان وضع 

اینها همه در کشورهائى است که قانونگذارى به عهده خودشان است و قانون را 
  !.سازند از کشورهاى اسالمى از خارج وارد نمى! همانند بعضى

المى که تقلید از دیگـران و وارد ساختن اما در این کشـورهاى به اصطالح اس
 یک عمل عادى است، اشکال دوم نیز بر آن دو - !  همانند کاالهاى دیگر-قانـون 

چون این !... ها دهجدائى بین روح قانون و روح تو: شود اشکال دیگر اضافه مى
قانون خارجى، اصوالً با وى بیگانه است و از روح و اوضاع و احتیاجات وى 

اى  آورى در تطبیق قانون عاریه  دار و گریه  فته است و چیزهاى خندهکمک نگر
قسمتى از ادراک ! گیر شود که اگر این قانونگذاران عاریه ها واقع مى با این محیط

اى از تفکر انسانى صحیح داشتند، این چنین  و احساس واقع، و دوربینى، و بهره
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  )1(.پرداختند به وارد ساختن قانون از خارج نمى

اند   رست در هنگامى که همه قوانین وضعى بشرى، درگذشته و امروز نتوانستهد
توانند از این اشکاالت اساسى دور و برکنار باشند، فقط شریعت و قانون  و نمى

ردیفى هم در  است که از همه این اشکاالت دور و برکنار است و هیچ نظیر هم
  .این باره ندارد

براى احساس فرد یا جماعت به اینکه قانون در شریعت اسالمى، اصوالً میدانى 
کند، نیست براى اینکه اسباب انحراف از  نسبت به آن عدالت را مراعات نمى

عدالت به طور کلى وجود خارجى ندارد، چون قانونگذار براى همه، خداى همه 
است، پس در مقدم داشتن فرد یا گروهى، براى وى سودى نیست و بدین ترتیب 

از ... رود  در اجتماع اسالمى به کلى از بین مى» جنگ طبقاتى«و » طبقات«فکر 
ونى نیست که فقط مصالح طبقه رود به خاطر آنکه در اینجا دیگر قان بین مى

را در نظر بگیرد و او را برخالف طبقه دیگرى، مقدم بشمارد، هر بخصوصى 
 و این چنین مجتمع. فردى حقوق و وظائفى دارد که هر دو با هم توأم است

آید که حقوق و وظائف آنان در  اسالمى، به صورت مجموعه افرادى در مى
  .قانون، به موازات همدیگر مالحظه شده است

اى از طبقات  مجتمع اسالمى، اجتماعى نیست که منافع و مصالح مجموعه
عضى دیگر مقدم مختلف، با هم تضاد و تصادم داشته باشد و قانون، بعضى را بر ب

  .شمارد

و در نتیجه، جنگ طبقاتى نیز .  اصوالً در اسالم، نظام طبقاتى معنى نداردبنابراین،

                                                           
االسالم و اوضاعنا «و کتاب » الحکیم توفیق«تألیف استاد » االریاف نائب فى«به کتاب  -1

  .»مؤلف«. رجوع شود» عبدالقادر عوده«تألیف استاد » القانونیۀ
و از رفقاى سید قطب بود » مصر«رتبه  مرحوم استاد عبدالقادر عودۀ را یکى از قضات عالى

وى عالوه بر کتاب فوق، . توان یکى از متفکرین و دانشمندان بزرگ اسالمى قرن ما نامید مى
الجنائى  اسالم بین جهل ابنائه و عجز، التشریع«نیز از جمله هاى دیگرى  کتاب
تألیف کرده که هر کدام به نوبه خود و در موضوع خود ... در دو جلد بزرگ و» االسالم  فى

  .ترین و بهترین آثار اسالمى است از عالى
هاى اجتماعى خود به همراهى شیخ محمد فرغلى استاد دانشگاه  عبدالقادر به علت کوشش

هاى وى هنوز  ولى کتاب... زهر و گروهى از همفکرانش، چندى پیش در قاهره، اعدام شداال
  .مورد استفاده همه طبقات است
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البته در صورتى که قوانین اسالمى در میدان حکومت و اقتصاد، . وجود ندارد
کامالً اجرا شود و اینجاست که دیگر احساس فقدان عدالت قانونى و فکر قیام بر 

قط ممکن است یک سلسله بلکه ف. آید  ضد همچو قانونى، اصوالً بهوجود نمى
انحرافاتى در بعضى از افراد بهوجود آید که آن نیز در قبال اکثریت و اجتماع چیز 

  .رود قابل اعتنائى نیست، و در جبر جریان اجتماع، خود به خود از بین مى

همچنین، دیگر مجالى براى بیگانگى میان روح قانونگذارى و روح افراد و 
  .ماند  جماعات باقى نمى

هائى از   چنانکه نمونه-عت اسالمى به حکم همبستگى کامل و جامع خود شری
 در هر میدان کوشش انسانى، به خواستهاى مشروع -آن را در گذشته بیان داشتیم 

  .دهد  بشریت جواب مثبت مى

 خواست روح، در شعائر و شرائع خود قانون اسالم به نیاز بدن و احتیاج فکر و
  .دهد طور یکسان جواب مىبه 

بودن و نیازمندى آنان را در حالى » فرد«قانون اسالم احتیاجات افراد را در حال 
و در عین حال، حدود . کند هستند در نظر دارد و مراعات مى» اجتماع«که جزو 

کند تا از وقوع آنها هم   هاى شاد و مضر، وضع مى و قوانینى نیز براى انحراف
  .جلوگیرى کند

کنند،  کومتى که انتخاب مىدهد که در ح  قدرتى مىاسالم به همه مردم اختیار و
آن به نفع همه و براى همه استفاده کنند و از کوشش و محصول همه، از 
نمایند و به وسیله آن، براى سود، همه از هرگونه کوشش   بردارى مى بهره

  .کند غیرقانونى و ضدانسانى و فعالیت غیرمشروع جلوگیرى مى

هائى براى اثبات این وجه   کردیم که در آنها نمونههائى نقل در گذشته هم مثال
  .توان پیدا کرد تمایز و برترى روشن طبیعت و حقیقت قانون اسالمى مى

***  

در اجتماع اسالمى همچنین علل و عواملى نیست که احساس نیاز فرد به تمرد و 
جوئى  و احساس به لزوم قیام علیه برترى!  براى تحقق و تجلى شخصیت-قیام 
 را تحریک یا تولید کند، مگر آنکه این تمرد و قیام و - د یا گروهى فر

  !.دار بر خدا باشد جوئى خنده برترى

اگر فرد واقعاً احساس کند که نیروئى باالتر از نیرو و قدرت همه افراد بشر، بر 
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گذارد، همین کافى است که در او حس عزت و سربلندى، بیشتر از   وى قانون مى
گر    شخصیت وى را به جاى آنکه از بین ببرد، بیشتر جلوهحس بندگى باشد و

سازد و این مزیتى است که در هیچ نظام و رژیمى، جز نظام اسالمى، عملى 
 نه با گفتار و -نیست، نظامى که همه را در قبال تشریع و قانون عمالً و حقیقتاً 

  .کند   برابر و یکسان مى-تظاهر 

از حاکم را مربوط به قیام وى بر اجراى تنها اسالم است که اطاعت و پیروى 
داند که خود وى آن را وضع نکرده بلکه خداى همه مردم  نى مىشریعت و قانو

  .را وضع کرده استآن 

این اطاعت موقوف به همین مسئله است و اگر هیئت حاکمه و توده ملت در 
سول او اى اختالف پیدا کردند، راه حل مسئله محکوم، به خدا و ر مسئله یا قضیه

  :رجوع کنند

شما که ایمان دارید، خدا را فرمان ببرید و پیغمبر و کارداران خویش   59نساء 
ز جزا ایمان اگر به خدا و رو. را فرمان برید و چون در چیزى اختالف کردید

  .را به خدا و پیغمبر ارجاع کنیددارید آن 

حرف نگشته و  تا روزى که فطرت وى من- این آخرین و تنها راهى است که فرد 
تواند بخواهد،   براى بروز شخصیت و استقالل خود مى-دست نخورده باشد 

گذارد و در محیط آن، امنیت و صلح را   اسالم بر این اکثریت توده مردم قانون مى
  .سازد  محقق و عملى نموده و برقرار مى
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  صلح جهان

  :وحدت جهان بشریت

 زندگى و انسان، که در ابتداى در پرتو طرز فکر کلى اسالم، درباره هستى و
 در صلحکتاب، مسائل اساسى آن را اجماالً شرح دادیم و سپس در سایه طبیعت 

توانیم روش اسالم را در  مى.. اسالم که باز در صدر کتاب سخن آن گذشت
  .سازیمروشن ها  صلح جهانى، صلح بین ملتتحقق بخشیدن به 

از صلح و سالمتى وجدان و : حهاى اسالم به سوى صل  ما قدم به قدم با گام
درون انسانى، به صلح خانه و خانواده، تا صلح بین مردم و اجتماع، پیش رفتیم، 

صلح هاى اساسى، با نظم و ترتیب، ما را به روش اسالم درباره  تا اینکه این گام
  .رسانیدجهان 

ى کند که اسالم سراسر زندگ  طرز فکر کلى اسالم درباره زندگى ما را هدایت مى
هاى   آمیخته، گامهاى به هم نظر زمان دوره  وحدت از نقطه: داند را یکى مى
و وحدت از ... درپى بودن تحوالت و اطوار ها و پى ضمانت نسلتدریجى، 

ها و تمایالت درونى، ماده و  ها و شوق نظر فطرت به هم آمیختگى انگیزه نقطه
 نیکو باشد، قابل تکامل روح به هم آمیخته شده که اگر کیفیت تهذیب و تزکیه آن

و تعالى بوده و هنگامى که برنامه و رهبرى آن غلط و بد باشد، آماده براى تنزل و 
  :سقوط است

 سوگند به جان و آنکه جان را پرداخته و بدکارى و پرهیزکار  10ـ7شمس 
بودنش را به او الهام کرده، هر که جان مصفا کرد، رستگار شد و هر که آن را 

  .کار شدبیالود زیان

مسئله صلح در اسالم که بر پایه این طرز فکر کلى اولى که قبالً اشاره شد، استوار 
شمارد، و دین را نیز   گوید که اسالم همه بشریت را واحدى مى  است، به ما مى
داند و همه مؤمنین و ایمان آورندگان را هم ملت و امت واحدى   دین واحدى مى

ترین مرحله تکامل یافته این   ین نقطه و نهائىکند، و اسالم را هم آخر معرفى مى
داند، و روى همین اصل، اسالم ادیان آسمانى گذشته را تصدیق و  دین واحد مى

ترین مرحله آن ادیان است، نگهبانى   تأیید نموده و آن را براى اینکه نهائى
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  .کند مى

ان آن ایم که مصدق و نگهب  ما این کتاب را به حق بر تو نازل کرده 48مائده 
  .ها است که پیش از آن بوده است کتاب

و بنابراین مسلمانان به حکم این رسالت و وصایت جهانى که به عهده دارند، و 
، در مقابل بشریت به فروعات و این وصایتى که کتاب آنها بر کتب سابقین دارد
  .تبعات و کارهاى انسانى زیادى مکلف هستند

اى را در سراسر روى زمین تحقق  جانبه مهآنها وظیفه دارند این صلح کامل و ه
  :بخشیده و اجرا سازند، صلحى که برنامه و روش آن را در مورد

درون و وجدان، خانه و اجتماع بیان نموده و اساس و مبادى آن را درباره عدالت، 
هاى قانونى درباره زندگى و معاش، و بازداشتن ظلم  مساوات، آزادى و ضمانت

خشیدن به توازن اجتماعى و ختن ستم و جور و تحقق بو تجاوز و برطرف سا
و تکافل، و از بین بردن علل و عوامل تفرقه و جدائى، نزاع و جدال بین تعاون 

 که فقدان آن به قیام )1(»سد ذرائع«افراد و بین اجتماعات، و عملى ساختن 
فصول و همه آنچه را در . شناختیم... کند  طبقات و تمیز و مبارزه آنها دعوت مى

  .گذشته این کتاب درباره آنها بحث کردیم
  

  ملت وسط

حد وسط و اى است که در سراسر مسائل زندگى،  این ملت، ملت و امت میانه
اى از  کند، و ما گوشه اعتدال را چنانکه حدود و اصول مبادى این دین ترسیم مى

س به پ. گفتیم، در مقابل افراط و تفریط پیش گرفته است» صلح«آن را درباره 
عهده این ملت است که براى حل این مشکل به پا خیزد و سستى نورزد، براى 
  .اینکه نصب و بهره مقدر آنها در زندگى، از طرف خالق زندگى، چنین بوده است

بر مردم گواه باشید و سان شما را جماعتى معتدل کردیم که   بدین 143بقره 
  .پیامبر شما گواه باشداین 

اند، شما   اى که بر این مردم نمودار شده ین دسته بهتر 110آل عمران 

                                                           
آن است که وسیله کار محرم، حرام و وسیله کار واجب، واجب است » سد ذرائع«مراد از  -1

  .ى کتاب شرح داده شده استو در فصول قبل
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  .دارید و به خدا ایمان دارید  دارید از بدى باز مى  اید، به نیکى وامى بوده
  

  جهاد در راه خدا

رده و مسلمانان را گیرى نک   با همه این، اسالم سختپیکار براى چیست؟
ترین و  املترین و ک  موظف و ملزم نساخته که به خاطر اینکه این دین نهائى

ترین مرحله از مراحل دین واحد خداوند در روى زمین است، مردم دیگر   جامع
  :را به زور و اکراه و اجبار به پیروى دین خدا بخوانند

گونه اکراه و اجبارى در دین نیست، راه هدایت از ضاللت و   هیچ 256بقره 
  .گمراهى مشخص و متمایز گشته است

باایمان پشتیبانى کنند ست مکلف ساخته که از مردم بلکه اسالم، مسلمانان را نخ
تا در دین خود به ضاللت و گمراهى نیافتند و جلو زورگوئى و تجاوز بر آنان را 

و نرمش و تبلیغ زبانى و حسن اخالق در » دعوت حسنى«با زور بگیرند، زیرا 
  !بخشد و جاى آن اینجا نیست اى نمى این قبیل موارد فایده

نماید که براى تحقق بخشیدن به عدالت  م آنان را موظف مىبعد از این اسال
اجتماعى بزرگ در سراسر روى زمین، به پا خیزند تا بشریت در تمام مراحل 

بهره برده و استفاده کند، خواه در قسمت زندگى، از آنان عدالت به نحو کاملى 
یا به مخصوص به افراد در اجتماعى باشد یا به جماعتى در میان یک ملتى، و 

  .دهند هائى که در روى زمین زندگى کرده و بشریت بزرگ را تشکیل مى ملت

خواهد که با ظلم و ستم در هر کجا که   این وظیفه و تکلیف، از مسلمانان مى
ولو اینکه ظلم فرد نسبت به خود باشد یا ستم جماعت و . باشد مبارزه کنند

  .داجتماعى بر خود، یا ظلم و تجاوز حکومتى بر ملت خو

زمین ظلم و ستمى باشد، مردم مسلمان از نظر تکلیف پس در هر کجاى روى 
دینى وظیفه دارند که با تمام قوا بر ضد آن به مبارزه برخاسته و اسباب و علل آن 

البته اینها همه نه براى آن است که کره زمین را مالک شوند، ... را از بین ببرند
ط گردند و مردم را برده و بنده خود گشائى کنند و بر اوضاع عمومى مسل جهان

سازند، بلکه فقط و فقط براى تحقق بخشیدن کلمه حق در سراسر روى زمین، 
بدون هر غرض و سود شخصى است، و این همان چیزى است که اسالم آن را 

  .نامد مى» جهاد در راه خدا«
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 حق پس جهاد در را خدا، یعنى جهاد براى تحقق کلمه واالى خدا و اعتالى نام
است، نه اجبار مردم براى قبول اسالم، بلکه ایجاد شرایط و امکاناتى است که 
همه بتوانند خود را از ظلم و ستم، ذلت و بدبختى نجات دهند و آزادى و 
استقالل را بدون آنکه نیروهاى متجاوز و گمراهى دخالت کنند به دست آورند تا 

خواهد   آنها مىوند براىاى که خدا جانبه از عدالت اجتماعى مطلق و همه
  .بردارى کنند بهره

کنند و کسانى که کافر    کسانى که ایمان دارند در راه خدا پیکار مى 76نساء 
  .کنند  اند در راه طغیانگر پیکار مى  شده

و از همین جاست که جهاد و پیکار در راه خدا از پیکار در راه خواستهاى 
  .شود ها جدا مى نفسانى و هوس

  
  نقالبمبادى یک ا

مبادى و اصول اساسى اسالم متضمن یک انقالب حقیقى کاملى است و از 
هائى که بشریت از بدو پیدایش تا به امروز شناخته دیده است  بزرگترین انقالب

انقالبى بر ضد ظلم و ستم، به هر شکل و صورتى که باشد، در ... شود شمرده مى
ها و  ها و حکومت  ژیمهر کجا و هر میدانى که باشد، و انقالبى بر ضد ر

اوضاعى که مرکز اتکاء و پایگاه این ظلم بوده و آن را به حساب فرد یا جماعتى 
اى بر ضد   کند، و یا به خاطر طبقه ىدر شکل حاکم یا استثمارگرى نگهدارى م

دارها و یا براى دولتى علیه دولتى   ها و سرمایه شکل اقطاعىطبقه دیگرى در 
  .نماید پشتیبانى مىدیگر، به صورت اشغالگران 

ها با آن   اى جز این نیست که افراد و طبقات و دولت  البته در این صورت چاره
و در این میان راهى جز این نبود که اسالم در تحت . به مبارزه و مقابله برخیزند

جانبه خود ادامه داده و پیش   عنوان این مبارزه و مقاومت به انقالب کامل و همه
 هم جز این نبود که براى پیروزى این انقالب جهانى و رىرود و هیچ راه دیگ

خداوند در سراسر روى زمین، و نجات و آزادى افراد و اجتماعات برترى نام 
ها و اوضاع، جهاد را براى  ها و رژیم  بشریت از جور و ظلم افراد و حکومت

هاى  مسلمین یک واجب دینى بداند، تا بدینوسیله صلح جهانى بزرگ بر پایه
ها و  المللى بلکه در داخل همین کشورها، دولت صیل آن، فقط در اوضاع بینا
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  .ها نیز استوار گردد ملت

م در داخل کشورى از کشورها راضى بنابراین اسالم بر وقوع و پیدایش ظلم و ست
خواهد  نشیند و به هر قیمتى که تمام شود، مى نشده و در قبال آن ساکت نمى

  . براى مردم آن به دست آوردامنیت و آرامش و عدالت را
  

  طرز فکر جهانى

اى است که با روح اسالم عجین شده و روى   بینى جهانى، مسئله داشتن جهان
 این اصل، هدف اسالم این نیست که صلح و امنیت دروغین را بین دو دولت

بهوجود آورد و سپس آن دولت را به حال خود بگذارد تا به ملت خود ) مثالً(
  . و آن را از عدالت قضائى و اجتماعى محروم سازدظلم و ستم کند

کند،  هر گروه و ملتى که دولت ظالم و ستمگرى بر آن حکومت مى
به هر دین و به هر شکلى و رنگى که باشند باالخره افرادى از 
جامعه بشریت هستند و مردم مسلمان وظیفه دارند که ظلم و ستم را 

اجتماعى و اقتصادى کسب از آنها دور ساخته و براى آنها عدالت 
  .کنند

تنها براى شود که  و از اینجا است که کیفیت جهاد و پیکار اسالمى روشن مى
است، نه براى تحقق یافتن مسئله انقالب جهانى براى نجات بشریت 

و در سایه همین انقالب است که ... هاى جنگى  حکومت و سلطنت و غنیمت
آرامش وجدان و درون، : تحقق بخشد: صلح واقعى را با تمام انواع و اقسام آن

صلح : آرامش خانه و خانواده، صلح بین مردم و اجتماع، و در مرحله نهائى
اى  جانبه آرى صلح انسانى در سایه عدالت اجتماعى همه. ها جهانى براى انسان
فرماید، فقط به خاطر آن است که   رسد و این چنانکه قرآن مى که انسان بدان مى

  .و این هم از حقوق انسانیت استآنان انسانند 

 اى کسانى که ایمان دارید، به انصاف و عدل رفتار کنید و براى خدا  135نساء 
گواهى دهید، اگر چه به ضرر خودتان یا پدر و مادر و خویشان توانگر و فقیر 

  .پیرو هوى و هوس مشوید که از عدالت باز مانید... باشد
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دا قیام کنید و به انصاف گواهى دهید،  شما ایمان دارید، براى خ 8مائده 
دشمنى قومى وادارتان نکند که عدالت نکنید، عدالت کنید که به پرهیزکارى 

  .نزدیکتر است

ها و اصول، طبیعت و روش صلح جهانى در اسالم را کامالً تصویر و  این برنامه
کند، پس در اسالم، صلح به معنى تنگ و کوچک آن که اجتناب از  روشن مى

 به هر قیمتى که تمام شود و به هر نحوى که اجراى این -د و جنگ باشد جها
ارزشى است که به  این همان صلح پست و بى...  معنى ندارد- صلح عملى گردد 

 آن طور که خدا براى بشر - حساب بشریت و به خاطر مبادى عالى انسانیت 
  :دارد   مى نباشد و خداوند از این صلح، مسلمانان را بر حذر-خواسته است 

 سست مشوید و کافران را به صلح مخوانید که شما برترید و خدا با  35محمد 
بینى  ترین طرز فکر و جهان  شماست، برتر و باالترید از آن جهت که شما عالى

خدا است و اگر مردم بدان را براى زندگى دارید، طرز فکرى که چون از جانب 
  .آورند، حتماً پیروز خواهند شدروى 

هاى شما   اگر خدا را یارى کنید، خدا شما را یارى خواهد کرد و قدم 7 محمد
  .را خواهد نگهداشت

کند، که وى توانا و    خدا کسانى را که یارى او کنند، یارى مى 41ـ40حج 
نیرومند است همان کسانى که اگر در زمین استقرارشان دهیم، نماز به پا کنند و 

و سرانجام همه کارها با خدا ز منکر بازدارند زکات دهند و به معروف وادارند و ا
  .است

ناپذیر براى پیروزى حق و   پس بنابراین، اسالم همیشه در یک نبرد و جهاد آشتى
خداپرستى در سراسر روى زمین است و در واقع براى تحقق دادن و ایجاد یک 

اع ها و مبادى عالى آن، در میان فرد و اجتم  سیستم و رژیم صالحى است که پایه
اسالم وظیفه دارد که با هیچ نیروى ستمکارى در . و همه بشریت استوار گردد

ز گردد و به متمرک» فرد«روى زمین، سازش نکند خواه این قدرت در یک 
کند و   دیکتاتورى جلوه کند که بر همه افراد و جماعات حکومت مىصورت 
ا استثمار اى ظاهر گردد که طبقات دیگر ر گوید، یا به صورت طبقه  زور مى

ها را برده و  ها و دولت گر باشد که ملت کند، یا در قیافه دولتى جلوه مى
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  .مستعمره خود ساخته باشد

همه اینها از نظر اسالم، شکل واحدى دارند، شکلى که با مبادى اساسى اسالم 
تواند بر ضد آن   تضاد بارز دارد و این وظیفه حتمى اسالم است که تا آنجا که مى

د و هرگز با آن سازش نکند، مگر براى جمع قوا، براى ادامه مبارزه، و  کنمبارزه
تواند همچو قدرتى را یارى کند و به آن  روى این حساب، اسالم هرگز نمى

مساعدت نماید یا به نحوى از انحاء در صف آن قرار گیرد، بلکه بایستى درست 
  :در نقطه مقابل آن قرار گیرد و با تمام قوا علیه آن بجنگد

  .»از گناه و دشمنى یارى نکنید«

بخش است که براى خاطر دفع  نیروى اسالم یک نیروى آزادى
رى، از روى کره زمین، به پیش اصول بردگى و ستمگرى و استثمارگ

گاه نظرى به ملیت نژاد، رنگ، زبان و  در این راه هیچرود و  مى
مه دین افراد ندارد و مردم همه در نظر او مساوى هستند، زیرا ه

  .انسانند

اما طرز فکر اختالف نژادى و ناسیونالیستى به آن معناى تنگى که اروپا آن را اداره 
آمیز سخیف و تنگى که دارد به ما هم  کند و متأسفانه در همان حدود مسخره مى

، اسالم به علت طرز فکرى که نسبت به وحدت و یگانگى !منتقل شده است
شناسد و بلکه شدیداً علیه  ا به رسمیت نمىارد، به هیچوجه آن رجامعه بشریت د

  .جنگد آن مى

هر جا که پاى بیدادگرى به میان آید، خواه آن ظلم نسبت به مسلمین باشد یا اهل 
اند تا از آنها حمایت  یعنى کسانى که زمام امر خود را به دست اسالم سپرده(ذمه 
انى هم ندارند در هر و یا غیر اینها از کسانى که با مسلمانان عهد و پیم) نماید

کند تا آن ظلم را به هر نحوى که هست  شتابد و تالش مى  صورت اسالم مى
  .دفع نماید

در هر جا که اسالم با شخص ظالم، یا طبقه ستمکار و یا دولت بیدادگرى 
کند که آنها نسبت به انسان تعدى و   رو شد، به این عنوان با آنها مبارزه مى روبه

آنها سیاه یا زرد، یا سفید و یا مسیحى و یا یهودى و یا کنند نه چون   ظلم مى
و به هر مقدارى که ستمکاران از برقرارى و تحقق کلمه خدا در زمین و !! مشرکند
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صلح حقیقى در میان فرزندان آدم جلوگیرى به عمل آورند، به همان نسبت اسالم 
ومى را تعطیل ام خدا و صلح عمکند و به هر مقدارى که آنها ن  با آنها نبرد مى

فساد و ضاللت و ستمگرى شوند، به همان نسبت اسالم با آنها کنند و مرتکب 
ولى هنگامى که این نیروهاى ستمکار و طاغى تسلیم شدند و یا . کند مبارزه مى

هدایت گردیدند، در این صورت افراد، مادامى که نسبت به خدا ایمان داشته 
  .ه و مرامى براى خود اتخاذ نمایندتوانند هرگونه عقید باشند، آزادند، مى

از همین جا اختالف موقعیت کفار و مشرکین، و اهل کتاب، از نظر اسالم 
 زیرا کفار و مشرکین منکر اساس عقیده توحیدند و در نتیجه گیرد، سرچشمه مى

باشند  منکر تمام قواعد اخالقى و ادبى که متضمن قواعد عدالت الهى است، مى
ه وجود کفار به منزله جنگ با نام خدا که اسالم آن را روى همین جهت است ک

  .رود  بخشد، به شمار مى تحقق مى

جنگد، جز اینکه از تبلیغ آن جلوگیرى کنند و با   با این حال اسالم با آنها نمى
طرز فکرش مبارزه نمایند و مسلمانان را اذیت و آزار نمایند بلکه اسالم از 

یکوکارى، میان آنها و مسلمین، جلوگیرى  بر عدالت و نبرقرارى روابط مبنى
  .مادامى که با مسلمانان و اسالم مبارزه ننمایندکند  نمى

خدا از نیکوئى کردن و انصاف ورزیدن با آن کسان که در کار  « 9ـ8ممتحنه 
کند که خدا  اند، منعتان نمى  دین با شما جنگ نکرده و از دیارتان بیرونتان نکرده

خدا فقط از برقرارى دوستى با آن کسان که در کار . ردگران را دوست دا انصاف
ردنتان دین با شما جنگ کرده، و از دیارتان بیرونتان کرده و در کار بیرون ک

کند و هر که با اینها دوستى کند آنها خودشان   اند، منعتان مى نمودهمعاونت 
  .»ستمگرانند

  
  وضع اهل کتاب

 مستقلى هستند و یا اینکه گروه، گروه هاى آنها یا داراى دولت... اما اهل کتاب
یا میان آنها و : اگر داراى دولت مستقلى باشند... کنند در میان مسلمین زندگى مى

اهداتى بسته شده، یا بسته نشده است، اگر میان آنها ها و مع مسلمین پیمان
ها  معاهدات و مواثیقى برقرار شده باشد در این صورت الزم است بر طبق پیمان

شود و به طورى که در آینده توضیح خواهیم داد به هیچوجه جائز نیست عمل 



١٧٤ اسالم و صلح جهانی

هائى نباشد،   اگر میان آنها و مسلمین معاهدات و پیمان. ها نقض شود آن پیمان
اگر : در این صورت سرنوشت آنان همان است که در نصوص سابق گفته شد

 جلوگیرى به چنانچه اذیت و آزار خود را از مسلمین باز داشتند و از نشر دین
مند خواهند شد، وگرنه  عمل نیاوردند، از نیکى و عدالت اسالم و مسلمین بهره

بدهند » جزیه«بیاورند، یا » اسالم«یا : سازد اسالم آنان را میان سه چیز مخیر مى
  .کنند» جنگ«و یا 

اما رمز اینکه اسالم آنها را میان این سه چیز مخیر کرده الزم است ذیالً تذکر داده 
  :ودش

، براى اینکه آخرین رسالت جاوید و بهترین برنامه تربیتى براى جمیع »اسالم«
ناپذیرى است که عدالت مطلقه را در سرتاسر   افراد بشر است و تنها ناموس خلل

  .دهد عالم گسترش مى

بس و برقراى آزادى تبلیغ در راه  ، براى این جهت که آن، دلیل آتش»جزیه«اما 
نموده،  واى مادى که مردم را از پذیرش اسالم جلوگیرى مىدین و از بین رفتن ق

  .رود  به شمار مى

توان از آن  ، براى اینکه آن تنها راهى است که در این صورت مى»جنگ«اما 
مندى از آن همه  کنند و مردم را از بهره علیه کسانى که با نام خدا مبارزه مى

است، عنودانه محروم نورانیت و عدالت و صلح عمومى در کلمه خدا موجود 
  .سازند، استفاده نمود مى

کنند آنها همان اهل ذمه  و آن عده از افرادى که در میان مسلمین زندگى مى
حمایت کند و هستند که اسالم آنها را محترم شمرده و متعهد شده که از آنها 

آنان را بنماید آن حقوقى که به سود یا ضرر ما است به تصریح مراعات حال 
  . براى آنها نیز ثابت استاسالم،

شود، به منزله زکاتى است که از  عنوان جزیه گرفته مى اما آنچه که از آنها به
شود و این جزیه در حقیقت سهمى است که اسالم در مقابل   مسلمین گرفته مى

عنوان هزینه اداره مملکت  کند، به  حمایتى که از آنان، مانند افراد مسلمین مى
ازى گونه امتی رى عدالت مطلقه در حق آنان بدون هیچگیرد و در برقرا مى

کند و در حال مرض و ناتوانى و پیرى آنچه را که وظیفه یک دولت  نمىکوتاهى 
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نسبت به ملت خودش است از تأمین زندگى و رفع نیازمندى نسبت به آنان، 
  .دهد انجام مى

 اسالم نظر به اینکه زکات از امور عبادى مخصوص اسالمى است از این جهت
نخواسته که اهل ذمه را مجبور به اداء زکات نماید و آزادى عقیده که اسالم به 
افراد بخشیده، مانع آن است که آنها را مجبور به انجام عبادت مخصوص اسالمى 

» زکات«عنوان  نه به» جزیه«عنوان  اتى از آنها بهنماید از این جهت مالی
الدین  الاکراه فى«: فرماید  مى را که مىگیرد تا مراعات این قانون عمومى اسال مى
  .کرده باشد»  اجبارى در دین نیست-

هنگامى که آنها روى رضا و اختیار خود بخواهند مانند مسلمین مالیات زکات را 
در » تغلب بنى«توانند، همچنان که قبیله   عوض جزیه بپردازند، حق دارند و مى

  )1(.زکات دادندزمان عمر به جاى جزیه 

در محیطى که اسالم حکومت کند، به هیچوجه نسبت به این بنابر
هاى مذهبى خواه مسیحى، خواه غیرمسیحى، ستم نخواهد شد  یتاقل

اى است که برخى از ایادى ناپاک   آور و ناجوانمردانه  و این تهمت بسیار شگفت
ها که دلهایشان مملو از عداوت و کینه اسالم است، به این  و احمق این اقلیت

ها سر ستیز  کنند که نسبت به اقلیت  ا داشته و اسالم را اینطور معرفى مىدین رو
و ! نماید  و دشمنى دارد و همواره نسبت به آنها ایجاد ترس و هراس مى

آورتر این است که بعضى از افرادى که تنها از اسالم نام آن را دارند و  تأسف
 براى خاطر منافع سودطلبى هستند، که مراکز تبلیغات سوءهاى   جوانمعموالً

هاى  گونه تهمت گیرند، این  طلبى، الهام مى پست و مادى و یا شهرت
دارند و براى اینکه پیش مبشرین صلیبى و  ناجوانمردانه را به اسالم روا مى

بعضى از مستشرقین براى خود مقامى به دست آورند و در مقابل این خدمتى که 
فعى تحصیل نمایند، مرتکب چنین دهند، منا هاى خارجى انجام مى  براى صلیبى

ه مرتکب گا شوند، ولى یک فرد مسلمان و شریف هیچ گناه غیرقابل بخششى مى
  .چنین کار پستى نخواهد شد
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مقام ! دهند این عده در اثر حسن خدمتى که براى اربابان خود انجام مى
ولى مایه خوشبختى است که این عده ! کنند ارجمندى در میان مسیحیان پیدا مى

افتد شخصى تا این اندازه  اند و علت آن هم این است که کم اتفاق مى افراد کم
این ! فطرت انسانیت خود را نادیده بگیرد، حتى در روزگار انحطاط و پراکندگى

  .شوند عده افراد پست، در میان طوائف مختلف فعلى ما کم پیدا مى

***  

  روح بزرگوارى انسان

ى و گذشت انسانى در نظر گرفته شده که هیچ در روح و واقعیت اسالم، بزرگوار
تواند منکر آن شده و یا در آن شک و تردید روا دارد و آن  آدم باانصافى نمى

بزرگوارى و گذشتى است که به تمام افراد بشر، تنها به خاطر اینکه انسانند، بدون 
  .روى دین خاص، داده شده استدر نظر گرفتن ملیت و یا پی

ظیفه خود را در موضوع هدایت بشر، انجام داده و در راه دفع هنگامى که اسالم و
ماند که اسالم  ظلم و فساد، به تکلیف خود عمل نمود، دیگر جاى آن باقى نمى

نسبت به افراد و یا اقوامى، روش دیکتاتورى و زورگوئى را پیش گرفته و عملى 
  .سازد و نسبت به دین و یا نژادى ابراز حقد و حسد نماید

دهد که صلح عمومى را در روى  همان روحى است که به اسالم اجازه مىو این 
ها را با هم بپیوندد و روح  ها و نژادها و دین و تمام ملتزمین برقرار سازد، 

بزرگوارى، محبت و رحم را در میان افراد بشر اشاعه دهد، و فضاى زندگى را از 
 گفتارها و مبارزات سموم خطرناک حسد فردى، خورد کردن و اجحافات طبقاتى،

دهد که از  جاى دینى، پاک سازد، همچنان که به او اجازه مى مادى و تعصبات بى
گردد و همچنین  ها و کشتارهائى که روى این عوامل و اسباب بر پا مى جنگ
هائى که تنها براى عالقه به پیروزى و کشورگشائى به منظور استعمار و  جنگ

  .ددارى کندآید، خو بزرگى کاذب، بهوجود مى

در قوانین و مبادى عمومى اسالم، چیزهائى که این روح بزرگوارى خالص آدمى 
  :را مجسم سازد، وجود دارد

ها و   اى مردم ما شما را از مرد و زن بیافریدیم و جماعت 13حجرات 
ترین شما نزد خدا   گرامى. هایتان کردیم تا همدیگر را بشناسید  قبیله

  .پرهیزکارترین شما است
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ق نیکو مجادله نکنید، مگر کسانى از  با اهل کتاب جز به طری 49کبوت عن
به کتاب خویش و کتاب شما ایمان داریم، خداى : اند، گوئید که ستم کردهایشان 

  .ما و خداى شما یکى است و ما مطیع اوئیم

کسانى را که از روزهاى خدا بیم :  به کسانى که ایمان دارند بگو 14جاثیه 
  .اند سزا دهد کرده ند تا خدا گروهى را در قبال اعمالى که مىندارند، ببخش

اى از کنار ما گذشت، پیغمبر برخاست ما نیز  جنازه«: گوید عبداهللا مى جابربن
اهللا این جنازه یک نفر یهودى است، آن  یارسول: رخاستیم و عرض کردیمب

ترام اى دیدید براى اح حضرت فرمود آیا جنازه انسان نیست؟ هرگاه جنازه
  )1(.»برخیزید

زرگوارى خالص اسالمى، اغلب جانشینان پیغمبر و مسلمانان، طبق همین روح ب
 به طور اتفاق زودگذر، از راه تعصب -قدم برداشتند، و جز در موارد مخصوصى 

گونه اعمال،   ارتکاب ضد این- در غیر وظائف دینى و در غیر دفع ظلم و فساد 
سانى که نمونه اسالم واقعى و حقیقى نبودند دیده نشده است و آن هم از دست ک
  .اند دوستى آن خبر نداشته و از مبادى عالى اسالم و روح انسان

ها، به گدائى مشغول است از او  حالى را دید که دم درب  عمر، پیر مرد پریشان
چه چیز تو را به : عمر به او گفت. او یهودى استاحوال گرفت، معلوم شد که 

عمر دست او را » جزیه دادن، نیازمندى و پیرى«: ده است؟ گفتکار وادار کراین 
گرفت و به منزل خود برد به مقدارى که نیازمندى فورى او را دفع کند، به او 

مراعات حال «: المال فرستاد و به او دستور داد  بخشید آنگاه او را پیش خازن بیت
ى از آنها سود ببریم و این مرد و امثال او را بنما، قسم به خدا اگر در حال جوان

  :ایم در هنگام پیرى آنها را رها کنیم، انصاف نکرده

صدقات مال فقراء و درماندگان است و این مرد نیز از درماندگان اهل کتاب 
  .»است

مسافرت کرد، از میان مردمى از نصارا گذشت که در » دمشق«هنگامى که عمر به 
به آنها صدقه و قوت روزانه را به کردند، لذا دستور داد  حال بدبختى زندگى مى

همین روح بزرگوارى اسالم، باعث گردید که در مدت کوتاهى . طور دائم بدهند
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مردم را به طرف خود جذب نماید و براى او آسان گردید که با این سرعت 
در آن وقت مردم از نبردها و . العاده در روى زمین پیشرفت کند  عجیب خارق

کرده، خسته شده و به طرف  که بر همه حکومت مىهاى دینى و مادى   کشمکش
اسالم رو آوردند و آنها در آن وقت منتظر چنین بزرگوارى، عدالت و مساوات 

  .بودند
  

  شاهد از دیگران

ترجمه » ارنولد. و. سرت«تألیف » االسالم الدعوۀ الى«: در کتاب
خائیل می«:  به بعد اینطور آمده است53حسن و همکارانش از ص  ابراهیم حسن

  توانست که از طریق انطاکیه یعقوبى آنچه را که در Michael The Eiderبزرگ 
اند، تحسین کند  نیمه دوم قرن دوازده نوشته است، یعنى برادران دینى وى نوشته

و دست خدا را در فتوحات اعراب ببیند، حتى پس از آنکه کلیساهاى شرقى، 
  !...دحکومت اسالمى را پنج قرن به دردسر انداختن

و این تنها «: نویسد  مى» هرقل«وى پس از بررسى و تقبیح فشارها و تضییقات 
ها و  که متفرد در قوه و جبروت است و دولت! علتى است در اینکه خداى انتقام

دهد، افراد وضیع و به ظاهر پست را باال  ها را به هر کس که بخواهد مى قدرت
گران رومى را دید که در پناه نیرو، برد هنگامى که کارهاى زشت اشرار و ستم مى

بردند و  کردند و منافع شهرهاى ما را به طور کلى مى کلیساهاى ما را غارت مى
داشتند، همان  گونه ترحم و شفقتى بر ما شکنجه و عذاب روا مى  بدون هیچ

خداى قاهر، فرزندان اسماعیل را از بالد جنوب براى خالصى ما از چنگال 
  .ها، فرستاد رومى

 در حقیقت ما خسارات زیادى به وسیله جدا شدن کلیساهاى کاتولیکى از ما، و
ولى وقتى که شهرها تسلیم . داده شد» خلقیدونیه«تحمل کردیم و آنها به مردم 

ها گردید، هر کدام از کلیساها را در حوزه فعالیت خود مخصوص به   عرب
را از » حران«ى و کلیسا» حمص«وقت کلیساى بزرگ در این (اى نمودند  طائفه

  ).گرفته بودندما 

ها و  ها و کینه هاى روم و اذیت و در عین حال خالصى از قساوت کارى«
. هاى آنان و به دست آوردن امنیت و صلح براى ما کار آسانى نبود  زورگوئى
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مانند اسبان » ابو عبیده«هنگامى که لشکر اسالم به وادى اردن رسید و لشکر 
: اى براى آنان به این مضمون نوشتند ان اردن نامهسرمست وارد شدند، مسیحی

کیش مایند  ان همترید، گرچه آن  اى مسلمانان شما پیش ما، از رومیان محبوب«
تر و نیکو رفتارترید ولى آنها هم بر  تر، عادل شما نسبت به ما باوفاتر، رئوفولى 

» مصح«مردم » ما هم به منازل ما پیروزى یافتند و مالک الرقاب ما شدند
بستند ولى نسبت به مسلمین پیام » هرقل«هاى شهر خود را به روى لشکر   دروازه

فرستادند که حکومت و عدالت آنان، از ظلم و اجحاف رومیان برایشان 
  .تر است محبوب

 میالدى 639ـ633هاى  نیز هنگامى که جنگ در میان سال» شام«در شهرهاى «
ز این والیت بیرون کردند همین ه طور تدریج ارتش روم را ادرگرفت و عرب ب

  .احساس وجود داشت

ها بستند و   میالدى پیمان صلح با عرب637در سال » دمشق«وقتى که اهل «
بدینوسیله از قتل و غارت، امنیت یافتند، سایر شهرهاى شام نیز راه آنان را پیموده 

  و HieroPolis » منبج«و » حمص«و از برقرارى پیمان صلح سستى نکردند، لذا 
ها   ربهائى که اهل دمشق با ع بعضى شهرهاى دیگر به مقتضاى همان پیمان

  .هائى برقرار ساختند  بسته و تابع آنها شده بودند، پیمان

از اینکه مبادا امپراطور روم آنها را . المقدس با چنین شرائطى تسلیم شد  بیت
ادى دینى مجبور به پیروى از مذهب خویش سازد، با مسلمین پیمان بستند که آز

داشته باشند و این پیمان براى آنان از ارتباط با دولت روم و هر حکومت مسیحى 
هائى که لشگرهاى  ها و وحشت و باالخره آن ترس. تر بوده است دیگر، محبوب

عرب آماده فاتح در آن بالد، ایجاد کرده بودند محیط را براى سازش با نیروهاى 
  .ساختند مىساخت و با طیب خاطر با لشگر اسالم 

شدند و این به  مسلمانان به آسانى بر آنها مسلط مى... هاى دولت روم اما والیت«
شدند که در  مند مى خاطر آن بود که آنها از یک نوع بزرگوارى و گذشت بهره

بین آنان، رنگ » نسطورى«و » یعقوبى«هاى متمادى به علت شیوع آراء   طول قرن
داد که شعائر دینى خود را بدون  ن اجازه مىآن را ندیده بودند، اسالم بر آنا

ا که براى جلوگیرى از مزاحمت احدى، انجام دهند، و فقط بعضى از قیودى ر
پیروان ادیان الزم بوده، و بـراى منع تحریک تعصب دینى تصادم خونین 
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دار   آن هم به خاطر آنکه احساسات اسالمى جریحه-رسید  ضـرورى به نظر مى
  !. وضع کرد- نشود 

البته ممکن است که ما مقدار این گذشت و بزرگوارى را که با مراجعه به تاریخ «
هائى که عرب با مردم این  ها و عهد نامه  کند از پیمان قرن هفتم جلب توجه مى

شهرهائى که بر آن مسلط شدند بستند به دست آوریم و سپس ببینیم که چگونه 
ض دینى، فقط در قبال اطاعت و جان و مال و دارائى آنان و آزادى انجام فرائ

و پس از مراجعه به همه این دالیل، ... پرداخت جزیه، براى آنان تحقق یافته بود
  .قضاوت کنیم

ها را که ممکن  البته آسان نیست که ما بتوانیم متن مفصل و دقیق این پیمان«
هاى  است با زیاداتى توأم باشد، به دست آوریم، ولى اعم از آنکه این پیمان

فصل کامالً صحیح باشد یا نباشد بایستى اعتراف کرد که آنها داراى اهمیت م
هاى تاریخى هستند، براى اینکه  چون شامل قسمتى از بحث. باشند فراوانى مى

اند و  نویسان مسلمان در قرن دوم هجرى، یادداشت کرده اینها را تاریخ
خطاب آنها را  بنگویند عمر مناسبت نیست که ما در اینجا شروطى را که مى  بى

  :المقدس وضع کرده، بیاوریم  موقع تسلیم بیت

به ! اى است که بنده خدا، امیرالمؤمنین  نامه  این امان. الرحیم الرحمن  اهللا بسم«
ال کنیسه و صلیب و مریض و کند به آنان در جان و م  اعطا مى» ایلیا«مردم 

شود و تخریب   کلیساى آنان مسکن نمى. دهد  و سایر افرادش امان مىگناه   بى
گردد و از آنها چیزى کاسته نشده و به صلیب و چیزى از اموال آنان  هم نمى

شود و کسى از آنان به   کسى از آنان در دین خود اکراه نمى. شود تعریض نمى
  ..»رسد زیان و ضرر نمى

 دینار 2 دینار از طبقه متوسط و 4 دینار از طبقه غنى و 5: و خراج و مالیات آنان«
» بطریک«همراهى عمر اماکن مقدسه را به : گوید  و مى. شود ه پایین، مىاز طبق
کردند، وقت نماز که رسید، بطریک   کرد و هنگامى که از کلیسا بازدید مىدیدن 

ولى او پس از مختصر تأملى، معذرت ! از عمر خواست که همانجا نماز بخواند
 من اینجا را به اگر من چنین کارى انجام دهم بعدها پیروان: خواست و گفت

  !!...محل عبادت مسلمانان تبدیل خواهند کرد

وى همچنین دستور داد که به نصاراى جذامى صدقاتى داده شود و مایحتاج 
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  .»...ضرورى آنان تأمین گردد
  

  کاروان واحد انسانى

در سایه این گذشت و بزرگوارى، و این عدالت اجتماعى بود که اسالم در 
 صلح جهانى را در روى - نده نیز خواهد توانست  و در آی-گذشته توانست 

دهد که هیچ عقیده و   زمین برقرار سازد، براى اینکه اسالم به مردم امکاناتى مى
دهد و همه آنان را در کاروان واحد انسانى   سیستم دیگرى چنین امکانات را نمى

  .کنند اندازد که همه در سایه آن احساس آرامش و صلح مى  به راه مى

تواند   هنوز اسالم، مى«: گوید مى» االسالم حیثما یکون«در کتاب » گب«آقاى 
هیچ مکتب و گروهى اکنون نیست . که براى انسانیت خدمت بزرگ و نافعى بکند
اى که اساس آن مساوات باشد، جمع  که بتواند، نژادهاى مختلف را در یک جبهه

  .کند و در این گروه کامالً پیروز شود

، بلکه همین جامعه  آفریقا و هند و اندونزى در،جامعه اسالمى بزرگ
دهد  ، همه اینها نشان مىژاپنتر در   و همین جامعه کوچکچیندر ! کوچک

هائى که نژادها و طبقات  که اسالم هنوز قدرت کامل دارد که در همه این گروه
  .آنها با همدیگر اختالف دارند، نفوذ کند و آنها را مطیع خود سازد

قرار ف بزرگ شرق و غرب را مورد بررسى و تحقیق اگر ما اختال
بینیم که براى رفع قاطع تمام اختالفات بایستى به اسالم  مىدهیم 
  .»پناه برد

آورم چون شهادت اینها  من در اینجا از گفتار دو نفر اروپائى مسیحى شاهد مى
اى اسالم چه در گذشته و چه   بر گذشت و بزرگوارى کامل و عدالت همه جانبه

مروز، در رفتار با مخالفین فکرى خود، شهادتى است که باالتر از شبهه و تهمت ا
توان گفت که آنها از راه احساسات و تعصب دینى براى اسالم گفته   است و نمى

  !.و یا از راه مبالغه بوده استشده 

گذشت و فداکارى و بزرگوارى انسانى، عامل مهمى در برقرارى صلح است که 
اند، فاقد آن هستند این جهانى که  که فعالً بر جهان سایه افکندههائى  همه تمدن

تعصبات دینى و اختالفات نژادى و مناقشات فکرى و مذهبى آن را ویران 
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  ...ساخته و در سراشیبى سقوط قرار داده است

. برد تعصباتى که روح گذشت انسانى و روح عدالت واقعى را از بین مى
 و حسدها و مطامع اقتصادى و ها ه آن کینهو در سای! تعصباتى که آزادند

آیند و زندگى بشرى را در جهنمى از جنگ قرار  حرکت در مىغیراقتصادى، به 
ها  سازند و ملت ها را در میان آن عمومى مى ها و بدبختى دهند و گرسنگى مى

مانند و این امر بر اعصاب آنان   نسبت به همدیگر، در ترس و اضطراب دائمى مى
هاى روحى و  و بحران! شود که به فشار خون آورد و باعث مى ىسنگینى م

عصبى مبتال شوند و در دل و جان خود، آرامش نیابند و در محیطى پُر از ترس و 
  .یکى به سر برندناراحتى و کینه و تار

هاى فاسد کننده، طرفداران و هواداران عجیبى هم پیدا  با همه اینها این تمدن
ها، براى بشریت جز بدبختى و جنگ و بالى   این تمدندر صورتى که! کنند مى

براى چه؟ براى اینکه این تمدن توانسته آهن . بیشتر، ارمغان دیگرى نیاورده است
و آتش و برق و بخار را مسخر خود سازد و توانسته بمب اتمى و بمب 

هاى محبت و گذشت و بزرگوارى و   هیدروژنى بسازد ولى ذره واحدى از ذره
  .انسانى را دارا نیستنیروهاى 

این لعنت و نفرین و مسخ شدنى است که روح بشرى در عصر تاریکى ! آرى
و آنجا داروئى نیست که به این .. دچار آن شده است... روحى و سقوط اخالقى

ها و  روح، نیرو برساند و آن را شفا بخشد، در آنجا پرتوى نیست که تاریکى
  .هاى آن را روشنائى بخشد  کده  ظلمت

گر آنکه اسالم بشریت را از نو، رهبرى کند و آن را به سوى گذشت و م
بزرگوارى انسانى برگرداند و بر علوم و کشفیات و اختراعات وى، نمکى هم از 

  !.رحمت و تمدن و صلح و آرامش واقعى و خدائى بزند
  

  عامل اخالقى در کارها

سازد، همان  ىشاید بارزترین چیزى که روح اسالمیت را از غیر آن متمایز م
المللى در صلح و جنگ به طور مساوى است  سیطره عامل اخالقى بر روابط بین

و همچنین دورى آن از روح انسانیت کوچک و محدودى است که در مقابل 
سر تسلیم و عبادت فرود آورده و آن را آخرین هدف مقدس و فوق » دولت«
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ها در ضمن   تباطات دولتآن روحى که بر ار... داند هاى مبادى اخالق مى نمونه
 حکومت - منهاى نظام اسالمى -هائى که در زمین شناخته شده  سایر نظام

کند و زندگى را تبدیل به   کند، و در نتیجه، فضاى زندگى بشرى را فاسد مى مى
سازد که در چنین زندگى حیوانى عهد   ها مى ها در بیشه  حیات حیوانات و گرگ

  .ثرى دیده نخواهد شد جز غدر و نفاق در آن او میثاقى در میان نخواهد بود و

هائى از زندگى غارنشینى و   هائى است که در اروپا نمونه بشریت، شاهد دوران
ها، و اخالق ناپسند نیرنگ و نفاق و پستى و   رسوم زندگى درندگان و گرگ
ها و تعریف آنها به  نامه  ها و بر هم زدن موافقت  عهدشکنى و خیانت در وعده

کرده است و همچنین شاهد   اند، حکومت مى اى بیش نبوده  پاره قاینکه ور
اى است که حیوانات وحشى از آن شرمگین و از شرکت در   هاى وحشیانه جنگ

هاى اتمى بوده که روى  ها بمب رىگ این وحشى! آن شرم دارند و آخر
گناه بسیارى را کشتند و در   انداختند و مردم بى» ناکازاکى«و » هیروشیما«

ها و   گرى ها و وحشى ها و نیرنگ  ه نیز بشریت ناظر انواع خیانتآیند
 که نه معتقد به دین و نه -هائى که مناسب با روح این مدنیت مادى  بربریت

گرى    خواهد شد و باالخره این روح مادى-اخالق و نه مبدأ و نه وجدان است 
 مادى نى حاکم است و در زندگى جز به مصالحعمیقى که بر این مدنیت کنو

قریب یک وحشت و بربریت عجیبى در دنیا به بار  دهد، عن نمىپست اهمیت 
  )1(.خواهد آورد

است، بعید است که ! در سایه این تمدنى که روحش پست و وجدانش گندیده
یک فکر انسانى صحیح در عالم تحقق پیدا کند، ولو اینکه چنین فکر واحد 

ر واحد جهانى باید مبتنى به عقیده و زیرا یک چنین فک. جهانى در دنیا اعالم شود
اخالق باشد تا پیوندهاى مادى را روى اساس صحیحى استوار سازد و آالت و 
ادوات و وسائل زندگى را در مسیر صحیحى به گـردش در آورد، نه آنکه آنها را 

  .در نابودى نسـل بشر به کار برد

ها و  نزدیکى جز طمعکند که در آینده  ولى قرائن موجود این فکر را تقویت مى
هاى بزرگ در جهان چیز دیگرى حکومت نخواهد کرد و هرگونه  آزهاى دولت

                                                           
  .به مقدمه این کتاب رجوع شود -1
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گرى را براى سیاستمداران و پیشوایان  کارهاى زشت و جرم و وحشى
ها متوجه حکومت و دولت  ها مباح خواهد ساخت زیرا همه این جنایت مملکت

  !.دیگرى خواهد بود

در دنیا حکومت » نه مقدس بودن انسان«مادامى که فکر مقدس بودن دولت 
ها نسبت به حقوق دیگران،  ترین جرم  کند به هیچوجه مانعى از انجام پست مى

کار را   قهرمان و آدم فریبو آنگاه شخص مجرم را. وجود نخواهد داشت
 مگر -سیاستمدار به حساب خواهند آورد، همچنان که بشریت در طول تاریخ 

 - هائى از نور دنیاى تاریک را روشن کرده بود    جرقهچند صباحى که اسالم مانند
  .همیشه چنین مناظر و مظاهرى را مشاهده کرده است

***  

بخشى است که در روى  ایم، اسالم یک نیروى آزادى همچنان که سابقاً  گفته
کره زمین روان است، تا مردم را از زنجیرهاى اسارت نجات بخشد و بدون اینکه 

 و دینى داشته باشد به آنها آزادى و کرامت و روشنائى عصبیت مادى و نژادى
  .اعطاء کند

بخش، با نیروهاى شر و طغیان و استعمار و استثمار  هنگامى که این نیروى آزادى
گونه هدف  کند در حالى که خود، هیچ مواجه گردید به تنهائى مبارزه مى

  .استعمارى و اقتصادى ندارد

از اینکه مردم، اسالم را پذیرفته در » لعزیزعمربن عبدا«همچنان که فرماندار 
  :عمربن عبدالعزیز در جواب گفت. نتیجه جزیه کم شده بود به او شکایت کرد

عنوان اینکه راهبر و هادى  اهللا علیه و آله را به خدا، محمد صلى«
  .»مردم باشد فرستاد نه براى گرفتن اموال و مالیات

فه خود که عبارت از آزاد ساختن و پاک در آن وقتى که اسالم براى آنکه به وظی
 نخستین هدف او کند که گاه فراموش نمى نماید هیچ نمودن مردم است، قیام مى

  ...ها مصالح عالیه جامعه بشریت است نه مصالح مخصوص فاتحین و مسلمان

عهد و پیمان از نظر اسالم، حتى تا آنجا که مصالح نزدیک و منافع مورد توجه را 
قویت کند و از بین ببرد مقدس و محترم است و رعایت شرافت از مسلمین ت

ها و مشکالت فراوان براى مسلمین پدید آورد، الزم  حتى تا آنجا که خسارت
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احترام ادراکات انسانى حتى تا جائى که منجر به قساوت میدان جنگ و . است
وجب اسالم همه اینها را تا جائى که م. ستحرارت زد و خورد شود مورد توجه ا

زیانکارى نگردد، صحیح دانسته و از این راه ارواح و قلوب را به دست نهایت 
اى را که اسالم براى برقرارى آن آمده، کامالً در زمین محکم   آورده و مبادى عالیه

ها و مشکالت مادى را که در   و پا برجا ساخته است و آن مقدار از خسارت
جبران نموده » اخالق«نیروى ها تحمل کرده است به وسیله  ها و صلح جنگ

نى بوده که است و روى همین جهت در مدت کوتاهى، شاهد و ناظر این مع
جمعى  پیروزى خدا شامل حال آنان گردیده، و مردم به طور دستچگونه فتح و 

  .وارد دین خدا شدند
  

  وفاى به عهد

قرار ها بلکه در عالم انسانى وفاى به عهد   اسالم قانون خود را در عالم دولت
  .داده است

  .  به عهد وفا کنید زیرا از آن پرسش خواهد شد17اسراء 

  هنگامى که عهد کردید، به عهد خدا وفا کنید، و سوگندها را بعد 92ـ91نحل 
از استوار کردن، نقض نکنید در حالى که خدا را بر خود نگهبان قرار دادید، همانا 

ند آن زن که آنچه را پس از استوار داند، مان آورید، مى  خدا آنچه را که به جا مى
شدن تارهاى گسیخته رشته بود واتابید، نباشید، سوگندهاى خویش را نیرنگى 

  .تر از گروهى گردد میان خویش نسازید، تا گروهى فزوده

آورند و عنوان   ها براى درستى عهدشکنى خود مى  روپا دولتاین دلیلى که در ا
این که گروهى «: کند  ریح به آن مىکشند، قرآن تص  مصلحت دولت را پیش مى

کند به اینکه این مقدار   و تصریح مى» از گروه دیگر بهره بیشتر به دست آورد
ها را از آن نهى کرده و  تواند موجب نقض عهد شود و لذا مسلمان  مصلحت نمى

هاى  مانند زنى که بعد از داشتن نخ«: کند چنین عهدشکن را اینطور معرفى مى
خداوند به همان مقدار که وفا کنندگان به عهد را » ا را واتابیدگسیخته شده آنه

بزرگ شمرده، عهدشکنان را کوچک به حساب آورده تا جائى که آنان را از مقام 
  .عالى انسانیت طرد کرده و در زمره حیوانات قرارشان داده است
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د، شکنن ها را نمى  کنند و پیمان  تنها صاحبان خرد که به عهد وفا مى 19رعد 
  .شوند متذکر مى

شکنند و آنچه را که   آنهائى که عهد خدا را پس از استحکام آن مى 25رعد 
خدا بر آنان کنند لعنت  کنند و در زمین فساد مى خدا امر به وصـل کرده قطع مى

  .اى است آنان بد خانهو براى 

د ان  بدترین جانوران در نظر خدا آن کسانند که به کفر خو کرده 56ـ55انفال 
آنها ایمان بیار نیستند همان کسان که از آنها پیمان گرفته و هر دفعه پیمان خویش 

  .ترسند شکنند و از خدا نمى را مى

دستور عمومى اسالم راجع به وفاى به عهد و پیمان حتى شامل حال   8توبه 
ها  رده و نسبت به آنها اذیتها مبارزه ک شود که با اسالم و مسلمان مشرکانى مى

اى که خدا از آنها براى مسلمین  اند و بلکه شامل حال آن عده  ارها نمودهآزو 
  :کند چنین نقل مى

پیمانى را  و اگر بر شما چیره شوند، در حق شما نه رعایت خویشاوندى و نه هم«
  .شود ، نیز مى»نخواهند نمود

اسالم در عین اینکه آخرین دستور را در حق این عده از مشرکین مبنى به اینکه 
بعد از این با آنها از ناحیه خدا و پیغمبرش عهد و پیمانى بسته نخواهد شد، صادر 

ها فرض و الزم کرده که نسبت به عهود  فرموده، در عین حال بر مسلمان
قدم   گاه در عهدشکنى پیش اند وفادار باشند، هیچ اى که با آنها بسته گذشته
  :نگردند

وز حج اکبر که خدا و پیغمبر او نیز، از   اعالم خدا است و پیغمبر او در ر3توبه 
مشرکان بیزار است اگر توبه کنید براى شما بهتر است و اگر روى بگردانید که از 

بده، ! خدا فرار کردن نتوانید و کسانى را که کفر مىورزند به عذابى الیم بشارت
 اید و چیزى از پیمان شما را  ز مشرکان که با ایشان پیمان بستهمگر آنکسان ا

اند براى آنها پیمانشان را تا  نداده و با کسى بر ضد شما هم پشتى نکردهنقصان 
  .مدتشان کامل کنید که خدا پرهیزکاران را دوست دارد

و این دستور عمومى حتى شامل حال مسلمانانى که دیگر از مسلمانان را براى 
 عهدى را و این مقدار، کافى نیست. شود طلبند، مى  مبارزه با دشمن به یارى مى
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  :اند، بشکنند که قبالً با کفار و دشمنان بسته

و اگر از شما در دین یارى خواستند، یارى کنید مگر نسبت به قومى   72انفال 
  .که میان شما و آنها پیمانى است

و . ترین مراتب وفاى به عهد است که الفاظ از بیان آن عاجز است و این عالى
هاى خیالى و یا مبادى وهمى نیست بلکه  نهبایستى در نظر داشت که اینها نمو

المللى آنها   ها و در روابط بین یک سلسله حقایقى است که در زندگى مسلمان
  .تحقق و واقعیت پیدا کرده است

  
  ...چند نمونه از تاریخ

هاى زیادى دارد که ما در اینجا به بعضى  این موضوع در متن تاریخ اسالم نمونه
  :نمائیم  از آنها اشاره مى

حاضر » بدر«چیزى که مانع آن گردید که من در : گوید مى» الیمان بن حذیقۀ«
خارج شدیم و به کفار » ابوالحسیل«جز این، چیز دیگر نبوده که من و : شوم

ما مدینه ! خواهید گفتیم نه  شما محمد را مى: قریش بر خوردیم، آنها به ما گفتند
ند که به شهر وارد شویم و با او خواهیم، از ما عهد و پیمان خدائى گرفت را مى

منصرف «: به سوى پیامبر آمده و جریان را گفتیم، فرمود. همکارى در جنگ نکنیم
  »طلبیم شوید، با پیمان شما مسئله منتفى شد ما از خدا کمک و یارى مى

نامه، طرفین   کردند، در این پیمانخیانت» صلح حدیبیۀ«بعضى از مشرکین در 
علیهوآله به سوى قریش  اهللا اگر کسى از پیروان محمد صلىمتعهد شده بودند که 

آمد، قریش آن را قبول کرده و بپذیرند و هر کسى که از قریش به سوى 
بیاید او آن را قبول نکند، پیامبر همچنان بر عهد خود باقى ماند، و ) ص(محمد

ا قریش مر: گوید  مى» ابورافع«. کسى از افراد قریش را در آن هنگام نپذیرفت
پیش پیامبر فرستادند، من هنگامى که پیامبر را دیدم، در دلم نور اسالم تابید، به 

  :پیامبر عرض کردم

نه من برخالف : گردم، پیغمبر فرمود  اهللا من دیگر به سوى کفار برنمى یا رسول
دارم، تو به سوى آنها بازگرد، و اگر  آوران را نگه نمى کنم و پیام  عهد عمل نمى
  .خواهى، از نو به سوى ما بازگرد  سالم را مىدیدى که باز ا
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کرد،   با پیامبر مذاکره مى» حدیبیه«درباره صلح » عمر بن سهیل«هنگامى که 
فرزند سهیل که از کفار » ابوجندل«ز امضاى آن نامه و قبل ا هنگام نوشتن موافقت

هیل، در زنجیر بود، پیش آنها آمد، وقتى که س! فرار کرده بود، در حالى که پاهایش
  :پسر خود را دید، بلند شد و او را گرفت و گفت

بسیار خوب : پیامبر فرمود. یا محمد قضیه پیمان بین من و شما خاتمه یافته است
من به سوى مشرکین برگردم؟ آنها دین مرا در خطر ! مسلمانان: ابوجندل فریاد زد

مقتضاى اندازند؟ ولى این درد دل هم فایده نبخشید و پیامبر وى را به  مى
در عهدنامه نوشته شده بود، به سوى آنان برگرداند، با اینکه این شروطى که 

  .امضاء نشده بودعهدنامه هنوز 

اى   برده: نوشت) عمر(ابو عبیده که رئیس ارتش اسالمى بود، به خلیفه صدر اول 
: گوئید؟ خلیفه نوشت  از مسلمانان، به مردم عراق، تأمین داده است، شما چه مى

شوید مگر آنکه عمل   شمارد، شما وفادار نمى  وفاى به عهد را بزرگ مىخداوند
این قضیه و حادثه دو نکته . به آنها تأمین بدهید و از آنها منصرف شوید. کنید

  :ردجالب دا

اى را که از برده مسلمانى صادر شده بود، تصدیق کرد و به   خلیفه، وعده- 1
او از طرفى این .  آن وفا کنىرئیس ارتش خود دستور داد که باید بر طبق

 در هر مقامى که باشد -سازد و به فرد   مساوات مطلق را بین مسلمانان برقرار مى
احترام به گفتار و پیمان وى، به طورى که بر . شود   این احترام وافى را قائل مى-

المسلمون «: چنانکه پیامبر نیز فرمود. شود االجرا مى مسلمانان دیگر نیز الزم
 یعنى خون مسلمانان، با هم برابر -أدمائهم و یسعى بذمتهم ادناهم تتکاف

و از » است و بر ذمه آنها است که به عهد و پیمان کوچکترین افراد عمل کنند
خواهد رجالى تربیت کند که بدانند تبعات و آثار اعمال آنان با   طرفى دیگر مى

امت اسالمى به سرنوشت همگى بستگى دارد به طورى که گفته او گفته تمام 
بنابراین او بایستى در گفتار و کردار خود دقت بیشترى بنماید . آید  حساب مى

  .زیرا همه ملت مسئول کارهاى او خواهند بود

معنى » شوید مگر آنکه عمل کنید شما وفادار نمى« نکته دوم آنکه جمله -  2
با تحقق هیچ گفتارى جز .. رساند عمیقى دارد و چگونگى طرز فکر اسالم را مى
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خارجى مدلول آن، در واقع وجود خارجى ندارد و بایستى بین گفتار و عمل 
  .خارجى، توافق و تطابق کلى باشد

اسالم تنها براى موعظه و . اسالم در همه قوانین عالیه خود چنین است
پراکنى نیامده است، بلکه سیستمى براى اجرا و نظامى براى عمل است  سخن

اى عالى وحى آسمانى است و براى این است که در ه  دستورات اسالم نمونه
  .خارج تحقق پیدا کند

***  

رود و   سپس اسالم، همچنان در راه بزرگ خود، با عزت و اخالق، پیش مى
. شمارد خیانت و غدر راحتى اگر از خیانت دیگران در امان نباشد، جائز نمى

آنان بجنگد، عهد و اسالم ناگزیر بایستى با آنان علنى دشمنى کند و آشکارا با 
بند به عهد و میثاق خود   پرده به آنان رد کند و اگر آنها پاى  بىان را پیمانش

دهد که به آنها شبیخون زده شود و اگر بعد از این، به   باشند، اسالم اجازه نمى
  .صلح رو کردند، قبول کند

ه خدا اگر از قومى خیانتى بدانستى، منصفانه به آنها اعالم کن ک  62ـ58انفال 
دارد، آنها که کفر مىورزند، مپندارشان که از دسترس  خیانتکاران را دوست نمى
سبان بسته براى جنگ با کنند، هر چه توانستید، قوه و ا دور شدند، آنها فرار نمى

ایشان آماده کنید که با آن دشمن خدا و دشمن خودتان را و غیر آنها، دیگران که 
اسدشان، بترسانید، هر چه در راه خدا خرج شن شناسیدشان و خدا مى شما نمى

کنید به شما برگشت یابد و ستم نخواهید دید، اگر به صلح مائل شدند، تو نیز 
بدان مائل باش و به خدا توکل کن که او شنوا و داناست و اگر بخواهند تو را 
فریب دهند و به تو خیانت کنند، خدا تو را بس است، او است که تو و مؤمنان را 

  .نیرو داد نصر خویش، به

الحرب «: شاید براى بعضى این اشتباه حاصل شود که پس چگونه پیغمبر فرمود
 در واقع باید گفت این اشتباه محل ندارد، زیرا در )1(» جنگ نیرنگ است-خدعۀ 

  .جنگ نیرنگ جائز است و جنگ غیر صلح است

گى است و هاى جن  هنگامى که اعالن جنگ داده شد، اینجا دیگر میدان نقشه

                                                           
  . آن را در صحیح خود آورده استداود  ابىروایتى است که  -1
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هاى جنگى  کند، و نقشه  دشمن نیز بیدار و مطلع است و وسائل دفاعى فراهم مى
کشد، بنابراین حیله و نیرنگ در این صورت، تنها یک نوع مهارت و کاردانى  مى

  .نظامى و لشگرى در میدان جنگ است نه میدان صلح

 پنهان اقدام خود را از مردماى برود،  خواست به غزوه وقتى مى) ص(پیامبر
داشت تا به طور ناگهانى به دشمنانى که به طور صریح اعالن دشمنى  مى

اند، درآید، نه نسبت به آنهائى که به جهت عهد و میثاق، داراى امنیتند،  کرده
  .خدعه کند و به طور ناگهانى به آنها حمله نماید

اسالم نه ایستد بنابراین در  اسالم نیرومند، این چنین در مقام شرف قاطع خود مى
حیله ناجوانمردانه است و نه ضعف و سستى و نه ذلت و بدبختى، بلکه اسالم، 

  .و پیمان وفاداران استعزت نیرومندان و شرافت درستکاران 

چون دشمنى . همین نکته اساسى، در امان دادن به کافر پناهنده نیز آشکار است
 در این است که او را شود، دیگر قدرتى براى آزار ندارد و شهامت که پناهنده مى

کوشد که   خواهد، بلکه مى آزار ندهند، زیرا اسالم نابودى دشمنان خود را نمى
آنان را به راه راست هدایت کند اسالم در اذیت و آزار آنان سعى ندارد مگر آنکه 
آنها شروع به دشمنى کنند، در این صورت است که با آنها دشمنى و مبارزه 

  .خواهد شد

یکى از مشرکان از تو زینهار خواست وى را زینهار ده تا گفتار خدا   اگر 6توبه 
  .گاهش برسان بشنود، آنگاه وى را به امان

بنابراین تنها پناه دادن نیست بلکه باید از آنها حمایت کرد تا به محل امن خود 
اى است که جز اسالم هیچ کسى و   هاى بلندپایه برسند، و این یکى دیگر از افق

  .رسد آن نمىمکتبى به 

هاى  المللى اسالمى، ضامن امنیت نمایندگان و هیئت  روى این زمینه، قانون بین
  .گذارد به آنها صدمه برسد خارجى است و به هیچوجه نمى

به پیش پیغمبر آمدند، » مسیلمۀ«هاى  ، فرستاده»آثال ابن«و » نواجه ابن«
! نه: خدا هستم؟ گفتنددهید که من پیامبر  آیا شهادت مى: پیامبر از آنها پرسید

به خدا و پیامبر او : پیامبر فرمود!! دهیم که مسیلمه پیغمبر خدا است شهادت مى
  .»کشتم کشتم حتماً شما را مى  اى را مى  ایمان آوردم اگر من فرستاده
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  جنگ براى آزادى بشریت

اسالم اگر جنگ را تجویز کند، تنها به منظور آزادى بشریت است، 
ى فئودالى و نظام اقطاعى و استبدادى است، ها جنگ برضد رژیم

جنگ برضد پرستش فردى از افراد بشر است، جنگ برضد ظلم و 
ها است،  اوهام و افسانهستم طغیان و تجاوز، بر ضد خرافات و 

  .به دست آوردن آزادى به تمام معنى آن استجنگ براى 

وئى است، هاى اقتصادى و نژادى و زورگ جنگى دور از هوى و هوس و انگیزه
جنگى که انسانیت را از راه رسیدن به مقام مقدس انسانى، شرافتمند و گرامى 

هاى انسانى و حقوق بشرى و  چون این جنگ به خاطر اثبات ارزش. سازد مى
  .مبادى عالى انسانیت است

پیشه به خاطر رسیدن به  داران جنایت ها و سرمایه این جنگى نیست که سرمایه
ناپذیر  هاى جبران  هاى جهنمى که لطمه و خسارت ه اسلحهمنافع شخصى، در پنا

ها را از بین  ها و تمدن سازد و فرهنگ  روحى و جسمى بر بشریت وارد مى
  .کند، آن را پدید آورند  برده، بشریت و اخالق را نابود مى

ها، به خاطر  ها و کارتل هاى احتکارى و تراست جنگى نیست که شرکت
شورهاى مستعمره و به یغما بردن مواد خام و حمایت از منافع خود، در ک

نیروهاى طبیعى و بشرى و باز کردن بازارها براى مصنوعات و کاالهاى خود، 
المللى براى به دست آوردن   هاى رباخوار بین  جنگى که بانک یا بهوجود آورند،

ها و ماهى  هاى حرام و به یغما بردن فرصت سودهاى بیشتر و پشتوانه کسب
  .نمایند بر پا مى! آلود ب گلگرفتن از آ

ها بکشد و آنها را از  این جنگى نیست که بخواهد یک دیوار فوالدى دور ملت
علم و معرفت و فرهنگ و تمدن دور کند، تا مردم آن کشورهاى اشغال شده کور 
و کر و الل بمانند و همانند چهارپایان با ذلت و خوارى به سوى قتلگاه جهالت و 

  .انى شوندبردگى رفته و قرب

این جنگى نیست که تمـدن مادى ناپاک غربـى به خاطر سود مادى و تعصب 
هائى    و برترى نژادى برضد انسانیت بر پا دارد همانند جنگ- صلیبى -دینى 
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که جهان غرب در طول تاریخ ننگین و تاریک خود دیده است این جنگ، جنگ 
مساوات و عدالت و در راه آزادى بشریت است و براى همه مردم روى زمین 

 آن را آورد نه اینکه در عالم ایده و خیال  عزت و استقالل واقعى و خارجى مى
سازد بلکه امور یاد شده در قانونگذارى و اجرا براى سیاه و سفید، متوقف 

در یک شکل و با یک وسیله و در یک سطح براى همه، ... دار مسلمان و پیمان
  .رعایت شده و تحقیق یافته است

م ربا و احتکار و سود غیرعادالنه و استثمار انسان از انسان را اسال
هاى استعمارى مادى را   و بدینوسیله همه عوامل ابتدائى جنگکند تحریم مى

  .کند برد و آنها را در نطفه خفه مى باطل کرده و از بین مى

هاى  ها و بانک ها و کارتل هاى احتکارى تراست پس این شرکت
کشانند تا از منافع  استعمار را به دنبال خود مىرباخوارى است که 

نامشروع و ضد بشرى احتکارچیان و رباخواران و استثمارگران 
  .حمایت نمایند

  
  هاى استعمارى نقشه

، شاهد این حقیقت بوده که چگونه استقالل او را  مصردر قرن گذشته،
هاى  تو چگونه به دست شرک... بار، از بین برد هاى رباخوار جنایت بانک

خواستند و  مصر و بازار آن را براى کاالهاى خود مى» پنبه«استثمارى که 
هند و «را به خاطر توسعه مستعمرات شرکت » کانال سوئز«همچنین 
ه به استقالل او زده دادند،لطم  و غیر اینها در ماوراء بحار، از دست نمى» انگلیس

  )1(.شد؟

                                                           
هاى اسالمى که در  دریغانه گروه هاى بى خوشبختانه در قرن ما، مصر، در اثر مجاهدت -1

قرار داشت و استاد سید قطب نیز در آن سهیم بود استقالل » المسلمین اخوان«ها رأس آن
و » کانال سوئز«هاى پارتیزانى در  خود را بازیافت و پس از مبارزات فراوان و جنگ

مبارزات ضداستعمارى دیگر، توانست استقالل خود را به دست آورد و کانال سوئز را ملى 
  .کند
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قائى که توسط اشغالگران غربى، و همچنین هر کشور اسالمى، یا آسیائى و آفری
ها و  تنها عامل این بدبختى، همین شرکت. استقالل خود را از دست داده است

  )1(.هاى رباخوارى، بوده است  همین خانه

هاى ربا و  اى است که اسالم از اول کار، متوجه آن گردید و ناخن این نکته
 درهاى جنگ را بست احتکار و استثمار را کشید و دست آنها را قطع کرد و همه

است، بدون جهاد در راه خدا و فقط یک در را باز گذاشت و آن عبارت از 
  .هاى مادى زندگى باشد اینکه به خاطر هدف

بنابراین وقتى که جنگ تنها منحصر به همین صورت باشد، این یک جنگ انسانى 
رحمانه، به  است و در آن قصد زورگوئى و قتل و غارت و کشتارهاى بى

گناهان و بیچارگان،  دهد که به بى  وجه وجود ندارد و هرگز اجازه نمىهیچ
اى برسد و یا از هدف اولى خود که نابودى نیروهاى ظلم و  کوچکترین صدمه

ات انسانیت بود، منحرف گردد و هرگز به قصد ستم و بدبختى، به خاطر نج
  .آید و یا به خاطر انتقام و استعمار بهوجود نمىنابودى ملتى 

  
  ستور جنگى اسالمد

ها با پیامبر بودم، پیامبر جنازه  در یکى از جنگ: کند  نقل مى» ربیعۀ بن رباح«
اند این که سزاوار کشتن  چرا این زن را کشته«: زنى را دید، ایستاد و فرمود

زود خود را به «: و سپس به یاران خود، رو کرد و به یکى از آنها گفت» !نبود؟

                                                           
داران و  و جنگ سوم را نیز همین سرمایه. ین مسئله بودمنشأ دو جنگ جهانى هم -1

هاى محلى کوبا،  ها و بحران ها بهوجود خواهند آورد چنانکه همه جنگ ها و کارتل تراست
  ).به مقدمه رجوع شود(کنگو، الئوس، فرمز و غیره نیز ناشى از همین عوامل ضدانسانى است 

اى روشن ساخت که جنگ ضدانسانى  هالفرانسوى اخیراً در ضمن مق» اکسپرس«نامه  هفته
هاى شراب  مدیران کارخانه«و » ها صاحبان سهام بانک«، »پولداران«الجزایر به خاطر در 

 الجزائر سال جهاد مردم مسلمان 8در نتیجه این انگیزه پست مادى در طول . بود... و» سازى
ردید و در این راه بار غربى گ دارى جنایت یک میلیون نفر مسلمان فداى شهوات سرمایه

خوشبختانه اکنون که الجزائر در سایه جهاد اسالمى خود پیروز گشته است، همه این . کشته شد
استعمارى، ملى و به نفع توده مسلمان صادر شده است و این یکى هاى خانهها و کار شرکت

  .اى از آن را در این کتاب مطالعه کردید از دستورات اقتصادى اسالمى است که گوشه
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  )1(.» نبایستى کودکان و مزدگیران و زنان کشته شوند:خالدبنولید برسان و بگو

ها  ها به پیغمبر گزارش دادند که دخترى را از میان صف  از حادثهبعد از یکى
  :اند، پیغمبر، شدیداً ناراحت شد، اصحاب عرض کردند  کشته

پیغمبر از ! اهللا چرا ناراحت شدید، او دختر یکى از مشرکان و کفار بود؟  یا رسول
این حرف چه معنى دارد؟ اینها از شما «: ن حرف خشمناک شد و فرمودشنیدن ای

بهترند، زیرا اینها هنوز بر فطرت پاک خود هستند، مگر شما فرزندان مشرکان 
  .»...نبودید؟ هرگز کودکان را نکشید، هرگز

کنند، خود   آیند که خیال مى  گروهى مى«: گوید  صدر اسالم مىیکى از خلفاى
و هرگز کودک و زن و ! اند؟ آنان را به حال خود واگذارید دهوقف راه خدا کررا 

  .»پیر را نکشید

  .»ها را خراب نسازید درخت را قطع نکنید و ساختمان«: در روایت دیگر است

غش نکنید، غدر ننمائید، و کودک «: یکى دیگر از خلفاى صدر اسالم دستور داد
پیر و «: گوید باز او مى. »را نکشید و در حق کشاورزان، خدا را فراموش نکنید

قتل آنان در هنگام برخورد دو لشگر، و در بحبوحه زن و کودک را نکشید و از 
  .»خوددارى نمائیدمبارزات، 

اینها تعلیماتى نبود که صرفاً جنبه نظرى داشته باشد و هنگام عمل و تحقق 
اینها برنامه عملى، در ... خارجى، چون برف آب گردد و به زمین فرو رود

ارزش، برخالف  کس، جز افراد نادر بى هاى اسالمى بوده و هست، و هیچ جنگ
گاه با کارهاى این عده قلیل، از  کند و این قانون کلى اسالمى، هیچ  آن کار نمى

 میزان قضاوت درباره اسالم قرار رود و کارهاى اینان مقیاس عمل و بین نمى
  .گیرد نمى

در صلح و جنگ خود، در آن نقطه قرار ما اگر از این نقطه مرتفعى که اسالم، 
دهنده طرز فکر آنها در  دارد، نظرى به وضع تمدن کثیف و متعفن غربى که نشان

                                                           
هاى  که در یکى از جنگ«اند  صاحبان صحاح سته، به جز نسائى این روایت را نقل کرده -1

نهى کرد، مسلم، ابو پیامبر جنازه زنى پیدا شد، پیامبر با دیدن آن زن، از کشتن زنان و کودکان 
یین پیامبر، هنگامى که امیرى براى لشگر تع«: اند داود و ترمذى این روایت را از بریده نقل کرده

به نام خدا و «: گفت فرمود و سپس به او مى کرد، او را به تقوى و پرهیزکارى توصیه مى مى
در راه خدا با کسانى که به خدا کافرند بجنگید، غدر نکنید، کشتگان را مثله نکنید، نوباوگان را 

  .مؤلف .»هم نکشید
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حال جنگ و صلح است بیافکنیم، فاصله دور و عمیق رژیمى را که خدا براى 
اند، در  بشر فرستاده، و رژیمى را که گروهى از مردم، براى بشر وضع کرده

یم که بشریت از روزى که نظام خدائى را کنار گذاشته، تا چه فهم یابیم و مى مى
آورى سقوط کرده و شاید   و او در تکبر و تعالیم خنده. حد خسارت دیده است

من براى خود، خیرى، بیشتر از آنچه که خدا خواسته است : خواهد بگوید مى
خدا ام، بیشتر از آن است که  خواهم و آنچه که من براى خود تحصیل کرده مى

  !داده است؟

و به زودى این بشریت، در راهى که سراسر، سنگالخ و بدبختى 
هاى تمدن  است، قدم خواهد گذاشت و در مصائب و بدبختى
مگر آنکه ... کثیف مادى مغرور و دور از خدا، نابود خواهد شد

به دست گیرد و بشر حیران و سرگردان و آواره را اسالم، زمام امور 
  .ه عدالت و نظام و صلح رهبرى نمایدو بیچاره را در را
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  ...و اکنون

بعد از بررسى اندیشه اسالم در مورد صلح و اشاره به طرز تفکر کلى ... اکنون
اکنون بعد از شناخت معنى واقعى کلمه صلح در اسالم، ... اسالم درباره زندگى

ر ن معنى که شامل برقرارى صلح در زمین به خاطر تحقق بخشیدن نام خدا بای
شود وگرنه براى تحقق بخشیدن این نام  اساس عدالت مطلقه و خیر عمومى مى

و رفع ظلم و تجاوز و نبرد مداوم با فساد و شر و طغیان، جهاد و مبارزه همواره 
  .ادامه خواهد داشت

اکنون باید ببینیم که راه ما ملت مسلمان کدام است؟ و در برابر این جنگ جهانى 
دارد، داراى چه موقعیتى هستیم؟ و وظیفه ما در برابر که در اطراف ما جریان 

  .و خودمان چیست؟زندگى و انسانیت 

رو شدن  تواند هنگام روبه عقیده اسالمى ما مى: من در اوائل این کتاب گفتم که
ها و  با مشکالت داخلى و خارجى ما را یارى کند و پاسخگوى همه نیازمندى

اسالم فرقى :  گذشته معلوم گردید کههاى و از بررسى بحث. مشکالت ما باشد
گذارد بلکه میان آن و زندگى انسانى و  میان مشکالت داخلى و خارجى نمى

: کند و به خوبى دیدیم که  کننده آن همبستگى و ارتباط ایجاد مى  عوامل رفع
 و زندگى فرد در - المللى    در سطح بین- ارتباط زیادى میان صلح جهانى

پیوند زیادى میان : اعش وجود دارد، و نیز دیدیم کهخانواده و اجتموجدان و 
المللى و بسیارى از طرز تفکرها و  هاى بین ها و جنگ و جدال عوامل کشمکش

پس اکنون باید ببینیم که . ها و امور اقتصادى در داخل جامعه، وجود دارد  نظام
لح توانیم با ایدئولوژى اسالمى خود، با مسئله ص  راه کدام است؟ و چگونه مى

المللى رفتار  رو شویم و طبق این عقیده و برنامه در سطح بین جهانى روبه
  .نمائیم؟

پیش از پاسخ به این سئوال، دوست دارم وضع اجتماعات بشرى را که در سطح 
ها و جنگ و  المللى در کشمکش هستند، و عواملى که موجب این کشمکش بین

تو این بررسى، ممکن است شود مورد بررسى قرار دهیم که در پر ها مى جدال
نظر اسالم را درباره این عوامل بشناسیم و نیز بفهمیم که در برابر این دنیاى پُر 

کند   آشوب چه روشى را باید اتخاذ کنیم، و آیا راهى را که عقیده ما پیشنهاد مى
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 آن که میان آنها تضاد بخشد و یا  عین همان راهى است که مصالح ما را تحقق مى
دهد  میان راهى که اسالم نشان مى: وقتى که روشن شد. جود دارد؟وو تعارضى 

گونه اختالفى وجود ندارد، بلکه اسالم، همان راهى را نشان   و مصالح ما هیچ
ها در آن است، در آن صورت  دهد که مصالح عالیه انسانى و خیر همه انسان مى

  .با روشنى و نیرو و اطمینان در آن راه پیش خواهیم رفت

اى که در مورد کنار  ین حال معلوم خواهد شد سر و صداهاى بیهودهدر هم
سى و اجتماعى، پدید آمده به کلى گذاشتن عقیده اسالمى از مسائل زندگى سیا
و اینک به یارى خداى توانا وضع . نادرست و عارى از ارزش و اعتبار است

ر این بررسى دهیم تا د نابسامان بشریت را در دنیاى کنونى مورد بررسى قرار مى
  .مصلحت انسانى و ملى و اسالم را بشناسیم

  
  بر لب پرتگاه آتش

خورد، و   نوازد و این صداى زشت به گوش بشر بدبخت مى ناقوس جنگ مى
و هر کس که در . ام شنیدهکره  حتى پیش از جنگ آمریکامن این صدا را در 
ه آمریکا به یابد ک  کند به روشنى مى هاى اخیر زندگى مى آمریکا در این سال

همه چیز به این حقیقت گویا است و ما را به آن توجه . زودى جنگ خواهد کرد
  .دهد مى

تمام نیروهاى ملى براى این منظور بسیج شده و تنها پرده نازکى از دیپلماسى 
از آمریکا مانع از بروز حقائق روى آن قرار گرفته که گاهى ممکن است در خارج 

شود آن را کتمان   یقت به قدرى آشکار است که نمىولى در داخل آن، حقگردد، 
ها و مطبوعات و دیگر وسائل  و هر کس که روزنامه. کرد و زیر پرده نگه داشت

 و بلکه داخل دانشگاهها و مراکز علمى، -  رادیو و تلویزیون و سینما -تبلیغاتى 
ده جنگ یابد که این ملت، آما آمریکا را مورد بررسى قرار دهد، به طور آشکار مى

و این دستگاههاى تبلیغاتى و انتشاراتى افکار عمومى را ) جنگ نزدیک(است 
شک  کند و اگر این کار پُر خرج عمل احمقانه نباشد بى نگ آماده مىبراى ج
  .حتمى و نزدیک به دنبال خواهد داشتجنگى 

آمریکا خواهان جنگ است و اگر اروپا در این راه با او همکارى نشان دهد، دیگر 
 باشد که کرهحمل نخواهد کرد و جنگ را آغاز خواهد نمود ولو از مسئله ت
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  .العیار قرار دهد  آن را جنگ کامل)1(برلنخواهد بعد از مشکل معروف  مى

ولى اروپاى شکست خورده عاجزتر از آن است که خواسته آمریکا را در این 
جنگ گذشته هاى ناشى از   مورد پاسخگو باشد، زیرا او هنوز خسارت و بدبختى

هایش را التیام بخشد، به عالوه کشورهاى   را نتوانسته است جبران کند و جراحت
اند که  ر چنان نیروئى ذخیره کردهکمونیستى در اروپا براى لحظات مورد نظ

  .اند چنین کارى را از آن سلب کردهقدرت 

 اما تواند انجام دهد، درست است که قدرت دالر آمریکا همه کار را در اروپا مى
گاه قادر نیست اروپا را به جنگ جهانى سوم وادار نماید و روى همین   هیچ

  .کند جهت است که آمریکا از جنگ خوددارى مى

هاى آمریکائى است زیرا  مسئله اساسى در لزوم پیدایش جنگ جدید سرمایه
سب هاى علمى و تجارى که از راه صنعت و فراهم کردن بازارهاى منا  پیشرفت

اى  گ گذشته نصیب آمریکا گردید، به صنعت آمریکا فرصت تازهدوران جندر 
بخشید که تولیدات خود را افزایش دهد در صورتى که از لحاظ مصرف در 

  .مضیقه سختى قرار گرفت

و با آنکه بازارها بعد از جنگ راکد و خالى از رقابت کشورهاى اروپائى بود و 
اما قدرت مردم به خرید، مردم نیز نیاز مبرم به تولیدات مختلف داشتند، 

مخصوصاً در اروپاى شکست خورده ضعیف بود و نتیجه آن، کسادى 
و از همین ! هاى ایاالت متحده بود  هاى آمریکائى و زیان قطعى سرمایه فرآورده

  :پدید آمد و این پروژه داراى سه هدف اساسى زیر بود» طرح مارشال«جا 

ى، بدون آن که کشورهاى هاى آمریکائ   مصرف کردن فرآورده: هدف اول 
شوند موظف باشند قیمت آن کاالها را به طور نقد   مند مى اروپائى که از آن بهره

با دالر آمریکائى بپردازند و از این راه حکومت آمریکائى درب اعتماد را به روى 
هاى آمریکائى پیشگام   گشاید، تا آنان در خرید فرآورده هاى اروپائى مى  دولت

                                                           
د که به آن ادامه دهد و با کن آمریکا اصرار به جنگ در هندوچین دارد و فرانسه را وادار مى -1

کند که نیروهایش وارد کارزار  افکنش وارد معرکه شود و اعالم خطر مى هاى بمب طیاره
دانیم  البته همه مى(خواهند شد نهایت آنکه فرانسه راه صلح و سالمت را پیش گرفته است؟ 

از میلیاردها و پس .. بینى سید قطب آمریکا با تمام قوا وارد جنگ هندوچین شد که طبق پیش
  ).مترجم.هزار کشته و زخمى، با رسوائى از آنجا بیرون رانده شددالر خرج و صدها 



١٩٩ اسالم و صلح جهانی

  .باشند

پرداخت   هاى سنگینى مى هاى آمریکائى مالیات   این است که سرمایهو حقیقت
کند، ولى با آن همه مالیات، باز » پروژه مارشال«تا دولت را وادار به اجراى 

  .ماند  شود و از خسارت در امان مى سودى نصیبش مى

تفریحات ناسالم و :  پرهیز از حالت بیکارى و عوارض آن از قبیل: هدف دوم 
هاى   هاى غلط اجتماعى بود که با متوقف کردن تولید فرآورده ىخوشگذاران

کرد که   جنگى میان کارگران آمریکائى پدید آمده بود، و این مطلب ایجاب مى
ها و اشتغال   با پدید آوردن کارخانه-هاى مختلف  بازارهائى براى فرآورده

  . بهوجود آید-کارگران در آنجاها 

هاى اروپائى با وسائل آمریکائى وسیله   ه دولتبنابراین، پروژه مارشال و تغذی
خوبى براى تحقق این هدف بوده به نوبه خود شامل نوعى سود براى 

  .هاى آمریکائى بوده است سرمایه

 کردن اروپا و برگرداندن سیر زندگى، مخصوصاً زندگى  آباد: هدف سوم 
ت با در آن، به خاطر فعالیت اقتصادى جهانى از یک طرف و مقاومکارگرى 

» پروژه مارشال«شک  کمونیستى، در میان بیکاران، از سوى دیگر بوده است و بى
  .کرده است به تحقق این هدف کمک مى

ها  صاحب این پروژه، در نظر آمریکائى» مارشال«روى همین جهت است که 
او را  » Lookلوک «شود تا جائى که مجله   یکى از رجال تاریخ آمریکا شمرده مى

را نه تنها در آمریکا، بلکه در تمام جهان » بیست نفرى که قرن بیستم«یکى از آن 
  !.اند، به شمار آورده است  ساخته

***  

شود براى همیشه حفظ کرد، زیرا   ولى باید توجه داشت که طرح مارشال را نمى
طبیعت هر چیزى عمر معینى دارد، وقتى که بازارهاى اروپائى اشباع شد و وسائل 

ید، دیگر عمر پروژه مارشال هاى اروپائى به حد کمال خود رس تولید و فرآورده
  .به سر آمدهم 

و اینک اروپا قدرت کاملش را براى تولید بازیافته و در موقعیتى قرار دارد که 
صادرکننده است نه مصرف کننده و حتى مزاحم تولیدات آمریکائى، نه تنها در 

  .تبازارهاى اروپائى بلکه در همه بازارهاى جهان اس
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اطالعى  اش رابه کار برد و از سادگى و کم در این وقت انگلستان نقشه ماهرانه
در » لیره استرلینگ«المللى آمریکا استفاده کرد و آن نقشه پائین آوردن قیمت  بین

و به این جهت انگلستان در بازارها از آمریکا جلو افتاد و . برابر قیمت دالر بود
پیمانش مخفى نگه   حتى کرد ولى حقیقت را از همدر ظاهر از این کار ابراز نارا

و نتیجه آن شد که بازارها به سوى . داشت تا آنکه اخیراً آمریکا آن را فهمید مى
اجناس آمریکائى که قیمت آنها نسبت به لیره استرلینگ در منطقه لیره باال بود، 

مت آنها بسته شد، در صورتى که همان بازارها نسبت به کاالهاى انگلیسى، که قی
لیره تغییر نکرده بود، براى اجناس انگلیسى همچنان به خاطر پائین آوردن قیمت 

تر   اما در غیر منطقه لیره استرلینگ، اجناس با قیمت لیره، خیلى ارزان. باقى ماند
و در این اواخر هنگامى که آمریکا از . شد از دالر آمریکائى براى مردم تمام مى

ردید، با قدرت خریدى که نسبت به اجناس، به طور این نیرنگ و زرنگى آگاه گ
نقد داشت شروع به فراهم کردن مواد خام از بازارهاى جهانى کرد تا از این راه 

از رقابت بتواند قیمت این مواد خام را در برابر صنعت انگلستان باال ببرد و او را 
 انگلستان را خود ناتوان سازد، زیرا باال رفتن قیمت اشیاء خام، صنعتکردن با 

کرد که نرخ محصوالتش را نیز باال ببرد و از این راه تعادلى میان  مجبور مى
و روى همین اصل، نرخ پشم پانصد . هاى آمریکائى و انگلیسى پدید آورد  نرخ

درصد باال رفت، چون پشم از مواد اصیل صنعت انگلستان است و همچنین 
داد، روى این نقشه  ا تشکیل مىقیمت بیشتر موادى که اساس صنایع انگلستان ر

، ها در جهان بزرگترین عامل تورم قیمتآمریکا باال رفت و همین خود 
  .در کنار عوامل طبیعى دیگر آمادگى براى یک جنگ جهانى بوده است

نهایت آن که این راهى را که آمریکا پیش گرفته بود، تنها یک طریقه موسمى 
در بازارها نسبت به استقبال مردم از براى هجوم معین بود، اما حالت عمومى 

  .محصوالت آمریکا، تغییر چشمگیرى نکرده بود

ه کاملى به یکى از ، ضربچینو در این وقت با کمونیستى شدن کشور پهناور 
بزرگترین بازارهاى آمریکائى وارد آمد، زیرا چین داراى پانصد میلیون جمعیت 

  )1(.ه استچهارم تقریبى مردم روى کره زمین بود یعنى یک

                                                           
  .اکنون جمعیت چین در حدود هشتصد میلیون نفر است -1
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ین یکى از بزرگترین بازارهاى مصرف کاالى آمریکائى نبود، درست است که چ
رفت که چنین باشد، ولى وقتى که کمونیسم   امید مىژاپنبعد از شکست اما 

هاى آمریکائى احساس یکنوع   این منطقه را گرفت، این درب را بست و سرمایه
ى هویدا گردید، تا جائى که آمار رکود کرد و همچنان که در اجتماع آن آثار بیکار

 و در هنگام جنگ به )1(.بیکاران پیش از جنگ کره به پنج میلیون نفر رسید
درست . میلیون نفر تنزل کرد، روى این جهت آمریکا ناگزیر بود که بجنگد سه

 بود، اما تنها این دومیلیون نفر از بیکاران را جذب کرده» جنگ کره«است که 
باید یک جنگ  که این مشکل را حل کند و ناگزیر مىتوانست   موضوع نمى

ترى پدید آید تا از یک طرف همه بیکاران را جذب کند و از طرف دیگر  وسیع
  .سود بیشترى نصیبش گردد

، صرف نظر از این که عامل مهمى براى )2(پس جنگ براى آمریکاى امروز
ظه در حال  که هر لح-المللى است  جلوگیرى از پیشرفت سریع کمونیسم بین

! »ملى« خود یک ضرورت - پیشرفت و نفوذ در منطقه و سرزمین خاصى است 
هم هست و اگر اروپا در همگامى با آمریکا در مورد جنگ درنگ کرده با این کار 

گاه این درنگ به طول  جنگ را براى روز معینى به تأخیر انداخته است و هیچ
سبابى که آمریکا به جنگ کشانده  و باالخره به زودى با همان انخواهد انجامید

  .شده، به جنگ کشانده خواهد شد

دارى اروپا به اوج خود برسد، همان  هاى سرمایه  و در آن روزى که فرآورده
وضع آمریکا را در بازارها پیدا خواهـد کرد و مادامى که کمونیسم در حال 

ر  زیرا این وضع بدى که د-  و قطعاً هم پیش خواهد رفت -پیشرفت است 
ها را در   بزرگترین مناطق جریان دارد و اختالف طبقاتى شدیدى که دشمنى

 زشت، مخصوصاً در کشورهاى خاورى از دارى  انگیزاند و سرمایه  ها بر مى دل
باالخره مادامى که کمونیسم در حال توسعه است، هر روز و ... کند آن تغذیه مى

  ...بندد  در اروپا و آمریکا مىدارى   هاى سرمایه اى را به روى فرآورده بازار تازه

خواهد جلو   دارى اینجا و آنجا است که مى و اینجا محل برخورد منافع سرمایه
                                                           

 میلیون نفر است و تعداد گرسنگان آن دیار را بالغ بر 12آمار بیکاران آمریکا اکنون بالغ بر  -1
  .مترجم.نویسند  میلیون نفر مى20
  . صورت گرفته است- سال پیش 25 - م 1951نخستین چاپ عربى این کتاب در سال  -2
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این پیشرفت را بگیرد و بازارها را با نیروى اسلحه برگرداند، یا اقالً از راه فروش 
اى که  و همان اسلحه. هاى جنگى تصرف نماید اسلحه و دیگر ساز و برگ

ها بشر   ها و مرگ براى میلیون گاهها و سود براى سرمایهکاردر ضامن کار 
  !...است

اش در پاسخگوئى به نداى جنگ و  بنابراین موقعیت کنونى اروپا و کوتاهى
همه اینها عوامل ... هایش براى آرام کردن اعصاب ناآرام مردم آمریکا کوشش

 هاى حقیقى و دائمى و همین عوامل سود موسمى براى صلح است نه ضامن
کشاند و  ها است که باالخره بشریت بدبخت را به سوى کشتارگاه مى سرمایه

ار دارد و سپس به سوى طرز تفکر مادى، که پشت سر این منافع و مطامع قر
رغم ادعاهاى   گونه ارزشى براى هیچ عامل روحى و ادبى على  هیچ

  . کشاند اش قائل نیست، مى بشردوستانه
  

  بر سر دو راهى

دارى در ناحیه دیگر قرار دارد  اى و بلوک سرمایه  نیسم در ناحیهامروز بلوک کمو
کنند که بقیه مردم جهان را به خود ملحق کند و تمام  و هر کدام تالش مى
  .ادى و جغرافیائى آنان را در استخدام منافع خود درآوردامکانات بشرى، اقتص

  :ته استدارى غرب وسائل زیادى براى این منظور به کار گرف بلوک سرمایه

داران جهان بخصوص فئودالیسم دنیاى عربى را از پیشرفت کمونیسم    سرمایه-  1
دارى را به آنها نشان  ترساند و منافع و مصالح مشترک بین استعمار و سرمایه مى
هاى محلى و  دارى پیمانى طبیعى که میان سرمایه دهد و در این راه به هم مى

  .برد  دارد، پناه مىدارى جهانى وجود  اى و سرمایه منطقه

 به کشورهائى که تحت نفوذ مستقیم و یا غیرمستقیم کمونیسم قرار دارند، - 2
اى از  کند، چنانکه در پاره فشار سیاسى و اقتصادى و احیاناً نظامى وارد مى

  .بینیم کشورهاى عربى مى

که » هاى اقتصادى کمک«:  فریفتن مردم با پول به عناوین مختلف از قبیل- 3
  !.ترومن» اصل چهار«گردید و همچنین » طرح مارشال«ین جانش

بردار است و کمتر به  دارى سر و کارش با طبقات حاکم و بهره بلوک سرمایه
کند، زیرا تنها مصالح این طبقات بستگى به پیروزى این بلوک دارد   ىمردم تکیه م
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ى گونه ارزشى برا  کند و هیچ  ناپذیر مى هم در این راه کوشش خستگىو آن 
هاى ملى مردم قائل نیست، چون به طبقات حاکم اطمینان کامل  مصالح و خواسته

هاى ملى با استعمار به نبرد واقعى  داند که این طبقات در راه خواسته  دارد و مى
ها بپا خیزند و  نخواهند پرداخت وضعش همچنان باقى خواهد ماند تا خود ملت

ند نیست... ند که آلت دست مزدورانسرنوشتشان را خود به دست گیرند و اثبات کن
دارى مشکالت حقیقى بهوجود آورند و  و تصمیم دارند براى استعمار و سرمایه

داران، مصالح مادى و نظامى آنان را در معرض خطر  با درگیرى و نبرد با سرمایه
دارى استعمارى در گوش  و تنها در این وقت است که بلوک سرمایه... قرار دهند
  !.کند  هاى ملى اقدام مى اى از این خواسته  هدادن به پار

ها   خواهد ما را به خود ملحق سازد تا چنانکه در بعضى از تلگراف این بلوک مى
اهم کند و از نفت و مواد غذائى و میلیون سرباز فر آمده بتوانند تنها از اعراب یک

اى موقعیت استراتژیکى ما براى قتلگاه جهانى آینده، نیروى قابل توجهى بر
پیروزى فراهم نماید و مخصوصاً بعد از این گوشمالى سختى که در هندوچین 

  .حال شده در صدد فراهم کردن چنین نیروئى است  خورده و بى

افروزان گاهى در صحراى غربى  و گفته شده که در جنگ گذشته، جنگ
کردند و   هاى منطقه را با رها کردن شترها و استرها در آن منطقه پاک مى  مین
پوست مستعمرات آفریقائى   سپاهیان سیاهگاه شتر و استر نداشتند، به جاى آنهر
  !.نمودند  هاى منطقه را پاک مى  فرستادند و با بدن متالشى شده آنان، مین مىرا 

خواه این خبر درست باشد یا نباشد، قطعاً وظیفه سربازان مناطق استعمارى 
ن براى اربابان سفیدپوست و هاى جنگ و آماده کردن آ همواره پاک کردن میدان

  .هاى نخست در کارزارهاى سخت بوده است متحمل شدن ضربه

 که به آنجا رفته بودند،  ترکیههائى از سربازان  هنگکرهو در این جنگ جدید 
میلیون   و وضع یک!. ها را تحمل کردند  همین سرنوشت را داشتند و گرفتارى

هاى   پیمان آینده براى هماى را که بزرگانشان در جنگ  سرباز عرب ساده
  !.شان خواهند فرستاد، بهتر از این نخواهد بود طبیعى

***  

ونیسم کم. کش است و اما بلوک کمونیسم؟ به ظاهر سر و کارش با مردم زحمت
اند مورد خطاب  کشند و خود گرسنه و برهنه ها مردمى را که زحمت مى میلیون
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فردى و اجتماعى محروم بودند و ها از حقوق  مردمى را که سال... دهد قرار مى
قربانى اهمال و تجاوز، و اینک هر کس که یک لقمه نان نشان بدهد و یا به آنان 

گذران که از   نوید بدهد که از چنگال اهریمنانه یک مشت فئودال خوش
برند ولى   رنج آنان آالف و الوف فراهم کرده در ناز و نعمت به سر مى دست

شک به دنبالش راه خواهند   بىند، آزاد خواهد ساختآنان براى نان شب نیازمند
  .افتاد

عواملى که موجب شد بلوک کمونیسم این مناطق را تسخیر کند و روز به روز بر 
اشتباهات و فجایع استعمار، عالقه : وسعت و پیشرفتش بیافزاید عبارت است از

عى که مندى از آزادى طبی  هاى استعمارزده در گسستن این زنجیر و بهره ملت
استعمار پلید آن را با همکارى خائنان محلى غصب کرده بود، و جلوگیرى صلیبى 

دارى محلى از هرگونه دعوت صحیح اسالمى و اجراى عدالت  غربى و سرمایه
  . اسالمىاجتماعى

کنند که بقیه مردم جهان را به   در هر صورت، هر کدام از این دو بلوک تالش مى
اى جز این نیست مگر این که  معتقدند که چارهآنها . اردوگاه خود بکشانند

بشریت به یکى از این دو طریق بگرود و به یکى از این دو بلوک بپیوندد، و براى 
و تنها ! اى جز پیروزى جبهه غربى و یا شرقى نیست برقراى صلح و امنیت چاره

ا را تواند یکى از آنه پیوستن بقیه مردم جهان به یکى از این دو بلوک است که مى
رى پیروز گرداند و کفه توازن را به نفع آن باال ببرد در نتیجه به طور قاطع بر دیگ

حال باید دید که . المللى را از بین ببرد نگرانى و تشویش و کشمکش بینحالت 
حق با کیست؟ مصلحت ملى و انسانى در قبال این ادعا چه چیزى را ایجاب 

  کند؟ مى

کدام ایجاب  و نه مصلحت انسانیت، هیچحقیقت این است که نه مصلحت ما 
کند که یکى از این دو بلوک چنان بر دیگرى پیروز شود که آن را به طور  نمى

ق از کلى محو و نابود نماید، زیرا ما در حال پیشرفت و تکامل و استرداد حقو
رفته خود از دست استعمار هستیم و در این حال نه مصلحت ما، و نه دست 

کند که جبهه شرقى به طور کلى از بین برود، زیرا   ایجاب نمىمصلحت انسانیت، 
وجود کمونیسم به این نیرو در این برهه از زمان، یکى از عواملى است که به ما 

دهد حقوق از دست رفته خود را یکى پس از دیگرى به دست آوریم،   امکان مى
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  .و چیره نشوددهد که نیروهاى استعمار پلید بر ا همچنان که به بشریت امکان مى

بینند و فکر   ند که نسبت به آمریکا خوششو گرچه در میان ما کسانى پیدا مى
کنند که پیروزى آمریکا، سرانجام از حرص و طمع استعمار جلوگیرى  مى
، ولى اینها باید توجه داشته باشند که چگونه آمریکا در جرگه کشورهاى !کند مى

تضى با نیروى آهن و آتش دستش را استعمارى قرار گرفته و چگونه در موقع مق
کنم که خودخواهى و  کند؟ و من دعا مى  به سوى کشورهاى دیگر دراز مى
گاه خودخواهى و استبداد انگلیسى در مناطق  استعداد پست آمریکائى که هیچ

رسد، بر بشریت حاکم نشود، زیرا که دشمنى   ن نمىاش به آ استعمار شده
ها بسیار زشت و ناپسند است و پست   سفیدپوستآمریکائى نسبت به غیر 

کند و  ها زنده مى  ها را در خاطره شمردن آنان در آمریکا تعالیم نازى
خودخواهى انسان سفیدپوست در آمریکا از همه اوهام نژادپرستى هیتلرى باالتر 

واى بر بشریت که روزى بدبختى او را اسیر خودخواهى امپریالیسم غرب ... است
قدرتى که امپریالیسم از آن نترسد و حساب نبرد، نیز وجود کند و در روى زمین 

ها و ستمگران و استرداد  طاغوتاى ترساندن و همچنین ما بر! نداشته باشد
  !.هاى بدبخت نیاز موقت به اردوگاه کمونیسم داریم حقوق از دست رفته ملت

را در بالد عربى به خاطر ترس از کمونیسم ناگزیرند عدالت اجتماعى را به اج
و خود به غارت ! کردند درآورند و اگر این ترس نبود، چنین کارى را هم نمى

اما باید توجه داشت که مفهوم این امر، آن !. پرداختند ملل محروم و ستمدیده مى
یدا کند نیست که خیر ما و انسانیت این باشد که بلوک کمونیست پیروزى قطعى پ

  !.، هرگز!و همه مردم به آن بگروند

توان استقالل و عزت ما  خواهد و نمى ه اردوگاه کمونیسم خیر ما را نمىگا  هیچ
خواهد  عنوان لشگر و برده براى خود مى را ببیند، زیرا که کمونیسم هم ما را به

  .نه آن که داراى استقالل و موجودیت مخصوص به خود باشیم

باره ما چه گاه کمونیسم، روسیه شوروى در حادثه فلسطین به ما نشان داد که قبله
نان ما هائى دارد و لذا دیدیم که در مجمع عمومى سازمان ملل در زمره دشم  نقشه

ها امکان داد که در برابر ما  قرار گرفت، چنانکه اسلحه بلوک کمونیسم به یهودى
خواهد که ملل عربى داراى  بایستند و این به آن جهت است که شوروى نمى

 در آینده جهان عرب نیروى سرکشى در ترسد که کیان و استقاللى باشد و مى
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برابر کمونیسم باشد و لذا راهى پیش گرفته و در عین آن که جهان عرب را براى 
در همه : نماید و آن این که  کند، از استقاللش جلوگیرى مى  خود حفظ مى

کند و از مخالفت با   جارى مىها بر زبان  ادعاهایش سخن از حقوق طبیعى ملت
زند ولى حکومت اسرائیل را تنها بر   دن به منافع آن دم مىضربه زاستعمار و 
استوار سازد آرى او همه !) داند ها مى که کمونیسم آن را افیون ملت(اساس دین 

کند که جهان عرب تنها براى خودش باشد و به اردوگاه  اینها را براى این مى
 پیدایش اسرائیل دارى نپیوندد اما او ضربه مهلکش را به کیان عرب از راه سرمایه

وارد ساخته است که همانند خارى در قلب کشورهاى عربى قرار گرفته و 
وحدت جغرافیائى و همبستگى و نیرو و شخصیتش را پاره کرده و از بین برده 

آرى روسیه دشمن وحدت، نیرو و استقالل ما است و هر چه را که . است
اى است براى  ا وسیلهسازد، تنه اش بر زبان جارى مى دستگاههاى تبلیغاتى

اش همان طور که او نیز از ابزار مشابه در کوبیدن   کوبیدن رقیب نیرومند غربى
  )1(...نماید کمونیسم استفاده مى

از دیدگاه کمونیسم شوروى این که حاضر نیستیم ذخایر خود را به اردوگاه 
ر خوبى گیریم کا دارى بدهیم، و همه آنها را در جنگ علیه او به کار مى سرمایه

است، اما خود ما هم باید داراى استقالل و ارزش و نیرو و قدرت ملى باشیم؟ 
  !...هرگز

خواهیم متشکل شویم صداى  شنوند ما مى  طرفداران شوروى وقتى که مى
شود، زیرا آنها ما را طفیلى کمونیسم   شان مانند افراد مارگزیده بلند مى ناله
یگاههاى الزم را در سرزمینمان برایشان  پاخواهند، تا هنگام جنگ تسهیالت و مى

اما این کار با مصالح ما و این که ما . هایشان شویم  فراهم کنیم و قربانى هوس
  .انسانیم نه حیوان، منافات دارد

هاى سرخشان به مثابه  گرچه امروز کمونیسم به نظر رنجبران محروم که خون
پاى منافع خودکامگان هایشان به مثابه شراب، در  یاقوت گلو و سینه و عرق

                                                           
هاى خبرى تهران، شوروى ساالنه پنجاه  و جالب است که در عصر ما، طبق نوشته روزنامه -1

 با خرج امپریالیسم غرب، به اسرائیل - کارشناس، مهندس، خلبان و غیره -هزار یهودى 
و ... دهد هم اسلحه و هواپیما و تانک در اختیار اسرائیل قرار مى» غرب«کند و  مى» صادر«

!. در قاموس هر دو امپریالیسم غربى و شرقى یکى است» ملل عرب«ظاهراً مفهوم کمک به 
  .مترجم



٢٠٧ اسالم و صلح جهانی

اما این طرز تفکر که تنها مرام ... کننده است  ریزد، درخشنده و خیره مست مى
یستى به آن بگروند و هیچ قلبى نباید کمونیستى صحیح است و همه افراد بشر با

انگیز  این طرز فکر چنان خطرناک و وحشت... نظر لنین و استالین بطپدبرخالف 
لرزد و از تحقق آن احساس هر آدم پاکى  ها مى است که از شنیدن آن بدن

  .شود  دار مى جریحه

 که - شود یکى از این دو بلوک  به عالوه، طبیعت زندگى طورى است که نمى
 پیروزى قاطع و کامل -جز از لحاظ چگونگى منافع و مصالح فرقى با هم ندارند 

 سرچشمه بر دیگرى پیدا کند و از سوى دیگر همواره شکست از عوامل پیروزى
پیمانانى که نهایت  هم: و خود ما دیدیم... گیرد چنانکه پیروزى از شکست مى

کردند، امروز خود شکست خورده و تکه ژاپن و آلمان کوشش را براى نابودى 
تکه شدند تا متجاوزى که دیروز با او جنگید از آنها استفاده کند و از آنها براى 

  ...ه در جنگ جهانى اول دیدیمنابودى متجاوز جدید، کمک بگیرد چنانک

شوند و اگر  رو مى  روبهآلمانو اگر فردا بر جبهه شرقى پیروز شدند تازه با 
کند و از طاقت   کمونیسم پیروز شد به جهت فشار و اهانتى که بر مردم وارد مى

زاید و با او در نبرد  بشر به طور دائم بیرون است، از ذات خودش دشمن مى
حتى پیش از جنگ این کار را آغاز کرد و قطعاً در  یوگسالوىشود و  مى

 و به سبب جمود و توقف که -اردوگاه کمونیسم به همان جهت که گفته شد 
لط ناشى از ریختن بشریت در قالب خاصى است که تنها فکر خاصى بر او مس

از کمونیسم برایش قائل نیست و مارکسیسم را گونه تکاملى بعد  است و هیچ
 مخالفینى برایش پیدا خواهد شد و با او -داند   ط مشى بشر مىپایان تکامل خ

توانیم ثمره صلح جهانى  بسیار سادگى است که فکر کنیم مى. نبرد خواهد نمود
را در وراى برخورد این دو بلوک نیرومند در یک جنگ قاطع آینده به دست 

ز هر کدام کردند که بعد ا  و بسیارى از افراد با فضیلت در جهان فکر مى. آوریم
از این دو جنگ جهانى گذشته این ثمره شیرین به دست خواهد آمد، ولى به 
تجربه دیدیم که درخت جنگ جز ثمرات تلخ به بار نیاورد که همان نیکان نیز از 
آن تلخکام شدند و تنها میوه شیرینى که از آن به دست آمد، مخصوص ستمگران 

  .و استعمارگران شرقى و غربى بود
  



٢٠٨ اسالم و صلح جهانی

  :تراه نجا

بنابراین، راه نجات براى بشر بدبخت این نیست که به این و یا آن اردوگاه 
بپیوندد تا یکى از آنها دیگرى را نابود کند و فرمانروائى همه جهان مال او باشد، 

 خارج از سرزمین دو اردوگاه است در ترکیه، عراق، زیرا در واقع جنگ در
تان و در منابع نفت ایرانى و عربى، شمال آفریقا، پاکستان، افغانسسوریه، مصر و 

  ...آبادان و تهران است

کند، خواه   جنگ آینده ذخائر ما، و زندگى ما را نابود و سرزمین ما را ویران مى
این اردوگاه یا آن اردوگاه بر ما پیروز شود، در هر صورت جنگ با نابودى ما 

مد، بلکه چنانکه هاى گذشته به در آ تمام خواهد شد، نه چنانکه اروپا از جنگ
  .تى ندیده استتاکنون نظیر آن را هیچ مل

که با یک بمب اتمى کوچک از بین رفت نوبت ما خواهد بود » هیروشیما«بعد از 
هاى اتمى، هیدروژنى، گاز  مورد آزمایش بمب! هاى کوچک که همانند موشک

هاى از خدا  کننده، اشعه مرگ، جنگ میکروبى و سایر چیزهائى که غربى  خفه
  )1(...گیریم اند، قرار مى  خبر براى نابودى بشر اختراع کرده  بى

گذارند که اگر به جهان  دارى بر ما منت مى طرفداران اردوگاه سرمایه
کنند، بپیوندیم مشکالت ما   دارى که از آن به اردوگاه دموکراسى تعبیر مى سرمایه

پیوستیم و از این ، گویا که ما دو بار متوالى به آن ن!با استعمار حل خواهد شد
و ... دانم  و من سبب این کار فریبنده را به خوبى مى. نشدیمبار گزیده سوراخ دو 

دارى  پیمانى طبیعى و مصلحت مشترکى است که میان سرمایه آن همان هم
ستمگران و . محلى و استعمار غربى و اشغالگران و ستمگران وجود دارد

دون اتکاء به استعمارگران غربى که دانند که ب  استثمارگران محلى به خوبى مى
اند، قادر به ادامه ستم و  آنان را پدید آورده و نفوذ و قدرت را به آنها بخشیده

خیانت کردند و غرابى استعمار است که به خائنانى که به لشگر . جنایت نیستند
دهد و به آنان مال و زمین  به نیروهاى اشغالگر در مصر یارى نمودند، پاداش مى

خوانند و به آنها   مى» ها خانواده«بخشد تا جائى که امروز آنها را فرزندان  مى

                                                           
هاى مصر  هاى یادشده در جنگ رمضان گذشته، توسط اسرائیل، علیه ملت بعضى از سالح -1

  .مترجم... و سوریه به کار برده شد
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  .دهند  لقب مى)1(»خانواده کریم«

کند و نزدیکترین مثال آن در این   آرى استعمار در هر کجا که برود چنین مى
است که از افتخار کردن به » مراکش«خائن در » جالوى«هاى اخیر همان  سال

  .نداردها به مردم مسلمان آن منطقه، شرم    حمله فرانسوىکشته شدن فرزندش در

براى اربابان استعمارگر چه خواهد شد اگر آتش جنگ جدید مردم را خاکستر 
هایشان را که از راه قمار  ها اموالشان را زیاد خواهد کرد و بدهکارى  کند؟ جنگ

کند، ادا  هایشان سنگینى مى  و افراط در زندگى پیدا شده و روى اراضى و شرکت
خواهد کرد، و آنان در سایه احکام عرفى که با جنگ همراه است و از آنها 

شکند، و بر  ها را مى  بندد و قلم ها را مى کند و دهان حمایت مى
دارد، با اطمینان زندگى   تم روا مىکنند، س خواهانى که ملت را بیدار مى آزادى

  .کنند مى

هایشان با خاطر   الشان در پناهگاههاى جنگ با تمام امو  آرى آنان در بدبختى
را تنها فقرا، » خون«بنابراین در مشرق زمین مالیات . کنند جمعى استراحت مى

فرزندان ذوات «و ما در جنگ فلسطین دیدم که چگونه افسرانى که از . دهند مى
ها و  بودند، با آنکه از غوغاى میدان جنگ به دور بودند و در کاباره» !محترم

  .گرفتند  هاى شجاعت و مدال مى  بردند، نشانه به سر مى» هرهقا«تریاهاى 

براى سردمدارانى که از هرگونه خسارت و زیانى در امانند، چه خواهد شد که 
) هاى طبیعیشان  پیمان هم(دارى   سرزمینشان را به جرگه کشورهاى سرمایه

  بپیوندد؟

کند در حالى که ها را در مورد آزادى تحقیر ن دارى غربى فریاد ملت چرا سرمایه
شناسند، در دست  شان را مى  ها و حامیان اصلى  نعمت  اختیار بزرگانشان که ولى

ه دهند که اگر به اردوگا  و اما بلندگوهاى کمونیستى نوید مى. آنها است؟
خواهند ! تا پیروزى نهائى پیوستیم در آن صورت به ما نان و صلحکمونیسم 

  !.بخشید

و صلح نیازمند است، اما به عالوه آنها، ما به نیرو و البته ملل ما حقیقتاً به نان 

                                                           
رده و در عنوان سند تاریخى حفظ ک این مطلب را در زمان فاروق نوشته بودیم و آن را به -1

  .مؤلف. ایم این چاپ آورده
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خواهد ما داراى استقالل  استقالل و کرامت نیز محتاجیم، ولى کمونیسم نمى
 است که یوگسالوىها، سر باال کنیم و از باب مثال این   باشیم و همانند آدم

  د؟رو گردی خواست استقالل داشته باشد ولى با چه مشکالتى از ناحیه آن روبه

! شاید کمونیسم تنها راه براى برقرارى عدالت اجتماعى در اروپاى مسیحى باشد
تر دیگرى براى برقرارى عدالت   تر و جامع  اما در کشورهاى ما که وسائل کامل

تواند استقالل و کرامت  اجتماعى وجود دارد، تنها راه نیست به همین سبب نمى
  .برتر است، سلب نمایدتر و  ما را که از هر چیزى در نزد ما گرامى

***  

تنها راه خالص این است که در این میان گروه سومى پدید آید و به اینها و آنها 
گذاریم که شما جنگ را روى اراضى و اموال ما پدید آورید،  ما نمى! نه: بگوید

هایمان را  بردارى شما قرار گیرد، ما بدن ما حاضر نیستیم که ذخائر ما مورد بهره
دهیم و همانند افراد نفهم و ابله خود را اسیرتان  شما قرار نمى» روبى نمی«وسیله 
  .سازیم نمى

هاى  هاى مریض کمى سکون و به گام  تواند به دماغ این تنها راهى است که مى
وار اعتدال ببخشد، آنگاه اینها و آنها خواهند فهمید که در این سرزمین دیوانه

راى آنها ارزشى قائل بود و آنها انسانند نه هائى وجود دارند که باید ب وسیع، آدم
  !...حیوان

اند،  ولى کسانى که دستگاههاى تبلیغى دو اردوگاه افکارشان را استعمار کرده
این کار محال است و راهى براى تحقق آن وجود ندارد، زیرا ما چنان : گویند مى

وجود آوریم و نیروئى را نداریم که بتوانیم میان این دو اردوگاه نیروى سومى به
طرف بودن نیز کافى نیست و  ا و آنجا پامالتان خواهند کرد و بىباالخره از اینج

  .ناگزیر یا باید به این و یا به آن بپیوندیم

اند، اما  دانم که دستگاههاى تبلیغى آنان، افکار این گروه را تسخیر کرده من مى
 زبون سازد و از دانم چگونه ممکن است آدمى تا این حد خود را سست و نمى

  .اعالم بردگى و جماد بودن خود شرمنده نشود؟

اش،   تواند در سرزمین دیگران بجنگد در صورتى که در داخله  هیچ ارتشى نمى
تلف کنند، خطوط و ارتباطات آنها را قطع کنند، بر اش را  مردم ذخائر و مؤنه

 مسالمت دشمن بکوشند، آسایش و راحتى را برایش حرام کنند خواه از درضد 
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وارد شوند و آنها را به حال خود بگذارند و یا آنکه علیه آن حمله آغاز کنند، تا 
آلمان در عین آن که جنگ خارجى دارد، جنگ داخلى نیز داشته باشد و لشکر 

هاى داخلى شکست خورد، قبل از  ، دو مرتبه به سبب انقالبات و شورشپیروز
با دشمنى داخلى مردم کرى که و هیچ لش. آنکه در میدان جنگ شکست بخورد

هاى قدیم یا جدید، امنیت نخواهد داشت و   شده باشد، خواه در جنگرو  روبه
این . جز افراد پست و در غفلت نگه داشته شده به غیر این معتقد نیستند

هاى استراتژیکى و منابع و ذخائر  هائى که صدها میلیون نفرند، و موقعیت ملت
زى یا شکست هر جنگى نقش اساسى را به عهده دارد، طبیعیشان براى تعیین پیرو

اى غیر این  توانند انجام دهند و هر گفته ها هر چه را که بخواهند مى  همین ملت
  .بیهوده و نادرست است

  
  گوید؟ اسالم چه مى

اینها واقعیاتى از اوضاع و احوال زمان ما است که در اطراف ما جریان دارد، حال 
ما از نظر اسالم، در برابر این واقعیات چیست و اسالم در باید ببینیم که وظیفه 

  گوید؟  باره چه مى این

هائى را که   این جنگ... بینى خود در مورد زندگى و صلح  اسالم با جهان-  1
آورد و اسبابى که بشریت را به سویش  وزها بهوجود مىبشریت در این ر

  .دارد  افروزان آن را دشمن مى و آتشکشاند  مى

هاى عالى  ها و هدف  ها چون به خاطر مبارزه با نام خدا و خواست  گاین جن
الهى است، از این رو به طور کلى چه از لحاظ انگیزه و چه از لحاظ واقعیت و 

  .چه از لحاظ نتیجه، مورد نفرت اسالم است

داند که به نیروهاى  روى همین جهت است که اسالم براى ما جائز نمى
  : گناه و تجاوز کمک نمائیمین بپیوندیم و به آنها درو ستمگران در زم» طاغوت«

کنند و کسانى که کافرند در راه  کسانى که ایمان دارند در راه خدا جهاد مى«
  )1(.»نمایند مبارزه مى» طاغوت«

وده و به هیچ ها اعالى نام خدا نب و شکى نیست که عوامل و اهداف این جنگ
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  .وجه مبارزه در راه خدا نیست

هایمان را به سوى کسانى دراز کنیم که  دهد که دست  به ما اجازه نمى اسالم- 2
نمایند  هایشان بیرون مى رسانند و آنان را از خانه ها آزار و آسیب مى به مسلمان
  :کردنشان با هم همکارى دارند  و در بیرون

اند و از   قطعاً خداوند شما را از دوستى با کسانى که در راه دین با شما جنگیده«
اند، نهى   کردنتان همدستى نموده هایتان بیرون کرده و در بیرون  رزمینس
  )1(.»کند مى

کردنمان  به طور مسلم انگلستان و آمریکا با همکارى روسیه شوروى، در بیرون
اند و از طرفى هر منطقه اسالمى در روى زمین خانه  از فلسطین همدست بوده

شمال آفریقا شرکت داشته است و  و جنگ با ما در ماست و فرانسه نیز در آزار
علیهذا هر نوع ... جنگند  اند و همچنان مى همه آنها در راه دین با ما جنگیده

ها چهارگانه از نظر اسالم حرام است و  تعاون و همکارى با یکى از این دولت
هر دولت عربى را که با آنها پیمان ببندد و یا همکارى کند از اسالم بیرون 

 نه تنها وظیفه ندارند که در این کار حرام از آنها اطاعت کنند داند، و مردم مى
  .بلکه موظفند با تمام امکاناتشان از آن جلوگیرى نمایند

ها دور کنیم و این کار را از   اسالم بر ما فرض قرار داده که ظلم را از انسان- 3
 از کنند، آغاز نمائیم و در روى زمین هیچ قسمتى  ستمگرانى که بر ما ستم مى

تر نیست و اینک مظهر استعمار نسبت به وطن اسالمى ما، سه   زشت» استعمار«
  )2(.کشور متجاوز یعنى انگلستان، فرانسه و اسرائیل است

ها در همه جهات بجنگیم و  کند که با این دولت بنابراین اسالم ما را دعوت مى
نیم تا از این عدوان به تمام نیرو در برابرشان بایستیم و آن قدر در این را مبارزه ک

کنند، نبرد   در راه خدا، با کسانى که با شما جنگ مى«: و ستم دست بردارند
  )3(.»کنید

هاى استعمارگر گفتیم درباره اجتماعات و افراد   آنچه را که درباره این دولت- 4
به هر نحوى از ... نیز صادق است بنابراین هر شرکت و مؤسسه مالى یا تجارى و
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ها همکارى کند از اسالم و امت اسالمى دور بوده و مخالف  ن دولتانحاء با ای
  .فرمان خدا عمل کرده است

اى غذا و مهمات تهیه  کارانى که براى لشکریان استعمار در هر منطقه این مقاطعه
کنند و یا در  کنند، و این کارگرانى که براى آنها در اردوگاهها کار مى مى

ها که  نمایند و این صاحبان تخصص  بارگیرى مىها و فرودگاهها و غیره  اسکله
همه ... کنند هاى استعمارى براى نجاتشان از گرفتاریها استخدامشان مى شرکت

هایشان را به  کنند، و هرگاه دست اینها به خدا و پیامبر و خودشان خیانت مى
کنند معصیت خدا و  راز مىاى یا خدمتى یا کمکى یا اظهارنظرى د سوى لقمه

  .دهند  مى را انجام پیامبر

اى از مناطق   اسالم بر هر فرد و اجتماع و هرگونه حکومت و دولتى در هر منطقه
داند که با نیروهاى متجاوز و اشغالگر ستمگر مبارزه کنند و با  اسالمى فرض مى

اند، در برابرشان نبرد نمایند و  همان نیروئى که آنان به جنگ مسلمین قیام کرده
 دائم و همیشگى هستیم تا از عدوان و ستم بر ما و بر هر ما با آنان در جنگ

  .اى از سراسر روى زمین دست بردارند نقطه

گر اسالم در مورد راه نجات و صلح  این همان نظر صریح و عالى و عالج
جانبه است اما اینکه چگونه باید این دکترین را در واقع زندگى پیاده کرد؟   همه

ط کنونى جهان، این کار تنها از آن راه ممکن است پاسخ آن این است که در شرائ
  :که امت اسالمى این دو گام به هم پیوسته را بردارد

 بازگشت به سوى اسالم در داخل هر دولت کوچک و بزرگ اسالمى :گام اول
 اجرا درآوردن اصول اخالقى و و استمداد هر قانونى از قرآن و اسالم و به

هاى  ده کردن روشهاى تعلیم و تربیت و برنامهو اجتماعى اسالم و پیااقتصادى 
  .زندگى در سایه طرز تفکر اسالمى

هاى کوچک و بزرگ، چه در میدان   جمع شدن همه این دولت:گام دوم
  .المللى و چه در قسمت اقتصادى نظامى، زیر پرچم وحدت اسالمى سیاست بین

ن استقالل و  خواها-  1: وحدت و یکپارچگى آنها باید روى این اساس باشد که
شند و با هر کسى که به استقاللشان تجاوز آزادى کامل براى خود و مردمشان با

اى از جهان    در برابر هر نوع تجاوز و استعمارى در هر منطقه-  2. کند بجنگند
  .ایستادگى کنند
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تواند پرچم نوینى را که   و همین جمعیت همانند و متشکل و متحد است که مى
دهنده انسانیت گمراه و بدبخت است،  انى جدید و نجاتنشانه طرز تفکر انس

  .حمل نماید

اى که از لحاظ جغرافیائى از سواحل اقیانوس اطلس تا  بسته  این وحدت  هم
مراکش، تونس، الجزائر، لیبى، مصر، سوریه، : ارد و شاملاقیانوس آرام امتداد د

تان، پاکستان و اندونزى لبنان، عراق، اردن، جزائر عربى، یمن، ترکیه، ایران، افغانس
 )1(شود این بلوک اسالمى که تعدا نفوسش بیش از سیصدمیلیون نفر است  مى... و

باشد و از لحاظ استراتژیکى  ترین منابع نفت و مواد خام دیگر مى و داراى غنى
 حتى با - تواند   آرى همین بلوک مى... موقعیت خاصى نسبت به همه جهان دارد

تواند هر کدام از دو  اراى ارزش خاصى باشد و مى د-نداشتن اسلحه کافى 
این منطقه ادار به تفکر کند که اردوگاه کمونیسم و امپریالیسم را پیش از جنگ و

وسیع، با همه امکاناتش در میان آنها قرار دارد و بدون خراب کردن و نابود کردن 
قه ادامه توانند با هم بجنگند و به سیاست استعمارى خود در این منط آن، نمى

  .دهند

توانند همه این کارها را انجام دهند   آرى این کشورهاى اسالمى در صورتى مى
که خود از خواب خرگوشى بیدار شوند و بتوانند در برابر تبلیغات دروغ هر دو 

این منطقه را کشان  اردوگاه، ایستادگى کنند و بدانند که چگونه زمامداران و بهره
 خالصى اتخاذ نمایند و اقتصاد و امکاناتشان را منظم مجبور کنند تا روش اسالمى

 که براى -کش  داران بهره کند و از استعمار اقتصادى که سردمداران و سرمایه
  .اند، رهائى یابند   بهوجود آورده-آنها وطن و ملیت و دین اهمیتى ندارد 

***  

ها، گران و فئودالها، نه استثمار ها و توده و البته، من این مطالب را تنها براى ملت
  .نویسم و در سراسر روى زمین تنها به آنها ایمان و امید دارم مى

خیرخواهان بشر در هر شرایطى که باشند و عوامل ناتوانى و تفرقه فشار و ذلت 
ها از دست بدهند، زیرا که آنها هر چه  هر چه باشد، نباید ایمانشان را به ملت

پیمانانشان ایجاد   توانند براى زورمندان و هم توانند انجام بدهند، مى  بخواهند مى
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مشکالت بنمایند و همواره چنان براى اینها و آنها، ایجاد ناراحتى بکنند که نتوانند 
  .شان را از زیر بار آن خالص نماینداز آن دفاع کرده و پشت

بازان و   شب  هاى خیمه ها به بازیگرى و اینک وقت آن رسیده است که ملت
شان را خود به دست گیرند و هر دست   تمه داده سرنوشتاستثمارگران خا

این که فلسطین قربانى . کند، قطع نمایند بازیگرى را که با منافع آنان بازى مى
هاى حاکم عربى قرار گرفت، نه به این جهت بود   هاى برخى از خانواده  رقابت

ود از مقاومت در برابر مشتى یه) هر چه که ضعیف بوده(که نیروى ملل عرب 
عاجز بوده )  ناحیه اردوگاه کمونیسم و امپریالیسم تقویت شده بودههر چه که از(

اگر در آن زمان که این حادثه جانخراش پدید آمد، این ملت، بیدار بود است و 
هاى متفرق  داد، اما در آن وقت پرچم اى رخ نمى گاه چنین فاجعه  هیچ

ده بود و همین ناتوانى و ناتوان و پراکن» ملى«هاى  کشورهاى اسالمى، پرچم
هاى حاکم، بر آن را چنان نافذالکلمه  هاى کوچک و خانواده  پراکندگى دولت

قرار داده بود که ملت از ابراز هرگونه مخالفتى در برابر آن عاجز بود و در نتیجه 
  .بایست پیش بیاید نمىش آمد آنچه که پی

 واحد و اینک تنها راه باقیمانده نجات، بازگشت به سوى پرچم
اسالم است و امروز تنها همین پرچم، عالمت رهائى است و کلمه 

اى است که مسلمانان، بلکه همه انسانها را براى  اسالم آخرین کلمه
کند و همگى بایستى دور آن  آزادى و امنیت و زندگى دعوت مى
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